


 -ஸ்ரீ ஸ்ரீத் தக்ி வாந் ாா வ ாஸ்ாி  ாாஜா

“அவ்பவு  ிமாணது  ிருஷ் தக்ி 
வேம..! ஸ்ரீ  ிருஷ்ருடன் ஜீாத்ாக் ள் தஸ்தப் 
திவமில்  ட்டுண்டு சு ிக்கும் ஆணந்த்ம ஒரு
வதாதும் அபிட இனாது! வலும் அந் ஆணந்ம் 
எப்வதாதும் கூடிக் க ாண்வட கேல்து. ம்பு எதுவு
வ இல்னாது. திம் வாட்ேம் அல்த தூேி ா ி 
ிடு ிநது.  இந்  த்ாண உண்மம உண்ம
ிவனவ வரில் ிமபத்துக் க ாண்டிருக்கும் ஒரு 
ஜீணால் ட்டும் ான் புரிந்து க ாள்ப படிபம்…”

“பல் ம ாண பூவுன  இன்தத்ம, 
இண்டாது ம ாண திம் வாட்ே இன்தத்துடன் 
ஒப்திட்டுப் தார்க்கும் வதாது, பூவுன  இன்தம்  ா 
அல்தா த் கரிபம்.  ஆணால் திம் வாட்ே 
இன்தத்ம, பன்நாது ம ாண   ிருஷ் தக்ி 
வேமின் இன்தத்துடன் ஒப்திடும் வதாது, திம் 
வாட்ேம் ஒப்திடக்கூடத் குி ில்னால் வதாய் 
ிடு ிநது!.....” 



 ஸ்ரீ ஸ்ரீத் தக்ி வாந் 
ாா வ ாஸ்ாி  ாாஜா 



ஸ்ரீ ஸ்ரீத் தக்ி வாந் ாா  ாாஜா 
உன  ஜீன் பின் வல்  ரும க ாண்டு இந்ிாில் 
புணி  ங்ம  ிவாபள்ப வாரிப்பூர் என்ந 
 ிாத்ில் 1921-ஆம் ஆண்டு வான்நிணார்.

 ிருஷ் தக்ர் பால் குருவர் என்று 
அன்புடன் அமக் ப்தடும் ஸ்ரீ ாா  ாாஜா, ஸ்ரீ 
 ிருஷ்ரிடம் துங் ி ிிா  ரும் குரு 
தம்தமமச் வேர்ந்ர். ஆன்ீ த்ில் ி வும் உர்ந் 
ஞாண ிமனம அமடந்து அன் உண்ம மப 
வடிா  உர்ந்ர். ஸ்ரீன தக்ி திக்ஞாண வ ே 
 ாாஜாிடம் குரு ீட்மே கதற்று, தின்  ிருஷ் 
தக்ிம உன ம் பழுதும் தப்திப் கதரும கதற்ந 
அ.ே.தக்ி வாந் திபுதாாமச் ேிக்  குருா ப் 
கதற்நர்.

அமணத்து வங் ள், உதிடங் ள், 
புாங் ள் ற்றும் அமணத்து ஆன்ீ  
ோஸ்ிங் பிலும் வர்ச்ேி கதற்று பப்ததுக்கும் வற்தட்ட 
நூல் ளும், ிாக் ிாணங் ளும் ஹிந்ிில் எழுி, 
அம அமணத்தும் ஆங் ினத்ிலும் ற்றும் தற்தன 
காி பிலும் காி கதர்க் ப் தட்டுள்பண. 

உனக ங் ிலும் உள்ப க் ள் ஜாி,  
வறுதாடின்நி ஸ்ரீத் ாா  ாாஜாிடம் 
அமடக் னம் அமட ின்நணர். அது சுனற்ந, 
உண்மாண அன்பும், ஆவும் உன்ணாண ஆன்ீ  
வேமபம் இந் உன ின் அமணத்து க் மபபம் 
ஈர்க் ின்நண. ஏாபாண வோனங் மபபம், தக்ித் 
காண்டு ிறுணங் மபபம் டத்ி ருதுடன் 
உனக ங்கும் கேன்று தக்ர் பின் வம மபக் 
 ணிவுடன்  ணிக் ின்நார். இதும சுார் 30 பமந ள் 
உன த்ம னம் ந்ர். 

 ஸ்ரீ ஸ்ரீன ாா  ாாஜா,  ிருஷ் 
தக்ிம உனக ங்கும் தப்தி தின் 2010ஆம் ருடம் 
டிேம்தர் ாம் 29-ம் வி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ாா  ிருஷ்ரின் 
தாங் பின் ித்ி வேமக்குத் ிரும்திணார்.

பன நூனாேிரிமப் தற்நி


