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இகைவனின் அன்பளிப்பு 

இடம், காலம், ப ாருள் இவற்றை இறைவனன்ைி வவறு யாரைிவர்? எது, 
எங்கு, எப் டி, எப்வ ாது நடக்கவவண்டுவ ா அறை நடத்து வனும் அவவன! 
ைனிப் ட்ட  னிைனால் முடிவது றகயளவாக இருந்ைாலும் கடவுளின் 
கருறையால் நிகழ்வது கடலளவு. இருந்தும் அறனத்றையும் ைனி னிைன் 
பெய்வதுவ ாலத் வைாற்ை ளிக்கச் பெய்வது  ாறயயின் றகவண்ைம்; இதுவவ, 
இந்ை இறைநாடகத்ைிற்கு இறைவன் எழுைிய ைிறர, கறை, வெனம்.  

ப ஹர்  ா ாவின் வரலாற்றுத் பைாகுப்புக்கு உயிரூட்டம் அளித்ைவர் 
ப ஹர்  ா ா  ட்டுவ  என்ைாலும், உருவாக்கம் ைந்ைவர் அவருறடய 
பநருங்கிய  ண்டலியில் ஒருவரான,  

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

இந்ைி ப ாழியில் கவிறை வடிவில் உருவகம் பகாடுக்கப் ட்ட வரலாறு, 
உறரநறட  ாைியில், ஆங்கிலத்ைில் ஆக்கம் ைந்ைவர், ப ஹர்  ா ாவின் 
அரவறைப் ில் இருந்ை,  

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

ப ாத்ைத்ைில் ஏைக்குறைய 8000  க்கங்கள், 20 பைாகுப்புகள். இறவ 
அறனத்றையும் ஒருங்கிறைத்து ஆங்கிலத்ைில் பவளியிட்டவர், 

ஸ்ரீ லாைன்ஸ் ரீட்டர். 
 
இந்ை வரலாற்றுத் பைாகுப்பு, நாளறடவில்,  ல ப ாழிகளில் 

முழுற யாக அல்லது குறுகிய வடிவில் பவளிவந்துள்ளன. ை ிழ்  க்களுக்கும் 
இது ஒரு ப ாக்கிஷ ாக அற ய வவண்டும் என்ை ஆர்வத்ைில் ெ ர்ப் ைம் 
பெய் வர்: 
 
தெிழாக்கம் & புத்தக வடிவகெப்பு: 
கு. ராைாகிருஷ்ைன்  
வவலம் ாள் ராைாகிருஷ்ைன் 
முவகஷ் ெிவகு ார் 
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மெஹர் பாபாவின் 'புது வாழ்வு' 

(MEHER BABA’S ‘NEW LIFE’) 

1949, அக்ட ாபர் 16 முதல் 1952, பிப்ரவரி 12 வறர வ ற்பகாண்ட ப ஹர் 
 ா ாவின் 'புது வாழ்வு', அவரது வாழ்க்றகயின்  ிகவும் புைிரான, புரிந்து 
பகாள்ளக் கடின ான காலகட்ட ாக இருக்கலாம். இந்ை இரண்டறர வருட 
காலப் குைியில், பாபா தனது மதய்வகீத்கத மவளியளவில் ஒதுக்கி கவத்து, 

க வுகளத் டதடி அகலயும் அல்லது அததீ அன்புள்ளம் பக த்த பக்தராகத் 
தனது பாத்திரத்கதச் மெவ்வடன மெய்து முடித்தார். சுய ாகத் ைிைிக்கப் ட்ட 
‘உதவியற்ை தன்கெ’ (HELPLESSNESS)  ற்றும் ‘நம்பிக்ககயின்கெ’யின் 
(HOPELESSNESS) குறுகிய கால ைனிற  வாெத்ைில், அவருறடய ெீடர்கள் 
ெிலருடன் இறைந்து, இந்ைியா முழுவதும் நீண்ட, கடின ான, ெில வநரங்களில் 
கடுற யான குளிர்  ிரவைெங்களில் கால் நறடயாகப்  யைம் வ ற்பகாண்டார். 

 ாரம் ரிய ஆன் ீக  ாறையிலிருந்து  ிகவும் வித்ைியாெ ான, 

கடவுளுக்கு அர்ப் ைிக்கப் ட்ட ஒரு புைிய, ைனித்துவ ான வாழ்வின் 
முன்னுைாரைத்றை ந க்கு அளித்து, நம் அறனவரின் ொர் ாக அவர் இந்ை 
வாழ்க்றகறய வாழ்ந்ைாரா? எல்றலயற்ை பைய்வகீத்ைின் வாெலில் இறுைியில் 
வந்து வெரும், பவளியளவில்  ட்டு ீைி வளர்ந்ை  ற்றும் ஊடுருவ முடியாை 
உலகின் ெிக்கலின் மூலம் அவர் ந க்காக ஒரு புது வாழ்வின் இலக்கை ாகத் 
ைிகழ்ந்ைாரா? புது வாழ்வு, அைன்  ர் த்ைன்ற யால், இதுவ ான்ை வகள்விகறளக் 
வகட்கத் தூண்டுகிைது. 

இந்ைக் வகள்விகளுக்குப்  ைிலளிக்கும் விைத்ைில், புது வாழ்றவக் குைித்ை 
ப ஹர்  ா ாவின் ெில கருத்துகள்  ின்வரு ாறு: 

"பரிபூரண குருநாதரின் இகை வாழ்கவ ெனப்பூர்வொக ஒத்திகவத்து, ஒரு 
ொதாரண ெனிதனாக, இம்ெியும் பிெகாெல் இகைவகனத் டதடும் ஒரு 
ொற்று வாழ்க்கககய வாழ்வடத புது வாழ்வு... நான் இகைவகனத் டதடும் 
அடியான், அன்பன் ெற்றும் நண்பன்"  

“எனது ‘ றழய வாழ்க்றக’ என்றன முழுநிறை கடவுளாக, பைய்வகீ 
 ரிபூரைத்ைின்  டீத்ைில் றவக்கிைது. எனது ‘புது வாழ்வு’, கடவுளுக்கும் 
அவருறடய  க்களுக்கும்,  ைிவான ஒரு வெவகனின் நிறலப் ாட்றட 
எடுக்க றவக்கிைது. எனது புது வாழ்வில்,  ரிபூரை பைய்வகீம் என் து 
 ரிபூரை  ைிவால்  ாற்ைப் ட்டுள்ளது.  ரிபூரை ‘பைய்வகீம்’  ற்றும் 
 ரிபூரை ‘ ைிவு’ என்ை இரண்டு அம்ெங்களும், கடவுளின் விருப் த்ைால் 
கடவுளின் நித்ைிய ஜவீனுடன் எப்வ ாதும் இறைக்கப் ட்டுள்ளன." 

இகைவகன முழுகெயாக நம்பி வாழ்தல்:    
 இறுைியில் அவருடன் புது வாழ்வில் இறைந்ை 20 வைாழர்களிடம் (16 



 
 

ஆண், 4 மபண் டதாழர்கள்) ப ஹர்  ா ா, ‘புது வாழ்வு என்பது முற்ைிலும் 
க வுகள நம்பி வாழ்வது’ என்று கூைினார். 

"இது முற்ைிலும் உதவியற்ை ெற்றும் நம்பிக்ககயற்ை வாழ்க்ககயாக 
இருக்கும். நம்பிக்ககயின்கெ என்ைால் எல்லா நம்பிக்ககககளயும் 
துைப்பது. இலக்கின்கெ என்ைால் அகனத்து டநாக்கங்ககளயும் 
துைத்தல். உதவியின்கெ என்ைால் எல்லா உதவிககளயும் துைப்பது.”  

புது வாழ்வில், ப ஹர்  ா ாவும் அவரது ெக வைாழர்களும் அறனத்து 
பொத்து  ற்றும் நிைிப் ப ாறுப்புகறள துைந்து, இந்ைியா முழுவதும் 
றகயில்  ைம் எதுவும் இல்லா ல்  யைம் பெய்ைனர், உைவுக்காக 
யாெித்து, புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகளுக்கு இைங்கி வாழ்ந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் ’புது வாழ்வு’ நி ந்ைறனகள் அவர்களின் வாழ்க்றகயின் 
சூழ்நிறலகறள முழுற யாக ஏற்றுக்பகாள்வவைாடு, எந்ைபவாரு 
ெிர த்றையும் எைிர்பகாள்வைில் நிறலயான  கிழ்ச்ெிறயயும் 
முக லர்ச்ெிறயயும் உள்ளடக்கியது. 

ஆன்ெீக அல்லது மபாருள் ொர்ந்த மவகுெதிகய எதிர்பாராெல் இருத்தல்:  

ெக வைாழர்களில் ஒருவரும் பநருங்கிய ெீடரு ான எரச் மெஸவாலா 
விளக்கினார்: 

"’புது வாழ்வு’ என்று அறழக்கப் டும் இந்ைக் காலகட்டத்ைில், அவறரப் 
 ின் ற்று வர்களுக்கு அவர் விைிகறளயும், ஒழுங்குமுறைகறளயும் 
அற த்ைார், இவற்ைில்  ிக முக்கிய ான விஷயம் என்னபவன்ைால், நாம் 
எந்ை விை ான ஆன் ீக அல்லது ப ாருள் ெம் ந்ை ான பவகு ைிறயயும் 
எைிர் ார்க்கக்கூடாது. 

"புது வாழ்வில் நாம் அவரது ெக வைாழர்களாகப்  ின்பைாடரும் அவை 
வவறளயில், அவர் ந க்குத் துறையாக இருப் ார். வாழ்க்றக முற்ைிலும் 
உைவியற்ைைாகவும் நம் ிக்றகயற்ைைாகவும் இருக்றகயில் நாம் 
உைவுக்காக யாெிக்க வவண்டியிருக்கும். 

வ லும், நாம் கால் நறடயாகப்  யைம் வ ற்பகாள்ளும் வவறளயில், 
நிச்ெய ாக அவர் அறழத்ைறைப் வ ால, நாம் 'இப்டபாது - இந்தத் 
தருணத்தில்' வாழ வவண்டும். கடந்ை காலத்றைவயா, நிகழ்காலத்றைவயா 
அல்லது எைிர்காலத்றைவயா ெற்றும் ெிந்ைிக்கா ல், அவருறடய ெக 
வைாழர்களாக வாழ்வைில்  ட்டுவ  கவனம் பெலுத்ை வவண்டும். 

"அடத டநரத்தில், நான் உங்கள் துகணவனாக இருந்தாலும், நல்லது 
அல்லாதது எதுவாக இருந்தாலும், நான் வழங்கும் அகனத்து 



 
 

உத்தரவுகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய டவண்டும்" என்று ப ஹர்  ா ா 
கூைினார். 

கஷ் ங்களுக்கு ெத்தியிலும் எந்தக் கஷ் த்கதயும் மபாருட்படுத்தாெல் 
இருத்தல்: 

புது வாழ்றவப்  ற்ைி விளக்குறகயில், ப ஹர்  ா ாவின் ெண் லியில் 
ஒருவரான அடலாபா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

"புது வாழ்வில் நீங்கள் நறடப் ிை ாக இருக்க விரும் ினால், வாழ்க்றக 
எளிைாகவும், எறைவயனும்  ற்ைிக்பகாண்டிருந்ைால், அது  ிகப்ப ரிய 
துன்  ாகவும் இருக்கும்.”  

எரச் வ லும் பைாடர்ந்து கூைினார், 
“ ா ா எங்களுடன் இருக்றகயில் நாங்கள் ஒருவ ாதும் எறையும் 
இழந்துவிட்டைாக உைர்ந்ைைில்றல. இது உண்ற யில்  ிகவும் 
ஆவராக்கிய ான  ற்றும்  கிழ்ச்ெியான வாழ்க்றக, ெிர ங்களுக்கு 
 த்ைியில் இருந்ைவ ாைிலும் எந்ைக் கஷ்டமும் இல்லா ல் வாழ 
முடிந்ைது.” 

புது வாழ்வு என்மைன்றும் நித்தியொக வாழப்படும் வாழ்க்கக: 

இரண்டு வருடங்களுக்கும் வ லாக வாழ்ந்ை ப ஹர்  ா ாவின் புது 
வாழ்வு, 1952 பைாடக்கத்ைில் உச்ெக்கட்டத்றை அறடந்ைது. அறைக் குைித்து 
ப ஹர்  ா ா கூைியைாவது: 

“இந்தப் புது வாழ்வு முடிவில்லாதது, எனது மபௌதீக உ கலத் துைந்த 
பின்னரும், மபாய்கெ, மபாய், மவறுப்பு, டகாபம், டபராகெ, காெம் 
டபான்ைவற்கை முழுகெயாகத் துைந்து வாழ்பவர்களால் அது உயிர் 
வாழும்; டெலும் இகவ அகனத்திலும் மவற்ைி காண விரும்புபவர்கள் 
- காெச் மெயல்களில் ஈடுப ாெல், எவருக்கும் தஙீ்கிகழக்காெல், 
பிற்டபாக்குத்தனம் இல்லாெல், மபாருள் உக கெககளடயா 
அதிகாரத்கதடயா டத ாெல், ெரியாகதகய ஏற்காெல், விரும்பாெல், 
அவொனத்கதக் கண்டுமகாள்ளாெல், எவருக்கும், எதற்கும் அஞ்ொெல் 
இருப்பவர்கள்; டெலும், க வுகள முழுவதுொக நம்பியிருப்பவர்கள், 
க வுகள முழுகெயாக டநெிப்பவர்கள், க வுளின் மவளிப்பாட்டின் 
யதார்த்தத்தில் நம்பிக்கக மகாண் வர்கள், ஆனால் ஆன்ெீக அல்லது 
மபாருள் ொர்ந்த மவகுெதிகய எதிர்பார்க்காதவர்கள், ெத்தியத்தின் 
கககய நழுவ வி ாதவர்கள், டபரி ர்களால் கலங்காெல், 
கதரியொக, முழு ெனது ன் அகனத்து கஷ் ங்ககளயும் நூறு 
ெதவதீம் ெகிழ்ச்ெியு ன் எதிர்மகாள்பவர்கள், ொதி, ெதம், ெத 



 
 

ெ ங்குகளுக்கு முக்கியத்துவம் மகாடுக்காதவர்கள் - இவர்கள் 
அகனவரும் மவற்ைிவாகக சூடுவது நிச்ெயம். 

"இந்தப் புது வாழ்கவ வாழ எவரும் இல்லாவிடிலும் அது 
என்மைன்றும் நிகலத்து வாழும்." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

நிகழ்வுகளின் காலவரிகெ

 

1949

•ஜனவரி 01, 'புது வாழ்வு' பைாடர் ான முைல் சுற்ைைிக்கக பவளியடீு
•ஆகஸ்ட் 15 - 20, ப ஹரா ாத்ைில் 'புது வாழ்வு' குைித்ை ஐந்து நாட்கள் ூடட் ம்

1949
- அக்வடா ர் 15, அறனத்றையும் ெீர் டுத்ைவும், வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்து
முடிக்கவும் ஒரு காலக்பகடுவாக நிர்ையிக்கப் ட்ட நாள்

1949

•ஆகஸ்ட் 30, ஹ ிர்பூரிலிருந்து வருறக ைந்ை நான்கு முக்கியஸ்ைர்களுடன் 
ப ஹர்  ா ா ெந்ைிப்பு

, 

1949
•ஆகஸ்ட் 31, 32 மநருங்கிய ெ ீர்களு ன் ‘புது வாழ்வின்’ நிபந்தகனககள 
முன்கவக்கும், இறுதிக்கட் ூடட் ம்

1949
•பெப்டம் ர் 11, ‘புது வாழ்வு டதாழர்கள்’ உடன்எடுத்துச்பெல்ல வவண்டிய 
ைனிப் ட்ட உறடற களின்  ட்டியறலக் குைித்ை ப ஹர்  ா ாவின் விளக்கம்

1949
•அக்வடா ர் 10, கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாட்டு அன் ர்களுக்கு  ா ாவின் ‘புது 
வாழ்வு’ குைித்த சுற்ைைிக்கக பவளியடீு

1949
•அக்வடா ர் 16, முழுற யான துைவு  ற்றும் ஆைரவற்ை 'புது வாழ்வு’ - 16 ஆண்,

4 மபண் டதாழர்களு ன் மபல்காவ்ம் நககர டநாக்கிப் பயணம் ஆரம் ம்

1949
•அக்வடா ர் 29, மபல்காவ்ம் பயிற்ெி கெயம் - ஹரித்வார் மொத்து என்று 
அறழக்கப் ட்ட 'ொஞ்ஜ்ரி ொஃபி’ ெகனகயப் பற்ைிய பாபாவின் விளக்கம்

1949
•அக்வடா ர் 31, ப ஹர்  ா ாவின் 'புது வாழ்வு' கவிறை - ாக் ர் கனியால் 
இயற்ைப் ட்டது.

1949
•நவம்பர் 12, மபல்காவ்ெிலிருந்து புைப்பட்டு முகல் ஸராய் வழியாக ரயிலில் 
மபனாரஸ் பயணம். உணவுக்காக யாெிப்பது குைித்து பாபாவின் விளக்கம்

1949
•நவம் ர் 13 - 15, மும்ற யிலிருந்து ப னாரஸுக்கு ரயிலில்  யைம் - 'நாட்டி 
இம்லி' என்ை விொல ான  ங்களாவில் குழு குடிப யர்ந்ைது

1949
•நவம் ர் 13 , 24, ப னாரஸில் உைவுக்காக யாெிப்பதற்கான நிபந்தகனககள 
பவளியிட்டு பாபா முதன்முதலாக யாெிக்கச் பென்ைார்

1949

•டிெம் ர் 3 - 5, ொரநாத்தில் புத்தர் டகாவில் விெயம்
•டிெம் ர் 12, ஹரித்வாகர டநாக்கி நாட ாடி (ெிப்ெி) வாழ்க்கக ஆரம்பம்



 
 

 

1949

•டிெம் ர் 29, மொராதாபாத் வருறக - பைாடர்ந்து...1950, ஜனவரி 4 - 12 ரத்ைன்கர், 
நஜி ா ாத், அக் ரா ாத் கிரா ங்களில் முகாம் - படஹ்ராடூன் வருறக

1950

•ஜனவரி 16, ைறலற யகம் ொஞ்ஜ்ரி ொஃபிக்கு  ாற்ைப் ட்டது
• ிப்ரவரி 5, ஹரித்வார் 'கும் வ ளா'வில் கலந்து பகாள்ள டொத்திச்சூர் வருறக

1950

• ார்ச் 9, ரிஷிவகஷ் வருறக, இ ய றல அடிவாரத்ைில் அற ந்ை 
ஆெிர ங்களில் ொதுக்கள்,  காத் ாக்களுக்கு  ரியாறை வழங்கும் நிகழ்ச்ெி. 

1950

• ார்ச் 14 - ஏப்ரல் 4, ஸாத் ஸவராவர்’ ஏரி, கன்கல்  றலப் குைி,  ாயாபூர், 
ஹரித்வார் பைாடர்புகளுடன் ப ாத்ை எண்ைிக்றக 10,000ஐ எட்டியது

1950

• ஏப்ரல் 5,கும் வ ளா  ைி நிறைவறடந்ைதும் ொஞ்ஜ்ரி ொஃபிக்கு வருறக
•வ  10,  ா ா, வைாழர்களுடன் படஹ்ராடூன் வருறக

1950

•ஜூன் 14,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் குைிப் ிடத்ைக்க  ைிறய நிறைவு பெய்ை  ா ா 
படஹ்ராடூனிலிருந்து கல்யாண் வழியாக ெத்தாராவருறக.

1950

•ஆகஸ்ட் 21 - 27, உடல் கறளப் ால் பூனாவில் ஓய்வு, ைரிெனங்கள் இல்றல.
• ஆகஸ்ட் 28 - பெப்டம் ர் 11, மும்ற யில்  ல  ஸ்துகளுடன் ெந்ைிப்பு

1950

•பெப்டம் ர் 12,  ா ா, ைிறரப் ட ையாரிப் ாளர் வகப்ரியல்  ாஸ்கலுடன் ெந்ைிப்பு.

•பெப்டம் ர் 14-30, ெத்ைாரா வருறக,  ஹா வலஷ்வர் கூட்டம் - ைீர் ானங்கள்

1950

•அக்வடா ர் 1, பாபா, ஆண், ப ண் வைாழர்களுடன்  ஹா வலஷ்வர், ஆகா கான் 
 ங்களா வருறக.

1950

•அக்வடா ர் 16 - 20, ெஹாபடலஷ்வரில் இந்தியாவிலிருந்து அகழக்கப்பட்  
200 அன்பர்களு ன் ெிைப்புக் ூடட் ம்.

1950

•அக்வடா ர் 21, ஒரு ொதம் - பீகார், வங்காளம், ஒரிஸா, டநபாளம், ெதராஸ், 
கஹதராபாத், மும்கப - ெஸ்துகள், நடுத்தர ஏகழகளு ன் ெந்திப்பு

1950

•டிெம் ர் 6, இறுைியாக மும்ற யில்  ஸ்த்  ைிறய நிறைவு பெய்து 
 ஹா வலஷ்வர் வருறக



 
 

 

1951
•ஜனவரி 15 - 20, மதற்கு டநாக்கி 1400 கெல் ெஸ்த் பயணம் - டஷாலாபூர், 
கஹதராபாத், மஸக்கந்திராபாத், குல்பர்கா, பூனா,  ஹா வலஷ்வர்

1951

•ஜனவரி 29 -  ிப்ரவரி 5, மும்கப ெஸ்த் பயணம் -  ஹா வலஷ்வர் வருறக
• ிப்ரவரி 13,  ஹா வலஷ்வரில் 100 நாள் ஏகாந்தவாெம் ஆரம் ம்

1951

• ார்ச் 27, பூனா வருறக - ஏழு குைிப்பிட்  இ ங்களில் ஏகாந்தவாெம், பூனா 
'குருப்பிரொத் பங்களா' றகயகப் டுத்ைப் ட்டது

1951

•ஏப்ரல் 7,  ஹா வலஷ்வரில் ஏகாந்தவாெம் பைாடர்ந்ைது.

•வ 5, ப ஹர்  ா ா ஆண் ப ண்  ண்டலியுடன் மும்கப விஜயம்

1951

•வ  9,  ஹா வலஷ்வர் புல் குடிறெயில் ஏகாந்தவாெம் பைாடர்ந்ைது
•வ 22, பூனாவில் 7 ெஸ்துககளச் ெந்ைித்து  ஹா வலஷ்வர் வருறக

1951
•வ  25,கஹதராபாத்  யைம் - ‘ெூப்ளி ஹில்ஸில் அகெந்த டகாஹினூர் 
பங்களா’வில் குடிவயைல். ஏகாந்ைவாெம்,  ஸத் பைாடர்பு பைாடர்ந்ைது

1951

•ஜூன் ெடனாநாஷ் பிரக னம் - நான்கு கட்  ெடனாநாஷ் பணி
•ஆகஸ்ட் 20,  ாக் ர் கனி ொரக ப்பால் பூனாவில் காலொனார்

1951
•அக்வடா ர் 15 - 24, ெடனாநாஷ் முதல்கட்  பணி - ஏகாந்தவாெம் கஹதராபாத் 
டகாொகு ா  றலயில் ஆரம் ம்

1951
•அக்வடா ர் 24,  ா ா,வகாஜாகுடா  றலயிலிருந்து புைப் ட்டு, அஹ துநகறர 
வநாக்கி வ ற்பகாள்ளும் அடுத்ை கட்டத்ைின் கறடெி நறடப் யைம் ஆரம் ம்.

1951
•அக்வடா ர் 24 - நவம் ர் 23, வகாஜாகுடா  றல, லிங்கம் ள்ளி, வஜாகிப்வ ட்றட, 
ெங்கபரட்டி, ெைாெிவப்வ ட்றட, பஹாம்னா ாத், ெிட்குப் ா, குல் ர்கா,வாரங்கல்....

...... யாத்கிரி, தும்கூர், துல்ஜாப்பூர், உஸ் ானா ாத், ஔரங்கா ாத், குல்ைா ாத், 
எல்வலாரா, நாந்வைட், வடாக்கா, இ ாம்பூர், ப ஹராஸாத்வருறக.

1952
• 1951 நவம்பர் 23 - 1952, பிப்ரவரி 12 மெஹராஸாத் மதம்பி ெகலயில் 
ெடனாநாஷ், கக ெி கட்  ஏகாந்தவாெம் நிகைவு.

1952
•பைாடரும்...
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புது வாழ்வு 

(New Life) 

 

இது அகனத்தும் ஒரு ெர்ெம், ெர்ெம் ெீண்டும் ஒரு ெர்ெம், 

டெலும் பாபாவு ன் இருப்பவர்களுக்கும், 

அவரி ெிருந்து மதாகலவில் வாழ்பவர்களுக்கும் 

இது ெிகவும் கடினம். 

-வில்லியம் டான்கின்- 
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புது வாழ்வில் ப ஹர்  ா ா, 1949 - 1952 

புது வாழ்வு ஆண்,  

ப ண் வைாழர்கள் 
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மெஹராபாத் - புது வாழ்வின் காலகட் ம் 
(Meherabad - ‘New Life’ Period) 

மெஹர் பாபா, 1949ஆம் ஆண்டு ஆரம் ிப் ைற்கு முன்வ , அவரது ‘புது 
வாழ்கவ’க் குைித்ை  றைமுக ான குைிப்புகறள வழங்கத் பைாடங்கினார். 
ஜனவரி 1ஆம் நாள், அவர் சுற்ைைிக்றக ஒன்றை பவளியிட்டார்: "1949ஆம் ஆண்டு, 

மெயற்ககயான மதா க்கத்திற்கு, மெயற்ககயான முடிகவக் குைிக்கும் 
அடதடவகளயில், ‘உண்கெ’யான ‘முடிவு’க்கான ‘உண்கெ’யான 
‘மதா க்கத்கத’யும் குைிக்கும்!" 

அவர் ைனது அன் ர்களுக்கு ‘1949ஆம் ஆண்டு டொதகனகளும் 
இ ர்பாடுகளும் நிகைந்ததாகவும், தனக்கு ஒரு மபரிய தனிப்பட்  டபரி கர 
விகளவிக்கும் வரு ொகவும் இருக்கும்’ என்று எச்ெரித்ைிருந்ைார். 

1949 ஜனவரி பைாடக்கத்ைிலிருந்து, ப ஹர்  ா ாவின் சூெக ான 
குைிப்புகள் குைிப் ிடத்ைக்கைாக இருந்ைாலும், அவர் கூைியறை யாராலும் 
புரிந்துபகாள்ள முடியவில்றல. அவர் எடுத்துறரத்ை ெில கருத்துக்கள் 
 ின்வரு ாறு: 

எது எஞ்ெியிருந்தாலும், எது ககவிட்டுப் டபானாலும், எகதப் 
பற்ைியும் நான் கவகலப்ப  டவண்டும் எனத் டதான்ைவில்கல... நாறள 
என் றை 1949ஆம் ஆண்டாகக் கருத்ைில் பகாள்ளப் வ ாகிவைன்... ஏற்கனடவ 
இருந்து வரும் எல்லா ஏற்பாடுககளயும் டிெம்பர் ொத இறுதிக்குள், 

ஒருடவகள அதற்கு முன்னதாக, ெூன் அல்லது ொர்ச் ொத இறுதிக்குள், 

ஒடரயடியாக முடித்துவிடுடவன்... அறனத்து பெலவுகளிலும் 50 ெைவைீத்றை 
உடனடியாக, இப்வ ாவை குறைக்க வவண்டும்... ெூகல முதல், நீங்கடள 
அகனத்து விஷயங்ககளப் பார்க்கவும் டகட்கவும் மெய்வரீ்கள்... 

மதாண்ணூறு ெதவிகித ெண் லி என்கன விட்டு மவளிடயை 
டவண்டும், பத்து ெதவிகிதம் ெட்டுடெ என்னு ன் இருப்பார்கள். 1949 இல், நான் 

உட்ப  எனக்கு யாரி மும் நம்பிக்கக இராது. அகனவரும் என்னால் 
ென்னிக்கப்படுகிைார்கள், க வுளும் என்கன ென்னிப்பார், ஆனால், இனிடெல், 

ென்னிப்பு ொத்தியெில்கல... நீங்கள்  ல வருடங்களாக என்னுடன் இருந்து 

வருகிைரீ்கள், எனவவ, உங்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டிருக்கும்  லவனீங்களுக்கு நான் 
ப ாறுப் ாக இருந்து, அவற்றை எனக்கு ொைக ாகப்  யன் டுத்ைிக் பகாள்ள நான் 
விரும் வில்றல. எனவவ, இந்த பலவனீங்களுக்கு அடிபணியாெல், 1949ஆம் 
ஆண்டின் காலப்டபாக்கில் அகனத்தும் அடித்துச் மெல்லப்படுவகதத் 
தவிர்க்கவும் நான் உங்ககள எச்ெரிக்கிடைன்.  1949,  ிப்ரவரி 
 ாைத்ைில்  வுண்ட் அபுவுக்குச் பெல்வைற்கு முன்னர், எதிர் பாலினத்தவரு ன் 
உ ல் ரீதியான மதா ர்கபத் தவிர்க்குொறு பாபா அகனவருக்கும் 
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அைிவுறுத்தினார்; அவர்கவளாடு றககுலுக்க வவண்டாம் என்றும் அவர் 
கட்டறளயிட்டார்.  ரைத்றை ெந்ைிக்க வநர்ந்ைால்,  ண்டலியின் உடல்கறள, 
அவரவர் விருப் ப் டி அப்புைப் டுத்தும் விஷயத்றையும்,  ா ா முடிவு 
பெய்ைிருந்ைார். 

 வுண்ட் அபுவிலிருந்து,  ா ா ப ஹரா ாத்  ண்டலிக்கு இவை வ ான்ை 
வி ரங்கள் அடங்கிய கடிைங்கறளயும், பைாறலத்ைந்ைிகறளயும் 
அனுப் ியிருந்ைார். ராம்ஜூவுக்கு அனுப் ப் ட்ட ஒரு பைாறலத்ைந்ைியில்: 

ப ஹர்  ா ா, வநாயால் அவைியுற்ை வ ாது வ ற்பகாண்ட, கடந்ை 
இரண்டு கடுற யான வகாறடயின் இறடக்கால  ஸ்த்  யைங்கள், அவரது 
உடல் ஆவராக்கியத்றை வ லும் கடுற யாக  ாைித்ைன. ஆனால் இது 1949ஆம் 
ஆண்டில் நிகழவிருக்கும் ைனிப் ட்ட வ ரிடரின் ொயல் வ ான்ை ஒரு ெிைிய 
அம்ெம் கூட இல்றல. அஹ துநகர், ப ஹரா ாத்  ற்றும் வ ல் றலயில் 
வாழும்  ண்டலிக்கு இறைத் பைரிவிக்கவும். 

 ா ாவின் கூற்றுகள் அவருறடய  ைியில் ெில ப ரிய  ாற்ைங்கள் 
ஏற் டுவைன் முன்னைிவிப் ாக இருந்ைன.  ா ா கூைியைன் அர்த்ைம் என்ன 
என் றை  ண்டலியும் அவரது அன் ர்களும் விறரவில் கண்டுபகாள்ளும் 
ஆர்வத்ைில் இருந்ைனர். 

1949, ஆகஸ்ட் பைாடக்கத்ைில், ப ஹர்  ா ா ‘ெண் லியின் 
எதிர்காலத்கதப் பற்ைி விவாதித்து, முடிமவடுக்கும் டநாக்கத்தில்’ 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரவிருப் ைாக  ண்டலிக்குத் 
பைரிவித்ைார். ஆகஸ்ட் 15 முைல் 20 வறர, ஐந்து நாட்கள் கூட்டம் 
ைிட்ட ிடப் ட்டன. கூட்டத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்ட பவளியூர் அன் ர்கள் 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் முன்கூட்டிவய 
பெய்யப் ட்டிருந்ைன. அறனவரும் 1949, ஆகஸ்ட் 14 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று 
ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைனர். கூட்டத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டவர்களில்  ினூ 
காரஸ்,  ப் ா பஜஸவாலா, காவடக்கர், டாக்டர் கனி, வாஸ் வைவ் பகய்ன், 

ஹர்ஜவீன் லால், பைௌலத் ஸிங்  ற்றும் இன்னும் ெிலர். கூட்டம் நறடப றும் 
நாட்களில் வவறு எவரும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருறக ைரவவண்டாம் என 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

கூட்டத்ைில் அறனத்து  ண்டலியும்  ங்பகடுக்க வவண்டும்.  ா ா 
அறனவறரயும் ைிரும் த் ைிரும்  எச்ெரித்ைார்: "நீங்கள், உங்கள் பணியில் 
எவ்வளவுதான் மும்முரொக இருந்தாலும், எப்மபாழுதும் ூடட் த்தில் 
கலந்துமகாள்ளத் தவைாதரீ்கள்... அதற்குப் பிைகு நான் உங்ககள ெந்திக்க 
வாய்ப்பில்கல... இனி இது டபான்ை வாய்ப்புகள் வராது... இனிடெல் எனக்கு 
எவரும் எதுவும் மெய்யடவண்டிய டதகவயில்கல… நான் இந்நாட்களில் 
மொல்வகத எல்லாம் குைிப்பாக, அதி தீவிரத்து ன் எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்...  
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"எகதயும் இலகுவாக எடுத்துக்மகாள்ளும் அல்லது மொந்த 
விருப்பங்கள் ெற்றும் கற்பகனகளால் தம்கெத் தவைாக வழிந த்த 
அனுெதிக்கும் அகனவருக்கும் க வுள் உதவட்டும்." 

கூட்டத்ைின் முைல் நாள், ஆகஸ்ட் 15 ைிங்கள் காறல,  ா ா ப ஹரா ாத் 
வந்ைார். அவர் குஸ்ைாஜி, றகக்வகா ாத் இருவறரயும் ைழுவி, காறல 7:15 
 ைிக்கு  ண்ட த்ைிற்குள் நுறழந்ைார். முழு நிகழ்ச்ெிகறளயும்  ா ா, 

ப ரும் ாலும் குஜராத்ைி ப ாழியில் எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைறை 
ஆைி ெீனியர் வாெித்ைார். ராம்ஜூ  ா ாவின் வார்த்றைகறள ஆங்கிலத்ைிலும், 

விஷ்ணு  ராட்டியிலும் ப ாழிப யர்த்ைனர். ஃப ராம் சுருக்பகழுத்ைில் விரிவான 
குைிப்புகறள எழுைிக்பகாண்டார்;  ா ா, ஃப ரா ிடம் "ஓர் அட்க  டபால் 
என்னு ன் ஒட்டிக்மகாள்ளுங்கள், இந்தக் ூடட் த்தில் நான் 
ஒவ்மவாருவரி மும் ூடறும் எகதயும் தவைவி ாெல் குைிப்மபடுக்க முயற்ெி 
மெய்யுங்கள்" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

ப ஹர்  ா ா கூட்டத்றைத் பைாடங்கி றவத்து இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

நான் உங்களுக்குச் மொல்லப் டபாவகதக் டகளுங்கள், அதில் முழு 
கவனம் மெலுத்துங்கள். இந்த ஐந்து நாட்களில் இங்கு விவாதித்து, 

எடுக்கப்படும் முடிவுகள் அகனத்தும், அகனவருக்கும் மதரியப்படுத்தப்படும். 
இன்று, நாம் இறுதி ஏற்பாடுகள் ெற்றும் ொற்ைங்கள் குைித்து, மெய்ய 
டவண்டிய அடிப்பக  முகைககளப் பற்ைிய ஒரு மபாதுவான விவாதத்கத 
ந த்துடவாம். இது இறுதியாக எடுக்கப்ப  டவண்டிய முடிவுககள 
எளிதாக்கும். 

என்கனக் குைித்து நான் ஏற்கனடவ தரீ்ொனித்த மூன்று முக்கியொன 
குைிப்புகள் உள்ளன. உங்களி ெிருந்து நான் விரும்புவது என்னமவனில், 

ஏடதா ஒரு வககயில், எனது மொந்த முடிவுகளுக்கு இணங்கி, அகனவரும் 
தங்களால் இயன்ைவகர எனக்கு உதவ டவண்டும். 

மூன்று குைிப்புகளில் முதலாவதாக: எனக்கு ஏற்படும் ெில தனிப்பட்  
டபரி ரின் காரணொக, இந்த வார்த்கதயின் உண்கெயான ெற்றும் டநரடி 
அர்த்தத்தில், நான் முற்ைிலும் உதவியற்ைவனாக இருப்டபன். அக்ட ாபர் 
1ஆம் நாளுக்குப் பின்னர், எனக்கு அது நிகழும் முன்பு, நெது கட்டுப்பாட்டுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்  வழிமுகைகளின் கீழ், ெண் லிக்கு ொத்தியொன அகனத்து 
ஏற்பாடுககளயும் மெய்ய விரும்புகிடைன், ஏமனன்ைால், ஒவ்மவாருக ய 
மபாருள் ொர்ந்த விவகாரங்ககளயும் நான் நிறுத்த டவண்டும் - நிறுத்தப் 
டபாகிடைன். 

இரண் ாவதாக, இந்த ெில நாட்களில், நான் விதிக்கும் 
நிபந்தகனககள நிகைடவற்றுவதற்கும் கக ப்பிடிப்பதற்கும், ஒவ்மவாரு 



7 
 

வககயிலும் தங்கள் மொந்தப் மபாறுப்பில் முழுகெயாகத் தயாராக 
இருக்கும் அத்தககய நபர்ககள ெட்டுடெ என்னு ன் ெற்றும் எனதருகில் 
இருக்க அனுெதிப்டபன். பிை அகனவருக்கும் நான், அணுக முடியாத 
அளவில் இருப்டபன். 

மூன்ைாவதாக, மெஹராபாத் ெற்றும் பிம்பல்காவ்ம் ஆெிரெங்கள் 
ககலக்கப்படும், இகத நான் எனது வகரப த்திலிருந்து அகற்ைப் டபாகிடைன்! 
நான் நீண்  காலொகக் காத்திருந்த டநரம் இறுதியில் வந்துவிட் தற்காக 
நான் க வுளுக்கு நன்ைி ூடறுகிடைன். நான் எப்படி, எந்த அளவுக்கு 
உதவியற்ைவனாக ொறுகிடைன் என்பகத உலகம் முழுவதும் அைியும்; 

டெலும், ெண் லி என்னு ன் எவ்வளவு தூரம் மெல்லப்டபாகிைார்கள் 
என்பகத நான் அைிந்து மகாள்டவன். நாம் விவாதித்து முடிமவடுக்க 
டவண்டிய எல்லாவற்ைின் ொராம்ெம் இதுதான். 

ப ாதுவாக ஒவ்பவாருவரும் ைங்களுக்கு  ிகவும்  ரிச்ெய ான 
ப ாழியில்  ா ாவுடன் உறரயாட அனு ைிக்கப் ட்டனர். ஆனால் இம்முறை, 

அறனத்றையும் பைளிவாக அறனவருக்கும் புரிய றவக்கவும், எறையும் 
ரகெிய ாக றவக்கா ல் இருக்கவும், அறனவரும் புரிந்து பகாள்ளும் ப ாழியில் 
ஒவ்பவாருவரும் உறரயாடும் முறைறய  ா ா றகயாண்டார். இவ்வாறு, அலி 
அக் ர் (அவலா ா)  ா ாவிடம்  ாரெீக ப ாழியில் ைனது ைனிப் ட்ட 
விஷயங்கறளப்  ற்ைிக் வகட்கத் பைாடங்கியவ ாது,  ா ா அவறரத் ைடுத்து, 

"உங்களால் இயன்ைவகர அகனத்கதயும் ஹிந்தி மொழியில் ூடறுங்கள், 

ஏமனன்ைால் ஒவ்மவாருவரும், உண்கெயில் இங்டக இருந்தாலும் 
இல்லாெலிருந்தாலும், இந்த நாட்களில் என்ன ந க்கிைது என்பகத 
அைிந்துமகாள்ள டவண்டும்." 

வவபைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ப் ா பஜஸவாலா ைனது குடும்  
விவகாரங்கறளப்  ற்ைி எழுத்துப்பூர்வ ாக எறைவயா ரகெிய ாகத் பைரிவிக்க 
முயன்ைார். "எதிலும் இரகெியம் காக்க டவண் ாம்" என்று கூைி,  ா ா 
கடிைத்றை அறனவருக்கும் முன் ாகப்  டிக்க றவத்ைார். 

பவளி விவகாரங்கள் குைித்து எவவரனும்  ா ாவிடம் ஆவலாெறன 
வகட்டால்,  ா ா அைற்கு  ைிலளித்ைார்: 

உங்ககளச் ொர்ந்தவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்க டவண்டிய 
அகனத்கதயும் வழங்கிய பின்னர், எஞ்ெியகத விட்டுவி டவா அல்லது 
விற்கடவா மெய்யுங்கள். இந்த முகையில் நீங்கள் ஏற்பாடு மெய்ய டவண்டிய 
அகனத்கதயும் மெய்யுங்கள், டெலும் ூடட் த்தில் இறுதியாக என்ன முடிவு 
எடுக்கப்படுகிைது என்பகத நீங்கடள பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள்; அதற்குப் 
பிைகு, வருங்காலத்தில் என்னு ன் இருக்க முடியுொ இல்கலயா என்பகத 
நீங்கடள முடிவு மெய்யுங்கள். ஆன்ெீக பிகணப்புகள் ெற்றும் நன்கெகள் 
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பற்ைி எந்தக் டகள்வியும் இல்கல. நான் ஆன்ெீக ரீதியில் பரிபூரணொக 
இருந்தால் யாரும் ஆன்ெீக ரீதியில் என்கன விட்டுச்மெல்ல ொட்டீர்கள். 

ப ரும் ாலும் கூட்டத்ைின் முழு வநரமும்,  ா ா, ைன்னுடன் பெல்லா ல் 
இருப் வர்கறளப்  ற்ைி அக்கறை பகாண்டிருந்ைார், வ லும் குைிப் ாக, அவறரப் 
ப ாருள் ரீைியாகச் ொர்ந்ைிருப் வர்கள்  ீது அக்கறை காட்டினார். கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்ை ஆண்களுடனும், வ ல் றலயில் இருந்ை 
ப ண் ைிகளுடனும் ைினெரி விவாைங்கள் முன்னும்  ின்னு ாக நடந்ைன; 

 ா ாவுடன் பெல்ல இருந்ைவர்கள்  ற்றும் ைத்ை து இடங்களில் ைங்க 
இருப் வர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கு ான அனுைின பெலவுகள்  ற்றும் 
 ின்விறளவுகறள எறடவ ாட்டு,  ா ாறவச் ொர்ந்ைிருப் வர்களுக்கு ஏைாவது 
ஒரு வறகயான  ரா ரிப்புக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 

கூட்டத்ைின் முைல் நாளிலிருந்வை, ப ஹர்  ா ா ைனது நகரும் 
பொத்துக்கள்,  றனகள் வ ான்ைவற்றை விற் து அல்லது விட்டுவிடுவது, 

வாக்குறுைியளிக்கப் ட்ட பைாறககறள வழங்குவது  ற்றும் எைிர்காலத்ைில் 
ைன்னுடன் இருக்க முடியாைவர்களின்  ரா ரிப்ற  கவனிப் து பைாடர் ாக, 

ைீவிர ான  ற்றும் ைீர்க்க ான அணுகுமுறைறயக் றகயாண்டார். 
"இப்டபாது இகதமயல்லாம் எப்படி நிவர்த்தி மெய்வது?" என்று  ா ா 

வகட்டார். "ஒரு குைிப்பிட்  பணிக்காக ஒதுக்கிய குைிப்பிட்  மதாகககயத் 
தவிர என்னி ம் பணெில்கல. இங்கும் (அஹ துநகர், அரங்காவ்ம்  ற்றும் 
 ிம் ல்காவ்ம்) பிை இ ங்களிலும் அகெந்த ஆெிரெ கட்டி ங்கள், 

வயல்மவளிகள், வடீுகள் உட்ப  எனக்குச் மொந்தொன அகனத்தும், 

தளபா ங்கள், ொதனங்கள், கார்கள், ெின் இயந்திரங்கள், கால்நக கள் 
ெற்றும் பிை மொத்துக்கள் - உண்கெயில், எனக்குச் மொந்தொன 
ஒவ்மவான்றும் - ககவி ப்ப டவண்டும். மெஹராபாத் டெல்ெகலயில் 
எனது இறுதி உ கல கவப்பதற்கான, ஏற்கனடவ என்னால் கட் ப்பட்  
ெொதி நிலத்கதத் தவிர டவறு எதுவும் எனது மொத்தாகடவா, எனது 
மபயரிடலா இருக்கக்ூட ாது - டெலும் நான் எனது மபௌதீக உ கலத் 
துைக்கும்டபாது, அது இங்டக புகதக்கப்ப  டவண்டும் என்பகத நீங்கள் 
அகனவரும் எப்டபாதும் நிகனவில் மகாள்ள டவண்டும்.  ா ா, அப்வ ாது 

எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை  ிரார்த்ைறனறய டாக்டர் கனி ப ாழிந்ைார்: 
"க வுடள, பாபா அவரது உ கல விகரவில் விட்டுவி க்ூட ாது!" 
அறனவரும், "ஆப ன்" என்று கூைி, நிறைவு பெய்ைதும்,  ா ா, பைாடர்ந்து 

விரிவாக விளக்கினார்: 

எனது மொத்துக்ககள விற்பகன மெய்வதன் மூலம் கிக க்கும் 
வருவாய் அகனத்தும் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்  மதாகககயச் 
மெலுத்துவதற்கும், என்கனச் ொர்ந்து இருக்கும்படியாக நாடன 
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டதர்ந்மதடுத்தவர்களின் உ னடித் டதகவககளப் பூர்த்தி மெய்வதற்கும் 
பயன்படுத்தப்ப  டவண்டும். எனக்கும் என்னு ன் மெல்பவர்களுக்கும் 
எதுவும் டதகவயில்கல. எனடவ, என்னு ன் வர இயலாதவர்களுக்கும், 

அக்ட ாபர் 15க்கு பிைகு என்னு ன் இருப்பவர்களுக்கும் ெிைப்பாக நாம் என்ன 
மெய்ய முடியும் என்பகதப் பார்க்க டவண்டும். என்கனச் ொர்ந்திருக்கும் 
எவரும், திடீமரனப் மபாருளாதார நிகலகுகலகவ ெந்திப்பத்கத நான் 
விரும்பவில்கல. ஆன்ெீக நன்கெகள் பற்ைிய டகள்விக்கு இங்டக 
இ ெில்கல; அது நான் பரிபூரணொன குருநாதரா இல்கலயா என்பகதப் 
மபாறுத்தது. 

அது டபாலடவ, ெம்பந்தப்பட்  அகனவருக்கும் உ னடி ெற்றும் 
குகைந்தபட்ெ டதகவககள வழங்குவதற்காக, பத்து ரூபாய்க்குப் பதிலாக, 

ககயில் ஒரு ரூபாகய ெட்டும் கவத்து மெலவழிக்க டவண்டும். 
இது குைித்த உங்கள் கருத்துகள், பதில்கள் ெற்றும் பரிந்துகரககள 

வழங்குவதில் முற்ைிலும் டநர்கெயாக இருங்கள். தனிப்பட்  உணர்வுககள 
ஒதுக்கி கவக்கவும். மதளிவின்ைி இருக்க டவண் ாம். நீங்கள் என்ன 
நிகனக்கிைரீ்கள், எப்படி உணர்கிைரீ்கள் என்பகத என்னி ம் 
ஒளிவுெகைவின்ைி ூடறுங்கள். 

‘பாபா, உங்கள் விருப்பம்’ என்று நீங்கள் ூடைக்ூட ாது. 
நம்ெில் பலகரப் பற்ைிய ஒரு முடிகவ எடுக்க நாம் ஒரு ெிலர் 

ெட்டுடெ இங்கு இருக்கிடைாம். மபண் ெண் லியும் ககலக்கப்ப  உள்ளார்கள். 
இங்கு நாம் என்ன முடிமவடுத்தாலும் அது மபண்ெணிககளயும் உள்ள க்கி, 
என்னு ன் இகணந்திருக்கும் அகனவகரயும் ஏடதா ஒரு வககயில் 
பாதிக்கும். இந்தப் பத்து நாட்களுக்குள் எல்லாவற்கையும் முடிவு மெய்யப் 
டபாகிடைன். 

இது வகரயிலான எனது விெித்திரொன பழக்கவழக்கங்கள் ெற்றும் 
ெரபுமுகைகளின் அடிப்பக யில் தவைாக வழிந த்தப்ப  டவண் ாம். 
உதாரணொக, நான் கண்டிப்பாக அக்ட ாபர் ொதம் மெஹராஸாத்கத 
ககவி  முடிவு மெய்துள்ள அடத டவகளயில், பாதிரியி ம் ெின் கருவிககள 
விகரவில் மபாருத்துொறு அைிவுறுத்திடனன். நான் புதிதாக எகதயும் 
மதா ங்கும் அந்தத் தருணம் வகர பகழய விஷயங்ககளப் பராெரிக்கும் 
எனது பகழய பழக்கடெ இதற்குக் காரணம். 

அது கபத்தியக்காரத்தனொக இருக்கலாம், முகையானதாகவும் 
இருக்கலாம், ஆனால் அதுடவ என் பழக்கொக இருந்து வருகிைது. இப்டபாது 
நானும் எனது பழக்கவழக்கங்களுக்கும், ெரபு வழிகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி 
கவக்கப் டபாகிடைன். எனடவ நான் 'இதுதான் முடிவு' என்று மொன்னால், 

இப்டபாது அது முடிகவத் தவிர டவமைான்றுெில்கல. 
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எனடவ, அது டவறுவிதொக இருக்கும் என்ை எண்ணத்தில் 
இருக்காதரீ்கள். நான் எல்லாவற்ைிலிருந்தும் எல்டலாரி ெிருந்தும் 
முற்ைிலும் விடுப  விரும்புகிடைன். இப்டபாது எதிலும் ெெரெம் என்பதற்கு 
இ டெயில்கல.       

 நான் தி ொகவும், கல்மநஞ்ெம் பக த்தவனாகவும், (காசு,  ைம் 
எதுவும் இல்லா ல்) நிர்வாணொகவும் ஆகிடைன். இந்தப் பழமொழிகய 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்: "க வுளும் நிர்வாணத்திற்கு அஞ்சுகிைார்!" 

‘1949, அக்வடா ர் 15’, ப ஹர்  ா ா அறனத்றையும் அப்புைப் டுத்ைவும், 

வவண்டிய ஏற் ாடுகறள முடிக்கவும் ஒரு காலக்பகடுவாக நிர்ையிக்கப் ட்டது. 
1940ஆம் ஆண்டு ஆரம் த்ைிலிருந்து  ண்டலிக்கு ஆைரவாக, முறைப் டி 
பெய்யப் ட்ட  ா ாவின் கறடெி உயில்  ற்றும் ஆண்  ண்டலி  ா ாவுக்கு 
ஆைரவாக வழங்கிய உயில்களும் ரத்து பெய்ைல் வ ான்ைறவ இைில் அடங்கும். 
 ா ா, அவற்றை ஒவ்பவான்ைாக கிழித்து எைிந்ைார் (வ ற்கத்ைியர்களின் 
உயிறலத் ைவிர), அந்ைந்ை ந ர்களுக்கு முன்னிறலயில், ஒவ்பவாருவருக்கும், 

இந்ை நாறள நிறனவுகூரும் வறகயில், கிழிந்ை துண்டுகள் பகாடுக்கப் ட்டன. 
'ப ஹர்  ப்ளிவகஷன்ஸ் &  ார்ட்னர்ஷிப்' நிர்வாகமும் கறலக்கப் ட்டது, வ லும் 
 ைிப்புரிற , ெம் ந்ைப் ட்ட உரிற யாளர்களுக்கு  ாற்ைப் ட்டது. 

கூட்டத்ைின் முைல் நாளில், ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ை  ல 
அன் ர்களுக்கு ஒரு குறுகிய வநர்காைறல வழங்கி, அவர்கறளத் ைிருப் ி 
அனுப் ினார். அன்று வந்ைவர்களில் ‘ப ௌனி புவா’ என்று அறழக்கப் ட்ட ஒரு 
ொது, ப ௌன ெ ைம் எடுத்து, புனிை யாத்ைிறரகளில் அறலந்து, வநரத்றைக் 
கழித்ைார். 1948, ஜூன்  ாைத்ைில்,  ால் நாத்துவால் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து 
வரப் ட்ட அவர்,  ா ாறவ ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைிலும்,  ா ா 
 ீண்டும் ப ௌனியிடம், "எனது கட் களகயப் பின்பற்றுவரீ்களா?" எனக் 
வகட்டார். 

"நான் 100 ெைவிகிைம் உங்களுக்குக் கீழ்ப் டியத் ையாராக உள்வளன்," 

என்று ப ௌனி ைனது கற் லறகயில் எழுைி  ைிலளித்ைார்.  
 ா ா ைனது ைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைி, "அப்படியானால் இகதச் 

மெய்யுங்கள்: தினமும் இரண்டு பாட்டில் ெது அருந்தி, ொெிெம் உண்டு, 

திகரப்ப ங்களுக்குச் மெல்லவும். அகதச் மெய்வரீ்களா?" என்று வகட்டார். 
ப ௌனி  ா ா இறைவனிடம் வந்ைிருந்ைாலும், அவர் இன்னும் ைனது சுய 

எண்ைங்களுக்கும் கற் றனகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்ைார்; ஆன் ீகம் 
 ற்ைிய அவரது பொந்ை கருத்துக்கள் கடவுறள விட  ிகப் ப ரியறவ!  ா ாவின் 
கட்டறளகள் அவறர உள் குழப் த்ைில் ஆழ்த்ைியது; அவர்  ைிலளிக்கவில்றல.
 ப ௌனியின் எைிர்விறனறய கவனித்ை  ா ா, ெிரித்துக்பகாண்வட, "ெரி, 
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நீங்கள் உங்கள் பயணத்கதத் மதா ர்ந்து, உணவுக்காக யாெியுங்கள்" என்று 
அைிவுறுத்ைினார். வ லும்  ா ா, ப ௌனி புவாவின் துைவு  னப் ாங்கிற்கு 
இைங்கினாற்வ ால வ லும் அைிவுறரகறள வழங்கினார். 

 ா ாவின் வார்த்றைகள் ப ௌனியின்  ைீிறயத் ைைித்ைது. ொது, ைான் 
வாழும் வாழ்க்றகயின் மூலம், ஆன் ீக ப ாக்கிஷத்றை அறடயப்ப றுவார் 
என்று நம் ினார்.  ா ாவின் வார்த்றைகள் அவரது கருத்றை  ீண்டும் ஊர்ஜிைம் 
பெய்ைது. எனவவ ப ௌனி ைனது நிறலயான வயாெறனகளுடன் பவளிவயைினார்; 

ஆனால்  ா ா இறுைியில் அந்ை வயாெறனகறளத் ைகர்த்பைைிந்ைார். ப ஹர் 
 ா ாவின் வார்த்றைகளின் அர்த்ைத்றை ப ௌனி புவாவால் புரிந்து பகாள்ள 
முடியவில்றல, ஏபனனில் அவர் புனிை ாகக் கருைிய ைிட ான  னப்வ ாக்கின் 
பெயல்ைிைனில் மூழ்கினார்.  ா ா அவறர அவ்வளவு எளிைில் விட்டுவிடுவைாக 
இல்றல. அவர் ப ௌனியின் ஆழ ான  ைப் வ ாக்குகளின் ஆைிவவறரத் 
ைளர்த்ைிக்பகாண்வட இருந்ைார்;  ல வருடங்களுக்குப்  ிைகு ப ௌனி இறுைியில் 
அவற்றை முைியடிக்க முடிந்ைது. 

காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: "ஒருவரின்  ற்றுைல்கள், கருத்துகள் 
 ற்றும் விருப் ங்கறள  ா ிெம் உண்டு,  து அருந்ைி, ைிறரப் டங்கள்  ார்ப் ைன் 
மூலம் முைியடிக்க முடியாது; குருநாைரின் அைிவுறரகறள உண்ற யாகப் 
 ின் ற்றுவைன் மூலம்  ட்டுவ  முடியும்.  ா ாவின் முைல் கட்டறளகறள ொது 
 னமுவந்து ஏற்றுக்பகாண்டிருந்ைால்,  ா ா,  கிழ்ச்ெியறடந்து அவற்றை 
 ாற்ைியிருக்கக் கூடும். இது ொதுவுக்கு ஒரு வொைறனயாக அற ந்ைது; 

எதுவாயினும்,  னைில் உறுைியாகப்  ைிவான கருத்துக்கறள ஒவரயடியாக 
முைியடிக்க முடியாது." 

1949, ஆகஸ்ட் 13 அன்று, ‘கயா பிரொத் கடர’, உத்ைர ிரவைெத்ைின் ரத் 
நகரில் அற ந்ை ைனது வடீ்டில் ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். ‘ப ஹர் 
 ா ாவின் ைரிெனம் எனக்கு கிறடக்காைது எவ்வளவு துரைிர்ஷ்டவெ ானது’ 
என்று அவர் புலம் ிக்பகாண்டிருந்ைார். " ா ாைாஸிட ிருந்து  ா ாறவப்  ற்ைி 
நான் அைிந்துபகாண்ட அடுத்ை கைவ  ைரிெனம் நிறுத்ைப் ட்டது.  ா ாைாஸ் ஏன், 

எைற்காக முைலில் அவறரப்  ற்ைி என்னிடம் பொல்லவவண்டும்? அவர் 
என்னிடம் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி பொல்லா ல் இருந்ைிருந்ைால், நான் 
இவ்வளவு அற ைியற்ைவனாக உைர ாட்வடன்." 

அைற்கு  ைிலாக,  ாண்டிச்வெரிக்குச் பென்று அர ிந்வைாவின் 
ைரிெனத்றைப் ப ைலா ா என்று வயாெித்ைார்; இருப் ினும், அர ிந்வைாவும் 
ைரிெனம் வழங்குவறை நிறுத்ைிவிட்டார் என் றை அவர் அைிந்து பகாண்டார். 
அவர் இப்வ ாது என்ன பெய்ய வவண்டும்?   

 இதுவ ான்ை  ல எண்ைங்கள்  னைில் அறல ாயும்வ ாது, வடீ்டு 
வாெலில்  ா ாைாஸ் வைான்ைினார். "என்றனத் பைாந்ைரவு பெய்யாைீர்கள்!" கவர 
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வறெ ாடினார். "ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிச் பொல்லி, என்றன இந்ைச் ெிக்கலான 
நிறலயில்  ாட்டச்பெய்ைவை நீங்கள்ைான்! அவருறடய ைரிெனத்துக்கு ஏற் ாடு 
பெய்ய முடியாைவ ாது, அவறரப்  ற்ைிப் வ ெி என்ன  யன்?" 

"உங்களுக்கு அவருறடய ைரிெனம் வவண்டு ா?"  ா ாைாஸ் 
புன்னறகத்து "நான் ஏற் ாடு பெய்கிவைன்; என்னுடன் வாருங்கள்" என்ைார். 

"ைரிெனம் நிறுத்ைப் ட்டவ ாது எனக்கு  ட்டும் அது எப் டி கிறடக்கும்?" 

கவர ெவால் விடுத்ைார். 
"அறைப்  ற்ைி கவறலப் டாைீர்கள், என்னுடன் வாருங்கள்." 
ஆகஸ்ட் 16 அன்று,  ா ாைாஸ், கயா  ிரொத் கவரயுடன் ப ஹரா ாத் 

வந்ைார்.  ா ா, கவரறயத் ைனது அறைக்குள் வந்து, ஒரு கைம் அவறரப்  ார்க்க 
அனு ைித்து,  ின்னர் ைனது இல்லத்ைிற்குத் ைிரும்பும் டி அைிவுறுத்ைினார். கவர 
அவர் கட்டறளயிட்ட டி பெய்ைாலும், அந்ை ஒரு கை வநர ைரிெனம் அவரது 
இையத்றை நிரந்ைிர ாகக் கவர்ந்து, ஆழ்ந்ை ஏக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. "அறர 
நி ிடத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா என்றன பவளிவயறு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார்" 
என்று கவர நிறனவு கூர்ந்ைார். " ா ாறவப்  ார்த்ை  ின்னர் எனது நிறலறய 
என்னால் விளக்க முடியவில்றல. நான் ொறலவயாரத்ைில் ொய்ந்துபகாண்டு 
அழத் பைாடங்கிவனன்." 

இவைவ ால, வ லும் இரண்டு முக்கிய ந ர்களான, அலிகாறரச் வெர்ந்ை 
‘டதாடி ஸிங் வர்ொ’  ற்றும் படல்லிறயச் வெர்ந்ை ‘கிஷன் ஸிங்’ ஆகிவயாரும் 
ஒரு குறுகிய வநர ைரிெனத்ைிற்காக அனு ைிக்கப் ட்டு, ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டனர். 
இந்ை இரண்டு ந ர்களும், ‘பைௌலத் ஸிங்’குடன் இறைந்து, பைாடர்ந்து நிகழ்ந்ை 
‘புது வாழ்வின்’ காலகட்டத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ாவின்  ைியில் முக்கிய 
பைாடர்புகளாக நிரூ ிக்கப் ட்டனர். 

ஆகஸ்ட் 16ஆம் நாள் இரவு நரி னும், ப ஹர்ஜியும் வந்ைனர். 
பவற்ைிகர ான பைாழிலைி ர்களான ஸவராஷ், நரி ன், ப ஹர்ஜி ஆகிவயார் 
கடந்ை காலத்ைில்  ா ாவின் வெறவயில் ைங்கறள அர்ப் ைித்ைவர்கள். 
ஆெிர ங்கறளத் ைகர்த்து, அறனத்றையும் அப்புைப் டுத்ை வவண்டும் என்ை 
 ா ாவின் முடிவு குைித்து அவர்கள் ஆழ்ந்ை கவறல பகாண்டிருந்ைனர். 
கூட்டத்ைின் மூன்ைாவது நாளான புைன்கிழற , 1949, ஆகஸ்ட் 17 அன்று, 

 ா ாவுடன் இப்வ ாது ைங்கியிருக்கும் ஆண்கள், ப ண்கள் அறனவறரயும் 
காலவறரயின்ைி  ரா ரிக்கும் முழுப் ப ாறுப்ற யும் ஏற்க ஸவராஷ் முைலில் 
முன்வந்ைார். 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட ஸவராஷின் பெய்றகறயப்  ாராட்டி, அவருக்கு 
விளக்கினார்: "நீங்கள் இதில் அ ங்கியுள்ள முக்கிய அம்ெத்கத 
முழுகெயாகத் தவைவிட்டீர்கள்! என்னு ன் வராதவர்களுக்காக எனது 
அகனத்து மொத்துக்ககளயும் விற்பகன மெய்வதன் மூலம் வரும் 
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வருொனம் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பகத நீங்கள் 
பார்க்கவில்கலயா? அக்ட ாபர் 15ஆம் நாளுக்குப் பின்னர் என்னு ன் 
இருப்பவர்ககளப் பராெரிப்பது குைித்த டகள்விக்கு எந்த ஒதுக்கீடும் 
மெய்யப்ப வுெில்கல, அதற்கு எந்தத் டதகவயும் இல்கல. 

"நானும் என்னு ன் வருபவர்களும் துன்பங்ககள ெந்திக்கப் 
டபாகிடைாம். பாதுகாப்பு எதுவும் இல்லாெல் ‘புது வாழ்கவ’த் மதா ங்கப் 
டபாகிடைாம், நாங்கள் யாெித்து வாழ டவண்டியிருக்கும்!" 

நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவரும் ப ஹரா ாத்  ற்றும் ப ஹராஸாத், 

ஒவ்பவாரு ஆெிர த்ைின் நிலங்கள், கட்டிடங்கள் வ ான்ை  லவற்றையும், இந்ை 
இரண்டு புனிை ான இடங்களின் ைனித்துவத்றை,  கிற றய அவர்களின் ஆழ்ந்ை 
உைர்வுகளின் காரை ாக, றகயகப் டுத்ை விருப் ம் பைரிவித்ைனர். நல்ல 
விறலறய வழங்க எவவரனும் முன்வருவைானால், பொத்துக்கறள 
 றுவிற் றன பெய்யத் ையங்க வவண்டாம் என்று  ா ா இைக்கம் பைரிவித்து 
அவர்களிடம் விளக்கியவ ாது, நரி ன் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "அவற்றை 
விற் து குைித்ை வகள்வியாக இருந்ைிருந்ைால், நாங்கள் எங்கறள இைில் 
ஈடு டுத்ைியிருக்க  ாட்வடாம்."     

 "இப்டபாது இந்தச் மொத்துக்கள் உங்களுக யது, என்னுக யது 
அல்ல, நீங்கள் கவத்திருப்பதில் அல்லது விற்பதில் எனக்கு எந்த 
ஆட்டெபகனயும் இல்கல" என்று  ா ா கூைினார். 

ப ஹரா ாத் நிலம் முைலில் ஆைி ெீனியர்  ற்றும் அவரது ைந்றைக்குச் 
பொந்ை ானது, அவர் அறை  ா ாவின் காலடியில் அர்ப் ைித்ைார். ப ஹர்ஜி, கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைின் உரிற யாளரான அவைவவறளயில், ஸவராஷ் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலக்கும், நரி ன் ப ஹராஸாத்ைிற்கும் உரிற யாளர்களாக  ாைினர். 
ஆனால் இம்மூவரும்  ா ாவின் எைிர்கால  ைிக்காக இந்ைச் பொத்துக்கறள 
 ரா ரித்து வந்ைனர், அவற்றைத் ைங்களுறடயைாக ஒருவ ாதும் கருைவில்றல. 

அன்றைய கூட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ா, ஆண்கள் குழுவிற்கு  ின்வரும் 
மூன்று  ாற்று வழிகறள வழங்கினார்: 

முதலாவதாக: நான் விதித்த நிபந்தகனககள நிகைடவற்றும் திைன் 
பக த்தவர்கள், அவற்கை ஏற்றுக்மகாள்பவர்கள் என்னு ன் மெல்வார்கள். 

இரண் ாவது: என்னு ன் மெல்ல முடியாதவர்கள், தங்கள் 
வாழ்வாதாரத்திற்காக உகழத்து ெம்பாதிக்க டவண்டும்; அவர்கள் 
ெம்பாதிப்பதில் எகதடயனும் ெிச்ெப்படுத்தினால், அந்த டெெிப்கப, 

ொர்ந்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு வழங்க டவண்டும்; டெலும், நான் 
அவர்களுக்கு ஏற்கனடவ வழங்கிய கட் களககள அல்லது எதிர்காலத்தில் 
வழங்கும் உத்தரவுககள மதா ர்ந்து மெயல்படுத்த டவண்டும்.  

 மூன்ைாவது: என்னு ன் மெல்ல அல்லது பிைருக்கு ஆதரவளிக்க 
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ெற்றும் எனது கட் களககள நிகைடவற்ை முடியாதவர்கள் தத்தெது 
வழியில் மெல்ல டவண்டும். 

வ லும் விவாைத்றைத் பைாடர்வைற்கு முன்பு,  ா ா, டாக்டர் கனியிடம் 
 ின்வரும்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழியு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்: "க வுள் 
ெண் லிக்கு நல்ல புத்திகயயும், பாபாவிற்கு முழுகெயான உயர் 
தரொனகதக் கண் ைியும் திைகனயும் வழங்கட்டும்!" 

 ாற்று வழிகறளத் பைளிவு டுத்தும் விைத்ைில்  ா ா ெில 
உைாரைங்கறள வழங்கினார்: 

ராம்ஜூ என்னுடன் வரா ல் அஹ துநகரில் ைங்கி, அவரிடம் 
ஒப் றடக்கப் ட்ட கடற கறளத் பைாடர்ந்து பெய்து, என் கட்டறளகறளப் 
 ின் ற்ைி வந்ைால், என்னுடனான அவரது ஆன் ீக பைாடர்பு, இன்று வ ாலவவ 
என்றும் இருக்கும். அவை வ ால,  ாைிரி என்னுடன் வரவில்றல என்று 
றவத்துக்பகாள்வவாம். அப் டியானால், நான் அவரிடம் ஒரு வவறலறயத் வைடச் 
பொல்லி, அவருறடய வரு ானத்ைிலிருந்து ைன்றனப்  ரா ரிக்கவும், 

எஞ்ெியுள்ளறை, ொர்ந்ைிருக்கும் குடும் ங்களுக்கு வழங்கவும் அைிவுறுத்துவவன். 
 ாைிரி, என் உத்ைரறவ நிறைவவற்ைினால், என்னுடனான அவரது ஆன் ீக 
பைாடர்பும் இன்று வ ால் இருக்கும். அவைவ ால, ற தூல் என்னுடன் வர 
வநர்ந்ைால், நல்லது; இல்றலவயல், அவர் மும்ற யில் காய்குஷ்ருவின் 
(ராவ்ஸாவஹப் அஃப்ஸரி) உைவகத்ைில்  ைியாற்ை வவண்டும். 

முந்றைய நாள்  ைியம், ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் வாழும் ப ண் 
 ண்டலிக்கு,  ா ா  ாற்று வழிகறள விளக்கினார். ஆனால் அவர்களுக்கு,  ா ா 
நான்கு  ாற்று வழிகறளக் வழங்கினார்: 

முதலாவதாக: உங்களில் எவடரனும் உங்களது குடும்பத்தில் உள்ள 
ெிலருக்கு நிதியுதவி வழங்க முடிந்தால், நீங்கள் மெஹராபாத் டெல்ெகல 
குடியிருப்பில் தங்கலாம், ஆனால் ெகலயின் கீழ் வாழும் ஆண் ெண் லி 
உறுப்பினர்கள் எவரும் எந்த வககயிலும் உதவ ொட் ார்கள். 

இரண் ாவது: உங்களின் அன்ைா  வாழ்க்ககக்காக உகழத்து, 

இதுவகர என்கன நம்பி இருந்த குடும்பங்களின் பராெரிப்புக்காக 
எகதடயனும் ஒதுக்கி கவக்கலாம். 

மூன்ைாவது: நீங்கள் விரும்பியகதச் மெய்யலாம் ஆனால் எனக்கும் 
இதற்கும் எந்த ெம்பந்தமும் இராது. 

நான்காவது: உங்களுக்காக நான் எடுக்கும் எந்த முடிகவயும் முழு 
நம்பிக்ககயு ன் ஏற்றுக்மகாண்டு, எல்லாவற்கையும் என்னி ம் விட்டுவிட்டு, 

நான் மொல்வகத ெட்டுடெ மெவ்வடன மெய்யலாம்.  

 இரண்டு  ாற்று வழிகளுக்கு இறடவய உள்ள வித்ைியாெத்றை விளக்கி, 
 ா ா, ப ண்  ண்டலிக்காகத் ைாவன முடிபவடுப் து குைித்து வழங்கிய ெலுறக, 
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எந்ை சூழ்நிறலயிலும் ஆண்  ண்டலிக்குப் ப ாருந்ைாது; ஒவ்பவாருவரும் 
ைத்ை து இறுைி முடிறவ ைாவன எடுக்கவவண்டும் என்று கூைினார். "ஆனால், 

ஆண், மபண் இருவர் விஷயத்திலும், ஒவ்மவாரு நபரும் எடுக்கும் முடிவு, 

டநரடியாக அல்லது எனது மூலொக வந்தாலும், அவரவர் இறுதி முடிவின் 
முழுப் மபாறுப்கபயும், என் முன்னிகலயில், க வுளுக்கு முன்பாக 
உறுதிப்படுத்த டவண்டும்" என்று  ா ா வ லும் கூைினார். 

வ ல் றலயில் ப ண் ைிகறள ெந்ைித்ைறை ஆண்  ண்டலிக்கு 
விவரிக்கும் வ ாது, ப ஹர்  ா ா, ற தூல், றகக்வகா ாத் இருவரின்  றனவிகள் 
 ற்றும் குழந்றைகறளப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: 

ககக்டகாபாத்தின் குடும்ப உறுப்பினர்களி ம் முதலில் அவகரக் 
கலந்தாடலாெிக்குொறு நான் பரிந்துகரத்தடபாது, அவர்கள் ஒவ்மவாருவரும் 
எனக்குச் மொந்தொனவர்கள் என்றும் நான் மொல்வகதடய மெய்வதாகவும் 
ூடைினர். அடதடபால, கபதூலின் குடும்பத்தாரி ம் அவர்ககளப் பற்ைி 
‘அவர்களி டெ டகட்கலாொ அல்லது கபதூலி ம் டகட்கடவண்டுொ’ என 
வினவியடபாது, ‘கபதூலுக்கு அவருக ய குடும்பத்தாரின் எதிர்காலத்கதப் 
பற்ைி எந்தக் கவகலயும் இல்கல’ என்றும், ‘அவர்களுக்கான எனது முடிகவ 
முழுகெயாக ஏற்றுக்மகாள்வதாகவும்’ மொல்லும் அளவுக்குச் மென்ைனர். 

டெல்குைிப்பிட்  நான்கு ொற்று வழிககளயும் கவனொக அலெி 
ஆராய்ந்த பின்னர், அங்கிருந்த ஒவ்மவாரு மபண்ெணியும் ‘நான் 
மொன்னகதடய மெய்டவாம்’ என்ை நான்காவது வழிமுகைகயக் 
கக ப்பிடிப்பதாக உறுதியளித்தனர். அவர்களின் டநர்கெ ெற்றும் 
வாக்குறுதியின் அக யாளொக, என் கககய முத்தெி ச் மொன்டனன். 
அகதத் மதா ர்ந்து, அந்த முத்தம் யூதாஸின் முத்தொக இல்லாெல், 

கீழ்ப்படிதலின் முத்திகரயாகப் பாதுகாக்கும்படி கவனொக இருக்கச் 
மொன்டனன். 

1949, ஆகஸ்ட் 18 வியாழன், கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ஆண்களுடன் முைல் 
முழு நாள் கூட்டம் நறடப ற்ைது. இைற்கு முன்பு மூன்று நாட்கள்,  ா ா கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் காறல 7:30 முைல் 11:00  ைி வறர ஆண்களுடனும், 

வ ல் றலயில் 11:00 முைல் இரவு 7:00  ைி வறர ப ண்களுடனும் இருந்ைார். 
(ப ஹரா,  ைி, வகாபஹர், ப ஹரு ஆகிவயார் 15, 16, 17ஆம் வைைிகளில் 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு  ா ாவுடன் பென்ைனர்.) 
இருப் ினும், 18ஆம் வைைி முைல்,  ா ா முழு வநரத்றையும் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் 
ஆண்களுடன் பெலவிடுவைாகத் ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது.  

 ப ஹர்  ா ா  லமுறை கடவுளிடம்  ிரார்த்ைறன பெய்வதும், 

 ண்டலியின் ப ாறுப்புகளுக்கு அவர் உத்ைரவாை ாக இருக்க வவண்டும் என்ை 
அவரது உறுைிப ாழிகளும் 18ஆம் வைைி உச்ெக்கட்டத்றை எட்டின. 
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காறல 6:50  ைிக்கு ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து வந்ைதும், றகக்வகா ாத், 

டாக்டர் டான், காக் ஸாவஹப், காவள  ா ா ஆகிவயார் முறைவய, அபவஸ்ைா, 

ற  ிள், குரான்  ற்றும் கீறையின்  ிரைிகளுடன் ையாராக இருக்கும் டி 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். வநர்காைல் அறையில் நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவருடனான 
உறரயாடலுக்குப்  ிைகு,  ா ா  ண்ட த்ைிற்குள் நுறழந்து நான்கு  ண்டலிறய 
‘ ாைிரிகள்’ என்று அறழத்து - ஒரு கிைிஸ்ைவ  ாைிரியார், ஒரு பஸாராஸ்ட்ரியன் 
ைஸ்தூர், ஓர் இஸ்லா ிய முல்லா  ற்றும் ஓர் இந்து  ண்டித் ஆகிவயாறரப் 
 ிரைிநிைித்துவப் டுத்ைி - அவர்கறளத் ைனது வலதுபுைத்ைில் நிற்க றவத்ைார். 
றகக்வகா ாத் முைலில் கஸ்ைி (புனிை நூல்) விழாறவத் பைாடங்கி, ஐந்து 
நி ிடங்களுக்கு வழக்க ான  ிரார்த்ைறனறய உரத்ை குரலில் ப ாழியு ாறும் 
வகட்கப் ட்டார். அறைத் பைாடர்ந்து டாக்டர் டான்,  த்வையு நற்பெய்ைியிலிருந்து 
இவயசு ெிலுறவயில் அறையப் ட்ட வியாக்கியானத்றை வாெித்ைார். காக் 
ஸாவஹப் ந ாஸ் ( ிரார்த்ைறன) வழங்கினார், வ லும் காவள  ா ா  கவத் 
கீறையின்  த்ைாவது அத்ைியாயத்ைிலிருந்து ஏழு ஸ்வலாகங்கறள வாெித்து 
நிறைவு பெய்ைார். 

 கவத் கீறையின்  த்ைாவது அத்ைியாயம் "இகை மவளிப்பாட்டின் 
டயாகப் பயிற்ெி" என்று அறழக்கப் டுகிைது, இது கிருஷ்ைர். அர்ஜுனனிடம் 
ைனது பைய்வகீ நிறலறய விவரிக்கும்  டலம். அந்ை அத்ைியாயத்ைிலிருந்து ஒரு 
 குைி  ின்வரு ாறு: 

கிருஷ்ைர்: "அர்ெுன் நான் ூடறுவகதக் டகளுங்கள்! எனது மதய்வகீ 
சுய மவளிப்பாடுககள நான் உங்களுக்கு விளக்குகிடைன்; அகவகளில் 
முதன்கெயானவற்கை ெட்டுடெ வழங்குகிடைன், ஏமனனில் என் அளவிற்கு 
முடிடவ இல்கல. நாடன பரொத்ொ, அர்ெுன், அகனத்து உயிர்களின் 
இதயத்திலும் நிகலத்திருக்கிடைன்; நாடன பரொத்ொ, உயிரினங்களின் 
மதா க்கமும், நடுவும், முடிவும் நாடன! அகனத்து உயிரினங்களுக்கும் 
கருவாக, விகதயாக இருப்பதும் நாடன, அர்ெுன், நான் அகெந்தாலும் 
இல்லாவிட் ாலும் என்னில் இல்லாெல் இருப்பது எதுவுெில்கல. என் 
மதய்வகீ மவளிப்பாட்டிற்கு முடிடவ இல்கல... 

"எனது மவளிப்பாடுகளின் அளவுக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டு என்று 
நான் அைிவித்டதன். எந்த ஒரு ெவீராெியும், புகழும், பலமும் நிகைந்ததாக 
இருந்தாலும், உண்கெயில், ஒவ்மவாரு விஷயத்திலும், அது எனது 
ெகிகெயின் ஒரு குறுகிய பகுதியிலிருந்து டதான்றுகிைது என்பகதப் புரிந்து 
மகாள்ளுங்கள். ஆனால் உங்ககளப் மபாறுத்தவகர, இந்த விரிவான அைிவு 
என்பது என்ன அர்ெுன்? நான் இந்த முழு பிரபஞ்ெத்கதயும் ஒரு குறுகிய 
பகுதியிலிருந்து மதா ர்ந்து ஆதரிக்கிடைன்."    

 ஒவ்பவாரு முறை வாெித்ை  ிைகும், ப ஹர்  ா ா புத்ைகத்றை எடுத்து 
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 டியில் றவத்து, அைில் விரல்கறள ஊன்ைினார். கறடெி  ிரார்த்ைறனக்குப் 
 ிைகு,  ா ா ைனது  டியிலிருந்து புனிை புத்ைகங்கறள எடுத்து,  க்கத்ைில் ஒரு 
வ றஜயில் விரித்து, நான்கு புத்ைகங்களின்  ீது இரண்டு றககறளயும் றவத்து, 

 ின்வரும்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழியு ாறு அவர் டாக்டர் கனிக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்: "பாபா எடுக்கும் இந்த ந வடிக்ககயில் க வுள் நிச்ெயொக 
உதவட்டும்; எல்லாவற்கையும் துைந்து, ொற்ைெில்லாத, எதுவாயினும் 
பின்வாங்க முடியாத உறுதிப்பாட்டு ன், அக்ட ாபர் 16 முதல் அவர் புது 
வாழ்வில் நுகழகிைார்." 

கடந்ை 28 ஆண்டுகளில் ப ஹர்  ா ா, உைவி வகாரி, கடவுளுக்குச் பெய்ை 
முைல்  ிரார்த்ைறன இதுவாகும்; இறைப்  ார்த்து  ண்டலி அறனவரும்  ிகவும் 
ைிறகத்துப் வ ாயினர்; எவரும் ‘ஆப ன்’ என்று கூட உச்ெரிக்கவில்றல. 

நீண்ட கால ாக ப ஹர்  ா ா, ைனது அன் ர்கள்,  ண்டலி அறனவரும் 
அவரது  ாைங்றளத் பைாடுவறையும், றககறளக் கூப் ி வைங்குவறையும் ைறட 
பெய்ைிருந்ைார். ஒவ்பவாருவரும் அறைப் புரிந்துபகாண்டு,  ா ாவின் 
விருப் த்ைிற்குக் கீழ்ப் டிந்ைனர். ஆகஸ்ட் 18 அன்று,  ா ாவின் நாற்காலியின் 
அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை அவலா ா, அற ைியாகவும் அைிவிறரவாகவும்  ா ாவின் 
 ாைங்கறளத் பைாட்டறை, வவறு எவரும் கவனிக்காை  ட்ெத்ைில், ைிடீபரன,  ா ா 
 ிகவும் ைீவிர றடந்ைார்.  ண்டலி அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர். எந்ைவிை ான 
அைிருப்ைிறயயும் பவளிப் டுத்ைா ல், அவலா ாவிடம் அறெயா ல் ைன் முன் 
நிற்கும் டி  ா ா, றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ா ா, ைனது நாற்காலியிலிருந்து 
எழுந்து, அவறர அணுகி, அவர்  ாைங்கறளத் பைாடுைற்காகக் குனிந்ை அந்ை 
வநரத்ைில், அவலா ா, ெத்ை ாக அலைிக் பகாண்டு,  ா ா அவரது  ாைங்கறளத் 
பைாடுவறைத் ைடுக்க, வ லும் கீழு ாகக் குைித்ைார்.  ண்ட த்ைின் கல் ைறரயில் 
விழுந்துவிடா ல் அவறரக் காப் ாற்ை,  ண்டலியில் ெிலர் வவக ாக நகர்ந்து 
பெல்வைற்கு முன்னர், அவர் ைறரயில் விழுந்ைைால்,  ா ாவின் றகயில் காயம் 
ஏற் ட்டது.  ா ா ைனது றக  ீது கவனம் பெலுத்ைா ல், கீழ்ப் டிந்து அறெயா ல் 
நிற்கு ாறு அவலா ாவிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார். இறுைியாக, அவலா ா 
கண்கலங்கி அழுை வவறளயில்,  ா ா அவரது  ாைங்கறளத் பைாட்டார். 

அப்வ ாது  ா ாவின் வலது றக விரல்களில் அவலா ாவின் முழு உடல் 
 ளுவும் விழுந்ைைாகக் கண்டு ிடிக்கப் ட்டது. ெம் வ இடத்ைிவலவய 
முைலுைவியுடன் டாக்டர்கள் நீலுவும், டானும் ெிகிச்றெ அளித்ைாலும்,  ா ா  ல 
நாட்கள் கவண் கயிற்ைில் றகறயத் ைாங்க வவண்டியிருந்ைது. அவரது விரல்கள் 
வஙீ்கி,  ல இரவுகளில் துடிதுடிக்கும் வலிறய அனு வித்ைார். எழுத்துப்  லறக 
மூலம் 'உறரயாடுவதும்' கடின ாகிவிட்டது, ஏபனன்ைால் அவரது விரல்கறள 
நகர்த்ை  ிகவும் ெிர  ாக இருந்ைது, வ லும் வலிவயாடு  ட்டுவ  
ஆவைங்களில் றகபயழுத்ைிட முடிந்ைது. 
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ஆனால் அவை நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா, அவலா ாறவ  ன்னித்து, 

அந்ை ெம் வத்றை  ைந்துவிடு ாறும், அவரது எைிர்விறனக்கு அவர்  ீது குற்ைம் 
சு த்ை வவண்டாம் என்றும் வலியுறுத்ைினார். அவலா ாவிடம்  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: "எனது கட் களககள நிகைடவற்றுவது அகனத்திலும் 
முக்கியொன விஷயம். அதனு ன் ஒப்பிடும்டபாது நான் உங்கள் காலில் 
விழுவதில் எந்த முக்கியத்துவமும் இல்கல. 

"எனது நிபந்தகனககள முழுவதுொக நிகைடவற்ைத் தயாராக 
இல்கல என்ைால், நீங்கள் என்னு ன் எப்படிச் மெல்ல முடியும்? ஒருடவகள 
தினமும் காகலயில் முதல் டவகலயாக, ‘ெண் லியி ம் எனது முகத்தில் 
எச்ெிகலத் துப்புவது அல்லது தினமும் காகலயில் நான் உங்கள் 
பாதங்ககளத் மதாடுவது!’ இது டபான்ை கட் களககள 
ஏற்றுக்மகாள்வரீ்களா?” என்று  ா ா, அவலா ாவிடம் வகட்டைற்கு அவர், "இது 
ஒருவறரத் துண்டு துண்டாக்கிவிடும் வகள்வி" என்று  ைிலளித்ைார். 

"இல்கல, அப்படி இல்கல; இது, நிபந்தகனககள நிகைடவற்றுவது 
ெட்டுடெ" என்று கூைி,  ா ா அவலா ாறவ அறழத்து, காறைத் ைிருகச் 
பொன்னார். அவலா ா அறை விருப் த்துடன் பெய்ைார். 

அைன்  ின்னர், அண்ைா 104 றகறய உயர்த்ைிய வ ாது,  ா ா, 

என்னபவன்று வினவ, அவர், "நானும் உங்கள் காறைத் ைிருகத் ையார்" என்ைார். 
ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா  ைிலளித்ைார், "எனக்கு இது 

அடலாபாவி ெிருந்து ெட்டுடெ டவண்டும், டவறு யாரி ெிருந்தும் இல்கல. 
ஆனால் உங்களில் யாராவது என்கனப் பழிவாங்கும் எண்ணத்தில் உங்கள் 
ெனதில் உள்ள உணர்வுககள மவளிப்படுத்த நிகனத்தால், இன்கைய நாளில் 
எனது காகதத் திருகுவகத நான் மபாருட்படுத்த ொட்ட ன்; என் அதிருப்திக்கு 
அஞ்ொெல் நீங்கள் அகதச் மெய்யலாம்." 

 லத்ை ெிரிப் ின் குரலுக்கு  த்ைியில்,  ா ா கூைினார், "என் காதுககளத் 
திருகுவது எளிது, ஆனால் என் கட் களககளப் பின்பற்றுவது கடினம்." 

அப்வ ாது  ா ா குைிப் ிட்டார், "என்னு ன் வர விரும்புபவர்கள், 
ஏற்கனடவ தங்கள் உயிகரத் துைந்துவிட் தாகக் கருத டவண்டும். உயிரற்ை 
உ லுக்கு எந்தப் மபாருடளாடும் எவ்விதொன ெம்பந்தமும், அக்ககையும் 
இல்கலடயா, டெலும், டகள்விகள் டகட்காெலும், எகதயும் விரும்பாெலும் 
இருக்குடொ, அதுடபால், என்னு ன் வருபவர்களும் நக  பிணொக 
இருக்கடவண்டும்.       

 "என்னு ன் வந்து, எந்தக் குைிப்பிட்  காரணமும் இல்லாெல், யார் 
ஒருவர் உயிகரத் துைக்க விரும்புகிைார்கள் என்பகத நான் பார்க்கப் 
டபாகிடைன்!" 
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 ா ா  ண்டலியின் முழு  னதுடன் கூடிய, வநர்ற றயயும், 

உண்ற யு ான ஒத்துறழப்ற யும் நாடினார், வ லும் அவர்கள் ஆன் ீகம் ொர்ந்ை 
விருப்பு  ற்றும் நம் ிக்றககள்  ற்ைிய அறனத்து எண்ைங்கறளயும் றகவிட 
வவண்டும் என்று எச்ெரித்ைார். எந்ை பவகு ைிறயயும் எைிர் ாரா ல் ைன்னுடன் 
பெல்வறை  ட்டுவ   னைில் பகாள்ளும் டி அவர்கறளக் வகட்டுக் பகாண்டார். 

பைாடர்ந்து,  ா ா விரிவாகக் கட்டறளயிட்டார்: 
இது ெஸ்த் பயணங்களில் எதிர்மகாள்ளும் இ ர்பாடுகள் ெற்றும் 

ெிரெங்ககளப் பற்ைிய டகள்வி ெட்டுெல்ல. இப்டபாது ெிகவும் கடினொன 
விஷயம் என்னமவன்ைால், உணர்ச்ெிககளயும் உணர்வுககளயும் 
கட்டுப்படுத்துவதும், நான் உங்களி ம் எகதயும் மெய்யவும், அல்லது மெய்ய 
டவண் ாம் என்று ூடைினாலும் அதற்கு, கண டநரமும் தாெதெின்ைி, 
கீழ்ப்படிதலுக்கான முழுகெயான தயார்நிகலயில் இருப்பதுொகும். 
உங்களில் எவரும் டகாபம், அதிருப்தி, விருப்பு, மவறுப்பு டபான்ை நல்ல 
அல்லது தீய உந்துதல்களின் அந்தந்த எதிர்விகனகளிலிருந்து விடுப  
டவண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்கல; ஆனால் உங்களி ெிருந்து நான் 
எதிர்பார்ப்பது, உங்கள் உணர்வுகள் ெற்றும் எதிர்விகனககள ெிைிதளவும் 
மவளிப்பக யாகக் காட் டவா அல்லது டநரடியாக அல்லது ெகைமுகொக 
மவளிப்படுத்தடவா ூட ாது என்பதுதான். 

நான் எல்லா வழியிலும் சுதந்திரொக இருப்டபன், நீங்கள் எல்லா 
வககயிலும் கட்டுப்படுவரீ்கள். நான் உங்களில் ஒருவனாக, ெடகாதரகனப் 
டபால் உங்களிக டய வாழ்டவன். நான் உங்கள் காலில் விழலாம் அல்லது 
என் ெீது எச்ெிகலத் துப்பக் ூடைலாம். இதுடபான்ை நிபந்தகனகளின் 
காரணொக, இறுதிவகர என்னு ன் இருப்பவர்கள் மவகு ெிலடர என்ை நிகல 
உருவாகும் என்று மொல்லி வருகிடைன். ஆனால் எல்லா டநரங்களிலும், 

எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் நீங்கள் மதா ர்ந்து என்கன உங்கள் குருநாதராகப் 
பார்த்து, முற்ைிலுொக எனக்குக் கீழ்ப்படிய டவண்டும். 

எந்த ஒரு ெந்தர்ப்ப சூழ்நிகலயிலும், டநரடியாக அல்லது 
ெகைமுகொக, வார்த்கத அல்லது மெயல் மூலொக, எனக்கு அல்லது 
உங்களில் ஒருவருக்கு, ெதிப்பு அல்லது ெரியாகதகய வழங்கும் அல்லது 
தூண்டும் திைன் மகாண்  எந்த ெந்தர்ப்பத்கதயும் உருவாக்குவகதத் 
தவிர்க்க, என்னு ன் மெல்பவர்கள், எப்டபாதும், முகை தவைாத, முழு 
கவனத்து ன் இருக்க டவண்டும். தற்மெயலாக, மதரிந்டதா மதரியாெடலா 
எவடரனும் ெதிப்பு அல்லது ெரியாகத மெலுத்த டநர்ந்தால், நான் 
ெண் லியின் பாதங்ககளத் மதாட்டு வணங்குவகதத் தவிர, அந்த ெதிப்பும் 
ெரியாகதக்கும் உரிய வணக்கச் மெயகல அந்த இ த்திடலடய உ னடியாகத் 
திரும்பச் மெலுத்தடவண்டும். 
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எல்லாவற்ைிற்கும் டெலாக, நான் இதுவகர மெய்து வருவகதப் 
டபால, யாருக ய உ ல்நிகலயிலும் கவனம் மெலுத்தடவா, ெனநிகல 
ெற்றும் விருப்பு மவறுப்புகள் குைித்து கவகலப்ப டவா ொட்ட ன். இந்த 
எல்லா சூழ்நிகலகளிலும், இறுதிவகர என்னு ன் இருப்பதில் உண்கெயில் 
மவற்ைி மபறுபவர்கள், என்னால் வணங்கப்படுவதற்குத் தகுதியானவர்கள் 
ஆவர். எனடவ, முடிந்தவகர, பல ெண் லி என்னு ன் மெல்வதில் நான் 
ெகிழ்ச்ெியக டவன் ஆனால் - எதிர்வரும் ெிரெங்ககளயும், ொத்தியொன 
எல்லா ெந்தர்ப்பங்ககளயும் சூழ்நிகலககளயும் ெந்திப்பதற்காக நான் 
முன்கவக்க இருக்கும் நிபந்தகனககளக் கருத்தில் மகாண்டு - என்னு ன் 500 
டபர் வந்தாலும் ஐந்து டபர் ூட  இறுதிவகர என்னு ன் இருப்பார்களா என்ை 
ெந்டதகம் எழுகிைது. 

ஐந்து நாட்கள் கூட்டத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டவர்கள் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ை து இல்லங்களுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ை  ிைகு, டாக்டர் 
டான், டாக்டர் கனி இருவரும்  ா ா எடுத்துறரத்ை குைிப்புகளின் அடிப் றடயில், 

புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகளுக்குத் வைாராய ாக வடிவம் பகாடுத்ைனர். ஆனால், 

1949, ஆகஸ்ட் 21 ெனிக்கிழற யன்று, காறல 10:30  ைிக்கு,  ா ா 
முன்னிறலயில் வாெிப் ைற்கு முன்பு,  ா ா, டாக்டர் கனியிடம் இந்ைப் 
 ிரார்த்ைறனறய ப ாழியு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்: "பாபாவின் 
நிபந்தகனகளில் அ ங்கிய அகனத்து அம்ெங்ககளயும் இறுதிவகர 
கக ப்பிடிக்க க வுள் தனது முழுகெயான பலத்கத வழங்குவாராக...." 

 ிரார்த்ைறனக்குப்  ிைகு, நி ந்ைறனகளின் பவவ்வவறு விளக்கங்கறளக் 
குைித்ை ஆவைத்றை  று ரிெீலறன பெய்யு ாறு  ா ா, இருவருக்கும் 
அைிவுறுத்ைினார். அவை வநரத்ைில், அவர் புது வாழ்வின் முக்கியத்துவம்  ற்றும் 
இறுைித்ைன்ற , வ லும் ஆகஸ்ட் 31ஆம் நாள் ஏற்றுக்பகாள்ளப் டும் 
நி ந்ைறனகளின் ைவிர்க்க முடியாை  ற்றும்  ாற்ை முடியாை ைன்ற  
ஆகியவற்ைின் ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைார். பைாடர்ந்து  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: "நான் எடுத்த முடிவுகளில் எந்த ொற்ைமும் இல்கல. நான் 
மெஹராபாத்திற்டகா அல்லது மெஹராஸாத்திற்டகா திரும்பப் 
டபாவதில்கல. அந்த உண்கெ, அடுத்த நாள் நான்கு ெண் லி உறுப்பினர்கள் 
வழியாக டெற்மகாள்ளப்பட்  உறுதிமொழி மூலம் ஊர்ெிதப்படுத்தப்பட் து. 
நான் பல்டவறு ெத நூல்களில் பதித்த ககவிரல்களில் காயம் ஏற்பட் தில் 
ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியக ந்டதன். 

என்னு ன் மெல்பவர்கள் மபரும் துன்பங்ககள ெந்திக்க டநரிடும் 
என்ை உண்கெ ெண் லியின் கண்ககள, இப்டபாது, திைந்திருக்க டவண்டும். 

ஆரம் த்ைில் இருந்ைறைப் வ ாலவவ, கூட்டத்ைின் முடிவில்  ா ாவுடன் 
நிகழ்த்ைிய உறரயாடலுக்கு இறடவய, "எல்லாம் எளிைாகிவிடும்" என்று டாக்டர் 
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நீலு கூைினார்.       

 ப ாதுவாக,  ா ா எதுவும் கூைா ல் இருப் றை வழக்க ாகக் 
பகாண்டாலும், அன்று அவர்  ைிலளித்ைார், "ஒன்றும் ெிரெம் இல்கல. நாகள 
ெதியம் 2:00 ெணிக்குள் ராம்ெூ, அவரி ம் ஒப்பக க்கப்பட்  டவகலகய 
முடிக்கவில்கல என்ைால் ெிரெம் நிச்ெயம்!" 

ப ஹர்  ா ா, ‘புது வாழ்வு’ நிறைவறடவது வறர, அவறரப் 
 ற்ைிக்பகாண்டு இருப் வர்களின் இறுைி எண்ைிக்றகறயப்  ற்ைிய 
ெந்வைகத்றைத் பைாடர்ந்து எழுப் ி வந்ைார்: "உங்களில், நன்ைாக 
விஷயங்ககளத் மதரிந்து, புரிந்து மகாள்ளக்ூடடியவர்கள் ூட , புது வாழ்வு 
ெற்றும் அதன் தன்கெகளின் முழு தாக்கங்ககளயும், இயல்புககளகளயும் 

குைித்துக் குகைவாக ெதிப்பிட்டு, ஏொற்ைமூட்டும் டகள்விககளக் டகட்பது 
ெிகவும் ஆச்ெரியொக உள்ளது. உதாரணொக, ெெீபத்தில் ஒருநாள், ெகன், 

என்னு ன் வர டவண்டுொ அல்லது ொற்று வழிகய பின்பற்ை டவண்டுொ 
என்ை டகள்விகய எழுப்பினார். கனிக்கும் எனது உதவி டதகவ என்பகதச் 
மொல்லாெல் இருக்க முடியவில்கல. 

"நான் எதற்கும் அல்லது யாருக்கும் மபாறுப்பாக இருக்கொட்ட ன் 
என்பதுதான் உண்கெ. குஸ்தாெிக்குக் ூட  நான் எந்தப் மபாறுப்கபயும் 
ஏற்றுக்மகாள்ள ொட்ட ன், இருப்பினும் நான் அவகர என்னு ன் 
கவத்திருக்க முயற்ெிப்டபன், ஏமனனில் உபாஸனி ெஹாராஜ் அவகர 
என்னி ம் அனுப்பி கவத்தார். ஆனால் அதுவும் குஸ்தாெி நான் 
மொல்வதற்குச் மெவி ொய்ப்பாரா என்பகதப் மபாறுத்டத இருக்கும்; 

இல்கலடயல் அவருக்கும் பிரியாவிக தான்!" 

 ண்டலியுடனான விவாைத்ைின் வ ாது,  ா ா, காயம் ட்ட 
றகவிரல்கறளக் காட்டி, "இகதயும், என்னுக ய முழு மெௌனத்கதயும், 

டெலும் நான் மெய்தாக டவண்டிய அகனத்கதயும் உங்களின் கற்பகனக்டக 
விட்டுவி லாம். அதன் பின்னர், எனது ெறு கக மெயலிழந்துவிட் ால், நான் 
உ ல் ரீதியாக கிட் த்தட்  ஆதரவற்ைவனாக ஆகிவிடுடவன் என்றுதான் 
அர்த்தம்; அப்படியானால், என்னு ன் இருப்பவர்கள் தண்ணரீ் ெட்டுடெ அருந்தி 
உயிர்வாழ டவண்டியிருக்கும், ஏமனன்ைால் என்னுக ய குைிப்பிட்  ஒரு 
நிபந்தகனயின்படி, எங்கிருந்டதனும் உணவு கிக க்கும் டவகளயில் 
அல்லது யாெிப்பதன் மூலம் எவடரனும் உணகவக் மகாண்டுவரும் 
டநரத்தில், அகத நாடன பகிர்ந்தளிக்கும் வகர ஒருவரும் அதில் பங்மகடுக்க 
முடியாது." 

முைலில் அஹ துநகர்  ற்றும் பவளி இடங்களில் வாழும் அறனத்து 
 ண்டலி உறுப் ினர்களுக்கும்,  ா ா  ற்றும் அவரது  ைியுடன் ஏவைா ஒரு 
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வறகயில் பைாடர்புறடய  ிை அறனவருக்கும், நி ந்ைறனகள் வழங்கப் ட 
வவண்டும்.  ின்னர், 25 வயதுக்குட் ட்டவர்கள் அல்லது 60 வயதுக்கு 
வ ற் ட்டவர்கள் எவரும், புைிய ைிட்டத்ைில் இடம் ப ை  ாட்டார்கள் என்று  ா ா 
பைளிவு டுத்ைினார். ஐந்து நாட்கள் ெந்ைிப்புகள் நடந்ைவ ாது, புது வாழ்வுக்குள் 
நுறழவைற்கான வருங்கால வைாழர்களின் களம்  டிப் டியாக ஒரு ெிைிய 
எண்ைிக்றகயாகச் சுருங்கியது. 

அவருடன் பநருங்கிய பைாடர்புறடய அறனவருக்கும் - கிட்டத்ைட்ட 
1,200  க்ைி ிக்க அன் ர்களுக்கு - நி ந்ைறனகறள அனுப்புவைற்குப்  ைிலாக,  ா ா 
வைர்ந்பைடுத்ை 32 ஆண்கறள  ட்டும் பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
அறழக்க வவண்டும் என்று அைிவுறுத்ைினார்; அந்ை வநரத்ைில், ைனிப் ட்ட 
முறையில் நி ந்ைறனகள் வழங்கப் டும். 

1949, ஆகஸ்ட் 22 அன்று, ஒவ்பவாருவருக்கும் இந்ை அவெர ெந்ைிப்ற ப் 
 ற்ைி கடிைம் மூலம் பைரிவிக்கப் ட்டது: "நீங்கள் தனியாக வர டவண்டும், 

நீங்கள் இப்டபாது வரவில்கல என்ைால் ஒருடபாதும் வரொட்டீர்கள்!" 
(இறுைியில் கூட்டம் ஆகஸ்ட் 31க்கு  ாற்ைப் ட்டது.) 

ப ஹரா ாத்ைில் கூட்டம் நடந்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 

ரா ச்ெந்ைிர காவடக்கர் அறழத்து வந்ை மெகந்நாத் டகெவ் ரங்டகாடல, 

லக்ஷ்ெண் ெற்றும் கிஸன் தாட , ெதுசூதன் புண்ட், கிருஷ்ணா பண்ம லு 
 ற்றும் ஒருவர், பூனாவிலிருந்து அஹ துநகருக்கு வந்ைனர். ஆைி ெீனியர் 
 ா ாவிடம் இறைத் பைரிவித்ை வ ாது,  ா ா ைரிெனம் வழங்க 
அனு ைிக்கவில்றல. காவடக்கர் மூல ாக,  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்ை இவர்களில் 
26 வயைான ரங்வகாவல  ற்றும் 16 வயது  துசூைன் ஆகிவயார் முைல் 
முறையாக  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைனர். ரங்வகாவல ெ ீ த்ைில் அறுறவ 
ெிகிச்றெக்கு உட் டுத்ைப் ட்டு,  ருத்துவர் அவறர நடக்கத் ைறட விைித்தும், அவர் 
ஓய்பவடுக்கா ல், ைனது ஆழ்ந்ை ஏக்கத்ைால், குருநாைரின்  ாைங்கறள 
முத்ை ிடுவைற்காக அஹ துநகருக்கு வந்ைார். ஆனால்,  ா ா அவர்கறள  ார்க்க 
அனு ைிக்கவில்றல. அவரது விருப் த்ைிற்கு எைிராகச் பெல்ல அவர்களுக்கு 
 னம் இல்லாவிடிலும், ஒரு கைம்  ட்டுவ  அவறர ெந்ைிக்க ஏங்கினர். 

கூட்டம் நிய ிக்கப் ட்ட நாட்களில், அைிகாறலயில்  ா ாறவ 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு எரச் அல்லது ஆைி ெீனியர் காரில் அறழத்து வந்து 
 ாறலயில் ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பெல்வது வழக்கம். இத்ைறன தூரம் வந்ை 
 ிைகு, காரில் பென்ை  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்ய, ொறலவயாரம் காத்ைிருப் ைில் 
எந்ைத் ைவறு ில்றல என்று பூனா குழுவினர் நிறனத்ைனர்.  

 1949, ஆகஸ்ட் 21 அன்று  ாறல 7:15  ைியளவில்,  ா ா ப ஹராஸாத் 
ைிரும் ிச் பென்று பகாண்டிருந்ைவ ாது, ொறலவயாரம் நிற் றைக் கண்டு, 

அவர்கறளப்  ற்ைி ஆைியிடம் வகட்க, அவர்கள் யார் என்று ஆைி பைரிவித்ைதும், 
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 ா ா காறர நிறுத்ைக் கூைி, அைிர்ஷ்டொலிகளான அவர்கறள அறழத்ைார். 
அறனவரும் ஓடி வந்ைனர்; அவரது  கிழ்ச்ெியில், ரங்வகாவல  ருத்துவரின் 
கட்டறளகறள முற்ைிலும்  ைந்து, எழுந்து நின்று,  ிைறரப்  ின்பைாடர்ந்து 
 ா ாறவ வநாக்கி விறரந்ைார். 

 துசூைன், முந்றைய நாள் இரவு ஒரு பைளிவான கனறவக் காை 
வநர்ந்ைது. அைில் வைான்ைிய ஒரு ப ண் ைிறயப்  ார்த்து, “கடவுள் எங்வக 
இருக்கிைார் பைரியு ா?” என வினவினார். 

"நீங்கள் கடவுறளக் காை வவண்டு ா?" அந்ைப் ப ண் ைி வகட்டார். 
"ஆம், நான் அவறரக் காை வவண்டும்." 
"கடவுறள  னிை உருவில் காை வவண்டு ா?" 

"இது ொத்ைிய ா?" 

"ஆ ாம், ஆனால் ஒரு நி ந்ைறன. ஒருமுறை அவறரத் ைரிெனம் 
பெய்ைால், உங்களால் ைிரும் ிச் பெல்ல முடியாது. ஆறகயால், நீங்கள் பென்று 
உங்கள் ைாய், ைந்றையிடம் அனு ைி வாங்கி வாருங்கள்." 

கனவு பைாடர்ந்ைது, அவர் ஒரு  ிகப்ப ரிய ஒளியால் சூழப் ட்ட ஒரு 
வடிவத்றைக் கண்டார். ப ஹர்  ா ாவின் கார் அங்கு வந்ைதும்,  துசூைன் ைனது 
கனவில் கண்ட அழகான ஒளி, அவை ரூ த்றைச் சூழ்ந்ைிருப் றைக் கண்டதும் 
அவர்  யக்க ானார்.  துசூைனின் ைறலயில் றக றவத்து, ‘நான் உங்ககள 
அைிடவன்; நான் உங்ககள டநெிக்கிடைன்’ என்று றெறகயால் பைரிவித்ை 
 ா ாவிடம் அவருறடய நண் ர்கள் அவறர அறழத்து வந்ைனர். 

அவர்கள் அறனவறரயும் ெந்ைித்ைைில்  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைிய 
 ா ா, இரண்வட நி ிடங்களில் ப ஹராஸாத்துக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். இந்ைக் 
குறுகிய ெந்ைிப்புக்குப்  ின்னர் அறனவரும் பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

 துசூைன், அந்ைக் குறுகிய வநரத்ைில், ப ஹர்  ா ாவிட ிருந்து ஒரு 
குைிப் ிடத்ைக்க  ரிறெ அறடயப் ப ற்ைார் - ‘இறெ  ரிசு’.  ா ாறவ ெந்ைிப் ைற்கு 
முன்பு, ெந்வைகம் அவறர ஆட்பகாண்டிருந்ை வ ாைிலும்,  ா ாவின் புகழ் ாடும் 
 க்ைிப்  ரவெ ிக்க  ாடல்களின் இறெயற ப் ாளராகவும்  ாடகராகவும் 
 ாைினார். ‘இத்ைறகய  ரிசுகறள இறைவன் எவ்வாறு வழங்குகிைான் என் றை 
எவரால் புரிந்து பகாள்ள முடியும்?’ என்று காலம் ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைது. 
"வகட்கா வலவய கிறடத்ை  ா ாவின்  ிரொைம்;  ிரிய ான  ா ாறவப் வ ாற்ைி, 
புகழும்  ாடல்களின் எைிபராலி இப்வ ாது உலகம் முழுவதும் வகட்கப் டுகிைது." 

ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் வாழும் ப ண்  ண்டலியுடன் ‘புது 
வாழ்வு’  ற்றும்  ாற்று வழிகள் குைித்ை நி ந்ைறனகறள,  ா ா விவாைித்ைார். 
அவர்கள் இறுைி முடிறவ அவரிடவ  விட்டுவிட்டாலும்,  ா ா, அவர்களின் 
வாக்குகறளப் ப ை விரும் ினார். ப ஹர்  ா ா, ராவனா, கிட்டி இருவரிடம், 

"நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் தாயகத்திற்குத் திரும்பலாம்; 
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இல்கலமயனில், இந்தியாவில் இருக்கலாம். என் அன்பு எப்டபாதும் 
உங்களு ன் இருக்கும், ஆனால் நான் உங்கள் முகங்ககள இனி ஒருடபாதும் 
பார்க்க ொட்ட ன்" என்று கூைினார். இருவரும் இந்ைியாவில் இருக்க விருப் ம் 
பைரிவித்ைவ ாது,  ா ா மும்ற யில் ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைில் ைங்குவைற்கு 
வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஸூனா ாெி, அவரது  கள் வகார்பஷத் ஆகிவயாரின் 
இறுைி ைீர் ானத்றைக் வகட்டார்; ஆனால், ஒரு நாள் முன்பு  ா ா, அவர்களிடம், 

"நான் மொல்வகதச் மெய்வரீ்கள் என்று எனக்கு உறுதியளிக்கவும்" என 
வலியுறுத்ைினார். 

வகார்பஷத் அவருக்கு வாக்குறுைி அளிக்காைைால்,  ா ாவின் 
இப்வ ாறைய வகள்விக்கு, "நீங்கள் என்றனப்  ிரிக்க இருப் ைால், எனது 
வாக்குறுைியால் என்ன  யன்?" என வினவினார்.  

"என் அைிவுறுத்தல்களுக்குக் கட்டுப்பட் வர்கள் என்கன விட்டுப் 
பிரிந்து இருக்க முடியாது. உங்ககள என் அருகில் இருக்கச் மெய்யும் 
மபாருட்டு, நான் உங்கள் வாக்குறுதிகய நாடுகிடைன்" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைதும், வகார்பஷத் உறுைியளித்ைார்; வ லும்,  ா ா அவர்கள் இருவரும் 
ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். 

ப ண் ைிகளுடன் கலந்துறரயாடிய முைல் நாள்,  ா ா அவர்களிடம், 

"உங்களில் எவரும் என்னி ம் எகதயும் பரிந்துகரக்க டவண் ாம், எவரும் 
என்னி ம் எதுவும் டகட்கவும் டவண் ாம். எனது முடிவு இறுதியானது. 
உங்களில் எவரும் இங்குத் தங்க அனுெதிக்கப்ப  ொட் ார்கள்" என்று 
அைிவித்ைார். 

இது  ன்ஸாரிறயச் ெிந்ைிக்கத் தூண்டியது, அவரது புருவம் சுருங்கி 
சுழல்வறை  ா ா, என்னபவன்று வகட்டார். அைற்கு  ன்ஸாரி, "நீங்கள் 
அனு ைித்ைால், நான் பொல்கிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ா அவறர 
அனு ைித்ைதும், "நான் ைனியாக இருக்க வவண்டியிருந்ைாலும், நான் 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க விரும்புகிவைன்."  ன்ஸாரியின் முடிவால்  ா ா  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடந்து அவறரத் ைழுவினார்.     

  ின்னர் அவர்  ன்ஸாரிறயயும் றகக்வகா ாத்ைின்  றனவி பஜர் ாய் 
 ற்றும் அவர்களின் மூன்று  கள்களான ப ஹரு, குலு, ஜலு ஆகிவயாறர 
 ட்டும் வ ல் றலயில் ைங்க அனு ைிக்க முடிவு பெய்ைார். றகக்வகா ாத்ைின் 
 கன் ரத்ைன் அஹ துநகரில், ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில் ைிறரப் ட 
ஒளி ரப் ாளராகப்  யிற்ெிப் ப ற்று அங்வகவய வாழ்ந்து வந்ைார். 

இைனால், இந்ை ஐந்து ப ண் ைிகளும் ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் 
ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன. அரங்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு 
அருகிலற ந்ை குடும்  குவார்ட்டர்ஸ் வளாகத்ைில் வாழ்ந்து வந்ை ஜங்கிவள 
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 ாஸ்டர், அவர்களுக்கு வவண்டிய ப ாருட்கறள  ஜாரிலிருந்து வாங்கி 
வருவவைாடு அவர்கறள கவனிக்கும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார். 

நாஜா, வகட்டி இருவறரயும் மும்ற யில் நரி ன்-அர்னவாஸ் 
குடியிருப் ில் ைங்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். ற தூலின்  றனவி 
பஸால்டூன்  ற்றும்  கள் டவ்லா, வாலுவுடன் பூனாவில்  ிந்த்ரா ஹவுலில் 
ைங்கும் டி அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். ற தூலின் இன்னுப ாரு  கள் ஸர்வார் 
மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ைார். குல் ாய் ைனது  கள்கள் டாலி  ற்றும் 
 ிவராஜாவுடன் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸிலும், ப ஹரு ை ானியா அவரது 
கைவருடன் அங்வகவய பைாடர்ந்து வாழவும் அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

‘புது வாழ்வு’  யைத்ைில், மெஹரா, ெணி, மெஹரு, டகாமஹர் 
நால்வரும் அவருடன் இருப் ார்கள் என்று  ா ா அைிவித்து, 

ப ண் ைிகளுக்கான ெில நி ந்ைறனகள்  ற்றும் வழிமுறைகறளக் வகாடிட்டுக் 
காட்டினார்: 
1.வ ல் றலயில் இருக்கும் ஐந்து ப ண் ைிகளுக்கு: 

பஜர் ாய்  ற்றும் அவரது  கள்கள்,  ா ாவிட ிருந்து எந்ைப்  ை 
உைவியும் எைிர் ாரா ல், றகக்வகா ாத்ைின் ஓய்வூைியத்ைில் ( ாைம் ரூ.133) வாழ 
வவண்டும்.  ா ா ஏற்கனவவ அவர்களுக்கு ( ன்ஸாரி உட் ட) ைானியம், ெர்க்கறர, 

 ண்பைண்பைய் ஆகியவற்றை  த்து ஆண்டுகளுக்கு வழங்கவும்,  றலயில் 
நீர் விநிவயாகத்றை நிரந்ைர ாக  ரா ரிக்கவும் ஏற் ாடு பெய்துள்ளார். 

ஸவராஷ் நிரந்ைர ாக ஜ ைாறர இரவு  ாதுகாவலராகவும், ஜங்க்வள 
 ாஸ்டறர  கல்வநரப்  ைிகளிலும்  ின்வரு ாறு நிய ிக்க உள்ளார்: 

I. வ ல் றலயில் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டுள்ள அறனவரின் 
வைறவகளுக்கும் அறனத்து சூழ்நிறலகளிலும் நீர் விநிவயாகத்றைப் 
 ரா ரிப் து. 

II.  ன்ஸாரி  ற்றும் குழுவிற்கு வவண்டிய ப ாருட்கறள  ஜாரிலிருந்து 
வாங்கி வருவது; வ லும் அஹ துநகரிலிருந்து வாங்கி வரவவண்டிய 
ப ாருட்களின் வைறவகறள அவ்வப்வ ாது பூர்த்ைி பெய்வது. 

III. வைாட்டம்  ற்றும் வளாகம் முழுவறையும், அவரால் இயன்ை வறர, 

ெிைந்ை முறையில் கவனித்துக் பகாள்வது. 
வ ல் றலயிவலா அல்லது கீழ் ப ஹரா ாத்ைிவலா  ருத்துவர் 

அல்லது  ருத்துவ உைவிக்கான எந்ை ஏற் ாடும் இருக்காது. அவர்கள் 
ைங்களுறடய ைனிப் ட்ட ப ாருட்கள், ஆறடகள் வ ான்ை அறனத்றையும் 
அவர்களுடன் றவத்துக் பகாள்வவைாடு, வ ல் றலயிலிருந்து ைினெரி 
உ வயாகத்ைிற்குத் வைறவயான ைள ாடங்கறளப்  யன் டுத்ைிக்பகாள்ள 
வவண்டும்.  
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2.மும்ற க்குச் பெல்லும் ந ர்களுக்கு: 
சுருக்பகழுத்து ைட்டச்சு பெய்வது, அங்காடி உைவியாளர் வ ான்ை 

 ைிகளில் வகட்டி ைன்றன ஈடு டுத்ைிக் பகாள்ளவவண்டும்; நரி ன் அந்ை 
வவறலறய அவருக்குத் வைடித் ைருவைில் உைவுவார்.  ா ா ைங்கியிருந்ை 
(ப ஹர்ஜியின்  றனவி) வஹா ாயின் அறை ஒன்ைில் ஸூனா ாெி, வகார்பஷத் 
இருவரும் ைங்கி, வைறவயான உைறவத் ையார் பெய்து, வஹா ாயுடன் 
உண்ைலாம். அவர்கள் ைா ாகவவ ெற யல் பெய்ய விரும் ினால், வஹா ாய் 
அவர்களுக்குத் வைறவயான ப ாருட்கறள வழங்குவார். வகார்பஷத் றையல் 
வவறலயில் ைன்றன ஈடு டுத்ைி, முடிந்ைால் அைன் மூலம்  ைம் 
ெம் ாைிக்கலாம். ஸூனா ாெி வடீ்டு வவறலகளில் வஹா ாய்க்கு உைவலாம். 

ராவனா, கிட்டி இருவரும் வஹா ாயின் இல்லத்ைில், ை க்பகனத் ைனி 
அறைகளில் முைல் இரண்டு  ாைங்கள் ைங்குவார்கள்.  ா ா அந்ை வநரத்ைில் 
அவர்கள், ைனது ‘புது வாழ்வு’  யைத்ைில் இறைய வவண்டு ா அல்லது 
மும்ற யில் ைங்க வவண்டு ா என் றைத் ைீர் ானிப் ார். மும்ற யில் ைங்கும் 
 ட்ெத்ைில், அவர்கள் ப ஹர்ஜியின் உைவியுடன், இறெ கற் ித்ைல், ெித்ைிரம் 
வறரைல் வ ான்ை  ைிகளில் ஈடு ட முடியும். அவர்கள் ைா ாகவவ உைவு 
ையார் பெய்ய விரும் ினால் வஹா ாய் அவர்களுக்குத் வைறவயான 
ப ாருட்கறள வழங்குவார் அல்லது வஹா ாயுடன் உைவு உண்ைலாம். 

மும்ற யில் அர்னவாஸ், வஹா ாய் ஆகிவயாருடன் 
ைங்கியிருப் வர்களின் அன்ைாட வாழ்க்றக வழிமுறைகள்: காறல,  ைிய, இரவு 
உைவு அவர்களுக்கு இலவெ ாக வழங்கப் டும். அர்னவாஸ்-நரி ன்  ற்றும் 
வஹா ாய்-ப ஹர்ஜி ஆகிவயாருக்கு எந்ை விை ான ைறடயும் 
விைிக்கப் ட ாட்டாது; அவர்கள் அறனவரும் ைங்கள் விருப் ப் டி எப்வ ாது 
வவண்டு ானாலும் உைவருந்ைலாம். அப் டியானால், ஆெிர வாெிகள் 
ைாங்களாகவவ உைவு ையார் பெய்யலாம். ஆெிர வாெிகள், அர்னவாஸ் அல்லது 
வஹா ாய் அல்லது இருவருடனும் உலாவச் பெல்லலாம், ஆனால் 
ஆெிர த்ைினர் பவளியில் எங்கும் உண்ைவவா, ைா ாக அல்லது யாருடனும் 
ைிறரப் டங்ளுக்குச் பெல்லவவா அனு ைி இல்றல. 

றையல் பைாழில் மூல ாக வரும் வரு ானம்,  ாை ஊைியம்  ற்றும் 
ஸூனா ாெி, வகார்பஷத் ஆகிவயாரின் ைனிப் ட்ட  ாை வரு ானம் சு ார் ரூ.90 
அறனத்தும் ெம் ந்ைப் ட்ட ைரப் ினர் ைங்கியிருக்கும் இடத்ைிற்கு ஏற்  
வஹா ாய் அல்லது அர்னவாஸுக்கு வழங்கப் ட வவண்டும்; வ லும் 
அர்னவாஸ், வஹா ாய் இருவரும் எந்ைபவாரு காரைத்ைிற்காகவும், 

யாருக்காகவும் எறையும் வெ ிக்கா ல், அந்ைந்ை வடீ்டுச் பெலவுகளுக்காக 
அறனத்றையும் பெலவிட வவண்டும். ஒவ்பவாருவரும் வநரம் இருந்ைால், 

வைறவப் ட்டால் வடீ்டில் உைவியாக இருக்கவவண்டும். 
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இவ்வண்ைம் ஆெிர த்ைில், ப ண்கள்  ிரிவில் அறனவருக்கும் 
அறனத்து ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டிருந்ைன.  ா ா அறனவறரயும் ைனது 
அைிவுறுத்ைல்களால்  ிறைத்ைார், எனவவ அவருடன் பெல்லாைவர்களும் ‘புது 
வாழ்வின்’ ஆழ ான அனு வத்றை அறடயப்ப ற்ைனர். 

அறனத்து ஏற் ாடுகளும் நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, 1949, ஆகஸ்ட் 25 
வியாழன் அன்று ப ஹராஸாத் ப ண் ைிகளுடன் ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார். 
அன்று  ிற் கல் 3:00  ைியளவில், ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ, ப ண்டு, விஷ்ணு, ெிது, 

றகக்வகா ாத் ஆகிவயாருடன் வ ல் றலயில் நடந்ை கூட்டத்ைில்  ா ா 
இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 

மபண் ெண் லிக்கு நான் வழங்கிய நான்கு ொற்று வழிககள நீங்கள் 
அைிவரீ்கள். அதற்கிணங்க, ஆண்கள் தெது முடிகவ தாங்கடள எடுப்பது 
டபாலல்லாெல், மபண்ககளக் குைித்த முடிவு என்னி டெ வி ப்பட்டுள்ளது; 

இன்று நான் அந்த முடிகவ எடுத்துவிட்ட ன். மெஹராபாத் 
டெல்ெகலயிடலா அல்லது கீழ் மெஹராபாத்திடலா ெண் லி எவரும் 
தங்கக்ூட ாது என்று நாம் முதலில் முடிவு மெய்ததால், மபண்களுக்கான 
முடிவுககளத் மதரிவிக்க இன்று நான் உங்ககள அகழத்டதன். கீழ் 
மெஹராபாத்தில் ஆண் ெண் லியில் ெிலர் ஒரு வரு மும், ெிலர் 
நிரந்தரொகவும் தங்கலாம் என்ை விதிவிலக்கு அளித்தகதப் டபால, 

மபண்களுக்கான எனது தீர்ொனத்தின்படி அவர்களில் ெிலர் நிரந்தரொக 
டெல்ெகலயில் தங்க உள்ளனர். 

எனது முடிவுககளத் மதரிவிப்பதற்கு முன்னர், அவர்களின் 
ஆடலாெகனககள நான் அைிய விரும்பிடனன். டெலும் ென்ஸாரி ெற்றும் 
ககக்டகாபாத்தின் குடும்பத்தினகர டெல்ெகலயில் தங்க அனுெதிக்குொறு 
டவண்டுடகாள் விடுத்தனர். இந்த டயாெகனகய நான் ஆடொதித்து 
ஏற்றுக்மகாண்ட ன், ஆனால் ஒரு காரணத்கதக் கருத்தில் மகாண்டு எனது 
முடிகவ வழங்கத் தயங்கிடனன், அதுவும் இப்டபாது ெரியாகிவிட் து. 
 இந்த ஐந்து நபர்களும் பின்வரும் இரண்டு விஷயங்ககள நன்கு 
புரிந்துமகாண்  பின்னர் எல்லா டநரங்களிலும் மெஹராபாத் 
டெல்ெகலயில் தங்கலாம்: 

ஒன்று: ெீண்டும் என்கனப் பார்க்கடவா, ெந்திக்கடவா முடியும் என்று 
எதிர்பார்க்கக் ூட ாது; அல்லது டெல்ெகலயில் தங்குவதற்கு நான் திரும்பி 
வருடவன் என்ை குகைந்தபட்ெ எண்ணத்கதயும் ெனதில் 
மகாள்ளடவண் ாம். 

இரண்டு: அவர்கள் டெல்ெகலயில் தங்குவது மதா ர்பான 
ஏற்பாட்டின் கீழ் வகுக்கப்பட்டுள்ள அகனத்து நிபந்தகனகளுக்கும் இணக்கம் 
மதரிவிக்க டவண்டும். 
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 ன்ஸாரி  ற்றும் றகக்வகா ாத்ைின்  றனவி,  கள்கள் முன்னிறலயில் 
நி ந்ைறனகள்  ீண்டும்  ீண்டும் எடுத்துறரக்கப் ட்ட வவறளயில், அறனவரும் 
அவற்றைக் கறடப் ிடிப் ைாக உறுைியளித்ைனர்.  ா ா,  று டியும் 
வலியுறுத்ைினார், "நான் ஒவ்மவாரு மபண் ெண் லி ொர்பிலும் முடிவு 
மெய்துள்டளன்; டெலும் மெஹராவு ன் அகனவரும் க வுளுக்கு முன்பாக 
அந்த முடிகவ ஏற்றுக்மகாண் னர். அகனவரும் எனது முன்னிகலயிலும், 

க வுளின் முன்னிகலயிலும் முழுப் மபாறுப்கபயும் ஏற்க 
ஒப்புக்மகாண் னர்." 

ஏற்கனவவ எடுத்துறரத்ை டி, ப ஹர்  ா ாவுடன் பெல்லாை 
ப ண் ைிகள், ெில குைிப் ிட்ட அைிவுறரகளின் அடிப் றடயில் வாழ வவண்டும். 
 ா ா, ப ண் ைிகளில் ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனித்ைனியாக ஒரு ெிைப்பு 
ஆறைறய வழங்குவைாகக் கூைினார்.  ா ாவிட ிருந்து உடல்ரீைியாகப் 
 ிரிந்ைிருந்ைாலும்,  ா ா அவர்களுக்காகத் வைர்ந்பைடுத்ை வாழ்க்றகறய 
வாழ்வைன் மூலம் - அைாவது, றகவெம்  ைம் எதுவும் றவத்துக்பகாள்ளா ல், 

வழங்கப் டும் எந்ை ஒரு (புதுப்) ப ாருறளயும் ஏற்றுக்பகாண்டு, ைிறரப் டங்கள் 
 ார்க்கச் பெல்லா ல், ஆெிர  உரிற யாளர் வழங்கும் உைவு, உறைவிடம், 

குளியலறைப் ப ாருட்கவளாடு  னநிறைவுடன் வாழ் வர்கள் -  ா ாவின் புது 
வாழ்கவப்  கிர்ந்துபகாள்வார்கள் என்று ஒவ்பவாருவருக்கும் புரியும் வறகயில் 
எடுத்துறரக்கப் ட்டது. 

 ா ாவுடன் பெல்ல விரும் ாைவர்கள் "100 ெதவிகிதம் முழு 
ெனடதாடும், உண்கெயு னும் பாபாகவ எப்டபாடதனும் பார்க்கும் அல்லது 
அவகர ெீண்டும் ெந்திக்கும் நம்பிக்கககயக் ககவி  டவண்டும்" என்றும் 
அவர்களுக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது. நம் ிக்றகறய முழுவது ாக விட்டுவிட்டு, 

அவருறடய கட்டறளகறள நிறைவவற்றுவைன் மூலம், அவர்கள் அவருறடய 
புது வாழ்கவப்  கிர்ந்து பகாள்வார்கள். 

"எல்லா பிரச்ெிகனகளும் நம்பிக்ககயிலிருந்து உருவாகிைது" என்று 
 ா ா குைிப் ிட்டார். "நம்பிக்கக இல்லாத இ த்தில் ஏொற்ைம் இராது." 
 "அக்ட ாபர் 15க்குப் பின்னர் உங்களில் எவடரனும் உ ல்நலம் 
இல்லாெல் அல்லது மபரும் இ ர்பாடுககள எதிர்மகாள்ள டநர்ந்தால், அதற்கு 
இனி நான் மபாறுப்பல்ல. நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் அந்தப் மபாறுப்கப 
ஏற்றுக்மகாள்ள டவண்டும். நீங்கள் இகத முழு ெனது னும், 

விருப்பத்து னும் ஏற்றுக்மகாள்வதானால், க வுளுக்கு முன்பாக ெத்தியம் 
மெய்யுங்கள்."       

  ா ாவின் விருப் ப் டி, ஒருவர்  ின் ஒருவராக அறனத்து 
ப ண் ைிகளும், முகம்  ற்றும் றககறள கழுவிய  ின்னர், உருவ ில்லா 
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கடவுள் ( ர ாத் ா)  ற்றும் ப ஹர்  ா ாவின் முன்னிறலயில், ைங்களுக்கான 
முழுப் ப ாறுப்ற யும் ஏற்றுக்பகாள்வைாக வாக்குறுைி அளித்ைனர். 

இந்ை ெம் ிரைாய உறுைிப ாழியின் முடிவில்,  ா ா, "இமதல்லாம் ஒரு 
ெிகத் தீவிரொன விஷயம், ொதாரணொக எடுத்துக்மகாள்ளடவா அல்லது 
ந த்தப்ப டவா டவண்டிய ஒன்ைல்ல. ஆனால், இகதத் தீவிரொக எடுத்துக் 
மகாள்ளும் அடத டவகளயில், உங்களால் இன்னும் ெிரித்து 
முகெலர்ச்ெியு ன் இருக்க முடிந்தால், உண்கெயிடலடய ெிகவும் நல்லது" 
என்று குைிப் ிட்டார். 

ப ண்  ண்டலியின் அறனத்து உறடற களும், விறலயுயர்ந்ை 
புடறவகள், ைங்க ஆ ரைங்கள், ப ரு  ைிப்பு ிக்க நறககள் அறனத்தும் 
 ா ாவிடம் அர்ப் ைிக்கப் ட்டது. ப ஹரா ாத்  ற்றும் ப ஹராஸாத்ைில் 
எதுவும்  ிஞ்ெவில்றல; அறனத்தும் றக ாற்ைம் பெய்யப் ட்டது. 

ப ஹரா ாத்ைின் வ லாளராக இருந்ை ப ண்டு, இந்ை நாட்களில்  ிகவும் 
மும்முர ாக இருந்ைார். கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் எல்லாவற்றையும் விற்று 
றக ாற்ைம் பெய்து விறலயாக்கும் சுற யும் அழுத்ைமும் அவர் வைாள்களில் 
விழுந்ைன. அவர் வெம் இருந்ை இக்குறுகிய காலத்ைில், நிலங்கறள விற்கவும், 

 சுக்கள், எருற கள், காறளகள்,  ாத்ைிரங்கள், ைள ாடங்கள்  ற்றும்  லவற்றை 
அப்புைப் டுத்ைவும் வவண்டியிருந்ைது. சு ார் 100 ஏக்கர் நிலத்றை ஒரு ஏக்கருக்கு 
ரூ 20 முைல் 40 வறரயான  ிகக் குறைந்ை விறலக்கு விற் து  ிகவும் கடின ாக 
இருந்ைது; ஆனால்  ா ாவின்  ார்றவயால், அவர் விரும் ிய வநரத்ைில் ப ண்டு 
இந்ை அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் முடித்து றவக்க முடிந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின் ைிட்டத்ைிற்கிைங்க, வசூலிக்கப் டும்  ைம், அவறரச் 
ொர்ந்ைிருப் வர்கள்  ற்றும் அவர்களது குடும் ங்களின்  ரா ரிப்புக்குத் 
வைறவயானது. எனவவ, ப ஹரா ாத்ைில் ப ாருட்கறள விற் து அல்லது 
விட்டுவிடுவது  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டதும், மும்ற  அன் ர்கள் ைங்களுறடய  ல 
 ைிப்பு ிக்க ப ாருட்கறள விற்று,  ா ாவின் காலடியில் ைங்கள்  ங்களிப் ாக 
றவக்க விரும் ிய ரூ.10,000 பைாறகறயச் வெகரித்ைனர். அவர்களில்  ல ப ண் 
உறுப் ினர்களும் ைங்களிடம் உள்ள ப ாருட்கறள விற்றுப்  ங்களிக்க 
முன்வந்ைனர். ப ஹர்  ா ா இந்ைப்  ரிறெ  ிகுந்ை அன்புடன் 
ஏற்றுக்பகாண்டாலும், அந்ைத் பைாறகறய அந்ைந்ை அன் ர்களுக்குத் ைனது 
 ிரொை ாகத் ைிருப் ிக் பகாடுத்ைார். 

மும்ற  அன் ர்கறளப்  ாராட்டிய  ா ா, "தீனா தலாட்டி அவரி ெிருந்த 
அகனத்கதயும் என்னி ம் மகாடுத்தது ெட்டுெல்லாெல், இத்தகன 
வரு ங்களாகத் தன்னால் டெெிக்க முடிந்த மதாகககயப் பயன்படுத்துொறு 
என்னி ம் இகைஞ்ெினார். கர்ொன் ொெி என்ன மெய்துள்ளார் என்பது எனக்கு 
ெட்டுடெ மதரியும். அவர் அனுதின வாழ்க்கககயக் ூட  ெொளிக்க 
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முடியாெல், மபரும் ெிரெங்களுக்கு ஆளானார். உண்கெயாகடவ, அவர் அகர 
வயிற்று உணகவ உண்டு, இன்னும், ஆச்ெரியப்படும் விதத்தில், எனக்கு ரூ.400 
அனுப்ப முடிந்தது!" 

1949, ஆகஸ்ட் 29 ைிங்கட்கிழற  அன்று, டகஷவ் நிகம், ஸ்ரீபத் ஸஹாய், 

பாபு ராம்பிரொத், பிருந்தாவன் நிகம் ஆகிவயார் ஹ ிர்பூரிலிருந்து ப ஹரா ாத் 
வந்ைனர். அந்ை வநரத்ைில், ஹ ிர்பூரில் குருநாைரின் ைரிெனத்ைிற்காக  ிகவும் 
உற்ொக ான ஏற் ாடுகள் நடந்து பகாண்டிருந்ைன;  ா ாைாஸிடம், ைான் அங்குச் 
பெல்ல இருப் ைாக  ா ா உறுைியளித்ைார். இந்ை அன் ர்கள் இப்வ ாது  ா ாறவ 
ஹ ிர்பூருக்கு வரு ாறு முறைப் டி அறழப்பு விடுக்க ப ஹரா ாத் 
வந்துள்ளனர். குருநாதரின் மதய்வகீ லீகல எவ்வளவு ெர்ெொனது! 
மெஹராபாத்தில், ‘புது வாழ்வு’ மதா ங்குவதற்கான அவெர ஏற்பாடுகள் 
ந ந்து மகாண்டிருந்த அந்த டவகள, ஹெிர்பூரில் ஒரு சூைாவளி அவரது 
தரிெனத்திற்காக கெயம் மகாண்டிருந்தது! 

 ா ா, ஆகஸ்ட் 30 அன்று காறல ஏழு  ைிக்கு ப ஹரா ாத் வந்து, 

ஹ ிர்பூரிலிருந்து வருறக ைந்ை நான்கு முக்கியஸ்ைர்கறள  ா ாைாஸுடன் 
ைனது அறைக்கு அறழத்ைார்.  ா ாைாஸ், ஸ்ரீ த் இருவரும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு,  ா ாறவப்  ற்ைி வகஷவ் நிக ிடம் கூைியிருந்ைாலும், இது, உண்ற யில் 
வகஷவின் முைல் ெந்ைிப்பு.  ின்னர் அவர் இது குைித்து நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

1949, ஆகஸ்ட் 30, எனது ைற்வ ாறைய வாழ்க்றகயின்  ிகவும் 
ஆெீர்வைிக்கப் ட்ட ைருைம்  ட்டு ல்ல, எனது முந்றைய வாழ்க்றகயின் 
அறனத்து ஆெீர்வாை ான ைருைங்களின் உச்ெக்கட்ட ாகவும், எனது  ரிைா ப் 
 யைத்ைின் நீண்ட பநடிய விருட்ெ ாகவும் அற ந்ைது - காரைம், அன்று நான் 
கடவுறளக் கண்வடன்… அவவர, பூ ியில், அவைார புருஷர் ப ஹர்  ா ாவின் 
வடிவில் வந்துள்ளறைக் கண்வடன்…  ா ாவின் அன் ின் சுடர் என்னுள் அைி 
ைீவிர ாக எரிந்ைது, அைற்கு முன்னால், அறனத்து உலகமும் அைன் ொைாரை 
பெயல் ாடுகளும் முற்ைிலும் அற்  ாகவும் உண்ற யற்ைைாகவும் வைான்ைின.
        ஹ ிர்பூர் 
குழுவினருக்கு  ா ா விளக்கினார்: "ெக்கள் என்கன பிரபஞ்ெத்தின் இகைவன் 
என்று அகழக்கிைார்கள், ஆனால் நான் பிரபஞ்ெத்தின் டெவகன், நான் 
ெனிதகுலத்தின் அசுத்தங்ககள அகற்ை வந்த ெலகவக்காரன்! 

"நான் எனது புது வாழ்வில் நுகழயவிருக்கும் இந்தத் தருணத்தில், 
நீங்கள் அகனவரும் இங்கு என்னு ன் இருக்கும் ெிகப் மபரிய 
அதிர்ஷ் ொலிகள். இப்டபாது, 1949 அக்ட ாபர் 15 முதல் ஒரு வரு த்திற்கு 
நீங்கள் அகனவரும் பின்பற்ை டவண்டிய மூன்று கட் களககள நான் 
உங்களுக்கு வழங்குகிடைன். அவற்கைப் பற்ைி ெிந்தித்துப் பாருங்கள். உங்கள் 
இல்லங்களுக்குத் திரும்பிச் மென்று, நீங்கள் எடுக்கும் முடிகவ எனக்குத் 
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மதரியப்படுத்துங்கள்; இந்த உத்தரவுகளில் ஏடதனும் ஒன்கைடயா அல்லது 
அகனத்கதயும் நீங்கள் ஏற்கவில்கல என்ைால், நான் அதிருப்தி அக ய 
ொட்ட ன், ஆனால் இந்த உத்தரவுகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்லது 
அகனத்துக்கும் கீழ்ப்படிவதாக நீங்கள் எனக்கு உறுதியளித்த பின்பு, நீங்கள் 
அவற்கை ெீைக் ூட ாது; இந்தக் காரணத்திற்காக, உங்கள் வாக்குறுதிகய 
எனக்குக் மகாடுப்பதற்கு முன்பு கவனொகச் ெிந்தித்து முடிமவடுக்க 
டவண்டும்.” 

"இடதா எனது உத்தரவுகள்:  
1. பணத்கதத் மதா க்ூட ாது.  
2. மபண்ககளத் மதா க்ூட ாது.  
3. ஒவ்மவாரு வாரமும் ஒரு குைிப்பிட்  நாளில் 24 ெணிடநரம், தண்ணரீ் 

ெற்றும் டதநீர் ெட்டும் அருந்தி உபவாெம் டெற்மகாள்ள டவண்டும்." 
ைரிென நிகழ்ச்ெிறயக் குைித்து  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: "ஒரு 

நிபந்தகனயு ன் தரிெனம் வழங்க நான் ஒப்புக்மகாள்கிடைன்: எனது 
தரிெனத்திற்கு வருபவர்கள் எவரும் என் முன் ககககளக் ூடப்படவா, எனது 
கால்ககளத் மதா டவா ூட ாது என்ை மபாறுப்கப நீங்கள் 
ஏற்றுக்மகாள்வதானால் நான் தரிெனம் வழங்கத் தயாராக இருக்கிடைன்." 

இது அவர்களுக்கு ொத்ைிய ற்ைைாகத் வைான்ைியது; ஆனால், அவ்வாறு 
நடக்கா ல் இருக்க ைங்களால் இயன்ைறைச் பெய்வைாக,  ா ாவிற்கு 
உறுைியளித்ைனர்.  ா ா உடவன, "உங்கள் தி ொன வாக்குறுதி எனக்கு 
டவண்டும்" என் ைில் உறுைியாக இருந்ைார். அவர்களால் அறைக் பகாடுக்க 
முடியாை  ட்ெத்ைில்,  ா ா இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார், "தற்டபாகதக்கு 
ஹெிர்பூருக்குத் திரும்பிச் மென்று, என்கன வரவகழப்பதற்காக ெக்ககள 
ஆயத்தப்படுத்தி, எனது தரிெனத்திற்கான நிபந்தகனககள அவர்களுக்குத் 
மதரியப்படுத்துங்கள். அவர்கள் முழுகெயாகத் தயாரானதும், எனக்குத் 
மதரிவிக்கவும், நான் வருகிடைன்..." 

 ா ா ைனது நி ந்ைறனகள் குைித்து இந்ைி ப ாழியில் துண்டு 
 ிரசுரங்கறள அச்ெடிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்;  ின்னர் அவர்கள் புைப் ட்டுச் 
பென்ைனர். இது ஹ ிர்பூர்  ாவட்டத்ைில் 'பநருப்பு' மூட்டுவைற்கான ஆரம்  
கட்ட ாக இருந்ைது, வ லும் இந்ைத் ைீப்ப ாைி, பகாழுந்து விட்படரியும் பநருப் ாக 
 ாைி, எப் டி முழு  க்கறளயும் சூழ்ந்து பகாண்டது என் ைற்கு யுகவ  ொட்ெியாக 
இருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஆயிரக்கைக்காவனார் காத்ைிருந்ை 
பைன்  ாநில ான ஆந்ைிராவிலும் இவை வ ான்ை சூழல் நிலவியது. 1947ஆம் 
ஆண்டில் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ை டாக்டர் ‘தனபதி ராவ்’  க்களின் 
இையங்களில் ‘பநருப்ற க் கிளைிவிடும்’ நடவடிக்றககளில் ப ரும்  ங்கு 
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வகித்ைார்! இவ்வண்ைம் ஹெீர்பூர்  ற்றும் ஆந்திராவில் தூவிய அன் ின் 
விறை, பூவாக, கனியாக  ாைி, அன் ர்களின் ஆரவார கூட்டத்றை உருவாக்கும். 

1949, ஆகஸ்ட் 31 ெனிக்கிழற யன்று ப ஹரா ாத்ைில் ‘புது வாழ்வின்’ 
நி ந்ைறனகறள முன்றவக்கும், இறுைிக்கட்ட கூட்டம் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 
முப் த்ைிரண்டு பநருங்கிய ெீடர்கள் அறழக்கப் ட்டனர், அவர்களில்  ைினாறு வ ர் 
பவளி ஊர்களிலிருந்து வந்ைனர். அவர்கள் ப ஹர்ஜி, நரி ன், ஜால் வகரவாலா, 

 ப் ா பஜஸவாலா,  ினூ காரஸ்,  ால் நாத்து, ெைாஷிவ்  ாட்டீல், பைௌலத் ஸிங், 

வகக்கி வைொய், கிஷன் ஸிங், விட்டல் வ ாக்வர, டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாவின் 
ெவகாைரர்கள் ஜால் ாய், ப ஹராம்  ற்றும் ஆைி ஜூனியர். அறனவரும் காறல 
8:00  ைிக்கு  ண்ட த்ைில் இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது; கூட்டத்ைிற்காக 
 ண்ட ம் ெீர்பெய்யப் ட்டு ெிைப் ாக றவக்கப் ட்டது; ஆனால் நிர்ையிக்கப் ட்ட 
வநரத்ைிற்கு முன் எவரும் உள்வள பெல்ல அனு ைியில்றல. கூட்டத்ைிற்கு 
முன்னர் ஒவ்பவாருவரும் நீராடி, சுத்ை ான ஆறடகறள அைிய வவண்டும் 
என் து  ா ாவின் கட்டறள. பவளி ஊர்களிலிருந்து வரு வர்கள் நீராட ெிைப்பு 
ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைன. அைிகாறலயில் ராவ்ஸாவஹப் அஃப்வஸரி 
 ட்டும் இன்னும் வரவில்றல. அவர்  யைம் பெய்ை ரயில் ப ஹரா ாத்றைக் 
கடக்கும் வவறளயில், அவறர அறடயாளம் கண்டு, அறழத்து வர கார் ஒன்று 
ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அனுப் ப் ட்டது. ராவ்ஸாவஹப் வந்ைவ ாது, எந்ைவிை ான 
வாழ்த்து, வைக்கம் வ ான்ை ெம் ிரைாய பநைிமுறை எதுவு ில்லா ல் 
அருகிலிருந்ை குளியலறைக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டைில் அவர் ெற்று 
அைிர்ச்ெியறடந்ைார் - ஆனால் அவர் ெரியான வநரத்ைில்  ண்ட த்ைிற்கு 
வந்துவிட்டார். 

எட்டு  ைிக்குப்  ின்னர் எவறரயும்  ண்ட த்ைிற்குள் நுறழய 
அனு ைிக்கக் கூடாது என் து  ா ாவின் கட்டறள, எனவவ அந்ை நாளில் 
 ண்டலி ெிைப்பு கவனத்துடன் இருக்க வவண்டும். (உைாரை ாக, ப ஹராம் 
பூனாவிலிருந்து வர ைா ை ானைால்,  ண்ட த்ைிற்கு பவளிவய வராந்ைாவில் 
அ ர வவண்டியிருந்ைது.) வ லும், கூட்டத்ைில் இருந்ைவர்கள் ‘பஜய்’ என்று குரல் 
எழுப்  வவண்டாம் என்றும் கண்டிப் ாகக் கட்டறளயிடப் ட்டிருந்ைனர்; 

 ா ாறவக் கூப் ிய கரங்ககளால் வைங்கவும், அவறரப் புகழ்வைற்கும் அனு ைி 
இல்றல; வ லும் அவரது  ாைங்கறள  ய க்ைியுடன் வநாக்கிக் பகாண்டிருக்கவும் 
கூடாது. 

ெரியாக எட்டு  ைிக்கு,  ா ா,  ண்ட த்ைிற்குள் நுறழந்ைார்; பைாடர்ந்து 
 ண்டலியும் வந்ைனர். அவர் ைனது நாற்காலியின்  ின் புைம் ஒரு நி ிடம் நின்று, 

 ாைிரிறய  ண்ட த்ைின் ஒரு  க்கத்ைிலிருந்து  று  க்கம், ஏழு முறை ைனக்கு 
முன்னால் நடந்து பெல்லு ாறு கூைி,  ா ா வகலி பெய்ைார், "ஒரு பூகன எனது 
பாகதகயக் க ந்துவிட் து என்று கவத்துக்மகாள்டவாம், அப்டபாது, 
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பாதிரியின் டவக நக  அதன் தீய விகளவுககளத் தடுக்கும்." அைற்குப்  ிைகு, 

 ா ா ைனது நாற்காலியில் அ ர்ந்ைதும்,  ாைிரி அறனத்து கைவுகறளயும் 
ஜன்னல்கறளயும் மூடும் வவறளயில், கூட்டத்ைில் கலந்துபகாண்ட 
அறனவறரயும் அன்புடன் வநாட்ட ிட்டு, யாரிட ிருந்தும் எந்ைவிை ான 
இறடயூறும், ஊடுருவலும் ஏற் டாது என் றை கவனித்ை  ா ா, இந்ை ெந்ைிப் ின் 
வநாக்கத்றைக் குைித்து, 102 ந ர்கள் அடங்கிய  ட்டியலிலிருந்து 
வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட உறுப் ினர்களுக்கு விளக்கினார். 

 ண்டலியில் நால்வர்  ாைிரிகள் - றகக்வகா ாத், டாக்டர் டான், காக் 
ஸாவஹப், காவள ா ா ஆகிவயார், முறைவய, அபவஸ்ைா, ற  ிள், குரான், கீறை 
வ ான்ை வவை நூல்களிலிருந்து ெில  குைிகறள வாெிக்கு ாறு வகட்டுக் 
பகாள்ளப் ட்டனர்.  ா ா கூைினார், "முதலில், நான் எனக்காகவும், 

ெண் லிக்காகவும் ெற்றும் அகனவருக்காகவும், மஸாராஸ்ட்ரியன், 

கிைிஸ்தவ, முஸ்லீம் ெற்றும் இந்து - க வுகள வணங்கும் வழிகய 
அணுகுவதன் மூலம் க வுளின் ென்னிப்கபக் டகார விரும்புகிடைன்." 

 ாராயைங்களின் முடிவில், காக் ஸாவஹப் ப ாழிந்ை குரானின் 
ப ல்லிறெயுடனான வாெிப்ற க் குைித்து,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், 

"இத்தகன அற்புதொன பிரார்த்தகனயால் க வுகள அகெக்க 
முடியாவிட் ால், க வுள் காது டகளாதவராக அல்லது காலக்மகடு 
முடிந்தவராக இருக்க டவண்டும்!" 

 ா ா எழுந்து நின்ைதும் அவர் ொர் ாக,  ின்வரும்  ன்னிப்பு 
 ிரார்த்ைறன உரத்ை குரலில் ப ாழியப் ட்டது: "ஒவ்மவாரு ெ ீர், பக்தர் ெற்றும் 
அவகரப் பின்பற்றும் அகனவரின் அகனத்து பலவனீங்ககளயும், இதுவகர 
அவரவர் தரப்பிலிருந்து நிகழ்ந்த கீழ்ப்படியாகெகயயும் நான் 
ென்னிக்கிடைன். டெலும் என் ொர்பாக, எவருக்டகனும் டவதகன, அநீதி, தவறு 

இவற்ைில் எகதடயனும் நான் இகழத்திருந்தால், நாடன என்கன 
ென்னிக்கிடைன்.”  ா ா வ லும் கூைினார், "இதுடவ கக ெி முகைொர்ந்த 
ெ ங்கு, இனிடெல் எந்த ெ ங்கு ெம்பிரதாயங்களும், அடதடபால, 

பிரார்த்தகனகளும் இராது." 
கூட்டம் முறைப் டி பைாடங்கியது. கடந்ை  ல நாள் நிகழ்வுகள் 

அறனத்றையும் சுருக்க ாக விவரிக்கு ாறு  ா ா, ராம்ஜூவிடம் கூைினார். 
ராம்ஜூ, புது வாழ்றவத் பைாடங்குவைற்கான ைிட்டங்கறளயும் ஏற் ாடுகறளயும் 
வகாடிட்டுக் காட்டினார். அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

இந்த நிபந்தகனகள் அ ங்கிய சுற்ைைிக்கககயப் மபற்றுக்மகாண்  
நீங்கள் அகனவரும், இப்டபாது 'புது வாழ்கவப் பற்ைி' நான் 100 ெதவதீம் 
தீவிரொக இருக்கிடைன் என்பகத, இறுதி முகையாகப் புரிந்து மகாள்ள 
டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். என்னி ெிருந்து எகதயும் 



34 
 

அக யப்மபைாத டபாதும், முழு நம்பிக்ககயு னும், டநர்கெயு னும், க ந்த 
காலமெல்லாம் நீங்கள் உண்கெயாகவும் அன்பாகவும் என்னு ன் 
இகணபிரியாெல் இருந்து வந்தாலும், எனக்காக உங்கள் உயிகரக் மகாடுக்க 
நீங்கள் அகனவரும் தயாராக இருந்தடபாதிலும், நெது 
பழக்கவழக்கங்களால், க ந்த பல வரு ங்களாக ஒருவகரமயாருவர் 
ெரியாகவும், தவைாகவும் புரிந்துமகாண் து, இந்தப் ‘புது வாழ்வு’ 
நிபந்தகனககள ெிகவும் தீவிரொக எடுத்துக் மகாள்ள அனுெதிக்காெல் 
உங்ககளத் தவைாக வழிந த்தக்ூடடும். 

எனடவ, இறுதி முடிமவடுப்பதற்கு முன்பு நீங்கள் அகனவரும் இந்த 
சுற்ைைிக்கககய வார்த்கதக்கு வார்த்கத ெிகவும் கவனொகப் படித்து, 

புரிந்துமகாள்ள டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். நீங்கள் ‘புது 
வாழ்வில்’ என்னு ன் வந்து, அகனத்து உத்தரவுககளயும் 
நிபந்தகனககளயும் 100 ெதவதீம் முழுகெயாகக் கக ப்பிடித்தால் ெிகவும் 
ெிைந்தது. ஆனால், உங்கள் நம்பிக்ககயும், அன்பும், டெகவயும், நான் 
என்னுக ய குருநாதரி ம் மகாண்டிருந்தகத வி  அதிகொக 
இருந்தடபாதிலும், இந்த நிபந்தகனகள் உங்ககளச் மெயலிழக்கச் 
மெய்யக்ூடடும். ஆகடவ, நீங்கள் ‘ெத்யநாெம்’ (முழுற யான அழிவு) ெற்றும் 
உள்ள க்கொன, முழுகெயான கீழ்ப்படிதலு ன் வாழத் தயாராக 
இல்லாவிட் ால், என்னு ன் வராெலிருக்கும் டவகளயில், உங்களுக்கு 
வழங்கப்படும் அைிவுகரகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது நல்லது. 

ஆனால் இகவ அகனத்தும் உண்கெயான வாக்குறுதிகள் மூலொக 
நிகழும் வழிமுகையாகும். இந்த முடிகவ முற்ைிலும் நீங்கள் ெட்டுடெ 
எடுக்க டவண்டும். க வுள் உங்களுக்குத் டதகவயான ெனபலத்கதத் 
தரட்டும். 

இதற்கு, நீங்கள் ெட்டுடெ க வுள் முன்னிகலயில் மபாறுப்பாக 
இருக்கிைரீ்கள். 

டாக்டர் டான் இந்ை நி ந்ைறனகறள ஆங்கிலத்ைில் ப ாழிந்ை 
வவறளயில்,  ா ா இறடயிறடவய பைளிவுை விளக்கினார்.  ா ாவுடன் 
பெல்லவிருந்ை அறனவருக்கும் கட்டாய ான நி ந்ைறனகளின் ஒரு  குைி 
 ின்வரு ாறு: 

1. முதலாவதாக, பாபாவு ன் வரும் அகனவரும், ெிைிதளடவனும் 
ஆன்ெீக அல்லது மபாருள் ொர்ந்த பலகனக் ூட  அக யப்மபை 
ொட் ார்கள், அல்லது உண்கெயில் எந்தப் பலகனயும் 
மபைொட் ார்கள் என்பகத ஒரு முழுகெயான ெற்றும் 
நிபந்தகனயற்ை நிச்ெயத்திலும் நிச்ெயொக எடுத்துக்மகாள்ள 
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டவண்டும். ொைாக, அவர்கள் எல்லாவிதொன ஏொற்ைங்ககளயும், 

துன்பங்ககளயும் எதிர்மகாள்ளத் தயாராக இருக்க டவண்டும். 
2. நீங்கள் எந்ை வறகயிலும் உடல் ஊனமுற்ைவராக இருந்ைாவலா, அல்லது 

உடல் நலம் குன்ைியிருந்ைாவலா, நீங்கள் உயிறரத் துைக்க 
உறுைிபூண்டால் ஒழிய,  ா ாவுடன் பெல்லக் கூடாது.  ருத்துவம், 

 ாதுகாப்பு,  ரா ரிப்பு,  னம்-உடல் அளவிலான ெிைப்புக் கவனிப்பு 
எதுவும் எைிர் ார்க்கக்கூடாது.  ாைாக, நீங்கள் அவறர கவனித்துக் 
பகாள்ள வவண்டும் என்று  ா ா எைிர் ார்க்கக்கூடும். 

3. 1949, அக்ட ாபர் 16 அன்று பாபாவு ன் இகணய நீங்கள் தயாராக 
இருக்க டவண்டும். 

4.  ா ா, இடம் விட்டு இடம் நடந்வை பெல்வைாக இருக்கலாம் அல்லது 
காலவறரயின்ைி ஏைாவது இடத்ைில் ைங்கலாம். அவர் எங்குச் 
பென்ைாலும், எங்குத் ைங்கினாலும் நீங்கள் அவருடவன இருக்க 
வவண்டும். 

5. கீழ் குைிப்பிட் வற்கைத் தவிர, அகவ எப்டபாது கிக த்தாலும், டவறு 
எந்தப் மபாருள் ொர்ந்த வெதிகளும் இருக்காது: உணவு, உக , 

குகைந்தபட்ெம் படுக்கக வெதி; குகைந்தபட்ெ கழிப்பகை டதகவகள்; 

ஒரு தட்டு, ஒரு குவகள ெற்றும் ஒரு கரண்டி. 
6. இந்ைப் புது வாழ்வில்,  ா ா உங்கறள நறகச்சுறவயுடன் 

 கிழச்பெய்வார் அல்லது உங்கள்  லவனீங்கறளக் கண்டு பகாள்வார் 
என்று நீங்கள் எைிர் ார்க்கக் கூடாது.  ாைாக, நீங்கள் அவறர, 

நறகச்சுறவயுடன் வ ெி  கிழச் பெய்ய வவண்டும் என்று  ா ா 
எைிர் ார்ப் ார். 

7. பாபாவின் பார்கவ உங்கள் ெீது இருக்கும் என்டைா, அவர் 
அற்புதங்ககள நிகழ்த்துவார் என்டைா, அல்லது டநாய், ஆபத்து, 

ெிகைவாெம், ெரணம் அல்லது எந்த விதொன இ ர்பாடுகள் ெற்றும் 
டபரழிவுகளிலிருந்தும் உங்ககளப் பாதுகாக்க அல்லது காப்பாற்ை 
அவருக ய ஆன்ெீக திைவுடகாகலப் பயன்படுத்துவார் என்று 
நீங்கள் எதிர்பார்க்கக் ூட ாது. உண்கெயில், பாபா தனக்டக உதவி 
மெய்ய முடியாத அளவுக்கு முற்ைிலும் பாதுகாப்பற்ைவராக 
இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.  

8. நீங்கள்  ா ாறவ அவைார புருஷர், கடவுள், றெத்ைான், அல்லது நீங்கள் 
விரும்பும் எதுவாகவும் அல்லது யாராகவும் றவத்துக்பகாள்ளலாம்; 

ஆனால் நீங்கள் அவருடன் பெல்லும் வவறளயில், அவர் உங்களிறடவய 
ெவகாைரனாக அல்லது வைாழனாக வாழ்ந்ைாலும், உண்ற யில், அவர் 
உங்களுக்குக் குருநாைராக இருப் ார் என் ைால், அவருக்கு முற்ைிலும் 
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கீழ்ப் டிய வவண்டியது முக்கியம் என் றை நீங்கள் புரிந்து பகாள்ள 
வவண்டும். 
 ா ாவுடன் வரும் அறனவருக்கும் அ லில் இருக்கும் நிறலயான 

ஆறைகள்: 
நீங்கள்  ா ாவுடன் பெல்வைானால், எல்லா வநரங்களிலும் ெில 

ப ாதுவான நிறலயான கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிய வவண்டியது அவெியம். 
இறவ: 

1. நீங்கள் மபண்ககளத் மதா க் ூட ாது.  
2. நீங்கள்  ைத்றைத் பைாடக் கூடாது, யாரிட ிருந்தும்  ைத்றைப் 

ப ைவவா அல்லது யாருக்கும் பகாடுக்கவவா கூடாது -  ா ாவிடம் கூட. 
3. நீங்கள் அரெியல் பற்ைி விவாதிக்க டவண் ாம். 
4. நீங்கள் யாரிடமும் வகா த்றை, வார்த்றையிவலா அல்லது பெயலிவலா 

பவளிப் டுத்ை வவண்டாம்; எந்ைத் தூண்டுைலாக இருந்ைாலும், நீங்கள் 
யாறரயும் வநரடியாகவவா அல்லது அவர்களின் முதுகுக்குப்  ின்வனா, 

நியாய ற்ை முறையில் வி ர்ெிக்க வவண்டாம். ெில வநரங்களில் 
உங்கள்  னைில் வகா ம் எழுந்ைாலும், அறை வார்த்றையிவலா 
பெயலிவலா பவளிப் டுத்ைக் கூடாது. 

5. பாபாவின் அனுெதியின்ைி, நீங்கள் நீரா வும், தண்ணரீ் அருந்தவும், 

இயற்ககயின் அகழப்பிற்குப் பதிலளிப்பகதத் தவிர, டவறு எந்த 
டநாக்கத்திற்காகவும் எங்கும் மெல்லக்ூட ாது. 

6.  ா ாவின் அனு ைியின்ைி எந்ை இடத்ைிலும் எறையும் உண்ைவவா, 

அல்லது ைண்ைறீரத் ைவிர வவறு எறையும் அருந்ைவவா கூடாது. 
இருப் ினும், உங்களுக்கு உைவு அல்லது உறட வழங்கப் ட்டால் 
ஏற்றுக்பகாள்ளலாம், ஆனால் நீங்கள் அவற்றை  ா ாவிடம் பகாடுக்க 
வவண்டும். 

7. நீங்கள் மபாய் மொல்ல ொட்டீர்கள். அகனத்தும் 
மவளிப்பக யாகவும், மதளிவாகவும், ஒளிவுெகைவின்ைி இருக்க 
டவண்டும். உதாரணொக, நீங்கள் யார், அல்லது பாபா யார் என்று 
உங்களி ம் டகட்கப்பட் ால், உண்கெகயத் தவிர்க்க முடியாது. 

8.  ா ாவவா அல்லது நீங்கவளா யாரிட ிருந்தும்  ரியாறைறய ஏற்க 
 ாட்டீர்கள்,  ா ாவுக்வகா உங்களுக்வகா  ரியாறை வழங்கத் தூண்டும் 
சூழ்நிறலறய வவண்டுப ன்வை உருவாக்க  ாட்டீர்கள். இருப் ினும், 

உங்களால் தூண்டப் டா ல்,  ா ாவிற்வகா அல்லது உங்களுக்வகா 
 ரியாறை வழங்கப் ட்டால், அறை வழங்கிய ந ருக்கு, பெயலுக்குச் 
பெயல், ைிருப் ிச் பெலுத்ை வவண்டும்.  ா ா, அவரது ைறலறய உங்கள் 
கால்களில் றவத்ைாவலா அல்லது உங்கள் கால்கறளக் கழுவுவைாவலா, 
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இது,  ா ாவின் கட்டறளயின் நி ித்ைம் பெய்யப் டுவைாகப் 
 ார்க்கவவண்டுவ  ைவிர, அறைத் ைிருப் ிக் பகாடுக்கவவா அல்லது 
உங்களுக்கு அளிக்கும்  ரியாறையாகவவா கருைக் கூடாது. 

வ லும் அைிக அளவிலான கட்டறளகள்: 
வ வல எடுத்துறரத்ை எட்டு உத்ைரவுகளும்,  ா ாவுடன் வரும் 

அறனவருக்கும் ப ாருந்தும் நிறலயான உத்ைரவுகள். அைியா ல் அல்லது 
அர்த்ைப் டுத்ைா ல் பெய்ைாவலா, இந்ை எட்டு நிறல கட்டறளகளில் ஏறைவயனும் 
ஒன்றை அல்லது அவருறடய  ிை கட்டறளகறள நீங்கள்  ீைினால்,  ா ா 
உங்கறள  ன்னிப் ார்; வ லும் அவர் கா ம், வகா ம், வ ராறெ வ ான்ை 

எண்ைங்கறளப்  ிறழகளாகக் கருை ாட்டார். 
இந்ை எட்டு நிறலயான கட்டறளகளுக்கு வ ல்,  ா ா உங்களுக்கு எந்ை 

வநரத்ைிலும் எந்ை உத்ைரறவயும் வழங்கலாம், அறை நீங்கள் கறடப் ிடிக்க 
வவண்டும். இருப் ினும், அத்ைறகய உத்ைரவுகள் ‘ஆன் ீக’ வறகறயச் 
ொர்ந்ைைாக இருக்காது (உைாரை ாக, ைியானம் அல்லது ஜ ம்), வ லும் 
அவரிட ிருந்து ஆன் ீக அைிவுறரகள் என்று அறழக்கப் டும் எறையும் நீங்கள் 
எைிர் ார்க்கக்கூடாது.  ா ா உங்களுக்கு வழங்கும் எந்ைக் கட்டறளக்கும் நீங்கள் 
கீழ்ப் டிய வவண்டும், நல்லது அல்லது பகட்டது எதுவாக இருந்ைாலும் அவர் 
உங்களுக்குக் கட்டறளயிடுவார் என் றை நீங்கள் புரிந்து பகாள்ள வவண்டும். 

உைாரை ாக, அவரது உடலில் எச்ெில் துப்புவது, அவறர உறைப் து, 

அவதூைாக நடத்துவது வ ான்ை எறையும் பெய்யும் டி அவர் உங்களுக்கு 
உத்ைரவிடலாம், வ லும் நீங்கள் ையக்க ின்ைி அத்ைறகய உத்ைரவுகளுக்குக் 
கீழ்ப் டிய வவண்டும். 

 ா ா அவரது ைறலறய உங்கள் காலடியில் றவக்கலாம் அல்லது 
உங்கள் கால்கறளக் கழுவலாம், வ லும் அவர் இதுவ ான்ை பெயல்களில் 
ஈடு ட்டால் நீங்கள் எைிர்க்கவவா, ையங்கவவா, உைர்ச்ெிகறள பவளிப் டுத்ைவவா 
கூடாது. இத்ைறகய எைிர் ாராை நிகழ்வுகளில் ஏவைனும் ஒரு ெிைிய அளவிலான 
ஆட்வெ றன, ையக்கம் அல்லது உைர்ச்ெிறய பவளிப் டுத்தும் ெம் வம் 
நிகழ்ந்ைால், அவர் உங்கறள அவரிட ிருந்து பவளிவய அனுப் லாம். 
முடிவுறர:       

 இந்தத் தகவல்களின் பட்டியலில் குைிப்பி ப்பட்  ஒவ்மவாரு 
நிபந்தகனயும், நக முகை விதிகளும் பாபாவு ன் வர முடிவு மெய்யும் 
அகனவகரயும் முழுக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள க்குவதாக இருந்தாலும், பாபா 
எந்த உத்தரவுக்கும், நிபந்தகனக்கும் கட்டுப்ப  டவண்டிய கட் ாயம் இல்கல 
என்பது ெட்டுெல்லாெல், எல்லா டநரத்திலும் எந்த ஒரு கட் களகயயும் 
வழங்க அவருக்கு முழு உரிகெ உண்டு என்பகதத் மதளிவாகப் புரிந்து 
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மகாள்ள டவண்டும்; டெலும், எந்த உத்தரவும் ொைலாம், நிபந்தகனகளில் 
ஏடதனும் அல்லது அகனத்தும் ரத்து மெய்யப்ப லாம்.  

எவ்வாைாயினும்,  ா ா, சுைந்ைிர ாக இல்றல என் து  ட்டு ல்லா ல், 

வவண்டுப ன்வை ைன்றனத் ைாவன  ிறைத்துக் பகாள்ளும் ஒவர விஷயம், 

வ ற்கூைிய நி ந்ைறனகளின்  ட்டியலில் முைலாவைாக இடம்ப றுவது - 
 ா ாவுடன் புது வாழ்வில் இறையும் ஒவ்பவாருவரும் அறை, ெற்றும் ைளராை 
உறுைியுடன் எடுத்துக் பகாள்ள வவண்டும்; எந்ை விை ான நன்ற றயயும் ப ை 
முடியாது, வ லும் அவர்கள் எல்லாவிை ான ஏ ாற்ைம்  ற்றும் இடர் ாடுகறள 
எைிர்பகாள்ளத் ையாராக இருக்க வவண்டும். இந்ை நிறலப் ாடு எக்காலத்ைிற்கும் 
நிறலத்து நிற்கும்,  ா ாவால் ஒருவ ாதும்  ாற்ைப் டவவா, அழிக்கவவா 
முடியாது. 

அதுெட்டுெல்லாெல், பாபா, தம்மு ன் வருபவர்களில் எவருக்கும் 
க வுளின் முன்னால் நிகழும் எந்தமவாரு விகளவுகளுக்கும் தனிப்பட்  
மபாறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கும் எந்த உத்தரகவயும் வழங்க ொட் ார் என்பது 
முற்ைிலும் மதளிவாக இருக்க டவண்டும். எனடவ, நீங்கள் பாபாவு ன் மெல்ல 
முடிமவடுத்தால், ஒவ்மவாரு விகளவுகளுக்கும் க வுளின் முன்னால் உள்ள 
மபாறுப்பு முழுவதுொக உங்ககள, அதாவது உங்ககள ெட்டுடெ 
ொர்ந்துள்ளது என்பகதயும், இந்தப் மபாறுப்கப ொற்ைடவா அல்லது ரத்து 
மெய்யடவா பாபா ஒருடபாதும் கட் களயி  ொட் ார் என்பகதயும் நீங்கள் 
உறுதி மெய்ய டவண்டும். 

 ா ாவின் இந்ை முழுற யான சுைந்ைிரத்றை, நீங்கள் எந்ை வநரத்ைிலும் 
ெில நி ந்ைறனகள் அல்லது உத்ைரவுகறள  ாற்ைவவா அல்லது ரத்து 
பெய்யவவா அவரிடம் வகட்கலாம் என் ைற்கான  றைமுக அைிகுைியாக நீங்கள் 
புரிந்து பகாள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. எனவவ,  ா ாவுடன் நீங்கள் பெல்வைாக 
முடிபவடுத்ை  ின்பு,  ா ாவின் சுைந்ைிரத்றை நியாய ற்ை முறையில் 
 யன் டுத்ைிக் பகாண்டு, ஏவைனும் நி ந்ைறனகறள அல்லது உத்ைரவுகறள 
 ாற்ை அல்லது ரத்து பெய்யச் பொல்வைானால், அது, அவருடன் வருவைற்கான 
உங்கள் முடிறவ, உங்கள்  னறை  ாற்ைிக்பகாள்வைற்குச் ெ ம் என் றைத் 
பைளிவாகப் புரிந்து பகாள்ளுங்கள். 

இந்தத் தகவல்களின் பட்டியகல நீங்கள் ெிகவும் கவனொகப் படித்து, 

ஒவ்மவான்கையும் உங்கள் மொந்த சூழ்நிகலகளுக்குப் பயன்படுத்தி, 
டநர்கெயான, மதளிவான, ெந்டதகத்திற்கு இ ெில்லாத முடிகவ எடுக்க 
டவண்டும்; இது உண்கெயான ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்கல’ என்பகதத் தவிர 
டவறு எதுவும் இல்கல. 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "கடவுளின் முன்னால் 
உறுைிப ாழி எடுத்துக்பகாண்ட  ிைகு, நி ந்ைறனகளின் நகல் அறனவருக்கும் 
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வழங்கப் டும்; அவற்றை கவன ாகப்  டித்து, முழுற யாக ெிந்ைித்து, நீங்கள் 
'ஆம்' அல்லது 'இல்றல' என்ை  ைிறல எழுைி, சுற்ைைிக்றகயின் கறடெி  க்கத்ைில் 
றகபயழுத்ைிட்டு, நான்கு  ைி வநரத்ைிற்குள் நகறலத் ைிருப் ி அனுப் வும். 
ஆங்கிலம் பைரியாைவர்களுக்கு  ராட்டி ப ாழியில் நகல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

பாபா எடுத்துகரத்த, ‘தனக்கும் தனது வட் த்து உறுப்பினர்களுக்கும், 

பகழய ெற்றும் புதிய வாழ்க்கக முகையின் முடிவு ெற்றும் ஆரம்பம் 
மதா ர்பான அவரது கக ெி பிரொணம்’ மதா ர்ந்து வாெிக்கப்பட் து. 
முன்ூடட்டிடய எழுத்துப்பலகக வழியாக எடுத்துகரக்கப்பட்  இந்தப் 
பிரொணம் இப்டபாது பாபா, கெககயால் மதரிவித்த அடுத்த கணடெ  ாக் ர் 
 ானால் வாெிக்கப்பட் து. பாபா, முதன்முகையாக நாற்காலியிலிருந்து 
எழுந்து, சுவகர டநாக்கி, ெண் லிக்கு முதுகு பக்கத்கதக் காட்டி நின்ை 
டவகளயில்,  ாக் ர்  ான் வாெித்த பிரொணம் கீழ்வருொறு: 

முழுமுைற் கடவுறள,  ர ாத் ா என அைிந்து உைர்ந்ைவர்கள்,  ற்றும் 
இறை நம் ிக்றக உள்ளவர்கள், அவர் எங்கும் வியா ித்ைிருப் வர், எல்லாம் 
அைிந்ைவர், எல்லாம் வல்லவர், அன் ானவர், கருறையுள்ளவர் என்று 
நம்பு வர்கள் - இந்ை அளவிறுைியற்ை வாழ்வுக்கு முன்னால்,  ா ா, அவர்  ற்றும் 
 ண்டலியின் ொர் ாக,  ாவங்கள் எனப் டும் அறனத்து  ன, உடல்  ற்றும் 
ைார் ீக  லவனீங்களுக்கும், அறனத்து ப ாய்கள், ைவைான தூய்ற யற்ை, சுயநல 
பெயல்களுக்கும்  ன்னிப்புக் வகாருகிைார். 

எப்மபாழுதும் இருந்த, எப்மபாழுதும் இருக்கிை, எப்மபாழுதும் 
இருக்கப்டபாகிை, எல்கலயில்லா க வுள் முன்னிகலயில், பாபா, இன்று ‘புது 
வாழ்கவ’ உறுதியாக முடிவு மெய்து, அவரும், அவரு ன் மெல்லும் 
‘டதாழர்’களும் 1949, அக்ட ாபர் 16 முதல், புது வாழ்வில் அடிமயடுத்து கவத்து, 
இறுதிவகர வழிந த்தப்படுகிைார்கள். இந்தப் ‘புது வாழ்வு’, நிபந்தகனகள் 
அ ங்கிய சுற்ைைிக்கக, பாபாவால் கட் களயி ப்பட்  அகனத்கதயும் 
அடிப்பக யாகக் மகாண் து; டெலும், பாபா ‘புது வாழ்வில்’ தனது 
டதாழர்ககளப் டபாலடவ, தானும் உறுதியாகவும் நிகலயாகவும் நிற்கும்படி 
க வுகளக் டகட்டுக்மகாள்கிைார். 

அப்வ ாது  ா ா, "எனது முடிவும், இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முடிவும், 

ொற்ை முடியாததாகவும், எல்லா காலங்களுக்கும் கட்டுப்ப க்ூடடியதாகவும் 
இருக்கும். அகத 100 ெதவிகித தவீிரத்து ன் முடிமவடுக்காவிடில், 

விகளவுககள ெந்திக்க டநரிடும்" என்று எச்ெரித்ைார். 
நி ந்ைறனகள் வழங்கப் டாை ந ர்கள், அைற்குப்  ிைகு ைீர் ானிக்கப் ட்ட 

ஏற் ாடுகறள நிறைவவற்றுவைற்காக, ைனிப் ட்ட ெத்ைியப் ிர ாைம் பெய்து 
பகாள்ளப் ட்டனர்; இைில் ெிது, ஜங்க்வள  ாஸ்டர், ஜ ைார் ஆகிவயார் அடங்குவர். 
 ஸ்துகளில் அலி ஷா, முக து இருவரும் ெிதுவின்  ாதுகாப் ிலும், ஏற்கனவவ 
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குைிப் ிட்ட டி, வ ல் றலயில் ைங்கியிருக்கும் ப ண் ைிகளின் அறனத்து 
வைறவகறள ஜங்க்வள  ாஸ்டரின் கண்காைிப் ிலும், ஜ ைார் வ ல் றலயில் 
இரவு காவலராகவும் இருந்ைனர். 

 ா ா,  ைிய உைவுக்காகக் கூட்டத்றைக் கறலக்க அனு ைித்ைாலும், 

நி ந்ைறனகளின் சுற்ைைிக்றகறய அறடயப் ப ற்ைவர்களிட ிருந்து  ைில்கள் 
அவர் றககளுக்கு வரும்வறர உண்ைப்வ ாவைில்றல என்று கூைினார். 

இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குள் அறனத்து  ைில்களும்  ா ாவின் றககளில் 
வந்து வெர்ந்ைன. அவற்ைில் ெில ஆச்ெரியங்கள் காத்ைிருந்ைன. ப ஹர்  ா ா, 

அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் கவனிக்கும் ப ாறுப் ாளராக நிய ிக்க விரும் ிய 
ஜால் வகரவாலா, நி ந்ைறனகளின் நகலில் ‘ஆம்’ என்று குைிப் ிட்டிருந்ைார்.  ா ா, 

உைவு உண்ைச் பெல்லும் முன்னர் இந்ைத் ைவறை ெரி பெய்ய முற் ட்ட 
வவறளயில், ஜால்,  ா ாவின் விருப் த்றை ஏற்றுக்பகாண்டு, ஒரு ெிைப்பு 
 ிரார்த்ைறனக்குப்  ின்னர், அவர் ைற்வ ாறைய  ைிறயத் பைாடர 
விடுவிக்கப் ட்டார். 

‘இல்றல’ என்ை  ாைிரியின் முடிவும்  ா ாறவ ஆச்ெரியத்ைில் 
ஆழ்த்ைியது;  ண்டலியும் ஆச்ெரிய றடந்ைனர்.  ாைிரி ைனது 
ெகிப்புத்ைன்ற யின் வரம்ற  எட்டிவிட்டைாக ெிலர் கருைினர், வ லும், ‘புது 
வாழ்வில்’ இறைவது அவர்  ீது ப ரும் சுற யாக இருக்கும் என் றை  ாைிரி 
உைர்ந்ைார். ப ஹர்வான் பஜஸவாலா விளக்கியது வ ால, " ாைிரி ைனது  றழய 
நாட்களில்  ா ாவுடன் இதுவ ான்ை  ல 'புைிய வாழ்க்றககறளக்’ கடந்து 
பென்ைார், வ லும் வரவிருக்கும் ெிர ங்கறள அவர் அைிந்ைிருந்ைார்; எனவவ 
 ா ாறவ  கிழ்விக்க முடியாது என்று அவர் உைர்ந்ைிருக்கலாம். அவருக்குச் 
சுற யாக இருப் றை விட 'இல்றல' என்று பொல்வவை ெிைந்ைது. 
எப் டியிருந்ைாலும்,  ாைிரி 'இல்றல' என்று பொன்னது  ா ா உட் ட 
அறனவருக்கும் ப ரும் ஆச்ெரியத்றை விறளவித்ைது.  ா ா அறனத்தும் 
அைிந்ைவர் ஆறகயால், நிகழவிருப் து அவருக்குத் பைரிந்ைிருந்தும், ந து 
நிறலயில் இருந்து, அவர் ஆச்ெரியம், ெற்று ஏ ாற்ைம் இரண்றடயும் 
பவளிப் டுத்ைினார்." 

 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நான், பாதிரி என்னு ன் வருவகத 
விரும்பிடனன், அவரது எதிர்ெகையான பதில் என்கன 
டவதகனக்குள்ளாக்கியது. ஆனால் அடத டநரத்தில் மெஹராபாத்தின் நான்கு 
தூண்களில் பாதிரியும் ஒன்று என்பதால் நான் ெகிழ்ச்ெியக கிடைன்; இதர 
மூன்று தூண்களும் (மபண்டு , விஷ்ணு, ஆதி ெனீியர்) என்னு ன் 
வருகின்ைனர்; ஒரு டவகள அவர்களும் கீடழ 'விழுந்துவிட் ால்’ 
( றைந்துவ ானால்), குகைந்தபட்ெம் ஒருவராவது நின்று மகாண்டிருப்பார்!"
  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ா ா,  ாைிரி எறைச் பெய்ய வவண்டுப ன 
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விரும் ினாவரா அறைவய அவர் பெய்ைைாகத் பைரிவித்ைார். ப ஹரா ாத் 
நிலத்றை கவனித்துக் பகாள்வைற்காக, அங்வகவய இருக்கு ாறு  ா ா அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். "இது குருநாைரால் நடத்ைப் ட்ட ஒரு ைிட்ட ிட்ட நாடகம்" 
என்று  ாைிரி பவளிப் டுத்ைினார். "( ா ா) என்றன, நிகழ்ச்ெிக்கு முன்னவர 
அறழத்து, நான் என்ன பொல்ல வவண்டும், என்ன பெய்ய வவண்டும் என் றைத் 
ைனிப் ட்ட முறையில் என்னிடம் கூைினார். ைக்க வநரத்ைில், அவர் 
வகட்டுக்பகாண்டைற்கு இைங்க நானும் நடித்வைன், எனது  ாகத்றைச் பெய்து 
முடித்வைன், அவ்வளவுைான்." 

‘இல்றல’ என்று எழுைிய காவடக்கர், டாக்டர் வைஷ்முக் வ லும் அவை 
வறகறயச் வெர்ந்ை  ிை அன் ர்கறளக் குைிப் ிட்டு  ா ா, "க வுள் காட க்ககர 
எப்டபாதும் என் இதயத்தில் கவத்திருக்கட்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். டாக்டர் 
வைஷ்முக்றகப்  ற்ைிக் கூறுறகயில் அவர், "டதஷ்முக் எப்டபாதும் என் 
இகணபிரியா அன்பராக இருப்பார்" என்ைார். 

 ால் நாத்து, குருதுவாடிறயச் வெர்ந்ை  ள்ளி ஆெிரியர், ‘ஆம்’ என்று 
 ைிலளித்ைவர்களில் அவரும் ஒருவர். ப ஹர்  ா ாவுடன் பெல்வைற்காக,  ால் 
நாத்து, ைனது வவறலறய விட்டுவிட முடிவு பெய்ைிருந்ைார்; ஆனால் அவர் 
காெவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டிருந்ைைால், உடல்நலக் கண்வைாட்டத்ைில், 

கடுற யான இடர் ாடுகள் நிறைந்ை வாழ்க்றகக்கு உடல் இைங்கிவர 
வாய் ில்றல என் ைால் அவர் ைனது முடிவிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்டார். 

 ண்வடா ா வைஷ்முக்கும் (ப ஹரா ாத்ைில் ஆரம் கால ஆெிரியர்களில் 
ஒருவர்) ‘ஆம்’ என்று  ைிலளித்ைிருந்ைார், ஆனால் அவர் ஒரு ப ரிய 
குடும் த்ைிற்குப் ப ாறுப் ாளராக இருந்ைைால், பவளியிலிருந்து அறைப்  ரா ரிக்க 
எந்ை ஏற் ாடும் பெய்ய முடியாை நிறலயில்  ண்வடா ாவின் ப யரும் 
நீக்கப் ட்டது. 

ெகன் ‘ஆம்’ என்று  ைிலளித்ைறை அைிந்ை அவரது  றனவி கண்கலங்கி 
அழத் பைாடங்கினார்;  ா ாவிடம் இறைத் பைரிவித்ைவ ாது அவரும் 
விடுவிக்கப் ட்டார். ஆனால்,  ா ாவுடன் பெல்லமுடியாை  ட்ெத்ைில், ெகனிடம், 

யாெித்துக் கிறடக்கும் உைறவ  ட்டும் உண்ணும் டி முைலில் 
கட்டறளயிட்டார்;  ின்னர் அவறர  ீண்டும் ப ஹரா ாத்துக்குச் பெல்லு ாறு 
அைிவுறுத்ைி, அவருக்கு ஒரு ெிைிய உைவித்பைாறகறய வழங்கி, வ லும், 

பவளிவய ஏவைனும்  ைிபுரிந்து அறைத் துறை வரு ான ாக 
றவத்துக்பகாள்ளலாம் எனக் கூைினார்.  

கூட்டத்ைின் முைல் நாளான ஆகஸ்ட் 15 அன்று கிஷன் ஸிங் 
ப ஹரா ாத் வந்ைிருந்ைார். அடுத்ை நாள்  ா ா அவறர ெந்ைித்து, கிஷன் 
ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில், ஐந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவறர  ீண்டும் 
டில்லிக்குத் ைிரும்  அனுப் ினார். பைாடர்ந்து, 31ஆம் நாள் கூட்டத்ைில் கலந்து 
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பகாள்ளு ாறு கிஷனுக்கு அறழப்பு விடுக்கப் ட்டது. அவரும் ‘ஆம்’ என்று 
 ைிலளித்ைாலும், அவர் வடீு ைிரும் ிய வவறளயில், அவரால் ‘புது வாழ்வில்’ 
 யைம் பெய்ய முடியாை அளவுக்கு,  ல ெிர ங்கறள எைிர்பகாண்டார். அவர் 
ஒரு ொட்ெியாக நீைி ன்ைத்ைில் ஆஜராக வவண்டிய நிர் ந்ைத்றை  ா ாவிடம் 
பைரிவித்ை வ ாது,  ா ா அவருக்கு இந்ைத் பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: 
"உங்கள் கடிதத்கதக் கருத்தில் மகாண்டு, நான் உங்ககள ென்னித்து, உங்கள் 
'ஆம்' எனும் வாக்குறுதியிலிருந்து உங்ககள விடுவித்து, கண்டிப்பாக நீங்கள் 
வடீ்டிடலடய இருப்பகத நான் விரும்புகிடைன். என்னு னான உங்கள் 
ஆன்ெீக மதா ர்பு முன்பு டபாலடவ இருக்கும் என்று உறுதியாக நம்பலாம்." 

அறனத்து  ைில்கறளயும் ஆய்வு பெய்ை  ின்னர், உறுப் ினர்கள் மூன்று 
குழுக்களாக  ிரிக்கப் ட்டனர்: 

‘ஆம்’ என்று பதிலளித்தவர்கள் -  ா ாவின் ‘புது வாழ்வில்’ அவருடன் 
பெல்ல இருந்ைவர்கள். 

‘இல்கல’ என்று பதிலளித்தவர்கள் -  ா ாவுடன் பெல்லா ல் அவரவர் 
 றழய வாழ்க்றகறயத் பைாடர்ந்து வாழ வவண்டும் என் து  ா ாவின் 
ப ாதுவான அைிவுறுத்ைலாகும். 

‘ஏற்பாட்டு’க் குழுவினர் -  ா ாறவ நிைி ரீைியாகச் 
ொர்ந்ைிருப் வர்களுக்கான முைன்ற யான நறடமுறை ஏற் ாடுகறள கவனிக்க 
அவரால் நிய ிக்கப் ட்ட ஐந்து ந ர்கள். இருப் ினும்,  ிற் ாடு,  ா ா இைர 
வவறலகளுக்கான அைிவுறரகறள வழங்கியவ ாது, அறையும் அவர்கள் 
உண்ற யாகச் பெய்ைனர். ஸவராஷ், நரி ன், ப ஹர்ஜி, ராம்ஜூ, ஜால் வகரவாலா 
ஆகிவயார் அடங்கிய குழுவில், ஸவக் ை ானியா உைவியாளராகப் 
 ைியாற்ைினார். 

‘ஆம்’ என்று  ைிலளித்ைவர்கள், அக்வடா ர் 1 முைல் 5 வறர 
ப ஹரா ாத்ைில் இருக்க வவண்டும் என்றும், ை து முந்றைய வாழ்க்றக, 

குடும் ம்  ற்றும் விவகாரங்களிலிருந்து முழுற யாக விடு டத் ையாராக 
இருக்க வவண்டும் என்றும் பைரிவிக்கப் ட்டது. 

ஒரு ெிலர்  ா ாவிட ிருந்து குைிப் ிட்ட அைிவுறரகறள 
அறடயப்ப ற்ைனர். அவர்களில் ஒருவர்  ா ாவின் முன்னாள் இரவு  ாதுகாவலர் 
கிருஷ்ைா நாயர். கிருஷ்ைா, நவம் ர் 1947 முைல் பைன்னிந்ைியாவில் வாழ்ந்து 
வந்ை அவர்,  ீண்டும்  ா ாவுடன் இறைய விரும் ி ப ஹரா ாத் வந்ைார். 

கிருஷ்ைா, ‘ ா ாவுடன் ‘புது வாழ்வில்’ பெல்லும் ந ர்களில் ஒருவராக 
ஏன் ைன்றனச் வெர்க்கவில்றல’ என்று வகட்டவ ாது,  ா ா அவருக்கு 
விளக்கினார், "நீங்கள் புது வாழ்கவப் பற்ைி கவகலப்ப  டவண் ாம்." 
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அைற்கு  ைிலாக,  ா ா அவருக்கு ஒரு விவெஷ உத்ைரறவ வழங்கினார். 
நாடு முழுவதும் உள்ள இந்து, முஸ்லிம், பஸாராஸ்ட்ரியன், கிைிஸ்ைவம் ஆகிய 
அறனத்து  ைங்களின் புகழ் வாய்ந்ை வகாயில்கள், புனிைத் ைலங்களுக்கு, இந்ைியா 
முழுவதும் யாத்ைிறர வ ற்பகாள்ளு ாறு கிருஷ்ைாவுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
அந்ைப் புனிை ஸ்ைலங்களில் ைறல வைங்கி, ‘ப ஹர்  ா ா’ என்ை வார்த்றைறய 
உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா, விஷ்ணுறவ அறழத்து, கிருஷ்ைாவின் 
பெலவுக்காக ரூ.2,000 வழங்கக் கூைினார். கிருஷ்ைா, ப னாரஸ் நகரில் ைனது 
யாத்ைிறரறயத் பைாடங்கி, அறை முடிக்க கிட்டத்ைட்ட ஏழறர  ாைங்கள் ஆனது. 

இைற்கிறடயில், ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு, 

கிருஷ்ைாவுக்கு, ைனது  றனவி ஒரு  கறன ஈன்பைடுத்ைைாகத் பைரிவிக்கும் 
கடிைம் ஒன்று வந்ைது. அவர் அந்ைக் கடிைத்றைப்  டித்துக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், ப ஹர்  ா ா அங்கு வந்து, என்ன பெய்ைி என்று வகட்க, கிருஷ்ைா, 

 ா ாவிடம் நடந்ைறைக் கூைினார்; கடிைத்றைப்  ற்ைி யாரிடமும் பொல்ல 
வவண்டாம் என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார். (முன்பு, 1946ஆம் ஆண்டில்,  ா ா, 

கிருஷ்ைாவுக்குத் ைனது ைிரு ைத்றைப்  ற்ைி எந்ை ஒரு  ண்டலியிடமும் 
பொல்லக் கூடாது என்று கட்டறளயிட்டிருந்ைார்.) அறைத் பைாடர்ந்து, 

அறனவரும் அன்று  ண்ட த்ைில் கூடியதும்,  ா ா, கிருஷ்ைாறவ அறழத்து 
அறனவர் முன்னிறலயிலும் அவரிடம், "உங்கள் ெகனவியும் ெகனும் எப்படி 
இருக்கிைார்கள்?" என வினவினார்.  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம், ‘அப்வ ாது’ அவரது 

ைிரு ைத்றையும், ‘இப்வ ாது’  கன்  ிைந்ைறையும் ரகெிய ாக றவக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைியைால், அவருறடய ைிரு ைம்  ற்றும்  கன்  ிைந்ை பெய்ைிறயக் 
வகட்டு  ண்டலி ஆச்ெரிய றடந்ைனர். 

டாக்டர் கனி உடவன, " ா ா, நீங்கள் இங்வக என்ன அற்புைத்றை 
நிகழ்த்துகிைரீ்கள்?  றனவி இல்லா ல் கிருஷ்ைாவுக்கு ஒரு  கன் 
 ிைக்கிைான்?" என்று வகட்டார்.     

 பைாடர்ந்து  ா ா, விஷ்ணுவிடம் 1942ஆம் வருடத்ைில் "நான் திருெணம் 
மெய்து மகாள்ள ொட்ட ன்" என்று உறுைியளித்து, கிருஷ்ைா ைனது உைிரத்ைால் 
எழுைிய குைிப்ற  எடுத்து வரச் பொன்னார். அந்ைக் குைிப்ற க் கண்டு ிடிக்க 
விஷ்ணுவுக்கு முக்கால்  ைி வநரம்  ிடித்ைது.  ா ா அறைக் றகயில் தூக்கிப் 
 ிடித்துக் கூைினார், "இந்த அடயாக்கியன் திருெணம் மெய்து மகாள்ள 
ொட்ட ன் என்று எனக்குச் ெவால் விட் ான்! இப்டபாது திருெணொகி ஒரு 
ெகனும் இருக்கிைான்!" 

டாக்டர் நீலு குறுக்கிட்டு, " ா ா, கிருஷ்ைா எங்களுக்கு, ெிைப்பு விருந்து 
எதுவும் வழங்கா ல், எங்கள் முதுகுக்குப்  ின்னால் ைிரு ைம் பெய்து 
பகாண்டார். எங்களுக்கு விருந்து வவண்டும்!" என்ைார். 
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அைற்கு  ா ா, "என்கனப் பார்க்காதீர்கள்! திருெணம் மெய்து 
மகாண் வன் நான் அல்ல. உங்களுக்கு விருந்து மகாடுக்க டவண்டியது 
கிருஷ்ணா" என்று வவடிக்றகயாகப்  ைிலளித்ைார். இருப் ினும், கிருஷ்ைாவிடம் 
 ைம் இல்லாைைால்,  ா ா அறனவருக்கும் சுறவயான ‘ ாசுந்ைி’ வாங்கி 
வரச்பொல்லி வழங்கினார். 

1949, ஆகஸ்ட்  ாை இறுைி வறர, அவர்கள் எங்குச் பெல்ல இருக்கிைார்கள் 
என்று ைனக்குத் பைரியாது என  ா ா குைிப் ிட்டிருந்ைார். ஆனால் 1949, பெப்டம் ர் 
1 வியாழன் அன்று,  ா ா ைனது ைிட்டங்கறளப்  ற்ைிய விவரங்கறள 
பவளிப் டுத்ைத் பைாடங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா, வட இந்ைியாவில் ரிஷிடகஷ் அருவக உறடற றயக் 
றகயகப் டுத்ைத் பைாடங்கிய விஷயத்றை முைலாவைாகக் குைிப் ிட்டு, ஏழு 
வருடங்களாக  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்ை, படல்லிறயச் வெர்ந்ை டகக்கி 
டதொய் என் வருக்கு இந்ைப் ப ாறுப்ற  வழங்கியிருந்ைார். இந்ை விவகாரம் 
குைித்து ஆவலாெிக்க கடந்ை 9ஆம் வைைி வகக்கி ப ஹராஸாத்துக்கு 
அறழக்கப் ட்டார்.  ா ாவுடன் 'புது வாழ்வில்' பெல்ல முடியாை, அைிக வயதும் 
 லவனீமு ான றகக்வகா ாத், அக்வடா ர் முைல் நிலம் வாங்கப் டும் வறர 
வகக்கியுடன் ைங்கி,  ின்னர் அந்ை நிலத்ைில் குடியிருந்து,  ா ாவின் 
வருறகக்காகக் காத்ைிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

வட இந்ைியாவில் அற ந்ை இந்ை இடவ  ைனது எைிர்கால ‘ஆதரவற்ை 
வாழ்வின்’ (LIFE OF HELPLESSNESS) ற ய ாக இருக்கும் என்று  ா ா கூைினார். 
ரிஷிவகஷுக்கு அருகில் அற ந்ை நிலத்றை, ‘புது வாழ்வு’க்கு ‘ஆம்’ என்று 
கூைியவர்களில் எவவரனும் ஒருவர் அல்லது இருவரின் ப யரில் வாங்கும்வ ாது, 

ெட்டப்பூர்வ ான  த்ைிரத்ைின் கீழ், இறுைியில்,  ா ா அல்லது  ண்டலிக்குச் 
பொந்ைம் ஆகாை முறையில் நிலத்றைக் றகயகப் டுத்தும் ைிட்டம் ஒன்றை 
வகுக்கும் டி ராம்ஜூ, டாக்வகஃ ால்கர் இருவருக்கும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
 ‘புது வாழ்வின்’ புைிய ற யத்றை, நறடப் யை ாக 1950 நவம் ர் 
 ாைத்ைிற்குப்  ிைகு பென்ைறடயக் கூடாது. இருப் ினும், வடக்கு வநாக்கிப் 
புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா கூைினார், "நான் முதலில் அக்ட ாபர் 16 அன்று 
அகனத்து ‘ஆம்’ ெண் லியு ன் ஔரங்காபாத்கத டநாக்கி அணிவகுத்து, 

தளரா நக கய டெற்மகாள்டவன். குல்தாபாத், கபட் ான் ஆகிய இ ங்களில் 
இரண் கர ொதங்கள் தங்கத் தீர்ொனித்துள்டளன். ொய்பாபா தனது ஆன்ெீக 
வாழ்க்கககய மதா ங்கிய இ ம் குல்தாபாத்.” 

ஆனால் அைற்குப்  ிைகு  ா ா, குல்ைா ாத் பெல்வது குைித்ை எண்ைத்றை 
 ாற்ைி,  ைிலாக அஹ துநகரிலிருந்து ‘டகாட்நதி’ வறர நடந்து பென்று, 

அங்கிருந்து வ ருந்ைில் மபல்காவ்ம் பெல்லவும், விஷ்ணுவின் உைவினர்களின் 
நிலத்ைில் ைங்கவும் முடிவு பெய்ைார். 
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ப ல்காவ் ில் உள்ள உறடற ப்  ற்ைி  ா ா கூறுறகயில், "இந்த 
நிலத்தில் ஏற்கனடவ ஒரு ெிைிய வடீு உள்ளது, அதில் மபண் ெண் லி தங்க 
முடியும், ெீதமுள்ள இ ம் ஆண் ெண் லி வாகனக் ூடகரயாக கவத்து 
வாழப்டபாதுொனது. சுகவயான குடிநீகரக் மகாண்  நல்ல கிணறு. 
என்னு ன் வருபவர்களுக்கு எதிர்கால நிகழ்வான ‘டெகவ’, ‘உணவுக்காக 
யாெித்தல்’, ‘ஆதரவற்ை நிகல’ டபான்ை சூழ்நிகலகளில், தம்கெத் தாடெ 
பழக்கப்படுத்திக் மகாள்ளும் வாய்ப்கபயும் மபல்காவ்ம் எனக்கு வழங்கும்." 

எருதுகளால் இயங்கச் பெய்யும் நான்கு ெக்கர ‘ூடண்டுவண்டி’ (CARAVAN) 
ஒன்றை உருவாக்கி, அறை டிெம் ர் 15ஆம் வைைிக்குள் ப ல்காவ் ிற்கு எடுத்து 

வரு ாறு  ா ா,  ாைிரிக்கு அைிவுறுத்ைினார். நான்கு ப ண்  ண்டலி வடக்கு 
வநாக்கி கால் நறடயாகப்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், அது குறைந்ை ட்ெ 
 ாதுகாப்ற  வழங்கும். 

கறடெியாக நடந்ை கூட்டத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, ஆண்  ண்டலிறய 
எச்ெரிக்றகயாக இருந்து, எல்லா நி ந்ைறனகறளயும்  ின் ற்று ாறு பைாடர்ந்து 
வலியுறுத்ைிக் கூைினார். 

வ லும் விளக்க ளித்து அவர் கூைியைாவது: 
அக்ட ாபர் 15ஆம் டததிக்குப் பிைகு, நிபந்தகனககள 

நக முகைப்படுத்துவது மதா ங்கும். என்னால் இயன்ைவகர உங்களுக்கு 
உதவ முயற்ெிக்கிடைன், இதன்மூலம் நீங்கள் அகனவரும் இறுதிவகர 
என்கனப் பற்ைிக்மகாண்டிருக்க முடியும். எந்த விதொன டொதகனகள் 
பற்ைிய டகள்விக்கும் முற்ைிலும் இ ம் இல்கல. இத்தகன வரு ங்கள் 
என்னு ன் இருந்த உங்ககளச் டொதிக்க இன்னும் என்ன இருக்கிைது? ‘புது 
வாழ்வு’ ெிகவும் கஷ் ொகவும், கடினொனதாகவும், வருந்தி 
மெய்யடவண்டியதாகவும், ெில விஷயங்களில் டபரி கர விகளவிப்பதாகவும் 
இருக்கும் என்பது உண்கெ. 

எவரும் என்கன விட்டுப் பிரிந்து மெல்ல டவண்டிய சூழ்நிகலகய 
நான் டவண்டுமென்டை உருவாக்குடவன் என்று நிகனப்பது முட் ாள்தனம். 
நான் ஏன் அகத மெய்ய டவண்டும்? உதாரணொக, நான் டெற்கத்திய 
நாடுகளுக்குச் மென்று, அங்கு எனக்காக ஒரு குைிப்பிட்  பணிகயச் 
மெய்யுொறு  ானி ம் எளிதாகக் டகட்டிருக்கலாம், அகதச் மெய்வதில் அவர் 
அதிருப்தி அக ய எந்தக் காரணமும் இல்கல. 

ஒருமுகை நாம் ‘புது வாழ்கவ’த் மதா ங்கினால், ஒவ்மவாருவரும் 
அவரவர் பலவனீங்ககளக் கண்காணித்து, கட்டுப்படுத்த டவண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கும் விதத்தில், நிபந்தகனகளுக்கு ஏற்ப, கட்டுப்படுத்தாவிட் ால் 
விகளவுககள ெந்திக்க டவண்டியிருக்கும். நான் யாருக்காகவும் எந்த 
வககயிலும் மபாறுப்டபற்க ொட்ட ன் என்று ஏற்கனடவ மதளிவாகக் 
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ூடைியிருந்தாலும், ‘ஆம்’ என்று இணக்கம் மதரிவித்தவர்கள் ('ஆொம்' குழு), 
இறுதிவகர என்னு ன் இருக்க டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன்; 

அவர்களுக்கு உறுதியான உதவியாக இருக்கும் டநாக்கத்தில் மபல்காவ்ெில் 
முதல் இரண் கர ொதங்கள் தங்கியிருப்பது, டதாழர்களின் முழுகெயான 
துைவு வாழ்க்ககயின் இறுதி டநாக்கத்திற்கான ஆரம்ப பயிற்ெி கெயொகத் 
திகழும். 

காக்கா  ாரியா ைனது றகவெம் ெிைிது  ைத்றை எடுத்துச் பெல்வறைப் 
 ற்ைி விவாைித்ைவ ாது,  ா ா பைளிவு ட விளக்கினார்: 

நெது 'புது வாழ்வு' குழுவில் இருக்கும் வாய்டபொ விலங்குகளுக்கு 
டவண்டிய ஏற்பாடுககளச் மெய்ய டவண்டும்; எனடவ 1950, ெனவரி 1ஆம் 
நாளுக்குப் பின்னர், விலங்குகளுக்குத் தீவனம் ெற்றும் ூடண்டுவண்டிக்கு 
முற்ைிலும் தவிர்க்க முடியாத பழுது பார்க்கும் மெலவுககளத் தவிர, எந்த 
சூழ்நிகலயிலும், காக்கா எவருக்காகவும் ஒரு நயாகபொ ூட  மெலவழிக்க 
டவண்டும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கக்ூட ாது.  

இந்ைத் ைீவிர ான சூழ்நிறலயிலும்,  ா ா, ைனது வழக்க ான 
இனிற யுடன் கூடிய  னநிறலயில் இருந்ைார்; நறகச்சுறவகள்  ற்றும் 
கறைகறளக் வகட்டு  கிழ்ந்ைார்; வ லும் இறடபவளி வநரங்களில் உள்ளரங்கு 
விறளயாட்டுகள்  ற்றும் 'ஏழு ஓடுகள்' விறளயாட்டுகளில்  ங்பகடுத்ைார். ஒரு 
கட்டத்ைில், ெில நறகச்சுறவ துணுக்குகறளக் வகட்டு ெிரித்ை  ா ா, "க வுளுக்கு 
நன்ைி, நம்ொல் இன்னும் ெிரிக்க முடிகிைது!" என்ைார்.  

பெப்டம் ர்  ாைம் முழுவதும், விவாைங்கள் பைாடர்ந்ைன  ற்றும் 
ைிட்டங்கள் முடிவு பெய்யப் ட்டன. எல்லா ஏற் ாடுகறளயும் நிறைவு 
பெய்வைற்கும், ‘ஆ ாம் குழு’வின் எைிர்கால வாழ்க்றகக்குத் வைறவயான 
வழிமுறைகறள அைிவுறுத்ைவும்  ா ா அடிக்கடி ப ஹரா ாத் பென்ைார். 

கடந்ை 6ஆம் நாள் காறல, குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ் பென்று ஆைியின் 
ெவகாைரி  ிவராஜா, அவரது குடும் த்ைினர்  ற்றும் அங்கிருந்ைவர்களுக்கு 
அைிவுறரகறள வழங்கினார். 

1949, பெப்டம் ர் 11 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ப ஹர்  ா ா, ஒவ்பவாரு 
‘புது வாழ்வு வைாழரும்’ ைன்னுடன் எடுத்துச்பெல்ல அனு ைிக்கப் டும் ைனிப் ட்ட 
உடற களின்  ட்டியறல எடுத்துறரத்ைார். அக்வடா ர் 1ஆம் வைைி அறனத்து 
வைாழர்களும் ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது அவர்களுடன் எடுத்துச் பெல்ல 
வவண்டியறவ இறவவய, வ லும் இந்ை அறனத்து ப ாருட்களும், ‘புது வாழ்வு 
முழுவதும்’ நீடிக்க வவண்டும் என்று வலியுறுத்ைப் ட்டது: 

இரண்டு ைடித்ை, முழு நீள  ருத்ைி அங்கிகள்; ஒன்று பவள்றள 
 ற்பைான்று நீல நிைம் 

ஒரு  ழுப்பு நிை கம் ளி அங்கி 
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ஒரு கரடுமுரடான வ ார்றவ 

ஒரு கம் ளி உறட 

ஒரு  ருத்ைி அல்லது  ட்டு உறட 

இரண்டு ெட்றடகள் - ஒன்று கம் ளி,  ற்பைான்று  ருத்ைி அல்லது  ட்டு 

இரண்டு ற ஜா ாக்கள் 

இரண்டு காட்டன்  னியன்கள் 

மூன்று வஜாடி காலுறைகள் - ஒரு கம் ளி, இரண்டு  ருத்ைி 
நான்கு லங்வகாட்டிகள் (இடுப் ில் அைிய) அல்லது உள்ளாறட 

நான்கு றகக்குட்றடகள் 

ஒரு குளியல் துண்டு 

ஒரு முகம் துறடக்கும் துண்டு 

ஒரு ைகர ப ட்டி (அைிக ட்ெ அளவு 2 x 1 1/2 அடி x 9 அங்குலம்) 
வைாள்களில் பைாங்கவிடும் துைிப்ற  ஒன்று 

ஒரு குவறள 

ஒரு ைட்டு 

ஒரு கரண்டி, ஒரு வைக்கரண்டி 

ஒரு  ல் துலக்கும் தூரிறக, ஒரு  ற் றெ குழாய் 

ஒரு ெிைிய றக கண்ைாடி, ஒரு ெவரம் பெய்யும் கருவி ( ிவளடுகளுடன்) 
இரண்டு ெலறவ வொப்புகள்  

ஒரு வஜாடி காலைிகள் அல்லது பெருப்புகள் 

றகக்கடிகாரம், கண்ைாடி, ப ாய்ப்  ற்கள் வ ான்ைவற்றைப் 
 யன் டுத்தும் ந ர்கள், இன்னும் அவற்றைப்  யன் டுத்துவைானால்  ட்டுவ  
எடுத்துச் பெல்லலாம். 

ஒரு நல்ல நீடித்து நிற்கும் ஊன்றுவகால் 

ஒரு புைிய பைாப் ி அல்லது ைறலப் ாறக, எது விருப் வ ா அது 

கழுத்றைச் சுற்ைி துண்டு  யன் டுத்து வர்கள் இரண்டு எடுத்துக் 

பகாள்ளலாம் 

ஒரு ெீப்பு  ற்றும் ( யன் டுத்துவைானால்) ைறலமுடிக்கான எண்பைய். 

'ஆ ாம் குழு'விலுள்ள ஒவ்பவாருவரும்  ைம் எதுவும் இல்லா ல் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரு ாறு அறழக்கப் ட்டனர்; எவ்வாைாயினும், அவர்களில் 
எவவரனும் ஏவைனும் உத்ைிவயாகபூர்வ அரொங்க ொன்ைிைழ், அறடயாள அட்றட 
அல்லது ஓட்டுநர் உரி த்றை றவத்ைிருந்ைால், இந்ை ஆவைங்கறள அவர் 
ைன்னுடன் பகாண்டு வர வவண்டும். ஒவ்பவாரு வைாழரும் வ ற்குைிப் ிட்ட 
வைறவப்ப ாருட்கறள ைங்களுடம் றவத்ைிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டாலும், 

 ின்னர், ஆறடகளில் ெிலவும் அனு ைிக்கப் டவில்றல. 
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பெப்டம் ர் 15 அன்று வகா ா கவைஷ்,  கீரத், ரூஸி  ாப் ஆகிவயார் 
ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்து அைிவுறரகறளப் ப ற்ைனர். அன்று 
 ைியம் 3:00  ைிக்கு ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்ை  ா ா,  ண்டலியுடன் ெிைிது 
வநரம் கிரிக்பகட் விறளயாடினார். 16, 17, 18 ஆகிய வைைிகளிலும் வந்து, மூன்று 
நாட்களும் வ ல் றலயில் ப ண்  ண்டலிறய ெந்ைித்ைார். 

உற்ொகம்  ற்றும் புைப் டுவைற்கான அவெர ஆயத்ைங்களுக்கு 
 த்ைியில், ப ஹர்  ா ா, ைனிப் ட்ட நிைி ெிக்கல்கறள எைிர்பகாண்ட  ாக் ர் 
கனியிடம், அவரது  ன ெஞ்ெலங்கறள பவளிப் டுத்ைி, குருநாைறரக் குறைகூைி 
முறையிடும் (மெரிெியாட்)  ாைியில் கஸல் (கவிறை) ஒன்றை எழுைி, இறெ 
வடிவம் பகாடுக்கச் பொன்னார். டாக்டர் கனி ஒரு நீண்ட, துக்ககர ான 
கறைறயக் கஸலாக எழுைி, 1949, பெப்டம் ர் 22 வியாழன் அன்று 
ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாவின் முன்னிறலயில் அறை ப ாழிந்ைார். அைற்கு 
 ைிலளிக்கும் விைத்ைில் காக் ஸாவஹப் ஒரு கஸறல எழுது ாறு  ா ா வகட்டுக் 
பகாண்டார்;  றுநாள் காக் ஸாடஹப், டாக்டர் கனிக்கு ‘ெிடநகிதனின் ( ிரிய ான 
இறை வைாழன்) ெறுமொழி’றய வழங்கியது  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்வித்ைது. 

இரண்டு கஸல்களும் இங்கு முழுற யாக  று ைிவு 
பெய்யப் ட்டுள்ளன. 
ெிடநகிதனுக்கு ஒரு டொகக் க(வி)கத 

(டாக்டர் அப்துல் கனி முன்ெிஃப் எழுைியது) 
இன்ைிரவு, ( து ான) ெத்ைிரத்ைின் அங்கத்ைினர்    

  ஒரு ெந்ைிப்ற  நிகழ்த்துகின்ைனர். 
இன்ைிரவு, இந்ைச் ெத்ைிரத்ைின் உரிற யாளர், ைனது   

  வருறகயால் நிகழ்றவ அருள்நயப் டுத்துகின்ைார். 
இன்ைிரவு, அனு ைிக்கப் ட்டால், என் இையத்ைின்    

  சுற றயக் குறைக்க விரும்புகிவைன். 
இனிவ ல், அன் ரும், அன் ிற்குரியவரும், இந்ை பைய்வகீ   

  இரவும் இருப் றை, கனவாகவவ காண்கிவைன்! 

ஓ ெிவநகிைவன! ஆழ ாக வவரூன்ைிய அகந்றைறயச்   

  ெிறைக்கும் வாக்குறுைிறயத் ைந்ை  து ானம் எங்வக? 

இன்ைிரவு எனது ஒத்துறழயாற றய  ன்னிக்கவும்,   

  வாக்குறுைிறய  ீறும் எனது நண் வன!  

நான் எத்ைறனக் காலம் இந்ைக் க ட வவடம் வ ாடட்டும்,   

  இத்ைறன முட்டாள்ைன ாக விறளயாடட்டும்? 

நான் எத்ைறனக் காலம்  ன்ைாட வவண்டும்?    

  எத்ைறன காலம்  க்களின் வகலிகறள ெகிக்கட்டும்? 
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ஓ ெிவநகிைவன! நான் எவ்வறகயிலும்     

    ாைிக்கப் டாை ஒரு கல் அல்லவவ!  

 ஒளி  ற்றும் அைிவுக்கான எனது ஏக்கம்    

   என்றனத் றைரியப் டுத்ைவவ,  

இன்றைய ைிடீர் எழுச்ெிக்குக் காரைம்  

என் இையம் ஒளிர்ந்து எரிவவை!  

நான் ஒரு சுைந்ைிர ெிந்ைறனயாளர் என்ை வறகயில்   

   உலகில் வ ர்வ ானவன்! 
உங்கள்  ார்றவக்காக என் இையக் கழிவுகறள    

  அைிர றவக்கும் கட்டாயத்ைில் இருப் வன்! 
என் இையத்ைின் கருவி முற்ைிலும் ராகம், ைாள ின்ைி   

  ஒவ்வாை இறெறய  ீட்டும்! 
அழுறகக் குரல் வ ான்ை ராகம் காதுகளுக்கு    

  இனிற யாக இல்லாவிடில்  ன்னிக்கவும்! 

ஓ ெிவநகிைவன! நம் ிக்றகக்குரியவர்களின் முனகறல   

    ஒருமுறை வகளுங்கள்! 
இது புலம் லாக இருந்ைாலும் அன்பும்     

    கலந்ைிருப் றைப்  ாருங்கள்! 
உங்கள் ெத்ைிரம் என்பைன்றும் இருந்ைது எங்களுக்குத் பைரியும்! 
அைிலிருக்கும் ஒவ்பவாரு அணுவும் பைய்வகீ இறெயால் அறெயும்! 
உங்கள் விருப் த்ைிற்கு இைங்க, ெத்ைிரத்ைின்    

   து ான சுறவறயப்  ிைருக்கு எடுத்துச்  பெல்வைில் 

 றைரிய ாகவும் துைிச்ெலாகவும் இருந்வைன்!  

நான் ெிவநகிைனின் வருறகயின்  கிழ்ச்ெிகர ான பெய்ைிறய 

  ஒலி ரப் ி, இைன் மூலம், ெத்ைிரத்ைின் ரகெியத்றை  

    அறனவருக்கும் பைரியப் டுத்ைிவனன்! 

ைீ ம் ஏற்ைிய அடுத்ை கைவ  விட்டில் பூச்ெிகள்    

     அைறனச் சுற்ைி வறளத்ைன! 
இறை ஒளிவயா அவர்களின்  குத்ைைிவின்    

      ார்றவறயக் குருடாக்கின! 
இந்ை ொகெக்காரர்கள் ற த்ைியமும் இல்றல,    

 அல்லது அவர்களின் சுய உைர்விலும் இல்றல;   

  அவர்கறளப்  ற்ைிய அைிர்ச்ெியூட்டும்  

கறை உலகில் உள்ளது! 
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 உண்ற யில், இந்ை அன் ால்  ாைிக்கப் ட்ட ஆத் ாக்கள்  

 உயிருடனும் இல்றல அல்லது இைக்கவும் இல்றல.  

 இந்ை விஷயத்ைில் ப ௌனம் காப் து  ிகவும் நல்லது! 

ஓ ெிவநகிைவன! உங்களின்  ிறகயான வாக்குறுைிகறள   

  நீங்கள் நிறனவில் பகாள்கிைரீ்களா? 

வகட்கா வல அறடயப்ப ற்ை உங்கள் கருறையும் உைவியும்  

 எங்கள்  குத்ைைிறவ ெிறைத்து எைிர்ப்ற  முைியடித்ைைா? 

எங்கள் வாழ்வின் வாெலில் நாங்கள்  ாட்டிக்பகாண்வடாம், 

உங்கள் வருறகயால் ஒரு புைிய உலறக நாங்கள் கண்வடாம்! 
அைன் ெ லம்  ிகவும் அொைாரை ானது என நாங்கள்   

   கடவுள்  ீது ெத்ைியம் பெய்வைாம்! 

ஓ ெிவநகிைவன! எங்களின் ஆரம் கால உற்ொகமும்,   

 உள்ளார்வமும் உங்களுக்கு நிறனவிருக்கும்! 
நாங்கள் உலகத்றையும் அைன் வகாரிக்றககறளயும்  

    அலட்ெியப் டுத்ைிவனாம்! 
 கத்துவத்ைின் உச்ெங்களுக்கு அப் ால் நாங்கள்    

 பவறுற யின் நீர்வழீ்ச்ெிகறளக் கண்வடாம்! 
இறையுைர்வின்  ாக்கியம் ந க்கு உறுைிப ாழியாக  

 வழங்கப் ட்டறை அைன் காரை ாகப்  ார்த்வைாம்! 
வ லும், இைன் விறளவாக, எங்கள்  னம் பொர்க்கத்ைில்  

 சுைந்ைிர ாக  ிைந்து பகாண்டிருந்ைறையும் அைிவவாம்! 
இவ்வாறு  ிைந்துபகாண்வட இருந்ைைால் ைிட ான பூ ிறய  

 எங்களால் உைர முடியவில்றல ஒருவ ாதும்! 

ஓ ெிவநகிைவன! ெத்ைிரத்ைின் ( ன்ஸில்-எ- ீ ில்)   

 பைாடக்க நிகழ்வு உங்களுக்கு நிறனவிருக்கிைைா? 

ெத்ைிரத்ைின்  ர் ங்கள் எப்வ ாது பவளிவய கெிய ஆரம் ித்ைது? 

ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவறரயும் வ ாறையின்    

   யக்கத்றை உைர றவத்ைது! 
வ லும் வட்டம்  ற்றும் அைன் உறுப் ினர்கள்  ற்ைிய   

   உண்ற  பவளிப் ட்டது! 
இைன் விறளவாக, அந்ைக் காலத்து பராட்டியும்  

 பவண்பையும் உள்வாெிகறள பவளிவய  

 ‘ ிரியாைி’றய (வெைியான வாழ்க்றக)  ைக்கச் பெய்ைது! 
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ஜாம்பஷட் அரண் றனயின் சுகவ ாகங்கள் அவர்களுக்காக  

 றவக்கப் ட்ட பகாசுத் ைிறரகளில்  றைந்ைிருந்ைது! 

ஓ ெிவநகிைவன! உங்கள் வாக்குறுைிகள் ஜூன்  ற்றும்  

 பெப்டம் ர்  ாைங்களுக்கு ைள்ளிறவக்கப் ட்டது   

  உங்களுக்கு நிறனவிருக்கும்? 

இதுவ ான்ை ெம் வங்கறள ப ாழுதுவ ாக்கிற்காக   

  அடிக்கடி நிறனவு கூர்ந்வைாம்! 
நீங்கள் சூழ்ச்ெிகறளயும் ொக்குப்வ ாக்குகறளயும்   

  உருவாக்க ஆரம் ித்ைறை அைிந்வைாம்! 
இந்ை ொகெ விறளயாட்டில் உங்கறள பவல்ல யாரும் இல்றல! 
அன் ின் ெந்றையில் கடவுளின் ப யருக்கு வரவவற்பு  

 இல்லாைவ ாது, ஒவரயடியாக எங்கள் கண்முன்வன  

 ஏவைா ஒரு வடிவில்  ாயாறவக் காண் ித்து   

  எங்கறள அரவறைக்கவும் ைவைவில்றல! 

நீங்கள்  யைம்  ற்றும் ப ாழுதுவ ாக்கிற்கான  

 ெந்ைர்ப் ங்கறள உருவாக்கினரீ்கள், 

ைற்பெயலாக அவற்ைின் மூலம் ைன்னல ற்ை   

 வெறவக்கான வாய்ப்புகறளயும் வழங்கினரீ்கள்! 
ஒவ்பவாருவருக்கும், ைிைற க்வகற்  பைாழிறல  

 வழங்கினாலும்,  நீங்கள் ெிலறரக் கண்டு  யங்கியும்,  

 ெிலறரக் குைித்து கவன ாகவும்,     

  ெிலரிடம் அலட்ெிய ாகவும் இருந்ைீர்கள்! 
சுருக்க ாக, ‘ ிவளட்வடா’ ப ாைாற ப் டும் அளவுக்கு  
ஒவ்பவாருவரின் ைனிப் ட்ட நாடித்துடிப்ற  அளவிட்டீர்கள்! 
உங்கள் சுவாெத்ைின் இனிற யான வாெறனத்   

 ைிரவியத்ைால் (வார்த்றைகளால்) இவயசுவின்   

  சுவாெத்ைின் ைாக்கத்றையும் விஞ்ெிவிட்டீர்கள்! 

வருடங்கள் உருண்வடாடின,  கல்களும் இரறவத் பைாடர்ந்ைன,  

 உலகம்  ற்றும்  ைம் ொர்ந்ை வாழ்க்றகயின்   

  அறனத்து  ிடிப்ற யும்  டிப் டியாக இழந்வைாம்! 
உங்களின் அணுகுமுறையில் நுட்  ான, ஆனால் ைிட்டவட்ட ான 

  ாற்ைம் எங்களிடம் பைன் ட்டவ ாது, நாங்கள்  ாைியில் 

விட்டுவந்ை உலக வாழ்க்றகயின் கவர்ச்ெிகளுக்கு 

 ீண்டும் ஒருமுறை ஈர்க்கப் ட்டைாக உைர்ந்வைாம்! 
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ஆனால் காலம் கடந்து, பெய்யும் விருப் மும் இல்லா ல்  

 வ ானைால், கடந்ை ஆண்டுகறள     

  நிறனவுகூர கூட வநர ில்லா ல் வ ாவனாம்! 

ெத்ைிரத்ைின் ஒவ்பவாரு ந ரும் உங்கள்  ார்றவயில் ஒரு 

ெிைப்பு இடத்றைத் ைக்கறவத்துக்பகாண்டைாகக் கூைினர்! 
உங்கள் கண்களில் பைன் டும் குறும்புத்ைன ான   

  ின்னறல அறனவரும் இப்வ ாது உைர்கின்ைனர்! 
உங்கள் இையத்ைிற்கு பநருக்க ானவர்களும்,  

 அல்லாைவர்களும் ஏ ாற்ைத்றை உைரத் பைாடங்கினர்! 
உலகம் முழுவறையும் முட்டாளாக்கும் அளவுக்கு  

 உங்கள் கண்கள் வ ாய்விட்டன என்று நிறனக்கின்ைனர்! 
அறனத்றையும் அலெி ஆராயும் உங்கள் கண்களின்  

 வரம்ற  யாரால் கற் றன பெய்ய முடிகிைது?    

இது எங்கும் நகரா ல் அங்வகவய  

இருந்ைாலும் அறனத்றையும் ைவிர்க்கிைது! 
உங்கள்  ைியின்  ர் ம்  ற்றும் சூழ்ச்ெியில்    

  வளர்ந்து வரும் வநாக்கத்றை உைர்ந்து,  

உங்கள் வெறவக்காக உயிர்த்துடிப்ற க் வகாரப் ட்டது   

 எங்கறள எப் டிவயா உைரச் பெய்கிைது;    

  புத்ைி குழப்  றடந்து, உைர்வு சுழல்கிைது! 
உங்கள் அப் ாவித்ைன ான கண்களின் அகல்  ரப் ின் காட்ெி  

 ‘வஜா ின்’ (ற  ிள் கைா ாத்ைிரம்) ப ாறுற றயக் கூட  

  முயற்ெி பெய்யத் தூண்டுகிைது! 
வ லும் நான் ‘எளிைில் வறளந்து பகாடுக்காைவன்’   

 என்ை எனது கூற்றை பவட்கப் டச் பெய்கிைது! 

ப ரும் ாலும், நீங்கள் கட்டற ப்ற  உருவாக்கி,  ின்னர்  

 அழிக்கும் விறளயாட்றட விறளயாடியிருக்கிைரீ்கள். 
நாங்கள் நல ாக வாழத்பைாடங்கியைாக உைர்ந்ை அடுத்ை  

 கைவ , அங்கு அற ைியின்ற றய உருவாக்கினரீ்கள்! 
எவ்வாைாயினும், அழிவின் காற்று இப்வ ாதுவ ால்  

 ஒருவ ாதும் வலுவாக இருந்ைைில்றல; ைற்வ ாறைய 

 விறளயாட்டு உண்ற யான அழிறவக் குைிக்கிைது. 
இந்ை எண்ைத்ைால்  ட்டுவ  என் கவறலயான  னம்  

   கலங்குகிைது. இந்ை முடிவு, முடிவின் ஆரம் ம்  

   என்று எடுத்துறரப் துவ ாலத் வைான்றுகிைது! 
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 ல ஆண்டுகளாக காைற்  ள்ளிக்கூடம் ஒரு 

 வழக்க ான  ாடத்ைிற்கு உட் ட்டிருந்ைது. 
ைிடீபரன,  ாடத்ைிட்டத்றை இத்ைறன கடுற யாக  

  ாற்றுவைற்கான உங்களின் நிறலப் ாடு என்ன அது? 

காலத்ைால் துரு  ிடித்ை  னநிறலயும், இயல்பும்  பவறும் 

வார்த்றைகளால் ஒருவ ாதும் அகற்ை முடியாது! 
வ ல்நிறல ஆத் ாக்களுக்கு கூட இது ஒரு ெவாலாக  

 இருக்கும்வ ாது, எங்கள் வாழ்க்றக முழுவதும்   

  வொைறனகளால் நிறைந்து வழிந்ைது! 
விைிவிலக்குகள்  ற்றும் நிரந்ைர விடுமுறைக்கு   

 நீங்கள் ஆறையிட்டிருந்ைால் அது  ிகவும்   

  விரும் த்ைக்கைாக இருந்ைிருக்கு ா? 

 ல ஆண்டுகளாக, நாங்கள் (கடவுளின்) ெத்ைிரத்ைின்  

  ாதுகாப் ிற்காக  ிரார்த்ைறன பெய்து பகாண்டிருந்வைாம். 
ெிவநகிைனின் (குருநாைரின்) நீண்ட ஆயுளுக்காக   

 நாங்கள் ெத்ைிரத்ைில்  ிரார்த்ைறன பெய்வைாம். 
ெ ீ த்ைிய ஆறை, எவ்வாைாயினும், ெத்ைிரம், ெிவநகிைன்  

 இரண்றடயும்  ைந்துவிட வவண்டும்    

  எனக் கட்டறளயிடுகிைது! 
இப்வ ாது  து ான வகாப்ற யின் (ைனிப் ட்ட ஆத் ாவின்) 
   ாதுகாப் ிற்காகப்  ிரார்த்ைிப் றைத் ைவிர   

  வவறு  ார்க்கம்ைான் உள்ளவைா? 

கப் ல் (கடவுள்),  ாலு ி (குருநாைர்) இருவரும்   

 அந்நியர்களாகிவிட்டனர்;  யாத்ரீகர்கவள, உங்கள்   

 சுய நிறனவுக்கு வாருங்கள், உங்கறளப்  ரா ரிக்க  

  இப்வ ாது யார்ைான் உள்ளனவரா? 

இந்ைக் குழப் மூட்டும் நிறலறய முடித்துக்பகாள்ளுங்கள்,  

 ஓ முன்ஸிஃப்! உங்கள் வொகக்கறைவய    

  எங்கள் ஒவ்பவாருவரின் கறையும்! 
இருப் ினும், ஒளிவு றைவின்ைி வ சுவைற்கு நாங்கள்  

 உங்கறள பவளிப் றடயாகப்  ாராட்டுகிவைாம்; உங்கள்  

  ெரியான முடிறவ நாங்கள் வாழ்த்துகிவைாம்! 
 ிரிய ானவர், சுய கிற யின் வ கங்களில் ெவாரி  

 பெய்வைில் உறுைியாக இருந்ைால், ெரைறடைல்  
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  ற்றும் அர்ப் ைம் எனும் உறுைியான குைிறரயில்  

  ஏைி,  ிரிய ான காைலனும்  ைிலளிக்கட்டும்! 

மெர்ெியாடுக்கு எழுதிய பதில் கவிகத 

(அஹ து அப் ாஸ் - காக் ஸாவஹ ின் றகவண்ைத்ைில்) 

 து ான ெத்ைிரத்ைின் வைாழர்கவள, இன்றைய    

 அழுறகக் குரல் யாருறடயது பைரியு ா? 

எங்களது நீண்டகால  யனாளிகளில் ஒருவரின் குரல் ைான்  

 இது என்று உங்களுக்குத் பைரியாைா? 

ஒவர ஒரு நி ந்ைறனயின் வ ரில் ெத்ைிரம், நித்ைிய ாக   

 ைிைந்ைிருக்கும் என் றை அவருக்குத்    

  பைரியப் டுத்துங்கள் இன்று! 
ெத்ைிரத்ைின்  ர  ரகெியம், ெத்ைிரத்றை விட்டு    

  பவளிவய வ ாகக்கூடாது என்று! 
ெிவநகிைனின் பகாடுங்வகான்ற றயப்  ற்ைி புகார் கூை  

 அவருக்கு எவ்வளவு றைரியம் பைரியு ா? 

நித்ைிய  து ானம் அவருக்கு எந்ைப்  யறனயும் ைரவில்றல  

 என்று அவர்  னம் ைிைந்து கூை முடியு ா? 

அவருறடய ‘பஜரி ியாட்’ எவ்வளவு அர்த்ை ற்ைது, உைர்வற்ைது! 
என்ன ஒரு வகலியும்  ாொங்குத்ைனமும்   

  இந்ை அழுறக புலம் லில் உள்ளது! 
இப்வ ாது முன்ஸிஃப் பொல்லட்டும், இது ைாளத்துக்கு  

 புைம் ானது இல்றலயா? வ லும், இன்று அைற்கு   

  ஏவைனும் ெந்ைர்ப்  சூழ்நிறலைான் இருந்ைைா? 

அன் ர்கள் நீங்கள் அறனவரும் வகளுங்கள் பெவி டுத்து! 
ெிவநகிைனின் அளவிறுைியற்ை அன்பும் அருளும் உலகளாவியது! 
இன்று எந்ை ஒரு றகயும் பவற்றுக் வகாப்ற றய றவத்ைிருக்காது! 

ெிவநகிைனின் அருள் உ து  னச்வொர்றவ உைரச் பெய்ை  

 உங்கள் வாழ்க்றகயின் குைிப் ிட்ட நாறள   

  நீங்கள் நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். 
உலக  ற்றும் இறை அைிவு இல்லாை நீங்கள்   

 உலகில்  ைிப் ற்ைவர்களில் ஒருவராக இருந்ைீர்கள். 
ெிவநகிைனின் அருளால் நீங்கள்  னிைன் என்று அறழக்கப் டும்  

 ைகுைிறய அறடயப் ப ற்ைரீ்கள்! 
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அைியாற யின் உருவாக இருந்ை அணு,  இறை அைிவின்  

 ஞானத்றைப் ப ற்ைறை நீங்கள் அைிவரீ்கள். 

உங்கள் ஒழுக்கத்ைின் ைராைரத்றை  

நீங்கள் நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்! 
ைன்னல ற்ை வெறவக்கு உங்களில் ஏவைனும்   

 ையார்நிறல இருந்ைைா என நிறனத்துப்  ாருங்கள்! 
 ிைரின் வலிகறளப்  கிர்ந்து பகாள்ள  

நீங்கள் ையாராக உள்ளரீ்களா? 

ைியாகங்கள்  ற்றும் சுய  றுப்புகறள வ ற்பகாள்ள 

 விருப் ம் உள்ளவர்களாக இருந்ைீர்களா? 

ெிவநகிைனின் பைாடர் ால் நீங்கள்  கத்ைான    

  னிை நிறலக்கு உயர்த்ைப் டுகிைரீ்கள். 
வ லும் ெிவநகிைனின் அருளால் பெய்யாை   

  ாவங்களிலிருந்து நீங்கள் விடு டுகிைரீ்கள்! 

நீங்களும் ஒரு பவளிவவஷக்காரர், ைன்னுைர்வற்ைவர்.  

 துைிச்ெல்காரராகத் வைான்ை வவண்டாம்!   

 நான் உங்கறள அக்குவவறு ஆைிவவைாக அைிவவன். 
நீங்கள் உங்கள் சுயநல வைறவகளுக்காக   

  ட்டுவ  உயிருடன் இருக்கிைரீ்கள்;  

இன்னும், நீங்கள் விழிப்புடன் இருப் ைாகக் கூறுகிைரீ்கள்! 
உங்களின் பவளிப் றடயான றைரியம்,   

 வைாற்கடிப் றைத் ைவிர வவபைான்று ில்றல! 
இந்ை  கிழ்ச்ெியற்ை ‘பஜரி ியாட்’,  

இது உங்களுக்கு ொைக ாக இல்றல! 
சுைந்ைிர ெிந்ைறன எனும் ப யறர  

அவ ானப் டுத்துவது முறையல்ல! 
ஒரு சுைந்ைிர ெிந்ைறனயாளர் ப யர்  ற்றும்  

புகழுக்காக ஏங்குவைில்றல;  

ெத்ைிரத்றை இந்ை முறையில்      

  விளம் ரப் டுத்துவது ஒருவ ாதும் ெரியல்ல. 
ெிவநகிைனின் இக்கால வருறகறயப்  

 றைொற்றும் முறையும் இதுவல்ல. 
உ து ைந்ைிர முறைகறளக் கண்டு விசுவாெ ானவர்கள்  

 பவட்கப் டுகிைார்கள். நீங்கள் முன்றவக்கும்  

 அன் ின்  ல்வறக கலறவறய என்பனன்று பொல்ல! 
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வகட்கா வல வழங்கும் ையவும் உைவியும், அத்துடன்  

 ைனது வாக்குறுைிகறளயும் ஒருவ ாதும்  ைக்கவில்றல! 
' ிரியாைி'யின் (வெைியான வாழ்க்றகயின்) ெிந்ைறன  

 உங்கள் வாழ்க்றகயிலிருந்து  ிரிக்க முடிவைில்றல! 
உங்கள்  ிருகத்ைனத்றை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்; 

 ெிவநகிைனின் பெயல்கள் உங்கறள    

  உற்ொகப் டுத்தும் வநாக்கில் இருந்ைன! 
ெிவநகிைனின் நிறைவவற்ைப் டாை வாக்குறுைிகள்   

 உங்கள் நன்ற க்காக ஒரு  றைமுக    

  வநாக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைன! 

ெிவநகிைன்,  யைங்கள், சுற்றுலா, விறளயாட்டுகள்  

வ ான்ை  ல்வவறு ப ாழுதுவ ாக்குகறள  

உருவாக்கியுள்ளார் உங்களுக்பகன! 
இறவ அறனத்தும் குழந்றைகறள  கிழ்விக்கும்   

 இனிப்புகள் வ ால் இருந்ைன. 
ெரைறடைல், அர்ப் ைம் பெய்ைல் வ ான்ை ஆன் ீக  ாறைறயக் 

கடக்கும் விஷயத்ைில், இந்ை உ ாயங்கள் உங்கள்  

ைிைன்கறளக் கண்டைிய உைவும் வநாக்கத்ைில் உள்ளன! 
 

ெிவநகிைனின் இந்ைச் ெிறைப் ிடிப்பு  றைமுக ாக   

 ஒரு வரப் ிரொைம் எனலாம். 
இந்ை விறளயாட்டின்  ின்னைியில் இருக்கும் சூத்ைிரைாரிறய 

 உங்களால்  ார்க்க முடியவில்றலயா? 

நான் உங்கறளக் குறுகிய  ார்றவ பகாண்டவன்  என  

அறழத்ைால் அது அளவடீ்டில் ெரியாக இருக்கும். 
உங்கள் விஷயத்ைில் இவ்வாறு நான் பெய்ைது   

 அறனத்தும் ெரியானைாகவவ பைரியும். 
உங்கள் கனவுகளில் சுைந்ைிர ாகத் வைான்றும்   

 அறனத்தும்  ரைம் வ ான்ைது! 
உங்கறள அவதூறு  ற்றும் அவ ானத்ைின்   

 ஆழத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைது! 
பவளியளவில் வைான்றும் எனது கல்பநஞ்ெம்  

  றைமுக ாகக் கருறை காட்டுவைாக இருந்ைது! 
சுத்ை அைியாற த்ைனம் ஒன்றுைான் உங்கறள அலைி அழ றவக்கிைது! 
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ெத்ைிரத்ைில் நிகழ்ந்ை வருந்ைத்ைக்க கறைறய விவரிக்றகயில், 

 உங்கள் ப யருக்கும் அைிர்ஷ்டத்துக்கும்    

  களங்கம் விறளவித்துவிட்டீர்கள்! 
உங்களுள் உற்று வநாக்கி, உண்ற றய    

 எைிர்பகாள்ள முயற்ெி பெய்யுங்கள். 
உங்கள் கடந்ை  ற்றும் நிகழ்காலத்ைிற்கும் இறடவய உள்ள 

  உலகளவிலான வித்ைியாெத்றை நீங்கள் உைரவில்றலயா? 

நீங்கள் ெிைிைளவவனும் ெரியான எண்ைம் பகாண்டவராக இருந்ைால்,

  நீங்கள் அறை ையக்க ின்ைி ஒப்புக்பகாள்வரீ்கள் இல்றலயா? 

 இன்று, உங்கறளப் வ ான்ை ொைாரை ான அணுறவ   
ஆைவனுக்கு இறையாக்கி விட்டான் அப் டித்ைாவன! 

நான் அளித்ை ஞானப்  ாடங்கள் உங்களில்    

  விழிப்புைர்றவ ஏற் டுத்ைியது. 
இறை தூைரின் உண்ற யான நிறலறய  ைிப் ிடவும்   

  இது உங்களுக்கு உைவியது.    

உங்கள் ைிைற யான ஒரு காஃ ிர் (கடவுறள நம் ாைவர்)  

 உண்ற யான முஸ்லி ாக  ாற்ைப் ட்டார்! 
சுருக்க ாகச் பொன்னால், உங்கறளப் வ ான்ை    

 ஒரு  ிருகம்  னிைனாக்கப் ட்டது! 
எனது வ ாைறனகளால் உலகம் உங்கறள அங்கீகரிக்கிைது! 
எனது காரை ாக நீங்கள் வகட்கப் டுகிைரீ்கள்,  ைிக்கப் டுகிைரீ்கள்! 

உலகில், அழகான ஒருவருக்கு அறைவிட ெிைந்ைது   

 என்று ஒன்று உள்ளது; 

அைிவிலும் கற்ைைிைலிலும் உங்களுக்கும்  

 உயர்ந்ைவர்கள் நூற்றுக்கைக்கானவர்கள் உண்டு! 
இறை  ட்டும் விளக்குங்கள்,  ிைரின்  ார்றவயில்  

 வைர்ந்பைடுக்கும்  அளவுக்கு உங்களில் என்ன  

 குைிப் ிட்ட ைகுைி இருக்கிைது?  

அது அந்ை நித்ைிய  ாக்கியத்ைின் உள்ளளவிலான பைாடர்பு  

 ஒன்றுைான் எனது ஞானத்றைப் ப றுவைற்கான   

 உரிற றய உங்களுக்கு அளித்ைது! 

முக்கிய விஷயம் என்னபவனில், உங்கள்  னமும் இையமும்  

 உலகக் குப்ற களால் நிரம் ியைால், இந்ைத் ைனித்துவ ான 
 ஆெீர்வாைத்றை நீங்கள் எங்வக வெ ித்ைிருக்க முடியும்? 
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இையத்றைச் சுத்ைிகரிக்கும் பெயல் குழந்றையின்   

 விறளயாட்டுத்ைன ான விஷய ல்ல;  

ெரைறடந்து, அர்ப் ைம்  பெய்வைற்கான வொைறன,  

பநடியது,  ிகவும் கடினம். 
உங்கள் அவெர புத்ைி உங்கள்  ார்றவறய  ங்கலாக்கிவிட்டது. 
இந்ைப்  ாறையில் கஞ்ெத்ைனம் இல்றல ஆனால் ைா ைம் உள்ளது! 

இையத்றை இழக்காைீர்கள், கூறுவறைக் வகளுங்கள்! 
பவற்ைியானது, ஒன்றை பெய்து ொகும் விருப் ம் என் றைப்  ாருங்கள்! 
லா ம், நஷ்டம்  ற்ைிய அறனத்து கருத்துகறளயும் றகவிடுங்கள்! 
நீங்கள் வாழ விரும் ினால் வாழ்க்றகறய இழக்கத் ையாராக இருங்கள்! 
ெத்ைிரத்ைின் இரக்கமுள்ள குருநாைர், ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி, 
 அழியா வாழ்வின்  துறவ ஒரு நாள் அருந்ைச் பெய்யுங்கள்! 

1949 பெப்டம் ர் 23 அன்று காறலயில், பைௌலத் ஸிங், அவரது  கன், 

ராம்ஜூ ஆகிவயார்  ா ாவுடன் ப ஹராஸாத்ைில் ஒரு வநர்காைறல 
நிகழ்த்ைினர். ஆைி ெீனியர் ஒரு காரிலும், எரச் ஜபீ்ற யும் ஓட்டிக்பகாண்டு அவை 
இரவில் ப ஹராஸாத்துக்குத் ைிரும் ி வருவைாகக் ைிட்டம், ஆனால் ‘பஷண்டி 
நல்லா’ பவள்ளத்ைில் மூழ்கியைால், அவர்கள் அஹ துநகருக்குத் ைிரும்  
வவண்டியிருந்ைது. 

அைிகாறல 4:00  ைிக்கு ‘பஷண்டி நல்லா’வில்  ா ாறவ ெந்ைித்து 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லு ாறு எரச்ெிடம் அைிவுறுத்ைப் ட்டது. எரச் 
ைா ை ாக வந்ைைால்  ா ா வருத்ை றடந்து, ப ாறுற  இழந்து, அங்கிருந்ை 
ஐந்து ந ர்களில் ஒவ்பவாருவரிடமும் (ஆைி ெீனியர், எரச்  ற்றும் மூன்று 
 ைியாளர்கள்/ஓட்டுனர்கள்) ைனது காறைத் ைிருகச் பொன்னார். 

1949, பெப்டம் ர் 26, ைிங்கட்கிழற   ைியம் 2:30  ைிக்கு,  ா ா, 

ஸவராஷின் ப யரில் ப ாது அைிகாரம் வழங்கும் ஆவைத்றை 
நிறைவவற்ைினார். இது ப ஹரா ாத்  ாஜிஸ்டிவரட் முன்னிறலயில் நடந்ைது. 
அவை நாளில்,  ா ா நிலத்ைின்  ல விற் றன  த்ைிரங்கறளயும் 
நிறைவவற்ைினார், அைில் ப ஹரா ாத் வ ல் றலறய ஸவராஷுக்கும், கீழ் 
ப ஹரா ாத்றை ப ஹர்ஜிக்கும்,  ிம் ல்காவ்ம் பொத்துடற  நரி னுக்கும் 
வழங்கப் ட்டது. 

 ா ாவும் அவரது குழுவும் ஒரு ‘புது வாழ்வு’ சுற்றுப் யைத்றை 
வ ற்பகாள்வைாகவும், அவர்கள் ைனிப் ட்ட முறையில் அவருக்குத் 
பைரிந்ைவர்கள் என்றும் பைரிவிக்கும் ‘அறடயாளக் கடிைத்ைில்’ றகபயழுத்ைிட்டு 

 ாவட்ட  ாஜிஸ்டிவரட்டும் உைவினார். ை ால் அலுவலக அைிகாரியால் ைனி 
‘அறடயாள அட்றடகள்’ வழங்கப் ட்டன. 
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இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, பெப்டம் ர் 28ஆம் வைைி, எரச், ற தூல் 
ஆகிவயாருடன்  ா ா, ஆைியின் காரில் பூனாவில்  ிந்த்ரா ஹவுஸுக்குச் 
பென்ைார். அவர்  ப் ா, பகய் ாய் இருவரிடமும், "மஸால்டூன்,  வ்லா 
இருவகரயும் உங்கள் மொந்தக் குடும்ப உறுப்பினர்களாகப் பார்த்துக் 
மகாள்ளுங்கள். வாலுவும் இங்டகடய இருக்கட்டும். இந்தப் மபாறுப்கப 
ஏற்றுக்மகாள்வதன் மூலம் நீங்கள் எனக்குச் டெகவ மெய்வரீ்கள்" என்று 
கூைினார். 

ஜால் ாய், ப ஹராம்  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர் ப ஹர்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க வந்ைவ ாது, அவர் நம் ிக்றகயூட்டும் வார்த்றைகறளக் கூைினார். 
வ லும், டாக்டர் கனியின் குடும் த்ைினறரயும் ெந்ைித்து, ‘புது வாழ்வில்’ கனி 
அவருடன் பெல்லவிருப் ைால், அவரது  றனவி ‘கதுன் ி’றய ஆறுைல் டுத்ைி, 
றைரிய ாக இருக்கக் வகாரினார். 

ப ஹர்  ா ா அவர்களின் வாழ்க்றகயிலிருந்து விறரவில்  ிரிந்து 
பெல்வது, அவரது அன் ர்களின் இையத்றை வவைறனக்குள்ளாக்கியது. "ஒரு 
ெவகாைரனின்  ிரிறவ ைாங்கிக் பகாள்ளலாம், ஆனால் அன் ிற்குரியவரின் 
 ிரிவின் வலிறய எவரால் ைாங்க முடியும்? ஆனால் அன் ிற்குரியவர் எப்வ ாதும் 
அறனவருக்கும் நன்ற  பெய்வறைவய கருத்ைில் பகாள்கிைார். உண்ற யான 
அன் ர்களுக்கு  ட்டுவ  அவருக்காக கண்ைரீ் ெிந்தும் அைிர்ஷ்டம் உரித்ைானது. 
ப ஹராமும்  ிைரும் கண்ைரீ் ெிந்ைினால், அவர்களின் கண்ைரீுக்கு எண்ைற்ை 
 னப் ைிவுகறளத் துறடக்கும் ெக்ைி உள்ளது!" என காலம் குைிப் ிட்டது. 

அவை நாளில் பூனாவிலிருந்து புைப் ட்டு ப ஹர்  ா ா மும்ற க்கு 
வந்து, நரி ன்-அர்னவாஸின் குடியிருப் ான ஆஷியானாவில் ைங்கியிருந்ை 
வவறளயில், அவர் ப ஹராஸாத்ைின் ைிைவுவகாறல அவர்களிடம் பகாடுத்ைார். 
ப ஹராஸாத் முழு உறடற யும் இப்வ ாது ெட்டப்பூர்வ ாக அவர்கள் வெம் 
வந்ைது; ஆனால் நரி ன் அல்லது அர்னவாஸ் அறை ஒருவ ாதும் அவர்களுறடய 
பொத்ைாகக் கருைா ல், அறை  ா ாவின் இல்ல ாகவவ நிறனத்து, கவனிக்கும் 
முழுப் ப ாறுப்ற யும் ஏற்றுக்பகாண்டனர்.   

 ற தூல் உைவினர்களுடன் ைங்கியிருந்ை வவறளயில் எரச்  ைியின் 
நி ித்ைம் வவறு இடத்ைிற்கு அனுப் ப் ட்டார். ஜால் வகரவாலா, ஆைி, டாக்டர் கனி 
மூவரும் ப ஹர்ஜியின் குடியிருப் ில் ைங்கினர். 

 றுநாள் காறல உைவுக்காக,  ா ா அங்கு வந்து ப ஹர்ஜி,  றனவி 
வஹா ாய்  ற்றும் அவர்களது  கள் ப ர்வின் ஆகிவயாறர ெந்ைித்ைார். 
ப ஹர்ஜியின்  ற்றுப ாரு  கள், ப ஹர்னாஸ் ஒரு றகக்குழந்றை;  ா ா, 

அவறளத் ைனது றககளில் ஏந்ைி ெிைிது வநரம் அவளுடன் விறளயாடினார். 
அவர் ஆஷியானாவுக்குத் ைிரும் ிய வவறளயில், அவரது  ல மும்ற  

அன் ர்கள் அங்வக கூடியிருந்ைனர். ைீனா ைலாட்டி, அவரது  கன்  ற்றும் இரண்டு 
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 கள்களுடன் வந்ைவ ாது,  ா ா, ைீனாவின் துைவு  னப் ான்ற றயப் ப ரிதும் 
 ாராட்டி, அன்ற ப்  ற்ைிப் வ ெிய அவர், "ஒருவர் அன்பிற்குரியவகர டநெிக்க 
டவண்டும், அதன் மநருப்பில் எரிந்தாலும், ஒருடபாதும் குகை ூடைி 
முகையி ாெல் இருக்க டவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

"அப் டிப் ட்ட அன்ற ப் ப ை நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" ைீனா 
வினவினார்.        

 அந்ை வநரத்ைில், அர்னவாஸ்,  ா ாவுக்கு வொடா நீறர எடுத்து வர,  ா ா 
இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "அப்படி டநெிக்க, இந்த டொ ாகவ அருந்தவும்!" என்று 
கூைியதும் ைீனா ெிரித்துக்பகாண்வட ஒரு வாய் வொடாறவப்  ிரொை ாக 
 ருகினார். 

ப ஹருவின் ெவகாைரி நாகு, ெிறுவயைிலிருந்வை  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
அடிக்கடி வருவது வழக்கம். நாகு மும்ற யில்  ருத்துவம்  யின்று 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ா ா அவறர அறழத்து ைனது ‘புது வாழ்றவ’ப்  ற்ைி 
அவருக்கு விளக்கினார்; வ லும் அவர் ைனது  டிப்ற த் பைாடர்ந்து 
 ருத்துவராகவும் அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

விஷ்ணுவின் உைவினர் சுஷீலாவும் அவ்வப்வ ாது வருவதுண்டு; 

அவரும் மும்ற யில் ஒரு  ள்ளியில்  யின்று வந்ைார்.  ா ா, அவரிடம், "நீங்கள் 
திருெணம் மெய்து மகாள்ள விரும்பினால், மெய்யலாம்" என்று அைிவுறுத்ைியும் 
சுஷீலா ஒருவ ாதும் ைிரு ைம் பெய்யவில்றல. 

டாக்டர் ஆலு கம் ட்டாவும் ஆஷியானாவில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வநர்ந்ைது.  ா ாறவ ெந்ைித்ை அறனவரும் அவறர வைங்கவவா, றககறளக் 
கூப் ி  ரியாறை பெலுத்ைவவா, வாழ்த்ைவவா கூடாது என்ை கண்டிப் ான 
கட்டறளகளுக்கு உட் ட்டிருந்ைனர். ஆலு ைனது  ரியாறைறயச் பெலுத்ை 
 னதுள் ரகெிய ாக ஏங்கினார்;  ா ா, அவரிடம் ஒரு வவடிக்றகயான கறைறய 
எடுத்துறரக்கும் டி வகட்டவ ாது, அவருக்குத் ைானாகவவ ஒரு வாய்ப்பு 
வழங்கப் ட்டது. குஜராத்ைியில் வலதுபுைம், இடதுபுைம் என்று எப் டிக் கூறுவது 
என் றைக் கற்றுக்பகாள்ள, ஆங்கிவலயர்கள் ைங்கள் காலில் துறடப் த்றைக் 
கட்டிக்பகாண்டனர் என்ை  றழய வரலற்றுக் கறைறய அவர் விவரித்ைார்; 

கறையில் அவர் ஒரு ெிப் ாய் வ ால வைக்கம் பெலுத்தும் காட்ெியின் மூலம், 

இறைவனுக்கு வைக்கம் பெலுத்தும் ஆவல் நிறைவவைியது. 
முழு ைாைாொஞ்ெி குடும் த்றையும் ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா பெப்டம் ர் 29 

அன்று ஆைி  ற்றும் டாக்டர் கனியுடன் ப ஹராஸாத் ைிரும்பும் வழியில், 

டாக்டர் கனி ைனது வடீ்டிலிருந்து ப ட்டி  டுக்றககறளயும் எடுத்துச் பென்ைார். 
‘வ ார்  த்ைளங்கள்’ இப்வ ாது ‘புது வாழ்றவ’த் பைாடங்கும் வவகத்ைின் 

ைாளத்ைில் முழங்கின. ப ஹரா ாத்  ற்றும் ப ஹராஸாத்ைில், ‘புது 
வாழ்வு’க்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் ைீவிர றடந்ைன. 1949, அக்வடா ர் 5ஆம் 
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நாள் புைன் கிழற க்குள், ‘ஆ ாம் குழு' வைாழர்கள் அறனவரும், அைிவுறுத்ைிய டி, 

ப ஹரா ாத்துக்கு வந்ைனர். அன்றைய ைினம், ப ஹராஸாத்ைில்,  ா ா, ஆைி 
ெீனியர், ஸவராஷ், ப ஹர்ஜி, நரி ன், ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயாருடன், 

உறடற களின்  ரி ாற்ைம் குைித்ை ைனது அைிவுறுத்ைல்கறள முழுற யாக 
முடிக்காைைால் அவர்கறளக் கண்டித்ைார். 

ஆைி ெீனியர், விஷ்ணு, ராம்ஜூ  ற்றும்  ிை  ண்டலியின்  ல்வவறு 
நிைிக் கைக்குகள் அறனத்றையும் முடிவு பெய்ைறைத் பைாடர்ந்து,  ாைாந்ைிரப் 
 ரா ரிப்புப்  ைிகளில் அவரது ப ாறுப்புகளிலிருந்து விலக்கப் டுவறைக் 
குைிப் ிட்டு,  ா ா இவ்வாறு கூைினார், "இன்று என் வாழ்க்ககயின் ெிக 
முக்கியொன நாள். இகதத் தவீிரொக எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்." 
  ினூ காரஸ், ஜால் ாயுடன் அன்றைய ைினம் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்ைார்.  ினூ ‘ஆ ாம் குழு' வைாழர்களில் ஒருவராக இருந்ைவ ாைிலும், 

 ா ாவுடன் பெல்ல விரும் ினாலும்,  ா ா அவறர, ைற்வ ாறைக்குக் 
காத்ைிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைி, "நான் ெினூ காரகஸ விடுவித்தாலும், அவகர 
எனது குழுவில் டெர்க்கிடைன்" என்று கூைினார்.  ினூ, அவர் நிறைவவற்றும் 
வறகயில் ெில அைிவுறரகள் வழங்கப் ட்டு, அக்வடா ர் 13ஆம் வைைி 
ப ஹரா ாத் ைிரும்பு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார்;  றுநாள் காறலயில் அவர் 
கராச்ெிக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

அக்வடா ர் 6ஆம் நாள் ப ஹராஸாத்ைில்,  ா ா  ற்றும் ப ஹரா ாத் 
 ண்டலிக்கு,  ைி ஒரு குறு நாடகம் அரங்வகற்ைியறை அறனவரும் 
 ாராட்டினர். ப ஹர்  ா ா, அதுவறர பெய்து வந்ை ெில பெயல்கறள 
நிறைவுக்குக் பகாண்டுவருவைாக எடுத்துறரத்து, அவரது விருப் த்ைிற்கு இைங்க, 

7ஆம் நாள்,  ா ா ப ஹராஸாத்ைில் ஒரு ெில ஏறழ, கீழ்-நடுத்ைர வர்க்க 
குடும் த்ைினரின் கால்கறளக் கழுவி, துைி ைிகறள வழங்கியவைாடு, 

ஏறழகளுடனான அவரது பெயல் ாடு ‘நிறைவுக்கு வந்ைது’.  

 ‘புது வாழ்றவ’த் பைாடங்குவைற்கு முந்றைய வாரத்ைில்,  ா ா 
பைாடர்ந்து ப ஹரா ாத்துக்கு விஜயம் பெய்ைார். உடல் நலக்குறைவு காரை ாக 
 ா ாவுடனிருந்ை  ால் நாத்து, அக்வடா ர் 9ஆம் நாள் அவரது இல்லத்ைிற்கு 
ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். அன்றைய ைினம் படல்லியிலிருந்து வகக்கி வைொய் 
வரவறழக்கப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து ஹரித்வாரில் நிலம் வாங்குவது குைித்ை 
முடிவு எடுக்கப் ட்டது. 

1949, அக்வடா ர் 10 ைிங்கட்கிழற  அன்று, கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளில் வாழும்  ா ாவின் அன் ர்களுக்கு ‘புது வாழ்வு’ குைித்ை கீழ்வரும் 
சுற்ைைிக்றக அனுப் ப் ட்டது:     

 மெஹர் பாபா, அவரது பலதரப்பட்  மெயல்களின் பகழய 
வாழ்க்கககய முடித்துக்மகாள்கிைார்; டெலும் ெில டதாழர்களு ன், 1949, 
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அக்ட ாபர் 16 முதல் ‘முழுகெயான துைவு ெற்றும் ஆதரவற்ை’ தனது ‘புது 
வாழ்கவ’த் மதா ங்குகிைார். பாபா ெற்றும் அவரது டதாழர்களின் ‘புது 
வாழ்வு’, அவர்கள் இருக்கும் இ ம் அகனவருக்கும் மதரிந்திருந்தாலும், 

எக்காரணத்கதக் மகாண்டும் பாபாகவடயா அல்லது அவரது 
டதாழர்ககளடயா பார்க்க யாரும் முயலக்ூட ாது, ஏமனனில், பாபா 
அவர்களில் எவகரயும் பார்க்க ொட் ார், அவருக ய டதாழர்ககளயும் 
அவ்வாறு பார்க்க அனுெதிக்கொட் ார். எக்காரணத்திற்காகவும் 
பாபாவு டனா அல்லது அவரது டதாழர்களு டனா மதா ர்பு மகாள்ள யாரும் 
முயற்ெிக்கக் ூட ாது. 

அக்வடா ர் 12ஆம் நாள்,  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "இந்த ஒரு 
ொதத்தின் மதா ர்ச்ெியான பணி, இரவும் பகலும், தனிப்பட்  முகையில் 
பகழய வாழ்க்கககய நிகைவு மெய்து, ‘முடிவற்ை புது வாழ்வு’க்கான 
ஏற்பாடுகளில் தீவிரொக ஈடுபட்டு, பல தூக்கெில்லாத இரவுககளக் கழித்தது, 

என்கன ெிகவும் டொர்வக யச் மெய்தன; ெனரீதியாகவும், உ ல் 
ரீதியாகவும், என்கன ஒரு பதட் ொன நிகலக்கு எடுத்துச் மென்ைது. 

"எனடவ, அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி காகலயில், நான் ‘பகழயன கழிந்து 
புது வாழ்வில் புகும்’ இந்டநரத்தில், எதிர்விகன நிச்ெயொக ெிகவும் 
கடுகெயானதாக இருக்கும்; மதா க்கத்தில், ‘புது வாழ்வில்’ எனது ெனகதயும் 
ெக்திகயயும் மெலுத்த முடியாெல் ூட  டபாகலாம்." 

எனவவ, அறனத்து நி ந்ைறனகறளயும் கறடப் ிடிக்கு ாறு  ா ா ைனது 
வைாழர்களுக்கு முன்கூட்டிவய வலியுறுத்ைினார்; வ லும் முைல் வாரத்ைில் ஒரு 
குைிப் ிட்ட அளவு ைளர்வு இருக்கும் என்று கூைினார். 

பைாடர்ந்து,  ா ா விளக்கினார்: "சுருக்கொக, அகனத்து 
நிபந்தகனகளும் 100 ெதவிகிதம் பின்பற்ைப்ப  டவண்டும் என்று நான் 
விரும்பினாலும், உ ல் ெற்றும் ென உகளச்ெலில் இருந்து விடுப , எனது 
டதாழர்களி ம் நான் நிதானொன ெனநிகலயில் எளிதாக இருப்டபன். 

"நாங்கள் அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள் அதிகாகலயில் 
மெஹராபாத்திலிருந்து புைப்படுகிடைாம், எனது டதாழர்கள் எனக்கும் நான்கு 
மபண் டதாழர்களுக்கும் முன்னால் ஒரு ஃபர்லாங் (220 மகெம்) இக மவளி 
விட்டு ந க்க டவண்டும். ஆண் டதாழர்கள் ெிரித்து, டபெி, நிபந்தகனகளுக்கு 
எவ்வித இக யூறும் விகளவிக்காெல் ெகிழ்ச்ெியாக இருக்க டவண்டும். 

"மபல்காவ்ெில் குடிடயைி, பயிற்ெிகயத் மதா ங்கும் முன்னர், 

ஆடலாெகனகள் வழங்குவது, டகள்விகள் டகட்பது ெற்றும் ‘புது வாழ்வு’ 
மதா ர்பான பிை விஷயங்ககளத் மதளிவுபடுத்துவது டபான்ைவற்ைில் எனது 
டதாழர்கள் எவ்வாறு மெயல்ப  டவண்டும் என்பதற்கான அகனத்து 
விபரங்ககளயும் நான் எடுத்துகரப்டபன்." 
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16ஆம் வைைி வைநீர்  ற்றும் உைவு ஏற் ாடு பெய்ய எரச், ப ண்டு, காக்கா 
ஆகிவயார் ‘டகாட்நதி’க்கு அனுப் ப் ட்டனர்; அன்ைிரவு ‘ஸுப்பா’வில் அரசு 
 ங்களா ஒன்றை முன் ைிவு பெய்துவிட்டுத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

இைற்கிறடயில், விடாமுயற்ெியுடன்  ைியாற்ைிய  ாைிரி, இப்வ ாது 
 ின்ொர இயந்ைிரத்றை நிறுவி, ப ஹராஸாத்ைில்  ின் கருவிகறளப் ப ாருத்ைி 
முடித்ைார்.  ின் நிறலய அைிகாரி 1949, அக்வடா ர் 12 அன்று வந்து, 

உ கரைங்கறள வொைித்து, அது ைிருப்ைிகர ாக இருப் ைாக அைிவித்து, 

அவற்றைப்  யன் டுத்ை அனு ைித்ைார். கடந்ை 12ஆம் நாள் இரவு 
முைல்முறையாக ப ஹராஸாத்  ின் விளக்குகளுடன்  ிரகாெித்ைது. ஆனால் 
முைலில் ெில கருவிகறளப் ப ாருத்ை வவண்டும் என்று வலியுறுத்ைிய  ா ா, 

 ின் இயந்ைிரத்ைின் எரிச்ெலூட்டும் உரத்ை ெத்ைம் குைித்து இரவு முழுவதும் புகார் 
பெய்ைைால், அடுத்ை நாள் முைல்  ின்ொரம் நிறுத்ைப் ட்டது. 

"ஓர் இரவு  ட்டும் ப ஹராஸாத் பவளிச்ெத்ைில் 
பஜாலித்துக்பகாண்டிருந்ைது, அடுத்ை நாள் அது விரக்ைியின் இருளில் வழீ்ந்ைது! 
அன் ிற்குரியவர் ைனது  ாைங்களால்  ல வருடங்களாக  ிைித்ை  ண்றை 
விட்டு பவளிவயறுகிைார்!” என்று காலம்  றைொற்ைியது. 

அக்வடா ர் 13ஆம் வைைி ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா ைன்னுடன் 
பெல்லவிருக்கும் ஒவ்பவாரு வைாழரின் கடற றயக் வகாடிட்டுக் காட்டி, 

முன்கூட்டிவய ப ட்டி  டுக்றககளுடன்  யைம் பெய்யும் மூன்று ‘ஆ ாம் குழு’ 
உறுப் ினர்களுக்கு, கட்டறளகறள எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைார். 

இரண்டறர  ாை  யிற்ெிக் காலத்றைப்  ற்ைியும், ‘புது வாழ்வின்’ இைர 
அம்ெங்கறளப்  ற்ைியும், குைிப் ாக ப ஹர்  ா ாவின் ‘முடிவு’ குைித்தும் அவர் 
 ீண்டும் விளக்கினார். 

‘புது வாழ்வின்’ நிபந்தகனகளுக்குக் கட்டுப்படுவதற்கு உங்ககளத் 
தயார்படுத்திக் மகாள்ள, நான் உங்கள் அகனவருக்கும் உதவுடவன்; ஆனால், 

ஏற்கனடவ திட் ெி ப்பட்  ‘முடிகவ’ நிகைடவற்றுவதற்கு நான் உங்களுக்கு 
உதவுடவன். இந்த உதவி அகனத்தும் 1950 ெனவரி 1 அன்று முடிவுக்கு வரும். 

உங்கள் ‘புது வாழ்வில்’ இந்தத் டததிக்குப் பிைகு, உங்ககளத் 
தடுொற்ைமுைச் மெய்யும் பல ெந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும், அதனால் - என்ன 
நிகனப்பது, மொல்வது அல்லது மெய்வது என்று மதரியாெல் திக்குமுக்கா ச் 
மெய்யும். இத்தககய ெந்தர்ப்பங்ககள ‘ஆதரவற்ை நிகல’ (HELPLESSNESS) என 
நீங்கள் தவைாகப் புரிந்து மகாள்ளக் ூட ாது; உங்கள் ‘புது வாழ்வு’ முழுவதும் 
- அதன் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வகர - உண்கெயில் ஆதரவற்ை 
வாழ்க்ககடய தவிர டவமைான்றுெில்கல.   

 வழக்கொன ஆதரவற்ை நிகலக்கும், புது வாழ்வில் ஒருவகரத் 
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தடுொற்ைமுைச் மெய்யும் சூழ்நிகலக்கும் இக டய உலகளவிலான 
டவறுபாடு உள்ளது. ஒருவர் எளிதாக வாழ்ந்து, வழக்கொன, முற்ைிலும் 
ஆதரவற்ை ஒரு நல்ல வாழ்க்கக வாழ முடியும்; ஆனால், ஆதரவற்ை 
நிகலயில், மபாறுப்புககளச் ெரிவரச் மெய்வதில் ஒருவர் ெனமுக ந்து 
தவிக்கும்டபாது, ஒரு கணம் ூட  நிம்ெதியாக வாழ்வது என்பது கற்பகனக்கு 
எட் ாத ஒன்று. 

ஓர் எளிய உதாரணத்கத எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள்: நான் உயிகரத் 
துைந்ததும், எனது உ கல மெஹராபாத்தில் அகெந்த எதிர்கால ெொதிக்குக் 
மகாண்டு வருவது, ‘புது வாழ்வில்’ எனது டதாழர்களின் மபாறுப்பாகும் என்று 
நான் ூடைிடனன். இது ெிகவும் எளிகெயானதாகவும், முற்ைிலும் 
ெிக்கலற்ைதாகவும் டதான்றுகிைது. இப்டபாது, நான் என் உ கலத் 
துைக்கும்டபாது, நாம் திமபத்தில் இருக்கிடைாம் என்று 
கவத்துக்மகாள்ளுங்கள்; இந்தப் மபாறுப்கப நிகைடவற்ை, நீங்கள் வாழும் 
ஆதரவற்ை வாழ்வில், உங்களி ம் காசு, பணம் எதுவும் இல்லாத நிகலயில், 

உ கல மெஹராபாத்திற்கு மகாண்டு வருவது ொத்தியெில்கல 
அப்படித்தாடன? என் உ கலக் மகாண்டு வர நீங்கள் ெிைப்பு விொனத்கத 
வா ககக்கு எடுக்க முடியாது; நீங்கள் என் உ கல பல நாட்கள் ெிகதவின்ைி 
பாதுகாக்க முடியாது; திமபத்தில் தந்தி அலுவலகம் எதுவும் இல்லாத 
பட்ெத்தில், ஸடராகஷத் மதா ர்புமகாண்டு வழக்கொன வாகனங்களின் 
உதவிகய நா  முடியாது, ஏமனன்ைால் ‘புது வாழ்வு’ நிபந்தகனகள் அதற்கு 
இ ம் தராது. 

இதுடவ உங்ககளத் திக்குமுக்கா ச் மெய்யும் சூழ்நிகல (அதாவது, 

என்ன நிகனப்பது, மொல்வது அல்லது மெய்வது என்று மதரியாெல் 
திண் ாடுவரீ்கள்).      

 உங்கள் முழுகெயான ஆதரவற்ை நிகலயிலும், மபாறுப்புககள 
நிகைடவற்றும் முழுச் சுகெயிலும், நீங்கள் ‘புது வாழ்கவ’யும், நான் ூடைிய 
‘அந்த முடிகவ’யும் எதிர்மகாள்ள டவண்டிய ெந்தர்ப்பங்கள் பல உருவாகும். 

அவ்டவகளயில், ‘நிகழவிருக்கும் அகனத்கதயும் நிகைடவற்ைவும், 

இதுடபான்ை டதகவயற்ை ெந்தர்ப்பங்ககளத் தவிர்க்கவும்’ பாபா ெில 
விஷயங்ககள எடுத்துகரத்து, அவற்கைத் தனது டதாழர்கள் "எல்லா 
காலங்களிலும் எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் நிகனவில் மகாள்ள டவண்டும்" 
என்று ூடைினார். இது முக்கியொக அவரது ெரணம், கடுகெயான டநாய் 
அல்லது தீவிரொன விபத்து ஏற்பட் ால் என்ன மெய்ய டவண்டும் என்பகதக் 
குைிக்கிைது. 

‘புது வாழ்வின்’ அவெரநிகலகய ெந்திக்க மெஹர்ெியி ம் ரூ 10,000 
தனியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மெஹர்ெி, நரிென், ஸடராஷ், ொல் டகரவாலா 
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ஆகிடயாருக்கு, பாபாவின் ெகைவு டபான்ை ஏடதனும் அெம்பாவிதம் 
ஏற்பட் ால், அகனத்து ஏற்பாடுககளயும் கவனித்துக்மகாள்ளும் மபாறுப்பு 
வழங்கப்பட் து. "க வுளின் விருப்பம் நிகைடவறும்" என்று கூைி முடித்ைார் 
 ா ா. 

‘ஆ ாம் குழு’வில்  ா ாவுடன் பெல்லாை மூன்று ந ர்கறளப்  ற்ைி  ா ா 
கூைினார், "ெினூவுக்கு (காரஸ்) நான் அளித்த பணிகய அவர் திருப்திகரொகச் 
மெய்துள்ளார். எனடவ, தனது இல்லத்தில் இருப்பதன் மூலம், அவர் இன்னும் 
‘ஆொம் குழு’வில் ஒருவராகடவ கருதப்படுகிைார். அவர் தனது இல்லத்தில் 
(கராச்ெியில் இருந்தடபாதிலும்) அவரது மதாழில் ெற்றும் இதர க கெககள 
முன்பு டபாலடவ டெற்மகாள்வதால், ெில நிபந்தகனகளுக்கு ெகைமுகொக 
கீழ்ப்படியுொறு அவரி ம் டகட்டுக் மகாண்ட ன். 

"பண்ட ாபாவின் பலவனீொன உ லால் புது வாழ்வின் 
நிபந்தகனககளப் பின்பற்றுவது ொத்தியெில்கல. அதனால், நாடன அவகர 
‘இல்கல குழு’ உறுப்பினர்களு ன் கவத்துள்டளன். பால் நாத்துவுக்கும் 
உ ல்நிகல ெரியில்கல, எனடவ பகழய வாழ்க்கககயத் மதா ரும் 
டநாக்கத்தில் அவகரத் திருப்பி அனுப்பிடனன். அவரது க ந்த கால 
வரலாற்கைக் கருத்தில் மகாண்டு, அவர் ‘ஆொம் குழு’வில் ஒருவராக 
உள்ளார்." 

ெைாஷிவ்  ாட்டீல் ஒரு நீைி ன்ை வழக்குக்காக ஆஜராக 
வவண்டியிருந்ைைால்,  ா ா அவறரப் பூனாவுக்குச் பெல்ல அனு ைித்து, அது 
முடிந்ைதும் அக்வடா ர் 21ஆம் நாள் ப ல்காவ் ில் அவருடன் வந்து 
இறையு ாறு அைிவுறுத்ைினார். வலானவாலாவில் டாக்டர் கனியின் பொத்து 
விவகாரங்கள் ைீர்க்கப் டாை நிறலயில் இருந்ைாலும், டாக்டர் கனி அவருடன் 
பெல்வைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும்  ா ா பெய்ைார்.  

 அன்று காறல, ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைவர்களுடன் புறகப் டம் எடுக்க 
 ா ா ஒப்புக்பகாண்டார், அறை, ‘பூ ால் நுர்ஸூ’ என்ை உள்ளூர் புறகப் டக்காரர் 

 டம்  ிடித்ைார். அன்று  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு,  ா ா, ஒன்ைறர  ைி வநரம் 
கிரிக்பகட் வ ாட்டியில்  ங்பகடுத்ைார். 

ராம்ஜூ, டாக்டர் கனி, காக் ஸாவஹப் ஆகிவயார்  ா ாவுடன் 
புைப் டுவைற்கு முன்பு  ண்டலிக்கு ஒரு ெிைப்பு உைவு வழங்க வவண்டும் என்று 
 ரிந்துறரத்ைனர், அைற்கும்  ா ா இைக்கம் பைரிவித்ைார். 

அவர்கள் அறெவ உைறவ விரும் ிக் வகட்டைால், முைல்முறையாக, 

ப ஹரா ாத்ைில்  ா ிெம்  ரி ாறுவைற்கு  ா ா ஒப்புைல் அளித்ைார். உைவு 
ையாரானதும்,  ா ா எங்வக அ ர்ந்து உண்ை வவண்டும் என்று வகட்டவ ாது, 

ப ரிய  ண்ட ம்  ரிந்துறரக்கப் ட்டது. டாக்வகஃ ால்கர், ஆச்ொர ான  ிரா ை 
குடும் த்றைச் ொர்ந்ை அவர் என்ன நிறனக்கிைார் என்று  ா ா வகட்டைற்கு, "இந்ை 
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 ண்ட ம் அவைார புருஷரின் புனிை இருப் ிட ாகும்; இதுவறர, உங்கள் 
இருக்றகக்கு அருகில் அறெவ உைவு  ரி ாைப் ட்டைில்றல. எனவவ, என் 
கருத்துப் டி, அங்கு எடுத்துச் பெல்லப் டுவைில் எனக்கு உடன் ாடு இல்றல" 
என்று அவர் கூைினார்.  

ஒருவரின் கருத்து வவறு ாட்டினால் குழுறவ  ிரிப் து நல்லைல்ல 
என்று  ிை அறனவரும் எைிர்ப்பு பைரிவித்ைனர். அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார், "என்கனப் மபாறுத்தவகர ஒரு நபரின் கருத்து ூட  
முக்கியொனது. நீங்கள் அகனவரும் ஒருபுைம் இருக்கிைரீ்கள்,  ாக்டக 
ெறுபுைம் இருக்கிைார்; அதனால், நான் அவருக்குப் பக்கபலொக இருந்து, 

ெண் பத்தின் உள்டள ொப்பி  டவண் ாம் என்று ூடறுகிடைன்." 
இைன் விறளவாக,  ாறல 6:30  ைியளவில், அறனவரும் காக்கு ாயின் 

குடிலில் உைறவ உண்ை வவண்டியிருந்ைது, அவை வநரத்ைில் டாக்வகஃ ால்கர், 

காவள ா ா (அவரும் ஒரு  ிரா ைர்) இருவரும் இரவு உைவாக இனிப்பு 
 ண்டத்றை அவர்கள்  ண்ட த்ைில் அ ர்ந்து உண்டனர். 

 ா ா உைவு  ரி ாறும் வ ாது,  து, விஸ்கி,  ிராந்ைி ஆகியவற்றை 
ஸவராஷ் எடுத்து வர  ா ா அனு ைித்ைறைப்  ார்த்து, டாக்வகஃ ால்கர் ‘ ா ா 
 ற்றும் அவரது வைாழர்களுக்குப்  ிரியாவிறட’ என்ை நறகச்சுறவ உறரறய 
வழங்கியறை,  ா ா  ிகவும் ரெித்ைார். ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ இருவரும் 
 து ானத்றை வகாப்ற  வகாப்ற யாக அருந்ைிய வவறளயில், இைர  ண்டலியும் 
சுைந்ைிர ாகப்  ங்பகடுத்ைனர். ஆனால்  ா ா, ஃப ராற  அணுகியவ ாது, "இதற்கு 
டெல் டகட்காதீர்கள்" என்று சுட்டிக்காட்டி, அவரது வகாப்ற யில் இரண்டு 
துளிகறள  ட்டும் ஊற்ைினார். அவறரக் வகலி பெய்யும் விைத்ைில், பஸயிலர், 

ஃப ரா ின் றகறய நீட்டி, வ லும் வகட்கும் டி அவறர வற்புறுத்ைினார். ஃப ராம் 
வகாப்ற றய நீட்டியும்,  ா ா அவறரக் கண்டுபகாள்ளா ல் இருந்ைார். 
 வகலியும் கிண்டலும் பெய்து, ெிரித்து  கிழ்ந்ை வ ாைிலும், உைறவ 
உண்ணுவைற்கு முன்பு, அறைப்  ற்ைிய வாக்குவாைம் ஏற் ட்டைால் அவர்கள் 
உண்ற யில்  ா ிெ உைறவ உண்ை அ ர்ந்ை வநரத்ைில்,  ண்டலியின் ப ாது 
 னநிறல ெரியாக இல்றல. இந்ை ‘இறுதி விருந்து’ கூட ஓர் இனிற யான 
சூழலில் நடத்ை முடியா லாயிற்று; அதுவும்  ா ாவின் விருப் ம். அவர் ைனது 
பநருங்கிய ெீடர்கறள உண்ைவும் அருந்ைவும் அனு ைித்ைார், ஆனால் அவை 
வநரத்ைில்  ைட்ட ான சூழ்நிறலகறள உருவாக்கியைால் ஒருவரும் அைில் 
உண்ற யான  கிழ்ச்ெிறயக் காை முடியவில்றல.  

 வ லும், ப ஹரா ாத்ைில் ப ண்டு பவகுவாக முயன்று நிலங்கறளயும் 
விலங்குகறளயும் விற் றன பெய்ய முடிந்ைது, ஆனால்  ைியின் ெிர த்ைால், 

அவர் ஜூரம்  ற்றும் பைாண்றட புண் ஆகியவற்ைால்  ிகவும் ெிர ப் ட்டார்.
 1949, அக்வடா ர் 14ஆம் நாள் பவள்ளிக்கிழற  காறல, அலி ஷா, 
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முஹ து இருவருக்கும் ெவரம் பெய்து, நீராட்டி, ஆறட அைிவித்து,  ா ா, ைனது 
 ஸ்த்  ைிறய நிறைவு பெய்யும் நிகழ்வின் அறடயாள ாக, ப ஹரா ாத் 
 ண்டலி ப ஹராஸாத்துக்கு அறழக்கப் ட்டனர். ப ஹரா ாத்ைில், இப்வ ாது 
ெிதுவால்  ரா ரிக்கப் ட்டு வந்ை இரண்டு  ஸ்துகறளயும் பஸயிலர், குஸ்ைாஜி 
இருவரும் ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வருவது வழக்கம். இன்றைய ைினம், 

முைலில் அலி ஷாறவயும் பைாடர்ந்து முஹ து  ஸ்றையும் ப ாட்றடயடித்து, 

நீராட்டி, ஐந்து ஏறழகறளயும் நீராட்டிய  ின்பு  ா ாவும் நீராடினார். 
 இந்ை அறடயாள நிகழ்வுக்குப்  ிைகு, முஹ து  ஸ்த்  ற்றும் 
ப ரும் ாலான  ண்டலி ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். நரி ன், ப ஹர்ஜி, 
ஜால் ாய்,  ினூ ஆகிவயார் அைிவுறுத்ைிய டி அன்று  ைியம் விறடப ற்ைனர். 
பொத்து  த்ைிரங்களில் இருந்ை ெில ப ண் ைிகளின் றகபயழுத்துக்கறள 
ொட்ெியாளராகப்  ார்றவயிட ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ இருவரும் ஒரு 
 ாஜிஸ்ைிவரட்றட அறழத்து வந்ைனர். இந்ை அைிகாரப்பூர்வ ான  ைி 
முடிந்ைதும், அலி ஷாவும், குஸ்ைாஜியும் இைர  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

 ா ாவுடன் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டுச் பெல்ல இருந்ைவர்கள் 
உற்ொக ாகத் ைத்ை து ப ட்டி  டுக்றககள், ப ாட்டலங்கறளத் ையார் பெய்து 
பகாண்டிருந்ை அவை வவறளயில், ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க இருந்ைவர்கள் 
அற ைியாக அழுது கண்கலங்கினர்.  ா ாவிற்கு  ிகவும் பநருக்க ானவர்கள், 

ப ாதுவாக, வவைறன  ற்றும்  னச்வொர்வின் வ கத்ைால் சூழப் ட்டிருந்ைனர்; 

ைங்கள்  ிரிய ான  ா ா அவர்களுடன் இல்லாை எைிர்காலம் குைித்து 
ஐயப் ாட்டுடன் காைப் ட்டனர். 
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மபல்காவ்ம் - ெத்தியநாெம் ஆரம்பம் 
(Belgaum - Satyanashi Begins) 

1949ஆம் ஆண்டு அக்ட ாபர் 15 ெனிக்கிழற  காறல,  ா ா, 

ப ஹரா ாத்ைிற்கு இறுைி விஜயம் பெய்து, அவருடன் பெல்ல இரு வர்கள் 
ஒவ்பவாருவரும் எடுத்துச் பெல்லத் வைறவயான  யை உ கரை ப ட்டிறய 
ஆய்வு பெய்ைார். 

‘புது வாழ்வில்’  ா ாவுடன்  ின்வரும் நான்கு ப ண் வைாழர்களும், 

 லைரப் ட்ட வயறைச் ொர்ந்ை  ைினாறு ஆண் வைாழர்களும் பெல்வது குைித்து 
முடிபவடுக்கப் ட்டது. அப்வ ாது  ா ாவுக்கு வயது 55.  

மபண் டதாழர்கள்: 
ப ஹரா, 42   ைி, 31 

ப ஹரு, 22  வகாபஹர், 33 

ஆண் டதாழர்கள்: 
ஆைி ெீனியர், 45  அலி அக் ர் (அவலா ா), 33 

அண்ைா 104, 60   ா ாைாஸ், 39 வயறைக் கடந்ைவர் 

ற தூல், 59  பைௌலத் ஸிங், 59 

டாக்டர் டான்கின், 37 எரச், 33 

டாக்டர் கனி, 56  குஸ்ைாஜி, 59 

காக்கா  ாரியா, 58 முரளி காவள, 30 

டாக்டர் நீலு, 45  ப ண்டு, 45 

ெைாஷிவ்  ாட்டீல், 60 விஷ்ணு, 45 

ஆண் வைாழர்களில் இருவர், அவலா ா  ற்றும் முரளி, முன்னாள் ப ஹர் 
ஆெிர   ாைவர்கள். ஆெிர ம் மூடப் ட்ட  ிைகு, முரளி  ண்டலி 
உறுப் ினர்களில் ஒருவரானார். அவ்வப்வ ாது மும்ற யிலிருந்து வந்து 
பெல்வறை வழக்க ாகக் பகாண்ட அவலா ா, ெ ீ த்ைில் நிரந்ைர ாக 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க வந்ைார். 

 ற்றுப ாரு ப ஹர் ஆெிர  ெிறுவன், ைத்து ப ஹந்ைர்வக, அஹ துநகர் 
குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில் ஆைி ெீனியர் அலுவலகத்ைில்  ைிபுரிந்து வந்ைார். ‘புது 
வாழ்வில்’ ஆைி  ங்பகடுத்ைைால், ைத்து அலுவலக ப ாறுப் ாளராக 
நிய ிக்கப் ட்டார். ஆைியின் அலுவலகத்ைில் வா ன் யஷ்வந்த்  ட்டாவல எனும் 
 ற்றும் ஓர் இறளஞன்  ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ைான்.  

  த்பைான் து வயைான வா ன், ஆைியின்  ைிகறளச் பெய்து, 

ப ஹராஸாத்துக்குச் பெய்ைிகறள வழங்குவதும், ஆைி இல்லாை வநரத்ைில், 

வா ன், ைத்து இருவரும் அஹ துநகரில் ப ஹர்  ா ாவின் முக்கிய 
இறைப்புகளாகவும் இருந்ைனர். 
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நரி ன்,  ாவைா பகௌஹவன என் வறர ப ஹராஸாத்ைின் 
 ரா ரிப் ாளராக நிய ித்ைிருந்ைார். கஸ் ா வ ட் நாட்களில் ெிறுவனாக இருந்ை 
 ாவைா,  ா ாவின்  து ான கறடயில்  ைியாற்ைியறைத் பைாடர்ந்து,  ன்ஸில்-
எ- ீ ிலும் உடனிருந்ைார். 

கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ெிது, அவரது  றனவி ராைா, காவள  ா ா, 

விஷ்ணுவின் ைாயார் காக்கு ாய்,  ாலா ைம் த், ஸவக் பகாத்வால், ஜங்க்வள 
 ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர்,  ஸ்துகள் அலி ஷா, முஹ து ஆகிவயாருடன் 
ைங்கியிருந்ைனர். ஜ ைார், அவரது  றனவி  ாகு ாய் இருவரும் அரங்காவ்ம் 
கிரா த்ைிற்கு அருகிலற ந்ை குடும்  குடியிருப் ில் வாழ்ந்து வந்ைனர்.  ாருைி 
 ாட்டீலின்  கள் ைாரா வ ல் றலயில் வாழ்ந்ை ப ண்  ண்டலிக்காகப் 
 ைிபுரிந்து வந்ை வவறளயில், அவர் ைனது ைந்றையுடன் கிரா த்ைில் வாழ்ந்து 
வந்ைார். வ ல் றலயில் ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, றகக்வகா ாத்ைின் 
குடும் மும்  ன்ஸாரியும் இருந்ைனர். 

 ாைிரி ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கி இருப் றை  ா ா அனு ைிக்கவில்றல, 

வாழத் வைறவயான  ைமும் வழங்கவில்றல. எனவவ  ாைிரி, 

ஸவராஷிட ிருந்து கடனாக வாங்கிய பைாறகயில், ப ஹரா ாத்ைிற்கு அருகில் 
ஒரு ெிைிய நிலத்றை ைன்வெப் டுத்ைி, 1947இல் அங்குக் கட்டப் ட்ட  ாவு 
ஆறலயில்  ைிபுரிந்து, அைிலிருந்து வரும் வரு ானத்றை ‘புது வாழ்வில்’ 
ைனக்காகப்  யன் டுத்ைினார். 

1949, அக்வடா ர் 15ஆம் நாள் இரவுக்குள், அவருடன் ‘புது வாழ்வில்’ 
பெல்லாை அறனவரும் ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயறு ாறு உத்ைரவிட்டு, 

 ா ா, அன்று  ைியம் ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். புைப் டுவைற்கு 
முன்னர், அவர்களிடம்  ா ா கூைியைாவது: "எதற்கும் கவகலப்ப  டவண் ாம். 
நீங்கள் அகனவரும் என்கன உண்கெயாக டநெிக்கும் வகர, தற்டபாகதய 
ெனித தகலமுகையில் நீங்கள் அகனவரும் ெிகவும் அதிர்ஷ் ொலிகள். 
எப்டபாதும் என்கன டநெித்து, என்னில் உறுதியாகவும் ெகிழ்ச்ெியாகவும் 
இருங்கள்." 

1949, அக்வடா ர் 15 அன்று, நரி ன்  ற்றும் ப ஹர்ஜியின் கார்களில், 

 ா ா, ராவனா, கிட்டி, வகார்பஷத், ஸூனா ாெி ஆகிவயாறர  ினு காரஸுடன் 
பூனாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார்; அங்கிருந்து அவர்கள் மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைனர். இந்ை வநரத்ைில் வகட்டி, நாஜா இருவரும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
பவளிவயைினர்.  ா ா அவர்களுடன்  றலயில் இைங்கி வருறகயில், "எல்லாம் 
முடிந்தது," என முகம்  லர்ந்ை புன்னறகயுடன் குைிப் ிட்டார், "நான் இன்று 
ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிடைன்; நான் ெிகவும் சுதந்திரொக 
உணர்கிடைன். ஒரு ‘புது வாழ்வு’ ஆரம்பொகிைது." 
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கராச்ெிக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு, ற தூலின் குடும் ம்  ிந்த்ரா 
ஹவுஸில்  ாதுகாப் ாகக் குடிய ர்த்ைப் டுவறை  ினூ ஊர்ஜிைம் பெய்ைார். 

 ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் அறனவரிட ிருந்தும் விறடப றும் 
வவறளயில், வானம் வ க மூட்டத்துடன்  றழ ப ாழியத் பைாடங்கியது. காலம் 
இறை இவ்வாறு குைிப் ிட்டது: "அவர்களின் வவைறனயின் அழுறகக் குரலுக்கு 
வானுலகவ  பெவிொய்ப் துவ ாலத் வைான்ைியது; அவர்கள் அறடந்ை 
வவைறனக்கு அனுைா த்றை பவளிப் டுத்தும் விைத்ைில், அழுது புலம் ி, கண்ைரீ் 
ெிந்ைியது. வானுலகம் அந்ைக் காட்ெிறயக் காை முடியா ல்  ரிைவித்ைது. 
 ா ாவின் அன் ர்கள் அந்ைப்  ிரிறவ உடல் ரீைியாக எைிர்பகாண்டனர்; ை து 
அன் ிற்குரியவறரப்  ிரிவைால், அவர்களின் இையங்கள் துக்கத்ைில் ஆழ்ந்ைன. 
 ா ாவின் கூற்றுப் டி, இந்ை உடல் ரீைியான  ிரிவு நிரந்ைர  ிரிவாக இருந்ைைால், 

ஒவ்பவாருவரும் ைனது இையம் உறடந்து வ ாவது வ ால் உைர்ந்ைனர்." 
அன்று  ாறல ஏழு  ைிக்கு அறனத்து ‘ஆ ாம் குழு’ வைாழர்களும் 

ஓய்வு ப ை வவண்டும் என்று  ா ா அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்; ஆனால், அவ்வாறு 
பெய்வைற்கு முன்னர், அறனவரும் ெரக்கு வாகனத்ைில் ஏற்றுவைற்கு ைங்கள் 
ப ட்டி  டுக்றககறள, குைிப் ிட்ட இடத்ைில் ையாராக றவக்க வவண்டும். 
அைிகாறல 2:00  ைிக்கு எழுந்து, நீராடி, ‘புது வாழ்வின்’ வ லங்கிறய 
அைியா ல், ொைாரை உறடறய உடுத்ைிக்பகாள்ளு ாறு அவர்களுக்குத் 
பைரிவிக்கப் ட்டது (அது குழுவின்  ீது  க்களின் வைறவயற்ை கவனத்றை 
ஈர்க்கும்). ப ல்காவ்ம் வந்ை  ின்னர் அவர்களின் ொைாரை உறடகறளக் 
கறளந்து அங்கிகறள அைியு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

காலம் பைாடர்ந்து விவரித்ைது: "இரவு முழுவதும், வானம் 
வ கமூட்டத்துடன் காைப் ட்டது. ‘புது வாழ்வின்’ வ ளம் முழங்க, வானம் 
 ிறகயாகக் கண்ைரீ் ெிந்ைியது. ப ஹரா ாத்  ற்றும்  ா ாவின்  ிரிய ான 
அன் ர்களின் கண்ைரீ் வைவறைகளின் இையங்கறளயும் பநகிழச் பெய்ைது! 
ப ஹரா ாத்ைின் ஆழ ான அன்ற  அனு வித்ை இந்ைத் வைவறைகளும், 
அவைார புருஷரின் அருகாற யில் ைங்கள் வாழ்க்றகறயக் கழிக்க ஆர்வ ாக 
இருந்ைனர், ஏபனனில் இத்ைறகய பைய்வகீ அன்ற , ப ௌைீக உடலில் ப ௌைீக 
ைளத்ைில்  ட்டுவ  அனு விக்க முடியும்." 

முைலில், வைாழர்கள் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அஹ துநகர் ரயில் 
ெந்ைிப்ற  வநாக்கி, ைங்கள் வைாள்ற கறளச் சு ந்ை வண்ைம் நடந்து பெல்ல 
வவண்டுப ன அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். ஆனால்,  றழ காரை ாக ஸவராஷ் 
ஏற் ாடு பெய்ை வ ருந்ைில் அவர்கள் அங்குச் பெல்ல அனு ைிக்கப் ட்டனர். 
வைாழர்கள் அறனவரும் அைிகாறலயில் எழுந்து, நீராடி, மூன்று  ைிக்கு வைநீர் 
அருந்ைிவிட்டு, 1949, அக்ட ாபர் 16 ஞாயிற்றுக்கிழகெ அன்று அதிகாகல 4:15 
ெணிக்கு ரயில் நிறலய ெந்ைிப்ற ச் பென்ைறடந்ைனர். 
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இைற்கிறடயில், ப ஹராஸாத்ைில்,  ா ா, ப ண் வைாழர்கறள இரண்டு 
 ைிக்கு எழுப் ி, கறடெி நி ிடத்ைில் மூட்றட முடிச்சுகறள ெரி  ார்த்து, வைநீர் 
அருந்ைிய  ின்னர், அவர்கள் அைிகாறல 4:15  ைிக்கு, காக்காவுடன் எரச் ஓட்டிச் 
பென்ை காரில்  யைத்றைத் பைாடங்கினர். ஸவராஷுடன் இன்னும் ெிலர் 
 ா ாவிட ிருந்து  ிரியாவிறட ப றுவைற்கு அனு ைி வகாரியிருந்ைனர், ஆனால் 
ஸவராஷ், ஆைி ஜூனியர், ஸவக் ை ானியா,  ாைிரி ஆகிவயாறர  ட்டும்  ா ா 
அனு ைித்ைார். ( ாைிரி ப்யூக்றகத் ைிரும்  ஓட்டிச் பெல்ல வவண்டும்.) ஸவராஷ், 

ஆைி ெீனியறர அறழத்துச் பென்று,  ா ாவும் ப ண் வைாழர்களும் வரும் வறரக் 
காத்ைிருந்ைனர். வானம் ைனது துக்கத்றை பவளிப் டுத்ைிக்பகாண்வட இருக்க, 

ொறல முழுவதும்  றழயால் வெைாக இருந்ைது;  றழ வ லும் அைிக ாகப் 
ப ய்யத் பைாடங்கியது. 

காலம் இையபூர்வ ான  ிரார்த்ைறன ஒன்றை வழங்கியது: 
" ிரிய ானவவர! நீங்கள்  ிரிந்து பெல்ல விரும் ினால், நீங்கள் - ஓரளவு ஆறுைல் 
அளிக்கும் விைத்ைில் புைப் டலாம்! எனது கண்ைரீில் நீங்களாகவவ 
நறனயாைீர்கள்! உங்கள் அன் ர்களின் அவலத்றைப்  ார்த்ை  ிைகு, என் 
கண்ைறீர என்னால் ைடுக்க முடியவில்றல. நான் உைவியற்ைவனாக 
இருந்ைாலும்,  ிரிய ான இறைவவன,  றழயில் நறனய வவண்டாம், என் 
 ிரார்த்ைறனக்குச் பெவி  டுக்க வவண்டுகிவைன்; நான் உங்கறளக் பகஞ்ெிக் 
வகட்கிவைன்." 

ரயில் ெந்ைிப் ின் அருவக காரிலிருந்து  ா ாவும் ப ண் வைாழர்களும் 
இைங்கினர். பைாடர்ந்து  ல ான  றழ ப ாழியவவ, ஸவராஷ் காறர  ா ாவுடன் 

றவத்ைிருக்கு ாறு இறைஞ்ெினார்: " றழ கடுற யாக உள்ளது, வ லும் 
அைிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது; நீங்கள் அனு ைித்ைால், நான் உங்கறள ப துவாகக் 
காரில்  ின்பைாடர்வவன்,  றழ அைிக ாக இருந்ைால், நீங்கள் அறைப் 
 யன் டுத்ைலாம்" என்று ஸவராஷ் கூைினார். 

அவைவ ால், ஆைி ஜூனியரும்,  ா ா, ைனது காறரப்  யன் டுத்து ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார்;  ாைிரியுடன் ஸவராஷின் காரில் ைிரும் ிச் பென்று, அறைப் 
ப ற்றுக்பகாள்ள  ா ா அவர்கறள அனு ைித்ைார். ஸவராஷ், ஆைி ஜூனியர், 

ஸவக் ை ானியா ஆகிவயாரிடம்  ா ா வ லும் ெில வார்த்றைகள் வ ெி,  ின்னர் 
அவர்கறள ைிருப் ி அனுப் ினார். பவளிவயறும் வவறளயில் அவர்களால் 
கண்ைறீர அடக்க முடியவில்றல. 

ப ண் வைாழர்களுக்குப்  ின்னால் ஒரு ஃ ர்லாங் இறடபவளிறயக் 
கறடப் ிடிக்கு ாறு  ார்த்துக்பகாள்ள,  ா ா இைர வைாழர்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்.  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்னர் ஒரு நி ிடம் 
அற ைியாக இருந்து,  ின்பு,  ைிவு  ற்றும்  ரியாறையின் நி ித்ைம் முைலில் 
பூ ிறயயும்  ின்னர் அவர்களின் பநற்ைிறயயும் பைாடு ாறு அவர் வகட்டுக் 
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பகாண்டார்.  ா ாவவ முைலில் அவ்வாறு பெய்ைார். பைாடர்ந்து,  ா ா ைனது 
றககறள உயர்த்ைி, இந்ைப்  ிரார்த்ைறனறய உச்ெரிக்கு ாறு வைாழர்களிடம் 
வகட்டுக் பகாண்டார்: "க வுடள! இந்தப் புது வாழ்கவ மவற்ைியக யச் மெய்து, 

அகத அகனவரின் நித்திய டபரின்பொக ொற்றுங்கள்!" 
அதுவறர அறனவரும் ைறலக்கு வ ல் ை து வைாள்ற கறள சு ந்ை 

வண்ைம் நின்று பகாண்டிருந்ைனர்.  ிரார்த்ைறன நிறைவறடந்ை அடுத்ை கைவ  
ஊர்வலம் ஆரம்  ானது. காக்கா, ப ண்டு, டாக்டர் நீலு மூவரும் ெரக்கு 
வண்டியில் அவர்களுக்கு முன்னால் பென்ைனர். நடந்து பெல்லும் வவறளயில், 

 ா ா வைாழர்களிடம், "ஒரு நிெி  மெௌன டநரத்தில் நான் என்ன வாக்குறுதி 
எடுத்துக்மகாண்ட ன் என்று உங்களில் எவடரனும் மொல்ல முடியுொ?" என்று 
வகட்டார். 

அறனவரும் யூகித்ைனர், ஆனால் யாரும் ெரியாக  ைிலளிக்கவில்றல. 
 ா ா, "இது ஒரு ரகெியம், அகத மவளிடய ூடை இயலாது" என்று குைிப் ிட்டார். 

அைிக  றழ ப ய்ைது, ஆனால் இந்ைத் துளிகள் வைாழர்களுக்கு இை ாக 
இருந்ைது. ஒரு ற ல் தூரம் நடந்ை  ிைகு,  ா ா ஏழு ற ல் பைாறலவில் உள்ள 
‘ொஸ்’ கிரா த்ைிற்குக் காரில் பெல்ல முடிவு பெய்ைவ ாது,  ாைிரி,  ா ாறவயும் 
ப ண் வைாழர்கறளயும் அைில் ஓட்டிச்பென்ைார். ஆண் வைாழர்கள் ஆைி 
ஜூனியருக்காக காத்ைிருந்து, அவர் ைனது காரில் அவர்கறள அறழத்துச் பெல்ல 
இரண்டு  யைங்கறள வ ற்பகாள்ள வவண்டியிருந்ைது. ஆனால் அவர்கள் ொஸ் 
வந்ைவ ாது, ைங்கு ிடம் வெறும் ெகைியும் சூழ்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டு, அங்வக 
நிறுத்ைா ல் வநராக வ லும் எட்டு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஸுப் ா’ 
கிரா த்றை அன்று காறல ஆறு  ைிக்கு வந்ைறடந்து அரசு  ங்களாவில் 
ைங்கினர். அங்கிருந்து  ா ா,  ாைிரி, ஆைி ஜூனியர் இருவறரயும் இரண்டு 
கார்களுடன் ைிருப் ி அனுப் ினார். வைாழர்கள் வகவரஜிலும், ப ண் ைிகள் 
 ங்களாவிலும் ைங்கினர். 

காக்கா வைநீர் ையார் பெய்ைார். ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார், "புது வாழ்வின் ஆரம்பம் ெிைப்பாக உள்ளது, நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிடைன்!" 

வைநீருக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது வைாழர்களுடன் வகவரஜில் அ ர்ந்து புது 
வாழ்வின் நான்கு நிறலகறள விளக்கினார்:  

முதல் பத்து நாட்கள் ஓய்வின் இக மவளியாக இருக்கும்; 

இரண் ாவது, மபல்காவ்ம் நகரம் புது வாழ்வின் பயிற்ெி கெயொகத் திகழும்; 

மூன்ைாவது, உண்கெயில் புது வாழ்வில் நுகழவதற்கு முன்னர் பத்து 
நாட்கள் ஒரு வககயான மவற்ைி ொகத் டதான்றும்; நான்காவது கட் த்தில், 

1950, ெனவரி 1 முதல், ‘புது வாழ்வு’ மதா ங்கும்; இது, ‘மதய்வங்கள் 
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மபாைாகெப்படும் அளவுக்கு 100 ெதவிகித நம்பிக்ககயின்கெ ெற்றும் 
உதவியற்ை தன்கெயால் வககப்படுத்தப்படும்’ என்று  ா ா அைிவித்ைார். 

 ா ா  ீண்டும் முழுற யான கீழ்ப் டிைலுக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுத்து, 

"நான் உங்களி ம் ஒடர முகை காரில் பயணம் மெய்யச் மொன்டனன்; நீங்கள் 
ஏன் எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்கல?" என்று வகட்டார். ஆைி ஜூனியர் 
அறனவறரயும் ஒவர  யைத்ைில் ஏற்ைிச் பெல்வது விவவக ற்ைது என்று 
கருைியைால்  றைமுக ாக அவர் ைவைிறழத்ைிருப் ைாகவும் அவரிடம் 
கூைப் ட்டது. 

 ா ா அவர்கறள  ன்னித்து, "இனிடெல், எல்லாம் மதளிவாகவும், 

மவளிப்பக யாகவும், உண்கெயாகவும் இருக்க டவண்டும். எகதயும் 
இரகெியொக ெகைக்கக் ூட ாது. அகனவரும் ெெம், அகனவகரயும் ெெொக 
பாவித்து ந ந்துமகாள்ள முயற்ெிக்க டவண்டும். சூழ்நிகலகளும், 

விகளவுகளும் எதுவாக இருந்தாலும் 100 ெதவதீம் டநர்கெயாக இருந்து, 

உண்கெகய ெட்டுடெ டபெ டவண்டும். 
"எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் நிகனவில் மகாள்ள டவண்டிய ெிக 

முக்கியொன விஷயம் என்னமவனில், ஒவ்மவாருவரும் குதூகலத்து ன் 
ெகிழ்ச்ெியாக இருக்க டவண்டும். விரக்தி, எரிச்ெல், மவறுப்பு ஆகியவற்ைின் 
உச்ொ னம் உங்ககளத் தாக்கும், ஆனால் அகத எள்ளளடவனும் உங்கள் 
முகத்தில் காட் ாெல் இருக்க முயற்ெி மெய்ய டவண்டும். டகாபம் வரலாம், 

ஆனால் நீங்கள் அகத மவளிப்படுத்தக்ூட ாது." 
 ா ா ைனது வைாழர்களுக்குத் ைத்ை து கடற கறள வழங்கினார்: 

காக்கா, ற தூல் இருவரும் உைவு ையார் பெய்ய ெற யல்  ைியில் 
ஈடு டவவண்டும்; அவலா ாவும் முரளியும்  ாத்ைிர  ண்டங்கறளச் சுத்ைம் 
பெய்யவவண்டும். டான், நீலு, ஆைி ெீனியர்  ற்றும்  லர் ஏைக்குறைய ஒரு 
ஃ ர்லாங் தூரத்ைிலிருந்து ைண்ைரீ் பகாண்டு வர வவண்டும்.  ிை அறனவரும் 
காய்கைிகறளச் சுத்ைம் பெய்து பவட்டும் டி அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 
 ா ாைாஸுக்கு முக்கிய ான ஆவைங்கள்  ற்றும்  ா ாவிற்கான கடிைங்கள் 
அடங்கிய இரண்டு ெிைிய ப ட்டிகறள எப்ப ாழுதும் அவருடன்  ாதுகாப் ாக 
றவத்ைிருப் றைத் ைவிர வவறு எந்ை வவறலயும் பகாடுக்கப் டவில்றல. 
நீராடுவைற்காக ஒவ்பவாருவரும் அவரவருக்குத் வைறவயான ைண்ைறீர 
எடுத்து வர வவண்டும். அனுைினமும் நீராடுவது கட்டாய ாக்கப் ட்டது, 

ப ாதுவாக  ிகவும் வொம் ல்ைனத்துடன் காைப் டும் டாக்டர் கனி 
கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைறீர எடுத்து வந்ைவ ாது  ா ாவும் வைாழர்களும்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்.      

 டாக்டர் கனி ெில வவடிக்றகயான ெில் ிஷங்களில் ஈடு ட்டார், 

அறனவறரயும்  கிழ்விப் ைற்காக முகம் சுளிப் தும் ைண்ைரீ் எடுத்து 
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வரும்வ ாது முணுமுணுப் றையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார்: "கடவுவள, இந்ை 
கிைறு எவ்வளவு ஆழ ானது!... கடவுவள, எனக்கு உைவுங்கள்!  ா ாவின் 
கட்டறளப் டி, குளிராக இருந்ைாலும் நான் இன்று குளிக்க வவண்டும்! அல்லா, 

ையவுபெய்து எனக்கு உைவுங்கள்!" ஒரு முறை, கனி மூச்சுத் ைிைைி, 
 ட டத்ைவ ாது,  ா ா அவரிடம் ஓடி வந்து, வாளிறய எடுக்க உைவினார். 

அன்று காறல ஸுப் ா கிரா த்ைில் ெரக்கு வண்டியிலிருந்து இைங்கும் 
வ ாது, டாக்டர் நீலு ைடுக்கி கீவழ விழுந்ைார், ஆனால் காயம் எதுவும் 
ஏற் டவில்றல. இைற்கு நன்ைி பெலுத்தும் விைத்ைில்,  த்து ரூ ாய்  ைிப்புள்ள 
ஜிவல ிகறள விநிவயாகிக்க  ா ா அனு ைித்ைார். எந்ை வறகயான இனிப்பு 
வறககறளயும்  ன ார விரும் ி உண்ணும் டாக்டர் நீலுவும், முரளியும் 
அவற்றை வாங்கிவர நகருக்குச் பென்ைனர். ஆனால் அவர்கள் ஏ ாற்ைத்ைில் 

பவறுங்றகயுடன் ைிரும் ி வந்ைனர், ஏபனனில் இவ்வளவு குறுகிய காலத்ைில், 

வ ாது ான அளவு அப்வ ாது ையார் பெய்ை இனிப்புகள் கிறடக்கவில்றல. 
இருப் ினும், இந்ை விருந்து ரத்து பெய்யப் டா ல் குழு, ஸிரூறரச் 
பென்ைறடயும் வறர ஒத்ைிறவக்கப் ட்டது. 

 றழ காரை ாக அவர்கள் முைலில் ைிட்ட ிட்ட டி ொஸ் கிரா த்ைில் 
நிற்காைைால், அெல் அட்டவறைறயக் கறடப் ிடிக்கும் வநாக்கத்ைில்  ா ா, அைிக 
நாட்கறள ஸுப் ாவில் கழிக்க முடிவு பெய்ைார். 

 ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் காைப் ட்டார், வ லும் அவர் 
வைாழர்கறள அணுகும் வ ாபைல்லாம் ொக்வலட் அல்லது உலர்ந்ை  ழங்கறள 
விநிவயாகித்து, அவர்களுடன் ஒன்ைாக இருந்ைார்; வ லும் 25 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் 1922 இல்  ன்ஸில்-எ- ீம் நாட்கறள அனு வித்ைவர்கள், அவர்கள் 
 த்ைியில்  னிை உருவில் வாழும் இறைவனின் அவை சூழ்நிறலறய 
அனு வித்ைனர். 

‘எதற்கும் பயப்ப  டவண் ாம்’ என்று  ா ா  ண்டலிறய 
ஊக்குவித்ைார். ஆனால், ஆைி ெீனியர் வ ான்ை ெிலர், புது வாழ்வுக்கு முன்பு ெில 
 ாைங்கள்  ிகப்ப ரிய  ன அழுத்ைத்ைிற்கு உள்ளாயினர்.  ல ைனிப் ட்ட 
அற ப்புகள் கறலக்கப் ட்டது  ட்டு ின்ைி, வவறுவவறு வைிக  ற்றும் நில 
 ரிவர்த்ைறனகள் பைாடர் ான  ல்வவறு ப ாறுப்புகறள, ெட்டப்பூர்வ ாக 
 ாற்றுவது  ண்டலியின்  ீது ப ரும்  ாரத்றை ஏற் டுத்ைியது. புைப் டும் 
முந்றைய நாள் இரவு, அைிகாறல 4:00  ைி வறர வழக்கைிஞர் ஒப் ந்ைங்களில் 
றகபயழுத்ைிடவவண்டி இருந்ைைால், ஆைி ெீனியர் தூங்கவில்றல. 1949, 

அக்வடா ர் 16 அன்று அவர் ைனது நாட்குைிப் ில் கவறல வைாய்ந்ை பைானியில் 
 ைிவு பெய்ைிருந்ைைற்கு இைங்க... " ா ா நம்ற  புறக ிடிக்கவும், 

ஓய்பவடுக்கவும், எைற்கும் ' யப் டா ல்' இருக்கவும், கடந்ை காலத்றை கடந்ை 
காலத்ைிற்கு முழுற யாக விட்டுவிடவும் அனு ைிக்கிைார். ஆனால், ைாயார் 
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குல் ாறயப்  ற்ைிய ெிந்ைறனயால் நான்  னச்வொர்வறடந்ைவைாடு, ப ஹர் 
 ப்ளிவகஷன்ஸ் அலுவலகம், எனது  ைியாட்கள், புது வாழ்றவத் 
பைாடங்குவைற்கு முந்றைய இரண்டு  ாைங்களும், மூச்சுவிடமுடியாை 
வவகத்ைில், அறனத்து ஏற் ாடுகளிலும் ஈடு ட்டது ப ரும்  ைட்டத்றை 
ஏற் டுத்ைியது." 

அன்று இரவு ஸுப் ாவில்,  ா ா, ொப் ாட்டு வ றெயில் ொய்ந்து 
ஓய்பவடுத்ைார். அண்ைா 104 கண்காைித்ை டிவய எரச் அவர் அருகில் 
தூங்கினார்.  றுநாள் காறலயில்,  ா ா  ிகவும் குதூகல ான  னநிறலயில் 
வைாழர்களிடம் பென்று, அவர்கள் எப் டி இரறவக் கழித்ைனர் என்று வகட்க, 

அறனவரும் நன்ைாகத் தூங்கியைாகப்  ைிலளித்ைனர். ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா 
கூைினார், "நானும் முன்பு தூங்கியகத வி  நன்ைாக தூங்கிடனன்!" பல 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, முதல் முகையாக, பாபா தனது பகழய அகனத்து 
‘மபாறுப்புகளின்’ சுகெயின்ைி, நன்ைாகத் தூங்க முடிந்தது” என்று கூைினார். 

ஆனால் இரவில் தூங்க இடம் வைடிய ஒருவர்  ா ாவின் கைறவ 
இழுத்துத் ைட்டியவ ாது எழுந்ை ெத்ைம்,  ா ாறவத் தூக்கத்ைிலிருந்து ைிடுக்கிடச் 
பெய்ைது; வ றெ உயரத்ைில் ஓய்பவடுத்துப்  ழக்க ில்லாைைால், கீவழ ைடுக்கிய 
அவர், அைிர்ஷ்டவெ ாக, உள்ளங்றககளால் ைாங்கிக்பகாண்டைால் காயம் 
எதுவு ில்றல. இரவு முழுவதும்  ா ா, அயர்ந்து தூங்கினார். 

அரிைாகக் கிறடத்ை வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்தும் வநாக்கத்ைில் டாக்டர் 
கனி, "நீலுவின்  ாதுகாப்புக்கு நன்ைி பெலுத்தும் விைத்ைில்,  த்து ரூ ாய் 
 ைிப்புள்ள இனிப்புகள் அனு ைிக்கப் ட்டன; இப்வ ாது,  ா ாவும் 
காப் ாற்ைப் ட்டைால், பகாண்டாட்டம் இன்னும் ெிைப் ாக இருக்க வவண்டும்!" 
என்று கூைியறைக் வகட்டு,  ா ா, அவர்கள் ஸிரூர் கிரா த்றைச் பென்ைறடந்ைதும் 
இனிப்புகள் வழங்க ரூ 21 அனு ைித்ைார். இது டாக்டர் நீலுறவ  கிழ்ச்ெியில் 
ஆழ்த்ைியது. அவர் அனுைினமும் இனிப்புகறளச் ொப் ிட அனு ைித்ைிருந்ைால், 

அறைவய பெய்ைிருப் ார்! 

 ா ா முன்பு கூைியது வ ால, ‘பயிற்ெி’ பைாடங்க இருந்ைது. "பயிற்ெிக் 
காலத்கத மவற்ைியக யச் மெய்ய, ெிைிதளவு தடுொற்ைமும், தயக்கமும் 
இல்லாத முழுகெயான கீழ்ப்படிதல் ெிகவும் அவெியொனது" என்று  ா ா 
கூைினார். 

பைௌலத் ஸிங் (ெீக்கியர்)  ற்ைிய உைாரைம் ஒன்றை வ ற்வகாள் காட்டி, 

 ா ா வ லும் கூைினார், "ஒரு முகை, மெஹராபாத்தில் நான் அவருக்கு ஒரு 
ெிகமரட்க ப் புககக்கக் மகாடுத்டதன். தயக்கெின்ைி, அவர் உ னடியாக 
அகத வாயில் கவத்து மநருப்கபப் பற்ை கவக்கத் தயாரானார். ஆனால் 
நான் அவரது கீழ்ப்படிதலில் ெகிழ்ச்ெியக ந்து அகதப் பிடுங்கி வெீி 
எைிந்டதன். 
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"மதௌலத் ஸிங் அவரது ெதத்தின் அடிப்பக யில் ெிைிதளடவனும் 
தயக்கத்கதக் காட்டியிருந்தால், அவர் டதால்வியக ந்திருப்பார்; ‘புது 
வாழ்வின்’ இந்த ஆரம்ப கட் த்தில் நான் அவகர ென்னித்திருப்டபன்; ஆனால் 
ெனவரி 1 முதல், அத்தககய குகைபாடுகள் ென்னிக்கப்ப ாது. கீழ்ப்படியத் 
தவைியவர் உ னடியாக என்கன விட்டுச் மெல்வார்; அவ்வாறு 
மவளிடயறும்படி உத்தரவி ப்பட் ால், என்னு னான அவரது ஆன்ெீக 
மதா ர்பும் துண்டித்துவிடும். 

"அதனால்தான் நீங்கள் அகனத்து உத்தரவுககளயும் 
நிபந்தகனககளயும் ெிகவும் தவீிரொக எடுத்துக் மகாள்ள டவண்டும் என்று 
நான் ூடறுகிடைன். டிெம்பர் இறுதி வகரயிலான பயிற்ெிக் காலத்தில் ‘புது 
வாழ்வு’ ன் நீங்கள் இணங்கி, இகணந்து மெல்ல நான் உங்களுக்குப் 
மபருெளவில் உதவுடவன்." 

 ிற் கலில்  ா ா  ீண்டும் கீழ்ப் டிைல் என்ை ைறலப்ற  ற ய ாக 
றவத்து விளக்க ளித்ைார்: 

இப்டபாதிலிருந்து நாம் அகனவரும் ெெ நிகலயில் இருக்கிடைாம். 
நம் அகனவருக்கும், இனிடெல், ஆன்ெீகம் என்பது இல்கல, குருநாதர் 
இல்கல, ெ ீர் இல்கல, அற்புதங்கள் இல்கல, திைவுடகாகலச் சுழற்றுவது 
டபான்ை எதுவும் இல்கல, நம்பிக்கககள் இல்கல, ஆதாயம், அனுூடலம் 
அல்லது வறுகெ, துன்பம் பற்ைிய எண்ணங்கள் இல்கல. டிெம்பர் இறுதி 
வகர உங்களுக்கு உதவி, ஆடலாெகன வழங்கும் ெக டதாழராக என்கனப் 
பாருங்கள். 

வார்த்கதகள் ெற்றும் மெயல்களால், பாபாகவ க வுள், குருநாதர், 

ெத்குரு அல்லது அவதார புருஷர் என்ை முத்திகர பதித்து 
அக யாளப்படுத்துவகத நீங்கள் உண்கெயாகவும் தீவிரொகவும் தவிர்க்க 
டவண்டும். நான் ‘முழுகெயான கீழ்ப்படிதகலக் டகாரும்’ ஒடர ஒரு 
விஷயத்தில் ெட்டும் குருநாதராக இருப்டபன்; இதர எல்லா விஷயங்களிலும் 
என்கன ெக டதாழராக ந த்த டவண்டும்; என்னு னான உங்கள் 
ந த்கதயில், அணுகுமுகையில் நீங்கள் ெிகவும் சுதந்திரொக இருக்க 
டவண்டும். ஆனால் என்னு ன் ந ந்துமகாள்ளும் முகை, முரட்டுத்தனம் 
அல்லது துடுக்குத்தனத்கத மவளிப்படுத்தும் விதத்தில் இருக்கக்ூட ாது. 
இகதத் தவிர்த்து, டவடிக்ககயாகவும், ெகிழ்ச்ெியாகவும் இருங்கள், 

நககச்சுகவயாகச் ெிரித்து டபசுங்கள் - டவறு எதுவும் என்கன 
ெகிழச்மெய்யாது.      

 என்னு ன் உங்ககளப் பாதுகாப்பாக அகழத்துச் மெல்லும் ெிக 
முக்கியொன விஷயம், ‘ஓயாது ெனம் ொறும் இயல்டபாடு, கவகல நிகைந்த 
முகத்டதாற்ைத்து ன்’ இருக்கக்ூட ாது என்பதாகும். ெகிழ்ச்ெியாகவும் 
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முகெலர்ச்ெியு னும் இருக்க முயற்ெி மெய்யுங்கள். ெில டநரங்களில் உங்கள் 
ெனநிகல, ெட்டுெீைி டகாபொக இருந்தால், அகத டநரடியாகடவா அல்லது 
ெகைமுகொகடவா மவளிப்படுத்த முயற்ெிக்காதீர்கள். இகவ அகனத்தும் 
ெனதின் நா கம், அக்ககையும் விழிப்புணர்வு னான முயற்ெிகள் அகதத் 
தாடன ஏற்றுக்மகாள்ளும். 

அவர்கள் மூன்ைாவைாகத் ைங்கவிருந்ை இடம் ஸுப் ாவிலிருந்து ஏழு 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை நாராயண்காவ்ம் என ஏற்கனவவ முடிவு 
பெய்யப் ட்டது. ஒரு நீவராறட அருகில்  ரங்களால் சூழப் ட்ட ைிைந்ைபவளியில் 
ைங்கு ிடம் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது. 

ஆனால் இறடயிறடவய  றழ ப ய்து, வயற்காடு வெறு நிரம் ி 
ஓய்பவடுக்க உகந்ைைாக இல்லாைைால்,  ா ா அங்வக நிற்கா ல்  ைினாறு ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஸிரூர்’ கிரா த்ைிற்கு வநரடியாகச் பெல்லத் 
ைீர் ானித்ைார்.  

இரவு ஓய்வுக்கு முன்பு,  ா ா, அறனவரும் அைிகாறல 2:00  ைிக்கு 
எழுந்து, வைநீர் அருந்ைி, காறல உைவுக்குப் (ஒரு ெப் ாத்ைி)  ிைகு, நான்கு 
 ைிக்குப்  யைத்றைத் பைாடங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். ப ாத்ை குழுவும் 
பென்ை  ிைகு ெரக்கு லாரி புைப் ட இருந்ைது. 

அைன் டி, 1949, அக்வடா ர் 18 பெவ்வாய்க் கிழற  அைிகாறலயில், 

 ா ாவும் அவரது வைாழர்களும் ஸுப் ாறவ விட்டு பவளிவயைினர். இந்ை 
வநரத்ைில்  ா ா, ஆண் வைாழர்கறள முன்னால் நடக்கக் வகாரி, அவர் 
ப ண் ைிகளுடன் சு ார் 220 பகஜம்  ின்னால் நடந்ைார். இரவு முழுவதும் 
 றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ைது; வானம் வ கமூட்ட ாகக் காைப் ட்டது; ொறல, 

வெறும், ெகைியு ாக இருந்ைைால் வழுக்கும் அ ாயம்; ஆனால்  ா ா, "ெகழ 
மபய்தாலும், மபய்யாவிடிலும், இந்த முகை ஆபத்துககளப் 
மபாருட்படுத்தாெல் நக ப்பயணத்கதத் மதா ர டவண்டும்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

அவர்கள் ெராெரியாக ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கு இரண்டறர ற ல்கள் 
நடந்ைனர். எந்ை உடற் யிற்ெியிலும் ஈடு ாடில்லாை டாக்டர் கனி, உடல் ரீைியாக 
நிறைவான நலமுடன் இல்லாைைால்,  ா ா, ஒரு கட்டத்ைில், நீங்கள் எப் டி 
உைர்கிைரீ்கள் என்று வகட்டைற்கு, 'எனக்கு  ெிக்கிைது' என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 
 ா ா, ப ண் வைாழர்களின் கூண்டுவண்டிக்குச் பென்று, அவர்களிட ிருந்து ெில 
இனிப்புப்  ண்டங்கறளக் பகாண்டு வந்து, ஆண் வைாழர்களுக்குப்  கிர்ந்ைளித்ைார். 

அருகில் எரச் நடந்து பெல்ல,  ா ா ப ரும் ாலும் ப ண் வைாழர்களுடன் 
நடந்ைார்; ஆனால் அவர் அடிக்கடி ஆண் வைாழர்கறளயும் அணுகி, ெில நி ிடங்கள் 
அவர்களுடன் வவடிக்றகயாக உறரயாடிய  ின்பு, ப ண் ைிகளிடம் ைிரும் ிச் 
பெல்வறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். இைனால், அவர் இைர ந ர்கறளக் 



78 
 

காட்டிலும் இரண்டு  டங்கு தூரத்றைக் கடக்கவவண்டி இருந்ைது. 
 ‘நாராயண்காவ்ம்’ அருவக,  ா ா, அருகாற யில் உள்ள ஒரு கிரா த்றைச் 
சுட்டிக்காட்டி, "இங்டக ெற்று சூ ான டதநீர் அருந்தினால் நன்ைாக இருக்கும்" 
என்று கூைி, ெிைிது வநரம் ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைார்.  

எரச்  ா ாவிடம், நாராயண்காவ் ில் இரறவக் கழிக்க வவண்டும் என்ை 
அவர்களின் முைலாவது ைிட்டத்ைின் டி, அங்குத் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்ய வவண்டிய ந ரிடம்,  ால் வாங்க நான்கு ரூ ாய் பகாடுக்கப் ட்டைாகவும், 

அவர் அவர்களுக்கு வைநீர் வழங்க முடியும் என்றும் கூைினார்.  ா ா, டான், எரச் 
இருவரிடம் நாராயண்காவ்ம் பென்று, வைநீருக்கு ஏற் ாடு பெய்யும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். புது வாழ்வு நி ந்ைறனகள் டி, எவரும் றககளில் காசு,  ைம் 
எதுவும் எடுத்துச் பெல்லக்கூடாது என் ைால், வைநீருக்குப்  ைம் 
பெலுத்துவைற்கான வகள்வி ைீர்க்கப் ட்டது. காக்கா  ட்டுவ  ைனது  ைப்ற யில் 
ெிலவற்றை றவத்ைிருந்ைார், ஆனால் அவர் ெரக்கு வண்டியில் முன்னால் 
பென்றுவிட்டார். 

அவர்கள் நாராயண்காவ்ம் வந்ைறடந்ைதும், அறர  ைி வநரம் அங்வக 
நின்று, அறனவரும் சூடான வைநீர் அருந்ைி, ெிைிது வநரத்ைில்,  ீண்டும் 
அைிவகுத்துச் பென்ைனர். இப்வ ாது  றழ ஓய்ந்து, அக்வடா ர்  ாை பவயில் 
பகாளுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைது. 

பவப்  ான வானிறல குழுவின் வவகத்றை  ைிக்கு இரண்டு 
ற ல்களாகக் குறைத்ைது.  ா ா, டாக்டர் கனி ஆகிவயாரின் கால்களில் 
பகாப்புளங்கள் வைான்ைவவ, டாக்டர் டான் ப ன் துைி வறலறய றவத்து 
நாடாவால் கட்டினார்.  

"டானும், நீலுவும் என்றன எங்வகவயா முழுவது ாக ைிறெத் ைிருப் ி 
விட்டனர்;  ா ாவின் உடல்நிறல நான்றகந்து ற ல்கள் கூட நடக்க முடியாை 
அளவுக்கு இருப் ைாகக் கூைினர்" என்று டாக்டர் கனி வவண்டுப ன்வை 
வவடிக்றகயாக எடுத்துறரத்ைார். 

‘இந்ை நறடப் யை விவகாரத்றை நாம் நிறுத்ை வவண்டும்!’ என்ை 
டாக்டர் கனியின் ைந்ைிர ான வ ச்றெ,  ா ாவால் புரிந்து பகாள்ள முடிந்ைது, 

ஆனால்  ா ா அறைக் வகட்டுப் புன்னறகத்ைார். ஆண், ப ண் வைாழர்களுக்கு 
இறடயில்  ல முறை முன்னும்  ின்னும் நடந்து பென்ைாலும்,  ா ா, வொர்வின் 
அைிகுைிறய பவளிப் டுத்ைவில்றல. 

ஸிரூர் ஓரிரு ஃ ர்லாங் பைாறலவில் இருந்ை அவ்வவறளயில், டாக்டர் 
கனி வ லும் ஓர் அடி கூட எடுத்து றவப் து கடினம், ைளர்ந்து கீவழ விழுந்து 
விடுவார் என்ை நிறலயில்,  ா ா அவறர அன்புடன் அணுகி, கனியின் 
ஊன்றுவகாலின் ஒரு  க்கத்றைப்  ற்ைிக் பகாண்டு,  ா ா அவறர அறழத்துச் 
பென்ைவ ாது,  எஞ்ெியுள்ள தூரத்றைப்  ற்ைி ெற்றும் ெிந்ைிக்கா ல், கண்கறள 



79 
 

மூடிக்பகாண்டு  ின்பைாடரு ாறு கனியிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ா ா 
அவறரத் பைாடர்ந்து வழிநடத்ைிச் பென்று, ஏைக்குறைய எட்டிவிட்டைாக அவறர 
உற்ொகப் டுத்ைினார். ஆனால், ஸிரூர் அருவக வந்ைதும் டாக்டர் கனி கீவழ 
விழுந்து விடுவார் எனத் வைான்ைியது. அருந்ை ைண்ைரீ் வகட்டவ ாது,  ா ா 
அவறர ஒரு  ரத்ைடியில்  ைிறனந்து நி ிடங்கள் ஓய்பவடுக்கக் கூைி,  ின்னர் 
அவருக்கு ஒரு வாய் ைண்ைறீரக் பகாடுத்து, ெிைிது நீறர அவரது ைறலயில் 
பைளித்ைார். அறைத் பைாடர்ந்து டாக்டர் கனி புத்துைர்ச்ெி ப ற்று  ீண்டும் 
நறடப் யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். ஸிரூர் இப்வ ாது ஏைக்குறைய ஒரு ஃ ர்லாங் 
பைாறலவில் இருந்ைது. 

நகரத்றைச் பென்ைறடவைற்கு முன்பு,  ா ா எல்றலறயத் ைாண்டிய 
முைல் ந ராக இருக்க விரும்புவைாகவும்,  ிை அறனவரும் அவறரப்  ின்பைாடர 
வவண்டும் என்றும் அைிவித்ைார். அவ்வவறளயில் அண்ைா 104 குழுவில் 
இல்றல, அவர் முன்னால் பென்ைிருக்க வவண்டும் என் து பைரியவந்ைது. 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் வ ரில் டாக்டர் டானும், எரச்சும் அவறரத் வைடிச் 
பென்ைனர். இருப் ினும், அவர் ஏற்கனவவ நகரின் நுறழவாயிலில் அற ந்ை 
 ாலத்றைக் கடந்துவிட்டைால், அவர்களால் அவறரக் கண்டுபகாள்ள 
முடியவில்றல. 

அரசு  ங்களாவில் குழு ைங்குவைற்கு, முன்வனற் ாடுகள் 
பெய்யப் ட்டிருந்ைன; ஆனால், அன்றைய ைினம் அது இராணுவ அைிகாரிகளால் 
ஆக்கிர ிக்கப் ட்டிருந்ைைால், வ ருந்து நிறலயத்ைிற்கு எைிவர அற ந்ை ‘ஸ்ரீ 
 ஹதூர் டூரிங் ெினி ா’ என்ை ஆளில்லா ைிறரயரங்கில் இரவு ைங்குவைற்கு 
 ாற்று ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. நண் கலில் அவர்கள் அங்கு வந்ைறடந்ைவ ாது 
ப ண்டு, காக்கா, டாக்டர் நீலு மூவரும், ெரக்கு வண்டியுடன் வந்து வெர்ந்ைனர். 
அைற்குப்  ிைகு  ைிய உைவு ையார் பெய்யப் ட்டது. 

இங்வக  ா ா, அண்ைா 104ஐக் கண்டு ிடித்து அவறரத் ைிட்டினார், "ஏன் 
எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்கல? மபண் டதாழர்களுக்கு முன்னால் ஒரு 
ஃபர்லாங் இக மவளி இருக்குொறு அகனவருக்கும் அைிவுறுத்தல்கள் 
இருந்தடபாதும், நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு தூரம் மென்ைரீ்கள்?"  ா ா அவறர 
 ன்னித்து,  ீண்டும் அறைச் பெய்ய வவண்டாம் என்று எச்ெரித்ைார். 

அறனவரும் உண்டு ஓய்பவடுத்ை  ின்பு, டாக்டர் நீலு காயத்ைிலிருந்து 
ைப் ியறைக் பகாண்டாட ஜிவல ிகள் பகாண்டு வரப் ட்டு,  ிற் கல் வைநீருடன் 
அறனவருக்கும் வழங்கப் ட்டது.    

 அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை குல்கர்ைி என் வர், ெினி ா பகாட்டறகயின் 
உரிற யாளர்களான ெில  ார்வாரிகளுடன் வெர்ந்து  ா ாவின் குழுவுக்கு உைவு 
ஏற் ாடு பெய்து, இைர வெறவகறளயும் பெய்து வந்ைார்.  

 அவர்கள் நாராயண்காவ் ில் நிற்கா ல் ஒரு நாள் முன்னைாகவவ ஸிரூர் 



80 
 

வந்துவிட்டைால், 19ஆம் வைைியும் அங்வகவய கழிக்க முடிவு பெய்யப் ட்டது. 
அன்றைய ைினம் ைீ ாவளிப்  ண்டிறக என் ைால்,  ட்டாசுகள் பவடிக்கப் ட்டு, 

 ின்விளக்குகளால் நகரவ  வகாலாகல ாக பஜாலித்ைது. ஆனால், வொர்வாக 
இருந்ை வைாழர்கள் அறனவரும் ெீக்கிரம் ஓய்பவடுக்கச் பென்று,  றுநாள் 
காறலயில் புத்துைர்ச்ெியுடன் எழுந்ைனர். 

அக்வடா ர் 19 அன்று காறல ெிற்றுண்டிக்குப்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் ‘புது 
வாழ்வின்’ நி ந்ைறனகறளயும், பகாள்றககறளயும் வலியுறுத்ைினார்: 
"உங்களுக்கு உதவுவதற்காக நான் இகதச் மொல்கிடைன், ஆனால் ெனவரி 
1ஆம் டததிக்குப் பின்னர் எந்த உதவியும் அல்லது கண்காணிப்பும் இருக்காது. 
அவ்டவகளயில், வாழ்க்கக உலகின் தயவில் வாழப்படும்! அது முற்ைிலும் 
உதவியற்ை ெற்றும் நம்பிக்ககயற்ை வாழ்க்ககயாக இருக்கும்." 

ெிைிய  ற்றும் ப ரிய ைவறுகளுக்கு இறடவய உள்ள வவறு ாட்றடச் 
சுட்டிக்காட்டி,  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: "ெிைிய தவறுகள் என்பது தனிப்பட்  
க கெககளயும், உத்தரவுககளயும் ெீறுவது. மபரிய தவறுகள் என்பது, புது 
வாழ்வின் விதிககளயும், நிபந்தகனககளயும் ெீறுவது, பணத்கதத் 
மதாடுவது, மதரியாெல் ூட  மபண்ககளத் தீண்டுவது, ெீண்டும் பகழய 
வாழ்க்ககக்குத் திரும்ப டவண்டும் என்ை நம்பிக்ககயில் வாழ்வது 
இதுடபான்ை ெற்றும் பல. மதரிந்டதா மதரியாெடலா மெய்யும் ெிைிய தவறுகள் 
டிெம்பர் இறுதி வகர ென்னிக்கப்படும், மதரியாெல் மெய்யும் மபரிய 
தவறுகளும் அதுவகர ென்னிக்கப்படும். ஆனால், மதரிந்து மெய்யும் மபரிய 
தவறுகள் ஒருடபாதும் ென்னிக்கப்ப ொட் ாது." 

 ா ா வ றெயில் இருந்து ைவைி விழுந்ைவ ாது, காயங்கள் ஏற் டா ல் 
ைப் ியறைக் பகாண்டாட, அவர் அளித்ை வாக்குறுைிப் டி, வைாழர்களுக்குப் 
 ிற் கல் வைநீருடன் லட்டு வழங்கப் ட்டது. பைாடர்ந்து  ா ா அறனவறரயும் 
நீராடச் பொன்னார். ைிறரயரங்கில் குளியலறை இல்லாைைால், ைிைந்ை பவளியில் 
அற ந்ை ெிறுநீர் கழிப் ிடங்கள் முழுவதும் சுத்ைம் பெய்யப் ட்டு, ஆண் 
வைாழர்கள் நீராடினர். 

அன்று  ாறல ஏழு  ைியளவில் காக்கா, ப ண்டு இருவரும் 
‘மபல்காவ்ம்’ நகருக்கு, ொ ான்களுடன் ெரக்கு லாரியில் புைப் ட்டனர். 
ஸுப் ாவிலிருந்து அவர்களின் நறடப் யைத்றைப்  ற்ைி  ா ா, ஆண் 
வைாழர்கறளக் வகலி பெய்ைார்: "மபண் வைாழர்கள் பதினாறு கெல்ககள 
எளிதாகக் க ந்துவிட் னர். உண்கெயில் நீங்கள் ெிகவும் மெதுவாக 
ந ந்ததால் அவர்கள் தங்கள் டவகத்கத அதிகரிக்க முடியாெல் 
மு ங்கிப்டபானதாகப் புகார் ூடறுகிைார்கள்." 

1949, அக்வடா ர் 20, வியாழக்கிழற  அைிகாறல 1:30  ைியளவில், 

 ா ாவும் குழுவினரும் ஸிரூர் கிரா த்ைிலிருந்து வாடறகக்கு அ ர்த்ைப் ட்ட 
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ப ாதுப் வ ருந்ைில் ப ல்காவ்ம் புைப் ட்டனர். அன்று காறல எட்டு  ைிக்கு, பூனா 
வழியாக ‘ஸத்ைாரா’ வந்ைறடந்து, அறர  ைி வநரம் அங்கு நின்று முகம், றக 
கால்கறளக் கழுவி சுத்ைம் பெய்து, காறல ெிற்றுண்டிறய உண்டனர்.  

டாக்டர் நீலு ஆழ்ந்ை அக்கறையுடன் ஆைி ெீனியரிடம், "நாம் எப்வ ாது 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்வவாம்?" என வினவினார். 

 ா ா அந்ைக் கருத்றைக் வகட்டு நீலுறவக் கடிந்துபகாண்டார், 

"இத்தககய எண்ணங்கள் புது வாழ்வின் உள்ளுணர்வுக்கும் உற்ொகத்திற்கும் 
எதிரானது. இகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், டிெம்பர் இறுதி வகர ெட்டுடெ 
இதுடபான்ை தவறுககள நான் ென்னிப்டபன். 1950, ெனவரி 1ஆம் நாளிலிருந்து 
தவறு மெய்பவர் எவராக இருந்தாலும் அவர் தனது மபட்டி படுக்ககககள 
மூட்க  கட்  டவண்டியதுதான்!" 

அன்று  ைியம் 3:30  ைிக்கு வகாலாப்பூர், நிப் ானி வழியாக ப ல்காவ்ம் 
வந்ைறடந்ைனர். ‘ைலாக்வாடி’ என்ை புைநகர்  குைியில் அவர்கள் ைங்குவைற்கான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து விஷ்ணு ஏற்கனவவ 
அனுப் ப் ட்டிருந்ைார். அந்ந இடத்றைக் கண்டு ிடிக்க ஒரு  ைி வநரம் ஆனது. 
காக்கா, ப ண்டு இருவரும் ெரக்கு லாரியுடன் அங்கு வந்ைிருந்ைாலும் 
விஷ்ணுறவக் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. “விஷ்ணுவுக்காக இரண்டு  ைி 
வநரம் காத்ைிருந்வைாம், ஆனால் அவர் இன்னும் வரவில்றல” என்று ப ண்டு 
கூைினார். 

நிறலற றய இன்னும் வ ாெ ாக்கும் விைத்ைில், ஓட்டுக் கூறர  ற்றும் 
ைட்றடச் சுவர்களுடன் கட்டப் ட வவண்டிய ஆண் வைாழர்களுக்கான 20x30 அடி 
குடிலும் ையாராகவில்றல. றழயால் ைா ை ாகப்  ைிபுரிந்ை பைாழிலாளர்கள், 

அறை முடிக்கும்  ைியில் ைீவிர ாக இருந்ைனர்.  ண்றைக்குச் பெல்லும் 
ொறலயும் வெறும் ெகைியு ாக இருந்ைது. 

 ா ாவின் வருறகறய அைிந்ை விஷ்ணு, ைலாக்வாடிக்கு விறரந்ைார். 
 ாறல ஆறு  ைிக்கு ஆஜராக வவண்டும் என்று கூைப் ட்டைாகவும், ஆனால் 
வழக்கம் வ ால,  ா ா ெீக்கிரம் வந்ைைாகவும் அவர் விளக்கினார். கட்டி 
முடிக்கப் டாை குடிறலயும், அைன் கல் ைறர ஈர ாகவும், எங்கும் அழுக்கும் 
வெறும் ெகைியு ாக இருப் றைப்  ார்த்ைதும் அவர் முகம் பவளிைியது. 
கடுற யான  றழ ப ய்ைைால் லாரியிலிருந்ை ப ாருட்கறள இைக்குவைில் 
ப ரும் ெிர ம் ஏற் ட்டது. அத்ைியாவெியப் ப ாருட்கள்  ட்டும் பவளிவய 
எடுக்கப் ட்டு,  ீைமுள்ள அறனத்தும் அப் டிவய உள்வள றவக்கப் ட்டன. 

 ா ா, "இந்த அமெௌகரியங்கள் அகனத்தும் ‘ெத்யநாெத்கத’ டநாக்கி 
அடிமயடுத்து கவக்கும் முதற் படிக்கற்களாகும், அகத நாம் க ந்து மெல்ல 
டவண்டும்" என்று விளக்கி ைனது வைாழர்கறள உற்ொகப் டுத்ை முயன்ைார்.
 ப ண் வைாழர்கள் 220 பகஜம் பைாறலவில் அற ந்ை ஒரு ைிட ான 
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கட்டிடத்ைில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். அது அவர்களின் ைனிப் ாதுகாப்புக்காக 
மூங்கில்  ாய்களால் மூடப் ட்டிருந்ைது; அைற்கு பவளிவய ஆழ ான கிைறு 
ஒன்றும் இருந்ைது. ஆண் வைாழர்கள் ைண்ைறீர இறைக்க வவண்டும் (அைனால் 
அவர்கள் றககளில் பகாப்புளங்கள் ஏற் ட்டன)  ற்றும் ைண்ைறீர அங்கிருந்து 
குடிறெக்குக் பகாண்டு பெல்ல வவண்டும். ‘ைலாக்வாடி உறடற ’ என் து 
 ா ாவுக்குக் பகாடுக்கப் ட்ட 24 ஏக்கர் நிலம். ஆனால், புது வாழ்வின் 
நி ந்ைறனகளுக்கு இைங்க, ப ஹரா ாத்  ற்றும் ப ஹராஸாத் பொத்து 
விஷயத்ைில் பெய்ைறைப் வ ாலவவ, இந்ை நிலத்றை  ீண்டும் உரிற யாளரின் 
ப யருக்கு  ாற்று ாறு  ா ா விஷ்ணுவுக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். 

இரவு முழுவதும்  றழ பைாடர்ந்ைது, ப ண் வைாழர்கள் ைங்கியிருந்ை 
இடம் கணுக்கால் அளவு ைண்ைரீில் மூழ்கி இருந்ைது. அடுத்ை நாள், அக்வடா ர் 
21, ெரக்கு வண்டியிலிருந்து ப ாருட்கறள இைக்கும்  ைி நடந்ைது. இைற்காக, 

பைாழிலாளர்கள் எவரும்  ைிய ர்த்ைப் டாைைால், வைாழர்கள் ஒவ்பவாருவரும் 
றகபகாடுத்து உைவினர். 

ெைாஷிவ்  ாட்டீல் அன்று காறல எட்டு  ைிக்கு பூனாவிலிருந்து வந்து 
வைாழர்களுடன் இறைந்ைார். ெரியான ெற யலறை இல்லாைைால், ெற யறலத் 
பைாடங்கும் வறர அறனவருக்கும் உைவகத்ைிலிருந்து உைவு ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டது. 

அன்று  ிற் கலில்  ா ா  ீண்டும் அைிவித்ைார், "பயிற்ெிக் காலம் 
மவற்ைிகரொக அகெந்தால், நம்பிக்ககயற்ை நெது வாழ்க்கக, அகனத்து 
மதய்வங்களும் மபாைாகெப்படும் அளவுக்கு இருக்கும்!" 

இறை  ா ா,  ீண்டும் பைளிவுை விளக்கினார், "இதுவகர வாழ்க்கக, 

மொல்லப்டபானால், வலியும், துன்பமும் நிகைந்ததாக இருந்தாலும், எவரும் 
ெகிழ்ச்ெியு ன் அனுபவித்ததாகக் ூடை முடியாது. 1950 இல், வாழ்க்கக 
இன்னும் கடுகெயான டவதகனகய ஏற்படுத்துவதாக இருக்கும், ஆனால் 
இந்த வலிகய நீங்கள் துய்த்து ெகிழ்வரீ்கள். இந்த வலியின் இன்பம் ெட்டுடெ 
க வுளுக்கு ஒரு ெவாலாக அகெயும்." 

 ின்னர் அவர் இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "இதற்கு டெல் என்னால் 
எதுவும் ூடை இயலாது, உண்கெயாகச் மொன்னால், எதுவும் மதளிவாகவும் 
உறுதியாகவும் இல்கல. நிகழவிருக்கும் ெம்பவங்ககளப் பற்ைிய மதளிவற்ை 
உருவம் ஒன்றுதான் இப்டபாது என்னி ம் உள்ளது. நீங்கள் என்ன மெய்யலாம் 
என்று ெிந்தகன மெய்யுங்கள்." 

ஆைி ெீனியர்  ா ாவிடம் ‘வலிறய அனு விப் து என்ைால் என்ன?’ 

என் றை விளக்கக் வகாரினார்.  ைிலுக்கு,  ா ா இந்ை உவற றய 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார், "இது அரிப்பினால் பாதிக்கப்பட்  
ஒருவருக்கு, அரிப்பு ஏற்படும்டபாது பிராண்டுவதால் வரும் வலிகயப் 
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டபான்ைது, ஆனால் இந்த வலி ஒரு இதொன உணர்கவத் தருகிைது. 
துன்பத்திலும் இன்பம் என்பதற்கு இது ஓர் உதாரணம்." 

 ா ா, அறனவரும் நீராடி, ஆறடகறள  ாற்ைி, அஹ துநகரிலிருந்து 
புைப் டும்வ ாது அவர்கள் அைிந்ைிருந்ை ஆறடகறள அவரிடம் 
ஒப் றடக்கு ாறு கூைினார். எவ்வாைாயினும்,  ாத்ைிர  ண்டங்கறள சுத்ைம் 
பெய்ைல், ைண்ைரீ்  ாறனகறள நிரப்புைல் வ ான்ை கடற கறள 
ஏற்றுக்பகாண்டவர்கள், வைறவப் ட்டால் இந்ை அைிகப் டியான ஆறடகறள 
அக்வடா ர் 25ஆம் வைைி வறர  யன் டுத்ை அனு ைிக்கப் டுகிைார்கள். 

1949, அக்வடா ர் 22 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா ெக வைாழர்களுக்குப் 
ப ாதுக் கடற கறள வழங்கினார் - ெற யல்  ாத்ைிரங்கறளச் சுத்ைம் பெய்ைல், 

ைண்ைரீ் எடுத்து வருைல், ப ாருட்கறளச் சுத்ை ாக றவத்ைிருத்ைல், துைி 
துறவத்ைல் வ ான்ை  ல. கடின ான  ைிகளில்  ா ாவவ  ங்பகடுத்ைார். 

ப ண் வைாழர்களும்  ைியாட்கள் இல்லா ல் ெ ாளிக்க 
வவண்டியிருந்ைது. அவர்கறளப்  ற்ைி  ா ா கூறுறகயில், "இந்த நான்கு மபண் 
டதாழர்களும், இதுவகர மெய்யாத குற்டைவல் பணிககளச் மெய்வதில் 
ெனதார ஒத்துகழத்து, உண்கெயாகப் ‘புது வாழ்வு’ வாழ்கிைார்கள். 

"மெஹராவும் ஒரு ொதாரண பணிப்மபண்கணப் டபாலப் 
பணிபுரிகிைார் - தகரகயத் துக ப்பது, கழுவி சுத்தம் மெய்வது, தூெி 
அகற்றுவது - நான் இதுவகர அவகரச் மெய்ய அனுெதிக்காத பணிககளச் 
மெய்ய கவக்கிடைன்." 

ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒதுக்கப் ட்ட கடற கள் ஒரு ைற்காலிக 
இயல்புறடயறவ,  ா ா விளக்கியது வ ால், "இறுதி க கெகள் மூன்று 
நாட்களுக்குப் பின்னர், அக்ட ாபர் 25ஆம் டததி - பயிற்ெிக் காலம் மதா ங்கும் 
நாளில் ஒதுக்கப்படும்." 

அன்று  ிற் கல்  ா ா, ப ல்காவ் ில்  யிற்ெிக் காலத்றை நிறைவு 
பெய்வைன் நன்ற  ைீற கள்  ற்ைி விவாைித்ைார். நீண்ட, பநடிய விவாைத்ைிற்குப் 
 ிைகு, ‘ஏற்பாட்டுக் குழு’விற்கும் ெம் ந்ைப் ட்டவர்களுக்கும்  ின்வரும் 
சுற்ைைிக்றகறய வழங்கினார்: 

‘புது வாழ்வு’ பைாடர் ான ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை கூட்டங்கறள 
விவரித்து, ராம்ஜூ எழுைிய புைிய றகவயட்றட அறடயப் ப ற்ைவர்கள் 
அறனவருக்கும் பைரியப் டுத்துவைாவது: 

பயிற்ெியின் முதல் காலகட் ொக மபல்காவ்ம் நகரில் 1949, நவம்பர் 
20 வகர உ ல் உகழப்பு ன் மெலவி ப்படும்.   

 இரண் ாவது காலகட்  பயிற்ெி, மபனாரஸில் நவம்பர் 25 முதல் 
டிெம்பர் 10 வகர மதா ரும்; இது உணவுக்காக யாெிப்பது, லங்டகாட்டி 
வாழ்க்கக (இறடயில் லங்வகாட்டி அைிவது) ஆகியவற்கை உள்ள க்கியது.  
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பயிற்ெியின் மூன்ைாவது ெற்றும் கக ெி கட் ம் டிெம்பர் 10 முதல் 31 

வகர ஹரித்வார் மெல்லும் வழியில் நாட ாடி (ஜிப்ெி) வாழ்க்கககய 
உள்ள க்கியது. 

1950, ெனவரி 1 முதல், ஹரித்வாருக்குச் மெல்லும் வழியில் அல்லது 
க வுள் நம்கெ எங்கு அகழத்துச் மென்ைாலும், முடிவில்லாத 
நம்பிக்ககயற்ை புது வாழ்வு உண்கெயான ஆர்வத்து ன் இருக்கும். 

ப ஹரா ாத்  ண்டலி, ப ஹர்ஜி, நரி ன் ஆகிவயாருடன் 
ைங்கியிருந்ைவர்கள், அஹ துநகரில் ைங்கியிருக்கும்  ண்டலி  ற்றும்  ிைருக்கு, 

கீழ்வரும் பெய்ைி அனுப் ப் ட்டது. ஸவராஷ், நரி ன், ப ஹர்ஜி, ஜால் வகரவாலா 
ஆகிவயாருக்கு வ லும் நான்கு குைிப்புகள் அனுப் ப் ட்டன: 

நாங்கள், 21 நபர்கள் அ ங்கிய குழு, நவம்பர் 20 அன்று 
மபல்காவ்ெிலிருந்து மபனாரஸுக்குப் புைப்படுகிடைாம். இதற்கான பணம் 
காக்காவி ம் ஏற்கனடவ ஒப்பக க்கப்பட்  பயிற்ெிக் கால பராெரிப்புத் 
மதாககயிலிருந்து மெலவி ப்படும். 

நாங்கள் டிெம் ர் 10ஆம் நாள், ப னாரஸிலிருந்து நறடப் யை ாகப் 
புைப் ட்டுச் பென்று,  ார்ச் 10ஆம் வைைிக்குள் ஹரித்வாறரச் பென்ைறடவவாம் 
என்று நம்புகிவைாம். 

ூடண்டுவண்டி, ொட்டு வண்டி ெற்றும் காகள ொடு ஆகியகவ 
டிெம்பர் 7ஆம் டததிக்குள் மபனாரஸ் கன்ட ான்மென்க ச் மென்ைக ய 
டவண்டும். 

விஷ்ணு, நீலு இருவரும் டிெம் ர் 1 முைல் 7 வறர கூண்டுவண்டி, 

காறளகள்  ற்றும்  லவற்றைப்  ற்ைி ப னாரஸ் கன்வடான்ப ன்ட் ரயில் 
நிறலயத்ைில் விொரிப் ார்கள். 

காலம் இறை இப் டிக் குைிப் ிட்டது: "இவ்வாறு 'அன் ான ஆத் ாக்கள்' 

 ா ாவிட ிருந்து ைாறரயாக வந்ை ெில பெய்ைிகறள அறடயப்ப ற்ைன; அந்ை 
ஆத் ாக்களின் ஏக்கத்றை அவரால் நிராகரிக்க முடியவில்றல. இருப் ினும், 

அவர்களின் கண்ைறீர அவர் பநருப் ாக  ாற்ைினார்; அைனால் அவர்கள் 
அவருடன் புது வாழ்வில்  யைம் பெல்லவில்றல என்ைாலும், அவர்களின் 
கண்ைரீ் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்து பென்ைது!" 

அறனவரும் ப ல்காவ் ில் ைங்கியிருக்கும் பைாடக்க விழாறவக் 
பகாண்டாடும் வறகயில்,  ா ா ரூ 21  ைிப்புள்ள இனிப்புப்  ண்டங்கறள 
வழங்கினார். புறக ிடிப் வர்களுக்கும் அவர் ெிகபரட்டுகறள அனு ைித்ைார் - 
ஆனால் இறவ அறனத்தும் டிெம் ர் இறுைி வறர  ட்டுவ  நீடிக்கப் 
வ ாது ானது. 

1949, அக்வடா ர் 23 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா ஒரு கூறட நிரம்  
பவங்காயம்  ற்றும் ைக்காளிறயத் ைறலயில் சு ந்துபகாண்டு, ப ண் 
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வைாழர்களின் குடியிருப் ிலிருந்து ஆண்கள் ைங்கியிருந்ை குடிறெக்குச் பென்ைார். 
அவர் ைறரறயயும்,  ண் ாண்டங்கறளயும் துறடத்து சுத்ைம் பெய்யும் 
குற்வைவல்  ைிகறளக் கண்டு வைாழர்கள் உைர்ச்ெிவெப் ட்டனர். இது 
அவர்களுக்கு ஒரு  ாட ாக இருந்ைது. 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா, அவர்கள் முந்றைய இரவு நன்ைாக தூங்கினார்களா 
என்று வைாழர்களிடம் வகட்டார். பகாசுக்களின் பைால்றல ைாங்கமுடியா ல், 

இரவு பவகுவநரம் வறர ஆண்கள் எவரும் தூங்கவவ இல்றல. 
இறைப்  ற்ைி  ா ா கூைியவ ாது, "அடத காரணத்தால் மபண் 

டதாழர்களும் தூங்க முடியவில்கல. ெணியின் முகம், உ ல் முழுவதும் 
அம்கெ டபான்ை மெந்நிைத் தடிப்புகள் உள்ளன. ஆனால், அகைகள் 
ஈரொகவும், மகாசுக்கள் நிகைந்து இருந்தடபாதிலும், உற்ொகொக, மபண் 
டதாழர்கள் ெிரித்து, டகலி மெய்து, ெண் அடுப்புககளக் கட் கெப்பதில் 
மும்முரொக இருப்பகதப் பார்த்து நான் ெகிழ்ச்ெியக ந்டதன். நவம்பர் 1ஆம் 
நாள் முதல் ெகெயகலத் மதா ங்க உள்ளனர்; அதற்கு முன், அக்ட ாபர் 25 
முதல் 31 வகர, காக்காவும் கபதூலும் ெகெயகல கவனித்துக் 
மகாள்வார்கள். முரளி அவர்களுக்கு உதவும் அடதடவகளயில்  ான், ககயில் 
இருப்பகத கவத்து ஒரு ெகெயலகைகயச் ெரீகெக்க டவண்டும்." 

 ா ா  ிை அறனவருக்கும்  ின்வரும் கடற கறள வழங்கினார்: 
எரச்:  ா ாவுடனான பவவ்வவறு வறகப் ட்ட ெிறுெிறு வவறலகள் 

 ற்றும் நகரத்ைில் எந்ை வவறலயும் பெய்ய வவண்டும். 
நீலு, ஆதி, மபண்டு, அடலாபா, ெதாஷிவ்: கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைரீ் 

எடுத்து வழங்க வவண்டும். 
மதௌலத் ஸிங், பாபாதாஸ்: ெற யல்  ற்றும்  ிை  ாத்ைிர 

 ண்டங்கறளச் சுத்ைம் பெய்ைல். 
விஷ்ணு:  ஜாருக்குச் பென்று வவண்டிய ப ாருட்கறள வாங்கி வருவது, 

25ஆம் வைைிக்குப்  ிைகு கூலியாட்களின் உைவியின்ைி அறனத்து 
ப ாருட்கறளயும் எடுத்து வர வவண்டும். 

குஸ்தாெி: குடிறலத் துறடத்து சுத்ைம் பெய்து,  ா ாைாஸ், பைௌலத் 
ஸிங் இருவரும் ப ரிய ப ட்டிகறளத் தூக்கும் வ ாபைல்லாம் உைவ வவண்டும். 

அண்ணா 104: இரவு 8:00  ைி முைல் காறல 4:00  ைி வறர 
கண்காைிப் ாளராகப்  ைிபுரிய வவண்டும். 

கனி: புது வாழ்வின் ைினெரி நாட்குைிப்ற  எழுைி, வ லும் அவர் 
விரும்பும் வவறு எந்ை வவறலறயயும் பெய்யலாம். 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், குஸ்ைாஜி ஏவைாபவான்றைக் குைித்து 
வருத்ை றடந்ை வவறளயில், ஆண் வைாழர்களுக்கான அறைறயத் துறடக்க 
 றுத்துவிட்டார்.  ா ா அவரது பெயறலக் கடுற யாக வி ர்ெித்து, அவறரயும் 
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 ிை அறனவறரயும் எச்ெரித்ைார்; கீழ்ப் டியாற  எந்ை வறகயிலும் ப ாறுத்துக் 
பகாள்ளப் ட ாட்டாது. அவர் அழுத்ைம் ைிருத்ைத்துடன் எடுத்துறரத்ைார்: 

"கட் களககள நிகைடவற்றுவதில் ெிைிதளடவனும் தயக்கம் காட்டுவது, 

உறுதிமொழிகள் ெற்றும் புது வாழ்கவ நிர்வகிக்கும் நிபந்தகனககள 
ெீறுவதற்கு ெெொகும். 

"எந்த ஓர் உத்தரவும் அொத்தியொனதாகவும், அர்த்தெற்ைதாகவும் 
உங்களுக்குத் டதான்ைினாலும் 'இல்கல’, ‘டவண் ாம்' என்ை பதிகல எவரும் 
ூடைக்ூட ாது. இந்த விஷயத்கதப் மபாறுத்தவகர முழுகெயான, உறுதியான 
கீழ்ப்படிதல் எதிர்பார்க்கப்படுகிைது; பிை அகனத்து விஷயங்களிலும், 

அகனவரும் ெடகாதரர்ககளப் டபால ெெொனவர்கள் ெட்டுெின்ைி முற்ைிலும் 
சுதந்திரொனவர்கள்." 

 ிற் கலில்,  ா ா, ப னாரஸ் நகரில், எைிர்காலத்ைில் ைங்குவது குைித்து, 
வைாழர்களுடன் கலந்துறரயாடினார்.  ா ாைாஸ், ெைாஷிவ் இருவரும் நகரத்றை 
நன்கு அைிந்ைிருந்ைைால், அைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய முன்கூட்டிவய 
பெல்லு ாறு வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டனர். அறனத்தும் முடிந்ைதும்  ா ாவிடம் 
பைரிவித்து அவருறடய வருறகக்காகக் காத்ைிருக்க வவண்டும். 

வைாழர்கள் ெில இறெக்கருவிகறள அவர்களுடன் எடுத்துச் பெல்லவும் 
அனு ைிக்கப் ட்டனர்; பைாடர்ந்து அக்வடா ர் 24ஆம் நாள் காறலயில்,  ா ா, 

வடாலக் (டிரம்) இறெக்க, ஆைி கஸல்கறளப்  ாடி ஹார்வ ானியம் வாெித்ைார். 
அந்ைக் காட்ெி அவர்களுக்கு  ீண்டும் ஒருமுறை  ன்ஸில்-எ- ீம் நாட்கறள 
நிறனவூட்டியது, அப்வ ாது  ா ா, அடிக்கடி வடாலக் இறெத்து, ஹஃ ஸீ், ரூ ி, 
துக்காராம் வ ான்ை  ிை கவிஞர்களின் கஸல்கறளப்  ாடினார். 

 ா ா, வைாழர்களுடன் ப னாரஸுக்குச் பெல்வைற்கு இன்னும் ஒரு  ாை 
காலம் இருந்ைவ ாைிலும், அவரது வழக்க ான பெயல்களுக்கிைங்க, எரச்றெ 
நகருக்கு அனுப் ி, ப ல்காவ் ிலிருந்து மும்ற க்குச் பெல்லும் வ ருந்து, ரயில் 
கட்டைங்களில் எது  லிவானது என் றைக் கண்டைியு ாறு கூைினார். 

அவை நாளில் அவர் ‘புது வாழ்வு’  ற்ைிய கவிறை ஒன்றை எழுது ாறு 
டாக்டர் கனிறயக் வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா,  ாடலின்  ல்லவிறய 
எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்து, கீழ்ப் டிைல், வகா ம், வ ராறெ, கா ம் 
வ ான்ைவற்றைக் கட்டுப் டுத்ைல், உண்ற  வ சுைல், எல்லா சூழ்நிறலகளிலும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருத்ைல் வ ான்ை  ல புது வாழ்வின் முக்கிய பகாள்றககறளக் 
கவிறையில் இறைக்கு ாறு அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். உண்ற யில்,  ா ா, 

வடாலக் வாெித்ைறைக் வகட்டைன் மூலம் புது வாழ்றவப்  ற்ைிய  ாடல் ஒன்றை 
எழுதும் உத்வவகத்றை டாக்டர் கனி அறடயப் ப ற்ைார்.  ா ா அவருக்கு 
விளக்கினார், "ஒவ்மவாரு காகலயிலும் அன்ைா  டவகலககளத் மதா ங்கும் 
முன் அந்தப் பா ல் வரிகள் ஒரு பிரார்த்தகனயாகப் பா ப்படும்." 
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 ாறலயில் அண்ைா, ைனது இரவு கண்காைிப் ின் வ ாது  யன் டுத்ை 
 றழக்காப்பு உறட ஒன்று வவண்டுப னக் வகட்டார்.  ா ா, அவர் வகட்டறைக் 
பகாடுத்து, இவ்வாறு அைிவுறர வழங்கினார்: "டநரடியாகடவா அல்லது 
ெகைமுகொகடவா, ஒருடபாதும், நீங்கள் என்னி ம் எகதயும் டகட்கக்ூட ாது; 

நான் இப்டபாது உங்கள் தவறுககள ென்னிக்கிடைன், ஆனால் டிெம்பர் 
ொதத்திற்குப் பிைகு நான் அத்தககய மதாண்டு மெய்ய ொட்ட ன்" என்று அவர் 
கூைினார்.  

அக்வடா ர் 25  யிற்ெிக் காலத்ைின் முைல் நாள்.  ா ா, காறலயில் 
அறனத்து வைாழர்கறளயும் அறழத்துக் கூைினார்: 

உங்களுக்கு ஏடதனும் ெிரெம் இருந்தால் இன்டை மொல்லுங்கள். 
உங்களது இ ர்பாடுகளுக்குக் குரல் மகாடுக்க இந்த வாய்ப்கப நாடன 
வழங்குகிடைன். ஒருடபாதும், இனி ஒருடபாதும், விளக்கெளித்து, 
திருப்திப்படுத்த முயற்ெிக்க ொட்ட ன். நான் உதவி மெய்வதாக 
உறுதியளித்ததன் காரணொக, இப்டபாது அவ்வாறு மெய்கிடைன், ஆனால் இது 
ெனவரி 1ஆம் நாளிலிருந்து தானாகடவ நின்றுவிடும். அதன் பின்னர் – ஒன்று, 
மதா ர்ந்து என்னு ன் பயணிக்கவும், அல்லது என்கன விட்டுவிட்டு உங்கள் 
மொந்த மபாறுப்பில் சுய விருப்பத்து ன் இருக்கவும் - இந்த இரண்டு ொற்று 
வழிகள் ெட்டுடெ உங்களி ம் இருக்கும். 

இந்ை விவாைத்ைின் வ ாது,  ா ாவின் உண்ற யான வநாக்கங்கள் 
 ற்றும்  றைமுக ான காரைங்கள் குைித்து, ைனக்கு ெந்வைகம் இருப் ைாக ஆைி 
ெீனியர் ஆவவெத்துடன் எடுத்துறரத்ைார். இந்ைச் ெர்ச்றெ ஒரு சூடான 
சூழ்நிறலறய ஏற் டுத்ைிய வ ாது  ா ா  ீண்டும் கூைினார்: 

நீங்கள் என்னு ன் வர விரும்புகிைரீ்களா இல்கலயா என்பகத 
ெறுபரிெலீகன மெய்ய உங்களுக்கு ெீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்குகிடைன். 
இந்த வாழ்க்ககயில் இதுடபான்ை எரிச்ெலான ெனநிகலகளுக்கு நீங்கள் 
ஆட்ப  முடியாது, இது பிற்காலத்தில் இன்று இருப்பகத வி  பல்லாயிரம் 

ெ ங்கு கடினொகவும், டொதகன விகளவிப்பதாகவும் இருக்கலாம். 
இப்டபாது ூட , ஒன்கை அல்லது டவறு ொற்று வழிகயத் தரீ்ொனிக்க நான் 
உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிடைன். இன்று ொகலக்குள் உங்கள் முடிகவ 
எனக்குத் மதரிவிக்க டவண்டும். நாகள முதல், ெீண்டும் அத்தககய வாய்ப்பு 
வழங்கப்ப ொட் ாது. இகத நான் உங்களி ம் ூடறுவது ஆதியின் 
ந த்கதயால் அல்ல. நான் உண்கெகயச் மொல்கிடைன் என்று க வுளுக்குத் 
மதரியும். இன்று, என்னு ன் மதா ர அல்லது என்கன விட்டுச் மெல்ல 
உங்களுக்கு ஒரு கக ெி வாய்ப்பு வழங்குகிடைன். 

க வுளுக்குத் மதரியும், டநற்று நான் மெஹராவி மும் கக ெி 
முகையாகக் ூடைிடனன், குகைந்தபட்ெம் அகனவரிலும் அவர் ஒருவராவது, 
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ெிகவும் தவீிரொன ெற்றும் கடினொன சூழ்நிகலகளில் ெகிழ்ச்ெியாகவும், 

முகெலர்ச்ெியு னும் இருக்க டவண்டும் என்று. 
உங்கள் அகனவருக்கும் ெிரெொன ஒன்டை ஒன்று ெனம் - அதன் 

உணர்வு நிகல ெற்றும் எரிச்ெலக யச் மெய்யும் தன்கெ; இது ெட்டுடெ 
எனது இதயத்திற்கு மநருக்கொன நண்பர்கள் ெற்றும் ெக டதாழர்ககளக் ூட  
நிராகரிக்க கவக்கும். நான் அவர்ககளக் கண்டிக்காெல் இருந்தாலும் 
நிச்ெயொக நிராகரிக்க டவண்டும். ெனகதக் கட்டுப்படுத்துவது எவ்வளவு 
கடினம் என்பது எனக்குத் மதரியும். எனடவ, நிபந்தகனகளின்படி, உங்கள் 
உறுதிமொழி, எனது ஆகண இகவககளடய என் ெனதில் முதன்கெயாக 
கவத்துக் மகாள்ள டவண்டும். நீங்கள் இறுதி முடிமவடுப்பதற்கு முன்னதாக 
உங்கள் ெிரெங்ககளப் பற்ைி முதலில் டகட் ைிந்து உங்களுக்கு உதவுகிடைன்; 

அவற்கைத் மதரிந்து மகாண்டு, நான் உங்ககளத் திருப்திப்படுத்த 
முயற்ெிப்டபன், அதன் பிைகு நீங்கள் உங்கள் ெனம்டபாலத் தரீ்ொனிக்கலாம். 
அகதத் மதா ர்ந்து 'திருப்தி படுத்தும் டகள்விக்கு இ டெ இல்கல'; என்கன 
நம்புங்கள், ஏமனன்ைால் நான் உண்கெகயப் டபசுகிடைன். 

இன்னும் ஒரு விஷயத்கத நான் மதளிவுபடுத்த விரும்புகிடைன். 
தனித்தனியாகப் டபசுவதில் நான் தனிெனிதர்களுக்கு இ ெளிக்காெல் 
இருந்து விட்ட ன் என்று யாரும் உணரக்ூட ாது என்பதற்காக, அகனவரின் 
முன்னிகலயிலும் தனி நபர்களி ம் டகட்டபன். தனிப்பட்  ெிரெங்ககள நான் 
திருப்திப்படுத்த முயற்ெிப்டபன். ஆனால் யாருக்கும் எந்த ெலுககயும் 
மகாடுக்க ொட்ட ன். எனடவ, இன்று நான் ஒவ்மவாருவரி மும் அவரவர் 
தனிப்பட்  ெிரெங்ககளப் பற்ைிக் டகட்டபன்; ஆனால் நிபந்தகனககள 
நிகனவில் மகாண்டு, முரண்ப க்ூடடிய ெிைப்பு ெலுகககள் குைித்த டகள்வி 
எதுவும் இருக்க முடியாது. 

ைிடீபரன, பைௌலத் ஸிங்கின்  க்கம் ைிரும் ிய  ா ா, அவர் கன்னத்ைில் 
அறையு ாறு கட்டறளயிட்டார். பைௌலத் ஸிங் ெிைிதும்  னம் ைளரா ல் அறைச் 
பெய்ைதும்,  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ா அறனவறரயும் ைனது 
முன்னால் நிற்கச் பெய்து, றககளால் அவர்களின் கால்கறளத் பைாட்டார். 

அறனவரின் முன்னிறலயிலும் 'ஒவ்மவாருவருக ய 
கஷ் ங்ககளயும் அைிந்து மகாள்டவன்' என்று  ா ா கூைியவ ாது, 

ப ரும் ாலான வைாழர்கள் ைங்கள்  னறையும் இையத்றையும் சுைந்ைிர ாக 
அவருக்கு முன் ைிைந்து றவக்கும் எண்ைத்ைில், ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறள 
விரும் ியைால்,  ா ா அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து அறனவறரயும் பவளிவய 
அனுப் ி, ஒவ்பவாரு வைாழறரயும் அறழத்ைார். ஆைி ெீனியறரத் ைவிர,  ிை 
அறனவரும்  ா ாவுடன் பெல்வைற்கான ைங்கள் முடிறவ  ீண்டும் 
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உறுைிப் டுத்ைியைால், அவர்களின் ைனிப் ட்ட கவறலகறளப் ப ாருட் டுத்ைா ல் 
வநர்காைல்கறள சுருக்க ாக நிறைவு பெய்ைார். 

ஆைியின் வநர்காைலுக்குப்  ிைகு,  ா ா அறனவறரயும் அறழத்து, 

"ஆதிக்கு ஒரு தவைான புரிதல் இருந்தது, அகத நான் நீக்கிவிட்ட ன். 
இப்டபாது இறுதி வகர அவரது எரிச்ெலான ெனநிகலகயயும், ெனகதயும் 
அவருக ய கட்டுப்பாட்டில் கவத்திருக்க க வுள் அவருக்கு உதவட்டும். ஆதி 
இப்டபாது திருப்திகரொக உணர்கிைார், டெலும் அவரது ெனநிகலகய 
ெகிழ்ச்ெியாக கவத்திருக்க அவர் 100 ெதவதீம் முயற்ெிப்பார்; நான் அவருக்கு 
எந்தவிதொன வாக்குறுதியும் அளிக்கவில்கல." 

கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைரீ் பகாண்டு வருவைற்காக நிய ித்ை நான்கு 
ந ர்கள் வ ாது ானைாக இல்றல என்ை டாக்டர் நீலுவின் புகாருக்குச் பெவி 
ொய்த்து - அவர் நீர் விநிவயாக வ லாளராக இருப் ைால் - வவறல பைாடர் ான 
ைனிப் ட்ட ெிர ங்கறளச் ெ ாளிக்கும் வறகயில்  ா ா ெில  ாற்ைங்கறளச் 
பெய்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து, விறரவில், பைௌலத் ஸிங்  ா ாவிடம் ‘இரண்டு  ாை 
விடுப்பு எடுக்க முடியு ா?’ என்ை வகாரிக்றகறய முன்றவத்ைார். 

அவர், ப ங்களூரில் ெில குடும்  விவகாரங்கறளத் ைீர்த்துறவக்க 
விரும் ினார்.  ா ா அவறரப்  ரிைா  ாகப்  ார்த்து, "உங்களுக்கு இன்னும் ‘புது 
வாழ்வு’ நிபந்தகனகள் குைித்த முகையான புரிதல் இல்கலயா? நான் 
உங்ககள ென்னித்து, ெறுபரிெலீகன மெய்ய ொகல வகர அவகாெம் 
தருகிடைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

அன்று  ாறல, இன்னும் கவறலயும் குழப் மு ாக இருந்ைாலும், 

பைௌலத் ஸிங்  ா ாவிடம், "நான் உங்களுடன்  ட்டுவ  இருக்க விரும்புகிவைன்" 
என்ைார். 

 ா ா, "உங்கள் கவகலககள ெைந்து விடுங்கள், ெகிழ்ச்ெியான 
ெனநிகலயில் இருங்கள், முழு ெனது ன் உங்கள் க கெகயச் மெய்யுங்கள்" 
என்று அைிவுறுத்ைினார். 

ைனிப் ட்ட புகார்கறளக் கருத்ைில் பகாண்டு,  ா ா ஒவ்பவாரு ஆண், 

ப ண் வைாழர்களுக்கும் கூடுைலாகப் வ ார்றவ ஒன்றை வழங்கினார். டான் 
பகாசு வறல ஒன்றைப் ப ற்றுக் பகாண்டார், வ லும் ஏழு வைாழர்களுக்கு, 
பகாசுக்களிட ிருந்து ைங்கறளக் காப் ாற்ைிக் பகாள்ள பவண் வ ார்றவகள் 
வழங்கப் ட்டன. ெில வைாழர்களிடம் வ ாைிய ஆறடகள் இல்றல என்று 
பைரிவிக்கப் ட்டறை அடுத்து,  ா ா, அஹ துநகரிலிருந்து ப ல்காவ் ிற்கு 
வ ற்பகாண்ட  யைத்ைின் வ ாது அைிந்ைிருந்ை ஆறடகறள அவரிடம் 
ஒப் றடப் ைற்குப்  ைிலாக அந்ைத் வைாழர்கவள அைிந்து பகாள்ளலாம் என்று 
கட்டறளயிட்டார். 
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அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார், "டதர்ந்மதடுக்கப்பட்  ெிலருக்கு 
ெட்டுடெ படுக்கக விரிப்புகள் வழங்கப்பட் தில் நான் ெிகவும் திருப்தி 
அக யவில்கல. அது உண்கெயிடல பாரபட்ெொக இல்கல என்ைாலும் 
அவ்வாறு டதான்ைியது, ஏமனன்ைால், புது வாழ்வில், ஒவ்மவாரு நபரும் 
ெெொக ந த்தப்ப  டவண்டும். ெிைியவர் அல்லது மபரியவர் என்ை 
நிகலப்பாட்டிற்கு இ ந்தரடவ ூட ாது." 

 ா ா, விஷ்ணுவிடம் அறனவருக்கும் வ ார்றவகறள வாங்கச் பொல்லி, 
டாறனப்  ற்ைி இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: " ான் விஷயத்தில், அவருக்குக் 
மகாசுவகல வழங்கியகத அதிகப்படியான ெலுககயாகடவா அல்லது 
பாரபட்ெொகடவா பார்க்கக்ூட ாது. பிை ஆண் டதாழர்களு ன் 
ஒப்பிடுககயில், அவர் ெிகுந்த ெிரெங்ககள எதிர்மகாண் ாலும் 
முணுமுணுப்பதில்கல, ொைாக, அவர் ெிகவும் நல்ல ெகிழ்ச்ெியான, 

முகெலர்ச்ெியான ெனநிகலயு ன் இருப்பகத நான் காண்கிடைன். அவரது 
உணவின் ரெகனகள், உட்காருவது, தூங்குவது, கழிப்பகை ெற்றும் நீராடுவது 
டபான்ை பழக்கவழக்கங்கள் முற்ைிலும் டவறுபட் கவ. கடினொன 
வாழ்க்கககய டெலும் கடினொக்காெல், அவருக்மகன ெிலவற்கைக் 
கருத்தில் மகாள்ளப்பட்டுள்ளது, அது உண்கெயில் ஒரு ெலுககடயா அல்லது 
பாரபட்ெடொ அல்ல." 

 ா ா  ின்வரும் அட்டவறைறய நிர்ையித்து, வைாழர்களுக்கு இறுைிக் 
கடற கறள வழங்கினார்: 

காகல 5:30  ைி -  டுக்றகயிலிருந்து எழல். 
6:00 ெணி - வைநீர் 

காகல 11:30 -  ைிய உைவு 

ெதியம் 2:15 - வைநீர் 

ொகல 6 ெணி - இரவு உைவு 

இரவு 8 ெணி - தூக்கம் 

விஷ்ணு, முரளி:  ஜாருக்குச் பென்று வவண்டியவற்றை வாங்கி வருைல். 
காக்கா, கபதூல்: ெற யல்; வநரம் கிறடக்கும் வ ாது முரளி உைவுவார். 
எரச், மதௌலத் ஸிங்:  ாத்ைிர  ண்டங்கள் சுத்ைம் பெய்ைல்.  
நீலு, ஆதி, மபண்டு, அடலாபா,  ான்: ஆண், ப ண் வைாழர்களுக்கு 

ைண்ைரீ் விநிவயாகம். 
 ான்: ை ால்  ற்றும் பைாறலத்ைந்ைிக்காக காறலயில் ரயில் 

நிறலயத்ைிற்குச் பெல்வது, வளாகத்ைில் புல் பவட்டுவது. 

அன்று இரவில், பைௌலத் ஸிங்  னக்பகாந்ைளிப் ில் காைப் ட்டார்; 

உண்ற யில் அவர் ைவறு பெய்ைாரா என்று ெக வைாழர்களிடம் வகட்டு, 

கவறலப் ட்டார். அவருக்குப்  ாத்ைிர  ண்டங்கறள எப் டிச் சுத்ைம் பெய்வது 
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என்று பைரியவில்றல, ஆனால் அவர் இன்னும் அயரா ல் முயற்ெி பெய்து 
பகாண்டிருந்ைார், அவ்வாறு பெய்யும்வ ாது அவரது ஆறடகளில் ஆங்காங்வக 
அழுக்குப்  ற்ைிக்பகாண்டது.  ா ா  ீது அவர் பகாண்டிருந்ை அன்பு  ிைருக்கு 
எடுத்துக்காட்டாக அற யக்கூடியது. இந்ைியா -  ாகிஸ்ைான்  ிரிவிறனயின் 
வ ாது ைனது  ருத்துவப்  யிற்ெி  ற்றும் ைனக்குச் பொந்ை ான அறனத்றையும் 
இழந்ை அவர், முழுக் குடும் த்றையும் இக்கட்டான சூழ்நிறலயில் விட்டுவிட்டு 
 ா ாவுடன் புது வாழ்வில் இறைந்ைார். 

 ா ா, அவறர இரவில் வநாட்ட ிட்டு  ரிவொைிக்க எரச்றெ அனுப் ி 
றவத்ைார். பைௌலத் ஸிங் அழுதுபகாண்டிருப் றைக் கண்டு எரச் என்ன விஷயம் 
என்று வகட்டார். "நான்  ா ாறவ அைிருப்ைியறடய பெய்துவிட்வடவனா என்று 
நிறனக்கிவைன்" என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 

 ீண்டும்,  ா ா விரும் ிய டி, "உங்கள் குடும் ம் எைிர்பகாள்ளும் 
 ிரச்ெிறனகள் ஏவைனும் உள்ளனவா என்று  ா ா அைிய விரும்புகிைார்" என எரச் 
வகட்டார். 

புது வாழ்வு நி ந்ைறனகளின் டி எறையும் ரகெிய ாக றவக்கக்கூடாது, 

ப ாய் வ ெக்கூடாது. எனவவ, பைௌலத் ஸிங் ஒப்புக்பகாண்டார், " ா ாவுக்கு எனது 
குடும் த்ைின் துயரம் பைரியும், அைனால் நான் அறைப்  ற்ைி 
கவறலப் டவில்றல. ஆனால் நான் புது வாழ்வில் வந்ைிறைவைற்கு முன்பு, 

எனது  களின் ைிரு ைத்ைிற்குத் வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்துவிட்டு 
வந்வைன், நான் இல்லாை வநரத்ைில் என்ன நடக்கும் என்று 
வயாெித்துக்பகாண்டிருந்வைன். இப்வ ாது நான் அறைப்  ற்ைி நிறனக்கக் கூட 
இல்றல. நான்  ா ாறவ எந்ை விைத்ைிலும் அைிருப்ைிக்குள்ளாக்க 
விரும் வில்றல. புது வாழ்வு நி ந்ைறனகறள முழுற யாகப்  ின் ற்றுவவன்." 

எரச் இறை  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, அவர் எந்ைக் கருத்தும் 
பைரிவிக்கவில்றல. 

ெைாஷிவ்,  ா ாைாஸ் இருவரும் 26ஆம் நாள் ப னாரஸுக்குச் 
பெல்லவிருந்ைனர், அவர்கள் ப னாரஸில் ைங்கியிருப் து குைித்ை இறுைி 
அைிவுறரகறள வழங்குவைற்காக,  ா ா அன்று காறல ஆண் வைாழர்களின் 
குடிலுக்கு வந்ைார். "நவம்பர் 25 முதல் அடுத்த 20 நாட்களுக்கு நாம் 
தங்குவதற்குப் மபாருத்தொன இ த்கதக் கண்டுமகாள்வடதாடு, இரண்டு 
மபண் கழுகதகள் ெற்றும் இரண்டு ொடுககளக் கண்டுபிடித்து வாங்கவும்" 
என்று  ா ா அவர்களிடம் கூைினார்.    

 ெைாஷிவ்,  ா ாைாஸ் ஆகிவயாரின் ைனிப் ட்ட குைங்கறள அைிந்ை 
 ா ா, "ஒருவருக்மகாருவர் நட்பாக இருங்கள், ஒழுங்காக ந ந்து 
மகாள்ளுங்கள். பிை டதாழர்ககளப் டபால, மெய்தித்தாள்ககளப் படிக்கடவா 
அல்லது அரெியகலப் பற்ைி விவாதிக்கடவா டவண் ாம். நல்ல, சுத்தொன 
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உணகவ உண்ணுங்கள், உங்கள் ஆடராக்கியத்கதப் டபணி, உதவியாக 
இருங்கள். டெலும் ஒருவருக்மகாருவர் ஒத்துகழத்து, டநாய்வாய்ப்பட் ால், 

ஒருவகரமயாருவர் கவனித்துக் மகாள்ளுங்கள்" என்று அைிவுறர 
வழங்கினார். 

பைாடர்ந்து,  ா ா விளக்கினார், "நாம் மபனாரஸில் 20 நாட்கள் 
தங்குவதற்கு, காக்காவி ம் ரூ 500 ெட்டுடெ உள்ளது. பாபாதாஸின் நண்பர் 
அல்லது பரிச்ெயொன ஒருவகரக் கண்டுபிடிக்க முயற்ெிக்கவும்; அவர் 
விரும்பினால், முழு ரூ 500ஐயும் டநரடியாக வழங்க முடியும். எனக்கும் 
டதாழர்களுக்கும், இந்த நிபந்தகனகளின் கீழ், அவரால் முடிந்த தரொன 
உணவு வகககளில் 20 நாட்களுக்கு ஒவ்மவாரு நாளும் பல முகை, 

உணவளிக்க டவண்டும். 

"அவர் இந்த டெகவகய எந்தவித க கெ உணர்வுெின்ைிச் மெய்ய 
டவண்டும். (எனது) தரிெனம் அல்லது டெகவ குைித்த எந்தக் டகள்வியும் 
அவரது ெனதில் எழக்ூட ாது. அத்தககய டெகவகய முற்ைிலும் வணிக 
ரீதியாகச் மெய்வதாகக் கருத டவண்டும்." 

இந்ை அைிவுறுத்ைல்களுடன், இருவரும் ப னாரஸ் புைப் ட்டனர். ஒரு 
நண் ர் அல்லது  ரிச்ெய ான ஒருவறர பைாடர்பு பகாள்ளு ாறு  ா ா கூைியது 
குைிப் ிடத்ைக்கது என் து  ின்பு புலனானது. 

அன்று  ாறலயில்  ீண்டும் பைௌலத் ஸிங்  ற்ைிய வகள்வி எழுந்ைது. 
 ா ா  று டியும் கூைினார், "என்னுக ய உதவி மதா ர்பான வாக்குறுதி 
டிெம்பர் இறுதி வகர நீடிக்கும். இருப்பினும், இது குைித்த டகள்வி 
பரஸ்பரொனது. நான் உங்களுக்குத் தவீிரொக உதவி மெய்கிடைன், நீங்களும் 
எனக்கு உதவ டவண்டும். நான் எந்த டநரத்திடலனும் டகாபொக இருந்தால், 

நீங்கள் ொதுரியொக எனக்கு டகாபம் வருவகத நிகனவூட்டுங்கள். இந்தப் 
பரஸ்பர உதவி டிெம்பர் ொதம் வகர டதகவப்படும். 

"1950, ெனவரி 1ஆம் நாளுக்குப் பிைகு ‘புது வாழ்வு’, காற்ைில் 
ஊெலாடும்! 

"இந்தப் புது வாழ்வில், நாம் ெனதின் தூண்டுதலுக்குச் மெவி ாக 
இருந்து, இதயத்தின் குரலுக்குச் மெவிெடுப்டபாம். உ ல் தன்கனத்தாடன 
கவனித்துக் மகாள்ளும். அதுதான் நிெ வாழ்க்கக - இப்டபாது இருப்பகதவி  
எண்ணற்ை விதத்தில் வித்தியாெொன வாழ்க்கக." 

பைௌலத் ஸிங்றக வநாக்கி  ா ா முடிவாகக் கூைினார்: "உங்கள் குடும்ப 
சூழ்நிகலகள் ெற்றும் இரண்டு ொதங்களுக்குள் வடீு திரும்புவதற்கான 
உங்கள் டகாரிக்கககயக் கருத்தில் மகாண்டு, நீங்கள் ஒரு முடிகவ எடுக்க 
உதவுவதற்காக, இதுவகர நான் உங்களுக்கு அைிவுகர வழங்கிடனன். 
உங்கள் வழக்கககயப் பற்ைி, எனது ெபதம், உங்கள் உறுதிமொழி ெற்றும் புது 
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வாழ்வின் நிபந்தகனகளுக்கு இணங்க இன்ைிரவு நான் தரீ்ொனிப்டபன். 
நாகள காகல எனது முடிவு உங்களுக்கு என் கட் களயாக இருக்கும், அகத 
நீங்கள் 100 ெதவிகிதம் கக ப்பிடிக்க டவண்டும். இப்டபாது கவகலப்ப ாெல் 
நிம்ெதியாக தூங்குங்கள்." 

 றுநாள் காறல, ஆண் வைாழர்களின் குடிலுக்கு வந்ை  ா ா, முைல் 
வவறலயாக ப ங்களூர் பெல்லும் ரயில்களின் கால அட்டவறைறயக் வகட்டார். 
காறல 9:00  ைிக்கு ஒரு ரயில் புைப் டுவைாக விஷ்ணு கூைினார். பைௌலத் 
ஸிங்றக அறழத்து, அறனத்து வைாழர்கள் முன்னிறலயில்,  ா ா இவ்வாறு 
கூைினார்: 

எனது நண்படர, கவனொகக் டகளுங்கள்! நீங்கள் பகழய 
வாழ்க்ககக்குத் திரும்ப டவண்டும் என்று நான் இப்டபாது முடிவு 
மெய்துள்டளன். உங்கள் ெீது எந்தத் தவறும் இல்லாெல், நீங்கள் எனக்கும் 
எந்தத் தவறும் இகழக்காத நிகலயில், உங்ககள நான் அனுப்புகிடைன். நான் 
யாகர, எந்தத் தவறும் இல்லாெல் பகழய வாழ்க்ககக்குத் திருப்பி 
அனுப்புகிடைடனா, அவர்கள் ‘ஆொம்’ அல்லது ‘இல்கல’ குழுக்கள் பற்ைிக் 
கவகலப்ப த் டதகவயில்கல. 

நான் இப்டபாது உங்களுக்கு வழங்கும் 100 ெதவிகித 
கட் களகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து, பின்பற்ைினால், எனது புது வாழ்கவ 100 
ெதவிகிதம் பகிர்ந்து மகாள்வரீ்கள். இரண்டு தனிப்பட்  கருத்துக்கள் 
எப்டபாதும் உங்ககளக் கட்டுப்படுத்தும்: முதலாவதாக, நீங்கள் 
எதிர்மகாள்ளும் ஒவ்மவான்றுக்கும் மபாறுப்பு, க வுளின் முன்னால், 

உங்களுக யது ெட்டுொகடவ இருக்கும். இரண் ாவதாக, மபாருள் ொர்ந்த 
அல்லது ஆன்ெீக பலகன என்னி ம் எதிர்பார்க்கக் ூட ாது. ஆனால், நான் 
எனது மொந்த விருப்பத்தின் டபரில், இப்டபாது உங்ககளத் திரும்ப 
அனுப்புவதால், நீங்கள் என்கன என்னவாகக் கருதுகிைரீ்கடளா, அதுவாகடவ 
நான் இருந்தால், என்னு னான உங்கள் ஆன்ெீக மதா ர்பு பகழயபடிடய 
இருக்கும். 
உங்களுக்கான ெிைப்பு கட் களகள்: 

1. நீங்கள் உயிகரத் துைக்கும் வகர, உங்கள் ெகனவியு ன் ூட  காெச் 
மெயலில் ஈடுப ாதரீ்கள். 

2. பின்விகளவுகள் எதுவாக இருந்தாலும் மபாய் டபொதீர்கள். 
3. ஒவ்மவாரு வரு மும் ஒரு ொதம் நான் உங்களுக்கு வழங்கும் 

டெலங்கிகய அணிந்துமகாண்டு, அந்த ொதம் முழுவதும் 

உணவுக்காக யாெித்து, கிக த்தகத உண்டு வாழ டவண்டும். 
யாெிக்கும் டநரத்கதயும் இ த்கதயும் நீங்கடள தரீ்ொனிக்கலாம். 
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இந்த மூன்று கட் களககளயும் நீங்கள் 100 ெதவிகிதம் 
கக ப்பிடித்தால், நீங்கள் எனது புது வாழ்கவ 100 ெதவிகிதம் பகிர்ந்து 
மகாள்வரீ்கள். 

இன்று, நான் என்னு ன் அகழத்து வராதவர்களுக்கும், பாதிரி டபான்ை 
'இல்கல' குழுகவச் ொர்ந்தவர்களுக்கும், நான் வழங்கியகத உங்கள் 
அகனவருக்கும் மதரிவிக்க விரும்புகிடைன். மெஹர்ெியி ம், இவர்களில் 
ஒவ்மவாருவருக்காகவும் - அடத டபால் நான் இப்பூதவு கல துைக்கும் 
டவகளயில் என்னு ன் இருப்பவர்களுக்கும், எந்தத் தவறும் இகழக்காெல் 
நான் யாகரத் திருப்பி அனுப்புகிடைடனா அவர்களுக்கும் ரூ 1,000 பாதுகாப்புத் 
மதாககயாக வழங்கியுள்டளன். எனடவ, இன்று நான் உங்களுக்கு (மதௌலத் 
ஸிங்) என் ககமயழுத்து ன் ஒரு குைிப்கபத் தருகிடைன். முதலில் 
மபங்களூருக்குச் மெல்லுங்கள், மெஹர்ெியி ெிருந்து ரூ 1,000 மபறுவதற்கான 
கடிதத்கதக் காட்டி, அங்கிருந்து ூடடிய விகரவில் மும்கபக்குச் 
மெல்லுங்கள். இந்தத் மதாகககய உங்கள் குடும்பச் மெலவுகளுக்குப் 
பயன்படுத்தலாம். அதன் பின்னர் உங்களுக்கு என்டனாடு மபாருள் ொர்ந்த 
ெம்பந்தம் எதுவும் இராது. 

அங்கீகாரக் கடிைத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டதும், பைௌலத் ஸிங் கனத்ை 
இையத்துடன் புைப் ட்டார், ஆனால் அவர் உண்ற யில்  ா ாவிடம் இருந்து 
விலகி, புது வாழ்றவ வாழத் பைாடங்கினார். பைௌலத் ஸிங்றகத் ைனது 
குடும் த்ைினருடன் வாழச்பெய்து,  ா ா அவறரத் ைனது வாக்குறுைிக்கு இைங்க 
உண்ற யாக வழிநடத்ைினார். 

அன்று  ிற் கலில்  ா ா குடிலில் இருந்ை ஆண் வைாழர்கறள ெந்ைித்து, 

"எப்படி, எப்டபாது ஆடலாெகனககள வழங்குவது என்பது மதா ர்பாக 
அகனவருக்கும் நான் விளக்க விரும்புகிடைன். டிெம்பர் இறுதி வகர, 

அகனவருக்கும் உதவியாக இருக்கும் மபாதுவான விஷயங்ககளப் பற்ைிய 
ஆடலாெகனககள வழங்கலாம். தனிப்பட்  விஷயங்ககளப் பற்ைி நாடன 
உங்ககளக் டகட்கும் வகர, எந்த ஆடலாெகனயும் வழங்கடவண்டியதில்கல. 
ஒருவருக ய தனிப்பட்  ெிரெங்ககளப் பற்ைி நாடன விொரிக்கும் 
டவகளயில் ெட்டுடெ, அவருக ய ெிரெத்கத டநர்கெயாகவும், 

ஒளிவுெகைவின்ைி உண்கெயாகவும், மவறுப்புணர்வு இல்லாெல் அல்லது 
ெிககப்படுத்தாெல் என்னி ம் மொல்ல டவண்டும். 

இந்ைக் காலக்கட்டத்ைில்,  ா ா ஒவ்பவாருவரின் ஆவராக்கியத்றையும் 
ைினமும் விொரித்ைார். விஷ்ணு முழங்காலில் வாை வநாயால் அவைிப் ட்டைால், 

28ஆம் நாள்,  ா ா, டாக்டர் டானிடம்  ருந்துக்காக ஐந்து ரூ ாயும், கம் ளி 
துைியால் கட்டுப்வ ாட மூன்று ரூ ாயும் பெலவழிக்க அனு ைித்ைார்.
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 அன்றைய நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா ஆண் வைாழர்கறள அறழத்துக் 
கூைினார்: 

இன்று நான், 1950, ெனவரி 1க்குப் பிைகான புது வாழ்கவப் பற்ைி 
இதுவகர விவாதிக்கப்ப ாத ஒன்கை விளக்க விரும்புகிடைன். ெனவரி 
1க்குப் பிைகு, ெில டநரங்களில் நான் மெய்யக்ூடடிய ெில விஷயங்ககள 
உங்களி மும் மெய்யச் மொல்லலாம். 

ெில டநரங்களில், நான் மெய்யாத காரியங்ககளயும் மெய்ய 
கவப்டபன். இரண்டிலும், நாம் அகனவரும் புது வாழ்கவப் பகிர்ந்து 
மகாள்டவாம். 

நான் எகதயும் மெய்யலாம், டெலும் எகதயும் மெய்யும்படி 
உங்களி ம் டகட்கலாம்; இதில் நீங்கள் என் கட் களகளுக்கு உ னடியாகக் 
கீழ்ப்படிய டவண்டும். நான் கற்பகன மெய்த புது வாழ்வின் காட்ெி 
உண்கெயாக இருந்தால், அொதாரணொன ெற்றும் இயல்பு நிகலக்கு 
ொைான காரியங்கள் என்னால் மெய்யப்படும் அடத டவகளயில் 
உங்களாலும் மெயல்படுத்தப்படும். வழக்கொன, ொதாரணொன ெற்றும் 
இயல்பான விஷயங்ககளயும் நீங்களும் நானும் மெய்டவாம். 
அொதாரணொன ெற்றும் இயல்பு நிகலக்கு ொைான காரியங்கள் என்ைால் 
என்ன என்பதன் அர்த்தத்கத இப்டபாது என்னால் மொல்ல முடியாது, 

ஏமனன்ைால் எனக்டக அது மதரியாது. எனக்கு இது ெட்டும் மதரியும், 

அொதாரணொன ெற்றும் இயல்பு நிகலக்கு ொைான காரியங்கள் 
மபரும்பாலான டநரங்களில் ந க்கும். இத்தககய நிகழ்வுகள் புது 
வாழ்கவயும் அதன் இ ர்பாடுககளயும் ெகிழ்ச்ெிகரொக ொற்றும். புது 
வாழ்வு, அதன் கடுகெயான இ ர்பாடுகளு ன், உள்டளயும் மவளிடயயும் 
‘ஈரொக’ (ெகிழ்ச்ெிகரொக) இருக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு 
உறுதியளிக்கிடைன்! 

ொதாரணொன, இயல்பான, வழக்கொன விஷயங்கள் ெற்றும் 
நிகழ்வுகள் என்பகதக் குைித்து நான் என்ன மொல்கிடைன் என்பதற்கு, 

இப்டபாது ெில எடுத்துக்காட்டுககளத் தருகிடைன். இருப்பினும், ெனவரி 1 
முதல், நிபந்தகனகளும் உத்தரவுகளும் உங்களுக்கும் எனக்குொன புது 
வாழ்வின் 100 ெதவதீ அடித்தளொக இருக்கும் என்பகத நீங்கள் அகனவரும் 
புரிந்துமகாள்ள டவண்டும்; இருந்தும் நான் இந்த நிபந்தகனகளிலிருந்து 
முற்ைிலும் விடுபட்டுள்டளன். 

ொதாரணொன, இயல்பான, வழக்கொன நிகழ்வுகளின் 
எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருொறு:  

பகழய வாழ்வின் மெயல்பாடுகளான ெஸ்துககளயும், 

ொதுக்ககளயும் மதா ர்புமகாள்வது டபான்ை அகனத்தும் முடிவுக்கு 
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வந்துவிட் ன என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள். இருந்தாலும், புது வாழ்வில் நாம் 
எங்குச் மென்ைாலும், நான் ெஸ்துககளப் பார்க்கிடைன், உங்ககளயும் 
ெஸ்துககளப் பார்க்க கவக்கிடைன். நான் ொதுக்ககளப் பார்க்கும் அடத 
டவகளயில் உங்ககளயும் ொதுக்ககளப் பார்க்கச் மெய்யலாம். நான் 
புனிதர்ககள தரிெித்து, உங்ககளயும் அவர்ககள தரிெனம் மெய்ய 
கவக்கலாம். உங்களில் எவகரடயனும் ஒரு டயாகியின் குடிலுக்குச் மென்று, 

அவர் அனுெதித்தால், அவரு ன் இரகவக் கழிக்குொறு நான் டகட்கலாம். 
நான் உங்ககள ஒரு ெஜ்ெூப்கப நீராட்  அல்லது டயாகியின் குககயில் 
அெரச் மொல்லலாம். இந்த நிகழ்வுகள் ெற்றும் இது டபான்ை பல நிகழ்வுகள் 
புது வாழ்வின் ொதாரணொன, இயல்பான, வழக்கொன நிகழ்வுககள 
உருவாக்கும். அொதாரணொன ெற்றும் இயல்பு நிகலக்கு ொைான 
விஷயங்ககளப் மபாறுத்தவகர, அகவ உங்ககள, துன்பத்கத 
முகெலர்ச்ெியு ன் அனுபவிக்க கவக்கும் என்பகதத் தவிர என்னால் டவறு 
எதுவும் மொல்ல முடியாது. 

இது உங்களுக்கு ஓர் உட்கருத்கத வழங்குவடதாடு, 100 ெதவதீம் 
எனக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் எனக்கு உதவ, உங்ககள தயார்படுத்தவும் 
வழிவகுக்கும். நீங்கள் அகனவரும் நான் மொல்வகத, எந்தத் தயக்கமும் 
இல்லாெல் மெவ்வடன மெய்தால், நான் இப்டபாது உங்கள் அகனவருக்கும் 
உதவ முயல்வது டபால, நீங்களும் எனக்கு உதவுவரீ்கள். 

இதுடவ எனது கக ெி விளக்கம்; நவம்பர் 20 அன்று நாம் இந்த 
இ த்கத விட்டு மவளிடயறும் வகர இது டபான்ை விளக்கங்கள் டவறு 
எதுவும் இல்கல. 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, குஸ்ைாஜியுடன் இறைந்து ஆண் 
வைாழர்களின் குடிறலத் துறடத்து சுத்ைம் பெய்ைார். குஸ்ைாஜி அறை ஒரு 
நாறளக்கு ெில முறை துறடத்து சுத்ை ாக றவத்ைிருக்க வவண்டும். 
ப ல்காவ்ற  பென்ைறடந்ை நாள் முைல்,  ா ா, குடிறலத் துறடப் து, 

 ாறனகறளச் சுத்ைம் பெய்வது, ெற யலறையில் உைவி பெய்வது, ைறலவ ல் 
ப ாருட்கறள சு ந்து பெல்லும் பைாழிலாளிறயப் வ ாலப்  ைிபுரிவது, 

அறனவருக்கும் அவர்களின் வவறலகளில் றகபகாடுத்து உைவுவது வ ான்ை 
 ைிகளில் ஈடு ட்டார். அது ட்டு ின்ைி, ைினமும்  ா ா வடாலக்றக இறெக்க, 

ஆைி ெீனியர்  ாடி, ஹார்வ ானியத்ைில்  க்கத் துறையாக இருந்து, டாக்டர் நீலு 
உவலாகத் ைட்டுகறளக் றகவிரல்களால் இறெத்து நிகழ்ச்ெியில் 
கலந்துபகாண்டனர். 

 ைியம் வைநீருக்குப்  ிைகு,  யிற்ெிக் காலம்,  ரஸ் ர உைவிறயச் 
ொர்ந்ைது என் றை  ா ா  ீண்டும் எடுத்துறரத்ைார்: "நான் உங்களுக்கு உதவ 
முயற்ெிப்பதால், நீங்களும் எனக்கு உதவ டவண்டும். அதனால்தான், நான் 
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டகாபப்படுவகதப் பார்த்ததும், நீங்கள் எனக்கு நிகனவூட்  டவண்டும் என்று 
மொன்டனன். நான் கட் களயிடும் டபாது, எனது மபௌதீக உ லுக்குக் ூட , 

எகதயும் விருப்பத்து ன், எந்தத் தயக்கமுெின்ைி மெய்வடத ெிகப்மபரிய 
உதவியாக இருக்கும். 

"உதாரணொக, நான் யாருக ய காலிலும் எனது தகலகய கவக்க 
டவண்டும் என்ைால், அவர் அகத ெனப்பூர்வொக அனுெதிக்க டவண்டும்; 

நான் யாகரயாவது உகதக்க உத்தரவிட் ால், ெிைிதும் உணர்ச்ெிவெப்ப ாெல் 
அகதச் மெய்ய டவண்டும். இகதத்தான் நீங்கள் எனக்கு மெய்யும் உதவி 
என்று நான் ூடறுகிடைன்." 

முன்னைாக, 1949 பெப்டம் ர்  ாைத் பைாடக்கத்ைில்,  ா ா ைனது 
ைறலற யகத்ைிற்கு படஹ்ராடூன், ரூர்க்கி, ஹரித்வார் அல்லது ரிஷிவகஷ் 
அருகில், ஒரு ெிைிய வடீும், கிைறும் இருக்கும் விைத்ைில் ப ாருத்ை ான இடம் 
ஒன்றைக் கண்டு ிடிக்கு ாறு வகக்கி வைொய்க்கு அைிவுறுத்ைினார்.  ிரைான 
நகரத்ைிலிருந்து ஐந்து முைல் ஆறு ற ல்கள் பைாறலவில் இருக்க வவண்டும். 
அவருக்கு ஏற்கனவவ  லறரத் பைரியும் ஆைலால், படஹ்ராடூனுக்கு 
அருகிலற ந்ை ஓர் இடத்றைத் வைர்ந்பைடுக்கலா ா என்று வகக்கி வகட்டைற்கு, 

 ா ா ஒப்புைலளித்ைார். இந்ை வவறலறயப்  ற்ைி யாரிடமும், அவரது  றனவி 
தூனிடம் கூட பொல்ல வவண்டாம் என்று வகக்கி வைொய் எச்ெரிக்கப் ட்ட அவை 
வவறளயில், வகக்கி நலவாலாவின் உைவிறய அவர் ப ை அனு ைிக்கப் ட்டார்; 

ஆனால்  ா ா, வரும்  ாைங்களில் இந்ைியாவின் வடக்குப்  குைியில் குடிவயை 
விரும்புகிைார் என் றை நலவாலாவின் குடும் த்ைினர் கூட அைியவில்றல. 

வகக்கி வைொய் படஹ்ராடூனுக்குத் ைிரும் ி வந்து,  ாலக்ராம் என்ை 
அவரது நண் றரத் பைாடர்புபகாண்டு,  ா ாவின் ப யறரக் குைிப் ிடா ல், ஒரு 
பொத்றைக் கண்டு ிடிப் ைில் உைவி வகாரினார். ஒன்ைாக, அவர்களும் 
நலவாலாவும் பவவ்வவறு இடங்கறளப்  ார்க்க ஒரு வடாங்காவில் புைப் ட்டுச் 
பென்ைனர். குறைந்ை எண்ைிக்றகயில்  க்கள் வாழ்ந்ை கிரா ப்புைப்  குைி 
வழியாக  யைம் பெய்து,  ாலக்ராமுக்குத் அைிமுக ான நண் ர் ஒருவர் உைவ 
முடியும் என்ை நம் ிக்றகயில், அவர்கள் ‘ொஞ்ஜ்ரி ொஃபி’ கிரா த்ைிற்கு 
வந்ைனர்.       

  ாலக்ரா ின் நண் ர் அவரது வடீ்டிற்கு எைிவர நாற்காலியில் அ ர்ந்து, 

புறகப் ிடித்ை வண்ைம், ஒரு நாவறலப் புரட்டிக் பகாண்டிருந்ைார். அவர்கள் 
அவறர அணுகி, "எந்ை சூழ்நிறலயிலும், இங்வக ஐந்து ஏக்கர் நிலத்றை வாங்க 
நீங்கள் எங்களுக்கு உைவ முடியு ா?" என வினவினர். 

"ஆ ாம், முடியும் என நிறனக்கிவைன்," என்று அந்ை நண் ர் 
ொைாரை ாகப்  ைிலளித்ைார். 

"அைில் ஒரு ெிைிய வடீு இருக்க வவண்டும்." 
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"ெரி" 
"வ லும் ஒரு கிைறு..." 
"ெரி, வவறு என்ன?" 

"எங்களுக்கு உடனடியாக வவண்டும்!" 
அந்ை  னிைர்  ிகவும் இைக்க ாக இருந்ைைால்,  ா ா அவர்கறள 

ைன்னிடம் அனுப் ினார் என்று வகக்கி வைொய் உறுைியாக நம் ினார். ெில 
வார்த்றைகளின்  ரி ாைலுக்குப்  ின்னர், அவர்கள் அந்ை நிலத்றைப்  ார்றவயிட 
விரும் ினர். அந்ை  னிைர் அவர்களுக்கு நான்கு பொத்துக்கறளக் காண் ித்ைார். 
ஏற்கனவவ இரண்டு ெிைிய அறைகள்  ற்றும் ஒரு வராந்ைாவுடன் ெிைிய குடிறெ 
ஒன்று இருந்ைைால், முைல்  ார்றவயில் வகக்கிக்கு நான்காவது பொத்து  ிகவும் 

 ிடித்ைிருந்ைது. நிலம் முைலில்  ாலக்ரா ின் நண் ருக்குச் பொந்ை ானைாக 
இருந்ைாலும், அவர், அவை நிலத்றை இப்வ ாது விற்க விரும்பும் லக்வனாவில் 
வாழும் ஒரு வழக்கைிஞருக்கு, ஏற்கனவவ விற் றன பெய்ைிருந்ைார். 

வகக்கி நிலத்ைின் ெில புறகப் டங்கறள எடுத்து  ா ாவுக்கு ஒரு 
விரிவான கடிைத்துடன் அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா,  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து, 

பெப்டம் ர் இறுைியில் வகக்கிறய ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்ைார். வகக்கி 
வந்ைதும்,  ா ாவிடம் அறனத்து விவரங்கறளயும் எடுத்துறரத்ைவ ாது, 

வகக்கியின் நான்காவது வைர்வு, ைனக்கும்  ிடித்ைிருப் ைாக  ா ா கூைினார். அறை 
வாங்கு ாறு வகக்கிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டதும், அவர் படஹ்ராடூன் ைிரும் ி வந்து, 

நிலம்  ற்றும் குடிறெக்கு ரூ 9,000 - ரூ 8,500 நிலத்ைிற்கும், ஏற்கனவவ 
 யிரிடப் ட்டிருந்ை கரும்பு  ற்றும் வகாதுற க்கு கூடுைலாக ரூ 500 ாக 
விற் றனப்  த்ைிரம் அைிகாரப்பூர்வ ாக நிறைவவற்ைப் ட்டது.  

நிலத்ைின் ஆவைங்கள் முடிந்ை அவ்வவறளயில், வகக்கி வைொய் 
 ீண்டும் அக்வடா ர் 9 அன்று, ப ஹராஸாத்துக்கு அறழக்கப் ட்டார்.  ா ா 
அவருக்கு நிலம், கிைறு பவட்டுைல்,  ழுது ார்த்ைல்  ற்றும்  ிை  ைிகளுக்காக 
ரூ 28,000 வழங்கினார்.  றுநாள் வகக்கி புைப் ட்டுச் பென்று, அவரும் 
உள்ளூர்வாெியும் உரிற யாளறர அணுகியவ ாது, வ ரம் எதுவும் வ ொ ல், 

வகக்கி ைனது ப ட்டகத்றைத் ைிைந்து, வ றஜயில் ரூ ாய் வநாட்டுகறள அடுக்கி 
றவத்ைார். ("இந்ை ந ர்கள்  ிரிவிறனக்குப்  ிைகு  ாகிஸ்ைானிலிருந்து 
இந்ைியாவிற்கு ஓடிய அகைிகள் என்று நான் நிறனத்வைன்," என உள்ளூர்வாெி 
 ின்னர் நிறனவு கூர்ந்ைார்.) விற் றனயாளர் ஆச்ெரியத்துடன் ரெீது எழுைி 
அவர்களிடம் பகாடுக்க,  றுநாள் விற் றன  த்ைிரமும்  ைிவு பெய்யப் ட்டது. 

ஒரு  ிரச்ெிறனக்குத் ைீர்வு காைப் ட்டது, ஆனால் வவபைாரு  ிரச்ெிறன 
வகக்கி முன் வந்ைது.  ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் அவருக்குக் கட்டறளயிட்டைற்கு 
இைங்க, அவர் நிலத்றை வாங்குவவைாடு,  ா ா வருவைற்கு முன்னர், ஐந்து 
 ாைங்கள் றகக்வகா ாத் அங்குத் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய 
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வவண்டும். றகக்வகா ாத்ைின் உைவுக்கு ஏற் ாடு பெய்யக் கூைி,  ா ா 
வகக்கியிடம் வ லும் ரூ 500 பகாடுத்ைார். 

எனவவ வகக்கி உள்ளூர் ந ர் ஒருவரிடம், "எங்கள் நண் ர் ஒருவர் ஐந்து 
 ாைங்கள் இங்வக ைங்கப் வ ாகிைார். அவருக்குத் வைறவயான உைவுக்கு 
ஏற் ாடு பெய்ய முடியு ா? நாங்கள் உங்களுக்கு ரூ 500 ைருகிவைாம்" என்று 
வகட்டார். 

அைற்கு அந்ை ந ர், "அவருறடய உைவுக்கு நான் ஏற் ாடு பெய்ய 
முடியும், ஆனால் எனக்குப்  ைம் பகாடுக்க வவண்டிய அவெிய ில்றல" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

"இது  ா ாவின் கட்டறள!  ைம் பெலுத்ைா ல் உைறவ ஏற்க 
முடியாது" என்று வகக்கி வலியுறுத்ைினார். 

"எந்ை  ா ா?" என்று அவர் வகட்டார். 
"ப ஹர்  ா ா, எங்கள் குருநாைர்." 
அவர் ப யறர நான் வகட்டைில்றல, "ெரி, உங்கள்  ா ாவின் விருப்  ாக 

இருந்ைால், நான்  ைத்றை ஏற்றுக்பகாள்கிவைன்" என்று நறகச்சுறவயாகப் 
 ைிலளித்ைார். 

வகக்கி அந்ைத் பைாறகறய அவரிடம் ஒப் றடத்ைவ ாது, இந்ை 
விஷயத்ைிற்கும் ைீர்வு காைப் ட்டது. ஆனால் அந்ை நிலத்ைில் கிைறு இல்றல. 
அந்ை  னிைர் ஒரு கிைறு பவட்டுவைற்கும் முன்வந்ைார்; அவருறடய 
ஒத்துறழப் ாலும் உைவியாலும் வகக்கியும், நலவாலாவும் அளவிலா 
 கிழ்ச்ெியுடன் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர்.  ா ாவின் அற்புை ான ரகெிய 
நாடகத்ைில்  னம் நிரம் ி வழிந்ைது.  ா ா ைங்குவைற்குத் வைறவயான 
அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய அந்ை  னிைர் காத்ைிருந்ைது வ ாலத் 
வைான்ைியது. 

அப்வ ாதும் ெிரித்துக்பகாண்வட அந்ை  னிைர், "யார் இந்ை ப ஹர்  ா ா?" 

என்று வகட்டார். 
வகக்கி வைொய்  ைிலளித்ைார், "அவர் ஒரு  கத்ைான ஆளுற   ிக்கவர்; 

ஆனால் அவர் யாறரயும் ெந்ைிப் தும் இல்றல, ைரிெனம் வழங்குவதும் இல்றல. 
அவருறடய விருப் த்ைிற்கிைங்க, அவறர ெந்ைிக்க நாங்கள் உங்கறள 
அனு ைிக்க முடியாது. ப ஹர்  ா ா, ைனது வைாழர்களுடன் வருவார், ஆனால் 
அவர் யாறரயும்  ார்க்க  ாட்டார்." 

அந்ை ந ர் குழப்  றடந்து, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி வ லும் 
விொரிக்கும் முன்னர் அவர்கள் படஹ்ராடூனுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்று,  ாஞ்ஜ்ரி 
 ாஃ ி கிரா த்ைில் நிலம் வாங்கியறைத் பைரிவித்து,  ா ாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ிய  ின்பு, வகக்கி படல்லி ைிரும் ினார். வகக்கி நலவாலா அவ்வப்வ ாது 
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அந்ை இடத்ைிற்குச் பென்று  ழுது ார்ப்புப்  ைிகள் ைிட்ட ிட்ட டி 
நறடப றுவறை ஊர்ஜிைப் டுத்த்ைி வந்ைார். 

"யார் இந்ை அநா வைய உள்ளூர் உ காரி?" காலம் பைரிந்துபகாள்ள 
விரும் ியது. ஒரு காலத்ைில் ைீவிர கம்யூனிஸ்டாக இருந்ை அவர், 

ஆங்கிவலயருக்கு எைிரான சுைந்ைிர வ ாராட்டத்ைில் கிட்டத்ைட்ட  த்து ஆண்டுகள் 
ெிறைவாெம் அனு வித்ைவர். அவர் ஒரு புரட்ெிகர சுைந்ைிர வ ாராட்ட வரீர்; 

அரொங்கத்றைக் கவிழ்க்க முயன்ைைன் விறளவாக, இந்ைிய சுைந்ைிர இயக்கத்ைில் 
 ங்பகடுத்து,  ல துன் ங்கறள எைிர்பகாண்டவர். ெிறையில் இருந்ை வவறளயில் 
ஒரு கிளர்ச்ெிக்குத் ைறலற  ைாங்கியைற்காக, அவர் வகாறடயின் நடுப் குைியில் 
சூடான ைகரத் ைகடுகள்  ீது அ ர றவக்கப் ட்டவர், பைாடர்ந்து ைனிற ச் 
ெிறையில் ைள்ளப் ட்டார். 

1945 டிெம் ர்  ாைத்ைில் ஒரு நாள் இரவு, ைனது துயர ான நிறலறய 
நிறனத்து  னம் வருந்ைி, இந்ைப்  ிரார்த்ைறனறயக் கூைிக் கைைினார்: "  ிஸ்டர் 

கடவுவள! நீங்கள் உண்ற யிவலவய இருந்ைால், நாறள காறல ெிறையிலிருந்து 
என்றன விடுவிக்கவும்! நான் அப் டி விடுவிக்கப் ட்டால், உங்கறள 
 கிழ்ச்ெியுடன் ஏற்றுக்பகாள்வவன்!" 

இந்ை  னிைர் ஒரு உறுைியான நாத்ைிகனாக இருந்ைவ ாைிலும், அவரது 
ைன்னிச்றெயான ைிடீர் பவளிப் ாடு, அவரது ஆழ் இையத்ைிலிருந்து வந்ைது. 
‘ ிஸ்டர் கடவுள்’ அவருறடய  ிரார்த்ைறனக்குச் பெவி டுத்ைார். 

ஆச்ெரிய ாகவும் எைிர் ாராை விை ாகவும், அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில் 
அவர் ெிறையிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்டார். அந்ை ந ர் வவறு யாரு ல்ல, ‘குொர்’ 
என்று அகழக்கப்படும் ‘ஷத்ருகன் குொர் கில்டியல்’.  ிஸ்டர் கடவுள் 
அவருறடய  ிரார்த்ைறனக்கு  ட்டும் பெவிொய்க்கவில்றல - அவறர வநரில் 
 ார்க்கவும் வரவிருந்ைார்! 

இைற்கிறடயில், ப ல்காவ்ம் நகரில், 1949, அக்வடா ர் 29 ெனிக்கிழற  
காறல, ' ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி’ நிலத்றைப்  ற்ைி விவாைித்ைவ ாது,  ா ா வைாழர்களுக்கு 
இவ்வாறு விளக்கினார்: 

ஹரித்வார் மொத்து, எரச், காக்கா பாரியா ெற்றும் ம ல்லிகயச் 
ொர்ந்த டகக்கி டதொய் ஆகிடயாரின் மபயர்களில் வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பது 
உங்களுக்குத் மதரியும். இது மபல்காவ்ம் மொத்கதப் டபான்ைது, ஆனால் 
அங்கு எலிகள் இருக்க வாய்ப்பில்கல! இந்த இ ம் ம ஹ்ராடூனிலிருந்து 
கிட் த்தட்  4 கெல், டெலும் ஹரித்வாரிலிருந்து 28 கெல் மதாகலவிலும் 
உள்ளது. இது ம ஹ்ராடூன் - ஹரித்வார் ொகலயில், இெயெகலப் பகுதியில் 
அகெந்த ரிஷிடகஷ், பாகீரதி, தப்டபாவன் ெற்றும் பிை புனித 
ஸ்தலங்களிலிருந்து ஏைக்குகைய ெெ தூரத்தில் உள்ளது. 
 புவியியல் ரீைியாக இந்ைச் பொத்து ஹரித்வாறர விட படஹ்ராடூனுக்கு 
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 ிக அருகாற யில் இருந்ைாலும், ஒரு குைிப் ிட்ட காரைத்ைிற்காக நான் அறை 
'ஹரித்வார் பொத்து' என்று அறழக்கிவைன். நம் அறனவருக்கும் புது வாழ்வு, 

ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ் வ ான்ை இடங்களுடன் பைாடர்புறடயைாக இருக்கும் 
ைருைத்ைில், ஒப் டீ்டளவில் படஹ்ராடூனுக்கு ஒரு ெைவைீ முக்கியத்துவம் 
 ட்டுவ  இருக்கும். 

இந்த ஹரித்வார் மொத்து 'ொஞ்ஜ்ரி ொஃபி' (பூறனகள் 
 ன்னிக்கப் டுகின்ைன என்று அர்த்ைம்) எனும் கிராெத்தில் அகெந்துள்ளது. 
எனடவ ( ா ா வகலி பெய்ைார்) ஒருடவகள இது, அங்கு எலிகள் ஏதும் இல்கல 
என்பகத அக யாளப்படுத்துகிைது! 

பைாடர்ந்து  ா ா கூைியைாவது: 
இந்த ஹரித்வார் நிலம் இரண்டு அகைகள், ஒரு வராந்தா, 

ெகெயலகை, குளியலகை ஆகியவற்கை உள்ள க்கிய ஒரு ெிைிய அகெப்பு. 
எல்லாம் நன்ைாக இருக்கிைது. எதுவாயினும் வாங்கப்பட்  அந்த நிலத்திற்கு 
உயில் தயார் மெய்து, அது இப்டபாது ராம்ெூவி ம் ஒப்பக க்கப்பட்டுள்ளது. 
உயிலின் உள்ள க்கங்ககள நீங்கள் அகனவரும் அைிந்திருக்க டவண்டும், 

ஏமனன்ைால் இந்தப் புது வாழ்வில் எல்லாடெ மவளிப்பக யாகவும் 
ஒளிவுெகைவின்ைியும் இருக்க டவண்டும், எகதப் பற்ைிய இரகெியமும் 
அதில் இல்கல. 

நான் மொன்னது டபால் எரச், காக்கா, டகக்கி டதொய் மபயர்களில் 
மொத்து வாங்கப்படுகிைது. அவர்களில் ஒருவர் உயிகரத் துைந்துவிட் ால், 

ெீதமுள்ள இருவரும் அகதப் பயன்படுத்துவார்கள் அல்லது நிர்வகிப்பார்கள். 
அவர்களில் இருவர் உயிகரத் துைக்க டநர்ந்தால், எஞ்ெியிருப்பவர் அகத 
நிர்வகிப்பார். மூவரும் ெகைந்தால், மொத்து தானாகடவ நான்கு ‘ஏற்பாடு 
குழு’ உறுப்பினர்கள் வெம் மெல்லும். இது அகனத்தும், புரிந்து மகாள்ளும் 
விதத்தில் ெிகவும் மதளிவாக உள்ளது. டெற்ூடைிய மூன்று நபர்களின் 
மபயரில் மொத்து உள்ளது; இது தனியார் உரிகெயின் மூலம் அவர்களுக்கு 
மொந்தொனது அல்ல. அவர்களில் ஒருவர், இருவர் அல்லது அகனவரும் 
உயிகரத் துைந்தால், மொத்து அவர்களின் ெட் ப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு 
ஒருடபாதும் மெல்ல முடியாது - அது அவர்களின் வாழ்நாளிலும் அவர்கள் 
ெகைந்த பின்னர் அகனவருக்கும் பயன்படும்.  

எனது ெரணத்திற்குப் பிைகு, டதாழர்கள், அவர்கள் விரும்பும் எகதயும் 
மெய்யலாம். அவர்கள் ஹரித்வார் ெகனயில் தங்கலாம் அல்லது தங்கள் 
மொந்த வாழ்க்கககய வாழ விரும்பலாம். ஒன்று ெட்டும் மதளிவாக 
உள்ளது, நீலு டபான்ை எனது டதாழர்களில் ஒருவடரனும் அங்டகடய தங்க 
விரும்பினால், அவர் எந்தத் தக யும், இக யூறும் இல்லாெல் அகதச் 
மெய்யலாம். 
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டாக்டர் கனி வகட்டார், "அறனத்து வைாழர்களும், ‘ஏற் ாட்டுக் குழு’ 
உறுப் ினர்களும் உயிறரத் துைந்ை  ின்பு, பொத்து என்னவாகும்?" 

ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா நறகச்சுறவயாகப்  ைிலளித்ைார், "இது ‘அகதா 
கிைிஸ்டி’யின் ெர்ெ ககதப் புத்தகம் ெற்றும் ‘மதன், மதயர் வயர் நன்’ (Then, There 

Were None) டபான்ைது! அகனவரும் ெரணத்கத ெந்திக்கும் டவகளயில் இந்த 
விஷயங்ககளப் பற்ைி கவகலப்படுவாடனன்? எதுவும் ந க்கட்டும்; யார் 
கவகலப்ப ப் டபாகிைார்கள்?" 

விவாைத்றை  ீண்டும் பைாடர்ந்து.  ா ா கூைினார்: 
இப்டபாது இந்தியாவில் எதுவுடெ எனக்குச் மொந்தமுெில்கல 

அல்லது என் மபயரிலுெில்கல. மபல்காவ்ெில் உள்ள 22 ஏக்கர் நிலம் 
முதலில் என் மபயரில் இருந்தது. இது விஷ்ணுவின் உைவினரான (இந்துவின் 
கைவர்) விஸ்வநாத் ஹல்தங்கருக்கு, அவர் ஒரு ெிைிய மதாகககய 
வழங்குவதன் மூலம் ொற்ைப்ப  இருந்தது. ஆனால் விஷ்ணு ஓர் 
உன்னதொன ஆடலாெகனகய முன்மொழிந்தார்; மதாகககயப் மபறுவகதத் 
தவிர, நிலத்தின் ஒரு பகுதிகய - தற்டபாகதய கட் கெப்புகள் அ ங்கிய 
சுொர் நான்கு ஏக்கர் நிலத்கத - மெஹராவின் மபயரில் பதிவு மெய்ய 
அனுெதிக்கப்ப  டவண்டும். எனடவ, இந்த ஏற்பாடு அங்கீகரிக்கப்பட் து. 
மெஹரா, புது வாழ்வில் பங்மகடுப்பதாலும், இனி ஒருடபாதும் திரும்பி 
வரப்டபாவதில்கல என்பதாலும், இந்த நிலத்கத ஹல்தங்கர், சுஷீலா 
(இந்துவின் ெவகாைரி) ெற்றும் ‘ஏற்பாட்டுக் குழு’ உறுப்பினர்கள் அகனவரும் 
பார்த்துக் மகாள்ள டவண்டும். ஹரித்வார் நிலத்தின் மொத்து டெலாண்கெ 
ெற்றும் பயன்பாட்டின் நிபந்தகனகள் மபல்காவ்ம் ெகனக்கும் மபாருந்தும். 

இப்டபாது அகனத்து டகள்விகள், வாதங்கள், ெகைமுகக் குைிப்புகள் 
ெற்றும் ெந்டதகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி கவப்டபாம். நீங்கள் இப்டபாது 
க ந்து மெல்லும் பயிற்ெிக் காலத்திலும், நான் மொல்வகத, ெந்டதகத்திற்கு 
இ ெின்ைி, பயிற்ெியின் நக முகை உத்தரவுகளாக ஏற்றுக்மகாள்ள 
டவண்டும். நான் இன்னும் பகழய வாழ்க்கக முகையிடலடய இருப்பதாகக் 
கற்பகன மெய்பவர்களால் இறுதிவகர என்னு ன் இருக்க முடியாது. நான் 
உங்களுக்கு உண்கெகயக் ூடறுகிடைன். இனிடெல், இரகெியம், தனியுரிகெ, 

தயவு, முட் ாள்தனம் அல்லது வாக்குறுதிகள் எதுவும் இருக்கக்ூட ாது. 
அகனத்தும் அப்பழுக்கற்ைதாகவும், டநர்கெயாகவும் இருக்கும். நான் எனது 
வாக்குறுதிக்கு எதிராக ஒரு ெதவதீம் ூட  மெல்ல விரும்பவில்கல, 

உங்களில் எவகரயும் எனது வாக்குறுதிகய ெெரெம் மெய்ய அனுெதிக்க 
ொட்ட ன். 

இந்த நிலம் இப்டபாது மெஹராவுக்குச் மொந்தொனது என்ைாலும், 

அது அவருக ய உக கெயாக இருப்பகத நான் விரும்பவில்கல. இதன் 
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மபாருள் என்னமவனில், மெஹராவின் காலத்திற்கு பின்னர், இந்த நிலத்கத 
அவரது உைவினர்கள் உரிகெ மகாண் ா க் ூட ாது. பாபா ெற்றும் மபண் 
டதாழர்கள் ெீண்டும் இங்கு வரொட் ார்கள் என்பது நிச்ெயம் என எடுத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். எவ்வாைாயினும், மெஹராவின் காலத்திற்குப் பிைகு, நிலப் 
பிரச்ெிகன ஒரு உயிகல நிகைடவற்றுவதன் மூலம் தரீ்ொனிக்கப்படுவடதாடு 
அதன் நகல் தயாரிக்கப்பட்டு ொட்ெிகளால் ொன்ைளிக்கப்ப  டவண்டும். 

மெஹராவின் காலத்திற்குப் பிைகு, ஸடராஷ், ராம்ெூ, மெஹர்ெி, 
நரிென் ஆகிய நான்கு 'ஏற்பாட்டுக் குழு'வின் உறுப்பினர்கள் மபயருக்குச் 
மொத்து மென்ைக யும் என்று உயிலில் ஒரு நிபந்தகன விதி இருக்கும். புது 
வாழ்வின் மதா க்கத்தில் நாம் இங்கு தங்கியிருந்ததற்கான நிகனவகம் 
அல்லது நிகனவுச்ெின்னொக நிலம் பாதுகாக்கப்படும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 'ஏற்பாட்டுக் குழு'வின் உறுப்பினர்கள் நிலத்கத 
அவர்கள் விரும்பியபடி பயன்படுத்திக்மகாள்ளலாம் ெற்றும் ஹல்தங்கர் 
குடும்பத்தினர் விருப்பப்படி அகதப் பயன்படுத்த அனுெதிக்கலாம். ஆனால், 

இந்த நிலத்கத விற்கக் ூட ாது. 
வ லும் உறரயாடலின் வ ாது, ெில ப ாருத்ை ற்ை வகள்விகளால்  ா ா 

வருத்ை றடந்ைார். அவரது எரிச்ெலின் எைிர்விறனயின் காரை ாக, டாக்டர் நீலு, 

டாக்டர் கனி இருவறரயும் ைனது காதுகறளத் ைிருகும் டி கட்டறளயிட்டதும், 

அறை அவர்கள் ையங்கா ல் பெய்ைனர். 
அன்று  ைியம்  ா ா கூைினார்: 
இன்கைய காகல விவாதத்தில் கவனிக்கப்ப ாெல் டபான ஒரு 

குைிப்பிட்  விஷயத்திற்கு, இப்டபாது உங்கள் கவனத்கத ஈர்க்க 
விரும்புகிடைன். ெனவரி 1 முதல், நம்ெி ம் பணம் இல்கல என்பது 
உங்களுக்குத் மதரியும். நாம் பிைரி ம் யாெிக்கலாம் அல்லது உகழப்பால் 
உணகவப் மபைலாம். அகனவரும் நிகனவில் மகாள்ள டவண்டிய ஒரு 
விஷயம் என்னமவன்ைால், நாம் ஓரி த்திலிருந்து இன்னுடொர் இ த்திற்கு 
நகரும்டபாது, எந்த உணகவயும் அடுத்த நாளுக்காகப் பாதுகாக்கக்ூட ாது. 
இந்தப் புது வாழ்வில் ஒவ்மவாரு நாளும் நெக்கு ஒரு புது நாளாக இருக்கும். 
ஆனால், குைிப்பிட்  இ த்தில் ஒரு நாளுக்கு டெல் தங்க டநர்ந்தால், எஞ்ெிய 
உணகவ அடுத்த நாளுக்காகப் பாதுகாக்க டவண்டும். புது வாழ்வின் இந்தக் 
குைிப்பிட்  அம்ெத்கத அகனவரும் நிகனவில் மகாள்ள டவண்டும். 

1949ஆம் ஆண்டு அக்வடா ர் 30 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று காறல, 

வைாழர்கறள அறழத்து  ா ா, முந்றைய நாள் இரவு, நான்கு ப ண் வைாழர்களும் 
நன்ைாகத் தூங்கியைாக அவர்களுக்குத் பைரிவித்து  ீண்டும் அவர் ைனது 
உைவிறயக் குைித்ை ைறலப்புக்குத் ைிரும் ினார்:   

 உதவிக்கான காலம் டிெம்பர் 31 அன்று முடிவக யும், எனடவ டநற்று 
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இரவு, கால டநரத்கதகயயும், அகதச் ெரீ்படுத்தும் முகைகயயும் 
கணக்கிட்டுக் மகாண்டிருந்டதன். டிெம்பர் 10ஆம் டததி, மபனாரஸிலிருந்து 
புைப்பட்டு, அன்று முதல் 31ஆம் டததி வகர, கால் நக யாகச் மென்று, எது 
கிக த்தாலும் அகதத் தானொக ஏற்றுக்மகாள்டவாம். இந்தப் பயிற்ெி 
காலத்திலும் எனது உதவி மதா ரும். ெனவரி 1 முதல், நாம் மதா ர்ந்து கால் 
நக யாகச் மென்று, டவண்டியவற்கை யாெித்துப் மபற்றுக்மகாண் ாலும், 

என்னுக ய உதவி நிறுத்தப்படும். எனது உதவி முடிவக ந்தது என்று நான் 
மொன்னால், அது ெகாபிரளயத்தில் பக ப்பு முடிவுக்கு வந்தது டபால் 
இருக்கும்! 

மபனாரஸிலிருந்து புைப்படுவதற்கு முன்பு, நான் அகனத்து 
விவகாரங்ககளயும் ெரிமெய்ய டவண்டும். மபனாரஸிலிருந்து நாம், ொர்ச் 
1950 இறுதிக்குள் ஹரித்வாகர டநாக்கி ந ந்து மெல்டவாம். எனடவ, பயிற்ெி 
காலத்தின் உதவி, டிெம்பர் இறுதி வகர ஹரித்வாருக்குச் மெல்லும் வழியில் 
மதா ரும்; நாம் டிெம்பர் 10ஆம் நாள் மபனாரஸிலிருந்து புைப்படுகிடைாம்.  

இந்தக் கணக்கீடு, அகனத்கதயும் ெரிமெய்ய டவண்டியதன் 
அவெியத்கத நான் உணர்ந்ததால் ொதாரண, வழக்கொன தானம் வாங்கி 
ந த்தும் வாழ்க்ககயு ன், அொதாரணொன, இயல்பு நிகலக்கு ொைான 
நிகழ்வுககளயும் நீங்கள் முடிந்தவகர எளிதாக எடுத்துக்மகாள்ள முடியும். 
எனது ெனக்கண்களில் இருக்கும் திட் ம் ெரியாக உருமவடுத்தால், ஏப்ரல் 1950 
முதல் உங்கள் அகனவருக்கும் அொதாரணொன ெற்றும் இயல்பு நிகலக்கு 
ொைான நிகழ்வுகள் அன்ைா  நிகழ்வுகளாக இருக்கும். 

நாம் இரண்டு அல்லது மூன்று ொதங்கள் ஹரித்வாரில் 
தங்கப்டபாவதாக நான் மொன்னாலும், நாம், எல்லா டநரமும் அங்டகடய 
இருக்கப்டபாகிடைாம் என்று அர்த்தெல்ல. ஒருடவகள, அந்த இ த்தில் மபண் 
டதாழர்கள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுககளச் மெய்து, நாம் மதா ர்ந்து மென்று 
வரலாம். அதுதான் தற்ெெயம் எனது ெனக்கண் முன் இருக்கும் ெங்கலான 
ெித்திரம். நாம் ஹரித்வாரிலிருந்து மவளிடயைிய பின்னர், உண்கெயான 
அர்த்தத்தில் நாம் வாழும் வாழ்க்ககடய வாழ்க்ககயாக இருக்கும் என்று 
என்னால் மொல்ல முடியும். 

டநற்ைிரவு நான் டபாட்  கணக்கீட்டின்படி, டிெம்பர் 10ஆம் நாள் 
மபனாரஸிலிருந்து புைப்படும் முன், 25 நாட்கள் மபனாரஸில் தங்கியிருக்க 
டவண்டும் என்பகத, இகவமயல்லாம் எனக்கு உணர்த்தியது. ெனவரி 1ஆம் 
டததிக்குப் பிைகு, நாம் எங்குத் தங்கினாலும் அது பயிற்ெிக்காக இருக்காது. 
அகனத்திலும், கணக்கீடு ெற்றும் ெரிமெய்தல் டதகவ என்பதால், நாம் அந்த 
இ த்கத விட்டு மவளிடயறும் முன்னடர, மபனாரஸில் முழுகெயாக 
டயாெகன மெய்து திட் ெி  டவண்டும். இது மதா ர்பாக, வகரப ங்ககள 
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வாங்கி, விபரங்ககள அைிந்து மகாள்ளவும், மபண் டதாழர்களுக்குத் 
டதகவயான ெில மபாருட்ககளக் மகாண்டு வரவும்  ான், ம ஹ்ராடூன் 
அல்லது ம ல்லிக்கு மெல்ல டவண்டும் என்று நான் டகட்டுக்மகாள்ளலாம். 

எனடவ, மபனாரஸில் 25 நாட்கள் தங்குவது குைித்து 'ஏற்பாட்டுக் குழு' 

உறுப்பினர்களுக்குத் மதரிவிக்கப்பட் து, டெலும் ெதாஷிவ் பாட்டீலுக்கு இது 
குைித்த மதாகலத்தந்தி மபனாரஸ் கன்ட ான்மென்ட் தபால் நிகலய 
அதிகாரியின் கவனத்தின் கீழ் அனுப்பப்பட் து. 

நவம் ர் 12ஆம் நாள் ப ல்காவ் ிலிருந்து புைப் ட்டு, 15 அன்று 
அைிகாறல ‘முகல் ஸராய்’ வந்து 'ப னாரஸ்  ங்களா'வில் நவம் ர் 15 முைல் 
25 நாட்கள் ைங்க உள்வளாம். ரூ 600 வழங்கி 25 நாட்களுக்குத் வைறவயான 
உைவு ஏற் ாடு பெய்யுங்கள். உடனடியாக  ைில் அனுப் வும். 

- வில்லியம் டான்கின் 

 ைியம் வைநீருக்குப்  ிைகு,  ா ா, டாக்டர் டானிடம் வறர டத்றைப் 
 ார்த்து, அவர்கள் ப னாரஸிலிருந்து ஹரித்வாருக்குச் பெல்லும் குறுகிய, 

வெைியான  ாறைறயத் பைரிவிக்கும் டி கூைினார். 
பைாடர்ந்து  ா ா, ஆண் வைாழர்களுக்கு விளக்கினார்: "நான்கு மபண் 

டதாழர்களுக்கும், நிபந்தகனகளுக்கும் எந்த ெம்பந்தமும் இல்கல. நாடன 
அவர்களுக்காக எல்லாவற்கையும் தரீ்ொனிக்கிடைன். ஆனால் அவர்கள் 
இறுதிவகர நம்மு ன் இருக்க டவண்டும் என்பதால், நான் அவர்களுக்கு 
நிகலகெககள விளக்கிக்மகாண்ட  இருக்கிடைன். 

"ெனவரி 1 முதல் உங்களில் ஒருவர் ூட  என்னு ன் இருக்க 
ொட்டீர்கள் என்ை எனது வாக்கு ெிகவும் உறுதியானது. அகதத்தான் 
இப்டபாது நான் எனது கண்கள் முன்னால் காண்கிடைன். 

“நான் உங்களுக்கு அகனத்கதயும் ெரீகெத்து, உதவுவதற்கு அதுடவ 
காரணம். அது உங்ககள என்னு ன் மதா ர்ந்து இருக்கச் மெய்ய உதவியாக 
இருக்கும். மபண் டதாழர்களுக்கு எந்தவிதொன நிபந்தகனயும் 
இல்லாெலிருந்தாலும், என்னி ெிருந்து உத்தரவுகள் இருக்கும்." 

இந்ைக் கட்டத்ைில் டாக்டர் நீலுறவ அருகில் அறழத்து அவறர 
உறைக்கு ாறு  ா ா உத்ைரவு வழங்கியதும், நீலு அைற்கு இைங்கினார். ெில 
கைங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார், "இந்தப் புது வாழ்வில், ெில 
அம்ெங்களில் ெனித இயல்புக்கு அப்பாற்பட்  ஒன்கை உங்களி ெிருந்து 
எதிர்பார்க்கிடைன். நானும் உங்ககளப் டபால் இக்கட் ான சூழ்நிகலயில் 
இருக்கிடைன். எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் ெகிழ்ச்ெியாக, முகெலர்ச்ெியாக 
இருப்படத ெனித இயல்புக்கு அப்பாற்பட் து! எனடவ நாம் 

ஒருவருக்மகாருவர் உதவுவதில் நம்ொல் இயன்ைகதச் மெய்டவாம். நான் 
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உங்களுக்கு உதவுகிடைன் - நீங்கள் எனக்கு உதவுங்கள் - நெது 
வாக்குறுதிகய நிகலநாட்  நாம் ஒருவருக்மகாருவர் உதவுடவாம்!" 

ஆனால்  ா ா, (ஒருவருக்பகாருவர் உற்ொக ாகவும்,  கிழ்ச்ெிகர ாகவும் 
இருக்கும் விைத்ைில்) ஒரு குைிப் ிட்ட வறகயான உைவிறயக் குைிக்கிைார். 
உைாரை ாக, ப ரிய கம் ளத்றை சுத்ைம் பெய்ய குஸ்ைாஜிக்கு அவலா ா 
உைவுவறைக் கண்டு ிடித்து, அைிருப்ைி அறடந்ை  ா ா அவரிடம், "நான் 
உங்களுக்கு என்ன க கெகய வழங்கிடனன்?" என வினவினார். 

"ைண்ைரீ்  ாறனகறள நிரப் வும்,  ாத்ைிர  ண்டங்கறளக் கழுவவும்," 

அவலா ா  ைிலளித்ைார். 
"அப்படியானால் ஏன் கம்பளத்தில் இருக்கும் தூெிகய 

அகற்றுகிைரீ்கள்?" 

"குஸ்ைாஜிக்கு வயைாகிவிட்டைால் உைவ முன்வந்வைன்; நான் அவருக்கு 
 ட்டுவ  உைவி பெய்து பகாண்டிருந்வைன்" என்று அவலா ா  ைிலளித்ைார். 

"நீங்கள் அவருக்கு உதவவில்கல, ொைாக அவகரப் படுகுழியில் 
தள்ளிவிட்டீர்கள்! குஸ்தாெிக்கு வயதாகிவிட் து என்று எனக்குத் மதரியாதா? 

நான் அவருக்கு இந்த டவகலகயக் மகாடுத்டதன், அவர் அகதச் மெய்ய 
டவண்டும். நீங்கள் அவருக்கு உதவுவதன் மூலம் தீங்கிகழக்கிைரீ்கள். 
அவரால் தவைாக வழிந த்தப்பட்டு அவர் ெீது பரிதாபப்ப ாதரீ்கள். 
அத்தககய தவறு மெய்தால், ெனவரி 1ஆம் நாளுக்குப் பிைகு, நீங்கள் 
மவளிடயை டவண்டியது வரும்." 

முழுற யான கீழ்ப் டிைறலப் ப ாறுத்ைவறரயில் வைாழர்களுக்கு இது 
 ற்றுப ாரு  ாட ாக இருந்ைது. 

அக்வடா ர் 31 அன்று காறல வைாழர்களுடன் அ ர்ந்து, ப னாரஸ் 
 ற்றும்  ிை இடங்களில் உைவுக்காக யாெிப் து குைித்து  ா ா அவர்களுக்கு 
விளக்கினார்: 

உணவுக்காக ெட்டுடெ யாெிக்க டவண்டுடெ தவிர, டவறு 
எதற்காகவும் ூட ாது. உணவு எனக் ூடறுககயில் அது அகனத்கதயும் 
உள்ள க்கும் - ெகெத்த அல்லது ெகெக்காத, திரவ அல்லது தி  ஆகாரம் 
எதுவாகவும் இருக்கலாம். யாெிக்கும் டவகளயில் நாம் விடெஷொக 
எகதயும் டகட்கக்ூட ாது. கனி, ‘ொெிெம் மகாடுங்கள்’ என்று டகட்கக்ூட ாது, 

நீலு பால் அல்லது பர்ஃபி டவண்டுமெனக் டகட்கக்ூட ாது. நீங்கள், 

‘தயவுமெய்து அன்பு ன் தானம் மெய்யுங்கள்’ என்று ெட்டும் டகட்கடவண்டும். 
‘எப்படி, எதற்காக யாெிக்க டவண்டும்’ என்பகத நாம் மபனாரஸ் மென்ை 
பின்னர் உங்களுக்கு முழுகெயாக அைிவுறுத்துகிடைன். 

ெக்கள் ஆக ககள வழங்கினால், அகத ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள், 

ஆனால் அது உங்களுக்குத் டதகவ எனக் டகட்காதீர்கள். எந்த 
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சூழ்நிகலயிலும் பணத்கத ஏற்றுக்மகாள்ளக் ூட ாது. நிபந்தகனகளுக்கு 
இணங்க, உணவு, உக  இரண்க யும் ஏற்ைக்மகாள்ளலாம் என்று 
ூடைப்பட் ாலும், உணகவ ெட்டும் டகட்க டவண்டுடெ தவிர, உக  
டவண் ாம். உணவு அல்லது உக , மகாடுக்கப்படும் டபாது, முதலில் 
அவற்கைக் மகாணர்ந்து என் முன்னால் கவக்க டவண்டும். 

ெிகமரட், காலணிகள், மதாப்பி, டபனா, மபன்ெில், டநாட்டுப் புத்தகம், 

பித்தகள அல்லது மெப்புப் பாத்திரங்கள் டபான்ை எகதயும் 
ஏற்றுக்மகாள்ளாதரீ்கள். 

கரடுமுர ான டபார்கவகள், காலுகைகள், விரிப்புகள் ெற்றும் 
ொல்கவகள் டபான்ை தயார்மெய்த ஆனால் கதக்கப்ப ாத ஆக ககள 
ஏற்றுக்மகாள்ளலாம். இந்த வககயில், படுக்கக விரிப்புகள் ெற்றும் 
டபார்கவகள் ஏற்றுக்மகாள்ளக்ூட ாது. இகத நாம் இன்று தரீ்ொனிக்கிடைாம்; 

விரிவான வழிமுகைகள் மபனாரஸில் வழங்கப்படும். 
 ா ா அன்று  ிற் கல் எரச், விஷ்ணு, ப ண்டு  ற்றும்  ிைரிடம் 

ஹரித்வாருக்கு நறடப் யைம் வ ற்பகாள்ளத் வைறவயான ப ாருட்களின் 
 ட்டியறலத் ையார் பெய்யு ாறு கூைினார். அது குளிர்காலம் ஆறகயால், 

ஒதுக்கப் ட்ட 24 ரூ ாயில், ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு வஜாடி ஷூக்கள்,  ாை 
அைிகள்  ற்றும்  ா ாவுக்குத் வைறவயான ப ாருட்களும் அடங்கும். 
வடஇந்ைியாவில் வழக்க ாக அைியும்  ருத்ைி ஜாக்பகட்டுகறள வாங்குவைற்கு 
 த்து ரூ ாய் ஒதுக்க வவண்டும் என ஒரு னைாக முடிவு பெய்யப் ட்டது. 

அக்வடா ர்  ிற் குைியில், டாக்டர் கனி ஹிந்ைி ப ாழியில் ‘புது வாழ்வு’ 
குைித்ை  ாடறல இயற்ைியறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா ெில ைிருத்ைங்கறளச் பெய்து, 

 ின்னர் அறை ஆங்கிலத்ைில் ப ாழிப யர்க்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இந்ை 
ப ாழிப யர்ப்பு முடிந்ைதும்,  ா ா ஐந்து ‘ஏற் ாட்டுக் குழு’ உறுப் ினர்களுக்கு 
 ின்வரும் கடிைத்றை எழுைினார்: 
1949, அக்வடா ர் 31, 

ப ல்காவ்ம். 
ப ாருள்: ப ஹர்  ா ா  ற்றும் அவரது வைாழர்களின் ‘புது வாழ்வு 

கவிகத’. 
ஒரு முழுப் க்க காகிைத்ைில் துண்டு  ிரசுரங்களின் 1,000  ிரைிகறள 

அச்ெிடுங்கள் - ஒரு  க்கம் இந்ைி ப ாழியிலும்,  றுபுைம் ஆங்கிலத்ைிலும் 
அச்ெிடவும். இறைக்கப் ட்டுள்ள உருது றகபயழுத்துப்  ிரைியிலிருந்து 
வார்த்றைக்கு வார்த்றை இந்ைி ப ாழியில் அச்ெிடப் டவவண்டும். ஆங்கில 
ப ாழிப யர்ப்பும் இத்துடன் இறைக்கப் ட்டுள்ளது. 

இந்ைியா, இலங்றக,  ாகிஸ்ைான் வைெங்களில் (ஆனால் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளுக்கு வவண்டாம்) ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு 800  ிரைிகறள விநிவயாகித்து, 
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200  ிரைிகறள வில்லியம் டான்கின், கவனிப்பு: ை ால் நிறலய அைிகாரி, 

ப னாரஸ் கண்வடான்ப ன்ட் என்ை முகவரிக்கு அனுப் வும், நவம் ர் 14 - டிெம் ர் 
10ஆம் நாட்களுக்குள் அங்கு பென்ைறடயு ாறு ஏற் ாடுகள் பெய்யவும். 

 ா ா, எழுத்துப் லறக மூல ாக எடுத்துறரத்ைது. 
ொட்ெிகள்: ஆைி வக. ஈரானி  ற்றும் வில்லியம் டான்கின் 

அடிக்கடி  ாடப் ட்ட ‘புது வாழ்வு பா ல்’  ின்வரு ாறு (முைல் இரண்டு 
வரிகள்  ா ாவால் வறரயறுக்கப் ட்டது): 

ப ஹர்  ா ாவின் ‘ப ௌன ப ாழி’கறளக் வகளுங்கள்; 

அறனத்து இறைப்  ிரியர்களின் வாழ்க்றகக் கறை,   

  இந்ை வார்த்றைகளின் நறடமுறைறய 

   அடித்ைள ாகக் பகாண்டறைப்  ாருங்கள். 
இந்ைப் புது வாழ்றவ வாழ்வைில் நீங்கள்  

ைீவிர ாக இருப் ைாயின், ைற்வ ாறைய ைற்காலிக  

  வாழ்க்றகறய முழு  னதுடன் றகவிடுங்கள். 

கடவுறள  ட்டுவ  நம் ி, (வாழும் அல்லது ொகும்)   

  முழு விருப் த்துடன் அளித்ை உறுைிப ாழியால்   

   லப் டுத்ைப் ட்ட இந்ை வாழ்றவ வாழப்வ ாகிவைாம்; 

நம் ிக்றகயின்ற  எனும் கீைத்றை  கிழ்வுடன் இறெக்கிவைாம்; 

அறனத்து வ ரிடர்கறளயும் ெிர ங்கறளயும்   

   நாம் அரவறைக்கிவைாம். 

நாம் இழந்துவிட்ட நம் ிக்றககளுக்காக அழுவைில்றல,  

அல்லது (பநாறுங்கிவ ான) வாக்குறுைிகறளக்  

குைித்து புகார் கூறுவது ில்றல; 

நாம் பகளரவத்றை விரும்புவைில்றல,     

   அவ ானத்றைத் ைவிர்ப் ைில்றல; 

எவறரயும் புைங்கூறுவதும், எவருக்கும்  யப் டுவதும் இல்றல;  

ைற்வ ாறைய எங்கள் புது வாழ்வின் வண்ைம் இதுவவ. 

இப்வ ாது  னைில் குழப் ம் இல்றல, எந்ைப்  ிறைப்பும் இல்றல;  

ப ருற , வகா ம், கா ம், வ ராறெ இறவ நாம் அைிவதும் இல்றல. 
எங்களுக்கு எந்ை  ைமும் இல்றல, உடல்  ற்றும்   

  - ன வ ாகங்களுக்கான அக்கறையும் இல்றல.  
வஷக்,  ிரா ைர் அறனவரும் (அறனத்து ொைி ெ யங்கறளயும் 

 குைிக்கும்) இப்வ ாது ஒவர  டகில்  யைிக்கின்ைனர். 
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ந க்பகல்லாம் இப்வ ாது ெிைிது, ப ரிது என்ை வவறு ாடில்றல;  

குரு, ெீடன் அல்லது கடவுள் என்ை வகள்விகள்    

    இனி எழப்வ ாவதும் இல்றல. 
ெவகாைரத்துவம், ெக வைாழற  உைர்வு என் வை    

    இனி நிலவும் இறைப்பு,  

வ லும் இது துன் த்ைின் ைற்வ ாறைய     

   இன் த்ைிற்கு வழங்கும்  ங்களிப்பு. 

இந்ை உலகம் அல்லது அடுத்ை உலகம், நரகம் அல்லது   

  பொர்க்கம், நாம் இனி ப ாருட் டுத்ை  ாட்வடாம்; 

ெக்ைிகள், ெித்ைிகள்,  ாய  ந்ைிரம்  ற்றும் அற்புைங்கள்   

  நாம் இனி நிறனத்தும்  ார்க்க  ாட்வடாம். 
ந க்கான இந்ைத் ைவைான எண்ைங்கள் அறனத்தும்   

   னைிலிருந்து  றைந்துவிட்டன.  

இன்றைய நிகழ்காலத்ைில் வாழ்வதுைான் ந க்கு    

   ைிப்பும்  கத்துவமும் என் ன! 

அன் ர்கவள,  ா ா கூறுவறைக் கவன ாகக் வகட் ரீ்கள்: 
"இப்வ ாது நாம் அறனவரும் ஒவர நிறலயில் இருப் வர்கள். 
இருந்தும், எனது அறனத்து உத்ைரவுகளும்,    

  நல்லது, பகட்டது, அொைாரை ானது எதுவாயினும், 

இறுைி விறளவுகறள இறைவனிடம் விட்டுவிட்டு   

  நீங்கள் அறனவரும் உடனடியாகச் பெயல் ட வவண்டும்." 

வானுலகங்கள் வழீ்ந்ைாலும்,      

 ெத்ைியத்ைின் றகறய விடா ல்  ற்ைிக்பகாள்ளுங்கள். 
விரக்ைியும் ஏ ாற்ைமும் (உங்கள் வாழ்வின்)    

    வைாட்டத்றை அழித்ைாலும், 

 னநிறைவு  ற்றும் ைன்னிறைவு ஆகியவற்ைின்   

  விறைகளால் அறை  ீண்டும் அழகுைச் பெய்யுங்கள். 

உங்கள் இையம் துண்டு துண்டாக பவட்டப் ட்டாலும்,   

  உங்கள் உைடுகளில் புன்னறக  லரட்டும்! 
இங்வக நான் கூறும் ஒவ்பவாரு விஷயத்றையும்   

  நீங்கள் கவன ாகக் வகட்க வவண்டும்: 
உங்கள்  ை ில்லா ற களில்  றைந்ைிருப் து    

   அளவிலா ப ாக்கிஷம்; 
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யாெித்து வாழும் உங்கள் வாழ்க்றக     

   ா ன்னர்களுக்குப் ப ாைாற யின் உச்ெம்! 

ப ல்காவ் ில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ாவின் வழக்க ான அைிவுறர 
என்னபவனில், வைாழர்கள் அறனவரும் இரவு எட்டு  ைிக்கு ஓய்வு எடுக்கச் 
பெல்லவவண்டும். அவ்வவறளயில், எரச்சுடன் ஒன் து  ைிக்கு  ா ா ை து 
குடிலுக்குள் நுறழந்ைது அவர்களுக்கு ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது. அறைத் 
பைாடர்ந்து  ா ா இவ்வாறு கூைினார், "கனி இயற்ைிய பா ல் ெிைப்பாக உள்ளது. 
இது புது வாழ்வின் நிபந்தகனகள் ெற்றும் டதகவககள உள்ள க்கியது 
ெட்டுெின்ைி, கவிகத நயம் ெிக்கது. 

"எவ்வாைாயினும் இந்தக் கவிகத, நாத்திகம், கம்யூனிெம் 
இரண்க யும் ஊக்குவிப்பதாக மவளியுலகத்தால் தவைாகப் புரிந்து 
மகாள்ளவும், அர்த்தப் படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது என நான் உணர்கிடைன்." 

நீண்ட விவாைத்ைிற்குப்  ிைகு, இதுவ ான்ை ைவைான புரிைறலத் 
ைவிர்க்கும் விைத்ைில், வ லும் ஏறைவயனும் இறைக்க வவண்டும் என்று முடிவு 
பெய்யப் ட்டது.  ா ா, டாக்டர் கனிக்கு கறடெி நாலடி கவிறைக்கான 
வயாெறனறய வழங்கி, "கனி அகதச் ெரியாகச் மெய்யத் தவைினால், நாகள 
காகல ‘அெர்ந்து எழும்’ உ ற்பயிற்ெிகய 100 முகை மெய்ய டவண்டும்" என்று 
வகலி பெய்ைார். டாக்டர் கனி, கவிறையின் இறுைி வரிகறள  ின்வரு ாறு 
இறைத்ைார்: 

கடவுள் உண்ற யில் இருக்கிைார்,     

  ைீர்க்கைரிெிகள் இருப் தும் உண்ற ைான்; 

ஒவ்பவாரு கால சுழற்ெிக்கும் ஓர் அவைார புருஷர் உண்டு,  

  ஒவ்பவாரு கைத்ைிற்கும் ஒரு வாலி உண்டு. 
எவ்வாைாயினும், எங்களுக்கு அது நம் ிக்றகயின்ற    

   ற்றும் உைவியற்ை ைன்ற   ட்டுவ . 
எங்கள் புது வாழ்வு என்ன என் றை நான்    

  உங்களுக்கு வவறு எப் டிச் பொல்ல வவண்டும்! 

 றுநாள் ப ண் வைாழர்கள் ெற யல் பெய்யத் பைாடங்கியைால், விஷ்ணு 
 ஜாரிலிருந்து வாங்கிய ைக்காளிறய அவர்களுக்கு அனுப் ியிருந்ைார். 
இருப் ினும், ெற க்க வவண்டிய அளவு  ற்ைி அவர்களுக்குத் பைரியாது. நாஜா 
 ட்டுவ  ப ரிய அளவில் ெற ப் ைில் ைிைற   ிக்கவர், ஆனால் அவர் 
அப்வ ாது மும்ற யில் இருந்ைார். ப ஹரா இைற்கு முன்பு  ா ாவுக்கு  ட்டுவ  
ெற யல் பெய்து  ழக்கம். 

இந்ை நிறலயில், அவர்கள் 1949, நவம் ர் 1 அன்று ெற க்கத் 
பைாடங்கினர், ஆனால் முைல் நாவள வ ாது ான அளவு ைக்காளி ெட்னிறயத் 
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ையாரிக்கத் ைவைிவிட்டனர்.  ா ா ைக்காளி வ ாது ான அளவு இல்றல என 
நிறனத்து விஷ்ணுறவ குற்ைம் ொட்டினார். ஆனால் அன்று காறல ஆண் 
வைாழர்களின் குடிறெக்குள் நுறழந்து, அவர் இவ்வாறு விளக்கினார்: "தக்காளி 
ெட்னிக்கு ஏற்பட்  தட்டுப்பாட்டிற்கு, டபாதிய அளவு தக்காளி இல்லாதடத 
காரணம் என நான் கருதிடனன். ஆனால் தக்காளி டவண்டிய அளவு 
இருப்பகதப் பின்னதாகக் கண் ைிந்டதன். மொத்த அளவில் உணவு 
தயாரிக்கும் பழக்கெில்லாத மபண் டதாழர்களால் முதல் நாள் ெகெயலில், 

ெரியான அளகவ கணக்கி  முடியவில்கல; தக்காளி பற்ைாக்குகை என்று 
எனது தரப்பில் ூடைப்படும் இந்தப் மபாய் மதரியாெல் நிகழ்ந்ததால் 
ென்னிக்கப்ப லாம். 

"நககச்சுகவ ெற்றும் டவடிக்ககயான டபச்சுககளப் மபாறுத்தவகர, 

நீங்கள் அவற்கைப் மபரிதுபடுத்தினால் அல்லது மபாழுதுடபாக்கிற்காகச் ெில 
திருப்பங்கள் அல்லது தவைான கருத்துக்ககளக் ூடைினால், அகவ 
மபாய்யாக கருதப்ப  முடியாது. நீலுவி ம் உணவுக்காக யாெிக்க டவண்டும் 
என்றும், கனியி ம் அதற்காக தபால் அலுவலகம் அருடக கடிதம் எழுத 
டவண்டும் என்றும் நான் மொன்னடபாது, அவர்ககளப் மபாறுத்தவகரயில் 
அது நககச்சுகவயாக இருந்தது, மபாய்யல்ல. ஆனால் டவண்டுமென்டை 
ூடறுவகதயும், மதரிந்டத மவளிப்படுத்தும் மபாய்யான உட்குைிப்புககளயும் 
டவறுடவறு விதொன கருப்பு, பழுப்பு, ெிவப்பு அல்லது மவள்கள மபாய்கள் 
என்று ூடைப்படும்." 

1949, நவம் ர் 2 முைல் ஒரு  ங்களா ஏற் ாடு பெய்யப்வ ாவைாக, 

ெைாஷிவிட ிருந்து வந்ை  ைில் பைாறலத்ைந்ைியுடன் டாக்டர் டான்  ா ா 
முன்னிறலயில் வைான்ைினார். 

அன்று முைல், ஆைி, புது வாழ்வின் கவிறைறய ப ாழிந்ைார். 
 ா ா, ெற யலறையில் ப ண் வைாழர்களுக்கு உைவி, உருறளக்கிழங்கு 

 ஜ்ஜிகறள எவ்வாறு ையாரிப் து என்று அவர்களுக்குக் காட்டினார். 
வகாபஹருக்கு ெற யல் பெய்வது ஒரு புைிய அனு வ ாக இருந்ைது; அவர் 
வாைலியில்  ஜ்ஜிகறளப் ப ாரிக்கும்வ ாது பைாப் ி அைிந்ைிருந்ைைால், 

 ா ாவும் இைர ப ண் வைாழர்களும்  ிகவும் ரெித்து  கிழ்ந்ைனர், ஆனால் 
இறுைியில் டாக்டர் ெிைந்ை  ஜ்ஜிகறளத் ையார் பெய்ய கற்றுக்பகாண்டார்! 
 அன்று  ாறலயில்  ா ா கூைினார், "ெகெயலகை ெிகவும் 
ெிைியதாகவும், புகக மவளிடயை வழி இல்லாததாலும், மபண் டதாழர்கள் 
ெகெயல் மெய்யும் டவகளயில் அவர்கள் ெிக்க ெிரெங்ககள ெந்திக்க 
டவண்டியிருந்தது. ஒருடவகள ஓரிரு நாட்களில் காக்கா, கபதூல் இருவரும் 
இந்தப் பணிகய ெீண்டும் மெய்ய டவண்டும்." 
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1949, நவம் ர் 2ஆம் நாள் காறல,  ா ா, வைாழர்களிடம் இவ்வாறு 
கூைினார், "இந்தப் புது வாழ்வில் நீங்கள், மபாதுெக்கள், ெஸ்துகள், துைவிகள், 

டயாகிகள் அல்லது உங்களால் நான் எல்லாவிதத்திலும் 
அவொனப்படுத்தப்படுவகதக் காணத் தயாராக இருக்க டவண்டும். எனடவ 
நான் உங்களுக்கு உத்தரவிடும் வகர இது விஷயத்தில் தகலயி ாெல் 
இருந்து எனக்கு உதவுங்கள்." 

அப்வ ாது அவர், "10, 11 டததிகளில் ெகழ மபய்யாவிடில், பிரதான 
ொகலயிலிருந்து மவளிடய ஆறு கெல் தூரம் ந ந்து மெல்ல விரும்புகிடைன் 
- பயண திகெகய  ான் டதர்வு மெய்ய டவண்டும். டதாழர்களில் பாதிடபர் 
10ஆம் டததியும், ெறு பாதிடபர் 11ஆம் டததியும் என்னு ன் மெல்ல டவண்டும்." 

 ா ா, வடாலக்கில் ைாள ிட்டு, ஆைியின் உைவியுடன் வைாழர்களுக்கு புது 
வாழ்வின்  ாடறலப்  ாடக் கற்றுத் ைந்ைார். அவர் எப்ப ாழுதும் இத்ைறகய 
பெயல்களில்  ங்பகடுத்ைைால், ஆரம் த்ைிலிருந்வை  ா ா ப ௌனம் கறடப் ிடித்து 
வருவறைத் வைாழர்கள் உைர்ந்ைைில்றல. 

 ிற் கலில்,  ீண்டும் உைவுக்காக யாெிப் றைக் குைிப் ிட்டு,  ா ா 
வ லும் விளக்க ளித்ைார்: 

ொடு, காகள, எருகெ டபான்ை உயிரினங்ககள, புது வாழ்வில் 
தானொக வழங்குவதானால் அகத ஏற்றுக்மகாள்ளக் ூட ாது. இந்துக்கள் 
மபரும்பாலும் பசுக்கள் டபான்ை விலங்குககள, ொது, டயாகிகளுக்கு 
வழங்குவதால் இது ொத்தியம்; நம்கெயும் அடத வககயாகக் கருதி, 
ஒருடவகள அப்படி ந த்தலாம். காகளகளுக்குத் தீவனம், கயிறு, இரும்புக் 
காலணிகள் டபான்ைகவ டகட்காெல் வழங்கப்பட் ால் ஏற்றுக்மகாள்ளலாம். 
ஆனால் நெக்கும், விலங்குகளுக்கும் டதகவயான உணகவ ெட்டுடெ டகட்க 
டவண்டும். 

டவறு எகதயும் டகட்க டவண் ாம், தயார் மெய்த ஆக கள், 

டபார்கவகள், ொல்கவகள் டபான்ைவற்கைத் தானாக முன்வந்து 
வழங்கினால் ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள். இன்று நாம் என்ன முடிவு 
எடுக்கிடைாடொ அது நல்லது. தானாக முன்வந்து வழங்கப்படும் விலங்குகள் 
ெறுக்கப்ப  டவண்டும்; ஆனால் அவ்வாறு ெறுக்கும் டவகளயில், ஒரு மவண் 
குதிகரகய வழங்குவதானால், நீங்கள் அகத ஏற்றுக் மகாள்வரீ்கள் என்று 
மொல்லலாம்! 

அன்று  ாறல டாக்டர் கனிக்குப்  ரிச்ெய ான, ப ல்காவ் ில் வாழும் 
ைிவயாபஸாஃ ிஸ்டு குழுறவச் வெர்ந்ைவர்கள் ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைனர். இந்ை 
வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ா எவறரயும்  ார்க்கவில்றல என்று பைரிவிக்கப் ட்டறை 
அடுத்து அவர்கள் ைிரும் ிச் பென்ைனர். கனி அவர்கறள ெந்ைிக்காைது ெரியானது 
என்றும், எைிர்காலத்ைில் எவவரனும் ந து வைாழர்களில் ஒருவறர 
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அைிந்ைிருந்ைால், அந்ை ந ர், புது வாழ்வு நி ந்ைறனகள் டி, உைவினர்கள், 

நண் ர்கள் அல்லது அைிமுக ானவர்கள் எவறரயும்  ார்க்கக்கூடாது என்று  ா ா 
சுட்டிக்காட்டினார். 

காக்கா கம் ளி ஸ்பவட்டர் அைிந்து,  றுநாள் காறலயில்  ொலா 
அறரத்துக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், பவயில் அைிக ாக இருந்ைைால்,  ா ா 
அறைக் கழற்ைக் கூைியைற்கு, காக்கா, "வவறல முடிந்ைதும் கழற்றுகிவைன்" 
என்ைார். 

 ா ா, உடவன அறனத்து வைாழர்கறளயும் அறழத்து, அவர்கள் 
முன்னிறலயில் காக்காறவக் கடிந்துபகாண்டு பைாடர்ந்து விளக்கினார், "எனது 
விருப்பத்கத உ னடியாக நிகைடவற்றுங்கள் என்று நான் பல முகை 
உங்களுக்குச் மொல்லிக்மகாண்டிருக்கிடைன், அகத உங்கள் தகலயில் 
நுகழக்க முயற்ெிக்கிடைன், ஏமனன்ைால், ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் பிைகு, புது 
வாழ்வில் இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.  

"அடுத்த ொதம் இறுதி வகர, நான் உறுதியளித்த உதவி, உங்களுக்கு 
ென்னிப்கப வழங்கும் என்பதில் ெந்டதகெில்கல, ஆனால், ெனவரி 1க்குப் 
பிைகு இதுடவ உங்களுக்குப் டபரி ராக இருக்கும். எனடவ, ெிைிய, மபரிய 
அகனத்து விஷயங்ககளயும் ெிகவும் தவீிரொக எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்; 

அலட்ெியொக இருந்து அகப்பட்டுக்மகாள்ளாதரீ்கள்." 
இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா வகா  றடந்ைறை அறனவரும் கவனித்ைனர். 

காக்காறவ அறழத்து வலுவாக அவரது காதுகறளத் ைிருகு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். காக்கா அவ்வாவை பெய்ைதும்,  ா ா கூைினார், "எனது 
காதுககளத் திருகடவா அல்லது என்கன உகதக்கடவா ூடறும் டபாது, 

உங்கள் தவறுகடள இதற்குக் காரணமென நீங்கள் நிகனக்கக்ூட ாது 
என்பகத அகனவரும் நிகனவில் மகாள்ள டவண்டும். ஆனால், அது 
அப்படியல்ல, உங்களி ம் கிள்ளுொறு அல்லது என்கன உகதக்குொறு 
டகட்டுக்மகாள்ள எனது மொந்த காரணங்கள் உள்ளன, ஏமனன்ைால் நான் 
டகாபமுறும் பழக்கத்திலிருந்து விடுப  விரும்புகிடைன். எனடவ, எனது 
டகாபத்கத அ க்க நீங்கள் எனக்கு உதவுவரீ்கள். நான் அைியாெல் 
தற்மெயலாக ஏடதனும் வாக்குறுதி அளித்தாடலா அல்லது 
உணர்ச்ெிவெப்ப டவா டகாபொகடவா இருந்தால் எனக்கு நிகனவூட்டுங்கள். 

" ிரிய ான இறைவனின் விறளயாட்றட எவவரனும் புரிந்து பகாள்ள 
முடியு ா?" என காலம் வியந்ைது. "மூவுலறகயும் றகயில் அடக்கியவன், அவன் 
விரும் ினால், கல்லின் சுவாெத்றைக் வகட்டு அறைப்  ாட றவப் ான்! 
அளவிறுைியற்ை ெக்ைியின் ஆைார ானவன், ஆனால் ைனது வைாழர்கறளக் 
வகா த்ைிலிருந்து விடுவிக்க, அவன் அத்ைறகய  னிை  லவனீங்களின் 
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ஊடக ாகத் ைிகழ்ந்து, அவரது காதுகறளத் ைிருகவும், அவர்களால் 
உறைக்கப் டுவறையும் அனு ைித்ைார்!" 

 ா ாவின் வழிமுறைகறளக் கண்டு காலம் அைிர்ச்ெியறடந்ைது. "ஓ 
அன்வ ! நீ நிகரற்ைவன்! முற்ைிலும் ஒப் ற்ைவன்! உனது புகறழப்  ாடுவைற்கும், 

உனது  ண்புகறள எண்ைிப்  ார்ப் ைற்கும் வார்த்றைகளுக்குச் ெக்ைிவய இல்றல! 
எல்லா பொற்களின் ஒலியும்  றைந்து விட்டால், ஒரு வவறள, உன் 
ப ௌனத்ைின் ஓறெயற்ை ஒலி உன் ப ருற றயப்  ாடக்கூடும்!" 

1949 நவம் ர் 4 பவள்ளிக்கிழற  காறல,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் 
 ின்வரு ாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

நானும், டதாழர்களும் ஏற்றுக்மகாண்  புது வாழ்வின் நிபந்தகனகள் 
ெற்றும் வாக்குறுதிகளின்படி, டதாழர்கள் ொற்ைமுடியாத விதத்தில் இரண்டு 
கருத்துகளால் பிகணக்கப்படுகிைார்கள்: முதலாவதாக, க வுளுக்கு 
முன்னால் அவர்களின் முழுகெயான மபாறுப்பு; இரண் ாவதாக, மபாருள் 
ொர்ந்த அல்லது ஆன்ெீக உதவி, மவகுெதி அல்லது விகளவு ஆகியவற்ைில் 
எந்த நம்பிக்ககயும் இல்லாெல் இருப்பது. 

டிெம்பர் இறுதி வகர, நான் உணவுக்காக யாெிப்பது, லங்டகாட்டி 
வாழ்க்கக வாழ்வது ெற்றும் பலவற்ைிற்கான மபாருள் ொர்ந்த வெதிகள் 
ெற்றும் பயிற்ெிகளில் டதாழர்களுக்கு உதவுடவன். ெக டதாழர்கள் 
ஒருவருக்மகாருவர் உதவவும், ஒருவகரமயாருவர் நிகனவூட் வும், 

நிபந்தகனககள கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதற்கு ஒருவகரமயாருவர் 
ஊக்குவிக்கவும் விரும்புகிடைன். ஏமனன்ைால் ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் 
பின்னர், அகனத்து உதவிகளும், அகனத்துப் பயிற்ெிகளும் முடிவுக்கு 
வந்துவிடும். அக்ட ாபர் 16 முதல் இன்று வகர, பகழய வாழ்க்ககப் 
பழக்கவழக்கங்களால் மதரிந்து அல்லது மதரியாெல் மெய்த தவறுககளத் 
திருத்துவதற்மகன நான் வழங்கிய உதவி, இனி பயன்படுத்தப்ப  ொட் ாது. 

டதாழர்கள், உதவி, பயன் ெற்றும் விருப்பத்தில் டவறுபட் ாலும், 

நிபந்தகனகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதில் அவர்கள் ெிைிதும் டவறுபடுவதில்கல 
என்பகத உண்கெயாகவும், டநர்கெயாகவும், இறுதி முகையாக இப்டபாது 
புரிந்து மகாள்ள டவண்டும். ஏமனனில், புது வாழ்வில், நிபந்தகனகளும் 
என்னுக ய ெற்றும் டதாழர்களின் உறுதிமொழிகளும் ெட்டுடெ எனக்கு 
உண்கெயில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தகவ. 

நவம் ர் 5ஆம் வைைி, ெைாஷிவ், அவரும்  ா ாைாஸும் ப னாரஸில் 
 ங்களாக்கறளக் றகயகப் டுத்ைிவிட்டைாகத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார். இந்ை 
நற்பெய்ைியின் காரை ாக, ெக வைாழர்களுக்கு ெிைப்பு  ைிய உைவும்,  ாறலயில் 
இனிப்புத் ையிரும்  ரிொக வழங்கப் ட்டது, அறை டாக்டர் நீலு உண்டு  கிழ்ந்ைார். 
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டாக்டர் கனி உடவன, “இது அறரகுறை காைல்!" என்று வவடிக்றகயாக 
எடுத்துறரத்ைார். 

அன்று  ைியம்  ா ா கூைினார், "டிெம்பர் 31 வகர உங்களால் இயன்ை 
வகர உண்ணுங்கள், எகத அக ய முடிந்தாலும் அகதச் ொப்பிடுங்கள். 
ெனவரி 1க்குப் பிைகு, வாழ்க்கக எப்படி இருக்கும் என்று யாரால் என்ன 
மொல்ல முடியும்? நீங்கள், நாள் முழுவதும் ஒரு டவகள உணவு, இரண்டு 
டவகள உணவு, ஏராளொகவும் மபைலாம் - அல்லது பல நாட்கள் எந்த 
உணவும் கிக க்காெலும் டபாகலாம்! 

"ஆனால் வலியுறுத்தப்ப  டவண்டிய விஷயம் என்னமவன்ைால், 

ெிைப்பு ெதிய உணவு ன் ொகலயில் இனிப்புத் தயிரும் கிக க்கப்மபற்ை 
வாய்ப்பிற்குப் பின்னர், அகனவரும் ெகிழ்ச்ெியாகவும் திருப்தியாகவும் 
இருப்பதுடபால, நீங்கள், ெனவரி 1க்குப் பிைகு, புது வாழ்வில் உணவு 
கிக க்காத பட்ெத்தில் ெகிழ்ச்ெியாகவும் முகெலர்ச்ெியாகவும் இருக்க 
டவண்டும். இதில் நீங்கள் மவற்ைி மபற்ைால், நிபந்தகனகளின் உணர்கவ, 

உள் அர்த்தத்கத 100 ெதவிகிதம் டபணி பாதுகாப்பீர்கள்." 
உறரயாடும்  னநிறலயில் இருந்ை  ா ாவிடம், எரச், ஆைி, நீலு, கனி 

ஆகிவயார் புது வாழ்றவப்  ற்ைி வ லும் விளக்கு ாறு அவறரத் தூண்டினர், 

இைன் விறளவாக  ின்வரும் வகள்விகள்  ற்றும்  ைில்களின் உறரயாடல் 
பைாடர்ந்ைது: 

ெக வைாழர்களில் ஒருவர் வகட்டார், "நி ந்ைறனகறள முழு  னதுடன் 
கறடப் ிடித்து நிறைவவற்ை வவண்டும் என்ை ஆர்வம் நம் அறனவருக்கும் 
உள்ளது, இறை யாரும்  றுக்க முடியாது, ஆனால் உங்கள்  ார்றவயில் 100 
ெைவிகிைம் பூர்த்ைி பெய்வது என்ைால் என்ன என் றை நாங்கள் அைிய 
விரும்புகிவைாம்." 

"நிபந்தகனகளில் குைிப்பாக கவனிக்க டவண்டிய நான்கு முக்கிய 
குைியீடுகள் உள்ளன" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "பணத்கதத் மதா க்ூட ாது; 

மபண்ககளத் மதா க்ூட ாது; நல்லது, தீயது, அொதாரணொனது டபான்ை 
எல்லா உத்தரவுககளயும் உ னடியாக, எந்தத் தயக்கமும் இல்லாெல் 
நிகைடவற்ை டவண்டும்; ெிகவும் கடினொன சூழ்நிகலகளிலும் ெகிழ்ச்ெியாக 
இருக்க டவண்டும். 

"பணம், மபண் மதா ர்பான முதல் இரண்டு நிபந்தகனககளப் 
மபாறுத்தவகர, உங்ககளத் மதா ர்ந்து மதாந்தரவு மெய்ய வாய்ப்பில்கல, 

ஏமனன்ைால் நான் உங்களு ன் மபரும்பாலும் இருப்டபன். 
எனது கட் களககள நிகைடவற்றுவது ெற்றும் ெகிழ்ச்ெியான 

ெனநிகலகயப் பாதுகாப்பது மதா ர்பான அடுத்த இரண்டு நிபந்தகனகள் 
ெிகவும் முக்கியொனகவ ெட்டுெின்ைி, புது வாழ்வின் அடிப்பக யாக 
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அகெகின்ைன. நீங்கள் இந்த நிபந்தகனககள 100 ெதவதீம் பின்பற்ைினால், 

எந்த ெக்தியும் - க வுள் ூட  - என்கன விட்டு உங்ககள விலக்க முடியாது. 
 ற்பைாரு வைாழர்  ா ாவிடம், "நாங்கள் நி ந்ைறனகறள 100 ெைவிகிைம் 

கறடப் ிடிக்கத் ையாராக இருக்கிவைாம். ஆனால் பகாடுக்கப் ட்ட உத்ைரறவ 
நிறைவவற்ை முடியாை நிறல உருவானால் எங்கள் கைி என்னவாகும்?" 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா, "நான் வழங்கிய கட் களகய, நக முகை 
ரீதியாக நிகைடவற்ை இயலாது என்ைாலும், அகதச் ெொளிக்க நீங்கள் 
உ னடியாக உங்ககள ஆயத்தப்படுத்திக் மகாள்ள டவண்டும். பலன் 
டதால்விகய ெந்தித்தால், நீங்கள் கவகலப்ப த் டதகவயில்கல. 
உதாரணொக, நான் உங்களி ம் ஒட் கத்தின் கால்ககளக் கட்டி, கட்டி த்தின் 
ூடகரக்கு எடுத்துச் மெல்லும்படி கட் களயிடுவதாக கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள், அப்டபாது அது ொத்தியம் அல்லது ொத்தியெற்ைது என்பகதப் 
பற்ைி ெிந்திக்காெல், உ னடியாக அகதச் மெய்ய முயற்ெிக்க டவண்டும். 

"(ஒட் கத்கத சுெந்து மெல்வது குைித்த) இந்த எடுத்துக்காட்டு, 

உத்தரவின் தன்கெ ெற்றும் அகத உ னடியாக நிகைடவற்றுவதற்கான 
தயார்நிகலயின் தரத்கத விளக்குவதற்காக ெட்டுடெ. விளக்கத்கத 
வார்த்கதகளின் அடிப்பக  அர்த்தத்தில் எடுத்துக் மகாள்ளாதீர்கள். 

"ெிறுபிள்களத்தனத்து ன் இருக்காதரீ்கள்" என்று  ா ா பைாடர்ந்ைார். 
"உத்தரவிடுவகதப் பற்ைி என்னால் உறுதியாகக் ூடை இயலாது, ஆனால் 
அகவ, ொத்தியெற்ைதாக இராது. உங்களில் எவடரனும் மெயலிழந்து 
மு ங்கிப்டபானால், நான் அவகர ந னொ ச் மொல்டவன் என்று நீங்கள் 
எப்படிக் கற்பகன மெய்யலாம்? அத்தககய ஊனமுற்ை நபகர, நான் மூச்கெப் 
பிடிக்கச் மொல்லலாம், அது அவரால் மெய்ய முடியும். உ ல் மு ங்கிவிட்  
டபாதிலும், கட் களகள் - அது எந்த வாக்குறுதியும் அல்ல - யாராலும் 
நிகைடவற்ை முடியாத அளவிற்கு இருக்க முடியாது என்பகத நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள், நீங்கள் உண்கெயாகவும் உ னடியாகவும் முயற்ெித்தால் 
ொத்தியெற்ைது எதுவுெில்கல."     

 அவர்களில் ஒருவர் குறுக்கிட்டு, "நீங்கள் கூறுவைிலிருந்து, நான் இப் டிப் 
புரிந்துபகாள்ள முடிகிைது: அறனத்து உத்ைரவுகளும் - நல்லது, ைீயது, 

அொைாரை ானது - எந்ைத் ையக்கமும் இல்லா ல் உடனடியாகவும் 
விருப் த்துடன் நிறைவவற்ைப் ட வவண்டும்."   

 "ஆொம், அகதத்தான் நான் மொல்கிடைன், அதற்கும் டெலான ஒன்று. 
உத்தரவுகள் உ னடியாக ெட்டுெல்ல, விருப்பத்து னும் ெகிழ்ச்ெியு னும் 
நிகைடவற்ைப்ப  டவண்டும்." 

"நாங்கள் உத்ைரவுகறள 100 ெைவைீம் நிறைவவற்ைினால், எவறரயும் 
ைிருப் ி அனுப்புவது குைித்ை வகள்விக்கு இடவ  இல்றல."  
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 "என் அன்பான நண்படர, நான் விரும்புவது டபால் உத்தரவுககள 
நிகைடவற்றுவதில் 100 ெதவதீம் மவற்ைியக ந்தால், நீங்கள் எனக்கு 
எெொனர், நான் உங்களுக்கு அடிகெ. நான் உங்களில் எவகரயும் திருப்பி 
அனுப்ப விரும்புகிடைன் என்ை எண்ணத்கத, அந்த வககயில் எனக்கு முழு 
சுதந்திரம் இருந்தாலும், உங்கள் ெனதிலிருந்து அகற்ைிவிடுங்கள்." 

 ற்றுப ாரு வைாழர் வகள்வி எழுப் ினார், "வழியில் வநாய், வி த்து என 
எவருக்வகனும் என்ன வநர்ந்ைாலும், ைிரும் ிப்  ார்க்கா ல், பைாடர்ந்து பென்று 
பகாண்வட இருப் ரீ்கள். எவருக்காகவும் காத்ைிருக்க  ாட்டீர்கள் என்று 
ப ஹரா ாத்ைில் பொன்னரீ்கள்!"  

"உங்களில் ஒருவகரப் டபாலடவ நான் பலவனீொகவும், உ ல் நலம் 
குன்ைியவனாகவும் இருக்கிடைன் என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 
யாருக்குத் மதரியும், நான் டநாய்வாய்ப்ப லாம், நீங்கள் என்கனப் பார்த்துக் 
மகாள்ள டவண்டியது வரலாம். 

"எவடரனும் டநாய்வாய்ப்பட் ாடலா அல்லது விபத்துக்கு 

உள்ளானாடலா, அந்த நபர் குணெக யவும், அவகர ெீட்ம டுக்கவும் 
நிச்ெயொக நாங்கள் உதவுடவாம்; விதி ெற்றும் இயற்ககக் ூடறுகளின் 
கருகணக்கு நாம் அவகர விட்டுவி  ொட்ட ாம். இருப்பினும், டநாய் 
நீண் தாகவும் குணப்படுத்த ொத்தியெற்ைதாகவும் நிரூபிக்கப்பட் ால் - 
க ஃபாய்டு அல்லது பக்கவாதம் டபான்ை டநாய் - உ னடி ெிகிச்கெ அளித்து, 

தகுந்த ஏற்பாடுககளச் மெய்த பின்பு, டநாய்வாய்ப்பட்  அவகர விட்டுச் 
மெல்கிடைாம்." 

"இந்ைப் புது வாழ்வின் அர்த்ைம் என்ன, உண்ற யில் அது எப் டிப் ட்ட 
ைிருப் ங்கறள ெந்ைிக்கும் என் றைப்  ற்ைிய ெில பைளிவான வயாெறனகறள 
நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்க முடியு ா?" 

"எனது ெனத்திகரயின் முன்னால், இந்தப் புது வாழ்வின் ெிகவும் 
ெங்கலான ெித்திரம் உள்ளது. விவரம் எனக்டக மதரியாது. உங்கள் ெனதில் 
ஓர் அழகான மபண்ணின் உருவம் உள்ளது, நீங்கள் ெந்திக்கப் டபாகிைரீ்கள், 

அதற்காக நீங்கள் ஆவலு ன் காத்திருக்கிைரீ்கள். உண்கெயில் ந ந்தால், 

அது உங்களின் முதல் அனுபவொக இருக்கும். பிைகு, விஷயங்கள் எவ்வாறு 
தங்ககளத் தாங்கடள வடிவகெக்கும் டெலும் விவரங்கள் எவ்வாறு 
மெயல்படும் என்பகத முன்ூடட்டிடய கண் ைிவதும் தீர்ொனிப்பதும் 
கிட் த்தட்  ொத்தியெற்ைது. இதுதான் நான், உங்களுக்காகவும், எனக்காகவும் 
கற்பகன மெய்யும் புது வாழ்வு." 

"இதுவ ான்ை ஒரு 'புது வாழ்வு' கடந்ை காலத்ைில் வவறு எவராலும் 
வ ற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளைா அல்லது இது உங்கள் புது வயாெறனயா?"

 "எனக்குத் மதரியாது, எனடவ இதற்கு டெல் எதுவும் மொல்ல 
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முடியாது: இதுதான் எனது விளக்கம், அது எதுவாக இருந்தாலும், நீங்கள் 
அகனவரும் என்னு ன் வந்து, இறுதி வகர என்னு ன் இருக்க டவண்டும் 
என்று நான் விரும்புகிடைன்; நீங்கள் எவரும் வரவில்கல என்ைால், நான் 
தனியாகச் மெல்கிடைன் - பின்வாங்கும் டபச்சுக்கு இ டெ இல்கல." 

"’இறுைி வறர’ என்று கூைியைன் அர்த்ைம் என்ன? இந்ைப் புது வாழ்வுக்கு 
ஒரு முடிவு இருக்கிைது என் றைத்ைாவன இது குைிக்கிைது" என அந்ைத் வைாழர் 
வினவினார். 

"’இறுதி’ என்ை வார்த்கதயின் மூலம் நான் இலக்கற்ை தன்கெகயக் 
குைிக்கிடைன்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "எனது ெனத்திகரயில் பதிந்துள்ள 
இந்தப் புது வாழ்வு, அது உண்கெயான புது வாழ்வாக ொைினால், அந்த 
நிகலக்கு எந்த முடிவும் இல்கல." 

இந்ைக் கட்டத்ைில், புது வாழ்றவ விவரித்து,  ா ா இயற்ைிய கவிறையின் 
ெில வரிகறளப்  டிக்கு ாறு டாக்டர் கனியிடம் வகட்டுக்பகாண்டார்: 

இது புது வாழ்வின் இறுதி முடிவாக இருக்கும்! 
எவருக்கும் டவறு எவரு னும் எந்த ெம்பந்தமும் இராது! 
உணவு, தூக்கம், சுகடபாகம் எதுவும் இருக்காது! 
அது நம்முக ய உறுதிமொழி, நெக்காகடவா அல்லது  

   க வுளுக்காகடவா இருக்கும்! 
கல்லீரலில் கல் இருந்தாலும்,      

   உதடுகளுக்கு இக டய ெது இருக்கும்.  

 அப்துல் கனி (ராெின் நண்பர்) ஸக்காராொக ொைிவிடுவார்! 
 ா ா பைாடர்ந்து கருத்துறர வழங்கினார்: "இந்தக் கவிகத, சுருக்கொக, 

புது வாழ்கவயும் அதன் முடிகவயும் மவளிப்படுத்துகிைது. நான்காவது வரி, 

உறுதிமொழி 100 ெதவிகிதம் கக ப்பிடிக்கப்பட் ால், அது நம்கெ ஒன்ைாகச் 
டெர்த்து கவக்கிைது - அகனத்தும் அப்படிடய இருக்கும்; இல்கலமயனில், நாம் 
சுக்குநூைாகி விடுகிடைாம், க வுள் ெட்டுடெ இருக்கிைார். ஐந்தாவது வரி 
துன்பத்கத ெகிழ்ச்ெிகரொக அனுபவிப்பது என்பகதக் குைிக்கிைது. ஆைாவது 
வரிகய நீங்கள் விரும்பியபடி விளக்கலாம்." 

இன்னுப ாரு வைாழர் வகள்வி எழுப் ினார்: "அறனவரும் 
 ின்வாங்கினால், நீங்கள் ைனியாகப்  யைத்றை வ ற்பகாள்வரீ்கள் என்று 
கூறுகிைரீ்கள். நீங்கள் ொைிக்க எதுவுவ  இல்லாைவ ாது, நீங்கள் ைனியாக எங்கு, 

எைற்காகப் வ ாகிைரீ்கள் என் றை அைிய விரும்புகிவைாம்? உங்கள் 
வைாழர்களுடன் நீங்கள் பெல்வைில்  ட்டுவ  இந்ைப் புது வாழ்வுக்கு அர்த்ைம் 
உள்ளது."       

 "இதற்கு டெல் என்னால் எதுவும் மொல்ல முடியாது" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார். "எனக்குத் மதரிந்தது இவ்வளவுதான்: நான் உங்களு டனா 



119 
 

அல்லது தனியாகடவா - மதா ர்ந்து மெல்ல டவண்டும். இந்தப் புது வாழ்கவப் 
பற்ைி என்னி ெிருந்து எகதயாவது டதாண்டி, துருவி எடுக்க முயற்ெிப்பதன் 
மூலம், நீங்கள் இதற்கு டெலாக எகதயும் மபை முடியாது. ொைாக, அச்ெத்தில் 
ெிகுந்த ஏொற்ைமும், வருத்தமும் அக யாவிட் ாலும் டெலும் டெலும் 
குழப்பத்திற்குள்ளாவரீ்கள்." 

 ா ா விளக்கினார், "நாம் ஒடர ப கில் பயணம் மெய்கிடைாம். நாம் 
ஒன்ைாக மூழ்குகிடைாம் அல்லது ஒன்ைாக நீந்துகிடைாம். (விளக்கங்கறளக் 
வகட்டு) கவகலப்படுவாடனன்? பானுொெி (றக ாயின் ெவகாைரி) ஒருமுகை 
பப்பாவின் உதவியு ன் நாக்பூரில் நீச்ெல் கற்றுக் மகாள்ள முயன்ைடபாது, 

மூச்சுத்திணைி தடுொற்ைத்தில் தத்தளித்தார். பப்பா அவகரக் காப்பாற்ைச் 
மென்ை டவகளயில், அவர் பப்பாவின் கழுத்கதச் சுற்ைி இறுக்கிப் 
பற்ைிக்மகாண் ார். இருவரும் ெீட்கப்படும் வகர, அவர் பப்பாகவடய கீடழ 
இழுத்து நீரில் மூழ்கடித்தார். ஆகடவ, அன்புள்ள நண்பர்கடள, பதற்ைம் 
டவண் ாம், இல்கலமயன்ைால், நீங்கள் என்கன டெலும் டெலும் ஆழொக 
கீடழ இழுத்துவிடுவரீ்கள்! 

"நான் மொல்வகதச் மெய்யுங்கள், டகள்வி டகட்காதீர்கள். 100 
ெதவிகித உத்தரவுககளப் பின்பற்றுவது, என்ன ெிரெொன சூழ்நிகலகள் 
இருந்தாலும், ெந்டதகத்திற்கு இ ெின்ைி உங்ககளக் காப்பாற்றும். நான் 
இந்தப் புது வாழ்வுக்காக, பல வரு ங்களாகக் காத்திருக்கிடைன்; அந்த 
வாழ்கவ நாம் வாழ்ந்தால், அது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். முடிடவ 
இல்லாத வாழ்க்கக! உலகம் டபசும் இந்த வாழ்க்கக, வாழ்க்கக அல்ல; அது 
ெரணம்." 

"ஏன் இந்ைப் புது வாழ்றவ றகயில் எடுத்ைீர்கள்? அைற்கு ஏைாவது 
வைறவயா?" 

“இதற்கு எந்த விளக்கமும் இல்கல”  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார். 
"நீங்கள் கறடெியாக எடுத்ை உறுைிப ாழி என்ன? அது எறைப்  ற்ைியது?" 

"இது பல விஷயங்ககளப் பற்ைியது; ஆனால், இப்டபாது என்னால் 
மொல்ல முடியாது" என்று  ா ா முடித்ைார். 

புது வாழ்றவ விவரிக்கும் வறகயில்,  ா ா ‘ெத்யநாெம்’ என்ை 
வார்த்றைறய அடிக்கடி  யன் டுத்ைினார்; அன்று  ாறலயில் உறரயாடல் அறை 
வநாக்கித் ைிரும் ியது. 

ெக வைாழர்கள் இந்ை வார்த்றைறய விரும் வில்றல; வ லும் துைவு, 

அழிவு, ைவம், வறுற ,  ிராயச்ெித்ைம் வ ான்ை  ாற்றுச் பொற்கறளப் 
 ரிந்துறரத்ைனர். ஆனால்,  ா ா அவற்றை ஏற்றுக்பகாள்ளா ல், "இந்தச் 
மொற்கள் ஆன்ெீக மபாருகள உள்ள க்கியது, டெலும் நெது புது வாழ்வுக்கு 
ஆன்ெீகத்து ன் எந்தத் மதா ர்பும் இல்கல!” என விளக்கினார். 
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"துைவு, ெத்யநாெம் இரண்டிற்கும் உலகளவு டவறுபாடு உள்ளது. 
துைகவ எவரும் நக முகையில் கக ப்பிடிக்கலாம், வளர்க்கலாம்; டெலும் 
பல்டவறு வககயான துைவைத்கதப் மபாறுத்தவகர அதற்மகன தர 
நிகலயும், வகரயகையும் உள்ளது. ஆனால் ‘ெத்யநாெம்’ நக முகைப்படுத்த 
முடியாதது. இது ஒருவருக ய முயற்ெியால் டதடி கண்டுமகாள்ள 
இயலாதது. அது தாடன வருவது, எதிர்க்க முடியாதது." 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்டைற்கு இைங்க, ெைாஷிவ்,  ா ாைாஸ் இருவரும் 
ப னாரஸிலிருந்து, ப ாருத்ை ான  ங்களாக்கள் வாடறகக்கு 
எடுக்கப் ட்டுள்ளைாகத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியிருந்ைனர். ஆனால், இது 
நிறைவவற்ைப் ட்ட விைம்,  ா ாறவச் சூழ்ந்துள்ள எண்ைிலடங்கா 
‘விெித்திரொன தற்மெயல் நிகழ்வு’களில் ஒன்று என்று கூைலாம். 
ப ல்காவ் ிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ாைாஸிடம், அவர்களுக்கு 
வவண்டிய உைவு, ைங்கும் இடம் இரண்றடயும் ‘மபனாரஸில் அவருக்குத் 
மதரிந்த ஒருவர் மூலம்’ ஏற் ாடு பெய்யு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். ஆனால் 
வியப்பூட்டும் உண்ற  என்னபவனில்,  ா ாைாஸுக்கு, ப னாரஸில் 
 ரிச்ெய ான நண் ர் எவரும் இல்றல, வ லும்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறளக் 
வகட்டு அவர் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைார். 

ப னாரஸில் இருந்ைவ ாது, ஒரு நாள்  ா ாைாஸ் கண் வலியுடன் 
தூக்கத்ைிலிருந்து எழுந்ைவர்,  ாக் ர் ‘பிரிஜ்பூஷன் கடர’ என்ை கண் 
 ருத்துவரும் அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைரு ான ஒருவரிடம் பென்ைார். 
 ரிவொைறன பெய்து, ெிகிச்றெ அளித்ை  ிைகு, டாக்டருடன் வ ெிக் பகாண்டிருந்ை 

வவறளயில்,  ா ாைாஸ் அவர் ப னாரறஸச் வெர்ந்ைவரா என்று வகட்டார். 
"இல்றல, எனது பூர்வகீம் ‘ரத்’" என்று டாக்டர்  ைிலளித்ைார். 
"ரத் நகறரச் ொர்ந்ை ‘கயா பிரொத் கடர’ என் வறர உங்களுக்குத் 

பைரியு ா?" என  ா ாைாஸ் வினவினார். 
"அவர் என் ைந்றை!" என்ைார் ஆச்ெரிய றடந்ை  ருத்துவர். 
 ா ாைாஸ் ைிறகத்துப் வ ானார். கடந்ை ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில்,  ா ாைாஸ், 

கயா  ிரொத்றை  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். கயா  ிரொத் வடீு ைிரும் ியதும்,  ா ாவின் பைய்வகீ ஆளுற றயப் 
 ற்ைி அவர் ைனது குடும் த்ைினருக்குத் பைரிவித்ைார், வ லும்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைால் அவர் எவ்வளவு  ாைிக்கப் ட்டார் என்று ைனது  கனிடம் 
கூைியிருந்ைார். இவ்வாறு,  ா ாவின்  ைிக்கான ‘இகணப்புகள்’ ஏற்கனவவ 
நிறுவப் ட்டிருந்ைன. 

 ா ாைாஸ்,  கனிடம்  ா ாறவப்  ற்ைியும், ப னாரஸில் அவர் என்ன 
பெய்கிைார் என் றைப்  ற்ைியும் கூைினார். அைன் ிைகு, டாக்டர் கவர அவறர ஒரு 
நண் ர், ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வ ிக்க,  ாக் ர் ஸித்டதஷ்வர் நாத், கண் அறுறவ 
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ெிகிச்றெ நிபுைரிடம் அறழத்துச் பென்ைார். கடர, நாத் இருவரும்,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைலின் டி,  ங்களாக்கறள ஏற் ாடு பெய்ைது  ட்டு ல்லா ல்,  ா ா 
 ற்றும் வைாழர்களுக்கு, உைவு வழங்குவைாகவும், ெைாஷிவ்,  ா ாைாஸ் 

இருவருக்கும் உறுைியளித்ைனர். டாக்டர் நாத்துக்கு,  ா ாறவப்  ற்ைி எதுவும் 
பைரியாது, வ லும், அவரது ைரிெனம் ொத்ைிய ில்றல என்று கூைிய  ின்னரும், 

அவர்  ா ா  ற்றும் ெக வைாழர்களுக்குத் ைங்கு ிடங்கறள உறுைிப் டுத்ை 
ைன்னால் முடிந்ை அறனத்றையும் பெய்து, இறுைியில் பவற்ைியும் கண்டார். 

ப ல்காவ்ம் நாளிைழ்கள் ‘ ஹா ொது ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா’ ைற்வ ாது ‘உலக 
சுற்றுப் யைம்’ வ ற்பகாள்ளும் ைருைத்ைில், ப ல்காவ்ம் நகரில் இப்வ ாது 
இருப் ைாகச் பெய்ைிகறள பவளியிட்டன. இைன் விறளவாக, 1949, நவம் ர் 6 
ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ைிரள்ைிரளாக  க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்கு 
வந்ைனர்.  ா ாவின் வைாழர்களுக்கு விஷயங்கறள விளக்குவது  ிகவும் 
கடின ாக இருந்ைது, ஏபனன்ைால், புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகளின் டி, அவர்கள் 
 ா ாறவ ‘குருநாைர்’ என்றும் ைங்கறள ‘ெீடர்கள்’ எனவும் குைிப் ிடக்கூடாது. 
ஆன் ீக விளக்கங்கள் எதுவும் பகாடுக்கப் டவில்றல, புது வாழ்வின் வநாக்கம் 
 ற்றும் ப ாருள் குைித்து எதுவும் கூைப் டவு ில்றல. 

ைரிெனம்  றுக்கப் ட்டவ ாது, புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகறள  ீைா ல் 
வைாழர்களால்  ைிலளிக்க முடியாை  ல வகள்விகறள ப ாது க்கள் எழுப் ினர். 
இது ஓர் இக்கட்டான சூழ்நிறலறய உருவாக்கியது.  ார்றவயாளர்களில்  லர் 
ைரிெனத்ைிற்காக வலியுறுத்ைினர். ெிலர் தூரத்ைிலிருந்து ைரிெனம் பெய்து ைிருப்ைி 
அறடவைாகக் கூைினர்; ெிலர் ைரிெனம் கிறடக்காை நிறலயில், ைாங்கள் பகாண்டு 
வந்ை பூ, வைங்காய்,  ழம் வ ான்ைவற்றை  ா ாவின்  ாைத்ைில் றவக்கு ாறு 
வகட்டுக் பகாண்டனர். 

இறுைியில்,  ா ா, டாக்டர் கனி, ஆைி இருவறரயும் அவர்களுடன் வ ெ 
அனுப் ினார், ஆனால் அவர்கள் அைிருப்ைி அறடந்து,  ா ாறவ தூரத்ைிலிருந்து 
 ார்க்கவும், வளாகத்றை சுற்ைி வரவும் அனு ைிக்க வவண்டும் என்று கூைியறை 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவர் ஒரு நி ிடம் தூரத்ைிலிருந்து ைரிெனம் வழங்க 
அனு ைிப் ைாக விஷ்ணுவிடம் பைரிவித்ைார்; ஆனாலும்,  க்கள் அவரிடம் 
வகள்விகள் வகட்கவவா, றககறளக் கூப் ி வைங்கவவா கூடாது;  ாைாக, 

 ா ாறவத் ைங்கள்  ாைங்கறளத் பைாட அனு ைிக்க வவண்டும் என 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்! இரண்டு வ ர்  ட்டுவ  இந்ை நி ந்ைறனகளுக்கு 
ஒப்புக்பகாண்டவ ாது  ா ா அவர்கறள வைங்கினார். 

வைநீருக்குப்  ிைகு, வைாழர்கள் ைங்கள் ெிர ங்கறள விவரித்து, 

இதுவ ான்ை ஆர்வலர்களின் வகள்விகறள எவ்வாறு ைிருப்ைிப் டுத்துவது 
என்றும், அவை வநரத்ைில், புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகளின் வரம்புக்குள் இருந்து 
என்ன பொல்ல வவண்டும், எறைச் பொல்லா ல் விட வவண்டும் என் ைற்கான 



122 
 

விளக்கங்கறளக் வகாரினர். இத்ைறகய சூழ்நிறலகறளக் றகயாளும் விைத்ைில் 
அவர்களுக்கு உைவ,  ா ா  ின்வரும் உறரறய வழங்கினார். 

நம்பிக்ககயின்கெ என்பது எல்லா நம்பிக்ககககளயும் துைப்பது. 
இலட்ெியெின்கெ என்ைால் அகனத்து டநாக்கங்ககளயும் துைத்தல். 
உதவியின்கெ என்பது அகனத்து உதவிககளயும் துைப்பது. 
குருநாதர் இல்கல, ெ ீர் இல்கல என்ைால் ஆன்ெீகத்கத துைத்தல் 

என்று அர்த்தம். எனது ெனத்திகரயில் பதிந்துள்ள புது வாழ்வு என்பது 
இறுதியில் முழுகெயான துைவு என்பதாகும்.  

எனடவ, ‘இந்தப் புது வாழ்வு என்ைால் என்ன?’ என்று எவடரனும் 
உங்களி ம் டகட் ால், ‘முழுகெயான ெற்றும் பரிபூரணொன துைவு’ என்று 
ூடறுங்கள். அவர்கள் ‘எகதத் துைப்பது?’ என்று டகட் ால் ‘எல்லாவற்கையும் 
- இலக்குகள், நம்பிக்கககள், உதவி ெற்றும் வாழ்க்கககயடய துைப்பது’ 
என்று ூடறுங்கள். 

இப்டபாதிலிருந்து இனி இறுதி வகர, ெக்கள் எல்லாவிதொன 
டகள்விககளயும் டகட்கும் ெந்தர்ப்பங்கள் அடிக்கடி உருவாகும். 

எனடவ உங்களில்,  ான் ெட்டுடெ டெற்கத்தியர்ககள ெந்திக்க 
முன்வர டவண்டும், டெலும் கனி, ஆதி, நீலு, எரச், மபண்டு அல்லது விஷ்ணு 
இந்திய ெக்களுக்கு அகனத்து விஷயங்ககளயும் விளக்க டவண்டும். 
உங்களில் எஞ்ெியுள்ளவர்களி ம், புது வாழ்கவப் பற்ைி ஏடதனும் 
டகட்கப்பட் ால், டகள்வி டகட்பவருக்கு அந்தந்த குைிப்பிட்  டதாழர்கள் 
ெட்டுடெ பதிலளிக்க டவண்டும்.    

 ‘மெஹர் பாபா ஏன் இன்னும் மெௌனம் கக ப்பிடிக்கிைார்?’ என்று 
யாரி ொவது டகட்கப்பட் ால், ‘அது அவருக ய மொந்த, தனிப்பட்  விருப்பம்’ 
என்று மொல்ல டவண்டும். 

‘நீங்கள் ஏன் ெில குைிப்பிட்  காரியங்ககளச் மெய்கிைரீ்கள்?’ என்று 
டகட் ால், ‘நாங்கள் அகனவரும் ஒடர ெெ நிகலயில் மெஹர் பாபாவின் 
டதாழராக இருந்தாலும், அவரு னான எங்களது உ ன்பாட்டின் காரணொக, 

அவருக்கு ெகைமுகொகக் கீழ்ப்படிய டவண்டும். அவர் எங்கள் நண்பரும், ெக 
டதாழரும் ெட்டுெல்லாெல் மூத்த ெடகாதரரும் டபான்ைவர்’ என்று 
ூடைடவண்டும்.        

 புது வாழ்கவப் பற்ைிக் டகட் ால், தரிெனம், ஆெரீ்வாதங்கள், அருள் 
எதுவுடெ இல்லாத நிகலயில், யாெித்து, உகழத்து, லங்டகாட்டி வாழ்க்கக 
வாழ்வது டபான்ை மபாதுவான, ஆனால் முக்கியொன விஷயங்ககளப் 
பற்ைிப் டபசுங்கள். 

‘பாபா என்ன மெய்கிைார்?’ என்ை டகள்வி எழுந்தால், ‘அவர் எங்களில் 
ஒவ்மவாருவகரயும் டபாலடவ டவகல மெய்கிைார், உணவுக்காக 
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யாெிக்கிைார்’ என்று மொல்லலாம். பிை அகனத்து விவரங்களுக்கும், 

அஹெதுநகர் அலுவலகத்திலிருந்து மபைக்ூடடிய புது வாழ்வு குைித்த 
ககடயட்க ப் பார்க்க டவண்டும். உங்ககள நாடி வருபவர்களி ம் ெிகவும் 

இரக்கத்து னும் பணிவு னும் ந ந்து மகாள்ள டவண்டும். எந்தமவாரு 
சூழ்நிகலயிலும், அவர்கள் வழக்கொக அல்லது எப்டபாடதனும் 
வருபவராகவும் அல்லது எரிச்ெலூட்டும் ெனநிகலயில் இருக்கும் நபராக 
இருந்தாலும், நீங்கள் உங்கள் மபாறுகெகய இழக்கடவா அல்லது 
அவர்களின் டகள்விகளால் எரிச்ெலக யடவா ூட ாது. 

இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ைன்னிச்றெயாக டாக்டர் கனிக்கு (உருது 
ப ாழியில்)  ின்வரும் வரிகறள எடுத்துறரத்ைார்: 

பிைர் நம்கெப் பற்ைி என்ன நிகனக்கிைார்கள் என்று   

  நாம் ெிைிதும் கவகலப்படுவதில்கல; 

நெது ஒடர முன்னடீுபாடும், அக்ககையும்    

  துன்பத்கதத் தவிர டவமைான்றுெில்கல. 
முஸல்ொன்களுக்கு அல்லா, இந்துக்களுக்கு ராம்; 

இரவு என்பது பகலும், காகலயும் ொகலயும் எல்லாம் ெெம். 
அப்துல் கனியின் பாக்மகட்டில் இருப்பது ஏழ்கெ எனும் ஒடர பணம்! 

அன்று  ாறலயில், ஜனவரி 1க்குப்  ிைகு பைாடங்கும் புது வாழ்வில், 
‘பிைரி ம் யாெித்து ஒன்கை அக யப்மபறும்’ கட்டத்றைப்  ற்ைி விவாைிக்கும் 
வ ாது,  ா ா வ லும் இது குைித்து முடிவு பெய்ைார்: "நீங்கள் டகட்காெடலடய, 

மநய், ெண்மணண்மணய், டதநீர், ெர்க்ககர, விைகு, புககக்குழாய்கள், 

புககயிகல, தீப்மபட்டிகள் டபான்ைகவ வழங்கப்பட் ால் அவற்கை 
ஏற்றுக்மகாள்ளலாம்." 

அடுத்ை நாள், 1949, நவம் ர் 7 ைிங்கட்கிழற  அன்று, புது வாழ்வு  ற்ைிய 
ெிறு றகவயடு பவளியிடுவறை ற ய ாகக் பகாண்ட  ற்றும் 
 ார்றவயாளர்களுக்கு நீண்ட விளக்கங்கள் வழங்குவறைத் ைவிர்ப் து குைித்ை 
முக்கிய விவாைம் நறடப ற்ைது. ெில வைாழர்கள் இைற்கு ஆைரவாக இருந்ைனர், 

ெிலர் இல்றல. இந்ை வயாெறனறயப்  ற்ைி விவாைிக்கும் வ ாது,  ா ா  ின்வரும் 
விஷயங்கறள ஒரு கட்டிடத்றை நிர் ாைிப் ைற்கான ஒப்புற யுடன் 
பைளிவு டுத்ைினார்: 

1949, அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள் மதா ங்கியதாகக் ூடைப்படும் இந்தப் புது 
வாழ்வு - மூன்று நிகலககளக் மகாண்டுள்ளதாகக் ூடைலாம். 

முதலாவதாக, அக்ட ாபர் 16 முதல் டிெம்பர் 31 வகர. 
இரண் ாம் நிகல 1950, ெனவரி 1ஆம் நாள் மதா ங்கி நான்கு, ஆறு 

அல்லது பதிகனந்து ொதங்கள் வகர மதா ரலாம். 
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கட்டி த்தின் அஸ்திவாரத்தின் கக ெி கல் டபா ப்பட்  
டநரத்திலிருந்து மூன்ைாவது கட் ம் மதா ங்குகிைது.  

புது வாழ்கவப் பற்ைி விளக்குவதற்கு ஒரு கட்டி த்தின் 
உதாரணத்கத எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். உதவி, பயிற்ெி இவற்ைின் முதல் 
கட் ம், கட்டி த்திற்கு எந்த வககயான மபாருட்கள் - மெங்கல், ெிமெண்டு, 

சுண்ணாம்பு கலகவ, கல், ெண் ெற்றும் பலவற்கைப் பயன்படுத்த டவண்டும் 
என்பகதத் தரீ்ொனிப்பது டபான்ைது. இந்த நிகல மபரும்பாலும் உகழப்புக்கு 
அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரண் ாவது கட் த்தில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன - ஒன்று பயிற்ெி 
ெற்மைான்று நக முகைச் மெயல். இங்கு அத்தியாவெிய மபாருட்ககள 
யாெிப்பதற்கும், லங்டகாட்டி வாழ்க்ககக்கும் உகழப்புக்கும் டதகவயான 
பயிற்ெி அளிக்கப்படும்; டெலங்கி அணிந்து யாெிப்பதற்காக மவளிடய 
மெல்வது, லங்டகாட்டி வாழ்க்கக வாழ்வது, உண்கெயில் உகழத்து 
பணிபுரிவது டபான்ைவற்ைில் யதார்த்தொன பயிற்ெி வழங்கப்படும். 

இந்த லங்டகாட்டி, உகழப்பு, யாெிப்பது டபான்ைகவ கட்டி த்திற்கான 
மெங்கல், ெிமெண்ட் கலகவ, ெரம், முதலியவற்கைச் டெகரித்து அஸ்திவாரம் 
அகெப்பதற்குச் ெெம். அஸ்திவாரத்தின் கக ெி கல் டபாடுவது, 

முழுகெயான, பரிபூரண துைடவாடு ஒத்திருக்கும். 
மூன்ைாவது கட் ம், கட்டி த்தின் டெல்நிகல - கட் கெப்கப (நிெ 

வாழ்க்கக) நிர்ொணிப்பகதக் குைிக்கும். இந்த வாழ்க்ககக்குத் மதா க்கம் 
உண்டு ஆனால் முடிவு கிக யாது. 

பயிற்ெி, நக முகை பயிற்ெிக் காலம் இரண்டும் ொதாரண, இயல்பான 
சூழ்நிகலகள் ெற்றும் அகெப்புகளால் வககப்படுத்தப்படும் என்று 
ஏற்கனடவ விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனடவ, நெது டநாக்கங்களுக்காக வாழும் 
லங்டகாட்டி வாழ்க்கக, உகழப்பு, யாெித்தல் இகவ அகனத்தும் கட்டி த்தின் 
அஸ்திவாரத்தின் கக ெி கல்கல நிகலநாட்டுவடதாடு முடிவக கிைது - 
இகதத்தான் முழுகெயான, பரிபூரண துைவு என்பது - உலகம் எகதப் பற்ைி 
என்ன நிகனத்தாலும் அது ொதாரணொகவும் இயல்பானதாகவும் 
கருதப்படும். 

கட்டி த்திற்குள் உண்கெயில் வாழும் மூன்ைாவது நிகல - அதாவது 
முழுகெயான துைகவ டெற்மகாண்  பின்னர் - அொதாரணொன ெற்றும் 
இயல்பு நிகலக்கு ொைான சூழ்நிகலககளயும் அகெப்புககளயும் 
மகாண்டிருக்கும். அடத டவகளயில் ொதாரண ெற்றும் இயல்பான 
சூழ்நிகலகளும் நிலவும். ஆனால் அொதாரணொன, இயல்பு நிகலக்கு 
ொைான சூழ்நிகலகள்தான் துன்பங்ககள அனுபவிக்க வழிவகுக்கும். 
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என்னால் டெலும் எகதயும் ூடை இயலாது. இந்த நிகலயின் 
வாழ்க்கக முடிவில்லாத முடிகவக் மகாண்டுவரும்! 

 ைியம் வைநீருக்குப்  ிைகு, ஒருவரின் ைனிப் ட்ட வைறவகள்  ற்றும் 
அத்ைியாவெிய வைறவகறளப்  ற்ைிய விவாைம் எழுந்ைது. ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ் 
வ ான்ை இடங்களில் கடுற யான இ ய றல குளிரிலிருந்து ைம்ற ப் 
 ாதுகாக்க, வைாழர்களுக்குப் வ ாது ான கம் ளி ஆறடகள் வழங்கப் டவில்றல 
என்று பைரியவந்ைவ ாது,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும், ஏற்கனவவ  ட்டியலிட்ட 
ப ாருட்கறளயும் ைவிர, வ லும் இரண்டு வ ார்றவகறள வாங்க அனு ைித்ைார்.  

வைறவயான பகாள்முைறல வ ற்பகாள்ளு ாறு எரச்ெிற்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

அவ்வவறளயில்  ா ா, "இப்டபாது நம்ெி ம் இருப்பகவ, இந்தப் புது 
வாழ்வின் இறுதி காலம் வகர நீடிக்க டவண்டும்; ெனவரி 1ஆம் நாளுக்குப் 
பின்னர் இதில் எகதயும் இகணக்க முடியாது. அதற்குத் டதகவயான பணம் 
நம்ெி ம் இருக்காது. இதுடவ நம்ெிக டய வழங்க முடிகிை அதிகபட்ெ 
வரம்பு. எல்லா டநரங்களிலும், எல்லா சூழ்நிகலகளிலும், இந்தக் ூடடுதலான 
டதகவகள் ெற்றும் அத்தியாவெிய டதகவககள வழங்குவதில், எனது 
ெனொட்ெி மதளிவாக இருப்பகத இப்டபாது உணர்கிடைன். நம் வெம் உள்ள 
வரும்படியின் வரம்பிற்குள் என்னால் முடிந்தகதச் மெய்துள்டளன்." 

 றுநாள் காறல, 1949, நவம் ர் 8 பெவ்வாய்க் கிழற  ஆண் வைாழர்கள் 
ைங்கும் குடிலுக்கு  ா ா வந்ைவ ாது, குஸ்ைாஜியின்  டுக்றகறயச் சுற்ைி 
சுண்ைாம் ால் வறரயப் ட்ட எல்றலக் வகாடுகறளப்  ார்த்து,  ா ா அவரிடம், 

"ஏன் நீங்கள் உங்கள் பகழய பழக்கங்ககளக் ககவி க்ூட ாது?" என 
வினவினார்.  

"அைில் எந்ைத் ைீங்கும் இருப் ைாக நான் நிறனக்கவில்றல," குஸ்ைாஜி 
 ைிலளித்ைார். 

"ஆனால் நான் அதில் தஙீ்கிருப்பகதக் காண்கிடைன், நீங்கள் ஏன் 
அகத மெய்தரீ்கள்?" 

"நீங்கள் அைில் ைீங்றகக் கண்டால், நான் அறை  ீண்டும் பெய்ய 
 ாட்வடன்," குஸ்ைாஜி  ைிலளித்ைார்.    

 "ஆனால், முதலில் அகத ஏன் மெய்தீர்கள்?" குஸ்ைாஜி 
 ைிலளிக்கவில்றல; அப்வ ாது  ா ா, காக்காறவ அறழத்ைார். அவர் வருவைற்கு 
ெிைிது காலந்ைாழ்த்ைியைால் அவறரக் குறை கூறும் விைத்ைில்,  ா ா வகட்டார், 

"ஏன் தாெதொக வந்தீர்கள்?" 

காக்கா உடவன, "நான் பவங்காயத்றை வைக்கிக் பகாண்டிருந்வைன், நான் 
அறை அப் டிவய அடுப் ில் விட்டுவிட்டு வந்ைிருந்ைால் அது வைீாகியிருக்கும்" 
என்ைார். 
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வைாழர்கறள எச்ெரித்து,  ா ா விளக்க ளித்ைார்: 
உங்களுக ய பகழய பழக்கத்கதக் ககவிடும் விஷயத்தில் நான் 

அகனத்து உதவிககளயும் மெய்திருந்தாலும், நீங்கள் அகனவரும் அதில் 
அலட்ெியொக உள்ளரீ்கள் என்பகத நான் ெிகவும் உன்னிப்பாக கவனித்து 
வருகிடைன். நீங்கள் உத்தரவுககளப் மபரிதாக எடுத்துக் மகாள்ளவில்கல 
டபாலத் டதான்றுகிைது. டநற்று காகல நான் கனியி ம் மதாப்பிகய அணியச் 
மொன்டனன், அவர் சூரியன் அந்த அளவுக்குச் சூ ாக இல்கல என்று 
பதிலளித்தார். நான் ஆதியி ம் (புது வாழ்வு பா லின்) ஒடர குரலில் 
ஒன்ைிகணந்து பா ச் மொன்டனன், அவர் அகத அப்படிடய ெைந்துவிட் ார். 
இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் இது ஒரு டநரடி உத்தரவு அல்ல, ஆனால் 
ெகைமுகொன உத்தரவுகளில் ூட  ெகைமுகொக இணங்கிப் டபாவது 
உங்கள் பகழய பழக்கங்ககள விட்டுவி  உதவும். இந்தப் பயிற்ெியானது, 

ெனவரி 1ஆம் நாளுக்குப் பிைகு, புது வாழ்கவ ஓரளவு நம்பிக்ககயு ன் 
எதிர்மகாள்ள உங்களுக்கு உதவும். 

இருப்பினும், குஸ்தாெி, காக்கா இருவரும் தங்கள் பகழய 
பழக்கங்ககளக் ககவி  முடியாெல் டநரடியான கட் களககள 
ெீைினார்கள், ஒருடவகள, அைியாெடல நிகழ்ந்ததாகக் ூட  இருக்கலாம். 
பகழய பழக்கவழக்கங்கள் அகனத்கதயும் ககளந்துவிடுொறு முழு 
அக்ககையு னும், ூடப்பிய கரங்களு னும் அவர்களி ம் 
டகட்டுக்மகாள்கிடைன். இந்தத் தவறுகள் டிெம்பர் இறுதி வகர 
ென்னிக்கப்படும். ஆனால், ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் பின்னர், இந்தப் 
பழக்கங்ககளத் மதா ர்ந்தால், என்னு ன் இருக்க முடியாது. 

ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் பிைகு, முந்கதய டெகவகள் ெற்றும் 
என்னு னான நீண்  மநடிய மதா ர்கப ெற்றும் மபாருட்படுத்தாெல், புது 
வாழ்வு நிபந்தகனகள் ெற்றும் உத்தரவுகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதில், அகனவரும் 
ெெொகக் கருதப்படுவார்கள். 

ஒருடவகள, ெகல ஏறும் டபாது, கனி ககளப்பினால் வழீ்ந்து,  ான் 
வலுவாக இருந்து விகரவாகச் மெல்லும் டநரத்தில், நான் கனியி ம் பா ச் 
மொல்லலாம்,  ானி ம் டெலும் மெல்வகத நிறுத்தச் மொல்லலாம். அந்த 
சூழ்நிகலயில், கனி பாடுவதற்கு முயற்ெி மெய்து,  ான் உ னடியாக 
நிற்கவில்கல என்ைால், கனி மவற்ைி மபறுகிைார் என்றும்  ான் 
டதால்வியக கிைார் என்றும் அர்த்தம். 

எனடவ, நீங்கள் அகனவரும் உங்களால் இயன்ைவகர, பகழய 
பழக்கங்ககளக் ககளய முயற்ெிக்க டவண்டும்; ெகைமுகொன ெற்றும் 
டநரடி உத்தரவுகள், முக்கியெற்ைதாகடவா அல்லது அர்த்தெற்ைதாகடவா 
டதான்ைினாலும், உ னடியாகச் மெயல்படுத்த டவண்டும் என்பகத நிகனவில் 
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மகாள்ளுங்கள். இந்தப் பழக்கத்கத இப்டபாடத வளர்த்துக்மகாள்வது 1950, 

ெனவரி 1ஆம் நாளுக்குப் பிைகு உங்களுக்கு நல்ல பலகன அளிக்கும். 

உள்ளூர்  த்ைிரிறக ஆெிரியர் அன்று  ீண்டும்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர், ஆைியின் விளக்கத்ைிற்கும் வற்புறுத்ைலுக்கும் 
 ின்னரும், அவர் ப ஹர்  ா ாறவ வநரில் ெந்ைிப் ைில்  ிடிவாை ாக இருந்ைார். 
அப்வ ாது  ா ா குடிறெறயச் சுத்ைம் பெய்து பகாண்டிருந்ைார். துறடப் த்றை 
ைறரயில் றவத்துவிட்டு,  ா ா முன் வந்து அந்ை  னிைரின் கால்கறளத் 
பைாட்டார். 

நவம் ர் 9 அன்று காறலயில்,  ா ா வைாழர்களிடம் வந்ை வவறளயில், 

டாக்டர் கனி கழிப் றையில் இருந்ைார்.  ா ா அவறர அறழக்க, அவர் அப் டிவய, 

கால் ெட்றடறயக் கீவழ பைாங்கவிட்ட வண்ைம் வந்ைார்!  ா ாவும்  ிை 
வைாழர்களும் அவரது உடனடி கீழ்ப் டிைறலக் கண்டு வகாஷ ிட்டு, றகைட்டி 
அவறரப்  ாராட்டினர்.  ா ாவும்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து, கனிறயத் ைிருப் ி 
அனுப் ிறவத்ைார். 

 ா ா பைாடர்ந்து, "டநற்ைிரவு எனக்கு எந்த இக யூறும் 
ஏற்ப வில்கல. ஆந்கதகள், மவௌவால்கள் இவற்கை விரட்டுவதில் 
அண்ணா மவற்ைி கண் தால் நான் நன்ைாக ஓய்மவடுத்டதன்!" என்ைார். 

 ா ா, விஷ்ணுறவ ஏவைா ஒரு வவறலயின் நி ித்ைம் பூனாவுக்கு 
அனுப் ியிருந்ைார். முந்றைய நாள் இரவு அவர் ைிரும் ி வந்ைதும், பூனாறவப் 
 ற்ைிய பெய்ைிக்காக வைாழர்கள் அவறர வற்புறுத்ைினர். விஷ்ணு இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார், "பெய்ைித்ைாள்கறளப்  டிக்கக் கூடாது, அரெியல் வ ெக் கூடாது, 

நண் ர்கறளவயா  ரிச்ெய ானவர்கறளவயா  ார்க்கக் கூடாது என் து  ா ாவின் 
கட்டறள. அப் டியானால், எனக்கு எப் டி எந்ைச் பெய்ைியும் கிறடக்க முடியும்? 

ஆனால், வகாட்வஸ, ஆப்வட ( காத் ா காந்ைியின் பகாறலயாளிகள்) இருவரும் 
இம் ாைம் 15ஆம் வைைி தூக்கிலிடப் டுவார்கள் என்று பைருக்களில் பெய்ைித்ைாள் 
விற் றன பெய்யும் ெிறுவர்கள் கூக்குரலிடுவறை நான் வகட்க முடிந்ைது." 

இந்ைச் பெய்ைிறய அைிந்ை வைாழர்கள்  ா ாவிடம், "நாம், நவம் ர் 15ஆம் 
நாள் ப னாரறஸ பென்ைறடய வவண்டும், வ லும் ப ாதுக் கூட்டங்கறளத் 
ைறடபெய்து, பவளியாட்கள் நகரத்ைிற்குள் நுறழவறைத் ைடுக்கும் இந்ைிய 
ைண்டறனச் ெட்டத்ைின் 144வது  ிரிறவ அரொங்கம் அ ல் டுத்ைக்கூடும். இைன் 
காரை ாக, உங்கள் உத்ைரறவ  று ரிெீலறன பெய்து, இந்ை இக்கட்டான 
காலங்களில் வைாழர்கள் பெய்ைித்ைாள்கறளப்  டிக்க அனு ைிப் ரீ்களா?" 

நீண்ட விவாைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா இந்ை முடிறவ எடுத்ைார்: 
டதாழர்கள் அகனவரும் இதுவகர மெய்து வந்தகதப் டபால, 

மெய்தித்தாள்ககளப் படிக்கடவா, அரெியகலப் பற்ைி டபெடவா ூட ாது. 
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புது வாழ்வின் டநாக்கங்களுக்காக இதர விஷயங்களில் இருப்பது 
டபாலடவ நானும் உங்களு ன் ஒடர நிகலயில் இருக்கிடைன். ஆகடவ, 

மெய்தித்தாகள முதலில் படிக்கவும், பின்னர் மபாருத்தொன, டதகவயான 
மெய்திககள ெட்டும் டதாழர்களுக்குத் மதரிவிக்கும்படியும் உங்களில் ஒருவர் 
முன்மொழிந்த டயாெகனகய நான் விரும்பவில்கல. 

இதற்கு என்னி ம் ஓர் உபாயம் உள்ளது.  ான் அகத 100 ெதவிகிதம் 
தீவிரொக எடுத்துக் மகாண் ால், அவர் ஒரு ெிைந்த டெகவகயச் மெய்வார். 
75 ரூபாகய அவர் தன்னி ம் கவத்துக்மகாள்ள டவண்டும், தினெரி 
மெய்தித்தாகள நாம் எங்கிருந்தாலும் வாங்குவதற்கு இது டபாதுொனதாக 
இருக்கும். முடிந்தால் அவர் அகத இலவெொகப் மபற்றுக்மகாள்ளலாம். 

 ான் ெட்டும் மெய்தித்தாகளப் படித்து, நெது புது வாழ்வுக்கு ஏற்ப, 

நெது டநாக்கத்திற்காகத் டதகவப்படும் மெய்திககள மவட்டிமயடுக்க 
டவண்டும். அத்தககய துண்டு மெய்திகளுக்கு நான் ஒப்புதல் அளித்த பிைகு, 

டதாழர்களுக்குப் படிக்கக் மகாடுக்கப்படும்.  ான் இந்த பணிகய 100 
ெதவிகிதம் மெய்ய முயற்ெிக்க டவண்டும் என்று நான் ூடறுவதன் அர்த்தம் 
என்னமவனில், அவர் படிக்கும் அரெியல் ெற்றும் உலகச் மெய்திககளப் பற்ைி 
பிை டதாழர்களி ம் ( ான்) மூச்சுவி க் ூட ாது என்பதுதான். 

புதிய ெட் ங்கள், கலவரங்கள், ஊர ங்குச் ெட் ம், பிரிவு 144, 

டவகலநிறுத்தங்கள், மதாற்றுடநாய்கள் ெற்றும் பலவற்கைப் 
பிரக னப்படுத்துவது மதா ர்பான மெய்திககள ெட்டுடெ நீங்கள் டெகரிக்க 
டவண்டும். அதற்குப் பிைகு, படித்தகத ெைந்துவிட்டு மெய்தித்தாகள 
அழித்துவிடுங்கள். இது  ானின் வாழ்நாள் க கெ. 

 றுநாள் டாக்டர் நீலு,  ா ாவின் கட்டறளறய நிறைவவற்றுவைில் 
சுயநிறனவின்ைி ைவைிறழத்ைைால்,  ா ா அறை வி ர்ெித்து, "உங்கள் ெீது தவறு 
இல்லாதடபாதும், நான் உங்ககளக் கடிந்துமகாண் ாலும், 

கவகலப்படுவதற்கு அதில் என்ன இருக்கிைது? தவறு இருந்தால் 
திருத்திக்மகாள்ளுங்கள். ெரிடயா தவடைா, ஒருடபாதும் என்னு ன் 
வாதி ாதீர்கள் அல்லது உங்ககளத் தற்காத்துக் மகாள்ள முயற்ெிக்காதீர்கள்” 

என்ைார். 

அன்று  ைியம் விஸ்வநாத் ஹல்ைங்கர் எைிர் ாராை விை ாக 
வகாலாப்பூரிலிருந்து வந்ைார். அவர் ப ல்காவ் ில் உள்ள ைனது நிலத்றைப்  ற்ைி 
விவாைிக்க விஷ்ணுறவ எைிர்வநாக்கி ைனது ெவகாைரியின் இல்லத்ைில் 
காத்ைிருந்ைார், ஆனால் அவர் முன்னைிவிப்பு எதுவு ின்ைி வைாழர்களின் குடிலில் 
ைிடீபரனத் வைான்ைி, கூப் ிய கரங்களுடன்  ா ாவுக்கு  ரியாறை பெலுத்ைினார். 
 ா ாவும் அவரது வைாழர்களும்  றழய வாழ்க்றக ெீடர்கறளப்  ார்க்கக்கூடாது 
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என்ை நி ந்ைறனயின் வ ரில்  ா ா வகா  றடந்து, ஹல்ைங்கரின் கால்கறளத் 
பைாட்டு, ைிருப் ி அனுப் ினார். 

வகாபஹரின் இறளய ெவகாைரர் ஜால் ரூெியும் அந்ை வநரத்ைில் வவறல 
நி ித்ைம் ப ல்காவ்ம் வந்ைிருந்தும், கட்டுப் ாடுகள் காரை ாக, அவர் 
 ா ாறவவயா அல்லது அவரது ெவகாைரிறயவயா  ார்க்க வரவில்றல. டான் 
அவறரப்  லமுறை ொறலயில் கடந்து பென்றும், இருவரும் ஒருவறரபயாருவர் 
ைங்கள் முகங்கறளத் ைிருப் ிக் பகாண்டனர், ஏபனனில் வைாழர்களுக்கு 
அக்காலகட்டத்ைில்  றழய நண் ர்கள் அல்லது அைிமுக ானவர்கறள 
 ார்க்கவவா அல்லது வ ெவவா அனு ைி இல்றல. 
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மபனாரஸ் & ொரநாத் 
(Benares & Sarnath) 

1949, நவம்பர் 11 பவள்ளிக்கிழற , ப ட்டி  டுக்றககறளத் ையார் பெய்து, 

12ஆம் நாள்  ாறல,  ா ா, ஆண், ப ண் வைாழர்களுடன் ப ல்காவ் ிலிருந்து 
ரயிலில் பூனாவுக்குப் புைப் ட்டார். ப ண் வைாழர்கள் முைல் வகுப்ற  
ஆக்கிர ிக்க,  ா ாவும் ஆண் வைாழர்களும் மூன்ைாம் வகுப் ில்  யைம் 
பெய்ைனர். ப ண்டு, ற தூல் இருவரும் ொ ான்களுடன் அவர்களுக்கு முன்னால் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

நவம் ர் 13 அன்று, காறல சு ார் 6:15  ைிக்கு அவர்கள் பூனாறவ 
வந்ைறடந்ைனர். அங்கிருந்து ப னாரஸுக்கு ரயிலில் முன் ைிவு பெய்ய  ா ா, 

ப ண்டு, ற தூல் இருவறரயும் மும்ற க்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா, 

வைாழர்களுடன் பூனா ரயில் நிறலய நறடவ றடயில் இருந்ை வவறளயில், 

காவடக்கர்  ற்றும் வ ராெிரியர் ஹ ிபுல்லா இ. ஹக்கீம் ஆகிவயார் அங்குத் 
பைன் ட்டனர். இருப் ினும், உடன் இருந்ைவர்கள் அவர்கறளக் 
கண்டுபகாள்ளாைைால், அவர்கள் அங்கிருந்து பவளிவயைினர். 

டாக்டர் நீலு கழிவறைக்குச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைைால், அருகில் 
நின்றுபகாண்டிருந்ை உள்ளூர் ரயில் ஒன்றைப்  யன் டுத்ைிக் பகாண்டார். 
ஆனால் அந்ை ரயில், நிறலயத்றை விட்டு நகரத் பைாடங்கியதும், அவர் 
 ைீியறடந்து, கால்ெட்றடயின் ப ாத்ைான்கறளக் கூட வ ாடா ல், கீவழ குைித்து 
இைங்கினார். டாக்டர் நீலு அந்ைக் காட்ெிறய விவரித்ைவ ாது ெக வைாழர்கள் 
கலகலபவன ெிரித்து  கிழ,  ா ாவும் அந்ை ெம் வத்ைின் நறகச்சுறவறய 
ரெித்ைார். 

நீலு, கனி இருவருடன்  ா ா, பூனாறவ ஒரு  ைிவநரம் சுற்ைி வந்ைார். 
 ைியம் 12:50  ைிக்கு பூனாவிலிருந்து புைப் ட்டு, அன்று  ாறல 6:30  ைிக்கு 
மும்ற  வந்து வெர்ந்ைனர். ப ண் வைாழர்கள் முைல் வகுப் ிலும்,  ா ா, 

 ைியாட்களின் ப ட்டிறய ஏழு வைாழர்களுடன் ஆக்கிர ிக்க  ிை வைாழர்கள் 
வவபைாரு ப ட்டியில்  யைம் பெய்ைனர். 

நவம் ர் 15 அைிகாறல 2:30  ைிக்கு ‘கல்கத்ைா ப யில்’ மூல ாக 
‘முகல் ஸராய்’ ரயில் நிறலயத்றை வந்ைறடந்ை குழுறவ ெைாஷிவ்  ாட்டீல் 
ெந்ைித்ைார். முகல் ஸராய் நிறலயத்ைில் அவர்கள் ப னாரஸுக்கு ரயில்கறள 
 ாற்ை வவண்டியிருந்ைைால், அறனத்து ொ ான்கறளயும் எடுத்துச்பெல்ல, 

வைாழர்கள் முன்னும்  ின்னு ாக ஓட வவண்டியிருந்ைது; ொ ான்களின் ஒரு 
 குைியுடன் ைனியாக நின்றுபகாண்டிருந்ை  ா ா எரிச்ெலறடந்து, வ லும் அவறர 
கவனிக்கா ல் ைனியாக விட்டுவிட்டைற்காகத் வைாழர்கறளக் கடிந்து பகாண்டார். 
அப்வ ாது  ா ா ைன்றனத் ைாவன வி ர்ெித்ைார், "எனக்கு டகாபம் வந்தது 



131 
 

நல்லதல்ல, எனடவ, நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் எனது காகதக் கிள்ளுவடதாடு, 

ஒரு முகை என்கன அகையவும் டவண்டும்" என்ைதும், ெக வைாழர்கள் 
 ா ாவின் கட்டறளறய நிறைவவற்ைி,  ின்னர் அற ைியறடந்து அறனவரும் 
வைநீர் அருந்ைினர். 

வானிறல  ிகவும் குளிராக இருந்ைது; அறனவரும் நடுக்கத்ைில் 
அைிகாறல 3:30  ைிக்கு முகல் ஸராயிலிருந்து புைப் ட்டு, ஒரு  ைி வநரத்ைில் 
ப னாரஸ் வந்ைறடந்ைனர். ரயில் நறடவ றடயில் காத்ைிருந்ை  ா ாைாஸ்,  ா ா 
இைங்கியதும்,  ாக் ர் நாத் ைனது  றனவியுடன் காறல நான்கு  ைியிலிருந்து 
ரயில் நிறலயத்ைில் காத்ைிருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். 

இறைக் வகட்டதும்,  ா ாைாஸ்  ீது ெீற்ை றடந்து,  ா ா, அவறர 
வி ர்ெித்ைார், "நம்கெ எதிர்டநாக்கி, ரயில் நிகலயத்திற்கு எவரும் 
வரக்ூட ாது, டெலும், புது வாழ்வில் தரிெனம், ஆெரீ்வாதம், டநரடியாக 
அல்லது ெகைமுகொகப் பார்ப்பது டபான்ைகவ எல்லாம் 
நிறுத்தப்பட்டுவிட் தாக ஏன் அவர்களுக்குத் மதளிவுை மதரிவிக்கவில்கல?"  

"நான் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விளக்கிவனன்," என்று  ா ாைாஸ் 
 ைிலளித்து "அவர்கள் எப் டி இங்கு வந்ைார்கள் என்று எனக்குத் பைரியவில்றல" 
என்ைார். 

 ா ா அப்வ ாது குைிப் ிட்டார்: "மபனாரஸில் நான் முதன்முதலில் 
நுகழந்த டநரத்தில் ஏற்பட்  இந்த எரிச்ெல் எதிர்காலத்திற்கு நல்லதல்ல." 

அவர் எரச்,  ா ாைாஸ் இருவறரயும் டாக்டர் நாத்ைிடம் அனுப் ி, 
 ா ாறவப்  ார்க்க முயலா ல் உடனடியாக பவளிவயறும் டி கூறு ாறு வகட்டுக் 
பகாண்டார். அவரும் அவரது  றனவியும் ரயில்வவ வ ம் ாலத்ைில் கடும் 
குளிரில் நின்று பகாண்டிருந்ைனர்,  ா ாவும் வைாழர்களும் இன்னும் 
நறடவ றடயில் இருந்ைனர். நான்கு ப ண் ைிகறளயும் இருப் ிடத்ைிற்கு 
ஓட்டிச் பெல்ல ைனது ஓட்டுநருடன் வந்ைைாக டாக்டர் நாத் விளக்கினார். அைற்கு 
 ைிலாக நாத் ஒரு ரூ ாறயப் ப ற்றுக்பகாள்வைாக இருந்ைால்  ா ா அைற்கு 

ஒப்புக்பகாள்வைாக அைிவுறுத்ைினார் - ஆனால் அவர்களுக்கு இன்னும் ைரிெனம் 
அனு ைிக்கப் டவில்றல. 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைறலப் ப ற்றுக்பகாண்ட ைிரு  ற்றும் ைிரு ைி 
நாத், ஏ ாற்ைத்துடன் ைிரும் ிச் பென்ைனர். அவர்கள்  ா ாவிற்கு  ிகச் ெிைந்ை 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைாலும், இது அவர்களின்  ிரொை ாக அற ந்ைது! 
அவர்கள் உண்ற யில்  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலிகள், வ லும் அவர்களின் 
நம் ிக்றகயில் உறுைியானவர்களாக இருந்ைைால் இந்ை அன் ின் அைிர்ச்ெிறயத் 
ைாங்க முடிந்ைது. டாக்டர் நாத் அல்லது டாக்டர் கவர இருவரில் இதுவறர 
எவரும்  ா ாறவ ெந்ைித்ைைில்றல; இருவரும் அவரது வழிமுறைகளுக்குப் 
புைியவர்கள். ஆனால் அவர்கள் புது வாழ்வின் இந்ைக் காலகட்டத்ைில் 
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ப னாரஸில்  ா ாவுக்குப் ப ரும் உைவியாக இருந்ைனர். உண்ற யில் அவர்கள் 
"பாபாவு ன் க ந்தகாலத் மதா ர்பில் இருந்த பழம் மபரும் ஆத்ொக்கள்." 

ரயில் நிறலயத்ைில் டாக்டர் நாத் இருந்ைைால்,  ா ா  ற்றும் 
குழுவினருக்கு அறர  ைி வநரம் ைா ை ானது. அைன் ிைகு,  ா ாவும் ப ண் 
வைாழர்களும் டாக்டர் நாத்ைின் காரில் 'பாரத் ெிலாப்'  ிரிவுக்கு அருகிலற ந்ை 
'நிச்ெி பாக்'  ங்களாவுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர்; ஆண் வைாழர்கள் ப ட்டி 
 டுக்றககளுடன் நடந்து பென்ைனர். டாக்டர் நாத், 'நாட்டி இம்லி' 
என்ைறழக்கப் ட்ட ஒரு விொல ான, கம் ரீ ான  ங்களாறவ வாடறகக்கு 
எடுத்ைிருந்ைார், அைில் ஆண், ப ண் வைாழர்களுக்பகன ைனித்ைனியாக இரண்டு 
கட்டற ப்புகள் இருந்ைன. அது ஒரு ப ரிய  லர்,  ழ  ர வைாட்டம்  ற்றும் கல் 
சுவர்களால் அறனத்து  க்கங்களிலும் மூடப் ட்டிருந்ைது.  

டாக்டர் வகாபஹர் நீண்ட  யைத்ைால் வொர்வாக இருந்ைார். அவர்கள் 
வடீ்டிற்குள் நுறழந்ைதும் அவர் ஒரு வொஃ ாவில் ொய்ந்ைது,  ா ாவுக்குப் 
 ிடிக்கா ல், "புது வாழ்வில் நாற்காலிகள், டொஃபாக்கள், படுக்கககள் 
டபான்ைவற்கைப் பயன்படுத்துவது தக மெய்யப்பட்டுள்ளது. அகனத்து 
சுகடபாகங்களும் இங்டக இருந்தாலும், அவற்ைில் எகதயும் பயன்படுத்த 
டவண் ாம்" என்று நிறனவு டுத்ைினார். 

டாக்டர் நாத்ைின் இல்லத்ைிலிருந்து ப ைப் ட்ட,  ிறகயான,  னம் 
கவரும், சுறவ  ிகுந்ை வ ாஜனம், அவர்களின் அன்றைய  ைிய உைவாக 
அற ந்ைது. 

முைலாவைாக, இரு  ருத்துவர்களும் முைல் 25 நாட்கள் 
வழங்கவவண்டிய உைவுக்கான ரூ 600ஐ  றுத்துவிட்டனர்; ஆனால் அது 
 ா ாவின் குைிப் ிட்ட விருப்  ாக இருந்ைைால், இறுைியாக அவர்கள் அந்ைப் 
 ைத்றை ஏற்றுக்பகாண்டனர். டாக்டர் கவரயின் ைந்றை கயா  ிரொத் ைனது 
 றனவியுடன் ரத் நகரத்ைிலிருந்து வந்ைிருந்ைார், ஆனால் ைரிெனம் 
அறனவருக்கும் ைறடபெய்யப் ட்டிருந்ை வ ாைிலும்,  ா ா, ஆைி ெீனியர், ெைாஷிவ், 

 ா ாைாஸ், எரச் மூல ாக வழங்கிய ைனிப் ட்ட பெய்ைிகறள, கவர குடும் த்ைினர் 
ைங்கள் அைிர்ஷ்ட ாக எடுத்துக் பகாண்டனர். 

விொல ான ‘நாட்டி இம்லி’  றன, ெில கால ாகச் சுத்ைம் 
பெய்யப் டவில்றல. எனவவ, முைல் நாளிலிருந்வை,  ா ாவும் வைாழர்களும் இந்ை 
வவறலறயத் பைாடங்கினர். அவர்களின் ப ட்டகங்கள் ப ல்காவ் ிலிருந்து ஒரு 
ெரக்கு ரயில் மூலம் அனுப் ப் ட்டன, ஆனால் அறவ ப னாரஸ் 
வந்ைறடந்ைவ ாது ஒரு ப ட்டி குறைவாக இருந்ைது. முழு ொ ான்கறளயும் ெரி 
 ார்க்கும் வறர அவற்றை விஷ்ணுவிடம் ஒப் றடக்க அைிகாரிகள் 
 றுத்துவிட்டனர். ெக வைாழர்களிடம் வவறு ஆறடகள் இல்லாைைால், நீராடிய 
 ின்னர் அவை ஆறடகறள அைியு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 
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அவை நாளில், நவம் ர் 16,  ா ா  ீண்டும் எரச், ஆைி,  ா ாைாஸ் 
ஆகிவயாறர  ருத்துவர்களிடம் அனுப் ி,  ா ாவால் வ லும் வழங்கப் டும் 700 

ரூ ாறயப்  யன் டுத்ைி, இரண்டு  சுக்களும், இரண்டு ப ண் கழுறைகளும் 
வாங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இரு  ருத்துவர்களும் ைங்கள் வெறவறய வழங்க 
ஆர்வ ாக இருந்ைைால்,  ா ா அவர்களுக்கு இந்ை வாய்ப்ற  அனு ைித்ைார். 
 றழய  ற்றும் புைிய வாழ்க்றகக்கு இறடவய ஒரு ‘இகணப்புச் ெங்கிலி’யாக 
 ைியாற்றுவது  ாப ரும் அைிர்ஷ்டம் என்ை பெய்ைிறய ஆைி, எரச் இருவரின் 
மூல ாக டாக்டர் நாத்துக்கு,  ா ா அனுப் ி றவத்ைார். 

கயா  ிரொத், நாட்டி இம்லி  ங்களாவில் உைவு ையார் பெய்வறை 
வ ற் ார்றவயிடத் பைாடங்கினார்.  ா ா, விஷ்ணுறவ அவரிடம்  லமுறை 
அனுப் ி, இவ்வாறு அவறரக் கடிந்துபகாள்ளும் டி அைிவுறுத்ைினார்: "நீங்கள் 
இங்வக ெற யல் பெய்கிைரீ்களா அல்லது வடீு முழுவதும் புறகறயப் 
 ரப்புகிைரீ்களா? உங்களுக்கு ஏவைனும் புத்ைி இருக்கிைைா?" 

கயா  ிரொத்  ைிவுடன்  ைிலளித்ைார், "குருஜி, என்றன  ன்னியுங்கள்; 

இனிவ ல் புறக வராது." 
விஷ்ணு, கயா  ிரொத்றை ஒரு ெற யல்காரர் என்று நிறனத்ைார்; 

ஆனால், உண்ற யில் அவர் ஒரு வ ாக்குவரத்து நிறுவனத்ைின் உரிற யாளர், 

பெல்வந்ைர்,  ா ாவுக்குச் வெறவ பெய்யும் வநாக்கத்ைில் ஒரு வாடறக 
ெற யல்காரறர நிய ித்து, வ ற் ார்றவ பெய்துவந்ைார். அன்று  ாறல, கயா 
 ிரொத் ைனது  கனின் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ை வவறளயில், அவருறடய 
 ரு கள், " ா ா எங்கறள இங்வக ெற க்க அனு ைித்ைிருந்ைால் எவ்வளவு 
நன்ைாக இருந்ைிருக்கும். நாமும் அவருக்குச் வெறவ பெய்வைில் 
 ங்பகடுத்ைிருக்கலாம்" என்று கூைினார். டாக்டர் நாத்ைின்  றனவியும் இவை 
எண்ைத்றைக் பகாண்டிருந்ைார், ஆனால் கட்டுப் ாடுகள் காரை ாக, அவர்களின் 
விருப் த்றை எடுத்துக்கூை முடியா லாயிற்று. 

அடுத்ை நாள், கயா  ிரொத் நாட்டி இம்லிக்கு ெற யல் பெய்ய 
பென்ைவ ாது,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, விஷ்ணு, "ஏய், ெற யல்காரவர, 

வநற்றைய உைவு  ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைது! உங்களுக்குச் ெற யல் 
பைரியு ா, அல்லது பைரியாைா?" என வி ர்ெித்து வினவினார். 

கயா  ிரொத்  ைிவுடன்  ைிலளித்ைார், "குருஜி, நான் இன்று நன்ைாக 
ெற ப்வ ன், இது எனது ெத்ைியம். வநற்றைய ைவறுக்கு என்றன  ன்னியுங்கள். 
அது முைல் நாள்." 

அன்று  ாறலயில்  ா ா, கயா  ிரொத்துக்கு விஷ்ணு மூலம், ‘அடுத்ை 
நாள் உைவு டாக்டர் நாத்ைின் இல்லத்ைில் ையார் பெய்து அனுப் ப் டவவண்டும்’ 
என்று கூைி அனுப் ினார். இரு டாக்டர்களின்  றனவிகளும் இந்ை வாய்ப்ற  
எைிர்வநாக்கி இருந்ைைால் கயா  ிரொத்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 



134 
 

கயா  ிரொத்ைின் வெறவ உண்ற யானது. கண்டனங்கள், வகலி 
கிண்டல்கள் இருந்ைவ ாைிலும், அவர், ப ஹர்  ா ாவின் வெறவயில் 
ைாழ்ற யுடனும், முழு னதுடனும் அன் ாகப்  ைியாற்ைினார்.  ா ா, அவருக்குத் 
ைரிெனம் வழங்கவில்றல - அவறர ெக வைாழர்களுடன் அ ர 
அனு ைிக்கவில்றல - வ லும், ைக்க காரைவ ா, ைவவைா இல்லாை  ட்ெத்ைிலும் 
அவர் குறை கூைி குற்ைம் ொட்டப் ட்டார்! டாக்டர் குடும் த்ைினர்  ங்களாறவ 
பநருங்கக் கூட முடியவில்றல. ஆனால்  ா ாவின் பெயல் ாடு முற்ைிலும் இரு 
குடும் ங்கள்  ீதும் பகாண்ட அன் ினால் விறளந்ைது என் ைில் ெந்வைகம் 
இல்றல. அவர் ைனது கண்டிப் ான அணுகுமுறையால் அவர்கள்  ீது ைனது 
அன்ற ப் ப ாழிந்ைார், வ லும் அவர்கள் அத்ைறகய அனு வத்றைப் ப ற்ை 
உண்ற யான அைிர்ஷ்டொலிகள். 

1949ஆம் ஆண்டு நவம் ர் 17 வியாழன் அன்று காறல,  ா ா, வைாழர்கள் 
வந்ைதும் அவர்களின் கால்கறளச் சுத்ைம் பெய்து வரு ாறு கூைினார். அவர்கள் 
ைிரும் ி வந்ைதும், எந்ை விளக்கமும் அளிக்கா ல்,  ா ா ைனது றககளால் 
அவர்களின் கால்கறளத் பைாட்டார். புது வாழ்வில்,  ண்டலி என்ை பொல்றலக் 
குைிப் ிடுவது ைறடபெய்யப் ட்டது.  ா ா உட் ட உறுப் ினர்கள் அறனவரும் 
‘வைாழர்கள்’ என்று அறழக்கப் ட்டனர். இைன் ப ாருள் என்னபவனில், அந்ை 
வநரத்ைில்  ா ாவின்  ைி, முழுப் ப ௌைீக உைர்வு நிறலயில் ப ௌைீக ைளத்ைில் 
நிகழ்ந்ைது; வ லும், ைனது  ைிக்காக, ப ௌைீக உலறக ற ய ாக றவத்து,  ா ா 
ஒரு  க்ைர் எனும்  ாத்ைிரத்ைில்  ைிபுரிந்ைார். அவ்வாறு பெயல் டும் வ ாது, 

வைாழர்களிடம், ஒரு  க்ைனின் அறனத்து  லவனீங்கறளயும் பவளிப் டுத்ைினார். 
அவை வநரத்ைில், அவர் ைனது சுய நடத்றை மூல ாக,  லவனீங்கள் இல்லாை 
 ாறைறயச் சுட்டிக்காட்டினார். 

" னிை உடலில்  ரிபூரை ைன்ற  என் து  ரிபூரைத்ைின் ஒவ்பவாரு 
அம்ெத்ைிலும் முழுற யானது" என்று காலம் விளக்குகிைது. " ரிபூரைத்துவம் 
ஒரு  ரிபூரை இறை  னிைறன, ஒரு துப்புரவாளரின்  ைிறயச் பெய்யும் டி 
நிர்ப் ந்ைப்  டுத்ைினால், அந்ைப்  ைியில் ஈடு டும் வவறளயில்  ரிபூரைத்துவம் 
 ரிபூரை ாக பவளிப் டும். அவை வ ால், ஒரு அரெனின்  ாகத்றைச் 
பெய்யும்வ ாது,  ரிபூரைத்துவம் முழுற யாக பவளிப் டும். இந்ை வழியில், ஒரு 
ஆைரவற்ைவராக, விசுவாெமுள்ள  னிைராக, கயவனாக, வ ாக்கிரியாக இது 
வ ான்ை  லராக அறனத்து அம்ெங்களில்,  ரிபூரை இறைவன்  ரிபூரைத்றை 
பவளிப் டுத்துகிைார். ஒரு  ாவியின்  ாத்ைிரத்ைில் நடிப் ைில் எவ்வளவு 
 ரிபூரைம் அடங்கி உள்ளவைா அவை அளவில் ஒரு  ரவைெியாக நடிப் ைிலும் 
உள்ளது. 

"இந்ைப் புது வாழ்வின் காலகட்டத்ைில், குருநாைராக இருந்ை  ா ா ஒரு 
முழுநிறை  க்ைராக  ாறும் அவ்வவறளயில், அவரது பைய்வகீ உைர்வு, அந்ைப் 
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 ாகத்றை முழுற யாக பவளிப் டுத்ைியது. ஒவ்பவாரு அடியிலும் வைாழர்களின் 
குறை ாடுகறள முைியடித்து, ப ஹர்  ா ா அவர்கறள ‘அபூரை’  ரிபூரைம் 
எனும் ஊடகம் வழியாக,  ரிபூரை நிறலக்கு அறழத்துச் பென்ைார்!" 

அவர்களின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு  ா ா கூைினார், "கழுகதகளுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்  மதாககதான் நம்கெ இவ்வளவு தூரம் மகாண்டு வந்தது, 

ஆனால் இந்த பங்களாகவ இலவெொகப் பயன்படுத்த வழிமெய்த  ாக் ர் 
நாத்தின் மெயல், கழுகதகளுக்கான மதாகககய ஓரளவு ஈடுகட்  உதவியாக 
இருந்தது.  

“இந்த டெெிப்பு ரூ 200 ெற்றும் ககயிருப்புத் மதாககயான ரூ 500 - 

மொத்தம் ரூ 700 - இந்தப் பணத்தில் முடிந்தால் இரண்டு ொடுககளயும் 
இரண்டு கழுகதககளயும் வாங்குவதற்காக  ாக் ர் நாத்துக்கு ஏற்கனடவ 
வழங்கப்பட்டுள்ளது; இவற்ைில் இரண்டு கழுகதகள் ெிகவும் அவெியம். 
ஏடதனும் ூடடுதல் மதாகக டதகவப்பட் ால்,  ாக் ர் நாத் தனது மொந்த 
பணத்திலிருந்து தானொக வழங்கடவண்டும்." 

இரண்டு  ருத்துவர்களின் குடும் த்ைினரிட ிருந்தும் ப ைப் ட்ட  ைிய 
உைவு இன்சுறவ ிக்கைாக இருந்ைது, வ லும்  ா ா குைிப் ிட்டார், "அவர்கள் 
தங்கள் அன்பிலும் பக்தியிலும் எல்கலகய ெீறுகின்ைனர்." 

அன்று  ைியம்  ா ா, ப ல்காவ் ில் ஆறடகள் வாங்குவைற்காக 
ஒதுக்கிறவக்கப் ட்ட  ைத்றை ஒவ்பவாரு வைாழருக்கும் வழங்கி, விளக்கினார், 

"உங்கள் ஒவ்மவாருவருக்கும் காலணிகள் ெற்றும் பிை ெிைிய ெிைிய டதகவப் 
மபாருட்கள் வாங்க பதினான்கு ரூபாயும், ககயுகைகளுக்கு ஐந்து ரூபாயும் 
வழங்கப்படும். காக்காவி ம் உள்ளப் பணத்திலிருந்து பருத்தி ொக்மகட்டுகள் 
ெற்றும் டதாள் துண்டுகள் வாங்கப்படும்... 

"டதாழர்கள் இந்தத் மதாகககயச் மெலவு மெய்ய ெட்டுடெ 
பணத்கதத் மதா  முடியும், அதிலிருந்து எதுவும் டெெிக்கப்ப க்ூட ாது; 

ஏடதனும் எஞ்ெியிருந்தால், அகதப் பிச்கெக்காரர்களுக்குக் மகாடுக்க 
டவண்டும்; இந்தத் மதாககயிலிருந்து, நீங்கள் டவறு எதற்காகவும் ஒரு நயா 
கபொ ூட , டதநீர், மவற்ைிகல டபான்ைவற்கை வாங்கச் மெலவி  
டவண் ாம்… ககயுகைகள் வாங்க டவண்டியது கட் ாயொகும்; இந்தப் 
மபாருள்களிலிருந்து டெெிக்கப்படும் எந்தச் ெிைிய மதாகககயயும் டவறு 
எந்தப் மபாருகளயும் வாங்க பயன்படுத்தலாம்." 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "இன்ைிலிருந்து அதிக கவனொக 
இருங்கள். இனி நான் தவறுககளத் திருத்த உதவொட்ட ன். நீங்கள் 
எச்ெரிக்ககயாகவும், விழிப்பு னும் இல்லாவிடில் உங்களுக்கு அழிவு 
காலம்தான். நான் எனது ெனநிகலகயத் தக்க கவத்துக் மகாள்ள 
முயற்ெிக்கிடைன். நான் டதால்வியுற்ைால், என்னி ம் ஒரு தகலெிைந்த 
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பரிகாரம் உள்ளது." இவ்வாறு ஒவ்பவாருவருக்கும் ஆறடகள் வாங்குவைற்கான 
ஏற் ாடுகள் கறடெியாக நடந்து பகாண்டிருந்ைறைத் பைாடர்ந்து, வைாழர்களுக்கு, 

குளிரிலிருந்து  ாதுகாக்கப் டுவவாம் என்ை நம் ிக்றக  ிைந்ைது. 

எரச், விஷ்ணு இருவரும் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து காைா ல் வ ான 
ப ட்டி உட் ட அறனத்து ொ ான்கறளயும் எடுத்து வந்ைனர். வைாழர்கள் ஐந்து 
நாட்களுக்கு முன்பு ப ல்காவ் ிலிருந்து புைப் ட்டவ ாது அவர்கள் அைிந்ைிருந்ை 
அவை ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைனர். ப ட்டிறயத் ைிரும் ப் ப ற்ைதும், அவர்கள் 
உறடகறள  ாற்ைி, ைங்கள் ைனிப் ட்ட விஷயங்கறள கவனித்ைனர். ப ரிய 
வடீாக இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா ஆண்கறள வராந்ைாவில் முகா ிடும் டி 
கட்டறளயிட்டார், இைனால் அவர்கள் 'அரண் றனயில்  ிச்றெக்காரர்கள்' வ ால 
வாழ்ந்து வந்ைனர். 

ப னாரஸில் அடுத்ை இரண்டு வாரங்களுக்கான கால அட்டவறைறய 
 ா ா விளக்கினார்: 

தனிப்பட்  பொர் டவகலகளுக்காக, நீங்கள் நவம்பர் 21 முதல் 23ஆம் 
டததி வகர, இரண்டு நாட்களும் உட்ப , பயன்படுத்திக் மகாள்ளலாம். 18, 19, 20 
ஆகிய மூன்று டததிகளில் ெகலத்மதா ர்கள் ெற்றும் நககரச் சுற்ைிப் பார்க்க 
டவண்டும். மூன்று நாட்களும் வழிகாட்டியாக ெதாஷிவ் நான்கு டபர் 
அ ங்கிய டதாழர்கள் குழுவு ன் மெல்ல டவண்டும். 

நானும் மபண் டதாழர்களும் 26, 27, 28, 29 டததிகளில் கபதூல், காக்கா, 

ெதாஷிவ் ஆகிடயாரு ன் அந்த இ ங்ககளப் பார்கவயி ச் மெல்டவாம். 
நவம்பர் 20ஆம் நாள்,  ாக் ர்  ான், ொரநாத் மென்று அங்குள்ள 

பங்களாகவப் பார்த்து, லங்டகாட்டி-வாழ்க்ககப் பயிற்ெிக்காக, அங்குப் பத்து 
நாட்கள் தங்குவதற்கான நக முகை ொத்தியக்ூடறுகள் குைித்து, தனது 
கருத்கதத் மதரிவிக்க உள்ளார். 

24 ெற்றும் 25ஆம் டததிகளில் தினமும் காகல பத்து ெணிக்கு,  ாக் ர் 
நாத் ெற்றும்  ாக் ர் கடரயின் இல்லங்களுக்கு நான் ெில டதாழர்களு ன் 
மென்று, யாெித்து தானம் வாங்குவதன் மூலம், மபனாரஸில் தானம் வாங்கும் 
பயிற்ெி அைிமுகப்படுத்தப்படும். கடரயின் குடும்பத்தினர் நவம்பர் 25ஆம் டததி 
நாத்தின் இல்லத்தில் தயாராக இருக்க டவண்டும், ஏமனனில் அவர் 
தங்கியிருக்கும் பல்ககலக்கழகம் வகர என்னால் மெல்ல முடியாது. 

நவம்பர் 26, 27, 28, 29 ெற்றும் 30 ஆகிய டததிகளில் டதாழர்கள் 
டொடியாகச் மென்று யாெிக்க டவண்டும். எப்படி யாெிப்பது, என்ன டபசுவது 
என்பது குைித்து வரும் 20ஆம் நாள் விளக்கெளிக்கப்படும். 

பொரிலிருந்து தனிப்பட்  மபாருட்கள் வாங்குவதற்காக, நாகள (18ம் 
டததி) ெதியம் முதல், ொகல 5:00 ெணி வகர மவளிடய மெல்லலாம். 
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நவம் ர் 18 முைல் 30 வறரயிலான பெயல் ாடுகளின்  ட்டியறல, 

வைைிகள்  ற்றும் ெரியான வநரங்களுடன் ையாரிக்கு ாறு  ா ா, டாக்டர் கனி, ஆைி 
ஆகிவயாருக்கு அைிவுறுத்ைினார். அனு ைிக்கப் ட்ட டி, நான்கு வ ர் பகாண்ட 
குழுக்களாக, வைாழர்கள் கங்றக நைிக்கறரயில் அற ந்ை  றலத்பைாடர்களுக்குச் 
பென்ைனர். ப ண்டு,  ைி இருவரும் காய்ச்ெலால்  ாைிக்கப் ட்டைால், டாக்டர்கள் 
ெிகிச்றெ அளித்ைனர். 

ைினமும்  ாறலயில்  ா ா, கனியுடன் உலாவச் பெல்வது வழக்கம். 
நறகச்சுறவயாக,  ா ா, கனியிடம் ஒவ்பவாரு நாளும் காறலயில் ‘பட் ான்-
ஃடபஷன்’ என்று வாழ்த்து கூைி அறழக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார், ஆனால் 
பொற்களில் ெிைிது  ாற்ைம் பெய்து, "ஸ்தட ொடஷ, கவ்ர்டதொடஷ, டொட , 

 க்ட , குஷ்ஹடல, கடலொடஷ, ஸலாடெ" என்று கூறு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். 

 ா ா, டாக்டர் நீலுறவ, அவரது கருப்பு நிைத்ைால் ‘நீக்வரா’ அல்லது 
‘பிளாக் ம வில்’ என்று வகலி பெய்வதுண்டு; அறைக் வகட்டு டாக்டர் நீலு 
ெஞ்ெல றடந்ைால்  ா ா வ லும்  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்துவதும்,  ிை 
வநரங்களில்,  ா ா அவறர அன்புடன் ‘காலா டதவா’ (கருப்பு பைய்வம்) என்று 
அறழப் றையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார். 

ஒவ்பவாரு இரவும் ஓய்வு ப றுவைற்கு முன்னர், உருது ப ாழியில் 
இந்ை வரிகறளப்  ாடு ாறு  ா ா, டாக்டர் கனியிடம் கூைினார்: 
 பகழய வாழ்க்கக மவவ்டவறு வழிகளில் க ந்துவிட் து; 

 இன்றும் அதுடபாலடவ எப்படிடயா கழிந்துவிட் து; 

 நாகள என்ன ந க்குமென்று - யார் கவகலப்படுவது! 
ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா இந்ைப்  ிரார்த்ைறனறய வைாழர்களுக்கு வழங்கி 

அவர்களிடம் எடுத்துறரக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார்:    

 நான் உ ல் அல்ல, நான் ெனம் அல்ல; 

நான் இதுவல்ல, நான் அதுவல்ல.    

 நான் அந்த ெத்தியத்தின் வாழும் மபாய்யன்ைி டவைில்கல; 

 டெலும், மபாய் இைந்தாலன்ைி, உண்கெகய அைிய முடிவதில்கல. 

1949 நவம் ர் 18 பவள்ளிக்கிழற ,  ங்களாவின் உரிற யாளர் 
வைாட்டக்காரருடன் வைாட்டத்ைில் நடந்து பெல்வறை கவனித்ை  ா ா, 

அைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைினார். அவர் அங்குத் ைங்கியிருக்கும் காலத்ைில் 
எவரும் அப் குைிக்குள் நுறழயக் கூடாது என் து அவரது உத்ைரவு. 
 ஆைி, எரச் ஆகிவயார் மூல ாக, அவர் உடனடியாக பவளிவயறு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

பெய்ைிறய வழங்கியதும், உரிற யாளர் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "இது 
எனது ைவறு, இைற்காக என்றன  ன்னிக்க வவண்டும், நான் இந்ைக் 
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கட்டறளகறள அைிவவன், ஆனால் வைாட்டத்ைில்  ிரவவெிப் து கீழ்ப் டியாற  
என்று நான் நிறனக்கவில்றல. உண்ற யாக, உங்கள் வெைிகறளக் கருத்ைில் 
பகாண்டு, நான் வைாட்டத்றைப்  ார்றவயிட  ட்டுவ  வந்வைன்” என்ைார். 

அவருக்கு எதுவும் வைறவயில்றல என்ை  ட்ெத்ைில், அந்ை ந ர்  ீண்டும் 
நுறழய  ாட்வடன் என்று உறுைியளித்து, அற ைியாக பவளிவயைினார். 
இருப் ினும், அவரது அைிவுறுத்ைல்கள் ெரியாக நிறைவவற்ைப் டவில்றல என்று 
 ா ா, டாக்டர் நாத்ைிடம் பைரிவித்ைார், வ லும் அவர்  ா ா ைங்கியிருக்கும் 
வவறளயில்  ங்களாவின் வைாட்டத்ைில் இனி ஒருவ ாதும் நுறழய  ாட்டார் 
என்ை உறுைிப ாழிறயக் வகாரி உரிற யாளறர ெந்ைிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

அடுத்ை நாள், ப னாரஸிலிருந்து வ ற்பகாள்ளவிருந்ை கால் நறடப் 
 யைம்  ற்ைி ஒரு விவாைம் நடந்ைது. ப ண்டு, எரச் இருவரும் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டனர்: "கூண்டுவண்டிறய, ப ண் வைாழர்களுக்காகவும்,  ா ாவின் 
ப ாருட்கறள றவக்கவும்  யன் டுத்ை வவண்டும். அறனத்து வைாழர்களின் 
ொ ான்கறளயும் ஒரு  ாட்டு வண்டியில் குவிக்க முடியாது - அைற்கு நான்கு 
வண்டிகள் வைறவப் டும்." 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா, "டிெம்பர் இறுதிக்குள், ஏைக்குகைய 50 ெதவதீ 
ொொன்கள் தரீ்ந்துவிடும். உலர்ந்த உணவுப் மபாருட்களின் ககயிருப்பு, 

உணவுக்காக யாெிக்கும் பயிற்ெிக் காலத்துக்கானது; அது டிெம்பர் 31ஆம் 
டததியு ன் முடிவக யும். ெனவரி 1 முதல் யாெித்து அக யப்மபறுவகதக் 
மகாண்டு வாழப்டபாகிடைாம். நம்ெி ம் பணமும் இருக்காது; புது வாழ்வின் 
நிபந்தகனகளின்படி, அவெரகாலத்தில் நம்கெப் பாதுகாக்க எதுவும் 
இருக்காது!" 

அவர்களின் அறனத்து ெரக்கு சுற கறளயும் ெ ாளிக்க, ஆைி ஒட்டக 
வண்டிறயப்  ரிந்துறரத்ைதும்,  ா ா  ைிலளித்ைார், "நானும் வண்டி இல்லாெல் 
ஒட் கங்ககளப் பயன்படுத்த நிகனத்டதன்.” அறனவரும் ஆைி கூைியறை 
ஆைரித்ைனர்,  ா ா, ஆைியின் ெ வயாஜிை புத்ைிறயப்  ாராட்டினார். 

ப ர்ெியாவில் என்னிடம் ஒட்டகங்கள் இருந்ைன; என்னால் ஒட்டக 
வண்டி ஓட்ட முடியும்" என்று ற தூல் இறடவய ப ாழிந்ைார். 

டாக்டர் டான் உடவன, "நான் ஸஹாரா  ாறலவனத்ைில் ஒட்டகங்களில் 
ெவாரி பெய்துள்வளன், எனக்கும் அவற்ைில் ெிைிைளவு அனு வம் உள்ளது" 
என்ைார். 

இந்ை விவாைம், ஆைி, எரச் இருவர் மூல ாக,  ா ா, கீழ்வரும் பெய்ைிறய 
டாக்டர் நாத்துக்கு அனுப் ிறவக்க வழிவகுத்ைது:  

 (விலங்குகளின் தவீனத்திற்காக, காக்காவி ம் ககயிருப்புத் 
மதாககயான ரூ 3,000லிருந்து)  ாக் ர் நாத் டெலும் ரூ 1,000 மபறுவார்; அந்தப் 
பணத்தில் நல்ல ஒட் கமும், வண்டியும் வாங்க டவண்டும். இந்தத் 
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மதாகககயயும் டெர்த்து,  ாக் ர் நாத்தின் ககவெம் இப்டபாது ரூ 1,700 
உள்ளது. இகதப் பயன்படுத்தி அவர் ஒரு ஒட் கம், வண்டி, இரண்டு 
கழுகதகள் ெற்றும் டபாதுொன பணம் இருந்தால் இரண்டு ொடுககளயும் 
வாங்க டவண்டும். டெலும் டதகவப்பட் ால்,  ாக் ர் நாத் தனது மொந்த 
பணத்திலிருந்து தானொகச் மெலுத்த டவண்டும். 

டாக்டர் நாத் எல்லாவற்றையும் ஏற் ாடு பெய்வைாக உறுைியளித்ைார் 
(ஒரு வாரத்ைில் ஒட்டகம்  ற்றும் வண்டிறய வாங்கினார்), ஆனால்  ாடுகள் 
வாங்குவறை ஏன் றகவிட வவண்டும் என்று ைனக்குப் புரியவில்றல என்று 
கூைினார். ஏவைனும் குறை ாடுகள் இருந்ைால், அவர் ைான ாக வழங்குவைன் 
மூலம்  ீைிப் ைத்றை பெலுத்ை முடியும் என்ைார். 

ப னாரஸில் வாழும்  ஸ்துகள்  ற்றும் துைவிகறளப்  ற்ைிய 
ைகவல்கறள வெகரிக்கு ாறு  ா ா, ற தூல்,  ா ாைாஸ் இருவருக்கும் 
அைிவுறுத்ைியவ ாது, ஆைி ெீனியர் குறுக்கிட்டு, "உங்கள்  ஸ்த்  ைி 
முடிந்துவிட்டது என்று நீங்கள் ப ஹரா ாத்ைில் பொன்னரீ்கள். இது என்ன புைிய 
 ஸ்த்  ைி?" என  ா ாவிடம் வினவினார். 

 ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார், "உங்களுக்குக் குன்ைிய நிகனவுகடள 
உள்ளன. மபல்காவ்ெில் இது மதா ர்பாக நான் ஏற்கனடவ ூடைியது 
உங்களுக்கு நிகனவில் இல்கல, நீங்கள் அகதப் புரிந்து மகாள்ளவுெில்கல." 
 ாக் ர் கனி தனது நாட்குைிப்பிலிருந்து இது ெம்பந்தொன குைிப்புககளக் 
கண்டுபிடித்து அகனவர் முன்னிகலயிலும் வாெிக்கும்படி 
டகட்டுக்மகாள்ளப்பட் ார்: "நான் ெஸ்துககளப் பார்க்கப் டபாகலாம்… 
உங்ககளயும் ெஸ்துகள், துைவிகள், ொது, ென்னியாெிககளப் பார்க்கச் 
மொல்லலாம்." 

 ா ா பைாடர்ந்து விளக்கினார்: 
பகழய வாழ்க்ககயின் ெஸ்துகளு னான ெிகப்மபரிய மெயல்பாடு 

எனக்கு பிரத்திடயகொக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஆனால் இனிடெல் 
இந்தப் பணி உங்கள் அகனவருக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். 
நான் கனியி ம் ஒரு ெஸ்தின் மூட்டுககள ெஸாஜ் மெய்யும்படி டகட்கலாம் 
அல்லது அவருக்கு உணவளிக்க விஷ்ணுவி ம் ூடைலாம். இனிடெல் 
ெஸ்துகள், துைவிகள் ெற்றும் ொதுக்களின் பணி, க ந்த காலத்தில் 
இருந்தகத வி  முற்ைிலும் ொறுபட் தாக இருக்கும். நான் உங்ககள 
அவர்களுக்குச் டெகவ மெய்ய அனுெதிக்கலாம், அல்லது உங்கள் 
முன்னிகலயில் நாடன அவர்களுக்கு டெகவ மெய்யலாம், இது முன் 
எப்டபாதும் இல்லாதது. உங்கள் அல்லது பிைர் முன்னிகலயில் நான் 
என்கன அவொனத்திற்குள்ளாக்கக் ூடடும், அது உங்கள் அகனவகரயும் 
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அதிர்ச்ெியக யச் மெய்யும். எனடவ, எனது முற்ைிலும் ொறுபட்  
பணிகளுக்காக ெஸ்துகள், ொதுக்கள் ெற்றும் துைவிகள் எனக்குத் டதகவ. 

இந்தப் புது வாழ்வில், நான் உங்கள் அகனவருக்கும் ெெொன 
நிகலயில் இருக்கிடைன். நீங்கள் ொதாரணொனவர் என்ைால், நான் 
உங்களு ன் ொதாரணொனவன். நீங்கள் எந்த வககயிலும் 
ெிைப்பானவராகடவா அல்லது அொதாரணொனவராகடவா இருந்தால், 

நானும் ெிைப்பானவனாகவும் அொதாரணொனவனாகவும் இருக்கிடைன். 
நீங்கள் ஒன்று என்ைால், நானும் ஒன்று. எனடவ, இப்டபாது, ெஸ்துகள், 

ொதுக்கள், டயாகிகள் ெற்றும் துைவிகள் மதா ர்பாக, நான் உங்ககளப் 
டபாலடவ அடத நிகலயில் இருக்கிடைன். 

கபதூல் இகதப் புரிந்து மகாள்ளவில்கல என்ைால், அவர் என்கனக் 
குழப்பத்தில் ஆழ்த்துவார். க வுளின் நிெித்தம், நீங்கள் மொன்னகதச் 
மெய்யுங்கள், உங்கள் பகழய பழக்கங்ககளக் ககவிடுங்கள்! 

( ா ா,  ஸ்துகறளப்  ற்ைிய ைகவல்கறளச் வெகரிக்க  ா ாைாஸுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார், வ லும், ற தூல்  றழய  ற்றும் புைிய  ஸ்துகறளக் குைித்து 
அவறர ஆயத்ைப் டுத்ைத் பைாடங்கினார். இது ற தூலின் ‘ றழய  ழக்கம்’ 
என்று  ா ா குைிப் ிட்டார்.) 

1949 நவம் ர் 20 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் 
இருந்ை  ா ா, உருது ப ாழியில் டாக்டர் கனிக்கு இந்ை ஈரடிக்கவிறைறய 
எடுத்துறரத்ைார்:        

 நெது ஆதரவற்ை நிகல இன்று கதரியத்கதத் தந்தது நெக்கு, 

இத்தகன வரு ங்களாகத் தாகொக நாம் இருந்டதாம் எதற்கு! 
"நாம் அகனவரும் மபருகெயு னும், நம்கெப் பற்ைி ஏற்கத்தக்க 

முகாந்திரத்து ன் டபெக்ூடடிய நாள் விகரவில் வர டவண்டும்" என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

 ா ா அவர்கள் உைவுக்காக யாெிப் றைக் குைிக்கும் வறகயில் 
நி ந்ைறனகறள விளக்கினார்: 

மபனாரஸிலிருந்து மதா ங்கி, யாெிப்பது என்பது இயற்ககயாகடவ 
நிகழும். மபனாரஸில் பயிற்ெி டநாக்கங்களுக்காக, நம்ெி ம் ஒரு குைிப்பிட்  
முகை இருக்க டவண்டும். இது டபான்ை வழிமுகை வதீிகளில் எல்லா 
வககயிலும் மபாருந்தும் என்று அர்த்தெல்ல. 

எனடவ, மபனாரஸில் உணவுக்காக யாெிப்பதற்கு, பின்வரும் 
முன்நிபந்தகனககளக் கக ப்பிடிக்க டவண்டும்: 

1) காலணிககளத் தவிர்க்கவும்  

2) டெல் அங்கி (கணுக்கால் வறர நீள ானது) 
3) பரந்த பித்தகள பாத்திரம் (ஏற்கனவவ வழங்கப் ட்ட  ித்ைறள வட்டில்) 



141 
 

4) டதாள் கப ( ல்வவறு வறகயான பராட்டிகள், ைானியங்கள் அல்லது 
உலர்ந்ை  ற்றும் ெற க்கப் டாை எறையும் றவப் ைற்கு அறைகளுடன் 
கூடியது) 
பொரில் தனிப்பட்  மபாருட்ககள வாங்கும் டவகளயில் 

மபண்ககளத் மதா டவா, அவர்களி ம் டபெடவா ூட ாது என்று ஏற்கனடவ 
ூடைியுள்டளன். உணவுக்காக யாெிக்கும் டவகளயிலும் மபண்ககளத் 
மதா ாதீர்கள்; ஆனால் நீங்கள் ஆண், மபண் இருவரி மும் தானம் 
டகட்கலாம், அகத ஏற்றுக்மகாள்ளலாம். 

உணவுக்காக யாெிக்கும் டவகளயில், மபண்களி ம், ‘தாடய, அன்பு ன் 
தானம் மெய்யுங்கள்’ என்று டகட்க டவண்டும். டெலும் ஆண்களி ம், 

‘ெடகாதரடர, தானம் மெய்யுங்கள்’ என்று டகளுங்கள். 
நீங்கள் தானத்கதப் மபற்றுக்மகாண் தும் - தரம், அளவு, ெகெத்தது, 

ெகெக்காதது - எதுவாக இருந்தாலும் உ னடியாக அங்கிருந்து மவளிடயைி, 
அகத என் முன் கவக்கவும். ஒரு குைிப்பிட்  வடீ்டு வாெலில் தானம் 
வழங்கப்ப ாவிடில், உ னடியாக அடுத்த வாெலுக்கும் மதா ர்ந்து அடுத்த 
வாெலுக்கும் மெல்லுங்கள். 

நீலு (இந்து) முகெதியர் வாழும் பகுதிகளிலும், கனி (முஸ்லீம்) 
இந்துக்கள் வாழும் பகுதிகளிலும் உணவுக்காக யாெிக்க டவண்டும். பித்தகள 
பாத்திரத்தில் ெகெத்த உணவும், ெகெக்கப்ப ாத ெற்றும் பச்கெ காய்கைி 
டபான்ை உணகவத் டதாள் கபயிலும் கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். மபனாரஸில், 

தி  உணவு, ெகெக்கப்ப ாத ெற்றும் திரவ உணவு தவிர டவறு எகதயும் 
ஏற்றுக்மகாள்ள டவண் ாம். 

இனிப்புப் பண் ங்கள் விற்பகனயாகும் கக களுக்கு 
டவண்டுமென்டை மெல்ல டவண் ாம். கக களிடலா, உணவு தயார் மெய்யும் 
இ ங்களிடலா தானம் டகட்க டவண் ாம். ொைாக, தனியார் குடியிருப்புகள் 
ெற்றும் இல்லங்களுக்குச் மெல்லுங்கள். டெலும், மதாண்டு நிறுவனங்கள் 
டபான்ை வழக்கொக தானம் வழங்கப்படும் இ ங்களுக்குச் மெல்லாதீர்கள் - 
தனிப்பட்  இ ங்களுக்கு ெட்டுடெ மெல்லுங்கள். பரிச்ெயொனவர்களின் 
இல்லங்களுக்குச் மெல்ல டவண் ாம். 

இருவர் டொடியாக இகணந்து மென்று, இருவரும் தானத்கதப் 
மபற்றுக்மகாண்  அடுத்த கணடெ திரும்பிவி  டவண்டும். பாராட்டு அல்லது 
ெரியாகத மெலுத்தப்பட் ால், பணிவு ன் அகதத் திருப்பித் தாருங்கள், 

மெயலுக்டகற்ை மெயல். ஒருவருக்கு ெினம் அல்லது ெனக்கலக்கம் 
விகளவிக்கும் எகதயும் ூடைவும், மெய்யவும் டவண் ாம், நீங்களும் அதற்கு 
ஆளாக டவண் ாம். நீலுகவ ஒரு முஸல்ொன் அவொனப்படுத்தினால், 

டகாபத்கத மவளிப்படுத்தாெல் டவறு வடீ்டிற்குச் மென்றுவிடுங்கள். ெிகவும் 
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டொெொன ஆத்திரமூட்டும் சூழ்நிகலயிலும் டகாபத்கத 
மவளிப்படுத்தாதீர்கள். 

ொகல ஏழு ெணிக்குள் எந்த தானமும் மபைவில்கல என்ைால், 

நீங்கள் திரும்பி வரலாம். 
நிர்ணயிக்கப்பட்  நாட்களில் தினமும் காகல பத்து ெணிக்குச் 

மென்றுவிடுங்கள். எவடரனும் தானியங்கள் அல்லது உணவுப் 
மபாருட்களு ன் உங்கள் பாத்திரத்தில் நாணயத்கதயும் டெர்த்து 
வழங்குவகத நீங்கள் கவனிக்க டநர்ந்தால், நாணயத்கதத் திரும்பப் 
மபறுொறு தானம் வழங்குபவரி ம் டகட்டுக்மகாள்ளுங்கள்; அவர் அகதத் 
திரும்பப் மபை ெறுத்தால், பாத்திரம் அல்லது கபயிலிருந்து மகாடுக்கப்பட்  
அகனத்கதயும் அங்டகடய திரும்பக் மகாடுத்துவிடுங்கள். உணவுப் 
மபாருட்களு ன் நாணயம் இருப்பது பற்ைி உங்களுக்குத் மதரியாவிடில், அது 
உங்கள் தவறு அல்ல. 

மவளிடய யாெிக்கும்டபாது புககபிடிக்காதீர்கள். டெலங்கியின் கீழ் 
ஓர் உள்ளாக  அணிந்து மகாள்ளுங்கள். பித்தகள பாத்திரத்கத 
தூய்கெயாக கவக்கவும், நானும் அதிலிருந்து ெகெத்த உணகவ 
உண்ணுடவன். தானத்கத ஒரு வடீு அல்லது குடியிருப்பின் வாெலில் மபை 
டவண்டும்; மபற்றுக் மகாண் தும், ூடப்பிய கககளு ன் நன்ைியும் 
வணக்கமும் மெலுத்திவிட்டுப் புைப்படுங்கள். இகவ அகனத்தும் 
மபனாரஸில் உணவுக்காக யாெிக்கும் முக்கியொன பயிற்ெி முகைகள். 

டெலும், உணவுக்காக யாெிக்கும் வாழ்க்கககய ஒரு 
திருநங்ககயி ம் மதா ங்காதரீ்கள் - அது ெங்களகரொனதாக இருக்காது; 

ெனவரி 1ஆம் நாளுக்குப் பின்னர், அது ஒரு மபாருட் ல்ல. 

அன்று  ைியம்  ா ா, விஷ்ணு, ெைாஷிவ் இருவரிடமும் இந்து 
 ஞ்ொங்கத்றைப்  ார்த்து, 1950ஆம் ஆண்டு ஹரித்வாரில் நறடப ைவிருந்ை 
கும் வ ளாவின் ஒரு  ாை விழா காலத்ைின் முக்கிய ான வைைிகறளத் 
பைரிவிக்கும் டி வகட்டுக்பகாண்டார். குைிப் ிடத்ைக்க வைைிகள் ஏப்ரல் 2, 13  ற்றும் 
17 ஆகும்.  ா ா  ல நாட்கள் ைங்க விரும் ியைால், ப ாருத்ை ான 
 ங்களாக்கறளப்  ார்றவயிட டாக்டர் டான் அவை நாளில் ொரநாத்துக்கு 
அனுப் ப் ட்டார். 

ஏற்கனவவ  ா ா ைீர் ானித்து, அனு ைித்ைற்கு இைங்க, அடுத்ை மூன்று 
நாட்களில், வைாழர்கள் ைங்கள் ைனிப் ட்ட வைறவப்ப ாருட்களான வொப்பு, 

 ற் றெ, வரெர்கள் வ ான்ைவற்றை வாங்க  ஜாருக்குச் பென்ைனர். காக்கா, 

குஸ்ைாஜி, ப ண்டு ஆகிவயார்  ா ாவுடன் இருந்ைைால் அவர்களுக்குத் 
வைறவயானவற்றை ஆைியும் விஷ்ணுவும் வாங்கி வந்ைனர். எரச், ப ண் 
வைாழர்களுக்குத் வைறவயான ப ாருட்கறள வாங்கினார். 
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1949, நவம் ர் 22  ாறல, டாக்டர் கனி, ெக வைாழர்களிடம் கிண்டலான 
 ாைியில் வகலி பெய்ைார்: "புது வாழ்வின் அர்த்ைம் இதுைான்: வழக்க ாகச் 
பெய்யும் அறனத்றையும் வழக்கத்ைிற்கு  ாைான, எைிர் ாராை வநரங்களில் 
பெய்வது; ெிர ங்கள் எதுவும் இல்லாை இடத்ைில் ெிர த்றை உருவாக்குவது; 

சுமூக ான சூழ்நிறலயிலும் முட்டாள்ைன ாக ஏவைனும் ஒன்றைச் பெய்வது - 
இதுவ ான்ை அறனத்து விஷயங்களாலும் உருவாக்கப் ட்டு, 

அறழக்கப் டுவதுைான் ந து புது வாழ்வு!" 
 ா ா, ைற்பெயலாக அந்ைக் கருத்துக்கறளக் வகட்டு, கனியிடம் விளக்கம் 

வகட்டார். கனி விரிவாக விளக்கினார்: "வைனரீ் அருந்தும் வநரத்றைப்  ாருங்கள், 

ஒன்றுக்கும் ஒவ்வாை காறல 5:00  ைி! அைிகாறலயில் கடவுளுக்பகன ஆரத்ைி, 
பூறஜ, கஸ்ைி-ஸத்ரா,  ிரார்த்ைறன வ ான்ை எந்ை  ை வழி ாட்டு 
ெம் ிரைாயங்களும் இல்றல; இருந்தும், கடவுளுக்கும் பவறுப்பூட்டும் இந்ை 
வ ாெ ான, கடும் குளிரில், நாம் காறல 4:30  ைிக்கு, ஒரு வகாப்ற  வைநீர் 
 ற்றும் ஒரு ெப் ாத்ைிக்காக (அதுவும் இருந்ைால்!) இந்ைக் குளிறர  ன ார 
அனு விக்கும் இன் த்ைிற்காக,  டுக்றகயிலிருந்து  ரிைா  ாக, முணுமுணுத்து, 

நடுங்கி, ெிணுங்கி, இரு ிக்பகாண்வட பவளிவய வர வவண்டியுள்ளது; உண்ற யில் 
பொல்லப்வ ானால், அறை 'வொகத் வைநீர்' என்று அறழக்க வவண்டும்!" 

டாக்டர் கனியின் கருத்துக்கள் ஆண் வைாழர்களிட ிருந்து  னம் 
நிறைந்ை ெிரிப்ற  வரவறழத்ைன;  ா ாவும் அறைக்வகட்டு  கிழ்ந்ைது வ ாலத் 
வைான்ைியது. ஆனால் இரவு வைக்கத்துடன் விறடப றும் வ ாது, அவர் 
எைிர் ாராை விை ாக, ற தூல்  க்கம் ைிரும் ி, "நாகள காகல, 4:45 ெணிக்கு, 

பதிகனந்து நிெி ங்களுக்கு முன்னதாக டதநீர் வழங்கப்ப  டவண்டும்" என்று 
உத்ைரவிட்டார். 

 றுநாள் காறல வவறளயில்,  ா ா  ீண்டும் வைனரீ் அருந்துவைற்கு 
ஒவ்வாை வநரத்றைப்  ற்ைி கனி கூைியறைக் குைிப் ிட்டு, அறனவறரயும் 
ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைினார். “நான் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்கல. கனியின் 
கருத்துக்கு, நீங்கள் ெிரிப்பு ஆரவாரத்து ன் அளித்த ெகிழ்ச்ெிகரொன ஆதரவு 
அகனத்கதயும் நககச்சுகவயாக எடுத்துக் மகாள்ள டவண்டுொ அல்லது 
நீங்கள் அதில் தீவிரொக இருந்தீர்களா? என்று டகட்கத் தூண்டுகிைது. 

"இகவ அகனத்தும் நககச்சுகவயாக இருந்தால், நான் அந்த 
நககச்சுகவகயப் பாராட் ாெல் இருந்தது தவறு; அவற்கைத் தவீிரொக 
எடுத்து, காகல டதநீர் டதகவயற்ைது, அர்த்தெற்ைது என்று நீங்கள் 
நிகனத்தால், அது விெர்ெனம் ெட்டுெல்ல, புது வாழ்வின் நிபந்தகனககள 
அப்பட் ொக ெீைியதாகக் கருதப்படும்!" 

இந்ை விளக்கத்றைக் வகட்டு வைாழர்கள் அைிர்ச்ெியறடந்ைனர்; இது 
 ா ாவுக்குத் தூக்க ில்லாை இரறவக் பகாடுத்ைது. அவருறடய உத்ைரவுகளில் 
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ெில எப்வ ாதும் எளிைில் புரிந்துபகாள்ள முடியாை வறகயில் இருந்ைாலும், அறவ 
அர்த்ை ற்ைறவ அல்லது வைறவயற்ைறவ எனக் கருைவில்றல என்று அவர்கள் 
அவருக்கு உறுைியளித்ைனர்.  ா ா முந்றைய இரவின் புறனகறைறய, 

நறகச்சுறவயாக நிராகரித்ை  று கைவ   ைற்ைம்  றைந்ைது. 
ஆனால்,  ா ா, வைாழர்களின் எண்ைங்களில் ெந்வைகம் பகாண்டைால், 

 ிராயச்ெித்ை ாக, ெிலறர அறழத்து, ைனது காதுகறளத் ைிருகும் டி 
கட்டறளயிட்டார், அைன்  ிைகு  ா ா கூைினார், "ஒரு தூக்கெில்லாத இரவுக்கு, 

மதளிவான உங்கள் ெனம் ெற்றும் உணர்வுகளால் நான் அக ந்த திருப்தி 
ெிககயானது." 

முழு நிகழ்வுக்கும் காரை ாக இருந்ை டாக்டர் கனி,  ா ாறவ உறைக்க 
உத்ைரவிடப் ட்டார். முைலில், கனி அனு வித்ை கஷ்டங்கள், அவ ானங்கள் 
வ ான்ை அறனத்து உள்ளார்ந்ை உைர்வுகளும் அவருக்குள் நிரம் ி வழிந்ைைால், 

அவர்  ா ாவுக்கு  ிகவும் கடின ான உறைறய வழங்கக்கூடும் எனத் 
வைான்ைியது. ஆனால் அவர்  ா ாவின் அருகில் வந்ைதும், அவறர வலொகத் 
ைட்டினார்.  ா ா அைன் காரைத்றைக் வகட்டார்: "உங்கள் இதயத்தின் 
ஆதங்கத்கத மவளிடய மகாணர்ந்து ஈடுகட்  இது ஒரு ெரியான வாய்ப்பு!" 

உடவன கனி  ைிலளித்ைார், "நானும் அப் டித்ைான் நிறனத்வைன், ஆனால் 
நீங்கள் எனது  ால்ய நண் ர் என் றை நான் நிறனவில் பகாைடிருந்ைைால், நான் 
உங்கறள  ன்னித்துவிட்வடன்." 

1949, நவம் ர் 24 வியாழன் அன்று,  ா ா முைன்முைலாக டாக்டர் நாத்ைின் 
இல்லத்ைிற்கு உைவுக்காக யாெிக்கச் பெல்லவிருந்ைார். அன்று காறல ஏழு 
 ைியளவில் அவர் வைாழர்களிடம் வந்து, அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி சுத்ைம் 
பெய்துவரக் கட்டறளயிட்டார். அவர்கள் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா, ைனது 
றககளால் அவர்களின் கால்கறளத் பைாட்டு,  ின்னர் அவரது பநற்ைிறயத் 
பைாட்டார். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அவர் எடுத்துறரத்ை இந்ைப் 
 ிரார்த்ைறனறய ப ாழியு ாறு டாக்டர் கனியிடம் கூைினார்: 

இன்று, நவம்பர் 24, புது வாழ்வில் எனக்கு ெிகவும் முக்கியொன நாள். 
என்கனயும் எனது ெக டதாழர்ககளயும் தனித்தனியாகடவா அல்லது 
ஒன்ைாகடவா, அவர்கள் ஏடதனும் குற்ைம், குகைபாடுகள், மதரிந்டதா, 

மதரியாெடலா, தனியாக அல்லது ஒன்ைிகணந்து அல்லது 
ஒருவருக்மகாருவர் அல்லது தனிப்பட்  அல்லது ஆட்ொர்பற்ை முகையிடலா, 

டெலும் புதுவாழ்வு மதா ர்பான அல்லது டவறு ஏடதனும் நிபந்தகனககள 
ெீைி, அல்லது காெம், டகாபம், டபராகெ டபான்ை மெயல்பாடுகளுக்கு ஆளாகி, 
அைிந்டதா அைியாெடலா நிகழ்ந்த பகழய வாழ்க்கக ெிந்தகனகள் அல்லது 
ஆகெகள் டபான்ை குற்ைம் குகைபாடுகளுக்கு ஆளாகியிருந்தால் 
ென்னிக்குொறு இரக்கமுள்ள இகைவனி ம் டகட்டுக்மகாள்கிடைன்.  
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வாக்குறுதிககளயும் நிபந்தகனககளயும் 100 ெதவிகிதம் 
கக ப்பிடிக்க எனக்கும் என் டதாழர்களுக்கும் முழு பலத்கத அளிக்க நான் 
க வுளி ம் டகட்டுக்மகாள்கிடைன், ஏமனன்ைால் 1950, ெனவரி 1 முதல் 
எனக்கும் எனது டதாழர்களுக்குெிக டய எந்த ெெரெத்திற்கும் இ ெில்கல 
என்பகத அகனத்தும் அைிந்த இகைவன் அைிவார்.  

எனது டதாழர்கடள, நான் உங்ககள ென்னிக்கிடைன், என்கன 
ென்னிக்கும்படி உங்கள் அகனவகரயும் டகட்டுக்மகாள்கிடைன், டெலும் நம் 
அகனவகரயும் ென்னிக்குொறு க வுளி ம் டகட்டுக்மகாள்கிடைன், மவறும் 
ெம்பிரதாய முகையிலான வார்த்கதகளால் அல்ல, முழு ெனது ன் ென்னிக்க 
டவண்டுகிடைன். 

 ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ை வவறளயில்,  ா ா அற ைியின் ப ாத்ை 
ரூ  ாகத் பைன் ட்டார். அவரது முகம், அன்பு, கருறை  ற்றும்  ன்னிக்கும் 
ைன்ற யால் ஒளிர்ந்ைது. ‘அந்ை வநரத்ைில் அவர் நீைிஸ்ைலத்ைின் அைி ைி வ ாலத் 
வைான்ைினார்’ எனக் காலம்  றைொற்ைியது. "உலகம் முழுவறையும் ைனது 
அரவறைப் ால் சூழ்ந்ை வண்ைம், நித்ைிய ஜவீனில், நீைி ைியான அவர், 

குற்ைவாளி, குற்ைம் அறனத்றையும் ஒன்ைாக  ாவித்து, அவர் ைன்றன 
 ன்னித்துக்பகாண்டிருந்ைார். 

ஆங்கிலம் பைரியாைவர்களுக்காக இந்ைப்  ிரார்த்ைறனறய ஹிந்ைியில் 
ப ாழிப யர்க்கு ாறு கனியிடம் கூைிய  ா ா, அவறரப்  லமுறை  ீண்டும் 
 ீண்டும் வாெிக்கக் வகாரினார். முழு வநரமும்,  ா ா ஆழ்ந்ை கவனத்துடன் 
 ிரார்த்ைறனக்குச் பெவி டுத்ைார். பைாடர்ந்து றெறகயால்  ன்னிப்பு வழங்கி, 
விழா நிறைவுக்கு வந்ைதும்,  ா ா, உைவுக்காக யாெிக்கத் ையாரானார். 

ப ஹர்  ா ா,  ிச்றெக்காரன் வவடத்ைில், டாக்டர் டான், எரச்,  ா ாைாஸ் 
ஆகிவயாருடன் காறல 9:45  ைிக்கு, அறர ற ல் பைாறலவிலற ந்ை டாக்டர் 
நாத்ைின் இல்லத்ைிற்கு நடந்ைார். அவர் ஒரு பவள்றள வ லங்கி 
அைிந்ைிருந்ைார்; அவரது இடது வைாளில் பைாங்கவிடப் ட்ட காவி நிை ற , 

அவரது வலது றகயில்  ரந்ை  ித்ைறள  ாத்ைிரம், அவரது ைறலயில் ஒரு  ச்றெ 
ைறலப் ாறக,  ற்றும் அவரது கால்கள் பவறுற யாக இருந்ைன. ‘ ிர ஞ்ெத்ைின் 
இறைவன் ஒரு  ிச்றெக்காரராக  ாைினார்,’ காலம் விவரித்ைது, "அவறர 
இதுவறர  ார்த்ைிராை, ஆனால் அவரது விருப் ங்கறள நிறைவவற்றும் 
 ாக்கியத்ைில் நன்ைியுடனும்  கிழ்ச்ெியுடனும் இருந்ை ஒரு குடும் த்ைின் 
இல்லத்ைிற்குச் பெல்கிைார்." 

 ா ா, டாக்டர் நாத்ைின் வடீ்டு வாெற் டிறய அறடந்ைவ ாது, முழுக் 
குடும் மும் அவருக்காகக் காத்ைிருந்ைது; அறனவரின் கவனமும் அவரது 
அழகில் ஆழ்ந்ைிருந்ைது. எந்ை விைத்ைிலும் அவருக்கு வைக்கம் பெலுத்ை 
வவண்டாம் -  ரியாறை,  லர்  ாறல அைிவித்ைல் அல்லது றககறளக் 
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கூப்புைல் -  ற்றும் அவரது  ாைங்றளத் பைாடுவதும் ைவிர்க்கப் ட வவண்டும்; 

எந்ைக் வகள்வியும் வகட்கக்கூடாது என்று அவர்கள் முன்வ  எச்ெரிக்கப் ட்டனர். 
அது ஒரு புனிை ான ைருைம். வாெற் டிக்கு பவளிவய  ா ா நின்ைார், 

எரச் "அன்பு ன் தானம் மெய்யுங்கள் ( ிவரம்வஸ  ிக்ஷா ைீஜிவய)" என்ை வரிறய 
 ீண்டும் கூைினார். ப ளன ாக, டாக்டர் நாத் அவருக்கும் வைாழர்களுக்கும் 
ெற த்ை  ற்றும் ெற க்காை உைறவ ைான ாக வழங்கினார்.  ா ா, 

வராந்ைாவில் ெில அடிகள் ஏைி,  ின்னர் இைங்கி நடந்ைார். நாத் குடும் ம் அவரது 
அன் ில் மூழ்கியது; ஒரு வார்த்றைக் கூட வ ெவில்றல. அவர்களின் உைடுகள் 
அற ைியாக இருந்ைன, ஆனால் இையங்கள் பகாந்ைளிப் ில் ஆழ்ந்ைன - இையக் 
குரல்கறள  ா ா  ட்டுவ  வகட்க முடிந்ைது. 

 ா ா, எரச், டான்,  ா ாைாஸ் ஆகிவயாருடன், யாெித்து வாங்கிய 
உைவுடன் நிச்ெி  ாக்  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, அவரும் வைாழர்களும் 
 கிழ்ச்ெியுடன் அறை உண்டனர். 

அடுத்ை நாள், நவம் ர் 25 அன்று, டாக்டர் கவரயின் இல்லம்  த்து ற ல் 
பைாறலவில் இருந்ைைால்,  ா ா  ீண்டும் டாக்டர் நாத்ைின் இல்லத்ைிற்கு 
குஸ்ைாஜி, ஆைி,  ா ாைாஸ் ஆகிவயாருடன், இந்ை முறை கவரயிட ிருந்து 
ைானத்றைப் ப றுவைற்காகப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ீண்டும்,  க்ைியின் 
ஆைார ான ப ௌனத்துடன்,  ா ா ைானத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டார்.  ா ாவின் 
அனு ைியுடன், உள்ளூர் புறகப் டக் கறலஞர் ஒருவரால் அந்ை நிகழ்வின் 
புறகப் டத்றை எடுக்க டாக்டர் நாத் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். கயா  ிரொத்றைத் 
ைவிர, அவரது  றனவி ஜானகிவயா, அவரது  கவனா, அல்லது குடும் த்ைினவரா 
 ா ாறவ இதுவறர  ார்த்ைைில்றல. "ப ஹர்  ிரபு, அவர்கள் இல்லத்ைின் 
வாெலில், உைவுக்காக யாெிக்கும் வாழ்க்றகயின் முைல் ைானத்றை அவர்களின் 
றககளிலிருந்து ப ற்றுக்பகாண்டார்; இரண்டு குடும் ங்களும் எவ்வளவு 
ஆெீர்வைிக்கப் ட்டன, அவர்களின் ஆழ்ந்ை அன்பு  ற்றும்  க்ைிக்காக, இறைவன் 
அவர்களுக்கு வழங்கிய பவகு ைி, ஒரு நாள் இறைவனின் நித்ைிய கீைத்றைக் 
வகட்கும் வாய்ப்ற  வழங்கும்." 

அடுத்ை நாள், 26ஆம் வைைி முைல், வைாழர்கள்  ண்றடய நகரத்ைின் 
வைீிகளில் உைவுக்காக யாெிக்கத் பைாடங்கினர். அவர்களின் வைாற்ைமும் 
 ா ாறவப் வ ாலவவ இருந்ைது - பவறுங்கால்களுடன், பவள்றள வ லங்கி 
அைிந்து,  ரந்ை  ித்ைறள  ாத்ைிரம் ஏந்ைி, ஆரஞ்சு நிை துைியாலான 
வைாள்ற றய சு ந்துபகாண்டு,  ச்றெ ைறலப் ாறக அைிந்ைிருந்ைனர். அவர்கள் 
இரண்டு குழுக்களாக, வடீு வடீாக நடந்து பென்று யாெித்ைனர். ப னாரஸில் 
ொதுக்கள், ெந்நியாெிகள் அல்லது  ிச்றெக்காரர்களுக்குக் குறைவில்றல 
என்ைாலும், இந்ைியாவில்  ிகவும்  ிர ல ான இந்து புனிை யாத்ைிறர ஸ்ைல ாக 
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இருந்ைைால், வைாழர்களின் விெித்ைிர ான வைாற்ைம்  க்கறள அவர்களின்  ைம், 

 ிரிவு, ொைி அல்லது குருநாைர் குைித்து விொரிக்கத் தூண்டியது. 
ெிலர் அன் ின் ப ாருட்டு அல்லது ைங்கள் கடவுளின் ப யரால் ைானம் 

வழங்கினர்; ெிலர் ைானம் பெய்யவில்றல. ஒரு முஸ்லீம் வட்டாரத்ைில், 

காக்காவும், டாக்டர் நீலுவும் வகலிக்குள்ளாயினர்: "நீங்கள் இருவரும்  ஞ்ஜா ி 
 ல்யுத்ை வரீர்கள் வ ால் இருக்கிைரீ்கள்! நீங்கள் ஏன் உைவுக்காக யாெிக்கிைரீ்கள்; 

உங்களுக்கு ஏன் வவறல கிறடக்கவில்றல?" ஆனால் வைாழர்கள் இத்ைறகய 
அவ ானகர ான அனு வங்கறள ெந்ைிக்க வநர்ந்ைாலும், வடீு வடீாகச் பென்று 
யாெிப் து பவற்ைிகர ாக நிறைவவற்ைப் ட்டது. 

டாக்டர் நாத், ொரநாத்ைில்  ா ா  ற்றும் வைாழர்களுக்குத் ைங்கும் 
வெைிகறள ஏற் ாடு பெய்ைார், வ லும் டாக்டர் டான் அந்ை வளாகத்றை 
வ ற் ார்றவயிட புைப் ட்டார். ஆண், ப ண் வைாழர்களுக்குத் வைறவயான 
வெைிகறள உறுைி பெய்ய ஆைி, டாக்டர் நாத்துடன் ொரநாத்துக்குச் பென்ைார். 

 ா ா, ெக வைாழர்களுடன் ப னாரஸ்  ற்றும் ொரநாத் வடக்குப் 
 ாகத்ைிலிருந்து ஹரித்வார் வறர வ ற்பகாள்ளவிருந்ை  ாை யாத்ைிறர  ற்ைியும், 

அவர்களுடன் எடுத்துச் பெல்ல வவண்டிய ப ாருட்கள் குைித்தும் விவாைித்துக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், உைவுக்குப்  ைம் இல்றல என்று குைிப் ிடப் ட்டது. 

டிெம் ர் 31ஆம் வைைி வறர  யிற்ெிக் காலத்ைில்  ா ா உைவ இருந்ைார், 

ஆனால் எளிய உைவுக்குக் கூட  ைம் இல்லாை சூழ்நிறல. இந்ைக் 
காலக்கட்டத்ைில் கூடுைலாகத் வைறவப் டும் ரூ.600 முைல் 700 வறரயான  ைம் 
ஒதுக்கிறவக்கப் டா ல் இருந்ைது. 

 ா ா, இந்ைத் பைாறகறய எப் டிப் ப றுவது என்ை  ிரச்ெிறனறயத் 

வைாழர்களுடன் விரிவாக விவாைித்து, அது குைித்ை ஆவலாெறனகறள 
வரவறழத்ைார். இருப் ினும், புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகளுக்குள் எந்ைத் ைீர்வும் 
காைப் டவில்றல.  ின்னர், இந்ை வயாெறனறய முன்றவத்து,  ா ா 
அைிவித்ைார், "நம்முக ய உக கள், மபட்டிகள் ெற்றும் பிை மபாருட்ககள 
நாம் விற்றுவிடுவது நல்லது." 

இவ்வாறு பெய்வைால் ரூ 400க்கு வ ல் வராது என  ைிப் ிடப் ட்டது. 
ஆனால் குளிர்காலத்ைில் ஆறடகறள விட உைறவவய முக்கிய ானைாகக் 
கருைி,  ா ா கூைினார், "புது வாழ்வில் நெது வருககயின் நிகனவாக, 

மபட்டிகள் ெற்றும் ஆக ககள  ாக் ர் நாத்,  ாக் ர் கடர இருவரும் 
அவர்கள் விரும்பும் எந்த விதத்திலும் பயன்படுத்திக் மகாள்ளலாம்; அடத 
டவகளயில் அவர்கள் உணவுப் மபாருட்ககள வாங்குவதற்கு ரூ 1,000 
வழங்கலாம், அதன் மூலம் டிெம்பர் 31ஆம் நாள் வகர உணவுப் பிரச்ெிகன 
ஒரு தரீ்வுக்கு வரும்."       
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 டாக்டர்கள் இருவருடன், கயா  ிரொத்தும் இறைந்து இந்ைத் 
ைிட்டத்ைிற்கு இைக்கம் பைரிவித்து, உடனடியாக அந்ைத் பைாறகறய வழங்க 
முன்வந்ைதும், டிரங்குகள், துைி ைிகள் அறனத்தும் அவர்களிடம் 
ஒப் றடக்கப் ட்டன. ஆறடகளில்  ா ாவின் வகாட்  ற்றும் அவரது ெத்ரா 
ஒன்றும் இருந்ைது. டாக்டர்கள், அந்ைப் ப ாருட்கறள, ைான ாகத் ைிருப் ித் ைர 
விரும்புவைாகக் கூைி அனுப் ினர், ஆனால்  ா ா அவற்றைத் ைிரும் ப் ப ை 
 றுத்துவிட்டார். அவர்கள் உண்ற யில் இறை  னைில் பகாண்டு 
எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்பகாண்டனர்; ஆனால்  ா ா அைற்கு இைங்கவில்றல, 

ஏபனன்ைால், அவர் ைனது வைாழர்கள் கடின ான சூழ்நிறலகறளக் கடந்து 
பெல்ல வவண்டும் என்று விரும் ினார், வ லும் நிைிப்  ற்ைாக்குறைறய 
வவண்டுப ன்வை உருவாக்கினார். 

இந்ைப்  ிரச்ெிறனக்குத் ைீர்வுகாைப் ட்டதும்,  ா ா ெக வைாழர்களிடம் 
வவடிக்றகயாகக் கூைினார், "அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி மெஹராபாத்திலிருந்து 
புைப்படும்டபாது, ஒப்பிட்டுக் ூடறும் டவகளயில், ‘குகை எக ’யு ன் 
இருந்டதாம். மபனாரஸில், டிரங்க்குகள் ெற்றும் பகழய வாழ்வின் 
ஆக ககள அப்புைப்படுத்திய டவகளயில், நாம் 'இைகு எக ' ஆகிவிட்ட ாம். 
யாருக்குத் மதரியும் - நான் நிச்ெயொகக் ூடைமுடியாது - ெனவரி 1ஆம் 
டததிக்குப் பிைகு, நாம் 'காற்ைின் எக 'யாக ொைலாம்!" 

டிெம் ர் 1ஆம் வைைி ப னாரஸிலிருந்து ொரநாத்ைிற்குச் பெல்ல  ா ா 
முடிவு பெய்ைார். அவர்களிட ிருந்ை ஒட்டகம், ஒட்டக வாகனம்,  சுக்கள், 

கழுறைகள் அறனத்றையும் அங்கு அனுப் ிறவக்கு ாறு டாக்டர் நாத்  ற்றும் 
டாக்டர் கவர ஆகிவயாருக்கு அவர் ைகவல் பைரிவித்ைார். அவர்கள்  ா ாவிற்கு 
இயன்ை அறனத்றையும் பெய்து பகாண்டிருந்ை வநரத்ைில்,  ா ா உண்ற யில் 
அவர்கறளப்  ார்க்க அனு ைிக்கா ல், வைாழர்கள் மூலம்  ட்டுவ  பைாடர்பு 
பகாண்டார். இருப் ினும் இரண்டு  ருத்துவர்களும், இந்ை அளவிற்வகனும் 
கிறடக்கப்ப ற்ை வாய்ப்ற  எண்ைி ைிருப்ைியும்,  கிழ்ச்ெியும் அறடந்ைனர். 

கூண்டுவண்டியில் ஒரு பவள்றள குைிறரறயப்  யன் டுத்ை  ா ா 
விரும் ியறை, கயா  ிரொத் கவர ஒரு வாய்ப் ாகக் கருைி, அத்ைறகய குைிறரறய 
வாங்கும் முழு முயற்ெியில் ஈடு ட்டார். 

 ா ா அறை ஏற்றுக்பகாண்டு, பவண் குைிறர கிறடத்ைதும் அறை 
ொரநாத்ைில் அவர்களிடம் ஒப் றடக்கு ாறு கயா  ிரொத் அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 
இவ்வாறு,  ா ா ப னாரஸில் ைங்கியிருந்ை இரண்டு வார காலத்ைில் இரு 
குடும் த்ைினரும் அவருக்கு அரு ைிப் ான வெறவகறளச் பெய்ைனர். 

1949, டிெம் ர் 1 வியாழன் அன்று,  ா ா வைநீர் அருந்ைிய  ிைகு 
வைாழர்களுடன் இறைந்து,  றழய  ற்றும் புது வாழ்றவ விவரிக்கும் இரண்டு 
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உருது ஈரடி கவிறைகறளக் பகாண்ட ஒரு துண்டு காகிைத்றை டாக்டர் கனியிடம் 
பகாடுத்ைார்: 

பிரிவு எனும் கற்பகனக் கனகவ  

இப்டபாது ககவிடுங்கள்;  

நீங்கள் க வுளாக இருந்தரீ்கள், க வுளாக இருக்கிைரீ்கள்,  

   ஆனால் இப்டபாது க வுளாகிவிடுங்கள். 
உங்ககள வருத்தி, உருகுகலத்து, ககளப்புைச் மெய்து,   

   நிர்க்கதியான நிகலயில்,  

அணுக முடியாதவராக ஆக்குங்கள்; 

டபரி ர், துன்பம், துயரம் ெற்றும்  

இ ர்பாடுகளின் குரலாக ொறுங்கள். 
 ா ா  ின்னர் ஆண், ப ண் வைாழர்களுடன் ொரநாத்ைிற்கு கால் 

நறடயாகப் புைப் ட்டார் - வ லும் கலியுகம் அைன் ப ாக்கிஷம் எனும் 
களஞ்ெியத்ைில் புது ப ாருட்கறளச் வெர்க்க முடிந்ைது! வைாழர்கள் ைங்கள் 
அன் ிற்குரியவரிட ிருந்து அன் ின்  துறவச் சுறவக்கத் ையாராக இல்றல, 

எனவவ அவவர,  க்ைன் எனும்  ங்றக வகித்ைார், அவர்களின் நலனுக்காக 
ப ாருள் ொர்ந்ை அறனத்றையும் றகவிட்டார். வைவ வைவறைகள் இந்ை பைய்வகீ 
நாடகத்ைில்  ங்பகடுத்ைாலும், ப ௌைீக உடல்கள் இல்லாை  ட்ெத்ைில், அவர்களால் 
உடலளவில் பைாடர்பு பகாள்ள முடியாைைால், வைாழர்கள் அவர்களின் 

ப ாைாற க்கு ஆளாயினர்! 

 ா ா, காறல 7  ைிக்கு, ப ண் வைாழர்களுடன் முைலாவைாகப் 

புைப் ட்டவ ாது, அவர்கறள வழிநடத்ை ஆைி ெீனியர் உடன் இருந்ைார். ஆண் 
வைாழர்கள் எல்லா ப ாருட்கறளயும் ஒரு ெரக்கு வாகனத்ைில் ஏற்ைிவிட்டு, 

ைங்கள் ெின்னஞ்ெிறு ப ாருட்கறளத் வைாளில் சு ந்ை வண்ைம் நடந்து 
பென்ைனர். அைி விறரவில் ஆண் வைாழர்கள் ெிைிய குழுக்கறள உருவாக்கி 
முன்னால் நடந்து பெல்ல,  ா ா, ப ண் வைாழர்களுடன் ஒரு  ர்லாங் 
இறடபவளியில்  ின்பைாடர்ந்து பென்ைார்.  ா ா, அவ்வப்வ ாது ஆண் 
வைாழர்களுடன் இருக்கும் வநாக்கத்ைில் முன்னால் பென்று,  ின்பு ப ண் 

வைாழர்களிடம் ைிரும் ினார். ஒவ்பவாருவரின் இையமும் புது வாழ்வின் 
 ாடலின் வரிகறள ஒன்ைிறைந்து எைிபராலிக்கச் பெய்ைது:  

 மெஹர் பாபாவின் மெௌன மொழியின்    

    வார்த்கதககளக் டகளுங்கள். 
 அகனத்து இகைப் பிரியர்களின் வாழ்க்ககக் ககதயின்  

 உள்ள க்கத்கதப் பாருங்கள்…. 
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இறைவனின் இந்ை ‘ப ௌன ப ாழி’யின் ைாளத்ைிற்கு, வைாழர்கள் 
பவற்ைிநறடயிட்டுச் பென்ைனர். அந்ை முக்கிய ான ெந்ைர்ப் த்றை வாழ்த்ைி 
வரவவற் து வ ால, ொறலயில் ஒரு  ஸ்த் பைன் ட்டார்.  ா ா அவறர 
 ரிவாரத்துடன் இறைத்து, வடக்வக ொரநாத்றை வநாக்கிச் பெல்லும் ஆண் 
வைாழர்களுடன் அடுத்ை நான்கு ற ல் நடத்ைிச் பென்ைார்.  

ொரநாத் புைநகர்  குைியில், டாக்டர் நாத்,  ா ா  ற்றும் ப ண் 
வைாழர்களுக்பகன, ‘ ஹாரியா’ கிரா த்ைில் ஒரு நண் ரின்  ங்களாறவயும், ஆண் 
வைாழர்களுக்காக எட்டாவது ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை  ற்பைான்றையும் 
வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். நாத், கவர குடும் த்ைினர் ப னாரஸிலிருந்து 
காரில் உைவு அனுப்  வவண்டியிருந்ைைால் பைாறலதூரத்ைிலிருந்து அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளயும் பைாடர்ந்து வ ற் ார்றவயிட்டனர். 

டிெம் ர் 2ஆம் நாள்  ைிய வவறளயில், ஆைி ெீனியர் ஹார்வ ானியம் 
இறெத்து,  ாட,  ா ா வடாலக் வாெித்ைார். ‘ஹரி, பரொத்ொ, அல்லா, 

அஹுரெஸ்தா, காட், எஸ்தான், ஹு’ என்ை  றழய வாழ்க்றகயின் ஏழு 
ப யர்கள் அடங்கிய கடவுளின்  ிரார்த்ைறனறயத் ைிருத்து ாறு  ா ா, டாக்டர் 
கனிக்கு அைிவுறுத்ைினார்: ‘குதா, பரொத்ொ, அல்லா, அஹுரெஸ்தா, காட், அலக் 
(எல்றலயில்லா அைிவு, ஆற்ைல், ஆனந்ைம் வ ான்ை குைங்களற்ை கடவுள்), 
ஈஷ்வர்.’ ஆைி சு ார்  ைிறனந்து நி ிடங்கள் இறைப்  ாட,  ா ா பைாடர்ந்து 
வடாலக் வாெித்ைார்; டாக்டர் நீலுவும் உவலாக ைட்டுகளில் ைாள ிட்டுப் 
 ங்பகடுத்ைார். 

டாக்டர் கனி, ைான் இயற்ைிய கவிறை ஒன்றுடன் அவர் இறைத்ை ெில 
ஈரடிக்கவிறைகறள வாெித்ைவ ாது,  ா ா கவிறைறயப்  ாராட்டினார்; ஆனால் 
 ா ாறவ ‘குர்ஷ்-இ-ெொன்’ (அவைார புருஷர்) என்று குைிப் ிட, அறைத் ைிருத்ைம் 
பெய்து, வருத்ைம் பைரிவிக்கும் விைத்ைில், ைாவன ைனது (கனியின்) காதுகறளக் 
கிள்ளச் பெய்ைார். டாக்டர் கனி ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 
"இந்ைப் புது வாழ்வில்,  ா ா அவர், குருநாைர், ெத்குரு அல்லது அவைார புருஷர் 
என்று குைிப் ிடப் டுவறைத் ைவிர்க்கிைார்; அவர் முன்னிறலயில் ஆன் ீக 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைிப் றைத் ைறடபெய்ைவைாடு,  றழய வாழ்க்றகறய 
எவ்வறகயிவலனும் நிறனவு டுத்தும் எறைவும் பொல்லவவா பெய்யவவா 
கூடாது என்று  ா ா  ீண்டும் ஒருமுறை அைிவுறுத்ைினார்." 

புது வாழ்வின் பைாடக்கத்ைிலிருந்து,  ாைிரி ப ஹரா ாத் அருவக 
வாழ்ந்து, அங்கு வெிக்கும் ந ர்கறளக் கண்காைித்து, கட்டிடங்கள்  ற்றும் 
நிலங்கறள கவனித்து வந்ைார். கூண்டுவண்டி, இரண்டு காறளகள்  ற்றும் ஒரு 
 ாட்டு வண்டிறய வழங்குவைற்காக அஹ துநகரிலிருந்து ொரநாத்ைிற்கு  ாைிரி 
அறழக்கப் ட்டார், ஆனால் அவர் டிெம் ர் 3ஆம் நாள் வறர வரவில்றல. புது 
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வாழ்வு வைாழர்களில் எவறரயும், குைிப் ாக,  ா ாறவப்  ார்க்க வவண்டாம் என்று 
அவருக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. முகல் ஸராய் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு வந்ை 
 ாைிரி, கூண்டுவண்டி, காறளகள்  ற்றும்  ாட்டு வண்டிறய வநரடியாக அங்குச் 
பென்ை எரச், ப ண்டு இருவரிடம் ஒப் றடக்கா ல் அங்வகவய விட்டுச்பெல்ல 
வவண்டியைாயிற்று. ( ின்னர், கூண்டுவண்டியில் ெில இறைப்புகள்  ற்றும் 
 ாற்ைங்கறளச் பெய்யும் ப ாறுப்பு  ாைிரியிடம் ஒப் றடக்கப் ட்டது). 

புது வாழ்வுக் கவிறை அச்ெிடப் ட்ட  ிரைிகள் அன்று ொரநாத்துக்கு வந்து 
வெர்ந்ைன.  ா ா ஒவ்பவாரு வைாழர்களுக்கும் ஒரு  ிரைிறய வழங்கி, நாத்ைிடம் 
20  ிரைிகறள ஒப் றடக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

கவர இரண்டு குைிறரகறளயும் ஒரு  ல்லைத்றையும் ொரநாத்துக்கு 
அனுப்  ஒப்புக்பகாண்டார். " ான், ெதாஷிவ் இருவரும் குதிகரகளுக்கு 
டொதகன ஓட் ம் அளித்த பின்பு, கனி குதிகர ெீது பல்லணத்தில் அெர்ந்து, 

ஓட்டி, மவற்ைி கண் ால், குதிகர எனக்கு பாதுகாப்பானது என்பது ஊர்ெிதம் 
ஆகும்" என்று  ா ா கூைினார். ப ஹரா குைிறரகறளப்  ற்ைி அைிந்ைிருந்ைைால் 
அவருறடய ஆவலாெறனப் டி ஒரு குைிறர வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டது. 

உலபகங்கிலும் உள்ள ப ௌத்ைர்களுக்கு ொரநாத்  ிகவும் புனிை ான 
இட ாகும், ஏபனனில், இது புத்ைர் ைனது முைல் அைவிளக்கப் வ ருறரறய 
வழங்கி, ைனது முைல் ஐந்து ெீடர்களுக்குத் ைீட்றெ (இறை அைிமுகம்) அளித்ை 
இட ாகும். இைற்குப்  ிைகு, ொரநாத் அவரது பெயல் ாட்டின் ற ய ாகத் 
ைிகழ்ந்து, புத்ைர் அங்வகவய ைங்கி இருந்ைைாகக் கூைப் டுகிைது. 

ொரநாத்ைில்  ல புத்ை வகாவில்களும்  ாப ரும் ஸ்தூ ிகளும் உள்ளன. 
ஸ்தூ ிகளுக்கு அருகிலுள்ள  ிரைான வகாவிலில், ஒரு ஜப் ானிய கறலஞர் 
புத்ைரின் வாழ்க்றகயின் காட்ெிகறள ெித்ைரிக்கும் ஓவியங்கறள 
வறரந்ைிருந்ைார். ைியானத்ைிற்காக முைலில்  யன் டுத்ைப் ட்ட ைனித்ைனி 
நிலத்ைடி கல் குறககளும், அவற்றுக்கு கீவழ பெல்லும்  டிகளும் உள்ளன. அந்ை 
வநரத்ைில், இந்ை நிலத்ைடி குறககள் ப ரும் ாலும் இடிந்ை நிறலயில் 
காைப் ட்டன. 

 ா ா 3ஆம் வைைி காறல ஆைி, நீலுவுடன் ப ண் வைாழர்கறளயும் இந்ை 
இடத்றைப்  ார்றவயிட அறழத்து பென்ைார். அவர்கள் அங்குச் பென்ைறடந்ைதும், 

இக்கால சுழற்ெியில் நாம் அைிந்ை அவைார புருஷர்களின் ப யறர ஒரு துண்டு 
காகிைத்ைில் எழுைி, அவரிடம் பகாடுக்கு ாறு  ைியிடம் கூைினார். 

மஸாராஸ் ர், ராம், கிருஷ்ணா, புத்தர், ஏசு, முஹம்ெது ஆகிய 
ப யர்கள் எழுைப் ட்ட காகிைத்றை  ைி  ா ாவிடம் பகாடுக்க, அவர் 
நிலத்ைடிக்குச் பெல்லும்  டிகளில் இைங்கி நடக்கும்வ ாது அறைத் ைனது 
ெட்றடப் ற யில் றவத்ைார். 
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1949, டிெம் ர் 5ஆம் நாள் ைிங்கட்கிழற  கடுற யான குளிர் நிறைந்ை 
காறலயில்,  ா ா, காக்கா, விஷ்ணு இருவறரயும் ைவிர (அவர்கள் இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு பென்ைனர்) அறனத்து ஆண் வைாழர்களுடன் ொரநாத்ைின் 
கீழ் நிலத்ைடிப்  ாறைகளில் அற ந்ை அறைகளுக்குத் பென்ைார். ஒவ்பவாரு 
வைாழரும் ைனது ஆறடயுடன் இடுப் ில் ஒரு லங்வகாட்டி அைியு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். உள்வள நுறழந்ைதும், லங்வகாட்டிறயத் ைவிர இைர 
ஆறடகறள அகற்று ாறு  ா ா ெக வைாழர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
ஏைக்குறைய முழு நிர்வாை நிறலயில், வைாழர்கள் கடும் குளிரில் நடுங்கினர். 
ஒவ்பவாரு வைாழருக்கும் வழங்கப் ட்ட  ிரார்த்ைறனயின் நகல்கறளக் 
றககளில் ஏந்ைிய வண்ைம்,  டிகளில் அ ர்ந்து,  ா ா ஒவ்பவாருவரும் 
 ைிறனந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிரார்த்ைறனறய  னைில் ப ளன ாக 
ப ாழியு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

பகௌை  புத்ைர் ைனது ெீடர்களுக்கு ைீட்றெ (இறை  ாறையில் முைன் 
முைலாக வழிநடத்துைல்) வழங்கிய  ழங்கால சூழல், முழுற யான 
நிெப்ைத்துடன் காைப் ட்டது.  ாைாக, புத்ைர் ைனது  ற்றும் அறனத்து ெீடர்களின் 
வாழ்க்றகறய அர்ப் ைித்ை அந்ை இடத்ைில், புது வாழ்வில் குரு - ெீடர் 
இறடவயயான பைாடர்ற  முைியடிக்க,  ா ா ைனது வைாழர்களுடன் 
 ிரார்த்ைறன பெய்ைார்! 

 டிகளில் அறனவரும்  ா ாறவ வநாக்கி அ ர, அவர் புன்னறகயுடன் 
றெறக மூல ாக, வைாழர்கள் அறனவரும்  னைில்  ின்வரும்  ிரார்த்ைறனறய 
ப ாழியு ாறு அைிவுறுத்ைினார்: 

க வுடள, நிபந்தகனககள 100 ெதவதீம் பின்பற்ை   

    எனக்கு ெனபலம் மகாடுங்கள். 
க வுடள, எந்த சூழ்நிகலயிலும் மபாய் டபொெல்,   

   உண்கெகயப் டபெ எனக்கு உதவுங்கள். 
க வுடள, டகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்தவும், காெம், டபராகெ 

  டபான்ைவற்ைால் விகளயும் ஆகெகளிலிருந்து  

   விலகி இருக்கவும் எனக்கு உதவுங்கள். 
க வுடள, எனது டதாழர்களி மும், என்னு ன் மதா ர்பில் 

  இருப்பவர்களி மும் நீதி, நியாயம், டநர்கெ ெற்றும்  

   கனிவு ன் இருக்க எனக்கு உதவுங்கள். 
 ைிறனந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, ெக வைாழர்களிடம் 

 ிரார்த்ைறனக் காகிைத்றை பநற்ைியில் பைாட்டு வைங்கி, ஆறடகறள அைிந்து, 

வரிறெயாக நிற்கும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ா ா,  ாறையின் ஒரு 
 க்கத்ைில் நின்று பகாண்டிருக்க, வைாழர்கள் ையாரானதும், ஒவ்பவாருவராகத் 
ைன்றன அணுகி,  ிரார்த்ைறனக் காகிைத்றை அவரிடம் ஒப் றடக்கு ாறு 
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அைிவுறுத்ைினார். வைாழர்கள் ஒவ்பவாருவரும் அறைச் பெய்ைதும்  ா ா 
அன்புடன் றககறளக் குலுக்கி அனுப் ிறவத்ைார். 

 ா ாவின் முகம், அவருறடய  ைியின் நிறைவில் அவர் முழு ைிருப்ைி 
அறடந்ைறைக் குைிக்கும் விைத்ைில்  ிரகாெ ாக ஒளிர்ந்ைது; புன்னறகத்ை டி, 

 ா ாவும் வைாழர்களும்  டிகளில் ஏைி வாெறலச் பென்ைறடந்ைதும்,  ா ா, டாக்டர் 
கனியிடம் உரத்ை குரலில், ஏழு முறை, ‘முடிவக ந்தது’ எனக் கூறு ாறு 
அைிவுறுத்ைி, கனி அறை ப ாழிந்ை வ ாது,  ா ாவவ ஒவ்பவாரு முறையும் ைனது 
வலது கரத்றை உயர்த்ைி அைில் இறைந்ைார். 

 ிரார்த்ைறனயின் வ ாது அைிந்ைிருந்ை லங்வகாட்டிறயப்  ாதுகாப் ாக 
றவக்கு ாறும், அவர் கூைினாபலாழிய, அறை  ீண்டும்  யன் டுத்ை வவண்டாம் 
என்றும், அைில் ஒரு ெிைப்பு அறடயாளத்துடன் ைனித்ைனியாக றவக்கு ாறும் 
 ா ா வைாழர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

 ிரைான வகாவிறல வலம் வந்ை  ின்பு,  ங்களாவிற்குத் ைிரும்பும் 
வழியில், டாக்டர் கனி, டானிடம், ெில  ைிகள் நிறைவவற்ைப் ட்டைில்  ா ாவின் 
பவளிப் றடயான  கிழ்ச்ெிக்குச் ொன்ைாக, 'முடிவறடந்ைது' என்று ஏழு முறை 
ப ாழிந்ைறைச் சுட்டிக்காட்டி, " ா ாவின் கறடெி இன்ைியற யா  ைி 
நிறைவறடந்ைிருக்க வவண்டும்" என்று கூைினார். 

இருவரும் என்ன  ரி ாைிக்பகாண்டனர் என்று  ா ா வினவியவ ாது, 

கனி பொன்னறைக் வகட்டதும், "இது ஆரம்பம் ெட்டுடெ. முடிவு, தாடன பார்த்துக் 
மகாள்ளும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ப ண் வைாழர்கள் ைங்கியிருந்ை  ங்களாவின் வைாட்டத்ைில், 

வைாட்டக்காரருக்கு ஒரு ெிைிய குடில் இருந்ைது.  ா ா, இந்ைத் வைாட்டக்காரர்  ீது 
ைனி அன்பு பகாண்டிருர்ைார், அவ்வப்வ ாது வகாபஹறர அனுப் ி, அவருக்கு 
ஏவைனும் வைறவயா என விொரிக்கக் கூைினார். அந்ைத் வைாட்டக்காரர் ஒருமுறை 
வகாபஹரிடம், "இல்றல, எஜ ானர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் பகாடுத்துள்ளார்; 

எனக்கு எதுவும் வைறவயில்றல" என்று கூைினார்.  ங்களாவின் உரிற யாளர் 
அல்லது முைலாளி அவரது வைறவகறளப்  ார்த்துக் பகாண்டிருக்க வவண்டும் 
என வகாபஹர் நிறனத்து, அவ்வாவை  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். ஆனால் அறைக் 
வகட்டு  ா ா, ெிரித்துக்பகாண்வட, ‘அந்த முதியவர் கிருஷ்ணகரடய 
குைிக்கிைார்’ என் றை வகாபஹர், ப ஹரா இருவருக்கும் விளக்கினார். 

ஒருமுறை, வைாட்டக்காரர் வகாபஹரிடம் ஒரு ைீப்ப ட்டி வவண்டுப னக் 
வகட்க, அறை  ா ா அனுப் ி றவத்ைார். ைினமும்,  ா ா இந்ைத் வைாட்டக்கார 
 னிைறரப்  ற்ைி வைாழர்களிடம் குைிப் ிட்டார், வ லும் அவறர ‘ஸந்த் ொலி’ 
(புனிை ான வைாட்டக்காரர்) என்று குைிப் ிட்டார். 

அன்று நிலத்ைடி அறைகளிலிருந்து ைிரும் ிய  ா ா, வைாழர்களுடன் 
வைாட்டக்காரறரப்  ார்க்கச் பென்ை வ ாது, ‘ஸந்த்  ாலி’ அவர்கறளப்  ார்த்து 
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புன்னறகத்து,  கிழ்ச்ெியுடன் றககறளக் கூப் ி வைக்கம் பெலுத்ைினார்.  ா ா 
அந்ை  னிைறரப்  ாராட்டினார், "பாருங்கள், இந்தக் கடும் குளிரிலும், அவர் 
திைந்த மவளியில், உக ந்த கட்டிலின் ெீது தூங்குகிைார்; அவர் ஒடர ஒரு 
ெகெயல் பாத்திரத்கத கவத்து, தனக்காக ெகெக்கிைார்; ஆண்டு முழுவதும், 

அவர் புழுங்கல் அரிெிகய ெட்டுடெ டவககவத்து உப்பிட்டு உண்ணுகிைார்; 

அதிகாகல நான்கு ெணிக்கு எழுந்து 'ெதீா-ராம், ெதீா-ராம்' என்று திரும்பத் 
திரும்ப க வுள் நாெத்கத உச்ெரிக்கத் மதா ங்குகிைார்; அனுதினமும் 
அதிகாகல நான்கு ெணிக்கு நீரா  கிணற்றுக்குச் மெல்கிைார்; நாள் 
முழுவதும் டதாட் த்தில் பணிபுரிகிைார்; அவருக்கு எதுவும் டதகவயில்கல, 

எப்டபாதும் ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார்; தினமும் ஐந்து முள்ளங்கிககள 
எனக்குக் மகாடுப்பதில் அவர் ெகிழ்ச்ெியக கிைார், அவர் ஒரு துைவி 
என்பதால் எகதயும் விரும்பவில்கல. அவருக ய ஒடர ஆகெ இகைவன்; 

அதற்காகடவ அவருக ய இகைவன் (பாபா) இன்று அவகர ெந்திக்க 
வந்திருக்கிைான்." 

டிெம் ர் 6ஆம் நாள்  ைியம், டாக்டர் நீலு,  ா ாவிடம், "புது வாழ்வு' 

என் ைன் அர்த்ைம் என்ன?" என்று வகட்டார். 
 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "புது வாழ்வு என்பது டயாகாவின் ஒரு 

வடிவம் அல்ல; அது துைவும் அல்ல. அது ஒருடபாதும் திட் வட் ொன, 

மதளிவான ஒன்ைாகவும் இருக்க முடியாது. ஸுஃபி பாரம்பரியத்தில் 
அதற்கான ெரியான மொல் ‘ருயிடி’, அதாவது வடிவம் ெற்றும் ெதச் 
ொர்பிலிருந்து விடுதகல மபற்ைது, வித்தியாெொனது. எப்டபாது உண்பதற்கு 
உணவு கிக க்குடொ, அப்டபாது ெனொர உண்ணுடவாம், இல்கலடயல், 

பெிடயாடு இருக்கிடைாம், எது வந்தாலும் ெகிழ்டவாம் அல்லது 
ெகிழ்ச்ெிடயாடு துன்பப்படுடவாம். ஆனால் நெது டநாக்கம் டநாக்கெின்கெ, 

நெது உதவி உதவியின்கெ, நெது நம்பிக்கக நம்பிக்ககயின்கெ. பகழய 
வாழ்வின் முழுகெயான அழிவுதான் எனது புது வாழ்வு, அது 'ஈரொக' 

( கிழ்ச்ெியாக) இருக்க டவண்டும்." 

 ாைிரி இன்னும் அங்வகவய இருந்து, ஒட்டக வாகனம்  ற்றும் 
கூண்டுவண்டியின்  ைிகறள வ ற் ார்றவயிட்டுக் பகாண்டிருந்ைார். 1949, 

டிெம் ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா இவ்வாறு வினவினார்: "புது வாழ்வின் நிகழ்வுகள் 
குைித்து பாதிரிக்கு எதுவும் ூடைக்ூட ாது என்பது ெரியா?"  

 புது வாழ்வு என் து அறனவருக்கும் ஒரு ைிைந்ை புத்ைக ாக இருக்கும் 
என்று ப ஹரா ாத்ைில் ெம் ந்ைப் ட்ட அன் ர்களுக்கு  ா ா கூைியறை 
வைாழர்கள் நிறனவு டுத்ைினர். அறை நிர்வகிக்கும் ைனியுரிற  அல்லது ரகெியம் 
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எதுவும் இருக்காது, வ லும்  ல்வவறு நிறலகள், நிகழ்வுகள் குைித்து ‘ஏற் ாட்டுக் 
குழு’விற்குத் பைரிவிக்கப் டும். 

 ா ா  ின்னர் எரச்ெிடம்,  ாைிரிக்கு இதுவறர புது வாழ்வில் நிகழ்ந்ை 
அறனத்து விவரங்கறள கூறு ாறும்,  ாைிரி ைிரும் ிச் பெல்லும் வவறளயில் 
மும்ற யில் நின்று, அறை ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவருக்கும் பைரிவிக்கு ாறும் 
அைிவுறுத்ைப் ட வவண்டும். ப ஹர்ஜியும், நரி னும் ைங்கவளாடு ைங்கியிருக்கும் 
ப ண்  ண்டலிக்குத் ைகவல் பைரிவிக்க வவண்டும்.  ாைிரி பூனாவுக்குச் பென்று 
 ப் ா பஜஸவாலா,  ா ா இல்லத்ைில் அறனவருக்கும், காவடக்கர், கனி 
குடும் த்ைினருக்கும் இறைத் பைரிவிக்க வவண்டும். இருப் ினும்,  றழய 
வாழ்க்றக, அங்கு வாழும் அன் ர்கள்  ற்ைிய எந்ை விவகாரங்கறளயும்  ாைிரி, 

எரச்ெிடம்  கிர்ந்து பகாள்ளக்கூடாது. 

கயா  ிரொத் கவர  ற்றும் அவரது  கன் டாக்டர் கவர அன்று  ாறல 5 
 ைிக்கு வந்ைனர்; வ லும், டாக்டர் கவரயின் ைாயார் ொர் ாக,  ா ாவிற்கு பவண் 
குைிறர ஒன்றைத் ைான ாக வழங்கினார்.  ா ா அறை ஏற்றுக்பகாண்டு, 

குைிறரயின் கடிவாளத்றை எடுத்ை  ின்னர் அறைத் வைாழர்களுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். 

1949, டிெம் ர் 8 அன்று உைவுக்காக யாெிப் து  ற்றும் ஏற் ாடுகள் 
குைித்து ெக வைாழர்களுடன் கலந்துறரயாடல் நறடப ற்ைது. டாக்டர் கனி 
குைிப் ிட்டார்: " ா ா, குழுவில் நிலவும் சூழ்நிறலறயப்  ற்ைி என்னால் 
உைரா ல் இருக்க முடியாது: 'நான் இப்வ ாது உங்கள் நிறலயில் இருக்கிவைன்' 

என்று நீங்கள் எந்வநரமும் பொல்லிக் பகாண்டிருக்கிைரீ்கள், ஆனால் அந்ை ெ  
நிறலறய அல்லது ெ த்துவத்றை என்னால் உைர முடியவில்றல. 
வைாழர்களுடனான ெந்ைிப் ில் நீங்கள்  ங்பகடுப் து, எலிகளின்  ாநாட்டில் பூறன 
ைறலற  ைாங்குவது வ ாலத் வைான்றுகிைது! நீங்கள் கூறுவறை அறனவரும் 
ைறலயறெத்து ஏற்றுக்பகாள்வது வ ாலத் பைரிகிைது, ஏபனனில் எந்ை ஒரு ெிறு 
ைவறு அல்லது துரைிர்ஷ்டவெ ான நிறலப் ாடும் வைாழர்கறள நிறலகுறலயச் 
பெய்யும்." 

டாக்டர் கனி விரும்பும் விைத்ைில் உைவுக்காக யாெிக்கும் நிகழ்ச்ெிறய 
முன்னின்று நடத்துவைற்கான முழுப் ப ாறுப்ற யும் அவருக்கு வழங்க  ா ா 
முன்வந்ைார்; ஆனால், வைாழர்கள் அறனவரும்  ா ா கூைியது வ ால 
நிகழ்ச்ெிறயத் பைாடர வாக்களித்ைனர். "நான் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்கப 
வழங்கிடனன், நீங்கள் அகத ஏற்றுக்மகாள்ளவில்கல. அது எனக்குச் ெிைிதும் 
அதிருப்திகயத் தரவில்கல. நான் மொல்ல டவண்டியகதச் மொன்டனன்; 

வாய்ப்கப வழங்கியடபாது நான் தவீிரொக இருந்டதன். கனி அகத 
ஏற்றுக்மகாண்டு, உங்கள் அகனவரின் உதவியு ன் முன்னின்று வழிந த்த 
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இணங்கியிருந்தால் நான் உண்கெயிடலடய ெகிழ்ச்ெியாக இருந்திருப்டபன். 
இனிடெல், உங்களிக டய எந்த விதொன முணுமுணுப்பு அல்லது 
உறுெலுக்கும் இ ெிருக்காது; இப்டபாது நீங்கள் வாய்ப்கப இழந்துவிட் தால், 

நான் ஒருடவகள எனது 'உகைவாகள உருவலாம்’ (அதாவது டெலும் 
கண்டிப்பு ன் இருக்கலாம்). இது எனது ெத்தியம் என்று 
எடுத்துக்மகாள்ளாதீர்கள்" என்று அைிவித்து  ா ா கூட்டத்றை நிறைவு பெய்ைார். 

 ா ா ொரநாத்ைில்  ன்னிரண்டு நாட்கள் ைங்கியிருந்ை வ ாது, அவர் 
ொரநாத்ைிலிருந்து ஹரித்வார் வறரயிலான கால்நறட  யைத்றை, 

வைாழர்களுடன் விவாைித்ைார்; வ லும், அறனத்து ொ ான்கறளயும் வடக்வக 
‘ ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி’க்கு ெரக்கு ரயிலில் அனுப்புவது என்று முடிவு பெய்யப் ட்டது. 
 ா ா, அப்வ ாது கூைினார், "நாத், கடர இருவரி ெிருந்தும் ஆக கள் ெற்றும் 
டிரங்குகளுக்கு ஈ ாக நாம் மபற்றுக்மகாண்  ரூ 1,000 ஏற்கனடவ 
மெலவாகிவிட் து. இப்டபாது ெரக்குக் கட் ணத்திற்கு ூடடுதலாக ரூ 300 
முதல் 400 வகர டதகவப்படும். அந்தத் மதாகககய நாம் எங்கிருந்து மபைப் 
டபாகிடைாம்?" 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது முடிறவத் பைரிவித்ைார்: "உங்கள் 
ககக்கடிகாரங்ககள விற்கத் தயாராக இருங்கள், அப்டபாது நாம் இந்தச் 
மெலகவ ெந்திக்க முடியும்." 

ஆகவவ, ஒவ்பவாரு வைாழரும், இறுைியான ‘காற்று-எக ’றய வநாக்கி 
இன்னும் ஒரு  டி வ வல பெல்வைாக நிறனத்து,  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கு 
அடி ைிந்து, ை து றகக்கடிகாரங்கறளக் கழற்ைி  ா ாவின் முன் றவத்ைனர். 

இருப் ினும்,  ா ா, டாக்டர் டான், ப ண்டு, ஆைி ஆகிவயாரிடம் ைத்ை து 
றகக்கடிகாரங்கறள றவத்துக்பகாள்ளச் பொன்னார், ஏபனனில் அவர்கள் அடிக்கடி 
பவளி வவறலகளுக்கு அனுப் ப் ட்டார்கள், வ லும், ெரியான வநரத்றைக் 
கறடப் ிடிக்க றகக்கடிகாரம்  ிகவும் வைறவயானது. ப ண் வைாழர்களிட ிருந்ை 
ஒன்று உட் ட 12 கடிகாரங்கள் வெகரிக்கப் ட்டன. 

500 ரூ ாயுடன் ப னாரஸுக்கு வரு ாறு படல்லியில் வாழ்ந்ை வகக்கி 
வைொய்க்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப்பு ாறு  ா ா, எரச்ெிடம் அைிவுறுத்ைினார். 
டிெம் ர் 8ஆம் வைைி வகக்கி வந்ைவ ாது, அந்ைத் பைாறகக்கு ஈடாக  ன்னிபரண்டு 
றகக்கடிகாரங்களும் வழங்கப் ட்டன. அவருடன் அறனத்து ொ ான்களும் கடந்ை 
10ஆம் வைைி படஹ்ராடூனுக்கு அனுப் ி றவக்கப் ட்டது. வகக்கி ைனது 
 ைத்றைத் ைிரும் ப்ப ை கடிகாரங்கறள விற்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

டாக்டர் நாத், டாக்டர் கவர இருவரும் ஒட்டகம் ஒன்ைிற்கு ‘வ ாலா ா ா’ 
(அப் ாவி) என்று ப யர் சூட்டி, ஒட்டக வண்டி, இரண்டு  சுக்களுடன் அவற்ைின் 
கன்றுகள், இரண்டு கழுறைகள், ஒரு பவண் குைிறர அறனத்றையும் ொரநாத்ைிற்கு 
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அனுப் ி றவத்ைனர். இவற்றை கவனிப் ைற்கான ைனிப் ட்ட கடற கள் டிெம் ர் 
10 அன்று, காறல விவாைத்ைில் வழங்கப் ட்டன.  யைத்ைின் வ ாது, வைாழர்கள் 
கடுற யான குளிரில் ைிைந்ை பவளியில் தூங்கவவண்டியிருப் றை டாக்டர் டான் 
சுட்டிக்காட்டினார், எனவவ  ா ா விஷ்ணுவிடம் (முடிந்ைால்)  றழய காக்கி 
கம் ளி கால்ெட்றடகள்  ற்றும் காலுறைகறள வாங்கும் டி கட்டறளயிட்டார். 
கால்ெட்றட வாங்குவைில் விஷ்ணு பவற்ைி ப ற்ைாலும் காலுறைகள் வாங்க 
முடியவில்றல; அன்ைிரவு ஓய்பவடுக்கும் முன் ஒவ்பவாரு வைாழருக்கும் ஒரு 
வஜாடி கால்ெட்றடகறள விநிவயாகித்ைார். 

1949, டிெம் ர் 11 அன்று  ைிய வவறளயில், அவர்கள் புைப் டுவைற்கு 
முந்றைய நாள், கவர, நாத் இருவரும் வழங்கிய வெறவகறள எத்ைறகய ெிைந்ை 
முறையில் அங்கீகரிப் து என்று  ா ா வைாழர்களுடன் விவாைித்ைார். 
"அவர்களின் டெகவகள், ெந்டதகத்திற்கு இ ெின்ைி தானம் மெய்வதாக 
இருந்தாலும், பலவிதொன தக கள், துன்பங்கள், பிகழ திருத்தங்கள் ெற்றும் 
கட்டுபாடுகளுக்கு ெத்தியிலும், டெலும் எனக்கும், ஒன்கைச் மெய்யும் எனது 
வழிமுகைகளுக்குப் புதியவர்களாக இருந்தடபாதிலும், அவர்களின் 
டநர்கெயும், முழு ெனது ன் ஒன்கை ஏற்றுக்மகாள்ளும் ெனப்பக்குவமும் 
என்ெீது ஒரு சுகெகய ஏற்படுத்தியுள்ளதாக உணர்கிடைன்” என்று  ா ா 
விளக்கினார்.  

 ாராட்டுக்குரிய வறகயில், அன்று  ாறல 5  ைிக்கு கயா  ிரொத், 

டாக்டர் கவர, டாக்டர் நாத்  ற்றும் அவரது ெவகாைரர் ஆகிவயாருக்கு  ா ா, ப ண் 
வைாழர்களின்  ங்களாவில் ைரிெனம் வழங்கினார்; ஆனால்,  ரியாறை பெலுத்தும் 
விைத்ைில் வைங்கவவா, வகள்விகள் எதுவும் வகட்கவவா வவண்டாம் என்றும் 
கூைப் ட்டது.  ா ா, எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ை பெய்ைிறய எரச், 

அவர்களுக்கு வழங்கினார்: 
இந்தப் புது வாழ்வின் மதா க்கத்தில், நாத் ெற்றும் கடர 

குடும்பங்களு ன் எனக்கும் எனது டதாழர்களுக்கும் மதா ர்பு இருக்கும் 
விதத்தில் க வுள் கட் களயிட் ார்.  ாக் ர் நாத், அவருக ய ெடகாதரர் 
(நிர்வாக ைறலவர்),  ாக் ர் கடர அவரது தந்கத கடர ஆகிடயார் எனக்குத் 
தானொக வழங்கிய அகனத்தும், முழு ெனது ன், அன்பு ன் மெய்யப்பட் து; 

நான் இன்னும் அதிக அன்பு ன் இந்தத் தானத்கத ஏற்றுக்மகாண்ட ன். 
எதிர்வரும், 12ஆம் டததி முதல், இந்த மொந்த பந்தம் முடிவுக்கு 

வரடவண்டும். இந்தப் புது வாழ்வின் உள்ளுணர்கவ நான் உண்கெயான 
ஆர்வத்து ன் கவத்திருக்க டவண்டும். நான் விதித்துள்ள நிபந்தகனகளுக்கு 
எதிராக நான் நிச்ெயொக உதவிகய நா க்ூட ாது. ெனவரி 1ஆம் டததி வகர, 

டபாதிய வெதி இருப்பதால், ெிரெம் எதுவும் இருக்காது. 1950, ெனவரி 1ஆம் 
நாளுக்குப் பிைகு, காசு, பணம் எகதயும் டகட்காெலும், வாங்காெலும், 
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யாெித்தும், உகழத்தும் வாழப்டபாகிடைாம். முழுகெயான துைவு ெற்றும் 
அறுதியான உதவியற்ை இந்த புது வாழ்வில், ெிரெங்கள் படிப்படியாக 
அதிகரிக்கும். நான் நிகனத்தது நிகைடவைினால், ஹரித்வாரில் சுொர் 
இரண்டு ொதங்கள் தங்கிய பிைகு, புது வாழ்வின் உண்கெயான இ ர்பாடுகள் 
உருமவடுக்கும் அவ்டவகளயில், நாம் புது வாழ்வில் 100 ெதவதீம் 
மூழ்கிவிடுடவாம். இந்தப் புது வாழ்வு முடிவில்லாதது ெற்றும் அது 
வாழகவக்க விரும்பும் அகனவராலும் வாழப்படும். 

எனது ெற்றும் டதாழர்களின் உக கள் காலம் க ந்து வாழப்டபாகும் 
நிகனவுச் ெின்னங்கள், உங்கள் இரு குடும்பங்களால் பயன்படுத்தப்ப  
டவண்டும் அல்லது பாதுகாக்கப்ப  டவண்டும், ஆனால் மவளிடய எவருக்கும் 
மகாடுக்கப்ப க்ூட ாது. எரச், ஆதி இவர்களு ன் நான் அனுப்பும் மெய்திகள் 
அகனத்தும் என்னுக ய கட் களகளாக, முகையாக உங்களுக்குத் 
மதரிவிக்கப்பட் ன. பாபாதாஸ் தனது ஆர்வத்தாலும் அணுகுமுகையாலும் 
தவைான புரிதகல ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், தனது மொந்த வழியில் எனக்கு 
உதவ தன்னால் இயன்ைகதச் மெய்ய முயற்ெிக்கிைார். 

அந்ைச் பெய்ைியின் நகல் ஆங்கிலத்ைில் நாத்ைிற்கும், இந்ைி ப ாழியில் 
கவர என் வரிடமும் வழங்கப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து, ப னாரஸ் நகரில்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் இருக்கும் முைல் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைைில் அவர்கள்  ட்டற்ை 

 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்.  

ொரநாத்திலிருந்து புைப்படும் அன்று காகல, பாபா ஒரு டபார்கவகய 
'ஸந்த் ொலி'க்கும், ெில ஆக ககள ெற்றுமொரு டதாட் க்காரருக்கும் 
வழங்கினார். ஸந்த் ொலியின் கககள் 'பகவானின் பரிசு' என்று 
அகழக்கப்பட் கத அக யப்மபறும் ஆர்வத்தில் பரந்து விரிந்தன; ஆனால் 
பாபா, அகதக் கககளில் வழங்கிய டவகளயில் ஸந்த் ொலி 
இகைடபாகதயின் தாக்கத்தில் ெிகவும் ெயங்கிப்டபானார். 

பாபா தனது குடிகெயிலிருந்து மவளிடய வந்து, ஸந்த் ொலியின் 
டதாளில் கககயத் தாங்கிய வண்ணம், நாத், கடர இரண்டு 

குடும்பத்தினகரயும் தூரத்திலிருந்து பார்த்தார். அவர்களின் அளவுக ந்த, 

டநர்கெயான, முழு ெனது ன் வழங்கிய தன்னலெற்ை டெகவயின் 
மவளிச்ெத்தில், பாபா அவர்ககள ொரநாத்தில் தனது கக ெி நாளில் 
இரண் ாவது தரிெனத்திற்காக வரவகழத்தார். 
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ஹரித்வார் புனித யாத்திகர 
(Pilgrimage to Haridwar) 

1949, டிெம்பர் 12 ைிங்கட்கிழற  காறல 7:30  ைிக்கு,  ா ா, நான்கு ப ண் 
வைாழர்களுடன் ொரநாத்ைிலிருந்து  ாையாத்ைிறரயாகப் புைப் ட்ட வவறளயில் 
எரச், டாக்டர் டான் இருவரும் உடனிருந்ைனர். ஆண் வைாழர்களுடன் ப ாத்ை 
குழுவும் ஒன்ைறர  ைி வநரம் கழித்து  ின்பைாடர்ந்ைது. மவண் குதிகர - 
தூய்கெ ெற்றும் அவதார புருஷரின் வருககயின் புனிதத்தன்கெ - 
 ா ாைாஸின் ப ாறுப் ில் இருந்ைது. அைன்  ின்னால் ற தூல் ஓட்டி வந்ை 
ஒட்டக வண்டி, ெைாஷிவ் ஓட்டிய காறள வண்டி, ப ண்டுவின் ப ாறுப் ிலிருந்ை 
கறுப்பு ஆங்கிவலய காறள ராஜா இழுத்துச் பென்ை புது வாழ்வு கூண்டுவண்டி, 

வ லும் டாக்டர் நீலு நடத்ைிச்பென்ை இரண்டு  சுக்கள் அைன் கன்றுகளுடன்  ின் 
பைாடர்ந்ைன. கறடெியாக, டாக்டர் கனி  ற்றும் குஸ்ைாஜியின் ப ாறுப் ில் 
கழுறைகள். நடந்து பெல்லும் வவறளயில், இைர வைாழர்கள் ஏவைா ஒரு 
காரைத்ைிற்காக விலங்குகள் கட்டுப் ாட்றட இழந்துவிடாை டி ஒட்டக வண்டி, 

கூண்டுவண்டி  ற்றும் காறள வண்டியின் இருபுைமும் பென்ைனர் . 
 ா ா, ப ண் வைாழர்களுடன் வ ற்பகாண்ட ஊர்வலம் ‘ஷிவ்பூர்’ நகறர 

காறல 11:30  ைிக்கு வந்ைறடந்ைது. உடன் வந்ை இரண்டு வைாழர்களும் 
 ா ாவும்  ச்றெ நிை ைறலப் ாறகயுடன் பவண் வ லங்கியும், ப ண் வைாழர்கள் 
நீல நிை  ருத்ைி புடறவகறளயும் அைிந்ைிருந்ைனர். முழு பரிவாரங்களு ன் 
ெீண்டும் ஊர்வலம் மதா ங்கியடபாது, அது ஓர் அற்புதொன காட்ெியாக 
இருந்தது. 

நாட ாடி (ெிப்ெி) வாழ்க்கக ஆரம்பொனது. காலம் அந்ைக் காட்ெிறயக் 
கண்டு ப ரு ிைம் அறடந்ைது. வரவிருக்கும் ைறலமுறைகளுக்கு விவரிக்கும் 
வநாக்கத்ைில் அது ஒவ்பவாரு நிகழ்றவயும்  னத்ைிறரயில்  ைியறவத்ைது. 
 றடப் ின் அைி ைியின் இந்ை ஊர்வலத்ைில்  ங்வகற் றை எைிர்வநாக்கி ஏங்கிய 
வைவறைகள் கண்ைரீ் ெிந்ைின;  னிைர்கறளப் வ ால் உடல் வடிவம் ப ற்று 
அவருடன் ஊர்வலத்ைில்  ங்பகடுக்கத் துடித்ைன! 

"கா ம், வகா ம், வ ராறெ அறனத்றையும் அடக்குவது வ ால், ஆண்கள், 

ப ண்கள்  ற்றும் விலங்குகள் அைிவகுத்துச் பென்ைனர். ஒட்டகத்ைின்  ைி 
ஓறெறயக் வகட்டு,  னிைனின் இந்ை ஆழ ான  லவனீங்கள் நடுங்கத் 
பைாடங்கின" என்று காலம்  றைொற்ைியது. 

 ா ாவின் ைங்றக  ைி  ின்பு நிறனவு கூர்ந்ைது வ ால்: "எங்கள் ‘புது 
வாழ்வு’ ஒட்டகத்ைின் கழுத்ைில், ஒரு  ாரெீக பவள்ளி  ைி இருந்ைது... 
ஒட்டகத்ைின்  ைியும் அைன் ஓறெ குைித்து ஹஃ ஸீின் கவிறைகளில் 
குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது. ஊர்வலத்ைின் முன்னைியில் வலம் வரும் ஒட்டகம் 
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அைியும்  ைி முன்வனற்ைத்ைின் அறடயாள ாகும்... ஒரு பூஞ்வொறலயில் 
நின்று,  ீண்டும்  ாறலவனத்ைில் பெல்ல விரும் ாை நாவடாடிகளின் 

கூண்டுவண்டி, 'பைாடர்ந்து பெல்லுங்கள். இது உங்கள் இலக்கு அல்ல. வ லும் 
முன்வனாக்கிச் பெல்லுங்கள்!' என நிறனறவத் தூண்டும் விைத்ைில் 
எடுத்துறரத்ைது. 

இந்ை விெித்ைிர ான  யைிகளின் ஊர்வலத்றை வழிப்வ ாக்கர்கள் ைீவிர 
ஆர்வத்துடன்  ார்த்ைனர். அவர்கள் வைாழர்களிடம் அவர்களின் ொைி,  ைம் 
 ற்றும் அவர்கள் எங்கு பெல்கிைார்கள் என வினவினர். கூண்டுவண்டியுடன் 
ஊர்வலம் ஹரித்வாறர வநாக்கிச் பெல்கிைது என்று கூைியவ ாது, அவர்கள் 
 ரியாறையுடன் வைங்கினர்.  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, முைல் முறையாக, 

ஹரித்வாரில் கும் வ ளா நடத்ைப் டவிருந்ைது; வ லும், இந்ை ஊர்வலத்ைின் 
இறுைி இலக்கானது, வைாழர்கறள ஒருவிை துைவிகள்  ற்றும் ப ண் 
வைாழர்கறள கன்னியாஸ்ைிரிகள் என்றும்  க்கறளச் ெிந்ைிக்கத் தூண்டியது. 
"அவர்களின் இயலாற றய யார் அைிவர்? அவர்கறள யாரால் புரிந்து பகாள்ள 
முடியும்? அவர்களின் இயலாற வய அவர்களுக்கு வலிற   ற்றும் உறுைியின் 
அ ிர்ைத்றைப் ைனியாகப்  ிரித்து வழங்குகிைது என் றை யார் புரிந்துபகாள்வர்? 

அத்ைறகய உைவியற்ை ைன்ற , கடவுறள நம்புவைால் வருகிைது, அத்ைறகய 
வலிற . கடவுறள முழுற யாகச் ொர்ந்ைிருப் ைால்  ட்டுவ  வருகிைது. அந்ை 
உைவியற்ை ைன்ற  அைன் உச்ெத்றை எட்டும் வ ாது, அது முழுப் 
 ிர ஞ்ெத்றையும் ைன்னுள் உள்ளடக்கிய ஒரு  னம் நிறைந்ை புன்னறகயாக 
 லரும்!" 

பவண்குைிறர,  சுக்கள், கன்றுகள்  ற்றும் கழுறைகறளக் 
கட்டுப் டுத்துவது, பைாடர்ச்ெியான ைறலவலியாக இருந்ைது. டாக்டர் டான் 
குைிறரறய அைன் கடிவாளத்ைால் வழிநடத்ைினார்; டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி 
இருவரும் இரண்டு கழுறைகளின் ப ாறுப்ற க் பகாண்டிருந்ைனர், அறவ 
ஒவ்பவாரு ெில நி ிடங்களுக்கும் முன்வனாக்கிச் பெல்ல  றுத்ைன. டாக்டர் கனி 
 ிடிவாை ான கழுறைகறள முன்னிழுக்க முயன்று வொர்வறடந்ைார். 
இவைவ ால, டாக்டர் நீலுவும், அவலா ாவும்  சுக்கறளக் றகயாள்வைில் ப ரும் 
ெிர த்றை ெந்ைித்ைனர், இறுைியில் டாக்டர் நீலு ைனது வைாள்களில் ஒரு 
கன்றுக்குட்டிறயச் சு க்க வவண்டியிருந்ைது. 

ஒருமுறை டாக்டர் கனி கழுறைகறளப்  ற்ைி 
முணுமுணுத்துக்பகாண்டிருந்ை வ ாது, அவரின் இக்கட்டான நிறலறயக் கண்டு 
 கிழ்ந்ை ஆைி, “ஆம், அன்புள்ள  ருத்துவவர, நீங்கள் எல்லாவிை ான 
பொற்ப ாழிவுகறளப்  டிக்கவும், ைத்துவங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்கவும் 
விரும்புகிைரீ்கள். ஆன் ீகத்றைப்  ற்ைிப் வ சுவது  கிழ்ச்ெி அளிக்கும் 
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அவைவவறளயில், அறை வாழ்வது ப ரும் ெிர ம்!" என்று கூைிய கருத்றைக் 
வகட்டு,  ா ா அறைப்  ாராட்டினார். 

முைல் நாள், காறல 11:30  ைிக்கு, ஊர்வலம், ஷிவ்பூருக்கு அப் ால் 
இரண்டு ற ல் பைாறலவில் ‘வியாஸ்  ாக்’  குைியில் அற ந்ை ஒரு 
 ள்ளிக்கூடம்  ற்றும் ைர் ொறல வளாகத்றை வந்ைறடந்ைது.  ா ா, ப ண் 
வைாழர்களுடன் ஒரு கட்டிடத்ைிலும், ஆண் வைாழர்கள் ஓறல கூறரயும்,  ண் 
ைறரயுடன் கூடிய  ற்பைாரு பெவ்வக வடிவ கட்டிடத்ைிலும் இருந்ைனர். 
வளாகத்ைில் ஒரு கிைறும், விலங்குகளுக்கு உைவளிக்கத் ைீவனத் பைாட்டியும் 
இருந்ைன. நாத்  ற்றும் கவர குடும் த்ைினர் வழங்கிய  ைிய உைறவ  ா ா, 

அவரது றககளால்  கிர்ந்ைளித்ை  ிைகு, வைாழர்களிடம்  யைத்றைப்  ற்ைிய 
அைிக்றகறயக் வகட்டார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா,  ா ாைாஸ், எரச் இருவறரயும் யாெிப் ைற்காக 
அனுப் ி றவத்ைார். எரச் முைலில் ஒரு வயைான ஏறழ ப ண் ைியின் 
குடிறெறய அணுகினார், ஆனால் அவரிடம் வழங்க எதுவும் இல்றல - 
ெிைிைளவவனும் அரிெி,  ாவு கூட இல்றல. என்ைாலும் அவர் எரச்ெிடம் ெற்று 
காத்ைிருக்கு ாறு வவண்டி,  க்கத்து வடீ்டிலிருந்து ெிைிைளவு  ாறவக் கடனாக 
வாங்கி, அறை அன்புடன் ைான ாக வழங்கினார். இந்ை ஏறழப் ப ண் ைி 
எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலி! இறை- னிைர் ைனது வைாழர்கறள அந்ை ஏறழ 
ப ண் ைியின் வடீ்டு வாெலில் யாெிக்க அனுப் ியிருந்ைார், அவரிடம் எதுவும் 
இல்லாைவ ாதும் அந்ைப் ப ண் ைி எரச்சுக்கு ஏைாவது வழங்கத் ைவைவில்றல. 

குளிர்கால இரவின் கடுற யான குளிரில், வைாழர்கள் ைிைந்ை பவளியில் 
இருந்ைனர். அவர்களிடம் இருந்ை அைிகப் டியான ஆறடகள் விற்கப் ட்டைால், 

புைிைாக வாங்கிய கம் ளி கால்ெட்றட இருந்ைவ ாைிலும், அவர்கள்  ரிைா  ான 
நிறலயில் இருந்ைனர். நான்கு ப ண் வைாழர்களும் கூண்டுவண்டியில் தூங்கினர். 
காக்கா, முரளி இருவரும் உைறவத் ையார் பெய்ய, ப ண்டு, டான், நீலு, அவலா ா, 

ெைாஷிவ், ற தூல் ஆகிவயார் விலங்குகளுக்கு உைவு  ற்றும் ைண்ைரீ் 
வழங்குவறை கவனித்துக் பகாண்டனர். 

கடும் குளிரால், உடன் இருந்ைவர்கள் எவரும் தூங்க முடியவில்றல. 
ப ரு ளவில் ெிர ப் ட்ட டாக்டர் கனி ஒரு ைிட்டத்றை வகுத்ைார்: "இப்வ ாது 
நாம் வவறலநிறுத்ைம் பெய்ய வவண்டிய வவறள வந்துவிட்டது! நாறள முைல் 
நம் ில் எவரும் எந்ை வவறலயும் பெய்யக்கூடாது. நாம் வ ாராட்டத்ைில் அ ர 
வவண்டும். நாம் உயிறரத் துைக்க வவண்டியிருக்கும் வ ாது, ஏன் இங்வக 
இைக்கக்கூடாது என வகள்வி எழுப் ினார். இன்னும் வ வல பெல்வைில் என்ன 
 யன்? இந்ைக் குளிரில் யாராலும் வாழ முடியாது." வைாழர்கள் டாக்டர் கனிக்கு 
ஆைரவாக இருப் துவ ாலத் வைான்ைியறைக் கண்டு, அவர் ப ரு ிைம் அறடந்ைார். 
ஆனால்  றுநாள் அைிகாறலயில்,  ா ா வைாழர்கறள அணுகியவ ாது, அவர்கள் 
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கனிறய விட்டு பவளிவயைி ைங்கள் கடற கறளத் பைாடர்ந்ைனர். டாக்டர் கனி 
ைனிற யில் முட்டாறளப் வ ால நின்றுபகாண்டிருந்ைார். 

டாக்டர் கனியின் வயது  ற்றும் உடல் நிறலறயக் கருத்ைில் பகாண்டு, 

கூண்டுவண்டியின் முன்புைத்ைில் காக்கா, ப ண்டு ஆகிவயாரின் அருகில் அ ர, 

 ா ா அவறர அனு ைித்ைார்.  

1949, டிெம் ர் 13 பெவ்வாய்க் கிழற  காறல எட்டு  ைிக்கு, 

ஷிவ்பூரிலிருந்து இந்ைக் குழு புைப் ட்டது. இப்வ ாது, கழுறைகள் ப ண் 
வைாழர்களின் கண்காைிப் ில் றவக்கப் ட்டன. ப ண் வைாழர்கள் நடந்து 
பெல்லும் வவறளயில், ெற யல் பநருப்புக்குத் வைறவயான ெிைிய கிறளகள் 
 ற்றும் குச்ெிகறளச் வெகரித்து கழுறைகளின் முதுகில் ஏற்ைினர். ஒரு நாள், 

ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர் ஆகிவயார் குச்ெிகள்  ற்றும்  ரக்கிறளகறள 
வெகரிப் ைில் மும்முர ாக இருந்ைவ ாது, ஒரு காறள வண்டி அவர்கள் அருகில் 
வந்ைது.  ிர ித்துப் வ ான வண்டிக்காரர் ைிறகப் ில் அவர்களிடம் ‘எங்வக 
வ ாகிைரீ்கள்’ என்று வகட்டைற்கு, அவர்கள் ‘ஹரித்வாருக்குச் பெல்கிவைாம்’ என்று 
 ைிலளித்ைனர்.  ரியாறையுடன், ஓட்டுநர் அவர்கறள ைனது வண்டியில் 
அ ரு ாறு அறழத்ைார், ஆனால் ப ஹரு, "நாங்கள் ஹரித்வாருக்குப் புனிை 
யாத்ைிறர பெல்கிவைாம், எனவவ நாங்கள் நடந்வை பெல்ல வவண்டும். 
 ன்னிக்கவும், எங்களால் வண்டியில் ஏை முடியாது" என்று  ைிலளித்ைார். 

வண்டிக்காரர்  ைிவுடன், "ஆனால் ையவுபெய்து ெிைிது வநரம் 
அ ருங்கள் ெவகாைரி, உங்கள்  யைத்ைின் புனிை ான வநாக்கம் எனது 
வண்டியில் நீங்கள் அ ர்வைால்  ாைிக்கப் டாது" என்ைார். 

அைற்கு  ைி, "கால்நறடயாகத்ைான் புனிை யாத்ைிறர வ ற்பகாள்ள 
வவண்டும், வெைியாகச் பெல்வது எந்ை விை ான யாத்ைிறரயாக இருக்கும்?" என 
வினவினார். 

எனவவ வண்டிக்காரர் அங்கிருந்து ஓட்டிச் பென்ைார், ஆனால் ெிைிது 
தூரம்  யைித்ை  ின்னர், அவர் அங்வகவய நின்ைார். இைற்கிறடயில்,  ா ா ஆண் 
வைாழர்களிட ிருந்து ைிரும் ி வந்து, ப ண் வைாழர்கறளக் கூண்டுவண்டியில் 
அ ரச் பெய்ைார். அவர்கள் இருக்றககளில் அ ர்ந்ைதும்,  ைி, ப ஹரு 
இருவரும் ைிறரகறள விலக்கி பவளிவய எட்டிப்  ார்த்ைனர். ெிைிது வநரத்ைில், 

கூண்டுவண்டி, கறளப் ாைிக் பகாண்டிருந்ை வண்டிக்காரறரக் கடந்து பென்ைது. 
உள்வள பெௌகரிய ாக அ ர்ந்ைிருந்ை ப ண் வைாழர்கறளப்  ார்த்ைதும், 

வண்டிக்காரர்  ைி, ப ஹரு இருவர்  ீதும் ெீற்ைத்ைில் அவ ைிக்கும் 
 ார்றவறய வெீிறய வவறளயில், இருவரும் பவட்கப் ட்டு முகத்றை  றைக்க 
முயன்ைனர்.  ா ா அவர்கறள ஏன் கூண்டுவண்டியில் அ ரச் பெய்ைார் என்று 
அப்வ ாதுைான் புரிந்ைது!  ா ா ைிரும் ி வந்து, ப ண் வைாழர்களிடம்  ீண்டும் 
நறடப் யைத்றைத் பைாடரச் பொன்னார். வழக்கம் வ ால,  ா ாவிடம் எறையும் 
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 றைக்க முடியாது என் து இருவருக்கும் இன்னுப ாரு  ாட ாக இருந்ைது.
 குழு, ஏழு ற ல்கள் பைாடர்ந்து ‘ ா த்பூர்’ கிரா த்றை வந்ைறடந்ைது. 
அவர்கள் கிரா த்ைிற்கு அப் ால் ஒன்ைறர ற ல் தூரத்ைில் அற ந்ை  காவைவ் 
வகாவில்  ற்றும் ைர் ொலா  ரத்வைாப் ின் கீழ் முகா ிட்டனர்.  ா ா 
வவர்க்கடறல  ிட்டாறய விநிவயாகித்து, டாக்டர் கனி,  ா ாைாஸ் இருவறரயும் 
யாெிப் ைற்காக அனுப் ிறவத்ைார். காக்கா  ாறல 5  ைிக்கு வைநீரும், பைாடர்ந்து 
ஆறு  ைிக்கு ொைமும்,  ருப்பும் ையார் பெய்ய இருந்ைார். காக்காவுக்கு 
உைவியாக இருந்ை முரளி  ிகவும் வொர்வாக இருந்ைைால், ொய்ந்து பகாண்வட 
பவங்காயத்றை உரித்து, பவட்டிக் பகாண்டிருந்ைறைக் கண்ட காக்கா 
எரிச்ெலறடந்ைார் (அவநக ாக, அவர் அ ர்ந்ைிருந்ை வ ாது முரளி ஒரு ெிைந்ை 
 ைிறயச் பெய்ய முடியும் என்று அவர் நிறனத்ைிருக்கலாம்), ஆனால் புது 
வாழ்வின் நி ந்ைறனகளின் கீழ் அவரால் எதுவும் வி ர்ெிக்க முடியவில்றல. 

1949, டிெம் ர் இறுைி வறர, அவர்களிடம் உைவுக்குப் வ ாது ான 
ப ாருட்கள் இருந்ைவ ாைிலும், ஒவ்பவாரு இடத்ைில் நிற்கும் வநரத்ைில்,  ா ா 
ைனது வைாழர்கறள உைவுக்காக யாெிக்க அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா, இவ்வாறு 
பவளிப் டுத்ைினார்: "ொன்பூரில் தங்குவதற்கு ஒரு நல்ல இ ம் கிக த்தால், 

நாம், நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்கள் அங்டகடய இருப்டபாம்; புது வாழ்வின் 
நிபந்தகனகள் ெற்றும் உறுதிமொழிகளுக்குள் நல்ல உணகவ 
வழங்குவதற்கான திட் த்கதப் பற்ைி நான் டயாெிப்டபன்." 

டிெம் ர் 14 அன்று, அறனவரும் அைிகாறல 3:30  ைிக்கு, நடு இரவின் 
இருளில், கடும் குளிருக்கு  த்ைியில் அறனவரும் எழுந்ைனர். ப ண்டு, டான், 

ெைாஷிவ், ற தூல் ஆகிவயார் விலங்குகளுக்கு உைவளித்து, வைநீர்  ற்றும் 
காறல ெிற்றுண்டிறய முடித்துவிட்டு, 7:30  ைிக்கு  ா த்பூரிலிருந்து 
புைப் ட்டனர். இந்ை முறை  ா ாவும் ப ண் வைாழர்களும் ஊர்வலத்ைின் 
 ின்னால் பென்ைனர். 

பவண்குைிறர,  சுக்கள், கழுறைகள் அறனத்தும், பைாடர்ந்து  ல 
 ிரச்ெிறனகளுக்குக் காரை ாக இருந்ைைால், ஆைி,  ா ாைாஸ் இருவறரயும், 
 ா ா வ ருந்ைில் ஜான்பூருக்கு அனுப் ி, அங்கிருந்து ஹரித்வாருக்கு ெரக்கு 
ரயிலில் விலங்குகறள அனுப்  ஏற் ாடு பெய்ைார். வ லும், அவர்கள் ஜான்பூரில் 
ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான இடத்றையும் கண்டு ிடிக்க வவண்டியிருந்ைது. 

அவர்கள் எங்குச் பென்ைாலும்,  ாறைறயக் கடந்து பெல்லும்  க்களுக்கு, 

கூண்டுவண்டியுடன் ஊர்வலம் ஒரு விவனாை ான காட்ெியாக இருந்ைது. ஒரு 
கிரா த்ைிற்கு அருகில், கிைற்ைில் ைண்ைரீ் எடுத்துக்பகாண்டிருந்ை 
ப ண் ைிகளின் கூட்டம் ஒன்று, கூண்டுவண்டிறயக் கண்டதும், ப ண் 
வைாழர்கறள அணுகி, அவர்கள் எங்குச் பெல்கிைார்கள் என்று உற்ொகத்துடன் 
வினவினர். ஹரித்வாருக்குச் பெல்ல இருப் றை அைிந்ை கிரா த்து 
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ப ண் ைிகள், "நீங்கள் இத்ைறன தூரம் நடந்து பெல்கிைரீ்களா?" என்று 
வகட்டைற்கு,  ைி, அவர்கள் அறை விரும் ி பெய்வைாகப்  ைிலளித்ைார். இறைக் 
வகட்ட கிரா த்து  க்கள் ைங்களுக்குத் வைறவயான ஒரு மூட்றட துைிகறள 
அடுக்கிக்பகாண்டு ப ண் வைாழர்களுக்குப்  ின்வன விறரந்ைனர். இந்ை 
ெம் வத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா நான்கு ப ண் வைாழர்கறளயும் கூண்டுவண்டிக்குள் 
கண்ணுக்குத் பைரியாை டி அ ரு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

அன்று காறலயில் ஆரம் ித்ை  ைிபனாரு ற ல் நறடப் யைம் 
அவர்கறள  ைியம் இரண்டு  ைியளவில் ‘பரஹாட்டி’ கிரா த்ைிற்கு பகாண்டு 
வந்ைது; அங்கு அவர்கள் ஒரு  ா ரத் வைாட்டத்ைில் கறளப் ாைினர். காக்கா 
உைவு ையார் பெய்ை வநரத்ைில் டாக்டர் கனியும் குஸ்ைாஜியும் உைவுக்காக 
யாெிக்கச் பென்ைனர். உள்ளூர் கிரா வாெிகள் ைிரள்ைிரளாகக் கூடி, ஹரித்வாருக்கு 
நடந்வை பெல்லும் ப ண் ைிகறளத் ைரிெனம் பெய்ய வந்ைைாகத் பைரிவித்ைனர். 
ொரநாத்ைில்,  ா ா குைிப் ிட்டார், "பயணத்தின் டபாது, நாம் 
மகௌரவிக்கப்படுடவாம், அவெதிக்கப்படுடவாம், ஆனால் இரண்டிலும் நாம் 
பாதிக்கப்ப ாெல் இருக்க டவண்டும்." பரஹாட்டி கிரா த்ைில் நான்கு ப ண் 
வைாழர்களும்  ிகுந்ை  ரியாறைக்குரியர்வகளாக நடத்ைப் ட்டைால்,  ா ா 
கூைியது உண்ற யாகி வருவைாகத் வைான்ைியது. 

வழியில் ஓர் இடத்ைில் நின்ைவ ாது,  ைி,  ா ாவின் றகறெறககறள 
விளக்கிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், அவர் கிரா த்துப் ப ண் ைிகளில் 
ஒருவரிடம் அவர் எப் டி உைர்கிைார் என வினவினார். அந்ைப் ப ண் ைி 
அவரது றக றெறககறளப்  ார்த்து,  ா ா முன்னிறலயில் நடன ாட வவண்டும் 
என்று உைர்ந்ைைாகவும், ஆனால் உடலில்  ல வலிகளும், வவைறனகளும் 
இருந்ைைால் அவருக்கு அது ொத்ைிய ில்றல என்றும் கூைினார். 

 ா ா, ற தூலிட ிருந்து ெில வஹா ிவயா ைி  ருந்துகறள எடுத்து 
வந்து அவருக்கு வழங்கினார். ெின்னஞ்ெிறு வகாலிகறளப்  ார்த்து, "எனக்கு 
இருக்கும் இத்ைறன ப ரிய வலிறயப் வ ாக்க, இந்ைச் ெிைிய வகாலிகள் எப் டி 
உைவு முடியும்?" என்று கூைி ெிரித்ைார்.  ா ா அவரிடம் ெிலவற்றைக் பகாடுத்து, 

அவற்றை விழுங்கக் கூைினார். அவர் அவ்வாவை பெய்ை அடுத்ை ெில 
நி ிடங்களில்  ா ாவுக்கு முன்னால் ெில நளின ான அறெவுகறள அவரால் 
பெய்யமுடிந்ைது. 

 ீண்டும் வைாழர்கள் அைிகாறல 3:00  ைிக்கு பவகு ெீக்கிரம் எழுந்ைனர். 
1949, டிெம் ர் 15, ஆனால் புைப் டுவைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் 
நிறைவுறுவைற்குள் ஏழு  ைியாகிவிட்டது. பரஹாட்டிறய விட்டு பவளிவயைி, 
அவர்கள் ஒரு கிரா த்ைிற்கு அருவக,  ரங்களுக்குக் கீவழ நின்று ஓய்பவடுத்து, 
நான்கு ற ல்கறளக் கடந்து பென்ைனர். இங்கு, கிரா த்துக் குழந்றைகள் 
 ா ாறவச் சுற்ைி ஒன்று ைிரண்டு, ெில உடற் யிற்ெிகளின் கண்பகாள்ளா 
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காட்ெிகறள வழங்கினர். குழு பென்ைறடயும் வநரத்றை  ைிப் ிட்டு, ஏற்கனவவ 
முன்னால் பென்ை ஆைி,  ா ாைாஸ் ஆகிவயாருக்குத் பைரிவிக்க, டாக்டர் கனி 
அனுப் ப் ட்டார். ெிைிது வநர ஓய்வுக்குப்  ிைகு,  ைியம் ஒரு  ைியளவில், 

அவர்கள்  ீண்டும் ஒரு நைிக்கறர அருகில் கறளப் ாைினர். காக்கா 
அறனவருக்கும் வைநீர் ையார் பெய்ைார். அவ்வவறளயில் எப் டிவயா 

கலவர றடந்ை பவண் குைிறரறயக் கட்டுக்குள் பகாண்டுவர டாக்டர் டான் 
 ிகவும் ெிர ப் ட்டார். 

 ல ற ல்கள் நடந்து,  ாறல நான்கு  ைிக்கு ஜான்பூறர வந்ைறடந்ை 
குழு, வநராக ஊருக்குள் பென்ைது, ஆனால் முன்கூட்டிவய அனுப் ப் ட்ட மூன்று 
வைாழர்களில் எவறரயும் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. இைர இடங்கறளப் 
வ ாலவவ, ஜான்பூர்  க்களுக்கு, கூண்டுவண்டி ஒரு விெித்ைிர ான காட்ெியாக 
இருந்ைது; வ லும் ஆைி, டாக்டர் கனி,  ா ாைாஸ் மூவரும் ஒரு வடாங்காவில் 
வந்ைவ ாது ைிரள் ைிரளாக கூட்டம் வரத் பைாடங்கியது. வைாழர்கள் வைர்ந்பைடுத்ை 
முைல் இடத்றை  ா ா நிராகரித்ைதும், டாக்டர் கனி அவறரயும் முழு 
குழுறவயும் இரண்டு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை இன்னுவ ார் இடத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். அறனவரும் அங்குச் பென்ைறடவைற்குள் ப ாழுது 
ொய்ந்து இருளாகிவிட்டது;  ா ா அந்ை இடத்ைிற்கு ஒப்புைல் அளித்து, அடுத்ை 
ஐந்து நாட்களுக்கு அவர்கள் அங்வகவய ைங்கியிருந்ைனர். 

 ா த்பூரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்னர், ஆைி,  ா ாைாஸ் இருவரும் 
ைங்குவைற்கு இடம் வைடும் வவறளயில், உைவுக்காக யாெிக்கு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். அவர்கள் ஜான்பூர் முழுவதும் அறலந்து ைிரிந்தும் புது வாழ்வு 
நி ந்ைறனகளுக்கு ஏற்ை ப ாருத்ை ான ைங்கு ிடத்றைக் கண்டுபகாள்ள 
முடியவில்றல. கறளத்துப்வ ாய் அடுத்ை கட்டத்றை முடிவு பெய்ய, ஓரிடத்ைில் 
அ ர்ந்ைனர்.  ா ாைாஸின் வாைக்வகாளாறு அவறர கிட்டத்ைட்ட பெயலிழக்கச் 
பெய்ைது; ஆைி ெிைிது ைர ான உைறவ விரும் ி புகார் பெய்ைார். 

இருவரும் கலந்து ஆவலாெித்ை  ின்னர், ஆைி, வடாங்கா ஒன்றை 
வாடறகக்கு எடுத்து, இருவரும் ஓர் உைவகத்ைிற்குச் பென்ைனர். ைங்கும் 
இடத்ைிற்காக ஏற் ாடு பெய்ய வழங்கிய  ைத்ைில், ஐம் து ற ொ கட்டைத்துக்கு 
 ைிலாக  த்து ரூ ாறய வடாங்கா டிறரவரிடம் பெலுத்ைி, ஆைி, “ைம் ி, 
எங்களுக்குத் ைான ாக உைவு வழங்குங்கள்!” என்று பகஞ்ெினார். 

வடாங்கா டிறரவர் ைறலறய ஒரு  க்க ாக ொய்த்து, குழப்  ான 
முக ாவத்துடன், "ஐயா, நீங்கள் என்ன பொன்னரீ்கள்?" எனக் வகட்டார். 

"வ லும், என்னிடம் எதுவும் வகட்காைீர்கள்" என்ைார் ஆைி. "எங்களுக்கு 
உைவு ைான ாக பகாடுக்காவிட்டால் நாங்கள்  ட்டினி கிடப்வ ாம்! எங்களுடன் 
உைவகத்ைிற்கு வந்து, உைறவ வாங்கி, உங்களிட ிருந்து எங்களுக்குத் 
ைான ாக அறை வழங்குவைாகச் பொல்லுங்கள்.  ிைகு, நாங்கள் அறை 
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உண்ணுவவாம்." அந்ை  னிைரிடம் இப் டி ஒரு விவனாை ான வகாரிக்றகறய 
இதுவறர எவரும் முன்றவத்ைைில்றல. அவர் (அவகார  ெியில் இருந்ை) ஆைிறய, 
ைிறகப்புடன்  ார்த்ைார்.  ின்னர், அவர் வகட்டுக் பகாண்ட டிவய, வடாங்கா 
கட்டைத்ைிற்காக ஆைி வழங்கிய  ைத்ைிலிருந்து உைவுக்குச் பெலுத்ைினார். 

உைவு உண்ணும் வ ாது, வடாங்கா டிறரவருடன் வ ெிக் பகாண்டிருந்ை 
அந்ை வநரத்ைில், ‘றக  ாக்’ என்ை  யன் ாட்டில் இல்லாை  றன குைித்து 
அவர்களுக்குத் ைகவல் கிறடத்ைது. உரிற யாளரின் முகவரிறயப் 
ப ற்றுக்பகாண்டு ஆைி அவறரப்  ார்க்கச் பென்ைார். அவர்கறள அங்வகவய ைங்க 
றவக்க உரிற யாளர் ஒப்புக்பகாண்டதும், ஒரு  ைியாளுடன் ஆைி அந்ை 
இடத்றைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். சுவருக்கு பவளியிலிருந்து  ார்த்ை ஆைி, 
 ா ா விைித்ை நி ந்ைறனகளுக்கு உட் ட்டைாக அது அற யும் என்று எண்ைி 
அைற்கு ஒப்புைல் அளித்ைார். கைவு பூட்டப் ட்டிருந்ைது, ஆைி  ைியாளிடம் 
பூட்றடத் ைிைக்கக் கூைியவ ாது, ொவிகள் ைவைி விட்டைாகக் கூைிய அவர், அறை 
உறடக்கு ாறு ஆைியிடம் கூைினார். ஆைி முைலில் ையங்கினாலும், பூட்டு 
ஏற்கனவவ உறடக்கப் ட்டு இருந்ைறை அவர் கண்டார்.  ின்னர் உள்வள பென்று 
வைாட்டத்றை  ார்றவயிட்டார். ெில உறடந்ை கட்டிடங்களும் வ றடயும் 
இருந்ைன. வைாட்டம்  ிகவும் விொல ானது, ஆைிக்கு அது பராம் வும் 
 ிடித்ைிருந்ைது. இருப் ினும், அவர் வளாகத்றை ஆய்வு பெய்து பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், வவபைாரு ந ர் இரண்டு வ ாலீஸ் அைிகாரிகளுடன் அங்கு வந்ைார். 

ஆைி பவளிவய வந்ைதும் வ ாலீஸ் அைிகாரிகளில் ஒருவர், “ஏன் பூட்றட 
உறடத்ைீர்கள்?” என்று வகட்க, அைிர்ந்து வ ான ஆைி, விொரித்ைைில் அந்ை பொத்து 
ஏகப் ட்ட ெட்ட ைகராைில் இருப் து பைரிய வந்ைது. 

அவறர அங்வக ைங்க அனு ைித்ைவரும், ஆைி வடீ்டு உரிற யாளர் 
என்று நிறனத்ைவரும், வ ாலீஸ் அைிகாரிகளுடன் வந்ை இன்பனாருவரும், அந்ை 
 றனயின் உரிற  வகாரி நீைி ன்ைத்ைில் ஒருவறரபயாருவர் வழக்குத் 
பைாடர்ந்ைனர். 

வ ாலீஸாருடன் வந்ைிருந்ைவரிடம் அவர்கறள ெில நாட்கள் அங்வக 
ைங்க அனு ைிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்ட ஆைி, குழுவின் பெயல்கறளச் 
சுருக்க ாக விளக்கினார். ஆைியின் வவண்டுவகாளுக்குப்  ிைகு, அந்ை  னிைர் 
ையக்கத்துடன் ஒப்புக்பகாண்டார். 

முழுக் குழுவும் ‘றக  ாக்’கில் ைங்கியது, ஆனால்  ா ா, ப ண் 
வைாழர்கறள, கட்டிடங்கறளப்  யன் டுத்ை அனு ைிக்கவில்றல. ஆண் 
வைாழர்கள் ைிைந்ை ற ைானத்ைில் பவளிவய ைங்கினர், ப ண் வைாழர்கள் 
கூண்டுவண்டியில் தூங்கி,  கலில் அருகிலிருந்ை ஒரு வ றடறய 
ஆக்கிர ித்ைனர். அந்ை இடம் அசுத்ை ாக இருந்ைைால், ப ண் வைாழர்கள் அறை 
நன்ைாக சுத்ைம் பெய்ைனர். 
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ஜான்பூறர வந்துவெர,  ா ாவும் வைாழர்களும் நான்கு நாட்களில் 38 
ற ல்கள் கடுற யான குளிரில் நடக்க வவண்டியிருந்ைது. ைங்கு ிடம் 
இல்லா ல், அவர்கள் அந்ை வானிறலயில் ைிைந்ை பவளியில் தூங்கினர், வ லும் 
உைவும் வ ாது ானைாக இல்றல. ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் விலங்குகறளப் 
 ரா ரிக்க வவண்டும் - ைண்ைரீ், ைீவனம் பகாண்டு வர, உைவளிக்க  ற்றும் 
வெைியான இடங்களில் அவற்றைப்  ாதுகாப் ாகக் கட்டிப்வ ாட வ ான்ை 
அறனத்றையும் - வ லும் வண்டிகளில் ெிறு ெிறு  ழுது ார்ப்பு, உைவுக்காக 
யாெித்ைல், ெற யல்,  ாத்ைிர  ண்டங்கறள சுத்ைம் பெய்ைல், ைண்ைரீ் எடுத்ைல், 

உறடகறளத் துறவத்ைல் - இது வ ான்ை  ற்றும்  ிை ெிைிய விஷயங்கறளக் 
கண்காைித்ைது அறனத்தும் வைாழர்களின் வொர்றவ அைிகரித்ைது. அத்துடன், 

கடும் குளிரான காலநிறல அவர்கறளப் வ ாது ான ஓய்பவடுக்க 
அனு ைிக்கா ல் ைடுத்ைது. 

ஆகவவ, டிெம் ர் 16 அன்று  ா ாவின் இந்ை வார்த்றைகறள வைாழர்கள் 
வாழ்த்ைினார்கள்: "ஒட் கம், ஒட் க வண்டி, இரண்டு பசுக்கள் ெற்றும் 
கன்றுகள் டபான்ைகவ ெிைந்த விகலக்கு விற்கப்ப  டவண்டும்.  ான், எரச், 

மபண்டு மூவரும் ரயில் நிகலயத்திற்குச் மென்று, இரண்டு கழுகதகள், மவண் 
குதிகர, காகள ொடுகள் ெற்றும் வண்டிககள, ெரக்கு ரயிலில் 
ஹரித்வாருக்கு அனுப்புவது பற்ைி விொரித்து வரடவண்டும்." 

 ா ா  ாடுகறளப்  ாைி விறலக்கு வாங்கியைாலும், இளம் கன்றுகளின் 
காரை ாகத் வைாழர்களின் வவகம் குறைந்ைைாலும் அவற்றை விற்க முடிவு 
பெய்ைார். ஒட்டகமும் கனத்ை அடியுடன் ப ல்ல ப ல்ல நடந்ைது, ஒட்டக 
வண்டியும் அடிக்கடி  ழுைறடந்ைது. கழுறைகள் ைங்கள் முதுகில் சுற றய 
அைிகப் டுத்தும் அடுத்ை கைவ  வவக நறடயுடன் முன்வனைிச் பென்ைறை ப ண் 
வைாழர்கள் கண்டு பகாண்டைால், அவற்றை உடன் றவத்ைிருக்க வவண்டும் என்று 
ைீர் ானிக்கப் ட்டது. பவண் குைிறர ைான ாக அறடயப்ப ற்ைைால் விற்க 
முடியவில்றல. 

ஜான்பூரில் அவர்கள் ைங்கியிருந்ை நாட்களில், டாக்டர் கனி ஒவ்பவாரு 
நாளும் பவவ்வவறு வைாழருடன் உைவுக்காக யாெிக்கும் டிக் 
கட்டறளயிடப் ட்டார். ஆைி  ைிய உைவாக காய்கைி, ெப் ாத்ைி அல்லது பூரி, 

 ச்றெ ைக்காளி  ற்றும் முள்ளங்கி (இந்ை  குைியில்  ிர ல ானது) பகாண்டு வர 
வவண்டும். காக்கா, இரவு உைவுக்காக அரிெி  ற்றும்  ருப்பு ையார் 
பெய்யவவண்டும். 

1949, டிெம் ர் 18 ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல,  ா ா வைாழர்களிடம் 
கூைினார்: 

இதுவகர எதிர்மகாண்  உண்கெ சூழ்நிகலககளக் கருத்தில் 
மகாண்டு, நான் ஒரு திட் த்கத முடிவு மெய்யப் டபாகிடைன், அகத ஒருமுகை 
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ஏற்றுக்மகாண் ால் முடிவில்லாத முடிவு வகர ொற்ைப்ப டவா அல்லது 
ெெரெம் மெய்யடவா ூட ாது.      

 நான் இன்று காறல எரச்  ற்றும் கனியுடன் நி ந்ைறனகள் அடங்கிய 
சுற்ைைிக்றகறயப்  டித்வைன். இந்ைத் ைிட்டத்றை இறுைியானது என்று நான் 
முடிபவடுப் ைற்கு முன்னர், உங்களிட ிருந்து ஒரு விஷயத்றை நான் 
நிச்ெய ாகத் பைரிந்து பகாள்ள வவண்டும். இந்ைத் ைிட்டம் யாருக்கும் பைரியாது; 

எரச்ெிற்கு  ட்டுவ  அது  ற்ைிய ஒரு ெிைிய குைிப்பு பகாடுக்கப் ட்டுள்ளது. 
நான் மொல்வகதக் கவனொகக் டகளுங்கள். உங்கள் ெீது எந்தத் 

தவறும் இல்லாெல் நான் உங்ககளத் திருப்பி அனுப்பினால், உங்கள் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் தனித்தனியாக ரூ 1,000 மெஹர்ெியி ம் மகாடுத்து 
கவக்கப்பட்டுள்ளது உங்கள் அகனவருக்கும் மதரியும். டெலும், அவரி ம் 
ூடடுதலாக ரூ 10,000 உள்ளது; உங்களில் எவடரனும் தவைிகழக்காெல் 
அனுப்பப்பட் ால், அதிலிருந்து தலா ரூ 100 பயணச் மெலவாகத் தரப்படும். 
ஆனால் உங்களில் எவடரனும் டவண்டுமென்டை குைிப்பிட்  குற்ைத்திற்காக 
மவளிடயை டவண்டியது இருந்தால், அவர் ரூ 1,000 ெற்றும் ரூ 100 பயணச் 
மெலகவப் மபைொட் ார். 

‘இல்றல குழு’ உறுப் ினர்களுக்கும், ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்றல’ என்று 
 ைிலளிக்கக் வகட்கப் டாைவர்களுக்கும் (அவர்களுக்கு நான் வழங்குவைாக) 
பகாடுக்கப் ட்ட வாக்குறுைிகளிலிருந்து ஓரளவு என்றன விடுவிக்கும் 
வநாக்கத்ைில் குைிப் ிட்ட பைாறககள் வழங்கப் ட்டுள்ளன. இயற்றகயாகவவ, 

உங்களில் எவறரவயனும் நான் ைிருப் ி அனுப் ினால், நான் உங்களுக்காக 
ஏைாவது பெய்ய வவண்டும். உங்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் (அவெர 
 ரா ரிப்புக்காக) ரூ 1,000 ஒதுக்கி என்னால் முடிந்ை அறனத்றையும் 
பெய்துள்வளன். ைற்வ ாறைய சூழ்நிறலயில் என்னால் பெய்ய முடிந்ை  ிகச் 
ெிைந்ை விஷயம் இதுைான். 

நான் மொன்னது டபால், உங்களில் எவடரனும் உங்கள் ெீது எந்த 
தவறும் இல்லாத டவகளயில் திருப்பி அனுப்பப்பட் ால், அவருக்கு ரூ 1,000 
வழங்கப்படும். இப்டபாது, திட் த்கத நிகைவுமெய்யவும், நிபந்தகனககளயும் 
எனது உறுதிமொழிகயயும் 100 ெதவிகிதம் அப்படிடய பாதுகாக்கவும், டெலும் 
உதவியற்ை புது வாழ்கவ, கதரியொகவும் வலுவாகவும் எதிர்மகாள்ளும் 
விதத்தில் நம் ெனநிகலகய ெிைப்பாக இருக்கச் மெய்யவும், நெக்கு ெிைந்த 
உணவு டவண்டும். ஒரு புலியின் தாக ககளக் க ந்து மெல்லடவண்டும் 
என்ைால், நாம் கதரியத்து னும் உற்ொகத்து னும் அகதச் மெய்ய டவண்டும், 

ஆடுககளப் டபால, பயத்தில் கத்திக் கதைி அல்ல. 
உங்களின்  ங்கான 1,000 ரூ ாறய உங்களில் யார் எனக்குத் ைரத் ையாராக 

இருக்கிைார்கள் என் றை இப்வ ாது நான் அைிய விரும்புகிவைன். நீங்கள் இன்னும் 
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‘ைவைிறழக்காைவர்களாக’ இருப் ைால், நி ந்ைறனகறளயும் எனது 
உறுைிப ாழிறயயும்  ாைிக்கா ல், ைிட்டத்றை நிறைவவற்ை உங்களிட ிருந்து 
 ைத்றை நான் ஏற்க முடியும். வைாழர்களுக்குச் பொந்ை ான இந்ைப்  ைம் 
 ட்டுவ  புது வாழ்வின் முன்வனற்ைத்ைிற்குப்  யன் டுத்ைப் டும். நான் உங்களில் 
யாறரயாவது ைிருப் ி அனுப் ினால், நீங்கள் ஏற்கனவவ உங்களுக்காக ரூ 1,000 
ப ற்றுவிட்டீர்கள் என் றை நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும், அவை வவறளயில் 
அந்ைத் பைாறக ‘இல்றல குழு’ உறுப் ினர்களுக்கும்,  ிை ந ர்களுக்கும் 
 கிர்ந்ைளிக்கப் டு ம். ைவைிறழக்காை வைாழர் ஒருவறர அனுப் ினாலும் 
 யைத்ைிற்கான ரூ 100  ிஞ்சும். இைற்பகல்லாம் அர்த்ைம் என்னபவன்ைால், 

உங்களில் எவரும், உங்கள் வைாழர்களின் புது வாழ்வுக்காக, உங்கள் ரூ 1,000 
பைாறகறய விட்டுக்பகாடுத்ை  ின்னர், உங்களிடம் ஒரு நயாற ொ கூட 
இல்லா ல், உலக வாழ்க்றகறய எைிர்பகாள்ளும் வாய்ப் ில் ஏ ாந்துவிட்டைாகக் 
கருைக்கூடாது. 

பின்வரும் மூன்று வகககளில் ஒன்கைத் தரீ்ொனிக்கவும், உங்ககளச் 
ெரீகெக்கவும் நான் இப்டபாது உங்களி ம் டகட்டுக்மகாள்கிடைன்: 

• முதலாவது: புது வாழ்வுக்கு ரூ 1,000 பங்களிக்க விரும்புபவர். 
• இரண் ாவது: தன்னால் பங்களிக்க முடியாது என்று நிகனப்பவர். 
• மூன்ைாவது: இந்தத் மதாகககயப் பாதுகாக்க விரும்பும் ஒருவர், 

இன்று ‘தவைிகழக்காத’ டதாழராகத் திரும்பிச் மெல்லலாம். 
இரண் ாவது வகககயச் ொர்ந்தவர்கள், டதாழர்களிக டய 

குகைந்தபட்ெ அந்தஸ்கதப் மபற்ைவர் என்று குகைவாக நிகனக்க முடியாது, 

உணரவும் ூட ாது. அவகர ந த்தும் முகையில் எந்த பாகுபாடும் 
இருக்கக்ூட ாது. ஒருவர் அந்தத் மதாகககயக் மகாடுத்தாலும் ூட , 

உ ல்நலம், விபத்துகள் அல்லது இக யூறுகள் டபான்ை காரணங்களுக்காக, 

அவர் ெீது எந்தத் தவறும் இல்லாெல் நான் அவகர அனுப்பிவிடுடவன். 
இந்தப் புது வாழ்வு உங்கள் அகனவருக்கும் ஒரு ெித்திரவகதயாக 
இருக்கக்ூட ாது என்பதற்காக, இந்தத் திட் ங்ககள வகுத்துள்டளன். துன்பம் 
நிச்ெயொக இருக்கும் என்ைாலும், அது இன்பகரொன துன்பொக இருக்க 
டவண்டும். 

இந்ைத் ைிட்டம் நிறைவவைினால், உண்ற யிவல எனக்கு  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருக்கும். இந்ைப் புது வாழ்வின் முன்நி ந்ைறனயான 
 னநிறலறயத் ைக்கறவத்து, முக லர்ச்ெியுடன் இருக்க நீங்கள் அயரா ல் 
உறழத்து வருவறை நான் காண்கிவைன். இறைபயல்லாம் நான்  ாராட்டுகிவைன். 
எவ்வாைாயினும், ஜனவரி 1ஆம் வைைிக்குப்  ிைகு, புது வாழ்வின்  ங்கலான 
ெித்ைிரத்ைில் நான்  ார்ப் றை ஒப் ிடுறகயில் இந்ைக் கஷ்டங்கள் ஒன்றும் 
இல்றல. 
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நான் 100 ெதவிகிதம் சுதந்திரொக இருந்தாலும், நான் இன்னும் 
சுதந்திரொக உணரவில்கல. உணவில்லாத நிகல நம்கெமயல்லாம் 
டகாகழகளாக்கும் என்றும் நான் உணர்கிடைன். டிெம்பர் 31ஆம் நாள் 
தானாகடவ முடிவக யும் உதவிக் காலம், நிபந்தகனகள் ெற்றும் எனது 
உறுதிமொழிகய பாதிக்காெல் இதுவகர ொற்ைங்ககள அனுெதித்துள்ளது. 
ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் பிைகு, நான் முற்ைிலும் சுதந்திரொக இருப்டபன். 

மூன்று  ாற்று வழிகளில் ஒன்றைத் வைர்ந்பைடுக்கு ாறு  ா ா, 

வைாழர்களிடம் வகட்டுக் பகாண்டார், வ லும் அறனவரும் ைங்கள் ைனிப் ட்ட 
பைாறகறய அவருக்கு வழங்க முழு  னதுடன் ஒப்புக்பகாண்டனர். அவர்கள் 
எடுத்ை முடிவில்  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். றககறளயும் முகத்றையும் 
கழுவிவிட்டு ஒவ்பவாருவராகத் ைன் முன் நிற்கும் டி ஆண் வைாழர்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா, ைனது றககறளக் கழுவி, வ லும் ஒவ்பவாரு வைாழரின் 
றககளிலும் ெிைிது ைண்ைறீர ஊற்ைி,  ின்னர் அவர்கறள ஒரு வரிறெயில் நிற்க 
றவத்து, கீழ்வரும்  ிரார்த்ைறனறய உரத்ை குரலில்  ீண்டும்  ீண்டும் 
ப ாழியு ாறு கனிக்கு அைிவுறுத்ைினார்: 

க வுளின் முன்னிகலயில், க வுகள நெது ொட்ெியாகக் மகாண்டு, 

இந்தப் புது வாழ்வு டதாழர்களின் பயன்பாட்டிற்காக, நாங்கள் விரும்பி, முழு 
ெனது ன் ரூ 1,000 வழங்கியுள்டளாம். க வுள் நெது புது வாழ்கவ 
மவற்ைியக யச் மெய்யட்டும். 

ஒவ்பவாருவரும் ைலா ரூ 1,000 ைியாகம் பெய்ைைால், வைாழர்களிடம் 
இப்வ ாது அவர்களின் ப யரில்  ைம் எதுவும் இல்றல.  ா ா, வைாழர்களுடன் 
ஜான்பூர் பென்ைறடந்ைதும், அவர் கூைியது வ ால, புது வாழ்வு 
நி ந்ைறனகளுக்குள் இைங்க, ெிைப் ான உைறவ உண்ணுவது குைித்து அவர் 
விவாைிக்கத் பைாடங்கினார். 

இப்டபாது நெது ககவெம் டவண்டியன இருப்பதால், வழியில் உணவு 
வாங்கவும், உணவுக்காக யாெிக்கவும் மெய்யலாம். யாெித்து நாம் அக யப் 
மபறும் ெகெக்காத, இயற்கக நிகலயிலுள்ள அகனத்து மபாருட்ககளயும் 
ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் பிைகு பயன்படுத்துடவாம். ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் 
பிைகு, புது வாழ்வில் எழும் பிரச்ெிகனகளான புது வாழ்வு கவிகதகய 
மொழிதல், யாெித்தல், லங்டகாட்டி அணிதல் டபான்ைவற்கைச் ெிந்தித்துப் 
பார்ப்பதற்கும் என்கனப் மபாறுத்தவகரயில் முழு சுதந்திரத்து ன் இருக்க 
விரும்புகிடைன். இந்தக் காரணத்திற்காக, நீங்கள் உணவுப் பிரச்ெிகனகயயும், 

பயணத்தின் முகைகயயும் - ந ந்து அல்லது ரயிலில் - நீங்கள் விரும்பும் 
விதத்தில் கவனித்துக் மகாண் ால் நான் ெகிழ்ச்ெியக டவன். 

உங்கள் நிர்வாகத்ைில் நான் ைறலயிட  ாட்வடன் என்று 
உறுைியளிக்கிவைன். நான் ப ாதுவான வழிமுறைகறள  ட்டுவ  வழங்குகிவைன். 
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விவரங்கறள நீங்கள்  ார்த்துக்பகாள்ள வவண்டும். நீங்கள் ெிைந்ைைாகக் கருதும் 
விைத்ைில் உைவு ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைற்கு நான் உங்களுக்கு முழு சுைந்ைிரம் 
ைருகிவைன் (நீங்கள் விரும்பும் உைறவ உண்ணுங்கள்). நீங்கள் வழங்கிய ரூ 
15,000 (ப ாத்ை பைாறக) சு ார் ஆறு  ாைங்களுக்கு நீடிக்கும் என் து என் யூகம். 
ந து புது வாழ்வில் இந்ைப்  குைிறய கவனித்துக்பகாள்வைில் நான் 
கவறலப் டக்கூடாது என்று நிறனக்கிவைன், இருந்ைாலும், உைவிக்கான 
வாக்குறுைியளிக்கப் ட்ட காலம் டிெம் ர் 31 வறர உள்ளது. 

ஒட் க வண்டி, ஒட் கம் ெற்றும் பசுக்ககள விற்கவும், ஆனால் 
கழுகதகள் ெற்றும் குதிகரககள நம் ககவெம் கவத்துக்மகாள்ளவும் 
டவண்டும். மபாருட்ககள எடுத்துச் மெல்ல டவறு ெில வழிககளக் 
கண்டுமகாள்ள டவண்டும். 

ஒவ்பவாருவருக்கும் பவவ்வவறு ரெறனகளும் விருப் ங்களும் 
இருப் ைால், ஒவ்பவாருவறரயும் ைிருப்ைிப் டுத்துவது ொத்ைிய ற்ைது என் றை 
அவர்கள் அைிந்ைிருந்ைாலும், உைவுப்  ிரச்ெிறனறயச் ெ ாளிக்க யாரும் 
ையாராக இல்றல.  ா ாவின் கட்டறள வ வலாங்கி நிற்கும்வ ாது  ட்டுவ  இது 
ொத்ைிய ானது; ருெி, ரெறனயில் எந்ை வவறு ாடு ின்ைி அறனவரும், 

அவரவருக்கு முன் றவக்கப் ட்டறை உண்டனர். ெற யல் ப ாறுப்ற  எவரும் 
ஏற்றுக்பகாள்ளாைைற்கு இன்னுப ாரு காரைமும் இருந்ைது.  ா ா, இது 
விஷயத்ைில் ைறலயிடப் வ ாவைில்றல என்று கூைியிருந்ைாலும், அவர் 
இறடயிறடவய குறுக்கிட  ாட்டார் என் து நம் கமுறடயைாக இல்றல. அவர் 
அறை வநரடியாகச் பெய்யா ல் இருக்கலாம், ஆனால் வைாழர்களிறடவய 
முரண் ாட்றட ஏற் டுத்துவைன் மூலம், அவர் ைனது  ண்றடய  ழக்கத்றைக் 
றகயிபலடுத்து  றைமுக ாக அவ்வாறு பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. 

ைனது வைாழர்களின் ெிந்ைறனப் வ ாக்றக கவனித்ை  ா ா, க ட ற்ை 
முறையில் அவர்கறளச் ெ ாைானப் டுத்ைினார்: "நான் இந்த டயாெகனகயக் 
கக ப்பிடிப்பதில் தவீிரொக இருக்கிடைன் என்று மொன்னால் என்கன 
நம்புங்கள். இந்த உணவுப் பிரச்ெிகனகய நீங்கள் ெொளித்தால், என் 
தகலயிலிருந்து ஒரு மபரிய சுகெ நீங்கிவிடும். இந்தப் பிரச்ெிகனகய 
உங்களுக்குள்டள தரீ்த்துக் மகாண் ால் ெிகவும் நிம்ெதியாக இருக்கும். 
உங்களுக்கு விருப்பொன உணகவ நீங்கள் ஏற்பாடு மெய்யலாம், அதனால் 
உண்ணும் டநரம் டபான்ைவற்கைப் பற்ைி நான் எதுவும் மொல்ல ொட்ட ன். 

"ந து  யை வநரம் அல்லது முறை  ற்ைியும் நான் எதுவும் பொல்ல 
 ாட்வடன்." 

"கால்நக யாகடவா அல்லது ரயிலில் மெல்வகத நீங்கள் முடிவு 
மெய்யலாம். எல்லாவற்கையும் உங்களி ம் விட்டு விடுகிடைன். எனடவ, 

உங்களுக்கு ஏன் இந்தத் தயக்கம்?" 
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ஆைி, ப ண்டு, எரச், டான், ெைாஷிவ் ஆகிவயாறர  ா ா 

கலந்ைாவலாெித்ைார், ஆனால் ஒவ்பவாரு வைாழரும்  றுத்துவிட்டனர், ஏபனனில் 
இந்ை அப் ாவித் வைாற்ைம் பகாண்ட சுைந்ைிரம் உண்ற யில் கழுத்றை இறுக்கும் 
கயிைாக  ாறும் என்று அவர்கள் ைிட ாக நம் ினர். உைவுக்காக யாெிக்கும் 
ைற்வ ாறைய ஏற் ாட்றட  ா ா பைாடர வவண்டும் என்று அவர்கள் கருத்து 
பைரிவித்ைனர். 

 ா ா கனியிடம், "இப்டபாது நீங்கள் ஏன் முன்வரக்ூட ாது? நீங்களும் 
ஆதியும் உணவில் நீண் காலொக அதிருப்தியு ன் இருக்கிைரீ்கள். இது 
உங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. நீங்கள் ஏன் அகதப் பயன்படுத்தக்ூட ாது?" 

"ஒவ்பவாரு வைாழரின் ஒத்துறழப்பும் எனக்கு இருந்ைால், நான் அறை 
ஏற்கத் ையாராக இருக்கிவைன்," டாக்டர் கனி  ைிலளித்ைார். 

எரச் உடவன, "இது  ா ாறவத் ைிருப்ைிப் டுத்துவைானால், நான் 100 
ெைவைீம் ஒத்துறழக்கத் ையாராக இருக்கிவைன், ஆனால் நான் 
வ ற் ார்றவயாளராகவவா அல்லது வ லாளராகவவா இருக்க விரும் வில்றல." 

ஒருவர் கூட வ லாளராக இருக்கத் ையாராக இல்றல, ஆனால் ெிலர் 
டாக்டர் கனிறய வ லாளராக நிய ித்ைால், அவருக்கு முழு ஒத்துறழப்ற யும் 
வழங்குவவாம் என்று உறுைியளித்ைனர். எனவவ  ா ா வாக்பகடுப்புக்கு 
ஆயத்ை ானார்;  ா ா உட் ட ப ாத்ைம்  ைினாறு வ ர் இருந்ைனர், ஆனால் கனி 
ஒன் து வாக்குகறள  ட்டுவ  ப ை முடிந்ைது. ( ா ாவும் அவருக்கு 
வாக்களித்ைார்.) 

 ா ா கூைினார், "நான் அகனவரின் ஒருெனதான முடிகவ 
விரும்பியதால், இந்த முடிவு எனக்கு ெகிழ்ச்ெியாக இல்கல. 

மபண்டு, எரச், ஆதி, விஷ்ணு, கனி ஆகிடயார் 
டெற்பார்கவயாளர்களாக ஒரு குழுகவ அகெக்க டவண்டும் என்று  ான் 
முன்மொழிந்தார். அந்த டயாெகனகய எவரும் ஏற்றுக்மகாள்ளாததால், 

அகத ஒருபுைம் கவத்துவிட்டு, பாபா ூடைினார், "புது வாழ்வின் இதர 
விவரங்ககள கவனிக்க நான் சுதந்திரொக இருக்க விரும்புகிடைன் என்பகத 
நீங்கள் புரிந்து மகாள்ளத் தவைிவிட்டீர்கள். நீங்கள் உணவுக்காக, உங்கள் 
விருப்பத்திற்கு இணங்க, ஏதாவது ஏற்பாடு மெய்தால், நான் ெகிழ்ச்ெி 
அக டவன் என்று மொன்னடபாது நீங்கள் என்கன நம்பவில்கல. என் 
ெனொட்ெி மதளிவாக உள்ளது; இப்டபாது உங்கள் எரிச்ெல், ஏொற்ைம், 

அதிருப்தி, முணுமுணுப்பு, உறுெல் இதுடபான்ை பிை புகார்களுக்கு புது 
வாழ்வில் இ ெில்கல." 

இந்ைக் வகள்விறய  ா ா எவ்வளவு ொ ர்த்ைிய ாகச் ெ ாளித்ைார்! 
உண்ற யில், அவர் உைவின்  ீைான எந்ைப்  ற்றுைறலயும் விரும் வில்றல. 
இப்வ ாது புகார் பெய்வறைப்  ற்ைி ெிந்ைிக்கக் கூட அவர்களுக்கு இடம் 
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ைரவில்றல. எவ்வளவு இயல் ாக இறைபயல்லாம் அற்புை ாக முடிவுக்கு 
பகாண்டு வந்துள்ளார்!      

 அன்று  ைியம் ஜான்பூரில் நடந்ை கலந்துறரயாடலின் வ ாது,  ா ா, 

யாெிப் ைற்கான 20 நி ந்ைறனகறள முடிவு பெய்ைார். 
1) தனிப்பட்  ெற்றும் 20 உறுப்பினர்ககளக் மகாண்  முழுக் 

குழுவுக்கும் டவண்டிய உணவுக்காக ெட்டுடெ யாெிக்க டவண்டும், 

டவறு எதற்காகவும் அல்ல. 
2) உைவுக்காக யாெிக்கும் வ ாது வழங்கப் டும் - ைிட, ைிரவ, ெற த்ை, 

ெற க்காை, றெவம்  ற்றும் அறெவ உைவு - எறையும் 
ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

3) குைிப்பாக எகதயும் அல்லது எந்த ஒரு ெிைப்பு வகக உணகவயும் 
டகட்காதரீ்கள். 

4) யாெிக்கும் வ ாது, ஆன் ீக அல்லது ைார் ீக வ ச்சுகளால் நீங்கள் 
வலியுறுத்ைலாம், வவண்டலாம்  ற்றும் வைறவப் ட்டால்  னம் கவரும் 
விைத்ைில் வ ெலாம். 

5) எவ்வாைாயினும், நாங்கள் ஆன்ெீக ரீதியில் பரிபூரணொனவர்கள் 
அல்ல, ஆன்ெீக அனுபவங்கள் எதுவும் இல்கல என்பகத நீங்கள் 
உறுதியாக அைிவிக்க டவண்டும், ஆனால் ஆன்ெீக அல்லது தார்ெீக 
விஷயங்ககளப் பற்ைி டகட்டு புரிந்துமகாள்வது ெட்டுடெ ெரியானது 
என்று நாங்கள் நிகனக்கிடைாம். 

6) என்றன குருநாைராகவவா, ெத்குருவாகவவா அல்லது அவைார 
புருஷராகவவா குைிப் ிடாைீர்கள் அல்லது உங்கறள எனது ெீடர்கள் 
என்று கூைா ல், என்றனயும் உங்கறளயும் வைாழர்கள் என்று  ட்டுவ  
குைிப் ிடுங்கள். 

7) ஒரு டபாதும் மபாய் மொல்லாதரீ்கள் அல்லது நிபந்தகனகளுக்கு 
எதிராக எகதயும் மெய்யாதீர்கள். 

8) நீங்கள் ப ண் ைிகள்  ற்றும் ெிறு ிகளுடன் வ ெலாம், 

வைறவப் ட்டால், யாெிப் ைற்கும்,  ஜாரிலிருந்து ப ாருட்கள் 
வாங்குவைற்கு  ட்டுவ . 

9) நெது பெிகயப் டபாக்க நாம் (விலங்குகறள) திரு டவா மகால்லடவா 
முடியாது. 

10) முன் ஏற் ாடு இல்லா ல், வழியில் நாம் ெந்ைிக்கும் நண் ர்கள், 

 ரிச்ெய ானவர்கள்  ற்றும் உைவினர்கறளப்  யன் டுத்ைிக் 
பகாள்ளலாம், வ லும் இதுவ ான்ை ெந்ைர்ப் ங்களில், எனது 
அைிவுறுத்ைல்களின் டி  ரிந்துறரகள் மூல ாகவும் பைாடர்பு 
பகாள்ளலாம். 
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11) டகட்காெல் வழங்கினால், தயார் மெய்த அல்லது கதக்கப்ப ாத 
(துைி) ஆக கள் ெற்றும் அகனத்து வககயான ஆக கள், பருத்தி 
ெற்றும் கம்பளி ஏற்றுக் மகாள்ளலாம். 

12)  ைம், காலைிகள், பைாப் ிகள், குல்லாக்கள், வ னாக்கள்,  ித்ைறள 
 ற்றும் பெப்புப்  ாத்ைிரங்கள், கழிப் றை ப ாருட்கள், றகக்கடிகாரங்கள், 

நறககள், இடுப்புப்  ட்றடகள், கண் கண்ைாடிகள், பெயற்றகப்  ற்கள் 
 ற்றும்  ருந்துகறள வழங்கினால், அவற்றை ஏற்றுக்பகாள்ள 
வவண்டாம். 

13) உணவு, உக , ெற்றும் டெடல குைிப்பிட்டுள்ள ஏற்றுக்மகாள்ளக்ூடடிய 
மபாருட்ககளப் மபற்றுக்மகாண் தும், முதலில் என்னி ம் மகாண்டு 
வர டவண்டும். 

14) நீங்கள், வழங்கு வர், வாங்கு வர் இருவரும் நிச்ெய ாக அறை ைானம் 
என் றைத் பைளிவாகப் புரிந்து பகாள்ள வவண்டும். 

15) காகளகளுக்குத் தீவனம், கயிறுகள், இரும்பு காலணிகள் டெலும் 

விலங்குகள், வண்டிகள் மதா ர்பான எகதயும் தானொகக் டகட்டு, 

ஏற்றுக்மகாள்ளலாம். 
16) வழங்கப் ட்டால் எந்ை விலங்குகறளயும் ஏற்றுக்பகாள்ளாைீர்கள். 
17) எந்த வடிவத்திலும் எரிமபாருகளக் டகட்கலாம், தானொக 

ஏற்றுக்மகாள்ளலாம். 
18) முந்றைய கட்டுப் ாடுகறளப் வ ாலன்ைி, இப்வ ாது கறடகள், ைனியார் 

இல்லங்கள், ஆெிர ங்கள்  ற்றும் உைவு வழங்கும் பைாண்டு 
நிறுவனங்களிலும் யாெிக்கலாம்.  

19) டகட்காெடலடய வழங்கப்படும் புககயிகல எந்த வடிவத்திலும் 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்ப லாம். 

20) ைங்கு ிடம்  ற்றும் வ ாக்குவரத்துக்கான வெைிகறள நீங்கள் 
யாெிக்கலாம். 

இந்ை ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு, ஹர்ஜவீன் லால்  ற்றும் வகக்கி வைொய் 
ஆகிவயாரின் உைவியுடன் ‘ப ாராைா ாத்’ைில் குழு ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான 
இடத்றை ஏற் ாடு பெய்வைற்காக ஆைி ெீனியர் ரயிலில் படல்லிக்கு 
அனுப் ப் ட்டார். 

அன்வை  சுக்கள்  ற்றும் கன்றுகள் ரூ 260க்கும், ஒட்டகம், ஒட்டக வண்டி 
இரண்டும் ரூ 750க்கும் விற் றனயானது. 

அன்று  ாறல வவறளயில்,  ா ா, வைாழர்களிடம் ‘அவர்கள் 
ெகிழ்ச்ெியாக உள்ளனரா’ என்று வகட்டார். ப ரும் ான்ற யான வைாழர்கள் 
ஆ ாம் என்று  ைிலளித்ைனர். ‘பவளியளவில் முக லர்ச்ெியுடன் இருந்ைாலும் 
உள்ளளவில்  கிழ்ச்ெியாக இல்றல’ என்று ப ண்டு  ைிலளித்ைார். டான் 
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‘அகத்ைிலும் புைத்ைிலும்  கிழ்ச்ெியாக இருப் ைாகவும் ஆனால் நடுவில் இல்றல!’ 
என்ைார். டாக்டர் கனி, "(ஜான்பூரில் அவர்கள் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில்)  ா ா 
என்றன  ா ிெம் உண்ை அனு ைித்ைைால் வநற்று முைல் நான்  கிழ்ச்ெியாக 
இருக்கிவைன்!" என்று பைரிவித்ைார். 

"கவகலப்ப  டவண் ாம்," என்று பாபா ூடைினார், டெலும் 
அவர்களி ம் முன்பு ூடைியகதடய அவர் ெீண்டும் ூடைினார்: "நாம் 
அகனவரும் ஒன்ைாக மூழ்குகிடைாம் அல்லது ஒன்ைாக நீந்துகிடைாம்." 

உள்ளூர்  க்கள் ெிலர்  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்ய வந்ைனர். 
எவ்வளவவா எடுத்துக்கூைியும் அவர்கள் பவளிவயை  றுத்ைவ ாது,  ா ா முன் 
வந்து, "உங்கள் ைரிெனம் கிறடத்ைைில் நான்  கிழ்ச்ெி அறடகிவைன்" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைவ ாது, பவட்கப் ட்டு அவர்கள் அவெர ாக 
பவளிவயைினர். 

1949, டிெம் ர் 19 ைிங்கட்கிழற  அன்று டாக்டர் கனி ைனது நாட்குைிப் ில் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "ஜான்பூரில் ைங்கியிருந்ை வ ாது, அைிகாறல இருளில், ஓர் 
எண்பைய் விளக்கின் பவளிச்ெத்ைில்,  ா ா, இரண்டு  டிப்பு கூடாரத்ைில் அறரச் 
சுற்று வட்டத்ைில் வைாழர்களுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைது ஒரு கண்பகாள்ளா காட்ெியாக 
இருந்ைது." 

அன்று காறல வைாழர்களுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது,  றழய  ற்றும் புது 
வாழ்றவ ஒப் ிட்டு  ா ா இந்ை விளக்கத்றை அளித்ைார்: 

நாம் பகழய வாழ்க்கககய விட்டுவிட்ட ாம், இப்டபாது அகத 
டநாக்கித் திரும்பப் டபாவதில்கல. பகழய வாழ்க்கக நக முகையில் 
ெகைந்துவிட் து. ஒருவர் உயிகரத் துைந்தால், அவருக ய ஆவி இன்னும் 
மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு உ லு ன் ஒட்டிக்மகாண்டிருக்கும் என்று நான் 
டகள்விப்பட்டிருக்கிடைன். ஆவியானது ஒரு புதிய (டவறுபட் ) 
டகாளத்திற்குள் நுகழவதற்கு முன், பகழய ெற்றும் புதிய (ெரணத்திற்குப் 
பிந்கதய) வாழ்க்கககளுக்கு இக டய ஒரு வககயான மவற்ைி ம் என்று 
ூடைப்படும் சூழலில் ெிைிது டநரம் அங்டக நிலவுகிைது. அடதடபால, நெது 
பகழய வாழ்க்கக அக்ட ாபர் 16 முதல் இைந்துவிட் து. அன்று முதல் 
டிெம்பர் 21ஆம் டததி வகர, நெது புது வாழ்வு, பகழய வாழ்க்ககயு ன் ஒரு 
வககயான மதா ர்கபக் மகாண்டுள்ளது.  

இப்டபாது ஒவ்மவான்றும் எவ்வாறு தானாகச் ெரிமெய்யப்படுகின்ைன 
என்பகதப் பார்க்கவும். மபல்காவ்ெில் ெில காலத்திற்கு முன்பு, நான் 
உங்களி ம் ூடைிடனன், புது வாழ்வில் முழுகெயாக மூழ்குவதற்கு முன்னர் - 
1950, ெனவரி 1 முதல் - பகழய ெற்றும் புதிய வாழ்க்ககக்கு இக டய, பத்து 
நாட்களுக்கு ஒரு ‘மவற்ைி ’ காலம் இருக்கும். இன்று காகலயில்தான் 
எனக்கு அது நிகனவுக்கு வந்தது, நீங்களும் இகதப் பற்ைி எனக்கு 
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நிகனவூட்  ெைந்துவிட்டீர்கள். எனடவ, மவற்ைி  காலொன பத்து நாட்கள் - 
டிெம்பர் 22 முதல் 31 வகர - பயிற்ெிக் காலத்தின் நான்கு பின்வரும் 
கட்டுப்பாடுகளு னான மதால்கல ெிகுந்த அனுபவங்கள், முழுகெயாக 
நிறுத்தப்படும் என்று நான் முடிவு மெய்துள்டளன்: 

1) உணவுக்காக யாெிக்க டவண் ாம்.  
2) டெலங்கி அணிய டவண் ாம். 
3) எந்த விதொன உ ல் உகழப்பும் இல்கல; டதகவப்பட் ால், ூடலித் 

மதாழிலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். 
4) முழுகெயான ஓய்வு, ெிைந்த உணவு, நம்ெி ம் இருக்கும் 

ககப்பணத்தில் வாங்கலாம். 
ஆைி பவளியில் இருந்ைைால், இந்ை பவற்ைிட காலத்றைப்  ற்ைி, 

பைாறலத்ைந்ைி மூலம் அவருக்குத் பைரிவிக்க  ா ா விரும் ினார். "இந்த 
விஷயம் மதரியாெல், ம ல்லியில் நம்கெப் பற்ைி ஆதி மொல்லிக் 
மகாண்டிருக்கலாம், நாம் அங்குச் மென்ைதும் ெக்கள் நம்கெ வித்தியாெொன 
சூழ்நிகலயில் கண்டுமகாள்வார்கள்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

மும்ற யில் ப ஹர்ஜியிட ிருந்து ரூ 15,000ஐ ப ற்றுக்பகாண்டு, 

ப ாராைா ாத்துக்கு வரும் டி  ாைிரிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. டாக்டர் டான், 

ப ண்டு, ெைாஷிவ் ஆகிவயாரிடம் கூண்டுவண்டி, விலங்குகள்  ற்றும் காறள 
வண்டிகறள ெரக்கு ரயில் மூல ாக ப ாராைா ாத்ைிற்கு அனுப் ிறவக்க ஏற் ாடு 
பெய்யு ாறும் கூைப் ட்டது. 

இப்வ ாது  ிகவும்  யனுள்ளைாக  ாைிவிட்ட இரண்டு கழுறைகளுக்கும் 
ப ண் வைாழர்கள் 'ஸக்கூ'  ற்றும் 'ைக்கூ' என்று ப யரிட்டு அறழத்ைனர். 
முைலில் அறவ பைாந்ைரவாகவும், ஆனால் இப்வ ாது சுற கறளச் சு ந்து 
பெல்வைால் இைக்க ாகவும் இருந்ைன. 

ஜான்பூரில் குழு ைங்கியிருந்ை கறடெி நாளான டிெம் ர் 20 அன்று,  ா ா, 

ப ண்டு, ற தூல், எரச் ஆகிவயாருடன் நகரத்ைிலிருந்து நான்கு ற ல் தூரம் 
 யைித்து ஒரு வ ல்நிறல  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

1949, டிெம் ர் 21 புைன்கிழற   ிற் கல் ஒரு  ைியளவில்  ா ா, 

வைாழர்கள் குழுவுடன் ரயிலில் ப ாரைா ாத் புைப் ட்டார். நான்கு ப ண் 
வைாழர்கள் முைல் வகுப் ிலும்  ா ா, ஆண் வைாழர்களுடன்  ைியாட்கள் 
ப ட்டியிலும்  யைம் பெய்ைனர். ெரக்கு ரயிலில் கூண்டுவண்டி,  ாட்டு வண்டி, 

காறளகள், குைிறர  ற்றும் இரண்டு கழுறைகளுடன் பெல்ல டாக்டர் டான், 

ப ண்டு, ெைாஷிவ் ஆகிவயார் ஜான்பூரில் காத்ைிருந்ைனர். 
 ா ாவும் வைாழர்களும் அைிகாறல 3:00  ைிக்கு ப ாராைா ாத்ைிற்கு 

வந்து, விடியும் வறர ரயில் நிறலய காத்ைிருப்பு அறையில் ஓய்பவடுத்ைனர். 
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ஆைி குழுறவ ெந்ைித்து அவர்கள் ைங்கும் இடத்றைப்  ற்ைி  ா ாவிடம் 
பைரிவித்ைார். அன்று காறல அவர்கள், நான்கு சுவர்களில் ஒவ்பவான்ைிலும் 
மூன்று கைவுகள் பகாண்ட ஒரு ப ரிய அறைறய உள்ளடக்கிய ைர் ொலாவுக்கு 
நடந்து பென்ைனர். அந்ை இடம் குளிர்ச்ெியாகவும், உள்வள ஈரத்ைன்ற  
 ிக்கைாகவும் காைப் ட்டது. ஆைி, ப ாதுத் வைாட்ட ான 'ராம் லீலா' 

ற ைானத்ைில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார், ஆனால் 
அப் குைிறய சுத்ைம் பெய்ய வநரம்  ிடித்ைைால், அவர்கள் ைர் ொலாவில்  கல் 
ப ாழுறைக் கழித்துவிட்டு அன்று  ாறல ற ைானத்ைிற்குச் பென்ைனர். 

இந்ை ற ைானம் கறடெி வநரத்ைில் கண்டு ிடிக்கப் ட்டது. ஆைி, 
ஹர்ஜவீன் லால், வகக்கி வைொய் மூவரும்  ா ாவின் நி ந்ைறனகளின் டி, 

ப ாருத்ை ான இடத்றைக் கண்டுபகாள்ள முடியும் என்ை நம் ிக்றகறய இழந்ை 
நிறலயில்,  ா ாவின் ஆவலாெறனறயக் வகட்டு ஒரு பைாறலத்ைந்ைி அனுப்  
இருந்ைனர். அவ்வவறளயில் ஹர்ஜவீன் ெவரம் பெய்வைற்காக முடிைிருத்தும் 
கறட ஒன்ைில் நுறழந்ைார். அவர் முடிைிருத்து வரிடம், "ொதுக்கள்,  கான்கள் 
 ற்றும்  காத் ாக்கள் இங்கு வருவைில்றலயா?" என வகள்வி எழுப் ினார். 

"வழக்க ாக இங்வக வருகின்ைனர்," அந்ை ந ர்  ைிலளித்ைார். 
"அப் டியானால், அவர்கள் எங்வக ைங்குகிைார்கள்?" 

"நம் ிடம் ஒரு ப ரிய ைிைந்ை ற ைானம் அவர்களுக்காகவவ உள்ளது." 
ஹர்ஜவீன் விறரவாக வ லும் விவரங்கறளச் வெகரித்ைார்; ெவரம் 

பெய்து முடிந்ைதும், முடிைிருத்தும் ந ரின் றகயில் ெில ரூ ாய் வநாட்டுகறள 
ைிைித்ைார். 

"ஐயா, இவ்வளவு  ைம்?" முடிைிருத்தும் ந ர் வகட்டார். 
"என்றனப் ப ாறுத்ைவறர இது  ிகவும் ெிைிய பைாறக," ஹர்ஜவீன் 

கூைினார். "நீங்கள் என் ைாடிறய  ட்டு ல்ல, ஆனால் ஒரு ப ரிய 
ைறலவலிறயயும் அகற்ைிவிட்டீர்கள்!" என்ைார். 

வைொய், ஹர்ஜவீன், ஆைி ஆகிவயார் உரிய அைிகாரிகறள அணுகி, அந்ை 
இடத்றை றகயகப் டுத்ைினர். ஆனால் ப ாழுது ொய்ந்து விட்டைால், சுத்ைம் 
பெய்வறை  றுநாளுக்கு ஒத்ைிறவக்க வவண்டியைாயிற்று. 

ப ஹர்ஜியிட ிருந்து 15000 ரூ ாறயப் ப ற்றுக்பகாண்டு டிெம் ர் 26ஆம் 
வைைி காறல  ாைிரி வந்ைார். 

 ாைிரி, ஹர்ஜவீன் லால் இருவரும்  ா ாறவப்  ார்க்க 
அனு ைிக்கப் டவில்றல;  ா ாவின் விருப் ப் டி எரச்  ற்றும் ஆைி  ட்டுவ  
அவர்களுடன் பைாடர்பு பகாண்டனர்.  ா ாவின் கட்டறளகறள,  ாைிரி 
நிறைவவற்ைியைில்  கிழ்ச்ெியறடவைாக பெய்ைி ஒன்றை அனுப் ி றவத்து, 

வ லும்  ா ா, நறகச்சுறவயாகக் கூைினார்: "உங்கள் பகழய வாழ்க்ககயில் 
ஒரு காலும், புது வாழ்வில் ஒரு காலும் உள்ளது, ஆனால் உங்கள் கால்கள் 
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எப்டபாடதனும் பிளவுபட்டு பிரிந்துவிடும் என்று நீங்கள் பயப்ப  
டவண்டியதில்கல."  

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி ைங்கு ிடம் பைாடர் ாக (22ஆம் வைைி) வகக்கி வைொறய 
ெந்ைிக்க,  ா ா ெில நி ிடங்கள் அனு ைித்ைார்.  ா ா, அவர் ைங்குவைற்பகன 
டாக்டர் டான் வழங்கிய ஒரு கூடாரத்றைக் வகக்கிக்குக் காட்டினார். ப ண் 
வைாழர்களின் அறைக்குச் பெல்லும்  டிகளுக்கு அருகில் அது 
அற க்கப் ட்டிருந்ைது.  ா ா ைனது வைாழர்களுக்கு இவைவ ான்ை 12 கூடாரங்கள் 
வைறவ என்று வகக்கியிடம் பைரிவித்து, அறை படல்லியிலிருந்து வாங்க 
உத்ைரவிட்டார். வகக்கியால் அத்ைறகய ையார் பெய்ை கூடாரங்கறள 
உடனடியாகப் ப ை முடியவில்றல, எனவவ  ா ா வழங்கும் 

விவரக்குைிப்புகளுக்கு இைங்க, ஒரு  ாைிரிறய உருவாக்க அைிவுறுத்ைினார். 
இந்ை வநரத்ைில்ைான் ஹர்ஜவீன் லால், குளிர்ந்ை காலநிறலயில் 

வைாழர்களின் அவலநிறலறயப்  ற்ைி அைிந்ைார், வ லும் அவர் வைாழர்களுக்கு 
பவதுபவதுப் ான கம் ளி ஆறடகறள அனுப்புவைற்கான ைிட்டவட்ட ான 
வநாக்கத்துடன் பவளிவயைினார். ஆண், ப ண் வைாழர்களிடம் ஒரு கம் ளி 
வ ார்றவயும் இல்றல, ஆண் வைாழர்கள் ைங்கள் வ ல் அங்கிகளில், ப ாதுவாக 
பவட்டபவளியில் இரவுகறளக் கழித்ைனர். 

ரூ 15,000 ப ாத்ை பைாறகயில் இரண்டு வடாங்காவும் ஒரு குைிறரயும் 
ப ாராைா ாத்ைில் 1,500 ரூ ாய்க்கு வாங்கப் ட்டது. இந்ை பவற்ைிட காலத்ைில் 
அந்ைத் பைாறகயிலிருந்து உைவும் வழங்கப் ட்டது. எஞ்ெியுள்ள  ைம் 
‘ ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி’யில் வைாழர்களுக்கு ஒரு குடில் அற க்கவும், குடில் ையாராகும் 
வறர வைாழர்கள் வாழும் வடீ்டிற்கு வாடறக பெலுத்ைவும் ஒதுக்கப் ட்டது. 
வ லும் அந்ைத் பைாறகயிலிருந்து, யாத்ரீகர் வரி,  டகு வாடறக,  ாலத்றைக் 
கடக்கும்வ ாது பெலுத்ை வவண்டிய கட்டைம்  ற்றும்  ிை வரிகளுக்குப்  ைம் 
ஒதுக்கப் ட்டது. எஞ்ெியிருப் றவ விலங்குகளுக்குத் ைீவனம் வாங்குவைற்குப் 
 யன் டுத்ைப் ட்டன. 

இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா எச்ெரித்ைார், "ெனவரி 1ஆம் டததிக்குப் பின்னர், 

உணவு அல்லது உக க்கு ஒரு நயாகபொ ூட  மெலவி ப்ப ாது." 
படல்லிக்குத் ைிரும் ி வந்ை ஹர்ஜவீன் லால், ஆண், ப ண் வைாழர்களின் 

அவல நிறல குைித்து கிஷன் ஸிங்  ற்றும் வாஸ் வைவ் பகய்னிடம் 
பைரிவித்ைார். அவர்களிட ிருந்து  லவிை ான உைவுப் ப ாருட்கள்  ற்றும் 
ஆறடகறள அனுப்புவது குைித்து கடிைம் வந்ைது, அறவ அறனத்தும் ைான ாக 
வழங்கப் டும் என்று அவர்கள் கடிைத்ைில் பைரிவித்ைிருந்ைனர். 

 ா ா, ஹர்ஜவீன் லாலுக்கு  ின்வரும் குைிப் ிட்ட வழிமுறைகறள 
 ைிலாக அனுப் ி றவத்ைார்: 
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1) ெனவரி 1 முதல் மொராதாபாத்தில் தயார் மெய்த உணகவ தானொக 
வழங்க ஏற்பாடு மெய்ய டவண் ாம். 

2) முழு விருப் த்துடன், நீங்களாகவவ முன்வந்து, எந்ை  லறனவயா 
அல்லது பவகு ைிறயவயா, ஆன் ீகம் அல்லது வவறுவிை ான, 

என்னுறடய  ார்றவ, ஆெீர்வாைங்கள் வ ான்ைவற்றைவயா 
எைிர் ாரா ல், ஜனவரி 1ஆம் வைைிக்கு முன்பு நீங்கள் ைான ாக, 

உங்களால் இயன்ை அளவு, எதுவாக இருந்ைாலும் அனுப் லாம் - 
ைானியங்கள்,  ழங்கள், உலர்ந்ை  ழங்கள், உைவுகள்  ற்றும் பநய் 
வ ான்ைறவ. 

3) டெடல குைிப்பிட்டுள்ளவற்கை நீங்கள் தானொக வழங்கினால், 

அகவ 1950 ெனவரி 1ஆம் நாளிலிருந்து பயன்படுத்தப்படும், ஏமனனில் 
100 ெதவதீ புது வாழ்வு, நக முகையில் உகழப்பது, யாெிப்பது 
டபான்ைகவ 1950ஆம் ஆண்டிலிருந்து மதா ங்கும். 

4) நாங்கள் 1ஆம் வைைிக்குப்  ிைகு, எந்ை நாளிலும் ப ாராைா ாத்ைிலிருந்து, 

ஒரு நாள் கழித்து அல்லது  ைிறனந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு புைப் டலாம். 
எனவவ, நீங்கள் உைவுப் ப ாருட்களாக எறை அனுப் ினாலும், கிஷன் 
ஸிங், பகய்ன் இருவரும் பவதுபவதுப் ான ஆறடகறள ைான ாக 
அனுப்  விரும்புவறையும் 1950, ஜனவரி 1ஆம் நாளுக்கு முன் அனுப்  
வவண்டும். 

5) மவதுமவதுப்பான ஆக களில் டபார்கவகள், ஸ்மவட் ர்கள், 

டெலாக கள், கால் ெற்றும் ககயுகைகள் இருக்க டவண்டும், 

அகனத்தும் தானொக வழங்கப்ப  டவண்டும். 
6) உங்களில் எவரும் இங்கு (ப ாராைா ாத்ைிற்கு) வரக்கூடாது, நீங்கள் 

வைாழர்கறள ெந்ைிக்கவவா, பைாடர்பு பகாள்ளவவா கூடாது. உங்கள் 
ைட்படழுத்ைாளர் அனங்வகா ால் மூலம் அறனத்றையும் அனுப்புங்கள். 
இந்ைக் கடிைத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்ட ஹர்ஜவீன் லால், உடனடியாக 

அவரது  ன்னிபரண்டு வயது  கன் இந்ைர்வஸனுடன்  ின்வரும் ப ாருட்கறள 
ைட்படழுத்ைாளருக்கு அனுப் ிறவத்ைார். 

40 வ ார்றவகள்  37 கம் ளி ெட்றடகள் 

58 வஜாடி கம் ளி காலுறைகள்  30 வஜாடி  ருத்ைி காலுறைகள் 

20 கழுத்து துண்டுகள்  6  ின்னப் ட்ட பைாப் ிகள் 

1 கம் ளி வ லாறட.  2 டின் நிரம்  உலர்ந்ை  ழங்கள் 

2 டின் பநய்.   2 டின்கள் இனிப்புகள் 

1 டின் ஹல்வா (இனிப்பு).   1 டின் வகரட் ஹல்வா  

1 ப ட்டி வைநீர்  1 குளிர்  ைன ப ட்டி  

1 கூறட  ழம்    1 டின்  ருப்பு  ற்றும்  ொலா 
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1 ப ட்டி ஊறுகாய்.   1 ப ட்டி ெிகபரட் 

வ வல உள்ள ெில ப ாருட்கள் அடங்கிய 2 டிரங்கு ப ட்டிகள். 
வ வல குைிப் ிட்டுள்ள அறனத்தும் ஹர்ஜவீன் லாலுக்குத் வைாராய ாக 

ரூ 2,200 பெலவாகும். அத்துடன், அவர் ஜனவரி 1ஆம் நாளுக்கு முன்னர் 20 கிவலா 
ெர்க்கறரறய ைான ாக வழங்க வவண்டும். ஹர்ஜவீன் லால் ஏற்கனவவ, 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறளப் ப றுவைற்கு முன்வ  எல்லாவற்றையும் 
வாங்கிவிட்டைால், வாஸ் வைவ் பகய்ன், கிஷன் ஸிங் ஆகிவயாறரக் 
கலந்ைாவலாெித்து, ப ாருட்கறள அனுப்  அவருக்கு வநரம் வ ாைா ல் இருந்ைது. 
ஹர்ஜவீன் லால், எரச், ஆைி இருவறரயும் ப ாராைா ாத்ைில்  ட்டுவ  
ெந்ைித்ைிருந்ைாலும், அவர் வைாழர்களின் அவல நிறலறயப்  ார்த்து  ிகவும் 
பநகிழ்ந்து வ ானைால், ப ாருட்கறள விறரவில் அனுப்  விரும் ினார். 

ஹர்ஜவீனின்  கன் இந்ைர்வஸன் ைட்படழுத்ைாளருடன் வந்து 
 ா ாைாறஸ (ஹர்ஜவீன் லால் குடும் த்துடன் பைாடர்பு பகாள்ளத் ைறட 
விைிக்கப் ட்டவர்) ெந்ைித்ைறை  ா ா அைிந்ைவுடன், அறனத்து ப ாருட்களுடன், 

உடனடியாக, இந்ைர்வஸறனத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு ைகவல் அனுப் ினார். 
இறைக் வகட்ட இந்ைர்வஸன்  யங்கி விழுந்ைார்.  ா ாவுக்குத் ைகவல் 
பைரிவிக்கப் ட்டதும், அவர் ொைாரை ாகப் புன்னறகத்து, ெிறுவறனத் 
ைனைருகில் அ ரச் பெய்து,  ிைகு ைானத்றை ஏற்க ஒப்புக்பகாண்டார். ஹர்ஜவீன் 
லாலுக்கு  ின்வரும் பெய்ைி அனுப் ப் ட்டது: 

உங்கள் பட்டியலின்படி நீங்கள் தானொக அனுப்பியகத, பாபா 
ெிகுந்த ெகிழ்ச்ெியு ன் ஏற்றுக்மகாண் ார். ெனவரி 1ஆம் டததிக்கு முன்பு, 

தானொக வழங்க நீங்கள் தயாராக கவத்திருக்கும் 32 டொடி பருத்தி 
கபொொக்ககள, டகக்கி டதொய் மூலொக ம ஹ்ராடூனுக்கு அனுப்பி 
என்னி ம் (பாபா) ஒப்பக க்கலாம். 

இனிடெல், உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் என்னு னும், 

எனது டதாழர்களு னும் எந்தத் மதா ர்பும் இருக்கக் ூட ாது. 
ஆச்ெரியமூட்டும் விைத்ைில், இது  ா ாவின் தூய அன் ின் முறையாகும். 

ஹர்ஜவீன் லாலுடனான ைனது பவளிப்புைத் பைாடர்ற , அவர் எந்ை அளவுக்குக் 
குறைத்துக் பகாண்டாவரா, அவ்வளவு பநருக்க ாகவும் இறுக்க ாகவும் அவர் 
குடும் த்றை ைனது வறலக்குள் ஈர்த்துக்பகாண்டார்! 

இந்ைிய  ிரிவிறனக்குப்  ிைகு ப ாராைா ாத், இந்துக்களுக்கும் 
முக ைியர்களுக்கும் இறடயிலான வ ாைல்களின் ற ய ாக  ாைியது. 
 ிரச்ெிறனகறளத் ைடுக்க, அவர்கள் ைங்கியிருந்ை இடம், ராம் லீலா ற ைானம், 

முஸ்லிம்களின் எல்றலக்கு அப் ாற் ட்டைாக அைிவிக்கப் ட்டது. அந்ை 
வநரத்ைில் அலி அக் ர் என்று அறழக்கப் ட்ட அவலா ா, இைர வைாழர்களுடன் 
இறைந்து கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைரீ் எடுக்க வவண்டியிருந்ைது; ஒரு நாள் யாவரா 
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ஒருவர் அவரது ப யறரக் வகட்டு, அவர் ஒரு முஸ்லீம் என்று குற்ைம் 
ொட்டினார். எனவவ  ா ா, அவரது ப யறர ‘அவலா ா’ என்றும், கனியின் ப யறர 
‘கவனா ா’ என்றும்  ாற்ைிக்பகாண்டார். அவர்கள் ப ாராைா ாத்றை விட்டு 
பவளிவயறும் வறர ‘கவனா ா’ நீடித்ைிருந்ைாலும், ‘அவலா ா’ என்ை புைிய ப யர் 
அலி அக் ருடன் ஒட்டிக்பகாண்டது. 

1949 டிெம் ர் 26 ைிங்கட்கிழற  ப ஹராவின்  ிைந்ை நாளாகக் 
பகாண்டாடப் ட்டது. அது இன்னும் ‘பவற்ைிட காலம்’ என் ைால், சுறவயான 
உைவு வழங்க முடிந்ைது. உண்ற யில்,  ா ா கட்டுப் ாடுகறள ைளர்த்ைியைால், 

ஒவ்பவாருவரின் ரெறனக்வகற் , றெவம்  ற்றும் அறெவ  ா ிெ உைவுகள் 
உைவகங்களிலிருந்து வரவறழக்கப் ட்டன. ராம் லீலா ற ைானத்ைில், ரா வர 
ைனது லீறலறய (பைய்வகீ விறளயாட்றட) நிகழ்த்ைிக் பகாண்டிருந்ைார், 

அறலந்து ைிரியும் யாத்ரீகர் ஒருவரின்  ாத்ைிரத்ைில் பெயல் ட்ட அவர், அங்கு 
முழுக் குழுவுடன் ைங்கியிருந்ைது எவருக்கும் பைரியாது. 

டிெம் ர் 27ஆம் நாள், ற தூல் வடாங்காவில் ஒரு  ஸ்றை அறழத்து 
வந்ை வ ாது, முைலில் அந்ை  ஸ்த் குஸ்ைாஜி,  ா ா இருவறரயும் ைழுவிக் 
பகாண்டார்.  ா ா அவருக்கு கடறல ிட்டாயும் வைநீரும் பகாடுத்து, மூன்று 
முறை ைறல ைாழ்த்ைி வைங்கினார். அடுத்ை நாள்  ா ா, ற தூலுடன் ஒரு 
வடாங்காவில் பென்று நான்கு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா ைனது 
றககளால்  ஸ்துகளுக்குக் கடறல உருண்றடறய ஊட்டிவிட்டு, "ெஸ்தின் 
ெீதான எனது இரண்டு மெயல்களிலும் உலகளவு வித்தியாெம் உள்ளது: 
உதாரணொக, ஒன்று, நான் ஒரு ெஸ்துக்கு உணவு, பீடி அல்லது ெிகமரட் 
வழங்குவது; ெற்மைான்று, ஒரு ெஸ்துக்கு எனது கககளால் உணவளிப்பது 
அல்லது பீடி, ெிகமரட்க ப் பற்ை கவப்பது" என்று குைிப் ிட்டார். 

ப ண்டு, டான், ெைாஷிவ் ஆகிவயார் கூண்டுவண்டி,  ாட்டு வண்டி  ற்றும் 
விலங்குகளுடன் டிெம் ர் 29 அன்று ப ாராைா ாத்ைிற்கு வந்ைனர். அன்றைய 
ைினம், குஸ்ைாஜி, அவரது ஆற்ைலுக்கு அப் ாற் ட்ட எந்ை ஒரு  ா ாவின் 
கட்டறளறயயும் நிறைவவற்ை விரும் வில்றல.  ா ா கூைினார், "குஸ்தாெியின் 
வயது, என்னு னான அவரது நீண்  கால மதா ர்பு, அவருக ய 20 வரு  
மெௌனம் ெற்றும் உபாஸனி ெஹாராெுக்கு நான் வழங்கிய வாக்குறுதியின் 
அடிப்பக யில் நான் அவகர ென்னிக்கிடைன். ஆனால் நீங்கள் 
குஸ்தாெிகயப் டபாலச் மெய்யத் துணிய டவண் ாம். ெனவரி 1ஆம் 
டததிக்குப் பின்னர் அகனத்கதயும் உங்கள் மொந்த மபாறுப்பில் நீங்கள் 
மெய்கிைரீ்கள்!" 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ஜனவரி 1 முைல் 12 வறரயிலான நாட்களில் 
ஒவ்பவாரு வைாழரின் ைனிப் ட்ட கடற கறள விளக்கினார்: 
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கபதூல் இரண்டு குைிறரகறள கவனித்து, உைவளித்து, வடாங்காறவப் 
 ரா ரித்து அறை ஓட்டவும், காக்கா, முரளி இருவரும் ெற யலுக்குத் 
வைறவயான ப ாருட்கறள, வடாங்காவில் எடுத்துச் பெல்லவும், இறடப் ட்ட 
வநரங்களில்  ஸ்துகறளப்  ற்ைி விொரிக்கவும் வவண்டும். 

ஆதி ெனீியர்: கனி,  ா ாைாஸ்  ற்றும் குைிறரகளின் ைீவனத்றை சு ந்து 
பெல்லும் ஒரு வடாங்காறவ ஓட்ட வவண்டும். இரண்டு வடாங்காக்களும் வ வல 
குைிப் ிடப் ட்ட வைாழர்களுடன், முன்கூட்டிவய பென்று ைற்காலிக முகா ாக, 

ற ைானம் அல்லது ைங்கு ிடத்றைத் வைர்ந்பைடுக்க வவண்டும். காக்காவும் 
முரளியும் முந்றைய நாள் ைான ாக வாங்கி வந்ைறை ெற த்து, ையாராக றவக்க 
வவண்டும். 

கனி, பாபாதாஸ்: அடுத்ை நாள் உைவிற்காக வடாங்கா நிறுத்ைப் டும் 
கிரா த்ைிவலா அல்லது நகரத்ைிவலா யாெிப் து.  

மபண்டு: கூண்டுவண்டி ஓட்டுநர். 
விஷ்ணு:  ாட்டு வண்டி ஓட்டுநர். 
ெதாஷிவ்: வழியில் ப ண்டு, விஷ்ணு இருவருக்கும் உைவ வவண்டும். 

ப ண்டு, ெைாஷிவ் இருவரும் காறளகளுக்கும் கழுறைகளுக்கும் உைவளிக்க 
வவண்டும். 

 ான்கின்: ற தூல், ப ண்டு ெைாஷிவ் மூவருக்கும் விலங்குகறளப் 
 ரா ரிப் ைில் உைவ வவண்டும் 

அடலாபா: ைண்ைரீ் வழங்குவவைாடு  ாத்ைிரங்கறள சுத்ைம் பெய்ய 
வவண்டும். 

நீலு: வண்டிகள்  ற்றும் கூண்டுவண்டியில் ப ாருட்கறள ஏற்ைி 
இைக்குவவைாடு, நீர் விநிவயாகத்ைில் அவலா ாவுக்கு உைவ வவண்டும். 

எரச்: கூண்டுவண்டிறய நிர்வகித்து,  ா ா  ற்றும் ப ண் வைாழர்களின் 
 ைிகறளயும்  ார்த்துக்பகாள்ள வவண்டும். 

அண்ணா 104: இரவு கண்காைிப்புப்  ைி. 
குஸ்தாெி:  ன்முக ஆற்ைல் ிக்க முக்கியஸ்ைர். 

டிெம் ர் 31ஆம் நாள் ெனிக்கிழற  காறல, வைாழர்கள் ை து 
றககறளயும் முகத்றையும் கழுவிவிட்டு,  ின்வரும்  ிரார்த்ைறனயில் 
 ங்பகடுப் ைற்காக  ா ாவின் முன் நிற்கு ாறு ெக வைாழர்களிடம் கூைினார். 
 ா ா ஒரு குவறள பவந்நீறர எடுத்துவரக் கூைி,  ின்னர் ஒவ்பவாரு வைாழரின் 
றககளிலும் ெிைிது ஊற்ைினார். டாக்டர் கனி  ிரார்த்ைறனறய முைலில் 
ஆங்கிலத்ைிலும்  ின்னர் இந்ைி ப ாழியிலும் ப ாழிந்ைார்: 

வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்  இரண் கர ொத காலத்தின் இறுதி நாள் 
இன்று. நானும் எனது ெக டதாழர்களும், மதரிந்டதா மதரியாெடலா, மபரிய 
அல்லது ெிைிய தவறுககள, புது வாழ்வு நிபந்தகனகளின் உள்ளார்ந்த 
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உணர்வுபூர்வொக ெற்றும் அது மதா ர்பான வாக்குறுதிகளுக்கு எதிராக, 

க ந்த இரண் கர ொதங்களில் ஏடதனும் தவைிகழத்திருந்தால், 

எனக்காகவும் என் டதாழர்களுக்காகவும் ென்னிப்புக் டகாருகிடைன். 
எனது ெக டதாழர்கள் என்னி ம் தவைாக ந ந்திருந்தால், அவர்ககள 

நான் முழு ெனது ன் ென்னிக்கிடைன், டெலும் நான் அவர்ககள ஏடதனும் 
தவைான முகையில் ந த்தியிருந்தால் என்கன முழு ெனது ன் 
ென்னிக்குொறு எனது டதாழர்களி ம் டகட்டுக்மகாள்கிடைன். 

1950 ெனவரி 1ஆம் நாள் மதா ங்கும் புது வாழ்வு, நிபந்தகனகள் 
ெற்றும் உறுதிமொழிகளின்படி 100 ெதவிகிதம் வாழ்வதற்கான பலத்கத 
எல்லாம் வல்ல இகைவனி ம் டவண்டுகிடைன். 

அப்வ ாது  ா ா கூைினார்: 
புது வாழ்வின் நிபந்தகனகள் ெற்றும் எங்கள் உறுதிமொழிகள் 

ஆகியவற்கை முழுகெயாகக் கருத்தில் மகாண்டு, முற்ைிலுொகப் பரிெலீித்த 
பின்னர், எந்த உறுதியும் அளிக்காெல், ெிைிய அல்லது மபரிய, மதரியாெல் 
இகழத்த தவறுககள ென்னிக்க முயற்ெிப்டபன் என்று முடிவு மெய்துள்டளன். 
ஆனால் ெனப்பூர்வொக மெய்யும் ெிைிய அல்லது மபரிய தவறுககள நான் 
ஒருடபாதும் ென்னிக்க ொட்ட ன். 

நிபந்தகனகளின் உள்ளார்ந்த உணர்வுக்கு முற்ைிலும் எதிராகச் 
மெல்லும் எந்தத் தவகையும் நான் ென்னிக்க ொட்ட ன்; எந்த 
சூழ்நிகலயிலும் எந்தவிதொன ெெரெமும் மெய்து மகாள்ள முடியாது. 

எனது கட் களகளுக்கு முற்ைிலும் கீழ்ப்படிவது ஒன்கைத் தவிர, 

இதர எல்லா வககயிலும் நான் ெடகாதரனாகவும், ெக டதாழனாகவும் 
இருப்டபன். நிபந்தகனககள 100 ெதவதீம் கக ப்பிடிக்கும் நாம், ஒன்ைாக 
மூழ்குகிடைாம் அல்லது நீந்துகிடைாம்! 

1950, ெனவரி 1 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா, ைனது வைாழர்கள் 
அறனவருக்கும் ‘புது வாழ்வு வாழ்த்துக்கள்!’ பைரிவித்ை முந்றைய இரவில் 
 றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ைது;  ா ா கூைினார், "மவளிடய ஈரத்து ன் 
மதா ங்கும் புது வாழ்வு, உள்டளயும் 'ஈரொக' இருக்கும் நல்ல ெகுனொகத் 
திகழ்கிைது!" 

நான்கு முக்கிய  ைங்கறளப்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்தும் 
 ிரார்த்ைறனகறள ப ாழிந்ை அவ்வவறளயில் அறனவரும்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் நின்ைனர். ெைாஷிவ், விஷ்ணு, நீலு மூவரும் பாகவத 
புராணத்தின் தொவதாரம் ( த்து அவைாரங்கள்)  குைிறயப்  டித்ைனர்; கனி, 
அவலா ா, ற தூல் ஆகிவயார் குரானிலிருந்தும், ஆைி, காக்கா, எரச் மூவரும் 
மஸண்ட் அமவஸ்தாவிலிருந்தும் ப ாழிந்ைனர்; டாக்டர் டான்,  ா ா 
எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ை ஒரு ெிைிய  ிரார்த்ைறனறய வாெித்ைார். 
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அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் கிைிஸ்து ஸ் வகக் வழங்கினார்.
 புைப் டுவைற்கு முன் ாக, டாக்டர் கனி,  ா ாைாஸ் இருவரும் 
உைவுக்காக யாெிக்க பவளிவய அனுப் ப் ட்டனர். 

அன்று  ைியம் இரண்டு  ைியளவில் மொரதாபாத்ைிலிருந்து 
அறனவரும் ஊர்வல ாக நடந்து பென்ைனர். அைிவகுப்பு இப்வ ாது ஒரு 
கூண்டுவண்டி, இரண்டு வடாங்காக்கள்  ற்றும் ஒரு  ாட்டு வண்டிறயக் 
பகாண்டிருந்ைது. ப ண்டு, கூண்டுவண்டிறயயும், டான், ற தூல் இருவரும் 
வடாங்காக்கறளயும், ெைாஷிவ் காறள வண்டிறயயும் ஓட்டிச் பென்ைனர். 
 ா ாவும் வைாழர்களும் ைளர்நறடயுடன் முன்பென்ைனர்; ொ ான்கள் அறனத்தும் 
கூண்டுவண்டி, வடாங்காக்கள்  ற்றும் காறள வண்டியில் குவிக்கப் ட்டிருந்ைன. 
ஏைக்குறைய ஆறு ற ல்கள் நடந்து, ஊர்வலம், அன்ைிரவு பக்வாரா கிரா த்ைில் 
அற ந்ை ‘கெல் கஞ்ச்’  ங்களாவின் வைாட்டத்றைச் பென்ைறடந்ைது. அவர்கள் 
ஓய்பவடுக்கும் வவறளயில்,  ாறய அைன் றகவண்ைத்றைக் காட்டத் 
பைாடங்கியது; (ஹர்ஜவீன் லால் பெய்ை ைானத்ைின் காரை ாக) அவர்களின் 
வாழ்வில் ஏற் ட்ட  ாற்ைம்,  ாயாவின் ெீற்ை ாக  றழ வடிவில் வந்ைது - 
இறடவிடா ல் பைாடர்ந்து  லத்ை  றழ ப ாழிந்ைது. 

வைாழர்கள் அறனவரும் இருளில் வைாட்ட பவளியில்  டுத்ைிருந்ைனர். 
 றழ ப ாழியத் பைாடங்கியதும், அவர்கள் அவெர ாக ைங்கள் ப ட்டி 
 டுக்றககறளச் சுருட்டி, வைாளில் சு ந்துபகாண்டு  ங்களாவின் வராந்ைாவுக்கு 
ஓடினர். விலங்குகள் கட்டப் ட்டிருந்ை கயிற்ைில் கால்கள் ெிக்கியைில் அவலா ா 
கீவழ விழுந்ைார். "என்றன ஏன்  ார்க்கிைரீ்கள்?  டுக்றகறய எடுங்கள். என்றன 
இப் டி முறைக்கத்ைான் 'ஆ ாம்' என்று எழுைினரீ்களா? இது ைான் புது வாழ்வு!" 
என்று ெைாஷிவ் அவறரக் கடிந்து பகாண்டார். 

எவ்வளவவா முயற்ெித்தும் அவர்களின்  டுக்றககள் நறனந்ைன. 
உைவியற்ை ‘புது வாழ்வின்’ முைல் நாளில், ( றழயின் கடவுள்) இந்ைிரனின் 
ைானம் அவர்கறள முற்ைிலும் உைவியற்ைைாக்கியது!  ா ா ஒரு ெிைிய 
கூடாரத்ைிற்குள் இருந்ைார், ஆனால் அைில் ஓட்றடயும், விரிெலும் இருந்ைைால் நீர் 
கெிந்து அவரது  டுக்றகயும் நறனந்ைது. 

அது தூக்க ில்லாை, துயர ான இரவு, ஆனால்  ா ா  கிழ்ச்ெியாக 
இருந்ைார். "என் ெனதில் உருவான புது வாழ்வின் இந்தச் ெித்திரம் 
உண்கெயாகிவிடும் என்று நான் உணர்வது, க வுளுக்கு நன்ைாகத் மதரியும்." 
என்று அவர் கூைினார்.  

முழுக் குழுவும் ஜனவரி 2ஆம் நாள் அைிகாறலயில் வைாட்டத்றை 
விட்டு பவளிவயைியது. இரண்டு வடாங்காக்களும் அடுத்ை ைற்காலி ாகத் ைங்கும் 
இடத்றைத் வைர்ந்பைடுப் ைற்காக முன்கூட்டிவய பென்ைன; அங்கு, காக்கா 
உைறவத் ையாராக றவத்ைிருக்கவும், டாக்டர் கனியும்,  ா ாைாஸும் 
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உைவுக்காக பவளிவய பென்று யாெிக்கவும் அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். ஐந்து 
ற ல்கள் நடந்ை  ின்பு,  ா ா, எரச்றெ யாெிக்க அனுப் ினார். அவர் பகாண்டு 
வந்ை பராட்டிகளில் ஒரு துண்றட  ா ா அறனவருக்கும் வழங்கினார். ப ண் 
வைாழர்கள் கழுறைகளுக்குப் புல்றலத் ைீவன ாக ஊட்டி, வ லும் ஐந்து ற ல் 
தூரம் பென்ை  ிைகு,  ைியம் 2:00  ைியளவில் ஹரியானாவில் ஒரு கிரா த்றை 
வந்ைறடந்து அறனவரும்  ாந்வைாப்பு ஒன்ைில் ைங்கினர். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், வழக்க ாக, காக்கா, முரளியின் உைவியுடன் 
ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் உைவு ையார் பெய்ைார். அண்ைா 104 இரவு 
கண்காைிப் ாளராகவும், எரச் ப ாதுவாக  ா ாவின் ைனிப் ட்ட வைறவகறள 
கவனித்து, அவ்வப்வ ாது உைவுக்காக யாெிக்கும்  ழக்கத்றையும் 
பகாண்டிருந்ைனர். இைர ஆண் வைாழர்கள் ைண்ைரீ் எடுத்து வந்து  ாறனகளில் 
நிரப்புவது,  ாத்ைிரங்கறள சுத்ைம் பெய்வது, கால்நறடகளுக்குத் ைீவனம்  ற்றும் 
ைண்ைரீ் பகாடுப் து, வாகனங்கறள இயங்க றவப் து வ ான்ை  ைிகளில் 
மும்முர ாக இருந்ைனர். 

அவர்கள்  றுநாள் காறல ஹரியானாவிலிருந்து புைப் ட்டு, ஐந்து 
ற ல்கள் நடந்ை  ிைகு,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி ப ண் வைாழர்கள் இரண்டு 
ற ல் தூரத்ைில் ஓய்பவடுக்க, கூண்டுவண்டியில் அ ர்ந்ைனர்.  ின்னர் அவர்கள் 
வ லும் ஒன்ைறர ற ல் நடந்து, அம்டராஹா என்ை இடத்றைச் பென்ைறடந்து 

அன்றைய ைினத்றை ஒரு  ாந்வைாப் ில் கழித்ைனர், அங்கு  ா ா ைனது 
வைாழர்கறள உைவுக்காக யாெிக்க வடாங்காக்களில் அனுப் ி றவத்ைார். 

அவர்கள் ைிரும் ி வருவறை எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ை அவ்வவறளயில், 

ஒரு  ா ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்து,  ா ா டானுக்கு இந்ை விெித்ைிரக் கவிறைறய 
எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைார்: 

காக்காவின் தகலவலி எப்டபாதும்  

மநருப்புக்கு அருகில் இருக்கும் குஸ்தாெி. 
காக்கா குழந்கதகளுக்குத் தினமும் உணவளித்தும்,  

நாம் அைிடவாம் அவருக்கு இல்கல ெகனவி. 
எங்கள்  ாக் ர் முன்ஸிஃகப (கனி) டபார்கவ ெற்றும்  

டகாணிப்கபயின் கீழ் காண்கிடைாம்.  
விஷ்ணுவும் நீலுவும் ொொன்ககள ஏற்ைி இைக்க, முரளி  

மவங்காயத்கத கத்தியால் உரிப்பகதயும் பார்க்கிடைாம். 
மபண்டுவும் ெதாஷிவ் பாட்டீலும் காகளககளயும்  

வண்டிககளயும் ஓட்டுகின்ைனர். 
கபதூலும் ஆதியும் ட ாங்கா ஓட்டுநர்கள்; அண்ணாடவா  

எப்மபாழுதும் ெச்ெரவுககள உருவாக்குகிைவர். 
 ான் மபாதுவாக ெிருகங்களுக்கு உதவுகிைார்;  



186 
 

பாபாதாடஸா எப்மபாழுதும் முனகுகிைார். 
அடலாபா பாகனககளயும் தண்ணகீரயும் கவனிக்க,  

எரச்டொ ூடண்டுவண்டிக்கு உயிராக இருக்கிைார்! 

வைாழர்கள் ைாராள ான உைவுகளுடன் ைிரும் ி வந்ைனர். அவர்கள் 
வடாங்காக்களில்  யைம் பெய்ைிருந்ைாலும், யாெித்து, இவ்வளவு ப ரிய அளவில் 
ைானங்கறளப் ப றுவது ெற்று ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது. ஆனால் எரச் 
ைிடகாத்ைிர ாக இருந்ைைால், கரும்புச் ொறு இருந்ை  ாறனறய வடாங்காவில் 
றவத்ைால் பகாட்டிவிடும் என்று ைறலயில் சு ந்துபகாண்டு நடக்க 
வவண்டியைாயிற்று.  ிை அறனவரும் முகாமுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 
அம்வராஹாவில்  க்கள் ைாராள  னப் ான்ற   ிக்கவர்கள் ஆைலால் 
வைாழர்களுக்கு ஏராள ான உைவு கிறடத்ைது; நன்ைாக உண்டு ஓய்பவடுத்ைனர். 
ப னாரஸிலிருந்து ஜான்பூர் வறர வாழ்ந்ை ‘ஜிப்ெி வாழ்க்றக’, 
ப ாராைா ாத்ைிலிருந்தும் பைாடர்ந்ைது. 

1950, ஜனவரி 4 புைன்கிழற  அன்று காறல, எட்டு  ைிக்கு 
அம்வராஹாவிலிருந்து புைப் ட்டு,  ைிறனந்து ற ல்கள் நடந்து 4:30  ைிக்கு 
‘ரத்தன்கர்’ கிரா த்றை வந்ைறடந்ைனர். ப ண் வைாழர்கள் ஒன் ைறர ற ல் 
தூரம் நடந்து,  ீைி தூரத்றைக் கூண்டுவண்டியில் கடந்து பென்ைனர். வழியில், 

எரச் வழக்க ாக யாெிக்க பவளிவய பென்ைார்.  ா ா ப ரும் ாலும் ப ண் 
வைாழர்களுக்கு முன்னாலும், எரச், ப ஹரா  ற்றும் வகாபஹருடன் ஒரு 
ஃ ர்லாங்  ின்னாலும், பைாடர்ந்து  ைி, ப ஹரு இருவரும், இரண்டு 
கழுறைகறள வழிநடத்ைிச் பென்ைனர், இறுைியாக பவள்றள வ லங்கிகள்  ற்றும் 
 ச்றெநிை ைறலப் ாறக அைிந்து வைாழர்கள் ெிைிது தூரம்  ின்னால் பென்ைனர். 

ற தூல் பவண் குைிறரறய வடாங்காவுடன் இறைத்து ஓட்டினார். 
ஆனால் வழியில் விலங்கு பைாடர்ந்து பைாந்ைரவு பெய்ைது. ஊர்வலம் 
வருவைற்குள் ொப் ாடு ையார் பெய்ய வவண்டும் என் ைால், காக்கா வடாங்காவில் 
முன்கூட்டிவய பென்றுவிடுவது வழக்கம். "ெில வநரங்களில் காக்கா ைனது 
இருக்றகயில் அ ர்வைற்கு முன்வ  குைிறர ஓடத் பைாடங்கியது," ப ஹரா 
நிறனவு கூர்ந்ைார், "அவர் அறைப்  ிடிக்க பவகுதூரம் ஓட வவண்டியிருந்ைது." 

ரத்ைன்கர் கிரா த்ைிலும் முகாம்  ாம் ழத்வைாட்டத்ைில் 
அற ந்ைிருந்ைது. ப ண் வைாழர்கள் இரவில் கூண்டுவண்டியிலும்,  ா ா, அவரது 
ெிைிய கூடாரத்ைிலும், ஆண் வைாழர்கள் ைிைந்ை பவளியில்  ரத்ைின் கீழும் 
தூங்கினர். 

 ா ா வருவைற்கு முன்பு, டாக்டர் கனி,  ா ாைாஸ் இருவரும், ராம் 
ொஸ்ைிரியின் வடீ்டில் யாெிக்கச் பென்ைனர்; அவர் ைாராள  னப் ான்ற யும், 

ஆன் ீக ஆளுற யும்  ிக்கவர் என்று கூைப் ட்டது. ொஸ்ைிரி அவர்கறள 
அன்புடன் வரவவற்று, ஏராள ான ப ாருட்கறள வழங்கினார், அைனால் வவறு 
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எங்கும் யாெிக்கவவண்டிய வைறவயில்றல. ொஸ்ைிரிறயப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்ட 
 ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்;  றுநாள் காறலயில்  ா ாவும் அந்ை வடீ்டில் 
யாெிக்கப் வ ாவைாகக் குைிப் ிட்டார். 

1950, ஜனவரி 5 வியாழன் அன்று, காறல 9  ைிக்கு,  ா ா, டாக்டர் 
கனியுடன் ொஸ்ைிரியின் இல்லத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
அைிமுகப் டுத்ைியதும்,  ா ா, ொஸ்ைிரியின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார். 
 ா ா, ஒருவருக்கு  ட்டும் ைானம் வகட்டவ ாது,  ா ாறவ அ ரும் டி ொஸ்ைிரி 
வகட்டுக் பகாண்டார். ெில நி ிடங்களுக்குப்  ின்னர், அவர் ைனது  களுடன் 
ைிரும் ி வந்ைவர், வகாதுற   ாவு, அரிெி,  ருப்பு, பவல்லம் ஆகியவற்றைத் 
ைான ாக வழங்கினார்.  ா ா  ீண்டும் அவருறடய  ற்றும்  களின் 
 ாைங்கறளயும் பைாட்டு வைங்கினார். ொஸ்ைிரி,  ா ாவிற்கு ஆன் ீகம்  ற்ைி 
அவர் எழுைிய இரண்டு புத்ைகங்கறளப்  ரிொக வழங்கினார்.  ா ாவும், கனியும் 
ைிரும் ி வந்ைதும், ொஸ்ைிரியிடம் புது வாழ்வு  ாடலின் நகறல பகாடுக்க  ா ா, 

டாக்டர் கனிறய ைிருப் ி அனுப் ினார். 
 ின்னர், அறைத் பைாடர்ந்து வைாழர்கள் உைவுக்காக யாெிக்க 

அனுப் ப் ட்டனர்.  ா ாவின் ப யறர பவளிவய எவருக்கும் கூைக்கூடாது, 

யாெிப் தும்,  கிழ்ச்ெியாகவும் அன் ாகவும் பெய்யப் ட வவண்டும். ைானம் 
வழங்கு வர்கள், வைாழர்களுக்கு, கடற  உைர்வுடன் ைானம் வழங்கிவனாம் 
என்ை எண்ைத்ைில் இருக்கக்கூடாது, வ லும் ைானத்றைப் ப று வர், ைானம் 
ைன்னிச்றெயாக வழங்கப் டும் ைன்ற றய கவன ாகக் கண்டுபகாண்ட 
 ின்னவர ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும். 

 ாறலயில், ொஸ்ைிரி,  ா ாறவ முகா ிற்குச் பென்று ெந்ைித்ைார், 

வ லும் அவருறடய இரண்டு  ிரசுரங்கறள  ா ாவுக்கு வழங்கினார்.  ா ா 
அவறர அறனவருக்கும் அைிமுகப் டுத்ைி, "அவர் ெனிதரில் ொணிக்கம்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

ஜனவரி 6ஆம் வைைி காறல 9:30  ைிக்கு, ரத்ைன்கர் கிரா த்ைிலிருந்து 
 ா ா புைப் ட்டார். ஐந்து ற ல்களுக்குப்  ிைகு, பவண் குைிறர இழுத்துச்பென்ை 
வடாங்காவின் ெக்கரங்களில் ஒன்று உறடந்ைது. "குைிறர, வாகனத்றை நன்ைாக 
இழுக்கவில்றல," என்று ப ஹரா கூைினார். "பவண் குைிறர ப ாராைா ாத்ைில் 
வடாங்காறவ இழுக்கப்  யிற்ெி ப ற்ைிருந்தும், குைிறர பைாடர்ந்து எைிர்ப்ற த் 
பைரிவித்து வந்ைது." ெிைிது முயற்ெித்து ஒரு ற ல் தூரம் கடந்து,  ீண்டும் ஒரு 
 ா ரத்வைாட்டத்ைில் ைங்கினர். அங்கு வடாங்காறவ ெரி பெய்ய நள்ளிரவு வறர 
 ிடித்ைது. 

ெில வைாழர்கள் ைான ாக வாங்கி வந்ை உைறவ, ெிைிது வநரத்ைில் 
காட்டு குரங்குகள் உள்வள புகுந்து உைவுப் ற கறளத் ைிருடிச் பென்ைன. 
அன்ைிரறவ அறனவரும் உைவில்லா ல் கழிக்க வவண்டியைாயிற்று.
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 ஊர்வலம் அடுத்ை நாள் காறல 8:25  ைிக்கு ஆரம்  ானது. ொறலயில் 
ைனது வண்டிறய ஓட்டிச் பென்ை ஒருவர், ஊர்வலத்றைக் கண்டு பவகுவாகக் 
கவரப் ட்டு, வகட்கா வலவய புைிய கரும்புகறள அள்ளி வழங்கினர். 
வழிப்வ ாக்கர்கள் அைிவகுப்ற ப்  ார்த்து ஆச்ெரிய றடந்ைனர், வ லும் அது 
ஹரித்வாறர வநாக்கிச் பெல்வறைக் வகள்விப் ட்டதும் அவர்கள்  ய க்ைியுடன் 
வைங்கினர். 

அன்று, ஒன் து ற ல்கறள நறடப் யை ாகக் கடந்து பென்று 
‘பநத்ைவூர்’ கிரா த்ைிலிருந்து ஒன்ைறர ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
 ாந்வைாப்பு ஒன்ைில் அன்ைிரவு ஓய்பவடுத்ைனர். 

நெிபாபாத்ைில் ெில நாட்கள் ைங்கி, அங்கிருந்து படஹ்ராடூனுக்கு 
ரயிலில் பெல்ல வவண்டும் என்று  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைார்.  றுநாள் 
காறல, நஜி ா ாத்ைில் இறளப் ாை ஒரு ப ாருத்ை ான இடத்றைக் 
கண்டைியவும், அங்வக ைங்கியிருக்கும் வவறளயில், ைானம் வழங்கத் ையாராக 
இருக்கும் ந ர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ளவும், அங்கிருந்து படஹ்ராடூன் பெல்லத் 
வைறவயான ரயில் கட்டைத்றை எவவரனும் ைான ாக வழங்க ஏற் ாடு 
பெய்யவும் ஆைி, டாக்டர் கனி,  ா ாைாஸ் மூவரும் முன்கூட்டிவய வ ருந்ைில் 
அனுப் ப் ட்டனர்.  

எட்டு  ைிக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ை  ா ாவும் வைாழர்களும் அன்று 
 ைின்மூன்று ற ல்கள் நடந்து,  ிற் கல் சு ார் 3:00  ைியளவில் ‘அக்பராபாத்’ 
அருவக  ற்றுப ாரு  ாம் ழத்வைாட்டத்ைில் முகா ிட்டனர். ஏராள ாவனார் 
அங்கு கூடி, வைாழர்கறள  ரியாறையுடன்  ார்த்ைனர். "அந்ை ஊர்வலம் 
ைனித்துவம் வாய்ந்ைது" என்று காலம் கூைியது, "அதுவவ  க்களிறடவய 
ஆர்வத்றையும், வியப்ற யும் தூண்டியது.  லர் இந்ைியாவில் புனிை 
யாத்ைிறரகளில் நறடப் யை ாகச் பெல்வது வழக்கம், ஆனால் இது வ ான்ை 
ஒரு காட்ெிறய அவர்கள் இதுவறரக் கண்டைில்றல. இது, கடவுள் முன்னின்று 
நடத்தும் ஊர்வலம், வ லும், விவரிக்க முடியாை ஏவைா ஒன்று அவர்கறள 
பநருங்கி நின்று  ார்க்கத் தூண்டியது. அவர்களால் அறைக் கட்டுப் டுத்ை 
முடியவில்றல. ஏபனன்ைால் அது அவைார புருஷரின் ஊர்வலம், இப்வ ாது 
நாவடாடியாக இருந்து உைவுக்காக யாெிக்கும் நாடகத்றை நடத்துகிைார்!" 

நஜி ா ாத் பெல்லும் வழியில்,  ா ா ஒரு டம்ளர் ைண்ைரீ் வகட்டார். 
அைற்கு முன்னைாக,  ா ா, அருந்ை நீர் வகட்காைைால், அன்று  ா ாவின் 
குவறளறய நிரப் , ப ண் வைாழர்கள் ைவைிவிட்டனர்.  ா ா, பவகு பைாறலவில் 
இருந்ை ஒரு கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைரீ் எடுக்கும் ஒருவரிடம் எரச்றெ 
அனுப் ினார். ைண்ைறீரக் பகாண்டு வந்ை எரச்ெின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு, நீறர 
அருந்ைிய  ா ா, அறைக் பகாடுத்ைவரின்  ாைங்கறளத் பைாடு ாறு அைிவுறுத்ைி 
எரச்றெத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். உண்ற யில்,  ா ா அந்ை ந ருக்காகவவ 



189 
 

ைான் ைாக ாக இருப் ைாகக் கூைினார். அவர் எரச் மூலம் பெய்ைறை உள்ளளவில் 
‘வழங்க’ வவண்டியிருந்ைது. ைிறரக்கு  ின்னால் நடந்ை இந்ைப்  ைிறய வவறு 
எவராலும் புரிந்து பகாள்ள முடியாது. அளவிறுைியற்ை அைிவு  ற்றும் ஆற்ைல் 
எனும் ப ாக்கிஷத்றை அறடயப்ப ற்ை ஒருவர்  ட்டுவ  ைனது  ைிறய 
அைிவார். 

வட இந்ைியாவின் உத்ைர ிரவைெ  ாநிலம், இறைவனின் புனிை 
 ிரென்னத்ைிற்கான ைாகத்றைக் பகாண்ட இடம்; அது அவறர  ிகுந்ை அன்புடன் 
ஏற்றுக்பகாண்டது. அவரது அறடயாளம் பைரியாவிடிலும்,  க்கள் ைாராள 
 னப் ான்ற யுடன், ைானம் வழங்கும் அைீை ஆர்வம்  றடத்ைவர்களாக 
இருந்ைனர், வ லும் வைாழர்களிடம் ‘இல்றல’ எனக் கூைி பவறுங்றகயுடன் 
ைிருப் ி அனுப் ிய இல்லவ ா இடவ ா இல்றல. 

1950, ஜனவரி 9, ைிங்கட்கிழற  அன்று, ‘அக் ரா ாத்’ அருகிலிருந்ை 
 ா ரத்வைாட்டத்றை விட்டு, குழு எட்டு ற ல்  யைம் பெய்து, நஜி ா ாத்றை 
வந்ைறடந்ைது. ப னாரஸிலிருந்து ப ாராைா ாத் வறர முப் த்பைட்டு ற ல்கள் 
நடந்து, வ லும் அங்கிருந்து நஜி ா ாத் வறர ப ாத்ைம் 76 ற ல்கள் 
ஊர்வல ாகச் பென்ைது. ஆைி, அவர்கள் ைங்குவைற்காக வ றட 
அற க்கப் ட்டிருந்ை வைாட்டத்றை ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். அந்ை இடம் 
ெீரற்ைைாக இருந்ைாலும், ப ண் வைாழர்கள் அறை துறடத்து சுத்ைம் பெய்ைனர், 

அறனவருக்கும் அந்ை இடம்  ிடித்ைிருந்ைது. நகரத்றைச் வெர்ந்ை ெில உள்ளூர் 
ப ண் ைிகள், ப ண் வைாழர்கறள அணுகி, இதுவ ான்ை  ைிகளில் ைங்கள் 
றககறளக் கறை டுத்ை வவண்டாம் என்று வவண்டுவகாள் விடுத்து, ஒரு ப ண் 
துப்புரவுப்  ைியாளர் அறை அவர்களுக்காகச் பெய்வைாக உறுைியளித்ைனர். 

ஆனால், அந்ை இடத்றை ைா ாகவவ சுத்ைம் பெய்வவாம் என ப ண் 
வைாழர்கள்  ைிலளித்ைனர். இது வ ான்ை குற்வைவல்  ைிகள் ப ாதுவாக 
ைாழ்த்ைப் ட்ட வகுப் ினரால்  ட்டுவ  பெய்யப் டுவைால், உள்ளூர் 
ப ண் ைிகள் ஆச்ெரியப் ட்டனர். ஆனால் புது வாழ்வில்,  ைியாட்கறள 
வவறலக்கு அ ர்த்ைா ல், அறனத்றையும் வைாழர்கவள பெய்ய வவண்டும். 

துப்புரவு  ைி முடிந்ைதும் வழக்கம் வ ால, காக்கா ையார் பெய்ை  ைிய 
உைறவ அறனவரும் உண்டனர். ஹரித்வாருக்குச் பெல்லும் ொதுக்கள்  ற்றும் 
துைவிகளுக்கு உைவு வழங்குவைாக அைியப் ட்ட, துைி வியா ாரி  க்கன்லால் 
ஸராஃப்  ற்றும் அவரது  றனவியிட ிருந்து ஆைி ெீனியர் முழுக் குழுவுக்கும் 
வ ாது ான ப ாருட்கறளப் ப ற்றுக்பகாண்டார். வடாங்கா ஓட்டுநர் ஒருவர் 
ஆைியிடம் அவர்களின் முகவரிறயக் பகாடுத்ைதும், ஆைி அவர்கறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டு, ைம் ைியரிடம் குழுவின் ஹரித்வார் ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி கூைியவ ாது, 

ைம் ைியினர் அவர்களுக்குச் வெறவ புரிவது ப ரிய அைிர்ஷ்டம் என்று கூைி, 
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"நாங்கள் ெில நாட்களுக்கு அல்ல, வாரங்களுக்கு, ைான ாக உைவு வழங்கலாம்!" 
என்ைனர். 

இைனால், 20 வ ருக்கான உைவு  ிரச்ெிறனக்குத் ைீர்வு காைப் ட்டது. 
இப்வ ாது ஆைி நஜி ா ாத்ைிலிருந்து படஹ்ராடூனுக்குத் வைறவயான ரயில் 
கட்டைத்றை ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டியிருந்ைது.  க்கன்லால்,  ாபு ரவ ஷ் 
ெந்ைிரா என்ைறழக்கப் ட்ட ெைல் வியா ாரிறயப்  ற்ைி அவரிடம் கூைினார். 
வைிகர் ஹரித்வார் யாத்ைிறரறயப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டதும், வ லும் எறையும் 
வகட்கா ல்,  யைத்ைிற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்யு ாறு ைனது 
உைவியாளரிடம் கூைினார். 

ைன்னால்  ைத்றை ஏற்க முடியாது என்றும், குழுவிற்கு ரயில் 
டிக்பகட்டுகறள வழங்கினால் அவரது வநாக்கம் நிறைவவறும் எனவும் ஆைி 
பைளிவு டக் கூைினார். எனவவ அந்ை வியா ாரி அறை கவனித்துக் பகாள்ளு ாறு 
ைனது எழுத்ைருக்கு உத்ைரவிட்டார். எந்ை ஒரு வகள்வியும் எழுப் ா ல், 

அறனத்தும் இத்ைறன எளிைாக நடந்து முடிந்ைது ப ரும் யூகத்ைிற்குரிய விஷயம். 
மூன்ைாவது  ிரச்ெிறன, ைங்கும் இடம்.  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க 

ப ாருத்ை ான இடம் கிறடக்கவில்றல.  ா ா, அந்ை இடம் நகரின் 
எல்றலயிலும், விலங்குகள் ைங்குவைற்கு ஒரு கிைறு  ற்றும் அறைச் சுற்ைி 
ஒரு ெ பவளியும் இருக்க வவண்டும் என்று விரும் ினார். நீண்ட பநடிய 
வைடுைலுக்குப்  ின்னர், அவர்கள் ைங்கியிருந்ை வைாட்டத்ைின் உரிற யாளறர 
ஆைி பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, அவர் அந்ை நிலத்றைப்  யன் டுத்ை அனு ைித்ைார். 

இவ்வண்ைம் மூன்று ஏற் ாடுகளும் அைிக ெிர  ின்ைி முடிந்ைன. 
 ா ாவின் அறடயாளம் எவருக்கும் பைரியாது, அந்ைக் குழு ஹரித்வாருக்கு 
யாத்ைிறர பென்ைறை பவறு வன ஏற்றுக்பகாண்டனர். 

ஜனவரி 10ஆம் நாள், ற தூல்,  ா ா ைனது  ஸ்த்  யைத்ைின் வ ாது 
பைாடர்பு பகாண்ட ஒரு நிர்வாை  ஸ்றை அறழத்து வந்ைார்.  ஸ்த், நீண்ட 
வநரம் உடனிருக்கவு ில்றல அல்லது எதுவும் உண்ைவு ில்றல.  ா ா, 

பைாடர் ில் ைிருப்ைியறடயாைைால், அவறர  ீண்டும் பைாடர்பு பகாள்ள, 

ற தூலுடன் வடாங்காவில்  ைியம் பென்ைார்.  ா ா,  ஸ்றை வைங்கி, 
அவருறடய  ாைங்கறள மூன்று முறை பைாட்டு,  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியுடன் 
காைப் ட்டார். ற தூல் அடுத்ை நாள்  ற்றுப ாரு  ஸ்றை அறழத்து வந்ைார்; 

 ா ா, அவறர எட்டு முறை வைங்கி அவருக்குத் ைனது றககளால் 
உைவூட்டினார்.        

 குழு ைங்கியிருந்ை கறடெி நாளான ஜனவரி 11ஆம் வைைி, ைிரு  ற்றும் 
ைிரு ைி  க்கன்லால் ையார் பெய்ை உைவுகறள எடுத்து வந்ைனர்.  ா ா 
அவர்கறள ெந்ைிக்க ஒப்புக்பகாண்டார்;  க்கன்லால்  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
கைைி அழுைார்.  ா ாவின் ப யர் கூட அவருக்குத் பைரியாது, ஆனால் அவர் 



191 
 

உள்ளூர உைர்ந்ை அன்பு, கண்ைறீர வரவறழத்ைது.  ா ா, றக றெறககளால் 
‘வ ெியறை’ எரச் விளக்கிக் கூைினார். அப்வ ாதும்  ா ா ப ௌனம் காப் றை அந்ை 
ந ரால் உைரமுடியவில்றல. ப ண் வைாழர்களின் அருகிலிருந்ை அவரது 
 றனவிக்கும் இவைைான் நடந்ைது;  ா ா அற ைியாக இருந்ைறை அந்ைப் 
ப ண் ைியும் அைியவில்றல. ைிரு  ற்றும் ைிரு ைி  க்கன்லால் இருவரும் 
 ா ா  ற்றும் வைாழர்களுக்கு ொைாரை அன் ின் எல்றலறயக் கடந்து வெறவ 
பெய்ைனர். ஒருவர் யார் என்று பைரியா ல் அவருக்கு வெறவ பெய்வது ஒரு 
அொைாரை ான விஷயம், ஆனால் ப ஹர்  ா ா  ீண்டும்  ீண்டும்  க்கறள 
அவ்வாறு பெய்யத் தூண்டினார். 

 க்கன்லால்,  ா ாறவயும் வைாழர்கறளயும் ைனது வடீ்டிற்கு 
உைவருந்ை அறழத்ைார், ஆனால்  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் இதுவகர மெய்த 
தானத்கத அன்பு ன் நான் ஏற்றுக்மகாண் டத டபாதுொனது." என்று 
கூைினார். 

இரவும்  கலும்  ிகுந்ை வவறலயின் காரை ாக, காக்கா  ிகவும் 
வொர்வாகக் காைப் ட்டார். நஜி ா ாத்ைில் அவருக்கு  ாரறடப்பு ஏற் ட்டு உடல் 
நலம் குன்ைியது. ஸக்கூ, ைக்கூ என்ை இரண்டு கழுறைகளும் இந்ை வநரத்ைில் 
விற்கப் ட்டன, வ லும் இம்முறை ரயிலில் பெல்ல முடிவு பெய்யப் ட்டது. 
காக்கா  ீது அவர் பகாண்டிருந்ை இரக்கத்ைின் காரை ாக,  ா ா ரயிலில்  யைம் 
பெய்வைில் உறுைியாக இருந்ைார் என் து இப்வ ாது வைாழர்களுக்குப் புரிந்ைது. 

 ா ா, ப ண்டு, டான், ெைாஷிவ், ற தூல், அவலா ா ஆகிவயாருக்குக் 
கூண்டுவண்டி, இரண்டு வடாங்காக்கள்  ற்றும் காறள வண்டிறய 
நஜி ா ாத்ைிலிருந்து ‘ொஞ்ஜ்ரி ொஃபி’க்கு பகாண்டு வரும் கடற றய 
வழங்கினார்; வ லும்  ா ா அவர்கறள,  ிரைான ொறல வழியாகச் பெல்லும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். ஆனால், அந்ை ஐந்து வைாழர்களும்  ா ாவின் ெரியான 
அைிவுறரகறளக் கறடப் ிடிக்கத் ைவைிவிட்டைால் வொக ான விறளறவ 
ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது; இறை நாம்  ிற் குைியில் காைலாம். 
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ஹரித்வார் கும்படெளா 
(Haridwar Kumbha Mela) 

1950, ெனவரி 12 வியாழன் அைிகாறல 4:30  ைியளவில்,  ா ா, ப ண் 
 ற்றும் இைர வைாழர்களுடன் படஹ்ராடூன் பெல்ல ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் 
பென்ைார். இரண்டாம் வகுப்பு  யைச்ெீட்டுகளுடன் ெைல் வியா ாரியின் 
உைவியாளர் உடனிருந்ைார். ஆனால் இரண்டாம் வகுப்புப் ப ட்டிகளில் 
வழக்க ான கூட்டத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு, முைல் வகுப் ில் ப ண் வைாழர்கள் 
 யைிக்க ஏற் ாடு பெய்யு ாறு  ா ா, ஆைியிடம் வகட்டைற்கிைங்க, நான்கு 
முைல் வகுப்பு  யைச்ெீட்டுகறள வாங்க உைவியாளர் உடனடியாக இைக்கம் 
பைரிவித்ைார். 

 ா ா குழுவுடன் காறல 6:00  ைி ரயிலில் புைப் ட்டு, அன்று காறல 
10:30  ைியளவில் படஹ்ராடூன் ரயில் நிறலயத்றை வந்ைறடந்ைார்.  ா ாவும் 
வைாழர்களும் இருந்ை அவை ப ட்டியில் ‘ஸிங்ஜி’ என்று அறழக்கப் ட்ட 
நாகரீக ான, வாயாடி ெீக்கிய முன்னாள் ராணுவ அைிகாரி  யைம் பெய்ைார். 
அவர் பஜர் னியில் ஐந்து ஆண்டுகளாகப் வ ார்க் றகைியாகச் 
ெிறைறவக்கப் ட்டிருந்ைார்.  யை வவறளயில், அவர் இறடவிடாை 
உறரயாடறல வ ற்பகாண்டு, ைற்வ ாறைய உலக விவகாரங்கள் குைித்து ைனது 
கருத்துக்கறளத் பைரிவித்ைார். அவர்  ா ா  ற்றும் அவரது ப ௌனத்றைப்  ற்ைி 
வைாழர்களிடம் வகட்டார், வ லும்  ா ாவின்  ல  ஸ்த்  யைங்களில் ஒரு 
முறை ரயிலில் அவறரப்  ார்த்ைைாகக் கூைினார். அந்ை ராணுவ அைிகாரி லக்ஸர் 
ரயில் நிறலயத்ைில் இைங்கும் முன்னர், அறனவருக்கும் வைநீர் வழங்க விருப் ம் 
பைரிவித்ைறை  ா ா அனு ைித்ைார். வைநீருக்குப்  ிைகு, ரயிலிலிருந்து 
பவளிவயறும் முன்பு, ஸிங்ஜி ைிடீபரன  ா ாவின் காலடியில் ைறல றவத்ைார். 
 ா ா உடனடியாக எழுந்து நின்று அந்ை ந ரின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு 
றெறகயால்  ரியாறைறயத் பைரிவித்ைார்.  

படஹ்ராடூன் ரயில் நிறலயத்ைில் அவர்கறள ெந்ைிப் ைற்காக, வகக்கி 
வைொய் காத்ைிருந்ைார். நலவாலா குடும் த்ைினர், எல்ொ  ிஸ்ைிரி, புர்ஜர்  ற்றும் 
பஷரூ ொச்ொ (ஃப்ரீனி நலவாலாவின் ெவகாைரி) ஆகிவயாரும் அங்கு இருந்ைனர், 

ஆனால், எவரும் அவறரப்  ார்க்க முயற்ெிக்கக்கூடாது என் து  ா ாவின் 
கண்டிப் ான கட்டறள என் ைால், அறனவரும் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு பவளிவய 
காத்ைிருந்ைனர்.  ா ாவிற்குத் ைகவல் வழங்கப் ட்டதும், அவர்கறள, காத்ைிருப்பு 
அறைக்கு அறழத்ைார். 

 ா ாவின் வருறகறயப்  ற்ைி வகக்கி வைொய் முன்னைாகவவ வகக்கி 
நலவாலாவுக்குத் பைரிவித்ைைற்கு இைங்க, அவர் நவம் ர் 1ஆம் நாள் முைல் 
‘ ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி’யில் வெிக்கும் றகவகா ாத்துக்குத் பைரிவித்ைார். இந்ை வழியில், 
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 ா ாறவ ெந்ைிக்கும் ஆர்வத்ைில் இருந்ை ெத்ருகன் கு ார், (வயது 38), அவர் 
வருவறை அைிந்ைார். 

கு ாரின் குழந்றைகள் றகக்வகா ாத்ைிற்குத் வைநீறரயும் உைறவயும் 
எடுத்துச் பென்ைனர், ஏபனனில்  ா ாவின் கட்டறளப் டி றகக்வகா ாத் 
வளாகத்றை விட்டு பவளிவய வர அனு ைிக்கப் டவில்றல. ஒரு நாள் அவர் 
கு ாரிடம், "நீங்கள்  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலி, நீங்கள் கடவுளுக்கு வெறவ 
பெய்கிைரீ்கள்" என்று கூைி  ா ாவின் ெித்ைிரத்றை அவரிடம் காட்டி, “இவவர 
கடவுள்” என்ைார். அன்று முைல், பைாடர்ந்து கு ார், குறுகிய ைாடியுடன், ைறலயில் 
றகக்குட்றடறயக் கட்டிய ஒரு இறளஞனாக,  ா ாறவக் கனவில் காை 
வநர்ந்ைது; ஆனால், அந்ை வநரத்ைில் அவர் யார் என்று அவருக்குத் பைரியாது.  ல 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ா ாவின் ைத்ரூ  ான புறகப் டத்றைப்  ார்த்ைவ ாது, 

அவருறடய கனவில் வைான்ைியது யார் என் றை அவர் உைர்ந்ைார். 
 ா ா அன்று ரயில் நிறலயத்ைிற்கு வருவைாகவும், அவருக்கு இவ்வளவு 

ெிைப் ான  ைிகறளச் பெய்ைைால்,  ா ா, ஒருவவறள, அவறரப்  ார்க்க 
விரும்புவார் என்றும் றகவகா ாத், ெத்ருகன் கு ாரிடம் பைரிவித்ைதும் அவர் 
ரயில் நிறலயம் பென்ைார். ரயில் நிறலயத்ைில்,  ா ா முைல் வகுப்பு காத்ைிருப்பு 
அறைக்குள் இருந்ைார். கு ார் கைறவத் ைிைந்ை வ ாது,  ா ாறவச் சுற்ைி  லர் 
இருந்ைவ ாைிலும், அவர், ஒரு நீள ான இருக்றகயில் ொய்ந்ைிருந்ை  ா ாறவ 
 ட்டுவ  கண்டார். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரது  ிரார்த்ைறனக்குச் 
பெவி டுத்து, அவறரச் ெிறையிலிருந்து விடுவித்ை ‘ ிஸ்டர் கடவுள்’ என்று 
அவரது இையம் அைிந்துபகாண்டது. கம்யூனிஸவாைியாகவும், நாத்ைிகராகவும் 
இருந்ை அவர் இையத்ைில், நம் ிக்றக  ிைந்ை அந்ை முைல்  ார்றவயில் ப ஹர் 
 ா ாறவ  னிை வடிவில் வந்ை கடவுளாக ஏற்றுக் பகாண்டார். அவர்  ா ாவின் 
 ாைங்களில் எப்வ ாதும் ைறல வைங்க வவண்டும் என்ை ஏக்கத்ைில் இருந்ைார், 

ஏபனன்ைால் கு ார் கறடெியாக ைனது ‘ ிஸ்டர் கடவுறளக்’ கண்டுபகாண்டார். 
 ா ா,  ைிய உைறவப்  ற்ைி வகக்கி நலவாலாவிடம் வகட்ட 

வவறளயில், இது பைாடர் ாக அவருக்குத் பைரிவிக்கப் டாைைால், ைான ாக 
உைவு ஏற் ாடு பெய்யப் டவில்றல என்று கூைியதும், கு ார் இறடவய 
குறுக்கிட்டு, "உங்களுக்கு விருப்  ானால், நான் ஏற் ாடு பெய்யலாம்  ா ா" 
என்ைார். 

"உணகவ தானொக வழங்க டவண்டும். ஒரு ெணி டநரத்திற்குள் 
நீங்கள் அகதக் மகாண்டு வர முடியுொ?" என்று  ா ா வகட்டார். 

"ஒரு  ைி வநரத்ைில் காய்கைி புலாவ் ையார் பெய்து பகாண்டு வரலாம்" 
என்று கு ார் கூைியதும்,  ா ா அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார்; கு ார் உடனடியாக 
ைனது இரண்டு ெக்கர வாகனத்ைில் குைித்து ஏைி, நான்கு ற ல் தூரத்ைில் இருந்ை 
 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு முழு வவகத்ைில் விறரந்து பென்று, அறர  ைி வநரத்ைில் 
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 த்து வ ருக்கு புலாவ் ையார் பெய்யு ாறு  றனவி சு த்ராவிடம் கூைினார். 
சு த்ரா ஓர் அன் ான, அப் ாவி ப ண் ைி, வநரம் வ ாைா ல் இருந்ைாலும் அவர் 
உடனடியாக உைறவத் ையார் பெய்யத் பைாடங்கினார். அவெரத்ைில் இருந்ை 
கு ார்,  றனவிறயப்  ைற்ைப் டுத்ைி, ‘ெீக்கிர ாக’ என்று பொல்லிக் பகாண்வட 
றகயில் கடிகாரத்துடன் ெற யலறையில் நின்ைார். 

“ப ாறுற யுடன் இருங்கள், இல்றலபயன்ைால் அரிெி குறழந்துவிடும்” 
என்ைார் சு த்ரா. 

"வவக ாக, காத்ைிருக்க வநர ில்றல!" என்று அவர் துரிைப் டுத்ைினார். 
சு த்ரா வவக ாக ெற த்துக்பகாண்டிருந்ைாலும் கு ார் கவறலப் ட்டார். 

ொைம் ைீய்ந்து வ ாகா ல் இருக்க ெ  ான சூட்டில் பகாைிக்க றவத்ைார், ஆனால் 
கு ார், ெரியான வநரத்ைில் உைறவ எடுத்துச் பெல்வறைப்  ற்ைி  ட்டுவ  
நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

இறுைியாகப் புலாவ் ையாரானதும், அறை எடுத்துக்பகாண்டு, கு ார் ஒரு 
 ைி வநரத்ைிற்குள் ரயில் நிறலயத்றைச் பென்ைறடந்ைவ ாது  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார்; ஆனால் கு ார்,  ா ாவுடன் வ லும் அைிக ான  க்கள் 
இருப் றைக் கண்டார். புர்ஜர் ொச்ொ  ற்றும்  லருடன் ப ாத்ைம் 20 வ ர் 
இருந்ைனர். குழம் ிப்வ ான கு ார், இந்ை உைவு எப் டி இத்ைறன வ ருக்குப் 
வ ாது ானைாக இருக்கும் என்ை வயாெறனயில் இருந்ைாலும், அவர் அற ைியாக 
இருந்ைார். வ றெயில் றவக்கப் ட்ட உைறவ  ா ா, ைட்டுகளில் அவரது 
றககளால் அறனவருக்கும் வழங்கிய வவறளயில், ஒவ்பவாரு ைட்டிலும்  ா ா 
எவ்வளவு அைிக ாகப்  ரி ாறுகிைாவரா, அவ்வளவு அைி வவகத்ைில் கு ாரின் 
இையம்  ட டத்ைது. "எவ்வளவு டவண்டுொனாலும் எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள்; 

நிகைவு ன் உண்ணுங்கள்; பின்னர் எகதயும் மபை முடியாெல் டபாகலாம்" 
என்று  ா ா கூைினார். அறனவரும் ைிருப்ைியுடன் உண்ட  ின்பும்,  ாத்ைிரத்ைில் 
உைவு  ீைம் இருந்ைது! கு ார் இந்ை அைிெயத்றைக் கண்டு வியந்துவ ானார். 

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில்  ா ா  ற்றும் அவரது வைாழர்களுக்கான கிைறு 
இன்னும் ையாராகாை நிறலயில், அவர்கள் ைற்காலிக ாக, படஹ்ராடூன், நியூ 
கண்வடான்ப ன்ட் ொறலயில் ‘எண் 4’இல் அற ந்ை ைிரு ைி  ிராட்டின் 
 ங்களாவில் ைங்கினர்.  ா ாவும் ப ண் வைாழர்களும்  ிரைான வடீ்றட 
ஆக்கிர ிக்க, ஆண் வைாழர்கள்  ைியாட்களுக்கான வளாகத்ைில் அற ந்ை 
மூன்று ெிைிய அறைகளில் ைங்கினர். 

அலிகார் நகரில்  ிர ல கிரீம் ையாரிப் ாளரான டதாடி ஸிங்,  ா ாறவப் 
 ற்ைி, கிஷன் ஸிங் மூல ாக அைிந்து பகாண்டார். 1949 ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில் 
நிகழ்ந்ை புது வாழ்வு ெந்ைிப்புகளின் வ ாது, ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸில் 
 ா ாறவ, ெிைிது வநரம் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. அறைத் பைாடர்ந்து அவருறடய 
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கனவில் வைான்ைிய  ா ா, "நீங்கள் எனக்கு டெகவ மெய்வரீ்களா? எனக்கும் 
என் டதாழர்களுக்கும் உணவளிப்பீர்களா?" என்று அவரிடம் வகட்டார். 

இத்ைறகய பைளிவான கனவு, வைாடி ஸிங்றக அற ைியற்ை நிறலக்குத் 
ைள்ளியது.  ா ா இருக்கு ிடம் பைரியாைைால் அவருக்கு எப் டி வெறவ பெய்வது 
என்று வயாெித்ைார். அஹ துநகரில்  ா ாறவப்  ார்த்ை அந்ை கைம் அவறர 
முழுவது ாக  ாற்ைிவிட்டது - அவரது ஆழ்ந்ை அன் ின் ஈர்ப் ில் அவர் 
கிட்டத்ைட்ட ஒரு  ஸ்த் வ ால  ாைி,  ா ாவின் அன் ில் லயிக்கப் ட்டவராகத் 
வைான்ைினார். 

அவருறடய கனவு அவறரப் ப ரிதும் துன்புறுத்ைியது, எப் டியாவது 
 ா ாவின் முகவரிறயக் கண்டுபகாள்ள வவண்டும் என்று அவர் ஏங்கினார். 
இந்ைக் காலகட்டத்ைில், கிஷன் ஸிங், படல்லியிலிருந்து  ா ாவுக்கு இரண்டு 
ப ரிய பவண்பைய் டின்கறள  ரிொக அனுப்  வவண்டியறைத் பைரிவித்து, 

படஹ்ராடூனில் வகக்கி நலவாலாவின் முகவரிறய அவருக்கு வழங்கி, வைாடி 
ஸிங்கிற்குக் கடிைம் எழுைினார், வ லும் இந்ை அைிர்ஷ்டவெ ான நிகழ்வுகளின் 
ைிருப் ம், வைாடி ஸிங்றக  கிழச் பெய்ைது.  

வைாடி ஸிங்  ற்றும் அவரது  கன் கஜ்ராஜ், பவண்பைய் டின்களுடன் 
1950 ஜனவரி 11 அன்று படஹ்ராடூனுக்கு வந்ைதும், அவர் நலவாலாவின் 
இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார்; அங்கு, வகக்கி வைொய் அவரிடம், " ா ா நாறள 
வருகிைார், ஆனால் அவர் யாறரயும்  ார்ப் ைில்றல. புது வாழ்வில் அவர் 
யாரிட ிருந்தும் எறையும் ஏற் து ில்றல, அவறரத் பைாந்ைரவு பெய்யாை டி 
ையவுபெய்து பவளிவயைவும்" என்று கூைினார். 

வைாடி ஸிங், வகக்கி வைொயிடம் ைான் கண்ட கனறவ எடுத்துறரத்து, 

" ா ா என்றன இங்கு அவருக்குச் வெறவ பெய்ய அறழத்ைிருக்கிைார்" என்று 
உறுைியாகக் கூைினார். ஆனால் வகக்கி, அவை வைாரறையில் வலியுறுத்ைி கூைி, 
அவறர பவளிவயறு ாறு வகாரினார். கறடெியாக வைாடி ஸிங், "இந்ை 
பவண்பைய் டின்கறள  ா ாவிடம் அனுப் ி றவயுங்கள்" என்ைார். 

அைற்கு வகக்கி, "யாருறடய ொர் ாகவும்,  ா ாவின் நி ந்ைறனகளில் 
நான் ைறலயிட முடியாது.  ா ா என்றனப்  ார்ப் ாரா இல்றலயா என் து கூட 
எனக்குத் பைரியாது" என்று  ைிலளித்ைார். 

"ெரி, நான் அருகில் உள்ள ைர் ொலாவில் ைங்கியிருக்கிவைன்,  ா ா 
உங்கறள ெந்ைித்ைால், பவண்பைய் டின்கறளப்  ற்ைி அவரிடம் கூறுவவைாடு, 

அவருக்கு உைவு வழங்க நான் ஆர்வ ாக உள்வளன் என்றும் அவரிடம் 
பொல்லுங்கள்" என்று கூைி, வைாடி ஸிங் அங்கிருந்து பவளிவயைிய அடுத்ை 
கைவ  வகக்கி வைொய் அறைபயல்லாம்  ைந்துவிட்டார். 

ஆனால் ஜனவரி 12ஆம் நாள்,  ா ா, வகக்கியிடம், "ொஞ்ஜ்ரி ொஃபியில் 
நாங்கள் தங்கியிருக்கும் டபாது உணவுக்கு என்ன மெய்ய டவண்டும்? நாங்கள் 
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தானொக வழங்கப்படும் உணகவ ெட்டுடெ ஏற்றுக்மகாள்கிடைாம்" என 
வினவினார். இந்ை வநரத்ைில், வகக்கி, வைாடி ஸிங் கூைியறை நிறனவு கூர்ந்ைார், 

ஆனால் அவரால் எந்ைப்  றழய வாழ்க்றக ெம் வங்கறளயும் உறரயாடலில் 
அைிமுகப் டுத்ை முடியாைைால், அவர் அற ைியாக இருந்ைார்.  ா ா, "என்ன 
டயாெிக்கிைரீ்கள்? ஏன் அகதச் மொல்லக்ூட ாது?" என்று வகட்டார். 

"உங்கள் நி ந்ைறனகள் காரை ாக நான் அறை உங்களிடம் பொல்லத் 
ையங்குகிவைன்," என்று வகக்கி  ைிலளித்ைார்.  ா ா அனு ைி வழங்க, வகக்கி, வைாடி 
ஸிங்றகப்  ற்ைி விளக்கிய வவறளயில்,  ா ா அவறர அறழத்துவரக் கூைியதும் 
வைாடி ஸிங் உடவன வந்ைார். 

 ா ாவின் முன்னிறலயில், வைாடி ஸிங்  ிகவும் வியப் றடந்ைார், அவர் 
முற்ைிலும் ஊற யாக இருந்ைார். அவரிடம் எந்ைக் வகள்வி வகட்டாலும், ‘ ா ா 
அைிவார்’ என்ை  ைிறலவய அளித்ைார். 

அவரிடம், "இந்ை இரண்டு ப ரிய பவண்பைய் டின்கறள ரயிலில் எப் டி 
பகாண்டு வந்ைீர்கள்?" 

“ ா ா அைிவார்” 

"உங்களுக்கு என்ன வவண்டும்?" 

ஆனால் எைற்கும் வைாடி பொல்லக்கூடிய இரு வார்த்றைகள்: ‘ ா ா 
அைிவார்.’ 

 ா ா அறைக் வகட்டு  ிகவும்  கிழ்ந்ைார், வ லும் அவர் இரண்டு 
பவண்பைய் டின்கறள ஏற்றுக்பகாண்டது  ட்டு ல்லா ல், வைாடி ஸிங், 

அவருக்கும், அவரது வைாழர்களுக்கும் வைறவயான உைவு அறனத்றையும் 
ைான ாக வழங்க அனு ைித்ைார். ஜனவரி 16ஆம் வைைி முைல் பைாடங்கு ாறு 
அவரிடம் வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டது,  ீண்டும் அவரிடம், "16ஆம் டததி முதல் பத்து 
நாட்களுக்கு உணவு தானொக வழங்க நீங்கள் தயாரா?" என்று வகட்டைற்கு, 

" ா ா அைிவார்" என்ை  ைிறல  ட்டுவ  அவரால் அளிக்க முடிந்ைது. 
 ா ா ெிரித்ைார், அன்று முைல் வைாடி ஸிங் ‘பாபா அைிவார்’ என்ை 

பெல்லப்ப யரால் அறழக்கப் ட்டார். 
வைாடி ஸிங் ைிரும் ி வரும் வறர, கு ார் வழங்கும் உைவுக்கான 

பெலறவ அவர் ஏற்க முன்வந்ைார்,  ா ாவும் அறை அனு ைித்ைார். வைாடி ஸிங் 
அலிகாருக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, 15ஆம் நாள், வைறவயான ப ாருட்களுடன், 

அவரும் அவரது குடும் த்ைினரும் படஹ்ராடூன் ைிரும் ி வந்து, அங்கிருந்து 
அவர்கள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குச் பென்ைனர். 

ைிரு ைி  ிராட்டின்  ங்களாவின் ஒரு  குைியில் ைிரு  ற்றும் ைிரு ைி 
ஏஞ்ெவலா என்ை வயைான ஆங்கிவலய ைம் ைிகள்  ரிைா  ான நிறலயில் 
வாழ்ந்து வந்ைனர். இங்கிலாந்துக்குத் ைிரும் ிச்பெல்லப் வ ாைிய  ை ில்லா ல் 
ைவித்ைனர்.  ா ா அவர்களுக்குக் கைிெ ான அளவு (டாக்டர் டான் மூலம்) உைவி 
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பெய்ைார், வ லும் இந்ை நன் ைிப்பு  ிக்க ைம் ைிறய  ீட் ைற்காகவவ  ா ா, 

குைிப் ாக ைிரு ைி  ிராட்டின் இல்லத்ைில் ைங்கியிருத்ைது வ ாலத் வைான்ைியது. 
ஏஞ்ெவலா ைம் ைியினர்  ா ாவிற்கு நன்ைி பைரிவிக்கும் ஆர்வத்துடன் 

வவண்டுவகாறள றவக்க வகக்கி வைொறய அணுகினர்.  ா ா அைற்கு இைக்கம் 
பைரிவித்ைது  ிகவும் அொைாரை ானது.  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் அவர்களின் 
ெந்ைிப்புக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட நாளில்,  ா ா ஒரு புைிய பவண் வ லங்கிறய 
அைிந்ைிருந்ைார். அவர் வகக்கியிடம், "நான் எப்படித் டதாற்ைெளிக்கிடைன்?" 

எனக் வகட்டைற்கு, வகக்கி, "அப் டிவய கிைிஸ்துறவப் வ ால்" என்று 
 ைிலளித்ைதும்,  ா ா ெிரித்ைார்.  ா ாவின் அன்பு, ஏஞ்ெவலா ைம் ைிகளின் 
இையங்கறள ஆழ ாகத் பைாட்டது  ட்டு ின்ைி  ிகுந்ை  ன நிறைறவயும் 
ைந்ைது.  

ைிரு ைி  ிராட்டின் இல்லத்ைில் பவந்நீர் கிறடத்ைைால்,  ா ா 
வைாழர்கறள ஒவ்பவாருவராக அறர  ைி வநரம் நீராடு ாறு கூைினார். 
குளியலறை வெைி இல்லாைைால் எளிய கூடாரம் ஒன்று அவர்களின் 
குடியிருப் ில் அற க்கப் ட்டது. இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு 
ப ாராைா ாத்றை விட்டு பவளிவயைியைிலிருந்து, ப ரும் ாலான வைாழர்கள் 
ெரியாக நீராடவில்றல; மூன்று  ாைங்களாக ைறலமுடிறயயும் ைிருத்ைவில்றல, 

ெவரம் பெய்வறைப்  ற்ைிக் கவறலப் டவு ில்றல. டாக்டர் கனி ைனது 
நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்துள்ளார்: 

கடந்ை மூன்று  ாை கால நாவடாடி வாழ்க்றகயின் இன்னல்களுக்குப் 
 ிைகு, அறனத்து விை ான அசுத்ைம், தூெி நிறைந்ை இடங்களில், ைிைந்ை 
பவளியில் தூங்குவது, 24  ைி வநரத்ைில் ஒவர ஒரு ொைாரை உைவுடன் - 
கடுற யான குளிர்கால  ாைங்களில் அறனத்து பகாடுற கறளயும் 
எைிர்பகாண்ட அவர்களுக்கு இது ஒரு நிம் ைியான வாழ்க்றக. ைிரு ைி 
 ிராட்டின்  ங்களாவில் அறனத்து சுறவயான உைவுகளுடன், வாழ்க்றக, 

உண்ற யில் ஒரு பொர்க்க ாக இருந்ைது! 
ெத்ருகன் கு ாரின் ைாயார் பஜயந்ைி (‘ ாைாஜி’ என்று அறழக்கப் ட்டவர்), 

அவரது  றனவி  ற்றும் கிரா த்றைச் வெர்ந்ை இரண்டு அல்லது மூன்று 
ப ண் ைிகளின் உைவியுடன்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் அற ந்ை கு ாரின் 
இல்லத்ைில்,  ா ா  ற்றும் வைாழர்களுக்கான உைவு ையார் பெய்யப் ட்டது. 
கு ார் 11:00  ைிக்கு  ைிய உைறவ அவரது இரு ெக்கர வாகனத்ைிலும், வகக்கி 
வைொய்  ாறல ஆறு  ைிக்கு இரவு உைறவ வடாங்காவிலும் எடுத்து வருவது 
வழக்கம். 

முைல் நாள், கு ாரின் வாகனம் வழியில்  ழுைானது; அறை இயங்கச் 
பெய்வைற்கான அறனத்து முயற்ெிகளும் வைால்வியறடந்ைன. ெரியாக 11:00 
 ைிக்கு அது ைிடீபரன இயங்கத் பைாடங்கியது, ஆனால் அவர் ஐந்து நி ிடங்கள் 
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ைா ை ாக வந்ைார்.  ா ா, "ஏன் தாெதொக வந்தீர்கள்?" என்று வகட்க, கு ார் 
அவரிடம் காரைத்றை எடுத்துறரத்ைதும்,  ா ா, "இம்முகை பரவாயில்கல, 

ஆனால் நாகள ெரியான டநரத்தில் வாருங்கள்" என்று கூைினார். 
ஆனால்  றுநாளும் அவை இடத்ைில், இரு ெக்கர வாகனம்  ீண்டும் 

 ழுைாகி, கு ார் ஐந்து நி ிடம் ைா ை ாக வந்ைார். படஹ்ராடூனில் அற ந்ை 
 ா ாவின்  ங்களாவிற்கு  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து கு ார் உைவு எடுத்து வந்ை 
ஒவ்பவாரு நாளும் இந்ை விெித்ைிர ான நிகழ்வு பைாடர்ந்ைது. அது  ா ாவின் 
உள் பெயல் ாடுகளால் நிகழ்ந்ைது என்று அவருக்குத் பைரியும். வாகனத்ைின் 
இயந்ைிரமும் ெரியாகத்ைான் இருந்ைது; ஆனால் எப் டிவயா அவை இடத்ைில் 
ைிடீபரன நின்றுவிடுவதும், கு ார் எப்வ ாதும் ஐந்து நி ிடங்கள் ைா ை ாக 
வருவதும் ைவைா ல் நடந்ைது. உண்ற யில் இது  ா ாவின் பெயல்ைான், புலி 
வ ான்ை ைன்ற   றடத்ை கு ாறர ஆட்டுக்குட்டியாக  ாற்ைியது! வவறு எந்ை 
ஒரு  னிைருக்கும் ைறல வைங்காை இவர், இப்வ ாது ைனது  ிரிய ான 
 ா ாவின்  ாைங்களுக்குக் கீவழ உள்ள விரிப்புகறள சுத்ைம் பெய்யவும் 
ஆர்வ ாக இருந்ைார். 

 ா ா படஹ்ராடூன் வருவைற்கு முன்பு, கு ார்,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் ஒரு 
கிைறு பவட்டிக்பகாண்டிருந்ைார். வவறலறய விறரவு டுத்தும் வநாக்கத்ைில் 
வ லும் ெில  ைியாளர்கள் நிய ிக்கப் ட்டனர். வவறலயின் முன்வனற்ைத்றை 
ஆய்வு பெய்ய வகக்கி வைொய்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு அவ்வப்வ ாது பெல்வதுண்டு. 
அவர் இந்ை வநரத்ைில் நலவாலாவின் இல்லத்ைில் ஓய்பவடுத்ைாலும்  ா ாவின் 
 ங்களாவில் ைனது உைறவ உண்டு ப ரும் ாலான நாட்கறள அங்வகவய 
கழித்ைார். 

ஒரு நாள்  ா ா குைிப் ாக, வகக்கி வைொயிடம், கு ாரின் இல்லத்ைில் 
காத்ைிருக்கா ல் இரவு உைவுக்காகத் ையார் பெய்யப் ட்டிருந்ைறை  ட்டும் 
எடுத்துக்பகாண்டு விறரவில் ைிரும் ி வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ாவின் 
கட்டறளறயப்  ற்ைி அவர் கு ாரிடம் கூைியவ ாது, அவரும், குடும் த்ைினரும் 
அன்று உைவுக்காக பூரி பெய்யத் ைிட்ட ிட்டுள்ளைாகவும், ெிைிது வநரம்  ிடிக்கும் 
என்று விளக்கினார். வைொய் (‘முட்டாள்ைன ாக’ அைற்கு பெவி டுத்து) 
காத்ைிருக்க ஒப்புக்பகாண்டைன் மூலம்  ா ாவின் கட்டறளறய  ீைினார். 
ஒவ்பவாரு நாளும்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து ைிரும்பும் வவறளயில், வகக்கி, 
 ா ாவிற்கு உள்ளூர் வ க்கரியிலிருந்து பராட்டி வாங்கி வருவது வழக்கம். இந்ை 
நாளில், சூழ்நிறலறய வ லும் வ ாெ ாக்கும் விைத்ைில், வடாங்கா ஓட்டுநரும் 
காைா ல் வ ானைால், அைிக ைா ைம் ஏற் ட்டது. 

இைற்கிறடயில், ைிரு ைி  ிராட்டின்  ங்களாவில்,  ா ா, வைாழர்களிடம் 
வகக்கி வைொய் இன்னும் ஏன் ைிரும் ி வரவில்றல என்று ைிரும் த் ைிரும் க் 
வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைார். அவர் வந்ைதும்,  ா ா ைா ைத்ைிற்கான காரைத்றை 
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வினவினார்; வகக்கி அவரிடம் முழுக் கறைறயயும் விளக்கினார். அன்றைய 
ைினம் அவர் எடுத்து வந்ை உைவு ப ண் வைாழர்களுக்கு அனுப் ப் ட்டது; 

அவர்கள் முைலில் ைங்கள்  ங்றக எடுத்துக் பகாண்டு  ீைிறய,  ின்னர் ஆண் 
வைாழர்களுக்கு அனுப் ி றவத்ைனர். வைாழர்கள் உண்ை ஆரம் ித்ைதும்,  ா ா 
 ீண்டும் வைான்ைி, வகக்கிறயக் கடிந்துபகாண்டார்.  ா ாவிற்கு ைினமும் இரண்டு 
முறை, அவர் விரும் ிய ப ன்ற யான ொைமும்  ருப்பும்  ட்டுவ  
அனுப் ப் ட்டது. ஆனால் இந்ை நாளில் சு த்ரா அவெரத்ைில்  ா ாவின் உைறவ 
கூறடயில் றவக்க  ைந்துவிட்டார். 

கு ாரின் இல்லத்ைில் காத்ைிருந்து ைனது உத்ைரறவ  ீைியைற்காக 
வகக்கிறய  ா ா முைலில் ைிட்டினார்,  ின்னர் இரண்டாவைாக உைவு எடுத்துவர 
 ைந்துவிட்டார். "இப்டபாது நீங்கள் அகனவரும் நன்ைாக இரவு உணகவ 
உண்ணும்டபாது, நான் ெட்டும் பெியு ன் இருக்க டவண்டும்," என்று 
வகா முற்ைைால், வகக்கி  ிகவும் வருத்ை றடந்ைார்; அவராலும் உைவு உண்ை 
முடியவில்றல.  ா ா அங்கிருந்து பென்ைதும், வகக்கியின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை 
டாக்டர் நீலு, கவறலப் டா ல் இரவு உைறவ முடித்துக் பகாள்ளுங்கள் என்று 
முழங்றகயால் வலொக அவறரத் ைட்டிக் கூைினார். 

ெிைிது வநரத்ைில்  ா ா ைிரும் ி வந்து, அடுத்ை நாள் வழக்கம் வ ாலத் 
ைன்றன முைலில்  ார்க்க வரா ல், வநராக கு ாரின் இல்லத்ைிற்குச் பெல்லு ாறு 
வகக்கிக்கு அைிவுறுத்ைினார். "பூரி தயார் மெய்தது மபண்களுக்குத் டதகவயற்ை 
கஷ் ம், டெலும் அவர்கள் அவெரத்தில் என் உணவுப் மபாட் லத்கத அனுப்ப 
ெைந்துவிட் ார்கள் என்றும் அவர்களி ம் மொல்லுங்கள். ஆனால் 
பரவாயில்கல; நான் அவர்ககள ென்னிக்கிடைன்." என்று  ா ா கூைினார்.  

வகக்கி வைொய், நலவாலாவின் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், 

இரவு  த்து  ைியளவில்,  ா ா விஷ்ணுவிடம், வகக்கி முைலில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ை  ிைகு கு ாரின் இல்லத்ைிற்குச் பெல்ல வவண்டும் என்று கூைி 
அனுப் ினார். "பாபாவும் உங்ககள நன்ைாக ஓய்மவடுக்கக் ூடைினார், 

ஏமனன்ைால் நீங்கள் ெிகவும் வருத்தொக உள்ளரீ்கள் என்பது அவருக்குத் 
மதரியும்" என்ை பெய்ைிறய விஷ்ணு வழங்கினார். 

 றுநாள் காறல வகக்கி வந்ைதும்,  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் 
ட ாங்காவில் மெல்லாெல், இன்று குொரின் வடீ்டிற்கு கெக்கிளில் மென்று 
மெய்திகயச் மொல்லுங்கள்" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

வகக்கி உடவன, "ஏழு வருடங்களில் நான் றெக்கிளில் பெல்வது இதுவவ 
முைல் முறை" என்ைார். 

"இன்று முதல் இன்னும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு கெக்கிள் பயன்படுத்த 
டவண் ாம்" என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார்.  ா ா கூைிய டி வகக்கி, கு ாரின் 
இல்லத்ைிற்கு றெக்கிளில் பென்ைார்.    
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 வநற்று  ாறல  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலும் குழப் ம் ஏற் ட்டது. சு த்ராவிடம் 
வகக்கிக்கு உைவு பகாடுக்கக் கூைிவிட்டு, கு ார் கிைற்று வவறலறயக் 
கவனிக்கச் பென்ைிருந்ைார்.  ாறல ஏழு  ைியளவில் வடீு ைிரும் ிய அவர், 

 றனவி  னக்கலக்கத்துடன் இருப் றைக் கண்டார். என்ன  ிரச்ெிறன என்று 
அவரிடம் வகட்டவ ாது,  யந்துவ ாய்,  ா ாவின் உைறவ அனுப் ியைில் ைவறு 
நடந்ைிருப் ைாகக் கண்ைரீுடன் பவளிப் டுத்ைினார். 

இைனால்  னமுறடந்ை கு ார் ைனது  றனவிறய அறைந்ைார். 
 ா ாவின் இரவு உைவு வநரம் கடந்துவிட்டது, இப்வ ாது உைறவ 
அனுப்புவைானால்,  ா ா அறை உண்ை ாட்டார் என் து அவருக்குத் பைரியும். 
கு ார் இரவு முழுவதும்  ைட்ட ாக இருந்ைவைாடு,  ா ா வருத்ைப் டுவார் என்ை 
கவறலயுடன்  டுக்றகயில் ொய்ந்ைவர் அப் டிவய தூங்கிவிட்டார்; கனவில் 
‘ெிஸ் ர் க வுள்’ வைான்ைி, ‘கவகலப்ப ாதீர்கள்; நான் உங்ககள 
ென்னித்துவிட்ட ன்’ என்ைார். 

கு ார் ைிடுக்கிட்டு எழுந்ைார். அவர் கண்ட கனவில் ெிைிதும் நம் ிக்றக 
இல்லா ல், இரவு முழுவதும் அங்கும் இங்கும் புரண்டு, தூக்கம் வரா ல் 
ெிர ப் ட்டார். ஆனால் ப ாழுது விடியும் முன்பு, வகக்கி வைொய், கு ார் வடீ்டிற்கு 
றெக்கிளில் பென்று,  ா ாவின் பெய்ைிறய வழங்கினார்: " ா ா என்றன 
உங்களிடம் அனுப் ியுள்ளார், நீங்கள் கவறலப் ட வவண்டாம் என்றும் அவர் 
உங்கறள  ன்னித்துவிட்டைாகவும் கூறுகிைார்." 

இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கிய  ிைகு, வகக்கி படஹ்ராடூனுக்குப் 
புைப் ட்டார். ைிடுக்கிட்டுக் கண் விழித்ை கு ார், கடவுளின் கருறைறய எண்ைி 
வியப் ில் ஆழ்ந்ைார். கு ாறர ெ ாைானப் டுத்ைவவ  ா ா, வகக்கிறய ஐந்து 
ற ல் தூரம் அனுப் ியுள்ளார். 

 ைிவனாரு  ைியளவில் கு ார் உைறவ படஹ்ராடூனுக்குக் பகாண்டு 
வந்ைவ ாது,  ா ா, "கவகலப்ப ாதீர்கள்; நான் உங்ககள ென்னித்துவிட்ட ன்" 
என்று ைிரும் த் ைிரும்  எடுத்துறரத்ைார். ஆனால் அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, 

"மொல்லுங்கள், உங்கள் ெகனவி எனக்கு உணகவ அனுப்பாததால் நீங்கள் 
வருத்தப்பட்டீர்களா?" என வினவினார். 

“ஆம்,  ா ா,” கு ார் ஒப்புக்பகாண்டார். 
"நீங்கள் டகாபொக இருந்தரீ்களா?" 

"ஆம்." 
"கடுங்டகாபொ?" 

"அவநக ாக." 
"நீங்கள் அவகர அகைந்தரீ்களா?" 

"ஒன்று அல்லது இரண்டு அறைகள்...." என்ைதும், 
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 ா ா உைறவத் ைள்ளிறவத்து, "அப்படியானால் என்னால் இந்த 
உணகவ ஏற்றுக்மகாள்ள முடியாது" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். கு ார் 
 ா ாவிடம் அறைப் ஏற்றுக்பகாள்ளும் டி பகஞ்ெினார்: “ ா ா, இனி ஒருவ ாதும் 
சு த்ராறவ அறைய ாட்வடன்!" என்று கூைி,  னமுவந்து உறுைியளித்ைார். அன்று 
முைல், கு ார் ைனது ‘ ிஸ்டர் கடவுறள’, “ ா ா” என்று அறழக்கத் பைாடங்கினார் 
- பைாடர்ந்து நடந்ை கடிைப்  ரி ாற்ைத்ைில் அவர் எப்வ ாதும்  ா ாறவ "அன் ான 
கடவுள்" என்வை அறழத்ைார். 
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ொஞ்ஜ்ரி ொஃபி & ம ஹ்ராடூன் 
(Manjri Mafi & Dehra Dun) 

1949, நவம் ர்  ாைம் முைல்  ா ாவிற்காக வாங்கப் ட்ட  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி 
 றனயில் றகக்வகா ாத் ைங்கியிருந்ைார். ஆனால், கிைறு, வைாழர்களுக்கான 
குடில்கள்  ற்றும் ப ண் வைாழர்களுக்கான ைற்வ ாறைய கட்டற ப் ின் 
விரிவாக்கம் இன்னும் முடிக்கப் டவில்றல. 1950, ஜனவரி 15 அன்று, ஆைி, எரச், 

வகக்கி நலவாலா, வகக்கி வைொய் ஆகிவயாருடன்  ா ா, நிலத்றை  ார்றவயிடச் 
பென்ைார். வழியில் கு ாரின் இல்லத்ைில் அவரின் ைாயார்,  றனவி  ற்றும் 
ெவகாைரிறயப்  ார்த்துவிட்டு றகக்வகா ாத்றை ெந்ைித்ைார்.  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி 
கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை  ஹந்த் ( ைப்  ிரிவின் ைறலவர்) ஜம்னாைாஸின் 
இல்லத்ைிற்கும் அவர் பென்ைார். அங்கு,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி குடியிருப்புத் ையாராகும் 
வறர,  ா ா வைாழர்களுடன் ைங்கவிருந்ைார். ைிரு ைி  ிராட்டின்  ங்களாவிற்குத் 
ைிரும்பும் வழியில், வகக்கி நலவாலா  ற்றும் புர்ஜர் ொச்ொவின் 
இல்லங்களுக்கும்  ா ா விஜயம் பெய்ைார். 

அவை நாளில்,  ா ா, மூன்று புைிய ைிட்டங்கறளத் வைாழர்களுக்கு 
பவளிப் டுத்ைினார்: 

இந்த மூன்று ொதங்களில், எனது புது வாழ்வின் வழிமுகைககளப் 
பார்த்திருக்கிைரீ்கள், டெலும் புது வாழ்கவ வாழ, நீங்கள் எவ்வளவு 
மபாருத்தொனவர்கள் என்பகதயும் அகனவரும் கண்டுமகாண்டீர்கள். 
எனடவ, நானும், நீங்களும், இந்த மூன்று ொதங்ககள ெனத்திகரயில் 
கவத்து, நான் உங்கள் முன் கவக்கப் டபாகும் மூன்று திட் ங்ககளப் பற்ைி 
இப்டபாது முடிவு மெய்ய டவண்டும். நீங்கள் அகனவரும் டநர்கெயாகவும் 
முழு ெனது ன் இந்த மூன்று திட் ங்ககளயும் முழுகெயாகப் பரிெலீிக்க 
டவண்டும். அகவ எனது மொந்த விருப்பத்தில் உருவானகவ, எனது மொந்த 
உ ன்பாட்டின் டபரில் உள்ளகவ, அவற்ைில் ஒன்கை எனது விருப்பம் ெற்றும் 
கட் களயாக நீங்கள் ஏற்றுக்மகாள்ள டவண்டும். இந்தத் திட் ங்களில் 
ஒன்கைக் ூடட் ாகடவா அல்லது தனித்தனியாகடவா ஏற்றுக்மகாள்வதன் 
மூலம், புது வாழ்வில் நீங்கள் இன்னும் 100 ெதவதீம் எனது டதாழர்களாக 
இருப்பீர்கள். 

இந்த மூன்று திட் ங்களும் எனது சுய வழியில் புது வாழ்கவ வாழத் 
டதகவயான சுதந்திரத்கத எனக்கு வழங்குகின்ைன, டெலும் உங்ககள 100 
ெதவதீம் புது வாழ்கவ வாழ வழிவகுக்குகின்ைன. மூன்று திட் ங்களில் 
ஒன்கை ஏற்றுக்மகாள்வதன் மூலம், நீங்கள் என்கன ெகிழ்ச்ெியாகவும் 
சுதந்திரொகவும் இருக்கச் மெய்வடதாடு, புது வாழ்வில் இன்னும் எனது 
டதாழர்களாக இருப்பீர்கள். 
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மூன்று திட் ங்களும் உ ல் உகழப்பின் கட் த்கத அடிப்பக யாகக் 
மகாண் கவ. உணவுக்காக யாெித்தல், நாட ாடி ெற்றும் லங்டகாட்டி 
வாழ்க்ககயின் இதர மூன்று கட் ங்களும், தனிப்பட்  முகையில் நான் 
தனியாகடவா அல்லது என்னு ன் புது வாழ்வின் துகணயாக இருக்கும் 
டதாழர்களு டனா டெற்மகாள்ளப்படும். 

எனடவ, டதாழர்கள், இந்தத் திட் ங்களில் ஒன்கை 
ஏற்றுக்மகாள்வதன் மூலம் - குைிப்பாக ‘ஒன்று-ஏ’ எனும் திட் த்தில் - புது 
வாழ்வின் நான்கு கட் ங்ககளயும் க ந்துவிட் தாகக் ூடைப்படும்; டெலும் 
அவர்கள் எனக்கான ‘உ ல் உகழப்பு’ கட் த்தில் ஈடுபடும் அடத டவகளயில், 

நானும் ‘உ ல் உகழப்பு’ கட் த்கத க ந்துவிட்ட ன் என்று ூடைப்படுகிைது. 
முதல் திட் ம் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட் ால், உங்கள் மெயல்பாடுகளில் 

நான் குறுக்கி ாெல் அல்லது எனது கட் ங்களில் உங்ககளத் தகலயி  
வி ாெல் நீங்கள் அகனவரும் என் அருகில் இருக்கலாம் அல்லது 
என்னி ெிருந்து விலகி இருக்கலாம். நான் 100 ெதவதீ விருப்பத்து ன், எந்த 
விதத்திலும் கட்டுப்ப ாெல், உங்களுக்கு வழிகாட்டி உதவுடவன். 

இந்த மூன்று திட் ங்களிலும், ‘க வுளின் முன்னால் 
மபாறுப்டபற்றுக்மகாள்வது’ ெற்றும் ‘ஆன்ெீக நன்கெ அக யப் மபைாெல் 
இருப்பது’ என்ை இரண்டும் எப்டபாதும் ெிைப்பு ன் நிகலத்து நிற்கும். 

 ா ா, மூன்று ைிட்டங்களின் விவரங்கறள வகாடிட்டுக் காட்டினார். 
ஒன்ைாவது ைிட்டத்ைில், ஆண் வைாழர்கள் ஒன்ைாக வாழ வவண்டும், ைங்கள் 
வாழ்வாைாரத்ைிற்காக உறழத்து ெம் ாைிக்க வவண்டும்.  

இரண் ாவது ைிட்டத்ைின்  டி, அவர்கள்  ைியில் அல்லது வைிகத்ைில் 
ஈடு டும் ைருைத்ைில் சுைந்ைிர ாகத் ைத்ை து வடீுகளில் புது வாழ்றவ 
நடத்ைலாம். 

மூன்ைாவது ைிட்டத்ைில்,  ா ா வகுத்ை அறனத்து அெல் 
நி ந்ைறனகறளயும் வைாழர்கள்  ின் ற்ைலாம். ைிட்டங்களின் நகல்கள் ஒரு 
வாரத்ைிற்குள் அறனவருக்கும் வழங்கப் டும் என்றும், அப்வ ாது வ லும் 
வைறவயான விவாைங்கள் நடத்ைப் டும் என்றும்  ா ா கூைி முடித்ைார். 

ஆண், ப ண் வைாழர்களுடன் படஹ்ராடூறன விட்டு பவளிவயைிய  ா ா, 

ஜனவரி 16ஆம் வைைி ைறலற யகத்றை  ஹந்த் ஜம்னாைாஸின் இல்லத்ைிற்கு 
 ாற்ைினார். இந்ை வநரத்ைில் வகக்கி வைொய் படல்லி ைிரும்பு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

காக்கா  டுத்ை  டுக்றகயாக இருந்ைைால், வைாடி ஸிங்கின் குடும் த்ைினர் 
முந்றைய நாள் வந்து  ிகச்ெிைந்ை உைறவத் ையார் பெய்து அனுப் ியிருந்ைனர். 
ஆனால்  ா ா நான்கு நாட்கள்  ட்டுவ  உைவு ையார் பெய்ய வைாடி ஸிங் 
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குடும் த்ைினறர அனு ைித்ைார். 21ஆம் நாள் அவர்கள்  ீண்டும் அலிகாருக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைறைத் பைாடர்ந்து, சு த்ரா உைவு வழங்கினார்; அைன்  ிைகு, 

நான்கு ப ண் வைாழர்களும் ெற யல் பெய்வைற்கான ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 

ப ண்டு, டாக்டர் டான், ெைாஷிவ், ற தூல், அவலா ா ஆகிவயார் 
கூண்டுவண்டி, வடாங்காக்கள்  ற்றும் காறள வண்டியுடன் 1950, ஜனவரி 20 
அன்று வந்ைனர்.  ா ாவின் அருள் நிறைந்ை  ார்றவ அவர்கறள ‘ ரைத்ைின் 
ைாறட’களிலிருந்து காப் ாற்ைியது. வழியில் யாவரா ஒருவர் நஜி ா ாத்ைிலிருந்து 
படஹ்ராடூனுக்குச் பெல்லும் ஒரு குறுக்கு வழிறயப்  ரிந்துறரத்ைார், வ லும் 
 ிரைான ொறலயில் இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைிய  ா ாவின் ஆவலாெறனறயக் 
கருத்ைில் பகாள்ளா ல், அவர்கள் அந்ைப்  ாறைறய வைர்ந்பைடுத்ைனர். ஒரு 
ைனிற யான காட்டில், ஓறட ஒன்றைக் கடக்கும் வவறளயில், 

கூண்டுவண்டியின் ெக்கரங்கள் ெிக்கி, வெற்ைிலிருந்து பவளிவய எடுக்க 
முடியா லாயிற்று. 

என்ன பெய்வது என்று பைரியாை நிறலயில், முடிறவ டாக்டர் டானிடம் 
விட்டுவிடு ாறு ப ண்டு  ரிந்துறரத்ைார். டாக்டர் டான்  ரக்கிறளகறள பவட்டி, 

 ாறையில் நிரப்பு ாறு அைிவுறுத்ைியறை அறனவரும் ஒப்புக்பகாண்டு அப் டிவய 
பெய்ைனர். வவறல கடின ாக இருந்ைது, அவர்கள் முடிப் ைற்குள் ப ாழுதும் 
ொய்ந்துவிட்டது. குடிப் ைற்குக் கூட நீர் கிறடக்கவில்றல - எறைவயனும் 
ெற ப் து என்ை வகள்விக்வக இட ில்றல. ஒரு குழியில் ைண்ைரீ் இருப் றை 
டான் கவனித்ைார், ஆனால் அது அசுத்ை ாக இருந்ைது. இருந்தும், அவலா ாவிடம் 
 ைிறனந்து நி ிடம் அறைக் பகாைிக்க றவத்து வைநீர் ையார் பெய்யக் கூைினார். 
அவலா ா  ைிறய விறரந்து  ைிறனந்து நி ிடங்களில் முடித்ைார்; அைீை 
ைாகத்துடன் இருந்ை அவர்கள் அறை எப் டிவயா அருந்ைினர்.  ல 
முயற்ெிகளுக்குப்  ின்னர், அவர்களால் கூண்டுவண்டிறய  ீட்க முடிந்ைது. 
ஆனால் புலிகளும், கரடிகளும் வாழும் காட்டில் இப்வ ாது இருள் நிரம் ிவிட்டது. 

கும் ிருட்டான  ாறை வழிச் பென்ை அவர்கள் அைிர்ஷ்டவெ ாக ஒரு 
வனக் காவலரின் குடிறெறய வந்ைறடந்ை வ ாது, காவலாளர் தூங்கிக் 
பகாண்டிருந்ைார், கைவு உள்வள ைாழ்ப் ாள் இடப் ட்டிருந்ைது. 

காவலர் விழித்பைழுந்ைதும், வைாழர்கள் அங்வக இரறவக் கழிக்க 
விரும்புவைாகக் கூைியைற்கு அவர் ஒப்புக்பகாண்டார், ஆனால், உடன் இருந்ை 

விலங்குகள்  ாதுகாப் ற்ை நிறலயில் இருப் து  ிகவும் ஆ த்ைானது என்று 
கூைினார். காவலர் விளக்றக ஏற்ைி, விலங்குகறள வட்ட ாகக் கட்டிய  ிைகு, 

மூன்று வாகனங்களிலும் ொ ான்கள் நிரம் ியிருந்ைைால், கூண்டுவண்டி, வடாங்கா 
 ற்றும் காறள வண்டியின் கீழ் வைாழர்கள் தூங்கினர். புலிகளின் உறு ல் ெத்ைம் 
அவ்வப்வ ாது வகட்டது. உறையும் குளிரில் ைறரயில் ொய்ந்து,  ாதுகாப்புக்காக, 

 ா ாறவ நிறனவு கூர்ந்ைனர்.  
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ப ாழுது விடிந்ைதும் அந்ை இடத்றை விட்டு பவளிவயைினர். ெில 
வநரங்களில்  றழயில் நறனந்ைனர். இவ்வாறு,  ிகுந்ை ெிர ங்கறளக் கடந்து, 

எட்டு நாள்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு வைாழர்கள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு வந்ைனர். 
 ா ாவின் ைனிமுைலான அைிவுறரறயப்  ின் ற்ைாைைால், அவர்கள் இந்ை 
ெிர ங்கறள ெந்ைிக்க வவண்டியிருந்ைது; ஆனால் இது அறனவருக்கும்  ாட ாக 
அற ந்ைது. ப ண்டு, ற தூல் வ ான்ை துைிச்ெலான  னிைர்கள்  ாராட்டும் 
அளவுக்கு  ிகப்ப ரிய றைரியத்றை டாக்டர் டான் பவளிப் டுத்ைினார். 

இைர வைாழர்களும் இைனால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டனர். டாக்டர் கனி 
ைனது நாட்குைிப் ில், "வண்டிகள், காறளகள், வடாங்காக்கள், கூண்டுவண்டி, டான் 
 ற்றும் குழுவின்  யைத்ைில் விறளந்ை வொைறனகள், அனு வங்கள்,  ைல், 

வெறு  ற்றும் ெீரற்ை இரண்டாம் ைர, 24 ற ல் பைாறலதூரத்றை உள்ளடக்கிய 
குறுகிய ொறலகள் - ஹரித்வாறர வநாக்கிச் பெல்லும் உயர ான  றலகள், 

இறைக் கறையாக விவரிப் ைானால் வகட் வர்கறளத் ைிறகக்க றவக்கும். 
இத்ைறகய ெிர ங்களும் இடர் ாடுகளும்  ிகவும் விெித்ைிர ானறவ, 

நம் முடியாைறவ, முற்ைிலும் எைிர் ாராைறவ... 
"டான்  ாைிரியான  னிைர் - ஸஹாரா  ாறலவனத்ைின் 1500 

ற ல்கறளக் கடந்து, (அவருறடய 21 வயைில்) கஷ்டங்கறள எைிர்பகாண்ட 
அனு வத்துடன் ஒப் ிடுறகயில் - அவர்கள் கடந்து வந்ை ெிர ங்கள் 
நம் முடியாைறவ என்று கூறுவது, ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவறரயும் கவர்ந்ைது." 

‘பின்பற்ைப்படுவதற்கு உகந்ததான புது வாழ்வில்  ான் தனக்கான 
அன்பின் உதாரணத்கத அளித்ததாக’  ா ா  ின்னர் கூைினார். 

 ாரறடப் ிலிருந்து  ீண்டு வந்ை காக்கா  ாரியாறவ ஓய்பவடுக்கு ாறு 
டாக்டர் டான்  ற்றும் டாக்டர் நீலு அைிவுறுத்ைினர். ஆனால் புது வாழ்வின் 
அடுத்ை கட்ட ஆயத்ைப்  ைிகளின் ைீவிரச் பெயலில், உடன் இருந்ைவர்களால் 
அவறர ெரியாகப் வ ைி  ாதுகாக்க முடியவில்றல.  ா ா, நிச்ெய ாக, 

காக்காறவப் ப ாறுத்ைவறரயில்  ிகுந்ை கவனத்துடன் இருந்ைார், ஆனால் 
காக்கா இன்னும்  னச்வொர்வுடன் காைப் ட்டார். ஒரு நாள், வொக ான 
 னநிறலயில் இருந்ை காக்கா, ைிடீபரன பவளிவயைினார். அவரிடம் ஒரு 
நயாற ொ கூட இல்றல, ஆனால் அவர் ரிஷிவகறஷ வநாக்கி நடக்க 
ஆரம் ித்ைார். வழியில், அவர் அந்நியர் ஒருவரிடம் வழி வகட்டவ ாது, அன் ான 
அந்ை  னிைர் வழிறயக் காட்ட, அவருடன் நடந்து பென்ைார். இருவரும் ஒரு 
ெிைிய உைவகத்றை கடந்து பென்ை வவறளயில், அந்ை ந ர் காக்காறவ வைநீர் 
அருந்ைக் வகாரினார். றகயில்  ைம் இல்லா ல் காக்கா அறைப்  ைிவாக 
 றுத்ைார். அவர் நீவராறட வழியாகச் பென்ை வவறளயில் அந்ை நீறரப் 
 ருகினார்; ஆறு ற ல் நடந்ை  ிைகு, வொர்வுடன் அ ர்ந்ைார். 
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நம் ிக்றக இழந்ை நிறலயில், அவர் புது வாழ்வு நி ந்ைறனகள்  ற்றும் 
அவரது உறுைிப ாழிறயப்  ற்ைி ெிந்ைித்ைார்.  னம் ைளர்ந்ை ெிந்ைறனகள் 
கறடெியாக அவறரத் ைிரும் ி வரு ாறு கட்டாயப் டுத்ைியது, அன்று  ாறல 
அவர்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும் ி வந்ைறை  ா ா கண்டதும், "நீங்கள் எங்டக 
டபாவரீ்கள்? உங்களால் 'டபாக' முடியாது, 'ொக' முடியாது! நீங்கள் இன்னும் 
நீண்  காலம் வாழ டவண்டும்!"  ா ாவின் வார்த்றைகள் காக்காறவ  ீண்டும் 
உற்ொகப் டுத்ைின, டாக்டர் நீலு அவறர நன்கு கவனித்து நடத்ைத் பைாடங்கினார். 

மூன்று ைிட்டங்களும் ைட்டச்சு பெய்யப் ட்டு 1950, ஜனவரி 21அன்று 
ஒவ்பவாருவருக்கும்  ிரைிகள் வழங்கப் ட்டன. இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
நடந்ை கூட்டத்ைில் ைிட்டங்கள் விவாைிக்கப் ட்டன; கூட்டம் அடுத்ை நாளும் 
பைாடர்ந்ைது. நான்கு வைாழர்கள், டாக்டர் கனி, ஆைி ெீனியர், அண்ைா 104  ற்றும் 
 ா ாைாஸ் இரண்டாவது ைிட்டத்றைப்  ின் ற்ைி, ைத்ை து இல்லங்களில் இருந்து 
புது வாழ்றவத் பைாடர முடிவு பெய்ைனர். 

அவர்கள் ஜனவரி 25ஆம் நாள் அவரவர் இடங்களுக்கு - டாக்டர் கனி 
வலானவாலாவுக்கும், ஆைி ெீனியர்  ற்றும் அண்ைா 104 அஹ துநகருக்கும், 

 ா ாைாஸ் நாக்பூருக்கும் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். புைப் டுவைற்கு முன்,  ா ா 
ஒவ்பவாரு வைாழறரயும் அரவறைத்துக் பகாண்டார். ஆைியின் கண்களில் நீர் 
ப ருக்பகடுத்ைது. 

மூன்ைாவது ைிட்டத்றைப்  ின் ற்ைி, அவலா ா, ற தூல், எரச், முரளி, 
டாக்டர் நீலு, ப ண்டு, ெைாஷிவ், விஷ்ணு, ப ண் வைாழர்களில் ப ஹரா,  ைி, 
ப ஹரு, வகாபஹர் நால்வரும்  ா ாவுடன்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் ைங்கி, 
ைனிமுைல் நி ந்ைறனகளின் டி புது வாழ்வு வாழ வவண்டும். 

இரண்டாவது ைிட்டத்றைப்  ின் ற்ைி, டாக்டர் டான் படஹ்ராடூனில் 
ைங்கி, ஒரு  ருத்துவ றனறயத் ைிைந்து,  ருத்துவராகப்  ைியாற்ை வவண்டும். 
காக்காவும் குஸ்ைாஜியும்  ா ாவுடன் இருக்க வவண்டியிருந்ைாலும், அவர்கள் 
ைங்கள்  றழய வாழ்க்றக சுைந்ைிரத்றை  ீண்டும் ப ை முடிவு பெய்ைனர். 
அவர்களின்  ரா ரிப்ற  டாக்டர் டான்  ார்த்துக்பகாள்ள வவண்டும். 

அண்ைா 104 புைப் டும் வவறளயில் குஸ்ைாஜியின் மூட்றடகளில் 
ஒன்றைத் ைவறுைலாக எடுத்துச் பென்ைது, ப ௌன ாக இருந்ை குஸ்ைாஜிறயக் 
வகா த்ைிற்குள்ளாக்கியது; ஆனால் அடுத்ை நாள் அவர் ைனது குழப்  ான 
நிறலறய றக றெறககளால் பவளிப் டுத்ைியது  ா ாறவ  ிகவும் 
 கிழ்வித்ைது. 

குஸ்ைாஜி, குைிப் ிட்டைற்கு இைங்க இப்வ ாது ைிட்டம் ‘1-பி’றயப் 
 ின் ற்ைி வருகிைார், இைன் மூலம் அவர் ைனது  றழய  ழக்கவழக்கங்கறளயும், 

சுைந்ைிரத்றையும் ைிரும் ப் ப ற்ைார்.  றழய வாழ்க்றகயில் நடந்ைறைப் 
வ ாலவவ, குஸ்ைாஜி நாள் முழுவதும் காகிைத் துண்டுகள், பவற்று ைீப்ப ட்டிகள், 
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பவற்று ெிகபரட்  ாக்பகட்டுகள், எரிந்ை ைீக்குச்ெிகள், கந்ைல்கள்  ற்றும் 
 லவற்றை பநருப்பு வளர்ப் ைற்காகப்  யன் டுத்ைி வந்ைார். குஸ்ைாஜி 
ப ௌன ாக இருந்து,  டிக்கத் ைறட விைிக்கப் ட்டைாலும், குைிப் ிட்ட கடற  
ஏது ின்ைி இருந்ைைாலும், வநரத்றைக் கடத்துவது என் து ெிர  ான காரிய ாக 
இருந்ைது. எனவவ, அவர் அத்ைறகய குப்ற கறள வெகரிப் ைில் ைன்றன 
ஈடு டுத்ைிக் பகாண்டு, ைண்ைறீர சூடாக்க குப்ற க் கூளங்கறள எரிப ாருளாகப் 
 யன் டுத்ைினார். 

ஜனவரி 25 அன்று,  ா ா, அவருடன் உடல் ரீைியாகத் ைங்குவைற்கான 
மூன்ைாவது ைிட்டத்றைத் வைர்ந்பைடுத்ைவர்களிடம் இவ்வாறு கூைினார்: "உங்கள் 
இதயத்கதயும் ஆன்ொகவயும் இந்தத் திட் த்தில் முற்ைிலுொக ஈடுபடுத்தி, 
ெந்டதகம், குற்ை உணர்வு அல்லது தயக்கம் எதுவுெின்ைி அகதச் 
மெயல்படுத்துங்கள். ொர்ச் 1 முதல் நான் உங்களி ம் ெிகவும் கண்டிப்பாக 
இருப்டபன். நிபந்தகனககளக் குைித்து அலட்ெியொக இருப்பவர்கள் ெற்றும் 
உத்தரவுககள ெீறுபவர்கள் தெது இல்லங்களுக்குத் திருப்பி 
அனுப்பப்படுவார்கள்." 

விஷ்ணு,  ா ாவால் வடீ்டு விவகாரங்களின் வ லாளராக 
நிய ிக்கப் ட்டு, ஆண், ப ண் வைாழர்களுக்குத் வைறவயான ப ாருட்கறள 
 ஜாரிலிருந்து வாங்கிவரும் ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார்.  ிப்ரவரி இறுைி வறர 
வைாழர்களின் உைவுக்கான பெலவுகறளச் ெ ாளிக்க ஒரு பைாறக 
நிர்ையிக்கப் ட்டது. அந்ைத் பைாறக முழுவது ாகச் பெலவழிக்கப் ட்டதும்,  ா ா 
அறனத்து வைாழர்கறளயும் உைவுக்காக யாெிக்க பவளிவய அனுப்புவைாகக் 
கூைினார். ப ண்டு, ெைாஷிவ் ஆகிவயாருக்கு டான் ொர் ாக வடாங்கா, விலங்குகள் 
 ற்றும்  ாட்டு வண்டிகறள விற்கும்  ைி வழங்கப் ட்டது. டான் விலங்குகளின் 
ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார், ஆனால்  ா ா அவறர, நாஜாறவ அறழத்து வர 
மும்ற க்கு அனுப் ினார்.  ைி, ப ஹரு இருவரும் உடல்நல ின்ைி 
இருந்ைைால்,  ா ா  ற்றும் ப ண் வைாழர்களுக்கு வவண்டிய உைறவத் ையார் 
பெய்வைில் உைவுவைற்காக நாஜா அறழக்கப் ட்டார். 

நாஜா அக்வடா ர்  ாைம் முைல் அர்னவாஸ், நரி ன் ஆகிவயாருடன் 
ைங்கியிருந்ைார். அவலா ா, ற தூல், முரளி மூவரும் ெற யல் துறையின் 
ப ாறுப் ாளராக நிய ிக்கப் ட்டனர். எரச், ப ண் வைாழர்களின் வைறவகறள 
கவனித்துக் பகாண்டார். கனி இல்லாை நிறலயில், நீலு ைினெரி குைிப்ற  
எழுதுவவைாடு, டான் ைிரும் ி வரும் வறர காக்காவின் உடல்நிறலறயயும் 
கண்காைிக்க வவண்டும். அவலா ா, ற தூல், முரளி, நீலு, ப ண்டு, ெைாஷிவ், 

விஷ்ணு ஆகிவயார் ப ண் வைாழர்களின் குடியிருப்புக்கு அருகாற யில் ஒரு 
 ைி வநரம்  ாதுகாவலர்  ைியில் ஈடு ட வவண்டும். 
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மூன்று ‘வகக்கி’கள் (அைாவது றகக்வகா ாத் ைஸ்தூர், நலவாலா  ற்றும் 
வைொய்) இருந்ைைால், குழப் த்றைத் ைவிர்க்க  ா ா அவர்களுக்கு மூன்று 
பவவ்வவறு பெல்லப்ப யர்கறள வழங்கினார்: றகவகா ாத் - பகக்வகா, நலவாலா 
- வகக்கா, வைொய் - வகக்கி. 

அன்று  ாறலயில் ‘வகக்கா’ நலவாலா, எல்ொ  ிஸ்ைிரி, புர்ஜர் ொச்ொ 
ஆகிவயார்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைனர்.  ா ா அவர்களிடம் கூைினார்: "டதாடி 
ஸிங், ஹர்ெவீன் லால், கிஷன் ஸிங் ஆகிடயாரி ெிருந்து மபருெளவில் 
உணகவத் தானொக ஏற்றுக்மகாள்வகத நான் நிறுத்திவிட்ட ன். இந்த 
முகையில் தானம், பகழய ெற்றும் புது வாழ்வுக்கு இக டய ஒரு ெெரெம் 
மெய்து மகாண் து டபாலத் மதரிகிைது. 

"நீங்கள் எப்டபாது டவண்டுொனாலும் என்கனப் பார்க்க வரலாம், 

ஆனால் தரிெனத்திற்காக உங்களு ன் பார்கவயாளர்ககள அகழத்து 
வராதரீ்கள்" என்று  ா ா வ லும் கூைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ஜகன்நாத் என். பஹலன்  ற்றும் வவீரந்ைிர 
 ாண்வட ஆகிவயாரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அனு ைிக்கப் ட்டனர்; அவை 
வ ால, கிரா த்ைின்  ஹந்த் ஜம்னாைாஸ் என் வரும் வருறக ைந்ைார். 
ஜம்னாைாஸ் ஒரு  ரியாறைக்குரிய உள்ளூர் ஜ ீன்ைார்,  டித்ை, அைிவார்ந்ை 
ைனிந ர். 

கு ார் ைினமும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வருவது வழக்கம். கு ார் 
குடும் த்ைினர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் பநருங்கி வந்து, அவருறடய 
லட்ெியத்ைிற்காக ைங்கள் வாழ்க்றகறய அர்ப் ைிக்க ஆயத்ை ாயினர். 
எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, கு ார் புது வாழ்வில் இறைய ஆர்வ ாக 
இருந்ைார், ஆனால்  ா ா அவருக்கு இன்னும் நிறைய  ைிகள் இருப் ைால் 
காத்ைிருக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

ஜனவரி 22 அன்று படல்லிறயச் வெர்ந்ை கிஷன் ஸிங் ைனது வைாழி 
 ிரகாஷ்வைி ஷர் ாவின் ைாயார்  ற்றும் கிஷனின்  கன்  ைன் ஆகிவயார் 
மூல ாக,  ல ப ாருட்கறள அனுப் ி றவத்ைார். ஒரு ெில ப ாருட்களாகிய 
வ ார்றவகள்  ற்றும் துண்டுகறள  ட்டும் றவத்துக்பகாண்டு இைர 
ப ாருட்கறள (ெவரம் பெய்ய உைவும் கருவிகள், றகக்கடிகாரம் வ ான்ைறவ), 
கிஷன் இனி எறையும் அனுப் க் கூடாது என்ை அைிவுறுத்ைலுடன், ைிருப் ி 
அனுப் ி றவத்ைார். 

படல்லிறயச் வெர்ந்ை வாஸ் வைவ் பகய்னும் ெில ப ாருட்கறள  ா ா 
 ற்றும் வைாழர்களின்  யன் ாட்டிற்காக பகாண்டு வர விரும் ினார். ஜனவரி 
25ஆம் வைைிக்குப்  ிைகு முற்ைிலும் அவெிய ானறைத் ைவிர வவறு எறையும் 
ஏற்கக் கூடாது என்ை  ா ாவின் முடிவிற்வகற் , அவர் பகய்னின் ைானத்றை 
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விரும் வில்றல, ஆனால் அந்ை  னிைரின்  க்ைி  ற்றும் ஆழ்ந்ை உைர்வுகறளக் 
கருத்ைில் பகாண்டு,  ா ா இறுைியில் அவரது விருப் த்றை ஏற்றுக்பகாண்டார்.
 1950, ஜனவரி 27ஆம் வைைி, ெில ப ாருட்கறள எடுத்து வருவைற்காக 
டாக்டர் டான் ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; ைிரும் ி வரும் 
வவறளயில் நாஜாறவ உடன் அறழத்து வரவும், படஹ்ராடூனில் அற ந்ை ைனது 
 ருத்துவ றனக்குத் வைறவயான  ருந்துகள்  ற்றும் உ கரைங்கறள 
வாங்கவும் மும்ற க்குச் பென்ைார். 

 றுநாள்  ாறல,  ா ா, றகக்வகா ாத்றை ெந்ைிக்கவும், அங்கு 
நடந்துவரும்  ைியின் முன்வனற்ைத்றை ஆய்வு பெய்யவும்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி 
 றனக்கு விஜயம் பெய்ைார். 

கு ாரிடம் கட்டு ானப்  ைிகறள விறரவு டுத்ைி  ார்ச் 1ஆம் 
வைைிக்குள் அறனத்றையும் கட்டி முடிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

ப ண்டு, வடாங்காக்கள், குைிறரகள் வ ான்ைவற்றை விற் ைில் ப ரும் 
ெிர த்றை ெந்ைித்ைார். அவர் ற தூலுடன் ைினமும்  ஜாருக்குச் பென்றும், 

அவற்ைிற்கு எவரும் அைிகம்  ைம் பகாடுக்கத் ையாராக இல்றல. இறுைியாக, 

 ா ா ரூ 1,200 விறல நிர்ையம் பெய்ைார்.  ிப்ரவரி 3 அன்று, அந்ை விறலயில் 
வடாங்காக்கள்  ற்றும் குைிறரகறள விற் ைில் அவர்கள் பவற்ைி கண்டனர். 

' ழறலகள் உலகம்' என்று அறழக்கப் ட்ட படஹ்ராடூனில் அற ந்ை, 

காதுவகளாை  ற்றும் வாய் வ ொை குழந்றைகளுக்கான  ள்ளிக்கூடத்ைின் 
நிறுவனரான, கு ாரின் நண் ர் வ ராெிரியர் ‘வலக் ராஜ் உல்ஃ த்’ என் வருக்கு 
வழங்கிய ஒன்றைத் ைவிர இைர அறனத்து காறளகளும் இலவெ ாக 
வழங்கப் ட்டன. வலக் ராஜுக்கு  ா ா இவ்வாறு அைிவுறர வழங்கினார், 

"அப்பாவி குழந்கதகளுக்காக நீங்கள் மெய்யும் பணி, க வுளின் பார்கவயில் 
டபாற்ைத்தக்கது. அகனத்கதயும் கதரியொகச் மெய்யுங்கள், முடிவுககளக் 
க வுளி ம் விட்டு விடுங்கள்." 

இந்ை வநரத்ைில், கூண்டுவண்டி,  ாட்டு வண்டி  ற்றும் காறள (ராஜா) 
 ட்டுவ  புது வாழ்வு வைாழர்களுடன் எஞ்ெியிருந்ைன. 

1950,  ிப்ரவரி 4, ெனிக்கிழற  காறல ெிற்றுண்டிக்குப்  ிைகு, ‘மூன்ைாவது’ 
ைிட்டத்துடன் பைாடர் ான  னநிறலகள், ெந்வைகங்கள்  ற்றும் ெமுெயங்கறளப் 
 ற்ைி  ா ா ைனது வைாழர்களுக்கு விளக்கினார்: 

உ ல் டநாய், தூக்கெின்கெ டபான்ைகவ, ென விரக்திகயயும், 

ெனச்டொர்கவயும் உருவாக்கும், ெில ெெயங்களில் ெனநிகலகய 
ெரீ்குகலத்து ெிடுெிடுப்பு ன் இருக்கச் மெய்யும் என்பகத யாராலும் ெறுக்க 
முடியாது, இது இயற்ககயாக நிகழ்வது, இந்த நிகல ஒரு குகையாகக் 
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கருதப்ப ொட் ாது; ஆனால், இது டபான்ை ெிரெங்ககளயும், ெிக்கல்ககளயும் 
மபாறுத்துக்மகாள்வதால் டகாபம், எரிச்ெல் டபான்ைகவ விகளயுொயின், அது 
ஒரு தவைாகக் கருதப்படும். அத்தககய தவறு ஏற்றுக்மகாள்ளப்ப ொட் ாது.
 திட் ம் மூன்ைின் கீழ் உள்ள டதாழர்ககள எங்கு டவண்டுொனாலும் 
அனுப்ப எனக்கு முழு சுதந்திரம் உள்ளது, அல்லது எதிர்காலத்தில் எந்த 
டநரத்திலும் இதர திட் ங்களின் கீழ் மெல்லுொறு உத்தரவி லாம்; அல்லது 
கிழக்கு, டெற்கு என்று நான் எங்குச் மென்ைாலும் ெில டதாழர்ககள 
என்னு ன் அகழத்துச் மெல்லலாம், பிை டதாழர்ககள டவறு எங்டகடயனும் 
இருக்கச் மெய்யலாம். உங்கள் சுயநலம், தவைான எண்ணங்கள் அல்லது 
ெரியான புரிதல் இல்லாத காரணங்களால், இந்த நகர்வுகள் ெற்றும் எனது 
கட் களகள் பற்ைிய ெந்டதகங்களும், ெமுெயங்களும் உங்கள் ெனதில் 
எழுந்தால், நீங்கள் ‘கீழ்படியாதவர்கள்’ என்று கருதப்படுவரீ்கள். திட் ம் 
மூன்ைின் கீழ் புது வாழ்வு என்பது எனது அன்ைா  உத்தரவுகள் ெற்றும் 
முதல்நிகல நிபந்தகனகளுக்கு முழுகெயாக, இம்ெியும் தவைாெல் 
கீழ்ப்படிதல் ஆகும். இத்தககய கீழ்ப்படிதலு ன் ஒப்பிடுககயில், உ ல் 
ரீதியாக என்னு ன் இருப்பதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் ெதிப்பும் இல்கல.” 

 ா ா, அவர்களின் முடிவுகறள  று ரிெீலறன பெய்யு ாறு 
வைாழர்கறளக் வகட்டுக் பகாண்டவ ாது, அவர்கள் மூன்ைாவது ைிட்டத்றைக் 
கறடப் ிடிப் றை முழு  னதுடன் உறுைிப் டுத்ைினர். 

அந்ை வருடம் ஹரித்வாரில் நடந்ை  ாப ரும் ‘கும்படெளா’ விழாவில் 
கலந்து பகாள்ள  ா ா விரும் ினார். 1950,  ிப்ரவரி பைாடக்கத்ைில், 

ஹரித்வாரிலிருந்து ெில ற ல்கள் பைாறலவில், ப ாருத்ை ான  ங்களாறவக் 
கண்டுபகாள்வைற்கான ொத்ைியக்கூறுகள் குைித்து ஜம்னாைாஸிடம் ஆவலாெறன 
நடத்ைி, அங்கு அவர்  ார்ச்  ற்றும் ஏப்ரல்  ாைங்களில் ைங்கலாம் என் றைத் 
பைரிவித்ைார். 

ஹரித்வாரிலிருந்து நான்கு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை டொத்திசூர் 
என்ை இடத்றை  ஹந்த்  ரிந்துறரத்ைார். அடுத்ை நாள், படஹ்ராடூன்  ாவட்ட 
ைகவல் அைிகாரி வவீரந்ைிர  ாண்வட,  ா ாவுக்கு ஒரு  ங்களாறவ ஏற் ாடு 
பெய்ய முன்வந்ைார். இரண்டு  ாை வாடறகறயச் பெலுத்ை விரும்புவைாக  ா ா 
பைரிவித்ைவ ாது, அது வைறவயற்ைது என்று வவீரந்ைிரா கூைினார்.  ா ா உடவன, 

"புது வாழ்வில் நான் எந்த நிதிச் சுகெகயயும் ஏற்க விரும்பவில்கல" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ிப்ரவரி 5ஆம் நாள், ஞாயிற்றுக்கிழற , வவீரந்ைிரா ைனது நண் ர் 
ஒருவரின் வடீ்றடக் காண் ிப் ைற்காக 35 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
வ ாத்ைிசூர் கிரா த்ைிற்கு எரச்றெ காரில் அறழத்துச் பென்ைார்; வடீ்டு 
உரிற யாளர்  ார்ச்  ற்றும் ஏப்ரல்  ாைங்களில் அந்ை  ங்களாறவ,  ா ா 
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 யன் டுத்ை இைக்கம் பைரிவித்ைார். அந்ை உரிற யாளர்  ைம் எறையும் 
விரும் ாைைால்,  றழய  ங்களாறவ  ழுது ார்ப் ைற்காக,  ா ா ரூ 400 
வழங்கினார். அவை நாளில், ரிஷிவகஷ்  ற்றும் ஹரித்வாறரச் சுற்ைியுள்ள 
 ஸ்துகள், துைவிகள், ொதுக்கள்  ற்றும்  காத் ாக்கள் வாழும் முகாம்கறளப் 
 ற்ைி விொரிக்க  ா ா, ற தூறல அனுப் ி றவத்ைார். 

டாக்டர் டான், நாஜாவுடன் கடந்ை 10ஆம் நாள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் 
ைிரும் ிவந்ைார். நாஜா இைர நான்கு ப ண் வைாழர்களுடன் இறைந்து,  றழய 
வாழ்க்றக  ற்றும் மும்ற  வாழ்  க்கறளப்  ற்ைி ஒரு வார்த்றைக் கூட 
வ ெக்கூடாது என்று கண்டிப் ாகக் கட்டறளயிடப் ட்டார். 

1950,  ிப்ரவரி 4ஆம் நாள்,  ா ா, புது வாழ்வில் நுறழவைற்கு முன்பு, 

எலிஸப த் வ ட்டர்ெனுடன் ஒரு ஒப் ந்ைம் பெய்துபகாண்டைாக வைாழர்களிடம் 
பைரிவித்ைார். எலிஸப த் ைனது  ைிக்காக ஒரு குைிப் ிட்ட பைாறகறய 
 ா ாவிடம் வழங்கியைாகவும், வ லும் அவர் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குச் 
பெல்வைாக உறுைியளித்ைறைத் பைாடர்ந்து, எலிஸப த் கீழ்வரும் இரண்டு 
நி ந்ைறனகளுக்கு ஒப்புக்பகாண்டைாகவும் பைரிவித்ைார்: முைலில், புது வாழ்வின் 
வ ாக்கில் ைறலயிடா ல்  ார்த்துக் பகாள்வது; இரண்டாவைாக,  ா ாவுக்கும் 
அவருடன் பெல்லும் வைாழர்களுக்கும்  யை  ற்றும்  ரா ரிப்புச் பெலவுகறள 
ஏற்றுக் பகாள்வது.  

"நான் கிழக்கு அல்லது டெற்கு எங்கிருந்தாலும், புது வாழ்வு 
முடிவில்லாெல் மதா ர டவண்டும்" என்று  ா ா கூைினார். 

புது வாழ்வின் பைாடக்கத்ைில் பவளியிடப் ட்ட சுற்ைைிக்றகயில் 
குைிப் ிடப் ட்ட அைிவுறுத்ைல்களின் டி, கடந்ை மூன்று  ாைங்களாக எலிஸப த், 

வநாரினா இருவரும் கடிைங்கள், பைாறலத்ைந்ைிகள் மூலம் 
பைாடர்புபகாள்ளவில்றல. ஆனால், டாக்டர் டான் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா, 

எலிஸப த்துக்கு அவர் மூல ாக ஒரு கடிைம் அனுப் ினார்; அைில் அவர் 
வாக்குறுைியளித்ை டி,  ா ாறவ அறழக்கும் வ ாது அவர் அப ரிக்கா 
பெல்லவிருப் ைாகப் ப ாருள் டும் விைத்ைில் குைிப் ிட்டிருந்ைார். 1950 ஜூறல 
 ாைத்ைில் அவர் வருவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய முடியு ா என்றும்  ா ா 
வகட்டிருந்ைார். எலிஸப த்,  ா ாறவ அறழக்கத் ையாராக இருக்கும் குைிப் ிட்ட 
 ாைம்  ற்றும் வருடத்றை உடனடியாக அவருக்குத் பைரிவிக்க வவண்டும், 

அைற்கிைங்க,  ா ா ைனது எைிர்கால ைிட்டங்களின் அட்டவறைறய முடிவு 
பெய்யலாம். "என்கன அகழப்பதற்கு முன்னர் எலிஸமபத் மதரிந்து மகாள்ள 
டவண்டிய ெிக முக்கியொன விஷயம் என்னமவனில், அமெரிக்காவில் 
இருந்தாலும் எனது புது வாழ்கவ நான் மதா ர்டவன். 
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இயற்ககயாகடவ இதன் அர்த்தம் இப்படியாக இருக்கும் - குருநாதர் 
இல்கல, ெ ீர் இல்கல, ஆெி இல்கல, அருள் இல்கல, வரடவற்பு ெற்றும் எந்த 
டநர்காணலும் இல்கல. இந்த நிபந்தகனகளின் டபரில் அவர் என்கன 
அகழக்கிைார்களா என்று பார்ப்டபாம்.” 

இ ய றலயின் அடிவாரத்ைில் அற ந்ைிருப் ைால், படஹ்ராடூனில் 
குளிர்காலம் உறை னியாக இருந்ைது;  ாதுகாவலராகப்  ைிபுரியும் வ ாது 
ைங்கறளப்  ாதுகாத்துக் பகாள்ளப் வ ாது ான பவதுபவதுப் ான ஆறடகள் 
வைாழர்களிடம் இல்றல. அைிகாறல 3:00 முைல் 4:00  ைிக்குள் எழுந்து, காறலக் 
கடன்கறள முடித்து, ஒவ்பவாரு காறலயிலும் ெரியாக ஐந்து  ைிக்குத் வைநீர் 
 ரி ாைப் ட வவண்டும். 

வைாழர்கள் ஒரு ெரக்கு அறையில் ஒன்ைிறைந்து, வைநீர் அருந்துவைற்கு 
முன், டாக்டர் நீலு கடந்ைகால அவைார புருஷர்கறளப் புகழ்ந்து ெ ஸ்கிருை 
ப ாழியில் ஓர் ஈரடிக்கவிறைறய ப ாழிவது வழக்கம். இந்ை வநரத்ைில் 
 ா ாவும் அவர்களுடன் நின்று பகாண்டிருக்க, அவருறடய முகம் ‘அகெதியும், 

மபாலிவும் நிகைந்திருக்கும்’ என்று வைாழர்களில் ஒருவர் நிறனவு கூர்ந்ைார். 

1950,  ிப்ரவரி 12 ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல ெிற்றுண்டிக்குப்  ின்னர், 

ஒவ்பவாருவரும் இரவில் எப் டித் தூங்கினர் என  ா ா வினவினார். "டநற்று 
இரவு நன்ைாக தூங்கினரீ்களா?" என்று டாக்டர் நீலுவிடம் வகட்டவ ாது. 

“இல்றல, நான் தூங்கவில்றல, குளிர், கடுற யான குளிர்!" என்ைார் நீலு.  
 ா ா  ைிறலக் கவிறை நயத்துடன் எடுத்துறரத்ைார்: 
நாம் இகளஞரும் இல்கல, முதியவரும் இல்கல, 

நம்முக ய அகனத்தும் விற்று விகலயாக்கப்படுகிைது, 

நம்ெி ம் மவள்ளியும் இல்கல, தங்கமும் இல்கல. 
இமதல்லாம் புது வாழ்வு என்று மொல்லப்படுகிைது! 
டான் குறுக்கிட்டு, " ார்ச் 1 முைல் அறனத்தும் பவளிப் டும்" என்ைதும், 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: 
உண்கெயான துணிச்ெலும் கதரியமும் உள்ளவர்கள் 

நிபந்தகனககள நூறு ெதவிகிதம் பின்பற்றுபவர்கள்! 

அன்று  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில்  ா ாவின் 56ஆவது  ிைந்ைநாள் 
பகாண்டாடப் ட்டது. நாஜா ையார் பெய்ை  ஜ்ஜி  ற்றும் ரறவறய  ா ா 
வைாழர்களுக்கு வழங்கினார். ஒரு ெில உள்ளூர் கிரா வாெிகள்  ற்றும் சு ார் 20 
 ார்றவயாளர்கள் - புர்ஜர், பஷரூ ொச்ொ, எல்ொ  ிஸ்ைிரி; வகக்கி நலவாலா, 

பஹலன்  ற்றும் கு ாரின் குடும் ங்கள் -  ா ாவுக்குப்  ிைந்ைநாள் 
வாழ்த்துக்கறளத் பைரிவிக்க வந்ைனர்.  ா ா, அறனவருக்கும் ெிற்றுண்டியுடன் 
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வைநீர் விருந்ைளித்ைார்.      

 ெைாஷிவ்  ாட்டீல் ைனது பொத்துக்கறள விற்கும் முன் பூனாவில் 
இருக்கவவண்டியது அவெியம் என்று ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரும் கூைியறை 
டாக்டர் டான்,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். (விற் றனயின் மூலம் கிறடக்கும் 
வரு ானம் புது வாழ்வு வைாழர்களுக்காகப்  யன் டுத்ைப் டும்.) எனவவ,  ா ா, 

ெைாஷிறவ  ிப்ரவரி 13ஆம் வைைி மும்ற   ற்றும் பூனாவுக்கு அனுப் ிறவத்து, 

இரண்டு  ாைங்களுக்குள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும் ிவரு ாறு 
கட்டறளயிட்டார்.  ருத்துவ றனறயத் பைாடங்க அவை நாளில் டாக்டர் டான் 
படஹ்ராடூன் பென்ைார். அவர் புைப் டும்வ ாது  ா ா அவருறடய றககறளக் 
குலுக்கி, ஒருவவறள அவர் இந்ை முயற்ெியில் பவற்ைிப ை வாழ்த்ைி 
அனுப் ினார். 

இைற்கு முன்னைாக, ெைாஷிறவ ஹரித்வாருக்கு அனுப் ி,  ா ா 
நீராடுவைற்பகன புனிை கங்றக நைியிலிருந்து ைண்ைறீர எடுத்துவரு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 1950,  ிப்ரவரி 14 அன்று,  ா ா, ற தூல்  ற்றும் கு ாரின் 
 த்பைான் து வயது  ைியாள் ெத்ய ால் கங்காராற  ( ா ாவின் 
உைவியாளராகப்  ைிபுரிந்ைவர்) கங்றகயிலிருந்து ைண்ைறீரக் பகாண்டு வர 
ரிஷிவகஷிற்கு அனுப் ினார்.  

 ெைாஷிவ்  ாட்டீல் பகாைர்ந்ை கங்றக நீறர ற தூல்,  ா ா  ீண்டும் 
நீராடுவைற்காகக் பகாடுக்க வவண்டும். வ லும், முடிந்ைால் இரண்டு குட்டி 
ஆடுகறள வாங்கவும்  ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். கடந்ை 15ஆம் வைைி 
ரிஷிவகஷிலிருந்து இரண்டு ப ரிய பகாள்கலன்களில் கங்றக நீறர நிரப் ி 
எடுத்து வந்ைனர். நண் கல் 12:30  ைியளவில்,  ா ா ஒன்ைிலிருந்ை ைண்ைரீில் 
நீராடினார். எஞ்ெியிருந்ை ைண்ை ீர் இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ிைகு,  ார்ச் 1 அன்று 
நீராடுவைற்காக றவக்கப் ட்டது. 

 ாை இறுைிக்குள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி  றனயின்  ைிகள் 
முடிவறடவறைக் குைித்து  ா ா, ஆர்வ ாக இருந்ைார்; மூன்று முறை அந்ை 
இடத்றைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். அவ்வவறளயில் கிரா வாெிகளில் ெிலர் 
 ருத்துவ உைவிக்காக  ா ாறவ அணுக,  ா ா அவர்களுக்கு வஹா ிவயா ைி 
 ருந்துகளுடன் ெிகிச்றெ அளிக்கு ாறு முரளிக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

 ிப்ரவரி 16, வியாழன் அன்று டாக்டர் நீலுவுடன்  ா ா  ாஞ்ஜ்ரி 
 ாஃ ிக்கு விஜயம் பெய்ைார்.  ஹந்ைின் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி 
வந்துபகாண்டிருந்ை வவறளயில், ைிரு ைி கஸிைா என்ை வயைான ப ண் ைி 
அவர்கறளத் ைடுத்து நிறுத்ைி, கண்களில் கண்ைரீுடன், வநாய்வாய்ப் ட்ட ைனது 
 கனுக்கு உைவு ாறு  ா ாவிடம் வவண்டினார்.  ா ா விவரங்கறளக் 
வகட்டைிந்ைார் - ெிறுவன் 20 முறை வாந்ைி எடுத்து, வயிற்றுப்வ ாக்கால் 
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அவைிப் ட்டான், முந்றைய நாள் இரவு 30 முறை கழிவறைக்குச் பென்ைைாக 
கூைியதும், டாக்டர் நீலுவிடம் ெிகிச்றெ அளிக்கு ாறு  ா ா உத்ைரவிட்டார். 

1949 அக்வடா ர் 16 அன்று, புது வாழ்றவத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு,  ா ா 
ைனது ெவகாைரர் ஜால் ாயிடம் ெில  ாைங்கள் அவருடன் ைங்க 
அறழக்கப் டுவார் என்று உறுைியளித்ைார்.  றழய வாழ்க்றகயிலிருந்து  ா ா 
அத்ைறகய வாக்குறுைிறய வழங்கிய ஒவர ந ர் ஜால்  ட்டுவ . 1950,  ிப்ரவரி 17 
அன்று ஜால் ாய்க்குக் கடிைம் எழுைி, அவர் இப்வ ாது படஹ்ராடூனுக்கு வரலாம் 
என அைிவுறுத்ைினார். ஆனால், ஜால் ாய் ஒரு வாரத்ைிற்கு  ின்னர், உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருப் ைாகவும்,  யைம் பெய்ய முடியாது என்றும் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார். 

1950,  ிப்ரவரி 18 அன்று, வவீரந்ைிர  ாண்வட என் வர்  ா ாறவ எரச், 

கு ார், நலவாலா ஆகிவயாருடன் ைனது காரில் 35 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
வ ாத்ைிசூர் கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா அந்ை  ங்களாறவப் 
 ழுது ார்த்து, ஒரு குடிலும் கட்டுவைற்கான வவறு ெில அைிவுறரகறள 
வழங்கினார்.  ின்னர், அங்கிருந்து அவர் ஹரித்வாருக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார்; அங்கு அவர் வவீரந்ைிராவின் நண் ரும்  ங்களாவின் 
உரிற யாளரு ான ஸன்ஸார்ெந்த் வகாபஹல் என் வறர ெந்ைித்ைார். 

 ாறலயில் டாக்டர் நீலு  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும் ிக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில்,  ா ாவின் கருறைக்கு நன்ைி பைரிவிக்கும் விைத்ைில், அவர் 
ெிகிச்றெ அளித்ை ெிறுவன், ைாயார் ைிரு ைி கஸிைாவுடன் ொறலயில் 
காத்ைிருந்ைான். ைாயார் கண்களில் கண்ைரீ் ைதும் , அவரது  கன் முழுற யாகக் 
குை றடந்துவிட்டைாகக் கூைி,  ா ாவுக்கு  ன ார நன்ைி கூைினார். 

1950,  ிப்ரவரி 20 ைிங்கட்கிழற  காறல ெிற்றுண்டிக்குப்  ிைகு,  ா ா, 

வைாழர்கறள அறழத்து, புது வாழ்வு நி ந்ைறனகளின் ைாக்கங்கறளயும் 
முக்கியத்துவத்றையும்  ீண்டும் விரிவாக விளக்கினார். நாள் முழுவதும் 
 ல்வவறு ைிட்டங்களின் நி ந்ைறனகறள விவாைிப் ைிலும், ைிரும் த் ைிரும்  
விளக்குவைிலும் கழிந்ைது. 

அறனத்து நி ந்ைறனகளின்  ட்டியல் ையாரிக்கப் ட்டது,  ா ா, 

எழுத்துப் லறகயில்  ின்வரு ாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
புது வாழ்வு என்னி ெிருந்து டதான்ைினாலும், அது என்கனக் 

கட்டுப்படுத்துவதில்கல. உ லுகழப்பு, யாெித்தல், நாட ாடி ெற்றும் 
லங்டகாட்டி வாழ்க்கக ஆகிய நான்கு கட்  பணிகளு ன் ூடடிய புது 
வாழ்வின் ஒன்று, இரண்டு ெற்றும் மூன்று திட் ங்கள் நான் உ ல் ரீதியாக 
உயிர் வாழும் வகர மெயல்படும். 
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ஆனால், இந்தப் புது வாழ்வு முடிவில்லாதது; மபாய்கெ, மபாய், 

மவறுப்பு, டகாபம், டபராகெ, காெம் இவற்கைமயல்லாம் முற்ைிலுொகத் 
துைந்து வாழ்பவர்களால், எனது மபௌதீக உ கலத் துைந்த பின்னரும், காெச் 
மெயலில் ஈடுப ாெல், யாருக்கும் எந்தத் தஙீ்கும் விகளவிக்காெல், 

புைங்ூடைாெல், மபாருள் உக கெ அல்லது அதிகாரத்கத நா ாெல், 

ெரியாகத, வணக்கம் எகதயும் ஏற்காெல், ெதிப்பு, ெரியாகதகய 
விரும்பாெல் அடத டவகளயில் அவொனத்கதத் தவிர்க்காெல், எவருக்கும் 
எதற்கும் அஞ்ொெல், க வுகள முழுவதுொக நம்பி, டநெிக்கும் ஒடர 
காரணத்திற்காகக் க வுகள டநெிப்பவர்களால், க வுளின் அன்பர்கள் ெற்றும் 
அவரது மவளிப்பாட்டின் யதார்த்தத்தில் நம்பிக்கக மகாண் வர்களால், 

ஆனால் ஆன்ெீக அல்லது மபாருள் ொர்ந்த மவகுெதிகய எதிர்பாராெல், 

உண்கெயின் கரத்கத நழுவ வி ாெல், டபரி ரால் துவண்டு டபாகாெல், 

கதரியத்து ன், முழு ெனது ன் அகனத்து இ ர்பாடுககளயும் 100 ெதவதீம் 
ெகிழ்ச்ெியு னும், முகெலர்ச்ெியு னும் எதிர்மகாண்டு, ொதி, ெதம், ெ ங்கு 
ெம்பிராதயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் மகாடுக்காெல் வாழ்பவர்களால் இந்தப் 
புது வாழ்கவ வாழ முடியும். 

இந்தப் புது வாழ்கவ வாழ எவரும் இல்லாவிடிலும் என்மைன்றும் 
அதுவாகடவ வாழும். 

ஒன்று-ஏ, ஒன்று- ி, ஒன்று-ெி  ற்றும் இரண்டாவது ைிட்டங்கறள 
ஏற்றுக்பகாண்ட ஆண் வைாழர்களுக்கான நிறலயான நி ந்ைறனகள் 
கீழ்வரு ாறு: 

1) முதலாவதாக, நீங்கள் ெிைிதளவு ஆன்ெீக அல்லது மபாருள் ொர்ந்த 
பலகனக் ூட  அக யொட்டீர்கள், அல்லது உண்கெயில் எந்தப் 
பலகனயும் அக யொட்டீர்கள் என்பகத அறுதியும், 

வகரயறுக்கப்ப ாத நிச்ெயொக நீங்கள் எடுத்துக்மகாள்ள டவண்டும். 
ொைாக, எல்லாவிதொன ஏொற்ைங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் 
நீங்கள் தயாராக இருக்க டவண்டும். 

2)  ா ா, உங்கள்  ீது ைனது கருறை ிகு  ார்றவறயக் பகாண்டிருப் ார், 

ஏவைனும் அற்புைங்கறள நிகழ்த்துவார் அல்லது வநாய், ஆ த்து, 

ெிறைவாெம்,  ரைம் வ ான்ை அெம் ாவிைங்கள், ெிர ங்கள்  ற்றும் 
வ ரழிவுகளிலிருந்து உங்கறளக் காப் ாற்ை அல்லது  ாதுகாக்க 
அவருறடய ஆன் ீக ைிைவுவகாறலப்  யன் டுத்துவார் என்று நீங்கள் 
எைிர் ார்க்கக் கூடாது. 

3) உங்கள் தாயார், ெகனவி, ெடகாதரி ெற்றும் ெககள, மதாழில் 
ரீதியாக நீங்கள் ெருத்துவராகப் பயிற்ெி மெய்வது டபான்ை 
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தவிர்க்கமுடியாத டவகளகயத் தவிர, மபண்ெணிககளத் மதா க் 
ூட ாது. 

4) நீங்கள் அரெியலுக்குள் நுறழயக்கூடாது. 
5) நீங்கள், எவ்வளவுதான் தூண் ப்பட் ாலும், எவரி மும் டகாபத்கத, 

வார்த்கத அல்லது மெயல் மூலொக மவளிப்படுத்த ொட்டீர்கள்; 

நீங்கள் எவகரயும் டநரடியாக அல்லது அவரது முதுகுக்குப் 
பின்னால் நியாயெற்ை முகையில் விெர்ெிக்க ொட்டீர்கள். ெில 
ெந்தர்ப்பங்களில் உங்கள் ெனதில் டகாபம் எழுந்தாலும், அகத 
வார்த்கதயிடலா மெயலிடலா மவளிப்படுத்தக் ூட ாது. 

6) எந்ை சூழ்நிறலயிலும் ப ாய் வ ெக் கூடாது. 
7) பாபாவும் நீங்களும் எவரி ெிருந்தும் ெரியாகதயு ன் ூடடிய 

வணக்கத்கத ஏற்க டவண் ாம்; பாபாவுக்கும், உங்களுக்கும் 
ெரியாகதயு ன் ூடடிய வணக்கத்கத வழங்கத் தூண்டும் 
சூழ்நிகலகய டவண்டுமென்டை உருவாக்க டவண் ாம். இருப்பினும், 

நீங்கள் எதிர்பாராெல் அல்லது வரவகழக்காெல், பாபாவிற்டகா 
அல்லது உங்களுக்டகா அத்தககய ெரியாகத வழங்கப்பட் ால், அது 
வழங்கியவருக்கு, ெிைிதளவும் பிெகாெல் மெய்த மெயலுக்குத் தகுந்த 
மெயலாகத் திருப்பிச் மெலுத்த டவண்டும். 

8) நி ந்ைறனகளுக்கு நீங்கள் அறனவரும் கட்டுப் ட வவண்டியது 
அவெியம் என்ைாலும்,  ா ா, அவராகவவ எந்ை உத்ைரவு அல்லது 
நி ந்ைறனக்கும் கட்டுப் ட வவண்டியைில்றல, எந்ை வநரத்ைிலும் 
முழுற யான சுைந்ைிரத்துடன் இருக்கிைார் என் றைத் பைளிவாகப் 
புரிந்து பகாள்ள வவண்டும். 

9) எவ்வாைாயினும், பாபா சுதந்திரொக இல்கல என்பது 
ெட்டுெல்லாெல், டவண்டுமென்டை தன்கனப் பிகணத்துக் 
மகாள்ளும் ஒடர ஒரு விஷயம் என்னமவனில், நீங்கள் ெிைிதளவு 
பலகனக் ூட  அக யொட்டீர்கள், அல்லது உண்கெயில் எந்தப் 
பலகனயும் அக யொட்டீர்கள், டெலும், எல்லாவிதொன 
ஏொற்ைங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் நீங்கள் தயாராக இருக்க 
டவண்டும் என்ை நிபந்தகனகயப் பற்ைியது. அது ெட்டுெல்லாெல், 

அகதத் மதா ர்ந்து வரக்ூடடிய எந்த விகளவுகளுக்கும் க வுள் முன் 
உங்களது தனிப்பட்  மபாறுப்பிலிருந்து உங்களில் எவகரயும் 
விடுவிக்கும் எந்த உத்தரகவயும் பாபா ஒருடபாதும் வழங்கொட் ார் 
என்பதும் முற்ைிலும் மதளிவாக இருக்க டவண்டும். ஒவ்மவாரு 
விகளவுகளுக்கும் க வுளின் முன் உள்ள மபாறுப்பு எப்மபாழுதும் 
முழுவதுொக உங்களுக்கு ெட்டுடெ உள்ளது என்பகதயும், இந்தப் 
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மபாறுப்கப ொற்றும் அல்லது ரத்து மெய்யும் கட் களகய பாபா 
ஒருடபாதும் வழங்க ொட் ார் என்பகதயும் நீங்கள் ஒரு 
முழுகெயான உறுதியு ன் எடுத்துக்மகாள்ள டவண்டும். 

10) நீங்கள், ஆண் அல்லது ப ண், இறளஞர் அல்லது முைியவர் யாருடனும் 
எந்ைக் கா ச் பெயலிலும் ஈடு டக் கூடாது. 

மூன்ைாவது ைிட்டத்றை ஏற்றுக்பகாண்ட புது வாழ்வுத் வைாழர்கள் 
பின்வரும் 34 நிபந்தகனகளுக்குக் கட்டுப்ப  டவண்டும்: 

1) முழுகெயான துைகவ உள்ள க்கிய இந்தப் புது வாழ்வில், பிைர் 
உங்ககள ந த்தும் நல்ல அல்லது தீய முகைகளின் தயவில் நீங்கள் 
முற்ைிலும் இருப்பீர்கள். என்ன ந ந்தாலும் க வுளுக்கு முன்பாக 
நீங்கள், நீங்கள் ெட்டுடெ மபாறுப்பாக இருப்பீர்கள். 

2) உங்கறளச் ொர்ந்ைவர்கள், உங்கள் வைிகம் அல்லது  றழய 
வாழ்க்றகயின் ைனிப் ட்ட விவகாரங்கள் ஏவைனும்  ாைிக்கப் ட்டால், 

கடவுளுக்கு முன் ாக நீங்கள், அைாவது நீங்கள்  ட்டுவ  ப ாறுப் ாக 
இருப் ரீ்கள். இந்ைப் ப ாறுப்ற க் கருத்ைில் பகாள்ளும்வ ாது, அவர்கறள 
வநரடியாகச் பென்று ெந்ைிப் து, அவர்கறளக் கடிைங்கள், 

பைாறலத்ைந்ைிகள் மூலம் பைாடர்புபகாள்வது வ ான்ைவற்ைிற்கு 

வாய்ப் ில்றல என் றை நீங்கள் ஏற்றுக் பகாள்ள வவண்டும். 
3) உ ல் அல்லது ெனச்டொர்வு, கடுகெயான வானிகல, உணவு 

பற்ைாக்குகை, தகாத உணவு, தண்ணரீ் பற்ைாக்குகை, அசுத்தொன நீர், 

எந்த வககயான டநாய்த்மதாற்று டபான்ைவற்ைின் காரணொக, 

நீங்கள் டநாய்வாய்ப்பட் ால் அல்லது உயிகரத் துைந்துவிட் ால், 

நீங்கள் அதாவது நீங்கள் ெட்டுடெ க வுளுக்கு முன்னால் 
மபாறுப்பாக இருப்பீர்கள். 

4) நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப் டியா ல் இருந்து, நான் உங்கறள 
என்னிட ிருந்து ைிரும்  அனுப்  வநர்ந்ைால், உங்கள் எைிர்காலம் 
உங்களுக்கு எறைக் பகாண்டு வந்ைாலும் கடவுளின் முன்னால் நீங்கள் 
என்றனப் ப ாறுப்வ ற்கச் பெய்ய  ாட்டீர்கள். 

வ லும், உங்கள்  ீது எந்ைத் ைவறும் இல்லா லிருந்தும், நான் 
உங்கறள என்னிட ிருந்து ைிருப் ி அனுப் ினால், கடவுளின் முன் 
நீங்கள் என்றனப் ப ாறுப்வ ற்கச் பெய்ய  ாட்டீர்கள். எவ்வாைாயினும், 

இந்ை சூழ்நிறலறயப் ப ாறுத்ைவறரயில், என்னுடனான உங்கள் 
ஆன் ீக பைாடர்பு அப் டிவய இருப் வைாடு, நீங்கள் கீழ்ப் டிய வவண்டிய 
ைிட்டவட்ட ான வழிமுறைகறள நான் உங்களுக்கு வழங்குவவன். நான் 
உங்கறள, புது வாழ்வு ைிட்டம் ‘ஒன்று- ி’ அல்லது ‘ஒன்று-ெி’ அல்லது 
ைிட்டம் இரண்டிற்கு, வைறவயான எந்ை மூலைனத்றையும் வழங்கா ல் 
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அனுப் லாம், நீங்கள் அறை முழு  னதுடன், வநர்ற யுடன் 
பெயல் டுத்ை வவண்டும். 

5) நான் உங்ககளத் திரும்ப அனுப்பியதன் விகளவாக, நீங்கள் ெது 
அல்லது டபாகதப்மபாருளுக்கு அடிகெயாவது அல்லது தற்மகாகல 
டபான்ை அபத்தொன மெயலில் ஈடுபடுவதாகிய தவைான 
ந வடிக்கககய நீங்கள் எடுக்க டநர்ந்தால், நீங்கள் ெட்டுடெ 
க வுளுக்கு முன்னால் மபாறுப்பாக இருப்பீர்கள். 

6) நீங்கள் ெிைிைளவு ஆன் ீக அல்லது ப ாருள் ொர்ந்ை  லறனக் கூட 
அறடய ாட்டீர்கள், அல்லது உண்ற யில் எந்ைப்  லறனயும் 
அறடய ாட்டீர்கள் என் றை அறுைியும், வறரயறுக்கப் டாை நிச்ெய ாக 
நீங்கள் எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும்.  ாைாக, எல்லாவிை ான 
ஏ ாற்ைங்களுக்கும் துன் ங்களுக்கும் நீங்கள் ையாராக இருக்க 
வவண்டும். 

7) நான் இ ம் விட்டு இ ம் ந ந்டத மெல்லலாம் அல்லது எந்த 
இ த்திலும் காலவகரயின்ைி தங்கலாம்; நான் எங்குச் மென்ைாலும், 

அல்லது எங்குத் தங்கினாலும், உத்தரவி ப்பட் ாமலாழிய, நீங்கள் 
என்னு டன இருக்க டவண்டும். 

8) இந்ைப் புது வாழ்வில், நான் உங்கறள  னநிறைவாக றவத்ைிருப்வ ன் 
அல்லது உங்கள்  லவனீங்கறளக் கண்டுபகாள்ளா ல் இருப்வ ன் என்று 
நீங்கள் எைிர் ார்க்கக் கூடாது.  ாைாக, நீங்கள் என்றன  னநிறைவுடன் 
றவத்ைிருப் ரீ்கள் என்று எைிர் ார்க்கப் டுகிைது. 

9) நான் உங்கள் ெீது எனது கருகணெிகு பார்கவகயக் 
மகாண்டிருப்டபன், ஏடதனும் அற்புதங்ககள நிகழ்த்துடவன் அல்லது 
டநாய், ஆபத்து, ெிகைவாெம், ெரணம் டபான்ை அெம்பாவிதங்கள், 

ெிரெங்கள் ெற்றும் டபரழிவுகளிலிருந்து உங்ககளக் காப்பாற்ை 
அல்லது பாதுகாக்க எனது ஆன்ெீக திைவுடகாகலப் 
பயன்படுத்துடவன் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கக் ூட ாது. 
உண்கெயில், நான் முற்ைிலும் பாதுகாப்பற்ைவனாக ொைக்ூடடும், 

என்னால் எனக்குக் ூட  உதவ முடியாத நிகல வரலாம். 
10) நீங்கள் என்றன அவைார புருஷர், கடவுள்,  ிொசு, அல்லது நீங்கள் 

விரும்பும் எதுவாகவும் அல்லது எவராகவும் நம் லாம்; ஆனால் நான் 
உங்கள்  த்ைியில் உங்கள் ெவகாைரனாக அல்லது நண் னாக 
உங்களிறடவய வாழ்ந்ைாலும், உண்ற யில் நான் உங்கள் குருநாைராக 
இருப்வ ன் என் றை நீங்கள் புரிந்து முற்ைிலும் கீழ்ப் டிய வவண்டும். 

11) நான் உங்களுக்கு எந்த டநரத்திலும் எந்த உத்தரகவயும் 
வழங்கலாம், அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய டவண்டும். இருப்பினும், 
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அத்தககய உத்தரவுகள் 'ஆன்ெீக' வகககயச் ொர்ந்ததாக 
(உைாரை ாக, ைியானம்) இருக்காது, டெலும் என்னி ெிருந்து ஆன்ெீக 
அைிவுறுத்தல்கள் என்று அகழக்கப்படுவகத நீங்கள் 
எதிர்பார்க்கக்ூட ாது. நான் உங்களுக்கு வழங்கும் எந்த 
உத்தரவுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய டவண்டும் - நல்லது அல்லது தீயது 
- எகதயும் மெய்ய நான் உங்களுக்கு உத்தரவி லாம் என்பகத 
நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள டவண்டும். 

என் ெீது உெிழ்நீகரத் துப்புவது, என்கன உகதப்பது, 

அவதூைாக ந த்துவது டபான்ை எனது உ ல் ெம்பந்தொன எகதயும் 
மெய்யும்படி நான் உங்களுக்கு உத்தரவி லாம் - டெலும் அத்தககய 
கட் களகளுக்கு நீங்கள் தயக்கெின்ைி கீழ்ப்படிய டவண்டும். நான் 
உங்கள் காலடியில் எனது தகலகய கவத்து வணங்கலாம் அல்லது 
உங்கள் கால்ககளக் கழுவலாம், இதுடபான்ை மெயல்ககளச் 
மெய்தால் நீங்கள் எதிர்க்கடவா, தயங்கடவா, உணர்ச்ெிககள 
மவளிப்படுத்தடவா ூட ாது. இந்தத் தற்மெயல் நிகழ்வுகளில் 
ஏடதனும் ஒரு ெிைிய ஆட்டெபகன, தயக்கம் அல்லது உணர்ச்ெிகய 
மவளிப்படுத்துவதானால், நான் உங்ககள என்னி ெிருந்து 
அனுப்பலாம். 

12) ொைாரை ாக இருந்ைாலும் ெரி, வழக்கத்துக்கு  ாைானைாக இருந்ைாலும் 
ெரி, என்னுறடய உத்ைரவுக்கு நீங்கள் உடனடியாக,  னமுவந்து 
கீழ்ப் டிய வவண்டும். 

13) உங்களுக்கு வழங்கப்பட்  டநரத்கத வி , ஒப்பக க்கப்பட்  
பணிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் மகாடுத்து, உண்கெயாகவும், 

டநர்கெயாகவும் எனது தவீிர உத்தரவு என நிகனத்தால், என்னால் 
வழங்கப்பட்  எந்த அைிவுகரகளும் உ னடியாக நிகைடவற்ைப்ப  
டவண்டும்; ெற்றும் ஒப்பக க்கப்பட்  பணியில் தாெதம் ஏற்பட் ால் 
நீங்கள் என் கவனத்திற்குக் மகாண்டுவரலாம். 

14) மூன்ைாவது ைிட்டத்றைப் ப ாறுத்ைவறர முற்ைிலும் வைறவப் டும் 
வ ாது நீங்கள் எனது கவனத்றையும் ஈர்க்கலாம். 

15) ஒடர டநரத்தில் ஒன்றுக்கு டெற்பட்  கட் களககள நான் 
வழங்கினால், நீங்கள் முக்கியொனதாகக் கருதும் கட் களகய 
முதலில் நிகைடவற்ை டவண்டும். 

16) நீங்கள் எந்ை சூழ்நிறலயிலும் என்னுடன் வாைிடக்கூடாது, ஆனால் நான் 
வகட்கும் வவறளயில் நிறலற றய விளக்கலாம். 

17) நானாகக் டகட்கும் வகர நீங்கள் எகதயும் பரிந்துகரக்க டவண் ாம். 
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18) நீங்கள் எப்வ ாதும்  கிழ்ச்ெியாகவும், முக லர்ச்ெியாகவும் இருக்க 
முயற்ெிக்க வவண்டும். 

19) நீங்கள் மபண்ககளத் மதா க் ூட ாது, ஆண், மபண், இகளஞர், 

வயதானவர் யாரு னும் காெச் மெயலில் ஈடுப க்ூட ாது; ஆனால் 
டதகவப்படும் டவகளயில் மபண்களு ன் டபெலாம். 

20) நீங்கள்  ைத்றைத் பைாட வவண்டாம், யாரிட ிருந்தும்  ைத்றை 
ஏற்கவும் வவண்டாம், என்றனயும் வெர்த்து. யாருக்கும் பகாடுக்கவும் 
வவண்டாம். ஆனால், ெில  ைிகளுக்காக நான் உங்களிடம்  ைத்றைக் 
பகாடுக்கும்வ ாது,  ைத்றைத் பைாடுவைற்கான அவை அனு ைி 
வழங்கப் ட்ட மூன்ைாவது ைிட்டத்றை நறடமுறை  டுத்தும் 
வைாழர்களுடன் இறைந்து பெயல் டலாம். 

21) நீங்கள் அரெியகலப் பற்ைி விவாதிக்க ொட்டீர்கள். 
22) வகா த்றைத் தூண்டும் எதுவாக இருந்ைாலும், வார்த்றை அல்லது 

பெயலால் நீங்கள் யாரிடமும் வகா த்றை பவளிப் டுத்ைக் கூடாது.  
23) நீங்கள் எவகரயும் டநரடியாகடவா அல்லது புைம் ூடைி நியாயெற்ை 

முகையில் விெர்ெிக்கக் ூட ாது. ெில டநரங்களில் உங்கள் ெனதில் 
டகாபம் எழுந்தாலும், அகத வார்த்கதயிடலா மெயலிடலா 
மவளிப்படுத்தக் ூட ாது. 

24) நீங்கள் ப ாய் வ ெக் கூடாது. அறனத்தும் ஒளிவு றைவின்ைி, 
பைளிவாகவும், பவளிப் றடயாகவும் இருக்க வவண்டும். உைாரை ாக, 

நீங்கள் யார் அல்லது  ா ா யார் என்று உங்களிடம் வகட்கப் ட்டால், 

உண்ற றயத் ைவிர்க்க முடியாது. 
25) நீங்கள் யாரி ெிருந்தும் ெரியாகதகய ஏற்க ொட்டீர்கள், அல்லது 

உங்களுக்கு ெரியாகதகய வழங்கும் சூழ்நிகலகய உருவாக்க 
ொட்டீர்கள். இருப்பினும், உங்களுக்கு ெரியாகத வழங்க ஒருவர் 
தூண் ப்பட் ால், அகத வழங்குபவருக்கு, அவர் மெய்த மெயலுக்கு 
இகணயான விதத்தில் திருப்பிச் மெலுத்த டவண்டும். நான் உங்கள் 
காலடியில் என் தகலகய கவத்தாலும் அல்லது உங்கள் 
கால்ககளக் கழுவினாலும் - இகத ஒரு கட் களயாக பாவிக்க 
டவண்டுடெ தவிர, நீங்கள் ெரியாகதயாகக் கருத டவண் ாம். 

26) எனக்கு  ரியாறை வழங்கும் சூழ்நிறலறய நீங்கள் உருவாக்கக் கூடாது. 
27) உங்களி ம் பரம்பகர உக கெ ஏடதனும் இருந்தால், மூன்ைாவது 

திட் த்கதக் கக ப்பிடிக்கும் டதாழர்களுக்காக, எனக்கு வழங்கப்ப  
டவண்டும். 

28) ைிட்டங்கள் ‘ஒன்று- ி’, ‘ஒன்று-ெி’,  ற்றும் இரண்டு ஆகியவற்றைக் 
கறடப் ிடிக்கும் வைாழர்களிட ிருந்து, ைிட்டம் மூன்றைக் கறடப் ிடிக்கும் 
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வைாழர்களுக்காக,  ைத்றைத் ைவிர வவறு எறையும் ஏற்க வவண்டாம் 
என்று நான் விரும்புகிவைன். 

29) புது வாழ்வு முடிவற்ைது, அளவிறுதியற்ைது, கிழக்கு ெற்றும் டெற்கு 
அகரக்டகாளங்களில் எங்கும் இந்தப் புது வாழ்கவ வாழலாம். புது 
வாழ்வு நான்கு கட் ங்ககள உள்ள க்கியது - உ லுகழப்பு, 

யாெித்தல், நாட ாடி ெற்றும் லங்டகாட்டி வாழ்க்கக. திட் ம் 
மூன்கைக் கக ப்பிடிக்கும் டதாழர்கள் உ லுகழப்பு கட் த்கத 
க ந்து மெல்ல ொட் ார்கள் (இது ைிட்டம் ஒன்று- ி, ஒன்று-ெி  ற்றும் 
ைிட்டம் இரண்டில் உள்ள வைாழர்களால் வ ற்பகாள்ளப் டும்). 
உ லுகழப்பு என்பது ஒருவரின் சுய வாழ்வாதாரத்திற்காக உகழத்து 
ெம்பாதிப்பதாகும். மூன்ைாவது திட் த்கதக் கக ப்பிடிக்கும் 
டதாழர்கள் யாெிப்பதன் மூலொகடவா அல்லது திட் ங்கள் ஒன்று-பி, 
ஒன்று-ெி, ெற்றும் இரண்க ப் பின்பற்றும் டதாழர்களால் 
அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவி மூலொகடவா சுய பராெரிப்கபப் 
பார்த்துக்மகாள்வர். 

30) காலம், வநரம் என் து புது வாழ்றவப் ப ாறுத்ைவறர ஒரு ப ாருட்டாகக் 
கருைப் டாைைால், யாெிப் து, நாவடாடி  ற்றும் லங்வகாட்டி வாழ்க்றக 
வாழ்வது என் து எனது அைிவுறுத்ைல்களின் டி எந்ை வநரத்ைிலும் 
ைனித்ைனியாகவவா அல்லது ஒன்ைிறைந்வைா பெய்யப் டலாம் அல்லது 
பெய்யக்கூடாது. 

31) நான் கட் களயிடும் டவகளயில் உங்கள் மொந்த உணவுக்காக 
ெட்டுடெ நீங்கள் யாெிப்பீர்கள். இந்த உணவு ஏற்கனடவ தயார் 
மெய்யப்பட் தாக, அல்லது உண்ணுவதற்கு முன் ெகெக்கத் 
டதகவயில்லாததாக இருக்க டவண்டும். 

32) உங்களுக்கான உைறவத் ைவிர வவறு எறையும் நீங்கள் யாெிக்கவவா, 

ஏற்றுக்பகாள்ளவவா  ாட்டீர்கள். வ லும், யாெிக்கா ல் வழங்கப் டும் 
எறையும் நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளக் கூடாது 

33) புது வாழ்வு டதாழர்களி ெிருந்து ெட்டுடெ நீங்கள் டதநீர் ெற்றும் 
புககயிகலகய, எந்த வடிவத்திலும் ஏற்றுக்மகாள்ள முடியும். 

34) அைியா லும், வவண்டுப ன்வை அர்த்ைப் டுத்ைா லும் இந்ை 
உத்ைரவுகறளவயா அல்லது வவறு எந்ை உத்ைரறவவயா நீங்கள் 
 ீைினால், நான் உங்கறள  ன்னிப்வ ன், வ லும் கா ம், வகா ம், வ ராறெ 
பைாடர் ான எண்ைங்கறளத் ைவறுகளாகக் கருை  ாட்வடன். 

இங்வக  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ஒவ்பவாரு கட்டறளக்கும் நீங்கள் 
முற்ைிலும் கட்டுப் ட்டாலும், நான் எந்ை உத்ைரவு அல்லது நி ந்ைறனக்கும் 
கட்டுப் ட வவண்டியைில்றல என் து  ட்டும் பைளிவாகப் புரிந்து பகாள்ளப் ட 
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வவண்டும்; ஆனால் உங்களுக்கு எந்ை உத்ைரறவயும் வழங்க நான் எப்வ ாதும் 
சுைந்ைிர ாக இருக்கிவைன், வ லும் அத்ைறகய உத்ைரவுகள்  ற்றும் 
நி ந்ைறனகளில் எறைவயனும் அல்லது அறனத்றையும்  ாற்ைலாம் அல்லது 
ரத்து பெய்யலாம்.  

எவ்வாைாயினும், நான் சுைந்ைிர ாக இல்றல, ஆனால் நானாகவவ 

என்றனப்  ிறைத்துக் பகாள்ளும் ஒவர விஷயம் என்னபவன்ைால், நீங்கள் எந்ை 
வறகயிலும் ெிைிைளவவனும் நன்ற றய அறடய ாட்டீர்கள் என் றை நீங்கள் 
ஒரு முழுற யான உறுைியுடன் எடுத்துக் பகாள்ள வவண்டும் என்ை 
நி ந்ைறனறயப்  ற்ைியது; வ லும் ஒவ்பவாரு வறகயான ஏ ாற்ைம்  ற்றும் 
துன் ங்களுக்கும் நீங்கள் ையாராக இருக்க வவண்டும். இந்ை நிறல அறனத்து 
காலத்ைிற்கும் நிறலத்ைிருக்கும், என்னால் ஒருவ ாதும்  ாற்ைப் டாது அல்லது 
ரத்து பெய்யப் டாது. 

வ லும், அறைத் பைாடர்ந்து வரக்கூடிய எந்ைபவாரு விறளவுகளுக்கும் 
கடவுள் முன்னால் உங்கள் ைனிப் ட்ட ப ாறுப் ிலிருந்து உங்கறள விடுவிக்கும் 
எந்ை உத்ைரறவயும் நான் ஒருவ ாதும் வழங்க ாட்வடன் என் து முற்ைிலும் 
பைளிவாக இருக்க வவண்டும். எனவவ, ஒவ்பவாரு விறளவுகளுக்கும் கடவுளின் 
முன் உள்ள ப ாறுப்பு எப்ப ாழுதும் முழுவது ாக உங்களுக்கு  ட்டுவ  உள்ளது 
என் றை நீங்கள் ஒரு முழுற யான உறுைியுடன் எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும் - 
வ லும் இந்ைப் ப ாறுப்ற   ாற்றும் அல்லது ரத்து பெய்யும் உத்ைரறவ நான் 
ஒருவ ாதும் வழங்க  ாட்வடன். 

அடுத்ை நாள்,  ிப்ரவரி 21 அன்று, புது வாழ்றவப்  ற்ைிய அறனத்து 
நி ந்ைறனகறளயும் அவரது விளக்கத்றையும் ைட்டச்சு பெய்யு ாறு  ா ா, 

 ைியிடம் அைிவுறுத்ைினார். இந்ைியா,  ாகிஸ்ைான்  ற்றும் இலங்றக 
முழுவதும் சுற்ைைிக்றகயாக அச்ெிட்டு விநிவயாகிக்கும் அைிவுறுத்ைல்களுடன், 

அஹ துநகரில் இருந்ை ஆைி ெீனியருக்கு அனுப் ப் ட இருந்ைது. 
1950  ார்ச் 10ஆம் நாள் சுற்ைைிக்றக பவளியிடப் ட்டது.  

படல்லிறயச் வெர்ந்ை வகக்கி வைொய்,  ிப்ரவரி 23 அன்று, வைாழர்களுடன் 
ஒரு வாரத்றைக் கழிக்க, படஹ்ராடூனுக்கு வந்ைார். 25ஆம் நாள்,  ா ா ைனது 
றககளால் வைாழர்களுக்கு உைவு வழங்கினார். அடுத்ை நாள், ப ண் வைாழர்கள் 
 ஹந்த் ஜம்னாைாஸின்  ங்களாவிலிருந்து  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி  றனயில் 
அற ந்ை குடிலுக்குக் குடிப யர்ந்ைனர். ஆண் வைாழர்களுக்கான குடில்கள் 
ையாராகாை நிறலயில்,  ா ா, வைாழர்களுடன்  ஹந்ைின்  ங்களாவில் இன்னும் 
ெில நாட்கள் ைங்க வவண்டியைாயிற்று. 

வகக்கி நலவாலா, படஹ்ராடூனில், 29, லிட்டன் ொறலயில் ைனது 
இல்லத்ைிற்கு எைிவர ஒரு ெிைிய வடீ்றட, டாக்டர் டானின்  ருத்துவ றனயாக 
வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைார். 1950,  ிப்ரவரி 28  ைியம் 2:30  ைிக்கு நறடப ற்ை 
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ைிைப்பு விழாவில்  ா ா, ஆண், ப ண் வைாழர்களுடன் கலந்து பகாண்டார்; 

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி  ற்றும் படஹ்ராடூனிலிருந்து பநருங்கிய அன் ர்களும் 
விழாவில்  ங்பகடுத்ைனர்.  ா ா அறனவருக்கும் வகக், ரறவ வ ான்ைவற்றைப் 
விநிவயாகித்ைார்; ஃ ிரீனி நலவாலா, அவரது ெவகாைரி பஷரூ ொச்ொ ஆகிவயார் 
வைநீர் வழங்கினர். அந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில், புது வாழ்வு வைாழர்களுக்கு நிைி உைவி 
பெய்யும் வநாக்கத்ைில், டான் 'ஒன்று- ி' ைிட்டத்ைின் கீழ்  ருத்துவராகப்  யிற்ெி 
பெய்து வருவைாக  ா ா விளக்கினார். 

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு,  ா ா, ப ண் வைாழர்களுடன் 
ெிைிது வநரம் நலவாலா  ற்றும் புர்ஜர் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 
நலவாலா குடும் த்ைில்,  ா ா அவர்களின் நான்கு வயது  கன் நவவாஷர்வான் 
 ற்றும் ஒன் து வயது  கள்  ஹ்வராக் ஆகிவயாருடன் விறளயாடினார். 

வகக்கி எந்வநரமும் எறையாவது நிறனத்து கவறலப் டுவைாக, 

 ா ாவிடம் ஃ ிரீனி புகார் பெய்ைார்.  ா ா, வகக்கிக்கு இவ்வாறு அைிவுறர 
வழங்கினார், "உங்ககளப் பற்ைி நீங்கள் கவகலப்பட் ால், க வுள் உங்ககளப் 
பற்ைி கவகலப்படுவதில்கல. டெலும் அவர் ஏன் கவகலப்ப  டவண்டும்? 

நீங்கள் கவகலயக வகத நிறுத்தினால், க வுள் உங்களுக்காகக் 
கவகலப்ப த் மதா ங்க டவண்டும்! அவகர முழு ெனது ன் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்; உங்கள் கஷ் ங்ககள அவரி ம் விட்டுவிடுங்கள். பிைகு 
நீங்கள் ெகிழ்ச்ெியாகவும், சுதந்திரொகவும் இருங்கள்." 

புது வாழ்வில், நான்கு ப ண் வைாழர்கள், ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு 
 ற்றும் வகாபஹர், பைாடர்ந்து 'முகத்ைிறரயின் கீழ்' (ைனிற யில்) இருந்ைனர், 

வ லும் எந்ை ஆண் வைாழர்களும் ப ஹராறவப்  ார்க்க முடியவில்றல. டாக்டர் 
வகாபஹர்  ட்டுவ   ைி ெம் ந்ை ாகத் வைாழர்களுடன் வ ெ 
அனு ைிக்கப் ட்டார். கும் வ ளாவிற்கான அரொங்கத்ைின் விைிமுறைகளுக்கு 
இைங்க, வகாபஹர்,  ா ாவிற்கும் ஆண் வைாழர்களுக்கும் றடஃ ாய்டு  ற்றும் 
காலராவிற்கு எைிராகத் ைடுப்பூெி வ ாட்டார். 

1950,  ார்ச் 1 அன்று,  ைியம் ஒரு  ைியளவில், ரிஷிவகஷிலிருந்து 
இரண்டாவது பகாள்கலனில் பகாண்டு வந்ை கங்றக நீரில்  ா ா நீராடினார்; 

ஆனால் அைற்கு முன்னர், அவர் மூன்ைாவது ைிட்டத்ைின் கீழ் உள்ள எட்டு 
வைாழர்களில் ஒவ்பவாருவரின் ைறலயிலிருந்தும் ஒரு ெிைிய பகாத்து முடிறய 
பவட்டி எடுத்ைார். 

அன்று  ாறல நான்கு  ைியளவில், வகக்கி, ஃப்ரீனி நலவாலா 
இருவரும் கு ாரின் இல்லத்ைில்  ா ா  ற்றும் வைாழர்களுக்கு ‘ைன்ஸக்’ 
(அரிெியும்,  ருப்பும்  ா ிெத்துடன் வெர்த்து ெற த்ை ஒரு ெிைப்பு  ார்ெி உைவு) 
ைான ாக வழங்கினர்.  ா ாவும் ஆண் வைாழர்களும் ைங்கள் பவள்றள வ லங்கி, 
 ச்றெ ைறலப் ாறக  ற்றும் பவள்றள  ருத்ைி காலைிகறள அைிந்ைிருந்ைனர். 
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புர்ஜர் ொச்ொவும் அந்ை நிகழ்வில் கலந்து பகாண்டு, ரகெிய ாக இரண்டு 
புறகப் டங்கறள எடுத்ைார். 

அன்று  ாறல, டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு, எரச், முரளி, அவலா ா ஆகிவயாரின் 
 ீது  ிகுந்ை வகா ம் பகாண்டைால், வைாழர்களிடம் அவறர அறையு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைியறை அவர்கள் அவ்வாவை பெய்ைனர். 

 ார்ச் 2ஆம் நாள் காறல எட்டு  ைியளவில், டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு, 

காக்கா ஆகிவயார்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி  றனயில் அற க்கப் ட்ட ைங்கள் 
குடிலுக்குள் குடிவயைினர், றகக்வகா ாத்தும் அவர்களுடன் இறைந்ைார். குடிலில் 
ெிப ன்ட் ைறர இன்னும் ஈர ாக இருந்ைைால், வைாழர்கள் அறைப்  யன் டுத்தும் 
விைத்ைில்  ா ா, கு ாரிடம் அைன்  ீது றவக்வகாறலப்  ரப்பு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 

 றுநாள்  ா ா, வ ாத்ைிசூருக்குப் புைப் ட இருந்ைைால், அவர் இல்லாை 
வநரத்ைில் அந்ை நான்கு ப ண் வைாழர்களுக்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்து, 

குடியிருப்பு ெம் ந்ை ான ெிர ங்கறளத் ைீர்த்து றவத்ைார்.  ார்ச் 1 முைல்,  ா ா 
விஷ்ணுறவ வடீ்டு வ லாளர் ப ாறுப் ில் இருந்து விடுவித்து, ப ண் 
வைாழர்களுக்குத் வைறவயானவற்றை  ஜாரிலிருந்து வாங்கிவரும் ப ாறுப்ற  
வழங்கினார். டாக்டர் நீலு ஒரு நாட்குைிப்ற ப்  ரா ரிப் றைத் ைவிர, ப ண் 
வைாழர்கறள கவனிக்க வவண்டும். ப ண் வைாழர்கள் விஷ்ணு, நீலு, காக்கா, 

றகக்வகா ாத் ஆகிவயாருக்குத் வைறவயான உைறவத் ையார் பெய்யவவண்டும். 
ப ஹர்ஜியிடம் இருந்ை  ைத்ைில் ப ண் வைாழர்களின்  ங்கிலிருந்து 
அவர்களின் உைவுக்காகச் பெலவு பெய்ய வவண்டும். 

விஷ்ணு அன்று  ைியம் ஐந்து நி ிடம் ைா ை ாக வந்ைைால்,  ா ாவின் 
வகா த்ைிற்குக் காரை ாக இருந்ைார். கு ார், வகாபஹர் ஆகிவயாரின் 
முன்னிறலயில் அவறர அறையு ாறு  ா ா, விஷ்ணுவுக்கு அைிவுறுத்ைியறை 
அவர் அவ்வாவை பெய்ைார். 

 ார்ச் 3ஆம் வைைி,  ா ா, ைிட்டம் மூன்ைின் கீழிருந்ை வைாழர்கறள 
அறழத்து, அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி வைங்கினார். அப்வ ாது அவர் 
கூைியைாவது: 

"உங்கள் உணர்வுககளப் புண்படுத்தியதற்காக, தயவு மெய்து என்கன 
ென்னியுங்கள். நீங்கள் மெய்த தவறுககள நான் ென்னிக்கிடைன். 1949, 

அக்ட ாபர் 16 ெற்றும் 1950, ொர்ச் 1க்கு இக யில், நான் ெனப்பூர்வொகவும் 
டவண்டுமென்டை ஒரு மபரிய தவைிகழத்டதன், அதற்காக டதாழர்கள் 
என்கன உகதக்க டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன்; அவ்வண்ணம் 
க வுள் என்கன ென்னிப்பார்" 

அைன் ிைகு,  ா ா அவரது ‘ைவறை’ பவளிப் டுத்ைவில்றல என்ைாலும், 

வைாழர்கள் அவறர உறைக்கச் பெய்ைார். 
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அவர்கள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு வந்ைைிலிருந்து, வைாழர்கள்  ா ாறவ 
அறையவும், அவரது காதுகறளத் ைிருகவும், இப்வ ாது ஏவைா ஒரு 
காரைத்ைிற்காக அவறர உறைக்கவும் பெய்ைனர். இவ்வாறு, ஒரு  க்ைராகத் 
ைனது  ங்றக நிறைவவற்ைி,  ா ா ைன்னுடன் இருப் வர்களுக்கு  ைிவு, 

ைன்னடக்கம் வ ான்ை  ாடங்கறளக் கற் ித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 
 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: "மூன்ைாவது திட் த்தின் நிபந்தகனககள 

100 ெதவிகிதம் உண்கெயாகவும் டநர்கெயாகவும் பின்பற்ை முயற்ெி 
மெய்யுங்கள். நீங்கள், ஒரு நாளின் 24 ெணிடநரமும் விழிப்பு ன் இருக்க 
டவண்டும். நீங்கள் மதரிந்டத மெய்யும் தவறுககள நான் கண்டுமகாண் ால், 

உங்களுக்கு அகத எடுத்துக் ூடைடவா அல்லது உங்ககளத் திருத்தடவா 
ொட்ட ன். அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று ொதங்கள், நாம் விடுமுகையில் 
இருப்பதால், உங்கள் கவனத்கத நான் ஈர்க்க ொட்ட ன், இந்தக் 
காலகட் த்திற்குப் பிைகு, நீங்கள் எடுத்த முயற்ெிக்கிணங்க, நான் உங்ககள 
ஒரு தவைிகழத்தவராக பாவித்து, திருப்பி அனுப்புடவன் அல்லது 
திட் ங்களில் ஏதாவது ஒன்ைிற்கு உங்ககள வழிந த்துடவன். இந்த முடிவு 
நான் எனது உறுதிமொழி ெற்றும் நிபந்தகனககள விடுமுகை காலத்தில் 
ெெரெம் மெய்யவில்கல என்பகத உறுதிப்படுத்த உதவும், இது 
நிபந்தகனகளு ன் எந்தத் மதா ர்பும் இல்லாதடபாதும் 100 ெதவதீம் 
பின்பற்ைப்ப  டவண்டும். மூன்ைாவது திட் த்தின் கீழ் உள்ளவர்களின் 
தனிப்பட்  முயற்ெிகள், விழிப்புணர்வு, டநர்கெ ஆகியவற்று ன் ெட்டுடெ இது 
மதா ர்புக யதாக இருக்கும்." 

அவலா ா, ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி, முரளி, ப ண்டு, வகக்கி வைொய், வகக்கி 
நலவாலா, வவறலக்கார ெிறுவன் ெத்ய ால் ஆகிவயாருடன்  ா ா, 1950,  ார்ச் 3 
பவள்ளிக்கிழற   ைியம் 1:30  ைிக்கு  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து 
வ ாத்ைிசூருக்குப் புைப் ட்டார். ப ண்டு, ற தூல், முரளி, அவலா ா ஆகிவயார் 
 ாட்டு வண்டிகளில் ொ ான்கறள ஏற்ைிச் பென்ை அவைவவறளயில்,  ா ா, எரச், 

குஸ்ைாஜி, வைொய், நலவாலா ஆகிவயார் இரண்டறர ற ல் தூரம் நடந்து, 

ஹர்ரவாலா ரயில் நிறலயத்றைச் பென்ைறடந்ைனர். அங்கிருந்து, ப ண்டு, முரளி 
இருவரும்  ாட்டு வண்டிகளில் பெல்ல இைர அறனவரும் ரயிலில் வ ாத்ைிசூர் 
பென்ைனர். 

 ா ாவும் வைாழர்களும் 30 ற ல்கள்  யைம் பெய்து கரவாலா 
கிரா த்றைச் பென்ைறடந்து, அங்கிருந்து ஒரு ெரக்கு வண்டியில் ைங்கள் 
ப ாருட்கறளயும் ஏற்ைிக்பகாண்டு, அன்று  ிற் கல் 4:40  ைிக்கு வ ாத்ைிசூர் 
வந்து வெர்ந்ைனர்.  ாறல வவறளயில்,  ா ா, அவர்கள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து 
பகாண்டு வந்ை ெப் ாத்ைி, காய்கைிகறள ைனது றககளால்  ரி ாைினார். 
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புைிைாகக் கட்டப் ட்ட புல் குடில்,  ழுது ார்த்து ெீரற க்கப் ட்ட குடிறெ 
 ற்றும் வைாழர்களுக்காக எழுப் ிய கூடாரம் ஆகியவற்றைப்  ார்த்து  ா ா ைனது 
 கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைினார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, வகக்கி வைொறய படல்லிக்கும், நலவாலாறவ 
படஹ்ராடூனுக்கும் அனுப் ி றவத்ைார். அவர்கள் வ ாத்ைிசூருக்கு வந்ை  ிைகு, 

 ா ாவும் வைாழர்களும் ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள  ட்டுவ  உண்ைத் 
பைாடங்கினர்.  ா ா, குஸ்ைாஜி இருவரும் ொைமும்  ருப்பும், இைர வைாழர்கள் 
ெப் ாத்ைியும்  ருப்பும் உண்டனர். வ லும்,  ா ா ைனது குடிறெறயத் துறடப் து, 

 ாத்ைிர  ண்டங்கள்,  ற்றும் கழிவறை சுத்ைம் பெய்ைல், துைிகறளத் துறவப் து 
வ ான்ை  ல குற்வைவல்  ைிகறளச் பெய்யத் பைாடங்கினார். 

 ார்ச் 4ஆம் நாள் நீராடிய  ிைகு,  ா ா ைனது புல் குடிறெயில்  ைிறனந்து 
நி ிடங்கள் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார், அைன்  ின்னர் அவர்  ீண்டும் ‘ைனது 
உறுைிப ாழிறயயும் புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகறளயும் உறுைிப் டுத்ைியைாக’ 
வைாழர்களிடம் பைரிவித்ைார். 

ஹரித்வாரில் கடந்ை  ல்லாண்டுகளாக நடந்து வரும் புனிை 
 னிைர்களின்  ிகப் ப ரிய ைிருவிழாவான கும் வ ளாவிற்கு, இந்ை ஆண்டும் 
வரவிருக்கும் அறனத்து துைவிகள், ொதுக்கள்  ற்றும்  காத் ாக்களின் 
ஆெிர ங்கள் அல்லது முகாம்களின் ப யர்கள், இருப் ிடங்கறளப்  ற்ைி 
விரிவாக விொரிக்கு ாறு  ா ா வைாழர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

1950,  ார்ச் 7 பெவ்வாய்கிழற  அன்று  ாறல, வைாழர்கள் நீவராறட 
அருகில் ைங்கள் ைண்ைரீ் குவறளகறள நிரப் ிய வவறளயில், ப ண்டு அங்கு 

வாழும் ஒரு ெிைப் ான ொதுறவப்  ற்ைிய பெய்ைிறயக் பகாண்டு வந்ைார்.  ா ா 
உடவன அந்ை ொதுவிடம் பென்று அவருறடய  ாைங்களில் ைறல வைங்கி, 
குடிறெக்கு அறழத்து வந்து அவருக்கு உைவளித்ைார். ொது அங்கிருந்து 
புைப் ட்டுச் பெல்வைற்கு முன்பு  ா ா அவருடன் சு ார் ஒரு  ைி வநரம் 
எழுத்துப் லறக மூல ாக உறரயாடினார். 

 ார்ச் 9ஆம் வைைி  ைியம் ஒரு  ைிக்கு எரச், ப ண்டு, ற தூல், குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயாருடன்,  ா ா வ ருந்ைில் ரிஷிவகஷுக்குச் பென்று, இ ய றல 
அடிவாரத்ைில் அற ந்ை ‘றகலாஷ்’  ற்றும் ‘ ங்கள்’ ஆெிர ங்களில் 
வாழ்ந்துவந்ை  ல துைவிகள், ொதுக்கள்,  காத் ாக்கறள பைாடர்பு பகாண்டு, 

 ரியாறை பெலுத்ைினார்.  ா ா அவர்களின் கால்களில் ைறல றவத்து 
வைங்கினார் அல்லது ெில ெ யங்களில் றககளால் அவர்களின் கால்கறளத் 
பைாட்டார். புது வாழ்வு பைாடங்குவைற்கு முன்பு, அவர்  ண்டலியின் 
 ார்றவயிலிருந்து விலகி, ைனிப் ட்ட முறையில் அத்ைறகய  ரியாறைறய 
வழங்கி வந்ைார், ஆனால் புது வாழ்வில் அவர் அறை ைனது வைாழர்களுக்கு 
முன்னிறலயில் பெய்ைார். "புது வாழ்வில் நான் ொதுக்கள், துைவிகள் ெற்றும் 
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ெஸ்துகளுக்குத் தகலவணங்குகிடைன், ஆனால் நான் முன்பு மெய்த ெஸ்த் 
பணியிலிருந்து இது முற்ைிலும் ொறுபட் து" என்று அவர் கூைினார். 

ஆெிர ங்கள், குடில்கள்  ற்றும் குறககளுக்குச் பென்ை முைல் நாளில், 

 ா ா, 91  ல்வவறு துைவிகள், ொதுக்கள்,  காத் ாக்களுடன் பைாடர்புகறள 
வ ற்பகாண்டார். ப ண்டு பைாடர்புகளின் எண்ைிக்றகறயப்  ைிவு பெய்யு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். ‘ஸ்வர்க்’ ஆெிர ம்  ற்றும்  ாகீரைி நைி  ாலத்றைத் ைாண்டி 
நீண்ட தூரம்  றலவ ல் ஏைி,  ா ா ஐந்து  ைி வநரத்ைில் பைாடர்புகறள 
முடித்ைார். 

ரிஷிவகஷுக்குத் ைிரும்பும் வழியில், 'லக்ஷ் ன் ஜூலா'றவ ( ாலம்) 
வநாக்கி, நிர்வாை நிறலயில் ஒரு வயாகி  யைிப் றை அவர்கள் கவனித்ைனர். 
 ிகுந்ை வலியுடன், ப துவாக, அவர் எடுத்து றவத்ை ஒவ்பவாரு அடிக்குப் 
 ின்னரும், ொஷ்டாங்க ந ஸ்காரம் பெய்வது வ ாலத் ைறரயில் குப்புை விழுந்து 
வைங்கினார்; அவரது உடல் அழுக்கு  ற்றும் வியர்றவயால் நிரம் ியிருந்ைது. 
 ா ா அந்ை வயாகியின் கால்களில் ைறல றவத்து வைங்கினார். 

அைற்குப்  ின்பு,  ா ாவும் வைாழர்களும் அன்று  ாறல 6:30  ைிக்கு, 

வ ருந்ைில் வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, அவர்களின் எளிய இரவு 
உைவான  ருப்பு, ொைம் அல்லது ெப் ாத்ைிறய உண்டனர். ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா 
'ஒவ்மவாரு புனித ெனிதகரயும் ஒடர ஒருமுகை மதா ர்பு மகாள்வதாகவும், 

இந்த உ லளவிலான மதா ர்பு மூலம் அவர்களுக்குப் பல நூற்ைாண்டுகள் 
தவம் ெற்றும் துைவைத்திற்குப் பிைகும் அவர்கள் அக யப்மபைாத 
அத்தககய பரிகெ வழங்குவதாகவும்' விளக்கினார். 

 ீண்டும், 1950,  ார்ச் 10 அன்று காறல 7:15  ைிக்கு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், 

ப ண்டு, எரச் ஆகிய நான்கு வைாழர்களுடன்  ா ா, ரிஷிவகஷுக்குப் வ ருந்ைில் 
பென்ைார், அங்கு அவர் கிட்டத்ைட்ட ஐந்து  ைிவநரம்  றலவ ல் ஏைி 135 
பவவ்வவறு புனிை  னிைர்கள் - துைவிகள், ொதுக்கள்,  காத் ாக்கறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டு வைங்கினார்.  ா ாவும் வைாழர்களும் அன்று  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு 
வ ாத்ைிசூருக்குப் வ ருந்ைில் ைிரும் ினர். ஒவ்பவாரு  யைமும் வ லும் வ லும் 
கடினம் என் றை நிரூ ித்துக் பகாண்டிருந்ைது. 

அடுத்ை நாள், ப ண்டுவுடன்,  ா ா  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு நண் கல் 12:30 
 ைியளவில் ைிரும் ி வந்து வைாழர்கறள ெந்ைித்ைார். படஹ்ராடூனிலிருந்து 
அன்று வந்ை டாக்டர் டாறனப்  ார்த்ை  கிழ்ச்ெியில்  ா ா, "பணம் 
ெம்பாதிப்பகதப் பற்ைி ெிைிதும் கவகலப்ப ாதீர்கள். டநாயாளிகள் வந்தால் 
நல்லது; இல்கலடயல் அகதப் பற்ைிக் கவகலப்ப  டவண் ாம். உங்கள் 
உணகவப் மபாறுத்தவகர ெிக்கனம் டதகவயில்கல; நன்ைாக உண்டு, 

ஆடராக்கியொக இருங்கள்" என்று கூைினார். 
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டாக்டர் டானிடம் வநாயாளிகறள அறழத்து வரும் ப ாறுப்பு வகக்கி 
நலவாலாவுக்கு வழங்கப் ட்டது. ஒருமுறை அவர் ைனது  றனவி  ற்றும் 
குழந்றைகறள உடல்  ரிவொைறனக்காக அறழத்து வந்ைார், ஆனால்  ா ா, 

டானிடம் கட்டைம் எதுவும் வசூலிக்க வவண்டாம் என்று வகட்டுக் பகாண்டார். 
அடுத்ை முறை, வகக்கி ஒரு வயைான ஏறழப் ப ண் ைிறயச் ெிகிச்றெக்காக 
அறழத்து வந்ைார். டான், அவருக்காக பெய்ை ப ாத்ை பெலவில் வகக்கி நான்கில் 
ஒரு  ங்றக  ட்டுவ  வழங்கினார். 

புது வாழ்வு வைாழர்களுக்கு உைவுவைற்காகவவ டான் ைனது  ருத்துவ 
பைாழிறலத் பைாடங்கினார்; ஆனால், அவர்  ைம் ெம் ாைிப் ைற்குப்  ைிலாக, 

அறை இழந்து பகாண்டிருந்ைார். அவர் எந்ைபவாரு  ாைிக்கப் ட்ட ந ர்கறள 
ஏற்றுக்பகாண்டாலும், அவர்கறள முழுற யாக கவனித்து, குைப் டுத்ை 
முடியாை  ல வநாயாளிகறள அவரது பொந்ை பெலவில் குைப் டுத்ைினார். 

 ார்ச் 10ஆம் நாள், டாக்டர் டான் அப ரிக்காவில் வாழும் எலிஸப த் 
வ ட்டர்ெனுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 

 ா ாவின் புது வாழ்றவப் ப ாறுத்ை வறரயில், நம் ில் ஒருவராலும் 
(வைாழர்களால்) அைன் ைறல அல்லது வாறலப் புரிந்துபகாள்ள முடியாது. 

இப்வ ாது  ா ாவுடன் மூன்ைாவது ைிட்டத்ைில் இருப் வர்கள் கூட, நீண்ட 
காலம் அங்கு இருப் ார்கள் என்று எைிர் ார்க்க முடியாது; வ லும்  ா ா, 

வைாழர்கள் ைன்னுடன் இருப் றை விரும் வில்றல என்று பவளிப் றடயாகச் 
பொல்லிவிட்டார். இது ஒரு  ர் ம், ஒரு  ர் ம்  ீண்டும் ஒரு  ர் ம், வ லும் 
 ா ாவுடன் இருப் வர்களுக்கும் அவறர விட்டு விலகி இருப் வர்களுக்கும் இது 
 ிகவும் கடினம். 

நான் ைிட்டம் ‘ஒன்று- ி’றயத் (ைற்காலிக ாக  ைிபுரிவது) வைர்வு 
பெய்வைன், ஏபனன்ைால்  ா ா, நான் அறைச் பெய்வறை விரும்புவைாக நான் 
உைர்ந்வைன்; ஆனால் இந்ைத் பைாழிலில்,  யமுறுத்தும் அளவுக்கு  ைம் 
விரய ாக்கப் டுகிைைா என் து உண்ற யிவல எனக்குத் பைரியாது. வ லும், 

நீங்கள் அைிந்ைறைப் வ ால், இந்ைப்  ைி எவ்வளவு காலம், ஒரு  ாைம், ஒரு 
வருடம் அல்லது வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கு ா என்றும் எனக்குத் பைரியாது. 

ஆனால்  ா ாறவப் ப ாறுத்ைவறர, அவர் அன்று வ ால் இன்றும் 
அ ி ான ானவராக, வைங்கி வழி டத் ைக்கவராக இருக்கிைார். 

ெில  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, பெப்டம் ரில், டான் வவபைாருவருக்கு 
எழுைினார்: 

வாழ்க்றகயின் ஏற்ைத் ைாழ்வுகறளப் ப ாறுத்ை வறரயில்,  ா ாவின் 
இந்ைப் புது வாழ்வின் காலகட்டம் எறையாவது அர்த்ைப் டுத்துகிைது என்ைால், 

பவற்ைிகள்  ற்றும் இன் ங்கறளப் வ ாலவவ வ ரிடர்கறளயும் நாம் வரவவற்க 
வவண்டும் என்று வைான்றுகிைது, ஏபனனில் அறவ வாழ்க்றக எனும் ஒவர 
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வகாலின் எைிர் முறனகள்  ட்டுவ . இறவ அறனத்தும் ‘இறைவவன உ து 
விருப் ம் நிறைவவறும்’ என்று கூறுவது வ ால் - ஆனால் ஆக்கப்பூர்வ ான 
முறையில், ஐயுைவு பகாள்ளாை வறகயில் இருப் ைாகத் வைான்றுகிைது. 

ஒரு நாள், ப ண் வைாழர்களுடன் உறரயாடுறகயில், ைவறுைலாக, 

ராவனாவும் கிட்டியும் மும்ற யில்  ள்ளி ஆெிரியர்களாக  ைியில் வெர்ந்ைறை 
நாஜா பவளிப் டுத்ைினார். ப ண் வைாழர்களிடம் மும்ற   ற்ைி எதுவும் கூை 
வவண்டாம் என் து  ா ாவின் கட்டறள.  ா ா  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும் ி 
வந்ை வவறளயில், நடந்ைறை அைிந்ைதும், அவர் வகா  றடந்ைார்.  ா ா, அவறர 
உடனடியாக மும்ற க்குச் பெல்லு ாறு கட்டறளயிட்டார், ஆனால்  ின்னர் அவர் 
நாஜாறவ  ன்னித்து,  ீண்டும் அவ்வாறு பெய்ய வவண்டாம் என எச்ெரித்ைார். 

புது வாழ்வில் இறைவைற்கான முடிபவடுப் ைற்கு முன்பு, டாக்டர் கனி 
ைனது குடும் த்ைிற்கு ரூ 35,000 (அவரது  றனவியின் நிலத்றை அட ான ாக 
றவத்து) வழங்க வவண்டியைாக இருந்ைது. அவறர, புது வாழ்வில் இறைக்கும் 
வநாக்கத்ைில்,  ா ா அவருக்கு முழுத் பைாறகறயயும் வழங்க வாக்குறுைி 
அளித்ைிருந்ைார். எனவவ, அவரது வாக்குறுைிறயக் காப் ாற்றும் வறகயில்,  ா ா, 

அவரது 350 ெீடர்கள், கனி ொர் ில் ைலா ரூ 100 வழங்கு ாறு வகட்டு, ராம்ஜூ 

மூல ாகக் வகாரிக்றகக் கடிைம் ஒன்று அனுப் ப் ட்டது. வகாரிக்றகயுடன் 
வெர்த்து அனுப் ிய  ா ா வறரந்ை கடிைத்ைின் ஒரு  குைி  ின்வரு ாறு: 

புது வாழ்வு நிபந்தகனகளின்படி, நான் யாரி ெிருந்தும் பணத்கதப் 
மபைடவா அல்லது யாருக்கும் பணம் வழங்கடவா முடியாது; டெலும், 

மூன்ைாவது திட் த்தின்படி உணகவத் தவிர டவறு எகதயும் தானொகக் 
டகட்கக் ூட ாது. ஆனால் புது வாழ்வில் தவிர்க்கப்ப  டவண்டிய பகழய 
வாழ்க்ககச் சுகெயாக இகதப் பிரத்திடயகொக எடுத்துக் மகாண்டு, நான் 
பின்வருொறு மெயல்ப  முடிவு மெய்துள்டளன்: 

எனது 350 பகழய நண்பர்களி ம், டதகவ என்ை கண்டிப்பில் 
இருக்கும் நண்பராக, ஒவ்மவாருவரும் இந்த நிதிக்கு ரூ 100 தானொக 
வழங்குவதன் மூலம், ரூ 35,000 மொத்த மதாகககய எனக்கு வழங்கி 
உதவுொறு டகட்டுக்மகாள்கிடைன். 

இது புது வாழ்வு டதாழர்களில் ஒருவகரக் குைித்த ஒரு தனிப்பட்  
சூழ்நிகல, டெலும், இந்தப் புது வாழ்வில் எனக்கு இது, முதல் ெற்றும் கக ெி 
நிகழ்வு என்பகதயும் அகனவரும் புரிந்து மகாள்ள டவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிடைன்; டெலும், இந்த 350 நண்பர்களும் கனிக்கு உதவவில்கல, 

ஆனால் எந்த ஆன்ெீக மவகுெதிகயயும் எதிர்பார்க்காெல் எனக்கு 
உதவுகிைார்கள், ஏமனன்ைால் இந்தப் புது வாழ்வில் நான் ஓர் ஆன்ெீக 
குருநாதர் என்ை டகள்விக்கு இ டெ இல்கல. டெலும், இது எனது புது வாழ்வு 
டதாழராக இருக்கும்  ாக் ர் கனிகய எந்த வககயிலும் பாதிக்காது. 
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விஷ்ணு, டாக்டர் நீலு இருவரும்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி  றனயில் புைிைாக 
கட்டப் ட்ட கிைற்று நீறர அருந்ைா ல்,  றழ ப ய்ைைால் துர்நாற்ைம் வசீுவைாக 
கூைி, வவறு கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைறீரக் பகாண்டு வந்ைனர்.  ா ா அவர்கறளக் 
கடிந்துபகாண்டார், "மபண் டதாழர்கள் இந்தத் தண்ணகீர அருந்தும்டபாது, 

நீங்கள் ஏன் அருந்தக்ூட ாது? இது எனது கட் களகய ெீறுவதாகும், 

அதற்குத் தண் கனயாக நீங்கள் இருவரும் உங்கள் மூக்குககளத் தகரயில் 
உரெ டவண்டும்." அவ்வவறளயில், அங்குத் ைற்பெயலாக வந்ை கு ார் 
முன்னிறலயில் அவ ானப் டுத்ைப் ட்ட விஷ்ணுவும், நீலுவும்  ா ாவின் 
கட்டறளப் டி அவ்வாவை பெய்ைனர்.  ா ா, நீலுவிடம் காக்கா, விஷ்ணு இருவரின் 
ைண்ைரீ்  ாறனகறள நிரப்  உத்ைரவிட்டார். காக்கா இப்வ ாது 
 ாரறடப் ிலிருந்து  ீண்டு, நீண்ட நறடப் யிற்ெி வ ற்பகாள்வறைக் கண்டு  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 1950,  ார்ச் 13 ைிங்கட்கிழற ,  ாஞ்ஜ்ரி 
 ாஃ ியிலிருந்து  ா ா, ப ண் வைாழர்கறள ஒரு வாடறக காரில் வ ாத்ைிசூருக்கு 
அறழத்து வந்ைார். ப ண்டு ஒரு நாள் முன்னைாகவவ புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ா ா, 

ப ண் வைாழர்களுக்குத் ைனது குடிறெறயக் காண் ித்து,  ின்னர் ஹரித்வாறரச் 
சுற்ைி அறழத்துச் பென்று, அவை நாளில் அவர்கறள  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு ைிருப் ி 
அனுப் ினார்.  ா ாவின் உத்ைரவின் வ ரில், கு ார், விஷ்ணுறவ ைனது 
வ ாட்டார் றெக்கிளில் அறழத்து வந்ைார்,  ின்னர் அவர்களும் ைிருப் ி 
அனுப் ப் ட்டனர். 

 ா ா அைிவுறுத்ைியைற்கு இைங்க, எரச், ற தூல் இருவரும் ொதுக்கள் 
கூடும் பவவ்வவறு ஆெிர ங்கள்  ற்றும் முகாம்களில் அவர்கறளத் வைடி, 

கண்டு ிடித்து,  ா ா வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும் வி ரங்கறளப்  கிர்ந்து 
பகாண்டனர்.  ார்ச் 15ஆம் நாள் காறல ஐந்து  ைியளவில், இடி,  ின்னலுடன் 
பைாடர்  றழ ப ய்ை வ ாைிலும்,  ா ா, கன்கல்  ற்றும் ஹரித்வாரில் 
ைங்கியிருந்ை துைவிகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள ஆண் வைாழர்களுடன் பென்ைார். 
குடிறெகள், துைவிகளின் குடில்கள், ஆெிர ங்கள்  ற்றும் இந்ைப்  குைியின் 
 றைவான ஒவ்பவாரு மூறல முடுக்குகறளயும்  ார்றவயிட்ட  ா ா, இந்ை 
ஆத் ாக்களுடன் எட்டு  ைிவநரம் இறடவிடா ல் பைாடர்ற  வ ற்பகாண்டார். 
முற்ைிலும் வொர்வுற்ை அவர்கள்,  ிற் கலில் வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 
அன்று காறலயில் அருந்ைிய வைநீறரத் ைவிர உைவு,  ானம் எதுவு ின்ைி நான்கு 
வைாழர்களும்  ா ாவின் அருகிவலவய நடக்க வவண்டியிருந்ைது, அவர் பைாடர்ந்து 
 றலப்  குைியில் நடந்து வந்ைார்.  

 ார்ச் 16ஆம் நாள், காறல  த்து  ைிக்கு,  ா ா, வ ாத்ைிசூரிலிருந்து 
ஐந்து ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஸாத் ஸடராவர்’ ஏரிகளுக்குச் பென்ைார். 
எரச், ப ண்டு, ற தூல் குஸ்ைாஜி ஆகிவயாரும் அவருடன் இருந்ைனர். இப் குைி, 
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'ைண்டி'  ற்றும் 'விரக்ை'  ிரிவுகள் என்ைறழக்கப் டும் ொது, ெந்நியாெிகள், 

 காத் ாக்கள் வ ான்ைவர்களின் இரண்டு குழுக்கறளக் பகாண்ட துைவிகளின் 
இருப் ிடங்களால் சூழப் ட்டது. நைிக் கறரயில்  ல குடிறெகள் அல்லது துைவி 
 டங்கள் இருந்ைன, வ லும் அடர்ந்ை காடுகளின் வழியாகப்  ாய்ந்ை நைி, இந்ை 
ஆத் ாக்களுக்கு  றைவிட ாகவும், அறடக்கல ாகவும் இருந்ைது. 
நைிக்கறரவயாரம்  ா ா 160 புனிை ஆத் ாக்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, 
அவர்களின் காலடியில் ைறல றவத்து வைங்கினார். ஒரு ெந்ைிப் ின்வ ாது, 

ப ௌன ாக இருந்ை ொது ஒருவர்  ா ாவுக்கும் ெக வைாழர்களுக்கும் அருந்ை 
ெர் த்றை வழங்கினார். 

 ா ா வவறு ஓர் ஆெிர த்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைவ ாது, துைவி ஒருவர் 
ைனது குடிறெயில் ைியானத்ைில் ஆழ்ந்ைிருப் றைக் கண்டு, அவர் பவளிவய 
வருவறை எைிர்வநாக்கி ஒரு  ரத்ைடியில் அ ர்ந்ைார். அவ்வவறளயில்  ா ா 
வைாழர்களுக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: "பகழய வாழ்க்ககயில், நான் 
ெஸ்துகள், துைவிகள், வாலிகள், ொதுக்கள் ஆகிடயாகர இரண்டு 
காரணங்களுக்காகத் மதா ர்பு மகாண்ட ன். முதலாவது அவர்களின் 
தரிெனத்கதப் மபறுவது, இரண் ாவது அவர்களு னான எனது ெிைப்பு 
பணிகள் பற்ைியது - டெலும் நான் அகதக் குைித்து மவளிப்படுத்த 
விரும்பவில்கல, ஏமனன்ைால் இது ஒரு ெர்ெம், ெகத்தான டெல்நிகல 
ெஸ்துகள், புனிதர்கள் ெற்றும் வாலிகளு னான எனது மதா ர்புககளத் 
துல்லியொக பதிவு மெய்வதில் நான் ெிகவும் குைிப்பாக இருந்டதன், நான் 
முழுகெயாகத் திருப்தி அக யும் வகர அவர்ககள ெீண்டும் ெீண்டும் 
மதா ர்புமகாண்ட ன்.  

"ஆனால் தற்டபாகதய புது வாழ்வில், மபரியவர்கள், ெிைியவர்கள், 

துைவிகள், வாலிகள், ொதுக்கள் என்ை பாகுபாடு இருக்காது, அவர்களால் 
மெய்ய டவண்டிய ெிைப்பு டவகலகள் எதுவும் இல்கல. நான் அவர்களின் 
தரிெனத்திற்காக ெட்டுடெ அவர்களி ம் மெல்கிடைன். எனது திருப்திக்காக 
ெட்டுடெ இந்தப் பதிவுககள கவத்துள்டளன். இருப்பினும், இந்தப் பணி 
மவறும் மபாழுது டபாக்கு அல்ல என்பகத நான் வலியுறுத்த டவண்டும்; இது 
எனக்கு திட் வட் ொன முக்கியத்துவத்கதயும் அதன் பின்னணியில் ஒரு 
காரணத்கதயும் மகாண்டுள்ளது." 

அன்று  ாறல நான்கு  ைிக்கு  ா ா வ ாத்ைிசூர் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
ஸாத் ஸவராவரில்  ைிபுரிந்ை அவர்,  ெியுடன் இருந்ைார்; ஆனால் ெத்ய ால் 
ெரியான வநரத்ைில் ொைம் ையார் பெய்யாைது  ா ாறவ வருத்ை றடயச் 
பெய்ைது; வ லும் அவர் ப ாறுற றய இழந்ைைற்காக ஒவ்பவாரு வைாழறரயும் 
அவருறடய காறைத் ைிருகச் பொன்னார். அவலா ாவுக்கு உடல்நிறல 
ெரியில்லாைைால், ெத்ய ால்  ா ாவுக்கும், வைாழர்களுக்கும் உைவு ையார் பெய்து 
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வந்ைார். காறள வண்டிறய ைங்கள் ொ ான்களுடன் இழுத்துச் பென்ை 
ஆங்கிவலயக் காறள ராஜாறவக் கண்காைிக்கும் டி முரளியிடம் கூைப் ட்டது. 

 ீண்டும் அடுத்ை நாள், 1950,  ார்ச் 17 அன்று, ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி, 
ப ண்டு ஆகிவயாருடன்,  ா ா ஸாத் ஸவராவருக்குச் பென்று, ப ாழுது ொயும் 
முன்னைாக, 400 ொதுக்கள்  ற்றும் புனிைர்கறள வைங்கி ைனது  ைிறய 
நிறைவுபெய்ைார். 

எட்டு நாட்களுக்கு முன்னர் அவர் இந்ைப்  ைிறயத் 
பைாடங்கியைிலிருந்து, இதுவறர பைாடர்பு பகாண்டவர்களின் ப ாத்ை 
எண்ைிக்றக 794ஆக உயர்ந்ைது. 

வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும்பும் வழியில் நடந்து பென்ைவ ாது, எரச்சும், 

ப ண்டுவும் இரண்டு காகங்கள் இனச்வெர்க்றக பெய்வறை கவனித்ைனர். எரச், 

 ா ாவிடம் அறைக் குைிப் ிட்டு, "காகங்கள் இனச்வெர்க்றகயில் ஈடு டுவறைப் 
 ார்க்கும் எவரும் உயிறரத் துைந்துவிடுவார்கள் என்று கூைப் டுகிைது" என்ைார். 

"எவ்வளவு டநரத்திற்குப் பின்னர்?" என்று  ா ா வினவினார். 
அறை இலகுவாக எடுத்துக்பகாண்ட எரச், "ஒவர நாளுக்குள். இப்வ ாது 

நாங்கள் இருவரும் நாறள உயிருடன் இருக்க  ாட்வடாம்" என்ைார். 
"எனது கும்படெளா டவகல நிகைய பாக்கி உள்ளது, நீங்கள் 

இருவரும் 'க ந்து மென்ைால்' என்னவாகும்? உங்ககளக் காப்பாற்ை எந்தப் 
பரிகாரமும் இல்கலயா?" 

"ஒவர ஒரு வழி இருக்கிைது," எரச் வகலி பெய்ைார். "எங்களின்  ரைம் 
குைித்து எங்கள் உைவினர்கள் அல்லது  ரிச்ெய ானவர்கள் எவருக்வகனும் 
பைரிவித்ைால், நாங்கள் காப் ாற்ைப் டுவவாம்" என்ைார் எரச். 

 ா ா, அறைத் ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாண்டு, "ெரி, நீங்கள் இருவரும் 
உ னடியாக ஹரித்வாருக்குத் திரும்பிச் மென்று, உங்கள் ெகைவு குைித்து 
டகக்கி டதொய்க்குத் மதாகலத்தந்தி அனுப்புங்கள்" என்ைார். 

அவர்களின் நறகச்சுறவ நாடகம்  ின்னறடறவ ெந்ைித்ைது. ைனது 
மூத்ை  கன் இைந்துவிட்டார் என்ை பெய்ைிறயக் வகட்டு பகய் ாய் என்ன 
பொல்வார்? ெவகாைரன் ப ண்டு  றைந்ை பெய்ைிறயக் வகட்டு நாஜா என்ன 
நிறனப் ார்? ஆனால் அவர்கள் இருவரும்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைறல 
நிறைவவற்ை வவண்டும் என் ைற்காக ஹரித்வாருக்கு நடந்து பென்று இருவரும் 
உயிறரத் துைந்துவிட்டைாக ஒரு பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினர். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, அவர்கள் இருவரும் உயிருடன் இருப் ைாக 
இரண்டாவது பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப்பு ாறு அைிவுறுத்ைியதும் அதுவும் 
அனுப் ப் ட்டது. ஆனால் முழு நிகழ்வும் இப் டி உரு ாைியது; வகக்கி 
இரண்டாவது பைாறலத்ைந்ைிறய முைலில் ப ற்ைார், எனவவ முைல் ைந்ைி 
அைற்குப்  ிைகு வந்ைைால் அவர் அறை ஒரு ப ாருட்டாகக் கருைவில்றல. 
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காகம் குைித்ை மூடநம் ிக்றகயும் அைன்  ரிகாரமும் இந்ைியாவில் 
 ரவலாக இருந்ைாலும், ப ண்டு, எரச் இருவரும் அறை நம் வில்றல; அவர்கள் 
 ா ாறவ  கிழ்விப் ைற்காக  ட்டுவ  இந்ைத் ைறலப்ற  எடுத்து வாைிட்டனர். 
ஆனால் அது அவர்கறள வநாக்கித் ைிரும் ிவந்து, இருவரும் 
வகலிக்குள்ளாக்கப் ட்டனர்! 

1950,  ார்ச் 18 அன்று, றெத்ைன்ய வைவ் ஆெிர த்ைில் இருந்ை 
 காத் ாக்கறள பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா, நான்கு வைாழர்களுடன் கன்கல் 
கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டார். 'ொர்கட்' கிரா த்ைிற்கு அருகில்,  ா ா அவர்கறள 
 காத் ாக்களில் ஒரு  ிரிவினரின் முகாமுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அன்றைய 
ைினம்,  ா ா 418 பைாடர்புகறள வ ற்பகாண்டார் - ஒவ்பவாரு வ ல்நிறல 
ஆத் ாக்களின்  ாைங்களிலும் ைறல வைங்கினார். 

அன்று  ாறல ைா ை ாக வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ியவ ாது, அவர் 
வைாழர்களிடம், "கும்படெளாவில் எனது பணி, ஒருவககயில், ஆன்ெீகத்து ன் 
மதா ர்புக யது, ஆனால் புது வாழ்வில் நெக்கு ஆன்ெீகத்து ன் எந்த 
மதா ர்பும் இல்கல. க ந்த காலத்தில், இன்று நாம் விெயம் மெய்த புனித 
ஸ்தலங்கள் ஆன்ெீகத்தால் நிரம்பியிருந்தன, ஆனால் இந்நாட்களில் புனித 
யாத்திகரயாகச் மெல்லும் எவரும் ஆன்ெீக சூழல் நிகைந்த இ ம் என்று 
அகழக்கப்படுவகதக் காணமுடியாது." 

 ா ா  ீண்டும் 1950,  ார்ச் 19 அன்று, கன்கல்  றல ீது ஏைினார், ஆனால் 
இந்ை முறை பீம்டகா ா கிரா த்ைிலிருந்து ஒரு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
கர்காடி நைிக்கறரக்கு அருகில் பென்ைார். 

அங்கு 'உைாெி', 'நிர் லி' வ ான்ை  ிரிவுகறளச் ொர்ந்ை ொதுக்கள், 
 காத் ாக்களுடன்  ா ா 113 பைாடர்புகறள வ ற்பகாண்டார். பைாடர்ந்து கீவழ 
குனிந்து எழுந்ைைால் முதுகுவலி இருப் ைாக  ா ா புகார் கூைிய வ ாைிலும், 

ஒவ்பவாரு துைவி, ொது  ற்றும்  காத் ாவின் காலிலும் ைறல றவத்து 
வைங்குவறை அவர் நிறுத்ைவில்றல.  ா ா,  ைிய வவறளயில் 
வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்; இதுவறர ப ாத்ைத்ைில் 1,325 பைாடர்புகறள 
வ ற்பகாண்டார்.  

கடந்ை ெில நாட்களாக  ா ாவின் உடல்நிறல ெீராக இல்றல; 

வொர்வாகவும்  லவனீ ாகவும் இருந்ைார். அவரது வவறலப் ளுவால் ஏற் ட்ட 
ெிர ம் உடல்நிறலறயப்  ாைித்ைது, வ லும் அவர் கண்களில் ெிறு ெிறு  ைற் 
கற்கள் கலந்ை உைர்வு இருப் ைாக புகார் கூைினார். 

 ார்ச் 20ஆம் நாள், ப ண்டுவுடன்  ா ா  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குப் வ ருந்ைில் 
 யைம் பெய்து அன்று  ைியம் ஒரு  ைிக்கு வந்து வெர்ந்ைார். அங்கு அவர் 
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விஷ்ணு, நீலு, வகாபஹர், கு ார் ஆகிவயாருக்கு அவரவர் ைனிப் ட்ட கடற கறள 
எடுத்துக்கூைினார். 

அவர் பெய்து வரும் வவறுவவறு  ைிகறள விவரித்து,  ா ா இவ்வாறு 

விளக்கினார்: "டொத்திசூரில், அகனத்து இயற்கக ூடறுகளும், இதர 
ெக்திகளும் எனக்கு எதிராக உள்ளன. டெகமூட் ொன வானத்து ன் பலத்த 
காற்று மதா ர்ந்து வசீுகிைது, அடிக்கடி கடுகெயான ெகழயும் மபாழிகிைது. 
நாம் தங்கும் இ த்தில் தண்ணரீுக்கான ஏற்பாடு ெிகவும் ெிரெொக உள்ளது, 

டெலும், இயற்ககயின் ெறீ்ைத்திற்கு எதிராகப் பாதுகாப்புக்கு நிழலும் 
இல்கல. டதாழர்களுக்கான ூட ாரம், எனக்கான குடில், ெிகவும் 
குகைபாடுள்ள தங்குெி ொக உள்ளது. டெலும் நெது அன்ைா  உணவு - ஒரு 
நாகளக்கு ஒரு டவகள பருப்பு, ெப்பாத்தி ெற்றும் இரண்டு டவகள 
காகலயும் ொகலயும் டதநீர் ெட்டுடெ. இகவ அகனத்தும் எனக்கு 
ெிரெங்ககளத் தருகின்ைன. ஆனால் எனது பணிகயக் கருத்தில் மகாண்டு 
இதுடபான்ை இ ர்பாடுககளப் பற்ைி நான் கவகலப்படுவதில்கல." 

அஹ துநகரிலிருந்து ஆைி ெீனியர் அனுப் ிய மூன்று ைிட்டங்களின் 
அச்ெிடப் ட்ட  ிரைிகறள விஷ்ணு  ா ாவிடம் பகாடுத்ைார்.  றழய 
வாழ்க்றகயில்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள்  ற்றும் பெய்ைிகள் அவரது 
அன் ர்களுக்கு சுற்ைைிக்றககள் மூலம் பைரிவிக்கப் ட்டன. புது வாழ்வில், இந்ை 
நறடமுறை 'புது வாழ்வு சுற்ைைிக்றககறள" அனுப்புவைன் மூலம் பைாடர்ந்ைது. 
இவ்வாறு, குைிப் ிட்ட இறடபவளியில், ஏைாவது ஒரு ொக்குப்வ ாக்கில்,  ா ா 
 றைமுக ாக, கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகள் முழுவைிலும் வாழ்ந்ை 
ைனது ெீடர்களுடன் பைாடர்பு றவத்ைிருந்ைார்; இருப் ினும், புது வாழ்வின் 
பைாடக்கத்ைில், அவரிட ிருந்து அறனத்து பைாடர்புகளும் நிறுத்ைப் டும் என்று 
அவர் கூைினார். ெ ீ த்ைில் அவர் புது வாழ்வின் ைினெரி நிகழ்வுகள் அடங்கிய 
டாக்டர் கனி  ற்றும் டாக்டர் நீலுவின் நாட்குைிப்புகறள பவளியிட்டு 
விநிவயாகிக்க அைிவுறுத்ைினார்! 

 ா ா, நீலுவிடம் ைிட்டம்  ற்றும் சுற்ைைிக்றகயின் நகல்கறளக் 
பகாடுத்து, அறை விறரவாகப்  டித்து ஏைாவது விடு ட்டிருக்கிைைா என்று 
 ார்க்கும் டி வகட்டுக் பகாண்டார். நீலு, "கனியின் ‘டபாொ நிதி’றயப் (இடர்கால 

நிைி)  ற்ைி ஆைி எந்ைக் குைிப்ற யும் வெர்க்கவில்றல." என்று கூைியதும், இறை 
அடுத்ை சுற்ைைிக்றகயில் இறைக்கு ாறு ஆைிக்கு எழுதும் டி  ா ா அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். 

1950,  ார்ச் 21 காறல 9:30  ைிக்கு டாக்டர் டான், எல்ொ, வகக்கி 
நலவாலா, கு ார் ஆகிவயார்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர்.  ா ா, டானிடம், 

"உங்கள் ெருத்துவ பயிற்ெிகயப் பற்ைி கவகலப்ப ாதரீ்கள். டநாயாளிகள் 
எவரும் இல்கல என்ைால், ெருத்துவெகனகய மூடிவிட்டு இங்டகடய 
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வாருங்கள்" என்று அைிவுறர வழங்கினார். டான் வைாழர்களுக்கு நிைி உைவி 
வழங்க விரும் ி, அைற்காக ஒரு  ருத்துவ றனறயத் ைிைக்கும் வயாெறனறய 
முைலில் பகாண்டிருந்ைார். ஆனால் அவர் ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக ஏ ாற்ைத்றை 
அனு வித்ைார். உள்ளூர்வாெிகள் அவருறடய ைாராள  னப் ான்ற றயப் 
 யன் டுத்ைிக் பகாண்டைால் அவர் பைாடர்ந்து  ைத்றை இழக்கத் பைாடங்கினார். 

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில்  ா ா ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், வகக்கி நலவாலா, 

புர்ஜர் ொச்ொ, எல்ொ  ிஸ்ைிரி, பஹலன், வவீரந்ைிர  ாண்வட,  ல்கறலக்கழகப் 
வ ராெிரியர் உல்ஃ த் வலக் ராஜ்  ற்றும் குைிப் ாக கு ாரின் குடும் ங்கள் 
 ா ாவின் அன் ில் பநருங்கி இருந்ைன. இந்ை அன் ர்கள்  ா ாவின் வருறகறய 
அைியா வலவய காத்ைிருந்ைது வ ாலவும்,  ா ா அவர்களுக்காக குைிப் ாக 
 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் வந்து ைங்கியைாகவும் வைான்ைியது. கு ாரின்  றனவி 
சு த்ரா ஐந்து ப ண் வைாழர்களுடன், அவர்களில் ஒருவராகக் கலந்து பகாண்டார், 

வ லும்  ா ா, அவர்களின் குழந்றைகள்  ீது  ிகுந்ை  ாெத்றைப் ப ாழிந்ைார். 

ப ண் வைாழர்களுக்கான ஏற் ாடுகறள ெரி ார்த்ை  ின்பு,  ா ா, 22ஆம் 
நாள் ப ண்டுவுடன்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து வ ாத்ைிசூருக்குப் புைப் ட்டார். 
புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் இருந்ை ஆண், ப ண் வைாழர்கள் 
அறனவருக்கும் காலரா ைடுப்பூெி வ ாடும் டி கட்டறளயிட்டார், அைனால் 
அவர்கள் ஒரு நாள் கும் வ ளாவில் கலந்து பகாள்ள முடியும். 

ஹரித்வார் ரயில் நிறலயத்ைில்,  ா ா  ற்றும் ப ண்டுவுடன் எரச், 

குஸ்ைாஜி, ற தூல் ஆகிவயாரும் இறைந்ைனர். ஆண் வைாழர்களுடன்  ா ா 
 ீண்டும் கன்கலுக்குப் புைப் ட்டார்.  ா ாவின் வ ாத்ைிசூர்  யைம் முழுவதும், 

இ ய றலயிலிருந்து  னிக் காற்று வெீியைால்,  ிகவும் குளிராக இருந்ைது. 
ப ரும் ாலான  குைிகளில் வானம் வ கமூட்டத்துடன் காைப் ட்டது, ெில 
ெ யங்களில்  லத்ை  றழயும் ப ய்ைது. அன்றைய ைினம் வ கமூட்டத்துடன் 
கடும் புயலும் வெீியது. அன்று காறல 10:30  ைியளவில்,  லத்ை காற்று, இடி 
 ற்றும்  ின்னலுடன்  றழ ப ாழியத் பைாடங்கியது. புயறலப் 
ப ாருட் டுத்ைா ல்,  ா ா ஆெிர ங்கறளயும் முகாம்கறளயும் வைடி அறலந்து, 

வ லும் 225 ொதுக்கள்  ற்றும்  காத் ாக்கறள பைாடர்பு பகாண்டார். 
கறளத்துப்வ ாய்,  ா ாவும் வைாழர்களும்  ிற் கலில் வ ாத்ைிசூருக்குத் 
ைிரும் ினர். 

அவர்களது குடியிருப் ில் படல்லிறயச் வெர்ந்ை  ிரகாஷ்வைி ஷர் ா, 

ைனது இரண்டு  ாை குழந்றையுடன் காத்ைிருந்ைார். கிஷன் ஸிங் அவரிடம் 
 ா ாறவப்  ற்ைிய வி ரங்கறளக் கூைியிருந்ைார். ைரிெனத்துக்குத் ைறட 
இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா அவறர ெந்ைித்து, “ம ல்லியில் ஒருவரும் தரிெனம் 
நிறுத்தப்பட் தாக உங்களுக்குச் மொல்லவில்கலயா?” என்று வகட்டார். 
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"அவர்கள் பொன்னார்கள், ஆனால் ஒருவருறடய ைந்றையின் வடீ்டுக் 
கைவுகள் அவரது  களுக்காக எப்வ ாதும் ைிைந்வை இருக்கும்” என்று  ிரகாஷ்வைி 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா புன்னறகத்து, ைனது பநற்ைிறய மூன்று முறை பைாட்டு, "நீங்கள் 
ெிகவும் அதிர்ஷ் ொலி. புது வாழ்வில், நான் பார்கவயாளர்ககளப் 
பார்ப்பகதயும், டநர்காணல், தரிெனம், ஆெி வழங்குவகதயும் 
நிறுத்திவிட்ட ன். பிை அன்பர்ககள இங்கு வர டவண் ாம் என்று 
மொல்லுங்கள்." புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ிரகாஷ்வைி  ா ாவின் ஆெீர்வாைத்றை 
வவண்டிக்பகாண்டார்.  ா ா உடவன அவரிடம், "புது வாழ்வில் நான் அன்கப 
ெட்டுடெ தருகிடைன் - ஆெரீ்வாதங்ககள அல்ல - பதிலுக்குப் பிைரி ெிருந்து 
அன்கப எதிர்பார்க்கிடைன்" என்று கூைினார். 

குஸ்ைாஜி, ற தூல், எரச்  ற்றும் ப ண்டுவுடன்,  ா ா  ீண்டும்  றுநாள் 
காறல, 1950,  ார்ச் 23 அன்று கன்கலுக்குச் பென்ைார். 678 பைாடர்புகறள 
வ ற்பகாண்ட  ின்பு,  ா ாவும் வைாழர்களும் அன்று  ைியம் மூன்று  ைிக்கு 
 ிகவும் வொர்வறடந்ை நிறலயில் வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ிவந்ைனர். 

எரச், ப ண்டு இருவருக்கும் ைிடீபரனப் புறக ிடிக்கும் ஆர்வம் எழுந்ைது, 

ஆனால் அவர்களிடம் ெிகபரட் ைீர்ந்து விட்டது. இறை அைிந்ை ெத்ய ால் என்ை 
ெற யல்கார வாலி  ெிறுவன், அவ்வப்வ ாது ெிகபரட்றட அவர்கறள வநாக்கி 
ப ல்ல வெீி எைிவைில் ப ருற  அறடந்ைான். ‘ ிச்றெக்காரர்கள்’ இருவரும், 

அறை ைான ாக ஏற்றுக்பகாண்டு, ஓர் அலாைி இன் த்றை அனு வித்து, அந்ை 
இறளஞனுக்கு நன்ைியுள்ளவர்களாக உைர்ந்ைனர். 

 ார்ச் 24ஆம் நாள் காறல, குஸ்ைாஜி, ற தூல், ப ண்டு, எரச் 
ஆகிவயாருடன்,  ா ா  ீண்டும் கன்கறல வநாக்கி  றலவ ல் ஏைி, அங்கு  ல 
புைிய பைாடர்புகறள வ ற்பகாண்டனர் - 568, ொது, ெந்நியாெிகள், துைவிகள்  ற்றும் 
 காத் ாக்கள். இந்ைப் புனிை ஆத் ாக்கள்  றலப் குைி முழுவதும் ஆங்காங்வக 
அற ந்ை வவறுவவறு ஆெிர ங்களிலும் முகாம்களிலும் ைங்கள் உறைவிடத்றை 
அற த்துக் பகாண்டனர். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா  ீண்டும் கன்கல்  றலயில் அற ந்ை  ல 
ஆெிர ங்களுக்கும்,  ல்வவறு  ிரிவுகறளச் வெர்ந்ை ொதுக்களின் முகாம்களுக்கும் 
பென்று, வ லும் 165 பைாடர்புகறள வ ற்பகாண்டார். 

1950,  ார்ச் 26 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று நான்கு வைாழர்களுடன் 
 ாயாபூர் என்று அறழக்கப் டும்  குைிக்கு  ா ா, நறடப் யை ாகச் பென்ைார். 
அங்குப்  ல்வவறு ஆெிர ங்கள்  ற்றும்  க்கள் கூடும் இடங்களில், அவர் 
 ற்றுப ாரு ப ரிய எண்ைிக்றகயிலான 937 பைாடர்புகறள வ ற்பகாண்டார். 
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ஆெிர ங்கள்  ற்றும் துைவிகள் வாழும் முகாம்களின் ப ாறுப் ாளர்கள்,  ா ா 
அவர்களின் பவவ்வவறு வகாவில்களுக்குச் பென்று வைவ வைவறைகறளத் 
ைரிெனம் பெய்யு ாறு வலியுறுத்ைி வகட்டுக்பகாண்டனர். அவர்களின் 
ஆறெகறளப் பூர்த்ைிபெய்யும் விைத்ைில்,  ா ா இந்ை பைய்வங்கறளயும் 
வைங்கினார். கங்றக நைியின் எைிர்க்கறர ெந்ைிப் ில், ஒரு  ரத்ைின் கிறளயில் 
நின்று பகாண்டிருந்ை  காத் ாறவ,  ா ா, பவகு பைாறலவிலிருந்து 
வைங்கினார்.       

 அன்று  ாறல வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா ைனது 
வைாழர்களிடம் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "எனது பணிக்கு, ‘கும்பம்’ (புனிை ான 
 ழங்கால  ாரம் ரியம்) அல்லது அதன் டெளா (ைிருவிழா) ஆகியவற்று ன் 
உண்கெயான மதா ர்பு எதுவும் இல்கல. நான் பல துைவிகள், ொதுக்கள், 
ெகாத்ொக்ககள ெட்டுடெ மதா ர்பு மகாண்டு, அவர்களின் தரிெனத்கதப் 
மபை விரும்புகிடைன். கும்படெளா எனக்கு வழங்கிய இந்த வாய்ப்கப நான் 
பயன்படுத்திக்மகாள்கிடைன்." 

1950,  ார்ச் 27 கும் வ ளாவின் புனிை ான நாள், ஆயிரக்கைக்கான 
துைவிகள், ொதுக்கள்,  காத் ாக்கள் கங்றகக்கு ஊர்வல ாகச் பென்று, புனிை 
 ாடல்கறளப்  ாடி,  ந்ைிரங்கறளயும்  ிரார்த்ைறனகறளயும் உச்ெரிப் ைற்காக 
நைிக்கறரயில் அைிவகுத்துச் பென்று நீராடினர். இருப் ினும்,  ா ா, அன்று 
வ ாத்ைிசூரில் இருந்துபகாண்டு, ைனது துைிகறளத் துறவத்து, புல் குடிறெறயச் 
சுத்ைம் பெய்ைார். காலம் குைிப் ிட்டது வ ால், "அன் ிற்குரியவரின் ஆறடகள் 
ொதுக்களின் அழுக்கு  ற்றும் ொம் லால் கறை ட்டுள்ளன, அவர் ைனது 
ஆறடகறளத் துறவப் து வ ால பவளியளவில் வைான்ைினாலும், அவர் 
உண்ற யில்  னிைகுலத்ைின்  ாசுகறள அகற்ைிக்பகாண்டிருந்ைார்." 

1950,  ார்ச் 28 பெவ்வாய்கிழற  அைிகாறலயில்,  ா ா ைனது நான்கு 
வைாழர்களுடன் ஹரித்வாருக்குப் புைப் ட்டார். அங்கு அவர் ‘நாத் ாந்ைியா’, 
‘நிர் லி’ வ ான்ை  ிரிவுகறளச் வெர்ந்ை 612 ொதுக்கள்  ற்றும்  காத் ாக்கறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். நிர் லி முகா ின் ற யத்ைிற்கு அருகில், மூத்ை  காத் ா 
ஒருவர், ‘துைவிகள், ொதுக்களின் ைரிெனத்ைால் அறடயப்ப றும் நன்ற கள்’ 
என்ை ைறலப் ில் கூட்டத்ைினருக்கு பொற்ப ாழிவாற்ைிக் பகாண்டிருந்ைார். 
அங்வக நின்று, முழு கவனத்றையும் பெலுத்ைிய டி  ா ா ஒரு  ைி வநரம் 
 காத் ாவின் ஆன் ீக  ிரெங்கத்றைக் வகட்டார். அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, 

‘ ாைாஜிகள்’ (ைாய் ார்கள்) என்ை  ிரிறவச் வெர்ந்ை 70 ப ண் ொதுக்கறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டு, ஒவ்பவாரு ப ண் ைியின் காலிலும் ைறல வைங்கினார். 
இந்ை ப ண் ொதுக்களுடன், ப ாத்ை பைாடர்புகளின் எண்ைிக்றக 4,510 ஆக 
உயர்ந்ைது. 
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அன்று  ைியம் 1:30  ைிக்கு வ ாத்ைிசூர் ைிரும் ிய வவறளயில்,  ா ா, 

விஷ்ணு, கு ார் இருவரும் ைனக்காகக் காத்ைிருந்ைறைக் கண்டார். விஷ்ணு 
எலிஸப த்ைிட ிருந்து வந்ை பைாறலத்ைந்ைிறயக் பகாண்டு வந்ைிருந்ைார். இைர 
முக்கிய ான விஷயங்கறளப்  ற்ைி அவருக்கு அைிவுறுத்ைிய  ிைகு,  ா ா 
இருவறரயும்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார்.  ா ா வவறலயின் 
 ளுவால் கறளப் ாக இருந்ைவ ாைிலும், இருவரிடமும் வகலியாகப் வ ெி 
 கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். 

1950,  ார்ச் 29 அன்று இந்துக்களின் புனிை நாளான ‘ரா  நவ ி’ - ரா ரின் 
 ிைந்ை நாள். ஸாத் ஸவராவரில் புனிை  னிைர்களின் புைிய குழுக்கள் வந்ைறை 
அைிந்ை  ா ா, அன்று 472 ொதுக்கள்,  காத் ாக்கறள பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா, 

அவர்கள் எைிரில் வரும்வ ாதும், அறனத்து விை ான வ ாக்குவரத்து,  க்கள் 
கூட்டம் நிரம் ி வழியும்  ிரைான ொறலயில் நிற்கும்வ ாதும், அவர்களின் 
கால்களில் ைறலறய றவத்து வைங்கினார். ெில ொதுக்கள்  ரங்களின் 
நிழலிலும், ெிலர் கங்றகக் கறரயிலும் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். ெில ொதுக்கள் கங்றக 
நைியில் நீராடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயிலும்  ா ா, அவர்கறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டார். ஈரத் துண்டுகளுடன், கூட்டம் ெலெலப் ாக இருந்ை வ ாைிலும்,  ா ா, 

நைிறய வநாக்கிச்பெல்லும்  றலப் ாறையின் கற்  டிகளில் இைங்கி, ைண்ைரீில் 
நடந்து பென்று ைனது பைாடர்ற  வ ற்பகாண்டார். இத்ைறகய இடர் ாடுகறள 
அவர் இந்ைப்  ைிக்காக அனு வித்ைார். 

இறடவிடா ல் பைாடர்ந்து அனு வித்ை இந்ை ெிர ங்கள் - 
ைரிெனத்ைிற்காக ஒவ்பவாரு முறையும் குனிந்து, எழுந்ைவைாடு, ொதுக்கள், 
 காத் ாக்கறளத் வைடி ற ல் தூரம்  றலகளில் ஏைி, ஒரு நாறளக்கு ஒரு 
வவறள ொைம்,  ருப்பு  ட்டுவ  உண்டு வாழ்ந்ைது - இறுைியாக அவரது உடறலப் 
ப ரிதும்  ாைித்ைது.  ா ா  ிகுந்ை வொர்வுடன் காைப் ட்டார், ஆனால் அவர் 
இந்ைப்  ைிறயச் பெய்து முடிப் ைில் உறுைியாக இருந்ைார், ஏபனன்ைால் அவர் 
கூைிய டி, ‘அது அளவிலா  கிழ்ச்ெிறய அளித்ைது’. 

1950,  ார்ச் 30 அன்று,  னிமூட்ட ான காறல, இ ய றலயிலிருந்து 
குளிர்ந்ை காற்று வெீியது, எங்கும் உறை னியாக இருந்ைைால் எல்லாம் 
ஈரத்ைன்ற  நிறைந்து காைப் ட்டது. 

 ா ா, கடுற யான முதுகுவலியால் அவைிப் ட்டார், அவருறடய 
 ைியின்  ளு அவரது உடறலப்  ாைிக்கிைது என் து வைாழர்களுக்குத் 
பைளிவாகத் பைரிந்ைது. ஆயினும் கூட, விடியற்காறலயில், அவர் நான்கு 
வைாழர்களுடன் ஹரித்வாறர வநாக்கி நடக்கத் பைாடங்கினார்.  ா ா ொறலயின் 
இருபுைமும் முன்னும்  ின்னு ாக நடக்க வவண்டியிருந்ைது, வாகனங்களின் 
பநரிெலில், ஏராள ான யாத்ரீகர்களின்  த்ைியில்  ா ா, பைாடர்ந்து  ல 
பைாடர்புகறள வ ற்பகாண்டார். துைவிகள், ொதுக்கள்,  காத் ாக்களின் 
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ஆெிர ங்கள், முகாம்கள் வழியாகத் வைடி அறலந்து, ஒவ்பவாரு 
வழிப் ாறையிலும், ஒதுக்குப்புை ான இறடபவளிகளிலும் உற்று வநாக்கி, வ லும் 
921 ந ர்கறளக் கண்டு ிடித்து பைாடர்பு பகாண்டார், ப ாத்ைத்ைில் எண்ைிக்றக 
இப்வ ாது 5,903ஆக உயர்ந்ைது. இந்ைக் கட்டத்ைில்,  ா ா ஒருவறர ஒருமுறை 
 ட்டுவ  பைாடர்பு பகாண்டார். அந்ை நாள் ப துவாகக் கடந்து பெல்ல,  ா ா 
 ிகவும் வொர்வறடந்து, ைள்ளாடித் ைள்ளாடி ப துவாக நடந்து வ ாத்ைிசூருக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைார். அவரது கண் இற கள் கன ாக இருப் ைாக அவர் கூைினார், 

வ லும்  ா ாறவ எப் டி ஓய்பவடுக்க றவப் து என்று பைரியா ல் வைாழர்கள் 
ைவித்ைனர்.  

நிறலகுறலயச் பெய்யும் கறளப்புடன் இருந்ைவ ாைிலும், அடுத்ை நாள், 

 ார்ச் 31 அன்று  ா ா, ஹரித்வாரில் 532 ொதுக்கள்  ற்றும் துைவிகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ாவின் ெில வவறலகளுக்காக, வகக்கி வைொய் 
படல்லியிலிருந்து அறழக்கப் ட்டிருந்ைார்;  ாறல 3:00  ைிக்கு வ ாத்ைிசூர் 
புைப் டுவைற்கு முன்பு  ா ா அவறர ெந்ைித்ைார். 

நான்கு வைாழர்கள்  ற்றும் வகக்கி வைொய் ஆகிவயாருடன்  ா ா,  ீண்டும் 
ஹரித்வாருக்கு அடுத்ை நாள் அைிகாறல 3:00  ைிக்கு விஜயம் பெய்ைார். 
ற தூல்,  ா ாறவ ஒரு முகா ிலிருந்து  ற்பைான்ைிற்குச் பெல்ல 
அவெரப் டுத்துவைாகக் குற்ைம் ொட்டியைால், அன்று காறல  ா ாவிற்கும் 
ற தூலுக்கும் இறடவய  ைற்ைம் நிலவியது. ற தூல் அற ைியாக இருக்கா ல் 
 ா ாவுடன் வாைாடியது அவறர வருந்ைச் பெய்ைது. 262 ொது, ெந்நியாெிகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர் அறனவரும் வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர்; 

அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "7,000 மதா ர்புககள டெற்மகாண் ால் 
நான் பூரண திருப்தி அக டவன், ஆனால் எண்ணிக்கக 7,000யும் 
தாண்டினால் நான் ெகிழ்ச்ெியாக இருப்டபன்" இதுவறர வ ற்பகாண்ட 
ப ாத்ைம் பைாடர்புகள் 6,697. 

இது எப் டி ொத்ைிய ாகும் என்று காலம் ெிந்ைறனக்குள்ளானது. 
" ிரிய ானவர், பவளித்வைாற்ைத்ைில்  ிகவும்  லவனீ ாக இருந்ைார்; ஒவ்பவாரு 
முறையும் குனிந்து எழுந்து, நூற்றுக்கைக்கான ஆத் ாக்கறள ைரிெனம் 
பெய்வைன் மூலம் அவரது இறடவிடா உடல் உறழப்பு, அவறர நிறலகுறலய 
பெய்ைது." 

1950, ஏப்ரல் 2 ஞாயிற்றுக்கிழற , ெந்ைிர கிரகைத்ைின் நாள் என் ைால், 

கும் வ ளாவின்  ற்பைாரு ெிைப்பு நாளாக அனுஷ்டிக்கப் ட்டது.  ல்வவறு 
ஆெிர ங்கள்  ற்றும் உறைவிடங்களிலிருந்து ொது, ெந்நியாெிகள், துைவிகள், 

 காத் ாக்கள்  ந்ைிரங்கறள உச்ெரித்தும், கீர்த்ைறனகள்  ாடியும் கங்றக நைியில் 
நீராட ஊர்வல ாகச் பென்ைனர். ெில துைவிகள் யாறனகளின்  ீவைைி 
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நைிக்கறரக்குச் பென்ைனர். அன்று,  ா ா, ைனது குடிலில் ஹரித்வாரிலிருந்து 
ற தூல் எடுத்து வந்ை கங்றக நீரில் நீராடினார்.  

எைிர் ாராை விை ாக அஹ ைா ாத்றைச் வெர்ந்ை ைிரு. வ த்ைா என் வர் 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வ ாத்ைிசூர் வந்ைார்.  

 ைரிெனத்ைிற்குத் ைறட குைித்து அவருக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது, ஆனால், 

 ா ாறவ ெந்ைிக்க வவண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்ைியைன் வ ரில்,  ா ா ைனது 
குடிறெயிலிருந்து பவளிவய வந்து, அந்ை ந ரின் கால்களில் ைறலறய றவத்து 
வைங்கினார். இைனால், அன்று  ா ா பைாடர்புகளுக்காக பவளிவய 
பெல்லவில்றல என்ைாலும், அவர் ைிரு.வ த்ைாவின் ைரிெனத்றைப் ப ை 
வநர்ந்ைது. 

ஏப்ரல் 3ஆம் வைைி அைிகாறல 3:00  ைியளவில், எரச், ப ண்டு, ற தூல், 

குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன்  ா ா, வ ாத்ைிசூரிலிருந்து ஹரித்வாருக்கு 
நறடப் யை ாகச் பென்ைார். அன்று  ா ா, நீல்தாரா  குைியில், துைவிகறளயும் 
ொதுக்கறளயும் பைாடர்ந்து  ைிபனாரு  ைி வநரம் பைாடர்பு பகாண்டைில் 
அன்றைய எண்ைிக்றக  ட்டும் 2,965ஐ எட்டியது. 

இந்ைத் பைாடர்புகறள வ ற்பகாள்ள,  ா ா வைாழர்களுடன் சு ார் 20 
ற ல்கள் கங்றகயின் இருபுைமும் நடந்து பென்ைார்; முடிப் ைற்குள், அவர் 
 ிகவும் வொர்வாக இருந்ைைால், அவரால் நிற்கக் கூட முடியவில்றல. வைாழர்கள் 
 ா ாறவ அறழத்துச் பெல்ல வ ருந்து அல்லது வவறு வாகனத்றைத் வைட 
முயன்ைனர், ஆனால் வாகனம் எதுவும் கிறடக்காைைால், அவர்கள் வ ாத்ைிசூருக்கு 
வொர்வுடன் ைிரும் ிச் பெல்ல வவண்டியைாயிற்று. வழியில்  ா ா, “உ ல் 
முழுவதும் வலிக்கிைது” என்று புலம் ினார். 

உடல் வொர்வாக இருந்ைாலும்,  றுநாள், 1950, ஏப்ரல் 4, பெவ்வாய்கிழற  
காறல,  ா ா, நான்கு வைாழர்கறளயும் பலவாலா  குைிக்கு அறழத்துச் பென்ைார்; 

அங்கு அவர் ெ ீ த்ைில் இைர இடங்களிலிருந்து வந்ை 338 புனிை  னிைர்கறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  லவாலாவில் வ ற்பகாண்ட பைாடர்புகளுடன் ப ாத்ை 
எண்ைிக்றக 10,000ஐ எட்டியது. ப ண்டு இறை,  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, 

 ா ா, ைிருப்ைியும்  கிழ்ச்ெியும் அறடந்ைைாகக் கூைினார். 
10,000 ‘புனிை  னிைர்களில்’ ஒரு ெிலவர உண்ற யான துைவிகள் அல்லது 

வ ல்நிறல ஆன் ாக்கள் என்று  ா ாவுடன் இருந்ை நான்கு வைாழர்களால் 
உைரமுடிந்ைது. "இந்ைியா முழுவைிலு ிருந்து கும் வ ளாவில் கலந்து பகாள்ள 
வந்ை அந்ை ொதுக்களும், யாத்ரீகர்களும், உண்ற யில் கடவுளின் ைரிெனம் 
பெய்ைார்கள், அவர்கள்  த்ைியில் யார் இருக்கிைார் என்று ெிலருக்குத் பைரியும். 
கடவுவள  க்ைரின் உருவில், ஆயிரக்கைக்கான  க்ைர்களின்  ாைங்களில் ைறல 
வைங்கினார். ஆனால், அவர்கள் இந்ை ‘உண்ற யின் உருவான  க்ைறர’ 
அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளவில்றல. 
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 ா ா வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ியதும், வைாழர்களுடன் ை து எளிய ொைம் 
 ற்றும்  ருப்ற  உண்டு, ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுத்ை  ின்பு, அவர்  ீண்டும் 
புைப் டுவைற்காகப் ப ாட்டலங்கறளக் கட்டத் பைாடங்கினார். அன்று இரவு, 

"கும்படெளாவில் எனது பணி நிகைவக ந்தது. நான் நாகள ொஞ்ஜ்ரி 
ொஃபிக்குப் புைப்படுகிடைன். நீங்கள் அகனவரும் 7ஆம் நாள் அகனத்து 
மபாருட்களு ன் வாருங்கள், மபண்டுவும் முரளியும் காகள வண்டியில் 
பின்மதா ர்வார்கள்" என்று அைிவித்ைார்.  ா ா, இன்னும் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இப்வ ாது ெளி  ற்றும் இரு லால் அவைிப் ட்டார். அன்று இரவு 
அவவர ைனது ப ாருட்கறளக் கட்டிக்பகாண்டு புைப் ட ஆயத்ை ானார். 

 ா ா ஏப்ரல் 5 அன்று ப ண்டுவுடன் வ ாத்ைிசூரிலிருந்து  ாஞ்ஜ்ரி 
 ாஃ ிக்குப் புைப் ட்டார். 

 ா ாறவ வரவவற்க விஷ்ணு ஹர்ரவாலா ரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
வந்ைிருந்ைார்.  ா ா, விஷ்ணு இருவறரயும் ஒரு வடாங்காவில் அனுப் ிவிட்டு, 

ப ண்டு வ ாத்ைிசூருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி, எரச், 

ற தூல், குஸ்ைாஜி, அவலா ா, ெத்ய ால் ஆகிவயார் இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். இத்து ன் கும்படெளா பணி முடிவுக்கு 
வந்தது. 

 ா ா,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு ைிரும் ியவ ாது, அவருக்குக் கடுற யான 
இரு ல், 100° காய்ச்ெல், கண்களில் கனம், வயிற்ைில் வலி  ற்றும் கடுற யான 
முதுகுவலி - டாக்டர் நீலு  ா ாவின் நிறலறய  ின்வரு ாறு விவரித்ைார்: 

 ா ா வந்து எங்கள் குடிறெக்குள் நுறழந்ைதும், அவரது உடலில் நரம்பு 
வொர்வு  ற்றும்  லவனீத்றை நான் உடனடியாக உைர்ந்வைன். அவர் அைிக 
உறழப் ால் அைீை வொர்வுடன் காைப் ட்டார்; நடக்கும்வ ாது, கால்கறள 
இழுப் து வ ாலத் வைான்ைியது. அவர் எனது  டுக்றகயில் அ ர்ந்து,  ின்பு, 

காக்கா, விஷ்ணு, றகக்வகா ாத் ஆகிவயாரின் உடல்நலம்  ற்ைி விொரித்ை 
அவ்வவறளயில் அவருக்கு அடிக்கடி இரு ல் வந்ைது. உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைவ ாைிலும் முகம் ப ாலிவவாடு, கண்கள்  ளிச்ெிடும் 
வறகயில் பைன் ட்டது. அவரது முகம்  ிகவும் அழகாக,  ிர ிக்கத்ைக்க 
விைத்ைில் இருந்ைது, எங்கள் கண்கள் வவறு எறையும்  ார்க்க  றுத்ைன. எங்கள் 
இையங்களில் பவளிப் ட்ட பவவ்வவறு உைர்ச்ெிகளும், உைர்வுகளும் முழு 
சூழறலயும் அைிர்வுைச் பெய்ைது. 

 ா ா, அவரது உடல் வலி,  லவனீம்  ற்ைி புகார் கூைினார். மூன்று 
 ருத்துவர்கள் நீலு, டான், வகாபஹர் ஆகிவயார் வழங்கிய ெிகிச்றெ  ா ாவின் 
 லவனீத்றை ஓரளவு ைைித்ைாலும் உடல்வலி நீடித்ைது. ஞாயிற்றுக்கிழற , 1950, 

ஏப்ரல் 9 அன்று, ப ஹரா வலொன  ஸாஜ்  ற்றும் பவந்நீரில் நீராடவும் 
 ரிந்துறரத்ைறை பெய்ை  ின்பு,  ா ாவின் உடல் வலி குறைந்ைது. 



242 
 

காலம் விளக்கியது வ ால: "ப ஹர்  ா ாவின் அபெௌகரியம் அவரது 
கடின ான உடல் உறழப் ினால் விறளவது  ட்டு ல்ல, எந்ை ஒரு 
வறகயிலான வவறலயிலும் ஈடு டும்வ ாதும்,  ிைரின்  னப் டிவங்களின் 
சுற றயத் ைன்  ீது எடுத்துக் பகாண்டவை முக்கிய ான காரை ாக இருந்ைது. 
அவரது அன் ர்களுக்கும் ப ாது க்களுக்கும் வழங்கும் ைரிெனம் கூட அவரது 
உடல்நிறலறய வ ாெ ாக்கி, வவைறனறயயும் துன் த்றையும் ஏற் டுத்ைியது. 
அவைார புருஷரின் ைரிெனம் பவறு வன  க்கறள ெந்ைிப் து அல்ல - 
அவர்களின்  னப் டிவங்களின் சுற கறளத் ைன் ீது எடுத்துக் பகாள்வைாகும்.
 "இந்ைியாவில் ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்குத் ைரிெனம் வழங்கும் 
 கான்கள்,  காத் ாக்கள் என்று அறழக்கப் டு வர்கள்  லர் உள்ளனர். ஆனால் 
அவர்களின் ைரிெனத்ைால் விறளவது என்ன? இது வார்த்றைகளின் ைரிெனம் 
 ட்டுவ . உண்ற யான ைரிெனத்ைின் ப ாருள் என்னபவன்ைால், பைய்வகீ 
குருநாைரின் உைவிறய நாடி வரும் ஒவ்பவாருவரின் நல்ல, ைீய 
 னப் டிவங்களின் சுற றயத் ைன் ீது எடுத்துக்பகாள்கிைார். ஆயினும்,  ாய 
உலகில்  ானிடனின் வாழ்நாளில் குவிக்கப் ட்ட இந்ை  னப் டிவங்களான 
கழிவுகறளச் சுத்ைம் பெய்வைன் மூலம் அவவர துன் ப் ட வவண்டும்." 

1950ஆம் ஆண்டில்  ிரிய ான  ா ாவின் கும் வ ளா  ைிகறளயும், 

அைனால் விறளந்ை துன் த்றையும் வநரில்  ார்த்து, காலம் கண்ைரீில் 
மூழ்கியது. இருப் ினும், எைிர்கால ெந்ைைியினருக்காக, அவைார புருஷரின் 
கடுற யான அன் ின் உறழப்ற ப்  ைிவுபெய்வது ப ருற க்குரியது. "முழு 
உலகமும் அைியாை முறையில், ப ௌன ாகச் பெய்யப் ட்ட ப ஹர்  ா ாவின் 
இந்ைப்  ைி,  ிர ஞ்ெத்ைிற்கானது; இது பவறும் வாய்ப ாழியால்  ாடம் 
புகட்டுவது அல்ல. ஒவ்பவாரு இையத்றையும்  ின் ய ாக்குவைன் மூலம், 

விறரவில் ‘ஒளி’ நிச்ெய ாக இருறள விலக்கும்!" 

இைற்கிறடயில், ப ண்டு, முரளி இருவரும், ராஜா என்ை ஆங்கிவலய 
காறள இழுத்து வந்ை  ாட்டு வண்டிறய வ ாத்ைிசூருக்குக் பகாண்டு வந்ைனர். 
 ா ா, காறளறய ஒரு  ரா ரிப்பு அற ப் ிற்கு வழங்கி வளர்க்க விரும் ினார். 
அப்வ ாது வ ாத்ைிசூரில் இருந்ை கு ார், அருகில் இதுவ ான்ை ‘விலங்குகள் 
ராஜ்யம்’ என்ை ப யரில் நடத்ைி வரும்  காத் ா காந்ைியின் ஆங்கில ெீடர் 
 ீராவ னுக்கு வழங்க வவண்டும் என்று  ரிந்துறரத்ைார்.  ா ா அைற்கு ஒப்புைல் 
அளித்து,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும்பும் வழியில்  ீராவ னின் விலங்குகள் 
ராஜ்யத்ைில் நிறுத்து ாறு ப ண்டுவிடம் கூைினார். 

அைன் டி ப ண்டு வ ாத்ைிசூர் அருவக அற ந்ை  ீராவ னின் 
விலங்குகள் வளர்ப் கத்றைப்  ார்றவயிட்டார். இனப்ப ருக்க வநாக்கங்களுக்காக 
ஆங்கிவலய காறளகறளப்  யன் டுத்துவறை நிறுத்ைிவிட்டாலும், ராஜாறவ 
ஏற்றுக்பகாள்ள அவர் ையாராக இருந்ைார். ஏப்ரல் 10ஆம் நாள் ராஜாறவ 
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அறழத்துச் பெல்ல  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு எவறரவயனும் அனுப்பு ாறு ப ண்டு 
வகட்டுக் பகாண்டைற்கு, அவர் இைக்கம் பைரிவித்ைார்.  

ப ண்டு, முரளி இருவரும் 1950, ஏப்ரல் 9 அன்று  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைனர், ஆனால்  றுநாள்,  ீராவ னின் விலங்குகள் காப் கத்ைிலிருந்து 
எவரும் காறளக்காக வரவில்றல. ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா கு ாறர 
 ீராவ னிடம் அனுப் ியவ ாது, ராஜாறவ ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாது என்று அவர் 
விளக்கினார். நான்கு ப ண் வைாழர்கள் ப யரில் இருந்ை ராஜாறவ வவறு 
ஏவைனும் அற ப் ிற்கு வழங்கு ாறு கு ாரிடம் வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டது. கு ார், 

ஏப்ரல் 14ம் வைைி, வவறு ஒரு நிறுவனத்ைிற்கு அறை வழங்கினார், அைற்குப்  ிைகு 
 ாட்டு வண்டியும் விற்கப் ட்டது. 

 ா ா, ெக வைாழர்களுடன் ஒரு ெந்ைிப்ற  நிகழ்த்ை விரும் ி, ஏப்ரல் 11 
அன்று ெரியாக காறல 7:00  ைிக்கு அவர்களது குடியிருப்புக்கு வந்ைார். 
படஹ்ராடூனிலிருந்து டாக்டர் டான் அறழக்கப் ட்டார்.  ா ாறவச் சுற்ைித் 
வைாழர்கள் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்  ைற்ை ான சூழல் நிலவியது. 

கூட்டத்றைத் பைாடங்கும் வ ாது  ா ா  ிகவும் ைீவிர ான 
வைாற்ைத்துடன் காைப் ட்டார்: "மூன்ைாவது திட் த்தின் கீழ் இருந்த 
ஒவ்மவாருவரும் 100 ெதவிகிதம் நிபந்தகனககள நிகைடவற்ை 
முயற்ெிப்பதாக நான் உணர்கிடைன். என்னுக ய பகழய வாழ்க்ககப் 
பழக்கங்களில் 60 ெதவிகிதம் நல்லபடியாகப் டபாய்விட் தில் நான் 
உறுதியாக இருக்கிடைன்; ஆனால் அவற்ைில் 40 ெதவிகிதம் இன்னும் 
மதா ர்வகத நான் உணர்கிடைன். எனடவ, இயல்பாகடவ உங்களில் 
எவகரயும் அல்லது அகனவகரயும் என்னி ெிருந்து நீங்கள் டகட்காெடலா 
அல்லது தவைிகழக்காெடலா திருப்பி அனுப்ப - அல்லது டநரடியாக ஒன்று 
அல்லது இரண் ாம் திட் த்தில் ஏடதனும் ஒன்கை நீங்கள் 
ஏற்றுக்மகாள்ளுொறு ூடை முடியாது. 

"மூன்ைாவது திட் த்தின் நிபந்தகனககள நிகைடவற்றுவகதப் 
மபாறுத்தவகரயில், அகதச் ெரியாகப் புரிந்துமகாள்ளும் விஷயத்தில் 
உங்களுக்கும் எனக்கும் இக டய நிலவும் விரிெல் காரணொக, தற்டபாகதய 
சூழ்நிகலயில் மூன்ைாவது திட் த்கத மெயல்படுத்துவது ொத்தியெில்கல 
என்று டதான்றுகிைது. உதாரணொக, ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் கபதூலுக்கும் 
எனக்கும் இக டய டொத்திசூரில் ந ந்த ெம்பவம், நான் சுட்டிக்காட்  
முயற்ெிப்பகத மவளிச்ெெிட்டுக் காட்டும்." 

நடந்ை ெம் வத்றை விவரிக்கு ாறு  ா ா எரச்ெிடம் வகட்டுக்பகாண்டார்: 
ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் காறல,  ா ாவும் வைாழர்களும் வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக, 

அைிகாறல 3:00  ைியளவில் ைங்கள் குடிறெறய விட்டு பவளிவயைினர். வகக்கி 
வைொயும் உடனிருந்ைார். அன்றைய ைினம்  ா ாவின்  ைி ெில ஆெிர ங்கள் 
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 ற்றும் முகாம்கறள ற ய ாகக் பகாண்டது;  ா ா, ஆெிர ங்களுக்கு இைற்கு 
முன்னைாக விஜயம் பெய்ை வவறளயில், ப ரும் அளவில் ொதுக்கள் 
இல்லாைைால் வவண்டுப ன்வை முைலில் ைவிர்க்கப் ட்டது. ெந்ைிர 
கிரகைத்துக்கான வநரத்ைில், ஏப்ரல் 2ஆம் வைைிக்கு முன்னவர ொதுக்களின் 
கூட்டம் அங்கு நிரம் ிவழியும் என்று எைிர் ார்க்கப் ட்டது. இந்ை இடங்களுக்கு 
 ா ாறவ வழிநடத்தும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்ட ற தூல், அவறர முகாம் 
ஒன்றுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அங்கு இன்னும்  ல ொதுக்கள் ஒன்று ைிரளாை 
காரைத்ைால், ெிைிது வநரம் கழித்து வர எண்ைிய ற தூல்,  ா ாறவ வவறு 
 குைிக்குச் பெல்லும் டி வற்புறுத்ை முயற்ெித்ைார். ஆனால்  ா ா, அங்வகவய 
இருக்க விரும் ி, ற தூலிடம்,  றழய வாழ்க்றகயில் பெய்ைறைப் வ ால் 
அவெர ாக  ைிபுரியும் முறைறய அவர்  ின் ற்ைியைன் காரைத்றைக் 
வகட்டார். வ லும், அவர் இறைத் ைிரும் த் ைிரும் க் வகட்டுக் பகாண்டிருந்ைார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா காறலயிலிருந்வை வகலி பெய்து, துன்புறுத்துவைாக 
ப ண்டுவிடம் ற தூல் குைிப் ிட்டார். இறைக் வகட்ட  ா ா, ‘இது அவகரக் 
குகை ூடறுவதுடபால் ஆகாதா?’ என்று வகட்டைற்கு, ற தூல், 'அன்று 
காறலயில்  ா ா, எப் டித் ைனது  னநிறலறய இழந்ைார் என் றை 
ப ண்டுவுக்குத் பைரிவிக்க விரும் ிவனன்' என்று  ைிலளித்ைார். ‘கபதூலின் 
ூடற்று விெர்ெிப்பதுடபால் இல்கலயா?’ என்று  ா ா, எரச்ெிடம் வகட்டார். இது 
விஷயத்ைில் எரச்ெின் கருத்து என்னபவன்ைால், 'அவரது ெிந்ைறனயின் வ ாக்கில், 

ற தூல், ப ண்டுவிடம் ஓர் உண்ற றயச் பொல்லிக் பகாண்டிருந்ைார்; அறை 
வி ர்ெனம் என்று அறழக்கா ல், அன்று காறல  ா ாவின்  னநிறலறய 
பவளிப் டுத்தும் ஒரு ைகவல்' என்றுைான் எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும். 

எரச்ெின்  ைில்  ா ாறவ வ லும் வகா த்ைிற்குள்ளாக்கி, ப ாறுற றய 
இழக்கச் பெய்ைது. ப ண்டுவிடம்  ா ாறவப்  ற்ைி வி ர்ெித்ைைில், ற தூல் 
ைவைிறழத்ைார், ஆனால் அது  ா ாறவ எரிச்ெலறடயச் பெய்யவில்றல, அவர் 
முற்ைிலும் வருத்ை றடந்ைவைாடு, அவரது  னநிறலயும்  ாைிக்கப் ட்டது, 

ஏபனனில் ‘புது வாழ்வின் இந்தக் கட் த்தில் ூட , மூன்ைாவது திட் த்தின் 
அகனத்து நிபந்தகனககளயும் டதாழர்கள் இன்னும் முழுகெயாகப் புரிந்து 
மகாள்ளவில்கல’ என்று அவர் ஏ ாற்ை றடந்ைார். 

‘டதாழர்கள், கபதூலின் கருத்துக்ககள மவறும் தகவலாக ெட்டுடெ 
எடுத்துக் மகாண் ால், இதற்கு முன்பு, பாபாகவ விெர்ெித்ததாக, ஏன் கனி, 
ஆதி, நீலு,  ான் ஆகிடயாகரக் குற்ைம் ொட்டினார்கள்?’ என்று  ா ா வ லும் 
வகள்வி எழுப் ினார். இந்ை சூழ்நிறலயானது புரிந்துபகாள்வைில் ஏற் ட்ட 
வவறு ாடாக எடுத்துக் பகாள்ளப் ட்டது, வ லும்  ா ா ைனது  றழய வாழ்க்றகப் 
 ழக்கங்களிலிருந்து முற்ைிலும் விடு ட விரும் ியைால் அவரால் இறைப் 
ப ாறுத்துக்பகாள்ள முடியவில்றல. 
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இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா அத்ைறகய நடத்றை  ற்றும் அணுகுமுறைகறளக் 
கடுற யாக பவறுத்ைார், ஏபனனில், அறவ, அவரால் றகவிடப் ட்ட  றழய 
வாழ்க்றகறய அவருக்கு நிறனவூட்டின. அவர் ைவைிறழத்ைிருக்கலாம், அவை 
வவறளயில் வைாழர்கள் பெய்ைது ெரியாக இருக்கலாம், ஆனால் கருத்து 
டவறுபாடு எப்டபாதும் ஒரு டொதல் ெற்றும் அவருக ய அதிருப்திக்குக் 
காரணொக இருக்கும் என்று அவர் கூைினார். வ லும் அவர் உைர்ச்ெிவெப் டும் 
வவறளயில், அறைக் குைித்து அற ைியாக இருப் து அவரது உறுைிப ாழிறய 
ெ ரெம் பெய்வது வ ாலாகும், அல்லது அவர் வகா த்ைின் உைர்வுகறள 
பவளிப் டுத்துவது புது வாழ்வு நி ந்ைறனகவளாடு இைங்கிச் பெல்லாைது 
வ ாலாகிவிடும். 

முடிவில், மூன்ைாவது ைிட்டத்றைக் கறலப் றைத் ைவிர, வவறு 
வழியில்றல என்று  ா ா முடிபவடுத்ைைால், ைினெரி உத்ைரவுகளில் அவரது 
குறுக்கீடு இராது. மூன்ைாவது ைிட்டத்ைின் கீழ் இருப் வர்கள் 100 ெைவைீம் 
முயற்ெி பெய்யலாம்; இருந்தும், ஒருபுைம்  ா ாவிற்கும்,  றுபுைம் 
வைாழர்களுக்கும் இறடவய பைளிவாகப் புரிந்துபகாள்வைில் வவறு ாடு 
இருப் ைால்,  ா ா, அவரது வைாழர்களுக்காக ெ ரெம் பெய்து பகாள்ளும் அல்லது 
எரிச்ெலறடயச் பெய்யும் அல்லது வருந்ைறவக்கும் அ ாயம் எப்வ ாதும் 
இருக்கும். 

வ லும், மூன்ைாவது ைிட்டத்ைின் கீழ், ஒரு  ாைத்ைிற்கு முன்பு,  ார்ச் 1 
அன்று வைாழர்களுக்கு வழங்கப் ட்ட விளக்கத்ைின் அடிப் றடயில், ற தூல் 
அவறர வி ர்ெித்ைாலும், அவரிடம் வகா  றடந்ைாலும்  ா ா, ற தூறலக் 
வகள்வி வகட்டிருக்கவவா அல்லது ைிருத்ைவவா கூடாது. இறுைியில், அவரது 
உறுைிப ாழி 100 ெைவைீம்  ாதுகாக்கப் ட வவண்டு ாயின், மூன்ைாவது 
ைிட்டத்றைத் பைாடர முடியாது எனத் வைான்ைியது. எனவவ,  ா ா ைிட்டத்றைக் 
கறலக்கா ல் நிறுத்ை முடிவு பெய்ைார். எைிர்காலத்ைில் மூன்ைாவது ைிட்டத்ைின் 
கீழ் ( றழய  ற்றும் புது வாழ்வுக்கு பவளிவய) புது வாழ்வில் எவறரவயனும் 
அறழத்துச் பெல்ல விரும் ினால், அவர் அவ்வாறு பெய்யலாம் என்று 
பைளிவு டுத்ைினார். 

எரச் இந்ை நிகழ்வுகறள கூைி முடித்ைதும்,  ா ா கூைினார்: 
உங்கள் தரப்பில் ஏடதனும் தவகை நான் கண் ால் - உங்கள் 

பார்கவயில் அது தவைில்லாெல் இருக்கலாம் - நான் அகதக் 
கண்டுமகாள்ளாெல் அலட்ெியொக இருக்க டவண்டும், இது எனது 
உறுதிமொழிக்கு எதிரானது அல்லது நான் உங்ககளத் திருப்பி அனுப்புவது 
என்பது இருெ ங்கு தவைாகும், ஏமனன்ைால் நான் இன்னும் எனது பகழய 
வாழ்க்ககப் பழக்கத்கத 100 ெதவதீம் ககவி வில்கல. ஆககயால், 1950, 

ொர்ச் 1ஆம் டததி வகர, தவறுககளத் திருத்திக் மகாள்வதில் ஒரு நடுநிகலப் 
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டபாக்ககக் கக ப்பிடிக்க டவண்டியிருந்தது. இது என்கன எரிச்ெலக யச் 
மெய்தது, டெலும் எனது உறுதிமொழிகய ஆபத்தில் தள்ளியது. 

எனது டதாழர்கள் அகனவரும் என்கன விட்டுச் மென்ைாலும், எனது 
உறுதிமொழிகய நான் உறுதியாகக் கக ப்பிடிப்டபன்.  

 எனடவ, டெ 1 முதல் உங்களில் எவரும் மூன்ைாவது திட் த்தின் கீழ் 
இருக்க டவண் ாம் என்று இன்று நான் உறுதியாக முடிவு மெய்துள்டளன். 
மூன்ைாவது திட் த்தின் கீழ், புது வாழ்வின் மூன்று கட் ங்ககளச் 
மெயல்படுத்த நான் தனியாக இருப்டபன். 

உங்கள் அகனவகரயும் (மூன்ைாவது  ற்றும் ஒன்று- ி ைிட்டங்களின் 
கீழ் வரும் வைாழர்கறள) ஒரு புதிய திட் த்தில் இகணயுொறு நான் 
கட் களயிடுகிடைன், இது உங்கள் வாழ்வாதாரத்கத ஈட்  உதவும், டெலும் 
எனதருகில் ஒடர குழுவில் இருக்க உங்ககள அனுெதிக்கும். இந்தப் புதிய 
திட் த்கதத் மதா ங்குவதற்கும், பராெரிப்புக்காக வணிகத்கதத் 
மதா ங்குவதற்குொன மூலதனத்கத இந்தக் குழுவுக்குக் க னாக 
வழங்குடவன். இந்தப் புதிய திட் ம், தற்காலிகொகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்  குழு 
‘பி’யின் திட் ம் ெற்றும் ரூ 16,000 க கன எனக்குத் திருப்பிச் மெலுத்தும் 
டபாது முதலாவதான திட் ம் ‘ஒன்று-பி’ அெலில் வரும். 

இந்தப் புதிய திட் த்கத மவற்ைியக யச் மெய்ய, வழிகாட்டுதல் 
ெற்றும் உள்ளாற்ைல் வடிவில் எனது உதவி முடிந்தவகர வழங்கப்படும். 
அகனவருக்கும் வணிகம், வாழ இ ம் ெற்றும் இந்தப் புதிய திட் த்தில் ெில 
டதாழர்களுக்கு டவகலகள் ஆகியவற்கை அக யப்மபறுவதில், 

டதகவப்பட் ால், நான் உதவுடவன். 

 றழக்காலத்ைில்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் ைங்குவது நறடமுறைக்கு 
ொத்ைிய ற்ைது என்றும், அைனால், படல்லிக்கு  ாைத் ைிட்ட ிட்டிருப் ைாகவும் 
 ா ா,  ின்பு வைாழர்களுக்கு விளக்கினார். இந்ை வநாக்கத்ைிற்காக, அவர்  ின்வரும் 
அைிவுறுத்ைல்களுடன் வகக்கி வைொறய படல்லிக்கு அனுப் ி றவத்ைார்: 

கிஷன் ஸிங், ஹர்ெவீன் (லால்), (வாஸ் டதவ்) மகய்ன், டதாடி ஸிங் 
ஆகிடயாகர அகழத்து, பாபாவுக்கு ம ல்லியில் ஓர் இருப்பி ம் டதகவ, 

அகதக் கண்டுமகாள்ள அவர்கள் உங்களுக்கு உதவ டவண்டும் என்று 
அவர்களி ம் ூடறுங்கள். ஆனால் அவ்வாறு மெய்யும் டவகளயில், 

பாபாவுக்குச் மெய்யும் டெகவகய ஒரு குருநாதருக்குச் மெய்வதான எண்ணம் 
அவர்களுக்கு இருக்கக் ூட ாது, ொைாக தம்கெ டநெிக்கும் ஒருவருக்கு 
உதவுவதான எண்ணத்தில் ெட்டுடெ இருக்க டவண்டும்; அவர் காட்டும் 
அன்பிற்குப் பிரதிபலனாக, ஒருவிதொன உதவி வழங்கப்படுகிைது என்று 
கருதடவண்டும். டெலும், பங்களாக்ககளக் கண்டுபிடிப்பதில் டகக்கிக்கு 
உதவும் டவகளயில், அவர்கள் பாபாகவப் பார்க்கடவா, அவகரத் மதா ர்பு 
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மகாள்ளடவா அல்லது அவரு ன் கடிதப் பரிொற்ைம் மெய்யடவா எந்த 
வாய்ப்பும் கிக க்கும் என்று எதிர்பார்க்கக்ூட ாது. 

அவர்களில் எவடரனும் ஒருவர் டதர்ந்மதடுக்கப்பட்  பங்களாவின் 
உரிகெயாளராக இருந்தால், பாபா நியாயொன வா கககய வழங்குவார், 

அகத உரிகெயாளர் ஏற்றுக்மகாள்ள டவண்டும், இதனால் இந்தப் புது 
வாழ்வில், பாபா ெீது எந்தவிதொன நிதிச் சுகெயும் ஏற்ப  வாய்ப்பில்கல. 
ம ல்லியில் பங்களாக்ககளக் கண்டுமகாள்ளும் இந்தப் பணி முடிந்தவு ன், 

பாபாவின் உத்தரவின்ைி, பாபாவுக்கு உதவி மெய்வதில் தங்ககள ஈடுபடுத்திக் 
மகாள்ளக் ூட ாது. 

சுருக்கொகச் மொன்னால், பாபாகவப் பார்க்கடவா, அவரு ன் 
மதா ர்பு மகாள்ளடவா, அவர் ம ல்லியில் வெிக்கும் டபாது கடிதப் 
பரிொற்ைத்தில் ஈடுப டவா அனுெதியில்கல. இருப்பினும், அவரு ன் 
தங்கியிருக்கும் டதாழர்ககளப் பார்க்க அல்லது மதா ர்புமகாள்ள முடியும். 

 ா ா முன்ப ாழிந்ைறைக் வகட்ட ின்பு, மூன்ைாவது ைிட்டத்ைின் 
அறனத்து வைாழர்களும், டான், காக்கா, குஸ்ைாஜி மூவருடன் இறைந்து, 

 ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிந்து, புைிய ைிட்டத்ைில் இறைய ஒப்புக்பகாண்டனர். ‘நீலு 
ைன்னுடன்  ருத்துவராக இறைந்து, ப ண்டு, முரளி இருவரும் அவர்களுக்கு 
உைவியாளர்களாகப்  ைிபுரிந்ைால், படல்லியில் ஒரு ப ரிய  ருத்துவ 
 றனறய நிறுவுவைன் மூலம், வைாழர்கறளப்  ரா ரிக்க வாய்ப்பு கிறடக்கும்’ 
என்று டாக்டர் டான்  ரிந்துறரத்ைார்.  ா ா இந்ை வயாெறனறய விரும்புவைாகத் 
வைான்ைியது; இது வ ான்ை ஒரு  ருத்துவ  றனறய நிறுவுவைற்கு, 

வைாழர்களிடம் வ ாது ான நிைி இருக்கும் வறர டானின் வயாெறன ெிைிது 
காலம் அப் டிவய இருக்கட்டும்; இது, ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவருக்கும் 
வாழ்வாைார ாக இருக்கும் என்று கூைினார். 

வைாழர்களுடான கூட்டம் முடிவறடயும் ைருவாயில்,  ா ா, முரளி காவள 
 க்கம் ைிரும் ி, அறனவரின் முன்னிறலயில், புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகளுக்கு 
இைங்க, நிறலயான,  ிகச் ெிைப் ான,  ிைருக்கு எடுத்துக்காட்டாக 
அற யக்கூடிய விைத்ைில் இருந்ை அவரது நடத்றைறயப் ப ரிதும்  ாராட்டினார். 
இதுகாறும் எதிர்மகாண்  அகனத்து ஏற்ை தாழ்வுகளிலும் முரளி ெட்டுடெ 
ெகிழ்ச்ெியு னும், முகெலர்ச்ெியு னும் இருந்ததாக  ா ா கூைினார்.  ா ா 
முரளியின் ைகுைிறய அங்கீகரிக்கும் விைத்ைில் றககறளக் கூப் ினார். அன்று 
காறல  ைிபனாரு  ைிக்கு கூட்டம் நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா புைப் ட்டுச் 
பென்ைார்.        

 புது வாழ்வு நி ந்ைறனகறள முரளி உண்ற யில் நிறைவவற்ைிவிட்டார் 
என்று ஆண் வைாழர்கள் ஒப்புக்பகாண்டனர். ஒருமுறை, அறனவரும் வ ருந்ைில் 
 யைம் பெய்து பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா வைாழர்கறளக் கீவழ இைங்கி, அடுத்ை 



248 
 

வ ருந்ைில் வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். அவர்கள் அவ்வாவை பெய்து, வ ருந்து 
நிறலயத்ைில் நின்றுபகாண்டிருந்ை வவறளயில், முரளி ைனது மூத்ை 
ெவகாைரிறயப்  ார்க்க வநர்ந்தும், புது வாழ்வு நி ந்ைறனகளுக்குக் கட்டுப் ட்டு, 

அவரிடம் வ ொ ல் முகத்றைத் ைிருப் ிக் பகாண்டு நடந்ைார். அடுத்ை நாள், 

அவருறடய ெவகாைரி கால ானைாக அவருக்கு ஒரு பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது; 

அப்வ ாதும் அவர்  கிழ்ச்ெியான முகத் வைாற்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார். 
புது வாழ்வு நி ந்ைறனகளின் டி,  ா ாவின் கட்டறளகளுக்குக் 

கீழ்ப் டிவைில் விழிப்புடனும் எச்ெரிக்றகயுடனும் இருந்து, அவற்றை 
முழுற யாக நிறைவவற்றுவைற்கு எரச் ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் 
பெய்து பகாண்டிருந்ைார். ஆனால், அன்ைாட வடீ்டு விவகாரங்கறள நிர்வகிப் ைில் 
ைவிர்க்க முடியாை ெில அெம் ாவிைங்கள் நிகழாை நாவளயில்றல; வ லும் 
 ா ாவின் கடுற யான வி ர்ெனங்களுக்கும், ஏைாவது ஒரு காரைத்ைிற்கான 
கண்டனங்களுக்கும் எரச் ஆளாக வவண்டிய சூழ்நிறல. 

எரச் எப்ப ாழுதும் ைனது ைவறுகறள அற ைியாக ஏற்றுக்பகாள்வது 
வழக்கம், அைனால் ஒரு நாள்  ா ா அவறர  ிரட்டினார், "உங்கள் தவறு என்று 
ூடைி, இயந்திரத்தனொக ென்னிப்புக் டகாருவகத நிறுத்தாவிடில், நான் 
உங்கடளாடு எல்லாவற்கையும் தூக்கி எைிந்துவிடுடவன்!" எரச் ைனது பொந்ை 
ைவறுகறள ஒப்புக்பகாண்ட வ ாைிலும்,  ா ா இைனால் ெீற்ை றடந்ைார், எரச் 
 ீண்டும் குற்ைம் ொட்டப் ட்டார். அவர் ஒன்றைச் பெய்ைாலும் குற்ைம், இல்றல 
என்ைாலும் குற்ைம்! ைப் ிக்க வழிவய இல்லாை சூழ்நிறல. இந்ை ஆன் ீக 
 ாறையில், குருநாைருக்கு விவெஷ அன்பு உள்ளவர்களின் ைறல  ீது ஒரு வாள் 
பைாங்கிக் பகாண்டிருக்கும். ஆன் ீக  ாறைறய  ிைிப் து ஒரு குன்ைின் குறுகிய 
விளிம் ில் நடப் து வ ான்ைது, இந்ை உைர்வின் உண்ற  நிறலறய 
அனு வத்ைால்  ட்டுவ  அைிய முடியும்! 

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி  ற்றும் வ ாத்ைிசூரில் குளிர் கடுற யாக இருந்ைது. 
ெரியான உறடகளும் உைவும் இல்லாைைால், ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை  ருப்பு 
 ற்றும் ெப் ாத்ைிகறள  ட்டுவ  உண்டு வந்ைைால், ஆண், ப ண் வைாழர்களின் 
உடல்நிறல  டிப் டியாக வ ாெ றடந்ைது. அறனத்து விை ான வநாய்களும் 
அவர்கறளத் ைாக்கத் பைாடங்கின. ப ண்டு, நுறரயரீல்  ாைிப் ால் 
மூச்சுத்ைிைைல்  ற்றும்  ார்பு வலியால் அவைிப் ட்டார். எரச்ெிற்கு இடுப்பு 
வலியுடன் பநடு நாறளய கால் சுளுக்குத் பைாந்ைரவு ைந்ைது; முரளியின் 
உறடந்ை  ைிக்கட்டு, கடின உறழப் ால் வ லும் வலுவிழந்ைது; விஷ்ணு 
முழங்கால் முடக்குவாைத்ைால் ெிர ப் ட்டார். நீலு, ைண்ைரீ் சு ந்து பெல்லும் 
காரைத்ைால் அடி முதுகு நரம்பு வலி  ற்றும் இடது முழங்கால் மூட்டு 
 ிரச்ெிறனயால் அவைியுற்ைார்; அவலா ாவுக்கு காய்ச்ெலால் ஏற் டும் 
கடுற யான வொர்வு, கடின உறழப் ால் உடல்  லவனீ றடந்ைது; காக்காவுக்கு 
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இைய வநாய்; ற தூலின் உடல் முழுவதும் வலியுடன் வவைறனகள்; குஸ்ைாஜி, 
அவரது முதுற  காரை ாக  லவனீ ாக உைர்ந்ைார்;  ைி, இரு ல்  ற்றும் 
காய்ச்ெலால் மூச்சுக்குழாய் அழற்ெியால்  ாைிக்கப் ட்டார்; வ லும் இறளய ப ண் 
வைாழரான ப ஹருவும் வநாய்வாய்ப் ட்டிருந்ைார். இறவ அறனத்ைிற்கு 
 த்ைியிலும்  ா ா, வைாழர்கள்  கிழ்ச்ெியாகவும், முக  லர்ச்ெியாகவும் இருக்க 
வவண்டும் என்றும் எைிர் ார்க்கிைார்! 

ஒரு நாள்  ா ா (குைிப் ாக புனிை ஃ ிரான்ெிஸ் குைித்து) 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

ஏன் புனிதர்கள், புனிதர்களாக இருந்தனர்? ஏமனன்ைால், அவர்கள் 
ெகிழ்ச்ெியாக இருப்பது கடினம் எனும்டபாது ெகிழ்ச்ெியாகவும், 

மபாறுகெயாக இருப்பது கடினம் எனும்டபாது மபாறுகெயாகவும் இருந்தனர். 
டெலும், அவர்கள் அகெயாெல் இருக்க விரும்பியடபாது அவர்ககளத் 

தள்ளிவி வும், டபெ விரும்பியடபாது மெௌனொகவும், உ ன்ப ாெல் இருக்க 
விரும்பியடபாது இணக்கொகவும் இருந்தனர். அவ்வளவுதான். இது ெிகவும் 
எளிகெயானது ெற்றும் எப்டபாதும் இப்படிடய இருக்கக்ூடடியது! 

1950, ஏப்ரல் 13, கும் வ ளாவின்  ிக முக்கிய ான நாளாகும், 

அவ்வவறளயில் நூைாயிரக்கைக்கான பவவ்வவறு ொதுக்களும்  காத் ாக்களும் 
ஊர்வல ாக அைிவகுத்து வந்து, புனிை நீரில் நீராட கங்றக நைிக்குச் பென்ைனர். 
ஆண், ப ண் வைாழர்கள் இந்ைத் ைிருவிழாறவ இைற்கு முன்  ார்த்ைைில்றல. 
அன்று அறனவரும் ஹரித்வாரில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது. 
ஏப்ரல் 12, புைன்கிழற யன்று,  ா ா  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து ப ண் 
வைாழர்களான ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர்  ற்றும் நாஜா, கு ாரின் 
 றனவி சு த்ரா, ஃ ிரீனி நலவாலா ஆகிவயாருடன் காரில் புைப் ட்டார். சு த்ரா 
புைிைாக  ிைந்ை ைனது  கள் அம்ரித்றையும் அறழத்து வந்ைிருந்ைார், ஆனால் 
குழந்றையின் அழுறக  ா ாவுக்குத் பைாந்ைரவாக இருக்கும் என்று 
கவறலப் ட்டார். ஆச்ெரியம் என்னபவன்ைால், குழந்றை ஒருமுறை கூட 
அழவில்றல. எரச், கு ார்  ற்றும்  ஹந்ைின் வவறலக்கார ெிறுவன் ைிலீப் 
ஆகிவயார் ரயிலில் ஹரித்வாருக்குச் பென்ைனர்; அறனவரும் ஸன்ஸார்ெந்த் 
வகாஹலின்  ங்களாவில் ைங்கினர். 

இைர வைாழர்களும், வகக்கி நலவாலா, எல்ொ  ிஸ்ைிரி, புர்ஜர் ொச்ொ 
ஆகிவயார் அடுத்ை நாள் வந்ைதும்,  ா ா அவர்களிடம் கூைினார்: "டநற்று இரவு 
முழுவதும் எனக்கும் மபண் டதாழர்களுக்கும் தூக்கம் இல்கல, ஏமனன்ைால் 
இரவு முழுவதும் மவளியிலிருந்து இவ்வளவு மபரிய ஆரவாரத்து ன் ூடடிய 
ெத்தம் வந்து மகாண்டிருந்தது." 

இம்முறை  ா ா நீராடுவைற்காக, கங்றக நைியிலிருந்து ைண்ைறீர 
எடுத்துவர எரச் வைர்வு பெய்யப் ட்டார் (ஏப்ரல் 13ஆம் நாள்). நீராடிய  ின்னர் 
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எஞ்ெிய நீறர  ீண்டும் கங்றகயில் ஊற்று ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 
அறனத்து வைாழர்கறளயும் ஒரு வரிறெயில் நிற்கு ாறு அைிவுறுத்ைி,  ா ா 
டானிடம்  ின்வரும்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழியு ாறு கூைினார்:  

 புது வாழ்வு டதாழர்களாகிய நம் அகனவகரயும், மதரிந்டதா 
மதரியாெடலா, க வுளுக்கும் அல்லது ஒருவர் இன்மனாருவருக்கும் மெய்த 
தவறுககள ென்னிப்பாராக. 

டதாழர்கடள, எனக்குச் மெய்த தவறுக்காக நான் உங்ககள முழு 
ெனது ன் ென்னிக்கிடைன், டெலும் உங்கள் உணர்வுககள எவ்விதத்திலும் 
புண்படுத்தியிருந்தால் என்கனயும் ென்னிப்பீர்களாக. 

என் ொர்பாகவும் ெக டதாழர்களாகிய உங்கள் ொர்பாகவும், புது 
வாழ்வின் நிபந்தகனகள் உணர்வுபூர்வொகடவா அல்லது அைியாெடலா 
ெீைப்பட்டிருந்தால், எங்ககள ென்னிக்குொறு க வுளி ம் 
டகட்டுக்மகாள்கிடைன். என்கனப் மபாறுத்தவகர, எனது உறுதிமொழிகய 
இறுதிவகரக் கக ப்பிடிப்பதற்கும், புது வாழ்வின் அகனத்து 
நிபந்தகனககளயும் அவருக ய உதவியு ன் 100 ெதவதீம் 
நிகைடவற்றுவதற்கும் டதகவயான ெக்திகயத் தருொறு க வுளி ம் 
டகட்டுக்மகாள்கிடைன். 

டாக்டர் டான்  ிரார்த்ைறனறய முடித்ைதும்,  ா ா ஒவ்பவாருவரின் 
 ாைங்கறளயும் பைாட்டார். காலம்  ைிவு பெய்ைது வ ால, " ிரிய ானவரின் 
முகம்  ிரகாெ ாக இருந்ைது, அவரது கண்கள் ஒளிர்ந்ைன. உலகிற்கு வழிகாட்டும் 
விைத்ைில் அவர் புது வாழ்றவ அர்ப் ைம் பெய்துபகாண்டிருந்ைார். அவ்வாறு 
பெய்வைன் மூலம்,  னிைகுலம் நிகழ்கால வாழ்றவக் கடந்து பென்று, முடிவு 
எனும் ற யத்றை அறடவது, ஒரு புைிய ஆரம் த்றைக் குைிக்கும்; அந்ைக் 
கட்டத்ைில், ஆரம் மும் முடிவும் ஒன்ைிறைந்து பைாடக்க ற்ைைாகவும் 
முடிவற்ைைாகவும்  ாறும்! 

"புது வாழ்வு என் து  னிைகுலத்ைிற்கு அவைார புருஷர் வழங்கும் 
 ிகப்ப ரிய வரப் ிரொைம், இந்ை வாழ்க்றகறய வாழ்வைன் மூலம் இறை 
நாட்டம்  ிக்கவர் அறடய முடியாைறை அறடகிைார். இந்ைப் புது வாழ்வு 
எப்வ ாதும் புைியைாகவவ இருக்கும்; ஆன் ீக  ாறையில்  யைிப் வர்களுக்கு இது 
இறுைி இலக்கிற்கான வழியாக அற யும்." 

இந்ை வநரத்ைில்  ா ாவின் ைரிெனம் ைறடபெய்யப் ட்டது, ஆனால் 
ஹ ிர்பூரின் வகஷவ் நிகம் அைற்காக ஏங்கினார்.  ா ா கும் வ ளாவில் கலந்து 
பகாள்ள இருக்கிைார் என் றை வகஷவ் அைிந்ைிருந்ைார். அவர்  ா ாவின் 
கட்டறளக்கு எைிராகச் பெல்ல விரும் வில்றல, ஆயினும் கூட, அவர் 
 ா ாைாஸுடன் ஹரித்வாருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; அவர்  ிரிய ான 
குருநாைறர ஒரு கைவ னும்  ார்க்க வவண்டும் என்று நிறனத்ைார். டான் 
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 ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது, வகஷவ் அருகாற யில் 
கங்றக நைியில் நீராடிக் பகாண்டிருந்ைவர், ைிடீபரன வகாஹலின்  ங்களாறவத் 
ைற்பெயலாகத் ைிரும் ிப்  ார்த்ைார். 

 ிரார்த்ைறனறய நிறைவுபெய்து,  ா ா ஒவ்பவாருவரின் கால்கறளத் 
பைாட்டு முடிந்ைதும், ைிடீபரன கங்றகறய வநாக்கியிருந்ை  ால்கனிக்குத் 
வைாழர்கறள அறழத்துச் பென்ைார். அவை வநரத்ைில், வகஷவ் வ வல  ார்க்கவவ, 

வ கங்கறள விலக்கிக்பகாண்டு  ின்னாலிருந்து சூரியன் வைான்றுவறைப் வ ால் 
ஓர் அழகிய முகத்றைக் காைவநர்ந்ைது! 

வகஷவ்,  ா ாறவப்  ார்த்ைார்.  ா ா ஏன் ைிடீபரன ப ாட்றட  ாடிக்குச் 
பென்ைார் என்று எவருக்கும் புரியவில்றல. ஒருவவறள கங்றகயில் ெங்க ிக்கும் 
 னிைக் கடறலச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புவைாக அவர்கள் நிறனத்ைார்கள். அந்ை 
வநரத்ைில் வகஷவ் நிகம் கங்றக நீரில் நீராடியது  ட்டு ின்ைி  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைின் ஆனந்ை பவள்ளத்றை அருந்ைிக்பகாண்டிருந்ைார் என் து 
அவர்களுக்குத் பைரியாது. 

ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ா ஆண் வைாழர்கறள பவளிவய பென்று 
ஊர்வலங்கறளப்  ார்த்துவிட்டு,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும்பும் டி கூைினார். 
 னிை பவள்ளத்ைில் எவரும் பைாறலந்து வ ாகாை டி ஒருவருக்பகாருவர் 
அருகிவலவய இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா  றுநாள் ப ண் 
வைாழர்களுடன்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும் விருந்ைார். 

அன்றைய ைினம் ஹரித்வாரில் ஏைக்குறைய 15 லட்ெம்  க்ைர்கள் 
கூடியிருந்ைனர். யாறனகளின்  ீது ெவாரி பெய்யும்  ிரைான ொதுக்கள் அல்லது 
 காத் ாக்களுடன் கூடிய ைிரளான  னிைகுலத்றைத் ைவிர, பவப் ம்  ற்றும் தூெி 
வ கங்களில் வவறு எதுவும் கண்ணுக்குத் பைன் டவில்றல. வர்ைம் பூெப் ட்ட 
நிர்வாை ொதுக்களின் ஊர்வலம் பைாடங்கியது, ஆனால் அவ்வளவு 
பவைித்ைன ான பநரிெலில், வைாழர்கள் விறரந்து ரயில் நிறலயத்றை வநாக்கி 
நடந்ைனர் - அங்கு  ா ா, ப ண் வைாழர்களுடன் காத்ைிருப் றைக் கண்டு அவர்கள் 
அைிர்ச்ெியறடந்ைனர். அவரும் ப ண் வைாழர்களும் ைங்கள்  ங்களாவிலிருந்து 
ஊர்வலங்கறளச் ெரியாகப்  ார்க்க முடியாைைால் அறனவரும் ைிரும் ி வர 
முடிவு பெய்ைைாக  ா ா விளக்கினார். 

ஸன்ஸார்ெந்தும் அவரது ெவகாைரரும் ஊர்வலங்கறளப்  ார்றவயிட 
அறழத்துச் பெல்வைாக உறுைியளித்ைனர், ஆனால் அவர்களின் வாக்குறுைிறயக் 
காப் ாற்ைத் ைவைியது  ா ாறவப் ப ரிதும் அைிருப்ைிக்குள்ளாக்கியது. 
இருப் ினும், ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா ஸன்ஸார்ெந்த் 
 ற்றும் அவரது ெவகாைரரின் கால்கறளத் பைாட்டு, வருத்ைப் ட்டைற்காக 
 ன்னிப்புக் வகாரினார். ரயிலில் கூட்டம் அைிக ாக இருந்ைாலும் அவர்கள் 
படஹ்ராடூறன வந்ைறடந்து நள்ளிரவில்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு வந்ைனர். 
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இைற்கிறடயில், அடுத்ை நாள் ஹரித்வாரில், பரடெஷ்வரி தயாள் நிகம் 
(புக்கார்), அவரது ைாய்  ா ா, பவானி பிரொத் நிகம்  ற்றும் ராய்ஸாடஹப் 
ராெஷங்கர் ஆகிவயாருக்கு ஒரு விெித்ைிர ான அனு வம் ஏற் ட்டது. 
ஹ ீர்பூரிலிருந்து கும் வ ளாவுக்கு வந்ைிருந்ை அவர்கள்,  ா ா ைங்கியிருக்கும் 
இடத்றை பைரிந்துபகாண்டு, அந்ை  ங்களாவுக்குச் பென்ைனர். தூரத்ைிலிருந்து 
 ா ா வடீ்டின் வ ல் ைளத்ைில் நடந்து பெல்வறைக் காைமுடிந்ைது. ஆனால் 
அவர்கள் அறை பநருங்கியவ ாது அங்கு அவர் இல்றல! விொரித்ை வவறளயில், 

அைற்கு முந்றைய நாள்  ா ா அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைைாகத் ைகவல் 
கிறடத்ைது. அவர்களால் இறை ஏற்றுக்பகாள்ள முடியவில்றல, ஏபனன்ைால் 
அவர்கள்  ா ாறவ, ெிைிது வநரத்ைிற்கு முன்பு  ார்த்ைைாக நம் ினர். அவர்கள் 
வடீ்றடச் சுற்ைி அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர், கறடெியில், ைிறகத்துப்வ ாய்,  ா ா 
இல்றல என நம் ினர். 

31 வயைான  ரவ ஷ்வரி நிகம் ஒரு இந்ைிய கம்யூனிஸ்ட் ைறலவர் 
ஆவார், அவர்  ா ாறவ வி ர்ெித்து வந்ைவைாடு, அவறர நம் வில்றல. அவர் 
 ா ாறவ ஒரு வ ாெடிக்காரராக அம் லப் டுத்ை நிறனத்ைார், ஆனால் அவரது 
கண்கறள ெந்ைித்ை  ர்  ான  ார்றவ அவரது வாழ்க்றகறய  ாற்ைியது. ஒரு 
கம்யூனிஸ்ட்  ற்றும் உறுைியான நாத்ைிகராக இருந்ை ெத்ருகன் கு ார் ஏற்கனவவ 
ைனது வாழ்க்றகறய  ா ாவுக்கு அர்ப் ைித்ைிருந்ைார். இப்வ ாது இந்ை 
இரண்டாவது கம்யூனிஸ்ட்  ா ாவின் எைிர்கால  ைிகளில் முக்கிய அங்கம் 
வகிக்க இருந்ைார். 

அவை நாள் காறல, 1950, ஏப்ரல் 14 பவள்ளிக்கிழற  ஏழு  ைிக்கு, 

வைாழர்களின் குடிறெக்குள் நுறழந்ை  ா ா, "எல்லாவிதொன 
சூழ்நிகலகளிலும், ெகிழ்ச்ெியாக இருக்க டவண்டும், ெனநிகலகய இழந்து 
டகாபப்ப க் ூட ாது" என்று எச்ெரித்ைார். 

எரச்ெின்  க்கம் ைிரும் ி, "உங்கள் தாயார் காலொகிவிட் தாகச் மெய்தி 
வந்தால் நீங்கள் வருந்துவரீ்களா?" என வினவினார். 

"மூன்ைாவது ைிட்டத்ைின் நி ந்ைறனகளின் டி, நான் யாருக்காகவும் 
எறையும் உைரக்கூடாது, உைரவும்  ாட்வடன்" என்ைார் எரச். 

 ா ா, முரளியிடம், "உங்கள் தந்கதயார் இைந்துவிட் ால், நீங்கள் 
எப்படி உணர்வரீ்கள்?" என்று வகட்டார் 

புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட முரளி  ைிலளித்ைார், "நான் எறையும் 
உைர ாட்வடன் - அவர் வ ாகயிருந்ைால் வ ாகட்டும்!" 

 ா ா, விஷ்ணுவிடம் வகட்ட வ ாது அவரும் அவை  ைிறல வழங்கினார். 
இருப் ினும்,  ா ா, விஷ்ணுவிடம் வினவினார், "நீங்கள் உண்கெகயச் 
மொல்கிைரீ்களா? நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், மபாய் மொல்வது அல்லது 
மதளிவற்ை பதில்ககளக் ூடறுவது புது வாழ்வில் தக மெய்யப்பட்டுள்ளது." 
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விஷ்ணு  ைிலளித்ைார், "எனது ைாயார் (காக்கு ாய்) கால ான பெய்ைி 
கிறடக்கப்ப ற்ைாலும் நான் எறையும் உைர  ாட்வடன்." 

பைாடர்ந்து  ா ா ப துவாக அவரிடம், "டநற்று, 11ஆம் நாள் ொகல 6:15 
ெணிக்கு மெஹராபாத்தில் காக்குபாய் காலொனகதப் பற்ைி ஆதி (ெனீியர்) 
அனுப்பிய மதாகலத்தந்திகய  ான் என்னி ம் காட்டினார்." இந்ை 
வார்த்றைகள் விஷ்ணுறவ எந்ைவறகயிலும்  ாைிக்கவில்றல, வ லும் அவர் 
 ா ாவின் வகள்விகளுக்கு ொைாரை குரலில் அற ைியாக  ைிலளித்ைார். 

அப்வ ாது  ா ா, "நான் விட்டுச் மென்ை பகழய நபர்ககளப் பற்ைிய 
மெய்திககள எனக்கு வழங்கியிருக்கக் ூட ாது" என்று கூைினார். 

அைற்குப்  ிைகு, விஷ்ணுறவத் ைழுவி,  ா ா வைாழர்கறள வநாக்கி, 
"விஷ்ணு கதரியொனவர், அவருக ய தாயார் வயதானவராக (62) 

இருந்தடபாதிலும், விஷ்ணு அவரு ன் இருக்காெல் 'ஆம்' என்று பதிலளித்து 
புது வாழ்வில் இகணந்தார்." இந்ை ெம் வத்ைிற்குப்  ிைகு, விஷ்ணு ப ண் 
வைாழர்களுக்குத் வைறவயானவற்றை வாங்க றெக்கிளில் படஹ்ராடூனுக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்,  ா ா அவருறடய உறுைிப் ாட்றடயும்  ன 
றைரியத்றையும்  ாராட்டினார். 

பூனா, கஸ் ா வ ட்டில் நிறுவிய  து ான ெத்ைிரத்ைின் ஆரம்  
நாட்களிலிருந்வை காக்கு ாய்,  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்ைார். 
ஆரம் த்ைிலிருந்வை, அவர்  ா ாறவ ‘டதவா’ (கடவுள்) என்று அறழத்து வந்ைார். 
அந்நாட்களில்,  ா ா எந்ை வநரத்ைிலும் அவரது இல்லத்ைிற்குச் பென்று ொைமும் 
 ருப்பும் வகட் தும், அவர் எப்ப ாழுதும் அவெர ாக இருந்ைைால், அறைத் ையார் 
பெய்ய வ ாது ான வநரம் பகாடுக்காைைாலும் காக்கு ாய் அவற்றை எப்ப ாழுதும் 
ையார் நிறலயில் றவத்ைிருந்ைார். கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு நாளும் அவரது 
இல்லத்ைிற்கு வந்து  ா ா, காக்கு ாயின் இையத்றைக் கவர்ந்ைார். 1925ஆம் 
வருடம் நிரந்ைர ாக ப ஹரா ாத்ைிற்குக் குடிப யர்ந்ைார், அங்வகவய ைன் உடறல 
இப்வ ாது துைந்ைார். 

"அன்புள்ள காக்கு ாய், உங்களுக்கு எங்கள் வைக்கங்கள்!" காலம் 
 றைொற்ைியது. 

காக்கு ாயின் இறுைிச்ெடங்கு அவை நாள் இரவு 11:00  ைிக்கு 
ப ஹரா ாத்ைில் நறடப ற்ைது. 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, டாறன எச்ெரித்ைார், "இனிடெல், பகழய 
வாழ்க்ககயில் எவகரப் பற்ைிய மெய்திகயயும் எனக்கு வழங்காதீர்கள். 
எவடரனும் உயிகரத் துைந்தாலும், ெரியான ெந்தர்ப்பத்தில், நான் டகட்கும் 
வகர எனக்குத் மதரிவிக்காதரீ்கள்" என்று எச்ெரித்ைார். 

 ா ா, வைாழர்களிடம் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "ஆதி ெனீியர் தனது 
தாகய (குல் ாறய) ெிகவும் டநெிக்கிைார், விஷ்ணுவும் தனது தாகய ெிகவும் 
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டநெித்தார், ஆனால், என்னுக ய மதா ர்பில் இருப்பதால், இருவரின் 
தாய்ொர்கள் ெீதான அவர்களின் அன்பில் உலகளவு வித்தியாெம் உள்ளது. 
விஷ்ணு கதரியொன இதயம் பக த்தவர், அவர் என்னு ன் இருப்பகதத் 
டதர்ந்மதடுத்த அடத டநரத்தில் ஆதி ெனீியர் திட் ம் ‘ஒன்று-ெி’கயத் 
டதர்ந்மதடுத்தார்." 

ஏப்ரல் 15ஆம் நாள் காறல ஏழு  ைியளவில்,  ா ா ைனது வைாழர்களின் 
குடிலுக்கு வந்து, அவர் அப ரிக்காவிற்குச் பெல்வைற்கான ொத்ைியக்கூறுகறளப் 
 ற்ைி விவாைிக்க ஒரு கூட்டத்றை நடத்ைினார்: 

"இந்த ஆண்டு என்கன டெற்கத்திய நாடுகளுக்கு வரவகழத்து, எந்த 
நாளிலும், எலிஸமபத்தி ெிருந்து ஒரு மதாகலத்தந்தி வரும் என்று நான் 
எதிர்பார்க்கிடைன். அடத டநரத்தில், 1950ஆம் ஆண்டுக்கு பதிலாக 1951ஆம் 
ஆண்டு ெூகலயில் நான் அங்குச் மெல்வகத அவர் விரும்புவதற்கான 
வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த ஆண்டு நான் டெற்கத்திய நாடுகளுக்குச் 
மெல்வதானால், உங்களில் ெிலகர நான் அகழத்துச் மெல்ல டவண்டும், 

என்னு ன் வருபவர்கள், டெற்கிலிருந்து திரும்பி வரும்டபாது, இந்தியாவில் 
தங்கியிருந்த டதாழர்களு ன், புதிய திட் த்தில் ெீண்டும் இகணவார்கள். 

"உங்களில் ெிலகர நான் டெற்கத்திய நாடுகளுக்கு அகழத்துச் 
மெல்லும்டபாது, உங்கள் விஷயத்தில் தகலயி டவா அல்லது உங்களுக்கு 
எந்த உத்தரவும் பிைப்பிக்கடவா ூட ாது என்று நான் தீர்ொனித்திருப்பதால், 

உங்கள் ெம்ெதத்து ன், டெற்கத்திய நாடுகளில், எல்லா வககயிலும் நீங்கள் 
கீழ்ப்படிவரீ்கள் என்ை உறுதிமொழியு ன் நான் உங்ககள அகழத்துச் 
மெல்டவன்.  

"சுருக்கொக, ெூகலயில் டெற்கத்திய நாடுகளுக்குச் மெல்ல நான் 
முடிவு மெய்தால், டதாழர்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிவதாக உறுதியளிப்பகதப் 
மபாறுத்து, டெ ொதத்தில் ெில டதாழர்ககள என்னு ன் வருொறு 
டகட்டுக்மகாள்டவன்; இந்தியாவில் இருக்கும் இதர டதாழர்ககளப் 
மபாறுத்தவகரயில் அவர்களுக்குத் டதகவயான குடியிருப்புகள் ெற்றும் 
டவகலககள அக யப்மபறுவதில் நான் உதவுடவன்” என்று கூைி முடித்ைார்." 

1950, ஏப்ரல் 16 அன்று, எரச், வகக்கி வைொய் ஆகிவயார் புைிய ைிட்டத்ைின் 
அறனத்து வநாக்கங்களுக்கும் உகந்ை வறகயில், நியாய ான வாடறகயில் 
வைாழர்கள் ைங்கு ிடங்கறளக் கண்டைியவும், அது வ ால,  ா ாவும், ப ண் 
வைாழர்களும் வெிப் ைற்கு வெைியான இடங்கறளத் வைடவும் படல்லிக்கு 
அனுப் ப் ட்டனர். 

பைாடர்ந்து வானம் வ கமூட்டத்துடன் காைப் ட்டதுடன், குளிர்ந்ை 
வானிறலயும் நிலவியது.  ா ா அறைக் குைித்து இவ்வாறு கூைினார், "1949, 

அக்ட ாபர் 16 முதல், குளிர் காலநிகல, பனிக்காற்று ெற்றும் ெகழ 
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மதா ர்ந்து, மநடு காலொக, புது வாழ்வில் என்கனயும் எனது 
டதாழர்ககளயும் பிடிவாதொகப் பின்மதா ர்கிைது."  ா ாவின் உடல்நிறல 
பவகுவாகப்  ாைிக்கப் ட்டது. அவர் முதுகு  ற்றும் கழுத்து வலிகளுடன், 

வ ாெ ான நாெிச்ெளி, ெவ்வுகளின் வகீ்கம், இரு ல் வ ான்ைவற்ைால் விறளந்ை 
ைறலவலியால் அவைிப் ட்டார். இந்ைப்  ைட்ட ான சூழ்நிறலறய வ லும் 
வ ாெ ாக்கும் விைத்ைில், அடுத்ை நாள், ப ஹராறவத் ைவிர இைர ப ண் 
வைாழர்கள் அறனவரும் ஜுரத்ைால்  ாைிக்கப் ட்டுள்ளனர் என்று  ா ா 
வைாழர்களிடம் பைரிவித்ைார். அவர்கள் ஒரு ெிைிய, மூன்று அறைகள் பகாண்ட 
குடிலில் ஒன்ைாக இருந்ைைால், பைாற்று  ரவியது.  ா ா, ப ண் வைாழர்கள் 
 கிழ்ச்ெியாகவும், ஒருவருக்பகாருவர் அன் ாகவும் இருக்க வவண்டும் என்று 
நிறனவு டுத்ைினார். 

விறரவில், விஷ்ணு கடும் ஜுரத்ைால் வநாய்வாய்ப் ட்டார், வ லும், 

டாக்டர் நீலு, படஹ்ராடூன் பென்று வழக்க ாக வவண்டிய ப ாருட்கறள வாங்கும் 
விஷ்ணுவின் கடற கறள ஏற்கும் டி அைிவுறுத்ைப் ட்டார். கிைற்று நீர் 
முன்பனப்வ ாறையும் விட வ ாெ ாக துர்நாற்ைம் வசீுவைால், ைற்வ ாது குடிநீறர 
பைாறலதூரத்ைிலிருந்து பகாண்டுவர வவண்டியிருந்ைது. டாக்டர் நீலுவின் 
கருத்துப் டி, இந்ைத் துர்நாற்ைம் வசீும் ைண்ைரீ் அறனவரின் உடல்நிறல 
பகடுவைற்கான முக்கிய காரை ாக இருந்ைது. 

டாக்டர் நீலு ைனது நாட்குைிப் ில் எழுைியது வ ால: "வைறவயான 
உைவு, உறட, வ ாது ான அளவு நல்ல ைண்ைரீ், சுகாைாரம் இல்லாற ,  ட்டினி, 
உடல்,  ன அழுத்ைங்கள்  ற்றும் கடுற யான உடல் உறழப்பு காரை ாக 
வொர்வு, பைாடர்ச்ெியான குளிர், காற்று, ஈரத்ைன்ற ,  ருவ றழயுடன் கூடிய 

காலநிறல இறவ அறனத்தும், புது வாழ்வின் கடந்ை ஆறு  ாைங்களில்  ா ா 
 ற்றும் அவரது ெக வைாழர்களின் உடல்நிறலறய ப ரு ளவில்  ாைித்ைது." 

காலமும் இறை இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைது: "அவர்களின் உடல்நிறல 
கிட்டத்ைட்ட  டுவ ாெ ான நிறலறய எட்டியது, உண்ற யில் புது வாழ்வு 
உைவியற்ைைாகவும், நம் ிக்றகயற்ைைாகவும் இருந்ைறை நிரூ ிக்கிைது!" 

முன்னைாக ஒருமுறை, ொரநாத்ைில் இருந்ை வவறளயில், புது வாழ்வில் 
இறைய எவறரயும் அறழப் ைற்கான ொத்ைியக்கூறுகள் குைித்து  ா ா 
வைாழர்களுடன் கலந்துறரயாடினார். புது வாழ்வில் பவளியிலிருந்து எந்ை ஒரு 
ந றரயும் ஏற்றுக்பகாள்வைற்கு அவர் ெில நி ந்ைறனகறள வகுத்ைிருந்ைார்: 
"மவளியிலிருந்து வரும் நபர் எவரும், தனது சுய விருப்பத்தின் டபரில் 
குழுவு ன் இகணய முன்வருகிைார், டெலும் நான், அவர் 100 ெதவிகிதம் 
மபாருத்தொக இருப்பதாகக் கருதினால், டதாழர்களின் மபரும்பான்கெ 
வாக்குகள் மூலம் புது வாழ்வில் இகணயலாம்." நி ந்ைறனகளின் 
ைீவிரத்ைன்ற  காரை ாக, ஆண்கள்  ட்டுவ  ைகுைியுறடயவர்கள், வ லும் 
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அவர்கள் "புது வாழ்வு புது டதாழர்கள்" என்று அறழக்கப் டுவார்கள். (அறைத் 
பைாடர்ந்து, புைிய ைிருத்ைப் ட்ட ைிட்டங்கள் உருவாக்கப் ட்டு  ிை ைிட்டங்கள் 
நிராகரிக்கப் ட்டன.) 

ஆனால் இந்ை வயாெறனறய  னைில் பகாண்ட  றழய வாழ்க்றக 
 க்ைர்களில் ஒருவரான குஸ்ைாஜியின்  ரு கன், 35 வயைான ருஸ்ைம் 
பஸாஹ்ராப் ஹன்வஸாட்டியா, 1944ஆம் ஆண்டில் ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவ 
முைன்முைலில் ெந்ைித்ை அவர், இப்வ ாது,  ா ாவின் சுற்ைைிக்றகறய 
முழுற யாகப்  டித்து, ஆராய்ந்ை  ிைகு,  ா ாவுடன் புது வாழ்வில் இறைய 
முடிவு பெய்ைார். ரத்லம் நகரில் ரயில்வவ துறையில்  ைிபுரிந்ை அவர், அறை 
விட்டுவிட்டு, 1950 ஏப்ரல் 18 அன்று காறல  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு வந்ைார். 

ப ண்டு அவறர வளாகத்ைில் ெந்ைித்து,  ா ா எவருக்கும் வ ட்டி, ைரிெனம் 
வ ான்ைறவ வழங்கவில்றல என்று விளக்கினார். ஹன்வஸாட்டியா, ைனக்கு 
அபைல்லாம் பைரியும், ஏபனன்ைால் அவர் எல்லா நி ந்ைறனகறளயும் 
பவவ்வவறு ைிட்டங்கறளயும்  னப் ாடம் பெய்ைிருந்ைைாகவும், அன்வை புது 
வாழ்வில் இறையும் ைனது ைீர் ானத்ைில் உறுைியாகவும் இருந்ைார். 

ப ண்டு  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைியதும், "அவரி ம் ூடறுங்கள், ஏப்ரல் 
ொத இறுதிக்குள் நான் டதாழர்களின் ூடட் த்கத ந த்துடவன், அப்டபாது புது 
வாழ்வு நிகலகெ ெற்றும் இதர விபரங்கள் விவாதிக்கப்படும். ருஸ்தத்தின் 
டகாரிக்ககப் பரிெலீிக்கப்படும். இதற்கிக யில், அவர் தனது இல்லத்திற்குத் 
திரும்பிச் மென்று, எனது முடிவுக்காகக் காத்திருக்க டவண்டும், அது எனது 
அைிவுறுத்தல்களு ன் அவருக்குத் தபாலில் அனுப்பப்படும்" என்று 
பைரிவித்ைார். 

 ிடிவாை ாக இருந்ை ஹன்வஸாட்டியா இறை அவ்வளவு எளிைில் 
ஏற்றுக்பகாள்ளத் ையங்கி, ப ண்டுவிடம் வாக்குவாைத்ைில் ஈடு ட்டார். 
 ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டியு ாறு ப ண்டு அவறர  ீண்டும்  ீண்டும் வற்புறுத்ைினார். 
அப்வ ாது ஹன்வஸாட்டியா,  ா ாறவ ஒரு கைவ னும்  ார்க்க வவண்டும் என்ை 
ைனது விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைினார் - "தூரத்ைிலிருந்து அவரது முகத்றைப் 
 ார்த்ைாவல வ ாதும்.” ப ண்டு  ா ாவுக்குத் ைகவல் பகாடுத்ைதும், அவர் பவளிவய 
வந்து தூரத்ைிலிருந்து றகயறெத்ைார்,  ின்னர் ஹன்வஸாட்டியா ரத்லம் நகரில் 
அற ந்ை ைனது இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

ெத்ருகன் கு ார் இப்வ ாது ஆண் வைாழர்களில் ஒருவராக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்டு,  ா ாறவ அடிக்கடி  ார்ப் ைற்கு அனு ைிக்கப் ட்டார். 
ஏப்ரல் 20ஆம் நாள் அந்ை ஊர்  ஹந்த் ஜம்னாைாஸுடன் வருறக ைந்ைவ ாது 
 ா ா அவர்களுக்கு விளக்கினார்: "உங்கள் இருவருக்காகவும், நான் ஒரு 
வககயான அன்பின் மபாறுப்கப உணர்கிடைன்; புது வாழ்வில், நான் 
உங்ககளயும், நலவாலா, ொச்ொ, டதொய், வடீரந்திரா, எல்ொ ஆகிடயாகர 
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தவிர டவறு எவகரயும் ெந்திக்கவில்கல; உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் 
ெட்டுடெ நான் எனது தனிப்பட்  ெகவாெத்கத வழங்குகிடைன்." 

அப்வ ாது  ா ா,  ஹந்ைிடம், "நான் உங்களுக்கு வழங்கும் இரண்டு 
அைிவுகரககள உண்கெயாகவும் டநர்கெயாகவும் நிகைடவற்றுவரீ்களா?" 

என்று வகட்டார்.  ஹந்த்  ா ாவிடம் ஆ ாம் என உறுைியளித்ைதும், 

"அப்படியானால், ெூன் 17 அன்று, நீங்கள் ெீண்டும் ெிகைக்குச் மெல்லும் 
கக ெி நிெி ம் வகர, ெிகையிலிருந்து நிரந்தர விடுதகலகயப் பற்ைி 
ெிைிதும் கவகலப்ப  டவண் ாம். டெலும் ஒவ்மவாரு இரவும் படுக்ககக்குச் 
மெல்வதற்கு முன்னர், இந்த இதயப்பூர்வொன பிரார்த்தகனகய 
மொழியுங்கள்: 'க வுடள, நான் எனது விதிகய உங்கள் ககயில் 
விட்டுவிடுடைன்" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

கிரா வாெிகளுடன் ஏற் ட்ட ைகராைில் இரண்டு ந ர்கறளச் சுட்டுக் 
பகான்ைைற்காக  ஹந்த் ெிறைத்ைண்டறன விைிக்கப் ட்டார், ஆனால் அவர் 
காெவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டு உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால் அவருக்கு 
ைற்காலிக விடுைறல வழங்கப் ட்டது.  ஹந்த் இந்ை இரண்டு கட்டறளகறளப் 
 ின் ற்ை ஒப்புக்பகாண்டார்;  ா ா வ லும் கூைினார், "நீங்கள் இந்த 
அைிவுகரககள உண்கெயாகக் கக ப்பிடித்தால், க வுள் உங்ககளக் 
ககவி  ொட் ார் என்று நான் உள்ளூர உணர்கிடைன்."  ா ாவின் 
வார்த்றைகள் அவருக்கு ப ரும் றைரியத்றைத் ைந்ைது. 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா அவரிடம், "இனிடெல், புது வாழ்வில் 
என்னு னான உங்கள் மதா ர்பு மதா ராது என்பகத நீங்கள் ஏற்றுக்மகாள்ள 
டவண்டும்" என்று கூைினார். 

கு ாரிடம்,  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "எதிர்காலத்தில் நான் 
உங்களு ன் புது வாழ்வின் இறுதி வகர மதா ர்பு கவத்திருக்கலாம் என்று 
உணர்கிடைன், ஆனால் என்னால் உறுதியாகக் ூடை முடியாது." 

(1950, ஜூன் 14 அன்று,  ா ா படஹ்ராடூறன விட்டு பவளிவயைிய நாள், 

 ஹந்த் நிரந்ைர ாகச் ெிறையிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்டைாக 
அரொங்கத்ைிட ிருந்து உத்ைரவு வந்ைது.  ா ாவவ அவருக்கு இந்ை நற்பெய்ைிறய 
அைிவித்ைவ ாது, அறைபயல்லாம்  ா ாவின் கருறை என்று அவர் கூைினார்.)
 வ  1 முைல் நறடமுறைக்கு வரும் புைிய  ாற்ைங்கள் குைித்து 
விவாைிக்க ஏப்ரல் 21  ற்றும் 22 வைைிகளில் கூட்டங்கள் நடத்ைப் ட்டன. ஏப்ரல் 
25ஆம் வைைி முைல், நல்ல  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, டாக்டர் நீலு, கு ார் 
 ற்றும்  ிை ஆண் வைாழர்களுடன் காறலயில் பூப் ந்ைாட்டம், கிட்டிப்புள்  ற்றும் 
கிரிக்பகட் விறளயாடத் பைாடங்கினார். அன்றைய ைினம் எரச் வந்து படல்லியில் 
நறடப ற்று வரும் ஆயத்ைப்  ைிகள் குைித்து அைிக்றக அளித்ைார்.  
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1950, ஏப்ரல் 26 அன்று புைன்கிழற  காறல 7:30  ைிக்கு,  ா ாவுடனான 
ெந்ைிப் ிற்காக வைாழர்கள் கூடினர், அைில் படல்லியில் ஒரு பைாழில் 
பைாடங்குவைற்கான ொத்ைியக்கூறுகள் விவாைிக்கப் ட்டன. இறுைியில்,  ா ா, 

புைிய ைிட்டத்றை உள்ளடக்கிய  ின்வரும் முடிவுகறள எடுத்ைார்: 
1) 1950, டெ 1 அன்று, மூன்ைாவது திட் த்தின் டதாழகெகயக் 

ககலப்பதற்கு முன்பு, நானும், மூன்ைாவது திட் த்தின் கீழ் உள்ள 
டதாழர்களும் கக ெியாக ம ஹ்ராடூன் நகரில் யாெிக்கச் 
மெல்டவாம். 

2) வ  1ஆம் நாள்  ாறலக்குள், மூன்ைாவது  ற்றும் ‘ஒன்று- ி’ ைிட்டத்ைின் 
கீழ் உள்ள வைாழர்கள் புைிய ைிட்டத்ைில் ஒரு குழுவாக இறைய 
உத்ைரவிடுகிவைன். இைன் விறளவாக, வ  1 அன்று டான் ைனது 
 ருத்துவ றனறய (படஹ்ராடூனில்) மூடிவிடுவார். 

3) புதிய திட் க் குழுவின் அகனத்து டதாழர்களும், ஒன்று ெற்றும் 
இரண் ாவது திட் ங்களின் அகனத்து நிகலயான 
நிபந்தகனககளயும் எப்டபாதும் கக ப்பிடிப்பார்கள். நிகலயான 
கட்டுப்பாடுககளத் தவிர, அனுதின உத்தரவுகடளா, என் தரப்பிலிருந்து 
எந்தத் தகலயீடுடொ இருக்காது. 

4) ைற்காலிக ாக ைறடபெய்யப் ட்ட ‘ ி-குழு’வின் வைாழர்கள்  ற்றும் அெல் 
ைிட்ட ான ‘ஒன்று- ி’, ‘ஒன்று-ெி’  ற்றும் ைிட்டம் இரண்டின் கீழ் உள்ள 
வைாழர்கள் ொர் ாக, யாெிப் து, லங்வகாட்டி வாழ்க்றக  ற்றும் நாவடாடி 
வாழ்க்றக (ைனியாக) வாழ்வது வ ான்ை மூன்று கட்டங்களிலும் நான் 
ஈடு டுவவன். எனது ொர் ாக, அறனத்து புது வாழ்வு வைாழர்களும் ‘உடல் 
உறழப்பு’ கட்டத்ைில் ஈடு டுவார்கள். 

5) புது வாழ்வில் பங்மகடுக்கும் ககக்டகாபாத் தஸ்தூர், அப்படிடய 
இருந்துமகாண்டு, அவர் புதிய திட் த்தின் குழுவு ன் இகணந்து 
உணவில் பங்மகடுப்பார். புதிய திட் க் குழுவின் டதாழர்ககளப் 
டபாலடவ அவருக்கும் ககச்மெலவுகளுக்குக் காசு கிக க்கும். எந்த 
டவகலயும் மெய்யச் மொல்லி டதாழர்கள் டகட்க ொட் ார்கள். 
அவரது வழக்கொன டவகலகயத் தாடன மெய்வார். 

6) ெைாஷிவ்  ாட்டீல் புைிய ைிட்டக் குழுவில் இருப் ார், ஆனால் புைிய 
ைிட்டக் குழுவில் இருக்கும் வவறளயில், எந்ைவிை  ரா ரிப்பு அல்லது 
றகச்பெலவுக்கான காசு,  ைத்றையும் அறடயப்ப ைா ல், பூனாவில் 
உள்ள அவரது பொந்ை வடீ்டில் ைங்குவைற்கு நான் அவறர 
அனு ைிக்கிவைன். இருப் ினும், அவர் எப்வ ாது வவண்டு ானாலும் புைிய 
ைிட்டக் குழுவுடன் வந்து இறையலாம். புைிய ைிட்டக் குழுவின் 
வைாழர்களிட ிருந்து விலகி இருக்கும் வறர, ைிட்டம் ‘ஒன்று- ி’யின் 
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அெல் நிறலயான நி ந்ைறனகறள ெைாஷிவ் கண்டிப் ாகக் 
கறடப் ிடிப் ார். 

7) பின்வரும் பதிமனாரு உறுப்பினர்கள் புதிய திட் க் குழுவில் அங்கம் 
வகிப்பர்: அடலாபா, கபதூல்,  ான்கின், எரச், குஸ்தாெி, காக்கா, முரளி, 
நீலு, மபண்டு, ெதாஷிவ்  ற்றும் விஷ்ணு. 

8) வகக்கி வைொய் புைிய ைிட்டத்ைிற்கான வைிகத்ைில்  ங்வகற் ார், வ லும் 
அவரது வெறவகளுக்காக, 1950, ஜூன் 1 முைல் அவருக்கு  ாைம் ரூ 300 
வழங்கப் டும். குழுவில் அவர் ைங்குவது அவரது விருப் த்ைிற்கு 
விடப் ட்டுள்ளது. 

9) 1950, டெ 1 அன்று, புதிய திட் க் குழுவிற்கு ரூ 16,000 க னாக 
வழங்குடவன், அகத விகரவில் திருப்பிச் மெலுத்த டவண்டும். 

10) இந்ை ரூ 16,000 ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரிடம் இருக்கும் புது வாழ்வு 
பைாறகயின்  ாக்கித் பைாறகயிலிருந்தும்,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி  றனயின் 
விற் றனத் பைாறகயிலிருந்தும் வழங்கப் டும். 

11) புதிய திட் க் குழுவிற்கு வழங்கும் ரூ 16,000 க ன் மதாககயிலிருந்து 
தங்ககளப் பராெரித்து மகாள்வடதாடு, கீடழ குைிப்பிடும் நான் 
வழங்கிய திட் வட் ொன அைிவுறுத்தல்களின்படி அவர்களின் 
வணிகம் ெற்றும் வாழ்வாதாரத்கத ஒழுங்குபடுத்த உதவும். ரூ 16,000 
க கன முழுகெயாக திருப்பிச் மெலுத்தியவு ன், இந்த 
அைிவுறுத்தல்கள் ெற்றும் கட்டுப்பாடுகள் ெட் ப்படிச் 
மெல்லுபடியாகாது. அதன்பிைகு, டதாழர்கள் எந்தத் மதாழிகலச் 
மெய்வதற்கும், தங்ககளத் தாங்கடள பராெரித்துக்மகாள்வதற்கும், 

தங்கள் வடீ்டு விவகாரங்ககள ெறுெரீகெப்பதற்கும், ெற்றும் 
பலவற்ைிற்கும் மபரும்பான்கெ வாக்குகள் மூலம் முழு சுதந்திரம் 
வழங்கப்படும். 

12) காக்கா, வரு ானம் உள்ளிட்ட அறனத்துப்  ைத்றையும் ைனது 
ப ாறுப் ில் றவத்து, கைக்குகறளப்  ரா ரிக்க வவண்டும்; வ லும் 
அவர் வடீ்டு வ லாளராகவும் இருப் ார். 

13) அடலாபா ெகெயலகையின் மபாறுப்டபற்று காக்காவுக்கு உதவ 
டவண்டும். 

14) குஸ்ைாஜிக்கு ஒருவ ாதும் எந்ை வவறலயும் இருக்காது. 
15) பாபாவின் தனிப்பட்  டவகலககளச் மெய்வதற்காக எரச், கபதூல் 

இருவரும் மபண் டதாழர்களால் ஈடுபடுத்தப்பட் தாகக் கருதப்படும், 

டெலும் ஒவ்மவாருவருக்கும் மபண் டதாழர்களால் ொதம் ரூ 50 
வழங்கப்படும். இருவருக்கும் எந்த டவகலயும் இல்லாதடபாது 
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மபண்டு, நீலு,  ான், முரளி ஆகிடயாருக்கு, மதாழில் நிர்வாகத்தில் 
உதவியாக இருப்பார்கள். 

16) விஷ்ணுவின் வெறவகளுக்கு  ாைம் ரூ 50 ப ண் வைாழர்களால் 
வழங்கப் டும். 

17) ரூ 16,000 க ன் மதாககயில், வணிகத்திற்காக பிரத்திடயகொக ரூ 
5,000 ெட்டுடெ ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

18) புைிய ைிட்டக் குழு, வைிகத்ைின் நிகர லா த்ைில், 25 ெைவைீம் ப ண் 
வைாழர்களுக்கு வழங்க வவண்டும், எஞ்ெியுள்ள 75 ெைவைீம் ரூ 16,000 
கடன் பைாறகக்காகத் ைிருப் ிச் பெலுத்துவறைத் ைவிர வவறு எந்ை 
வநாக்கத்ைிற்காகவும்  யன் டுத்ைக்கூடாது. கடறனத் ைிருப் ிச் 
பெலுத்ைியவுடன், வைிகத்ைின் நிகர லா த்ைில் 25 ெைவிகிைம் ப ண் 

வைாழர்களுக்கு வழங்கப் ட  ாட்டாது.     

முழு லா மும் அெல் ைிட்டம் ‘ஒன்று- ி’ குழுவின் வைாழர்களின் 
றகயிருப்புத் பைாறகயாக இருக்கும். 

19) திட் ம் ‘ஒன்று-ெி’ ெற்றும் இரண்டின் கீழ் உள்ள டதாழர்கள் எனக்கு 
அனுப்பிய மதாககயில், நான் மபண்களுக்கு 25 ெதவிகிதம் வழங்கி, 
எஞ்ெிய 75 ெதவிகிதம் புதிய திட் க் குழு வணிகத்தின் நிகர லாப 
கவப்புத்மதாககயு ன், க ன் முழுகெயாகத் திருப்பிச் 
மெலுத்துவகர, டெர்க்கப்படும். க கனத் திருப்பிச் மெலுத்தியவு ன், 

இவ்வாறு இருப்புத் மதாககயாக கவக்கப்பட்  75 ெதவிகிதம் 
என்னால் உங்களுக்குச் மெலுத்தப்ப  ொட் ாது, ஏமனனில் 
தானாகடவ தற்காலிகொக தக மெய்யப்பட்  ‘பி-குழு’வின் திட் ம் 
அெல் திட் ம் ‘ஒன்று-பி’ குழுவாக ொறும். 

20) எரச், விஷ்ணு, ற தூல் ஆகிவயாரின் ெம் ளம்  ற்றும் டான் 
 ருத்துவ றனச் ைளவாடங்கறள விற் றன பெய்வைால் 
அறடயப்ப றும் வரு ானம் அறனத்தும் கடறனத் ைிருப் ிச் பெலுத்தும் 
வறர புைிய ைிட்டக் குழு வைிகத்ைின் நிகர லா  றவப்புத்பைாறகயுடன் 
வெர்க்கப் டும். 

21) எனக்குப் பணம் டதகவப்படும்டபாமதல்லாம், மபண் 
டதாழர்களி ெிருந்டதா அல்லது புதிய திட் க் குழுவிலிருந்டதா யார் 
அகத வழங்கும் ெிைப்பு நிகலயில் இருப்பார்கடளா 
அவர்களி ெிருந்து மபற்றுக் மகாள்கிடைன். 

22) இந்ைப் புைிய ைிட்டக் குழு, ைானாகவவ அெல் ைிட்ட ான ‘ஒன்று- ி’ 
குழுவாக  ாறும் வறர, ரூ 16,000 கடறனத் ைிருப் ிச் பெலுத்ைிய  ின்னர், 

எனது அனு ைியின்ைி ைிட்டம் ‘ஒன்று-ெி’ அல்லது இரண்டாவது 
ைிட்டத்ைின்  றழய வாழ்க்றக வாழ் வர்கள் அல்லது புது வாழ்வு 
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வைாழர்களுடன் வநரடியாகவவா அல்லது  றைமுக ாகவவா நீங்கள் 
பைாடர்பு பகாள்ளவவா, ெந்ைிக்கவவா, பைாடர் ில் இருக்கவவா கூடாது. 
படல்லி  ற்றும் படஹ்ராடூன் குடியிருப் ாளர்கள், வ லும் அலிகாறரச் 
வெர்ந்ை ைிரு. வைாடி ஸிங் ஆகிவயார் இந்ை உத்ைரவுகளிலிருந்து 
விைிவிலக்கு அளிக்கப் டுகிைார்கள். 

23) புதிய திட் க் குழுவின் டதாழர்கள் டெ 10 அன்று ொஞ்ஜ்ரி 
ொஃபியிலிருந்து நிரந்தரொக ம ல்லிக்கு புைப்பட்டு, அங்கு, டதாடி 
ஸிங் ெற்றும் ம ல்லி குழுவின் உதவியு ன் மநய் 
மதாழிற்ொகலக்கு ரூ.5,000 முதலீடு மெய்து, மதாழில் மதா ங்க 
உள்ளனர். இகதத் தவிர, நீங்கள் அகனவரும் முதலீடு எதுவும் 
டதகவயில்லாத எந்தப் பக்கத் மதாழிலிலும் ஈடுபட்டு புது வாழ்வின் 
உள்ளுணர்கவப் டபணலாம். 

24) முைல் மூன்று  ாைங்களுக்கு, வ  10 முைல், புைிய ைிட்டக் குழு, வகக்கி 
வைொய் இல்லத்ைில் ைங்கும். 

25) முதல் மூன்று ொதங்களுக்கு, நானும் மபண் டதாழர்களும் டெ 10 
முதல் ம ஹ்ராடூனில்  ானின் ெருத்துவெகன இயங்கி வந்த 
பங்களாவில் தங்குடவாம். 

26) வ  10 அன்று டான் ைனது உறடற கள் அறனத்றையும் 
 ருத்துவ றன உ கரைங்களுடன் படல்லிக்கு எடுத்துச் பெல்கிைார். 

27) விஷ்ணுவும் கபதூலும் என்னு ன் ம ஹ்ராடூனில், முகைடய மபண் 
டதாழர்கள் ெற்றும் எனது டவகலகளுக்காகவும் தங்குவார்கள். ஒரு 
ொதத்திற்கு பிைகு, கபதூல் ம ல்லிக்குச் மென்ைதும், அங்கிருந்து 
என்னுக ய டவகலக்காக எரச் இங்கு வருவார். 

28) 1950, ஆகஸ்ட் 1 முைல், நான் எனது ஆண், ப ண் வைாழர்களுடன் ‘ம ல்லி 
டராஹ்தக் ொகல’ கட்டிடத்ைில் ைங்குவவாம்; அது அந்ை வநரத்ைில் 
முடிக்கப் டும் என்று எைிர் ார்க்கப் டுகிைது. அறனவரின் 
ைங்கு ிடத்ைிற்கான வாடறக புைிய ைிட்டக் குழுவின் வைாழர்களால் 
பெலுத்ைப் டும்; ப ண் வைாழர்கள் ைங்கள்  ங்காக  ாைம் ரூ 100 
பெலுத்துவார்கள். 

29) மநய், மவண்மணய் டபான்ை எந்தமவாரு வணிகப் மபாருளும் - மபண் 
அல்லது ஆண் டதாழர்களால் வடீ்டு உபடயாகத்திற்குப் 
பயன்படுத்தப்படும் டவகளயில், டவறு எகதயும் கருத்தில் 
மகாள்ளாெல், அதற்கான பணத்கத முழுகெயாக வழங்கடவண்டும். 

30) வைாழர்களின் ைனிப் ட்ட ெிறு ெிறு பெலவுகளுக்காக, ஒவ்பவாரு 
வைாழருக்கும் வ   ாைம் முைல்  த்து ரூ ாய் வழங்க வவண்டும். 

31) 1950, டெ 1 முதல் நாட்குைிப்பு எழுதுவது நிறுத்தப்ப  உள்ளது. 
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32) வ  15ஆம் வைைிக்குள் புைிய ைிட்டக் குழு வைாழர்களின் வைறவயான 
அறனத்து ைனிப் ட்ட உடற கறளயும் படல்லிக்குக் பகாண்டு 
வரு ாறு  ாைிரி வகட்டுக்பகாள்ளப் டுவார். 

33) உங்களின் பரம்பகர மொத்து அல்லது பணம் ஏடதனும் இருந்தால், 

டநரடியாகடவா அல்லது ெகைமுகொகடவா உங்கள் உைவினர்கள் 
அல்லது நண்பர்கள் மூலம் உங்ககள வாரிொக ஆக்கும் 
டநாக்கத்து ன், அகத உங்கள் வழியாக எனக்கு ொற்றும் எண்ணம் 
இல்லாெல், என்னி ம் வழங்கப்ப  டவண்டும்.  

34) புைிய ைிட்டக் குழு ரூ 16,000 கடறனத் ைிருப் ிச் பெலுத்துவறை 
எளிைாக்கும் வறகயில், 1950, வ  1 முைல் ஆறு  ாைங்களுக்கு,  ின்வரும் 
ஆரம்   ற்றும் பைாடர் பெலவினங்கறள நிர்ையம் பெய்கிவைன்.  1950, 

வ  1 அன்று கடன் பைாறகயாக, காக்கா  ாரியாவிடம் ஒப் றடக்கப் ட்ட 
ரூ 16,000,  ின்வரும் முறையில்  யன் டுத்ைப் டும்: 2,585 - உைவுத் 
பைாறக, 1950, வ  1 முைல் அக்வடா ர் இறுைி வறர. 300 - விஷ்ணு, ற தூல் 
(அல்லது எரச்) ஆகிவயாரின் வ , ஜூன், ஜூறல மூன்று  ாை 
உைவுக்கான பைாறக ஏற்கனவவ ப ண் வைாழர்களிடம் 
வழங்கப் ட்டுள்ளது. 150 -  ைியாளர்களின் ஆறு  ாை ெம் ளம்.  

660 - ஆறு  ாை றகச்பெலவுக்கான  ைம் ைலா  த்து ரூ ாய்.  

300 - ஆறு  ாைங்களுக்கு விளக்கு  ற்றும் ைண்ைரீ் கட்டைங்களுடன் 
வடீ்டு வாடறக.  

510 - ஆறு  ாைங்களுக்கு விளக்கு  ற்றும் ைண்ைரீ் கட்டைங்களுடன் 
கறட வாடறக.  

4,340 - வராஹ்ைக் கட்டிட வாடறக, ரெீதுகள்  ற்றும் ஆக்கிர ிப்பு 
வைைியிலிருந்து ஆறு  ாைங்களுக்கு முகவர்களுக்கான ைரகுப் ைம்.  

5,000 - வைிக முைலீடு.  

1,000 -  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து படல்லிக்கு இட ாற்ைத்ைிற்குத் 
வைறவப் டும்  ைம்.  
1,000 - வைாழர்களின் உடற கறள ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து படல்லிக்கு 
பகாண்டு பெல்லத் வைறவப் டும்  ைம்.  
155 - அவெரநிறலக்கான ஒதுக்கீடு  

ப ாத்ைம்: ரூ 16,000 

35) காக்கா பின்வரும் மதாககககள ஆறு ொதங்களுக்கு ஒதுக்கி 
கவக்க டவண்டும், இது ரூ 16,000 க ன் மதாகககய முன்ூடட்டிடய 
திருப்பிச் மெலுத்த உதவும்:  
 ாைம் ரூ 150, ப ண் வைாழர்கள் எரச், விஷ்ணு, ற தூல் ஆகிவயாருக்குச் 
ெம் ள ாக வழங்கப் டும் பைாறக.  
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1950, ஆகஸ்ட் முதல் மபண் டதாழர்கள் மெலுத்தும் வா ககயாக 
ொதம் ரூ.100.  

புைிய ைிட்டக் குழு வருவாயிலிருந்து எழு த்றைந்து ெைவைீம் நிகர 
லா ம்.  
திட் ம் ‘ஒன்று-ெி’ ெற்றும் இரண் ாவது திட் த்தின் கீழ் டதாழர்கள் 
அனுப்பிய மதாககயில் எழுபத்கதந்து ெதவதீம்;  

ஒதுக்கப் ட்ட வாடறக, இட ாற்ைம், கூலிச் பெலவிலிருந்து  ற்றும் 
டானின்  ரத்ைள ாடங்கள் விற் றனயிலிருந்து வெ ிக்கப் ட்டறவ. 

36) ைற்காலிக ாக ைறடபெய்யப் ட்ட ‘ ி’-குழுத் ைிட்டம் பெயல் டும் வறர, 

இந்ைப் புது வாழ்வு ைிட்டத்ைின் குழுத் வைாழர்கள், அெல் ைிட்ட ான 
‘ஒன்று- ி’யின் நிறலயான நி ந்ைறனகளுக்கு இைங்க, அவர்களின் சுய 
நம் ிக்றகறயச் ொர்ந்ைிருப் ார்கள்; ஆனால் நான் வகுத்துள்ள 
நிறலயான கட்டுப் ாடுகறளக் கறட ிடிக்க வவண்டாம் என ஏவைனும் 
ஒரு புைிய ைிட்ட குழுவின் வைாழர் வவண்டுப ன்வை,  ீண்டும்  ீண்டும் 
வலியுறுத்ைினால், வ லும் கட்டுப் ாடுகறள நிறைவவற்றுவைில் இந்ை 
அத்து ீைல் எனது கவனத்ைிற்கு பகாண்டு வரப் ட்டால், அந்ைத் 
வைாழறரக் குழுவிலிருந்து பவளிவயை உத்ைரவிடுகிவைன், வ லும் அவர் 
புது  ற்றும்  றழய வாழ்க்றக இரண்டிலிருந்தும் ைன்றனத் துண்டித்துக் 
பகாண்டவராகக் கருைப் டுவார். 

37) திருவாளர்கள் ஹர்ெவீன் லால், மகய்ன், கிஷன் ஸிங், டதாடி ஸிங் 
ஆகிடயார் ஒடர ஒரு நிபந்தகனயின் டபரில் அவர்களுக்கு உதவ, 

புதிய திட் க் குழுவு ன் மதா ர்பு மகாள்ள நான் அனுெதித்துள்டளன்: 
அவர்கள் திட் ம் ‘ஒன்று-ெி’ அல்லது புது வாழ்வின் இரண் ாவது 
திட் த்தின் கீழ் உள்ள டதாழர்களு ன் மதா ர்பு மகாள்ளடவா, கடிதப் 
பரிொற்ைம் மெய்யடவா அல்லது ெந்திக்கடவா முடியாது.  

38) ஹர்ஜவீன் லால், வாஸ் வைவ் பகய்ன், கிஷன் ஸிங், வைாடி ஸிங் 
ஆகிவயார், ைிட்டம் ‘ஒன்று-ெி’ அல்லது புது வாழ்வின் இரண்டாவது 
ைிட்டத்ைின் வைாழர்கறள ெந்ைிக்கா ல், பைாடர்பு பகாள்ளா ல் 

அவர்களுடன் கடிைப்  ரி ாற்ைம் பெய்யா ல் இருந்ைால்  ட்டுவ  புைிய 
ைிட்டக் குழுவின் வைாழர்கள் அந்ை நால்வரின் உைவிறய ஏற்றுக்பகாள்ள 
முடியும் .  

39) திட் ம் ‘ஒன்று-ெி’ ெற்றும் இரண் ாவது திட் த்தின் டதாழர்கள் 
என்னு ன் மதா ர்பு மகாள்ள முடியாவிட் ாலும், அவர்கள் டெெித்த 
மதாகககள் ெற்றும் புது வாழ்வு சுற்ைைிக்ககககள ெட்டும் கீழ்வரும் 
முகவரிக்கு அனுப்பிகவக்க டவண்டும்: 
மெஹர் பாபா, 
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கவனிப்பு - நலவாலா, 

36 லிட் ன் ொகல, 

ம ஹ்ராடூன், உ.பி. (வவறுவிை ாக நான் அைிவுறுத்ைாவிடில்  ட்டுவ .) 

40) வைறவப் ட்டால், டான்கின், புைிய ைிட்டக் குழுவின் வைாழர்கள் ொர் ாக, 

படஹ்ராடூனில் ைங்கி  ருத்துவராகப்  ைியாற்ைலாம்.  
இந்ை விஷயங்கறளத் ைீர் ானித்ைப்  ிைகு,  ா ா, புைிய ைிட்டத்றை 
உருவாக்க உைவுவைற்காக, படல்லியில், வகக்கி வைொய்க்குப்  ின்வரும் 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்:  
வராஹ்ைக் ொறலயில் அற ந்ை கட்டிடம் வ  1ஆம் நாள் நிச்ெய ாக 
முடிவு பெய்யப் டும் என்று ஹர்ஜவீன் லாலுக்கு பைரிவிக்கவும். 
எனவவ, இறடத்ைரகர் ெர்ைார்ஜியுடன் வவண்டிய ஏற் ாடு பெய்யுங்கள். 
ஹர்ஜவீன், பகயின், வைாடி ஸிங், கிஷன் ஸிங் ஆகிவயாறர 
ஞாயிற்றுக்கிழற , 30ஆம் வைைி காறல இங்கு வரு ாறும், அன்று 
 ாறலவய படல்லிக்குத் ைிரும்பு ாறும் பைரிவிக்கவும். அவர்களுக்குத் 
ைகவறல வழங்கிய  ின்னர், ஏழு நாட்களுக்காக நீங்கள் உடனடியாக 
இங்கு வாருங்கள். 
 - பாபா 

இனிவ ல் ஒரு நாறளக்கு இரண்டு முறை ஏப்ரல் இறுைி வறர கூட்டம் 
நறடப றும் என்று கூைி  ா ா நடவடிக்றககறள நிறைவு பெய்ைார். 

அன்று காறல 10.30  ைிக்கு, கூட்டம் நிறைவறடந்ை அவ்வவறளயில், 

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி பொத்துக்கறள விற்கு ாறு கு ாருக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது, 

வ லும் ரத்லம் நகரில் அற ந்ை ருஸ்ைம் ஹன்வஸாட்டியாவின் இல்லத்ைில் 
புது வாழ்றவத் பைாடங்க அவருக்குச் பெய்ைி அனுப் ப் ட்டது. 

கிஷன் ஸிங், ஹர்ஜவீன் லால், வைாடி ஸிங், வாஸ் வைவ் பகயின் 
ஆகிவயார் 1950, ஏப்ரல் 30 ஞாயிற்றுக்கிழற  நண் கல்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் 
நறடப ற்ை,  ா ா  ற்றும் ஆண் வைாழர்களுக்கும் இறடயிலான ெந்ைிப் ில் 
கலந்துபகாள்ள அறழக்கப் ட்டனர். 

எலிஸப த்ைிட ிருந்து ஒரு பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது, அைற்கு  ா ா, "1950 
ெூகல ொதத்தில் நான் டெற்கத்திய நாடுகளுக்குச் மெல்வதாக இல்கல, 

ஆனால் 1951, ெூகல இறுதிக்குள் நிச்ெயொகச் மெல்டவன்" என்று 
பைரிவித்ைிருந்ைார்.  

எரச் படல்லியிலிருந்து வந்ைவர்களிடம் புைிய ைிட்டத்றைப்  ற்ைி 
விளக்கினார், அவர்கள் அறனவரும் ைங்கள் முழு ஒத்துறழப்ற யும் 
ையக்க ின்ைி வழங்குவைாக உறுைியளித்ைனர். உைவு, உறட,  ைம் 
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வ ான்ைவற்றைத் ைவிர இைர எல்லா உைவிகறளயும் பெய்ய வவண்டும் என்று 
 ா ா வலியுறுத்ைினார். "புதிய திட் த்தின் டதாழர்களுக்காக உங்கள் மொந்த 
பணத்திலிருந்து ஒரு நயாகபொ ூட  மெலவி  டவண் ாம்" என்று  ா ா 
வலியுறுத்ைினார். 

 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி பொத்றை விற்ைைால் கிறடக்கப்ப ற்ை ரூ 7,000 
பைாறகயில் ஒரு  குைிறய ஜூறல இறுைிக்குள் பகாடுப் ைாக, கு ார் 
உறுைியளித்ைார். ஆனால்,  ா ாவுக்குப்  ைம் உடனடியாகத் வைறவப் ட்டைால், 

ஜூறல இறுைிக்குள் கு ார் ைிருப் ிச் பெலுத்ை வவண்டும் என்ை நி ந்ைறனயின் 
வ ரில்,  ா ாவுக்கு கடன் வழங்க ஹர்ஜவீன் லால் ஒப்புக்பகாண்டார். இந்ைத் 
பைாறகயிலிருந்து புைிய ைிட்டத்ைின் கீழ் ரூ 5,000 வைாடி ஸிங்குக்கு 
வைிகத்ைிற்கான முன் ை ாக பெலுத்ைப் ட்டது. படல்லி வராஹ்ைக் ொறலயில் 
அற ந்ை கட்டிடத்ைிற்காக, ஹர்ஜவீன் லாலுக்கு ரூ.4,340 வாடறகப் ைமும் 
வழங்கப் ட்டது. 

கிஷன் ஸிங், ஹர்ஜவீன் லால், வைாடி ஸிங், வாஸ் வைவ் பகய்ன் 
ஆகிவயாறர  ா ா ெிைிது வநரம் ெந்ைித்துக் கூைினார்: "எப்படிடயா அல்லது 
ஏடதாமவாரு வழியில், புதிய திட் த்தின் கீழ் உள்ள குழுவுக்கு உதவும் 
வககயில், புது வாழ்வில் நீங்கள் எனது மதா ர்பில் வந்துள்ளரீ்கள். நான் 
உங்ககள அகழக்கும் வகர ம ல்லியில் என்கனப் பார்க்க 
முயற்ெிக்காதீர்கள். புதிய திட் த்தின் கீழ் உள்ள டதாழர்ககள நீங்கள் 
விரும்பும் டபாமதல்லாம் சுதந்திரொக ெந்திக்கலாம். இன்று முதல் நீங்கள் 
நால்வரும் புது வாழ்வுக்குள் அகழத்துச் மெல்லப்படுகிைரீ்கள்."  ா ாவுடனான 
ெந்ைிப் ில் நான்கு ந ர்களும்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்; அன்று  ைியம், அவர்கள் 
படல்லிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

1950, வ  1ஆம் நாள் அைிகாறல இருளில், நான்கு  ைியளவில் வழக்கம் 
வ ால வைாழர்கள் எழுந்ைனர். ஐந்து  ைிக்கு, அவர்கள் பவள்றள வ லங்கிகள் 
 ற்றும்  ச்றெ நிை ைறலப் ாறக அைிந்து, அன்றைய சு  நிகழ்ச்ெிகளுக்குத் 
ையாராக இருந்ைனர்.  ா ா, அவர்கள் ைங்கும் அறைக்கு 6:30  ைிக்கு, ைனது 
பவள்றள நிை வ லங்கிறய அைிந்ை வண்ைம் வந்ைார். முழு ப ௌனத்ைின் 
 த்ைியில் நீலுவும் காக்காவும்  ச்றெ ைறலப் ாறகறய  ா ாவின் ைறலயில் 
சுற்ைிக் பகாண்டிருந்ைனர். 

ப ாழுது விடிந்ைதும்,  ா ா வைாழர்களுடன் யாெிக்கப் புைப் ட்டார். 
இரண்டு ற ல்கள் அற ைியாக நடந்து, அவர்கள் ரிஸ் ானா ஆற்ைின் வைண்ட 
 ைல்  டுக்றகக்கு வந்ைவ ாது, அங்கு வகக்கி  ற்றும் ஃ ிரீனி நலவாலா, புர்ஜர், 

பஷரூ ொச்ொ, கு ார்  ற்றும் அவரது ைாயார்  ாைாஜி அறனவரும்  ா ாவின் 
வருறகறய எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைனர். ஃ ிரீனி, பஷரூ,  ாைாஜி ஆகிவயார் 
 ா ாவுக்குத் ைான ாக உைறவ வழங்கினர். அைற்குப்  ிைகு,  ா ா உடனடியாக 
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 ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். வழியில்  க்கள் அவருக்கு வைக்கம் 
பெலுத்ைியவ ாது,  ா ா அவ்வாவை வாழ்த்ைி வைங்கினார். 

 ா ாவின்  னநிறல  ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைது, அன்று காறல அவர் 
ஒரு வார்த்றைக் கூட வ ெவில்றல. அவர்கள் ைிரும் ி வந்ைதும், "திட் ம் 
மூன்ைின் கீழ் நாம் யாெிக்கும் கக ெி நிகழ்வு இது. இன்று ொகல ஐந்து 
ெணிக்கு நீங்கள் புதிய திட் க் குழுவில் இகணயுொறு உத்தரவி ப்படும். 
அகதத் மதா ர்ந்து திட் ம் மூன்று ககலக்கப்படும்" என்று அவர்களிடம் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா, ைான ாக வாங்கிவந்ை உைறவத் வைாழர்களுக்குப் 
 கிர்ந்ைளித்ைார். 

அன்று  ாறல 5:00  ைிக்கு, மூன்ைாவது ைிட்டத்ைின் கீழ் இருந்ை ஏழு 
வைாழர்கள் - அவலா ா, ற தூல், எரச், முரளி, டாக்டர் நீலு, ப ண்டு, விஷ்ணு 
ஆகிவயார் ைிட்டம் 'ஒன்று- ி'யின் கீழ் உள்ள (டான், காக்கா  ற்றும் குஸ்ைாஜி) 
மூன்று வைாழர்களுடன் இறைந்ைனர். இது இப்வ ாது புைிய ைிட்டக் குழுவாக 
உருபவடுத்ைது; பூனாவில் இருந்ை ெைாஷிவ்  ாட்டீலும் இந்ைக் குழுவில் 
இறைக்கப் ட்டார். 1951, வ  1 முைல் ைிட்டம் 'ஒன்று-ெி'யில் இறையு ாறு 
மும்ற யில் வாழ்ந்ை  ாவனக் வ த்ைாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது; 

ஆனால் அவர் வரவில்றல. 
1950 வ  10 அன்று, பநய் வியா ாரத்றைத் பைாடங்க வைாழர்கள்  ாஞ்ஜ்ரி 

 ாஃ ியிலிருந்து படல்லிக்குப் புைப் ட்டனர். 
இவ்வாறு,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, உலகின் ஆர்வலர்கள் 

 ின் ற்றுவைற்காக ஒரு புைிய ைிட்டம் நறடமுறைக்கு வந்ைது.  ல 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, கு ாரின் முயற்ெியால்,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ி கிரா த்ைின் 
ப யர் அைிகாரப்பூர்வ ாக ‘மெஹர் ொஃபி’ என  ாற்ைப் ட்டது, இது புது 
வாழ்வின் வ ாது  ா ா ைங்கியிருந்ைறை நிரந்ைர ாக நிறனவுகூரும் வறகயில் 
அற ந்ைது. வருங்கால ைறலமுறைகளுக்கு, ப ஹர்  ாஃ ி, இறை 
நாட்ட ிக்கவர்களின் காதுகறளயும் புது வாழ்வுத் ைிட்டங்களின்  ாடலால் 
நிரப்புவவைாடு, அறைக் வகட்டு அவர்கள் ஆன் ீக  ாறையில் நுறழய 
தூண்டப் டுவார்கள், அைற்கு வழிவகுக்கும் ஆன் ீக வாழ்க்றகறய 
அறடவார்கள். 

புது வாழ்வின் பைாடக்கத்ைிலிருந்து  ா ா வாழ்ந்ை இைர இடங்கறளப் 
 ற்ைி காலம் நிறனத்து  ார்த்ைது: "ப ல்காவ்ம், எப்வ ாதும் புது வாழ்வின் 
 ாடறலப்  ாடும்; ப னாரஸ், யாத்ரீகர்கள் கடவுறள  ட்டுவ  ொர்ந்து யாெிக்கும் 
வாழ்றவ ஊக்குவிக்கும்; ொரநாத், லங்வகாட்டி அைிந்து வாழும் ‘நிர்வாை’ 
வாழ்றவ பவளிப் டுத்தும்; ொரநாத்ைிலிருந்து ஜான்பூருக்கு  யைம் 
பெய் வர்களுக்கு நாவடாடிகளின் வண்ை ய ான வாழ்க்றகறய 



267 
 

நிறனவு டுத்தும்; ஹரித்வார்  ற்றும் ரிஷிவகஷில் வாழும் புனிை  னிைர்களுக்கு 
என்பைன்றும் ைறலவைங்கும் வநர்ற யான  க்ைரின்  ங்றக எடுத்துக்காட்டும். 

"இந்ை இடங்கறள நிறனவுகூர்ந்து, புது வாழ்வின் மூன்று கட்டங்கள் 
 னிைகுலத்றை ைங்கள் உலக வாழ்க்றகறய விட்டுவிட்டு, கடவுளுக்கு முன் ாக 
உைவியற்ை  ற்றும் நம் ிக்றகயற்ை புது வாழ்றவத் பைாடர எப்வ ாதும் 
ஊக்க ளிக்கும்." 
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ம ல்லி & ெத்தாரா 
(Delhi & Satara) 

1950, டெ 10ஆம் வைைி படல்லிக்கு வந்து, ஆண் வைாழர்கள் வகக்கி வைொய் 
இல்லத்ைில் ைங்கினர்.  ா ா, ற தூல், விஷ்ணு  ற்றும் நான்கு ப ண் 
வைாழர்களுடன்,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியிலிருந்து படஹ்ராடூனுக்குச் பென்ைார்.  ா ா, 

ப ண் வைாழர்களுடன், 29 லிட்டன் ொறலயில் அற ந்ை டானின் றகவிடப் ட்ட 
 ருத்துவ றனயில் ைங்கினார், வ லும் வகக்கி இரண்டு ஆண் வைாழர்களுடன் 19 
லிட்டன் ொறலயில் அற ந்ை புர்ஜர் ொச்ொவின் இல்லத்ைில் ைங்கினார். 

படல்லியில் வ  12ஆம் நாள் வைாழர்கள் பநய் வியா ாரத்றை 
பைாடங்கினர். ப ாருத்ை ாக, அந்ை நிறுவனத்ைிற்கு ‘நவெவீன் (புது வாழ்வு) மநய் 
நிறுவனம்’ என்று ப யரிடப் ட்டது. காக்கா மூத்ைவர் என் ைால், அவர், ப ரிய 
 ரக்றகப் ிடிறயச் சுழற்ைி ‘ைிைப்பு விழாறவ’ நிகழ்த்ைினார். வைாடி ஸிங் 
வைறவயான  ாத்ைிர  ண்டங்கறள அலிகாரிலிருந்ை ைனது 
பைாழிற்ொறலயிலிருந்து பகாண்டு வந்ைிருந்ைார். உடன் வந்ைவர்கள், வைாழர்கள் 
பவண்பையிலிருந்து ையார் பெய்ை பநய்றய விநிவயாகத்ைிற்கு ஏற் ாடு 
பெய்ைனர். வைாழர்களுக்கு அவலா ா உைறவத் ையார் பெய்ய, டாக்டர் நீலு 
 ொலாறவ அறரத்து அவருக்கு உைவிய வவறளயில், ப ரும் ாலான இைர 
ஆண் வைாழர்கள்  ைியில்  ங்பகடுத்ைனர். றகக்வகா ாத், குஸ்ைாஜி இருவரும் 
வயைானவர்கள் ஆறகயால்  ா ா அவர்களுக்கு விலக்களித்ைார். றகக்வகா ாத் 
ஒரு ைனி அறையில் அ ர்ந்து, படஹ்ராடூனில் பெய்ைறைப் வ ால, ைினமும் 
100,000 முறை  ா ாவின் ப யறர உச்ெரித்ைார். குஸ்ைாஜி வெீி எைியப் ட்ட 
ப ாருட்களில் ைனக்குப்  யனுள்ளது என்று கருைிய அறனத்றையும் 
எரிப ாருளுக்காக வெகரித்ைார். 

படல்லியில் அைீை வகாறடக்கால பவப் ம் நிலவியது. பவண்றைறய 
சுடறவத்து பநய்யாக  ாற்ை வைாழர்கள் அடுப் ின் அருகில் அ ர வவண்டிய 
நிறலயில், பவளிப்புை பவப் த்துடன் அறை கிட்டத்ைட்ட ெகிக்க முடியாைைாக 
இருந்ைது. கடுற யான குளிர் காலத்ைில் வைாழர்கள்  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் 
ைங்கியிருந்ைனர். இப்வ ாது, அங்வக வானிறல  ிகவும் ொைக ாக இருந்ைவ ாது, 

அவர்கள் படல்லியில் சூடான அடுப்புகளுக்கு அருகில் அ ர்ந்து, வ   ாை 
அபெௌகரிய ான சூழ்நிறலயில் வவறல பெய்து வியர்த்துக் பகாண்டிருந்ைார்கள்! 
புது வாழ்வு அப் டித்ைான் இருந்ைது. 

பநய் இந்ைியாவில்  ிகச்ெிைந்ை ெற யல் எண்பையாகக் 
கருைப் டுவைால் அைிக அளவில் வைறவ உள்ளது, எனவவ, முைலில், ஒரு 
ைறலெிைந்ை ப ாருளாகத் ையார் பெய்வது ஒரு ொத்ைிய ான வைிக 
முயற்ெியாகத் வைான்ைியது. பவண்பையிலிருந்து பநய்றயத் ையார் பெய்வது , 
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ப ரிய  ாத்ைிரங்கறளக் கழுவி சுத்ைம் பெய்வது, அறடயாள குைிப்புத் 
ைாள்கறளத் ையாரிப் து, இறுைியில் விற் றன பெய்வது வ ான்ை எல்லா 
வவறலகறளயும் அவர்கவள பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. அத்ைறகய அறனத்து 
முயற்ெிகளும் இருந்ைவ ாைிலும், பவற்ைிக்குப்  ைிலாக, வைிகம் முற்ைிலும் 
வைால்விறய ெந்ைித்ைது.  ிரச்ெிறன என்னபவன்ைால், அவர்கள் ையாரித்ை பநய் 
 ிகவும் நன்ைாக இருந்ைது!  

இது, அைி தூய்ற யான ைரத்ைில் இருந்ைைால்,  ஜாரில்  ிகவும் விறல 
உயர்ந்ைைாக இருந்ைது. அவர்களால் விரும் ிய விறலறயப் ப ைமுடியாைது 
 ட்டு ின்ைி, அறைத் ையாரிக்க பெலவு பெய்ை  ைத்றைக் கூட ைிரும் ப் ப ை 
முடியவில்றல. வியா ாரிகள் தூய்ற றயப்  ற்ைி கவறலப் டவில்றல. 
குறைந்ை விறலயில் கலப் ட ரகங்கறள விற் றன பெய்து வந்ைனர். வைாழர்கள் 
வநர்ற யற்ைவர்களாக இருக்க முடியாை காரைத்ைால், அவர்கள்  ைத்றை 
இழந்ைனர். அப் டியிருந்தும், வ  16ஆம் வைைி முைல் ைகரக்கலம் ையாரிக்கப் ட்டு, 

கடுற யான உறழப் ிற்கான நியாய விறலறயப் ப ைத் ைவைிய  ின்னர், 

அவர்கள் ைங்கள் வ ாட்டியாளர்கறளப் வ ான்ை கீழ்ைர நிறலக்குச் பெல்லா ல் 
ைரத்றைப்  ாதுகாத்ைனர். 

படல்லியில் வைாழர்கள்  ிரச்ெிறனகறள ெந்ைித்ைதுவ ால, 

படஹ்ராடூனில்  ா ாவும்  லவற்றை எைிர்பகாண்டார். அவரது கண்களிலிருந்து 
 றீள பவளிவயைி, வலியில் வகீ்க றடந்ைது, அவை வநரத்ைில், அவர் கண்களில் 
ஏவைா நறைநறைப் ான உைர்றவத் பைாடர்ந்து ைந்துபகாண்டிருந்ைது. வகாபஹர் 
ப ன்ெிலின் அல்லது ெில்வர் றநட்வரட் களிம்ற ப்  யன் டுத்ைினார், ஆனால் 
 ா ாவுக்கு அது ஒவ்வாை நிறலயில், கண்கள் வ லும் வ ாெ ாகிவிட்டன. 
அவருக்கு ெிகிச்றெ அளிக்க வகாபஹர் ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் 
பெய்ைார்,  ா ாவுக்கு ெிைிது நிவாரைம் கிறடத்ைது. படஹ்ராடூனிலிருந்து 
 ல்வைவ் ஸிங் ரத்வக என்ை கண்  ருத்துவர் அறழக்கப் ட்டார். டாக்டர் 
ரத்வகயின் ெிகிச்றெயில்  ா ா விறரவில் குை றடந்ைார். இருப் ினும், 

நிவாரைம் ைற்காலிக ானைாகவவ இருந்ைது. 

 ா ா, படஹ்ராடூனில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், நலவாலா குடும் த்ைிற்கு 
அவரது ெகவாெத்றை அனு விக்கும் அைிக வாய்ப்பு கிட்டியது.  க்கத்து வடீ்டில் 
வாழ்ந்துவந்ை அவர்கள், ைினமும்  ா ாறவத் ைவைா ல்  ார்க்கும்  ாக்கியத்றைப் 
ப ற்ைனர்.  ா ா ெில வநரங்களில் அவர்களின் வடீ்டிற்குச் பென்று, ைனிப் ட்ட 
 ற்றும் வடீ்டு விவகாரங்கறளப்  ற்ைி அவர்களுக்கு அைிவுறர வழங்கி வந்ைார்; 

இவ்வாறு, முழுக் குடும் மும் அவருறடய அரவறைப் ில் அர்ப் ைிப்புடன் 
வாழ்ந்ைது.  ா ா ஒருமுறை வகக்கி நலவாலாவிடம் இரண்டு  ண் அடுப்புகறளத் 
ையார் பெய்யும் டி கூைினார். வகக்கிக்கு இது ஏவைா புைிய அனு வ ாக 
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இருந்ைாலும், அவர் அவற்றை உருவாக்கிய முயற்ெியில்  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், வகக்கி, ஃ ிரீனி இருவரும் ைங்கள்  கள் 
 ஹ்வராக்றக வடீ்டில் ைனியாக விட்டுவிட்டு  ஜாருக்குச் பென்ைனர். ெிைிது 
வநரத்ைில் ெிறு ி அழுவறைக் வகட்டு,  ா ா,  ஹ்வராக்றக ைன்னிடம் அறழத்து 
வர வகாபஹறர அனுப் ினார். வகக்கியும் ஃ ிரீனியும் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா 
அவர்கறள அறழத்து, ப ற்வைார்கள் ைங்கள் குழந்றைகளுக்குச் பெய்ய 
வவண்டிய கடற கறளப்  ற்ைி விளக்கினார். அவரது ஆன் ீக உச்ெத்ைிலிருந்து, 

ப ஹர்  ா ா அவர்களுடன் ஒன்ைாகி, அவர்களின் அன்ைாட நறடமுறை 
விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டி, அறனவறரயும் ைன் வெம் ஈர்த்ைைால் 
அவர்களின் இையங்கள் அவருறடய அன்ற  இன்னும் ஆழ ாக 
ஏற்றுக்பகாண்டது. 

புர்ஜர் ொச்ொ  ற்றும் ெத்ருகன் கு ாரின் குடும் ங்களுக்கும் இவை 
நிறலைான். எல்ொ  ிஸ்ைிரியும் இவ்வண்ைம் படஹ்ராடூனில்  ா ாவின் 
அரவறைப் ில் வந்ைார். எல்ொவின் நறகச்சுறவகள், ெ வயாெிை புத்ைி, 
வவடிக்றகயான உறரயாடல் ஆகியவற்றை  ா ா  ிகவும் ரெித்ைார், வ லும் 
அவர்  ா ாவின் அரெறவயில், நறகச்சுறவ வித்ைகரான டாக்வகஃ ாலகறரப் 
வ ால் இருந்து வந்ைார். 

1950, வ  22 அன்று, முைல் டின் கலன் பநய் ையாரிக்கப் ட்ட ஒரு 
வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, விரும் ி வாங்கு வர்கள் எவரு ில்றல என் றைக் 
கண்டைிந்து,  ா ா, வகக்கி வைொறய படஹ்ராடூனுக்கு அறழத்ைார். 

 றுநாள் காறல, வகக்கி வைொய், ற தூலுடன் உண்ற  நிலவரத்றைக் 
கண்டைிய படல்லி பென்ைார். அன்று  ைியம் படல்லி வந்து, வகக்கி வைொய் 
இல்லத்ைில்  ா ா வைாழர்கறள ெந்ைித்ை வ ாது, அவர்கள் ைங்கள் பைாழிலில் 
ஏற் ட்ட ெிக்கல்கறள அவரிடம் பைரிவித்ைனர். பநய் வர்த்ைகத்ைிற்கான ைிட்டம் 
ஒரு நல்ல வயாெறனயல்ல என் து பைளிவாகத் பைரிந்ைது. 

 ாறலயில் வாஸ் வைவ் பகய்னின் இல்லத்ைில்  ா ா ஒய்பவடுத்ைார், 

ஆனால் ைிரு ைி பகய்ன் உட் ட குடும் த்ைில் எவரும் அவறரப்  ார்க்க 
அனு ைிக்கப் டவில்றல. மூச்றெத் ைிைைடிக்கும் அளவுக்கு பவப் ம் அைிக ாக 
இருந்ைாலும், வழக்கம் வ ால  ா ா ைனது அறையில் ஜன்னல்கள், 

ைிறரச்ெீறலகள் அறனத்றையும் மூடிறவத்ைவைாடு,  ின்விெிைிறயயும் இயக்க 
விரும் வில்றல. 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, வைொய் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்து, கிஷன் ஸிங், 

ஹர்ஜவீன் லால், வைாடி ஸிங்  ற்றும் வைாழர்கறள ெந்ைித்ைார். படல்லியில் 
வராஹ்ைக் ொறலயில்  ா ாவும் ப ண் வைாழர்களும் ைங்குவைற்காக இருந்ை 
கட்டிடம் ையாராகாைைால்,  ா ா வவறு எங்வகனும் இடம்  ாற்ை விருப் ம் 
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பைரிவித்ைார். ைற்காலிக ாகத் ைறடபெய்யப் ட்ட ‘ ி-குழு’வின் வைாழர்கள் 
எப்வ ாதும் அவருடன் இருக்க வவண்டும் என் ைால், அவர்கள் இயற்றகயாகவவ 
பநய் வியா ாரத்றை மூட வவண்டியிருக்கும்.  ா ா அவர்களிடம், "அெல் திட் ம் 
‘ஒன்று-பி’ குழுவின் டதாழர்களாக, நீங்கள் ‘உ ல் உகழப்பு’ கட் த்திற்கு 
உட்ப  டவண்டும்" என்று கூைினார். எனவவ அவர் இந்ைக் கட்டத்றை 
பெயல் டுத்ை இரண்டு முறைகறள முன்ப ாழிந்ைார், அைில் ஒன்றைத் 
வைர்ந்பைடுக்கும் டி வைாழர்கறள வழிநடத்ைினார்: 
முகை ஒன்று: 

புது வாழ்வு முழுவதும் பாபாவு ன் இருந்த ெற்றும் இருக்கும் நான்கு 
மபண் டதாழர்கள் (மெஹரா, ெணி, மெஹரு, டகாமஹர்) மூலம் பாபாவுக்கு 
வாழ்நாள் முழுவதும் டதாழர்கள் டெகவ மெய்ய டவண்டும், டெலும் ஒரு 
டெவகர் தனது எெொனர் அல்லது முதலாளிக்குக் கீழ்ப்படிவது டபால, 

பாபாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ந க்க டவண்டும். பாபா எந்த வககயான 
கட் களககளயும் வழங்க முடியும், வழங்குவார், டெலும் இந்த 
முன்மொழிகவ ஏற்றுக்மகாள்பவர்கள் அகனவரும் பாபாவின் வாழ்நாள் 
டெவர்களாக இருப்பார்கள், எனடவ அவர்கள் எெொனராக அல்லது 
முதலாளியாக அவருக்குக் கீழ்ப்படிய டவண்டும். 

ஓர் எஜ ானர் ெில ெ யங்களில் ைனது வெவகர்களின் குறைகறள 
 ன்னிக்கக்கூடும் என் ைால்,  ா ாவின் கூற்றுப் டி, ைனது உறுைிப ாழிறய 
ெ ரெம் பெய்யா ல், வாழ்நாள் முழுவதும் அவருக்குச் வெறவ பெய்யும் இந்ை 
முறைறய ஏற்றுக்பகாள் வர்களின் குறை ாடுகறள (குற்ைங்கறள)  ா ா 
 ன்னிக்கக்கூடும். 

பாபா, எெொனராக அல்லது முதலாளியாக, எல்லா வககயான 
கட் களககளயும் (அவரது வாழ்நாள் ஊழியர்களாக இருக்கும் வைாழர்களுக்கு) 
வழங்க முடியும். அவர் டதாழர்ககள விவொய மதாழில் மெய்ய, தம்ொல் 
இயன்ை டவகல மெய்ய, ூடலி டவகல மெய்ய - சுருக்கொக, எகதச் 
மெய்யவும் உத்தரவி லாம். டெவக டதாழர்கள் பாபாவி ெிருந்து எகதயும் 
எதிர்பார்க்கக் ூட ாது; எந்த மவகுெதியும் இருக்காது, மவகுெதியின் 
நம்பிக்ககயும் ூட ாது. என்ன ந ந்தாலும், உ ல் உகழப்பு கட் த்கத 
டெற்மகாள்ளும் இந்த முகைகய ஏற்றுக்மகாள்ளும் ஒவ்மவாரு டதாழரும், 

அவர்கள் என்ன மெய்தாலும், விகளவுகளுக்கு, தனிப்பட்  முகையில் 
மபாறுப்பாளராக இருப்பார்கள். 

நான்கு ப ண் வைாழர்களின்  ைத்ைின் மூலம் இைர வைாழர்கள் 
 ா ாவிட ிருந்து உைறவப் ப ைலாம், வ லும் இந்ை உைவு வ ாது ானைாக 
இருக்கலாம் அல்லது இல்லா லும் இருக்கலாம், அது பைாடர்ந்து அல்லது 
ஒழுங்கற்ை முறையிலும் வழங்கப் டலாம்.   
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 உ ல் உகழப்பு கட் த்கத டெற்மகாள்வதற்கான இந்த முகை, 

உணவு பற்ைாக்குகை, குகைவான தூக்கம் ெற்றும் அகனத்து வககயான 
பணிகள் டபான்ை பல இ ர்பாடுககள உருவாக்கும். இருப்பினும், அடத 
டநரத்தில், குகைந்த அளவிலான அல்லது முற்ைிலும் டவகல இல்லாத 
சூழ்நிகலகளும் தானாகடவ எழலாம், அல்லது தாராளொன உணவு ெற்றும் 
ஓய்வு ன் ூட  இருக்கலாம். சுருக்கொகச் மொன்னால், டதாழர்கள், நான்கு 
மபண் டதாழர்கள் மூலொக, பாபாவுக்குச் டெகவ மெய்வார்கள், டெலும் இந்த 
நான்கு மபண் டதாழர்களின் வெம் இருக்கும் நிதிகயப் பயன்படுத்தி பாபா 
அவர்களுக்கு உணவளிக்க ஏற்பாடு மெய்யலாம். 

 ா ாவின் வாழ்நாள் முழுவதும் வெவகர்களாக உடல் உறழப்பு 
கட்டத்றை வ ற்பகாள்ள முடிவு பெய்யும் வைாழர்கள், எல்லாவிை ான 
ெிர ங்கறளயும் ைாங்கிக்பகாள்ளத் ையாராக இருக்க வவண்டும். வெவகர்கள் 
ைங்கள் எஜ ானருக்குக் கீழ்ப் டிவது வ ால், அவர்கள்  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிவது 
 ட்டு ல்லா ல், ைிட்டம் ‘ஒன்று- ி’யின் நிறலயான நி ந்ைறனகறளயும் 
கறடப் ிடிக்க வவண்டும். 

பாபா எந்த டநரத்திலும் எந்த டெவக டதாழரின் பணி ெற்றும் 
ந த்கதயில் அதிருப்தி அக ந்தால், அவகரப் பணிநீக்கம் மெய்யலாம். 
பணிநீக்கம் மெய்யப்பட்  எந்த டெவக டதாழரும், இன்னும் புது வாழ்விலும் 
திட் ம் ‘ஒன்று-பி’யிலும் இருப்பார், ஆனால் அவர் விடுதகலயாகி விடுவார், 

விரும்பியகதச் மெய்ய சுதந்திரொக இருப்பார், டெலும் அவர் விரும்பிய 
இ த்திற்குச் மெல்வார், இருப்பினும் அவர் எப்டபாதும் திட் ம் 'ஒன்று-பி'யின் 
நிகலயான நிபந்தகனககளக் கக ப்பிடிக்க டவண்டும். பின்னர் அவர் தனது 
மொந்த வாழ்வாைாரத்திற்காக ெம்பாதிக்க டவண்டும், டெலும் பாபா அவருக்கு 
பணம் மகாடுத்து, புதிதாக எகதயும் மதா ங்குவதற்கு உதவ ொட் ார். 
முகை இரண்டு: 

உடல் உறழப்பு கட்டத்றை வ ற்பகாள்வைற்கான  ாற்று முறையானது, 

அைன் நிறலயான நி ந்ைறனகளுக்குக் கட்டுப் ட்டு, ைிட்டம் ‘ஒன்று- ி’யில் 
ைனித்ைனியாகவும் சுைந்ைிர ாகவும் இருப் ைாகும். இந்ைத் ைிட்டத்றைத் 
வைர்ந்பைடுக்கும் எந்ைபவாரு வைாழருக்கும்,  ா ா ஒரு குைிப் ிட்ட பைாறகறய 
பைாடக்கத்ைில் வழங்குவார்; இைனால் அவர் ைனது சுைந்ைிர ான உடல் உறழப்பு 
கட்டத்றை ெிைந்ை முறையில் பெயல் டுத்ை முடியும். 

பாபாவால் தற்காலிகொக தக மெய்யப்பட்  பத்து டதாழர்களும், 

குழுத் திட் த்தின் முதல் முகைகய ஒருெனதாக ஏற்றுக்மகாண் டதாடு, 

பாபாவின் வாழ்நாள் முழுவதும் உ ல் உகழப்பு கட் த்கதக் 
கக ப்பிடிக்கவும் ஒப்புக்மகாண் னர். புது வாழ்வில் இருந்த ககக்டகாபாத், 
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இதற்கு முன் எந்தத் திட் த்திலும் டெர்க்கப்ப ாதகதத் மதா ர்ந்து, வாழ்நாள் 
முழுவதும் டெவகராக இருக்க ஒப்புக்மகாண் ார். 

எனவவ, இந்ை ஒரு ித்ை முடிவின் விறளவாக, பநய் வியா ாரத்ைில் 
 த்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, வைாழர்கள் உடனடியாக ைங்கள் பைாழிற்ொறலறய 
மூடிவிட்டனர். ரூ 16,000 கடறன  ா ாவிடம் ைிருப் ித் ைர வவண்டும். ைங்களிடம் 
இருந்ை ரூ 14,570 பராக்கப்  ைத்துடன் 1,430 ரூ ாய்  ற்ைாக்குறைறய நான்கு 
ப ண் வைாழர்களும் ஈடுபெய்து,  ா ாவிடம் ஒப் றடத்து அறனத்தும் 
ெரிபெய்யப் ட்டது. 

வைாழர்களுடனான இந்ை ெந்ைிப்புக்குப்  ிைகு,  ா ா,  ஸ்துகறளத் வைடிச் 
பெல்ல விருப் ம் பைரிவித்ைார். எரச், ஹர்ஜவீன், வைாடி ஸிங், பகய்ன், கிஷன் 
ஸிங் ஆகிவயாருடன் அவர் ஓக்லா நகருக்குப் புைப் ட்டார். கிஷன் கடுற யான 
ஜுரத்ைால் அவைிப் ட்டாலும், ெிர த்றைப் ப ாருட் டுத்ைா ல்,  ா ாவுடன் 
பெல்ல முயற்ெி பெய்ைார். 

ஓக்லாறவ அறடந்ைதும்,  ா ா ஒரு நைிக்கறர ஓரத்ைில் அ ர்ந்து, 

குழுவிடம் நறகச்சுறவ  ற்றும் வவடிக்றகயான கறைகறளச் பொல்லும் டி 
வகட்டுக்பகாண்டார். அங்கிருந்ை ெில  ீனவர்கறளப்  ார்த்து,  ா ா, "இடயசுவின் 
ஆரம்பகால ெ ீர்கள் அகனவரும் ெீனவர்கள்; பின்னர் அவர், அவர்ககளத் 
தனது வகலயில் ெிக்க கவத்தார்!" என்ைார். 

கிஷன் ஸிங் உடவன வவடிக்றகயாகக் கூைினார், "ஆனால் இங்வக, 

ந க்கு குருநாைராக இருக்கும் அவர் நம்ற த் ைனது வறலயில் ெிக்க 
றவக்கா ல், பவளிவய தூக்கி எைிகிைார்!" (புது வாழ்வின் வ ாது  ா ாறவப் 
 ின் ற்று வர்களுக்கு அவரது பைாடர்பு  றுக்கப் டுகிைது என்று அர்த்ைம்). 

அைற்கு  ா ா, "ஆனால் நான் இடயசு அல்ல" என்று எளிற யாக 
 ைிலளித்ைார். 

படல்லிக்குத் ைிரும் ிவந்ை  ா ா, வ  24 இரவு, 45  ண்டாரா ொறலயில் 
அற ந்ை கிஷன் ஸிங்கின் இல்லத்ைில் ைங்கினார். அடுத்ை நாள்  ா ா, வகக்கி 
வைொய் வடீ்டிற்குச் பென்று, அன்று இரவு பகய்னின் குடியிருப் ில் 
ஓய்பவடுத்ைார்.  ா ா  ீண்டும் பகய்னின் குடும் த்ைினர் எவறரயும் ெந்ைிக்கப் 
வ ாவைில்றல என்று கூைினார் (பகய்னின்  றனவியின் குடும் த்ைினர் 
அறனவரும் அவரது வடீ்டில் வாழ்ந்து வந்ைனர்). ஆனால் பகய்னின்  ாட்டி 
 ிர ா  ிடிவாை ாக இருந்ைவ ாது,  ா ா  னம் இரங்கி, அடுத்ை நாள் காறலயில் 
அவர்கறள ைரிெனம் பெய்ய அனு ைித்ைார். 

அன்று காறல, 1950, வ  26, பவள்ளிக்கிழற , படஹ்ராடூனுக்குப் 
புைப் டுவைற்கு முன்பு, பகய்ன் குடும் த்ைினர்  ா ாறவ இந்ைிய குடியரசுத் 
ைறலவரின் இல்லத்ைிற்கு எைிவர அற ந்ை ‘ைல்கவடாரா கார்டன்ஸ்’ என்ை 
பூங்காவிற்குச் பெல்லு ாறு  ரிந்துறரத்ைனர்.  ா ா ஒப்புக்பகாண்டு எரச், வாஸ் 
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வைவ்,  ிர ா பகய்ன் ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டுச் பென்ைார். பெல்லும் வழியில், 

‘அந்ை ஆண்டின் அந்ை வநரத்ைில், வகாறடயின் உச்ெத்ைில், பூங்காவில் 
 ார்ப் ைற்பகன ப ரிய அளவில் எதுவும் இருக்காது’ என்று பகய்ன் ைிடீபரன 
நிறனவு கூர்ந்ைார். ஆனால், அவர்கள் பூங்காவிற்குள் நுறழந்ைவ ாது, அவர் 
இதுவறர  ார்த்ைிராை, பவளிர் ஊைா நிைப் பூக்களுடன் பூத்ைிருக்கும்  ரங்கறளக் 
கண்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ா அந்ை இடத்றைச் சுற்ைி ெிைிது வநரம் (ெிைிய 
 ள்ளத்ைில் குைிக்கவும் பெய்ைார்)  சுற றய ரெித்ை டி  ிக விறரவான 
வவகத்ைில் நடந்ைார். 

வகக்கி வைொய், ற தூல், காக்கா ஆகிவயாருடன் ஹர்ஜவீன் லாலின் 
காரில்  ா ா படஹ்ராடூனுக்குப் புைப் ட்டார். வழியில்  ீரட் நகரில் ெில  ைி 
வநரம் ைங்கினர்.  ா ா நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்  ைிபுரிந்ை, அந்ை 
நகரத்ைின் ப ாறுப் ாளராக இருந்ை, ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட 
‘ப ஹர் ான்  ா ா’றவத் பைாடர்பு பகாள்ள ஆர்வ ாக இருந்ைார். ெில 
வநரங்களில் நிகழ்வது வ ால், இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைிலும்  ஸ்த்,  ா ாவின் 
 ார்றவயில் ெிக்கா ல்,  ா ாவுடன் கண்ைாமூச்ெி விறளயாடினார்.  ிகுந்ை 

வருந்ைத்ைில்,  ா ா கறடெியில் அவறரத் துரத்துவறைக் றகவிட்டு, பைாடர்பு 
பகாள்ளா வல ைிரும் ிச் பென்ைார். 

அறனவரும் முஸாஃ ர்நகர் அரொங்க விடுைியில் அன்று இரறவக் 
கழித்ைனர், வ லும் வழியில்,  ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாண்டு அடுத்ை நாள் 
 ாறல படஹ்ராடூறன வந்ைறடந்ைனர். 

அவை நாளில், வ  27 அன்று, எரச், பைற்வக  ஹாராஷ்டிரா  ாநிலத்ைில் 
வாடறகக்கு  ங்களாக்கறளப்  ார்க்க அனுப் ப் ட்டார்.  ஹா வலஷ்வருக்குச் 
பெல்வது  ா ாவின் முைல் விருப்  ாக இருந்ைது, அறைத் பைாடர்ந்து ெத்ைாரா, 

ஔரங்கா ாத் அல்லது றஹைரா ாத். ஜால் வகரவாலா (ஏற் ாடு குழுவில் 
ஒருவர்) நாக்பூறரத் ைவிர புல்தானா அல்லது ப ாருத்ை ானைாக அவர் கருதும் 
வவறு இடத்ைில்  ங்களாக்கறளத் வைடு ாறும் அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

பநய் நிறுவனம் இப்வ ாது வைிகத்ைிற்காக அைன் கைவுகள் 
மூடப் ட்டாலும், நவஜவீன் வைாழர்-பைாழிலாளர்களின் குழு, படல்லியில், 

ைங்குவைற்கு வவறு இடம் இல்லாைைால் அவை கட்டிடத்ைில் பைாடர்ந்து வாழ்ந்து 
வந்ைது. எரச் ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு படஹ்ராடூனுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்; 

வ லும்,  ா ாவிற்கும் ப ண் வைாழர்களுக்கும் ெத்ைாராவில் அற ந்ை ‘முத்ைா 
 ங்களா’வும், ஆண் வைாழர்களுக்காக ‘கல்யாைி  ாராக்ஸ்’ கட்டிடமும் 
வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டைாக,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். படல்லியிலும் 
படஹ்ராடூனிலும் உடனடியாக, ெத்ைாராவுக்குச் பெல்லும் ஏற் ாடுகள் 
பைாடங்கின.      
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 படல்லியிலிருந்து ைிரும் ிவந்ை  ின்பு,  ா ா  ீண்டும் உடல்நல ின்ைி 
இருந்ைார், கடுற யான ெளியும் பைாண்றட பைாற்றும் அவரது பைாடர்ச்ெியான 
கண் வலியால் வ லும் ெிக்கல்கறள ஏற் டுத்ைியது. 

1950, ஜூன் 3 அன்று டான், நீலு இருவரும்  ா ாவுக்குச் ெிகிச்றெ அளிக்க 
ஐந்து நாட்களுக்காக படல்லியிலிருந்து படஹ்ராடூனுக்கு அறழக்கப் ட்டனர். 

1950, ஜூன் 14 அன்று,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் குைிப் ிடத்ைக்க  ைிறய 
நிறைவு பெய்ை  ா ா, நான்கு ப ண் வைாழர்கள்  ற்றும் எரச், ற தூல், விஷ்ணு, 

குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன் படஹ்ராடூனிலிருந்து கல்யாணுக்குப் புைப் ட்டார். 
ரயில் நிறலயத்ைில், எல்ொ, நலவாலா, புர்ஜர்  ற்றும் கு ார் குடும் த்ைினர் 
அவர்களிடம்  ிரியாவிறட ப றுவைற்காக வந்ைிருந்ைனர். கு ார் ைனது 
வாழ்நாளில் எவருறடய  ிரிறவயும் நிறனத்து அழுைைில்றல, ஆனால் 
இப்வ ாது அவர் கண்களில் நீர் ைதும்  அழுைார்.  ா ாவும், வைாழர்களும் ரயிலில் 
ஏைி அங்கிருந்ை அறனவறரயும் கண்களில் நீர் வழிய விட்டுச்பென்ைனர். 
அத்ைறகய கண்ைரீுடன் எவரும் எளிைில் அழுவைில்றல; அறவ  ல 
ஆண்டுகளாக வ ற்பகாண்ட ைவங்கள்  ற்றும்  ிராயச்ெித்ைத்ைின் விறளவாகும். 
 னைில் ஆழ ாக வவரூன்ைிய  னப் ைிவுகறளத் துறடத்ைழிக்கும் ஒரு 
சுத்ைிகரிப்பு ெக்ைியாக அறவ பெயல் டுகின்ைன. 

16ஆம் நாள் கல்யாணுக்கு வந்ை  ா ா, ப ாது வ ருந்ைில் ெத்ைாராவுக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்; இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு படல்லியிலிருந்து வைாழர்கள் 
அறனவரும் வந்ைனர். ஏற்கனவவ கூைியது வ ால,  ா ாவும் ப ண் வைாழர்களும் 
முத்ைாவின்  ங்களாறவயும், ஆண் வைாழர்கள் கல்யாைி  ாராக்றஸயும் 
ஆக்கிர ித்ைனர். வைாழர்கள் ைங்கள் ப ட்டி  டுக்றககறள அவிழ்ப் ைற்கு 
முன்னவர, ஒரு குழப் ம் ஏற் ட்டது. குடியிருப் ின் அக்கம்  க்கம் உள்ளவர்கள் 
அவர்கறள அயலவர்கள், விெித்ைிர ான வைாற்ைம் பகாண்ட குழுவினர் என்று 
நிறனத்ைைால், அவர்கறளப்  ற்ைிய ைங்கள் ெந்வைக கருத்துகறளத் 
பைரிவித்ைனர். இது வ ான்ை 'இராணுவ வறக வரீர்கள்' ைங்கள் குடும் ங்கள் 
வாழும் இடத்ைிற்கு அருகில் வவண்டாம் என்று நில உரிற யாளரிடம் புகார் 
பெய்ைனர். உரிற யாளர் முறையாக ஆண் வைாழர்களுக்குத் பைரிவிக்க, எரச் 
உரிற யாளரிடம் எல்லாவற்றையும் விளக்கிய வவறளயில், அவர் அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டார். ஆனால், ைங்களுக்குள் வ ெிக்பகாண்ட  ிைகு, நீண்ட 
 யைத்ைால் வொர்வாக இருந்ைாலும், வவறு இடத்ைிற்குச் பெல்வது நல்லது என்று 
வைாழர்கள் கருைினர்.  ா ாவின் அனு ைிறயப் ப ற்று, நான்கு  ைிவநரத்ைில் 
வவபைாரு குடியிருப்ற த் வைடிக் கண்டு ிடித்து, கன்வடான்ப ன்ட் வளாகத்ைில், 

எரச், 76 புர்வகஸ்  ங்களாறவ நள்ளிரவு 2:00  ைியளவில் வாடறகக்கு எடுக்க 
முடிந்ைது.  ின்னர் ஆண் வைாழர்கள் அன்ைிரவவ அங்குச் பென்ைனர். 
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உடல்நலக்குறைவால்  ாைிக்கப் ட்டிருந்ை அவலா ா, அவறர, ைிட்டம் 
'ஒன்று- ி'யிலிருந்து ைனி னிை சுைந்ைிர வாழ்க்றகக்கு  ாற்றுவது குைித்து 
 ா ாவிடம் வவண்டியவ ாது,  ா ா அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைார்; ஒரு நாள் 
கழித்து, அவலா ா ெத்ைாராவிலிருந்து மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

 ா ா இல்லாை வநரத்ைில், நரி ன் ப ஹராஸாத்ைில்  ாவைா என்ை 
இறளஞறனக் காவலாளியாக நிய ித்ைிருந்ைார். ப ஹரு ை ானியா (எரச்ெின் 
ெவகாைரி), குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸிலிருந்து ஒவ்பவாரு வாரமும், ப ஹராஸாத் 
 றன சுத்ை ாக இருப் றை வ ற் ார்றவயிடச் பெல்வறை வழக்க ாகக் 
பகாண்டார். 1950, ஜூன் 23 அன்று,  ா ாவிட ிருந்து (எரச் எடுத்து வந்ை) இந்ைச் 
பெய்ைி ஆைி ெீனியருக்கு வழங்கப் ட்டது, அறை அவர் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெில 
ந ர்களுக்கு சுற்ைைிக்றகயாக பவளியிட இருந்ைார்: 

1949, அக்ட ாபர் 16 முதல், இந்த டநரம் வகர, புது வாழ்வு 
நிகழ்வுகளில் பல முன்டனற்ைங்கள் ஏற்பட் ன; ஆனால் புது வாழ்வு 
என்னாலும் என் டதாழர்களாலும் நான் விரும்பியபடி 
வழிந த்தப்ப வில்கல, இருப்பினும் நிபந்தகனகள் 100 ெதவதீம் பின்பற்ை 
முயற்ெிக்கப்பட் ன. 

இப்வ ாது, நான் விரும் ிய டி புது வாழ்றவ முற்ைிலும், சுைந்ைிர ாகவும், 

ைிருப்ைிகர ாகவும் பைாடங்கும் நிறல வந்துவிட்டது; என்னுடன் வாழ்நாள் 
முழுவதும் வெவக வைாழர்களாக வாழவிரும்பு வர்கள், எனது  ார்றவயில் 
இருக்கும் ெித்ைிரத்ைிற்கு ஏற் , புது வாழ்றவ அனு விக்கவும், துன் ப் டவும் 
பெய்வார்கள். இது என்னுறடய உள்ளார்ந்ை உைர்வு. நான் எறையும் 
உறுைியளிக்கா ல், உறுைியளிக்க முடியா ல் இருந்ைாலும், வ வல 
குைிப் ிட்டுள்ள டி, எல்லாவற்றையும்  ற்ைி நான் (கவறலயாக) உைர்கிவைன். 

வாழ்நாள் முழுவதும் டெகவ புரியும் டதாழர்ககளப் மபாறுத்தவகர, 

என்னு ன் இருக்க டவண்டுொயின், அவர்கள் 100 ெதவிகிதம், 

கண்மூடித்தனொக, எந்த ெறு டபச்ெிற்கும் இ ெில்லாெல் எனக்குக் கீழ்ப்படிய 
டவண்டும். 

1950, ஜூறல 16ஆம் வைைி வறர, நான் எல்லா நி ந்ைறனகளிலிருந்தும் 
விடு ட்டிருப்வ ன். ெிைிது காலம் கழித்து நான்  றழய வாழ்க்றகக்குத் 
ைிரும்புவவன் என்று நிறனப் து ஒருவரின் வணீ் எண்ை ாக இருக்கும். எதுவும் 
என்றன என்  றழய வாழ்க்றகக்கு அறழத்துச் பெல்ல முடியாது என்று நான் 
முடிவு பெய்து உறுைியாக இருக்கிவைன். நான், இறுைி வறர, எனது புது வாழ்றவ 
முன்பனடுத்துச் பெல்வவன், நான் எனது  றழய வாழ்க்றகக்குத் ைிரும்புவவன் 
என்று ஏவைனும் கருத்துைர்வு உள்ளவர்கள், அறை முற்ைிலும் நிராகரிக்க 
வவண்டும்.       

 மூன்று வாரங்களுக்குப்  ிைகு, ஜூறல 14 அன்று,  ா ா வ லும் ஓர் 
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அைிக்றகறய பவளியிட்டார், "... ெூகல 15க்கு பதிலாக, 1950, ெூகல 25 வகர 
நான் சுதந்திரொக இருப்டபன், அந்தத் டததியில் நான் எனது புது வாழ்வின் 
மூன்று கட் ங்ககளத் மதா ங்குவடதாடு ெஸ்த், ெனநிகல பாதிக்கப்பட் வர் 
ெற்றும் ஏகழகளு ன் எனது பணிகயத் மதா ருடவன்." 

1949ஆம் ஆண்டு,  ா ா ெில அைிவுறுத்ைல்களுடன் டாக்டர் பைௌலத் 
ஸிங்றக ப ல்காவ் ிலிருந்து ப ங்களூருக்கு அனுப் ினார். அைன் டி, ஒரு 
குைிப் ிட்ட காலத்ைிற்கு, யாெித்து கிறடக்கும் உைறவ  ட்டுவ  உண்டு அவர் 
வாழ வவண்டும். பைௌலத் ஸிங் ஒரு பகௌரவ ான குடும் த்றைச் வெர்ந்ைவர், 

அவறரப் வ ான்ை ஒரு  டித்ை  ருத்துவர், யாெித்து வாழ்கிைார் என்ை 
எண்ைத்ைால் அவரது உைவினர்கள் கலக்க றடந்ைனர். ெமூகம் அவறர வகலி 
பெய்ைது  ற்றும் அவரது விெித்ைிர ான நடத்றைறய ஏற்க  றுத்ைது. ஆனால், 

பைௌலத் ஸிங் ைன்னிகரில்லா கீழ்ப் டிைலுடன், ைனது வார்த்றைறயக் 
காப் ாற்றுவைற்காக உயிறரக் பகாடுக்கக்கூடிய  னிைராக இருந்ைார். இறுைியாக, 

 ிகவும் ெகித்துக்பகாள்ள முடியாை சூழ்நிறலகளால் அவர் ைனது வடீ்றட விட்டு 
பவளிவயைி  ல்வவறு இடங்களில் அறலந்து ைிரிந்து உைவுக்காக யாெித்ைார். 
ைனக்வக பைரியா ல்,  ிச்றெக்காரனாகத் ைிரிந்ை பைௌலத் ஸிங், கறடெியாக ஒவர 
உண்ற யான வள்ளலின் வடீ்டு வாெறல வந்ைறடந்ைார். 

 ா ா ைனது ைறலற யகத்றை வட இந்ைியாவிலிருந்து ெத்ைாராவிற்கு 
 ாற்ைியது அவருக்குத் பைரியாது, ஆனால் ஒரு நாள் அவர் அந்ைப்  குைியில் 
அறலந்து ைிரிந்து,  ா ாவின்  ங்களாவுக்கு அருகில் யாெிக்கச் பென்ைார். எரச் 
பவளிவய கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ைிடீபரன,  ா ா, அவறரச் 
சுட்டிக்காட்டி, கல்பவட்டில் அ ர்ந்ைிருக்கும் ந ர் யார் என் றைக் கண்டைியு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். எரச்,  ிச்றெக்கார வைாற்ைத்ைில் இருந்ை அந்ை ந றர 
பநருங்கியதும் அவரால் ைனது கண்கறள நம்  முடியவில்றல. பைௌலத் 
ஸிங்கும் எரச்றெக் கண்டு வியந்ைார். 

" ா ா இங்வக இருக்கிைாரா?" என்று உற்ொக ாகக் வகட்டார். "நான் 
யாெிக்க  ா ாவின் வடீ்டு வாெலுக்கு வரலா ா?" என்று விொரித்ைார். 

எரச் உடனடியாக,  ா ாவுக்குத் பைரிவிக்கச் பென்ைார். பைௌலத் ஸிங்றக 
அறழத்து,  ா ா அவருறடய வொகக் கறைறயக் வகட்டு, அவருறடய  ிச்றெ 
 ாத்ைிரத்ைில் ைனது றககளால் உைவு வழங்கி, அவரது றைரியத்றைப் 
 ாராட்டினார்: "உங்கள் கீழ்ப்படிதலில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியக கிடைன். 
நீங்கள் உண்கெயிடலடய புது வாழ்கவ வாழ்கிைரீ்கள், பிைருக்கு ஓர் 
எடுத்துக்காட் ாக இருக்கிைரீ்கள். என்னி ெிருந்து விலகி இருந்தாலும், 

நீங்கள் எனக்கு மநருக்கொக இருக்கிைரீ்கள். நான் உங்ககளப் பற்ைி ெிகவும் 
ெகிழ்ச்ெியக கிடைன். ஒரு நாள் நான் உங்கள் இல்லத்திற்கு விெயம் 
மெய்டவன் என்று உறுதியளிக்கிடைன்.”    
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 இப்வ ாது புது வாழ்வு மூன்று ைிட்டங்களாக உருவாகிவிட்டைால்,  ா ா 
பைௌலத் ஸிங்றக ைனது உைவுக்காக யாெிப் ைிலிருந்து விடுவித்து, ஒரு 
 ருத்துவராக, சுைந்ைிர ாக வாழவும்,  ைிபுரியவும் ைிட்டம் ‘ஒன்று- ி’யில் 
அவறர இறைத்ைார். அைற்குப்  ிைகு, கண்ைரீுடன், பைௌலத் ஸிங் ப ங்களூரில் 
உள்ள ைனது இல்லத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். 

"இந்ை யாத்ரீகரின்  ிச்றெ  ாத்ைிரத்ைில் ஒரு ப ாக்கிஷம் இருந்ைது!" 
காலம்  ாடலாக இறை ப ாழிந்ைது. "யாெித்து அவர் அறடயப்ப ற்ை  துவாகிய 
ைானம் ஒரு நாள் அவரது யாெிக்கும் வாழ்றவ நித்ைிய வாழ்வாக  ாற்றும்." 

பைௌலத் ஸிங் இறுைி வறர  ா ாவின்  ாைங்கறள உறுைியாகப் 
 ற்ைிக்பகாண்டார். அவர் அவ்வப்வ ாது ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்து 
வந்ைார்.  ா ா கூைியது வ ால், அவரிட ிருந்து  ிரிந்து வாழ்ந்ைாலும் 
உண்ற யான புது வாழ்வுத் வைாழராக இருந்ைார். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலுக்கு இைங்க  றழய வாழ்க்றகயில் 
ப ண் ைிகள் பவவ்வவறு இடங்களில் வாழ்ந்து வந்ைனர். வாலு பூனாவில் 
 ிந்த்ரா ஹவுஸில் வெித்து வந்ைார், ஆனால்  ா ாவின் உடலளவிலான  ிரிவு 
அவறர  ிகுந்ை ெிர த்ைிற்குள்ளாக்கியது. பூனாவில் ஐந்து  ாைங்கள் ைங்கிய 
 ின்னர், 1950,  ார்ச் 18 அன்று,  ப் ா பஜஸவாலா அவறர அஹ துநகருக்கு 
அறழத்து வந்ைார்; அங்கு  ாைிரி, ஆைி ெீனியர் இருவரும் அவறர அக் ர் 
 ிரஸ்ஸில் ைங்கும் டி வற்புறுத்ைியும் அவர் அரங்காவ் ில் அற ந்ை ைனது 

இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
இைற்கிறடயில், வவறு ெில  றழய வாழ்க்றக ெீடர்கள் - ராவனா, கிட்டி, 

வகார்பஷத், ஸூனா ாெி ஆகிவயார் மும்ற யில் ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைனர். அவர்கள்  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிந்ைைால்,  ல்வவறு கடின ான 
புது வாழ்வு அனு வங்கறளக் கடக்க வவண்டியிருந்ைது. ராவனாவும் கிட்டியும் 
 களிர்களுக்கான 'ராைி வ ரி உயர்நிறலப்  ள்ளி'யில் ஆெிரியர்களாகப் 
 ைிபுரிந்ைனர்.  ா ா, இருவறரயும் வரவறழப் ைாக உறுைியளித்ைைற்கு இைங்க, 

அனுைினமும்  ா ாவின் அறழப்ற  எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைனர். இறுைியாக, 

1950, ஜூறல 7ஆம் நாள்,  ா ா அவர்கறள ெத்ைாராவுக்கு அறழத்ைார். அவர்கள் 
அன்று  ாறல 9:30  ைிக்கு வந்து, ஒரு  ாைம் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

ெத்ைாராவில், ப ண் வைாழர்களுக்காக ஒரு ப ண் குைிறர 
வாங்கப் ட்டது, அைற்கு  ா ா 'வ கம்' (ப ண் ைி) என்று ப யரிட்டார்; ஆனால் 
அது ப ண் ைிகறளவய எப்வ ாதும்  ின்பைாடர்ந்ைைால், அறை "வ ரிஸ் லிட்டில் 
லாம்ப்" என்று அறழக்கப் ட்டிருக்கலாம். அந்ைக் குைிறர வடீ்டில் எங்கும், 

அறைகளுக்குள்ளும்  ிரவவெித்ைது.    

 அந்ைப் ப ண் குைிறரக்குட்டி ஒரு குைிறரறயப் வ ாலல்லா ல் 
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பெல்ல ான வளர்ப்பு நாறயப் வ ால நடந்து பகாண்டது!  ா ா அறைத் ைட்டிக் 
பகாடுத்து, வகரட்றட அன்புடன் ஊட்டினார். வ கம் அடிக்கடி  ா ாவிடம் 
பெல்வதுண்டு. பெல்ல ாக அறை நடத்ைினாலன்ைி அது அங்கிருந்து 
பவளிவயைாது.  ா ா அைன் குறும்புகறள ரெித்து வவண்டுப ன்வை அறைத் 
ைடவிக்பகாடுப் றைத் ைா ைப் டுத்ைினார். வ கம் அற ைியாக நின்று 
பகாண்டிருக்கும் வவறளயில்  ா ாவின் கவனம் அைன் ீது பெலுத்ைப் ட்ட 
 ின்னவர, குட்டிக்குைிறர  கிழ்ச்ெியுடன் புைப் ட்டுச் பெல்லும்.  

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி, 1950, ஜூறல 9 அன்று, ஆைி ெீனியர்,  ஸ்த் 
அலி ஷாறவ ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ெத்ைாராவிற்கு அறழத்து வந்ைார்.  ா ா 
ஒவ்பவாரு நாளும் மூன்று  ைிவநரம் ைனியாக  ஸ்துடன்  ைிபுரியத் 
பைாடங்கினார். இைர  ஸ்துகள்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறள ஒன்று 
வெர்த்து, ெத்ைாராவிற்கு அறழத்து வந்ைனர். அவர்கறள கவனிக்கும் ப ாறுப்பு 
ற தூல், எரச், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, முரளி ஆகிவயாருக்கு வழங்கப் ட்டது. 
ெத்ைாராவில் ைற்வ ாது குடிவயைிய  ா ா,  ீண்டும் ஒருமுறை ைனது  ைியில் 
ைீவிர ாக இருந்து, நாள் முழுவதும்  ஸ்த்  ற்றும்  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களுடனான  ைியில் மும்முர ாக இருந்ைார். அைற்கிறடயில் 
ஒருமுறை பூனாவுக்குச் பென்ைார். ஜூறல 15ஆம் நாள்  கல் முழுவதும் 
ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் வ ற்பகாண்டார். 

ஒரு ெிைப் ான கவாலி  ாடகறரக் கண்டு ிடிக்கும் முயற்ெியில் ஆைி 
ெீனியர் நல்ல குரல் வளமும், கவாலி ஞானமும்  றடத்ை அஹ து என்ை 
முஸ்லீம் இறளஞறர அறழத்து வந்ைார்.  ா ா  ற்றும் வைாழர்கள் 
முன்னிறலயில் ைினமும் இறெ நிகழ்ச்ெிறய நடத்ை  ைிய ர்த்ைப் ட்ட அந்ை 
 ாடகர் 'புது வாழ்வு' கவிறைக்கு ப ட்டற த்து  ாடத்பைாடங்கினார். ஜூறல 31 
வறர ெத்ைாராவில் இது பைாடர்ந்ைது;  ின்னர் அவர் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

 ா ா ெத்ைாராவில் குடிவயைிய ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, பகாரியாவில் 
வ ார் பவடித்ைது. இந்ை வநரத்ைில்  ா ாவின் ைீவிர பெயற் ாடு, வ ார்  ற்றும் 
உலக விவகாரங்களுடன் ெில பைாடர்புகறளக் பகாண்டிருந்ைது என் ைில் 
ெந்வைக ில்றல. 

 ா ாவின் ைனிப் ட்ட துன் மும் பைாடர்ந்ைது. அவரது கண்கள் இன்னும் 
அவறர பைாந்ைரவு பெய்ைது. கும் வ ளாவில் பெய்ை ைீவிர  ைியின் ைாக்கம் 
வநாய்த்பைாற்றை அைிகப் டுத்ைியது. படஹ்ராடூனில் அளிக்கப் ட்ட ெிகிச்றெயில் 
நீடித்ை முன்வனற்ைம் எதுவும் இல்றல. ஒரு நாள் எரச் அவறர, ெத்ைாராவில் 
ஒரு  ருத்துவரிடம் அறழத்துச் பென்ைார், அவர்  ா ாறவப்  ரிவொைித்து, அவரது 
கண்களில் உருவான ெிைிய  டிகங்கறள கவனித்ைார். இந்ைப்  டிகங்கள் 
அகற்ைப் ட்ட  ிைகு,  ா ாவின் கண்கள்  டிப் டியாக ெீராயின. உயர் ைகுைி 
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வாய்ந்ை கண் நிபுைர்களால்  ா ாவுக்கு எதுவும் பெய்ய முடியாை வ ாது, ெத்ைாரா 
கிரா ப்புைத்ைிலிருந்ை இந்ை எளிய  ருத்துவர் அவறரக் குைப் டுத்ைியது ெற்று 
முரண் ாடாகத் வைான்ைியது. 

ெைாஷிவ்  ாட்டீல்  ா ாவிற்கு ைனது இரண்டு பூனா வடீுகறள 
விற்ைைிலிருந்து ரூ 40,000 வழங்வைாக வாக்குறுைி அளித்ைிருந்ைார். இைன் 
அடிப் றடயில் நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவரிட ிருந்து  ா ா ரூ 40,000 கடன் 
வாங்கியிருந்ைார். ஆனால் ெைாஷிவ் அவரது வாக்குறுைிறய நிறைவவற்ை 
முடியாைைால், கடறன அறடக்க,  ா ா ஜூறல 18 அன்று டாக்டர் டாறன 
இங்கிலாந்து  ற்றும் அப ரிக்காவிற்கு அனுப் ி, அைற்கு ெ  ான பைாறகறய 
வசூலிக்க முடிவு பெய்ைார்.  ா ா ைனது  றழய வாழ்க்றகறயத் பைாடரும் 
வ ற்கத்ைிய ெீடர்களுக்கு நிறலற றய விளக்கி ஒரு சுற்ைைிக்றகறய 
பவளியிட்டு, அைில் இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: 

இந்தத் மதாகககய ஒன்றுதிரட்டுவடதாடு, எனது பகழய 
வாழ்க்ககயின் கக ெியும் இறுதியுொன சுகெ நீங்கிவிடும், டெலும் 
கிழக்கிலிருந்டதா டெற்கிலிருந்டதா இதுடபான்ை உதவிக்கான அகழப்புகள் 
இனி வராது. 

1951, ெூகல ொதத்தில் நான் டெற்கத்திய நாடுகளுக்கு வருவது 
உறுதியான நிகலயில், எலிஸமபத், டநாரினா இருவரும் இதற்கான 
ஏற்பாடுககள டெற்மகாண் னர். 

இவ்வாறு,  ாக் ர் கனியின் க ன் சுகெ மதா ர்பாக ஓர் ‘இ ர்கால 
நிதி’, கிழக்கில் வாழும் பாபாவின் அன்பர்களி ெிருந்தும், டெற்கில் 
உள்ளவர்களி ெிருந்து ெற்மைாரு மதாககயும் வசூலிக்கப்பட் து. 

 ா ா விரும் ிய டி, 1950, ஜூறல 25 பெவ்வாய்க் கிழற  காறல, வெவக 
வைாழர்கள் நீராடி ஐந்து  ைிக்குத் ையாராயினர். அவர்கள் ைினமும் அைிகாறல 
நான்கு  ைிக்கு எழுந்ைிருக்க வவண்டும் என்ைாலும், நீராடுவது கட்டாய ில்றல; 

ஆனால் 25ஆம் வைைி ஒரு ெிைப்பு நாள். எரச், ப ண்டு இருவரும் முந்றைய நாள் 
இரவு புர்வகஸ்  ங்களாவின்  ண்ட த்றைக் கழுவி சுத்ைம் பெய்து, இப்வ ாது 
அறனவரும்  ா ாவின் வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைனர். 

முத்ைாவின்  ங்களாவிலிருந்து காறல 6:45  ைிக்கு  ா ா வந்ைதும், 
வநராக உள்வள நடந்து பென்று, வடீ்டின்  ிரைான  ண்ட த்ைிலிருந்ை 
நாற்காலியில் அ ர்ந்ைார். வெவக வைாழர்கள்  ின்பைாடர்ந்ைனர், கைவுகளும் 
ஜன்னல்களும் இறுக்க ாக மூடப் ட்டன. பூனாவிலிருந்து வரவறழக்கப் ட்ட 
ஜால் ாய்  ட்டுவ  அறைக்கு பவளிவய இருந்து ஜன்னல் வழியாக 
நிகழ்ச்ெிகறளப்  ார்க்கவும் வகட்கவும் அனு ைிக்கப் ட்டார்.  

  ா ா ைனது ைீவிர ான  ார்றவறயச் சுழற்ைி, ெக வைாழர்கறள 
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எச்ெரித்ைார்: "இதுவகர, நான் எனது டகாபத்கதயும் எரிச்ெகலயும் 
முழுகெயாகக் கட்டுப்படுத்தக் கற்றுக் மகாள்ளவில்கல, எனடவ என்கன 
எந்த வககயிலும் தூண்டிவி ாதரீ்கள், இதனால் எனது ெனநிகலகய 
இழந்ததற்கான ெகைமுக காரணொகிவி ாதீர்கள். நான் எனது 
ெனநிகலகயத் தக்ககவக்க முயற்ெிப்டபன். முடிந்தவகர, உங்கள் ெிைிய 
தவறுகள் ெற்றும் குகைபாடுககளக் கண்டுமகாள்ளாெல் ென்னிப்டபன். 

"ஆனால், நான் உங்ககள எச்ெரிக்கிடைன், எனது டகாபமும், எரிச்ெலும் 
மதா ர்ந்து என்கனத் மதாந்தரவு மெய்தால், அதற்கான காரணிகய நான் 
நிச்ெயொக அகற்ைிவிடுடவன், எனடவ, அத்தககய சூழ்நிகலகயத் தவிர்க்க, 

நான் மொல்வகத ெட்டும் மெய்யுங்கள், எல்லாம் சுமூகொக ந க்கும், 

அகனத்தும் நன்ைாகவும் ெிைப்பாகவும் இருக்கும்." 
அைற்கு முந்றைய நாள்,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை 

 ின்வரும்  ிரார்த்ைறனறய டான் ப ாழிந்ைார்: 
எனது புது வாழ்வின் ெிககயான நிகழ்வுகள் நிகைந்த இந்நாளில், 

‘இல்கல’ என பதிலளித்தவர்கள், ‘ஏற்பாடு’ குழுகவச் ொர்ந்தவர்கள் உட்ப  
எனது அகனத்து பகழய ஆண், மபண் ெண் லி, பக்தர்கள் ெற்றும் எனது புது 
வாழ்வு டதாழர்கள் அகனவருக்கும் வணக்கங்ககளத் மதரிவித்துக் 
மகாள்கிடைன். எங்கள் குகைபாடுகள், டதால்விகள், பலவனீங்கள் 
அகனத்கதயும் ென்னித்து, பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்கள், பக்தர்கள் தங்கள் 
நம்பிக்ககயிலும், அன்பிலும், க வுள் ெற்றும் அவரது மதய்வகீ 
மவளிப்பாடுகளிலும் தங்கள் புரிதலில் உறுதியாக இருக்க உதவவும், ஏற்பாடு 
குழுவிற்குத் கதரியம் வழங்கவும், ெிகவும் கருகணயுள்ள க வுகள நான் 
டகட்டுக்மகாள்கிடைன். அவர்களின் மபாறுப்புககள 100 ெதவிகிதம் 
நிகைடவற்ைவும், புது வாழ்வு டதாழர்களுக்கு உண்கெ ெற்றும் புது வாழ்வு 
நிபந்தகனககள டநர்கெயாகவும் உண்கெயாகவும் கக ப்பிடிக்க, 

டவண்டிய வலிகெகய வழங்கவும் டவண்டுகிடைன். 
 ா ா, ெக வைாழர்களுக்கு வைக்கத்றைத் பைரிவித்து, அடுத்ை  த்து 

நி ிடங்களுக்கு பவளிவய பெல்லு ாறும், கைவின் இறடபவளி அல்லது விரிெல் 
வழியாக  ண்ட த்றை உற்றுவநாக்க வவண்டாம் என்றும் கட்டறளயிட்டார். 
 த்து நி ிடங்கள் ைனியாக அ ர்ந்து,  ின்பு  ா ா றககறளத் ைட்ட, ஆண் 
வைாழர்கள்  ீண்டும்  ண்ட த்ைிற்குள் நுறழந்ைனர். புது வாழ்வின் பைாடக்கத்ைில் 
கடவுள் முன் எடுத்ை ைனது அெலான வாக்குறுைிறய  ீண்டும் 
உறுைிப் டுத்ைியைாக  ா ா அவர்களுக்குத் பைரிவித்ைார். 

 ா ா  ின்னர் ஒவ்பவாரு வெவக வைாழரின் கால்களிலும் ைனது 
ைறலறய றவத்து வைங்கி, அைன்  ிைகு,  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைைற்கு 
இைங்க, நீலுவும் விஷ்ணுவும் தொவதாரத்கத ( த்து அவைாரங்கள்) 
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ப ாழிந்ைனர். றகக்வகா ாத், எரச், ப ண்டு காக்கா நால்வரும் இறைந்து ஒரு 
பஸாராஸ்ட்ரியன்  ிரார்த்ைறனறயயும், ற தூல் இஸ்லா ிய 
 ிரார்த்ைறனறயயும், டான் ஒரு கிைிஸ்ைவ பஜ த்றையும் ப ாழிந்ைனர்.  ா ா 
அடுத்ைைாக டான், நீலு இருவரிடமும் கீறையின் ஆங்கில ப ாழிப யர்ப் ான 
‘ஸாங் மஸலஸ்டியல்’ என்ை  ாடறல ஒரு  ைி வநரம் உரத்ை குரலில் 
வாெிக்கக் கூைினார். அறைத் பைாடர்ந்து, இளம் கவாலி  ாடகர் புது வாழ்வு 
கவிறைறய,  ிரார்த்ைறன வடிவில் வழங்கினார். 

 த்து  ைியளவில்,  ா ா  ஸ்துகளுக்கு உைவளித்ைறைத் பைாடர்ந்து, 

ைனது றககளால் வைாழர்களுக்கு உைவு வழங்கினார்.  ிற் கல் இரண்டு 
 ைிக்கு, ெத்ைாராறவச் சுற்ைியுள்ள  ல்வவறு கிரா ங்களிலிருந்து 
அறழத்துவந்ை  ஸ்துகள்,  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும் ஏறழ 
 க்களுடன் அவர் ைனது  ைிறயத் பைாடங்கினார். அவர்களின் ைறலமுடிறயக் 
கத்ைரித்து, ைாராள ாக வொப்ற ப்  யன் டுத்ைி பவந்நீரில் நீராட்டினார். ஆண் 
வைாழர்கள்  ா ாவிற்கு உைவினாலும், உண்ற யில் முடிறய பவட்டி, உடறல 
வைய்த்து சுத்ைப் டுத்துவறை,  ா ா  ட்டுவ  பெய்ைார்.  ின்னர் அவர்களுக்குப் 
புைிய ெட்றட  ற்றும் கால்ெட்றடகறள அைிவித்ைார், வ லும் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் புைிய  டுக்றக - ஒரு  ாய், ஒரு ப த்றை  ற்றும் இரண்டு 
வ ார்றவகள் வ ான்ைவற்றை வழங்கினார். அவர்கள் அறனவரும்  ங்களாவின் 
ைனி அறையில், வைாழர்களின் கண்காைிப் ில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். 

 ா ா அன்று முழுநாளும் உண்ைா ல் உ வாெம் இருந்ைார்.  றுநாள் 
காறல ஒன் து  ைியளவில், ஹுறஸன் என்ை முஸ்லீம் ெற யல்காரரிடம் 
யாெிப் ைற்காக ெத்ைாரா அரொங்க விடுைிக்கு நடந்து பென்ைார்.  ா ா, யாெித்ை 
உைறவ உண்டு  ிகுந்ை ைிருப்ைிறயயும்,  கிழ்ச்ெிறயயும் பவளிப் டுத்ைினார். 
ஜூறல 27ஆம் நாள் அவர் இரண்டு வடீுகளில் உைவுக்காக யாெிக்கச் பென்ைார்: 
ஒன்று இந்து,  ற்பைான்று முஸ்லீம். ஜூறல 30 அன்று 48  ைி வநரம் ைண்ைரீ் 
 ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் வ ற்பகாண்டார். 

‘இடர்கால நிைி’ வெகரிப் ைற்காக, டாக்டர் டான் 26ஆம் நாள் 
ெத்ைாராவிலிருந்து புைப் ட்டு, ஆகஸ்ட் 5 அன்று மும்ற யிலிருந்து லண்டனுக்கு 
வி ானத்ைில் பென்ைார். 

நாவடாடி வாழ்க்றகறயக் றகவிட்டு, 1950, ஜூறல 28ஆம் நாள், புது 
வாழ்வு கூண்டுவண்டி படஹ்ராடூனிலிருந்து அஹ துநகருக்கு வந்ைது. ( ாைிரி 
பூனாவிலிருந்து அறை இழுத்துச் பென்ைார்.) புது வாழ்வு கூண்டுவண்டி 
நீலப்வ ருந்றைப் வ ால,  ா ாவின்  யைங்களின் குைிப் ிடத்ைக்க வாகன ாக 
இருந்ைைால் இரண்டும் ஒவர இடத்ைில், ப ஹராஸாத்ைில்  ாதுகாப் ாக 
றவக்கப் ட்டன..       

 வைாழர்களின் ப ரும் ாலான ப ாருட்கள் புது வாழ்வு கூண்டுவண்டியில் 
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வந்ைிருந்ைன, ஆைி அறை ஜூறல 29 அன்று ெத்ைாராவிற்கு அனுப் ிறவத்ைார். 
ெத்ைாராவில்  ா ாவுடன் ஒரு  ாைம் ைங்கியிருந்ை ராவனா, கிட்டி இருவரும் 
ஆகஸ்ட் 8 அன்று மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

1950, ஆகஸ்ட் நடுப் குைியில், ெத்ைாராவில் கடுற யான வவறல 
காரை ாக  ா ாவின் உடல்நிறல  ாைிக்கப் ட்டது. அவர் ெிைிது ஓய்பவடுக்க 
வவண்டும் என்று அைிவுறுத்ைப் ட்டைற்கு  ா ா ெம் ைித்ைார். ஆனால், காலம் 
சுட்டிக்காட்டிய டி, அவைார புருஷர் எப் டி "ஓய்பவடுக்க முடியும்? ஒவ்பவாரு 
மூச்ெிலும் இந்ை ஆன் ீக ைளத்ைில் அவரது  ைி பைாடர்ந்ைது, அது இறுைி வறர 
- அவரது இறுைி மூச்சு வறர நீடித்ைது!" 

இருந்ைவ ாைிலும்,  ப் ாவும், ப ஹர்வான் பஜஸவாலாவும் ஆைி ெீனியர் 
உைவியுடன் பூனா  ிர ாத் ொறலயில், ைிரு. சுகந்ைிக்கு பொந்ை ான ஒரு 
 ங்களாறவ ஏற் ாடு பெய்ைனர். 1950, ஆகஸ்ட் 21 ைிங்கட்கிழற  காறல, 

ப ஹர்ஜியின் காரில் எரச்,  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் பென்ைார்; ப ஹரா, 

 ைி, ப ஹரு, வகாபஹர் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். நான்கு ஆண் 
வைாழர்களும் ைனியாக வந்ைனர்.  ிந்த்ரா ஹவுஸிலிருந்து உைவு 
வழங்கப் ட்டது;  ா ா பூனாவில் வாழும் எவறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல. 

ஒரு வாரம் அற ைியாக கழிந்ைது. ப ஹர்ஜியும் நரி னும் 
மும்ற யின்  ஹிம்  குைியில்,  ா ாவிற்கு ைங்கு ிடங்கறள ஏற் ாடு 
பெய்ைனர்;  ா ாவும் ஆண், ப ண் வைாழர்களும் ஆகஸ்ட் 28 அன்று அங்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். வஹா ா ைாைாொஞ்ெி ைினமும்  ா ாவிற்கு உைவு 
பகாண்டு வந்ைாலும்,  ா ா அவறரப்  ார்க்கவில்றல. 

ஒவ்பவாரு நாளும்,  ஸ்துகளின் ெர்ைார் (ைறலவர்) ற தூல், மும்ற  
வைீிகளில்  ஸ்துகறளத் வைடி அறலந்ைார்; ெில வநரங்களில்  ா ா, 

பைாடர்புகளுக்காக அவருடன் பெல்வதுண்டு; இைர வநரங்களில் ற தூல் ெிலறர 
 ாஹி ில் அற ந்ை இல்லத்ைிற்கு அறழத்து வந்து அங்கு  ா ா அவர்களுடன் 
 ைிபுரிந்ைார். 

ஒரு நாள், ற தூல், நரி ன், ப ஹர்ஜி ஆகிவயாருடன்  ா ா காரில் 
பென்று பகாண்டிருந்ைார்; வஹா ா காறர ஓட்டிச் பென்ைாலும்,  ா ாறவப்  ார்க்க 
வவண்டாம் என்று கூைப் ட்டது. ைிடீபரன வஹா ா  யங்கர ான ைறலவலியால் 
அவைிப் டவவ, அறை,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும் ஓட்டுநர்கறள  ாற்ை முடிவு 
பெய்யப் ட்டது. நரி ன் ைனது ற த்துனரான ஜிம் ி  ிஸ்ைிரிறய  ரிந்துறரக்க, 

 ா ா அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார். 
ைாைரில் அற ந்ை ஜிம் ியின் இல்லத்ைில் காறர நிறுத்ைிவிட்டு 

வஹா ா அவறர அறழக்க உள்வள பென்ை அந்ை வநரத்ைில், ஜிம் ி ெவரம் பெய்து 
பகாண்டிருந்ைார்; பெய்ைிறயக் வகட்டதும், அவர்  ிகவும் உற்ொக றடந்து, 
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வடீ்றட விட்டு பவளிவய ஓடி வந்து, காரில் ஏைிய வ ாது,  ாைி முகம் இன்னும் 
ெவரம் பெய்யா ல் இருந்ைது.  ா ா, நரி ன் மூலம் ஜிம் ியிடம் அவர் இருந்ை 
நிறலயிவலவய காறர ஓட்டச் பொன்னார்;  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்வித்ை ெம் வம் 
அது. 

ஜிம் ியின்  றனவி வராடா (அர்னவாஸின் ைங்றக) ஏற்கனவவ 
 ஸ்ைானி என்று அறழக்கப் ட்டார், இப்வ ாது ஜிம் ியும்  ஸ்த் வ ால 
 ாைிவிட்டார்!  ா ா, ப ஹர்ஜி நரி ன் இருவருடன் இப் டிக் வகலி பெய்து 
 கிழ்ந்ைார்; வ லும்  ா ா ைன்னிடம் வ ெ வவண்டும் என்று ஜிம் ி 
விரும் ினாலும்  ா ா வ ொ வல இருந்ைார். 

ஆயினும் கூட, அவர் அன்று  ா ாவின் ொரைியாக இருக்க 
அனு ைிக்கப் ட்டார் - அதுவவ ஓர் அரிய  ாக்கியம். 

ஒரு வருடத்ைிற்கு முன்பு, ைான்  ைிபுரிந்ை ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறலபகாண்ட  ஸ்த் முங்ஸாஜி  ஹாராறஜ  ீண்டும் பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா 
பென்று பகாண்டிருந்ைார். ஓர் இந்து துைவியான அவர் அடுக்கு ாடி கட்டிடம் 
ஒன்ைில், இரண்டாவது  ாடியில் வெித்து வந்ைார்.  ா ா அந்ை இடத்றைச் 
பென்ைறடந்ை வவறளயில், ஸாம் வகரவாலா  டிக்கட்டுகளில் இைங்கி 
வருவறைக் கண்டு,  ா ா முகத்றைத் ைிருப் ிக் பகாள்ள, அவரும்  ார்க்கா ல் 
ைறலறயத் ைாழ்த்ைினார். ஸாம் நறட ாறைறய அறடந்ைதும்,  ா ா 
 டிக்கட்டுகளில் ஏைினார். ஸாம் அவர்  ீது ஒரு ைிடீர்  ார்றவறய 
பெலுத்ைியவ ாது,  ா ா ைறலறய அறெத்து அறை ஏற்க  றுத்ைார். ஸாம் 
உடனடியாக அங்கிருந்து பென்ைார். பவட்கத்ைில் ஜிம் ி, ஸாம் பவளிவயறுவறைக் 
கண்டு நிம் ைியறடந்ைார், அவரது  ாைி முகம் ெவரம் பெய்யா ல், வொப் ாக 
இருந்ைைால் அவறர ஒரு வகலிப்ப ாருளாகக் காட்டிக்பகாள்ள விரும் வில்றல. 
இறுைியில், முங்ஸாஜி  ஹாராஜுடனான பைாடர்பு ைிருப்ைிகர ாக 
நிறைவறடந்ைது. 

நாஜா ப ண் வைாழர்களுடன் மும்ற க்குச் பென்று, பநௌவராஜி 
ைாைாச்ொஞ்ெியின் இல்லத்ைில் ைங்கி,  ா ாவுக்கும் வைாழர்களுக்கும் ையார் பெய்ை 
உைறவ, வஹா ா,  ாஹிமுக்கு எடுத்துச்பெல்வது வழக்கம். நாஜா, 

ஜலவைாஷத்ைால் அவைிப் ட்ட வவறளயில், யாவரா ஒருவர் அைிக அளவு 
றவட்ட ின் ‘ெி’றய எடுத்துக் பகாள்ளு ாறு அைிவுறுத்ை, ைவறுைலாக, 

அறடயாளக் குைிப்பு இல்லாை  ாட்டிலிலிருந்ை ஆஸ் ிரின்  ாத்ைிறரறய 
உட்பகாண்டார். அது கடுற யான எைிர்விறனறய உருவாக்க, நாஜாவின் கண் 
இற கள் பவண்ற யாகி  யக்க றடந்ைார். அர்னவாஸ், நர்கிஸ், வராடா 
ஆகிவயார் றவட்ட ின்  ாத்ைிறரகறள உட்பகாண்டைாக நிறனத்ைைால், என்ன 
ைவறு நடந்ைது என்று யாருக்கும் பைரியவில்றல.  ா ாவுக்குத் ைகவல் 
பைரிவிக்கப் ட்டதும், அவர் வகாபஹறர அனுப் ி,  ரிவொைறன பெய்து, 



285 
 

 யக்க ருந்றை அைிக ாக உட்பகாண்டைாக உடனடியாகக் கண்டைிந்ைார். 
வகாபஹர் அவருக்கு ெிகிச்றெ அளிக்க,  ா ாவின் அருளால் நாஜா 
குை றடந்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், 1934ஆம் ஆண்டில்,  ா ாறவ முைன்முைலாக 
சுவிட்ெர்லாந்ைில் ெந்ைித்ை ைிறரப் ட ையாரிப் ாளர் வகப்ரியல்  ாஸ்கல், 

 ஹாத் ா காந்ைியின் வாழ்க்றகறயத் ைிறரப் டம் எடுக்கும் வயாெறனறயத் 
பைாடரும் எண்ைத்ைில் ஒரு வாரத்ைிற்காக இந்ைியா வந்ைிருந்ைார். ப ஹர் 
 ா ாவின் வாழ்க்றகறயப்  ற்ைிய ஒரு ைிறரப் டத்றைத் ையாரிப் ைில் அவர் 
ஆர்வ ாக இருந்ைார், இப்வ ாது  ா ாவின் பொந்ை ைிறரப் ட 
வயாெறனகளுக்கான முந்றைய ைிட்டங்கள் றகவிடப் ட்டன. ஆைி ெீனியர் 
அவருடன் பைாடர்பு பகாண்டாலும்,  ாஸ்கல் ைனிப் ட்ட முறையில்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க விரும் ினார். புது வாழ்வு வழிமுறைகள்  ற்ைி  ாஸ்கலுக்குத் 
பைரிவிக்கப் ட்டது, வ லும் அவர்  ா ாவின் முன்னிறலயில் ைிறரப் டங்கள் 
குைித்து, வ ெப்வ ாவைில்றல என்று முறையாக உறுைியளித்ைார். 

1950, பெப்டம் ர் 12, காறல 7:30  ைிக்கு  ா ா, ஆஷியானாவில் 
 ாஸ்கறல ெந்ைித்ைார்.  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் எனது ஃபீனிக்ஸ் பைகவ 
(அழியாை கற் றன  ைறவ)! எனது பல அவதார காலகட் ங்களில் நீங்கள் 

என்னு ன் இருந்திருக்கிைரீ்கள். டெற்கில் எனது பணிகய, மெவ்வடன மெய்து 
முடிக்க நான் உஙகளுக்கு உதவுடவன். உங்கள் மதாழில் 
முன்மனப்டபாகதயும் வி  மெழித்டதாங்கும்" என்று அன்புடன் கூைினார். 

 ாஸ்கல்,  ா ாவின் ப ௌனத்றைப்  ற்ைிக் வகட்டதும், அவர் 
எழுத்துப் லறக வழியாக, "நான் என் மெௌனத்கதக் ககலத்து வார்த்கதகய 
உச்ெரிக்கும் டநரம் மநருங்கிவிட் து" என்று கூைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்  ாஸ்கல்  ன அழுத்ைத்ைால் 
 ாைிக்கப் ட்டிருந்ைார். அவர்  ீண்டும்  ா ாறவப்  ார்த்ைைில்  கிழ்ச்ெி 
பவள்ளத்ைில் ஆழ்ந்ைார். அைற்குப்  ிைகு ஒரு முறை ைனது  றனவியிடம், 

" ா ாவுடன் இருந்ைைால் எனது உயிர்ச்ெக்ைிறய அறடயப்ப ற்வைன்" என்று 
கூைினார். 

  



286 
 

ெஹாபடலஷ்வர் ெிைப்புக் ூடட் ம் 
(Mahabaleshwar Special Meeting) 

மும்ற யில் இருந்ைவ ாது,  ா ா,  ஹா வலஷ்வரில் ஒரு கூட்டம் 
நடத்துவைற்கான ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். ெக வைாழர்கள் ஆைி 
ெீனியர், எரச், ற தூல், ப ண்டு, ‘ஏற் ாடு’ குழுவினர்களில் ப ஹர்ஜி, நரி ன் 
ஆகிவயாருடன் அறனத்து விவரங்களும் ைீர் ானிக்கப் ட்டன. அைன் டி, 1950, 

பெப்டம் ர் 11 அன்று, அச்ெிடப் ட்ட சுற்ைைிக்றக ஒன்று,  றழய  ற்றும் புது 
வாழ்வு  க்ைர்களுக்கு அனுப் ப் ட்டது; அைில் கூைப் ட்டுள்ளைாவது: 

ெெீபத்திய நிலநடுக்கங்கள், மவள்ளப் மபருக்கு, அஸ்ஸாெில் ஏற்பட்  
டொக நிகழ்வுகள், மதா ர்ந்து வங்காளம், பீகார் ொகாணங்களில் நிலவிய 
பஞ்ெம், பெி, பட்டினி, இந்திய டதெம் முழுவதுொன அகதிகள் பிரச்ெிகன, 

உலமகங்கிலும் நிலவும் பல்டவறு பரவலான டபரழிவுகள், தற்டபாது 
இயற்ககயின் ெீதான மபாதுவான அவநம்பிக்கக, மொல்மலாணா 
துயரங்கள், முழு ஏொற்ைம், உலகம் முழுவதும் எதிர்பாராத உதவியின்கெ 
ெற்றும் விரக்தியின் உணர்வு. 

1949, அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள் அஹெதுநகரிலிருந்து, தனது 
‘உதவியற்ை', 'நம்பிக்ககயற்ை' புது வாழ்கவ வாழப் புைப்பட் டபாது, 

அவருக ய கண் முன்னால் உருவாகிய புது வாழ்வு ெித்திரத்தின் பணிக்கு, 
இகவ அகனத்தும் ஓரளவு பங்களித்தன என்று  ா ா ைனது கருத்றை 
பவளிப் டுத்ைினார். 

 ா ா, 1949, அக்வடா ர் 16ஆம் நாள் ைனது புது வாழ்றவ ஏற்றுக்பகாண்டு, 

1950, அக்வடா ர் 16 வறர, அறை வாழ முயன்ைாலும், அவர் விரும் ிய டி வாழ 
முடியவில்றல. 

பன்னிமரண்டு ொதங்களின் புது வாழ்வு அனுபவத்கதக் மகாண்டு, 

பாபா, எதிர்காலத் தனிெனிதத் டதகவககள ொற்ைிக் மகாள்ள டவண் ாம், 

(அல்லது) தனிப்பட்  பலவனீங்ககளயும், தனது கட் களககளயும், புது 
வாழ்வின் நிபந்தகனககளயும் கக ப்பிடிப்பதில் உள்ள மெத்தனத்கதயும் 
மபாறுத்துக் மகாள்ள டவண் ாம் என்று உறுதியாக இப்டபாது முடிவு 
மெய்துள்ளார். புது வாழ்வின் நிபந்தகனககள ெரியான ெனப்பான்கெயில் 
நிகைடவற்ைாததில், பாபா தனது மொந்த பலவனீங்ககளயும் 
ஒப்புக்மகாள்கிைார். டொதகன, டகாபம் இதுடபான்ை பலவற்ைிற்கு 
அடிபணிவதில் அவரது தனிப்பட்  பலவனீம், டதாழர்களுக்காக அவரது 
உள்ளுணர்வுகளுக்குச் ெரணக வதில் உள்ள மபாதுவான பலவனீம், 

மெஹராபாத்தில் எடுக்கப்பட்  அவரது அெல் உறுதிமொழிகய ெெரெம் 
மெய்து, ஒன்று, இரண்டு, மூன்று திட் ங்களின் வளர்ச்ெிகய, அவரது அெல் 
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திட் த்திற்கு ெிகவும் ொைாக, ெெரெம் மெய்தது. டெலும்,  ாக் ர் கனி, 
ெதாஷிவ் பாட்டீல் டபான்ை பகழய வாழ்க்கக நிதிச் சுகெகள் 
இதற்கிக யில் வளர்ந்து, அதற்டகற்ப ெரிமெய்யப்பட்டு தீர்வு காண 
டவண்டியிருந்தது. "க வுள் விரும்பினால், 1950, அக்ட ாபர் 16 முதல் 
இதுடபான்ை எதுவும் ெீண்டும் ந க்காது" என்று  ா ா கூறுகிைார். 

இந்ை அனு வத்ைின் காரை ாக,  ா ாவுடன் புது வாழ்றவத் பைாடர்வைா 
அல்லது  றழய வாழ்க்றகயின் ெீடர்களாக  ாறுவைா என்ை ைங்கள் முடிறவ 
 று ரிெீலறன பெய்ய, வவபைாரு வாய்ப்ற  வழங்கும் வநாக்கத்ைில், 1950, 

அக்வடா ர் 16 அன்று,  ா ா ைனது வாழ்நாள் வெவக வைாழர்கறள விடுவிக்கத் 
ைீர் ானித்ைார். 

எனடவ, வாழ்நாள் டெவக டதாழர்கள் தங்கள் தனிப்பட்  
பலவனீங்ககளக் கணக்கிட்டு, எந்த ஒரு புதிய முடிகவயும் எடுப்பதற்கு 
முன்பு, பாபாவு ன் பன்னிரண்டு ொத புது வாழ்வின் பல்டவறு 
அனுபவங்ககளயும் கருத்தில் மகாள்ள டவண்டும். அவர்களின் தனிப்பட்  
பலவனீங்கள் ெற்றும் பாபாவு னான புது வாழ்வின் ெில இனிகெயான 
ஆனால் பல வலிெிகுந்த அனுபவங்ககளப் பற்ைி ெிகவும் கவனொகவும் 
முழுகெயாகவும் பின்டனாக்கிப் பார்த்த பின்னர், அவர்கள் புது வாழ்வில் 
பாபாவு ன் மதா ர்ந்து இருக்க விரும்பினால், பாபா ெில டதாழர்ககள 
ஏற்றுக் மகாள்வார். அவர்கள் 1950, நவம்பர் 1 முதல் 1951 ெனவரி இறுதி வகர, 

மூன்று ொதங்கள் அவரு ன் மவளிடய மென்று, ெஸ்துகள் ெற்றும் ஏகழகள் 
ெத்தியில் அவர் மெய்யும் ெிைப்புப் பணியில் அவருக்கு உதவுவார்கள். இதர 
டதாழர்ககள அவர் ெஹாபடலஷ்வரில் மபண் டதாழர்களின் பாதுகாப்புக்காக 
விட்டுச் மெல்வார். 

வகாலாப்பூர்,  ீரஜ், ஹூப்ளி, றஹைரா ாத், மும்ற , அஸ்ஸாம், 

வங்காளம், ஒரிஸா,  ஹீார் வ ான்ை இடங்களுக்கு  ஹா வலஷ்வரிலிருந்து 
நவம் ர் முைல் வாரத்ைில்  ா ா ைனது  ஸ்த்  ற்றும் ஏறழகளுக்கான 
 ைிக்காகவும், ைனது மூன்று கட்ட யாெித்ைல், லங்வகாட்டி  ற்றும் நாவடாடி 
வாழ்க்றகக்காகவும் பெல்ல விரும்புகிைார். 1950, அக்வடா ர் 16 முைல், இந்ைப் 
 யைங்களில் ைன்னுடன் வரு வர்கள் கால்நறடயாகவும், இரயில், 

வ ருந்துகளிலும் ஏராள ான  யைங்கள் வ ற்பகாள்ள வவண்டியது வரும் என்று 
 ா ா கூறுகிைார். 

1950, அக்ட ாபர் 16 அன்று, ‘ஒன்று’, ‘இரண்டு’ திட் ங்கள் ெற்றும் 
‘இல்கல குழு உறுப்பினர்கள்’ என்ை வார்த்கதகள் நக முகை 
உபடயாகத்திலிருந்து நீக்க, பாபா முடிவு மெய்தார். எனடவ, 1950, அக்ட ாபர் 16 
முதல், திட் ம் ‘ஒன்று-பி’ அல்லது ‘ஒன்று-ெி’யில் இருப்பவர்களி ெிருந்து 
பாபா பணத்கத எதிர்பார்க்கொட் ார், ஏமனனில் இந்தத் திட் ங்கள் 1950, 



288 
 

அக்ட ாபர் 16 முதல் நக முகையில் இருக்காது.  

  ா ாவும் அவரது ெக வைாழர்களும் இத்ைறன  ாைங்களாக, புது 
வாழ்றவ ெரியான  னப் ான்ற யுடன் நடத்ைவில்றல என்று அவர் கூறுகிைார். 
எனவவ, அக்வடா ர் 16ஆம் நாள், அவர் நான்கு  ைிவநர குறுகிய காலத்ைிற்கு, 

 றழய வாழ்க்றகயில் அடிபயடுத்து றவக்க முடிவு பெய்துள்ளார், வ லும் அந்ை 
நான்கு  ைிவநர காலகட்டம் முடிவறடந்ைதும், அவர் உடனடியாக  ீண்டும் புது 
வாழ்வில் அடிபயடுத்து றவப் ார். எனவவ, ‘ஒன்று- ி’, ‘ஒன்று-ெி’ ைிட்டங்கள் 
உட் ட புது வாழ்வின் அறனத்து வைாழர்களும், வாழ்நாள் வெவக வைாழர்களும், 

1950, அக்வடா ர் 16 அன்று  ீண்டும்  ா ாவின்  றழய வாழ்க்றக ெீடர்களாக 
 ாறுவார்கள். 

இந்தத் டததியில் ெட்டுடெ, புது வாழ்வின் அகனத்து 
டதாழர்களுக்கும் பாபாவின் புது வாழ்வில் வாழ்வதற்கு ெற்மைாரு வாய்ப்பு 
வழங்கப்படும்; இது 1950, அக்ட ாபர் 16 முதல் ெரியான கருத்தார்ந்த மெயல் 
முகனப்பு னும், உற்ொகத்து னும் மதா ங்கும். அவர்கள் முன்பு ‘ஆொம்’ 
என்று ககமயழுத்திட்  அடத நிபந்தகனகளின் ொராம்ெத்தின் 
அடிப்பக யில், 1950, அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள் முதல், பாபாவு ன் புது வாழ்கவ 
வாழ விரும்புபவர்களுக்கு அகவ, கட்டுப்பட் தாக இருக்கும். பின்னர் 
அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி முதல், பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்கள், ஏற்பாடு குழு 
உறுப்பினர்கள் ெற்றும் பாபாவின் டெவகர்கள் ெட்டுடெ இருப்பார்கள். 

1950, அக்வடா ர் 16ஆம் நாள்,  ா ாவின் புது வாழ்வில் அவருடன் வாழ, 

ைற்வ ாறைய புது வாழ்வு வைாழர்களுக்கு  ட்டுவ  வாய்ப்பு கிறடக்கும், வவறு 
எவருக்கும் இல்றல. ைற்வ ாறைய புது வாழ்வுத் வைாழர்கள், அக்வடா ர் 16ஆம் 
வைைிக்குப்  ிைகு,  ா ாவுடன் வாழ விரும்பு வர்கள்,  ா ாவுக்குத் ைங்களால் 
இயன்ை அளவு வநர்ற யுடன் வெறவ பெய்ய முயற்ெிப் ார்கள், 100 ெைவைீம் 
அவருக்குக் கீழ்ப் டிவார்கள், அவர் எறைச் பொன்னாலும், விரும் ினாலும், 

இறைக்கப் ட்ட  ட்டியலின் டி, முைலில் ‘ஆம்’ என்று றகபயாப்  ிடப் ட்ட 
நி ந்ைறனகளின் ொரத்றை உறடத்பைைிந்ைாலும், அவருறடய உத்ைரவுகறள, 

உடனிருக்கும் வ ாதும், வெறவபுரியும் வ ாதும், ொைாரை சூழ்நிறலயில், 100 
ெைவிகிைம்  ின் ற்ை முயற்ெிப் ார்கள்.  

பாபாவின் புது வாழ்வு நித்தியொனது. பாபாவின் புது வாழ்வில் 
அவருக ய டெவகர்ககளத் தவிர, அந்த வாழ்க்கககய வாழ 
விரும்புபவர்கள் உள்ளார்ந்த உணர்வுப்பூர்வொக அகதச் மெய்ய சுதந்திரொக 
உள்ளனர். 

அக்வடா ர் 16ஆம் நாள் காறல 7  ைி முைல் 11:00  ைி வறர, ஒரு 
கூட்டத்ைில் கலந்து பகாள்ள,  ா ா ைனது  றழய வாழ்க்றக ஆண்  ண்டலி 
(ப ண்  ண்டலி இல்லா ல்)  ற்றும் ஐந்து ‘ஏற் ாடு’ குழு உறுப் ினர்கறளயும் 



289 
 

 ஹா வலஷ்வருக்கு அறழத்ைார். "வரமுடிந்தவர்கள் வரலாம், 

முடியாதவர்கள் கவகலப்ப  டவண் ாம், ஆனால் அவர்களுக்கு பாபாவின் 
மெய்தியும், 1950, அக்ட ாபர் 16 நிகழ்வுகளின் நகலும் அனுப்பிகவக்கப்படும்." 

"முதலில் ‘ஆொம்’ என்று ககமயாப்பெி ப்பட்  நிபந்தகனகளின் 
ொராம்ெம்"  ற்ைிய  ட்டியல் சுற்ைைிக்றகயில் இறைக்கப் ட்டுள்ளது: 

1950, அக்வடா ர் 16 முைல்  ா ாவுக்கு வெறவ பெய்ய முடிவு பெய்ை 
அறனவரும்… 

1) தங்களுக்கு டநரிடும் எதற்கும் நிச்ெயொக, பாபாகவ மபாறுப்பாகக் 
கருதக்ூட ாது. 

2)  ா ா அற்புைங்கறள நிகழ்த்துவார் என்வைா, அவருறடய ஆன் ீக 
ைிைவுவகாறலப்  யன் டுத்துவார் என்வைா, அவர்கள்  ீது அவருறடய 
கருறை ிகு  ார்றவ இருக்கும் என்வைா எைிர் ார்க்கக் கூடாது. 

3) பாபாவி ெிருந்து எந்தவககயான ஆன்ெீக அல்லது மபாருள் ொர்ந்த 
பலகனயும் எதிர்பார்க்கக் ூட ாது. 

4) எவருடனும் கா ச்பெயல்களில் ஈடு டக்கூடாது. 
5) எவரி ெிருந்தும் எவருக்காகவும், பாபாவிற்காகக் ூட  பணம் 

வாங்கக்ூட ாது.  
6) அரெியலில் எந்ை அக்கறையும் இருக்கக்கூடாது. 
7) டகாபத்கத வார்த்கதயால் அல்லது மெயலால் 

மவளிப்படுத்தக்ூட ாது. 
8) நியாய ற்ை முறையில் வி ர்ெிக்கக் கூடாது. 
9) எந்த சூழ்நிகலயிலும் மபாய் மொல்லக்ூட ாது. 
10)  ா ாவிற்வகா அல்லது ை க்வகா  ரியாறை பெலுத்துவறை ஏற்கவவா 

அல்லது வவண்டுப ன்வை சூழ்நிறலகறள உருவாக்கவவா கூடாது. 
11) எல்லாவிதொன ஏொற்ைங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் தயாராக 

இருக்க டவண்டும். 
1950, அக்ட ாபர் 16 முதல் பாபாவுக்கு டெவர்களாக இருக்க முடிவு 

மெய்பவர்கள், தத்தெது சுய விருப்பத்தின் டபரில் இந்த முடிகவ 
எடுத்திருப்பதாகவும், அதன் விகளவு எதுவாக இருந்தாலும், அவர்கள் 
ெட்டுடெ அதற்குப் மபாறுப்பு என்று பாபாவின் முன்னிகலயில், க வுளுக்கு 
முன்பாக ஆணித்தரொக அைிவிக்க டவண்டும். 

1950, அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி முதல், அவர் விரும்பியபடி புது வாழ்கவ 
வாழ க வுள் அவருக்கு கதரியத்கதயும் பலத்கதயும் தருவார் என்று தான் 
உணர்ந்ததாக, பாபா ூடைி முடித்தார்.   

 சுற்ைைிக்றககறள அறடயப்ப ற்ை, இந்ைியா முழுவதும் உள்ள அவரது 
அன் ர்களும் ெீடர்களும், ைங்கள்  ிரிய ான குருநாைறர  ீண்டும் ஒருமுறை 
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காணும் வாய்ப் ில்  ரவெ றடந்ைனர்!     

  ா ா மும்ற யில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், அவரது அைிவுறுத்ைலின் 
வ ரில், எரச், ப ண்டு இருவரும் அவலா ாறவ ெந்ைிக்கச் பென்ைனர். ைிட்டம் 
‘ஒன்று- ி’யின் கீழ் ெத்ைாராறவ விட்டு பவளிவயைிய அவலா ா, ஈரானி 
உைவகம் ஒன்ைில் காொளராகப்  ைிபுரிந்து வந்ைார்.  ஹா வலஷ்வரில் 
நடக்கவிருக்கும் கூட்டத்ைில், மூன்று ைிட்டங்களும் ரத்து பெய்யப் டும்; ஆனால் 
அவலா ா மும்ற யில் பைாடர்ந்து வாழ விரும்புவறைக் கண்டு,  ா ா அவறர 
அங்வகவய இருக்க அனு ைித்ைார். அக்வடா ர் கூட்டத்ைில் கலந்து 
பகாள்வைிலிருந்து  ா ா அவருக்கு விலக்களித்ைார், வ லும் அவலா ா 
‘வறலயிலிருந்து ைப் ித்து விட்டைால்’ நிம் ைியறடந்ைார். ஆனால் அவரது  னம் 
சுைந்ைிரத்றை நாடினாலும், அவரது இையம்  ைிக்கப் ட்ட நிறலயில், அவலா ா 
எப் டித் ைப் ிக்க முடியும்? இறுைியில், இையம் பவன்ைது, வ லும்  ா ாவுடன் 
நிரந்ைர ாக வந்ைிறைய அவலா ா ைிரும் ி வந்ை விைத்றைக் காைலாம். 

கூட்டத்ைிற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் முடிவறடந்ை  ிைகு,  ா ா 
பெப்டம் ர் 14 அன்று, ஆண், ப ண் வைாழர்களுடன் ெத்ைாராவுக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்று, அடுத்ை இரண்டு வாரங்கள் அங்வகவய இருந்ைார். 

பெப்டம் ர் 25ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர் ெத்ைாராவிற்கு அறழக்கப் ட்டார்; 

அன்று  ைியம் 1:00  ைிக்கு  ா ாவுடன் வநர்காைல் ஒன்று நறடப ற்ைது. 
 ா ாவுக்கு உடல்நிறல ெரியில்லாைைால், ெில வஹா ிவயா ைி  ருந்துகறள 
பகாடுக்க இருந்ை ஆைி ஜூனியருடன் 29ஆம் வைைி ைிரும் ி வரு ாறு அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

1950, அக்வடா ர் 1ஆம் நாள்,  ா ா, ஆண், ப ண் வைாழர்கள்  ற்றும் 
பெல்லக் குைிறர வ கத்துடன்  ஹா வலஷ்வருக்குச் பென்று, ஆகா கான் 
 ங்களாவில் ைங்கினார். 

அக்வடா ர்  ாை கூட்டத்ைிற்காக அறழக்கப் ட்ட அறனத்து அன் ர்களும் 
ஆவலுடன் எைிர் ார்த்துக் காத்ைிருந்ைனர்,  ா ா அைற்கான அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளயும் கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ைார். கூட்டத்ைில் கலந்து 
பகாள்வைற்காக இந்ைியா முழுவைிலு ிருந்தும் கிட்டத்ைட்ட 200 அன் ர்களும் 
 க்ைர்களும் 15ஆம் வைைி  ாறல  ஹா வலஷ்வருக்கு வந்ைனர். 

அக்வடா ர் 16, ைிங்கட்கிழற  காறல 6:45  ைியளவில், ஆகா கான் 
வைாட்டத்ைில் அற ந்ை ஃபுவளாரன்ஸ் ஹாலின் ஆண்கள் குடியிருப்புக்கு 
பவளிவய அறனவரும் கூடியிருந்ைனர். ெிது, ஜங்க்வள, ஸவக் பகாத்வால், 

காவள ா ா,  ாலா ைம் த்,  ாைிரி ஆகிவயார் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
வந்ைிருந்ைனர். வகஷவ் நிகம், கயா  ிரொத் கவர,  ாபு ராம் ிரொத்,  வானி  ிரொத் 
நிகம், ராய்ஸாவஹப் ரா ஷங்கர், லக்ஷ் ிெந்த்  ாலிவால்  ற்றும்  ரவ ஷ்வரி 
நிகம் (புக்கார்) ஆகிவயார் ஹ ிர்பூரிலிருந்து வந்ைிருந்ைனர். (புக்கார் கறடெியாக 
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 ா ாறவ ஏற்றுக்பகாண்டார்.) ராவனா, கிட்டி இருவரும் மும்ற யிலிருந்து 
கூட்டத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டனர். 

காவடக்கரும், டாக்டர் கனியும் பூனாவிலிருந்து அறழத்து வந்ை ெில புது 
ந ர்களில்  ாடகர்  துசூைன், கிருஷ்ைா  ண்படலு, வி.ஆர்.  வட, லக்ஷ் ன் ைாவட, 

ரங்வகாவல,  ிரைாப் கங்கன்நாத் அஹிர் என்ை அனாறை (அன்று அவரது 15வது 
 ிைந்ை நாள்) ஆகிவயார் அடங்குவர். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூரத்ைில் 
 ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ை வகாவாஸ் பவஸுனாவும் வந்ைிருந்ைார். 
 இைர அன் ர்களும்  க்ைர்களும் அஹ துநகர், பூனா, மும்ற , நாக்பூர், 

ஸாவ்வனர், படல்லி, படஹ்ராடூன், நாெிக், கராச்ெி  ற்றும்  ிை இடங்களிலிருந்தும் 
வருறக ைந்ைனர்.    ஒவ்பவாருவறரயும் 
ைன்னிடம் அறழத்து,  ா ா அவறரத் அன்புடன் அரவறைத்து, அவரது 
இையத்ைில் ஆனந்ை பைன்ைறலப்  ரவச்பெய்ைார். ஆைி ெீனியர்  ா ாவின் 
அருகில் வந்ை ெிலறர அைிமுகப் டுத்ைினார்.  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு 
வைங்கத் ைறட இருந்ைைால்,  ினூ காரஸின் ெவகாைரர் அவடல் அறை 
அைியா ல்  ா ாறவத் ைறல ைாழ்த்ைி வைங்கினார்.  ா ாவும் உடவன அவறர 
அவ்வாவை வைங்கினார், ஆனால்  ினு ைனது ெவகாைரருக்கு புது வாழ்வின் 
நி ந்ைறனகறளப்  ற்ைி பைரியப் டுத்ைவில்றல என்று ெீற்ை றடந்ைார். 
        அந்ை 
வவறளயில்,  ா ாவின் விருப் ப் டி, ஏழு  ைியளவில் அறனவரும் அரங்கில் 
கூடியதும், கைவுகள் மூடப் ட்டன. குஸ்ைாஜி அரங்கத்றை வநாக்கி நடந்து 
வருவறைக் கண்ட விஷ்ணு வாெறல வவக ாக மூடவில்றல. இைற்கிறடயில், 

அறழக்கப் டாை இருவர் உள்வள நுறழந்து,  ா ாறவ அணுகி அவரது 
 ாைங்கறளத் பைாட்டனர்.  ா ா உடவன அவர்கள் ஒவ்பவாருவறரயும் மூன்று 
முறை வைங்கினார். அவர்கள் பவளிவய அறழத்துச் பெல்லப் ட்ட  ிைகு,  ா ா 
வ லும் வருத்ை றடந்து, விஷ்ணுறவக் கடிந்து பகாண்டார், "க வுள் வாெகல 
மநருங்கி வருவகதப் பார்த்திருந்தாலும், அவர் உள்டள நுகழயும் வகர 
காத்திராெல் கதகவ மூடியிருக்க டவண்டும்."    ா ா உடவன 
ைன்றனப்  ற்ைிக்பகாண்டு, "நான் திடீமரன டகாபெக ந்டதன், இது நல்லதல்ல" 
என்று ஒப்புக்பகாண்டு, ஒருவரிடம் அவறர அறையும் டிக் கட்டறளயிட்டார், 

அறை அந்ை ந ர் உடனடியாகச் பெய்ைார், ஆனால் ப துவாகச் பெய்ைைால்  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடயவில்றல; எனவவ  ினூ காரஸிடம் (முன்னாள் வ ாலீஸ்காரர்) 
அறையு ாறு கூைியவ ாது, அவர்  ா ாறவ அறைந்ைைில் கன்னம் ெிவந்ைது. 
 ா ா,  ினூவின் கீழ்ப் டிைறலப்  ாராட்டி அவறரத் ைழுவினார். 

 ா ா ைனது நாற்காலியில் அ ர்ந்து இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "ெில 
ெணிடநரங்களுக்காக, நானும் எனது டதாழர்களும் பகழய வாழ்க்ககக்குள் 
நுகழந்டதாம். திட் ங்கள் ‘ஒன்று’, ‘ஒன்று-பி’, ‘ஒன்று-ெி’ ெற்றும் ‘இரண்டு’ 
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இப்டபாது முடிந்துவிட் ன. அதனால், நான் திட் ங்கள் ‘ஒன்று-பி’, ‘ஒன்று-
ெி’யின் கீழ் இருப்பவர்களி ெிருந்து பணத்கத ஏற்றுக்மகாள்ளொட்ட ன்."  

ஒரு வருடத்ைிற்கு முன்பு பைாடங்கிய புது வாழ்றவ ைான் விரும் ிய டி 
வாழ முடியா ல் வ ானைற்கு,  ா ா, கடவுளிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினார். அவர் 
விரும் ிய டி புது வாழ்வு நி ந்ைறனகளுக்கு இைங்கி நடக்க முடியா ல் 
வ ானைற்காக, அறனத்து புது வாழ்வு வைாழர்கறளயும் அவர்  ன்னித்ைார், 

வ லும், வைாழர்கறளயும் அவறர  ன்னிக்கும் டிக் வகட்டவ ாது, அவர்கள் அறைச் 
பெய்ைனர். 

பைாடர்ந்து டான்  ா ாவின் உ வைெத்றை வாெித்ைார்: 
இந்த ெில ெணி டநரத்தில் பகழய வாழ்வில் இருப்பதால், 

உறுதிபடுத்தப்பட்  மதய்வகீ உண்கெகளாக நான் கருதுவகத உங்களுக்குக் 
ூடறுகிடைன்: 

அடிப்பக யில், நாம் அகனவரும் ஒன்று. நாம் டவறுவிதொக 
இருக்கிடைாம் என்ை உணர்வு அைியாகெயால் ஏற்படுகிைது. ஆன்ொ 
தன்கனத்தாடன உணர்வுப்பூர்வொக அைிய விரும்புகிைது; ஆனால் இறுதி 
இலக்கக டநாக்கிய அதன் பயணத்தில், அது பக ப்கபத் தவிர்த்து 
தன்னிச்கெப்படி தானாக உணர முடியாது, அது தனிப்பட்  அகங்காரொக 
டெகரிக்கும் அனுபவத்திற்கு உட்பட் ாக டவண்டும், டெலும், இது அகனத்தும் 
கற்பகனயில் நிகழ்வது. எனடவ, ஆன்ொ, அைிவிற்குப் பதிலாக 
அைியாகெகய ஆரம்பத்தில் எதிர்மகாள்கிைது. 

இரட்க  தன்கெயுக ய வடிவங்களும், ொகயயான பக ப்புகளும் 
அைியாகெயின் விகளவாகும். பிைப்பும் இைப்பும், இன்பமும் துன்பமும், 

புண்ணியமும் பாவமும், நல்லதும் மகட் தும் - அகனத்தும் அடத 
அைியாகெயின் மவளிப்பாடு. நீங்கள் ஒருடபாதும் பிைக்கவுெில்கல, 

இைக்கவும் ொட்டீர்கள்; நீங்கள் ஒருடபாதும் துன்பப்ப வுெில்கல, 

துன்பப்ப வும் ொட்டீர்கள்; கற்பகனயில் ெட்டுடெ இந்தத் தனித்தன்கெ 
இருப்பதால், நீங்கள் எப்டபாதும் இருந்தரீ்கள், இருப்பீர்கள். 

அரென் - ஆண்டி, ஏகழ - பணக்காரன், உயரம் - குள்ளம், வலிகெ - 
பலவனீம், அழகு - அெிங்கம், மகாகல மெய்தல் - மகால்லப்படுதல் டபான்ை 
எண்ணற்ை வடிவங்ககள ஆன்ொ அனுபவிக்கிைது. 

இந்த அனுபவங்கள் அகனத்கதயும் ஆன்ொ - அது உண்கெயில் 
ஒன்ைாக, பிரிவின்ைி இருந்தாலும் - தன்னுள்டள தனித்தன்கெகய, கற்பகன 
மெய்யும் வகர அனுபவிக்க டவண்டும். ஆன்ொ இந்த ொகயயான 
அனுபவங்களின் ெனப்பதிவுகள் இல்லாெல் இருக்கும் டபாது, அது ஒன்ைாக, 

பிரிவின்ைி, உண்கெயான, எல்கலயற்ை ஆன்ொவு ன் அதன் ஐக்கியத்கத 
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முழுகெயாக உணர்ந்து, அதன் அெலான டதாற்ைத்தில் இருந்தகதப் 
டபாலடவ நிர்வாண நிகலயில் இருக்கும். 

ஆன்ொ பல்டவறு பாகதகள் மூலம் ெனப்பதிவுகளின் 
பிகணப்பிலிருந்து விடுபடுகிைது. இந்தப் பாகதகளில் அன்பு ெிகவும் 
முக்கியொனது, இது இகை நிகலகய அக ய வழிவகுக்கிைது. இந்த 
அன்பின் மூலம், ஆன்ொ க வுளில் முழுகெயாக லயிக்கிைது, இறுதியில் 
தன்கன முற்ைிலும் ெைந்துவிடுகிைது. அப்டபாதுதான், திடீமரன, 

எல்கலயில்லா அைிவு (ஞானம்) ெின்னல் டபால டவகொக வந்து, 

எதிர்மகாள்ளும் அகனத்கதயும் எரித்து ொம்பலாக்குகிைது. இந்த 
அளவிறுதியற்ை அைிவு (ஞானம்), ொகயகள், ெந்டதகங்கள் ெற்றும் 
கவகலககள டவடராடு அழிக்கிைது, டெலும் நிரந்தரெற்ை துன்பங்கள் 
உ னடியாக நிரந்தர அகெதி ெற்றும் நித்திய டபரின்பத்தால் 
ொற்ைப்படுகின்ைன, இதுடவ அகனத்து உயிர்களின் இறுதி இலக்காகும். 
ஆன்ொ இப்டபாது, அதன் ொகயகளிலிருந்து விடுபட்டு, அதன் அெல் 
தன்கெகய உணர்கிைது. 

நாம் இதில் நம்பிக்கக மகாள்ள டவண்டும் என்ை டதகவ இல்கல, 

ஏமனனில் இந்த அைிவு நம்பிக்ககக்கும் ஆகெக்கும் அப்பாற்பட் து. நாம் 
இகத காரண காரிய அடிப்பக யில் விவாதிக்க டவண் ாம், ஏமனனில் இந்த 
அைிகவப் புரிந்துமகாள்ளடவா அல்லது ெிந்தித்து பார்க்கடவா முடியாது. நாம் 
ெந்டதகப்ப வும் டவண் ாம், ஏமனன்ைால் இந்த அைிவு நிச்ெயத்திலும் 
நிச்ெயொன உறுதியாக இருப்பது. ஐம்புலன்களின் வாழ்க்கககய நாம் வாழ 
டவண் ாம், ஏமனன்ைால் காெம் நிகைந்த, டபராகெ ெிக்க, மபாய் ெற்றும் 
தூய்கெயற்ை ெனம் இந்த அைிகவ அக ய முடியாது. நாம், நெது 
ஆன்ொவின் ஆன்ொவாக க வுகள டநெிப்டபாம், இந்த அன்பின் 
உச்ெத்தில்தான் இந்த அைிவு உள்ளது. 

பரிபூரண மதய்வகீ நிகலகய அக ந்தவர்கள், இந்த அைிகவ 
அவர்கள் விரும்பும் எவருக்கும், எந்த டநரத்திலும் வழங்க முடியும். நாம் 
அகனவரும் விகரவில் இந்த அைிகவ அக யப்மபறுடவாம்! 

 ா ா, ைனது றககளால், அவரது உறரயின்  ிரைிறய அங்கிருந்ை 
ஒவ்பவாருவருக்கும் விநிவயாகித்ைார். அைன் உள்ளடக்கங்கறள  ிகக் 
கவன ாகப்  டிக்கு ாறும், எவவரனும் அறைப் புரிந்து பகாள்ள முடியாவிடில், 

உடனடியாக நகறல அவரிடம் ைிருப் ித் ைரு ாறும் அவர் வகட்டுக் பகாண்டார். 
அறனவரும் ைங்கள்  ிரைிகறள அவர்களுடவன றவத்துக் பகாண்டனர். 
  ா ா ைனது  றழய ெீடர்கள்,  க்ைர்கள் அறனவருக்கும் வைக்கம் 
பைரிவித்ைார், வ லும் அவரது  ஸ்த்  ற்றும் வைியவர்களுடனான  ைிக்காக, 

 ை உைவிகறள ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ங்களிப்பு ப ாத்ைத்ைில் ரூ 23,566.75. 
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 ா ாவுக்கு நன்பகாறடகள் வழங்கப் ட்டவ ாது, ைீவிர கம்யூனிஸ்ட் 
ைறலவர்  ரவ ஷ்வரி நிகம், ைன்னிடம் இருந்ை  ைம், வ லும் ஒரு துண்டு 
காகிைத்ைில், ‘இந்ை உடல்,  னம், பெல்வம்  ற்றும் எனக்குச் பொந்ை ான 
அறனத்றையும் ஏறழகளுடனான  ைிக்காக நான் அவருறடய றககளில், 

வழங்குகிவைன்’ என எழுைி  ா ாவிடம் பகாடுத்ைார்;  ின்னர் அவர் ைனது 
ஆறடகறளக் கறளந்து, இறடயில் லங்வகாட்டிறய  ட்டும் அைிந்து, 

அவற்றையும் வழங்கி, அவர் ைனது குருநாைருக்கு முன்னால் ைறரயில் 
ொஷ்டாங்க ாக விழுந்து, கண்ைரீ் வடிய அழுைார். 

காலம் இறைக் குைிப் ிட்டு இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைது: "ஒரு காலத்ைில் 
 ா ாறவக் கடுற யாக எைிர்த்ை இந்ை  னிைர் இப்வ ாது  ாைிவிட்டார்! 
அவருறடய இையத்ைில் என்ன நடந்ைது என் றை யாரால் புரிந்து பகாள்ள 
முடியும்? 

உண்ற யில், இது புரிந்து பகாள்ள வவண்டிய விஷயம் அல்ல; உள்ளூர 
உைர வவண்டிய விஷயம். இது  ிரிய ான  ா ாவின் அன் ின் அைிெயம் - 
ஆன் ாறவ அற ைியாக எழுச்ெியுைச் பெய்து,  ாறை வ ான்ை அகங்கார  னறை 
ப ன்ற யுடன் துண்டுகளாக உறடக்கும் அன் ின் அைிெயம்!" 

 ரவ ஷ்வரியின் ைறல அன் ிற்குரியவரின்  ாைங்களில் எப்வ ாதும் 
ைாழ்ற யுடன் வைங்கி நின்ைது. முைலில்  ா ாறவ அவதூைாகப் வ சுவைில் 
இருந்ை அவை உறுைியுடன் இன்று  ா ாவின் பெய்ைிறயப்  ரப்  வவண்டும் என 
அவரது இையம் பகாழுந்துவிட்டு எரிந்ைது! 

 ரவ ஷ்வரியின் பெயறலக் கண்டு  ா ா  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைினார்: "எனக்கு நீங்கள் வழங்கிய அகனத்கதயும் நான் 
ஏற்றுக்மகாள்கிடைன்" என்று எழுத்துப் லறக மூல ாக  ா ா எடுத்துறரத்ைார். 
ஜால் ாய்,  ா ாவிடம் ஆறடறயக் பகாடுத்ைவ ாது,  ா ா அறைக் கட்டித் ைழுவி 
முத்ை ிட்டார்,  ின்னர் அவரது  ங்களிப் ாக ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட ஒரு ெிைிய 
பைாறகறயத் ைவிர, அவருறடய எல்லா  ைத்றையும் வெர்த்து 
 ரவ ஷ்வரியிடம் ைிருப் ிக் பகாடுத்ைார்.  ரவ ஷ்வரி, ‘புக்கார்’ (என்ைால் 
அறழப்பு) என்ை ைறலப் ில் பவளியான இந்ைி வாராந்ைிர அரெியல் 
பெய்ைித்ைாளின் ஆெிரியராக இருந்ைார், வ லும்  ா ா அவருக்கு இந்ைப் 
புறனப்ப யறரக் பகாடுத்ை நாளிலிருந்து ‘புக்கார்’ என்று அறழக்கப் ட்டார். 

இந்ை அன் ளிப்ற ப்  ற்ைி,  ா ா கூட்டத்ைில் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
"இந்தப் பரிசுககள நான் அக்ட ாபர் 21ஆம் டததியிலிருந்து மதா ங்கும் 
ெஸ்துகள் ெற்றும் ஏகழகளு னான எனது பணிக்காகப் பயன்படுத்துடவன்." 
ைானம் பெய்ய விரும்பும் ஒவ்பவாரு  னிைனும் முன்வந்ை  ிைகு,  ைிறனந்து 
நி ிட இறடவவறள வழங்கப் ட்டது.    

 முந்றைய நாள்  ாறல,  றழய வாழ்க்றக ெீடர்களுக்கு 
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 ா ாவிட ிருந்து இந்ைச் பெய்ைி வந்ைது: "உங்களில் எவருக்டகனும் எனது 
கட் களககளயும் அைிவுறுத்தல்ககளயும் நிகைடவற்றுவதில் ஏடதனும் 
ெிரெங்கள் இருந்தால், அவற்கை ஒரு காகிதத்தில் எழுதி, நாகள அந்தப் 
பட்டியகல என்னி ம் எடுத்துவாருங்கள்." ெிலர் ைங்களுறடய  ிரச்ெிறனகறள 
எழுைி, அவர்கள்  ீண்டும் ஒன்றுகூடிய  ிைகு,  ா ாவிடம் அறனத்து 
வி ரங்களும் ஒப் றடக்கப் ட்டன, அவர் அவற்றை ஒவ்பவான்ைாகக் 
றகயாண்டார். 

வகஷவ் நிகமுக்கு ஒரு வருடத்ைிற்குப்  ின் ற்ை மூன்று உத்ைரவுகள் 
வழங்கப் ட்டிருந்ைன:  

1)  ைத்றைத் பைாடக்கூடாது;  

2) எந்ைப் ப ண்றையும் பைாடக்கூடாது;  

3) வாரத்ைில் ஒரு நாள் 24  ைிவநரம் உண்ைாவிரைம் இருக்க வவண்டும். 
வகஷவ்,  ா ாவிடம், இரண்டாவது உத்ைரறவ ஆறு  ாைங்களுக்கு 

முழுற யாக நிறைவவற்ைியைாகவும், அைன்  ின்னர் அறைச் பெய்ய 
இயலவில்றல என்றும் ஒப்புக்பகாண்டார். இருப் ினும், அவர் இைர இரண்டு 
உத்ைரவுகளுக்கும் 100 ெைவைீம் கீழ்ப் டிந்ைார். வகஷவின் வார்த்றைகளில்  ா ா 
ைனது  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்தும் விைத்ைில் அவருக்கு ஆரஞ்சு  ழம் 
ஒன்றைப்  ிரொை ாக வழங்கினார், வ லும் வாரத்ைில் ஒரு நாள் மூன்ைாவது 
உத்ைரவான உண்ைாவிரைத்றை  ட்டுவ  கறட ிடிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

இறைத் பைாடர்ந்து ஒரு நறகச்சுறவயான ெம் வம் நிகழ்ந்ைது. 
ைாரா ாய் என்ை இளம் ப ண்றை ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள  ங்க்ராஜ், 

 ா ாவின் அனு ைிறயப் ப ற்ைிருந்ைார், ஆனால்  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
இருவரும் றககறளக் குலுக்கிய  ின்னவர ைிரு ைம் பெய்துபகாள்ள வவண்டும் 
என அப்வ ாது அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ா புது வாழ்வு  யைத்ைில் புைப் ட்டுச் 
பென்ைைால், ைிரு ைம் ஓராண்டுக்கும் வ லாக நறடப ை 
வாய்ப் ில்லா லாயிற்று. வ லும்  ஹா வலஷ்வருக்கு ஆண் வைாழர்கள் 
 ட்டுவ  அறழக்கப் ட்டிருந்ைைால்,  ங்க்ராஜ், ைான் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள 
விரும் ிய ைனது வருங்கால  றனவிறய அறழத்து வர முடியவில்றல. 

 ா ா இந்ைப்  ிரச்ெிறனக்கு ஒரு புதுற யான வழிறயக் றகயாண்டார். 
ைாரா ாயின் இடத்ைில் குஸ்ைாஜிறய,  ங்க்ராஜுக்கு அருகில் நிற்க றவத்து, 

 ின்னைியில், காவள ா ா ெில  ந்ைிரங்கறள உச்ெரிக்கு ாறு பெய்ைார்; 

‘ ாற்ைாள்  ை களும்’  ை கனும் றககறளக் குலுக்கி,  ாறல அைிவித்து, 

ஒருவறரபயாருவர் ைழுவினர்;  ா ாறவ வைங்கிய  ிைகு விவனாை ான 
ைிரு ைம் நடந்து முடிந்ைது! "நான் உங்ககளத் தாராபாயு ன் ெணம்முடித்து 
கவத்டதன்" என்று  ா ா,  ங்கராஜிடம் கூைினார். "இப்டபாது நீங்கள் அவகரத் 
(ைாரா ாறய) திருெணம் மெய்து மகாண்டீர்கள். இனி என்னால் இதில் ஒன்றும் 
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மெய்ய டவண்டியதில்கல. நீங்கள் வடீ்டிற்குத் திரும்பிச் மென்ைதும், 

உங்களுக்கு விருப்பொன முகையில் அவகரத் திருெணம் 
மெய்துமகாள்ளலாம்." 

நாக்பூறரச் வெர்ந்ை நானா வகர் ஒவ்பவாரு ஞாயிற்றுக்கிழற யும் 
உ வாெம் இருக்கவும், ஒரு ஏறழ  ரவைெிக்கு உைவளிக்கவும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டிருந்ைார். ைற்வ ாறைய வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைி, 
வநாய்வாய்ப் ட்டால் என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று வகட்டு எழுைியிருந்ைார். 
"அப்படியானால், உபவாெம் இருக்கடவண் ாம், ஏகழ பரடதெிக்கு உணவும் 
அளிக்கடவண் ாம்" என்று  ா ா அவருக்கு உ வைெம் வழங்கினார். 

 ா ாவின் பெய்ைிகறளப்  ரப்பும்  ைிறயப்  ற்ைி அவருக்குத் 
பைாடர்ந்து அைிக்றககறள அனுப்பு ாறு வ ாஃ லி  ிளடீருக்கு,  ா ா 
உத்ைரவுகறள வழங்கியிருந்ைார். வ ாஃ லி  ல்வவறு இடங்களில் கிரா  
 க்களிறடவய கைிெ ான அளவு  ைிகறளச் பெய்ைிருந்ைார், வ லும்  லறர 
ப ஹர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் பகாண்டு வந்ைார். ஆனால் புது வாழ்வு 
 யைத்ைில்  ா ா பென்றுவிட்டைால், வ ாஃ லியால் அவருக்கு எந்ை 
அைிக்றகயும் அனுப்  முடியா லாயிற்று. 

இன்றைய சூழ்நிறலயில் என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று வ ாஃ லி 
வினவியைற்கு  ா ா, "நீங்கள் இப்டபாது அைிக்ககககள அனுப்ப டவண்டிய 
டதகவயில்கல, எனக்கு எல்லாம் மதரியும்!" என்ைார். 

 ா ாவின் வார்த்றைகள் வ ாஃ லிறய பவகுவாகக் கவர்ந்ைது, அைன் 
 ின்னர் அவர்  ா ாவுக்கு ஒரு வார்த்றைக் கூட எழுைவில்றல. வ லும் அவர், 

 ா ா ெர்வ ஞானமும்  றடத்ைவர் என்ை நம் ிக்றகயில்  ிகவும் உறுைியாக 
இருந்ைைால், கல்லூரிப்  டிப்ற  முடித்து, முதுகறலப்  ட்டம் ப ற்ை ைனது 
அருற யான இளம்  கனின் வொக  ரைத்றைப்  ற்ைி  ா ாவிடம் கூட 
பைரிவிக்கவில்றல. வ ாஃ லி அறனவருக்கும்  ிகவும் எளிற யான முறையில் 
அைிவித்ைார்: "ப ஹர்  ா ாவுக்கு எல்லாம் பைரியும். அவருறடய விருப் ம் 
இல்லா ல் எதுவும் நடக்காது, அைனால் எழுை வவண்டிய வைறவைான் என்ன?" 

இரண்டறர ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,  ைராஸில், நாக்பூறரச் வெர்ந்ை  ி. ி. 
காப்வஸயிடம், ஒரு நாள் அவரது வடீ்டிற்குச் பெல்வைாக  ா ா வாக்குறுைி 
அளித்ைிருந்ைார். புது வாழ்வில்  ா ா எவறரயும் ெந்ைிக்காைைால், இந்ை 
வாக்குறுைி எப் டி நிறைவவறும் என்று காப்வஸ ஆச்ெரியப் ட்டார். அவர், 

 ஹா வலஷ்வரில்  ா ாவிடம் இந்ைக் வகள்விறய முன்றவத்ை வ ாது,  ா ா 
இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "நான் எனது வாக்குறுதிகய நிச்ெயொக 
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நிகைடவற்றுடவன். கவகலப்ப  டவண் ாம். ஒருடவகள புது வாழ்வில் 
நான் உங்கள் இல்லத்திற்கு உணவுக்காக யாெிக்க வருடவன்." 

ஹ ிபுல்லா ப ய்க் 1949ஆம் ஆண்டின்  ிற் குைியில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
ப ஹரா ாத் பென்ைிருந்ைார், ஆனால் அந்ை வநரத்ைில்  ா ா அவரது புது வாழ்வு 
 யைத்றைத் பைாடங்கியிருந்ைைால், அவறரப்  ார்க்க முடியா ல், ஹ ிபுல்லா 
ஸ்ரீநகருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். அவர் ைனது ைந்றையின்  ரைத்ைிற்குப்  ிைகு, 

ைனது குடும் த்றைப்  ற்ைி கவறலப் ட்டு,  ா ாவின் ஆவலாெறனறய நாடினார். 
பவளியாட்கள் எவரும் உள்வள நுறழயா ல் இருப் றைக் கண்காைித்ை 
விஷ்ணு,  ண்ட த்ைிற்கு பவளிவய காவல்புரிந்ைார். கூட்டத்ைிற்கு ஹ ிபுல்லா 
அறழக்கப் டவில்றல என்ைாலும், அவர் எப் டிவயா கூட்டத்ைிற்குள் நுறழந்து 
அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். ஆனாலும்  ா ாவின் கூரிய கண்ைிலிருந்து 
எவரும் ைப்புவைில்றல. ஹ ிபுல்லாறவ வநாக்கி 'எதற்காக வந்தரீ்கள்?' என்று 
வகட்டார். 

"உங்கள் ஆெீர்வாைத்ைிற்காக நான் வந்துள்வளன், எனக்கு வவறல எதுவும் 
இல்றல, உண்ற யில் றகயில்  ை ில்லா ல் இருக்கிவைன்" என்று 
ஹ ிபுல்லா  ைிலளித்ைார். 

புது வாழ்வில் ‘ஆெரீ்வாத ெொச்ொரம்’ எதுவும் இல்லாைைால்,  ா ா, 

டாக்டர் கனியிடம் அவருக்கு ஆெீர்வாைம் ஒன்றை வழங்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டதும், கனி அவ்வாவை பெய்ைார். பவளிவய பெல்ல ஆயத்ை ான 
ஹ ிபுல்லாவிடம்  ா ா, "நீங்கள் என் அண்க  வடீ்டுக்காரராக இருப்பீர்கள்" 
என்று கூைினார். ஹ ிபுல்லாவுக்கு அப்வ ாது எதுவும் புரியவில்றல; ஆனால், 

விறரவில் பூனாவில் காஷ் ீர் ஸ்வடாரில்  ாைம் ரூ 60 ெம் ளத்ைில் வவறல 
கிறடத்ைது;  ா ா கூைியைற்கிைங்க, அவருறடய குடும்  இல்லத்ைிலிருந்து ெில 
பைருக்களுக்கு அப் ால் அந்ைக் கறட இருந்ைது. டாக்டர் கனியின் ஆெியும் 
 யனுள்ளைாக அற ந்ைது! 

அப்வ ாது, விஷ்ணுறவ அறழத்துவரக் கூைி, ஹ ிபுல்லாறவ உள்வள 
அனு ைித்ைைற்காக  ா ா அவறரக் கண்டித்ைாலும், அவர் கூட்டத்ைிற்காக 
அறழக்கப் டவில்றல என்று விஷ்ணுவுக்குத் பைரியாது. 

பூனாறவச் வெர்ந்ை,  ா ாவின் ைீவிர  க்ைரான டி.எஸ். ஸுவல என்ை 
முைியவர்,  ா ாவிடம் வகட்கா வலவய ரகெிய ாக ஒரு வாறழப் ழத்றை எடுத்து 
ொப் ிட்டார்.  ா ா அறைப்  ார்த்தும், எதுவும் கூைவில்றல. ெிைிது வநரம் கழித்து, 

 ா ா ஒரு வாறழப் ழத்றை உரித்து ஸுவலயிடம் பகாடுத்ைார். ஸுவல 
பவட்கத்ைில் ைறல குனிந்து,  ா ா, அவரது ஒவ்பவாரு எண்ைத்றையும் 
அைிந்ைிருப் றை உைர்ந்ைார்.     

 இருக்றகயின்  ின் சுவரில் அட்றடப்  லறக ஒன்று 
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பைாங்கிக்பகாண்டிருந்ைது. அைன் நடுவில்  ா ாவின் புறகப் டம் இருந்ைது; 

வலது புைம் - ‘பகழய வாழ்க்கக - பரிபூரண மதய்வகீம், மதய்வ ெனிதன்’ 
என்றும் இடது புைம் - ‘புது வாழ்வு - பரிபூரண பணிவு, ொதாரண ெனிதன்’ 
என்றும் எழுைப் ட்டிருந்ைது. 

 ா ா, குழுவின் கவனத்றைத் ைனது எழுத்துப் லறகறய வநாக்கி ஈர்த்து, 

 ின்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார் - டான் ஆங்கிலத்ைிலும் வைஷ்முக் 
இந்ைியிலும் ப ாழிப யர்த்ைனர்: 

இன்று நான் ெில ெணிடநரங்களுக்கு எனது பகழய வாழ்க்ககக்குத் 
திரும்பியுள்டளன். எனது பகழய ெ ீர்களும், பக்தர்களுொன உங்கள் 
அகனவகரயும் பார்ப்பதில், ெந்திப்பதில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியக கிடைன், 

டெலும், நீங்கள் என் ெீது கவத்திருக்கும் அன்கப நான் ஆழொக 
உணர்கிடைன். எனது பகழய ெ ீர்கள் ெற்றும் பக்தர்கள் ெீது எனக்குள்ள 
அன்பு எல்கலயற்ைது என்பகத நீங்கள் அகனவரும், இன்று இங்கு 
இல்லாதவர்களும் அைிய டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். 

1949, அக்ட ாபர் 16 அன்று, நான் எனது புது வாழ்கவத் 
மதா ங்கிடனன். இன்று, நான் எனது டதாழர்களு ன் புைப்பட்டு ெரியாக ஒரு 
வரு ம் ஆன நிகலயில், எனது புது வாழ்வின் மகாள்ககககள நான் 
விரும்பியபடி வாழ முடியவில்கல என்றுதான் மொல்ல டவண்டும். எனது 
டதாழர்கள் புது வாழ்வின் நிபந்தகனகளுக்கு நான் எதிர்பார்த்த கண்டிப்பான 
கட்டுப்பாடுகளு ன் இணங்க முடியவில்கல என்ைாலும், நியாயொன 
முகையில், ஒவ்மவாருவரும் அவரவர் திைன்கள் ெற்றும் புரிதலுக்கு ஏற்ப 
அவர்களால் முடிந்தவகர முயற்ெித்துள்ளனர் என்று நான் ூடை 
விரும்புகிடைன். 

எனவவ, இந்ை ஆண்டு வைால்வியானைாக இல்லா ல், கண்றைத் 
ைிைக்கும் ஆண்டாக அற ந்ைது என்று நான் உைர்கிவைன். வகா ம்  ற்றும்  ிை 
வொைறனகளுக்கு அடி ைிவைில் எனது பொந்ை ைவறையும், ஒட்டுப ாத்ை புது 
வாழ்வு நி ந்ைறனகறள உறுைியுடன் பெயல் டுத்ை இயலாைறையும் 
ஒப்புக்பகாள்கிவைன்; வைாழர்களுக்கான எனது உைர்வுகளுக்கு நான் 
அடி ைிந்ைைன் விறளவாக, ப ஹரா ாத்ைில் நான் எடுத்ை அெல் 
உறுைிப ாழிறய  ாற்ைியற த்து, ஒன்று, இரண்டு  ற்றும் மூன்று ைிட்டங்கறள 
உருவாக்கியது அறனத்தும் அெல் நி ந்ைறனகளுக்கு முரைானது.  

எனது புது வாழ்வில், அவர்கள் என்னு ன் இகணவார்கள் என்ை 
அவர்களின் அெலான முடிவுககள ெறுபரிெலீகன மெய்வதற்கான ெற்மைாரு 
வாய்ப்கப நான் இப்டபாது என் டதாழர்களுக்கு வழங்குகிடைன்; இது, புது 
வாழ்வில் என்னு ன் ெீண்டும் இகணவதற்மகன டதாழர்கள் விரும்பி டதர்வு 
மெய்யும் முடிவு, அல்லது விலகிச் மென்று எனது பகழய வாழ்க்கக 
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ெ ீர்களாக அல்லது முற்ைிலும் சுதந்திரொக உலக வாழ்க்கககய 
ந த்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அகெயும். பன்னிமரண்டு ொத கால புது 
வாழ்வின் அனுபவத்து ன், எதிர்காலத்தில் எனது புது வாழ்வு 
நிபந்தகனககள, தனிப்பட்  டதகவகளுக்கு ஏற்ைவாறு ெெரெம் மெய்து 
மகாள்வகதயும், அவர்களின் முயற்ெியில் எந்த பலவனீம் அல்லது 
தளர்கவயும் மபாறுத்துக் மகாள்ள ொட்ட ன் என்று நான் அவர்களுக்கு 
எச்ெரிக்கிடைன். எனது கட் களகள் ெற்றும் புது வாழ்வு நிபந்தகனககள 
நிகைடவற்றுவதில் நான் உறுதியாக இருக்கிடைன். 

இறைபயல்லாம்  னைில் பகாண்டு, அவர்களின் பொந்ை  லவனீங்கள் 
 ற்றும் கடந்ை கால அனு வங்கறள வநர்ற யாகக் கைக்கிட்டு - ெில 
இனிற யானறவ ஆனால்  ல  ாைானறவ - இன்று அவர்கள் ைீர் ானிக்க 
வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். அவர்களின் ஒரு வருட அனு வங்களின் 
அடிப் றடயில், அவர்களின் ைீர் ானங்கறள நிறைவவற்றுவைற்கான ைனிப் ட்ட 
ைிைன்கள்  ற்ைிய ஒரு ைிட ான கைக்கீடு பெய்வைற்கு முன்னர் அவர்கள் எந்ை 
முடிவுக்கும் வரக்கூடாது என் றை நான்  ீண்டும் வலியுறுத்ைி கூை 
விரும்புகிவைன். 

இகதமயல்லாம் க ந்து, அவர்கள் என்னு ன் புது வாழ்வில் 
டெவகர்களாக டெர முடிவு மெய்தால், அவர்கள் எனக்கு 100 ெதவிகிதம் 
கீழ்ப்படிய முயற்ெிக்க டவண்டும் என்பகத அைிந்திருப்படதாடு, அவர்கள் 
எனக்காக மெய்ய டவண்டிய அகனத்கதயும் முழு ெனது ன் மெய்ய 
டவண்டும். எனது கட் களகளுக்கு, டெவகர்கள் கீழ்ப்படிவது 
தன்னிச்கெயாகவும் அடிகெத்தனம் அல்லது நிர்ப்பந்தம் டபான்ை 
உணர்வுகள் இல்லாததாகவும் இருக்க டவண்டும். 

அவர்கள் எனது விருப் ங்கறள  ன ார, அக கிழ்வுடன் ஏற்று, இது 
அவர்களின் சுைந்ைிரத்ைின்  ீைான அத்து ீைல் என்ை எந்ை வறகயான உைர்வும் 
இல்லா ல் நிறைவவற்ை வவண்டும். இயற்றகயாகவவ, எனது விருப் ங்கறள 
நிறைவவற்றுவது அவர்களின் சுைந்ைிரத்றைப்  ைிப் ைாகக் கருது வர்கள், 
என்னுடன் புது வாழ்வில் இறையா ல், பைாடர்ந்து  றழய வாழ்க்றக 
ெீடர்களாக இருக்க அல்லது ைனிப் ட்ட சுைந்ைிர ான வாழ்க்றகறயத் 
வைர்ந்பைடுக்க வவண்டும். எதுவாயினும், இந்ை இரண்டு வைர்வுகளில் ஒன்றை 
முடிவு பெய்யு ாறு நான் அவர்கறள வலியுறுத்துவது  ட்டு ல்லா ல், அவர்கள் 
ஒரு நல்ல பைாடக்கத்றை உருவாக்குவைற்கு என்னால் முடிந்ைவறர 
முயற்ெிப்வ ன். 

இன்று எனது புது வாழ்வில் என்னு ன் இகணந்திருப்பவர்கள் 100 
ெதவதீ விருப்பத்து ன் எனக்கு டெகவ புரிவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவது 
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டபால், எனது டெவகர்களுக்கு, பக்கச்ொர்பற்ை அன்பு னும், நடுநிகல தவைாத 
அணுகுமுகையு னும் நான் டெகவ மெய்ய முடியும் என்று நம்புகிடைன். 

இன்று முடிவுகறள  ாற்ைியற ப் ைன் மூலம், அறனத்து ைிட்டங்களும், 

அைாவது ‘ஒன்று’, ‘இரண்டு’, ‘மூன்று’ அத்துடன் ‘இல்றல எனும் ந ர்கள்’ என்ை 
வார்த்றைகள் வழக்கத்ைில் இல்லா ல் வ ாய்விடும். இப்வ ாது  றழய 
வாழ்க்றக ெீடர்கள், ‘ஏற் ாடு குழு’ உறுப் ினர்கள் (அவர்களும்  றழய வாழ்க்றக 
ெீடர்கள்)  ற்றும் புது வாழ்வின் வெவகர்கள்  ட்டுவ  எஞ்சுவார்கள். 

எனது பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்கள் என்கன அடத ‘ஏக இகைவனாக’ 
ஏற்றுக்மகாள்வதாக இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கககயயும் 
அன்கபயும் கட்டிக்காக்க முழு ெனது ன் முயற்ெி மெய்ய டவண்டும் என்று 
நான் விரும்பும் அடத டவகளயில், பகழய வாழ்க்கக நிபந்தகனககளக் 
கக ப்பிடிப்பது அவர்ககள அடிகெத்தனத்திற்கு உள்ளாக்கி உரிகெககளப் 
பைிப்பதாகக் கருதாெல், உண்கெயான அன்புக்கு உகந்த வாழ்க்கககய 
வாழடவண்டும். நான் என்னவாக இருந்தாலும், அவர்கள் மவகுெதிகய 
நா ாவிட் ாலும், ெிகவும் இரக்கமுள்ள க வுள் நிச்ெயொக அவர்களுக்கு 
ஆன்ெீக ரீதியில் மவகுெதிகய வழங்குவார். ‘ஏற்பாடு’ குழு 
உறுப்பினர்ககளப் மபாறுத்தவகரயில், அவர்கள் தங்கள் மபாறுப்புககள 
இறுதிவகர நிகைடவற்ைத் டதகவயான ென கதரியத்கத வழங்குொறு 
இகைவகன டவண்டுகிடைன். 

 றழய வாழ்க்றக ெீடர்கள், ‘ஏற் ாடு குழு’ உறுப் ினர்கள்  ற்றும் 
ஆெிர ங்களில்  றழய வாழ்க்றக வாழும் ப ண் ைிகறளப் ப ாறுத்ைவறர, 

அவர்களுக்கு ஏற்கனவவ வழங்கப் ட்ட அறனத்து அைிவுறுத்ைல்களும், 

ப ாறுப்புகளும் எல்லா காலத்ைிற்கும் ஏற்றுக்பகாள்ளத்ைக்கைாக இருக்கும். 
வ லும், அவர்கள் என்றன எந்ை வறகயிலும் பைாடர்பு பகாள்ளாைது  ற்றும் 
என்னுடனும், என்னுடன் இருப் வர்களுடனும் கடிைப்  ரி ாற்ைம் பெய்யாைது 
குைித்ை எனது அைிவுறுத்ைல்கள், நான்  ாைாக கட்டறளயிடும் வறர, எல்லா 
வநரங்களிலும் அ லில் இருக்கும். 

எனது ‘பகழய வாழ்க்கக’ என்கன முழுநிகை க வுளாக, மதய்வகீ 
பரிபூரணத்தின் பலிபீ த்தில் கவக்கிைது. எனது ‘புது வாழ்வு’, க வுளுக்கும் 
அவருக ய ெக்களுக்கும் பணிவான ஒரு டெவகனின் நிகலப்பாட்க  
எடுக்க கவக்கிைது. 

எனது புது வாழ்வில்,  ரிபூரை பைய்வகீம் என் து  ரிபூரை  ைிவின் 
 ாற்ைடீாக அற கிைது. எனது புது வாழ்வில், நான் இறைவறனத் வைடு வன், 

அன் ன்  ற்றும் நண் ன். இந்ை இரண்டு அம்ெங்களும் -  ரிபூரை பைய்வகீம் 
 ற்றும்  ரிபூரை  ைிவு - கடவுளின் விருப் த்ைால் வந்ைறவ, வ லும் இரண்டும் 
கடவுளின் நித்ைிய ஜவீனுடன் எக்காலத்ைிற்கும் இறைக்கப் ட்டுள்ளன. 
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 யார் டவண்டுொனாலும் என்கன அவர் விரும்பும் எவராகவும் 
என்ெீது நம்பிக்கக மகாள்ளலாம், ஆனால் எவரும் ஆெரீ்வாதங்கள், 

அற்புதங்கள் அல்லது எந்த விதொன மவகுெதிககளயும் டகட்க ொட் ார்கள். 
எனது புது வாழ்வு நித்ைிய ானது. எனது புது வாழ்வில் எனது 

வெவகர்கறளத் ைவிர, யாராக இருந்ைாலும், அவர்கள் எங்கிருந்ைாலும், அந்ை 
வாழ்க்றகறய வாழ விரும்பு வர்கள் அைன் உள்ளாரந்ை உைர்வுடனும், 

அர்த்ைத்துடனும் சுைந்ைிர ாக வாழலாம். 
 ா ா  ின்னர் இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "1950, அக்ட ாபர் 21ஆம் நாள் 

ெஹாபடலஷ்வரிலிருந்து புைப்பட்டு, இரண்டு அல்லது மூன்று ொதங்களுக்கு 
நான் திட் ெிட்டுள்ள பயணத்கத டெற்மகாள்டவன். நான் மெல்லும் 
இ ங்களில் - டகாலாப்பூர், ெீரஜ், ஹூப்ளி, கஹதராபாத், ெதராஸ், மும்கப, 

அஸ்ஸாம், வங்காளம், ஒரிஸா, ெற்றும் பீகார் - ெஸ்துகள் ெற்றும் 
ஏகழகளு ன் பணிபுரிடவன்; டெலும் எனது புது வாழ்வு கட் ங்களான 
யாெித்தல், லங்டகாட்டி ெற்றும் நாட ாடி வாழ்க்கக ஆகியவற்கைத் 
மதா ர்டவன்." 

டாக்டர் டான் ஆங்கிலப்  ைிப்ற ப்  டித்து முடித்ைதும்,  ா ாவவ அந்ைச் 
பெய்ைியின் நகறல அறனவருக்கும் வழங்கி,  ின்பு, லட்டுடன் வைநீர் 
விநிவயாகித்ைார். ெிற்றுண்டிக்குப்  ின்னர், ‘ஏற் ாடு குழு’ உறுப் ினர்கள் பெய்ை 
 ைியில்  ா ா ைனது ைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைினார்; ெிர ங்கள் 
இருந்ைவ ாைிலும், அவர்கள் ைங்கள் ப ாறுப்புகறளச் ெிைப் ாகச் பெய்ைைில் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

புது வாழ்வின் உறுைிப ாழிறய ைனிப் ட்ட முறையில்  ீண்டும் எடுக்க 
 ா ா அரங்றக விட்டு பவளிவயைினார். அவர் ெில நி ிடங்களில் பவள்றள நிை 
வ லங்கிறய அைிந்து பகாண்டு, உைவுக்காக யாெிப் ைற்கான காவி நிை 
வைாள்ற யுடன் ைிரும் ி வந்ைார். தாம் இப்டபாது ெீண்டும் புது வாழ்வுக்குள் 
அடிமயடுத்து கவத்துள்ளதாக  ா ா அைிவித்ைார், வ லும் அவர் அறனத்து 
'ஆ ாம்' உறுப் ினர்கள் புது வாழ்வில் நுறழந்து அைன் கட்டறளகறள 100 
ெைவைீம்  ின் ற்ை வவண்டும் அல்லது  றழய வாழ்க்றகறயத் பைாடர 
வவண்டும் அல்லது முற்ைிலும் சுைந்ைிர ான வாழ்க்றகறய வ ற்பகாள்ள 
வவண்டும் என்று அைிவுறுத்ைினார். இைில் ஏவைனும் ஒன்றை அவர்கள் முடிவு 
பெய்ய வவண்டும். அப்வ ாது எடுக்கப் ட்ட ைீர் ானங்கள் கீழ்வரு ாறு: 

ஆதி ெனீியர் -  றழய வாழ்க்றக 

அவலா ா -  றழய வாழ்க்றக (மும்ற யில்  ா ாவின்ஆவலாெறனப் டி) 
பாபாதாஸ் -  றழய வாழ்க்றக ( ா ாவின் ஆவலாெறனப் டி) 
கபதூல் - வெவகன் 

பால் நாத்து -  றழய வாழ்க்றக 
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மதௌலத் ெிங் -  றழய வாழ்க்றக ( ா ாவின் கட்டறளப் டி) 
 ான் - வெவகன் 

எரச் - வெவகன் 

கனி -  றழய வாழ்க்றக 

குஸ்தாெி - வெவகன் 

ககக்டகாபாத் - வெவகன் 

காக்கா பாரியா - வெவகன் 

கிஷன் ஸிங் -  றழய வாழ்க்றக 

ெினூ காரஸ் -  றழய வாழ்க்றக ( ா ாவின் கட்டறளப் டி) 
முரளி காடள - வெவகன் 

நீலு - வெவகன் 

பண்ட ாபா -  றழய வாழ்க்றக 

மபண்டு - வெவகன் 

விஷ்ணு - வெவகன் 

அண்ணா 104 —  றழய வாழ்க்றக (ஆனால் அவர் ஒரு ொைாரை 
வெவகராக  ா ாவுடன் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டார்) 

இந்ை முடிவுகள் அைிவிக்கப் ட்ட  ிைகு,  ா ா அற ைியாக, கடவுளிடம் 
 ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ைார்: "புதிய வாழ்க்கககய முழுகெயாக, 

முற்ைிலுொக வாழ எனக்கு டவண்டிய பலம் மகாடுங்கள்." 
பைாடர்ந்து நான்கு  ைங்களின் - இந்து, பஸாராஸ்ட்ரியன், முக ைிய 

 ற்றும் கிைிஸ்ைவ  ிரார்த்ைறனகள் - முறைவய விஷ்ணு, நீலு, றகக்வகா ாத், 

ற தூல், டான் ஆகிவயாரால் ெத்ை ாக வாெிக்கப் ட்டது. ெத்ைாராவில், முத்ைா 
 ங்களாவில் அடிக்கடி இறெ நிகழ்ச்ெி நடத்தும் கவாலி  ாடகர்  ிரத்வயக ாக 
அறழக்கப் ட்டவ ாது, அவர் புது வாழ்வின்  ாடறலயும் வவபைாரு 
 ிரார்த்ைறனறயயும் வழங்கினார். 

 ா ா  ஸ்த் அலி ஷாறவ நீராட்டுவைற்காக அப்வ ாது பவளிவய 
பென்ைார், கூட்டத்ைில் இருந்ைவர்களும்  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்து நிகழ்றவப் 
 ார்றவயிட்டனர். இத்துடன் நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்து, அறனவரும் பவளிவயறும் 
வவறளயில்  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும்  ீண்டும் ைழுவினார். 

நானா வகர் இவ்வாறு கூைினார்: " ா ாவிட ிருந்து விறடப ற்று 
வருறகயில், அவரது முகத்ைில் வழக்கத்ைிற்கு  ாைான  ளிச்ெிடும்  ிரகாெத்றைக் 
காை முடிந்ைது. அவர்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். நாங்கள் புைப் டும் 
வவறளயில், இந்ைப்  ிரகாெத்றை தூரத்ைிலிருந்தும்  ார்க்க முடிந்ைது." 
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கிட்டி, ராவனா இருவரும் மும்ற க்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு, 

 ஹா வலஷ்வரில் ெில நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர்.  ா ா அவர்களிடம், 

"இப்டபாது நீங்கள் திரும்பியாக டவண்டும்" என்று பைரிவித்ைார். 
ராவனா, " ா ா, எத்ைறன முறை எங்கறள இப் டித் ைிருப் ி அனுப் ப் 

வ ாகிைரீ்கள்? நாங்கள் ஏன் உங்களுடன் இருக்க முடியாது?" என வினவினார். 
"நீங்கள் திரும்பிச் மெல்ல டவண்டும்" என்று  ா ா வலியுறுத்ைினார். 

"எனக்காக நீங்கள் திரும்பிச் மெல்ல டவண்டும்." 
"ஓ,  ா ா, ஏன்?" என்று வகட்டுவிட்டு ராவனா அழத் பைாடங்கினார்.  
"அழாதீர்கள்" என்று  ா ா ஆறுைல் கூைி, "ஆனால், நீங்கள் 

திரும்பியாக டவண்டும்" என்று  று டியும் கூைினார். 
புது வாழ்வின் பைாடக்கத்ைில்  ா ா, ப ண் ைிகளிடம் கூைினார்: 

"உங்கள் நிகலகெககள ஓர் ‘உயிர்க்காப்பு ெிதகவ’ டபாலக் கருதி, அதில் 
ஒட்டிக்மகாள்ளுங்கள், நான் உங்ககள மூழ்க வி ொட்ட ன்." 

ராவனாவும் கிட்டியும் மும்ற யில் ைங்கியிருந்ை நாட்களில் இந்ை 
வார்த்றைகறள நிறனவு கூர்ந்ைனர்.  ா ாறவ விட்டு விலகி இருப் து 
அவர்களுக்கு துயரார்ந்ை நிறல என்ைாலும், அவறரத் ை து 'உயிர்க்காப்பு 
 ிைறவ'யாக உைர்ந்ைைால் ைங்கறள மூழ்க விட ாட்டார் என் றை உறுைியாக 
நம் ினர். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ராவனா, கிட்டி இருவறரயும் ைவிர வவறு 
எந்ைப் ப ண் ைிகளும்  ஹா வலஷ்வருக்கு அறழக்கப் டவில்றல, எனவவ 
 ன்ஸாரி, றகக்வகா ாத் குடும் த்ைினர் எவருக்கும்  ா ாறவப்  ார்க்க 
வாய்ப் ில்றல. அவைவ ால், மும்ற யிலிருந்ை வகார்பஷத், ஸூனா ாெி, வகட்டி 
ஆகிவயாரும் அவறர ெந்ைிக்க முடியவில்றல. அஹ துநகரில் வாழ்ந்ை 
குல் ாயும், கடந்ை ஒரு வருட காலத்ைில்  ா ாறவ ஒரு முறை கூட 
 ார்க்கவில்றல. ஒவ்பவாரு வகா ியும் ைனது கிருஷ்ைாறவ  ீண்டும்  ார்க்க 
வவண்டும் என்ை நம் ிக்றகயில் நாட்கள் கடந்ை வண்ைம் இருந்ைன. 

இருந்ைாலும்  ிரிய ானவரிட ிருந்து அவர்களின் ' ிரிவு' 

பவளிப் றடயாகத் பைன் ட்டது. 1950, ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில்,  ா ா, ெத்ைாராவில் 
இருந்ைவ ாது, இந்ை ெம் வம் ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் நிகழ்ந்ைது. ஒர் இரவு, 

 ன்ஸாரி  டுக்றகயில்  ா ாறவ நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, ைிடீபரன 
நாகப் ாம்பு ஒன்று உள்வள புகுந்து அவர்  ார் ில் ஊர்ந்து பென்ைது. அறை 
உைர்ந்ை  ன்ஸாரி, ைனது றகயால் அறைத் ைட்டி விலக்கினார். அது கீவழ 
விழுவறைக் கண்டு, துள்ளிக் குைித்ை வவறளயில், ைறரயில்  ாம்பு  டப டுத்து 
விரிந்து  யமுறுத்துவறைக் கண்டார்.  ன்ஸாரி அறையில் ைனியாக இருக்க, 

இரவு  ாதுகாவலர் ஜ ைார் ெற்று பைாறலவில் இருந்ைார். நாகப் ாம்பு நகர்ந்து 
கைவினருகில் பென்று வழிறய  றைத்ைைால், அவரால் பவளிவய பென்று 
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ஜ ைாறர உைவிக்கு அறழக்க முடியவில்றல. எப் டிவயா றைரியத்றை 
வரவறழத்து, மூங்கில் கழியால்  ாம்ற க் பகான்ைார். ஆனால் ெம் வம் 
அத்துடன் முடியவில்றல. நாகப் ாம்புகள் எப்வ ாதும் வஜாடியாக வாழ்கின்ைன. 
 றுநாள் இரவு,  ன்ஸாரி,  ா ாவின் புறகப் டத்ைின் முன் நின்று  ிரார்த்ைறன 
பெய்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வவபைாரு நாகப் ாம்பு அங்வக வைான்ைியது. 
இறையும்  ன்ஸாரி றைரிய ாகக் பகான்ைார். 

ஆனால் ஆச்ெரிய ான விஷயம் என்னபவன்ைால், இறவபயல்லாம் 
நடப் ைற்கு முன்பு,  ா ா ஓர் இரவு  ன்ஸாரியின் கனவில் வைான்ைி, “உங்கள் 
அகைக்குள் நாகப்பாம்பு நுகழந்தால் என்ன மெய்வரீ்கள்?” என்று வகட்டார். 

நான் அறைக் பகான்றுவிடுவவன் என்று  ன்ஸாரி  ைிலளித்ைிருந்ைார். 
கனவில்  ா ா அவறர ஊக்குவித்ைார், "ஆொம், பயப்ப ாெல் அகதக் 

மகான்றுவிடுங்கள், நான் உங்களு ன் இருக்கிடைன்." 
 ன்ஸாரி இரண்டு  ாம்புகறளயும் பகான்ை  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் 

அவரது கனவில் வைான்ைி, "உங்கள் கதரியத்தில் நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்ெியக கிடைன். இப்டபாது எந்தப் பாம்பும் உங்ககளத் மதாந்தரவு 
மெய்யாது" என்று கூைினார். உண்ற யாகவவ, அந்ை ெம் வத்ைிற்குப்  ிைகு 
 ன்ஸாரியின் அறைக்குள் எந்ைப்  ாம்பும் நுறழயவில்றல.  ா ாவிட ிருந்து 
பவகு பைாறலவில் இருந்ைாலும்,  ல்வவறு அன் ர்களும் ெீடர்களும் அவரது 
உள்ளார்ந்ை வழிகாட்டுைலின் பவவ்வவறு அனு வங்கறள அறடயப் ப ற்ைனர். 

 ஹா வலஷ்வரில் நடந்ை கூட்டத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா,  ஸ்த்  ற்றும் 
 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களுடனான  ைிக்காக ஒரு  ாை  யைத்றைத் 
பைாடங்க இருந்ைார். அவர் ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், எரச் ஆகிவயாருடன் 1950, 

அக்வடா ர் 21 ெனிக்கிழற யன்று பாட்னாவுக்குப் புைப் ட்டார். இைற்கிறடயில், 

ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், நாஜா (ெிைிது காலம்)  ஹா வலஷ்வரில் 
ைங்கியிருந்ைனர்; இவர்களுடன் இருந்ை டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு, டாக்டர் டான், 

காக்கா, முரளி, அண்ைா 104 ஆகிவயாருக்கு  ா ா ைனிப் ட்ட கடற கறள 
வழங்கினார். 

ஆைி ெீனியர்,  ப் ா, ப ஹராம், ஜால் ாய் ஆகிவயார்  ா ாறவயும் 
அவரது குழுறவயும் பூனா, ‘ஸ்வார்டகட்’டில் ெந்ைித்ைனர்; அங்கிருந்து ப ஹர்ஜி, 
நரி ன் இருவரும் ைிட்ட ிட்ட டி, கார்களில்  ா ாறவ மும்ற க்கு 
அறழத்துச்பெல்லக் காத்ைிருந்ைனர். 

 ா ாவின் சூைாவளி சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது, அவர் ரயில்  ற்றும் 
வ ருந்ைில்  யைம் பெய்ைார்; வ லும்  கீார், வங்காளம், ஒரிஸா, வந ாளம், 

 ைராஸ், றஹைரா ாத், மும்ற   ாகாைங்களில்  ஸ்துகள், ொதுக்கள், 

துைவிகள், நடுத்ைர ஏறழ குடும் ங்கள்  ற்றும் ஏறழகளுடன் பைாடர்பு 
பகாண்டார்.  யைத்ைின் கடின ான  குைி, ஒரு காலத்ைில் பெழிப்புடன் வாழ்ந்து, 
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இப்வ ாது கடின ான காலங்கறள ெந்ைிக்கும் குடும் ங்கறளக் கண்டு ிடிப் து; 

 ாைக ான சூழ்நிறலகளால் ஆைரவற்ைவர்களாகிவிட்ட, ஆனால் பவட்கம் 
 ற்றும் அடக்கத்ைால் அறை பவளிப் டுத்ைாை குடும் ங்களுக்கு,  ா ா உைவ 
விரும் ினார். அவர்களுக்குப் ப ரிய அளவில் உைவி வைறவப் ட்ட வ ாைிலும் 
அைற்காக யாெிக்கும்  னநிறலயில் இல்லா ல் ையக்கத்ைில் வாழ்ந்து 

வந்ைவர்கள். 
 ஸ்துகள், ஏறழகள்  ற்றும் அத்ைறகய  ாைிக்கப் ட்ட 

குடும் ங்களுடனான  ைியின் காரை ாக, இது குைிப் ிடத்ைக்க வறகயில் 
கடின ான  யை ாக இருந்ைது. ஆனால்  றழய வாழ்க்றகயில்  ின் ற்ைப் ட்ட 
முறைகளுடன் ஒப் ிடும்வ ாது,  ைிபுரியும் விைத்ைில் ஒரு ப ரிய வவறு ாடு 
இருந்ைது. இப்வ ாது, உைவிறயப் ப றும் ந ர்களுக்கு அவர்களது அன்புப்  ரிறெ 
(அக்வடா ர் 16 கூட்டத்ைில் வெகரிக்கப் ட்ட  ைம்) வழங்குவைற்கு முன்பு,  ா ா 
அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ைறல வைங்க, எரச் இந்ை வரிகறள 
ப ாழிந்ைார்: 

" ிரிய ான இையங்களால் ைகுைியுறடயவர்களுக்கும், 

வைறவப் டு வர்களுக்கும் வழங்கப் ட்ட இந்ைப்  ைம், உங்களுக்குக் 
பகாடுக்கப் ட்டைாக எனது மூத்ை ெவகாைரர் கூறுகிைார். இந்ைப்  ைத்றைப் 
ப று வர் அறைத் பைாண்டு என்வைா எந்ைவிை கடற  உைர்வு 
உள்ளவர்களாகவவா உைரா ல் அவர் அறை அன் ளிப் ாகக் கருை வவண்டும்." 

வ வல குைிப் ிட்ட இந்ை முறை, ஏழ்ற  நிறலயில் வாழ்ந்ை 
குடும் ங்களுக்காக  ட்டுவ  வ ற்பகாள்ளப் ட்டது, அவைவவறளயில்  ா ா 
வைியவர்களுக்கு எந்ைச் ெடங்கு ெம் ிரைாயங்கள் இல்லா ல் அன் ளிப்ற  
வழங்கினார்.  றழய வாழ்க்றகயில்,  ா ா  ஸ்துகளுடன் ைனியாகப் 
 ைிபுரிந்ைார்; புது வாழ்வில், அவர்கறள எங்குக் கண்டுபகாண்டாலும் - ஏவைா 
அறை ஒன்ைில், ொறலயில் அல்லது ெந்றையில் அவரது வைாழர்கள் 
முன்னிறலயில் பவளிப் றடயாகத் பைாடர்புபகாண்டார். வ லும், ெில வநரத்ைில் 
 ஸ்துகளுடன் அக்கம்  க்கம் உள்ள உள்ளூர்  க்கள் இருந்ைால் கூட, அவர்கறள 
அந்ை இடத்றை விட்டு பவளிவயைச் பொல்லவில்றல. 

 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "ெஸ்து னான இது டபான்ை எனது பணி 
முடிந்துவிட் து, பகழய வாழ்க்ககயில், எனக்கும், க வுளுக்கும், 

ெஸ்துகளுக்கும் ெட்டுடெ எனது பணி என்ன என்று மதரியும்; புது வாழ்வில், 

நான் இப்டபாது க வுகளத் டதடி அகலயும் பக்தனாக ொைிவிட்ட ன், 

அவர்களின் கால்களில் எனது தகலகய கவக்கிடைன். டெலும், எனது 
ஆன்ெீக டநாக்கத்கத நிகைடவற்றுவதற்காக, நான் அவர்களின் 
ஆெரீ்வாதங்ககள நாடுகிடைன்."     

 அவரது பைாடர்புகளின் வ ாது,  ா ா ஒவ்பவாரு  ஸ்துக்கும் 
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குறைந்ை ட்ெம் ஒரு ரூ ாய் பகாடுப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார், அவை ெ யம் 
ற தூல் அல்லது வவபைாரு வைாழர் இந்ை வார்த்றைகறள  ீண்டும் கூைினார்: 
"கடவுள் அவருறடய ( ா ாவின்) ஆன் ீக வநாக்கத்றை நிறைவவற்ைட்டும். 
அைற்காகப்  ிரார்த்ைறன பெய்யுங்கள்." 

முழு  யக்க நிறலயில் இருந்ை  ஸ்ைின் முன்னிறலயில், வ வல 
குைப் ிட்ட  ிரார்த்ைறன  ீண்டும்  ீண்டும் கூைப் டவில்றல. ஆனால், உைர்வு 
நிறலயில் இருந்ை  ஸ்றைப் ப ாறுத்ைவறர, அந்ைப்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ை 
 ிைகு,  ா ா,  ஸ்த்  ைிலளிக்கும் வறர அங்வகவய காத்ைிருந்ைார்.  ஸ்த் 
 ைிலளிக்கவில்றல என்ைால்  ா ா  ைிக்கைக்கில் அங்கிருந்து நகர்வைில்றல. 
 ஸ்ைின் ஆெீர்வாைத்றைப் ப ற்ை  ின்னவர அவர் புைப் ட்டுச்பென்ைார். இந்ைக் 
காலகட்டத்ைில்,  ா ா ொைாரை  க்களிடமும் ஆெீர்வாைங்கறளப் ப ற்ைார், 

அைன் மூலம் ஒரு கடவுறளத் வைடும்  க்ைராக அவர் வைர்ந்பைடுத்ை  ாத்ைிரத்றை 
முழுற யாக நிறைவவற்ைினார். 

 கீார், வங்காளம், ஒரிஸா  ாநிலங்களில் ெில  குைிகளில் 
பவள்ளப்ப ருக்கு, ெில  குைிகளில் வைட்ெி  ற்றும் நிலநடுக்கம் காரை ாக 
உைவு  ற்ைாக்குறை நிலவியது. இந்ைியா -  ாகிஸ்ைான்  ிரிவிறனக்குப்  ிைகு, 

அகைிகள்  ிரச்ெிறனயும் ெில  ாகங்களில் துயரத்றை அைிகப் டுத்ைியது. 
உைாரை ாக,  கீாரில், வகாெி நைியில் பவள்ளப்ப ருக்கு ஏற் ட்டைால்,  க்கள் 
 ிகவும் அவைிக்குள்ளாயினர்.  ல உயிர்கள்  லியாகின, உறடற கள் 
அழிக்கப் ட்டன. ைர் ங்கா  ாவட்ட வாரிய ைறலவர் ஜானகி நந்ைன் ஸிங் 
 ற்றும் ெக ஊழியர் ற ஜ்நாத்  ிஸ்ரா, பவள்ளத்ைில்  ாைிக்கப் ட்ட  ற்றும் வடீு 
இழந்ைவர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ளும்  ைியில்  ா ாவுக்குப் ப ரிதும் உைவினர். 

அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகப்  ைியாற்ைிய எரச், ப ண்டு, ற தூல், 

குஸ்ைாஜி  ற்றும் ற ஜ்நாத்  ிஸ்ரா ஆகிவயாருடன்  ா ா வடாங்காவில் 
‘ைமுரியா’ ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து நான்கு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
‘ ாத்வைபூர் ைானா’ கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார். அங்கு ஆைரவற்ை மூன்று 
குடும் ங்களுக்கு ைலா ரூ 500 வைீம் அன்பு  ரிசுகறள வழங்கினார். ஒவ்பவாரு 
குடும் த்வைாடும்,  ா ா, அவர்களின் கால்கறளக் கழுவிய  ின்னர், எரச் 
 ிரகடனத்றை ப ாழியும் வவறளயில்,  ா ா அவர்களின் காலில் ைறல றவத்து 
வைங்கினார். 

 ாத்வைபூறர விட்டு பவளிவயைி,  ா ா வடாங்கா வழியாக ‘கச்சுவா’ 
கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு அவர் இரண்டு ஏறழக் குடும் ங்களுக்கு ைலா ரூ 
500 வழங்கினார். அங்கிருந்து அவர் ‘ப ஹாட்’ கிரா த்ைிற்குச் பெல்லும் வழியில் 
இரண்டு குடும் ங்களுக்கும் ைலா ரூ 100 வழங்கப் ட்டது. ‘ற வி’ கிரா த்ைிலும் 
அவைவ ால் உைவி வழங்கப் ட்டது, வ லும், அங்கு  ா ா,  ல ஏறழகளுக்கு ைலா 
ஐந்து ரூ ாய் வழங்கினார். அன்றைய ைினம்,  ா ாவின் வழிகாட்டியான ற ஜ்நாத் 
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 ிஸ்ரா ஒரு ைன்னல ற்ை பைாழிலாளி  ற்றும் பவள்ளத்ைால்  ாைிக்கப் ட்ட 
அவருறடய கால்கறளயும் கழுவி வைங்கிவிட்டு,  ா ா ரூ 148 அன் ளிப் ாக 
வழங்கினார். 

 கீாரிலிருந்து,  ா ா ரயிலில் வடக்வக இ ய றலக்கு வந ாளத்றை 
வநாக்கிப்  யைம் பெய்து, அங்கு அவர் ெனக்பூரில் ைனது  ைிறயத் 
பைாடர்ந்ைார். பஜய்நகரிலிருந்து ஜனக்பூருக்குச் பெல்லும் வழியில்,  ா ாவும், 

வெவக வைாழர்களும் ஒரு ெரக்கு வண்டிறயப் வ ான்ை ைிைந்ை ப ட்டியில் 
 யைம் பெய்ைனர். விளக்குகள் இல்லாைைால், இரவு முழுவதும் 
 ண்பைண்பைய் விளக்குகறள எரிய றவக்க வவண்டியிருந்ைது. ஒவ்பவாரு 
நிறலயத்ைிலும் ரயில்  ைிக்கைக்கில் நின்ைது. ஜனக்பூரில் வாழ்ந்ை ைிப த்ைிய, 

வந ாளத் துைவிகள்  ற்றும் ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள,  ா ா இரவின் 
நடுவில் வயற்காடுகளில் நடந்து பென்ைார், அவை ெ யம் வைாழர்கள் 
விளக்குகறள ஏந்ைிச் பென்ைனர். இந்ை முழுப்  யைத்ைின் வ ாதும் ஒருவரும் 
தூங்கவில்றல;  ா ாவின்  ைி முடிந்ை  ின்னர், அவர்கள் எங்வகனும் 
ைங்கியிருக்காைைால், ரயிலில் ெில  ைிவநரங்கள்  ட்டுவ  இருக்க 
வவண்டியைாயிற்று. இந்ை பவைித்ைன ான வவகத்ைில், ெில வநரங்களில் அவர்கள் 
ெிைிைளவு உைறவ உண்டனர், ஆனால் ப ரும் ாலும் அவர்கள் உண்ைவில்றல. 

 ா ாவும் ெக வைாழர்களும் பைற்கு வநாக்கி வங்காளத்ைிற்குப்  யைம் 
பெய்ைனர். கல்கத்ைா பெல்லும் வழியில் ‘வகால்காங்’ என்ை ெிைிய ரயில் 
நிறலயத்ைில்  ா ா, அங்கு வாழ்ந்ை ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார், அவர் 
 ா ாறவயும் அவரது வைாழர்கறளயும் ைனது ‘விருந்ைாளிகளாக’ ைங்கும் டி 
அறழத்ைார். இருப் ினும்,  ா ா, அடுத்ை ரயிலில் கல்கத்ைாவிற்குச் பெல்ல 
விரும் ினார், ஆனால் அவை வநரத்ைில்  ஸ்றை வருத்ை றடயச் பெய்ய 
விரும் வில்றல. ‘ையவு பெய்து அவர்கறள பவளிவயை அனு ைிக்கு ாறு’ 
 ஸ்துக்கு  ல பெய்ைிகறள அனுப் ினார். ரயில் நிறலயத்ைிற்கு  ஸ்த் 
வந்ைவ ாது, ைிரள்ைிரளாக கூட்டம் கூடியது. அவர்கள் ைங்கள் உள்ளூர் துைவிறய 
ஏவைா ஒரு வறகயில் பைாந்ைரவு பெய்கிைார்கள் என்று நிறனத்து, கூட்டம் 
அற ைிறய இழந்ை நிறலயில், எரச், ற தூல் இருவரும் அங்கும் இங்கும் 
ைள்ளப் ட்டனர்.  ா ா ெக வைாழர்களுடன் ரயிலில் ஏைினார், அப்வ ாது  ஸ்த் 
அவரது ெீடர்களால் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 

ஏைக்குறைய  ைிபனாரு நாட்களுக்கு முன்பு  ஹா வலஷ்வரிலிருந்து 
புைப் ட்ட வநரத்ைிலிருந்து, அவர்கள் ஓர் இரவில் ஒரு  ைிவநரம்  ட்டுவ  
தூங்கமுடிந்ைது. எனவவ,  ா ா மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் கல்கத்ைாவில் 
ஓய்பவடுத்ைார், ஒரு ெில  ஸ்துகள்  ற்றும் ஏறழக் குடும் ம் ஒன்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டு, அைற்கு ரூ ாய் 500 வழங்கப் ட்டது. 1950ஆம் ஆண்டு நவம் ர் 
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4 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ாவின் உத்ைரவின் டி ெகன் அஹ துநகரிலிருந்து 
வந்து அவர்களுடன் இறைந்ைார். 

கல்கத்ைாவில், ெத்குரு ரா கிருஷ்ைரின் ைக்ஷிவைஷ்வர் வகாவிலில், 

 ா ா அறர  ைி வநரம் கிட்டத்ைட்ட நிர்வாை ாக, இறடயில் லங்வகாட்டி 
 ட்டுவ  அைிந்ைிருந்ைார். ைக்ஷிவைஷ்வர் வகாவிலில் அவரது ஆன் ீக உள் 
 ைி முடிந்ைதும்,  ா ா ைனது பவள்றள வ லங்கிறய அைிந்து பகாண்டு, 

வகாவிலின் முற்ைத்ைிற்கு பவளிவய, றகயில்  ிச்றெப்  ாத்ைிரத்துடன் நடந்து 
பென்ைார்.  ா ா ைனது வைாழர்களுக்கு முன்கூட்டிவய பைரிவிக்கா ல் வைீிகளில் 
வடீு வடீாக நடந்து பென்று யாெிப் து இதுவவ முைல் முறை. வைாழர்கள் 
வழக்க ான வ ல் ெட்றடகள், காலுறைகள், காலைிகள்  ற்றும் பைாப் ிகறள 
அைிந்ைிருந்ைனர்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, அவை வநரத்ைில் ப ண்டு 
வைீிகளில் இருந்ை ஏறழகளுக்குப்  ைம் பகாடுத்துக் பகாண்டிருந்ைார்,  ா ா 
ைனது  ிச்றெப்  ாத்ைிரத்றை றகயில் ஏந்ைிக்பகாண்டு யாெிப் ைற்காக முன்னால் 
நடந்து பென்ைார்! 

இந்ை பவளிப் றடயான ப ாருத்ை ற்ை வைாற்ைத்ைின் காரை ாக,  ா ா, 

யாெித்து உைறவப் ப றுவைில் ெிர த்றை ெந்ைித்ைார். ஒவ்பவாரு வடீ்டிலும் 
யாெிக்கும் வவறளயில் உைவுக்கான வகாரிக்றக நிராகரிக்கப் ட்டது. 
கறடெியாக, ஒரு எளிற யான ப ங்காளி குடும் ம்  ா ாவுக்கு ைான ாக சூடான 
உைறவ வழங்கியது.  ா ா வடீ்டு வாெறலச் பென்ைறடந்ைவ ாது, ொைமும் 
காய்கைிகளும் ையாராகிக்பகாண்டிருந்ைன. குடும் த்றைச் வெர்ந்ை ஓர் இளம் 
ப ண்,  ா ாவிடம் ெிைிது வநரம் காத்ைிருக்கு ாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாண்டார். 
 ா ா அவருக்கு ஐந்து நி ிடம் அனு ைித்ைார். குடும் த்ைினர்  ிகவும் அவெர ாக 
உைறவத் ையார் பெய்து ஐந்வை நி ிடத்ைில் ொைமும் கீறரயும்  ரி ாைப் ட்டது; 

இைனால் அந்ைக் குடும் ம் ஆெீர்வைிக்கப் ட்டது. ப ண்டு அவர்களின் வடீ்டின் 
முன்னால் ஏறழகளுக்கு  ைம் வழங்கிக்பகாண்டிருந்ைாலும், அவர்கள் அைனால் 
 ாைிக்கப் டா ல் இருந்ைனர். ஒரு வார்த்றைக் கூட வ ொ ல், அந்நியரான 
 ா ாவுக்கு ைானம் வழங்கினர். அவர்கள் ைன்னிச்றெயாக அன்ற  வழங்கியது 
 னறைத் பைாடும் காட்ெியாக இருந்ைது. 

 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா ைனது 
வைாழர்களிடம், "உண்கெயில் ஏகழகளுக்கு அன்பளிப்புககள வழங்க 
விரும்புகிடைன். இந்தப் பணி, ெஸ்த் பணிகய வி  கடினொனதாக இருக்கும். 
நாம் நீண்  தூரம் பயணிக்க டவண்டியிருக்கும், உண்கெயான ஏகழ ெற்றும் 
வைியவர்களுக்கு நான் மபரிய மதாகககய வழங்க டவண்டும்." ைனது 
வநாக்கத்றை நிறைவவற்ை,  ா ா, எரச், ப ண்டு, ற தூல், குஸ்ைாஜி, ெகன் 
ஆகிவயாருடன் ஒரிஸாவில் ‘கட் ாக்’ நகறர வநாக்கிச் பென்ைார். கட்டாக்கில், 
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ஆைரவற்ை குடும் ம் ஒன்றைக் கண்டு ிடித்து,  ா ா அவர்களின் கால்கறளக் 
கழுவி, ைறல வைங்கி அவர்களுக்கு 500 ரூ ாய் வழங்கினார். 

பைாடர்ந்து பைற்கு வநாக்கிப்  யைம் பெய்து,  ா ாவும், வைாழர்களும் 
ெதராஸ் வந்ைறடந்ைனர், அங்கு,  ல ஆைரவற்ை குடும் ங்கறளக் கண்டைிய 
முழுற யான வைடுைல் வ ற்பகாள்ளப் ட்டது. மூன்று அத்ைறகய 
குடும் ங்கறளக் கண்டு ிடித்து,  ா ா அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ைறல 
வைங்கி ஒவ்பவாரு குடும் த்ைிற்கும் 500 ரூ ாய் வழங்கினார். 

ஒருமுறை,  ா ா  ைராஸில் ஓரிடத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், 

ைிடீபரன ைாகம் எடுப் ைாக றெறகயால் பைரிவித்து, இளநீர் வாங்கி வர எரச்றெ 
அனுப் ினார். அப்வ ாது, துரைிர்ஷ்டவெ ான குடும் த்றைப்  ற்ைி ெிலர் 
விவாைிப் து எரச்ெின் காதுகளில் விழுந்ைது. எரச் உடவன அந்ைக் 
கறடக்காரரிடம், இப் குைியில் ஏவைனும் ஏழ்ற யான குடும் ங்கறள 
உங்களுக்குத் பைரியு ா என்று வகட்டார். கறடக்காரர் அவரிடம், "கூடூரில் ஒரு 
காலத்ைில்  ிகவும் வெைியாக வாழ்ந்ை ஒரு குடும் ம், இப்வ ாது உைவு  ற்றும் 
உறடகள் கூட வாங்க முடியாை  ரிைா  ான நிறலயில் உள்ளனர்.  ைக்கார 
வைிகராக இருந்ை அவர் அரண் றன வ ான்ை  ங்களா ஒன்றைக் கட்டிக் 
பகாண்டிருந்ைார். ைிடீபரன அவரது வியா ாரம் வழீ்ச்ெியறடந்ை நிறலயில், 

கட்டிட ஒப் ந்ைைாரர், அவரது சூழ்நிறலறயப்  யன் டுத்ைி, அவரிட ிருந்து 
ப ாருட்கறள அ கரிக்கத் பைாடங்கினார்; இைன் விறளவாக ஒப் ந்ைக்காரவர 
கட்டிடத்ைின் உரிற யாளரானார்; இப்வ ாது அந்ைக் குடும் ம் ஒரு ெிைிய குடிலில் 
 ிகவும் ெிர  ான வாழ்க்றகறய வாழ்ந்து வருகின்ைனர்" என்று விவரித்ைார். 

எரச்,  ா ாவிடம் இந்ைக் கறைறயக் கூைிய அடுத்ை கைவ  கூடூருக்குச் 
பெல்ல ஆர்வ ாக இருந்ைார். இரண்டு  ைி வநரத்ைில் ரயிலில் அங்கு வந்ைதும், 

அந்ைக் குடும் த்றைக் கண்டு ிடிக்க எரச் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து முன்னால் 
பென்ைார். ஒரு ப ரிய வடீ்றட வந்ைறடந்து, கைறவத் ைட்டியதும், நன்கு 
உறடயைிந்ை ஒருவர் வாெலில் வைான்ைினார்; எரச் கறடக்காரர் கூைிய 
ப யறரச் பொல்லிக் வகட்டதும், "நான்ைான் அந்ை  னிைன்!" என வடீ்டுத் 
ைறலவர்  ைிலளித்ைார். இது எரச்றெ ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியது, வ லும் 
அவருறடய வைடுைல் வைீாகிவிட்டைாக நிறனத்ைார். அப்வ ாது, "இந்ை வடீ்டின் 
முன்னாள் உரிற யாளர் ஒரு காலத்ைில் ப ரும் பெல்வந்ைராக இருந்ைைாகவும், 

ைற்வ ாது ஏறழயாகவும் இருப் ைாக வகள்விப் ட்ட அவருக்கு உைவி பெய்ய 
எனது மூத்ை ெவகாைரர் வந்துள்ளார்" என்று கூைியும், உரிற யாளர் இைற்கும் 
 ைிலளிக்கவில்றல, ஆனால் அவருக்குப்  ின்னால் நின்று பகாண்டிருந்ை அவரது 
இளம்  கன், அவர் வைடும் ந ர் அருகிலுள்ள ெந்ைில் ஒரு குடிறெயில் வெிக்கிைார் 
என்று கூைினார். எரச்சுடன் வ ெிக் பகாண்டிருந்ை ந ர், வடீ்றட அைன் அெல் 
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உரிற யாளரிட ிருந்து றகப் ற்ைியவர். ஆச்ெரியம் என்னபவன்ைால், 

அவர்களின் ப யர்கள் ஏைக்குறைய ஒவர  ாைிரியாக இருந்ைன.  
ெிறுவன் அந்ை ஏறழயின் குடிறெக்கு எரச்றெ அறழத்துச் பென்ைான். 

அன்று ைீ ாவளி, விளக்குகளின் வண்ை ய ான ைிருவிழா, ஆனால் குடிறெக்கு 
பவளிவய ஒரு விளக்குக் கூட எரியவில்றல. எரச் குடிறெயின் கைறவத் 
ைட்டியவ ாது, கந்ைலான புடறவயில் ஓர் இளம் ப ண் எச்ெரிக்றகயுடன் அறைத் 
ைிைந்ைார். உள்வள ஒவர இருளாக இருந்ைது. கிருஷ்ைரின் உயர ான ெிறலறய 
உள்ளடக்கிய ஒரு கண்ைாடிப் ப ட்டியின் முன் ெிைிய பவளிச்ெம்  ட்டுவ  
 ிரகாெித்ைது; அவரது ஏழ்ற யிலும் அந்ை  னிைர் இறை  ட்டுவ   ாதுகாக்க 
முடிந்ைது. அந்ை ஏறழ  னிைர் உடல் நல ின்ைி, மூறலயில் ஒரு கட்டிலில் 
 டுத்ைிருந்ைார்; அவரது  றனவி ஒவர அறை குடிறெயில் வவபைாரு கட்டிலில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். ெிறு ி கிருஷ்ைனிடம்  ிரார்த்ைறன பெய்து பகாண்டிருந்ைாள். 
எரச் ெிறு ியிடம் அந்ை  னிைறரப்  ற்ைி விொரிக்க, அவள் அற ைியாக 
 ைிலளித்ைாள், "அவர் என் ைந்றை, ஆனால் அவர் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருக்கிைார், எனது ைாயாருக்கும் உடல்நிறல ெரியில்றல, ஆ ாம், நீங்கள் ஏன் 
இங்கு வந்ைீர்கள்?" 

"உங்கள் ைந்றையின் அவலநிறலறய நான் வகள்விப் ட்வடன், அவருக்கு 
உைவ என் மூத்ை ெவகாைரர் வந்துள்ளார்" என்று எரச் விளக்கினார். 

"கடறனத் ைிருப் ிச் பெலுத்ை எங்களிடம் எதுவும் இல்றல." 
"இது ஒரு கடன் அல்ல," எரச் விறரவாக விளக்கினார். "எனது மூத்ை 

ெவகாைரர் அன்ற ப்  ரிொகக் பகாடுக்க விரும்புகிைார், உங்கள் ைந்றை அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டால் எங்களுக்கு உைவியாக இருக்கும்." 

ெிறு ி கண்ைரீ் விட்டு அழுைாள். அவள் கிருஷ்ைரின் ெிறலயின்  க்கம் 
ைிரும் ி, "என் அன் ான கிருஷ்ைா - நீ எவ்வளவு கருறையுள்ளவன்! நான் 
உன்னிடம்  ிரார்த்ைறன  ட்டுவ  பெய்வைன், நீ இவ்வளவு ெீக்கிரம் 
 ைிலளித்ைாய். நீ கருறையுள்ளவன், என் பைய்வவ ,  ிகவும் இரக்கமுள்ளவன்!" 
என்று  னமுருகி விசும் ினாள். 

இறைக்வகட்டு எரச்ெின் உள்ளமும் நிறைந்ைது, கண்களில் கண்ைரீ் 
வழிந்ைது. எரச் ெிறு ியிடம், "எனது மூத்ை ெவகாைரர் எப்வ ாதும், அந்ைப்  ரிறெப் 
ப ற்றுக்பகாள் வரின் கால்கறளக் கழுவி, அைன்  ிைகு ைறல வைங்குவார். 
ெிைிது ைண்ைறீரச் சூடாக றவக்கவும்; இைற்கிறடயில், நான் எனது ெவகாைரறர 
ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து அறழத்து வருகிவைன்” என்ைார். 

எரச்  ீண்டும் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு விறரந்து,  ா ா, ப ண்டு 
இருவறரயும் குடிறெக்கு அறழத்து வந்ைார்.  ா ா அந்ை  னிைனின் கால்கறளக் 
கழுவி, ைறல வைங்கி, 500 ரூ ாறய அன்புப்  ரிொக வழங்கினார். ெிறு ி கைைி 
அழுைாள். “என் கருறை ிகு கிருஷ்ைா, என் கிருஷ்ைா” என்று அழுது 
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பகாண்வட இருந்ைாள்.      

 காலமும் இறைக் கண்டு இரங்கியது. "கிருஷ்ைர் உடல் வடிவில் இங்வக 
இருந்ைார் - ஆனால் கடவுளும் காலம் ைாழ்த்ைவில்றல!" ைனது  ைிறய 
முடித்துவிட்டு  ா ா உடவன குைிறரவண்டியில் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ெிைிது 
தூரம் பென்ைதும்,  ா ாவின் வ லங்கிறயக் குடிறெயில் விட்டுவந்ைைாகத் 
பைரியவந்ைது. ஆனால் எரச், ப ண்டு இருவரிடமும்  ா ா, "அகத 
ெைந்துவிடுங்கள்! எனது டெலங்கி அவர்களு டன இருக்கட்டும். ந ந்து 
முடிந்த டவகலயில் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியக கிடைன்" என்று 
சுட்டிக்காட்டினார். 

கூடூரிலிருந்து,  ா ாவும் வைாழர்களும் றஹைரா ாத்ைிற்குச் பென்று, 

அங்கு அவர்கள் ஒன் து நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர். ஓர் இத்காவில் (முஸ்லிம் 
வழி ாட்டுத் ைலம்), ஒரு நாள்  ா ா அறர  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
அ ர்ந்ைார். அங்வக, வைாழர்கள் காவல் காக்க,  ா ா  ீண்டும் ைனது ஆறடகறளக் 
கறளந்து, இறடயில் ஒரு லங்வகாட்டி  ட்டும் அைிந்துபகாண்டு நிர்வாை ாக 
அ ர்ந்ைார். இப் டிவய  ா ாவின் லங்வகாட்டி வாழ்க்றக பைாடர்ந்ைது. 

றஹைரா ாத்ைில்,  ைிபனான்று ஆைரவற்ை குடும் ங்களுக்கு,  ா ாவின் 
அன்புப்  ரிசு வைறவப் ட்டது.  ா ா மூன்று முஸ்லீம் குடும் ங்களுக்கு ைலா 500 
ரூ ாயும், அவை பைாறகறய ஐந்து இந்து குடும் ங்களுக்கும் வழங்கினார். இைர 
மூன்று குடும் ங்கள்  ா ாவிட ிருந்து குறைந்ை பைாறகறயப் 
ப ற்றுக்பகாண்டன. 

இந்ைத் பைாடர்புகளின் ஒரு சுவாரஸ்ய ான ெம் வம், ஒரு முன்னாள் 
பெழிப் ான நவாப் (முஸ்லீம் இளவரெர்) வ ாெ ான அவல நிறலக்கு 
 லியாகியறைப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டைாகும். முன்னர், அவர் ப ரிய  ைக்காரராக 
இருந்ை வவறளயில், அவர்  யைம் பெய்யும் வ ாபைல்லாம், அவருக்காக ஒரு 
ெிைப்பு ஸலூன் (நிறலயான வ ற்கவிறகயும், ைனி ெரக்கு றவப் ிடமும் 
பகாண்ட ெீருந்து வறக) ரயிலுடன் இறைக்கப் ட்டது, வ லும் அவரது 
அற்புை ான அரண் றனயின் நுறழவாயிலில் யாறனகள் ெங்கிலியால் 
கட்டப் ட்டிருந்ைன. ஆயினும் கூட, அவரது ைிடீர் துரைிர்ஷ்டம் அவறர வைீிகளில் 
 டீிகள்  ற்றும் ைீப்ப ட்டிகறள விற்கும் ஒரு  ரிைா  ான நிறலக்குத் 
ைள்ளியவைாடு, அவருறடய இல்லம் என்று அறழக்க ஓரிடமும் இல்றல. 

எரச் இந்ை முன்னாள் இளவரெறர றஹைரா ாத் ‘ ட் ஃவ ார்ட்’  குைியில் 
வைடத் பைாடங்கினார். அந்ை ந ர் நன்கு அைியப் ட்டவர், ஆனால் அவருக்கு 
உறைவிடம் இல்லாைைால், அவறர எளிைில் கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல. எரச் 
கறடெியாக ஒரு ெிைிய கறடயின் உரிற யாளறர அணுகியவ ாது, "அவர் 
இங்வக உடல்நிறல ெரியில்லா ல் ஒரு வடீ்டு வராந்ைாவில்  டுக்றகயில் 
இருக்கிைார்." எரச் அவரிடம் பென்ை வ ாது, யாவரா பகாடுத்ை உறடந்ை கட்டிலில் 
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அவர்  டுத்ைிருந்ைார். அருகில் ஒரு ெில ைீப்ப ட்டிகளும்  டீிகளும் ஒரு பவற்று 
 ரப்ப ட்டியின் வ ல் குவிக்கப் ட்டிருந்ைன - அதுவவ அவரது உலக 
உறடற களின் அளவு. அவரது  றனவி ஒரு இலவெ முனிெி ல் 
 ருந்ைகத்ைிலிருந்து  ருந்து வாங்கிவரச் பென்ைிருந்ைார். 

எரச் உடவன புைப் ட்டுச் பென்று  ா ா, ப ண்டு, ற தூல் மூவறரயும் 
அறழத்து வந்ைார். எரச் ப துவாக அந்ை  னிைரிடம், "எனது மூத்ை ெவகாைரர் 
உங்களுக்கு உைவ வந்துள்ளார், அவர் உங்களுக்கு அன் ாக ஒரு நல்ல 
பைாறகறய வழங்க உள்ளார், நீங்கள் அறை ஏற்றுக்பகாண்டால் நாங்கள் 
நன்ைியுள்ளவர்களாக இருப்வ ாம்." 

ெந்வைக றடந்ை அந்ை ந ர், "நீங்கள் எங்கிருந்து வந்ைீர்கள், ஏன் எனக்கு 
உைவ விரும்புகிைரீ்கள்? உங்கள் உள்வநாக்கம் என்ன?" என வினவினார். 

"ையவுபெய்து இதுவ ான்ை விஷயங்கறளக் வகட்காைீர்கள்" என்று எரச் 
கூைினார். "இந்ை அன்புப்  ரிறெ கடவுளின் கருறையாக ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்; 

நாங்கள் வகட் து அவ்வளவுைான்." 
நீண்ட வற்புறுத்ைலுக்குப்  ின்னர், அந்ை ந ர் ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ா 

எல்லாவற்றையும் முடிப் ைில் அவெர ாக இருந்ைார், ஆனால் எரச்,  ா ாவிடம், 

" ா ா, அவருறடய  றனவி வரும் வறர காத்ைிருப்வ ாம், அவரருகில்  ல வ ர் 
உள்ளனர், எவவரனும்  ைத்றைத் ைிருடலாம்" என்று கூைினார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "ஆம், பணம் டபான்ை ஒன்கை அவரது நிகலயில் 
உள்ளவர்கள் கவனொகப் பார்த்துக்மகாள்ள முடியாது." 

 ா ா அந்ை  னிைரின் கால்கறளக் கழுவ அருகில் அணுகியதும், அவர் 
கட்டிலிலிருந்து இைங்கி எழுந்து நிற்க விரும் ினார். அப் டிச் பெய்ய வவண்டாம் 
என்று பொன்னவ ாைிலும், அவர் அைற்குச் பெவிொய்க்கவில்றல.  ா ா, அவரது 
கால்கறளக் கழுவி, பநற்ைியால் பைாட்டு வைங்கி, ைனது அன்புப்  ரிொக ரூ 500 
வழங்கினார். 

ரூ ாய் வநாட்டுகறளப்  ார்த்ை அந்ை ந ர்  யங்கி விழுந்ைார். அவர் 
 யங்கியறைக் கண்டு, அக்கம்  க்கம் நின்ை  ார்றவயாளர்கள்  ா ாறவயும் 
குழுறவயும் ைிட்டித் ைீர்த்ைனர்; அந்ை  னிைர் வ லும் வநாய்வாய்ப் ட்டு 
இைந்ைைற்கு அவர்கவள காரைம் என்று குற்ைம் ொட்டினர். 

அப்வ ாது எழுந்ை ெலெலப் ில் ஒரு கூட்டம் அவர்கறளச் சுற்ைி 
ஒன்றுைிரண்டது;  ா ா, ப ண்டு, எரச் மூவரும் அந்ை  னிைறனத் தூக்கிக் 
கட்டிலில்  டுக்க றவத்து,  ா ா அவருக்கு விெிைியால் வெீத் பைாடங்கினார். 

"உடனடியாகக் காவல்துறைக்குத் ைகவல் பைரிவியுங்கள்! இவர்கள் 
பகாள்றளக்காரர்கள்! ஏறழ நவாப் ிற்கு விஷம் றவத்து விட்டார்கள்! ைப் ிக்க 
விடாைீர்கள்!" என்று குரல் எழுப் ி, கூட்டத்ைினர் வகாரிக்றக விடுத்ைனர். எரச் 
அவர்கறள ெ ாைானப் டுத்ை முயன்ைார், ஆனால்  லனில்றல.  
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 இந்ை நிறலயில்  றனவி  ருந்துடன் ைிரும் ி வந்ைார். கைவன் 
சுயநிறனவின்ைி இருப் றைக் கண்டு அவர் அழுது புலம் த் பைாடங்கினார். 
உரத்ை குரலில், "இந்ை உலகத்ைில் அறனத்றையும் நான் இழந்துவிட்வடன்! எனது 
புருஷன்  ட்டுவ  என்வனாடு இருந்ைார், இப்வ ாது நீங்கள் அவறரயும்  ைித்து 

விட்டீர்கள்!" 
எரச் அந்ைப் ப ண் ைிறய அற ைிப் டுத்ை முயன்ைார், "அவர் 

விறரவில் நிறனவுக்கு வந்துவிடுவார்; அவர் ொகவில்றல. கலங்காைீர்கள். 
அவருக்குப் ப ரிய பைாறக வழங்கப் ட்டுள்ளது. அறைப்  த்ைிர ாக றவத்து 
அவருறடய ெிகிச்றெக்குச் பெலவழிக்கப்  ாருங்கள்.” 

அப்வ ாது அந்ை  னிைர் ப துவாக கண்கறளத் ைிைந்ைதும், கண்ைரீ் 
வழிந்ைது. "இந்ை நல்லவர்கறள ஏன் துன்புறுத்துகிைரீ்கள்?" என்று  றனவிறயக் 
வகட்டார். "இந்ை  னிைர்கள் கடவுளின் தூைர்கள்! அவர்கள் என்ன பெய்ைார்கள் 
பைரியு ா?" என்ைதும் அந்ை ப ண் ைி ெரியான வநரத்ைில் உைவியைற்காக நன்ைி 
பொல்ல ஆரம் ித்ைார். 

எரச் அவரிடம், "இது கடவுளின் அருள். அவருக்கு நன்ைி பொல்லுங்கள்!" 
என்று கூை,  ா ா ைிடீபரன அங்கிருந்து பவளிவயைி, கைறவ ொத்ைினார்; 

இப்வ ாதும் ெிலர், அவறர ஒரு குற்ைவாளி என்வை நிறனத்ைனர். 

இதுவ ான்ை குடும் ங்கறளத் வைடுவைில் ப ரும் முயற்ெிகள் 
எடுத்ைவைாடு, அறனத்து ைரப் ிலும் ைகவல்கள் வெகரிக்கப் ட்டன. அத்ைறகய 
ந ர்கறளத் பைாடர்புபகாள்வதும் அவர்களுக்கு உைவுவதும்  ிகவும் கடின ாக 
இருந்ைாலும், உண்ற யில் துன் ப் டு வர்களுக்கு இறை- னிைனின் அன்பு 
 ிகவும் ெிைப்பு வாய்ந்ைது, வ லும் அவர்கறளக் கண்டு ிடித்து உைவுவைற்கு 
அவவர  ிகவும் ெிர ப் ட்டார். 

 ை உைவி ப ற்ைவர்கள், ைங்களுக்கு வழங்கியது, ைான ாக 
வழங்கப் டவில்றல என்றும் அது அவர்களுக்கு ஒரு  ரிொக 
வழங்கப் ட்டைாகவும் பைரிவிக்கப் ட்டது; அைனால் அவர்கள் ைங்கள் 
 றுவாழ்றவ ெீரற த்து, ஒரு விை ான ப ாருள் ஸ்ைிரத்ைன்ற றய  ீண்டும் 
ப ை வாய்ப் ாக அற ந்ைது. புது வாழ்வின் வநாக்கங்கறள நிறைவவற்றுவைற்கு 
ஏற் , ப ஹர்  ா ாவின் ப யர் யாருக்கும் பைரிவிக்கப் டாைைால்,  ரிசு 
ப ற்ைவர்கள் அவருக்கு வைக்கம் பெலுத்ை முடியாது. 

இந்ைப்  ைிறயச் பெய்வைில் கடுற யான ெிர ங்கறள அனு வித்ை 
 ிைகு,  ா ாவும் வைாழர்களும் 1950, நவம் ர் 25 அன்று மும்ற  வந்து வெர்ந்ைனர். 
அவர்கள் எல்லா ைிறெகளிலும்  யைம் வ ற்பகாண்டனர் - வடக்வக  கீார், 

வந ாளம், கிழக்கில் கல்கத்ைா, பைற்வக  ைராஸ், றஹைரா ாத்  ற்றும் வ ற்கில் 
மும்ற  வ ான்ை இடங்களுக்கு அயராது  யைம் பெய்ைனர். இவ்வாறு, ஒரு 
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 ாைம் இரவு  கலாக உறழத்து, 33 குடும் ங்களுக்கு உைவியும், 250 ஏறழகளுக்கு 
 ைமும், 119  ஸ்துகள், 23 துைவிகள், 21 ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டனர். 
ஒவ்பவாரு நகரத்ைிலும் அல்லது கிரா த்ைிலும்,  ா ாவும் அவருறடய ெக 
வைாழர்களும், ஏறழகள்,  ஸ்துகள்  ற்றும் புனிைர்கறளத் பைாடர்புபகாள்ள 
இரயில், வ ருந்து வ ான்ை வாகனங்களில் அயராது  யைம் வ ற்பகாண்டனர்.  

 துபூரில் உள்ள ஏறழக் குடும் ங்கறளச் பென்ைறடய, பவள்ளம் 
ப ருக்பகடுத்து ஓடியைால், வவறு வழியில்லா ல்  ா ா வடாங்காவில்  யைம் 
பெய்து,  ாட்டு வண்டியில் ைிரும் ி வந்ைார். 

 ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்வைில் எைிர்பகாண்ட இடர் ாடுகறள 
கற் றன பெய்ய இயலாது.  யைம் பெய்ய  ிகவும் கடின ான இடங்களில் 
 ஸ்துகள் ஆங்காங்வக வாழ்ந்ைனர்,  ா ா,  ஸ்துகளின் அருகில்  க்கள் கூட்டம் 
இல்லாைவ ாது அவர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ியைால், ப ரும் ாலான 
பைாடர்புகள் இரவில் நடந்ைன, வ லும் முன் ின் பைரியாை கிரா ங்களுக்குள் 
பெல்லும்  ாறை  ிகவும் கடின ாக இருந்ைது. இரவும்  கலும் பைாடர்ந்து 
 யைம் பெய்வது, விவனாை ான இடங்களில்  ஸ்துகறளத் வைடுவது 
வலிற யும், ஆவராக்கியமு ான ஆண்கறள ெின்னா ின்ன ாக்கிவிடும். ஆனால் 
 ா ாவின் இனிற யும்,  கிழ்ச்ெியும் கலந்ை புன்னறக அவரது வைாழர்களுக்கு 
உற்ொகத்றையும் உத்வவகத்றையும் அளித்ைது.  ா ா அவர்கள்  னமுறடந்து 
வ ாகவவா அல்லது ஏ ாற்ை றடயவவா அனு ைிக்க  ாட்டார், வ லும் இரவும் 
 கலும் அவர்கள் துன் ங்கறள அனு வித்ை வ ாைிலும், ைனது நறகச்சுறவயால் 
அவர்கறள  கிழ்ச்ெியாக இருக்கச் பெய்ைார். எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, அவர் 
எங்குச் பென்ைாலும் அவரது அன் ின் ஊற்வை வைாழர்கறள நலிவுைாது இருக்கச் 
பெய்து, அவருடன் வவக ாகவும், விறுவிறுப் ாகவும்  ின்பைாடர உைவியது. 

ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ இருவரும் மும்ற க்கு அறழக்கப் ட்டனர், வ லும், 

அங்கு  ா ா வ ற்பகாண்ட  ஸ்த்  ற்றும் ஏறழ குடும் ங்களுடனான 
 ைிகறளக் காை அனு ைிக்கப் ட்டனர்.  ா ா ஆஷியானாவில், நரி னின் 
 டுக்றகயறையில் ஓய்பவடுத்ைார், ஆைி ெீனியரும் எரச்சும் அவருடன் ைங்கினர். 
ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், ெகன் ஆகிவயார் ஒரு வஹாட்டலுக்குச் பென்ைனர். 
நாஜா, பநௌவராஜியின் இல்லத்ைில் ைாைாச்ொஞ்ெி குடும் த்ைார் உைவியுடன் 
ையார் பெய்ை உைறவ, ப ஹர்ஜி ைினமும் இரண்டு முறை ஆஷியானாவுக்கு 
எடுத்து வந்ைார். மும்ற யில் நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவறரயும் ைவிர வவறு 
எவறரயும்  ா ா ெந்ைிக்கவில்றல - அவருறடய கட்டறளப் டி அங்கு வாழ்ந்ை 
ராவனா, கிட்டி, வகட்டி, வகார்பஷத் அல்லது ஸூனா ாெி ஆகிவயாறரக் கூட  ா ா 
ெந்ைிக்கவில்றல. 
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1950, நவம் ர் 26அன்று,  ா ாவின்  றழய வாழ்க்றகயின் பநருங்கிய 
ெீடர்களில் நால்வர் -  ா ாவின் ெவகாைரர் ப ஹராம், நாெிக்றகச் வெர்ந்ை 
ராம்ஜூவின் ற த்துனர் அப்துல்லா ஜாஃ ர், ைத்து ப பஹந்ைர்வக (அைி ெீனியர் 
அலுவலக உைவியாளர்)  ற்றும் ைிவயாலாலிறயச் வெர்ந்ை ருஸ்ைம் ைின்யார் 
ஆகிவயார் -  ஹா வலஷ்வரில் ைாங்கள் எைிர்பகாண்ட ப ாருளாைாரச் 
ெிக்கல்கறளக் குைித்து  ா ாவிடம் பைரிவித்ைிருந்ைனர்; இப்வ ாது அவர்கள் 
மும்ற க்கு அறழக்கப் ட்டனர். ஆஷியானாவில்,  ா ா அவர்களுக்கு இவ்வாறு 
விளக்கினார்: "நான் எனது பயணத்தின் டபாது, வைியவர்களு ன் பணிபுரிந்து 
மகாண்டிருந்த டவகளயில், உங்ககளயும் நிகனவு ூடர்ந்டதன். எனடவ, அடத 
டெகவகய உங்களுக்கும் வழங்குவதற்காக இன்று நான் உங்ககள இங்கு 
அகழத்துள்டளன்." 

 ா ா நான்கு வ ரிடமும், அவர்கள் எந்ைத் ையக்கமு ின்ைி 
சுைந்ைிர ாகவும் முழுற யாகவும் முறைப் டிச் பெய்ய அனு ைிக்கு ாறு 
வலியுறுத்ைினார். "இது நான் மெய்யும் தானடொ அல்லது உபகாரடொ அல்ல" 
என்று  ா ா எரச் மூலம் விளக்கினார். "பணமும் என்னுக யது அல்ல, 

அன்பான இதயங்கள் ஏகழகளுக்கு உதவுவதற்காக என்னி ம் மகாடுத்தத் 
மதாககயின் ஒரு பகுதி. உங்களுக்கும் உதவி டதகவப்படுகிைது என்று நான் 
கருதுவதால், உங்கள் ெீது எந்தவிதொன க கெ உணர்வும் இல்லாெல் 
இகதத் தருகிடைன்."      

 அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, பநற்ைியால் 
பைாட்டு, ைறல வைங்கினார்.  ின்னர், ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ 1,000 பகாடுத்து, 

அவர்கறளத் ைத்ை து இடங்களுக்கு ைிருப் ி அனுப் ினார்.  

 ப ஹர்ஜி, நரி ன், ஆைி, ராம்ஜூ ஆகிவயாரிடம்  ா ா ைனது ெ ீ த்ைிய 
 யைங்களின் வ ாது அனு வித்ை கஷ்டங்கறள விவரித்ைார். காறல 10:00 
 ைிக்கு, ‘ ிரவ ார்ன்’ விறளயாட்டு ற ைானத்ைில் நறடப ற்ை கிரிக்பகட் 
பைாடருக்கு,  ா ா ைனது வைாழர்களுடன் பென்ைார். 

நவம் ர் 27 ைிங்கட்கிழற , மும்ற   ற்றும் அறைச் சுற்ைியுள்ள  குைிகளில் 
வ ற்பகாண்ட  ஸ்த்  ைியில் முழு ைினமும் கழிந்ைது.  ா ா, மும்ற யில் 
வாழ்ந்ை 33  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா ஒவ்பவாரு  ஸ்ைின் 
காலடிகளிலும் ைறல றவத்து வைங்கும்வ ாது, வைாழர்களில் ஒருவர்  ஸ்த் 
ைனது ஆெீர்வாைத்றை வழங்கு ாறு குரல்பகாடுத்ைார். ராம்ஜூ,  ா ாவுடன் முைல் 
மூன்று நாட்கள் மும்ற யில்  ல்வவறு இடங்களுக்குச் பென்ைார், வ லும் 
அைிவுறுத்ைிய டி  ஸ்துகளிட ிருந்து  ின்வரும் ஆெீர்வாைங்கறளக் வகாரினார்: 
"ையவுடன் அவருறடய ஆன் ீக  ைிகள் பவற்ைிகர ாக நிறைவுை  ிரார்த்ைறன 
பெய்யுங்கள்."        

 ெில  ஸ்துகள், "கடவுள் ெித்ைம் இருந்ைால், அது நிறைவவறும்" என்று 
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 ைிலளித்ைனர். ெிலர் ஒரு வார்த்றையும் கூைா ல் ைறலறய  ட்டும் 
அறெத்ைனர். 

"கடவுளின் விருப் த்ைிலும் ெத்குருக்களின்  ைியிலும் நான் எப் டி 
ைறலயிட முடியும்?" என்று ஒரு  ஸ்த் றைரிய ாகக் வகட்டார். அவறரத் 
'ைறலயிட' கூைவில்றல, ஆனால் அவரது ஆெீர்வாைத்றை  ட்டுவ  வழங்க 
வவண்டும் என்று உறுைியளித்ைவ ாது,  ஸ்த்  ா ாவின் முதுகில் ெில முறை 
உறுைியாகத் ைட்டி, "அப் டித்ைான் இருக்கும், அது அப் டிவய நடக்கும்" என்ைார். 

ஒரு  ஸ்த், ஒருவழியாக ஆெீர்வாைத்றை வழங்கும் முன் ெரியாக 
மூன்று ரூ ாய் நான்கு அைா பகாடுக்கு ாறு வகட்டார்.  ா ா அந்ைத் 
பைாறகறயக் றகயில் பகாடுத்ைவ ாது, ஒரு அைா நாையம் அவரது 
விரல்களிலிருந்து நழுவி ஒரு  ரப்ப ட்டியின் கீழ் உருண்டு பென்ைது.  ஸ்த் 
ெீற்ை றடந்து, நாையத்றைக் கண்டு ிடித்து அவரிடம் பகாடுக்கப் டும் வறர, 

விரும் ிய வரத்றை வழங்க  றுத்துவிட்டார். 
' ாடிவாலா  ா ா' ஒரு ஜலாலி  ஸ்ைாக இருந்ைார், அவர் எவறரயும் 

அருகில் அணுக அனு ைிக்கவில்றல.  ா ா அவரிடம் இரண்டு முறை பென்ைார்; 

இரண்டாவது முறையாக, அர்த்ைராத்ைிரியில் அவறர ெந்ைித்ைவ ாது,  ஸ்த் 
கூைினார்: "அவர் கடவுளாக இருக்கலாம்! அவர் முஹ துவாக இருக்கலாம்! 
ஆனால் அவர் ஏன் என்றனத் ைனியாக விடக்கூடாது?" 

 ா ா அற ைியாக அவரது  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கி ஆெிறயக் 
வகாரா ல் பவளிவயைினார். "அவர்  ிகவும் நல்ல  னிைர்" என்று  ா ா ஒரு 
முறைக்கு வ ல் கூைினார். 

ஆஷியானாவில் ெத்ைத்ைால்  ா ா பைாந்ைரவாக உைர்ந்ைைால், 

அங்கிருந்துச் பென்று, அவர் ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைில்  ாடியில் அற ந்ை ஓர் 
அறையில் ஓய்பவடுக்கத் பைாடங்கினார்; அவரது எஞ்ெிய வநரம் அறனத்தும் 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்வைில் கழிந்ைது. ஆனால் ப ஹர்ஜியின் வடீ்டு 
அறையும் ெத்ை ாக இருந்ைைால், இரண்டு இரவுகளுக்குப்  ிைகு,  ா ா 
ஆஷியானாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, இந்ை முறை அவர், வரவவற்பு அறையில் 
ஓய்பவடுத்ைார். 

டிெம் ர் 3ஆம் நாள் ஆைி அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ி வந்ை  ின்பு,  ாைிரி, 

வ லும் அைிவுறுத்ைல்களுக்காக, அடுத்ை நாள் அறழக்கப் ட்டார். 

1950, நவம் ர் 30 முைல்,  ா ா ைனது  ஸ்த்  ைி முடிந்ை  ிைகு ைினமும் 
' ிரவ ார்ன்' விறளயாட்டு ற ைானத்ைில் நடந்ை கிரிக்பகட் பைாடறரப் 
 ார்றவயிடத் பைாடங்கினார். ஆனால் ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ின்னர், 1950, டிெம் ர் 5 
அன்று காறல,  ா ாவின்  னநிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், அன்றைய 
 யைத்றை ரத்து பெய்ைார். "நான், நாள் முழுவதும் ஓய்மவடுப்டபன்," என்று 
கூைி, வ லும், "நாம் இனி எந்தப் டபாட்டிகளுக்கும் மெல்ல ொட்ட ாம்" என்ைார். 
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இரவு காவலராகக் கண்காைித்து வந்ை ெகன், இரவு முழுவதும்  ா ா வ ாெ ான 
 னநிறலயில் இருந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். 

 ைிய உைவு வநரத்ைில் அறனவரும் வ ாட்டியின் ஆட்டப் புள்ளிகறளத் 
பைரிந்து பகாள்ள ஆர்வ ாக இருந்ைனர், ஆனால்  ா ாவின்  னநிறல 
வாபனாலிறய இயக்கும் விைத்ைில் இல்றல. ைிடீபரன, வ ாட்டி எப் டி நடக்கிைது 
என்று  ா ாவவ ஆச்ெரியத்ைில் வினவி, வாபனாலிறய இயக்கும் டிக் 
வகட்டுக்பகாண்டார். முைன் முைலில் அவர்கள் வகட்டது, ஆைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் இருந்ை துைவி ‘அரபிந்டதா டகாஸ்’ வநற்று இரவு 1:30  ைியளவில் 
கால ானார் என்ை பெய்ைி. அப்வ ாதுைான்  ா ாவின்  னநிறலக்கான 
காரைத்றை அறனவராலும் புரிந்து பகாள்ள முடிந்ைது. கடந்ை காலத்ைில், 

அர ிந்வைா வகாஸ் ஒரு வயாகி என்று  ா ா குைிப் ிட்டு, அவர், ைனது பொந்ை 
முயற்ெியால் ஆைாவது ஆன் ீக ைளம் வறர முன்வனைிச் பென்ை புனிை  னிைர் 
என்ைார். 

 ா ா இப்வ ாது அர ிந்வைா வகாஸின் புறகப் டத்றை வரவறழத்து, ைன் 
முன் றவத்து, வாபனாலியில் அவரது வாழ்க்றக வரலாற்று நிகழ்வுகறளக் 
வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைார்.  ின்னர் ஆைி ெீனியரிடம் அவர் என்ன பெய்து 
பகாண்டிருந்ைார் என் றை விளக்கினார்: "நான் அரபிந்டதாகவ ஆைாவது 

ஆன்ெீக தளத்திலிருந்து ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்திற்கு (இகை உணர்வு) 
எடுத்துச் மென்டைன்." 
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ெஹாபடலஷ்வர் ஏகாந்தவாெம் 
(Mahabaleshwar Seclusion) 

மும்ற யில் ைனது  ைிறய முடித்துவிட்டு,  ா ாவும் வைாழர்களும் 45 
நாட்களுக்குப்  ின்பு, டிெம் ர் 6 புைன்கிழற  அன்று  ஹா வலஷ்வருக்கு 
இரண்டு கார்களில் பென்ைனர். ெகன்,  ாைிரி, ஆைி ஜூனியர் (இவர்களும் குறுகிய 
காலத்ைிற்காக மும்ற க்கு வந்ைவர்கள்) மூவரும் பூனாவில் இைங்கி அங்கிருந்து 
அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைனர்.   

  ஹா வலஷ்வரில் குடிவயைிய  ா ா, 100 நாட்கள் ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்ளும் விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார். அப்வ ாது,  ாைிரி 
 ஹா வலஷ்வருக்கு அறழக்கப் ட்டார், அங்கு ஒரு ெிைிய றவக்வகால் 
குடிறெறய உருவாக்கு ாறு அவருக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

டாக்டர் கனி, காவடக்கர் இருவரும் பூனாவில்  ா ாவுக்கான ப ச்ெத்ைக்க 
 ைிறய பெய்து வந்ைனர். அவர்கள், காக் ஸாவஹபுடன் இறைந்து,  ா ாறவப் 
 ற்ைியும் அவருடன் கழித்ை நாட்கறளப்  ற்ைியும் பொற்ப ாழிவு வழங்குவறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டனர். இவ்வாறு  ா ாவிடம்  ல ந ர்கறள ஈர்ப் ைன் மூலம், 

அவர்களால் ஒரு குழுறவ உருவாக்க முடிந்ைது, இந்ைக் குழுக்கள் 'டாக்டர் கனி 
குழு' அல்லது காவடக்கரின் இறெ இயக்கத்ைின் கீழ் 'புைிய  ஜன்  ண்டலி' என்று 
குைிப் ிடப் ட்டது.      

 ைாவட குடும் த்ைினர் குைிப் ாக  ா ாவிடம் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டனர், 

வ லும்  ஜறன நிகழ்ச்ெி ஒவ்பவாரு வாரமும் அவர்களது இல்லத்ைில் 
நறடப ற்ைது.  துசூைன், ஒரு ெிைந்ை  ாடகர், வழக்க ான உறுப் ினராகப் 

 ங்பகடுத்ைார், வ லும்  ா ாறவப்  ற்ைிய  ஜறனகறளத் ைானாகவவ 
இறெயற த்து,  ாடவும் பைாடங்கினார். சு த்ரா  ண்படலுவும் ஒரு ெிைந்ை 
 ாடகியாகத் ைிகழ்ந்ைார், வ லும் ைாவட குடும் மும் அவர்களுடன் இறெ 
நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்ைது. மூன்று ெவகாைரர்கள் - லக்ஷ் ிகாந்த், கிஷன், நவரந்ைிர 
ைாவட - அவர்களின் ப ற்வைார்  ற்றும்  ாபுஸாவஹப் ஷிண்வட, லக்ஷ் ண் 
காம்ப்வள, ரங்வகாவல,  வட, நாராயண்  ற்றும் கிருஷ்ைா  ண்படலு வ ான்ை 
அன் ர்களுடன் ஓர் இறளஞன்,  ிரைாப் அஹிர் ஆகிவயார்  ஜறனக் குழுவில் 
அங்கம் வகித்ைனர். இந்ைக் குழுறவ காவடக்கரும், அவரது  றனவி குைாைாயும் 
இயக்கி வந்ைனர்; வ லும் அவர்களின் குழந்றைகளான ைிகம் ர், நளினி 
ஆகிவயாரும்  ஜறனயில்  ங்பகடுத்ைனர். ப ஹரா ாத், ப ஹராஸாத்ைில் 
நடந்ை விவெஷ நிகழ்வுகளில் அஹ துநகறரச் ொர்ந்ை ருஸ்ைம் காக்காவும் 
அவரது  றனவி ஸில்லா காக்குவும்  ஜறன நிகழ்ச்ெிகறள நடத்ைியது வ ால, 



319 
 

பூனா  ஜன்  ண்டலியும் ஒருநாள்  ா ாவுக்கு முன்னால்  ஜறன நிகழ்ச்ெிறய 
நடத்துவார்கள் என்று நம் ினர். 

 ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ை  ா ா, பூனா  ஜன் 
 ண்டலியின் ஒவ்பவாரு உறுப் ினரின் புறகப் டத்றையும் வகட்டார். ெதுசூதன் 
நடரந்திர தாட  இருவரின்  டங்கறளச் சுட்டிக் காட்டிய  ா ா, "இந்த 
இரண்க யும் ெில நாட்களுக்கு என்னு ன் கவத்திருப்டபன்" என்று 
குைிப் ிட்டார்.  

அந்ை ஆண்டு ப ஹராவின்  ிைந்ைநாளன்று இறெ நிகழ்ச்ெி 
நடத்துவைற்காக  ா ா, முழு பூனா  ஜன் குழுறவயும்  ஹா வலஷ்வருக்கு 
அறழத்ைார். இந்ை நிகழ்ச்ெிக்கு ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்பு, காக் ஸாவஹப், அவர் 
எழுைிய ஒரு  ாடறல, ைாவடயிடம் பகாடுத்து, "உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிறடத்ைால், 

குழு,  ா ாவுக்கு முன் ாக இந்ைப்  ாடறலப்  ாடலாம்" என்ைார். ெில 
நாட்களுக்குப்  ிைகு, 1950, டிெம் ர் 23ஆம் நாள், காக் ஸாவஹப் ைனது 64ஆவது 
வயைில் பூனாவில் கால ானார். 

 ன்ெில்-எ- ீ ின் ஆரம்  நாட்களிலிருந்து காக் ஸாவஹப், ப ஹர் 
 ா ாவுடன் இருந்ைார், அவரும் அஸார் ஸாவஹப்பும், உ ாஸனி  ஹாராஜின் 
வாழ்க்றக வரலாற்றை உருது ப ாழியில் எழுைிக்பகாண்டிருந்ைனர். காக் 
ஸாவஹப் வடாக்கா, ப ங்களூர், ப ஹரா ாத் ஆகிய இடங்களில்  ா ாவுடன் 
நீண்ட காலம் ைங்கியிருந்ைார். வயைின் காரை ாக அவரால் புது வாழ்வில் 
 ா ாவுடன் இறைய முடியாவிடிலும், இறுைி வறர அவருறடய அரவறைப் ில் 
இருந்ைார். ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து குடும் த்துடன் அவர் பூனாவுக்குச் பென்று 
அங்வகவய வாழ்ந்ைார். 

காக் ஸாவஹப் எழுைிய  ாடறல டாக்டர் கனி  டித்ைதும், அவரும் 
 ா ாவுக்கு முன் ாக  ாடுவைற்பகன ஒரு  ாடறல வழங்கினார். காக் 
ஸாவஹ ின் இறுைிச் ெடங்கில் கலந்து பகாண்ட பூனா குழுவினர்,  றுநாள் 
24ஆம் வைைி  ஹா வலஷ்வருக்குச் பென்று, அன்று  ாறல அவர்கள்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ை வவறளயில், குழுவிலிருந்ை ஒவ்பவாருவரும் அவருக்காக ஒரு ெிைிய 
அறையில் ைனித்ைனியாகப்  ாடினர். 

1950, டிெம் ர் 25, புைன்கிழற , கிைிஸ்து ஸ் ைினத்ைன்று, 

 ஹா வலஷ்வரில் ப ஹராவின்  ிைந்ைநாள் பகாண்டாடப் ட்டது. கிட்டி, 

ராவனா இருவரும் இந்ை நிகழ்ச்ெியில் கலந்துபகாள்ள அறழக்கப் ட்டனர், 

இைனால் அவர்களது கிைிஸ்து ஸ் விடுமுறைறய  ா ாவுடன் கழிக்க 
முடிந்ைது.        

  துசூைன்  ற்றும்  ஜறன  ண்டலி உறுப் ினர்கள் அறனவரும் 
அன்றைய ைினம்  க்ைிப்  ாடல்கறளயும், பைாடர்ந்து புது வாழ்வு  ாடறலயும் 
 ாடினர். இறைக் வகட்ட  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "இந்தப் புதுவாழ்வு 
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பா லுக்கு இணங்கி வாழ்வடத, பலவனீங்களும், குகைபாடுகளும் நிகைந்த, 

தாழ்கெயான ெற்றும் கீழ் நிகல ெனிதர்களின் பாத்திரத்தில் நான் டதடும் 
மவற்ைியாகும். இப்டபாது நீங்கள் பாடும் அகனத்தும் பகழய வாழ்க்கக 
மெஹர் பாபாவுக்காக, எனக்காக அல்ல, ஏமனனில், இந்தப் புது வாழ்வில் 
என்னால் அவற்கை ஏற்றுக்மகாள்ள முடியாது, ஆனால் நீங்கள் முழு 
ெனது ன், அன்பு னும் நம்பிக்ககயு னும் பெகன பா லாம்." 

 ா ா ெிைிது வநரம்  ஜறனகறளயும் கஸல்கறளயும் பைாடர்ந்து 
வகட்டுக் பகாண்டிருந்ைார், வ லும் இறெ நிகழ்ச்ெிறய ரெித்துக்பகாண்வட இருந்ை 
வவறளயில்,  ா ாவின் பவளிப் ாடுகறள  ாைிரி புறகப் டங்கள் எடுத்ைார். ப ண் 
வைாழர்கள் வவறு ஓர் அறையில் ைிறரக்குப்  ின்னால் அ ர்ந்து வகட்டுக் 
பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா  ிகவும் நல்ல  னநிறலயில், குழுவுடன் இறைந்து 
வடாலக் (டிரம்)  ற்றும் ஜாலராக்கறள விரல்களால் ைாள ிட்டு இறெத்ைார். 

காக் ஸாவஹ ின் ெ ீ த்ைிய  ரைத்றைப்  ற்ைி  ா ாவிடம் காவடக்கர் 
கூை விரும் ினார், ஆனால்  றழய வாழ்க்றக நிகழ்வுகறளக் குைிப் ிடுவைற்கு 
புது வாழ்வில் ைறடகள் இருந்ைைால், அவரால் அவ்வாறு பெய்ய முடியவில்றல. 
ஆனால் அவர் உயிறரத் துைப் ைற்கு முன் காக் எழுைிய குைிப் ிட்ட கஸறல 
 ா ாவிற்காக,  துசூைனிடம் ைந்ைிர ாகப்  ாடச் பொன்னார். 

 துசூைன்  ற்றும் குழுவினர் பைாடர்ந்து  ாடினர், ஒரு கட்டத்ைில் காக் 
ஸாவஹ ின் குைிப் ிட்ட கஸறலயும்  ாடினர். இரண்டு வரிகறளக் வகட்ட  ா ா, 

 துசூைன்  ாடுவறை நிறுத்ைக் கூைிவிட்டு, ெில கைங்கள் அற ைியானார். அவர் 
வவறு எங்வகா, பைாறல தூரத்ைில் இருப் து வ ாலப்  ார்த்ைார்.  ா ா ஏவைா ஒரு 
ெிந்ைறனயுடன் முற்ைிலும் அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைைால், உலகவ  ஒரு கைம் 
ஸ்ைம் ித்து விட்டைாகத் வைான்ைியது. 

ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது முகத்றையும் கண்கறளயும் 
வருடி, "அவர் (காக் ஸாவஹப்) என்னி ம் வந்திருக்கிைார்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா, காக் ஸாவஹப் ப யறரக் குைிப் ிடவில்றல என்ைாலும், 

பூனா குழுவிற்கு அவர் யாறரக் குைிக்கிைார் என் து பைரியும்.  துசூைன் 
குழுவினர் ைங்கள்  ாடறல  ீண்டும் பைாடர்ந்து, முழு கஸறலயும்  ாடினர். 
 ா ா அறைக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைவ ாது ைீவிர ான  னநிறலயில் 
இருப் ைாகத் வைான்ைியது. 

"இந்த கஸகல இயற்ைியது யார்?" என்று  ா ா வகட்டார். 
"காக் ஸாவஹப்" காவடக்கர்  ைிலளித்ைார். 
"அவர் எப்டபாது எழுதினார்?"    

 "அவர் இைப் ைற்கு ெில நாட்களுக்கு முன்பு," காவடக்கர் அற ைியாக 
 ைிலளித்ைார். அவர்  ா ாவிடம் பைரிவிக்க விரும் ிய பெய்ைி இதுவாகும். 
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 துசூைன் குழுவினர் பைாடர்ந்து டாக்டர் கனி இயற்ைிய கஸறலயும் 
 ாடினர். கனியின் கஸல் புகார் கூறும் பைானியில் இருந்ைாலும், நறகச்சுறவ 
நயத்துடன் இருந்ைது. இரண்டு வரிகள்  ாடியதும்  ா ாவின்  னநிறல 
 கிழ்ச்ெிகர ாக  ாைியது.  ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "யாகனத் தகலயன்” 
(கனியின்  ல புறனப்ப யர்களில் ஒன்று) என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

 துசூைன், நவரந்ைிரன் இருவரும் ெில நாட்கள் ைன்னுடன் இருக்க 
வவண்டும் என்று  ா ா முன்பு விருப் ம் பைரிவித்ைிருந்ைார், ஆனால் அன்று 
அவர், அைற்கு  ைிலாக 15 வயைான இளம்  ிரைாப் அஹிறரத் வைர்ந்பைடுத்ைார். 
 ள்ளி முைல்வரிடம் அனு ைி ப ற்று ஒரு வாரத்ைில்  ஹா வலஷ்வருக்குத் 
ைிரும் ி வரு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். கிைிஸ்து ஸ் ைினத்றை ஒட்டி 
 ள்ளிக்கு விடுமுறை வழங்கப் ட்டது. பூனா குழுவினர் அன்வை ைங்கள் 
இல்லங்களுக்கு புைப் ட்டனர். ப ஹராவின்  ிைந்ைநாள்,  ா ாவுக்கு முன் 
 ாடுவைற்கான முைல் வாய்ப்ற  அவர்களுக்கு வழங்கியது. 

ைிரும் ிச் பெல்லும் வவறளயில் காவடக்கர்  ரவெ றடந்ைார்.  ிரைாப் 
இவ்வாறு விவரித்ைார்: "காட க்கர் ஓர் உயர் அரொங்க அதிகாரி, ஆனால் 
அவரது பூனா குழுவில் ஒருவர் பாபாவு ன் தங்கப் டபாவதில் அவர் ெிக்கக் 
ெகிழ்ச்ெியக ந்தார், அவர் உண்கெயில் ஒரு குழந்கதகயப் டபால 
ொகலயில் ஆனந்த ந னொடினார்." 

காக் ஸாவஹ ின்  றைறவப்  ற்ைிய பெய்ைி வைாழர்கறள 
அைிர்ச்ெிக்குள்ளாக்கியது. ஆனால்  ா ாவின் அன் ில் வாழ்ந்ை எந்ை ஒரு  றழய 
வைாழறரப்  ற்ைியும் ொைாரை ாகக் குைிப் ிடுவது கூட ைறடபெய்யப் ட்டைால், 

ஒவ்பவாருவரும் கடந்ை கால ெம் வங்கறள அற ைியாக நிறனவுகூர 
வவண்டிய கட்டாயம். 

உைாரை ாக, ஒருமுறை  ா ா, கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருந்ைவ ாது, ப ண்டு, ெிது இருவரும் இரவு கண்காைிப் ாளராக இருந்ைனர். 
 ா ாவிற்கு ஜலவைாஷத்ைால் ெளி  ற்றும் மூச்சுத்ைிைைலால் இரு ல் இருந்ைது. 
இந்ை நிறலயிலும், அவர் காறல 5:00  ைிக்கு நீராடுவது வழக்கம். ப ண்டுவும் 
ெிதுவும் ைினமும் அைிகாறலயில்  ா ா நீராடுவைற்கான நீறர சூடாக்கி, 
துைிகறள துறவத்ைனர். ஒரு நாள் காறலயில், நீராடிய  ிைகு,  ா ா ெிதுவிடம் 
ெப் ாத்ைி  ற்றும் பவண்பைய் பகாண்டு வரக் கூைி, வ லும், "வரீ கெத்தான் 
காக், மவள்கள கெத்தான்  ான், கருப்பு கெத்தான் நீலு” என்று ெத்ை ாகக் 
கத்ைி, அந்ை றெத்ைான்கறள அறழக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  

அவ்வாவை ெிது, "வரீ றெத்ைான் காக், பவள்றள றெத்ைான் டான், கருப்பு 
றெத்ைான் நீலு, நீங்கள் எங்வக இருக்கிைரீ்கள்?” என்று குரல் பகாடுத்ைதும் 
மூவரும் உடவன வந்ைனர்,  ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட ெப் ாத்ைி  ற்றும் 
பவண்பைறயப்  ரி ாைினார். 
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காக் கவிறை நயத்துடன்  ைிலளித்ைார்:  

" ா ா,  ிக்க நன்ைி, ‘வரீ றெத்ைான்’  ட்டத்றைத் ைந்ைைற்கு!  

இன்று அதுவவா  து ானத்றை பவன்ைது எனக்கு!" 

 ற்றுப ாரு காலகட்டத்ைில், காக் ஸாவஹப் பூனாவில் நடந்ை குைிறரப் 
 ந்ையத்ைில்  ங்பகடுப் ைிலும், குைிறரகள்  ீது  ந்ையம் கட்டுவைிலும் அைீை 
ஆர்வம் காட்டினார். அவர்  ா ாவிடம், "உங்கள் அருளால் எனது வாழ்வில் ஒரு 
முறைவயனும் என்றன பவற்ைி ப ைச் பெய்யுங்கள்!" என்ைார். 

அைன் ிைகு,  ா ா ைினெரி குைிறரப்  ந்ையங்களில் ஆர்வம் காட்டத் 
பைாடங்கினார், வ லும் காக் ஸாவஹற  ப ாருளாைார ரீைியாக ஆைரித்து, 

 ந்ையத்ைில்  ங்பகடுக்கவும், வ லும் அைிக ாக  ந்ையப் ைம் கட்டவும் அவறர 
ஊக்குவித்ைார். காக் பவற்ைி ப ற்ைால், அவரது பவற்ைித்பைாறகயில்  ாைி 
 ா ாவுக்குச் பெல்லும் என்று இருவருக்கும் இறடவய எழுத்துப்பூர்வ 
ஒப் ந்ைமும் நிறைவவற்ைப் ட்டது. 

ஒவ்பவாரு நாளும்,  ா ாவும் காக்கும் வரவிருக்கும்  ந்ையங்கறளப் 
 ற்ைி விவாைித்ைனர்.  ா ா, ஆண்  ண்டலியிடம், "காக் மபரிய அளவில் 

மவற்ைிவாகக சூடி, நெது ெட்க ப் கபககள நிரப்பினால் நன்ைாக இருக்கும்! 
எங்கள் இருவருக்கும் பணம் டதகவப்படுகிைது!" என்ைார். 

ஆனால், நாட்கள் பெல்ல பெல்ல,  ா ா  ந்ையங்களில் அைிக ஆர்வம் 
பெலுத்ை, காக் கைிெ ான அளவில்  ைத்றை இழந்து, முழு விவகாரத்ைிலும் 
பவறுப் றடந்ைார். காக்கின் பவறுப்பு  ிகவும் அைிக ாக, அவருக்குப்  ந்ையத்ைில் 
எந்ை விருப் ம் இல்லாைவ ாதும், "இப்படி அகரகுகையாக விலகாதரீ்கள், 

நீங்கள் விகரவில் மவற்ைி மபறுவரீ்கள். எனக்குப் பணம் டதகவ; என்கனத் 
டதால்வியுைச் மெய்யாதரீ்கள்!" என்று  ா ா அவறர வற்புறுத்ைினார். 

எனவவ காக் ைன்னிடம் எஞ்ெிய அறனத்றையும்  ந்ையம் றவத்ைார், 

ஆனால்  ீண்டும் இழந்ைார். சூைாட்டத்ைில் புைிைாக அறடயப்ப ற்ை பவறுப் ின் 
காரை ாக, அவர்  ைத்றை இழந்ைறைப்  ற்ைி அைிகம் உைராைவ ாைிலும், 

இனிவ ல் ஒருவ ாதும்  ந்ையத்ைில் ஈடு ட ாட்வடன் என்று ெத்ைியம் பெய்ைார். 
 ா ா, "நீங்கள் டதால்வியுற்ைாலும் பரவாயில்கல. ெீண்டும் பந்தயம் 

கட்டுங்கள்; நான் அதற்கான பங்ககத் தருகிடைன்" என்று 
ெ ாைானப் டுத்ைினார். 

ஆனால் காக்  ைிலளித்ைார், "நான் எனது வாழ்க்றகயில் இனி 
ஒருவ ாதும்  ந்ையம் கட்ட  ாட்வடன்! இந்ை நஷ்டம் இறுைியில் எனது லா ம். 
இப்வ ாது நான் உங்கள் காலடியில் தூெியாக இருக்க விரும்புகிவைன்." 

வெவக வைாழர்களும் காக்கின் கவிறைகறள (‘றஷரி’ என்று 
அறழக்கப் டும்) நிறனவு கூர்ந்ைனர், வ லும் அவர் கனியின் ‘ெிவனகிைனுக்கு 
பஜர் ியாட் வறரவது!’ என்ை கஸலுக்கு எவ்வளவு ைிைம் ட  ைிலளித்ைார். காக் 
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ஸாவஹபுடனான  ல நல்ல ைருைங்கறள வைாழர்கள் நிறனவு கூர்ந்ைனர், 

ஆனால் அவர்களால் அவற்றை எடுத்துறரக்க முடியவில்றல. புது வாழ்வு 
உலகத்ைில் இது,  ற்ைின்ற க்கான ஒரு  ாட ாக இருந்ைது, ஏபனன்ைால் 
முழுற யான  ற்ைற்ை நிறலயில்  ட்டுவ  ஒருவர் உண்ற யாக வநெிக்க 
முடியும். 

ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி,  ிரைாப் அஹிர் ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு 
 ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்; அப்வ ாது  ா ா  ாடியில் இருந்ைார், 

ெிறுவனுக்கு ைனது உைவில் ெிைிைளறவ விஷ்ணு மூல ாக அனுப் ிறவத்ைார். 
 ிரைாப் உைறவ உண்டதும் வ வல அறழக்கப் ட்டார்.  ா ா, ெற்று முன்னைாக 
நீராடியைால் முடி அவிழ்க்கப் ட்ட நிறலயில் வைாறளத் 
பைாட்டுக்பகாண்டிருந்ைது;  ா ா  ாடிப் டியின் வ ல் ைளத்ைில் 
நின்றுபகாண்டிருந்ைறைப்  ார்த்ை  ிரைாப் இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: " ா ா, 

ைறலமுடி வைாளில் புரண்ட வண்ைம் நின்று பகாண்டிருந்ைார், சூரிய 
ஒளிக்கைிர்கள் முகத்ைில் விழுந்ைன. நான் வராந்ைாவின் அருவக வந்ைவ ாது 
 ா ா என்றனப்  ார்த்ைார். அவர் என்றன  ிகவும் இரக்கத்துடன்  ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ைறை நான்  ைக்கவில்றல. அவர் கண்களிலிருந்து பவளிச்ெம் 
வருவது வ ாலப்  ிரகாெ ாகத் பைன் ட்டார். அந்ை வைாற்ைத்றை நான்  ீண்டும் 
ஒருவ ாதும்  ார்த்ைைில்றல." 

 டிக்கட்டுகளில் ஏைிய  ிரைாப்ற ,  ா ா றெறகயால் அறழத்ைார்,  ா ா 
அவறர முத்ை ிட்டு வரவவற்ைார், அவறரத் ைழுவி, "நீங்கள் ெிகவும் 
அதிர்ஷ் ொலி, இந்தப் புது வாழ்வில் நான் யாகரயும் ெந்திக்கவில்கல. 
உங்களுக்கும் எனக்கும் பகழய மதா ர்பு உள்ளது" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

 ா ா,  ிரைாப்ற  ஒரு  ண்ட த்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, ெிறுவறன 
ஒரு கட்டிலில் ைனைருகில் அ ரச் பெய்ைார். எழுத்துப் லறகயில்,  ிக ப துவாக 
 ா ா,  ிரைாப் ின் ப ற்வைார், குடும் ம்  ற்றும் கல்வி  ற்ைிய வகள்விகறள 
உச்ெரித்ைார்,  ிரைாப் ின் குடும் த்ைிற்கும் அவருடன் பநருங்கிய பைாடர்பு 
இருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். 

ெில நி ிடங்களுக்கு ஒருமுறை  ா ா ெிறுவறன முத்ை ிட்டு வந்ைார். 
 ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை ெிறுவன் அவரது விரல்கள் 
எழுத்துப் லறகயில் நகர்வறைக் கவன ாகப்  ார்த்து,  டித்து,  ா ா பொன்னறை 
அவனால்  ின் ற்ை முடிந்ைது,  ிகுந்ை ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது. 

ைிடீபரன,  ா ா,  ிரைாற  எழுந்து  த்து அடி தூரத்ைில் நிற்கு ாறு கூைி, 
அவனுறடய ஆறடறயக் கழற்று ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ிரைாப் 
இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார், "ஒரு கைம் நான் ெற்று ையங்கிவனன், ஏபனனில் 
வவறு எவவரனும்  ார்க்கக்கூடும் என்று நான் நிறனத்வைன். வவறு எவரும் 
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 ார்க்க முடியாது என்று  ா ா என்றன ெ ாைானப் டுத்ைினார்."  ிரைாப், 

 ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிந்து ைனது ஆறடகறளபயல்லாம் கழற்ைிய வவறளயில் 
 ா ா அவறரத் ைிரும்பும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார்,  ின்னர் உடனடியாக 
அவரது ஆறடகறள  ீண்டும் அைியு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

ஆறட அைிந்ைவுடன்  ிரைாப்  ீண்டும் அவர் அருகில் வந்து 
அ ர்ந்ைான்.  ா ா ெிறுவனிடம் வ லும்  ல வகள்விகறளக் வகட்டு, "எனது 
பார்கவ உன்னி ம் உள்ளது. புககபிடித்தல், ெது அருந்துதல் ெற்றும் 
முகைடக ான பாலியல் உைவு இவற்கைத் தவிர்க்கவும். இப்படிப்பட்  
மெயல்களில் ஈடுபடுவது பாபாவுக்குப் பிடிக்காது. உங்கள் மூத்த ெடகாதரர் 
என்ை முகையில் இகத நான் உங்களுக்குச் மொல்கிடைன். இந்த 
அைிவுகரகளுக்குக் கீழ்ப்படிவரீ்களா?" என்று கூைி முடித்ைார். 

"கீழ்ப் டிவவன்," என்று  ிரைாப் உண்ற யாக உறுைியளித்ைார். 
வ லும் ெில ப ாது உத்ைரவுகறள வழங்கி, சு ார் இரண்டு  ைி வநரம் 

 ா ாவுடன் ைனியாக இருந்ை  ிைகு,  ிரைாப் பவளிவய வந்ைார். வெவக வைாழர்கள் 
பவளியில் கூடியிருந்ைனர்.  ா ா,  ிரைாற  அருகில் அ ரச்பெய்து, "இந்தச் 
ெிறுவனால் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிடைன். அவகன எனக்கு 
ெிகவும் பிடிக்கும். அவன் என்கன டநெிக்கிைான்" என்று கூைினார். 

 ா ா வகலி பெய்ைார், "நீங்கள் அகனவரும் என்னு ன் எத்தகன 
வரு ங்கள் இருக்கிைரீ்கள்? நீங்கள் உதவாக்ககரகள்! உங்களில் பலருக்கு 
இன்னும் எனது எழுத்துப்பலகககய வாெிக்கத் மதரியவில்கல, அடதெெயம் 
இன்று காகல வந்த இந்தச் ெிறுவன் அகதப் படிக்கத் மதா ங்கிவிட் ான்!" 

அைற்கு, நீலு,  ராட்டி ப ாழியில்  ிரைா ிடம், "இப்வ ாது  ா ா உன்றன 
விரும்புவைால், எங்களின் அன்ைாட உைறவயும் நீ  ைித்துவிடுவாய்!" என்று 
கூைி  ா ாறவச் ெிரிக்க றவத்ைார். 

 ிரைாபுக்கு ெிைப் ான இரவு உைவு வழங்கப் ட்டது, ஆனால் வைாழர்கள் 
உண்ணுவறைப்  ார்த்ைவ ாது, அவருக்கும் அவை உைறவ வழங்க வவண்டும் 
என்று அவர் உைர்ந்ைார்.  றுநாள்,  ா ா ெிறுவறன,  ாைிரியுடன் பூனாவுக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார்.  ிரைாப்,  ா ாவின் பநருங்கிய அன் ர்களில் ஒருவரானார். 
உண்ற யில் காவடக்கரின் முயற்ெியால்  ிரைாப்  ற்றும்  ல உண்ற யான 
ஆர்வலர்கறள அவர் இறைவனின்  ாைத்ைிற்குக் பகாண்டு வந்ைார். 

 ிகவும்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில், 1951, ஜனவரி 15 அன்று,  ா ா, ஆைி 
ெீனியர், எரச், ப ண்டு, ற தூல் ஆகிவயாருடன் காறல 7:00  ைிக்கு 
 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து புைப் ட்டு,  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள பைற்வக 
றஹைரா ாத்றை வநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடங்கினார். ஆைி ைனது காரில் 
அவர்கறள ஓட்டிச் பென்ைார்.  ப் ா பஜஸவாலா, பூனா ரயில் நிறலயத்ைில் 
 ைிய உைவுடன் ெிைிது வநரம் அவர்கறள ெந்ைித்ைார். அன்று  ிற் கலில் 
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அறனவரும் வஷாலாபூர் வந்ைறடந்ை வவறளயில் ‘இந்து ெ ய ஸித்வைஷ்வர் 
வ ளா’ காரை ாக ஏராள ான  க்கள் ைிரண்டிருந்ைனர். 

கூட்டத்றைக் கடந்து பெல்ல ெிைிது வநரம்  ிடித்ைாலும்,  ா ாவால் 
மூன்று  ஸ்துகறள பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது.  ா ா ைனது வழக்க ான 
நறடமுறைறயத் பைாடர்ந்ைார்,  ஸ்த் இைக்க ான  னநிறலயில் இருப் றை 
உறுைிபெய்து, அைன்  ிைகு  ஸ்ைின் காலடியில் ைறலறய றவத்து வைங்கி, 
ஆெீகறள நாடினார்; அவை வநரத்ைில் ற தூல் "எனது மூத்ை ெவகாைரரின் ஆன் ீக 
வநாக்கத்றை நிறைவவற்ை  ிரார்த்ைறன பெய்யுங்கள்" என்று கூைினார். 

ருஸ்ைம் நகர்வாலா என்ை உள்ளூர்  ா ா  ிரியர் அவர்கறளப்  ார்க்க 
வநர்ந்ைது; வ லும்  ா ாறவ, அவரது இல்லத்ைிற்கு (1943ஆம் வருடம்  ா ா 
ைரிெனம் வழங்கினார்) வருறக ைரு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்.  ா ாவும் காறர 
ெிைிது வநரம் நிறுத்ை ஒப்புக்பகாண்டு, நகர்வாலா குடும் த்ைினர்  ற்றும்  லறர 
அங்கு ெந்ைித்ைார். 

இந்ைத் பைாடர்புகளுக்குப்  ிைகு,  ா ா பைாடர்ந்து றஹைரா ாத்துக்குச் 
பெல்ல விரும்புவைாகக் குைிப் ிட்டாலும், அந்ை முடிறவ ஆண் வைாழர்களிடம் 
விட்டுவிட்டார்; அவர்களும் இரவில் ைா ை ாக றஹைரா ாத்றைச் 
பென்ைறடவது நல்லைல்ல என்று கருத்து பைரிவித்ைனர். ( ா ாவும் கறளப் ாக 
உைர்ந்ைைால்) வஷாலாபூறர விட்டு பவளிவயைிய அவர்கள், ஸாஹிரா ாத் 
அரொங்க விடுைியில் இரவில் ைங்க முடிவு பெய்ைனர்.  றுநாள் காறல 
புைப் ட்டு, 11:00  ைிக்கு றஹைரா ாத் வந்து, உஸ் ான் ொகரில் அற ந்ை 
விருந்ைினர்  ாளிறகயில் ைங்கினர்.  றழக்காலத்ைில்  ஹா வலஷ்வரில் 
ைங்குவது நறடமுறையில்  ிகவும் ெிர ம் (ஆண்டுக்கு ெராெரி  றழயளவு 
கிட்டத்ைட்ட 250 அங்குலங்கள்)  ற்றும் வ   ாை இறுைியில் அங்குள்ள 
 ங்களாவின் குத்ைறக முடிவறடயும் என் ைால், றஹைரா ாத்ைில் 
 ங்களாக்கறள வாடறகக்கு எடுப் ைற்கான வைடல் அன்வை 
வ ற்பகாள்ளப் ட்டது.  

அடுத்ை நாள், ஜனவரி 17 அன்று காறல  ஸ்துகளுக்கான ைீவிர வைடல் 
பைாடங்கியது. அன்று  ாறல வறர றஹைரா ாத்  ற்றும் பஸக்கந்ைிரா ாத் 
நகரங்களில்  ைிபுரிந்ை  ா ா, 24  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். இந்ை 
 ஸ்துகள் முழு விருப் த்துடனும்  கிழ்ச்ெியுடனும்,  ா ா, அவர்கறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள அனு ைித்ைைால், அவர் 'நல்ல ெகுனங்கறள உள்ளடக்கிய ொைக ான 
சூழ்நிறலயில்'  ைிபுரிந்ைார்.  ா ா ெில  ைி வநரங்களில்  ல  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார், வ லும் இத்ைறகய விறரவான பைாடர்புகள்  ா ாவின் 
அற்புை ான  னநிறலக்குக் காரை ாக இருந்ைது. இருப் ினும், அன்று  ைியம் 
 ற்றும்  ாறல வவறளயில் பைாடர்புகளின் ப ாத்ை எண்ைிக்றகயில் 
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நிறலயான ெரிவு ஏற் ட்டது, வ லும்  ா ா ைனது  ைிக்கு ஒரு ெில  ஸ்துகள் 
 ட்டுவ  முக்கியம் என்று கருத்து பைரிவித்ைார். 

பஸக்கந்ைிரா ாத்ைில்,  ஸ்துகளில் கறடெி ந ரின் கால்களில் ைறல 
றவத்து வைங்கிய வவறளயில்,  ா ாவின் ஆன் ீக  ைியின் பவற்ைிக்காக 
ைனது ஆெிர்வாைத்றை வழங்க  றுத்துவிட்டார்.  ஸ்த் அவரது ஆெிர்வாைத்றை 
வழங்காைைால்,  ா ா, வைங்கிய ைறலறய உயர்த்ை முடியா ல், நீண்ட வநர ாக 
 ஸ்ைின் கட்டுப் ாட்டில் ெிக்கிக்பகாண்டார். ஆனால் ப ண்டு, எரச், ற தூல் 
ஆகிவயாரின் வவண்டிைலுக்கு இறுைியாக இைங்கி,  ஸ்த் ஆெிறய வழங்கிய 
 ின்னவர  ா ா அவரது ைறலறய உயர்த்ை முடிந்ைது. 

இருப் ினும்,  றுநாள் காறல,  ா ாவின்  ைிக்கு உகந்ை ைிருப்ைிகர ான 
சூழல் நிலவவில்றல. றஹைரா ாத் முழுவதும்  ஸ்துகளுக்கான அவர்களின் 
வைடல் பைாடர்ந்ைது, ஆனால் ஒரு புைிய  ஸ்றைக் கூட கண்டு ிடிக்க 
முடியவில்றல. ொஸ்திரி (அல்லது ொஸ்ைிரிபுவா) என்று அறழக்கப் டும் ஒரு 
முக்கிய ான  ஸ்றைத் வைடி வருவைாகவும்  ா ா, சுட்டிக்காட்டினார். நீண்டவநர 
வைடலுக்குப்  ின்னர் ஒரு வஹாட்டலில் அந்ை  ஸ்றைக் கண்டுபகாள்ள 
முடிந்ைது. இறுைியாக ொஸ்ைிரியுடனான பைாடர்பு  ா ாவுக்குத் ைிருப்ைியளிக்கும் 
விைத்ைில் அற ந்ைது. 

 ல  ைிவநரம் வைடி,  ா ா றஹைரா ாத்ைில் ஆைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்த் - துைவியான ‘கஸயத் முயினுதீன்’ 
என் வறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். இருப் ினும், அவர் ஒரு ெீற்ை ிக்க, ஜலாலி 
வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்த் ஆைலால், அவறர அணுகுவது கடினம். இறுைியாக, 

துைவி  ா ாறவ வரவவற்ைார், வ லும்  ா ா, றஸயத் முயினுைீனின் 
 ாைங்களில் ைறலறய றவத்ைவ ாது,  ஸ்த் ைனது ஆெீர்வாைத்றை வழங்கினார்.
 ‘பகபவாஸ்’ என்று அறழக்கப் டும் ஒரு வறக ‘கவுஸ்’  ஸ்துடன் 
(ைங்கள் றககால் வ ான்ை உடல்  ாகங்கறளத் துண்டிக்கும் ைன்ற  
 றடத்ைவர்கள்) வ லும் ஒரு பைாடர்பு வ ற்பகாள்ளப் ட்டது. இந்ை நாளின் 
இறுைியில்,  ா ா மூன்று பைாடர்புகளுடன்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், "டநற்கைய 
தினத்து ன் ஒப்பிடும்டபாது, இன்கைய மதா ர்புகளின் எண்ணிக்கக 
குகைவாக இருந்தாலும், விகளவு ெிகவும் ெிைப்பாகவும் ஒரு வககயில் 
அரியதாகவும் உள்ளது," என்று குைிப் ிட்டார்.  

 ீண்டும்,  ாறலயில்,  ா ா  ஸ்துகறளத் வைடி பவளிவய பென்று 
வ லும் நான்கு வ றரத் பைாடர்பு பகாண்டார். றஹைரா ாத்  ற்றும் 
பஸக்கந்ைிரா ாத்ைில் பைாடர்பு பகாண்ட ப ாத்ைம் 31  ஸ்துகளில் ஆறு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1945ஆம் வருடம் பைாடர்பு பகாண்ட  ல  ஸ்துகளும் 
அடங்குவர்.       

  றுநாள் காறல, 1951, ஜனவரி 19 பவள்ளிக்கிழற , 
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றஹைரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு,  ா ா குல் ர்காவுக்கு வந்ைார், ஆனால் அவர் 
குைிப் ாகப்  ார்க்க வந்ை  ஸ்றைக் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. எனவவ 
 ா ா, ‘க்வாஜா ஸாவஹப்’ என்று அறழக்கப் டும் முஸ்லீம் துைவியின் 
ைர்காவிற்குச் பென்று வைக்கம் பெலுத்ைினார்; ைிரும் ி வரும் வவறளயில் 
வவபைாரு  ஸ்றையும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

குல் ர்காவிலிருந்து  ா ா  ன்னிபரண்டு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
‘இட்கல்’ கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார். கிரா ப்புை ொறலயின் வ ாெ ான நிறல 
காரை ாக, கார் கிரா த்ைிற்குள் நுறழய முடியாைைால்,  ா ா வைாழர்களுடன் 
ஒன்ைறர ற ல் நடந்து ‘சுவாெி’  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். அந்ை  னிைர் 
 ிகவும் முக்கிய ான  ஸ்த் என்று  ா ா சுட்டிக்காட்டினார், வ லும் அந்ை  ஸ்த் 
அவருடன்  ிகவும் இைக்க ாக இருந்து ஏற்றுக்பகாண்டைால்  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார்; வ லும்  ா ா,  ிரத்வயக ாக எடுத்து வந்ை இனிப்புகள் 
 ற்றும் ஆறடகறள அவர்  ரிொக ஏற்றுக்பகாண்டார். இந்ைத் பைாடர் ில்  ா ா 
ைனது ‘ னம் நிறைந்ை ைிருப்ைி’றய பவளிப் டுத்ைி அற்புை ான  னநிறலயில் 
இருந்ைார்.  ஸ்த்,  ா ாவிற்கு வழங்கிய இனிப்புகளில் ெிலவற்றை அவர் உண்டு 
வைாழர்களுக்கும் வழங்கினார். 

இரவு எட்டு  ைியளவில் குல் ர்காவுக்குத் ைிரும் ி வந்து, ‘ஆலந்த்’ 
கிரா த்ைிற்குச் பென்ைனர்.  ா ா, அங்கு வாழ்ந்ை ஒரு  ஜ்ஜூப்ற த் பைாடர்பு 
பகாண்ட  ின்னர் அவர்கள் ‘நல்துர்க்’ கிரா த்றை வநாக்கிப்  யைம் பெய்து, 

அைிகாறல 2:00  ைிக்கு வந்து வெர்ந்ைனர்.  ா ா ஓய்பவடுக்க விரும் ியைால், 

அவர்கள் ஒரு சுங்க  ாளிறகயில் நிறுத்ைி, அங்கு அவர் இரண்டறர  ைி வநரம் 
தூங்கினார். 

 ா ாவும் வைாழர்களும் அைிகாறல 4:30  ைிக்கு நல்துர்க்கிலிருந்து 
புைப் ட்டு,  ிற் கல் பூனாறவ வந்ைறடந்ைனர். வஷாலாபூரிலிருந்து பூனாவுக்குச் 
பெல்லும் வழியில்,  ா ா வ லும் ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்; இந்ைப் 
 யைத்ைின் வ ாது வ ற்பகாண்ட  ஸ்த் பைாடர்புகளின் ப ாத்ை எண்ைிக்றக 
38ஆக உயர்ந்ைது.  ப் ா பஜஸவாலா பூனா ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ா  ற்றும் 
வைாழர்களுக்கு ெிற்றுண்டி வழங்கினார்; உடனடியாக,  ா ா, ெைாஷிவ்  ாட்டீறலப் 
 ார்க்கச் பென்று, 33  ைி வநர பைாடர்  யைத்ைிற்குப்  ின்னர், 20ஆம் நாள் 
 ைியம்  ஹா வலஷ்வருக்கு ைிரும் ி வந்ைார். ஐந்து நாட்களில் வ ற்பகாண்ட 
சூைாவளி சுற்றுப் யைத்ைில் ப ாத்ைம் 1,400 ற ல்கள் கடந்ைைாக 
 ைிப் ிடப் ட்டது. ஆைி ெீனியர்  றுநாள் அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 ஸ்துகள் வாழும் கிரா ங்கள்  ற்றும் நகரங்களில்,  ா ா, அவ்வப்வ ாது 
ஆைி ெீனியரிடம் காறர ெில நி ிடங்களுக்காக நிறுத்ைக் கூறும் வவறளயில், 

அவர்கறள அணுகும் ஏறழ ஆண், ப ண்,  ற்றும் குழந்றைகளுக்கு ரூ ாய் 
நாையங்கறளக் பகாடுத்ைார்.  ஹா வலஷ்வரில் வந்து இைங்கிய அவர், காறர 
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நிறுத்ைிய வவறளயில், ொறலவயாரம் இருந்ை இரண்டு ஆைரவற்ை 
ப ண் ைிகளுக்கு ரூ 60 வழங்கினார். 

 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து றஹைரா ாத் பென்று  ீண்டும் ைிரும் ி வந்ை 
கார்  யைம் ‘ெிகவும் திருப்திகரொக’ இருந்ைைாக,  யைத்ைின் வ ாது  ா ா 
அடிக்கடி பைரிவித்ைார். புது வாழ்வின் பைாடக்கத்ைிலிருந்து,  ா ா, இந்ைப் 
 யைத்றைப் வ ால  கிழ்ச்ெியாகவும் இன்புைத்ைக்க விைத்ைிலும் 
இருந்ைைில்றல. அவர் கூைியைற்கிைங்க, புது வாழ்வில் ‘ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியான 
டநரம்’, ஏபனனில் அவரது  ஸ்த் பைாடர்புகள் பவற்ைிகர ாகவும் எளிைாகவும் 
பெய்ய முடிந்ைது.  

ைிரும் ி வந்ை  ிைகு,  ா ா வ லும்  ஸ்த்  ைிக்கான ைிட்டங்கறள 
வகுத்து, ற தூல் புைிய  ஸ்துகறளத் வைடி கண்டுபகாள்ள முன்கூட்டிவய 
மும்ற க்கு அனுப் ப் ட்டார். ற தூல் புைப் ட்டுச் பென்ை ஐந்து நாட்களுக்குப் 
 ின்னர், 1951, ஜனவரி 29 ைிங்கட்கிழற  காறல  ா ா, எரச், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயாருடன்  ஹா வலஷ்வரிலிருந்து புைப் ட்டார். வழியில், 

 ஹா வலஷ்வருக்கும் பூனாவிற்கும் இறடவய,  ா ா காறர நிறுத்ைி, ‘ஷிவாபூர்’ 
கிரா த்ைில் ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ஏற்கனவவ ைிட்ட ிட்டப் டி பூனாவில்,  ா ா ெில  றழய வாழ்க்றக 
ெீடர்கறள வரவறழத்ைார். கராச்ெிறயச் வெர்ந்ை  லீா ாயும் அவரது  கள் 
ஸில்லாவும்  ா ா  ீது ஆழ்ந்ை அன்பு பகாண்டிருந்ைனர். 1947 வறர, ைாயும் 
 களும் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்து, அைன்  ின்னர் இருவரும் கராச்ெிக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்று, லாகூரில் குடிவயைினர். புது வாழ்வில் நுறழவைற்கு முன்பு, 

 லீா ாயின்  ரா ரிப்புக்காக  ா ா, ஒதுக்கி றவத்ைிருந்ை 2,000 ரூ ாறய அவர் 
ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல. அன் ின் நி ித்ைம்  லீா ாய்  ைத்றை  றுத்ைைால், 

 ா ா இந்ைத் பைாறகறய அன் ின் ப யரில் ைனது  றழய வாழ்க்றகயின் 
ைகுைியுள்ள ஏழு ந ர்களுக்கு "மதாண்டு மொந்த வடீ்டிலிருந்து மதா ங்கட்டும்" 
என்று குைிப் ிட்டு அந்ைப்  ைத்றை விநிவயாகிக்க முடிவு பெய்ைார். 

ப ஹரா ாத்றைச் வெர்ந்ை ெிது, அஹ துநகரிலிருந்து  கீரத்  ற்றும் 
அரங்காவ்ம் கிரா த்ைில் வாழும்  ாவ் ெீ ா, ெங்கர், ொபு, ைல்யா,  மீ் ாய் ஆகிவயார் 
பூனாவுக்கு அறழக்கப் ட்டனர். அவர்கள் துவ   ங்களாவுக்கு அருகில் (1949இல் 
 ா ா ைங்கியிருந்ை இடம்) அராயவனஷ்வர் வகாவில் அருவக ஓரிடத்ைில் 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைனர். ஆைி ெீனியர் அவர்கறள அறழத்து வர,  ாைிரியும் 
வா னும் உடன் பென்ைனர்.  மீ் ாய், ைல்யா இருவரும் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைைால்,  ா ா, ெிதுறவ ஒரு ‘ ைிலி’யாகப்  யன் டுத்ைி, 
அவரது கால்கறளக் கழுவி, ைறல வைங்கி  ா ா அவரிடம் ைல்யாவுக்கு ரூ 400, 

 மீ் ாய்க்கு ரூ 300, முஹ து  ஸ்த்துக்கு 300 ரூ ாயும் வழங்கினார். 
  ா ா ஒவ்பவாருவரின் கால்கறளயும் கழுவி வைங்கிவிட்டு,  கீரைிடம் 
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ரூ 500, ொபுவிடம் ரூ 200,  ாவ் ெீ ாவிடம் ரூ 100  ற்றும் ெங்கரிடம் 200 ரூ ாயும் 
பகாடுத்ைார். 

இது  லீா ாய்க்காக முைலில் ைனியாக றவக்கப் ட்ட ரூ 2,000லிருந்து 
வழங்கியது. அைற்குப்  ிைகு வா ன் அவர்கறள ஆைியின் காரில் 
அஹ துநகருக்குத் ைிரும்  அறழத்துச் பென்ைார். 

 ப் ா பஜஸவாலா  ிந்த்ரா ஹவுஸிலிருந்து உைறவக் பகாண்டு 
வந்ைிருந்ைார்,  ா ாறவ ஏழு ற ல் பைாறலவில் ெில  ரங்களின் கீழ் நிழலான 
இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, அங்கு அவரும் இைர அறனவரும்  ைிய 
உைறவ உண்டு  கிழ்ந்ைனர். 

 ா ா, ப ண்டு, எரச், குஸ்ைாஜி,  ாைிரி, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன் 
மும்ற க்குச் பென்று, அவர்கள் ஆஷியானாவிற்கு வந்ைதும், ராம்ஜூ, ஸவராஷ், 

ஸவக் பகாத்வால்,  ற்றும்  ா ாவின் ெவகாைரர்கள் ஆைி ஜூனியர், ஜால் ாய் 
ஆகிவயார் மும்ற யில்  ா ாவின்  ைியில் கலந்துபகாள்ள ஆயத்ை ாயினர். 
ற தூல், ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, முன்கூட்டிவய அங்குச் பென்று ஒரு 
வஹாட்டலில் ைங்கியிருந்ைார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா, ராம்ஜூவிடம் கூைினார்: "கஹதராபாத்தில் நான் 
டெற்மகாண்  பணி, ெிகவும் மவற்ைிகரொகவும் முற்ைிலும் 
திருப்திகரொகவும் நிகைவக ந்தது. அந்தப் பணிக்கும், மும்கபயில் நான் 
மெய்ய டவண்டிய ெஸ்த் பணிக்கும் 100 ெதவதீம் மதா ர்பு உள்ளது. 
விகரவில் நான் 100 நாள் ஏகாந்தவாெத்தில் நுகழய திட் ெிட்டுள்டளன். 

"கஹதராபாத்தில் மெய்தகதப் டபாலடவ மும்கப ெஸ்த் பணியும் 
ெிைப்பாக ந ந்தால், 100 நாள் ஏகாந்தவாெத்தில் நான் அக ய விரும்பும் 
மவற்ைிகய, எந்த ெக்தியாலும் தடுக்க முடியாது. அகவ அகனத்தும் 
நிகைடவைினால், எல்லா பிரச்ெிகனகளுக்கும் ஒரு முடிவுகிக க்கும் என்று 
நிகனக்கிடைன்." 

ஆஷியானாவில்,  ா ா, இரண்டு ஏறழ  ார்ெி குடும் ங்களின் 
 ாைங்கறளக் கழுவி ைறல வைங்கி, ஒவ்பவாரு குடும் த்ைிற்கும் ரூ 361 
வழங்கினார். 

மும்ற யில்  ா ா ைங்கியிருந்ை ஒரு வார காலத்ைில், நரி ன், ப ஹர்ஜி 
இருவரும் அவருடன் இறைந்து  ஸ்த்  ைியில் ஈடு ட அனு ைிக்கப் ட்டனர். 
 ா ா, மும்ற யில் 55  ஸ்துகறள பைாடர்பு பகாண்டார். ப ாத்ைத்ைில் முன்பு 
பைாடர்பு பகாண்ட  ல  ஸ்துகளும்,  ல புைிய  ஸ்துகளும் அடங்குவர்.  ா ா 
ெில ‘முக்கிய ான  ஸ்துகறள’, அவர்கள் வரவவற்கும், இனிற யான 
 னநிறலயில் இருப் றைக் கண்டால்  ட்டுவ   று டியும் பைாடர்புபகாண்டார். 
ெில ெ யங்களில்,  ா ா,  ஸ்ைின்  ாைங்களில் ஒவர ஒரு முறையும்,  ிை 
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ெ யங்களில், அவர் ைிரும் த் ைிரும் த் ைறல வைங்கவும் பெய்ைவ ாது 
 ஸ்துகளுக்கு ெிைிது  ைத்றையும் பகாடுத்ைார். 

 ைத்றைப்  ரிொக வழங்குவது என் து  ஸ்துகளுடனான பைாடர் ின் 
அறடயாள ாக இருந்ைது, வ லும் ஒரு  ஸ்த் ரூ ாய் நாையங்கறள 
ஏற்றுக்பகாண்டு ெில ஆெீர்வாைங்கறள வழங்கும்வ ாது, பைாடர்பு 
நிறைவறடந்ைது அல்லது முடிந்ைது என்று புரிந்து பகாள்ளப் ட்டது.  ா ாவின் 
மும்ற ப்  ைியில் ஒரு முக்கிய ான  ஸ்துடன் வ ற்பகாண்ட பைாடர் ில் 
அொைாரை ான ெம் வம் ஒன்று நிகழ்ந்ைது.  ா ா இந்ை  ஸ்துடன் 40 முறை 
 ஸ்ைின்  ாைங்களில் ைறல றவத்து, ஈஸ்வர ைியானத்ைில் இறைந்ைார்! 
ஒவ்பவாரு முறையும்  ா ா அவரது ைறலறய உயர்த்தும் வ ாது ஒரு பவள்ளி 
ரூ ாய் நாையத்றை  ஸ்ைிடம் பகாடுத்ைார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா வைாழர்களுக்கு இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
"ெஸ்துகள் தம்கெயும் உலககயும் மபாறுத்தவகர உணர்வற்ை நிகலயில் 
இருப்பவர்களாக நான் உணர்கிடைன். அவர்கள் உலகின் சுகம், துக்கம் 
அகனத்திலும் முற்ைிலும் பற்ைற்ைவர்களாக, அலட்ெியொக இருக்கிைார்கள். 
அவர்கள் க வுளில், க வுடளாடு, க வுளுக்காக வாழ்கிைார்கள். அவர்கள் 
தட்பமவப்ப நிகல, டபாதிய உணவு, தூக்கெின்கெ ஆகியவற்ைால் 
பாதிக்கப்படுவதில்கல. வாழ்க்ககயின் அடிப்பக  டதகவககள 
அக யப்மபைாெல் இழந்தாலும் ஆடராக்கியொக இருக்கிைார்கள்." 

 ா ா ைனது அைிக்றகயின் பைாடக்கத்ைில் ‘நான் உணர்கிடைன்’ என்ை 
வார்த்றைகறளப்  யன் டுத்ைியது குைிப் ிடத்ைக்கது. புது வாழ்வில், ‘நான் 
உங்களுக்குச் மொல்கிடைன்…” என்று உச்ெரிப் ைன் மூலம்  ா ா ைன்றன 
உறுைிப் டுத்ைிக் பகாள்ள  ாட்டார் அல்லது ‘இதுவும் அதுவும் அப்படித்தான்’ 
என்று கூைி ஒரு குைிப் ிட்ட சூழ்நிறலறயப்  ற்ைிய ைனது அைிறவ 
பவளிப் டுத்ை  ாட்டார். அைற்கு  ைிலாக, அவர் எழுத்துப் லறகயில் ‘நான் 
உணர்கிடைன்…’ அல்லது ‘இது உண்கெ என்று நான் நிகனக்கிடைன்’ என்று 
எடுத்துறரக்கிைார்.  ா ா ெில  ாத்ைிரங்களில் நடிப் ைற்கு ைன்னால் இயன்ைறைச் 
பெய்வது  ட்டு ல்லா ல், ஒரு ொைாரை  னிைறனப் வ ாலவவ உைர்ந்ைார், 

ஏபனனில் அவர் இப்வ ாது புது வாழ்வில் இருப் ைாக  ீண்டும்  ீண்டும் 
எடுத்துறரத்ைார். 

1951,  ிப்ரவரி 4 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா முரண் டும் விைத்ைில் 
ராம்ஜூவிடம் குைிப் ிட்டார், "என் பகழய வாழ்க்ககயில் இயல்பாக நான் 
உணரும் அகனத்கதயும் என் புது வாழ்வில் மவற்ைி ொக உணருவது 
இயல்பானது." 

மும்ற யின் புைநகர்ப்  குைியான  ாஹி ில், ஒரு ஜலாலி  ஸ்த் 
ராம்ஜூறவ ஒரு ெிைிய அரிவாள் மூலம் இரண்டு முறை ைாக்கினார். இடது 
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கண்ணுக்கு வ ல் ரத்ைம் கெிந்ைைால், காயம் அறடந்ை ராம்ஜூவுக்கு 
 ருத்துவ றனயில் ெிகிச்றெ அளித்து, றையல்கட்டுப் வ ாடவவண்டியைாயிற்று.  

 ா ா, அவர் ைிட்ட ிட்டைற்கு இைங்க, ைனது  ஸ்த் பைாடர்புகள்  ற்றும் 
‘100 ெைவிகிைம்’  ைிகறள முடித்துவிட்டு, 5ஆம் வைைி எரச், ப ண்டு, ற தூல், 

குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன்  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
றஹைரா ாத், மும்ற  இரண்டு இடங்களிலும் அவர் பைாடர்பு பகாண்ட 
ப ாத்ைம் 93  ஸ்துகறளப்  ற்ைி  ா ா கூைினார்: "ெஸ்துகளில் ஐந்தில் ஒரு 
பாகம் ெிகவும் உயர்ந்த திைன் பக த்தவர்கள்; ஐந்தில் இரண்டு பங்கு உயர் 
திைனு னும், ஐந்தில் இரண்டு பங்கு இகை கபத்தியொகவும் இருந்தனர்." 

ராம்ஜூ,  ாைிரி, ஆைி மூவரும் அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 
ப ஹராஸாத்  ரா ரிப் ாளரான  ாவைா, ெில அவெர ான ைனிப் ட்ட 
விஷயங்களுக்காக அங்கிருந்து பெல்ல வவண்டியிருந்ைைால், 1951,  ார்ச் 
 ாைத்ைில்  ாைிரி ப ஹராஸாத் பொத்றை கவனிக்க அங்கு இடம் ப யர்ந்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில்  ினூ காரஸ் மும்ற க்கு வருறக ைந்ைவ ாது, ஜனவரி 
30  ாறல 7:00  ைிக்கு ஆஷியானாவில்  ா ாறவ ெிைிது வநரம் ெந்ைிக்க 
அனு ைிக்கப் ட்டார். அன்று. அவர்  ிப்ரவரி 3ஆம் வைைி ைிரும் ி வந்து, ‘ப றரன் 
றலன்ஸ்’ ரயில் நிறலயம் அருகில் நடந்ை ‘கிவரட் ராயல் ெர்க்கஸில்’  ா ா 
 ற்றும்  ண்டலியுடன் கலந்து பகாள்ள அனு ைிக்கப் ட்டார். அறனவரும் 
ஆஷியானாவிலிருந்து  ாறல 6:00  ைிக்கு இரண்டு கார்களில் புைப் ட்டனர், 

 ா ா இரண்டறர  ைி வநர நிகழ்ச்ெிறய முழுவதும்  ார்த்ைார். (உயரத்ைில் கம் ி 
 ீது வ ாட்டார் றெக்கிள் ஓட்டும்  யிர் ெிலிர்ப்பூட்டும் பெயல் அறனவறரயும் 
கவர்ந்ைது.) 

 ா ா  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும், ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான 
அவெர ஏற் ாடுகள் ஆரம்  ாயின.  ாைிரி, ஆகா கான்  ங்களாவின் வளாகத்ைில் 
ஒரு றவக்வகால் குடிறெறய கட்டியிருந்ைார். அது  ா ாவிற்கு வெைியான 
நுறழவாயிலுடன், மூங்கிற்  ாய்களால் அறனத்து  க்கங்களிலும் 
மூடப் ட்டிருந்ைது. 

அந்ை ஆண்டு  ா ாவின் அப ரிக்கப்  யைத்ைில் இருந்ை ெில 
ெிர ங்கறளப்  ற்ைி எலிஸப த்ைிட ிருந்து  ா ாவுக்கு ஒரு பைாறலத்ைந்ைி 
வந்ைது. எனவவ,  ா ா இந்ை வநரத்ைில் அப ரிக்கா பெல்லும் எண்ைத்றைக் 
றகவிட்டு, அைற்கு  ைிலாக ஜூன்  ாைத்ைில் ைறலற யகத்றை றஹைரா ாத் 
நகருக்கு  ாற்ை முடிவு பெய்ைார். இந்ைக் கீழ்வரும் பைாறலத்ைந்ைி 
எலிஸப த்துக்கு அனுப் ப் ட்டது: "பாபாவின் திட் ங்கள் இப்டபாது 
ொைிவிட் ன. 1951, ெூகல ொதம் இந்தியாவிலிருந்து டெற்கத்திய 
நாடுகளுக்குச் மெல்வதற்கு பதிலாக, 1952 பிப்ரவரி ொதத்தில் அவர் 
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புைப்படுவார். கவகலப்ப  டவண் ாம், பாபா ஒரு வரு ம் வந்து தங்க 
விரும்புகிைார் என்பகத உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள்." 

இைற்கிறடயில்,  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் நுறழவைற்கு முன்பு,  ா ாறவ 
நறகச்சுறவகள்  ற்றும் கவிறைகளால்  கிழ்விக்கும் வநாக்கத்ைிற்காக, டாக்டர் 
கனி ஒரு வார காலத்ைிற்கு  ஹா வலஷ்வருக்கு அறழக்கப் ட்டார். டாக்டர் 
கனிக்கு கவிறை வடிவில் இந்ை அறழப்பு விடுக்கப் ட்டது: 

நீங்கள் நன்ைாக இருந்தால் 

நீங்கள் மபரிதாக உணர்ந்தால் 

உங்கள் ெனநிகலகய இழக்காெல் இருப்பதானால் 

அல்லது டொகொக இருப்பதாக ெட்டும் மொல்லாதரீ்கள் 

டெவகர்கள் அல்லது ஆொனி ெிருந்து 

எந்தவிதொன மபாருள் இழப்பும் இல்கல 

பகழய வாழ்க்கககயப் பற்ைி டபெவில்கல 

அல்லது குழந்கதகள், ெகனவி குைித்த டபச்சுெில்கல 

ஆனால், நககச்சுகவ ெற்றும் கவிகதயின் ககலெிகு நயத்து ன் 

என்கன இங்டக இருக்கச் மெய்யுங்கள் ெகிழ்ச்ெியு ன் 

வந்து மெல்ல இருவழிக் கட் ணமும் மெலுத்தப்படும் 

உங்கள் கவகலகயத் தவிர அகனத்தும் டகட்கப்படும் 

எனடவ எட்டு நாளுக்காக நீங்கள் வரடவண்டும்  

இவ்வாறு மெஹர் பாபா உங்ககள வரவகழக்கிைார். 

மபாருள் ஆதாயம் டகட்பதன் மூலம்  

எனக்கு வலி, டவதகனகயக் மகாடுக்காதீர்கள் 

ஆன்ெீக நன்கெ பற்ைி டபசுங்கள் 

நீங்கள் ொட்டுச்ொணமும் ெலமும் அக யப்மபறுவரீ்கள் 

புது வாழ்வில் மபாறுப்பு எதுவும் இல்கல 

மவகுெதிக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்கல 

1951, ஜனவரியில், டாக்டர் கனி இந்ை நறகச்சுறவயான  ைிறல 
 ா ாவுக்கு அனுப் ினார்: 

உங்கள் காைல் கடிைம் கிறடக்கப்ப ற்வைன். 
நான்  ிக  ிக நன்ைாக உைர்கிவைன். 
இந்ைிய நாடு என்ன இப்வ ாது வைண்டு வ ாகிைைா? 

எனக்குத் பைரியாது, எப்வ ாைாவது ஈர ாக இருந்ைைா? 
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ஆயிர ாயிரம் எண்ைங்கள், வவறு என்னைான்  னைில் எழுந்ைது, 

இது ஏைக்குறைய எனக்கு, புைக்கைிப்பு வ ாலத் வைான்ைியது; 

 ன்னிரண்டு  ாைங்கள் கண்ைிற ப்பும் இல்றல,   

     ற க்குப் ியும் இல்றல, 

என்னால் ெிகரங்களின் பவற்ைிறய அறடயவும் முடியவில்றல. 

வ லும் ‘ஜால்’ என்ைாவல வைைிகளுடன் ஒரு குைிப்பு, 

‘காவடக்கர்’ மூழ்கியிருப் வைா அளவற்ை அன்பு, 

‘ ப் ா’வுடன் பவளித்வைாற்ைத்ைில் வயிற்ைின் வகீ்கம் 

 ற்றும் ‘ராம்ஜூ’ அர்த்ைத்துடன் ெிறுற  கலந்ை ப ரு ிைம் 

இந்ை சூழ்நிறல, நான்  ிகவும் உறுைியாக இருந்வைன் 

 ிக நீண்ட வநரம் ைாங்க முடியாது என நிறனத்வைன்; 

குைப் டுத்துவைற்கான நறடமுறை வழிைான் பைரியவில்றல 

எனது நிறலப் ாட்றட என்னால் புைக்கைிக்கவும் முடியவில்றல. 

உங்கள் கட்டறளகள் அறனத்றையும் ஏற்றுக்பகாள்கிவைன் 

வைைிகளும் கைக்குகளும் வருப ன நம்புகிவைன்; 

 னைில் ற த்ைியக்காரத்ைனம் இல்றல - பகாறலபவைிைான் உள்ளது 

கரிெனத்றையும் இடிமுழக்கத்றையும் ப ாருட்டாக பகாள்ளாைது, 

என்னில் ைவறுகள் எதுவும் இல்றல என்று நம்புகிவைன் 

நான் என்பைன்றும் உங்களுறடயவனாக இருக்கிவைன், 

ஏ.ஜி.முன்ஸிஃப் 

 ா ாவின்  ைில்: 
உங்கள் கடிதத்கத கவனொகப் பார்த்த பிைகு, 

ப கு ெவாரி டபாவது டபால் உணர்கிடைன். 
எனது கட் களகளில் ஏடதனும் ஒன்கை ெீைினால், 

உங்கள் உ கல கங்ககயில் ெிதக்க விடுடவன். 

 ிப்ரவரி 8ஆம் நாள் கனி  ஹா வலஷ்வருக்கு அறழக்கப் ட்டாலும் 
உடல்நலக் குறைவால் வரமுடியாை நிறல. அப்வ ாது அவர் குை றடந்ைால், 

மூன்று நாட்களுக்காக, எைிர்வரும் 12ஆம் வைைி வரு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
 ா ா அவருக்கு எழுைினார்: 

ெரி ெகடன, உற்ொகத்து ன் இருங்கள். 
பணத்கதக் குகைவாக நிகனத்து 

(கண்)ெணிகய அதிகொக நிகனவுூடருங்கள். 
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 ஹா வலஷ்வரில் ைனது ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு, 

 ா ா கூைினார்: "எனது புது வாழ்வு உறுதிமொழி ெற்றும் நான் விரும்பும் 
இறுதி முடிவு ன் இகணக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஏகாந்தவாெம் தனித்தன்கெ 
வாய்ந்ததாக இருக்கும். இது பகழய வாழ்க்கக முழுநிகை 
ஏகாந்தவாெத்கதப் டபாலல்லாெல், இக ப்பட் தாக இருக்கும், நான் நாள் 
முழுவதும் ஒரு ெிைிய அகைக்குள் ெட்டும் அக ப ொட்ட ன்." 

 ின்னர் அவர் கூைினார்: "நான் புது வாழ்வில் முழு மவற்ைிகயக் 
காண்டபன், அல்லது முயற்ெியில் உயிகரத் துைந்துவிடுடவன்." 

1951,  ிப்ரவரி 12ஆம் வைைி ைிங்கட்கிழற ,  ா ா ைனது வெவக 
வைாழர்களுடன் ஒரு ெந்ைிப்ற  நடத்ைினார். பஸாராஸ்ட்ரியன் 
நாட்காட்டியின் டி, அன்று  ா ாவின் 57வது  ிைந்ைநாள், ஆனால்  ா ா எந்ை 
விை ான பகாண்டாட்டத்றையும் அனு ைிக்கவில்றல. அந்ைக் கூட்டத்ைில்,  ா ா 
ைனது 100 நாள் ஏகாந்ைவாெத்ைில் ைானும் ெக வைாழர்களும் இறைந்து 
வ ற்பகாள்ள வவண்டிய  ின்வரும் முடிவுகறளக் குைிப் ிட்டார்: 

1951, ெூன் 10ஆம் நாள் வகர அகனத்து ஆண் டதாழர்களும் 
பாபாவின் டெவகர்களாக அவரு ன் மதா ர்ந்து இருக்க டவண்டும். 

1951,  ிப்ரவரி 12ஆம் நாள் முைல், வெவகர்கள் அறனவரும் புது வாழ்வின் 
அறனத்து நி ந்ைறனகளின்  ிறைப்புகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப் டுகிைார்கள், 

அவர்கள்  ின்வரும் நிறலயான உத்ைரவுகளுக்குக் கீழ்ப் டிய வவண்டும்: 
1) காெச் மெயல்களில் ஈடுப க் ூட ாது. 
2)  ா ாவுக்கு  ரியாறை வழங்கும் வறகயில் சூழ்நிறலகறள 

உருவாக்கக்கூடாது. 
3) பாபாவின் பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்களு ன் எந்தவிதொன மதா ர்பும் 

அல்லது கடிதப் பரிொற்ைமும் மெய்யக்ூட ாது. 
4) ைங்களுக்குள் ஆறடகறள  ாற்ைிக் பகாள்ளக் கூடாது. 
5) யாரி ெிருந்தும் பணம் அல்லது உணகவப் மபைக்ூட ாது, ஆனால் 

யாரி ெிருந்தும் டதநீர், ெிகமரட் அல்லது பான் டபான்ைவற்கை 
ஏற்றுக்மகாள்ளலாம். 

6)  ா ா, எவருக்வகனும் ஏவைனும் வாக்குறுைி அளிக்கும்வ ாதும், யாறரப் 
 ற்ைி ைவைாகப் வ ெினாலும், ைவைான நடவடிக்றக எடுத்ைாலும், 

ைற்ப ருற யுடன் எறையும் பவளிப் டுத்தும்வ ாதும், ைிடீர் உற்ொகம் 
அறடயும்வ ாதும் அல்லது ைம் வெவகர்கறள ெந்வைகப் டும்வ ாதும் 
அவறர நிறனவு டுத்ை வவண்டும். 

7) தினெரி உத்தரவுககள 100 ெதவதீம் கக பிடிக்க டவண்டும். 
8)  ா ாறவத் ைிருப்ைியறடயச் பெய்யும் விைத்ைில் பெயல் ட ைங்களால் 

இயன்ை அளவு முயற்ெி பெய்ய வவண்டும். 
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காலம் எடுத்துறரத்ை டி, "புது வாழ்வில்,  ா ா ஒரு  க்ைனாக அல்லது 
இறைவறனத் வைடு வராகத் ைனது  ாத்ைிரத்ைில்  ங்கு வகிக்கும் அவை 
வநரத்ைில், ஓர் ஆன் ீக குருநாைராகவும் இருந்ைார். இறைவறனத் வைடும் 
 ாத்ைிரத்ைில்,  னிை  லவனீங்களும் குறை ாடுகளும் பைளிவாகத் பைரிந்ைன, 

வ லும் ஒரு குருநாைரின்  ாத்ைிரத்ைில், ைனது வெவகர்கள் முழுற யாகக் 
கீழ்ப் டியும் டி கட்டறளகறளப்  ிைப் ிக்கும் அைிகாரத் வைாரறையும் 
பவளிப் ட்டது." 

அன்றைய ைினம்  ா ா வெவக வைாழர்கறளத் ைாழ்ற யுடன் 
வைங்கியறை,  ாைிரி புறகப் டம் எடுத்ைார்.  ாைிரி இரண்டு நாட்களுக்காக 
அஹ துநகர் ைிரும் ினார். 

1951,  ிப்ரவரி 13 பெவ்வாய் அன்று,  ாவ்லா என்ை  ாடகர்  ா ாவுக்கு 
முன் ாக கவாலி  ாடல்கறளப்  ாடினார். அன்றைய நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா 
ைனது வெவக வைாழர்களிடம் கூைினார், "நான் 40 நாட்களுக்கு ெிகவும் 
கடினொன பணிகளில் ஈடுப  விரும்புகிடைன். ொர்ச் 7ஆம் நாள் முதல், 

சூழ்நிகலகளின்படி, நான் முழு இருளில் அல்லது முழு மவளிச்ெத்தில் 
டவகல மெய்யலாம், அதற்காக இரண்டு மபட்டராொக்ஸ் விளக்குகள் 
வாங்கப்பட்டுள்ளன.” 

இவ்வாறு விளக்கிய வவறளயில்,  ா ாவின் ப யறரத் ைிரும் த் ைிரும்  
உச்ெரித்துக் பகாண்டிருந்ை றகக்வகா ாத்ைிடம்,  ா ா, "ெீண்டும் ெீண்டும் 
நாெத்கத உச்ெரிக்கவா அல்லது நான் மொல்வகதக் டகட்பதற்காகவா நான் 
உங்ககள இங்கு அகழத்டதன்? டெவகர்கள் தங்கள் விருப்பு மவறுப்புகளக் 
ககவி  டவண்டும். அவர்கள் ெட்டுடெ உண்கெயான டெவகர்களாக இருக்க 
முடியும்!” 

அன்று  ாறல 7:30  ைிக்கு,  ா ா ைனது 100 நாள் ஏகாந்ைவாெத்றைத் 
பைாடங்க குடிலுக்குள் நுறழந்ைவ ாது,  ின்வரும்  ிரார்த்ைறன வழங்கப் ட்டது: 

உயர்விலும் உயர்வான க வுடள! பாபாவிற்கு வழிகாட்டுதகல 
வழங்குங்கள், உங்கள் அன்பினால் அவரது இதயத்கத உயர்த்துங்கள், 

என்மைன்றும் உண்கெப்மபாருளான ஓ கிைிஸ்து! அவர் இறுதிவகர முழு 
நம்பிக்ககயு ன் புது வாழ்கவ வாழட்டும்! 

பாபாவின் இந்த 100 நாள் ஏகாந்தவாெ பணி, முழு திருப்தியு ன் 
நிகழட்டும், டெலும் அவரது இதயத்தின் விருப்பங்ககளக் க ந்து வந்து புது 
வாழ்வின் டநாக்கம் நிகைடவைட்டும். 

இந்த ஏகாந்தவாெத்தில் அவரது உ ல் ஆடராக்கியொகவும் 
தி காத்திரொகவும் இருக்க டவண்டும், டெலும் அவருக்கு ஏற்படும் 
துன்பங்ககளத் தாங்கும் வலிகெகய அவருக்கு வழங்குங்கள்! 
 இரக்கமுள்ள இகைவடன! பாபாவின் இந்த ஆகெகள் உெது 
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குொரனாகிய இடயசுகிைிஸ்துவின் அருளால் முழுகெயாக நிகைடவை 
அருள்வாயாக! 

அடுத்ை நாள், 1951,  ிப்ரவரி 14 அன்று  ா ா கூைினார், "இந்த 
ஏகாந்தவாெத்தின் தவீிர தன்கெயால், 1945ஆம் ஆண்டில் 
ெத்தியப்பிரடதெத்தில் அங்கிரஸ் ரிஷி ெகலயில் என்கன டலொகத் 
தாக்கியது டபால, மூகளயில் இரத்தக் கெிவு வருவதற்கான வாய்ப்பு 
உள்ளது." 

 ா ா ைனது 100 நாள் ஏகாந்ைவாெத்றை இரண்டு கட்டங்களாகப் 
 ிரித்ைார். முதல் 40 நாட்கள் பின்வருொறு: 

 ிப்ரவரி 13 முைல் 28 வறர,  ா ா, அறை, குடில்  ற்றும் வளாகத்ைில் 
நாட்கறளக் கழித்ைார், காறல 11:00  ைி முைல்  ாறல 5:00  ைி வறர 
குடிலுக்குள் ைங்கினார். அந்ை இடம் கண்களுக்குத் பைன் டாை டி எல்லாப் 
 க்கங்களிலும் மூடப் ட்டிருந்ைது. எரச், ப ண்டு, ற தூல், நீலு, முரளி ஆகிவயார் 
கண்காைிப் ில் ஈடு ட்டனர்.  ிப்ரவரி 13 முைல், ஏழு நாட்கள்  ா ா, ைண்ைரீ் 
 ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார்; அைன்  ின்னர், அவர் ஒரு நாறளக்கு ஒரு 
முறை  ட்டும் உைவு உண்டு அறரகுறை உண்ைாவிரைம் வ ற்பகாண்டார். 

 ிப்ரவரி 15 முைல்  ார்ச் 5 வறர,  ா ா,  ஸ்த் அலி ஷாவுடன் ைினமும் 
அறர  ைி வநரம், 11:30 முைல்  ைியம் வறர  ைிபுரிந்ைார். 

 ார்ச் 1 முைல் 5 வறர ஏகாந்ைவாெத்ைின் ைீவிர ான கட்ட ாக  ா ா 
சுட்டிக்காட்டினார், ப ரும் ாலும் குடிறெயில் அைிகாறல 2:00  ைி வறர 
 ைிபுரிந்ைார். இந்ை ஐந்து நாட்களில்,  ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்ைின் ெில  ைி 
வநரங்கள் முழு இருளிலும், இைர வநரங்கள் ப ட்வரா ாக்ஸ் விளக்குகளின் 
 ிரகாெ ான ஒளியிலும் வவறல பெய்ைார். 

அவர் காறல 10:00  ைிக்கு எழுந்து, சுத்ைம் பெய்து, வைநீர் அருந்ைிவிட்டு, 

அலி ஷாவுடன் ைனது  ைிறயத் பைாடங்கினார்.  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் 
 ைியம் ப ண் வைாழர்கறள ெந்ைித்ைார். 

 ீண்டும்,  ார்ச் 6 முைல் 9 வறர,  ா ா குடிலில் அல்லது அறைக்குள் 
இருக்கும் வ ாபைல்லாம் ைண்ைரீ்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் வ ற்பகாண்டார். 

இந்ை ஏகாந்ைவாெ காலகட்டத்ைில், டாக்டர் டானுக்கு லண்டனிலிருந்து 
அவரது ைாயாரின் ைீவிர உடல்நிறல குைித்து பைாறலத்ைந்ைி ஒன்று வந்ைது. 
அவர் அறைப்  ற்ைி யாரிடமும் எதுவும் பொல்லா ல் அவரது வழக்க ான 
இைக்க ான வைாற்ைத்ைில் இருந்ைார். வவறு எவருக்கும் அது பைரியாது, 

பைரிந்ைிருந்ைால் கூட, யாரும்  ா ாவிடம் பொல்லப்வ ாவைில்றல. டானும் 
 ா ாவிடம் பைரிவிக்க விரும் வில்றல. ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா அவறர 
அறழத்து, உறரயாடலின் நடுவில், "வடீ்டிலிருந்து ஏடதனும் மெய்தி வந்ததா?" 

என்று வகட்டார். 
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டான் இங்கிலாந்ைில் அவரது குடும் த்ைிலிருந்து அஞ்ெல்கள் வந்ைாலும், 

புது வாழ்வின் நி ந்ைறனகளின் டி, அவர் அறைத் ைிைக்கவில்றல. ஆனால் இந்ை 
நிகழ்வில், அவருக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியது யார் என்று பைரியாைைால் 
அவர் அறைப்  டித்ைார். கவனக்குறைவாக  ா ாவின் கட்டறளறய 
 ீைிவிட்வடாவ  என்று கவறலப் ட்டார். 

ெில கைங்கள் அற ைியாக இருந்துவிட்டு,  ா ாவின் வகள்விக்கு 
 ைிலளித்ை டான், "ஆ ாம், வடீ்டிலிருந்து பெய்ைி வந்துள்ளது" என்ைார். ப ாய் 
பொல்ல முடியாைைால், ைன் ைவறை ஒப்புக் பகாண்டு, ைன் ைாறயப்  ற்ைி 
கூைினார். ஒரு ப ட்டிறய  ட்டும் எடுத்துக்பகாண்டு உடவன லண்டனுக்குப் 
புைப் டும் டி  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 1951  ார்ச் 5 அன்று, டான் மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்று, அங்கிருந்து இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு வி ானத்ைில் 
லண்டனுக்குச் பென்ைார். ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர் அவர் 
 ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

 ார்ச் 10 முைல் 12 வறர ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ா ாவின்  ைி 
ைீவிர றடந்ைது. அவர் ைிரவ உைவுகறள  ட்டுவ  உட்பகாண்டார், மூன்று  கல் 
 ற்றும் இரவுகறளயும் குடிலிவலா அல்லது அறையிவலா ைனியாகவவ 
கழித்ைார். 

 ைிவனாரு நாட்கள்,  ார்ச் 13 முைல் 24 வறர,  ா ா 24  ைி வநரத்ைிற்கு 
ஒருமுறை உைவு உண்டு, ைனது ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார். குடிலில் 
அவர் இரவில் ஒரு  ைி வநரம் முழுவது ாக ைனது வவறலயில், அறர  ைி 
வநரம் ப ாத்ை இருளிலும், அறர  ைி வநரம்  ிரகாெ ான பவளிச்ெத்ைிலும் 
மூழ்கியிருந்ைார். பாபாவின் ஏகாந்தவாெத்தின் டபாது, மகாரியப் டபார் 
தீவிரெக ந்தது ெட்டுெின்ைி அமெரிக்க, ஆெிய வரலாற்ைில் ெிகவும் 
கடுகெயான, மகாடூரொன ெண்க ககள உலகம் கண் து. 

 ஹா வலஷ்வரில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைவ ாது  ா ா  ிகவும் 
துன் ப் ட்டார். ஒரு நாள் அவர் ைிடீபரன, உைர்ச்ெி வவகத்துடன் குடிலிலிருந்து 
பவளிவய வந்ைார். அவர் முகத்ைின் நிைம்  ாைியது; அவர் மூச்சுத்ைிைைலால் 
 ிகவும்  ர ரப்புற்ை நிறலயில் இருந்ைார். "இன்று நான் ெிகவும் கடினொக 
உகழத்ததால், ஒரு கணம் மவளிடய வர டவண்டியிருந்தது; 

இல்கலமயன்ைால், நான் எனது உ கலத் துைந்திருக்கக் ூடடும்" என்று அவர் 
கூைினார். வைாழர்களுக்கு முந்றைய  ாைம் அவர் மூறள  ாைிக்கப் டலாம் 
என்று கூைியது நிறனவுக்கு வந்ைது. 

வ லும், அவர் மூல வநாய்  ற்றும்  ிளவால் ஏற் ட்ட வலி, வகீ்கத்ைில் 
 ிகவும் அவைியுற்ைவைாடு  லத்ைில் அைிக ரத்ைம் பவளிவயைியது.  ா ா ைனது 
வலி ிகுந்ை நிறலயிலும்  ைிக்கைக்கில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார், 

அவருறடய உடல் கஷ்டங்கறள அனு வித்ைாலும்,  ைி நின்ை ாடில்றல. 
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 ிர ஞ்ெத்ைிற்கான ைனது கடற  நிறைவவறுவறைத் ைடுக்க அவர் ைனது 
உடறல ஒருவ ாதும் அனு ைிக்கவில்றல. 

அவரது  னநிறலறய இலகுவாக்கும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா ைனது 
 ிரச்ெிறனகளுக்குச் ெிகிச்றெறயப்  ரிந்துறரக்க ஒரு குழுறவ நிய ித்ைார், 

அறை அவர் நறகச்சுறவயாக ‘மூல வநாய்க்குழு’ என்று அறழத்ைார். அைில் 
உறுப் ினர்களாக ெைாஷிவ்  ாட்டீல், விட்டல் வ ாக்வர, காவடக்கர், கனி, நரி ன், 

ப ஹர்ஜி ஆகிவயார் நிய ிக்கப் ட்டனர்.  ா ாவின் உடல்நிறல குைித்து 
ைினமும் ஆண் வைாழர்களுக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது, வ லும் ப ஹர்ஜியும், 
டாக்டர் கனியும் இைில் அைிக ஆர்வம் காட்டினர். அவர்களிடம் கருத்து 
வகட்டவ ாது, ெைாஷிவ், விட்டல் இருவரும் ஒரு குைிப் ிட்ட  ரத்ைின் 
 ட்றடறயப் ப ாடியாக்கி, ஒத்ைடம் பகாடுக்கு ாறு  ரிந்துறரத்ைனர். இது 
முயற்ெிக்கப் ட்ட  ிைகும்,  ா ாவின் துன் ம் குறைந்ை ாடில்றல.  

இறுைியாக,  ா ாவின் ெம் ைத்துடன், 1951,  ார்ச் 18 அன்று, ஆைி ெீனியர் 
மும்ற யிலிருந்து டாக்டர் ப ர்ச்ென்ட் என்ை  ருத்துவறர அறழத்து வந்ைார். 
டாக்டர் ப ர்ச்ென்ட்,  ா ாவால்  ிகவும் ஈர்க்கப் ட்டார்;  லக்குடலுக்கு அருகில் 
ஊெிகள்  ற்றும் ‘ைிசுக்கறள பவப் த்ைால் நிவர்த்ைி பெய்யும்’ (இது ஆைியின் கார் 
வ ட்டரியிலிருந்து  ின்ொரத்றைப்  யன் டுத்ைி பெய்யப் ட்டது) ஒரு குைிப் ிட்ட 
ெிகிச்றெறய  ரிந்துறரத்ைார். அவர் எந்ைக் கட்டைத்றையும் ஏற்க 
 றுத்துவிட்டைால்,  ிரொை ாக,  ா ா அவருக்கு ஒரு ரூ ாய் வழங்கி, 
அவருக ய டெகவ பாபாவின் அன்பளிப்கபப் டபால ‘விகலெதிக்க 
முடியாதது’ என்று அவருக்குத் பைரிவித்ைார். இருப் ினும், ெிகிச்றெ  ா ாவின் 
வலிறய பவகுவாகக் குறைக்கவில்றல. 

ப ஹர்வான் பஜஸவாலா  றுநாள் பூனாவிலிருந்து  ா ாவுக்கு, 
‘காற்றுத்ைறலயறை’றய அனுப் ி றவத்ைார். 

அவரது 40 நாள் ஏகாந்ைவாெத்ைின் முைல்  குைி முடிவறடந்ைதும், 1951, 

 ார்ச் 24 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா, ஏகாந்ைவாெ குடிலில் ஒரு  ைி வநரக் 
கூட்டத்ைிற்காக அறனவறரயும் அறழத்ைார். ஸவராஷ், ராம்ஜூ, ஆைி ஜூனியர், 

ஆைி ெீனியர், ப ஹர்ஜி, நரி ன்,  ற்றும் ‘உள்வாெி  ண்டலி’ எரச், ப ண்டு, 

விஷ்ணு வ ான்ை  லர் வரவறழக்கப் ட்டனர். கீறையின்  குைிகறள 
ப ாழியு ாறு எரச்ெிடம் கூைி உறரறயத் பைாடங்கினார். அப்வ ாது அவர் 
கூைியைாவது: 

நான் ஏற்றுக்மகாண்  புது வாழ்கவ, உண்கெயாகவும் 
டநர்கெயாகவும் ெிந்தித்து, உணர்ந்து, மெயல்படுத்த முயற்ெிக்கிடைன். எனது 
புது வாழ்கவப் மபாறுத்தவகர, நான் டநர்கெயாக இருக்க டவண்டும் 
என்பதால், டெவக டதாழர்கள், ‘ஏற்பாடு குழு’, பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்கள், 

பக்தர்கள் ெற்றும் என்னு ன் டநரடியாகவும் ெகைமுகொகவும் மதா ர்பில் 
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இருக்கும் அகனவரி மும் - மதா ர்பில்லாதவர்களி ம் ூட  நான் முற்ைிலும் 
அலட்ெியொக இருக்கிடைன் - அகதப் பற்ைி ெிந்தித்து உணர்ந்து 
மகாள்ளுங்கள். அவர்கள் அல்லது பிைர் எவரும் அகதச் ெரியாகப் புரிந்து 
மகாண் ார்களா, இல்கலயா என்பது பற்ைி எனக்குக் கவகலயில்கல. 

1951, பிப்ரவரி 13ஆம் நாள் மதா ங்கிய 100 நாள் ஏகாந்தவாெத்தில் 
முக்கிய பணி, முதல் 40 நாட்களில் முடிக்கப்பட் து; அது, முடிகவத் 
தீர்ொனிக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ெட்டுெின்ைி ெிகவும் 
இன்ைியகெயாதது. க வுளின் உதவி இல்லாெல், எனது வழக்கொன ொறும் 
குணத்கதயும், இந்தக் காலகட் த்தில் நான் அனுபவித்த உ ல் ெற்றும் ென 
உகளச்ெகலயும் எண்ணிப் பார்க்ககயில், இந்த டொதகனகய என்னால் 
மவற்ைிகரொக க ந்து மென்ைிருக்க முடியாது. துன்பத்கதத் தந்து, க வுள் 
எனக்கு அளித்த உதவியின் மூலம், அகதத் தாங்கும் வலிகெகயத் தந்தகத 
அவர் நிரூபிக்க விரும்புவது டபாலத்டதான்றுகிைது. 

நான் எழுத்துப்பலகக மூலொக எடுத்துகரத்தகத, என் ொர்பாக 
எனது டதாழர்கள் ெெர்ப்பித்த பிரார்த்தகனகள் க வுளால் 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட் தாக உணர்கிடைன். 

இப்டபாது எஞ்ெியுள்ள 60 நாட்கள், நான் வாழ்வது ெிகவும் கடினொக 
இருக்காது. க வுளின் உதவியால், என் வெதிக்டகற்ப மெயல்பாடுககளயும், 

பணிபுரியும் இ த்கதயும் ொற்ைி அகெக்க முடியும். டெவக டதாழர்கள், 

‘ஏற்பாடு’ குழுவினர், பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்கள், பக்தர்கள் ெற்றும் என்னு ன் 
டநரடியாகடவா அல்லது ெகைமுகொகடவா மதா ர்பில் இருப்பவர்கள் 
அகனவரும் விரும்பினாலும் விரும்பாவிடிலும் எனது புது வாழ்வில் 
என்னு ன் இருப்பகத எனது அதிர்ஷ் ொகக் கருதுகிடைன். 

அவர்கள் எனக்கு ஆதரவாக இருக்கிைார்கள், டெலும் எனது 100 நாள் 
ஏகாந்தவாெத்தில் எனது முழுத் திட் மும் திருப்தியு ன் நிகைடவை 
வாய்ப்புள்ளது என்ை உண்கெயின் பார்கவயில் - க வுளும் அதில் முழு 
திருப்தி அக வார் என்று நான் உணர்கிடைன் - நான், 1951 ெூன் 10 முதல் 
ெூன் 30 வகரயிலான காலக்கட் த்தில், க வுள் தனது எல்கலயற்ை 
ஞானத்தாலும், அருளாலும், எனது வாழ்க்ககயிலும், எனது டெவக 
டதாழர்கள், ‘ஏற்பாடு’ குழுவினர், பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்கள், பக்தர்கள் 
ெற்றும் என்னு ன் டநரடியாகடவா அல்லது ெகைமுகொகடவா மதா ர்பில் 
இருப்பவர்கள் அகனவருக ய வாழ்க்ககயிலும் ஓர் அொதாரணொன, 
புரட்ெிகரொன ொற்ைத்கதக் மகாண்டு வரும் ஒரு நிகலப்பாட்க  எடுக்க 
எனக்கு உதவுவார் என்ை டநர்கெயான நம்பிக்கககய நான் மகாண்டிருப்பது 
க வுளுக்குத் மதரியும். இந்த ொற்ைம் இகைவனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப 
நிகழும். 
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க வுள் எனக்காக விதித்த பங்ககயும், க வுள் என்கன வாழ 
கவக்கும் வாழ்க்கககயயும் என்னால் எந்த வககயிலும் தவிர்க்க முடியாது 
என்று நான் உணர்கிடைன். அதன் விகளவு என் ெீதும், பிை அகனவரின் ெீதும் 
என்னவாக, எப்படி, எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என மதரியவில்கல என்றும் 
நான் உணர்கிடைன். 

100 நாள் ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்குவைற்கு முன்பு, பூனாறவச் சுற்ைியுள்ள 
ஏழு  றலகளின் உச்ெியில், ஏகாந்ைவாெத்ைில் ெிைிது வநரம் அ ர்ந்து, ைனது 
 ஸ்த்  ைிறயத் பைாடர  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைார். ஆைி ெீனியர், எரச்ெின் 
இறளய ெவகாைரர் ப ஹர்வான், காவடக்கர் ஆகிவயார் பூனாவில்  ா ாவிற்கான 
ைங்கு ிடங்கறளத் வைடத் பைாடங்கினர். ‘ஸாலிஸ் ரி  ார்க்’கில் ஓரிடம் 
வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டது, ஆனால் கறடெி வநரத்ைில், உரிற யாளர் ைனது 
எண்ைத்றை  ாற்ைிக்பகாண்டார். ஸவராஷும் ஆைியும் இைர இரண்டு 
 ங்களாக்கறள - ஒன்று ‘வரஸ் வகார்ஸ்’ அருகிலும்  ற்பைான்று 
வாவனாவ்ரியிலும் ஏற் ாடு பெய்ய முயற்ெி பெய்ைனர்.  

 ா ா  ற்றும் ஐந்து ப ண் வைாழர்களுடன் எரச் 
 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து 1951,  ார்ச் 27 பெவ்வாய் அன்று காரில் பூனாவுக்குப் 
புைப் ட்டார். ற தூல் ைனியாகச் பென்ைார்.  ா ாவும் ப ண் வைாழர்களும் 
முைலில் கவைஷ்கிந்த் வைாட்டத்றை  ார்றவயிட்டனர், அங்கு, வைாட்டக்கறல 
ஆராய்ச்ெி நிறலயத்ைில் எரச்ெின் உைவினர் ைாைி வகரவாலா, ைாவர 
 ரிவொைறனக்கு ப ாறுப் ாளராகப்  ைியாற்ைினார். 

 ா ாறவ தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்ை ைாைி, கட்டறளப் டி எவரும்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கக் கூடாது என் ைால், வைாட்டத்ைில் அற ந்துள்ள ஒரு கண்காட்ெிக் 
கட்டிடத்ைில் நுறழந்ைார்.  ா ாவும் அந்ைக் கட்டிடத்ைிற்குள் நுறழந்ைவ ாது 
முகத்றைத் ைிருப் ிக் பகாண்டு, ைாைி ஒரு  க்கம் நின்ைார். ெிைிது வநரத்ைில்  ா ா, 
அவரிடம் எதுவும் வ ொ ல் பென்று விட்டார். 

 ா ா, ப ண் வைாழர்களுடன், ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ை 
 ங்களாக்கறளப்  ார்க்கச் பென்ைார். வாவனாவ்ரியில் அற ந்ை  ங்களாறவ 
அவர்கள் விரும் வில்றல என்ைாலும், இைர  ங்களாவுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு, 

 ா ா இரண்டு நாட்கள் அங்வகவய இருக்க ஒப்புக்பகாண்டார். அவர்களின் உைவு 
 ிந்த்ரா ஹவுஸிலிருந்து அனுப் ப் ட இருந்ைது. இைற்கிறடயில் ‘24 பந்த் 
கார் ன் ொகல’யில் அகெந்த, படரா ா ெகாராணி ொந்தாடதவியின் 
'குருபிரொத்' என்ைகழக்கப்பட்  அரண்ெகனறய, ெர்ைார் எம்.ஏ. ராஸ்வையின் 
உைவியுடன் காவடக்கர் ைன்வெ ாக்கினார். காவடக்கர்  ார்ச் 27 அன்று 
பைாறலத்ைந்ைி மூலம் இந்ைத் ைகவறல அறடயப்ப ற்ைதும், உடனடியாக 
 ிந்த்ரா ஹவுஸுக்கு அறை அனுப் ி றவத்ைார். ப ஹர்வான்,  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கத் ைறட விைிக்கப் ட்டைால், அன்று  ைிய உைவுடன்  ா ாவுக்கு அந்ைத் 
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பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. இந்ை வநரத்ைில்,  ிந்த்ரா ஹவுஸில் இருந்ை 
பஜஸவாலா குடும் த்ைினர் அல்லது அவரது ெவகாைரர் ப ஹரா ின் 
குடும் த்ைினர் உட் ட எவறரயும்  ா ா ெந்ைிக்கவில்றல. அறனவரும் அவறரப் 
 ார்க்க ஆர்வ ாக இருந்ைாலும் ஒருவரும் அவரது விருப் த்றை  ீை 
 ாட்டார்கள். 

குரு ிரொத்  ங்களா றகயக ாகும் என்ை பெய்ைி வந்ைதும்,  ா ா அறைப் 
 ார்க்கச் பென்று,  ிகவும் விரும் ி, ப ண் வைாழர்களுடன், அவை நாள்  ிற் கல் 
3:00  ைிக்கு அங்குச் பென்ைார். எரச், ற தூல், ஆைி ெீனியர் ஆகிவயார் 
 ின்புைத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர், அங்கு, ப ண்டுவும் அவர்களுடன் இறைந்ைார். 

ப ஹர்வான் அப்வ ாது கல்லூரியில், இளங்கறல அைிவியல் 
 ட்டப் டிப்பு  டித்துக் பகாண்டிருந்ைார். அவரது இறுைித் வைர்வுக்கான நாள் 
பநருங்கிக் பகாண்டிருந்ைது,  ங்களாக்கறளத் வைடிக்பகாண்டிருந்ை அவருக்குப் 
 டிப் ில் கவனம் பெலுத்ை வநரம் வ ாைவில்றல. ைகுந்ை வெிப் ிடத்றைக் 
கண்டைிவைில் அவர் அறடந்ை பவற்ைிக்கு பவகு ைியாக,  ா ா,  ார்றவயாளர்கள் 
 ீைான ைறடக்கு விைிவிலக்கு அளித்து,  ப் ா, ப ஹர்வான், காவடக்கர் 
ஆகிவயாறர வரவறழத்ைார். 

ப ஹர்வான் ஒரு வருடத்ைிற்கும் வ லாக  ா ாறவப்  ார்க்கவில்றல. 
 ா ாவின் நிறலறயக் கண்டு அவர் அைிர்ச்ெியறடந்ைார்: " ா ா இவ்வளவு உடல் 
நலிவறடந்ை நிறலயில் நான்  ார்த்ைைில்றல. அவர்  யங்கர ான நிறலயில் 
இருந்ைார்,  ிகவும் ப லிந்து,  லவனீ ான அவரது கழுத்து வகாழியின் கழுத்து 
வ ால் இருந்ைது, வ லும் அவர் நடக்க உைவி வைறவப் ட்டது. மூல வநாய் 
 ிரச்ெிறனயால் அவர் அ ரக் கூட முடியவில்றல, நாங்கள் அங்கிருந்ை முழு 
வநரமும்,  ா ா நின்றுபகாண்டிருந்ைார். அவர் முற்ைிலும் ப லிந்து வ ாயிருந்ைார். 
இருந்ைாலும் எங்கறள வாழ்த்துவைற்காக அவர் அளித்ை புன்னறக அவரது 
வழக்க ான ஒன்ைாகும், அவர் எங்கள் அறனவறரயும் ைழுவினார்." 

குரு ிரொத்  ங்களாறவ முடிவு பெய்ைைில்  ா ா ைனது  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைினார்; பைாடர்ந்து ப ஹர்வானிடம், "உங்கள் டதர்வு எப்டபாது?" 

என வினவினார். 
"இன்னும் ெில நாட்களில்," அவர்  ைிலளித்ைார். 
"நீங்கள் டதர்ச்ெி மபறுவரீ்களா?" என்று  ா ா வகட்டார். 
"நிச்ெய ாக," ப ஹர்வான் அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 
எரச் குறுக்கிட்டு, "அவன் வைர்வுக்குத் ையார் பெய்யவவ இல்றல  ா ா! 

வநரம் வ ாைவில்றல. அப்புைம் எப் டித் வைர்ச்ெி ப ை முடியும்?" 

எனவவ,  ா ா ப ஹர்வானுக்கு, "ெரி, இப்டபாது படிக்கத் 
மதா ங்குங்கள்" என்று கட்டறளயிட்டார். இன்னும் நான்கு அல்லது ஐந்து 
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நாட்கள்  ட்டுவ  இருந்ைன, ஆனால் ப ஹர்வான் கவனம் பெலுத்ைி ைனது 
இறுைித் வைர்வில் வைர்ச்ெி ப ற்ைார். 

ைாவட குடும் ம் பூனாவில் வாழ்ந்து வந்ைது. மூன்று ெவகாைரர்கள் 
லக்ஷ் ிகாந்த், கிஸன், நவரந்ைிரா ஆகிவயார்  ா ாறவ ெந்ைித்ைிருந்ைாலும், 

அவர்களின் ைாயாரும், ெவகாைரியும் இதுவறர ெந்ைிக்கவில்றல. ஒரு நாள், 

அவர்கள் ொறலயில் நடந்து பென்றுபகாண்டிருந்ை வவறளயில், உள்வள  ா ா 
இருந்ைறை அைிந்ை அவர்கள், குரு ிரொத்றை வநாட்ட ிட்டனர். ைிடீபரன  ா ா 
வராந்ைாவில் பவளிவய வந்ை வவறளயில் குடும் த்ைினர் அறனவரும் அவறரத் 
தூரத்ைிலிருந்து  ார்க்க முடிந்ைது. 

 ார்ச் 30 அன்று, பூனாவில் அற ந்ை இந்ை ஐந்து பவவ்வவறு இடங்களில் 
 ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார்: ஜங்க்ளி  காராஜ் வகாயிலுக்கு 
அருகிலற ந்ை  ட்டவலஸ்வர் குறக; ெதுர்ஷ்ரிங்கி வகாயிலுக்கு அருகில் 
ஓரிடம்; அந்ைக் வகாவிலுக்கு அருகாற யில் அற ந்ை கல்லறையின்  க்கம்; 

 ார்ெி டவர் ஆஃப் றஸலன்ஸ்;  ற்றும் ஒரு கிைிஸ்ைவ கல்லறைக்கு 
அருகாற யில். 

ஒவ்பவாரு குறுகிய ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாதும், எரச், ப ண்டு, ற தூல் 
மூவரும் ஒரு பவள்றள விரிப்ற   ா ா அ ரும் இடத்ைில் விரித்து, காவல் 
புரிந்ைனர். 

1951, ஏப்ரல் 1 அன்று,  ா ா, அவரது இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு 
ெவகாைரர் ப ஹராம், அவரது குடும் த்ைினர் வாழ்ந்து வந்ைனர். ஹஸ்ரத் 
 ா ாஜான், வ ர்வானுக்கு இறையுைர்றவ அளித்ை வவறளயில், அவர் ைனியாக 
ஓர் அறையில் ைனது ைறலறய கல்லில் அறைவறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். 
 ா ா இப்வ ாது அந்ை அறைக்குள் நுறழந்ைார்; ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி, 

ப ஹராம் குடும் த்ைினருடன் வடீ்டின் வவபைாரு  குைியில் இருந்ைார். 
ஒருவரும்  ா ாறவப்  ார்க்கக்கூடாது என் ைற்காக, முன்பனச்ெரிக்றகயுடன், 

 ா ாவின் அறைக்குச் பெல்லும்  ாறையில் மூன்று வெவக வைாழர்கள் ஒரு 
பவள்றளத் துைிறய  றைவாகப்  ிடித்துக் பகாண்டனர். ஏகாந்ைவாெ  ைி 
நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா குடும் த்ைினர் எவறரயும் ெந்ைிக்கா ல் 
பவளிவயைினார். இது ஏகாந்ைவாெத்ைின் ஆைாவது இடம். 

ஏப்ரல் 6ஆம் நாள், ப ண் வைாழர்களுடன்,  ா ா, ஆைி ெீனியரின் காரில் 
பூனாவிலிருந்து சு ார் 20 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஆலந்ைி கிரா த்ைில், 

ெத்குரு ஞாவனஷ்வரின் ெ ாைி  ற்றும் வகாவிலுக்குச் பென்ைார். ஞாவனஷ்வரின் 
ென்னைியில் ெிைிது வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ா  ீண்டும் 
பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச்பென்ைார்.      

 இந்ை ஏழு இடங்களில் ஏகாந்ைவாெ  ைியில் ஈடு டுவறைத் ைவிர, 
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பூனாவில் ெில  ஸ்துகறளயும்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். 7ஆம் நாள்,  ா ா, 

முழுக் குழுவுடன் (நாஜா உட் ட)  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, 

அங்கும் அவரது ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 
 ஹா வலஷ்வர் பெல்லும் வழியில்,  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ஆைி, 

அவர்களின்  ைிய உைறவ எடுத்துவர, ெிைிது வநரம் காறர நிறுத்ைினார். புது 
வாழ்வு பைாடங்கிய  ிைகு, பகய் ாயும்  கள்  னுவும்  ா ாறவப்  ார்ப் து 
இதுவவ முைல் முறை.  ப் ா பஜஸவாலா  ா ாறவ முந்றைய வருடம் 
 ஹா வலஷ்வர் கூட்டத்ைிலும், ெ ீ த்ைில் ப ஹர்வானுடன் குரு ிரொத்ைிலும் 
 ார்க்க வநர்ந்ைது. 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ின்பு,  ா ா ( ார்ச் 24 அன்று பவளியிட்ட) ைனது 
முந்றைய ஏகாந்ைவாெ அைிக்றகறயக் குைித்து,  ின்வரும் விளக்கங்கறள 

அளித்ைார்: 
என்னுக ய அைிக்ககயில் நான் முழுத் திருப்தி அக கிடைன், 

ஏமனன்ைால் நான் நிச்ெயொக, ொற்ை முடியாத நிகலப்பாட்க  எடுக்க 
டவண்டும் என்று க வுள் ெிகவும் உறுதியாக இருக்கிைார் என்பதில் எனக்குத் 
தி ொன நம்பிக்கக உள்ளது. இந்த முழுகெயான நம்பிக்ககயு ன், நான் 
எடுக்க டவண்டிய ந வடிக்கககளின் கட் ாய தன்கெகயப் பற்ைி நான் 
இன்னும் முழுகெயாக அைியவில்கல என்பகத நீங்கள் அகனவரும் 
மதரிந்து மகாள்ள டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். 

இன்னும் மதளிவாகச் மொல்வதானால், க வுள் எனக்மகன என்ன 
ந வடிக்ககககள நிர்ணயித்துள்ளார் என்று, இன்று என்னால் யூகிக்க 
முடியவில்கல என்பகத நீங்கள் அகனவரும் புரிந்து மகாள்ள டவண்டுமென 
நான் விரும்புகிடைன். இந்த ந வடிக்கககள், என்கன, ‘பகழய 
வாழ்க்கககய வி  பகழய வாழ்க்ககக்கு’ அல்லது ‘புது வாழ்கவ வி  புதிய 
வாழ்க்ககக்கு’ அல்லது ‘இந்த இரண்டு வாழ்க்ககக்குக் கீழான 
வாழ்க்ககக்கு’ அல்லது ‘இந்த இரண்டு வாழ்க்ககக்கும் டெலான 
வாழ்க்ககக்குள்’ என்கன மூழ்கடிக்கக்ூடடும். 

1951, ெூன் கக ெி வாரத் மதா க்கத்தில், நான் எடுக்க டவண்டிய 
ந வடிக்கககளின் தன்கெகய, க வுள் எனக்குள் நிச்ெயொகத் 
தீர்ொனிப்பார் என்று நான் உறுதியாக உணர்கிடைன். ெூன் கக ெி வாரத்தில் 
இந்த ந வடிக்கக எனக்கு அைிவிக்கப்பட் தும், அகத உங்கள் 
அகனவருக்கும் மதரிவிப்டபன். 1951, அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள், ொற்ை முடியாத 
ந வடிக்ககககள நான் நிகைடவற்றுவதற்கு முன்னர், எனது அைிக்ககயில் 
நான் குைிப்பிட்டுள்ளபடி, எனது வாழ்க்ககயிலும் என்னு ன் டநரடியாகடவா 
அல்லது ெகைமுகொகடவா மதா ர்பில் இருப்பவர்களின் வாழ்க்ககயிலும், 
அொதாரணொன புரட்ெிகரொன ொற்ைத்கதக் மகாண்டுவரும். ெூகல 
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முதல் அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி வகர அதற்கான ஆயத்த நிகலககள நான் 
தயார் மெய்ய டவண்டும்.      

 1951, அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள், அந்த ொற்ை முடியாத ந வடிக்ககககள 
நான் எடுக்கும் வழியில் வரக்ூடடிய குகைந்தபட்ெ குறுக்கீடுகள் அல்லது 
குறுக்கீடுகளின் காரணங்களிலிருந்து முழுகெயாகப் பாதுகாப்பதற்கு, 
எனக்காகவும் என்னு ன் மதா ர்புக ய அகனவருக்காகவும் ஆயத்த 
நிகலககள நான் முழுத் திருப்தியு ன் தயார் மெய்ய டவண்டும். எனடவ, 

அத்தககய குறுக்கீடுகளில் நல்லது, தீயது என்ை பாகுபாட்டுத் தன்கெகயப் 
பயன்படுத்தி உறுதியு ன் தீர்வு காண டவண்டும். 

நான் புது வாழ்வுக்குள் அடிமயடுத்து கவத்ததிலிருந்து, நானும், 

என்னு ன் மதா ர்பில் இருப்பவர்களும், எனது புது வாழ்வில் 
குறுக்கிடுவதற்கான பல காரணங்ககளச் ெொளிக்க டவண்டிய பல்டவறு 
ெந்தர்ப்பங்கள் இருந்ததாக, நான் எப்படிடயா உணர்கிடைன். இந்த டநரத்தில், 

அக்ட ாபர் 16ஆம் டததிக்கான ஆயத்தங்ககள தயார் மெய்வதன் மூலம், நான் 
தீர்வு காண்பதில் எனக்கு முழுத் திருப்தி அளிக்காத எகதயும் நான் மெய்ய 
ொட்ட ன். 

க வுளின் உதவியாலும், அவருக ய விருப்பத்தாலும், நான் 1951, 

ெூன் ொதத்தில் மதரிந்துமகாண்டு அைிவிக்கும், ெற்றும் 1951, அக்ட ாபர் 16 
அன்று நான் மெயல்படுத்தும் ொற்ை முடியாத ந வடிக்ககயின் விகளவு, 1952, 

பிப்ரவரி 16ஆம் நாள் பலனளிக்கும் என்று நான் நம்புகிடைன். 
நான் ூடைியவற்ைில் ஏடதனும் குழப்பெிருந்தால் அகத அகற்ைி, 

உங்களுக்கு நம்பிக்கக இல்லாதிருந்தால் அகனவருக்கும் நம்பிக்கககய 
அளிக்கும் விதத்தில் மதளிவாகவும் மவளிப்பக யாகவும் உங்கள் முன் 
கவக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் ூட , இந்த ொற்ை முடியாத ந வடிக்கககளின் 
விகளகவ, க வுள் தனது மொந்த வழிகளில் அருளுவார்; அது ஒருவர் 
குழப்பொக அல்லது நம்பிக்ககடயாடு இருக்கிைாரா என்பகத எந்த 
வககயிலும் ொர்ந்திருக்க முடியாது. 

அொதாரணொக ந க்க டவண்டிய எதுவும் க வுளின் விருப்பப்படி 
ந க்க டவண்டும். 

ஒரு நாள்,  ா ா ைனது குடிலில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டு,  ைியில் 
மூழ்கியிருந்ைவ ாது, டாக்டர் நீலு காவலராகக் கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 
 ா ா தூரத்ைில் ஒரு காகம் கறரவறைக் வகட்க முடிந்ைது, ஆனால் நீலு அறை 
கவனிக்கவில்றல.  ா ா, ைனது  ைிறய முடித்து, குடிறல விட்டு பவளிவய 
வந்ைவ ாது, அவர் அைிருப்ைியில் காகத்றை விரட்டாைைற்காக நீலுறவ 
கடுற யாக வி ர்ெித்ைார். காக்றகயின் குரறலக் கூட வகட்காைைால், நீலு 
ஆச்ெரிய றடந்ைார். அவரது வகா த்ைிலும்,  ா ாவின்  கிற  பவளிப் ட்டது, 
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 ாைிரி அந்ை அழறகப்  டம் ிடிக்க அவரது வக ராறவ எடுத்துவர விறரந்ைார். 
 ா ாவிடம் வகட்கா வலவய ஒரு முழுப்  டத்றையும் அற ைியாகப் 
 ட ாக்கினார், ஆனால்  ா ாவின்  னநிறலறயப்  டம் ிடித்து அவர் எடுத்ை 
புறகப் டங்கள் எதுவும் ெரியாக பவளிவரவில்றல. ரொயன முறையில் 
ைிறரப் ட சுருறள வ ம் டுத்ைியவ ாது, அது முற்ைிலும் காலியாக இருந்ைது! 
 ாைிரி  ிகவும் ஆச்ெரிய றடந்ைார், ஏபனனில் வக ரா அல்லது ைிறரப் ட 
சுருளில் எந்ைத் ைவறும் இல்றல; இந்ை நிகழ்வுக்கு முன்னும்  ின்னும் அவர் 
எடுத்ை  டங்கள் நன்ைாகவவ உள்ளன. அன் ிற்குரியவரின் ஆர்வம் இல்லா ல் 
எதுவும் நடக்காது என் றை நிறனவு டுத்தும் விைத்ைில்  ாைிரி ைிறரப் டச் 
சுருறள றவத்ைிருந்ைாலும்,  ா ா அறை விரும் வில்றல என்று அவர் 
உறுைியாக நம் ினார்! 

 ா ாவின் மூலவநாய்க்கு டாக்டர் ப ர்ச்ென்ட்டின் ெிகிச்றெ நீடித்ை 
 லனளிக்காைைால், 1951, ஏப்ரல் 15 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ப ஹர்ஜி 
மும்ற யிலிருந்து டாக்டர் கட்டாரியா என்ை வவபைாரு  ருத்துவறர அவரது 
உைவியாளருடன் அறழத்து வந்ைார், நரி னும் அவர்களுடன் இறைந்ைார். 
டாக்டர் கட்டாரியாவின் ெிகிச்றெ  றுநாள் பைாடங்கியது. ஆறு நாட்களுக்கு, 

வகீ்க றடந்ை ைிசுக்களுக்கு பவளிப்புை ாக  ருந்துடன் ஒரு கட்டும் 
வ ாடப் ட்டது. ஆனால் வகீ்கம் அைிகரித்து,  யங்கர வலி ஏற் ட்டைால், இரண்டு 
இரவுகள் பைாடர்ந்து ஓய்பவடுக்க முடியவில்றல. 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ின்னர், ஏப்ரல் 22 ஞாயிற்றுக்கிழற , கட்டாரியா 
 ருந்றை நிறுத்ைிவிட்டு, வ லும் ஆறு நாட்களுக்கு வகாதுற   ாறவப் 
 யன் டுத்ைி ஒத்ைடம் ைரு ாறு  ரிந்துறரத்ைார். 28ஆம் வைைிக்குள், இைன் 
விறளவாக மூலவநாய் வாடி  ந்ை ாகி, ஒரு ெிைிய காயம்  ட்டுவ  இருந்ைது. 

டாக்டர் நீலுவும், வகாபஹரும் இரவும்  கலும்  ா ாவின் அருகிலிருந்து 
கவனித்து, அந்ைப்  குைிறய முற்ைிலும் சுத்ை ாக றவத்து, அது 
பைாற்றுவநாயாகப்  ரவா ல்  ார்த்துக் பகாண்டனர். டாக்டர் கட்டாரியா 
பூனாவுக்கு வந்து, ஏப்ரல் 29 அன்று  ீண்டும்  ா ாறவ  ரிவொைித்துவிட்டு 
மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 ா ா,  ஹா வலஷ்வரில் ைனது ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார், அவை 
வநரத்ைில் றஹைரா ாத் பெல்வைற்கான முடிபவடுத்து, ‘ெூப்ளி ஹில்ஸ்’  குைி 
வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டது.  ா ா, ‘க வுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்  ந வடிக்கக’ 
குைித்து பைரிவிக்க, ஜூன்  ாை இறுைியில் கூட்டங்கறள நடத்ை முடிவு பெய்ைார். 
வ  1ஆம் வைைி, அவரது அன் ர்களுக்கு - ெிலர்  த்து நாட்களுக்கு, ெிலர் ஏழு 
 ற்றும் ெிலர் மூன்று நாட்களுக்காக - அறழப்பு விடுத்து கடிைங்கள் 
அனுப் ப் ட்டன. கூட்டத்ைின் வநாக்கம்: ‘அந்தக் காலத்திற்கான எனது 
ெகவாெத்தின் எல்கலக்குள் நீங்கள் வருவடத’ என்று  ா ா குைிப் ிட்டிருந்ைார்:
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 ஆைி ெீனியர் 1951, வ  5 ெனிக்கிழற  அன்று ப ண் வைாழர்களுடன் 
(ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர்  ற்றும் நாஜா)  ா ாறவ மும்ற க்கு 
அறழத்துச் பெல்ல அறனவரும் ஆஷியானாவில் ைங்கினார். அவர்கள் வழியில் 
ெிைிது வநரம்  ிந்த்ரா ஹவுஸில் நின்று, அங்கு  ப் ா, காக்கா ெின்வொர்கர்,  ிலூ 
 ற்றும் பைாராப் ஸட்டா ஆகிவயாறர ைரிெனம் பெய்ய  ா ா அனு ைித்ைார். 
கடுக்கிறயக் கடந்து ஒரு வயல் பவளியில்,  ரத்ைடியில் அ ர்ந்து அவர்கள் 
 ைிய உைறவ உண்டனர். (ஆைி காரில் அ ர்ந்து உண்டார்). 

டாக்டர் நீலு ரயிலில் பென்று, ஆைியும் அவரும் ப ஹர்ஜியின் 
இல்லத்ைில் ைங்கினர்; டாக்டர் நீலு ைினமும் ஆஷியானாவிற்கு  ா ாவின் 
காயத்ைில் கட்டுப்வ ாட வந்ைார். ஒன்ைறர வருடங்களுக்கு முன்பு ைனது புது 
வாழ்றவத் பைாடங்கியைிலிருந்து முைல் முறையாக, அடுத்ை நாள்,  ா ா, 

ஸூனா ாெி, வகார்ஷத் இருவறரயும் மும்ற யில் அவர்கள் வெிக்கும் 
ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைில் ெந்ைித்ைார். அவர்கள் இப்வ ாது ைங்கள் பொந்ை 
குடியிருப் ில் சுைந்ைிர ாக வாழ விரும்புவைாக அவரிடம் கூைியவ ாது,  ா ா 
அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார். கிட்டி, ராவனா இருவரும் அவை இல்லத்ைில் வெித்து 
வந்ைாலும்,  ா ா அவர்கறளப்  ார்க்கவில்றல, அவர்களின் எைிர்காலம் குைித்து 
அப்வ ாது எதுவும் முடிவு பெய்யப் டவில்றல. 

அவலா ா ‘ஒர்லி’யில் அற ந்ை டய ண்ட் உைவகத்ைின் வ லாளராகப் 
 ைிபுரிந்து வந்ைார். ஒரு நாள் காறல 6:30  ைியளவில், அவலா ாறவப்  ார்க்க 
ஆைி,  ா ாறவ காரில் அறழத்துச் பென்ைார். அவலா ா, இரவு பவகுவநரம் வறர 
வவறல பெய்ைைால்,  ா ா வந்ை வவறளயில் அவர் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைார். 
ஆைி உள்வள பென்று அவறர எழுப் , அவலா ா காரில் காத்ைிருந்ை  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க அவெர ாக கீவழ ஓடி வந்ைார். 

பூனாவில், ஹ ிபுல்லா ப ய்க், காவடக்கர்  ற்றும் கனியுடன் பநருங்கிய 
நண் ராகிவிட்டார். டாக்டர் கனி எப்ப ாழுதும் அவரிடம்  ா ாறவப்  ற்ைிப் 
வ சுவது வழக்கம், "எப்வ ாதும் நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்,  ா ா கடவுள்!" 
முஸ்லீ ாக இருந்ைைால், ஹ ிபுல்லாவுக்கு முைலில் இறை நம்புவது கடின ாக 
இருந்ைது, ஆனால்  ா ாவின் பைய்வகீ அன் ின் அனு வத்ைின் காரை ாக, அவர் 
 டிப் டியாக அறை முழு  னதுடன் ஏற்றுக்பகாண்டார். 

 ின்னர் ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா, பூனாவுக்குச் பென்று, ஹ ிபுல்லா 
 ைிபுரிந்ை காஷ் ீர் ஸ்வடாரில் நுறழந்ைார். ஹ ிபுல்லாறவ, குைிப் ாக,  ார்க்க 
வந்ை  ா ா, அவறரத் ைழுவி முத்ை ிட்டார்; ஹ ிபுல்லாவின் கண்களில் கண்ைரீ் 
ப ருக்பகடுத்ைது. 

ஒரு நாள்  ா ா ஹ ிபுல்லாறவ மும்ற க்கு அறழத்ைார். ஹ ிபுல்லா, 

 ா ாறவப்  ார்க்கும் வ ாபைல்லாம், அவரது முைல் வகள்வி: "நீங்கள் நொஸ் 
மெய்கிைரீ்களா?" என் துைான். அவர்கள் ெந்ைிக்கும் ஒவ்பவாரு முறையும்  ா ா 
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ஏன் இந்ைக் வகள்விறயக் வகட்கிைார் என்று ஹ ிபுல்லா குழப்  றடந்ைார். இந்ை 

முறை  ா ா  ீண்டும் அவை வகள்விறய அவரிடம் றவத்ைவ ாது, 

ெிரித்துக்பகாண்வட ஹ ிபுல்லா, ‘நான் ைவைா ல்  ிரார்த்ைறன பெய்கிவைன்’ 
என்று  ைிலளித்ைார். 

"நீங்கள் என்கன நிகனப்பதுண் ா?" என்று  ா ா வகட்டார். 
"நான் உங்கறள எப் டி  ைப்வ ன்?" என் து ஹ ிபுல்லாவின்  ைில். 

ஆனால் அந்ை வநரத்ைில் ‘ ா ா எப்ப ாழுதும் ைனது  ிரார்த்ைறனறயப்  ற்ைி 
இந்ைக் வகள்விறயத் ைிரும் த் ைிரும் க் வகட் து ஏன்?’ என் து 
ஹ ிபுல்லாவுக்குத் பைளிவாகப் புரிந்ைது.  ா ா ‘நொஸ் வழங்குதல்’ என் ைன் 
அர்த்ைம், ‘ஹபிபுல்லா அவகர நிகனவு ூடர்ந்தாரா இல்கலயா?’ என் துைான். 
அதுவறர இயந்ைிரத்ைன ாக ந ாஸ் பெய்துபகாண்டிருந்ை அவருக்கு இப்வ ாது 
ெரியான புரிைல் வந்ைது.  

 ா ா அவருறடய வவறலறயப்  ற்ைி வகட்டார். ஹ ிபுல்லா இன்னும் 
காஷ் ீர் ஸ்வடாரில் வவறல பெய்வைாகக் கூைினார்.  ா ா, நரி னிடம் ைிரும் ி, 
ஹ ிபுல்லாறவ வவறலக்கு அ ர்த்துவரீ்களா என்று வகட்டதும், நரி ன் ைனது 
பைாழிற்ொறலயில்  ாைம் ரூ 150க்குப்  ைிபுரியலாம் என்று  ைிலளித்ைார். 
எனவவ ஹ ிபுல்லாறவ நரி னுடன் ெிைிது காலம்  ைியாற்று ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா ெிைிது ெர் த்றை  ருகி,  ீைிறய ஹ ிபுல்லாவிடம் 
அருந்ைக் பகாடுத்ைார். 

வஹா ிவயா ைி  ருத்துவரான டாக்டர் ஸவராஷ் வாடியா, 8ஆம் நாள் 
ஆஷியானாவில்  ா ாறவப்  ார்த்து, கிட்டத்ைட்ட ஒரு  ைி வநரம் அவரது 
உடல் ெம் ந்ை ான குைிப்புகறள எடுத்ைார். ஸவராஷ்  ற்றும் டாக்டர் டவ்வல 
அன்று  ிற் கல் 4:00  ைிக்கு வந்ைனர்.  

 ா ா வ  9 அன்று, பூனா வழியாக ஆைியின் காரில் 
 ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, புல் குடிறெயில் ைனது 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார். நாஜா, ராவனா, கிட்டி, நர்கிஸ் ைாைாச்ொஞ்ெி 
 ற்றும் ப ஹர்ஜியின்  கள் ப ர்வின் ஆகிவயாருடன் நரி னின் கார் 
 ின்பைாடர்ந்ைது.  ஹா வலஷ்வரில்,  ா ா, ராவனா, கிட்டி இருவரிடம், "நாங்கள் 
கஹதராபாத் மெல்லவிருக்கிடைாம், நீங்கள் எங்களு ன் வர விரும்பினால் 
வரலாம். ஆனால், நீங்கள் அங்கு உங்களுக்கான டவகலகயத் டத  
டவண்டும்" என்ைார்; அவர்கள்  கிழ்ச்ெியுடன் ஒப்புக்பகாண்டனர்.  ா ா 
அவர்கறளத் ைனது புது வாழ்வில் இறைய அனு ைித்ைால், வைாழர்கள் இடம் 
விட்டு இடம், நீண்ட தூரம் நடக்க வவண்டும் என்று நிறனத்து, ைங்கறளத் 
ையார் டுத்ைிக் பகாள்ளும் விைத்ைில், அவர்கள் மும்ற யில் நீண்ட 
நறடப் யைங்கறள வ ற்பகாண்டனர். ப ஹர்ஜியின் வடீ்டில் ைங்க வவண்டாம் 
என்று  ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைியைால், மும்ற க்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது 
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(ஜூன் 7 அன்று) அவர்கள் கற் ித்ை  ள்ளியில் அறைகறள வாடறகக்கு 
எடுத்ைனர். 

வ  17 அன்று, எரச் றஹைரா ாத்ைில் ஆண் வைாழர்களுடனான 
கூட்டங்கள் பைாடர் ாக இறுைி ஏற் ாடுகளுகறளச் பெய்ய அனுப் ப் ட்டார். 

1951, வ  22 பெவ்வாய் அன்று, ற தூல், டாக்டர் நீலு,  ாைிரி 
ஆகிவயாருடன்  ா ாறவ, ஆைி ெீனியர் பூனாவுக்கு அறழத்துச் பென்ை 
வவறளயில், அங்கு அவர் ஏழு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, அவை 
 ாறலயில்  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும்பும் வழியில், ெிைிது வநரம்  ிந்த்ரா 
ஹவுஸில் நின்ைனர், ஆனால்  ா ா பவளிவய வரா ல் காரிவல அ ர்ந்து 
உைறவ உண்டார். அடுத்ை நாள்  ா ாவின் 100 நாள் ஏகாந்ைவாெத்ைின் கறடெி 
நாள், "க வுளின் அருளால் இந்த ஏகாந்தவாெம் திருப்திகரொக முடிந்தது" 
என்று குைிப் ிட்டார். 

 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக உள்ளூர்  க்கள்  லர் பைாடர்ந்து ஆகா 
கானின்  ங்களாவுக்கு வந்ைனர், ஆனால், ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டைால் அவர் 
அறை வழங்கவில்றல.  ா ா அங்கிருந்து விறரவில் புைப் டவிருக்கும் பெய்ைி 
அைிந்து, அவர்கள் ைரிெனம் பெய்வைில் அைிக ஆர்வம் காட்டினர்; இறுைியில்  ா ா, 

அவர்கறளயும், ைான் ைரிெனம் பெய்ய அனு ைிக்க வவண்டும் என்ை 
நி ந்ைறனயுடன் ஒப்புக்பகாண்டார். இறை அவர்கள் ஏற்றுக்பகாண்டு, 24ஆம் நாள், 

 ஹா வலஷ்வரில் உள்ள  ங்களாவுக்கு  லர் வந்ைனர். அவர்களில் புகழ்ப ற்ை 
‘ஸாங்ளி’  ற்றும் ‘ ீரஜ்’ நாட்டு  காராஜாக்களும் கலந்துபகாண்டனர்.  ா ா 
ஒவ்பவாருவரின்  ாைங்கறளயும் பைாட்டு வைங்கி, ெில 
முைியவர்களிட ிருந்தும் ஆெிகறளப் ப ற்றுக்பகாண்டார். இந்ை முைியவர்கள் 
இறை  னிைறன ஆெீர்வைிப் து குைிப் ிடத்ைக்கது. 

காலம் குைிப் ிட்டறைப் வ ால, " னிைகுலத்றை விழிப்புைச் பெய்ய, 

இறைவவன இறைவறனத் வைடு வராக நடித்ைார் - அரெர்கறளயும் 
வைியவர்கறளயும்  ைிவுடன் வைங்கி, அவர்களின் ஆெீர்வாைத்றை நாடுகிைார், 

அைனால் அவர் 'கடவுளால் ைீர் ானிக்கப் ட்ட' அடுத்ை கட்ட நடவடிக்றகறய 
எடுக்க அவருக்கு வவண்டிய வலிற  கிறடக்கும்!" 
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கஹதராபாத் ஏகாந்தவாெம் 
(Hyderabad Seclusion) 

1951, வ  21 அன்று, ஸவராஷ் அனுப் ிய இரண்டு ெரக்கு வண்டிகளில் 
 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து அறனத்து ொ ான்களும் றஹைரா ாத்ைிற்கு 
அனுப் ப் ட்டன; ப ண்டு, விஷ்ணு இருவரும் உடன் பென்ைனர். இைர வெவக 
வைாழர்கள் ரயிலில்  யைம் பெய்ய,  ா ா, ப ண் வைாழர்களுடன் 25ஆம் நாள் 
ப ஹர்ஜியின் காரில் புைப் ட்டார்; ஆைி ெீனியர் காறர ஓட்டிச் பென்ைார். ப ண் 
வைாழர்களின் பெல்லப்  ிராைியான குைிறர வ கம்,  ஹா வலஷ்வரில் அறை 
நன்ைாக கவனித்துக் பகாள்வைாக வாக்குறுைி அளித்ை ஒரு ந ருக்கு 
வழங்கப் ட்டது.  

வழியில் பூனாவில்  ிந்த்ரா ஹவுஸில் நின்று,  ா ா, முழு பஜஸவாலா 
குடும் த்ைினறரயும் ெந்ைித்ைார். அவர்களுடன்  ைிய உைறவ எடுத்துக்பகாண்டு, 

 ா ா பூனாவிலிருந்து புைப் ட்டு, மதம்புர்னி அரொங்க  ங்களாவில் இரவு 
ைங்கினார். அறனவரும் இரண்டாவது இரவு நல்துர்க் கிரா த்ைில் ைங்கி, வ  27 
ஞாயிற்றுக்கிழற  றஹைரா ாத் வந்ைறடந்து, ‘ெூப்ளி ஹில்ஸில் அகெந்த 
டகாஹினூர் பங்களா’வில் குடிவயைினர். ஆைி வ  30ஆம் வைைி ரயிலில் 
அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். (ப ஹர்ஜியின் கார் றஹைரா ாத்ைில் 
 ா ாவின் உ வயாகத்ைிற்காக றவக்கப் ட இருந்ைது.) றஹைரா ாத்ைில் 
குடிவயைியதும்,  ா ா, ப ண்டுவிடம் கூட்டத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்யு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.  றைந்ை முஸ்லீம் இளவரெர் நவாப் அலி நவாஸ் ெங் 

என் வரின் (6-2-591 ஜூப்ளி ஹில்ஸில்) முன்னாள் இல்லம் இைற்காக 
வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டது. ப ண்டு  னமுவந்து பவளியிலிருந்து 
வரவறழக்கப் ட்ட உைவு வறககறளயும், அறழக்கப் ட்டவர்களுக்கு  ிகவும் 
வெைியான அறைகறளயும் ஏற் ாடு பெய்ைார். 

இந்ை ஆயத்ைங்கள் நடந்துபகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா ைனது  ைியில் 
ஈடு ட்டிருந்ைார். அவர் றஹைரா ாத்  ற்றும் பெகந்ைிரா ாத் நகரங்களில் 
 ஸ்துகறளத் வைடித் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைார், எனவவ அவரது உள்  ற்றும் 
பவளியளவிலான வவறலகள் முழு வசீ்ெில் நடந்துவந்ைன. "கஹதராபாத் 
எனக்கு ெிகவும் பிடித்த இ ம்" என்று அவர் ஒருமுறை குைிப் ிட்டார். "இது 
ஆன்ெீக ரீதியாகவும், மபாருள் ரீதியாகவும் ெிகவும் ெிைந்த இ ம். அதன் 
ஆன்ெீக முக்கியத்துவம் க ந்த காலங்களிலிருந்து வருகிைது."  ா ா 
றஹைரா ாத்றை  ிகவும் வநெித்ைைற்கு, ஏராள ான  ஸ்துகள் அங்கு வாழ்ந்ைவை 
முக்கிய காரைம் ஆகும்.     

 ஏைக்குறைய இரண்டு ஆண்டுகளில் முைல் முறையாக,  ா ா கடிைப் 
 ரி ாற்ைத்ைில் ஈடு டத் பைாடங்கினார். ‘கிளாரிஸ் ஆடம்ஸ்’ என்ைறழக்கப் ட்ட 
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ஆஸ்ைிவரலியப் ப ண் ைி ஒருவர் அங்குள்ள ஸுஃ ி குழுவில் அங்கம் 
வகித்ைார். முன்பு, அவர் ஓர் அரெியல் கட்ெியின் ப ாருளாளராக இருந்து 
சுறுசுறுப் ான ெமூக வாழ்க்றகறய நடத்ைினார்; ஆனால் அவர் ஸுஃ ிகளுடன் 
இறைந்து ைியானத்ைில் ஆர்வம் காட்டியவ ாது அறனத்தும் றகவிடப் ட்டது. 
அவர்  ா ாறவக் கடிைம் மூல ாகத் பைாடர்பு பகாண்டார், அவறர வநெிப் து 
எப் டி என்று பைரிந்து பகாள்ள விரும்புவைாகவும், ஆனால் ைான் ெந்ைிக்காை 
ஒருவறர வநெிப் து ொத்ைிய ில்றல என்றும், அைனால் இந்ைியா வந்து அவறரப் 
 ார்க்க விரும்புவைாகவும் கூைியிருந்ைார். 

1951, வ  31 அன்று,  ா ா அவருக்குப்  ைில் கடிைம் அனுப் ினார்: 
என் அன்பான திருெதி ஆ ம்ஸ், உங்கள் திைந்த இதயத்து ன் 

வகரயப்பட்  அன்பு கடிதம் என்கன ெிகவும் ெகிழச் மெய்தது. நீங்கள் 
இப்டபாது இந்தியாவுக்கு வருவகத நான் விரும்பவில்கல; நான் 
உறுதியளிக்கவில்கல என்ைாலும், ஒரு நாள் ஆஸ்திடரலியாவுக்குச் மென்று, 

அங்கு வாழும் அன்பர்ககள ெந்திக்கலாம். உங்கள் முந்கதய 
மெயல்பாடுகளுக்கு நீங்கள் திரும்பிச் மெல்லடவண்டும்; ஆனால் ஒவ்மவாரு 
மெயகலயும் க வுளுக்கு அர்ப்பணித்து, ‘புது வாழ்வு’ நக முகையின் 
கண்டணாட் த்தில் நீங்கள் அகனத்கதயும் மெய்ய டவண்டும். 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர் அவர் ஆஸ்ைிவரலியாவுக்குச் 
பெல்லலாம் என்று  ா ா கூைியது இதுவவ முைல் முறை. 

எைிர்வரும் கூட்டங்களில்  ங்பகடுக்க இந்ைியாவிலிருந்து வரும் 
அன் ர்களுக்கு அறழப்பு விடுக்கும் விைத்ைில், ஜூன் 8ஆம் நாள்,  ா ாவிட ிருந்து 
ஆைி இந்ைச் பெய்ைிறய அறடயப்ப ற்ைார்: 

100 நாள் ஏகாந்தவாெத்தின் காரணொக ஏற்பட்  கடுகெயான உ ல் 
ெற்றும் ென உகளச்ெல், ஏற்கனடவ பலவனீொன அவரது உ கல டெலும் 
பாதித்துள்ளது என்பகத நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள டவண்டும் என்று பாபா 
விரும்புகிைார். ஏழு நாள் ூடட் ம் நிகழும் டவகளயில் அவர் உ ல் 
நலமு ன் இருப்பதாக உணர்ந்தால், அவர் ெகிழ்ச்ெியான ெனநிகலயில் 
க வுளால் தீர்ொனிக்கப்பட்  அகனத்து ந வடிக்ககககளயும் 
டெற்மகாள்வார். இருப்பினும், அவரது உ ல்நிகல அதற்கு 
ஒத்துகழக்காவிடிலும் ூட , அவர் தனது ந வடிக்ககககள டெற்மகாள்வார், 

ஆனால் அந்த விஷயத்தில், நீங்கள் ஒரு பாரொன, ெனச்டொர்வக யச் 
மெய்யும் சூழ்நிகலகய ெகிழ்ச்ெியு னும், முகெலர்ச்ெியு னும் எதிர்மகாள்ளத் 
தயாராக இருக்க டவண்டும். 

1951, ஜூன் 10 அன்று,  ா ா காறல 7:00  ைி முைல்  ாறல 7:00  ைி 
வறர ைண்ைரீ் கூட அருந்ைா ல் கடுற யான உ வாெம் வ ற்பகாண்டார். 
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அடுத்ை நாளிலிருந்து, கூட்டங்களுக்கான ஆயத்ை  ைிகளில் கவனம் 
பெலுத்ைினார். 

 றழய  ற்றும் புது வாழ்வுத் வைாழர்கள் அறனவரும் ஏழு நாட்கள் 
ைங்க அறழக்கப் ட்டனர்; வ லும், 39 ஆண்கள் மூன்று நாட்கள்  ட்டுவ  ைங்க 
வவண்டும். ஹ ீர்பூரிலிருந்து வரவிருந்ை டகஷவ் நிகம்  ற்றும் புக்கார் 
வ ான்ை ைறலவர்கறளப் வ ால், ஆந்ைிராவிலிருந்து தனபதி ராவ்  ற்றும் 
மென்கன வக்கீல் ஏ.ெி.எஸ். ொரி இருவரும் வரவிருந்ைனர். இவர்கள் 
ஒப் டீ்டளவில் ‘புைிய’ அன் ர்களாக இருந்ைவ ாைிலும், ைங்கள்  குைிகளில் 
 ா ாவுக்காக, கைிெ ான  ைிகறளச் பெய்துள்ளனர் - இதன் விகளவாக ெிகக் 
குறுகிய காலத்தில் வ க்டக உத்தரபிரடதெத்தின் ஹெீர்பூர் ொவட் மும் 
மதற்டக ஆந்திரப் பிரடதெ ொநிலமும் மெஹர் பாபாவின் பாதங்களில் 
அடிபணிந்தன. 

கடவுளால் நிர்ையிக்கப் ட்ட ைீர் ானங்கறள அைிவிப் ிற்கான 
றஹைரா ாத் கூட்டம் ஜூன் 28, 29, 30 ஆகிய மூன்று வைைிகளில் நடத்ை 
முடிவுபெய்யப் ட்டிருந்ைாலும், ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ, கனி, ஆைி ஜூனியர், ெிது, 

வைஷ்முக் வ ான்ை ெிலறர முன்கூட்டிவய அறழத்து, முைல்நிறல விவாைங்கள் 
ஜூன் 20ஆம் வைைி முைல் நடத்ைப் ட்டன. அன்று  ைியம் மூன்று  ைியளவில், 

 கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில்,  ா ா கூட்டத்ைிற்காகத் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட 
அரண் றன  ங்களாவுக்கு வந்ைார்; ஆனால் அவர்  ிகவும் ப துவாக வரவவற்பு 
அரங்கு  டிகளில் ஏைினார். அவர் எப்படித் டதாற்ைெளிக்கிைார் என்று 
கூடியிருந்ைவர்களிடம் வினவியவ ாது, " ிகவும் வொர்வறடந்ை நிறலயில் 
 லவனீ ாக உள்ளார்," என்று அறனவரும்  ைிலளித்ைனர். 

"ஆொம், அது உண்கெ," என்று கூைி,  ின்னர் அவர் விரிவாக 
விளக்கினார்: 

நான் எனது உ ல்நிகல ெரீாக இல்லாதது டபால் உணர்கிடைன். மூல 
டநாய் பிரச்ெிகன ஏைத்தாழ இன்னும் உள்ளது. எனது உதரவிதானத்திற்கு 
அருகில் மதா ர்ந்து வலிகயத் தூண்டும் அரிப்பு டபான்ை ஏடதா ஒன்கை 
உணர்கிடைன். என்னால் நன்ைாக தூங்க முடியவில்கல. எகதயும் உண்ணத் 
தூண்டும் பெியும், ஆர்வமும் இல்கல. ஒவ்மவாரு 24 ெணி டநரத்திற்கும் ஒரு 
முகை, ஏடதனும் ெிைிய அளவில் உண்ண என்கனக் கட் ாயப்படுத்த 
டவண்டியதாக உள்ளது; இன்னும், அந்த டநரத்தில், உணகவப் பார்த்தாடல 
அருவருப்பாக உணர்கிடைன். ெருத்துவர்களின் அைிவுகரககளயும் 
அைிவுறுத்தல்ககளயும் உண்கெயாக நிகைடவற்ை, க ந்த நாட்களில் 
என்னால் முடிந்தவகர முயற்ெித்டதன். குகைந்தபட்ெம் நீங்கள் அகனவரும் 
இங்கு இருக்கும் காலத்திலாவது இதுடபான்ை பிரச்ெிகனகளிலிருந்து விடுப  
டவண்டும் என்று நான் குைிப்பாக ஆர்வொக இருந்டதன், அதனால் நான் 
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ெகிழ்ச்ெியு ன் உங்கள் ெத்தியில் இருப்படதாடு, ெூகல 1 ஆம் டததிக்குள் 
நான் முடிக்க டவண்டிய அகனத்து பணிககளயும் இயன்ைவகரயில் 
ெகிழ்ச்ெியு ன் மெய்ய விரும்புகிடைன்.  

100-நாள் குறுகிய அளவிலான ஏகாந்தவாெத்தில் நான் இழந்த 
ஆடராக்கியத்கத ெீட்ம டுத்தகதத் தவிர, இதுவகர கணிெொன 
முன்டனற்ைம் எதுவும் இல்கல. என்னுக ய உ ல்நிகல டெலும் வழீ்ச்ெிகய 
ெந்திக்காது என்று நம்புடவாம். எப்படியாயினும், இப்டபாது முடிக்க டவண்டிய 
அகனத்கதயும் முடிக்க நான் உறுதியாக இருக்கிடைன். நீங்கள் அகனவரும் 
ஏைத்தாழ ஏடதா ஒரு வககயில் எனக்கு உதவ டவண்டும். உங்கள் மொந்த 
ஆடராக்கியத்தில் நீங்கள் ெிகவும் கவனொக இருக்க டவண்டும். நம்ொல் 
இயன்ைவகர நல்ல உற்ொகத்து ன் மெய்ய டவண்டிய அகனத்கதயும் 
மெய்ய முயற்ெிக்க டவண்டும். டவகல ெற்றும் உங்கள் ஆடராக்கியத்கத 
பராெரிப்பதில் கவனம் மெலுத்துவகதத் தவிர, நீங்கள் அகனவரும் 
உங்களால் இயன்ைவகர கவகலயின்ைி ெனெகிழ்ச்ெியு னும் இருக்க 
டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். 

வருறக ைந்ைவர்களுடன் கருத்துகறளப்  ரி ாைிக்பகாண்ட  ிைகு,  ா ா 
பைாடர்ந்ைார்: 

இப்டபாது நெது அடிப்பக  பணிகயப் பற்ைி டபெலாம். நான் 
இப்டபாது, பல விஷயங்ககளச் மெய்ய டவண்டும். அந்தக் காரணத்திற்காக, 

உங்களில் எவகரயும் தனித்தனியாகடவா அல்லது குைிப்பிட்  
குழுக்களாகடவா, எந்த டநரத்திலும், எந்த காலகட் த்திலும், ெற்றும் எனது 
பணிக்காக நான் எத்தகன முகை டவண்டுொனாலும் அகழக்கலாம். 
எனடவ, அகனவரும் உ னடியாகப் பணிபுரியத் தயாராக இருக்க டவண்டும், 

டெலும் நான் இங்கு இருக்கும் டநரம் முழுவதும் எந்த டநரத்திலும் எனது 
அகழப்கப எதிர்டநாக்கி இருக்க டவண்டும். மபரும்பாலும் காகல 8:00 முதல் 
11:00 வகர ெற்றும் பிற்பகல் 2:00 முதல் 6:00 ெணி வகர உங்களு ன் 
இருப்டபன். இந்த டநரத்திடலா அல்லது உங்கள் உணவுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்  
டநரத்திடலா எவரும் வளாகத்கத விட்டு மவளிடய மெல்லக்ூட ாது. 

ைற்வ ாறைக்கு, சுத்ை ான பநய்யில் ையார் பெய்யப் ட்ட எளிய 
உைவுகள்  ட்டுவ  வஹாட்டலிலிருந்து இங்கு வரவறழக்கப் ட்டன. 
கூட்டத்ைிற்காக பவளியூர் அன் ர்கள் இங்கு வரத் துவங்கியது முைல், அடுத்ை 
மூன்று நான்கு நாட்களுக்குள், றெவம், அறெவம் என இரண்டு வறக 
உைவுகறளயும், அவரவர் விருப் த்ைிற்கு ஏற் , வளாகத்ைிவலவய ையாரித்து 
வழங்க, ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டுள்ளது. நீங்கள் வழக்க ான காறல,  ைிய உைவு, 

வைநீர்  ற்றும் இரவு உைறவப் ப ை முடியும்.   

 ெூன் 28, 29ஆம் டததிகளில் நீங்கள் எவரும், எக்காரணத்கதக் 
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மகாண்டும், நான் பிரத்டயகொக அனுெதித்தால் தவிர, மவளிடய 
மெல்லடவண் ாம். எல்லாவற்ைிற்கும் டெலாக, டநர்காணலின் நிெித்தம், 

என்னு னான தனிப்பட்  டநர்காணலுக்காக எவரும் உரிகெக் 
டகாரக்ூட ாது. நான் உங்களில் எவகரயும் அகழக்காெல் இருக்கலாம். 
ஆனால் நான் அகழக்கும் டவகளயில், நானாக டகட்கும் டபாது, பகழய 
வாழ்க்ககயு ன் மதா ர்புக ய விஷயங்களாக இருந்தாலும் ூட , நீங்கள் 
என்னு ன் சுதந்திரொக டபெ டவண்டும். பிை டநரங்களில், பகழய 
வாழ்க்ககயு ன் மதா ர்புக ய எகதயும் எவரும் குைிப்பி க்ூட ாது. 

அடுத்ை நாள், 1951, ஜூன் 21 அன்று, அறனவரின் முன்னிறலயிலும், 

 ா ாவால் முன்ப ாழியப் ட்ட வவறல  ற்றும் அவரது  றழய வாழ்க்றகயின் 
ெில நிகழ்வுகளுடன் பைாடர்புறடய ஒரு குைிப் ிட்ட விஷயத்றை அவருடன் 
விவாைிக்க,  ா ா, ராம்ஜூறவ அனு ைித்ைார். அைியா வலவய, ராம்ஜூ 
அவருறடய ைனிப் ட்ட விஷயத்றைக் குைிப் ிடும் வறர அறனத்தும் 
நன்ைாகவவ நடந்ைது. ராம்ஜூவின் ைவறைச் சுட்டிக்காட்டி டாக்டர் கனி, 
 ா ாவின் கவனத்றை ஈர்த்ைவ ாது,  ா ா முகம்  லர்ந்ை புன்னறகயுடன், "அவர் 
நல்ல நம்பிக்ககயில் இந்தத் தவகை இகழத்துள்ளார்” என்ைார். 

“அந்தக் குைிப்பிட்  நிகழ்வின் மதா ர்ச்ெி தவிர்க்க முடியாதது 
ெட்டுெின்ைி தவிர்க்கக் கடினொக இருந்தது. நீங்கள் அகனவரும் இப்டபாது 
இதுடபான்ை விஷயங்களால் டொர்வக ந்துவிட்டீர்கள் என்பதில் 
ெந்டதகெில்கல; ஆனால் எனது மெௌனம், மவளிப்பாடு டபான்ை பலவற்கைப் 
பற்ைி டபெிப் டபெி, நான் இப்டபாது உங்கள் அகனவகரயும் வி  பல லட்ெம் 
ெ ங்கு அதிகொக அலுத்துப் டபாய்விட்ட ன் என்பது உங்களுக்குத் 
மதரியாது! 

"என்கனப் (எனது உண்ற  ரூ த்றை) 'பார்க்க' நீங்கள் ெிகவும் 
ஆர்வொக உணர்ந்தால், என்கன நீங்கள் ஒருமுகையாவது 'பார்க்க' 

அனுெதிக்க நான் அகனவகரயும் வி  ெிகவும் ஆர்வொக உள்டளன் 
என்பகத நம்புங்கள்! அப்படி, எப்டபாடதனும் ந க்கும் தருணத்தில், அது 
எதிர்பாராெல் திடீமரன ந க்கும். டெலும், நிர்ணயிக்கப்பட்  டநரத்தில் 
நிகழ்வது நிச்ெயம். புது வாழ்வில், நான் அதன் மகாள்ககககளயும், 

நிபந்தகனககளயும் கக ப்பிடிக்க டவண்டியதால், நான் அவ்வாடை 
மெய்கிடைன்." 

ஜூன் 20 முைல் ஜூன் 26 வறரயிலான முைல் ஏழு நாட்களுக்கு,  ா ா, 

1951, அக்வடா ர் 16ஆம் வைைி, கடவுளால் ைீர் ானிக்கப் ட்ட 'ந வடிக்கக’கறள 

நிறைவவற்றுவைற்கு முன்னர், அவர் நிச்ெய ாக முடிக்க விரும்பும்  ல 
 ாற்ைங்கள்  ற்றும் ஏற் ாடுகளில் அக்கறை பகாண்டிருந்ைார். இது பைாடர் ாக, 

 ா ா பைரிவித்ைார்: "எனது புது வாழ்வின் க ந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நான் 
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அனுபவித்த குறுக்கீடுகளின் த யங்ககள அகற்ை, நான் ெில திட் வட் ொன 
ொற்ைங்ககளச் மெய்ய டவண்டும். நான் யாரி மும் எந்தவிதொன 
க கெக்கும் உள்ளானவன் அல்ல. நான் ‘சுகெ’யாக உணர்கிடைன் என்று 
ூடறும்டபாது, பரஸ்பர அன்பின் மூலம் என் வாழ்க்ககயு ன் தன்கன 
இகணத்துக் மகாண் வருக்கு நான் டபாதுொன அளவு மெய்யவில்கல 
என்று நான் உணர்கிடைன், டெலும் எனது எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப அக யும் 
திருப்திகய நான் உணராத வகர, ஏடதா ஒரு வழியில் அந்த ‘சுகெ’கய 
அகற்ை என்னால் முடிந்த அகனத்கதயும் மெய்ய டவண்டும்." 

 ா ா பெய்ை  ாற்ைங்களில் ஒன்று,  றழய வாழ்க்றகயில் ைிறரப் டம் 
 ார்க்க ைறட விைிக்கப் ட்டிருந்ை அறனவரும், ஜூறல  ாைம் முைல்  ாைம் 
மூன்று ைிறரப் டங்கள்  ார்க்கலாம். 

1951, ஜூன் 23 ெனிக்கிழற  அன்று, அறழக்கப் ட்டவர்களில்  லர் 
வந்ைனர். ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறளப்  ற்ைி  ா ா வகலி பெய்ைார், "நான் 
‘ஏ’யு ன் ஐந்து நிெி ங்கள், ‘பி’யு ன் ஏழகர நிெி ங்கள், ‘ெி’யு ன் மூன்று 
ெணி டநரம், ‘டி’, ‘ஈ’, ‘எஃப்’ உ ன் தலா ஏழு ெணி டநரமும், ெற்றும் ‘ெி’யு ன் 
ஒரு நாள் முழுவதும் டபெ டவண்டும்!" 

குருநாைரின் வெறவயில் ைியாகம் பெய்வது  ற்ைி  ா ா கூைியவ ாது: 
"உணர்ச்ெியின் திடீர் எழுச்ெியில் உயிகரத் துைப்பது என்பது, எவ்வித பாதகம் 
அல்லது ொதகொன சூழ்நிகலயிலும் குருநாதரின் அைிவுகரககள 
அனுதினமும் கக ப்பிடிப்பகத வி , ெதிப்பில் ெிகக் குகைவானது.  

ெில டநரங்களில் ொதாரண வரீர்கள், தியாகம் டபான்ை 
வரீச்மெயல்ககள, குைிப்பிட்  சூழ்நிகல ெற்றும் தருணத்தின் தூண்டுதலின் 
கீழ் மெய்கிைார்கள்." 

அன்றைய ைினம் ப ாது க்களுக்குத் ைரிெனம் வழங்குவைன் வைறவ 
குைித்ை வகள்வி எழுந்ைவ ாது,  ா ா கூைினார்: "தரிெனம் யாருக்கு 
வழங்கப்ப டவண்டுடொ, அவர்களுக்கு வழங்குவதில் அதற்குரிய ெதிப்பு 
உள்ளது. அப்டபாதுதான் தரிெனம் உண்கெயான தரிெனொக அகெகிைது. 
க வுள் தரீ்ொனிக்கும் ‘ந வடிக்கக’ இறுதியில் அந்த இலக்கக டநாக்கிடய 
மெல்கிைது. தரிெனம் வழங்குவதா டவண் ாொ என்பது க வுளின் 
விருப்பத்கதப் மபாறுத்தது." 

ஒரு நாள் காறல  ினூ காரஸ், டாக்டர் கனி இருவரும் ைா ை ாகத் 
தூங்கி, நீராடா ல் அவெர ாக உறட அைிந்ைனர்.  ா ா இருவறரயும் 
முன்வனாக்கி அறழத்து, அவர்கள் ஏன்  ா ாவின் கட்டறளயிலிருந்து விலக்கு 
அளிக்கப் ட்டைாக நிறனக்கிைார்கள் என்று வினவினார்.  ினூ, கனிறயப் 
 ார்த்ைவ ாது அவர், " ா ா, வநற்றைய ைரிெனத்ைிற்கு  ின்னர், எங்கள் உடலில் 
ஒட்டிக்பகாண்ட தூெிகள் எங்களுக்கு  ிகவும் விறல ைிப் ற்ைறவ ஆறகயால், 
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நாங்கள் நீராடவில்றல, நாங்கள் உங்கள் சூழலின் தூெியால் மூடப் ட்டிருக்க 
விரும்புகிவைாம்" என அைி விறரவில் அளித்ை  ைில்  ா ாறவ 
அக கிழச்பெய்ைது. ஆனால் வரும் நாட்களில் இருவரும் அதிகாகலயில் 
வழக்கொன நீராடுதகல முடித்து சுத்தொக இருக்கடவண்டும் என்று 
எச்ெரித்தார். 

ஜூன் 24 அன்று,  ா ா றஹைரா ாத்ைில்  ஸ்த் பைாடர்புக்காக பவளிவய 
பென்ை வவறளயில்  ாைிரி ெில புறகப் டங்கறள எடுத்ைார்.  றுநாள், ‘ஏற் ாடு 
குழு’வின் மூன்று உறுப் ினர்களும் குைிப் ிட்ட வவறலக்காக அறழக்கப் ட்டனர். 
அவர்கறளக் குைித்து  ா ா, "இந்தக் குழு, மூன்று தகலகள் ெற்றும் ஒன்ைகர 
இதயங்களால் ஆனது!" என்று வகலி பெய்ைார். 

கூட்டத்ைில் வவறு ஒருவரின் ெிர ங்கறளக் குைிப் ிட்டு,  ா ா 
ராம்ஜூவிடம் இவ்வாறு கூைினார்: "அவரது தனிப்பட்  உதவியற்ை 
தன்கெயால் நான் ெகிழ்ச்ெியக கிடைன், இது ெிகப்மபரிய 
ொத்தியக்ூடறுககள உள்ள க்கியது, ஆனால் எனது தற்டபாகதய 
எல்கலயில்லா உதவியற்ை தன்கெகயப் பற்ைி உங்களுக்குத் மதரியாது." 

அடுத்ை நாள்,  ா ா வ லும் கூைினார், "நான் வயதான மெஹர் 
பாபாகவப் பார்க்கப் டபாகிடைன் அல்லது குரு னாகப் டபாகிடைன்! இதுடவ 
எனது அகனத்து டநாய்களுக்கும் அருெருந்து, டெலும் அந்த கவத்தியத்தின் 
பலன் உங்கள் அகனவரின் டநாய்களுக்கான தரீ்வாகவும் நிரூபிக்கப்படும்! 

"இங்டக பல தரப்பட்  விஷயங்ககளப் பற்ைி விவாதிக்க நீங்கள் 
அகனவரும் என்னு ன் ஒத்துகழத்து, எனக்கு உதவியுள்ளரீ்கள்; ஆனால் 
இந்த நாட்களில் நான் மெய்து வரும் பணியின் முக்கியத்துவம் பற்ைி 
உங்களுக்குச் ெிைிதும் மதரியாது. அது, நான் அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள் 
எடுக்கவிருக்கும், க வுளால் தரீ்ொனிக்கப்பட்  ‘ந வடிக்கக’யின் 
விகளவாக ெட்டுடெ அைியப்படும். இந்தத் தருணத்தில் நான் உணர்வகதப் 
மபாறுத்தவகர, நீங்கள் என்னு ன் மெலவிட்  இந்த ஏழு நாட்களும், 

என்னு ன் உங்கள் வாழ்நாளில் 700 வரு ங்ககளக் க ந்து மென்ைகதப் 
டபான்ைது!" 

கடவுள் நிர்ையித்ை ‘நடவடிக்றக’றய  ா ா ஏற்கனவவ எடுத்துறரத்ைார், 

ஆனால், அைில் குைிப் ிட்டிருந்ைது என்ன என்று கூட்டத்ைில் இருந்ைவர்களில், 
டாக்டர் டாறனத் ைவிர வவறு எவருக்கும் பைரியாது, அவர் அறை ஆங்கிலத்ைில் 
எழுைிக்பகாண்டிருந்ைார்;  ைி அறைத் ைட்டச்சு பெய்து பகாண்டிருக்க, டாக்டர் 

வைஷ்முக், டாக்டர் கனி இருவரும் அறை முறைவய  ராட்டியிலும், ஹிந்ைியிலும் 
ப ாழிப யர்த்துக் பகாண்டிருந்ைனர்; இந்ை நால்வறரத் ைவிர, அது 
அைிவிக்கப் டும் வறர ரகெிய ாகவவ இருந்ைது. 
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ஆனால் 1951, ஜூன் 27ஆம் நாள், கடவுள்-நிர்ையித்ை ‘நடவடிக்றக’யின் 
கீழ், என்ன நிகழ உள்ளது என் றைப்  ற்ைி  ா ா முன்கூட்டிவய கைிெ ான 
அளவில் பவளிச்ெ ிட்டு காட்டியிருந்ைார். றஹைரா ாத் அரொங்கத்ைின் உயர் 
அைிகாரி ஒருவறர  ா ா அறழத்ைிருந்ைார்.  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ின்னர், அந்ை 
அைிகாரி புைப் ட்டுச் பென்ைதும்,  ா ா முழு குழுவுக்கும் விளக்கினார்: 

இதற்கு முன்னதாக, நான் ெில விஷயங்ககளச் மெய்ய 
விரும்பியடபாது, குைிப்பிட்  ெிலகரக் கருத்தில் மகாண்டு கண்காணித்து 

வந்டதன். இப்டபாது, க வுள் நிர்ணயித்த படி எனது பணி ந ந்தால், யாராலும் 
எனக்கு எதுவும் மெய்ய முடியாது என்ை எளிய காரணத்திற்காக, இதுடபான்ை 
விஷயங்ககள நான் கருத்தில் மகாள்ள டவண்டிய அவெியெில்கல. 

அவைவ ால், எந்ை ஒரு ைனிந ரின் பகளரவத்றையும்  ைவிறயயும் நான் 
கருத்ைில் பகாள்ள வவண்டியைில்றல, அந்ை வவறல பெய்யப் டா ல் 
இருந்ைாலும், அைன் விறளவு கடவுளின் விருப் த்றைப் ப ாறுத்ைது, வ லும் அது 
ஏவைா ஒரு வழியில் பெய்யப் ட்டு பவளிப் டும்வ ாது, நானாக அல்லது 
எனக்காகச் பெய்யவவண்டியது எதுவும் இருக்காது.  

இப்டபாது என்கனப் மபாறுத்தவகர, ‘இது வாழ்வா அல்லது ொவா?’ 

என்ை டகள்வி ெட்டும்தான். ஆனால் க வுளால் தீர்ொனிக்கப்பட்  
‘ந வடிக்கக’யின் கீழ் எனக்கு உண்கெயில் என்ன ஆபத்து உள்ளது 
என்பகத இந்த மவளிப்பாடு ெிைிதளவும் எடுத்துக்காட் வில்கல. 

ைறல முைல் கால் வறர பைாழுவநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட ஒருவர், 

குைப் டுத்ை முடியாை சூழ்நிறலயில் இருக்கிைார் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம்; 

இைனால் அவர் ைவிர்க்க முடியாை  ரைத்றை பநருங்கிக் பகாண்டிருப் ைாக 
நம்புகிைார். முடிவு எதுவாக இருந்ைாலும், அவர் வவறு எறைப் ற்ைி 
கவறலப் டுவார்? ஆனால்,  ரைம் எைற்கும் முடிவவ இல்றல, இருப் ினும் 
 க்கள் விரக்ைி, பவறுப்பு இது வ ான்ை  லவற்ைின் காரை ாக, ைற்பகாறல 
பெய்துபகாண்டு ைங்கள் வாழ்க்றகறய முடித்துக்பகாள்கிைார்கள். 

ஹபீஸின் பின்வரும் இந்த வரிகள் நான் உங்களுக்குத் மதரிவிக்க 
விரும்பும் ெில கருத்துக்ககள மவளிச்ெெிட்டு காட்டுகின்ைன: 

ஆன்ொ எல்லாம்வல்ல இகைவகன அக யட்டும் 

அல்லது இந்த உ கல விட்டு மவளிடயைட்டும்! 
என்ைாலும், நான் பொல்ல விரும்பும் முழுவதும் இதுவல்ல.  ற்றுவ ார் 

உைாரைத்றை எடுத்துக் பகாண்டால், நான் உடல் ஊனம்  ற்றும் துன் ங்களால் 
 ிகவும் கஷ்டப் டுகிவைன் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம், அைனால் எனது 
நகர்வுகள்  ிகவும் குறைவாகவவ கட்டுப் டுத்ைப் ட்டுள்ளன. இருந்தும் நான் 
எவபரஸ்ட் ெிகரத்ைில் ஏை முடிவு பெய்துள்வளன்.    

 இந்த உதாரணத்கத இன்னும் மவகு தூரத்திற்கு எடுத்துச் 
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மெல்வதானால், நான் பலவனீத்தின் உச்ெத்தில் இருக்கும் டநரத்தில், 

வலிகெயின் உச்ெத்திற்குச் மெல்ல டவண்டும் – அதுவும், ஒரு ொத்தியெற்ை 
குறுகிய காலத்தில் - எந்த அர்த்தத்தில் ொத்தியெற்ைது என்று நான் 
ூடைகிடைன் என்ைால், நான்கு டகாடி பிைவிகளில் ொதிக்கப்பட் து நான்கு 
ொதங்களில் ொதிக்க டவண்டும்! டெலும் இகவ அகனத்தும் இப்டபாது 
எனக்கு உண்கெயில் ஒரு முழுகெயற்ை ொத்தியூடறுகளான டயாெகனகய 
ெட்டுடெ தருகிைது. 

ஹ ீர்பூர், ஆந்ைிரா,  ைராஸ் ஆகிய இடங்களிலிருந்து அறழக்கப் ட்ட 
இைர அன் ர்கள் அன்று  ாறல வந்ைனர். அறனவருக்கும்  ா ாவின் கீழ்வரும் 
ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டது. 

(என்னு ன் மதா ர்பில் இருப்பவர்கள்) அகனவருக்கும் 
சுற்ைைிக்கககள் அனுப்பப்பட் ன, ஆனால் ெிலருக்கு ெட்டுடெ இங்கு 
வருொறு அகழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதர அன்பர்கள் வரடவண் ாம் 
என்று டகட்டுக் மகாள்ளப்பட் னர். க வுளுக்கு முன்பாக நான் நாகள 
மெய்யவிருக்கும் பிரக னத்திற்குச் ொட்ெியாக நீங்கள் இங்கு 
அகழக்கப்பட்டிருக்கிைரீ்கள். எந்தமவாரு ஆவணத்திலும் நீங்கள் 
ககமயாப்பெி  டவண்டும் அல்லது முத்திகரகயப் பதிக்க டவண்டும் என்று 
அர்த்தெல்ல. நீங்கள் அகனவரும் பிரக னத்திற்கு ொட்ெிகளாக இருந்தீர்கள் 
என்பகத க வுள் மதரிந்து மகாள்ள டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். 

நாகள, தனிப்பட்  டநர்காணல் கிக யாது. நாகள காகல எட்டு 
ெணிக்குள் அகனவரும் ெண் பத்தின் முன் அகையில் இருக்க டவண்டும். 
அதற்கு முன் அகனவரும் தங்கள் ககககளயும் முகங்ககளயும் கழுவ 
டவண்டும். இரவுடநர கனவில் உெிழ்வால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் நீராடிய 
பின்னடர இங்கு வரடவண்டும்.  

நான் பிரக னத்கத மவளியிடுவதற்கு முன்பு, அதற்கு ொட்ெியெளிக்க 
க ந்த, நிகழ்கால ெற்றும் எதிர்கால பரிபூரண க வுள்ககள என் இதயத்தில் 
அகழப்டபன். 

ஜூன் 28 அன்று காறல, ராம்ஜூ குைிப் ிட்டார், "அறனவரும் நிச்ெய ாக 
நீராட அைிவுறுத்ைப் டவில்றல என்ைாலும், ஒவ்பவாரு வைாழரும் நீராடி, 

புத்ைாறடகறள அைிந்து, காறல ெிற்றுண்டியில்  ங்பகடுத்ைனர். கூட்டம் 
நடக்கவிருந்ை  ண்ட த்ைில் கடிகாரம் எட்டறர  ைிறய எட்டும் முன்னவர 
அறனவரும் கூடியிருந்ைனர்.  ா ாவும் ஒரு புைிய வ லங்கி அைிந்ைிருந்ைார், 

வ லும் அவறரச் சூழ்ந்துபகாண்ட ைீவிர ான சூழறலயும்  ீைி அற ைியாக, 

 கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார்.”      

  ா ா கூடியிருந்ைவர்கறள எச்ெரிக்றக கலந்ை பைானியில் 
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உ வைெித்ைார்: "இங்டக இந்த ெண் பத்தில் முழு இதயத்து ன் இருங்கள், 

ஒவ்மவாரு வார்த்கதகயயும் கவனொகக் டகளுங்கள்." 
 ா ா ைனது றககறளயும் கால்கறளயும் கழுவிவிட்டு, கீவழ அ ர்ந்து, 

 ிரகடனத்ைிற்கான விளக்கத்றை முைலில் ஆங்கிலத்ைிலும்,  ின்னர் இந்ைியிலும் 
ப ாழியு ாறு டாக்டர் கனிக்கு றெறகயால் பைரிவித்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக் 
 ராட்டி  ைிறவ ப ாழிந்ைார்: 

க வுள் தரீ்ொனித்தது என்ன? 

அக்வடா ர் 16 அன்று நான் எடுக்கப்வ ாகும்  ாற்ைமுடியாை 
‘ந வடிக்கக’றய, கடவுள் என்  னைில் ைீர் ானித்துள்ளார். ைவிர்க்க முடியாை 
இந்ை ‘நடவடிக்றக’றய நிறைவவற்றுவைற்காக நிர்ையிக்கப் ட்ட காலகட்டம் 
1951, அக்வடா ர் 16 முைல் 1952,  ிப்ரவரி 15 வறரயாக இருக்கும். கடந்ை ஏழு 
நாட்களில், இந்ை ‘நடவடிக்றக’றய வ ற்பகாள்வைற்கான ஏற் ாடுகள் குைித்து, 

வைறவப் ட்ட வ ாபைல்லாம், உங்கள் அறனவருடனும் இறைந்தும் 
ைனித்ைனியாகவும் வ ெி வருகிவைன். ஜூறல 1 முைல் அக்வடா ர் 16 வறர, 

உண்ற யான ஏற் ாடுகறள விரிவாக கவனிப்வ ன். 
க வுளின் விருப்பப்படி நான் எடுக்கக்ூடடிய ‘ந வடிக்கக’ 

முழுகெயும், அறுதியுொன நிர்மூலொக்கும் மெயலாகும். இந்த டநரத்தில் 
நான் புது வாழ்வில் ெட்டிலுடெ இருக்கிடைன், ஒரு ொதாரண ெனிதனின் 
இந்தப் புது வாழ்வின் நிகலப்பாட்டிலிருந்துதான் இந்த நிர்மூலொக்கும் 
தன்கெகயப் பற்ைி நான் உங்களுக்குச் மொல்கிடைன். 

இந்ை ‘நடவடிக்றக’ அக்வடா ர் 16 முைல்  ிப்ரவரி 16 வறரயிலான 
பெயல் ாட்டின் காலகட்டத்ைில், முழுற யாக  னறை நிர்மூல ாக்கும் பெயறல 
வ ற்பகாள்ள என்றனக் கட்டாயப் டுத்துகிைது. அைாவது,  னம் நிர்மூல ாகும் 
வ ாது, இயற்றகயான நிகழ்வுகளின் வ ாக்கில், நானாக அறை நாடா ல், 

உண்ற யில் உடல் ரீைியான அழிறவயும் ெந்ைிப்வ ன். எனது கண்முன்னால் 
பைரிவது வ ால,  ிப்ரவரி 12ஆம் நாளுக்குள், முடிவு இவ்வாறு இருக்கும்: 

1) நான் முழுகெயான ென நாெத்கத (ெனகத நிர்மூலொக்குதல்) 
ெந்திப்டபன், இருந்தும் உ ல் ரீதியாக உயிரு ன் இருப்டபன்; இதன் 
மபாருள் என்னமவனில் நான் பகழய வாழ்க்ககயின் மெஹர் பாபா 
நிகலகய அக வது ெட்டுெல்லாெல், உலகளாவிய அளவில் 
மவளிப்படுடவன். என்னு ன் மதா ர்பில் இருக்கும் ெற்றும் இல்லாத 
அகனவரின் வாழ்க்ககயிலும், ஒரு ொமபரும் புரட்ெிகய இது 
விகளவிக்கும்; இந்த அடிப்பக யில் நான் ஒவ்மவாருவரு னும் 
இகணந்திருப்டபன், அதன் விகளவு என்னு னான அவர்களின் 
மதா ர்பின் வலிகெக்கு ஏற்ப ொறுபடும். அல்லது 
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2)  ன நாெத்துடன் எனது உடல் வழீக்கூடும், அது எல்லாவற்ைின் முடிவும் 
பைாடக்கமு ாக இருக்கும். அைன்  ின்னர், என்னுடன் பைாடர் ில் 
இருப் வர்களுக்கு, அவர்களில் எனது ைனிப் ட்ட பவளிப் ாடு 
இல்லா ல், அவை  ாப ரும்  ாற்ைம் ஏற் டும்; அல்லது 

3) ென நாெத்கத அக யும் முன்னர், எனது மபௌதீக உ ல் வழீலாம், 

அதன் அர்த்தம் என்னமவனில் நாம் அகனவரும் இருந்த 
இ த்திடலடய இருப்டபாம். அப்படியானால், என்னு னான உங்கள் 
மதா ர்பு, நீங்கள் என்ெீது மகாண்  அன்பு ெற்றும் நம்பிக்ககயின்படி 
ஒவ்மவாருவரும் பயனக வரீ்கள்; அல்லது 

4)  ிப்ரவரி இறுைிக்குள்,  ன நாெம் ஏற் டா ல் வ ாகலாம், வ லும், 

உடல்ரீைியாக நான் உயிருடன் இருக்கலாம், அது அறனத்ைிற்கும் 
முடிவாக இருக்கும். அப்வ ாது நான் அறனவறரயும் என்னுடனான 
வநரடித் பைாடர் ிலிருந்து விடுவிப்வ ன், அவர்கள் வைர்ந்பைடுக்கும் எந்ை 
விை ான வாழ்க்றகறயயும் வாழ அவர்களிடவ  விட்டுவிடுவவன். 
இந்த நான்கு விகளவுகளில் ஒன்று இறுதியில் க வுளின் இறுதி 

விருப்பத்திற்கு ஏற்ப க வுளால் தரீ்ொனிக்கப்பட்  'ந வடிக்கக'யின் 
விகளவாக இருக்கலாம். 

எப் டியிருந்ைாலும், என்னுடன் வநரடியாகவும்  றைமுக ாகவும் 
பைாடர்புள்ளவர்கள் என்றன வநெித்து, வைீாக எனக்கு வெறவ பெய்ைிருக்க 
 ாட்டார்கள். நான் என்னவாக இருந்வைவனா, என்னவாக இருக்கிவைவனா, 

என்னவாக இருப்வ வனா, அைற்வகற்  கடவுள் ைன்னுறடய எல்றலயற்ை நியாய 
நீைி முறையில் எல்லாவற்றையும்  ார்ப் ார். உங்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் எனது 
உறுைியான, ஒவர அைிவுறர என்னபவன்ைால், உங்கள் நம் ிக்றகறயயும் 
அன்ற யும் - குறைந்ை ட்ெம், அைிக ாக்காவிடிலும், இப்வ ாது இருக்கும் அவை 
விகிைத்ைில் றவத்துக்பகாள்ளுங்கள்.  

நான் இந்த 'ந வடிக்கக'கய எடுக்க டவண்டும் என்று க வுள் 
விரும்புகிைார், டெலும் பிப்ரவரி 12ஆம் டததிக்குள் இந்த ென நாெத்கத 
அக ய அவர் எனக்கு உதவுவார் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிடைன். இந்த 
ஆத்ொர்த்த நம்பிக்ககயு ன், அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி முதல் இந்த 
நாெச்மெயலில் நான் ஆழொக மூழ்குடவன். 

 ிப்ரவரி 12ஆம் வைைிக்குள் இந்ை விரும் ிய முடிறவ அறடய எனக்கு 
உைவு ாறு நான் ைாழ்ற யான  னதுடன் கடவுளிடம் வகட்டுக்பகாள்கிவைன். 

எனது உ கலத் துைக்க டவண்டியதாக இருந்தால், நான் 
எடுத்துகரத்து, தட் ச்சு மெய்யப்பட்  வழிமுகைககள 'ஏற்பாடு’ குழு 

உறுப்பினர்கள் மெயல்படுத்த டவண்டும், டெலும் விஷ்ணு அது மதா ர்பான 
எனது வழிமுகைககள நிகைடவற்றுவார். 



360 
 

அக்வடா ர் 16 முைல்  ிப்ரவரி 12 வறர நான் றஹைரா ாத்ைிற்கு 
பவளிவய இருப்வ ன். இப்வ ாது என்னுடன் இருக்கும் ப ண் வைாழர்கள் நான் 
இல்லாை வநரத்ைில் றஹைரா ாத்ைில் ைங்குவார்கள். ப ண் வைாழர்கள் 
பைாடர் ான  ைி - ஜூறல 1 முைல்  ிப்ரவரி 12 வறர - அறனத்தும் 
விஷ்ணுவுக்கு வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

இந்தக் காலகட் த்தில், அக்ட ாபர் 16 முதல் பிப்ரவரி 12 வகர, நான் 
எல்லா விதொன இக யூறுகளிலிருந்தும் முற்ைிலும் விடுபட்டு, எந்த 
விதொன சுகெயும் இல்லாெல் வாழ்வதற்கும், ொவதற்குொன 
சுதந்தரத்து ன் இருக்க விரும்புகிடைன். ொவதற்கான இந்தச் 
மெயல்முகையில் என்னு ன் மெல்ல விரும்பும் எவரும் என்டனாடு வந்து 
இகணயலாம்; ஆனால் நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் அத்தககய முடிகவ 
எடுக்கத் டதகவயான உங்கள் ென ஆயத்தத்தின் அளகவ முழுகெயாகப் 
புரிந்து மகாள்ள டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். 1949ஆம் வரு ம், புது 
வாழ்வின் மதா க்கத்தில் எதிர்மகாண்  ெிரெங்ககள நீங்கள் ெனதில் 
மகாள்ள டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன் - உங்கள் வழியில் உள்ள 
தக கள் ெற்றும் என்னில் இருந்த தக கள் - அகத ெீண்டும் மெய்ய நான் 
விரும்பவில்கல. உங்கள் தரப்பிலிருந்து உணர்ச்ெியின் தூண்டுதலால் 
நீங்கள் என்னு ன் மெல்ல முடிவு மெய்தால், அது டபரழிகவ விகளவிக்கும். 
நீங்கள் என்னு ன் வருவதானால், மொல்மலாண்ணா ெிரெங்ககளயும், 

நிகனத்துப் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தாங்மகாணா கஷ் ங்ககளயும் 
ெந்திக்க டநரிடும். பெி, பட்டினி, தூக்கெின்கெ, டநாய், இயலாகெ, 

முழுகெயான நம்பிக்ககயின்கெ ெற்றும் உதவியற்ை நிகல ஆகியகவ 
இதில் அ ங்கும். இது, நான்கு ொதங்களில் 400 இைப்புககள ெந்திக்க 
டநரிடுவது டபாலாகும்! எனக்கு எந்தப் மபாறுப்பும், என்னு ன் வரும் யாகரப் 
பற்ைியும் எந்தக் கவகலயும் இருக்காது. 

என்னுடன் இருக்கும் வெவக வைாழர்கள் கீழ்வரும் இரண்டு 
விஷயங்களில் ஒன்றைத் வைர்ந்பைடுக்கும் டி நான் அைிவுறுத்ை விரும்புகிவைன்: 
இந்ை நம் ிக்றகயற்ை  ைியில் என்வனாடு இறைந்து பகாள்வது அல்லது 
றஹைரா ாத்ைில் ைங்கி நான் அவர்களுக்கு வழங்கும் கடற றயச் பெய்வது. 
இரண்டாவது வைர்வில், அவர்களுக்கு நான்கு  ாைங்களுக்கு உைவு, உறட, 

றகச்பெலவுக்குப்  ைம் ஆகியறவ நன்கு வழங்கப் டும். ‘ஏற் ாடு’ குழு 
வைாழர்கள் எவரும் என்னுடன் இறைய முன்வரக்கூடாது, ஏபனன்ைால் அவர்கள் 
ைத்ை து ப ாறுப்புகறள இறுைி வறர பெய்ய வவண்டும். என்னுறடய  றழய 
ெீடர்கள் எவவரனும் என்னுடன் இறையலாம். கடவுளின் அருளால்,  ிப்ரவரி 
12ஆம் வைைிக்குள் நான் எனது இலக்றக அறடந்ைால், அவரவர் நிறலக்வகற் , 

ஆன் ீகம்  ற்றும் ப ாருள் ொர்ந்ை - அல்லது ஆன் ீகம்  ட்டும் - எனது வெவக 
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வைாழர்களுக்கும்,  றழய ெீடர்களுக்கும்  க்ைர்களுக்கும் உரித்ைாகும். 
 டெலும், அக்ட ாபர் 16 அன்று, நான் இந்த ‘ந வடிக்கக’கய 
எடுப்பதற்கு முன்னர், எல்லா வககயான சுகெயிலிருந்தும் விடுப , எனது 
பகழய வாழ்க்கக ெ ீர்களில் ெிலருக்கு மபாருள் ரீதியாக உதவவும் 
அவர்களில் ெிலருக்கு ெில விஷயங்ககள ெரீகெக்கவும் முயற்ெிக்க 
விரும்புகிடைன். ெூகல 1 முதல் பிப்ரவரி 12 வகர, அகனவருக்கும், ெிலருக்கு 
அல்லது எவருக்கும் என்கன எளிதில் காணவும், டபெவும், ெந்திக்கவும் 
வாய்ப்பு கிக க்காெல் டபாகலாம். 

நான் பவகுஜனங்கறள ெந்ைிக்கும் ெந்ைர்ப் ங்களும் எழலாம். இவற்றை 
எல்லாம் நான் விரும்பும் வவறளயில் முடிவு பெய்ய நான் சுைந்ைிர ாக 
இருப்வ ன். 

உங்களில் ஒருவர் ெட்டுடெ என்னு ன் வந்தாலும், நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்ெியும், திருப்தியும் அக டவன்; அடத டநரத்தில் பலர் என்னு ன் வர 
முடிவு மெய்தாலும், நான் கவகலப்ப  ொட்ட ன். ஆனால் என்னு ன் 
வருபவர்கள் எல்லாவற்ைிலும் எகதயும் தாங்கிக் மகாள்ளத் தயாராகவும், 

எல்லா சூழ்நிகலகளிலும், என்னுக ய ஒவ்மவாரு கட் களக்கும் 
முற்ைிலுொகக் கீழ்ப்படிந்து, எந்த விதொன மவகுெதிகயயும், 

ஆன்ெீகத்கதயும், மபாருகளயும் எதிர்பாராெல் இருக்க டவண்டும். அவர்கள் 
என்னி ெிருந்து எந்த விதொன உதவிகயயும் எதிர்பார்க்கக்ூட ாது, ொைாக 
எனக்கு உதவ டவண்டும். 

வ லும், என்னுடன் வர முன்வரு வர்களில், என்னுடன் யார் வர 
வவண்டும், யார் இங்குத் ைங்க வவண்டும் என் றை நான் இறுைியாக முடிவு 
பெய்வவன். 

இந்தப் டபரழிவு காலகட் த்தில் (அக்ட ாபர் 16 முதல் பிப்ரவரி 12 
வகர), எனது மெயல்களும் வாழ்க்கக முகைகளும் எந்தவிதொன 
கட்டுப்பாட்டிற்கு உள்ள ங்கிய நிகலயில் இல்லாெல் இருக்கும். நான் இ ம் 
விட்டு இ ம் மென்று எங்டகனும் அகலந்து திரியலாம் அல்லது ஒடர 
இ த்தில் குடிடயைலாம் - எப்டபாது, எங்கு என்பகத ெூகல ெற்றும் 
அக்ட ாபர் ொதங்களுக்குள் நான் முடிவு மெய்டவன். நான் எகதயும் 
யாெிக்கலாம், எகதயும் டகாரலாம், எகதயும் ஏற்கலாம் அல்லது எகதயும் 
நிராகரிக்கலாம்; அல்லது ஒருடவகள நான் இவற்ைில் எகதயும் 
மெய்யாெலும் இருக்கலாம். இந்தப் டபரழிவுக்கான க வுளின் விருப்பத்தின் 
அடிப்பக யில், ெந்தர்ப்ப சூழ்நிகலகளுக்கு இணங்க, நான் ொதாரணொன 
அல்லது அொதாரணொன, நல்லது அல்லது தீயது எகதயும் மெய்டவன். 

 ா ா அப்வ ாது கூட்டத்ைிலிருந்ை அறனவருடன் அவரும் எழுந்து 
நின்ைார். இந்ைப்  ிரகடனத்றை டாக்டர் டான் ஆங்கிலத்ைிலும், டாக்டர் கனி உருது 
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ப ாழியிலும், டாக்டர் வைஷ்முக்  ராட்டியிலும் ப ாழிந்ைவ ாது,  ா ா, 

 ிரார்த்ைறன பெய்வது வ ால் கூப் ிய கரங்களுடன் நின்றுபகாண்டிருந்ைார்: 
க வுளின் முன்னிகலயில், எல்லாக் காலங்களிலும் பரிபூரண 

நிகலகய அக ந்த குருநாதர்கள் அகனவகரயும் ொட்ெிகளாக என் 
இதயத்தில் தாங்கிக்மகாண்டு, க வுளின் உதவியாலும், விருப்பத்தாலும், இந்த 
ஆண்டு அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள் இந்த நிர்மூலொக்கும் ‘ந வடிக்கக’கய 
நான் நிச்ெயொக எடுப்டபன் என்று உறுதியளிக்கிடைன். 

100 நாட்களின் ஏகாந்ைவாெ  ைிறய எனது முழு ைிருப்ைியுடன் பெய்ய 
கடவுள் எனக்கு உைவினார், வ லும் 1952  ிப்ரவரி 16ஆம் வைைிக்குள்  றழய 
வாழ்க்றக ப ஹர்  ா ா நிறலறய அறடயவும், உலகளவில் பவளிப் டவும் 
கடவுள் எனக்கு உைவுவார் என்று நான் உறுைியாக நம்புகிவைன். 

 ா ா, இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "இந்தப் பிரக னத்திற்குச் ொட்ெியாக 
இங்கு இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும், அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி அன்று 
காகல எட்டு ெணி முதல் 24 ெணி டநரம் டதநீர் ெற்றும் தண்ணரீ் அருந்தி 
உபவாெம் இருக்க டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன்." 

அறனவரும் ஓய்பவடுக்கவும், கால்கறள நீட்டி கறளப் ாைவும் 
 ைிறனந்து நி ிட இறடபவளி வழங்கப் ட்டது. அறனவரும்  ண்ட த்ைிற்குத் 
ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா 'ெடனாநாஷ்' ( னறை நிர்மூல ாக்குைல்)  ற்ைி ஒரு 
பொற்ப ாழிவு வழங்கினார், அது அடுத்ைநாளும் பைாடர்ந்ைது.  ல விளக்கங்கறள 
அளித்ை  ின்னர், இது,  ைிய உைவுக்கான வநரம் என்று சுட்டிக்காட்டி 
நிறுத்ைினார்.  ா ா, இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "உண்கெ என்னமவனில், நல்லது 
அல்லது தீயது எதுவாயினும், நான் நிச்ெயொக க வுளால் தரீ்ொனிக்கப்பட்  
இந்த 'ந வடிக்கக'கய எடுக்கப் டபாகிடைன்." 

ஒரு குறுகிய இறடவவறளக்குப்  ின்னர், அவர் வ லும் கூைினார், "இந்த 
‘ந வடிக்கக’ ெிகவும் ெிைப்பாக இருக்கும், ஏமனன்ைால் இன்று அதிகாகல 
3:30 ெணிக்கு, நான் பகழய வாழ்க்ககயின் மெஹர் பாபாவின் நிகலகய 
ெீண்டும் அக யப் டபாகிடைன் என்று க வுள் எனக்கு மவளிப்படுத்தினார். 99 
ெதவதீம் நான் உ கலக் ககவிடுவது ொத்தியம், ஆனால் எனது 
தீர்ொனத்தில் மவற்ைிகய அக வதற்கான ஒரு ெதவதீ வாய்ப்பும் உள்ளது, 

நிச்ெயொக 100 ெதவதீ முடிகவ நான் நம்புகிடைன்!" 
 ா ா வ லும் கூைி முடித்ைார்: "இன்று ெதியம் நாம் ெீண்டும் 

ெந்திக்கும் டபாது, என்னு ன் வர விரும்புடவார் அகனவரும் முடிவு 
மெய்யலாம். ஆனால் உங்கள் முடிவுககளக் டகட்  பின்னர், என்னு ன் யார் 
வருவார்கள், யார் வரக்ூட ாது என்பகத நாடன முடிவு மெய்டவன். 'ஏற்பாடு’ 
குழு டதாழர்கள் என்னு ன் மெல்ல முன்வரக்ூட ாது, ஏமனன்ைால் அவர்கள் 
இறுதிவகர ஏற்பாடுககள கவனிக்க டவண்டும்." 
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அைற்குப்  ிைகு, ைனக்கு முன்னால் நின்றுபகாண்டிருந்ை துயரார்ந்ை 
முகங்களில் வவக ாகப்  ார்றவறயச் சுழற்ைி,  ா ா வகலி பெய்ைார், "க வுளின் 
நிெித்தம், நான் உங்கள் அகனவகரயும் டவண் ாம் எனச் மொல்டவன் என்று 
எண்ணி நீங்கள் அகனவரும் என்னு ன் வர முடிவு மெய்கிைரீ்கள், 

அப்படித்தாடன!" அறனவரும் நன்ைாக வாய்விட்டுச் ெிரித்து,  ைிய 
உைவுக்காகக் கறலந்து பென்ைனர். 

 ைிய உைவுக்குப்  ின்னர், அறனவரும் ைங்கள் ைனிப் ட்ட முடிவுகறள 
எடுத்துறரக்க  ீண்டும் கூடினர்.  ா ா எச்ெரித்ைார்: "இந்த நான்கு ொத காலம் 
என்கனச் ொர்ந்தது, என்னு ன் வருவதற்காகத் தங்ககள முன்கவக்க 
விரும்புவபர்கள், என்னு ன் இத்தகன ொதங்கள் மெல்வதா? அல்லது 
என்னு ன் சுற்றுப்பயணத்தில் மெல்வதா? என்ை டகள்விககளக் கருத்தில் 
மகாள்ளக்ூட ாது.”  

கூட்டத்ைில் இருந்ை 70க்கும் வ ற் ட்ட ஆண்களில் 21 வ ர்  ட்டுவ  
 ா ாவுடன் பெல்ல முன்வந்ைனர்.  ா ா அவர்களின் குடும்  விஷயங்கள், வடீ்டு 
விவகாரங்கள்  ற்றும்  லவற்றைப்  ற்ைிக் வகட்டைிந்து, கிட்டத்ைட்ட இரண்டு 
 ைிவநரம் அறைப்  ற்ைி விவாைித்ைார். டாக்டர் நீலு உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருந்ைைால்  ா ாவுடன் பெல்ல முடியவில்றல; டாக்டர் டான் றஹைரா ாத்ைில் 
இருக்க விரும் ினார்; காக்கா இன்னும் இைய வநாயால்  ாைிக்கப் ட்டு 
 ின்வாங்கினார்; இவர்கறளத் ைவிர,  ா ா, விஷ்ணுவிடம் ப ண் வைாழர்கறள 
கவனித்துக் பகாள்வைற்காக றஹைரா ாத்ைில் இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா, அன் ர்களின் முடிறவ இவ்வாறு  ார்த்ைார்: 
என்னு ன் இகணய முன்வந்துள்ள நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும், 

அகதத் தவீிரொகக் குைிப்பிடுவது உண்கெதான், டெலும் நீங்கள் என்னு ன் 
மெல்ல முடிவு மெய்துள்ளரீ்கள் என்பதில் நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்ெியக கிடைன். உங்கள் ஒவ்மவாருவகரயும் பற்ைிய எனது மொந்த 
முடிவில், அந்த முடிவு எதுவாக இருந்தாலும், அகனவரும் ஒடர நிகரான 

ெகிழ்ச்ெியு ன் இருக்க டவண்டும் என்று நான் விரும்புகிடைன். 
இந்ை விஷயம் எனக்கு எவ்வளவு ைீவிர ானது என் றை கடவுள் 

அைிவார், வ லும் கடவுளால் ைீர் ானிக்கப் ட்ட இந்ை ‘நடவடிக்றக’றய 
நிறைவவற்றுவைில் எனக்கு எந்ைத் ைறடயும் இருக்கக்கூடாது. 

டநற்ைிரவு, நாடன தனியாகப் புைப்படுவது ெிைந்தது என்று ூட  
உணர்ந்டதன். எனது மெௌனம், உ ல்நலம் குன்ைிய நிகல டபான்ை அகனத்து 
வரம்புககளயும் நான் நிகனவு ூடர்ந்டதன்; இது, நாடன என்கன 
முட் ாளாக்கக் ூட ாது, நான் தனியாகச் மெல்வது உண்கெயில் 
ொத்தியெில்கல என்றும் ஒப்புக்மகாள்ளும்படி கட் ாயப்படுத்தியது. எனடவ 
உங்கள் விருப்பங்ககள நான் ெிகவும் கவனொகப் பரிெலீிக்க டவண்டும், 
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டெலும் எனது முடிகவ, பின்னர் உங்களுக்குத் மதரிவிப்டபன். 
  றுநாள் காறல, 1951, ஜூன் 29 பவள்ளிக்கிழற ,  ா ா ‘ெடனாநாஷ்’ 
( னறை நிர்மூல ாக்குைல்)  ற்ைிய பொற்ப ாழிறவ நிறைவு பெய்ைார், அைன் 
ஒரு  குைி இங்வக  ீண்டும் வழங்கப் ட்டுள்ளது: 

நீங்கள் ‘ெடனாநாஷ்’ என்ைால் என்ன என்பகதப் புரிந்து மகாண் ால், 

1952, பிப்ரவரி ொதத்தில், நான் உயிரு ன் இல்லாவிடிலும், நீங்கள் அதனால் 
பலனக வரீ்கள். 

இறடயிறடவய வகள்விகள் வகட்காைீர்கள், ஏபனன்ைால் நான் அறை ஒரு 
ொைாரை ைத்துவஞானியாக விளக்குகிவைன். நீங்கள் வகள்விகறளக் வகட்டால், 

குருநாைர் ஒருவர் ெீடர்களுக்கு விளக்குவது வ ான்ை வைாற்ைத்றை ஏற் டுத்தும் 
வறகயில் நான் விஷயத்றை விளக்க வவண்டும். எனவவ, இைன் 
முக்கியத்துவத்றை கவன ாகவும் அற ைியாகவும் புரிந்து பகாள்ளுங்கள். 

‘ெனம்’ ஒருடபாதும் ொற்ைத்கத ெந்திக்காது. "உண்கெயான 'நான் 

க வுள்' எனும் உறுதிப்பாடு " ஒரு முகை ெட்டுடெ ொற்ைெக யும். இந்த 
ொற்ைத்தின் தன்கெகயத் மதளிவாகப் புரிந்து மகாள்ள டவண்டும். 

இன்று நீங்கள் ஒரு  னிைன் என்று உைர்கிைரீ்கள். நாறள நீங்கள் 
இைக்கும் ைருவாயில், உங்கள்  னப் டிவங்கள், நீங்கள் ஒரு ப ண் என்ை 
உைர்றவத் ைருகின்ைன. இது அறனத்தும் ப ாய்.  னைின்  வனா ாவம், 
சூழ்நிறலக்கு ஏற்   ாறுகிைது, ஆனால்  னம் வ வல பென்ைாலும் அல்லது கீவழ 
பென்ைாலும்  னம்,  ன ாகவவ இருக்கும்.  னம்  கிழ்ச்ெியாக இருக்கலாம், 

துன்  ாகவும் இருக்கலாம்.  னைின் அணுகுமுறைவய இவ்வாறு  ாறுவைற்கான 
காரைம்.  னம் உலகங்கறள உருவாக்குகிைது,  ாறயகள்,  ாயத்வைாற்ைங்கள் 
வ ான்ை முடிவிலா அறனத்றையும் உருவாக்குகிைது - ஆனால்  னம் எப்வ ாதும் 
 ன ாகவவ உள்ளது. 

ெனம் ொற்ைெக யாது ஏன்? ஏமனன்ைால் அது ஒருகெத் தன்கெ 
உள்ளதல்ல. ெனம் ஆகெகள் ெற்றும் எண்ணங்களால் வாழ்கிைது, டெலும் 
அது ெனப்படிவங்களால் ஆனது. 

‘உண்கெயான உறுதிப்பாடு’ ஒருகெத் தன்கெயுள்ள இகைவனுக்டக 
உரித்தானது; இந்த "உண்கெயான 'நான் க வுள்' எனும் உறுதிப்பாடு" 
அதாவது "உண்கெயான நான்" இப்டபாது ெனதால் பிகணக்கப்பட்டுள்ளது. 
தவைான எண்ணங்களால் ஆன இந்த ெனம் ‘உண்கெயான நான்’ எனும் 
நிெொனகதடய மபாய்யாக்குகிைது. பிைப்பு, இைப்பு, இன்பம், துன்பம் டபான்ை 
அகனத்கதயும் உண்கெயான விஷயங்கள் என ெனம் நிகனக்க 
கவக்கிைது, ஆனால் இகதவி ப் மபாய்யாக எதுவும் இருக்க முடியாது. 
நீங்கள் இப்டபாது இங்டக இருக்கிைரீ்கள், உ லில், உங்கள் புலன்களில் 
உணர்வு ன் உயிடராடு இருக்கிைரீ்கள், ஏன்? ஏமனன்ைால் நீங்கள் எப்டபாதும் 
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இருந்தீர்கள்.       

 நீங்கள் எப் டிப்  ிைந்ைீர்கள், உங்கள்  ிைப்பு எப் டி நிகழ்ந்ைது என் து 
 ற்ைி உங்களுக்கு ஏவைனும் அ ிப்ராயம் இருக்கிைைா? இல்றல, ஏபனன்ைால் 
நீங்கள்  ிைக்கவவ இல்றல! நீங்கள் இங்வக, அங்வக,  ற்றும்  லவற்ைில் 
இருக்கிைரீ்கள் என்ை உைர்றவ  னம் உங்களுக்குத் ைருகிைது. ‘அவள் என் 
 றனவி’ அல்லது ‘அவர் என் கைவர்’ வ ான்ை  லவற்றைக் பொல்லும் 
உைர்றவ  னவ  உங்களுக்குத் ைருகிைது. 

ெனம் எப்டபாதும் உங்ககள ந னொடி நளினத்தில் துள்ள 
கவக்கிைது! உங்கள் ெகனவி, குழந்கதகள் ெற்றும் பலர் எல்டலாரும் 
ஒன்று, நீங்கள் ஒருடபாதும் இைப்பதில்கல, ஒருடபாதும் துன்பப்படுவதில்கல 
என்பகத நீங்கள் அைிந்திருந்தால், நீங்கள் எல்லாவற்ைிலும் எல்லாொக 
இருக்கிைரீ்கள். ஆனால் உங்ககளத் தடுொைச் மெய்ய உங்கள் ெனம் 
இருக்கிைது! ெனம் மொல்கிைது: "ொக்கிரகத, அவள் உங்கள் ெகனவி; 
அவர்கள் உங்கள் குழந்கதகள்; இகவ அகனத்தும் உங்களுக யகவ," 

என்மைல்லாம் முடிவில்லாெல் தூண்டிக்மகாண்டிருக்கும். ெனம் இத்தககய 

ெனப்படிவங்ககள உருவாக்குகிைது. 
எனவவ, ைவைான எண்ைங்களாலான  னம், 'உண்கெப்மபாருளான 

நான்' நிஜ ாக நிறனப் றைவய ப ாய்யாக்குகிைது. நான் உடல், நான் இறளஞன், 

வயைானவன், நான் ஒரு ஆண், ப ண், நான் இது அல்லது அது - இறவ 
அறனத்தும்  னத்ைால் உருவாக்கப் ட்ட  ைிவுகள். "நான் க வுள்" எனும் 
உைர்றவ அது ஒருவ ாதும் ஏற் டுத்ைாது. ெனம் உங்ககள "நான் க வுள்" 
என்று மொல்ல கவக்கலாம், ஆனால் "நான் க வுள்" என்று உணர கவக்க 
முடியாது. 

ெனம் இருக்கும் வகர, தனிெனிதனின் தவைான 
அணுகுமுகையிலிருந்து அதன் உண்கெயான நிகலக்கு ொற்ை முடியாது. 
ெனம், நீங்கள் எல்கலயற்ைவர், எல்லாம் வல்லவர், ெற்றும் பலவற்கைச் 
மொல்ல கவக்கிைது, ஆனால் உங்ககள அவ்வாைாக உணரகவப்பதில்கல. 
ஏன்? ஏமனன்ைால், தவைான எண்ணங்களாலான ெனம், 'நான்' என்பகத 
ெிைியதாக, வகரயறுக்கப்பட்  'நான்' என உணர கவக்கிைது. 

இப்வ ாது என்ன நடந்ைிருக்கிைது? ைவைான, “'நான்' எனும் தனிெனித 
நிகலப்பாடு” (ஆைவம்) உண்ற யான, அெல் நிறலறய அறடய 

வவண்டு ானால்,  னம்  றைந்ைாக வவண்டும்.  னம் இருக்கும் வறர, அைன் 
கண்வைாட்டம்  ாைினாலும், உண்ற யான "நான்-கடவுள்" நிறலறய 
அனு விக்க முடியாது. ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், ெனம் தற்காலிகொகத் 
மதாகலந்து ( றைந்து) விடுகிைது. அந்த நிகலப்பாடு ெனதிடல உள்ளது, 

டெலும் ெனப்படிவங்கள் ெீண்டும் ெனகதத் தட்டி எழுப்புகிைது, ெனம் 
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ெீண்டும் நிகலப்பாட்க த் தவைானதாக உணர கவக்கிைது. அதனால், 

எண்ணற்ை உயிர்களிலும், வடிவங்களிலும், நிகலப்பாடு அப்படிடய 
இருக்கிைது. 

 னம் இருக்கும் அவை வவறளயில்  னப் டிவங்கள்  ாறுகின்ைன, 

அைன் டி, உடல்  ாறுகிைது - வ லும் அைற்வகற் , அனு வமும்  ாறுகிைது. 
எனடவ, மபாய்யான நான் 'உண்கெயான நான்' ஆக, அதாவது 'நான் க வுள்' 

என்ை நிகலகய அக ய, ெனம் ெகைந்தாக டவண்டும். 
வாழ்க்ககயின் உண்கெயான குைிக்டகாள் தனிெனித 

நிகலப்பாட்டின் ெரணம் அல்ல, ெனதின் ெரணம்! எனடவ முஹம்ெது 
அல்லது மஸாராஸ் ர் அல்லது இடயசு ஒருமுகை ெட்டுடெ பிைப்பதாக 
அல்லது ஒருமுகை ெட்டுடெ இைப்பதாகக் ூடறுவது, அவர்கள் ெனதின் 
ெரணத்கதக் குைிக்கின்ைனர். 'கல்' நிகலக்கு முன்டப, ெனம் 
ஆரம்பத்திலிருந்டத பிைந்து விடுகிைது. இந்தப் பிைப்பு ஒரு முகை 
நிகழ்வதுடபால ெனதின் ெரணம் ஒரு முகை ெட்டுடெ நிகழ்கிைது. 

 னம் இைக்கும் வ ாது ( றையும் வ ாது) தவைான நிகலப்பாடு 

நிெொக ொறுகிைது, அதாவது, 'உண்கெயான உறுதிப்பா ாக' ('நான் 
க வுளாக’) ொறுகிைது. 'உண்ற யான உறுைிப் ாடு'  ிைப் தும் இல்றல, 

இைப் தும் இல்றல. உறுைிப் ாடு எப்வ ாதும் உண்ற யானது ஆனால்  னைின் 
காரை ாக, அது வறரயறுக்கப் ட்ட  ற்றும் ைவைான, ைனி னிை 'நான்' என 
உைர்கிைது, பெயல் டுகிைது. 

இப்டபாது ெனம் அதன் நல்ல ெற்றும் தீய ெனப்படிவங்களுக்கு ஏற்ப 
டவறு டவறு உ கல எடுக்கிைது. இந்த உ கல எடுத்துக்மகாள்வதும் 
விட்டுவிடுவதும் ெனம் அல்லது அதன் நிகலப்பாட்டின் ெரணம் அல்ல. உ ல் 
இைந்த பிைகும் ெனம் அதன் ெனப்படிவங்களு ன் இருக்கும். ெனப்படிவங்கள் 
அகற்ைப்ப  டவண்டும் என்பதற்காக, ெனம், உ ல்ககள எடுக்க கவக்கிைது. 
இதன் விகளவாக, ெனொனது ெனப்படிவங்களுக்கு ஏற்ப டவறு டவறு 
உ ல்ககள எடுக்கிைது, டெலும் தனிெனித நிகலப்பாடு இதற்கு ொட்ெியாக 
இருக்கிைது. ஓர் உ ல் ெகையும் டபாது, ெற்றும் ஓர் உ ல் உருவாகிைது. 

இந்ை ( ாயாஜால வித்றை)  னப் டிவங்கள் நம்ற   ிகவும் 
இறுக்க ாகப்  ிறைத்துள்ளன, நாம் எவ்வளவு அைிக ாக பவளிவய வர 
முயற்ெிக்கிவைாவ ா, அவ்வளவு அைிக ாக நாம்  ிறைக்கப் டுகிவைாம். 
ஏபனன்ைால்  னறை அைன் வவரிலிருந்து அழிக்க வவண்டும், அறை அழிப் து 
யார்?  னம் ைன்றனத்ைாவன அழித்துக்பகாள்ள வவண்டும். அது முடியாை 
காரியம். ைன்றனத்ைாவன அழித்துக்பகாள்ளும் பெயல்முறைவய அறை அழிக்க 
முயல்வது வ ான்ை வைாற்ைங்கறள உருவாக்குகிைது, அைனால் ஒருவன் வ லும் 
வ லும்  ிறைக்கப் டுகிைான். 
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ஹஃபீஸ் ூடைியது டபால: 
நீடய உனது முகத்திகர, ஓ ஹஃபீஸ்! 
அதனால் உன்கன நீடய அகற்ைிவிடு! 
இப்வ ாது, உங்கறள நீங்கவள எப் டி அகற்றுவது? இப் டி அகற்றும் 

பெயல்முறைவய புைிய  னப் டிவங்கறள உருவாக்குகிைது. 
ஆயிரக்கணக்காடனார் ெனகத அழிக்க நிகனத்துள்ளனர் - முக்கிய 

முகைகள் மெயல், தியானம், ஞானம் ெற்றும் இகை அன்பு. உணர்கவத் தக்க 
கவத்து, ெனகத அழிக்கும் டநாக்கத்திற்காக இந்த வழிகள் குருநாதர்களால் 
பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன.  

இப்வ ாது,  வனாநாஷின் இந்ை இலக்றக குைிக்கும் பெயலின் 
 ாறைறயக் (கர்ெ டயாகா) கருத்ைில் பகாள்ளுங்கள்; இது ப ாய்யான ‘நான் 
எனும் நிகலப்பாட்க ’ உண்ற யான ‘நான் க வுள் எனும் உறுதிப்பா ாக’ 
 ாற்றுகிைது, (ஏபனன்ைால்  னைின் முக்கிய பெயல் ாடு உடலின் மூல ாக 
பெயல்களாக பவளிப் டுகிைது). ப ாய்யான நிறலப் ாட்றடயும் எண்ைங்கள் 
நிறைந்ை  னறையும்  ின்னைியாகக் பகாண்ட பெயல்கள்,  னறை 
அழிப் ைற்குப்  ைிலாக, அைற்கு உைவளித்து ஊட்ட ளிக்கின்ைன என் றைக் 
குருநாைர்கள் கண்டுபகாண்டனர். 

ஒவ்மவாருவரும் மெயல்ககளச் மெய்ய டவண்டும் என்பகத 
அவர்கள் கண் னர். டொம்டபைிகள் ூட  உண்பது, அருந்துவது, உைங்குவது 
டபான்ை மெயல்ககளச் மெய்ய டவண்டும். எனடவ, குருநாதர்கள் ‘மெயலற்ை 
மெயல்ககள’ உபாயொக நிகனக்கத் மதா ங்கினர். அதாவது மெயல்களில் 
ஈடுப  டவண்டும், ஆனால் எந்தச் மெயகலயும் மெய்யாதது டபால விகளவு 
ஏற்படும் வககயில் மெய்ய டவண்டும். இகதச் மெய்தால், மெயல்களின் 
க ந்தகால ெனப்படிவங்கள் ெகிழ்ச்ெி அல்லது துன்பத்தின் அனுபவங்களால் 
ெனரீதியாகச் மெலவழிக்கப்படும், ஆனால் புதிய ெனப்படிவங்கள் எதுவும் 
உருவாக்கப்ப ாது. 

சுயநல ெிந்ைறன இல்லா ல் ஒருவருக்கு உைவி பெய்யும் பெயலில் 
நீங்கள் ஈடு டுகிைரீ்கள், அல்லது சுயநலம் இல்லா ல் ஒரு ப ண்றைப் 
 ாதுகாக்க முயற்ெி பெய்கிைரீ்கள் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம், அவ்வாறு 
பெய்யும் வ ாது, உங்கறளத் ைாக்கி, காவல்துறை உங்கறளக் றகது பெய்கிைது. 
நீங்கள் ெிறையில் அறடக்கப் டுகிைரீ்கள். இந்ை நிகழ்வுகள் உங்கள்  றழய 
 னப் டிவங்களில் ெிலவற்றைச் விரய ாக்கின்ைன, ஆனால், அவைவவறளயில் 
உங்களுக்கு சுயநலம் இல்லாைைால், புைிய  னப் டிவங்கள் உருவாகவில்றல. 
எவ்வாைாயினும், இந்ைச் பெயல்முறை  ிகவும் நீண்டதும் பநடியதும்  ட்டு ின்ைி 
ெிக்கலானது,  ல யுகங்களுக்குப்  ிைகுைான்  வனாநாறஷ ஒருவர் அறடய 
முடியும்.       
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 எனடவ குருநாதர்கள், மெயல்ககள முைியடிக்க, மெயல்ககளடய 
விரும்பினர்; அதாவது, அதன் விகளவு வலிகெயற்ைதாக அல்லது எந்த 
விதொன பிகணப்புக்கும் வழிவகுக்கும் விகளகவ உருவாக்காத வககயில் 
மெய்யப்படும் மெயல்கள். உதாரணொக, இயற்ககயால் ஒரு டதள் அதன் 
வாகல அகெத்து அருகில் வருபவர்ககளக் மகாட்டுகிைது. இப்டபாது, டதளின் 
ஆபத்தான மகாடுக்கு உக க்கப்படுகிைது என்று கவத்துக்மகாள்டவாம். டதள் 
தனது வாகல அகெத்துக் மகாண்ட  பகழயபடி ந ந்து மெல்கிைது. ஆனால் 
அதன் அபாயகரொன மகாடுக்கு இல்லாததால் மெயலிழந்து 
மகாட் முடியாெல் ஆகிைது; அதாவது, மெயல்களின் டொெொன விகளவு 
அகற்ைப்படுகிைது. மெயல்கள், பிகணப்பு இல்லாெல் இருக்க டவண்டும் 
என்ைால், பிகணப்புக்கு வழிவகுக்கும் காரணி அகற்ைப்ப  டவண்டும். 

உலகமும் அைன் பெயல் ாடுகளும் உண்ற யில்  யனற்ைறவ. 
பெயல்கள் நல்லைாக இருந்ைாலும் ெரி, ைீயைாக இருந்ைாலும் ெரி, அறவ 
பைாடர்ந்துபகாண்வட இருக்கின்ைன, எனவவ குருநாைர்கள் இவ்வாறு கூைினர்: 
"பெயல்கள் உங்கறள  ிறைக்காை வறகயில்,  னப் டிவங்கள் 
உருவாக்கப் டாை வறகயில் பெயல் டுங்கள்." இது கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ை 
 ைியாகும், இது குைித்து நான் உங்களுக்கு விளக்குவவன்.  னப் டிவங்கள் 
 ற்றும் அைன் விறளவாக  ிறைப்புகறள உருவாக்கா ல் பெயல்களில் ஈடு ட 
மூன்று வழிகள் உள்ளன: 

முதல் வழி: ஒன்கைச் மெய்யும் டவகளயில், நீங்கள் அகதச் 
மெய்கிைரீ்கள் என்ை எண்ணம் முற்ைிலும் இருக்கக்ூட ாது. இது ஒரு 
மதா ர்ச்ெியான மெயலாக இருக்க டவண்டும். அதாவது ஆணவம் அதன் 
மெல்வாக்ககச் மெலுத்த ெனதிற்கு ஒரு கணம் ூட  மகாடுப்பதில்கல. 
உண்கெயில், நீங்கள் பிைருக்காகச் மெயல்படுகிைரீ்கள், உங்களுக்காக அல்ல. 
தன்னலெற்ை டெகவ என அகழக்கப்படும் இந்தச் மெயல், கிட் த்தட்  
ொத்தியெற்ைது, ஏமனன்ைால் ‘நான் பிைருக்குச் டெகவ மெய்கிடைன், நான் 
உதவ டவண்டும், ஒரு குைிப்பிட்  டநாக்கத்திற்காகச் மெய்ய டவண்டும்" 
என்று நீங்கள் நிகனக்கும் அந்தத் தருணத்தில் நீங்கள் 
ொட்டிக்மகாள்கிைரீ்கள். டெலும் தகலவர்ககளப் மபாறுத்தவகர, தங்ககளப் 
பற்ைிய இந்த எண்ணம் 100 ெதவிகிதம் மதா ர்ந்து ககவி ப்ப ாவிட் ால், 

இது ெிகவும் ஆபத்தானது. 
இந்ைக் கருத்றை வ லும் விளக்கலாம். ஒரு ைறலவர் ெிைந்ை 

வநாக்கத்துடன், சுயநல ின்ைி, ெில காரைங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் ைியாகம் 
பெய்யும் டி  ிைறரக் வகட்டுக் பகாள்ளும் வவறளயில், ைன்றனப்  ற்ைிய எந்ை 
எண்ைமும் இல்லா ல், 100 ெைவிகிைம் பைாடர்ந்து அறைச் பெய்யத் ைவைினால், 

அைன் விறளவு வ ரழிறவத் ைரும். முழுக் குழுவின் அறனத்து 
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 னப் டிவங்களும் அவர்  ீது விழும், வ லும் அவறரப்  ின் ற்று வர்கள் கூட, 

ெிைந்ை வநாக்கத்துடன் பெயல் ட்டிருந்ைாலும், இந்ை  னப் டிவங்களில் ெிக்கிக் 
பகாள்கிைார்கள். குரு, ெீடர் இரு ைரப் ிலும் ைன்றனப்  ற்ைிய எண்ைம் 
இருந்ைால் இவை வ ான்ை வ ரழிவு ஏற் டும்.  ிைர்  ீது  ரிைா ப் டுவது கூட 
ஆகாது. சுருக்க ாகச் பொன்னால், விறளறவ உண்டு ண்ைாை பெயலாக 
இருக்க வவண்டு ாயின், அது சுயநலம் இல்லா ல் பெய்யப் ட வவண்டும், இது 
கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைது. 

இரண் ாவது வழி என்னமவன்ைால், நீங்கள் எகதச் மெய்தாலும், 

நல்லது, தீயது எதுவானாலும் அகத க வுளுக்டகா அல்லது உங்கள் 
குருநாதருக்டகா அர்ப்பணிக்க டவண்டும். இதுவும் கிட் த்தட்  
ொத்தியெற்ைது, ஏமனன்ைால் அர்ப்பணிப்பு என்பது ஒரு கண டநர 
இக மவளி ூட  இல்லாெல் மதா ர்ந்து மெய்யப்படுவது. நீங்கள் அவ்வாறு 
மெய்ய முடிந்தால், ெனப்படிவங்கள் அந்தச் மெயல்களால் 
உருவாக்கப்படுவதில்கல. ஆனால், ஒருமுகை ூட  இக மவளி 
ஏற்படுவதானால், அதன் எதிர்விகன டபரழிகவத் தரும், டெலும் அகனத்து 
ெனப்படிவங்களும் உங்கள் ெீது குவிந்துவிடும். 

மூன்ைாவது வழி:  னப் டிவங்கறள முற்ைிலும் அகற்ைி,  னறை 
இழந்து, இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவர் கூறுவைற்கிைங்க நீங்கள் 
அறனத்றையும் பெவ்வவன பெய்வைானால், அத்ைறகய பெயல்கள் உங்கறள 
ஒருவ ாதும்  ிறைக்காது. இதுவும்  ிகவும் கடின ானது. நீங்கள் குருநாைர்  ீது 
100 ெைவைீம் அறெக்க முடியாை நம் ிக்றக றவத்ைிருக்க வவண்டும்; ஒரு கை 
வநர ெந்வைகம் கூட ஆ த்ைானது. கிருஷ்ைர், அவர் ஒவ்பவாரு உயிரிலும், 

ஒவ்பவாருவரிலும் இருக்கிைார், இப்வ ாது எவரும் இைக்கவில்றல - 
அறனவரும் ஏற்கனவவ இைந்துவிட்டார்கள் என்று அர்ஜுனறன நம்  றவக்க 
வவண்டியைாயிற்று. அைற்குப்  ின்னர், அர்ஜுனன் பெய்ைறை ‘பெயலற்ை பெயல்’ 
என்று கூைலாம். 

இந்த மூன்று வழிககளயும் அக வது ஏைக்குகைய ொத்தியெற்ைது. 
அப்படியானால் ஒருவர் எவ்வாறு மெயல்ப  டவண்டும்? உங்கள் ெகனவி, 
குழந்கதகள், மதாழில் டபான்ை மவறும் உலக விஷயங்களில் ஈடுபடுவதும், 

மெயல்படுவதும் இரும்புச் ெங்கிலிகளால் பிகணக்கப்படுவது டபாலாகும். 
ஆனால், ஏற்கனடவ குைிப்பிட் து டபால, ெில ெெயங்களில் பிைருக்கு உதவி 
மெய்ய டவண்டும் அல்லது பிைகரப் பார்த்துப் பரிதாபப்ப  டவண்டும் என்ை 
எண்ணங்கள் ெனதில் டதான்ைினாலும், சுயநலம் இல்லாெல் மெய்யும் 
மெயல்களால், பணிவ க்கொன, பலவனீொன ெற்றும் தளர்வான 
ெனப்படிவங்கள் உருவாக்கப்படுகின்ைன. உ லின் மூலம் ஆணவத்கதப் 
மபாய்யாக உணரச் மெய்வதும், ெனப்படிவங்ககள அனுபவிக்கத் 



370 
 

தூண்டுவதும் ெனதின் பணி. ஆனால் மபாய்யான ஆணவம் அதன் 
ெர்வாதிகாரத்கத ஏற்றுக்மகாள்ளத் தயாராக இல்கல என்பகத ெனம் 
பார்க்கும்டபாது, இந்த வககயான மெயல்களால் உருவாகும் ெனப்படிவங்கள் 
பலவனீொக இருக்கும். எனடவ இத்தககய மெயல்கள் இறுதியில் 
ெடனாநாகஷ அக வதற்கு உதவியாக இருக்கும். 

ெில குருநாைர்கள்  னைின் மூல ாக - ைியானம், ஒரு ித்ை கவனம் 
இவற்ைின் வழியாக  னறை அழிக்கும் வழிகறளக் கண்டு ிடித்ைனர்.  னறை 
ஒருமுகப் டுத்தும் வ ாது, அைறனத் பைாடரும் பெயல் ாடு  லவனீ றடகிைது, 

இைனால்  னப் டிவங்கள் ைங்கறளத் ைாங்கவள அழித்துக் பகாள்கின்ைன, 

ஏபனனில்  னப் டிவங்கள் புழுக்கறளப் வ ான்ைது, ைங்கறளத் ைாங்கவள 
அழிக்கின்ைன. ஆனால் ைியானம், ஒரு ித்ை கவனம் ஆகியவற்ைின் இந்ை 
பெயல்முறை  வனாநாறஷ கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைைாக்குகிைது, ஏபனனில் 
 னைிற்கு அைன்  ைிவுகறள பெயல் டுத்தும்  ழக்கம் உள்ளது.  னம், காரியம் 
றககூடா ல் வ ானைால் ப ாறுற யிழந்து, விரக்ைியால், நம் ிக்றகறய 
இழக்கிைது. நீங்கள் ைியானத்ைில் அ ரும் ைருைத்ைில், ெில வநரங்களில் 
இதுவறர நிறனக்காை எண்ைங்கள் உங்கள்  னைில் வைான்ைி, இறுைியில் 
 ின்வரும் மூன்று விஷயங்களில் ஒன்று நிகழ்கிைது: முதலில்: நீங்கள் கவனம் 
பெலுத்ை முடியாைைால் வொர்வறடகிைரீ்கள்; அல்லது இரண் ாவது: உங்களுக்கு 
தூக்கம் அல்லது கனவு வரும்; அல்லது மூன்ைாவது: உங்கள்  னைில் அைிக 
அளவிலான ைீய எண்ைங்கள் நுறழயும், இைனால் உங்கள் முயற்ெிகறள நீங்கள் 
றகவிட வவண்டியைாகிைது. ஆனால் நீங்கள் றைரிய ான இையத்துடன், 

ப ாறுற யாக, விடாமுயற்ெியுடன் இருந்ைால், ஒரு ெில ெந்ைர்ப் ங்களில்,  னம் 
ைற்காலிக ாக அற ைியாக இருக்கும். 

இப்டபாது, இது, இரண்டு விஷயங்களில் ஒன்கை விகளவிக்கிைது: 
ஒன்று, ெொதி நிகலக்குள் உங்ககளத் தள்ளும்; நிகனவில் மகாள்ளுங்கள் 
இந்த ெொதி நிகல ெடனாநாஷ் அல்ல. ெில ெெயங்களில் ெொதி ஒரு 
தனித்திைன் பக த்த மெயலாக ொறுகிைது; ெற்றும் ெயக்கநிகல ஒரு 
ஊக்கெருந்து டபால பணிபுரிகிைது; அப்டபாது ஒருவன் அதற்கு 
அடிகெயாகிைான். ஒருவர், அவ்வாறு அனுபவிக்கும் ெயக்கநிகல 
தற்காலிகொனது. ெொதி நிகலக்குள் நுகழந்து, ொதாரண சுயநிகனவுக்கு 
வரும்டபாது, ெொதிக்குச் மெல்லும் டவகளயில் அவர்கள் மகாண்டிருந்த 
அடத எண்ணம்தான் அவர்களின் முதல் எண்ணொக இருக்கும். இவ்வாறு, 

ெொதி நிகலக்குள் நுகழவதற்கு முன்பு, பணத்கதப் பற்ைி நிகனத்திருந்தால், 

அதிலிருந்து மவளிடய வரும்டபாதும் பணத்கதப் பற்ைிய அடத எண்ணம் 
அவர்களுக்கு வரும்.       

 ெில குருநாைர்கள், ஒருவர் ைன்றன  ைப் தும்,  னைிற்கு புைிய 
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 னப் டிவங்கள் ஏற் ட வாய்ப் ளிக்கா ல் ைடுப் தும் ைான் ெிைந்ை வழி என்று 
நிறனத்ைனர். ைன்றன எப் டி  ைப் து என் துைான் வகள்வி! பதில்: பக்தி (பக்தி 
டயாகா) மூலம். ஒருவர் 100 ெைவைீம்  க்ைியுடன் அர்ப் ைம் பெய்ைால், ைன்றன 
 ைந்து விடுகிைார். ஆனால் இது நறடமுறையில் ொத்ைிய ற்ைது, ஏபனன்ைால் 
அத்ைறகய  க்ைியும்,  ைைியும் இறடவிடா ல் பைாடர்ச்ெியாக இருக்க 
வவண்டும். 
ஹஃபீஸ் ூடைியது டபால்: 

அன்பானவர் உங்களு ன் இருப்பகத நீங்கள் விரும்பினால், 

அன்பானவரின் நிகனவிலிருந்து நீங்கள் விலகிவி ாதீர்கள். 
இந்ை  க்ைி இல்லா ல், இந்ை சுய  ைைி இல்லா ல், ஒரு கைம் கூட 

நீங்கள் இருக்கக்கூடாது, இது கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைது. இதுவவ  க்ைி வயாகா 
அல்லது  க்ைி  ார்க்கம் என்று கூைப் டுகிைது. எனவவ, ஒரு குருநாைர் கூைினார்: 
"100 வரு  டநர்கெயான பக்திகய வி  குருநாதரின் ெகவாெத்தில் ஒரு 
கணம் இருப்படத ெிைந்தது." 

ெனகத அழிக்க டவண்டுொயின் அகதத் திகெத்திருப்ப டவண்டியது 
அவெியம் என்று ெில குருநாதர்கள் நிகனத்தனர். "நான் உ ல்" எனும் 
தனிெனித ‘நிகலப்பாட்க ’ ெனம் மொல்ல கவக்கிைது. எனடவ, "நான் உ ல் 
அல்ல, நான் இதுவல்ல, நான் அதுவல்ல, நான் க வுள்!" என்று ெனம் டநர் 
ொைாகச் மொல்லுொறு மெய்ய டவண்டும். இப்டபாது, இதுவும் கிட் த்தட்  
ொத்தியெற்ைது, ஏமனன்ைால் ெனதில் தவைான ெனப்படிவங்கள் உள்ளன, 

டெலும் தவைானதாக ெனம் உணரும் ஒன்கை ொைாகச் மொல்ல கவப்பது 
பாொங்குத்தனொன மெயல் டபான்ைது. இவ்வாறு, உதாரணொக, "திருவாளர் 
'ஏ'" என்று ெனம் அைியும். இப்டபாது, இந்தத் திருவாளர் 'ஏ' என்பவரின் ெனம், 

"நான் ெனிதனல்ல, நான் க வுள்" என்று ூடறுவதானால், அந்த கணடெ, அது 
மபாய் என்பகத ெனம் உணர்கிைது. இதன் விகளவாக இது, இதயம், 

உணர்ச்ெிகள், அன்பு அகனத்கதயும் டொர்வக யச் மெய்கிைது. "நான் க வுள். 
நான் எதற்காகச் மெயல்ப  டவண்டும்?" என்று ெனதால் மெயலற்ை 
மெயல்ககளச் மெய்ய முடியாது. "நாடன க வுள். யாகர 
டவண்டிக்மகாள்வது?" என்று மொல்வதால் ெனம் பக்தியில் தன்கன ெைக்க 
முடியாது. 

எனவவ,  வனாநாஷ் என் து ொத்ைிய ற்ைது. ஆனால் ைன்னல ற்ை 
பெயறல, அது முற்ைிலும் ெரியானைாக இல்லாவிடிலும், விடாமுயற்ெியுடன் 
பெய்ைால்,  னம் நிரந்ைர ாக அற ைி அறடயும் நிறல ஏற் டும். அப்வ ாது 
 னம் கடவுறளக் காண்கிைது, ஆனால் அது இன்னும் அழிக்கப் டவில்றல.  க்ைி 
 ார்க்கத்ைின் மூல ாக நிறலயான  க்ைியின் ஒரு கட்டத்றை எட்டினால், இந்ை 
 ன அற ைியும் இறை ைரிெனமும் கிறடக்கும். எனவவ, எல்லாவற்றையும் 
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துைந்ை நிறலயில், "நான் கடவுள்; நான் உடல் அல்ல" என்று ஒருவர் கூைி, 100 

ெைவிகிைம் வநர்ற யுடன் இந்ை வார்த்றைறய நிறலநிறுத்ைினால், இந்ை  ன 
அற ைி அறடயப் டுகிைது. ஆனால்  வனாநாறஷப் ப ாறுத்ைவறர எப்வ ாதும் 
ஒன்வை ஒன்றுைான். இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவர்  ிைரின்  னறையும், 

பவகுஜனங்களின்  னங்கறளயும் வவவராடு அகற்ை முடியும். அவைார 
புருஷர்கள் கூட அவர்களின்  னங்கறள வவவராடு அகற்ை அத்ைறகய  ரிபூரை 
இறைநிறலறய அறடந்ைவர்கறளக் பகாண்டிருக்க வவண்டும். 

சுருக்கொகச் மொன்னால், ‘ெடனாநாகஷ’ அக வதற்கும், நீங்கள் 
க வுள், அளவிறுதியற்ைவர், ஆதி அந்தம் இல்லாதவர் என்று உணர 
கவப்பதற்கும் இந்த வழிகள் அகனத்தும் உள்ளன. ஆனால் உங்களால், 

‘உங்கள் இயல்பிலிருந்து மவளிடயை முடியாத வகரயில், அன்பிற்குரியவரின் 
நுகழவாயிலில் அடிமயடுத்து கவக்க நீங்கள் எப்படி ஆகெப்படுவரீ்கள்?’ 

பவவ்வவறு வழிகறளப்  ின் ற்ைி, பவவ்வவறு ந ர்கள் வவறுவவறு 
ெிர ங்கறள எைிர்பகாள்கின்ைனர். ைியானத்ைின் நுட் ம் பைரியாை ெிலர் 
 னநிறலயால்  ாைிக்கப் டுகிைார்கள். ஒரு ப ண்றைக் கூட  ார்க்கக் கூடாது 
என்கிைார்கள் ெிலர். அவர்கள் அறை நிறனத்து  ிகவும்  ைட்ட றடகிைார்கள். 

உண்கெ என்னமவன்ைால், ‘நாம் க வுள்’, ஆனால் இந்த மவட்கம் 
மகட்  ெனத்தால் நாம் தவைாக வழிந த்தப்படுகிடைாம். நீங்கள் எவ்வளவு 
அதிகொக அதிலிருந்து விடுப  விரும்புகிைரீ்கடளா, அவ்வளவு அதிகொக 
நீங்கள் அதில் ெிக்கிக் மகாள்ளும் அளவுக்கு ெனம் ெிகவும் மவட்கெற்ைது - 
நீங்கள் டெற்ைிலிருந்து ஒரு காகல எடுக்க முயற்ெிக்கும் அடத டவகளயில், 

உங்கள் ெற்மைாரு கால் ெிகவும் ஆழொகச் ெிக்கிக் மகாள்கிைது. 
எதுவாயினும், நீங்கள் இந்தச் ெிக்கலிலிருந்து விடுபட் ாகடவண்டும். 

‘ வனாநாஷ்’  னைிற்கு உண்ற யான ெ ாைி நிறல ( ர ானந்ைம்) 
வ ான்ைது.  னம் வவவராடு அகற்ைப் டும் வவறளயில், அைன்  ரைம் 
நிகழ்கிைது, பைாடர்ந்து ைனிந ர் நிறலப் ாடு (ஆைவம்) உடனடியாக, "நாவன 
எல்லாம், எனக்கு இந்ை உடறலக் குைித்து எந்ை அக்கறையும் இல்றல" என்று 
உைர்கிைது; அந்ை வநரத்ைில் எைிர்பகாள்ளும் வலுவான அைிர்ச்ெியில் உடல் 
வழீ்ந்து விடுகிைது, அல்லது அைன் வவகம் உடறல ெிைிது வநரம் றவத்ைிருந்து, 

 ின்னர் அது  ஜ்ஜூப்கறளப் வ ால வழீ்கிைது. 
உண்கெயான 'நான் க வுள் எனும் உறுதிப்பாடு'தான் ெனிதனின் 

குைிக்டகாள். ெடனாநாஷ் நிகலகய அக ந்து, ெில க கெககளச் மெய்ய 

டவண்டிய ெிலர், பிைர், ஒவ்மவாருவரி மும் தங்ககளப் பார்க்க அவர்களுக்கு 
உதவும் டநாக்கத்தில், மவறுகெயான ெனது ன் தங்கள் உ லில் மதா ர்ந்து 
இருக்கிைார்கள். இகத 'ெனப்படிவங்களற்ை ெனம்' என்று அகழப்பதும், 

'உண்கெயான நான்', 'உருொைிய உறுதிப்பாடு', 'உண்கெயான ெனம்', என்று 
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அகழப்பதும் - இது ஒன்டை அளவிறுதியற்ை உண்கெப்மபாருள், ஆதியும் 
அந்தமும் இல்லாத பரம்மபாருள், எல்லாவற்ைிலும் எல்லாொக இருக்கும் 
இகைவன். உங்களுக்குத் டதகவயான ஒன்டை ஒன்று, அதுடவ உங்களுக்குப் 
மபாய்யான உருவகம் மகாடுத்த அகனத்திலிருந்தும் விடுதகல. 

நான் இப்வ ாது இவ்வாறு நிறனக்கிவைன். எனது புது வாழ்வில் நான் 
முற்ைிலும்  லவனீங்களால் நிறைந்துள்வளன். வ லும், எனது ைற்வ ாறைய 
உைவியற்ை நிறலயிலும், நான்  வனாநாறஷ அறடய வவண்டும்.  வனாநாஷின் 
இந்ைக் கடின ான  ைிறய முடிக்க, எனக்கு நான்கு  ாைங்கள் உள்ளன. இது, 

முட ான ஒருவன் நான்கு  ாைங்களில் எவபரஸ்ட் ெிகரத்ைின் உச்ெிறய 
அறடய விரும்புவது வ ான்ைது. ஆனால் இறை அறடய கடவுள் எனக்கு 
உைவுவார் என்று 100 ெைவைீம் நம் ிக்றகயுடன் உைர்கிவைன். 

அக்ட ாபர் 16ஆம் நாள், நீங்கள் உபவாெம் டெற்மகாள்ளும் 
டவகளயில், நான், ெடனாநாகஷ அக ய விரும்புவதால், எனக்கு உதவுொறு 
உங்கள் ஆழ் இதயத்திலிருந்து க வுளி ம் டவண்டுங்கள். இதில் க வுள் 
எனக்கு உதவுவார் என்று 100 ெதவதீம் நம்பிக்ககயு ன் உணர்கிடைன். 

இந்ை பொற்ப ாழிவுக்குப்  ிைகு  ா ாைாஸ், “இங்வக இல்லாைவர்கள் 
அக்வடா ர் 16ஆம் நாள் 24  ைிவநரம் உ வாெம் இருக்கலா ா?” என்று வகட்டார். 

"விரும்புபவர்கள் அவ்வாறு மெய்யலாம்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார் 
"உபவாெத்தின் டபாது, அவர்கள் ஒரு முகையாவது க வுளி ம் பிரார்த்தகன 
மெய்ய டவண்டும்; என் விருப்பத்திற்கிணங்க, க வுள் நிர்ணயித்த 
‘ந வடிக்கக’கய நிகைடவற்ை அவர் எனக்கு உதவுவார்." 

 ா ா ைனது எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரக்கத் பைாடங்கும் 
வநரத்ைில், எவரும் வகள்வி வகட்கக் கூடாது என்று ைறட விைித்ைிருந்ைார்; ஆனால் 
ராம்ஜூவின் ஒரு வகள்விக்கு,  ா ா  ைிலளித்ைார், "உங்களுக்கு அைிவு 
இருந்திருந்தால், நீங்கள் என்னி ம் ஒருடபாதும் டகட்டிருக்க ொட்டீர்கள்!" 

ஆனாலும், ராம்ஜூவுக்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, இவ்வாறு கூைினார்: 
ஒரு ொதாரண ெனிதனால் ொதிக்கப்படும் ெடனாநாகஷ நான் ஒரு 

ொதாரண ெனிதனாக விளக்க முயற்ெித்டதன். அகனவரும் சுதந்திரொக, என் 
ெீதான அவர்களின் நம்பிக்ககயு ன், என்கனப் பற்ைிய அவர்களின் தி ொன 
நம்பிக்கக ெற்றும் டநர்கெயு ன் என்கனப் பற்ைிக்மகாள்ள டவண்டும். 
எனது வார்த்கதககள ஒருவர் விரும்பியவாறு அர்த்தப்படுத்தலாம். 
நிலநடுக்கம் ஏற்பட் ால், மநருப்பு, மவள்ளப்மபருக்கு, கட்டி ங்கள் இடிந்து 
விழுவது டபான்ை பல ெம்பவங்கள் ந க்க வாய்ப்புள்ளது. ஒரு விளக்கம் 
அல்லது டவமைாரு விளக்கம் ெரியானது என்பகத நிரூபிக்க ெெொன 
வாய்ப்புகள் உள்ளன. நான் ஏன், எப்படி ெடனானாகஷ அக ய முடியும் 
என்று கனி என்னி ம் டகட் ார், ஏமனன்ைால், அவர் நம்பியபடி, நான் 
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ஏற்கனடவ பகழய வாழ்க்ககயில் அகத அக ந்துவிட்ட ன். ஆனால், அவர் 
என்னுக ய குழந்கதப் பருவ நண்பராக இருப்பதால், இதுடபான்ை 
டகள்விகயக் டகட் தற்காக நான் அவகர ென்னித்துவிட்ட ன். 

கூட்டம் காறல 11:00  ைியளவில் முடிவறடந்ைது.  ைியம், ஆண்கள் 
விறளயாடுவைற்குப்  ைிலாக நறகச்சுறவயான குறு நாடகங்கள்  ற்றும் 
அவறர ெிரிக்க றவக்க ஒரு  ாராயைமும் பெய்ய வவண்டும் என்று  ா ா 
கூைினார். 

 ா ா பெல்வைற்கு முன்பு,  ீண்டும் அறனவறரயும் அறழத்து, ைான் ஒரு 
முடிவுக்கு வந்ைிருப் ைாக  ா ா கூைினார். 21 வ ரில்  ைிறனந்து வ ர் அவருடன் 
வரவவண்டாம்.  ீைமுள்ள ஆறு வ ரில் - ற தூல், பைௌலத் ஸிங், எரச், குஸ்ைாஜி, 
ப ண்டு,  ினூ காரஸ் - நான்கு வ ர் நிச்ெய ாக அவருடன் இறைவார்கள்: 
குஸ்தாெி, கபதூல், மபண்டு  ற்றும் எரச்.  ினூ காரஸ், பைௌலத் ஸிங் 
இருவறரயும் அறழத்துச் பெல்வது  ற்ைி பெப்டம் ர் 7ஆம் நாள் முடிவு 
பெய்வைாக அவர் கூைினார். 

"நான் புது வாழ்கவ நாடன நான்கு ொதங்கள் முழுவதுொக 
வாழ்டவன், அதுடபாலடவ முழுகெயாக முடிப்டபன்" என்று  ா ா கூைினார். 

அன்று  ைியம் ‘ ல்கறல இறெ நிகழ்ச்ெி’ அரங்வகைியது, டாக்வக,  ினூ, 

ெிது, ஜால் ாய், காவடக்கர், ஸவக் பகாத்வால், ருஸ்ைம் காக்கா, வகஷவ் நிகம் 
ஆகிவயார் முக்கிய  ங்வகற் ாளர்களாக இருந்ைனர். வகஷவ், புடறவ உடுத்ைிய 
ப ண் வவட ிட்டு, ஒரு மூறலயில் ைனது முகத்றை  றைத்து,  ா ாவின் 
கவனத்றை ஈர்க்க முயன்ைார்.  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து அவரது லாக்பகட் 
ஒன்றை அவருக்கு வழங்கினார். ஸவக் கலகலப் ான இந்ைிய நடன 
நிகழ்ச்ெிறயயும் நடத்ைினார். 

ருஸ்ைம் காக்கா, ஆைி ெீனியரின் ைந்றை கான்ஸாவஹ ின் வவடத்ைில் 
வந்ைவர், அவரது அலுவலகத்ைில் பைாறலவ ெிறய முைன்முைலில் 
நிறுவியவ ாது, அைன் ைவைான  க்கத்றைத் ைன் காைில் றவத்ைிருந்ைார். 
பைாறலவ ெியில் எதுவுவ  வகட்காை  ட்ெத்ைில், எரிச்ெலில் ெத்ை ாகத் ைிட்டி 
கத்ைினார். ஒருமுறை, மும்ற யிலிருந்து நீண்ட தூர அறழப்பு வந்ைது. 
பைாறலவ ெிறய எடுத்து, கான்ஸாவஹப் ஒரு ெிட்டிறக மூக்குப்ப ாடிறய 
உைிய, ெிைிது வநரம் அறை கீவழ றவத்ைார். அறை எடுத்து  ீண்டும் வ ெ 
ஆரம் ித்ைவ ாது பைாடர்பு துண்டிக்கப் ட்டைாக  ைில் வந்ைது; வகா  றடந்ை 
கான்ஸாவஹப், "என்னுடன் வ ெ யாரு ில்றலயா? இந்ை வ ாெ ான 
பைாறலவ ெிக்கு இைற்காகவா நான்  ைம் பகாடுத்வைன், அது உறரயாடலுக்காக 
இல்றல என்ைால் வவறு எைற்கு? நீங்கள் என்னுடன் வ ெியாக வவண்டும்! 
வ சுங்கள்!" என்று கத்ைினார். 
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ருஸ்ைம் காக்காவின்  ாவறன  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்வித்ைது; அவர் 
 ாடிய  ல  ஜறனகளில் ஒரு குைிப் ிட்ட  ாடல்  ா ாறவ  ிகவும் கவர்ந்ைைால், 

அவருக்கு உஸ்ைாத் என்ை  ட்டத்றை வழங்கினார், வ லும் அவருக்கும்  ிை 
நடிகர்களுக்கும் லாக்பகட்டுகறளப்  ரிொக அளித்ைார். 

டாக்வகஃ ால்கரின் நடிப்பு  ிகவும் வவடிக்றகயாக இருந்ைது. அவர் ஒரு 
வன்முறை, காட்டு ிராண்டியாக நடித்ைார், அவர் ‘ னைின் கடவுறள’ ெித்ைிரவறை 
பெய்வைற்கான காட்ெியில் நடித்து அறனவறரயும்  கிழ்வித்ைார்.  

 ிகவும் நல்ல  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, ஆண்கள்  ற்றும் 
 ைியாளர்களுக்கு வராஜா இைழ்கறள விநிவயாகித்ைார். 

அடுத்ை நாள், 1951, ஜூன் 30 ெனிக்கிழற  அன்று,  ா ா கூைினார், "நான் 
மெய்த பிரக னத்தில் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியக கிடைன், எல்லா காலத்திலும் 
வாழ்ந்த பரிபூரண குருநாதர்ககளயும் என் இதயத்தில் தாங்கிக்மகாண்ட ன். 
எனது ெகிழ்ச்ெியில் நீங்களும் பங்மகடுத்தரீகள் என்று நம்புகிடைன். நானும் 
அகத உணர்கிடைன். (1952) பிப்ரவரி ொதத்தில் முடிவில்லா டபரின்பம் 
அக யப்படும்." 

அன்று காறல,  ா ா இரண்டு வ ருந்துகளில் அந்ைக் குழுறவ, இயற்றக 
எழில் சூழ்ந்ை ‘உஸ் ான் ஸாகர்’ ஏரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அவர்கள் காறல 
10:30  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்து, வவடிக்றகயான வ ச்சு, வகளிக்றககள்  ற்றும் 
ப ாழுதுவ ாக்குகளில் முழு நாறளயும்  கிழ்ச்ெியுடன் கழித்ைனர்.  ங்களாவின் 
 டிகளில் எடுக்கப் ட்ட ஒரு குழு புறகப் டத்ைிற்கு  ா ா ஒப்புைல் அளித்ைார். 

 ா ாவும் அன்று ைனது அன் ர்களில் ெிலறரத் ைனித்ைனியாக 
ெந்ைித்ைார். நானா வகர் அவரிடம், "நான் உங்களுடன் இருக்க விரும்புகிவைன்" 
என்ைார். 

"நான் மொன்னபடிச் மெய்வரீ்களா?"  ா ா வினவினார். 
"உறுைியாக!" அவரது விறரவான  ைில். 
“நாகளயிலிருந்து இரண்டு பாட்டில் ெது அருந்தத் மதா ங்குங்கள், 

ஒரு கிடலா ொெிெம் ொப்பிடுங்கள்” என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார். "நீங்கள் 
அகதச் மெய்வரீ்களா?" 

நானா வகர், உயர் ஜாைி  ிரா ைராக இருந்ைைால், ைன் வாழ்நாளில் 
 துறவவயா  ா ிெத்றைவயா பைாட்டைில்றல என்ைாலும், அவர் கீழ்ப் டிவைற்கு 
ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ா,  ின்னர் அவரிடம், "நான் உங்கறள நிறனத்து  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடகிவைன், ஆனால் நீங்கள் பைாடர்ந்து உங்கள் இல்லத்ைில் இருங்கள், 

 து,  ா ிெம் எறையும் பைாடாைீர்கள்!" என்ைார். 

 ங்க்ராஜும் இவைவ ான்ை விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைியவ ாது,  ா ா 
கூைினார், "நீங்கள் என்னு ன் இருந்தால், உங்கள் ெகனவி தாராபாய் 
என்கனப் பிடித்துக் காவலில் கவத்துவிடுவார்." 
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"அவர் அைற்கு ெம் ைம் ைருவார்" என்று  ங்க்ராஜ் பகஞ்ெினார். "அவர் 
எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் உருவாக்க  ாட்டார், அவர் உங்கறள வநெிக்கிைார்." 

"ெரி, நீங்கள் இகதச் மெய்யுங்கள். நாக்பூருக்குத் திரும்பிச் மென்று 
இரண்டு ொதங்களுக்கு தினமும் ஒரு விபச்ொரிகயப் பார்க்கவும்; டெலும், 

தினமும் ஒரு முழு பாட்டில் ெது அருந்தவும். உங்களால் இகதச் மெய்ய 
முடியுொ? நீங்கள் இகதச் மெய்தால், நான் உங்ககள என்னு ன் கவத்துக் 
மகாள்டவன்" என்ைார். 

"நான் அறைப்  ற்ைி வயாெறன பெய்து  ைிலளிப்வ ன்," என்று  ங்க்ராஜ் 
கூைினார். 

"நிகனப்பவன் எகதயும் ொதிக்க ொட் ான்!"  ா ா அவறர 
எச்ெரித்ைார். "உங்கள் ெகனவியு ன் மதா ர்ந்து வாழுங்கள், விபச்ொரிகள் 
அல்லது ெது ஆகியவற்று ன் ஒருடபாதும் மதா ர்பு மகாள்ள டவண் ாம்." 

இவ்வாறு றஹைரா ாத் கூட்டம் முடிவறடந்ைது, இந்ைியா 
முழுவைிலிருந்தும் அறழக்கப் ட்டவர்கள் ைத்ை து இல்லங்களுக்கு புைப் ட்டுச் 
பென்ைனர். 

இந்த டநரத்தில், மகாரியாவில் டபார் உச்ெக்கட் த்தில் 
ந ந்துமகாண்டிருந்தது. 1951, ஏப்ரல், டெ ொதங்களில், ெனீ ெற்றும் வ  
மகாரிய கம்யூனிஸ்டுகள், ொமபரும் டபார்ககள மதா ங்கி மவற்ைிகய 
டநாக்கி தள்ளப்பட் னர். ஆனால் ெூன் ொதம், பாபா கஹதராபாத்திற்குச் 
மென்ை பின்னர், ஐ.நா. மகாரியப் டபார் வரலாற்ைில் ெிகவும் இரத்தம் 
டதாய்ந்த ஒன்ைாக நிரூபிக்கப்பட் து, மொத்தத்தில் 25 லட்ெத்திற்கும் 
அதிகொன ெக்கள் உயிரிழந்தனர். இகவயகனத்தும், பாபா தனது தவீிரொன 
திட் ங்ககளத் தீட்டிக் மகாண்டிருந்த டவகளயில் நிகழ்ந்தது.  

முரளி காவள,  ா ாவுடன் ைங்கியிருந்ைார், அவருறடய ைந்றையார் 
காவள ா ா, அவறர 1927ஆம் ஆண்டில் ‘மெஹர் ஆஷ்ரெத்தில்’ கல்வி  யில 
அனுப் ி றவத்ைார், அப்வ ாது அவருக்கு 13 வயது. றஹைரா ாத் கூட்டத்ைில், 

முரளி,  ா ாவிடம் வஹா ிவயா ைி  யிற்ெி பெய்வைில் ஆர்வ ாக 
இருப் ைாகவும், வ லும்  யில விரும்புவைாகவும் பைரிவித்ைார். எனவவ, 1951, 

ஜூறல 1 அன்று,  ா ா அவறர ஒரு வெவக வைாழர் ப ாறுப் ிலிருந்து 
 னமுவந்து விடுவித்து,  றழய வாழ்க்றகக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். புது 
வாழ்வில் ஒரு வைாழராக, முரளி அறனத்து நி ந்ைறனகறளயும் 
உண்ற யாகவும் வநர்ற யாகவும் நிறைவவற்ைியறைத் பைாடர்ந்து  ா ா முழுத் 
ைிருப்ைி அறடந்ைார். 

கிருஷ்ைா நாயரும் 1939ஆம் வருடம் ப ங்களூரில் ெிறுவனாக 
இருந்ைவ ாது,  ா ாவுடன் வந்ைிறைந்து,  ின்னர் அவருடன் ைங்கினார். ஆனால் 
1947ஆம் வருடம், அவர் பைன்னிந்ைியாவில் அவரது இல்லத்ைிற்குத் ைிருப் ி 
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அனுப் ப் ட்டார். புது வாழ்வில் நுறழவைற்கு முன்பு,  ா ா கிருஷ்ைா நாயரிடம் 
இந்ைியா முழுவதும் புனிை யாத்ைிறர வ ற்பகாள்ளு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இந்ை 
யாத்ைிறரக்குப்  ிைகு, புது வாழ்வில் இறைய  ா ா அவறர அறழக்காைைால், 

கிருஷ்ைா காவல்துறையில் வெர்ந்ைார். 
டாக்டர் கனி ஒருமுறை  ா ாவிடம், அவருக்கும் கிருஷ்ைாவுக்கும் 

இறடவய என்ன நடந்ைது என வினவினார்: "முன்பு கிருஷ்ைா அடிக்கடி வந்து 
பகாண்டிருந்ைார், இப்வ ாது நாங்கள் அவறரப்  ல  ாைங்களாகப்  ார்க்கவில்றல” 
என்ைார். அைற்கு  ா ா, "கிருஷ்ணா டநரான பாகதயில் 
மென்றுமகாண்டிருந்தார், ஆனால் அதிலிருந்து விலகிச் மென்றுவிட் ார், 

அங்டகடய ெிக்கிக்மகாண் ார்" என்று  ைிலளித்ைார். 
"அவரது  ாறைறய  ாற்ைியது யார்,  ா ா?" கனி விொரித்ைார். 
"டகட்காதீர்கள்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
இைற்கிறடயில், இந்ைக் காலகட்டத்ைில், கிருஷ்ைா, காவல் துறையில் 

ைனது உயர் அைிகாரியின் ொர் ாக, ஒரு ப ாட்டலத்றை வழங்க றஹைரா ாத் 
பெல்லும் வாய்ப்பு கிறடத்ைது.  ா ா றஹைரா ாத்ைில் இருக்கிைார் என்று 
ஆைியின் சுற்ைைிக்றக ஒன்ைின் மூல ாக அவருக்குத் பைரியவந்ைது, அைனால் 
அவர் கூட்டத்ைில் கலந்து பகாண்டார். 

கிருஷ்ைாறவ ெந்ைித்ைவ ாது,  ா ா, அவர் என்ன பெய்கிைார் என்று 
விொரித்து, “ெீண்டும் என்னு ன் வந்து தங்க விருப்பொ?” என்று வகட்டார். 

கிருஷ்ைா அவ்வாவை பெய்வைாக கூைியதும்  ா ா, "அவர் ெீண்டும் 
ெரியான பாகதயில் வந்துவிட் ார்!" என்ைார். ைனது வவறலறய விட்டுவிட்டு, 

கிருஷ்ைா  ீண்டும்  ா ாவுடன் வந்ைிறைந்ைார். 
ஒரு நாள் காக்கா அவர்களின்  ங்களாவுக்கு அருகில் ஒரு 

நாகப் ாம்ற க் கண்டதும், கிருஷ்ைாறவ அறழத்து அறைக் பகான்ைார். பெத்ை 
 ாம்ற   ின்பு, வவடிக்றகயாக வவண்டுப ன்வை டாக்டர் நீலு அடிக்க 
ஆரம் ித்ைார். ஆனால் அவர் அறைச் பெய்துபகாண்டிருந்ைவ ாது, அவரது 
ற ஜா ா நாடா கழண்டு விழுந்ைறைப்  ார்த்து,  ா ாவும்  ிை அன் ர்களும் 
 ன ார ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர்.     

  ா ா, வகலி பெய்து ெிரித்ைார், "மெத்த பாம்கப அடிக்கும்டபாடத 
கால்ெட்க  கீடழ நழுவி விழுந்தால், உயிரு ன் இருக்கும் ஒன்கைக் 
மகான்ைால் என்ன ந க்கும்?" 

கூட்டங்களுக்கு அறழக்கப் ட்டவர்கள் ைிரும் ிச் பென்ை ெில நாட்களில், 

 ா ா ஜூரம்  ற்றும் இரு லால் அவைிப் ட்டார். 1951, ஜூறல 10  ா ாவின் 
ப ௌன ைினத்ைன்று, அவர், முைன்முறையாக உலகம் முழுவதும் உள்ள ைனது 
அன் ர்கள், அவரது ஆண், ப ண் வைாழர்கள் அறனவரும், காறல 6:00  ைி முைல் 
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அடுத்ை நாள், 11ஆம் வைைி காறல 6:00  ைி வறர ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 

ஜூறல 30 அன்று ராவனா, கிட்டி இருவரும் மும்ற யிலிருந்து 
றஹைரா ாத் வந்ைனர்.  ா ா அவர்களிடம் ஆெிரிறயப்  ைிறய விட்டு 
விடு ாறு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்; முைலில் அவர்கள் றஹைரா ாத்ைில் வவறல 
வைட வவண்டும் என்று அவர் கூைியிருந்ைாலும், இப்வ ாது அவர்கள் வவறல வைட 
வவண்டாம் என்று முடிவு பெய்ைார். ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், நாஜா 
ஆகிவயாருடன் அவர்கள்  ீண்டும் நிரந்ைர ாகத் ைங்கத் பைாடங்கினர். 

 ைி, ப ஹரு இருவருக்கும் உடல் நலம் குன்ைிய நிறலயில், 

 ரிவொைறனக்குப்  ின்னர் அறுறவ ெிகிச்றெ வைறவப் ட்டைால், 

றஹைரா ாத்ைில் அது பெய்து முடிக்கப் ட்டது, வகாபஹர், பைாடர்ந்து அவர்கறள 
கவனித்து வந்ைார். ராவனா அறனத்து ப ண் வைாழர்களுக்கும் காறல 
ெிற்றுண்டிறயத் ையார் பெய்து,  ா ாவின் துைிகறள துறவத்ைார். இறவ 
அறனத்தும் ப ஹரு வநாய்வாய்ப் டும் வறர பெய்து வந்ை கடற கள். 
ப ஹரா,  ா ாவின் ைனிப் ட்ட வவறலகளில் கலந்து பகாண்டார். நாஜா உைவு 
ையார் பெய்யும் வவறளயில், கிட்டி அவருக்கு உைவியாக இருந்ைார்.  ைியின் 
உடல்நிறல ெீராகாைைால்,  ா ா, ராவனாவிடம் அடிக்கடி  ருத்துவ றனக்கு 
பைாறலவ ெி மூலம் பைாடர்பு பகாண்டு விொரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

1951, ஜூறல 31 பெவ்வாய்கிழற  அன்று,  ின்வரும் ஐந்து பநருங்கிய 
அன் ர்களுக்கு ெில அைிவுறுத்ைல்கள் வழங்கப் ட்டு அைிவிக்கப் ட்டன: 

1) மெஹர்ெி கர்காரியா (மும்கப): 1951, அக்வடா ர் 16 அன்று, 

அப் குைிறயச் வெர்ந்ை ஏறழ  ார்ெி ஒருவருடன் உத்வாடா பநருப்புக் 
வகாயிலில் இருக்க வவண்டும். 

2) டகக்கி டதொய் (ம ல்லி): 1951, அக்வடா ர் 16 அன்று, அஜ் ீரில் அற ந்ை 
குவாஜா ஸாவஹ ின் (ப ாய்னுைீன் கிஸ்ைி) ெ ாைியில் அப் குைிறயச் 
வெர்ந்ை ஓர் ஏறழ முஸ்லீமுடன் இருக்க வவண்டும். 

3) வாஸ் டதவ் மகய்ன் (ம ல்லி): 1951, அக்வடா ர் 16 அன்று  துராவில் 
அற ந்ை கிருஷ்ைர் வகாவிலில் அந்ை நகரில் வாழும் ஏறழ இந்து 
ஒருவருடன் இருக்க வவண்டும். 

4) கயா பிரொத் கடர (ரத்): 1951, அக்வடா ர் 16 அன்று, ொரநாத்ைில் அற ந்ை 
புத்ைர் வகாவிலில், ொரநாத் அல்லது ப னாரஸிலிருந்து வரும் ஓர் ஏறழ 
ப ௌத்ை அல்லது பஜயினுடன் இருக்க வவண்டும். 

5) விஸ்வநாத் ஹல்தங்கர் (டகாலாப்பூர்): 1951, அக்வடா ர் 16 அன்று, 

வகாவாவில் அற ந்ை புனிை ஃ ிரான்ெிஸ் வஸவியர் வைவஸ்ைானத்ைில், 

வகாவாவின் ஏறழ கிைிஸ்ைவர் ஒருவருடன் இருக்க வவண்டும். 
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ஐந்து வ ருக்கும் வ லும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது: 
நீங்களும் உள்ளூர் ஏகழகளும் அக்ட ாபர் 16ஆம் டததி காகல 

முதல் 24 ெணிடநரம் உபவாெம் (வைநீர்  ற்றும் ைண்ைறீர எத்ைறன முறை 
வவண்டு ானாலும் அருந்ைலாம்) டெற்மகாண்டு, நியெிக்கப்பட்  இ ங்களில் 
(வழங்கப் ட வவண்டிய) பிரார்த்தகனகய மொழியவும். 

அக்வடா ர் 16ஆம் நாள்  ிரார்த்ைறனக்கு முன்னர் இருவரும் நீராட 
வவண்டும். நீங்கள் விரும்பும் ப ாழியில் இருவரும்  ிரார்த்ைறனறய 
ப ாழியலாம். 

உங்களு ன் இருந்த ஏகழக்கு ரூ 101 மதாகக வழங்க டவண்டும். 
நீங்களும் ஏறழகளும் இறைந்து  ிரார்த்ைறன பெய்ை  ின்னர் 

அக்வடா ர் 16ஆம் நாள் அந்ை இடத்றை விட்டு பவளிவயைலாம். 
 ா ா அவர்களுக்கு வழங்கும்  ைியின் முக்கியத்துவத்றை வலியுறுத்ைி, 

"எந்த சூழ்நிகலயாக இருந்தாலும் க கெகயச் மெய்ய டவண்டும்" என்று 
வலியுறுத்ைினார். 

 ா ா ஏகாந்ைவாெத்றை வ ற்பகாள்ள விரும் ி அைற்குப் ப ாருத்ை ான 
இடத்றைத் வைர்ந்பைடுக்க இந்ை ஐந்து குைிப்புகறள வழங்கினார்: 

• அந்த இ ம் நகரத்திலிருந்து ெற்று மதாகலவில் இருக்க டவண்டும். 
• அது ஒரு  றலயில் அல்லது கடலுக்கு அருகில் இருக்க வவண்டும். 
• அருகில் ஒரு ெிைிய கிராெம் இருக்க டவண்டும். 
• இைற்கு ஆன் ீக  ின்னைி (வரலாறு) ஏவைனும் இருக்க வவண்டும். 
• குகைந்த பட்ெம் ஒரு பக்கத்திலாவது ஒரு விொலொன மவளிகயக் 

மகாண்டிருக்க டவண்டும், அதனால் நான் எந்தத் மதாந்தரவு 
இல்லாெல் சுதந்திரொக ந ொ  முடியும். 
1951 ஆகஸ்ட் முைல் வாரத்ைில், எரச், ப ண்டு, ற தூல் மூவரும் 

றஹைரா ாத்ைிலிருந்து எட்டு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘டகாொகு ா’ என்ை 
 றலறயக் கண்டுபகாண்டனர்.  றல உச்ெியில் ‘ஹஸ்ரத் பாபா ஃபக்ருதின்’ 
என்ை இஸ்லா ிய துைவியின் கல்லறைறய ஒட்டி குறக ஒன்றும், இந்ைக் 
குறகக்குக் கீவழ இயற்றகயாகச் பெதுக்கப் ட்ட  ற்றும் ஓர் அழகான குறகயும், 

அைன் உள்வள  ாறைகள் அழகான விளிம்புடனும் அற ந்ைிருந்ைன; கீவழ இந்து 
வகாவில் ஒன்றும் காைப் ட்டது. 

 ா ாவிற்கு அந்ை இடம்  ிகவும்  ிடித்ைிருந்ைது. அவர் ைனது  ைிக்காக 
இரண்டாவது குறகறயத் வைர்ந்பைடுத்ைார், வ ல் குறக ஓய்பவடுக்கவும் 
தூங்கவும் ஏற்ைைாக அற ந்ைது. "ெகல உச்ெியில் ஒரு முகெதிய கல்லகை; 

அடிவாரத்தில் ஓர் இந்து டகாவில்; இக யில், ெிகச் ெிைந்த பணிக்கான எனது 
குகக, அது முழுத் டதால்வியில் அல்லது மபரும் மவற்ைியில் முடியும்!" 
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ப ண்டு குறகயின் நுறழவாயிலில் மூங்கில்  ாயால் ஒரு கைறவ 
அற த்து, வ வல உள்ள குறகறயக் குளியலறையாக  ாற்ைினார். மூங்கில் 
 ாய்கறளத் ையார் பெய்வைற்காகக்  ைிய ர்த்ைப் ட்டவர்  ா ாவின்  ீது  ிகுந்ை 
அன்பு பகாண்டிருந்ைார். அவர்ைான் முைலில் வைாழர்களுக்கு அந்ை இடத்றைப் 
 ரிந்துறரத்ைார். 

ஆைி ெீனியர், ஆைி ஜூனியர், ப ஹர்ஜி ஆகிவயார்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
1951, ஆகஸ்ட் 8 அன்று றஹைரா ாத் வந்ைனர். ப ஹர்ஜியுடன் வகப்ரியல் 
 ாஸ்கலின் ெக ஊழியரான ‘பகொ பஹர்பெக்’ (63 வயது) என்ை  ற்பைாரு 
ஹங்வகரிய ைிறரக்கறை எழுத்ைாளரும் வந்ைார். முைலில், அந்ை ந ர்  ா ாவின் 
 ீது அவ்வளவு ஆர்வம் இல்லாைவர் வ ாலத் வைான்ைினார். ஆனால் 
பைய்வகீத்றைப்  ற்ைிய  ா ாவின் நறகச்சுறவயுடன் கூடிய விளக்கத்றைத் 
பைாடர்ந்து, பஹர்பெக் ைிடீபரன ைனது காலைிகறளக் கழற்ை நிறனவு கூர்ந்ைார். 
 ின்னர் அவர் டாக்டர் டானிடம் ‘அகத்ைில் ஏவைா உைர்ந்ைைாகவும், அது அவரது 
இையத்றைத் பைாட்டைாகவும்’ கூைினார். ஆைி ெீனியர் அவருக்கு ‘ைி வவஃவ ரர்ஸ்’ 
புத்ைகத்றை வழங்கினார்; பஹர்பெக், ப ஹர்ஜியுடன் வி ானத்ைில் மும்ற க்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 

ஆகஸ்ட் 9 ைிங்கட்கிழற  காறல, 1951, அக்வடா ர் 16 முைல் 1952, 

 ிப்ரவரி 16 வறரயிலான  வனாநாஷின் நான்கு  ாைங்கள் பைாடர் ாக, 

 ா ாவிடம் ெில ஏற் ாடுகறளப்  ற்ைி விவாைிக்க ஆைி ெீனியர், ஆைி ஜூனியர் 
 ற்றும் வைாழர்கள் அறழக்கப் ட்டனர். 

ஆரம் த்ைில்,  ா ா  ீண்டும் அழுத்ைம் ைிருத்ை ாகத் பைரிவித்ைார்: "நான் 
விரும்பும் முடிகவ அக ய, நான் மபாருத்தொனதாகவும் ெரியானதாகவும் 
கருதுவகத விரும்பியபடி மெய்ய, நான் முற்ைிலும் சுதந்திரொக இருப்டபன். 
எந்த டநரத்திலும் எனது ென நிகலகயப் மபாறுத்து, எனது திட் ங்ககள 
ொற்றுவதற்கும் நான் முழு சுதந்திரத்து ன் இருப்டபன்." 

இந்ை நான்கு  ாைங்களும் நான்கு நிறலகளாகப்  ிரிக்கப் ட்டன: முதல் 
30 முதல் 40 நாட்கள் வறர, டகாொகு ா ெகலயில் கழிக்க வவண்டும்; 

இரண் ாவது, அடுத்ை 30 முைல் 40 நாட்களில், கஹதராபாத்திலிருந்து 
ஔரங்காபாத் வகர நக ப்பயணம்; மூன்ைாவது, குல்தாபாத்தில் 
ெஸ்துககளத் மதா ர்பு மகாள்ளுதல். 

"இந்தக் காலத்தில் நான் எப்படி வாழ்டவன், எப்படி ந ந்துமகாள்டவன் 
என்று இப்டபாது மொல்ல முடியாது; நான் லங்டகாட்டி ெட்டுடெ அணிந்து 
நிர்வாணொக இருக்கலாம் அல்லது எனது வழக்கொன உக கய 
அணியலாம்; நான் ஒரு நாகளக்கு நான்கு டவகள உண்ணலாம் அல்லது 
பல நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கலாம். இகவ எகதயும் நான் 
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டவண்டுமென்டை மெய்ய ொட்ட ன், ஆனால் க வுளின் ஆகணப்படி நான் 
மெய்ய டவண்டும்" என்று  ா ா கூைி முடித்ைார்.  

 ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்றை வ ற்பகாள்ள ஔரங்கா ாத்ைிலிருந்து 
வவறு எங்வகவயனும் பெல்வைாகக் கூைி இவ்வாறு விளக்கினார்: "மூன்ைாவது 
கட் த்தின் முடிவில், எனது உ ல் நிகல, நான் உயிகரத் துைக்கும் அளவுக்கு 
என்கன அதன் எல்கலக்கு எடுத்துச் மெல்லக்ூடடும். அப்படியானால், 

ஆன்ெீக பின்னணி உள்ள இ ம் இனி டதகவயில்கல என்று நான் 
உணர்ந்தால், எனது பகழய வாழ்க்ககயு ன் மதா ர்புக ய ஏடதனும் 
இ த்தில் இறுதிக் கட் த்கதக் கழிக்க விரும்புடவன்." 

இந்ை சூழ்நிறலயில்,  ா ா ப ஹராஸாத் அருவக அற ந்ை மதம்பி 
ெகலறயத் வைர்ந்பைடுத்து அங்வக ைங்க விரும் ினார். 1947ஆம் ஆண்டு  ா ா, 

ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்ை  றலறய, ஸவராஷின் உைவியுடன் 
றகயகப் டுத்ை அறனத்து முயற்ெிகறளயும் வ ற்பகாள்ளு ாறு ஆைி ெீனியர், 

ஆைி ஜூனியர் இருவருக்கும் பைரிவித்ைார். பைம் ி  றல அரொங்கத்ைின் 
உறடற , அவ்வளவு விறரவில் அனு ைி கிறடப் து கடினம். ஆனால் ஸவராஷ் 
ைனது பெல்வாக்றகப்  யன் டுத்ைிச் ெ ாளித்ைார், வ லும்  ாைிரி,  ா ா முன்பு 
ைங்கியிருந்ை வ ல் அறைகறளச் ெீர்ப் டுத்ைத் பைாடங்கினார். 

கூட்டத்ைின் முடிவில்,  ா ா வலியுறுத்ைி கூைினார்: "நான் பிம்பல்காவ்ம் 
(பைம் ி) ெகலக்குச் மென்ைால், அது ெடனாநாஷ் காலத்தின் இறுதிக் 
கட் த்தில், 30 முதல் 40 நாட்கள் வகர ெட்டுடெ தங்குடவன். நான் அங்குத் 
தங்கயிருப்பகத, பகழயபடி பிம்பல்காவ்ெில் குடிடயறுடவன் என்று 
மபாருள்படுத்தக் ூட ாது." 

ஆகஸ்ட் 11ஆம் வைைி றஹைரா ாத்ைிலிருந்து ஆைி ெீனியரும், ஆைி 
ஜூனியரும் புைப் ட்டனர். 

 வனாநாஷ் காலத்ைின் நான்கு  ாைங்களில்,  ா ா ைன்னுடன் பெல்ல 
எரச், மபண்டு, கபதூல், குஸ்தாெி ஆகிவயாறரத் வைர்ந்பைடுத்ைார். பைௌலத் 
ஸிங்,  ினூ காரஸ் இருவரும் முைல் மூன்று  ாைங்கள் ைன்னுடன் இருப் ார்கள் 
என்றும் அவர் பைரிவித்ைார். 

இைற்கிறடயில், வாஸ் வைவ் பகய்ன், படல்லிறயச் வெர்ந்ை கிஷன் ஸிங் 
ஆகிவயார், ஐந்து ெதங்களின் ொதிரி ெின்னங்ககள உருவாக்குொறு வகட்டுக் 
பகாள்ளப் ட்டனர்: ஒரு புத்த டகாவில்; ஓர் இந்து டகாவில்; ஒரு கிைிஸ்தவ 
டதவாலயம்; ஒரு முகெதிய ெசூதி; ெற்றும் (தீ-டகாயிகலக் குைிக்கும்) 
மஸாராஸ்ட்ரியன் மநருப்புக் கலெம். ஆக்ராறவச் வெர்ந்ை ' ைன் வ ாகன் 
அகர்வால்' (அவரது பநருங்கிய நண் ர் வகஷவ் நிகம் மூல ாக முந்றைய ஆண்டு 
 ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்ைவர்)  ற்றும் கிஷனின் நண் ர் 'அவுரி ஷங்கர் வர் ா' 
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ஆகிவயாரின் உைவியுடன்,  ாைிரி ெின்னங்கள் ஆக்ராவில்  ளிங்குக் கல்லில் 

பெதுக்கப் ட்டு றஹைரா ாத்ைிற்கு பகாண்டுவரப் ட்டன. 
 ா ாவின்  றழய வாழ்க்றகறயப்  ின் ற்று வர்கள்  ற்றும் 

 க்ைர்களுக்கு  ா ாவின் ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி பைாடர்ந்து அனுப் ப் ட்ட 
சுற்ைைிக்றககள் மூலம் வி ரங்கள் பைரிவிக்கப் ட்டன, ஆனால்  ா ாவுடன் 
பைாடர்பு பகாள்ளவவா அல்லது  றலகளில்  ைிபுரியும் வ ாதும், 

நறடப் யைத்ைின் வ ாதும் அவறரப்  ார்க்க முயற்ெிக்கக் கூடாது என்று 
கண்டிப் ாக எச்ெரிக்கப் ட்டனர். 

1951, ஆகஸ்ட் 16 பெவ்வாய் அன்று, அந்ை வநரத்ைில் நாட்டில் ஏற் ட்ட 
அற ைியின்ற  காரை ாக, இந்ைியா முழுவதும் வாழ்ந்ை  ா ாவின் 
அன் ர்களுக்கு இந்ை அைிவுறரகள் வழங்கப் ப் ட்டன: 

1951, அக்ட ாபர் 16 அன்று பாபா நிகைடவற்ை டவண்டிய, க வுளால் 
தீர்ொனிக்கப்பட்  'ந வடிக்கக'யின் பார்கவயில், நீங்கள் 
பின்வருவனவற்கைப் புரிந்துமகாண்டு மெயல்ப  டவண்டும் என்று பாபா 
விரும்புகிைார்: 

1) பாபாவுக்கு அரெியகலக் குைித்த எந்தவிதக் கவகலயும், இருந்தடதா, 

இருக்கப்டபாவடதா இல்கல. ஆகடவ, உங்களில் எவடரனும் 
அரெியலில் பணிபுரிந்தால், பாபாகவ ஒருடபாதும் அதில் 
ஈடுபடுத்தடவா, அவருக ய மபயகர அந்தப் பணியில் 
பயன்படுத்தடவா ூட ாது என்று அவர் விரும்புகிைார். 

2) பாபா, தனது பகழய வாழ்க்கககயப் பின்பற்றுபவர்கள் எவரும் 
சுயநல டநாக்கத்கதத் மதா ரும் டொதகனகளுக்கு வழி 
வி க்ூட ாது என்று விரும்புகிைார். 

3) பாபா தனது பகழய வாழ்க்கககயப் பின்பற்றுபவர்கள் ெற்றும் 
அவரது புது வாழ்வு டதாழர்கள், ெடகாதரர்கள், ெடகாதரிகள், 

டெவகர்கள் அகனவரும் தங்கள் இதயங்களில் க வுள் ெீதான 
அன்பின் கதிர்ககள ஒளிரச்மெய்ய விரும்புகிைார். 

றஹைரா ாத்ைில் இந்ை ஏற் ாடுகள் நடந்து பகாண்டிருந்ை வநரத்ைில், 

 ாக் ர் கனி ொரக ப்பால் 1951, ஆகஸ்ட் 20 ொகல 7:00 ெணிக்கு, தனது 
57வது வயதில் பூனாவில் காலொனார். ஆைி உடனடியாக  ா ாவுக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியதும் அவரும் ராம்ஜூவும் கனியின் இறுைிச் ெடங்கில் 
கலந்துபகாள்ள  றுநாள் காறல பூனாவுக்குச் பென்ைார். ஸவராஷ், நரி ன், 
ப ஹர்ஜி ஆகிவயாரும் கலந்து பகாண்டனர், வ லும் பூனாவிலிருந்து  ல 
பநருங்கிய அன் ர்கறள ப ஹர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் பகாண்டு வருவைில் 
டாக்டர் கனி முக்கிய  ங்கு வகித்ைார். 
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ஆகஸ்ட் 20ஆம் வைைி காறல  ா ா கிரிக்பகட் விறளயாட்டுப் 
வ ாட்டிறயப்  ார்க்கச் பென்ைிருந்ைார். ஆகஸ்ட் 22ஆம் வைைி ஆைிக்கு அனுப் ிய 
பைாறலத்ைந்ைியில் அவர், “கனி உ ல்ரீதியாக இைந்துவிட் ாலும், எனது சுய 
ரூபத்கதப் பார்க்கும் வகர, என்கன நிம்ெதியாக வாழ வி ொட் ார்.” ஆைி, 
ஸவராஷ், ராம்ஜூ ஆகிவயாருக்கு அவரது குடும்  விவகாரங்கறளத் ைீர்த்து 
றவப் ைில் கனியின்  றனவிக்கு உைவு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

ஆகஸ்ட் 24ஆம் நாள்,  ா ா ைனது  ால்ய நண் ருக்கு இந்ை 
பநகிழ்ச்ெியான அஞ்ெலிறயச் பெலுத்ைினார்: 

இந்தப் புது வாழ்வில் நான் துைக்க டவண்டிய ெற்றும் துன்பப்ப  
டவண்டிய பல விஷயங்களில், கனியின் ெகைவு ெிகப்மபரியது. பகழய 
வாழ்வில் என் ெ ீர்களாகவும், எல்லாக் காலத்திலும் என் அன்பர்களாகவும் 
இருந்த இந்திய, டெற்கத்திய நாடுககளச் டெர்ந்த ஆண்கள், மபண்கள் 
அகனவகரயும் மபௌதீக அளவில் இழந்தகத நான் உணர்ந்டதன். ஆனால் 
திடீமரன, கனிகய என்னி ெிருந்து பைித்தது எனக்கு ஒரு டபரிழப்பு 
ெட்டுெின்ைி, மகாடுகெயானதும் ஆகும், ஏமனனில் இது புது வாழ்வு 
நிகைவக ய மநருங்கி வரும் டநரத்தில் நிகழ்ந்தது. 

உங்களில் எவகரயும் வி  எனக்கு, கனி தனித்துவொனவர்; டெலும் 
பிை அகனவரும் எனக்காகச் மெய்ய டவண்டிய அகனத்துப் பணிகளிலும், 

கனியால் எனக்காகச் மெய்யடவண்டியகவ அதிகம். 
அவருக ய அந்தப் 'மபரிய தகல' உண்கெயிடலடய ஒரு 

மபாக்கிஷொக இருந்தது, அதில் ஞானமும் புத்திொலித்தனமும் 
முழுகெயாகக் கலந்திருந்தது. 

எங்கள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்டத நாங்கள் மநருங்கிய நண்பர்களாக 
இருந்டதாம், அவருக ய இதயம் எவ்வளவு கதரியொனது, எவ்வளவு 
விசுவாெொனது, அன்பானது என்பகத என்கன வி  டவறு எவருக்கும் 
மதரியாது. எனடவ, என்கனப் மபாறுத்தவகர, கனி ஒரு நண்பராகவும், எனது 
பணிக்கான கருவியாகவும் ஈடுமெய்ய முடியாதவர். 

ெூன் 28ஆம் நாள் கஹதராபாத்தில் ந ந்த ூடட் த்தில் கலந்து 
மகாண் வர்களுக்கு, என்னுக ய பிரக னத்திற்கான விளக்கத்கதயும் 
பிரக னத்கதயும் கனி வாெித்தது நிகனவிருக்கும். அந்த பிரக னத்தின் 
ொட்ெிகளில் ஒருவராக, அவர் அக்ட ாபர் 16 அன்று உபவாெம் இருந்து எனது 
ொர்பாக ஒரு பிரார்த்தகனகய மொழிய இருந்தார்.   

 1952, பிப்ரவரி 16 வகர, கனி இன்னும் அவரது உ லில் இருப்பதாக 
நான் உணர விரும்புகிடைன், எனடவ ெூன் 28 ூடட் த்தில் கலந்து மகாள்ளாத 
கனியின் ெருெகன் ‘பாகு’வி ம் அக்ட ாபர் 16 அன்று உபவாெம் இருந்து, 

எனக்காகப் பிரார்த்தகனகய மொழிந்து, கனியின் ‘பதிலி’யாகச் 
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மெயல்படும்படி டகட்டுக் மகாண்ட ன். ராம்ெூ அந்த ெந்திப்பின் 
முழுகெயான ெற்றும் மதளிவான ெித்திரத்கத, பாகுவிற்குத் மதரிவிக்குொறு 
அைிவுறுத்தப்பட் ார். இதன் மூலம், எனது பிரக னத்திற்கான ொட்ெிகளில் 
ஒருவராக கனியின் க கெ நிகைடவறும். 

அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 16ஆம் டததிக்குள் நான் உலகளவில் 
மவளிப்ப  டவண்டும் என்பது க வுளின் விருப்பொக இருந்தால், கனியும், 

ெகைந்த ஒவ்மவாரு பகழய வாழ்க்கக ெ ீரும், அந்த மவளிப்பாட்க  
அவர்கள் இன்னும் மபௌதீக உ லில் இருந்ததுடபாலடவ அனுபவிக்க 
டவண்டும் என்பதும் அவருக ய ெித்தொக இருக்கட்டும். 

காலம்  ா ாவின் லங்வகாட்டி வைாழறர (குழந்றைப்  ருவ நண் ர்), "ஓ 
அன்வ , டாக்டர், உங்களுக்கு எங்கள் ஆழ்ந்ை வைக்கங்கள்!" என்று வாழ்த்ைியது. 

 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குத் வைறவயான ஏற் ாடுகள் பெப்டம் ர் 
முழுவதும் பைாடர்ந்ைவ ாதும்,  ா ா வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குச் பெல்லத் 
ைிட்ட ிட்டுக் பகாண்டிருந்ைார். அக்வடா ர் முைல் அறனவருடனும் பைாடர்பு 
பகாள்வறை நிறுத்துவவன் என்று  ா ா கூைியிருந்ைாலும், வரவிருக்கும் 
அப ரிக்க விஜயத்றைப்  ற்ைி ‘எலிவனாரினா’வுக்குக் (எலிஸப த், வநாரினா) 
கடிைம் மூலம் பைாடர்புபகாள்ள டாறன நிய ித்ைார். 1951, அக்வடா ர் 2ஆம் நாள் 
பெவ்வாய்கிழற ,  ா ா அவர்களுக்கு,  ின்வரும் பைாறலத்ைந்ைிறய 
அனுப் ினார்: "க வுளின் விருப்பப்படி ொர்ச் ொத இறுதியில், பாபா 
நிச்ெயொக அமெரிக்காவிற்கு வருவதில் ‘எலிடனாரினா’ மவற்ைி மபற்ைதில் 
ெிக்க ெகிழ்ச்ெி. ஆழ்ந்த அன்பு ன்." பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ிய  ிைகு,  ா ா ஒரு 
கடிைத்றையும் எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்து, அறை முடித்ைார்: 
"ஆகடவ, பாபாவின் பிரியொன அன்பர்கடள, கக ெியாக நான் டெற்கத்திய 
நாடுகளுக்கு வருவதற்கு நீங்கள் வழிமெய்ததில் ெகிழ்ச்ெியாக இருங்கள்." 

றஹைரா ாத்ைிலிருந்து புைப் டும் முன்னர், ஒரு விவனாை ான ெம் வம் 
நிகழ்ந்ைது. எரச் வ ாலீஸ் க ிஷனர் அலுவலகத்ைிற்குச் பென்று, ப ஹர்  ா ா, 

றஹைரா ாத்ைிலிருந்து அஹ துநகருக்குக் கால்நறடயாகப்  யைிக்க 
விரும்புவைாகக் கடிைம் ஒன்றைச் ெ ர்ப் ித்ைார், வ லும் குழு வழியில் 
எங்வகனும் ைடுத்து நிறுத்ைப் டா லும், வைறவயற்ை ெிர ங்களுக்கு ஆளாகா ல் 
இருக்கவும், அவர்கள் இைர உள்ளூர் காவல்துறை அைிகாரிகளுக்கு 
அறடயாளத்றை பைரிவிக்கு ாறும் வகட்டுக் பகாண்டார்.  

 வ ாலீஸ் க ிஷனர், எஸ்.என்.பரட்டி, எரச்றெத் ைனது வடீ்டிற்கு 
வைநீருக்காக அறழத்ைார், அந்ை அறழப்ற க் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ை எரச், அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.      

 அவரது வடீ்டில், வ ாலீஸ் க ிஷனர் பரட்டி அறைறய விட்டு 
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பவளிவயைி,  றழய ெட்டம் ப ாருத்ைப் ட்ட புறகப் டத்துடன் ைிரும் ி வந்ைார். 
 ா ா ைனது உயர்நிறலப்  ள்ளி கிரிக்பகட் அைியுடன் ெிறுவனாக இருக்கும் 
புறகப் டம் அது. பரட்டி, ைான் அந்ை அைியில் உறுப் ினராக இருந்ைைாகவும், 

"எங்கள்  ள்ளி நாட்களிலிருந்து நான் அவறர எப்வ ாதும் நிறனவில் 
றவத்ைிருப் ைாகவும்  ா ாவிடம் பொல்லுங்கள்" என்ைார். வைறவயான 
ஆவைங்கள் உடனடியாகத் ையார் பெய்யப் ட்டு அனுப் ப் ட்டன. 
அந்வநரத்ைிலிருந்து,  ா ாவும் அவரது வைாழர்களும் அப் குைியில் உள்ள 
ஒவ்பவாரு நகரத்ைிலும் சுைந்ைிர ாக நட ாட அனு ைிக்கப் ட்டது 
 ட்டு ல்லா ல், ஒவ்பவாரு அைியப் டாை புைக்காவல் நிறலயங்களிலும் 
அவர்கறளத் ைடுக்க வவண்டாம் என்று உள்ளூர் காவல்துறைக்கு 
அைிவிக்கப் ட்டது. 

 ினூ காரஸ், பைௌலத் ஸிங் இருவரும் அைிவுறுத்ைிய டி றஹைரா ாத் 
வந்ைனர், ஆனால்  ினூ  ிகவும் கடுற யாக வநாய்வாய்ப் ட்டைால் அவர் ெில 
நாட்கள்  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டார். உடல்நிறல ெீராகாைைால், 

 ா ா அவறர 14ஆம் வைைி கராச்ெிக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

வகாஜாகுடா  றலயில் வவண்டிய ஏற் ாடுகறள ப ண்டு முடித்ைார். 
அக்வடா ர் 10 அன்று,  ா ா ப ண் வைாழர்கறள, காறலயில் குறகறயப்  ார்க்க 
அறழத்துச் பென்ைார். 13ஆம் வைைி ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், பைௌலத் ஸிங் 
ஆகிவயார் அங்குத் ைங்கி  ா ா வருவைற்கு முன்பு குறககறளச் சுத்ைம் பெய்ய 
பென்ைனர். எரச், வைறவயான ப ாருட்கள்  ற்றும் ஐந்து  ை  ாைிரி 

ெின்னங்களுடன் அவர்கறள அறழத்துச் பென்ைார்.  றலயின் உச்ெியில் கார் 
நிறுத்ைப் ட்டிருந்ைது, வ லும் காறர எரச் பூட்டிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது வைாழர்கள் 
இடத்றை ஆய்வு பெய்யச் பென்ைனர். எரச் ைிரும் ிச் பென்ைதும், ைிடீபரனக் கார் 
 றலயிலிருந்து கீவழ உருளத் பைாடங்கியது. எரச் ைன்னால் இயன்ைவறர 
வவக ாக அைன்  ின்னால் ஓடினார், ஆனால் கார் அைிவவகத்ைில் உருண்டு, 

அங்கும் இங்கும் ைிரும் ியது, எரச் விவரித்ை டி, "அைன்  ாறையில் இருந்ை ெிைிய 
 ாறைகள்  ீது கார் குைித்து ஓடியது." எரச் அது பநாறுங்கி ெின்னா ின்ன ாகும் 
என் ைில் உறுைியாக இருந்ைார், வ லும் அவர் காரின்  ின்னால் ‘டிக்கி’யில் 
பநாறுங்கக்கூடிய  ளிங்கு  ாைிரிகள் இருந்ைைால் குைிப் ாகக் கவறலப் ட்டார். 

கறடெியில் வெறு நிறைந்ை வயல் காட்டில் கார் நின்ைது. அைன் அருவக 
பென்ைவ ாது, எரச் கண்ைாடி உறடந்ைறைத் ைவிர, வவறு எந்ை வெைமும் 
ஏற் டாைறைக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைார்.  ாைிரி ெின்னங்கள் அப் டிவய 
இருந்ைன. கார் எளிைில்  ாறைகளுக்கு எைிராக இருந்ை ஆழ ான  ள்ளத்ைில் 
ைள்ளப் ட்டிருக்கலாம்.  ின்னர், அந்ை ெம் வத்றை  ா ாவிடம் விவரித்ைவ ாது, 

அவர் பவறு வன ெிரித்ைார். 
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1951, அக்வடா ர் 15 ைிங்கட்கிழற  அன்று, டானின் கார்  லர்களால் 
அலங்கரிக்கப் ட்டு, ப ண் வைாழர்களிடம் விறடப ற்று,  ா ா  ைியம் 2:30 
 ைிக்கு  றலக்குச் பென்ைார். விஷ்ணு, டாக்டர் நீலு  ற்றும் ஒரு முஹ ைிய 
இ ாம்  ா ாவுடன் பெல்ல, டான் காறர ஓட்டிச் பென்று, அறர  ைி வநரத்ைில் 
வகாஜாகுடா  றல உச்ெிறய அறடந்ைனர். ஒரு  ிரார்த்ைறனக்குப்  ிைகு 
விஷ்ணு, நீலு, டான்  ற்றும் இ ாம் றஹைரா ாத் ைிரும் ி வந்ைனர்; அப்வ ாது 
 றலயில்  ா ாவுடன் எரச், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், பைௌலத் ஸிங் 
ஆகிவயார் இருந்ைனர்.  ாறலயில் கனத்ை  றழ ப ாழிந்ைது - அன் ிற்குரியவர் 
ைனது  வனாநாஷின் வ ாது கடக்க வவண்டிய கற் றன பெய்ய முடியாை 
துன் த்றை நிறனத்து வானம் கண்ைரீ் ெிந்ைியது. 

16ஆம் வைைி,  ா ாவும் அவரது வைாழர்களும்  றுநாள் காறல எட்டு 
 ைி வறர  றலயில் உ வாெம் இருந்ைனர். முஸ்லீம் துைவியின் ைர்காவில், 

அறனத்து வைாழர்களும்  ா ாவுடன் அற ைியாக நின்ைனர், எரச்  ின்வரும் 
 ிரார்த்ைறனறய ஐந்து முறை ப ாழிந்ைார், ஒவ்பவாரு முறையும் கடவுளின் 
பவவ்வவறு ப யர்  ற்றும் அவைார புருஷருடன் அறை  ாற்ைினார்: 

ஓ அஹுரெஸ்தா (அல்லாஹ்,  ர ாத் ா, கடவுள்) உங்கள் 
எல்கலயற்ை ெகத்துவத்தின் மபயரிலும், உங்கள் அன்பான சுய 
மஸாராஸ் ரின் மபயரிலும் (முஹம் து முஸ்ைஃ ா, அவைார புருஷர் 
கிருஷ்ைா, அவைார புருஷர் புத்ைர், இறைவனின் ற ந்ைன் இவயசு) ெற்றும் 
அகனத்து தரீ்க்கதரிெிகளின் மபயரிலும் (அவைார புருஷர்கள்,  ரிபூரை இறை 
ஞானிகள்) துைவிகள் ெற்றும் உங்கள் அன்பர்கள், இன்று 1951, அக்ட ாபர் 16 

முதல் தனது நான்கு ொதப் பணிகய மவற்ைிகரொகச் மெய்து முடிக்க 
உதவும்படி மெஹர் பாபா உங்களி ம் டவண்டுகிைார், டெலும் 1952, பிப்ரவரி 
16ஆம் நாளுக்குள் தனது விருப்பத்கத நிகைடவற்ைி, இறுதி இலக்கக 
அக யச் மெய்யுொறு பணிவு ன் டகட்டுக்மகாள்கிைார்.  

இவை நாளில், அக்வடா ர் 16 அன்று, இந்ைியாவில் ஐந்து 
புனிைஸ்ைலங்களில் அவை  ிரார்த்ைறன  ீண்டும் ப ாழியப் ட்டது.  ா ாவின் 
கட்டறளக்கு இைங்க, ப ஹர்ஜி உத்வாடாவில் ஒரு பஸாராஸ்ட்ரிய பநருப்புக் 
வகாவிலிலும், வகக்கி வைொய் அஜ் ீரில் ப ாய்னுைீன் கிஷ்ைி கல்லறை, வாஸ் 
வைவ் பகய்ன்  துராவில் அற ந்ை கிருஷ்ைரின் வகாவில், கயா  ிரொத் கவர 
ொரநாத்ைில் புத்ைர் வகாவில்  ற்றும் விஸ்வநாத் ஹல்ைங்கர் வகாவாவில் 
ஃ ிரான்ெிஸ் வஸவியரின் வைவாலயத்ைிலும் இருந்ைனர். ஒவ்பவாருவரும் 
உ வாெம் இருந்து,  ிரார்த்ைறனறய ப ாழியு ாறு கட்டறளயிடப் ட்டிருந்ைனர். 
அவைவ ால, றஹைரா ாத்ைில் நான்கு ைனித்ைனி இடங்களில், டாக்டர் நீலு புத்ை 
வகாவிலிலும், விஷ்ணு இந்து வகாவில், றகக்வகா ாத் பநருப்புக் வகாவில், டான் 
கிைிஸ்ைவ வைவாலயம், வ லும் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட முஸ்லீம் இ ாற  
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 சூைியிலும் இருக்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்.  ா ா ைனது 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கியவ ாது இறவ அறனத்தும் ஒவர வநரத்ைில் 
நிகழ்ந்ைன. 

அைற்குரிய வநரம் வந்ைதும், ஐந்து ெதங்ககளப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஐந்து பளிங்குக் கல்லால் ஆன ொதிரி 

ெின்னங்ககள தர்காவிற்குள் எடுத்து வரக் ூடைி,  ா ா, அவற்றுடன் இரவு 8:00 
 ைி முைல் காறல 3:00  ைி வறர ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். வைாழர்கள் 
அறனவரும் பவளிவய கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ைனர். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர், 18 அன்று,  ா ா காறல 8:00  ைி முைல் 

 ாறல 3:00  ைி வறர,  றலயில் அற ந்ை அவரது குறகயில் அ ர்ந்ைார். 
20ஆம் நாள் காறல 6:00  ைி முைல் காறல 9:00  ைி வறர, குறகக்குக் கீவழ 
அற ந்ை இந்து வகாவிலில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டார்.  

அக்வடா ர் 22 அன்று, ற தூல் அறழத்து வந்ை ‘குலாம் ஹுறஸன்’ 
என்ை உயர் நிறல  ஸ்துடன்  ா ா ைனது குறகயில் இறை ைியானத்ைில் 
அ ர்ந்ைார். அடுத்ை நாள்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைின் இறுைி நாள். 

அக்வடா ர் 24ஆம் வைைி வகாஜாகுடா  றலயிலிருந்து ஜூப்ளி ஹில்ஸ் 
வகாஹினூர்  ங்களாவுக்கு ொ ான்கள் அறனத்தும் அனுப் ப் ட்டது. அத்துடன் 
ஆண், ப ண் வைாழர்களுக்கு,  ா ா, கீழ்வரும் நற்பெய்ைிறய அனுப் ினார்: "நான் 
நலொக இருக்கிடைன், குககயில் எனது பணி 100 ெதவதீம் மவற்ைிகரொக 
நிகைவக ந்தது. இன்று நான் ஔரங்காபாத் வழியாக மெஹராஸாத்துக்குக் 
கால்நக ப் பயணத்கதத் மதா ங்குகிடைன்." 
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மெஹராஸாத் - ெடனாநாஷ்  
(Manonash at Meherazad) 

1951, அக்வடா ர் 24 புைன்கிழற  அன்று,  ா ா,  ைியம் 3:30  ைிக்கு 
வகாஜாகுடா  றலயிலிருந்து புைப் ட்டு, ைான் வ ற்பகாள்ளும் இந்ைக் கட்டத்ைின் 
கறடெி நறடப் யைத்றைத் பைாடங்கினார். எஞ்ெியுள்ள ொ ான்கறள 
 றலயிலிருந்து கீவழ எடுத்துச் பெல்ல ஒரு காறள வண்டி வாடறகக்கு 
எடுக்கப் ட்டது, ப ண்டு அறை ஓட்டினார். எரச், குஸ்ைாஜி, ற தூல், பைௌலத் 
ஸிங் ஆகிவயாருடன்  ா ா முைலில் புைப் ட்டார். 

 ா ா வழியில் ெந்ைிக்கும் ஏறழகளுக்கு வழங்குவைற்காக, ஒரு ற  
நிறைய ெில்லறை நாையங்கறளத் ையாராக றவத்ைிருக்கு ாறு ப ண்டுவுக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. ஆனால் அன்று,  ா ா ஏற்கனவவ பென்றுவிட்டைால், ப ண்டு 
நாையங்கள் இருந்ை ற றய  ாட்டு வண்டியில் றவத்ைிருந்ைார். விறரவில், 

அவர் ைண்ைரீ் கறரபுரண்டு ஓடிய நைிக்கறரக்கு வந்ைதும், காறள வண்டிறய 
அைன் குறுக்வக அனுப் ிவிட்டு, ப ண்டு நறனயா ல்,  றுபுைம் வண்டிறயப் 
 ிடிக்கலாம் என்ை எண்ைத்ைில் வவறு வழியில் பென்ைார்; ஆனால் அவர் 
 றுகறரக்கு வந்ைவ ாது, வண்டிறயக் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. அைில் 
 ைப் ற  இருந்ைைால்  ைட்ட றடந்து ஓடத் பைாடங்கினார். வழியில், ஒரு 
ப ரிய  ாம்பு புல் வழியாகச் பென்று பகாண்டிருந்ைறைத் ைிடீபரனப்  ார்த்ை 
அவர், அறைத் ைாண்டி குைித்து, அைிர்ஷ்டவெ ாகக் காய ின்ைி ைப் ினார். சு ார் 
ஒரு ற ல் தூரம் பென்ை  ின்னர், அவர்  ா ாறவயும் ெக வைாழர்கறளயும் 
ெந்ைித்ை வவறளயில்,  ா ா, காறள வண்டிறயப்  ற்ைி விொரிக்க, ப ண்டு 
அறைத்ைான் கண்டு ிடிக்க முயற்ெிக்கிவைன் என்று கூைிவிட்டு வவறு ைிறெயில் 
ஓடினார்.  ின்னர் அறைக் கண்டு ிடித்து,  ைப் ற  அப் டிவய இருப் றைக் 
கண்டு நிம் ைியில் ப ருமூச்சு விட்டார். 

 ா ாவும் வைாழர்களும் ஏழு ற ல் தூரம் நடந்து ‘லிங்கம் ள்ளி’ அரசு 
விடுைியில் அன்று இரவு ஓய்பவடுத்ைனர். அவர்கள் அக்வடா ர் 25 அன்று 
அைிகாறலயில் புைப் ட்டு, ஐந்து ற ல் தூரம் நடந்து ‘ ட்டன்வெரு’ அரசு 
 ங்களாறவ 8:30  ைிக்குச் பென்ைறடந்ைனர். காறல ெிற்றுண்டிறய முடித்து, 

 ா ா வைாழர்களுடன் ப ட்டி  டுக்றககறள எடுத்துக்பகாண்டு வ ருந்ைில் 
‘வஜாகிப்வ ட்றட’க்குச் பென்ைார். வழியில்  ா ா  ஸ்துகளின் ஆெீர்வாைங்கறளப் 
ப ற்று, அவர்களுடன் ைனது  ைியில் ஈடு ட்டார். வஜாகிப்வ ட்றட கிரா த்ைில் 
எந்ை  ஸ்றையும் கண்டுபகாள்ள முடியாைைால் அவர்கள் ‘ெங்கபரட்டி’க்கு 
பென்று அங்கு இரறவக் கழித்ைனர்.  றுநாள் காறல 8:30  ைிக்கு, 

ெங்கபரட்டியிலிருந்து ைனது ஐந்து வெவக வைாழர்களுடன் வ ருந்ைில் புைப் ட்டு, 
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ஒரு  ைி வநரத்ைில் ‘ெைாெிவப்வ ட்றட’க்கு வந்ைார். அன்று ஒரு  ிகச் ெிைந்ை 
 ஸ்துடன்  ைிபுரிந்து இரவு அங்வகவய ஓய்பவடுத்ைார். 

 ா ாவும் வைாழர்களும் அடுத்ை நாள் காறல, ‘பஹாம்னா ாத்’ 
கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டனர், அங்கு  ா ா, அரொங்க  ங்களாவில் ஒரு ொதுறவத் 
பைாடர்பு பகாள்ள வநர்ந்ைது. 

28ஆம் வைைி காறல ஆறு  ைியளவில், அவர்கள்  ன்னிரண்டு ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ெிட்குப் ா’ என்ை இடத்ைிற்குச் பென்று, வகாலிவாடா 
 குைியில், ா ா, ஒரு வ ல் நிறல  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். வ லும் இரண்டு 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்ட  ிைகு, 10:30  ைிக்கு அறனவரும் 
பஹாம்னா ாத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

அன்று நண் கலில், ஜவீன்-ெ ாைி அறடந்ை (உயிவராடு புறைக்கப் ட்ட) 
‘ வனாகர்  ிரபு’ என்ை இந்து துைவியின் ென்னைியில்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
அ ர்ந்ைார்.  வனாகரின்  ா ா ‘ ானிக்  ிரபு’வும் புகழ்ப ற்ை உள்ளூர் துைவி 
ஆவார். 

1951, அக்வடா ர் 29 அன்று காறல 6:15  ைிக்கு, குழு 
பஹாம்னா ாத்ைிலிருந்து குல் ர்காவுக்குச் பென்று, அங்கு  ா ா ஒரு  ஸ்துடன் 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  ைிவனாரு  ைியளவில் அவர் வவபைாரு  ஸ்றை 
ெந்ைிக்க, வ ருந்ைில் ‘இட்கல்’ கிரா த்ைிற்குச் பென்று, அங்கிருந்து  ாைி தூரத்றைப் 
வ ருந்ைிலும்,  று  ாைிறயக் கால் நறடயாகவும் கடந்து  ா ா, குல் ர்காவுக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ா, பைௌலத் ஸிங்றக அங்கிருந்து ைனது இல்லத்ைிற்கு 
அனுப் ிறவத்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா குல் ர்காவில் ஒரு முஸ்லீம் ைர்காவில் அறர  ைி 
வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்து, அைன்  ின்னர் ஒரு துைவிறயயும் 
 ஸ்றையும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

‘வாரங்கல்’ கிரா த்ைில் வாழும் 101 ஏறழக் குடும் ங்களுக்குப்  ைத்றை 
'அன்புப்  ரிொக' வழங்க விரும் ி, கிரா த்ைின் ைறலவறரத் பைாடர்பு பகாள்ள 
 ா ா, எரச்றெ முன்கூட்டிவய அனுப் ிறவத்ைார். ஊர் ைறலவர் ஒரு கறட 
வியா ாரி, அவருக்கு எைிவர  ற்பைாரு கறடயும் இருந்ைது. இரண்டு 
கறடக்காரர்களுக்கும் இறடவய கடும் வ ாட்டி நிலவியறைத் பைரியாை எரச், 

முைலில் ஊர் ைறலவரின் கறடறய பநருங்கியதும், எைிர் கறடக்காரர் அவறர 
அறழத்து என்ன வவண்டும் என்று வகட்டார். 

எரச் ைனது வநாக்கத்றை விளக்கியதும், இரண்டாவது கறடக்காரர் 
அவரிடம், "வவறு எவறரயும் ெந்ைிக்க வவண்டிய வைறவ இல்றல, நான் 
எல்லாவற்றையும் ஏற் ாடு பெய்கிவைன்" என்று கூைி, ஒரு காலத்ைில்  ண்றை 
உரிற யாளர்களாக இருந்ை 101 குடும் ங்களின்  ட்டியறல அவர் வறரந்ைார்; 

ஆனால் அவர்களின் நிலம் அரொங்கத்ைால் அ கரிக்கப் ட்டைால், இப்வ ாது 
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 ாைத்ைிற்கு ஒரு குறைந்ை பைாறகயான ரூ 20 முைல் 25 வறர அரொங்க 
ஓய்வூைியம் வழங்கப் டுகிைது. கறடக்காரர் ைனது  ைியாளிடம்  ட்டியறலக் 
பகாடுத்து, அந்ைக் குடும் ங்களுக்கு அறடயாள ெீட்டுகறள விநிவயாகிக்க 
எரச்சுடன் பென்ைார். 

இைற்கிறடயில், ஊர் ைறலவருக்கு விஷயம் பைரிய வந்ைதும், 

வ ாலீொருக்குத் ைகவல் பகாடுத்ைார். எரச், ெீட்டுகறள விநிவயாகம் பெய்து 
பகாண்டிருந்ை இடத்ைிற்கு இரண்டு வ ாலீஸ்காரர்கள் வந்து, அவர்களில் ஒருவர் 
எரச் இருந்ை அவலநிறலயில் (வ ாெ ாக உறடயைிந்து, ெவரம் பெய்யா ல் 
இருப் றைக் கண்டு), "இங்வக வா. என்ன பெய்கிைாய்?" என்று ஆைவத்துடன் 
வினவினார். 

"நாகரீக ாகப் வ சுங்கள்" என்று எரச்  ைிலளித்து "நான் ைிருடன் அல்ல. 
நீங்கள் ஒரு ப ாது ஊழியர். ஏன் இப் டி அநாகரிக ாக நடந்து பகாள்கிைரீ்கள்?" 

என்று வகட்டார். 
வ ாலீஸ்காரர், "எங்களுடன் காவல் நிறலயத்ைிற்கு வாருங்கள்; எங்கள் 

காவல் நிறலய அைிகாரி உங்களுடன் வ ெ விரும்புகிைார்" என்ைார். 
"எனக்கு இப்வ ாது வநர ில்றல," எரச்  ைிலளித்ைார். "உங்கள் 

அைிகாரிறய இங்கு அனுப்புங்கள். நான் எந்ை ெட்டத்றையும்  ீைவில்றல. அவர் 
வரவில்றல என்ைால், என் வவறலறய முடித்துவிட்டு அவறரப்  ார்க்கிவைன்." 

எனவவ, வ ாலீஸ்காரர்கள் இருவரும் காவல் நிறலயம் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். 

ஒவ்பவாரு ஏறழக்குடும் த்ைின் ைறலவருடன் எரச் இரண்டாவது 
கறடக்குச் பென்று பகாண்டிருந்ைவ ாது, அவர், இரண்டு வ ாலீஸ்காரர்கள்  ற்றும் 
ஒரு வ ாலீஸ் அைிகாரிறய எைிர்பகாண்டார். ஊர் ைறலவர், எரச்றெக் காட்டி, 

வ ாலீஸ் அைிகாரியிடம், "அவன் ஒரு முரட்டுப் வ ாக்கிரி!" என்ைார். 
எரச் நிறலற றயப் புரிந்து பகாள்ளத் பைாடங்கினார், இரண்டாவது 

கறடக்காரரிடம் பென்று, "இங்வக என்ன நடக்கிைது? உங்களுக்கும் ஊர் 
ைறலவருக்கும் இறடவய ஏைாவது  றக உள்ளைா?" என்று வகட்டார். 

"உண்ற , ஆனால் அது என் ைவறு அல்ல" என்று அந்ை  னிைர் 
 ைிலளித்ைார். "அவறரத் தூண்டும் வறகயில் நான் எதுவும் பெய்யவில்றல 
என்ைாலும், அவர் என்  ீது ப ாைாற ப் டுகிைார்." 

அப்வ ாது எரச் வகட்டார், "அப் டியானால், இந்ை நிகழ்ச்ெிறய ஊர் 
ைறலவர் இல்லத்ைில் நடத்ைினால் உங்களுக்கு ஏவைனும் ஆட்வெ றன 
இருக்கு ா? என் மூத்ை ெவகாைரர் முைலில் உங்களிடம் வந்து,  ின்னர் ஊர் 
ைறலவர் வடீ்டில் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட குடும் ங்களுக்கு ைனது அன்புப் 
 ரிசுகறள விநிவயாகிப் ார்."     

 அைற்கு அந்ைக் கறடக்காரர், "நான் ஒன்றும் கவறலப் ட  ாட்வடன், 
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உங்கள்  ைி நடக்க வவண்டும் என்று  ட்டுவ  விரும்புகிவைன்" என்ைார். எரச் 
அவரது ஒத்துறழப் ிற்காக அவறரப்  ாராட்டி, ஊர் ைறலவறர அணுகினார். 

வ ாலீஸ் அைிகாரி குறுக்கிட்டு எரச்ெிடம், "இங்வக என்ன நடக்கிைது?" 

என்று வகட்டார். 
எரச் உடவன, "நீங்கள் அறைத் பைரிந்து பகாள்வரீ்கள்" என  ைிலளித்ைார். 
அைன்  ின்னர், எரச்,  ா ாவின்  ைிக்காக அறை ஒன்றை ஒதுக்கித் 

ைரு ாறு ஊர் ைறலவறரக் வகட்டுக் பகாண்டதும், அவர் உடனடியாக வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார்.  ா ா குல் ர்காவிலிருந்து, அக்வடா ர் 30 அன்று, 

ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல் ஆகிவயாருடன் வந்ைார். உள்ளூர்  க்களுக்கு அவரது 
அறடயாளம் பைரியா ல்,  ா ா இந்ை கிரா த்ைின் ஏறழகளுடன் ைனது 
 ைிறயத் பைாடங்கினார். ஒவ்பவாருவராக வரிறெயில் நின்று, ஒவ்பவாரு 
குடும் த்றையும்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்தும் ந ரின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு 
வைங்கி,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ ாய் 50 வழங்கினார். 

நிகழ்ச்ெி முழுவதும் ஓர் இைக்க ான முடிறவக் பகாண்டிருந்ைது. ஊர் 
ைறலவர் எரச்றெத் ைடுக்க முயன்ைறை எண்ைி பவட்கப் ட்டு ைனது 
பெயலுக்காக வருந்ைினார். நிகழ்ச்ெி முடிந்ைதும், எரச் வ ாலீஸ் அைிகாரியிடம், 

"இன்னும், நீங்கள் ஏைாவது வகட்க விரும்புகிைரீ்களா?" என வினவினார். 
அைற்கு அந்ை அைிகாரி, "நான்  ன்னிப்பு வகட்டுக்பகாள்கிவைன். இரண்டு 

கறடக்காரர்களுக்கு இறடவய ஏற் ட்ட வ ாட்டியால் இந்ைச் ெிக்கல்கள் 
அறனத்தும் எழுந்ைன" என்று கூைினார்.  

அப்வ ாது றஹைரா ாத்  குைியில் நிலவிய அரெியல் குழப் ம் 
காரை ாகவும், வழியில்  ிரச்ெிறன எதுவும் ஏற் டா ல் இருக்கவும்,  ா ாவின் 
 ாை யாத்ைிறர குைித்து காவல்துறைக்கு முன்கூட்டிவய ைகவல் 
பைரிவிக்கப் ட்டது. எரச் வ ாலீஸ் அைிகாரியிடம், "ப ஹர்  ா ாவின் நட ாட்டம் 
குைித்து உங்கள் க ிஷனரிட ிருந்து ஏவைனும் ெிைப்பு சுற்ைைிக்றக வந்துள்ளைா?" 

என்று வகட்டார். 
"உண்ற யில், ஆம், நாங்கள் அறைப் ப ற்றுள்வளாம்." 
"ப ஹர்  ா ாைான் இந்ை அன்புப்  ரிசுகறள வழங்கினார்; ஆனால் 

ையவுபெய்து யாரிடமும் பொல்லாைீர்கள்" என்று எரச் வகட்டுக்பகாண்டார். 
வ ாலீஸ் அைிகாரி  ா ாறவ தூரத்ைிலிருந்து  ார்க்க முடிந்ைறை ைனது 

அைிர்ஷ்ட ாகக் கருைினார். 
இந்ை ஏறழ கிரா   க்களுடன் ைனது  ைிறய முடித்துவிட்டு,  ா ா 

வைாழர்களுடன் குல் ர்கா ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ாவன என்ை  ாவட்ட காவல் 
கண்காைிப் ாளர்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ப ஹரா ாத் வந்ைிருந்ைார்.  ா ா 
அஹ துநகரில் இருப் றை அைிந்ை அவர், குடும் த்துடன்  ா ாறவப்  ார்க்க 
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வந்ைார். அந்ை வநரத்ைில்  ா ா எவறரயும்  ார்க்கவில்றல என்ைாலும், அவர் 
ெம் ைம் பைரிவித்து  ாவன  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினறர ெந்ைித்ைார். 

1951, அக்வடா ர் 31 புைன்கிழற  அன்று, 10:30  ைிக்கு,  ா ாவும் அவரது 
நான்கு வைாழர்களும் குல் ர்காவிலிருந்து 'யாத்கிரி'க்கு காறல ரயிலில் 
புைப் ட்டனர். நகரத்றைச் பென்ைறடந்ை அவர், அரசு விடுைியில் அறர  ைி 
வநரம் ஓய்பவடுத்து, ஐந்து ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 'தும்கூர்' கிரா த்ைில் 
வாழும் ெவீன்முக்தா, தில்ூடர் சுவாெிறயத் பைாடர்பு பகாள்ள நடந்து பென்ைார். 
1945ஆம் ஆண்டுக்குப்  ிைகு ைில்கூர் ஸ்வா ியுடன்  ா ாவின் மூன்ைாவது 
பைாடர்பு இதுவாகும். அவர்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், ைில்கூர் சுவா ி அருகில் 
வந்து  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட விரும் ினார், ஆனால்  ா ா அவறரத் 
ைடுத்ைார். இந்ை இறை உைர்றவ அறடந்ை ஆத் ாறவ  ீண்டும் பைாடர்பு 
பகாள்வைில்  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

அற்புை ான  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா ஐந்து ற ல் தூரம்  று டியும் 
நடந்து, ஆண் வைாழர்கறள யாத்கிரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அவர்கள் இரவு 
10:30  ைிக்கு இரயிலில்  யைம் பெய்து நள்ளிரவுக்குப்  ிைகு குல் ர்காவுக்குத் 
ைிரும் ினர். 

அங்கிருந்து, நவம் ர் 1ஆம் நாள்,  ா ாவும் ஆண் வைாழர்களும் 
பஹாம்னா ாத்ைிற்கு ஒரு வ ருந்ைில் பெல்ல வநர்ந்ைது. வ ருந்ைில் உடல்நிறல 
ெரியில்லாை ப ண் ைி ஒருவருக்கு, ெிகிச்றெக்காக  ா ா ரூ 60 வழங்கினார். 

நவம் ர் 2ஆம் நாள்,  ா ா பஹாம்னா ாத்ைிலிருந்து காறல 8:30  ைிக்கு 
'துல்ஜாபூர்' நகருக்குப் வ ருந்ைில் புைப் ட்டு, அன்று  ைியம் துல்ஜாப்பூர் அரசு 
 ங்களாவில்,  ா ா ஒரு துைவிறயயும் மூன்று  ஸ்துகறளயும் பைாடர்பு 
பகாண்டார். அடுத்ை நாள், வ லும் மூன்று  ஸ்துகள்  ற்றும் ஒரு ொதுறவ 
ெந்ைித்து  ைிபுரிந்ைார். 

நவம் ர் 4, ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று  ா ா, துல்ஜாபூரிலிருந்து 
'உஸ் ானா ாத்' பென்ைவ ாது அவர்களின் ொ ான்கறள எடுத்துச் பெல்ல ஒரு 
 ாட்டு வண்டி வாடறகக்கு அ ர்த்ைப் ட்டது.  ைினான்கு ற ல்கள் நடந்து, 

அன்று இரவு 11:00  ைிக்கு ‘உஸ் ானா ாத்’ வந்து, அரொங்க  ங்களாவில் 
ஓய்பவடுத்ைனர். 

 றுநாள் காறல ஐந்து  ைிக்கு உஸ் ானா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு ' ிர்' 

கிரா த்ைிற்கு நடந்து பென்று, அங்வகயும் ஒரு  யைிகளின் விடுைியில் ைங்கினர். 
அங்கும்  ல  ஸ்துகறளக் கண்டு ிடித்து,  ா ா நவம் ர் 6ஆம் நாள் நான்கு 
 ிகச்ெிைந்ை வ ல்நிறல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

அடுத்ை நாள், 7ஆம் வைைி ' ிர்' கிரா த்ைிலிருந்து புைப் ட்டு, குழு 
வ ருந்ைில் ஔரங்கா ாத் பென்ைறடந்ைது. காறல, ஏழு  ைியளவில் 
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அறனவரும் ‘குல்ைா ாத்’ைிற்கு நடந்து பென்று அவாலியா  சூைியின் விருந்ைினர் 
விடுைியில் ைங்கினர். 

1951, நவம் ர்  ாைத்ைில் ஆங்காங்வக அறலந்து ைிரிந்ை, ' வனாநாஷ்' 

காலகட்டத்ைில் 'ொறலவயார  ிரார்த்ைறன' ஒன்றை எழுத்துப் லறக வழியாக 
குஜராத்ைியில் வழங்கியைன் ப ாழிப யர்ப்பு  ின்வரு ாறு: 

ஓ பர்வர்திகார்! அளவிறுதியற்ை அருட்மபருங் க டல! பாபா, 

'ெடனாநாஷ்' கட் த்தில், அவர் முன்கவத்த தனது அடிககளத் திரும்பப் 
மபைாதபடி, அவருக்கு கதரியத்கத அளித்து உதவுொறு ெிகுந்த 
ெனத்தாழ்கெயு ன் டகட்டுக்மகாள்கிைார். அவருக ய ென பலவனீத்தால் 
அவர் மெய்த தவறுககள ென்னித்து, அவர் ஒருடபாதும் மபாய் மொல்லாெல், 

யாருக ய ெனகதயும் புண்படுத்தாெல், யாருக்கும் அநீதி இகழக்காெல், 

அவருக்கு உண்கெயாகவும் முழு ெனது ன் டெகவ மெய்யும் டதாழர்ககளத் 
துன்புறுத்தாெல் இருக்கும் ென உறுதியும், கதரியத்கதயும் அவருக்கு 

வழங்குங்கள்... டெலும், அகனத்து நிபந்தகனககளயும் கக ப்பிடித்து, 

அவற்கை நிகைடவற்றும் அடத டவகளயில், ெடனாநாஷ் கட் த்தின் மூலம் 
நான்கு ொதங்களில் முடிவில்லா புது வாழ்வின் முடிகவக் மகாண்டுவரும் 
அத்தககய கருகணகய அவருக்கு வழங்குங்கள். 

ஔரங்கா ாத்ைில், நவம் ர் 9 அன்று,  ா ாவும் நான்கு வைாழர்களும் 
நீராடிவிட்டு ஒன் து நாட்கள் விருந்ைினர்  ாளிறகயில் ைங்க முடிவு பெய்ைனர். 
 ா ா அடுத்ை நாள் குல்ைா ாத்ைில் அற ந்ை  ல்வவறு முஸ்லீம் ஆலயங்களில் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்து, இரண்டு  ஸ்துகறளயும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

1951, நவம் ர் 11 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா, ‘ஸுஃபி குதுப் 
ஸர்ஸாரி ஸர் பக்ஷ்’ (ொய்  ா ாவின் முந்றைய  ிைவிகளில் ஒன்ைில் அவரது 
குருநாைராக இருந்ைவர்) என் வரின் குறகயில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார்; 

வ லும் ென்னைிக்கு அருகில் ஒரு  ஸ்றையும் பைாடர்பு பகாண்டு, பைாடர்ந்து 
‘பைௌலைா ாத்’ைிற்குச் பென்ைார்;  ாறலயில் குல்ைா ாத்ைிற்குத் ைிரும்புவைற்கு 
முன்னர், அங்வகயும் ஒரு குைிப் ிட்ட வநரம்  ல ஆலயங்களில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
அ ர்ந்ைார். 

நவம் ர் 12ஆம் நாள், ‘எல்வலாரா குறக’களுக்கு விஜயம் பெய்ை  ா ா, 

புத்ைரின் காலத்றைச் ொர்ந்ைவரும், ெ ை  ைத்றை நிறுவியவரு ான, கிமு 6ஆம் 
நூற்ைாண்டின் ெத்குரு -  காவரீரின் ெிறலக்கு அருகில் ‘இந்ைிர ெ ா’ என்று 
அறழக்கப் டும் குறக 32இல் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 

எல்வலாராவிலிருந்து,  ா ா ‘விவராட்’ கிரா த்ைிற்குச் பென்று, 

‘ ிரஹலாத்’, ‘வகஷவ்  ஹாராஜ்’ என்று அறழக்கப் டும் இரண்டு  ஸ்துகறள, 

வ ருந்து நிறலயத்ைில் பைாடர்பு பகாண்டார். வகஷவ்  ஹாராஜ் ‘கஷ்யப்’ 
கிரா த்றைச் ொர்ந்ைவர், அன்றைய ைினம் ‘ைற்பெயலாக’ விவராட் கிரா த்ைிற்கு 
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வந்ைார். அன்று இரவு  ைிபனாரு  ைியளவில்  ா ா ஆண் வைாழர்களுடன் 
குல்ைா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

நவம் ர் 14 அன்று குல்ைா ாத்ைில், விருந்ைினர்  ாளிறகயில், ஸர்ஸாரி 
ஸர்  க்ஷின் ெ ாைியின்  ரா ரிப் ாளரான ஒரு முஸ்லீம் ப ரியவரின் 
கால்கறளக் கழுவி, ைறல வைங்கி,  ா ா, அவருக்கு அன்புப்  ரிொக ரூ ாய் 21 
வழங்கினார். அந்ை முஸ்லீம் ப ரியவருடன்  ா ா  ீண்டும் ஸர்ஸாரி ஸர் 
 க்ஷின் ெ ாைிக்குச் பென்று, அங்கு அவர் 74 ஏறழகறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, 

அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ைறல றவத்து வைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும் 
 த்து ரூ ாய் வழங்கினார்.  ரா ரிப் ாளர் ஃ ாத்ைிஹா வழி ாட்றட வழங்கிய 
 ின்னர் எரச், ப ண்டு, ற தூல், குஸ்ைாஜி ஆகிவயார்  ா ாவின்  ைி 
பவற்ைிகர ாக நிறைவறடய  ிரார்த்ைறன பெய்ைனர். 

குரானின் முைல் அத்ைியாய ான ‘ஃ ாத்ைிஹா’ இஸ்லா ியர்களால் 
வைங்கப் டுகிைது. இது வநாய்வாய்ப் ட்ட ந ர்கறளக் குைப் டுத்தும் 
வழிமுறையாகவும், உயிறரத் துைந்ைவர்களின் ஆன் ாக்களுக்கான 
 ரிந்துறரயாகவும் ப ாழியப் டுகிைது. முஹம்ெது அறை ‘ெிகவும் ெகத்துவம் 
ெிக்க அத்தியாயம்’ என்று அறழத்ைார். ஃ ாத்ைிஹாவின் முைல் வரிகள் 
 ின்வரு ாறு: 

பிரபஞ்ெத்தின் அதிபதியான இகைவடன டபாற்ைி! ெிகுந்த 
கருகணயும், இரக்கமும் உள்ளவடர!  

இறுதித்தீர்ப்பு நாளின் அதிபதிடய! நாங்கள் உங்ககள ெட்டுடெ 
வணங்குகிடைாம், உங்களி ம் ெட்டுடெ உதவிக்காக டவண்டுகிடைாம் 
ென்னடர! 

டநர் பாகதயில் எங்ககள வழிந த்துவாயாக. உெது அருகள 
அக யப்மபற்ைவர்களின் பாகத அது; 

உெது டகாபத்கதச் ெம்பாதித்தவர்கள், வழிதவைிச் மெல்பவர்களின் 
பாகத அல்ல அது. 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, அவருறடய வவகத்ைில், இந்து ந ர் 
ஒருவருடன், ஐந்து இந்து குடும் ங்களின் வாெல்களில் யாெிக்கச் பென்ைார். 
அைற்குப்  ிைகு  ா ா, 24 இைர இந்து குடும் ங்களின் ைறலவர்களின் கால்கறளக் 
கழுவி, ைறல வைங்கிய  ின்னர், அவர்களும்  ா ாவிட ிருந்து ைான ாகப் 
 ைத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டனர். அவர்களில் 22 வ ருக்கு  ா ா ைலா 10 ரூ ாயும், 

எஞ்ெிய இரண்டு குடும் ங்களில், ஒரு குடும் த்ைறலவருக்கு ( ார்றவயற்ைவர்) 
15 ரூ ாயும்,  ிை ஒருவருக்கு 20 ரூ ாயும் வழங்கப் ட்டது. இந்ைப்  ைியில் 
கறடெி குடும் த்ைின் ைறலவர்  ா ாவுக்கு உைவியாக இருந்ைார். 

1951, நவம் ர்  ாைத்ைில் குல்ைா ாத் நகரில் இருந்ை வவறளயில், ப ஹர் 
 ா ா ‘வருந்தல் பிரார்த்தகன’றய (PRAYER OF REPENTANCE) எழுத்துப் லறக 
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வழியாக எடுத்துறரத்ைார் ("இரக்கமுள்ள இறைவவன, எங்கள் எல்லா 
 ாவங்களுக்காகவும் நாங்கள் வருந்துகிவைாம் ..."), ஆனால் ஒரு வருடம் வறர 
இந்ைப்  ிரார்த்ைறன  கிரங்க ாக ப ாழியப் டவில்றல. 

நவம் ர் 15 அன்று,  ா ா ஒரு கத்வைாலிக்க  ாைிரியாரின் ஆெீர்வாைத்றை 
விரும்புவைாகக் குைிப் ிட்டார். அவரது நான்கு வைாழர்களுடன்,  ா ா, 

வாடறகக்காரில் ஔரங்கா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார், அங்கு அவர் 
‘ைந்றை ப ர்கர்’ என்ை வயைான ஐவராப் ிய  ாைிரியாரின்  ாைங்கறளத் 
பைாட்டவ ாது,  ாைிரியார் ஆெீர்வாைங்கறள வழங்கினார்: "நான் உங்கறள  ிைா, 

கு ாரன்  ற்றும்  ரிசுத்ை ஆவியின் ப யரில் ஆெீர்வைிக்கிவைன்."  ா ா அவர் 
முன்  ண்டியிட்டு நின்று, எரச் மூலம், "நன்ைி, ைந்றைவய" என்ைார். அங்கிருந்து 
 ா ா  ார்ெி வகாபுரத்ைிற்கு விஜயம் பெய்து, கஸ்ைி-நூறல இடுப் ில் கட்டிக் 
பகாண்டு, அவர் பூறஜ அறையில் ெிைிது வநரம் அ ர்ந்ைார். 

அைன்  ின்னர், அவர்கள் உள்ளூர் கிைிஸ்ைவ கல்லறைக்குச் பென்ைனர்; 

 ிரார்த்ைறன வவறளயில்  ா ா ஒரு வவப்   ரத்ைின் கீழ் கல்லறை அருகில் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ாவுக்கு இறடயூறு 
ஏற் டுவறைத் ைடுக்க, எரச் இறுைி ஊர்வலத்றை நிறுத்ைிவிட்டு,  ா ா றகைட்டும் 
வறர இைந்ைவறரப்  ற்ைிய துக்கத்ைில் இருக்கும் குடும் த்ைினருடன் உறரயாட 
வவண்டியைாயிற்று. 

 ா ா வைாழர்களுடன் அன்று  ைியம் 3:30  ைியளவில் ஔரங்கா ாத் 
ைிரும் ி வந்து, அரசு விடுைி ஒன்றை வந்ைறடந்ைவ ாது,  ா ா  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார். 

1951, நவம் ர் 16 பவள்ளிக்கிழற  அன்று,  ா ா நான்கு வைாழர்களுடன் 
நறடப் யை ாக ஔரங்கா ாத் புைப் ட்டார். ஐந்து ற ல்கறளக் கடந்ை  ிைகு, 

 ா ா ஒரு ொது- ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டு,  ின்னர் அரசு  ங்களாவுக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 றுநாள் காறலயில்  ா ாவும் வைாழர்களும் வ ருந்ைில் ‘ற த்ைான்’ 
நகருக்குச் பென்று, ெத்குரு ஏக்நாத்  ஹாராஜின் ெ ாைிக்கு அருகில் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். அங்கு  ா ா, மூன்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள வநர்ந்ைது - முற்ைிலும் நிர்வாை ாக இருந்ை ெிறுவன் ஒருவனுக்கு 
 ா ா உைவளித்ைார். 

 ா ாவும் வைாழர்களும் காறல 11:30  ைிக்கு ஔரங்கா ாத் ைிரும் ி 
வந்ைனர்.  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ிற் கல் 2:00  ைிக்கு, அவர்கள் ரயிலில் 
‘ஜால்னா’வுக்குச் பென்று, ‘ெல்டலவாலா பாபா’ என்ை வ ல்நிறல  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். ெந்ைிப் ின் வ ாது, அவறர ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பெல்லு ாறு அந்ை  ஸ்த்  ா ாறவ வற்புறுத்ைினார், ஆனால் இந்ை வநரத்ைில் 
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அது ொத்ைிய ில்றல என்று  ா ா விளக்கினார். அஹ துநகரில் வாழும் ஆைி 
ெீனியறரப்  ார்க்கு ாறு அவருக்கு அைிவுறுத்ைி, எரச் ஒரு காகிைத்ைில் 
விலாெத்றை எழுைி,  ா ா றகபயாப்  ிட்டைால் அது உண்ற யானது என்று 
ஆைி அைிந்து பகாள்வார் என்ை எண்ைத்ைில் அது  ஸ்ைிடம் பகாடுக்கப் ட்டது. 
இருப் ினும், ெல்வலவாலா இந்ை அைிவுறுத்ைறல நிறைவவற்ைவில்றல; 

ஒருவவறள இது  ா ா,  ஸ்த் இருவருக்கும் இறடவயயான பெய்ைிப் 
 ரி ாற்ை ாகக் கூட இருக்கலாம். அன்று இரவு 9:30  ைிக்கு  ா ா 
வைாழர்களுடன் ஔரங்கா ாத் ைிரும் ினார். 

1951, நவம் ர் 18 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா இரண்டு நாட்களுக்கு 
முன்னர் அவர் பைாடர்பு பகாண்ட ஔரங்கா ாத்ைில் வாழும் ொது- ஸ்றை 
 ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். இைற்கிறடயில், எைிர்வரும் 21ஆம் நாள் ப ண் 
வைாழர்கறள காரில் ப ஹராஸாத்துக்கு அனுப்பு ாறு விஷ்ணுவுக்கு 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. அங்கிருந்ை ஆண் வைாழர்கள், விஷ்ணு, டாக்டர் 
நீலு, காக்கா, டாக்டர் டான், றகக்வகா ாத், கிருஷ்ைா நாயர் ஆகிவயார் ரயிலில் 
 ின்பைாடரு ாறும் அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். நள்ளிரவில்,  ா ா 
ஔரங்கா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு  றுநாள் காறல ‘நாந்வைட்’ வந்ைறடந்ைார். 
 ா ாவும் வைாழர்களும்  ிரார்த்ைறனறய முடித்து, ைங்கள் ப ட்டி  டுக்றககறள 
அரசு விடுைியில் றவத்துவிட்டு,  ா ா, ‘குரு வகாவிந்த் ஸிங்’கின் ென்னைியில் 
ெிைிது வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். நாந்வைட் நகரில்  ா ா எட்டு 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, அறனவரின் ஆெீர்வாைத்றையும் நாடினர். 
ரயிலில் ஔரங்கா ாத் ைிரும் ிச் பென்ை அவர்கள், அன்று இரவு 10:15  ைிக்கு 
அங்கு வந்து வெர்ந்ைனர். 

நாந்வைடில், பைௌலத் ஸிங்  ீண்டும்  ா ாவுடன் வந்ைிறைந்ைார். 
அவருக்கு ஜூரம் அைிக ாக இருந்ைாலும்,  ா ாவின் கட்டறளறய ஏற்று 
வந்ைிருந்ைார். நவம் ர் 20ஆம் நாள் முழுவதும்,  ா ா ஔரங்கா ாத்ைில் ற தூல், 

குஸ்ைாஜி, ப ண்டு ஆகிவயாருடன்  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்வைில் 
மும்முர ாக இருந்ை வவறளயில், பைௌலத் ஸிங்றக கவனிப் ைற்காக எரச் அரசு 
 ங்களாவில் ைங்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார். உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருந்ைைால், பைௌலத் ஸிங்கால் கால் நறடயாக பெல்ல முடியவில்றல, எனவவ 
 ா ா அவறர  றுநாள் ப ங்களூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

நவம் ர் 21ஆம் நாள் காறல,  ா ா, எரச், ப ண்டு, ற தூல் குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயாருடன் வ ருந்ைில் வடாக்காவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்று,  ிற் கல் இரண்டு 
 ைியளவில் ‘வகாவடகாவ்ம்’ கிரா த்றை வந்ைறடந்து  ி.ட ிள்யூ.டி. வெ ிப்புக் 
கிடங்கில் இரண்டு  ைி வநரம் ஓய்பவடுத்ைனர். ஸவராஷுக்குச் பொந்ை ான 
ெரக்கு வண்டிறய வைாழர்கள் கவனித்ை வவறளயில், ஓட்டுநர் அவர்கறள உடன் 
அறழத்துச் பெல்வைாகக் பைரிவித்ைார். ப ாருட்கறள ஏற்ைிக்பகாண்டு, ப ண்டு, 
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ற தூல் இருவரும் ஆறு  ைிக்கு ெரக்கு வண்டியில் புைப் ட்டனர்.  ா ா 
ஏற்கனவவ எரச், குஸ்ைாஜி இருவருடன் நடந்வை அவரது  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைார். நான்கு ற ல்கறளத் கடந்ை  ிைகு, ெரக்கு வண்டியும் அவர்கறளச் 
பென்ைறடந்ைது. அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா வைாழர்களுடன் ெரக்கு வண்டியில் 
 யைம் பெய்து அன்று இரவு ஒன் து  ைிக்கு இ ாம்பூறர வந்ைறடந்ைார். 
அங்கு அவர்கள், முன்னர் அரசு  ங்களாவாகப்  யன் டுத்ைி றகவிடப் ட்ட 
 சூைியில் ைங்கினர். 

இரவில்,  சூைியில் இருந்ை வநரம் முழுவதும், ஒவ்பவாரு வைாழரும் 
இரண்டு  ைிவநரம்  ா ாவின் அருகில் கண்காைிப் ாளராகப்  ைிபுரிய 
வவண்டியைாக இருந்ைது. இந்ை  சூைியில் எரச்,  ா ாவுடன் இருந்ை வவறளயில் 
ஒரு  ைக்கமுடியாை ெம் வம் நிகழ்ந்ைது.  ழற யான  ள்ளிவாெல்  ாழறடந்ை 
நிறலயில், அறனத்து  க்கங்களிலும் பவட்டப் டாை புற்களால் சூழப் ட்டிருந்ைது. 
எரச் கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ை வநரத்ைில், ைிடீபரன ஒரு ெத்ைம் வகட்கவவ, 

 ா ா, அது எங்கிருந்து வந்ைது என்று விொரித்ைார். உள்வள கும் ிருட்டாக 
இருந்ைது, அவர்களிடம் விளக்குகளும் இல்றல.  ா ாவின் றக றெறககறளப் 
புரிந்துபகாள்ளும் வறகயில் எரச் ைீக்குச்ெிகறள ஒவ்பவான்ைாக எரியவிட்டு, 

இைகுகள்  ட டக்கும் ெத்ைத்றைக் வகட்டு எட்டிப் ார்த்ைார். சுவரில் இருந்ை ஒரு 
 ள்ளத்ைில்  ைறவ கூடு கட்டியிருப் றைக் கண்டு, அவர்  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைதும், அவர் அறைப்  ிடித்து பவளிவய எைியு ாறு கூைினார். எரச்சும் 
அவ்வாவை பெய்ய ஆயத்ை ானவ ாது,  ா ா, றகைட்டி றெறகயால் பைரிவித்ைார், 

"நள்ளிரவில் பைகவகய மவளிடய எைியும்படி உங்களுக்கு அைிவுறுத்தியது 
ெிகவும் மகாடூரொன மெயல், அதற்காக நான் வருந்துகிடைன்." 

காறலயில்  ா ா, ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், எரச் ஆகிவயாரிடம், "இந்த 
ெனிதாபிொனெற்ை மெயலுக்குப் பிராயச்ெித்தம் மெய்ய ஒடர ஒரு வழி 
உள்ளது; எனது ெக டதாழர்களாகிய நீங்கள் என் ெீது உெிழ்நீகரத் 
துப்புவடதாடு, உங்கள் காலணிகளால் என்கன அகைய டவண்டும்!" என்ைார். 

 ா ா ைனது வ லங்கிறய அகற்ைிய அவ்வவறளயில், அறனவரும்  ா ா 
 ீது எச்ெிறலத் துப் ியவைாடு, ைத்ை து காலைிகளால் அவரது முழங்காலில் 
 லமுறை அறைந்ைனர் - இது ந து நாட்டில்  ிகவும் அவ ானத்ைிற்குரிய 
பெயலாகக் கருைப் டுகிைது.  ிராயச்ெித்ை ாகத் ைனது காதுகறளத் ைாவன 
கிள்ளிய  ா ா, "எனது டகாரச்மெயலுக்கு இது ஒரு பா ம்; இனிடெல் நான் 
ஒருடபாதும் மகாடூரொக இருக்க ொட்ட ன்" என்று கூைினார். 

இந்ை வார்த்றைகறளக் வகட்டு காலம் கண்ைரீ் ெிந்ைியது. "இறைவறனத் 
வைடு வரின்  ாத்ைிரத்ைில் இது என்ன ஒரு  ாடம்! என்ன ஒரு  ரிபூரைத்துவம்! 
இ ாம்பூரில் நடந்ை இந்ை ‘ ன ிரங்கி வருந்தும்’ ெம் வத்றை நிறனத்துப் 
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 ார்க்கும்வ ாது,  ல ைறலமுறைக்கும்  க்ைர்கள் ைங்கள் அன்புக்குரியவருக்காக 
இரத்ைக் கண்ைரீ் ெிந்துவார்கள்!" 

நவம் ர் 22 அன்று, இ ாம்பூரில், ற தூல் ொைம்  ற்றும்  ருப்பு 
ையார்பெய்ைார்; ப ண்டு அவர்களின் ப ாருட்கறள எடுத்துச் பெல்ல ஒரு 
வாகனத்றை ஏற் ாடு பெய்ைார். 

 றுநாள் காறல ஒன் து  ைியளவில்,  ாட்டு வண்டியில் 
ப ாருட்கறள ஏற்ைிக்பகாண்டு, இ ாம்பூரிலிருந்து ப ஹராஸாத்துக்குக் 
கால்நறடயாகப் புைப் ட்டனர். அன்று,  ா ா ைனது பவள்றள வ லங்கி 
ஒன்றையும்  ச்றெ நிை ைறலப் ாறகறயயும் அைிந்ைிருந்ைார். 

ப ஹராஸாத் அருவக அற ந்ை மதம்பி ெகலயில்,  ாைிரி,  றல 
உச்ெியில், 1947ஆம் வருடம்  ா ா, ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காக  யன் டுத்ைிய இரண்டு 
ெிைிய அறைகறள  ழுது ார்த்து ெரிபெய்ைார்.  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க, 

எவரும் அவறரப்  ார்க்கவில்றல. ப ஹரா,  ைி இருவர்  ட்டுவ  
 றலவயறும்  ாறையில்  ாைி தூரத்ைில் அவறர ெந்ைிக்க அனு ைி 
வழங்கப் ட்டது. நவம் ர் 22ஆம் வைைிக்குள், எஞ்ெிய ஆண், ப ண் வைாழர்கள் 
அறனவரும் ப ஹராஸாத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

இ ாம்பூரிலிருந்து  த்து ற ல் தூரம் நடந்து,  ா ா, 1951, நவம் ர் 23 
பவள்ளிக்கிழற   ைியம் எரச், ப ண்டு, ற தூல், குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன் 
ப ஹராஸாத்றை வந்ைறடந்ைார். ப ஹராஸாத் கட்டிடங்களுக்குப் 
 ின்புை ாகச் பென்று, ப ஹராஸாத்ைில் ைனது  ாைங்கறளப்  ைிக்கா ல்,  ா ா 
 றலயில் ஏைத் பைாடங்கினார். ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி, ப ஹரா,  ைி 
இருவரும் அவறர  ாைி வழியில் ெந்ைித்ைனர். நான்கு ஆண் வைாழர்களும் 
ப ஹராறவத் ைற்பெயலாகப்  ார்ப் றைக் ைவிர்க்க  றலயின்  றுபுைத்ைில் 
 றைந்துபகாண்டனர். 

ப ஹரா,  ைி இருவரிடமும், "எனது உ ல்நிகல நன்ைாக உள்ளது. 
கஹதராபாத்திலிருந்து வரும் வழியில் ெில ெிரெங்ககள ெந்திக்க 
டநர்ந்தாலும், எனது உ ல்நிகல எவ்வககயிலும் பாதிப்பின்ைி இருந்தது. 
கிட் த்தட்  200 கெல்கள் ந ந்து, டபருந்து ெற்றும் ரயில் வழியாக ெீதிப் 
பயணத்கத டெற்மகாண்ட ாம். ட ாக்காவில் அகெந்த பிரவாரா நதியின் 
ெங்கெத்கதக் க ந்து, இொம்பூரில் ஒரு ெசூதியில் தங்கிடனாம். ஒருமுகை, 

இக வி ாெல் 20 கெல்கள் மதா ர்ந்து ந ந்டதாம்”  ா ா ைனது  யைத்றைப் 
 ற்ைி கூைிய  ிைகு,  றலயின்  ீது ஏறுவறைத் பைாடர்ந்ைார்; ப ஹராவும் 
 ைியும் ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி இருவறரயும் அறழத்து,  ா ா அவர்களின் 
முயற்ெிகறளப்  ாராட்டினாலும், அவருறடய அைிவுறரகள் ெரியாக 
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நிறைவவற்ைப் டவில்றல என் றைக் குைிப் ிட்டு, மூன்று நாட்களுக்குள் ெில 
 ாற்ைங்கறளச் பெய்ய உத்ைரவிட்டார். 

அறைகறளப்  ழுது ார்ப் றைத் ைவிர,  ாைிரி, எரச், ப ண்டு, ற தூல், 

குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருக்காக ஒரு ெிைிய பகாட்டறகயும் அற க்கப் ட்டது. ஐந்து 
 ைங்களின்  ளிங்கு கல்லாலான  ாைிரி ெின்னங்கள் அவர்களுடன் எடுத்துச் 
பெல்லப் ட்டு,  ா ாவின் அறையில் றவக்கப் ட்டன.  றல உச்ெியில் 
பைாடர்ந்து  லத்ை காற்று வெீியைால், இரவும்  கலும் அங்குத் ைங்குவது  ிகவும் 
ெிர  ாக இருந்ைது. இரவில்  றழ ப ய்ைது, வைாழர்களின் பகாட்டறகயில் 
ைண்ைரீ் கெிந்து, அறனவரும் நறனய வவண்டியைாயிற்று; குளிர்காலம் ஆைலால் 
வைாழர்கள் இரவு முழுவதும் நடுங்கிக் பகாண்டிருந்ைனர். வ லும், ஒவ்பவாரு 
வைாழரும் இரவு வநரத்ைில்  ா ாறவக் கண்காைித்துக்பகாள்ள ஒவ்பவாருவரும் 
குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் எழுந்ைிருக்க வவண்டும். 

அஹ துநகரிலிருந்து ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை அவர்களின் உைவு 
அனுப் ப் ட்டது. எரச்ெின் ெவகாைரி ப ஹரு ை ானியா உைறவத் ையார் 
பெய்து, ராம்ெந்ைிரா என்ை ெிறுவனுடன் அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா, ஒரு நாறளக்கு 
இரண்டு ைனிப் ட்ட உைவுப் ப ாருட்கறள  ட்டுவ  அனுப்பும் டி 
அைிவுறுத்ைியறை அவர் பெய்ைாலும், இந்ை இரண்டும்  ல உைவுப் ப ாருட்களின் 
கலறவயாக இருந்ைது! 

நவம் ர் 24ஆம் நாள் காறலயில்,  ா ா, ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் 
ெிைிது வநரத்ைிற்காக  றல உச்ெியில் வரவறழத்து, "எனது பணியில் நான் முழு 
திருப்தி அக ந்தாலும், ொயா, தக ககள உருவாக்குகிைது" என்று 
அவர்களுக்குத் பைரிவித்ைார்.  ா ாவின் அறையிலும்  றழநீர் கெியத் 
பைாடங்கியது, எனவவ அடுத்ை இரண்டு நாட்களுக்கு கீவழ ப ஹராஸாத்ைில் 
ைங்கப்வ ாவைாக  ா ா கூைினார். 

 ிற் கல் நான்கு  ைிக்கு,  ா ா  றலயிலிருந்து இைங்கி வந்து 
ப ஹராஸாத்ைில் ஓர் அறையில் ைங்கினார். இைற்கிறடயில், அவரது இரண்டு 
அறைகளும், வைாழர்களின் ைற்காலிக பகாட்டறகறயயும் ெரிபெய்யு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. வைாழர்களுக்கான பகாட்டறக  ா ாவின் அறைக்கு  ிக 
அருகில் கட்டப் ட்டிருந்ைைால், அவரது ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு இறடயூறு 
விறளவிக்காை வறகயில், பகாட்டறகறயயும் நகர்த்ை வவண்டியிருந்ைது. 
 ழுது ார்க்கும் காலம் முழுவதும் நான்கு வைாழர்களும்  றலயில் இருந்ைனர். 

நவம் ர் 26 அன்று,  ா ா, ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் அறழத்து, "எனது 
40 நாள் பணி முற்ைிலும் மவற்ைிகரொக உள்ளது, ஆனால் எஞ்ெியுள்ள 80 நாட் 
பணி ெிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது" என்று பைரிவித்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா 'ெடனாநாஷ் ெகல' என்று குைிப் ிட்டு ைனது 
அறையில் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார், வ லும் நான்கு வைாழர்களும்  ாைி 
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 ாைிக் கண்காைிப்பு  ைியில் ஈடு ட்டனர்.  ா ா  கலில் ‘கீழ்’ குடிலில் 
 ைிபுரிந்து, இரவில் ‘வ ல்’ குடிலில் ைங்கி வந்ைார். 

ெில வநரங்களில்  ைிக்காக அறழக்கப் ட்ட  ாைிரி, ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருந்ைவ ாது  ா ாவின் புறகப் டத்றை எடுத்ைார். இவர் நவம் ர் 27ஆம் நாள் 
ருஸ்ைம் காக்காவின் ‘16’எம்எம் வக ராறவ இரவல் வாங்கி,  ா ாவின் 
அனு ைியுடன், அவர்  றல உச்ெியில்  ா ாவின் கருப்பு-பவள்றள  டத்றை 
சு ார் மூன்று நி ிடங்கள்  ட ாக்கினார்.  ாைிரி  ின்னர் அறைப்  ார்த்ைவ ாது, 

 ிர ாை ாக இருந்ைைாகக் கூைினார். " றலயில் காற்று வெீியவ ாது,  ா ா ைனது 
ைறலமுடிறய பநற்ைியிலிருந்து ஒதுக்கித் ைள்ளுவது வ ான்ை  ிகவும் 
அருகாற யில் எடுக்கப் ட்ட காட்ெி, உண்ற யில்  ிர ிக்கத்ைக்க வறகயில் 
இருந்ைது" என்று  ாைிரி  ின்னர் கூைினார்.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெ  ைிக்குப் 
 ிைகு,  ாைிரி அந்ைப்  டத்றை அவரிடம் ஒப் றடத்ைதும்,  ா ா அறைத் ைனது 
வகாட்  ாக்பகட்டில் ைிைித்ைார், அதுைான் கறடெியாக  ாைிரி  ார்த்ைது! அறை 
இன்னும் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல.  

1951, டிெம் ர் 1 ெனிக்கிழற  முைல்,  ா ா, நான்கு நாட்கள் ைண்ைரீ் 
 ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார், வ லும் பைாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் ைிரவ 
ஆகாரம் உட்பகாண்டார். ஒரு கட்டத்ைில், "நான் ஒவ்மவாரு கணமும் இைந்து 
மகாண்டிருப்பதுடபால் உணர்கிடைன், இைந்து ெிகவும் டொெொக 
இைக்கிடைன்!" 

 ா ா ஒரு ெிைந்ை  ஸ்றை அறழத்து வர ற தூறல அனுப் ினார். அவர் 
6ஆம் வைைி ‘ைாவன’ நகரிலிருந்து ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட 
 ஸ்த் ‘ ட்டான்  ா ா’வுடன் ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ா,  றலயில் ைனது குடிறல 
விட்டு பவளிவயைி, அன்று ப ஹராஸாத்துக்கு வந்து, புது வாழ்வின் 
கூண்டுவண்டிக்கு எைிவர அற ந்ை அறை ஒன்ைில் அவர் ைனியாக இருந்ைார் 
( ின்னர் அது  ா ாவின் அறையாக  ாைியது), அங்கு அவர் ைனது  வனாநாஷ் 
 ைியில் ைீவிர ாக கவனம் பெலுத்ைினார்; வ லும், ைினமும்  ட்டான்  ா ாவுடன் 
இரண்டு வாரங்கள்  ைிபுரிந்ைார். 

இந்ைப்  ைி டிெம் ர் 19 வறர நீடித்ைது. ைிருப்ைியறடந்ை  ா ா,  ஸ்றை 
ற தூலுடன்  ீண்டும் ைாவன நகருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

கடுற யான வானிறல காரை ாக,  றலயில் அற ந்ை இரண்டு 
அறைகறளயும் அகற்ைிவிட்டு, ஒரு வாரத்ைிற்குள் அவற்றை ப ஹராஸாத்ைில் 
 ீண்டும் ஒவர அறையாக இறைக்கு ாறு  ா ா,  ாைிரிறயக் வகட்டுக் 
பகாண்டைற்கு இைங்க, அவரும் அப் டிவய பெய்ைார்; இரண்டு நாட்களில் 
அறனத்து வவறலயும் முடிந்ைது. அறை அறனத்து  க்கங்களிலும் மூங்கில் 
 ாய்களால்  றைத்து கட்டப் ட்டது, வ லும் குஸ்ைாஜி, ற தூல், ப ண்டு, எரச் 
ஆகிவயார் அந்ை அறடப்புக்குள்வள இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. நான்கு 
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வைாழர்களும் ப ஹராஸாத்ைில் இைர ந ர்கறளப்  ார்ப் ைற்கும், அதுவ ால் அந்ை 
ந ர்கள் மூடப் ட்ட  குைிக்குள் நுறழயவும் ைறட விைிக்கப் ட்டது. 

 ா ா,  றலயடிவாரத்ைில் பெய்யவிருந்ை  ைியின் ‘இறைப்புச் 
ெங்கிலி’யாக வெவக வைாழர்கள், அறனத்து ஏற் ாடுகளும் டிெம் ர் 14ஆம் நாள் 
முடிவறடயும் வறர  றலயிவலவய இருந்ைனர்,  ின்னர் அவர்களும் 
ப ஹராஸாத்ைிற்கு இடம்ப யர்ந்ைனர். அவை நாளில், அஹ துநகரிலிருந்து ஒரு 
முஸ்லீம் இ ாம், காறல 8:00  ைிக்கு  ா ா முன்னிறலயில் குரானிலிருந்து 
ெில  ாகங்கறள அறர  ைி வநரம் வாெிக்க அறழக்கப் ட்டார்; வாெிக்கும் 
வவறளயில் ராம்ஜூறவ அருகிலிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். ஆைி ெீனியர், 

டாக்டர் டான் இருவரும் அன்று வருறக ைந்ைனர்.  
வாெித்து முடித்ைதும்,  ா ா வழக்கத்ைிற்கு  ாைான ஒரு கருத்றைச் 

எடுத்துறரத்ைார்: "ஐந்து நிெி ங்களுக்குப் படித்ததில் ெட்டுடெ என்னால் 
கவனம் மெலுத்த முடிந்தது. எஞ்ெிய டநரம் எனது ெனம் மபாருத்தொன, 

மபாருத்தெற்ை, உயர்ந்த, தாழ்ந்த, நல்லது, தீயது டபான்ை எண்ணங்களால் 
நிகைந்திருந்தது." 

1951, டிெம் ர் 15 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா ப ஹராஸாத்ைில் 
அண்ற யில் இறைக்கப் ட்ட அறையில் ஓய்பவடுத்ைார்; ஆனால் 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு, காறல சு ார் 8:30  ைியளவில் 
வழக்க ான  ிரார்த்ைறனகள் ப ாழியப் ட்டன. பஸாராஸ்டர், கிருஷ்ைா, புத்ைா, 

இவயசு,  ா ாஜான் ஆகிவயாரின் ெித்ைிரங்கள்  ற்றும் ஐந்து  ைங்களின்  ாைிரி 
ெின்னங்கள் ஒரு வ றெயில் றவக்கப் ட்டன. முஹம் து ந ியின் (இஸ்லா ிய 
 ைத்ைில் ைறடபெய்யப் ட்ட) ெித்ைிரம் இல்லாைைால், ஒரு பவற்றுக் காகித்ைின் 
விளிம்புகளில் ெட்டம் ப ாருத்ைி, பகாண்டு வரப் ட்டது, அைில்  ரியாறைக்குரிய 
ப யர்கள் எழுைப் ட்டன: அல்லா, முஹம் து, ஃ ாத்ைி ா, ஹாஸன்  ற்றும் 
ஹுறஸன். ஒவ்பவாரு குைிப் ிட்ட  ைத்ைின்  ிரார்த்ைறனறய 
ப ாழியும்வ ாதும், அைன் அவைார புருஷரின் ெித்ைிரம் அல்லது 
வைக்கத்ைிற்குரிய ப யர்களின்  ட்டியல் முன் றவக்கப் ட்டது. 

 ிரார்த்ைறனறயத் பைாடங்கும் முன்,  ா ா, "நீங்கள் அகனவரும் முழு 
ெனது ன் பிரார்த்தகனயில் பங்டகற்க டவண்டும். அவ்வாறு மெய்யாெல், 

நீங்கள் தவைாகப் புரிந்துமகாள்ளும் டநரத்தில் தீய எண்ணங்கள் உருவாக 
வாய்ப்புள்ளது, இது எனது பணிகய மபரிய அளவில் பாதிக்கும்" என்று 
எச்ெரிக்றக பெய்ைார். 

இந்ை விழாவில் ஆைி ெீனியர், ற தூல், டாக்டர் டான், எரச், குஸ்ைாஜி, 
றகக்வகா ாத், காக்கா, கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, ப ண்டு,  ாைிரி, ராம்ஜூ, விஷ்ணு 
ஆகிவயார் கலந்து பகாண்டனர். அன்று காறல ஒன் து  ைிக்கு விழா 

ஆரம்  ானது. முைலில், றகவகா ாத் அபவஸ்ைாவிலிருந்து  ிரார்த்ைறனறய 
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ப ாழிந்ைார்; அப்வ ாது  ா ா ைனது இறடயில் கஸ்ைிறய (பஸாராஸ்ட்ரிய புனிை 
நூல்) அைிந்து பகாண்டார். 

 ிரார்த்ைறன முடிந்ைதும்,  ா ா பஸாராஸ்டரின் ெித்ைிரத்ைிற்குத் ைறல 
வைங்கி,  ின்னர் அவரது ைறலறய முைலில் றகக்வகா ாத்ைின்  ாைங்களிலும், 

பைாடர்ந்து  ளிங்கு கல்லில் உருவாக்கப் ட்ட  ாைிரி ெின்னத்ைின் (ஒரு 
கலெத்ைில் எரியும் புனிை பநருப்பு)  ீதும் றவத்ைார். 

 ா ா  ிை  ைங்கறளப் ப ாறுத்ைவறரயில் இவை நறடமுறைறயப் 
 ின் ற்ைினார், அைன் ஒவ்பவாரு அவைார புருஷறரயும் வைங்கி,  ளிங்கு  ாைிரி 
ெின்னத்ைில் ைறலறய றவத்துத் பைாழுைார். வ றெயின்  ீது றவக்கப் ட்டிருந்ை 
குருதுவாராவின் (ெீக்கியர் வகாயில்) புறகப் டத்றையும்  ா ா வைங்கினார். 
முஸ்லீம் பைாழுறகயின் வ ாது,  ா ாஜானின் புறகப் டம்  ல ப யர்கள் 
அடங்கிய  ட்டியலுடன் றவக்கப் ட்டது.  ாரெீக ப ாழியில்,  ா ா பெய்ை  ைி 
பவற்ைிகர ாக முடிய கடவுளின் ஆெீர்வாைத்றைப் ப று ாறு  ா ா ற தூலிடம் 
வகட்டுக்பகாண்டார். காறல 10:30  ைிக்கு விழா நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா 
விழாவில் கலந்து பகாண்ட அறனவருக்கும் இனிப்புகறள வழங்கினார்,  ின்னர் 
அறனவரும் அங்கிருந்து கறலந்து பென்ைனர். ஆைியும் ராம்ஜூவும் 
அஹ துநகருக்குப் புைப் ட்டனர்;  ா ா அவரது அறைக்குச் பெல்ல, இைர ஆண் 
வைாழர்கள் ைத்ை து இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்ைனர். ஐந்து  ளிங்கு  ாைிரி 
ெின்னங்களுடன் அவைார புருஷர்கள்  ற்றும் இஸ்லா ிய ப யர்களின் 
 டங்களும்  ா ாவின் அறையில் றவக்கப் ட்டன. 

றகக்வகா ாத், குஸ்ைாஜி இருவரும்  ா ாவின்  ைி ைிருப்ைிகர ாக 
நிறைவவை ைினமும்  ிரார்த்ைறன பெய்யத் பைாடங்கினர். குஸ்ைாஜி ப ௌனம் 
அனுஷ்டித்ைைால், எரச் அவர் ொர் ாக உரத்ை குரலில்  ிரார்த்ைறனறய 
ப ாழிந்ைார். இந்ை வநரத்ைில்  ா ா ைனது அறைறய விட்டு பவளிவய 
வரவில்றல. ற தூல் அறழத்து வந்ை  ஸ்துகள் பவளியில் இருந்ைனர்,  ா ா 
அவர்களுடன் ஒரு ைனி அறையில்  ைிபுரிந்ைார். இம்முறை,  ா ாவின் 
 ைியின் நி ித்ைம், அறழக்கப் டும் வ ாது  ாைிரி  ட்டுவ  அறைக்குள் நுறழய 
அனு ைிக்கப் ட்டார், வ லும் அவர் மூலம் ெம் ந்ைப் ட்டவர்களுக்கு ைகவல்கள் 
பைரிவிக்கப் ட்டன. 

 த்து நாட்கள் கழிந்ைன. 1951, டிெம் ர் 24 ைிங்கட்கிழற   ா ா, ைனது 
அறையிலிருந்து பவளிவய வருவைற்கு முன்னர், உடலளவில்  ிரிந்து பென்ை 
அறனத்து ெீடர்கள்  ற்றும் அன் ர்களுக்காகப்  ிரார்த்ைறன பெய்யப் ட்டது. 
 ா ா அந்ைப்  ிரார்த்ைறனகறள மூன்று நாட்களுக்கு முன்வ  
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார். அன்று காறல ஒன் து  ைியளவில், 

(ஆைி ெீனியர் அறழத்து வந்ை) இரண்டு ஏறழ முைியவர்கள்  ா ாவின் 
அறைக்குள் அறழத்து வரப் ட்டனர்.  ின்வரும்  ிரார்த்ைறனறய 
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ப ாழிந்ைவ ாது, அவர்கள் இருவறரயும் ைவிர எரச், ப ண்டு, ற தூல், குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயார்  ட்டுவ  அைில் கலந்து பகாண்டனர்: 

இன்று, 1951, டிெம்பர் 24ஆம் நாள், இந்தப் புது வாழ்வில், பிரிந்து மென்ை 
பலரின் பக்தி, அன்பு ெற்றும் டெகவக்கு நான் எவ்வளவு தகுதியற்ைவனாக 
இருந்டதன் என்பகத அைிந்து, கருகணயும் இரக்கமும் ெிக்க க வுளி ம், 

அவர் தனது அருகள ஒவ்மவாருவரின் தகுதிக்டகற்ப வழங்க டவண்டும் 
என்று பணிவு ன் டகட்டுக்மகாள்கிடைன். 

இந்த அன்பானவர்கள் உ ல் ரீதியாக இல்லாதகத நான் 
நிகனவூட்டுவதற்காக, க வுகள வி  எனக்டக இந்த டவண்டுடகாகள 
அதிகொக முன்கவக்கிடைன். ஏமனன்ைால், அளவிறுதியற்ைவரும், 

அகனத்தும் அைிந்தவருொன க வுள், நாம் டகட்காெடலடய அகனத்கதயும் 
மெய்கிைார், டெலும் நெது பரிந்துகரயின்ைி அவருக ய அருகள 
வழங்குகிைார் என்பகத நான் அைிடவன். 

ஆவி (ப ௌைீக உடலின்ைி, சூட்சு   ற்றும் ஆழ் ன உடல்கறளக் 
பகாண்டிருக்கும் ஆத் ா) அழியாதது என்பதால், பூெிக்குத் திரும்பிய உ ல்கள் 
இன்னும் ஆவியாக வாழ்கின்ைன. டெலும், இன்று, ஒவ்மவாரு அன்பான 
இதயத்திலும் எரியும், க வுளுக்கு ெிகவும் பிரியொன, புனிதொன அன்பின் 
சு ருக்கு அஞ்ெலி மெலுத்த நான் நிர்பந்திக்கப்படுகிடைன்; பிரிந்த 
அகனவரின் இதயங்களிலும் மவவ்டவறு தீவிர தன்கெயு ன் எரிந்த அடத 
சு ர். 

இந்த அஞ்ெலியின் மவளிப்பா ாகவும், அவர்களின் அன்பாலும், 

டெகவயாலும் என் வாழ்கவ அருளிய இந்த அன்பர்களின் ெற்றும் இப்டபாது 
ெகைந்த பலரின் நிகனவாக, இன்று நான் ஒரு ஏகழ ெனிதனுக்கு ரூ 124 
காணிக்ககயாக வழங்கி, அவர் முன் தகலவணங்குகிடைன். 

124 ரூபாய் என்பது, பாபா நிகனவு ூடர்ந்த ஒவ்மவாரு ஆன்ொவிற்கும் 
ஒரு ரூபாய். 

எரச்  ா ாவால் வறரயப் ட்ட  ட்டியலிலிருந்து,  றைந்ை 87 ஆண்கள் 
 ற்றும் 37 ப ண் ைிகளின் ப யர்கறள வாெித்ைார். மஷரியார்ெி ெற்றும் 
ஷிரீன்ொய், புவாஸாடஹப், ொஞ்ெி, கனி, ொஸாெி, முன்ஷிெி, மநர்வஸ், 

அர்ெுன், ொது லீக், பார்டஸாப்,  வ்லா ொெி, பானுபாய், காக்குபாய், காமரட் 
ஃடபார்ட், குமவன்டின்  ாட், நான்னி, நதீன், டெமபல், கிைிஸ்டின் வ ான்ைவர்கள் 
அவர்களில் அடங்குவர். 

 ா ாவின் ொர் ாக, எரச் இந்ை அறழப்வ ாடு  ிரார்த்ைறனறயத் 
பைாடங்கினார்: "க வுடள! இந்த ெனிதகர வணங்குவதன் மூலம், நான் 
பிரிந்தவர்ககள தகல வணங்குகிடைன்."   

 ஒவ்பவாரு முறையும் எரச் ஒரு ப யறரப்  டிக்கும்வ ாதும்,  ா ா அந்ை 
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ஏறழயின் காலில் ைறல றவத்து ஒரு ரூ ாய் வழங்கினார். இவ்வாறு,  ா ா 
அந்ை ந றர 124 முறை வைங்கி, ப ாத்ைம் 124 ரூ ாய் நாையங்கறளக் 
பகாடுத்ைார். 

 ா ாவின் ொர் ாக இந்ைப்  ிரார்த்ைறனயுடனான அறழப்பு, இரண்டாவது 
ஏறழறய  ா ாவின் முன்னால் நிறுத்ைி எரச்ொல் வாெிக்கப் ட்டது: 

இன்று, 1951, டிெம்பர் 24ஆம் நாள் இந்தப் புது வாழ்வில், பாபா, ஆவி, 
ெனம், உ ல் ஆகியவற்ைின் முற்ைிலும் நம்பிக்ககயற்ை நிகலகய 
அனுபவிக்கிைார். 

அவர் அகனத்து பலவனீங்களும் நிகைந்தவர், டெலும் அவர் ெீது 
தங்கள் அன்பான நம்பிக்கககய கவத்துள்ள கிழக்கு ெற்றும் டெற்கத்திய 
நாடுகளில் வாழும் அகனவரின் அன்பு, டெகவ ெற்றும் பக்திக்கு அவர் 
முற்ைிலும் தகுதியற்ைவர் என்று உணர்கிைார். 

அகனத்கதயும் அைிந்தவர், அகனத்கதயும் புரிந்துமகாள்பவர், 

அகனத்திலும் நீதியும், டநர்கெயுொன க வுள், அவர்கள் அகனவருக்கும் 
அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப, இகை ஞானம் என்ை மதய்வகீ பரிகெ வழங்குவார் 
என்பகத அவர் அைிவார்; ஆயினும் ூட , பாபா அவர்களின் அன்பு, டெகவ 
ெற்றும் பக்திக்கு ெரியாகத மெலுத்த விரும்புகிைார், தகுதி வாய்ந்த ஏகழ 
ஒருவருக்கு 51 ரூபாய் காணிக்ககயாகச் மெலுத்தி, அவர் முன் பணிந்து 
வணங்குகிைார். 

அைற்குப்  ிைகு முைலாவைாக ைறல வைங்கிய ஏறழ  னிைறன 
முன்வனாக்கி அறழத்து,  ா ா அவறர  ீண்டும் வைங்கியவ ாது, கீழ்க்கண்ட 
 ிரார்த்ைறன ப ாழியப் ட்டது: "க வுடள! இந்த ெனிதருக்குத் தகல 
வணங்குவதன் மூலம், இந்த உயிருள்ளவர்ககள நான் தகல தாழ்த்தி 
வணங்குகிடைன்."  ா ா அவரிடம் அன்புப்  ரிொக 51 ரூ ாய் வழங்கினார். 

இவ்வாறு இந்ைப்  ட்டியலில் இருந்ை ப யர்கறள எடுத்துக்கூைி, இரண்டு 
ஏறழகளுடன் அவர் பெய்ை  ைி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா ைனது அன் ர்களுக்குப் 
 ின்வரும் அைிவுறுத்ைறல அனுப்பு ாறு கட்டறளயிட்டார்: 

ெடனாநாஷின் பணிக்காக பாபா க வுளின் உதவிகய நாடுகிைார், 

டெலும் இந்த அகழப்பில் அவரு ன் இகணய விரும்புடவார், 1951, டிெம்பர் 29 
முதல் 1952, பிப்ரவரி 16 வகர, ஒவ்மவாரு நாளும் அகர ெணி டநரம் 
க வுளின் பின்வரும் ஏதாவது ஒரு மபயகர முழு ெனது னும், அன்பு னும் 
திரும்பத் திரும்ப உச்ெரிப்பதன் மூலம் அவ்வாறு மெய்யலாம். 

 ார்ெிகள்: அஹுரெஸ்தா; ஈரானிகள்: எஸ்தான்; முஸ்லிம்கள்: 
அல்லாஹ் ஹு; இந்துக்கள்: பரபிரம்ெ; கிைிஸ்ைவர்கள்: பிதா, புதல்வன், பரிசுத்த 
ஆவியான க வுள்.  ிை அறனவரும் ைங்கள்  ைத்ைில் ப ாதுவாகப் 
 யன் டுத்ைப் டும் கடவுளின் ப யறர உச்ெரிக்கலாம்.  
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 ா ா,  ின்னர் ஆண் வைாழர்கறள அறழத்து,  ிரார்த்ைறன மூல ாக 
அறழப்பு விடுத்ைறல விளக்கினார்: "பிரிக்க முடியாத, அளவிறுதியற்ை, ஆதியும் 
அந்தமும் இல்லாத ஏக இகைவன், அகனத்திலும், அகனவரி த்திலும் 
இருப்பவன், ஏமனனில் அவன் எல்லா ஆத்ொக்களுக்கும் பரொத்ொவாக 
வறீ்ைிருப்பவன்; அவ்வாறு இருந்தும் அவன் எல்லாவற்ைிற்கும், 

எல்டலாருக்கும் அப்பாற்பட் வன், அவன் அகனத்தும் அைிந்தவன் ஏமனனில் 
எல்லா ெனங்களிலும் உலகளாவிய ெனொக இருப்பவன்; அவன், 

அவனுக ய எல்கலயற்ை ெக்தி, அன்பு, கருகண ஆகியவற்ைின் மூலம் 
எனக்கு உதவுவதற்காக, என்னால் பல்டவறு மபயர்களால் பிரார்த்தகன 
மெய்து அகழக்கப்படுகிைான்." 

ைனது அறையிலிருந்து பவளிவய வந்ை  ா ா, அைற்கு வநர் எைிவர இருந்ை 
ைனி அறைக்குச் பென்ைார். அன்று  ைியம்  ா ா,  ிரிந்து பென்ை  க்ைர்களின் 
 ட்டியலில்  ைிபனாரு ப யர்கள் விடு ட்டைாகக் கூைினார், எனவவ அவர் ‘புவா’ 
என்று அறழக்கப் ட்ட ப ஹராஸாத் ஊழியறர வரவறழத்து, அவரது 
கால்களில் ைறல றவத்து வைங்கி,  ா ா அவரிடம்  ிரிந்ை  ைிபனாரு 
 க்ைர்களுக்காக ரூ 11 வழங்கினார். 

 ீண்டும்,  ிற் கல் மூன்று  ைிக்கு,  ா ா, கவனக்குறைவாக 
விடு ட்டுப்வ ான வ லும் மூன்று  றைந்ை ஆத் ாக்கறள நிறனவு கூர்ந்ைார். 
‘ஜாபு’ என்ை வவறலக்கார ெிறுவறன வரவறழத்து, ெிறுவனின் கால்களில் ைறல 
றவத்து வைங்கி மூன்று ரூ ாய் பகாடுத்ைார். 

டிெம் ர் 25ஆம் நாள்,  னம் எைனால் நிரம் ியுள்ளது, அறை எவ்வாறு 
எைிர்த்துப் வ ாராடுவது என் றைக் குைித்து,  ா ா ஆண் வைாழர்களுக்கு விரிவாக 
விளக்கினார். எழுத்துப் லறக மூல ாக விளக்கியறை, எரச் குைிப்ப டுத்துக் 
பகாண்டார். 

 ா ா அப்வ ாது இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நான் ஏகாந்தவாெத்தில் 
இருக்கும் டநரத்தில் ெத்தம் மெய்வகதத் தவிர்க்க டவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிடைன்." 

அைன் முக்கியத்துவத்றை வலியுறுத்ை அவர் இந்ை எடுத்துக்காட்டுடன் 
விளக்கினார்: "பாதிரி, நீங்கள் டபார்க்களத்தில் எதிரிகயக் மகால்ல 
முயற்ெிக்கும் ஒரு ெிப்பாய் என்று கவத்துக்மகாள்டவாம். உங்ககளச் சுற்ைி 
எல்லா வககயான ஆயுதங்களும் உள்ளன - பீரங்கிகள் ெற்றும் இயந்திர 
துப்பாக்கிகள் சுடும் டவகளயில் விொனங்கள் குண்டுககள வசீுகின்ைன. 
நீங்கள் ககயில் துப்பாக்கியு ன் உங்கள் எதிரிகய சுட்டு வழீ்த்தத் தயாராக 
உள்ளரீ்கள். 

ஆனால் அப்டபாதுதான் வண்டு ஒன்று உங்கள் காதருகில் ரீங்காரம் 
மெய்து உங்கள் கவனத்கதத் திகெ திருப்புவதானால் என்ன ந க்கும்? 
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 "உங்கள் கவனம் எதிரியி ெிருந்து விலகி, வண்டு பக்கம் திரும்பிய 
அந்த மநாடியில், எதிரி உங்ககளப் பற்ைிக் மகாண்டு மகான்றுவிடுவான். 
அதுடபால, நான் ெடனாநாஷிற்காகப் பணிபுரியும் டபாது நீங்கள் ஓகெ 
எழுப்புவதானால், எனது கவனம் அதிலிருந்து விலகி என்கனத் தடுக்கிைது, 

எனடவ, முடிந்தவகர அகெதியாக இருக்க முயற்ெி மெய்யுங்கள்." 
 ா ா ஒவ்பவாரு வைாழரும், ஒவ்பவாரு நாளும் உச்ெரிக்க ஒரு 

கடவுளின் ப யறர வழங்கினார், ெிலர் ஒரு  ைி வநரம், ெிலர்  ைிறனந்து 
நி ிடங்கள் கடவுளின் ப யறர  னைில் உச்ெரித்ைனர். 

ப ஹராவின்  ிைந்ைநாள் 1951, டிெம் ர் 26 புைன்கிழற  அன்று 
பகாண்டாடப் ட்டது, ஆனால், டாக்டர் டான்  ற்றும் ஆைி ெீனியறரத் ைவிர வவறு 
எவரும் அறழக்கப் டவில்றல. 

அன்று,  ா ா, றகக்வகா ாத்ைிடம் கூைினார், "நான் என் கனவில் ஓர் 
அழகான மபண்கணப் பார்க்கிடைன்; அதனால் நான் அவகளக் கனவில் 
காணாெலிருக்க க வுளி ம் பிரார்த்தகன மெய்யுங்கள்!" றகவகா ாத் 
 ிரார்த்ைறன பெய்து கடவுளின் ைறலயடீ்றடக் வகாரினார், ஆனால்  றுநாள் 
 ா ா  ீண்டும் அவை கனறவப்  ற்ைி புகார் பெய்ைார். 

 ாைிரி இறைக்வகட்டு ெீற்ை றடந்து,  ா ாறவ எைிர்பகாண்டார், "கடவுள் 
எங்கும் நிறைந்ைவர், எல்லாம் அைிந்ைவர், எனவவ அவருறடய 
ஆெீர்வாைத்ைிற்காக ஏன்  ிரார்த்ைறன பெய்ய வவண்டும்?" 

"க வுள் எங்கும் நிகைந்திருக்கிைார்,"  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார், 

"ஆனால் அவர் கண்ககள மூடிக்மகாண்டு விகளயாடுகிைார்! 
கவனக்குகைவாக இருக்கிைார், எனடவ அவர் பிரார்த்தகன மூலம் 
எழுப்பப்ப  டவண்டும்." 

"உங்களுக்கு ஏன் ஆெீர்வாைம் வைறவ, நீங்கள் ஏன் கனவு காை 
வவண்டும்?"  ாைிரி வ லும் வகள்வி எழுப் ினார். 

"நீங்கள் ஒரு முழுநிகை முட் ாள்!"  ா ா கூைினார். "நான் 
பலவனீங்களால் நிகைந்தவன், நான் இன்னும் இகைவகனத் டதடும் 
நிகலயில் இருக்கிடைன், அதனால் அகனத்தும் ொத்தியம்." 

டிெம் ர் 27ஆம் நாள்  ைியம் 1:15  ைிக்கு, ொக்வலட் நிைத்ைில் வகாட் 
அைிந்ை  ா ா,  ீண்டும் ைனது அறையில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 
"இப்டபாது எஞ்ெிய 40 நாட்கள் ஏகாந்தவாெத்தில் பணிபுரிவது ெிகவும் 
முக்கியொனதாக இருக்கும்" என்று அவர் கூைினார். எரச், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, 
ற தூல் ஆகிவயார்  ீண்டும்  ா ாவின் அருகில் இரவும்  கலும்  ாைி  ாைிக் 
கண்காைித்து,  ா ாவின் வைறவகறளப் பூர்த்ைி பெய்ைனர். அவருக்கு வவண்டிய 
உைவும் வைநீரும் ப ண் வைாழர்களிட ிருந்து வந்ைது. வகாபஹர் அறை எடுத்து 
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வந்து காக்காவிடம் பகாடுப் தும், அறை எரச்  ா ாவிடம் எடுத்துச் பெல்வதும் 
முறையாக நடந்து வந்ைது. 

டிெம் ர் 26ஆம் வைைி, ‘கட்னி’யிலிருந்து அஹ துநகருக்கு ‘வஸா ா’ 
என்று அறழக்கப் ட்ட வ ல்நிறல  ஸ்றை  ங்க்ராஜ் அறழத்து வந்ைார். 
 றுநாள்  ைியம்,  ா ாைாஸ், ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன் அந்ை  ஸ்றை 
ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வரு ாறு  ா ா வகட்டுக் பகாண்டார்.  ஸ்த் 
வஸா ா நீராட  றுத்துவிட்டைால், அஹ துநகருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 
ஆனால் அவர்  ீண்டும் 28ஆம் நாள் ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து 
வரப் ட்டவ ாது,  ா ா, அவறர நீராட்ட அனு ைித்ைார்.  ா ா அவருக்கு 
புத்ைாறடகறள அைிவித்து, அன்றும்  றுநாளும் அவருடன்  ைிபுரிந்ைார். 
வஸா ா,  ா ாறவ ‘ ாத்ஷா’ (வ ரரெர்) என்று குைிப் ிட்டார். டிெம் ர் 29 அன்று 
 ா ாைாஸ்  ஸ்றை  ீண்டும் கட்னிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

அடுத்ை நாள், டிெம் ர் 30 அன்று, குஸ்ைாஜியின் ெவகாைரர் ஸ்லாம்ென், 

இந்தூரிலிருந்து அறழத்து வந்ை  ஸ்த் ப ஹராஸாத்துக்கு வந்ைவ ாது, அவர் 
ஆன் ீக  ாறையில் அந்ை அளவுக்கு முன்வனைவில்றல என்று சுட்டிக்காட்டி, 

உடனடியாக  ா ா, அவறரத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். வவபைாரு ெிைந்ை 
 ஸ்றைக் கண்டு ிடித்து பகாண்டு வரு ாறு ஸ்லாம்ெனுக்கு அவர் 
அைிவுறுத்ைினார். ற தூல் அவை வநாக்கத்ைிற்காக நாந்வைட் கிரா த்ைிற்கு 
அனுப் ப் ட்டார். 

1952, ஜனவரி 4 அன்று,  ா ா, டாக்டர் நீலுவுக்கு இந்ை நறகச்சுறவயான 
பெய்ைிறய  ாைிரி மூலம் அனுப் ினார்: "நீங்கள் இரவு முழுவதும் 
விழித்திருந்து க வுளின் மபயகரத் திரும்பத் திரும்ப உச்ெரித்தால், 

ெஸ்துகளுக்காகக் மகாண்டு வரப்பட்  அகனத்து நல்ல, சுகவயான 
மபாருட்ககளயும் நான் உங்களுக்குத் தருடவன். நான் அவர்களுக்கு டெகவ 
மெய்வது டபால் உங்களுக்கும் டெகவ மெய்டவன்." 

டாக்டர் நீலு  ா ாவுக்கு இந்ை  ைிறல அனுப் ினார்: "கடவுள், நான் ஒரு 
 ஸ்ைாக  ாறுவறைத் ைடுக்கட்டும்! நான்  ருத்துவராக  ட்டுவ  இருக்க 
விரும்புகிவைன்." 

ற தூல் நாந்வைடிலிருந்ை  ஸ்றைத் ைன்னுடன் வரு ாறு வற்புறுத்ை 
முடியவில்றல, எனவவ  ா ா அவரிடம் வவபைாரு  ஸ்றை அறழத்துவர 
மும்ற க்கு அனுப் ி றவத்ைார். இறுைியில், ஜனவரி 4ஆம் நாள்,  ஸ்த் அலி 
ஷாறவ ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வந்து,  ா ா அவருடன் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
 ைிபுரியத் பைாடங்கினார். 

 ா ா ைனது  ைிக்காக, ைினமும் இரவு 7:00  ைி முைல் இரவு 11:00 
 ைி வறர அவரது அறை அல்லது நீலப்வ ருந்ைில் ைனியாக அ ர்ந்ைிருப் தும், 

எஞ்ெிய வநரத்றைத் ைனது அறையில் வைாழர்களுடன் அல்லது ைனியாக 
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இருப் றையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார். எரச் 7:00  ைி முைல் இரவு 11:00  ைி 
வறரயும், குஸ்ைாஜி இரவு 11:00 முைல் அைிகாறல 2:30 வறர, ப ண்டு 2:30 முைல் 
காறல 6:30 வறரயும் இரவு  ாதுகாவலர்களாகப்  ைிபுரிந்ைனர். 

ஜனவரி 4ஆம் நாள்  ாறல 6:45  ைிக்கு ப ஹராஸாத்ைில் ைனது 
அறைக்குப்  ின்னால் அற ந்ை குழியில்  ா ா ‘துனி’றய ஏற்ைினார். இந்ை 
பநருப்பு,  றுநாள் காறல ஏழு  ைி வறர எரிந்து பகாண்டிருந்ைது,  ின்னர் அது 
அறைக்கப் ட்டது. அறைத் பைாடர்ந்து,  வனாநாஷ்  ைி முடியும் வறர 
ைினமும்  ாறல ெரியாக ஏழு  ைிக்கு துனி ஏற்ைப் ட்டது. 

 கல் வவறளயில், எரச் கீறை, ற  ிள், ப ௌத்ை  ற்றும் ஸுஃ ி 
இலக்கியங்களின் ெில  ாகங்கறள  ா ாவுக்காக வாெிப் றை வழக்க ாகக் 
பகாண்டார். அவ்வப்வ ாது  ா ாவின் அறையில் ஃவ ாவனாகிராஃப் இறெயும் 
ஒலிக்கப் ட்டது, அந்ை வநரத்ைில்  ா ா நான்கு வைாழர்கறளயும் இைர 
 ண்டலிறயயும் அறழப் துண்டு. 

ப ஹராஸாத்ைில் டாக்டர் நீலு ெவரம் பெய்யா ல் ைாடியுடன் 
இருந்ைவ ாது, ஒரு நாள்  ா ா அவருக்கு இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ினார்: "ெஸ்த் 
வரவில்கல என்ைால், உங்கள் தாடியின் ஒவ்மவாரு முடியும் பைிக்கப்படும்!" 

 ஸ்த் ‘ ட்டான்  ா ா’, ப ஹர்ஜியின் காரில் ப ஹராஸாத் வந்ைைால், 

டாக்டர் நீலுவின் ைாடி அப் டிவய  ாதுகாக்கப் ட்டது. ஜனவரி 14ஆம் நாள் 
அவருடன்  ைிபுரிந்ை  ிைகு, அவை  ாறலயில்  ா ா அவறரத் ைிருப் ி அனுப் ி 
றவத்ைார். அவை நாளில், ஸ்லாம்ென் இந்தூரிலிருந்து அறழத்து வந்ை 
‘விஷந்ைாஸ்  ஹாராஜ்’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்த்-துைவி, ப ஹராஸாத் 
அறையில் றவக்கப் ட்டார்.  ா ா (ஒரு  ாைத்ைிற்கு முன்பு முஹ ைிய  ஸ்த் 
 ட்டான்  ா ாவுடன்  ைிபுரிந்ைறைப் வ ால்) ஓர் இந்து துைவியுடன் ெில 
வாரங்கள் ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிய விரும் ினார், ஆனால் விஷந்ைாஸ் 
 ஹாராஜ்,  ா ா யார் என் றை அைிந்ைிருந்ைைால், அவருடன்  ைிபுரிவது 
 ிகவும் கடின ாக இருந்ைது. எனவவ, ஐந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஜனவரி 19ஆம் 
வைைி  ீண்டும் இந்தூருக்கு அனுப் ி றவக்கப் ட்டார். 

ஜனவரி 18ஆம் நாள் பூனாவிலிருந்து ‘ராம்ஜி’ என்ை  ஸ்றை ற தூல் 
அறழத்து வந்ைார். அவருடன் ெிைிது வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ா, அவறரயும் 
அடுத்ை நாள் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

1952, ஜனவரி 20 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, முஹ து  ஸ்த்  ற்றும் ஓர் 
ஏறழ ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அறழத்து வரப் ட்டனர்.  ா ா, இருவறரயும் 
ைிருப் ி அனுப்பும் முன்பு நீராட்டி, உைவூட்டினார். 

ஜனவரி 23ஆம் நாள்  ாறல ஏழு  ைியளவில்  ா ா, குஸ்ைாஜி 
முன்னிறலயில் துனியில் விளக்வகற்ைினார். அது எரியும் வவறளயில், 
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றகக்வகா ாத் கடவுளின் 101 ப யர்கறள  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்கும் 
 ழங்கால  ாரெீக  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ைார்.  

இந்ைப்  ாராயைத்ைிற்குப்  ிைகு, காக்கா, றகக்வகா ாத் இருவரும் உரத்ை 
குரலில் ‘அஹுரெஸ்தா!’ என்றும், ப ண்டுவும்  ாைிரியும் ‘யா எஸ்தான்!’, நீலு, 

கிருஷ்ைா, விஷ்ணு ஆகிவயார் ‘ஓம் பரபிரம்ெ, பரொத்ொ!’, எரச்: 
"ெர்வவல்லகெயுள்ள க வுடள, பரடலாகத்தின் தந்கத!", வ லும் ற தூல்: "லா 
இலா இல்லல்லாஹ் (அல்லாறவத் ைவிர வவறு கடவுள் இல்றல)!" என்றும் 
ஒவ்பவாருவரும் ஏழு முறை ைங்கள்  ிரார்த்ைறனயுடன் கூடிய அறழப்ற  
ப ாழிந்ைனர். 

 ா ா, துனியில் ைறல வைங்கி,  ின்னர் அங்கிருந்ை ஒவ்பவாருவரின் 
கால்களிலும் ைறலவைங்கினார். துனியின் அருகில் ெிைிது வநரம் ைனிற யில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில் அவர் அறனவறரயும் ைன்றன விட்டு 
பவளிவயறு ாறு அைிவுறுத்ைினார். ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ின்னர், அவர்  ீண்டும் 
ஒவ்பவாருவறரயும் வரவறழத்து, அவர்களுக்கு விவரிக்கப் ட்ட வரிறெயில் 
கடவுளின்  ல்வவறு ப யர்கறள  ீண்டும் ப ாழியு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

அன்று  ாறல துனி பைாடங்கும் முன், டாக்டர் நீலு ைனது 
ஸ்படைஸ்வகாப் மூலம்  ா ாவின் இையத்றைப்  ரிவொைித்து, அவரது நாடித் 
துடிப்ற  எடுத்து,  ைி முடிந்ை  ின்னர் அவரது இையம்  ற்றும் நாடித் துடிப்ற  
வவறு டுத்ைிப்  ார்க்க முடிந்ைது.  ா ா கூைினார், "உங்களுக்கு நன்ைி 
மொல்லாெல் உங்கள் உணர்வுககள நான் பாராட்டுகிடைன், ஆனால் அதுவும் 
டதகவயில்கல. எது வந்தாலும் இந்த ஏழு நாட்களுக்குப் பிைகு நான் உயிர் 
வாழலாம் அல்லது உயிகரத் துைக்கலாம் - அல்லது இரத்தம் எனது 
தகலயில் பாய்ந்து தகல மவடிக்கலாம்!" 

அன்று  ைியம்  ா ா ெிைிது வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ை  ிைகு, எரச், 

அவர்  ார்த்ைறைப்  ிை வைாழர்களுக்கு எடுத்துறரக்க வவண்டும் என்று  ா ா 
கூைினார்.  ா ா பவளிவய வந்ைதும், அவரது ைறலறயத் பைாட்டு உைரும் டி 
கட்டறளயிட்டைாகவும், ைறல சூடாக இருந்ைறை உைர்ந்ைைாகவும் எரச் 
கூைினார். "எது ந க்க டவண்டுடொ அது ந க்கும்; எனது பணி மவற்ைி மபறும் 
வகர அகதப் பற்ைிக் கவகலப்ப  டவண் ாம்" என்று  ா ா வைாழர்கறள 
ெ ாைானப் டுத்ைினார். 

1952, ஜனவரி 23முைல்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் ைீவிர றடந்ைது, அவர் 
ைனது அறையிலும், நீலப்வ ருந்ைிலும்  ைிக்கைக்கில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். எட்டு 
நாட்கள், ஜனவரி 30ஆம் வைைி வறர,  ா ா கடுற யாக உறழத்ைார்; அவரது 
அறை  ற்றும் வ ருந்ைில் பெல்வதும் வருவதும் ைவிர, அவர் எந்ை 
எல்றலகறளயும் கடந்ைைில்றல. அவரது பவளித்வைாற்ைம் இடரார்ந்ை 
நிறலயில், வொர்வின் அைிகுைிகளுடன் பைன் ட்டது. 
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1952, ஜனவரி 31, வியாழன் அன்று,  ா ா காறலயில் நீராடி, ஏழு  ைி 
முைல் எட்டு  ைி வறர, ைனது அறையில் ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். அைன் 
 ின்னர், அவர் காக்கா, றகக்வகா ாத் இருவறரயும் ைனக்கு இருபுைமும் அ ர 
றவத்து, காறல 8:00 முைல் 8:30 வறர, அறர  ைி வநரம் ‘அஹுரெஸ்தா’வின் 
ப யறர உரத்ை குரலில் உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா வ லும் அறர  ைி வநரம் ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்து,  ின்பு டாக்டர் 
நீலுவும் விஷ்ணுவும் அவருக்கு இருபுைமும் அ ர்ந்து ‘ஓம் பரபிரம்ெ 
பரொத்ொ’ என்று  ீண்டும்  ீண்டும் அறர  ைி வநரம், 9:00 முைல் 9:30 வறர 
பைாடர்ந்ைனர்.  ா ா, வ லும் அறர  ைி வநரம் ைனியாக அ ர்ந்து, அைற்குப்  ிைகு 
10:00 முைல் 10:30 வறர, அறர  ைி வநரம் ‘யா எஸ்தான்’ என்று ப ண்டுவும் 
 ாைிரியும் உரத்ை குரலில் உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

 று டியும் அன்று காறல 10:30 முைல் 11:00  ைி வறர,  ா ா ைனியாக 
அ ர்ந்து, 11:00  ைி முைல் நண் கல் வறர, துைவி விஷந்ைாஸ்  ஹாராஜுடன் 
பெய்ய நிறனத்ை  ைிறய அவர், ைாவன பெய்து முடித்ைார்.  ா ா  ைியம் 
12:00க்கும் ஒரு  ைிக்கும் இறடவய  ைிய உைறவ உண்டு, ெிைிது வநரம் 
ஓய்பவடுத்து,  ைியம் 1:00 முைல் 2:00 வறர ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 
 ிற் கல் இரண்டு  ைி முைல் மூன்று  ைி வறர, எரச்,  ா ாவுக்கு ஸுஃ ி 
இலக்கியங்களிலிருந்து ெில  குைிகறள வாெித்ைார்; அைன்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் 
அறர  ைி வநரம் ைனியாக இருந்து,  ின்னர், அன்று  ைியம் 3:30 முைல் 4:00 
 ைி வறர ஆைி ெீனியர் ெத்ை ாக ‘பர்வர்திகார்! பர்வர்திகார்! பர்வர்திகார்!’ 
என்று குரல் பகாடுக்க, குஸ்ைாஜி இந்ை பொற்பைாடறர ஆழ் இையத்ைிலிருந்து 
கூைிக்பகாண்டிருந்ைார். 

4:30  ைி வறர இறடவவறள, அப்வ ாது  ா ா ெிைிது  ழம் ொப் ிட்டார். 
 ிற் கல் 4:30 முைல் 5:00 வறர, ராம்ஜூவும் ற தூலும் ெத்ை ாக ‘லா இலா 
இல்லல்லாஹ்!’ என்று குரல் பகாடுக்க,  ா ா 5:00 முைல் 5:30 வறர 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ந்ைிருந்ைார். 

அடுத்ை அறர  ைி வநரத்ைிற்கு டானும், எரச்சும்  ா ாவின் இருபுைமும் 
அ ர்ந்து, "ெர்வவல்லகெயுள்ள க வுடள, மொர்க்கத்தில் இருக்கிைார்!" என 
ப ாழிந்ை  ின்பு,  ீண்டும் அறர  ைி வநரம்  ா ா ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

" வனாநாஷ் ஏகாந்ைவாெத்ைில் பைாடர்ந்ை  ைி உச்ெக்கட்டத்றை 
எட்டியது, இறை  னிைனின் உலகளாவிய  னம் ைிகிலறடந்ைது. அறனத்து 
 னங்களும் உலகளாவிய  னைால் நிர்மூல ாக்கப் டுவறை 
எைிர்பகாள்ளவிருக்கும் அச்ெத்ைில் அறெயா ல் நின்ைது!" என்று காலம் 
எடுத்துறரத்ைது.        

 இரவு 7:00  ைியளவில்  ா ா ைனது அறையிலிருந்து பவளிவய வந்து 
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துனியில் விளக்வகற்ைினார்.  ா ாவின் கட்டறளப் டி எரச்  ின்வருவனவற்றை 
ப ாழிந்ைார்: 

எல்கலயில்லா ஞானத்தின் ஆதாரொன, எல்லாம் வல்ல 
இகைவடன! இந்த ொதாரண நிகலயில், ெனிதனாக, என்னால் முடிந்த 
அகனத்கதயும் நான் மெய்டதன் என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள்; டெலும் 
முடிகவ முழுவதுொக உங்கள் விருப்பத்திற்கும், அங்கீகாரத்திற்கும் விட்டு 
விடுகிடைன். அது நிகைடவற்றுவதற்கான கணம், நாழிகக, நாள், ொதம், 

வரு ம், யுகம் நீங்கள் விதித்தபடிடய இருக்கட்டும். 
இந்த கணத்திலிருந்து, 1952, பிப்ரவரி 16ஆம் டததிக்குள், நீங்கள் என்ன 

முடிவு மெய்தீர்கடளா, அகத அகனத்து உண்கெயு ன் அைிவிக்க நீங்கள் 
எனக்கு வழிகாட்  டவண்டும். 

புது வாழ்வு ெற்றும் ெடனாநாஷ் காலகட் த்தில் நான் கக ப்பிடித்த 
மவளியளவிலான ெதச் ெ ங்குகளிலிருந்து என்கன விடுவித்துக் 
மகாள்கிடைன். 

 ிரொைம் விநிவயாகிக்கப் ட்டது  ற்றும் அவைார புருஷர்களின் 
ெித்ைிரங்கள் இரவல் வாங்கிவந்ைவர்களிடம் ைிருப் ித் ைர ஆைி ெீனியரிடம் 
ஒப் றடக்கப் ட்டது. 

"உலகின் அகனத்து ெதங்களின் வழிபாட்டுச் ெ ங்கு 
ெம்பிரதாயங்கள் அகனத்தும் மநருப்பில் எரிக்கப்படுகின்ைன" என்று  ா ா 
ஏற்கனவவ எரச்ெிடம் இந்ை வார்த்றைகறள ஒரு காகிைத்ைில் எழுதும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா அந்ைக் காகிைத்றைத் ைனது ெட்றடப் ற யில் றவத்ைிருந்ைார், துனி 
எரிந்ைதும் அவர் அறை பவளிவய எடுத்து, துண்டு துண்டுகளாக கிழித்து, 

ைீப் ிழம்புகளில் எைிந்து, பகாழுந்துவிட்டு எரிவறைப்  ார்த்ைார். 
துனியின் பநருப்பு அடங்கியதும்,  ா ா அைன் ொம் றல இரண்டு டின் 

பகாள்கலன்களில் நிரப் ினார். "இந்த ொம்பகல எவரும் எந்த 
டநாக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்ூட ாது" என்று அவர் கூைினார். 
பகாள்கலன்கள் இைர ப ட்டிகள்  ற்றும்  ஸ்துகளின் அன் ளிப்புகறளக் 
பகாண்ட ப ாக்கிஷங்களுடன் றவக்கப் ட்டன.  ா ா  ின்னர் அவரது அறைக்கு 
ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். 

 றுநாள் காறல, 1952,  ிப்ரவரி 1 பவள்ளிக்கிழற  காறல 7:58  ைிக்கு, 

 ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெ அறையிலிருந்து பவளிவய வந்ைதும், அவரது 
கட்டறளப் டி, டாக்டர் நீலு "ஓம் பரபிரம்ெ பரொத்ொ!" என்று உரத்ை குரலில் 
ப ாழிந்ைறை  ின்னர் அறனத்து வைாழர்களும் ஒவர குரலில் அறைவய ைிரும் த் 
ைிரும்  ப ாழிந்ைனர்: "ஓம் பரபிரம்ெ பரொத்ொ!"   

  ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்றை முடித்துக் பகாண்டைால், காலம் 
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 ரவெத்ைில் அவர்களுடன் இறைந்ைது. உலகளாவிய  னம் ைைிந்துவ ாய், 

இறை- னிைன், பவற்ைிக் களிப்புடன் வைாற்ை ளிக்க, வரீ நறடயுடன் ைன் 
அறைறய வநாக்கிச் பென்ைார்! 

1952,  ிப்ரவரி 1ஆம் நாள் முைல்,  ா ா குறுகிய ஏகாந்ைவாெத்ைின் 
அட்டவறைறயப்  ின் ற்ைத் பைாடங்கினார். அவர் இப்வ ாது ப ஹராஸாத் 
ஆண், ப ண் அன் ர்கள் அறனவறரயும் முன்பு வ ாலவவ ெந்ைிக்கத் 
பைாடங்கினார்; வ லும் அவர் வ ற்கத்ைிய  யைத்ைின் விவரங்கறள டாக்டர் 
டானுடன் ைினமும் விவாைித்ைார். ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரும்  ா ாறவ 2ஆம் 
வைைி ெந்ைித்ைனர், ஸவராஷ் 4ஆம் நாள் அறழக்கப் ட்டார். 

1952,  ிப்ரவரி 6 புைன்கிழற  காறல,  ஸ்த் அலி ஷா 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வரப் ட்டார்.  ா ா 
அவறர நீராட்டி,  ின்னர் அவருடன் ைனியாகப்  ைிபுரிந்து, அவை நாளில் அலி 
ஷா ப ஹரா ாத்ைிற்கு ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்,  வனாநாஷ் குைித்ை  ின்வரும் விளக்கத்றை 
 ா ா எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

க வுள் எங்கும் இருக்கிைார், எல்லாவற்கையும் மெய்கிைார். 
க வுள் நெக்குள் இருக்கிைார், அகனத்கதயும் அைிந்து மகாள்கிைார். 
க வுள் நெக்கு மவளியிலும் இருக்கிைார், எல்லாவற்கையும் 

பார்க்கிைார். 
க வுள் நெக்கு அப்பாற்பட் வர், எல்லாடெ அவராக இருக்கிைார். 
ஏக இகைவனாக இருக்கும் அவன், எங்கும் வியாபித்திருப்பவன், 

அகனத்கதயும் புரிந்துமகாள்பவன், ெர்வ வல்லகெயுள்ள இகைவன், நம்ெில் 
(ஆத்ொக்களில்) பரொத்ொவாக இருப்பவன், அவகனத் தவிர டவறு எதுவுடெ 
உண்கெயன்ைி இருக்கும் இகைவன், இந்த ெடனாநாஷ் பணியின் டபாது 
எனக்கு உதவியாக இருந்து, வழிகாட்டி, இப்டபாது என்கன உங்களுக்கு 
இவ்வாறு எடுத்துகரக்கச் மெய்கிைான்: 

ெனதால் புரிந்து மகாள்ள முடியாதகத ெனதால் புரிந்து மகாள்ள 
முயற்ெிப்பது வணீ், பயனற்ைது. ஆன்ொவின் ஆழ்நிகலகய மொழியின் 
ஒலிகள் ெற்றும் வார்த்கதகளால் மவளிப்படுத்த முயற்ெிப்பது அகதவி  

பயனற்ைது. அந்த மதய்வகீ நிகலகய வாழ்ந்து அனுபவிப்பவர்களால் 
மொல்லப்பட் , மொல்லக்ூடடிய, மொல்ல முடிகிை அகனத்தும் ூடறுவது 
என்னமவனில், மபாய்யும் டபாலியுொன தனிெனித சுயத்கத இழக்கும்டபாது, 

“உண்கெயான ‘நான் க வுள்’ எனும் உறுதிப்பாடு” கண்டுமகாள்ளப்படுகிைது; 

உண்கெயின் பிைப்பு மபாய்யின் ெரணத்கதத் மதா ர்ந்து ெட்டுடெ 
உண்கெயான ‘நான் க வுள்’ எனும் உறுதிப்பாட்க  அக ய முடியும்; டெலும் 
நெக்குள் நாடெ இைப்பது (ைனி னிை 'நான்' எனும் நிறலப் ாட்றட 
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நிர்மூல ாக்குவது) - அகனத்து இைப்கபயும் முடிவுக்குக் மகாண்டுவரும் 
உண்கெயான ெரணம் - நிரந்தர வாழ்க்ககக்கான ஒடர வழி. 

இதன் மபாருள் என்னமவனில், ெனம் அதன் துகணக் டகாள்களு ன் 
- ஆகெகள், ஏக்கங்கள், டபராகெகள் - அகனத்தும் மதய்வகீ அன்பின் 
மநருப்பால் முழுவதுொக ஆட்மகாள்ளப்பட்டு அழிக்கப்படும்டபாது, 

எல்கலயற்ை, அழிவில்லாத, பிரிக்க முடியாத, நித்திய ‘நான் க வுள்’ எனும் 
உறுதிப்பாடு மவளிப்படுகிைது.  

இதுடவ ெடனாநாஷ், மபாய்யான, வகரயறுக்கப்பட் , துன்பகரொன, 

அைியாத, அழியக்ூடடிய ‘நான்’ எனும் தனிெனித, சுய நிகலப்பாட்க  
நிர்மூலொக்குவதன் மூலம் ஒருவர், உண்கெயான ‘நான் க வுள்’ எனும் 
உறுதிப்பாட்டின் ொற்ைமுடியாத தன்கெயில் எல்கலயற்ை அைிவு, அன்பு, 

ெக்தி, அகெதி, டபரின்பம், ெகிகெ ஆகியவற்ைின் நித்திய, நிரந்தர 

உக கெயாளர் ஆகிைார். 
ெடனாநாஷ் - இந்த ெகிகெயான நிகலகய விகளவிக்கக் ூடடியது, 

‘பன்கெத்தன்கெ’ விலகி ‘ஏக இகைவனின் ஒருகெத்தன்கெ’ வரும்டபாது, 

அைியாகெ விலகி அைிவு வரும், பிகணப்பு டபாய் சுதந்திரம் வரும். 
நாம் அகனவரும் இந்த அளவிறுதியற்ை அைிவுக் க லில் 

நிரந்தரொக வாழ்கிடைாம், ஆனால் இந்த அைியாகெக்கு ஆதாரொன ெனம் - 
என்மைன்றும், நிரந்தரொக ெகையும் வகர எல்கலயில்லா அைியாகெயில் 
இருக்கிடைாம்; ஏமனனில், ெனம் இல்லாெல் டபானால் அைியாகெ 
ஒழிந்துவிடும்! 

அைியாகெ நீங்கி, இகை அைிகவ அக யாதவகர - மதய்வகீ 
வாழ்க்கககய அனுபவித்து வாழும் அைிவு - ஆன்ெீகம் மதா ர்பான 
அகனத்தும் முரண்பா ாகத் டதான்றும். நாம் கண்ணால் காணாத க வுள், 

உண்கெயானவர் என்று ூடறுகிடைாம்; நாம் கண்ணால் காணும் உலகம் 
மபாய் என்று மொல்கிடைாம். நம் அனுபவத்தில் இருப்பது உண்கெயில் 
இல்கல, அனுபவித்தில் இல்லாதது உண்கெயில் உள்ளது. 

நம்கெக் கண்டுமகாள்ள டவண்டுொயின் நாம் நம்கெ இழக்க 
டவண்டும். இதனால் இழப்டப ஆதாயம். 

க வுளில் வாழ நாம் ‘சுய ெனித தன்கெ’கய ொகடிக்க டவண்டும். 
எனடவ ொவு ( ரைம்) என்பது வாழ்க்கக. 

க வுளால் முழுகெயாக ஆட்மகாள்ளப்படுவதற்கு நாம் உள்ளளவில் 
(நம் ெனம், இதயம்) முற்ைிலும் மவறுகெயாக ொை டவண்டும். எனடவ 
முழுகெயான ‘மவறுகெ’ என்பது முழுகெயான ‘முழுகெ’ என்று மபாருள். 

க வுளின் அளவிறுதியற்ை தன்கெயின் ஓர் அங்கொகத் 
திகழடவண்டுொயின், எகதயும் தனக்மகன மொந்தொக்கிக் மகாள்ளாெல், 
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சுயத்தின் நிர்வாணொக நாம் ொை டவண்டும். எனடவ எதுவும் இல்லாத 
தன்கெதான் எல்லாடெ என்று அர்த்தம். 

க ந்த நான்கு ொதங்களாக, ொதாரண ெனித தராதரத்தின்படியும், 

எனக்கு மதரிந்த வழிகள் ெற்றும் வழிமுகைகளின்படியும், ெடனாநாஷின் 
டநாக்கத்கத முழுகெயாக அக யும் மபாருட்டு, என்னால் இயன்ை அளவு 
முயற்ெி மெய்டதன் - டெலும் நான் மெய்த டவகலயில் திருப்தி அக கிடைன் 
என்பகத முழு உண்கெயு ன் மொல்ல முடியும். 

எனது பகழய வாழ்ககயின் மெஹர் பாபா நிகலகய ெீண்டும் 
அக யப்மபற்று, புது வாழ்வின் ொதாரண நிகலகயத் தக்ககவத்துக் 
மகாண் தன் காரணொக, இந்த விதொன திருப்திகய அக ய முடிந்தது. 
பகழய வாழ்வில் எனக்கு இருந்த அைிவு, வலிகெ, ெகத்துவம் 
அகனத்கதயும் ெீண்டும் மபற்றுள்டளன்; புது வாழ்வின் அைியாகெ, 

பலவனீங்கள் பணிவு அகனத்கதயும் தக்ககவத்துக் மகாண்ட ன். பகழய 
ெற்றும் புது வாழ்வு நிகலகளின் இந்த ஐக்கியம் 'நிகலயான வாழ்வு' - 

நித்திய, நிரந்தரொன பகழய ெற்றும் புது வாழ்வுக்கு வழிவகுத்தது.  
இப்டபாது எனக்கு வாழ்க்கக என்ைால்: 
முதலாவது: சுதந்திரொன, கட்டுப்பா ற்ை வாழ்க்கக. 
இரண் ாவது: கட் களககள வழங்குவதில் ஒரு குருநாதரின் 

வாழ்க்கக, ெற்றும் பணிவின் இலக்கணொகத் திகழும் ஒரு டெவகனின் 
வாழ்க்கக. 

மூன்ைாவது: நித்தியொக நாம் அகனவரும் ஒன்று, பிரிக்க முடியாத 
ெற்றும் அடிப்பக யில் எல்கலயற்ைவர்கள் என்ை அறுதியும், உறுதியுொன 
நம்பிக்ககயின் உணர்வு; ெற்றும் அைியாகெயின் மூலம் 'உண்கெயான 
எங்கும் நிகை இகை நிகல'யிலிருந்து பிரிந்த உணர்வு. 

நான்காவது: அடிப்பக யில் க வுளின் வாழ்க்கக ெற்றும் 
நக முகையில் ெனிதனின் வாழ்க்கக. 

ஐந்தாவது: இகைவடனாடு ஐக்கியம் குைித்த உள்ளார்ந்த அைிவால் 
பிைந்த ஆற்ைலு ன் ூடடிய வாழ்க்கக ெற்றும் ஆகெகளின் பிகணப்பால் 
விகளந்த பலவனீம். 

ெடனாநாஷுக்கான எனது முயற்ெிகள் ஆக்கப்பூர்வொனதால், 

ெடனாநாஷின் முடிவும் ஆக்கப்பூர்வொனதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த 
முடிவின் உண்கெயான ெற்றும் உறுதியான மவளிப்பாட்க  நான் 
முழுவதுொக மதய்வகீ அங்கீகாரத்திற்கு விட்டு விடுகிடைன். முடிவு எங்டக, 

எப்படி, எப்டபாது இருக்கும் என்பகத முழுக்க முழுக்க மதய்வகீ 
அதிகாரத்திற்கு விட்டு விடுகிடைன். இது எந்த நிெி த்திலும், 

ெணிடநரத்திலும், ொதத்திலும், வரு த்திலும் அல்லது காலத்திலும் 
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இருக்கலாம். இது உலகின் எந்தப் பகுதியிலும் நிகழலாம் - கிழக்கில் அல்லது 
டெற்கில், வ க்கில் அல்லது மதற்கில் - இருப்பினும், உண்கெயில் அது 
நான்கு திகெகயயும் தழுவும். இது எந்த, எல்லா சூழ்நிகலயிலும் 
இருக்கலாம். 

இது எனக்கும் என்னு ன் மதா ர்புக ய அகனவருக்கும் அதன் 
ொறுபட்  விகிதங்களில் அகனத்து இகை அன்பு, இகை ஒருகெப்பாடு, 

இகையுணர்வு, இகை மவளிப்பாடு, ஒளியூட் ம் ஆகியவற்ைின் 
அடிப்பக யு ன் ூடடிய திடீர் வருககயாகவும், ொற்ைத்தின் நிகழ்வாகவும் 
நான் உணர்கிடைன். 

நான் ெடனாநாஷ் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த டவகளயில், என்னு ன் 
இருந்த நான்கு டதாழர்களும், எனக்கு அருகாகெயில் அல்லது மதாகலவில் 
இருந்த இதர அன்பர்களும், தங்களால் இயன்ை அளவு எனக்கு 
உதவியிருக்கிைார்கள். எனது ெடனாநாஷ் காலத்தில், நான் முற்ைிலும் 
உதவியற்ைவனாகவும், எனது ொதாரண ெனித நிகலயின் பலவனீங்கள் 
நிகைந்ததாகவும் இருந்டதன். நான்கு டதாழர்களும் அதன் மவளியளவிலான 
அம்ெத்கத கவனித்துக்மகாண்  அடதடவகளயில், க வுள் அவருக ய 
மவளிப்பாட்டிலும், புனிதர்கள் ெற்றும் என்கன டநெிக்கும் அகனவரின் 
பிரார்த்தகனகளாலும், எனது ெடனாநாஷின் உள்பணிகய நிகைடவற்ைினார் 
என்று உண்கெயாகக் ூடைலாம். 

இந்த வரு ம் ஏப்ரல் மதா க்கத்தில், ெில ொதங்களுக்காக 
டெற்கத்திய நாடுகளுக்குச் மெல்ல உத்டதெித்துள்டளன். 1952, ொர்ச் 21 முதல் 
'ெிக்கலான சுதந்திர வாழ்வு' (COMPLICATED FREE LIFE) நக முகைப் படுத்துடவன் 
என்று எதிர்பார்க்கிடைன்; ெூகல 10 முதல் 'முழு சுதந்திர வாழ்வு' (FULL FREE 

LIFE); நவம்பர் 15 முதல் 'அனல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வு' (FIERY FREE LIFE). 

1952, பிப்ரவரி 16 முதல், நான் அன்பளிப்புககள ஏற்றுக்மகாள்வதற்கும், 

அவற்கை ெறுப்பதற்கும் சுதந்திரொக இருக்கிடைன். ொர்ச் 21ஆம் டததி 
முதல், என்னி ம் வரவும், என்கனப் பார்க்கவும், என்னு ன் மதா ர்பு 
மகாள்ளவும் விரும்பும் எவரும் அவ்வாறு மெய்யலாம், ஆனால் அவருக்குத் 
டதகவயான தங்கும் இ ம், உணவு அகனத்கதயும் தாடன ஏற்பாடு மெய்ய 
டவண்டும். 

நான் டதகவ என்று கருதும்டபாது அல்லது அவ்வாறு மெய்ய 
விருப்பம் இருந்தால், மவகுென தரிெனம் வழங்கலாம். நான் இப்டபாது 
ெீண்டும் அக யப்மபற்ை எனது பகழய வாழ்க்கக நிகல குைித்த எந்தக் 
குைிப்பும், அவ்வாறு மெய்ய விரும்பும் எவராலும் என் முன்னிகலயில் 
வாய்மொழியாக மவளிப்படுத்தப்ப லாம். ஆனால், எனது புது வாழ்வின் 
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நிகலப்பாட்டின்படி, பாதங்ககளத் மதாட்டு வணங்குவது டபான்ை எந்தமவாரு 
மவளிப்புை ெரியாகதகயயும் நான் ஏற்க ொட்ட ன். 

ெடனாநாஷ் பணி மெவ்வடன முழுகெயாக நிகைவக ந்தாலும், 

அதன் விகளவு 100 ெதவிகிதம் எனக்குத் திருப்தி அளிப்பதாக இருந்தாலும், 

என்னு ன் இகணந்திருக்கும் ஒவ்மவாருவருக்கும், அவர்கள் இனி எந்த 
ொதிரியான வாழ்க்கககய வாழ விரும்புகிைார்கள் என்பகதத் டதர்வுமெய்ய 
நான் இப்டபாது சுதந்திரம் வழங்குகிடைன். அவர்கள் என்னு ன் 
வாழ்வதற்கும் என் கட் களகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கும் அல்லது 
என்னி ெிருந்து விலகி என் கட் களகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கும் 
சுதந்திரொனவர்கள். நான் மொல்லும் வாழ்க்கககய வாழ்வதற்கு அல்லது 
அவர்கள் விரும்பும் விதத்தில் தங்கள் மொந்த வாழ்க்கககய வாழ்வதற்கும் 
அவர்கள் சுதந்திரொக இருக்கிைார்கள் - அதாவது என்னி ெிருந்து எந்த 
விதொன உத்தரவுகளிலிருந்தும் முற்ைிலும் விடுபடுகிைார்கள். இதில் 
'ஏற்பாடு’ குழு அன்பர்களும் அ ங்குவர். 

அவர்கள் எந்த வாழ்க்கககயத் டதர்வு மெய்தாலும் - 'உண்கெயான 
சுதந்திரம்' வரும் டவகளயில், எந்த டநரத்திலும், க வுளின் அருளால் 
அகனவரும் பகிர்ந்து மகாள்வார்கள். 

எனது  வனாநாஷ்  ைிறயக் குைித்து சுருக்க ாக: 
1) நான்கு ொத ெடனாநாஷ் பணி, க வுளின் உதவியால், முழுத் திருப்தி 

அக யும் வககயில் என்னால் மெய்ய முடிந்தது என்பகத நான் முழு 
உண்கெயு ன் உணர்கிடைன். 

2) இந்ைப்  ைியின் விறளவு இன்று அல்லது நாறள  லறனத் ைர 
வவண்டும்: உடனடி நிகழ்காலத்ைில், அல்லது ெிைிது காலம் கழித்து, 

அல்லது பைாறலதூர எைிர்காலத்ைில். 
3) இதன் விகளவாக நம் அகனவருக்கும் அன்பு, நம்பிக்கக, டெகவ 

இவற்ைின் தகுதிக்கு ஏற்ப சுதந்திரம் கிக க்கும். 
4) இந்ை சுைந்ைிரம் அைியாற யிலிருந்து விடுைறல அறடவைாக இருக்கும், 

வ லும் நாம் எப்வ ாதும் இருந்வைாம், இருக்கிவைாம், கடவுளுடன் 
ஒன்ைாக இருப்வ ாம் என்ை அைிவாக இருக்கும். 

5) இந்த இகை அைிவான அளவிறுதியற்ை அன்கபயும், ஆற்ைகலயும், 

ஆனந்தத்கதயும், அகெதிகயயும், நாம் எப்டபாதும் மபற்ைிருந்தும் 
அகதப் பற்ைி அைியாெல் இருந்டதாம் என்பகத உணர்ந்து 
அனுபவிக்கச் மெய்யும். 
'வாழ்க்கக சுற்ைைிக்கக - எண் 1' என்ை சுற்ைைிக்றகயில்  ா ாவின் 

பெய்ைி அச்ெிடப் ட்டு பவளியிடப் ட்டது. இவ்வாறு, 1952,  ிப்ரவரி 6 முைல், 

ப ஹர்  ா ாவின் "வாழ்க்கக" (LIFE) பைாடங்கியது! 
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களிப்பூட்டும்  னநிறலயில், 1952,  ிப்ரவரி 8ஆம் நாள் காறல,  ா ா, 

ப ஹரா,  ைி, வகாபஹர், ப ஹரு, ராவனா, கிட்டி ஆகிவயாருடன் 'வஹப் ி 
வவலி'க்கு சுற்றுலா பென்ைார். அவர்கள் 'ஹாப் ி வவலி'க்கு நான்கு ற ல் தூரம் 
நடந்து, காறல 8:00  ைிக்கு வந்து வெர்ந்ைனர். அறனவரும் அன்று  ைியம் 
இரண்டு  ைி வறர ைங்கியிருந்து,  ின்னர் ஆைி ெீனியர் எடுத்து வந்ை  ைிய 
உைறவ (புலாவ்) உண்டு களித்ைனர். அைற்குப்  ிைகு ஆைி ெீனியருடன் 
ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். 

1936ஆம் ஆண்டில் ஐவராப் ாவில்  ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்ை 
அப ரிக்க ைிறரப் ட இயக்குனர் அபலக்ஸாண்டர்  ார்கி, இந்ைியாவில் ஒரு 
ைிறரப் டத்றை ையாரித்துக் பகாண்டிருந்ைார். அப்வ ாது இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ை ஐரீன் வகானி ியருடன் ஆைி ெீனியர்  ற்றும் டாக்டர் டான், 

அபலக்ஸாண்டர்  ார்க்கிறய  ிப்ரவரி 9ஆம் வைைி ப ஹராஸாத்துக்கு 
அறழத்து வந்ைனர். ஒவ்பவாருவரும்  ா ாறவ  ைிறனந்து நி ிடங்கள் ெந்ைித்து 
உறரயாடினர். ஐரீன், ப ண்  ண்டலிறய ெந்ைிக்க அனு ைிக்கப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ாவின் 58வது  ிைந்ை நாள், 1952,  ிப்ரவரி 12 பெவ்வாய் 
கிழற  அன்று ப ஹராஸாத்ைில் பகாண்டாடப் ட்டது.  ா ா எடுத்துறரத்ைைற்கு 
இைங்க,  ா ாவின் முன்னிறலயில் வைாழர்கள்  ின்வரும்  ிரார்த்ைறனயுடன் 
கூடிய அறழப்ற  விடுத்ைனர்: 

ஓ க வுடள! இன்று எனது முதல் உண்கெயான பிைந்தநாள் 
என்பதால், எனது 'வாழ்க்கக'யின் பிரக னம் முற்ைிலும் உங்களுக யது 
ெற்றும் உங்கள் விருப்பப்படி அகெந்தது என்பகத என் இதயம் 
மவளிப்படுத்துகிைது, ஏமனன்ைால் உங்கள் விருப்பத்கதத் தவிர எதுவும் 
ந க்காது. 

என் அைிவும் அைியாகெயும், என் பலமும், பலவனீமும், என் 
சுதந்திரமும், பிகணப்பும், நீங்கள் விரும்பி ஆகணயிட் படிடய உள்ளன. 

இந்த நித்திய வாழ்க்கக உெது விருப்பத்திற்கிணங்க என்னால் 
வாழப்படும், டெலும் வாழ்க்ககயின் பிரக னத்தின் ஒவ்மவாரு வார்த்கதயும் 
உெது அருளால் நிகைடவறும். 

 ிரார்த்ைறன ஒரு 'வாழ்க்கக சுற்ைைிக்கக'யாக பவளியிடப் ட்டது; 

ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவருக்கும் அனுப் ப் ட்டது. சுற்ைைிக்றகயில் 
 ா ாவிட ிருந்து இந்ை பெய்ைியும் இடம்ப ற்ைது: 

"என்னுக ய இந்த முதல் உண்கெயான பிைந்தநாளில் உங்கள் 
அகனவருக்கும் க வுளின் அன்பும் ஆெரீ்வாதமும்!" 
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எனது ‘பகழய 
வாழ்க்கக’ 
என்கன 

முழுநிகை 
க வுளாக, மதய்வகீ 

பரிபூரணத்தின் 
பீ த்தில் 

கவக்கிைது.  

 

எனது ‘புது வாழ்வு’, 

க வுளுக்கும் 
அவருக ய 
ெக்களுக்கும், 

பணிவான ஒரு 
டெவகனின் 

நிகலப்பாட்க  
எடுக்க கவக்கிைது. 
 


