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சிைப்புக் கட்டுறர

குஜராததிலுள்ை ராஜவகாட நகரில் 
“தசௌராஷ்டிராவின் தபருளம” என்று கூறப்படும 
ேண்ணம அற்புதமான முளறயில் இஸகான் சார்பில் 
கட்டப்படடுள்ை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-நீலமாதேரின் 
திருக்வகாயில், ஏப்ரல் 14, 2019, மங்கலகரமான ஸ்ரீ 
இராம நேமி அன்று, ளேஷ்ணேர்களின் 
முன்னிளலயில் தேகுவிமரிளசயாக திறக்கப்பட்டது.

பசௌராஷடிராவின் சிைப்பு
குஜராததின் ே்டவமற்கு பகுதியான 

தசைராஷ்டிராவின் புனிதத தன்ளம ேரலாற்று சிறப்பு 
மிக்கதாகும. இங்குதான் பகோன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 
துோரகா நகரதளத நிறுவி சுமார் நூறு ஆண்டுகள் 
நல்லாடசி புரிநதார். மிகப் பழளமயான வசாமநாத 
வகாயிலும இங்குதான் உள்ைது.

இதற்கு வமலும தபருளம வசர்க்கும ேண்ணம, 
தற்வபாது ராஜவகாட நகரிலும ஒரு ராஜ வகாடள்டளய 

அளமதது பகோன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்கு வீற்றுள்ைார். 
ேணிகததிலும பண்பாடடிலும முன்னிளல தபற்றுள்ை 
ராஜவகாட நகரம தற்வபாது ஆன்மீகததிலும 
தனிச்சிறப்ளபப் தபற்றுள்ைது.

முன்மனாடி
இஸகானின் மூதத சநநியாசிகளில் ஒருேரான 

தேததிரு மஹாவிஷ்ணு வகாஸோமி மஹாராஜவர 
இததிருக்வகாயிலின் முன்வனாடியாோர். 
மஹாராஷ்டிராவின் ஒரு சிறு கிராமததில் 1919இல் ஒரு 
ளேஷ்ணே குடுமபததில் வதான்றிய இேர், 1970ஆம 
ஆண்டில் இலண்்டன் மாநகரில் ஸ்ரீல பிரபுபாதளரச் 
சநதிதது, அதன் பின்னர் ஏறததாழ 40 ஆண்டுகள் 
கிருஷ்ண உணர்வு்டன் ோழ்நது உலகதமங்கும 
அளதப் பற்றி பிரச்சாரமும தசயதார். ஸ்ரீமத 
பாகேததளத உயிரினும வமலாக வநசிதத அேர், 
மற்றேர்களையும அவ்ோவற ஏற்குமபடி 

ராஜ்காட்டில்  
ஒரு ராஜ ்காட்றட

வழஙகியவர்:	்காை்கர	கிருஷ்ண	தாஸ

தசௌராஷ்டிராவிற்கு தபருளம வசர்க்கும புதிய திருக்வகாயில்
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ஊக்குவிததார். அேருள்டய அன்பான ேழிகாடடுதல், 
எளிளமயான பக்தித ததாண்டு, சாஸதிர விஷயங்களை 
அன்றா்ட ோழ்வில் நள்டமுளறப்படுததி பின்பற்றுதல் 
முதலியளே பாமர மக்களையும கிருஷ்ண 
உணர்விற்குக் கேர்நதன. வமலும, ஏற்கனவே 
கிருஷ்ண உணர்ளே ஏற்று பயிற்சி தசயது 
தகாண்டிருநத பக்தர்களுக்கு, அளே பக்தி பாளதயில் 
நல்ல நமபிக்ளகளய ஏற்படுததின.

எளிய பதாைக்கம்
2002ஆம ஆண்டில், தேததிரு மஹாவிஷ்ணு 

வகாஸோமி மஹாராஜரும திரு யவசாமதி நநதன 
தாஸ அேர்களும ராஜவகாடடின் எல்ளலயில் உள்ை 
காலாோட எனப்படும வீதியின் ேழியாகச் தசன்று 
தகாண்டிருநதவபாது, 1986இல் வகாயில் 
கடடுேதற்காக அங்கு ோங்கப்படடிருநத இ்டதளத 

மஹாராஜருக்கு யவசாமதி நநதனர் காண்பிதது, 
ேறடசியான நிலம என்பதால் எதுவும தசயய 
முடியவில்ளல என்று ததரிவிததார். அப்வபாது, ஸ்ரீல 
பிரபுபாதருக்காக அநத பூமியில் ஏவதனும தசயய தாம 
விருமபுேதாக மஹாராஜர் கூற, உ்டனடியாக 
யவசாமதி நநதனரும அவ்வி்டதளத ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் 
வசளேக்காக மஹாராஜரின் திருக்கரங்களில் 
ஒப்பள்டததார்.

சவால்கறை எதிரபகாண்ை துணிவு
2002ஆம ஆண்டில் மஹாராஜர் ராஜவகாட 

நிலததில் தமது திருேடிளய ளேததவபாது, அேருக்கு 
ேயது 84. அநத பூமிவயா ேறண்டுவபாய நீர் 
ேசதியின்றி இருநதது. ததா்டக்க காலததில் தண்ணீர் 
பற்றாக்குளற, வபாதுமான ஆடகள் இல்லாளம 
முதலியளே தபரும சோல்கைாக இருநதன. பகோன் 
கிருஷ்ணரின் மீது பூரண நமபிக்ளக தகாண்்ட 
மஹாராஜர், சில பக்தர்களு்டன் இளணநது அநத 
நிலததிலும நகரததின் தேவ்வேறு பகுதிகளிலும, 
தினமும ஹரி நாம ஸங்கீர்ததனம புரிநதார். 
அேருள்டய தீவிர பக்தியால் மகிழ்நத பகோன், அநத 
ேறண்்ட நிலததில், அதிசயமான முளறயில், நீர் ஊற்று 
ஒன்றிளன அங்கு வதாற்றுவிததார்.

உ்டனடியாக, மஹாராஜர் மிகுநத உற்சாகதது்டன் 
இருபது அளறகள் தகாண்்ட விருநதினர் 
இல்லதளதயும ஒரு சிறிய வகாயிளலயும உள்ளூர் 
ேணிகரின் உதவிவயாடு கடடினார். அப்பணி 
நிளறவேறியவு்டன், 2003ஆம ஆண்டில், ஸ்ரீ ஸ்ரீ 
ராதா-நீலமாதேர், ஸ்ரீ பிரகலாத நரசிமமர், ஸ்ரீ ஸ்ரீ 
ஜகநநாத-பலவதே-சுபததிளர ஆகிய அர்ச்சா விக்ரஹங் 
களை வேத முளறப்படி பிரதிஷ்ள்ட தசயதார்.

இேர்கள் எழுநதருளிய பின்னர், வகாள்ட 
காலததில் மக்களை ோடடிக் தகாண்டிருநத தகாடிய 
ேறடசியிலிருநது நகரோசிகள் அளனேரும 
விடுபட்டனர். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-நீலமாதேரின் 
திருேருைால், ஒவ்வோர் ஆண்டும வதளேயான 
அைவு மளழ தபயதது, ராஜவகாட மக்கள் ஆனநத 
தேள்ைததில் மூழ்கினர்.

வைரசசி
மஹாராஜரின் தூய சங்கததினால் ஒரு நல்ல பக்த 

சமூகம உருோகத ததா்டங்கியது, பல்வேறு 2007ஆம்	ஆண்டில்	நி்கழ்நத	பூமி	பூலஜயில்	
தவத்திரு	மஹாவிஷணு	வ்காஸவாமி
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நாடுகளிலிருநதும பக்தர்கள் ேரத ததா்டங்கினர். 
ஞாயிறுவதாறும நள்டதபற்ற ஹரி நாம 
ஸங்கீர்ததனததில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் 
ஆடிப்பாடி பங்வகற்றனர். ேரு்டநவதாறும நான்கு நாள் 
ஜன்மாஷ்்டமி திருவிழா, ரத யாததிளர என்று தேகு 
விமரிளசயான திருவிழாக்கள் இலடசக்கணக்கான 
பக்தர்களு்டன் நிகழ்ததப்பட்டன.

இதுவபான்ற பல்வேறு வசளேகளுக்குப் பின்னர், 
மஹாராஜர் தமமுள்டய ோழ்நாளில் ஸ்ரீல 
பிரபுபாதருக்குச் தசயய விருமபும பணிோன 
காணிக்ளகளயப் பற்றி ஒருநாள் அறிவிததார். 
அதுவே இப்வபாது தஜாலிக்கும ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-
நீலமாதேருக்கான தபரிய அழகான பளிங்கு மாளிளக!

பூமி பூறஜ
இநத மாதபரும வகாயிலுக்காக 2007இல் பூமி 

பூளஜ நிகழ்நதவபாது, மஹாராஜர் அளனதது 
பக்தர்களையும பல்வேறு ஏடுகளில் ஹவர கிருஷ்ண 
மஹாமநதிரதளத எழுதச் தசயது, அேற்ளற 
ஆதிவசஷனு்டன் வசர்தது அஸதிோரததில் ளேததார். 
“திருநாமவம இக்வகாயிலின் அஸதிோரம, 
திருநாமவம இக்வகாயிளல எழுப்பும. நாம இதளனக் 
கட்டவில்ளல. நாம தசயய வேண்டியததல்லாம 
உண்ளமயான பக்தித ததாண்டு மடடுவம,” என்று 

அேர் ேலியுறுததினார். பகோனின் எல்ளலயற்ற 
கருளணயால் வகாயில் கடடுமான பணி ததா்டங்கியது.

மகாயில் கட்டுோனத்திறகான 
பகாளறககள

“வகாயிலுக்கான நிதி கிருஷ்ணரின் தபாறுப்பு, 
நமமுள்டயது அல்ல,” என்று கூறிய மஹாராஜர் 
கிள்டதத நிதிளயக் தகாண்டு கடடுமான பணிளயத 
ததா்டங்கினார். ேருகின்ற நிதி—எவ்ேைவு சிறிய 
ததாளகயாக இருநதாலும—அதளன முழுளமயாக 
கடடுமான பணியில் ஈடுபடுததினார். அவத சமயம 
அேர் தாமாக யாரி்டமும நிதி வகடக மாட்டார். “பக்தி 
தசயேது நமது க்டளம, வகாயில் கடடுேது 
கிருஷ்ணரின் க்டளம. கிருஷ்ணர் அடிததைம 
வபாடுேதற்கு மடடும பணம தகாடுததால், நாம அளத 
மடடும தசயது விடடு ஸங்கீர்ததனம தசயவோம,” 
என்று அேர் கூறுோர். கிருஷ்ணர் எளதக் 
தகாடுததாலும மகிழ்ச்சியு்டன் ஏற்றுக்தகாள்ளும 
மஹாராஜரின் இநத பண்பு மிகவும வியப்பிற்குரியது.

வகாயில் கடடுமான பணிளயப் தபாறுததேளர 
மஹாராஜர் தமது சீ்டர்களுக்கு மூன்று 
தகாள்ளககளைப் பின்பற்றுமபடி அறிவுறுததினார்:  
(1) மற்றேர்களி்டம தசன்று நிதி வகடகாதீர்கள்.  
(2) கடுளமயாக உளழதது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-

ஸ்ரீ	ஸ்ரீ	ராதா-நீைமாதவர்,	ஸ்ரீ	ஸ்ரீ	சீதா-ராம-ைக்ம்ண-ஹனுமான்	மறறும்	த்கௌர	நித்தாய	 
விகரஹங்களுககு	ஆரத்தி	நலடதபறுதல்
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கிருஷ்ணருக்கு பிரமமாண்்டமான வகாயிளலக் 
கடடுங்கள். (3) உங்கைது புலன்களை திருப்தி 
தசயபேருக்கு மடடுமின்றி அளனேருக்கும 
அன்பு்டனும பணிவு்டனும வசளே தசயயுங்கள்.

பல தருணங்களில் பக்தர்கள் தபரிய ததாளகளயத 
தருேதாகக் கூறி விடடு, பின்னர் தங்கைது ோக்ளகக் 
காப்பாற்றாத சமயங்களில், அேர் ஒருவபாதும 
அேர்களைக் கண்டிதததில்ளல; மாறாக, தமமுள்டய 
அன்பான அள்டக்கலதளத ேழங்கினார். நிதிக்காக 
அேர் எநத தசல்ேநதளரயும புகழ மாட்டார்.

இக்தகாள்ளககளை சாஸதிரததில் கூறப்படும 
பின்ேரும கூற்றின் மூலமாக தாம கற்றுணர்நது 
ோழ்வில் நள்டமுளறப்படுததியதாக அேர் கூறினார்: 
சாதக பறளே ஸோதி நடசததிரததில் ேரும மளழ 
நீளர மடடுவம அருநதும. பக்தர் ஒருேர் அநத சாதக 

பறளேயி்டம கூறுகிறார், “அன்புள்ை நண்பனாகிய 
சாதக பறளேவய, நான் தசால்ேளதச் சற்று வகள், 
ஒரு விஷயதளத நன்றாகப் புரிநதுதகாள். ோனததில் 
பல வமகங்கள் உள்ைன. ஆனால் எல்லா வமகங்களும 
உன் தாகதளதத தீர்க்காது. சில வமகம பூமிளய 
நளனததுவிடடு தசல்லும, சில வமகம தேறும 
கர்ஜளன மடடும தசயதுவிடடு தசல்லும. ஆகவே, நீர் 
வேண்டி கண்ணில் படும ஒவ்தோரு வமகததி்டமும 
தசன்று யாசிக்காவத.”

பல சமயங்களில் மஹாராஜரி்டம, தங்கைால் 
நிதியுதவி தசயய முடியவில்ளலவய என்று பக்தர்கள் 
ேருததப்படுேதுண்டு. அேர்களி்டம அேர் கூறுோர், 
“கேளலப்ப்டாவத மகவன, நீ எனக்கு பணம அனுப்ப 
வேண்்டாம. எததளன மாளல ஹரி நாம ஜபம 
தசயகின்றாவயா அநத விேரதளத அனுப்பு. நீ 

தசயயும ஹரி நாம ஜபவம இக்வகாயிளல 
எழுப்பும. உனக்கு பண உதவி வதளேப்பட்டால் 
என்னி்டம வகள். நான் தருகிவறன். தநளதயி்டம 
உதவி வகடபதற்கு மகன் ஒருவபாதும தயங்கக் 
கூ்டாது.” இளதக் குறிப்பிடுமவபாது, மஹாராஜர் 
ஸ்ரீமத பாகேதததில் தமக்குப் பிடிததமான 
ஸவலாகதளத (6.10.6) விைக்குோர்:

நூனம் ஸ்ோர்்த-பஷரோ ஷ�ோஷகோ

 ந ஷ்்த பர-ஸஙகடம்

யதி ஷ்்த ந யோஷே்த

 ஷநதி நோஹ யத ஈஷ்ர:

“தன்னுள்டய நலனில் அதிக ஆர்ேம 
தகாண்்டேர்கள், மற்றேர்களின் ேலிளய 
உணராமல் அேர்களி்டம தசன்று யாசிப்பர். 
ஆயினும, தகாடுப்பேரின் கஷ்்டதளத 
யாசிப்பேர் உணர்நதால், அேர் யாசிக்க 
மாட்டார். அதுவபாலவே, தானம ேழங்கக்கூடிய 
நன்நிளலயில் இருப்பேர் தமமி்டம 
யாசிப்பேரின் கஷ்்டதளத உணர்ேதில்ளல; 
அேர் அவ்ோறு உணர்நது தகாண்்டால், 
யாசிப்பேர் வகடபளதக் தகாடுக்காமல் இருக்க 
மாட்டார்கள்.”

�க்திமய மகாயிறலக் கட்டும்!
இக்கருதளத மஹாராஜர் தமமுள்டய 

சீ்டர்களுக்கு மிகவும ேலியுறுததினார். 

ராஜவ்காட்டில்	எழுநதருளியுளை	விகரஹங்கள.
வமவை:	ஸ்ரீஸ்ரீ	சீதா-ராம-ைஷம்ண-ஹனுமான்;
கீவழ:	ஸ்ரீஸ்ரீ	ஜ்கநநாதர்	பைவதவர்	சுபத்திலர
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“வகாயில்கள் பணததால் கட்டப்படுபளே அல்ல, 
நமமுள்டய தூய பக்தியால் கட்டப்படுபளே. ஒரு 
வகாயிளலக் கடடுமவபாது அதனு்டன் வசர்தது நமது 
பக்திளயயும ேைர்க்கின்வறாம. இரண்டிற்கும 
வேறுபாடில்ளல. நமது பக்திவய வகாயிலின் 
அஸதிோரமாக இருக்க வேண்டும.”

அேர் தினமும காளலயில் பாகேத ேகுப்ளப 
நிளறவு தசயத பின்னர், 6–7 மணி வநரம கடடுமான 
பணிகளைக் கண்காணிததார். ஒவ்தோரு 
ததாழிலாளியி்டமும அன்பாக உளரயாடி, அேர்கைது 
நலளனயும குடுமப நிளலளயயும விசாரிப்பார். 
அநதத ததாழிலாளிகள் கூறுேர், “நாங்கள் 
எததளனவயா வகாயில்களைக் கடடியுள்வைாம. 
ஆனால், இக்வகாவில் தனிததன்ளம ோயநதது. 
இங்கு நாங்கள் தசயயும வேளலக்கு கூலியு்டன் 
வசர்தது அன்பும கிள்டக்கின்றது.” மஹாராஜர் 
பணியில் ஏற்படும ஒவ்தோரு தசலளேயும கூர்நது 
கேனிததார். முடிநதேளர தசலளேக் குளறதது 
பணதளதச் வசமிக்க முயன்றார், எங்களையும 
அளதவய பின்பற்றுமபடி ஊக்குவிததார்.

மகாமலாக �ய்ணம்
25, ஜனேரி 2010இல், மஹாராஜர் தமது 

91ஆேது ேயதில், இநத தபைதிக உலளக விடுதது, 
கிருஷ்ணரின் நிததிய லீளலயில் பங்வகற்க ஆன்மீக 
உலகததிற்குத திருமபினார். எங்கைது தபௌதிகப் 
பார்ளேளய விடடு நீங்கினாலும, இஸகான் 

ராஜவகாடடின் முன்வனற்றததில், ஒவ்தோரு 
கட்டததிலும அேரது அருளை உணர முடிநதது. 
இததிருக்வகாயிலின் பணிளய அேர், திரு வதேகி 
நநதன தாஸ, ளேஷ்ணே வசே தாஸ ஆகிவயாரின் 
தளலளமயிலுள்ை சீ்டர்களி்டம ஒப்பள்டதது தசன்றார்.

ஆண்டுகள் உருண்வ்டாடின. இததிட்டததிற்தகன்று 
தபரிய நன்தகாள்டயாைர்கள் யாருமில்ளல. பக்தர்கள் 
மஹாராஜர் கூறிய பக்தி உணர்வு்டன் கடுளமயாக 
உளழததனர்.

“பாகேததளத நன்முளறயில் படிததால், 
பற்றின்ளம இயல்பாக தேளிப்படும,” என்று 
மஹாராஜர் கூறுோர். அதன்படி, அேருள்டய சில 
சீ்டர்கள் தங்களி்டமிருநத தசாதது, வசமிப்பு 
முழுேளதயும வகாயில் திருப்பணியில் ஈடுபடுததினர். 
மற்ற சீ்டர்களும மஹாராஜரின் நண்பர்களும 
தததமது சக்திக்கு ஏற்ப இயன்ற வசளேகளைச் 
தசயதனர்.

கிருஷ்ணர தம் மகாயிறல தாமே 
கட்டினார

2014இல் கடடுமான பணி வேகதமடுக்க 
ஆரமபிததது. முதலில் ேகுக்கப்பட்ட திட்டததிற்கும 
தற்வபாது காணும பிரமமாண்்ட வகாயிலின் 
வதாற்றததிற்கும கற்பளன தசயய முடியாத அைவு 
வேறுபாடு உள்ைது. இக்வகாயிலின் தபாறியாைர்களும 
ேளரப்ட அளமப்பாைர்களுமகூ்ட இதுகுறிதது 
ஆச்சரியமள்டகின்றனர்.

அழகிய	பளிஙகு	்கற்கைாைான	வ்காயிலின்	பக்கவாட்டுத்	வதாறறம்
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சிறநத ளேஷ்ணேர்களின் நல்லாசியினாலும, 
ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் திவ்யமான குடுமபததிலுள்ை 
அளனதது பக்தர்களின் ஆசிர்ோதததினாலும 
மங்கலகரமான ஸ்ரீ ராம நேமி அன்று, திருக்வகாயில் 
திறக்கப்படடு, ஸ்ரீ ஸ்ரீ சீதா-ராம-லக்மண- 
ஹனுமானின் விக்ரஹங்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரமா-ராம-
ராமானுஜ-ஹனுமான் என்ற திருப்தபயரு்டன் இநத 
பிரமமாண்்டமான அழகிய பளிங்கு மாளிளகயில் 
எழுநதருளினர்.

மகாயிலின் அறேப்பு
இததிருக்வகாயில் சுமார் 13 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 

ராஜஸதானின் களலக்கு சிறநத முன்மாதிரியாக 
விைங்குகிறது. முக்கிய நுளழோயில் ஒன்று, 
ேலப்பக்கம ஒரு நுளழோயில், இ்டப்பக்கம ஒரு 
நுளழோயில் என மூன்று நுளழோயில்கள் 
உள்ைன. கூளர, தளர, உள்வை, தேளிவய என்று 
எங்கு வநாக்கினாலும தூய பளிங்கு கற்கள் 
தஜாலிக்கின்றன. ஒவ்தோரு நுளழோயிலின் 
அருகிலும அழகிய நீரூற்று உள்ைது.

குளறோன நன்தகாள்டயாைர்கள், குளறோன 
நிதியுதவி, குளறோன ஆதரவு—இருப்பினும, இநத 
அழகிய பிரமமாண்்டமான திருக்வகாயில் அளனேரின் 
மனதிற்கும நிளறோகத வதான்றியுள்ைது. இததிருக் 
வகாயில், தூய பக்தரான தேததிரு மஹாவிஷ்ணு 
வகாஸோமி அேர்கள் ஸ்ரீமத பாகேதததின் மீது 
ளேததிருக்கும தி்டமான நமபிக்ளகக்கும, ஸ்ரீல 
பிரபுபாதரின் ஆசிர்ோதததிற்கும ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-

நீலமாதேரின் எல்ளலயற்ற கருளணக்கும சான்றாகத 
திகழ்கிறது.

பசௌராஷடிராவின் ப�ருறே—திைப்பு 
விழா

இஸகானின் மூதத சநநியாசிகளில் ஒருேரான 
தேததிரு வகாபால கிருஷ்ண வகாஸோமி 
மஹாராஜரும குஜராத இஸகான் தசயலாைரான திரு 
யவசாமதி நநதன பிரபுவும மூன்று நாள் 
திறப்புவிழாவிற்குத தளலளம தாங்க, பல்வேறு 
சநநியாசிகள், மூதத பக்தர்கள், தளலேர்கள், 
பக்தர்கள், தபாதுமக்கள் என உலகின் பல்வேறு 
பகுதிகளிலிருநது சுமார் 50,000க்கும வமற்படவ்டார் 
கலநது தகாண்்டனர்.

மூன்று நாளும ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-நீலமாதேரின் 
இல்லததில் இனிய கீர்ததளன நள்டதபற்றது. தேததிரு 
வலாகநாத ஸோமியின் தளலளமயில் நள்டதபற்ற 
ஆரோரமான கீர்ததளனகளுக்கு இள்டவய ஸ்ரீ ஸ்ரீ 
சீதா-ராம-லக்மண-ஹனுமான் இனிவத 
எழுநதருளினர்.

ஏப்ரல் 14ஆம வததி மாளல, குஜராத மாநில 
முதலளமச்சர் திரு விஜய ரூபானி, கர்நா்டக ஆளுநர் 
திரு ேஜுபாய ேல்லர் ஆகிவயார் வகாயிலுக்கு ேருளக 
தநது ஸ்ரீ கிருஷ்ணளரயும ஸ்ரீல பிரபுபாதளரயும 
வபாற்றினர்.

ராஜவகாடடில் ோழும ததயே பக்தியுள்ை 
அளனதது மக்களுக்கும இததிருக்வகாயில் ஒரு 

ேரப்பிரசாதமாகும. மனித குலம 
முழுேதற்கும இஃது ஒரு தபரிய 
பண்பாடடு ளமயமாக அளமநது, 
அளனேரின் ஆன்மீக 
முன்வனற்றததிற்கும ஏதுோக 
இருக்கும என்பதில் ஐயமில்ளல. 
ஹவர கிருஷ்ண!

EEE

திரு.	 ்காை்கர	 கிருஷ்ண	 தாஸ	
அவர்்கள,	 த்ன்லனயிலுளை	
தனியார்	நிறுவனத்தில்	பணிபுரிநத	
வண்்ணம்	 கிருஷ்ண	 பகதிலயப்	
பயிறசி	த்யது	வருகிறார்.

தவத்திரு	வைா்கநாத	ஸவாமியின்	ஆரவாரமான	கீர்த்தனம்
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விகரஹங்கள	அலனவருககும்	நி்கழ்நத	
விமரில்யான	அபிவே்கம்

 

வாசகரகளுக்காக சில �ைஙகள

குஜராத்தி	தமாழியில்	பாரத	பிரதமர்	திரு	நவரநதிர	
வமாடி	அவர்்கள	வழஙகிய	வாழ்த்துச	த்யதி

விகரஹங்கலை	பகதியுடன்	தரிசிககும்	
கூட்டத்தினுலடய	ஒரு	பகுதி

குஜராத்	முதல்வர்	திரு	விஜய	ரூபானி	ஸ்ரீை	
பிரபுபாதருககு	மரியாலத	த்லுத்துதல்

ப்கவானின்	தரி்னத்லதப்	தபற	்காத்து	நின்ற	
பகதர்்களின்	ஒரு	பகுதி

்கர்நாட்க	ஆளுநர்	திரு	வஜுபாய	வல்ைருககு	
நிலனவு	பரிசு	வழஙகுதல்


