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ஏன்   இந்த   நூல்?
உலகத்துக்கு ஆன்மீகப் பாதை காட்ட வாதையடி வாதையாக 

மகான்கதை வைங்கி வரும் பூமி என்பைால் பாரை தைசத்தை 
புண்ணிய பூமி என்று அதைப்பாரகள். ஸ்ரீ ஷீரடி சாய் பாபா 
அத்ைதகய மகான். அவர மகாசமாதி அத்டநைைன் நூற்ாண்டு 
க்டநை வரு்டம் நித்வத்டநைது. இன்று உலகில் எத்ைதைதயா 
நாடுகள்  உள்ப்ட பாரைத்திலும் தகா்டானுதகாடி சாய் பக்ைரகள் 
ஸ்ரீ பாபாவின் வாழ்வும் வாக்கும் காடடிய பாதையில் ைங்கள் 
வாழ்க்தகதய தநரத்தியாக அதமத்துக் ககாண்டிருக்கி்ாரகள். 

ஸ்ரீ சாய் பாபாதவ கைரியாைவரகள் கித்டயாது. 
ஆைால் கு்டத்திலிட்ட விைக்கு தபால் இருநை அநை 
மகாதை, குன்றின் தமலிட்ட தீபமாக நா்டறிய, உலகறியச் 
கசய்ைதில்  ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி, ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
சுவாமிஜி, ஸ்ரீ சிவதநசன் சுவாமிஜி ஆகிய மூன்று 
கபரிதயாரகள் ஆறறிய பணி அபாரமாைது. அைறகாகதவ 
அவரகளின் வாழ்க்தக சநைடியில்லாமல் சமரப்ப்ணமாைது.  
ஸ்ரீ பாபாவின் அருைாற்தல உ்ணரநை பக்ைரகள் கபரும் 
பாலும் இநை மும்மூரத்திகள் பறறி தகள்விப்படடிருக்க 
கூ்ட மாட்டாரகள்.

இநை மும்மூரத்திகள்  வாழ்வும் பணியும் பறறி சாய் 
பக்ைராை ்டாக்்டர ஜி.ஆர. விஜயகுமார மிகுநை சிரத்தையு்டன் 
ைகவல்கள் கைாகுத்து நூலாக்கி பரிவு்டனும் பக்தியு்டனும் சாயி 
பக்ைரகள் பாரதவக்கு சமரப்பித்திருக்கி்ார. மூத்ை கசன்தை 
பத்திரிதகயாைர எஸ்.எஸ். மகாதைவன்  ைமிைாக்கிைார. 

’கபங்களூரு தகதைாஹள்ளி துவாரகாமயி சாய் மநதிர’  கவளி 
யிடும் இநை நூதல  பாபாவின் பக்ைரகள் அநை மூன்று கபரிதயார 
களின் அருள் ஆசியாக ஏறறு சாய் தசதவயில் ைங்கள் வாழ்வின் 
அரத்ைத்தை கண்டு்ணரவாரகள் என்று நம்புகித்ாம்.

நூலின் விதல: சாய் தசவா. 
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முன்னுரை
‘மூன்று சாய் பிரசசாரகரகள் : திரிவேணி:  ஸ்ரீ நரசிம்ம 

ஸோமிஜி, ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண ஸோமிஜி, ஸ்ரீ  சிேவநசன்  
ஸோமிஜி’ என்கி் இநைத் கைாகுப்தப உருவாக்கி சில 
வாரத்தைகள் எழுை எைக்கு அளிக்கப்படடுள்ை வாய்ப்பு எைது 
கபரும் தபறு. 

மனிைன் , ஜ்டம் – ஜீவன் இவறறின் சங்கமம். இதவ 
இரண்டும் ைாழ்த்தும் / உயரத்தும் தபாக்குகள். நமது இநை 
உள்ைாரநை ஆன்மிகத்தை நாம் பு்க்கணிப்பைால்ைான் நல்ல 
உ்டல் நலமும்  நல்ல மை நலமும்   கபறறிருநைாலும்  நம்மில் 
பலர  துன்பத்தில் உைல்கித்ாம். 

ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி ‘தலப் ஆப் சாய்பாபா‘ என்று  
அறபுைமாைதைார புத்ைகம் எழுதியிருக்கி்ார. அதில் அவர 
கூறுகி்ார: ”நாகமல்லாம் ஆன்மீக அனுபவம் கித்டக்கப் 
கபறுகி் மனிை ஜீவன்கள் அல்ல, மா்ாக மானு்ட அனுபவம் 
கபறுகின்் ஆன்மீக ஜீவன்கள்”. இநை சாதுக்களின் வாழ்க்தக 
பறறி நாம் படிக்கும் தபாது நாம் ஆன்ம நிதலக்கு  உயரகித்ாம். 
சைாைைமாை கைய்வீகத்து்டன்  இத்ணநது இருப்பைாக 
உ்ணரகித்ாம், உன்ைை ஆன்மீக ஸத்வம் அத்டயப் கபறுகித்ாம். 

’நான் உைக்குள், நீ எைக்குள்’ என்் ைத்துவத்தை  ஸ்ரீ 
ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி   வாழ்நது காடடிைார. விஷணு 
சஹஸ்ரநாம பாராய்ணம் கசய்யும்படி அவர ைரும் ஒரு  துளி  
கைய்வீக ஊக்கம் கூ்ட ஆயிரக்க்ணக்காை சாய் பக்ைரகதை 
மிகப்கபரிய ஆபத்துக்களில் இருநது காப்பாறறியிருக்கி்து. 
யைாரத்ைமாக, எளிய  வாழ்வு வாழ்நது காடடிய ஸ்ரீ சிவதநசன் 
ஸ்வாமிஜி பண்த்டக் காலத்து ரிஷிதய நமக்கு நிதைவூடடி 
ைார. அவர நாம ஜபம் கசய்து காடடி முன்னுைார்ணமாகத் திகழ்நைார.

பாபா கி்ணற்டியில் அமரநது ைன்னுத்டய கு்டதல 
அடிதயாடு கவளிதய எடுத்து  அதை துணி துதவப்பது தபால 
சுத்ைம் கசய்வார. அவரது இநை ’தைாத்தி-தபாத்தி’  தயாகாவும் 
சரி, கநைலில் கைாங்க வி்டப்பட்ட பலதகயில் நான்கு 
எண்க்ணய் விைக்குகள் எரிய, எத்டதய இல்லாைவராகக் 
கண்ணு்ங்குவதும் சரி, அவதர  பரபிரம்மமாகக் காடடு 
கின்்ை. ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி, ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி,  
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ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி மூவரும் அரும்பாடுபடடு சூடசும 
சத்தியத்தை தைடிைாரகள். பாபா வழிகாடடியபடி ’ைக்ஷி்ணா’ 
நா்ணயத்தின் இரு பக்கங்கள் தபான்் நம்பிக்தகயும் 
கபாறுதமயும் - அறிதவ வி்ட - நம்பகமாை அணுகுமுத் 
என்று அவரகள் வாழ்நது காடடி நிரூபித்ைாரகள். சாய் பாபா மீது 
நம்பிக்தக தவத்து அவரி்டம் பக்தி கசலுத்தி வநைால் எநை 
ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் தபாதும் ’இருப்பது எது’ என்பதை 
நமக்கு காடடித் ைரும்;  நிச்சயமாக ’இருக்க தவண்டியது எது’ 
என்பதை அல்ல.

இநை  புத்ைகத்தை கவளியி்ட ந்டநதுள்ை முயறசிதயப் 
பாராடடுகித்ன். எத்ைதைதயா பக்ைரகள் ஆன்மீக தமனிதல 
அத்டவாரகள் எை எதிரபாரக்கித்ன். 

ஸ்ரீ சாய் பாபாவும் மும்மூரத்திகைாை  ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி, 
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி,   ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி ஆகிய 
கபரிதயாரகளும் நம் அதைவருக்கும் அருள் புரியடடும். 

- ்டாக்்டர ஜி. ஆர. விஜயகுமார

டாகடர் ஜி. ஆர். விஜயகுமார்
பல்தவறு சாய் பத்திரிதககளில் 1977 முைல்  அவர  

எழுதி வரும் கடடுதரகள், கவிதைகள்  வாயிலாக ்டாக்்டர  
ஜி. ஆர. விஜயகுமார (பி்ப்பு 1949) சாய் பக்ைரகளுக்கு 
அறிமுகமாைவர. ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ணன் சுவாமிஜியால் 
சாய் மாரக்கத்திறகு ஆறறுப்படுத்ைப் பட்டவர. 1977 ல் 
இருநது 2016 வதர அவர சாய் ஆன்மீக தமயத்து்டன் 
இத்ணநது இருநைார. ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி பறறி அவர 

எழுதிய புத்ைகம் 13 கமாழிகளில் கமாழிகபயரப்பு கசய்யப்படடுள்ைது. 
’லவிங் காட’ என்் சாய்பாபா பறறிய அவரது இன்கைாரு புத்ைகம் புது 
டில்லி ஸ்க்டரலிங் நிறுவைத்ைால் கவளியி்டப்பட்டது. தைசிய அைவில் 
விறபதையில் சாைதை பத்டத்ைது என்் புகழ் கபற்து. இவர எழுதிய 
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ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜியின் வாழ்க்தக வரலாறு  நூலுக்கு The Profile 
Of Greatness என்று கபயர. ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜியி்டமும் இவர அன்பு 
பூண்்டவர. ஆங்கிலத்திலும் கன்ை்ட கமாழியிலும் 23 நூல்கள் எழுதியுள்ை 
இவர எழுதிய 2,000 க்கும் தமறபட்ட கடடுதரகள் பிரசுரமாகியுள்ைை. 

கபங்களூரு பல்கதலக்கைகத்தில் எம்.பி.பி.எஸ்., எம். டி பட்டங்கள் 
கபற் ்டாக்்டர விஜயகுமார ஸ்ரீலங்காவிலும் ்டாக்்டர பட்டம் 
கபறறுள்ைார. இது ைவிர ஊட்டச்சத்து இயல், கைாழிலக ஆதராக்கியம் 
இரண்டிலும் பட்டதமறபடிப்பு டிப்ைதமா கபறறுள்ைார. முன்ைணி தமாட்டார 
கைாழிலகமாை அதசாக் தலலண்டின்  மருத்துவ தசதவத் துத்யில் 
ைதலதமப் பைவி வகித்து ஓய்வு கபற்வர இவர.  பணி ஓய்வுக்குப் பி்கு 
2007 முைல் ராஜீவ் காநதி ஆதராக்கிய பல்கதலக்கைகத்தின் மதிப்புறு 
தபராசிரியர பணியிலும் All India Institute Of Local Self Government 
அதமப்பின் ககௌரவ முைல்வர பைவியிலும் தசதவ கசய்ைார. 

பல்தவறு விருதுகள் கபற்வர ்டாக்்டர விஜயகுமார. 2015 ல் 
என்சிஇஆரடி அதமப்பின் ராஷடர பூஷண் விருது; எய்டஸ் ைடுப்பு 
பணிக்காக யுஎஸ்எய்ட அதமப்பின் சரவதைச விருது; 107 முத் 
ரத்ைைாைம் கசய்ைைறகாக குடியரசுத் ைதலவரின் ைங்கப் பைக்கம் 
ஆகியதவ குறிப்பி்டத்ைக்கதவ. 1988 முைல் 2007 வதர ஆஷலி நியூஸ் 
என்் நிறுவைப் பத்திரிதக ஆசிரியராக பணிபுரிநை தபாது இருமுத் 
’ைதல சி்நை எடிட்டர’ விருது கபற்ார. 1986 முைல் 2016 வதர 
29 வரு்டங்கள் ’சாய்பாைாைநைா’ பத்திரிதகயின்  நிரவாக ஆசிரியர 
கபாறுப்பில் கசயல்பட்டார. 

பல்தவறு நாடுகளுக்கு அவர கசன்று வநதுள்ைார. ஆசிரியப் 
பணியில்  அவருக்கு மிகுநை விருப்பம்.  இன்றும் கூ்ட மா்ணவரகள் 
மத்தியில் இவர தநரம் கசலவிடுவதைப் பாரக்கலாம். நூலாசிரியராகவும்  
சாய் பக்தையாகவும் விைங்கிய இவரது மதைவியார சீைா, 2010 ல்  
பாபா திருவடிகதை அத்டநைார. இரு புைல்வரகள்  - ரகு, சாய் பிரசாத் - 
கமன்கபாருள் கபாறியாைரகள். திரும்ணமாகி நல்வாழ்வு ந்டத்துபவரகள். 
’நல்லபடியாக வாழு, நல்ல கசயல் கசய்’ என்பதை இவர வாழ்வின் ைாரகம்.
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ஸ்ரீ புட்டண்ணா

ைறதபாது வயது 92 ஆகும்  
ஸ்ரீ புட்டண்்ணா (தக.எஸ். நாகராஜராவ்)  
ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி, ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜி ஆகிதயார கசய்துவநை 
மாகபரும் பணிகதை தநரில் கண்டு 
அதுபறறி அறிநது தவத்துள்ை ஒரு 
சிலரில் ஒருவர. இவரது ைாய் மாமா எம். 
சுப்பராதமயா 1953 ல் இவதர சாய்பாபா 

மாரக்கத்திறகும் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜிக்கும் அறிமுகம் 
கசய்து தவத்ைார. 

கமடரிக் வதர படித்ை புட்டண்்ணா பாரை அரசின் மத்திய 
சில்க்  தபாரடில்  பணியில் அமரநைார. எழுத்ைராகப் பணி 
கைா்டங்கிய அவர விதரவில் அதிகாரியாக உயரநது நறகபயர 
எடுத்ைார. ஏதை எளியவரகதை பரிவு்டன் ந்டத்திைார. அவரகள் 
இவதர மகான் என்று ககாண்்டாடிைாரகள். சில்க் தபாரடில்  
ைைது பணிக்காலம் முழுதும்  ஸ்ரீ புட்டண்்ணா அப்பழுக்கற் 
முத்யில் கசயல்பட்டார. எவரும் அவருக்கு பரிசு ககாடுத்து 
ஆதச காட்டதவா சிக்க தவக்கதவா முடியாது. 

மும்தபயில் பணியாறறிய காலத்தில் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜி பல முத் தநரில் வநது பாரத்து  புட்டண்்ணாவுக்கு 
ஆசிவைங்குவது உண்டு. அநை நாடகளில் இவர ஸ்ரீநரசிம்ம 
ஸ்வாமிஜியு்டன் சாய் பிரச்சார பணியிலும் ஈடுபட்டார.  
1986ல் பணிஓய்வு கபற் பி்கு சாய் தசதவயில்  
முழுதமயாக ஈடுபடுவைறகாக கபங்களூரு தியாகராஜநகரா 
பகுதியில் வசிக்கலாைார. புட்டண்்ணா சாய் பாபாதவ நாடிச் 
கசல்ல வில்தல. ஆைால் சாய்பாபா ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜி வடிவில் வநது ைைது அருதை மனிைகுலத்திறகு 
வைங்குவதில் இவதர ஒரு கருவியாக்கிக் ககாண்்டார.  இவரது 
பஜதை, நாமஜபம், சாய்பாபா பூதஜ, சத்தியநாராய்ண பூதஜ 
இவற்ால் ஏராைமாை பக்ைரகள் இவரி்டம் ஈரக்கப்படடு 
இவதர கபருமதிப்பு்டன் “ஸ்ரீ புட்டண்்ணா குருஜி” என்த் 
அதைக்கலாைாரகள். பல சித்திகள் இவரது ஆத்ணக்காக 

இநத நூல் ஸ்ரீ புட்டண்ணா அேரகளின் அன்்ான ஆசியு்டன் வேளியாகிறது. 
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காத்திருநைை  இவதரா அவறறுக்காக ஏங்கவும் இல்தல, 
அவறத் பயன்படுத்ைவும் இல்தல. அன்்ா்டம் பூதஜ 
கசய்வார; அைன்பி்கு ’சாயி ஸத் சரிை’ பாராய்ணம் கசய்வார. 

அவர 1986 - 2004 ல் லலிைா சகஸ்ரநாமம், ’ஓம் சாய் ஸ்ரீ 
சாய் கஜய கஜய சாய்’ என்் சாய்  நாம கஜபம்  ஆகியவறறின்  
பாராய்ணத்தை அறிமுகப்படுத்திைார. நாம ஜபத்தை லிகிை 
கஜபம் ஆகவும் எழுதி வர பயிறசி ககாடுத்ைார.  அவர உலக 
வைக்கப்படி படிப்பாளி அல்ல.ஆைால் கன்ை்டத்தில் அவர 
எழுதிய 15 நூல்களிலும் ைத்துவ ஞாைமும் ஆன்மீகச் கசறிவும் 
மிளிரகின்்ை. அவர கபரிய தபச்சாைர அல்ல. ஆைால் அவரது 
வாரத்தைகளில் தநரதமயும் பக்தியும் பதிநதிருநைை. 

2004 ல் ’சாய்ஸ்பநைைா சத்சங்’ என்் அதமப்தப நிறுவிைார 
புட்டண்்ணா. விஷணு சஹஸ்ரநாமம், சாய் நாம கஜபம் 
இவறறின் வாயிலாக சாய் பிரச்சார பணி தவககமடுத்ைது. 
’ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி கஜய கஜய சாயி’ கஜபத்தை ஒரு தகாடி 
முத் லிகிை கஜபமாக எழுைச் கசய்து அதை மல்தலஸ்வரம் 
மநதிரின் அஸ்திவாரம் ஆக்கிைர. தமலும் ஒரு 5 தகாடி ’ஓம் 
சாயி ஸ்ரீ சாயி கஜய கஜய சாயி’ நாமாக்கதை லிகிை கஜபம் 
ஆக்கி கன்னியாகுமரி சமுத்திரத்தில் சங்கமிக்க கசய்ைார.

அவரது மகத்ைாை சாைதை என்்ால் பல்தவறு 
மாநிலங்களில் பல ஊரகளில் விஷணு சஹஸ்ரநாமத்தை 9 
தகாடி முத் பாராய்ணம் கசய்யச் கசய்ைதுைான். ைவிர 1,000 
விஷணு சஹஸ்ரநாம தஹாமங்கதை ந்டத்தியிருக்கி்ார. 
இவரது சாைதைகளுக்காக இவருக்கு ககௌரவ ்டாக்்டர பட்டம் 
2017 ல் அளிக்கப்பட்டது.

சாய் பாபாவும் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண  ஸ்வாமிஜியும் 1953 ல் 
அவருக்கு ஆசி வைங்கியதையடுத்து  புட்டண்்ணா ஷீரடிக்கு 
பலமுத் கசன்று வநதுள்ைார. அதைக ஊரகளில் சாய் மநதிர 
கடடுவைறகு உைவி அளித்துள்ைார. 2014 ல் புட்டண்்ணா 
கு்டல்வால் கடடி, அடிவயிறறு உள்சுவர கைாறறு இவற்ால் 
உயிதர பறி தபாகும் நிதலக்குச் கசன்று மீண்்ட சம்பவம் 
ந்டநைது. கபங்களூரு பா்ணசங்கரி மூன்்ாவது ஸ்த்டஜ் 
பகுதியில் புட்டண்்ணா ைமது மதைவியாரு்டனும் மகனு்டனும் 
தபரனு்டனும் வசித்து வருகி்ார.
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அதைவராலும் அன்பு்டன் ‘சாய் 
நாகராஜன்’ என்று அதைக்கப்படுபவர 
உடுமதலப்தபடத்டதயச் தசரநை 
ஸ்ரீ நாகராஜன். அவர ைமிைகத்தின் 
சாயி  பக்ைரகளித்டதய பரவலாக 
அறியப்பட்டவர, மதிக்கப்பட்டவர. 
பக்தியில் ஊறிய நடுத்ைர வரக்க ைமிழ்க் 

குடும்பத்தை தசரநை இவர, ைமிைக அரசின் 
விவசாயத்துத்யில் கண்காணிப்பு 

கபாறியாைராக (எஸ் இ) உயரநைார என்்ால் அவரது சுயமாை 
உதைப்பும் தநரதமயும் அரப்பணிப்புதம கார்ணம். 35 
ஆண்டுகள் அரசுப் பணி புரிநைபின் 2018 ஜூன் மாைம் பணி 
ஓய்வு கபற்ார 2018 நவம்பரில், 58வது வயதில் அகால 
மர்ணமத்டநைார. அவர மதைவியார தரவதி.  இநை அன்பு 
ைம்பதிக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் உண்டு.

ஸ்ரீ நாகராஜனின் அறிவாற்ல் உன்ைைமாைது. அவர 
ஒரு ஆன்மீகவாதி. சாய்பாபாவின் ’நாம சரண்’, தியாை பக்தி 
இவறறில் தைாய்நைவர. தவைாநைம் கற்வர. அதுதபால மற் 
ைத்துவ ஞாை நூல்கதையும் கற்றிநது ைைது சாய் பக்திதய 
வலுப்படுத்திக் ககாண்்டார. சத்தியம், அன்பு, ஆைநைம் 
ககாண்்டார. ஆன்மீகத்தில் அவர பரநை வாைம் தபால. 
பக்தியில் அவர ஆழ்நை சமுத்திரம் தபால. சாய்பாபாவி்டம் 
அவர ககாண்்ட பக்தி அதைவதரயும் கவரநைது.

உடுமதலப்தபடத்டயில் அதமநதுள்ை ஷீரடி ஸ்ரீ அைநை 
சாய்பாபா தகாயிலுக்கு பிரைாைமாை நிறுவைர நாகராஜன். 
தகாயில் கட்டப்பட்ட காலம் கைாடடு ஐநது ஆண்டுக் 
காலம் ைைது  கத்டசிநாள் வதர  ஆலய நிரவாகக் குழு 
தசரமைாக இருநது கசயல்பட்டார. உடுமதலப்தபடத்ட 
நகரவாசிகளுக்கும் சுறறுவட்டார மக்களுக்கும் சாய்பாபாவின் 
அருள்வாக்கு எட்டச் கசய்ைார. ஷீரடி சாய்பாபாவின் 

இந்த சணாய் பக்தர் நினைவணாக 
இந்த நூல்

தக. நாகராஜன் 
1960 - 2018
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பாைாரவிநைத்தை சரண் அத்டயும் பாதைதய பக்ைரகளுக்கு 
காண்பித்து வநை அயராை ஊழியர அவர. சமூக தசதவ, பணிவு 
இதவ அவரது அத்டயாைங்கள். டிரஸ்டிகள், ைன்ைாரவத் 
கைாண்்டரகள், பக்ைரகள் இத்ணநது உடுமதலப்தபடத்ட 
தகாயிதல மிக சி்ப்பாக நிரவகிக்கி்ாரகள். அது ைவிர 
ஏராைமாை சமூக தசதவகளும் அங்தக நத்டகபறறு வருகி்து

ஷீரடி சாய்பாபா தமல் நாகராஜன் ககாண்்ட பக்தி பின்பற்த் 
ைக்கது. கபங்களூரு பு்நகரப் பகுதியாை தகதுஹள்ளியில் 
துவாரகாமயி சாய் மநதிர அதமத்ை பிரைாை நிறுவைரகளில் 
அவரும் ஒருவர. சாய்பாபாவின் பளிங்குச் சிதல ஒன்த் 
2018 ஆகஸ்டில் ககாண்டு வநை அவர, விக்கிரக பிரதிஷத்ட 
குறித்ை ச்டங்குகதையும் வழிபாடத்டயும் முத்யாக 
ந்டத்துவைறகு கபருமுயறசி எடுத்துக் ககாண்்டார. ஆைால் 
மண்்டல பூதஜ நாளுக்கு முன்ைைாகதவ அவர சாய்பாபாவின் 
திருப்பாைங்கதை கசன்்த்டநது விட்டார.

பணி ஓய்வுக்கு பி்கு உடுமதலப்தபடத்டயில் உள்ை 
சாய்பாபா தகாயிலிதலதய அவர ைைது கபரும்பாலாை 
தநரத்தை கசலவிடடு வநைார. பலமுத் ஷீரடிக்கும் கசன்று 
வநைார. அகநதை அகல தவண்டுமாைால் அைறகாை 
முக்கியமாை சாைதைகளில் ஒன்று சாயி பஜன்களில் 
ஈடுபடுவது என்பது அவரது வலுவாை நம்பிக்தக. அது 
சத்குருதவாடு நம்தம சங்கமிக்க கசய்கி்து என்பார. பஜதை 
என்்ால் அவருக்கு மிகவும் பிடித்ை விஷயம்.  பல சாயி 
பஜன்களில் அவர பாடுவதும் உண்டு. 

 சாய் நாகராஜதை நிதைத்ைாதல ’குருதவ சர்ணம்‘ 
என்் கசாறக்ா்டர ைான்  மைதில் பளிச்சிடும்.  நாள் 
முழுதும் சைாகாலமும் குருதவ சர்ணம் என்று ைான் அவர 
உச்சரித்துக்ககாண்த்ட இருப்பார. அவர அகால மர்ணம் 
அத்டநைாலும் சாய்பாபா பக்ைரகளின் இையங்களில் அவர 
என்க்ன்றும் நிதலத்திருப்பார.
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ஸ்ரீ ்தத்த குரு பரமபனர
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கணாஞ்சி 
கணாமககணாடி பீ்டம  
சஙகரணாசசணார்்ணார் ஸ்ரீ 
சநதிரகசககரநதிர 
சரஸவதி ஸவணாமிகள் 
(மகணா பபரி்வணா) 

ஷீரடி 
திருத்தலததில் 

இருந்தபடி 
அருளணாடசி பசய்்த 

ஸ்ரீ ஷீரடி சணாய்பணாபணா 

எளி் வ
ணாழகனக வ

ணாழந்த இ
ரு ஆ

ன்மிக இ
ம்ஙகள்
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ஸ்வாமிஜி ரம்ண மகரிஷி 
பறறி 1929ல் ‘ஆத்ம ைரிசைம்’ 
என்் நூல் எழுதி அவதர 
உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்திைார. 
இது அவரது 25% பங்களிப்பு. 
1936ல் உபாசனி மகராஜ் பறறி 

‘சாதகாரி மகான்’ என்் நூல் எழுதி 
அவதர அறிமுகப்படுத்திைார. 
இது அவரது இன்கைாரு 25% 
பங்களிப்பு. 1936 முைல் 56 வதர 
சாய்பாபா பறறி நூல் எழுதி, 
கசாறகபாழிவுகள் நிகழ்த்தி, 
கைா்டரபுகள் கசய்து அவதர 
உலகறியச் கசய்ைார. இது அவரது 
எஞ்சிய 50% பங்களிப்பு. 

ஸ்வாமிஜி ஷீரடி பூஜாரி 

ஸ்ரீ நரசிமம ஸவணாமிஜி
அறிமுகம

களுக்கு தவை முத்ப் படி 
‘பூஜாவிதி’ கறறுக்ககாடுத்ைார. 
விஸ்ணு சகஸ்ரநாம பாராய்ணம், 
மூன்று ஆரத்திகள் இவறத் 
அறிமுகப்படுத்திைார. பக்தி 
பூரவமாக அஷத்டாத்ைரம் 
இயறறிைார. சாய் சகஸ்ரநாமமும் 
இயறறிைார. 

தகாயம்புத்தூரில் 1943 ஜைவரி 
7 அன்று ஒரு ராஜநாகம் வநது 
பக்ைரகளுக்கு ஆசி வைங்கிவிடடு 
புறறு ஒன்றில் மத்நைது. 1944ல் 
நாகசாயி மநதிர நிரமாணிக்கப் 
பட்டது. கபாதுமக்கள் நிதியுைவி 
கசய்ைாரகள். ஏ.பி.சாரி சி்ப்பு 
முயறசி கசய்ைார. நரசிம்ம 
ஸ்வாமிஜி சாய்பாபாவின் அருள் 
வாக்குகதை முன்னின்று பரப் 
பிைார. சாயி இயக்கப்பணி விறு 
விறுப்பாக வைரநைது.

ஸ்வாமிஜி 1956 அக்த்டாபர 
19 ம்தைதி அதிகாதல 3.45க்கு  
சமாதியத்டநைார. அன்று 
கபௌர்ணமி. ைைக்கு நிதைவி்டம் 
கட்டக்கூ்டாது என்று அவர 
கசால்லியிருநைார. எைதவ 
கபசன்ட நகர கபாது மயாைத்தில் 
ைகைம் ந்டநைது. சுத்ைாைநை 
பாரதியார, ஸ்வாமி தகசவய்யா 
ஆகிதயாரின் முன்னிதலயி்ல் 
இறுதி ச்டங்குகள் ந்டநைை. 
82 வயதில் ஸ்வாமிஜி முழு 
பிரக்தஞயு்டன் இருக்கும்தபாது 
உ்டதல நீத்ைார. எநைகவாரு 
தநாதயா வலிதயா இல்தல.   
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ஸ்ரீ நரசிமம ஸவணாமிஜி 

ஸ்ரீ ஷீரடி சணாய் பணாபணாவின் 
அரி் தூ்தர்

இவர் பாரத நாடு நநடுக  ஷீரடி சாயபாபா 
மகிமமகமைப்   பிரசசாரம் நசயதவர். பகதர்களுககு 
ஏறபட்ட அனுபவஙகமை நதாகுத்து நூல் எழுதியவர். 
வவறு பல நூல்களும் எழுதியுளைார். அவறமறைப்  படித்த 
மககள தரிசனம் நசயய ஷீரடி நசல்லலானார்கள. 
ஷீரடியில் இருநத பாபாமவ  இவர் அமனவரும் 
அறியச நசயதார். சமாதி மநதிரில் இவரது 
உருவப்ப்டத்மத நீதியரசர் நரவக திறைநது மவத்தது, 
பாபா பறறி பாரதம் முழுவதும் அறியச நசயவதறகாக 
இவர் வமறநகாண்ட அபார முயறசிககு அஞசலியாக 
அமமநதது. சாயபாபாவின் மகத்தான அருள தூதராக 
வபாறறைப்பட்டவர் இவர்.

கைா்டக்கத்தில் பாபா புகதை ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமி   
பரப்பிைார. பி்கு பாபாவின் பல்தவறு பக்ைரகள்  பிரச்சாரம் 
கசய்ைாரகள்.  அைன் விதைவாக பாரைநாடு முழுதும்,  ஏன், நாலா 
திதசகளிலும் உள்ை நாடுகள் உள்ப்ட  உலககங்கிலும் பாபா 
நன்கு அறியப்பட்டவர ஆகிவிட்டார. அதுதபாலதவ வியப்புக் 
குரிய இன்கைாரு விஷயம், கைாதலதூர மூதலகளில் 

(1874 ஆகஸ்ட 21 - ௧௯௫௬ அக்தபா்டர ௧௯)
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உள்ை சின்ைஞ்சிறு தைசங்களில் கூ்ட ஸ்ரீ சாய்பாபா குறித்ை 
கடடுதரகதை மக்கள் படித்திருக்கி்ாரகள். அத்ைதகய சில  
நாடுகள்: கியூபா (ஹவாைா), தைவான்,  லிதுதவனியா, கபனின், 
ருவாண்்டா. இதவ பூமிப்பநதில் நாலாபு்மும் பரவிக்கி்டக் 
கும் நாடுகள். கைன் கரீபியக் க்டலில் உள்ை தீவு - அதநகமாக 
உலகிதலதய   மிகச் சிறிய தீவு - கசயின்ட  மாரடடின். 
மக்கள் கைாதக   சுமார 38,000 ைான். அநைத் தீவு மக்கள் 
கூ்ட பாபாவின் சான்னித்தியத்தை உ்ணரநதிருக்கி்ாரகள் 
என்பது  பிரமிக்க தவக்கி்து. அதையும் வி்ட குத்நை 
மக்கள் கைாதக ககாண்்ட குராக்தகா தீவு கைன் கரீபியக் 
க்டலில் கவனிசுதவலா  கதரதய அடுத்து அதமநதுள்ைது. 
அநை சின்ைஞ்சிறு தீவுநாடடு மக்களும் கூ்ட  பாபா பறறிய 
கடடுதரகதைப் படிக்கி்ாரகள். பாபா க்டவுள் அவைாரம் 
என்பைால் உலகிலுள்ை எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா மக்களும் 
அவதர  அறிநதிருக்கி்ாரகள், அவதர உ்ணரநதிருக் 
கி்ாரகள் -  இப்படி இநை அதிசயத்திறகு  விைக்கம்  கசால்லமுடியும். 

நரசிம்மன் (பின்ைாளில் ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமி என்று 
அறியப்பட்டவர) ைமிழ்நாடடின் அன்த்ய தகாயம்புத்தூர 
மாவட்டம் பவானி நகரில்  ஆச்சாரமாை அநை்ணர குலத்தில் 
பி்நைது 1874 ஆகஸ்ட 21ம் தைதி. அவரது கபறத்ார 
கவங்க்டகிரி ஐயர - அங்கிச்சி அம்மாள். அவர படிப்பில் 
படுசுடடியாக விைங்கிைார. தசலத்தில் கமடரிக் தைறிைார 
பி்கு கசன்தை கசன்று பி.ஏ,  பி.எல் பட்டங்கள் கபற்ார. 
1895 ல் தசலம் திரும்பிய அவர அங்கு வைக்கறிஞராகப் பதிவு 
கசய்துககாண்டு அங்தகதய வக்கீல் கைாழிலில் ஈடுபட்டார. 
ஏதை எளிய மக்கள் அைாவசிய வில்லங்கத்தில் சிக்கி 
ஏராைமாக ப்ணச்கசலவு  கசய்து அவதிப்படுவதை எதிரத்ைார.  
அவர சுபாவதம அப்படி. எைதவ  கசலவு இல்லாமல் சமரசம் 
கசய்து தவத்தை நித்ய வைக்குகதை தீரத்து தவப்பதில் 
முக்கிய பங்காறறிைர. ப்டாத்டாபம் இல்லாை அவரது  
எளிதம, தநரதம,  பதராபகாரப் பண்பு  ஆகியவற்ால் 
மக்கள் அவதர கவகுவாகப் பாராடடிைாரகள், உயரவாக 
மதித்ைாரகள். அவர தசலம் நகராடசி தசரமன் ஆைார. அவரது 
அரிய சட்ட நிபு்ணத்துவம், வைக்குகளில்  அவர  காடடிய 
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கைள்ைத் கைளிவாை வாைத் தி்தம, இவற்ால் அவர புகழ்  
பரவியது,  கவறறிகள்  குவிநைை. வைக்குகளு்டன் ஏராைமாை 
கடசிக்காரரகள் அவதர நாடி வநைாரகள்.  அபரிமிைமாக  
வருமாைம்  வநைது. சமுைாயத்தில் அபார கசல்வாக்கு   
ஏறபட்டது. அவரது மதைவியார சீைாலடசுமி அம்மாள் 
புைல்வரகளும்  புைல்விகளும் சூை வசதியாை  குடும்ப 
வாழ்க்தக ைநை  மகிழ்ச்சியில் திதைத்ைார. ஆைால் சமயப்பறறு  
உள்ைவராக, பக்தி மிக்கவராக விைங்கிைார. ஏதை எளிய 
மக்களுக்கு உைவும் எண்்ணம் ககாண்்டவராகத் திகழ்நைார.

ஏராைமாக கசல்வம் தசரத்ைாலும் கபாதுத் கைாண்டு புரிவதில் 
ஸ்ரீ பி.வி நரசிம்ம ஐயருக்கு நாட்டம் இருநைது. அரசியலிலும் 
ஈடுபாடு ககாண்்டார. பால கங்காைர திலகதரப் தபாறறிய 
அவர திலகர அடிகயாறறி ந்டநைார. கபாதுத்கைாண்டில் 
அவருக்கு இருநை அபார நாட்டத்தை அங்கீகரிக்கும் விைத்தில் 
1912 - ம் ஆண்டு கசன்தை சட்ட தமலதவ உறுப்பிைராக  
நியமிக்கப்பட்டார. 1920ம் ஆண்டு வதர அவர இநைப் 
பைவிதய வகித்ைார. சட்ட தமலதவயில் ைமிழில் உதர 
நிகழ்த்திய முைல் இநதிய உறுப்பிைர அவர. ஸ்ரீமதி அன்னி 
கபசன்ட அம்தமயார கைா்டங்கிய தஹாம் ரூல்  லீக் கடசியின் 
உறுப்பிைராகி தீவிரமாக கசயல்பட்டார. பாரைத்திறகு 
ைன்ைாடசி தவண்டும் என்று இங்கிலாநது மக்கள் மத்தியில் 
வாதிடுவைறகாக இங்கிலாநது அனுப்பப்பட்ட மூன்று தபரில் 
இவர ஒருவர. நரசிம்ம ஐயரின் சமகாலத்ைவரகைாை முன்ைணி 
தைசியத் ைதலவரகள் ராஜாஜி என்று அதைக்கப்பட்ட  
ஸ்ரீ சி. ராஜதகாபாலச்சாரி, ஸ்ரீ விஜயராகவாச்சாரி ஆகிதயார.  
அவரகள் இருவருதம தசலத்தைச் தசரநைவரகள். கசன்தை 
மாகா்ணத்தின் கபாதுவாழ்வில் புகழ்மிக்க பிரமுகராைார 
நரசிம்ம ஐயர.  அவர எங்கு உதரயாறறிைாலும் தகடக 
கபருநதிரைாக மக்கள் கூடிவிடுவாரகள்.

அவருத்டய குைநதைகள் கஜயராம், சாவித்ரி ஆகிய 
இருவரும் தைாட்டத்தில் விதையாடிக் ககாண்டிருநை தபாது 
ைறகசயலாக கி்ணறறில் விழுநது மூழ்கி இ்நைது அவரது 
குடும்பத்திறகுப் தபரிடி, அவருக்குப் தபரதிரச்சி. இது 1921ல். 
இநை சம்பவத்திறகு பின்ைர, அவர ைைது லாப கரமாை வக்கீல் 
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கைாழிதலக் தகவிடடு அரசியல், சமூக ந்டவடிக்தககளில் 
இருநதும் விலகிைார. மற் மகன்கதைப் படிக்க தவத்திருநைார, 
அவரகள் கபாருைாைார ரீதியாக கசாநைக் காலில் நிறகத் 
கைா்டங்கியிருநைைர. அவரது மற் புைல்விகள் ராஜலடசுமி, 
சாரைாமயி ஆகிதயாருக்கு ஏறகைதவ திரும்ணமாகி வாழ்வில் 
கசடடில் ஆகியிருநைைர. குடும்ப, கபாது விவகாரங்களில் 
பறறில்லாைவராக மாறிைார அவர; லக்ஷமிநாராய்ணர தகாயில் 
திருப்பணிதய ஏறறு ந்டத்தி முடித்ைார. 

அைன்பி்கு 1925 ல் ஆன்மீக வாழ்க்தகயில் ஈடுபடுவைறகாக 
சத்குரு ஒருவதர நாடி வீடத்ட விடடுப் பு்ப்பட்டார.  இநை 
திதசயில் அவர தமறககாண்்ட முயறசிகளில் புனிை ஜகத்குரு 
சநதிரதசகர பாரதி ஸ்வாமிகதை சிருங்தகரியில் சநதித்ைார. 
திருவண்்ணாமதலயில் (ரம்ண மகரிஷி எை பிரபலமாக 
விைங்கிய) 'பிராம்ண ஸ்வாமிதய' சநதிக்கும்படி அவர 
அறிவுதர கூறிைார. அைன்படி அவர திருவண்்ணாமதல 
கசன்று, 3 ஆண்டுகைாக குதக ஒன்றில் ரம்ணரு்டன் 
ைங்கிைார. 'நான் யார?' என்று தியானித்ைபடி தவைாநை 
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடடிருநைார.  திருவண்்ணாமதலயில் 
ைங்கியிருநை தபாது அவர ’சுயம் கண்டு்ணரைல்’ (Self 
Realisation) என்னும் ைதலப்பில் ரம்ண மகரிஷியின் 
வாழ்க்தக வரலாறத் ஆங்கிலத்தில் எழுதிைார. இநை 
புத்ைகம் மூலம், ரம்ணா மகரிஷி நாடடின் பல பகுதிகளிலும் 
ஐதராப்பாவிலும் அகமரிக்காவிலும் அறியப்பட்டார. அைன் 
விதைவாக ஐதராப்பாவிலும், அகமரிக்காவிலும் இருநது 
எத்ைதைதயா ஆன்ம சாைகரகள் திருவண்்ணாமதலதய 
நா்டலாைாரகள். ரம்ணதர இவ்வாறு  அவர கவளி உலகிறகு 
அறிமுகப்படுத்திைார. ரம்ண மகரிஷிதய நா்டறியச் கசய்ைதில் 
நரசிம்ம ஸ்வாமிஜியின் 25% பங்களிப்பு கார்ணம். 

பின்ைர ஒன்பது மாைங்கள் வதர ஹூப்ளியில் சித்ைாரூ்ட 
ஸ்வாமிஜியு்டன் ைங்கிைார. சித்ைாரூ்டர 1929 இல் சமாதி 
அத்டநைார. பின்ைர அவர பண்்டரபூர கசன்று 18 மாைங்கள் 
விட்டலதை வ்ணங்கிைார. அைன் பின்ைர புத்ண அருதக 
தகடகாம் கசன்று சத்குரு நாராயண் மகாராதஜ சநதித்ைார. 
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அஹமத்நகர அருகிலுள்ை கமஹராபாத் கசல்லும்படி அவர 
அறிவுறுத்திைார. அவர அங்கு கசன்று கமஹர பாபாவு்டன் 
ைங்கியிருநைார, ஆைால் கமஹர பாபா ஏறகைதவ கமௌைம் 
ஏறறுவிடடிருநைார. 'வ்டக்கில் கசல்' என்று ஒரு ஸ்தலடடில் 
எழுதிக் காடடிைார கமஹர பாபா. சாதகாரிவாசியாை ஸ்ரீ 
உபாசனி மகராஜ், பாபாவின் சீ்டர. பின்ைர ஸ்ரீ நரசிம்ம 
ஸ்வாமிஜி 1933 ல் உபாசனி பாபாதவச் சநதிக்க சாதகாரி 
கசன்்ார.  அங்கு உபாசனி மகாராதஜ சட்டப்பூரவ புதிர 
ஒன்றிலிருநது காப்பாற் தவண்டியிருநைது.  கபண்கள் தவை 
ச்டங்குகதை கசய்ய இயலதவண்டும் என்பைறகாக ஒரு 
சமூக சீரதிருத்ைமாக உபாசனி அறுபது இைம் கபண்கதை 
திரும்ணம் கசய்து ககாண்்டார. இது ஒரு சமூக தநாக்கத்து்டன் 
கசய்யப்பட்டது. பாலியல் மகிழ்ச்சிக்காக அல்ல. உபாசனிக்தகா 
வயது சுமார 65. ஆைால் சமுைாயம் அவரது பலைார ம்ணத்தை 
ஏறறுக்ககாள்ைவில்தல. இரண்டு கபாது நல வைக்குகள் 
ைாக்கல் கசய்யப்படடிருநைை. இநை சட்ட தமாைலில் உபாசனி 
மகாராதஜ ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி ஆைரித்து வாதிட்டார. 
1936 இல் வைக்குகள் ைள்ளுபடி கசய்யப்பட்டை. அைறகுள் 
உபாசனியின் வாழ்க்தக வரலாறத் ’சாதகாரி மகான்' என்் 
ைதலப்பில் புத்ைகமாக கவளியிட்டார. உபாசனி மஹாராதஜ 
இவ்வாறு கவளி உலகிறகு அவர அறிமுகப்படுத்திைார. இது 
ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜியின் 25% பங்களிப்பு.

ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி ைைது வாழ்க்தக எநை தநாக்கமும் 
திதசயுமின்றி ந்டநதிருப்பைாக உ்ணரநைார, அதலச்சல்ைான் 
மிச்சம் என்று தைான்றியது.. அவர ஷீரடி ஸ்ரீ சாயி பாபாதவ 
பறறி உபாசனி பாபா கசால்லக் தகட்டதுண்டு. ஸ்ரீ உபாசனி 
பாபாவுக்கு ஆன்மீக முயறசியில் சாயிபாபா உைவிைார 
என்று அறிநதிருநைார. ஆைால் 1918ல் இ்நை ஒரு புனிைர 
௧௯௩௬ல் ைைக்கு உைவ முடியாது என்று நிதைத்ைைாதலா 
என்ைதவா, ஷீரடிக்குப் தபாக தவண்டும் என்று அவருக்குத் 
தைான்்வில்தல.

ஊர தபர கைரியாை ஒரு பட்டாணியர காடடிய வழியில் தபாய்  
ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி 1936 ஆகஸ்டு 29 அன்று ஷீரடியில் சாய் 
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பாபா சமாதிக்கு கசன்்ார. அதமதியாக நின்று சமாதிதயதய 
பாரத்துக் ககாண்டிருநைார. அவரது வாழ்விதலதய ஆைநைம் 
பரிபூர்ணமாக கபாங்கிய ைரு்ணம் அது. பாபா அவரி்டம் 
கமௌை கமாழியில் தபசி அவருக்கு ஆன்மீக தபரின்பம் 
அளித்ைார. ைான் மகிழ்ச்சியில் திதைப்பைாக அப்தபாது ஸ்ரீ 
நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி கூறிைார.   ைன்ைால் ைாங்க இயலாை 
அைவுக்கு ஆன்மீக ஆைநைம்  பாபாவி்டம் இருநது கித்டத்ைது 
என்றும் கைரிவித்ைார. ஒரு வழியாக சாய்பாபாதவ ைைது 
சத்குரு எை கண்டு்ணரநைார. எநதநரமும் சாய்பாபாவு்டன் 
ஆன்மிகத் கைா்டரபில் ைான் லயித்து வாழ்நது வருவைாகவும் 
அவர உ்ணரநைார.

சுவாமிஜி ஷீரடிக்கு 1936ல் கசன்் தபாது, பின்வரும் 
பாபாவின் பக்ைரகள் வாழ்நதிருநைாரகள்; அவரகளு்டன் அவர 
கைா்டரபு ககாண்்டார: ஷாமா, ைாத்யா, அப்துல் பாபா, லக்ஷமிபாய் 
ஷிண்த்ட, சகுன் தமரு நாயக், பாைாசாதஹப் பாத்ட, பி.வி.தைவ், 
மாரத்ைாண்ட மகாராஜ், ராமச்சநதிர பாடீல், காகா மஹாஜனி 
(லக்ஷமண் கத்ணஷ), லக்ஷமண் மாமா தஜாஷி, பாதகாஜி 
ஷிண்த்ட ஆகிதயார. 1936 க்குப் பி்கு, பல்தவறு இ்டங்களில் 
நீதிபதி எம்.பி.கரதக, நீதிபதி பி.ஆர.அவஸ்தை, ைாஸ் கணு 
மஹராஜ், உபாசனி பாபா, எச்.வி. ஸாடத்ட, தபராசிரியர 
ஜி.ஜி நரதக, ஆர.பி.புரநைதர, ைாதமாைர ஸாவல்ராம் ரஸதை, 
ைத்ைாத்தரய ைாதமாைர ரஸதை, சாய் சர்ணாைநத்ஜி, தகடகாம் 
நாராயண் மஹராஜ், பாபாவின் தீவிர பக்ைரகளுத்டய பிள்தை 
கள் ஆகிதயார. அவரகளி்டமிருநது பாபாதவப் பறறிய மதிப்பு 
வாய்நை ைகவல்கள் தசகரித்ைார. சுவாமிஜி இநை பக்ைரகதை 
ஷீரடியில் சநதித்ைது்டன் அனுபவங்கதைக் தகட்டறிவைறகாக 
பல ஊரகளுக்கும் கசன்்ார. பாபாவின் ஒரு பணியாைராை 
ரகுஜி ஷிண்த்டதவ அவர சநதித்து அவருத்டய 
அனுபவங்கதையும் தகட்டறிநைார. இவ்வாறு சுவாமிஜி 
பக்ைரகளின் அனுபவங்கதை தசகரித்து அவறத் 1941 ல் 
கவளியிட்டார. வியக்க தவத்ை இநை தசதவ மூலம் பாபாவின் 
மகத்துவத்தைப் பறறி வரும் ைதலமுத்கள் அறியச் கசய்ைார. 
இது ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜியின் எஞ்சிய 50% பங்களிப்பு.

1936 வதர, ஷீரடிக்கு வநது ககாண்டிருநைவரகள் 
சிலதர. பத்துப் பன்னிரண்டு தபர இருக்கலாம். சுவாமிஜி 
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தைசத்தின் எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் பாபாவின் கசய்திதயக் 
ககாண்டுகசல்லத் தீரமானித்ைார. அைறகாக பாபாவின் 
வாழ்க்தகப் பணிகதையும் பாபா நிகழ்த்திய  அறபுைங்கதையும் 
அருள்வாக்குகதையும் ஒவ்கவாரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் 
பரப்ப சுறறுப்பய்ணம் கசய்ைார. அநை நாடகளில் வாழ்நது வநை 
- பாபாதவ சநதிக்கும் கபரும் தபறு கபற்வரகைாை, பாபாவின் 
ஆசீரவாைம் கித்டக்கப் கபற்வரகைாை - பக்ைரகளி்டமிருநது 
ைகவல்கதை தகட்டறிவைறகாக முயன்று சிறிது மராடடி 
கமாழி கறறுக் ககாண்்டார. இநை விைமாக, அவர 60 க்கும் 
தமறபட்ட பக்ைரகதை தபடடி கண்்டார, ைகவல் தகட்டறிநைார. 
அவரகளின் உலகியல் வாழ்க்தகயிலும் ஆன்மீக சாைைாவிலும் 
பாபா எப்படிகயல்லாம் அவரகளுக்கு உைவிைார என்பதை 
கைளிவாக கவளிப்படுத்தும் சாய்பாபாவு்டைாை அவரகளின் 
அனுபவங்கதை பதிவு கசய்ைார. சாய்பாபாவின் தீவிர பக்ைராை 
நீதிபதி எம்.பி. கரதக சுவாமிஜிதய அதைத்ைார. அவர 
மூலம் குவாலியரில் நீதிபதி பி.ஆர.அவஸ்தைதய சநதிக்க 
முடிநைது. அவஸ்தை உைவியால் மராடடியில் ‘ஸ்ரீ சாய் சத்சரிைா' 
நூதலயும் சாய் லீலா மாைப் பத்திரிதக இைழ்கதையும் பி் 
மராடடி கவளியீடுகதையும் சுவாமிஜி வாசிக்க முடிநைது. 
அவஸ்தையி்டம் மராடடி கறறுககாண்்ட அவர மராடடி கமாழிப் 
புத்ைகங்கதை படிக்கலாைார.  இவ்வாறு பாபாதவப் பறறி நன்கு 
அறிநதுககாண்்டார. பின்ைர, நீதிபதி எம்.பி. கரதக, நீதிபதி 
அவஸ்தை ஆகிதயாரு்டன் மகாராஷடராவில் பல இ்டங்களில் 
சுறறுப்பய்ணம் கசய்து கபரிய கபரிய கூட்டங்களில் 
ஆங்கிலத்திலும் மராடடியிலும் உதர நிகழ்த்திைார. 1938 - 39 
க்குள் கசன்தை 'சண்த்ட த்டம்ஸ்' பத்திரிதகயில் சாய்பாபா 
பறறி கைா்டர கடடுதர எழுதிைார. அவருத்டய எழுச்சியூடடும் 
கடடுதரகள் சண்த்ட த்டம்ஸ் பத்திரிதகயின் 30 - -40 இைழ்களில் 
(கமாத்ைம் 20,000 பிரதிகள்) கவளியி்டப்பட்டை.

பாரைம் முழுவதும் ஆயிரக்க்ணக்காை பக்ைரகள் பாபா 
பறறியும், அவரது பணி, அவரது அறபுைங்கள் பறறியும் 
கைரிநது ககாள்ை இவ்வாறு அடித்ைைம் அதமக்கப்பட்டது. 
ஆர.பி. புரநைதர, பி.வி. தைவ் ஆகிதயாரி்டமிருநது அவர 
பாபாதவப் பறறிய முழுதமயாை ைகவல்கள் தசகரித்திருநைார; 
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அவரகளுக்கு பாபாவி்டம் ஏறபட்ட அனுபவங்கதைப் பறறியும் 
தகட்டறிநதிருநைார. பாபாவி்டம் நாைா சாதஹப் சாநதைாரகர 
கபற் அனுபவங்கதைப் பறறி நரசிம்ம ஸ்வாமிஜிக்கு இநை 
இரண்டு பக்ைரகளும் கைரிவித்திருநைைர.

இநை எல்லா முயறசிகளின் விதைவாக, 1936 ல் இருநது 
ஷீரடிக்கு மக்கள் அதலயதலயாக வரத் கைா்டங்கிைாரகள். 
முன்கபல்லாம் ஷீரடி கிராமத்திலிருநது சுமார ஒரு ்டஜன் 
உள்ளூர கிராமவாசிகள், சமாதிமநதிரில் ஆரத்தியின் தபாது 
வநது கலநது ககாள்வாரகள். பாபா மகாசமாதி அத்டநைபின்  
உ்டைடியாக ஷீரடி வருதவார அதிகம் இல்லாைைால் 
மசூதிக்கு எதிதர இருநை சகுன் தமரு நாயக்கின்  உ்ணவகம் 
ைறகாலிகமாக மூ்டப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிதல பின்ைர 
ஸ்வாமிஜி கசய்ை பிரச்சார முயறசியின் பின்ைர ஒரு பிஸியாை 
பகுதியாகிவிட்டது.

சாய்பாபாவின் பணி, அறபுைங்கள், அருள்வாக்கு 
ஆகியவறத் மக்களித்டதய பரவச்கசய்யும் கபாருடடு, 
1940 ல் கசன்தை மாகா்ணத்தில் அகில பாரை சாய் சமாஜ் 
நிறுவிைார அப்தபாது அவருக்கு வயது 66. சாய் பக்ைரகளின் 
இல்லங்களுக்கு அவர கசன்் தபாது, அவர அவரகளி்டமிருநது 
நித்ய ைகவல்கள் தசகரிப்பார.  அவரகள் கசால்வதை 
பதிவு கசய்து ககாள்வார. அவறத்த் கைாகுத்து 1940 - -41ல் 
"சாயி பாபா பக்ைரகளின் அனுபவங்கள்" என்் கபயரில் 
ஆங்கிலத்திலும் ைமிழிலும் கவளியிட்டார. பாபாவின் பணி, 
அறபுைங்கள், அருள்வாக்கு ஆகியவறத் தைசம் முழுதும் 
ககாண்டுகசன்் அமர காவியமாை கவளியீடு அது.

ைாஸ்கணு மஹாராஜ், ராவ் பகதூர எம்.்டபிள்யூ.பிரைானின் 
'க்ளிம்ப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிசுவாலிடி', அண்்ணா சாதஹப் 
ைாதபால்கர மராடடியில் இயறறிய  ’சாய் சச்சரிைா’ கவிதை 
நூல் ஆகிய புத்ைகங்கள் பாபாவின் கசய்திகதை பரப்புவதில் 
உறுதுத்ண புரிகின்்ை. சுவாமிஜியும் சாய் பாபா பறறி 
புத்ைகங்கள் எழுதிைார. 'பாபாவின் அறிமுகம்' என்பது 
அவரது முைல் புத்ைகம். 1939 ல் கவளியி்டப்பட்ட 'சாய் 
பாபா யார' என்் நூலும் அவர எழுதியதுைான். 'கவான்டரஸ் 
கசயின்ட', 'சாரட்டரஸ் அண்ட தசயிங்ஸ்', 'காஸ்பல் ஆப் 
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ஸ்ரீ சாய் பாபா' ஆகியதவ அவர எழுதிய பி் நூல்கள்.  
'ஸ்ரீ சாய்நாத் ஸ்மர்ணம்' சமஸ்கிருைத்தில் அவர இயறறியது. 
இது ைமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் கமாழிகபயரக்கப்பட்டது. 
1944ல் சுவாமிஜி 'ஸ்ரீ சாய் சரிை நா்டகம்' என்் கபயரில் ைமிழில் 
ஒரு நா்டகத்தை எழுதிைார. அவர ’ஸ்ரீ சாய் ஹரிகைா’ இயறறி 
யது  சாய் இயக்கத்தை இதசச் கசாறகபாழிவுகள் மூலம் 
பிரபலப்படுத்துவைறகாக.. பின்ைர 1945 ல் 'க்ளிம்ப்ஸஸ் ஆப் 
சாய் பாபா' எழுதி கவளியிட்டார. இநை புத்ைகங்கதைத் ைவிர, 
சாய் பாபா பறறி அவர எழுதிய தவறு பல புத்ைகங்கள் பல்தவறு 
இநதிய கமாழிகளில் கமாழிகபயரக்கப்பட்டை. சாய்பாபா 
ஆராைதைக்காை ஒரு திட்டமிட்ட வழிமுத்தய உருவாக்க 
தவண்டும் என்று அவர நிதைத்ைார. ஏறககைதவ நத்ட 
முத்யில்  இருநை ’அஷத்டாத்ைர’த்து்டன்  'ஸ்ரீ சாய் நாத் பூஜா 
விதி', 'சாய் சகஸ்ரநாமம்' ஆகியவறத் எழுதிைார. இதவ சமஸ் 
கிருைம், ைமிழ், கைலுங்கு, கன்ை்டம் ஆகிய கமாழிகளில் 
கவளியி்டப்பட்டை.

சாய்பாபா இயக்கத்திறகு தமலும் உத்தவகம் அளிப்பைறகாக, 
ஆண்டுதைாறும் அகில இநதிய சாயி சதபகதை ந்டத்துவைன் 
அவசியத்தை அவர உ்ணரநைார. முைலாவது அகில பாரை சாய் 
பக்ைரகளின் மாநாடு 1946 தம மாைத்தில் கசன்தை மயிலாப்பூரில் 
நான்கு நாடகள் நத்டகபற்து.  இருநூறுக்கும் தமறபட்ட 
பிரதிநிதிகளும் பக்ைரகளும் மாநாடடில் கலநது ககாண்்டாரகள். 
ஸ்ரீ மல்சபதியின் மகைாை ஸ்ரீ மாரத்ைாண்ட  மாநாடடில் 
இருநைார.கஷைாய் நகதரச் தசரநை ஸ்ரீ தகசவய்யாஜி தபான்் 
உள்ளூர பிரமுகரகள் பலர கலநது ககாண்்டாரகள். மாநாடடில் 
பங்தகற் பலர சாய் பக்ைரகைாக ைங்கள் அனுபவங்கதை 
விவரித்ைாரகள். முைல் அகில பாரை சாய் பக்ைரகளின் 
மாநாடடுக்குப் பி்கு அடுத்ைடுத்ை ஆண்டுகளில் மாநாடுகள் 
நத்டகப்லாயிை.  ஸ்வாமிஜி அறபுைமாை சக்திகதைக் 
ககாண்டிருநைார. பாபாவின் அருைால் அவர பல தநாய்கதை 
கு்ணப்படுத்திைார. சுவாமிஜியின் உ்டல்நிதலயில்  சரிவு 
ஏறபட்டது. ஸ்ரீ சாய்பாைாைநை ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜியும் ஸ்ரீ 
தகசவய்யாஜியும்  அதிகாரபூரவமாக பின்ைர மாநாடுகளுக்கு 
ைதலதம ைாங்கிைாரகள். 
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1940 ல் சுவாமிஜி 'சாய் சுைா' மாை இைழ் கைா்டங்கி 
ஆங்கிலம், ைமிழ், சமஸ்கிருைம், கைலுங்கு கமாழிகளில் 
கவளியிட்டார. ஷீரடி திருவிைாக்களின் பாணியில், ஸ்ரீ 
ராமநவமி, குருபூரணிமா, பாபாவின் மஹாசமாதி நாள் ஆகிய 
மூன்று வரு்டாநைர விைாக்கதை அவர கசன்தையிலும் பத்து 
நாள் நிகழ்ச்சியாக ந்டத்திைார. இநை நிகழ்ச்சிகளில் பக்தி 
சங்கீைம், பா்டல்கள், சமய கசாறகபாழிவுகள் இ்டம் கபற்ை. 
ஏதைகளுக்கு அன்ைைாைமும் உண்டு. அஞ்சல் அடத்ட 
அைவிலாை பாபாவின் புதகப்ப்டங்கதை இலவசமாக 
விநிதயாகிப்பது சுவாமிஜியால் கைா்டங்கப்பட்டது. அடத்டகள் 
பாபாவின் உதி- பிரசாத் உ்டன் தசரநது வைங்கப்பட்டை. 1954ல் 
ஏதைகளுக்காகவும் குடிதசப் பகுதியிைருக்காகவும் சாய் 
இலவச தவத்தியசாதல, நூலகம், சாய் வித்யாலயா பள்ளி 
ஆகியவறத்த் கைா்டங்கிைார.

ஸ்வாமிஜி எழுதிய புத்ைகங்கதைப் படித்ை பாபாவின் பக்ைர 
கபங்களூதர தசரநை பாப்தபய கசடடி, 1940 ல் ஷீரடியில் 
ஸ்வாமிஜிதய சநதித்ைார. அவரது பணிக்காக ஸ்வாமிஜியி்டம் 
11,458 ரூபாதய கராக்கமாக ககாடுத்ைார. தவறு எதுவும் 
கசால்லாமல் பு்ப்படடுப் தபாய்விட்டார. பாபாவின் வழிகாடடு 
ைலின் படி ஸ்வாமிஜி அநை கைாதகதய சாய்- பிரச்சாரத்தில் 
கசலவிட்டார. 1949 ல், சமாஜம் புரூடீஸ் சாதலயில் இருநது 
தமலாப்பூர, அலதமலுமங்கபுரத்திறகு மாற்ப்பட்டது. கபாது 
மக்கள் நன்ககாத்ட, சாய் நூல்கள் விறபதை இவறத்க் 
ககாண்டு முன் மண்்டபத்தை நிரமாணிப்பைறகாக நிதி 
திரட்டப்பட்டது. அங்கு பாபாவின் ப்டம் நிறுவப்பட்டது, 1952 
ஜூதல 7 குருபூரணிமா நாளில் ஸ்வாமிஜி  பாபா ஆராைதை 
கைா்டங்கிைார. 1953 ல் ஷீரடியில் உள்ைது தபாலதவ ஒரு 
தகாபுரத்து்டன் மநதிர கடடுமாைம் நித்வத்டநைது.

1953 ல் ஸ்வாமிஜிக்கு குளியலத்யில் கால் வழுக்கிவிட 
்டது. 1954 நடுப்பகுதி வதர அவர உ்டல்நிதல கடுதமயாக 
பாதிக்கப்படடிருநத்து. ைைது தநாதயப் கபாருடபடுத்ைாமல் 
அவர பாபா பறறிய பிரச்சார தசதவயில் எஞ்சிய வாழ்நாதை 
கசலவழிக்க முடிவு கசய்ைார, ைைது 'தலப் ஆப் சாய்பாபா' 
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என்் நூதல நித்வு கசய்வதிதலதய அவர கவைம் 
குவிநைது. பாபாவின் கிருதபயால் அவருக்கு ஒரு சுருக்ககழுத் 
ைாைர அளிக்கப்பட்டார. ஒரு சுருக்ககழுத்ைாைர உைவியின்றி, 
புத்ைகத்தை எழுதி முடிக்கதவா 'சாய் சுைா' பத்திரிதகதய 
கைா்டரநது ககாண்டுவரதவா எண்்ணற் துண்டுப் பிரசுரங் 
கதை கவளியி்டதவா அவரால் இயலாமல் தபாயிருக்கும்.

பின்ைர மாடசிதம கபாருநதிய தமசூர மகாராஜா 5,000 
ரூபாய் நன்ககாத்ட வைங்கிைார அது அச்சகம், அச்சியநதிரம், 
பிைாக்குகள் ஆகியதவ வாங்குவைறகு சமாஜத்திறகு 
உைவிகரமாக இருநைது., இவ்வாறு ஸ்ரீ சாயி பாபாவின் சரிைத்தை 
நான்கு கைாகுதிகைாக கவளியி்ட முடிநைது. ஸ்வாமிஜி 
கவளியிட்ட புத்ைகங்களுக்தகா பிரசுரங்களுக்தகா எவ்விை 
பதிப்புரிதமயும் கப்ப்ப்டவில்தல என்பது குறிப்பி்டத்ைக்கது.

ஸோமிஜியின் 83 ேது பிறநத நாள் வசன்்ன த்ை்்ம 
யகத்தில் 1956 வசப்டம்ர 12 அன்று வகாண்டா்டப்ட்டது. 
்ா்ாவின் கிரு்்யால், அேர சிை சக்திக்ைப வ்றறார. 
அேற்ற வ்ாது ்மக்களின் நைனுக்காக ்யன்்டுத் 
தினார. கடு்்மயான வநாயால் 1956 அக்வ்டா்ர முதல் 
ஸோமிஜி ்டுத்த ்டுக்்கயானார. அேரால் எங்கும 
வ்ாக முடியவில்்ை. இருநதாலும, அேர தனது 
்டுக்்கயிலிருநதோவற தனது பிரசசாரக் ்ணி்யத் 
வதா்டரநதார, ்மறற க்ட்்மக்ையும நி்றவேறறினார. 
்ா்ா்ே தியானிப்தறகாக மீதமுள்ை வநரத்்த வசை 
விட்டார. 1956 அக்வ்டா்ர 19 அன்று ஸோமிஜி தனது 
பூதவு்ட்ை நீத்து ்ா்ாவில் இ்்ணநதார.

பாபாதவ நா்டறியச் கசய்வதில் ஸ்வாமிஜியின் 
இத்டவி்டாை முயறசிகதை அடுத்து சமாதி மநதிர ைரிசைம் 
கசய்ய ஷீரடிக்கு ஏராைமாைவரகள் கூட்டம் கூட்டமாக வரத் 
கைா்டங்கிைாரகள். ஸ்வாமிஜி இத்யருள் கபற் சாது. அவர 
இவ்வாறு சமரத்ை சத்குரு சாய் பாபாவி்டம் ஈரக்கப்பட்டது 
புதிராை சூடசுமம். பாரை தைசம் முழுவதிலும் மக்களித்டதய 
ஸ்ரீ சாய் பாபாவின் அருடபணி, அறபுைங்கள், அருள்வாக்குகள் 
ஆகியவறத் ககாண்டு கசல்வைறகாக ஓய்கவாழிவின்றி 
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தீவிரமாக   பாடுபடுவதிதலதய ைன் வாழ்வின் பிறபகுதி 
முழுவதையும் சக்தியதைத்தையும் அவர அரப்பணித்ைார.

பாபாவின் தீவிர பக்ைரும் ஷீரடியில் பாபா வாழ்நதிருநை 
காலத்திதலதய பாபாவின் அருள் கபற்வருமாை நீதிபதி 
எம்.பி. கரகக, ஷீரடி சமாதி மநதிரில் பாபாவின் பக்தியில் 
ஆழ்நை அடியாரகளின் திருவுருவப் ப்டங்களின் வரிதசயில் 
1966 ஜைவரி 26 அன்று புனிைர ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜியின் 
உருவப்ப்டத்தைத் தி்நது தவத்ைார. அநை ப்டதி்ப்பு 
தவபவம் பாபாவின் அருள்வாக்தக பாரைம் முழுவதிலும் ஏன், 
உலகம் முழுவதிலும் ,தி்ன்மிக்க வதகயில் பரப்பி்ட அவர 
கசய்ை முயறசிகளுக்கு அரியதைார அஞ்சலியாக அதமநைது. 
சாய் பாபாவின் அருள் துைராக அவர பாராட்டப்பட்டார.

பாரைத்தில்  இன்று ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபாதவ அறியாை ஒரு 
கபருநகரதமா சிறுநகரதமா இல்தல என்்ால், ஸ்ரீ நரசிம்ம 
ஸ்வாமிஜியின் அபார ஆரவமும் ைன்ைலமற் தசதவயுதம 
முறறிலும் கார்ணம். அவரது பிரச்சாரப் பணி, அவர எழுதிய 
/ கைாகுத்ை புத்ைகங்கள் ஆகியதவ பாபாவின் மகத்துவத்தை 
புரிநது ககாள்வைறகாை கைா்டக்கப் புள்ளியாக அதமநைை. 
இன்று உலகம் முழுவதிலும் கூ்ட பாபாவின் அருதம கபருதம 
உ்ணரப்படுகி்து.

தமாதரஸ்வர ்டபிள்யூ. பிரைான் 1943 அக்த்டாபர 9 ஆம் 
தைதியிட்ட ஒரு கடடுதரயில் ஸ்வாமிஜிக்கு பின்வருமாறு 
புகைஞ்சலி கசலுத்திைார: "எண்்ணற் மக்களின் எல்லா அனுப 
வங்கதையும் உள்ைாரநை ஆைநைத்தையும் நா்டறியச் கசய்வது 
சாத்தியமற்து. ஆயினும், முைல் பதிப்பில் இ்டம்கபறறுள்ை 
சாய் பாபாவின் கைய்வத்ைன்தம பறறிய  உண்தமகள் ஸ்ரீ பி. 
வி நரசிம்ம ஸ்வாமியின்  பக்திபூரவமாை பிரச்சாரத்ைால் பல 
ம்டங்கு அதிகமாகப் பரவிை. ஆங்கிலம், ைமிழ், கைலுங்கு, 
சமஸ்கிருைம், கன்ை்டம், மதலயாைம், ஹிநதி, உருது, குஜராத்தி 
வங்காளி கமாழிகளில் சாய் பாபாவின் கைய்வீகத் ைன்தம 
பறறிய அவரது எண்்ணற் கவளியீடுகள் வாயிலாகவும், 
இநதியாவின் நீைஅகலங்களில் அவர ைாதை தமறககாண்்ட 
சுறறுப்பய்ணங்கைாலும், இநதியாவின் அதைத்து வகுப்பிைர, 
சமூகத்திைர மத்தியிலும் அநை அலாதியாை அவைாரம் சாய் 



 28 

பாபா பறறி கைரியச் கசய்ைவர அவர .......... ".

அகில பாரை சாய் சமாஜத்தில் உள்ை ஸ்ரீ நரசிம்ம 
ஸ்வாமிஜின் காடத்டஜ் அவர நிதைவுக்கு பணிவு்டன், 
அஞ்சலி கசலுத்துகி்து.

நாம் அதைவருக்கும் பாபாவின் அருைாசி கித்டக்க  
பிராரத்திப்தபாம். 
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சிருங்தகரி ஸ்ரீ சநதிைசசகை பாைதி 
ஸ்ாமிகள் 
ஸ்வாமிஜி 1925 ல் வீடத்டவிடடு கவளி 
தயறிைார. ஸ்ரீ சநதிரதசகர பாரதி ஸ்வாமி 
கள் பிராம்ண ஸ்வாமிதய (பின்ைாளில் 
ஸ்ரீ ரம்ண மகரிஷி என்று புகழ் கபற்வர)  
தபாய்ப் பாரக்கும்படி அறிவுறுத்திைார.

ஸ்ரீ ைமண மகரிஷி
ஸ்ரீ சநதிரதசகர பாரதி ஸ்வாமிகள் கசான்ைபடி 
ஸ்வாமிஜி திருவண்்ணாமதல கசன்்ார. 
மூன்று ஆண்டுகள் ஒரு குதகயில் ைங்கிைார. 
தவைாநைம் பயின்்ார. ஸ்ரீ ரம்ணர குறித்து  
- ஆத்ம ஞாை விஷயமாக – ஒரு நூலும் 
எழுதிைார.

ஸ்ரீ சித்தாரூட ஸ்ாமிஜி, ஹூப்ளி
ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி திருவண்்ணாமதல 
யிலிருநது கரநா்டகாவிலுள்ை ஹூப்ளி 
கசன்்ார. அங்கு ஸ்ரீ சித்ைாரூ்ட ஸ்வாமி 
யு்டன் ஒன்பது மாைங்கள் ைங்கிைார. சித்ைா 
ரூ்ட ஸ்வாமி 1929ல் சமாதியத்டநைார.

பணடரிபுைம்
ஸ்வாமிஜி 18 மாைங்கள் பண்்டரிபுரத் 
தில் ைங்கிைார. அநை சமயம் அவர 
மராடடி கமாழி கறறுக்ககாண்்டார.  
இங்கு பாபு மாய் என்் கபண் 
அவதூைதர சநதித்ைார. ஸ்வாமிஜி 

ஸ்ரீ நரசிமம ஸவணாமிஜி வணாழவில் 
மகணான்கள்
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அநை அம்தமதய பின்கைா்டர அவர என்ை தவண்டும் என்று 
தகடக, ஸ்வாமிஜி ைன் க்டவுதை தைடும் பய்ணம் பறறிக் கூ், 
உைக்கு பசி என்்ால் அங்தக நல்ல உ்ணவு கித்டக்கி்து என்று 
கூறி பாபு மாய் ஒரு மயாைத்திறகுள் கசன்்ார. சாப்பிட்டபின், 
க்டவுதைப் பாரத்ைாயா எை பாபு மாய் தகடக, இல்தல எை இவர 
கசால்ல, பரிமாறியவரைான் விட்டலர என்று கூறிய பாபு மாய் 
அதைத்திலும் விட்டலதைக் காண் என்று அறிவுறுத்திைார.

ஜிப்ரு அணணா
ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜிக்கு ைதலவலி 
கைால்தல ைநது வநைது. இதுபறறி 
ஜிப்ரு அண்்ணாவி்டம் கசான்ைார. அவர 
இவரது ைதலதய நக்கி, உமது புகழ் 
விண்ணுலகம் வதர பரவும் என்று கூறி 
அருைாசி வைங்கிைார. ஸ்வாமிஜியின் 
ை த ல வ லி 

மத்நத்து. உமது குரு நான் அல்ல 
என்று ஜிப்ரு அண்்ணா கைரிவித்ைார.

சகடகாம் நாைாயண மஹைாஜ்
கமஹர பாபாதவ சநதிக்கும்படி ஸ்வாமி 
ஜிதய அறிவுறுத்தியவர தகடகாம் 

ந ா ர ா ய ண் 
மஹராஜ்.

மமஹர் பாபா, மமஹைாபாத, 
அகமதுநகர்
ஸ்வாமிஜி  கமஹர பாபாவு்டன் ைங்கிய 
தபாது  பாபா கமௌைத்தில் இருநைார. 
உபாசனி மஹராஜின் சீ்டராை பாபா 
ஒரு சிதலடடில் வ்டக்கு திதச தநாக்கி 

கசல்லும்படி எழுதிக் காடடிைார
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ஹஜைத பாபாஜான், பாவ்டிசார, 
புத்ண

ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி இநை அம்தம 
யாதர புத்ணயில் சநதித்ைார.

உபாசனி மஹைாஜ், சாசகாரி 
(ஷீரடி அருகில்)

ஸ்வாமிஜி 1933 ல் உபாசனி 
மஹராஜ் இ்டம் கசன்்ார. அவதர 
ஒரு வைக்கிலிருநது விடுவித்ைார. 
1936ல் ’கசயின்ட ஆப் சாதகாரி’ 
என்் நூல் எழுதிைார. ைன் தை்டலில் 
திருப்தி ஏறப்டாை நிலயில் ஒரு 
பட்டாணியர கசான்ைபடி ஷீரடி கசன்்ார.

புஷகர் ஏரி, ராஜஸ்ைான்
ஸ்வாமிஜி 1935 நவம்பரில் 
உபாசனி மகராஜ் வைக்கு 
விஷயமாக ஒரு சாடசிதய 
சநதிக்க அஜ்மீர கசன்்ார. 
ஏரியில் குளிக்கும்தபாது முைதல 
இவர காதலப் பிடித்துவிட்டது. 
கைய்வச் கசயலாக ஒரு சரைாரஜி 

முைதலதய சுடடுக் ககான்்ைால் பிதைத்ைார. மூன்று 
வாரகாலம் மருத்துவமதையில் சிகிச்தச கபற்ார. பி்கும் 
கவகுநாள் வதர சாய்நதுைான் ந்டப்பார.
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பரைய சமாதி மநதிர்

ஸ்வாமிஜி 1936 ஆகஸ்டு 
29 அன்று சாய் பாபா 
சமாதி முன் அதமதியாக 
வநது நின்்ார.. கமௌை 
நிதலயில் பாபா அவரு்டன் 
தபசியது அவருக்கு மட்டற் 
ஆைநைம் அளித்ைது. 
அவதர ைன் சத்குரு என்று 
உ்ணரநைார.
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ஸ்வாமிஜி 1943 அல்லது 44 
ல் ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜிதய 
சநதித்ைார. ஸ்வாமிஜிக்கு 
வாசிப்பில் ஆரவம் அதிகம். 
அவர எழுதியதவ இரண்த்ட 
நூல்கள். ‘தலஃப் ஆப் 

ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி – 
சாய்பாபாவின் அருள்தூைர’ என்் 
நித்வுகப்ாை நூல். ‘எைது 
அருதம குைநதைகளுக்கு’ 
என்பது இன்கைாரு நூல். 

1945 முைல் ஸ்ரீராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜிதய ைைது 
பிரதிநிதியாக ஷீரடி சன்ஸ்ைானில் 
நிரவாகக் குழு உறுப்பிைாராக 
நியமித்ைார ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி. 

ஸ்ரீ ரணா்தணாகிருஷ் ஸவணாமிஜி
அறிமுகம

நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி மகாசமாதி 
அத்டநைபி்கு ஸ்வாஜி இநை 
பைவிதயத் து்நைார. 1967ல் 
அகில இநதிய சாய் சமாஜ 
ைதலவராக கபாறுப்தபறகும்படி 
த க ட டு க் க க ா ள் ை ப் ப ட ்ட ா ர . 
எஞ்சிய ஆயுள் முழுதும் 
(14.1.1980 வதர) அநை 
கபாறுப்பில் இருநைார. 

ைன் குருநாைர தபாலதவ ைைது 
ைகைமும் கபாது மயாைத்தில் 
நத்டகப் விரும்பிைார. 
கபங்களூரு சாமராஜ்தபட 
மயாைத்தில் ைகைம் ந்டநைது. 
29 ஆண்டுகள் ஸ்வாமிஜியின் 
உைவியாைராக இருநை டி.வி. 
கிருஷ்ணமூரத்தி இறுதி ச்டங்கு 
கசய்ைார. 

அஸ்தி ஏழு கலசங்களில் 
தசகரிக்கப்பட்டது. ஒன்று 
கபங்களூரு சாய் ஆன்மீக 
தமயத்தில் அவரது சிதலயின் 
கீழ் புதைக்கப்பட்டது. 
மறக்ான்று அவரது கசாநை 
ஊராை கபாய்யாமணியில் 
புதைக்கப்பட்டது. ஸ்வாமிஜியின் 
கடடுதரகள் 2018 அக்த்டாபர 
வதர ‘சாய்பாைாைநை’ என்் 
காலாண்டிைழில் கவளியாகிை. 
கடும் தநாய்வாய்ப்பட்ட 
ஸ்வாமிஜி சங்கராநதி நாளில் 
உ்டதல வி்ட எண்்ணம் 
ககாண்்டார என்பதை பக்ைரகள் 
உ ்ண ரந து க க ா ண் ்ட ா ர க ள் . 
அவ்வாத் ந்டநைது.  
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ஸ்ரீ சணாய்பணா்தணாைந்தணா 
ஸ்ரீ ரணா்தணாகிருஷ் ஸவணாமிஜி

மகததுவததின் 
உருவகம

ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸவாமிஜி 1956 ல் மகா 
சமாதி அம்டநதார். தன் அருடபணிமய வமலும் 
ஊககத்து்டன் நதா்டர்வதறகாக அவத தினத்தில் தனது 
ஆன்மீக சகதிகமை ராதாகிருஷ்ண ஸவாமிஜிககு 
மாறறினார். அதன் பிறைகு ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண ஸவாமிஜி 
சாய இயககத்தின் தமலமமப் நபாறுப்வபறறைார். 
நசன்மனயிலும் நபஙகளூரிலும் கருவமறைகளில் 
வீறறிருககும் ஸ்ரீசாய பாபா, ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸவாமிஜி,  
ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண ஸவாமிஜி ஆகிய மும்மூர்த்திகள, 
வநது வ்ணஙகுகின்றை பகதர்கள உளைத்தில் அமமதி, 
சகதி, அருள ஊறநறைடுககச நசயது வருகிறைார்கள.

ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி 1906 ஏப்ரல் 15 அன்று 
ைமிழ்நாடடின் திருச்சி மாவட்டம் கபாய்யாமணி கிராமத்தில் 
ஸ்ரீ புதுக்குடி டி. கவங்க்டராம ஐயர - சி.எம். லடசுமி 
அம்மாள் ைம்பதியின் ஐநைாவது மகவாகப் பி்நைார. சிறு 
பிராயத்திதலதய, ராைாகிருஷ்ணனுக்கு சமய, ஆன்மீக 
சூழ்நிதலயில் வைரும் வாய்ப்பு கித்டத்ைது. இயறதக எழிதல 
ரசிப்பது அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

(1906 ஏப்ரல் 15 - 1980 ஜைவரி 14)
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மகான்கதையும் புனிைரகதையும் சநதிப்பதில் அவர 
ஈடுபாடு ககாண்்டார. பல்தவறு ைலங்களுக்கு கசன்று ஆலய 
ைரிசைம் கசய்ைார. சமய, ஆன்மீக விஷயங்கதை கசால்லும் 
நூல்கதைப் படிப்பதில் அவருக்கு ஆரவம் ஏறபட்டது. 
ராகதவநதிர சுவாமி,  சைாசிவ பிரம்தமநதிரர, தசைன்ய 
மஹாபிரபு தபான்் தமன்மக்களின் மகத்துவத்தை தபாறறும் 
சரிதைகள் படித்ைறிநைார. திருவண்்ணாமதலயில் ஸ்ரீ ரம்ண 
மகரிஷிதயயும் தசஷாத்ரி  சுவாமிகதையும் ைரிசித்ைார. 
தசஷாத்ரி சுவாமிகள் அவருக்கு மூன்று கறகதை ககாடுத்து 
அவறத் சதமத்து உண்்ணச் கசான்ைார. சத்துவம், ரஜஸ், 
ைமஸ் ஆகிய மூன்று கு்ணங்கதையும் க்டநது கு்ணாதீை 
நிதலக்கு உயர தவண்டும் என்பது அைன் மத்கபாருள் 
என்பது ரம்ணர ைநை விைக்கத்ைால் ராைாகிருஷ்ணனுக்கு 
விைங்கியது. 

காஞ்சி காமதகாடி பீ்டம் சங்கராச்சாரியாதர அவர  பலமுத் 
ைரிசித்ைார. பள்ளிப் படிப்பில் ராைாகிருஷ்ணனுக்கு நாட்டம் 
இல்தல. அதை பாதியிதலதய விடடு விட்டார ஆன்மீக 
ஞாைம் தகவரப் கப் தவண்டும் என்பதில் அநை ஈடுபாடு 
ககாண்்டவராக இருநைார. அவரது குடும்பம் வசதியாை 
குடும்பம். எைதவ தவதல தைடி பிதைப்புக்கு வழி கசய்து 
ககாள்ை தவண்டும் என்் தைதவ இருக்கவில்தல.

ராைாகிருஷ்ணன் மைதில் காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரின் 
ஆழ்நை ைாக்கம் நிலவியது. ராைாகிருஷ்ணனின் ஒரு சதகாைரர 
பூைாவில் வகித்ைார. அவர வீடடுக்குச் கசன்று ைங்கிய 
தபாது ராைாகிருஷ்ணன்  பல ைலங்கதைத் ைரிசித்ைார. 
ஆன்மீக முன்தைற்த்திறகாக   மகான்களு்டன் அவரது 
கைா்டரபு  நீடித்ைது. மும்தப, பூைா சுறறுவட்டாரத்தில் உள்ை 
திருத் ைலங்களுக்கு அவர கசன்்தபாது ஆன்மீக சாைைா 
கசய்வைறகு கபாருத்ைமாக  பல குதககள் இருப்பதைக் 
கண்்டார. ஒரு குதகயில் அமரநது 48 நாடகள் தியாைத்தில் 
ஆழ்நைார. அநை காலகட்டத்தில் அவருக்கு ஸ்ரீ ைத்ைாத்தரயர 
ைரிசைம் கித்டத்ைது. உலக வாழ்க்தகயில் இருநைபடிதய 
அருள் பணிதய கைா்டரும்படியும் மக்களுக்கு நன்தம 
கசய்யும் படியும் ைத்ைாத்தரயர அறிவுறுத்திைார.
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ராைாகிருஷ்ணன் 1921ல் ஊடடிக்கு வநைார. அடுத்ை 20 
ஆண்டுகள் அங்தகதய வசித்ைார. அவருக்கு 21 வயைாகியிருநை 
தபாது திரும்ணம் கசய்து ககாள்ளும்படி குடும்பத்ைார அவதர 
வறபுறுத்திைாரகள் அவருக்தகா திரும்ணத்தில் கபரிைாக 
நாட்டம் ஒன்றுமில்தல. எனினும் வீட்டாரின் வறபுறுத்ைலுக்கு 
இ்ணங்கி ைைது ைாய் வழி உ்விைராை பாரவதிதய திரும்ணம் 
கசய்து ககாண்்டார.  

அடுத்து ஊடடி தரஸ்  கிைப்பில்  ஸ்டூவரட தவதலயில் 
தசரநைார. பைவிக்கு  கபாருத்ைமாய் மிடுக்கு்டன் கைன்ப்ட 
தவண்டும் என்பைறகாக அவர முத்யாை உத்ட அணிய 
தவண்டி இருநைது. அங்தக தவதல கசய்ை நாடகளில் நவீை 
பாணி உத்ட அணிநை இதைஞர தபான்று காடசி யளித்ைார. 
அநை நாடகளில் அவர மூத்ை ஐதராப்பிய அதிகாரிகளு்டனும் 
சமுைாய உயரமட்ட பிரமுகரகளு்டனும்  பைக தவண்டி இருநைது. 
இவ்வாறு அவரது நடபு வட்டத்தில் மிக முக்கியமாைவரகள்  
இ்டம் கபற்ாரகள். 

அவர ைன் ைதமயைாரு்டன் ைங்கியிருநை நாடகளில்  
இருவரும் கவகு தநரம் நத்டப்பயிறசி கசய்வாரகள். அப்தபாது 
ஆன்மீக விஷயமாக மணிக்க்ணக்கில் விவாதிப்பாரகள். அவரது 
குடும்பத்ைாரும் உ்விைரகளும் தசரநது  ஒரு சிவன் தகாயில் 
கடடி இருநைாரகள். அங்தக திைமும் ராைாகிருஷ்ணன் சிறிது 
தநரம் கசலவிடுவார. பஜதை தவதைகளில் ைன்தைதய 
ராதையாக, ஆண்்டாைாக பாவித்து  பரவசமாகி ஆடிப் பாடுவார. 
அவருக்கு சங்கீைத்தில் ஈடுபாடு உண்டு. தியாகராஜர கீரத் 
ைதைகதையும் புரநைரைாஸர கீரத்ைதைகதையும் பாடுவார. 
அவர தஜாதி்டக் கதலயிலும் ஆரவமுள்ைவராகத் திகழ்நைார 

1927ல் ஊடடியில் தபத் பகுதிதய தசரநை நாராயண் மகராஜ் 
இவருக்கு ‘ைத்ை’ மநதிரத்தை உபதைசித்ைார. வாசிப்பில் அலாதி 
பிரியம் உள்ை அவர கசன்தை அத்டயாறு தியசாபிகல் 
கசாதசடடி நூலகத்திறகு அடிக்கடி கசல்வார. இத்டவி்டாமல் 
தியாைப் பயிறசியில் ஈடுபடடு வநைார. வாழ்நாகைல்லாம் 
அவரு்டன் இத்ணபிரியாமல் இருநது வநை ’மநதிர மதஹாைதி’  
என்் நூதல அவர சைா படித்து வநைார. 
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1936---42  ல் அவர வாழ்வில் மைரீதியாக கடும் கநருக்கடி 
ைதலதூக்கியது. திருச்சியிலிருநது கசன்தைக்கு ரயிலில் 
பய்ணம் கசய்ை தபாது ைறககாதல கசய்து ககாண்டு வி்டலாமா 
என்் எண்்ணம் கூ்ட அவருக்கு ஏறபட்டது. சிைம்பரம் அருதக 
ககாள்ளி்டத்தை ரயில் க்டக்கும் தபாது நதியில் குதித்து 
ைறககாதல கசய்து ககாள்வைறகாக ரயில் கைதவ தி்நைார. 
யாதரா ைன்தை பின்ைாலிருநது இழுத்துப் பிடிப்பது தபால 
இருநைது. திரும்பி பாரத்ைால் ’உன் வாழ்வில் நீ கசய்து 
முடிக்க தவண்டிய அரும்பணி ஒன்று உண்டு. எைதவ இது 
தபால கசய்யாதை’ என்று முண்்டாசு கடடிய முதியவர ஒருவர  
இவதர அறிவுறுத்திைார. அவர பாபாைான் என்று பின்ைாளில் 
ராைாகிருஷ்ணன் உ்ணரநது ககாண்்டார.

1942ல் ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜிதய எதிரபாராை விைமாக அவர 
சநதிக்க தநரநைது. ஒரு ’குரு’ தவ தைடிய அவரது பய்ணம் 
அத்து்டன் நித்வு கபற்து. பாபாவின் தீவிர பக்ைராைார. 
நாைாவட்டத்தில் ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜியின் ஆன்மீக வாரிசாைார.

கசன்தையில் இருநைதபாது ராைாகிருஷ்ணன் அகில 
பாரை சாய் சமாஜ க்ணக்குகதை தமறபாரதவயிடடு வநைார. 
நரசிம்ம ஸ்வாமிக்கு பல்தவறு விைங்களில் உைவி புரிநது 
வநைார. அவர ஒருதபாதும் ைன்தை முன்னிதலப்படுத்திக் 
ககாண்்டதில்தல. எளிதமயாை சுபாவம் ககாண்்ட அவர 
ஆ்டம்பரத்தையும் விைம்பரத்தையும் எப்தபாதும் ைவிரத்து 
வநைார. ைன்தை பறறி எதுவும் கசால்லிக் ககாள்வதில்தல. 
புதகப்ப்டம் எடுப்பைறகு கூ்ட அவர முகம் காடடியது இல்தல. 
சாய் சமாஜ பிரச்சாரத்திறகாக அவர பல வ்ட மாநிலங்களுக்கு 
கசன்று வநைார.  அகில பாரை சாய் சமாஜம் உயிரப்பு்டன் 
கசயல்படுவைறகு அவர நரசிம்ம ஸ்வாமிக்கு உைவிைார.  
ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிதய ைைது குருவாக ஏறறுக்ககாண்்ட அவர 
அவரி்டம் பரிபூர்ணமாக சர்ணத்டநைார. நரசிம்ம ஸ்வாமி கசாற 
கதை அவருக்கு சட்டமாயிறறு. ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ணன் அகில 
பாரை சாய் சமாஜத்தின்  கசன்தை துத்ணத் ைதலவராைார.

கரநா்டகா மாநிலத்தில் சாய்  பிரச்சார பணிக்காக  
1952 ல் ராைாகிருஷ்ணதை  கபங்களூருக்கு அனுப்பி தவத்ைார 
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ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமி. கபங்களூரு கன்த்டான்கமன்ட பகுதியில் 
பல சாய் பக்ைரகள் இருப்பதை அறிநை ராைகிருஷ்ணன் 
கன்த்டான்கமன்டடில் சிறு அலுவலகம் அதமத்துக் ககாண்்டார. 
பி்கு அவர என்.ஆர.காலனி பகுதியில் தபருநது நிறுத்ைத்தின் 
அருதக ஒரு வீடடின் மாடியில் அத் எடுத்துக்ககாண்டு 
ைங்கிைார. பிறகாலத்தில் அது ’சாய் ஆன்மீக தமய’த்தின் பீ்டம் 
ஆயிறறு. தமயத்திறகாக என்று நிரநைர கடடி்டம் கட்டப்படும் 
வதர ராைாகிருஷ்ணன் 7 ஆண்டுகள் அங்கு ைங்கிைார. 

எப்தபாைாவது கபங்களூரு வரும் ைைது குருதவ அவர 
சநதித்து வநைார. 1953 ல் ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமி அவருக்கு 
’சாய்பாைாைநைா’ என்் பட்டம் அளித்ைார இதையடுத்து 
ராைாகிருஷ்ணன் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமி ஆைார. பாபாவி்டம் 
மா்ாை பக்தியும் குருநாைரி்டம் தநரதமயாை அடிபணிைலும் 
நித்நை அவருக்கு குருநாைரின் பாராட்டாக இது அதமநைது. 

1954 ஏப்ரலில் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி பசவைகுடி 
கசௌத் என்ட கைருவில் சாய் பஜன் குழுவிைரின் ஸ்ரீராமநவமி 
உறசவத்தை துவக்கி தவத்ைார. அதுதவ சாயி ஆன்மீக 
தமயத்தின் துவக்கப் புள்ளியாக அதமநைது. அவரது உ்ணவுத் 
தைதவதயப் கபாறுத்ை வதர பக்ைர ைன்தமயுள்ை மக்கள் 
அவருக்கு உ்ணவளித்து உண்டு. எத்ைதைதயா நாள் அவர 
உ்ணவு இல்லாமலும் இருநைது உண்டு. சனிக்கிைதம தைாறும் 
சாய் பிரச்சார பணிக்காக அவர தும்கூர கசன்று வநைார. 

பாபாவின் அருள் உநதுைலால் ஓய்வு கபற் அரசு 
அதிகாரி தைாம்லூர கிருஷ்ணமூரத்தி (ஓய்வு கபற் துத்ண 
கண்டதராலர) கபங்களூர தியாகராஜ நகர பகுதியில், 
பாபாவின் தபாைதைகதையும் அருடபணிதயயும் 
பரப்புவைறகாக ஒரு கடடி்டம் எழுப்பும் கபாருடடு ஆயிரம் 
சதுர கஜம் பூமிதய அரப்ப்ணம் கசய்திருநைார. வி.எஸ்.சாஸ்திரி 
கபாறுப்பிலிருநது வநை அநை நிலம் 1961ல் பவித்திரமாை 
குரு பூரணிமா அன்று தமயத்திறகு நன்ககாத்டயாக 
வைங்கப்பட்டது. பாபாவின் அருைால் ஸ்ரீ பாய் பத்டல் 
என்் குஜராத்தி வரத்ைகர ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிதய 
சநதித்து கடடி்டத்தை நிரமாணிக்க நிதி அளித்து உைவிைார.  
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜியின் தி்ன் மிக்க ைதலதமயின் 
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கீழ்  சாய் ஆன்மிக  தமய நிகழ்ச்சிகள் கண்டு மைநித்வு 
அத்டநைவராக ஸ்ரீ சாஸ்திரி சிறிது நிதி தசகரித்து ைநதும் 
உைவிைார. எைதவ, ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமி இரண்டு 
அத்களும் பிராரத்ைதை மண்்டபமும் ககாண்்ட கடடி்டத் 
திறகாை அஸ்திவாரத்தை விதரவாக அதமக்க தவண்டி 
இருநைது. அநை இ்டத்தில் கடடி்டம் கடடுவைறகாை நிதி 
எவரும் முயறசி கசய்யாமதல  நாடு முழுவதிலும் இருநது  
பக்ைரகளி்டமிருநது வநது தசரநைது. 

ஆன்மீக தமய கடடி்டத்தை 1965ல் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண  
ஸ்வாமிஜி  முத்ப்படி துவக்கி தவத்ைார. பிரைாை மண்்டபத் 
தில், ஸ்ரீ.எஸ் துதரசாமி நன்ககாத்டயாக வைங்கிய அருள் 
கபாங்கும் ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபாவின் ஆளுயர பலவண்்ண 
அைகிய திருவுருவப்ப்டம், 1967 ஏப்ரல் 27 அன்று அப்தபாதைய 
கரநா்டகா மாநில ஆளுைர வி.வி. கிரி முன்னிதலயில் ஸ்ரீமதி 
சரஸ்வதி பாய் கிரி அவரகைால் தி்நது தவக்கப்பட்டது. 
’ஸ்ரீ சாய் ஆன்மீக தமயம்’ 1979 ல் ’தமசூர கசாதசடடிகள் 
பதிவு சட்ட’த்தின்படி பதிவு கசய்யப்பட்டது. ஸ்ரீ ஹரஷத் 
பத்டல் வைங்கிய கண்கவரும் ராைாகிருஷ்ணர சிதல ஒன்று 
1972ல் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜியால் தமய வைாகத்தில் 
நிறுவப்பட்டது. 1978ல் தமயத்தின் கவள்ளி விைாவின் 
தபாது ஸ்ரீ  சாய் பாபாவின் மகா சமாதி அறுபைாவது ஆண்டு 
நித்தவகயாடடி பளிங்கால் (மாரபிள்) ஆை ஆளுயர  
ஸ்ரீ பாபா சிதல பிரதிஷத்ட கசய்யப்பட்டது. 

ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி 1956 அக்த்டாபர 19 அன்று மகா சமாதி 
அத்டநைார. அநை பவுர்ணமி திைத்ைன்று அவர ைமது ஆன்மிக 
சக்திகதை எல்லாம், ைான் கசய்து வநை அருடபணிதய 
தமலும் ஊக்கத்து்டன் கைா்டரவைறகாக ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜியி்டம் மாறறிக் ககாடுத்ைார.  

ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி  1970 முைல் கசன்தை அகில 
பாரை சாய் சமாஜ் பணிகதை அைன் ைதலவராக இருநது 
கவனித்துக்ககாண்்டார. அதைப் தபால கபங்களூரு தியாகராஜ 
நகர மநதிதரயும் நிரவகித்து வநைார. குரு பூரணிமா, மகாசமாதி 
நாள் தபான்  ் விதசஷ நாடகளில் இரண்டு ஊர விைாக்களிலும்  
கலநது ககாள்வைறகு கபங்களூருக்கும் கசன்தைக்கும் 
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இத்டதய தபாய்விடடுப் தபாய்விடடு வருவார. அைைால் 
சில சமயம் காரிலும் சில சமயம் விமாைத்திலும் பயணிப்பார. 
கசன்தை அகில பாரை சாய் சமாஜ் ைதலவர என்  ் முத்யில் 
கசன்தையின் சுறறுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் ஆநதிரப் பிரதைசத்தி 
லும் மகாராஷடிராவிலும் பலப்பல பாபா தகாயில்கதை 
நிரமாணிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்ைார. 1978 ல்    பூைா நகரில் 
அகில பாரை சாய் பக்ைரகள் மாநாடத்ட கவறறிகரமாக ந்டத்திைார. 

அகில பாரை சாய் சமாஜ வைாகத்தில் ஸ்ரீ நரசிம்ம 
சுவாமிஜியின் நூற்ாண்டு வரு்டத்தில் அவருக்கு அஞ்சலி 
கசலுத்தும் வதகயில் காடத்டஜ் ஒன்த் நிரமாணித்ைார.

இத்டவி்டாை நாம ஜபமும் விஷணு சகஸ்ரநாம பாராய்ண 
முதம எல்லாவறறுக்கும் தீரவு என்பது ஸ்ரீ  ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜி கருத்து. பிரச்சதைகள் எல்லாவறறிலிருநதும் 
விடுப்டவழி காண்பைறகு ஒவ்கவாரு நாளும் இவறத் 
எத்ைதை முத் தவண்டுமாைாலும் கஜபிக்கலாம் என்பார 
அவர. நாள்தைாறும் பகவத் கீதையிலிருநது ஒரு அத்தியாயத்தை 
பாராய்ணம் கசய்ய தவண்டும் என்று பக்ைரகளுக்கு அவர 
அறிவுறுத்துவார. சி்நை எழுத்ைாைராகவும் திகழ்நை அவர 
ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி பறறி நூல் ஒன்று எழுதிைார. 1936 ல் 
வாழ்நதிருநை (பாபாதவ சநதித்திருநை) அரிய பக்ைரகதை 
சநதித்து அவரகளின் அனுபவங்கதை கைாகுத்து நூல் 
கவளியிட்டவர ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி. அதுமடடுமல்ல, பாரை 
நாடு கநடுக எத்ைதைதயா தபருக்கு பாபாவின் ஜீவிைம், 
அருடபணி, அறபுைங்கள் ஆகியவறத் எடுத்துக் கூறுவதில் 
முக்கிய பங்கு ஆறறியவர அவர. பாபா பறறிய நூல்கள் 
மராடடி கமாழியில் எழுைப்படடிருநைை. அவறத்ப் படித்து 
அறிநதுககாள்வைறகாக ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி மராடடி கமாழி 
கறறுக் ககாள்ளும் அைவுக்கு ஈடுபாடு ககாண்்டவராகத் திகழ்நைார. 

திைமும் இரவு தநரத்தில் மநதிரில் பஜதை சஹஸ்ரநாம 
பாராய்ணம் முடிநை பி்கு ஆசியுதர இ்டம்கபறும். அது 
குஜராத்தில் துவாரதகக்கு அவர கசன்்தபாது கைய்வீக பரவச 
நிதலயில் அருைப்பட்ட ஆசியுதர ஆகும். அநை ஆசியுதர 
வாசகம் பின்வருமாறு:
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தீதயார நல்தலார ஆகடடும் ;
  நல்தலார அதமதி கப்டடும்;
அதமதி கபற்வரகள் எல்லாத் ைதைகளிலிருநதும் விடுப்டடடும்;
 விடுபட்டவரகள் மற்வரகதை தகதூக்கி வி்டடடும்; 
எல்தலாரும் ஆைநைமாக இருக்கடடும்;
 எல்தலாரும் தநாய் அற்வரகள் ஆகடடும்
எல்தலாருக்கும் நல்லதிரஷ்டம் வாய்க்கடடும்;
 எவரும் தீய வழியில் கசல்லாது இருக்கடடும்;
 ஒவ்கவாருவரும் கஷ்டங்கதை  கவன்றுவரடடும்;
 ஒவ்கவாருவரும் நல்ல பாக்கியங்கள் அத்டயடடும்;
ஒவ்கவாருவருக்கும் கைவு  நைவாக்கடடும்
 ஒவ்கவாருவரும் எங்ககங்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கடடும். 
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி  நித் வாழ்வு வாழ்நைார. 

வாழ்நாகைல்லாம் அருடபணியில் மூழ்கிைார. பாபாவின் 
அருடபணிதய பிரச்சாரம் கசய்ை படி பய்ணம் கசய்து 
வநைார. எநதநரமும் அவர பாபாவு்டன் அருள் கைா்டரபு 
ககாண்டிருநைார பாபா அருளிய ஊக்கத்தின் படி அவரது 
கசய்தக ஒவ்கவான்றும் அதமநைது. ஒருமுத் அவர ஷீரடி 
கசன்் தபாது கபாதுமக்களின் நலனுக்காை எஞ்சிய அவரது 
அருடபணிகள் நித்தவறுவைறகாக அவர இன்னும் சில 
ஆண்டுகள் வாழ்நதிருக்க தவண்டும் என்று பாபாவால் 
ஸ்வாமிஜி தகடடுக்ககாள்ைப்பட்டார .

கபங்களூரில் ஆன்மீக தமயத்தில் ஸ்வாமிஜி சத்சங்கம் 
ந்டத்துவார. அப்தபாது நாள்தைாறும் பகவத் கீதை பாராய்ணம் 
நத்டகபறும். அவரும் பகவத் கீதை ஸ்தலாகங்கள் பாராய 
்ணம் கசய்வார பக்ைரகளின் நன்தமக்காக அவறத் கமாழி 
கபயரத்தும் கசால்லுவார. ராம நாமத்தின் ஆற்தல ஸ்வாமிஜி 
பக்ைரகளுக்கு விவரித்துச் கசால்வார. ராம என்னும் மநதிரம் 
ைாரக மநதிரம், கஜபிப்பவர  சம்சார சாகரத்தை ைாண்்ட அது 
உைவும். பக்ைரகளுக்கு பல சநைரபங்களில் அருைாசி வைங்கி 
ைார. அவர சாதுவாகத்ைான் இருப்பார. பக்ைரகளுக்கு வைங்கும் 
அருைாசி தி்ன்மிக்கைாக, சக்தி வாய்நைைாக விைங்கியது.
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ஸ்வாமிஜி ைைது உ்டதல உைறி பாபாவு்டன்  ஐக்கிய 
மாவைறகு உத்ைராய்ண புண்ணிய காலத்திறகாகக் காத் 
திருநைார. 1980 ஜைவரி 14ம் தைதிதய அவர பாபாவு்டன் 
ஐக்கியமாவைறகு எை குறித்திருநைார. அன்த்ய திைம் 
அவர பக்ைரகளு்டன் தசரநது விஷணு சகஸ்ரநாம பாராய 
்ணம் கசய்ைார.  “ஓம் நதமா நாராய்ணாய” என்று கஜபித்ைார. 
இறுதி கநாடி வதர  நிதைவு்டன் இருநைார. 1980 ஜைவரி 
14 அன்று இரவு தநரத்தில் பூை உ்டதல நீத்ைார. மறுநாள் 
தவை தகாஷம் முைங்க முழு மரியாதையு்டன் ைகைம் 
நத்டகபற்து. 

சுவாமிஜியின் அருதை பக்ைரகள் ஆன்மீக ரீதியாகவும் 
உலகியல் ரீதியாகவும் அனுபவித்ைாரகள். அவர சரீரத்தை 
விட்ட பி்கும் கூ்ட அவரது அருதை பக்ைரகள் இன்னும் 
கைா்டரநது அத்டநது வருகி்ாரகள். அவர சரீர ரீதியாக  கண் 
எதிதர இல்தல என்்ாலும் பக்ைரகள் கஷ்டத்தின் தபாதும் 
தைதவயின் தபாதும் அவரது ஆன்மீக சான்னித்தியத்தையும் 
வழிகாட்டதலயும் உ்ணரகி்ாரகள். ஸ்வாமிஜி பல பக்ைரகளின் 
கைவில் தைான்றி அவரகளின் பிரச்சிதைகளுக்கு வழி கசால்லி 
ஆன்மீகத்தில் அவரகதை ஊக்குவிப்பது உண்டு. வழிகாடடும் 
அவரது திருக்கரங்களும் அன்பு கபாழியும் அவரது பாரதவயும் 
பக்ைர ஒவ்கவாருவரின் இல்லத்தின்  தமலும் வியாபித்து,  “நான் 
இருக்கித்ன் ஏன் அச்சம்?” எனும் பாபாவின் அருள்வாக்தக 
நிதைவூடடிய வண்்ணம் இருக்கின்்ை. 

ஸ்ரீ  சாய் பாபா, ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜி, ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜி ஆகிய மும்மூரத்திகள் எல்லா பக்ைரகளுக்கும் 
அதமதிதய, சக்திதய, ஆைநைத்தை வைங்கி வருகி்ாரகள்.
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காஞ்சி ஸ்ரீ மஹாமபரிய்ா
காஞ்சி காமதகாடி பீ்டம் மஹாகபரியவா 
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி மீது 
கபரும் ைாக்கத்தை ஏறபடுத்தியிருநைார. 
ஸ்வாமிஜி பல முத் அவதர சநதித்ைார. 
அவரது ைம்பி  காஞ்சி ம்டத்தில் 
பணியாறறி வநைார. அவரது இைம் வயதில் 

மஹாகபரியவா ஸ்வாமிஜி கசாநை ஊராை கபாய்யாமணி 
கசன்றிருக்கி்ார.

சிருஙசகரி ஸ்ரீ சநதிைசசகை பாைதி 
ஸ்ாமிகள்
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜிக்கு சிருங்தகரி 
ஸ்ரீ சநதிரதசகர பாரதி ஸ்வாமிஜி காஷாய 
வஸ்திரம் அளித்ைார. ஆைால் அவர 
ஒருதபாதும் அதை அணியவில்தல, 
அது ைைக்கு கித்டத்ை அருைாசி எைப் 
தபாறறி வநைார. அவரது சிறு வயதில் 
அவரது பி்நை ஊராை கபாய்யாமணி கிராமத்திறகு ஆசாரயர 
கசன்்து உண்டு..

சகடகாம்  நாைாயண மஹைாஜ்
ஊடடி நகரத்தில் 1927 ல் ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜிக்கு தகடகாம்  நாராய்ண 
மஹராஜால் ைத்ை மநதிரம் 
உபதைசிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ ரணா்தணாகிருஷ் ஸவணாமிஜி 
வணாழவில் மகணான்கள்
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ஸ்ரீ ைமண மகரிஷி
அவர திருவண்்ணாமதல ஸ்ரீ ரம்ண 
மகரிஷிதய ைரிசித்ைார.

ஸ்ரீ சசஷாதரி 
ஸ்ாமிகள்
திருவண்்ணாமதலயில் ரம்ண மக  
ரிஷிதயயும் தசஷாத்ரி ஸ்வாமி கதையும் 
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி சநதித்ைார. 
பிநதையவர ராைாகிருஷ்ணன் மூன்று 
கறகதைக் ககாடுத்து அவறத் சதமத்து 
சாப்பி்டச் கசான்ைார. "சத்வ", "ரஜஸ்", 

"ைமஸ்" ஆகிய கு்ணங்கள் க்டநது "கு்ணாதீைர" ஆக தவண்டும் 
என்று முநதையவர இதை விைக்கிைார.

ரிஷிசகஷ ஸ்ரீ ஸ்ாமி சி்ானந்தர்
ரிஷிதகஷ ஸ்ரீ ஸ்வாமி சிவாைநைருக்கு 
ஸ்ரீ  ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜிதயப் மிகவும் 
பிடிக்கும். அவர 1950 ல் ஸ்ரீ நரசிம்ம 
ஸ்வாமிஜிதய ைன் கைய்வீக வாழ்க்தக 
சங்கத்தில் இத்ணயும்படிக் கூறியதுண்டு.

குப்பி சி்தாம்பை ஸ்ாமி
குப்பி (கரநா்டகா) சிைாம்பர ஸ்வாமிக்கு 
ஸ்வாமிஜி மீது கபருமதிப்பு உண்டு. 1956 ல் 
குப்பி ஸ்வாமிக்கு ஆயுள் நீடடித்து அருளுமாறு 
ஸ்வாமிஜி பிராரத்தித்துக் ககாண்்டார. குப்பி 
ஸ்வாமி. 1967 வதர வாழ்நதிருநைார.
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ஸ்ரீ ஆனந்தமயி மா
சாய் பிரசார நாடகளில் முைன்முைலில் 
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி மாைாஜிதய 
சநதித்ைார. மாைாஜியும் 1979 ல் கபங்களூரில் 
ஸ்வாமிஜிதய சநதித்ைார. அதுதவ மாைாஜி 
கத்டசி முத்யாக கபங்களூர வநைது.

ஷிசமாகா ஸ்ரீ ஸ்ரீ்தர் சு்ாமிஜி 
ஸ்ரீ ஸ்ரீைர சுவாமிஜி 2 நாடகளுக்கு தமல்  
எநை இ்டத்திலும் ைங்காைவர. அவதர 
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி அடிக்கடி 
சநதிப்பார. ைன் சஞ்சாரத்தித்டதய 1973 
ல் கபங்களூரு வசநைபுரா என்.ஆர. 
காலனிக்கு ஸ்ரீைர சுவாமிஜி வநைார.  அவர 
1973 ல் அமரராைார.

புசண சாது ்ாஸ்ானி
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமி ைைது 
புத்ண கைா்டரபுகள் வாயிலாக சாது 
வாஸ்வானியு்டன் கநருங்கிப் பைகிைார.

மபஙகளூர் ஸ்ரீ சி் பாலசயாகி.
அவரது கபங்களூரு ஆஸ்ரமத்தில் சிவபால 
தயாகியு்டன் அடிக்கடி கலநதுதரயாடுவார 
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமிஜி.

ஸ்ரீ நைசிம்ம ஸ்ாமிஜியுடன்
ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண ஸ்வாமி 1942 
இல், எதிரபாராை சூைலில் ஸ்ரீ 
நரசிம்ம ஸ்வாமிஜிதய சநதித்ைார. 
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குருவுக்காை அவரது தை்டல் அன்று நித்வத்டநத்து. 
பாபாவின் பக்ைராைார.. பின்ைர ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிக்கு 
ஆன்மீக வாரிசு ஆைார.

ஸ்ரீ நைசிம்ம ஸ்ாமி ஜி
ைைது குரு ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமிஜிதய சநதித்ை 
பி்கு சாய் பிரசார பணியில் ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமி முழுமூச்சில் ஈடுபட்டார.  அகில பாரை 
சாய் சமாஜின் துத்ணத் ைதலவராகி வாழ்நாள் 
முழுதும்  அநைப் கபாறுப்பு வகித்ைார. 
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ஷீரடியிதலதய 40 ஆண்டு 
களுக்கு தமலாக ைங்கியிருநது 
சாய்பாபாவுக்கு தசதவ கசய் 
ைவர சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி. 
குருஸ்ைான் துவாரகாமயி, சாவடி, 
ஆகியதவ இவரது பக்தி மயமாை 
தசதவக்கு தமயங்கள் ஆயிை. 

பக்ைரகள் மூலமாக உலகம் 
முழுவதிலும் சாய் மநதிரகள் 
எழுப்பி்ட ஸ்வாமிஜி கருவியாக 
விைங்கிைார. 

நாம கஜபம் கசய்வது, நநைா 
தீபத்திலும் குருஸ்ைானிலும் 
பிரைக்ஷி்ணம் கசய்வது இவறத் 
ஊக்குவித்ைார. நூல் எழுைவும். 

ஸ்ரீ சிவகநசன் ஸவணாமிஜி
அறிமுகம

நூல்கதை கமாழிகபயரக்கவும் 
பக்ைரகதை தூண்டிைார. 

திைமும் இரவு 8 மணிக்கு 
பஜதை பாடுவார. அவர 
உ்டல்நிதல நன்்ாக இருநை 
வதர இநைப் பைக்கம் கைா்டரந 
ைது. தைங்காய் சமரப் பித்து 
துவாரகாமயி ‘துனி பூஜா’ 
கசய்வார. உ்ணவு கூப்பன்கதை 
த ை த வ ய ா ை வ ர க ளு க் கு 
வைங்குவார. 

1996 பிப்ரவரி 12 திங்கைன்று 
நள்ளிரவு க்டநது பத்து 
நிமி்டங்களுக்குப் பி்கு உ்டதல 
நீத்து பாபா திருவடி அத்டநைார. 
அப்தபாது துவாரகாமயி 
விைக்குகள் அதசநைாடியது 
அைறகு அறிகுறி எை பக்ைரகள் 
நம்புகி்ாரகள். 

அவரது கநருங்கிய பக்ைராக 
இருநை மணி அக்னி ககாடுத்ைார. 
பிப்பல்வாடி சாதலயில் ைகைம் 
ந்டநை இ்டத்தில் அவரது 
அஸ்தி கலசம் வழிபாடடுக்காக 
த வ க் க ப் ப ட டு ள் ை து . 
இறுதி ச்டங்கு ந்டநைதபாது 
சன்ஸ்ைான் புனிைநீர, சமாதி 
மநதிரிலிருநது மாதல ஆகிய 
வறத் அளித்து ககௌரவித்ைது. 
இறுதி ஊரவலத்தில் பாபா 
சான்னித்யம் நிலவியது. ைகைம் 
ந்டநை இ்டத்தில் ஸ்வாமிஜியின் 
இன்கைாரு கநருங்கிய நண்பர 
சியாராம் இரவு முழுதும் 
அமரநதிருநைார. 
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ஸ்ரீ சிவகநசன் ஸவணாமிஜி 

சணாய் நணாமபெபததின் 
ஊற்றுககண

இவர் நாம ஜபத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். “ஓம் 
சாய ஸ்ரீ சாய நஜய நஜய சாய!” என்று பகதர்கள 
குழுககைாக நஜபிககும் பழககத்மத ஏறபடுத்தினார். 
குருஸதான், நநதா தீப், தத்த மநதிர் ஆகிய இ்டஙகளில் 
பிரதக்ஷி்ணம் நசயவது உஙகளுககு நல்லது என்று 
பகதர்களுககு அறிவுறுத்தினார். ஷீரடியில் ஸவாமிஜி 
வாழ்நதிருநத சுமார் 45 ஆணடுகளில் அவர் 
பாபாவின் தமல சிறைநத தூதுவராக உருவானார்.

சிவதநசன்  ஸ்வாமிஜி 1927 ஏப்ரல் 27 அன்று  ஸ்ரீ ராமநவமி 
நன்ைாளில் தகாயம்புத்தூர மாவட்டம் நாயக்கன்பாதையம் 
கிராமத்தில் ஸ்ரீமதி அலதமலு - ஸ்ரீ முத்தையா ைம்பதிகளின் 
மூன்்ாவது,- கத்டசி - குைநதையாக பி்நைார. பி்ப்பிதலதய 
அவருக்கு ஸ்ரீ ராமபிரானின் அனுக்கிரகம் இருநைது. குைநதை 
பி்க்கும் தபாது இரண்டு பறகளு்டன் இருநைது. ைதலயில் 
சத்டயு்டன் பி்நைைால் இநைக் குைநதை இல்ல் வாழ்க்தகயில் 
ஈடுப்டாமல் து்வி ஆகும் என்று தஜாதி்டரகள் கணித்துச் 
கசான்ைாரகள். சிறு வயதிலிருநதை இவர உள்முகமாக திரும்பி, 
உலகியல் விவகாரங்களில் இருநது விலகி, அதமதியாக 
தியாைத்தில் ஈடுபட்டார. சில சமயம் உ்ணதவக் கூ்ட ம்நது 
விடுவார. அவருக்கு ைனிதம மிகவும் பிடிக்கும். ைன் ைாய்வழிப் 
பாடடியார வீடடில் பல காலம் மகிழ்ச்சியு்டன் கசலவிட்டார. 
பாடடியார பறறி பலப்பல சம்பவங்கதை நிதைவுகூரவார. ைன் 
ைநதையாரின் சதகாைரர வீடடில் ைைக்கு மிகவும் விருப்பமாை 
புத்ைகங்கள் நித்ய இருநைைால் அவதரயும் மிகவும் பிடிக்கும் 

(1927 ஏப்ரல் 27 - 1996 பிப்ரவரி 12)
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என்பார.  அவர படித்ைது எட்டாவது வகுப்பு வதர ைான். 
வசதியாை குடும்பம் ைான் என்்ாலும் தமறககாண்டு படிப்பில் 
அவருக்கு நாட்டம் கசல்லவில்தல. அவரது ஞாபகசக்தி 
அபாரம். ஆரம்பத்தில் நாத்திகராக இருநை அவர பின்ைாளில் 
பாபாவின் பக்ைர ஆைார.  

 பின்ைர, அவர ஒரு குறுகிய காலத்திறகு ைறகாலிக 
அடிப்பத்டயில் கசன்தை உயரநீதி மன்்த்தில் பதிவு அத் 
உைவியாைராகப் பணியாறறிைார. தகாயம்புத்தூரில் மின்சார 
துத்யிலும் திைசரி ஊதியம் கபறும் பணியாைராகவும் தவதல 
கசய்ைார. மிகக் குத்நை வயது. உண்தமயில் அவர வயதுக்கு 
அநைப் பணிபுரியத் ைகுதியற்வர., தமறபாரதவ அதிகாரிகள் 
தசாைதையி்ட வரும்தபாது அருகில் உள்ை வயலில் ஒளிநது 
ககாள்வார. புத்ைகங்கள் வாசிப்பதை தநசிப்பவர என்பைால் 
புத்ைக விறபதை உைவியாைராகப் பணியாறறிைார.  அது 
அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருநைது. ஆைால் புத்ைகங்கதை 
விறபதை கசய்வதைவி்ட புத்ைகங்கதை வாசிப்பதில் அதிக 
ஆரவம் காடடியைால், அநை தவதலயிலிருநது நீக்கப்பட்டார.

அவரது ைாயார இ்நைபின், அவர ைைது வீடத்ட 
விடடு கவளிதயறிைார. பி்கு ைைது கசாநை ஊருக்குத்  
திரும்பவில்தல. ஆன்மிக விஷயங்கள் கறக நித்ய ஆரவம் 
வைரத்துக் ககாண்டிருநைார. ஊர ஊராகச் கசன்் அவர 17ம் 
வயதில் 1944 ம் ஆண்டில் பம்பாய் (மும்தப) அத்டநைார. 
ைைது வாழ்வாைாரத்திறகாக பலப்பல தவதலகதை கசய்ைார. 
ஒரு ரயில் நிதலயத்தில் தபாரட்டராகவும் பணியாறறிைார. 
தியாைம் கசய்வதில்  நாட்டம் அதிகம்.  க்டறகதரப் பகுதியில் 
அவர தியாைம் கசய்வதுண்டு.

பின்ைர அவர முத்தையா ஸ்வாமிதய  சநதித்ைார. அவரும் 
தகாயம்புத்தூர மாவட்டத்துக்காரர. அவர இல்ல்த்ைார 
என்்ாலும், ஸ்வாமிஜிதய ைன்  குருவாகக் கருதிைார. அவரது 
வழிகாடடுைலில் ஆன்மீகத்தில் முன்தைற்ம் அத்டநது, 
தியாைம், தவைாநைம் பறறி கறறுக்ககாண்்டார.

சிவதநசன்  ஸ்வாமிஜி சிறிது காலம் பம்பாயில் ைங்கிைார, 
பின்ைர அவர வஜ்தரஸ்வரியில் ஸ்ரீ நித்யாைநை ஸ்வாமிஜியின் 
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ம்டம் கசன்்ார. அங்கு கவகுவாக ஆன்மீக முன்தைற்ம் 
அத்டநைார. பின்ைர அவர நாசிக் மாவட்டத்திலுள்ை 
திதரம்பதகஸ்வர என்னும் திருத்ைலத்திறகுச் கசன்்ார. 
அங்கு மவுனி பாபாவு்டன் இருநைார. பின்ைர இறுதியாக அவர  
1953 ல் ஷீரடி கசன்்ார.

ஒரு வழியாக ஷீரடிதய ைைது ைாயகமாக்கிக் ககாண்்டார. 
ஆைால் ஷீரடியில் அவர ைங்குவைறகு இ்டம் கித்டயாது, 
தூங்குவைறகு வசதி இல்தல. கித்டத்ை இ்டத்தில் 
தூங்குவார. பல சமயம் ஒரு கப் தைநீரைான் உ்ணவு. சில 
சமயங்களில் பூக்கதைத் தின்று பசி தீரப்பார. பல நாள் 
படடினி கி்டப்பதுண்டு. பாபாவின் கிருதபயால் ைங்க இ்டம் 
கித்டத்ைது, திைமும் உ்ணவும் கித்டத்ைது. அவர ஷீரடி 
வநைதபாது, சில புத்ைகங்கதைக் ககாண்டு வநதிருநைார. 
அவர புத்ைகப் பிரியர. வாசிப்பதில் ஆரவம் காடடிைார. அங்கு 
துவாரகாமயி, சாவடி, கலன்டிபாக் மநதிர எை பல தகாயில்கள் 
உள்ைை. ஷீரடியில் உள்ை அதைத்து தகாயில்களிலும் தசதவ 
கசய்வதிதலதய அவரது தநரம் கசலவாயிறறு. மற் தநரத்தில் 
அவர தியாைத்தில் ஆழ்நது விடுவார.

அநை சமயத்தில், ஷீரடி சாய் பாபா சன்ஸ்ைான் நீதிமன்் அதிகாரி 
(ரிசீவர) கடடுப்பாடடின் கீழ் இருநத்து. சிவதநசன்  ஸ்வாமிஜியின் 
தநரதமயாை ைன்ைலமற் தசதவகதை கவைமாக கவனித்து, 
மகிழ்ச்சி அத்டநை அநை அதிகாரி  துவாரகாமயி, கலன்டிபாக், 
சாவடி உள்ளிட்ட எல்லா இ்டங்களிலும்  விைக்கு ஏறறுவது 
தபான்் தவதலகதை அவரி்டம் ஒப்பத்டத்ைார. அத்ைதகய 
விைக்குகளின் எண்ணிக்தக 13 ஆகும். அநை நாடகளில், 
சாவடி வியாைக்கிைதமகளில் மடடும் பக்ைரகளுக்கு தி்நது 
தவக்கப்பட்டது. துவாரகாமயியில் ’துனி’தய மிகுநை 
பக்தியு்டன் அவர கவைமாக பாரத்துக் ககாண்்டார. அவரது 
ஆத்ட கரிபடிநது அழுக்காயிறறு. ஆைால் அவர ைன் தைாற்ம் 
பறறிக் கவதலப்ப்ட வில்தல. மாதல தவதையில் ஆரத்திக்கு 
முன்ைைாக பாபாவின் புதகப்ப்டங்களிலும் அதைதபால் 
பல்தவறு கைய்வங்களின் ப்டங்களிலும் தநரத்தியாக சநைைப் 
கபாடடு தவப்பதில் தகதைரநைவர ஆைார. பல்தவறு 



51 

இ்டங்களில் விைக்தகறறி தவப்பதையும் வைக்கமாகக் 
ககாண்்டார. அவரது அரப்பணிப்பு்டன் கூடிய பணிகைால் 
மகிழ்ச்சியத்டநை நீதிமன்் ரிசரவர அவதர துவாரகாமயிக்கு 
பக்கத்து அத்யில் உ்ங்குவைறகு அனுமதித்ைார. ஆங்கிலம், 
மராடடி, பல கைன்னிநதிய கமாழிகள் உள்ளிட்ட பல 
கமாழிகள் ஸ்வாமிஜிக்குத் கைரியும் என்பைால் ஷீரடிக்கு 
காணிக்தக மணியார்டர அனுப்பிய பக்ைரகளுக்கு உதி 
பிரசாைம் அனுப்புவைறகாை உத்கள் மீது கபயர, முகவரி 
எழுதும் பணி அவரி்டம் ஒப்பத்டக்கப்பட்டது. . இநை 
தசதவகளுக்காக, சன்ஸ்ைான் அவருக்கு மாைம் 15 ரூபாய் 
மதிப்பூதியம் வைங்கியது. அதை அவர வரும் பக்ைரகள், பி்ர 
தைதவக்காக கசலவிடடு விடுவார.. சில காலத்திறகுப் பி்கு, 
சன்ஸ்ைான் அவருக்கு உ்ணவும் வைங்கலாயிறறு. பக்ைரகளின் 
எண்ணிக்தக அதிகரித்ைைால், பக்ைரகளின் வருதகக்காக 
சாவடி அதைத்து நாடகளிலும் தி்நதை இருநைது. ஸ்வாமிஜி 
வியாைக்கிைதமகளில் துரகாமயிலிருநது சாவடிக்கு கசல்லும் 
'பால்கி' ஊரவலத்திறகாக சாவடி அலங்காரத்தில் அதிக கவைம் 
கசலுத்ைலாைார.

நாங்கள் ஷீரடி கசன்்தபாது ஸ்ரீ சிவதநசன் சுவாமிஜிதய 
சநதிக்கும் கபரும் பக்கியம் எங்களுக்குக் கித்டத்ைது. சுவாமிஜி 
ைன்தை புதகப்ப்டம் எடுக்கவும் அனுமதித்ைார.

ஆன்மீகப் பாதையில் பக்ைரகளுக்கு உைவுவதில் அவர 
மிகவும் ஆரவமாக இருநைார. பல்தவறு கமாழிகளில் புத்ைகங் 
கள் தவத்திருநைார. பக்ைரகளுக்கு அவறத் வைங்குவார. 
எல்லாருக்கும், குறிப்பாக தநாயுற்வரகளுக்கும் கைாழு 
தநாயாளிகளுக்கும் தைதவ உள்தைாருக்கும், தசதவ கசய்வது 
எவ்வைவு முக்கியம் என்பதை அவர முன்னுைார்ணமாக இருநது 
உ்ணரத்திைார. நிரநைர ’துனி’, அத்ணயா விைக்கு சகிைம் 
பாரைத்திலும் கவளிநாடுகளிலும் அவரவர நகரங்களிலும் 
கிராமங்களிலும் சாய் பாபா தகாயில்கதை கடடும்படி 
பக்ைரகதை ஊக்கப்படுத்திைர.

மக்களுக்குத் கைாண்்டாற் தவண்டும் என்் அவரது 
உள்ைாரநை விருப்பத்தின் கார்ணமாக அவதர ஏராைமாைவரகள் 
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பின்பற்லாைாரகள். சன்ஸ்ைான் நூலகத்தில் மராடடி 
கமாழியில் அவர ’சாய் லீலா’ இைழ்கதைப் படித்ைார. சாய் 
பாபாவின் வாழ்க்தகயும் பணியும் அறபுைங்களும் பாரைத்திலும் 
கவளிநாடுகளிலும் ஒவ்கவாரு மூதலமுடுக்கிலும் 
மக்களுக்குத் கைரியச் கசய்ய மராடடியிலிருநது ஆங்கிலம், 
ஹிநதி, கன்ை்டம், ைமிழ், கைலுங்கு, மதலயாைம் உள்ளிட்ட 
பி் கமாழிகளிலும் அவறத் கமாழிகபயரக்கும்படி 
பக்ைரகதை ஊக்கப்படுத்திைார. பல்தவறு கமாழிகளில் 
பல்தவறு பக்ைரகளு்டனும் இரவு தநரத்திலும், அதைத்து 
மணிதநரங்களிலும் 'சத்சங்' ந்டத்ைப்பட்டது. இவ்வாறு 
பல்தவறு வழிகளில் சாய் பாபாவின் அருள்வாக்தக எல்லா 
இ்டங்களுக்கும் அவர பரப்பிைார. அவர பக்ைரகளுக்கு 
எப்கபாழுதும் உதி, தீரத்ைம் விநிதயாகிப்பார. 

பக்ைரகள் ஷீரடிதய விடடுப் பு்ப்படும் தபாது பாபாவின் 
புதகப்ப்டத்து்டன் சில ஆன்மீக / பஜன் புத்ைகங்கதை 
அவரகளுக்கு வைங்குவார பக்ைரகள் குழுக்கைாக "ஓம் சாய் 
ஸ்ரீ சாய் கஜய் கஜய் சாய்" என்று பாடி அகண்்ட நாம கஜபம் 
கசய்யும் பைக்கம் இவரால் கைா்டங்கப்பட்டது. இவ்விைமாக 
பாபாவின் அருள்வாக்தக எல்லா இ்டங்களுக்கும் பரப்புவைறகு 
ஸ்ரீ சிவதநசன் சுவாமிஜி கருவியாக இருநைார.

அவர எளிய வாழ்க்தக ந்டத்திைார. அவரது ஆத்ட என்்ால், 
இடுப்தபச்  சுறறி ஒரு பருத்தித் துண்டு. பாக்ககட தவத்ை அதரக் 
தக மகாராஷடிர பாணி அங்கி. ப்டத்தில் காட்டப்படடுள்ைது 
தபால இன்கைாரு துண்்டால் ைதலப்பாதக கடடி நீண்்ட சத்ட 
முடிதய மத்த்திருப்பார. ஆத்ட, அவருக்கு அன்பளிப்பாக 
கித்டத்ை தவடடிகள், சால்தவகள் ஸ்கவட்டரகள் உள்ளிட்ட 
அதைத்து கபாருடகதையும் அவர பயன்படுத்ைாமல் 
ஏதைகளுக்கும் தைதவ உள்ைவரகளுக்கும் ககாடுத்துவிடுவார. 
அவர மஹாசமாதி அத்டவைறகு மூன்று நாள் முன்புகூ்ட, 
அவர சில நாள்  தநாய்வாய்ப்படடு இருநைதபாது கித்டத்ை 
தபாரதவகதையும் படுக்தக விரிப்புகதையும் விநிதயாகிக்க 
ஏறபாடு கசய்ைார. அவர படுப்பது எப்தபாதும் ைதரயில்ைான். 
ைடித்ை படுக்தக விரிப்பும் தபாரதவயும் விரித்து உறங்குவார; 
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ஆசைம் ஒரு தகாணிைான்., ஒரு தபயில் காகிைத்தை திணித்து 
ைதலயத்ண தபால் தவத்துக் ககாள்வார. அவர ககாளுத்தும் 
கவய்யில், மதை இதவ பறறிக் கவதலப்ப்டவில்தல. 
ைைக்குக் கித்டக்கும் குத்டகதை விநிதயாகித்து  விடுவார. 
ஷீரடியில் அவர வசித்ை காலகமல்லாம் காலணி அணியதவ 
இல்தல. எப்தபாதும் கவறுங் காலு்டன்ைான் ந்டப்பார.

அவர குத்வாகதவ உ்ணவு ஏறபார. ைைக்கு வைங்கப்பட்ட 
பைங்கதை பக்ைரகளுக்கு விநிதயாகித்து விடுவார. ைான் 
மைப்பா்டம் கசய்திருநை பல பஜன் பா்டல்கதை மதுரமாை 
குரலில் பாடிக்ககாண்டிருப்பார. அவதர சில பஜன் பா்டல்கள் 
இயறறியிருநைார. அவறத் பக்ைரகள் சிறு புத்ைகங்கைாக 
அச்சிடடிருக்கி்ாரகள். அவர பா்டப் பா்ட பக்ைரகள் கைா்டரநது 
பாடுவாரகள். இநை நத்டமுத் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் 
தமலாக அவரது மகாசமாதி நாள் வதர நீடித்ைது. 
மற்வரகளுக்கு கசால்லித் ைர பஜதைப் பா்டல்கதை புத்ைகம் 
பாராமல் பாடுவார. ஒரு வாரத்தை பிசகாது.

குருஸ்ைான், நநைா தீப், கலன்டி பாக் ைத்ை மநதிர இவறத் 
வலம் வரும் (பிரைடசி்ணம்) பைக்கத்தை ஊக்குவித்ைார. 
பக்ைரகள் ைங்கள் நலனுக்காகவும், ஆதராக்கியத்திறகாகவும் 
பிரைடசி்ணம் கசய்யும்படி அவர அறிவுறுத்திைார. அவருக்கு 
மூலிதக மருத்துவம் அத்துபடி. பாதிக்கப்பட்ட பக்ைரகளுக்கு 
தவத்தியம் கசால்வார. அதநகமாக முழுதமயாய் கு்ணமாகும். 
அல்லது குத்நைபடசம் உ்டைடி நிவார்ணம் ககாடுக்கும்.

துனி பூதஜயில் நம்பிக்தகககாண்்ட அவர பக்ைரகள் துனி 
பூதஜயும் சத்யநாராய்ண பூதஜயும் கசய்யச் கசால்வார.. 
அவருத்டய தபாைதை முத் எளிதமயாைது. விஷயங்கதை 
குடடிக் கதைகைாலும் எளிய உவதமகைாலும் புரிய தவப்பார. 
அன்ைைாைம் ைான்  ைதலசி்நை அ்ப்பணி என்று அவர 
திட்டவட்டமாகக் கூறுவார.

தசலத்தின் தைவி மாயி அம்மா, பைசிங்காவின் விதைஹி 
அனுசூயா மாைா, கரனூல் ராம்கரடடி ைாத்ைா, தஹைராபாத் 
நயம்பள்ளி பாபா தபான்் சாதுக்களின் கபருதம பறறி அவர 
பக்ைரகளுக்கு எடுத்துக் கூறுவார. அத்ைதகய சாதுக்களின் 
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ைரிசைம் கப் விரும்பியவரகதை அவ்வாத் கசய்ய 
ஊக்கப்படுத்திைர. 

நாறபத்தைநது ஆண்டுக் காலம் ஷீரடியில் வசித்ை 
ஸ்வாமிஜி சாய் பாபாவின் மகத்ைாை தூைர ஆைார. பாபாவுக்கும் 
பாபாவின் பக்ைரகளுக்கும் தநரதமயாக, முழுமைது்டன், 
ைன்ைலமில்லாமல் தசதவ கசய்ைார. 

ஷீரடியில் 1996 பிப்ரவரி 12 திங்கள்கிைதம அன்று 
காலமாை ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி பாபாவு்டன் ஐக்கிய 
மாைார. துவரகாமயி விைக்குகள் ஊஞ்சலாட்டம் 
இநை ஐக்கியத்தைக் குறிப்பைாக பலருக்கு நம்பிக்தக.   
ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜியின் அஸ்தி கலசம் ஷீரடியில் 
சன்ஸ்ைான் பிரசாைாலயாவிலிருநது இரண்்டதர 
கிதலாமீட்டர கைாதலவில் பிம்பள்வாடி சாதல 
விலக்கில் ஸ்ரீமதி ஜரீன், அவரது நண்பரகள் ஆகிதயாரால் 
அதமக்கப்பட்டது. 

பாபாவின் கசய்திகதை பரப்புவதில் ைமது வாழ்க்தகதய 
அரப்பணித்ைவர ஸ்வாமிஜி. சாய் பாபா தகாவில்கள் 
கடடிகயழுப்பும்படியும், பாபா தசதவயில் ஈடுபடும்படியும்  
பாபாவின் அருள்வாக்தக பரப்பும்படியும் ஷீரடி வரும் 
அதைத்து பக்ைரகதையும் அவர அறிவுறுத்தி வநைார. 

ஸ்வாமிஜி அடிக்கடி பாடுவார: “ஹரித்வார, மதுரா காசி ஷீரடி 
தமம் ஸப தீரத்ை ஸமாதய தஹம், சாய் பாபா தக சரத்ணாம் 
தமம் சாதராம் ைாம் ஹமாரா தஹம்”. இைன் கபாருள்: ஷீரடி 
ஒரு தீரத்ை தஷேத்திரம், ஹரித்வார, மதுரா காசி அதைத்தும் 
இதில் அ்டக்கும். சாய் பாபா திருப்பாைங்களில் நான்கு புனிைத் 
ைலங்களும் உத்கின்்ை என்பதுைான்.

அதைவருக்கும் பாபா அருைாசி கித்டக்கடடும்.
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கசணஷபுரி நிதயானந்த சு்ாமி
ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ சிவதநசன் கத்ணஷபுரி 
ஆஸ்ரமம் கசன்்தபாது ஷீரடி 
கசல்லும்படி நித்யாைநை சுவாமி அவதர 
ஆறறுப்படுத்திைார.

ஸ்ரீ ைா்தாகிருஷண 
ஸ்ாமிஜி

ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜிதய ஷீரடியில் 
இருக்கும்படி ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ணன் ஸ்வாமிஜி 
கூறிைார. அைன்படி அவர வாழ்நாள் முழுதும் 
ஷீரடியிதலதய வசித்ைார. 

சாசகாரி சகா்தா்ரி மா்தாஜி
சாதகாரியிலிருநது மாைாஜி ஷீரடி வரும் 
தபாகைல்லாம் சமாதி மநதிர ைரிசிக்க அவர 
தபாகும்தபாது மாைாஜியு்டன். ஸ்ரீ சிவதநசன் 
ஸ்வாமிஜி உ்டன் கசல்வார.

மாயம்மா
மாயம்மா உயிரு்டன் இருநைதபாதும் சரி, 
சமாதிக்குப் பி்கும் சரி மாயம்மாதவ 
ைரிசிக்கும்படி சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி 
அதைத்து சாய் பக்ைரகதையும் 
தகடடுக்ககாள்வார. அவர அத்யில் அம்மா 
புதகப்ப்டம் இருநைது. 

ஸ்ரீ சிவகநசன் ஸவணாமிஜி 
வணாழவில் மகணான்கள்



 56 

ரஹ்தைாபாத ஸ்ரீ நாமபள்ளி பாபா 
தஹைராபாத் ஸ்ரீ நாமபள்ளி பாபாதவ 
ைரிசிக்கும்படி ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி சாய் 
பநதுக்கதை அறிவுறுத்துவார. 

பைடசிஙகா அனசூயா மா்தா
சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி பரடசிங்கா கசன்று, 
அம்மாதவ ைரிசைம் கசய்ய பக்ைரகதை 
ஊக்குவிப்பார. மாைாதவ ஷீரடிக்கு 
வரச் கசய்ைார. அவர அத்யில் மாைா  
புதகப்ப்டம் இருக்கும். 

கர்நூல் ைாம் மைடடி ்தாத்தா
ராம் கரடடி ைாத்ைாதவ ைரிசைம் கசய்து 
வாருங்கள் என்று ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி 
குருபநதுக்கதை அறிவுறுத்துவார. அவதர 
ஷீரடி வருதகபுரியச்  கசய்ைார. அவருக்கு 
அவதூைரகள் என்்ால் மிகவும் பிடிக்கும். 

சகாயில் திருப்பணி
ஷீரடியிதலதய 40 ஆண்டுகள் 
வாழ்நது மத்நைாலும் ஸ்ரீ 
சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி உலகம் 
முழுதும் சாய் தகாயில்கள் 
மலரச் கசய்ைார. ஷீரடியில் 
அவர துவாரகாமயி, குருஸ்ைான், 
சாவடி எை அதைத்து திருத்ைலங்களிலும் தசதவ கசய்து 
வநைார.
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து்ாைகாமயியில்

துவாரகாமயி துனி அருகில் 
ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி 
முன்பு துனி தி்நதிருநைது. 
பக்ைரகள் துனியில் 
தைங்காய் சமரப்பிப்பாரகள். 
இப்தபாது துனி மூ்டப் 
படடிருக்கி்து. பூஜாரிைான் 

காதலயில் தநதவத்யம் கசய்து தைங்காய் சமரப்பிக்கி்ார. 

குருஸ்தானில் 

குருஸ்ைான் முன்பாக உள்ை புனிை அக்னி. 
பக்ைரகள் வியாைன், கவள்ளிக்கிைதமகளில் 
இதில் ஊதுபத்தி சாம்பிராணி 
சமரப்பிக்கி்ாரகள். அக்னி அருகில் 
வழிபடும்  ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி. 

பதைய குருஸ்ைானுக்குள் ஸ்சுவாமிஜி இது 
பி்கு நீக்கப்பட்டது. அைன் புதகப்ப்டம் 
மடடும் அங்தக ைறதபாது தவக்கப்படடுள்ைது. 
தவப்பமரத்தை பின்னுக்குத் ைள்ளி 
தவத்துவிட்டாரகள். சாவடியில் 
ஸ்வாமிஜி பஜதைப் பா்டல்கள் 
பாடுகி்ார. நாள்தைாறும் 
ஸ்வாமிஜி மாதல சரியாக எடடு 

மணிக்கு பஜதை பா்ட ஆரம்பிப்பார. சமாதி 
மநதிர ஆரத்தி கைா்டங்கும் வதர பாடுவார. 

அவர ஆயுள் முழுவதும் 
இநை பைக்கம் நீடித்ைது. 

சா்டியில்
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பாபாவின் ‘அணணா' 

ஷீரடியில் உள்ை அனுமார 
தகாயிலில் ைரிசைம் கசய்கி்ார  
ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி. சாய்பாபா 
இநை அனுமதை அண்்ணா என்று 
குறிப்பிடுவார. அவர கைருதவாடு 

ந்டநது தபாகும்தபாது இநை அனுமன் தகாயிதல தநாக்கி 
தகயதசத்து அண்்ணா என்று அதைப்பார. சுவாமிஜி ஷீரடி 
வநை புதிதில் சில ஆண்டுகள்  இநை அனுமன் தகாயில்ைான் 
ைங்கிைார. ஷீரடியில் உள்ை கனிப்நாத் தகாயிலிலும் ைங்கிைார. 

பிை்தடசிணம்  

குருஸ்ைானிலும் கலன்டிபாக் நநைா 
தீபத்தையும் ைத்ைமநதிதரயும் 
திைநதைாறும் பிரைடசி்ணம் கசய்வது 
ஸ்வாமிஜியின் அன்்ா்ட அனுஷ்டாைம். 
ஆயுள் முழுவதும் அவர இதை 
அனுஷடித்ைார. புது குருஸ்ைான் 
அதமக்கும் பணி கார்ணமாக குருஸ்ைான் 
பிரைடசி்ணம் நிறுத்ைப்பட்டது. 
காதலயிலும், மாதலயிலும் அவர பிரைடசி்ணம் கசய்வார. 
பிரைடசி்ணம்கசய்யுமாறு பக்ைரகதையும் தூண்டுவார. 

சி்சநசன் சு்ாமிஜிககு மநருககமான பக்தர்கள் 

சிவதநசன் ஸ்வாமிஜியின் ஆப்ை நண்பர 
தமாகன் பாபா. கரநா்டகா மங்களூருதவ 
தசரநைவர. ஷீரடியிதலதய வாழ்நைார. 
சுவாமிஜிக்கு சாவடியில் உறுதுத்ணயாக 
இருநைார. ஸ்வாமிஜி காலமாை பி்கு இவதர 
சுவாமிஜியின் இன்கைாரு நண்பர சியாராம் 

கவனித்துக்ககாண்்டார. இவர ஷீரடியிதலதய காலமாைார. 
பிரா்ணாயாமப் பயிறசியில் ைனி கவைம் கசலுத்திைார. 
ஹனுமான் சாலீசாதவ ஒதர மூச்சில் பாடுவார. 
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நாள்முழுதும் சாய் நிரனவு ்ை
“உன் சுவாசத்தை ஊன்றி கவனி. 
ஒவ்கவாரு முத் மூச்சு எடுக்தகயிலும் 
“சா...” என்றும் மூச்சு விடுதகயில் “ய்...” 
என்றும் கசால்லு. ஒரு  நாளில் 26,300 
முத் சுவாசிக்கி்ாய் அல்லவா, அைைால் 
நாள் முழுதும் சாய் நிதைப்பு்டதைதய 
இருப்பாய். திைமும் பயிறசி கசய்ைால் 
இது தககூடும்” என்பார ஸ்ரீ சிவதநசன் 
ஸ்வாமிஜி.

காலஞ்கசன்் திருப்பூர மணி மும்தப 
மாதுங்காவில் தையல்கத்ட தவத்திருநைார. 
கைாழிதல விடடு ஓய்வு கபற்பின் ஷீரடி வநது 
ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜியு்டன் கநருக்கமாைார. 
அக்னி ககாடுத்து ஸ்வாமிஜியின் இறுதிச் 
ச்டங்கு கசய்ைவரும் அவதர.

மத்தியப் பிரதைசத்தை தசரநை சியாராம் 
ஷீரடியில் ஒரு தஹாட்டல் ந்டத்தி 
வநைார. ஸ்வாமிஜி கசால்லியபடி ஏதை 
எளியவரகளுக்கும் சாதுக்களுக்கும் 
பக்கீரகளுக்கும் கசலதவப் பாராமல் 
உ்ணவளித்து வநைார. ஷீரடி சுறறுவட்டார 
ஊரகளில் இலவசமாக சுமார 1,000  அனுமார அலங்காரம் 
தநரத்தியாக கசய்துள்ைார. படிக்காைவர, ஆைால் கடடி்டக் 
கதல வல்லவர. கபரியநாயக்கன் பாதையத்தில் குருஸ்ைான், 
கபங்களூர தகதுஹள்ளி துவாரகாமயி இரண்த்டயும் பதைய 
பாணியிதலதய நிரமாணிப்பதில் உறுதுத்ண புரிநைவர.
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மபங்களூர மாநகரின் 
தகதுஹள்ளி பு்நகரப் 
பகுதியில் 2016 மாரச் 13 
அன்று ஒரு புதிய சாய் 
மநதிர தி்க்கப்பட்டது. இநை 
மநதிதர கிராமத்தின் சில  
பக்ைரகைால் நிறுவப்பட்ட 

’ஷீரடி துவரகாமயி அ்க்கட்டதை’ நிரவகிக்கி்து. தமசூரு 
கநடுஞ்சாலயில் ராஜராதஜஸ்வரி மருத்துவக் கல்லூரி அருதக 
வலதுபு்ம் திரும்பி கங்தகரி - - கநலமங்கல சாதலயில் வநைால் 
கபரிய ஆல மரம் நிறகும் ராதமாஹள்ளிதய அத்டயலாம்; 
அங்கிருநது தகதைாஹள்ளி 3 கி.மீ. கைாதலவில் உள்ைது.

இநை புதிய தகாவில் ’70 களின் ஷீரடி துவாரகாமயி தபான்த் 
தைாற்மளிக்கி்து. புனிை துனி எரிகி்து; சாய் பாபாவின் 
மற் அதைத்து கபாருடகளும் பிரதிகயடுக்கப்படடு இங்கு 
காடசியளிக்கின்்ை. சாவடி ஸ்வாமி என்று புகழ்கபற்  
ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜியின் திருவுருவப்ப்டம் இக்தகாயிலின் 
சி்ப்பு அம்சம்.

சாய் பாபாவின் ’துனி’, ’உதி’
ஷீரடியில் வநது ைங்கிவிட்டபின் பாபா ைைது தயாக 

சக்தியால் தீ பற் தவத்ைார. அது இன்னும் எரிகி்து. இது ’துனி’; 
அைன் புனிைமாை சாம்பல் ‘உதி’ என்று அதைக்கப்படுகி்து.

பாபா பல தநாய்களுக்கு மருநது அளித்ைார 
தநாயாளிகளுக்கும் தசதவ கசய்ைார. பின்ைர, பாபா 
தநாயாளிகளுக்கு பூசிக்ககாள்ைவும் உள்ளுக்கும் ’உதி’ மடடுதம  
ககாடுத்ைார. உதி பறறிய சில அறபுைமாை கசய்திகள் சாயி 
பக்ைரகளுக்கு நன்கு கைரியும். பாபாவின் துனிக்கு எரிகபாருள் 
அளித்ைார வி்கு வியாபாரி அப்பா பீல். இரண்டு கடடு வி்கு 
விற்தும் துனிக்கு ஒரு கடடு ககாடுத்துவிடுவார.

பபஙகளூரு ககதுஹள்ளி 
துவணாரகணாமயி சணாய் மநதிர்
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1952 முைல், ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி சாவடியில் 
வசிக்கலாைார. துனிக்கு பூதஜ கசய்ய அவருக்கு மிகவும் 
பிடிக்கும். 1984 வதர பக்ைரகள் துனிக்கு பூதஜ கசய்ைைர. 
சன்ஸ்ைான் அதிகாரிகள் ஆடதசபத்ண கசய்ைபின், அவர துனி 
பூதஜயில் ஊக்கம் காட்டாைவராக இருநைார. 2000 ம் ஆண்டு 
இதுவும் நிறுத்ைப்பட்டது. இப்தபாது பக்ைரகள் துனிக்கு 
தைங்காய் வைங்கலாம். அதை சன்ஸ்ைான் ஊழியரகள் பின்ைர 
பத்டப்பாரகள். 

சாயிபாபாவின் புதிய தகாவில் ஆரம்பிக்கப்படும் தபாது, 
துனிதய நிறுவும்படி ஸ்ரீ சிவதநசன் ஸ்வாமிஜி பரிநதுதரப்பார. 
எைதவ, கிட்டத்ைட்ட அதைத்து சாய் மநதிரகளிலும் துனி 
துவங்குவைறகு அவர கார்ணமாக இருநைார. எங்களில் சிலர ஸ்ரீ 
சிவதநசன் ஸ்வாமிஜியின் பக்ைரகள் என்பைால், நாங்கள் புதிய 
மநதிரில் துனி நிறுவிதைாம். சாய் பாபா, ஸ்ரீ ராைாகிருஷ்ண 
ஸ்வாமிஜி ஆகிதயார அருள் கபற் தியாகராஜநகர சாய் 
மநதிரிலிருநது துனி அக்னி  கித்டக்கப் கபற்து எங்கள் 
கபரும் தபறு.

சாய் பாபா துனிதய எரியச் கசய்து வநைார. இைைால் 
அவரது பக்ைரகள் ைங்கள் எதிரமத் எண்்ணங்கதையும் 
காமம், குதராைம் முைலிய ஆறு உள் பதகவரகதையும்  
துனியில் தபாடடுவிடடு  ைங்கதைத் தூய்தமப்படுத்திக் 
ககாண்டு  தூய்தமயும் கறபும் / பிரமசரியமும் கபாருநதிய, 
சாய் தமயமிட்ட வாழ்க்தக வாழ்நது வருகி்ாரகள்.

ைாஜுத்தீன் பாபா,  சாய் பாபாவின் சமகாலத்ைவர. ஒரு 
நாள் அவரது மசூதியில் தீப்பிடித்ைது. அதை தநரத்தில் 
ஷீரடியில் துனி முன்பாக அமரநதிருநைார சாய் பாபா. ைைது 
கரங்கைால் சில தசதககள் கசய்ைார. அருகில் இருநைவரகள் 
என்ை என்று தகட்டாரகள் “ைாஜுத்தீன் மசூதியில் தீப்பிடித்து 
விட்டது. நான் அதை அத்ணத்து ககாண்டிருக்கித்ன்” என்று 
பாபா பதிலளித்ைார மறுநாள்: “ைரகாவில் தீப்பிடித்ைது. நான் 
பாபாதவ நிதைத்துக்ககாண்த்டன். தீ அத்ணநது தபாயிறறு” 
என்று ைாஜுத்தீனி்டமிருநது ைகவல் வநைது. 

ககால்லர ஒருவர சாய் பாபாவின் பரம பக்ைர. ஒருநாள் பாபா 
துனி அக்னிக்குள் இரண்டு தககதையும் நுதைத்து எதைதயா 
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காப்பாறறுவது தபால கவளிதய எடுத்ைார. “பாவம், அநைப் 
கபண். நான் ஒரு க்ணம் ைாமதித்திருநைால் தீயில் இ்நது 
தபாயிருப்பாள்” என்்ார.

ந்டநைது இதுைான்: விதையாடிக் ககாண்டிருநை ககால்லரின் 
மகள் உதலக்குள் விழுநதுவிட்டாள். அதை ’பாரத்ை’ பாபா 
அவதை காப்பாறறி விட்டார. பாபாவின் கரங்கள் தீய்நைை. 
ஆைால் அநை கபண் பிதைத்து விட்டாள். 

துவாரகாமயி துனி  நம் எல்தலாருக்கும் அம்மா தபால. 
துனியிலிருநது உதி எடுக்கும்தபாது பாபா ஹரி ஹரி என்று 
கஜபிப்பார. உதியில் சாடசாத் மகாவிஷணுதவ ைரிசிக்கலாம். 
ஹரியின் கிருதபதயக் ககாண்டு வநது தசரப்பது அநை உதி. 
முைலாவைாக உதி பிரசாைம். இரண்்டாவது,  அது அருமருநது. 
மூன்்ாவது, அது சாய் பாபாவின் அன்பின் அத்டயாைம். 
பாதுகாக்கும் ைாயத்து தபான்்து அது. 

காமமும் ஆசாபாசங்களும் மலிநை உலகாயை வாழ்க்தக 
நிதலயற்து, அது மாதய, க்ணத்தில் அழிவது என்பதைதய 
உதி  காடடுகி்து. மர்ணத்ைால் சரீரம் அழிநைாலும் அதைத் 
ைாண்டி ரீங்காரமிடும் கைய்வீக அமரத்துவம் வாய்நை வாழ்க்தக 
எனும் நாைத்தை நமக்கு சுடடிக் காடடுகி்து உதி. 

உதி புனிைமாைது, மங்கைகரமாைது, கவசம் தபான்்து, 
கைய்வீக கருத்ணயின் வடிவமாைது, அமுைமயமாை 
இத்யன்பின் அத்டயாைம் அது.

்ருக, அருள் மபறுக!
அன்பு மிகுநை  சாய் பநதுகதை, தகதுஹள்ளியில் 

உையமாகியுள்ை புதிய சாய்  மநதிருக்கு ையவு கசய்து 
வாருங்கள். .துனிக்கு அதைத்தையும் அரப்பணித்து  நீங்கள் 
பூதஜ கசய்யும்தபாது நமது ஆசானின் அன்புப் பித்ணப்தப 
அனுபவியுங்கள். சாய் பாபா சான்னித்தியத்தில் சங்கமம் 
ஆகுங்கள். 
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சணாய் மநதிர் 
வழிகணாடடிக குறிப்புகள்

சாய் மநதிர விஷயத்தில் ஆைமாை ஈடுபாடு உள்ை 
அதைவரும், நிரவாக கமிடடி ைதலவர, கசயலர, 
உறுப்பிைர அல்லது  மநதிரில் பூதஜ கசய்யும் பூஜாரி  எை 
யார ஆைாலும், அவரகள் கபாறுப்பு மிகக் கடிைமாைது. 
தகாயிலில் ைான் ஒரு தசவகன், எஜமாைன் அல்ல என்பதை 
ஒவ்கவாருவரும் புரிநது ககாள்ை தவண்டும். தகாயிலுக்கு 
வரும் ஒவ்கவாருவதரயும் சமமாக மதித்து விையமாக 
ந்டத்துவது மிகவும் அவசியம். ப்ணக்காரரும் பரம ஏதையும் 
ஒன்று தபால கருைப்படடு ந்டத்ைப்ப்ட தவண்டும். எநை 
வித்தியாசமும் பாரக்கக் கூ்டாது. எவர பின்ைாலும் ஓடுவதைா 
எநை ஒரு ஏதைதயயும் பு்க்கணிப்பதைா கூ்டதவ கூ்டாது. 
எவருக்கும் விதசஷ கவைம்  ைருவதில்தல, எவதரயும் 
அவமதிப்பதில்தல என்் எண்்ணத்தை அவரகள் வைரத்துக் 
ககாள்ை தவண்டும். தகாயிலுக்கு வரும் ஒவ்கவாருவதரயும் 
அவரகள் பாபாவின் மறு வடிவமாகதவ பாரத்து அவருக்கு 
தசதவ கசய்யும் உ்ணரவு  ஏறபடுத்திக் ககாள்ை தவண்டும். 
ைங்கதை தகாயில் அதிகாரியாக அல்லாமல் பக்ைராக கருதிக் 
ககாள்ளும் மைப்பான்தம தவண்டும். 

பாபா சன்னிதியில் அன்பு அதலயடிக்கச் கசய்ய 
தவண்டும்; அதைவரி்டமும் தசாைர பாசம் காட்ட தவண்டும். 
தகாபம், கவறுப்பு, அவமதிப்பு இவ்றத்க் தகாயிலுக்கு 
கவளிதய விடடுவி்ட தவண்டும். தகாயிலுக்குள் அன்பின் 
அதலகள், கைய்வீகத்தின் அதிரவுகள் மாசுப்ட வி்டக்கூ்டாது. 
பக்ைரகளி்டம் எரிநது விழுவது பாபாவி்டம் எரிநது விழுவது 
தபாலத்ைான். மதிப்தபா பூதவா மாதலதயா பிரசாைமாகப் 
கபறுவது பக்ைரின் உரிதம. இதவ தகாயிலில் அவருக்கு 
கித்டக்க தவண்டும். தகாயில் நிரவாகம் ைன்தை பக்ைராக 
முைலில் உ்ணரதவண்டும். அதிகாரம் காடடும்  அங்கி ைரிப்பது 
அப்பு்ம்ைான்.

சில ஆராய்ச்சியாைரகள் பாராட்டத்ைக்க விைத்தில் ஆராய்ச்சி 
கசய்து ’சாய் சத்சரிை‘ நூலில் கூ்ப்படடுள்ை விஷயங்கள் 
உண்தமக்குப் பு்ம்பாக இருப்பைாகக் கண்்டறிநதுள்ைாரகள். 
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சாய் பக்ைரகளுக்கு ’சாய் சத்சரிைா’ ராமாய்ணம் தபால, 
பகவத் கீதை, தபபிள் தபால என்பது நமக்கு நன்கு கைரியும். 
பாபாவி்டம் திட்டவட்டமாை ஒப்புைல் கபறறு பாபா 
ஆசியு்டன் இநை மகத்ைாை நூதல எழுைத் கைா்டங்கியவர 
தஹமத் பநத்;  ’சாய் சத்சரிைா’ கவளியி்டப்பட்டதும் சாய் 
பக்ைரகளுக்கு அது ஆதி கிரநைம் ஆகிவிட்டது. என்ைைான் 
உண்தமயாக இருக்கடடுதம, தவறு எநை விஷயத்தையும், 
அது ைங்கள் பக்திதய தவரறுக்கும்  என்பைால், காது ககாடுத்து 
தகடக சாயி பக்ைரகள் ையாராயில்தல. அதுமடடுமல்ல, பாபா 
’இநை’ ஊரில் பி்க்கவில்தல, ’அநை’ ஊரில் பி்நைார என்று 
கைரிநதுககாள்வதில் யாருக்கு என்ை பயன் என்பதைப் 
புரிநது ககாள்தவாம். என்தைதய எடுத்துக் ககாள்ளுங்கதைன், 
என்னுத்டய பக்திக்குக் குநைகமாை எது ஒன்த்யும் நான் 
தகடகதவா கைரிநது ககாள்ைதவா தபாவதில்தல. ஒரு 
உைார்ணம்:  பதிைா்ாவது நூற்ாண்டில் துைசிைாசர எழுதிய 
’ராம சரிை மாைஸ்’ தகா்டானு தகாடி ராம பக்ைரகளின் 
நாடிநரம்புகளில் கலநதுவிட்டது. அவரகள் அன்்ா்டம் ராம சரிை 
மாைஸ் பாராய்ணம் கசய்து வருகி்ாரகள். அைன் ஒவ்கவாரு 
கசால்லிலிருநதும் உத்தவகம் கபறுகி்ாரகள். அதில் 
கூ்ப்படடுள்ை பல விஷயங்கள்  உண்தமக்கு பு்ம்பாைதவ 
என்று  ஆராய்ச்சியாைரகள் கண்்டறிநதிருக்கி்ாரகள். 
ஆைால் இநை புனிை நூலில் நம்பிக்தக தவத்துள்ை 
பக்ைரகள் இதைப் பறறி எல்லாம் துளிக்கூ்ட 
கவதலப்ப்டவில்தல. எைதவ, பக்ைரின் சிரத்தைதய சீர 
குதலத்து அவரது நம்பிக்தகதய சிதைக்கும் விஷயங்கள், 
-- அதவ உண்தமயாகதவ இருநைாலும் - அவறத் 
கவளிக்ககா்ணரவது,  எடுத்துச் கசால்வது இவறத் நாம் 
ைவிரக்க தவண்டும்.                


