“திகவின் பிர்ந் ிவனில்
ாப்தடும் அவட ாபங் வபப் தற்நி எாலும் கதச
இனாது. அப்தடி கன்நால் அவப் தற்நி எவ்ாறு

சாஸ்ிங் பில் எழு படிபம்? அப்தடித் ான் ஒரு
கவப எழு படிந்ாலும் கூட அன் ிவபவு என்ண
ஆகும்? ஸ்ரீத் தா த்ில் ஸ்ரீ ாாவும், ஸ்ரீ
ிருஷ்ரும் சந்ித் வப் தற்நி ி

ி ச் கசாற்த ா த்

ான் எழுப் தட்டுள்பது. ஆணால் இவப் தடிக்கும்
ஜணங் ள் தா த்ில் ஆாப் தட படிா சின ீ
கசல் வபப் தற்நி எழுப் தட்டுள்பது என்று

கூறு ிநார் ள்….”
“ா பணிர் க ாதகுாரிடம், "ீ
திஜாில் ிந்ா

ாழ்தர். இந் வகுந்த்ில்

ாழ்தர் அல்ன! இப்கதாது அந் ாம்தம் தழுத்து
ிட்டது. க ாஞ்சம் றுபம் கூட அினிருந்து 
ஆம்தித்து ிட்டது. இன்னும் சின ாட் பில் அது

ன்நா கப் தழுத்து ிடும். அவச் சுவப்தர் இது
ன்நா ப் தழுத்ிருப் தவ பம் அினிருந்து றும்
ருவபம், இப்கதாது உள்கப சம்
உண்டா ிிருப்தவபம்

ண்டு ஆலுடன் புசித்து

 ிழ்ார். அந் கவப இப்கதாது ந்து ிட்டது.
ஆம், ீ திஜாவுக்குச் கசன்று அங்க

உன் ஆவச ள்

அவணத்தும் பூர்த்ிாகும் சம் ி ச் சீ தத்ிகனக
ந்து ிட்டது!" என்று கூநிணார்.

- ஸ்ரீ

ஸ்ரீத் தக்ி காந் ாா க ாஸ்ாி  ாாஜா

ஸ்ரீ ஸ்ரீத் தக்ி காந்
ாா க ாஸ்ாி  ாாஜா

பன நூனாசிரிவப் தற்நி
ஸ்ரீ ஸ்ரீத் தக்ி காந் ாா  ாாஜா
உன ஜீன் பின் கல் ருவ க ாண்டு இந்ிாில்
புணி ங்வ ிகாபள்ப காரிப்பூர் என்ந
ிாத்ில் 1921-ஆம் ஆண்டு கான்நிணார்.
ிருஷ் தக்ர் பால் குருகர் என்று
அன்புடன் அவக் ப்தடும் ஸ்ரீ ாா  ாாஜா, ஸ்ரீ
ிருஷ்ரிடம் துங் ி ிிா ரும் குரு
தம்தவவச் கசர்ந்ர். ஆன்ீ த்ில் ி வும் உர்ந்
ஞாண ிவனவ அவடந்து அன் உண்வ வப
கடிா உர்ந்ர். ஸ்ரீன தக்ி திக்ஞாண க ச
 ாாஜாிடம் குரு ீட்வச கதற்று, தின் ிருஷ்
தக்ிவ உன ம் பழுதும் தப்திப் கதருவ கதற்ந
அ.ச.தக்ி காந் திபுதாாவச் சிக்  குருா ப்
கதற்நர்.

அவணத்து கங் ள், உதிடங் ள்,
புாங் ள் ற்றும் அவணத்து ஆன்ீ
சாஸ்ிங் பிலும் கர்ச்சி கதற்று பப்ததுக்கும் கற்தட்ட
நூல் ளும், ிாக் ிாணங் ளும் ஹிந்ிில் எழுி,
அவ அவணத்தும் ஆங் ினத்ிலும் ற்றும் தற்தன
காி பிலும் காி கதர்க் ப் தட்டுள்பண.
உனக ங் ிலும் உள்ப க் ள் ஜாி, 
கறுதாடின்நி ஸ்ரீத் ாா  ாாஜாிடம்
அவடக் னம் அவட ின்நணர். அது சுனற்ந,
உண்வாண அன்பும், ஆவும் உன்ணாண ஆன்ீ
கசவபம் இந் உன ின் அவணத்து க் வபபம்
ஈர்க் ின்நண. ஏாபாண கசானங் வபபம், தக்ித்
காண்டு ிறுணங் வபபம் டத்ி ருதுடன்
உனக ங்கும் கசன்று தக்ர் பின் கவ வபக்
ணிவுடன் ணிக் ின்நார். இதுவ சுார் 30 பவந ள்
உன த்வ னம் ந்ர்.
ஸ்ரீ ஸ்ரீன ாா  ாாஜா, ிருஷ்
தக்ிவ உனக ங்கும் தப்தி தின் 2010ஆம் ருடம்
டிசம்தர் ாம் 29-ம் கி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ாா ிருஷ்ரின்
தாங் பின் ித்ி கசவக்குத் ிரும்திணார்.

