
ெஜ�  ��  
 
ஒ�  ேயாகியி�  �யசரித�  -   1,எ�   ெப�ேறா��   பி�ைள�   ப�வ��  
 
   நா� :  1.1.17                ேநர� :  30 மணி��ளிக�               மதி�ெப�க�: 50 
 
  
I . ேகா��ட  இட�கைள  நிர��க                                                                      10 x 1 = 10 
 
    1.    நம� ��வி� இய�ெபய�    ���த லா� ேகா�  
 
    2.   நம� ��வி� ெப�ேறா�க�    பகவதி  சர�  ேகா� , ஞான பிரபா   ேகாஷ  
 
    3.    நம� �� பிற�த  ஊ�   ேகார���  
 
    4,   நம� �� பிற�த ேததி, மாத� ம��� ஆ��   5.1.1893 
 
    5.   ந��   ���ட� உட�பிற�ேதா�   எ�ணி�ைக     8 
 
    6.    ந��   �� அவரி� ெப�ேறா�க���    4 ஆவ�   �ழ�ைத  2 ஆவ�   மக� 
  
    7.   ந�� ��வி�   த�ைத  அறிவினா��   தாயா�  அ�பினா��   வழி  
 
          நட�த�ப�டன� . 
 
    8.   நம�  ��வி� த�ைத  பணியா�றிய நி�வன�தி� ெபய�    வ�காள  நாக�� 
 
          ெரயி�ேவ  
 
   9.  அ�ஞான  இ�ைள ேபா��பவ�   ��  
 
  10.  பிற�பா�  நம�  �� ஒ�   �ஷ�ரிய�  
 
  11. நம� ��வி� ெப�ேறா�க�    லாஹிரி  மகாசயரி�   சீட�க�  
 
  12. நம� ��வி� த�ைத��  லாஹிரி  மகாசயைர  அறி�க�ப��தியவ�  அவினா� 
  
        பா�  
 
 13.  நம�  ��வி� ெப�ேறா�க���  கிரியா ேயாக�ைத  அளி�தவ�  - லாஹிரி  
  
         மகாசய�  



 
 14. நம� �� ஆசிய காலரா  ேநாயா�  பாதி�க�ப�டேபா� அவ��� வய�   8 
 
 15.  நம� �� ஆசிய காலரா  ேநாயா�   ேகார��ரி�   இ��த  ேபா� பாதி�க�ப�டா�  
 
 16. ��வி� த�ைத��  அவ� அ�வலக�திலி���  கிைட�த இ�தி�  ெதாைக  
 
      1,25,000 �பா�  
 
 17. லாஹிரி  மகாசயைர �ைக�பட�  எ��த ெப�ைம   க�காதர பா�ைவ   சா��. 
 
 18. நம� ��வி��  ேயாகான�த� என�  ��� ெபய�  ���யவ�   �வாமி  �  
 
      ��ேத�வ�  
 
19.  நம�  ��  பரமஹ�ச  ேயாகான�தராக  மாறிய ஆ��   1935  
 
20.  நம�  ��  ேயாகான�தராக  மாறிய ஆ��   1915  
 
 
II .  சரியா தவறா ?  தவெறனி�   தி���க                         10 X  1  =  10 
  
 

1.  நம�  ��வி�  த�ைத எதைன��  உடேன    ஒ���ெகா�வா�  
 
              தவ� . ஒ���ெகா�ள  மா�டா�, சி�தி�� ம��ேம ெசய�ப�வா�  
              �திய  க����க� எதைன��  உடேன ஏ��� ெகா�ளமா�டா�  
 
      2.    மகா�களா�   நிைன�த  மா�திர�தி� ஓ�  இட�தில  ேதா�ற  ����.  சரி  
 
      3.     சரியான  ம���வ  சிகி�ைசயா�  ��  ஆசிய  காலராவிலி���  மீ�டா� 
 
               தவ�.  லாஹிரி  மகாசயரி� அ�ளா�தா�  �ணமானா�  
 
      4.    இைறவ� எ��� �திய அழியாத  ேபரி�ப�  சரி  
 
      5.    இ��சா ச�திைய  தீ�கிைழ�க��  பய� ப��த இய��   சரி  
  
              ஆனா�  அ�வா� ெச�வ� தவ�  
 



      6.    காளியி�  அ�ளா� உமாவி��   ஒ�   ப�ட� கிைட�த�. 

              தவ� .    இர��  ப�ட�க�  கிைட�தன . 

 
      7.    ��வி� ேவ��தலா� அவரி� அ�காவி�� இ��த க��  சிறிதான�  
 
             தவ�   இ��சா ச�திைய  தீ�கிைழ�க  பய�ப�டதா� ெபரிதான�  
 
      8.    ��வி� தா�ெமாழி  இ�தி  
 
             தவ�.  வ�காளி  
 
      9.    லாஹிரி  மகாசயரி�  �ைக�பட�தி�  அவர�  க�க�  ��றி��   திற�த  

             நிைலயி�  உ�ளன. 

  

            தவ�.  பாதி   திற�த  நிைலயி�  உ�ளன 
 

   10.  ஓ� எ�ற ெசா�லிலி���  அபரிதமான ச�தி ெவளி�ப�கி��   சரி  
 
 
   
III,   இட�  ���  ெபா��  விள��க                                                            10 X 3 = 30 
 
 
          1. “நா�  ேக���ெகா�வெத�லா�  உ�  தான  த�ம�கைள தய� ெச�� 
            சமாளி�க ��ய  வைரயைர���  ைவ��ெகா�  எ�ப�  தா� “ 
  
          ��வி�  அ�ைன  ஒ� �ைற ��வி� த�ைதயாரி�   மாத வ�மான�ைத  

          இர�ேட  வார �களி� ஏைழக���   அ�ன  தான�  ெச�வத�காக 

          ெசலவழி�� வி�டா�. எனேவ  தான,  த�ம ெசல� கைள ஒ�  

          வைரயைற ��� .ைவ���ெகா��மா� ��வி� த�ைத ��வி�  

          அ�ைனயிட� �றினா� .இதனா�  மன�தா�க� �� தன�  தா� வீ����  

           ெச�ல  ��வி� அ�ைன  ���  ெச�தா�. தா�மாம� தைலயி��  சமரச�  

           ெச�த பி�ன� இ�வ���� இைடேய க���   ேவ�பா� கைளய�ப�ட�  
 
           2.“லாப�தா�  மகி�வ�மி�ைல . ந�ட�தா�  கல��வ�மி�ைல “ 
  



           ��வி�  த�ைத  பணி   ஒ��   ெப�ற  பி�ன� அவ� பணியா�றிய  

           நி�வன�திலி���  அவ���  ஈ���  ெதாைக யாக  �பா�  1,25,000  
           தர�படேவ��யி��பைத  இ�கிலா�தி லி��� வ�த ஒ�  கண�காள�  

           ��� �கா��னா�. இத�காக அ��ப�ப�ட  காேசாைல ைய  வ�கி யி�  

           ��வி� த�ைத ெச��தின� . ஆ னா�  லாப�தா�  மகி�வ�மி�ைல .  

           ந�ட�தா�  கல��வ�மி�ைல “எ�ற ெகா�ைக உைடயவராதலா�  

           ��வி� த�ைத  இ�த  ெபா�ளாதார லாப �ைத  ப�றி தன  ���ப  
           உ��பின�க���  எ���  �றவி�ைல  
 
            3.“ பகவதி  நீ  உ�னிட� ேவைல  ெச�பவரிட�   மி�க க�ைமயாக  
            இ��கிறா�”  
 

            லாஹிரி  மகாசய�   தன�  ஞான தி��� யா� உண���  ��வி�  

           த�ைத அவரிட� பணியா���  அவினா� பா� விட�  �� ைவ�  காண  

           அ�மதி  தர  ம��தைத  �ட� கா�டஇ�வா� �றினா�  

 

 
          4. “லாஹிரி  மகாசாயா  த�கைள� காணாம� எ�னா�  வாழ  ��யாேத “ 
 

அவினா� பா�வி�   ேம� அதிகாரி யா ன    பகவதி சர� ேகா� , லாஹிரி  

மகாசயைர தரிசி�� வர அவினா� பா�வி�� அ�மதி தர ம��த ேபா�, அவினா� பா�வி�          

இதய�தி�  தன�  ��ைவ    காணா�  வாழ  இயலாேத   எ�ற   ஏ�க�தி�  இ��ர�  எ��த�  

 
 
 
           5.“ எ���  நிைற�தி����  ��ேவ ,த�க� ஒளி  எ�   மகைன  
             நலமைடய ெச�தத��  நா�  ந�றி ��கி�ேற� “ 
  
             ம���வ�களா�   �ண�ப��த  இயலாத  தன� மக� ���தன�  

             ஆசியா��  காலரா  ேநாயி ைன    லாஹிரிமகாசயர�   உ�வ�    
            பட �திலி���   ெவளி�ப�ட  ஓளி �ண�ப��திய� .  இதைன� க�ட 

            ��வி� தாயா�  மைற�த பி ���   ஒளி வ�ெவ� ��   அ�ளிய  தன�   ��  
          . லாஹிரிமகாசயாரின சி�  பட�ைத   தி��ப தி��ப தைலயா�  ெதா��  

            வண�கி ,  மகைன நலமைடய  ெச�தத�காக தன� ��வி��  இ�வா�  ந�றி  



            �றினா�  
 

     .     6. நா�  ஆ�மா , க���க��  �லனாகாம�  எ���  
           வியாபி���ளைத  உ�  ேகமிரா  பிரதிபலி�க ���மா? “ 
  
           லாஹிரி மகாசய�  த�ைன யா��  �ைக�பட�   எ��பைத  வி��பவி�ைல. 
           இ��பி��  க�காத�  பா�   எ�ற  �ைக�பட நி�ண�  ம����  ேகளா�  

           லாஹிரி  மகாசயைர  ஒ� ப�த�க�  ���ட�  பட�  எ� �தா�.ஆனா�      . 

           அ�பட�தி�  லாஹிர மகாசய��  உ�வ�  ம���  இட� ெபறவி�ைல . இ�  
           க�� அதிசயி�த �ைக�பட நி�ணரிட�  க���க�� �லனாகா ம�  

           எ��� வியாபி ���ளைத  எ�   ஆ�மாைவ  உ�   ேகமிரா  பிரதிபலி�க  
           ���மா? “  என வினவினா�. பி�ன� ��விட� உ�க� உட�ேகாவிலி�  

           பட� ஒ��  ேவ��� என  பணி�� ேக�ட பி�ன�  ம�நா� பட� எ��க  

          ஒ��த�  த�தா�. அ�படேம  நா�  அைனவ��   இ��  கா��  மகா�  

          லாஹிரி மகாசயரி�   படமா��. 
 

 

              7 “��ய  க�களி�  இ����� பி�  யா��ள� ?” 
 
            நம� ��  எ��  வய�  சி�வனாக இ��தேபா�  ஆ��த தியான �தி�  

            ஒ�நா� ஆ��தா�. அவர�  உ�மனதி� “��ய  க�களி�  இ�����  

            பி�  யா��ள� ?” எ�ற இ�த  ஆ���ேக�வி  உதி�த�. அவரி�  அக�  
           பா�ைவ யி�  ேபெராளி  ஒ�� ேதா�றிய�.  இமாலய  �ைககளி�  வா��  

           ேயாகிகளி� தரிசன �ைத அக�க�சியாக கா�� ேப�றிைன ��  

           ெப�றா�. அ�கா�சி  மைற��ற பி�ன�  அவ� �தலி� க�ட  ேபெராளி  

           ��வி�லா� விரிவ ைட�த�. அ�த அதிசய  ஒளிேய  ஒளிவ�வாக உளள  

           ஈ�வர�  என  உண ��த�ப�டா�. 

 
 
             8. “நா� ஈ�வர� , நா�  ஒளி “ 
  
             நம� ��  எ�� வய� சி�வனாக இ��தேபா� ஆ��த தியான�தி�  

            ஒ� நா� ஆ��தா�. அவர�  உ�மனதி� “��ய  க�களி�  இ�����  

            பி�  யா��ள� ?” எ�ற இ�த ஆ���ேக�வி உதி�த�. அவரி� அக�  



           பா�ைவயி� ேபெராளி ஒ�� ேதா�றிய�. இமாலய �ைககளி�  வா��  

           ேயாகிகளி� தரிசன�ைத அக�க�சியாக கா�� ேப�றிைன ��  

           ெப�றா�. அ�கா�சி  மைற��ற பி�ன�  அவ� �தலி� க�ட ேபெராளி  

           ��வி�லா� விரிவைட�த�. அ�த அதிசய ஒளிேய ஒளிவ�வாக உளள  

           ஈ�வர�  என  �ழ�கிய� .�� அ�ெவாளி�ட�  இர�டற� கல�க  
           வி��ப�  ெதரிவி�தா�. இ�த நிக�வி� பி�ன�  இைறவைன ேத�உணர  
           ேவ���  எ�ற எ�ண�  ��வி�� நிர�தரமாக நிைல��  வி�ட�. 

 

 
            9.  “ ெத�வ�தா� நா� ேக�பைதெய�லா�  ெகா��ப�  எ�வள�  
             அ��தமான� “ 
  

நம� ��  லா�ரி�  வசி�த  வீ���  மா� பா�கனி யிலி��த    �ைஜ  
அைற யி�  காளி   வ�வ�தி�   ெத�வ�தாயி� பட� ஒ�றிைன ைவ��  

வழிப�டா�  .அ��ைஜ அைறயி� ெச�ய�ப�ட  பிரா��தைனக�  
            அைன��ேம  நிைறேவறின . இதனா�  சி �வனா� இ��த  �� தன�  

            அ�கா உமாவிட�  ெத�வ�தா� நா� ேக�பைதெய�லா�  ெகா��ப�  

             எ�வள� அ��தமான�  எ��  �றினா�. 

 

            10. “உ�ைமயாகேவ ெத�வ�தா� உன�� ெசவிசா��கிறா�! “ 
 
            நம� �� லா�ரி� வசி�த  வீ��� மா� பா�கனியிலி��த   �ைஜ  

அைறயி� ,காளி  வ�வ�தி�   ெத�வ�தாயி� பட� ஒ�றிைன ைவ��  

வழிப�டா� .அ��ைஜ அைறயி� ெச�ய�ப�ட பிரா��தைனக�  

            அைன��ேம  நிைறேவறின. �� தன� ஆ��த  பிரா��தைனயா�   வானி�  
            பற�த  இர�� ப�ட�கைள  தன�  அ�கா உமாவி� ேவ��ேகா� �� ஏ�ப  

            இ����  இட�  ேத� வர �ெச�தா�. இ�த  ம�ம நிக��கைள க�� அதிசயி��  

            உமா தன� த�பியாகிய  ந� ��விட� உ�ைமயாகேவ ெத�வ�தா� உன��  

            ெசவிசா��கிறா�! “ எ�றா�. 

 

 
  

                          �� அ��  ந� அைனவரிட��  நிைற��  இ��க���  
  
  



  


