Press Release

The Treasure Trove of Tamil Yoga Siddha Manuscripts is a guide and a large collection of
verses composed by Tamil Yoga Siddhars during the medieval Sangam period. These verses,
found only on palm leaf manuscripts, were collected, scanned, transcribed into modern Tamil
and edited by an eminent team of scholars and manuscriptologists. The guide, is a valuable
resource, not only for lovers of Siddha poetry, but also for scholars, translators and researchers
in the fields of Yoga and Tantra.
All 13,276 verses on 1,677 pages are included in a compact disc inserted in the rear cover.
This new publication will be released at a function in Chennai, India, on February 6, 2016, at
6:30 pm organized by Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas and the Yoga Siddha Research
Centre. (See below for details)
To help the reader identify each poem's subject matter, the guide contains an introduction and
brief summary of each text by Dr. T.N. Pranatharthiharan, Ph.D. He is the former Professor and
Head of the Tamil Research Centre, American College, Madurai, and currently the Principal of
Swami Dayanandha College of Arts, Manjakkudi, Tamil Nadu. He has been the editor of the
quarterly magazine Ramana Oli for 37 years. With an M.A. in Tamil, an M.A. in English an M.A.
and Ph.D in Philosophy, along with the experience of translating 38 books from English to Tamil,
Tamil to English and Sanskrit to English, he is well qualified to write this annotated bibliography
of the poems in this collection.
The guide was edited by Dr. T.N. Ganapathy, Ph.D, the Director of the Yoga Siddha Research
Project who headed the study to identify and preserve, in a computer accessible format, all of
the palm leaf manuscripts of the Tamil Siddhars related to Yoga (but not medicine) from various
libraries and private collections in South India. Dr. Ganapathy has also written an extensive
foreword to the guide. There are additional annotations in the guide to make the contents of
the manuscripts easily understandable. It is the eighth in a series of publications produced by
the Project's scholars and by Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas, an organization founded by
Marshall Govindan who also sponsored the project.
Book Release Function: Saturday February 6, 2016. 6:30 pm at the Mount St Thomas Center,
Chennai, India
Program:
6:30 pm Refreshments
Prayer
Welcome Address by Dr. TN Ganapathy

Presentation by Acharya Kriyanandamayi regarding the Yoga Siddha Research Project, and the Order of
Acharyas
Introducing the work by Prof. T.N.P., Haran.
Release of the Book & Presidential Address: by Prof. Dr. Bhaskaran, Vice Chancellor of Tamil University,
Thanjavur
Books received by: Dr. KR Arumugam & Thiru Uttiradam.
Special Address: by Prof. Aranga Ramalingam, Head of the Department of Tamil Studies, Univ. of Madras
(retired)
Vote of Thanks: by Dr. KR Arumugam
National Anthem.

Venue: DMI St Thomas International Centre
Hill Top, St Thomas Mount
Chennai, Tamil Nadu, India 600016
Contact: Vinod Kumar: (91) 98 456 61.221 or Sreenivasn (91) 94.44.46.725
Email: vinod@babajiskriyayog.net babajiskriyayogachennai@gmail.com
Website www.babajiskriyayoga.net
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தமிழ் ேயாக சித்தர் ஓைலச்�வ�ப் ெபாக்கிஷம் என்�ம் இந்த �ல் இைடச்சங்க
காலத்தில் தமிழ் ேயாக சித்தர்கள் இயற்றிய �ற்�க்கணக்கான பாடல்க�க்� ஒ�
வழிகாட்�யா�ம். ஓைலச்�வ�களில் காணப்பட்ட இப்பாடல்கைள வல்�னர்க�ம்
அறிஞர்க�ம் ெகாண்ட ஒ� �� ேசகாித்�, ப��� எ�த்�த் தற்காலத் தமிழில் எ�த்�ப்

ெபயர்த்� அதைனத் தி�த்தி�ள்ளனர். இந்த வழிகாட்� சித்தர் பாடல்களில்
வி�ப்ப�ள்ளவர்க�க்� மட்�மல்லாமல் ஆராய்ச்சியாளர்க�க்�ம்
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்க�க்�ம் ேயாகம் மற்�ம் தந்திரத்தில் வி�ப்ப�ள்ளவர்க�க்�ம் ஒ�
அாிய ெபாக்கிஷமா�ம்.
1,677 பக்கங்களில் 13,276 பாடல்கைளக் ெகாண்ட ��ந்தக� இந்��ன் பின்
அட்ைடயில் இைணக்கப்பட்�ள்ள�.
சித்தர் பாடல்கள் ெதா�ப்ைபப் ப�ப்பவர்கள் ஒவ்ெவா� பாட�ன் ெபா�ைள�ம்
எளிதாக அறிவதற்� �ைனவர் தி�. �.என். பிரணதார்த்திஹரன் அவர்கள் ஒவ்ெவா�
பாட�ன் சாரத்ைத�ம் ஒ� ��க்கமான �ன்�ைரைய�ம் அளித்�ள்ளார். அவர்
தற்ேபா� தமிழ்நாட்�ல் மஞ்சங்��யி�ள்ள �வாமி தயானந்தா அறிவியல் மற்�ம்
கைலக் கல்�ாியின் �தல்வராக உள்ளார். இதற்� �ன் அவர் ம�ைர அெமாிக்கன்
கல்�ாியின் தமிழ் ஆராய்ச்சி ைமயத்தின் தைலவராக�ம் விாி�ைரயாளராக�ம்
பணியாற்றி�ள்ளார். கடந்த 37 வ�டங்களாக அவர் �ன்� மாதங்க�க்� ஒ��ைற
ெவளிவ�ம் ரமண ஒளி என்ற பத்திாிக்ைகயின் பதிப்பாளராகப் பணியாற்றி வ�கிறார்.
38 �ல்கைள ஆங்கிலத்தி��ந்� தமி�க்�ம், தமிழி��ந்� ஆங்கிலத்திற்�ம் மற்�ம்
சமஸ்கி�தத்தி��ந்� ஆங்கிலத்திற்�ம் ெமாழிெபயர்த்த அ�பவ�ம் எம்.ஏ (தமிழ்), எம்.
ஏ (ஆங்கிலம்), எம்.ஏ. மற்�ம் �ைனவர் (தத்�வம்) ஆகிய பட்டங்கைள�ம் ெபற்ற தி�
ஹரன் அவர்கள் இந்தப் பாடல்க�க்� �ன்�ைர எ��வதற்�த் த�திவாய்ந்தவர்
என்பதில் எள்ளள�ம் சந்ேதகமில்ைல.
தமிழ் ேயாக சித்தர்களின் ேயாகம் சார்ந்த (ம�த்�வமல்லாத) பாடல்கைளத்
ெதன்னிந்தியாவி�ள்ள பல �லகங்களி��ந்�ம் தனி நபர்களிடமி�ந்�ம் ெபற்�
அவற்ைற கணினியில் ப�ப்பதற்� ஏற்ற விதத்தில் மாற்றி அவற்ைற அழியாமல்
பா�காக்க்�ம் இந்த �யற்சிக்�த் தைலைம தாங்கிய ேயாக சித்தர் ஆராய்ச்சி ைமயத்தின்
இயக்�னர் �ைனவர் தி�. �. என். கணபதி அவர்கள் இந்த �ைலத் ெதா�த்த�டன்
இதற்� விாிவான �க�ைரைய�ம் எ�தி�ள்ளார். ஓைலச்�வ�யில் உள்ள விஷயங்கைள
விளக்க, பல இடங்களில் ��தலாகச் சில �றிப்�க்க�ம் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. இந்த
ஆராய்ச்சிக்�ப் ெபா��தவி ெசய்த, தி� மார்ஷல் ேகாவிந்தன் அவர்களால் �வக்கி
ைவக்கப்பட்ட பாபாஜியின் கிாியா ேயாக ஆச்சாாியர்கள் ��மம் மற்�ம் இந்த ஆய்�
�யற்சியில் ஈ�பட்ட வல்�னர்களின் எட்டாவ� ெவளி�� இ�.

பாபாஜியின் கிாியா ேயாகம் மற்�ம் ெவளி��கள்,
ெசயின்ட் எட்�யன் � ேபால்டன், கனடா.
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