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வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எ திய
"தி ப் கழ்ப் பதிப்பாசிாியர் வரலா "
க ைர
நன்ெனறிையக் கைடப்பி த் க் கைரேயறின ெபாிேயார்களின் சாித்திரம்
இன்னெதனத் ெதாிந்
ெகாள் தல் மிக ம் பயன் தரக்கூ ய . இந்தச் சாித்திரத்
தைலவரான சுப்பிரமணிய பிள்ைளயவர்கள் சாித்திரத்தால் "நன்ைம கைடபி "
" யற்சி தி விைனயாக்கும்" "கட ைள நம்பிேனார் ைகவிடப் படார்", என் ம்
ஆன்ேறார் வாக்கு ெமய்ப்ப தல் நன்கு லப்ப ம். இவர் இயற்றிய தனிப்பாடல்கள்
இவர
திர்ந்த பக்தியின் நிைலையக் காட் ம். இப்ெபாியாாின் சாித்திரத்ைத எ த
என்ைனத்
ண் னவ ம்
க பக்த ட் சிறந்தவ மான என நண்பர் ெசன்ைன
ேபாராட் ட்ரஸ்ட் ஆபீ ல் ேவைலயாயி க்கும் பிரம்ம
ஈ. ேவங்கடராவ் அவர்கள
அன் மிக ம் பாராட்டற் பால . தமிழ் மக்கள் இச்சாித்திரத்ைதப் ப த் உய் ம் வழி
இன்னெதன ைகப்பி த் த் தமிழ்க்கட ளாம்
சுப்பிரமணிய
ர்த்தியின்
தி வ ட்கு உாியராம் ெப ைம யைடதல் ேவண் ம் என்ப அ ேயன் மனக் க த் .
ஆ
கப் ெப மான் என் ம் அங்ஙேன அ ள் வாராக.
ெசன்ைன
292,

ங்கெசட்

ெத .

வ.சு. ெசங்கல்வராயன்

7-20-1920
----------------------------------------------------------சுப்பிரமணிய பிள்ைள சாித்திரம்
காப்
எந்ைத சாிதம் எ தத் ைணயாகுந்
தந்தி கன் கந்தமலர்த் தாள்.
வ.த.சுப்பிரமணியபிள்ைள "சான்ேறா ைடத் " என விேச த் ச் ெசால்லப்ப ம்
ெதாண்ைட நன்னாட் ற் ெசங்கற்பட் ல் தணிைக-ெயம்ெப மா
ய ைமயாகிய ஒ

நல்ல குலத்தில் 1846-ஆம் வ ஷம்

க்கு

வழிவழி-

சம்பர் மாதம் 11-ஆம் ேததி

ெவள்ளிக்கிழைம பிறந்தனர். பிறந்த தினம் சா வாகன சகாப்தம் 1768-ஆம் வ ஷம்,
க

காப்தம் 4947 பராபவ வ ஷம் கார்த்திைக மாதம் 28-ஆம் நாள், சுக்கிரவாரம்

உத்திர நக்ஷத்திரம், ராத்திாி நாழிைக 7 5/8 என ஜாதகக் குறிப்பிற் கண்

க்கிற . சீர்
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க ணீக ஜாதி; ெகௗதம மஹாிஷி ேகாத்திரம். கு ம்பம் மிக்க ஏைழக்கு ம்பம் என்ேற
ெசால்லல்ேவண் ம்.
இவர் தகப்பனார் ெபயர் தணிகாசலம் பிள்ைள, தாயார் ெபயர் இலக்குமியம்மாள்;
இலக்குமியம்மாள் தணிகாசலம் பிள்ைளக்கு இரண்டாவ தாரம்;
தல் தாரத் க்கு
ஒேர ெபண். அத் தாரம் இறந்தபின் மணஞ்ெசய்யப்பட்ட இலக்குமியம்மா க்குப்
பிறந்த குழந்ைதகளில் இளம் பிராயத்தில் இறந்த ஒ
ஆண் குழந்ைதேபாக
சிவகாமியம்மா எனப் ெபயர் ெகாண்ட
சுப்பிரமணியன் எனப் ெபயர்ெகாண்ட இ

ஒ
ெபண் குழந்ைத ம், சிதம்பரம்,
ஆண் குழந்ைதக ம் எஞ்சி நின்றன.

சிவகாமியம்மா சபாபதிபிள்ைள என்பவைர மணந்
1875ம் வ ஷம் அவர்
காலஞ்ெசல்ல சித் ர் ஜில்லா த் ாில் வக்கீலாயி ந்த தன் த்தபிளைள ைரசாமி
பிளைளயின் ஆதரவில் இ ந்

1902ம் வ ஷம் சிவபதமைடந்தனர். சிதம்பரம்பிள்ைள,

ன் கி வ ஷம் (1837) பிறந்தவர். அவர்

வி ந்தவல் . தி வள்

ர் என்

ம்

ஊர்களிற் ேகார்ட் ற் காபீஸ்ட்டாக ம், குமாஸ்தாவாக
மி ந்
நல்ல ஸ்திதிக்கு
வந்த தன
தம்பி என் ம் உதவிய ெபா ள்ெகாண் ம் பி ரார்ஜித ஸ்திதியின்
ஸ்வற்ப வ ம்ப ையக் ெகாண் ம் தம
வாழ்நாைளச் ெச த்தி 1898ம் வ ஷம்
காலஞ்ெசன்றனர். இைளயபிள்ைளயாகிய சுப்பிரமணியபிள்ைளயின் சாித்திரேம நாம்
இங்கு எ தவந்த .
சுப்பிரமணியபிள்ைளயின் பிதாவாகிய தணிகாசலம் பிள்ைளேயா பிறந்த சேகாதர
சேகாதாிகள் பதின்மர். இவர் தம் பிதா மாதா கற்பக பிள்ைள மீனாட்சியம்மா.
கற்பகபிள்ைள ெசங்கற்பட்
ஜில்லா ேகார்ட் ல் ெரகார்ட் கீபர் உத்திேயாகத்தில்
இ ந்தவர். தணிைகச் சுப்பிரமணிய சுவாமி தி வ க்கு மீளாப் பக்தி
ண்டவர்.
அப்ெப மான் இவாிடம் பல தி விைளயாடல்கள் ாிந்ததாகச் ெசால்வ ண் . இவர்
தல் தல்
வி ந்தவல் யில் (Poonamallee) இ ந்தார்.
கந்தபிரான் இவர்
கனவிற்ேறான்றித் ெதற்ேக ெசன்றால் ேவைல கிைடக்கும் என்றாராம். அவ்வாேற
ெசங்கற்பட் க்கு வர அங்கு ேவைல கிைடத்த . ஒ
ைற கி த்திைக தினத்தில்
தன குலெதய்வம் ற்றி க்கும் தி த்தணிக்குப் ேபாகா தி ப் ேபா ர் ேபாக இவர்
யன்றேபா
இவைரப்
ெதாடரப் பயந்
தம் பிைழைய மன்னிக்க
ேவண் ன டன்
மாயமாய் மைறந்ததாக ஒ
சாித்திரம் எங்கள்
ன்ேனார்
ெசால் வ ண் . பிறிெதா
ைற சூனியத் தால் இவர் உடம்பில் தி ெரனக்
ெகாப் ளங்கள் பல ேதான்றி உடலம் ங்க, அன்
இவர் ெஜபத்திற் சூனியஞ்
ெசய்தவைனக்காட்
அவைனத் தன
கிங்கரர்களாற் ெகால்வித்தைத ங் காட்
ேநாைய ம் உடேன நீக்கினதாக ம், பின்னர் ெஜபத்திற்காட் ன இடத்ைதச் ெசன்
பார்க்க அங்கு ஒ வன் உண்ைமயாகேவ இறந் கிடந்தல் யாவ ம் கண்டனெரன ம்
ஒ
அ பவஞ் ெசால் வ ண் . இத்தைகய பக்தி நிைறந்த ண்ணியர் ெபற்ற
மக்க ள் ஒ வராகிய தணிகாசலம்பிள்ைள ம் தந்ைதைய ேபாற் சிறந்தபக்தேர. இவர்
சாகுமள ம்
சிவ ைஜ
விடா
ெசய்தவர்.
நிைனக்க
த்தியளிக்குந்
தி வண்ணாமைலைய என் ம் மறவா அ ணகிாியந்தாதிையச் சதா பாராயணஞ்
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ெசய் ம் நியமத்தவர். இவர்ெசய்த
ண்ணியேம
சாித்திரத்தைலவரான சுப்பிரமணிய பிள்ைள.

ஓ

க்ெகாண்டவர்

நம

I. இளம்ப வம்.
(i) 1846 - 1864
இவர் சாித்திரம் எ

வதற்குத் தக்க ஆதாரங்கள் இவர் தம

இளம்பிராய தல்

எ திைவத்தி க்கும் "தின நிகழ்ச்சிக் குறிப் க்கேள" (Diaries). ேதவாரத்திற் ெப ம்
பாகஞ் ெசல்ேலறி மைறந்த ேபால இவர் எ திைவத்த தினநிகழ்ச்சிப் த்தகங்களில்
க்கியமான பாகங்களிற் சில ெசல்ேலறி மைறந்த எமக்கு மிக்க வியாகுலத்ைதத்
த கின்ற , "விைள ம் பயிர்
ைளயிேல" என் ம் ஆன்ேறார் வாக்கியத்தின்
உண்ைம இவர் வாழ் நாட் சாிதத்தால் நன்குவிளங்கும்: சகலவித நற்குணங்க ம்
அைமந்த சாந்தகுணசீலர் என்ப ம், தணிைக ெயம்ெப

மானிடத் ந் தண்ணிலா

ேவணியனாஞ் சிவபிரானிடத் ங் குன்றாத பக்திநிைறந்த உள்ளத்தவெரன்ப ம், சி
வயதிேலேய நல்லாேரா ணங்கி ன்ேனார்கள நல்வழிேய பற்றேவண் ம் என் ம்
அவா ஒன்ைறேய உ தியாகக் ைகப்பி த் க் கைரேயறினவர் என்ப ம் இவர்
சாித்திரத்தால் நன்கு விளங்கும். இதற்குச் சான்
இவர் தம
தினநிகழ்ச்சிப்
த்தகத்ைத தல் தல் எ த ஆரம்பித்தேபா எ தி ள்ள பின்வ ங் குறிப்ேப:
தின நிகழ்ச்சிக் குறிப் ப்
த்தகம்: என் ைடய பைழய உபாத்தியாயர்க ள்
ஒ வராகிய
ேச வல்
பிள்ைள
என்பவர்
இத்தைகய
த்தகம்
ஒன்ைற
ைவத்தி ப்பைதக் கண் , அப் த்தகத்தினின் ம் அவர் வாழ்நாட் சம்பந்தப்பட்ட சில
தின நிகழ்ச்சிகைள வாசிக்க அவைர நான் ேகட்ட
தல் அவ்வத்தினத்
நிகழ்ச்சிகைள அங்ஙனம் எ
வதின் பலன் இன்னெதன்றறிந் நா ம் அவ்வாேற
ஒ
த்தகம் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் அவா ேம ட ேவ
ேவைல
ெசய்யக்கூட மனம் வரா உடேன அவர்ேபால நா ம் எ த ஆரம்பித்ேதன். யான்
எ த்த இவ்விரதம் நிைறேவ மா கட ள் அ க்கிரகிப்பாராக!
வ.சுப்பிரமணியன். 15-9-1864 ெசங்கற்பட் .
சி வயதில்

ட்

உபாத்தியாயாிடம் இவர் தமி ம் ெத

ங்கும் வாசித்தார். இவர்

தந்ைதயின் நண்பரான வல் ர் ேசாமசுந்தர த யார் என்பவ ைடய உதவியா 1857
௵ நவம்பர் மாதத்திற் ெசங்கற்பட்
மிஷின் கூ ற் ேசர்ந்
வாசித்தார்.
பள்ளிக்கூடத்தில் வாசிக்கும் ெபா
ம் பின் பாீைக்ஷக க்குப் ப க்கும்ெபா
ங்
கஷ்டப்பட் க் காைலயில் நான்குமணிக் ெகல்லாம் எ ந் ப த்ததாகத் ெதாிகின்ற .
இவர் பள்ளிக்கூடத்திற் ப த் க்ெகாண்
ந்தெபா
நடந்த ேசஷங்கள் ஒன் ம்
அதிகமாகத் ெதாியவில்ைல. "பால் Paul என் ம் கிறிஸ்தவ ஞானியின் சாித்திரம்"
என் ம் வியாசத்ைத ெவகு நன்றாக எ தினதற்காக அப்ேபா
ெசங்கற்பட் ல்
ஜட்ஜாக இ ந்த Mr. Philips (பி ப்ஸ்) என்பவர் "Chamber's Encyclopoedia"
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(ேசம்பர்ஸ் என்ைசக்ேலாபீ யா),(ஸ்ெபக்ேடடர்) என் ம் த்தகங்கைள இவ க்குப்
பாிசளித்ததாகத் ெதாிகின்ற . தம் ைடய கு ம்ப கஷ்டத்ைதத் ெதாிந்
சாிவரப்
ப த் ம் ேமல்வகுப் களிற் ப ப்பதற்கு ேவண் ய ெபா ளில்லாைமயால் அந்தப்
பள்ளிக் கூடத்திேலேய 1863ம் வ ஷம் ஜுைல மாதம் 1ம்ேததி எட்

பாயில்

ஒ பாத்தியாயராக அமர்ந்தார். அந்தப் ெப ந்ெதாைக ம் 1864ம் வ ஷம் பிப்ரவாி
மாதத்தில் ஆ
பாயாகக் குைறக்கப்பட்ட . ஜீவனம் ெவகு கஷ்டமாகேவ
"வ ைமயாகிய தீயின்ேமற் கிடந் , ெநளி நீள்
வாயிேனற் கிரங்கி ய ள்வாேய"
என அ ணகிாிநாதர் ேவண் னவா
தணிேகசைன "மி தீர அ ள்வாேய" எனத்
தா ந் தினந் தித் வந்தனர். அப்ேபா தம
த்தகத்திற் பின்வ மா எ
கிறார்.
யான்ப ம் கஷ்டங்கள் ெசால்
நாேனா ஆ
பாயில் ஒ

க்கடங்கா. என் தைமயனாேரா இன்
உபாத்தியாயர். எங்கள் வ ம்ப

ங் காபீஸ்ட்;
இவ்வள

குைறவாயி க்க நாங்கள் எப்ப க் கு ம்ப சவரக்ஷைண ெசய்வ ? எங்கள் தந்ைதேயா
வய
ெசன்றவர். தம
இ தி நாள்களிற் பிள்ைளகளின் உதவிைய அைடந்
சுகமாயி க்கும் பாக்கியம் அவ க்கில்ைலேய.
சி வயதிேலேய தாய் தந்ைதயாிடத்தில் அன் ம் பக்தி ம் வாய்ந்தவர் நம
கர்த்தா என்ப 1864ம் வ ஷம் ெசப்டம்பர் மாதம் 26ம் ேததி அவர
வ மா எ தி ள்ளதினின் ம் லப்ப ம்.

சாித்திர

த்தகத்திற் பின்

தி த்தணிக்குப் ேபாய் இன் ந் தி ம்பிவராத என் அ ைமத் தந்ைத தாயர்களின்
நிைனேவ ெபாிதாய் இன்
எனக்கு அதிக மனக் கவைலயாயி க்கிற . அவர்கள்
ெசௗக்கியமாய்ச் சீக்கிரத்தில் தி ம்பிவரக் காண என் மனம் அவா கின்ற . என்
வி ப்பத்ைதத் தைய ெசய்
ர்த்தி ெசய்யக் க ைண
ாியக் கட ைள
ேவண் கின்ேறன்.
இவ்வா கு ம்ப கஷ்டங்களால் இவர் வ ந்தியி ந்த ேபா ெசன்ைனக் கிறிஸ்தவ
கலாசாைல உபாத்தியாயர் (டாக்டர்) மில்லர் ைர ெசங்கற்பட் க்குப் பள்ளிக்கூடப்
பாிேசாதைனக்கு வந்தனர். அப்ேபா
அவாிடம் தம் ைடய கஷ்டங்கைளத்
ெதாிவிக்கச், ெசன்ைனக்கு வந்தால் ெமட்ாிகுேலஷன் வகுப்பிற் ப ப்பதற்கு ேவண் ய
ெபா
தவி த யவற்ைற மில்லர் ைர தாம் த வதாய் ஒப் க்ெகாண்டனர். தமக்கு
உபாத்தியாயர் ேவைல யிஷ்டமில்லாதி ந் ம் அைதவிட்டால் ேவ ேவைல எங்குத்
ேத வ , தாய் தந்ைதயைர விட் ப் பிாிந்
அஞ்சி அந்த ஆ
ெசப்டம்பர் ௴ 28௳ தம

எப்ப ச் ெசன்ைனக்குப் ேபாவ , என

பாய் உத்திேயாகத்திேலேய சில காலம் இ ந்தார். 1864 ௵
த்தகத்திற் பின்வ மா

எ தி ள்ளார்,

உபாத்தியாயராயி க்க எனக்கு மனேம இல்ைல. ஆயி ம் நான் ேவைலையத்
தி ெரன் விட் விடக் கூடா . எைத ம் ஆராயா ெசய்யலாகா .
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ேதக ஆேராக்கிய ம் மேனா ைதாிய ங் குன்றித் தாய் தந்ைதயர் தம்ைம
விட் ப்பிாிவ
சகியா
அ க்க வியாகுல மைடந்தனர். தினந்ேதா ம் மிக்க
பிரயாைசப் பட் உைழத் ம் மாத
வில் ஆேற பாய் ெப வ இவர் மன க்கு
ஆறாத் க்கத்ைத விைளவித்த . ெசன்ைனக்கு வந் ப ப்பதற்ேகா ெபா ள் இல்ைல.
இவர
கஷ்டதிைச இவ்வாறி க்க, இளவயதிேலேய இவ ைடய நன்றிமறவாைம
தம நண்பர் ஒ வர் தமக்கு அைரயணா ெகா த் தவினேபா இவர் எ தி ள்ள
குறிப்பால் நன்கு ெபறப்ப கின்ற .
என் பிாிய நண்பர் சீநிவாச
தபாற்ெசல க்கு அைரயணா ெகா த் தவினார்.
அவர் பல ைற எனக்கு இம்மாதிாி உதவியி க்கின்றார். நான் அவ க்கு எவ்வள
நன்றி- ள்ளவனாயி க்கேவண் ம்! இத்தைகய உத ங் குண ைடய நண்பைரத் தந்த
கட
க்குப் பின் ம் எத் ைண நன்றி நான் ெச த்த ேவண் ம்.
எல்லாம் இைறவன் ெசயல்.
உத கின்றான் என்
அ க்க

இைறவேன ேதான்றாத்
ைணயாய் நின்
இைறவ க்குத் தம
நன்றிகாட் தல் இவர்

த்தகத்தில் எங்குங் காணலாகும். உதாரணமாக ஒ

விஷயம் கூ ேவாம். 1864௵

அக்ேடாபர் ௴ 16௳ ெசங்கற்பட் ல் மாைலப் ெபா தில் ெவளிக்குச்ெசன்ற இடத்திற்
சமீபத்திற் சீறிப் ேபாந்த விஷநாகம் ஒன்
தம்ைமக் க யா விட்ட நிகழ்ச்சிையக்
குறித் க் கட
க்கு இவர் நன்றிபாராட் வ ப க்கப்ப க்க மன க்கு உ க்கத்ைத
ேமன்ேமல் உண் பண் கின்ற . பக்திமார்க்கத்ைதப் பரவச் ெசய்வதற்ெகன
ஏற்பட்ட மிஷன்பள்ளியிற் ப த்த கல்வியின் பயைன உண்ைமயிற்கிரகித்தனர் இவர்
என்ப நன்கு ெதாிகிற . இவர் இைதக் குறித் எ தி ள்ளதாவ :
ஆ! கட ளின் என் ம் ஓயாக் க ைணயின் பிரபாவத்ைத என்ெனன்ப ! என்ேன
அவர்தம் அள படாக்க ைண! தம சி ஷ் யில் மிகத்தாழ்ந்த ம் இழிந்த மான
ஜீவனிடத் ம் அவர் க ைணேநாக்கம் எங்ஙனம் திகழ்கின்ற ! யான் அவ க்கு
எத் ைண நன்றி பாராட் தல் ேவண் ம்! இன்
எனக்குப்
னர்ஜன்மம் தந்
உதவின இைறவ க்குஎன்ன தி ப்பணி நான் ெசய்யவல்ேலன்! ஆ! என் ெதய்வேம!
காத்தளிக்குங் கட ேள! ஏைழயாகிய யான் உன் தி வ ைய வணங்கி வாழ்த்தி
வந்தனஞ் ெசால் வதன்றி உன் ெப ங்க ைணக்கும் வற்றாத தி வ
க்குங்
ைகம்மா ெசய்ய ஒ சிறி ம் வல்லனல்ேலன்.
உண்பதற்கு
வ ந்தினெரன்ப

நல்ல

உண கூட

இல்லா

கஷ்டதிைசயில்

1864௵ அக்ேடாபர் 20௳. "யான் உண்

ேகடாயி க்கிற ; ேமார் இல்ைல; ெநய் இல்ைல; என் உட

இச்சமயம்

ம் உண

மிகக்

ம் மன ம் எங்ஙனம்

திடப்ப ம்?” என எ தி ள்ளதால் ெதாிகின்ற . இப்ப யி ந் ம் ஒ ேநர ம் ண்
ேபாக்கா
தன் கல்வி யறிைவ அபிவி த்தி ப த் வதிேலேய ெவகு ஊக்கமாய்
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உைழத்

வந்தார். காபி எ தி எ தி இவர் ைகெய த்

1864௵ நவம்பர்௳ 7௳ பின்வ மா

நன்றாய்த் தி ந்தி யி ந்த .

எ தி ள்ளார்.

என்ஜினீயர் ெலக்ெகட் ைர ஒ வ க்ெகன நான் ெபயர்த் ெத திக்ெகா த்த
விண்ணப்பத்தில்
என
ைகெய த்ைதப்
பார்க்க
ேநர்ந்தெபா
அ
நன்றாயி க்கிறெதன்
சந்ேதாஷப்பட்டதாக வாசுேதவ
த யா ம் அப்பாசாமி
நாயக ம் ெசான்னார்கள்.
ஆ
பாய்
ேபாதா
அல்லற்பட் ச்
ெசங்கற்பட் ல்
ஒ
ஆபீ ல்
ேவைலயாயி ந்த வாசுேதவ த யார் என்பவ க்கு இரவிற் பாடஞ் ெசால் வந்தார்.
ஆனால் அ
ம் ெசாற்ப வ ம்ப தான். சாிவரக் ெகா க்கப் பட ம் இல்ைல.
நவம்பர்௳ ெஜனரல் ெடஸ்ட் பாீைக்ஷக்குப் பணங்கட்ட ஐந்
பாய்க்குப் பட்ட
கஷ்டம் இைறவேன அறிவன். ெலக்ெகட் என்ஜினீர் தம
ஆபீ ல் காபீஸ்ட்
ேவைலக்கு 15
பா சம்பளந் த வதாகச் ெசான்னார். ஆனால் அ
உத்திேயாகம் அல்ல என் அைத ேவண்டாம் என் விட் விட்டனர்.

காயமான

(ii) 1865 -- 1869
ெசன்ைன வாசம்.
இவ்வாறி க்கும்
ம

ேபா

ைற வந்தேபா

1865௵

ஜனவாியில்

மில்லர் ைர

ெசங்கற்பட் க்கு

அவாிடம் தங் கஷ்டத்ைதச் ெசால்ல அவர் "Mackintosh

Scholarship Examination" என ஒ

பாீைக்ஷ ெசன்ைனயில் நடத்தப்ப ம் என் ம்,

அதில் ேதறினால் தாம் உத வதாக ம் ெசால்ல, அவ்வாேற ெசன்ைனக்குப் பிப்ரவாி
மாதம் ேபாய் அந்தப் பாீைக்ஷயில்

தலாவதாகத் ேதற, மில்லர்

ைர, "நீ ெவகு

நன்றாய் எ தினாய், நீ இவ்வள எ
வாய் என் நான் நிைனக்க இல்ைல" என்
ெசால்
மாதம் எட்
பாய் ஸ்காலர்ஷிப் ெகா த் வந்தார். கஷ்டகாலத்தில்
இன் ம் ப க்கப் ேபாவ
இவர் தந்ைதக்கும் தைமய க்கும் இஷ்டேம இல்ைல.
அவர்க க்கு எவ்வளேவா சமாதானம் ெசால்
ெம வாய்ச் ெசன்ைனக்குவந்
பாீைக்ஷயில்
தலாகத் ேதறின
இவர் தந்ைதக்குப் ெபாி ம் சந்ேதாஷம்
விைளவித்த . தி வல் க்ேகணியில் இவர் தம
அத்ைதமகன் ரத்தினம் பிள்ைள
ெயன்பவர் ட் ல் இ ந் வந்தார்.
தமக்கு வந்த எட்
பிள்ைளக்கும், ஒ

பா,

நா

பா தன் ெசல க்கும்,

பா சாப்பாட் ச் ெசல க்காக ரத்தினப்
ன்

பா தாய்தந்ைத தைமய

க்குமாகச்

ெசல விடப்பட்ட , ப ப் க்கு ேவண் ய த்தகங்கைள ரத்தின பிள்ைள ம் சில
நண்பர்க ம் மில்லர்
ைர ம் தந்
உதவினார்கள். கிறிஸ்தவ கலாசாைலயில்
அப்ேபாதி ந்த உபாத்தியாயர்கள் ேமக் மில்லன் ைர, கார்ஸ்லா ைர, மிவலர்
வகுப் களில் இவர் எவ்வாறி ந்தனர் என்ப பின்வ ம் குறிப் களில் ஏற்ப ம்.

ைர.
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28-1-1865 ேமக்மில்லன் ைர நடத்திய
ேகாள சாஸ்திாிப் பாீைக்ஷயில் நான்
எதிர்பாராத ேபாதி ம் தலாவதாக இ ந்ேதன்.
30-3-1865

ேமக்மில்லன் ைர

நடத்தின

ஆங்கில

ெசய் ட்

பாீைக்ஷயில்

60

மார்க்குக்கு 41 மார்க் வாங்கி இரண்டாவதாக இ ந்ேதன். தலாயி ந்தவர் 45 மார்க்
வாங்கினார். ஆயி ம் ெசய் ட் பாகங்கைள வசனமாக்கு வித்த ல் நான் எ தினேத
ெமாத்தத்தில் நன்றாயி ந்த ெதன்றனர்.
ப ப்
இவ்வாறி க்கக் கு ம்பகட ம் கஷ்ட ம் ப ப்பதற்கு
யாத
ெதாந்தர கைள அதிகாித்
வந்தன. ெசங்கற்பட்
ந்
ப ப்பதற்குச் ெசன்ைன
வ ம்ெபா
ம் ெசன்ைனயி
ந் ெசங்கற்பட் க்குத் தாய் தந்ைதயைரப் பார்க்கச்
ெசல் ம் ெபா
ம் தம் ைடய
ஸ்தக த ய சாமான்
ட்ைடகைளத் தாேம
க்கிக்ெகாண் 35 ைமல் வழிநடந் ெசன்ற மிக்க பாிதபிக்கத் தக்கதா யி க்கிற .
வண் க்குக் ெகா க்கப் ேபா மான பணம் இல்ைல. அப்ேபா ெரயில் கிைடயா .
என்ன ெசய்வ . தாய் தந்ைதய ைடய கஷ்டத்ைத நிவர்த்தி ெசய்யா
தாம்
ெசன்ைனயிற் ப த் க் ெகாண் நிப்ப இவ க்கு ெமத்த மனக்கவைலயாயி ந்த .
கட்ட நல்ல ணிகூடக் கிைடயா . ஜூைல௴ 3௳ "கந்ைதத் ணி டன் பள்ளிக்குப்
ேபாவ எனக்குப் ேபரவமானமா யி ந்த ." -- என எ தி ள்ளார். தம்ைம யறியா
தாம் ெசய்த பாபங்க க்கு அஞ்சி அஞ்சி இவர் கட ைளப் பிரார்த்திப்ப இவ ைடய
நன்ெனறிைய நன்குகாட் ம். ஒ
ைற ெதாியா தம கால் பட் ஒ பல் இறந்
பட்ட . அப்ேபா
எ தி ள்ளதாவ .

இவர் பட்ட

யரம் ெசால்ல ஒண்ணா . இவர்,

த்தகத்தில்

14-7-1865 ஆ! என்னபாவி! ெகா ம்பாவி யான் இவ்வள
ெகா ந்ெதாழிைலச்
ெசய்யத் ணிந்த மாபாவி நான் ஆதலால்தான் கட ள் என்ைன இக்கஷ்டத் க்கு
ஆளாக்கி ைவத்தி க்கிறார். ஆ! ெதய்வேம! நான் ெசய்த தவேற! அதற்காக நான்
ெபாி ம் வ ந் கின்ேறன். என் பிைழையப் ெபா த்த ள ேவண் ம்.
பின் , தமக்காதரவாயி ந்த ரத்தின பிள்ைள சித்
க்கு மாற்றப்பட, இவர் இ க்க
இட ம் உண்ண உண ம் இல்லா சில நாள் கஷ்டப்பட்டார். பிறகு இ க்க ேவறிடம்
ேத
மில்லர் பள்ளிகூடத் க்குச் சமீபத்தில்
ங்கெசட் த்ெத
307-ஆம் நம்பர்
எல்லப்ப நாயகர்
ட் ல் இடம் கிைடக்க அதில் இ ந் வந்தார். இவ்வ டத்தில்
U.C.S. பாீைக்ஷயிற் ேறறினார். இந்த கஷ்ட திைசயில் மில்லர்
உபகாரம் ெசய்ததாக இவர் எ தி ள்ளார்.
1865 ௵ பிப்ரவாி௴ ெமட்ாிகுேலஷன்
கண்டேபா இவர் எ தி ள்ளதாவ :

பாீைக்ஷயில்

ைர எவ்வளேவா

ேதறினதாக

ெகஜட் ற்
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ேதறினவர்கள் ெபயர்க ள் என் ெபயைரக் கண்டேபா
நான் ேபரானந்தம்
உற்ேறன். மில்லர் ஸ்கூ ல் நான்தான் தல். தன்ைன நம்பின என்ைனக் ைகவிடா
காத்த என் கட
க்கு வந்தனம். க ணாநிதிக்கு என் மனப் ர்வ வந்தனம்! தீன
ரக்ஷக க்கு என் மனப் ர்வ வந்தனம்! ேதான்றாத்
ைணக்கு என் மனப் ர்வ
வந்தனம்! அ ேயன் அவைர நம்பிேனன்! அவர் அ ேய க்கு உதவினார்! அவர்
அ ேயன்மீ
அன்
சுரந்
அளித்த உதவிக க்ெகல்லாம் என்ன ெதாண்
ெசய்யவல்ேலன்! 14-2-1866
எப். ஏ. பாீக்ைஷக்குப் ப ப்ப இவர் தந்ைதயா க்குந் தைமயனா க்கும் இஷ்டம்
இல்ைல. ஏதாவ ேவைல சம்பாதித் க் கு ம்ப கஷ்டத்ைத நீக்கேவண் ம் என்
இவைர அவர்கள் வற்
த்தி ம் ஏேதா சமாதானம் ெசால்
எப். ஏ. ப த்தார்.
கெலக்டராயி ந்த ரஸாகான் சாய , ாிஜிஸ்ட்ரார் ெபாியசாமி த யார், வக்கீல் ராம
சந்திர ராவ் சாயப் இவர்கள் இவ ைடய சகபா கள். சில காலம்தாேம சைமத் ச்
சாப்பிட் ப் பள்ளிக்கூடம் ேபாகேவண் யி ந்த . ஸ்காலர்ஷிப்பாக வ ம் எட்
பா ேபாதாததால் பார்த்தசாரதி ெசட் யார் என்பவ ைடய பிள்ைளக்குப் பாடஞ்
ெசால்

மாதம் 3

பா ெபற் வந்தார், ேவெறா

இடத்தில் இரண்

பிள்ைளக

க்குப்

பாடஞ்ெசால்ல 4
பா கிைடத்த . பணம் ேபாதாமற் கஷ்டப்பட்ட காலத்தில்
ட் க்கார ங் கடன்ெகா த் தவினார். இவ்வா ப த் க் ெகாண்
க்கும்ேபாேத
உலகுக்குப் பயன்படக்கூ ய த்தகங்கள் ஏதாவ
எ தேவண் ம் என் ம் ஆைச
இவ க்கு இ ந்ததாகத் ெதாிகிற . பஞ்சதந்திர வசனம், தி
நா க்கரசுநாயனார்
சாித்திரம் என் ம் ல்கள் எ தினதாகத் ெதாிகிற . ஆனால் இவர் எ திைவத்தைவ
எங்குப் ேபாயினேவா ெதாியவில்ைல. 1866-ம் ஆண் ெசப்டம்பர் மாதம் 28-ம் நாள்
ெவள்ளிக்கிழைம தி த்தணிைகக்குச் ெசன் தம குலெதய்வமாகிய
கபிராைன
வணங்கிப் ேபரானந்தம் அைடந்தனர்.
1867-ம் ஆண் ஜனவாி மாதம் 30-ம் நாள் எப். ஏ. பாீக்ைஷயில் தல் வகுப்பிற்
ேறறினர். அப்ேபா கட
க்கு நன்றி கூறி இவர் தம
த்தகத்தில் எ தி ள்ள
இவ்வளவவ்வளவன் . தாம் ப த்தி ந்த ஒவ்ெவா வகுப்பி ம் இனாம் த்தகங்கள்
பல ெபற்றனர். பின் ம் பீ.ஏ க்குப் ப த்தால் தம தாய் தந்ைதய க்குக் கஷ்டமாகு
ெமன் ேவைலக்குப் பிரத்தியனஞ் ெசய் பச்ைசயப்பன் கலாசாைலயில் ப்ாின்சிபல்
லவாி
ைரக்கீழ் உபாத்தியாயராகச் சிலகாலமி ந்
பின் மில்லர் ைர சிபார்ஸ்
ெசய்ய ஆண்டர்ஸன் ைரயாரால் க்ராண்ட் ஸ்கூ ல் 40
பாயில் மார்ச்சு 27 உ
உபாத்தியாயராக அமர்ந்தார். பின் தான் அைல ேபாற்றத்தளித்த இவர் மனம்
ஒ வா
நிைலத்த . இவர் பீ.ஏ. ப க்கா விட்ட
மில்லர்
ைரக்கு ெமத்த ம்
வ த்தம்.
சுப்பிரமணியம்! நல்ல சமயத்ைத ணாய் இழக்கிறாய் என்றாராம். உபாத்தியாயர்
ேவைல இவ க்கு எப்ேபா ம் இஷ்டேமயில்ைல. ஆதலால் இவர் மில்லர் ைரயிடம்

10
தமக்குக் கவர்ன்ெமண்
ெகாண்டார்.
அப்ேபா

உத்திேயாகம் ஏதாவ

மில்லர் பள்ளிக்கூடத்திேலேய 40

சிபார்ஸ் ெசய் ம்ப க் ேகட் க்

பாயில் ஒ

உபாத்தியாயர் ேவைல

கா யாக அவ்ேவைலக்குச் ெசப்டம்பர் மீ 12 உ மாற்றி வந்

விட்டனர். ஆண்டர்ஸன்

ைர 45
பாய் ெகா க்கின்ேறன் என்
ெசால்
ம் அைத ஒத் க் ெகாள்ளா
தன ரக்ஷகராகிய மில்லர் ைரயிடம் இ க்கேவ வி ம்பி வந்தனர். அக்ேடாபர் தல்
காைலயிற் சிவ ராணம் ப க்கும் வழக்கத்ைத ேமற்ெகாண்டனர். இவ்வழக்கம் அவர்
இ திநாள்வைர இ ந்த .
த
ந்ேத தமிழி ம் தமிழ்க்கட ள் மாட் ம் அன்
த ம்பின மனநிைலைய டய இவர்
சம்பர்மீ 28 உ ஐந்
பாடல்கள்
தணிேகசத்தின்மீ
பா னதாக எ தி ள்ளார். அைவ கிைடக்கேவ இல்ைல. தம
கஷ்டதிைசைய நீக்கித் தம்ைம வழிப்ப த்தின. கட
பின்வ மா தம நன்றியறிதைலக் காட் கின்றார்.

க்கு

சம்பர்
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உ

1865,1866 வ ஷங்களில் நான்பட்ட பாட்ைடப் பார்க்க, 1867 வ ஷத்தில்
எவ்வளேவா சுகத்திற் கட ள் என்ைன ைவத்தார் என்
ெசால்ல ேவண் ம். என்
கஷ்டங்களிற் பல இப்ேபா ஒழிந்தன. அ ேய க்கு இ கா ம் உதவி என்ைனக்
காத்தளித்த ெப ங்க ைணக்காக, என் நாத
கட

க்கு,

என்ைன

என் ங்

காக்கும்

க்கு, என்ைன என் ங் ைகவிடாக்

இைறவ

க்கு,

ஒப் யர்வில்லா

என்

தைலவ க்கு, தனித் விளங்கும் என் ெதய்வத் க்கு, என் அன் க்குகந்த ஐய க்கு,
என் மனப் ர்வமான வணக்க ம் வந்தைன ஞ் ெச த் கின்ேறன்.
வ டமாகிய
1868 - ல் எனக்குப் பிாியமில்லாத இவ் பாத்தியாயர் ேவைலைய மாற்றி ம் அவர்
தி வ ைய நிைனந்
நிைனந்
என் கல்மனம் கைரய ம் எனக்குப் பின் ஞ்
சுகந்த வெரன மிக ம் ேவண் கின்ேறன்.
இனி

1868

ஆம்

வ ஷத்திய

தினந்ேதா ம் தணிேகசன் மீ
எனத் தினம்

ப்பத்திரண்

ஒ

நிகழ்ச்சி

கூ வாம்

இவர்

இவ்வ ட

பதிகம் இயற் வதாக ம், 'தணிைகயன்
ைற எ

வதாக ம், ேதவாரத்தில் ஒ

தல்
ைண'
பதிகம்

ப ப்பதாக ம், கி த்திைக ேதா ம் ஒ
கீர்த்தைன பா வதாக ம் ஒ
ஏற்பா
ெசய்
ெகாண்டதாகத் ெதாிகின்ற . தாம் பா வ
சிற்சில சமயத்தில் தமக்ேக
நன்றாக இைல எனத் ேதான்றிய ேபாதி ம் அவன் கழ் அதி
ப்பதால் பா வ
குற்றமல்ல எனத் தம்ைமத்தாேம ேதற்றிக் ெகாண்டதாக ம் ஒ
காலத்தில் தம்
உற்றாாில் எவேர ம் அைவ தைமப் ப த் ச் சந்ேதாஷிக்கக்கூ ம் என் ம் எண்ணந்
ேதான்றினதால்
அவ்வழக்கத்ைத
நி த்தாதி க்கத்
தீர்மானித்ததாக ம்
எ தியி க்கின்றார். இவ்வா
இவர் பா ய தனிப்பாடல்கள் பல உள்ளன. இைவ
ெவகு சுலபமான நைடயில் ப ப்பவர்
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மனத்ைத மிக உ க்கும் தன்ைம வாய்ந்தனவா யைமந் ள்ளன என்ப
ப க்கும்ெபா ேத
ெதாி ம்.
ெசன்ைனயி
ந்தவைர ங்
கூ யேபாெதல்லாம்
தணிைகக்குப் ேபாய்ச் சுவாமி தாிசனம் ெசய் வந்தார். பிப்ரவாி மீ பள்ளிக்கூடத் க்
குமாஸ்தா Mr. Quinn (குவின்) என்பவர் ேவ

ேவைலக்குப் ேபாக இவர் Mr.

Stevenson ஸ் வன்சன்
ைரயிடம் தமக்கு உபாத்தியாயர் ேவைல ேதகத் க்குச்
சாிப்பட இல்ைல என் ெசால்ல அவர் இவ க்கு அந்த குமாஸ்தா ேவைலைய ஏப்ரல்
மாத
இப்
யி ந்த
ஆ கி

தல் தந்
உதவினார்.
த ல் 40
பா சம்பளந்தான் ெகா க்கப்பட்ட .
ேவைலயில் அதிக ஒழிவில்லாவி
ம் அ
ஒ வா
ெசௗகாியமாகேவ
. சில வ ஷங்களாகத் தம்ைமப் பீ த்த கா ேநாய் தீரேவண் இவ்வ டம்
த்திைக தி த்தணிைகக்குப் ேபாய்வந்தனர்.

ஜூன்மீ 25 உ (விபவ௵ ஆனி 13 உ) வியாழக்கிழைம காஞ்சி ரத்தில் இவ க்குக்
க யாணம் ஆயிற் . க யாணப்ெபண் (அதாவ என தாயார்) இவாி ம் மிக்க
எைழக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவேர. என் தாயா க்கு வள்ளியம்மாள் என் ம்
தாயம்மாள் என் ம் ெபயர். அவ ைடய பிதாவின் ெபயர் ராஜேகாபால பிள்ைள.
மாதாவின் ெபயர் ெப ந்ேதவியம்மா. சிவமித்ரா மஹ ஷி ேகாத்திரம்; ைவஷ்ணவ
மதம்; ஆயி ம்
ர்வ ெஜன்ம வாசைனயா ம் சிவப்பிழம்பாம் சுப்பிரமணிய
பிள்ைளக்கு மைனவியாகும் விதிப்பயனா ம் என
தாயா க்கு அ நாள்
தல்
தி நீற்றி ஞ் ைசவத்தி ம் அைசயாத பக்தி ஊன்றிக்கிடந்த . என் தாயார்
ராக்ஷஸ௵ ைத மீ (1856 ல்) பிறந்தவர்கள், தணிேகசனிடத்
மீளாப்பத்தி ண்ட
ெப மாட் . " மாைல ைனந்ேதத்தல்" ஆகிய அாிய தி ப்பணிைய நாேடா ந்
தவறா இன் ம் நடத்திவ ம் ண்ணிய ஜன்மம் எங்க க்கு ேநாய் த ய வந்தால்
ைவத்திய க்கு
ணாகப் ெபா ைளச் ெசலவிடவிடா .அப்ேபா ைளப் பவேராக
ைவத்திய நாத ெப மா க்குச் ெச த்தினால் ேநாய் தாேன விலகும் என் ம்
உண்ைமையப் பல ைற பிரத்தியக்ஷமாக நி வித் தி நீ ெகாண்ேட எங்கள்
பிணிகைளத் தீர்த்
வ ஞ் சீலவதி. தாய்க்குத் தா ம் ேநாய்க்கு ைவத்தியநாத
ெப மான் எங்க க்காகேவ அ ப்பி ள்ள ம ந் ைற மாகிய ெப ந்தைக.
கட ள ளால் தமக்கு ஒ வா
ெபா ட்கஷ்டம் நீங்கின டன் தம
கு ம்பப்
பைழய கடன்கைள எல்லாம் இவர் ெம வாகத் தாங் கஷ்டப்பட்டாவ ெதாைலத்
வந்தார். இவ்வ டம் ஆகஸ் மீ 29 உ
ஆ
கநாவலைர தல் தல் பார்த்
அவர் "ைசவ சமயேம சமயம்" என் ம் தா மான சுவாமிகள் பாடற் ெபா ைளப்
பிரசங்கஞ் ெசய்வைதக்ேகட் மிக்க ஆநந்தம் அைடந்ததாக எ தி ள்ளார். ெசப்டம்பர்
தல்ேததி
சம்பளம்
பா
ஐம்ப
ஆயிற் .
இச்சமயத்திற்றான்
இவர்
பிரேமாத்தரகாண்ட வசனம் எ தி வந்த கார்த்திைக கி த்திைகக்குத் தி த்தணிக்குப்
ேபாகலாமா என இவர் ேயாசித்தி ந்தெபா
17-11-1868 ேததி இர
இவர்
தாயார்வந் "அப்பா: ேகாயி க்குப்ேபாக மறந்தாேயா" எனச் ெசால்லக் கன கண்
விழித்
உடல் சி ர்த்
ெநக்கு கி இைறவேன தாய் ேபாற் பாிந்
கைடயவேனைனத் தணிைகக்கு வா என அைழத்தனர் என்

ெப மகிழ்ச்சி ெகாண் ,
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"ேபாகம
ந்தணிைகப் ண்ணியேன ேபாற் ந்தாய்
ஆக வந் ேகாயி க் "கப்பாநீ - ேபாக
மறந்தாேயா" என் தி வாய்மலர்ந்தா யீ
றந்தார்க்கு ேம ண்ேடா ெசால்!"
"தாயிற் சிறந்ெதா ேகாயி மில்ைலெயன் ந்தரணி
நீயப் பழெமாழிக் ேகற்பஎன் னண்ைடயிந் நீளிரவில்
தாயிற் ெசறிந் தணிகா சலதண் ண ெளா "டப்பா
ேகாயிற்குப் ேபாக மறந்தைன ேயா" என் கூறிைனேய!"
"அறந்தா னியற் ெமய் யன்ப ாிக்கநல் லாக்க தல்
றந்தா ாி க்கநின் ய க் ேகெயன் ந் ெதாண் ெசய்
சிறந்தா ாி க்கச் சிறிேய னிடத்த ள் ைவத் ச் "ெசல்ல
மறந்தாேயா" என்னல் தணிகா சல! என்ன மாதவேம
"சுளித்ேத கத்ைதத் தாிகின்ற ேதாைகச் சுகெம ேமார்
ளித்ேதன் ப கத் வ மித் ெதால்விைனத் ஷ்டனிடம்
அளித்ேதா வந் வந் "தப்பா மறந்தைன ேயா" என ங்
களித்ேதன் உட ஞ் சி ர்த்த காண்தணி காசலேன!
- எனப் பா ப் பரவி 29-11-1868 ேததி கி த்திைகத் தினம் தி த்தணிக்குச் ெசன்
தாிசனஞ் ெசய்தனர்.
1869௵ ஆகஸ்ட் மீ தம் ெசட் த் ெத வில் உள்ள ஒ
ட் க்குக் கு ேபாயினர்.
ெசன்ைனயி
ந்தவைர ம் இவர் திதாகப் பார்த்த ேதவாரம் ெபற்ற ஸ்தலங்கள்
ஆ .
----------------II. உத்திேயாக ப வம்
1870 - 1888
மஞ்சகுப்ப வாசம்
தமக்குந் தம தாயா க்குஞ் ெசன்ைனவாசம் ஒத் க் ெகாள்ளாததால் இைறவன்
ெவளி
க்கு அ ப்ப மாட்டாரா என ேவண் வந்தனர். இச்சமயம் ஸ் ாிக்ட் ஜட்ஜ்
(ஹாட்ஸன்
ைர) இவர் ைகெய த்ைதப்பற்றி மில்லர்
ைரக்கு வியந்ெத தின
நிமித்தம் இவர் மஞ்ச குப்பம் ஸ் ாிக்ட்ேகார்ட் க்கு ேவைலக்காக ஒ விண்ணப்பம்
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அ

ப்பியி ந்தனர்.

அந்த

இவ க்குக்ெகா க்க 1869 ௵

ஜட்ஜ்

35

பாயில்

ஒ

குமாஸ்தாேவைல

சம்பர் ௴ 22 உ ெசன்ைனைய விட்

நீங்கி 1870 ௵

பிப்ரவாி௴ 1உ மஞ்சகுப்பம் வந் ஜில்லா ேகார்ட் ல் ேவைல ஒப் க் ெகாண்டனர்.
அப்ேபா
இவர் ெசய்
ெகாண்ட ைவராக்கி யத்தில் ஒன்
கி த்திைக ேதா ம்
ஒ பலம் கற் ரம் தீபாராதைனெசய்
கைனத் ெதா வ . இப் பிரதிக்ைஞ இவர்
இ திநாள்வைர தவறா நடந்த .
அந்த வ ஷ
வில் (1-12-1870) ( தல் குமாஸ்தா) ேவைல ( பா 70) யாயிற் .
வழக்கமாகக் ேகார்ட் ல் ேவைல என் ம் அதிகமாகத்தான் இ ந்த .ஒ
தினம்
ேவைலயில்லா சும்மா இ க்க ேநாிட்ட ேபா ேவைலயில்லா சும்மா இ த்தல்
ேவைலெசய்வதி ம் அதிக உபத்திரவமாயி க்கிற என் எ தியி க்கிறார்.
1871 ௵ தான் இவ க்கு தல் தல் தி ப் கழ் அச்சிடேவண் ம் என்ற எண்ணம்
உதித்த . இவ்வ ஷ
தல் தான் தி ப் கழ் ஓைலப்
த்தகங்கள் ேசகாிக்க
ஆரம்பித்தார். என பிதாைவ அவர்க க்கு தல் தல் தி ப் கழில் ஆைச எப்ப
உண்டாயிற்
என்
நான் ஒ
ைற ேகட்ேடன். சிதம்பரம் தீக்ஷிதர்கள் ஒ
சம்வாதத்தில் தங்கள் ெப ைமையக் காட்ட ேமற் ேகாள்களாகப் பல
ல்களினின்
பாடல்கள் எ த் க் +காட் னதாக ம், அச்சமயம்,
"ேவத ன் ைற வ வா ேமதினம்
ேவள்வி யாெலழில் ைன வாயிர
ேமன்ைம ேவதியர் மிகேவ கைன ாிேகாேவ"
எனவ ம்
எ த் க்காட்

"தா

மாமலர்

யாேய"

என்

ந்

தி ப் கழ்ப்

பாடைல ம்

யி ந்ததாக ம், அப் பாட ன் ேதெனா கும் இனிைம தம் மனைத

மிக்குங் கவர்ந் தி ப் கழில் ஆைச உண் பண்ணின என் ம், இத்தைகய அற் தப்
பாடல்கள் பதினாறாயிரம் அ ணகிாி நாதர் பா யி க்க ஓராயிரேம ங் கிைடத்
அச்சிட்டால் தாெம த்த ஜன்மம் பலன் பட்டதாகும் என நிைனத்த தாக ம் கூறினார்.
1872 ௵ ஏப்ரல் ௴ 18 உ இவர
அ ைமத்தாய் இறக்க இவர் பட்ட
யரம்
இைறவேன அறிவான். தாயா ாிடத்தில் நிைறந்த பக்தி ம் ஆைச ம் உள்ள
மகனாதலால் இவர் இ தி வைர ஞ் சகிக்க
இவ க்கு சீமந்த க யாணம் நடந்த . ஆகஸ்ட்

யா
வ ந்தினர். ேம ௴ 10 உ
தல் ேததி பிறந்த சீமந்த த்திாி

ெசப்டம்பர் மீ 13 உ இறந் பட்ட . இவ் வ டம் ஜூன் மீ 21 உ
ைஜ ெசய் ம் வழக்கத்ைத ேமற்ெகாண்டனர்

தல் பிள்ைளயார்
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1874 ௵ பிப்ரவாி மீ 20 உ ஜட்ஜ் சுவின்டன் ைரயிடம் ஒ ைகக் க காரம் பாிசு
ெபற்றனர். தம்மால் இயன்ற அள சிவைகங்காியத்தி ம் சிவதாிசைனயி ேம தம
ஒழி காலத்ைதப் ேபாக்க விரதங் ெகாண்டனர். இவ் வ டம் தி த்தணி தி க்குளத் க்
ெகதிாில் தீபம் ஏற் ம் ப ஒ
ஏற்பா
ெசய்தார். பிரேமாத்தா காண்ட வசனம்
என் ம் தாெம திய வசன
ைலச் ெசன்ைனத் தமிழ் உபாத்தியாயர்கள் சின்னசாமி
பிள்ைள, கணபதிபிள்ைள இவர்களிடம் பார்த் த் தி த்தித் த ம்ப

அ

ப்பினார்.

சிதம்பரத்தில் ஒ கட்டைள அ ச்சைன ஏற்ப த்தினார். அக்ேடாபர் மீ 26 உ ஒ
ெபண் குழந்ைத இவ க்கு பிறந்த . இதன் ெபயர் வள்ளிநாயகி. இந்த அம்மா
இப்ேபா மஞ்சகுப்பத்தில் னிசிபல் ெகௗன்சிலராயி க் குந் தங்கேவ பிள்ைளயின்
மைனவியாய் வாழ்ந் வ கிறார்கள். இவர்கள் மீ என தந்ைதயா க்கு மிகப்ாீதி.
தங்கேவ பிள்ைள என் தகப்பனாாின் அத்ைத ேபரன்.(மகன் வயிற் ப்பிள்ைள)
1875௵ சம்பர் ௴ 28 உ ெசன்ைனயில் தமக்கு ஆதரவாயி ந்த ரத்தின பிள்ைள
(அத்ைத மகன்) இறக்க இவர் மிக்க யரம் அைடந்தனர்.
1876௵ ஜனவாி ௴
ஆ
க நாவல ைடய ைசவ வினாவிைட இரண்டாம்
பாகம் ஒ
த்தகங் கிைடக்க அதில் தனக்கு வி ப்ப ள்ள தி ப் கழ்ப் பாடல்கள் ஆ
இ ப்பைதக்கண்
எ தி ள்ளார்.

மிக ம்

மனமகிழ்ந்தனர்.

இன்
"நல் ெவள்ளிக்கிழைம" என்
தி ப் கழ்ப் பாடல்கைள ஓைலப்

ஏப்ரல்

மீ

14

உ

பின்வ மா

ம் பண் ைக நாள். அ ணகிாிநாத ைடய
த்தகத்தினின் ம் ெபயர்த்ெத த இன்

ஆரம்பித்ேதன். எவ்வள பாடல் ேசகாிக்கக் கூ ேமா அவ்வள ேசகாித் ,நல்ல தமிழ்
வித் வானால் அைவ தம்ைமத் தி த் தல் என் க த் . இம் யற்சி நிைறேவறக்
கட ேள அ ள் ாியேவண் ம்.
ெசப்டம்பர் ௴ 24 உ மஞ்சகுப்பம் மிஷன் ஸ்கூல் தமிழ் உபாத்தியாயர் சிவ
சிதம்பர த யாரவர்கைளக் ெகாண்
தி ப் கழ் தி த்த ஏற்பா
ெசய்ததாகத்
ெதாிகிற .

சம்பர் ௴ 31 உ.

"தி ப் கழ்ப் பாட் க்கைளச் ேசகரஞ் ெசய்
வ
கின்ேறன்.
கப்
ெப மா ைடைய அ க்கிரகத் தினாேல ஆயிரம் பாடலாவ
தி த்தமாக
அகப்பட்டால் அச்சிட் விடலாம். ஜேனாபகாரமா ம் ெவகு ண்ணிய மா மி க்கும்."
--என எ தி ள்ளார். ெவள்ளிக்கிழைமகளிற் சிவதாிசனஞ் ெசய்யா
இரவில்
உண் வதில்ைல என் ம் விரதம் தம் ைடய
ப்பத்ேதாராம் ஆண் ல் ேமற்
ெகாண்டதாகக் குறித் ள்ளார்.
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1877 ௵ ஜனவாி ௴ 1 உ ெசன்ைனக்கும் மஞ்சகுப்பத்

க்கும் ெரயில் ஏற்பட்ட .

தி த்தணி த ய இடங்க க்கு வ வதற்கு மிக்க ெசௗகாியமாயிற் . ஜூைல மீ 6 உ
ெசங்கற்பட்
ள்ள பிதிரார்ஜித ட் ல் தம் ைடய சிற்றப்பா ைடய கால் பாகத்ைத
விைலக்கு வாங்கினார். வ கின்ற வ ம்ப
ன் தாம்பட்ட கஷ்ட நிைலக்கு
எவ்வளேவா ேமலாயி ந்தேபாதி ம் நிைலைமக்கு ஏற்ற த மஞ் ெசய்ய ேவண் ம்
என் ம் அவா ஒ பா ம் சுற்றத்தின க்கு உதவிேவண் ம் என் ம் எண்ணம் ஒ
பா மாகச் சம்பளத்தில் ஒன் ம் பாக்கி நிற்பதில்ைல. இவ்வ டம் ஜூைல ௴ 27 உ
ஒ ெபண் குழந்ைத பிறந்த . அதன் ெபயர் மங்களநாயகி. கல்வியி ம் அறிவி ம்
மிகச் சிறந் விளங்கின இப்ெபண்மணி இளம் பிராயத்திேலேய ெகா ய ேநாயாற்
பீ க்கப்பட்

1898 ௵ மார்ச்சு ௴ 12 உ ம ைரயில் இறந்

பட்ட . இக் குழந்ைத

அ க்க ேநாயால் வ ந்தின இவ க்கு மிக மனேவதைனக் கிடமா யி ந்த . 1877
௵ ( னிசீப்) பாீைக்ஷ ேதறின
தல் வழக்கமாயி ந்த கி த்திைக விரதத் டன்
அப்பாீைக்ஷயின் நன்
ெதாிந்ததினம்
க்ேகா ஏகாதசியாத ன்
க் ேகா
ஏகாதசி விரத ம் அ ஷ் த்
வந்தார். இவ் வ ஷ
வில் பின்வ மா
எ தி ள்ளதினின் அவர் மனநிைல விளங்கும்.
ஸ் ாிக்ட் ன்சீ க்கு ேவண் ய எல்லாப் பாீைக்ஷகளி
ம் ேதறியாயிற் . ஒ
சிவ ஸ்தலத்தில் எனக்கு
ன்சீப் ேவைல கிைடத்தால் நான் என்ைன மஹா சுக
ஷன் என்
க
ேவன். ஆபீஸ் ேவைலையச் சாிவரச்ெசய்
எல்லாம்வல்ல
க ணாநிதியின் கழ் ல்கைளப் ப ப்பதி ம், அவைனத் திப்பதி ம், அவ
ெதாண் ெசய்வதி ேம என் காலெமல்லாம் நிம்மதியாய்க் கழிப் ேபன்.

க்குத்

1878 ௵ ஜனவாி௴ 19 உ இர தம் ைடய கனவில்
சுப்பிரமணியாசுவாமி
ேகாழிக் ெகா ெகா விளங்க மயில் வாகனத்தின் மீ ெபான்னிறச் ேசாதி ெபா ய
ற்றி க்கத் தாிசித்ததாக எ தி ள்ளார். ஜூன் ௴ 28 உ காஞ்சீ ரம்

த்ேதறித் ெத

அண்ணாமைல பிள்ைள ெயன்பவர் 750 பாடல் உள்ள தி ப் கழ் ஓைலப்
தந்

உதவினைதப் ெப

சிதம்பரத் க் க த்த பின்னத்

த்தகந்

மகிழ்ச்சி டன் குறித் ள்ளார். ெசப்டம்பர் ௴ 30 உ
ர் சீநிவாசபிள்ைள 400 பாட

ள்ள ஓைலப்

த்தகங்

ெகா த்ததாக ம், அதற்கு
ன்னேர அவர் ெகா த்த ஒ
த்தகத்தில் 120
ப்
பாடல்கள்அகப்பட்டதாக ம் எ தியி க்கிற . இந்தப் ண்ணியவான்க க்குத் தமி
லகம் மிக்க கடைமப் பட்
க்கிற .
1879 ௵ ஜனவாி 21 உ இவர் எ தின பிரேமாத் தரகாண்ட வசனம் ( தற்பதிப் )
அச்சாகி ெவளிவந்த . ஏப்ாில் ௴ 1 உ

தல் எட்குமாஸ்தா ேவைலயாய்ச் சம்பளம்

பாய் ஆயிற் . ஜூைல மீ 28 உ எ தி ள்ள ஒ

குறிப்பாற் காஞ்சீ ரஸ்தல

வாசம் இவ க்கு ெவகு ஆைசயா யி ந்தெதன் ெதாிகிற . ெசப்டம்பர் ௴ 1 உ ஜட்ஜ்
இர்வின்
ைர
இவ க்கு
ன்சீப்
ேவைல
ெகா க்க
ேவண் ெமன்
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ைஹேகார்ட் க்கு எ தினார். எ தி ெமன்ன?ேவைள வந்தால் தாேன கிைடக்கும்!
இ
தல் எட் வ ஷம் அதிக பிரயத்தினப்பட்ட பின்ேப இைறவன் தி வ ளால்
அவ்ேவைல கிைடத்த . சம்பர் ௴ 5 உ
ஆ
க நாவலர் சிவபதவியைடந்தைதக்
ேகட்
இவர் பட்ட
யரஞ் ெசால்ெலாணா . இைதக் குறித் ப் பின்வ மா
எ தி ள்ளார்.
"இம்மஹா ைடய ெப
யற்சியால் தான் தமிழ் ெமாழியிற் சிறந்த கந்த ராண
த ய
ல்கள் தமி ல குக்குக் கிைடத்தன. இவர் எ திய ெபாிய ராண வசனம்
நல்ல தமிழ் நைடக்கு இலக்கியமாக உள்ள . இவைரப் ேபாற் சிறந்த வசன
லாசிாியர் இ வைர ம் யா ம் இல்ைல. ைசவெநறி சிறி ம் வழா நடந் வந்த
மஹா பாவராகிய
ஆ
க நாவலர் சிவெப மா ைடய பாதாரவிந்தங்கைளச்
ேசர்ந் ேபாின்பவாழ்ைவயைடந் நித்தியாநந்தத்தி
ப்பாெரன்பதற்கு ஐயமில்ைல
9-12-1879."
1879 ௵ ஜூைல தல்ேததி தல் காலணா கார்ட் ஏற்பட்ட ம்,1880 ௵ ஜனவாி
தல் ேததி மணி ஆர்டர் ஏற்பட்ட ம் மிக்க ெசௗகாியத்ைத உண் பண்ணினதாக
எ தியி க்கிறார்.
1880 ௵ அக்ேடாபர் ௴ 3 உ ஞாயிற் க் கிழைம மாைளய அமாவாைச இவ க்கு
ஒ ஆண் குழந்ைத பிறந்தைதக் குறித் எ தியதாவ .
"எல்லாம் வல்ல க ைணக் கட ன் தி வ ளால் இன்
பகல் 3 1/4 மணிக்கு
எனக்குப்
த்திர பாக்கியங் கிைடத்த . எனக்குப் ேபராநந்தமாய் இ க் கிற .
கட ளின்
எல்ைலயிலாத
இத்தி க்க ைணக்கு
மிக்க
நன்றி ள்ளவனா
யி க்கின்ேறன். அவன ளாேலேய இக் குழந்ைத வி த்தி யைடய ேவண் ம். த்திர
பாக்கியமாகிய ெப ம் ேப எனக்குக் கிைடத்த
தணிைக யாண்ட வ ைடய
அ க்கிரகேம."
இந்தக் குழந்ைதேய என
தைமயனார் ஷண் கம் பிள்ைள. இவர் இப்ேபா
ைஹேகார்ட் ல் உத்திேயாகத் தில் இ க்கிறார்.
1881 ௵ மார்ச்சு ௴ 20 உ க ங்குழி ஆ
க ஐயர் ( ர ைசவர்) 900 பதிக ள்ள
தி ப் கழ்ப்
த்தகங் ெகாண்
வந்
உதவினர். நம
சாித்திர கர்த்தா தமிழ்ப்
பத்திாிைகக க்கு விஷயதானம் ெசய்
வந்ததாக ந் ெதாிகிற . ஏப்ரல் 23 உ
ஜனவிேநாதனி என் ம் பத்திாி ைகயில் தாம் எ திய ப்பிய "கிாிெசல்டர் என் ம்
நன் மைனயாட் " யின் கைத ெவளி வந்ததாக எ தி ள்ளார். லீவ் நாள் கிைடத்த
ேபாெதல்லாம் சிவ ஸ்தலங்கைள ம் தி விழாக்கைள ம் ெவகு ஆவலாய்த் தாிசித்
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வந்தனர். இவர் தாிசித்த
க்கிய ஸ்தலங்க
அ பந்தத்திற் காட் யி க்கின்ேறன்.

ம் உற்சவங்க

ம் இைவ ெயன

அ பந்தம்
தி த்தணியிற் சீர் க ணீக ஜாதியர் மடத்ைதப்
ப்பிக்க 1881 ஆம்
வ டத்திேலேய இவ க்கு எண்ணம் ேதான்றிச் சிலெதாைக அ ப்பினதாகத்
ெதாிகிற . இவ்வ டம் அக்ேடாபர் மீ 6 உ மஞ்சகுப்பத்தில் ஒ
அப்ேபா பின்வ மா எ தி ள்ளார்.

வாங்கினார்.

"இவ் ாிேலேய
தங்குங்
க த் டன்
நான்
இவ்
வாங்கவில்ைல.
இவ் ாி
க்கும் வைர ம் ெசௗக ாியமாக இ ப்பதற்ேக வாங்கிேனன். காஞ்சீ ரத்தி
க்க ம் அத்தலத்திேலேய
ஏகாம்பர நாதைரத் தாிசித்தி ந் இறத்த ேம என்
ஆைச."
1882 ௵ ஜனவாி 11, ஏப்பிரல் 11 ேததிகளில் ஜட்ஜ் ெநல்சன் ைர இவ க்கு
னிசீப் ேவைல ெகா க்க ேவண் ெமன்
சிபார்ஸ் க தங்கள் ைஹேகார்ட் க்கு
எ தினார். பிப்ரவாி மீ 5 உ தி ப்பாதிாிப்

ாில் வந்தி ந்த தி ப் கழ் சுவாமி

எனப்ப ம் தண்டபாணி சுவாமிகைளப் ேபாய்ப் பார்த்தார். பிப்ரவாி மீ 6 உ தாம்
வாங்கின
ட் க்குக் கு
வந்தார். சிவ ைஜ ேவைள யிற் பாராயணம்
ெசய்வதற்கு நன்கு ெபா ந்திய "ேதாத் திரத் திரட் " என் ம்
ல் மஞ்சகுப்பத்தில்
றவறத்தி
ந்த சதாசிவம்பிள்ைளயவர்கள் ெசாந்த உபேயாகத் க் காக இவ்வ டம்
அச்சி வித்ததில் இவர் உதவினதாகத் ெதாிகின்ற . இப் த்தகத்தில் அச்சு எ த் க்கள்
மிகப் ெபாியனவாய்ப் ப ப்பதற்கு ெவகு ேநர்த்தியாயி க் கின்றன. ஜூைல௴ 15 உ
இவ ைடய மாமனார் காலஞ் ெசன்றனர். ெசப்டம்பர் 27 உ சிவஸ்தல அகராதி என்
ஒ
த்தகம் எ
வதற்கு ேவண் ய விஷயங்கைளச் ேசகாிப்பதாகப் பின்வ மா
எ தியி க்கின்றார்.
அ த்த சம்பர்௴ ெவளியி ம் உத்ேதசத் டன் சிவஸ்தல அகராதி என்
ேவண் ய விஷயங்கைளச் ேசசாித் வ கிேறன்.
இவ்ெவண்ணம் 23 வ டங்கள் கழித்

அ

ரண்டா

ம்"

என்

ம்

க்கு

நிைறேவறினைதப் பின்னர் கூ ேவாம்.

1883 ௵ ஆகஸ்ட் ௴ 15 உ இரண்டாவ
மீ 13 உ இவர் தகப்ப னார் சாமன்

ம்

த்திர னாகிய நான் பிறந்ேதன்.

கூடச் சிவ ைஜ ெசய்
பாடைலத்

தம

"ஆண்டாண்

பிள்ைளக்கும்,

சம்பர்
ேதா ம்

ம மக

க்கும்

18
ேத தலாகச் ெசால் த் தம 83 - ஆம் வயதிற் சிவபதஞ் சார்ந்தனர். அப்ெபா
தந்ைத பிாிவாற்றா தம சாித்திர கர்த்தா ஆற்ெறா ணாத் யரம் அைடந்தனர்.
1884 ௵ பிப்ரவாி, மார்ச்சு மாதங்களில்
பார்த்தார்.

தல்

தல் கூட

ர்

ன்சீப் ேவைல பதில்

1885 ௵ பிப்ரவாி௴ 28 உ கும்பேகாண மஹாமக தீர்த்த ஸ்நாநம் இவ க்குக்
கிைடத்த . ஜூன் மாதம் மஞ்சகுப்பந் ேதவஸ்தான கமிட் ெமம்பராக நியமிக்கப்
பட்டார். ெசப்டம்பர் மாதம் ம
ைற கூட ர் ன்சீப் ேவைல பதில் பார்த்தார்.
1886

௵

மார்ச்சு௴

சிதம்பரங்

விசாாிக்கப்பட்டார். அைதக்குறித்
சிதம்பரம்

ேகாயில்

ேகாயில்

வழக்கில்

இவர்

ஒ

சாக்ஷியாக

27-3-1886 ேததியில் இவர் எ தி ள்ளதாவ :-

வழக்கில்

என்ைன

சிவாலயங்க க்குள்
மிகச்
சிறந்த
அதியவசியமின்றித் ெதாட் ேவைல ெசய்வ
என் ஞ் ெசான்ேனன்.

ஒ

சாக்ஷியாக

விசாாித்தார்கள்.

சிதம்பரம்
என் ம்,
சிற்சைபைய
அதன் மகிைமக்குக் குைற ண்டாக்கும்

ஜூைல௴ வி ப் ரத்தில்
ன்சீப் ேவைல பார்த் தார். ஆகஸ்ட்
௴ இவ க்கு
ன்றாவ
த்திரர் ஆ
கம் பிள்ைள பிறந்தார். இப்பிள்ைள இப்ேபா ெசன்ைன
ஸ்மால்காஸ் ேகார்ட் ல் ேவைலயி
உ வைர ம், பின்

க்கிறார். ஆகஸ்ட்

1887 ஜனவாி 7 உ

31 உ

தல்

சம்பர்௴ 13

தல் மார்ச்சு 6 உ வைர ம், ேகார்ட்

சிரஸ்ததார் ேவைல பதில் பார்த்
வந்தார். 1886 ஹ
சம்பர் 12 உ தன
நாற்பத்ேதாராவ வய ஆரம்பத்திற் பின்வ மா எ
கிறார்.
"இன்
என
நாற்பத்ேதாராவ
வய
ஆரம்பம். நாற்ப
வ டங்கள்
ேபாய்விட்டனேவ!
பிரேமாத்தர
காண்ட
வசனம்
ெவளியிட்டைதத்
தவிர
உபேயாகமான விேசட ேவைல ஒன் ம் நான் ெசய்யவில்ைலேய!
1887 ஆகஸ்ட்

மீ 26 உ

தல் அக்ேடாபர் 20 உ வைர ம் ேஷா ங்காி

(ேசாழ ங்க ரம்) அக்ேடாபர் 26 உ

ம்

தல் 1888 ஹ ஜனவாி 12 உ வைர ம்

தி வள் ாி ம், பிப்ரவாி 16 உ தல் ஏப்ரல் 15 உ வைர ம் வி ப் ரத்தி ம் ன்சீப்
ேவைல பதில் பார்த்தார். எவ்வளேவா
ைற ெசன்ைனக்குச் ெசன்
ைஹேகார்ட்
ாிஜிஸ்ட்ராைர ம் ஜட்ஜுகைள ம் பார்த்த ம் மஞ்சகுப்பத்தி
ந்த ஜட்ஜுகள்
ஒவ்ெவா வ ம் அதிக சிபார்ஸ் ெசய் ங்கிைடயாத
ன்சீப் ேவைல காயமாயிற்
என் 1888 ஹ ஏப்ரல் மீ 25 உ ெதாிய வந்த . அன்ைறய தினம் தம
பின் வ மா எ
கிறார்.

த்தகத்திற்

19

"ேசலம் ஜில்லா நாமக்கல் க்குக் காயம் ன்சீபாக உத்திர ெகஜட் ற் பார்த் ச்
சந்ேதாஷ ற்ேறன். நான் பிாிவ
தனக்கு வ த்தமாயி ந்த ேபாதி ம் உயர்ந்த
உத்திேயாகத் க்கு நான் ேபாவ தனக்கு அதிக சந்ேதாஷ ெமன் ம், சாிவர ேவைல
ெசய் ேமன்ேம ம் உயர்ந்த பதவி நான் அைடய ேவண் ெமன் ம் ஜட்ஜ் ெபன்ஸன்
ைர ெசான்னார். அவ ைடய அன்பார்ந்த ஆசிர்வாதத் க்கு நான் வந்தனங்
கூறிேனன். ஒ ேவைள ஜான்ஸன் ைர ெசன்ைனக்குப் ேபான ேபா என்ைனப்
பற்றி பார்க்கர் ைரயிடம் சிபார்ஸ் ெசய்தி ப்பார். இத்தைன நாள் ெபா த்தாவ
ேவைல காயமாயிற்ேற என்
சந்ேதாஷம். எனக்கு என் ம் ெப ந் ைணயாக ம்
எய்ப்பில் ைவப்பாக ம் இ க்கும் ச்ாீ தணிைகயாண்டவைர என் ெநஞ்சங்குளிர
வணங்கி வாழ்த் கின்ேறன். அவேர எனக்குக் கதி.
இவர் மஞ்சக்குப்பத்தி
ந்த பதிெனட்
ேதவாரம் ெபற்றஸ்தலங்கள் நாற்ப .

வ ஷ காலத்திற்

திதாகத் தாிசித்த

1888 - 1891
நாமக்கல் வாசம்.
நாமக்கல்
ன்சீப் ேவைலைய 1888 ஹ ேம மீ 29 உ ெசவ்வாய்க்கிழைம
ேமற்ெகாண்டனர். நாமக்கல் ற் சிவன் ேகாயில் ஒன் ம் இல்லாதி ந்த இைறவன
ேசாதைன ேபாலத் ேதான்றி இவர் மன க்குத்
இைதக் குறித் எ
வதாவ :
ெபாிய
ஊராகிய
இந்த
ைசவக்ேகாயிேலாஇல்லாதி ப்ப

யரம் விைளத்த . ேம மீ 31 உ

நாமக்கல் ல்
ஒ
ஆச்சாிய
மாக ம்

தரத்தக்கதா ம் இ க்கிற . குளக்கைரயில் ஒ
இவ் ர்ச் ைசவர்க க்குள்ள ர்த்தி.
ஜூன் மீ 1 உ ெவள்ளிக்கிழைம பின் வ மா

சிவன்
ெமத்த

ேகாயிேலா
வ த்தத்ைதத்

பிள்ைளயார் இ க்கிறார்; இவேர

எ

கிறார்.

"இன் சுக்கிரவாரமாதலால் இரவில் குளத்த யி
க்கும் பிள்ைளயாைரப் ேபாய்த்
தாிசித் விட் ப் பின்
நாமகிாியம்மைன ம் நரசிம்ஹ சுவாமிைய ம் ேபாய்த்
தாிசித்ேதாம்."
சிவாலயம் இல்லாததால் நாமக்கல் ல் இ ந்தவைர ம் ெவள்ளிக்கிழைமகளிற்
ெசங்க நீர்விநாயகர் என் ந் தி நாம ைடய ஷ பிள்ைளயாைரத் தாிசித் ப் பின்
ஸ்ாி ரங்கநாதைர ம் ரங்க நாயகிைய ம், சங்கரயணைர ந் தாிசித்
சிவராத்திாி ேபான்ற விேச ஷ தினங்களில் நாமக்கல்

வந்தார். ஆ த்ரா,

க்கு 3 ைமல்

ரத்தி

ள்ள

20
வல்

ரம் என்

மீ 2 உ இ

ம் ேக்ஷத்திரத்திற்குச் ெசன்

சிவதாிசனஞ் ெசய் வந்தார். ஜூைல

பா சம்பளங் கிைடத்தேபா ,

" தல் தல் சம்பளம் 200
ெப ங் க ைணக்கு அ ேயன

பா வாங்கப் ெபற்ேறன். ச்ாீ தணிைக யாண்டவாின்
மனப் ர்வ வந்தனம்."

என எ தி ள்ளார்.
ன்சீப் ேவைல காயமானதால் தி வள்
தி ப்பாசூாி
க்கும்
கபிரா க்கு
ேவல்
ைவப்பதாய்த்
ெசால் யி ந்ததால் அவ்வாேற ேவலா தம் ஒன்
ெசய்
சமர்ப்பித்தார்.
1889 வ ஷம் ஜனவாி மீ 1 உ மஞ்சகுப்பத்தில் தமக்கி ந்த
ஒ

சி

மைன வாங்கினார். ஜூன் மீ 10 உ தம

க்கு அ த்த
தாம்
ன்
ெசப்டம்பர் மீ

ட் க்குப் பக்கத்தில்

த்த குமாரத்தி வள்ளிநாயகி

யம்மா க்கு மஞ்சகுப்பத்திற் க யாணம் நடத்திவித்தார். ஆகஸ்
மீ 16 உ
தமிழ்ப்பண் தர் ேசலம் சரவண பிள்ைள ைடய நட் கிைடக்கப் ெபற்றார். ெசப்டம்பர்
மீ கி த்திைக விரதம் இ க்க ஞாபக மறதியால் தவற இைறவன் தம
ஒ
பக்கத்திற்பச்ைச மயில் ஒன்ைற அைணத் க் ெகாண் இவர் கு யி ந்த
ட் க்கு
எதிர் ட் ல் இ ந்த ஓைரயங்கார் கனவில் லங்ேகா ம் ள் மிதிய
ம் விளங்க ஒ
பரேதசிேபாலத் ேதான்றி "நான் பழநியினின் ம் தி த்தணிைகக்குப் ேபாகின்ேறன்.
உன் ட் க்கு எதிர் ட் ற் ெசால்ல வந்ேதன். அவ் ட் க் கத சாத்தியி க்கிற .
நீ அவர்களிடம் ேபாய்த் தி த்தணிைகக்கு அவர்கைள வரச்ெசால்" எனக் கூறி
மைறந்தனர். இக்கட்டைளைய யறிந்
அதைனச் சிரேமற் ெகாண்
மார்கழி மீ
தி த்தணிக்குச் ெசன்
இைறவைனத் தாிசித்
அவர் ேபர ைளச் சிந்தித்
மகிழ்ந்தார்.

சம்பர் 25 உ சிதம்பரத்தில் நடராஜ ெப மாைனத் தாிசிக்கப் ெபற்

“தீபாராதைனயின் ேபா
நடராஜைரத் தாிசிக்ைகயில் என் கன்மன ங் கசிந்
கண்ணீர் ெப கிய . இ ஆச்சாியம். [இன் எனக்குச் சுதினம்] --என எ தி ள்ளார்.
1890-ம் வ டம் பிப்ரவாி 23-ம் நாள் குறித் ள்ளதாவ

:-

இன் காைல ஜட்ஜ் வியர் ைரையப் பார்த்ேதன். 1889-ம் வ டத்தில் நான் ெசய்த
ேவைல ெவகு தி ப்திகரமாயி க்கிறெதன் அவர் ெசான்னார். ெபாம்மல்பாைளயம்
வழக்கில் நான் ெவகு பிரயாைச எ த் க் ெகாண்ெட திய தீர்மானங்கள் ெவகு
நன்றாயி ந்தெதன் ங் கூறினார். என்ேவைல தமக்குத் தி ப்தி என்
அவர்
ெசான்ன எனக்குச் சந்ேதாஷந் தந்த . என்
ெகாண்
ந்தார்.

டன் ெவகுப்ாீதியாய் 15 நிமிஷம் ேபசிக்
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மார்ச்சு மாதம் 3-ம் நாள் தி ப்பாசூர் ேகாயில் எதிாில் க ங்கல் ஸ்தம்பம் நாட்
விளக்குைவக்க
ஏற்பா
ெசய்தார்.
நாமக்கல்
ெசங்க நீர்
விநாயக க்குத்
தி மஞ்சனத் க்காக ஒ
குடம் வாங்கிக் ெகா த்தார். மார்ச்சு மாதம் 25-ம் நாள்
தி ப்பாதிப்
ர் சிதம்பரவாத்தியார் தி ப் கழ் பாிேசாதிக்க நாமக்கல் க்கு வந்தார்.
இவ்வாத்தியார் ெசங்க நீர் விநாயகர் மீ நவரத்திநமாைல என அ ைமயான சி
ெலான்றியற்றினார். ஒவ்ெவா
மாத ங் கைடசிச் சனிக்கிழைமக்கு
ன்
சனிக்கிழைம வி
ைறயாகும் என நவம்பர் மாதம் 11-ம் நாள் ெகஜட் ற் பிரசுரஞ்
ெசய்யப்பட்ட இவ க்கு ஸ்தலங்கள் தாிசிப்பதற்கு அ கூலமாயிற் .
1891-ம் வ டம் ஏப்ரல் மாதம் 22-ம் நாள் இவர்

ட் ற் ேசலம் பண் தர்

சரவணபிள்ைல இயற்பைக நாயனார் ராணம் பிரசங்கித்தார். ஜூன் மாதம் 5-ம் நாள்
மஞ்சக்குப்பத்திற் சிதம்பர வாத்தியாைரக் கண்
தி ப் கழ் ேவைலையப்
ர்த்தி
ெசய்வதற்கு ேவண் ய ெதாைகைய அவ க்குத் தந்
அவரால்
தற்பாகம்
ெசம்ைமப்ப த்தப்பட்ட . ஜூன் 12-ம் நாள் தி த்தணி க ணீகர்மடம் மராமத் க்காக
பணம் அ ப்பினார். தமிழ் வாத்தியார் நிைலயாய் நாமக்கல் ல் தங்காததால்
தி ப் கழ் ெவளிவ வ
தைட ப கிறேத என வ ந்தினார். சம்பர் கைடசியிற்
கும்பேகாணத் க்கு மாற்றப்பட்டார். நாமக்கல்ைல விட்
நீங்கும்ெபா
பசுவின்
கன் ஒன்ைற தி ச்ெசங்ேகாட் அர்த்த நாாீசுர க்ெகன வி த்தனர்.
நாமக்கல் ல் இ ந்த காலத்திற்
பதினான்கு.

திதாகத் தாிசித்த ேதவாரம் ெபற்ற ஸ்தலங்கள்

1892 - 1894
கும்பேகாண வாசம்.
1892 ஹ ஜனவாி மீ 2 உ கும்பேகாணம்

ன்சீப் ேவைலைய ஒப் க் ெகாண்டனர்.

மார்ச்சு 16 உ தி த்தணி மடத் க்காகப் பின் ம் பணம் அ ப்பினார். மார்ச்சு மீ 20 உ
ஞாயிற் க்கிழைம சிவ ரம் என் ம் ஸ்தலத்ைதத் தாிசித் எ
வதாவ :கும்பேகாணத் க்க கில்
இவ்வள
சிவஸ்தலங்கள்
ஆனந்தமாயி க்கிற . ஒவ்ெவா ஞாயிற் க்கிழைம ம் ஒ
என் வாழ்நாள் பலன்ப கிற .

இ ப்ப
ஸ்தலமாவ

எனக்கு
தாிசித்

ேம மீ 16 உ ேசலம் தமிழ்ப் பண் தர் சரவணபிள்ைள கும்பேகாணம் வந்தி ந்
தி ப் கழ் அச்சிடத் தயாரா யி ந்தைவகைள ஒ
ைறபார்ைவயிட் த் தி த்த
ேவண் வனவற்ைறத் தி த்திப் ெபாி ம் உதவினார். ேம மீ தி த்தணிக்கு வந்
த் ாில் வக்கீலாயி ந்த தம தமக்ைக குமாரன் ைரசாமி பிள்ைளயின் உதவியால்
க ணீகர் மடம் ேமலண்ைடபாகங் கட்
ந்தைதப் பார்த்
மகிழ்ந்தார். பிறகு
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ெசன்ைனக்கு வந்
தி ப்
கழ்
தற்பாகம் அச்சி வதற்கு ேவண் ய ஏற்பா
ெசய்தார். ேகாைட மாத வி
ைறகள் ேதா ம் தாம் உத்திேயாகத்தி
ந்தவைர ம்
ஒவ்ெவா
வ ஷ ம் தி த்தணிக்கு வந்
சுவாமி தாிசனஞ் ெசய்
"என்
ஆண்டவைரக் கண்குளிரக் கண் ேபரானந்தம் அைடந்ேதன் எனத்
தித் ள்ளார்.
ெசன்ைனக்கு வ ம்ேபாெதல்லாம் மில்லர்
ைர யவர்கைளக் கண்
தம
நன்றி
ெச த்தி வந்தார். கி த்திைக தினங்களில் தி த்தணிதவிர ேவ தலங்கள் தாிசித்தாற்
கஷ்டம் ேநாி வ கற்பகபிள்ைள நாள் தல் இக்கு ம்பத் க்குத் ெதாிந்த விஷயம்.
ஆதலால் கும்பேகாணத்தி
ந்தவைர ம் கி த்திைக வராத லீவ் நாள்களிெலல்லாம்
ஏேத ஞ் சிவஸ்தலங்க க்குப் ேபாய் வந்தார். ஜூைல மீ தல் 250 பா சம்பளம்
ஆயிற் . ஒவ்ெவா வ ஷ ங் கார்த்திைக கி த்திைக ேதா ம் "தி வண்ணாமைல
தீபதாிசனம் எனக்ெகன்

கிைடக்குேமா அறிேயன்" என ஏங்குவர். 1892 ஹ

சம்பர் மீ

11 உ நந்தன ஹ கார்த்திைக மீ 28 உ இவ ைடய 47 - ஆவ வய ஆரம்பம். அன்
தல் கந்தர
தி பாராயணம் ைவத் க் ெகாண்டைதக் குறித் ப் பின் வ மா
எ
கிறார்.
என

47 - ஆவ

வயதாரம்ப தற் கந்தர

தி பாராயணம் ைவத் க் ெகாண்ேடன்.

ெமாத்தம் 51 பாட ல் ஞாயிற் க்கிழைம ெதாடங்கி, ஞாயி

12, திங்கள் 6, ெசவ்வாய்

6, தன் 6, வியாழன் 6, ெவள்ளி 7, சனி 8 பாடல்களாக வாரத் க்ெகா
ைற
பாராயணம்
ம். என் ஆ ள் நாள்
ம் வைர ம் இவ்வழக்கம் தைடயின்றி
நைடெப மா

அ

கட ைள ேவண் கிேறன். 30-12-1892.

இந்த எண்ணம் ண் ேபாக வில்ைல. இவர் இ திநாள் வைர இவ்வழக்கந்தவறா
சாிக்கப்பட்ட .

1893 ஹ சிவராத்திாியன்
இன்னம்பர்,
றம்பயம், விஜயமங்ைக, ைவகா ர்
என் ம் நான்கு பாடல்ெபற்ற தலங்கைளத் தாிசிக்கப்ெபற்ற தம
பாக்கியத்ைத
நிைனந் ஆநந்தித்தார். மார்ச் 31 உ தி வா ர்த் ேதர்த் தி விழாைவத் தாிசித்தைதக்
குறித் எ
கிறார்.
"காைலயிற் கமலாலயத்தில் ஸ்நாநஞ்ெசய்
தியாகராஜ ைடய ரதத்ைதத்
தாிசித்ேதாம். இரதம் ஓ வைத ங் கண்ேடாம். அ
மிக ம் ெகம்பீரமாயி ந்த .
திரளான ஜனங்கள் கூ யி ந்தார்கள். தி வா ாில் ரேதாஸ்சவ தாிசனம் அவசியம்
ெசய்யேவ ம். "ஆழித்ேதர் வித்தகைன நான்கண்ட தா ேர" என் அப்பர் சுவாமிகள்
தி வா ர்த் ேதைரச் சிறப்பித் ப் பா யி க்கின்றார். 'தி வா ர்த் ேதரழகு' என்
பழெமாழி ம் உண் . சுவாமியின் இரதம் ஓ வைதக் கண்டேபா என் கன்மன ங்
கசிந்
கிற் . ஆராைம ண்டாயிற் . என் பாக்கியேம பாக்கியம்."
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தாம்

ேபாய்த்

தாிசித்த

அேநகதலங்களிற்

ேகாயில்கள்

கவனிப்பாாின்றிப்

ைஜயற் க் கிடப்பைதக் கண் ற் மிக வ ந்தினர். ஏப்ாில் மீ 26 உ அாிசிற்கைரப்
த் ர் என் ந் தலத்ைதத் தாிசித் எ
வதாவ :
"ேகாயில் ெமத்த பாிதாபமான ஸ்திதியி
க்கிற . எல்லாம் இ ந் கிடக்கிற .
கு க்கள் சிறி ம் கவனிக்கிறதாகக் காேணாம். சண்ேடசுர நாயனா க்குப் ைஜேய
கிைடயா . அப்ப ப் ேபாட் ைவப்ப அதிபாதகெமன் ம் இ
தல் ைஜ ெசய்
வ ம்ப க்குங் கு க்களிடத்திற் ெசான்ேனன். ேகாயி க்கு 3 ேவ
நிலம்
இ க்கிறதாம்.
தர்மகர்த்தா ம்
இ க்கிறாராம்.
த ம
கர்த்தா
இப்ப
ம்
சிரத்ைதயற்றி ப்பாரா! ஐேயா பாவம்!"
ஜூைல மீ 2 உ
நாகப்பட் னம் சப்ஜட்ஜ் ராமசாமி ஐயங்காைரப் பார்த்ேதன். என் தீர்மானங்களின்
நியாயப் ெபா த்தத்ைதக் குறித் அவர் மிக மகிழ்ச்சி ெகாண்டனர்.
- என எ தி ள்ளார்.
கும்பேகாணம்

ன்சீப்

ேவைல

எவ்வள

உபத்திரவமாயி க்கும்

என்ப

யாவ க்குந் ெதாிந்த விஷயம். இந்த உபத்திரவத் டன் 1893 - ஆம் வ ஷம் இவர் 23
பாடல் இலாத தலங்கைள ந் தாிசித்தார்.
1894 ஹ பிப்ரவாி மீ 24 உ சிவ சிதம்பர த யார் சிவகதியைடந்தைதக் ேகட் த்
தி ப் கழ் அச்சாகி வ ம் வைர அவர் இல்ைலேய என வ ந்தினர். இவ்வ ஷம்
அ க்க
கட்
த ய ேநாயால் வ ந்தினர். தி த்தணிைகத் தி க்குளத்தில்
மாைலயில் அ ஷ்டானஞ் ெசய்
குளக்கைரயி
ந்தப ேய சுவாமி ேகாயிைல
ேநாக்கித் ெதா வ இவ க்கு எப்ெபா
ம் ேபரானந்தத்ைத விைளவித்த . ஜூன் மீ
2உ"சாயரைக்ஷ தி க்குளத்தில் அ ஷ்டானம்
சுவாமி ேகாயிைல ேநாக்கித் ெதா ேதன்.
பிாியமாயி க்கிற " என எ தி ள்ளார்.

த் க் ெகாண் அங்கி ந்தப ேய
இப்ப ச் ெசய்வ
எனக்கு அதிக

கும்பேகாணத்தி
ந்த காலத்தில் இவர்
ஸ்தலங்கள் நாற்பத்தா .

திதாகத் தாிசித்த ேதவாரம் ெபற்ற
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1894 – 1897
தி த்த ப் ண்

வாசம்.

கும்பேகாணத்தி

ந்

தி த்த ப் ண் க்கு மாற்றப் பட்

1894 வ ஷம் ஜூன் மீ

16 உ அங்கு ேவைலைய ஒப் க் ெகாண்டார். அவ் ாில் ஒ சி பள்ளிக் கூடேம
இ ந்தைமயால் என்ைன ம் என் தைமயனாைர ம் தி வா
க்குப் ப க்க
அ

ப்பினார். நவம்பர் 3 உ -

" இன்றிர சூரசம்ஹார உற்சவம் நடந்த . கந்த ராணம் வாசித் வ ைகயில்
இன் சாியாய் சூரன் வைதப்படலம் ப த்
க்க ேநர்ந்த . இ ஆச்சாியம்" என
எ தி ள்ளார்.
1895 - ஆம்
ெசன்ைனயி
ந்

வ ஷம் ஏப்ரல் 9 உ தி ப் கழ்
பிரதிகள் தி த்த ப் ண் க்கு வந்தன.

"24 வ ஷத் க்கு
ன் ஆரம்பித்த ேவைல
இப்ேபா ம் பாதிதாேன ஆயிற் "
-

என

வ ந்தி

எ தி ள்ளார்.

தற்பாகம்

பயின்டாகிச்

ய இந்தக் காலஞ் ெசன்ற .

ேதவஸ்தானத்தார்

வி ப்

படத்தின்ப

தி த் ைறப் ண் மான்மியம் என் ம் த்தகம் எ தி வந்தார். ஏப்ரல் மீ 15 உ
அைதக் குறித் ப் பின்வ மா எ தி ள்ளார்:
வில்வாரணிய ேஷத்ரம் எனப்ப ம் தி த் ைறப் ண் ஸ்தல மான்மியத்ைத எளிய
வாசன் நைடயில் எ தி வ கிேறன். நாற்ப
அத்தியாயங்க ள்ளன. பத்
அத்தியாயம் எ தி
ந்த .
ம்
ந்த ம் ேகாயிற் ெசலவில்
ஸ்தகம்
அச்சிடப்ப ம்.
ஏப்ரல் 22 உ ேசலம் தமிழ்பண் தர் சரவணா பிள்ைள தி த்த ப் ண் கு வர
அவரால் தி ப் கழ் ஏைனய பாடல்கைள ம் இவர் பாிேசாபித்தார். இவர
ேவண் ேகாளால் தி வா ர்ப் ராணம் அச்சிடப் பட்ட . ேமமீ 12 உ.
வடபாதிமங்கலம் ேசாமசுந்தர த யாைரப் பார்த் த் தி ப் கழ்ப் பிரதி ஒன்
தந்ேதன். என் ேவண் ேகாட்கிணங்கி அவர் அச்சிட்ட தி வா ர்ப் ராணம் இரண்
பிரதிகள் அவர் எனக்குத் தந்தார்.
- என எ தி ள்ளார். ஆகஸ்ட்மீ 16 உ "கற் ரம் பலம் 3 1/2 அணா
ெசால் கிறார்கள். அந்த விைலக்கும் அகப்படவில்ைல. இ
என்ன ஆச்சாியம்"
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என்ெற தி யி க்கிறார்கள். இப்ேபா
இைத என்ன என் ெசால் வ !
1896 ஹ ஜனவாி மீ 6 உ

பலம் ஒ

தல் (300

பா ஞ் ெசால்

கிறார்கேள.

பா சம்பளத்தில்) இரண்டாவ

கிேரட்

ன்சீபாகப் பதில் பார்த்
வந்தார். ஏப்ாில் 20 உ திங்கட்கிழைம திதாகக் கட்
ந்த கட்டடத்திற் ேகார்ட் ேவைல ஆரம்பித்தார். அம்மாதம் அங்கு வந்த பண் தர்
சரவணபிள்ைள டன் ெசன் எட் கு சித்ரா ெபௗர்ணமி உற்சவந்தாிசித்தார். ஜூன்
மீ 4 உ தி த்தணி ேகாயில்
க ணீகமடத் க் கிணற்ைறப் ப

ப பீடத் த கின் தள வாிைச ெசய்வதற்குங்
பார்ப்பதற்கும் பணம் அ ப்பினார். அக்ேடாபர் மீ

29 உ கும்பேகாணம் நாேகசுரஸ்வாமி ேகாயில் அம்ம
ெசய் சமர்ப்பித்தார்.

க்கு ெவள்ளி ஒட் யாணஞ்

1897 ஹ பிப்ரவாி மீ 21 உ ேவதாரணியத்திற் பண்டார சந்நிதி யவர்கைளப் பார்த்
அவ் ர் ஸ்தல ராணம் அச்சி ம்ப ெசய்வித்தார். ேவதாரணியத்ைதத் தாிசித் "திவ்விய
தாிசனம்;
மன க்கு
மிக ம்
ஆநந்தமாயி ந்த .
க்கியமாய்
ேவதாரணிேயசுர ஸ்வாமி சந்நிதி மிக மகிைம ள்ள தாய் விளங்குகிற . எதிர்
பாராம
ந்தேபா
ேவதாரணிேயசுரர்
என்ைனத்
தம்மிடம்
வ வி
த்
அவ ைடய அ ைமயான தாிசனத்ைதத் தந்த
அவ ைடய ெப ங்க ைணத்
திறத்ைதக் காட் கிற ."
- என மகிழ்ந்

எ தி ள்ளார். ஏப்ாில் மீ 21 உ

"இந்த ஊர் (தி த்த ப்
வந் விட்ட .
இந்தச்
சந்ேதாஷமாயி க்கிற .
ேகாயிலார் ெசலவில்
ெகா த்தார்கள்.

ண் ) ஸ்தல ராணம் வசனமாக நான் எ திய அச்சாய்
சி
நன்ைமயாவ
நான்
ெசய் ம்ப
ேநர்ந்த

அச்சிடப்பட்ட .

ேகாயிலார்

எனக் குறித் ள்ளார். ேம மீ 1 உ தி மங்கலம்
பட்டைதக் ேகட் எ
கிறார்:

எனக்கு

15

காபிகள்

ன்சீபாக ம ைரக்கு மாற்றப்

ம ைரயில் உள்ள தி மங்கலம் ன்சீபாக மாற்றி யி ப்பதாக உத்தர கிைடக்கப்
ெபற்ேறன். ம ைர
ரமாயி ந்த ேபாதி ம் மஹா சிவேக்ஷத்திர மாத ன் எனக்கு
அங்குப்ேபாவ
சந்ேதாஷம். எம்ெப மாைன ம் அவர் விேசஷ உற்சவங்கைள ம்
என் மன ங் கண் ங் குளிரத் தாிசிக்கும்ப யான பாக்கிய ம் எனக்குக் கிைடக்
கிறேத! எல்லாம் சிவெப மா ைடய தி வ ேள."
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இவர் ன்சீபாயி ந்த ஒவ்ெவா ஊாி ம் இ ந்த \ ஜனங்கள் இவர் மாற்றப்பட்
ேவ ஊ க்கு வ ம் சமயத்தில் மிக வ ந்தினார்கள். ம ைரக்குமாற்றப்பட்ட ெபா
தி த்த ப் ண் வக்கீல்கள் கூ இவர் ேகார்ட் ல் இ ப்ப
ேபால ஒ படம்
பி த்தார்கள். ஊாில் உள்ள நாட் க்ேகாட்ைட ெசட் மார்கள் கூ க் ேகாயி ல் எல்லா
சுவாமிக க்கும் அபிேஷகஞ் ெசய்வித்தார்கள். சிலர் சிவ ராண பிரசங்கங்கள்
ைவத்தார்கள். ஒ வர்
க்மணி க யாணம் பாகவதைரக் ெகாண்
பிரஸங்கஞ்
ெசய்வித்தார்.
றப்ப ஞ் சமயத்தில் தி த்த ப் ண்
ெரயில்ேவ ஸ்ேடஷனில்
இவ க்கு மாைலயிட் ப் ைகப் படம் பி த்தனர்.
தி த்த ப்
ண் யி
ந்த
ஸ்தலங்கள் ஐம்பத்ைதந் .

காலத்திற்

திதாகத்

தாிசித்த

ேதவாரம்

ெபற்ற

1897 - 1898
ம ைர வாசம்
1897 ௵ ஜூைல௴ 2உ ம ைர வந் ேசர்ந்தார். இங்கு அதியற் தமான ராகத் டன்
தி ப் கழ் பா ந் திறைமவாய்ந்த ேபைற ர் ஜமீந்தார் நாைகயசாமி
ம்மிச்சி
நாயகரவர்க ைடய நட் நவம்பர் 19 உ இவ க்குக் கிைடத்த .
இரண்டாவ க்ேரட் காயமாயிற்
1898 ௵ ஜனவாி௴ 9 உ ஜட்ஜ் ஆர்ஸ்பால்
எ தி ள்ளதாவ :

சம்பர் மீ 1 உ

ைரையப் பார்த்தார். அப்ேபா

இவர்

ஒ அப்பீல் ேகஸ் தன்னிடம் வந்ததில் நான் எ தின வாக்கு லக் குறிப் க்கைளக்
கண் என் ைகெய த்ைதத் ெதாிந் ெகாண்டதாக ம் என் ைகெய த் ெவகு ெதளி
வாக ம் நன்றாக ம் இ க்கிறெதன் ம் ஜட்ஜ் ெசான்னார்.
தமிழ்ப் பண் தர் சிவசிதம்பர த யாாியற்றிய "நாமக்கல் ெசங்க நீர் விநாயகர்
நவரத்நமாைல" என் ம்
ல் பிப்ரவாி௴ ம ைரயில் இவரால் அச்சிடப்
பட்ட .அபிேஷகத் க்குப் பால், தயிர் ைவப்பதற்காக ஐந்
ெசய்வித் த் தி ேவடகங் ேகாயி
த மமாவ
ெசய் ம்ப

ெவண்கல கிண்ணங்கள்

க்கு மார்ச்சு௴ 4 உ அ ப்பினார். இந்த அற்ப
சுவாமி
அ ள்
ெசய்ததற்காகச்

சந்ேதாஷப்ப கிேறன்என்ெற தியி க்கிறார்.
மார்ச்சு௴
12
உ
சனிக்கிழைம
இவ ைடய குமாரத்தி மங்களநாயகி யம்மா ம ைரயிற் சிவபதவியைடந்தனர்.
அப்ெபா
இவர் வ ந்தி எ தியவதாவ :

27
" 'நமச்சிவாய வாழ்க' என்

ம் தி வாசகம் ப த் ச் ெசல்வர் சிவ ரத்தி

ள்ளார்

சிவன க்கீழ்ப் பல்ேலா ேமத்தப்பணிந் ' என்
க்கும்ேபா அவள் பிராணன்
ேபாய்விட்ட . சுவாமியிடத்தில் அவ க்கு உ தியான பக்தி. ெமத்த ெநறியானவள்.
அவள் சுவாமியி ைடய தி வ ையச் ேசர்ந்தாள் என்பதிற் சந்ேதகமில்ைல. அவள்
சுகப்பட் விட்டாள். நாங்கள் க்க சாகரத்தில்
கி ேனாம். எங்கள் யரஞ் ெசால்ல
ஒண்ணா . என் ெசய்ேவன்! விதிைய விலக்க வல்லார் யார்?" இறந்த நாள் ஞாபகக்
குறிப் க்காக பின்வ ம் ெவண்பா இவர் இயற்றி ள்ளார்.
'ஏ விளம்பி மாசி யி தி ப்ப தாந்ேததி
பா சனி வாரமி ட் பஞ்சமியில் – ேம
விசாகமதில் மங்களமா ெமல் தணிைக
விசாக ன ேம வினாள்.'
இந்தத்

க்கத்தினா

ம் விதிப்பயனா

உடம் ெமத்த பலஹீனப்பட்

ம் ேம-ஜூைல மாதங்களில் இவ க்கு

வந்த . ஜூன் 18 உ எ

கிறார்.-

ன்றாஞ் சனிக்கிழைம. அமாவாைச. இன் ம் நாைள ம் ேகார்ட் ல்ைல;
ேவைல மில்ைல. இ ந் ம் ெவளிேய ேபாகக் கூடாத ஸ்திதியி
க்கிேறன். ேதகம்
அவ்வள
ர்ப்பலமாயி க்கிற . இ
என்ன பாபம். காலம்
ணாய்க் கழிகிற .
உடம் நல்ல ஸ்திதியி
ந் தால் தி ப் வணத் க்கும் தி வாத
க்கும் ேபாய்ச்
சுவாமி தாிசனஞ் ெசய் வ ேவன்."
பின் ேநாய் அதிகாித்

உண

கால் ேநாய் மிக அதிகாித்
யவில்ைல. என் ேவதைன என்

குைறந்

ெகாண்ேட வந்த . ஜூன்௴ 29 உ--

வ
அசாத்தியமாயி க் கிற .
தீ ம்! சுவாமீ! பட
யவில்ைலேய"

நடக்கேவ

-- எனத்
க்கித் ள்ளார். ஜூைல 21 உ
தல்
ன்
மாதம் லீவ் வாங்கிக்
ெகாண்டார். உத்திேயாகத் க்கு வந்த
தல் இ வைர ம் ணாக லீேவ வாங்கின
தில்ைல.
ேநாய்க்குக்
காரணம்
வயிற்றில்
வல
பக்கத்திற்
சீழ்
கட் க்ெகாண்
ப்பெதன்
னிசிபல்
ஆஸ்பத்திாி
ைவத்தியர்
சாமிநாதபிள்ைளயவர்கள் கண் பி த் அதற்கு ேவண் ய சிகிச்ைச ெசய் ஜூைல
31 உ மயக்கங் ெகா த்
ெசௗக்கியப்ப த்தினார்.
கடைமப்பட்

கட் ையக் கீண் சீைய ெவளிப்ப த்தி ேநாைய நீக்கிச்
இந்தப்
ண்ணியவா க்கு எங்கள் கு ம்பம் மிகக்

க்கிற . அக்ேடாபர்௴ 21 உ லீவ்

ய ேகார்ட் ேவைலைய ஒப் க்

ெகாண்டார்.
சம்பர்
8
உ
இவ ைடய
தைமயனார்
சிதம்பரபிள்ைள
இறந் விட்டதாகத் தந்தி வந்
ஆறாத்
யரம் அைடந்தனர். சம்பர் கைடசியில்

28
ம ைரயி
ம ைரயி
நான்கு.

ந்
மானாம ைரக்கு
மாற்றப்பட்டதாக
உத்தர
வந்த .
ந்த காலத்தில் இவர் திதாய்த் தாிசித்த ேதவாரம் ெபற்ற ஸ்தலங்கள்

இவர் அ நாள்
ஒவ்ெவா வ ஷ

தல் எ திவந்த தின நிகழ்ச்சிக் குறிப் என் ம் த்தகங்களில்
வி
ம் அவ்வ ஷத்திய நிகழ்ச்சிகளின் சு க்கம் ஒன் எ தி

ள்ளார். அைவ (ெபா

விஷயம்). (உத்திேயாக விஷயம்), ( திதாய்ப் பார்த்த பாடல்

ெபற்ற ஸ்தலங்கள், பாட ல் லாத ஸ்தலங்கள்), (ம

ைற பார்த்த ஸ்தலங்கள்),

(பிறப் க் குறிப் ); (இறப் க் குறிப் ), (க யாணங்கள்), (கு ம்ப விஷயங்கள்),
(
ைர - ெதய்வ வணக்கம்) என் ம் பகுப் க்களின் கீழ் எ தப்பட் ள்ளன.
இப்பகுப் க்க ள் "
ைர-ெதய்வ வணக்கம்" என் ம் பகுப் பின் கீழ்த்தாம்
அபாயகரமான ேநாயினின் ங் கட ளி னாற் காக்கப்பட்ட 1898 - ஆம் வ ட
ைர இவர் எ தியைதஅன்பர்கள் காணக் கீழ் எ த் க் காட் வ
ெபா த்தெமனத் ணிந்ேதன்.
இயமன் வாயினின் ம் என்ைன மீட்டதற்காக என
கட ள்
தணிைக
யாண்டவ க்கு என் வணக்க ம் நன்றி ங் கூறி இவ்வ ட நிகழ்ச்சிச் சு க்கத்ைத
க் கின்ேறன். அவர் ெபான்னார் தி வ ேய எனக்குச் சரணம். அ த்த வ ணம்
நல்ல வ ஷமாயி ந் அவர ளால் அதிக சிவஸ்தலங்கைளத் தாிசிக்கும் பாக்கியங்
கிைடக்க ேவண் கின்ேறன். இவ்வ ஷம், அ
ம் வ ஷ
வில், ஒேர ஒ
ஸ்தலந்தான் (தி ப் வணம்) தாிசித் ேதன். தி த்தணிேகசன் தி வ கேள சரணம்.
1899 -1901
மானாம ைர வாசம்
ம ைரைய விட்

1898 ௵

சம்பர்௴ கைடசியில் நீங்கி, 31 உ தி ப் வணத்ைதத்

தாிசித் , 1899 ௵ ஜனவாி ௴ 2 உ மானாம ைர வந்

ேசர்ந்தார். 1899 ௵ பிப்ரவாி மீ

தம
த்த குமாரன் சண் கம்பிள்ைள ம ைரயில் F .A. பாிைக்ஷயில் ேதறின ம்
ெசன்ைனயில் தாம்வாசித்தி ந்த மில்லர் கலாசாைலயிேலேய அவைர ம் ப க்கும்ப
அ ப்பினார். மில்லர்
ைர ம் தம் மாணாக்க ைடய குமாரன் தங்கீழ்ப்ப க்க
வந்ததற்கு நிரம்பசந்ேதாஷப் பட்டார். நா ம் என் தம்பி ம் ம ைரயிேலேய ப த்
வந்ேதாம். ஏப்ரல் மீ தி ச்சுழியல் என் ம் ஸ்தல தாிசனத்
க்காகப் ேபாயி ந்
ெபா
தி ப் கழ் ஓைலப்
த்தகத்
க்காக வழக்கம் ேபால விசாாித்ததில்
தி
த்தரேகாச மங்ைக மங்கேளஸ்வாி பிள்ைளத் தமிழ் என் ம்
ல் கிைடக்
கப்ெபற் ,

29
- தி ப் க க்காக விசாாித்ததில் மங்கேளஸ்வாி பிள்ைளத் தமிழ் கிைடத்த .
'மங்கேளஸ்வாி' தி
த்தரேகாசமங்ைகத் ேதவியார் தி நாமம் பார்த்
என ேயாசிக் கிேறன். இ கிைடத்த பாக்கியேம."
- என எ தி ள்ளார். என்ைனக்குறித்

எந்ைதயார் எ தி ள்ள ஒ

அச்சிடலாமா

விஷயத்ைத,

அவ க்கு என்மீதி ந்த அன்பின் அளைவக் காட் தற் ெபா ட் , இங்கு எ த
வி ம் கிேறன்.
"ெவளி நாட் ப் பிரயாணங்களில் நன்ைம" என் ம் விஷயத்ைத குறித்
நல்ல
வியாசம் எ தினதற்காக ஸ்ட்ாிக்ட் கெலக்டர் பார்ட்ாிஜ் ைற ெசங்கல்வராய
க்கு
ஒ
க காரம் இனாம் தந்தனர். இவ்விஷயங் ேகட்க எனக்கு ெவகு சந்ேதாஷமா
யி க்கிற . ெசங்கல்வராயன் மிகக் கஷ்டப்பட் ைழக்கின்றான். அவ க்குத் ெதய்வந்
ைண ெசய்கின்ற .
சம்பர் 13 உ ேசலம் பண் தர் சரவணபிள்ைள வந்தி ந்

தி ப் கழ் இரண்டாம்

பாகத் க்கு ேவண் ய பாடல்கைளப் பாிேசாதித் 30 உ ேசலம் ெசன்றார். அப்ேபா
அவர் பா ன சிறப் ப்பாயிரம் மிக அ ைமயான . ப க்க மிக இனிைமயாயி க்கும்
எ

சம்பர் மீ 18 உ மானாம ைரயில் ஆ த்ரா தாிசனஞ் ெசய்
கிறார்:

பின்வ மா

"இன்
ஆ த்ரா
தாிசனம்
ேகாயி க்குச்
ெசன்
நடராஜைர ம்
சிவகாமியம்ைமைய ம்
தாிசித்ேதாம்.
அ யார்
கூட்டம்
அதிகமாயி ந்த .
ெகா ம்பாவியாகிய எனக்கும் இந்தப்
ண்ணியதினத்திேல இப்ப ப்பட்ட திவ்ய
தாிசனம் கிைடத்தேத என் என் கல்மன ம் உ கிக் க ண்ணீ ம் ெப கிற் . எல்லாம்
சிவன் ெசயேல. சிவா க்கிரகேம."
தாங் ேகட் க்ெகாண்டப
பிப்ரவாி௴16 உ

ம ைரக்ேகாயில்

கீைழக் ேகா ரத்தில்

1900

தல் தீபம் ஏற்றி வ கிறார்கெளன் ம் மற்ைறக் ேகா ரங்களி

௵
ம்

சீக்கிரத் தில் தீபம் ஏற்றப்ப ம் என் ம் ெப மகிழ்ச்சி டன் பிப்ரவாி௴ 19 உ
எ தியி க்கின்றார். ஏப்ாில்௴ 21 உ தி ப் கழ் இரண்டாம் பாகத் ப் பாடல்கள்
ெசன்ைனக்கு அச்சிட அ ப்பினார். ேம ௴ 20 உ ம ைரக்கு வந்தேபா
நா
ேகா ரங்களி ந் தீபம் ைவத்தி ப்பைதக் கண் மகிழ்ந்தார். கு சாமி சாஸ்திாியார்
என்பவைர ைவத் க் ெகாண்
வடெமாழியி
ந்த தி ப் னவாயில் ஸ்தல்
ராணத்ைதப் ப த்
ந்ததாக ெசப்டம்பர் ௴ 2 உ எ தியி க்கிறார். அைத வசன
பமாக இவர் எ தி ைவத்ததிற் சிலபாகங்கள் இன் ம் இ க்கின்றன. எங்ேக யாவ
சிவ ங்கேமா பிள்ைளயாேரா கவனிப்பாாின்றி ெவயி ல் இ ந்தால் அம் ர்த்திக்கு
ஒ ெகாட்டைக யாவ
ேபா ம்ப ெசய்விப்ப
இவர் வழக்கம். மானா ம ைர

30
சிவன்ேகாயில் ேகா ரத்தி ம் விளக்கு ைவக்கும் ப ஏற்பா ெசய்தார். அதற்காகக்
ேகா ரத் த் திண்ைணயி
ந்
தல் நிைலக்கு ஏ வதற்காகப் பலமான மர ஏணி
ஒன் ெசய்வித்தார். ஸ் ாிக்ட் ஜட்ஜுக்கு எ தி விநாயக ச ர்த்திக்கு லீவ் வி ம்ப
ெசய்தார்.
1901
௵ஜனவாி௴
உத்தரேகாசமங்ைகக்குப்
ேபாயி ந்த
ெபா
உத்தரேகாசமங்ைக பிள்ைளத்தமிழ் ஓைலப் த்தகம் பிறிெதா
பிரதி கிைடத்த .
சம்பர் 11 உ
இவர் எ தின

தல் ெபன்ஷன் என்
கவனிக்கற்பால .

பிப்ரவாி ௴ 18 உ உத்தர

வந்த . அப்ேபா

ஐம்பத்ைதந்தாவ வய
கின்ற அ த்த சம்பர் 11 உ தல் ெபன்ஷன் என்
உத்தர
இன்
வந்த . ஆபீஸ் ேவைலகள் நீங்கிக் கட ள ளால் என்
ப்
ெபா ைத ம்
அவ க்கும்
அவர்
தி ப்பணிக்குஞ்
ெசலவிடக்
கூ ெமனக்
களிக்கின்ேறன்.
இவ்வ ட ஆரம்பத்தில் நா

ம் என் தம்பி ம் ெசன்ைனக்கு வந்

ேசர்ந்ேதாம். பிப்ரவாி 24 உ மானாம ைரக்குச் சமீபத்தி

மில்லர் ஸ்கூ ற்

ள்ள இைளயான் கு

மாறநாயனார் ஸ்தலமாகிய இைளயான்கு ையத் தாிசித்த தாக ம், நாயனார்
ெநல்வாாிவந் சுவாமிக்கு அ தளித்த லம் சாகுப யில்லாமல் இரண் ெவற்றிைலத்
ேதாட்டங் களின் ந வில் இ க்கிறதாக ம், கால் காணிக்குங் குைறவான சி
என ம்,

கு க்க

க்குச்

ெசாந்தம்

என ம்,

அதற்கு

" ைளவாாி

லம்

அ தளித்த

நாற்றங்கால்"
என்ப
ெபயர்
என ங்
குறித் ள்ளார்.ேம
௴
27
உ
தி
த்தரேகாசமங்ைக மங்கேளசுாி பிள்ைளத்தமிழ் அச்சாகி ெவளிவந்த . இம்மாதம்
ெசன்ைனயில் ங்க ெசட் த் ெத 292 - ஆம் நம்பர் ட்ைட வாங்கினார். ஜூன் ௴
மானாம ைர ஸ்தல ராணம் இவரால் வசன பமாக எ தி
ந்த . அம்மாதந்தான்
இராேமசுர தாிசனம் இவ க்குக் கிைடத்த . ெசப்டம்பர் ௴15 உ மானாம ைர
ேசாமநாத சுவாமி ேகாயி ல் அேநக காலமாக பிரதிஷ்ைட யில்லாம
ந்த
நேடச ர்த்தி சிவகாமியம்ைம விக்கிரகங்கள் (சிைல) இவ ைடய
யற்சியாற்
பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட்டன. சம்பர் மீ 11 உ ெபன்ஷன் வாங்கிக் ெகாண்டார்.
அச்சமயத்தில் இவர் எ திய மானாம ைர ஸ்தல ராண வசனம் அச்சாகி வந்த . அப்
த்தகத்ைத அேநக க்கு இனாங் ெகா த் , அவ் ராெரல்லாம் இனி இத்தைகய
ண்ணியவாைனக் காண்பெதான்ேறா என இரங்க, அத்தலத்
ஆநந்தவல் ைய ம்
ஊாினின் ம்

12

ேசாமநாதைர ம்
உ

நீங்கி,

வழியில்

வணங்கி
தி ப்

விைட
வண

ற்றி க்கும்
ெபற் க்ெகாண் ,

நாதைர ம்,

ம ைர

மீனாக்ஷிசுந்தேரசுைர ந் தாிசித் , தி ப்பாதிாிப்
ர் வந்
பாடலீசுர க்கும்
ெபாியநாயகி யம்ைமக்கும் அபிேஷகஞ் ெசய்வித் ச் ெசன்ைனயில் தம
ெசாந்த
ட் க்கு 29 உ வந்

ேசர்ந்தார்.

31

மானாம ைரயி
ஸ்தலங்கள் எட் .

ந்த காலத்தில் இவர்

திதாகத் தாிசித்த ேதவாரம் ெபற்ற

சிவஸ்தலத்தில் உத்திேயாகங் கிைடக்காதா என வி ம்பின இவ க்குக் கட ள்
சிவன் ேகாயில் இல்லாத நாமக்கல் ல் த ல் ேவைல ெகா த்தார்.
"மண் ல கத்தினிற் பிறவி மாசற
எண்ணிய ெபா ெளலாம் எளிதின் ற் றக்
கண் த ைடயேதார் களிற் மா கப்
பண்ணவன் மலர பணிந் ேபாற் வாம்."
என் ம் ஆன்ேறார் வாக்கு ெபாய்யாகா வண்ணம் 3 1/2 வ ஷம் நாமக்கல்
ெசங்க நீர் விநாயகைரத் தாிசித்
வணங்கினதின் பலனால் அன்ேறா பின்னர்ச்
ேசாழநாட்
ம் பாண் ய நாட்
ம் ேவைல கிைடக்கப்ெபற்
அேநக
சிவஸ்தலங்கைள ம் தி விழாக்கைள ம் கண்
ம்ப யான பாக்கியம் இவ க்குக்
கிைடத்த !
கைடநாட் ப வம் 1902 - 1909
இைளப்பாறேவண் ய தம
ஈற் க் காலத்தில் ேநாய் என் ம் பைகவன்
ெகாண்ெடாழிந்த நாள்கள் ேபாக ஏைனய காலெமல்லாம் இைறவன் தி ப்பணிக்ேக
இவர் எண்ணியவாேற ெசலவழித்தனர். இவர் ெபன்ஷன் வாங்கின பிறகு திதாகத்
தாிசித்த பாடல் ெபற்ற ஸ்தலங் கள் 3; பாடல் ெபற்ற ஸ்தலங்கள் 274 க்கு இவர் 176
ஸ்தலங் கள் பார்த்தி ப்பதாக ஏற்ப கிற . இங்கு இவ ைடய ஒ க்க விேச ஷத்ைதக்
குறித்
எ
வ
மிகப் ெபா த்த மாம்.அதிகாைலயில் எ ந்
ெவளியில் உலவி
வந் தி நீறிட் க் கந்தர
தி பாராயணஞ் ெசய் ேதவாரப் பதிகம் ப த் ப் பின்
ஏேத ம் சிவ ராணம் ப ப்பார். 8 மணி தல் 10 மணிவைர உத்திேயாகத்தி
ந்த
ெபா
ேகார்ட்
ேவைல ம் ெபன்ஷன் வாங்கின பிறகு சிவ
லாராய்ச்சி ஞ்
ெசய்
வந்தார். ஸ்நாநஞ் ெசய்
அ ஷ்டானம் விநாயக
ைஜ
த் த்
தி த்தணிேகசர் படத் க்குத் தீபாரதைன ெசய்
கந்த ராணம் ப த் ப் பிறகு
சாப்பிட்
11 மணிக்குக் ேகார்ட் க்குப் ேபாவார். ெபன்ஷன் வாங்கின பிறகு
தி ப் கேழா சிவஸ்தல மஞ்சாிேயா இைவக க்கு ேவண் யைத ஆராய்ந் வந்தார்.
மாைலயில் அ ஷ்டானம் ெசய் ேதவாரம் த ய ப த் ச் சிவாலயத் க்குச் ெசன்
இர
8 மணிக்குப் ேபாஜனம்
த் க் ெகாண்
நித்திைரக்குப் ேபாவதன்
ன்
"சிவகவசம்" ெசால் விட் உறங்குவர். அ நாள் தல் கைடநாள் வைர தினநிகழ்ச்சிக்
குறிப் ம் வ வாய்ெசல க் கணக்கும் ெசம்ைமயாய் எ தி ைவத் ள்ளார். ெபா
ேபா தல் த ய வழக்கங்கள் இவாிடங் கிைடயா. எவ ட ம் ெம வான குர ல்
தி த்தமான தமிழிற் ேபசுவார். ெபா ைம, வாய்ைம

த ய சகல நற்குணங்க

ம்
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நிரம்பி யாவரா
பட்டார்.

ம் நைடச் சிறப் க்கும் பத்திப் ெப க்குக்கும் ெபாி ம் மதிக்கப்

1902 ௵ ஜனவாி ௴ தி ப் கழ் இரண்டாம் பாகம் ெவளி வந்த . காஞ்சீ ரத்தில்
தம
மிகுதிக்காலத்ைதக்
கழிக்க
இவ க்கு
அதிவி ப்பம்.
தகுந்த
கிைடக்காததா

ம், அ க்க

சுவாமி தாிசனஞ்ெசய்யத் தி த்தணிக்கும், பிள்ைளையப்

பார்க்கச் ெசன்ைனக்கும் வரேவண் யி க்கு ெமன்பதா ம், ெபன்ஷன் வாங்குதைல
மாத்திரம் காஞ்சீ ரத்தில் ைவத் க்ெகாண்
பன்னாள் தி த்தணியி ம் சின்னாள்
ெசன்ைனயி ம் ெபன்ஷன் வாங்குந் தினங்களிற் காஞ்சியி மாகக் காலங்கழித்
வந்தார். ஜனவாி 17 உ சித் ர் ஜில்லா த் ர் சிவன் ேகாயி க்கு ஒ ெவண்கல
வி தி மடல் வாங்கிக் ெகா த்தார். ஜனவாி மீ
தல் தி த்தணியிேலேய தங்கிப்
பலநாள் யற்சி ெசய் வந்த க ணீக மடங் கட் வித்தைலத் ெதாடங்கி
த்தனர்.
மார்ச்சு மீ 28 உ ெசன்ைனக்கு வந்தேபா

டாக்டர் மில்லர்

ைர ம், இவ ம்,

பிள்ைளகளாகிய நாங்கள் வ ம், ஆகிய ஐவ ைடய படம் எ க்கப்பட்ட . டாக்டர்
மில்லர்
ைர ைடய அன் என் ம் பாராட்டற்பால .
சம்பர் மீ இவ ைடய
தமக்ைகயார் சிவகாமியம்மாள் காலஞ்ெசன்றார்.
1903 ஹ பிப்ரவாி மீ 9உ இவ ைடய
க யாணம் த்
த்தகம் ஒன்

த்தகுமாரர் ஷண் கபிள்ைளயின்

ாில் நடந்த . பிப்ரவாிமீ 27உ780 பாட ள்ள தி ப் கழ் ஓைலப்
தி மாகறல் என் ம் ஊாி
ந்
கிைடக்க அதில் ஒேர ஒ

ப்பாடல் கிைடத்த . மார்ச்சு 22 உ ச்ாீ காளத்தி நாத க்குப் ெபாிய தானங்கள்
இரண்

ெசய்த

ப்பினார். ஜூன் 29 மீ என தைமயனார் ஷண் கபிள்ைளயின்

மைனவி சிவபதம் அைடய இவர்
க்கத் க்காளானார். ஜூைல 28 உ கீைழத்
தி த்தணி ஆ
கசுவாமி ேகாயி க்குப் ெபாிய மணி ஒன் ெசய்வித் க் ேகாயி ற்
கட்

ைவத்தனர்.

"ேசாபகி

சம்பர் 11 உ இவர் எ தி ள்ள குறிப்பாவ -

ஹ கார்த்திைக மீ 26 உ சுக்கிரவாரம் இர

9 மணிக்கு தி த்தணி

சுப்பிரமணியசுவாமி சந்நிதானத்தில் எாிகிற ங்கா விளக்கு ஐந்தில் ஒன்ைற பா 350
வாங்கி என் ைடயதாக்கி ஏற் வித்ேதன். இனி சாியாய் எாிந் வ ம். ஆபத் சகாய
விநாயக

ர்த்தி சுவாமி, ெதய்வாயாைன, வள்ளியம்ைம யிவர்க

க்கு அர்ச்சைன

ெசய்வித் த் தீபம் ஏற்றப்பட்ட . தீபம் எப்ேபா ம் எாிந் வரேவண் ம். ஹ
- க்கும் நிலம் வாங்கி சுவாமி ேபரால் தஸ்தாேவசு ஏற்ப த்தி, அந்த வ ம்ப யி

பா 350
ந்

தீபம் ஏற் விக்கப்ப ம். ெந நாளா எனக்கி ந்த இவ்ெவண்ணத்ைத என் 58 ஆம்
வய ஆரம்பமாகும். இன்
நிைறேவற் வித்ததற்காக
தணிைகயாண்டவ க்கு
என் மனதார அேநக வந்தனங்கள் அன் டன் அளிக்கின்ேறன்."
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1904 ஹ என் தாயார் அ க்க
ெமத்த

ேநாயாய்ப் ப த் க் ெகாண்ட

கவைலக்கிடமாயி ந்த .

தணிைகெயம் ெப மான

ஆகஸ்ட் மீ

5உ

இவ க்கு மன க்கு

ஆ

கி த்திைகயன்

தாிசனம் கிைடக்கப்ெபற் ,

"சுவாமிையக் கண்ணாரக் கண்ேடன். ேபரானந்தங் ெகாண்ேடன். அர்ச்சைன ெசய்
ெகாண்
தி ம்பிேனன். என் அதிர்ஷ்டவசத்தால் இன் ம் சுவாமி தாிசனம்
கிைடத்த . என் பாக்கியேம பாக்கியம்."
- என எ தி ள்ளார். ஆகஸ்ட் மீ 15உ
"குேராதிஹ

ஆ மீ

32உ

இன்

காைல

தி க்குளத் க்கு

வடவண்ைட

கைரயி
க்கும் அரசமரத்த யில் நாகத்ைதப் பிரதிஷ்ைட ெசய்ேதாம். சுமார் 30
வ ஷத் க்கு
ன் ெசய்த பிரார்த்தைன இப்ேபா
இந்த ேக்ஷத்திரத்தில்
நிைறேவறிய ."
- எனக் குறித் ள்ளார். இந்த மாதம் "சுந்தர விலாசம்" என்ெறா
கிைடக்க அைதக் காபி ெசய்

ைவத்தார். இ

ஓைலப்

த்தகங்

கூ ய சீக்கிரத்தில் அச்சிடப்ப ம்,

ெசப்டம்பர்மீ தி த்தணி சுவாமி பள்ளியைறக்கு ப க்ைக, ெமத்ைத, தைலயைணகள்
த யன ெசய்வித் த் தந்தார். இவர் வி ப்பத் க்கிணங்கி மஹா மேஹா
பாத்தியாயர் சாமிநாைதயரவர்கள் அச்சிட்ட தி ப் வணநாத லா
சம்பர் மீ
ெவளிவந்த .
1905 ஹ பிப்ரவாி மீ நான் எம். ஏ. பாீைக்ஷயில் ேதறினைதக் ேகட்

மகிழ்ந்தார்.

மார்ச்சு, ஏப்ாில் மாதங்களில் பல வ ஷங்க க்கு
ன் தாம் எ திவந்த சிவஸ்தல
அகராதி என் ம்
ைலத் தயார் ெசய்
வந்தனர். இந்
க்கு என்ன ெபயர்
சூட்டலாம்
என
ேயாசித்தி ந்தார்.
அப்ெபா
மஹாமேஹா பாத்தியாய
சாமிநாைதயர் அவர்கைளக் காண ேநாிட "சிவஸ்தலமஞ்சாி" எனப் ெபயாிடலாம்
என்
அவர் ெசால்ல, "சிவஸ்தலமஞ்சாி" என்
ெசால்லலாமா என இவர் ேகட்க,
அவர் சிவஸ்தலமஞ்சாி என் ம் ெபயேர நன்கு ெபா ந் ம் என அவ்வாேற
க்குப்
ெபயர்
சூட்டப்
பட்ட .
ஜூைலமீ
6உ
இவ ைடய
த்த
குமாரர்
ஷண் கம்பிள்ைளக்கு ெசன்ைனயில் (இரண்டாவ தாரம்) விவாகம் நடந்த . இந்த
மாதம் சிவஸ்தலமஞ்சாி ( தற் பதிப் ) அச்சாகி ெவளிவந்த . காஞ்சி ரத் க் க த்த
ட்டவாக்கம் என் ங் கிராமத்தில் 2 ஏகரா நிலம் வாங்கினார். ஆ பைட
களில்
ஒன்றாகிய
பழ திர்
ேசாைல
கள்ளழகர்
ேகாயி ல்
ம ப
ம்
ஸ்தாபிக்கப்படேவண் ம் என்பதற்கு இவர் மிகுந்த பிரயாைச எ த் , "நாட் க்
ேகாட்ைடச் ெசட் மார்க க்கு ஒ
விண்ணப்பம்" என ஒ
பத்திாிைக அச்சிட்
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அவர்க க்கு அ ப்பினார்.
சம்பர் 10உ தி வண்ணாமைலக்குக் கார்த்திைக
தீபதாிசனஞ் ெசய்யச் ெசன்றார். மைலேமல் தீபந் ெதாிந்த ெபா
எல்லா ம் ஹரஹர
என்
ஆரவாாித்தார்களாம்.
அப்ெபா
இவர்
தம
கன்ெனஞ்சும்
உ கிக்கைரந்தெதன்
28 உ) தம அ பதாவ
கிைடக்கப்ெபற் .

எ தியி க்கிறார்.
வய

சம்பர்மீ 13உ (விசுவாவசு ஹ கார்த்திைக

ஆரம்பத்தில் தி க்ேகாவ

ர் என்

ம் ஸ்தல தாிசனங்

"சுவாமி தயவினால் 60 - ஆம் வய ஆரம்பமாகிற இன் பாடல் ெபற்ற ஸ்தலத்தில்
இ க்கும்ப யான பாக்கியத்ைதப் ெபற்ேறேன!" என்
சந்ேதாஷப் பட்டார்.
கி த்திைக தினத்தில் தி த்தணி தவிர ேவ தலத் த் தாிசனம் எங்கள் கு ம்பத் க்
காகா என்றி ந் ம் தி வண்ணாமைல ேபரவா வி டன் தாிசித்த காரணத்தாேலா
ேவ
என்ன காரணத்தினாேலா அங்கி ந் வந்த
தல் 1906ஹ
ற் பகுதியிற்
ெசன்ைனயில் ேநாயாயி ந் ம ைரயில் இ ந்தேபா வந்த கட் ேபால வயிற்றிற்
கட் கண் டாக்டர் எம். கி ஷ்ணசாமி ஐயரவர்கள் ஏப்ரல் மீ அைதக் கீணிச் சீைய
ெவளிப்ப த்திச் சிகிச்ைச ெசய்ய
தணிேகசன் அ ளாற் ெசௗக்கியமைடந்தார்.
டாக்டர் அவர்கள் ேப தவி என் ம் பாராட்டற்பால . ஜூைலமீ தி ப் கழ் ன்றாம்
பாகத் க்கி ந்த
எண்ப
பாடல்கள்
பண் தர்
பிரம
அனந்தராைமயர்
அவர்கைளக்ெகாண்
தி த்தப்பட்டன. ெசப்டம்பர்மீ 7உ ெவள்ளிக் கிழைம
ெவள்ளியாற் ெசய்யப்பட் த் தங்க கில்ட் ெகா க்கப்பட்ட திய ேவலா தத்ைதத்
தணிைக ெயம்ெப மா க்குச் சமர்ப்பித்தார். அக்ேடாபர் மீ ம ப
ம் வயிற் க்கட்
றப்பட் த் தாேன உைடந்

சீக்கிரத்தில் வ வாயிற் .

சம்பர் 11 உ-

"என அ பதாம் வய 13 உ
கின்ற ; அன் தி த்தணிக்குப் ேபாய் நீண்ட
காலமாகிய அ ப வ ஷம் என்ைனக் காத்தளித்த ெப ங்க ைணையப் பாராட்
என் வணக்கத்ைத ம் நன்றிைய ங் கூறி என் குலெதய்வமாந் தணிைகநாத ைடய
சரணங்களில் ழ்ந் அவ க்கு ஒ அபிேஷகஞ் ெசய்ய நான் வி ம் கின்ேறன்."
- என்
எ தியி க்கிறார். அவ்வாேற
ெசய் ம்ப யான பாக்கியத்ைதப் ெபற்றார். சஷ்

ெசன்
சுவாமிக்கு அபிேஷகம்
ர்த்தி அங்ஙனம் நிைறேவறிற் .

1807 ஹ ஜனவாி மீ பிரேமாத்தரகாண்ட வசனம் (இரண்டாம் பதிப் ) அச்சிடப்
பட்
ேகட்

ஏப்ரல் மீ ெவளி வந்த . இவ்வ டம் என்தைமயனார் B.L. பாீைக்ஷ ேதறியைதக்
மிக்க சந்ேதாஷ ற்றார். ஏப்ரல்மீ

ட்ட வாக்கத் க் க த்த அகரத்தில் 21 -

காணி நிலம் ஒத்திக்கு வாங்கினார். ஜூன் மீ 27 உ தணிைகெயம்ெப மா க்குப் பால்
காவ எ த் அபிேஷக அலங்கார தீபாரதைன ெசய் அவர் சந்நிதியில் எனக்கு
மணஞ் ெசய்வித்தார். நவம்பர்மீ 21உ என் தைமயனா க்கு ஆண் குழந்ைத (மயிேல ம்
ெப மாள்) பிறந்த . ேபரன் பிறந்தெபா
இவர் அளவிலா ஆநந்தம் உற்றார்.
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1908 ஹ மார்ச்சுமீ 23உ தி ப் கழ்
தற்பாகம் இரண்டாம் பதிப் அச்சுக்குக்
ெகா க்கப்பட்ட . இவ்வ டம் தி த்தணியி
ந்தெபா
க ைமயான சுரம்
ஒ
ைற வந்த . அப்ேபா
இவர் ெவகுேநரம் மிகப் பலத்த குர டன் அேநகந்
ேதவாரப் பாக்கைளப் பா க் கதறி " ஆகம்பத் தரவைணயான் அயனறிதற் காியாைனப்
பாகம்ெப ணாண்பாக மாய்நின்ற பசுபதிைய
மாகம்ப மைறேயா ம் இைறயாைன மதிட்கச்சி
ேயகம்ப ேமயாைன ெயன்மனத்ேத ைவத்ேதேன."
என்
எவ்வா

ம் அப்பர் சுவாமிகள் ேதவாரத்ைத யீற்றிற் கூறி
ேமா, இ

த் , இவர் ேநாய்

ஜன்னிேயா, என அஞ்சிநின்ற எங்கைள ேநாக்கித் தமக்கு

தற்காலம் சாவில்ைல ெயன் ம், தாம் எங்ேக இறந்த ேபாதி ம் தம எ ம் களில்
ஒன்ைறேய ந் தி த்தணிைகக்கு ெகாண் வந்
அைத சுவாமியின் ேகா ரத் க்கு
ேநேர
ைதக்க ேவண் ம் என் ஞ் ெசால்
அவ்வாேற ெசய்கின்ேறாம் என
எங்களிடம் வாக்கு தி ம் ெபற் க்ெகாண்டார். பின்னர் இைறவன ளால் உடம்
சாிப்பட்ட .
ேம மீ தி த்தணி மடத் க் கிண

ப

பார்க்கப் பட்ட . ஜூன் மீ தி நீ ர்த்

தல ராணத்ைத அச்சிட்
உலகுக்கு உதவினர். ஜூைல மீ 12 உ இவ ைடய
ன்றாவ
குமார க்கு (ஆ
கம் பிள்ைளக்கு)ச் ேச ாிற் க யாணம் நடந்த .
ஆகஸ்ட் மீ 6உ இவ ைடய மாமியார் காஞ்சியிற் காலஞ் ெசன்றனர். ெசப்டம்பர் மீ
தி த்தணி தி ப் கழ் தனியாய் அச்சிடப் பட்ட .
சம்பர் மீ பழநிக்குச் ெசன்
இவ்வள
காலஞ் ெசன்ேற ம் பழனியாண்டவைரத் தாிசிக்கும்ப யான ெப ம்
பாக்கியம் ெபற்ேறன் எனப் ேபராநந்தம் உற்றார்.
தள்ளாைம ேமற்பட்
காஞ்சி ரத்தினின்

அ க்க

அைலவ

கஷ்டமாய்விட ெபன்ஷன் வாங்குவைத

ெசன்ைனக்கு 1909ஹ ஜனவாி மீ மாற்றிக் ெகாண்டனர். 1909 ஹ

மார்ச்சு மீ 24உ ெசன்ைனயி

ந்

கைடசியாகத் தி த்தணிைகக்குச் ெசன்றார். அங்கு

ஏப்ரல் 11உ கைடசியாக மைலக்குச் ெசன்
தி த்தணி ேகசைனத் தாிசித்
ஒ
சஹஸ்ரநாம அ ச்சைன ஞ் ெசய்வித்தார். தமிழ் வ டப் (ெசௗமிய) பிறப் க்குத் தம்
மக்க

டன் இ க்கக் க தி ஏப்ரல் மீ 12உ ெசன்ைனக்குத் தஞ் ெசாந்த

ட் க்கு (292,

ங்கெசட் த் ெத ) வந்
ேசர்ந்தார். ஏப்ரல் 16உ ெவள்ளிக் கிழைம இர
ப க்ைகக்குப் ேபாவதற்கு ன் என்ைனக் கூப்பிட் ப் பீேராைவத் திறக்கச்ெசால்
தி ப் கழ் தற்பாகம் (இரண்டாம் பதிப் ) அச்சாகி வந் அ க்கி ைவத்தி ந்தைதக்
கண் ற் மிக ம் சந்ேதாஷத் டன் ட் மா யி ள்ள ஹா ல் கட்
ன் ேமல்
ெமத்ைதமீ
வழக்கம்ேபாலச் சிவகவசம் ெசால் விட்
ஒ
ேநா மின்றிப்
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ப த் றங்கினார். இர
12 மணிக்கு எங்கைள எ ப்பித் தமக்கு அதிகமாக
வியர்ப்பதாகச் ெசான்னார். ஜன்னல்கைளத் திறந் அவர் உடம்ைபத் ைடத்ேதாம்.
பின்னர் மார் வ ப்பதாகச் ெசான்னார். மான் ெகாம்பிைழத் ப் சிேனாம். கட் ற்
சட்டங்கள் ஒ
ேவைள உடம்ைப உ த் ெமன்
ெமத்ைதையக் கட்
க்குச்
சமீபத்திற் கீேழ விாித்ேதாம். 'நீங்கள் நல்ல ேவைல ெசய்தீர்கள்; எனக்கு மார்வ
நின் விட்ட ;

நீங்கள்

ங்குங்கள்'

எனச் ெசால்

அவர் ப த் க் ெகாள்ள

எல்ேலா ம் ப த் றங்கிேனாம். சனிக்கிழைம (ஏப்ரல் 17 உ) காைலயில் அவர் எ ந்
தம ப க்ைகயில் உட்கார்ந்தப ேய " இப்ேபா மணிெயன்ன" என்
ேகட்டார்.
ஆ மணி, என் ெசான்ேனாம். ெசால்
ன் உட்கார்ந்தி ந்தவர் அப்ப ேய
எங்கள் ைககளிற் சாய்ந்
அ
கப் ெப மாைனக் கண்
தாிசித்
சஹஸ்ரநாம
அ ச்சைன ெசய்வித்த தினத் க்கு ஆறாம் நாள் அவர
தி வ
ேசர்ந்தனர்.
அப்ேபா
எங்கள்
க்கத்ைத என்ெனன்ெற த் ைரப்ப ? அன்
மாைல 6 1/2
மணிக்கு எல்ேலா க்கும்
விடமாம் சுடைல " ல ெகாத்தளத் க்கு" இவர உடலம்
எ பட் த் தகன ைகங்காியம் நடந்த . காளேமகப் லவ ைடய உடலம் சுடைலயில்
எாிவைதக்கண்
"ேவகின்றைதையேயா மண் ன்ற பாணெமன்ற வாய்" என்
இரட்ைடப் லவர்கள் லம்பினார்களாம். அ

ேபால நாங்க

ம்,

ற் க் கணக்கா தற்கண்ணன் ஆலயங்கள்
ேபாற்றிப் பணிந்த நித உடலம் எாி
ேயற்றித் ெதாைலகிறேத! ஈசா! ஐேயா! என்ேற
சாற்றிப் லம்பித் தளர்ந்
கி நின்ேறாேம.
பின்னர், ஞாயி காைல (18-4-1909) "பால் ெதளி" நடந்த டன் அவர் எங்க க்கு
ன்பிட்ட கட்டைளப்ப
அவர் எ ம் கைள ஒ
மட்பாண்டத்திற் ேசர்த் த்
தி த்தணிைகக்குக் ெகாண் ேபாய் அங்குச் ைசவர்கைளச் சமாதி ைவக்கும் இடம்
தி த்தணிேகசன்
ேகா ரத் க்கு
ேநராயி ப்பதால்
அங்ேக
அஸ்திகைள
அடக்கஞ்ெசய் , அவ்விடத்திற் சி
ெசய் , ஒ

சிைலயிற் பின் வ மா

தி த்தணிைகக்குச் ெசல்

கட் டங் கட் , நந்தி சிவ ங்கம் பிரதிஷ்ைட
குறித்

ைவத்ேதாம்.

ம் அன்பர்கள் இைத இன் ங் காணலாகும். இவர்

காயமாகிய ெவற் டம் மாய்ந்த
இ ; எனி ம், மலரவன்ெசய் ெவற் டம்
மாய்வ ேபால மாயாத இவர் கழ் உடம் இப்
ல குள்ளள ம் நில மன்ேறா!
இவர் அச்சிட்
உதவிய தி ப் கழ் சிவன யார்க க்கு எஞ்ஞான் ம்
ைதயல்
ேபான்ற ெப ந்தனமாய் விளங்குமன்ேறா!
கந்த னார் கழ் காட் ந் தி ப் கழ்
எந்ைத நீயிவ் லகுக் கிடரறத்
தந் ெசய்த உதவி தரணியில்
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எந்த நா ம் இனி நில ேம.
தி த்தணிேகசன் ைண.
திதிநாட் குறிப்
சித்திைரஐந் தாந்தினத்திற் ேசர்ெசௗ மியவாண் ற்
சுத்தகி ஷ்ண பக்ஷந் வாதசியில் - ஒத்தசனி
வாரம் ரட்டாதி மற்ெறந்ைத யீசன
ேச ந்நா ளாேம ெதளி.
ைர.
மன் ள் ந க்கும் ெப மானார் ைமந்தர் பாத நீழ ேல
நின் களிக்கும் ெபாிேயாேன! நியம ெநறிையக் காட் வித் ேதாய்!
உன்றன் மகவா யா தித்த ஒன்ைற நிைனந்ேத யாநந்தம்
என் ம் எங்கும் எனக்குளதால் இனியான் ேவண்ேடன்பிறெப ைம
-----------------------------------------------------------

