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 ார்த்பேன்  டித்பேன் ேியானித்பேன் 
 

 
               அருள்நிதி முரளதீரன்  
(சசயலாளர், பவதபலாக அன்பு நிலலய அறக்கட்டலள, ச ாள்ளாச்சி)     

 

      அணிந்துலர என் தால் இக்கருவூலத்லதயும் இக்கருவூலச் 
சசாந்தக்காரலரயும் இலறநிலலக்கு அர்ப் ணித்து என் இதயம் சசாட்ட 
முதலில் வாழ்த்தி மகிழ்கிபறன். 

    சில ஆண்டுகளுக்கு முன் “குருவுடன் வாழ்ந்தவர்” வாழ்க்லக 
வரலாற்லற - மன்னார்குடி  ானுகுமார் - பூமியில் வலரந்து 
சகாடுத்தப ாபத - நான்  டித்து வியந்திருக்கிபறன்.   

     “வரலாறு ப ாற்றும் குரு சீடர்கள்” என்ற தலலப் ிபல சரித்திரம் 
 லடத்த,  த்து குருமார்கள் மற்றும் அவர்களது சிஷ்யர்கள் 
வரலாற்றிற்கு. ஒரு புதிய எழுத்து வடிவம் தந்துள்ளார்  ானுகுமார். 
இன்லறய சமூகச் சூழலுக்கு ஏற்  சசய்திகலளக் கருத்தாக்கம் 
சசய்துள்ளார். 
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• கணவலனக் குருவாகக் சகாண்ட லமத்பரயி மகரிசி 
யாக்ஞவல்லியர், தன்மனனவி மமதாலவபய குருவாகக் 
சகாண்ட துளசிதாசர் 

• பதாழிலயபய குருவாகக் சகாண்ட ஜயபதவர், தம்குரு 
நம்மாழ்வானையய பைம்பபாருளாகக் சகாண்ட 
மதுரகவியாழ்வார்- 

• ராமானந்தர் பாதத்தூளினயயய உபயதசமாக சகாண்ட 
க ரீ்தார், தம் குரு ராமதாசரின்  ாதுலகயில் ஆட்சி சசய்த 
வரீ சிவாஜி  

• ராகபவந்திரர் என்ற சீடலனபய குருவாகக் சகாண்ட 
சுதீந்திைர், தன் முதல் சந்திப் ிபலபய ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணலர 
குருவாக ஏற்ற விபவகானந்தர் 

• எழு வயதில் பகாலி விலளயாடிய யவதாத்திரினய 
தடுத்தாண்ட முதல் குரு  ாலகிருஷ்ண நாயக்கர், குருசிஷ்ய 

உறவுக்கு வழிகாட்டியாக அலமந்த பவதாத்திரி மகரிசி - புலவர் 
தியாகராஜனார் 

   ப ான்ற புகழ்ச ற்ற குரு சீடர்கலள வரலாற்லற, புதிய 
பகாணத்தில் தனக்பக உரிய  ாணியில்  திவு சசய்துள்ள  ாங்கு 
 ாராட்டுக்கு உரியதாகும். 

    அருள்நிதி மன்னார்குடி  ானுகுமார் அவர்களுக்கு - எனது  ாசமிகு 
 ாராட்டுக்கள்.  ல்பவறு பபாறுப்புக்களுக்கினடயய, புலவர் 
தியாகராஜனாருக்கு ஒரு புது மகுடம் சூட்டியுள்ளார். அவர்  ணி 
சதாடர்ந்து சசழிக்க வாழ்த்துகிபறன்.  
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      புதுப்புனலாக புறப் ட்டுள்ள இப் புேிய சாசனம் புேிய 
சிந்ேனனகனள நம்மில் போற்றுவித்து புனிே வழ்வில் நம்னம 
வார்த்தேடுக்கும் என் ேில் ஐயமில்னல.                                      

திருப்பூர்,                                 குருவின் தோண்டில், 

14.-08-2019                                     டி. ஆர். முரளேீரன் 
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குரு நம்னமத் பேடி வருவார் 
 

“குரு  ிரம்மா குருர் விஷ்ணு. குருர் பதபவாமஉறஸ்வர. 

குரு சாட்சாத்  ரம்ப்ரம்ம தஸ்லம ஸ்ரீகுரபவ நம.” 

 

     குருலவப்  ற்றிய  ிர லமான துதி இது.   ிரம்மா, விஷ்ணு, 
சிவன் ஆகிபயார் வடிவில், குரு உள்ளார் என் து ச ாதுவான ச ாருள். 

     இதற்கு சரியான ச ாருள் – குரு சீடனிடம் சதய்விகச் 
சிந்தலனகலள உருவாக்குவதால் அவர்  லடக்கும் சதய்வமான 
 ிரம்மாவுக்கு ஒப் ானவர். 

    சீடனிடம் உள்ள, உயரிய  ண்புகலள வளர்ப் தால் காக்கும் 
சதய்வமான விஷ்ணுவுக்குச் சமமானவர். 

    சீடனின் தீய குணங்கலள அழிப் தால் சம்உறார மூர்த்தியான 
ருத்திரனுக்குச் சமமாகிறார் என் தாகும். 

    குரு என் வர் யார்?  விளக்கம் தருகிறார் பவதாத்திரி மகரிசி. 

      “குரு என்றால் அவர் தன்லன அறிந்தவர்.  அவருலடய உதவி 
இவனுக்குக் கிலடப் தற்கு இங்பக அவன் ஒரு நிமிடமாகிலும் 
சிந்தித்திருக்க பவண்டும்.  பதடி இருக்க பவண்டும். 

    நான்  ிறந்து வந்துள்பளபன என்லனப்  ற்றி எதுவுபம 
சதரியவில்லலபய – சதரிந்து சகாள்ள பவண்டும் என்று இவனாக 
நிலனத்திருந்தாலும் சரி, அல்லது இவனுலடய ச ற்பறார்கள் 
நிலனத்து இருந்தாலும் சரி, அந்த எண்ணம் நிலறபவறாமல் 
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சதாடர்ந்து வந்து இருந்தாலும் சரி. அது கட்டாயம் அதற்குரிய ஒரு 
குருலவத் பதடிக் சகாடுத்து விடும்.” 

குரு  ிரம்மம்.     ஆச்சாரியார் – (குரு) 

    அகத்தவத்தின் மூலமான  ிரம்மத்லதயும், தன் ஆன்மாலவயும், 
சமய்ஞ்ஞானத்லதயும், இயற்லகலயயும், விஞ்ஞானத்லதயும் 
உணாா்ந்த, உயர்த்த வல்ல ஞானிகலளபய நாம் ஆச்சாரியாா் என்றும் 
குரு என்றும் அலழக்கின்பறாம்.  

    ஏபனன்றால் “கு” என்ற எழுத்திற்கு “இருள்” என்றும், “ரு” என்ற 
எழுத்திற்கு “சவளிச்சம்” என்றும் ச ரிபயார்கள் விளக்கம் தருவர். 

     இத்தலகய ஞானிகபள சிற்றறிவின் துலண சகாண்டு 
சிற்றின் த்தில் திலளத்துக் சகாண்டு இருக்கும் உலக மக்கலள தன் 
ஆத்ம  லத்தால் அவர்களின் சிற்றிலவ சமய்யறிவாக மாற்றும் 
வித்லதலய உ பதசித்து அதன் மூலம் ப ரின் த்லத (வடீுப று) 
அலடயச் சசய்யும் ப்ரத்யக்ஷ சதய்வபம குரு ஆவார். 

“தப் ாது குரு உயர்லவ மதிப்ப ார் தம்லமத் 

தரத்தில் உயர்த்திப்  ிறவிப்  யலன நல்கும்” 

      இதலனபய பவதமும்” ஆச்சார்பயா பதவா  வ”, அதாவது சதய்வபம 
குரு வடிவத்தில் உள்ளது. திருமூலரும், 

“சதளிவு குருவின் திருபமனி காணல் 
சதளிவு குருவின் திருநாமம் சசப் ல் 

சதளிவு குருவின் திருவார்த்லத பகட்டல் 
சதளிவு குருவின் திருவுரு சிந்தித்தல் தாபன” 

என்று கூறுகிறார். 
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   இலறவலன தாயுமானவர் வர்ணலன சசய்கிறார்.   ஆனந்த 
சசாரூ மாகவும், அறிவு பசாரூபமாகவும் இருக்கின்ற இலறவபன 
குருவாக இருக்கிறார்.   

குரு அவசியமா? விலடயளிக்க வருகிறார்கள் . . .  

     இராமகிருஷணர்.   குரு  லருக்கு அவசியம்.  ஆனால் குருவின் 
வார்த்லதகளில் நம் ிக்லக லவக்கபவண்டும்.  குருலவக் கடவுளாக 
உணர்ந்தால் சவற்றிதான்.  

   சச்சிதானந்தம்தான் குரு. சிவசாதலன சசய்து, இஷ்ட சதய்வத்தின் 
காட்சி கிலடக்கும் பவலளயில், குரு பதான்றி, இபதா  ார்! உன் இஷ்ட 
சதய்வம் என்று கூறுகிறார். 

     ிறகு இஷ்ட சதய்வத்தில் அவர் ஒடுங்கிவிடுகிறார்.  குரு யாபரா 
அவபரதான் இஷ்ட சதய்வம்.  இஷ்ட சதய்வத்லத பநாக்கி நாம் 
சசல்வதற்கு அடிசயடுத்து சகாடுப் வர் குரு.   

     குரு ஒரு நண் லனப் ப ால் லகலயப்  ிடித்து அனைத்துச் 
பசல்கிறார்.      எல்பலாரும் குரு ஆகிவிட முடியாது.  ச ரிய 
மரக்கட்லட தானும் மிதக்கும்.   ல மனிதர்கலளயும் 
மிருகங்கலளயும்கூட ஏற்றிச் சசல்லும். 

    ஆனால் உறுதியற்ற கட்லடயின் மீது ஏறினால் கட்லடயும் 
முழ்கும்.  ஏறியவனும் முழ்குவான். 

   ஆகபவ உலலக வழிநடத்த ஒவ்சவாரு யுகத்திலும் இலறவபன 
குருவாக அவதரிக்கிறார். 

பவதாத்திரி மகரிசி - புலனறிவின் விலரவில் ஆழ்ந்துள்ள ப ாது 
இலறநிலல விளக்கம் ச ற முடியாது.  இவ்விலரவு குலறந்து 
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அறிவிற்கு நிலலப று கிட்ட பவண்டும்.  அதற்கு அகபநாக்குப்  யிற்சி 
பதலவ.  

    அகம்பநாக்கி அறிவு நிலல ச ற பவண்டுசமனில் உயிராற்றலல 
அறிவு உணர்தலாகப் ச ற பவண்டும். 

   உயிராற்றபலா ஒவ்சவாருவருக்கும் விலனப்  யனுக்பகற்  
 ிறவிலய உருவாக்கும் நியதியின் கீழ் மூலாதாரத்தில் சுழற்சி 
விலரவாக ஆற்றி வருகின்றது. 

    உடலலயும் அறிலவயும் நடத்திக் சகாண்பட  ிறவிக்கும் வழி 
பதடிக் சகாண்டிருக்கும் இந்த உயிராற்றலல பயாகிகள் குண்டலினி 
சக்தி என்ற சிறப்புப் டுத்திக் கூறுகின்றார்கள்.  இங்பகதான் சீவகாந்த 
சக்தி லமயம் சகாண்டுள்ளது. இவ்வுயிர் ஆற்றலின் விலரலவ 
பமல்பநாக்கித் திருப்  பவண்டும்.  இதலன ஒருவர் தாபன முயன்று 
ச ருவசதன் து அரிது. 

    அகபநாக்குப்  யிற்சியல் முழுலம ச ற்ற ஆசானின் அருள் 
பவண்டும்.  இலறயுணர்வு விளக்கம் ச ற்ற ப ரறிஞலன 
ஆசிரியனாக்கப் ச ற்றுதான் அவன் வழிகாட்ட, சதளிவுலர கூற 
இலறயுணர்வான இப்ச ரும்  தம் அலடய பவண்டும். 

    சரித்திரத்திலும் சரி நமது நிலனவிலும் சரி நீங்காத இடம் ச றும் 
சில குரு சீடர்கலள இப்ப ாது நம் நிலனவுக்கு சகாண்டு வந்து 
இன்புறுபவாம். 

சசங்கற் ட்டு                   வழக்கமான வணக்கங்களுடன் 

25.05.2018                          மன்னார்குடி  ானுகுமார் 
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ச ாருளடக்கம் 
1. கணவலனக் குருவாகக் சகாண்ட லமத்பரயி. 
2. மலனவிலயபய குருவாகக் சகாண்டவர் 
3. பதாழிபய குரு 
4. குருலவபய  ரம்ச ாருளாகக் சகாண்டவர் 
5.  ாதத்தூளி சசய்த உ பதசம் 
6. குரு  ாதுலகயில் ஆட்சி. 
7. சீடலனபய குருவாகக் சகாண்டவர் 
8. முதல் சந்திப் ிபலபய குருவானவர். 
9. விலளயாட்லட தடுத்தவபர குருவானார் 
10. குருசிஷ்ய உறவுக்கு வழிகாட்டியாக அலமந்தவர்கள். 
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1. கணவலனக் குருவாகக் சகாண்ட லமத்பரயி 

     ஸ்ரீ யாக்ஞவல்கியர் சிறந்த பயாகீஸ்வரர்! இவர் சுக்லயஜுர் 

பவதத்லத காயத்ரி பதவியின் வழிகாட்டலின் டி சூரிய  கவானிடம் கற்று 

சவளிக்சகாணர்ந்தவர்.  

     எண்ணற்ற கிரந்தங்கலள இயற்றியவர். இவருலடய  ிரகதாரண்ய 
உ நிஷத் என்ற நூல் ஆன்மிகத்லதயும் ஆன்மாவின் பமன்லமலயயும் 

விவரிக்கின்றது. 

     இவருலடய ஸ்மிருதிகள்  ல சட்ட நுணுக்கங்கலள சதளிவாகத் 

சதரிவிக்கின்றது. 

     மகரிசி யாக்ஞவல்கியருக்கு இரண்டு மலனவிகள்.  மூத்தவள் 
காத்யாயினி.  இலளயவள் லமத்பரயி.  மூத்தவளுக்கு ஆசிரமச் 
கூழ்நிலலயும் சசல்வமும் மிகவும்  ிடித்திருந்தன. 

      ஒரு நாள் மகரிசி, “உங்கள் சசௌகரியமான வாழ்க்லகக்குத் 
பதலயான வசதிகள் இருக்கின்றன.  இங்கு சுகமாக இருங்கள்.  நான் 
சசன்று வருகிபறன்” என்றார்.  காத்யாயினி சந்பதாஷத்துடன் 
சம்மதித்தாள். 

    ஆனால் லமத்பரயி, “ஆசிரமத்தில் இவ்வளவு சசௌகரியங்கள் 
இருக்கும் யபாது, ஆசிைமத்தில் நீங்கள் ஏன் எங்பகபயா சசல்ல 
பவண்டும்?  அதன் இரகசியம் என்ன?” என்று வினவினாள். 

    யாய்ஞவல்கியர், “நானும் ஒரு சுகத்லதத்தான் நாடிச் சசல்கிபறன். 
அது  ிரம்மானந்தம்.  ஆனால் அதன்  ாலத மிகக் கடினமானது.  
உங்களுக்சகல்லாம் சரிப் டாது” என்றார். 
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    லத்பரயியிடமிருந்து உடபன  தில் வந்தது.  “எனக்கு இங்குள்ள 
சுகம் பவண்டாம்.  என்லன சிஷ்லயயாக ஏற்று அலழத்துச் 
சசல்லுங்கள்.  தாங்கள் ச றும  ிரம்மானந்தத்தில் சிறிதளவாவது 
எனக்குக் கிலடக்க அருளுங்கள்.”   அக்கணபம தம் திகளிடம் குரு 
சிஷ்ய  ாவம் பதான்லாயிற்று. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. மலனவிலயபய குருவாகக் சகாண்டவர் 

    துளசிதாசர் (துள்சிதாஸ் (1532-1623) ஒரு ச ரும் அவாதி  க்தா ( க்தர்), 
தத்துவஞானி மற்ற்ம்  ாடலாசிரியர் ஆவார்.  

     தினாறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியில் இராமாயணத்திலன 'இராமன் 
சரித மானஸ்' எனும் ச யரில் எழுதினார் துளசிதாசர்.    துளசிதாசர், 
ச ரும் முனிவர்  வால்மீகியின் அவதாரமாகக் கருதப் டுகிறார்.  

       துளசிதாசர் இராமாயணம் எழுதும் முன் திவ்ய பதச 
யாத்திலரயாக இராபமசுவரம் வந்ததாகவும், அங்பக 
கம் ராமாயணத்திலனக் பகட்கும் ப று ச ற்றதாகவும் கம் ன் 
காவியத்தின் நயங்கலள தன்னுலடய காலதயில்  ல இடங்களில் 
லகயாண்டுள்ளதாகவும் ஆய்வாளர்கள் குறிப் ிடுகிறார்கள். 

    துளசிதாசருக்குத் தன் மலனவி மீது அடங்காத அன்பு.  அவலள 
விட்டு அவர்  ிரியபவ விரும்புவதில்லல.  

    அவள்  ிறந்தகம் சசன்றிருந்தப ாது இவருக்கு அவலளப்  ார்க்க 
பவண்டும என்ற ஆவல் வந்துவிட்டது. 

      யபய் மனையால் நதியில் சவள்ளம் ச ருக்சகடுத்தது.  இலத 
எல்லாம் துளசிதாசர் லட்சியம் சசய்யவில்லல.  

    அப்ப ர்ப் ட்ட மலழ சவள்ளத்தில் நீந்தி வந்தும் இரவானதால் 
தாளிடப் ட்ட வடீ்டில் அவரால் ப ா முடியவில்லல. 

    மதில்பமல் சதாங்கிய  ாம்ல க் கயிறு என நிலனத்து அலதப் 
 ிடித்து ஏறி உள்பள குதித்து, தன் மலனவி முன் நின்றார். 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/16%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/16%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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    இவ்வளவு கஷ்டப் ட்டு வந்த கணவலரக் கண்ட மலனவி, “எப் டி 
வந்தீர்கள்!” என்றாள்.  துளசிதாசர் தாம் வந்த விவரங்கலள 
விவரித்தார். 

    “அடடா!  என்ன ப லத மனிதர் நீங்கள்?”  இந்த அழியும் உடம் ின் 
மீது இவ்வளவு பமாகமா?  

   இந்த ஆவல், இந்த உறுதி – இலவகளில் நூறில் ஒரு  ங்கு 
இலறவனிடம் லவத்தால் ப ாதுபம. உங்கள் குறிக்பகாள் பகவலம் 
ஒரு ச ண்தானா?”. 

     மலனவி மமதாவிடமிருந்து உ பதசம் கிலடத்துவிட்டது.  
துளசிதாசரின் ஞானக் கண்கள் திறந்தன. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. பதாழிபய குரு 

    கீத பகாவிந்தம் இயற்றியவர் ஜயபதவர்.  இப் ாடல்கள் 
கண்ண ிராலனப்  ாட்டுலடத் தலலவனாகக் சகாண்டலவ. 

   கிருஷ்ணலன  ரமாத்மாவாகவும், ராலதலய ஜவீாத்மாமாவாகவும், 
மாலய விலக்கி வழிகாட்டும் குருவாக பதாழி – ஸகியாக  ாவித்தவர் 
ஜயபதவர்  

   தூது சசல்லும் பதாழி ஸகிலய சத்குருவாகவும்  ாவித்து, சத்குரு 
மூலபம நாம் இலறவனது திருவடிகலளப் ச ற முடியும் என்ற 
உண்லமலய விளக்கும் மகா காவியம்    கீத யகாவிந்தம். 

 

   இலவ ஒவ்சவான்றும் எட்டு அடிகள் சகாண்தால் “அஷ்ட தி” என்று 
ச யர் ச ற்றது.  

   ஜயபதவர் சசய்த உ பதசம், “இக்கலியுகத்தில் இலறவலன 
அலடயும்  ல வலககளில் தாஸ்யம்( ாதபசலவ), ஸக்யம் (நட்பு), 
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ஆத்ம நிபவதனம் (தன்லனபய அர்ப் ணித்தல்) என் லவபய சுல மான 
மார்க்கங்களாகும்.” 

   கீே பகாவிந்ேம்  ன்னிரண்டு அத்தியாயங்கலளக் சகாண்ட ஒரு 

காவியம் ஆகும். 

      க்தி இலக்கியத்தின் முக்கியமான நூலாகவும், சமஸ்கிருத கவிலத 

நூல்களுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகவும் திகழ்கிறது இந்நூல்.  

   சமஸ்கிருதத்தில் காவியங்கள் இரண்டு வலகப் டும். அலவ சாதாரண 

காவியம், மற்றும் மஹா காவியம் ஆகும். கீத பகாவிந்தம் மஹா காவியம் 

வலகலயச் சார்ந்ததாகும். 

   இதன் ஒவ்சவாரு  ாகமும் 24  ிர ந்தங்கலள அடக்கியதாகும். 
ஒவ்சவாரு  ிர ந்தத்திலும் எட்டு இருவரிச் சசய்யுள்கள் இருக்கும்.    
அதனால் இவற்றுக்கு அஷ்ட தி என்றும் ச யர்.  

'சந்தன சர்சித நீல கபள ர' என்று துவங்கும் 
அஷ்ட தி, நாட்டியங்களிலும் மற்றும் இலச அரங்குகளிலும் இன்றளவும் 
மிகவும்  ிர லம். 

       1792 இல், சர் வில்லியம் பஜான்ஸ் என் வரால் முதல்முதலில் 
இந்நூல் ஆங்கிலத்தில் சமாழி ச யர்க்கப் ட்டது. அதன்  ின்னர் உலகம் 

முழுதும்  ல்பவறு சமாழிகளில் சமாழிச யர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/1792
https://ta.wikipedia.org/wiki/1792
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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4. குருலவபய  ரம்ச ாருளாகக் சகாண்டவர் 

   மதுரகவி ஆழ்வார் லவணவ சநறிலயப்  ின் ற்றி  க்தியில் சிறந்து 
விளங்கிய  ன்னிரு ஆழ்வார்களுள் ஒருவர்.  

        ாண்டிய நாட்டில் திருக்குருகூர் என்னும் 
ஆழ்வார்திருநகரிக் கருகிலுள்ள திருக்பகாளூரில் ஈச்வர வருசம் சித்திலர 
மாதம் சித்திலர நட்சத்திரத்தில்  ிறந்தார்.  

        நம்மாழ்வார்  ிறந்த கி. பி 798 க்குச் சற்று முன் 
 ிறந்தவர். நம்மாழ்வார்க்குப்  ிறகும் வாழ்ந்தவர். 

    இவர் பவத சாத்திரங்கலள நன்கு  யின்றார். ஒரு காலகட்டத்தில் 
உலக விஷயங்களில்  ற்று நீங்கி அபயாத்தி, மதுரா, முதலிய 
வடநாட்டு திவ்ய பதசங்கலள பசவிக்கச் சசன்றார். 

    அபயாத்தியில் தங்கியிருந்தப ாது ஒரு நாளிரவில் சவளிபய 
வந்தப ாது சதற்பக ஒரு ப சராளிலயக் காணுற்று வியப் லடந்தார். 

மறுநாளிரவிலும் அபத ஒளி அவ்வாபற பதான்றிற்று.  

     உடபன மதுரகவிகள் 'சதற்பக ஓர் அதிசயம் நிகழ்ந்துள்ளது; அலதச் 

சசன்று காணபவண்டும்' என்று தீர்மானித்து சதற்கு பநாக்கிப் புறப் ட்டார்.  

      அவ்சவாளி பதான்றிய இடமாகிய திருக்குருகூலர அலடந்தார். 

புளியமரத்தின் கீழ் எழுந்தருளியிருந்த அவ்சவாளியாகிய நம்மாழ்வாலர 

சமாதியிலிருக்கக் கண்டார்.  

     முதலில் ஒரு ச ரிய கல்லல கீபழ ப ாட்டு அந்தசத்தத்தினால் அவர் 

சமாதிலயக் கலலத்தார். பமலும் அவர் நிலலலய அறிய விரும் ி 

“சசத்ததன் வயிற்றில் சிறியது  ிறந்தால் எத்லதத்தின்று எங்பக 

கிடக்கும்?” 

என்று வினவினார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B3%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B3%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BE
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“அத்லதத் தின்று அங்பக கிடக்கும்” 

என்று விலட வந்தது. இந்த வினா, விலட இரண்டிலும் தத்துவம் 

புலதந்துள்ளது.  

     'சூட்சுமமாயிருக்கும் ஜவீன்  ிறப்ச டுத்தால் அதன் வாழ்வு எப் டி 

இருக்கும்?' என் து பகள்வி. 'தன் புண்ய ாவங்களின்  யன்கலள நுகர்வபத 

அதன் வாழ்க்லகயாக இருக்கும்' என் பத விலட. 

    மதுரகவிகள் அக்கணபம அவலர தன் ஆசாரியராக வரித்தார். 

நம்மாழ்வாரும் இவலர அடிலம சகாண்டு, மூவலகத் தத்துவங்களின் 

இயல்ல யும் மற்றும் அறியபவண்டிய பயாக இரகசிய உண்லமகலளயும் 

சீடனுக்கு உ பதசித்தார். 

         இவர் ச ருமாலனத் தன்  ாசுரங்களால்  ாடாமல் தன் 
ஆசாரியனான நம்மாழ்வாலரபய சிறந்த சதய்வமாக எண்ணி அவலரப் 
ப ாற்றிபய  திபனாரு  ாசுரங்கலளப்  ாடியுள்ளார்.    

    மதுரகவியாழ்வார் தன் குருவான நம்மாழ்வாலரபய சதய்வம் என 
மதித்தவர்.  

    இவர்  ாடிய “கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு” என்று ஆரம் மாகும் 
 த்துப்  ாடல்கள்  ிரசித்தி ச ற்றலவ.  இவர் குருலவபய  ாடினார்.  
திருமாலலக்கூடப்  ாடவில்லல. 

     ரமனுக்கும் ஆத்மாவுக்கும்  த்துவிதமான சம் ந்தங்கள் உள்ளன.  
அப் த்து சம்ம ந்தங்கலளயும் குருவிற்கும் சீடனுக்கும் உள்ளசதனப் 
 ணிந்து குரு  க்திலய நிலல நாட்டியவர் மதுரகவியாழ்வார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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நம்மாழ்வாரும் மதுரகவியாழ்வாரும் 

    அந்த  த்து சதாடர்கள் 

1. நிலனக்க இனிலமயாக இருத்தல் 
2. வணங்கி வழி டத்தக்கவனாக இருத்தல் 
3. ஆட் ட்டால்  ல ப றுகள் வந்தலடதல் 
4.  ல உறவினராகவும் இருத்தல் 
5. மற்ற விஷயங்களிலுள்ள ஆலசலய மாற்றுதல் 
6. தாபன அடிலமயாக ஏற்றல் 
7.  ாவம் ப ாக்குதல் 
8. மிகுந்த கருலண காட்டுதல் 
9. தத்துவார்த்தத்லத விளக்கியருள் சசய்தல் 
10. தன்லனப் ப ால் ஆக்குதல். 

   இந்தப்  த்து அர்த்தங்கள் அடங்கியயத “கண்ணிநுண் சிறுத்ோம்பு.” 
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       நாலாயிரத்திவ்ய  ிர ந்தத்தினுள் மதுரகவி ஆழ்வார் 
அருளிச்சசய்தது கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு என்ற ஒபர  திகம் தான்.  

   அதனிலுள்ள  ாடல்கள் திருக்குருகூர் நம் ி நம்மாழ்வாலர 
ஏத்திப் ாடுவபத. அதனில் சில ாடல்கள், 

 
கண்ணி நுண் சிறுத் தாம் ினால் கட்டு உண்ணப்  

 ண்ணிய ச ரு மாயன் என் அப் னில்  

நண்ணித் சதன் குருகூர் நம் ி என்றக்கால்  

அண்ணிக்கும் அமுது ஊறும் என் நாவுக்பக 
 
நாவினால் நவிற்று இன் ம் எய்திபனன்  

பமவிபனன் அவன் ச ான்னடி சமய்ம்லமபய  

பதவு மற்று அறிபயன் குருகூர் நம் ி  
 ாவின் இன்னிலச  ாடித் திரிவபன 
 

திரிதந்து ஆகிலும் பதவ ிரான் உலடக்  

கரிய பகாலத் திருவுருக் காண் ன் நான்  

ச ரிய வண் குருகூர் நகர் நம் ிக்கு ஆள்-  

உரியனாய் அடிபயன் ச ற்ற நன்லமபய 
 
அன் ன் தன்லன அலடந்தவர்கட்கு எல்லாம்  

அன் ன் சதன் குருகூர் நகர் நம் ிக்கு  

அன் னாய் மதுரகவி சசான்ன சசால்  

நம்புவார்  தி லவகுந்தம் காண்மிபன 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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5.  ாதத்தூளி சசய்த உ பதசம் 
 

     க ாீா்தாஸ் முகமதியராக இருந்தும் இவருக்கு ராமனிடம் அ ார 
 க்தி.  இவர் ராமானந்தலரச்சந்தித்து உ பதசம் ச ற முலனந்தார்.  
ஆனால், அவரது சீடர்கள் இவலர பவற்று மத்தினர் என்று அடித்துத் 
துரத்திவிட்டனர். 

 
 
ஒரு நாள் வியற்காலலயில் ராமானந்தர் கங்லகக்கு ஸ்தானத்திற்கு 
வரும்ப ாது க ரீ்  டித்தலறயில்  டுத்திருந்தார். 
 
இருட்டில் க லீர ராமானந்தர் மிதித்துவிட்டார்.  “யாலரபய மதித்து 
விட்படாபம” என்று வருந்தி “ராம, ராம” என்றார்.   ாதத்தூளி தன்பமல் 
 ட்டதும் அவர், “ராம ராம” என்று சசால்வலதபய திருவடி துட்லச 
அளித்து தனக்கு உ பதசம் சசய்துவிட்டாக, க ரீ்தாஸ்  க்தி 
 ரவசமானாா்.  ராமானந்தரும் அவலரச் சீடராக ஏற்றுக் சகாண்டார். 
 
க ரீ்  என் வர்  இந்தியாவின்  ஒரு கவிஞர், மதகுரு, புனிதரும் ஆவார்.  
இராமானந்தரால் சீடராக ஏற்றுக் சகாள்ளப் ட்டவர். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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       அவரது எழுத்துக்களால் இந்து சமய  க்தி  
யக்கத்தில் தாக்கத்லத ஏற் டுதியவர். அவரது  ாடல்கள் சீக்கியப் புனித 
நூலான குரு கிரந்த் சாகிப் ில் உள்ளன.  

      காசிக்கருபக ‘லகர்படபலா’ என்ற ஏரியில் தாமலர மலரில் 
கிலடத்த குழந்லதலய (க ரீ்) முஸ்லிம் சநசவாளர் ஒருவர் எடுத்து 
வளர்த்தார். 

      இவரது இளலமப்  ருவத்தில் ஒரு இசுலாமியக் குடும் த்தில் 
வளர்ந்தார். இருப் ினும் அவரது ஆசிரியரும் இந்து சமய  க்தித் 
தலலவருமான இராமாநந்தரின் தாக்கம் க ரீிடம் அதிகம் காணப் ட்டது. 

    இந்து-முஸ்லிம் சமய ஒற்றுலமக்குப் ச ரிதும்  ாடு ட்டவர். 
கடவுளிடம் அன்பு சசலுத்துவபத நற்கதி அலடய வழி என்றார். 

  

“உண்லமபய இயல் ானது. அது எல்பலார் இதயத்திலும் உலறகின்றது. 
அவ்வுண்லம அன் ினால் சவளிப் டுகிறது” 

என்ற கருத்லத உலடயவர் “ க்திலய வலியுறுத்தாத சமயம் 
சமயமன்று” என்றார். 

 

    பமலும் க ரீின் நிலனலவ ப ாற்றும் விதமாக, 1952ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய அரசு க ரீின் உருவ அஞ்சல் தலல சவளியிட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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6. குரு  ாதுலகயில் ஆட்சி 

 ரதன் ராம  ாதுலகலய சிம்மாசனத்தில லவத்து அதன்  ிரதிநிதியாக 
இருந்து ஆட்சி புரிந்தான் என்கிறது ராமாயணம்.  அபத மாதிரி 
மற்சறாரு சம்ம வம். 

 

   சத்ர தி சிவாஜி ஒரு நாள் பவட்லடக்குச் சசன்று திரும்புலகயில் 
கிருஷ்ணா நதியில் சில ஓலலச் சுவடிகள் மிதந்து வருவலதக் 
கண்டார்.  அவற்லற எடுத்துப்  ார்த்தப ாது அவற்றில் உயர்ந்த 
கருத்துக்கள் சகாண்ட கவினதகள் காணப்பட்டன. 
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    அதன் அடியில் “ைாமதாசன்” என்ற லகசயாப் ம் இருந்தது.  ஒரு 
நாள் கானகத்தில் அந்த ராமதாசலனபய காணும் வாய்ப்பு சிவாஜிக்கு 
ஏற் ட்டது. 

    அவர் காலில் விழுந்து தனக்கு ஞான உ பதசம் சசய்யும் டி 
பகட்டார்.     அரசனுக்கு ஞான உ பதசம் சசய்து அவன் ஞானியாக 
மாறிவிட்டால் நாட்லடப்  ரி ாலிப் து யார்?” என்று ராமதாசர் 
மறுத்துவிட்டார். கலடசியில் வறுபுறுத்தபவ உ பதசம்சசய்தார். 

    சிவாஜி தன் உடல், ச ாருள், ஆவி யாவற்லறயும் ராமதாசருக்கு 
அர்ப் ணித்துவிட்டதால் அரசியல் ச ாறுப்பும் மக்கலளப் பரிபாலிப்பதும் 
இனி அவருலடயபத என்று சசான்னார்.  

    ராமதாசர் சிவாஜியின் குரு க்திக்கு சமச்சி தனக்குப்  திலாக தன் 
 ிரதிநிதியாக இருந்து நாட்டலட ஆளும் டியும் – பதசத்துக் சகாடிலய 
காவிக் சகாடியாகவும் - நாட்டில் ஒருவலர ஒருவர் சந்திக்கும்யபாது 
“ைாம், ராம்” என்று சசால்லிபய ப சத்சதாடங்க பவண்டும் என்று கூறி 
சிவாஜியும் அவர் கூறிய டிபய ஆட்சி புரியலானார். 
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7. சீடலனபய குருவாகக் சகாண்டவர் 

     மந்திராலய மகானான ஸ்ரீராகபவந்திரரின் பூர்வாசிரம ச யர் 
திருபவங்கட  ட்டர்.  

 

    இவர் கும் பகாணத்தில் சுதீந்திர சுவாமிகளிடம் வித்லதலய 
கற்றார்.  பவங்கட ட்டரின் நுண்ணறிலவக் கண்டு தமக்கு அறிவு 
புகட்ட வந்த ஆசார்யனாகபவ சகாண்டு அவரிடம் சுதீந்திரர் அன்ல ச் 
சசாரிந்தார். 

   ஒரு நாள் நள்ளிரவில் சிஷ்யர்கள் தூங்கிக் சகாண்டிருந்த அலறக்கு 
சுதீந்திரர் வந்தார். 

     அங்கு பவங்கட  ட்டலரக் காணவில்லல.  சவளிப்புறத்தில் ஒரு 
மூலலயில் கட்டாந்தலரயில் கட்டின பவட்டியுடன் குளிரில் 
விலறத்த டி பவங்கட ட்டர் உறங்குவலதக் கண்டு மனம் 
சவதும் ினார். 
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    அவர் தலலமாட்டில் உலர்ந்த சருகுகள் எரிக்கப் ட்டுக் கருகிக் 
கிடந்தன.  மற்சறாரு  க்கத்தில் சில ஓலலச் சுவடிகளும் 
எழுத்தாணியும் இருந்தன.  

     குரு தன் காஷாணத்லத எடுத்து அவர்மீது ப ார்த்திவிட்டு 
ஓலலச்சுவடிகலள எடுத்துக்சகாண்டு ப ாய் விட்டார்.  

     கலில் சுவாமிகள் சல லயக் கூட்டினார். உலர்ந்த சருகுகலளக் 
சகாளுத்தி அந்த சவளிச்சத்தில் இரசவல்லாம் பவங்கட  ட்டர் 
சதளிவான வியாக்கியானங்கள் எழுதி தமது அஞ்ஞானத்லதயும் 
ப ாக்கிவிட்டதாக சுதீந்திரர் கருதினார். 

     இவ்வாறு  ட்டர்  கலில்  ாடம் பகட்டு இைவில் நியாய 
ஸீலதக்கு தன் வியாக்கியானங்கலள எழுதி முடித்தார்.  இந்நூலுக்கு 
சுதீந்திரர் சுவாமிகள், “ஸீதாபரிமளம்” என்று ச யலர லவத்தார். 

   இதனால் பவங்கட  ட்டருக்கு  ரிமளாச்சாரியார் என்ற ச யர் 
ஏற் ட்டது.  பவங்கட  ட்டலரத் தனக்குப்  ின்  ட்டத்திற்கு வாரிசாக்க 
சுதீந்திரர் அரும் ாடு ட்டார்.  

      ிறகு ராகவபன கனவில் வந்து பவங்கட  ட்டருக்கு துறவு 
பமற்சகாள்ள ஆசி கூறியதால் பவங்கட  ட்டர் ராகபவந்திரர் ஆனார். 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. முதல் சந்திப் ிபலபய குருவானவர் 

    முதன்முலறயாக நபரந்திரர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண  ரமஹம்சலரத் 
தரிசிப் தற்காகத் தட்சிபணசுவரத்தக்கு வந்தார். 

 

     நபரந்திரர் கல்லுரியில் எப்.ஏ.  டித்துக்சகாண்டிருந்தார்.  ஆயினும் 
இளம் வயதிபலபய நபரந்திரர் உலகியல்  ற்று இல்லாதவராகபவ 
இருந்தார்.  

    தட்சிபணசுவரத்துக்கு நண் ருன் சசன்ற நபரந்திரர் கலலந்த 
தலலமுடியும் கசங்கிய ஆலடயுமாகத் பதாற்றமளித்தார்.  

    குருபதவலர அவர் சந்தித்தயபாது, ஒரு  ாடல்  ாடும் டி 
குருபதவர் கூறினார். நபரந்திரர் உள்ளம் ஒன்றிப்  ாடும் ச ாழுபத 
குருபதவர் தியான நிலலலய எய்தினார். 
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நபரந்திரர்  ாடி முடிந்ததும் குருபதவர் தியானம் கலலந்து எழுந்தார்.  
அவருலடய அன்புக்கரங்கள் நபரந்திரலரப்  ற்றின. 

 ின்பு தனியிடத்திற்கு அலழத்துச் சசன்றார்.  குருபதவரின் முகம் 
அருலளப் ச ாழிந்தது.  கண்கபளா அன்ல  வழங்கியது.  நபரந்திரர் 
குருபதவரின் அன் ில் பதாய்ந்து கட்டுண்டு நின்றிருந்தார். 

     “எத்தலன காலமாக உன்னுலடய வருலகக்காக நான் காத்துக் 
சகாண்டிருக்கிபறன் சதரியமா?” என்று உள்ளம் சநக்குருக குருபதவர் 
கூறினார்.      மக்களின் உலகியல் ப ச்சுக்கலளக் பகட்டு தமது 
காதுகள் சவந்து ப ாகின்றனபவ, சநஞ்சத்து உணர்வுகலளப்  கிர்ந்து 
சகாள்ள எவரும் இல்லலபய என்று கூறி மனம் வாடினார் குருபதவர்.   

     குருபதவர். நபரந்திரலரப்  ார்த்துப்   ார்த்து மகிழ்ந்து சிரிா்த்தார்.  
 ின்பு கலரந்து அழுதார்.  இனிப்புகலள வாயில் ஊட்டிக் களிா்த்தர்.  

      தாய்ப்  சு கன்லறக் கண்டதும் அலடகின்ற உவலககலளக் 
குருபதவர் அலடந்தார்.   
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         முன்காலத்தில் வாழ்ந்த முனிவன் என்றும் மனித வடிவம 
ச ற்று வந்திருக்கிற நாராயணன் என்றும் நபரந்திரலரப் புகழ்ந்து 
அன் ின் மிகுதியால் குருபதவர் கூறினார். 

      இலறவனுக்காகபவ அலனத்லதயும் துறந்தவர் குருபதவர் என்று 
நபரந்திரரரின் சதளிந்த சிந்லதயில் எண்ணம் பதான்றியது. 

      புனிதமானவர் என்று உளமாற ப ாற்றிய நபரந்திரர் குருபதலர  
 ணிந்து வணங்கி முதல் சந்திப் ிபலபய “சரணம்” என்று காலடியில் 
வழீ்ந்தார். 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. விலளயாட்லட தடுத்தவபர குருவானார் 

     சசன்லன அருபக கூடுவாஞ்பசரியில் ஏலழ குடும் த்தில்  ிறந்தவர் 

பவதாத்திரி மகரிஷி. 

      இவரது தந்லதப் ச யர் வரதப் ன்.  தாயார் ச யர் சின்னம்மாள். 

சநசவுத் சதாழிலல சசய்து குடும் ம் நடத்தி வந்தனர். 

     சிறுவயது முதபல பவதாத்திரி மகரிஷி அவரது தாயார் 

சின்னம்மாளிடம் நிலறய  க்தி கலதகலளயும், புராணக் கலதகலளயும் 

அறிந்து சகாண்டார். 

       கலத பகட்கும் ப ாபத சிறுவன் பவதாத்திரி தனக்கு ஏற் டும் 

சந்பதகங்கலள பகள்விகளாக தாய் சின்னமாளிடம் பகட் ார். அவரது 

தாயாரும் சிறுவனின் பகள்விக்கு சலளக்காமல்  தில் கூறுவார். 

       இத்தலகய பகள்வி ஞானபம  ின்னாளில் “சசான்னால் மட்டும் 
நம் ாபத, சுயமாய் சிந்தித்பத சதளிவாய்” இவரது தாரக மந்திரமாக 

விளங்கிய   உருவாவதற்கு காரணமாக விளங்கியது என்பற கூறலாம்.  

 

        இவரது குடும் சூழல் இவருக்கு அதிகம்  டிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் 

ப ாய்விட்டது. தன்னுலடய சசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்புவலர 
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 டித்தவர்,  ின்னர் தங்கள் குடும்  சதாழிலான தறி சநய்தலல 
சசய்யத் சதாடங்கினார். 

     இளலமப்  ருவம் வாழ்வின் வசந்த காலமாகும்.  அதுவும் 
கிராமத்து மண் வாசலன, சடுகுடு. கில்லி, பகாலி ப ான்ற 
சசலவில்லா விலளயாட்டு பவடிக்லககள். 

     ஏழு வயதில் சிறுவன் பவதாத்திரி தன் பதாழர்களுடன் 
விலளயாடிக் சகாண்டிருந்தான்.  

     ாலகிருஷ்ண நாயக்கர் என்ற ச ரியவர் அந்தப் க்கம் வந்தார்.  
பகாலி விலயாடும் சிறுவலனப்  ார்த்தார். 

     நல்ல சிவப்பு நிறம்,  ால் வடியும் முகம், கூர்லமயான 
அறிவுமிக்க குழந்லதயின் ச ாழுது வணீாவலதப்  ார்த்தார் ச ரியவர்.  

     குழந்லதலயபய சிறிது பநரம் உற்றுக் கவனித்தார்.   ார்லவயில் 
 ாலகலன ஆட்சகாண்டார். 

    “அபடய்! இங்பக வாடா, உனக்கு என்ன ச யர்? என்று பகட்டார்.  

    “பவதாத்திரி” 

    “சரி இப்ப ாது பகாலி விலயாடுகிறாபய? விலளயாட்டில் உனக்கு 
என்ன கிலடக்கும்?”  

   “அசதல்லாம் ஒன்றுமில்லல.  ஒரு பவடிக்லகக்காக விலயாடிக் 
சகாண்டிருக்கிபறன்.” 

    “நான் தினமும் காலணா சகாடுக்கிபறன் உனக்கு.  யகாலி 
வினளயாடும்  ழக்கத்லத விட்டுவிட்டு அந்த பநரம் என்னிடம் 
வந்துவிடு.  நான் உனக்கு  ஜலனப்  ாடல்கள் எல்லாம் சசால்லிக் 
சகாடுக்கிபறன்.” 
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    ஒரு மகானின் முதிர்ந்த ஞானத்துடன் கூடிய வலுவான விலத 
பவதாத்திரியின் இலளலமப்  ருவத்தில் விழுந்தது.  

    பவதாத்திரியின் விலளயாட்லடத் தடுத்து முதல் குருவாக அவலர 
ஆட்சகாண்டது இலறநிலல. 

    பவதாத்தியத்திற்கு முதல்  ாலத ப ாட்டுக் சகாடுத்தவாா் 
 ாலகிருஷ்ண நாயக்கபர ஆவார். 

 

 

 

 

 

 

 

நந்திவரம் மலலயில் பவதாத்திரி மகரிசி தவம் சசய்த  ாலளயில் ஆசிரியர். 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. குருசிஷ்ய உறவுக்கு வழிகாட்டியவர்கள் 
 

     தகுந்த அலலவரிலச பவண்டி சதாலலக்காட்சி பசனலலத் 
திருப் ினால் விருப் ப் ட்ட அலலவரிலச நமக்குக் கிலடக்கும்.  

     புலவர் தியாராஜனாரும் ஞானத்லதத் பதடும் அலல வரிலசலயத் 
திறந்து லவத்து இருந்தார். 

     பவதாத்தி மகரிசியும் புலவலரத் பதடி வந்தார். எப் டி?  யார் 
மூலமாக வந்தார்? 

 

    அருட்தந்லத,  திசனட்டு முலற உலலக வலம் வந்த 
உத்தமராவார்.   அவரது இரண்டாவது அசமரிக்கப்  யணம் நிலறவு 
சசய்து வந்ததற்காக, கூடுவாஞ்பசரியில் 1974ஆம் ஆண்டு வரபவற்று 
விழா நடக்க இருந்தது.  

     புலவரின் ஆன்மீக அன் ர்களில் “திருக்பகாயில்” என்ற 
 த்திரிக்லகயின் ஆசிரியர் திரு. முருகயவள் அவர்கள் பவதாத்திரி 
மகரிசியின் நிகழச்சி நலடச ற இருக்கின்ற வி ரத்லத அய்யாவிடம் 
சசால்லி “நீங்களும் வருகிறரீ்களா?” என்று பகட்டார்.   
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   “அய்யா நானும் வருகிபறன்” என்று சசால்லிவிட்டார். 

    குறிப் ிட்ட நாளன்று இருவரும் புறப் ட்டனர்.  தத்துவஞானி 
பவதாத்திரியின் உலரலயக் பகட்டு உருகினார் புலவர்.  

     அவரது  ார்லவ வசீ்சும் அவரது சசால்லும் காந்தம் ஊசிலயக் 
கவர்ந்தழுப் து ப ால புலவலரக் கவர்ந்து ஈர்த்தன. 

     தான் பதடிக்சகாண்டிருந்த ஆன்மீகப் ச ரியவர் தன்னுலடய குரு 
இவர்தான்.  இவலர சிக்சகனப்  ிடித்துக் சகாள்ள பவண்டும் என்று 
எண்ணத்தால் உறுதி பூண்டார். 

 

 

     ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணருக்கு பதாத்தாப்புரியும் – விபவகானந்தருக்கு 
ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணரும் – சித் வானந்தருக்கு சுவாமி சிவானந்தரும் – 
விசிறி சாமியாருக்கு சுவாமி ராமதாசும் – சிதானந்தருக்கு ரிசிபகஸ் 
சுவாமி சிவானந்தரும், பவதாத்திரிக்கு  ாலகிருஷ்ண நாயக்கரும் 
(முதல் குரு) பதடி வந்தது ப ால -- புலவர் தியாராஜனாருக்கு 
பவதாத்தி மகரிசி குருவாக வந்தார். 
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    லசதாப்ப ட்லட ஆசிரியர் கல்லூரியில் ஆசிரியராகப்  ணியாற்றி 
வந்த புலவர் தியாகராஜருக்கு, தியாகராயநகர் வால்மீகி சதரு அலழப்பு 
விடுத்தது. ஆம்! 

    சசன்லன தியாகராயநகரில் வால்மீகி சதருவில் பவதாத்திரி 
மகரிசி அவர்கள் தங்கியிருந்தார்கள்.  

     அவரிடம் சசன்று, புலவர் தியாராஜனார் குணடலினி பயாகத்லத 
முலறப் டி கற்றுக்சகாண்டார்.  

      புலவரின் அன் ில் திலளத்த மகரிசி, அவலரத் தன்னுலடய 
அணுக்கத் சதாண்டராக அமர்த்திக் சகாண்டார். 

     குரங்குக்குக் குட்டியானது, குரங்லகப்  ிடித்துக் சகாள்வது ப ால் 
குருலவ  க்தன்  ற்றி நிற்க பவண்டும். 

     குரு  ார்லவ கிலடத்ததும், பூலன தன் குட்டிலய தூக்கிச் 
சசல்வது ப ால், சீடலன குரு தூக்கிச்சசல்வார். 

      புலவரும் குருலவக் சகட்டியாகப்  ிடித்துக் சகாண்டார். 
இன்றளவும் முன்லமச் சீடராக வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கிறார். 
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“மூர்த்தி தவம் தீர்த்தம் முலறயாகச் சசய்பதார்க்கு 

வார்த்லதச் சசால் சற்குருவும் வாய்க்கும்  ரா ரபம” 

என்ற தாயுமானவர் வாக்கிற்கிணங்க 

•  இபயசுவும்  ன்னிரு சீடர்களும், 
•  யாக்ஞவல்கியரும் லமத்பரயியும், 
•  இராமகிருஷ்ணரும்  தினாறு சீடர்களும், 
•  துளசிதாசரும் மமதாவும், 
•  மதுரகவியாழ்வாரும் நம்மாழ்வாரும், 
•  க ரீ்தாசரும் ராமானந்தரும், 
•  சத்ர தி சிவாஜியும் ராமதாசரும், 
•  ஸ்ரீைாகயவந்திைரும் சுதீந்திைரும், 
•  விபவகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரும், 
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•  சபகாதரி நிபவதிலதயும் விபவகானந்தரும் 

குரு சிஷ்ய உறவுக்கு வழிகாட்டியலதப் ப ால பவதாத்திரி மகரிசியும் 
புலவர் தியாகராஜரும் குருசிஷ்ய உறவுக்கு நமக்சகல்லாம் 
வழிகாட்டியாக அலமந்தனர். 

 

 

 

 

  


