
1 
 

 

 

 

 

 

புலவர் தியாகராஜனார் அரிய செய்திகள் 100 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார். 

 
 
 
 
 
 



2 
 

• எனக்சகன்று தனியாக ஒரு வாழ்க்கக கிகையாது.  என் 
வாழ்க்கக, என்ற ா அருட்தந்கத றவதாத்திரியின் 
திருப்பாதங்களில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டு விட்ைது. அவரது அடிகம 
நான்… என்று சொல்லி, அதன்படி வாழ்ந்தவர் புலவர் 
தியாகராஜனார். 

• புலவர் அற்புதமாக அன்பு செலுத்தும் புண்ணிய ஆத்மா.  
மனிதகுலத்திற்குத் தியாகம் செய்வதற்காகறவ அவதரித்தவர்.  
அதனால்தாறனா என்னறவா, அவருக்கு தியாகராஜன் என்று 
சபயரிட்டுள்ளனர்.  சபயருக்கு ஏற் வாற  தியாகமாகறவ 
வாழ்ந்தவர். 

• தியாகராஜன், தனது ஐந்து வயது வகர உைலிறல 
ஆகையின் ிறய இருந்தாராம்.  து வுக்கான விகத அப்றபாறத 
விகதக்கப்பட்ைது. 

•  
• புலவர் 

தியாகராஜனார் 
வாழ்க்கக வரலாறு 
முழுதும் “குருவுைன் 
வாழ்ந்தவர் என்  
தகலப்பில் 50 
அத்யாயங்களில் 207 

பக்கங்களில்  மன்னார்குடி பானுகுமார் பதிவு செய்துள்ளார்கள். 
இதகன றகாகவ விஜயா பதிப்பகம் சவளியிட்டுள்ளது. 

• புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்க்கக வரலாற்க  (“குருவுைன் 
வாழ்ந்தவர்” ) இகணதளத்தில்  www.banukumar.in  என்  
முகவரியில் இலவெமாகப் பதிவி க்கம் செய்து படித்து 
இன்பு லாம். 

• குருகவ நிகனத்றத வாழ்ந்த புலவர் –றவதாத்திரி மகரிெி 
றபாலறவ உருவத்திலும் பண்பிலும் மா ியகத நாம் 
அ ிறவாம். புலவகரப் பார்த்து -  சுவாமிஜி என்று 
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ஏமாந்தவர்கள் பலர்.  அந்த அளவிற்கு றதாற் த்திலும் 
பண்பிலும் ஒற்றுகம.  

• சுத்தானந்த பாரதி முதல் பல ஞானிககளயும், மகான்ககளயும், 
ொன்ற ார்ககளயும ெந்தித்துப் பழகிய புலவர், இறுதியில் 
றவதாத்திரிறய குரு என்றுணர்ந்தார். 

• நம்றமாடு வாழ்ந்து – நாம் பார்த்து பழகி – இரெித்த – வாழ்த்திய 
வணங்கிய – நைமாடும் சதய்வமாய் உலா வந்த- குருவின் 
முதன்கமச் ெீைர் புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்வியல் ெரிகத 
நூலான “குருவுைன் வாழ்ந்தவர்” – ஒவ்சவாரு இல்லத்திலும் 
இருக்க றவண்டிய ஞானக் கருவூலம். 

• ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணருக்கு றதாத்தாப்புரியும் –  
• விறவகானந்தருக்கு ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணரும் – 
• ெறகாதரி நிறவதிகதக்கு சுவாமி விறவகானந்தரும்  
• ெித்பவானந்தருக்கு சுவாமி ெிவானந்தரும்-  
• விெி ி ொமியாருக்கு சுவாமி ராமதாசும் –  
• ெிதானந்தருக்கு ரிெிறகஸ் சுவாமி ெிவானந்தரும்- 
•  றவதாத்திரிக்கு பாலகிருஷ்ண நாயக்கரும் குருவாய் வந்தது 

றபால் – புலவர் தியாகராஜனாருக்கு றவதாத்திரி மகரிெி 
குருவாக வந்தார். 

• “குருவுைன் வாழ்ந்த  புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்க்கக” உலக 
நன்கமக்காகறவ எழுந்தது.  இவரது அருள் சமாழிகள் 
குருவாய்  வந்த இக வகன றநருக்கு றநர் காணுமாறு செய்ய 
வல்லகவ. 

ஞானப்புருஷர் புலவர் தியாகராஜனார். 

• றநர உணர்வு மிக்கவர் புலவர் 
தியாகராஜனார். 

• அய்யா, தனது ஒவ்சவாரு 
சொற்சபாழிவின் முடிவிலும் 
“ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தறம! 
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வாழத் சதரிந்திடில் ஆனந்தறம!” என்   பாட்டிகன பாடி, தனது 
உகரகய முடிப்பது வழக்கம்.  இதன் மூலம் அங்கிருக்கும் 
அன்பர்களுக்கும் மானுைத்திற்கும், அய்யா சொன்ன செய்தி, 
“ஆனந்தமாக இருங்கள்” என்பறதயாகும். 

• திருவாெகத்திலும் றவதாத்திரியத்திலும் உருகி உருகி 
திகளத்தவர் புலவர் தியாகராஜனார். 

• இளம் வயதில்—தியாகராஜனாருக்கு-- அன்பர்களுக்கும் 
அடியார்களுக்கும்  சதாண்டு செய்வது ஒரு ெம்பிரதாயமாகறவா 
இயந்திரத்தனமாகறவா இல்லாமல் இருந்ததால் -- அது தன் 
குருவான றவதாத்திரி மகரிெிக்கு செய்யும் றெகவயாக 
மா ியது. 

• றவதாத்திரி மகாெமாதி அகையும் வகர முழு இதயத்றதாடு- 
அவருக்கும் பின்பு-  அவரது உலக ெமுதாய றெவா ெங்க 
அன்பர்களுக்கும்- முழு இதயத்றதாடு சதாண்ைாற் ினார்.   
அதன் பி கு, அவரது குரு பக்தி, இரண்டு விதங்களில் 
சவளிப்பட்ைது. ஒன்று றவதாத்திரி மகரிெியின் உருவத்கதறய 
மனதில் நிறுத்தி வழிபடுவது. இரண்ைாவது, ஆழியா ில் 
நகைசபறும் மனவளக்ககல அன்பர்களுக்கான பயிற்ெி 
வகுப்புகள் எடுப்பது.  அருட்தந்கத ஸ்தானத்தில் இருந்து 
பயிற்ெி முடிந்தவர்களுக்கு ொன் ிதழ் வழங்குவது. 

•  
• றவதாத்திரி 

மகரிெி மக ந்த 
பி கு 
சபாள்ளாச்ெி றெ 
கவயிலிருந்து 
விடுபட்டு, 
ஆழியா ில் 
அமர்ந்து 
மக யும் வகர 
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றெகவ செய்தார்கள். 
• புலவர் தியாகராஜனார் கி.பி.1932 முதல்  2011 ஆண்டு வகர 80 

ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். 
• றெகவக்காக வாழ்ந்த து வி புலவர் தியாகராஜனார். 
• “து வ ம் பூண்ை தூயவர் புலவர் தியாகராஜனார். 
• தனது குரு றவதாத்திரிக்கு சுமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் 

அணுக்கத்சதாண்ைராக இருந்துள்ளார்கள். 
• குருவுைன் வாழ்ந்தவர் புலவர் தியாகராஜனார்.” 
• “குருவின் மீது பிள்களத்தமிழ் பாடிய புலவர் தியாகராஜனார்.” 
• “சுத்தானந்த பாரதியாருைன் சநருங்கி உ வாடி பழகியவர் 

புலவர் தியாகராஜனார். 
• “பத்திரகிரியாரும் பட்டினத்தாரும் றபால றவதாத்திரி மகரிெியும் 

புலவர் தியாகராஜனாரும் சென்கனயில், தியாகராயநகர் 
திருமகலப்பிள்கள றராடில் உள்ள வால்மீகி சதருவில் 
அதாவது காமாராஜர் நிகனவு இல்லத்திற்கு அருகில் வெித்து 
வந்துள்ளனர். 

• ெற்குருவின் உள்உணர்வில் உயிர ிவாய் நிகலத்தவர் புலவர் 
தியாகராஜனார். 

• குழந்கதப் பண்பும் சபருந்தன்கமயும் சகாண்ைவர் புலவர் 
தியாகராஜனார். 

• வாக்குத் தவ ாத வள்ளல் புலவர் தியாகராஜனார். 
• ெமறநாக்கு ெத்தியெீலர் புலவர் தியாகராஜனார். 
• ஆன்மீக கருத்துக்களுக்கு சபாக்கிஷமாகவும், ஆழ்ந்த தத்துவ 

விளக்கங்களுக்கு களஞ்ெியமாகவும் விளங்கும்- 
புலவரின் சபருகமயானது-- ஞானக்கைலாகவும் உணர்வுமிக்க 
ககலஞராகவும் விளங்கியதும், குருவுைன் இகணந்து 
வாழந்தவர்…அவறராடு உயிரில் கலந்தவர்-- அணுக்கத் 
சதாண்ைராக இருந்தவர் என்பறத இத்தககய சபறுதற்கரிய 
றபறு அவரக்குக் கிகைத்திருந்தது. 
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• புலவரிைம் ஆழ்ந்த ஞானமும், பரந்த அ ிவும் இருந்தன.  அறத 
றநரத்தில் அவரிைம் கர்வமில்லாத எளிகமயும் இருந்தது.  
இத்தககய ஞானமும் அ ிவும் சகாண்டிருப்பவர் எளிகமயாக 
இருப்பது காண்பதற்கு அரிய காட்ெியாகும். 

• றகாபத்திலும் கடுகமயாகப் றபெிப் பார்த்திருக்க முடியாது.  
எந்தச் சூழ்நிகலயிலும் புலவர் குரகல உயர்த்திப் 
றபெியதில்கல.  இது அவரது தனிச்ெி ப்பான தன்கமகய 
சவளிப்படுத்தியது. 

• புலவரின் வாழ்க்ககயின் முக்கியமான அம்ெம் அவரது தூய-
எளிய வாழ்க்ககதான்.  இயல்பான எளிகம , ஆழ்ந்த ஞானம், 
கருகண, புரிந்து சகாள்ளும் ெக்தி, இரக்கம் அகனத்தும் 
அவரது இதயத்தில் நிக ந்து இருந்தன.   

• மற் வர்ககள மகிழ்ச்ெியில் ஆழ்த்துவகத புலவர் தனது 
வாழ்க்ககயின் முக்கிய கு ிக்றகாளாகக் சகாண்டிருந்தார்.  
புலவரும் எப்றபாதும் மகிழ்ச்ெியாக இருப்பார்.  புலவர் 
தன்கனச் சுற் ி உற்ொகத்கதப் பரப்பினார்.   மக்கள் 
கவகலகய ம க்கும்படிச் செய்தார். 

• புலவரின் ெகமயகல மிகவும் விரும்பி ருெித்து ொப்பிடுவார் 
அருட்தந்கத.  “உலக ெமாதானப் சபாங்கல்” என்று இதற்குப் 
சபயரும் கவத்தார்கள் மகரிெி.  பிற்காலத்தில்- உமாவும் 
இத்தககய ெகமயல்ககளச் செய்து- மகரிெிக்கு வழங்குதுண்டு.  
அகத “புலவர் சபாங்கல்” என்று  அகழத்து மகிழ்ந்தார்கள். 

• ொந்தம் மற்றும் அகமதியுைன் இருப்பதும் முற் ிலும் 
றகாபப்பைாமல் இருப்பதும் அற்புதமான குணநலன்கள் 
புலவரிைம் இயல்பாகறவ அகமந்திருந்தது. 

• எந்த ஒரு 
மனிதரிைத்திலும் புலவர் 
குக  காணமாட்ைார்.  
மக்களிைம் உள்ள 
நற்குணங்ககளறய புலவர் 
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றபாற் ிப் பாராட்டுவகத நான் கண்டிருக்கிற ன். 
• புலவர் ஒவ்சவாரு விஷயத்திலும் ஆன்மீக அணுகுமுக கய 

நூறு ெதவதீம் ககைப்பிடித்தார்.  அவர் பல ஆண்டுகள் 
தவமியற் ி, பிராத்தகன செய்து, சதாண்ைாற் ி இந்த 
இயல்கபப் சபற் ிருக்கி ார்.  இந்த இயல்பு அவர் பி ந்தது 
முதல் இரத்தத்தில் கலந்திருக்கி து. 

• தினெரி  பணிகள் ஒவ்சவான்றுக்கும் றநரம் ஒதுக்கி அதன்படி 
செயல்படுவார்.  வாழ்க்ககயில், ஆன்மீகத்துக்கு உள்ள 
முக்கியத்துவத்கதப் பக  ொற் ினார்.  அகத மீண்டும் 
மீண்டும் வலியறுத்தினார். 

• புலவரிைம் எகதக் றகட்ைாலும் “குருவின் அருள்” என்ற  பதில் 
வரும்.  வார்த்கதகளில் மாட்டிக் சகாள்ளக் கூைாது என்பார். 

• தனது எண்ணங்களிலும் செயல்களிலும் மிகவும் கவனமாக 
இருப்பார்.   

• பிரம்மச்ெரியத்தின் மகிகமகய, மானுைத்திற்கு எடுத்துக் 
காட்டுகி து நமது புலவரின் வாழ்க்கக. 

• ஆக்கப் பூர்வமான விஷயங்களிறலறய புலவர் கவனம் 
செலுத்தினார்.  எதிர்மக யான விஷயங்களில் அவர் பார்கவ 
சென் தில்கல.   

• புலவர் எகதயும் திருந்தச் செய்வார்.  சொற்ககள 
சவளியிடுவதில் கவனமாக இருப்பார். 

• சகாங்கு நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்ைம், திருச்செங்றகாடு 
வட்ைத்தின் சபரிய மணலி என்னும்  ெிற்றூரில்- 
றஜைர்பாகளயத்தில் சநெவுத் சதாழில் செய்யும் றதவாங்கச் 
செட்டியார் இனத்தில்- றக..பி. கந்தொமி ெர்மா-சபான்னம்மா 
தம்பதியினருக்கு ககைெியாக -ஆ ாவது குழந்கதயாகப் 
பி ந்தவர் புலவர் தியாகராஜன். 

• தியாகராஜன் 1932 ஆம் ஆண்டு செப்ைம்பர் மாதம் ஐந்தாம் நாள் 
குமாரபாகளயத்தில் பி ந்தார். (அப்றபாது அவரது குடும்பம் 
குமாரபாகளயத்தில் வெித்து வந்தது) 
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• ஞானப்பரம்பகரயில்  வந்த புலவர் தியாகராஜனார் 1932 முதல் 
2011 வகர இப்பூவுலகில் வாழ்ந்த ஜவீன்முக்தர்- எண்பது 
ஆண்டுகள் இவ்வுலகில் வாழ்ந்திருந்து குரு றெகவகய செய்து, 
சதாண்றை சதாழுககயாக வாழ்ந்த வள்ளல். 

• முப்பது ஆண்டுகள் ஆெிரியராகப் பணியாற் ி நல்லாெிரியர் 
விருது சபற் வர். 

• குருவுைன் பண்ணிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு றமல் அணுக்கத் 
சதாண்ைராகவும், உலக ெமுதாய றெவா ெங்கத்தின் 
சதாண்ைராக, றபராெிரியராக நாற்பது ஆண்டுகளும் 
சதாண்ைாற் ி இன்பமுற் வர். 

• ெித்த மருத்துவத்கத 
கற்றுணர்ந்து, அகத மானுைத்தின் 
உைல் நலத்திற்காக 
பயன்படுத்தினார்கள்.   

• அருட்தந்கதயின் 
மக வுக்குப் பி கு. ஆ ாண்டுகள் 
ஆழியா ிறல அமர்ந்து குருவின் 
சதாண்டில் தன்கன இகணத்துக் 
சகாண்ை தியாகெீலர். 

• குருவின் ஒவ்சவாரு 
அகெவிலும கூைறவ இருந்து, 

இகணந்து, உைலால், உயிரால், உணர்வால், உருவத்தால் 
குருவாகறவ மா ி உலக ெமுதாய றெவா ெங்கத்தின் மூத்த 
றபராெிரியராகவும், சபாள்ளாச்ெி றவதறலாக அன்புநிகலய 
அ க்கட்ைகளயின் தகலவராகவும் சதாண்ைாற் ியவர் புலவர். 

• புலவர் தியாராஜனார் அய்யாவின் வாழ்க்கக வரலாறு, குருவின் 
மூலமாக பரம்சபாருகளக் காணற்குரிய பயிற்ெியின் வரலாறு 
எனலாம்.  அவர்தம் வாழ்க்கக, இக வகன நாம் றநருக்கு றநர் 
காணுமாறு செய்ய வல்லது. 



9 
 

• மனவளக்ககல அன்பர்கள் எவ்வாறு இருக்க றவண்டும்?  
றவதாத்திரிய ெீைர்கள், ஆெிரியர்கள் எவ்வாறு இருக்க 
றவண்டும்? என்று வாழ்ந்து காட்டிய முதன்கமச் ெீைர், 

• அன்பு, அைக்கம், எளிகம, தூய்கம, றநர்கம, இனிகம, பணிவு, 
றபச்ொற் ல், இன்சொல் றபான்  பண்புகளின் உக விைமாக 
இலக்கணமாக வாழ்ந்தவர். 

 

• “குருவுைன் 
வாழ்ந்தவர்” புத்தகத்தில் 
புலவரின் வரலாற்க ப் 
பதிவு செய்த நூலாெிரியர் 
பானுகுமார்…..புலவரிைம் 
பல ஆண்டுகாக பழகி 

உயிர்கலப்பு சபற் வர்.  தனது குடும்பத்தில் ஒருவராக 
பாவித்து புலவரிைம் அன்பு பாராட்டியவர். அவரது இல்லத்தில்-- 
புலவர் அடிக்கடி சென்று ெத்தெங்க நிகழ்ச்ெிககள 
நைத்துவார்கள். 

• “ சகாடிது சகாடிது வறுகம சகாடிது –அதனினும்சகாடிது 
இளகமயில் வறுகம” என்  ஔகவயார் பாைலுக்கு இணங்க, 
ஆெிரியர் பயிற்ெி படித்து முடிக்கும்வகர வறுகமயில் 
வாழ்ந்தார் தியாகராஜர். 

• தியாகராஜன் வடீ்டின் ககைக்குட்டியாதலால், அம்மாவிைம் 
செல்லம் அதிகம்.  தாய் சபான்னம்மா குழந்கதகளுக் 
சகல்லாம் கூழ் சகாடுப்பார்.  ககைக்குட்டிக்கு மட்டும் கூழ் 
குடிக்கக் கடித்துக் சகாள்வதற்கு சவல்ல உருண்கை 
சகாடுப்பார்கள். 

• ெிறுவன் தியாகராஜனுக்கு கல்வி கற்பதிறல மிகவும் ஆர்வம் 
உண்ைாகியது.  தன்னுகைய மூத்தவர்கள் அதிகம் 
படிக்காவிட்ைாலும் இவனுக்கு மட்டும் கல்வி கற்பதில் ஒரு 
ஈடுபாடு. 
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• ெிறுவன் தியாகராஜன் தனது ஆரம்பக் கல்விகய றவப்பம்பட்டி 
புதூரில் படித்தான்.   

• உயர்நிகலக் கல்விகய திருச்செங்றகாடு பள்ளியில் படித்தான்.  
• ஆ ாம் வகுப்பிலிருந்து எட்ைாம் வகுப்பு வகர ெிறுவன் 

தியாகராஜன் எளச்ெிப் பாகளயத்திலிருந்து 
திருச்செங்றகாட்டுக்கு நாள் றொறும் (சுமார் பத்து கமல்கள்) 
நைந்றத றபாய் படித்து வந்தான். 

• கல்வியில் முதல் மாலணவனாகறவ தியாகராஜன் 
விளங்கினான்.  அக்காலத்தில் சபரும்பாலும் ஏகழ மற்றும் 
கிராமப்பு  மாணவர்கள் நைந்த சென்ற  கல்விகயக் கற்று 
வந்தனர். 

• ெிறுவன் படிப்பில் காட்டும் ஆர்வம், அவனது பணிவு, அைக்கம், 
எளிகம, ஏழ்கம ஆகியகவ ஆெிரியர் கண்ணனின் மனகதக் 
கவர்ந்தது.  எனறவ தனது வடீ்டிறலறய தியாகராஜகன தங்க 
கவத்து பள்ளி இறுதி வகுப்பு வகர படிக்க கவத்தார். 

• பள்ளிறநரம் தவிர மற்  றநரங்களில் ஆெிரியர் விட்டில் உள்ள 
றவகலககள அகனத்கதயும் ெிறுவன் தியாகராஜன் செய்து 
வந்தான். 

• எஸ்.எஸ்.எல்.ெி. றதர்வுக்குப் பணம் கட்ை றவண்டும்.  
குடும்பத்தினர் ொப்பிைறவ கஷ்ை ஜவீனம் நைத்தி வந்தனர். 
படிக்க கவத்த வடீ்டிலும் கககய விரித்து விட்ைனர். தாய்வழி 
உ வினரான திரு ராஜறகாபால் செட்டியாரிைம் சென்று- அவர் 
காலில் விழுந்து “எனக்கு றதர்வுக் கட்ைணம் செலுத்த வெதி 
இல்கல” என்று சொல்ல, அவறர றதர்வுக்குப் பணம் கட்டினார். 

• கிராம மக்களுக்கும், ஏகழ மாணவர்களுக்கும் சதாண்டு 
புரிந்தான் ெிறுவன் தியாகராஜன்.  தினெரி- சபரும்பான்கமயான 
றநரம் பிரார்த்தகன, தியானம், நூல்ககள வாெித்தல் 
ஆகியவற் ில் ஈடுபட்ைான். 

• பாலகன் தியாகராஜனின் தீவிரமான ஆன்மீகப் பயிற்ெியினால், 
அற்புத மனிதருக்கு ஆன்மீக ஒளி பி ந்தது.  அவர் இந்த 



11 
 

நிகலகய அகைந்த நாளிலிருந்து அவரது லட்ெியப் பணி 
சதாைங்கியது. 

• தான் சபற்  இன்பத்கத எல்றலாரும் அகைய றவண்டும் என்று 
விரும்பினார்.  பின்னாளில் ென்மார்க்க ெங்கத்துக்கு தனது 
குருநாதகர றவதாத்திரி மகரிெிகய மூன்று முக  அகழத்து 
வந்தார்.  சுத்தானந்த பாரதியர் றபான்  ஞானிககளயும் 
ொதுக்ககளயும் தான் பி ந்த  ஊரில் இருக்கும் ென்மார்க்கச் 
ெங்கத்திற்கு அகழத்து வந்து அவர்களது உபறதெங்ககளக் 
றகட்டு அவ்வூர் மக்ககளப் பயனகையச் செய்தார். 

• றபரூர் ொந்தலிங்க அடிகளார் தமிழ்க் கல்லுரியில் வித்வான் 
படிப்பில் றெர்ந்து பயின் ார் புலவர். 

• வித்துவான் படிக்கும் றபாது விடுமுக  நாட்களில் றகாகவ 
ெிக ச்ொகலக்குச் சென்று அங்குள்ள ககதிகளுக்கு “றயாக 
நல்வாழ்வு வகுப்புகள்” எடுத்து பாைம் சொல்லிக் சகாடுப்பகத 
தியாகராஜன் வழக்கமாகக் சகாண்டிருந்தார். 

• வார விடுமுக  நாட்களில் தியாகராஜன்,  அக்கல்லுரி 
முதல்வர் வடீ்டுக்குச் சென்று அவருக்றகற்  பணிவிகைககளச் 
செய்து வந்தான். 

• தனது லட்ெியக் கனவான ஆெிரியர் பணிகய, தான் படித்த 
றபரூாூா் ெந்தலிங்க அடிகள் தமிழ்க கல்லூரியில் ஒரு வருைம் 
செய்தார்கள். 

• ஆெிரியர் பயிற்ெி முடிந்ததும், தான் பி ந்த ஊரில் உள்ள 
மாணவர்களுக்கு பாைம் சொல்லிக் சகாடுத்து வந்தார்.  அந்த 
ஊரில் தந்கதயார் நைத்திவந்த காப்பி ககையிலும் பணி 
புரிந்தார். 

• தனது சகாள்ககப்படிறய, ஆெிரியர் சதாழிகல சதய்வமாகவும், 
அறத றநரத்தில் அக்கல்லூரி நிர்வாகிகளிைம் பணிவுைனும் 
அைக்கத்துைனும் நைந்து சகாண்ைார்கள்.  
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• தன் வடீ்டிருறக இருக்கும் ென்மார்க்க ெங்கத்தில்  
தங்கியிருக்கும்  ென்மார்க்கிககள காணச்செல்லும் ெிறுவன் 
தியாகராஜன், அவர்களுக்கு றவண்டிய உதவிககளச் செய்தான். 

• தனது வயசதாத்த பிள்களகளுைன் விகையாைப் றபாகாமல் 
ென்மார்க்கிகள் றபசுவகதசயல்லாம் றகட்டுக் சகாண்டிருப்பான்.  
ென்மார்க்கிகளுக்கு உதவி செய்வதில் ெிறுவனின் மனதுக்கு 
மகிழ்ச்ெியாக இருந்தது. 

• தனது பருவ வயதில் தனித்திருந்து தவம் பரிந்தான்.  
பிரார்த்தகன மற்றும் தியானத்தில் ஈடுபாட்ைான்.  தமது 
ஊருக்கு  வரும் ென்மார்க்கிகள், ொதுக்கள் றபான்  
ொன்ற ார்ககள தனது வடீ்டிற்கு அகழத்து வந்து 
அவர்களுக்குச் றெகவ செய்து மகிழ்ந்தான். 

• ொதுக்களிைமிருந்தும் ென்மார்க்கிகளிைமிருந்தும் புலன்ககள 
அைக்கப் பயிற்ெி எடுத்துக் சகாண்ைான்.  அருகில் 
இருப்பவர்களுக்கு சதாண்டு புரிந்தான்.  அவர்களிைம் அன்பும் 
கருகணயும் சகாண்டு பழகி வந்தான். 

• றபருரில் பணி புரிந்து சகாண்டிருந்தறபாது, அய்யாவுக்கு 
தமிழக அரெின் அரசுப் பள்ளியில் தமிழாெிரியர் பணி கிகைத்து. 

• ராணிப்றபட்கை ஆெிரியர் பயிற்ெிக் கல்லூரியில், 1961 ஆம் 
ஆண்டு முதல் ஐந்தாண்டுகள் பணிபுரிந்தார். 

• அய்யாவின் அருள்தாகம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து சகாண்டு 
இருந்தது.  ென்மார்க்க ெங்கத்தில் திகளத்த புலவருக்கு, 
திருப்பராய்த்துக யில் இருக்கும் சுவாமி ெித்பவானந்தரின் 
அந்தர்றயாகத்தில் கலந்து சகாள்வகதயும் வழக்கமாக 
சகாண்ைார். 

• ெித்பவானந்தரின் கீகத விளக்கமும், தாயுமானவர் 
பாைல்களுக்கான விளக்கமும், திருவாெக உகரயும், 
அய்யாகவக் கவர்ந்த நூல்களாகும். 

• புலவர் தனது சொற்சபாழிவுகளில் ெித்பவானந்தரின் 
கருத்துக்ககளச்  சொல்வகத வழக்கமாகக் சகாண்டிருந்தார்.  
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முக்தி அகையும்வகர ெித்பவானந்தரின் திருவாெக உகரகய 
படித்து மகிழ்ந்தார். 
• செங்கற்பட்டு செல்லும் புலவர்-- ஆெிரியர் பானுகுமார் 

இல்லத்தில் ஆண்டுக்சகாரு முக  வந்து ெில நாட்கள் 
தங்குவார்கள்.  இங்கிருந்து மக மகலநகர், கெதாப்றபட்கை, 
மயிலாப்பூர், கூடுவாஞ்றெரி, சென்கன ஆகிய இைங்களில் 
உள்ள மன் ங்களில் அருட்சதாண்ைாற் ிவிட்டு, அழியார் 
செல்வகத வழக்கமாகக் சகாண்டிருந்தார்கள். 
 

• புலவர் தியாகராஜருகைய து வ ம் அப்பழுக்கற் து.  
“விடுமின் முற் வும்” என்  நம்மாழ்வார் வாக்குப்படி முதலில் 

எண்ணத்தால் து வியானார்.  
பின்பு மனதால், செயலால் 
து வ த்கதக் 
ககைப்பிடித்தார். 

• ராணிப்றபட்கையிலிருந்து சென்கன சென்  புலவர். 
கதாப்றபட்கை மாதிரி றமல் நிகலப் பள்ளியில் 1966 ஆம் 
ஆண்டு முதல் பணி ஓய்வு சபறும் வகர, அதாவது 1990 ஆம் 
ஆண்டு வகர அங்றகறய தமிழாெிரியராகப் பணிபுரிந்தார்கள். 

• கெகதாப்றபட்கையில் பணிபுரிந்தறபாதுதான், எம்.ஏ. பட்ைம் 
சபற் ார்கள்.  அங்கிருந்த றபாதுதான் பல மகான்ககளயும் 
ொன்ற ார்ககளயும் அ ிஞர்ககளயும் ெந்தித்தார்கள். 

• திருவான்மியூர் ஈஸ்வரன் றகாயிலுக்கு மாகல றநரங்களில் 
செல்வார்.  அங்கு அவரது நண்பர் காமாட்ெிநாதனுைன் 
திருவருட்பா மற்றும் றதவாரப் பாைல்ககள பாடுவார்கள்.  
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திருவருட்பாவுக்கும் றதவாரத்திற்கும் விளக்கங்கள் எழுதி 
ெிறுெிறு புத்தகங்களாக சவளியிட்டுள்ளார்கள். 

• இரண்டு வருைங்கள், திருவான்மியூரில் உள்ள பாம்பன் சுவாமி 
திருக்றகாயிலில் மாகல றவகளகளில் பூகஜ செய்தும் 
வந்தார்கள்.  அய்யா அவர்கள் பாம்பன் ொமிகள் மீது அளவு 
கைந்த பற்றும் பாெமும் கவத்திருந்தார்கள். 

• சுத்தானந்த பாரதியார் றபான்  மகான்களுைன் ஆத்மார்த்த  
சதாைர்பு ஏற்பட்ைது சென்கனயில்தான். 

• கெதாப்றபட்கையில் பணிபுரிந்தறபாதுதான் தன்னுகைய 
குருநாதகரக் கண்டு அவருைன் ஐக்கியமானார்கள்.  குருவின் 
மூலமாக பல ொன்ற ார்ககளயும் அ ிஞர் சபருமக்ககளயும் 
ெந்திக்கும் வாய்ப்பு சபற் ார்கள். 

• மாதாமாதம், தனது ஆெிரியர் ெம்பளம் வாங்கியவுைன், 
சுத்தானந்தகரச் ெந்தித்து ஒரு பகுதி சதாகககய 
காணிக்ககயாக வழங்கி மகிழ்ந்தார்.  சுத்தானந்த பாரதியின் 
பல நூல்களுக்கு அணிந்துகர வழங்கி ெி ப்புப் சபற் ார். 

• பின்னாளில், றவதாத்திரி மகரிெியிைம் இகணந்தறபாதும் 
சுத்தானந்தருைன் அய்யா சதாைர்பு சகாண்டிருந்தார்.  இவர் 
மூலமாக மகரிெி அவர்கள் அளித்து வந்த துரியாதீத 
பயிற்ெிகயப் சபற்று பயனகைந்தவர் சுத்தானந்த பாரதி.  
றமலும்  மகரிெியின் உைற்பயிற்ெியிகனயும் கற்றுக் சகாண்டு, 
அதில் வரும் மகராெனம் ெி ப்பு பற் ி பல கூட்ைங்களில் றபெி 
மகிழ்ந்தார். 

• புலவர் தியாகராஜனார் வாழ்க்கக வரலாற்க ப் படிப்பவர்கள், 
குருவின் அவெியத்கதயும், கைவுள் ஒருவறர உண்கமப் 
சபாருள் மற்  அகனத்தும் மாகய, சபாய்ப்சபாருள் என்பகத 
உணராமற் றபாகார். 

• புலவர் மீது சுத்தானந்த பாரதியார் அளவு கைந்த அன்பும் 
மதிப்பும் சகாண்டிருந்தார்.  “புலவர் மணி, என்ற  அவகர 



15 
 

அகழப்பார்கள்.  சவளியூரில் இருந்தாலும், அடிக்கடி புலவரிைம் 
கடிதம் மூலமும் சதாைர்பு சகாண்டிருந்தார். 

• புலவரின் ஆன்மீக 
நண்பர்களில் “திருக்றகாயில்” 

என்  பத்திரிக்ககயின் 
ஆெிரியர் திரு. முருகறவள் 
அவர்கள் றவதாத்திரி 
மகரிெியின் நிகழ்ச்ெி 
ஒன்றுக்குப்  புலவகர 
அகழத்துச் சென் ார்.  

அங்குதான் றவதாத்திரியின் உகரகயக் றகட்டு உருகினார் 
புலவர்.  மகரிெியின் பார்கவ வசீ்சும் அவரது சொல்லும் 
காந்தம் ஊெிகயக் கவர்ந்திழுப்பது றபால புலவகரக் கவர்ந்து 
ஈர்த்தன. தான் றதடிக் சகாண்டிருந்த குருகவ ெிக்சகனப் 
பிடித்துக் சகாண்ைார். 

• சென்கன தியாகராயநகரில் வால்மீகி சதருவில் றவதாத்திரி 
மகரிெி அவர்கள் தங்கியிருந்தார்கள்.  அவரிைம் சென்று, 
குண்ைலினி றயாகத்கத முக ப்படி கற்றுக் சகாண்ைார்.  
புலவரின் அன்பில் திகளத்த மகரிெி, அவகர தன்னுகைய 
அணுக்கத் சதாண்ைராக அமர்த்திக் சகாண்ைார். 

• சென்கன தியாகராய நகரில் வாலிமீகி சதருவில் மகரிெி 
தங்கியிருந்தார்கள்.  புலவரும் மகரெியும் பக்கத்து பக்த்து 
அக களில் தங்கியிருந்தார்கள்.  பட்டினத்தாரும் – 
பத்திரகிரியாரும் றபால் அருகருறக வெித்து வந்தனர். 

• மகரிெிக்குப் புலவர்தான் ெகமயல்காரர்.  பிரம்மச்ொரியின் 
ெகமயல் எப்படி இருக்கும்?  இவரது ெகமயல் நூதனமானது.  
இவரது ெகமயல் ஆன்மீகமானது.  அரிெி, பருப்பு, உப்பு, 
காய்கள், கடுகு, காரம் என்று தன்னிைம் உள்ள அத்தகனயும் 
ஒன் ாகப் றபாட்டு றவக கவப்பார்.  அகனத்தும் சவந்ததும், 
ஒரு கிண்டு கிண்டி இ க்கி கவத்து விடுவார். 
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• புலவர் அய்யா ஓய்வு சபற்  பின்னறர நல்லாெிரியர் விருது 
அப்றபாகதய முதல்வர் செல்வி சஜ.சஜயலலிதா அவர்களால் 
வழங்கப்பட்ைது.  இவருக்கு விருது வழங்கியகத நாளிதழ்கள் 
செய்தி சவளியிட்டு பாராட்டின. 

• நல்லாெிரியர் விருது மட்டும் அய்யாகவத் றதடி வரவில்கல.  
பல விருதுகள் அய்யாகவத் றதடி வந்தன.  திருவாடுதுக  
ஆதினம் “ெித்தாந்த இரத்தினம் “ என்  பட்ைத்கதயும், 
சுத்தானந்தப்  பாரதியார் “புலவர் மணி” என்  பட்ைத்கதயும், 
மாணவர் மன் ம் “ஆெிரியர் மணி” என்  பட்ைத்கதயும் 
அய்யாவுக்கு வழங்கியது. 

• புலவரின் றெகவ மனப்பான்கமயானது அவகர மருத்துவத் 
துக  றநாக்கி ஈர்த்தது.  எங்றக அவரது றெகவ றதகவறயன்  
ஈர்ப்பு இழுத்தறதா அங்றக அவர் சென் ார். 

• புழல் சரட்கை எரி திரு.டி. கன்னியப்பன், அருப்புக்றகாட்கை 
மருத்துவ றமகத சுந்தர மகாலிங்கம், வில்வனூர் கவத்தியர் 
மாணிக்க சுவாமிகள், நாமகிரிப்றபட்கை ைாக்ைர் றக. 
சபரியொமி, அரக்றகாணம் திருமதி கஜசலட்ெமி  
ஆகிறயாரிைம் ெித்த கவத்திய முக ககளக் கற்றுத் 
றதர்ந்தார்கள். 

• புலவரின் மணிமண்ைபம் அகமய கர்த்தாவாக இருந்தவர்கள்  
றவதறலாக அன்பு நிகலய செயலாளர் திருப்பூர் முரளிதரன், 
தற்றபாகதய தகலவர் மாரியம்மாள், செங்கற்பட்டு அருள்நிதி 
மன்னார்குடி பானுகுமார்,  சபாருள் உதவி செய்த சென்கன 
ெில்க்ஸ் திருப்பூர் ஆறுமுகம், றபாத்தீஸ் நிறுவனம், ராமராஜ் 
காட்ைன் றபான் வர்கள் நன் ிக்குரியவர்கறள. 

• புலவரது விருப்பப்படி- அவரது மண்ணில்- அவரது நிலத்தில்- 
அ ிவுத்திருக்றகாயில் அகமயக் காரணமாக இருந்தவர் 
றபராெிரியர் உழவன் தங்கறவல் அவர்கள் நன் ிக்கு உரியவறர. 

• தான் கற்றுத் றதர்ந்த கவத்திய முக ககளப் பின்பற் ி, 
மருந்துகள் தயாரித்து மானுைத்திற்கு நல்க முடிவு செய்தார்கள்.  
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இதற்காக, தனது ெறகாதரர் மகனான திரு இராமலிங்கம் 
மற்றும் அவரது துகணவியார் திருமதி றரணுகா 
அம்கமயாகரத் றதர்ந்சதடுத்தார்கள்.  அவர்களுக்குத் தான் 
கற்  மருத்துவ முக ககளக் கற்றுக் சகாடுத்தார்கள். 

• சுத்தானந்த பாரதியார், மாகல றநரங்களில் புலவர் 
பணியாற் ிய கெதாப்றபட்கை பள்ளிக்கூைத்திற்கு வந்து, தமது 
காரில் பல கூட்ைங்களுக்கு அகழத்துச் செல்வகத 
வழக்கமாகக் சகாண்டிருந்தார்.  அவரது பி ந்த ஊரான 
ெிவகங்ககக்கும் பலமுக  அகழத்துச் சென்றுள்ளார். 

• தான் கற்  ெித்த மருத்துவத்தில் பதினாறு வககயான 
மருந்துககள தயாரிக்க ஏற்பாடு செய்தார்கள். பற்சபாடி, 
ஆஸ்துமா சூரணம், சுகர் சூரணம், இதய றநாய் சூரணம், 
செரிமான சூரணம், சுக சூரணம், வயிற்று வலி மாத்திகர, ெளி 
இருமல் கப மாத்திகர, சுர மாத்திகர, றபதி மாத்திகர, கூந்தல் 
கதலம், மூட்டுவலி கதலம், குளிர்ச்ெி கதலம், ெத்து றலகியம், 
இகண களிம்பு மற்றும் சுக பாம். 

• புலவகர ெந்திக்கும் அன்பர்கள், தங்கள் றநாய்ககளக் கூ ி 
அதற்குரிய ெித்த மருத்துககள வாங்கிப் பயனகைந்தார்கள்.  

• தன் வாழ்நாள் முழுவதும் சுத்தானந்த பாரதியாரின் நூல்ககள 
விகலக் சகாடுத்து வாங்கித் தன்னிைம் அன்பு பாராட்டும் 
அன்பர்களுக்கு பரிொகக் சகாடுப்பகத வழக்கமாக்கிக் 
சகாண்டிருந்தார் நமது புலவர். 

• ஆண்டுக்கு ஒரு முக - அருட்தந்கத- ரிஷிறகஷில் ஏழு 
நாட்கள் பயிற்ெி நைத்துவார்கள்.  அந்த வருைம், புலவரும் 
அருட்தந்கதயுைன் சென்று காெி, அலகாபாத், ரிஷிறகஷ் 
றபான்  இைங்ககளப் பார்க்க ஆகெப்பட்ைார்.  ஆனால், 
சூழ்நிகல காரணமாக மகரிெி மட்டும் முன்னதாக சைல்லி 
சென்றுவிடுகி ார்.  

• ஒரு வாரம் கழித்து- புலவரும் திரு. கண்ணன்மணி என்பவரும் 
சைல்லிக்குப் புககவண்டியில் பயணிக்கி ார்கள்.  முதன் 
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முக யாக தமிழகத்கத விட்டு சநடுந்சதாகலவு பயணத்கத, 
புலவர் மிகவும் இரெித்தார்கள்.  ஆனால் தகலநகரான 
சைல்லிகய சநருங்க சநருங்க இருவருக்கும் திடீசரன்று 
அச்ெம் வருகி து.   

• தங்களுக்கு டில்லி புதுசு.  குழப்பத்துைன் டில்லி புககவண்டி 
நிகலயத்கத அகைகின் னர்.  ஆனால், அங்கு இவர்ககள 
வரறவற்க அருட்தந்கத, தனது அன்பர்களுைன் காத்துக் 
சகாண்டிருப்பகதப் பார்த்து இருவருக்கும் வியப்பு.  மறுபக்கம் 
மகிழ்ச்ெி.  இகத- தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அன்பர்களிைம் 
சொல்லி மகிழ்வது புலவரின் வழக்கம். 

• புலவகர- ொதாரண அன்பர் என்று கருதிவிைாதீர்கள்.  
இவரிைம்-  பல ஆண்டுகள் பிச்கெ எடுத்து ொப்பிட்ைவன் நான். 
ஆம்.  எனக்கு பல ஆண்டுகள் உணவு பகைத்து வழங்கியவர் 
தியாகராஜன்” என்று- புலவலருக்கு தன் நன் ிக் கைகன-- 
அன்பர்களில் முன்னிகலயில் சொல்லி வருவார் அருட்தந்கத.  

• மகரிெியும் புலவரும் தங்கியிருந்த இைத்திற்கு அருகிறலதான் 
வள்ளுவர் றகாட்ைம் அகமந்திருந்தது.  அப்றபாதுதான் 
தி க்கப்பட்ைதால் அங்கு அவ்வப்றபாது றபர ிஞர்களும், தமிழ் 
ொன்ற ார்களும் வந்து உகரயாடிக் சகாண்டிருந்தனர். மக்கள் 
கூட்ைம் கூட்ைமாகச் சென்று உகரககளக் றகட்டு மகிழ்ந்து 
சகாண்டிருந்தனர்.   

• “தியாகராஜா! வள்ளுவர் றகாட்ைத்தில் நைக்கும் 
நிகழ்ச்ெிகளுக்குச் சென்று வாறயன்” என்று அருட்தந்கத 
புலவரிைம் சொன்னார்கள். “றவண்ைாம் ொமி, இங்கு 
இருப்பதிறலறய எனக்கு ஆனந்தமாக இருக்கி து.  இங்றகறய 
இருந்து என் கைகமகயச் செய்வதில் மகிழ்ச்ெியாக உள்ளது” 

என்று புலவர் சொன்னார்கள். புலவரின் பதிகலக் றகட்டு- 
அருட்தந்கத ஆனந்தக் கண்ணரீ் விட்ைார்கள்.  அப்படி ஒரு 
குருபக்தியும் குரு ககங்கர்யமும் புலவருக்குக் கிகைத்தது. 
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• தனது பள்ளி இறுதிூா் றதர்வுக்கு உதவி செய்த றெலம் 
ராஜறகாபால் செட்டியார், மிகப் சபரிய அளவில் வியாபாரத்கத 
செய்து வந்தார்கள்.   இயற்கக விதியின்படி, செல்வந்தாரான 
திரு ராஜறகாபால் செட்டியார் வியாபாரத்தில் நட்ைமகைந்து 
வறுகமயுற் ார்கள்.  

• இகத அ ிந்த புலவர் தனது குருநாதர் றவதாத்திரி மகரிெிகய 
அகழத்துக் சகாண்டு றெலத்திலுள்ள திரு ராஜறகாபால் 
செட்டியார் வடீ்டில், தன ஆகர்ஷ்ண ெங்கற்பம் செய்தார்கள்.  
மகான்களின்  வருககயால் திரு ராஜறகாபால் செட்டியாரின் 
வறுகம விகரவில் நீங்கிற்று. 

• புலவரால் மகரிெியின் அன்கபப் சபற்று தன் வறுகமகயப் 
றபாக்கிய றெலம் ராஜறகாபால் செட்டியார் வழங்கிய 
இைத்தில்தான்-- இன்று றெலம் மண்ைல அலுவலகமும் அ ிவுத் 
திருக்றகாயிலும் அகமந்துள்ளன.  

• அய்யா அவர்களுக்கு, ஆெிரியப்பணி புரிந்ததற்கான ஓய்வூதியம் 
ககைெி வகர வந்து சகாண்டிருந்தது.  உ வினர்கள், மிகவும் 
ஏழகமயானவர்களுக்கு கல்விக் கட்ைணம் செலுத்துதல், ஏகழப் 
சபண்களுக்கு திருமணத்திற்காக உதவுதல், ஆதரவற்  
ொதுக்களுக்கும் ஏகழகளுக்கும் அவ்வறபாது சபாருள் உதவி 
செய்தல், தன்கன ஆதரித்த அந்தக் கால அன்பர்களுக்கு உதவி 
செய்தல் றபான்  பணிககளச் ெத்தம் இல்லாமல் செய்து 
வந்தார்கள்.  

• ஆழியா ில் இருந்தறபாது- மணிமண்ைபத்தில் ஐந்து றவகளயும் 
தவம் நைத்துவார்கள்.  பயிற்ெி சபறும் அன்பர்களுக்கு வகுப்பு 
எடுப்பார்கள்.  பயிற்ெி முடித்தவர்களுக்கு மகரிெியின் 
இைத்திலிருந்து ொன் ிதழ்கள் வழங்கி மகிழ்வார்கள். 

• சுவாமிஜிகயப் றபால் றதாற் முள்ள அய்யாகவ ஆழியார் 
வரும் பகழய அன்பர்களும் புதிய அன்பர்களும் தரிெித்து 
மகிழ்ந்தார்கள்.  மகரிெிகயப் பார்க்காதவர்களுக்கு இவரது 
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காட்ெி சதய்வகீமாக இருந்தது.  மகரெிகயப் பார்த்தவர்களுக்கு 
மீண்டும் அருள்தந்கதகயப் பார்ப்பது றபான்  உணர்வு. 

• முக்தி அகைவதற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர் கூை, 
ஆழியா ில் பயிற்ெி முடித்தவர்களுக்கு ொன் ிதழ் வழங்கி 
இன்பமுற் வாூா் புலவர் தியாராஜனார். 

• அ ிவாற் ல் மிகுந்த ஞானியர், தங்ககள முழுகமயாகச் 
ெமுதாயத்திற்றக அர்ப்பணித்துக் சகாண்டு, ெமுதாயத்கத 
நல்வழி நைத்துவகதறய சதாண்ைாகக் சகாள்வார்கள்.  இந்த 
வககயில் உைல், சபாருள், ஆவி அகனத்கதயும் 
இச்ெமுதாயத்திற்றக அர்ப்பணித்தவர் புலவர் அய்யா 
அவர்களாவார்கள். 

• மக்களின் ஆன்மீகப் பெிகயத் தீர்க்கும் வள்ளலாகவும், 
அவர்ககள அருள் வழியில் சகாண்டு சென்  அருளாளராகவும் 
வாழ்ந்தவர் நமது புலவராவார். 

• ஆெிரியப் பணி மூலம் நல் மாணாக்கர்ககள 
உருவாக்கினார்கள்.  குருவிைம் கற்  உபறதெங்ககள எல்லாம், 
தமிழகம் முழுவதும் சென்று பரப்பினார்கள்.  குருவிற்குப் பி கு 
அவரது இைத்திறலறய இருந்து ஆழியா ில் 
அருட்சதாண்ைாற் ினார்கள். 

• எளிகம, தூய்கம, சுயநலமற்  சதாண்டு, கடின உகழப்பு, 
இவற் ின் சமாத்த வடிவமாக புலவர் அ சந ி வழுவாது 
வாழ்ந்திருந்தார் என்பகத அகனவரும் அ ிறவாம். 

• இக யருகளயும் குருவருகளயும் மட்டுறம மூலதனமாகக் 
சகாண்டு உகழத்தவரும் ெீரிய பண்புகள் அகனத்கதயும் 
ஒருங்றக சபற் வரும் அருட்தந்கதயின் முதன்கமச் ெீைராகத் 
திகழ்ந்தவருமான புலவர் தியாகராஜன் அவர்களின் 
சபருகமக்கு காரணம்--- அவரின் தன்னிகரற்  சதாண்டுதாறன! 

• அருள் அன்கன றலாகாம்பாள் மன்  அன்பர்களுக்கு 
கவத்திருந்த சபயர் “ெங்கத்துப் பிள்களகள்.” அவர்களில் 
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புலவகர மூத்தப் பிள்களயாகப் பாவித்து அவரிைம் அளவு 
கைந்த அன்பு பாராட்டி வந்தார்கள். 

• அருள் அன்கன றநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தறபாது அடிக்கடி 
கூடுவாஞ்றெரி சென்று அன்கனயின் உைல் நலம் கு ித்து 
அவரிைம் உகரயாடி வருவது புலவரின் வழக்கம். 

• 1994 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 24 ஆம் நாள் புலவர் அவாூா்கள் 
அருள்தந்கதயின் இல்லம் சென்று, அன்கன அருகில் அமர்ந்த 
ெி ிது றநரத்திறலறய, அன்கனயார் அவர்கள் உயிர் நீத்தது 
பலருக்கும் வியப்கப ஏற்படுத்தியது. 

• “நலம் எண்ணி, நலம் சொல்லி, நலறம செய்கின்  நைமாடும் 
சதய்வங்களாகிய உங்கள் அகனவகரயும் சதாண்றை 
சதாழுககயாக வாழ்ந்து வரும்  றபராெிரியப் சபருமக்ககளயும் 
மனமா  வணங்குகிற ன் என்  உைன்பாடு வார்த்கதககளச் 
சொல்லிதான் தனது சொற்சபாழிவிகனத் சதாைங்குவது 
புலவரின் வழக்கம். 

• புலவர் மனிதர்ககளப் பற் ிப் றபெினாலும் ெரி… நிகழ்ச்ெிககளப் 
பற் ிப் றபெினாலும் ெரி… அதிலிருந்து கருத்துக்ககளச் 
சொல்வார்கள்.  மனிதர்ககளப் பற் ி விமர்ெனம் செய்யாமல், 
கருத்துக்களுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் சகாடுப்பார்கள்.  
பலவிதமான செய்திகளிலிருந்து அவற் ில் ஊைாடி 
இருக்கக்கூடிய கருத்து என்ன என்பது சதளிந்த உள்ளத்திற்குப் 
புரியும்படி விளக்குவார்கள். 

• புலவரின் தத்துவஞானம் எவ்வளவு ஆழமானது என்பது 
அருட்தந்கதக்குத் சதரியும். புரியும். அவரின் சொற்சபாழிகவ, 
அருட்தந்கதறய ஆழ்ந்து றகட்டு மகிழ்வார்கள்.  பாமரரும் 
புரிந்து சகாண்டு பின்பற்றும் வககயில், அவர் தத்துவங்ககள 
எளிய முக யில் நல்ல ககதகள் மூலம் விளக்கியுகரத்தார். 

• கு ிப்பிட்ை றநரத்தில், தனது உபறதெத்கத முடிப்பகத 
வழக்கமாக்கிக் சகாண்டிருந்தார்.  காலத்கதயும் சபான்றபால் 
றபாற் ினார்.  விஷயத்கத றமற்றகாப்பாகச் சொல்லாமல், 
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அவெியமற் கதப் பற் ிக் கவகலப்பைாமல் கமயக் கருத்கதத் 
சதளிவாக எளிகமயாக விளக்குவார். 

• புலவரின் உபறதெங்களில் சபரும்பாலானகவ, நகைமுக  
வாழ்க்ககயிலும் றயாக ொதகனயிலும் பின்பற்றுவதற்கான 
அ ிவுகரகளாக இருக்கும்.   அருள்தந்கதயின் கருத்துக்களுக்கு 
மா ாமல், திருவள்ளுவகரயும்,  தாயுமானவகரயும், 
மாணிக்கவாெககரயும் துகணக்கு கவத்துக் சகாள்வார்.  
அவரது உபறதெங்களுக்கு சொற்களுக்கு மகத்தான ெக்தி 
இருந்தது. 

• திருமூலர், திருவள்ளுவர், தாயுமானவர், ஆழ்வார்கள். 
நாயன்மார்கள், வள்ளலார், றவதாத்திரி மகரிெி றபான்  
சபரிறயார்களின் எண்ணங்ககள எளிகமப்படுத்தி அவற்க  
வாழ்வியல் சந ியாக்கித் தன் உபறதெங்களில் கலந்து தந்தார் 
புலவர். 

• “ககைவிரித்றதன் சகாள்வாரில்கல” என வருந்திய வள்ளலாரின் 
கனவு இன்று றவதாத்திரியத்தின் மூலம்- புலவரின் 
சொற்சபாழிவுகளாக மலர்ந்தன. 

• மனிதன் தன் உள்ளத்திலுள்ள அழுக்சகனும் குப்கபககள நீக்க 
றவண்டும் என்றும், “தானமும் தியானமும் உங்ககள 
உயர்த்தும்” “பணத்திற்காக அகலந்து உயர்ந்த பண்புககள 
இழக்காதிர்கள்,” என்றும், “ஒற்றுகமயும் உலக ெமாதானமும் 
றவண்டும்” என்றும் “அச்ெம் தவிர் ஆண்கம சகாள்”  றபான்  
உயர்ந்த றநாக்கங்ககள- வாழ்வின் இலட்ெியமாகக் 
சகாள்வதால்- மனித வாழ்க்கக உயர்வகையும் என்பார் புலவர். 

• றபரின்ப வாழ்கவ அனுபவிக்க றவண்டிய மனித இனம், ஏன் 
துன்பம், வறுகம, றநாய், ெிக்கல்கள், பிணக்குகள், பகக, றபார்  
ஆகியவற் ால் துன்புறுகின் து என்பகத ஆராய்வதும், அதன் 
காரணம் கண்டு அவற்க த் திட்ைமிட்ை முக யில் றபாக்கி, 
மனிதவளத்கதச் ெீரகமப்பதுறம- மனவளக்ககலயின் றநாக்கம் 
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என்று ஆணிூா்த்தரமாகத் தனது சொற்சபாழிவுகளில் 
வலியுறுத்திக் கூறுவார். 

• பக்தி, ஞானம், ஜபம், றயாகம், தியானம் என்பனவற்க  
சதளிவுபடுத்தி எல்றலாருக்கும் புரியும் வண்ணம், 
மக்களிகைறய ஒரு விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தியவர் 
புலவராவார். 

• அந்தக் காலத்தில்- புலவர் -தாறன கடிதங்ககள  எழுதுவார். 
தமக்கு வருகின்  கடிதங்களுக்கு அவறர பதிலும் எழுதுவார்.  

• புலவர் கடித்கத எழுதும் றபாது- முதலில் “வாழ்க வளமுைன்” 

“சுத்த ெக்தி” எல்றலாரும் வாழ்க”….என்று எழுதிய பி றக 
சதாைங்குவார்.  ெில கடிதங்களில்…”இன்பறம சூழ்க! எல்லாரும் 
வாழ்க!” அன்றப நிக க!  அருறள சபாலிக!” என்று எழுதிய 
பி றக சதாைங்குவார். 

•  புலவர் ெில கடிதங்களில் “நன் ாற் ி மகிழும் திருவருள்மிகக் 
சபருந்தககயரீ்…..”சதாண்ைாற் ி இன்பமுறும் சபருந்தககயரீ்…. 
என்றும் சதாைங்குவார்.  “குருவருளாலும் திருவருளாலும் 
இகபர நலங்கள் யாவும் சபற்று வாழ்க வளமுைன்” ….என்று 
கடித்கத முடிப்பார்கள்.  ெில கடிதங்களில் “தங்களுக்கு 
எல்லாம் செயல்கூடும்”….என்றும் கடித்தகத நிக வு செய்வது 
அய்யாவின் வழக்கம். 

• தனது சொற்சபாழிவுகளில் ெில சபான்சமாழிககள அடிக்கடி 
பிரறயாகிப்பார் புலவர்.  “மனிதவாழ்வு, புனித வாழ்வாக, 
புண்ணிய வாழ்வாக, பூரண வாழ்வாக அகமய 
றவண்டும்”…ஒன்க ப் பிடி, உறுதிப் பிடி, சமய்ப்பிடி, 
ககைப்பிடி”….. என்  சமாழிகளில் புலவரின்உள்ளத்தின் அன்கப  
நாம் காணலாம். 

• ெி ந்தசதாரு எளிகமயான மாூா்க்கம் குரு பக்தி.  ஒப்பற்  
குருபக்தி சகாண்ைவர்தான் நமது புலவர் தியாகராஜனார்.  
தனது எண்ணம், சொல், செயல் எல்லாவற்க யும் குருவுக்றக 
அர்ப்பணித்தவர்.  எந்றநரமும் குருவின் நிகனவிறலறய 
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வாழ்ந்தவர்.  ஆம்!  அருட்தந்கத றவதாத்திரியின் முதன்கமச் 
ெீைராய் வாழ்ந்து காட்டியவர் புலவர். 

• மகாொமாதிக்கு முந்திய நாளான 2011 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 29 
ஆம் நாள் அய்யா றபசும் நிகலயில் காணப்பட்ைார்.  தன்கனக் 
கவனித்து வந்த அ.நி.காவிரிமணியத்திைம் முதல் நாள் இரவு 
பத்து மணிக்கு, அய்யா ககைெியாகப் றபெினார்கள். “அய்யா 
ஏதாவது றவண்டுமா? என்று அன்பர் றகட்கி ார்.  “ஒன்றும் 
றவண்ைாம்.  எல்லாவற்க யம் நான் பார்த்துக்கிற ன்.  நீங்கள் 
றபாய் தூங்குங்கள்.”  இதுதான் புலவர் ககைெியாக சொன்ன 
சொற்கள்.  

• அய்யா முக்தி அகையும் முதல் நாள் இரவு, பாலும் 
றதனும்தான் ககைெியாக அருந்தினார்கள். 

• டிெம்பர் 30 ஆம் றததி (2011) காகல நான்கு மணிக்கு ெிறுநீர் 
கழிக்கச் சென் வருக்கு மூச்சு விடுவதில் ெிரமம் ஏற்பட்ைது. 
முற் ிலும் நிகனவு இழந்தார்.  மருத்துவர்கள் செய்த 
முயற்ெிகள் எதுவும் பலனளிக்கவில்கல.  நாடித் துடிப்பும் 
குக யலாயிற்று. 

•  டிெம்பர் 30 ஆம் நாள்  (2011) சவள்ளிக்கிழகம காகல 7.30 
மணிக்கு புலவர் தியாகராஜன் தனது குருவான றவதாத்திரியின் 
திருவடிககள அகைந்தார்.  அவரது முகம் எப்சபாழுதும் றபால் 
அகமதியாகறவ இருந்தது.  சதய்வகீமான புன்முறுவலும் 
அொதாரணமான அகமதியும் அவரது முகத்தில் தவழ்ந்தன. 

• புலவரின் பூதஉைல் அன்பர்களின் 
தரிெனத்திற்காக ஆழியார்-றவதறலாக 
அன்பு நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்ைது.  
பத்திரிக்கககள் மூலமாக விபரம் 
அ ிந்த பக்தர்களும் அன்பர்களும் 
அ ங்காவர்களும் றபராெிரியர்களும் 
ொதுக்களும் திரண்டு வரலாயினர். 
“வாழ்க கவயகம் வாழ்க வளமுைன்” 
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என்  மந்திரத்கத உச்ெரித்து தியானத்தில் ஆழ்ந்தனர் 
அன்பாூா்கள். 

• முன்றப- புலவரின் விருப்பப்படி- அவர் பி ந்த மண்ணில் 
அவருக்குச் சொந்தமான பதிகனந்து  செண்ட் இைத்தில் 
ெமாதிக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.  மறுநாள் 
பிற்பகல் 31.12.2011 ெனிக்கிழகம புலவரின் உைல் 
றதவாங்கபுரத்தில் நல்லைக்கம் செய்யப்பட்ைது. 

• நாற்பது ஆண்டுகாலம் குருவின் நிழலாய், அவரது ஒவ்சவாரு 
அகெவிலும் கூைறவ இருந்து, இகணந்து உைலால் உயிரால் 
உணர்வால், உருவத்தால், குருவாகறவ மா ி உலக ெமுதாய 
றெவா ெங்கத்தின் மூத்த றபராெிரியராகவும், சபாள்ளாச்ெி 
றவதறலாக அன்புநிகலய அ க்கட்ைகளயின் தகலவராகவும். 
லட்ெக்கணக்கான அன்பர்களுக்கு மனவளக்ககல பயிற்ெி 
அளித்த புலவர்- தமது சொந்த பூமியில் அமர்ந்துவிட்ைார். 
ெமாதி ஆனாலும் மகான்களுக்கு மரணமில்கல.  அவர் 
இக நிகலறயாடு பயணம் சென்று விட்ைாலும் அவர் சென்  
ஆன்மீகப் பயணம் சதாைர்ந்து சகாண்றை இருகி து. 

• புலவர் தியாகரஜனாரின் மணிமண்ைம் இருக்குமிைம் 1-575 
றதவாங்கபுரம், , சபரியமணலி 637410, நாமக்கல் மாவட்ைம், 
மணிமண்ைபத்கத பராமரித்து வருபவர் அருள்நிதி 
மணிகண்ைன் (அகலறபெி 9965982376)       

• புலவரின் மணிமண்ைபத்தில் அவரது ெமாதியில் நாள்றதாறும் 
தியானம் நகைசபற்று வருகி து.  அவரது பி ந்த நாளிலும் 
மக ந்த நாளிலும் சபரிய அளவில் விழாக்கள் சதாைர்ந்து 
நகைசபற்று வருகி து.  ஒவ்சவாரு அம்மாவாகெ அன்றும் 
பஞ்ெபூத தவம் நைத்தி அன்னதானமும் வழங்கி வருகி ார்கள். 

• தம் வாழ்நாள் முழுவகதயும் தம் குருவின் றெகவக்காக உலக 
மக்களுக்க்காகறவ அர்ப்பணித்து, உலகநலத் சதாண்ைராக 
வாழ்ந்தவர் நமது புலவர்.  
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• நம்மிகைய வாழ்ந்த ெீைராக, ஞானியாக தர்மத்தின் தகலவராக, 
றயாகியாக, ெித்தராக, தனி மனித வாழ்வியல், உயிர் பண்பியல் 
அகனத்திலும் ெி ந்றதாங்கி மக்களுக்காக மக்களிகைறய 
மக்களில் ஒருவராக வாழ்ந்த நமது புலவர் “றதான் ிற் 
புகறழாடு றதான்றுக.” என்  வள்ளுவரின் வாக்கிற்றகற்ப, 
கவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து நம்மிகைறய சதய்வமாக 
வாழ்ந்து வருகி ார்கள். 

துகணநின்  நூல்கள் 
1. “குருவுைன் வாழந்தவர்” – அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார், 

றகாகவ விஜயா பதிப்பகம் சவளியடீு 
2. ஞானக்களஞ்ெியம், றவதாத்திரி மகரிெி. 
3. எனது வாழ்க்கக விளக்கம், றவதாத்திரி மகரிெி. 

 
 

 


