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குரு பக்தியின் வடிவம் 

புலவர் தியாகராஜனார் 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 
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”யஸ்ய தததவ பராபக்தி – யதா தததவ ததா குரரௌ! 

தஸ்யயதத கதிதா ஹ்யர்தா. ப்ரகாசந்த்தத மஹாத்மன!!” 

                                      (ச்தவதாச்வதர உபநிடதம் 6.23) 

ரதய்வத்திடம் உள்ளது தபாலதவ,  குருவிடத்தில் சிறந்த பக்தியும் 
நம்பிக்யகயும் ரகாண்டவர்களுக்கு, தவதாந்தத்தின் உண்யமகள் 
யாவும் ரவளிப்படுகின்றன” என்று ச்தவதாச்வதர உபநிடதம் 
ரசால்லுகிறது. 

யார் குரு? 

தனது மனயத பிரபஞ்ச மனததாடு நிரந்தரமாக ஒன்றி இருக்கும்படிச்  
ரசய்தவதர குரு ஆவார். 

எனதவ- எல்லா ஆன்மீகக் குருமார்களும் ரவறும் கருவிகதள.   
மனித குலத்தின் நன்யமக்காக அவர்கள் மூலம் கடவுள் 
ரவளிப்படுகிறார். 

குரு மகியமயயப் பற்றி – குருவின் ரதாடர்பு பற்றி  தவதாத்திரியம் 
ரசால்கிறது… 

”உய்யும் வயகததடி உள்ளம் உருகிநின்தறன். 

உயர்ஞான தீட்யச யினால் உள்ரளாடுங்கி, 
ரமய்யுணர்வு என்ற ரபரும் பதம் அயடந்ததன். 

தமல் நியலயில் மனம் நியலத்து நிற்க நிற்க. 

ஐயுணர்வும் ஒன்றாகி அறிவு அறிந்ததன். 

ஆயசரயன்ற தவகம் ஆராய் ச்சி யாச்சு, 

ரசய்ரதாழில்களில் கடயம உணர்வு ரபற்தறன். 

சிந்தயனயில் ஆழ் ந்துபல விளக்கம் கண்தடன்.” (ஞாக.9) 

குருவின் மூலம் ஞானதீட்யட  ரபற்றதன் பின், மனம் ஒடுங்கி அறிவு 

என்ற நியலக்குப் தபாகும் தபாது, உண்யம உணர்வு கிட்டியது. 
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மனம் விரிந்த நியலயில் பழகப் பழக ஐம்புலன் உணர்வுகளாகிய 

அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுயவ, மனம் என்னும் ஐயுணர்வும் ஒதர 

உணர்வாகியதால், மன அயலச்சுழல் தவகம் குயறந்தது. 

 

மனதின் அடித்தளம் அல்லது மனதின் மறுமுயன அறிவு என்ற 

நியலயய அறிந்ததன். 

 

நியலயில் அறிவாக இருப்பதத அயலயில் மனமுமாக இருக்கிறது. 

மனம் என்ற வயகயில் ரசயல்படும்தபாது இன்ப துன்ப வியளவாக 

வருகிறது. 

 

மீண்டும் மீண்டும் அததவயகயில் ரசயல்படுகிதறாம். மனம் கடந்தால் 

இன்ப துன்பம் என்ற இரட்யடகளில்யல. அது அயமதி நியல. 

 

அந்நியலயில் உலகியல் ததயவகளின்பால் ஏற்பட்ட 

இச்யசகயளரயல்லாம் ஆராய்ச்சி ரசய்ய முடிந்தது. 

 

எது ததயவ? ததயவயில்யல என்ற ஆராய்ச்சியில், வியளவு- துன்பம் 

தருதமயானால் அந்த ஆயச ததயவயில்யல என்று 

முடிரவடுத்ததபாது நியறமனம் கிட்டியது. 

 

அதனால் ரசய்யக்கூடிய ரசயல்கயளரயல்லாம்- கடயமக்காக கடயம 

ரசய்தல் என்ற வயகயில் ரசய்ததபாது, மனநியறவு, அயமதி, 
மகிழ்ச்சியினால் சிந்தயன தூண்டப்ரபற்று- தமலும் தமலும் 

வாழ்வியல் விளக்கங்கள் கிட்டியது. 

 

இயறநியலயய குரு என்பார்கள். அந்த இயற இயணப்பால்தான் 
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வாழ்வியல் விளக்கங்கள் கிட்டமுடியும். 

 

குருவின் உதவி எப்படி இருக்கும்? 

தந்யததாய் ஈருயிரும் ஒன்று தசர்ந்து 

தயழத்ரதாரு உடலாகி உலகில் வந்ததன் 

அந்த ஈருயிர் வியனகள் அறதமா மற்தறா 

அளித்த பதிவுகரளல்லாம் என் ரசாத்தாச்சு 

இந்த அரும் பிறவியில் முன்வியனயறுத்து 

எல்யலயில்லா ரமய்ப்ரபாருயள அயடவதற்கு 

வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் தசர்க்யக 

வணங்கி குரு திருவடியய வாழ்த்தி வாழ்தவாம்  (ஞாக11) 

                                            - தவதாத்திரி மகரிஷி 

உண்யமயான குரு பக்தி எது?  
அது எந்த அளவுக்கு ஆன்மிகத்தில் 
முன்தனறச் ரசய்கிறது. 

உண்யமயான குரு பக்தி 
கீழ்க்கண்ட விதங்களில் முன்தனறச் 
ரசய்கிறது, 

இயறவயன குருவாகக் காண்பது 
இயறவயனத் தன்னுள் காண்பது 
இயறவயன எல்லா உயிர்களிலும் காண்பது 
இயறவயன இவ்வுலகின் முழுவடிவாகக் காண்பது. 

குருவின் உபததசத்தியன இதயப்பூர்வமாகப் பின்பற்றும் ஆன்ம 
சாதகன் முதலில் தன்னுள் கடவுயள உணர்ந்து, தன்யனப்  
பாக்கியவானாகக் கருதுகிறான். 
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 அதன் பிறகு அவன் கடவுயள 
மற்றவாா்களிடத்தில் காண 
ஆரம்பித்து, இறுதியில் 
ஒட்டுரமாத்த பிரபஞ்சத்தில் 
காண்பததாடு முடிகிறது. 

விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தின் 
முதல் நாமமாகிய ”விஸ்வ” 
என்பது இதயனதய குறிக்கிறது. 

இதற்குச் சான்றாக ”குருவுடன் வாழந்தவர்” புலவர் தியாகராஜனார் 
வாழ்க்யகயய நியனத்துப் பார்க்கலாம். 

குருவுடன் வாழ்ந்தவர் புலவர் தியாகராஜனார். 

எல்லாவற்றிலும் இயறவயனக் காண்பதத ஆன்மிக வாழ்வின் 
முடிவான வார்த்யத.  குருவிடம் ரகாண்டுள்ள உண்யமயான 
பக்தன்,   இயறவயன எல்லாவற்றிலும் காண்பது என்ற 
லட்சியத்திற்கு இட்டுச்ரசல்கிறது. 

அருட்தந்யத தவதாத்திரி மகரிசியின் தநரடிச் சீடர்களில் ஒருவரான 
புலவர் தியாகராஜனார் குரு பக்தி என்பதன் வடிவாக விளங்குகிறார்.   

தவதாத்திரி மகரிசியய சந்தித்திலிருந்து அவயரதய தனது குருவாக, 
வழிகாட்டியாக, நண்பராக என்று எல்லா விதத்திலும் ஏற்றுக் 
ரகாண்டார். 

புலவர் தியாகராஜனார் பக்தியுணர்வுமிக்க வறுயமயான 
குடும்பத்திலிருந்து  வந்தவர்.  அவருக்கு பூயஜ முயறகள் மிகவும் 
பிடிக்கும். 

வள்ளலார் பக்தர்களுக்கு தசயவ ரசய்வது பிடிக்கும்.  சிறுவயது 
முததல- தினசரி பூயஜ ரசய்வது அவரது வழக்கம். 
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இளம் வயதிலும்- தியாராஜனாருக்கு 
அன்பர்களுக்கும் அடியார்களுக்கும்  ரதாண்டு 
ரசய்வது- ஒரு சம்பிரதாயமாகதவா 
இயந்திரத்தனமாகதவா இல்லாமல் -அது தன் 
குருவான தவதாத்திரி மகரிசிக்கு ரசய்யும் 
தசயவயாக மாறியது. 

தவதாத்திரி மகாசமாதி அயடயும் வயர முழு 
இதயத்ததாடு அவருக்கும் பின்பு  அவரது 
உலக சமுதாய தசவா சங்க அன்பர்களுக்கும் 
முழு இதயத்ததாடு ரதாண்டற்றினார்.   அதன் 

பிறகு அவரது குரு பக்தி இரண்டு விதங்களில் ரவளிப்பட்டது. 

ஒன்று தவதாத்திரி மகரிசியின் உருவத்யததய மனதில் நிறுத்தி 
வழிபடுவது. 

இரண்டாவது, ஆழியாறில் நயடரபறும் மனவளக்கயல 
அன்பர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் எடுப்பது.  அருட்தந்யத 
ஸ்தானத்தில் இருந்து பயிற்சி முடிந்தவர்களுக்கு சான்றிதழ் 
வழங்குவது. 

தவதாத்திரி மகரிசி மயறந்த பிறகு ரபாள்ளாச்சி தசயவயிலிருந்து 
விடுபட்டு, ஆழியாறில் 
அமர்ந்து மயறயும் வயர 
தசயவ ரசய்தார்கள். 

அருட்தந்யதயின் 
நூற்றாண்டு விழா 
ரசன்யனயில் மிகப் 
பிரமாதமாக 
நயடரபற்றது.  அங்கு 
ரசன்ற புலவயரப் 
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பார்த்ததும்....அருட்தந்யததய தநரில் வந்தயதப் தபால் இருக்கிறது 
என்று  ரசால்லி மகிழ்ந்தார் ஆழியார் அறங்காவலர்  சின்னச்சாமி. 

எளியம, பிரம்மச்சரியம், கீழ்ப்படிதல், பணிவு, கனிவு, துணிவு  
ஆகிய உறுதிரமாழிகயள தவதாத்திரியிடம் வார்த்யதக்கு வார்த்யத 
முற்றிலுமாக கவனித்து ….. குருயவப் தபாலதவ உன்னத துறவியாக 
புலவர் தியாகராஜனார் விளங்கினார். 

சிறந்தரதாரு எளியமயான மாா்க்கம் குரு பக்தி.  ஒப்பற்ற குருபக்தி 
ரகாண்டவர்தான் நமது புலவர் தியாகராஜனார்.   

தனது எண்ணம், ரசால், ரசயல் எல்லாவற்யறயும் குருவுக்தக 
அர்ப்பணித்தவர்.   

எந்தநரமும் குருவின் நியனவிதலதய வாழ்ந்தவர்.  ஆம்!  
அருட்தந்யத தவதாத்திரியின் முதன்யமச் சீடராய் வாழ்ந்து 
காட்டியவர் புலவர். குருவுடன் வாழந்து குரு வடிவம் தாங்கியவர் 
புலவர் தியாராஜனார். 

நாற்பது ஆண்டுகாலம் குருவின் நிழலாய், அவரது ஒவ்ரவாரு 
அயசவிலும் கூடதவ இருந்து, இயணந்து உடலால் உயிரால் 
உணர்வால், உருவத்தால், குருவாகதவ மாறி உலக சமுதாய தசவா 
சங்கத்தின் மூத்த தபராசிரியராகவும், ரபாள்ளாச்சி தவததலாக 
அன்புநியலய அறக்கட்டயளயின் தயலவராகவும். லட்சக்கணக்கான 
அன்பர்களுக்கு மனவளக்கயல பயிற்சி அளித்த புலவர்- தமது 
ரசாந்த பூமியில் அமர்ந்துவிட்டார்.  

சமாதி ஆனாலும் மகான்களுக்கு மரணமில்யல.  அவர் 
இயறநியலதயாடு பயணம் ரசன்று விட்டாலும் அவர் ரசன்ற 
ஆன்மீகப் பயணம் ரதாடர்ந்து ரகாண்தட இருகிறது. 
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புலவர் முக்தி அயடந்ததபாது தசலம் கவிஞர் முருரகாளி எழுதிய 
உள்ளத்யத உருக்கும் கவியத— 

அருட்தந்யதயின் அருட்பதத்யத அடிவருட ரசன்னாய் ரசால்தலா! 

”தகட்டவுடன் நடுநடுங்கி 

கண்ணரீ் தசார்ந்தார் 

கீர்த்தி மிகக் அரும் புலவர் 

தியாகராஜன் 

நாட்டமது இழந்தார் என்ற ரசய்தி தகட்டு 

நண்பர்களும்அன்பர்களும் வருந்தா நிற்க 

நீட்டதயன ததடிக் ரகான்னாய் 

ததட்டமிக்க அருட்தந்யத 

தவதாத்திரியின் ஆரம் பதத்யத 

அடிவருட ரசன்னாய் ரசால்லா. 

 

வித்யத ரயலாம்  

விமலன் தபால் 

அன்பருக்கு  

அருள தவண்டும் 

சீர் ரபருக்கும் தபரியக்க 

மண்டலத்தின் சிறப்பு உயரத்து 

உணர்த்தி நின்ற  
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தயாக தவந்தர் 

தார்ராளும் மண்டலத்தில் இருந்து 

தயாக  

தத்துவத்யத அயனவருக்கும்  

உணர்த்த தவண்டி 

தநர்க ஆக உயனயயழத்து 

ரகாண்டார் ரகால்தலா 

நியலயதயன 

எமக்குயரக்க 

வண்ணம் ரசன்னாய் 

தார்ராளும்அருட்தந்யத 

அமுயத எல்லாம் 

தரணிக்கு மறவாமல்  

வழங்குவாதய 

சீர்ரபருக்கும் 

சிறப்புமிக்க  

தஜடர் பாயளயம் 

ரசய் தவத்தால் 

சன்மார்க்க 

சங்கம் தந்த  

தபர் ரபருக்கும் 
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அன்பர்களில்  

உமது 

தந்யத 

ரபருந்தயகயான் 

சர்மாவின் 

புதல்வனாக 

ஏர் ரபருக்கும் 

எமது வள்ளல் 

அருளினாதல 

எம் சங்கம் 

அளித்த ரபரும் 

துறவி ஆனாய் 

பார் ரபருக்கும்  

தவதாத்திரி  

சீடனாகி 

தவதயாகி  

தியாகராசன் 

நாமம் வாழ்க 

சீல்வண்டு மலர் அமுயத  

எடுத்துச்ரசன்று  

ததன் கூட்டில் ரகாப்பளிக்கும் 
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ததால் ரபால 

வல்ல ரதாரு 

சற்குரு வாம் 

தவதாத்திரியின் 

வலம் ரபருக்கும்  

குண்டலியாம் 

தயாகம் தன்யன 

அல்லகல் மனக்கயலயய 

தசவா சங்கம் 

அறிவுத் திருக்தகாயில் உள்ள 

பணியாற்றி 

ரசன்ற தியாகா 

தவந்ததன தியாகராசா 

என்று காண்தபாம். 

என்று காண்தபாம். 

 

பூத உடல் மயறந்தாலும் 

புகழ் உடம்பு 

பூ தலத்தின்  

அழியாது 

என்பது உண்டு 
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ஆதவன் தபால் 

இயறயிருக்கும்  

அருணன் தபால்  

நீ இருப்பாய் 

யானும் உள்தளன் 

தவதஒளி மன்றதமலாம் 

தபான்றி நிற்க 

வித்தகவர்கள் 

உள்ளமதில் 

நீ இருப்பாய்  

கீத மலர் நாற்றரமன 

தியாக தீபம் 

ரசறி இருயள 

நீக்கி விடும் 

தியாக வாழி. 

துயணநின்ற நூல்கள் 
1. ”குருவுடன் வாழந்தவர்” – அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார், 

தகாயவ விஜயா பதிப்பகம் ரவௌயடீு 
2. ஞானக்களஞ்சியம், தவதாத்திரி மகரிசி. 
3. எனது வாழ்க்யக விளக்கம், தவதாத்திரி மகரிசி. 


