
Life History Of Bhaskararayar 

பா�கர ராய� மகாரா	
ரா மாநில�தி��ள பாகா எ��� ஊ�� கி.ப�., 
1690� ப�ற�தா�. த�ைதய�� ெபய� க�ப�ர ராய�. தாயா�� ெபய� ேகானா�ப�கா. 

வ�#வாமி�ர ேகா�திர�ைத# ேச��தவ�. இவ� வா&�த கால� 1690 'த� 1785 வைர 

இ()கலா� எ�* உ�ேதசமாக) கண)கி-
()கிறா�க�. த�ைத க�ப�ரராய� ெப�ய 

ப.
த�. ஒ0)க சீல�. சா�திர2கைள3�, 4ராண2கைள3� கைர க.டவ�. அவ� 

தம7 தி()8மார�)8 இளவயதிேலேய சர�வதி உபாசைன ெச97 ைவ�தா�. 

ப��ன�, காசி: ப-டண�தி;8 அவைர அைழ�7# ெச�* நரசி�மான�த நாத� 

எ��� ெப�யா�ட� வ��தியா:ப�யாச�தி;காக வ�-=ைவ�தா�. அவ�ட� தம7 

ஏழாவ7 வயதி;8�ேளேய சகல வ��ைதகைள3� க;*� ேத��தா�. மகா 

வ��வானான சேப#வர� எ�ற அரச�� ந�மதி:ைப: ெப;றா�. ப��ன� க2காதர 

வா?ேபய� எ�பவ�ட� ெகௗடத�)க சா�திர�ைத: பய��றா�. அதிகமாக: 

பழ)க�திலி�லாத அத�வண ேவத�ைத 'ைறயாக) க;*) ெகா.= ப�ற8 அைத 

ெசா�லி� த�தா�. ேதவ� பாகவத�ைத: ப�ரவசன� ெச97 அத� 4கைழ ஓ2க# 

ெச9தா�. பா�கர ராய� ஆன�தி எ�ற ெப.ைண மண�7 ெகா.டா�. த2கC)8: 

ப�ற�த 8ழ�ைத)8 பா.=ர2க� எ�* ெபய�-டா�. 

இவ()8 வ��ையைய <உபேதச� ெச97, பாஸுராந�த நாத� எ�* தF-சா 

நாம� அளG�தவ� சிவத�த H)ல� எ�ற மகா�. ப��ன� பா�கரராய� த� மைனவ� 
ஆன�தி)8 வ��ையைய உபேதச� ெச97 ப�மாவதி அ�ப�கா எ�ற தF-சா நாம�ைத 

அளG�தா�. I�ஜர ேதச�தி;8# ெச�* வ�லபாசா�ய மத�ைத# சா��த வ��வா� 

ஒ(வைர வாத�தி� ெவ�றா�. அ=�7 ம�வ மத�ைத# சா��த ப.
த� 

ஒ(வைர3� ெவ;றி க.=, அவர7 <உறவ�ன� ெப. பா�வதிைய இர.டா� 

தாரமாக மண�7 ெகா.டா�. காசிய�� த2கிய�(�தேபா7 இவ� ெப�யெதா( 

ேசாமயாக� ெச9ததாக� ெத�கிற7. ப��ன� ச�திரேசன� எ�ற ம�னனG� 

ேவ.=ேகாC)கிண2கி, கி(	ணா நதி)கைரய�� சில கால� வா&�7 வ�தா�. 

அத;8: ப�ற8 தKைச ம�ன� இவைர அ�4ட� அைழ)கேவ, தமிழக�தி;8 வ�7 

8
ேயறினா�. இவர7 8(வான க2காதர வா?ேபய�, அ:ேபா7 காவ��ய�� 

ெத�கைரய�� <உ�ள தி(வால2கா-
� வசி�7 வ�ததா� அவ� அ(கிேலேய 

வாச� ெச9ய பா�கரராய� வ�(�ப�ய�()க ேவ.=�. அத;கிண2க தKைச 

ம�ன(�, தி(வால2கா-=)8 வடகைரய�� உ�ள ெசழி:பான கிராம�ைத 

மகா�)8 அளG�தி()கிறா�. அ7 ப��ன� பா�கரராஜ4ரமாக மாறிய�()கிற7. 

பா�கரராஜ4ர�தி� ெவ8கால� வசி�7, அ�பாளG� உபாசைனய�� 

திைள�7, தம7 இ*தி)கால�ைத ம�யா�ஜுன� எ�ற தி(வ�ைடம(L�� கழி�த 

பா�கரராய�, அ28 தம7 95-வ7 வயதி� ேதவ� சரண2கைள ெச�றைட�தா�. அவ� 

கால�தி;8: ப�ற8, அவர7 7ைணவ�யா� பா�கரராஜ4ர�தி� பா�கேர#வ� 

ஆலய�ைத நி�மாண��தி()கிறா�. இ�த ஆலய� 8�பேகாண� - மய�லா=7ைற 

வழிய�� உ�ள  தி(வால2கா= அ(ேக அைம�7�ள7. Mவ��ைய உபாசக�களG� 

தைலசிற�தவரான பா�கரராய� அ�பாளG� வர:ப�ரசாத�ைத: N�ணமாக: 

ெப;றி()கிறா�. நம7 சநாதன ைவதFக மா�)க�தி� அைசயாத ப;*) 



ெகா.
(�தவ�. 8:தவதF எ��� தம7 ச:தசதF வ�யா)கியான�தி� ஆதிச2கர 

பகவாைன ெவ8வாக� ேதா�திர� ெச97�ளா�. பா�கரராய� நா;ப7)8� 

ேம;ப-ட O�க� பல எ0தி3�ளா� எ�*�, அவ;றி� ெப(�ப8தி த;ேபா7 

கிைட)கவ��ைல எ�*� I*கிறா�க�. ேவதா�த�, மPமா�ைஸ, வ�யாகரண�, 

நியாய�, ச�த�, காவ�ய�, H(தி, �மி(தி, 4ராண�, ேதா�திர2க�, ம�திர 

சா�திர� 'தலிய 7ைறகளG� இவ� இய;றி3�ள O�கைள ஆரா9�ேதா�, 

இ�மகா�)8� ெத�யாத வ��ைதேயா, சா�திரேமா இ�ைல எ�* தF�மானமாக# 

ெசா�கிறா�க�. ம�திர சா�திர ரகசிய QR)க2க� ப;றி அவ� அறியாத7 

ஒ�*ேமய��ைல. ம�திர சா�திர�திேலேய பதிேன0 Q.ண�ய ஆரா9#சி 
O�கைள இவ� இய;றி3�ளா�. 

இவ;றி� ஒ�*தா� ெசௗபா)ய பா�கர� எ�ற லலிதா சகஸர நாம� 

வ�ள)க உைர O�. இவ� லலிதா சக�ரநாம�தி;8 வ�ள)க உைர எ0தியத;8 ஒ( 

சிற:4 காரண� உ.=. ஒ( 'ைற இவ� தி(மPய#S� லலிதா�ப�ைக அ�ம� '� 

நி�* லலிதா சக�ரநாம�ைத பாராயண� ெச97 ெகா.
(�தா�. இவ� 

பாராயண� ெச9தைத ேக-= மகி&�த அ�பா�, இவ� '� ேதா�றி, இவ()8 

ஆசி�வாத� த�7 இத;8 வ�ள)கTைர எ07� ப
 Iறினா�. அ�ம� Iறியைத 

சிரேம;ெகா.ட பா�கரராய� தி()ேகா
)காவ� எ�ற ேகாய�லி� லலிதா சக�ர 

நாம�தி� வ�ள)க உைரைய அர2ேக;றி அத;8 "ெசௗபா)ய பா�கர� எ�ற நாம� 

S-
னா�. அவ� இ�த பா	ய�ைத: ப�னGெர.= பாக2களா: ப���7 ஒUெவா( 

பாக�தி;8� S�ய�ைடய ப�னGர.= கைலகளG� ெபய�கைள வ�ைசயாக) 

8றி:ப�-
()கிறா�. தம7 பா	ய�தி� '��ைர Hேலாக� ஒ�றி� 

பா�கரராய�, கிழ)கி� ப�ர�ம 4�திரா நதி ஓ=� காமVப� எ�ற அ�ஸா�, 

ேம;கி� சி�7 நதி ஓ=� கா�தார ேதச�, ெத;கி� ராமரா� க-ட:ப-ட ேச7, 

வட)கி� பனG W
ய ேகதார�, இவ;*)8 இைடேய உ�ள ப�ரேதச�தி� வா0� 

வ��வா�கC)8 இ�த என7 லலிதா சக�ரநாம வ�யா)யான� மகி&#சிைய� 

தர-=� எ�* Iறி3�ளா�. 

பாரத� ெப;ெற=�த மாேமைதகளG� ஒ(வ� பா�கரராய�. அவர7 

மகிைமகைள அறி3�ேபா7, ஆதிச2கர பகவ�பாத()8�, அ:ப9ய தF-சித()8� 

அ=�தப
யாக இ�த மகாைன மதி:ப�ட� ேதா�*�. வ��ையய�� உ-ெபா(ைள3�, 

ம�திர சா�திர ரக�ய2கைள3� மிக ஆழமாக அறி�தி(�த இவ()8 

அ=�தப
யாக# ெசா�ல ேவ.=மானா� ச2கீத '�W��திகளG� ஒ(வரான 

நாதேஜாதி '�7 Hவாமி தF-சிதைர�தா� 8றி:ப�ட ேவ.=�. காசிய�லி(�தேபாேத 

பா�கரராய� வாமாசர ச�ப�ரதாய:ப
 ேதவ� உ<பாசைன ெச97 வ�தி()கிறா�. 

இைத அ28�ள ப.
த�க� ஆ-ேசப��தி()கிறா�க�. அவைர அவமான:ப=�த 

எ.ண� ெகா.=, அவ� ெச9த மகா யாக�தி;8# ெச�*, ம�திர சா�திர 

ச�ப�தமான ேக�வ�கைள சரளமாக) ேக-= அவைர மட)க: பா��தன�. ஆனா�, 

அவ�கள7 'ய;சி பலி)கவ��ைல. எ�லா ேக�வ�கC)8� பா�கரராய� ச�யாக 

பதி� ெசா�னா�. அ:ேபா7 அ28 இ(�த 828மான�த �வாமி எ�ற மகா�, 

ப.
த�கைள ேநா)கி, பா�கரராய�� ேதாளG� அ�பா� அம��7 வ�ைடயளG�7 

வ(வதா� நF2க� ேதா;ப7 நி#சய�, ேபசாம� இ(2க� எ�* எ#ச��தா�. 



அ:ேபா7 நாராயண ப-ட� எ�ற ப.
த�, பா�கரராய�� ேதாளG� அ�பா� 

ப�ரச�னமாய�(:பைத� த�சன� ப.ணேவ.=� எ�* வ�(�பேவ பா�கரராய� 

காைலய�� அ�ப�ைக)8# ெச9த அப�ேஷக நFரா� நாராயண ப-ட�� க.கைள� 

7ைட�தா� 828ம Hவாமி. அ=�த கண� ப-ட�� க.கC)8, பா�கரராய�� 

ேதாளG� மP7 அம��தி(�த பராச)தி த�சன� அ(ளGனா�. நாராயண ப-ட� 

பரவச�தி� W&கி, க.ணF� உ8�தப
, மகானG� காலி� வ�0�7 வண2கினா�. 

இதர ப.
த�கC� அறியாைமயா� ெச9த த2க� தவ;*)8 பா�கரராய�ட� 

ம�னG:4) ேக-=) ெகா.டா�க�. 

பா�கர ராய�� வா&)ைகய�� ம;ெறா( நிக&#சி3� Iற:ப=வ7 உ.=. 

அவ� தி(வ�ைடம(L� மகாதான� தி.ைணய���ள Lண�� சா9�7 ெகா.= 

<உ-கா��தி(:ப7 வழ)க�. அ:ேபா7 தின'� ேவ:ப�L�லி(�7 ஒ( ச�நியாசி 
அ�த இ�ல�ைத) கட�7 ெகா.= மகாலி2கHவாமி த�சன�தி;8: ேபாவா�. 

ஆனா�, பா�கர ராய� எ0�7 நி�* அவ()8 ம�யாைத ெச9யமா-டா�. இ7 

அUY� ம)கC)8 ச;* வ�ய:ைப ஊ-
ய7. சில� ஆ�திரமைட�தா�க�. ஒ(நா� 

ேகாய�லி� பா�கர ராய(� அ�த ச�நியாசி3� ச�தி�7) ெகா.டன�. அ�த 

ச�த�:ப�ைத: பய�ப=�தி) ெகா.= சில�, 7றவ�ய�ட� ம�யாைத) 8ைறவாக 

நட�7 ெகா�வத;8 பா�கரராய�ட� வ�ள)க� ேக-டன�. அ:ேபா7 பா�கரராய�, 

இ�லற� த�ம�தி�ப
 தா� ச�நியாசி)8 நம�கார� ெச9தி(�தா�, அவர7 தைல 

H)8 Oறாக உைட�தி()8� எ�*�, அவர7 உய�ைர கா:பா;*வத;காகேவ 

அUவா* ெச9ததாகT� Iறினா�. ப��ன� அைத நிVப�:பத;காக அ�7றவ�ய�� 

த.ட�, கம.டல�, காஷாய வ�திர� 'தலியவ;ைற ஓ�ட�தி� ைவ�7 

அவ;றி;8 சா	டா2கமாக நம�கார� ெச97 எ0�தா�. அ=�த கண� அைவ 

W�*� H)8 Oறாக உைட�7 சிதறின. அைத) க.ட7� அ�7றவ� 
பா�கரராய�� மகிைமைய உண��தா�. ெபா7 ம)கC� அவ� காலி� வ�0�7 

ம�னG:4) ேக-டன�. 

COURTESY :  AMITHAVARSHINI GROUP. 


