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மஹான் பிரம்ம ஸ்ரீ குருஜி க ாபாலவல்லிதாசர் பூஜ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருஜி அம்மாவின் சத் சிஷ்யன் ஆவார். குருஜி 
க ாபாலவல்லிதாசர் குருஜி அம்மாவின் வழித் கதான்றலா   ராகதக்ருஷ்ணா சத்சங் ததயும், சநாதன 
தர்மத்ததயும், கவத நநறிதயயும், ப வத் பக்திதயயும், ப வான் நாம ஜபத்தின் ம ிதம தையும்  
பக்தர் ைிடம் பரப்பி கவத நநறிதய உய்விக்  நசய்து ந ாண்டிருக் ிறார். 

ஆசீர்வதீக் பட்ட ஸ்ரீ ராமமூர்த்தி, ஸ்ரீமதி சாந்தா தம்பதி ளுக்கு குருஜி ஜூன் 13. 1975, தாம்பரம், 
நசன்தனயில் அவதரித்தார். சாதாரண சராசரிக் குழந்ததயின் வாழ்க்த தயப் கபாலகவ குருஜியின் இை 
வயது பிராயமும் இருந்தது. அவர் தன்னுதடய பள்ைிப் படிப்தப தாம்பரத்தில் உள்ை நஜய் க ாபால் 
கநஷனல் உயர் நிதலப் பள்ைியில் படித்து முடித்தார். பின்னர் நசங் ல்வராய நாயக் ர் நதாழில் நுட்ப 
 ல்லூரியில் படித்து இயந்திர நபாறியியல் (Mechanical Engineering) டிப்கைாமா பட்டம் வாங் ி, டி.டி.க .  ிவி 
(Kiwi)  ம்நபனியில் கவதலக்கு கசர்ந்தார். அவருக்கு சுமார் 18 வயதான கபாது குருஜி அம்மாவின் 
பர்த்தாவிடம் (husband) கயா ா  ற்று ந ாள்ை நசன்றார். அங்க  தன்னுதடய குருவான குருஜி அம்மாதவ 
சந்தித்தது அவரின் வாழ்க்த யில் மாநபரும் திருப்பு முதனயா  அதமந்தது. குருஜி அம்மா அவதர 
‘ராகதக்ருஷ்ணா’ ஜபிக்  நசால்ல குருஜி அதத க ட் ாமல், தன்னுதடய கயா ாசன பயிற்சியிகலகய 
நதாடர்ந்து ஈடுபட்டார்.  ாலம் நசல்ல நசல்ல குருஜி அம்மாவின்  ிருதபயால் குருஜி நமல்ல நமல்ல 
‘ராகதக்ருஷ்ணா’ ஜபிக் த் நதாடங் ினார். சிறிது  ாலத்தில் குருஜி அம்மாவின் நதய்வ ீ சக்தியால் குருஜி 
அப்படிகய  ிருஷ்ணன் பால் ஈர்க் ப்பட்டார். பின்னர், குருஜி அம்மாவின் விருப்பப்படி குருஜி ஜனங் தை 
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பக்தி மார்க் த்தில் ஈடுபடுத்த உபன்யாசங் ள் நசய்ய ஆரம்பித்தார். ப வத்  ருதணயினாலும், குருஜி 
அம்மாவின்  க்ருதபயாலும், குருஜி அம்மாவின் கதர்வு மி  சரிகய என்று சிறிது  ாலத்திகலகய குருஜி 
நிரூபித்தார். 'பாண்டித்தியம்' என்பது முதறயா  பல  ாலம் படித்து வரும் விஷயம். பல ஆண்டுங் ள் 
முதறயா  படித்தாகல இதி ாச புராணங் ைில் பாண்டித்தியம் வரும். கதவர் ைின் பாதஷயான  
ஸமஸ்க்ருதம், சநாதான தர்ம கவத சாஸ்திரங் ள், இதி ாச, புராணங் ள் இதவ எததயுகம முதறப்படி 
படிக் ாத குருஜி, ஸ்ரீமத் ராமாயணம், ஸ்ரீமத் பா வதம், ஸ்ரீமத் ப வத்  ீதத, திவ்ய ப்ரபந்தம், பக்த 
சரித்திரங் ள், குரு  ீதத, நாரத பக்தி சூத்ரம், கபான்ற பல  ிரந்தங் ைில் நபரும் புலதமயும், கதர்ச்சியும் 
நபற்றார். இப்புலதமயும், கதர்ச்சியும் குருஜி அம்மாவின் பரிபூரண அநு க்ரு த்தாலும், ப வாதன கநரில் 
தரிசனம் நசய்தால் ஒழிய  ிதடக் கவ  ிதடக் ாது என்று கூறினால் அது மித  ஆ ாது. கவதலதய 
விட்டு விட்டு குருஜி அம்மாவின் இஷ்டப்படிகய குருஜி முழு கநரமும் உபன்யாசம் நசய்து 
ந ாண்டிருக் ிறார்.    டந்த 20 வருடங் ைா  பல ஊர் உல ம் நசன்று குருஜி பக்தி பிரச்சாரம் நசய்து 
நபரும் நதாண்டாற்றி வரு ிறார். அவர் தன்னுதடய 19 வயதிகலய உபன்யாசம் நசய்ய ஆரம்பித்தார். 
அவருதடய உபன்யாசம் க ட்பகத நபரும் பாக் ியம் என்பதத க ட்பவர் ள் உணர்வார் ள். அந்த அைவு 
ஒரு விஷயத்தின் ஆழத்திற்கு நசன்று நமக்குள் ப வத் பக்திதய விததப்பார் குருஜி. தான் எதுவும் 
கூறவில்தல, ப வாகன உள்ைிருந்து கபசு ிறான் என்பார் குருஜி. க ட்பவர் ளும் அதத அப்படிகய 
உணருவார் ள். அவருதடய உபன்யாசங் தை க ட்டு ப வான் நாம ஜபம் நசய்து பல பக்தர் ள் தங் ள் 
நபரும் துயர் நீங் ப் நபற்றுள்ைார் ள், சாந்தியும், மன சமாதானமும் அதடந்துள்ைார் ள்.  
 
குருஜி அவர் ள், ஸ்ரீமதி கவதஸ்ரீதய திருமணம் முடித்து குழந்தத ஸ்ரீ. கவத சுதாமாவுடன் இனிகத 
இல்லறம் நடத்தி வரு ிறார். பாரத கதசத்தின் பல்கவறு ஊர் ைிலும், அரபு நாடு ள் (துபாய்/அபுதாபி), 
உ ாண்டா, ப்ருநனய், சிங் ப்பூர் , ஹாங் ாங் கபான்ற நாடு ளுக்கும் பயணம் நசய்து ப வத் பக்திதய 
பரப்பி வரு ிறார். குருஜியினுதடய பஜதன ள், ப வான் நாம சங் ீர்த்தனம், உபன்யாசங் ள், ஆல் 
இந்தியா கரடிகயா, ஓம் டி.வி., மற்றும் தூத்துக்குடியில் உள்ை ஹிந்து நதாதலக் ாட்சி ஊடங் ைில் 
ஒைிபரப்பா ி இருக் ிறது. யூடுப் இதணய தைத்திலும் (Youtube.com) அனனவரும் க ட்டு அனுபவிக்  
வசதியா  உள்ைது. குருஜியினுதடய பஜதன ள், ப வான் நாம சங் ீர்த்தனம், ஆன்மீ  உபன்யாசங் ள் 
இவற்தற பார்த்து அல்லது க ட்டு அனுபவிக்  கமகல ந ாடுக் ப்பட்டுள்ை இணணய தைங் ளுக்கு 
நசன்று பார்க்குமாறு க ட்டுக் ந ாள் ிகறாம்.   

  தலாகா சமஸ்ோ சுகிதனா பவந்து!    

                                      ராதேகிருஷ்ணா! 

 

 

 


