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இகைவ ின் 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 
பூனா, அக்வடா ர் 2022 

 vela.radhakrishnan@gmail.com 
 +919225631113 

 
 
 



 
 

கல்கி அவதாரம் 

(முன்னுகர: லாைன்ஸ் ரீட்டர் - பாகம் 01/02) 

இறை உைர்றவ அறடந்ைவர்கறளத் ைவிர, வவறு எவராலும் 
இறைவறன அைிய முடியாது. பூ ியில் வாழும் 56 இறை நிறலறய அறடந்ை 
 ஜ்ஜூப்களுக்கு  ட்டுவ  இறைவனின் இறுைி உறுைிப் ாட்டின் அர்த்ைம் 
பைரியும்; ஆனால், ப ரும் ாலும் அவர்கள்  னிை குலத்ைிலிருந்து விலகி, 
இறைவனின் ரகெியத்றை மூடி  றைக்கின்ைனர். இறை நாட்டம்  ிக்கவர்கள் 
இறைவறனத் வைடினாலும், இறைவன்,  னைிலிருந்து  றைக்கப் ட்ட ஒரு 
 ர்  ாகவவ இருக்கிைார். அறனத்ைிற்கும் அப் ாற் ட்ட இறைவனின் முன்னால் 
 னம் விரக்ைியறடகிைது. எந்ை எண்ைமும் அவறர ஊடுருவ முடியாது. எந்ை 
வார்த்றையும் அவறர விவரிக்க முடியாது. ஆழ் இையத்ைிலிருந்து 
எழும்   வார்த்றைகறளத் ைவிர, வவறு எதுவும் அவறரச் பெவி டுக்கச் 
பெய்யாது. எனவவ, ஆன் ாறவப்  ற்ைிய அைிறவப் புகட்ட, இறைவன் ைன்றன 
 னிைனுக்கு பவளிப் டுத்ை வவண்டும். இறைவன் ைன்றன அவைார புருஷர் 
அல்லது ந ியின் வடிவத்ைில் பவளிப் டுத்துகிைார்; இறைவன்  னிை நிறலக்கு 
இைங்கி வந்து,  னிைன் புரிந்துபகாள்ளும் ப ாழியில் வ சுகிைார். ஆனால், 
 ின்னர் அவர்  னிை உருவத்றை நிராகரிக்கும்வ ாது, அவர் வ ெிய அல்லது 
வ ொை வார்த்றைகள் வ லும் அைிக இரக்க உைர்றவத் தூண்டும் விைத்ைிலும், 
 ர்  ாகவும் இருக்கும். 

  றடப்பு என் து  னைின் விறளவு என்ைால், வ லும்  றடப் ில் 
அறனத்தும் கனவின் ஒரு  குைியாக இருந்ைால், கனவில் வைான்றும் 
அறனத்தும் ஓர் அறடயாளச் ெின்ன ாக இருப் வைாடு, ஒவ்பவாரு 
ெின்னத்ைிற்கும் ெில ரகெிய அர்த்ைமும் இருக்கும்.  அப் டிபயன்ைால், அவைார் 
ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை வாழ்க்றக வரலாறு வ ான்ை  ிகப்ப ரிய  றடப்பு 
எறைக் குைிக்கிைது?  னிை ெிந்ைறனயின் வரலாற்ைில் அது அறடயாளச் 
ெின்ன ாக எறைக் குைிக்கிைது? கடவுள்  கத்ைானவர் என் ைால் இது கடவுளின் 
 கிற றய அறடயாளப் டுத்துகிைது.  இது  ிரைிநிைித்துவப் டுத்தும்  ற்றுவ ார் 
அம்ெம் என்னபவன்ைால், ைனிப் ட்ட, பநருக்க ான நிறலயில்  லவிை ான 
பவவ்வவறு ஆன் ாக்கள் கடவுளுடன் வநரடித் பைாடர் ில் 
இருப் து.  இருந்ைாலும், காலப்வ ாக்கில், ஒருமுறை- னிை-வாழ்வின் 
ெம் வங்களும் ெந்ைிப்புகளும் கறைகளாகவும், கறைகள் உவற களாகவும், 
உவற கள், கடவுறளத் வைடுவைில் துன் ப் டும் ஆன் ாக்களுக்கு ஆறுைல் 
பொல்லும்  ாடங்களாகவும்  ாறுகின்ைன. அவைார புருஷர் ‘கற்பிக்க 
வரவில்கல, விழிப்புைச் மெய்ய’ வருகிைார் எனும்வ ாது, ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் 



 
 

 னிைனில் பைய்வகீத்றை எழுச்ெியுைச் பெய்வைற்கான தூண்டுைலின்  ற்றுவ ார் 
அறடயாளச் ெின்ன ாகும், ைனி னிை ஆத் ா ைனது நித்ைிய 
அடிற த்ைனத்ைிலிருந்தும்,  ிர ஞ்ெத்ைின் ப ாறுப் ிலிருந்தும் எழுகிைது - இது 
அவைார புருஷர் ெிலுறவயில் அறையப் டுவைன் மூலம் 
அறடயாளப் டுத்ைப் டுகிைது. 

 ானிடனின் நலன் கருைி ப ஹர்  ா ா, அவர் ைம் எலும்புகறள, 
ைன்னிச்றெயாக முன்வந்து உறடத்து, இரத்ைம் ெிந்ைியைன் மூலம், அவர் 
ெிலுறவயில் அறையப் ட்டைற்கு நிகரான வொைறனகள், இங்கு 
அைிகாரபூர்வ ான ொன்ைாகப்  ைிவுபெய்யப் ட்டுள்ளது.  அவரது உடற்காயம் ஓர் 
ஆழ ான  ற்றும் வவைறனக்குரிய விஷயத்றைக் குைிக்கிைது, ஆனால் 
எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, அது, அவரது அன்ற க் குைிக்கிைது. உலகில் வாழும் 
 னிைகுலத்ைின் அறனத்து  ன  ற்றும் உடல் ரீைியான துன் ங்களின் முழு 
ைாக்கத்றையும் அவர் ைாங்கிக்பகாள்கிைார், ஏபனன்ைால் அவர் கடவுள் 
வநெிப் றைப் வ ால வநெிக்கிைார். ஒவ்பவாரு உயிறரயும் வநெிப் வர் அவர் 
ஒருவவர என் ைால், ஒவ்பவாரு உயிரின் துன் த்றையும் அவர் ைாவன 
ஏற்றுக்பகாள்கிைார், வ லும் அது,  னிை இயல்புக்கு அப் ாற் ட்ட ைியாகச் 
பெயல்களால் அறடயாளப் டுத்ைப் டுகிைது.  அவர் ைனது பொந்ை இரத்ைத்றை 
ெிந்ை வவண்டும்.  ஒவ்பவாருவரின் துன் த்றை உைரவும், ெரிபெய்யவும், அவர் 
ைனது எலும்ற  உறடக்க வவண்டும், எனவவ அறவ அறனத்தும் நல்ல  லறன 
அளிக்க வல்லது.  எல்லா உயிர்களின் நலனுக்காகவும், அவரது  ைிக்காகவும் 
ைனது உடல்  ற்றும் ஆவராக்கியத்றை ைியாகம் பெய்ைது, அவறர ெிலுறவயில் 
அறைவது வ ான்ை கடின ான வொைறனயாகும், ஆனால் இந்ை வநரத்ைில் அவர் 
கலங்கவவா, எவறரயும் கண்டிக்கவவா இல்றல. அவர் நம்ற  வநெிக்கவில்றல 
என்ைால்,  ிர ஞ்ெத்ைில், ெிலுறவயில் அறையப் டுவது வ ான்ை வொைறனறய 
அவர் ைாங்க  ாட்டார். அவர் நம்ற  வநெிக்கவில்றல என்ைால், இத்ைறகய 
ெிர ங்கறளயும், வொைறனகறளயும் ைாங்கிக் பகாள்ள வவண்டிய 
வைறவயு ில்றல.  அவர் நம்ற  வநெிக்கவில்றல என்ைால், அவர் ந து 
நிறலக்கு இைங்கி வந்து,  ரிைா  வளர்ச்ெியின் விறளவுகறளயும், அைன் 
துறை விறளவான ந து  ிருகத்ைன ான அைியாற யின் 
 னப் டிவங்கறளயும் ைம்  ீது எடுத்துக் பகாள்ள  ாட்டார்.  

நாம் வாழும் இந்ை யுகம் கலியுகம் என்று அறழக்கப் டுகிைது.  இது 
அழிவு, வநாய்  ற்றும் துன் ார்க்கத்ைின் நீண்ட பநடிய காலம்.   னிைன் அைிந்ை 
ஒவ்பவாரு ைீற யும் உலறக அழிக்கிைது.  இயற்றகக்கு  ாைான ஒவ்பவாரு 
அநாகரீக ான பெயல்முறையும் பைாடர்கிைது.  அைியாற  வ வலாங்கி 
நிற்கிைது.  உந்துைர்வு ஒரு குழப்  ான  ிரச்ெிறனயாகத் ைிகழ்கிைது.   னிை 



 
 

உைர்வு பெயற்றகத் ைன்ற   ிக்கைாகத் பைரிகிைது.  வ ாறைப்ப ாருள்  னைின் 
அைிவுத்ைிைறன ெிறைக்கிைது.   னிை  னம் வெியப் டுத்ை ட்டு 
இயந்ைிரத்ைன ாகச் பெயல் டுகிைது.  உண்ற ப்ப ாருள் ைவைாகச் 
ெித்ைரிக்கப் டுகிைது.  ஊழல் நிறைந்ை அைிகாரம், சூழ்நிறலக்கு ஏற்ைாற்வ ால 
ெ ரெம் பெய்துபகாள்ளத் தூண்டுகிைது.  ப ாய்யும் புரட்டும் வரலாற்றுக் 
கறைகளாகக் கற் ிக்கப் டுகிைது.  ெடங்கு ெம் ிரைாயங்கள் உண்ற ப்ப ாருளாக 
 ாவிக்கப் டுகின்ைன.   ாறயகள் உருப்ப ற்று  ின்னர் அைன்  ைிப்ற  
நிர்ையிக்கும் காரைி ஆகின்ைன.  உண்ற றய அைிந்ைவர்கள், அது 
(உண்ற ப்ப ாருள்) வகலிக்கூத்ைாக  ாறுவறைத் ைடுக்க அறை பவளிப் டுத்ை 
வவண்டாம் என்று முடிவு பெய்கிைார்கள்.  உண்ற ப்ப ாருள் பவளிப் டும் வ ாது, 
அறை அழிக்க வன்முறை முயற்ெிகள் வ ற்பகாள்ளப் டுகின்ைன.  ஆனால் 
உண்ற ப்ப ாருள் இல்லா ல்,  னிைனின் சுய இயல்பு ெிறைந்து, உண்ற யில், 
அவன் ைனது அர்த்ைத்றை இழக்கிைான், அவன்  ிர ஞ்ெத்ைில் ைனது 
வறரயறுக்கும்  ங்றக இழக்கிைான்.  உலகில், நறடமுறையில் கடவுறளக் 
கண்டுபகாள்ள முடியாை  ட்ெத்ைில், கடவுள் உலகில் அவைரிக்க வவண்டும், 
உண்ற றய நிறலநாட்ட அவைார புருஷர் அவரது பைய்வகீத்றை பவளிப் டுத்ை 
வவண்டும்.  ‘ைஸாவைாரங்களில்’ ( த்து அவைாரங்கள்)  ல ஆண்டுகளுக்கு 
முன்வ  ப ாழியப் ட்ட ைீர்க்கைரிென வார்த்றைகள்: 

"கல்கி அவைாரத்றை வைங்குகிவைன். 
இந்ை  யங்கர ான  ாவம் நிறைந்ை கலி யுகத்ைில்  

யார்ைான் இன்னும் வராைவர், 
நிவவைனங்கள் வ ான்ை எல்லா  ை ெடங்கு 

ெம் ிரைாயங்களும் இல்லாை ஒருவர், 
பவள்றளக் குைிறரயில் ெவாரி பெய் வர்,  

பகாடிய வாறள றகயில் பகாண்டிருப் வர், 
வ லும் துன் ார்க்க விசுவாெிகள் நிறைந்ை கூட்டத்ைின்  

அழிறவ வவறு யார்ைான் ஏற் டுத்துவார்!” 
 

        

 
 

  



 
 

நிகழ்வுகளின் காலவரிகெ 

 

1952
• ிப்ரவரி 13,  ா ா, ‘புது வாழ்வு’ பைாடங்கியைிலிருந்து முைல் முறையாக
ப ஹரா ாத்ைிற்கு விஜயம்,

1952

• ிப்ரவரி 17 - 22, அப ரிக்க விஸா பைாடர் ாக மும்ற   யைம்
• ார்ச் 21, ‘ெிக்கலான சுைந்ைிர வாழ்வின்’ முைல் நாள் - சுற்ைைிக்றக பவளியடீு

1952

•ஏப்ரல் 18 - 21, ப ஹர்  ா ா, 6 ப ண்  ண்டலி,  பைாடர்ந்துஏப்ரல் 20, 5 ஆண் 
 ண்டலி அப ரிக்கா  யைம் - ெர்டில் பீச், மதற்கு கரராலி ா வருறக

,

1952
•வ  9, ‘ெர்டில் பீச் மெஹர் ஆன்ெீக கெயம்’ அைிகாரப்பூர்வ ாகத் ைிைந்து 
றவக்க ட்டது.  

1952
•வ  20, ப ஹர்  ா ா ப ண்  ண்டலியுடன் இரண்டு கார்களில் - ஜூன் 6 அன்று 
ஸான் ஃ ிரான்ெிஸ்வகா பென்று, ஜூன் 10ஆம் நாள் ர்டில்  சீ்ெிற்குத்ைிரும் ி....

..... வரும்  யைத்றைத் பைாடங்கப் வ ாவைாகத் ைிட்டம் வகுக்கப் ட்டது.

1952
•வ  21 - 23, பகாலம் ியா,  ர்ஃ ி, படன்னெி - ப ம்ஃ ிஸ், க்ளவீ்வலண்ட், ெட்டனூகா, 
ஆர்கன்ஸாஸ் -பஸர்ெி வழியாக ஓஸர்க் வருறக. 

1952
•வ  24, ஓக்லரஹாொ - லிங்கன் கவுண்டி, ொறல எண் 62, பிராக் நகரில் கார் 
வி த்து.

1952
•ஜூன் 4 - 8, ப ஹர்  ா ா,  ர்டில்  சீ், யூபான் டூன்ஸ்வருறக.

1952
•ஜூன் 17, 'ெறுெரீகெக்கப்பட்ட ஸுஃபியிஸம்' குைித்ை சுற்ைைிக்றக பவளியடீு

1952
•ஜூறல 2, ப ஹர்  ா ா  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு இறுைி விஜயம்

1952

•ஜூறல 14 - 15, ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் ஃபுளாரன்ஸ் நகரிலிருந்து ரயிலில் 
ஸ்கார்ஸ்ரடல் & நியூயார்க்  யைம்.

1952
•ஜூறல 30 - 31, ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் நியூயார்க் நகரத்ைிலிருந்து 
வான்வழி லண்டன்  யைம்.



 
 

 

1952
•ஆகஸ்ட் 6, லண்டன் - ஸூரிச்  யைம், வலாகார்வனா வருறக

1952

•ஆகஸ்ட் 21 - 23,  ாரிஸிலிருந்து கராச்ெி வழியாக மும்ற , ப ஹராஸாத் 
வருறக.

1952

•ஆகஸ்ட் 31, ப ஹரா ாத், அஹ துநகர்  ண்டலியுடன்  ா ாவின் ெந்ைிப்பு
அக்வடா ர் 5, ஆந்ைிரா, ஹ ீர்பூர் சுற்றுப் யை நிர்வாகிகளுடன் ெந்ைிப்பு.

1952

•அக்வடா ர் 6,  ா ாவின்  ண்டலி ஜால் ரகரவாலா இறைவனடி வெர்ந்ைார். 

நவம் ர் 1,  ா ா ப ஹரா ாத் விஜயம்,  ண்டலியுடன் ெந்ைிப்பு.

1952
• நவம் ர் 1 - 6, ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வு' குைித்ை ப ஹர்  ா ாவின் 
விளக்கங்களும்  ல்வவறு ைறலப்புகளில் பொற்ப ாழிவுகளும். 

1952

•நவம் ர் 5, ப ஹராவின் ைாயார் மதௌலத்ொய், 76 வயைில், நாெிக் நகரில் 
கால ானார்.

1952

•நவம் ர் 6 - 8,ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலி  ற்ைம் அன் ர்களுடன் ‘அ ல் 
பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வு' குைித்ை மூன்று நாள் ெிைப்புக் கூட்டம்.

1952

•நவம் ர் 14 - 16, ‘அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வு'  யைம் - ஸக்வகாரி, ஷிர்டி, 
பூனா, மும்ற , கான்பூர் வழியாக ஹெிர்பூர் வருறக 

1952
•நவம் ர் 18 - 27, அனல்  ைக்கும் ஹெிர்பூர் ெிைப்பு தரிெ ம்.

1952

•நவம் ர் 28 - டிெம் ர் 5, ஹ ிர்பூரிலிருந்து ஜான்ெி வழியாக மடல்லி  யைம், 
ைரிெனம் நிறைவு பெய்து ப ஹராஸாத்வருறக.

1952

•டிெம் ர் 12 - 24, குல்தாபாத்  யைம் -  ன் ாட் வழியாக ரயிலில்  யைித்து 
பத்ர ரா, அம்ராவதி ைரிென நிகழ்ச்ெி - ப ஹராஸாத் வருறக.

1952

•டிெம் ர் 29 - ஜனவரி 2, ஸாவ்ர ர்  யைம் -  ிரம் ாண்ட ான ைரிென 
நிகழ்ச்ெிறயத் பைாடரந்து நாக்பூர் வருறக



 
 

 

  

1953
•ஜனவரி 2 - 4, நாக்பூர் கீைா வகாயில்ைரிென நிகழ்ச்ெி - ஜால் ரகரவாலா ெ ாைி 
 ற்றும் தாஜுதீன் பாபா ெ ாைி விஜயம்.

1953
•ஜனவரி 4 - 11, இரகெிய அலஹாபாத்  யைம் - 'ெஸ்த்' மதாடர்பு -
கும்பரெளாவில் ொதுக்கள்  ற்றும்  ஹான்களுக்குத் ைறலவைங்குைல்.

1953

•ஜனவரி 11 - 14, அலஹா ாத்ைிலிருந்து ரயில் வழியாக ெதராஸ் வருறக- 'ெஸ்த்' 
பைாடர்பு.

1953
•ஜனவரி 16 - 30, ஆந்திர பிரரதஷ் பயணம் - விஜயவாடா - ைாவட ள்ளிக்கூடம் -
ப ண்ட டு -  ிப் ரா - ப னுபகாண்டா - கப் ாவரம் - நிடாடவவாவல -பகாவ்வூர் -

ராஜமுந்ைிரி - பைௌவலஸ்வரம் - ஏலூரு ஆகியஇடங்களில் அனல்  ைக்கும் 
ெிைப்பு ைரிென நிகழ்ச்ெிகறள நிறைவு பெய்து ப ஹராஸாத் வருறக.

1953

 ிப்ரவரி 11, ப ஹர்  ா ாவின் 59ஆவது  ிைந்ைநாள்; 14ஆம் நாள் குஷ்ரு 
குவார்ட்டர்ஸில் ைரிென நிகழ்ச்ெிவருறக

1953
• ிப்ரவரி 16 - 18,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் மும்ற  வழியாக ரயிலில் 
மடஹ்ரா டூன்  யைம்.

1953
• ார்ச் 1 - 2, ரிஷிவகஷ்  ‘வகாகல் காட்’டில் அற ந்ை ஷாந்ைி வகாட்டியில் 
ைங்கினர் - சுவா ி ெிவானந்ைாவுடன் ெந்ைிப்பு.

1953
• ார்ச் 2 - 5, ரிஷிவகஷ், ஹரித்வார், கன்கல், நஜிைா ாத், முஸாஃ ர்நகர், 
ஸஹாரன்பூர்  ஸ்த்,  ஹான்கள் பைாடர்பு - படஹ்ராடூன் வருறக. 

1953
• ார்ச் 7, 1924 முைல் யு.எஸ்.எஸ்.ஆர். அைி ராக இருந்ை, ரஷ்ய ெர்வாைிகாரி 
வஜாஸப் ஸ்டாலின்  ாஸ்வகாவில் ைற்பெயலாகக் கால ானார்.

1953

• ார்ச் 23, ரா  நவ ி ப ாது விடுமுறை நாள் - ைரிென நிகழ்ச்ெி
விளம் ரப் டுத்ைப் ட்டது - 2500 ந ர்கள்  ங்பகடுத்ைனர்.

1953
• ார்ச் 24, ஸஹாரன்பூர் ‘கம்மப ி பாக்’ (ரதாட்டம்) - 1001 ஏகழ எளிய 
ெக்களுக்கு நுகழவுச் ெடீ்டுகள் வழங்கி ெிைப்பு தரிெ ம்.

1953
•மதாடரும்.... 
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பூ ா & மும்கப  
(Poona & Mumbai) 

1952, பிப்ரவரி 13 புைன்கிழற  அன்று,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன், புது 
வாழ்வு பைாடங்கியைிலிருந்து முைல் முறையாக, ப ஹரா ாத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்து, பைாடர்ந்து அடுத்ை நாளும் பென்ைார். அங்குத் ைங்க 
அனு ைிக்கப் ட்டவர்கள்  ா ாறவப்  ார்த்து ஏைக்குறைய இரண்டறர 
வருடங்கள் ஆகிவிட்டன.  ிப்ரவரி 15ஆம் வைைி,  ா ா, ப ஹரா ாத்ைின் 
வ லாளராக  ாைிரிறய நிய ித்ை அவைவவறளயில், ப ஹராஸாத்ைின் 
வ லாளராக காக்கா  ாரியா  ீண்டும் நிய ிக்கப் ட்டார். புது வாழ்வின் 
காலகட்டத்ைில்,  ாைிரி ப ஹராஸாத்ைில் இருந்ைவ ாது, ெிது, ப ஹரா ாத்ைின் 
வ லாளராக இருந்ைார். 

ஏற்கனவவ அைிவித்ை டி,  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம்  ிப்ரவரி 16ஆம் நாள் 
முற்ைிலு ாக முடிவறடந்ை நிறலயில், அவர்  ிரைான வடீ்டில் அற ந்ை ைனது 
அறையில்  ீண்டும் ைங்கத் பைாடங்கினார்.  ிப்ரவரி 17 அன்று, ப ஹரா,  ைி, 
ப ஹரு, வகாபஹர் ஆகிவயாருடன்  ா ா, நரி னின் காரில் 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து மும்ற க்குப் புைப் ட்டார். ப ஹர்ஜியின் காரில் 
ப ஹர்ஜி, நரி ன், கிட்டி, ராவனா ஆகிவயார்  யைம் பெய்ைனர். வழியில், 
பூனாவில்  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ெிைிது வநரம் நின்ை வவறளயில், ஒரு ெிைிய 
ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது.  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் அப ரிக்க 
 யைத்ைிற்கான விஸாறவப் ப றும் வநாக்கத்ைில் மும்ற க்குச் பென்று 
பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ாவுடன் வ ற்கு வநாக்கிச் பெல்லவிருந்ை டாக்டர் டான், 
டாக்டர் நீலு, ஆைி ெீனியர், குஸ்ைாஜி ஆகிவயாரும் ஸவராஷுடன் அவரது காரில் 
மும்ற க்குச் பென்ைனர். 

 ா ா ைரிென நிகழ்ச்ெிறய நிறைவு பெய்து, காரில் புைப் ட்ட 
வவறளயில், ைிடீபரனக் காறர நிறுத்து ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். ெிைிது 
வநரத்ைில், இரண்டு  க்ைர்கள் காறர வநாக்கி, மூச்ெிறரக்க ஓடி வந்து, ைறரயில் 
விழுந்து வைங்கினர். ைரிெனத்ைிற்கு வர ெற்று காலைா ை ானைால்,  ா ா 
பவளிவயைியறைக் கண்டதும், அவர்கள் எப் டிவயனும்  ா ாறவக் 
கண்டுபகாள்ளும் நம் ிக்றகயில் அவரது காறர வநாக்கி விறரந்ைனர்; 
அவர்களுக்காகத்ைான்  ா ா காறர நிறுத்ைினார். 

மும்ற யில்,  ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் ஆஷியானாவிலும், நரி ன், 
ஆைி ெீனியர் இருவரும் பநௌவராஜியின் இல்லத்ைிலும் ைங்கினர்; ைீனா 
ைலாட்டியின் இல்லத்ைில் குஸ்ைாஜி, ப ஹர்ஜியுடன் டாக்டர் டான்  ற்றும் 
டாக்டர் நீலு ைனது உைவினர்களுடன் ைங்கினர். அறனவரும் அப ரிக்கத் 
தூைரகத்ைிற்குச் பென்று, விஸாவுக்கான ஏற் ாடுகறள முறையாகச் பெய்து 
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முடித்ைனர். ஜூஹு கடற்கறரயில் அைிகாறல நறடப் யிற்ெி 
வ ற்பகாண்டவைாடு, அவர்கள்  ீன் கண்காட்ெியத்ைிற்கும் பென்று, மூன்று 
ைிறரப் டங்கறளயும்  ார்த்ைனர்.  ா ா, விஸாக்களுக்காகக் காத்ைிருந்ை 
வவறளயில், ஆஷியானாவில் அவறரப்  ின் ற்றும் 50 ப ண் ைிகளுடனான 
நிகழ்ச்ெியில் கலந்துபகாண்டார். விஸா கிறடக்கப்ப ற்ை 22ஆம் நாள் காறல 
 ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் ப ஹராஸாத் ைிரும் ினர். 

 ா ா இன்னும் மூலவநாய்  ற்றும் பவடிப்புகளால்  ிகவும் 
அவைிப் ட்டுக் பகாண்டிருந்ைார், எனவவ  ிப்ரவரி 26 அன்று காறல 11:00  ைிக்கு 
அறுறவ ெிகிச்றெ பெய்யப் ட்டது. அஹ துநகர் ப ாது  ருத்துவ றனயில் 
நடத்ைப் ட்ட அறுறவ ெிகிச்றெக்காக டாக்டர். வஜாக்வலக்கர் மும்ற யிலிருந்து 
 ிரத்வயக ாக வரவறழக்கப் ட்டார். ஒருமுறை, அறுறவெிகிச்றெ வவறளயில், 
 ா ா அவெரப் ட்டுக் பகாண்டிருந்ைைால்,  ருத்துவர் ைற்பெயலாக ஒரு சூடான 
ப்ராக்வடாஸ்வகாப்ற   ா ாவின் ஆெனவாயில் றவக்க வநர்ந்ைது.  யக்க  ருந்து 
எதுவும் பகாடுக்கப் டா ல் இருந்தும்,  ா ா ெிைிைளவு ெத்ைம் கூட 
எழுப் ாைைால், டாக்டர் வஜாக்வலக்கர்  ிகவும் பநகிழ்ந்து வ ானார்; வ லும் 
அவரது கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது. எரச்ெின் இையமும் பநகிழ்ந்ைது, 
 ா ாவின் ெகிப்புத் ைன்ற றயக் கண்டு எரச் ப ரிதும் வியந்ைார். 

 ருத்துவ றனயில் இருந்ை டாக்டர் வகாபஹர், டாக்டர் டான் 
இருவரும் வாயறடத்து ைிறகப் ில் ஆழ்ந்ைனர்.  ா ா அவரது ைனிப் ட்ட 
அறைக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார் (அந்ை அறைறய முந்றைய நாள் விலூ, 
ஃ ிரீனி இருவரும் ெிைப் ாக சுத்ைம் பெய்ைிருந்ைனர்).  ாறல 4:00  ைிக்கு, ஆைி 
ெீனியர் ஓட்டிச்பென்ை  ருத்துவ ஊர்ைியில்  ா ா ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் 
பென்ைார்; அங்கு, டாக்டர் வகாபஹர் கீவழ  டுக்றகயறையில் அவருக்குச் 
ெிகிச்றெ அளிக்கத் பைாடங்கினார்.  ா ாவுக்கு உைவ டாக்டர் டான் இரவு 
முழுவதும் உடனிருந்ைார்,  ாைிரியும் ெில நாட்கள் உைவியாக இருந்ைார். 

 ா ா ஒரு நாற்காலியில் அ ர்ந்து கால்கறள நீட்டியிருந்ைாலும், அடுத்ை 
நாள்,  ிப்ரவரி 28 அன்று, ஆைி ஜூனியர் விஜயம் பெய்ைவ ாது, வலி அைிகரித்ைது. 
 ாைிரி, 1952,  ார்ச் 2 அன்று ஆைி ெீனியருக்கு கீழ்வரும் குைிப்ற த் 
பைரிவிக்கிைார்: 

 ா ா  ிகவும் அற ைியற்ை இரறவக் கழித்து, காறலயில் அவர்  ிகுந்ை 
நரம்பு வொர்றவ உைர்ந்ைைாகக் கூைினார்; வ லும் றகக்வகா ாத்ைிடம் ‘திரும்பிச் 
மெல்ல ரவண்டும்’ என்று வைான்றுவைாகக்  குைிப் ிட்டார். அவர் (குஜராத்ைி 
ப ாழியில்) கூைிய வார்த்றைகளின் பைானியில் கீவழ வழங்குகிவைன்: "நான் 
இப்ரபாது எ து இல்லத்திற்கு (அவரது நிரந்ைர இருப் ிடம்) திரும்புரவன் 
என்று நிக க்கிரைன்." 
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இது ஒரு வறகயான  ைட்டம் நிறைந்ை  யம், ஆனால் இைற்கு அறுறவ 
ெிகிச்றெயும், மூல வநாயும் முக்கிய காரை ாக இருக்க வாய்ப் ில்றல, 
ஏபனனில் அந்ை வநாயால் அவருக்கு (அவ்வளவு) வலியில்றல. அவரது 
ப ாதுவான உடல் நிறல  ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைது. 

அவர் விறரவாக குை றடய,  ா ாவுக்கு ஆட்டுக்கால் சூப் 
 ரிந்துறரக்கப் ட்டைால், ப ஹரு ை ானியா குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸிலிருந்து 
ையார் பெய்து அனுப் ி வந்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை  கீரத் ைிவாரி,  ா ாறவப் 
 ார்க்க  றனவி வகாகிலாவுடன் ப ஹராஸாத் வந்ைவ ாது,  ா ா, 
வகாகிலாவிடம், "இன்று நீங்கள் என்  ெகெயல் மெய்தரீ்கள்?" என 
வினவினார். 

"ொைம், ெப் ாத்ைி,  ருப்பு  ற்றும் காய்கைிகள்" என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 
"எத்தக  ெப்பாத்தி மெய்தரீ்கள்?" 
"ஏைக்குறைய 30." 
"என் ! உங்கள் இருவருக்கு ெட்டும் ஏன் இத்தக  ெப்பாத்திகள்?" 
“ கீரைின் ற த்துனர் ைனது  கள்களுடன் வந்துள்ளார், ஆைலால் அைிக 

உைவு வைறவப் டுகிைது” என்று விளக்கினார். 
"அந்தப் மபண்கள் உங்களுக்கு ெகெயலில் உதவுகிைார்களா?" என்று 

 ா ா வகட்டார். 
"இல்றல, அவர்கள் உைவுவைில்றல," என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா உடவன  கீரத்  க்கம் ைிரும் ி, "உங்கள் உைவி ர்ககள இன்ரை திருப்பி 
அனுப்பிவிடுங்கள்! ரகாகிலாவுக்கு உடல்நிகல ெரியில்கல என்பகத 
அவர்களால் பார்க்க முடியவில்கலயா?" என்ைார். 

ஆைலால் அவர்கள் வடீு ைிரும் ியதும்,  கீரத் ைனது ற த்துனரிடம், 
"நீங்கள் இன்று புைப் டுவது நல்லது" என்று கூைினார். 

"ஆனால் நாங்கள்  ைிறனந்து நாட்கள் ைங்க வந்துள்வளாம், ைிரும் ிச் 
பெல்வைற்கு எந்ை அவெரமும் இல்றல" என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 

"இல்றல, இன்று நீங்கள் ையவு பெய்து கிளம் ினால் நல்லது." 
"ஆனால் என்ன அவெரம்?" ற த்துனர் வினவினார். 
" ன்னிக்கவும், இது  ா ாவின் கட்டறள" என்று  கீரத் விளக்கினார். 
 கீரத் ஒரு வாடறகக் காறர வரவறழத்து, அவர்களின் ப ட்டி, 

ற கறள அைில் எடுத்து றவத்து, அவர்கறள அனுப் ி றவத்ைார். ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ின் ற்ைியைற்காக  கீரத்  ற்றும் அவரது  றனவிறய உைவினர்கள் 
வகலி பெய்ைது  ின்பு பைரியவந்ைது. இந்ை வலுக்கட்டாய ான புைப் ாடு 
 ா ாவின் ெர்வ ஞானத்றை அவர்களுக்கு உைர்த்ைியது,  டிப் டியாக அவர்களும் 
 ா ாவின்  க்கம் ொயத்பைாடங்கினர். 
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 ார்ச் 7ஆம் நாள்  ா ாவுடன் அப ரிக்க  யைத்ைில் இறையும் 
அறனவருக்கும் ெின்னம்ற  ைடுப்பூெி வ ாடப் ட்டது. ைடுப்பூெியின் ைாக்கத்ைால் 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல்,  ா ாவின் றக வஙீ்கியது.  ா ா, இந்ைத் 
பைாறலத்ைந்ைிறய ப ஹர்ஜிக்கு அனுப்பு ாறு  ாைிரியிடம் வகட்டுக்பகாண்டார்: 
" ா ாவுக்கு வழங்கிய  ைடுப்பூெியின் எைிர்விறன கடுற யாக உள்ளது; றக 
 ற்றும் அக்குள் சுரப் ி வகீ்க றடந்து, உடல் வலியுடன் ஜுரமும் உள்ளது." 

 ாைிரி, ஆைி ெீனியருக்கு எழுைிய ஒரு குைிப் ில் இவ்வாறு 
கூைியிருந்ைார்: "கடவுள்,  ா ாவிற்கும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கும் உைவட்டும்!" 

1952,  ார்ச் 14 அன்று, ஆைி ெீனியர், குல் ாய் இருவரும் 
ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது, அவர் மும்ற  ‘பென்ட்ரல் வ ங்க் 
ஆஃப் இந்ைியா’வில்,  ாதுகாப்பு றவப்புப் ப ட்டகத்ைிற்காக, ஸவராஷிடம் 
பைாடர்ந்து  ைம் பெலுத்து ாறு அைிவுறுத்ைக் கூைி, ஆைிக்குத் பைரிவித்ைார். 
1925-26ஆம் ஆண்டுகளில் மெஹராபாத்தில் பாபா எழுதிய புத்தகத்தின் அெல் 
நகல் அந்தப் பாதுகாப்புப் மபட்டகத்தில் கவக்கப்பட்டிருந்தது. 

 வனாநாஷ்  ைிக்குப்  ிைகு  ா ாவின் உடல் நிறல, ப ாதுவாக 
 லவனீ ாகவவ இருந்ைது.  ார்ச் 17 அன்று, அப ரிக்காவில் எலிஸப த், 
வநாரினா இருவருக்கும் அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைியில்: "பாபாவின் உடல்நிகல 
நாளுக்கு நாள் ரொெொகிக் மகாண்ரட வருகிைது, ஆ ால் அவர் இன்னும் 
கூறுகிைார், ‘முற்ைிலும் முடியாது என்ை நிகலகெ வந்தாமலாழிய’, 
வருரவன், ஏம ன்ைால் இந்த முகை இல்கலமயன்ைால், ஒருரபாதும் 
இல்கல." 

இந்ை வநரத்ைில் எரச், ற தூல் இருவரும் பூனாவில் இருந்ைனர்;  ார்ச் 
15 அன்று எரச் ப ஹராஸாத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, ற தூலும் 18ஆம் வைைி 
 ைியம் வரு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

1952, ொர்ச் 21 பவள்ளிக்கிழற ,  ா ாவின் ‘ெிக்கலா  சுதந்திர 
வாழ்வின்’ (COMPLICATED FREE LIFE) முைல் நாள். அன்று அவர் நரி ன், ப ஹர்ஜி, 
ராவனா, கிட்டி ஆகிவயாருடன் ஆைி ெீனியர் காரில் ப ஹரா ாத் பென்ைார். 
டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு,  ாைிரி ஆகிவயார் எரச்சுடன் ஜபீ் ில்  ின்பைாடர்ந்து 
பெல்ல, நரி னின் காரில் ப ண்  ண்டலி, அர்னவஸ் ஆகிவயார் பென்ைனர். 
 ா ா ைனது குடிலில் ஓய்பவடுத்துக்பகாண்வட, கீழ்கண்ட சுற்ைைிக்றகறய ஆைி 
ெீனியர், எரச் இருவருக்கும் எழுத்துப் லறக மூல ாக எடுத்துறரத்ைார்: 

எ து ‘ெிக்கலா  சுதந்திர வாழ்வின்’ முதல் நாளா  இன்று, இந்த 
சுற்ைைிக்ககயின் மூலம் பின்வருவ வற்கை அைிவிப்பதில் ெகிழ்ச்ெி 
அகடகிரைன்.        
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 அ) வாழ்க்கக ெற்றும் அதன் மூன்று கட்டங்கள் பற்ைிய மதளிவா  
‘விளக்கம்’.        
 ஆ) எ து வாழ்க்ககச் சுற்ைைிக்கக எண் 1ஐ நம்புபவர்களுக்கு ஒரு 
‘மெய்தி’. 

இ) ஏப்ரல் 1 முதல் அக்ரடாபர் இறுதி வகர (1952) ஏழு ொதங்களுக்கு 
எரச், மபண்டு இருவருக்கா  ‘வழிமுகைகள்’. 
அ. விளக்கம்: 

1) இன்கைய வாழ்க்கக என்க  வலிகெயாகவும் பலவ ீொகவும் 
காண்கிைது. வலிகெ என்பது இகை ஞா ம் ெற்றும் பகழய 
வாழ்க்கக மெஹர் பாபா நிகல இவற்ைின் திடொ  
நம்பிக்ககயாகும்; அரத ரநரத்தில் ொதாரண ெ ித பலவ ீங்கள் 
ெற்றும் பிகணக்கக்கூடிய ஆகெகள் என்க  முற்ைிலும் 
பலவ ீொக உணர கவக்கிைது. 

2) நான் ஏற்க ரவ அதிகாரபூர்வொக அைிவித்தபடி, என்க யும், 
எல்ரலாகரயும் மபாறுத்தவகரயில், எ து ெர ாநாஷ் பணியின் 
இறுதி விகளகவ கடவுளின் ஆகண, அதிகாரம் ெற்றும் 
அனுெதிக்காக விட்டுவிட்ரடன். இந்தப் பணியின் பலன் எங்ரக, 
எப்படி, எப்ரபாது மவளிப்படும் என்பகத நான் முழுவதுொக 
இகைவ ின் விருப்பத்திற்ரக விட்டு விடுகிரைன். 

3) எ து ‘ெிக்கலா  சுதந்திர வாழ்வு’ (COMPLICATED FREE LIFE), ‘முழுநிகை 
சுதந்திர வாழ்வு’ (FULL FREE LIFE) ெற்றும் ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர 
வாழ்வின்’ (FIERY FREE LIFE) காலகட்டத்தில், என்னுடன் இந்த 
வாழ்கவ வாழத்  தயாராக இருப்பவர்களின் உதவியுடன், கடவுளின் 
வழிகாட்டுதலின் கீழ், எ க்மக  மவளிப்படுத்தப்பட்ட பணிகய நான் 
மெய்ரவன். 
எ து ‘ெிக்கலா  சுதந்திர வாழ்வில்’, ‘பிகணப்பு’, சுதந்திரத்தின் ெீது 

ஆதிக்கம் மெலுத்தும் என்று நான் உணர்கிரைன். எ து ‘முழுநிகை சுதந்திர 
வாழ்வில்’, ‘சுதந்திரம்’, பிகணப்பின் ெீது ஆதிக்கம் மெலுத்தும். எ து ‘அ ல் 
பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வில்’, ‘சுதந்திரம்’, ‘பிகணப்பு’ இரண்டும், கடவுளின் 
அருளால், மதய்வகீ வாழ்வில் ெங்கெொகும். 

ஆ. மெய்தி: 
என்க  ரநெிப்பவர்களுக்கும், என் இகை வாழ்வில் நம்பிக்கக 

உள்ளவர்களுக்கும், இன்று நான் வழங்கும் மெய்தி என் மவன்ைால், இந்தப் 
பிரபஞ்ெம் எனும் ொகயயிலிருந்து விடுபட, உன் தொ  
உண்கெப்மபாருகள உணர்ந்து, அகடயப்மபை ரவண்டுொயின், 
பின்வருவ வற்கை நாம் ககடப்பிடிக்க ரவண்டும். 
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முதலாவதாக, இகை-ெ ித ிடம் முழுகெயாக ெரணகடயும் 
ரவகளயில், இகைவன், அவரது முழு ெகிகெயிலும், எல்கலயற்ை 
ெக்தியிலும், அளவிறுதியற்ை அைிவிலும், விவரிக்க முடியாத 
ரபரின்பத்திலும், நித்தியொக நிரந்தரொக இருக்கும் தன்கெயிலும் இகை-
ெ ிதன் மூலொக மவளிப்படுத்துகிைார். 

இந்த முழுகெயா  ெரணாகதி ொத்தியெில்கல என்ைால், 
பின்வருவ வற்ைில் ஒன்று அல்லது ெிலவற்கை உண்கெயாக 
நிகைரவற்ைி ால், கடவுளின் அருகளப் மபைலாம்: 

1) கடவுள் ெீது இதய பூர்வொ  அன்பு. அவகரக் காணத்துடிக்கும் 
தாகம், அவகர அைிந்து மகாள்ளும் ஏக்கம், அவருடன் 
ஐக்கியொவதற்கா  மகாழுந்துவிட்மடரியும் ஆர்வம் ஆகியகவ 
அக த்கதயும் தன்வயப்படுத்தும் இந்த அன்கப உருவாக்குகின்ை , 
அதற்காக, காதலன் தன்க யும் உட்பட அக த்கதயும் 
துைக்கிைான். 

2) துைவிகள் ெற்றும் இகைப் பிரியர்களுடன் இகடவிடாெல் 
இகணந்திருந்து அவர்களுக்கு முழு ெ துடன் ரெகவ மெய்தல். 

3) காெம், ரபராகெ, ரகாபம், மவறுப்பு, அதிகாரம், புகழ் ெற்றும் குகை 
காணல் ரபான்ை ெபலங்களுக்கு எதிராக ெ கதக் கட்டிக்காத்தல். 

4) முழுகெயும், அறுதியுொ  மவளிப்புை துைவு, இதன் மூலம் ஒருவர் 
அக த்கதயும் அக வகரயும் விட்டுவிட்டு, தன் ந்த ிகெயில், 
பிரார்த்தக , உபவாெம், தியா ம் ரபான்ைவற்ைில் தன்க  
அர்ப்பணிக்கிைார். 

5) உலகில் வாழ்ந்து முழுகெயா , உள்ளளவிலா  துைகவ 
நகடமுகை படுத்தல். இதன் அர்த்தம் என் மவ ில், உலகக் 
கடகெகள் அக த்கதயும் பற்ைின்ைி, எல்லாம் ொகய, எல்லாம் 
வல்ல இகைவன் ஒருவரர உண்கெயா வர் என்பகத அைிந்து, 
தூய்கெயா  இதயத்துடனும், அப்பழுக்கற்ை ெ த்துடனும் உலக 
விவகாரங்களில் தன்க  ஈடுபடுத்தி, தீவிரொ  மெயல்களுக்கு 
ெத்தியிலும் ஒதுங்கி வாழ்வதாகும்.  

6) தன் லெற்ை ரெகவயில் தன்க  அற்பணிக்கும் ஒருவன் தன்க ப் 
பற்ைி ெிைிதும் ெிந்திக்காெல், பிைரின் ெகிழ்ச்ெிகயக் கருத்தில் 
மகாள்கிைான்; ஆதாயம், மவகுெதி எகதயும் எதிர்பாராெல் பிைருக்கு 
ரெகவ மெய்கிைான்; ெ தில் வருத்தம், ஏொற்ைம் எகதயும் 
ஒருரபாதும் அனுெதிக்காெல், எல்லா இடர்பாடுககளயும், 
கஷ்டங்ககளயும் ெகிழ்ச்ெி ெற்றும் முகெலர்ச்ெியுடன் எதிர்மகாண்டு, 
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பிைரின் நன்கெக்காக, த து நலக த் தியாகம் மெய்கிைான். 
இதுதான் தன் லெற்ை ரெவக ின் வாழ்க்கக. 

இ. வழிமுகைகள்: 
1) நவம்பர் 15 முதல் மதாடங்கும் ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர 

வாழ்வு’க்கா  எ து பணிக்கு, ெக்ககளயும், அடிப்பகட சூழகலயும் 
தயார்படுத்தும் ரநாக்கத்தில் ஏழு ொதங்களுக்கு இந்தியா, 
பாகிஸ்தான் முழுவதும் குைிப்பிட்ட அைிவுறுத்தல்களுடன் எரச்கெ 
அனுப்ப உள்ரளன். 

2) ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வு’, என்க யும், அதற்கா  தயார் 
நிகலயில் இருப்பவர்ககளயும் மதய்வகீ அன்பின் மநருப்பில் 
சுதந்திரொக எரியச் மெய்யரவண்டும், ரெலும் ‘(ஆ) மெய்தி’யில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அக த்து நிகலகளிலும் நம்கெ அகழத்துச் 
மெல்ல ரவண்டும். 

3) 1952, ொர்ச் 21 அன்று, அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ெிைப்பு 
அைிவுறுத்தல்ககள நிகைரவற்றுவது தவிர, எரச் 
பின்வருவ வற்கைக் ககடப்பிடிக்க ரவண்டும்: 

I. இந்த ஏழு ொதங்களில் மெலவுக்காக அவருக்கு ரூ 2,000 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

II. எந்த சூழ்நிகலயிலும் அவர் யாரிடெிருந்தும் பணத்கதப் 
மபைக் கூடாது. 

III. அவர் உணவு ெற்றும் பயணச் ெடீ்டுககள விரும்பி, 
ெகிழ்ச்ெியுடன் வழங்கி ால் ெட்டுரெ ஏற்றுக்மகாள்ள 
முடியும். 

IV. நாம் நெது வாழ்நாள் முழுவதும் மெய்து வருவகத ரபால், 
அவர் அரெியலிலிருந்து விலகி இருக்க ரவண்டும். 

V. அவர் காெச் மெயல்களிலிருந்து விலகி இருக்க ரவண்டும், 
அவ்வாறு அவர் இருக்கிைார் என்று நான் நம்புகிரைன். 

VI. அவர் புகழ்ச்ெியால் மபாய்யா  பாராட்டுககள 
ஏற்றுக்மகாள்ளரவா, ஏள ம் ெற்றும் வகெமொழிகளால் 
ெ ச்ரொர்வகடயரவா கூடாது. 

VII. எல்லா ெிரெங்ககளயும் கதரியொகவும் அன்பாகவும் 
எதிர்மகாண்டு, கடவுளின் மபயரால் பணிகய உண்கெயாகச் 
மெய்ய ரவண்டும். 

VIII. இந்தியா, பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளின் அரொங்க 
விதிமுகைககள அவர் கண்டிப்பாகக் ககடப்பிடிக்க 
ரவண்டும். 
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IX. இந்த ஏழு ொத கால பணியில், மபண்டு, முழு ெ துடன் 
எரச்சுக்கு உதவுொறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

X. மபண்டுவுக்கும் ரூ 2,000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
XI. ரெரல குைிப்பிட்டுள்ள அக த்து வழிமுகைகளும் 

மபண்டுவிற்கும் மபாருந்தும். 
இந்ை உத்ைரவுகறள எடுத்துறரத்ை  ிைகு, காறல 11:00  ைிக்கு 

 ன்ஸாரி  ற்றும் றகக்வகா ாத்ைின் குடும் த்றை ெந்ைிக்க ஆைி,  ா ாறவ 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பென்று, அங்கிருந்து அவர் 
ப ஹராஸாத் ைிரும் ினார். 1948 முைல்  ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் இரவில் 
ைங்கியைில்றல. ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பெல்லும் வ ாபைல்லாம்,  கலில் பென்று, 
 ாறலயில் ப ஹராஸாத் ைிரும்புவது வழக்கம். 

1952,  ார்ச் 22 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா, ப ண்டு, டாக்டர் நீலு 
மூவறரயும், பூனாவில் கவைஷ்கிந்த் வைாட்டத்ைிற்கு ஆைியின் காரில் எரச் 
அறழத்துச் பென்ைார். ைாைி வகரவாலா அங்கு விவொய அைிகாரியாக 
 ைிபுரிந்ைைால், வைாட்டத்ைில், ஒரு ப ரிய  ங்களாவில்  ா ா ைங்குவைற்கு 
அவரால் ஏற் ாடு பெய்ய முடிந்ைது. ைாைி அவரது  ைியில் வொர்வாக இருந்து, 
வவறலறய விட்டுவிடுவது என்று ைீர் ானித்ைிருந்தும்,  ா ா அவரிடம் 
வவறலறயத் பைாடரும் டி, விவனாை ான முறையில் பைரிவித்ைார்.  ிந்த்ரா 
ஹவுஸில் ‘ ிலூ  ா ா ஸட்டா’வுடன் ைாைி ைனது முடிறவப்  ற்ைி 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ா ா ைிடீபரன உள்வள நுறழந்து, 
உறரயாடலின் நடுவவ, ைாைியிடம் கூைினார், "கரணஷ்கிந்தின் 
சுற்றுப்புைச்சூழலும், தட்பமவப்பநிகலயும் ெிகவும் நன்ைாக உள்ளது. இது 
ெிகவும் இ ிகெயா  இடொகும், ரெலும் அங்குள்ள பால் மெழுகெயாகவும் 
ஆரராக்கியத்திற்கு ஊக்கெளிப்பதாகவும் உள்ளது. கரணஷ்கிந்த் எ க்கு 
ெிகவும் பிடித்த இடம், நீங்கள் அகத விட்டுவிடக்கூடாது." 

ைாைி  னைில் நிறனத்ைார்: "என்ன ஒரு துரைிர்ஷ்டம். எனக்கு வவறு 
வவறலயில் நல்ல ஊைியம் கிறடக்கு ானால், நான் ஏன் இங்கிருந்து 
பவளிவயைக்கூடாது? இந்ை குருநாைருடனான ெகவாெம் நல்லைல்ல, ஏபனன்ைால் 
அவருறடய கட்டறளகளால் ஒருவறரப்  ிறைக்கிைார்."  இத்ைறகய 
எண்ைங்கள்  னைில் அறல ாய்ந்ைாலும், ைாைி விவவகத்துடன்  ா ாவிடம் 
எதுவும் கூைவில்றல. 

அவறரப்  ார்த்து ெிரித்துக் பகாண்வட  ா ா, "கரணஷ்கிந்தில் 
இருந்துமகாண்டு, எ து ெகவாெத்தின் பலக ப் மபறுவதால், நீங்கள் 
எவ்வளவு மபரிய அதிர்ஷ்டொலி" என்று எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார். 
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டாக்டர் டான், எரச் இருவரின் வற்புறுத்ைலின் வ ரில்,  ா ா, பெயற்றக 
 ற்கறளப் ப ாருத்துவைற்காக பூனா வந்ைிருந்ைார், அைற்காக,  ப் ா பஜஸவாலா 
அவர்களின் குடும்   ல்  ருத்துவர் டாக்டர்  ரூச்ொறவத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
எரச், முைற்கட்ட  ரிவொைறனக்காக, டாக்டர்  ரூச்ொறவ, 16ஆம் வைைி, 
ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வந்ைிருந்ைார். இப்வ ாது பெயற்றகப்  ற்கள் 
ப ாருத்ைப் ட வவண்டும். டாக்டர்  ரூச்ொ 600 ரூயாய்க்கு  ிளாட்டினம் 
 ல்வறகறய வழங்க ஒப்புக்பகாண்டார்.  ஆனால் அைற்கு  ைிலாக, ைரம் 
குறைவான ப ாருளால் பெய்யப் ட்ட  ற்கறள அவர் வழங்கியவ ாது,  ப் ா 
ெீற்ை றடந்து  ல்  ருத்துவரிடம் முறையிட்டார், "இப் டி ஏ ாற்றுவது 
நல்லைல்ல,  ிளாட்டினத்ைிற்கு ரூ 600 வழங்க ெம் ைித்வைாம், ொைாரை 
 ற்களுக்கு அல்ல” என்று வாைாடினார். கறடெியாக, விறலறயக் குறைத்து 
 ிரச்ெிறனறய முடித்து, டாக்டருக்கு ரூ 450 வழங்கப் ட்டது. 

 ப் ா இறை  ா ாவிடம் பைரிவித்ைதும்  ா ா, "உட டியாகப் ரபாய் 
ெீதிப் பணத்கத அவருக்குக் மகாடுத்து வாருங்கள்" என்று கூைினார். 

"என்ன பொல்கிைரீ்கள்   ா ா?"  ப் ா பஜஸவாலா நம் முடியா ல் 
வகட்டார்.  "அவருறடய ைந்ைிர பெயலுக்கு ஏன் பவகு ைி அளிக்க வவண்டும்?" 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "அவர் மெய்த வஞ்ெகத்கத நிக வு 
படுத்துவதற்காக, அவருக்கு ரூ 150 வழங்கரவண்டும். அது அவர் மெய்தகத 
நிக வுபடுத்தும். எ து வழிகள் உலக வழிகளிலிருந்து முற்ைிலும் 
ொைா கவ." 

 ா ா பூனாவில் இருந்ைவ ாது, ஒரு ெிறுநீர் கழிப் றைக்கு அருகில் 
ைங்கியிருந்ை ‘ரஜாஷி புவா’ என்று அறழக்கப் ட்ட ஒரு  ரு னான  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். லக்ஷ் ிகாந்த் ைாவட  ின்னர் இந்ை  ஸ்றைப்  ார்க்கச் 
பென்ைவ ாது, அவரிடம்  ா ா அப ரிக்கா பெல்லவிருப் ைாகக் குைிப் ிட்டார். 
 ஸ்த் உடவன ஆத்ைிர றடந்து  ராட்டி ப ாழியில், "அவர் ஏன் வ ாகிைார்? 
இங்வக இருந்து அவரால் ைனது வவறலறயச் பெய்ய முடியாைா? அவர் கால் 
உறடந்துவிடும்!" என்ைார். 

 ா ா,  ார்ச் 24 அன்று, ப ஹர்ஜியின் காரில் மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்று, ஆஷியானாவில் ைங்கியவ ாது, டாக்டர் வஜாக்வலக்கர்,  ா ாவின் மூல 
வநாயின் ைற்வ ாறைய நிறலறயப்  ரிவொைித்ைார்; அடுத்ை நாள்  ா ா 
ப ஹராஸாத் ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ா  லவனீ ாக உைர்ந்ைைால், அவர்களின் 
வ ற்கத்ைிய  யைம் ஏப்ரல் 18ஆம் நாள் வறர ஒன் து நாட்களுக்கு 
ஒத்ைிறவக்கப் ட்டது. 

 ா ாவின் மூல வநாய் குை ான  ின்னர், 29ஆம் நாள்,  ீண்டும் ப ண் 
 ண்டலியுடன் ‘ரஹப்பி ரவலி’க்குச் பென்று,  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு ைிரும் ி 
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வந்ைார். 1923ஆம் ஆண்டு முைல்,  ா ா இந்ை இடத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைைன் 
விறளவாக அவரது வருறகயில் இது ஒரு ெிைப்பு முக்கியத்துவத்றைப் ப ற்ைது. 

மும்ற யிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா நாக்பூரில் வாழ்ந்ை ஜால் 
வகரவாலாறவ  உடனடியாக ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து அவெரத் 
பைாறலத்ைந்ைி ஒன்றை அனுப் ினார். அந்ை வநரத்ைில் அவருக்கு ெில 
முக்கிய ான அரொங்க  ைிகள் இருந்தும்,  ா ாவின் பெய்ைி வந்ைதும், ஜால் 
உடனடியாகப் புைப் ட்டு, 1952,  ார்ச் 30 அன்று ப ஹராஸாத்ைிற்கு வந்து ெில 
 ைி வநரம் ைங்கினார்.  ா ா அவரிடம், "எ க்கு ரூ 400 ரவண்டும். அகதத் தர 
முடியுொ?" எனக் வகட்டார். 

ெிைிதும் ையங்கா ல், ஜால்,  ா ாவிடம்  ைத்றைக் பகாடுத்து  னைில் 
நிறனத்ைார்: " ா ா ஏன் இந்ைச் ெிைிய விஷயத்ைிற்காக என்றன இத்ைறன தூரம் 
அறழத்ைார்? அவர் அறை எனக்குத் பைரியப் டுத்ைியிருந்ைால், நான் 
நாக்பூரிலிருந்து அஞ்ெல் மூல ாக அந்ைத் பைாறகறய அனுப் ியிருப்வ ன்." 
அைன்  ின்னைியில் உள்ள உண்ற யான காரைம் ஜாலுக்குத் பைரியவில்றல. 
அவர்  ா ாறவக் காண் து இதுவவ கறடெி முறை என் து  ின்பு பைரிய வந்ைது. 

 ார்ச் 31ஆம் வைைி,  ா ா ைனது பநருங்கிய அன் ர்கறள ெந்ைிக்க 
அஹ துநகர் வந்ைார்.  ா ா, நீலு,  ாைிரி ஆகிவயாறர ஆைி முைலில், 
ஸவராஷின் இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, அங்கு  ா ா, ஸவராஷ், விலூ, 
ஆைி ஜூனியர், ஃ ிரீனி ஆகிவயாறர ெந்ைித்ைார். அடுத்து அவர் குஷ்ரு 
குவார்ட்டர்ஸுக்கு விஜயம் பெய்து, அறனத்து ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது 
குடும் த்ைினருக்கும், ருஸ்ைம் காக்கா, ைத்து ப ஹந்ைர்வக ஆகிவயாரின் 
குடும் த்ைினருக்கும் ைரிெனம் வழங்கினார். குல் ாய்,  ிவராஜா, ப ஹரு, ஸவக் 
ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் ைனிப் ட்ட கவனத்றைப் ப ற்ைனர்.  ா ா பைாடர்ந்து 
விலூவின் ெவகாைரர் வகக்கி  ற்றும் அக் ர்  ிரஸ் இல்லங்களுக்குச் பென்று, 
 ைியம் 11:30  ைிக்கு ப ஹராஸாத் ைிரும் ி வந்ைார். 

ஆைியின்  ரு கன்களான ஃ ாலூ, ப ஹராம், ப ஹ்லு ஆகிவயார் 
அன்றைய ைினம் ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவப்  ார்த்ைவ ாது,  ா ா 
ப ஹ்லுவிடம், "என் ெீது உங்களுக்கு ெிைிதளரவனும் அன்பிருந்தால், 
உங்கள் நிகலகெ ெிைப்பாகும்" என்று கூைினார். 

ஏப்ரல் 6, ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று  ா ா, ப ண் ைிகளுடன் 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து மும்ற க்கு ப ஹர்ஜி  ற்றும் நரி னின் கார்களில் 
புைப் ட்டனர். குஸ்ைாஜி, டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு ஆகிவயார் வ ருந்ைிலும், 
இரயிலிலும், அவர்களின் ெில ொ ான்களுடன்,  ின்பைாடர்ந்ைனர். இந்ைியா, 
 ாகிஸ்ைான் சுற்றுப் யைத்ைில் எரச்சுடன் இறைய, அவை நாளில் ப ண்டு, 
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பூனாவிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். வ ற்கத்ைிய  யைத்ைில் எரச் ைன்னுடன் 
பெல்வறை  ா ா விரும் ினார், அவர் புது வாழ்வின் இடர் ாடுகளால் உடல் 
ரீைியாக ( ன ரீைியாகவும்) வொர்வாக இருப் ைாகக் கூைி,  யைத்ைிலிருந்து 
விடுவிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்; எனவவ அைற்கு  ைிலாக,  ா ா அவரது 
‘ றழய வாழ்க்றக’, ‘புது வாழ்வு’  ற்றும் ‘ வனாநாஷ்’ கட்டத்ைின் மூலம்  ா ா 
எறைக் குைிக்கிைார் என் றை விளக்கி, ‘அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வு’க்கு 
 க்கறள ஆயத்ைப் டுத்துவைற்காக, இந்ைியா,  ாகிஸ்ைான் நாடுகளுக்கு, 
‘பொற்ப ாழிவு’ சுற்றுப் யைத்றை வ ற்பகாள்ளும் எண்ைத்ைில் ப ண்டுறவயும் 
உடன் அனுப் ினார்.  ா ா இப்வ ாது அவரது ‘ெிக்கலான சுைந்ைிர வாழ்றவ’ 
நடத்ைிக் பகாண்டிருந்ைார், அது 1952ஆம் ஆண்டு ஜூறல 10 வறர நீடித்ைது. 

மும்ற யில்,  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் ஆஷியானாவில் மூன்று 
நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர், பைாடர்ந்து மும்ற  புைநகர்ப்  குைியான ‘ ாந்த்ரா’வில் 
அற ந்ை ‘நார் ன்ஸ்  ங்களா’ என்று அறழக்கப் டும் வவபைாரு வடீ்டின் முைல் 
ைளத்ைில் ைங்கினர். நரி னும் ப ஹர்ஜியும் அங்குத் ைங்குவைற்கான 
ஏற் ாட்டிறனச் பெய்ைிருந்ைனர்.  ாந்த்ராவில்  ா ாவுடன் ப ஹரா,  ைி, 
வகாபஹர், ப ஹரு, அர்னவாஸ் ஆகிவயாரும், ராவனா, கிட்டி இருவரும் 
ஆஷியானாவிலும் ைங்கினர். ஆஷியானாவில் ெத்ைம்  ிகவும் 
அைிக ாக  இருப் ைாக,  ா ா கூைியைால்,  ிக்க ெிர த்துடன், அவெர ாக,  ாடி 
வடீு ஒன்றைக் கண்டு ிடித்து அங்குச் பென்ைனர்.  வடீு  ிகவும் ெிைியது, அைன் 
பொந்ைக்காரரான ஒரு கிைிஸ்ைவ ப ண் ைி கீவழ வாழ்ந்து வந்ைார். 

 ாந்த்ரா  ங்களாவில் ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ‘அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர 
வாழ்றவ’ப்  ற்ைி விளக்கினார்: 

உண்கெயா  இகை வாழ்கவ வாழும் ஒருவர் அளவிலா ஆ ந்தக் 
கடல். பூஜ்யத்திலும் பூஜ்யொ  ொகய துன்பத்தின் கடல். இது 
அக வருக்கும் மபரும் ரவதக கய விகளவிப்பரதாடு, மதால்கல 
மகாடுத்துத் துன்பத்தில் ஆழ்த்துகிைது. ‘அ ல் பைக்கும்’ வாழ்வில், கடவுளின் 
அருளால், இந்தப் பூஜ்ஜியொ  வாழ்க்கக, மநருப்பால் எரிக்கப்பட 
ரவண்டும்! ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வு’ என்பது புரிந்து மகாள்ள 
ரவண்டிய ஒன்ைல்ல; ரநரில் கண்டு அனுபவிக்க ரவண்டிய ஒன்று. 

அன்ைிரவு  ா ா அற ைியற்ைவராகத் பைன் ட்டார். ப ஹரு, வகாபஹர், 
அர்னவாஸ் ஆகிவயார்  கிர்ந்துபகாண்ட அறையில் வந்து, அவர்கறள 
வராந்ைாவில் ஓய்பவடுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இரவுக் கண்காைிப் ாளராக 
இருந்ை எரச்,  ா ாவின்  டுக்றகறய எடுத்துவந்து அந்ை அறையில் றவத்ைார். 
 ா ா உள்வள பென்ைாலும், ெிைிது வநரத்ைில் வராந்ைாவில் பவளிவய வந்து 
மூவறரயும் அவர்களின் அறைக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு கூைினார். ஆனால் 
 ா ா, வ லும்  அற ைியற்ை நிறலயில், முன்னும்  ின்னு ாக நடந்து,  ின்னர் 
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அவரது அறைக்குச் பென்ைார்.  ா ா இரவு முழு வநரமும் அவரது இடத்றை 
 ாற்ைிக் பகாண்வட, அற ைியின்ைி காைப் ட்டைன் காரைம், கீவழ வாழ்ந்து 
வந்ை கிைிஸ்ைவப் ப ண் ைி ெிர த்ைில் இருந்ைைாகவும்,  ா ா அவருக்காகப் 
 ைிபுரிந்ைார் என்றும்  ின்னர் யூகிக்கப் ட்டது. 

 றுநாள் காறல, ‘புனிை பவள்ளி’, 1952, ஏப்ரல் 11 அன்று,  ா ா  ிகவும் 
கறளப் ாக, உடல்நலம் குன்ைி காைப் ட்டார். அஹ துநகர், ப ஹரா ாத், 
ப ஹராஸாத் ஆகிய இடங்களில் வாழும் அன் ர்களுக்கு,  ின்வரும் 
பெய்ைிறய, பைாறலவ ெி மூலம் பைரிவிக்கு ாறு அவர் எரச்ெிற்கு 
அைிவுறுத்ைினார்: 

உடல்நிகல ெரீா பாடில்கல. தங்குெிடம் ெற்றும் அதன் சுற்றுப்புை 
பகுதிகளில் மபரும் பரபரப்பு நிலவுகிைது. இரவு ரநரங்களிலும் ரபாக்குவரத்து 
மநரிெல் துன்புறுத்துவதாக உள்ளது. ரெற்கத்திய நாடுகளுக்குச் மெல்வது 
இன்ைியகெயாதது எ ினும், அங்குச் மெல்வது நிச்ெயெற்ைதாகத் 
ரதான்றுகிைது. இகத அக வருக்கும் மதரிவிக்கவும். 

அந்ை வடீு  ர ரப் ான ொறலக்கு அருகில் அற ந்ைிருந்ைைால்,  ா ா 
அங்குத் ைங்க விரும் வில்றல, வ லும் அவர் ப ண் ைிகளுடன் 
ஆஷியானாவிற்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார்.  ா ா வந்ைதும், நரி ன், ப ஹர்ஜி 
இருவறரயும் கடிந்து பகாண்டார், "உங்களுக்கு என்க ப் பற்ைி எந்த 
அக்ககையும் இல்கல! நீங்கள் என்க ப் பற்ைி கவகலப்படவுெில்கல. நான் 
ஒரு அகெதியா  இடத்கத விரும்பிர ன், நீங்கள் என் விருப்பத்கதக் 
கண்டுமகாள்ளாெல் கவ க்குகைவாக இருந்தீர்கள். ரநற்று இரவு நான் 
ெிலுகவயில் அகையப்பட்ரடன்!" 

எனவவ ப ஹர்ஜி, நரி ன், ஸவராஷ் ஆகிவயார் உடனடியாக வவறு 
இடத்றைத் வைடத் பைாடங்கினர். நரி னும், ப ஹர்ஜியும் ‘ ார்வவ’ 
கடற்கறரயில் 35 ற ல் பைாறலவில் புைிைாகக் கட்டப் ட்ட மூன்று 
அறைகறளக் பகாண்ட ஒரு குடிறெ வடீ்றடக் கண்டுபகாண்டனர். அன்று 
 ாறல  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் அங்குச் பென்ைார்.   ா ாவிற்கு அந்ை இடம் 
 ிகவும்  ிடித்ைிருந்ைது. அது அற ைியாகவும், அவரும் ப ண் ைிகளும் 
காறலயிலும்  ாறலயிலும் கடற்கறரயில் நீண்ட நறடப் யிற்ெி 
வ ற்பகாள்ளவும் வெைியாக அற ந்ைது. உள்ளூர்வாெி  ீனவர்கள்,  ீன் ிடி 
 டகுகளில் பெல்வறைப்  ார்த்துக் பகாண்டு, அழகிய சுற்றுப்புை சூழலில்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். 

 ா ாவின் உைவு மும்ற யிலிருந்து அர்னவாஸின் ைம் ி 
வஹா ாவால் பகாண்டுவரப் ட்டது. ஒரு நாள்  ா ா, வஹா ாவிடம் குைிப் ாகக் 
கூைினார், “இங்கிலாந்துக்குச் மெல்லுங்கள், எகதப் பற்ைியும் கவகலப்பட 
ரவண்டாம். நான் உங்களுடன் இருக்கிரைன், உங்களுக்காக அக த்கதயும் 



15 
 

மெய்ரவன்.  இங்கிலாந்தில் வாக ங்கள் பழுதுபார்க்கும் பயிற்ெிகயக் 
கற்றுக்மகாள்ளுங்கள்." 

ஆனால் வஹா ா இங்கிலாந்து பெல்லுவைற்கான ஒரு ெிைப்புக் 
காரைமும் இருந்ைது.  வஹா ாவின் முழங்கால் மூட்டில் ெில  ாைிப்புகள் 
ஏற் ட்டைால், அறுறவ ெிகிச்றெ பெய்ய வவண்டியிருந்ைது, ஆனால் அவர் அந்ை 
வலிறயப்  ற்ைி  ா ாவிடம் கூைியைில்றல,  ா ா, அவரிடம் வகட்கவு ில்றல. 
வ லும், எல்லாம் அைிந்ைவரிடம்  றைந்ைிருப் துைான் என்ன? இைனால்ைான் 
கவறலப் ட வவண்டாம் என்று  ா ா உறுைியளித்ைார்,  ின்னர் வஹா ாவின் 
அறுறவ ெிகிச்றெ இயற்றகயான வழியில் நடந்ைது. 

1952, ஏப்ரல் 15ஆம் நாள், டி.எம். ஷிண்வட, வகஷவ் வி. வநவன 
குடும் த்ைினர் உட் ட அவரது  றழய மும்ற  அன் ர்கள் சு ார் 200 வ ருக்கு 
 ா ா ைரிெனம் வழங்கினார்.  ஷிண்வட, காவடக்கர் மூல ாகவும், வநவன அவரது 
ற த்துனர் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை ருஸ்ைம் காக்கா ஹைிைாரு மூல ாகவும் 
 ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ைனர். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், டாலி இன்ஜி ியர் (20 வயது),  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார், ஆனால் அவரது வருங்கால கைவர் ஜால் ஃபிரராஸ் 
தஸ்தூர் (22 வயது),  ா ாறவக் கடவுள் என நம் ாைைால் அவர் வரவில்றல. 
டாலி ெிறுவயைிலிருந்வை  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்ைார், ஏபனனில், 
அவருறடய ைாயார் ஸூனா இன்ஜினியர் (அர்னவாஸின் ைாயாரின் ெவகாைரி) 
அடிக்கடி  ா ாறவ ெந்ைிக்கச் பெல்வதுண்டு. அன்று, வடீு ைிரும் ிய டாலி, ஜால் 
கண்ைரீுடன் இருப் றைக் கண்டு, காரைத்றை வினவியவ ாது, அவர், 
"என்னிடம் எதுவும் வகட்காவை.  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்குச் பெல்லா ல், என் 
வாழ்வின்  ிகப் ப ரிய ைவறை இறழத்துவிட்வடன். நான் ஒரு முட்டாள்! நான் 
இப்வ ாது அவறர அவைார புருஷராக ஏற்றுக்பகாள்கிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

மும்ற யில் வளர்ந்துவந்ை ஜால் ைஸ்தூர், ஆச்ொர ான 
பஸாராஸ்ட்ரிய  ாைிரியார் வகுப்ற ச் ொர்ந்ைவர். டாலி ைரிெனத்ைில் கலந்து 
பகாள்ளச் பென்ை  ின்பு,  ா ா  ீது நம் ிக்றக இல்லாவிடிலும், ஜால் எங்கு 
வநாக்கினாலும்  ா ாறவப்  ார்க்கத் பைாடங்கினார்! டாலி புைப் ட்டுச் பென்ை 
உடவனவய இந்ைக் காட்ெி பைாடங்கியது. ஜால், இறைத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில் 
வடீ்றட விட்டு பவளிவயைியவ ாதும் அவர்  ா ாறவவய  ார்க்க முடிந்ைது! 
நிராைரவாக உைர்ந்ை அவர், வடீு ைிரும் ியதும், அந்ைக்  காட்ெியிலிருந்து எப் டித் 
ைப் ிப் து என்று வயாெித்ைவ ாது, அவர் கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது. 
அந்ைக் கண்ைரீ் அறனத்து ெந்வைகங்கறளயும் துறடத்து, அன்று முைல் ப ஹர் 
 ா ாவின்  ாைங்கறளப்  ற்ைிக்பகாள்ள வழிவகுத்ைது. 
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ைா ை ாக வந்ை ஒருவருக்கு இரண்டு நி ிடம் ைரிெனம்  ற்றும் 
 ிரொைம் வழங்கப் ட்டது.  அவரது ப யர் ரஹாஷங் ஃமபரராஸ் பரூச்ொ (25 
வயது), இறுைியாண்டு  ருத்துவ  ாைவர். 1949ஆம் ஆண்டு ஸக்வகாரியில் 
உ ாஸனி  ஹாராஜின் ஆெிர த்ைிற்குச் பென்ைிருந்ைவ ாது, வஹாஷங் 
முைன்முைலில் ப ஹர்  ா ா என்ை ப யறரக் வகள்விப் ட்டார். ப ஹர்  ா ா 
ைனது ஆெிர ங்கறள மூடிவிட்டு, ஒரு ெிலருடன் பவளிவயைி, இந்ைியா 
முழுவதும் எப் டி அறலயப் வ ாகிைார் என்று இரண்டு வ ர் விவாைித்ைறை 
அங்வக அவர் வகட்க வநர்ந்ைது. 1952ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்ை இந்ை ைரிெனம், 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க வஹாஷங்கிற்குக் கிறடத்ை முைல் வாய்ப்பு. 

ஆஷியானாவில் ைரிெனம் ஓர் அற்புை ான ெந்ைர்ப்  ாக அற ந்ைது, 
1949ஆம் வருடம் புது  வாழ்வு பைாடங்கியைிலிருந்து முைன்முறையாக 
குருநாைரின்  றழய  ற்றும் பநருங்கிய அன் ர்களுக்கு அவரது 
ெகவாெத்ைிற்கான வாய்ப்ற  வழங்கியது. வகாபஹரின் ெவகாைரி வகட்டி புது 
வாழ்வு பைாடக்கத்ைிலிருந்வை நரி ன் - அர்னவாஸின் குடியிருப் ில் வாழ்ந்து 
வந்ைார். ஸூனா ாெி, வகார்பஷத் இருவரும் இப்வ ாது ‘ைஃப்டி’ வ ன்ஷனில் 
ைங்கியிருந்ைனர், அங்கு  ா ா 1923ஆம் ஆண்டில் ைங்கியிருந்ைார். இந்ைப் 
ப ண் ைிகறளயும் பைாடர்ந்து அங்வக வாழ  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா, ற தூலுடன் மும்ற யில் ைீனா 
ைலாட்டியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். ைீனாவுக்கு இரண்டு  கள்கள்  ற்றும் 
ஒரு  கன் -  கள்களில் ஒருவர் ‘பஜரூ’  ட்டுவ  அப்வ ாது வடீ்டில் இருந்ைார். 
 ா ா அவரிடம், "நான் இங்கு ஒரு ெஸ்கத அகழத்துவர விரும்புகிரைன். 
நீங்கள் ஓர் அகைகயத் தயார் மெய்ய முடியுொ?" என்று வகட்டு,  ா ா 
அறைக்குத் ைனி நுறழவாயிலும், குளியலறையும் இருக்க வவண்டும் என்ை 
நி ந்ைறனறய முன்றவத்ைார். ைலாட்டியின் இல்லத்ைில் அந்ை வெைிகளுடன் ஓர் 
அறை  ட்டுவ  இருந்ைது; முழு குடும் மும் ஒன்ைாக  ா ாவிடம் 
 ிரார்த்ைறனறய ப ாழியும் வறகயில் அற ந்ை ைனி இடத்றை உள்ளடக்கிய 
அறை. 

பஜரூ அறைறய நன்ைாக சுத்ைம் பெய்ை வவறளயில்,  ா ா இல்லத்ைின் 
எல்லா இடங்களுக்கும் பென்று, அறைக்கு  ாற்ை வவண்டிய ைள ாடங்கறளத் 
வைர்ந்பைடுத்ைார்.  பஜரூவின்  டுக்றகறயத் ைவிர, இைர அறனத்றையும் 
நகர்த்ைினார்,  டுக்றக  ிகவும்  ார ாக இருந்ைைால் அவரால் நகர்த்ை 
முடியவில்றல.  ிை குடும்  உறுப் ினர்கள் அவருக்கு உைவி பெய்யும் வறர 
காத்ைிருக்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். "கபதூல் ஓரிரு நாட்களில் ெஸ்கத 
அகழத்து வருவார்," என்று கூைி, "படுக்கக ஒன்று குகைவாக இருப்பகத 
நீங்கள் எப்படிச் ெொளிப்பீர்கள்?" என வினவினார். 
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பஜரூ, "நானும் என் ெவகாைரியும்  டுக்றகறயப்  கிர்ந்து பகாள்வவாம்" 
என்ைார். ஆனால் ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, ற தூல் வந்து,  ஸ்துடன்  ா ாவின் 
 ைி முடிந்துவிட்டைாகவும்,  ஸ்த் எவரும் இப்வ ாது வரப்வ ாவைில்றல 
என்றும் பஜரூவிடம் பைரிவித்ைார். 
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ப ஹர்  ா ா -   ர்டில்  சீ், 

பைற்கு கவராலினா - வ  1952 

 



19 
 

ெர்டில் பீச், மதற்கு கரராலி ா 
(Myrtle Beach, South Carolina) 

1944ஆம் ஆண்டு மெஹர் பாபாவின் அைிவுறுத்தல்களின்படி, 
ரநாரி ா ொட்ெமபல்லி, எலிஸமபத் ரபட்டர்ென் இருவரும் மதற்கு 
கரராலி ாவின் ெர்டில் பீச் பகுதியில், ஆன்ெீக கெயம்  ஒன்கை நிறுவி ர். 
இந்ை ற யம் ப ஹர்  ா ாவின் அன் ின் பெய்ைிறய உலபகங்கும் 
 ரவச்பெய்யும் ெிைப் ிட ாகவும், ைகவல்களின் ஆைாரக் களஞ்ெிய ாகவும் 
அற ந்ைது.  ல அப ரிக்க அன் ர்கள் வநாரினா, எலிஸப த் இருவருக்கும் 
உைவியாக இருந்ைனர்; அவர்களில் முக்கிய ானவர்கள் டார்வின் ஷா, ஃபிராங்க் 
ஈட்டன்  ற்றும் ஜான் பாஸ். 1948இல் வநாரினாவும் எலிஸப த்தும் 
இந்ைியாவில் இருந்ைவ ாது, டார்வின் அவரது குடும் த்துடன் ஒரு வருடம் 
ற யத்றை கவனித்துக்பகாள்வைற்காக  ர்டில்  சீ்ெிற்குக் குடிப யர்ந்ைார். 

வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் அப ரிக்காவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, 
 ா ாவின் வருறகறய எைிர்வநாக்கி ஆவலுடன் காத்ைிருக்கத் பைாடங்கினர். 
 ா ாவுக்காக ஓர் இல்லம், கிட்டத்ைட்ட முழுவது ாக, ‘ட்ரூென் மூர்’ என்ை 
உள்ளூர் ஒப் ந்ைக்காரரால், ப ண் ைிகளுக்கான விருந்ைினர்  ாளிறக  ற்றும் 
அவரது அன் ர்களுக்கான  ல அறைகள் கட்டப் ட்டன. ொறலகள் 
உருவாக்கப் ட்டு,  ா ா ைரிெனம் வழங்குவைற்பகன ஒரு ப ரிய  ண்றை 
கட்டிடமும் அந்ை நிலத்ைில்  ாற்ைியற க்கப் ட்டது. 

முைலில் ‘மெஹர் மென்டர் ஆன் தி ரலக்ஸ்’ (MEHER CENTRE ON THE 
LAKES) என்று ப யரிடப் ட்ட ற யம், வனச்சூழலில் இரண்டு நன்னரீ் ஏரிகறள 
உள்ளடக்கியது. இந்ை இடம் இயற்றக  ற்றும் ஆன் ீக சூழலில் ஓய்பவடுக்க 
உகந்ைைாக அற ந்ைது. வைறவயான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ை 
 ின்னர், எலிஸப த்தும் வநாரினாவும்  ா ாவுக்கு அறழப்பு விடுத்ைனர்; 
 லமுறை  ஒத்ைிறவக்கப் ட்ட இந்ைப்  யைம், இறுைியில் 1952 ஏப்ரல்  ாைத்ைில் 
இந்ைியாவிலிருந்து புைப் டுவார் என உறுைி பெய்யப் ட்டது. ஒரு கட்டத்ைில், 
 ார்ச் 31ஆம் நாளுக்கு  ைிலாக, ஏப்ரல் 10 அவர் புைப் டுவைற்கு ஏற்ைைா 
என் றைத் பைாறலத்ைந்ைி மூலம் பைரியப் டுத்து ாறு டானுக்கு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்.  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிலிருந்து வந்ை  ைில் அஞ்ெலில் அவர்கள் 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைனர்: " ா ா வகட்கிைார் ஏப்ரல் 10ஆம் வைைி எங்களுக்கு 
ஏற்ைைா என்று! — எதுவாக இருந்ைாலும், அவர் வரும் வறர எல்லாவ  
எங்களுக்கு ஏற்ைது.” 

 ா ாவின் அப ரிக்க  யைத்றை  ீண்டும் ஒருமுறை ைள்ளிறவத்ை 
 ிைகு, டான் இவ்வாறு ைகவல் பைரிவித்ைார்: "பாபா, என்க  ெீண்டும் ெீண்டும் 
மொல்லத் தூண்டுகிைார், ரெற்குலக ெக்களின் விருப்பத்தி ால் ெட்டுெின்ைி, 
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கடவுளால் விதிக்கப்பட்ட காரணத்தாலும், அவர் வரரவண்டும் என்பது 
நிச்ெயொ து."  ல ஆண்டுகளாக  ா ா ‘அமெரிக்காவில் அவரது இரத்தம் 
ெிந்தப்படும்’ என்று குைிப் ிட்டிருந்ைார், வ லும் இறைத்ைான் அவர் இப்வ ாதும் 
குைிப் ிடுகிைார், இருந்தும் அந்ை வநரத்ைில் அவர் கூைியைன் அர்த்ைத்றை 
யாராலும் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல. 

டாக்டர் டான்கினின் ைாயார் உடல்நலம் குன்ைி இருந்ைைால்,  ா ா, 
அவறர  ார்ச்  ாை இறுைியில் இங்கிலாந்துக்கு அனுப் ி றவத்ைார். அவர் 
உயிறரத் துைந்ைவ ாது,  ா ா, டானுக்கு அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைியில், 
அவருறடய ைாயாறர  ா ா வநெித்ைைாகக் குைிப் ிட்டிருந்ைார். வநாரினா  ற்றும் 
எலிஸப த்ைிற்கான ெிைப்பு அைிவுறரகளுடன்,  ா ாவின் வருறகக்குத் ையாராகி 
உைவுவைற்காக ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் அப ரிக்கா பெல்லு ாறு டானுக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

1952, ஏப்ரல் 18 பவள்ளியன்று இரவு 11:00  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, 
ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், ராவனா, கிட்டி ஆகிவயாருடன் மும்ற  
‘ஸாந்ைா குரூஸ்’ வி ான நிறலயத்ைிலிருந்து ‘டிரான்ஸ் ரவார்ல்ட் 
ஏர்கலன்ஸ் (TWA) விொ ம் 905’ மூல ாக  யைத்றைத் பைாடங்கினார். 
1937இல்,  ைிறனந்து நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ‘ரகன்ஸ்’ நகருக்குச் 
பென்ைைிலிருந்து அவர் வ ற்கு வநாக்கிப்  யைம் பெய்யவில்றல. டாக்டர் 
வைஷ்முக், அவரது குடும் த்ைினர், காவடக்கர், அவரது  றனவி  ற்றும்  ிை 
பநருங்கிய அன் ர்கள்,  ா ாவுடன் ப ண்  ண்டலிக்கு வி ான நிறலயத்ைில் 
 ிரியாவிறட அளித்ைனர். ஏைக்குறைய 100 அன் ர்கள்  ா ாவிற்கு  லர் ாறல 
அைிவித்ைனர்.  இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர், ஆைி ெீனியர், ஸவராஷ், 
ப ஹர்ஜி, குஸ்ைாஜி, டாக்டர் நீலு ஆகிவயார் ‘டிரான்ஸ் வவார்ல்ட் ஏர்றலன்ஸ் 
(TWA)’ வழியாக நியூயார்க்கிற்குப்  யைம் பெய்ைனர். 

வி ானத்ைில், வகாபஹர், ராவனா இருவரும்  ா ா  ற்றும் ப ஹராறவ 
எைிர்வநாக்கி அற ந்ை இருக்றககளில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர்.  ா ா ராவனாவின் 
இருக்றகயின்  ீது கால்கறள நீட்டி, அவறர, குறுகிய இடத்ைில் ஒடுங்கிய 
நிறலயில் அ ரச் பெய்ைார். வி ான  ைிப்ப ண் விண்ைப் ம் ஒன்றை 
ராவனாவிடம் பூர்த்ைி பெய்யக் பகாடுத்ைதும், அவர் எழுை முறனந்ைவ ாது உடல் 
ெற்று அறெந்ைது.  ா ா உடவன, "நீங்கள் ஏன் நகர்ந்தீர்கள்?" என்று குைிப் ாக, 
 ைிப்ப ண்ைின் முன்னிறலயில் வகட்டதும், ராவனா பவட்கத்ைில் 
ைறலகுனிந்ைார்; ஆனால்  ா ாவின் வநாக்கமும் இதுைான்! 

வி ானத்ைில் இரண்டு குழந்றைகள்  ா ாறவப்  ார்த்ை வநரத்ைிலிருந்து 
அவர் அருகில் அடிக்கடி வந்து பென்ைனர். அவருறடய அன் ான வருடலால் 
ஈர்க்கப் ட்ட குழந்றைகள்  ா ாவுக்குத் பைாந்ைரவாக இருந்ைறை நிறனத்து 
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ைாயார்  ன்னிப்புக் வகாரினார்.      
 1952, ஏப்ரல் 20 காறலயில், ப ஹர்  ா ா  ற்றும் குழுவினர் 
நியூயார்க்கின் ஐடில்கவல்ட் (JFK) வி ான நிறலயத்ைில் ைறரயிைங்கிய 
வவறளயில், அங்கு எலிஸப த்,  ார்கபரட், டிலியா, ருவாவனா, டாக்டர் டான் 
ஆகிவயார் அவர்கறள ெந்ைித்ைனர். அவர்கள் ‘மபன்’ ரயில்நிறலயத்ைிற்கு எைிவர 
அற ந்ை ‘வஹாட்டல் ஸ்டாலரில்’ அன்றைய ைினம் ைங்கினர். அன்று 
ஞாயிற்றுக்கிழற , ப ரும் ாலான உைவகங்கள் மூடப் ட்டிருந்ைைால், ‘ட ிள்யூ. 
49’ வைீியில் இந்ைிய உைவக ான ‘ெிவலான் இந்ைியா விடுைி’க்குச் பெல்வைில் 
ைிருப்ைி அறடய வவண்டியைாயிற்று. டாக்டர் வகாபஹர் உடல் நலக் குறைவாக 
உைர்ந்ைைால்  ா ா, ெிைிைளவு எறைவயனும் உண்ணு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். 

இந்ை வநரத்ைில் நியூயார்க் நகறரச் ொர்ந்ை ஜான் பாஸ்  ா ாறவ ஐந்து 
நி ிடங்கள் ெந்ைித்ைார்.  ின்னர் அவர் இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

 ா ாவின் முன்னிறலயில் இவ்வளவு ெிைப்பு ிக்க பைய்வகீத்றை 
உைர்ந்ை எனக்கு, அறை எப் டி விவரிப் து என்று பைரியவில்றல. இது, இைற்கு 
முன்னரும்  ின்னரும் நான் உைராை ஒன்று:  ா ாவின் அைீை ெக்ைி  ற்றும் 
ஆற்ைலின் உைர்வு. அவை வநரத்ைில் ஒரு குைிப் ிடத்ைக்க அற ைி என்னில் 
ஊடுருவியைால், நான் அந்ை வநரத்ைில் அறைக்கு பவளிவய இருந்ை 
எலிஸப த்ைிடம், ‘ஆனால், எலிஸப த்,  ா ா  ிகவும் உன்னை ானவர், 
அற்புை ானவர்!’ என்று கூைியைற்கு எலிஸப த், ‘ஆ ாம்,  ா ா, அவர் என்னவாக 
இருக்கிைாவரா அவவரைான்’ என்று  ைிலளித்ைார். 

எலிஸப த்,  ார்கபரட், டிலியா, ருவாவனா ஆகிவயாருடன்  ா ாவும் 
ப ண் ைிகளும் நியூயார்க் ‘ப ன்’ ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து பைற்கு 
கவராலினாவின் ஃபுரளாரன்ஸ் நகருக்கு நள்ளிரவில் ரயிலில் புைப் ட்டனர்; 
டாக்டர் டானும் அவர்களுடன் இறைந்ைார்.  ா ாறவ எவரும்  ார்க்கக்கூடாது 
என் ைால், ஃபிலிஸ் ஃபிரமடரிக், அடீல் ரவால்கின் இருவரும் ைவிர்க்க 
முடியாை ஆர்வத்ைால், ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்று, மூன்ைாம்  ாடி 
 ால்கனியில் ெில ப ரிய தூண்களுக்குப்  ின்னால்  றைந்து நின்று, அவறரப் 
 ார்க்க முயன்ைனர். அவர்கள் பவகு பைாறலவில் இருந்ைாலும்,  ா ா 
ெிரித்துக்பகாண்வட ஃ ிலிஸ், அடீல் இருவறரயும் வநாக்கி றகறய அறெத்ைார், 
அவருறடய எழுத்துப் லறகயில் அவர்களின் புைிய புறனப்ப யரான 
‘ஃபிலாடில்’ என்று உச்ெரித்ைார். 

1952, ஏப்ரல் 21 அன்று காறல ஃபுவளாரன்ஸ் பென்ைறடந்ைதும்,  ா ாவும் 
குழுவினரும் காரில் ‘ெர்டில் பீச்’ெிற்குப் புைப் ட்டனர். ஆன் ீக ற யத்ைில் 
அற ந்ை அவரது இல்லத்ைில்  ா ாவுக்காக ரநாரி ா காத்ைிருந்ைார். 
வநாரினாவின் ெ ீ த்ைிய இையக் வகாளாறு காரை ாக, அவரால் நியூயார்க் 
பெல்ல முடியவில்றல.       
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 வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, 
ஆன் ீக ற யத்ைில் அறனத்றையும் ையார் பெய்வைில் ைங்கள் இையபூர்வ ான 
முழு ஆர்வத்துடன் ஈடு ட்டனர். அவர்களின் ஆழ்ந்ை  க்ைிறயயும் 
வெறவறயயும்  ா ா அங்கீகரித்ைார். வநாரினாறவ அன்புடன் அரவறைத்து, 
அவர் குழுவிடம் கூைினார், "நீங்கள் எ க்காகச் மெய்த அக த்திலும் நான் 
ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன் - இந்த இல்லம், ஏரி, கடல், சுற்றுப்புைங்களின் 
அற்புதொ  காட்ெிகள். அக த்தும் என் விருப்பத்திற்கு இணங்கி ார் ரபால் 
உள்ளது. 

"நான் இங்கு இருப்பதில் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன், 
அக த்திற்கும் ரெலாக, எ து பணி ெற்றும் வெதிக்காக இத்தககய 
த ித்துவொ  இடத்கதத் தயார் மெய்வதில், கடந்த பல ஆண்டுகளில் 
எலிஸமபத், ரநாரி ா இருவரும் காட்டிய அன்பும், பக்தியும் என்க  
ஆழொகத் மதாட்டுள்ளது. என்னுகடய விருப்பத்கத நிகைரவற்றும் 
முயற்ெியில், எந்த ஒரு விவரமும் விடுபடரவா, மெலவும் ெட்டுப்படுத்தரவா 
படவில்கல - அக த்தும் உண்கெயா  அன்பின் உகழப்பு - 
இதயத்திலிருந்து ரநரடியாக, தங்குதகடயின்ைி மெலுத்தப்பட்ட அன்பு. 
ஆககயால் நான் இந்தப் பரிகெ ஏற்றுக்மகாள்கிரைன்." 

 ா ா,  ீண்டும் எலிஸப த், வநாரினா இருவறரயும் ைழுவி, பைாடர்ந்து, 
"இந்த முகை எ க்குப் பல இல்லங்கள் உள்ள . நான் அரண்ெக களிலும், 
எளிகெயா  இல்லங்களின் கான்கிரீட் தளங்களிலும் எ து தகலகயத் 
தகரயில் கவத்ரதன்."  ின்னர், ஆன் ீக ற யத்றை வநாக்கி றெறகயால் 
சுட்டிக்காட்டி, "ஆ ால் நான் விஜயம் மெய்த அக த்து இல்லங்களிலும், இது 
என் இதயத்திற்கு ெிகவும் மநருக்கொ  ஒன்று, ஏம ன்ைால் இது, 
அத்தககய அன்புடன் எ க்காகக் கட்டப்பட்டது." 

ஒரு ெிைிய இறடபவளிக்குப்  ிைகு, "நான் ஒருரபாதும் மவளிரயை 
ொட்ரடன், நிக வில் மகாள்ளுங்கள், நான் ஒருரபாதும் மவளிரயைப் 
ரபாவதில்கல, ஏம ன்ைால் இது எ து இல்லம்" எனக் குைிப் ிட்டார். 

ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர் ஆகிவயார் விருந்ைினர் 
 ாளிறகயிலும், ராவனா, கிட்டி,  ார்கபரட், டிலியா ஆகிவயார் வவறு அறை 
ஒன்ைிலும் ைங்க றவக்கப் ட்டனர்.  எலிஸப த், வநாரினா இருவரும் 
அருகாற யில் ‘லாக்’ வக ினிலும் (LOG CABIN) ைங்கினர். எலிஸப த் அடுத்ை 
நாள் காறல,  ா ா  ற்றும் ப ண் ைிகறள ஒரு சுற்றுப் யைத்ைில் அறழத்துச் 
பென்று, முழு நிலத்றையும்  ார்றவயிட்டார். சுற்றுப் யைத்ைின் முடிவில்,  ா ா 
இருவரிடமும் (எலிஸப த், வநாரினா) கூைினார், "நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்ெியகடவது ெட்டுெில்லாெல், எ க்காக இகதமயல்லாம் மெய்யத் 
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தூண்டுதலாக இருந்த  உங்கள் அன்பி ால் நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்ெியகடந்ரதன்."   

 ா ா  ற்றும் ப ண்  ண்டலிக்கான உைவுகறள ருவாவனாவின் 
வ ற் ார்றவயில் மபஸ்ஸி கிரஹாம் ையார் பெய்ைார்.  ிை அறனவருக்கும் 
வைறவயான உைறவத் ையார் பெய்ய வவபைாரு ெற யல்காரர் (கருப் ர்) 
நிய ிக்கப் ட்டிருந்ைார். முற்ைிலும் முரண் ாடான விஷயம் என்னபவனில், 
ெற யல்காரர்கள் காறல,  ைிய உைவுகளில் முட்றட, வகாழி வ ான்ை அறெவ 
வறககறள உண்டு  கிழ்ந்ைாலும்,  ா ாவின் கட்டறளப் டி ப ண்  ண்டலி 
றெவ உைவில் ைிருப்ைி அறடய வவண்டியிருந்ைது.  இருப் ினும்,  ிை 
அன் ர்களுக்கு, அவர் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "கெவ உணவு உண்பவர்கள், 
தாம் விரும்பிய கெவ உணகவப் பின்பற்ைவும், அகெவ உணவு 
உண்பவர்கள் ொெிெம் உண்ணவும் நான் அனுெதிக்கிரைன்; நான் 
எந்தவிதொ  பழக்கவழக்கத்திலும், ெதச்ெடங்குகளிலும் 
தகலயிடுவதில்கல. கடவுள் ெீதா  அன்பு ஒன்கைத் தவிர இந்த 
விஷயங்களுக்கு எந்த ெதிப்பும் இல்கல. கடவுள் ெீதா  அன்பு என்பது சுய 
நிராகரிப்பு, ெ க் கட்டுப்பாடு ெற்றும் அகந்கதகய அழித்தல்." 

ஐந்து ஆண்  ண்டலி ஏப்ரல் 24 அன்று  ர்டில்  சீ் வந்து வெர்ந்ைனர், 
அவர்கள் பவளி உைவகங்களில் உண்டாலும், அைிவுறுத்ைிய டி றெவ உைறவ 
 ட்டுவ  உண்டனர்.  குஸ்ைாஜி நீண்ட கால ாக றெவ உைவு உண் றை 
வழக்க ாகக் பகாண்டாலும், அவர் ஐஸ்கிரீம்  ீது ைீராை நாட்டம் 
பகாண்டிருந்ைார். அப ரிக்காவில் ஐஸ்கிரீம் ைாராள ாகக் கிறடத்ைைால், 
குஸ்ைாஜி காறல,  ைியம்  ற்றும் இரவு உைவு வவறளகளில் ஐஸ்கிரீம் 
உண்டு  கிழ்ந்ைார்! 

 ா ா ைினமும் காறல 5:00  ைிக்கு எழுந்து, விருந்ைினர்  ாளிறகயில் 
ப ண்  ண்டலியுடன் வைநீர் அருந்ைிவிட்டு, ைனது அன் ர்கறள ெந்ைிக்க ‘அெல் 
ெற யலறைக்கு (ORIGINAL KITCHEN) நடந்து பெல்வது வழக்கம். அறைத் 
பைாடர்ந்து, ப ண் ைிகளுடன், கடலுக்கு நடந்து பெல்வது அல்லது ஏரியின்  ீது 
பவனிஸ் வகாண்வடாலாவில் ெவாரி பெய்வறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். 

 டகு என்ைாவல டிலியாவுக்கு  யம், ஆைலால்  ைட்டத்துடன் அைில் 
நுறழந்ைார். அவருறடய  ட டப்புடன் கூடிய நகர்வுகளும்,  ைற்ைத்ைில் எழுப்பும் 
உரத்ை குரலும்  டறக உலுக்கிய காட்ெி,  ா ாறவ  ிகவும் ரெிக்கச் பெய்ைது. 
இைர இரண்டு கறுப் ின பைாழிலாளர்கள், ஃ ிராங்க் டிங்க்ஸ், ஜார்ஜ் ஃப்ரிங்க்ஸ், 
 ர்டில்  சீ் ற யத்ைில்  ைிபுரிந்ைனர், வ லும்  ா ா, அவர்கறளத் ைனது 
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நறடப் யைத்ைில் கடந்து பெல்லும்வ ாபைல்லாம், அவர்கறள அறைப் து, 
றககுலுக்குவது அல்லது ைட்டிக் பகாடுப் து வழக்கம். 

கடந்ை வருடம் 1951ல்,  ா ா, எலிஸப த், வநாரினா இருவருக்கும் 
எழுைினார்:        
 (1951) அக்ரடாபர் 16 முதல் 1952 பிப்ரவரி 16 வகரயிலா  எ து 
பணியின் முடிவுகள் ரெற்கத்திய உலகில் முழுகெயாக மவளிப்படுவதற்கு - 
முழு மவற்ைியுடன் அல்லது முழு ரதால்வியாக - முதல் இரண்டு வாரங்கள், 
நான் அமெரிக்காவில் தங்கும்  ரநரத்தில் ஏகாந்தவாெம் ரெற்மகாள்ள 
ரவண்டும். எ ரவ நான் இந்தியாவிலிருந்து புைப்படும்ரபாரதா அல்லது 
அமெரிக்கா வந்துரெரும்ரபாரதா எந்தவிதொ  விளம்பரத்கதயும் 
விரும்பவில்கல. இந்த முதல் இரண்டு வார ஏகாந்தவாெத்திற்குப் பிைகு, 
நான் எங்கும் எல்ரலாகரயும் ெந்திப்ரபன், ஏம ன்ைால் இறுதியில் நான் 
எ து நான்கு ொத உகழப்பின் முடிவுககள உலகுக்கு வழங்க ரவண்டும். 

அைற்வகற் ,  ா ா ெில ெ யங்களில் ைனது  ைியின் நி ித்ைம் 
ற யத்ைில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டார். அவர் ைங்கியிருந்ை முைல் இரண்டு 
வாரங்களில் ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கள் எறையும் வழங்கவில்றல என்ைாலும், 
அவர் ைனது அன் ர்களுக்குச் ெில விஷயங்கறள விளக்கினார். 

1952, ஏப்ரல் 25 பவள்ளிக்கிழற ,  ா ா வகள்விகளுக்குப்  ைிலளித்ை 
வவறளயில்,  ல்வவறு விஷயங்கறள விளக்கினார், அவற்ைில் ‘அற்புதங்கள்’ 
குைித்ை விளக்கம் கீழ்வரு ாறு:  

"ஏற்க ரவ உருவாக்கப்பட்ட ெக்திவாய்ந்த, எல்கலயற்ை ொகயயில் 
நாம் ஏன் ெின் ஞ்ெிைிய ரபாலி ொகயககள உருவாக்க ரவண்டும்? ஆன்ெீக 
ரநாக்கத்திற்காக இகைவக  ரநாக்கி, ெ ிதகுலத்கத, மபாதுவாக 
அகழத்துச் மெல்வதற்கு முற்ைிலும் ரதகவப்பட்டாமலாழிய, இயற்ககக்கு 
ொைா  அல்லது இயற்ககக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்கள் புரிவது கடவுளால் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட பரிணாெ மெயல்முகையில் தகலயிடுவதாகும்." 

"வ ாெ ான உடல்நிறலயிலிருந்து குைப் டுத்துவது  ற்ைி என்ன 
கூறுகிைரீ்கள்?" என்று ஒருவர் வகட்டார். 

"உண்கெயில் குணப்படுத்துவது என்பது ஆன்ெீக ரீதியில் அகத 
ெரீாக்குவதாகும்; இதன் மூலம் ஆன்ொ, ஆகெகள், ெந்ரதகங்கள், மபாய்த் 
ரதாற்ைங்கள் ரபான்ைவற்ைிலிருந்து விடுபட்டு, கடவுளின் நித்திய 
ரபரின்பத்கத அனுபவிக்கும். உரிய ரநரத்தில் அல்லது மபாருந்தாத 
ரவகளயில் வழங்கும் உடல் ெிகிச்கெ ஆன்ெீக ெிகிச்கெகயத் 
தாெதப்படுத்தலாம். உடல் ெற்றும் ெ  துன்பங்ககள முழு விருப்பத்துடன் 
தாங்கிக்மகாண்டால், ஆன்ெீக பலக ப் மபறுவதற்குத் தகுதியுகடயவராக 
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ொைலாம். உடல் ெற்றும் ெ  கஷ்டங்ககள, கடவுளின் பரிசுகளாகக் கருதி, 
ெ தார ஏற்றுக்மகாள்வது, நித்திய ெகிழ்ச்ெிக்கு வழிவகுக்கும்." 

வ லும் ஒருவர், "இந்ை வ ற்கத்ைிய  யைத்ைின் வ ாது உங்கள் 
ப ௌனத்றைக் கறலப் ரீ்களா  ா ா?" என வினவினார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "கடவுள் த து எல்கலயில்லா, அவருக்ரக 
உரித்தா  மெௌ த்கத அனுபவிப்பவர்ககளத் தவிர, எப்மபாழுதும் 
மெௌ ொக, பிைரால் கவ ிக்கப்படாெல், ரகட்கப்படாெல் பணிபுரிகிைார். 
எ து மெௌ ம் ரபெ முடியவில்கல என்ைால், நாவால் ரபெப்படும் 
வார்த்கதகளால் என்  பலன்? நான் ரபசுவகத இகைவன் விரும்பும் அந்தத் 
தருணத்தில் எ து மெௌ த்கதக் ககலக்கச் மெய்து, உலகளவில் ரகட்கச் 
மெய்வார். 

"மபரும்பாலா  நபர்கள், தெது கர்ெ விக யின் காரணொக 
பாதிக்கப்படுகின்ை ர். ெிலர் பிைருக்காகத் துன்பப்படுகிைார்கள். குருநாதர்கள் 
முழுப் பிரபஞ்ெத்திற்காகவும் துன்பங்ககள அனுபவிக்கிைார்கள்." 

 ா ா, "கடவுள், கற்ைைிந்து, ஆராய்ந்து, கருத்தார்ந்து ரபெரவா, 
விவாதிப்பதற்ரகா அல்ல. அவகர, ெிந்தக  மெய்யவும், உணரவும், 
ரநெிக்கவும், வாழவும் ரவண்டும்" என்று எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்து 
முடித்ைார். 

ஜனீ் அட்ரியல் 1948ஆம் ஆண்டு கலிஃவ ார்னியாவிலிருந்து  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க இந்ைியா வந்ைவ ாது, ‘மெஹர் ெவுண்ட்’ என்று அறழக்கப் டும் 
கலிஃவ ார்னியாவின் ‘ஓஹய்’ (OJAI)  ரா ரிப்பு, 45 வயைான ஆக் ஸ் 
ரபமரா ின் ப ாறுப் ில் இருந்ைது.  ார்கபரட் க்ராஸ்வக, வகாறடயில் 
ஆக்னறஸ ெந்ைித்து,  ா ாறவப்  ற்ைி வ லும் கூைினார்.  ஆக்னஸ், ப ஹர் 
 வுண்டில் வாழ்ந்து வந்ை ஆறு வருடங்களில், ஓஹய் வைாட்டத்றை 
நிர்வகிப் ைிலும், ைன் வெம் றவத்து, அறைப் வ ைி  ாதுகாப் ைிலும் ஒன்ைன் 
 ின் ஒன்ைாக  ல ெிர ங்கறள எைிர்பகாண்டார். ஜனீ் புைப் டுவைற்கு முன்னர், 
அவர் ஒரு புைிய குழுறவ உருவாக்கி, அட ானத்றைச் பெலுத்ை முன்வந்ை ஒரு 
ந றர அைில் அைிமுகப் டுத்ைினார்.  ின்னர் அந்ை நிலத்ைில் வஹாட்டல் ஒன்றை 
எழுப் ி, அறை ஒரு  னநல ற ய ாக  ாற்ைத் ைிட்ட ிட்டுள்ளறை ஆக்னஸ் 
கண்டு ிடித்ைார். 

ஆக்னஸ்,  ா ாவிற்காக ஓஹய் வைாட்டத்றைப் வ ைி  ாதுகாக்க, 
கடுற யாகப் வ ாராடினார், வ லும் இதுகுைித்ை இக்கட்டான சூழ்நிறலகறள 
விவரித்து  ா ாவுக்கு எழுைினார், "உங்களுக்கு ப ஹர்  வுண்ட் வவண்டு ாயின், 
எப் ாடு ட்வடனும், எந்ை நரகம்  ற்றும் ொ த்றை ெம் ாைிக்க 
வவண்டியிருந்ைாலும், உங்களுக்காக அறைப்  ாதுகாப் ாக றவத்ைிருப்வ ன்!" 
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 ா ா அறை எல்லா வறகயிலும்  ாதுகாக்க வவண்டும் என்று  ைிலளித்து, 
ஆக்னஸ்  ீைான அவரது அன்ற  பவளிப் டுத்ைினார். 

இைற்கிறடயில், ‘ஜான் குக்’ என்ை இளம் ஆங்கிவலய பெல்வந்ைர் இைில் 
ைறலயிட்டார்.  அவர்  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ஐவராப் ாவில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்து அவறர வநெித்ைார்.  அவரது உைவியுடன், ஆக்னஸ் ைான் எைிர்பகாண்ட 
 யங்கர ான நிைிச் ெிக்கல்கறளச் ெ ாளித்து, வநர்ற யற்ை நில 
உருவாக்குநரிட ிருந்து பொத்ைின் கட்டுப் ாட்றட  ீட்படடுத்ைார். 

 ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் ைங்கிய  ின்பு,  ா ா, ப ஹர்  வுண்டிற்குச் 
பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார். ‘அக் ி’றய (ஆக்னஸுக்கு  ா ா றவத்ை ெ ஸ்கிருை 
பெல்லப்ப யர், அைன் அர்த்ைம் பநருப்பு) ெந்ைிக்க விரும் ினார்.  ா ா 
அப ரிக்காவிற்கு வரும் நாறள  ார்கபரட், ஆக்னஸுக்குத் பைரிவித்ைிருந்ைார். 
அவர் அப ரிக்கா வந்ைதும், ஏப்ரல் 26ஆம் நாள்,  ர்டில்  சீ்ெில்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கு ாறு ஆக்னஸுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப்   ார்கபரட்டிற்கு 
அைிவுறுத்ைினார். இைற்கிறடயில், ஆக்னஸ் ஏற்கனவவ வடீ்றட விட்டு 
பவளிவயைியைால் பைாறலத்ைந்ைிறயத் ைவைவிட்டார், ஆனால் ஒரு 
விெித்ைிர ான சூழ்நிறலயால்  ிகவும் ைா ை ாக இருப் றை உைர்ந்து, அவர் 
25ஆம் வைைி  ர்டில்  சீ்ெிற்குத் ைா ை ாகத்ைான் வந்துவெர இயலும் என்று 
நிறனத்ைார். அங்கு வந்ைதும், ப ஹர் ஆன் ீக ற யத்றைப்  ற்ைி வகட்டவ ாது 
எவருக்கும் எதுவும் பைரியவில்றல. ைற்பெயலாக, அன்ைிரறவக் கழிக்க ஏற் ாடு 
பெய்து பகாண்டிருந்ை வஹாட்டலில்  ைிபுரிந்ை ப ண் ைி, ைனது கைவர், 
ைிரு ைி எலிஸப த் வ ட்டர்ஸனின் கட்டிடக் கறலஞர் என்று கூைினார். 
ஆக்னஸ் ற யத்ைிற்கான பைாறலவ ெி எண்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டு 
எலிஸப த்றை அறழத்ைார். எலிஸப த்  ைிலளித்து,  றுநாள் காறல அவறர 
அங்கிருந்து அறழத்துச் பெல்வைாக ஆக்னஸிடம் கூைினார். 

அடுத்ை நாள், 1952, ஏப்ரல் 26, ஆக்னஸ்  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார், அங்கு அவர்  ார்கபரட்றட ெந்ைித்ைவ ாது, 
 ா ாவின் பைாறலத்ைந்ைிறயப் ப ைவில்றல என்ைாலும், அவர் ைா ை ின்ைி, 
‘ெரியான வநரத்ைில்’ வந்ைறைத் பைரிந்துபகாண்டார். காறல உைவுக்குப்  ிைகு, 
 ா ா ஏற்கனவவ காத்ைிருந்ை ‘லகூன் வக ினுக்கு’ (LAGOON CABIN, வநர்காைல் 
அறை) ஆக்னஸ் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அப்வ ாது ஆண்  ண்டலி எவரும் 
உள்வள அவருடன் இல்றல. ஆக்னஸ்,  ா ாவுடன் அவரது முைல் ைருைங்கறள 
இவ்வாறு விவரிக்கிைார்: 

அறை விவரிக்க வார்த்றைகள் இல்றல. அது  ிகவும் அருற யான 
ைருைம். எனது ெந்வைகங்கள் அறனத்தும் ஜன்னலுக்கு பவளிவய  ைந்ைன.  ா ா 
பெய்ை முைல் காரியம், அவர் றககறளத் ைிைந்து, எனது ைறலறய அவர் 
வைாளில் றவத்ைதுைான்.  ா ா உங்கறளக் றககளால் ைழுவும் வ ாது, இந்ை 



27 
 

உலகத்ைிற்கு  அப் ாற் ட்ட ஏவைா ஒன்று உங்களுக்கு நிகழ்வறைப் வ ால் உைர 
முடியும். இது விவரிக்க முடியாைது. நான் வொஃ ாவில் அ ர்ந்து  ார்த்ைதும், 
உைர்ந்ைதும் இரு பவவ்வவறு விஷயங்கள். வ லும் எந்ைப்  குத்ைைிவுக்கும் 
இடம் ைரா ல், நான் அவறர 100 ெைவிகிைம் ஏற்றுக்பகாண்வடன். ( ின்னர்) அவர் 
ஏவைனும் ைவைிறழக்கிைாரா என்று நான் விழிப்புடன் கவனித்துக் 
பகாண்டிருந்வைன், ஆனால் ஆழ் இையத்ைில் நான் ஏற்கனவவ அவறர 
ஏற்றுக்பகாண்வடன்.      
 உலகின் எல்லா ப ரிய  ஹான்களும் உ வைெித்ைறைவய  ா ா 
நறடமுறைப் டுத்ைினார் என் றை, நான்  ல வருடங்களாக அவறரப்  ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது உைர்ந்வைன்: நீங்கள் ஒருமுக வநாக்குடன் இருக்க 
வவண்டும். கடந்ை காலத்றையும் எைிர்காலத்றையும்  ைந்துவிட்டு 
நிகழ்காலத்ைில் கவனம் பெலுத்துங்கள்.  ா ா அறை நூறு ெைவிகிை அளவிற்கு 
நறடமுறையில் பெய்ைறை நான் உைர்ந்வைன். அவர் என்ன பெய்ைாலும் - ஒரு 
நாறயத் ைட்டிக் பகாடுத்ைாலும் அல்லது ஆன் ீக அைிவுறர வழங்கினாலும் 
அல்லது  ிர ஞ்ெத்றைக் காப் ாற்ைினாலும் - அவர் அறை ஒவர கவனத்துடன் 
பெய்ைார். இது முற்ைிலும் அற்புை ாக இருந்ைது! அவர் உங்களுடன் வ சும் 
வ ாது, நீங்கள் அவை கவனத்றை உைர முடிந்ைது. வவறு எறையும் 
ப ாருட் டுத்ைாைது, அவரது  கத்துவத்ைின் ொன்ைாக இருந்ைது. 

 ார்கபரட் ப ாழிப யர்ப் ாளராக பெயல் ட அறழக்கப் ட்டார்.  ா ா 
கூைினார், "இந்த ஆறு வருடங்களில் ‘மெஹர் ெவுண்ட்’ ெக கய எ க்காகப் 
ரபணி பாதுகாக்க அவர் என்  மெய்தார் என்பது, ‘அக் ி’, கடவுள், பாபா 
மூவருக்கு ெட்டுரெ மதரியும் என்பகத முதலில் அவர் மதரிந்து மகாள்ள 
ரவண்டும்." 

ஆக்னஸ் ஆச்ெரியத்துடன் அவறரப்  ார்த்து, "இது ஒரு ப ாருட்வட 
இல்றல,  ா ா, இைில் எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் இல்றல" என்ைார்.  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் ைனது அறனத்து  ிரச்ெிறனகறளயும் ஆக்னஸ் முற்ைிலும் 
 ைந்துவிட்டார்! அவர் வ லும் பைாடர்ந்ைார், " ா ா, நான் இங்கு வரும் 
வவறளயில் கிட்டத்ைட்ட பகால்லப் ட்வடன் என்று உங்களுக்குத் பைரியு ா?" 

 ா ா றககறளத் ைட்டி றெறகயால், "அற்புதம், அற்புதம்!" என்ைார். 
 ா ா ஆறுைறல பவளிப் டுத்துவார் என எைிர் ார்த்து, ஆக்னஸ் 

குழப்  றடந்து,  ின்னர் அவர் கடுற யான  றழயில் ‘ ர்டில்  சீ்’ெிற்கு 
வவபைாரு ப ண் ைியுடன், நாட்டின் முழு தூரத்றையும் வாகனத்ைில் 
கடந்ைவ ாது,  ரைத்ைின் விளிம்ற  எட்டிய அனு வத்றை விவரித்ைார்.  ா ா 
கூைினார், "ொயா த து, ெிகப்மபரிய அளவிலா  தீய மெயல்ககளச் 
மெய்யும்ரபாது, கடவுள் கடி ொக உகழத்து, தன் ால் இயன்ைவகர 
ெிைப்பா  ஒன்கைச் மெய்ய ரவண்டும்." 
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ப ஹர்  வுண்டில்  த்து நாட்கள் ைங்குவது குைித்து விரிவாக 
விவாைிக்கப் ட்டது.   ா ா அவரிடம் "இப்ரபாது எந்தச் ெிக்கலுக்கும் 
உள்ளாகாதீர்கள்" என்று ைிரும் த் ைிரும் க் கூைினார். 

"ெிக்கல்!" என ஆக்னஸ் ஆச்ெரியத்ைில் கூைினார்.  "இத்ைறன 
வருடங்களாக நீங்கள் வருவரீ்கள் என நான் காத்ைிருந்வைன். எல்லாவ  சுரண்டி, 
சுண்ைாம்பும், வண்ைமும் பூெியாகிவிட்டது."    
 "இல்கல, இல்கல, இதற்மகல்லாம் எந்தத் ரதகவயும் இல்கல" 
 ா ா பைாடர்ந்ைார், "நான் ெரத்தடியிரலா அல்லது தகரயிரலா தூங்கலாம், 
எந்தப் பிரச்ெிக க்கும் இடம் தர ரவண்டாம்." 

அைன்  ின்னர் ஆக்னஸ் விவரித்ைார்: " ா ாவின் ‘ப ருந்ைன்ற ’ அவரது 
ெின்னஞ்ெிைிய அடக்க ான குைிப்புைர்த்தும் றெறககளில் பைன் ட்டது. 
அதுைான் என்றன எல்லாவற்ைிலும் அைிக ாகக் கவர்ந்ைது. ஒவ்பவாரு வநரமும், 
ஒவ்பவாரு பெயலிலும் நான் அறைக் கவனித்வைன். அது உங்கறள முற்ைிலு ாக 
பவன்றுவிடும். எவ்வளவு  கத்ைான அவர், ை து நிறலக்குக் கீவழ இைங்கி வந்து 
‘ெிைியைாக’த் வைாற்ை ளிக்கும் அளவுக்குத் றைரியம் வாய்ந்ைவர்." 

டாக்டர் டான், ஆைி இருவரும் வரவறழக்கப் ட்டனர்;  ா ா 
அவர்களிடம், "நீலு, குஸ்தாஜி, மெஹர்ஜி ஆகிரயாருடன் 
கலிஃரபார் ியாவுக்குச் மென்று, ஆக் ஸ் எ து வருகககய எதிர்ரநாக்கித் 
தயார் நிகலயில் இருக்க உதவுொறு நான் விரும்புகிரைன்" என்று 
அைிவுறுத்ைினார். 

"ஆனால்  ா ா, எல்லாம் ையாராக உள்ளது. எல்லாம் ஏற்கனவவ 
முடிந்துவிட்டது" என்ைார். 

ஆயினும்கூட,  ா ா, அவருக்வக உரித்ைான காரைங்கறளக் கூைி, 
 ண்டலி,  ர்டில்  சீ்ெிலிருந்து வநராக வழியில் நிற்கா ல், அங்குச் பென்று, 
அவருறடய வருறகக்காகக் காத்ைிருக்க வவண்டும் என்றும் கூைினார். அவர் 
ஆக்னஸுக்கு, அடுத்ை நாள் ப ஹர்  வுண்டிற்குத் ைிரும்பும் டி 
கட்டறளயிட்டார். 

‘ ர்டில்  சீ்’ ற யத்ைிற்கு வருறக ைந்ை  ற்றுப ாரு ந ர், டார்வின் 
ஷாவின் 20 வயது  கன் ‘ரலாமவல்’.  ா ா, அந்ை இறளஞன் ைனது இரவு 
 ாதுகாவலராகப்  ைிபுரிய வவண்டும் என்று விரும் ினார், எனவவ  ா ாவின் 
விருப் த்றைத் பைரிவிக்க  ைி, நியூயார்க்கின் ‘ஸ்பகனக்படடி’யில் வாழும் ஷா 
குடும் த்ைினருடன் பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு பகாண்டார். வலாபவல் இரவு 
முழுவதும் ஸ்பகனக்படடியிலிருந்து  ர்டில்  சீ் வறர  யைம் பெய்து 26ஆம் 
வைைி வந்ைார். 

 றுநாள் காறல வவறளயில் ஃ ிராங்க் ஈட்டனின் ‘பகயர்வடக்கர் 
வக ினில்’ ெவரம் பெய்துபகாண்டிருந்ைவ ாது, யாவரா ஒருவர் வைாளில் றக 
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றவத்துத் ைட்டியறை உைர்ந்ை அவர், ைிரும் ிப்  ார்த்ைதும் அங்கு,  ா ாவின் 
கண்கறள வநராக  ார்க்க வநர்ந்ைது. அன்ைிரவு அவர்  ா ாவின் இல்லத்ைிற்குச் 
பென்று இரவு காவலராகப்  ைிபுரிந்ைார். ற யத்ைில் அற ந்ை இைர 
வக ின்களில் அவர்கள் ைங்கியிருந்ைைால்,  ண்டலியில் எவரும் அருகில் 
இல்றல.  ா ா, வலாபவலிடம்  ின் ஒலிபயழுப் ிறயச் சுட்டிக்காட்டி, முன் 
அறையின் குறுக்வக அற ந்ை  டுக்றகயறைக்குள் பென்று ஓய்பவடுக்கு ாறு 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

வலாபவல் கூைினார், "ஆனால்  ா ா, நான்  யைத்ைால்  ிகவும் 
வொர்வாக உள்வளன், நான் தூங்கிவிட்டால், அந்ை ஒலி எனக்குக் வகட்காது." 

 ா ா வலியுறுத்ைி கூைியவ ாது வலாபவல் அங்கிருந்து பவளிவயைினார், 
ஆனால் அவரது கைிப்பு உண்ற யாகிவிட்டது. அவர்  டுக்றகயில் ொய்ந்ைதும், 
ஆழ்ந்து தூங்கினார், இரவு முழுவதும்  ா ா ைன்றன வரு ாறு றகைட்டி 
அறழத்ைது அவருக்குக் வகட்கவில்றல. 

அடுத்ை நாள் காறலயில்,  ா ா, வலாபவல் தூங்குவறைப்  ற்ைி வகலி 
பெய்ைார். அவர் ப ஹர்ஜி, ஸவராஷ் இருவறரயும் அறழத்து, அவர்கள் 
மூல ாக வலாபவலுக்கு, "இரவு பாதுகாவல் பணி உங்களுக்கு ஒத்துவராது. 
இல்லத்திற்குச் மென்று உங்கள் படிப்பில் கவ ம் மெலுத்துங்கள். உங்கள் 
மபற்ரைார் வற்புறுத்தி ால், அவர்களுடன் ெர்டில் பீச்சுக்கு வாருங்கள்" என்று 
பைரிவித்ைார். 

டார்வினும் ஜனீ் ஷாவும் ைங்கள்  கன் இந்ை முறையில்  ா ாவுக்கு 
வெறவ பெய்ய அறழக்கப் ட்டைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைனர். வலாபவல்,  ா ாவுக்கு 
வெறவ பெய்ய ஆர்வ ாக இருந்ைார், ஆனால் அந்ைக் கடற றய அவரால் 
பெய்ய முடியவில்றல.  ா ாவுடனான இந்ைக் குறுகிய பைாடர்பு, வலாபவல்  ீது 
ஆழ ான  ற்றும் அற்புை ான ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. அவர் வடீு 
ைிரும் ியவ ாது,  ா ாவின் அன் ால் நிரம் ிய வைாற்ைத்துடன் காைப் ட்டைாக, 
அவரது ப ற்வைார்  ின்பு பைரிவித்ைனர், இது அவரிட ிருந்து  ிறகயாக 
பவளிப் ட்டறை ஸ்பகனக்டடியில் உள்ள அவர்களது நண் ர்களும் உைர்ந்ைனர். 

ஏப்ரல் 27, ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ராவனா  ற்றும் ஆக்னஸுடன் 
வலாபவல்  ர்டில்  சீ்ெிலிருந்து நியூயார்க்கிற்குப் புைப் ட்டார். ராவனா, 
ஏைக்குறைய  ைினாறு வருடங்களுக்குப்  ிைகு, ைனது ெவகாைரர் கிளிஃ ின் 
குடும் த்ைினறரப்  ார்க்க நியூயார்க்கிற்குச் பென்று பகாண்டிருந்ைார்; ஆக்னஸ் 
கலிஃவ ார்னியாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  

 ர்டில்  சீ் ற யத்ைில்  ைிபுரியும் ஒரு கறுப் ினத்றைச் ொர்ந்ை 
இறளஞருக்கு, இரவுக் கண்காைிப்புப்  ைி வழங்கப் ட்டது; ஆனால் ஓர் 
இரவுக்குப்  ின்னர், அவர் ைனது வருங்கால  றனவிறயப்  ிரிந்து இருக்க 
விரும் ாைைால், வடீ்டிவலவய ைங்கி ைனது வழக்க ான கடற றயச் 
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பெய்வைாகக் கூைினார். எனவவ டாக்டர் நீலு, ப ஹர்ஜி, ஆைி மூவரும் இரவு 
வநரக் கண்காைிப்புப்  ைிறயப்  கிர்ந்துபகாண்டனர். 

 ா ா  ண்டலியுடன் இருந்ைவ ாது, ‘கடவுள் ரபசுகிைார்’ (GOD SPEAKS) 
என்ை புத்ைகத்ைிற்கான டாக்டர் கனியின் றகபயழுத்துப்  ிரைிறய, ப ஹர்ஜி 
வாெிக்கு ாறு அவர் வகட்டுக்பகாண்டார். ஐவி டியூஸ்  ற்றும் ஃ ிரான்ெிஸ் 
 ிரா ஸனின் வருறகக்கான ையாரிப் ில், ஆைி ெீனியரிடம் ஸுஃ ி ைத்துவ 
நூல்கறளப்  டிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

வ  6ஆம் வைைி, டாக்டர் டான், ஆைி ெீனியர், ஸவராஷ் ஆகிவயார் 
‘கான்வவ’க்குச் பென்று ஓட்டுநர் உரி ங்கறளப் ப ற்றுக்பகாண்டனர். 

டிலியாவுக்கு,  ாம்பு என்ைால்  யம், வ லும்,  ர்டில்  சீ் ற யம் 
 ாம்புகளால் நிரம் ியிருந்ைது, அவற்ைில் ெில விஷம் நிறைந்ைறவ. 
லண்டனிலிருந்து வந்ை  றழய,  ரிச்ெய ான நண் ர் என் ைால், ஒரு நாள் 
டாக்டர் டான் அவறர ஏ ாற்ை முயன்ைார். அவர் ஒரு ெிைிய  ாம்ற க் பகான்று, 
அறை வட்ட ாகச் சுற்ைி, டிலியாவின் ைட்டில் றவத்து, பவள்றள துைியால் 
மூடிறவத்ைார். டிலியா  ைிய உைவிற்காக அ ர்ந்து, துைிறய அகற்ைியவ ாது, 
அவர் கண்ட காட்ெியால் ப ரிதும் ைிகிலறடந்ை வவறளயில், இைர அறனவரும் 
அடக்கமுடியாை ெிரிப்பு ஆரவாரம் பெய்ைனர். 

 ற்றுப ாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், கிட்டி, உண்ற யான  ாம்பு என்று 
நிறனத்ைறை ஒரு கழியால் அடித்துக் பகாண்டிருந்ைார். நண் ர்களில் ஒருவர் 
அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைியறைத் பைாடர்ந்து, யாவரா அவறர ஏ ாற்றுவைற்காக 
அவர்  ாறையில் றவத்ை வ ாலி ரப் ர்  ாம்பு என் து பைரியவந்ைது. ப ஹர் 
 ா ாவின் ெீடர்களின் குறும்புத்ைனமும், நறகச்சுறவயும் அப் டித்ைான் இருந்ைது. 

எலிஸப த்  ா ாவின் வருறகறய எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைைால், 
‘மெஹர் ஆன்ெீக கெயம்’ இன்னும் அைிகாரப்பூர்வ ாகத் ைிைக்கப் டவில்றல. 
அவர் இங்குத் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், ப ஹர்  ா ா 1952, வ  9 அன்று 
ற யத்றைத் ைிைந்து றவத்து, அன்று முைல் அவரது அப ரிக்க அன் ர்கள் 
ெிலறர ெந்ைிக்க அனு ைித்ைார். காறல எட்டு  ைி முைல் ‘லகூன்’ வக ினில் 
ைனிப் ட்ட  ற்றும் கூட்டு வநர்காைல் நறடப ற்ைது. ஐவி டியூஸ், அவரது  கள் 
ொர் ியன் இருவரும்  ா ாறவ முைலில் ெந்ைித்ைனர். அவர்களுடன் 45 வயைான 
‘மபர் ார்ட் ஃபிரான்ெிஸ் பிராபஸன்,’ என்று அறழக்கப் ட்ட, ஆஸ்ைிவரலிய 
கடற் ரப் ிலிருந்து வந்ை முக்கிய ாக, குைிப் ிடத்ைக்க ‘ப ரிய  ீன்’ ஒன்றும் 
இருந்ைது. 

ஃ ிரான்ெிஸ்  ிரா ஸன்  ல வருடங்களாக,  ா ாறவ ெந்ைிக்க முயன்று 
வந்ைார். ஒரு கறலஞர், கவிஞர்  ற்றும் எழுத்ைாளர், ஃ ிரான்ெிஸ் ஆன் ீக 
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நாட்டம்  ிக்கவர்,  வனாைத்துவ இலக்கியம்  யின்ைவர். அவர்  ாரெீக 
ஸுஃ ிகளால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு,  ின்னர் ஆஸ்ைிவரலிய ஸுஃ ி ைறலவர் 
‘ வரான் வான் ஃ ிராங்கன்ப ர்க்’ மூலம் ஸூஃ ி ைத்துவம்  ற்றும் ப ஹர்  ா ா 
 ற்ைி அைிந்து பகாண்டார். ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க முர்ஷிைா ர ியா 
 ார்ட்டினுடன் 1946 பெப்டம் ர்  ாைத்ைில் இந்ைியாவுக்குச் பெல்ல அவர் ஸான் 
ஃ ிரான்ெிஸ்வகாவிற்கு அனுப் ப் ட்டார். ஆனால் ர ியா  ார்ட்டின் 
புற்றுவநாயால் கடுற யாக  ாைிக்கப் ட்டு, 1947ல் அவர் கால ாவைற்கு முன்னர் 
இந்ைியாவுக்குப்  யைம் பெய்ய இயலாை சூழ்நிறல.  ிரா வஸானால் ைனியாகச் 
பெல்லவும் முடியவில்றல. அடுத்ைைாக நிய ிக்கப் ட்ட ஸுஃ ி முர்ஷிைா, ஐவி 
டியூஸ், ஜனவரியில் இந்ைியாவில்  ா ாறவ ெந்ைித்து, ைிரும் ி வரும் வறர, 
அவர் அப ரிக்காவில் இருந்ைார். 1948ல் ஐவி டியூஸ் ைிரும் ி வந்ைதும், ஸான் 
ஃ ிரான்ெிஸ்வகாவில் இருந்ை ஃ ிரான்ெிஸிடம் பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு 
பகாண்டு, ‘ப ஹர்  ா ா அறனத்து ஸுஃ ிகளின் குதுப் (ைறலவர்)’ என்று 
உறுைியளித்ைார். ஆஸ்ைிவரலியாவுக்குத் ைிரும் ிச்பென்று, கடின ாக உறழத்து, 
 ைத்றைச் வெ ித்து,  ா ாவின் அறழப்புக்காகக் காத்ைிருக்கும் டி  ிரா வஸான் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். அவர் அவை ஆண்டு  ா ாவுக்கு இையம் நிறைந்ை கடிைம் 
ஒன்றை எழுைினார். 1950ல், வான் ஃ ிராங்கன்ப ர்க் கால ான  ின்பு, 
ஃ ிரான்ெிஸ்  ிரா ஸன், ஐவியால் ஆஸ்ைிவரலிய ஸுஃ ிகளின் ைறலவராக 
நிய ிக்கப் ட்டார். 

 ிரான்ெிஸ்  ிரா வஸான் ஆஸ்ைிவரலியாவில்  ிகவும்  ைிக்கப் ட்டவர், 
வ லும் ஒரு காலத்ைில்  ஞ்ெள் நிை அங்கிறய அைிந்து ‘வஷக்’ எனக் 
குைிப் ிடப் ட்டார். அவவர ஸிட் ி நகரில் ‘பீக்கன் ஹில்’லில்  ா ாவுக்காக வடீு 
ஒன்றைக் கட்டிக் பகாண்டிருந்ைார். 1952ஆம் ஆண்டில், ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக ஃ ிரான்ெிஸ் ஆஸ்ைிவரலியாவிலிருந்து நியூயார்க்கிற்குச் 
பென்ைவ ாது,  ா ாவின் வருறக ஒத்ைிறவக்கப் ட்டைால் வாரக்கைக்கில் 
அங்வகவய இருக்க வவண்டியைாயிற்று. 

ஐவி டியூஸ், ொர் ியன் ஆகிவயார்  ா ாறவ வ  9ஆம் நாள் காறல 8:00 
 ைிக்கு  ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் ெந்ைித்ைவ ாது, கண்ைரீ் ெிந்ைி அழுைனர். ஐவி 
அந்ைத் ைருைங்கறள விவரித்ைார்: 

நாங்கள் வந்ைதும்,  ண்டலி, ொர் ியறனயும், என்றனயும்,  ா ாறவப் 
 ார்க்க வநரடியாக அறழத்துச் பென்ைனர். அவருறடய வைாற்ைத்றைக் கண்டு, 
பொல்ல முடியாை அளவுக்கு அைிர்ச்ெியறடந்வைாம், ஏபனன்ைால் நான்கு 
வருடங்களுக்கு முன்பு, நல்ல உடல் நலத்துடன், ைிடகாத்ைிர ாகவும், 
சுறுசுறுப் ாகவும் வைாட்டங்கள் வழியாக ஒரு ெிங்கம் வ ால நடந்து பென்ைறை 
நிறனவுகூர்ந்வைாம்; இப்வ ாது ெில ைறல முடிகள் நறரத்து, ப ல்லியைாகவும், 
கால்கள் வலுவற்று, இரத்ை வொறகயால்  ாைிக்கப் ட்டவர் வ ாலத் பைன் ட்டார். 
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நாங்கள் கண்ைரீ் விட்டு அழுவைாம். "நான் நன்ைாக இருக்கிரைன் என்று 
நீங்கள் நிக க்கவில்கலயா? நான் நன்ைாக இருப்பதாக எல்ரலாரும் 
கூறுகிைார்கள்" என்று எங்கறளப்  ார்த்து  ிரகாெ ாகச் ெிரித்து, றைரியப் டுத்ை 
முயன்ைார். 

ஆனால் நாங்கள் ஆறுைல் அறடயாைவ ாது, அவர் எங்களுக்கு 
நிறனவூட்டும் வறகயில் ைீவிர ாகத் வைான்ைி, "இது புது வாழ்வின் விகளவு; 
நான் ெிகவும் ெிரெப்பட்ரடன், ஆ ால் ஜூகல ொதத்திற்குப் பிைகு, நான் 
முன்கப விட வலுவாக இருப்ரபன்" என்று ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ா ா,  ின்னர் ஃ ிரான்ெிஸ்  ிரா ஸறன அறழத்து, "உங்ககள நான் 
பலகாலொக அைிரவன்" என்று குைிப் ிட்டு, "ஆ ால் அது உங்களுக்கு 
நிக வில் இல்கல, அப்படித்தார ?" என்ைதும் ‘இல்றல’ என்று ஃ ிரான்ெிஸ் 
ஒப்புக்பகாண்டார். "அது உண்கெ என்பகத நீங்கள் அைிந்து மகாள்வரீ்கள்” 
என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். 

 ின்னர் அவர்கள் ஸுஃ ி அற ப்பு  ற்றும் அைன் எைிர்காலத்ைிற்கான 
 ா ாவின் ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி நீண்ட வநரம் உறரயாடினர். ஆஸ்ைிவரலியாவில் 
ைனது  ைிறய ஃ ிரான்ெிஸிடம் ஒப் றடக்கு ாறு ஐவிக்கு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்: 

நான் மொல்வகதக் கவ ொகக் ரகளுங்கள். நிக வில் மகாள்ள 
ரவண்டிய முதன்கெயா  விஷயம் என் மவன்ைால், கடவுள் 
உண்கெகயயும் ரநர்கெகயயும் விரும்புகிைார்; நீங்கள் கடவுளுக்கும், 
எ க்கும் பணிபுரிய ரவண்டுொயின், நீங்கள் கடவுள், பாபா, பிை 
அக வருக்கும் ெற்றும் உங்களுக்கும் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். 
அதாவது, நாம் அைிவுகர வழங்குவகதயும், கற்பிப்பகதயும் அனுபவத்தால் 
உணர்ந்தால் ெட்டுரெ, நாம் ஸுஃபி தத்துவத்திற்கும், வாழ்க்ககக்கும் 
ரநர்கெயா வர்களாக இருக்கிரைாம். நாத்திக ாக, கடவுகள நம்பாெல், 
தீயவவ ாக இருப்பது, பாொங்குத்த த்துடன் கபடதாரியாக இருப்பகத விட 
ரெலா து. எ ரவ, அந்த அடிப்பகடயில் நாம் மெயல்பட ரவண்டும். இகதப் 
புரிந்துமகாண்டீர்களா? ரெலும் நான் மொல்வது எ க்குத் மதரியும், அகத 
நான் உணர்கிரைன். எ ரவ, நான் மெய்ய விரும்புவது அக த்தும் எ து 
மதய்வகீ அைிவின் அதிகாரத்தால் நிகழ்வதாகும். 

இப்ரபாது, உலகளாவிய குழப்பம் ஆரம்பொகும் ரநரம் வந்துவிட்டது, 
நான் விகரவில் அதற்காகப் பணிபுரிய ரவண்டும். அத ால்தான் நான் 
இந்தியாகவ விட்டு மவளிரயறும் முன், 1952 நவம்பரில் மதாடங்கவிருக்கும் 
பணிக்கா  தளத்கதத் தயார் மெய்வதற்காக, இந்தியா, பாகிஸ்தான் 
முழுவதும் எ து மநருங்கிய ெடீர்ககள அனுப்பிர ன். நவம்பர் 
ொதத்திலிருந்து, எ து ‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வு’ மதாடங்கும். ரெலும் அந்த 
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அ ல் பைக்கும் வாழ்வு என் வாக இருக்கும், அது எப்படி முடிவகடயும் 
என்பகத நான் அைிரவன். ஆ ால் நான் கவகலப்படொட்ரடன்; நான் எ து 
ரவகலகய மெய்தாக ரவண்டும். நான் திட்டெிடும் எ து பணி ஐந்து 
மவவ்ரவறு அம்ெங்ககள உள்ளடக்கியது. 

ஸுஃ ி ைத்துவத்றைப்  ற்ைி, அவர் பைாடர்ந்து கூைினார்: 
இன்று காகல நார  இந்தச் ெித்திரத்கத வகரந்ரதன் (ரெலும் ஆதி 

ெ ீியருக்கு வார்த்கதககள எழுத்துப்பலககயில் எடுத்துகரத்ரதன்): 

இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா ெற்றும் ஐரராப்பாவில், நான் 
மெய்ய விரும்பும் இந்தப் பணி, தயாராகி வருகிைது. ஆ ால் இப்ரபாது 
உங்களுடன், நான் ஸுஃபி அகெப்கபக் குைித்து முடிவு மெய்ய 
விரும்புகிரைன். பாபா, கெயத்தில் இருக்கிைார், ஸுஃபி அகெப்பிற்காக 
நீங்கள் மெய்ய ரவண்டிய பணிகய நான் விரும்பியபடிரய மெய்ய ரவண்டும். 
இதுரவ உண்கெயா  ஸுஃபி தத்துவம்; உண்கெயா  பணி எ து 
வழிகாட்டுதலால் மெய்யப்படும். 

அத ால்தான், 100 ெதவிகிதம் நீங்கள் அகதச் மெய்ய தயாராக 
இருக்கிைரீ்களா என்று நான் ரகட்ரடன்; நீங்கள் ஆொம் எ  
உறுதியளித்தீர்கள், ஏம ன்ைால் கடவுள், பாபா, ெற்றும் பிரபஞ்ெத்திற்காக 
இந்தப் பணி முழுவதும் 100 ெதவிகிதம் ெ ம், இதயம் ெற்றும் ஆன்ொவுடன் 
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மெய்யப்படரவண்டும். அதாவது, என் தகலகயத் துண்டிக்கச் மொன் ால், 
நீங்கள் அகதச் மெய்ய ரவண்டும்! 

முஸ்லீம்களுக்கு, ெதுபா ம் தகடமெய்யப்பட்டுள்ளது - ஒரு துளி 
உடலில் விழுந்தால் கூட, அந்தப் பகுதிகயத் துண்டிக்க ரவண்டிய 
அளவுக்குத் தவீிர தன்கெயுகடயது! ஆ ால் ஸுஃபி தத்துவம் என்பது 
ஹஃபீஸ் கூறுவது ரபால, ெதுபா ம் ரதாய்ந்த கம்பளத்தில் மதாழுகக 
நடத்தும்படி உங்கள் குருநாதர் உங்களுக்குக் கட்டகளயிட்டால், நீங்கள் 
அகதச் மெய்ய ரவண்டும். எ ரவ, நான் உங்களிடம் எகதச் மெய்யச் 
மொன் ாலும், நீங்கள் அகதச் மெய்ய ரவண்டும். 

இப்ரபாது, பிரியொ  பிராபரஸாக ப் பற்ைி, எ க்காகவும், ஸுஃபி 
இயக்கத்திற்காகவும், கடவுளுக்காகவும் மெய்ய ரவண்டியரதாடு, நீங்கள் 
ரெலும் மபரிய அளவில் மெய்யவும் தயாராக இருக்கிைரீ்கள். எந்த அளவுக்கு, 
எவ்வளவு நீண்ட மநடிய காலத்துக்கு என்று எ க்குத் மதரியும். அதாவது 
உங்கள் உயிகர அர்ப்பணம் மெய்து நான் மொல்வகதச் மெய்வரீ்களா? 

"நான்  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிவைன்," என்று ஃ ிரான்ெிஸ் கூைியதும்  ா ா 
பைாடர்ந்ைார். 

அத ால்தான் உங்ககளப் பார்ப்பது, இது முதல் முகையல்ல 
என்ரைன். ரெற்கில் நிகலநாட்டப்படும் ஸுஃபி அகெப்புக்கு நான்ககந்து 
தூண்கள் ரதகவ. 99 ெதவிகித ெக்களால் புரிந்து மகாள்ளப்பட்ட ஸுஃபி 
தத்துவம், உண்கெயா  ஸுஃபி பாரம்பரிய தத்துவம் அல்ல. ரஷக், முர்ஷித், 
முரீத் ரபான்ை மொற்கள் ெிகவும் இலகுவாக, மவறுெர  
ககயாளப்பட்டதால், உண்கெயா  ஸுஃபி தத்துவம் கண்ணில் 
மதன்படுவதில்கல. ரூெி மொல்வது ரபால: "ஸுஃபி தத்துவத்கத அைிந்து 
மகாள்வதற்கா  ஒரர வழி மவறும் வார்த்கதகள், பயிற்ெி அல்லது 
ஒழுக்கமுகை ஆகியவற்ைால் அல்ல, குருநாதரின் கால்களின் தூெியாக 
ொறுவதில்தான் உள்ளது." 

உண்கெப்மபாருள் ெகைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் ‘ஃப ா’ 
(நிர்மூல ாகுைல்) நிகலகய அகடந்து, ‘பக்கா’ (அழிவிலா) நிகலகய 
அகடயாதவகர, ஒருவரால் பிைகர பரிபூரண இகை நிகலக்கு எடுத்துச் 
மெல்ல முடியாது. எ ரவ, அந்த நிகலகய நாரெ அனுபவிக்காதரபாது 
பிைரிடம் நம்கெப் பின்பற்றும்படி ரகட்டுக்மகாள்வது, நாம் ஸுஃபி 
பாரம்பரியத்கத அவெதிக்கிரைாம் என்று அர்த்தம்; கிழக்கு ெற்றும் ரெற்கு 
எங்கும் இதுதான் மெய்யப்படுகிைது. 

கடவுளின் விருப்பத்திற்கிணங்க, நான் முழு அகெப்கபயும் ொற்ை 
விரும்புகிரைன், முழு விஷயத்கதயும் ெறுெரீகெக்க விரும்புகிரைன், 
ஏம ன்ைால் நான் ஸுஃபி பாரம்பரியத்கத ெ ொர விரும்புகிரைன். இந்த 
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அம்ெங்கள் அக த்தும் எ க்குச் மொந்தொ து, ஆ ால் ஸுஃபி தத்துவம் 
என் இதயத்திற்கு ெிகவும் மநருக்கொ து. எ ரவ, நான் அகத 
ொற்ைியகெக்க விரும்புகிரைன், அதற்காக நான் உங்களுக்குச் மொல்வகத 
நீங்கள் மெய்ய ரவண்டும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நாம் 
மதளிவற்ைவர்களாக இருக்கக்கூடாது; துல்லியொக இருக்க ரவண்டும். 

கடவுளின் பத்து நிகலகள் அடங்கிய எ து விளக்கப்படத்கதப் 
பார்த்தரீ்களா? எல்லா கருத்துககளயும் டாக்டர் க ிக்கு எடுத்துகரத்ரதன். 
அவர் அதில் பணிபுரிந்தார், ஆ ால், இப்ரபாது அதில் பாதிக்கு ரெல் 
குைிப்பிடப்படவில்கல, பாதிதான் நான் விரும்பியபடி அகெந்துள்ளது. 

எ து ககமயழுத்துப் பிரதிகய நான் இங்கு மகாண்டு வந்துள்ரளன், 
எ க்கு ரவகள கிகடக்கும் ரபாது, முழு விஷயத்கதயும் ெரிபார்த்து 
ரதகவயா  ொற்ைங்ககளச் மெய்ரவன். இந்தப் புத்தகம் அந்த வககயில் 
முதல் ெற்றும் ககடெி புத்தகொக இருக்கும்.  இன்று நான் அகத (புத்தகத்கத) 
அடிப்பகடயாக மகாண்ட விளக்கப்படத்கத ெட்டும் உங்களுக்குக் 
காட்டுகிரைன்; அது தயாரா தும், மவளியீட்டிற்காக உங்கள் வெம் 
ஒப்பகடக்கலாம். இந்தப் புத்தகம் பாபாவின் குரான், கபபிள், 
அமவஸ்தாவாக இருக்கும். ெிகவும் த ித்துவொ து. 

 ா ா, மூன்று வறகயான ‘நம் ிக்றக’கறளப்  ற்ைி விளக்கியவ ாது ஐவி, 
ஃ ிரான்ெிஸ் இருவரும் பவளிப் றடயாக ஒப்புக்பகாண்டனர், "எங்களுக்கு 
எதுவும் பைரியாது... நாங்கள் சூன்ய ாக இருக்கிவைாம்." 

 ா ா கூைினார்: 
உங்களுக்கு எதுவும் மதரியாது என்று மொல்லும்ரபாது, 

மதரிந்துமகாள்ளும் நம்பிக்கக அதில் ெகைந்திருக்கிைது. நான் விரும்புவது 
என் மவ ில்: 

1) கிழக்கிலும் ரெற்கிலும் ஸுஃபி இயக்கம் எ து வழிகாட்டுதலின் கீழ் 
இருக்க ரவண்டும்; 

2) ரெவகர்கள் நான் மொல்வகதப் ரபாலரவ மெய்ய ரவண்டும்;  ெற்றும் 
3) ரெவகர்கள், முதலாவதாக, ஒன்பது ொதங்களுக்கு, தாங்களாகரவ 

ஒளியூட்டத்கத அகடவதற்கு நான் வழங்கும் அைிவுகரககள 
முழுகெயாகப் பின்பற்ை ரவண்டும். அப்ரபாது ஸுஃபி தத்துவம் 
பிைகர மவளிச்ெத்திற்கு அகழத்துச் மெல்ல முடியும்; அவர்ககள 
அைியாகெயில் ெட்டும் வழிநடத்த முடியாது. அத ால்தான் நான் 
ஐரராப்பாவுக்குச் மெல்கிரைன், ரெலும் அல்ஜரீியா மென்று அங்கு 
நான் ரநரடியாகப் பார்க்காத, ஆ ால் எ க்குத் மதரிந்த இரண்டு 
அல்லது மூன்று நபர்ககளத் மதாடர்புமகாள்கிரைன். 
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ஃபிரான்ெிஸ் ஜூகல 10ஆம் ரததிக்கு முன் ர் ஆஸ்திரரலியாவுக்குத் 
திரும்பிச் மெல்ல ரவண்டும், அதற்குள் அங்குப் பணிகயத் மதாடங்க 
ரவண்டும். ரெலும், முடிந்தால், நவம்பர் 15க்குள் அமெரிக்காவுக்குத் திரும்பி 
வாருங்கள். இதற்கிகடயில், நான் உங்ககள நவம்பரில் இந்தியாவுக்கு 
வருொறு கட்டகளயிட்டால், நீங்கள் அவ்வாறு மெய்ய ரவண்டும், 
ஏம ன்ைால் நவம்பர் ொதம், நான் எ து ‘அ ல் பைக்கும் வாழ்கவ’த் 
மதாடங்க உள்ரளன். கண்ககள மூடிக்மகாண்டு நான் மொல்வகதச் 
மெய்யுங்கள். நீங்கள் குருடக ப் பின்பற்ை ொட்டீர்கள்! எ க்குத் 
மதரியும்!  நான் மொன் படிச் மெய்யுங்கள். 

நான் இப்ரபாது உங்களுக்குச் கூறுவகத நீங்கள் (ஐவிறய 
சுட்டிக்காட்டி) ஜூகல 10 முதல் மெய்யத் மதாடங்குங்கள்... 

 ா ா, அவர்கள் இருவருக்கும் இரவு 11:30  ைி முைல் ஒரு  ைி வநரம் 
12:30 வறர, 1952, ஜூறல 10 முைல் அடுத்ை ஒன் து  ாைங்களுக்கு, ைியானத்ைில் 
அ ரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். வ லும் ஜூறல 10ஆம் நாள் ப ௌனம் 
அனுஷ்டிக்கு ாறும் கட்டறளயிட்டார். 

ர ியா  ார்ட்டின்  றைந்ை  ிைகு, ஸுஃ ி இயக்கத்றை வழிநடத்ை ஐவி 
டியூஸ்  நிய ிக்கப் ட்டைால், 1948ல் இந்ைியாவில் நடந்ை ைனது முைல் ெந்ைிப் ில், 
அவர்  ா ாவின் வழிகாட்டுைறல நாடினார், வ லும் அவர் இறை நிறலறய 
அறடயாை ஆத் ா என் றை அைிந்ைிருந்ைார். ஐவி, அவரது வரம்புகறளப்  ற்ைி 
கவறலப் ட வவண்டாம் என்று உறுைியளித்ைார்;  ா ா, ஸுஃ ி இயக்கத்ைின் 
நலறனக் கவனத்ைில் பகாண்டு, அைன் ைறலவராக அைறன  றுகட்டற ப் ார் 
என்றும் கூைினார்.      
  ர்டில்  சீ்ெில், ஐவியும் ஃ ிரான்ெிஸும் வ  9 அன்று லகூன் வக ிறன 
விட்டு பவளிவயைிய  ிைகு,  ா ா ஆைிறய அறழத்து, இந்ை ஸுஃ ி அற ப்புக்கு 
ஒரு புைிய ப யறரத் வைர்ந்பைடுக்க முயற்ெிக்கு ாறு கூைினார். 

ஆைி அருகிலிருந்ை ஓர் அறைக்குள் பென்று, கண்கறள மூடிக்பகாண்டு 
எண்ைங்கறள   ஒருமுகப் டுத்ைியவ ாது, ‘ெறுெரீகெக்கப்பட்ட ஸுஃபியிஸம்’ 
(SUFISM REORIENTED) என்ை ப யர் அவரது ெிந்ைறனக்கு எட்டியது. அவர் ைிரும் ிச் 
பென்று  ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ை வ ாது அவர் அறை  ிகவும் விரும் ினார். 
வ லும்  ா ா, ஸுஃ ியிஸத்றைப்  ற்ைி வ லும் ெில விஷயங்கறள 
விளக்கினார்; ஆைி அவரது குைிப்வ ட்டில் எழுைிக்பகாண்டார். 

1952, வ  10 ெனிக்கிழற  அன்று காறல 7:00  ைிக்கு  ா ாவுடன் 
 ால்கம் ஸ்க்வலாஸின் ெந்ைிப்பு முைலில் நிகழ்ந்ைது. அவர் ஆைிக்கு 
எடுத்துறரத்ை ‘ றுெீரற க்கப் ட்ட ஸுஃ ியிஸம்’ குைித்ை கருத்துக்கறளப் 
புரட்டிப்  ார்க்கு ாறு  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
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ஃபிலிஸ் ஃபிரமடரிக், நியூயார்க்கிலிருந்து  ர்டில்  சீ்ெிற்கு, ஃப்மரட் & 
எல்லா வின்டர்ஃமபல்ட், அடீல் ரவால்கின், ஆக் ஸ் பார்ன் (1932ல்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைார்) ஆகிவயாருடன் காரில் வந்ைார். 37 வயைான ஃபிலிஸ், கிழக்கத்ைிய 
ஆன் ீக ைத்துவத்ைில் எப்வ ாதும் அைீை ஆர்வம் பகாண்டிருந்ைார், குைிப் ாக 
கல்கத்ைாவின் ரா கிருஷ்ைாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். 1943 வ  
 ாைத்ைில், நியூயார்க் நகரில் ‘வஹாட்டல்  ார்டினிக்’கில்  ா ாறவப்  ற்ைி 
வநாரினா வழங்கும் பொற்ப ாழிவில் கலந்துபகாள்ளு ாறு ை ால் மூல ாகத் 
ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டது. அவர் உடனடியாக வநாரினாறவ ‘அங்கீகரித்ைார்’, 
வ லும் கிழக்கு 67ஆவது வைீியில் அற ந்ை அவரது இல்லத்ைிற்கு 
அறழக்கப் ட்டார்; அங்கு அவர் எலிஸப த், நைீன் இருவறரயும் ெந்ைிக்க 
வநர்ந்ைது, முைல் முறையாக  ா ாவின் புறகப் டத்றைப்  ார்த்ைார். இரண்டு 
அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு, ரா கிருஷ்ைாறவப்  ற்ைிய விரிவுறர 
ஒன்ைில் கலந்துபகாண்டவ ாது, ’இவயசு’வின் அற்புை காட்ெிறய ைரிெனம் பெய்ய 
முடிந்ைது, இப்வ ாது, அவர், அன்று  ார்க்க வநர்ந்ைது, ப ஹர்  ா ா என் றை 
உைர்ந்ைார். "எல்லாவ  முடிவுக்கு வந்ைது," பைாடர்ந்து ஃ ிலிஸ் நிறனவு 
கூர்ந்ைார். "என் இையம்  ா ாவிற்குச் பொந்ைம். நான் அவறர ஆழ் 
இையத்ைிலிருந்து கிைிஸ்துவாக ஏற்றுக்பகாண்வடன்." 

 ர்டில்  சீ்  யைம்  ற்ைி, ஃ ிலிஸ் நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
 ர்டில்  சீ் ற யத்றை பநருங்க பநருங்க,  ிர ஞ்ெத்ைின் ற யத்றை 

பநருங்கிக் பகாண்டிருப் றைப் வ ாலத் வைான்ைியது! இது ஒரு விண்கலத்ைில் 
 யைிப் து வ ால் இருந்ைது, 180 லட்ெம் ஒளியாண்டுகள்  யைம் பெய்ை 
 ின்னர், இறுைியாக இந்ைப்  யைம் நிறைவுக்கு வந்ைது வ ால் உைர்ந்வைன். 
ப ஹர் ஆன் ீக ற யத்ைின் வாயிறலக் கடந்ைதும், ஃப்பரட் காறர ப துவாக 
ஓட்டிச் பெல்ல, ஏவைா அன் ின் ஆனந்ை பைன்ைல் என்றன சூழ்ந்துபகாண்டது. 

வஹாட்டலில், எலிஸப த் பைாறலவ ெி வழியாக பைாடர்புபகாண்டு, 
அடுத்ை நாள் காறல ஒன் து  ைி என் றை உறுைிபெய்து, ‘ ா ா உங்களுக்காகக் 
காத்ைிருக்கிைார்’ என்ைதும் பைாறலவ ெிறய, கிட்டத்ைட்ட றகயிலிருந்து 
நழுவவிட்வடன். இது எனக்கு நம் முடியாைைாகத் வைான்ைியது: அவர் எனக்காகக் 
காத்ைிருக்கிைார்? நான் கிட்டிக்கு கடிைம் எழுைியிருந்வைன்,  ா ாவுக்கு நீல 
நிைத்ைில்  ிரியம் அைிகம் என்று கண்டு ிடித்வைன், அைனால்  ா ாறவப்  ார்க்க 
நீல நிை ஆறடறயத் ையார் பெய்து பகாண்டிருந்வைன். 

டார்வின் ஷா, வ  10ஆம் நாள் காறலயில் ஃ ிலிஸ், அடீல், ஜான்  ாஸ் 
ஆகிவயாறர  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு காரில் அறழத்துச் பென்ைார். இந்ைத் 
ைருைத்ைிற்காக அவர்கள் ஒன் து வருடங்கள் காத்ைிருந்ைனர். 

ஃ ிலிஸ் அந்ை முைல் ெந்ைிப்ற  இவ்வாறு விவரித்ைார்: 
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காறல 9:30  ைி. லகூன் வக ினின்  டிகளில் நின்று பகாண்டிருந்ை 
டிலியா, ‘ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, இவர் ‘ஃ ிலிஸ் ஃ ிரபடரிக்’ என்று 
அைிமுகப் டுத்ைியவ ாது,  ா ா, எப் டி இருப் ார் என் றை நான் அைியவில்றல. 
நான் இவயசுறவ என்  னக்கண்களில் நிறனவு கூர்ந்வைன், ஆனால்  ா ாவின் 
முைல்  ார்றவயில் அவர் ஓர் எகிப்ைியராக இருக்கலாம் என்ை எண்ைம் எனது 
புத்ைியில்  ளிச்ெிட்டது! நீண்ட புருவங்கள், கருற யான  ாைாம் கண்கள், ைங்க 
நிை வைால். அவர் என்றனத் ைழுவினார், என் இையம் வவக ாக துடித்ைது: ‘அவர் 
என்னுகடயவர், அவர் என்னுகடயவர்’ என்று கூைி, அருகிலிருந்ை 
நாற்காலிறய றெறகயால் காட்டினார். 

 ா ா, ஆைி மூல ாகக் வகட்டார், "நான் எப்படி இருக்கிரைன்?" நான் 
ஆைியிடம் (புது வாழ்வில்  ா ாவிடம் வநரடியாகப் வ ெ முடியாது என்று யாவரா 
ைவைான ைகவல் பகாடுத்ைைால்), ‘அவர் உடல் நலம் குன்ைி வைான்றுகிைார்’ 
என்று கூைியதும், அவர் அவ்வாறு இல்றல என் றை உைர்ந்து உடனடியாக 
‘அவர் அழகாக இருக்கிைார்’ என்வைன். 

கருப்பு றவரம் வ ான்ை கண்கள், என் கண்கறள அன்புடன் 
உற்றுவநாக்கின. என் இையம் அவரது அன் ால் நிரம் ி வழிவறை உைர்ந்வைன். 
அவர்  ிகவும்  ரிச்ெய ானவராகவும், பநருக்க ானவராகவும் பைரிந்ைார். 

"நான் உங்ககளப் பற்ைி ரநாரி ா, எலிஸமபத், டான், ொர்கமரட் 
ஆகிரயாரிடெிருந்து ரகள்விப்பட்ரடன்," என்று  ா ா கூைினார், "ஆழ் 
இதயத்திலிருந்தும் நான் உங்ககளக் ரகட்ரடன். நீங்கள் என்க  
ரநெிக்கிைரீ்களா? (ஆம்,  ா ா.) என்க  ரநெிக்கும் இதுரபான்ை 
ஆத்ொக்ககளப் பார்க்கும்ரபாது, நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெி அகடவரதாடு 
வலிகெயாகவும் உணர்கிரைன். ஃபிலிஸ் ரபான்ைவர்கள் எ க்கு 
மநருக்கொ வர்கள். நீங்கள் என்க  ெிகவும் ரநெிப்பதால் நான் உங்ககள 
ரநெிக்கிரைன்." 

 ைிறனந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, ஃ ிலிஸ் ‘இரட்றடயரில்’, 34 
வயைான ‘அடீல் ரவால்கிக ’ அறழத்ைார். "அவருக்கு பாபாஜாக ப் ரபான்ை 
கண்கள் உள்ள ," என்று  ா ா குைிப் ிட்டார், "ெிகப் மபரியது, ொம்பல்-நீலம்." 

அவர், இருவருக்கும் எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
"உங்கள் இருவகரயும் பற்ைி நான் நிகைய ரகள்விப்பட்ரடன், ககடெியாக 
நான் உங்ககளப் பார்த்ததில் ெிக்க ெகிழ்ச்ெி அகடகிரைன். நீங்கள் என்  
பதற்ைொக உணர்கிைரீ்களா?" 

“இல்றல” என்ைனர். 
"நான் உங்ககள ெந்தித்ததில் பூரிப்பகடகிரைன், நீங்கள் 

ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிைரீ்களா?" 
" ிக்க  கிழ்ச்ெியாக உள்வளாம்." 
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"உங்ககளப் பார்த்ததில் எ க்கு ஏற்பட்ட ெகிழ்ச்ெிகய விட 
ரவைில்கல. நீங்கள் என்க  அைியும் ரவகளயில், என்க  ஒரு ெிறு 
குழந்கதகயப் ரபால ரநெிப்பீர்கள். நான் ஒரு குழந்கத ஆ ால் 
வளர்ந்தவன்! 

"எ க்கு நககச்சுகவ ெிகவும் பிடிக்கும், இங்கும், பல்ரவறு 
இடங்களிலும், இப்ரபாது உங்களுடன் ரபசும் ரபாதும், ரகலி, கிண்டல் 
மெய்யும் அரதரவகளயில், கடி ொக உகழக்க விரும்புகிரைன். 
தூய்கெயா , எளிகெயா  அன்புடன் என்க  ரநெிக்கும் ரபாது, எந்தத் 
தடங்கலுக்கும் இடெில்கல; அக த்து ெந்ரதகங்களும் விலகிவிடும். 
அதுவகர ெ ம் ெந்ரதகத்தில் துடித்துக்மகாண்டிருக்கும். அன்பு இருந்தாலும், 
அது ெரியா, தவைா என்று எண்ணி ெ ம் இயந்திரத்த ொக 
இயங்கிக்மகாண்ரட இருக்கும். ஆ ால் அன்பு கவகலப்படுவதில்கல, 
அக த்கதயும் அன்புக்குரியவரிடம் இழந்துவிடுகிைது. நீங்கள் பாபாகவ 
ரநர்கெயுடன் ரநெிக்கிைரீ்களா?" 

"ஆம்,  ா ா!" அவர்கள்  ைிலளித்ைனர். 
"உங்களுக்காக நான் என்ன பெய்ய முடியும்?" என்று அடீல் வகட்டார். 
"அன்பிற்குரியவருக்காக நீங்கள் இன்னும் என்  மெய்ய முடியும்? 

எ க்கு அன்பு ரவண்டும், ரவறு எதுவும் இல்கல! என்க  ரநெிக்கவும், 
கடவுள் நம்கெ ரநெிக்கட்டும். 

அதுதான் எ க்கு ரவண்டும்.  நீங்கள் பாபாகவ ரநெித்தால், கடவுள் 
உங்ககள ரநெிப்பார், கடவுளின் அன்பு என்பது எல்லாவற்கையும் 
உள்ளடக்கியது. அத ால், பாபா ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார். 
உண்கெயில் பணிவுநயம் ெிக்கவர்களில் பணிவா வர், ரென்கெயிலும் 
ரென்கெயா வர். ஆ ால் அது எல்லா ரநர்கெயிலும், உண்கெயிலும் 
இருக்க ரவண்டும். எ ரவ, நாம் அன்பாக இருப்ரபாம், ரநெிப்ரபாம்… 
ரநெிப்ரபாம்… அக வகரயும் ரநெிப்ரபாம்…; இதர அக த்தும் ொகய. 
எ ரவ, அடீல், நீங்கள் உண்கெயிரலரய என்க  ரநெித்தால் இன்னும் 
என்  மெய்ய முடியும்? நீங்கள்  என்க  ரநெிக்கிைரீ்களா?" 

"ஆம்." 
"அந்த அன்பு எங்கிருந்து வருகிைது என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? 

நீங்கள் பாபாகவ ரநெிக்கும்ரபாது, ‘கடவுளின் அன்பு ஒன்றுதான் எல்லாரெ’ 
என்று அர்த்தம்." 

ஃ ிலிஸ்  ின்பு நிறனவு கூர்ந்ைார்: "அந்ை வநரத்ைில், அவரது 
இையத்ைிலிருந்து எங்கள் இையங்களுக்குள் நுறழந்ை அன் ின் சுழற்ெிறய நான் 
உைர்ந்வைன், அதுவ ால், எங்கள் அன் ின் சுழற்ெி அவர் இையத்றை வநாக்கியும் 
விறரந்ைது;  ிகவும் வலுவாக, ‘நான் கடவுறள வநெிக்கிவைன்’ என்று என்னால் 
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 ீண்டும் பொல்ல முடியாது. அந்ை அன்பு அவருறடய  ரிசு, என்னுறடயது 
என்று பொல்வது,  னித்துளி  ிரகாெிக்கும் வ ாது, ’நான் சூரியன்’ என்று 
பொல்வது வ ால் இருக்கும்." 

அைற்குப்  ிைகு ஃ ிலிஸ், அடீல் இருவரும் விருந்ைினர்  ாளிறகயில் 
ப ண்  ண்டலிறய ெந்ைிக்கச் பென்ைனர். 

இரண்டு ப ண் ைிகளும்  றுநாள் காறல லகூன் வக ினில்  ா ாவுடன் 
இரண்டாவது ைனிப் ட்ட வநர்காைலில்  ங்பகடுத்ைனர். எழுத்துப் லறகறய 
வாெித்துக் பகாண்டிருந்ை ஆைிறயக் கூட  ா ா பவளிவய இருக்கு ாறு 
 ைிந்ைார். ஃ ிலிஸ் காறல 9:45  ைிக்கு நிகழ்ந்ை வநர்காைறல நிறனவு 
கூர்ந்ைார்: 

நான் கடவுளுடன் ைனியாக இருந்வைன்! நான்  ிகவும் கூச்ெ ாக 
உைர்ந்வைன், ஆனால்  கிழ்ச்ெியாக இருந்வைன். அவருறடய அழகில் நான் 
 யங்கிப் வ ாவனன். அவர் எழுத்துப் லறகயில் ப துவாக உச்ெரித்ைார், 
"ஏரதனும் ரகள்விகள்?" நான் இல்றல எனத் ைறலயறெத்வைன். ஆனால் 
நிச்ெய ாக, என் இையத்ைின் ஆழத்ைிலிருந்து வகள்வி ஒன்று எழுந்ைது: ஏன் 
அந்ைத் துன் ம்? நான் ஏன் அத்ைறன துன் த்றையும் கடந்து பென்வைன்?  ா ா 
எனக்கு அற ைியாக  ைிலளித்ைார். அவர் எனது றகறயப்  ற்ைியவ ாது அது 
ஒரு குழந்றையின் றகறயப் வ ால், அல்லது ஒரு வராஜா  லறரத் பைாட்டது 
வ ால் இருந்ைது; ெறை தூய்ற யானைாகவும், கிட்டத்ைட்ட ஊடுருவும் ைன்ற  
 றடத்ைைாகவும் வைான்ைியது. அவரது இரத்ைம் என்னுள்  ாய்வறை நான் உைர 
முடிந்ைது - இரத்ை ாற்ைம் பெய்வது வ ால் - அப்வ ாது நான் அவரது துன் த்றை 
உைர்ந்வைன். அவர் எனது  ைிக்கட்றட ைனது றகயில் எடுத்ைவ ாது, 
அவருறடய துன் த்றைப்  கிர்ந்து பகாள்வறை நான் உைர்ந்வைன், அவர் 
என்னுறடயறை  கிர்ந்து பகாண்டார். அது வார்த்றையில்லா  ைிலாக இருந்ைது. 

 ிைகு, நான் ப ௌன ாக அவரிடம்,  ா ா, நீங்கள் எப்வ ாதும் எனது 
குருநாைராக இருப் றை விரும்புகின்வைன் - இறுைிவறர. அைற்கு  ா ா 
ைறலயறெத்ைார், "நான் இறுதிவகர உங்களுடன் இருப்ரபன்." 

உடவன  ா ா றககறளத் ைட்டி ஆைிறய அறைக்குள் அறழத்ைார். 
பைாடர்ந்து எழுத்துப் லறகயில், "எகதயும் ரகட்காத ஒருவன் 
எல்லாவற்கையும் அகடயப்மபறுகிைான்" என்று உச்ெரித்ைார்.  ீண்டும், 
“கடவுள் ெீதா  அன்பு ெட்டுரெ உண்கெயா து” என்று கூைி முடித்ைார்."  

அன்று காறல 10:00  ைிக்கு, அடீல்  ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது அவர் 
கூைினார்: 

நீங்கள் கூை விரும்பும் அக த்தும் எ க்குத் மதரியும். எ க்குப் 
புரிகிைது. ெில ரநரங்களில், அததீ ெக்தியுடன் உங்ககளத் தாக்கும் 
பலவ ீங்ககளப் பற்ைி கவகலப்பட ரவண்டாம். என் ெீதா  உங்கள் அன்பு 
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ெிகவும் உயர்ந்தது, அது உங்கள் பலவ ீங்கள் அக த்கதயும் 
அகற்ைிவிடும். ெ மும், இதயமும் தூய்கெ அகடந்தால் இகைவக க் 
காணலாம். தூய்கெயின் மூலம் நாம் அவகரக் காணமுடியும், ஆ ால் 
தூய்கெக்கும் ரெலா  அன்பு, எல்லா பலவ ீங்ககளயும் அழித்துவிடும். 

எ ரவ, நீங்கள் பாபாகவ உங்கள் குருநாதராகவும், தந்கதயாகவும், 
உங்கள் ெரகாதரராகவும் ரநெிப்பீர்களா ால், ரவறு எதற்கும் கவகலப்பட 
ரவண்டியதில்கல. 100 ெதவிகிதம் அன்பு இருக்கும் ரபாது தூய்கெ, அசுத்தம் 
அக த்தும் ெகைந்துவிடும். எ ரவ, கவகலப்பட ரவண்டாம். பாபா 
உங்ககள அைிந்திருக்கிைார், உங்ககள ரநெிக்கிைார், எதுவா ாலும், பாபா 
உங்ககள ஒருரபாதும் ககவிடொட்டார். நிக வில் மகாள்ளுங்கள். புரிந்து 
மகாண்டீர்களா? 

"ஆம், புரிந்துபகாண்வடன்," அடீல் கூைினார். 
"இது நம்பமுடியாத அளவுக்குத் மதளிவாக உள்ளது அப்படித்தார !" 

 ா ா கூைினார், "எ க்கு நீங்கள் ெணி ொதிரி." 
அடீல் ‘ ைி’ ( ைம்) வ ான்ைவர் என்று  ா ா கூைியைாக அவர் 

நிறனத்து, வொகமும், ஏ ாற்ைமும் அறடந்ைைாக விவரித்ைார் - ஏபனன்ைால் இது 
எைிர் றையான ஒன்றைக் குைிக்கும்! ஆனால்  ா ா நிச்ெய ாக அவரது ெவகாைரி 
 ைிறயக் குைிப் ிடுகிைார். 

டார்வின், ஜனீ் ஷா இருவரும் 1934ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைிருந்ைாலும், அவர்களது இரண்டு இளம் வயது  கள்களான ‘மரர ’ (17 
வயது), ‘லீட்கரஸ்’ (18 வயது) இருவருக்கும் இதுவவ முைல் ெந்ைிப்பு. முழுக் 
குடும் மும் (டார்வினின்  ரு கள் வடாவலாரஸ் உட் ட)  ர்டில்  சீ் 
ற யத்ைிற்குச் பென்று, 10ஆம் வைைி காறல 10:00  ைிக்கு லகூன் வக ினில் 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைனர்.   ா ா, பவள்றள நிை நீண்ட காலுறை  ற்றும் ப ரூன் 
நிை  ட்டு வ லங்கி அைிந்ைிருந்ைார்.  அவர் குடும் த்ைின் ஒவ்பவாருவறரயும் 
அரவறைத்ை வவறளயில் ப ண் ைிகள் கண்கலங்கி அழுைனர். 

 ா ா கூைினார்: "மொர்க்கத்தின் கடவுள், நீங்கள் இங்ரக இருப்பதால் 
ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார். உங்ககளப் பார்த்ததில் நான் எவ்வளவு 
ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிரைன் என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? கடந்த இரண்டு 
வருடங்களாக நான் ஏகாந்தவாெத்தில் அெர்ந்து, ெஸ்த் ெற்றும் 
ஏகழகளுக்காக பணிபுரிந்து, பல கஷ்டங்ககள ெந்தித்ரதன், ஆ ால், இந்த 
கெயத்திற்காக ெிகவும் கடி ொக உகழத்த அன்பர்களாகிய உங்ககள 
இன்று பார்த்ததில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். இந்த இடத்தின் 
ஒவ்மவாரு அங்குலத்திலும் ரநாரி ா, எலிஸமபத் ெற்றும் இரண்டு 
ஷாக்களின் (கைவன்,  றனவி) அன்பு நிரம்பி வழிகிைது. நான் உங்கள் தாய், 
தந்கதயகர (டார்வின் & ஜனீ்) 6ஆம் ரததி ெந்தித்ரதன். 
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"கடந்த ஏழு இரவுகள் நான் தூங்கவில்கல, ஆ ாலும் என் 
அன்பா வர்களின் அன்பி ால் நான் புத்துணர்கவப் மபற்றுள்ரளன், அது 
என்க  வலிகெயாக்குகிைது. கடவுள் அன்கப விரும்புகிைார் - 
ரநர்கெயா , தூய அன்பு. எ ரவ அன்பு ஒன்றுதான் அக த்திலும் 
முக்கியம்." 

"உங்களுக்கு நாங்கள் வெறவ பெய்வவாம் என்று நம்புகிவைாம்," என்று 
டார்வின் கூைினார். 

"எ க்குத் மதரியும், நீங்கள் உண்கெயிரலரய ரநெிக்கிைரீ்கள். 
அவர்களும் (குழந்றைகளும்) என்க  ரநெிக்கிைார்கள், ஏம ன்ைால் பாபா 
உங்கள் அக வகரயும் ரநெிக்கிைார். என்னுகடய அன்புதான் உங்ககள 
என்க  ரநெிக்கச் மெய்கிைது." 

ஒரு கட்டத்ைில்  ா ா, இரண்டு இளம்  கள்களிடம், "நான் கூறும் 
எகதயும் நீங்கள் மெய்வரீ்களா?" எனக் வகட்டைற்கு, இருவரும் ‘ஆம்’ என்று 
ைறலயறெத்ைனர். 

"உறுதியாக ‘ஆொம்’ என்கிைரீ்களா? அல்லது மவறுெர  ‘ஆொம்’ 
என்கிைரீ்களா?" என்று  ா ா வகட்டார். 

"என் இையத்ைில்  ிறகயான அன்ற  உைர்கிவைன், ஆனால்,  ா ா 
என்ன பொல்கிைார் என்று எனக்கு புரியவில்றல!" என்ை எண்ைம் பரவன 
 னைில் எழுந்ைது. 

"எதுவாக இருந்ைாலும் ‘ெரி’ என்று நான் கூறுவவன், அறைப்  ற்ைி  ிைகு 
வயாெிப்வ ன்" என்று லீட்றரஸ் முடிவு பெய்ைார். 

இருவரும் உறுைியாக  ைிலளித்ைனர், "ஆம்!"  
 "நீங்கள் இருவரும் தயக்கெின்ைி எ க்குக் கீழ்ப்படிவதில் நான் 
ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன்," என்று  ா ா கூைினார், வ லும் அவர்களின் 
ைந்றையிடம், "அவர்கள் நான் கூறுவகதத் தயக்கெின்ைி மெய்வார்கள், 
அப்படித்தார , டார்வின்?." 

 ா ா பைாடர்ந்ைார்: "நீங்கள் ஏரியில் குதிப்பீர்களா?" 
அவர்கள் அறைச் பெய்வைாகக் கூைினார்கள். 
"அதில் இருக்கும் எல்லா முதகலகளுடன்?" 
"ஆம்." 
"நல்லது. நான் அக த்திலும் - பாம்புகள், ொன்கள் - அக த்திலும் 

இருக்கிரைன்." 
 ா ா  ீண்டும் ஒவ்பவாருவறரயும் ைழுவி, லீட்றரறஸப் 

 ற்ைிக்பகாண்ட வவறளயில் அவர்  ா ாவின் கண்கறள ஆழ ாக உற்று 
வநாக்கினார். 

லீட்றரஸ் அந்ை அனு வத்றை பைளிவாக நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
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அவர் என்றன ஆழ ாக உற்று வநாக்க அனு ைித்ைார், நான் அைியாை 
ஒன்றை ஆழ ாகப்  ார்ப் து வ ாலத் வைான்ைியது. நான் அங்கும் இங்கும் 
ைிரும் ா ல் கூர்ந்து  ார்த்துக் பகாண்டிருந்வைன், அளவிறுைியிற்ை அவரது 
கண்கறள, பவகு பைாறலவில், முன்னும்  ின்னும்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்வைன். 
அைன் விறளவாக,  ா ாறவ ஒளியின் ஆழ ற்ை, நிை ற்ை அழகாக நான் 
உைர்ந்வைன்; ெற்று  ைற்ை ாகவும் இருந்ைது. நாட்டியம், நடனம் வ ான்ை 
அறனத்து வடிவங்களிலும் நான் எப்வ ாதும் அழறக விரும் ிவனன், இப்வ ாது 
 ா ா எனக்கு உண்ற யான அழறகக் காட்டினார், அைனால் நான் 
ஒவ்பவான்றையும் ெரியான கண்வைாட்டத்ைில்  ார்க்க முடியும். 

அவர்  ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில்,  ா ாவின் 
கண்கறளப்  ார்க்க வ லுப ாரு வாய்ப்பு கிறடக்கு ா என்று ஏங்கிவனன். 
 றுநாள் காறல 10:15  ைியளவில்,  ா ா அறனவறரயும் லகூன் வக ினுக்கு 
அறழத்ைார்,  க்கள் பவளிவய வருவறை நான் கவனித்வைன், அவர்கள் 
 கிழ்ச்ெியாகவும்,  ிரகாெ ாகவும் இருந்ைனர். நாங்கள் உள்வள பென்ைதும்,  ா ா 
என் ைந்றைறயப்  ற்ைிக் பகாண்டு ெிரித்து, உற்ொகம் ப ாங்க,  கிழ்ச்ெி 
ஆரவாரம் பெய்ைார். அந்ை நாள் அவர் உற்ொகத்துடன்  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைார், அைனால் நானும் அந்ைக் குழுவுடன் 
கலந்துபகாண்டு,  கிழ்ச்ெியின் அற்புைங்கள் என்று நான் விவரிக்கக்கூடிய 
ஒன்றை உைர்ந்வைன். 

நாங்கள் உள்வள அறழக்கப் ட்டவ ாது,  ா ா, அறனவரும் அவருறடய 
றகறய முத்ை ிட அனு ைித்ைறை நான்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்வைன். ஒரு கைம் 
இைற்குத் ையாராக இல்லாை நிறலயில், நான்  ா ாறவத் ைழுவ விரும் ியைால், 
அவர் என்றன அறைத்துக்பகாள்ள அனு ைித்ைார், ஆனால் அவ்வாறு 
பெய்வைன் மூலம் நான் அவரது றகறய முத்ை ிடும் ைருைத்றைத் 
ைவைவிட்வடன் என் றை உைர்ந்வைன். கிறடத்ை வாய்ப்ற  என்னால் 
ைக்கறவக்க முடியாைறை எண்ைி வருந்ைிவனன். ெிைிது வநரத்ைில், எைிர் ாராை 
நிகழ்வால், எனக்கு முன்னால்  ா ாவின் றக இருந்ைது. அப்வ ாது 
பெய்யவவண்டியது என்ன என் றை நான் அைிந்ைிருந்வைன்.  

அவர்களின் வநர்காைல் பைாடரும் வவறளயில்,  ல முறை  ா ா, "ஜனீ் 
என்க  ரநெிக்கிைார்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ின்னர் அவர்கள் அறனவரும் எப் டி உைர்ந்ைார்கள் என் றை ஜனீ் ஷா 
விவரிக்கிைார்: 

“அன் ின் உைர்வறலகள் நாள் முழுவதும் எங்களில் நிரம் ி வழிந்ைன, 
உள்ளுக்குள் ஒளி வ ால் எங்களுடன் ைங்கி, பவதுபவதுப் ில், பைய்வகீ அன் ின் 
அறலகளில் எங்கறள மூழ்கடித்ைது; எங்கள்  னம் அற ைியில் ஆழ்ந்ைது, 
வ லும் இந்ை உலகிற்கு அப் ாற் ட்ட ஒருவிை அற ைிறயயும் இனிற றயயும் 
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உைர முடிந்ைது. எதுவும் முக்கிய ானைாகத் பைரியவில்றல - கடற்கறர, 
அறல ீது ெவாரி, நகரத்ைின் எந்ை இடங்களும் எங்கறள ஈர்க்கும் விைத்ைில் 
இல்றல. நாங்கள் ஒருவருக்பகாருவர்  ற்றும் அறனவரிடமும் கனிவாகவும், 
அன் ாகவும், ப ாறுற யாகவும்,  கிழ்ச்ெியாகவும் உைர்ந்வைாம், வ லும் 
எங்களுக்கு வந்ை ைனிப் ட்ட பெய்ைிகளின் முக்கியத்துவத்றைப்  ற்ைி 
ஆச்ெரிய றடந்வைாம். நாங்கள் அவ்வப்வ ாது எடுத்துறரத்ை இனிற யான, 
அன் ான விஷயங்கறள  ீண்டும் ஆய்வு பெய்வைாம் ( ா ா, எழுத்துப் லறக 
வழியாகச் சுட்டிக்காட்டியறை ஆைி எடுத்துறரத்ைார்). எங்களிடம் வகட்க எந்ைக் 
வகள்வியும் இல்றல. நாங்கள்  ா ாவுடன் இருப் ைிவலவய ைிருப்ைி அறடந்வைாம் 
- வவறு எதுவும் ஒரு ப ாருட்டாகத் பைரியவில்றல. ‘இறவ அறனத்தும் 
இத்ைறன ெிைப் ாக இருக்கிை அளவுக்கு உண்ற யா?’ எனக் வகட்கத் 
வைான்ைியது. ‘கனவு காண்கிவைா ா?’ என்று எங்கறள நாங்கவள 
கிள்ளிப் ார்க்கவும் வைான்ைியது. நாங்கள் எைிர் ார்த்து காத்ைிருந்ைது,  ீண்டும் 
 ா ாறவ வநரில் ெந்ைிக்க வவண்டும் என நிறனத்ைது அறனத்தும் விறரவில் 
நிறைவுக்கு வந்ைது. நாங்கள் உண்ற யில் அவறரப்  ார்த்வைாம், 
உறரயாடிவனாம் என்று எங்களால் நம்  முடியவில்றல.” 

 ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் விநிவயாகிக்கப் ட்ட பைய்வகீ  து ானத்ைின் 
களிப்ற க் காைத் ைவைியவர் வநாரினா, வ  10 அன்று  ீண்டும்  ாரறடப் ால் 
 ாைிக்கப் ட்டு,  ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். ஆனால்,  ா ா 
ைனது  து ான ெத்ைிரத்றை அவர் மூலம் நிறுவினார், வ லும் காலம் 
குைிப் ிட்டது வ ால, வநாரினா அவரது  ைியில்  ிக முக்கிய ான  ங்றக 
வகித்ைார். "அவர் எங்கிருந்ைாலும்,  து ான ெத்ைிரத்ைின் அைி ைி எப்வ ாதும் 
அவருடன் இருப் ார்!" 

எனிட் வகார்ஃப்,  ார்கபரட் ஸ்காட், எலிஸப த்ைின்  ரு கன் ஹாரி 
ஹர்ட்வஷான் (34 வயது, விஸ்கான்ெின்  குைியில் வாழ்ந்ைவர்), கான்ஸிவலா 
றஸட்ஸ் ஆகிய அறனவரும் 10ஆம் நாள் காறலயில்  ா ாவுடன் ைனிப் ட்ட 
ெந்ைிப்புகறள நடத்ைினர். எ ிட்  ல ஆண்டுகளாக  ா ாறவப்  ார்க்கவில்றல, 
இரண்டாம் உலகப் வ ாரின்வ ாது இத்ைாலியில் அற ந்ை அரெியல் றகைிகள் 
முகா ில் அறடக்கப் ட்டிருந்ைார்.  "என்னுடன் மநருக்கொ வர்களில் 
நீங்களும் ஒருவர்" என்று  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார். "17ஆம் ரததிக்குப் 
பின் ர், உங்கள் (வ ார்க்கால அனு வங்கறளப்  ற்ைிய) குைிப்புககளக் ரகட்க 
எ க்கு ரநரம் கிகடக்கும்" என்ைார். 

ஹாரியின் வகாழிப் ண்றைக் குைித்து எலிஸப த்  ா ாவிடம் 
கூைியிருந்ைார். "எ க்கு, ரகாழிககள விட ஆடு பிரியம்" என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். ைன்னிடம் நிறைய பெம் ைி ஆடுகள் இருப் ைாக ஹாரி கூைினார். 
 ா ா அவறர விரும் ி, "ஹாரி, எ க்கு நககச்சுகவ பிடிக்கும், உங்களுக்கு 
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நககச்சுகவ உணர்வும் உண்டு. ஒருவர் எப்மபாழுதும் ெகிழ்ச்ெியாக 
இருக்கவும், பிைகர ெகிழ்விக்கவும் முயற்ெி மெய்ய ரவண்டும்; 
இல்கலமய ில், வாழ்க்கக ெலிப்பாக இருக்கும். ரநர்கெயா  
வாழ்க்ககயும் ெிக முக்கியம் - இதன் மூலம் நாம் கடவுகளயும், பிைகரயும், 
நம்கெயும், உலககயும் ஏொற்ைவில்கல என்பகத நாம் அைிரவாம். 
நம்ெிடம் எதிர்பார்க்கப்படுவது எல்லாம் இந்த ரநர்கெயும், பிைகர ெகிழச் 
மெய்வதும், ெகிழ்ச்ெியாக இருக்க முயற்ெிப்பதும்தான்” என்று கூைினார் 

ஹாரியின் அத்றையான எலிஸப த்றைப்  ற்ைி  ா ா குைிப் ிட்டார், 
"எலிஸமபத் அன்பின் மூலம் எ க்கு என்  மெய்திருந்தாலும் அது 
கற்பக க்கு அப்பாற்பட்டது." 

ொர்கமரட் ஸ்காட் 1935ஆம் ஆண்டிலிருந்து  ா ாறவ ெந்ைிக்கவில்றல. 
"நான் உங்கறளத் துன் ப் டுத்ைியைற்காக வருந்துகிவைன்,  ா ா, நீங்கள் 
எனக்காகத் துன் ப் ட்டறை நான் அைிவவன்," என்று அவர் கூைினார். 

"ஆ ால் உங்கள் அன்பு, அக த்து துன்பங்ககளயும் ஈடுமெய்தது" 
என்று  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார். "நீங்கள் என்க  ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து ரநெிக்கிைரீ்கள் என்று எ க்குத் மதரியும். பாபாவும் 
உங்ககள ரநெிக்கிைார்." 

 ார்கபரட், "ெில வநரங்களில் எனக்குப் புரியாை காரைத்ைால் நான் 
 ிகவும் குறும்பு பெய்கிவைன், இப்வ ாது எனக்குப் புரிகிைது என்று நிறனக்கிவைன்" 
என்ைார்.        
 "புரிந்து மகாள்ள ரவண்டிய ெிக முக்கியொ  விஷயம் 
என் மவன்ைால், நாம் கடவுளுக்கும், பாபாவுக்கும், நெக்கும் ெற்றும் 
ெ ிதகுலத்திற்கும் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். கடவுகள ரநெிப்பதில் 
எந்த ெெரெமும் இருக்கக்கூடாது என்ை அர்த்தத்தில் ரநர்கெயாக இருக்க 
ரவண்டும். நீங்கள் ஏதாவது ரகட்க விரும்புகிைரீ்களா?" 

"எனக்குத் பைரியவில்றல... நான்  ிகவும் அற ைியாக உைர்கிவைன்." 
"ரகட்க ரவண்டிய ரதகவ எதுவும் இல்கல. உங்களுக்கு உதவியாக 

எ து அன்பு இருப்பதில் உறுதியாக இருங்கள். ரகட்க ரவண்டிய 
ரதகவயில்கல, ஆ ால் பாபா அவரது அன்பின் மூலம் உங்களுக்கு 
உதவுவார். கடவுகளயும் பாபாகவயும் ரநெிக்கவும், பிை அக த்கதயும் 
மதய்வகீ விருப்பத்திற்கு விட்டுவிடுங்கள்."  

 ார்கபரட் ஸ்காட்  றுநாள் காறல 10:40  ைிக்கு  ா ாறவ  ீண்டும் 
ெந்ைித்ை வவறளயில், அவர், "நான்  ாைவில்றல என்று ஏன் வநற்று நீங்கள் 
பொன்னரீ்கள்?" என வினவினார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: "நீங்கள் என்க க் ககடெியாகப் பார்த்தரபாது, 
என்க  ரநெித்தரீ்கள், இப்ரபாதும் நீங்கள் என்க  ரநெிக்கிைரீ்கள், அத ால் 
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நீங்கள் ொைவில்கல என்று கூைிர ன்! நீங்கள் முயற்ெி மெய்யவில்கல, 
என் அன்புக்கு ரநர்கெயாக இருக்கவில்கல, பாபாவின் அன்பில் 
வளரவில்கல என்று நான் மபாருள்படக் கூைிர ன் என்று நிக த்தரீ்களா?" 

"நான் உங்கறளத் வைால்வியுைச் பெய்வைன், கஷ்டப் டுத்ைிவனன்" என்று 
நிறனத்ைைாக  ார்கபரட் ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ா ா விளக்கினார்: 
துன்பத்கதப் மபாறுத்தவகர, நான் எ க்காகவும், முழு 

உலகத்திற்காகவும், மபரும்பாலும் என்னுகடய மநருங்கிய 
அன்பர்களுக்காகவும் துன்பப்பட்ரடன்; எ ரவ, நிச்ெயொக, நான் 
உங்களுக்காகக் கஷ்டப்பட்ரடன். ஆ ால் நீங்கள் என்க  ரநெிக்கிைரீ்கள். 
எ ரவ இந்தத் துன்பம் அத ால் ஈடு மெய்யப்பட்டுள்ளது. 

நீங்கள் எவ்வளவு ெரியாக முயற்ெி மெய்தரீ்கள், உங்களுக்கு எழுந்த 
ெந்ரதகங்கள், இந்தக் குழப்பத்கத எப்படிக் கடக்க முயன்ைரீ்கள், ககடெியில் 
எப்படி என் ிடம் வந்தீர்கள் என்று எ க்கு நன்ைாகத் மதரியும். ஆககயால், 
நீங்கள் என்க த் ரதால்வியுைச் மெய்யவில்கல என்று அர்த்தம். 

ஒருவர் பரிபூரணொகவும், கடவுளுடன் ஐக்கியொகாெல் இருக்கும் 
வகரயிலும் அக வரும் தவைிகழக்கிைார்கள், ஆ ால் பாபா ெீதா  அன்பு 
அந்தத் தவறுககளத் துகடத்துவிடுகிைது. எல்லா உண்கெயும், எல்லா 
அழகும் கடவுள் என்பகத நாம் நிக வில் மகாள்ள ரவண்டும். ரெலும் 
கடவுள் ெீதும், பாபா ெீதும் மகாண்டுள்ள அன்பில், நாம் 100 ெதவிகிதம் 
ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். தூய்கெ, ரநர்கெ, அன்பு -  கடவுள் இந்த 
மூன்று விஷயங்ககளயும் விரும்புகிைார். ரெலும் நீங்கள் பாபாகவ 
ரநெிக்கிைரீ்கள்; ஆககயால், எதற்கும் கவகலப்பட ரவண்டாம். 

அன்பி ால் ஒவ்மவாரு பலவ ீத்கதயும், ஒவ்மவாரு தவகையும் 
ரபாக்க முடியும். நீங்கள் பாபாகவ 100 ெதவிகிதம் ரநெிக்கும்ரபாது, 
உங்களுள் நிகலமகாண்டுள்ள கடவுள் அன்கப அைிவார், அதுரவ 
அவருக்குப் ரபாதுொ து. 

அவர் அக த்திலும், அக வரிடத்திலும் பு ிதர்களிலும், 
பாவிகளிலும், விலங்குகளிலும், உயிரற்ை ஜடப் மபாருட்களிலும் 
இருக்கிைார். அவர் இப்ரபாது இங்ரகரய, உள்ரளயும் மவளிரயயும் 
இருக்கிைார்; நாம் ரபசுவது அவருக்குத் மதரியும். அவர் அற்புதொ வர், 
அளவிறுதியற்ைவர், அவர் ெட்டுரெ உண்கெயா வர். நீங்கள் பாபாகவ 
ரநெிக்கிைரீ்கள் என்பது அவருக்குத் மதரியும். 

பலவ ீங்ககளப் பற்ைி கவகலப்பட ரவண்டாம். அகவ 
ெகைந்துவிடும், குகைகள் ெகைந்துரபாகும். அவற்ைில் ெில, காலம் கடந்து 
மதாற்ைிக் மகாண்டிருந்தாலும், அன்பு ஒரு நாள் அவற்கை 
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உட்மகாண்டுவிடும். அன்மபனும் ஆ ந்தப் மபருங்கடலில், எல்லாம் 
ெகைந்துவிடும். நம் ெ ம் எவ்வளவு அசுத்தொக இருந்தாலும், நாம் 
மகாண்டிருக்கும் அன்பு அகத முற்ைிலும் அப்பழுக்கற்ைதாக்கிவிடும். 
தி மும் உங்கள் முகத்கத இந்த ஏரியில் ( ர்டில்  சீ் ற யத்ைில்) 
கழுவி ால், அக த்து அசுத்தங்களும் ஏரிக்குள் மூழ்கிவிடும், ஆ ால் ஏரி 
மதளிவாக இருக்கும். அரதரபால், உங்களுக்குள், பாபாவின் ெீதா  அன்பின் 
ஏரி ஒன்று உள்ளது. எ ரவ ஒவ்மவாரு ெிரெத்திற்கும், ஒவ்மவாரு 
பலவ ீத்திற்கும் நீங்கள் கவகலப்பட ரவண்டியதில்கல. அதிலிருக்கும் 
அசுத்தம் அகற்ைப்பட்டு வருகிைது. நீங்கள் முழு ெ துடன், ரநர்கெயாக 
ரநெிக்க ரவண்டும். உங்ககளப் பற்ைி அல்ல, அன்பா வகரப் பற்ைி ெிந்திக்க 
ரவண்டும் என்று அன்பு ரகாருகிைது. 

எ ரவ, கவகலப்பட ரவண்டாம், நான் உங்களுக்குச் மொல்கிரைன், 
ெில ெெயங்களில் உங்களுக்கு ெந்ரதகம் வந்தாலும், நீங்கள் 
குழப்பெகடந்தாலும், நான் விரும்பியபடி என்க  ரநெிக்க 
முடியாவிட்டாலும், கவகலப்பட ரவண்டாம். பாபா உங்ககள ரநெிக்கிைார், 
அதுரவ முக்கியம். 

 ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ை வவறளயில்,  ா ாறவ 
முைன்முைலில் ெந்ைித்ை ஒரு  க்ைி ிக்க பஜர் ன் ைம் ைியர், ‘ஃப்மரட்’ & ‘எல்லா’ 
வின்டர்ஃமபல்ட் இருவரும் நியூயார்க் நகரில் ெந்ைித்து, ைிரு ைம் பெய்து 
பகாண்ட  ின்னர் அங்வகவய குடிவயைினர். இருவரும் ஆன் ீக குருநாைறரக் 
கண்டுபகாள்வைில் அைீை ஆர்வம் காட்டினர். ஃ ிபரட் (54 வயது),  ல 
ஆண்டுகளாக முழு முறனப்புடன் வைடிக்பகாண்டிருந்ைார், வ லும் 55 வயைான 
‘எல்லா’, குழந்றை  ருவத்ைிலிருந்வை ‘பூ ியில் பைய்வம் இருப் றை’ உைர்ந்ைார். 
கப் ல் அல்லது வி ானம் வழியாகப்  யைம் பெய்து, இ ய றல அல்லது 
பைன் கடல் ைீவுகளுக்குச் பெல்லத் வைறவயான  ைத்றைச் வெ ிக்க முடிவு 
பெய்ைனர், அங்கு அவர்கள் ைங்கள் குருநாைறரத் வைடத் பைாடங்குவார்கள். 

1948ஆம் ஆண்டின் நடுப் குைியில், ஃப்பரட் வ ற் ார்றவயாளராக இருந்ை 
அடுக்கு ாடி கட்டிடத்ைிற்கு, நன்கு உறடயைிந்ை ஒரு ப ண் ைி வருறக ைந்து, 
 ாடி வடீு ஒன்றைக் குத்ைறகக்குக் றகபயழுத்ைிட்டார். அந்ைப் ப ண் ைி 
அைிந்ைிருந்ை கம் ளி வகாட்டின் இறடபவளி வழியாகத் பைன் ட்ட ஒரு 
லாக்கட் அவறர பவகுவாக ஈர்த்ைது: "அவர் ஆன் ீக குருநாைரா அல்லது 
வயாகியா?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு அந்ைப் ப ண் ைி, "அவர் ஒரு  கத்ைான,  ரிபூரை குருநாைர்" 
என்று  ைிலளித்ைார். 

ஃப்பரட் ஆர்வ ாக இருந்ைறை அைிந்ை அந்ை ப ண் ைி, ைான் 
குடிப யர்ந்ை  ின்னர், ‘ஒரு நாள் அறைப்  ற்ைி வ ெலாம்’ என்று கூைினார். 
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அந்ைப் ப ண் ைி வவறு எவரு ல்ல, ஐவி டியூஸ்ைான்.  ா ாறவப் 
 ற்ைி அவர் கூைியவ ாது ஃப்பரட் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். அவர் ஜனீ் 
அட்ரியலின் ‘அவைார்’ என்ை புத்ைகத்றை இரவல் வாங்கி, எல்லாவுடன்  கிர்ந்து 
பகாள்ள ைனது வடீ்டிற்கு எடுத்துச் பென்ைார். 

‘எல்லா’, வநர்  ாைாக, அந்ைப் புத்ைகத்றை பவளியளவில் உற்றுவநாக்கி, 
 ா ா ஒரு வ ாலி கிைிஸ்து என்று உைர்ந்ைது  ட்டு ின்ைி, அவ்வாவை 
எடுத்துறரக்கவும் பெய்ைார். ஆனால் அவர் அறைத் ைிைந்து, ப ஹர்  ா ாவின் 
புறகப் டத்றைப்  ார்த்து, அவருறடய அன் ின் வார்த்றைகறளப்  டிக்கத் 
பைாடங்கிய வவறளயில், அறவ ஆழ ாக அவரது இையத்றைத் பைாட்டு, 
 ா ாறவப்  ற்ைி  ட்டுவ  நிறனக்கவும், அவறர வநெிக்கவும் பெய்ைது.  ின்னர், 
ஐவியின் வழிகாட்டுைலின் கீழ் இருவரும் ஸுஃ ி இயக்கத்ைின் 
உறுப் ினர்களாயினர்.  

நாட்கள் பெல்லச் பெல்ல,  டிப் டியாக ‘எல்லா’ ைன் இையம் 
 ா ாவுறடயது என்று உைர்ந்ைார். அவர் இனயத் கான்  ீது  ரியாறை 
பகாண்டிருந்ைாலும், ப ஹர்  ா ாறவ  ட்டுவ  ைனது குருவாக விரும் ி 
ஏற்றுக்பகாண்டார். அைனால், யாரிடமும் எதுவும் பொல்லா ல்,  ைிறலயும் 
எைிர் ாரா ல், இந்ைியாவில்  ா ாவுக்கு ஒரு குைிப்ற  எழுைி அனுப் ினார். 
ஆனால் விறரவில்  ா ாவிட ிருந்து  ைில் கடிைம் வந்ைது: "உங்கள் அன்பு 
என்க  ஆழொகத் மதாட்டது. நீங்கள் எ க்கு ரநரடியாக ரெகவ புரியும் 
ரநரம் இன்னும் வரவில்கல, ஆ ால் விகரவில் அது வரும்" என்று  ா ா 
அைில் குைிப் ிட்டிருந்ைார். ‘எல்லா’  ா ாவின்  ைிறலப்  ார்த்து, ப ஹர்  ா ா 
அவறர ஏற்றுக்பகாண்டைாகப்  ரவெம் அறடந்ைார். அவர் இப்வ ாது ஸுஃ ி 
இயக்கத்றை விட்டு பவளிவயை வவண்டும் என்று அவருக்குத் பைரியும்; அவர் 
இறை ஐவியிடம் கூைியவ ாது, அவர் உறுைிப ாழியிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்டார். 

இறுைியாக, இந்ை நாள், ஃ ிபரட், எல்லா இருவரும் ைங்கள் குருநாைறர 
ெந்ைிக்க  ர்டில்  சீ்ெிற்கு வந்ைனர். 1952, வ  10  ிற் கல் 3:10  ைிக்கு, அவர்கள் 
லகூன் வக ினில் அறழக்கப் ட்டனர். இருவரும் உள்வள நுறழந்ைதும்,  ா ா 
அவர்கறள வரவவற்று, ைனது றககறள விரித்து எழுந்து நின்ைார். அவர் 
முைலில் ‘எல்லா’றவத் ைழுவினார். ‘எல்லா’ ஒரு வொர்வான குழந்றை அல்லது 
ெிைிய  ைறவறயப் வ ால  ா ாவின் வைாளில் ைறலறய ொய்த்ைார், அவர் 
முழுற யான ெ ர்ப் ைத்துடன், நிைான ாகப் ப ருமூச்சு விட்டு "ஓ  ா ா..." 
என்று  ட்டுவ  பொல்ல முடிந்ைது. 

 குத்ைைிவால்  ிரிக்கப் ட்ட ெக்ைிகளில் ைன்றனப் ப ருற யாகப் 
 ார்த்ை ஃப்பரட், என்ன நடக்கிைது என் றைக் கூர்ந்து ஆராய முயன்ைார். 

அங்கு நடந்ைறை  ின்னர் ஃப்பரட் விவரித்ைார்: 
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 ா ா, ‘எல்லா’வின் வைாளுக்கு வ லாக என்றனப்  ார்த்து, கண் ெி ிட்டி, 
காதுக்கு எட்டும் வறர குறும்புத்ைனத்துடன் ெிரித்ைார். அந்ை வநரத்ைில், 
 குத்ைைிவு - நான்கு வருட கால  குத்ைைிவு - பவடித்ை  லூன் வ ாலக் கைவுக்கு 
பவளிவய பென்ைது. இந்ைப்  குத்ைைிவானது, பநாடிப்ப ாழுைில் அறடயப்ப ற்ை 
அைிவு, அங்கீகாரம்  ற்றும் நான் எைிர்பகாண்ட  ரிபூரை உண்ற ப்ப ாருளின் 
 ீைான ைிட ான நம் ிக்றகயால்  ாற்ைப் ட்டது. அந்ை உைர்வுைான் என் 
வாழ்நாள் முழுவதும் என்றனத் ைாங்கிக்பகாண்டது. 

அப்வ ாது  ா ா என்றன அரவறைத்ைார்.  ா ா உங்கறள 
அரவறைக்கும்வ ாது, நீங்கள் அன் ின் இை ான நீரில் நீராடுவறைப் வ ால் 
உைர்கிைரீ்கள்.  ிகுந்ை  ரவெத்ைால், உற்ொக றடகிைரீ்கள் - வலிகள், 
கவறலகள், வாழ்க்றகயின் கெிவுகள் அறனத்தும் அர்த்ை ற்ைறவயாக 
உங்களிட ிருந்து விலகிச் பெல்கின்ைன. அவறரத் ைவிர வவறு எதுவும் இல்றல, 
ஒவர ப ய்ப்ப ாருள், ஒவர யைார்த்ைம், ஒவர அர்த்ைமு ாகத் ைிகழும் ஏக 
இறைவன். 

அவர்களின் றககறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு,  ா ா அவர்கறள, அவருக்கு 
இருபுைமும் அ ரச்பெய்ைார். பைாடர்ந்து அவர்களின் றககறளப்  ற்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைார். ப ஹர்ஜி எழுத்துப் லறக வழியாக விளக்கிக் 
பகாண்டிருந்ைார். அன் ர்களும், அன் ிற்குரியவரும் இறுைியில்  ீண்டும் 
இறைந்ைனர். அவர்கள் ைங்கள் இையங்கறள  ா ாவிடம் பகாட்டி,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்கறள வவண்டினர்.  

 ா ா அவர்களிடம் கூைினார்: "எலிர ாரி ா (எலிஸப த்  ற்றும் 
வநாரினா) இருவரிடெிருந்தும், உங்கள் இதயத்தின் குரலிலிருந்தும் 
உங்ககளப் பற்ைி நான் நிகைய ரகள்விப்பட்ரடன். நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிரைன். ெிக்க ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். உங்கள் அன்பின் 
மூலொக நீங்கள் எ க்காகச் மெய்தமதல்லாம் எ க்குப் புரிகிைது, எ க்குத் 
மதரியும்.” 

"எங்கறளத் ைவிர உங்களுக்கு வழங்க எங்களிடம் வவறு எதுவும் 
இல்றல" என்று ஃப்பரட் கூைினார். "நாங்கள் உங்களிடம் ெரைறடந்வைாம், 
ஆனால் நாங்கள் எப் டி வாழவவண்டுவ ா அப் டி வாழவில்றல." 

"நீங்கள், என் இதயத்கத ஆழொகத் மதாட்டதாக உணர்கிரைன்," 
என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "முழுெ தா  அன்கபத் தவிர ஒருவரால் ரவறு 
என்  வழங்க முடியும்? ரெலும், அகத நீங்கள் எ க்காக கவத்துள்ளரீ்கள். 

"எ ரவ உங்கள் தவறுகள் அக த்தும் எ க்கு அற்பொ கவ. 
அன்பின் மநருப்பில், அக த்து அசுத்தங்களும் தா ாக எரிந்துவிடும். நாம் 
மெய்ய ரவண்டியது என் மவன்ைால், அவர் நம்முடன் இருப்பகதப் 
ரபாலரவ, நாமும் கடவுளிடம் முற்ைிலும் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். 
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அவர் எல்லாவற்கையும் மதய்வகீ ரநர்கெயுடன் கவ ித்துக் 
மகாண்டிருக்கிைார், நாம் அவகர இதயப்பூர்வொ  ரநர்கெயுடன் ரநெிக்க 
ரவண்டும். அவகர ரநெிப்பதில் எந்த ெெரெமும் இருக்க முடியாது. நீங்கள் 
என்க  ரநெிப்பது ரபால, கடவுள் உங்களுக்கு அவகர ரநெிக்கவும், அவரில் 
என்க  அைிந்து மகாள்ளவும் உதவுவார் என்பகத உறுதியாக நம்புங்கள்." 

 ா ா, இருவருக்கும் ஸுஃ ி  ாரம் ரியத்றை எவ்வாறு 
 ாற்ைியற த்ைார் என் றை விளக்கினார், வ லும் கருத்து பைரிவிக்றகயில்: 

ரநாரி ா எ து விகலெதிப்புெிக்க அணிகலன். திருெதி டியூஸ் 
ெற்மைாரு ொணிக்கக் கல். எலிஸமபத் த ித்துவொ வர். 

இப்ரபாது, நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள விரும்புவது என் மவன்ைால், 
நான் ஸுஃபி தத்துவத்தில் ெட்டுெல்ல, ரவதாந்தம், மஸாராஸ்ட்ரிய ிஸம், 
மபௌத்தம் ஆகியவற்ைிலும் அக்ககை மகாண்டவன். எ ரவ, நீங்கள் 
ஸுஃபியிஸத்கதப் பின்பற்றுகிைரீ்கரளா இல்கலரயா, அது அக த்தும் 
இறுதியில் என் ிடம் வருகிைது.  ஆ ால், நீங்கள் ஸுஃபி தத்துவத்தில் 
ஆர்வொக இருந்தால், அதற்கா  எ து திட்டத்தின் அடிப்பகடயில், உங்கள் 
ஆர்வத்கதத் மதாடருங்கள், அகதப் பின்பற்றுங்கள். 

உங்களுக்கு எந்த ‘இஸமும்’ ரதகவயில்கல என்று நான் 
நிக க்கிரைன், உண்கெயில், திருெதி டியூஸ், பிராபரஸான் ெற்றும் 
இந்தியாவில் வாழும் பிை தகலவர்களுக்கு ஸுஃபியிஸம் ரதகவயில்கல, 
ஏம ன்ைால் அவர்களிடம் நான் உள்ரளன். ஆ ால், யதார்த்தத்தின் இந்த 
ஐந்து அம்ெங்களுக்காக, மவவ்ரவறு நபர்கள், எ க்காக, வித்தியாெொகப் 
பணிபுரிய ரவண்டும் என்று நான் விரும்புவதால், இப்ரபாது, த ிப்பட்ட 
முகையில் ெற்றும் ரநரடியாக, ஸுஃபி இயக்கத்கத திருெதி டியூஸ் ெற்றும் 
பிராபரஸா ிடம் ஒப்பகடக்கிரைன். எ ரவ ஸுஃபி இயக்கத்தின் இந்தப் 
பணி அவர்களுக்காக அல்ல, எ க்காகரவ இருக்கும். 

உதாரணொக, ஒரு நாள் என்னுகடய கிைிஸ்தவ ெகைமபாருள் 
ெம்பந்தப்பட்ட பணிகயச் மெய்வதற்கும், அகத உங்களிடம் 
ஒப்பகடப்பதற்கும் நீங்கள் மபாருத்தொ வர்களாக நான் கருதலாம். 
உங்களுக்கு இது ரதகவ என்று அர்த்தெல்ல; ஆ ால் எ து பணிக்காக 
நான் அகதச் மெய்யும்படி கட்டகளயிடலாம், அப்ரபாது நீங்கள் அகதச் 
மெய்ய ரவண்டும்.  ஸுஃபியிஸத்தின் இந்தப் பணிக்கு உதவுொறு நான் 
உங்களிடம் ரகட்கலாம்; ரவறு எந்த ‘இஸத்திலும்’ அல்லது அம்ெத்திலும் 
எ து பணிக்கு உதவுொறு நான் உங்களிடம் ரகட்கலாம். நீங்கள் அகதச் 
மெய்ய தயாராக இருக்கிைரீ்களா? 

இருவரும் "ஆம்" என்ைனர். 
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அப்படியா ால் நீங்கள் பாபாவுக்குச் மொந்தொ வர்கள், ரெலும் 
குைிப்பிட்ட ‘இஸம்’ எதுவும் ரதகவயில்கல. நான் மொல்வகத ெட்டும் 
மெய்யரவண்டும். 

எல்லாரெ கடவுள், எல்லாரெ யதார்த்தம், எல்லாரெ ஒரர 
உண்கெப்மபாருள் என்பது உங்களுக்குத் மதரியும். அந்த யதார்த்தத்கத 
ஒருவர் சுயொக அனுபவிக்கும் ரபாது, ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத 
விழிப்புணர்வில், மதாடக்கத்திலிருந்து இறுதி வகர, அக த்தும் 
மதளிவாகும்! அப்ரபாது கடவுளும், கடவுள் ெட்டுரெ உண்கெயா வர். நாம் 
அக வரும் ஒன்று. 

உங்கள் ெீது எ க்குள்ள அன்பும், என் ெீதா  உங்களின் அன்பும், 
நான் மொல்வகதச் மெய்யும் உங்களின் தயார் நிகலயும், அந்த 
உண்கெப்மபாருகள ரநாக்கி உங்ககள விகரவில் மகாண்டு வரட்டும். 
கடவுள் இகத ஒரர மநாடியில் மெய்ய முடியும். 

எ து திட்டத்கதப் பற்ைி நான் நாகள உங்களுக்குச் மொல்கிரைன், 
இதன் மூலம் நீங்கள் எங்கு உதவலாம் என்பகத நாம் பார்க்க முடியும். 
உங்களால் நிதி உதவி மெய்ய முடியாது என்று எ க்குத் மதரியும், ஆ ால் 
உங்களுகடய எல்லா அன்பும் எ க்கு உதவும். நீங்கள் எப்படி உதவ முடியும், 
நாகள நான் உங்களுக்குச் மொல்கிரைன். 

ைம் ைியர் இருவரும் ைங்கள்  ண்றைறய  ா ாவுக்கு வழங்கத் 
ையாராக இருந்ைனர்.   ா ா உடவன, "உங்களிடம் இருக்கும் ஒரர உகடகெகய 
எ க்குக் மகாடுக்கிைரீ்கள், இருந்தும் நீங்கள் எ க்கு எதுவும் மெய்யவில்கல 
என்று மொல்கிைரீ்கள்! நீங்கள் என்க  ெிகவும் ரநெிக்கிைரீ்கள்!" 

 றுநாள்  ாறல 4:00  ைிக்கு  ீண்டும் வரு ாறு  ா ா அவர்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். அந்ைக் கூட்டத்ைில் அவர் பைாடர்ந்து கூைியைாவது: 

நீங்கள் மெல்வந்தர் இல்கல என்று எ க்குத் மதரியும். நீங்கள் ஒரு 
பண்கண கவத்திருக்கிைரீ்கள், அகத நீங்கள் எ க்குக் மகாடுத்தீர்கள். என் 
ெீதா  இந்த அன்பின் மவளிப்பாடு, முழு பிரபஞ்ெத்தின் ெதிப்புக்கும் 
இகணயா து. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்கெயா  அன்புடன் எ க்கு 
உகடகெகய வழங்கி ரீ்கள், எந்த அளவுக்கு உண்கெயா  அன்புடன் 
நீங்கள் எ க்காக உகழக்கிைரீ்கள், எ க்காக எகதயும் மெய்யத் தயாராக 
இருக்கிைரீ்கள் என்பகத நான் அைிரவன். 

பல ரெற்கத்தியர்கள் கடவுகள ரநெிப்பதில் முன்ர ாடிகளாக 
உள்ள ர். இப்ரபாது அவர்களுக்கு ஓர் உந்துதல் வழங்கும் ரநரம் 
வந்துவிட்டது. உச்ெக்கட்டம் மவகு மதாகலவில் இல்கல. நவம்பர் 15ஆம் 
நாள், எ து ‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வு’ மதாடங்குகிைது. எ ரவ, கடவுள் 
விரும்பி ால், இந்த உச்ெக்கட்ட ஆன்ெீக உலகில் கிழக்கும், 
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ரெற்கும்  ஒருகெப்பாட்கடக் மகாண்டுவரும். இது அக த்தும் 
முடிவகடயும் தருவாயில் உள்ளது. கடவுள் எல்லாவற்கையும் மெய்கிைார், 
இதில் பாபா ெிகப்மபரிய பங்கக வகிக்க ரவண்டும். உங்ககளப் ரபான்ை 
கிழக்கு ெற்றும் ரெற்கத்திய அன்பர்களின் உதவியுடன் இது இயக்கப்பட 
ரவண்டும். அத ால் எதற்கும் கவகலப்பட ரவண்டாம்.  எதிலும் 
குழப்பெகடய ரவண்டாம். நான் மொன் படிரய மெய்யுங்கள். 

 ர்டில்  சீ் ற யம் பைாடர் ான  ைிகளுக்கு வவண்டிய 
வரு ானத்றைத் ைிரட்ட விறளநிலங்கறள விற் து குைித்து வ லும் 
விவாைிக்கப் ட்டது. ஃப்பரட் அவர்களின் காறரயும் அன் ளிப் ாக வழங்க 
ஆயத்ை ானவ ாது,  ா ா அறை அவர்களிடவ  றவத்ைிருக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். கைவன்,  றனவி இருவரும்  த்து நாட்களுக்கு  ர்டில்  சீ்ெில் 
ைங்கியிருப் ார்கள் என்று எைிர் ார்க்கப் ட்டது, ஆனால்  ா ா, அவர்கள்  றுநாள் 
முடிந்ைவறர விறரவில் நியூயார்க்கிற்குச் பெல்லும் டிக் கட்டறளயிட்டார். 
எனவவ, அவர்கள் வொக உைர்வுடன், ஆனால் அவரது விருப் த்றை 
நிறைவவற்றும் உறுைியுடன்  ா ாறவப்  ிரிந்து பென்ைனர். அன்ைிரவு அைிகாறல 
2:00  ைிக்கு  விழித்பைழுந்து,  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு, 
 ாறலயில் நியூயார்க்றக வந்ைறடந்ைனர். 

நியூயார்க் நகரில் வாழும்  ற்றுப ாரு ந ர் ஹாரி மஹட்கர், வ ருந்ைில் 
 ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைார். அன்று, வ  10ஆம் நாள்,  ிற் கல் 3:40 
 ைிக்கு,  ா ா, அவருடன் நிகழ்த்ைிய ஒரு குறுகிய ெந்ைிப் ின்வ ாது இவ்வாறு 
கூைினார்: "உங்கள் வருகக உங்களுக்கும் எ க்கும் நல்லது, ஏம ன்ைால் 
நீங்கள் என்க  ரநெிக்கிைரீ்கள்; நானும் உங்ககள ரநெிக்கிரைன். ரெலும், 
நான் உங்ககள ரநெிப்பதால் நீங்கள் என்க  ரநெிக்கிைரீ்கள். எ ரவ இது 
நம் இருவருக்கும் ெிைப்பா து. இந்த ஐந்து நிெிட மதாடர்பு, கடவுளின் 
அருளால், என்மைன்றும் நிகலத்திருக்கும்! கடவுள் உண்கெயா வர், 
நித்தியமும் நிரந்தரமுொ வர், அக த்து அன்பும் நிகைந்தவர். அதாவது 
அன்பால் உருவாக்கப்பட்ட அக த்தும் - உண்கெயா  அன்பு - ஒருரபாதும் 
அழிவதில்கல. எ ரவ, இந்தத் மதாடர்பு எப்ரபாதும் இருக்கும்." 

பஹட்கர் ெக  னிைர்கறள, வ லும் வ லும் ைனது ெவகாைரர்களாகப் 
 ார்க்க வவண்டும் என்ை ைனது விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைினார், "ெில 
வநரங்களில், அறனவறரயும் ெவகாைரர்களாகப்  ார்ப் து கடினம்" என்று 
கூைினார். 

 ா ா அைிவுறர வழங்கினார்: "அவர்களிடத்தில் பாபாகவக் காண 
முயற்ெி மெய்யுங்கள்; அப்ரபாது நீங்கள் அவர்ககளச் ெரகாதரர்களாகக் 
காண்பீர்கள். இறுதியில் நாம் அக வரும் ஒன்றுதான். நாம் அக வரும் 
கடவுளில் ஒன்று என்பகத அனுபவத்தால் அைிந்தவர்கள் அைிவார்கள். 
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அைியாகெ நீங்கி ஒருகெத்தன்கெ பற்ைிய அைிவு தா ாகரவ வரும். 
அதுவகர அவர்களில் பாபாகவக் காண முயற்ெி மெய்யுங்கள், உங்கள் 
சுயத்தில் இந்த ெரகாதரத்துவத்கத வளர்த்துக் மகாள்ளுங்கள்." 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "நீங்கள் அகத எப்படிச் மெய்வரீ்கள்? 
பிைரிடெிருந்து விலகி த ிகெயில் இருக்கும் ஒருவகரப் பார்க்கும்ரபாது, 
அவரிடம் ெரகாதரத்துவ உணர்வு உருவாகாெல் இருந்தால், ‘பாபா 
அவருக்குள் இருக்கிைார்’ என்று நீங்கரள உங்களுக்குள் மொல்லும் 
ரவகளயில், நீங்கள் அவகர ஒரு ெரகாதரராக உணர்கிைரீ்கள்." 

"நீங்கள் என்னுடன் இருப் றை உைர்கிவைன், இந்ை உைர்வு பைாடர 
வவண்டும் என விரும்புகிவைன்" என்று பஹட்கர் கூைினார்.   

"என்  ஒரு ெிந்தக ! இப்ரபாது நீங்கள் என்க ப் பார்த்தீர்கள், 
என்க த் மதாடர்பு மகாண்டீர்கள், என்க த் தழுவி ரீ்கள், நீங்கள் பரிபூரண 
உணர்வு நிகலகய அகடயும் வகர ரெலும் ரெலும் கடவுள் உங்களில் 
என்க  உணர கவப்பார்." 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி,  ா ா ெில பநருங்கிய அன் ர்களுடன், 1952, 
வ  11 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, லகூன் வக ினில் ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்புகறள 
நிகழ்த்ைினார்.  அன்று காறல 8:00  ைிக்கு  ால்கம்,  ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது, 
 ா ா அவருறடய ெில பெய்ைிகறளச் பெய்யுளாக உருவாக்கு ாறு வகட்டுக் 
பகாண்டார்,  ால்கம் உடனடியாக அந்ைப்  ைிறயச் பெய்துமுடித்ைார். ப ஹர் 
 வுண்டில்  ா ாவின் வருறகக்கான ஏற் ாடுகறள முடிக்க இருந்ை அவர், அவை 
நாளில் கலிஃவ ார்னியாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். வ ற்கத்ைிய உலகில் ைனது 
 ைிக்காக அவர் பொல்வறைச் பெவ்வவன பெய்யும்  ஏைக்குறைய  ைிவனழு 
வயைான ஏழு இறளஞர்கள் அல்லது இளம் ப ண்கள் வவண்டும் என்றும்  ா ா 
அவரிடம் கூைியிருந்ைார். "பல எண்ணிக்ககயிலா  இகளஞர்ககள 
என் ிடம் மகாண்டு வர ரவண்டாம்; கடவுள் ெீது நாட்டம் உள்ளவர்ககள 
ெட்டுரெ அகழத்து வாருங்கள், அவர்ககள நான் தகலவணங்குரவன்; 
இல்கலரயல் நான் என்க ரய தகலவணங்குரவன்” என்று  ா ா கூைினார்.  

ஐவி, ொர் ியன், ஃ ிரான்ெிஸ் ஆகிவயார் வ  11 அன்று காறல 8:45 
 ைிக்கு  ீண்டும்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர், வ லும் அவர்கள்  ‘ றுெீரற க்கப் ட்ட 
ஸுஃ ியிஸம்’ (SUFISM REORIENTED) என்ை ப யறர ப ரிதும் விரும் ினர்.  ா ா 
அவர்களுக்கு அைிவித்ைார்: 

பரிபூரண ஒளியூட்டம் அகடயப்மபறும் வகர, எ து பணிக்கு நீங்கள் 
கருவிகளாக இருப்பீர்கள். அப்ரபாது, தா ாக என்  மெய்ய ரவண்டும் 
என்பது உங்களுக்குத் மதரியும். ‘ெறுெரீகெக்கப்பட்ட ஸுஃபியிஸம்’ என்ை 
மபயர் எல்லா இடங்களிலும் ஒரர ொதிரியாக இருக்க ரவண்டும், ஆ ால் 
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தற்ரபாகதக்கு அது த ித்த ியாக இருக்கட்டும் என்று நான் த ிப்பட்ட 
முகையில் நிக க்கிரைன், அகத நான் விரும்பியபடி 
நகடமுகைப்படுத்தியதும், மவவ்ரவறு நாடுகளில் உள்ள அக த்து ரவறு 
ரவறு கிகளககளயும் ஒன்ைாக இகணக்கப் பார்க்கிரைன். இந்தப் 
புள்ளிவிபரங்கள் அக த்கதயும் துல்லியொகவும், நகடமுகைக்கு 
உரியதாகவும் ொற்ைிய பின் ர், அகவ மவளியிடப்பட 
ரவண்டும்.  அக த்கதயும் ஒன்றுதிரட்டி, ெரிபார்த்து, ஜூகலயில் நான் 
புைப்படுவதற்கு முன்பு மவளியிடுரவன். 

‘முர்ஷித்’துகள் (முர்ஷித் - ஸு ியிஸத்ைின் ைறலவர், முர்ஷிதா – 
ப ண் ைறலவர்) ெிைப்பு வ லங்கி அைிவறைப்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
"நீங்கள் உண்கெயா  ‘முர்ஷித்’துகளாக ொறும் வகர, அத்தககய 
ரெலங்கிகள் ரதகவயில்கல. அதற்குப் பிைகு நீங்கள் அந்த ஆகடககள 
அணியலாம். ஸுஃபியிஸத்தின் அடிப்பகட, கம்பளி ஆகட அணிவதாகும், 
ஏம  ில் அது பிை நபர்களின் இருள் நிகைந்த ெ ப்படிவங்ககள 
ஈர்த்துவிடும். மதய்வகீ ஒளியூட்டம் இருக்கும் ரவகளயில் ஒருவர் அணியும் 
ரெலங்கி, ெ ப்படிவங்ககள ஈர்க்கும் தன்கெயுகடயது. முஹெது ரெலங்கி 
அணிந்திருந்தார்; கிருஷ்ணரும் அணிந்தார்; இப்ரபாது பாபா கம்பளி 
ஆகடகய அணிந்துள்ளார்." 

இந்ை விஜயத்ைின் வ ாது, முைல் முறையாக,  ா ாறவ ெந்ைித்ை 
 ற்றுப ாரு ப ண் ைி கலிஃவ ார்னியாறவ வெர்ந்ை ஈவ்லின் பிளாக்ஷா 
ஆவார். 1941ஆம் ஆண்டில், ஐரீன் ரகா ிபியர் இந்ைியாவிலிருந்து அப ரிக்க 
வைெத்ைிற்குக் குடிப யர்ந்ை அவர், 1947ல், இங்கிலாந்துக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு, 
கலிஃவ ார்னியாவின் ‘ஓஷன்றஸட்’ கடவலார நகரத்ைில் அற ந்ை 
வராெிக்ரூெியன் ரிட்ரீட்டில் ெில நாட்கறளக் கழிக்கச் பென்ைார். அந்ை வநரத்ைில் 
ஈவ்லின் அங்குப்  ைிபுரிந்துக் பகாண்டிருந்ைார்; ஐரீன் அவரிடம் ெில 
நகல்கறளக் பகாடுத்து, ைட்டச்சு பெய்யு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். ஐரீனின் 
அல ாரியில்  ா ாவின்  ல புறகப் டங்கள் இருந்ைறைப்  ார்த்து, ஈவ்லின் 
இயல் ாகவவ அவர் யார் என வினவினார்.  ஐரீன் அவருக்கு ‘மபர்ஃமபக்ட் 
ொஸ்டர்’  ற்றும் ‘அவதார்’ ஆகிய புத்ைகங்கறளக் பகாடுத்ை அவை இரவில் 
அவற்றைப்  டித்ை  ின்னர், ஈவ்லின்,  றட ைிைந்ை பவள்ளம் வ ால கண்ைரீ் 
ெிந்ைி அழுைார். அன்று இரவு அவர் ப ஹர்  ா ாவின் ஒரு காட்ெிறயக் காை 
வநர்ந்ைது: 

 ா ா ஒரு பவட்டபவளியில் குைிகாலில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்; அவருக்கு 
முன்னால் ெில ந ர்கள் அடங்கிய ஒரு குழுவும் அதுவ ால, குைிகால்களில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர்... நான் அவறரப்  ார்த்ை அந்ை நி ிடம், ஓடிச் பென்று அவரது 
அன் ான காலடிகளில் அடி ைிய விரும் ிவனன். ‘எனது கிருஷ்ைா, எனது 
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கிருஷ்ைா, நீ ைிரும் ி வந்து இங்வக இருக்கிைாய்,’ என்று எனது  னமும் 
இையமும் பொல்லிக்பகாண்வட இருந்ைது. வ றல நாட்டில்  ிைந்ைாலும், 
கிருஷ்ைா என்ை ப யறர நான் எங்வகவயா வகட்டிருந்வைன், அறைக் வகட்டதும், 
ஏன் என்று பைரியாவிடிலும், என் உள்ளம் விவனாை ான களிப் ில் துள்ளியது; 
ஆனால் இப்வ ாது நான் அைிந்துபகாண்வடன், இங்வக என் அன் ான இறைவன் 
இருக்கிைார். 

நான் அைிவவகத்ைில் பவளிவயை விரும் ிவனன், ஆனால்,  ா ா அவரது 
றகயால் என்றனத்  ைடுத்து, அவருறடய அன் ான இையத்றைத் பைாட்டவ ாது, 
நான் அவரிடம் வர விரும்புகிவைன் என அவருக்குத் பைரியும் என்று 
நிறனத்வைன், வ லும் அவரது இையத்ைிலிருந்து ஒரு ெிைிய ைங்க இறழ 
என்னுறடய இையத்றை வநாக்கிப்  ாய்ந்து, பவளிப் டுத்ைிய  கிழ்ச்ெியும், 
வ ரின் மும், அன்பும் ஏவைா இனம்புரியாை ஒன்று.  நான் விழித்பைழுந்ை 
 ின்னரும், ஆனந்ைம் என்னில் நிறலபகாண்டிருந்ைறை உைர்ந்வைன். அடுத்ை 
நாள்,  ா ாறவ எல்லா இடங்களிலும், சுவரில், ைறரயில், என் ைட்டச்சு 
இயந்ைிரத்ைில், புைர்களில்,  ாறைகளில் - எல்லா இடங்களிலும்  ார்த்வைன். 

நவம் ர் 1947ல், ஈவ்லின்,  ால்கம் ஸ்க்வலாறஸயும், பைாடர்ந்து ஜனீ் 
அட்ரியறலயும் பைாடர்பு பகாண்டார். அவர் இந்ைியாவில்  ா ாவின் 
முகவரிறயப் ப ற்று அவருக்குக் கடிைம் எழுைினார். இைற்கிறடயில் அவர் 
ைனது அன்புக்குரிய இறைவறனப்  ற்ைிய  ல காட்ெிகறளக் காை வநர்ந்ைது, 
ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ர்டில்  சீ்ெில் அவர்  ா ாறவ வநருக்கு 
வநர் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது.      
 ஈவ்லின்  ிளாக்ஷா வ  11 அன்று காறல 10:30  ைிக்கு லகூன் 
வக ினுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அவரது ெந்ைிப் ின் குைிப்புகள் இங்வக: 

கிட்டி என்றன  ா ா இருந்ை குடிலுக்கு அறழத்துச் பென்று, உள்வள 
நுறழந்ைதும் என்றன அைிமுகப் டுத்ைினார். ஆனால் அங்கு,  ா ாவுக்கு  ைிலாக, 
நான்  ார்த்ை, அதுவ ான்ை உருவத்றை, உள் ஆன் ீக ைளங்களில்  ார்த்வைன்; 
அங்வக, ஓர் அழகான இளஞ்ெிவப்பு வ கத்ைின்  ீது, நான்  ார்த்ை,  ிகவும் 
அற்புை ான ெிறுவன்  ிைந்துக் பகாண்டிருந்ைான். முற்ைிலும் பைய்வகீ அழகு, 
 ைினாறு அல்லது  ைிவனழு வயதுக்கு வ ல் இருக்காது. நான்  ா ாறவ 
உண்ற யில் அைிந்ைது வ ாலவவ அவறரப்  ார்க்கிவைன் என்று எனக்குத் 
பைரியும்; அத்ைறகய  ாெம் என் ஆழ் இையத்ைில் மூழ்கியது, நான் கிட்டத்ைட்ட 
அடக்கமுடியாை களிப் ில் ஆழ்ந்வைன். 

 ா ா என்றனத் ைனது அருகில் அ ரச் பெய்து, என்றனத் 
ைட்டிக்பகாடுத்து, அருகில் அறழத்ைார் என்று எனக்குத் பைரியும், ஆனால் அவர் 
இன்னும் அந்ை அழகான இறளஞனின் வைாற்ைத்ைில் இளஞ்ெிவப்பு வ கத்ைின் 
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 ீது நிறலபகாண்டிருந்ைார்.  நியூயார்க்கில்  ா ாறவ  ீண்டும்  ார்க்கும் வறர 
அவர் எப் டி இருந்ைார் என் றை நான் அைிந்ைவை இல்றல. 

என் அன் ான கிருஷ்ைா  ீண்டும் எங்களுடன் இருந்ைார், இருக்கிைார்! 
"எ து குழந்கதகள் என்க  விட்டு விலக ொட்டார்கள்" என்று  ா ா, 

ஈவ்லினிடம் கூைினார், அறனவரும் அவருறடய குழந்றைகள் என் றை அவர் 
அைிந்ைார்!  

ஜனீ் அட்ரியறலப்  ற்ைி குைிப் ிட்டு,  ா ா  ின்னர் அைிவுறுத்ைினார், 
"ஜ ீின் நண்பகர நான் ஜகீ ப் ரபாலரவ அன்பாகக் காண்கிரைன். நீங்கள் 
என்க  உண்கெயாக ரநெிக்கிைரீ்கள். அன்பி ால் என்  மெய்ய முடியும் 
என்பகத உங்களால் நிரூபிக்க முடியும். நான் உங்ககள ரநெிக்கிரைன், 
இகவ அக த்தும் அன்கப அரவகணக்கும் அளவுக்கு ெிைப்பா கவ 
என்பகத நீங்கள் அைிய விரும்புகிரைன். எ ரவ, நீங்கள் விரும்பி ால் 
தவிர, 17ஆம் ரததி (ப ாது ைரிென நாள்) ஐந்து நிெிடம் என்க ப் பார்க்க, 
நீங்கள் இங்ரக காத்திருக்கவும், பின் ர் ரஹாட்டல் பணிகயத் ரதடிக் 
கண்டுமகாள்ளவும் ரவண்டிய ரதகவயில்கல என்று நிக க்கிரைன். 

"நான் உங்ககள இங்கிருந்து ரபாகுொறு கூறுவதாக 
நிக க்காதரீ்கள். நான் உங்ககள ரநெிக்கிரைன், எ க்குச் மொந்தொ வர் 
என்று மொல்கிரைன். ஆதலால் ஒரு ரவகலயின் நிெித்தம் வாஷிங்டன் 
மென்று, உங்களுக்கு அது கிகடத்த முதல் நாரள எ க்கு கடிதம் எழுதுங்கள். 
என்க  ரநெிக்க முயற்ெி மெய்யுங்கள். நான் உங்ககள விட்டு விலகுரவன் 
என்று நிக க்காதீர்கள், நான் உங்களுடன் இருப்ரபன் -  அன்புடன், 
ரநர்கெயா , தூய அன்புடன், அதுரவ கடவுளின் இதயத்திற்கு மநருக்கொக 
இருப்பது, அவர் பரிசுத்தொ வர், எ ரவ, பாபாவின் அன்புடன், கதரியொக, 
எல்லாவற்கையும் எதிர்மகாள்ளுங்கள்.  எகதப் பற்ைியும் 
கவகலப்படாதீர்கள்." 

ரடா ி ரூத்மபர்ட் என்ை ப ண் ைிக்கு  ர்டில்  சீ்ெில் ஒரு வடீு 
இருந்ைது, ஒரு நாள் ப ஹரா இைர ப ண்  ண்டலியுடன் வைநீருக்காக அங்குச் 
பென்ைார். வடானி, வைெிய அளவில் புகழ்ப ற்ை ஒரு புறகப் டக் கறலஞர், அவர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நியூயார்க் நகரில் வநாரினா, 
எலிஸப த், நைீன் ஆகிவயார் மூல ாகத் பைரிந்துபகாண்டார். வடானி முைலில் 
11ஆம் வைைி  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு  ா ாறவ, கான்ஸுவலா றஸட்ஸுடன் 
ெந்ைித்ை வவறளயில்,  ா ா, வடானியிடம், "நீங்கள் என்க  இதற்கு முன் 
பார்த்தரீுக்கிைரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

"இல்றல," அவர்  ைிலளித்ைார். 
"நான் உங்ககளப் பார்த்ரதன்!" என்று கூைி,  ின்னர் அவருக்கு 

விளக்கினார்: 
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நீங்கள் இப்ரபாது இங்ரக ( ர்டில்  சீ்ெில்) ெகிழ்ச்ெியாக 
உணர்கிைரீ்கள், நானும் ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிரைன். நீங்கள் ஏன் இங்கு 
ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிைரீ்கள் என்பகத நான் உங்களுக்குச் மொல்கிரைன். 
இரண்டு காரணங்களுக்காக - என்னுடன் மதாடர்பில் இருப்பவர்கள் இங்ரக 
ெகிழ்ச்ெியாக இருக்க ரவண்டும், ஏம ன்ைால் இந்த இடம் ( ர்டில்  சீ் 
ற யம்) பல காலங்களுக்கு முன்பு நான் விஜயம் மெய்து, வாழ்ந்து உலாவிய 
இடம்.  இரண்டாவதாக, ஏரி, கடல், காடுகள்  இந்தக் கலகவயா து ஒரு 
த ித்துவொ  சூழ்நிகலகய வழங்குகிைது. 

வடானி, " க்களுக்காக ஏைாவது பெய்யும்வ ாதுைான் எனக்கு  கிழ்ச்ெி. 
இங்கு ஒரு  ருத்துவ றன கூட இல்றல..." என்ைார். 

ஆம், நாம் ஏதாவது மெய்ய ரவண்டும், ஆ ால் உண்கெயில் 
ெக்ககள ெகிழ்ச்ெியகடயச் மெய்வது – ‘மவளியளவில் விகரந்ரதாடும் 
தற்காலிக ெகிழ்ச்ெி’ அல்ல, ‘உண்கெயா  நிரந்தர ெகிழ்ச்ெி’. இரண்கடயும் 
விளக்குகிரைன்: கான்ஸுரலா, உங்களுக்கு என்னுடன் மதாடர்பு உண்டு, 
ரெலும் கான்ஸுரலா என்னுடன் நீண்ட காலொகத் மதாடர்பில் இருக்கிைார். 
எ ரவ இந்தத் தன் லெற்ை பணிகய விளக்குகிரைன். வாழ்க்கக என்பது 
ஒரு நீண்ட, முடிவில்லாத இகணப்புச் ெங்கிலி, ரெலும் உண்கெயா  
ெகிழ்ச்ெி என்பது கடவுகள ரநெிப்பதிலும், நித்திய ெகிழ்ச்ெிகயயும் 
அகெதிகயயும் அகடயும் ரநாக்கத்தில் அவருடன் ஐக்கியொவதிலும் 
ெட்டுரெ உள்ளது. எ ரவ, இந்த யதார்த்தத்கத அவர்களுக்கு உணர்த்துவரத 
ெ ித குலத்திற்கு ஒருவர் ஆற்ைக்கூடிய ெிகப்மபரிய ரெகவயாகும். 

ெக்களுக்கு உதவ பல வழிகள் உள்ள : மதாண்டு மெய்தல், உணவு, 
உகட, தா ம் வழங்குதல், அவர்களுக்குத் த ிப்பட்ட முகையில் ரெகவ 
மெய்தல், அவர்ககளக் கவ ித்துக் மகாள்ளுதல், ெருத்துவெக களில் 
பணிபுரிதல், பராெரித்தல் ரபான்ைகவ.  ஆ ால் இமதல்லாம் உடலளவில் 
மெய்யப்படும் உதவி. அது மெய்பவருக்கு நன்கெ பயக்கும், ஆ ால் அரத 
ரநரத்தில், பரிணாெ வளர்ச்ெியின் மெயல்பாட்டிற்குள் ஒருவகர 
கடகெக்குள்ளாக்கிைது. ஏன்? 

உதாரணொக, எ க்கு உணவு இல்கல, பெியால் வாடுகிரைன். நான் 
உங்களிடம் வந்து உணவு ரகட்கிரைன்; நீங்கள் எ க்கு ெிைிதளவு உணவு 
வழங்குகிைரீ்கள், நான் உண்டு திருப்தி அகடகிரைன். 

இது ெிகவும் நுட்பொ  நிகழ்வு. நடப்பது என் மவன்ைால், நீங்கள் 
என்க  பெியிலிருந்து விடுவிக்கிைரீ்கள், நீங்கள் ஒரு நல்ல திருப்பத்திற்குக் 
காரணொக இருந்தரீ்கள் என்று உணர்ந்தால், அது உங்கள் அகங்காரத்திற்கு 
ஊட்டெளிப்பதாகப் பார்க்கப்படுகிைது, அவ்ரவகளயில் நான் உங்களுக்கு 
உதவ ரவண்டும் என்ை எண்ணத்கதத் தா ாகரவ மபறுகிரைன், அகத நான் 
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உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் திருப்பிச் மெலுத்த ரவண்டும். (இைன் 
விறளவாக), அதிக அளவிலா  ெ ப்படிவங்கள் உங்ககள வந்து ரெரும். 

தன் லெற்ை ரெகவ எனும் கர்ெ ரயாகா, கடி ொ  இரண்டு 
விஷயங்ககளக் ரகாருகிைது.  பிைருக்கு உதவுவது, பிைருக்கு ரெகவ 
மெய்வது, ஆ ால் நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி அல்லது ரெகவ மெய்ததாக 
ஒரு கணம் கூட உணராெல் இருக்கும் விதத்தில் அவற்கைச் 
மெய்யரவண்டும். 100 ெதவிகிதம் உங்ககள ெைந்து, ரெகவயில் 
மதாகலந்தால் ெட்டுரெ இது ொத்தியம். அத ால்தான் குருநாதர்கள் 
கூறுகிைார்கள், ொ ிடர்களுக்கு உதவ ஒரர வழி, அவர்களின் மபௌதீக 
உடலளவிலா  ரதகவககள ெட்டும் கவ ித்துக் மகாள்ளாெல், ஆன்ெீக 
எழுச்ெிகய அளிப்பதும் ஆகும்; இதன்மூலம், வாழ்க்ககயின் ரநாக்கம், 
கடவுகள முழுகெயா  ரநர்கெயுடன் அைிந்து மகாள்வரத தவிர, 
மவற்றுப்ரபச்சுகளுக்குச் மெவிெடுப்பதில் அல்ல என்பகத  அவர்கள் 
மதரிந்துமகாள்ள ரவண்டும். 

எ ரவ, ரதகவப்படுபவர்களுக்காக ஏரதனும் மெய்ய ரவண்டும் 
என்று நீங்கள் உணர்கிைரீ்கள். பிைருக்கு உதவுங்கள்; அது ெிகவும் நல்லது. 
ஆ ால் அகத எப்படி மெய்வது என்று உங்களுக்குத் மதரியாவிடில், 
எப்ரபாதும் குழப்பத்தில் ெிக்குவதற்கா  வாய்ப்பு உள்ளது. 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா ைனது எைிர்கால ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி 
கூைினார்:       
 இப்ரபாது இங்ரக என் ிடம் ஒரு திட்டம் உள்ளது. ஜூன் 15 முதல் 
ஜூகல 15 வகர, நான் இதர பணிகளிலிருந்து விலகி, ெக்ககள ெந்திக்காெல் 
இருக்கும் ரவகளயில், நான் இரண்டு விஷயங்களில் ஈடுபடுரவன்: 
கடவுளின் பத்து நிகலகள் குைித்த புத்தகத்கத (கடவுள் ரபசுகிைார்) நிகைவு 
மெய்தல் ெற்றும் இங்ரக கெயத்திற்கா  திட்டங்ககள வகுத்தல், இது, 
கடவுளுக்கா  பாகதயின் நான்கு அம்ெங்ககளப் பிரதிபலிக்கின்ை . 

இந்தப் பிரதா  கெயத்தில் நான்கு மவவ்ரவறு பிரிவுகள் ரதகவ: 
1) ஸுஃபியிஸம்  
2) ஒளியூட்டத்கதப் மபை விரும்புரவாருக்கு முழுகெயா  துைவு  
3) நான் விளக்கிய விதத்தில் ெக்களுக்குத் தன் லெற்ை ரெகவ  
4) உலகில் வாழ்ந்து, தியா ம் ெற்றும் பிை விஷயங்களில் 

பற்ைின்கெகயக் ககடப்பிடிப்பது.  
ஒவ்மவாரு ஆன்ெீக ஆர்வலரும் உண்கெப்மபாருகள 

அகடயப்மபறும் விதத்தில் நான்கு கெயங்கள் எ து வழிகாட்டுதலின் கீழ், 
இங்கு உருவாக்கப்படும். 
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இதற்கு ஏராளொ  பணம் ரதகவ. நான் ஏகழகளில் ெிகவும் 
ஏழ்கெயா வன்; ஆ ால், நான் கடவுகளயும், முழு பிரபஞ்ெத்கதயும் என் 
உள்ளங்ககயில் கவத்துள்ரளன். பணம் என் ிடம் வந்து மெல்கிைது. நான் 
மெௌ ம் மதாடங்கிய நாளிலிலிருந்து பணத்கதத் மதாடுவதில்கல. 
எலிஸமபத் இந்தச் மொத்தில் ெிகப்மபரிய அளவில் மெலவு மெய்தரதாடு, 
இப்ரபாது குகைந்த அளவில் நிதிகயயும் கவத்திருக்கிைார். ஆ ால் கடவுள் 
நான் விரும்பும் அக த்கதயும் ஏற்பாடு மெய்வார் என்று எ க்குத் மதரியும். 
நான் நான்கு கெயங்ககள உருவாக்குரவன்: ஒன்று - தியா ம், இரண்டு - 
ரெகவ, மூன்று - துைவு, நான்கு - பாபாவின் ரநரடி வழிகாட்டுதலின் கீழ் 
ஞா த்கத வழங்குதல். 

ஜூகலயில் பாபா திரும்பிச் மெல்வார்; நவம்பர் 15 அன்று எ து 
‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வு’ ஆரம்பொகும். இது வாழ்வின் உச்ெக்கட்டம், அதில் 
எ து மபௌதீக உடகலக் மகாடூரொ  முகையில் ககவிடுவதில் முடியலாம் 
எ  எ க்குத் ரதான்றுகிைது; இந்த ரவகலகயச் மெய்தாக ரவண்டும். 

கடவுள் அக த்து தூய்கெயும், அக த்து ரநர்கெயும் ெிக்கவர், 
ரெலும், அவர் ெீதா  நம் அன்பில், எந்த ெெரெத்திற்கும் இடந்தராெல், 
ெிகவும் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும்.  எ ரவ பிைருக்கு உதவி, 
அவர்களுக்கு ெகிழ்ச்ெிகயக் மகாடுப்பதற்காக நீங்கள் எகதச் மெய்தாலும், 
அவ்வாறு மெய்ததாக உங்களில் எந்த உணர்வும் இருக்கக்கூடாது. அப்ரபாது, 
நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிைரீ்கள், அவர்களும் பாதுகாப்பாக 
இருக்கிைார்கள்; நீங்கள் ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிைரீ்கள், அவர்களும் 
ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிைார்கள். இது ெிகவும் அரிதா து. கீகத ெற்றும் 
ரவதாந்தத்தின் முழு அடிப்பகடயும் தன் லெற்ை ரெகவயாகும்.  பிைகர 
ெகிழ்ச்ெியகடயச் மெய்யுங்கள், ஆ ால் மவகுெதிகய நாடாதீர்கள், 
முடிகவப் பற்ைி கவகலப்படாதரீ்கள், அவர்களுக்கு உதவி மெய்ததாக 
ஒருரபாதும் நிக க்காதீர்கள். 

வ  11ஆம் நாள்  ைியம்  ா ா  லறர ெந்ைித்ைார். முந்றைய நாள் 
ைவறுைலாக ஆக்னஸ்  ார்னின் ப யர் விடு ட்டுவிட்டது.  ா ா அவருக்கு 
ஆறுைல் கூைினார், "ரநற்று, தவைா  புரிதலால் உங்கள் மபயர் 
இடம்மபைவில்கல. ஆ ால் நீங்கள் அகதப் பற்ைி வருந்த ரவண்டாம். நான், 
குைிப்பாக உங்ககள அகழப்பது என்பது உங்களுட ா  எ து மதாடர்கபக் 
குைிக்கிைது. நீங்கள் உண்கெயில் ரநற்று என்க  ெந்தித்தீர்கள். நீங்கள் 
ெிகவும் ரொெொக உணர்ந்ததாக அவர்கள் என் ிடம் கூைி ார்கள். 
எலிர ாரி ா கூைி ார், நீங்கள் எ க்காக எவ்வளவு ெிைப்பாகப் 
பணிபுரிகிைரீ்கள், ரெலும், மெௌ ம் ககடபிடிக்கும் நானும், மெௌ த்கத 
மவளிப்படுத்தும் நாமும், ரபொத மெௌ  மொழிககள நன்கு அைிரவாம்." 
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அப்வ ாதுைான்  றழ நின்று சூரியன் வைான்ைியது.  ா ா வகலி பெய்ைார், 
“இந்த அன்பா  ஆத்ொ பாபாகவப் பார்க்க வருவதால், கடவுள், ெகழக்கு 
ஒரு முற்றுப்புள்ளி கவத்து, ரெகங்ககள அகற்ைி, சூரிய ஒளிகய 
வரவகழத்தார் எ  எ க்குத் ரதான்றுகிைது.” 

எலிஸப த்றைப்  ற்ைி கூறுறகயில், "எலிஸமபத் பாபாவுக்குக் கடவுள் 
மகாடுத்த அன்பளிப்பு. அகத நான் முழு ெ துடன் கூறுகிரைன்" என்று 
 ாராட்டினார். 

அன்று  ாறல 4:00  ைி ெந்ைிப் ில், லிவயாவனாரா நிக்வகாலஸிடம் 
வநாரினாறவப்  ற்ைி  ா ா கருத்து பைரிவித்ைார், "ரநாரி ா பாபாவின் 
இதயத்தில் இருக்கிைார்; அவரால் பாபாகவ விட்டுப் பிரியரவா, பாபாவால் 
ரநாரி ாகவ விட்டுப் பிரியரவா முடியாது." அந்ைப் ப ண் ைி, ெந்வைகப் 
வ ர்வழியாக  ிகவும் அவைிப் ட்டார்.  ா ா அைிவுறர கூைினார், "ெில 
ரநரங்களில் நீங்கள் ெந்ரதகப்பட்டாலும், நீங்கள் என்க  ரநெிக்கிைரீ்கள். 
உங்களுக்கு ெந்ரதகம் எழும் ரபாது, நீங்கள் மொல்லுங்கள்: ‘பாபா என் ிடம், 
நான் அவகர உண்கெயாக ரநெிக்கிரைன் என்றும் அவர் என்க  
ரநெிக்கிைார் என்றும் கூைி ார், எ ரவ நான் அவகர ெந்ரதகிக்கக்கூடாது. 
நான் ஒருரபாதும் ெந்ரதகிக்க ொட்ரடன்!’" 

லகூன் வக ினில்  ாறல 5:05  ைிக்கு,  ா ா கெக்ரகல் & ஆன் 
ரகாஹர ாவ் ைம் ைியறர (ஏைக்குறைய 40 வயதுகறள பநருங்கிக் 
பகாண்டிருந்ைனர்) ெந்ைித்து, அவர்களுக்கு மூன்று வறகயான நம் ிக்றககறள 
விளக்கி,  ின்னர் இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "இறுதி இலக்கக அகடய 
பாதுகாப்பா  வழி, இந்த இலக்கக அகடந்த ஒருவரிடம் அன்பின் மூலம் 
அடிபணிவரத ஆகும். அதற்குப் பிைகு நீங்கள் மெய்ய ரவண்டியது எல்லாம், 
அவரால் இலக்கக ரநாக்கி வழிநடத்தப்பட ரவண்டிய ஒன்றுதான். இந்த 
உறுதியா    உணர்வு   பின் ர்     அவெியெில்கல.  "என்க ப் பார்த்து, 
என்க த் மதாடர்பு மகாண்ட பின் ர், இன்று முதல் நீங்கள் மெய்ய 
ரவண்டியது என் மவன்ைால், கடவுகளக் காண ரவண்டும், கடவுளுடன் 
ஒன்ைிகணய ரவண்டும் என்ை தவீிர எண்ணம்: ‘பாபா, நான் கடவுகளப் 
பார்க்க ரவண்டும், அதற்குப் பிைகு நான் பிைருக்கு ஒளியூட்டத்கதயும் 
ெகிழ்ச்ெிகயயும் வழங்க ரவண்டும்.’ நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், என்  
மெய்தாலும், இந்த எண்ணம் உங்களுடன் மதாடர்ந்து இருக்க ரவண்டும்: 
‘கடவுகள அைியவும், கடவுகளக் காணவும், பிைருக்கு ஒளியூட்டம், ெகிழ்ச்ெி 
இரண்கடயும் வழங்கவும் பாபா எ க்கு உதவுகிைார்.’ இகத நான் 
முதன்முதலில் உங்களுக்குதான் விளக்கியுள்ரளன். நான் பலகரப் 
பார்த்ரதன் ஆ ால் இதுரபான்ை அைிவுகரகள் உங்களுக்கு முதலில் 
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மகாடுக்கப்பட்டுள்ள . அகத ரநர்கெயாகவும், உண்கெயாகவும் 
மெய்யுங்கள்." 

ைம் ைிகள் இருவரும் ஒப்புக்பகாண்டனர்,  ா ா பைாடர்ந்து அவர்களுக்கு 
உள்ளுைர்றவப்  ற்ைி விளக்கினார்: "நீங்கள் ஒன்கை உள்ளூர உணர்ந்து, 
அகதக் குைித்து ெந்ரதகம் மகாள்ளாெல் இருந்தால், அது உண்கெயா து 
என்பகத அைிந்து மகாள்ளுங்கள். ெந்ரதகத்திற்கு வழிவகுக்கும் 
எண்ணங்களுக்கும், தற்காலிக உணர்ச்ெிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் 
மகாடுக்கக்கூடாது. அது உங்கள் இதயத்கதத் மதாடுவகத உணரும் 
தருவாயில், அகதப் பின்பற்றுங்கள். அது ெ தில் இருந்து வரும்ரபாது, அது 
உள்ளுணர்வு அல்ல, உள்ளுணர்வு என்பது இதயத்திலிருந்து வருவது. 
மதய்வகீப் பாகதயில், முதலில் உள்ளுணர்வு, பின் ர் உத்ரவகம், மதாடர்ந்து 
ஒளியூட்டம், இறுதியாக இகையுணர்வு. 

"உங்கள் உள்ளத்கதத் மதாடுவகதப் பின்பற்றுங்கள். ரெலும், 
இகைவன் அருளால், இன்ைிலிருந்து, அது உள்ளுணர்வு என்ைால் அது ெரி 
என்று நீங்கள் அைிவரீ்கள். எது ெரி என்பகதப் புரிந்து மகாள்ள எ து அன்பு, 
உங்களுக்கு உதவும், உங்களுக்கு வழிகாட்டும். பாபாகவ ரநெியுங்கள். 
கடவுள் ரநர்கெயா  அன்கப விரும்புகிைார். அவர் முற்ைிலும் 
ரநர்கெயா வர் ெற்றும் ரநர்கெயா  அன்கப ெட்டுரெ விரும்புகிைார். 
எ ரவ பாபாகவ ரநெியுங்கள். ெத்தியத்திற்கா  உங்கள் ரதடலில் கடவுள் 
உங்களுக்கு உதவுவார்." 

‘ஃபிராங்க் ஈட்டன்’ 1944ஆம் ஆண்டு முைல் எலிஸப த்துக்கு  ர்ட்டில் 
 சீ் ற யத்றை உருவாக்க உைவி புரிந்து வந்ைார். 1940 ஆண்டுகளின் 
முற் குைியில் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி ஃ ிராங்க் வகள்விப் ட்டிருந்ைார். வ  11 
அன்று  ாறல 5:30  ைிக்கு, முைல் முறையாக,  ா ாறவ ெந்ைித்ைார். 

"இறுதியாக ஃபிராங்க் வந்திருக்கிைார்" என்று  ா ா கூைினார். 
"எலிர ாரி ா உங்ககளப் பற்ைி பல விஷயங்ககளப் 
ரபெிக்மகாண்டிருக்கிைார்கள். நீங்கள் கெயத்தில் ெிகவும் அன்பு நிகைந்த 
இதயத்துடன் பணிபுரிந்தீர்கள், நான் உங்ககளப் பார்க்கும் அததீ ஆர்வத்தில் 
இருந்ரதன். இப்ரபாது, கடவுளின் விருப்பப்படி, நீங்கள் ரவண்டுவகதப் 
மபறுவரீ்கள்." 

" ா ா, என்  றனவி (ஐரீன்) நீங்கள் கடவுள் என் றை நம் வில்றல" 
என்று ஃ ிராங்க் கூைினார். 

"அவர் என்க  நம்பாவிடிலும் அவரிடம் அன்பாக இருங்கள். கடவுள் 
விரும்பி ால், ஒரு நாள் அவர் அந்த ஒளியூட்டத்கதப் மபறுவார். எ க்கு 
எல்லாம் மதரியும், கவகலப்படாதீர்கள். அக த்கதயும் என் ிடம் 
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விட்டுவிடுங்கள். நீங்கள் இப்ரபாது ரநெிப்பது ரபால் என்க த் மதாடர்ந்து 
ரநெியுங்கள், கடவுள் ெித்தம், அக த்தும் ெரீாகிவிடும்." 

 ிற் கலில் ைிரு ைி ஓர் என்ை ஸுஃ ி உறுப் ினருடன்  ா ா 
உறரயாடினார். 

1952, வ  12 அன்று, வின்டர்ஃப ல்ட் ைம் ைியினர் 
மூல ாகக்  வகள்விப் ட்ட, நியூயார்க் நகரில் வாழந்ை வ ராெிரியர் டாக்டர் 
ஜி.டி.விர ாத், காறல 8:15  ைிக்கு  ா ாறவ ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. அவரது 
வநர்காைலின் ஒரு  குைிறய இங்வக காைலாம்: 

"வ ார்  ற்றும் அற ைி பைாடர் ாக, உலகின் உளவியல் நிறல குைித்து 
நான் ஒரு புத்ைகத்றை எழுதுகிவைன்," என்று கூைி அவர் பைாடர்ந்ைார், "நான் 
ஆஸ்ைிவரலியா, ஐவராப் ா, ஆெியா, அப ரிக்கா வ ான்ை நாடுகளுக்குப்  யைம் 
பெய்வைன்; வ லும் ெங்கராச்ொரியாரின் (ைறலற  இந்து  ை 
குரு)  ெகவாெத்றைப் ப ற்றுள்வளன். எனக்கு உங்கள் ஆெீர்வாைம் வவண்டும். 
இறவ ைற்காலிக ானறவ  ற்றும்  ாரம் ரிய ானறவ என்று எனக்குத் 
பைரியும். அவற்ைில்  ப ரிைாக அர்த்ைம் எதுவு ில்றல..." 

 ா ா அவறர குறுக்கிட்டு, "அவற்ைில் ஒன்றும் இல்கல. அைிவுத்திைன் 
மூலம் அகடயப்மபறும் நம்பிக்ககயா து ஒரு வகரயறுக்கப்பட்ட 
ரநாக்கத்கத ெட்டுரெ மகாண்டுள்ளது ெற்றும் ஒருவகர மபாய்யும் 
ரபாலியுொ  பாொங்குத்த த்தின் குழப்பத்தில் தள்ளக்கூடும். 

"கடவுள், முழுநிகை ரநர்கெயும் தூய்கெயும் உகடயவர், அவகர 
அைிவதில் எந்த ெெரெமும் இருக்க முடியாது. அைிவார்ந்த நம்பிக்ககக்கு 
அப்பாற்பட்ட உணர்வின் மூலம் அைிந்து, கடவுகள நீங்கள், என்க ப் 
பார்ப்பது ரபாலா  நம்பிக்கககயத் தருவது. உண்கெப்மபாருளாகிய 
கடவுளுடன் ஐக்கியொகும் ஒன்றுதான் திட நம்பிக்கககய ஏற்படுத்த 
முடியும். ஆகரவ கடவுரளாடு ஒற்ைிகணவதால் ஏற்படும்  உறுதிப்பாடு வராத 
வகரயில் எல்லா ரபச்சுகளும் ரநர்கெயற்ைகவரய."  
 "கடவுவளாடு ஐக்கியம் எவ்வாறு நிறுவப் டுகிைது?" விவனாத் 
வினவினார். 

"சுயநல ஏக்கங்களும், விருப்பங்களும் ெகையும் ரபாது, இது 
நிகலநாட்டப்படுகிைது. ஆகெகளும், ஏக்கங்களும் இருக்கும் இடத்தில் 
கடவுள் இல்கல. ஆ ால் இந்த யதார்த்தத்கத ஒருவர் அனுபவிக்க 
ரவண்டும். நான் எப்மபாழுதும் கூறுவது ரபால, கடவுகள நம்பாெல் 
இருப்பது கபட ரவடதாரியாக இருப்பகத விடச் ெிைந்தது!" 

"சுயநல ஆறெகள்,  ந்ைங்கள், ஏக்கங்கள் வ ான்ைவற்றை எவ்வாறு 
கட்டுப் டுத்துவது?"  விவனாத் வகட்டார். 
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"அதற்காக, பல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ள , ஆ ால், அகத ஒரர 
மநாடியில் அகடயலாம் அல்லது பல பிைவி காலங்கள் எடுக்கலாம். எ ரவ 
ஆகெககள மவல்வது எப்படி, அவற்கைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்று 
ரகட்பது, ‘நான் எப்படி வாழ்ந்து மகாண்ரட ொக முடியும்? ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் 
சுயநிக கவ எப்படி அகடய முடியும்?’ என்று ரகட்பதுரபால் இருக்கிைது. 

"ெ ம், அது இருக்கும் வகர, உங்ககளப் மபாருட்படுத்தாெல் அதன் 
பணிகயச் மெய்துமகாண்ரட இருக்கும். எ ரவ, நீங்கள் உண்கெயாகவும் 
ரநர்கெயாகவும் மதரிந்து மகாள்ள விரும்புவதாகவும், உங்களுக்கு இது 
ரதகவ என்றும், நீங்கள் அத்தககய புத்திொலித்த ம் உள்ளவர் என்றும் 
நான் உணர்கிரைன்; இகத நீங்கள் உண்கெயிரலரய அகடயப்மபற்ைால், 
அதன் உண்கெயா  அர்த்தத்தில் கடவுள் ெற்றும் பிரபஞ்ெத்திற்காக ரவகல 
மெய்ய முடியும்." 

 ா ா அவருக்கு, ைியானத்ைிற்கான ெில அைிவுறரகறள வழங்கி 
முடித்ைார்: "அப்படியா ால் இப்ரபாரத மதாடங்குங்கள். பாபா உங்களுக்கு 
பல விஷயங்ககள விளக்கியுள்ளார். கடவுளின் ரவகல என் ரவகல. 
நீங்கள் என் ரவகலகயச் மெய்வரீ்கள். உங்களுக்குள் கடல் இருந்தால், 
நீங்கள் ஒரு ெில நீர்த்துளிகளுக்காக ஏங்க ரவண்டாம்! காரண 
காரணிகளால் ெட்டுெல்லாெல் உண்கெயா  அனுபவத்தின் மூலமும் 
நீங்கள் அகதப் பார்க்க ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன்.." 

"நான் பவற்ைி ப றுவவனா?" 
"நீங்கள் அகத ரநர்கெயாகச் மெய்தால், தி மும் இரவு 12 ெணிக்கு 

பாபா உங்களுக்கு உதவுவார். ரநர்கெயாகச் மெய்யுங்கள், ெீதிகய என் ிடம் 
விட்டுவிடுங்கள்." 

வ  12ஆம் நாள், ஃ ிரான்ெிஸ், ஐவி, ொர் ியன் மூவரும்  ா ாறவ 
 ீண்டும் காறல 10:00  ைிக்கு ெந்ைித்ைனர். (அவர்களுடன் ‘ரீட்டா ஸ் ார்க்கி 
லூக்ஸ்’ என்ை ொர் ியனின் 22 வயது  ள்ளி நண் ரும் இருந்ைார்.) ஐவி, 
ஃ ிரான்ெிஸ் இருவரிடம்,  ா ா ைனிப் ட்ட முறையில் கூைினார்: 

எ ரவ ெீண்டும் ெந்திப்ரபாம். அப்படித்தான் இருக்கவும் ரவண்டும். 
இப்ரபாது நீங்கள் இருவரும் ெிகவும் கவ ொகக் ரகளுங்கள், 

ஏம ன்ைால் முதல்முகையாக நான் ஸுஃபியிஸத்தில் த ிப்பட்ட ஆர்வம் 
காட்டுகிரைன்.  ெறுெரீகெக்கப்பட்ட ஸுஃபியிஸத்கதப் பற்ைி நான் ெிகவும் 
தீவிரொக இருக்கிரைன், அதன் விகளவு, உலகம் முழுவதும் 
மவளிப்படுவதற்கு நாம் ெிகவும் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். 

உண்கெக்கு எப்ரபாதும் தகடயாக மூன்று விஷயங்கள் உள்ள . 
முதலில் ெபலம். ெிக ெிகச் ெிலரர இந்த ரொதக கய மவல்ல முடியும்; 
பணம், புகழ், அதிகாரம், காெம் ெற்றும் தகலகெயின் ஆகெ ஆகியகவப் 
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ரபரழிகவத் தரக்கூடியகவ, ெிகவும் பிகணக்கக்கூடியகவ, ரெலும் மவகு 
ெிலரர அதிலிருந்து தப்பிக்கின்ை ர்.  இரண்டாவதாக, விஷயங்ககளப் 
பற்ைிய மதளிவற்ை தன்கெ. மூன்ைாவது, ரநர்கெயின்கெ. 

எ ரவ முதல் விஷயம் என் மவன்ைால், உங்கள் வாழ்க்ககரய 
அகதச் ொர்ந்தது ரபால, நீங்கள் எ து அைிவுறுத்தல்ககள நிகைரவற்ை 
உண்கெயாகச் மெயல்பட ரவண்டும்.  இரண்டாவதாக, நான் மொன் கத 
நீங்கள் ஓர் ஆவணொக்கும் ஏற்பாடுககளச் மெய்ய ரவண்டும். பாபா அதில் 
ககமயாப்பெிட்டு நகல்கள் அச்ெிடப்படும். உலமகங்கிலும் உள்ள அக த்து 
ஸுஃபி கெயங்களுக்கும் இது மபாதுவா தாக இருக்கும். 

ஃ ிரான்ெிஸ் வநராக ஆஸ்ைிவரலியாவுக்குச் பென்று, அங்குள்ள ஸுஃ ி 
குழுவிடம்,  ா ா அவர்களின் ைீட்றெகறளக் கறலத்துவிட்டார் என்று 
பைரிவிக்கும் டியும் வ லும் அவர்கள் சுவாெப் யிற்ெி,  ந்ைிரங்கறள உச்ெரிக்கும் 
அறனத்து நறடமுறைகறளயும் நிறுத்ை வவண்டும் எனவும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார், அவர் அன்வை ஆஸ்ைிவரலியா புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ஃ ிரான்ெிஸ்  ிரா ஸன்,  ா ாறவ ெந்ைிக்கும் வாய்ப்புக்காக,  ல 
வருடங்கள் காத்ைிருந்ைார்;  ா ாறவப்  ார்த்ை முைல்  ார்றவயிவலவய அவரது 
இையம் ப ஹர்  ா ாறவ ‘ஆைி புருஷர்’ என ஏற்றுக்பகாண்டது. அவர் 
 ா ாவுடன் நிரந்ைர ாகத் ைங்க விரும்புவைாக அைிவித்ைார், ஆனால் அவறர 
மூன்று நாட்கள்  ட்டுவ   ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் ைங்க அனு ைித்து, குைிப் ிட்ட 
உத்ைரவுகறள வழங்க  ா ா அவறர உடனடியாகத் ைிருப் ி அனுப் ி,  ின்னர் 
அறழப் ைாக உறுைியளித்ைார். 

 ா ாவுடனான ைனது ஆரம்  பைாடர்ற ப்  ற்ைி ஃ ிரான்ெிஸ் எழுைினார்:
 இந்ை ெந்ைிப்பு,  த்து வருட ஆன் ீக ஆய்வு  ற்றும் ஆன் ீக  ாறையில் 
வழிநடத்தும் முழுநிறை குருநாைறரத் வைடிக் கண்டுபகாள்வைன் உச்ெநிறலயாக 
இருந்ைது; நான்,  அவரிடம் ையக்க ின்ைி நம் ிக்றக றவக்க முடியும் என்றும், 
நான் எைிர்பகாண்ட ஒவ்பவாரு ெிர த்றையும் ைறடகறளயும், பவற்ைிகர ாகக் 
கடந்து வந்து வைர்ச்ெி ப ற்ை குருநாைர் என் றையும் உைர்ந்வைன். கடந்ை  த்து 
ஆண்டுகளில், நான் ெிைந்ை ஸுஃ ி  ள்ளிகளின் வழிமுறைகறளக் 
கற்றுக்பகாண்டவைாடு வவைாந்ைம், ப ௌத்ைம்  ற்றும் ைாவவாயிஸம், 
கன்ஃபூெியனிஸம் உள்ளிட்ட  ிை அற ப்புகளில்  ிகவும்  ரவலாகப்  யிற்ெி 
ப ற்வைன்.  ப ஹர்  ா ாவில் நான் அந்ை ந றரக் கண்வடன், அவர் இந்ை முழு 
விஷயங்கறளயும் அைிந்ைிருந்ைது  ட்டு ின்ைி, அறனத்து அற ப்புகள்  ற்றும் 
அைிவுகளின் ப ாத்ை உருவாகத் ைிகழ்ந்ைார். 

நிச்ெய ாக,  ா ா, இறைநிறலறய அறடந்ைவர் என்று  ல 
ஆண்டுகளாகக் கூைப் ட்டு வருவறை நான் அைிவவன்; ஸுஃ ியிஸத்றைப் 
 ின் ற்று வர்கள்  ற்றும்  ல இடங்களிலும் வாழும் ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் 



65 
 

இந்ைக் கூற்றை அங்கீகரித்துள்ளனர் என் றை நான் அைிவவன். ஆனால், 
ஜஸீஸின் ைா றஸப் வ ால, நானும் இறைப்  ார்க்க வவண்டியிருந்ைது. 

ெரி, இப்வ ாது நான்  ார்த்வைன்; எனது உைர்வின் ஆழ ான  ாகங்களின் 
அழுறகக்கு  ைில் கிறடத்ைது. 

இந்ை பூ ியில் கடவுறள எப்வ ாவைனும் காை முடிந்ைால், நான் 
அவறரப்  ார்த்வைன் என்ை ைிருப்ைிறய அறடயப்ப ற்வைன். வ லும், காலம் 
பெல்லச் பெல்ல, இது பவறும் உைர்ச்ெிப்பூர்வ ான  ாற்ைம் அல்ல 
என் ைற்கான ஆைாரம்,  ா ாறவ ெந்ைித்ை ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர், என்னுள் 
ஓர் உண்ற யான ஆக்கத்ைிைன் உருவாகி, அன்ைிலிருந்து பைாடர்கிைது என்ை 
எளிய உண்ற யின் மூலம் காட்டப் ட்டது. இவறரப் வ ால நான் எவறரயும் 
ெந்ைித்ைைில்றல, அல்லது எந்ை அனு வமும் ப ற்ைைில்றல, இது என் 
இையத்றை உருக்கியது அல்லது என் புத்ைிறயக் கூர்ற ப் டுத்ைியது. 

 ர்டில்  சீ்ெில்  ா ாறவ விட்டுப்  ிரிந்து பென்ை ஏழு நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, ஃ ிரான்ெிஸ் பைாடர்ந்து அழுைார்; அவரது இையம் பகாந்ைளிப் ில் 
ைவித்ைது. ‘அவரது கண்ைரீ் இறுைியாக வற்ைியது, ஆனால் அவரது இையம் 
பகாழுந்துவிட்டு எரிந்துபகாண்வட இருந்ைது. அவர் பைய்வகீ  ீனவரின் 
வறலயில் ெிக்கித் ைந்ைளித்ைார், வ லும் ப ஹர்  ா ாவின்  ாைங்களில் அவர் 
ெரைறடந்ைது முழுற யானது.’ ஆனால் ஃ ிரான்ெிஸ்  ா ாவுடன் 
ப ஹராஸாத்ைில் ைங்க அனு ைிக்கப் டுவைற்கு முன்பு, பைய்வகீ  ீனவர் ஏழு 
நீண்ட ஆண்டுகள் இந்ை விறல ைிப் ற்ை  ீனுடன் விறளயாடினார். 

இைற்கிறடயில், ஐவி, ொர் ியன் இருவரும் வ  18 வறர  ர்டில்  சீ்ெில் 
ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டனர், ஆனால் ஜூன் 6ஆம் நாள் கலிஃவ ார்னியாவில் 
 ா ாவின் வருறகக்காகக் காத்ைிருக்க ஜூன் 3 அல்லது 4ஆம் வைைிக்குள் ஸான் 
 ிரான்ெிஸ்வகா  பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

ஷா குடும் த்ைினர் 1952, வ  14 புைன்கிழற  காறல 9:00  ைிக்கு 
லகூன் வக ினில்  ா ாவுடன்  ற்றுப ாரு வநர்காைலில்  ங்பகடுத்ைனர்.  ா ா, 
ைான் அற ைியாக உைர்வைாகக் கூைினார். 1927ஆம் ஆண்டு, வ ல் 
ப ஹரா ாத்ைில் உ வாெத்துடன் ஏகாந்ைவாெம் இருந்ைவ ாது வவறலக்கார 
ெிறுவன்,  ா ாவுக்காக எடுத்து வந்ை காஃ ியில்  ாைிறய அருந்ைி  ீைிறய 
அவருக்கு அளித்ை லாஹுறவப்  ற்ைிய நறகச்சுறவயான ெம் வத்றை அவர் 
விவரித்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ைிைந்ை காரில் ஷா குடும் த்றைச் வெர்ந்ை 
ஐவருடன்  ா ாவின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார், ஆைி அவர்கறள ஓட்டிச் 
பென்ைார்.  ா ா, ைனிப் ட்ட முறையில் அவர்கறள அங்கு அறழத்துச் பென்று 
அறனத்றையும் காட்டினார். அவர்கள் ெற யலறையில் இருந்ைவ ாது, 
அங்கிருந்ை நவனீ வெைிகறள ரெிக்கு ாறு ஜனீுக்கு றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
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வடீ்டு  வராந்ைாவிலிருந்து அட்லாண்டிக் ப ருங்கடலின் காட்ெிறயயும் அவர் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

ற யத்ைிற்குத் ைிரும்பும் வழியில், கடல் அற ைியாக (CALM) இருப் ைாக 
ஜனீ் குைிப் ிட்டு, பைற்குவாெிகள் அந்ை வார்த்றைறய ‘காம்’ என 
உச்ெரிக்கிைார்கள்" என்று கூைினார்.  ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட, அதுவ ான்ை 
உச்ெரிப்புகளில் வவறு எறைவயனும் எடுத்துறரக்கு ாறு டார்வினிடம் கூைினார்; 
அறை டார்வின் முயற்ெித்ை வ ாது அறனவரும் நன்ைாக ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர். 

ஃ ிலிஸ், அடீல் இருவரும்  ா ா  ற்றும் ‘ெிறு ிகள்’ (கிழக்கத்ைிய ப ண் 
 ண்டலிறய இப் டி அறழப் து  ழக்கம்) ஆகிவயாருடன் ஒரு வாரத்றை 
ற யத்ைில் கழிக்க அனு ைிக்கப் ட்டனர்.  ாறல 6:00  ைிக்கு  ா ா புைப் ட்டுச் 
பெல்வைற்கு முன்பு, இருவரும் விருந்ைினர்  ாளிறகயில் அவருடன் இருப் றை 
வழக்க ாகக் பகாண்டனர்.  14ஆம் வைைி  ாறல,  ா ா அவர்களிடம் ஒரு கறை 
பொல்லு ாறு வகட்டார். 

 ிகவும்  ைட்ட ாக உைர்ந்ை அடீல், பஸயிண்ட்  டீ்டரின் கறையில் 
ைடு ாைினார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா ைறலறயத் ைாழ்த்ைி கூைினார், "பீட்டர் என்க  
ெிகவும் ரநெித்தார் - ஆ ால் அவர் என்க  ெறுக்கவும் மெய்தார்." 

டிலியா, "அது ஓர் உைர்வுப்பூர்வ ான பெயலா அல்லது அவர் 
அைியா ல் பெய்ைாரா?" என வினவினார்.    
 "பீட்டகரப் ரபால் (அப்வ ாஸ்ைலர்களில்) எவரும் இரயசுகவ 
ரநெிக்கவில்கல" என்று  ா ா கூைினார். "அது அப்படியாக ரவண்டும் என்பது 
கடவுளின் ெித்தம். அவர் உணர்வுடன் இருந்தார். பின் ர் அவர் என்க  
உணர்ந்தார்."       
 டிலியா கூைினார், "கிைிஸ்துறவக் காட்டிக் பகாடுத்ைவ ாது, யூைாஸ் 
சுயநிறனவின்ைி இருந்ைார் என் றை நான் எப்வ ாதும் புரிந்துபகாண்வடன்." 

 ா ா அவருக்கு விளக்கினார், "யூதாஸின் துரராகம் ெிகப்மபரிய 
ரெகவ, அவர் கிைிஸ்துவின் கன் த்தில் முத்தெிட்டரபாது, அவர் அகதச் 
மெய்யவில்கல, கடவுரள அக த்கதயும் மெய்தார்; அவர் முகத்திகரக்குப் 
பின் ால் அவ்வாறு நடந்து மகாண்டார்; குருநாதர் என்ை முகையில் 
அக த்து ெடீர்களுக்காகவும் ெிகவும் கடி ொ  பணிகய மெய்ய 
ரவண்டியிருந்தது." யூைாஸுக்கும் இறையுைர்வு வழங்கப் ட்டைாக  ா ா 
சுட்டிக்காட்டினார். 

ஃ ிலிஸ், அடீல்  க்கம் ைிரும் ிய  ா ா, "கடவுள் ெீதா  அன்கபத் 
தவிர ரவமைதுவும் முக்கியெல்ல. ெஸ்துகளுக்கு கடவுள் ெீது இந்த அன்பு 
உண்டு. கடவுகள அகடய ஒருவர் மநருப்பால் நிகைந்த ஏரியில் மூழ்கி, 
காயெின்ைி மவளிரய வர ரவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். 
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"இன்னும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, நாம் இங்ரக என்  
மெய்ரதாம், நான் இருந்தரபாது என்  நடந்தது என்று ெக்கள் ரபசுவார்கள். 
அதன் பின்பு நான் ெீண்டும் ெீண்டும் வருரவன் - நீங்களும் வருவரீ்கள். 

"ஃபிலிஸ், அடீல் இருவரும் என்க  ரநெிக்கிைார்கள். நீங்கள் 
என்னுடன் இதற்கு முன் ரும் இருந்தீர்கள். நான் உங்ககள பல யுகங்களாக 
அைிரவன்; எவ்வளவு காலொக என்பது உங்களுக்குத் மதரியாது! எ ரவ 
எகதப் பற்ைியும் கவகலப்பட ரவண்டாம். ரெலும் ரெலும் ரநெிக்கவும், 
ரெலும் மதாடர்ந்து ரநெிக்கவும். இந்த வார்த்கதகள் உங்கள் இதயங்களில் 
மபாைிக்கப்படட்டும்: ‘கடவுகளத் தவிர ரவறு எதுவும் உண்கெ அல்ல, 
கடவுள் ெீதா  அன்கபத் தவிர ரவறு எதுவும் முக்கியம் அல்ல!’" 

 ா ா ைன் இையத்றை சுட்டிக் காட்டி இறைக் கூைினார், அவருறடய 
விரல்கள் அங்கிருந்ை அன் ர்களின் இையங்களில் அறை ‘எழுதுவது வ ால’த் 
வைான்ைியது. 

"நான் எ து வாகள ெிக விகரவில் ககயில் எடுப்ரபன்" என்று  ா ா 
முடித்ைார். 

வவபைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ைனக்குப்  ிரிய ான நான்கு கிைிஸ்ைவ 
புனிைர்கறளக் குைித்து ஃ ிலிஸ்  ற்றும் அடீலுக்கு பவளிப் டுத்ைினார்: 
"எ க்குப் பிரியொ  இரண்டு மபண் பு ிதர்கள், அவிலாவின் பு ித 
மதரரஸா ெற்றும் ெிய ாவின் ரகத்தரின்; இரண்டு ஆண் பு ிதர்கள், 
அஸிஸியின் ஃபிரான்ெிஸ் ெற்றும் மஸயிண்ட் அகஸ்டின்.”  ா ா கிண்டலாக 
வ லும் கூைினார், “ஃபிலிஸ் மஸயிண்ட் மதரரஸாகவப் ரபாலவும், அடீல் 
மெயிண்ட் ரகத்தரிக ப் ரபாலவும் இருக்கிைார்கள்” என்று. 

1952, வ  15 வியாழன் அன்று காறல 9:00 முைல் 11:00 வறர  ா ா, 
டார்வின் ஷா, ஜான்  ாஸ் இருவறரயும் லகூன் வக ினில் ெந்ைித்ைார்.  

ைிங்களன்று (12ஆம் வைைி) ஐவியுடன் எைிர்வரும் கலிஃவ ார்னியா 
 யைத்ைிற்கான நிைி ஏற் ாடுகள் குைித்து  ா ா விவாைித்ைார்.  ா ா ஒரு 
வார ாகத் தூங்கா ல் வொர்வாகக் காைப் ட்டார். இறுைியில்,  ா ா,  ைம் 
ஏற் ாடு பெய்ைால், நிச்ெய ாகச் பெல்வவன் என்ைார். 

ஸான் ஃ ிரான்ெிஸ்வகாறவச் வெர்ந்ை ஐவியின் ஸுஃ ி உறுப் ினர்களில் 
ஒருவரான ‘லுட் டிம்ப்ஃபில்’, 4,500 டாலறர வசூலித்து,  ா ாவின் 
 யைத்ைிற்கான காவொறலயுடன்  ர்டில்  சீ்ெிற்குச் பென்ைார். அவர் வ  16ஆம் 
வைைி  ா ாறவ ெந்ைித்து அவரிடம் அந்ைப்   ைத்றைக் பகாடுத்ைார். ஐவி 
வி ானத்ைில் லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் பெல்ல  ா ாறவ வற்புறுத்ை முயன்ைார், 
ஆனால்  ா ா காரில்  யைம் பெய்வறை விரும் ினார். 
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ஐவியின் கைவர் ‘ரஜம்ஸ் மடர்ரி டியூஸ்’ என் வரும் வ  16 அன்று 
 ர்டில்  சீ் வந்து  ா ாறவ, காறல 9:00  ைிக்கு ெந்ைித்ைார். மடர்ரி 
அவர ியாவின் ‘அராம்வகா’ எண்பைய் நிறுவனத்ைில் மூத்ை நிர்வாகியாகவும், 
அனு வம் வாய்ந்ை உலகப்  யைியாகவும் இருந்ைார், எனவவ வ ற்குக் 
கடற்கறரக்கு பெல்லும்  ாறைறயத் ைிட்ட ிடு ாறு  ா ா அவறரக் வகட்டுக் 
பகாண்டார் - முைலில் பெல்ல வவண்டிய ஆண்  ண்டலிக்கான ‘விறரவு வநரடிப் 
 ாறை’யும், ைனக்கும் ப ண்  ண்டலிக்கும் ‘இயற்றக வனப்பு  ிக்க ொைாரை 
 ாறை’றயயும் வைர்ந்பைடுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா, படர்ரியிடம் கூைினார், "நான் உங்ககள ெிகவும் ரநெிக்கிரைன், 
நீங்கள் குழப்பெகடயாெல் இருக்க, விஷயங்ககளப் புரிந்து மகாள்ள 
ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன். இது தற்மெயலாக நிகழ்ந்ததாக 
நீங்கள் நிக க்கலாம், ஆ ால் உங்கள் வருகக ஏற்க ரவ விதியால் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கடவுள் ஒருவரர உண்கெயா வர். எல்லாவற்கையும் 
அவரர மெய்கிைார். அவருகடய விருப்பத்திலிருந்து நாம் தப்பிக்க முடியாது. 
அவர் நம்கெ ரநெிக்கிைார், ரெலும் அவகர ரநெிப்பதும், முழுகெயா  
ரநர்கெயுடன் அவகர அைிந்துமகாள்வதும், அக த்து ெபலங்ககளயும் 
தவிர்த்து, அவருடன் ஐக்கியொக இருப்பதுதான் வாழ்க்ககயின் குைிக்ரகாள்." 

 ா ா பைாடர்ந்ைார், "இப்ரபாது எ து பணி உலகளாவியதாக இருக்க 
ரவண்டும். மபாருள் ெற்றும் ஆன்ெீகம் ொர்ந்த இரண்டிலும் ஒரு மபரிய 
எழுச்ெி ஏற்படும் ரநரம் மநருங்குகிைது. உலகம் முழுவதும் தகலகீழாக 
ொறும். அக த்தும் ஓர் உச்ெக்கட்டத்கத மநருங்கிக் மகாண்டிருக்கிைது. 
நவம்பர் முதல், எ து ‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வு’ இந்த எழுச்ெியில் ெிகப் 
மபரிய பங்காக இருக்கும். எ ரவ, எ து திட்டம், கடவுளின் விருப்பப்படி, 
நான் 20ஆம் ரததி கலிஃரபார் ியாவுக்குப் பத்திரொகச் மென்று, திரும்பி 
வந்து ஒரு ொதம் இங்ரகரய இருக்கப் ரபாகிரைன், அப்ரபாது நான் 
எவகரயும் பார்க்க ொட்ரடன். கடவுளின் அருளால் ‘உலகளாவிய கெயொக’ 
இருக்க ரவண்டும் என்று நான் விரும்பும் இந்த கெயத்திற்கா  திட்டத்கத 
வகரய நான் சுதந்திரொக இருப்ரபன். அகதத் மதாடர்ந்து ஜூகல இறுதியில் 
இங்கிலாந்து ெற்றும் ஐரராப்பாவுக்குச் மென்று, நவம்பர் ொதத்தில் 
இந்தியாவுக்குப் புைப்படுகிரைன். 

"ஜூகலயில் (1953) நான் இங்குத் திரும்பி வந்து, ஒரு வருடம் 
தங்கியிருந்து, ெிகப் மபரிய அளவில் இந்த கெயத்கத உருவாக்கப் 
ரபாகிரைன். அதில் நீங்கள் உதவ முடியும் என்று எ க்குத் மதரியும், ரெலும் 
நான்கு கிகள கெயங்ககள உருவாக்கும் திட்டத்தில் நீங்கள் என்னுடன் 
இகணந்து பணியாற்ை ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன். இந்த 
உலகளாவிய ஆன்ெீக கெயத்தில் எ க்கு இது ரதகவ. எ ரவ, 
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நீங்களாகரவ முடிவு மெய்து, இந்தப் பணியில் எ க்கு உதவுவரீ்களா 
என்பகதத் மதரியப்படுத்துங்கள்." 

"எனது கடற கள் என்னவாக இருக்கும் என்று எனக்குத் 
பைரியவில்றல, ஆனால் என்னால் முடிந்ைறைச் பெய்வவன்" என்று படர்ரி 
உறுைியளித்ைார்.  

"அதாவது, முயற்ெி மெய்யுங்கள், அகதச் மெய்ய கடவுள் உங்களுக்கு 
உதவுவார். வாழ்க்ககயில் நீங்கள் என்  விரும்புகிைரீ்கள் என்பது எ க்குத் 
மதரியும், ரெலும் கடவுளிடெிருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது மபரியதாக 
வரலாம்... இது ஒரு மபரிய உலகளாவிய கெயொக இருக்க ரவண்டும், 
அதற்கு நீங்கள் உதவலாம்." 

"என்னால் முடிந்ை அறனத்றையும் பெய்வவன். உங்களிடம் என்ன 
ைிட்டங்கள், வயாெறனகள் உள்ளன?" என படர்ரி வகட்டார்.  
  ா ா விளக்க ாகப்  ைிலளித்ைார்: "நான் ஜூன் 15ஆம் நாள் திரும்பி 
வந்து, ஒரு ொதம் தங்குரவன், யாகரயும் பார்க்க ொட்ரடன். இந்த இடத்தின் 
ஒவ்மவாரு அங்குலத்கதயும் நான் பார்த்து, ‘ரெகவ’, ‘துைவு’, ‘பக்தி’, ‘கடவுள் 
ெீது அன்பு காட்டும் விதத்தில் உலக வாழ்க்கக’ ஆகியவற்கை 
அகடயாளப்படுத்தும் நான்கு கெயங்ககளத் திட்டெிடுரவன். ரெகவக்கா  
அம்ெத்தில் ெருத்துவெக , மதாழுரநாயாளி புகலிடம் ரபான்ை பிை 
விஷயங்கள் இருக்கும். கட்டுொ ம் ெற்றும் பராெரிப்புக்கு ஒரு ரகாடி 
டாலர்கள் மெலவாகும் என்று நான் ெதிப்பிட்டுள்ரளன். 

"நான் ஏகழகளில் ஏகழ, பணக்காரர்களில் பணக்காரன், நான் 
மெௌ ம் மதாடங்கிய நாளிலிருந்து பணத்கதத் மதாடுவதில்கல. ஆ ால் 
இகத ெ ிதகுலத்திற்கு ரநர்கெயாகச் மெய்ய ரவண்டுொ ால், அதற்கு ஒரு 
ரகாடி டாலர்கள் ரதகவப்படும், கடவுள் அகத எ க்குத் தருவார். 
அத ால்தான் உங்களுகடய பண உதவி ரதகவப்படாது என்று நான் 
கூைிர ன். 

"இது ெிகவும் மபரிய அளவில் இருக்கும், உங்ககளப் ரபான்ை 
ஒருவர், இகத நான் விரும்பியபடி நிர்வகிக்க ரவண்டும். திட்டங்களுக்கும் 
கட்டுொ த்திற்கும் எ க்கு உங்கள் உதவி ரதகவப்படும். எ ரவ ஒரு 
வருடம் நீங்கள் இங்ரக தங்கி உதவ ரவண்டும் என்று நான் மொன்ர ன். 
நான் ெிகவும் மதளிவாக, ஒளிவுெகைவின்ைி, உங்ககள எ து மொந்த 
ெ ிதர்களில் ஒருவராக இகத விளக்குகிரைன். எ ரவ நீங்கரள முடிவு 
மெய்யுங்கள். ஆ ால், முதலாவதாக, நீங்கள் அரரபியாவுக்கு உட டியாகச் 
மெல்ல ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன், ஜூகல 1953 முதல், எ து 
திட்டங்களில் ஒரு வருடத்திற்கு எ க்கு உதவ ரவண்டும்." 
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நியூயார்க்கிலிருந்து ஐவியின் ஸுஃ ி முரீதுகளில் (ஆரம்  உறுப் ினர்) 
ெிலர், வ  17 அன்று, ‘ ார்ன்’ பகாட்டறகயில் நறடப ைவிருக்கும் 
ைரிெனத்ைிற்காக, 16ஆம் நாள்  ைியம்  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு வந்து,  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைனர். 

பகாரியப் வ ாரில்  ாலு ியாகப்  ங்பகடுத்ை ைனது  த்பைான் து வயது 
ஒவர  கறனப்  ாதுகாக்கு ாறு  ா ாவிடம் ‘ஸ்படல்லா டு ஃப்பரஸ்வன’ என்ை 
ப ண் ைி வகட்டுக் பகாண்டார்.  ா ா, ப ஹர்ஜியிடம் வநர்காைல்களின் 
குைிப்புகறள எடுக்கப்  யன் டுத்ைிய வநாட்டுபுத்ைகத்ைின் ஒரு ெிைிய 
மூறலறயக் கிழிக்கச் பொன்னார்.  ா ா அறை  டித்து, றககளில்  ிடித்து, ெிைிது 
வநரம் ைனது கவனத்றைச் பெலுத்ைிய  ின்னர், அறை ஸ்படல்லாவிடம் 
பகாடுத்து, “‘ெரியாக ஒரு வருடத்திற்கு, எப்மபாழுதும் இகத அணியட்டும்’, 
உங்களால் முடிந்தால் ரெலும் அதிகொக என்க  ரநெிக்கவும், கடவுள் 
உங்களுக்கு ெிைப்பா  அக த்கதயும் வழங்குவார்" என்று கூைி முடித்ைார். 

எட்வர்ட் வஜம்ஸ் என்ை ஆப் ிரிக்க-அப ரிக்க முரீத், நன்கு கற்ைைிந்ை 
அைிவுஜவீி.  ா ா அவரிடம், "இந்தப் புத்தகங்கள் அக த்திலிருந்தும் நீங்கள் 
கற்றுக்மகாண்டகத ெரியாக ஐந்து வார்த்கதகளில் மொல்ல முடியுொ?" 
என்று வகட்டார். அந்ை இறளஞன் என்ன பொல்வபைன்று பைரியா ல் 
ைிக்குமுக்காடி,  ா ாறவப்  ார்த்ைவ ாது,  ா ா அவருக்குப்  ைிலளித்ைார்: "நான்-
எகதயும்-கற்றுக்-மகாள்ள-வில்கல" - ஐந்து வார்த்கதகள், அப்படித்தார ?" 

ைிரு ைி ‘ஜவரான்ஹி  ஹ்பஜஜியன்’ என் வரிடம்,  ா ா கூைினார், 
"அன்பின் மொழி இதயம். அன்பர் ரபெ ரவண்டிய அவெியெில்கல, 
அன்பிற்குரியவர் ரகட்க ரவண்டிய ரதகவயுெில்கல, ஆ ால் இருவரும் 
ஒருவகரமயாருவர் அைிவர். எ ரவ நீங்கள் மொல்ல விரும்புவகத நான் 
அைிரவன் என்பகத நம்பலாம்; பயப்படத் ரதகவயில்கல." 

‘எடித் ட ிள்யூ.  ிராட் ரி’ (நியூயார்க் நகரத்றைச் வெர்ந்ைவர்)  ாறல 3:05 
 ைிக்கு  ா ாறவ ெந்ைித்ைார். அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, வ ராெிரியர் ‘டாக்வர’ 
என் வரிடம் கூைினார்: "புரிந்துமகாள்வது அக த்தும் அைிந்துமகாள்வது 
அல்ல. புரிந்து மகாள்ள முடிவது அக த்தும் கடவுள் அல்ல... நான் ெீண்டும் 
ெீண்டும் மொல்கிரைன் - பல காலங்களாக நான் மொல்லி வருகிரைன்: 
வாழ்வில் தகுதி வாய்ந்தது, கடவுளுக்காக ெட்டுரெ வாழ்வதும், உயிகர 
விடுவதும் ஆகும். 

"எந்த ஒரு வடிவத்திலும், எந்த ஒரு முகையிலும், நீங்கள் அவகர 
ரநெிக்கலாம். உருவெில்லா அல்லது த ிப்பட்ட ெ ித உருவில் வரும் 
கடவுகள ரநெிக்கவும். பாபாகவ ரநெிக்கவும் அல்லது உங்களுக்குள் 
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குடிமகாண்டிருக்கும் கடவுகள ரநெிக்கவும். எல்லாரெ ஒன்றுதான், ஆ ால் 
அன்பின் உணர்வு ஆழ் இதயத்திலிருந்து உதயொக ரவண்டும். இப்ரபாது 
நீங்கள் பாபாகவப் பார்த்தீர்கள், கடவுள் உங்ககள அவகர ரநெிக்க 
கவப்பார், என் அன்பு உங்ககள வழிநடத்தும், எ ரவ இப்ரபாது உறுதியா  
தீர்ொ த்கத எடுங்கள்: கடவுகள ரநெிக்கவும், பாபாகவ ரநெிக்கவும்." 

‘ஓட்டிலியா டி பைபஜய்ரா’ என்ை ப ண் ைி  ா ாறவ ெந்ைிப் ைற்காக 
 னா ாவிலிருந்து  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு வி ானத்ைில் வந்ைார். 1948ஆம் 
ஆண்டு டிலியா டிலிவயான் வழியாக  ா ாறவப்  ற்ைி அவர் வகள்விப் ட்டார். 
 ா ா, அந்ைப் ப ண் ைிறய வ  16ஆம் நாள்,  ாறல 4:00  ைிக்கு ெந்ைித்ைார். 
 னா ாவில் ைனது குழுவில் உள்ள ஒவ்பவாருவருடனும்  ா ாவின் ொர் ில் 
றககுலுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ாறவ ெந்ைித்ை வ லும் இரண்டு ப ண் ைிகள், ‘வ ட்டி ப வரான்’ 
 ற்றும் ‘ ியுரியல் ஹூஸ்டன்’ ( ா ாவின் வருறகயின் வ ாது ற யத்ைில் 
உைவியவர்கள்).  ியுரியல்  ா ாவிடம், "நான் என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று 
நீங்கள் விரும்புகிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

 ா ா கூைினார், "உங்கள் உலகக் கடகெகள் அக த்கதயும் 
இப்ரபாது ரபாலரவ கவ ித்துக் மகாள்ளுங்கள், ஆ ால் இந்த 
வித்தியாெத்துடன் - கடவுகள ரநெிப்பதற்காக உங்கள் உள் வாழ்க்கககய 
அர்ப்பணிக்கிைரீ்கள். நீங்கள் எகதயும் விட்டுவிடக்கூடாது. ஆ ால் கடவுள் 
ெட்டுரெ உண்கெயா வர் என்பகத உங்கள் ஆழ் இதயத்தில் அைிந்து 
மகாள்ளுங்கள்." 

முன்னைாக, 1938 நவம் ரில், கான்ஸுரலா கஸட்ஸ் இந்ைியாவில் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைிருந்ைவ ாது இைர குருக்கறளயும் ெந்ைித்ைார். இத்ைறகய 
ஆன் ீக  ிரமுகர்கறளத் ைரிெிக்கும்  ழக்கத்றைப்  ற்ைி  ா ா அவருக்கு வ  
16ஆம் நாள்  ாறல 4:10  ைிக்கு அைிவுறர வழங்கினார்:   
 நீங்கள் எ க்கு ெிகவும் மநருக்கொ வர்களில் ஒருவர், எ து 
உலகளாவிய ஆன்ெீக கெயத்தின் ஐந்து அைங்காவலர்களில் ஒருவர், எ து 
மதாடர்புக்காக நீங்கள் ஏங்குகிைரீ்கள். எ ரவ, எ க்கு ெிகவும் 
பிரியொ வர்களில் ஒருவராக, ரநர்கெயாக உங்களுக்கு ஆரலாெக  
ஒன்கை வழங்க விரும்புகிரைன். பல இடங்களில் ரதாண்ட ரவண்டாம். நீர் 
மதன்பட நீண்ட ரநரம் எடுத்தாலும், ஒரர இடத்தில்தான் ரதாண்ட ரவண்டும். 
இறுதியில், நீங்கள் அகதப் மபறுவரீ்கள். 

குழுக்களில் ஈடுபட ரவண்டாம்; இது ஒரு குழப்பொ  விஷயம். 
உண்கெயா  அனுபவத்தின் மூலம் நீங்கள் உணர ரவண்டும் என்று நான் 
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விரும்புகிரைன். நான் த ிப்பட்ட முகையில் ஒரு காரியத்கதச் மெய்யச் 
மொல்கிரைன். நீங்கள் இப்ரபாது மெய்து மகாண்டிருப்பது ரபால், உங்கள் 
உலகக் கடகெகளில் நீங்கள் கலந்து மகாள்ளலாம், ஆ ால் அதற்கிகடரய 
ெில ெணிரநரங்ககளக் கண்டுபிடித்து - ஒரு நாகளக்கு ஒன்று, இரண்டு 
அல்லது மூன்று ெணிரநரம் - உங்களால் முடிந்தால், இப்ரபாது நான் 
மொல்ல இருப்பதில் நீங்கரள உங்ககள அர்ப்பணிக்கவும். 

மெௌ ொக, த ிகெயில், ஒரர அகையில், முழு ெ துடன், உங்கள் 
ஆழ் இதயத்திலிருந்து குரல் எழுப்புங்கள், ‘பாபா, என்னுள் இருக்கும் 
கடவுகள நான் பார்க்க ரவண்டும்! பாபா, என்னுள் நான் கடவுகளக் காண 
ரவண்டும்!’ இவ்வளவு ஏக்கத்துடன் கதறுங்கள், இந்த ரநரத்தில் நீங்கள் 
கடவுகளக் காண்பகதத் தவிர ரவறு எகதயும் விரும்பவில்கல.  ரெலும், 
அன்பா  கான்ஸுரலா, நீங்கள் அவகரக் காண்பீர்கள். நான் கூறும் இகத 
நீங்கள் மெய்வரீ்களா? அப்ரபாது நீங்கள் கடவுகளக் காண்பீர்கள். 

உங்கள் வாழ்க்ககரய அகதச் ொர்ந்தது ரபால ரநர்கெயாகச் 
மெய்யுங்கள். அதிகொகவும் ரவண்டாம், குகைவாகவும் ரவண்டாம். நீங்கள் 
கடவுகளக் காண ரவண்டிய விதத்தில் காண விரும்பி ால், நான் 
உங்களுக்குச் மொல்கிரைன், இகதச் மெய்யுங்கள். நீங்கள் எ க்கு ெிகவும் 
அன்பா வர், நான் உங்களுக்கு உதவுரவன், ஆ ால் அகத ெிகவும் 
ரநர்கெயாகச் மெய்யுங்கள். கதறுங்கள், கதைி அழுங்கள்! நாம் அவகரப் 
பார்க்க ரவண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிைார், நாம் அவருக்காக 
ஏங்குவகத விட அதிகொக அவர் நெக்காக ஏங்குகிைார். அதுதான் உண்கெ. 
எ க்குத் மதரியும். ஆ ால் நீங்கள் அவகரக் காண்பகத அவர் 
விரும்புகிைார். எப்படி? ெிகுந்த ஏக்கத்துடனும் ஆகெயுடனும். முயற்ெிக்கவும். 
நீங்கள் ரநர்கெயாக முயற்ெி மெய்தால் ரவண்டிய ஏக்கத்கத நீங்கள் 
அகடயப்மபறுவரீ்கள். இந்தப் மபௌதீக உடலிரலரய நாம் அவகரப் பார்க்க 
ரவண்டும். எ ரவ, நீங்கள் முயற்ெி மெய்வரீ்களா? 

கான்ஸுவலா, அறைச் பெய்வைாகக் கூைினார். 

1952, வ  14 அன்று, வடானி ரூத் ர்ட்  ா ாவுடன் இரண்டாவது 
வநர்காைலில் கலந்துபகாண்டார்;  ா ா அவருக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 

எ க்கு எல்லாம் புரிகிைது. நீங்கள் எதுவும் மொல்லாவிடிலும், 
எல்லாம் எ க்குத் மதரியும்.  எ ரவ நான், குைிப்பாக உங்களுக்கு 
விளக்குவகத ெிகவும் தவீிரொக எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு 
ெிகத் மதளிவாக விளக்குகிரைன், நீங்கள் அகத முழுகெயாகப் புரிந்து 
மகாண்டால், ெீண்டும் ஒருரபாதும் குழப்பெகடய ொட்டீர்கள். ெ ம் 
உற்ொகத்துடன் உச்ெ நிகலக்குச் மென்று, பின்பு கீரழ இைங்கும் பழக்கத்கதக் 
மகாண்டது - ெில ெெயங்களில் நம்பிக்ககயுடனும், ெில ெெயம் ெந்ரதகங்கள் 
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நிகைந்தும் காணப்படும். எ ரவ, நாம் உண்கெப்மபாருகளத் ரதட 
முயற்ெித்தாலும், ஒருவர் ெில ரநரங்களில் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து, இதயம் 
ெிகவும் வைண்டு ரபாவதாக உணர்கிைார். 

நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள ரவண்டியது என் மவன்ைால், கடவுளும், 
கடவுகள ரநெிப்பதும் குழந்கதகளின் விகளயாட்டு அல்ல. அக் ிக் கடலில் 
ஆழொக மூழ்குவது ரபான்ைது!  கடவுளின் அவதாரொ  இரயசு, கடவுகளத் 
தவிர, ரவறு எதிலும் தீவிரொக இருந்ததில்கல. அவர் தன்க ப் பற்ைியும், 
தான் ஒன்ைாக இகணந்திருந்த கடவுகளப் பற்ைியும் தீவிரொக இருந்தார். 
அகதத் தவிர, அவர் ெிகவும் இலகுவா  ெ நிகலயில் இருந்தார்! இரயசு 
பிைருக்காக ெிலுகவயில் அகையப்பட்டது கூட இந்த இலகுவா  
இதயத்துடன் இருந்ததால்தான். ஏன்? ஏம ன்ைால் அவருக்கு எந்த ஆகெயும் 
இல்கல. அவர் எகதயும் விரும்பி த க்மக  எடுத்துக் மகாள்ளாெல் 
பிைருக்குக் மகாடுக்கும் ெ நிகலயில் இருந்தார். 

ஆக, கடவுள் விரும்புவது எல்லாம் ெடங்கு ெம்பிரதாயங்கள் அல்ல, 
ரயாகாக்கள் அல்ல, பிரார்த்தக கள் அல்ல; அவர் அன்பு ஒன்கைத்தான் 
விரும்புகிைார் - உங்ககள அவரில் ெைக்க கவக்கும் அன்பு. அக த்து 
‘இஸம்களும்’ ஒன்ரை. கடவுகள ரநெித்துக் கடவுளாக ொறுங்கள் - ெடங்கு 
ெம்பிரதாயங்களி ால் அல்ல, ஆ ால் கடவுளுக்காக உயிகர விடுவதன் 
மூலம் கடவுளாக ொறுங்கள். பாபாவுக்குக் மகாள்கக, ரகாட்பாடுகளில் 
நம்பிக்கக கிகடயாது. ெமூகங்கள், குழுக்கள், எதுவும் அவருக்கு இல்கல. 
பாபா இந்த நம்பிக்கககள், ெடங்கு ெம்பிரதாயங்கள் ெற்றும் ‘இஸம்கள்’ 
அக த்திற்கும் ரெலா வர். எ க்கு ‘இஸம்’ இல்கல, எதிலும் பற்று 
இல்கல என்பது இந்தியாவில் அக வருக்கும் மதரியும்.  நான் 
ஸுஃபியிஸம், ரவதாந்தம், மபௌத்தம் ஆகியவற்கை ெறுெரீகெத்துள்ரளன், 
அத ால் அவற்ைில் உள்ள உண்கெ என்மைன்றும் உயிருடன் இருக்கும். 
மகாழுப்கப உைிஞ்ெி எடுக்க ரவண்டும், எலும்புககள தூக்கி எைிய 
ரவண்டும்!  

இரயசு தம் ெடீர்களிடம் என்  மொன் ார் மதரியுொ? 
"எல்லாவற்கையும் விட்டுவிட்டு என்க ப் பின்பற்றுங்கள்." இப்ரபாது இகத 
நான் உங்களிடம் மொன் ால், உங்கள் ெ ம் அகலபாயும். அது நிக க்கும்: 
"இது உண்கெயா? இவர் இரயசுகவப் ரபாலவா? பாபா ெரியா தவைா?" 
எ ரவ, இரயசுகவப் ரபால நீங்கள் உண்கெயாகக் கருதும் ஒருவகரப் 
பின்பற்ை நீங்கள் முழு ெ துடன் தயாராக இருக்கும் வகர - நீங்கள் ரவறு 
எவருக்கும் அடிபணியாெல் இருப்பரத உங்களுக்குச் ெிைந்தது. பாபா உட்பட 
யாருடனும் எந்த மதாடர்பும் இல்லாெல், உங்கள் உள் குரகல ெட்டும் 
பின்பற்ைிச் மெல்லுங்கள். ஆ ால் பாபாவிடம் முழுகெயாக ெரணகடய 
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முடியுொ? உங்ககள நீங்கரள ரகட்டுக்மகாள்ளுங்கள், ஆழ் இதயத்தின் 
குரலுக்கு ெட்டும் மெவிெடுத்து ரநர்கெயாக இருங்கள். ரநாரி ா, 
எலிஸமபத், ஐவி டியூஸ் ஆகிரயாகரப் ரபால நீங்கள் முழு ெ துடன் 
ெரணகடய முடியுொ? அகத நீங்கரள கண்டுமகாள்ளுங்கள்.  

ஒரு கணம் கூட உங்கள் கணவகர நீங்கள் வருத்தமுைச் மெய்ய 
நிக க்கக்கூடாது. அது எந்த வககயிலும் தகாது. பாபாவிடம், முழு 
ெ துடன் ெரணகடவதன் மூலம், நீங்கள் உங்கள் கணவகர வருத்தத்தில் 
ஆழ்த்துவரீ்கள் என்று நிக த்தால், நீங்கள் அகதச் மெய்யக்கூடாது. 
அக வரும் கிைிஸ்துரவ. இதில் என்  புதுகெ 
இருக்கிைது?  எப்படியிருந்தாலும், அவகர ெகிழ்ச்ெியகடயச் மெய்ய நான் 
உங்களுக்கு அைிவுகர வழங்குகிரைன், அவகர எக்காரணத்திற்காகவும் 
விட்டுவிடாதீர்கள், உங்கள் இதயத்தில் நீங்கள் பாபாகவ ரநெித்தால், 
கடவுகள எப்படி ரநெிக்க ரவண்டும் என்று உங்களுக்குத் மதரியும். 
இவ்வளவுதான் என் ால் மொல்ல முடியும். உங்கள் இதயத்தில் பாபாகவ 
ரநெிக்கவும். முடிந்தால், புதிய ஸுஃபியிஸத்கதப் பின்பற்றுங்கள். 
இல்கலமயன்ைால், அகதப் பற்ைி கவகலப்பட ரவண்டாம். உங்கள் 
இதயத்தில் என்க  ரநெியுங்கள், உங்கள் கணவகர 
ெந்ரதாஷப்படுத்துங்கள், நீங்கள் பாபாகவ எப்படி ரநெிக்கிைரீ்கள் என்பகத 
கடவுள் பார்த்துக்மகாள்வார். 

 ா ா, "நான் இப்ரபாது கூைியகத நிக வில் மகாண்டு, அகதச் 
மெய்யுங்கள்" என்று முடித்ைார். 

வ  16 அன்று  ாறல 4:35  ைிக்கு, வடானி மூன்ைாவது முறையாக 
 ா ாறவப்  ார்த்ைவ ாது கூைினார், "உங்களுக்கு நன்ைாகத் பைரியும், நீங்கள் 
அப ரிக்க வைெத்ைில் அொைாரை ான  ைிறயச் பெய்வரீ்கள் என்று நான் 
நிறனக்கிவைன்." 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "அமெரிக்கா இப்ரபாது பிரபஞ்ெத்தின் 
மபாருளுலகப் பக்கத்கத வழிநடத்துகிைது, ரெலும், விழிப்புைச் மெய்தால் 
உலகத்கத ஆன்ெீக ரீதியில் வழிநடத்தும் அளவுக்கு எல்கலயற்ை 
வாய்ப்புகள் உள்ள ." 

வடானி கூைினார், "பவளியளவில் பைரிவறை விட, உள்ளளவில் 
ஆன் ீகத்ைிற்கான அைீை ஏக்கம்  றைந்துள்ளது." 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "இந்த விழிப்புணர்விற்குத் ரதகவயா  
இன்ைியகெயாத ஒன்று என் மவன்ைால், ஒருவர் எந்தக் கடவுகள 
விரும்புகிைாரரா, அந்தக் கடவுள் ெீது ஆழொ  அன்பு மெலுத்துவதாகும். 
அந்தக் கடவுள் ெிலுகவயில் அகையப்பட்ட இரயசுவின் வடிவத்தில் அல்லது 
ரவமைாருவராக இருக்கலாம். கடவுள் அகதச் மெய்வார். அவரால் அகதச் 



75 
 

மெய்ய முடியும். இப்ரபாது ரநரம் மநருங்கிவிட்டது, ெிக அருகாகெயில் 
உள்ளது.  இந்த ஆன்ெீக எழுச்ெி உருவாக ரவண்டும். ஆம், நிச்ெயொக. 
அப்படிரய ஆகரவண்டும், நடந்தாக ரவண்டும்." 

"அைனால் உலகத்றை ஆட்டிப் றடக்கும்  யங்கர ான வ ரழிறவத் 
ைவிர்க்க முடியு ா?"  வடானி வகட்டார். 

"அது, இப்ரபாது, அதன் உச்ெக்கட்டத்கத எட்டுகிைது; அப்படியா ால், 
ஒரு ொற்ைம் நிச்ெயொக இருக்கும்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

"அந்ை உச்ெக்கட்டம் என் து வ ாராக இருக்கு ா, அல்லது வ ாறரத் 
ைவிர்க்க முடியு ா?" 

"எ க்கு இகதப் பற்ைி எல்லாம் மதரியும், ஆ ால் ஒன்ைில் ெட்டும் 
உறுதியாக இருங்கள்: அமெரிக்கா உலகக ஆன்ெீக ரீதியில் வழிநடத்த 
ரவண்டும் என்பது விதி." 

"கடவுறள வநெிப் வர்கள் இைற்கு இறரயாவார்கள்" என்று வடானி 
கருத்து பைரிவித்ைார்.      
 "உண்கெ ஒருரபாதும் ரதால்வியகடயாது, கடவுகள ரநெிப்பவர்கள் 
விகரவில் மவற்ைி காண்பார்கள்" என்று  ா ா அைிவித்ைார். "நான் 
ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கிரைன், நீங்கள் கடவுளின் உண்கெயா  அன்பர் 
என்பகத நான் காண்கிரைன்." 

"இந்ை நாட்டில், துரைிர்ஷ்டவெ ாக, இறளஞர்களுக்கு ஆன் ீகம்  ற்ைி 
வ ாைிக்கப் டவில்றல, வ லும், பநைிமுறைக் கல்வி கூட கிறடயாது!" என்று 
வடானி கூைினார்.   

"ஆம், இப்ரபாது கடவுகளப் பற்ைி ெிைிதும் அைியாெல், உண்ணவும், 
ெதுபா ம் அருந்தவும், ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கவும், காெச் மெயல்ககளச் 
மெய்யவும் ெட்டுரெ மதரிந்த இந்த இகளஞர்கள், விகரவில் தங்கள் 
வாழ்க்ககயின் ெிகப்மபரிய அதிர்ச்ெிகய ெந்திப்பார்கள், ரெலும் கடவுகள 
ரநெிப்பது ஒன்றுதான் உண்கெயா  வாழ்க்கக என்பகத அைிவார்கள்!" 
என்று  ா ா கூைினார். 

1952, வ  17 ெனிக்கிழற  காறல 7:00  ைி முைல்  ைியம் 12:00  ைி 
வறர,  ீண்டும்  ாறல 4:00 முைல் 6:00  ைி வறர, ‘ ார்ன்’ பகாட்டறகயில் 
ைிைந்ைபவளி ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. கிட்டத்ைட்ட 700 வ ர்,  லர் குறு 
நகர ான  ர்டில்  சீ்  ற்றும்  லர் பைாறலதூர இடங்களிலிருந்தும் வந்து 
கலந்துபகாண்டனர். எலிஸப த்,  ா ாவின் வலது  க்கத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
ஒவ்பவாரு  ார்றவயாளரும் ைனித்ைனியாக உள்வள நுறழந்து,  ா ாறவ 
ெந்ைித்து, அவரது றகறயத் பைாட்ட  ின்பு, பகாட்டறகறய விட்டு பவளிவய 
பெல்லு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். ஸவராஷ், டான் இருவரும் 
 ார்றவயாளர்களின் வருறகறய ஒழுங்கு டுத்தும் வவறளயில், ஆைி ெீனியர், 
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 ா ாவின் அருகில் நின்று எழுத்துப் லறகறய வாெித்துக் பகாண்டிருந்ைார்; 
டாக்டர் நீலு, ப ஹர்ஜி இருவரும் எந்ை ஓர் உைவிக்காகவும் அங்வகவய ையார் 
நிறலயில் நின்ைனர்.  

ஒரு கட்டத்ைில், எலிஸப த்  ா ாவிடம் வகட்டார், " க்கள் இவ்வளவு 
விறரவாகக் கடந்து பெல்லும் வ ாது நீங்கள் அவர்களுக்கு எப் டி உைவ 
முடியும்?" 

"அவர்கள் நீண்ட ரநரம் நின்று மகாண்டிருந்தால், ெ ம் ரவகல 
மெய்யத் மதாடங்குகிைது, நான் இதயத்கதத் மதாட விரும்புகிரைன்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ாவின் ‘ப ௌனம்’, ‘அற்புைங்கள்’  ற்றும்  லவற்றைப்  ற்ைிய 
அச்ெிடப் ட்ட பெய்ைிறயப்  ார்றவயாளர்களுக்கு வழங்கிய டி, பகாட்டறகயின் 
நுறழவாயில் ஒன்ைில் நின்று பகாண்டிருந்ை ஃ ிலிஸ் ஃ ிரபடரிக் இவ்வாறு 
நிறனவு கூர்ந்ைார்: " ா ாறவ ெந்ைித்ை  ிைகு,  லர் ைங்கள் சுற்றுப்புைங்கறள 
அைியா ல் கண்கலங்கி, ைிறகப் ில் ஆழ்ந்ைனர்."    
 உள்ளூர் கறுப் ின ெமூகத்றைச் ொர்ந்ைவர்கள் உட் ட, கிட்டத்ைட்ட 1,000 
வ ர் அறழக்கப் ட்டனர். கருப் ினப்  ார்றவயாளர் ஒருவர் பகாட்டறகக்குள் 
நுறழயும் வ ாபைல்லாம்,  ா ா எப்வ ாதும் ைனது இருக்றகயிலிருந்து எழுந்து, 
அவர்கறள வரவவற்கச் பெல்வறை அங்கிருந்ைவர்கள் கவனித்ைனர். இந்ை 
ெந்ைர்ப் த்ைில்  ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்ை ஒரு கறுப் ினப் ப ண் 
நியூயார்க்றகச் வெர்ந்ை ‘மபரில் வில்லியம்ஸ்’ ஆவார். 

ப ரில்,  ா ாறவப்  ற்ைி முைன்முைலில் 1951 நவம் ரில் பநருங்கிய 
நண் ரான ஃ ிலிஸ் மூல ாகத் பைரிந்துபகாண்டார். ‘பைய்வகீ அன்வ  
அறனத்துக்கும் ைீர்வு’ (DIVINE LOVE IS THE SOLUTION) என்ை ைறலப் ில்  ா ாறவ 
ற ய ாகக்பகாண்ட வநாரினாவின் விரிவுறரறயக் வகட் ைற்காக, ப ரிறல 
‘கார்பனகி’ ஹாலுக்கு அறழத்ைார். ஆன் ீகத்ைில் எப்வ ாதும் அைீை நாட்டம் 
பகாண்டிருந்ை ப ரில், வநாரினாவின் உறரயால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். 
வெந்ை காலத்ைில்  ா ா வ ற்கு வநாக்கி வர இருப் ைாகப்  ார்றவயாளர்களுக்குத் 
பைரிவிக்கப் ட்டது, வ லும்  ா ாவின் வருறகறய அவர்களுக்குத் பைரிவிக்க 
விரும் ினால், அவர்கள் ைங்கள் ப யறரயும் முகவரிறயயும் விட்டுச்பெல்ல 
வவண்டும் எனவும் அைிவிக்கப் ட்டவ ாது, ப ரில் அவ்வாவை பெய்ைார். 

 ா ாவுடனான ைனது முைல் ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைிய ப ரில் வில்லியம்ஸின் 
விளக்கம்  ின்வரு ாறு: 

டிலியா எனக்காகக் கைறவத் ைிைந்து, " ா ா, இது ப ரில்" என்ைார். 
நுறழவாயிலில் நான் ையங்கிய டிவய நின்ைவ ாது,  ா ா நாற்காலியிலிருந்து 
எழுந்து என்னிடம் றககறள விரித்து நின்ைார். இறுைியாக எனது இல்லத்றைக் 
கண்டுபகாண்ட  கிழ்ச்ெியில், அந்ைப்  ிரிய ானவரின் வைாளில் ொய்ந்து, என் 



77 
 

இையத்ைின் கண்ைறீர ெிந்ைிவனன். அவரது அன் ான வரவவற் ில் நான் 
எங்கிருந்து வந்வைன் என்ை ெந்வைகத்ைிற்கு  ா ா இட ளிக்கவில்றல.  ா ா 
அவருக்வக உரித்ைான வழியில் என்றன, அவறர வநாக்கி ஈர்த்ைார் என் றைத் 
பைள்ளத் பைளிவாக உைர்ந்வைன், குைிப் ாக உறரயாடலின் வ ாது "இதற்கு 
அவர் தகுதி வாய்ந்தவர்" என்று  ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக 
எடுத்துறரத்ைறை ஆைி கூைிய வவறளயில், நான்  கிழ்ச்ெியுடன் ைறலயறெத்து 
முட்டாள்ைன ாக உளைிவனன்."  

நான் என்ன பெய்ய வவண்டுப ன்று அவர் விரும் ினார் என் ைற்கான 
ெில ைனிப் ட்ட வழிமுறைகறள எனக்கு வழங்கிய  ின்னர், "எல்லாவற்கையும் 
என் ிடம் விட்டுவிடுங்கள்" என்ை எளிய கட்டறளறய வழங்குவைற்கு முன்பு, 
 ா ா என் இையத்றை ஆழ ாகப்  ார்த்ைார்.  ிகவும் எளிற யானது, ஆனால் 
விடாப் ிடியான குைம்  றடத்ை என்றனப் வ ான்ை ஒருவருக்கு எவ்வளவு 
கடினம். ஆயினும்கூட, என் இையத்ைிலிருந்து ஒரு ப ரிய சுற  நீக்கப் ட்டறை 
உைர்ந்வைன், அதுவறர நான் அந்ை சுற றயக் கூட அைியா ல் இருந்வைன். 
ஒருவர் ைன்னுடன் ெ ாைான ாக இருப் து என்ைால் என்னபவன்று அப்வ ாது 
நான் பைரிந்து பகாண்வடன். 

நியூ பஜர்ெிறயச் வெர்ந்ை ‘ஹரரால்ட் ஜஸ்டின் ரூட்’, 37, ெில 
 ாைங்களுக்கு முன்புைான் வநாரினா மூல ாக  ா ாறவப்  ற்ைி 
வகள்விப் ட்டிருந்ைார். அன்று  ா ாவுடனான ைனது முைல் ெந்ைிப்ற  அவர் 
நிறனவு கூர்ந்ைார்:       
 நான் என்  றனவி விர்ஜனீியாவுடன் இரவு முழுவதும் நியூ 
பஜர்ெியிலிருந்து காரில்  ர்டில்  சீ்ெிற்குப்  யைம் பெய்வைன். அன் ான 
 ா ாறவப்  ற்ைி என்  றனவிக்கு எதுவும் பைரியாது.  ா ாவுடனான எனது 
ெந்ைிப்பு ைனிச்ெிைப்பு வாய்ந்ைது. நான் டிலியாவால் ‘ ார்ன்’ பகாட்டறகக்குள் 
அறழத்து வரப் ட்வடன். எனது ப யறரக் கூைியதும்,  ா ா ைனது 
நாற்காலியிலிருந்து எழுந்து எனக்காகக் காத்ைிருந்ைார். குருநாைர்கறளப்  ற்ைி 
எனக்கு நிறைய முற்புறனவான, ைவைான, அைியாற யால் உருவான 
கருத்துகள் இருந்ைன. எனது  ின்னைி இறையியல் என்ை நிறலயில் எனது 
வயிறு முழுக்க முழுக்க குருநாைர்களால் நிரம் ி, அந்ைக் குைிப் ிட்ட  ாறைறயப் 
 ின் ற்றுவைில் என் வாழ்க்றகறய ப ாத்ை ாகத் பைாறலத்துவிட்வடன். 
எனவவ, அன் ிற்குரிய  ா ாவின் கண்கறள உற்றுவநாக்கி, ப ஹர்  ா ா ஒரு 
குருநாைர் என் றை நாவன கண்டு ிடிப்வ ன் என்று முடிவு பெய்வைன். 

நான் அவறர அணுகியதும், அவர் என்றனச் சுற்ைி றககறள வெீிய அந்ை 
வநரத்ைில், முைலில் எனக்கு நிறனவுக்கு வந்ைது, நான் ஒரு குழந்றைறயப் 
வ ால் அழுவைன்.  ா ா,  ிகுந்ை   கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைி 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: "அவர் பாபாகவ ெிகவும் ரநெிக்கிைார் 
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என்று அவரிடம் மொல்லுங்கள்." இைனால் நான்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்வைன். 
பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார்: "ஆ ால், பாபா அவகர ெிகவும் ரநெிக்கிைார் 
என்பகதயும் அவரிடம் மொல்லுங்கள்." இது என்றன வ லும்  கிழ்வித்ைது. 

 ா ா ெில நி ிடங்களுக்கு ஹவரால்டுடன் ெில ைனிப் ட்ட 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார், வ லும் அவரது இறுைிக் குைிப்பு: "கடவுள் 
உங்களுக்காக என்  நிர்ணயித்திருக்கிைார் என்று நான் பார்க்கிரைன். நான் 
உங்ககள அகழத்தால், உட டியாகப் புைப்படத் தயாராக இருங்கள்." 

என்  றனவி விர்ஜனீியா (36 வயது) உள்வள நுறழந்ைதும்,  ா ாவும் 
எழுந்து நின்று, அவர்  றககறளப்  ற்ைிக் பகாண்டு அன்புடன் வருடினார். ஆனால் 
விர்ஜனீியா இறைப்  ற்ைி எதுவும் அைியவில்றல. "நான் உள்வள பென்வைன், 
முழுப்  ிர ஞ்ெமும்  றைந்துவிட்டது," என்று அவர் கூைினார். "நான் முற்ைிலும் 
உைர்வற்ை நிறலயில் இருந்வைன். நான்  ா ாறவப்  ார்த்ைது ில்றல. 
அறையிலிருந்ை எவறரயும் அல்லது வவறு எறையும் நான்  ார்க்கவில்றல. நான் 
‘பவளிவயற்ைப் ட்வடன்.’ நான் ைிறகத்துப் வ ாவனன்,  யக்க ாவனன்,  ிகவும் 
 ங்கலான ைங்க நிைத்ைால் சூழப் ட்ட ஒளி வ ான்ை ஏவைா ஒன்றை நான் 
உைர்ந்வைன் - அது ஒளி அல்ல, அது ஓர் அழகான சூழல். அதுைான் எனக்கு 
நிறனவுக்கு வருகிைது. ஆனால் நான்  கிழ்ச்ெியாக இருந்வைன்,  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியாக இருந்வைன்." 

 ார்கபரட் க்ராஸ்வகயின்  ாவல நடனக் கறலஞர்களில் ஒருவரான 
பார்பரா ெரஹான், எல்லா  ாஸி,  ிர்னா ப ய்லின், வ ட்லின் வகவர்ஸ் 
ஆகிவயாருடன்  ா ாறவ ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார்.  ார் ரா  வஹான் 
 ின்வருவறை நிறனவுகூர்ந்ைார்: 

 ா ா ‘ ார்ன்’ பகாட்டறகயில் அற ந்ை ைனது வழக்க ான இடத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  அவர் பவள்றள நிைத்ைில் உறட அைிந்ைிருந்ைார், அவரது 
ைறலமுடி கீவழ பைாங்கிக்பகாண்டிருந்ைது. நான் நிறனத்ைறை விட அவர் 
ெிைியவராகத் வைாற்ை ளித்ைார்;  கிழ்ச்ெி ப ாங்க ெிரித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 
நான் எப் டி உைர்ந்வைன்? முழுவது ாக உைர்ச்ெியற்ை, ஊற யாக,  ிகவும் 
கூச்ெ சு ாவத்துடன் இருந்வைன். பொல்வைற்கு என எதுவும் வைான்ைவில்றல. 
 ா ாறவப்  ற்ைி எனது கடந்ை இரண்டு வருட கால ெிந்ைறனயில், அவர் கடவுள் 
என் ைாலும், கடவுள் நம் அறனவருள்ளும் குடியிருப் ைாலும் - வகட் ைற்கும் 
பொல்லுவைற்கும் எதுவும் இல்றல என்று நான் நீண்ட கால ாக முடிவு 
பெய்வைன். எனது உள்ளார்ந்ை எண்ைங்கள்  ற்றும் உைர்வுகள் மூல ாக,  ா ா 
உண்ற யில் என்றன அைிந்ைிருக்க வவண்டும் என்று நான் பநடு நாட்களாக 
உைர்ந்ைிருந்வைன். அவரிடம் வருவைற்கு நாங்கள்  ல ைியாகங்கறளச் 
பெய்துள்வளாம், அவர் எங்கறள வநெித்ைார், எங்களுக்காகத் துன் ப் ட்டார் 
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என்றும்  ா ா கூைினார்.  ா ா கூைியது ைீவிர ாகத் வைான்ைினாலும், அவரது 
கண்களில் ெிரிப்பும்,  ிறகயான ப ன்ற யும், அன்பும் நிரம் ியிருந்ைது.  

மடட்ராய்ட் நகறரச் வெர்ந்ை லாரா மடலாவிக்ர  (63 வயது), 
அப ரிக்காவில், 1926ஆம் ஆண்டில் இனயத் கானால் ைனிப் ட்ட முறையில் 
ைீட்றெ வழங்கப் ட்ட ெில ஸுஃ ி உறுப் ினர்களில் ஒருவர். அவர் 1948ல் 
நியூயார்க் நகரில் வநாரினாறவ ெந்ைித்ை  ின்பு,  ா ாவுக்குக் கடிைம் 
எழுைியிருந்ைார். அவரும் அவரது கைவர் ‘லீ’யும்  ா ாறவ ‘ ார்ன்’ 
பகாட்டறகயில் ெந்ைித்ைறை, அவர் நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

 ா ா அங்வக நிற் றைக் கண்டதும், நான் எனது இறுைி இலக்றக 
அறடந்ைது வ ால் உைர்ந்வைன். அவர்  ிகவும் அழகாகத் வைாற்ை ளித்ைார். 
உண்ற யில் ஓர் அழகான ந ர். நான் அவரிடம் பென்ைதும், அவர் என்றனத் 
ைழுவினார். இனி எதுவும் இல்றல என்று நான் உைர்ந்ைைால், "எல்லாவற்ைின் 
முடிவுக்கும் வந்துவிட்வடன்" என்வைன்.  ா ா  ைிலளித்ைார், "எல்லாவற்ைின் 
முடிவும், ஆரம்பம் ஆகும்." ஒரு விைத்ைில் அது எனக்கு அவ்வாவை இருந்ைது - 
ஒரு முடிவு  ற்றும் ஒரு புைிய ஆரம் ம். 

ஆன்ட்ரூ முயர், 38, வாஷிங்டன், டி.ெி. விண்பவளி நிறுவனத்ைில் 
வடிவற ப்பு வறரவாளராக  ைிபுரிந்ைார், வ லும் அவரது  றனவி ெவுட் 
அன் ா மபக்கி முயர், 54, ெிறகயலங்கார நிறலயத்றை நிர்வகித்து வந்ைார். 
இருவரும் 1940 ஆண்டுகளின் முற் குைியில், ஐவி டியூஸ் மூல ாக ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்ை அவ்வவறளயில், ஸுஃ ி வ ாைகர்களாக  ாைினர். 
‘ப க்கி’ உண்ற யில் 1932ல் ஒரு பெய்ைித்ைாளில் ப ஹர்  ா ாவின் 
புறகப் டத்றைப்  ார்த்து, ைனது ைாயாரிடம், "ஒரு நாள், நான் இந்ை  னிைறன 
ெந்ைிக்கப் வ ாகிவைன்" என்று குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

1952, வ  17, விைி அவர்கறள ப ஹர்  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ை நாள்; 
அவர்கள் வைவாலயத்ைிற்கு பெல்வது வ ால் உறடயைிந்து,  ர்டில்  சீ் 
ற யத்ைிற்கு வந்ைனர்; ஆன்டி (ஆன்ட்ரூ) ஜாக்பகட்  ற்றும் றட 
அைிந்ைிருந்ைார், மபக்கி அழகு பஜாலிக்கும் அலங்காரத்ைில் இருந்ைார். அவர்கள் 
இருவரும்  ா ாறவ ெந்ைிப் ைற்காகக் பகாட்டறகக்கு பவளிவய நின்று 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ஆன்டிக்கு எந்ை  யவ ா  ைட்டவ ா ஏற் டவில்றல. 
ப க்கி முைலில் பகாட்டறகக்குள் அறழக்கப் ட்டார். அவர் அடிக்கடி 
ஆன்டியிடம் பொல்லிக்பகாண்டிருந்ைார்: "ஓர் ஆன் ாறவவயனும் கடவுளிடம் 
பநருங்கி வர நான் உைவியிருக்கிவைன் என்று நிறனத்ைால், நான்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருப்வ ன்." ப க்கி  ா ாவிடம் பென்ைதும்,  ா ா முைலில் 
றெறகயால் பவளிப் டுத்ைிய வார்த்றைகள்: "நீங்கள் பல ஆன்ொக்ககள 
என் ிடம் மகாண்டு வந்துள்ளரீ்கள்." ப க்கிக்கு இறைவிட  கிழ்ச்ெி ைரும் 
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 ா ாவின் வவறு எந்ை வார்த்றையும் இருக்க முடியாது. அவரிட ிருந்து வந்ை 
வார்த்றைகள், ப க்கியின் உள்ளளவிலான ஏக்கத்ைின் பைய்வகீ உறுைிப் டுத்ைல் 
என்வை கூைவவண்டும்.  ா ாவின் இனிய வார்த்றைகள் அவருக்கு 
அறனத்றையும் உைர்த்ைியது. 

அடுத்து ஆன்டி அறழக்கப் ட்டார். அவரது ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி ஆன்டி 
கூைியைாவது: 

நான் வாெல் வழியாக உள்வள பென்வைன்; நுறழந்ைதும்,  ா ா அங்வக 
அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்வடன். அறையில் வவறு எவரும் பைன் டவில்றல. 
அவருறடய அழகில்  யங்கி நான் அவரிடம் ஓடிவனன்; அவறர என் றககளால் 
 ற்ைிப்  ிடித்வைன். என் அரவறைப்பு கிட்டத்ைட்ட வன்முறைச் பெயலாக 
இருந்ைைால் ‘நான் அவறரக் காயப் டுத்ைி விட்வடவனா’ என்ை  யத்ைில் 
இருந்ைைாக ப க்கி  ின்பு கூைினார். 

நான்  ா ாறவ  ிக பநருக்க ாகப்  ற்ைிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
இரு முகங்களும் அங்குலங்கள் இறடபவளியில் இருந்ைன; நான் அவரது 
கண்கறள உற்று வநாக்கிவனன், நான் அளவு கடந்ை நிம் ைிறயயும் 
 கிழ்ச்ெிறயயும் உைர்ந்வைன். நான் ெிறுவனாக இருந்ைவ ாது, கிட்டத்ைட்ட 
எனது வடீ்டிற்கு அருகாற யில் பைாறலந்து வ ானது வ ான்ை, என் 
உைர்வுகறள  ட்டுவ  என்னால் விவரிக்க முடியும். ப ாழுது ொய்ந்து 
விட்டைால், இருளில் நான்  ிகவும்  யந்வைன். வடீ்றட வநாக்கிச் பெல்லும் 
 ாறை புரியா ல் ைிக்குமுக்காடி  யத்ைில் ஆழ்ந்வைன். நான் நடந்து 
பெல்லும்வ ாது, ெில பைருவண்டித் ைடங்கறளக் கவனித்வைன்; உடனடியாக, 
இதுவவ எனது வடீ்டிற்குச் பெல்லும்  ாறை என் றை நிறனவில் பகாண்வடன். 
நான் அழுறகறய நிறுத்ைிவனன். அன்று இரவு நான் எனது வடீ்டில்  டுக்றகயில் 
இருப்வ ன் என் றை எண்ைி  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்வைன்.  ா ாவின் றககளில் 
எனக்குக் கிறடத்ை, நான் உைர்ந்ை நிம் ைி இதுைான். நான் வடீ்டிற்கு வருவவன், 
ஆனால் இப்வ ாது நான் எனது வடீ்டில் இருக்கிவைன் என் து வ ான்ை உைர்வு. 
இது எனது புகலிடம், இது எனது அறடக்கலம். 

அந்ை அரவறைப் ில்,  ிகுந்ை நிம் ைியுடன், நான் அவருறடய 
கண்கறளப்  ார்த்வைன்,  ண்டலியில் ஒருவர் கூறுவறைக் வகட்வடன்: "அவர் 
பாபாகவ ெிகவும் ரநெிக்கிைார்." அறைக் வகட்டதும், நான்  ா ாறவ  ிகவும் 
வநெித்வைன் என் றை உைர்வுபூர்வ ாக அைிந்வைன். என் இையம் என்னிடம் 
அவ்வாறு கூைியது, ஆனால் அந்ை வார்த்றைகறளக் வகட்கும் வறர எனக்கு அது 
பைரியாது.  ின்னர் அழ ஆரம் ித்வைன். என்னால் அழுறகறய நிறுத்ை முடியாை 
அளவுக்கு  கிழ்ச்ெியாக உைர்ந்வைன். (‘நான் அவருறடய பவண்ைிை ெத்ராறவ, 
கண்ைரீால் நறனத்துவிடப் வ ாகிவைன்!’ என்று நான் நிறனத்துக் 
பகாண்டிருந்வைன்.) 
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 ா ா அப்வ ாது கூைினார்: "பாபா அவகர ெிகவும் ரநெிக்கிைார்." 
எனவவ, நான்  ீண்டும்  ா ாவின் வவபைாரு வார்த்றைறயக் வகட்காது 

வ ாகவநர்ந்ைால், ( ா ா கூைியைன் காரை ாக) நான் வ ாது ான அளவு 
வகட்டிருக்கிவைன் என்றுைான் கூைவவண்டும்.  அப்வ ாைிலிருந்து, நான்  ல முறை 
 ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டியவில்றல,  ல முறை நான் அவறர  ைந்துவிட்வடன்,  ல 
முறை நான் பெய்யக்கூடாை அறனத்றையும் பெய்ைிருக்கிவைன் - ஆனால் 
அவருறடய அன் ின் உைர்றவ நான் ஒருவ ாதும் இழக்கவில்றல. 

 ிரிய ான குருநாைருக்குத் ைங்கறள முழுற யாக அர்ப் ைித்ை  ின்பு, 
முயர் ைம் ைிகள் ‘ ார்ன்’ பகாட்டறகறய விட்டு பவளிவயைி வாஷிங்டன் 
டி.ெி.க்கு ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

நாள் முழுவதும் புயல் வ கங்கள் ைிரண்டிருந்ைன.  ‘ ார்ன்’ ைரிென 
நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும், ப ண் ைிகறளப்  ார்க்க  ா ா விருந்ைினர் 
 ாளிறகக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அவரது  ாைங்கள் ைறரறயத் 
பைாட்டவ ாது, ’லாங் ஏரி’யின் வ ற் ரப்ற  ஒரு ப ரிய  ின்னல் ைாக்கியது, 
 றழ ப ய்யத் பைாடங்கியது. ஃ ிலிஸ் நிறனவு கூர்ந்ைார்: "அவர் ைனது 
 ைிறய நிறைவு பெய்வது வறர, புயறலத் ைடுத்து நிறுத்ைி, அைற்குப்  ிைகு, 
 றழ ப ாழிய அனு ைித்து ‘ப ாத்ைாறன அழுத்ைியது’ வ ாலத் வைான்ைியது." 

ஐவியும் ொர் ியனும் விருந்ைினர்  ாளிறகயில் விறடப ற்றுக் 
பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா அவர்களிடம், "ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, ெக்கள் 
இந்த நாகள ‘பார்ன்’ மகாட்டககயில் பாடி ெகிழ்வார்கள், ஆ ால் அதில் 
பங்மகடுத்த உங்களால் நிச்ெயொக அதன் நறுெணத்கத முழுவதுொக நுகர 
முடியாது" என்று கூைினார். 

வநாரினாவின் உடல்நிறல இன்னும் ெீராகாை நிறலயில் எந்ை 
நிகழ்ச்ெியிலும் கலந்து பகாள்ள முடியவில்றல. அன்று இரவு ஆைி ெீனியர் 
இந்ைியாவில்  ண்டலிக்கு எழுைினார்: 

நள்ளிரவில் நான் இந்ைக் கடிைத்றை எழுதுகிவைன். வநாரினாவின் 
உடல்நிறல ெீராகாைைால்  ா ாவின் ைிட்டங்கறள, அவர் விரும் ிய டி 
நிறைவவற்ை முடியவில்றல. எனவவ நாங்கள் வந்ைைிலிருந்து  ா ாறவச் சுற்ைி 
ஒரு கலகலப் ான,  கிழ்ச்ெியான சூழல் இல்றல. வநாரினா விறரவில் 
குை றடவார் என்றும்,  ா ாவின் ைிட்டங்களின் டி, நியூயார்க்கில் ஜூறல 
நடுவிலிருந்து இறுைி வறர நடக்கும் வநர்காைல்களில் அவரால்  ங்வகற்க 
முடியும் என்றும் நம்புகிவைன். 

அடுத்ை நாள், வ  18, ஃ ிலிஸ், அடீல் இருவரும் நியூயார்க்கிற்குத் 
ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டனர். "அவர்களின் முைல் ெந்ைிப்பு  கிழ்ச்ெியாக 
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இருந்ைறைப் வ ாலவவ,  ா ாவிட ிருந்து அவர்களின் முைல்  ிரிவும்  ிகவும் 
வவைறனயானைாக இருந்ைது" என்று காலம் கண்டுபகாண்டது.  

ஃ ிலிஸ் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "ஆைாம், ஏவாள் இருவரும் 
பொர்க்கத்றை விட்டு பவளிவயறுவது வ ால் உைர்கிைரீ்கள்." ஆனால்,  ர்டில்  சீ் 
வ ருந்து நிறலயத்ைில், அவர் வொக ாக இருந்ைைால், அவருக்கு ஆறுைல் 
பொல்லும் விைத்ைில், ஜூக்  ாக்ஸ், வகால் வ ார்ட்டரின் கவி நயத்ைில்  ா ாவின் 
இையத்ைிற்கு  ிகவும் பநருக்க ான   ாடல் ‘பிகின் தி பிகீன்’ (BEGIN THE BEGUINE) 
 ாடத் பைாடங்கியது! 

பகாட்டறகயில் ‘ைிைந்ை பவளி’ கூட்டம் ஒரு நாள்  ட்டுவ  நீடித்ைது, 
ஆனால் ைவைான ைகவல்பைாடர்பு காரை ாக, ‘ப ட்வராப ாலிட்டன் ஓ ரா’ 
நிறுவனத்துடன் சுற்றுப் யைம் பெய்து பகாண்டிருந்ை நான்கு நடனக் 
கறலஞர்கறள  றுநாள் காறல 9:00  ைிக்கு,  ா ாறவப்  ார்க்க 
அனு ைிக்கு ாறு  ார்கபரட்,  ா ாவிடம் வவண்டினார்.  அவர்கள் 
 ினியாவ ாலிஸ் நகரில் ஒரு நிகழ்ச்ெியில் கலந்துபகாண்டு, அறைத் பைாடர்ந்து 
 ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு வி ானத்ைில் வந்து பகாண்டிருந்ைனர், இதுவவ 
அவர்கள் விறரவில் வந்து வெரமுடிகிை வநர ாக இருந்ைது. "ஐந்து 
நிெிடங்களுக்கு ெட்டும்" என்று  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். ஆனால் 1952, வ  18 
அன்று காறல 9:00  ைிக்கு,  ா ா லகூன் வக ினுக்கு வந்ைவ ாது, நடனக் 
கறலஞர்கள் எவரும் அங்கு வரவில்றல. அவர்  ார்கபரட்றட அறழத்து, 
அறனவரும் ஒன்ைாகக் காத்ைிருந்ைனர், பநடு வநரம் காத்துக்பகாண்வட 
இருந்ைனர்.       
 "17ஆம் ரததிக்கு பிைகு யாகரரயா பார்க்க ரவண்டும் என்று 
நீங்கள்தார  மொன் ரீ்கள்?"  ா ா ெீற்ை றடந்ைார். "இப்ரபாது எந்த 
ரநர்காணகலயும் வழங்கும் ெ நிகலயில் நான் இல்கல. அவர்கள் 
எங்ரக?" என வினவினார். 

 ா ா  ிகவும் அற ைியற்ைவராக இருந்ைார்; அவர்  ிை அறனவறரயும் 
அறழத்து, அறைவய  ல முறை ைிரும் த் ைிரும் க் வகட்டார். "அவர்களுக்கு 
என்  ரநர்ந்தது என்று நீங்கள் நிக க்கிைரீ்கள்? அவர்கள் ஏரதனும் 
விபத்துக்குள்ளா தாக நீங்கள் நிக க்கிைரீ்களா? அவர்கள் ஏன் 
வரவில்கல? அவர்கள் எத்தக  ெணிக்கு வந்திருக்க ரவண்டும்?" என்று 
அவர் கூைி, லகூன் வக ினுக்குள் முன்னும்  ின்னும் வவக ாக நடந்து 
பகாண்டிருந்ைார். அவர் வி ான நிறலயத்ைிற்கு பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு 
பகாள்ள ஒருவறர அனுப் ினார், ஆனால் எந்ைத் ைகவலும் இல்றல. 

 ா ா  ைிய உைறவ முடித்துவிட்டு ைிரும் ி வந்ைார்.  நாள் முழுவதும் 
விவாைம் முழுக்க முழுக்க காைா ல் வ ான நான்கு நடனக் கறலஞர்கறள 
ற ய ாகக் பகாண்வட நிகழ்ந்ைது. கிட்டி நிறனவு கூர்ந்ைார், "ெில ெ யங்களில் 
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 ா ா அவர்கள் வருவறைப்  ற்ைி  ிகவும் எரிச்ெலறடந்ைார்,  ின்னர் என்ன 
நடந்ைது என்று  ீண்டும் ஆழ்ந்ை கவறலயில் இருந்ைார்."  ாறலயில்  ா ா 
புைப் டவிருந்ை வநரத்ைில்,  ீண்டும் வி ான நிறலயத்ைிற்கு பைாறலவ ெி 
மூல ாக பைாடர்பு பகாள்ளு ாறு கூைினார். வானிறல  ிகவும் வ ாெ ாக 
இருந்ைைால், வி ானங்கள் ரத்து பெய்யப் ட்டைாகவும்,  ல வி ானங்கள் 
ைா ை ாக வந்ைைாகவும் ைகவல் வந்ைது. "நான் இப்ரபாது மெல்கிரைன்; 
அவர்கள் வந்தால், காகல ஏழு ெணிக்கு நான் அவர்ககள ஐந்து நிெிடங்கள் 
ெந்திப்ரபன் என்று மொல்லுங்கள்" என்று கூைிச் பென்ைார். 

 ா ா லகூன் வக ிறன விட்டு பவளிவய வந்ைதும், பைாறலவ ெி 
 ைி  ஒலித்ைது.  ர்டில்  சீ் வி ான நிறலயத்ைிலிருந்து நடனக் கறலஞர்கள் 
அறழத்ைனர். வழக்க ான வி ானங்கள் அறனத்தும் ரத்து பெய்யப் ட்டைால், 
அவர்கள் ஒரு ைனியார் வி ானத்றை வாடறகக்கு எடுக்க வவண்டியிருந்ைது. 
அந்ை தூரத்றைக் கடக்கப் வ ாது ான எரிவாயுவவாடு, புயலின் வழியாக அவர்கள் 
 ைந்து வந்ைது, ப ாத்ைத்ைில் குடறலப்  ிடுங்கி எடுக்கும் ைிகிலூட்டும் 
அனு வ ாக இருந்ைது. ஆனால் பைய்வகீ அன் ானவறர ெந்ைிக்கும் இந்ை 
வாய்ப்ற  இழக்கக் கூடாது என் ைில் அவர்கள் உறுைியாக இருந்ைனர். 

 ா ாவின் உைவி  ட்டும் இல்லா ல் இருந்ைிருந்ைால் அவர்கள் 
நிச்ெய ாக அழிந்ைிருப் ார்கள்.  ா ா அவர்களின்  ாதுகாப் ான வருறகறயப் 
 ற்ைிய பெய்ைிறயக் வகட்டதும், அவரது முகம் அன் ில்  லர்ந்ைது, வ லும் 
ஐவியின்  க்கம் ைிரும் ி, "நான் நாகள பணிபுரியத் திட்டெிடவில்கல, 
ஆ ால் அன்பு என்க  அடிகெப்படுத்துகிைது" என்று கூைினார். அவர் இந்ைக் 
கருத்றை எடுத்துறரத்ைவ ாது, நடனக் கறலஞர்கள் அவருக்கு அனுப் ிய ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைிறய றவத்ைிருந்ை ைனது ெட்றடப்  ாக்பகட்றடத் ைட்டினார். 

 றுநாள் காறல நான்கு பநஞ்சுரம்  றடத்ை நடனக் கறலஞர்கறள 
 ா ா  ார்த்ைார் - மஸப்ரா மநவின்ஸ், ஸுரா மகஸ்மபன், ரகத்ரின் (‘குழு 
தகலவர்’) டாென் ெற்றும் ொர்லஸ் ரலாரன் (‘மடக்ஸ்’) கஹடவ்வர் - 
முைலில் ைனித்ைனியாகவும்,  ின்னர் குழுவாகவும் ெந்ைித்ைார். ஆைியும் 
ப ஹர்ஜியும் ஏற்கனவவ கலிஃவ ார்னியாவுக்குப் வ ாய்விட்டைால், ராவனா 
 ா ாவின் எழுத்துப்  லறகறய வாெித்ைார். டிலியாவும் உடனிருந்ைார். ஒரு 
கட்டத்ைில்,  ா ா, "உங்ககள நீங்கள் எப்ரபாதும் ரநெிப்பகத விட அதிகொக 
நான் உங்ககள ரநெிக்கிரைன்" என்று குைிப் ிட்டு, வ லும் "நீங்கள் அைிந்தகத 
விட நான் உங்ககள அதிகொக ரநெிக்கிரைன்" என்று கூைினார்.  ா ாவுடனான 
அவர்களின் ெந்ைிப்பு நான்கு நடனக் கறலஞர்களுக்கும் ஒரு  ிகப்ப ரிய அன் ின் 
அனு வ ாக இருந்ைது.  

நான்கு நடனக்கறலஞர்களும் ஒன்ைாக உள்வள வந்ைவ ாது,  ா ா 
அவர்கறள வொஃ ாவில் அ ர றவத்து, ெிைிது வநரம் முன்னும்  ின்னும் 



84 
 

வவக ாக நடந்ைார், ெில வநரங்களில் ஜன்னலுக்கு பவளிவய  ார்ப் து வ ால் 
இறடயிறடவய நின்ைார். அவறரச் சூழ்ந்து ஒரு ைீவிர ெக்ைி இருப் றை 
அறனவரும் கவனித்ைனர்.  ா ா அவர்கள் முன் அ ர்ந்து, எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார்: "ரநற்று நான் உங்களுடன் விொ த்தில் இருந்ரதன்; 
இப்ரபாது நீங்கள் என்க  உங்களுடன் எடுத்துச் மெல்ல ரவண்டும்."  அவர் 
ஒவ்பவாருவறரயும் அன்புடன் ைழுவிக்பகாண்டார்,  ா ாவின் இந்ைக் கூற்று 
அவர்கறள பவகுவாக பநகிழச் பெய்ைது. அறனவரும் அடுத்ை வி ானத்ைில் 
 யைம் பெய்ய புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  

அவர்கள் பென்ை  ின்பு,  ா ா, ைனது பநருங்கிய அன் ர்கறள அறழத்து, 
"அவர்கள் பயணம் மெய்த விொ ம் ெிகுந்த ெிரெத்தில் இருந்தது, பயணம் 
முழுவதும் அவர்கள் பல முகை ஆபத்தில் ெிக்கி ர்" என்று கூைினார். 
 ா ாவின் கருறை  ிகு  ார்றவயால் அவர்கள் காப் ாற்ைப் ட்டறை நிறனத்து 
டிலியா அழுதுபகாண்வட இருந்ைார். 

 ர்டில்  சீ் விஜயத்ைின் வ ாது  ா ாவின் அன் ின் ஓட்டத்றைக் கண்டு 
காலமும் பநகிழ்ந்ைது. "அன் ிற்குரியவர் ைனது இறை அன் ினால் ப ஹர் 
ற யத்றை நறனத்ைார், வ லும் அங்குள்ள ஒவ்பவாரு துகள்களும் அவைார 
புருஷரின் உண்ற   ற்றும் அழகு குைித்ை, காலத்ைால் அழியாை பெய்ைிறயப் 
 ரப்புவைற்கான அைிகாரத்றைப் ப ற்ைன.  ா ாவின்  ிரென்னம் அந்ை  ண்றைப் 
புனிைப் டுத்ைியது, அவருறடய  ாைச்சுவடுகள் அைன் சுற்றுப்புை சூழறல ஒளிரச் 
பெய்ைன. அறவ எைிர்காலத்ைிற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். காலங்கால ாக 
இறைவறனத் வைடி அறல வர்கள், அவற்றைத் ைறலவைங்கு வர்கள், ைங்கள் 
இையத்ைின் உண்ற யான அன் ிற்குரியவறரக் கண்டுபகாள்ள வாய்ப் ாக 
அற யும். 

" ர்டில்  சீ் ப ஹர் ற யம் என் து  ா ாவின் அப ரிக்க  து ான 
ெத்ைிரம் ஆகும், ஆன் ீக  ாறையில் ைாகத்துடன்  யைிக்கும் 
அறனவருக்காகவும்  ா ா, அைன் கைவுகறளத் ைிைந்து றவத்ைார். யாத்ரீகர்கள் 
அவரது  து ானத்றை அருந்ைி, இறை வ ாறையில் முடிவில்லா வாழ்க்றகறய 
வாழ்வைற்கான வாய்ப்ற  இந்ை ற யம் வழங்கும்." 

ப ஹர்  ா ாவின் வநாக்கங்கறள நிறைவவற்றும் வறகயில் 
எலிஸப த், வநாரினா இருவரின் அன்பும், வெறவயும்,  ற்ைற்ை ைன்ற யும் 
அவரது வழியில்  ைியாற்ை விரும்புவவார்  ின் ற்ை வவண்டிய கலங்கறர 
விளக்கங்களாகும். 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா, எலிஸப த்ைிடம், இந்ை ற யத்றை  ின்வரும் 
வநாக்கங்களுக்காகப்  யன் டுத்ை வவண்டும் என்று பைரிவித்ைார்: ஆன்ெீக 
கல்விக்கூடம்;  ரெம்நிகல ஆத்ொக்களுக்கா  வாழ்விடம்; பு ிதர்களின் 
உகைவிடம்; ெ நலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கா  புகலிடம்; தியா  
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கெயம்; அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கா  ஓய்விடம்.  ல ஆண்டுகளாக, 
எலிஸப த்ைின் அைிநுட்  ான வ ற் ார்றவயின் கீழ், இந்ை ற யம்  ா ாறவ 
வநெிப் வர்களுக்கும், அவறரப்  ற்ைி அைிந்ைவர்களுக்கும் ஒரு ைனிச்ெிைப்பு ிக்க 
ஓய்விட ாக  ாைியது. 

காலம் இறை இப் டிக் கூைி முடித்ைது: "மெஹர் கெயம் கண்ணரீால் 
முழுகெயாக நக ந்திருந்தது, இகை-ெ ித ின் ககடக்கண் பார்கவயால் 
இதயம் மநகிழ்ந்து வழிந்த கண்ணரீ். பாபாவின் ெகிழ்ச்ெி, அவரது ொட்ெிகெ, 
அவரது தந்திரம், நககச்சுகவ, அழகு, எழுத்துப்பலககயின் இகெ ரபான்ை 
அக த்தும் இதில் ெகைந்திருந்த . இந்த மதய்வகீ மவளிப்பாடுகள் இகை 
அன்பின் ரபாகதயில் இருக்கும் அக வருக்காகவும் என்மைன்றும் 
நிகலத்திருக்கும். ெர்டில் பீச் கெயத்கதப் பார்கவயிடும் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் ஏொற்ைம் என்பதற்கு இடரெ இல்கல." 

1952 வ  19 ைிங்கட்கிழற  அன்று,  ா ா ைிட்ட ிட்ட டி, டாக்டர் டான், 
டாக்டர் நீலு, ப ஹர்ஜி, குஸ்ைாஜி, ஆைி ஆகிவயார், அப ரிக்க பநடுஞ்ொறல 
வழியாக எலிஸப த்ைின் காரில் கலிஃவ ார்னியாவில் அற ந்ை ப ஹர் 
 வுண்டிற்குச் பென்று,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் அங்குச் பெல்வைற்கு முன்பு, 
வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். ஆைி ெீனியர் வ ாக 
விரும் வில்றல;  ா ாவின் குழுவில் உள்ள கார்களில் ஒன்றை அவர் ஓட்ட 
விரும் ினார். ஸவராஷ் ஆண்  ண்டலியுடன் பெல்ல விரும் ினார், ஆனால் 
 ா ா, ஸவராஷிடம் ப ண் ைிகள் குழுவுடன் வரு ாறு வற்புறுத்ைினார். ப ண் 
 ண்டலி  யைம் பெய்யும் காறர ஆைி ஓட்டினால் நன்ைாக இருக்கும் என்று 
டான் கூட  ரிந்துறரத்ைார், ஆனால்  ா ாவின்  னம்  ாைவில்றல. 

அறனவரும் புைப் ட்டுச் பென்ை  றுநாள், டாக்டர் டான் மூல ாக,  ா ா 
அவர்களுக்கு இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ினார்: 

அக த்து ெபலங்ககளயும், எல்லாவற்ைிற்கும் ரெலாக,  
காெத்கதத் தவிர்க்கவும்; 

ரநர்கெயாக, நியாயொக, உன் தொக,  
நீதி தவைாெல் இருக்கவும். 

ரதகவயற்ைவற்கை ரபொதீர்கள், ஆ ால்  
பாபாகவப் பற்ைி ரபெ ரவண்டும். 

கெயத்தில் இரவு காவலுக்காக, துகள் ரபால் உலர்ந்து ரபாகாத 
                                    ஒரு ெிறுவக க் கண்டுமகாள்ள ரவண்டும். 
ெற்றும் அதிக ரெரலடு வரும் வகர  

‘கூகழக் மகாதிக்கவிட’ ரவண்டாம். 
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நான் உங்ககள ெந்ரதகிக்கவில்கல,  
ஆ ால் உங்ககள எச்ெரிக்கிரைன், 

                            அன்பா  நம்பிக்கக ெற்றும் நல்மலண்ணத்துடன். 
 
அன்புள்ள டான், 
இகத, இதர ரதாழர்களுக்கும் வாெித்துக் காட்டுங்கள். இகத, எழுத 

கவத்தது என் ில் எழுந்த ெந்ரதகம் அல்ல, ஆ ால் இந்த வெ த்கத 
உங்களுக்கு அனுப்பும் ெ நிகலயில் நான் இருந்ரதன், ரெலும் இது 
தன்னுணர்வில்லாெல் இகழத்த, ரதகவயற்ை ெிக்கல்ககளத் தவிர்க்கும் 
என்று நீங்கள் அக வரும் உறுதியாக உணர விரும்புகிரைன். 

-  ா ா 
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ப ஹர்  ா ா -  ர்டில்  சீ் - வ  1952 

அடீல் வவால்கின், ஃ ிலிஸ் ஃ ிரபடரிக்,  ைி, ஸ் ார்கீ, ஐவி டியூஸ்,  ா ா, 

ப ஹரா, டிலியா, ப ஹரு 

ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலி - ப ஹர்ஜி, டாக்டர் நீலு, ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர் 
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பிராக், ஒக்லரஹாொ 
(Prague, Oklahoma) 

ெர்டில் பீச் மெஹர் ஆன்ெீக கெயத்தில் ஒரு ொதம் தங்கிய பின் ர், 
1952, ரெ 20ஆம் நாள் பெவ்வாய்க்கிழற ,  ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும்  ைியம் 
2:30  ைிக்கு, இரண்டு கார்களில் புைப் ட்டனர்.  ா ாவின்  யை ைிட்டத்ைின் டி 
ஒன் து நாட்கள், முழு அப ரிக்க வைெத்றையும் காரில் கடந்து, வ  29ஆம் நாள் 
கலிஃவ ார்னியாவின் ஓஹய் (OJAI)  றல நகரில் அற ந்ை மெஹர் ெவுண்ட் 
ற யத்றைச் பென்ைறடவைாகும். அவர் அங்கு 30ஆம் வைைி வகப்ரியல் 
 ாஸ்கறலயும், ஜூன் 1ஆம் வைைி  ால்கம் ஸ்க்வலாறஸயும் ெந்ைித்து ஜூன் 2, 
4 ஆகிய வைைிகளில் ஹாலிவுட் பெல்லவிருந்ைார். ( ாஸ்கல், ஹாலிவுட்டில் 
அற ந்ை ைனது இரண்டு  ங்களாக்கறள,  ா ாவின்  யன் ாட்டிற்காக 
றவத்ைிருந்ைார், அைனால்  ா ா, அங்கு  க்கறளச் ெந்ைிக்க முடியும்.) குழு 6ஆம் 
வைைி ப ஹர்  வுண்ட் ற யத்ைிலிருந்து ஸான் ஃ ிரான்ெிஸ்வகாவிற்குச் 
பென்று, அங்கு மூன்று நாட்கள் ைங்கி, (இறை டான் ஸ்டீவன்ஸ் ஒரு 
வஹாட்டலில் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார்), ஜூன் 10ஆம் நாள்  ர்டில்  சீ்ெிற்கு 
ைிரும் ி வரும்  யைத்றைத் பைாடங்கப்வ ாவைாகத் ைிட்டம் வகுக்கப் ட்டது. 

பாபா, மெஹரா, ெணி, மெஹரு ஆகிவயார் எலிஸமபத்தின் மபரிய 
நீல நிை ‘நாஷ்’ காரில் ெவாரி மெய்த ர். (ொர் ியன் அந்ைக் காறர ஓட்ட 
விரும் ினார், ஆனால்  ா ா ‘இல்றல’ என்று கூைினார்.) ஸரராஷ் ஓட்டிய 
ரவமைாரு ெிைிய கார், ‘ராம்ப்ளர்’ ஸ்ரடஷன் ரவக ில், ரார ா, கிட்டி, 
ரகாமஹர், டிலியா ஆகிவயார் பென்ைனர்.  ர்டில்  சீ்றெ விட்டு 
பவளிவயறுவைற்கு முன்பு,  ா ா, எலிஸப த்ைிடம், "காருக்கா  காப்பீட்டு 
ஆவணங்கள் உங்களிடம் உள்ளதா?" என்று வகட்க, எலிஸப த் "இல்றல  ா ா" 
என்று  ைிலளிக்கவும், அவறர வழியில் காறர நிறுத்ைி ைனது ‘யூபான் டூன்ஸ்’ 
இல்லத்ைிலிருந்து அவற்றை எடுத்து வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

எலிஸப த்ைின் காறர பநருக்க ாகப்  ின்பைாடரு ாறு ஸவராறஷ 
 ா ா  லமுறை எச்ெரித்ைார், அவ்வாறு பெய்யத் ைவைினால் அவர் 
 ன்னிக்கப் ட  ாட்டார் என்றும் கூைினார். ஸவராஷ் அப ரிக்காவில் 
 ா ாவுடன் இருந்ைவ ாது, அவர் அஹ துநகர் வ யராக வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட 
பெய்ைி அப்வ ாது அவருக்கு வந்ைது. பவகு விறரவில் இந்ை அரொங்கப்  ைவி 
அவருக்கு  யனுள்ளைாக இருக்கும். 

வகாபஹர் அவர்களின்  யைத்ைின் சுருக்க ான நாட்குைிப்ற  
றவத்ைிருந்ைார்.   ிற் கல் 2:00  ைிக்கு  ர்டில்  சீ்றெ விட்டு பவளிவயைிய குழு, 
மதற்கு கரராலி ாவின் மகாலம்பியாவுக்கு வந்து, அங்கு அவர்கள் ‘ஃ ாரஸ்ட் 
வ ாட்டார் வகார்ட்டில்’ அந்ை இரறவக் கழித்ைனர்.  ா ா, இரவு உைவு எதுவும் 



89 
 

உண்ைவில்றல, தூங்கவும் இல்றல. அடுத்ை நாள், வ  21 காறல 6:45  ைிக்கு 
அவர்கள், வடக்குக் கரராலி ாவின், ெர்ஃபி நகறர வநாக்கிப்  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைனர். அவர்கள் ப்ளூ ரிட்ஜ்  றலகள் வழியாகப்  யைம் பெய்ை 
வவறளயில், அழகான இயற்றகக் காட்ெிகளால் அறனவரும் ஈர்க்கப் ட்டனர். 
ஸவராஷின் கார், அைன் வயது  ற்றும் நிறல காரை ாக, எப்வ ாதும்  ா ாவின் 
காறரப்  ின்பைாடர்ந்து பெல்ல முடியவில்றல, ெில வநரங்களில்  ிகவும் 
 ின்ைங்கியிருந்ைது. ஸவராஷ் லாரன்ஸ் என்ை இடத்ைில்  ா ாவின் காறரத் 
ைவைவிட்டு, கிரீன்வில் கிரா த்ைில் அந்ைக் காறரத் வைடினார். ஸவராஷ் வரும் 
வறர ஓரிடத்ைில்  ா ா ைனது காறர நிறுத்ைி, அவர் காறர ப துவாக 
ஓட்டியைற்காகக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார். ெிைிது வநரத்ைில்  ா ாவின் 
 னநிறல  ாைியது, அவர் ஸவராறஷ  ன்னித்ைார். ‘ப்ளூ ரிட்ஜ்’  றலகள் 
வழியாகச் பெல்லும் வ ாது ஸீஸர்ஸ் மஹட் என்ை இடத்ைின் அற்புை ான 
இயற்றகக் காட்ெிறயக் கண்டு  கிழ்ந்ைனர். 

வடக்குக் கவராலினாவின் ப்மரவர்ட்  குைியில் நின்று  ா ா, 
குழுவினருடன்  ா ிெ ொண்ட்விச்  ற்றும் வகக்குகறள உண்டார்.  ா ா நல்ல 
 னநிறலயில் வைான்ைினார்.  ர்ஃ ி நகரத்ைில், அவர்கள் அற ைியான 
ொறலவயார ைங்கும் விடுைிறயச் வைடி அறலந்து, இறுைியில் ‘510, வவலி ரிவர் 
அபவன்யூ’வில் அற ந்ை ‘மூர்வலண்ட் றஹட்ஸ்’ விடுைியில் இரவு 
ஓய்பவடுத்ைனர். விடுைியிலிருந்ை ெற யலறையில் வைநீருடன் ெிைிது 
ெிற்றுண்டிறயத் ையார் பெய்து இரவு உைவாக உண்டனர். அன்று இரவு  ா ா 
நன்ைாக ஓய்பவடுத்ைார், காறல உைவின் வ ாது நல்ல  னநிறலயில் 
காைப் ட்டார். 

அவர்கள் 1952, வ  22 அன்று காறல 6:30  ைியளவில் மடன் ெி, 
மெம்ஃபிஸ் நகருக்குப் புைப் ட்டனர். வானிறல  னிமூட்ட ாக இருந்ைது. 
‘டக்டவுன்’ வழியாக, அவர்கள் படன்னெியில் நுறழந்து, அங்கு பாபா ‘ஓரகாயீ’ 
ஏரிகயயும் அகதச் சுற்ைியுள்ள கிராெப்புைங்ககளயும், தான் இதுவகர 
கண்டிராத ெிக அற்புதொ  இயற்ககக்காட்ெிகளில் ஒன்ைாக அைிவித்தார், 
ரெலும் இந்த பகழய ‘மெரராக்கி இந்தியப் பகுதி’ ஆன்ெீக சூழகலக் 
மகாண்டிருந்ததாக அவர் சுட்டிக்காட்டி ார். 

க்ளவீ்ரலண்ட், ெட்டனூகா நகரங்கள் வழியாகச் பெல்லும் வ ாது, 
 ா ாவின் கார்  ீண்டும் ஸவராஷின்  ார்றவக்கு பவளிவய பென்ைது. இறுைியாக 
அவர்கறளக் கண்டுபகாண்டவ ாது,  ா ா  ிகவும் வருத்ைப் ட்டார்; வ லும் இது 
நடந்ைால் ஸவராறஷ  ன்னிக்க  ாட்வடன் என்று எச்ெரித்ைார். 

அவர்கள் ரூபி நீர்வழீ்ச்ெி (நிலத்ைடியில் ஆழ ான நீர்வழீ்ச்ெிகளின் 
பைாகுப்பு)  ற்றும் மடன் ெி, லுக்அவுட் ெவுண்ட ில் அற ந்ை ராக் ெிட்டி 
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கார்டன்ஸ் ஆகியவற்றைப்  ார்றவயிட்டனர்; அப்வ ாது  ா ா, "இது நெது 
ககடெி சுற்றுலா நிறுத்தம்" என்று குைிப் ிட்டார். 

படன்னெி, மவய்ன்ஸ்ரபாரரா வழியாகச் பெல்லும் ‘1015 ஸவன்னா 
பநடுஞ்ொறல’யில் ஓடும் நீவராறடயில் அற ந்துள்ள ‘ஸிம்ஸ் விடுைி’யில் 
இரறவக் கழித்ைனர்.  ா ா சூப்  ற்றும் இளங்கன்ைின்  ா ிெத்றை உண்டு, 
இரண்டு  ைி வநரம் தூங்கினார். 

 றுநாள் வ  23ஆம் வைைி காறல 5.35  ைிக்கு புைப் ட்டனர். அவர்கள் 
நாள் முழுவதும்  யைம் பெய்து, மெம்ஃபிஸ் வழியாகச் பென்று,  ைிய 
உைவுக்காக ஆர்கன்ஸாஸின் மஸர்ெி நகரில் நின்ைனர், ஆனால்  ா ாவிற்கு 
 ரி ாைப் ட்ட ஆம்பலட்றட அவர் விரும் ாைைால், கான்ரவ, அட்கின்ஸ் 
 ற்றும் கிளார்க்ஸ்வில் வழியாகச் பென்று, ஆர்கன்ஸாஸின் ஓஸர்க் நகறர 
வந்ைறடந்ைனர்; அங்கு அவர்கள் அன்று இரவு ‘ ாண்ட் க்ரீக் வ ாட்டார்’ 
விடுைியில் ைங்கினர். அவர்கள் சு ார் 350 ற ல்கறளக் கடந்து வந்ைனர்.  அந்ை 
இடம் அைன் இயற்றக வனப்புடன்  ிகவும் அற ைியாக இருந்ைது;  ீண்டும் ஒரு 
நீவராறட நிலத்ைின் வழியாகச் பென்ைது. விடுைி உரிற யாளரிடம் நூற்றுக்கும் 
வ ற் ட்ட வகாழிகள் இருந்ைன.  ா ா ைனது அறையில்  ால்  ற்றும் பராட்டிறய 
இரவு உைவாக உண்டு, காறல உைவுக்கு  ீண்டும் அறைவய வகட்டார். அன்று 
இரவு  ா ா தூங்கவில்றல, பைாண்றட  ற்றும் வயிற்ைில் வலி இருப் ைாகத் 
பைரிவித்ைார்.  

1952, ரெ 24 ெ ிக்கிழகெ, ஓர் இனிற யான மூடு னி நிறைந்ை காறல. 
அறனவரும் அைிகாறல 4:30  ைிக்கு, காறல ெிற்றுண்டிறய முடித்து,  5:45 
 ைிக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர்.  ா ா  ீண்டும் ஸவராறஷ 
அவர்களுக்குப்  ின்னால் வரு ாறு எச்ெரித்ைார். அன்று காறல,  ா ா ைீவிர 
 னநிறலயில், வவறு எறைவயா ெிந்ைித்துக்பகாண்டு அல்லது 
கவறலப் ட்டுக்பகாண்டு இருப் ைாகத் வைான்ைியது, வ லும் அவர் ைனது 
வழக்க ான அவெரத்ைில் இல்றல. ஃரபார்ட் ஸ்ெித் வழியாக, அவர்கள் 
ஆர்கன்ஸாஸ் நைிறயக் கடந்து ஓக்லரஹாொவில் நுறழந்ைனர். ஒரு 
கட்டத்ைில்,  ா ா, எலிஸப த்ைிடம் காறர நிறுத்ைக் கூைி, பவளிவய வந்து, 
பநடுஞ்ொறலயில்  ல நி ிடங்கள் வவக ாக முன்னும்  ின்னும் நடந்ைார். 
 யைத்றைத் பைாடர்வைற்கு முன்பு,  ா ா  ீண்டும் ஸவராஷிடம் கவன ாகவும் 
பநருக்க ாக இருக்கவும் அைிவுறுத்ைினார்.  ீண்டும் ஸவராஷ்  ா ாவின் காறரத் 
பைாறலயவிட்டு, ஸல்லிஸா குறுநகரில் அறை ெந்ைித்ை வவறளயில்.  ா ா 
ஸவராறஷ முன்னால் ஓட்டிச் பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இருப் ினும், 
ரகார் நகர்  குைியில்  று டியும்  ா ாவின் காறரத் ைவைவிட்டு, வார் ர் 
வந்ைவ ாது அறைக் கண்டுபகாள்ள முடிந்ைது. 



91 
 

அவர்கள்  ீண்டும் பநடுஞ்ொறலயில் வந்ைதும்,  ா ா, எலிஸப த்ைிடம் 
"ரவகொக ஓட்டுங்கள்!" என்று கூைி அவரிடம் கட்டறளயிடும் பைானியில் 
"ரவகொக, ரவகொக!" என ைிரும் த் ைிரும்  அைிவுறுத்ைினார். அைற்கு 
முன்ைினம் இரவு  றழ ப ய்ைைால், ொறல ப ன்ற யாக இருந்ைது. அவர்கள் 
கிழக்கு ஓக்லவஹா ாவின் உருண்வடாடும் அற ப் ில் இருந்ை  றலகள்  ீது 
ஓட்டிச் பென்ைனர். 

காறல 10:15  ைியளவில், அவர்கள் ஒரு  றலயின்  ீது வந்ைவ ாது, 
எலிஸப த் ொறலயின் ைவைான  க்கத்ைில் ஒரு கார் அவர்கறள வநாக்கி 
வருவறைக் கண்டார். ஓட்டுநர் எைிர்வரும் காறரக் கண்டதும், அறைத் ைவிர்க்கும் 
விைத்ைில் ைிரும்புவார் என்ை நம் ிக்றகயில் வவகத்றைக் குறைத்ைார். ஆனால் 
அவர் நிறுத்ைத் ைவைியைால், முழு வவகத்ைில் எலிஸப த் ஓட்டிச்பென்ை கார் 
 ீது வ ாைினார். வி த்து நடந்ை அந்ை கைவ , எலிஸப த்,  ா ா ைனது இடது 
றகறய உயர்த்ைி, எைிவர வந்ை காறரச் சுட்டிக் காட்டி, முழு நிகழ்றவயும் அவவர 
இயக்குவது வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். 

 ா ா காரிலிருந்து தூக்கி எைியப் ட்டு, ொறலவயாரம் இருந்ை வெறு 
நிறைந்ை  ள்ளத்ைில் அவரது  ின்புைம் ைறரயில் விழும் டி வழீ்ந்ைார். 
பநாறுங்கிய மூக்கிலிருந்து ரத்ைம் வழிந்ைது; ஒரு றக  ற்றும் கால் முைிந்ைன. 
ப ஹரா, ப ஹரு இருவரும் காரிலிருந்து தூக்கி வெீப் ட்டனர். ப ஹராவின் 
பநற்ைியில் ஆழ ான காயம் ஏற் ட்டது, வ லும் ப ஹருவின்  ைிக்கட்டுகள் 
முைிந்து சுளுக்கு ஏற் ட்டது. எலிஸப த்ைின் இரண்டு றககளும் முைிந்து ஆறு 
அல்லது ஏழு விலா எலும்புகள் உறடந்ை நிறலயில் ஸ்டீயரிங் வலீுக்குப் 
 ின்னால் ைள்ளப் ட்டார்.  ின் இருக்றகயில் தூங்கிக்பகாண்டிருந்ை  ைி  ட்டும் 
காய ின்ைி ைப் ித்ைார். 

காப் டீ்டு வநாக்கங்களுக்காக அந்ை வநரத்ைில் ைாக்கல் பெய்யப் ட்ட 
வ ாலீஸ் அைிக்றகயின் டி, விபத்து, ஓக்லரஹாொவின் லிங்கன் கவுண்டி, 
ொகல எண் 62, பிராக் நகருக்கு ரெற்ரக சுொர் பத்து கெல் மதாகலவில், 
ெீக்கர் நகருக்கு அருகில், கிழக்கு கவுண்டி ொகலயிலிருந்து 600 அடி 
மதாகலவில் நடந்தது. 

வி த்ைிற்குள்ளான இரண்டாவது காரின் ஓட்டுநர், 24 வயைான 
‘அந்ரதா ி ரஜாஸப் பல்ெியரி’, வி த்து எவ்வாறு நிகழ்ந்ைது என் றை 
விவரித்ைார்: 

நான் எனது ‘52 ப ர்குரி பஸடானில் கிழக்கு வநாக்கிச் பென்று 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, எனக்கு முன்னால் ஒரு ெரக்கு லாரி நின்ைறைக் கண்டு 
வவகத்றைக் குறைத்வைன். ஆனால் இறைச் பெய்யும்வ ாது,  ிவரக் ஒரு  க்கத்ைில் 
உறைந்ைைால், கார் இடதுபுைம் ைிரும்பும் வ ாக்றக உைரமுடிந்ைது. 
அவ்வவறளயில் கார் பநடுஞ்ொறலயின் குறுக்வக, ொறலக்கு பவளிவய வந்ை 
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ைிறெயிவலவய ைிரும் ியது. அப்வ ாது நாஷ் நல்ல வவகத்ைில் வந்து எனது 
காறரப்  ின்புைத்ைில் ைாக்கியது. 

வி த்து எவ்வாறு நிகழ்ந்ைது என் றை விளக்குவைற்காக  ல் ியரி இந்ை 
வறர டத்றை வறரந்ைார். 

எலிஸப த் விவரித்ைைற்கு இைங்க: 
எங்கள் குழு  ர்டில்  சீ், பைற்கு கவராலினாவிலிருந்து 

கலிஃவ ார்னியாவுக்கு வ ாட்டார்  யைத்றை வ ற்பகாண்டது. நான் எனது ‘நாஷ் 
ஸ்வடட்ஸ்வ ன்’ காரில் ஓக்லவஹா ா நகரத்றை வநாக்கி, ைிைந்ை 
பநடுஞ்ொறலயில்  ிராக் குறுநகறரக் கடந்து, ெில ற ல்கள் பென்வைன். 
ைிடீபரன, ஒரு கார் எனக்கு எைிராக,  ிக அைிக வவகத்ைில்,  ிராக் ைிறெறய 
வநாக்கி அல்லது என்றன வநாக்கி வருவறைக் கண்வடன். எனக்குத் பைரியாை 
ஏவைா காரைத்ைிற்காக, அது எனது காருக்கு முன்னால் ொறலயின் வலது 
 க்கத்ைிலிருந்து ைிடீபரனத் ைிறெ ாைிச் பென்ைது. நான் முழு  லத்துடன் எனது 
 ிவரக்றக  ிைித்து, அந்ைக் காருக்கு முடிந்ைவறர இடம் பகாடுத்வைன், வ லும் 
எனது காறரப்  ள்ளத்ைில் பெல்லா ல் என்னால் முடிந்ைவறர ொறலயின் 
வலது புைம் றவத்ைிருந்வைன். 

எனது கார் ைிறெ ைிரும் ிய காரின் வலது  ின் க்கத்ைில்  ிக வ ாெ ாக 
வ ாைியது. அந்ைக் கார் பெயற்றகக்கால் ப ாருத்ைப் ட்ட முன்னாள் ஜி.ஐ.க்கு 
பொந்ை ானது என்று பைரியவந்ைைால், அது கட்டுப் ாட்றட  ீைியது என்று 
 ட்டுவ  என்னால் நிறனக்க முடிகிைது. 

ஏவுகறைத் ைாக்குைலில் காய றடந்ை  ல் ியரி பகாரியப் வ ார் நிபுைர் 
என் து உண்ற ைான். அவரது இடது கால் துண்டிக்கப் ட்டைால், றகயால் 
 யன் டுத்தும்  ிவரக்  ற்றும் வவகத்றை அைிகரிக்கும் கருவியுடன் கூடிய ஒரு 
ெிைப்புக் காறர ஓட்டிக்பகாண்டிருந்ைார். வ லும், அவர் காறரப்  யன் டுத்ைிய 
முைல் நாள் இது.  அவருடன் ஓக்லவஹா ா நகரத்றைச் வெர்ந்ை அவரது  றனவி 
 ில்லி  ற்றும் ைாயார் ைிரு ைி வஜன் வஹன்ென் இருவரும் இருந்ைனர். 
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(ஓக்லவஹா ாவில் ைனது ைாயார்  ற்றும்  ாட்டியுடன் வகாறட 
விடுமுறைறயக் கழித்ை, முந்றைய ைிரு ைத்ைின் மூலம்  ிைந்ை  ில்லியின் 
 கறன அறழத்து வருவைற்காக அவர்கள் ஆர்கன்ஸாஸுக்குச் பென்று 
பகாண்டிருந்ைனர்.) 

பெக்வகாஸ்வலாவாக்கியா நாட்டிலிருந்து குடிப யர்ந்ை ‘ஸ்டான்லி ரஜ. 
மெௌக்கா’ என் வருக்குச் பொந்ை ான ெிைிய  ண்றைக்கு எைிரில் இந்ை வி த்து 
நடந்ைது.  ை ால்காரர், ை ால் ப ட்டியில் அஞ்ெறலப் வ ாட்டுக்பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், (இந்ைத் ை ால் வாகனத்றைைான்  ல் ியரி பநடுஞ்ொறலயில் 
நிறுத்ைப் ட்டிருந்ை ெரக்கு வாகனம் எனக் குைிப் ிட்டிருந்ைார்) வி த்து நடந்ை 
ெத்ைத்றைக் வகட்டு ப ௌக்கா விறரந்து பவளிவய வந்ைார். ப ௌக்கா, ைனது 
இல்லத்ைிலிருந்து வ ார்றவகறள எடுத்து வந்து ப ஹரா,  ா ா இருவர்  ீதும் 
வ ார்த்ைினார்.  ல் ியரியின் காரில் இருந்ை எவருக்கும் காயம் ஏற் டவில்றல. 
ைிரு ைி. வஹன்ென் காரிலிருந்து விறரந்து வந்து ப ஹராவின் அருகில் பென்று 
றகக்குட்றடயால் முகத்றைத் துறடத்ைார். 

எலிஸப த்ைின் கார் ொறலறய விட்டு ப ௌக்காவின் ைனியார் 
 ாறையில் பென்ைது.  ‘இது ஒரு  யங்கர ான காட்ெி,’ ப ௌக்கா நிறனவு 
கூர்ந்ைார். ைிரு ைி வஹன்ென் வ லும் கூைினார், "எங்கும் இரத்ைம் 
ெிந்ைியிருந்ைது. அது  ிகவும்  யங்கர ானது." 

இைற்கிறடயில், ஒரு ந ர் ைனது கர்ப் ிைி  றனவிறய, 
 ரிவொைறனக்காக,  ிராக்  ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பென்ைார். ஊரில் ஒவர 
ஆம்புலன்ஸ் இருந்ைைால், அறையும், ஒரு ெவப்ப ட்டி ஊர்ைிறயயும் ைிருப் ி 
அனுப் ிறவத்ைார். 

ஸவராஷின் கார் இன்னும் கண்ைில் பைன் டவில்றல. பவயிலின் 
காரை ாக ஸவராஷ் வழியில் நின்று குளிர் ானம் அருந்ைிக் பகாண்டிருந்ைார். 
அவருறடய ைா ைம் வாழ்நாள் முழுவதும் வருத்ைப் ட வவண்டிய ஒரு 
ெம் வ ாக அற ந்ைது. 15 அல்லது 20 நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா  யைம் 
பெய்ை கார் வி த்துக்குள்ளான அந்ைக் காட்ெிறயக் கண்டு அவர்கள் 
அைிர்ச்ெிக்குள்ளாயினர். ராவனா, வகாபஹர், டிலியா, கிட்டி ஆகிவயார் 
காரிலிருந்து குைித்து, விறரந்து  ா ாறவ வநாக்கி ஓடினர். வகாபஹர் 
ைிறகத்துப்வ ாய் ப ஹராவிற்கும்  ா ாவிற்கும் இறடவய  ைட்டத்ைில் 
முன்னும்  ின்னு ாக பெல்ல ஆரம் ித்ைார்.  ா ா, ராவனாவிடம் றக  ற்றும் 
கால்களில் காயம் ஏற் ட்டிருந்ைறை, றக றெறககள் மூலம் சுட்டிக்காட்டினார். 
டிலியா ைனது ெிைிய ைறலயறைறய அவிழ்த்து  ா ாவின் ைறலக்கு அடியில் 
இை ாக றவத்ைார். 

"அந்ைத் ைருைத்ைின் வவைறன  ைக்க முடியாைது," என்று டிலியா  ின்பு 
கூைினார்.  " ா ாவின் ைறலயிலிருந்து ரத்ைம் வழிந்வைாடிய முகம் - அவரது 
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கண்கள் பைாறலதூரத்றை உற்று வநாக்குவது வ ாலத் பைரிந்ைன. அவரிடம் எந்ை 
ெத்ைமும் இல்றல; ப ருமூச்சும் விடவில்றல, அப் டிவய அறெயா ல் 
ைறரயில் கிடந்ைார். ஸ்டீயரிங் வலீுக்குப்  ின்னால் தூக்கி எைியப் ட்ட 
எலிஸப த்ைின் முைல் வகள்வி, ‘அவர் உயிருடன் இருக்கிைாரா?’" 

பாபா இரத்தத்தில் நக ந்தபடி மென்கெயா  ெண்ணின் ெீது 
படுத்திருந்தார்.  அமெரிக்காவின் ெண் அவரது இரத்தத்கத 
விரும்புவதாகவும், த து எல்கலயற்ை கருகணயில், அவர் அகத அங்ரக 
ெிந்துவதாகவும் ஏற்க ரவ அைிவித்திருந்தார். 

 ிட்பவஸ்டர்ன் ொறலயில் இரத்ைம் ெிந்ைிக்பகாண்டிருந்ை இக்கால 
கிைிஸ்துறவப்  ார்த்ைவ ாது ‘காலம்’, ஒரு கூர்ற யான கத்ைியால் அைன் 
இையத்றைத் துறளத்ைது வ ால் உைர்ந்ைது. "ஓ அப ரிக்கா! நீங்கள் அவருறடய 
இரத்ைத்ைிற்காகத் ைாக ாக இருந்ைீர்கள், இப்வ ாது உங்கள் ைாகத்றைத் ைைித்துக் 
பகாள்ளுங்கள்! ஆனால், எைிர்கால ெந்ைைியினருக்கு நிறனவூட்டுங்கள், 
அவருறடய இரத்ைத்துடன் அவர் பகாண்டுவந்ை பைய்வகீ ப ாக்கிஷத்றையும் 
இங்கு விட்டுச் பென்ைார்" என்று காலம் கைைியது. 

காலம் ைனது அன் ிற்குரியவரின்  ைிலில் இந்ை ப ளன ான 
பெய்ைிறயக் வகட்டது: "நான் ெிந்ைிய இரத்ைம், அறை என்றும் நிறனவில் 
றவத்ைிருப் வர்களுக்காகவும், அன் ிற்குரியவருக்காக அன்ற  
அனு விப் வர்களுக்காகவும்  ட்டுவ . எனது துன் ம் அவர்களின் வலியாக 
இருக்கும், அது அவர்கறள எப்வ ாதும் என்னுடன் றவத்ைிருக்கும்.  இரத்ைம் 
என் து உலகின்  ீைான எனது அன் ின் அறடயாளம். அப ரிக்கா 
என்னுறடயது, அைற்காகத் துன் ப் டுவைன் மூலம், நான் அைற்கு அன்ற  
வழங்குகிவைன், அைனால் அது எனக்கு என்பைன்றும் ைறலவைங்கும்." 

ஆம்புலன்ஸ்  ற்றும் ெவப்ப ட்டி ஊர்ைி வந்ைவ ாது,  ா ா, எலிஸப த் 
ஆகிவயார் டாக்டர் வகாபஹர், ராவனா இருவருடன் ஆம்புலன்ஸில் 
 ருத்துவ றனக்கு விறரந்ைனர்; அவை வநரத்ைில்  ைி, ப ஹரு, ப ஹரா 
மூவரும் ெவப்ப ட்டி ஊர்ைியில்  ின்பைாடர்ந்ைனர். அஹ துநகரின் புைிய 
வ யராகத் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ஸவராஷின் அந்ைஸ்து இப்வ ாது றகபகாடுத்து 
உைவியது. அப ரிக்காவில், ஒரு வ யர்  ரியாறைக்குரிய அரொங்க அைிகாரி, 
எனவவ இந்ை ‘அரொங்க  ிரமுகருக்கு’ உடனடி ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டவைாடு 
காவல்துறையும் முழுற யாக ஒத்துறழத்ைது. 

 ிராக் நகரில் அற ந்ை ெிைிய ைனியார்  ருத்துவ றன  ிகவும் நன்ைாக 
இருந்ைது, டாக்டர் மநட் பர்ல்ஸன்  ற்றும் அவரது  றனவி ஜூலியா 
ஆகிவயாரால் நடத்ைப் ட்டது.  எலிஸப த் முைலில் உள்வள அறழத்து 
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வரப் ட்டாலும், ப ஹரா  ிகவும் வ ாெ ாகக் காய றடந்ைிருப் றைக் கண்டு, 
 ருத்துவர் அவருக்கு விறரவாக ெிகிச்றெ அளிக்கத் பைாடங்கினார். டாக்டர் 
 ர்ல்ஸன் இந்ை வி த்துக் குைித்து குைிப் ிட்டிருந்ைைாவது:  

வி த்துக்குள்ளானவர்கறள ஆம்புலன்ஸ் காறல 11:00  ைியளவில் 
 ருத்துவ றனக்குக் பகாண்டு வந்ைதும், ஒவர குழப்  ாக இருந்ைது. 
காயங்களிலிருந்து உறடந்ை கண்ைாடி,  ண்  ற்றும் புல் துண்டுகறள அகற்ைி, 
றைக்கத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு  ல  ைிவநரம்  ிடித்ைது. அது  ிகவும் 
இரத்ைம் வைாய்ந்ைைாக இருந்ைது. ப ஹரா உயிர் வாழ்வார் என்று நான் 
எைிர் ார்க்கவில்றல. நான் இதுவறர  ார்த்ைிராை  ிக வ ாெ ாக உறடந்ை 
 ண்றட ஓடு,  முட்றட ஓடு ைறரயில் விழுந்ைது வ ாலக் காயப் ட்டிருந்ைது.  

நான் உடனடியாக அவறரக் கவனிக்கச் பென்வைன், அவருறடய 
உயிறரக் காப் ாற்ை முயற்ெித்வைன். ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ாவின் குழுறவச் 
வெர்ந்ைவர்கள் என்னிடம்  ா ாறவப்  ார்க்கக் கூைி அறைக்குள் வரத் 
பைாடங்கினர். 

நான் அவர்கறளக் கண்டுபகாள்ளா ல் இருக்க முயற்ெித்து, 
ப ஹராவின் ெிகிச்றெயில் கவனம் பெலுத்ைிவனன், ஆனால் அவர்கள்  ிகவும் 
வற்புறுத்ைினர். ‘ ா ா இது,  ா ா அது’ என்ைனர். டாக்டர் வகாபஹர்,  ா ாறவ 
உடனடியாக வந்து  ார்க்கும் டி வற்புறுத்ைத் பைாடங்கினார். நிச்ெய ாக, எனக்கு 
 ா ா யார் என்று பைரியாது, நான் பெய்து பகாண்டிருந்ை  ைியில் கவனம் 
பெலுத்ைியைால் அவர் கூைியது எனது பெவிகளில் விழவில்றல. அவர்கள் என்ன 
வ சுகிைார்கள் என்றும் எனக்குப் புரியவில்றல, ஆனால் இறுைியில் அங்வக 
என்ன கூச்ெல் குழப் ம் என் றைப்  ார்க்க முடிவு பெய்து,  ா ா இருந்ை  க்கத்து 
அறைக்குள் நுறழந்வைன். 

ஆனால் நான் வாெலில் வந்ைதும்,  ா ா என்றனப்  ார்த்து ெிரித்ைார், 
அைனால் அவர்  ிகவும் வ ாெ ாகக் காயப் ட்டிருக்க முடியாது என்று நான் 
நிறனத்வைன் - ஆனால் அவரது காயத்ைின் கடுற றய நான்  ின்னவர 
அைிந்வைன். 

இறுைியாக நான்  ா ாறவப்  ார்க்கச் பென்ைவ ாது, ஒரு ந ர், இந்ை 
அளவுக்கு வ ாெ ாகக் காய றடந்ை நிறலயிலும் ெிரித்துக் பகாண்டிருந்ைறைக் 
கண்டு ஆச்ெரிய றடந்வைன். அவர், அபெௌகரியத்றைக் குைிக்கும் வறகயில் 
ஒரு வார்த்றையும் வ ொ ல், எந்ை ெத்ைமும் எழுப் ா ல் இருந்ைறைக் கண்டு 
நானும் வியந்வைன். அவரால் வ ெ முடியாது என்று நான் கருைிவனன், ஆனால் 
அவர் ைன்னிச்றெயாக பெய்ை பெயலால் அவர் வ ெவில்றல என்று டாக்டர் 
வகாபஹர் ஈரானியால் பைரிவிக்கப் ட்டது. 

அவரது எலும்பு முைிவுகறள ெீரற க்க அவருக்கு ப ாது  யக்க  ருந்து 
(ப ன்வடாைல்) பகாடுக்க வவண்டும் என்று எனக்குத் பைரியும், அந்ை வநரத்ைில் 



96 
 

அவர் ஏைாவது வ ெலாம் என்ை எைிர் ார்ப்பு, ஆனால் அவர் அவ்வாறு 
பெய்யவில்றல. 

அந்ை முைல் நாள், அவரது ஆளுற யின்  ிகவும் அற்புை ான குைம் 
என்னபவன்ைால், அவர் அந்ைப் ப ரிய  ழுப்பு நிை கண்களால் எனது  னறை 
ஆராய்வது வ ால் என்றனப்  ார்க்கும் விைம்.  ல ெிைந்ை 
கற்ைைிந்ைவர்களிட ிருந்து அவர் அத்ைறகய ஆழ்ந்ை  க்ைிறயயும் 
நம் ிக்றகறயயும் ப றுவறை ொத்ைிய ாக்கியதுைான்  ிகவும்  ிர ிக்க 
றவக்கும் குைம் என்று நான் ைீர் ானித்வைன். அந்ைத் ைர ான குைத்றைக் 
கட்டாயப் டுத்ை முடியாது. அத்ைறகய  க்ைிக்கு அவர் ைகுைிவாய்ந்ைவராக 
இருந்ைால் அல்லது அறை சுய ாக ெம் ாைித்ைைால்  ட்டுவ  ொத்ைிய ாகும். 

 ா ாவின் கீழ் இடது காலின் இரண்டு எலும்புகள், வைாளில் இடது றக 
 ற்றும் மூக்கின் இறடப் குைி ஆகியறவ உறடந்ைன. வி த்ைின் வ ாது அவரது 
வ ல் ஈறுகளில் காயம் ஏற் ட்டு, அவர் பெயற்றகயாக அைிந்ைிருந்ை கீழ்ப் 
 ற்களிலிருந்து ரத்ைம் வழிந்ைது.  ாக்டர் டான், எரச் இருவரும் வ ற்கத்ைிய 
 யைத்ைிற்கு முன்னர் அவற்றை ெரி பெய்யு ாறு அவறர வற்புறுத்ைினார்கள், 
ஆனால் வி த்துக்குப்  ின்னர் அவர் அவற்றை  ீண்டும் அைியவில்றல. 

 ா ா, முழு விழிப்புைர்வவாடு இருந்து, அைிவுறரகறள வழங்கினார். 
உதாரணொக, ெருத்துவரும், ஆண் ெருத்துவ ஊழியர்களும் ெிகிச்கெக்காக 
மெஹராகவத் மதாடுவதில் எந்த ஆட்ரெபக யும் இல்கல என்று 
மதரிவித்தார்.  ா ா, டாக்டர்  ர்ல்ஸனின் அலுவலகத்ைில் ைங்க றவக்கப் ட்டார்; 
வகாபஹர் அவர் அருகில் உைவியாக இருந்ைார். ைனி அறையில் இருந்ை 
ப ஹரா, எலிஸப த் இருவறரயும் கிட்டியும் ராவனாவும் கவனித்துக் 
பகாண்டனர். ப ஹரு காத்ைிருப்பு அறையில் ைனியாக ெிகிச்றெ 
அளிக்கப் ட்டார். 

ஸவராஷ் கீழ்வரும் பைாறலத்ைந்ைிறய வ  24 அன்று இந்ைிய 
அன் ர்களுக்கு அனுப் ினார்: " ா ாவும் ப ண் ைிகளும், எலிஸப த் 
ஓட்டிச்பென்ை காரில், ொறல வி த்ைில் காய றடந்ைனர். இப்வ ாது 
ஓக்லவஹா ா,  ிராக்  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டுள்ளனர். 
விவரங்கள்  ின்பைாடர்கின்ைன." அடுத்ை நாள்  ீண்டும் ஒரு பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ப் ட்டது: " ா ாவும் ப ண் ைிகளும் நன்ைாக முன்வனைி வருகின்ைனர். 
அறனவருக்கும் எலும்பு முைிவுகள் காரை ாக, கட்டுகள் வ ாடப் ட்டுள்ளன. 
ஏைக்குறைய இரண்டு வாரங்கள் இங்கு இருக்க வவண்டும்."  

ஹ ிர்பூரில் இருந்ை எரச், ப ண்டு இருவருக்கும் பெய்ைி கிறடத்ைது. 
அவர்கள் உடனடியாக ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, அங்கு 
 ா ாவிட ிருந்து  ற்றுப ாரு பைாறலத்ைந்ைி அவர்களுக்காகக் காத்ைிருந்ைது; 
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அவர்கள் தங்கள் பயணத்கதக் ககவிட ரவண்டாம், ஆ ால் திட்டெிட்டபடி 
அகதத் மதாடருொறு அைிவுறுத்தப்பட்ட ர். 

 ா ா முைலில் வகட்டுக்பகாண்டைற்கு இைங்க,  ா ாவுடன் வ ற்கத்ைிய 
 யைத்ைில் பெல்லாைைற்காக எரச் வருந்ைினார். அவர் உடனிருந்ைிருந்ைால், 
ஒருவவறள  ா ாவின் துன் த்றைத் ைடுத்ைிருக்கலாம் அல்லது 
ைைித்ைிருக்கலாம் என்று நிறனத்ைார். எரச்,  ா ாவிடம் புது வாழ்வு 
நிறைவறடந்ை நாளிலிருந்து, வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குப்  யைம் பெய்ய 
முடியாை அளவுக்கு வொர்வாக இருப் ைாகக் கூைியிருந்ைார், ஆனால், இப்வ ாது 
ஆந்ைிரா  ற்றும் ஹ ிர்பூர் சுற்றுப் யைம் அப ரிக்காவுக்குச் பெல்வறை விட 
 ிகவும் கடின ான  யை ாக இருந்ைறை அவர் கண்டுபகாண்டார். 

டாக்டர் டான், ப ஹர்ஜி, குஸ்ைாஜி, டாக்டர் நீலு, ஆைி ஆகிவயார் 
கலிஃவ ார்னியா ‘ப ஹர்  வுண்ட்’ ற யத்றை வ  25ஆம் வைைி  ாறல 
பென்ைறடந்ைனர்.  ால்கம் ஸ்க்வலாஸ் முகவரிக்கு அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைி 
மூலம் பெய்ைி வந்ைதும், (அவ்வளவு குறுகிய வநரத்ைில் வி ானப்  யைச் 
ெீட்றடப் ப றுவது கடினம் என்ைாலும்) டாக்டர் டான்  றுநாள் காறல 
ஓக்லவஹா ாவுக்கு வி ானத்ைில் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். இைர நான்கு 
 ண்டலி அன்ைிரவவ புைப் ட்டு வநராக  ிராக் நகறர வ  28  ாறல 
வந்ைறடந்ைனர். 

ஐவி, ொர் ியன்,  ார்கபரட் ஆகிவயாரும் உடனடியாக வ  25ஆம் வைைி 
வந்ைனர்.   ின்வரு றவ ஐவியின் ைனிப் ட்ட குைிப் ிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட ஒரு 
 குைி: 

டிலியாவுடன்  ருத்துவ றன வாெலில்  ால்கம் ஸ்க்வலாஸ் எங்கறள 
ெந்ைித்ைார். அவர்கள் கவறலயுடன், கறளப்புற்று, உருகுறலந்து காைப் ட்டனர். 
ஸவராஷ் கண்ைரீ் விட்டு அழுைார்: "நான் என்றனவய பகான்றுவிட வவண்டும் 
- என்னால் இந்ைியாவில் எவறரயும்  ீண்டும் எைிர்பகாள்ள முடியாது, 
ஏபனன்ைால் அங்குள்ள ஆயிரக்கைக்கான அன் ர்கள் நான்  ா ாறவச் ெிைப் ாக 
கவனித்ைிருக்க வவண்டும் என்று நிறனப் ார்கள்!" 

நான் அவரது அழுறகறயத் பைாடர அனு ைித்து, வி த்துக்குள்ளான 
காரில் அவர் இல்லாைைால், அவர் அந்ைப் ப ாறுப்ற  ஏற்க முடியாது என் றை 
சுட்டிக்காட்ட முயற்ெித்வைன். வி த்ைில்  ாைிக்கப் ட்ட அறனவறரயும்   ார்க்கச் 
பென்வைாம்,  யங்கர ான அைிர்ச்ெி.  ா ாவின் இடது றக வைாள் ட்றடக்குக் 
கீவழயும், இடது கீழ் காலில் இரண்டு எலும்புகளும் துண்டிக்கப் ட்ட நிறலயில் 
உறடந்ைிருந்ைன. கீவழ விழுந்ைைில் அவரது முகம்  ற்றும் மூக்கு காயத்ைால் 
வஙீ்கி இருந்ைது. 
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ப ஹராவின்  ண்றட ஓடு உறடந்ைது, மூடிய கண்கள் ப ரிய 
பெங்கிழங்குகறளப் வ ாலத் பைரிந்ைன, அவர் பநற்ைியில் அச்சுறுத்தும் காயம் 
ஒன்று ஏற் ட்டது.  எலிஸப த்ைின் இரு றககளிலும் ெில விலா எலும்புகள் 
உறடந்ைன, ஏபனனில் அவர் ஸ்டீயரிங் வலீுக்குப்  ின்னால் ைள்ளப் ட்டார்.  

ப ஹருவின்  ைிக்கட்டில் ஒரு முைிவு, சுளுக்கு,  ல்வவறு பவட்டுக் 
காயங்களும் இருந்ைன.  ைியின் உடலில்  ிகக் குறைவான காயங்கவள 
இருந்ைாலும், அவரது முழங்கால்கள் வ ாெ ாக கீைப் ட்டது, வ லும் நடக்கும் 
வவறளயில் வகாலூன்ை வவண்டியிருந்ைது. அவர்  ல நாட்களாக உண்ைா ல், 
துக்கத்ைில் ஆழ்ந்து,  ிை அறனவறரயும் வ ால, கடவுள் ைனக்குத் ைரவில்றல 
என்று வவைறனப் ட்டார் (ெ ீ த்ைில் கடுற யான அறுறவ ெிகிச்றெக்கு 
உட் டுத்ைப் ட்டார்). 

 ா ா எனது றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு,  ின்னர் அவரது 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: "இது கடவுளின் விருப்பம் என்பகத 
நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள ரவண்டும், ரெலும் இது முழு உலகத்திற்கும் நன்கெ 
விகளவிக்கும்." 

இந்ைக் கண்வைாட்டத்ைில்  ார்க்கும் வவறளயில், ைிரு. டியூஸ், ொறல 
வறர டத்ைில், முைல் கார் இந்ை  வழியிலும்,  ா ாவின் கார் ‘கிராண்ட் வகன்யன்’ 
ொறல வழியாகச் பெல்லவும் வவறு வவறு ைிட்டங்கறள வகுத்ைைற்கும், வி த்து 
நடந்ைைில்  ா ாவும், ப ஹராவும் காரின் வலது புைத்ைிலிருந்து தூக்கி 
எைியப் ட்டாலும், அவர் இடது புைம் விழுந்ைைற்கும், அப ரிக்க வைெத்ைின் 
நடுப் குைியில் அது நடந்ைைற்கும் ஒரு காரைம் இருப் றை என்னால் காை 
முடிந்ைது.  

‘ ா ா அப் டித்ைான் ைிட்ட ிட்டிருக்க வவண்டும்’ என்று  க்கள் 
கூறுவறை நான் வகள்விப் ட்வடன், ஆனால் ப ஹராறவயும்,  ிை 
அறனவறரயும் காயப் டுத்ை குருநாைர் ைிட்ட ிடுவார் என்று என்னால் உைர 
முடியவில்றல.  னிை குலத்ைின் ப ாருட்டு, அவர் ெிலுறவயில் 
அறையப் டுவைற்கு இறையான வொைறனறய ெந்ைிக்கச் பென்ைைாக நான் 
நிறனக்கிவைன். 

... அப் ாவி  ா ா, டாக்டரின் அலுவலகத்ைின்  க்கத்து அறையில் 
அனு ைிக்கப் ட்டிருந்ைார், வ லும் அவர் வலியில் இருந்ைவைாடு 
 ட்டு ல்லா ல், கீவழ விழுந்ைைால் ஏற் ட்ட ெிைிய இரத்ைக் கட்டிகளுடன் 
அவரது ைறல வஙீ்கியைால் மூச்சு விடவும் முடியவில்றல. ஒவ்பவாரு முறை 
நாங்கள் உள்வள நுறழயும் வ ாதும், அவர் எங்களது உைர்வுகறளத் ைைிக்கும் 
விைத்ைில், முகத்ைில் ஒரு றகக்குட்றடறய வெீி எைிந்து, கண்கறள  ட்டும் 
காட்டினார். ைறலயில் அறலவ ால் ைவழ்ந்ை முடியுடன் அவர்கள் உண்ற யில் 
கிைிஸ்துவின் கண்கறளப்  ார்த்ைார்கள். ராவனா, ஸவராஷ், வகாபஹர் மூவரில் 
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ஒருவர் ைறல ாட்டில் அ ர்ந்து அவர்களின் முதுறகத் ைறலயறையாகப் 
 யன் டுத்ைி வந்ைனர். 

டிலியாவும் நானும் பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப் ிவனாம்,  ைிறயக் 
கவனிக்க முயற்ெித்வைாம், வநாயாளிகளுக்கு உைவளிக்க உைவிவனாம், ஆனால் 
எலிஸப த், ப ஹரா இருவரும் இருந்ை அறையிலிருந்து கிட்டி, நீராடச் 
பெல்வறைத் ைவிர வவறு எைற்காகவும் அறைறய விட்டு நகரவில்றல. அவர் 
இரவும்  கலும் ைனது கடற யில் கண்ைாக இருந்து, நள்ளிரவில் 
 டுக்றககளுக்கு இறடயில் ெிைிது வநரம் ைறரயில் ொய்ந்து ஓய்பவடுத்ைார். 
டிலியாவும் நானும் உைவளிப் ைில் உைவி பெய்வைாம், காஃ ி  ற்றும் 
ஸாண்ட்விச்களுக்காக விறரந்வைாம். ைனது  ற்றும் ப ஹராவின் உறடகறள 
ெலறவ பெய்யும் டி  ா ா, ொர் ியனிடம் வகட்டுக் பகாண்டார். எல்லா 
துைி ைிகளும் இரத்ைக் கறையால் நிரம் ியிருந்ைது. 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஐவி, ொர் ியன் இருவருக்கும்  ா ா வவறு 
அைிவுறரகறள வழங்கினார்.  ிகுந்ை ெிர த்துடன் (ஒரு றக முற்ைிலும் 
 யனற்ைைாக இருந்ைவ ாதும்), அவர் எழுத்து லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்:  

"இப்ரபாது உங்கள் இருவருக்கும், எ க்காகச் மெய்யரவண்டிய இந்த 
முக்கியொ  பணி உள்ளது: நீங்கள் இருவரும் உட டியாக ஸான் 
ஃபிரான்ெிஸ்ரகாவிற்குச் மெல்லுங்கள், உங்கள் குழுவில் உள்ள 
ஒவ்மவாருவகரயும் ரநரடியாகப் பார்த்து, இந்த விபத்து முற்ைிலும் கடவுள் 
ெற்றும் பாபாவின் விருப்பப்படிரய நடந்தது என்பகத அவர்களிடம் எடுத்துக் 
கூறுங்கள்... இது கடவுளின் (பாபாவின்) விருப்பப்படி விதிக்கப்பட்டது, கடவுள் 
விரும்பியபடி நடந்ததன் விகளவு உலகிற்கு நற்பயக  அளிக்கும். எ ரவ 
உங்கள் குழுவின் ஒவ்மவாரு உறுப்பி ருக்கும் இகத விளக்குங்கள்." 

இறை  ால்கம், ஆக்னஸ்  வரான்,  ில்ட்பரட் றகல், ஜான்  ாஸ் 
ஆகிவயாருக்குத் ைனிப் ட்ட முறையில் பைரிவிக்கவும், அைற்குப்  ிைகு, ஜூறல 
10ஆம் வைைி  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்குத் ைிரும்பு ாறும் ஐவி, ொர் ியன் இருவரும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். வ லும் வ ற்கு கடற்கறரயில் வாழும் அன் ர்களுக்குத் 
பைரிவிக்றகயில்: "பாபா நிச்ெயொக 1953 ஜூகல ொதத்தில் வருவார். இந்த 
காலத்திற்காகக் காத்திருப்பது நல்ல பலக த் தரும்" என்றும் 
எடுத்துறரத்ைார். 

எப்ப ாழுதும் வ ால,  ா ா, ப ஹராறவப் ப ாறுத்ைவறர  ிகவும் 
கவனத்துடன் இருந்ைார்; டாக்டர் வகாபஹரிடம் ெிைப்பு கவனம் பெலுத்து ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.  ப ஹர்ஜி காறல 7:00  ைி முைல் இரவு 7:00  ைி வறர, 
டாக்டர் நீலு  ாறல 7:00  ைி முைல் காறல 7:00  ைி வறர  ா ாவுடன் 
இருந்ைனர்; ராவனாவும் இரவில்  ா ாவுடன் இருந்ைார். பவளிவய வொஃ ாவில் 
ஓய்பவடுத்ை ஆைிறய   ா ா அவ்வப்வ ாது அறழத்ைார்.  ிை அறனவரும் 
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 ைியுடன் உள்ளூர் பநடுஞ்ொறல விடுைியில் ைங்கினர். ப ஹரா எலிஸப த் 
இருவறரயும் கிட்டி  கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார்,  ார்கபரட் வநாயாளிகளுக்கு 
ைினெரி  ஸாஜ் பெய்து வந்ைார். 

 ருத்துவ றன ெிைியைாக இருந்ைாலும், டாக்டர்  ர்ல்ஸன் ெிைப் ான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். அவர் ஓக்லவஹா ா நகரத்ைிலிருந்து ெில அயலூர் 
நிபுைர்கறள வரவறழத்து ப ஹராறவ  ரிவொைித்து, எக்ஸ்-வரக்கறளப் 
 ார்றவயிடச் பெய்ைார்.  ா ா அவ்வப்வ ாது டாக்டர் நீலுறவ டாக்டர் 
 ர்ல்ஸனிடம் அனுப் ி, ஏவைனும் ெிறு புகார்கறள முன்றவத்து, அவறர 
வரவறழப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார். அவருடன் இனிற யாகப் வ ெினார், 
புன்னறகத்ைார். கடுற யான காயங்கள் இருந்ைவ ாைிலும்  ா ா  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருப் றைக் கண்டு டாக்டர்  ர்ல்ஸன்  ா ாவால் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டார், வ லும் முழு  னதுடன்  ா ாறவ கவனித்துக் பகாண்டார்.  

 ா ாவின் காலில்  ிளாஸ்டர் வ ாடப் ட்டிருந்ைது, அவரது றக 
கவைிலும், முகத்ைில் ஏற் ட்ட காயங்களுக்கு ெிகிச்றெயும் அளிக்கப் ட்டது. 
 ா ா, காலிலிருந்ை கட்றடப்  ற்ைி  லமுறை புகார் கூைினார், ஆனால் 
 ருத்துவர் அறை அகற்ைத் ையாராக இருந்ைவ ாது,  ா ா அறைத் பைாடரு ாறு 
வலியுறுத்ைினார். 

 ா ா,  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு,  ிராக் 
 ருத்துவ றனயில்  ன்னிரண்டு நாட்கள் அனு ைிக்கப் ட்டிருந்ைார். டாக்டர் 
டான், ராவனா இருவரும் வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய உடனடியாக 
வி ானத்ைில் பென்ைனர். ஆைி, குஸ்ைாஜி,  ைி, ப ஹரு, டிலியா ஆகிவயார் 
1952, ஜூன் 4 புைன்கிழற  அன்று அைிகாறலயில் காரில் புைப் ட்டனர்; அவை 
நாளில்  ா ாவும்  ிை  ண்டலியும் பென்ைனர். 

 ிராக் நகரிலிருந்து 1500 ற ல்கள் பைாறலவில் அற ந்ை  ர்டில்  சீ் 
ற யத்ைிற்கு  ா ா ஆம்புலன்ஸில் பகாண்டு பெல்லப் ட்டார். 
தூக்குப் டுக்றகயில் இருந்ை ப ஹரா,  ா ாவுடன் ஆம்புலன்ஸில்  யைம் 
பெய்ைார். 

வகாபஹர், ப ஹர்ஜி இருவரும் அவர்களுடன் இருந்ைனர். கிட்டி, 
டாக்டர் நீலு  ற்றும்  ருத்துவ றனறயச் வெர்ந்ை பெவிலியர் ொர்லின் கிப ரி 
ஆகிவயாருடன் எலிஸப த் வவறு ஆம்புலன்ஸில் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 
ஸவராஷும்,  ார்கபரட்டும்  ற்றுப ாரு காரில் அவர்கறளப்  ின்பைாடர்ந்ைனர். 
 ா ாவின் கால்  ிளாஸ்டரிலும், அவரது றக ஒரு கவைிலும்,  ா ா, 
வொர்வறடயச் பெய்யும் இந்ை நீண்ட பநடிய தூரத்றை கிட்டத்ைட்ட இறடவிடாது 
கடந்ைார். 8ஆம் வைைி அவர்கள்  ர்டில்  சீ் வந்ைறடந்து, அங்கு  ா ா, 
ற யத்ைிலிருந்து எட்டு ற ல் பைற்வக அற ந்ை ‘யூபான் டூன்ஸ்’ என்ை 
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எலிஸப த்ைின் இல்லத்ைில் ைங்கினார். ஜூன் 6ஆம் வைைி  ாறலயில் ஆைியும் 
அவரது குழுவினரும் வந்து வெர்ந்ைனர். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, டாக்டர்  ர்ல்ஸன்,  ா ாவால்  ிகவும் 
ஈர்க்கப் ட்டார், வ லும் 1952, ஜூன் 3ஆம் நாள்  ா ாவுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில் 
அவரது ெில எண்ைங்கறளப்  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: 

...உங்களிட ிருந்தும் உங்கள் குழுவிட ிருந்தும் கிைிஸ்துவின் 
ப ரும் ாலான வ ாைறனகளின் நறடமுறை ொன்றுகறள நாங்கள் கண்வடாம். 
 ல அப ரிக்கர்கள் இந்ை விஷயங்கறள அைிவுறரகளாக வழங்குகின்ைனர், 
ஆனால் அவற்றை இவ்வளவு பநருக்க ாக நறடமுறையில்  யன் டுத்துவறை 
நாங்கள் ஒருவ ாதும் கவனித்ைைில்றல. உங்கள் குழுவினர் அறனவரும் உங்கள் 
 ீது காட்டும் ஆழ்ந்ை  க்ைி, நீங்கள் அறனத்ைிற்கும் ைகுைியானவர் என் றை 
எங்களுக்கு உைர்த்துகிைது. அத்ைறகய  க்ைிறயக் கட்டாயப் டுத்ை முடியாது, 
அன் ினால்  ட்டுவ  அறடய முடியும்;  ல அற்புை ான  னிைர்கள் அந்ைப் 
 ாெத்றை பவளிப் டுத்துவது கிட்டத்ைட்ட நம் முடியாைது. உங்கறளப் வ ால், 
எங்களின் முயற்ெிகறளப்  ாராட்டும் ந ர்களுடன் எங்களுக்குப்  ழகி 
 ழக்க ில்றல, அந்ைப்  ாராட்டு எங்கறள  ிகவும்  ைிவுடன் இருக்கத் 
தூண்டுகிைது, ஏபனன்ைால் நாங்கள் எங்கள் வரம்புகறளயும் ைவறுகறளயும் 
உைர்ந்ைைால் அைற்கு நாங்கள் ைகுைியற்ைவர்கள் என்று கருதுகிவைாம். எனவவ, 
முயற்ெிகள்,  ைி என்று வறகப் டுத்ைப் டுவைற்கு  ைிலாக, அறவ 
 கிழ்ச்ெியாகத் வைான்ைின. 

 ிராக் நகரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா, டாக்டர்  ர்ல்ஸனுக்கு 
ஒரு பவள்ளி ெிகபரட் ப ட்டிறய வழங்கினார் (அறை ஸவராஷ் ஓக்லவஹா ா 
நகரில் வாங்கினார்). ஸவராஷ், டாக்டர்  ர்ல்ஸனுக்கு ெிறுத்றையின் வைாறலயும் 
அனுப் ி றவத்ைார், ெில வருடங்களுக்குப்  ிைகு  ா ா, டாக்டருக்கு ‘கடவுள் 
வ சுகிைார்’ (GOD SPEAKS) புத்ைகத்ைின் றகபயாப்  ிடப் ட்ட நகறல அனுப் ினார். 
டாக்டர்  ர்ல்ஸனின்  றனவி ஜூலியா ஒவ்பவாரு வருடமும்  ைிக்கு 
கிைிஸ்து ஸ் வாழ்த்துக்கறள அனுப் ி கடிைங்களும் எழுைினார். 

 ா ா அவர்களின் இையங்கறள பவன்ைார். அவர் இரவு வநரங்களில் 
டாக்டர்  ர்ல்ஸனுக்குத் ‘பைால்றல’ ைருவது வழக்கம், உைாரை ாக, டாக்டர் 
நீலு மூல ாக, அவர்  ிகவும் வவைறனப் டுவைாகச் பெய்ைிகறள அனுப்புவதும், 
தூக்கத்ைிலிருந்து டாக்டர் எழும் ி வருவதும், வந்ை  ின்னர் இப்வ ாது வலி 
 ிகவும் குறைந்துவிட்டது என்று  ா ா கூறுவதும் இரவில்  ல முறை நடந்து 
வந்ைது, ஆனால்  ா ா, எந்ை அளவுக்குக் ‘குறும்புகள்’ பெய்ைாவரா, அந்ை அளவுக்கு 
அைிக ாக டாக்டர்  ர்ல்ஸன் அவரிடம் ஈர்க்கப் ட்டார். ெில ெ யங்களில், 
 ருத்துவர் பவளிவயைிய  ின்னர், அவர் நன்ைாக உைர்கிைார் என்று  ா ாவால் 
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உறுைியளிக்கப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து, இரண்வட நி ிடங்களில் டாக்டர் நீலு வலி 
ைிரும் ி வந்ைைாகக் கூைி அவறர அறழக்க அனுப் ி றவத்ைார். இவ்வாறு 
டாக்டர்  ீண்டும் வருவதும், அப்வ ாது, நிச்ெய ாக,  ா ா அவரிடம் அவர் 
நன்ைாக இருப் ைாகக் கூறுவதும் ைவைா ல் என்றும் நிகழ்ந்ைது! 

‘ ா ாவின் வழிகளும் முறைகளும் நம் புரிைலுக்கு அப் ாற் ட்டறவ’ 
என்று காலம் கருத்துறரத்ைது. ‘அவரது எல்றலயற்ை அைிவிலிருந்து அவர் 
அறனவருக்காகவும்  ைிபுரிந்ைார்  ற்றும் ஒவ்பவாருவரின் வைறவகளுக்கு 
ஏற்  வழிமுறைகறளப்  யன் டுத்ைினார். இறை- னிைனுக்கும் அவரது 
பநருங்கிய வட்டத்து ெீடர்களுக்கும் ெிகிச்றெ அளிக்கத் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட 
டாக்டர்  ர்ல்ஸன் எவ்வளவு ப ரிய அைிர்ஷ்டொலி.’ 

 ர்டில்  சீ்ெில் உடல்நலத்றை  ீட்படடுக்கும் வவறளயில்,  ா ா, யூ ான் 
டூன்ஸில் குளிரூட்டப் ட்ட அறையில் ைங்கியிருந்ைார். ப ண் ைிகள் அவருடன் 
அந்ை வடீ்டிலும், ஆண்  ண்டலி  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிலும் ைங்கினர். டாக்டர் நீலு 
 ா ாறவ இரவிலும்,  ிை  ண்டலி  கலிலும் கவனித்துக் பகாண்டனர். 
ப ஹர்ஜியின் உைவியுடன் ஆைி அவருக்கு வழக்க ான ஸ் ாஞ்ச் குளியல் 
வழங்கினார். ப ஹர்ஜி புத்ைிொலித்ைன ாக எறையாவது கூைி எப் டியாவது 
 ா ாறவ உைவு உண்ை றவத்ைார். கிட்டி  ா ாவுக்கு வவண்டிய உைறவத் 
ையார் பெய்ைார், எலிஸப த்ைின் ெற யல்கார ப ண் ைி ப ஸ்ஸி, 
ருவாவனாவின் உைவியுடன் ப ண்களுக்குத் வைறவயான உைறவத் ையார் 
பெய்ய, ஆண்கள் பவளிவய உைவு உண்டனர். 

ப ஹரா ாத்ைில், கிட்டி நாஜாவுக்கு ெற யலறையில் உைவுவது 
வழக்கம், அைனால் அவருக்கு ெில  ார்ெி உைவு வறககள் பைரியும். ஒருமுறை, 
ப ஸ்ஸிக்கு அைிவுறுத்தும் வ ாது,  ைிய உைவிற்காக வறுத்ை இைால்கறளத் 
(PRAWNS) ையார் பெய்யக் கூைினார். ஆனால் அவர்கள் உண்ை அ ர்ந்ைவ ாது, 
அவர்களால் உைறவ ப ன்று ொப் ிட முடியவில்றல. கிட்டி, ப ஸ்ஸியிடம் 
அவர் என்ன பெய்ைார் என்று வகட்க, ப ஸ்ஸி  ைிலளித்ைார், "ஆ ாம், நீங்கள் 
உலர்ந்ை பகாடிமுந்ைிரிகறளத் (PRUNES) ையார் பெய்ய பொன்னரீ்கள்,  ிஸ் வடவி!" 
 ா ா, அந்ை நறகச்சுறவறய  ிகவும் ரெித்ைார். 

 ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் ைங்கியிருந்ை டிலியா,  ார்கபரட் இருவரும் 
ப ரும் உைவியாக இருந்ைனர்.  ா ா வி த்ைின்  ின்விறளவுகளால் 
அவைிப் ட்டாலும், அவறரப்  ார்க்க வந்ை  ார்றவயாளர்கள் அவரது 
 கிழ்ச்ெியான, புன்னறகயுடன் கூடிய முகத்றைக் கண்டு ஆச்ெரியப் ட்டனர். 
துன் த்ைிலும்  ா ா அவர்களின் முறையடீுகளுக்கு பெவி டுத்து அவர்களின் 
இடர் ாடுகறளத் ைீர்த்து றவத்ைார். 
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1952, ஜூன் 13 பவள்ளிக்கிழற  அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள ைனது 
அன் ர்களுக்கு,  ா ா  ின்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

ெில ஆண்டுகளாக நான் கூைிவந்த எ து த ிப்பட்ட ரபரிடர், 
இறுதியாக அமெரிக்கா கண்டத்கத கடக்கும் ரபாது நடந்தது - முகத்தில் 
காயங்கள், உகடந்த கக, கால்கள், ெ ம் ெற்றும் உடல் ரீதியா  பல 
துன்பங்ககள ஏற்படுத்தியது. இது அமெரிக்காவில் நடக்க ரவண்டியது 
அவெியம். கடவுள் இகதத்தான் விரும்பி ார். 

ஜூகல 10 வகர, ‘ெிக்கலா  சுதந்திர வாழ்வில்’, பலவ ீம் 
வலிகெகயயும், பிகணப்புகள் சுதந்திரத்தின் ெீதும் ஆதிக்கம் மெலுத்தும் 
என்று கூைிய சுற்ைைிக்ககயின் முதல் பகுதிகய இது மெயல்படுத்துகிைது; 
ஆ ால் ஜூகல 10 முதல், எ து ‘முழு சுதந்திர வாழ்வில்’, வலிகெ 
பலவ ீத்கதயும், சுதந்திரம் பிகணப்புகள் ெீதும் ஆதிக்கம் மெலுத்தும்; 
அகதத் மதாடர்ந்து நவம்பர் 15 முதல், எ து ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர 
வாழ்வில்’, வலிகெ ெற்றும் பலவ ீம், சுதந்திரம் ெற்றும் பிகணப்புகள் 
இகவ இரண்டும் மதய்வகீ அன்பின் மநருப்பில் எரிக்கப்படும். 

ெிகிச்றெக்காக நியூயார்க் பெல்வது  ற்ைி  ா ா விவாைித்துக் 
பகாண்டிருந்ைார், ஆனால் அைற்குப்  ைிலாக, 13ஆம் வைைி டாக்டர் டான், 
‘ ால்டிவ ார்’ நகரில் உள்ள  ருத்துவ றனயில்  ா ாவுக்கு ெிகிச்றெ அளிப் து 
குைித்ை வி ரங்கறள அைிந்துவர அனுப் ப் ட்டார். 

 ா ாவின் கால்  ிளாஸ்டரில் இருந்ைைால், இந்ை வயாெறனயும் 
இறுைியில் றகவிடப் ட்டது. ஜூன் 16ஆம் வைைி, டாக்டர் டான், வடக்குக் 
கவராலினா, ‘டர்ஹாம்’ நகரில் அற ந்ை டியூக்  ருத்துவ றனக்குச் பென்று 
வொைறன பெய்யப்  ரிந்துறரத்ைார், அைற்கு  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். 

1952, ஜூன் 17 பெவ்வாய் அன்று,  ா ா ‘ெறுெரீகெக்கப்பட்ட 
ஸுஃபியிஸம்’ குைித்ை இந்ை சுற்ைைிக்றகறய எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார்: 

மெஹர் பாபா இஸ்லாம் ெற்றும் அதன் ஸுஃபி தத்துவம், 
கிைிஸ்தவம் ெற்றும் அதன் இகை தத்துவம், கிழக்கத்திய இந்து அைமநைியும் 
அதன் ரவதாந்தமும், பல்ரவறு தத்துவங்ககள உள்ளடக்கிய மபௌத்தம், 
நகடமுகை மஸாராஸ்ட்ரிய ிஸம், மஜயி ிஸம் ெற்றும் இதுரபான்ை பல 
‘இஸம்கள்’ அக த்துடனும் ெெொக இகணக்கப்பட்டுள்ளார், இகவ 
அக த்தும் ஒரர மதய்வகீ உண்கெகய எடுத்துகரக்கின்ை , ஒரர மதய்வகீ 
இலக்கக ரநாக்கி வழிநடத்திச் மெல்கின்ை . மெஹர் பாபா இவற்ைிலிருந்து 
த ித்து நின்று, அக த்து மதய்வகீ பாகதகளுக்கும் ரெலாக நிற்கிைார். 
இந்தப் பாகதககளப் பின்பற்றும் அக வகரயும், ரெற்கூைிய அக த்து 
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‘இஸம்’ககள ெறுெரீகெப்பதன் மூலம், அவர்களின் உண்கெயா  
உணர்வில் ‘இஸம்’களின் உண்கெயா  அர்த்தத்திற்கு விழித்மதழச் மெய்ய 
ரவண்டும், ரெலும் அதன் மபாறுப்கப ஏற்றுக்மகாள்ளும் விதத்தில், அவர் 
உலகளவிலா  ொெ த்தில் ஸுஃபியிஸத்கத ெறுெரீகெத்துள்ளார். 

1952, ஜூறல 5 வைைியில் வறரயப் ட்ட கடிைத்ைில் ஆைி ெீனியர், ஐவிக்கு 
ெில விஷயங்கறளத் பைளிவு டுத்ைினார்: 

(பாபா), நீங்கள் அகதப் பற்ைி ெிைிதும் கவகலப்படாெல் 
அக த்கதயும் அவரிடம் விட்டுவிட ரவண்டும் என்று விரும்புகிைார். 
இதற்கிகடயில் நீங்கள் இகத கவ த்தில் மகாள்ளரவண்டும் என்றும் அவர் 
விரும்புகிைார்: "ஸுஃபியிஸம் ெறுெரீகெக்கப்பட்ட அமெரிக்க கெயத்திற்கும், 
ெர்டில் பீச் மெஹர் கெயத்திற்கும் ரநரடித் மதாடர்பு எதுவும் இல்கல." 

‘ெர்டில் பீச் மெஹர் கெயம்’ என்பது ஸுஃபி, கெவ, மபௌத்த, 
கிைிஸ்தவ அல்லது மஸாராஸ்ட்ரிய பிரிவுகளின் கெயமும் அல்ல. இது 
உலகளாவிய தன்கெகய அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட ‘பாபா’ கெயம். இந்த 
‘பாபா’ கெயத்தில் பக்தி, ரெகவ, துைவு, ஞா ம் ஆகிய நான்கு மவவ்ரவறு 
கெயங்கள் இருக்கும். 

ஜூன் 13 அன்று உள்ளூர் பெய்ைித்ைாளில்  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு 
 ா ாவின் வருறக குைித்ை விவரம் பவளிவந்ைது, வ லும் அது இந்ைியாவில் 
அச்ெிடப் ட்டு விநிவயாகிக்கப் ட வவண்டும் என்று  ா ா விரும் ினார்.  ா ா 
கூைிய டி, ஜூன் 20ஆம் வைைி படல்லியில் வாழ்ந்ை வாஸ் வைவ் பகய்னுக்கு 
ப ஹர்ஜி கடிைம் எழுைியுள்ளார். 

‘ஹிந்துஸ்ைான் றடம்ஸ்’, ‘வநஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்’  ற்றும் வடப ாழி 
இந்ைி   த்ைிரிறககளில் இந்ைச் பெய்ைியும் (ஜூன் 13ஆம் வைைி) அவரது  ர்டில் 
 சீ்  யைம்  ற்ைிய பெய்ைியின்  ைிப்புறரயும் அச்ெிடப் ட்டு பவளியிடப் ட 
வவண்டும் என்று  ா ா விரும்புகிைார். சுருக்க ாகச் பொன்னால், இறவ, 
முடிந்ைவறர  ல பெய்ைித்ைாள்களில் பவளிவர வவண்டும் என்று  ா ா 
விரும்புகிைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும்  டிப் டியாகக் குை றடந்து வருகின்ைனர், 
அவர்கள் அறனவரும் நல ாக உள்ளனர். காலில் ஏற் ட்ட எலும்பு முைிவு 
காரை ாக,  ா ா இன்னும்  டுக்றகயில் இருக்கிைார். இன்று, நாங்கள்  ா ாறவ 
இங்கிருந்து 215 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘டர்ஹாம்’ நகரின் புகழ்ப ற்ை 
டியூக்  ல்கறலகழக  ருத்துவ றனக்கு  ரிவொைறனக்காக அறழத்துச் 
பெல்கிவைாம், வ லும் காலில் ப ாருத்ைப் ட்ட  ிளாஸ்டர் ைளர்வாக இருப் ைால் 
அறையும்  ாற்ை வவண்டும். ஜூன் 25 அன்று  ர்டில்  சீ்ெிற்குத் ைிரும்புவவாம் 
என்று நம்புகிவைாம். 



105 
 

அடுத்ை நாள், 1952, ஜூன் 20 பவள்ளிக்கிழற ,  ா ா ஆம்புலன்ஸில் 
டியூக்  ல்கறலக்கழக  ருத்துவ றனக்கு,  ரிவொைறனக்காக அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார்.   ா ாவுடன் ப ஹராவும்  ரிவொைிக்கப் ட வவண்டி 
இருந்ைைால், டாக்டர் வகாபஹர், டாக்டர் டான், ப ஹர்ஜி ஆகிவயாரும் 
ஆம்புலன்ஸில் உடன் பென்ைனர். ஸவராஷ், டாக்டர் நீலு, ப ஹரு,  ைி 
ஆகிவயார் வவபைாரு காரில்  ின்பைாடர்ந்ைனர்.  

டியூக்  ருத்துவ றனயில்,  ா ாவின் காலில்  ிளாஸ்டர் 
 ாற்ைப் ட்டது, ஆனால் புைிய  ிளாஸ்டர்  யங்கர ான அரிப்ற  
ஏற் டுத்ைியைால், டாக்டரிடம் அறை அகற்ைச் பொல்லி  ா ா, டானிடம் புகார் 
பெய்ைார். எனவவ வவபைாரு  ிளாஸ்டர் ப ாருத்ைப் ட்டது.  ருத்துவர், 
பலனாக்ஸ் டி. வ க்கர்,  ருத்துவ றனயில்  ா ாவுடன் இரறவக் கழிக்க 
யாறரயும் அனு ைிப் து  ருத்துவ றன பகாள்றகக்கு எைிரானது என்ைார். 
ஆனால் ஸவராஷின் வவண்டுவகாளுக்கு இைங்கி, அவர் விைிவிலக்கு அளித்ைார். 
 ிை அறனவரும் அருகிலற ந்ை டச்சு விடுைியில் ைங்கினர். 

ப ஹரா,  ா ா இருவறரயும் முழுற யாகப்  ரிவொைறன பெய்து, 
எக்ஸ்வர எடுக்கப் ட்ட  ின்னர், அவர்கள் ஜூன் 24ஆம் வைைி யூ ான் டூன்ஸுக்குத் 
ைிரும் ினர்.  று டியும், ஜூறல 8ஆம் நாள், கான்வவ  ருத்துவ றனயில் 
 ா ாவின் எக்ஸ்வர எடுக்கப் ட்டது, இது அவரது காலில் ஏற் ட்ட எலும்பு முைிவு 
குை ாகியறைக் காட்டியது. ஆயினும்கூட,  ா ா, ப ஹரா இருவருக்கும், 
நியூயார்க் நகரில் நிபுைர்களுடன் கலந்து ஆவலாெறன பெய்யு ாறு ஐவி 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். டாக்டர் டான் ஜூறல  ாை பைாடக்கத்ைில் லண்டன் நகரில் 
புகழ்ப ற்ை எலும் ியல் அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைறரக் கலந்ைாவலாெிக்கவும், 
அவருறடய உைவினர்கறள ெந்ைிக்கவும் பென்ைார். 

இைற்கிறடயில், 1952, ஜூறல 2 அன்று,  ா ா  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு 
இறுைி விஜயம் பெய்ைார்.  ா ா, ப ஹரா,  ைி மூவறரயும் ைிரு ைி 
ஹூஸ்டன் காரில் அறழத்துச் பென்ைார். டாக்டர் வகாபஹர், ப ஹரு, 
ஸவராஷ், ப ஹர்ஜி, ஆைி ெீனியர், குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் வவபைாரு காரில் 
 ின்பைாடர்ந்ைனர். அவர்கள் விருந்ைினர்  ாளிறகயில் அறனவறரயும் 
ெந்ைித்ைனர்;  ா ாவுக்கு அவரது அன் ர்களால் வழங்கப் ட்ட அறனத்து 
 ரிசுகளும் மூட்றடயாக கட்டி யூ ான் டூன்ஸுக்குக் பகாண்டு பெல்லப் ட்டன. 

இந்ைத் ைருைத்ைில்  ா ாவால் முன்ப ாழியப் ட்ட ஸுஃ ி ொெனத்றை 
ஆைி ெீனியர் வாெித்ைார். ொெனத்ைில் இறைப் ைற்காக ஐவிக்கு அனுப்  
வவண்டிய நகலில் ெில ைிருத்ைங்கறளயும் கருத்துக்கறளயும்  ா ா 
எடுத்துறரத்ைார்.  ா ாவால் அறழக்கப் ட்ட ொர் ியன் ஜூறல 8ஆம் நாள் 
 ர்டில்  சீ்ெிற்கு வந்து யூ ான் டூன்ஸில் ைங்கினார். 
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 ால்கம் ஸ்க்வலாஸும்  ர்டில்  சீ்ெிற்கு அறழக்கப் ட்டார். ஜூறல 11 
அன்று நடந்ை வநர்காைலில்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, அவர் வெகரித்ை 
கவிறைகளின் பைாகுப்ற   ா ாவிடம் காட்டியவ ாது,  ா ா, அவறரப்  ாராட்டி, 
கவிறைகறள ஹஃ ஸீின் கவிறைகளுடன் ஒப் ிட்டு, அவற்றை பவளியிடும் டி 
வகட்டுக் பகாண்டார், அறை அவர் ‘உண்ற ப்ப ாருறள அறடவைற்கான 
வழிகள்’ (WAYS TO ATTAIN THE SUPREME REALITY) என்ை ைறலப் ில் பவளியிட்டார். 

ப ஹர்  ா ாவின் ‘ெிக்கலான சுைந்ைிர வாழ்வு’ 1952, ஜூறல 10 
வியாழன் அன்று முடிவுக்கு வந்ைது;  ா ா ப ௌனம் பைாடங்கி 27 ஆண்டுகள் 
நிறைவறடந்ை நாள்; அன்று  ா ாவவ  ின்வரும் வரிகறள இயற்ைினார்: 

காயமும் உருகுகலந்த நிகலயும், ஆ ால்  
                          வழீ்ந்தும் மவற்ைிகய நிகலநாட்டி ார், 
பாபா ஜூகல 10 அன்று அக வகரயும் வாழ்த்துகிைார். 
சுதந்திரம் பிகணப்பின் ெீது ஆதிக்கம் மெலுத்துகிைது, 
பலவ ீம் வலிகெயால் முழுகெயாக மவல்லப்படுகிைது. 
காலம் குைிப் ிட்டது வ ால், "அப ரிக்காவில்  ா ாவின் வாழ்க்றகறய, 

 ிறைப்புகள் முைியடித்ைைால், ‘ெிக்கலான சுைந்ைிர வாழ்வு’ (COMPLICATED FREE 
LIFE) அப ரிக்காவில் முடிவுக்கு வந்ைது குைிப் ிடத்ைக்கது. இந்ைப்  ிறைப்புகள் 
அப ரிக்க வைெத்றைச் ொர்ந்ைறவ, அறவ அவைார புருஷறரத் ைாக்கி 
காயப் டுத்ைியது, வ லும் ‘ப ஹர்  ிரபு’ காயங்கறள அவர்ைம் வைாளில் 
ைாங்கிக்பகாண்டு,  ிறைப்புகறள வவவராடு  ிடுங்கி எைிந்ைார். இந்ைப் 
 ிறைப்புகள்ைான்  ா ாவின் சுைந்ைிர வாழ்றவ ‘ெிக்கலாக்கியது.’ அப ரிக்கா, 
கடவுளின் காலடியில் ைறல வைங்கும் வ ாது, உலகம் அைன்  லறன அைியும். 
அறை நிறைவு பெய்யும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா வவண்டுப ன்வை இத்ைறன 
கஷ்டங்கறளயும், இந்ைப்  ிறைப்புகளின் ைாக்குைறலயும் ைம்  ீது 
ைாங்கிக்பகாண்டார், ஏபனன்ைால் அவர் அப ரிக்காவிற்கான ெிைப்புப்  ைிறய 
நிறைவவற்ை வவண்டியது விைி. இந்ைப்  ைி அங்கு விரிவாக, பெவ்வவன 
பெய்யப் ட்டது; அைன் கைிர்கள் அடிவானத்ைில் உைிக்கும் சூரியனிலிருந்து வரும் 
 கிழ்ச்ெிப ாங்கும் கைிர்கறளப் வ ால் அப ரிக்க வைெத்ைின்  ீது  ிரகாெிக்கும்!" 

1952, ஜூகல 14 ைிங்கட்கிழற  அன்று,  ா ா, ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன், பைற்கு கவராலினாவின் ஃபுளாரன்ஸ் நகருக்கு  ர்டில் 
 சீ்ெிலிருந்து காரில் புைப் ட்டு, ரயிலில் நியூயார்க் பென்ைார். எலிஸப த், அவரது 
பெவிலியர் ஸாடி  ார்ட்டின், ருவாவனா, ொர் ியன் ஆகிவயாரும் உடன் 
பென்ைனர். டிலியா,  ார்கபரட் இருவரும் ஜூன் 26 அன்று நியூயார்க்கிற்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். அங்கிருந்து டிலியா லண்டனுக்குச் பென்று, ொர்லஸ் 
 ர்டம், வில், வ ரி வ க்பகட் ஆகிவயாரின் உைவிவயாடு உரிய ஏற் ாடுகறளச் 
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பெய்து,  ா ாறவயும்  ண்டலிறயயும் வரவவற்க ஆயத்ை ாயினர். 
ஓக்லவஹா ாவில் வி த்து நடந்ை ொறலவயாரம்  ா ாவின் ைறலக்கு இை ாக 
றவத்ை ைறலயறை அவரது இரத்ைத்ைால் நறனந்ைது. அப ரிக்க வைெமும் 
அைன்  க்களும் ப ஹர்  ா ாவின்  ீது றவத்ை அன்பு  ற்றும் ைியாகத்ைின் 
நிறனவாக டிலியா அறை  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு வழங்கினார். 
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ஸ்கார்ஸ்ரடல் & நியூயார்க் 
(Scarsdale & New York) 

1952, ஜூகல 15 காறல 8:50  ைிக்கு நியூயார்க் ரயில் நிறலயத்ைில் 
 ா ாறவ வரவவற்க ஐவி டியூஸ் காத்ைிருந்ைார். நியூயார்க், ஸ்கார்ஸ்வடல், 14 
வகாஹாவ்னி ொறலயில் அற ந்ை ரகட் ஃமபரிஸ் என் வரின் இல்லத்ைில், 
 ா ாவும்  ண்டலியும் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைது. ஜனீ் 
அட்ரியலுக்கு அைிமுக ான வகட் ஃப ரிறஸ, ஃ ிலிஸ் ெந்ைித்து அவரிடம், 
"ஸ்கார்ஸ்வடலில் அற ந்ை உங்கள் இல்லத்றை ப ஹர்  ா ாவும் 
குழுவும்  இரண்டு வாரங்களுக்குப்  யன் டுத்ை அனு ைிப் ரீ்களா?" என்று 
றைரிய ாகக் வகட்டவ ாது, அவர், "நிச்ெய ாக" என்று  ைிலளித்ைார். 

ைிரு ைி ஃப ரிஸ், ஃ ிலிஸ் இருவரும்  ா ாவின் வருறகக்காகக் 
காத்ைிருந்ைனர்.  வி த்துக்குப்  ிைகு ஃ ிலிஸ்,  ா ாறவப்  ார்ப் து இதுவவ 
முைல் முறை. வ ெ வார்த்றையின்ைி ஃ ிலிஸ்,  ா ாவின் றகறயப் 
 ற்ைிக்பகாண்ட வவறளயில், அவர், "ெ ம் தளராதீர்கள்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். ஆைியும் ப ஹர்ஜியும் அவரது இரு ெக்கர நாற்காலிறய 
அவிழ்த்ைவ ாது,  ீண்டும் ஃ ிலிஸ் பைாண்றடயில் ஒரு கட்டிறய உைர்ந்ைார். 
 ா ா அவருறடய துக்கத்றைத் ைைிக்கும் விைத்ைில்,   ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் 
அவர் கூைியது வ ால: "ெிலுகவயில் அகையப்பட்டாலும் கடவுள் எப்ரபாதும் 
எகதயும் எளிதாக எடுத்துக்மகாள்பவர்" என்ைார். 

 ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் வடீ்டுத் வைாட்டத்ைில் சுைந்ைிர ாக நட ாட 
முடிந்ைது, ஏபனனில் ைிரு ைி. ஃப ரிஸின் அண்றட வடீ்டார் மூவரும் 
எைிர் ாரா ல் விடுமுறையில் பென்ைைால், அவர்களுக்கு முழு உரிற  உறுைி 
பெய்யப் ட்டது. 

வி த்றைப்  ற்ைி  ா ா ஃ ிலிஸுக்கு விவரித்து எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார், "அமெரிக்கா நீண்ட காலொக எ து இரத்தத்தின் பின் ால் 
இருந்து வந்தது." ைாம் விரும் ிய டிவய அறனத்தும் நடந்ைன என் து வ ால 
 ா ா ப ரு ிைத்துடன் புன்னறகத்து இறைத் ைிரும் த் ைிரும் க் கூைினார். 

 ா ா வந்ைதும், ஃப்பரட் & எல்லா வின்டர்ஃப ல்ட் அவறரப்  ார்க்கக் 
காரில் பென்ைனர்.  ண்டலி (ஆைி ெீனியர், டாக்டர் நீலு  ற்றும் குஸ்ைாஜி) 
அருகிலற ந்ை ‘ஒயிட்  ிபளயின்ஸ்’ விடுைியில் ைங்கினர்; அவர்கள் 
ஸ்கார்ஸ்வடலுக்கு முன்னும்  ின்னும்  யைிக்க வின்டர்ஃப ல்ட் அவருறடய 
காறர  ண்டலியுடன் விட்டுச் பென்ைார். ப ஹர்ஜியும் ஸவராஷும் நியூயார்க் 
நகரில் ெில ைனியார் வைிகம்  ற்றும் குடும் ம் பைாடர் ான  ைிகளில் கலந்து 
பகாண்டனர். 
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நியூயார்க் நகரில் டாக்டறர ெந்ைிப் து குைித்ை விரிவான வழிமுறைகள் 
பைாடர் ாக ஜூன்  ாை இறுைியில்  ர்டில்  சீ்ெில் இருந்ை டாக்டர் வகாபஹர், 
நியூயார்க் நகரில் ஐவி இருவருக்கும் இறடவய கடிைப்  ரி ாற்ைம் பைாடங்கியது: 

(1952, ஜூன் 30)... நீங்கள்,  ா ா, ப ஹரா இருவருக்கும்  ல்வவறு 
 ருத்துவ நிபுைர்களுடன் ெந்ைிப்புகறளத் ைீர் ானிக்கும் வ ாது, பெலவுகள் 
குைித்ை வகள்விறயக் கருத்ைில் பகாள்ளா ல்,  ா ாவிற்கும், ப ஹராவுக்கும் 
 ிகவும் நிபுைத்துவம் வாய்ந்ை  ற்றும் ெிைந்ை அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைர்கறளத் 
வைர்ந்பைடுக்க வவண்டும் என் றை நீங்கள் அைிய விரும்புகின்ைார்.  ா ா, 
ப ஹரா இருவறரயும் ைனிப் ட்ட முறையில்  ார்க்கப் டுவறையும் நீங்கள் 
ஊர்ஜிைம் பெய்ய வவண்டும், அவர்கள் இைர வநாயாளிகளுடன் வரிறெயில் 
காத்ைிருந்து, நீண்ட வழக்க ான  ரிவொைறன,  ைிவு வ ான்ைவற்றைச் பெய்ய 
வவண்டிய வைறவறயத் ைவிர்க்க வவண்டும், இந்ைக் காத்ைிருப்பு வநரங்கள் 
அறனத்தும் அவறர வொர்வறடயச் பெய்வைால்  ா ா அறை விரும் வில்றல. 
எனவவ அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைர்கள்  ா ாறவயும் ப ஹராறவயும் 
அவர்களின்  ருத்துவ றனகளிவலா அல்லது ைனியார் அலுவலகங்களிவலா 
அவர்களுக்குப் ப ாருத்ை ான விைத்ைில்,  முறையான ெிகிச்றெ, ஆவலாெறனகள் 
வ ான்ைவற்றை வழங்கும் வறகயில் நீங்கள் ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டும் என்று 
 ா ா விரும்புகிைார். 

 ா ாவிற்கு வ லும் எக்ஸ்-வர எடுக்க வவண்டும்,  ீண்டும்  ிளாஸ்டரில் 
கட்டு வ ாட வவண்டும்.  ப ஹராவின் எக்ஸ்-வர புறகப் டங்கள் என்னிடம் 
உள்ளன, ஆனால் ஒரு ெிைந்ை கண் அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைர், அவரது கண்கறள 
 ரிவொைித்து ெிகிச்றெ அளிக்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். 
ப ஹராவால் இன்னும் அவரது வலது கண்றை முழுற யாக ைிைக்க 
முடியவில்றல, ஏபனனில் அைில் இன்னும் வகீ்கமும் வலியும் உள்ளது. 

(1952, ஜூகல 4)...  ா ாவின் மூக்கு வஙீ்கியிருப் ைாலும், வ ல்வாய் 
வலிப் ைாலும் ‘காது-மூக்கு-பைாண்றட’ நிபுைறர ஜூறல 21ஆம் வைைி  ார்க்க 
விரும்புகிைார். காது-மூக்கு-பைாண்றட நிபுைர் வடீ்டிற்கு வந்து  ரிவொைறன 
பெய்வைாக இருந்ைால், ஒவர வருறகயில்  ருத்துவர்  ா ாறவயும் 
ப ஹராறவயும்  ரிவொைிக்க வவண்டும் அல்லது அவர்கள்  ருத்துவரின் 
அலுவலகத்ைிற்குச் பெல்வார்கள் என்று  ா ா பைரிவித்ைார்.  ருத்துவறர 
அலுவலகத்ைில் ெந்ைிப் ைாக இருந்ைால்,  ா ாவுக்கு ஜூறல 21ஆம் வைைியும், 
ப ஹராவுக்கு ஜூறல 16 அல்லது 17ஆம் வைைியும் உரிய வநரத்றை முடிவு 
பெய்யலாம்.  எல்லா வி ரங்களும் பைளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகிவைன். 

எனவவ ஐவி  ின்வரும் ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார்: 
ப ஹராவிற்கு: ஜூறல 16, காறல 11:00  ைி: டாக்டர். ப க்வாய்க் 

(காது-மூக்கு-பைாண்றட நிபுைர்) 660, வ டிென் அபவன்யூவில் அற ந்ை அவரது 
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அலுவலகம்;   ிற் கல் 2:30  ைி: நரம் ியல் கல்வி வளாகத்ைில் டாக்டர். வஜ. 
லாரன்ஸ் பூல் (நரம் ியல் நிபுைருடன்). 

ஜூறல 17, காறல 11:00  ைி.  டாக்டர். வ னார்ட் வலீர் (கண் 
 ருத்துவர்) 30, வ ற்கு 59வது;  ைியம் 1:00  ைி. டாக்டர். எ ர்ென் வகானர் ( ல் 
 ருத்துவர்). 

 ா ாவிற்கு: ஜூறல 21,  ைியம் 12:00  ைி. டாக்டர். ப க்வாய்க்; 
 ிற் கல் 4:00  ைி. டாக்டர். ஃப்பரபடரிக் ஸ் ித் (எலும் ியல் நிபுைர்), 
ஹார்க்னஸ் ப விலியன் (168வது வைீி, பெயின்ட்  ிரஸ்ற டிரியன் 
 ருத்துவ றன). 

1952, ஜூறல 16 புைன்கிழற , ஐவி, ொர் ியன் இருவரும் 
ஸ்கார்ஸ்வடலுக்கு பென்று, ப ஹரா, வகாபஹர் இருவறரயும் ொர் ியன், 
 ருத்துவரிடம் அறழத்துச் பெல்லவும், ஐவி,  ா ாவுடன் ஒரு  ைி வநரம் 
உறரயாடலில் கலந்துபகாள்ளவும் ைிட்ட ிடப் ட்டது. டாக்டர் கனியின் 
 றைவுக்கு முன்பு,  ா ா வழங்கிய குைிப்புகளின் அடிப் றடயில், கனி 
 ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ை புத்ைகத்றைப்  ற்ைியும், அறை பவளியிட  ா ா 
விரும் ியைாகவும் ஐவியிடம் பைரிவித்ைார். டாக்டர் கனியின் ைட்டச்சு 
பெய்யப் ட்ட றகபயழுத்துப்  ிரைி இந்ைியாவிலிருந்து பகாண்டு வரப் ட்டது. 

 ா ா, ஐவியிடம், "நான் க ியிடம் மகாடுத்த அக த்து 
குைிப்புககளயும் அவர் என்  மெய்தார் என்று எ க்குப் புரியவில்கல. 
இப்ரபாது நான் இந்தக் ககமயழுத்துப் பிரதிகய என்னுடன் எடுத்துச் 
மெல்கிரைன், ரெலும், நான் இந்த முழுப் புத்தகத்கதயும் ெீண்டும் எழுதியாக 
ரவண்டும்" என்று கூைினார் (இது இறுைியில் ‘கடவுள் ரபசுகிைார்’ - ‘GOD SPEAKS’ 
என்ை ைறலப் ின் கீழ் பவளியிடப் ட்டது.) 

 ா ா, ைீவிர ாக ஐவிறய உற்றுவநாக்கி, "நீங்கள் ரொர்வாக 
இருக்கிைரீ்கள்; உங்களுக்கு ஓய்வு ரதகவ. நான் எல்கலயில்லா ரொர்வுடன் 
இருக்கிரைன் - நித்திய காலத்திலிருந்து நான் இந்த அளவுக்கு ரொர்வாக 
இருந்ததில்கல - ரெலும் உலக சூழ்நிகலகளால் ெலிப்பாக உள்ரளன். நான் 
எ து நித்திய ரபரின்ப நிகலக்குத் திரும்ப விரும்புகிரைன்.  ஆ ால் நான் 
எ து பணிகயச் மெய்தாக ரவண்டும், நீங்கள் உங்கள் பணிகயத் மதாடர 
ரவண்டும்; நான் ஐரராப்பாவுக்குச் மென்ை பிைகு, நீங்கள் எங்ரகனும் மென்று 
ஓய்மவடுக்க ரவண்டும், இத ால் நீங்கள் குளிர்காலத்தில் அக த்கதயும் 
எதிர்மகாள்ளத் ரதகவயா  பலத்துடன் இருக்க முடியும். 

"நவம்பர் 15 முதல், எ து ‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வு’ மதாடங்கும் 
ரவகளயில், உலகம் தகலகீழாக ொறும் ( ா ா ைறலகீழாக, றெறகயால் 
பைரிவித்ைார்) - எங்கும் குழப்பம் நிலவும்."   
 வ லும் கூைியைாவது: "ரபரிடர் எல்லா ரகாணங்களிலிருந்தும் 
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தாக்கும், அதில் ஒரு  ெிலரர தப்பிக்க வாய்ப்புள்ளது. உலகம் விகரவில் 
கடவுளுக்காகக் கதைி அழும்." 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் நியூயார்க் நகரத்ைில் 
ஐவியின் இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். 

இைற்கிறடயில்,  ா ா, நியூயார்க் நகரில் இருந்ைவ ாது  ைினாறு முைல் 
 ைிபனட்டு வயதுக்கு உட் ட்ட ஓர் இறளஞன் இரவு  ாதுகாவலராகப் 
 ைிபுரிவறை விரும் ினார் - அந்ை இறளஞன்,  ா ாவின் அன் ர் ஒருவரின் 
குடும் த்றைச் ொர்ந்ைவராக இருக்கக் கூடாது, ஆனால் அவறர, ெக்கர 
நாற்காலியில் அ ர்த்ைி சுற்ைி வரும் அளவுக்கு வலிற யானவராக இருக்க 
வவண்டும்; ைிைற யான, புத்ைிொலி இறளஞன். அறனவரும் அவரவருக்குத் 
பைரிந்ைவர்கறள அறழத்து வந்ைனர். ஃ ிலிஸ் இரண்டு ஹார்பலம் ெிறுவர்கறள 
அறழத்து வந்ைார், ஒருவர் ப ட்வடா என்று அறழக்கப் ட்ட கரீ ியன் 
ைீவிலிருந்து வந்ை புவவர்ட்வடா ரிக்கன், வவபைாருவர் ஐரிஷ் கத்வைாலிக்கர். 
 டீ்வடா, ஃ ிலிஸ் வடீ்டில் விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ஒரு நாள் 
 ா ாவின் ெித்ைிரத்றைப்  ார்த்து, "அதுைான் கடவுள், இல்றலயா?" என 
வினவினான். 

அவர்கள் இருவரும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க அறழத்துச் பெல்லப் ட்டவ ாது, 
 ா ா, கத்வைாலிக்க ெிறுவனின்  ார் ில் ெிலுறவறய விரலால் வறரந்ைார். "இது 
ஆெீர்வைிக்கப் ட்ட ெின்னம்" என்று ெிறுவன் முணுமுணுத்ைான்.  ா ா ஆ ாம் 
எனத் ைறலயறெத்ைார். இரு ெிறுவர்கறளயும்  ா ா  ிகவும் இளற யாகவும் 
 லவனீ ாகவும் கண்டைால் அவர்கறளத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 

ஜூறல 17 அன்று, ஃப்பரட் வின்டர்ஃப ல்ட் ஒரு ெிறுவறன இரவுக் 
கண்காைிப்புக்குத் ைகுைியானவராக நிரூ ிப் ார் என்ை நம் ிக்றகயில் அனுப் ி 
றவத்ைார், ஆனால்,  ா ா அவறர அவை நாளில் ைிருப் ி அனுப் ினார்.  ா ாவின் 
அருகாற யில் அ ர்ந்து கண்காைிப் து  ிக முக்கிய ான கடற யாக 
இருந்ைது, ஆனால்  ா ாவின் றெறககறளப் புரிந்துபகாள்ளவவா அல்லது 
அவரது எழுத்துப் லறகறய வாெிக்கவவா முடியா ல், ெிறுவர்களால் அறைச் 
பெயல் டுத்ை முடியவில்றல. ைவிர, இரவு முழுவதும் விழித்ைிருப் து  ா ாவின் 
ஒவ்பவாரு விருப் த்ைிற்கும் நடன ாடும்  ண்டலியால்  ட்டுவ  முடியும். 

இறுைியாக, ஃ ிலிஸ், வகால்வகட்  ல்கறலக்கழகத்ைில் இரண்டாம் 
ஆண்டு  யிலும் நியூயார்க்கின்  ிங்காம்டன்  குைிறயச் வெர்ந்ை  ைிபனட்டு 
வயைான கீத் ரெக் கஃரப என்ை ெிறுவறன அறழத்ைார். “றக, கால் முைிந்ை 
நிறலயில்  ிகவும் வநாய்வாய்ப் ட்ட ஒருவறரக் கவனித்துக் பகாள்ள 
உைவுங்கள்” என்று பகஞ்ெிக் கூத்ைாடி, 17ஆம் வைைி டார்வின் ஷாவுடன் அனுப் ி 
றவத்ைார். அந்ை இறளஞனுக்கு குறைந்ை கட்டைவ  வழங்க வவண்டும். கீத் 
அந்ைப்  ைிக்குப் ப ாருத்ை ானவராக  ாைினார்;  ா ாவின் 
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எழுத்துப் லறகறயக் கூட  டிக்க முடிந்ைது. ஒருமுறை, ஐவியின் இல்லத்ைில், 
கீத் ‘இறை-உைர்ைல்’ என்ைால் என்ன என் றை விளக்கு ாறு  ா ாவிடம் 
வகட்டார்.  ா ா அவருறடய பநற்ைிறயத் பைாட்டு, "இது, தகலவலி ரபான்ைது. 
உங்களுக்கு ஒரு தகலவலி வரும் வகர, அது என் மவன்று உங்களால் 
புரிந்து மகாள்ள முடியாது" என்று  ைிலளித்ைார். 

கீத் வந்ை முைல் நாள் காறல,  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் எ க்குக் 
கீழ்ப்படிவரீ்களா?" என்று வகட்டைற்கு, கீத் "ஆம்" என்ைார். 

"உங்ககள நான் ஏரதனும் தீய மெயலில் ஈடுபடச் மொன் ாலும்?" 
"ஆம்," அவர்  ைிலளித்ைார். கீத் இறைபயல்லாம் ைனது ைாயாருக்கு 

எழுைினார்; அவர் இங்கிலாந்து கிைிஸ்ைவ ைிருச்ெற யின் கடுற யான 
ஆங்கிலிகன். முழுக் குடும் மும் வருத்ை றடந்து, ைங்கள்  கன் யாருக்காகப் 
 ைிபுரிகிைான் என் றைக் கண்டைிய ஸ்கார்ஸ்வடலுக்குச் பென்ைனர். ஆனால் 
அவர்கள்  ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது அறனத்து ெந்வைகங்களும்  றைந்ைன. 

வவபைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா, "நீங்கள் என் வாக விரும்புகிைரீ்கள்?" 
எனக் வகட்டைற்கு… 

"எனக்கு உறுைியாக எதுவும் பைரியவில்றல," என்று கீத்  ைிலளித்ைார். 
"டாக்டராக விரும்புகிைரீ்களா?" என்று  ா ா வகட்டார்.  ின்னர் அவர் 

ஒரு  ருத்துவரானார்.  ா ா, கீத்றை ைன்னுடன் றவத்ைிருந்ைாலும், இரவுக் 
கண்காைிப்புப்  ைியில் அவர் அனு ைிக்கப் டவில்றல. 

ப ஹர்  ா ாவுடனான வநரடி ெந்ைிப்புகள் 1952, ஜூறல 18 
பவள்ளிக்கிழற  அன்று நியூயார்க் நகரத்ைில் ஐவியின் இல்லத்ைில் (33 வ ற்கு 
67வது பைரு) பைாடங்கியது.  டார்வினின் காரில் ஆைி ெீனியர், குஸ்ைாஜி, கீத் 
ஆகிவயாருடன் ொர் ியன் ைினமும்  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
 ார்கபரட்டும் உடனிருந்ைார்.  ா ாவின் காலில் இன்னும்  ிளாஸ்டர் 
இருந்ைைால், கீத் அவறர ெக்கர நாற்காலியில் அறழத்து வந்ைார்.  ா ா, முழு 
ஆவராக்கியத்ைில் இல்லாை வ ாதும்,  க்கறளப்  ார்க்க ஒப்புக்பகாண்டார்.  லர் 
அவறரச் ெந்ைிக்க வந்ைனர், ஐவி, ஜான்  ாஸ் இருவரும் அவர்கறள  ா ாவிடம் 
அைிமுகப் டுத்ைினர். 

முைல் நாள்,  ா ா காறல 6:00  ைிக்கு வந்ைார். அது வகாறடயின் 
நடுப் குைி  ற்றும் குளிரூட்டப் டாை அறையில் பவப் ம் ைிைைடித்ைது.  ல 
இரவுகள் ெரியான ஓய்வு இல்லா ல், கால்  ிகுந்ை அபெௌகரியம் ைந்ைைால், 
 ா ா  ிகவும் வொர்வாகக் காைப் ட்டார். ஆனால் முைல் ஓரிரு 
வநர்காைல்களுக்குப்  ின்னர் அவருறடய வைாற்ைத்ைில்  ிறகயான  ாற்ைம் 
பைன் ட்டது: "இரதா  பாருங்கள், உங்களின் அன்பு என்க  
உயிர்ப்பித்துள்ளது" எனக் கூைி ஒளிர்ந்ைார். 
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மகன் த் ரராஸ், அவரது  றனவி ரஜாஸஃபின்  ற்றும் அவர்களது 
மூன்று  கள்கள் நியூ பஜர்ெியிலிருந்து  யைம் பெய்து, காறல 7:00  ைிக்கு 
வந்து வெர்ந்ைனர். ஐவியின் இல்லத்ைில் ஒரு ப ரிய  டுக்றகயறையில் 
 ார்றவயாளர்களுடன் இருந்ை  ா ாறவ அவர்கள் முைலில் ெந்ைித்ைனர். 
 ா ாவின் கால்  ிளாஸ்டரில் இருந்ைறைப்  ார்த்ைதும் பகன்னத் கைைி அழுைார். 
குடும் த்ைினர்  ா ாவின் முன்னால்  ண்டியிட்டு நின்ைனர்;  ா ா அவர்கள் 
ைறலயில் றக றவத்து ஆெீர்வைித்ைார். இந்ை அப ரிக்க  யைத்ைின் வ ாது, 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைவர்களில் ெரியன் ஃப்ரளார்மஷய்ம் என்ை ப ண் ைி 
 ா ாவிடம் எப்ப ாழுதும், " ா ா, எனது ‘ஆற்ைறல’ நீங்கள்  யன் டுத்ை 
வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன்" என்ைைால் அவருக்கு ‘எ ர்ஜி’ என்ை 
பெல்லப்ப யறரச் சூட்டினார். 

 ா ா  ழங்கள் நிரப் ிய ஒரு கிண்ைத்றை அவர்  டுக்றகக்கு அருகில் 
றவக்கு ாறு கூைினார். அவர் வந்ைவர்களுக்கு ஒரு ைிராட்றெ அல்லது 
பெரிறயப்  ிரொை ாக வழங்கினார். ஜான்  ாஸ் அவர் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
வகள்விகள் வகட்க வவண்டாம் என்று அறனவருக்கும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது, 
ஆனால் ெில ெந்ைர்ப் ங்களில்  ா ா அறை அனு ைித்ைார். 

காறல 11:00  ைி வறர  ா ா,  க்கறள வரவவற்ைார்.  ின்னர் 
அறனவரும் பவளிவய பென்று  ைியம் 1:00  ைிக்கு ைிரும் ி வரு ாறு வகட்டுக் 
பகாள்ளப் ட்டனர். ஐவி இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

 ா ாறவ இரண்டு அல்லது மூன்று நி ிடங்கள் ெந்ைிப் ைற்காக  க்கள் 
- எல்லா இடங்களிலிருந்தும், எல்லா ைரப் ிலிருந்தும் - வருவறைப்  ார்ப் து ஓர் 
அற்புை ான காட்ெியாக இருந்ைது. ெிலர் கிட்டத்ைட்ட உயிரிழந்ைவர் வ ாலத் 
வைான்ைினர், ஆனால் அவர்கள் உரு ாைி, புத்துயிர் ப ற்ைவர் வ ால 
பவளிவயைினர். ெிலர் ெிரித்ைனர், ெிலர்  னம் உறடந்து கைைினர். அது மூன்று 
நாறளய அன் ின் விருந்ைாக இருந்ைது. 

முைல் நாள்  ிற் கல்,  ா ா, ஐவியிடம் எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார், "உங்களுக்குத் மதரியுொ, ஜான் ( ாஸ்) ெிைிது ரநரொக, ‘நாம் 
எப்ரபாது ரதநீர் அருந்தப் ரபாகிரைாம்?’" என்று நிறனத்துக்பகாண்வட 
இருக்கிைார். 

ஐவி,  ா ாவிடம் 7-அப்  ாட்டிறலக் பகாடுத்ைதும், அவர் ைனது ைறலக்கு 
வ ல் றகறய உயர்த்ைி, "நான் ஏற்க ரவ மஸவன்-அப்!" என்று கிண்டல் 
பெய்ைார். 

 ா ா  ாறல 6:00  ைிக்கு ஸ்கார்ஸ்வடலுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 ார்கபரட் 18ஆம் நாள் ஸ்கார்ஸ்வடலுக்கு வந்து, ஜூறல 19 அன்று 
ஐவி,  ா ாவுடன், ஸவராஷ், ப ஹர்ஜி இருவரும் காத்ைிருந்ை இடத்ைிற்குக் 
காரில் பென்ைார்.  கரராலின் ஃப்ரரயும் அப்வ ாது  ா ாறவப்  ார்த்ைார். 
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மடா ால்ட் யூஜின் ஸ்டீவன்ஸ், (33 வயது)  ஐவியின் முரீதுகளில் ஒருவரும், 
அந்ை நாட்களில் அவரது முக்கிய உைவியாளரு ாக இருந்ைவர், அன்று  ைியம் 
வந்ைார். ர ியா  ார்ட்டின் ஸான் ஃ ிரான்ெிஸ்வகாவில் ைனது குழுவினரிடம் 
 ா ாறவப்  ற்ைி கூைியவ ாது, டான் ஸ்டீவன்ஸின்  னைில் ெந்வைகங்கள் 
எழுந்ைன; அவர் இனயத் கானிடம் ைன்றன அர்ப் ைித்ைிருந்ைைால்  ா ாறவ 
ெந்வைகக் கண்களால்  ார்த்ைார். ஆனால், ர ியா  ார்ட்டினுடனான ெந்ைிப் ிற்குப் 
 ின்னர் அவர் ைனது முற்புறனவான எண்ைங்கறள ஒதுக்கி றவத்துவிட்டு 
ப ஹர்  ா ாவின் வழிகாட்டுைலின்கீழ் அவறரப்  ின் ற்ை முடிவு பெய்ைார். 

வ  17 ைரிெனத்ைிற்காக அவர்  ர்டில்  சீ் ற யத்ைிற்கு வர 
இயலவில்றல, ஆனால்  ிராக் நகரில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க முடியு ா என்று 
பைாறலத்ைந்ைி மூலம் வினவியவ ாது,  ா ா அறை அனு ைிக்கவில்றல. 

ஐவி, டாறன நூலகத்ைிற்குள் அறழத்து வந்ைவ ாது, காயத்ைால் 
ெிர  ாக உைர்ந்ைாலும்,  ா ா அவறரத் ைழுவ எழுந்து நின்ைார். ஐவி, " ா ா, 
இவைா என் ற யன்!" என்ைார். 

 ா ா புன்னறகத்து  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் அவகர உங்கள் கபயன் 
என்று மொல்கிைரீ்கள், ஆ ால் நான், ‘அவர் என் கபயன்’ என்று 
மொல்கிரைன்!" என வார்த்றைகளால் விறளயாடி, "டான் (DON), நாம் காலம் 
உதயொ திலிருந்து (DAWN) ஒன்ைாக இருக்கிரைாம்" என்று கூைினார். 

டான் நிறனத்ைார்: "கடவுவள, எவ்வளவு  கிழ்ச்ெி ப ாங்கப் வ சுகிைார்! 
இவைா, இந்ை  அவைார புருஷர் ெிவலறடகளுடன் உறரயாடுகிைார்." 

 ா ா,  ைியம் வைநீருக்காக இறடபவளி விடுத்து, எனிட் வகார்ஃப், 
 ார்கபரட், ஷா குடும் த்ைினர், ஜான்  ாஸ் ஆகிவயாறர அறழத்ைார். வைநீர் 
 ரி ாைப் ட்டவ ாது,  ா ா ஜ க்  ா ன்னனின் (ஒரு ெத்குரு  ற்றும் ஸ்ரீ ரா ின் 
 றனவி ெீைாவின் ைந்றை) கறைறய விவரித்ைார். டார்வின் குடும் த்ைினர் 
ஒவ்பவாரு நாளும் அங்கு வந்து அறனத்து ஏற் ாடுகளிலும் ஐவிக்கு உைவினர். 
ஒவ்பவாருவருக்கும் பைாறலவ ெியில்  ைிலளிப் து,  ா ாவுடன் ெந்ைிப் ைற்காக 
வரும்  ார்றவயாளர்கறள வழிநடத்துவது வ ான்ை குைிப் ிட்ட  ைிகள் 
வழங்கப் ட்டன. 

லீட்றரஸ் ஷா,  ா ாவின் காலடியில் அ ர்ந்து  ா ா, கறை 
பொல்வறைக் வகட்டுக் பகாண்டிருந்ை அவர்  னைில் இந்ை எண்ைம் 
வைான்ைியது: "நான்  ா ாறவ வநெிக்க வவண்டும்,  ாைாக நான் அவறர 
வைங்குகிவைன், வழி டுகிவைன்."  ா ா, ைிடீபரன இறடவய நிறுத்ைி, 
எழுத்துப் லறகயில் "நான் வழிபடத்தக்கவர், அபிொ ொ வர்" என்று 
உச்ெரித்ைார், இது லீட்றரறஸ ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கி  னறை வலொக்கியது. 
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ஜனக்  ன்னறரப்  ற்ைிய  ா ாவின் கறையின் முடிவில், டான் ைனது 
கட்றடவிரல்  ற்றும் ஆள்காட்டி விரலால் (‘ ரிபூரைம்’ என் றைக் குைிக்கும்) 
வட்டத்றை உருவாக்கி  றெறகயால் பைரிவித்ைார் (‘கிட்டத்ைட்ட 
ைன்னிச்றெயாக,’ என்று  ின்னர் அவர் கூைினார்). உடனடியாக  ா ா, இருந்ை 
இடத்ைிலிருந்து அப் டிவய ைிரும் ி, அவறரப்  ார்த்து, அவை றெறகறயச் 
பெய்ைார். ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, டான்  ீண்டும் றகறய உயர்த்ைி, 
இந்ைமுறை  ா ா  ைிலளிப் ாரா என் றை உறுைி பெய்ய வவண்டுப ன்வை 
அறைவய றெறகயால் பைரிவித்ைார். அவர் விரல்கறள மூடுவைற்கு முன்னால், 
 ா ா  று டியும் அவை அறடயாளத்றைக் காண் ித்ைார். அறைத் பைாடர்ந்து, 
ஸவராஷ் ெக்கர நாற்காலியில்  ா ாறவ அறழத்துச் பெல்லும்வ ாது, டான், 
ஸவராஷின்  ின்னால்  றைந்து, மூன்ைாவது முறையாகக் றகறய உயர்த்ைி 
அவை றெறகறயச் பெய்ைார்.  ா ா ெக்கர நாற்காலியின் றகப் ிடியில் ொய்ந்து, 
 ிகுந்ை வலிறய உைர்ந்ைவ ாைிலும், டாறன வநரடியாகப்  ார்த்து, றெறகறய 
ஒப்புக்பகாண்டைாகத் பைரிவித்ைார். டான் அவருறடய வார்த்றைகளில் 
விவரித்ை டி: 

கடவுள் என் முன்னிறலயில் ஒருவ ாதும் வ ெவில்றல, ஆனால் அவர் 
 னிை வடிவில் பெயல் டுவறை நான்  ார்த்ைிருக்கிவைன் என்று உறுைியாக 
நம்புகிவைன். நியூயார்க் நகரில் ஒரு ெனிக்கிழற   ைியம், நான் முைன்முைலில் 
ப ஹர்  ா ாவின் பெயல் ாடுகறளப்  ார்த்ைவ ாது, அவரின் குைாைிெய ான 
பெயல்  ற்றும் எைிர்விறனயின் நம் முடியாை உைர்ைிைறன நான் விளக்குவது 
இதுைான்: ஒருவருறடய இையத்றை பநகிழச் பெய்யும்  ிரியத்துடன் கூடிய 
வநெம், ஒருவவறள வவறு எந்ை உயிரினமும் பெய்ய முடியாை ஒரு விஷயம். 

அன்றைய நிகழ்வுகள் ஆைி ெீனியர்  ீதும் அைீை ைாக்கத்றை 
ஏற் டுத்ைியிருந்ைது. அவர் ைனது நாட்குைிப் ில் குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "இன்று 
வநர்காைல்களின்  ிகவும் சுவாரஸ்ய ான நாட்களில் ஒன்ைாகும், ஆண்களும் 
ப ண்களும் அன் ினால் கண்ைரீ் ெிந்துகிைார்கள்...  ா ா ஒளிரும் வைாற்ைத்ைில், 
 கிழ்ச்ெியாகவும்,  ிகவும் அழகாகவும் இருந்ைார்." 

1952, ஜூறல 20 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, டான், ஐவி, ொர் ியன் 
ஆகிவயாறர  ா ா, ஸ்கார்ஸ்வடலில் காறல 9:00 முைல் 11:00 வறர ெந்ைித்ைார். 
 ா ா அவர்களுக்கு ஸுஃ ியிஸம்  ற்றும் அைன் ொெனத்ைின்  றுெீரற ப்ற ப் 
 ற்ைி விளக்கி, வ லும் கூைினார்: "நவம்பர் 15 ெற்றும் அதற்குப் பின் ர் எ து 
‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வாக’ இருக்கும். முன்ம ப்ரபாதும் இல்லாத ஒரு 
மபரிய குழப்பம் நிலவும். நான் என் உடகலத் துைக்காவிட்டால், 1953, ஜூகல 
9அம் நாள் ெீண்டும் அமெரிக்காவிற்கு வருரவன். உடகலத் துைந்து 
விட்டால், நான் 700 வருடங்களில் திரும்பி வருரவன். 
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"டிெம்பர் ொதத்திற்குள் எ து புத்தகம் ‘கடவுள் ரபசுகிைார்’ (GOD 
SPEAKS) மவளியிடுவதற்கு சுொர் 500 தட்டச்சுப் பக்கங்ககளயும் 1,000 
டாலகரயும் மபறுவரீ்கள். அகத எப்படி மவளியிடுவது என்பகத ஐவி, டான் 
இருவரின் விருப்பத்திற்கு விட்டுவிடுகிரைன். 

"நவம்பர் 15ஆம் ரததிக்கு முன்பு, நான் எ து ககமயாப்பத்துடன் 
ெறுெரீகெக்கப்பட்ட ஸுஃபியிஸத்தின் முழு ொெ த்கதயும் அனுப்பி 
கவப்ரபன். இது, பிை அக த்து பிரிவி ருக்கும் மபாருந்தும் விதத்தில் 
உலகம் முழுவதும் ெெொக இருக்கும்." 

டான் ைனிப் ட்ட முறையில் வகட்ட வகள்விக்கு,  ா ா  ைிலளித்ைார். 
ஒரு கட்டத்ைில்  ா ா எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார், 
"உணர்வுகளால் முழுகெயாக ஆதரிக்கப்படும் ஒருவருகடய ‘பகுத்துணரும் 
திைகெயும், அைிவாற்ைலும்’ மதாடர்பா  அைிவு, ‘மூகளத் திைன்’ ொர்ந்த 
நம்பிக்கக ஆகும்." டானும், ஐவியும் ஸ்கார்ஸ்வடல் நகரத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ை 
வ ாது, டான் கலிஃவ ார்னியா புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

டான் ஸ்டீவன்ஸ்  ா ாவுடன் வநருக்கு வநர் ெந்ைித்ைது, ப ஹர் 
 ா ாறவ ைனது ஆன் ீக குருநாைராக ஏற்றுக்பகாண்ட ர ியா  ார்ட்டினின் 
உைாரைத்றை ஏற்றுக்பகாள்வைன் ஞானத்றை உறுைிப் டுத்ைியது, 
கலிஃவ ார்னியாவிற்கு வடீு ைிரும் ியதும் அவர் எழுைிய  ின்வரும் கடிைத்ைில் 
இவ்வாறு விவரித்ைிருந்ைார்: 

அன்புள்ள  ா ா,  னிை  னம், நிகழ்காலத்ைில் உள்வாங்கிக்பகாள்ளும் 
ைிைனுக்கு அப் ாற் ட்ட விஷயங்கறள எப்வ ாதும் எைிர்பகாள்ளும் வ ாது, அது 
வைறவயற்ை, அற்  ான விவரங்களில் ெிந்ைறனறயச் பெலுத்ைி 
உள்வாங்குவைன் மூலம் ைப் ித்துக் பகாள்கிைது. 

‘எனது டான், எனது ற யன்’ என்ை உங்களின் முைல் அல்லது முைல் 
வார்த்றைகளில் ஒன்ைாக எனக்கு நிறனவிருக்கிைது. அைற்குப்  ிைகு, கடவுள் 
உங்கள் ைந்றை, எனவவ அவர் எனது ைாத்ைாவாக இருக்க வவண்டும் என்று என் 
 னம் முட்டாள்ைன ான, அவை வநரத்ைில்,  கிழ்ச்ெியான ைர்க்கத்ைில் பெல்கிைது. 
அறை நிறனத்துப்  ார்க்க எனக்கு  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைது, 
ஏபனன்ைால் அவர் ைிரு ைத்ைால் மூன்று முறை நிராகரிக்கப் ட்ட ஒரு தூரத்து 
உைவில்  ா ாவாகக் கூட இருப் ார் என்று நான் எைிர் ார்க்கவில்றல! 

 ா ா, நீங்கள் ஒரு கறைறயச் பொல்வறை நான் வியப்புடன்  ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, உங்கள் நடவடிக்றககறளயும், எளிைில் புரிந்துபகாள்ள 
முடியாை ைத்துவங்கறளயும் நீங்கள் றகயாளுவறை ப ல்லிய 
எைிர் ார்ப்புடனும்,  கிழ்ச்ெியுடனும் வகட்வடன். இையத்ைில் ஆழ ாகப் 
புறைந்ைிருந்ை விஷயங்கள் அறனத்தும் என்  னறையும் கவனத்றையும் 
ஆக்கிர ித்ைவ ாது, எனது ஆத் ாவின் வவகங்களிலும் அற ைியிலும் நீங்கள் 
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நழுவி, அழுதுபகாண்டிருக்கும் குழந்றையின் றகறயப்  ிடித்து, இறடஞ்ெலாக 
இருந்ை ெிறுவனுடன்  ந்து விறளயாடினரீ்கள்; அவவனா, ைன்  ீது ைாவன 
விழுந்து ஒவ்பவான்றையும் கைக்கிட்டு  ார்க்கும் வவறளயில், 
கைிைவியலாளர் பைாடர்ந்து வவறு விைத்ைில் கூட்டிக் கழித்துக் 
பகாண்டிருந்ைார்…..  

நன்ைி,  ா ா. ஒருவர் உங்களுக்கு உண்ற யிவல நன்ைி பொல்ல 
முடியு ா? 

உங்கள் அன்பு  கன், டான்.  

இைர ஸுஃ ிக்கள் ஜூறல 20ஆம் நாள் ஐவியின் இல்லத்ைில்  ிற் கல் 
2:00  ைிக்குக் கூடியிருந்ைனர். ொர் ியன் ஸ்கார்ஸ்வடலில் ைங்கியிருந்து,  ைிய 
உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ாறவ  ண்டலியுடன் நகரத்ைிற்குத் ைிரும்  அறழத்துச் 
பென்ைார். 

ஜூறல 7 அன்று,  ா ாவால் எடுத்துறரக்கப் ட்ட ஒரு ெிைப்புச் பெய்ைி, 
அைிவிப்புப்  லறகயில் பவளியிடப் ட்டது. அறனவறரயும் அறைப்  டிக்கச் 
பெய்யும் ப ாறுப்பு ஜனீ் ஷாவுக்கு வழங்கப் ட்டது. அைில் கூைியிருந்ைைாவது: 

மபரியவர், ெிைியவர் அக வரும் ெெொக என்க  அணுகலாம். 
எழுந்தருளும் பு ிதர்களுக்கும், வழீ்ந்து ரபாகும் பாவிகளுக்கும், 

மதய்வகீ அகழப்கப வழங்கும் பல்ரவறு  
பாகதகள் வழியாக என்க  அணுகலாம்! 

நான் வணங்கும் துைவி, நான் ஆதரிக்கும் பாவி இருவரும்   
                    ஒரர விதத்தில் ெெொக என்க  அணுகலாம், 
ெற்றும் ெெொக, ஸுஃபிஸம், ரவதாந்தம், கிைிஸ்தவம், 

அல்லது மஸாராஸ்ட்ரிய ிஸம், மபௌத்தம் ரபான்ை  
பிை ‘இஸம்கள்’ எந்த வககயாயினும்,  

ரநரடியாக ‘இஸம்களின்’ ஊடகம்  
மூலொக என்க  அணுகலாம்! 

 ா ா பைாடர்ந்து ைனது பெய்ைிறய விளக்கினார்: 
என்க  ரநரடியாகரவா ெகைமுகொகரவா அணுகலாம் என்பகத 

இந்த அைிவிப்பு அக வருக்கும் மதளிவாக உணர்த்தியிருக்க ரவண்டும். 
அதாவது மவவ்ரவறு இஸம்கள், பிரிவுகள் ெற்றும் பல்ரவறு அகெப்புகளின் 
மூலம்; அல்லது த ிப்பட்ட முகையில் ரநரடி மதாடர்பின் மூலம்; அல்லது 
கிழக்கத்திய வழக்கப்படி ெகவாெம், அதாவது, குருநாதரின் அருகாகெயில் 
இருந்து ரெகவ புரிவதன் மூலம். ஆ ால் இன்று நாம் ஸுஃபியிஸத்தில் 
அக்ககை மகாண்டுள்ரளாம், எ ரவ நான் ரநரடி அணுகுமுகைகயப் பற்ைிய 
விவரங்களுக்குச் மெல்லாெல் அன்பு அல்லது ரெகவ மூலம் என்னுடன் 
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த ிப்பட்ட மதாடர்பில் இருக்கும் ஒவ்மவாருவரும், அவர்களின் ரநரடி 
அணுகுமுகையால் இகை உணர்கவ அகடய முடியும் என்று மொல்லலாம். 

நீங்கள் பாபாகவப் பரிபூரணொ வர், இகை நிகலகய அகடந்தவர் 
எ  எடுத்துக் மகாண்டால், பாபா ஒரு மபருங்கடல் என்றும் இந்த மவவ்ரவறு 
பாகதகள் - ஸுஃபியிஸம், ரவதாந்தம், மஸாராஸ்ட்ரிய ிஸம், மபௌத்தம், 
கஜ ம், கிைிஸ்தவம் - கடகல ரநாக்கிப் பயணிக்கும் நதிகள் என்றும் 
கூைலாம். ஆ ால் இப்ரபாது இந்த நதிகள் ஏைக்குகைய வைண்டு ரபாகும் 
காலம் வந்துவிட்டது. இந்த மவவ்ரவறு வழிககளப் பின்பற்றுபவர்கள் அகத, 
அதன் உருவளவில், ெடங்கு ெம்பிரதாயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 
அளிப்பதால், உண்கெயா  ரநாக்கம் அதன் தாக்கத்கத இழந்துவிடுகிைது. 

ஒற்றுகெ, உறுதிப்பாடு இவற்கை அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட 
ரவதாந்தம், ‘அஹம் பிரம்ொஸ்ெி’ அதாவது ‘நான் கடவுள்’ என்ை நிகலயில் 
அதன் இலக்ககக் கண்டுமகாள்கிைது. நல்வாழ்கவ அடிப்பகடயாகக் 
மகாண்ட மபௌத்தம், நிர்வாணத்தில் த து இலக்ககக் காண்கிைது. தூய 
எண்ணங்கள், தூய வார்த்கதகள் ெற்றும் தூய மெயல்ககள 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட மஸாராஸ்ட்ரிய ிஸம், அஹுரெஸ்தாவில் 
அதன் இலக்ககக் மகாண்டுள்ளது. குைிப்பாக, இகை ரகாட்பாடுககள 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட கிைித்தவம், பரெபிதாவுடன் ஐக்கியொவகத 
ரநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. ரெலும் அன்கப அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட 
ஸுஃபியிஸம், ‘ஃப ா’ நிகலயில் (நிர்மூல ாகி) ‘பக்கா’ நிகலயில் 
(இறையுைர்றவ அறடவவைாடு) முடிவகடகிைது. 

ரெலும் மவவ்ரவறு ரயாகாக்கள் - பக்தி ரயாகா, தியா  ரயாகா, 
கர்ெ ரயாகா ெற்றும் ராஜ ரயாகா - அவற்ைின் முடிவு ‘நிர்விகல்ப ெொதி’யில் 
அடங்கியுள்ளது. 

இந்த அக த்து முடிவுகளும் இகைவனுடன் ஐக்கியொவகதயும், 
இகைவ ின் வாழ்க்கககய வாழ்வகதயும் குைிக்கிைது - சுருக்கொகச் 
மொன் ால், இகையுணர்கவ அகடவது! 

ஆ ால், நான் கூறுவது ரபால், இந்த நதிகள் வைண்டுவிட்டதால், 
மபருங்கடரல மவளிரயைி, இந்த நதிகளில் மவள்ளப்மபருக்கக ஏற்படச் 
மெய்யும் ரநரம் இது. ஆகரவ, ஒரர ஏக இகைவ ில் நிகைவகடயும் இந்த 
மவவ்ரவறு அகெப்புககள நான் ெறுெரீகெக்க ரவண்டிய ரநரம் இது. 

இந்த ெறுெரீகெக்கப்பட்ட ஸுஃபியிஸத்கதப் பற்ைிய த ித்துவொ  
ொெ ம் ஒன்கை உருவாக்கி, அகத நவம்பர் ொதம் இந்தியாவிலிருந்து ஐவி 
டியூஸுக்கு எ து ககமயாப்பத்துடன் அனுப்பி, அமெரிக்க ஸுஃபியிஸத்தின் 
பணிகய அவரிடம் ஒப்பகடக்க விரும்புகிரைன். இந்த ொெ ம் முற்ைிலும் 
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புதிய அம்ெத்கதக் மகாண்டிருக்கும் ஆ ால் அதன் முதன்கெயா  
தன்கெகய இழக்காது. 

அதுரபாலரவ, மவவ்ரவறு இஸம்ககள ெறுெரீகெத்து, மபாறுப்புள்ள 
ரெவகர்கள் ெற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடம் அந்தப் பணிகய ஒப்பகடக்க 
விரும்புகிரைன். இப்ரபாது நான் ொெ ம், அதன் அடிப்பகட விதிமுகைகள் 
ெற்றும் அைிவுறுத்தல்ககள அனுப்பும்ரபாது, அது முழு ஸுஃபி உலகிற்கும் 
மபாருந்தும் - ரெலும், இகைவன் அருளால், அதன் விகளவும் ஆதிக்கமும் 
பலகாலம் நீடித்திருக்கும். 

இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துமகாள்ள முடியாதவர்கள் உட்பட 
அக வருக்கும் எ து அன்கப வழங்குகிரைன். 

 ா ாவின் நியூயார்க் விஜயத்ைின் வ ாது, வஜாஸப் ஹார்ப்  ற்றும் 
அன்னவராஸா கர்ராஷ், 47, (அவரது குடும் த்ைினருடன்  ா ாறவ  ர்டில்  சீ்ெில் 
ெந்ைித்ைவர்) உட் ட ஸுஃ ிகள்  லர் அவரது பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைனர். 

ஜனீ் அட்ரியல் (அவர் உடல்நிறல ெரியில்லாைைால்,  ர்டில்  சீ்ெிற்கு 
வரமுடியவில்றல),  ார் ரா  வஹான், ப ரில் வில்லியம்ஸ், ஹவரால்ட் & 
விர்ஜனீியா ரூட், லாரா படலாவிக்வன  ற்றும் ஈவ்லின்  ிளாக்ஷா 
வ ான்ைவர்களுடனும்  ா ா பைாடர்ற  வ ற்பகாண்டார். 1940 ஆண்டுகளின் 
 ிற் குைியில், நியூயார்க் நகரத்ைில் வநாரினா மூலம்  ா ாறவப்  ற்ைி 
முைன்முைலில் வகள்விப் ட்ட டாக்டர் ஆட்ரி கார்பகவர, ைனது வருங்கால 
 றனவி  ற்றும் இளவரெர் ரா ர்ட் வான்  ிராங்வகாவனுடன் வந்ைார். 

 ெில்ட்மரட் ககல் என்ை  90 வயது ப ண் ைி நியூயார்க்கில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைார். இவரது பநருங்கிய வைாழி நதீன் டால்ஸ்டாய் மூலம்  ா ாறவப் 
 ற்ைி முைன்முைலில் வகள்விப் ட்ட இவருறடய புறகப் டத்றை இந்ைியாவில் 
ஒரு நாள்  ா ாவிடம் நைீன் காண் ித்ைார்.  ா ா அந்ைப் புறகப் டத்றை றகயில் 
எடுத்து, எழுத்துப் லறகயில் ‘ஒரு ரென்கெயா  ஆத்ொ’ என்று உச்ெரித்து, 
 ின்னர் அறைத் ைனது  ாக்பகட்டில் றவத்ைார்.  ில்ட்பரட், அல்லது ‘ ைர்’ றகல் 
என்று அறழக்கப் டும் அவர்,  ா ா வ ற்கு கடற்கறரக்கு வருவார் எனக் 
காத்ைிருந்ைார். ஆனால் ஐவி கார் வி த்றைக் குைித்து அவரிடம் பைரிவித்ை  ின்பு, 
 ா ாறவ ெந்ைிக்கும் இரண்டாவது வாய்ப்ற ப் ப ை அவர் நீண்ட காலம் உயிர் 
வாழ  ாட்டார் என்ை அச்ெத்ைில்,  ில்ட்பரட் ஒரு நண் ருடன் நியூயார்க்கிற்கு 
வி ானத்ைில் வந்ைார். 

அவருறடய வயறைக் குைிப் ிட்டு,  ா ா,  ில்ட்பரட்டிடம் 
ப ன்ற யாகக் கூைினார், "நானும் வயதா வன், பூெிகய விட வயதா வன், 
நான் வயதா வர்களில் மூத்தவன், நான் ஆதிகால புருஷன்!"  ில்ட்பரட் 
ைனது ‘ைிவயாஸ ி லாட்ஜின்’ ைறலவராக கிட்டத்ைட்ட 40 ஆண்டுகள் இருந்ைார், 
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ஆனால் அவர் ப ஹர்  ா ாறவ அவைார புருஷராக முழுற யாக 
ஏற்றுக்பகாண்டார். 

‘ ார்னம் & ப ய்லி ெர்க்கஸ்’ நிறுவனத்துடன்  யைம் பெய்ை ஒரு 
ப ண் ைிறய ‘ஷார்ப்ஷூட்டர்’ ஃ ிரான்ெிஸ் (துப் ாக்கி சுடுவைில் வரீாங்கறை) 
என்று ஃ ிலிஸ் அைிமுகப் டுத்ைினார். 

"நானும் அப்படித்தான்!"  ா ா வகலி பெய்ைார். "நான் அன்பின் 
அம்புககள இதயத்தில் ஏவுகிரைன்." 

எல்லா ொஸ்ஸி உட் ட  ார்கபரட் க்ராஸ்வகயின் நடனக் கறலஞர்கள் 
ெிலர் நியூயார்க்கில்  ா ாறவப்  ார்க்க அனு ைிக்கப் ட்டனர். இந்ை அன் ர்களில் 
 லர், ஜான்  ாஸ், ஃ ிலிஸ், அடீல் ஆகிவயாருடன் ைிங்கள் இரவுகளில் 
வின்டர்ஃப ல்ட்டின் இல்லத்ைில் ெந்ைிப் து வழக்கம். ஜூறல 20ஆம் நாள், 
 ாறல 4:00  ைிக்கு,  ா ா இந்ைக் குழுவின் உறுப் ினர்களில் ஒருவரான 
ரெகன் பிலி ஈற்ைன், (39 வயது)  ற்றும் அவரது துறைவர்  ிலிப் டுபுயிஸ் 
ஆகிவயாறர ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைித்ைார்.  ா ாவின் அறைக்குள் 
நுறழந்ைவ ாது என்ன நடந்ைது என் றைப்  ற்ைிய பிலியின் விளக்கம் 
 ின்வரு ாறு: 

நான்கு  ைியளவில்  ா ாறவப்  ார்ப் ைற்காகக் காத்ைிருந்ைவர்கள் 
அல்லது அவறரச் ெந்ைித்ைவர்கள் அ ர்ந்ைிருந்ை முன் அறைக்குள் நாங்கள் 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்வடாம்; காத்ைிருக்கா ல், உடனடியாக உள்வள 
நுறழந்வைாம். நான் முைலில் பென்வைன், எனக்குப்  ின்னால் என் துறைவர். 
நான் வாெலில் நுறழந்து  ார்த்ைவ ாது, அங்வக  ா ா இருந்ைார். அவர் ஒரு 
நீண்ட பவள்றள நிை ெத்ரா உறடயைிந்து,  ாைி வொஃ ாவில் ொய்ந்ை வண்ைம், 
காலில்  ிளாஸ்டருடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார், அவறரச் சுற்ைி  லர் இருந்ைனர். 
 ா ாறவப்  ார்த்ை அடுந்ை கைவ   ின் கம் ிறய  ிைித்ைது வ ான்ை அைிர்ச்ெி 
ஏற் ட்டது. அது என் உடலில், கால்களிலிருந்து ைறல வறர உள்ள ஒவ்பவாரு 
நரம் ிலும்,  ளிச்ெிடுவது வ ாலத் வைான்ைியது. முன்வனாக்கிச் பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைைால், நின்று வயாெிக்க வநரமு ில்றல. 

அவரது ப ரிய, இருண்ட ஒளிரும் கண்கள் என்றனப்  ார்த்ைவ ாது, 
 ா ாவிட ிருந்து ஒரு  ிகப்ப ரிய அன் ின் அறல என்  ீது  ாய்ந்து, உறடந்து, 
ெிைறுவதுவ ால் உைர்ந்வைன்.  அது பவறும் உைர்வு அல்ல, ஆனால் 
உடல்ரீைியான ைாக்கத்றையும் ஏற் டுத்ைியது.  ா ா எங்கறளப்  ார்த்ைதும், 
அப் டிபயாரு வியப்புக்குரிய புன்னறகயுடன் ெிரித்ைார். நான் இதுவறர 
அனு வித்ை எந்ை அன்ற யும் விட, அவர் என்றன  ிகவும் அன்புடன்  ார்த்ைார். 
இது விவரிக்க முடியாைது. நான் பொல்லக்கூடியது என்னபவன்ைால், யாரும் 
என்றன இவ்வளவு அன்புடன்  ார்த்ைைில்றல அல்லது என்றனப்  ார்த்து 
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ெிரித்ைைில்றல. என்றனச் சுற்ைிலும் மூடு னியாக இருந்ைாலும்,  ா ா  ட்டும் 
பைளிவாகத் வைாற்ை ளித்ைார்.   கிழ்ச்ெிறய அடக்க முடியா ல் ைறலறய 
வலொக ஒரு  க்கம் ைிருப் ினார். 

எங்கறளப்  ார்த்து அவர் ஏன் இவ்வளவு  கிழ்ச்ெியறடந்ைிருக்க 
வவண்டும்? ஏன் நான்? நீங்கள் அவறர ெந்ைித்ை  ின்னரும் இந்ைக் வகள்விகள் 
உங்கள்  ண்றடயில் நீண்ட வநரம் சுற்ைித் ைிரிகின்ைன, அவற்ைின் ைாக்கம் 
என்னில் இன்னும் உள்ளது. பகாட்டும் இந்ை அன்பு ஓர் அறல வ ாலத் 
பைளிவாகத் பைரிந்ைது, ஆனால், அறல வ ாலல்லா ல், அது உங்கறள,  
காந்ை ாக ஈரக்கிைது.  ா ா, எல்லாவ  அன்பு, பைள்ளத் பைளிவான அன்பு 
 ற்றும் என்  ரிைா  ான அைிவுக்கு அப் ாற் ட்ட அன்பு. இந்ை அைிகப் டியான 
அன்பு என்றன ெிறு அைிர்ச்ெிக்கு உள்ளாக்கியது.  

 ா ாறவ அணுக ெில வினாடிகள்  ட்டுவ  எடுத்ைிருந்ைாலும், வநரம் 
அப் டிவய நின்ைது; இருந்ைாலும்  ல  ைி வநரங்கள் கடந்ைது வ ான்ை உைர்வு. 
இந்ைத் ைருைங்கள் என்பைன்றும் நிறலயாக, நித்ைிய ாக இருப் றவ. 
 ா ாவுடனான ைருைங்கள்  ிகக் குறுகியறவ, ஆனால்  ல உைர்ச்ெிகளும் 
எண்ைங்களும் அவற்ைில் குவிந்துள்ளைால், அறவ எல்றலயற்ை ைன்ற றயக் 
பகாண்டுள்ளன. 

 ா ா வ சுவைில்றல, ஆனால் எழுத்துப் லறகறயப்  யன் டுத்துகிைார் 
என்று எங்களுக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது. விறல ைிப் ற்ை ஆ ரைங்கறளப் 
 ார்க்க குறுகிய வநரங்கவள அனு ைிக்கப் டுவது வ ால, விறரவாக அவறரக் 
கடந்து பெல்ல வவண்டியது வரும் என்ை எண்ைத்ைில் நான் இருந்வைன், எனவவ 
அவர் எங்களிடம் நீட்டிய றகறய எடுக்க நான் முற்ைிலும் ையாராக இல்றல, 
அப்வ ாது நான் றகயுறைகறள அைிந்ைிருந்வைன்!  ா ா அவரது 
எழுத்துப் லறகயில், "எ க்கு அவர்ககளத் மதரியும், ஆ ால் அவர்களுக்கு 
என்க த் மதரியாது" என எடுத்துறரத்ைார். (நான் இப்வ ாது ைிரும் ிப் 
 ார்க்கும்வ ாது, அது எவ்வளவு உண்ற !) பைாடர்ந்து அவர், கடவுள்  ீது 
ந க்குள்ள அன்பு, கடவுள்  ீைான அவரது அன்பு  ற்றும் நாம் என்ன 
பெய்யவவண்டும் என் றைப்  ற்ைி வவறு எறைவயா கூைினார். ஆனால், 
அைற்குள், என் ைறல ைடு ாைத்பைாடங்கியது, எனக்கு அைிகம் புரியவில்றல. 

நான் என்ன ஒரு குழப் த்ைில் இருந்வைன்...  ா ாவின் அன் ின் 
முன்னிறலயில், அறனத்து வ ாைாற களும் காயப் ட்ட கட்றடவிரல்கறளப் 
வ ால நிற்கின்ைன. ொைாரை ந ர்களின் முன்னிறலயில், ஒருவன் 
குறை ாடுறடயவனாக உைர விரும்புவைில்றல. ஆனால்  ா ாவிடம் அது 
வவறு. நீங்கள் எவ்வளவு முட்டாள்ைன ாகவும், ைடு ாற்ைத்துடனும் இருப் து 
வ ாலத் வைான்ைினாலும், நீங்கள்  ா ாவுடன் இருப் ைால் அறையும் 
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விரும்புகிைரீ்கள். அறைத் பைரிந்து பகாள்ள ஒருவர் அறை அனு விக்க 
வவண்டும்.  ா ா புரிந்து பகாள்கிைார்;  ா ா வநெிக்கிைார். அதுைான் முக்கியம். 

 ா ா,  ிலி,  ிலிப் டுபுயிஸ் இருவருக்கும் கூைினார்: 
நிக வில் மகாள்ளுங்கள், என் அன்பும் ஆெரீ்வாதமும் உங்களுடன் 

எப்மபாழுதும் இருக்கும். உங்கள் பணி எ து பணி, உங்களிடம் உதவி ரகட்டு 
வருபவர்களுக்கு நீங்கள் மெய்வது எ க்கும் மெய்யப்படுகிைது. தன் லெற்ை 
ரெகவரய எ து குைிக்ரகாள், உங்களுக்குத் மதரியும், அக த்து 
ெ ிதகுலத்திற்கும் நான் ரெகவ மெய்வதன் மூலம் நான் உங்களுக்குப் 
பாடம் கற்பிக்கிரைன். மகாடுப்பதற்கும் மதரிவிப்பதற்கும் அன்கபத் தவிர 
ரவறு எதுவும் என் ிடம் இல்கல. எதற்கும் ெ ம் தளராதீர்கள்; நீங்கள் 
உங்களால் முடிந்தவகர முயற்ெி மெய்யுங்கள், இதர அக த்கதயும் 
என் ிடம் விட்டுவிடுங்கள்.  

எஞ்ெியிருந்ை ‘ைிங்கள் இரவு குழு’வின் உறுப் ினர்கள் அன்று  ாறல 
4:30  ைிக்கு  ா ாவின் முன்னால் கூடியவ ாது, அவர் ஆனந்ைத்றைப்  ற்ைி 
விளக்கினார்: 

ஆ ந்தரெ வாழ்க்ககயின் குைிக்ரகாள். அந்த ஆ ந்தம் 
மதாடர்ச்ெியா து, ொைாதது, நித்தியொ து ெற்றும் மதய்வகீொ து. அந்தப் 
ரபரின்பத்தில் ெக்தி, அன்பு, அைிவு ெற்றும் எல்கலயற்ை ஞா ம் 
அடங்கியுள்ளது, கடவுள் இகவ அக த்கதயும் ஒன்ைாகத் தன்னுள் 
மகாண்டுள்ளார். 

‘ஆ ந்தம்’ என்ை இந்தியச் மொல்லுக்கு ஏழு நிகலகள் உள்ள . 
ஏழாவது நிகலகயச் ொர்ந்த ஆ ந்தம் ‘பரொ ந்தம்’ என்று 
அகழக்கப்படுகிைது - இதுரவ கடவுளின் ரபரின்பம் - இது 
அகடயப்படும்ரபாது, கடவுளுடன் ஐக்கியொகும் நித்திய உறுதிப்பாட்கட 
அகடகிரைாம். 

இன்று நான் ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிரைன், ஆ ால் இந்த ெகிழ்ச்ெி 
த ிப்பட்டது. என்க  ெிகவும் ரநெிக்கும் உங்ககளப் பார்க்கும்ரபாது அது 
என்க  ரெலும் ெகிழ்ச்ெியகடயச் மெய்து, என் இதயத்கதத் மதாடுகிைது. 
ரநாரி ா, எலிஸமபத் இருவரும் இத்தக  ஆண்டுகளாக எ க்காக 
உகழத்திருக்கிைார்கள், அவர்கள் என்க  முழு இதயத்துடன் 
ரநெிக்கிைார்கள். இந்த முகை அவர்களால்தான் நான் இங்கு வர முடிந்தது. 
இன்று அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்ெியில் பங்மகடுக்காெல்  இருந்தாலும், என் 
இதயத்தில் வறீ்ைிருக்கும் விகலெதிப்பற்ை, ெிகவும் பு ிதொ  
மபண்ெணிகள். 

நான் வலியுறுத்த விரும்பும் ஒரர விஷயம் என் மவன்ைால், 
அக வரும் கடவுளுக்காக கதறும் ரநரம் மநருங்கிவிட்டது. நவம்பர் 15 
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முதல், சுற்ைைிக்ககயில் மவளியிடப்பட்டதற்கு இணங்க, இந்தியா முழுவதும் 
எ து ‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வு’ ஆரம்பொகிைது. கடவுள் ெித்தத்தில், இந்த 
‘வாழ்விலிருந்து’ நான் உடலளவில் உயிர் பிகழத்தால், 1953, ஜூகல 
ொதத்தில் நிச்ெயொக அமெரிக்காவிற்கு வருரவன். இது உறுதி. இந்த ‘அ ல் 
பைக்கும் வாழ்வு’ எ து மபௌதீக உடகலத் துைக்கச் மெய்தால், கிட்டத்தட்ட 
700 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு கடவுள் என்க  ெீண்டும் இப்பூவுலகில் வரச் 
மெய்வார். 

 ா ா,  ில்ட்பரட் றகலின்  க்கம் ைிரும் ி, கீழ் ைாறடயில் ப துவாக 
வருடி, "ெில்ட்மரட், ஒருரவகள நீங்கள் என்னுடன் இருப்பீர்கள்" என்று 
கூைினார், அைற்கு அவர், " ிக்க  கிழ்ச்ெியுடன்,  ா ா!" என்ைார். 

"நான் மொல்ல விரும்புவது எல்லாம், ஆரம்பம் முதல் முடிவில்லா 
முடிவு வகர, எல்லா உயிர்களின் லட்ெியமும், கடவுகள ரநெிப்பதும், 
அவருடன் ஒன்ைாக இருப்பதும்தான். நான் உங்களுக்கு அத்தககய அன்கபத் 
தருவதன் மூலம், கடவுளின் அருளால், அவர் ரநெிக்கப்பட ரவண்டிய 
விதத்தில் நீங்கள் அவகர ரநெிப்பீர்கள்." 

பவப் ம் காரை ாக,  ா ா இடுப்புவறரத் ைனது ஆறடறய 
அகற்ைிவிட்டு,  ின்விெிைியின் முன்னால்  டுக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
விெிைியின் முன் ஒரு ப ரிய உவலாகத் பைாட்டியில் றவக்கப் ட்டிருந்ை 
 னிக்கட்டி ஒரு ைற்காலிக குளிரூட்டத்றைத்  ைந்ைது. 

ஐந்து வயது ெிறுவன் ஒருவன் ைனது ைந்றையின் முதுகில் அ ர்ந்து, 
 ா ாவின் அறையிலிருந்து பவளிவய வந்ைான். ஃ ிலிஸ் அந்ைச் ெிறுவனிடம், 
"நீங்கள் யாறர இப்வ ாது ெந்ைித்ைீர்கள்?" என வினவினார். 

"கடவுள்!" ெிறுவன்  ைிலளித்ைான். 
ஒரு ெிறு ி  ா ாவிடம், "நான் எப் டிப்  ிைருக்கு வெறவ பெய்ய 

முடியும்?" என்று வகட்டைற்கு… 
"உண்கெகய அைிந்தவர்களுக்கு தாங்கள் எதுவும் மெய்ய 

ரவண்டியதில்கல என்பது மதரியும்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
 னநலம்  ாைிக்கப் ட்ட ஒரு ப ண் ைியின் கைவரிடம்,  ா ா, ஏழு 

பெரி  ழங்கறளக் பகாடுத்து, அறை அவர் ைனது  றனவிக்கு, ஒரு நாறளக்கு 
ஒன்று வைீம் பகாடுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ின்னர் அந்ைப் ப ண் ைி 
முழுற யாக குை றடந்ைார். 

ஓய்வுப ற்ை  ாண்டஸாரி ஆெிரிறயயான ஒரு ப ண் ைி, 
 யங்கர ான ைறலவலியால் அவைிப் ட்டார், ஆனால் அறைப்  ற்ைி அவர் 
ஒருவ ாதும் புகார் கூைியவையில்றல.  ா ா, ைனது றகறய அவர் ைறலயில் 
றவத்ைார், வருடங்கள்  ல கடந்தும் அவருக்குத் ைறலவலி வரவில்றல. 
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ஆர்வத்ைால் தூண்டப் ட்ட, ஃ ிலிஸ், அடீல் இருவரின் ைந்றைகளும் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர்; ஃ ிலிஸின் ைந்றை  ிகுந்ை ெந்வைகக் கண்களால் 
 ார்த்ைார். ஆனால்,  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ின்னர், அவர் ைறலறய அறெத்து, "அவர் 
 ிகவும் உண்ற யும், வநர்ற யும் வாய்ந்ை  னிைர், நம் ிக்றகக்குரிய ஆன் ீக 
ந ர்" என்று கூைினார். அடீலின் ைந்றையும் அறைவய எைிபராலித்ைார், "அவர் 
அற்புை ான  னிைர்...  ிகவும் உன்னை ானவர்! நல்லவர்!" 

ஒரு நாள் ஐவியின் இல்லத்ைில்,  ா ா, லீட்றரஸ், பரவன ஷா 
இருவறரயும் ைனது அறைக்கு அறழத்து, அவர்களிடம் ஒரு  ழக்கலறவ 
ஸாலட் ையாரிக்கு ாறு கூைினார். "மென்கெயாக இருக்கட்டும்" என்று 
அைிவுறுத்ைினார், "விபத்தின் காரணொக, என் ால் எகதயும் மென்று உண்ண 
முடியவில்கல." அவர்கள் ெற யலறைக்குச் பென்று  ா ாவுக்குப்  ரி ாறும் 
வாய்ப்புக் கிறடத்ைைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர், அவர்கள்  ழக்கலறவறயப் 
 ிறெந்ைவ ாது அவர்களின் கண்ைரீ் ஸாலடில் விழுந்ைது - இறுைியில் அது உப்பு 
கலந்ை ஸாலடாக  ாைியது! 

 ற்றுப ாரு ைருைத்ைில்,  ா ா ஒரு நாற்காலியில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்; 
டார்வின், ஜனீ் அவர்களது மூன்று குழந்றைகளுடன் ைறரயில்  ா ாவின் 
 ாைங்களின் அருகில் வட்ட ாக அ ர்ந்ைனர். லீட்றரஸ் நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
" ா ாவின் அன் ின் ெகவாெத்ைில் கால ற்ைைாகத் வைான்ைிய காலத்றை நாங்கள் 
கழித்வைாம். இது நித்ைியத்ைில் ஓர் அற்புை ான ைருைம். இது  ா ாறவ 
முழுற யாகவும், பவளிப் றடயாகவும், சுைந்ைிர ாகவும் வநெிக்கும் முற்ைிலும் 
அற்புை ான ைருைம்.  ா ா இந்ைத் ைருைத்றை, ‘இதுரவ எ து உணவு,’ 
என்றும், அறைத் பைாடர்ந்து, ‘டார்வின் ஒரு விகலெதிப்பற்ை ஆபரணம்’ 
என்றும் எடுத்துறரத்ைார். இது பொர்க்கத்ைின் இனிற யான ைருை ாக 
இருந்ைது. 

 ர்டில்  சீ் ற யத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ிைகு, லீட்றரஸின் கனவில் 
வைான்ைி  ா ா அவரிடம், "என்  நிக த்துக் மகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?" என்று 
வகட்டைற்கு,  னைளவில்  கிழ்ச்ெிறய உைர்ந்ை அவர், வாழ்க்றக நன்ைாக 
இருப் ைாக  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். கனவில்,  ா ா அன்புடன்  ைிலளித்ைார், 
"நீங்கள் என் ிடம் அவ்வாறு மொல்லியிருக்கக் கூடாது, ‘நான் உங்களுக்காக 
வாழ்ந்தால் ெட்டுரெ, ெகிழ்ச்ெியாக இருப்ரபன்’ என்று நீங்கள் கூைியிருக்க 
ரவண்டும்." இது அவறர  ிகவும் ைிடுக்கிடச் பெய்ைது, அவர்  டுக்றகயிலிருந்து 
எழுந்து குைிப்புப் புத்ைகத்ைில் இறை எழுைி றவத்ைார். 

நான்கு ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, 1956-ல் கலிஃவ ார்னியாவில்,  ா ாவுடன் 
வைநீர் அருந்ைிய  ிைகு, ஷா குடும் த்ைினர்  ீண்டும் அவறரச் சுற்ைி அற ைியாக 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர். ெிைிது வநரம் கழித்து, யாரும் எதுவும் வ ொைறை லீட்றரஸ் 
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கவனத்ைில் பகாண்டார். உடவன  ா ா, "நாம் ரபெ ரவண்டியதில்கல" என்று 
கூைினார்.  ின்னர், அறனவறரயும் உற்று வநாக்கி, "அவர்கள் அக வரும் 
எ க்காகரவ வாழ்கின்ை ர்" என்று அவர் வ லும் கூைினார், இது லீட்றரஸின் 
கனறவ உறுைிப் டுத்ைியது. 

1952, ஜூறல 21 ைிங்கட்கிழற  அன்று,  ா ா,  ாறல 3:30  ைிக்கு 
அவரது உறடந்ை காறலப்  ரிவொைிக்க  ருத்துவரிடம் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார்.  ின்னர் அவர் ‘மென்ட்ரல் பார்க் உயிரியல் பூங்கா’றவயும், 
25ஆம் நாள் ‘இயற்கக வரலாற்று அருங்காட்ெியகத்கதயும்  ார்றவயிட்டார். 
 ற்பைாரு நாளில் டார்வின், ஃ ிலிஸ், ஐவி, ொர் ியன், பகய்த் ஆகிவயார் 
 ா ாவுடன் ப ரிய ‘பிராங்க்ஸ் ெிருகக்காட்ெிொகல’க்குச் பென்ைனர்.  ா ா, 
ப ண்  ண்டலியுடன் ொர் ியனின் காரிலும், வகாபஹர், ராவனா, பகய்த் 
ஆகிவயார் டார்வினின் காரிலும்  ின்பைாடர்ந்ைனர். 

‘ ிராங்க்ஸ்  ிருகக்காட்ெிொறல’யில், ொர் ியன்  ா ாவின் இரு ெக்கர 
நாற்காலிறயத் ைள்ளிச் பெல்ல வவண்டும், ஆனால் அவரது காலைிகளில் 
நாடாக்கறள இறுக்க முயலும்வ ாது, இரண்டும் அறுந்துவ ானைால் ெற்று 
காலைா ை ானது.  ா ா உடவன பகய்த், டார்வின் இருவறரயும்  ாைி  ாைி 
ெக்கர நாற்காலிறயத் ைள்ளு ாறு றெறகயால் பைரிவிக்க, அவர்கள் பவவ்வவறு 
காட்ெிக்கூடங்களில் நின்ைனர்.  ா ா விலங்குகறளப்  ார்த்து  கிழ்ந்ைார், 
பகாரில்லா குரங்குகளில் குைிப் ாக ஆர்வம் காட்டினார். ப ங்குவின் 
பைாட்டியில், ஒரு ப ரிய ப ங்குவின் ( ிகவும் ஆடம் ர ான வைான்ைத்ைில்) 
 ா ாவிடம் ஆடி அறெந்து வந்ைது.  ா ா, டார்வினிடம், "அகதப் பாருங்கள்!" 
என்று கூறுவது வ ால் அவறர நி ிர்ந்து  ார்த்ைார்.  

டார்வின், "ஆ ாம், ப ங்குவின் குழுத் ைறலவர்" என்று ைறலயறெத்து, 
இருவரும் ெிரித்ைனர். 

ைிரும் ி வரும் வழியில், டார்வின், பகய்த் இருவராலும் ைங்கள் காறரக் 
கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல, ஏபனனில் அவர்கள் கார் நிறுத்ைப் ட்ட இடம் எது 
என் றை கவனிக்கவில்றல.  ா ா ஒரு குைிப் ிட்ட ைிறெறய வநாக்கிச் 
பெல்லு ாறு சுட்டிக்காட்டினார், ஆனால் இைற்கிறடயில்  றழ ப ாழியத் 
பைாடங்கியது.  ா ாவின்  ிளாஸ்டர் நறனவறை அவர்கள் விரும் ாைைால் ஒரு 
கூறரயின் கீழ் ஒதுங்கி நின்ைனர்.  அவ்வவறளயில், ொர் ியன் அங்கு வந்து 
அவர்கறள காரில் அறழத்துச் பென்ைார்.  

ஜூறல 22ஆம் வைைி  ைியம், ொர் ியன்  ா ாறவயும் ப ண் 
 ண்டலிறயயும் ‘ரரடிரயா ெிற்ைி ெியூெிக் ஹாலுக்கு’ அறழத்துச் பென்று, 
‘பவாயர் இஸ் ொர்லி?’ என்ை ைிறரப் டத்றைப்  ார்த்ைனர். 

ஐவி அவரது நாட்குைிப் ில் விவரித்ை டி:  ா ா, ப ண்  ண்டலிக்கு 
ெிைிது வித்ைியாெ ான சூழ்நிறலறய விரும் ினார், நிச்ெய ாக அவர்கள் 
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மூல ாக எல்லா இடங்களிலும்  ா ா, ைனது  ைிறயச் பெய்ய 
முடியும்.  ொர் ியன் அவர்கறளயும்  ா ாறவயும் ‘வரடிவயா ெிற்ைி  ியூெிக் 
ஹாலுக்கு’ அறழத்துச் பென்ைார். அத்ைறகய ஒரு எளிய, குறுகிய 
 யைத்ைிற்குக் கூட துல்லிய ாகத் ைிட்ட ிடவவண்டியது அவெியம் - ெரியான 
வநரத்ைில் ஒருவறர ெக்கர நாற்காலியில் அ ரச் பெய்து கவனித்துக் 
பகாள்ளும் டி ைிவயட்டறர எச்ெரிப் து; காறர ஓட்டிச் பென்று அைன் இடத்ைில் 
நிறுத்தும் வநரத்ைில் ைிறரயரங்கில் எனர்ஜி (வ ரியன்) இருப் து; அந்ை இடத்ைில் 
கார் நிறுத்ை அனு ைிக்கப் டாைைால், ெரியான வநரத்ைில் ‘எனர்ஜி’ காறரத் 
ைிறரயரங்கிற்குத் ைிரும் ப் ப றுவது வ ான்ைறவ... ஓரிரவு அவர்கள் ‘யுல் 
ப்பரன்னர்’ (பஸலஸ்பட வஹாம்) நடித்ை - ‘ஆனா அண்ட் ைி கிங் ஆஃப் ஸியாம்’ 
என்ை ைிவயட்டர்  ைிப் ான ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைனர்.  ா ா ெக்கர 
நாற்காலியில் நறடவழிப்  ாறையில் இருப் றை ‘ைீ அ ாய ெட்டங்கள்’ ைறட 
பெய்ைைால் அனு ைிக்கப் டவில்றல. 

 ற்றுப ாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ஐவி,  ா ாறவப்  ார்க்க ஸ்கார்ஸ்வடலுக்கு 
காரில் பென்ைார்; ஒரு கட்டத்ைில், " ா ா, இவயசுவின் வாழ்க்றகறயப்  ற்ைி நாம் 
எப்வ ாைாவது அைிகம் பைரிந்து பகாள்ளப் வ ாகிவைா ா? அவருறடய 12 
வயைிலிருந்து 30 வயைிற்குள் என்ன நடந்ைது என் து எங்களுக்குத் பைரியாது" 
என்ைார். 

 ா ா புன்னறகத்து, "ஆம், அது புத்தகத்தில் உள்ளது" என்ைார். 
"அந்ைப் புத்ைகத்றைப்  டிக்கும் வாய்ப்பு எப்வ ாைாவது கிறடக்கு ா?" 

ஐவி வகட்டார். 
 ா ா ைறலயறெத்ைார். ஆனால் ராவனா, "இந்ை வாழ்க்றகயில்,  ா ா?" 

என்று ஒரு துல்லிய ான  ைிறல எைிர் ார்த்து அவரிடம் பைாடர்ந்து வகட்க 
முயன்ைார்.  ீண்டும்  ா ா “ஆம்” என்று ைறலயறெத்ைார். 

1952, ஜூறல 23 அன்று, எகிப்ைில் ஒரு ைிடீர் வன்முறைப் புரட்ெி 
உருவானது.  ா ா ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள பகய்வரா நகரில் 
ைறரயிைங்க விரும்புவைாக பைாடர்ந்து வலியுறுத்ைி வந்ைார், ஆனால் இப்வ ாது 
அவர் ைனது ைிட்டத்றை  ாற்ை வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. அவர் ஜான் 
 ாஸின்  க்கம் ைிரும் ி, "எகிப்தில் நிகழ்ந்த புரட்ெிக்கு ஜா ின் தவறுதான் 
காரணம்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ைிறரப் டத் ையாரிப் ாளர் வகப்ரியல்  ாஸ்கல் 1952 ஜூறல 25 
பவள்ளியன்று ஸ்கார்ஸ்வடலில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார்.  ா ா அவறரப் 
 ார்த்து  கிழ்ந்ைார், வ லும்,  காத் ா காந்ைிறயப்  ற்ைிய ஒரு ைிறரப் டம் 
எடுக்க  ாஸ்கலின் விருப் த்றைக் குைித்தும், இந்ைியாவில்  டத் ையாரிப்பு 
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 ற்றும் விநிவயாகத்ைில் ஸவராஷ், ப ஹர்ஜி, நரி ன் ஆகிவயாறர ஈடு டுத்ை 
வவண்டும் என்றும் அவர்கள் வ ெிக்பகாண்டனர். 

28ஆம் வைைி  ைியம்,  ா ா கான்ஸிவலா றஸட்ஸின் குடியிருப் ிற்கு 
(125 ஈ. 57ஆவது வைீி) விஜயம் பெய்து, அங்கு அவரது நண் ர்கள்  ற்றும் ெமூக 
அைிமுக ானவர்கள் 40 வ றர ெந்ைித்ைார். 

வவபைாரு நாள்,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் 200 ஈ. 66வது வைீியில் 
அற ந்ை ‘ ன்ஹாட்டன் ஹவுஸில்’ ஃப்பரட்  ற்றும் எல்லா வின்டர்ஃப ல்ட் 
இல்லத்ைிற்குத் வைநீர் அருந்ை அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்.  ா ா வைநீறரப் 
 ாராட்டி, "‘எல்லா’ ஒரு ரதவகத" என்று கூைினார். 

பைாடர்ந்து  ா ா, "ரதவகதகளுக்குக் கூட கடவுள் ெீது இத்தக  
அன்பு கிகடயாது. அகவ, இகை உணர்கவ அகடய ரவண்டுொயின் 
முதலில் ெ ிதர்களாகப் பிைவி எடுக்க ரவண்டும். ஒரு நபர் இகை 
உணர்கவ அகடந்த ஒன்ைிலிருந்து மூன்று நாட்களில் மபௌதீக உடகலக் 
ககவிடுகிைார்." 

 ார்கபரட்றட  ா ா வகலி பெய்ைார், இறை உைர்றவ அறடவது  ற்ைி 
அவர் ெிைிதும் கவறலப் டவில்றல. " ா ா, நான்  ாயாறவ வநெிக்கிவைன், 
 ாயா அழகாக இருக்கிைாள் என்று நிறனக்கிவைன்! அது ட்டு ல்ல, நான் 
 ீண்டும் உங்களுடன் இருக்க விரும்புகிவைன்" என்று நறகச்சுறவயாகப் 
வ ெினார்.   

அப்வ ாது அங்கிருந்ை ருவாவனா  னைிலும் ஏவைா எண்ைங்கள் 
அறலவ ாைின. அவர்  ா ாவிடம், "ெில ப ாருட்கள் ைம்முள் 
விறனப் ைிவங்கறள றவத்ைிருப் து உண்ற யா?" என்று வகட்டார்.  ா ா 
வைாள்கறளக் குலுக்கியவ ாது ருவாவனா பைாடர்ந்ைார், "1936-ல் நீங்கள் என்றன 
இந்ைியாவுக்கு வரு ாறு அறழத்ைவ ாது, என்னிடம் வ ாைிய  ைம் இல்றல. 
ஆனால் ஒரு நண் ருடன், நான் ஒரு வஜாைிடறரப்  ார்க்கச் பென்வைன், அவர் 
நான் அைிந்ைிருந்ை  றழய ெீன வறளயறலக் கழற்ைினால் நிறலற  ெீராகும் 
என்று கூைினார். அது வாழ்க்றகயில் எல்லாவற்றையும் இழந்ை ஒருவருக்குச் 
பொந்ை ானது என்று அவர் கூைியைால் நான் அறைச் பெய்வைன். ‘நான் ஏன் 
அறைச் பெய்யக்கூடாது?’  என்று நிறனத்ை அவை வநரத்ைில், ஒருவர் எனக்கு 500 
டாலர் காவொறலறய அனுப் ினார். அது, இந்ைியாவிற்குக் கப் லில்  யைம் 
பெய்யப் வ ாது ானைாக இருந்ைது!"  

 ா ா எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைறை,  ைி எடுத்துறரத்ைார்: 
"உண்கெதான், பரிணாெ வளர்ச்ெியின் நான்கு திருப்பங்களில், ெில 
மபாருட்கள் அல்லது உயிரி ங்கள் இத்தககய விக ப்பதிவுககளக் 
மகாண்டிருக்கும் - ெில உரலாகங்கள், ரத்தி ங்கள், கருப்பு கம்பளி, 
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பூக கள், நாய்கள் ரபான்ைகவ. இகதப் பற்ைி அதிகம் மொல்ல 
ரவண்டியதில்கல. ஏம ன்ைால் அது மூடநம்பிக்ககக்கு இடெளிக்கிைது." 

"நான் இந்ைியாவில்  ீண்டும் உங்களுடன் இருப்வ னா?" ருவாவனா 
வகட்டார். 

"இருக்கலாம்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
அைற்குப்  ிைகு, ஃ ிபரட் ஸ்கார்ஸ்வடலுக்குத் ைிரும்புவைற்காக 

 ா ாறவ, காறர வநாக்கி, ெக்கர நாற்காலியில் அறழத்துச் பென்ை வவறளயில், 
 ா ாறவ அந்ை நிறலயில்  ார்த்து,  " ா ா, அவைார புருஷர் ஏன் இவ்வளவு 
துன் ங்கறளச் சு க்க வவண்டும்?" என்று வகட்டார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "அப்படிரய இருந்தது, இப்ரபாதும் இருக்கிைது, 
அப்படிரய இருக்கும்." 

ஆப் ிரிக்க-அப ரிக்க-இந்ைியரான ஆல்பர்ட்டா என்ை ‘ெிடு ெிடு’ 
சு ாவமுள்ள ெற யல்கார ப ண் ைி, ஸ்கார்ஸ்வடலில்  ா ா  ற்றும் ப ண் 
 ண்டலிக்கு உைவு ையார் பெய்ைார். முன்பு, நியூயார்க்கில் எலிஸப த்ைிடம் 
 ைிபுரிந்ை அவருக்கு, ஃ ிலிஸ்,  ா ாவின் உைவு ையார் பெய்யும் கடற றய 
வழங்கினார்.  ா ா, அவரது உைறவ எடுத்து வரு ாறு ராவனாறவ அனுப் ிய 
அவ்வவறளயில் உைவு ையாராக இல்றல, ஆைலால், அவர் ெற யல்கார 
ப ண் ைியிடம், "இது  ா ாவின் உைவு வநரம்; ஏன் இன்னும் அவருறடய 
 ைிய உைவு ையாராகவில்றல?  ா ாவின் உைவு இப்வ ாது ையாராக 
இருந்ைிருக்க வவண்டும்.  ா ா அவரது உைவு வநரத்ைில்  ிகவும் குைிப் ாக 
இருக்கிைார், ெ ீ த்ைில் இறைப்  ற்ைி அவ்வப்வ ாது புகார் கூறுகிைார்.  ா ா 
காலைா ைத்றை விரும் ாைைால், நீங்கள் ெரியான வநரத்ைில் பெய்து முடிக்க 
முயற்ெிக்க வவண்டும்." 

ெற யல்கார ப ண் ைி ராவனாவின் வார்த்றைகறள ‘அைிகாரத்துவம்’ 
என நிறனத்து, வகா  ாக  ைிலளித்து (ராவனா உண்ற யில்  ா ாவின் 
அைிருப்ைிறயத் ைவிர்க்க அவருக்கு உைவ  ட்டுவ  முயன்ைார்), கடுற யான 
வார்த்றைகளால் ைிட்டினார். இது ராவனாவின் வகா த்றைக் கிளைியது, அவர் 
கண்ைரீுடன்  ா ாவிடம் வந்து நடந்ைறைக் கூைினார். 

 ா ா ராவனாவிடம் வகட்டார், "நீங்கள் என்க  ரநெிக்கிைரீ்களா?" 
ராவனா ஆம் என்ைதும்,  "அப்படியா ால் அவரிடம் ரபாய் ென் ிப்புக் 

ரகாருங்கள்." என்ைார். 
ராவனா, "இைில் எவவரனும்  ன்னிப்புக் வகார வவண்டும் என்ைால், அது…." 

என்று கூைத் பைாடங்கியறைத் ைிடீபரன நிறுத்ைி, "நான்  ன்னிப்பு வகட்கிவைன், 
 ா ா" என்ைார். ஆனால்  ிகவும் காலைா ை ாகிவிட்டது. 

"ரவண்டாம்" என்று  ா ா ஏ ாற்ை றடந்ை வைாரறையில் கூைினார். 
"நான் கூைிய அந்த கணரெ மென்ைிருந்தால் அதற்கு ஏரதனும் அர்த்தம் 
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இருந்திருக்கும். இப்ரபாது உங்கள் ென் ிப்புக்கு அர்த்தரெ இல்லாெல் 
ரபாய்விட்டது; வாய்ப்கப இழந்துவிட்டீர்கள். இப்ரபாது ரகட்பதில் என்  
பலன்?" இவ்வாறு கீழ்ப் டிைலில் ராவனா ஒரு நல்ல  ாடத்றைக் 
கற்றுக்பகாண்டார். 

ஃ ிலிஸ் இந்ை ெம் வத்ைிற்கு ொட்ெியாக இருந்ைார், ஒருவவறள இந்ை 
வார்த்றைப்  ரி ாற்ைத்ைிற்கும் அப ரிக்காவில் நிலவும் இன  ாகு ாட்டிற்கும், 
 ா ாவின்  ைியுடன் ஏைாவது பைாடர்பு இருக்கலாம் என்று நிறனத்ைார். 

 ா ா, ஐவியுடன் ைனியாக அ ர்ந்து விஷயங்கறளப் வ ெிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில் ஸ்கார்ஸ்வடலில்  ற்றுப ாரு ெம் வம் நடந்ைது. 
ஐவி இது பைாடர் ாகக்  குைிப் ிட்டிருந்ைைாவது: 

அப்வ ாதுைான் நீக்வரா ெற யல்கார ப ண் ைி ஆல் ர்ட்டா, றககளில் 
ஒரு கடிைத்துடன் அறைக்குள் நுறழந்து, உறரயாடலுக்கு நடுவவ, " ா ா, நான் 
என் குழந்றைகறள உங்களுக்குக் காட்ட விரும்புகிவைன்" என்று கூைி ெில 
‘வகாடாக்’ புறகப் டங்கறள பவளிவய எடுத்ைார். ைிடீபரன  ா ா, அந்ைப் 
ப ண் ைியிடமும், என்னிடமும் ஒவர றெறகறய,  ாைி  ாைி  பைரிவித்ைறைப் 
புரிந்துபகாள்ள முடியா ல் வயாெித்ை டி ஒருவறரபயாருவர்  ார்த்துக் 
பகாண்வடாம்.  ின்னர் அவர்  று டியும் எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைறை 
ராவனா  விளக்கினார்: "பாபா, நீங்கள் இருவரும் ககககளக் குலுக்க 
விரும்புகிைார்." 

இது  ிகவும் விெித்ைிர ாகத் வைான்ைியது, ஏபனன்ைால் ‘கிரா ர்ெி  ார்க்’ 
நாட்களில் எலிஸப த்துக்கு அவர் ெற யல் பெய்து வந்ைைிலிருந்து நாங்கள் 
ஒருவறரபயாருவர் அைிந்ைிருக்கிவைாம். இருப் ினும், நாங்கள் அன்புடன் 
றககறளக் குலுக்கிவனாம்,  ா ா ைிருப்ைியறடந்ைார். ெில வருடங்களுக்குப் 
 ின்னவர, ஒரு பவள்றள நிை ந ர் ஒரு கருப்பு இனத்ைவரின் றககறளப் 
 ற்ைிக்பகாண்டது, இனங்களின் ெவகாைரத்துவத்றை  ீண்டும் உறுைிப் டுத்ைிய 
 ா ாவின் பைய்வகீ இயல்புறடய பெயறலக் குைிப் ைாக எனக்குத் வைான்ைியது. 

ஒருமுறை, ஸ்கார்ஸ்வடலில்,  ா ா, ைனது அன் ர்களுக்கு வரவிருக்கும் 
வ ரழிறவ பவளிப் டுத்ைி, அைில்  லர் உயிறர இழக்க வநரிடும் என்று கூைினார். 
இறை அைிந்ை ஒருவர், வ ரழிவிலிருந்து ைன்றனயும் ைனது குடும் த்றையும் 
 ாதுகாக்கும் வநாக்கத்ைில்,  றலகளின் உச்ெியில் வடீ்றடக் கட்டி, அங்குத் 
வைறவயான ப ாருட்கறள வெ ித்து றவக்க விரும் ிய ஒருவறரப்  ற்ைி 
ஃப்பரட் குைிப் ிட்டார். 

 ா ா குறுக்கிட்டு, "எந்த இடமும் பாதுகாப்பாக இருக்காது, 
இெயெகலயின் உச்ெியில் கூட இருக்காது! கடவுளின் அருளால் ெட்டுரெ 
ஒருவர் இரட்ெிக்கப்பட முடியும்" என்று கூைினார்.  
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"இந்ை அழிவு  னிைனால் உருவாக்கப் ட்டைா அல்லது 
இயற்றகயானைா?" ஃ ிபரட் வினவினார். 

"இரண்டும்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

ெிலர்  ா ாறவப்  ார்க்கும் வாய்ப்ற த் ைவைவிட்டைாக ஃ ிலிஸ் 
வருத்ை ாக உைர்ந்ைார். அவருறடய எண்ைங்கறள அைிந்ை  ா ா, ைறலறய 
அறெத்து, "நான் வர விரும்பியர்கள் அக வரும் வந்த ர், 
கவகலப்படாதீர்கள்" என்று விளக்கினார். 

குழுவிடம், அவர் கூைினார்: "உங்கள் அன்பு ஒன்றுதான் என்க  
ெீண்டும் ரெற்கு ரநாக்கி ஈர்க்கும்." 

 ைி, கலகலப் ான, உற்ொகம்  ிக்க ஒரு வாயாடி என்று கூைலாம். 
ஆனால் அவர்கள் நியூயார்க்கிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முந்றைய நாள்,  ா ா 
அவறர, இந்ைியா பென்ைறடயும் வறர ப ௌன ாக இருக்கும் டி கூைி 
அற ைிப் டுத்ைினார். இருப் ினும், அவர் ைன்னுடன் வ ெ  ட்டும் அனு ைித்ைார்.  

ஜூறல 29 அன்று ஸ்கார்ஸ்வடலில் அவர்களது கறடெி இரவு, ஃ ிலிஸ் 
ப ண்  ண்டலியுடன் இரறவக் கழிக்க அனு ைிக்கப் ட்டார்.  றுநாள் அைிகாறல 
6:00  ைியளவில் ஒரு ப ண் ைி வந்து கைறவத் ைட்டியதும் ராவனா 
 ைிலளிக்க விறரந்ைார். “இனி 700 வருடங்களுக்கு என்றனப்  ார்க்க  ாட்வடன் 
என்று  ா ா கூைியைால் நான் அவறர ைவைாக நிரூ ிக்க வந்துள்வளன்” என்று 
 ா ாவின் வார்த்றைக்கு ெவால் விட்டார் அந்ைப் ப ண் ைி. 

மூன்று முறை ‘ ா ா, அவறரப்  ார்க்க  ாட்டார்’ என்ை பெய்ைிறய 
அந்ைப் ப ண் ைிக்குத் பைரிவித்து, ராவனா, அவரிடம் ைிரும் ிச் பெல்வது 
நல்லது என்று கூைினார். இறுைியாக, அவர்  றுத்ைவ ாது,  ா ா, இரண்டு 
நி ிடங்கள் அவறர ெந்ைிப் ைாகவும், ஆனால் அவர் ப ௌன ாக இருக்க ஒப்புக் 
பகாள்ள வவண்டும் என்றும் கூைினார். அந்ைப் ப ண் ைியின் விருப் ம் 
நிறைவவைியது, ஆனால், துரைிர்ஷ்டவெ ாக,  ா ாறவ இவ்வாறு 
எைிர்பகாண்டைற்காக அவருறடய வாழ்க்றகயில் ஒரு ப ரிய வொைறனறய 
ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. 

அடுத்ை நாள், ‘எனர்ஜி’  ா ாறவயும் ப ண்  ண்டலிறயயும் வி ான 
நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். ஆண்  ண்டலி அறனவரும் டார்வினின் 
காரில் வந்ைனர். ஒரு  ைறவ  ரியானின் முன் கண்ைாடியின் குறுக்வக 
 ைந்ைது, அவர் அறை, கிட்டத்ைட்ட ைாக்க வநர்ந்ைது.  ா ா உடவன, "நீங்கள் 
அகதக் மகான்ைிருந்தால், அதன் பரிணாெ வளர்ச்ெியில் உதவ ெறுபடியும் 
ஒரு பிைவியில் நீங்கள் திரும்பி வர ரவண்டியதாக இருந்திருக்கும்" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
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 ைறவக் கறையின்  ாறு ட்ட  ைிவு ஒன்று ொர் ியனிட ிருந்து வந்ைது 
(நியூயார்க் குழுவுடனான உறரயாடலின் வ ாது - பெப்டம் ர் 1952): 

 ா ாவும், ப ண்  ண்டலியும் ஸ்கார்ஸ்வடலில் ைங்கியிருந்ை வவறள, 
அவர் நியூயார்க்கில் எங்கள் இல்லத்ைில் ைரிெனம் வழங்கிய ைருைத்ைில், 
 ரியான் ஃப்வளார்பஷய்முடன் (எனர்ஜி) இறைந்து, நான் ஒவ்பவாரு நாளும் 
ப ண்  ண்டலியுடன் நகரத்ைிலிருந்து முன்னும்  ின்னு ாகக் காறர ஓட்டிச் 
பென்வைன். ஒரு நாள்  ாறல, ொறலயில், ஒரு  ைறவ காரில் வ ாைியறை 
கவனித்து, காறர நிறுத்ைிவிட்டு  ைறவறய வநாக்கி விறரந்வைன். நான் அறைத் 
பைாட்டு,  ா ாவின் ப யறரத் ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்ை அவ்வவறளயில் அது 
உயிறரவிட்டது. அைன்  ிைகு  ா ாவிடம் வகட்வடன், ஒருவருறடய கார் ஒரு 
 ிருகத்றைவயா அல்லது  ைறவறயவயா ைாக்கிக் பகான்ைால், கர் ாறவப் 
ப ாறுத்ைவறர என்ன நடக்கும்.  ா ாவின்  ைில் என்னபவன்ைால், கார் ஓட்டுநர் 
கர் ாறவ ஏற்றுக்பகாள்கிைார், அைில் விைிவிலக்கான ஒரு விஷயம் 
என்னபவன்ைால், அந்ைக் காரில்  ா ா ெவாரி பெய்ைால்  ட்டுவ  கர்  
விறனயின் விறளவுகறள அவர் ைன் ீது எடுத்துக்பகாள்கிைார். இது குைித்து 
எனக்குத் பைரியாது என்ைாலும், அவை  ைில் எந்ைபவாரு  ரிபூரை 
குருநாைருக்கும் ப ாருந்தும் என்று நான் கருதுகிவைன். 

வி ானம் புைப் டுவைற்கு ஒன்ைறர  ைிவநரம் முன்னைாக,  ா ா 
வி ான நிறலயத்ைிற்கு வந்து, அங்கு, அவர் ெந்ைிக்க வவண்டிய ‘யாரரா ஒரு 
நபர்’ இருப் ைாக விளக்கினார்.  ஜான்  ாஸ்  ா ாறவ வநாக்கி 
நின்றுபகாண்டிருந்ை வவறளயில் அவர் கவனித்ைறை விவரித்ைார்: 

ெக்கர நாற்காலியின் முன் நின்று பகாண்டிருந்ை வ ாது, ஒரு  னிைன் 
ஏைக்குறைய ஏழடி தூரத்ைில் வந்து, ைிரும் ி  ா ாறவ, ெில கைங்கள் உற்று 
வநாக்கி, வந்ை வழிவய பென்று,  ீண்டும் ஒருமுறை  ா ாறவத் ைிரும் ிப் 
 ார்த்து, இறுைியாக நடந்து பென்று  றைந்ைார். முன்பு,  ா ா எங்களிடம் 
‘யாறரவயா’ ெந்ைிக்க விரும்புவைாகவும், அவர் அருகில் எவரும் நிற்க வவண்டாம் 
என்றும் கூைியிருந்ைார். அப்வ ாது அருகில் நின்ைவர்கறள, அவர் அங்கிருந்து 
அனுப் ி றவத்ைார். ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி, ஆன் ீக ைளத்ைில்  ா ா 
கைிெ ான அளவில் உள்  ைிகறளச் பெய்ைார். 

அந்ை  ர்   னிைன் அப ரிக்காவில் ஆன் ீக உள் ைளங்களில் 
 ைிபுரிந்ை குருநாைரின் முகவர்களில் ஒருவராக இருக்கலாம். 
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லண்டன் & மலாக்கார்ர ா 
(London & Locarno) 

மெஹர் பாபா, ப ண்  ண்டலியுடன் நியூயார்க் நகரத்ைிலிருந்து ‘ ான் 
ஆம் 50’ வி ானத்ைில் 1952, ஜூறல 30 புைன்கிழற  அன்று  ாறல 3:00 
 ைிக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ொர் ியன் அவர்களுடன் பெல்ல 
அனு ைிக்கப் ட்டார். ஐந்து வ ர்  ா ாறவ ஒரு நாற்காலியில் ைாங்கிய வண்ைம் 
வி ானத்ைின்  டிக்கட்டுகளில் ஏைினர்.  ா ா, டார்வினின் ெட்றடயின் கழுத்துப் 
 ாகத்றைப்  ிடித்ைார், இறைபயல்லாம்  ா ா  ிடித்துக் பகாள்ள 
வவண்டியிருந்ைது. ஐந்து வ ர் அவறர மூன்று இருக்றககளில், றகத்ைாங்கிகறள 
அகற்ைிய  ின்பு, நீள் வாக்கில் அ ர றவத்ைனர். புைிைாக முடிசூட்டப் ட்ட 18 
வயது ‘ ிஸ் யுனிவர்ஸ்’ (ஃ ின்லாந்றைச் வெர்ந்ை அர் ி குவஸலா)  ற்றும் 25 
வயைான ‘ ிரிட்டிஷ் எம் யர்’ ‘பஹவிபவயிட்’ வரீரான ஜானி வில்லியம்ஸ் 
ஆகிவயார் ஒவர வி ானத்ைில் இருந்ைைால் பெய்ைித்ைாள் நிரு ர்கள் எல்லா 
இடங்களிலும் இருந்ைனர். 

‘ ிஸ் யுனிவர்ஸ்’ வ ாட்டி நடத்ைப் ட்ட முைல் வருடம் அது; காலம் 
அைன் முரண் ாட்றட வவடிக்றகயாகப்  ார்த்து ெிரித்ைது:  ிர ஞ்ெத்றை 
உருவாக்கியவர் கண்டுபகாள்ளப் டாை வ ாது, ’ ிஸ் யுனிவர்ஸ்’ ப ாது க்களால் 
பகாண்டாடப் ட்டார்! 1931ஆம் ஆண்டில் லண்டனில்  க்கள் கூட்டம்  ஹாத் ா 
காந்ைிறயப்  ார்ப் ைற்காகத் பைருக்களில் வரிறெயாக நின்ை அவை வநரத்ைில் 
அவைார புருஷர் அற ைியாக வைீிகளில் கடந்து பென்ைார். 

 றுநாள் காறல 10:00  ைிக்கு லண்டன் வந்து வெர்ந்ை  ா ா  ற்றும் 
ப ண்  ண்டலிறய, வில் & ரெரி ரபக்மகட், டிலியா, டாக்டர் டான் ஆகிவயார் 
ெந்ைித்து, அவர்கறள  க்கிங்ஹாம் அரண் றன ொறலயில் அற ந்ை ‘ரூ ன்ஸ்’ 
வஹாட்டலுக்கு அறழத்துச் பென்ைனர்; அங்கு அவர்கள் ஒரு வாரம் 
ைங்கியிருந்ைனர். டிலியா, ொர்லஸ்  ர்டம், வில் & வ ரி வ க்பகட் ஆகிவயார் 
அவர்களின் ைங்கு ிடங்கறள ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைனர். ஆண்  ண்டலி 31ஆம் 
வைைி  ாறல 4:00  ைிக்கு நியூயார்க் நகரத்ைிலிருந்து புைப் ட்டாலும், அவர்கள் 
 யைித்ை வி ானத்ைில் இயந்ைிர வகாளாறு ஏற் ட்டைால் நியூஃ வுண்ட்லாந்ைில் 
இரவு முழுவதும் அவர்கள் வி ான நிறலயத்ைில் நிறுத்ைி றவக்கப் ட்டனர். 
 ிகவும் ைா ை ாக,  ண்டலி அைிகாறல 2:00  ைிக்கு லண்டறன 
வந்ைறடந்ைனர். ஆகஸ்ட் 2 அன்று வில் வ க்கட் அவர்கறள வி ான 
நிறலயத்ைில் ைவைவிட்டைால்,  ா ா ைங்கியிருக்கும் இடம் பைரியா ல், காறல 
முழுவதும்  ா ாறவத் வைடவவண்டியிருந்ைது. 

டாக்டர் டான்  ா ாவின் கால் குைித்து  ிர ல எலும்பு அறுறவ ெிகிச்றெ 
நிபுைரான டாக்டர் பரஜினால்ட் வாட்ென்-வஜான்ஸிடம் ஆவலாெறன 
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வகட்டிருந்ைார். ஆகஸ்ட் 2ஆம் வைைி டாக்டர் வகாபஹர், டாக்டர் டான் 
ஆகிவயாருடன்  ா ா அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அன்று அவரது  ிளாஸ்டர் 
அகற்ைப் ட்டு, அவரது கால் துைியால் கட்டுப்வ ாடப் ட்டது. ெில நாட்களுக்கு 
முன்பு, நியூயார்க்  ருத்துவ நிபுைர்கள் அவர் அடுத்ை இரண்டு  ாைங்களுக்கு 
 ிளாஸ்டர் அைிய வவண்டும் என்று கூைியவ ாதும்,  டாக்டர் வாட்ென்-வஜான்ஸ், 
ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா எறடறயத் ைாங்கும்  யிற்ெிகறளத் 
பைாடங்கலாம் என்று அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா அைிவுறுத்ைியைற்கு இைங்க, இங்கிலாந்து வந்ை அர்னவாஸின் 
ெவகாைரர் வஹா ா ைாைாச்ொஞ்ெி, அவர்களுடன்  ருத்துவர் அலுவலகத்ைில் 
இருந்ைார்.  ா ா, வஹா ாவிடம் வகட்டார், "எ க்கு, கால் எப்படி வலிக்கிைது 
என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ?" 

"ஆம், நான் அைிவவன்," வஹா ா  ைிலளித்ைார். 
ஆச்ெரிய றடந்ை  ா ா, "உங்களுக்கு எப்படித் மதரியும்?" 
"எனது காலும் வலிக்கிைது," என்று வஹா ா  ைிலளித்ைார். 
இக்காரைத்ைிற்காகத்ைான்  ா ா அவறர லண்டனுக்கு வரு ாறு 

அைிவுறுத்ைினார். 
இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா, "டாக்டரிடம் காண்பித்து ஆரலாெக  

ரகளுங்கள், ரதகவப்பட்டால், அறுகவ ெிகிச்கெ மெய்யுங்கள். பயப்பட 
ரவண்டாம்; நார  உங்கள் அறுகவ ெிகிச்கெகயச் மெய்கிரைன்!" என்று 
வஹா ாவிடம் கூைினார். 

 ா ா,  வஹா ாறவ டாக்டர்  டானுடன்  ீண்டும்  ருத்துவரிடம் 
அனுப் ினார், ஆனால்  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்க இன்னும்  ல நாட்கள் 
ஆனது.  ா ா, வஹா ாவிற்கு அைிவுறர வழங்கினார், "அறுகவ ெிகிச்கெ 
மெய்து மகாள்ளுங்கள், நான் எப்மபாழுதும் உங்களுடன் இருக்கிரைன் 
என்பகத நிக வில் மகாள்ளுங்கள். அக த்கதயும் நார  மெய்ரவன்; 
நீங்கள் த ியாக இல்கல."  ா ா இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு, 
வஹா ா அறுறவ ெிகிச்றெ பெய்து நான்கு  ாைங்கள்  ருத்துவ றனயில் 
இருக்க வவண்டியிருந்ைது. இது அவரது முழங்காலில் ஒரு ைீவிர அறுறவ 
ெிகிச்றெ, அது முற்ைிலும் ெிறைந்துவ ான எலும்பு, ஆனால் வஹா ா,  ா ா 
அவருடன் இருப் றை எப்வ ாதும் உைர்ந்ைார். 

லண்டனில், ப ஹரா ஒரு  ிளாஸ்டிக் அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைறரயும் 
ெந்ைித்ைார். 1952, பெப்டம் ர்  ாைத்ைில் நியூயார்க் குழுவுடன் ொர் ியன் 
உறரயாடியைிலிருந்து ஒரு  குைி: 

...ப ஹரா பநற்ைியில் ஏற் ட்ட காயத்றைப்  ரிவொைறன பெய்ய, ஒரு 
ெிைந்ை  ிளாஸ்டிக் அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைரிடம் அறழத்துச் 
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பெல்லப் ட்டார்.  நாங்கள் புைப் டுவைற்கு முன்பு, நியூயார்க்கில் எங்களுக்குக் 
கிறடத்ை அவை  ருத்துவ ஆவலாெறனறய அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைர் 
இப்வ ாதும் வழங்கினார்: "முக்வகாை வடிவ காயத்ைின் வைால்  ீண்டும் வளரப் 
வ ாவைில்றல. அவருக்கு  ிளாஸ்டிக் அறுறவ ெிகிச்றெ பெய்து ைிசுக்கறள 
வளரவிட்டு, வைால் ஒட்டுைல் முறைறயக் றகயாள வவண்டும்." அவருக்கு 
அறுறவ ெிகிச்றெ பெய்ய வவண்டியது ைவிர்க்க முடியாைைாகத் வைான்ைியைால், 
என்ன பெய்வது என்று ஒரு நீண்ட விவாைம் நறடப ற்ைது. இறுைியில், நாங்கள் 
வலாகார்வனா நகறரச் பென்ைறடயும் வறர காத்ைிருக்க முடிவு பெய்து, அங்கு 
 ீண்டும் ஒரு  ருத்துவறரக் கலந்து ஆவலாெிக்கும் வவறளயில், அவர் 
எவ்வளவு வநரம்  ிடிக்கும், அது என்னவாக இருக்கும் என்று எங்களுக்குச் ெில 
வயாெறனகறள வழங்க முடியும்; அைற்கிைங்க,  சுவிட்ெர்லாந்த் பெல்லும் 
வவறளயில் ெிகிச்றெ பெய்ய வவண்டு ா அல்லது இந்ைியா ைிரும்பும் வறர, 
ராவனா, வகாபஹர்  ற்றும் இன்னும் ெிலருடன் அவர் ைங்க வவண்டு ா, என்று 
முடிவு பெய்யலாம். அவ்வாறு பெய்ய முடியாவிடில்,  ா ா குழுறவப்  ிரிக்க 
விரும் ாை  ட்ெத்ைில் அது ொத்ைிய ில்றல என்று வைான்ைினால், ெிகிச்றெறய 
இந்ைியாவில் கவனித்துக் பகாள்ள வவண்டும். 

1952, ஆகஸ்ட் 3, 4ஆம் வைைிகளில்,  ா ா காறல 8:00 முைல் 11:00 
வறரயிலும்,  ைியம் 3:00 முைல் 5:00 வறரயிலும் ‘ரெரிங் கிராஸ்’ வஹாட்டலின் 
46வது அறையில்  க்கறள ெந்ைித்ைார். அவரது  றழய  ிரிட்டிஷ் அன் ர்கள் 
ைவிர, கிட்டத்ைட்ட 200 புைிய இறை நாட்டம்  ிக்கவர்கள்  ா ாவின் பைாடர் ில் 
வந்ைனர். ெிலிமென்ட் டீக்ஸ் இங்கிலாந்து ைிரும் ிச் பென்று  ா ாறவப் 
 ார்த்ைார். 

ஆகஸ்ட் 3ஆம் நாள் காறல 8:30  ைிக்கு, அவறரச் ெந்ைித்ை முைல் 
ைம் ைியர் ஹாரி தாெஸ் ஹாப்கின்ஸன், 47,  ற்றும் அவரது  றனவி ரடாரதி 
ஹாப்கின்ஸன், 49. ஒன் து வருடங்களுக்கு முன்னர், 1943ல், வடாரைி 
 ா ாவிடம் வந்ைிறைவைில் ஒரு சுவாரஸ்ய ான ஆரம் ம் அடங்கியுள்ளது; 
அவர் அொைாரை அனு வங்கறளப் ப ைத் பைாடங்கிய வநரம் அது. 

வடாரைியின்  ார்றவயில் ‘என்னுறடய  ாரெீக இளவரெர் என்று நான் 
குைிப் ிட்ட இந்ைக் கைா ாத்ைிரம்’ எனப்  ைிவு பெய்யப் ட்டுள்ளது. வடாரைி ைனது 
வாழ்நாள் முழுவதும் ைத்துவத்றைக் கற்ைைியும் ைீவிர வாெகராக இருந்ைார், 
வ லும் இந்ை  ர்   னிைன் ைிடீபரன அவருக்கு அற்புை ான, 
ஆச்ெரியத்ைிற்குரிய வ ாைறனகறள வழங்கத் பைாடங்கினார், இது முற்ைிலும் 
புைிய  ரி ாை ாக உருபவடுத்ைது. 

அவர் அறைப்  ற்ைி ைனது ஆய்வாளரிடம் ( ருத்துவர்) கூைிய ஒரு வார 
இறுைியில் அந்ை  னிைர், "நீங்கள் கண்டுபகாண்ட இந்ை ‘ஆ ாம்’  னிைறனக் 
றகவிடாை வறர, நான் எனது ஆய்றவத் பைாடர  ாட்வடன். நீங்கள் ப ாய் 
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பொல்வவைாடு, உங்கறள நீங்கவள முக்கிய ானைாக  ாற்ைிக்பகாள்ள 
முயற்ெிக்கிைரீ்கள்" என்ைார். 

வடாரைி, அவர் புைிைாகப் புரிந்துபகாண்டறைப்  ற்ைி  ிகவும் உற்ொக ாக 
இருந்ைார், "இவைா  ாருங்கள், நான் ப ாய் பொல்கிவைன் என்ைால்,  வனாைத்துவ 
ஆய்வில் ஈடு ட எனக்கு எதுவும் இல்றல - நான் ஒரு முனிவர், ஞானி அல்லது 
அதுவ ான்ை ஏவைா ஒன்ைாக இருக்கவவண்டும்!" ஆய்வாளர் வ லும் 
ெீற்ை றடந்து கடுற யான வாைத்ைில் ஈடு ட்டார். அைற்குப்  ிைகு வடாரைி 
 யங்கர ான ஒற்றைத் ைறலவலியுடன் வடீு ைிரும் ினார். 

அவர்  டுக்றகக்குச் பென்ை அவ்வவறளயில், அவரது முைல் கைவர், 
ஹக் கிங்ஸ் ில் (நன்கு  ிர ல ான எழுத்ைாளர்) அவரிடம், "நான் நூலகத்ைிற்குச் 
பெல்கிவைன்; உங்களுக்கு ஏவைனும் புத்ைகத்றை எடுத்து வர வவண்டு ா?" என்று 
வகட்டார். 

வடாரைி, "ஆ ாம், அது ஒரு நாவலாக இருக்கட்டும். எனக்கு 
 வனாைத்துவம் அல்லது  வனா  குப் ாய்வு  ற்ைி எதுவும் வவண்டாம்" என்ைார். 

வைநீர் வநரத்ைில், ஹக் ைிரும் ி வந்து, வடாரைியின்  டுக்றகயில் 
ொர்லஸ் பர்டம் எழுைிய ‘தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்டர்’ என்ை புத்ைகத்றை றவத்ைார். 
‘எனது எரிச்ெல்  ற்றும் ப ாதுவான  ன உறளச்ெலில், நான் அந்ைப் 
புத்ைகத்றைக் றகயில் எடுத்து ைறரயில் வெீி எைிந்வைன்’ வடாரைி நிறனவு 
கூர்ந்ைார்: 

புத்ைகம் கீவழ விழுந்ைைில்  ா ாவின் புறகப் டம் இருந்ை  க்கம் ைிைந்து 
எனது  ார்றவயில்  ட்டது. ஹக் அறைக் றககளில் எடுத்து, அவரது ைகாை 
நடத்றைக்காக வடாரைிறய கண்டித்து, புத்ைகத்றை அவரிடம் பகாடுத்ைார். வடாரைி 
 ா ாவின் புறகப் டத்றைப்  ார்த்து கத்ைினார். "இவர்ைான் என்  ாரெீக இளவரெர், 
என்னுடன் வ ெிக்பகாண்டிருக்கும் அந்ை  னிைர் இவர்ைான்!" என்று கூச்ெலிட்டார். 

அவரது ைறலவலிறய  ைந்து, புத்ைகத்றைப்  டிக்கத் பைாடங்கினார். 
"எனது அனு வம் உண்ற யானது என்று இப்வ ாது எனக்குத் பைரியும்," என 
அவர்  ின்பு கூைினார். வில் வ க்பகட்டின் முகவரி புத்ைகத்ைின்  ின்புைம் 
இருந்ைது; வடாரைி அவருக்கு எழுைியதும், அவர் உடனடியாக வந்ைார், வடாரைி 
ைனக்கு நடந்ைறை விவரித்ைார். "எனது ஆய்வாளர் என்னுறடய ெிகிச்றெறயத் 
பைாடர  ாட்டார்," என்று அவர் கூைி முடித்ைார். 

"ெரி, இைற்கு நீங்கள் என்ன பெய்ய முடியும் என்று எனக்குத் 
பைரியவில்றல, ஆனால் உங்கள் அனு வம்  ிகவும் உண்ற யானது.  ா ா 
இப் டித்ைான்  ைிபுரிகிைார்.  ா ா உங்கறள அறழக்கிைார்; அவர் உங்கறள 
அவரிடம் அறழக்கிைார்" என்று வில் ஆவலாெறன கூைினார். 

வடாரைி வநரடியாக  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைிய வவறளயில், அவர், 
ைனது  ருத்துவரிடம்  ன்னிப்பு வகாரு ாறும், அவருக்கு வ லும் அனு வங்கள் 
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ஏவைனும் இருந்ைால், அவரிடம் எடுத்துக் கூை வவண்டாம் என்றும் 
அைிவுறுத்ைினார். 

1949ஆம் வருடம் ஹக் கிங்ஸ் ில்லின்  றைவுக்குப்  ிைகு, வடாரைி, 
டாம் ஹாப்கின்ெறன  ைந்ைார், வடாரைி  ா ாறவப்  ற்ைி அவருக்கும் பகாஞ்ெம் 
எடுத்துச் பொன்னார். 

ஆனால் டாம்  ைம், ஆன் ீகம் எைிலும் ஒரு ைனிப் ட்ட ஆர்வம் 
காட்டியைில்றல. ஒரு நாள், வடாரைி,  று நாள் காறலயில் ப ஹர்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்கப் வ ாவைாகத் பைரிவித்ைார். ஆர்வத்ைின் காரை ாக, டாம் அவருடன் 
பென்ைார். அவர் சுய ாக பைாழில் புரியும் ஒரு   த்ைிரிறகயாளர்  ற்றும் 
 க்கறள ெந்ைிப் ைில் ஆர்வம்  ிக்கவர். "ஓர் எழுத்ைாளறரவயா, ெிற் ிறயவயா 
அல்லது அரெியல்வாைிறயவயா ெந்ைிக்கச் பெல்வறைப்வ ால நானும்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கச் பென்வைன்" என்று டாம் கூைினார். அவர்களது ெந்ைிப் ின் விவரம் 
 ின்வரு ாறு: 

நாங்கள் நறட ாறையில் ெிைிது வநரம் காத்ைிருந்வைாம், அங்வக 
கூடியிருந்ை  ிகவும் விெித்ைிர ான வறகறயச் ொர்ந்ை கைா ாத்ைிரங்கள், 
முற்ைிலும் ைனிப்வ ாக்குறடய  ீன்களின் கூட்டம் என்று நான் நிறனத்வைன். 
ெிைிது வநரத்ைில், வடாரைியும் நானும் ஒன்ைாக அறழக்கப் ட்வடாம். எனது 
நிறனவில் இருந்ைது -   ிகவும் ொைாரை வைாற்ைத்துடனான அறை, அங்வக 
வைிக வ லாளர்கள், ைங்கள் விற் றன அைிகாரிகளுடன் புைிய  ாற்ைத்ைின் 
அடிப் றடயில்  ாைிரிகறளக் காண் ிப் ைற்கும், அவர்களின் ப ாருட்கறளப் 
 ற்ைி விவாைிப் ைற்கும் ெந்ைிக்கும் வறகயில் அற ந்ைைாகத் வைான்ைியது. 
ஆனால், அங்வக விற் றன அைிகாரிகளுக்கு  ைிலாக,  ல இந்ைிய முகங்கள் 
வரிறெயாகத் பைன் ட்டன; ஒரு மூறலயில், இந்ை நடுத்ைர வயது  னிைர், 
 ிகவும் முறனப் ான வைாற்ைத்துடன், பவள்றள அங்கியில், ஒரு  டுக்றகயில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார், ஏபனனில் அவரது காலில் கட்டு வ ாடப் ட்டிருந்ைது.   

அவர் எங்கறள வரவவற்று வடாரைிறய ைனக்கு எைிவர அ ரச் 
பொன்னார். அவர்  க்கத்ைில் அ ரும் டி என்றன அறழத்ைார். நான் அங்வக 
அ ர்ந்வைன்.   ா ா உடவன வடாரைியின்  க்கம் ைிரும் ி, “எதற்காக வந்தீர்கள்?” 
என்று வகட்டார். 

வடாரைி  ைிலளிக்க முயன்ைார், ஆனால் அவரால் வ ெ முடியவில்றல, 
எவ்வளவவா முயற்ெித்தும் உைர்ச்ெிகறளக் கட்டுப் டுத்ை இயலாை நிறலயில் 
ஏவைா உளைி, " ா ா... என்னால்... வ ெ முடியவில்றல!" என்று  ட்டும் 
ைடு ாற்ைத்துடன் கூைினார். 

 ா ா உடவன, "நானும் ரபசுவதில்கல" என்ைார். 
"ஆ ாம், ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சுய விருப் த்ைால் வ ெவில்றல, நான் 

வ ெ விரும்புகிவைன் ஆனால் முடியவில்றல." 
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 ா ா அவறர  ிகவும் பநருக்க ாக உற்று  ார்த்து, ைனது றககறள 
வ ல்வநாக்கி வெீினார் (வடாரைி அவர் அைிகமும் அைிவாற்ைலுடன் வாழ்ந்ைார் 
என்ை அர்த்ைத்ைில் அறைப் புரிந்துபகாண்டார்).  ா ா அவறர  ிகவும் 
இனிற யாகப்  ார்த்து, றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு, “நான் உங்களுக்கு 
உதவுகிரைன்” என்ைார். 

 ா ா, இந்ைக் காட்ெிறயப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ை டாம்  க்கம் 
ைிரும் ினார்; அவர் ைனிப் ட்ட முறையில் ஈடு ாடு காட்டா ல், ஒரு 
 த்ைிரிக்றகயாளர் என்ை வகாைத்ைில் இறைப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைார். அவர் 
அந்ைக் காட்ெியால் ப ரிதும் கவரப் ட்டார், ஆனால் வடாரைி  ீது  ிகுந்ை 
அக்கறை பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ா அவறரக் கூர்ந்து வநாக்கி, "ஏன் இங்கு வந்தரீ்கள்?" என்று 
வகட்டார். 

 ா ா இவ்வாறு வகட்டதும், அவருறடய பவளியுலக 
ெிந்ைறனயிலிருந்து, டாம் ைிடீபரன ைற்வ ாறைய நிகழ்வுக்கு ஈர்க்கப் ட்டைாக 
உைர்ந்ைார். அவர் வ லும் நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

என் ைறலயில் உைித்ை முைல் விஷயத்றை நான் கூைிவனன்: "நான் 
உங்கறளப்  ார்க்க விரும் ிவனன்." ஆழ்ந்ை ஆன் ீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை, 
ஒருவர் வழங்கக்கூடிய  ிக அற்புை ான  ைில் இது என் து வ ால,  ா ா ைனது 
கரங்கறள உயர்த்ைினார். 

 ின்னர் என்றனப்  ார்த்து, "உங்களுக்கு என்க ப் பிடிக்குொ?" என 
வினவினர். 

இது இையத்றை முற்ைிலு ாகத் துறளக்கும் ஓர் அம் ாக இருந்ைது. நான் 
ைிடீபரன, ‘நான் உங்கறள வநெிக்கிவைன், நான் உங்கறள வநெிக்கிவைன்  ா ா’ 
என்று பொல்ல விரும் ிவனன். ஆனால், நிச்ெய ாக, உள்ளார்ந்ை ையக்கம், 
ெம் ிரைாயம்  ற்றும் அகங்காரத்ைால் இறைச் பொல்ல முடியாை அளவுக்கு 
முடங்கிப் வ ாவனன்.  ிகவும் ெிர ப் ட்டு, கறடெியில், "ஆ ாம்,  ா ா, எனக்கு 
உங்கறளப்  ிடிக்கும்" என்று கூைி ெ ாளித்வைன். 

 ா ா புன்னறகத்து, "எ க்கும் உங்ககளப் பிடிக்கும்" என்று 
கூைிவிட்டு, என்றனத் பைாட்டார். 

அன்று முைல், டாம் & வடாரைி ஹாப்கின்ென் இருவரும் ைம்ற  
 ா ாவுக்கு அர்ப் ைித்து, எப்ப ாழுதும்  ா ாவின்  ாைங்கறளப் 
 ற்ைிக்பகாண்டிருந்ைனர். 

 ா ாறவப்  ற்ைி லண்டனில்  லரிடம் வடாரைி கூைியிருந்ைார். 
அவர்களில் மகன் த் & ஆலிஸ் லாட்டன் என்ை இளம் ைம் ைியினர் ைங்கள் 
மூன்று குழந்றைகளான பெட்ரிக்  டீ்டர், (6), எட்வின், (3) குழந்றை வடவிட் 
ஆகிவயாருடன் வெரிங் கிராஸ் வஹாட்டலுக்கு வந்ைனர்.  ா ாறவ, அவைார 
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புருஷராக ஏற்றுக்பகாள்வது கடின ாக இருந்ைைால், ஆலிஸ் முைலில் அங்குச் 
பெல்லத் ையங்கினாலும், ப ாத்ை குடும் மும் ஒன்ைாக உள்வள நுறழந்ைது. 
பகன்  ா ாவின் முன்  ண்டியிட்டு நின்ைார்: ‘அவர் வ ெவில்றல என்ை 
உண்ற றய நான் உைரவில்றல,’ என்று நிறனவு கூர்ந்ைார். ‘அப்வ ாது எனது 
ஒவர உைர்வு என் இையம் உருகுவது வ ால் இருந்ைது.’ 

ஆலிஸ் குழந்றையின் றகறயப்  ிடித்துக் பகாண்டிருந்ைார்,  ா ா 
குழந்றையின் ைறலயில் றககறள றவத்து அவர்களிடம், "உங்கள் இதயத்கதத் 
திைந்துவிடுங்கள், உங்கள் இதயத்கதத் திைந்துவிடுங்கள்!" என்ைதும் 
ஆலிஸின்  னக்கெப்புகள் அறனத்தும்  றைந்துவிட்டன, அவர் எப்வ ாதும் 
‘அவருறடயவராக’  ாைிவிட்டார். 

ஆஸ்ைிவரலியாவில் வாழும் ஸ்வடீன் நாட்டுப் ப ண் ைி ரெ 
லண்ட்கிஸ்ட் ஒரு நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். சுைந்ைிர ான 
இயல்புறடயவர், அவர் ைனது சுய கருத்துப் டி  ா ாவின்  ைிறயச் பெய்ய 
விரும் ினார், ஆனால், அவை வநரத்ைில், அவர்  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டியத் ையாராக 
இருந்ைார்.  ா ா அவறர  ீண்டும் ஆஸ்ைிவரலியாவுக்குச் பென்று ஃ ிரான்ெிஸ் 
 ிர ாஸனின் கீழ்  ைிபுரியு ாறு அைிவுறுத்ைியதும், அறைச் பெய்ய அவர் 
இைக்கம் பைரிவித்ைார். 

காப் டீ்டுத் பைாழிலில் ஈடு ட்டிருந்ை டக்ளஸ் எச். ஈவ் இறை நாட்டம் 
 ிக்கவர்; 1930ஆண்டுகளில் ொர்லஸ்  ர்டம், வில் வ க்பகட் ஆகிவயாரிட ிருந்து 
 ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டார்.  ா ாவுடனான ைனிப் ட்ட 
வநர்காைலுக்குப்  ின்னர், அவர் ைனது  றனவி ரொலி, 41,  ற்றும்  கள் ஆன், 
16 ஆகிவயாறர அறழத்து வந்ைார். இந்ை வநரத்ைில், வ ாலி  ா ாவிடம் முழு 
ஈடு ாடு காட்டவில்றல. 

 ா ா, வ ாலியிடம், "என்க ப் பற்ைி உங்களுக்குத் மதரியுொ? 
“ஆ ாம் பகாஞ்ெம்” என்ைார். 
"ெரி, கடவுகளப் பற்ைி உங்களுக்குத் மதரியுொ?" 
"ஓ பைரியும்." 
"அப்படியா ால் என்க ப் பற்ைி உங்களுக்குத் மதரியும், 

அப்படித்தார ?" என்ைார். 

ஐம் த்ைிரண்டு வயைான ஃப்மரட் ொர்க்ஸ் என் வர் முைலில் 
பெய்ைித்ைாள் மூல ாக,  ா ாறவப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டார், வ லும் 1938இல் 
அவர் வில் வ க்பகட்றட ெந்ைித்ைார்.  அவர் ைனது வாழ்நாளில் மூன்று 
பவவ்வவறு ெந்ைர்ப் ங்களில்  ரைத்ைிலிருந்து அைிெய ாகக் 
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காப் ாற்ைப் ட்டைாகவும் -  ா ாவால் அவருக்கு இப்வ ாது கிறடத்ை அைிர்ஷ்டம் 
என்றும் கருைினார். 

 ா ாவுடனான வநர்காைறலக் குைித்து அவர் கூைியைாவது: நான் 
அவருடன் வநருக்கு வநர் அ ர்ந்ைிருந்ைாலும், எனது முகத்ைிறர காரை ாக, 
அவருறடய உண்ற  நிறலறயப்  ற்ைிய ஒரு  ார்றவ கூட எனக்கு இல்றல 
என் றை நான் அைிவவன். காந்ைம் இரும்ற  ஈர்ப் து வ ால நான் அவரிடம் 
ைவிர்க்க முடியா ல் ஈர்க்கப் ட்டைாக உைர்ந்வைன்.  ா ாறவப்  ார்ப் து, 
அைிவது அல்லது உைர்வது என் து  னிைனின் அறனத்துத் வைடல்களுக்கும் 
ஒரு முடிவாகும். அவரில், விரும் ி அறடவைற்கு என்று வவறு எதுவும் இருக்க 
முடியாது, அவருக்கு பவளிவயயும் எதுவும் இல்றல. 

42 வயைான ஜாய்ஸ் பர்ட்  த்து வருடங்களாக  ா ாறவ ெந்ைிக்கக் 
காத்ைிருந்ைார். அவர்  கைவருடன் வந்ைறை இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார், 
" ா ாவின் கண்கள்... அன் ின் இருள் நிறைந்ை குளங்கள். புரிந்து பகாள்ள 
முடியாைது, ஆனால்  ிகவும் உண்ற யானது. அவரது பவளிப் ாடு 
எல்றலயில்லா இரக்கம் நிறைந்ைிருந்ைது, நான் இப்வ ாது நிறனவு கூர்ந்ைால், 
அவர்  ிகவும் கவறல வைாய்ந்து காைப் ட்டார். அப ரிக்காவில் நடந்ை 
வி த்துக்குப்  ின்னர் அவர் கால் முைிவால் அைீை கஷ்டங்கறள அனு விப் ைாக 
நான் நிறனக்கிவைன்." 

டிலியாவின் ெவகாைரி  ின்டா,  ல வருடங்களுக்குப்  ிைகு  ா ாறவப் 
 ார்க்க வந்ைார்.   ிகவும் கலகலப் ான ‘ஷாலி ார்’ என்று அறழக்கப் ட்ட அவர், 
ஒரு காலத்ைில் இருந்ைறைப் வ ால ைன்  ீது  ா ா அக்கறை காட்டவில்றல 
என் றை கவனித்ைார். அவர் இறைப் வ ாலித்ைனத்துடன் புகாராக முறையிட்ட 
வ ாது,  ா ா எழுத்துப் லறகயில், "என்க  விட்டுப் பிரிந்தது நீங்கள்தான், 
உங்ககள விட்டு நான் ஒருரபாதும் ரபாகவில்கல" என்று எடுத்துறரத்ைார். 

 ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்ை  ற்றுப ாரு ந ரிடம் அவர் கூைினார்: 
நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக என் அன்கபக் மகாண்டிருக்கிைரீ்கள் 

என்பது எ க்குத் மதரியும், அத ால்தான் நான் இகதச் மொல்கிரைன், என் 
அன்கப உங்களுக்குத் தருகிரைன்.  உங்கள் ெ ொட்ெிகயப் பின்பற்றுவரத 
உங்களுக்கு உதவுவதற்கா  ெிைந்த வழி, உங்கள் அன்கபக் கண்டு நான் 
ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன்.  உங்கள் அன்பு எ க்கு விகலெதிப்பற்ைது. 

ஒரு குழுவிடம்  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
இன்று உங்ககளப் பார்த்ததில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். 

இந்த உண்கெகய நான் உங்களுக்குச் மொல்கிரைன்: 
கவகலப்படுவதற்மக  எதுவுெில்கல, ெ முகடந்துரபாகவும் 
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ஒன்றுெில்கல. நாம் ஒவ்மவாருவரும், ெகிழ்ச்ெியாக இருக்க 
ரவண்டியவர்கள். நம் அக வருள்ளும் இருக்கும் இகைவக , 
அளவிறுதியற்ை ெகிழ்ச்ெியாக அனுபவிக்க ரவண்டும், அது இகைவன் 
ெீதா  அன்பின் மூலம் ெட்டுரெ மெய்ய முடியும். உண்கெகயக் கண்டைிய, 
ஒருவர் பகுத்தாய்வு ெற்றும் புத்திொலித்த த்கத ெட்டும் ொர்ந்திருக்காெல் 
இதயத்கதச் ொர்ந்திருக்க ரவண்டும். அைிவார்ந்த புரிதல் என்பது இதயத்தின் 
அனுபவத்கதப் ரபால முக்கியொ தல்ல. கடவுள் ெட்டுரெ 
உண்கெயா வர், அவகரப் பகுத்தாய்வு மெய்ய முடியாது. முகாந்தரத்துடன் 
நியாயப்படுத்தி அவகர அகடய முடியாது. ஒருவர், அன்பின் மூலொக 
அவகரக் கண்டைியும் ரபாது, ஒவ்மவாருவரிடமும் அவகரக் காண்கிைார். 

நம் அன்ைாட வாழ்வில் கடவுகள நாட ரவண்டும். கடவுகளத் ரதடிக் 
கண்டுமகாள்ள ரவண்டும்; கடவுள், தன்க த் ரதடுபவர்ககள ரநெிக்கிைார், 
நாம் அவகர முழு ெ துடன் ரதடும்ரபாது, அவகர நம்ெில் காண்கிரைாம். 
அன்ைாட வாழ்வில் எல்கலயற்ை இகைவக  அைிந்துமகாள்வரத 
வாழ்க்ககயின் குைிக்ரகாள். பாபா த து அன்கப உங்களுக்கு வழங்குகிைார், 
அந்த அன்ரப இறுதியில் கடவுகளக் கண்டுமகாள்ள உதவியாகவும், 
உறுதுகணயாகவும் இருக்கும். 

கவகலப்படாதீர்கள். என் அன்பு உங்களுக்கு ரவண்டிய 
வலிகெகயயும் நம்பிக்கககயயும் வழங்கும், நீங்கள் கடவுளுக்கு 
மொந்தொ வர் என்பகத உணர கவக்கும். முழு ெ துடன் 
உண்கெப்மபாருகளத் ரதடுங்கள், பாபா உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார் - 
ெக்கள் கடவுகளத் ரதடவும், அவகரக் கண்டுமகாள்ளவும், அவகரக் 
காணவும் உதவுவதற்காகரவ நான் இந்த உலகில் இருக்கிரைன். 

உங்கள் பணிகயத் தன் லெின்ைி மெய்யுங்கள், நீங்கள் அகதக் 
கடவுளுக்காக மெய்யுங்கள். என் அன்புடன் நான் உங்களுக்கு உதவுரவன், 
நீங்கள் இகதச் மெய்ய முடியும். 

காலில் காயம் ஏற்பட்டகதப் பற்ைிய கவகலக்கு பதிலளித்த பாபா, 
எழுத்துப்பலககயில் எடுத்துகரத்தார்: 

விபத்து முக்கியெல்ல, கடவுகள எல்லா இடங்களிலும், 
எல்லாரிடமும் பார்த்து, அவருடன் ஒன்ைிகணவது ெட்டுரெ முக்கியம். 
அன்ைாட வாழ்வில் எல்கலயற்ை கடவுகள அைிவரத வாழ்க்ககயின் 
குைிக்ரகாள், அக வரும் உயிர்வாழ்வரத அந்த இலக்கக அகடவதற்காகும். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா ைனது ‘முழுநிறை சுைந்ைிர வாழ்வில்’ 
இருந்ைார், அைாவது, சுைந்ைிரம்  ிறைப்புகளின்  ீது ஆைிக்கம் பெலுத்தும் 
கட்டம்;  ா ா, லண்டனில் ஆகஸ்ட் 3, 4  ாறலகளில் ைிறரப் டங்களுக்குச் 
பென்ைார்,  ிை நிகழ்ச்ெிகளிலும், ப ாழுதுவ ாக்குகளிலும்  ங்வகற்ைார். 
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எலிஸப த், வநாரினா இருவறரயும்,  ர்டில்  சீ் ற யத்றையும் 
கண்காைித்து, கவனித்துக் பகாள்வைில் உைவுவைற்காக, கிட்டி வடவிறய 
லண்டனிலிருந்து  ீண்டும்  ர்டில்  சீ்ெிற்கு  ா ா அனுப் ி றவத்ைார். எலிஸப த் 
கார் வி த்ைிலிருந்து  டிப் டியாக குை றடந்து வந்ைார். ஒரு நாள் யூ ான் 
டூன்ஸில், அவர் குை றடந்து வரும் காலத்ைில்,  ா ா, கிட்டி  ற்றும் 
ராவனாவிடம், "நீங்கள், எங்களுடன் இந்தியாவுக்குத் திரும்பி வராெல், ெர்டில் 
பீச் கெயத்தில் தங்கியிருந்து, எலிஸமபத்துக்கு உதவுவரீ்களா?" என்று 
வகட்டார். 

"ஏன் ‘ஆ ாம்’, நிச்ெய ாக,  ா ா," கிட்டி ையக்க ின்ைி  ைிலளித்ைார். 
 ா ா, "ஒரு வருடம்... நான் திரும்பி வரும்வகர" என்று குைிப் ிட்டார். 
எலிஸப த்ைிடம் அவர் விருப் த்றை,  ா ா வகட்டைற்கு, அவர் ‘கிட்டி’ என்று 
 ைிலளித்ைார். இவ்வாறு, ைனது  ிரிய ானவருடன் 15 ஆண்டுகளுக்கும் 
வ லாகத் ைங்கிய  ிைகு, கிட்டி அவரது உத்ைரறவப்  ின் ற்ைி,  ா ாவின் 
ெகவாெத்ைிலிருந்து  ிரிந்ைார். கிட்டி அவரது எஞ்ெிய வாழ்நாள் முழுவதும் 
 ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் இருக்க வவண்டிய சூழ்நிறல உருவானது. 

1952, ஆகஸ்ட் 6 புைன்கிழற  அன்று, ொர் ியன்  ா ாறவயும் 
ப ஹராறவயும் வி ான நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். டாக்டர் டான், 
ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர் மூவரும் வவறு காரில் பென்ைனர். ராவனா, டிலியா, 
வகாபஹர், ப ஹரு,  ைி ஆகிவயார் வாடறகக் காரில்  ின்பைாடர்ந்ைனர். 
லண்டனிலிருந்து, சுவிஸ் எயர் 11இல், குழு காறல 11:30  ைிக்கு ஸூரிச் 
பென்ைது. டிலியாவும் ொர் ியனும் உடன் பென்ைனர். இரண்டறர  ைி 
வநரத்ைிற்கு  ின்னர் அவர்கள் ைறரயிைங்கிய வ ாது ஐரீன் பில்ரலா அவர்கறள 
எைிர்வநாக்கி, வி ான நிறலயத்ைில் காத்ைிருந்ைார்.  ா ாவின் வருறகக்காக 
அவர் வவபைாரு காறரயும் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். அவர்கள் 
ரலாகார்ர ாவுக்குச் பென்று, அங்கு அவர்கள் ‘வஸால்டுவனா’வின் புைநகர்ப் 
 குைியில் அற ந்ை பஹடி ப ர்படன்ஸின் இல்ல ான ‘வரான்வகா டீ 
ஃ ிவயாரி’யில் ைங்கினர்.  க்கத்து வடீ்டின் பொந்ைக்காரர் பவளியூரில் 
இருந்ைைால்  ா ா இங்வக ைங்கியிருந்ைார். ஐரீன், பஹடி இருவரும்  ா ாவுடன் 
ப ஹரா ாத் ஆெிர த்ைில் ைங்கியிருந்ைனர், வ லும் சுவிட்ெர்லாந்ைில் அவரது 
விருந்வைாம்புநர்களாக இருப் ைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைனர். 

ப ஹர்ஜி, டாக்டர் நீலு, குஸ்ைாஜி மூவரும் அடுத்ை நாள் வந்ைனர். 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வலாகார்வனாவிற்கு வந்ை  லரில் அனிைா, வராஜர் 
றவலார்ட் இருவரும் மூன்று நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர்;  ரெக்ஸ் அரடால்ஃப் 
ரஹஃபிலிகர், 40,  ற்றும் அவரது  றனவி, கிஸிலா வஸாஃ ியா, 42, பஹடி 
ப ர்டன்ஸ் இல்லத்ைில் ைங்கி அவர்களுக்கு உைவியாக இருந்ைனர். வ க்ஸ், 
1941ஆம் ஆண்டில் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டு, ெில  ண்டலியுடன் 
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கடிைங்கறளப்  கிர்ந்து பகாண்டார், ஆனால் இது அவரது முைல் ெந்ைிப்பு.  ா ா 
அவர்களின் மூன்று  கள்களுடன் விறளயாடினார்: வரானா, (12);  வ ானிகா, 
(11);   ற்றும் பவரீனா, (8) , அவர்கள் அறனவரும்  ா ாவால் ப ரிதும் 
ஈர்க்கப் ட்டனர். 

ஒரு நாள் வ க்ஸ்  ா ாறவயும் டாக்டர் டாறனயும்  ருத்துவரிடம் 
அறழத்துச் பென்ைார்.  (‘ ா ா ஒரு  றடத் ைள ைிறயப் வ ால் இருந்ைார்’ என்று 
அவர் நிறனவு கூர்ந்ைார்.)  ருத்துவர்  ா ாவின் றக, கால்களுக்கு  ஸாஜ் 
 ற்றும் ெிைிது உடற் யிற்ெி அளிக்கவும் அைிவுறுத்ைினார். எனவவ, உள்ளூர் 
 ஸாஜ் நிபுைர் ைினமும்  ா ாவுக்கு  ஸாஜ் பெய்ய வரவறழக்கப் ட்டு, 
 ா ாறவ ஊன்றுவகாலுடன் நடக்க றவத்ைார். காலில் வலி அைிக ாக 
இருந்ைாலும், டாக்டர் டானின் உைவியுடன் ெில அடிகறள எடுத்து றவக்கத் 
பைாடங்கினார். 

ப பஹரா சுவிட்ெர்லாந்ைின் வலாகார்வனாவில் ஒரு  ிளாஸ்டிக் 
அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைறரயும் ெந்ைித்ைார். ொர் ியன் அவரது நாட்குைிப் ில் 
 ைிவு பெய்ைைற்கு இைங்க: 

வலாகார்வனாறவ விட்டு பவளிவயறுவைற்கு முன்பு, ப ஹரா  ீண்டும் 
 ிளாஸ்டிக் அறுறவ ெிகிச்றெக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார், அறுறவ ெிகிச்றெ 
நிபுைர் காயத்ைின்  ீது உறைந்ை குருைிப் ப ாருக்றகறய எடுத்துவிட்டு, வைால் 
ெரியாகிவிட்டைாகவும், நாளறடவில் ெீராக வளரும், வ லும் அவருக்கு அறுறவ 
ெிகிச்றெ பெய்ய வவண்டிய வைறவயில்றல என்றும் உடனடியாக அைிவித்ைார். 
வலாகார்வனாவிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முந்றைய நாள்  ா ா, என்றன உள்வள 
அறழத்து, ப ஹராவின் காயத்றைப்  ார்க்கக் கூைினார். அவர்கள் கட்டுகறளக் 
கழற்ைி,  ல நாட்கள் களிம்புகளால் மூடி றவத்ைிருந்ைனர், ஒரு கண்ைில் ெிைிது 
வகீ்கத்றைத் ைவிர, காயம் முற்ைிலும் குை ாகிவிட்டது. அைனால் அவர் 
அப்வ ாது நன்ைாக இருப் ைாகத் வைான்ைியது. 

 ா ா, ப பஹராவிடம் பைாடர்ந்து கவனம் பெலுத்ைி வந்ைார், ொர் ியன் 
இது குைித்து கூைியைாவது: 

ைற்பெயலாக, இந்ை  க்கள் அறனவருடனும் அவர் மும்முர ாக 
இருந்ைறைப் வ ாலவவ, நாங்கள் அறனவரும் எங்கள்  ைிகளில் மும்முர ாக 
இருப் றையும், வ லும் பெய்ய வவண்டிய விஷயங்கள் என்ன என் றை 
எடுத்துறரக்க  ா ா, அவருறடய வநரத்றைக் கண்டுபகாண்டார். ஒவ்பவாரு 
நாளும் அறனவரும் நன்ைாகவும்  கிழ்ச்ெியாகவும் இருப் றைத் 
பைரிந்துபகாள்ள, ப ஹராறவ அவர் அறழக்கா வலா அல்லது ப ஹரா 
அவறர அறழக்கா வலா இருந்ை நாவள இல்றல. அவர்கள் அப ரிக்காவில் 
அல்லது  ஐவராப் ாவில் இருந்ை நாட்களில், நான் அங்கு இருந்ை வவறளயில், 
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ஒருவறரபயாருவர் விட்டு விலகியிருந்ை அல்லது ஒருவறரபயாருவர் நலம் 
விொரிக்கா ல் இருந்ை நாவள கிறடயாது என்றுைான் கூைவவண்டும்.  

ெிைந்ை ெிறுவறனத் வைடும்  ைிறய  ீண்டும் பைாடங்கும்வ ாது,  ா ா 
இரவுப்  ாதுகாவலர்  ைிறயச் பெய்யக்கூடிய ஒரு ெிறுவறனத் ைனைருகில் 
றவத்ைிருக்க வவண்டும் என்ை விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைினார். ஐரீன் அவரது 
 ரு கன், (14 வயறைத் ைாண்டியவர்), மகான்ராட் மப டிக்ட் ரகாத் ர் என்ை 
இனிற யான ெிறுவறன அறழத்து வந்ைார்.  ா ா அவறர விரும் ினார்; 
அவறர ைன்னுடன் றவத்து, ராவனா, டாக்டர் நீலு இருவருடன் ஒவ்பவாரு 
இரவும் அவருக்கு இரண்டு  ைி வநரம்  ாதுகாவல்  ைிறய வழங்கினார். 

ஒரு நாள் இரவு மகான்ராட்டின் கண்காைிப்புப்  ைி முடிந்ைதும்,  ா ா 
 டுக்றக அருகில் இருந்ை  ைிறய அடித்ைார்; எவரும்  ைிலளிக்காைைால், அவர் 
 ைிறய வவக ாக ஒலிக்கச் பெய்ைார். கறடெியில் ராவனா ஓடி வந்ை வ ாது, 
 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் எங்ரக இருந்தீர்கள்? நீங்கள் இப்ரபாது 
கண்காணிப்புப் பணியில் இருக்க ரவண்டிய ரநரம்! அத ால்தான் நான் 
ெணிகய ஓகெயாக அடித்துக் மகாண்டிருந்ரதன்!" என்ைார். 

ராவனா, "ஆனால்,  ா ா இது எனது வநர ில்றல. பகான்ராட் எங்வக? 
அவனுக்கு இன்னும் ஒரு  ைி வநரம் இருக்கிைது" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா ைனது அறையிலிருந்ை கடிகாரத்றைப்  ார்க்கும் டி ராவனாவிடம் 
றெறகயால் பைரிவித்ைார்; அவர் கண்காைிப் ில் இருக்கும் வநரம் 
கடந்துவிட்டறைக் கண்டு ராவனா ைிடுக்கிட்டார்;  ா ாவிடம்  ன்னிப்பு வகாரி 
அவருறடய வைறவகறளப் பூர்த்ைி பெய்ைார்.  

ஆனால் ெில இரவுகளுக்குப்  ின்னர், அவை ெம் வம்  ீண்டும் நிகழ்ந்ைது; 
 ா ா அறழத்ைார், யாரும் வரவில்றல. ராவனா வைான்ைியவ ாது அவர் 
வருவைற்கு இன்னும் வநரம் ஆகவில்றல என்ைார். ஆனால் அவர் 
றகக்கடிகாரத்றை  ா ாவின் அறையிலிருந்ை கடிகாரத்துடன் ஒப் ிட்டுப் 
 ார்க்றகயில்,  ா ாவின் கடிகாரம் ஒரு  ைி வநரம் முன்னைாக இருப் றைக் 
கண்டார். பகான்ராட் ைனது கடற றய முடித்துவிட்டு தூங்குவைற்காக, 
கடிகாரத்றை ஒரு  ைிவநரம் முன்வன றவத்துக் பகாண்டது அப்வ ாது 
பைரியவந்ைது.  ா ாவிடம் ெிறுவனது ைந்ைிரத்றை எடுத்துக் கூைியதும், 
அவனுறடய புத்ைிொலித்ைனத்றை எண்ைி நன்ைாக ெிரித்துவிட்டு, அந்ை 
ெிறுவனின் கடற றய ஒரு  ைிவநரம் குறைத்துக்பகாண்டார். 

ஆகஸ்ட் 14 அன்று, குஸ்ைாஜி, ப ஹர்ஜி, ஸவராஷ், ஆைி, டாக்டர் நீலு 
ஆகிவயாறர  ா ா இந்ைியாவிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். ஆண்  ண்டலியில், டான் 
 ட்டுவ  அவருடன் இருந்ைார்.   ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் உல்லாெப் 
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 யைங்களுக்குச் பென்ைார், 18ஆம் நாள் அறனவரும் காரில் பஜனிவா 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

 ா ாவும் குழுவும் அடுத்ை நாள் காறல பஜனிவாவிலிருந்து 
வி ானத்ைில் புைப் ட வவண்டும், எனவவ அவர்கள் அன்ைிரவு ‘கார்னவின்’ 
வஹாட்டலில் ைங்கினர். மும்ற யில் பைாழிலாளர் வவறலநிறுத்ைம் காரை ாக, 
ைங்கள் வி ானம் ரத்து பெய்யப் ட்டைாக ‘ஏர் இந்ைியா’ அைிவித்ைைால், அடுத்ை 
நாள் இந்ைியாவுக்குச் பெல்லும் வி ானத்ைில் இருக்றககறள முன் ைிவு பெய்ய 
முயற்ெித்து, இறுைியாக ஆகஸ்ட் 21 வியாழன்  ைியம்  ாறல 5:40  ைிக்கு 
 ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் ‘ஏர் ஃ ிரான்ஸ் 437’ வழியாக,  ாரிஸுக்குச் பென்று, 
அன்று இரவு 11:00  ைிக்கு ‘ஏர் ஃ ிரான்ஸ் 189’ வி ானம் வழியாக, கராச்ெி 
வந்ைறடந்ைனர். ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர் இங்கிலாந்து வழியாக டான் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். டிலியா முந்றைய நாள் லண்டனுக்குத் ைிருப் ி 
அனுப் ப் ட்டார், வ லும் ொர் ியன் ஒரு வாரம் சுவிட்ெர்லாந்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார். 

அவர்களின் வி ானம் அடுத்ை நாள் இரவு 9:00  ைிக்கு, கராச்ெியில் 
ைறரயிைங்கியது.  ினூ காரஸ்  ட்டுவ  கராச்ெி வி ான நிறலயத்ைிற்கு 
அறழக்கப் ட்டார், ஆனால் அவருடன் ஆைி து ாஷ்  ற்றும்  ினூவின் 
வருங்கால  றனவி ஃப்ரீனி  ட்வடலும் வந்ைிருந்ைனர்.  ினூ  ட்டுவ   ா ாறவ 
வரவவற்க முன் பென்ைார்.  ா ா  ற்றும் குழுவிற்கு இந்ைியா புைப் ட முன் ைிவு 
பெய்வது கடின ாக இருந்ைது, ஆனால்  ினூ கப் ல் துறையில்  ைிபுரிந்ைைால், 
ஆைியால் அறை ஏற் ாடு பெய்ய முடியும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

 ா ா அவறர அறழத்து, "ஏன் ஒளிந்திருக்கிைரீ்கள்? ஏன் 
முன்வரவில்கல?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு ஆைி, “நீங்கள் அறை அனு ைிக்கவில்றல" என்ைார். 
 ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் வி ான நிறலய 

அறைகளில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர்.  ினூ இரவில்  ா ாவின் வாெலுக்கு 
பவளிவய கண்காைித்து வந்ைார்.  றுநாள் காறல, ஆைி,  ீண்டும் 
அறழக்கப் ட்டு அவர்களின் வி ான டிக்பகட்டுகறள ஏற் ாடு பெய்யு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். அவரது ைாயார் பநய்ஸ்,  றனவி வராடா  ற்றும் இரண்டு 
ெிறு  கன்கள்,  லீா ாய் ஆகிவயாரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
அனு ைிக்கப் ட்டனர். எப் டிவயா, ஆைியால் இந்ைியாவிற்குச் பெல்ல ஒரு ெிைிய 
வி ானத்ைில் நான்கு இருக்றககறள ஏற் ாடு பெய்ய முடிந்ைது; ப ஹரா,  ைி, 
வகாபஹர் ஆகிவயாருடன்  ா ா, மும்ற க்குப் புைப் ட்டார். அடுத்ை நாள் 
புைப் ட்ட வி ானத்ைில் ப ஹரு, ராவனா இருவரும்  ின்பைாடர்ந்ைனர்.  ா ா 
 ாறல 6:10  ைிக்கு மும்ற  வந்து இைங்கினார். 1952, ஆகஸ்ட் 23 அன்று, 
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ப ஹராஸாத்துக்கு, வநரடியாகப் புைப் ட்டுச் பென்று, அடுத்ை நாள் அைிகாறல 
1:30  ைிக்கு வந்ைறடந்ைார்.  

ப ஹராஸாத் வந்ைதும்  ா ா  கிழ்ச்ெியாக இல்றல. அவர், வ ல் 
 ாடியில் ைனது வழக்க ான அறைறயப்  யன் டுத்ை விரும் ினாலும், கீவழ 
அற ந்ை  டுக்றகயறை அவருக்காக ையார் பெய்யப் ட்டிருந்ைைால் அவர் 
வருத்ை றடந்ைார். இரண்டாவைாக,  ா ா அவறர நவம் ர்  ாைத்ைில் ைிரும் ி 
வரு ாறு கூைியிருந்தும், கிருஷ்ைா இரவு கண்காைிப்புப்  ைிக்காகக் 
காத்ைிருந்ைார்.  றுநாள்  ா ா கிருஷ்ைாவிடம் ஒரு ெிறுவறனத் வைடி அறழத்து 
வரு ாறு அனுப் ிறவத்ைார். ஏக்நாத், டாக்டர் நீலு இருவரும்  இரவு வநரக் 
கண்காைிப்புப்  ைிறய  கிர்ந்து பகாண்டனர். 
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ப ஹர்  ா ா - பூனா, பெப்டம் ர் 1952 
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அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வு’ 
மெஹராபாத் கூட்டங்கள் 
(Meherabad Fiery Free Life Meetings) 

ப ஹர்  ா ா ைிரும் ி வந்ை  றுநாள், அஹ துநகரிலிருந்து வாடறகக் 
கார் ஒன்று ப ஹராஸாத்ைில் வந்து நின்ைது. அைில் பூனாறவச் வெர்ந்ை 
ரங்வகாவல, லக்ஷ் ிகாந்த் ைாவட, சு த்ரா  ண்படலு ஆகிவயார் இருந்ைனர். 
சு த்ரா, வைாற்ைத்ைில் எலும்பும் வைாலு ாக இருந்ைார். அவர் காெவநாயின் 
மூன்ைாவது கட்டத்ைில் இருந்ைைாகக் கூைி, அவருறடய  ருத்துவர்கள் 
நம் ிக்றகறய இழந்துவிட்டனர். ப ற்வைாருக்கும் பைரியா ல், அற ைியாக 
வடீ்றட விட்டு பவளிவயைி, பூனாவிலிருந்து ைனியாகப்  யைம் பெய்ைார். 
வாெலுக்கு பவளிவய காவல் புரிந்ை ற தூல்,  ா ாவின் கட்டறளப் டி, 
அவர்கறளத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா,  க்கறளப் 
 ார்ப் றை நிறுத்ைிவிட்டைால், எவரும் உள்வள நுறழயா ல் இருப் றை 
உறுைிப் டுத்ை ற தூலுக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது. ைாவட, ரங்வகாவல இருவரும், 
அவர்கள் வந்ைறை,  ா ாவிடம் பைரிவிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்ட  ின்னரும், 
அவரது கட்டறளறய  ின் ற்ைி, ற தூல்  ீண்டும் அவர்கறள பவளிவயறு ாறு 
கூைினார். 

கார் ெத்ைத்றைக் வகட்டு,  ா ா, காக்காறவ அனுப் ி றவக்க, அவர் 
காரிலிருந்ைவர்கறளப்  ற்ைி  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும்,  ா ா மூவறரயும் 
அறழத்ைார்; ைாவட, ரங்வகாவல இருவரும்  ா ாறவ அணுகும் வவறளயில் 
சு த்ராறவயும் அறழத்துச் பெல்ல உைவினர்.  ிரைான வடீ்டின் 
வராந்ைாவிலிருந்து அவர்கறளப்  ார்த்துக்பகாண்டிருந்ை  ா ா, சு த்ராறவத் 
ைனியாக விடு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ிகுந்ை ையக்கத்துடன் 
அவர்களும் அப் டிவய பெய்ைனர். சு த்ரா  ிகவும்  லவனீ ான நிறலயில் 
இருந்ைவ ாைிலும், எப் டிவயா  ா ாவிடம் ெிைிது தூரம் நடந்து பென்று, 
அழுதுபகாண்வட  ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து வைங்கினார். ெில 
கைங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவரிடம், "ஏன் வந்தரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

"உயிறரத் துைப் ைற்கு முன் உங்கள் ைரிெனத்ைிற்காக," அவர் 
 ைிலளித்ைார். "என்றனக் காப் ாற்ை முடியாது என்று டாக்டர்கள் கூைினாலும், 
இப்வ ாது நான் உங்கறளப்  ார்த்துவிட்டைால் நான் இனி நிம் ைியாக உயிறர 
விடமுடியும்." 

"என்க  யார் என்று நிக த்தீர்கள்?"  ா ா கடுற யான பைானியில் 
வகட்டார். 

" ர ாத் ா!" 
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"எ ரவ பரொத்ொவாக நான் உங்களுக்குச் மொல்கிரைன், நீங்கள் 
ொக ொட்டீர்கள்! என் ெீது நம்பிக்ககயுடன் இருங்கள்!" 

 ா ா அவரிடம் பூனாவிற்குச் பெல்லும் முைல் வ ருந்ைில் ைிரும் ிச் 
பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைி, அவர் முைலாவைாக ெந்ைிக்கும்  ருத்துவரிட ிருந்து 
இரண்டு  ாைங்கள் ெிகிச்றெறயப் ப ற்றுக்பகாள்ளு ாறு கட்டறளயிட்டார்: 
"பூ ாவுக்குத் திரும்பிச் மென்ைதும், ரவறு ஒரு ெருத்துவெக க்குச் மென்று, 
ெருத்துவரின் அைிவுறுத்தல்ககள அப்படிரய பின்பற்றுங்கள். நீங்கள் ெருந்து 
உண்ணும் ஒவ்மவாரு ரவகளயும் என் மபயகர நிக வில் மகாள்ளுங்கள். 
நான் உங்களுடன் இருப்ரபன். நீங்கள் நலம் மபறுவரீ்கள். எவரரனும் 
உங்ககளத் தூக்கிக் மகாண்டுரபாய் (ெலறவத் பைாழிலாளி துைிகறளத் 
துறவப் து வ ால) கல்லில் அகைந்தாலும் நீங்கள் இைக்க ொட்டீர்கள் என்று 
மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் கூறுகிரைன்!" 

பூனாவில், சு த்ராவால்  டுக்றகறய விட்டு பவளிவய வரக்கூட 
முடியவில்றல. அவர் அங்குத் ைிரும் ி வந்து,  ா ாவின் கட்டறளப் டி ெிகிச்றெ 
எடுத்து பூரை குை றடந்ைார். 

ப ஹராஸாத்ைில்,  ா ா ைனது காலுக்கு ைினெரி  யிற்ெிகறள 
வ ற்பகாள்ளத் பைாடங்கினார். இைற்கிறடயில், அப ரிக்காவில்  ா ாவின் 
வி த்து குைித்ை ஒரு பெய்ைி ‘றடம்ஸ் ஆஃப் இந்ைியா’  த்ைிரிறகயில் 
பவளிவந்ைது. இைன் விறளவாக, ப ஹராவின்  றைவு குைித்ை ைவைான 
வைந்ைி,  ா ாவின் கடுற யான எைிர்ப் ாளரான கர்னல் எம்.எஸ். ஈரானியின் 
காதுகறள எட்டியது. ப ஹரா கர்னலின்  ரு கள். எனவவ,  ா ா விரும் ிய டி, 
அவருக்குப்  ின்வரும் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது: "மெஹரா உயிருடன் 
இருக்கிைார், அன்பு ஆெரீ்வாதம், மெஹர் பாபா." 

கர்னல்,  ாைிரியின் ைாய்வழி  ா ாவும் என் ைால்,  ா ா,  ாைிரிறயப் 
பூனாவுக்கு அனுப் ி, ப ஹராவின் நல்வாழ்றவ உறுைிப் டுத்ைினார்.  ாைிரி 
 ிற் கல் மூன்று  ைியளவில் அவரது இல்லத்ைிற்கு வந்ைார், கர்னல் தூங்கிக் 
பகாண்டிருந்ைைால் அவறரப்  ார்க்க ஒரு  ைி வநரம் காத்ைிருக்க 
வவண்டியிருந்ைது. நான்கு  ைிக்கு அவறர ெந்ைித்து,  ாைிரி, " ா ா, ப ஹரா 
நல ாக இருக்கிைார். அவர்  இைந்துவிட்டைாக பவளிவந்ை வைந்ைி 
உண்ற யல்ல" என்ைார். 

"அைற்கும் எனக்கும் என்ன ெம் ந்ைம்?" கர்னல் வகா த்ைில் பவடித்ைார். 
"இந்ைச் பெய்ைிறய உங்களுக்குத் ைனிப் ட்ட முறையில் பைரிவிக்கவவ 

நான் வந்துள்வளன்" என்று  ாைிரி விளக்கினார். 
வ லும் ெீற்ை றடந்ை கர்னல், "உங்கள் பெய்ைி எனக்குத் 

வைறவயில்றல! ப ஹர்  ா ா ைன்றனப்  ற்ைி என்ன நிறனக்கிைார்? 
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அவருறடய ‘அன்பு ஆெீர்வாைங்கறள’ எனக்கு அனுப்  அவருக்கு என்ன உரிற  
இருக்கிைது? அவர் எனது அன்பு ஆெீர்வாைங்கறளயும் ஏற்க வவண்டும்!" 

"நீங்கள் அவருக்கு உங்கள் ஆெீர்வாைங்கறள வழங்கினால், அவர் 
 ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடவார் என்று நான் நம்புகிவைன்," என்று ஏளனத்துடன் 
எடுத்துறரத்ைார், "ஆனால் ஆெீர்வாைத்றை வழங்குவது உங்கறளப்  ிறைக்கும், 
எனவவ அறை வழங்குவைற்கு முன் நீங்கள் இருமுறை வயாெிப் து நல்லது." 

கர்னல்  ிகவும் எரிச்ெலறடந்ைார்,  ா ாவிட ிருந்து ப ைப் ட்ட 
ைந்ைியில் ெில வாத்றைகளால் குைிப் ிட முடியாைவற்றை எழுைி, அறை  ீண்டும் 
 ாைிரியிடம் ஒப் றடத்ைார். “என்ன ஓர் அன் ின் ஆெீர்வாைம்” என்று  ாைிரி 
 னைில் நிறனத்துக்பகாண்டார். 

கர்னலுடன் ெிைிது வநரம் வ ெிவிட்டு,  ாைிரி ப ஹராஸாத்துக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்று, கர்னலின்  டறல  ா ாவிடம் பகாடுத்ைார். கர்னலின் இரு 
ெவகாைரிகளான பைௌலத் ாய் (ப ஹராவின் ைாயார்)  ற்றும் ஃப்ரீனி  ாெி 
( ாைிரியின் ைாயார்) ஆகிவயார் இறுைிவறர  ா ாவின்  ாைங்களில் முழு 
அர்ப் ைிப்புடன் இருந்ைனர். ஆனால்  ா ா, கர்னல் ஈரானிறய ைனது 
 ைிகளுக்கான ஓர் ஊடக ாகப்  யன் டுத்ைினார், கர்னல் ைனது கறடெி நாட்கள் 
வறர விவராைப் வ ாக்றகவய கறடப் ிடித்து வந்ைார். 

அப ரிக்கா, ஐவராப் ா வ ான்ை நாடுகளுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா 
இந்ைியாவின்  ல்வவறு இடங்களான பைற்கில் ஆந்ைிரா, வடக்வக ஹ ிர்பூர், 
படல்லி, அலஹா ாத், நாக்பூர்,  த்ைிய  ாகாைங்களில் உள்ள ஸாவ்வனர் 
 ற்றும்  ிை இடங்களுக்கு ‘பொற்ப ாழிவு’  யை ாக எரச், ப ண்டு 
இருவறரயும் அனுப் ி றவத்ைார். அவர்கள் ப ஹர்  ா ாவின் அன் ின் 
பெய்ைிறய,  ாகிஸ்ைான் நாட்டில் கராச்ெிக்கும் எடுத்துச் பென்ைனர். கூட்டங்கள் 
ப ாது  க்களுக்காக நடத்ைப் டவில்றல, ஆனால்  ா ாவின் அன் ர்களுக்கும் 
ஆன் ீகத்ைில் உண்ற யான ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கும்  ட்டுவ  நடத்ைப் ட்டது. 
ஒவ்பவாரு கூட்டத்ைிலும் உறரயாற்றுவைற்கு முன்பு,  ா ா, எரச்ெிடம் முைலில் 
இறைக் கூறும் டி அைிவுறுத்ைினார்: "கடவுவள,  ா ா எங்கள் (எரச்  ற்றும் 
ப ண்டு) இருவறரயும் உ து ப யரில் அனுப்புகிைார், வ லும்  ா ாவும், 
நாங்களும் இந்ைப்  ைியில் உ து ெித்ைம் நிறைவவறு ாறு 
வகட்டுக்பகாள்கிவைாம்." 

ஆந்ைிராவில், டாக்டர் த பதி ராவ் ஏற்கனவவ ெில அடிப் றட 
 ைிகறளச் பெய்ைிருந்ைார், எனவவ, காலம் குைிப் ிட்டது வ ால், எரச், ப ண்டு 
இருவரின் வருறகக்குப்  ின்னர், ‘அங்குள்ள  ண் குைிப் ாக வள ானைாகவும், 
ஆைிகால புருஷறர ஆவலுடன் எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருக்கும் வறகயிலும் 
இருந்ைது.’ 
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 ா ா ைிரும் ி வந்ைதும், எரச், ப ண்டு இருவரும் பூனாவிலிருந்து 
வந்ைனர் (ப ண்டு ெ ீ த்ைில் குடல் அழற்ெியால்  ருத்துவ றனயில் 
அனு ைிக்கப் ட்டிருந்ைார்). அவர்கள் ைங்கள்  யைத்ைின் முழு விவரத்றையும் 
வழங்கினர். எரச்,  ா ாவிடம் அவர்கள்  யைம் பெய்ை இடங்கள், ைங்குவைற்கு 
இட ளித்ைவர்கள்  ற்றும் அவர்களின் பெலவுகளுக்கு நன்பகாறட 
வழங்கியவர்களின்  ட்டியறலக் காட்டினார்.  ா ா, அவர்கள் கூைியைில்  ிகுந்ை 
ஆர்வம் பகாண்டு, அவர் வநரில் பென்று  ார்க்க விரும் ிய ெில இடங்கறளச் 
சுட்டிக்காட்டினார்.  

1952, ஆகஸ்ட் 31 ைிங்கட்கிழற ,  ா ா ப ஹரா ாத்  ற்றும் 
அஹ துநகரிலிருந்து  ண்டலிறய அறழத்ைார்.  ிரைான வடீ்டின் முன் 
வராந்ைாவில் அ ர்ந்து அவர்கறள ெந்ைித்ைார்.  ா ா, ஆைி ெீனியர், டாக்டர் நீலு, 
டாக்டர் டான் ஆகிவயார் ைங்கள் வ ற்கத்ைிய  யைத்றைக் குைித்ை வி ரங்கறள 
வழங்கச் பெய்ைார். வி த்ைால் ஏற் ட்ட பநருக்கடியான சூழ்நிறலறயயும், 
அறைத் பைாடர்ந்து அவர் அனு விக்க வவண்டிய துன் ங்கறளயும்  ா ா 
குைிப் ிட்டார்.  ா ா, அவருறடய பவளிப் ாடு  ற்றும் அவரது  ைிக்காக நிைி 
ைிரட்டுவைில் உள்ள குறைந்ை அளவிலான வாய்ப்புகள்  ற்ைி வ ெினார்.  நீலுவின் 
அயராை இரவு கண்காைிப்புப்  ைிக்காகவும், ஸவராஷ்  ற்றும்  ிைறரப் 
 ாராட்டி, "நான் எ து ெண்டலிகய ெிகவும் ெிைப்பாகக் கண்ரடன்" என்று 
கூைி, ஒரு ெில கைங்களுக்கு அற ைியாகி  ின்னர், அவர் வருத்ைம் கலந்ை 
புன்னறகயுடன், "ெற்றும் அவர்களின் ரொெொ  நிகலகயயும் கண்ரடன்!" 
என்று முடித்ைார்.  ின்னர் எரச், ப ண்டு இருவரும் ைங்கள் இந்ைிய 
சுற்றுப் யைம்  ற்ைி எடுத்துறரத்ைனர். 

பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள்  ா ாைாஸ் ப ஹராஸாத்ைிற்கு 
அறழக்கப் ட்டார், வ லும்  ா ா அவறர 7ஆம் வைைி ப ௌன ாக இருக்கவும், 
ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள  ட்டுவ  உண்ைவும், எழுதுவறைத் ைவிர்க்கவும் 
அைிவுறுத்ைினார். அவர் நவம் ர் 1 அன்று ப ஹராஸாத் ைிரும்  இருந்ைார்.  

பெப்டம் ர் 10ஆம் வைைி  ிற் கல், ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவ அவரது 
இடுப்புக்கு  ின்பவப்  ெிகிச்றெ வழங்குவைற்காக, ெிவில்  ருத்துவ றனக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். துரைிர்ஷ்டவெ ாக, அன்று  ருத்துவ உ கரைங்கள் 
ெரியாக வவறல பெய்யாைைால்,  ா ா ப ஹராஸாத் ைிரும்  
வவண்டியைாயிற்று. 

13ஆம் நாள், ஸக்வகாரியின் யஷ்வந்த் ராவ், ப ஹராஸாத்ைில் 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைார்.  ா ா அவருக்கு பவகுஜன ைரிென சுற்றுப் யைத்றைக் 
குைித்து அைிவித்ைார், வ லும் நவம் ர் 5 முைல் ஒரு  ாைத்ைிற்கு அவர்  ா ா 
 ற்றும்  ண்டலியுடன் இறையு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
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பெப்டம் ர் 15, ைிங்கட்கிழற ,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன்  நரி னின் 
 ச்றெ நிை ஓல்ட்ஸ்ப ாற ல் காரில் பூனாவுக்குச் பென்ை வவறளயில், ஆைி 
ெீனியர் அவரது காரில் நாஜா, வகாபஹர், டாக்டர் டான், கிருஷ்ைா ஆகிவயாறர 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் கர்வவ ொறலயில் அற ந்ை, 
ைிரு.  ட்டன்கருக்குச் பொந்ை ான ‘அ ர் வஜாைி வில்லா’வில் ைங்கினர். முைலில் 
எரச்ொல் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட இந்ை வில்லா,  ப் ா, ப ஹர்வான் பஜஸவாலா 
ஆகிவயாரால்  ின்னர் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. அவர்களின் உைவு  ிந்த்ரா 
ஹவுஸிலிருந்து வந்ைது. பூனா ராணுவ  ருத்துவ றனயில் டாக்டர் க ிலா, 
 ா ாவுக்கு  ின்பவப்  ெிகிச்றெ அளிக்க டாக்டர் டான் ஏற் ாடு பெய்து, அவர் 
ைினமும்  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் பென்ைார். ெிகிச்றெக்காக  ா ா பூனாவில் 
ைங்கியிருந்ை இரண்டு வாரங்களில், ெில வநரங்களிலும், வ லும் பெப்டம் ர் 21, 
ஞாயிற்றுக்கிழற  ைரிெனம் வழங்க  ா ா,  ிந்த்ரா ஹவுஸிற்குச் பென்ைார். 
கிட்டத்ைட்ட 500 வ ர் நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாண்டனர். காவடக்கர் ெில அைிமுகக் 
குைிப்புகறள வழங்கினார். 

நவம் ர்  ாைம் ப ஹரா ாத்ைில் நடக்கவிருக்கும் ெிைப்புக் கூட்டத்ைிற்கு 
அறழக்கப் டு வர்களின்  ட்டியறல ஆைி ெீனியர், எரச், ப ண்டு ஆகிவயாருடன் 
 ா ா விவாைித்து வந்ைார். அவலா ாறவ மும்ற யிலிருந்து வரவறழத்து, 
 ா ாவுடன் பவகுஜன ைரிென  யைத்ைில் கலந்துபகாள்ளும் டி அவர் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். அக்வடா ர் 1ஆம் வைைி, ப ஹராஸாத் ைிரும்புவைற்கு 
முன்பு,  ா ா, ஜால் ாய்  ற்றும் ப ஹரா ின் குடும் த்துடன் ‘ ா ா 
இல்லத்ைிற்கு’ விஜயம் பெய்ைார். 

இைற்கிறடயில்,  ா ாவின் ‘அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வில்’ முழு 
ெரைாகைியில்  ங்பகடுக்க, ெம் ந்ைப் ட்டவர்கள் ையாரா என்று விொரிக்கும் 
சுற்ைைிக்றகக் கடிைங்கறள ஆைி ெீனியர் அனுப் ியிருந்ைார். அந்ை அைிக்றகயில் 
கூைப் ட்டுள்ளைாவது: 

கடவுளின் மபாருட்டு, ஆன்ெீக வாழ்வின் முழு நலக யும் 
கருத்தில்மகாண்டு, இத்துடன் இகணக்கப்பட்டுள்ள கடித நககல நீங்கள் 
நிரப்பி, ககமயாப்பெிடும் குைிப்புகள் ெீது நீங்கள் மெயல்பட முடியுொ, 
ொத்தியொ, இல்கலயா என்பகத பாபா அைிய 
விரும்புகிைார்.  ககமயாப்பெிட்ட நககல 1952, அக்ரடாபர் 1ஆம் ரததிக்குள் 
மெஹர் பாபா, ஆதி ரக. ஈரா ி கவ த்திற்கு, கிங்ஸ் ரராடு, அஹெதுநகர் 
என்ை முகவரிக்கு அனுப்பவும். 

இத்துடன் இகணக்கப்பட்ட நகல் கடிதத்கத அவர்கள் பூர்த்தி மெய்து 
திருப்பி அனுப்ப ரவண்டும். 

அன்புள்ள  ா ா, 



152 
 

1952, பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள், நீங்கள் எழுைிய கடிைத்ைின் டி, ஆன் ீக 
வாழ்வின் நலனுக்காக, முழுவது ாக, ஏவைனும் ஒன்று அல்லது அைற்கு 
வ ற் ட்டு அல்லது அறனத்றையும் எந்ைக் வகள்விக்கும் இட ில்லா ல், 
உங்களுக்கு அர்ப் ைிப் ைன் மூலம், உங்கறளப்  ின் ற்றுவைற்கான எனது சுய 
விருப் த்ைில் முழுப் ப ாறுப்ற யும் ஏற்றுக்பகாள்கிவைன்: 

1. எனது  ைம் _____ ஆம்/இல்றல 
2. எனது பொத்து _____ ஆம்/இல்றல 
3. எனது வெறவ _____ ஆம்/இல்றல 
4. எனது வாழ்க்றக _____ ஆம்/இல்றல 
வ வல உள்ள எனது கருத்துக்கள் (ஏவைனும் இருந்ைால்) ______ 
ஒவ்பவாரு நாளும், ஆைி, ஒன்ைன் ின் ஒன்ைாக வந்ை  ைில்கறள 

 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். ஒரு ெிலர்  ட்டுவ  ைங்களுறடய  ைத்றையும் 
பொத்துக்கறளயும் அர்ப் ைிக்கத் ையாராக இருந்ைவ ாைிலும், ப ரும் ாலாவனார் 
உறுைியுடன்  ைிலளித்ைனர். 

1952, அக்வடா ர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா, ஆறு ஆந்ைிரா 
 ற்றும் ஆறு ஹ ிர்பூர் சுற்றுப் யை ஒருங்கிறைப் ாளர்களுடன் 
ப ஹராஸாத்ைில் ஒரு கூட்டத்றை நிகழ்த்ைினார். காறல 8:00 முைல் 10:00  ைி 
வறர,  ா ா அவர்கறள, நீலப்வ ருந்ைின்  ின்னால் ெந்ைித்ைார்.  ா ா அவரது 
ைிட்டங்கறள விளக்கிய  ின்னர், அறனவரும் ைத்ை து இடங்களுக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். ஆந்ைிராறவச் வெர்ந்ை ஆறு அன் ர்களில் டாக்டர் ைன ைி 
ராறவத் ைவிர அறனவரும் புைியவர்கள்.  ா ாவுடனான முைல் ெந்ைிப் ில் 
அவர்கள் பவகுவாக பநகிழ்ந்து வ ாயினர். குடும்  ொஸ்ைிரி,  ா ாவின் அன் ில் 
ஈர்க்கப் ட்டாலும்,  ா ாறவ அவைார புருஷராக அங்கீகரிக்க முடியவில்றல. 
ஹ ிர்பூறரச் வெர்ந்ை  றழய அன் ர்கள், அவர்கள் ைங்கள் குருநாைருக்கு 
முழுற யாகத் ைம்ற  அர்ப் ைித்து, அவருக்காக  ட்டுவ  வாழத் ையாராக 
இருந்ைவர்கள். 

காலம் இறை இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைது: இந்ை ‘உைர்ச்ெி ைதும்பும்’ 
விவாைங்களுக்குப்  ின்னர், ‘இந்ைியாவில் இந்ை இரண்டு  ாநிலங்களிலும் 
பகாழுந்துவிட்டு எரியும் அன்ற  வியா ிக்கச் பெய்யும் வழிமுறைகள் இப்வ ாது 
ைிட்ட ிடப் ட்டு வந்ைன!" 

 ா ா, அக்வடா ர் 6ஆம் நாள் ப ஹரா ாத் பென்று, ப ண்டு  ற்றும் 
 ாைிரியுடன் நவம் ர் கூட்டத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள்  ற்ைி விவாைித்ைார். 

ஜால் வகரவாலா இையப்  ரிவொைறனக்காக மும்ற க்குச் 
பென்ைிருந்ைார், அவை வவறளயில் ப ஹராஸாத்துக்கு வருவைற்கான  ா ாவின் 
அனு ைிறயயும் ப ற்ைிருந்ைார்.  ஆனால்  ா ா அவறர அக்வடா ர் 2 வியாழன் 



153 
 

அன்று மும்ற யிலிருந்து நாக்பூருக்கு பெல்லு ாறு கட்டறளயிட்டார். அவரது 
 ருத்துவ ஆவலாெறனகளுக்கான வைைிகறள  ாற்ை முடியாைைால், ஜால் 
ைா ை ாகச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார்; மூன்று நாட்களுக்குப்  ின்னர் அவரது 
ெவகாைரி வகார்பஷத்துடன் ரயிலில்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், அவருக்கு 
 ாரறடப்பு ஏற் ட்டைால், நாக்பூர் பென்ைறடந்ைதும்  ருத்துவ றனயில் 
அனு ைிக்கப் ட்டார். 1952, அக்வடா ர் 6ஆம் நாள் நள்ளிரவில் சுயநிறனவு 
ைிரும் ா ல் உயிறரத் துைந்ைார். 

அவரது  றைறவக் வகள்விப் ட்ட  ா ா,  றுநாள் ப ஹர்ஜிக்கு இந்ைத் 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: "நான் வியாழன் அன்று ஜால் மவளிரயை 
ரவண்டும் என்று விரும்பிர ன்; அவர் அன்று மென்ைிருந்தால், உயிர் 
பிகழத்திருப்பார். ஆ ால் கடவுளின் கட்டகள நிகைரவை ரவண்டும், ஜால் 
இப்ரபாது நித்தியொக என் ிடம் வந்துவிட்டார்." 

 ா ா அப ரிக்கா பெல்வைற்கு முன்னர், ஆைி ெீனியர், எரச் 
இருவரிடமும் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நாக்பூருக்குச் மெல்லும் எ து 
திட்டத்கத நான் ஜாலுக்கு ெட்டும்தான் முதன்முதலில் மதரிவித்ரதன். 
நாக்பூர் நிகழ்ச்ெியில் பங்ரகற்க ஜால் வாழ்ந்திருக்க ரவண்டும்."  

 ா ா வ லும் கூைினார், "ஜால் எ க்கு ெிகவும் பிரியொ  
ெண்டலியில் ஒருவராக இருந்தார், இப்ரபாது, மதய்வகீ ரபரின்பத்கத 
நித்தியொக அனுபவிக்க என் ிடம் வந்துள்ளார்." 

 ப் ா, பகய் ாய் பஜஸவாலா இருவறரயும்  ா ா, பைாறலந்ைந்ைி 
மூல ாகத் பைாடர்பு பகாண்டார்: "ஜால் முன்கப விட 
வாழ்ந்துமகாண்டும்,  ெகிழ்ச்ெியுடனும் என் ில் இருக்கிைார் என்பகத 
அைிந்து கதரியொகவும் ெகிழ்ச்ெியாகவும் இருங்கள். எ ரவ அகத மதய்வகீ 
ெித்தொக எடுத்துக் மகாண்டு, வருத்தப்பட ரவண்டாம்.” 

வைஷ்முக் ப ஹராஸாத்துக்கு வருறக ைந்து, அங்கு அவர்  ா ாவின் 
பெய்ைிகறளத் பைாகுக்கும்  ைியில் ஈடு ட்டிருந்ைார். 1952, அக்வடா ர் 8 அன்று, 
 ா ா ஐந்து ஏறழகளுக்குத் ைறலவைங்கி, ைலா ஐந்து ரூ ாய் வழங்கி, கீழ்வரும் 
வாக்கியத்றை வைஷ்முக் உரத்ை குரலில் ப ாழியு ாறு அைிவுறுத்ைினார்: 
"கடவுரள, ஜால் ரகரவாலாவின் நிக வாக இந்த ஏகழக்கு ஐந்து ரூபாய் 
வழங்குகிரைன்." 

 ப் ா, எரச், ப ஹர்ஜி ஆகிவயாறர நாக்பூருக்கு அனுப் ி, ஜாலின் 
 றைவுக்குப்  ின்னர் அவர்  ா ாவுக்காக எறைவயனும் விட்டுச் பென்ைிருந்ைால், 
வ லும் அவருறடய விஷயங்கள் ஏவைனும் இருந்ைால் அறையும்  ார்க்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.   1952, அக்வடா ர் 10 அன்று  ா ாவின் கீழ்வரும் ‘வாழ்க்றகச் 
சுற்ைைிக்றக’ பவளியிடப் ட்டது: 
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தற்மபாழுது, எ க்கு ெிகவும் பிரியொ  ெடீர்களில் ஒருவர் ஜால் டி. 
ரகரவாலா, 1952, அக்ரடாபர் 6ஆம் நாள், நாக்பூரில் அவரது மபௌதீக உடகலத் 
துைந்தார். என்னுட ா  அவரது மதாடர்பு த ித்துவொ தாக இருந்தது, 
இருக்கிைது. என்ெீது அவர் கவத்திருந்த அன்பு எல்கலயற்ைது, என்ெீது 
அவர் மகாண்டிருந்த நம்பிக்கக முழுகெயா து; என்னுகடய 
கட்டகளகளுக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்தது ஐயுைவுக்கு இடெற்ைது, ெற்றும் எ து 
விருப்பத்திற்கு ெரணகடந்தது முழு நிகைவா து, த ிப்பட்டது. 

‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்கவ’த் திட்டெிடும் பணியில், ஜால் ெிக 
முக்கியொ  பங்கக வகிக்க இருந்தார். அதற்காக, நான் ரெற்கத்திய 
நாடுகளுக்குச் மெல்வதற்கு முன்பு, நவம்பர் 1 முதல் அடுத்த பதிக ந்து 
நாட்கள் மெஹராபாத்தில் இருக்குொறு அவகரக் ரகட்டுக் மகாண்ரடன். 
நான் ரெற்கிலிருந்து திரும்பும் வகர, ஜாகலத் தவிர ரவறு எவருக்கும் 
இந்தத் திட்டம் குைித்த விபரம் மதரியாது. இத ால் அவர் என்னுடன் ‘அ ல் 
பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வின்’ நுகழவாயிலில் இருக்க ரவண்டும் என்று நான் 
விரும்பிர ன். இருப்பினும், நவம்பர் ொதத்தில் பதிக ந்து நாட்களுக்கு 
மெஹராபாத்திற்கு அகழக்கப்பட்ட குைிப்பிட்ட நபர்களுக்கு ெத்தியில் அவர் 
உடல் ரீதியாக இருக்க ொட்டார் என்று கடவுள் விரும்புகிைார். 

ஜால் ெகைந்த ெம்பவத்தின் மூலம், ொயா எ து பணிக்கு கடும் 
அதிர்ச்ெிகயக் மகாடுத்துள்ளது. இப்ரபாது என்னுகடய இந்தச் மெயற் திட்டம் 
ெிகவும் கடி ொகிவிட்டதால், அது ரெலும் வலுவுகடயதாக ொைிவிட்டது. 
என்க  எதிர்ரநாக்கி இருக்கும் ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வில்’ 
முற்ைிலும் மூழ்கிவிட நான் முன்ம ப்ரபாகதயும் விட உறுதியாக 
இருக்கிரைன். 

அ ல் பைக்கும் சுதந்தர வாழ்வில், நான் ெக்களுக்கு மவகுஜ  
தரிெ ம் வழங்குரவன்; பு ிதர்கள், ஏகழகள் ெற்றும் மபாதுஜ ங்களுக்கு 
நான் தகலவணங்குரவன்; அ ல் பைக்கும் சுதந்தர வாழ்வின் விகளவு, 
பாபா ெற்றும் அக வரும் இகைவனுடன் ஒன்ரை என்பகத உலகிற்கு புரிய 
கவக்கும். 

என் அன்பிற்குரிய ஜால் நித்தியொக என் ிடம் வந்துவிட்டார். 
அக்ரடாபர் 17ஆம் நாள், ஜால் நிக வாக பிம்பல்காவ்ெில் ஏகழகளுக்கு 
உணவு வழங்கப்படும். 

1952, அக்வடா ர் 14ஆம் நாள் பெவ்வாய்க் கிழற , டாக்டர் டான், வ லும் 
எக்ஸ்வர எடுப் ைற்காக  ா ாறவ, வகட்கர்  ருத்துவ றனக்கு ஸவராஷின் 
காரில் அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ாவின் உடல் ப ாதுவாக குை றடந்து வந்ைது, 
ஆனால் அவர் இடது கால், கணுக்கால் மூட்டு  ற்றும் றககளில் இன்னும் 
வலிறய உைர்ந்ைார். 
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 ா ா ஒரு ெ  ான வ ற் ரப் ில் நடக்கவும், வழக்க ான எறட ைாங்கும் 
 யிற்ெிகறளத் பைாடரவும்  ருத்துவர்  ரிந்துறரத்ைார், அறை அவர் 
ப ஹராஸாத்ைில் டாக்டர் டானின் வ ற் ார்றவயில் பெய்ய ஒப்புக்பகாண்டார். 
இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர், 16ஆம் நாள், வி த்துக்குப்  ிைகு முைல் 
முறையாக,  ா ா ஊன்றுவகாலுக்கு  ைிலாக மூங்கில் கழிகறளப்  யன் டுத்ைி 
சுைந்ைிர ாக நடக்கத் பைாடங்கினார். 

அக்வடா ர் 16ஆம் நாள் முழுவதும் ைண்ைரீ் கூட அருந்ைா ல் உ வாெம் 
இருந்ை  ா ா,  றுநாள், ைான் கூைிய டி ஜால் வகரவாலாவின் நிறனவாக 
 ிம் ல்காவ்ம் ஏறழகளுக்கு உைவு வழங்கினார். 

அக்வடா ர் 19 அன்று, காக்கா, எல். எஸ். பஷர்வலகர், நானா வகர், 
வ ாஃ லி, வைஷ்முக் (ஏற்கனவவ ப ஹராஸாத் வந்துள்ளார்) ஆகிவயார், நாக்பூர் 
 ற்றும் ஸாவ்வனரில் நடக்கவிருக்கும் ைரிென நிகழ்ச்ெிகறளப்  ற்ைி விவாைிக்க 
அறழக்கப் ட்டனர்.   ா ாைாஸ், எரச், ப ண்டு, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாரும் 
கூட்டத்ைில் கலந்து பகாண்டனர். அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் கவனிக்கும் 
ப ாறுப்பு பஷர்வலக்கருக்கு வழங்கப் ட்டது. காவடக்கர் 26ஆம் வைைி வந்து 
 ா ாவிடம் இைர நிகழ்ச்ெிகறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். 

அக்வடா ர் 30 அன்று,  ா ா, டாக்டர் நீலுவுடன், விலூ வில்லாவுக்கும் 
குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸுக்கும் விஜயம் பெய்ைார். விலூ வில்லாவில், விலூவிடம் 
முழுற யாக ெரைறடவைாக இருந்ைால் அவரது குடும்  நலனுக்கான 
முழுப்ப ாறுப்ற யும் ஏற்றுக்பகாள்வைாக அவர் உறுைியளித்ைார். குஷ்ரு 
குவார்ட்டர்ஸில், அவர் குல் ாய்  ற்றும்  ிை குடியிருப் ாளர்களுடன் 
கலந்துறரயாடினார், வ லும் ஆலு கம் ட்டாவுக்கு ஒரு வநர்காைறல 
வழங்கினார். ற ய்யா  ாண்வட,  ா ாவின் இரண்டு புறகப் டங்கறள எடுத்ைார்; 
அைன்  ின்னர் ஆைி ெீனியர்  ா ாறவ  ீண்டும் ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். 

நரி ன், ப ஹர்ஜி,  ினூ காரஸ் மூவரும் அக்வடா ர் 31ஆம் நாள் 
ப ஹராஸாத்துக்கு வந்து இரறவக் கழித்ைனர். 

"ப ஹர்  ா ாவின்  ைியின் வவகமும், ெக்ைியும் அைிகரிக்கத் 
பைாடங்கியது," என்று காலம் கண்டுபகாண்டது. " ா ா ெ ீ த்ைில், ஒரு வநரத்ைில் 
ஓர் அடி  ட்டும் எடுத்துறவத்து நடக்கத் பைாடங்கியிருந்ைாலும்,  டிப் டியாக, 
பவளியளவிலான உைவிகள் அறனத்ைிலிருந்தும் விடு ட்டாலும் - அவர் ைனது 
பநருப்புப் ப ருங்கடலில் உலறக இறைக்க வைறவயான அறனத்றையும் 
 ின்னல் வவகத்ைில் பெய்து பகாண்டிருந்ைார்!" 

மூன்று நாட்களுக்கு, 1952, நவம் ர் 7 முைல் 9 வறர, இந்ைியா 
முழுவைிலு ிருந்து 300க்கும் வ ற் ட்ட ஆண்கள் ைத்ை து இடங்களில் பவகுஜன 
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ைரிெனத்றைத் ைிட்ட ிடுவைற்காக ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டனர்; 
நவம் ர் 1ஆம் வைைி முைல் சு ார் 50 பநருங்கிய அன் ர்கள் அவை 
வநாக்கத்ைிற்காக  ைிறனந்து நாட்களுக்கு அறழக்கப் ட்டனர்.  

ப ஹர்  ா ாவின் ‘கடுமுறனப் ான’ ைிட்டங்கள் ப ௌைீக உலகில் 
அவற்ைின் இறையான நிகழ்வுகறளக் பகாண்டிருந்ைன. அக்வடா ர் 
பைாடக்கத்ைில்,  ிரிட்டன் ை து முைல் அணுகுண்றட பவடித்ைது, நவம் ர் 1 
அன்று, அப ரிக்கா,  ெிஃ ிக்  குைியில் றஹட்ரஜன் குண்றட பவடிக்கச் 
பெய்ைது.  (இந்ை  ிர ாண்ட ான குண்டுபவடிப்பு  த்து சூரியன்கறள விட 
 ிரகாெ ானது என்று கூைப் டுகிைது.) 

நவம் ர் 1, ெனிக்கிழற  முைல்,  ா ா ைினமும் காறலயில் 
ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்று,  ாறல ஆறு  ைிக்கு ப ஹராஸாத் ைிரும் ினார். 
 ா ா அன்று காறல, 7:30  ைிக்கு, நரி ன், ப ஹர்ஜி,  ினூ, குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயாருடன் நரி னின் காரில் வந்ைார்.  ண்ட த்ைில் அன் ர்கள் 
கூடியிருந்ைவ ாது, "உங்கள் அக வகரயும் பார்த்ததில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். இது ெிக முக்கியொ  காலகட்டம். இப்ரபாது நீங்கள் 
வந்துவிட்டீர்கள், உங்கள் குடும்பம், பணம் ெற்றும் பிை மபாறுப்புகள் பற்ைிய 
எல்லா எண்ணங்ககளயும் துரத்திவிடுங்கள்" என்று கூைினார். 

 ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைைற்கு இைங்க, ெிது,  ஸ்த் அலி ஷாறவ 
அறழத்து வர எழுந்ைார்.  ா ா கூைினார், "இன்று அதிகாகலயில் நான் என்  
முடிமவடுத்ரதன் என்பகத ெைந்துவிட்ரடன், நான் ஒரு ெஸ்தின் பாதங்ககள 
வணங்கி இன்கைய தி த்கதத் மதாடங்குகிரைன். இங்கு முஹெது, அலி 
ஷா என்று அகழக்கப்படும் இரண்டு ெஸ்துகள் உள்ள ர். முதலாவது 
ெஸ்கத அகழத்து வரும் ரகள்விக்கு இடெில்கல; அவர் ஒருமுகை 
பார்த்துவிட்டால் எளிதாக என்க த் த ியாக விடொட்டார். அவர் 
குறும்புத்த ம் அல்லது தந்திரொ  வகககயச் ொர்ந்தவர். எ ரவ, 
மென்கெயா  ஜொலி வகககயச் ொர்ந்த அலி ஷாகவ அகழப்பது 
நல்லது." 

ெிது,  ாப்ஜிறய (இவ்வாறு அலி ஷா அன்புடன் அறழக்கப் ட்டார்) முன் 
அறைக்கு அறழத்து வந்ைார்.  ா ா ஊன்றுவகால் இல்லா ல் நடக்கத் 
பைாடங்கியைால், அவர்  ஸ்றைக் குனிந்து ைறலவைங்குவறை நிறனத்து 
டாக்டர் நீலு கவறலப் ட்டார்.  ா ா ைனது பநற்ைியால்  ாப்ஜியின்  ாைங்கறளத் 
பைாட்டு,  ின்னர் எழுந்து அ ரும் வறர, அவர் கவறலயுடன்  ா ாறவப்  ற்ைிக் 
பகாண்டார். 

அறையிலிருந்து  ஸ்றை அறழத்துச் பென்ைவ ாது,  ா ா இவ்வாறு 
கூைினார்: 
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என்க  ரநருக்கு ரநர் பார்ப்பதாகவும், என் ிடெிருந்து 
வழிகாட்டுதல் ெற்றும் உதவிகய அகடவது ரபான்ை அனுபவங்ககளப் 
மபறுவதாகவும், நாட்டின் பல்ரவறு பகுதிகளிலிருந்தும், ரெற்கத்திய 
நாடுகளிலிருந்தும் எ க்குக் கடிதங்கள் வந்தவண்ணம் உள்ள . 
உண்கெயாக, இகதப் பற்ைி எ க்கு எதுவும் மதரியாது என்று நான் 
உங்களுக்குச் மொல்கிரைன். ஒன்று கடவுள் அவர்களுக்காக இகதச் 
மெய்திருக்க ரவண்டும், அல்லது ெம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் நம்பிக்ககயும் 
பக்தியும்தான் இகத விகளவித்திருக்க ரவண்டும். ஆ ால் நவம்பர் 15 
முதல், கடவுள் என்க  ரநரடியாக, ரதகவப்படும் ரபாமதல்லாம், 
அப்படியா  விஷயங்ககளச் மெய்ய கவப்பார். அத ால்தான், ெக்கள் 
என்க த் மதாடர்பு மகாள்ளவும், விரும்பி ால் எ து ஆரத்திகய எடுக்கவும் 
அனுெதிப்ரபன். 

வரவிருக்கும் ‘அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்கவ’ப்  ற்ைி,  ா ா 
விளக்கினார்: 

இந்த இரண்டு வார இறுதிகட்ட பணிகயத் மதாடர்ந்து எ து ‘அ ல் 
பைக்கும் வாழ்வு’ மதாடங்கும். இந்தக் காலகட்டம் ெிகவும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது என்பதால், அ ல் பைக்கும் வாழ்வுக்கா  எ து ஆரம்பப் 
பணிகளில் பங்ரகற்க, ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ெிலகர என்னுடன் இருக்கும்படி 
அகழக்க ரவண்டியிருந்தது. 

ஏைக்குகைய பன் ிமரண்டு வருடங்களாக பிளடீர் என்க ப் 
பார்க்கவில்கல, ஆ ால் என்னுட ா  அவரது பகழய மதாடர்பின் 
காரணொக, இந்தப் மபரிய வாய்ப்கப அவர் இழக்கக்கூடாது என்பதற்காக, 
உள்ளளவிலா  நிர்பந்தத்தின் ரபரில், அவகர இங்கு அகழத்து வந்ரதன். 
ொர க் ரெத்தாவும் திரும்பி வந்தால் அதிர்ஷ்டொலி என்று நிரூபிக்க 
வாய்ப்புள்ளது (அவர்  ா ாறவ ‘விட்டுவிட்டு’ மும்ற யில் ைங்கியிருந்ைார்). 
ஜால் ரகரவாலா இந்த அ ல் பைக்கும் வாழ்வுக்குப் பின் ர் உயிகரத் 
துைந்திருந்தால் நன்ைாக இருந்திருக்கும், நான் அவரிடெிருந்து ஒரு 
ெகத்தா  பணிகய எதிர்பார்த்ரதன். 

 ா ா பைாடர்ந்து விளக்கினார்: 
உள்ளளவில் மெய்ய ரவண்டியகத நார  மெய்ரவன். ஆ ால், நான் 

அ ல் பைக்கும் வாழ்வின் மவளியளவிலா  அம்ெங்ககளயும் பார்க்க 
ரவண்டும். இகவ அக த்தும் ஒன்ைிகணந்துதான் நவம்பர் 15ஆம் நாள் 
ஆரம்பொகும் அ ல் பைக்கும் வாழ்வுக்கா  ராகம், தாளம், பல்லவியாக 
அகெயும். 

நான் உங்களுக்கு ஏரதனும் ரவகல மகாடுத்தாலும் ெரி, 
இல்லாவிட்டாலும் ெரி, உங்ககளத் த ியாக விட்டாலும் அல்லது உங்ககள 
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எதிரலனும் ஈடுபடுத்திக் மகாண்டாலும் ெரி, உங்கள் த ிப்பட்ட 
விஷயங்ககளப் பற்ைிய எல்லா எண்ணங்ககளயும் நிறுத்திவிட்டு, என்க ப் 
பற்ைி ெட்டுரெ அதிக ரநரம் ெிந்திக்க ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன். 
நீங்கள் எகதயும் மெய்யத் தயாராக இருக்க, இதுரவ ெிைந்த 
வழியாகும்.  நான் மொல்வகத ெட்டும் மெய்து, உங்கள் கவகலகள் ெற்றும் 
மொந்த திட்டங்களிலிருந்து விடுபட்டு சுதந்திரொக இருங்கள். 

நான் பல, பல விஷயங்ககளச் மெய்ய ரவண்டும். உங்களில் பலர் 
எ க்காகவும், என் ொர்பாகவும், உங்கள் இதயங்களின் ஆழ் பகுதியிலிருந்து 
ெிகுந்த ரநர்கெயுடன் கடகெககளச் மெய்வதன் மூலம் ெிலவற்கைச்  மெய்ய 
முடியும். 

 ா ா முடிவு பெய்ை டி, குழுவிலிருந்து  ைிபனாரு வ ர்  ா ாவின் 
ொர் ாக, கடவுளின் ப யறர நவம் ர் 2ஆம் வைைி முைல் 14 ஆம் வைைி காறல 
வறர அவரது குடிலில் அ ர்ந்து ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிய வவண்டும். அடுத்ை 
 ன்னிபரண்டு நாட்கள் முழுவதும் 24  ைிவநரமும் இறடவிடா ல்  ீண்டும் 
 ீண்டும் அறைச் பெய்ய வவண்டும்.  ின்வரும் அட்டவறை ையாரிக்கப் ட்டது, 
அப்துல்லா ஜாஃ ர்  ட்டுவ  இரண்டு முறை வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டார்: 

காறல 9:00 முைல் காறல 11:00 வறர -  ப் ா பஜஸவாலா, ஒரு 
பஸாராஸ்ட்ரியராக, ‘யா எஸ்தான்’ என  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்க வவண்டும். 

காறல 11:00 முைல்  ைியம் 1:00 வறர - அவலா ா, ஒரு முஸ்லி ாக, 
‘அல்லா ஹு’ என்று  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்க வவண்டும். 

 ிற் கல் 1:00 முைல் 3:00  ைி வறர  - முரளி, ஒரு கிைிஸ்ைவராக, 
‘ெர்வவல்லகெயுள்ள கடவுகள’  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்க வவண்டும். 

 ிற் கல் 3:00 முைல்  ாறல 5:00 வறர  - ஸுவல, ஒரு இந்துவாக, 
‘பரபிரம்ெ பரொத்ொ’ என்று  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்க வவண்டும். 

 ாறல 5:00 முைல்  ாறல 7:00 வறர  -  ினூ கராஸ், ‘யா எஸ்தான்’ 
 ாறல 7:00 முைல்  ாறல 9:00 வறர  - அப்துல்லா ஜாஃ ர், ‘அல்லா 

ஹு’ 
இரவு 9:00 முைல் இரவு 11:00 வறர - ெிது, ‘எல்லாம் வல்ல கடவுள்’ 
இரவு 11:00 முைல் நள்ளிரவு 1:00 வறர -  ண்வடா ா, ‘பரபிரம்ெ 

பரொத்ொ’ 
நள்ளிரவு 1:00 முைல் அைிகாறல 3:00 வறர - ஸவக் பகாத்வால், ‘யா 

எஸ்தான்’ 
அைிகாறல 3:00 முைல் காறல 5:00 - அப்துல்லா ஜாஃ ர், ‘அல்லா ஹு’ 
காறல 5:00 முைல் காறல 7:00 வறர  - காவடக்கர், ‘எல்லாம் வல்ல 

கடவுள்’ 
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காறல 7:00 முைல் காறல 9:00 வறர  -  ாைவ் ராவ்  ிஸல் 
(அஹ துநகர்) ‘பரபிரம்ெ பரொத்ொ’ 

நவம் ர் 1 முைல் 4 வறர நான்கு நாட்கள், நான்கு நிறலயான 
வநரங்களில்,  ண்ட த்ைில் ைனியாக அ ர்ந்து புனிை நூல்களிலிருந்து 
வாெகங்கறள உரத்ை குரலில் வாெிக்கு ாறு  ா ா நான்கு அன் ர்களுக்குக் 
கட்டறளயிட்டார். 

காறல 7:00 முைல் காறல 7:30 வறர  - அமவஸ்தாவிலிருந்து 
றகக்வகா ாத் 

காறல 7:30 முைல் காறல 8:00 வறர  - கபபிளிலிருந்து முரளி 
காறல 8:00 முைல் காறல 8:30 வறர - ஞார ஸ்வரியிலிருந்து 

காவள ா ா 
காறல 8:45 முைல் காறல 9:45 வறர  - குரா ிலிருந்து ராம்ஜூ 
வநாய்வாய்ப் ட்ட எவருக்கும்  ாற்ைாக நானா வகர் ையாராக இருந்ைார். 
அந்ைந்ை ப ாறுப்புகறள வழங்கிய  ிைகு,  ா ா ‘இகை ஞா ம்’  ற்ைிய 

 ின்வரும் பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார்: 
எண்ணிலடங்கா பரிணாெ வடிவங்களுக்குப் பின் ரும், இகை 

ஞா ம் என்ை ஒன்கை அகடயப்மபறுவது ெிகவும் கடி ொயினும், அகத 
ஒரர கண ரநரத்தில் அகடய முடியும்; அத்தககயது இகை ஞா ம். 

கற்பக  என்பது அத்தக  வலுவா து, ரெலும் அதன் வாய்ப்பும் 
அந்த அளவுக்கு எல்கலயற்ைது, நீங்கள் எகத ரவண்டுொ ாலும் கற்பக  
மெய்யலாம். லட்ெக்கணக்கா  தகலகள் மகாண்ட எலிகய நீங்கள் 
கற்பக  மெய்யலாம். ஒருவன் தன்க  ொென்  ாகக் கற்பக  மெய்து 
மகாள்ளலாம். பிரபஞ்ெம் என்பது கற்பக யின் விகளவு.  ஆ ால் அதற்கும் 
இறுதியில் ஒரு தகட உள்ளது. கற்பக  நித்தியமும், நிரந்தரமுொ  
ஒன்கை எட்ட முடியாது.  நித்தியத்தில் ரநரம் பற்ைிய ரகள்விக்கு இடரெ 
இல்கல.  ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத ஒன்கை, காலத்தால் எப்படி 
ெட்டுப்படுத்த முடியும்? 

ஆரம்பத்தில் என்  இருந்தது? ஆ ால் ஆரம்பம் என்ை ஒன்ரை 
இல்லாத ரபாது, எப்படி ஓர் ஆரம்பம் இருக்க முடியும்? எந்த ஓர் அளவிலா  
கற்பக யும் எல்கலயில்லா ஒன்கைப் பற்ைி ெிந்திக்க முடியாது. இந்த 
இகை ஞா ம் ெிகக் குறுகிய கண ரநரத்தில் அகடயப்மபறுகிைது; 
எண்ணற்ை வடிவங்களுக்குப் பிைகும், அகதக் ககயகப்படுத்த முடியாது. 
வரும்ரபாது ஒரர மநாடியில் வரும். 

இகை ஞா ம் என்ைால் என் ? இகை ஞா த்கத எட்ட முடியாத 
ரவதாந்தம் அகத இப்படி விளக்குகிைது. நாம் கடவுகள எல்கலயற்ை, 
ககரயில்லாத கடலுக்கு ஒப்பிடலாம். நாம் அக வரும் கடலில் உள்ள 
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துளிகள். துளிககளயும் கடகலயும் நம்ொல் கற்பக  மெய்ய முடியும், 
ஆ ால் ஞா த்கதக் கற்பக  மெய்ய முடியாது. நம்ொல் கற்பக  மெய்ய 
முடியாதது என் ? இது ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத ஒரு ‘மபாருள்’. இதுரவ 
ஞா ம். ஆரம்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டது அதுரபால முடிவுக்கும் அப்பாற்பட்டது 
என்பது நாம் கற்பக  மெய்ய முடியாத ஒரர விஷயம். இகத யாராலும் 
புரிந்து மகாள்ள முடியாது. ரிஷிகளும் மு ிவர்களும் கூட குழப்பத்தில் 
திககத்துப்ரபாகிைார்கள். 

ஹபீஸ் கூறுகிைார்: 
இகை ஞா ம் எனும் பருந்து கற்பக யின் வகலயில் ெிக்கரவ 

முடியாது. 
எ ரவ இந்த வகலகய ெடித்து கவத்து விடுங்கள், ஏம ன்ைால் 

அதில் நீங்கள் மவறுகெகயத் தவிர ரவறு எகதயும் பிடிக்க முடியாது. 
ெத்குருக்கள் ெட்டுரெ இந்த இகை ஞா த்கத ஒரர மநாடியில் 

வழங்க முடியும். ஹபீஸ் கூைியகதக் கருத்தில் மகாண்டு, ஆரம்பெில்லாத 
ஆரம்பத்கதப் பற்ைி எவ்வளவு ஆழொக ெிந்தித்தாலும், அகத அகடயரவா, 
புரிந்துமகாள்ளரவா, விளக்கரவா முடியாது என்ை முடிவுக்கு வருகிரைாம். 

ஆதியில் கடவுள் இருந்தார், கடவுளுக்கு முன்பாகக் கடவுள் 
இருந்தார்; கடவுளுக்கு முன்பாகக் கடவுள் ஒருவரர இருந்தார்! இறுதியில் 
என் ? கடவுள். அதன் பிைகு? கடவுள். 

புத்திகய ஊடகொகப் பயன்படுத்தி இகத விளக்க முடியாது, 
ஏம ன்ைால் அங்குக் கற்பக  குழப்பெகடயும்ரபாது, ெ மும் புத்தியும் 
எகதயும் மெய்ய முடியாது.  கற்பக யில் ெ ம் வலிகெயா து, ெ தின் 
கற்பக யின் மூலம், உலகம் முழுவதும் பகடக்கப்பட்டு வழி 
நடத்தப்படுகிைது. 

ஆ ால் எங்கு ெ தின் கற்பக  தகடபடுகிைரதா, அங்ரக இகை 
ஞா ம் உதயொகும்! ரெலும் கற்பக  இல்லாெலாக, ெ ம் ெகைய 
ரவண்டும், அரத ரவகளயில் உணர்வு தக்ககவக்கப்பட ரவண்டும். 
அப்படியா ால் இகை ஞா ம் எங்ரக? கற்பக யின் ெக்தி எங்கு 
முடிவகடகிைரதா, அங்கு இகை ஞா ம் இருக்கும். அகதத்தான் ‘சுயம்பு’ 
அதாவது தா ாக உருவா து என்று கூைலாம். அது தெது மொந்த 
விருப்பப்படி கடவுளிடெிருந்து வருவது. கடவுகளப் பற்ைிய ஞா ம் என்பது 
எல்கலயற்ை ெக்தி, ரபரின்பம், அழகு ெற்றும் அக த்கதயும் குைிக்கிைது. 
பின் ர், உட டியாக, கண் இகெக்கும் ரநரத்தில் எல்லாம் முற்ைிலும் 
மதளிவாகிைது. 

உங்களின் மொந்த ‘சுயம்பு’ ஞா ம் (ைானாக உருவான அைிவு) என்பது 
என் ? இது என் மவன்ைால், நீங்கள் ஒரு ெ ிதர் என்பகத நீங்கள் 
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அைிவரீ்கள். இந்த அைிவு அைிவுொர்ந்ததல்ல. நீங்கள் ஒரு ெ ிதர் என்பது 
உங்களுக்குத் மதரியும். ரெலும், நீங்கள் இகதப் பற்ைி ெிந்திக்கவில்கல, 
இகத நீங்கள் ெந்ரதகிக்கவில்கல. ஒரு மபண் தான் ஒரு மபண் என்பகத 
அைிவார். இது மபண்கெ குைித்த சுய அைிவு. அத்தககய அைிகவ ‘சுயம்பு’ 
என்ை வார்த்கதயால் குைிப்பிடலாம். 

அவ்வாரை ‘மதய்வகீ சுயம்பு’ உள்ளது. இந்த ஞா ம் உண்கெயா  
இகை ஞா ம். இந்த இகை ஞா ம் உள்ள ஒருவன் எல்லாவற்ைிலும் எல்லா 
இடங்களிலும் தன்க ப் பார்ப்பது ெட்டுெின்ைி, கடவுளின் ஒரர 
வாழ்க்கககய வாழ்கிைான். ஒரு ெத்குருவின் உதவியின்ைி 
லட்ெக்கணக்கா  வருடங்கள் ெற்றும் வாழ்க்ககப் பிைவிகளில் ‘ொத ா’ 
பயிற்ெியில் ஈடுபட்டாலும், இந்த இகை ஞா த்கத அகடய முடியாது. ஒரு 
ெத்குருவின் ெகவாெம் இல்லாெல், ஐக்கியம் ொத்தியெில்கல; ஆ ால், 
அதுவும் ெிகவும் அரிதா  ெந்தர்ப்பங்களில் ெட்டுரெ ொத்தியொகும். 
எதுவாயினும், இது இகைவனுட ா  ஐக்கியம் ெட்டுரெ, இகை ஞா ம் 
அல்ல. 

இயல்பாகரவ ஐயத்திற்கிடெின்ைி, கடவுள் ெட்டுரெ 
உண்கெயா வர். பிை அக த்தும் கடவுளில் அகெந்துள்ளது. நாம் 
அவருடன் ஒன்ைாக இருக்கிரைாம், ஆ ால் அைியாகெயால், நாம் பிரிகவ 
அனுபவிக்கிரைாம். ஆ ால், அவருட ா  நெது ஐக்கியத்கத உணர இந்தப் 
பிரிவிக  இன்ைியகெயாதது. இப்ரபாது, நாம் ஏற்க ரவ இந்த ‘சுயம்பு’ 
இகை ஞா த்துடன் ஒன்ைாக இருப்பதால், அகதக் கடவுளால் வழங்க 
முடியாது. ‘சுயம்பு’ த ிெ ித ாக விளங்கும் இந்த இகைவக ப் பற்ைிய 
ஞா த்கத அகடயப்மபற்ைதும், அந்த அைிகவ எவருக்கும் வழங்க முடியும். 
ஞா ம் ஏற்க ரவ எல்ரலாரிடமும் உள்ளது, ஆ ால் அகத யார் 
வழங்குவது? அந்தக் காரணத்திற்காகத்தான், ஒரு ெத்குரு ரதகவப்படுகிைார். 
ஆ ால் ஒரு ெத்குரு அகத யாமராருவருக்ரகனும் வழங்க ொட்டார். 
தன்க  முழுவதுொக அழித்துக் மகாள்ளாதவருக்கு (‘நான்’ எனும் 
அகந்றைறய அழிக்காைவருக்கு) அவரால் வழங்க முடியாது. 100 ெதவிகிதம் 
தன்க  ெரணகடய மெய்த ஒருவருக்கு அல்லது அவருடன் ெிக ெிக 
மநருக்கொ  அல்லது ஆழொ  மதாடர்கபக் மகாண்ட ஒருவருக்கு அவர் 
அகத வழங்குகிைார். ெத்குருக்கள் இந்த ஞா த்கத ஒரு மநாடியில் வழங்க 
முடியும்.  ஆ ால் இந்த ஞா த்கத அகடய விரும்பும் ஒருவர் ரதகவயா  
தயார்நிகலயில் இருக்க ரவண்டும். அப்ரபாதுதான் ெத்குரு உதவுகிைார். 
ஆயத்தெில்லாதவர்களுக்கு அவர் இந்த ஞா த்கத வழங்குவதில்கல; 
ஏம ன்ைால், அவர்கள் விஷயத்தில், அது பன்ைியின் முன் முத்துக்ககள 
வசீுவது ரபால் மபாருள்படும். அதுரவ ெட்டொகச் மெயல்படுகிைது.  
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சுருக்கொகச் மொன் ால், உங்களால் கற்பக  மெய்ய இயலாதது, 
ரிஷி, மு ிவர்கள் கூட நிக த்துப் பார்க்க முடியாதது மதய்வகீ ஞா ம். 
மதய்வகீ ‘சுயம்பு’ ஞா த்கத ஒருவர் புரிந்து மகாள்ளத் தவைி ால், அந்த 
மதய்வகீ ஞா ம் உள்ளவகர எப்படி கிரகிக்க முடியும்? ஆ ால் அகத 
விளக்கத் மதாடங்கும் ஒரு ஞா ியுடன் நீங்கள் மதாடர்பில் வரும்ரபாது, 
நீங்கள் அந்த மதய்வகீ ஞா த்கத ரநாக்கிப் ரபாகிைரீ்கள் என்று அர்த்தம். 
ஞா த்கதக் கற்பக  மெய்து பார்க்க முடியாது; அப்படியா ால் ஞா ிகய 
எப்படி முடியும்? ரிஷிகளால் மதய்வகீ ஞா த்கதக் கற்பக  மெய்ய 
முடியாதரபாது, மதய்வகீ ஞா ியின் நிகலகயக் குைித்து அவர்களால் என்  
கற்பக  மெய்ய முடியும்? 

வாலிகள் (துைவிகள்) மதாடுவதன், ரநாக்குவதன், அல்லது அவர்கள் 
விரும்பும் ஒருவரின் தகலயில் கக கவப்பதன் மூலம் அந்த ஞா த்தின் 
ொயகல வழங்க முடியும். தகலயில் கக கவப்பதன் காரணம் என் ? 
ஏம ன்ைால் தகல ஞா த்தின் இருப்பிடம். ஆகரவ, வாலிகள், ஆன்ெீக ெக்தி 
அல்லது ஆக்கத்திைன் மூலம், எந்தமவாரு நபரின் தகலயிலும் தங்கள் 
ககககள கவக்கும் தருணத்தில், அவர்கள் ஆன்ெீக ஞா த்தின் ொயகலப் 
மபறுகிைார்கள். அந்த நிகலயிலும், உடல் அதன் சுய உணர்கவ இழந்தாலும், 
இகத இகை ஞா ம் எ க் கூை முடியாது. ஞார ஸ்வரியில், ஒரு 
ெத்குருவின் தகலயீடு இல்லாெல் இந்த இகை ஞா த்கதப் மபை முடியாது 
என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. 

இகவ அக த்துரெ இகை ஞா த்கதப் பற்ைியது. என்க ப் 
மபாறுத்தவகர, கடவுள் ெீதா  அன்பு உண்கெயா  அைிவுக்கா  ெிைந்த 
வழி என்று நான் நிக க்கிரைன், ஏம ன்ைால் கடவுள் ஒருவரர ரநெிக்கத் 
தக்கவர். 

காறல விளக்க உறரயின் இறுைியில்,  ா ா  ின்வரும் குைிப்புகளுடன் 
நிறைவு பெய்ைார்: 

இகை ஞா ம் எப்மபாழுதும் மதரியாெல் வருவது. இகைவன் 
ெிகவும் இரக்கமுள்ளவர், அவருகடய அளவிறுதியற்ை கருகணகய 
கற்பக  மெய்து பார்க்க முடியாது! ெிலர், தாங்கள் நிகைய துன்பங்ககள 
அனுபவித்ததாகவும், கடவுள் தம்முகடய கருகணகய அவர்கள் ெீது 
இன்னும் மபாழியவில்கல என்றும் நிக க்கிைார்கள். ஆ ால் அதற்குத் 
ரதகவயா  தயார்நிகலகய அகடயவில்கல என்பதுதான் உண்கெ. 
ஹபீஸ் கூைியதுரபால: 

ெயிரிகழயின் ஒரு நு ி என் ககயிலும் ெற்மைான்று இகை-
நண்ப ின் ககயிலும் உள்ளது. 

எங்கள் இழுபைிப்ரபார் பல்லாண்டு காலங்களாக நடந்து வருகிைது. 
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ஆ ால் தக்க தருணமும், தயார் நிகலயும் வரும்ரபாது, அந்த நபர் 
என்  மெய்கிைார் என்பகதக் கூட மபாருட்படுத்தாெல், இகை ஞா ம் 
அவகர நாடி வருகிைது. 

 ைிய உைவிற்கு முன்பு,  ா ா, அடுத்ை நாள் ஒவ்பவாருவருக்கும் 
ைனித்ைனியாக வநர்காைல் வழங்குவைாகக் குைிப் ிட்டு, வ லும் கூைினார்: "நான் 
எ து மொந்த பணிக்காக இகதச் மெய்ரவன், த ிப்பட்ட இடர்பாடுககள 
நிக த்து ‘அழுது புலம்புவதற்கு’ச் மெவி ெடுப்பதற்காக அல்ல. இடர்பாடுகள் 
இருக்கத்தான் மெய்யும், அதில் எந்த ெந்ரதகமும் இல்கல, ஆ ால் அகவ, 
ஏைக்குகைய எல்லா ரநரத்திலும் இருந்து மகாண்டிருப்பதும் உண்கெ; 
ரெலும், இதில் உண்கெ என் மவன்ைால், ஒருவர் உடகலத் துைக்கும் 
ரநரத்தில், எல்லாவற்கையும், மெய்த அல்லது மெய்யாத, முக்கியொ  
அல்லது  முக்கியெற்ை அக த்கதயும் அங்ரகரய விட்டுவிட ரவண்டும். 
என்  ஒரு நககச்சுகவ!" 

இறுைியில்,  ா ா ைனது ப ௌனத்றைப்  ற்ைியும் குைிப் ிட்டார்: 
இந்த மெௌ த்தால் நான் ெிகவும் ரொர்ந்து ரபாயிருக்கிரைன் 

மதரியுொ? அகதக் ககவிட்டு என் ெ தில் உள்ளகத உங்கள் 
அக வரிடமும் எடுத்துகரக்கும் தருணத்திற்காக ஏங்குகிரைன். நீங்கள் 
அக வரும் உங்கள் இடர்பாடுககளயும், குகைககளயும் என் முன் 
கவக்கிைரீ்கள், ஆ ால் என்னுகடயவற்கை யார் ரகட்பார்கள்? 

நீங்கள், "பாபா, உங்களுக்கு அனுபவம் (கடவுளின் அளவிறுைியற்ை 
ைன்ற யின் அனு வம்) உள்ளது" என்று கூறுகிைரீ்கள். ஆ ால், எ து 
இடர்பாடுகளும், குகைகளும் அதுரபால் எல்கலயற்ைகவ! கடவுள் ஒருவரர 
உண்கெப்மபாருளாக இருப்பவர், இதர அக த்தும் ொகய. நாம் அவரில் 
இருக்கிரைாம், அவருடன் ஐக்கியொக இருக்கிரைாம் என்ை அனுபவம் 
ரவண்டும். பகடப்பின் ரநாக்கம் அதுதான். இந்த அனுபவத்கத 
அகடயப்மபைரவ இத்தக  இழுபைி ெண்கடயும் ரபாராட்டமும். 

இகை-ெ ிதர்கள், இந்த இலக்கக அகடய உதவியாக 
இருக்கிைார்கள். ெ ிதன் கடவுளாக ொறும்ரபாது, அவருக்மக  ஒரு 
வம்ொவழி உள்ளது; ஆ ால் இகை-ெ ிதனுக்கு அத்தககய பாரம்பரியம் 
இல்கல. என்க ப் மபாறுத்தவகர, நான் ெீண்டும் ெீண்டும் உலகில் ெ ித 
உருவில் வந்து, எல்கலயற்ை இன்ப துன்பங்ககள ஒரர ரநரத்தில் 
அனுபவிக்க ரவண்டும். அதில் ெகிழ்ச்ெியும் ஒருவித ெிகைவாெமும் உள்ளது. 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா ைனது  ைிய உைவிற்காக  ண்ட த்றை 
விட்டு பவளிவயைினார். அன்று  ைியம் சு ார் மூன்று  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்து 
கூைினார்: "நவம்பர் 14ஆம் ரததி முதல், 25 ரபர் என்னுடன் இரண்டு ொத 
சுற்றுப்பயணத்தில் பங்மகடுக்க உள்ள ர். நான் மொல்வகதச் மெய்யத் 
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தயாராக இருக்கும் அன்பர்கள், குகைந்தபட்ெம் ஏப்ரல் ொதம் 
இறுதிவகரயாவது உயிகரப் பணயம் கவத்ரதனும் என்னுடன் 
இருக்கரவண்டும். அ ல் பைக்கும் வாழ்வு என்பது புது வாழ்விலிருந்து 
ரவறுபட்டது. முழுகெயாகக் கீழ்ப்படிதல் ஒன்றுதான் நான் எதிர்பார்ப்பதும் 
விரும்புவதும் ஆகும்." 

அைன்  ின்னர் அவர் கூைியைாவது: இப்ரபாது இரண்டு ொதங்களுக்கு 
அதாவது ஜ வரி இறுதி வகர பணிகயப் பகிர்ந்தளிக்க உள்ரளன். பின் ர் 
25 ரபரின் பணிககளயும் நார  மெய்ரவன். 

எரச்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட உைவியாளராக இருக்கும் வவறளயில், ெகன் 
அவருக்கு உைவ வவண்டும். விஷ்ணு  ைத்றைக் றகயாளவும், கைக்குகறள 
றவத்ைிருக்கவும், கடிைப்  ரி ாற்ைங்களிலும் ஈடு டுவார். அவலா ாவின் 
உைவிவயாடு ப ண்டு, ொறல  ற்றும் ரயில்  யைத்ைிற்குத் வைறவயான 
ஏற் ாடுகறள பெய்ய வவண்டும். ெைாஷிவ் அவர்களுக்கு உைவு  ற்றும் 
ைங்கு ிடத்றை ஏற் ாடு பெய்யும் வநரத்ைில், ஸவக் பகாத்வால் அவருக்கு 
உைவியாக இருப் ார். ற தூல்  ஸ்துகறளத் வைடி கண்டு ிடிக்கவும், காவடக்கர் 
 ருத்துவ வைறவகறளக் றகயாளவும் வவண்டும். விஷ்ணு, எரச், ஜால் ாய் 
ஆகிவயார்  ா ாவின் எழுத்துப் லறகறய வாெிக்க வவண்டும். அண்ைா 104 
இரவு வநர கண்காைிப்புப்  ைிறயச் பெய்யவவண்டியைாக இருந்ைது. 

சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது  ா ாவிற்குப்  ை ாகவவா அல்லது 
ப ாருளாகவவா வழங்கப் டும் அன் ளிப்புகறள என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று 
ஒருவர் வகட்டைற்கு,  ா ா  ைிலளித்ைார், "முழுவதுொக ஒன்றுதிரட்டி 
ெக்களுக்காக உள்ளூர் குழுவின் வெம் கவக்கப்படும்." 

அவர் விளக்கினார்: 
நா ாகரவ மநருப்கப கவக்க ரவண்டும், நான் எல்லா 

இடங்களிலும் இருப்பதால், அக த்தும் என்னுகடய அந்த மநருப்பில் 
இருக்கும். அதில் இப்ரபாது எந்த ெந்ரதகமும் இல்கல. முழு உலகமும் 
என்னுடன் எரிய ரவண்டும். நிகழ்ச்ெிகளில் கலந்து மகாள்வதற்காக உங்கள் 
அக வகரயும் அகழத்துச் மெல்லவில்கல, ஆ ால் எ து ஆன்ெீக 
வாழ்வின் ெிக மநருக்கடியா  இந்தக் காலகட்டத்தில் என் 
அருகாகெயிரலரய இருக்க ரவண்டும். என்னுடன் மெல்பவர்கள் 
அக வரும் இப்ரபாது என்க ப் பற்ைியும் அவர்களுக்கு ஒப்பகடக்கப்பட்ட 
கடகெககளப் பற்ைியும் ெட்டுரெ ெிந்திக்க ரவண்டும் என்பகதச் மொல்ல 
ரவண்டியதில்கல. 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா எைிர்வரும்  யை ைிட்டத்றைப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார். ெிது ெில  ாடல்கறளப்  ாடினார். அைன்  ிைகு ைீவிர ான 
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முக ாவறனயுடன்,  ா ா ெில கஸல்  ைிவுகறளக் வகட்டார். இறெயின் 
முடிவில், அவர் ‘இறை உைர்வு’ குைித்ை பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார்: 

இகை உணர்தல் என்பது எவருக்கும் ககக்கு எட்டாத ஒன்று. ஒரு 
பரிபூரண குருநாதகர நாம் ெந்திக்க ரநர்ந்தால் ெட்டுரெ, அகத அகடய 
முடியும். இகை உணர்கவ அகடவது ெிகவும் கடி ம், ஏம ன்ைால் இங்ரக 
நாம் உள் ெற்றும் மவளியளவில் இருப்பது ரபால் அல்லாெல் நாம் 
என் வாக இருக்கிரைாரொ அவ்வாரை ொறுகிரைாம். இது எவ்வளவு 
கடி ம் என்பகத நீங்கள் அைிந்து மகாள்வரீ்கள், ஏம ன்ைால் நாம் 
ஒவ்மவாருவரும் ஒரு விதத்தில் கபட ரவடதாரி! ெரிரயா தவரைா எல்லா 
வககயிலும் நம்கெ நாம் நியாயப்படுத்துகிரைாம். இப்ரபாது, மவவ்ரவறு 
ொர்கத்கதப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு இது எவ்வளவு கடி ம் என்பகதப் 
பார்ப்ரபாம்: 

ஞா  ொர்கம்: ரவதாந்திகள் கூறுகின்ை ர், "நல்லரதா மகட்டரதா 
இகதமயல்லாம் கடவுரள மெய்கிைார். உண்கெயில் நாம் ஒன்றும் 
மெய்வதில்கல. ஒன்று கடவுள் மெய்கிைார், அல்லது அது கர்ெ விக யின் 
விகளவாக இருக்கலாம்." எ ரவ, ரவதாந்திகளுக்கு ஒரு குகைபாடு 
உள்ளது: அவர்கள் எந்த இகை அனுபவமும் இல்லாெல் கடவுளுடன் தங்கள் 
ஐக்கியத்கத உறுதிப்படுத்துகிைார்கள்.  நல்லது மகட்டது எதுவாக 
இருந்தாலும் அது கடவுளால் மெய்யப்படுகிைது என்று மொல்வது ெரிதான்; 
ஆ ால் இந்த (கடவுளுடன் ஐக்கியம் எனும்) அனுபவெின்கெ அவர்ககள 
வழிதவைச் மெய்கிைது. 

இகை பக்தர்கள் ெரியா கத ெரி என்றும், தவைா கதத் தவறு 
என்றும் கூறுகிைார்கள்,  ஆ ால் அவர்கள் இந்தப் பழக்கத்தில் ெிக்கி, துகள் 
ரபால காய்ந்து விடுகிைார்கள். எ ரவ அவர்கள் ‘ெரி’, ‘தவறு’ என்ை 
இருகெத்தன்கெயில் உறுதியாகவும் ஆழொகவும் உகைந்துவிடுகிைார்கள். 

ரயாகா ொர்க்கம்: ரயாகிகள் ெொதியில் ஒருவிதொ  ரபரின்பத்கத 
அனுபவிக்கும் ரபாது, அவர்கள் அகதக் கட்டுப்படுத்தி அதற்கு அடிகெகளாக 
ொறுகின்ை ர். அவர்கள் உண்கெயா  இறுதி இலக்கக, இகை உணர்தகல 
ெைந்து விடுகிைார்கள். ெீண்டும், ரயாகிகள் ஏொற்ைெளிக்கும் ெில ெக்திககள 
அகடயப் மபறுகிைார்கள். கடவுளின் மபயகர மெௌ ொகத் திரும்பத் திரும்ப 
உச்ெரித்து ஜபத்தில் ஈடுபடுபவர்களும் ெில ெக்திககள 
அகடயப்மபறுகிைார்கள். அவற்கை தவிர்ப்பது ெிகவும் கடி ம், அவற்கை 
ெரியாகப் பயன்படுத்துவது அகதவிடக் கடி ம். 

இகை உணர்கவ அகடவது ெிகவும் கடி ம், ஏம  ில் நாம் நாொக 
இருப்பதன் மூலம் நம்கெப் பார்க்க ரவண்டும். எ ரவ, இதற்கு ஒரர ஒரு 
பரிகாரம் ெட்டுரெ உள்ளது, அதுரவ ெத்குருவின் ெகவாெத்தில் வருவது. 
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அப்படி வந்தாலும், உங்ககள நீங்கரள அழித்துக் மகாள்ள ரவண்டும். 
சுருக்கொகச் மொன் ால், உங்ககள நீங்கரள நிர்மூலொக்க ரவண்டும்; 
அதுவகர, உங்களால் இகை உணர்கவ அகடய முடியாது. 

எ ரவ, உங்களுக்காக அல்லாெல், பிைருக்காக அத்தககய 
மெயல்களில் ஈடுபட்டு, உங்ககள ெைக்க முயற்ெி மெய்யுங்கள். நீங்கள் 
முழுகெயா  நிர்வாண நிகலகய அகடயும் அளவுக்கு இகதப் 
பின்பற்றுங்கள். முரண்பாடாகத் ரதான்ைி ாலும், இத்தககய மெயல்ககளச் 
மெய்யுங்கள் - கடவுகள இழப்பதற்காக அல்ல, கடவுளில் உங்ககள -
இழப்பதற்காக! 

ெிகவும் உன் தொ  ‘ஃப ா’ நிகலயில் (நிர்மூல ாகும் நிறல), 
மதய்வகீ மவற்ைிடம் உள்ளது. இங்ரக, ஃப ா என்பது கடவுகள முழுகெயாக 
இழப்பது, இது முழுகெயா  மவற்ைிடத்கத குைிக்கிைது. இந்த நிகலயில், 
நீங்கள் இல்கல, கடவுள் இல்கல, எதுவும் இல்கல; ஆ ால் கடவுள் 
இல்கல, த ிப்பட்ட ஒருவர் இல்கல என்ை அடுத்த கணரெ, கடவுள் எல்லா 
ெகிகெயுடன் திரும்பி வருகிைார், நீங்கள் அந்த உணர்வு நிகலகய 
அகடயப்மபறுகிைரீ்கள். 

கடி ொ  முயற்ெியால், ஒருவர் தன்க  100 ெதவிகிதம் இழந்தால், 
அவர் ெஜ்ஜூப் நிகலகய அகடகிைார். இது கடவுகள இழந்து, பின்பு 
கண்டுமகாண்டதற்கு ெெம், ஆ ால் கடவுளின் வாழ்க்கககய வாழவில்கல 
என்று அர்த்தம். அவர் உலக உணர்கவ ெீண்டும் அகடயப்மபற்ைால், அவர் 
கடவுளின் வாழ்க்கககய வாழ்கிைார் என்றுதான் அர்த்தம். 

ஃப ாவின் குறு நிகலககள அனுபவிக்கும் ரபாதும், நீங்கள் 
குழப்பெகடகிைரீ்கள்; ஆ ால் மவற்ைிடம் உட டியாக நிரப்பப்படுகிைது. 
இறுதி ஃப ா நிகலகய அகடய நீங்கள் பல பிைவிகளுக்குத் தவீிர 
முயற்ெிககள ரெற்மகாள்ள ரவண்டும். ஆ ால் இறுதி ெற்றும் முதிர்ந்த 
தருணம் வந்தவுடன், த ிநபர் மதய்வகீ மவற்ைிடத்கத அனுபவிக்கிைார். 

இந்த மதய்வகீ மவற்ைிடம் ஒரர ரநரத்தில் நிரப்பப்படுகிைது. ஆ ால் 
ெில ெந்தர்ப்பங்களில், அது நிரப்பப்படுவதற்கு முன் ர், உடலுட ா  
இகணப்பு துண்டிக்கப்படுகிைது. 

ெில தருணங்களில், மதய்வகீ மவற்ைிடமும், மதய்வகீ நிரப்புதலும் 
ஒரர ரநரத்தில் நிகழும். ஆ ால் மபௌதீக உலகத்துட ா  இகணப்பு 
தளர்ந்து விடுகிைது, அல்லது துண்டிக்கப் படுகிைது. இப்ரபாது அவர்களுக்கு 
இந்த உலககப் பற்ைிய உணர்வு இல்கல. உண்கெயாகச் மொன் ால் 
அவர்கள் என்  உண்ணுகிைார்கள் அல்லது அருந்துகிைார்கள் என்பது கூட 
அவர்களுக்குத் மதரியாது; ெில நாட்களுக்குப் பின் ர், அவர்கள் தங்கள் 
உடகலக் ககவிடுகிைார்கள். 
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ெிக அரிதா  ெந்தர்ப்பங்களில் ெட்டுரெ, உலகத்துட ா  இந்த 
இகணப்பு உறுதியாகத் தக்ககவக்கப்படுகிைது, அதாவது, திடொக, எந்த 
வககயிலும் பாதிக்கப்படாெல் இருக்கும்; இப்படி இருப்பவர்கரள 
ெத்குருக்கள். 

 ா ா சு ார் 6:30  ைியளவில் ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1962, நவம் ர் 2, ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல, 8:00  ைிக்கு  ா ா, 
ஆைியுடன் காரில் வந்ை வவறளயில், அறனத்து அன் ர்களும் முன் 
 ண்ட த்ைில் கூடியிருந்ைனர். நவம் ர் 2, 3, 4 ஆகிய முன்று நாட்கள், காறல 
9:00 முைல் 11:00  ைி வறர,  ற்றும்  ாறல 3:00 முைல் 5:00 வறர அவரது 
அறையில் அ ர்ந்து கடவுளின் ப யறர  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்கு ாறு  ா ா, 
 ிளடீருக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  

‘ஜபம் புரிபவர்கள்’ என்று அகழக்கப்படும், கடவுளின் மபயர்ககளத் 
திரும்பத் திரும்ப உச்ெரிக்குொறு ரகட்டுக்மகாள்ளப்பட்ட அந்த பன் ிரண்டு 
அன்பர்கள், ரெலும் பு ித அல்லது ரவத நூல்களிலிருந்து வாெிக்கும் நான்கு 
ஆச்ொரியர்கள் அக வரின் கால்களிலும் நான் காகலயில் வணங்குரவன்’ 
என்று  ா ா கூைினார். ‘இன்று முதல் எதிர்வரும் 15ஆம் ரததி வகர நான் 
பக்த ாக இருப்ரபன்.’ 

அன்று காறல எட்டு  ைிக்கு, டாக்டர் பைௌலத் ஸிங் வருறக ைந்ைார். 
 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் ெரியா  ரநரத்தில் வந்துவிட்டீர்கள். 
வரமுடியவில்கல என்று எழுதியிருந்தரீ்கள். எப்படி ெொளிக்க முடிந்தது? 
எ து புது வாழ்விலும், ெர ாநாஷ் காலத்திலும் நீங்கள் என்னுடன் 
இருந்ததால் நான் உங்ககள இங்கு அகழத்ரதன்."  ா ா அவறர 28ஆம் வைைி 
வறர ைன்னுடன் இருக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார், வ லும் ‘குரு கிரந்த் 
ஸாவஹப்’, ெீக்கியர்களின் புனிை நூலிலிருந்து  ைியம் 1:00 முைல் 2:00  ைி 
வறர பைாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வாெிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

"உண்கெயில், கடவுளின் மெயல் ஆழங்காண முடியாதது" என்று 
 ா ா கூைினார். "என்னுடன் மதாடர்பில் இருக்கும் அக வகரயும் அவர் 
அகழத்து வந்துள்ளார். பிளடீர், விபூதி இருவரும் பல வருடங்களுக்குப் பிைகு 
வந்துள்ள ர், இங்கு வந்தவர்கள் அக வரும் ெிகவும் அதிர்ஷ்டொலிகள்." 

ஜ ம் புரி வர்கறள வநாக்கி,  ா ா கூைினார்: "இப்ரபாது, நான் 
உங்ககள வணங்குகிரைன். இன்று முதல் நவம்பர் 14 வகர, நான் உங்கள் 
மூலம் கடவுளின் மபயகரத் திரும்பத் திரும்ப மொழிரவன். நான் உங்கள் 
கால்களில் எ து மநற்ைிகய கவத்து வணங்கும்ரபாது, கடவுகள நிக வு 
மகாள்ளுங்கள், உண்கெப்மபாருளாகிய அவர் ஒருவரர நம் 
அக வருள்ளும் இருப்பவர். ரெலும், அக வர் ெீதும் அவருகடய 
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அருகளப் மபாழியுொறு பிரார்த்தக  மெய்யுங்கள். நீங்கள் ெீண்டும் 
ெீண்டும் உச்ெரிக்க ரவண்டிய மபயகர நிக வில் மகாள்ளுங்கள்." 

 ா ா கம் ளத்ைின்  ீது இருபுைமும் உள்ளங்றககள் ைறரறயத் பைாட்ட 
வண்ைம்    ண்டியிட்டு அ ர்ந்து, வைங்கத் ையாராக இருந்ைார். காறல 8:50 
 ைிக்கு,  ைிவனழு அன் ர்களின் கால்களில் ைறல றவத்து வைங்கினார்.  ா ா 
அவர்களின் காலடிகளில் ைறல றவத்து வைங்கிய அவை வவறளயில், அவர்கள் 
 ீண்டும்  ீண்டும் ப ாழியு ாறு வகட்டுக்பகாண்ட கடவுளின் ப யறர உரத்ை 
குரலில் எடுத்துறரத்ைனர். ஐந்து ஆச்ொரியர்களும் வவை நூல்களிலிருந்து 
வரிகறள  ா ாவின் ொர் ாகக் கடவுளுக்கு ஓைினர். இது நிறைவறடந்ைதும், 
 ா ா இவ்வாறு கூைினார், "உங்கள் வாழ்க்ககரய அகதச் ொர்ந்தது ரபால் 
இகை நாெத்கத திரும்பத் திரும்பச் உச்ெரியுங்கள். மதாடர்ச்ெியாக 
உச்ெரிப்பதில் கவ ொக  இருங்கள். உங்களுக்கிகடரய ரதகவக்ரகற்ப 
அனுெரித்துக் மகாள்ளுங்கள். ொயா கடவுளின் ரவகலயில் தகடககள 
ஏற்படுத்தும், எ ரவ கவ ொக இருங்கள்." 

 ைிபனாரு  ைியளவில்,  ா ா ைனது  ைிய உைவுக்காக  ண்ட த்றை 
விட்டு பவளிவயைினார். நண் கலில், அவர் விபூைிறயத் ைனது அறைக்கு 
அறழத்து, துனிக்கு முன் அ ர்ந்து, நவம் ர் 3 முைல் 12 வறர, ஒரு நாறளக்கு 
5,000 முறை ‘ஓம் பரபிரம்ெ பரொத்ொ’ என்று ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா,  ால் நாத்துறவ அறழத்து, நவம் ர் 3 முைல் 12 வறர ஒவ்பவாரு 
24  ைி வநரத்ைிற்கும் 1,400 முறை ைிரும் த் ைிரும் , கீழ்வரும் வார்த்றைகறள 
ப ாழியு ாறு கட்டறளயிட்டார்: "கடவுரள! பாபா, அவருகடய அ ல் பைக்கும் 
வாழ்வில் அவருக்கு ரவண்டிய வலிகெகய வழங்கும்படி ரகட்கிைார்!" 

அைன்  ின்னர், ஆண்கள் அறனவறரயும் அறைக்குள் அறழத்து  ா ா 
கூைினார்: "நான் ெீண்டும் ெீண்டும் இந்தப் மபௌதீக உடலில் ரதான்ை 
ரவண்டும் எ  விதிக்கப்பட்டதால், நான் இந்த உலகில் வர ரவண்டும். 
ஆ ால் குகைந்தபட்ெம் நீங்கள் ெீண்டும் ெீண்டும் பிைந்து, வளர்ந்து, 
முதிர்ச்ெியகடந்து, திருெணம் புரிந்து, அனுபவங்ககளப் மபற்று, 
ெந்ததிககளப் மபருக்கி, வாழ்க்ககயில் ெிகதந்து, உயிகர விடுவது என்ை 
மதாடரும் இகணப்புச் ெங்கிலியிலிருந்து விடுபட ரவண்டும் என்று நான் 
நிக க்கிரைன்.”  

 ா ா வ லும் கூைினார்: "கடவுள் எவ்வளவு இரக்கமுள்ளவராக 
இருக்கிைாரரா, அரத அளவு கடி ொகவும் கடுகெயா வராகவும் 
இருக்கிைார். ஆ ால் நீங்கள் அவகர அகழக்கும்ரபாது அல்லது அவகர 
வழிபட்டு வணங்கும் ரபாது, ஒருமுகை அவகரத் மதாடும் ரபாது, அக த்து 



169 
 

ரவகலயும் முடிந்துவிடும், ொத்தியெற்ை அக த்தும் ொத்தியொகிவிடும் 
என்பகத நிக வில் மகாள்ளுங்கள். 

"ஆ ால் ெீண்டும், இது அத்தக  எளிதா  விஷயம் அல்ல, ெிகவும் 
கடி ொ து. எ ரவ முழு ெ துடன் கடவுளின் நாெங்ககள உச்ெரியுங்கள். 
நீங்கள் அகதச் மெய்வரீ்கள் என்று எ க்குத் மதரியும். அதற்குப் பிைகு நானும் 
கடவுளும் அகதப் பார்த்துக் மகாள்ரவாம்." 

 ா ா வ லும் அவரது உைர்ச்ெிவெப் டும் இயல்ற ப்  ற்ைி கூைினார்: 
"இன்கைய நாட்களில் நான் ரகாபப்படாெலும், உணர்ச்ெிவெப்படாெலும் 
இருக்க முயற்ெிக்கிரைன். நான் அத்தககய இயல்புநிகலகய 
எதிர்மகாள்ளும் ரபாமதல்லாம், கிைிஸ்துவின் வார்த்கதககள நிக வு 
கூர்ந்து, ‘கெத்தார ! என்க விட்டுப் ரபாய்விடு!’ என்று குரல் 
மகாடுக்கிரைன்."   

"எ ரவ, காெம், ரபராகெ, ரகாபம், மபாைாகெ, பணம் அல்லது 
குடும்ப விவகாரங்கள் பற்ைிய எந்த எண்ணமும் உங்கள் இதயத்கத 
ஆக்கிரெிக்க முயற்ெிக்கும் ரபாமதல்லாம், ‘கெத்தார ! என்க விட்டுப் 
ரபாய்விடு!’ என்று கூைி நிம்ெதியாக இருங்கள். 

"இப்ரபாது நான் 100 ெதவிகிதம் ெகிழ்ச்ெியாகவும் 100 ெதவிகிதம் 
உறுதியாகவும் இருக்கிரைன், நான் இந்த உலகளாவிய குழப்பத்கத 
முடிவுக்குக் மகாண்டுவருரவன், அல்லது இந்தப் மபௌதீக உடகலத் 
துைந்துவிடுரவன். ரெலும் இந்த உடகலத் துைக்கவில்கல என்ைால், 
‘உண்கெயா  இகை வாழ்கவ’க் குைிக்கும் ஓர் ‘உண்கெயா  முடிவு 
இருக்கும்." 

1953 ஏப்ரல் இறுைி வறர, பவவ்வவறு காலகட்டங்களில் அவருடன் 
இறையும் ந ர்களின்  ட்டியல் வாெிக்கப் ட்டது. எட்டு ஆண்கள் ஏப்ரல் இறுைி 
வறர அவருடன் பைாடர்ந்து இருக்க வவண்டும்: அரலாபா, கபதூல், எரச், 
குஸ்தாஜி, ககக்ரகாபாத், மபண்டு, விஷ்ணு  ற்றும் ஸவக் மகாத்வால்.  ா ா, 
ஒவ்பவாருவருறடய கருத்றையும் விவாைித்து, கூைினார்: "இன்னும் ெிைிது 
காலத்திற்கு நான் யஷ்வந்த் ராகவ என்னுடன் அகழத்துச் மெல்ல 
ரவண்டும். நான் ஸக்ரகாரியில் ெிகவும் வித்தியாெொ  ஆ ால் 
த ித்துவொ  உணர்வு நிகலயில் இருந்தரபாது, இரவும் பகலும் எ க்கு 
மவற்ைிகல மபாட்டலத்கதத் தயார் மெய்து, ரெகவ புரிய ெஹாராஜ் அவகர 
நியெித்திருந்தார் (1921–22). யஷ்வந்த் ராவ் இந்த ரெகவகய முழு ெ துடன் 
மெய்தார், இதுரவ யஷ்வந்த் ராவ், குஸ்தாஜி இருவரின் மபாறுப்கப 
ெஹாராஜ் என் ெீது ஒப்பகடத்ததற்கு ெற்மைாரு காரணம். 

உ ாஸனி  ஹாராஜ்  ராட்டி வ ச்சுவழக்கு ப ாழியில் கூைிய 
அறனத்றையும் றெறக மூல ாகத் பைரிவிக்கு ாறு குஸ்ைாஜியிடம்  ா ா 
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கூைினார்.  ஹாராஜ் அவரிடம் கூைியைற்கிைங்க: "நான் ரெர்வாக  
என்க ப் ரபாலரவ பரிபூரணொக்கிவிட்ரடன். எ து முழுப் மபாறுப்கபயும் 
வழங்கியரதாடு, எ து திைவுரகாகலயும் அவரிடம் ஒப்பகடத்துவிட்ரடன். 
இப்ரபாது, ரெர்வா ின் கட்டகளககள உண்கெயாகவும் ரநர்கெயாகவும் 
பின்பற்றுங்கள்." 

இப் டி எடுத்துறரத்து, நிறனவு கூர்ந்ை  ின்பு,  ா ா கூைினார், 
"தற்ரபாது, நான் ‘மெயல்படுவதில்’ அல்லது ‘உயிகரத் துைப்பதில்’ குைியாக 
இருக்கிரைன். என்க ப் மபாறுத்தவகர, ‘இது’ அல்லது ‘அது’ 
என் வா ாலும் பரவாயில்கல. ஏப்ரல் இறுதி வகர எ து  மபௌதீக உடல் 
நிகலத்திருந்தால், அது நல்லது. மதாண்ணூற்மைான்பது ெதவிகிதம், எ து 
உடல் வழீாது என்று உணர்கிரைன், அப்படியா ால், நான் நிச்ெயொக 
குஸ்தாஜிகய நிக வில் மகாள்ரவன். உண்கெயில், அவரது ஏக்கமும், 
அன்பும், மபாறுகெயும் எல்கலக்கு அப்பாற்பட்டகவ." 

குஸ்ைாஜி அனு வித்ை ெில கஷ்டங்கறள  ா ா எடுத்துறரத்ைார். 
ஒருமுகை, அவர் ஆறு ொதங்கள் தண்ணரீ் ெட்டுரெ அருந்தி வாழ்ந்தார். 
1919ஆம் ஆண்டு பூ ா, கஸ்பா ரபட்டில் அகெந்த ெதுபா க் ககடயில் 
பணிபுரிந்த ரவகளயில், மூன்று வருடங்கள் அவருக்குத் தூக்கம் என்பரத 
இல்கல; பாபா அவகர இரவு முழுவதும் பாபாஜா ின் அருகில் அெரச் 
மெய்தார். காகலயில் திரும்பி வரும் ரவகளயில், ஒரு நயா கபொ 
ெதிப்புள்ள காய்கைிககள வாங்கிவந்து, உப்பு கூட ரெர்க்காெல் மவறுெர  
மகாதிக்க கவத்து உண்பகத வழக்கொகக் மகாண்டார். குஸ்தாஜியின் 
கடுகெயா  உணவுமுகை அப்படித்தான் இருந்தது. பின் ர் அவர் 
காகலயிலிருந்து ெதுபா  ககடயில் பணிகயத் மதாடர்ந்தார். 

 ா ா நாக்பூறரச் வெர்ந்ை நானா வகரிடம் அவருறடய நிைி 
விவகாரங்களில்  லவற்றைக் வகட்டைிந்து  னறை எவ்வறகயிலும் பைாந்ைரவு 
பெய்யா ல் ைிடப் டுத்ைிக் பகாள்ளு ாறு கூைி, "ஆ ால், அது ொத்தியெற்ைது" 
என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். "உங்கள் ெீது கடவுளின் ககடக்கண் பார்கவ 
இருந்தால், அது ொத்தியொகும். ஆ ால் எந்த சூழ்நிகலயிலும் ஒருவர் 
கவகலப்படாெல் இருப்பது நல்லது, ஏம ன்ைால் அக த்தும் 
பூஜ்ஜியொகும்." 

றகக்வகா ாத்ைின் நம் ிக்றகறயயும் அன்ற யும்  ா ா  ாராட்டினார், 
வ லும் கடவுளின் கருறை அவரிடம் இருப் ைாக றகக்வகா ாத்  ா ாவிடம் 
கூைியைாகக் குைிப் ிட்டார்.  "எ ரவ, ககரகாபாத் பாபாவுக்கு எகதயும் 
வழங்கும்ரபாது, அகதக் கடவுளுக்கு வழங்குவதாக நிக க்கிைார்." 
ப ரும் ாலான ெந்ைர்ப் ங்களில்,  ல ஆண்டுகளாக உடல் உைர்றவப்  ற்ைி 
அைியா ல் இருக்க இத்ைறகய கருறை வ ாது ானது என்று  ா ா விளக்கினார். 
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இந்ைக் கருத்றை விளக்குவைற்கு,  ினூ காரஸிடம் ‘பயாஸித் ெற்றும் 
எறும்பு’களின் கறைறய எடுத்துறரக்கு ாறு  ா ா வகட்டுக்பகாண்டார். 

 ா ாவின் ஹ ிர்பூர்  ற்றும் டில்லி  யைத்ைின் வ ாது, உடன் 
பெல் வர்கள் அறனவரும் வ ாது ான குளிர்கால ஆறடகறள எடுத்துச் 
பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். ஏப்ரல்  ாைத்ைின் கறடெி  ைிறனந்து 
நாட்கள் ைன்னுடன் இருக்கு ாறு  ா ா,  ிளடீர்,  ினூ, பைௌலத் ெிங் ஆகிவயாறர 
அைிவுறுத்ைினார். இறைத் பைாடர்ந்து அறனவரும் கறலந்து பென்ைனர். 

 ைிய வவறளயில்  ண்ட த்ைின் முன் அறைக்கு வந்ை  ா ா இவ்வாறு 
கூைினார், "நவம்பர் 6 முதல் 9ஆம் ரததி வகர, நீங்கள் உங்கள் கடகெககள 
முடித்தவுடன், இங்ரகரய இருக்க முயற்ெி மெய்யுங்கள், அப்ரபாது எ து 
ரதகவக்ரகற்ப நான் உங்ககள அகழக்க முடியும்."  

 ா ா  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் இருந்ைார்.  றைந்ை டாக்டர் 
கனிறயப்  ற்ைிய ஒரு கறைறய அவர் நிறனவு கூர்ந்ைார்; அவர்  ா ாவுடன் 
பென்ை  ஸ்த்  யைம் ஒன்ைில், அவர்  ிகுந்ை  னக்கலக்கத்ைில் இருந்ைார். 
இறுைியில்,  ா ா இவ்வாறு கூைினார், "க ி, ஜால் (ரகரவாலா) இருவரும் 
மவற்ைி மபற்ை ர். இகதத்தான் நான் உணர்கிரைன். ஜால் த து இறுதி 
மூச்கெ விடும் ரவகளயில் அவர் உச்ெரித்த ககடெி வார்த்கத ‘பாபா’. 
உண்கெயில், இதுரபான்ை ெந்தர்ப்பங்கள் ெிகவும் அரிதா கவ." 

 ா ாைாஸ் பெய்ை  ைிக்காக,  ா ா அவறரப்  ாராட்டினார், வ லும் 
ெிலர் அவருக்கு எைிராக வ ெினாவலா அல்லது அவறரப்  ற்ைி குறை 
கூைினாவலா  ைற்ை றடய வவண்டாம் என்று அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா அவருக்கு விளக்கினார், "எதிர்ப்புகளின் மூலம் எ து பணி 
வலுவகடகிைது, ரெலும் ெக்கள் எ க்காக அகதச் மெய்பவர்ககள 
எதிர்ப்பதால் இன்னும் மபரிதாகிைது. உங்கள் ெ தின் ொந்தொ  நிகல, 
மபரும் புயல்கள் ெற்றும் அகலகளுக்கு ெத்தியில் அகெயாெல் இருக்கும் 
பாகைகயப் ரபால் இருக்க ரவண்டும். இகத நன்ைாக நிக வில் 
மகாள்ளுங்கள். அகெதியாக இருங்கள். பிைர் என்க யும் எ து பணிகயப் 
பற்ைியும் அவர்கள் விரும்பியகதச் மொல்லட்டும். கவகலப்படாெல், 
பயப்படாெல் இருங்கள்." 

இைற்குப்  ின்னர் இறெத்ைட்டுப்  ைிவுகளில் ெில கஸல்கறளக் வகட்க 
 ா ா விரும் ினார்.  முந்றைய நாள் வ ாலவவ, இந்ை வநரத்ைிலும் அவரது 
 னநிறல  ிகவும் ைீவிர ாக இருந்ைது. அவர்  ிகவும் விரும் ி வகட்ட 
 ாடல்கள்: "ஓ இரகெியத்றைக் காப் வவர, அந்ை இரகெியம் எந்நிறலயிலும் 
பவளிப் டுத்ைப் டா ல்  ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள்"  ற்றும் " லர் ப ாட்டுகவள, 
வைாட்டத்ைில் உங்கறள  லரவிடுங்கள்!" 
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இந்ைப்  ாடல்கள், கடந்ை காலத்ைின் பவவ்வவறு  ரிபூரை ான 
ஆத் ாக்கறள   ா ாவிற்கு நிறனவூட்டியது: 

மும்கபயின் அப்துல் (அப்துர்) ரஹ்ொன் ெற்றும் பாந்த்ராகவச் 
ரெர்ந்த மெௌலா ா ஸாரஹப் ஆகிரயார் இகைநிகலகய அகடந்த 
பரிபூரண ஆத்ொக்கள்; ஆ ால் அவர்களில் அப்துல் ரஹ்ொன் ஒரு 
ெஜ்ஜூப்பாகவும், அரத ரவகளயில் மெௌலா ா ஸாரஹப் முற்ைிலும் 
ொதாரண உணர்வுடனும் (ஸலிக்காக) இருந்தார். எ ரவ இயற்ககயாகரவ 
அவர்களின் உணவு உண்ணும் முகைகளில் மபரும் ரவறுபாடு இருந்தது. 
அப்துல் ரஹ்ொன் அவருக்கு முன் கவக்கப்பட்ட விதவிதொ  உணவுகளில் 
விரல்ககளத் மதாட்டுத் துழாவி ார். மெௌலா ா ஸாரஹப் நல்ல உணகவ 
விரும்பிய அரத ரவகளயில், எந்ரநரமும் குராக  வாெித்தார். அவர் ஒரு 
ொதாரண ெ ிதக ப் ரபாலரவ குராக  வாெிக்கும் அளவுக்கு முழு 
உணர்வுடன் இருந்தார்.  

இப்ரபாது, ெஜ்ஜூப்ககளப் பற்ைி: ெஜ்ஜூப்கள் ொதாரண 
ெ ிதர்ககளப் ரபால் உண்ணவும், அருந்தவும் மெய்வதாகக் கூைப்படுகிைது; 
இருந்தும், அவர்களுக்கு இகதப் பற்ைிய எந்த உணர்வும் இல்கல. ஆ ால் 
அப்துல் ரஹ்ொக ப் மபாறுத்தவகர அபூர்வொ  ஒன்று கவ ிக்கப்பட்டது. 
ொதாரண ெ ிதகரப் ரபாலப் ரபொவிடிலும், பிைர் மொல்வதற்ரகற்ப 
‘அல்லா’ என்ை வார்த்கதகய உச்ெரிப்பது வழக்கம். மபௌதீக உலகுட ா  
அவரது மதாடர்பு எவ்வாறு பராெரிக்கப்பட்டது என்பகதக் கடவுள் அைிவார்! 

இந்தப் பாகதயில் நிகழும் அபூர்வங்களும், ஆச்ெரியங்களும் 
ெகத்தா கவ ெட்டுெின்ைி ெிகவும் நுட்பொ கவ, அகவ அைிவுபூர்வொக 
புரிந்து மகாள்ள முயற்ெிக்கும் ஒருவகர கபத்தியக்கார ாக ொற்றுவதற்குப் 
ரபாதுொ து. 

‘அக்கல்ரகாட் ஸ்வாெி’ பரிபூரணத்தின் மொத்த உருவம். என் தாத்தா 
ொய்பாபாவிடம் ஒரு த ித்துவொ  அனுபவ நுட்பம் இருந்தது. பாபாஜான் 
ஒரு ரபரரெர்; ராஜாதி ராஜா.  அக வரும் பரிபூரணொ வர்கள். ஆ ால் 
இன்று நான் எகதச் மொன் ாலும் அது எ து யூகம் ெட்டுரெ, ஏம ன்ைால் 
இன்ைிலிருந்து 15ஆம் ரததி வகர நான் ஒரு பக்த ின் நிகலயில் 
இருக்கிரைன். 

மவவ்ரவறு குருநாதர்கள் ரவறு ரவறு முகைககளப் 
பின்பற்றுகிைார்கள். இகவ அக த்தும் யூகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. ‘குதுப்’ 
(ெத்குரு) ஒருவரால் ெட்டுரெ ரெல்நிகல ஆன்ொ, ெஸ்த், வாலி, ெஜ்ஜூப் 
அல்லது ெத்குரு யார் என்பகதச் மொல்ல முடியும். ஒரு குதுப்கபப் 
மபாறுத்தவகர, ஒரு ொதாரண ெ ிதன் அவர் தன்க ப் ரபாலரவ 
இருப்பதாக நிக க்கிைான்; ஆன்ெீக தளங்களில் நிகலமகாண்ட ரெல்நிகல 
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ஆன்ொக்களும் அவகர ஆன்ெீக தளங்களில் ஒருவராகக் கருதுகின்ை ர். 
ஆ ால் ‘குதுப்’ என்பவர் பிரபஞ்ெத்தின் கெயம். 

குருநாைர்களின் முற்ைிலும் அொைாரை ான  ற்றும்  ிகவும்  யனுள்ள 
வழிகறள விளக்குவைற்கு  ா ா  ின்னர் இரண்டு ெம் வங்கறள - ஒன்று 
ொய்வகட் கிரா த்ைின் ெத்குரு ‘தாதா து ிவாலா’  ற்றும் மெௌலா ா 
ஸாரஹகபப்  ற்ைியும் எடுத்துறரத்ைார்: 

ஒரு நபர், ஆன்ெீக பலன்ககள அகடயும் எண்ணம் எதுவும் 
இல்லாெல், தாதா து ிவாலாகவ அணுகி ார்; ஆ ால், அந்த ெ ிதரின் 100 
ெதவிகித ஆன்ெீக தயார்நிகலகய நன்கு அைிந்த தாதா து ிவாலா, 
து ியிலிருந்து கழி ஒன்கை எடுத்து அவகரத் தாக்கியதில், அந்த நபர் 
ெயங்கி, தகரயில் விழுந்தார். அருகில் நின்ைவர்கள் அக வரும் பயந்து 
ஓடி ர். மூன்று நாட்கள், அந்த ெ ிதர் அரத நிகலயில் இருந்தார், 
நான்காவது நாளில், அவர் முழு சுய உணர்வுடன் இருந்தரதாடு ெட்டுெின்ைி 
இகை உணர்வுடனும் காணப்பட்டார்; அகதத் மதாடர்ந்து அவர் அந்த 
நிகலயிரலரய உடகலத் துைந்தார்.  

இப்ரபாது, மெௌலா ா ஸாரஹகபப் பற்ைி. ஆன்ெீக ெிந்தக  
எதுவும் இல்லாத இந்து ெருத்துவர் ஒருவர் அவரிடம் மென்ைார். மெௌலா ா 
ஸாரஹப், அக வகரயும் ஆச்ெரியத்தில் ஆழ்த்தும் வககயில், தான் 
வாழும் சுவரின் ஓரொக அவகரயும் அெருொறு அைிவுறுத்தி ார். 
ெருத்துவர், மெௌலா ாவின் கட்டகளக்கு முற்ைிலுொகக் கீழ்ப்படிந்து, 
கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளாக அந்த இடத்கத விட்டு நகரவில்கல. 
இந்தக் காலகட்டத்தின் முடிவில், ெருத்துவர் இகை உணர்கவ 
அகடயப்மபற்று, மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்குப் பின் ர் அவர் த து 
மபௌதீக உடகலத் துைந்தார். 

பரிபூரண குருநாதர்களின் வழிகளும் முகைகளும் அைிவுக்கு 
எட்டாதகவ. ெில குருநாதர்கள் 100 ெதவிகிதம் ஆன்ெீக தயார்நிகலகய 
அகடயப்மபற்ைவர்களுக்கு இகை உணர்கவ வழங்குகிைார்கள். ெிலர் இந்த 
100 ெதவிகித ஆயத்தத்கத அகடவதுவகர அந்த நபர்களுக்கு 
உறுதுகணயாக இருந்து இகை உணர்கவ வழங்குகிைார்கள். ெில 
குருநாதர்கள் கடந்தகால வாழ்க்ககயில் அவர்களுட ா  மதாடர்புக்கு 
அதிக முக்கியத்துவம் மகாடுக்கின்ை ர். 

நான்காவது ஆன்ெீக தளத்தின் ெகாரயாகிகள், ஐந்தாவது ஆன்ெீக 
தளத்தில் நிகலமகாண்ட வாலிகள் ெற்றும் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தின் 
பீர்கள் கூட ஒரு கல்லின் ெீது தங்கள் ஆன்ெீக ெக்திகய அல்லது ஆற்ைகலச் 
மெலுத்தி, ெிகப்மபரிய ஆன்ெீக உந்துதகல அளிக்க முடியும். ஒரு பரிபூரண 
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குருநாதர் விரும்பி ால், அவர் எவகரயும் அல்லது எகதயும் இகை 
நிகலகய உணரச்மெய்ய முடியும். 

 ா ா அன்று  ாறலயில் ப ஹராஸாத்துக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1952, நவம் ர் 3 ைிங்கட்கிழற  காறல, ஆைியின் காரில் வழக்கம் வ ால 
 ா ா ப ஹரா ாத் வந்ைார்; வழியில் அவர்கள் ஸவராஷ் வ ாட்டார்ஸிலிருந்து 
 ப் ா பஜஸவாலாறவயும் உடனறழத்து வந்ைனர். முந்றைய நாள் இரவு 
முழுவதும் அவரால் தூங்க முடியவில்றல என்று  ா ா கூைினார். 
ப ஹரா ாத்ைில் அவர் அறனவரிடமும் நலம் விொரித்ைார். ெளி, இரு ல் 
வ ான்ைவற்ைால் அவைிப் டும் அன் ர்கள்  ா ாவிட ிருந்து ெற்று பைாறலவில் 
அ ரும் டி வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டனர். "நீலு ெிகவும் கச்ெிதொக இருக்கிைார்" 
என்று கிண்டல் பெய்து, "நீங்கள் அக வரும் அவர் அருகில் அெர்ந்து, நீங்கள் 
விரும்பும் அளவுக்கு தும்ெலாம், இருெலாம்!" 

 ா ா குழுவிடம் இந்ைக் வகள்விறய எழுப் ினார்: "உங்களில் யார் யார் 
கவகலப்படுகிைார்கள்?" ஒருவரும் றகறய உயர்த்ைாை வ ாது  ா ா கூைினார்: 

எவரும் கவகலப்படாதகதக் கண்டு நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். நீங்கள் அக வரும் முதிர்ந்த ஆண் பூக கள் 
(அைாவது, நல்ல இையம்  றடத்ைவர்கள்).  நிச்ெயொக, நீங்கள் இரண்டு 
விஷயங்ககளப் பற்ைி தவீிரொக ெிந்திக்க ரவண்டும், ரெலும், ெிகவும் 
கவ ொக இருக்க ரவண்டும்: முதலில், கடவுகள நிக வில் மகாள்வது, 
இரண்டாவதாக, நான் உங்களிடம் ஒப்பகடத்த கடகெகய மெவ்வர  
மெய்வது. எ ரவ கவ ொக இருங்கள், ஆ ால் கவகலப்டாதரீ்கள். 
என்க ப் மபாறுத்தவகர எ க்குத் தூக்கம் இல்கல. எல்லா ரநரங்களிலும், 
நான் மபரும்பாலும் நவம்பர் 7, 8, 9 ெற்றும் 14 நிகழ்ச்ெிககளப் பற்ைிய 
கவகலயில் இருக்கிரைன். 

ஆ ாலும் இந்த நாட்களில் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியாக 
உணர்கிரைன். ஏம ன்று எ க்குத் மதரியவில்கல. ஸக்ரகாரியில் (1921-22) 
ஒரு குைிப்பிட்ட காலம் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியாக உணர்ந்ரதன். புது 
வாழ்வில், கஹதராபாத் கூட்டத்தில் (1951), அது ரவறு வககயாக 
இருந்தாலும், நான் ெகிழ்ச்ெிகய அனுபவித்ரதன். நிரந்தரொ  மதய்வகீ 
ரபரின்பமும், கடவுளின் ரபரா ந்தமும் ரவறு ரவறு. பாபாஜானுடன் (1915) 
மதாடர்பு மகாண்ட ெில நாட்களுக்குப் பிைகு நான் மும்கபக்குச் மென்ைரபாது, 
எல்கலயற்ை துன்ப நிகலகய நான் அனுபவித்துக் மகாண்டிருந்ரதன். அது 
ஒரு த ிப்பட்ட துன்பம். நான் நீள் இருக்கக ஒன்ைில் பன் ிமரண்டு முதல் 
பதி ான்கு ெணி ரநரம் வகர படுத்திருப்பகத வழக்கொகக் மகாண்ரடன். 
அந்த நாட்களில் எ க்கு தூக்கரெ இல்கல. 24 ெணி ரநரமும் ஏரதா ஒரு 
ெின் ரொட்டார் என்னுள் மெயல்படுவகதப் ரபாலவும், உலகின் அக த்து 
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ெ ப்படிவங்களும் என்னுள் இயங்குவது ரபாலவும் உணர்ந்ரதன். இது 
ெிகவும் பரிதாபகரொ  ெற்றும் ெகிழ்ச்ெியா  நிகல. இது ஒரு த ிப்பட்ட 
அனுபவம், த ிப்பட்ட ெகிழ்ச்ெி ெற்றும் த ிப்பட்ட துன்பம். மதய்வகீ 
ரபரின்பமும் கடவுளின் ரபரா ந்தமும் ரவறு ரவறு. இப்ரபாமதல்லாம், நான் 
மபறும் ெகிழ்ச்ெி த ிப்பட்டது, எ க்ரக உரித்தா து. 

 கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, புது வாழ்வின் ெில 
ெம் வங்கறள எடுத்துறரத்ைார்.  ின்னர், அவர் ஜ த்ைில் ஈடு டு வர்களிடம் 
கூைினார்: 

நான் உங்கள் மூலம் கடவுகள வணங்கிவிட்ரடன், எ ரவ நீங்கள் 
அகத முழு ெ துடன் என் ொர்பாக (ஜ ம் ப ாழிவறை) மெய்ய ரவண்டும். 
நீங்கள் என்க  ரநெிப்பதால், எ க்கு 100 ெதவிகிதம் உதவ ரவண்டும். 
எதற்கும் கவகலப்படாதரீ்கள்; எந்த ெ  உகளச்ெலுக்கும் ஆளாக 
ரவண்டாம். இந்த ரவகலக்கும் அதன் விகளவுக்கும், உங்களுக்கும் எந்த 
ெம்பந்தமும் இல்கல. இகத நீங்கள் உங்களுக்காகச் மெய்யவில்கல. 
ஆ ால், நான் அகத உங்கள் மூலம் மெய்ய விரும்புவதால், முழு ெ துடன் 
அவகர வணங்கியகத நான் உணரவும், கடவுள் அகதப் பார்க்கவும் 
உங்களால் முடிந்தவகர முயற்ெி மெய்யுங்கள். 

 ின்பு  ாைிரியிடம் ‘கடவுளின் பத்து நிகலகள்’ விளக்கப் ட்ட 
வறர டத்றை எடுத்துவரக் கூைி,  ா ா விளக்கினார்: 

இந்த அட்டவகணயில், பத்தாவது நிகலக்கு ‘அக த்கதயும் கடந்த 
அப்பாற்பட்ட நிகல’ (BEYOND, BEYOND STATE) என்றும், ஒன்பதாவது நிகலக்கு 
‘அப்பாற்பட்ட நிகல’ (BEYOND STATE) என்றும் மபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ா ா  த்து நிறலகறளயும் விளக்கி, வ லும் கூைினார்: 
‘அக த்கதயும் கடந்த அப்பாற்பட்ட நிகல’கய இந்துக்களால் 

‘பராத்பர் பரபிரம்ெம்’ என்றும் ஸுஃபிகளால் ‘வாரா-உல்-வாரா’ என்றும் 
குைிப்பிடப்படுகிைது. இந்த ‘அக த்கதயும் கடந்த அப்பாற்பட்ட நிகல’ 
ஒவ்மவாருவருக்குள்ளும் உள்ளது; ஆ ால் நீங்கள் இகத ஆழொக, ெீண்டும் 
ஆழொக, இயன்ைவகர ஆழொக ெிந்தக  மெய்தாலும், அந்த நிகலகயப் 
புரிந்துமகாள்ள முடியாது. இப்ரபாது நான் ஒரு பக்த ின் நிகலயில் 
இருப்பதால், இந்த ‘அக த்கதயும் கடந்த அப்பாற்பட்ட நிகல’கய வழிபட்டு 
ரவண்டிக்மகாள்கிரைன். 

 ா ா, விபூைி,  ால் நாத்து இருவருக்கும் அடி ைிந்து, விபூைிறய 
துனியின் அருகில் பென்று ‘ஓம் பரபிரம்ெ பரொத்ொ’ என்று ைிரும் த் ைிரும்  
ப ாழியு ாறு கூைி, வறர டத்ைின் விளக்கத்றைத் பைாடர்ந்து கூைினார்: 

வாழ்வது எல்லாம் கடவுள்; அது ரபால வாழாத எல்லாமும் கடவுள். 
இப்ரபாது, ரவறு என்  உள்ளது? அப்படியா ால் அதுவும் கடவுள்தான். அது 



176 
 

அப்படித்தான் - ஓர் உண்கெ. ெிலர், "பாபா நீங்கள் எழுத்துப்பலககயில் இந்த 
வார்த்கதககள உச்ெரிக்கிைரீ்கள், ஆ ால் உண்கெயா  அனுபவம் என்பது 
என் ?" என்று ரகட்கும் அவர்களுக்கு நான் மொல்கிரைன்: "மபாறுகெயாக 
இருங்கள்!" 

 ா ா, பைௌலத் ஸிங்கிடம் குரு நானக்கின்  ிரார்த்ைறனறயத் ைிரும் த் 
ைிரும்  ப ாழியு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார், "நீரய இகைவன், நான் உன் ிடம் 
ெரணகடகிரைன் (தும் ைாக்கூர் தும் வ  அர்ைாஸ்)." பைாடர்ந்து  ா ா அறனத்து 
ஜ ம் புரியும் அன் ர்கள் ஒவ்பவாருவரிடமும், உரத்ை குரலில், அவர்கள் 
குடிலில், ைிரும் த் ைிரும் ச் பொல்லிக் பகாண்டிருந்ை கடவுளின் ப யறர 
ப ாழியு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா கூைினார், "கடவுளின் மபயகர 
உண்கெயாகவும், ரநர்கெயாகவும் மொழியுங்கள், ஏம ன்ைால் உங்களில் 
எவருகடய பிரார்த்தக யும் கடவுகளச் மென்ைகடயலாம்." 

 ைிய உைவுக்கான ெிைிது இறடவவறளக்குப்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் 
வறர டத்றை விளக்கத் பைாடங்கினார்: 

எல்லாம் கடவுள். இந்த விளக்கப்படத்தில் ஒரு குைிப்பு உள்ளது. 
எல்லாரெ ஏழு என்ை எண்கணச் ொர்ந்துள்ளது - இைங்கும் ஏழு நிகலகள், 
உயர்வின் ஏழு நிகலகள், ‘மூன்ைாம்’ பயணத்தின் ஏழு நிகலகள். இன்று 
நான் பரிணாெ வளர்ச்ெியின் உணர்வு நிகலயில் முட்டுக்கட்கட என்று 
எகதச் மொல்கிரைன் என்பகதத் மதளிவுபடுத்த விரும்புகிரைன். 

ெிருஷ்டி ( றடப்பு) என்பது உணர்வற்ை ‘மதய்வகீம்’ உணர்வுள்ள 
‘கடவுளாக’ ொறும் ஒரு விகளயாட்டு. கடவுள் கல்லில் ெிகக் குகைவா  
நுண்ணுணர்வுடன் இருக்கிைார், ரெலும் ெ ித ில் முழு உணர்வுடன் 
இருக்கிைார். ெ ித ில் இருக்கும் அரத கடவுள், கல், உரலாகம், காய்கைி 
ரபான்ைவற்ைிலும் இருக்கிைார். உணர்வின் வளர்ச்ெி ஒரு படிப்படியா  
மெயல்முகையாகும். ெ ித ில், மவவ்ரவறு வடிவத்தின் பரிணாெ 
வளர்ச்ெியும், உணர்வின் மவளிப்பாடும் முடிவுக்கு வந்துவிட்ட . ஆ ால், 
ெ ிதன் தன்க  கடவுளாக இன்னும் உணரவில்கல. 

இந்தக் குழப்பத்திற்கு என்  காரணம்? ெ ிதன் பூரண இறுதி 
வடிவத்கத அகடயப்மபற்ை பின் ரும், தன்க  ஏன் கடவுளாக 
உணரக்கூடாது? அவர் பரிணாெ வளர்ச்ெியின் வடிவத்கத 
உருவாக்கிக்மகாண்ரட மெல்லும் ரவகளயில், த ி ஒருவரிடம், மபௌதீக 
உலகின் ெ ப்படிவங்கள், 100 ெதவிகிதம் ஒட்டிக்மகாண்டிருப்பதால் இந்த 
முட்டுக்கட்கட ஏற்படுகிைது. கடவுள் அவகர அைியத் ரதகவயா  
உணர்கவ விரும்பி ார்; ஆ ால் அவர் பூரண உணர்கவ அகடயப்மபறும் 
தருவாயில், தன்க த் தார  அைியாெல், உலககப் பார்க்கிைார். அவர் 
மபௌதீக உலககயும், மபௌதீக ெ ப்படிவங்ககளயும் அைிவார். 
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ஒரு ெ ிதன் தன்க , கடவுளாக அைிந்து மகாள்வது ொத்தியம் 
என்ைாலும், அவக  அைியவிடாெல் ஈர்த்துச் மெல்வது எது? இது முதல் 
ஆறு இைங்கும் நிகலககளப் பற்ைிக்மகாண்டிருக்கும் ெ ப்படிவங்களின் 
அபார ெக்தி. இந்த ெ ப்படிவங்கள் அக த்தும் விரயொ  பின் ரர 
ஒருவன் தன்க க் கடவுள் எ  அைிவான். எ ரவ, இந்த ரநாக்கத்திற்காக, 
ஒரு ெ ிதன் ெீண்டும் ெீண்டும், ெ ித உருவில் பிைவி எடுக்க 
ரவண்டும்.  இகதத்தான் நான் முட்டுக்கட்கட என்று மொல்கிரைன். 

இந்ை விவரங்கறள விளக்கிக் பகாண்டிருக்கும் வ ாது,  ா ா ைனது 
கண்கறள மூடி ப துவாகத் ைிைந்ைார். அவரது கண்கள் முழுவது ாக 
ைிைக்கப் ட்டதும்,  ா ா எல்லாவற்றையும் சுற்ைிப்  ார்த்ைார், ஆனால் அவரது 
உடறல  ட்டும்  ார்க்கவில்றல.  அவர் விளக்கியறை, ஒரு முழுநிறை வடிவில் 
முழுற யாக வளர்ச்ெியறடந்து, ைன்றனத் ைவிர (கடவுளாக) இைர 
அறனத்றையும் அைிந்ை  னிைனுடன் ஒப் ிடலாம். 

‘அறனத்றையும் கடந்ை அப் ாற் ட்ட நிறல’றயச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா 
விளக்கினார்: 

கடவுளின் இந்த நிகல, ‘கடவுளின் அப்பாற்பட்ட நிகல’யில் கூட 
புரிந்துமகாள்ள முடியாதது. அதற்கு ஆதியும் இல்கல, அந்தமும் இல்கல. 
இது எப்மபாழுதும் கடவுளாக இருக்கும் ஒரர நிகல (GOD IS). 

கடவுள் ‘அப்பாற்பட்ட நிகல’யிலிருந்து, ‘அக த்கதயும் கடந்த 
அப்பாற்பட்ட நிகல’கய நிக க்கத் மதாடங்கும் ரபாது, இருகெத்தன்கெ 
அடிமயடுத்து கவக்கிைது. ஆ ால் முதலில், ‘அப்பாற்பட்ட நிகல’யில், 
அத்தககய எண்ணம் ரதான்றுவது ொத்தியெற்ைது. மதாடக்கத்தில் கடவுள் 
சுயநிக வின்ைி இருக்கிைார். பின் ர் அவர் உணர்கவப் மபறுகிைார். 
இப்ரபாது, உணர்வற்ை நிகலயில், அவரது முதல் அனுபவ நிகல என்  
என்பகத அைிய விரும்பி ால், அவர் ெீண்டும் உணர்வற்ை நிகலகய 
அகடய ரவண்டும், இது ொத்தியெற்ைது. ஒரு முகை இகையுணர்வின் 
அனுபவம் அகடயப்மபற்ைால் அது நித்தியொ து. அத்தககய இகை 
நிகலகய அகடயப்மபற்ை ஒருவர், ரகாடிக்கணக்கா  பிைவிககள ெ ித 
உருவில் எடுத்தாலும், ‘அக த்கதயும் கடந்த அப்பாற்பட்ட நிகல’யின் 
உணர்வற்ை தன்கெகய ெீண்டும் அனுபவிக்க முடியாது. ஆ ாலும், நான் 
மொல்கிரைன், ‘அக த்கதயும் கடந்த அப்பாற்பட்ட நிகல’ என்பது 
நிதர்ெ ம், அதுரவ நம் அக வரின் அெலும் முதன்கெயுொ  நிகல. 
இந்த  ’அக த்கதயும் கடந்த அப்பாற்பட்ட நிகல’யில் எதுவும் இல்லாத 
ஒன்ைாக அக த்தும் உள்ள .  

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "இகவ அக த்தும் புரிந்து மகாள்ள 
முடியாதகத புரிந்து மகாள்வதற்கா  முயற்ெியாகும். கடவுளாக ொறுவதில் 
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ெட்டுரெ உண்கெயா  ெதிப்பும், அந்தஸ்தும் உள்ளது. இதற்காக கடவுளிடம் 
பிரார்த்தக  மெய்ரவாம்." 

அப்துல்லா ஜாஃ ர் ைனது அனு வத்றை  ா ாவிடம் கூைினார்: " ா ா, 
நான் இன்று காறல ‘அல்லா ஹூ’ என்று ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்ைவ ாது, 
நான் கிட்டத்ைட்ட தூங்கிவிட்வடன். ஆனால் அந்ை நி ிடவ , நீங்கள் என் 
 டுக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்வடன், இது கடவுளின் ப யறரத் 
பைாடர்ந்து உச்ெரிப் ைில் ஏற் ட்ட இறடயூறை நிவர்த்ைிபெய்ைது." 

 ா ா ைனது அறைக்கு அருகில் இரவு காவல் புரிந்ை  ண்டலியின் 
ப யர்கறளக் குைிப் ிட்டுக் கூைினார்: "ரெற்கத்திய நாடுகளில், மூன்று 
ொதங்களாக நீலு ஒரு நாகளக்கு ெில நிெிடங்கள் கூட தூங்குவது அரிது. 
ரெலும், பாபாஜான் இரவு முழுவதும் தூங்காெல் அெர்ந்திருந்தது எ க்கு 
நன்ைாக நிக விருக்கிைது. அவர் காகல 5:00 முதல் 6:00 ெணி வகர ஒரு 
ெணி ரநரம் ெட்டுரெ படுக்ககயில் ொய்வது வழக்கம்." 

ஆஸ்து ா வநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட அப்துல்லா ஜாஃ ர், அ ர்ந்ை 
நிறலயில்  கடவுளின் ப யறர  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிப் ைில் ெிர ம் 
இருந்ைைால், அவர் அைிகாறல 3:00 முைல் 5:00  ைி வறர நின்றுபகாண்வட 
கடவுள் நா த்றை உச்ெரித்ைார். அவர் ஏைக்குறைய தூங்கிவிட்டைால், நானா வகர், 
அவருக்குத் துறையாக இருந்து கடவுள் நா த்றை உச்ெரிப் ைில் எந்ை 
இறடயூறும் ஏற் டா ல்  ார்த்துக்பகாள்ளு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார். அன்று 
இரவு முைல், அப்துல்லா, காவடக்கர் இருவருடனும் நானா இருக்க 
வவண்டியிருந்ைது, ஏபனனில் அவரும் ஆஸ்து ாவால் அவைிப் ட்டார். 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், அவலா ா கடவுளின் ப யறரத் ைிரும் த் ைிரும்  
உச்ெரிக்கும் வவறளயில், உைர்ச்ெி வவகத்ைில் அழத் பைாடங்கியைால், அைன் 
பைாடர்ச்ெியில் ஏற் ட்ட ைறடறயத் ைவிர்க்க, நானா வகர் உடனடியாக அவரிடம் 
ஓடி வந்து ‘அல்லா ஹு’ என்று ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிய ஆரம் ித்ைார். 

கிருஷ்ண ஸ்வாெி என்று அறழக்கப் ட்ட ஒருவர் வரவிருக்கும் 
கூட்டங்களில் கலந்துபகாள்ள இருந்ைார். வகரளாறவச் வெர்ந்ை இவர், (22 வயது), 
நீண்ட முடி  ற்றும் ைாடியுடன், ொதுக்களின் ப ாதுவான உறடறய 
அைிந்ைிருந்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ை  ின்னர் அவர் 
‘கிருஷ்ணாஜி’ என்று அறழக்கப் ட்டார். அவறரப்  ற்ைிய ெில ைகவல்கறளக் 
வகட்ட  ா ா, "அவர் அக வகரயும் த து அன்பி ால் ஈர்க்க 
முயற்ெிக்கிைார், என்க யும் ரெர்த்து! தற்ரபாது நான் ரயாகி, துைவி அல்லது 
ெஸ்த் யாராக இருந்தாலும் அவகர வணங்குவகதப் பழக்கொக்கிக் 
மகாண்ரடன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

நவம் ர் 7 முைல் 9ஆம் வைைி வறர, எவரும்  ா ாறவச் சுற்ைி  த்ைடி 
தூரத்ைிற்குள் வர முயற்ெிக்கக் கூடாது என்று  ா ா கூைினார். "அருகில் 
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அகழக்கப்பட்டவர்கள் ெட்டுரெ வர ரவண்டும். இங்கு சுொர் 300 ரபர் 
இருப்பதால், நான் அகெதியா  சூழகல விரும்புகிரைன். மவகுஜ  
தரிெ த்தின் ரபாது நான் இகத எதிர்பார்ப்பதில்கல, ஏம ன்ைால் ெக்கள் 
எ து தகலமுடிகயப் பைிக்கும் அளவுக்கு இவ்வளவு மபரிய மநரிெகல 
ஏற்படுத்துவார்கள்!" 

நவம் ர் 5ஆம் நாள், அபவஸ்ைா, ற  ிள், குரான், கீறை ஆகியவற்றைப் 
 டிக்கும் வநரத்றை  ா ா நிர்ையித்ைார். விழாவுக்குத் வைறவயான ப ாருட்கறள 
வெகரிக்கு ாறு ெம் ந்ைப் ட்ட ஐவரிடமும் வகட்டுக் பகாண்டார். 
"பிரதிநிதித்துவம் ெரீாக அகெயட்டும்" என்று  ா ா கருத்து பைரிவித்ைார். 

அடுத்ைைாக  ா ா இறெத்ைட்டுகறள இறெக்கவிட்டு கஸல்கறளக் 
வகட்டார். "ரகெியத்கதப் பாதுகாப்பவர , தகல துண்டிக்கப்பட்டாலும், அகத 
மவளிப்படுத்தாரத" என்ை  ாடறல  ீண்டும்  ீண்டும் வகட்ட  ின்பு,  ா ா 
கூைினார், "இரகெியத்கதப் பற்ைி ரபெ முடியும், ஆ ால் அகத அைிந்து 
மகாள்வது முற்ைிலும் ொறுபட்ட அனுபவம்; இரகெிய இகை ஞா ம் 
அைிவுத்திைனுடன் இகணந்து மெல்வதில்கல, ொைாக, அது உணர்வுகளுடன் 
மநருங்கிய மதாடர்புகடயது, ரெலும் விரவகெற்ை முகையில் 
மவளிப்படுத்தப்பட்டால், குழப்பத்கத உருவாக்குகிைது." 

இந்ைக் கருத்றைத் பைளிவு டுத்ை,  ா ா ஒரு  ட்டான்  ற்றும் 
 ார்வாரியின் கறைறய எடுத்துறரத்ைார்; ெில வார்த்றைகறள உச்ெரிப் ைன் 
மூலம் ஒரு  னிைனின் இயல்ற   ாற்ைியற க்கும் உைர்ச்ெியின் ைிடீர் 
பவளிப் ாட்றட எடுத்துக்காட்டுகிைார்: 

ஒரு ைடித்ை, ைிடகாத்ைிர ான  ட்டான்  ற்றும் ஒரு  லவனீ ான, 
ப லிந்ை  ார்வாரி இருவருக்கு ிறடவய சுமுக ான உைவு இல்றல.  ார்வாரி, 
 ட்டாறன பவறுத்ைார், ஆனால், அவரது உடல் அளவுக்கு உகந்ைாற்வ ால் அடி 
அல்லது உறைறய அவரால் பகாடுக்க முடியவில்றல. ஒருமுறை,  ட்டான் 
ைன்றன வநாக்கி வருவறை தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்ை  ார்வாரி, இந்து நண் ர்கள் 
ெிலறரத் ைனைருகில் அறழத்து, "நண் ர்கவள, இந்ை  ட்டான்  ிகவும் 
துவராகக்காரன். நான் அவனிடம்  ிகவும் கண்ைிய ாக நடந்து பகாண்டாலும், 
அவன் என்னிடம்  ிகவும் முரட்டுத்ைன ாக நடந்துபகாள்கிைான். அறை நான் 
உங்களுக்கு நிரூ ிக்கிவைன். ையவுபெய்து நீங்கள் எனக்கு உைவுங்கள். 
 ட்டானுக்கு நல்ல  ாடம் புகட்ட வவண்டும்" என்ைார். 

இைற்குள்  ட்டான் அருகில் வந்ைதும்,  ார்வாரி ெிரித்ை முகத்துடன், 
அவருடன் றககறளக் குலுக்கி அவறரத் ைழுவினார்; ஆனால் அவ்வாறு 
பெய்யும் வவறளயில்  ட்டான் காைில் எறைவயா கிசுகிசுத்ைார், "ஏ,  ன்ைியின் 
 கவன!" என்ை இந்ை வார்த்றைகள்  ட்டானின் உைர்வுகறளத் தூண்டி அவறரக் 
பகாைிப் றடயச் பெய்ய வ ாது ானைாக இருந்ைது.  ார்வாரிறய அடிக்க 
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ஆரம் ித்ைார். உண்ற  நிலவரம் பைரியா ல், அருகில் நின்ைவர்கள்  ார்வாரிக்கு 
உறுதுறையாக நின்று  ட்டாறனத் ைாக்க அவர் ெத்ைம் வ ாட்டார். 

 ார்வாரி,  ட்டான்  ற்றும் அவர்களது வ ாைறல  ிகவும் கச்ெிை ாக, 
றக றெறககளால்  ா ா பவளிப் டுத்ைியது அறனவறரயும்  னைார ெிரிக்க 
றவத்ைது. இத்துடன்  ாறல கூட்டம் முடிந்து  ா ா ப ஹராஸாத்துக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

 றுநாள், 1952, நவம் ர் 4ஆம் வைைி பெவ்வாய்கிழற  காறல 7.30 
 ைிக்கு ைிரும் ி வந்ை  ா ா, அங்கிருந்ை அறனவரிடமும்  கிழ்ச்ெியான 
 னநிறலயில் நலம் விொரித்ைார். றகக்வகா ாத், காவள ா ா, ராம்ஜூ, முரளி, 
பைௌலத் ெிங் ஆகிய ஐந்து ‘பூொரிகறள’ அறழத்ைார். முரளி இன்னும் வராைைால் 
யாவரா அவறர அறழத்து வரச் பென்ைார்.  ா ா, "அவர் ெிகவும் ரொம்ரபைியாக 
இருக்கிைார், நான் அவருக்கு இகை உணர்கவ வழங்குவதாக வாக்குறுதி 
அளித்தாலும், அவர் ெரியா  ரநரத்தில் வரொட்டார்!"  முரளி வந்ைதும்,  ா ா 
ஐவரில் ஒவ்பவாருவறரயும் ஒரு ெிைிய பஜ த்றை ஏழு முறை ைிரும் த் ைிரும்  
ப ாழியு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். 

அடுத்ை நாள்  ா ாவின் ொர் ாக ராம்ஜூ குரானிலிருந்து வாெிக்க 
வவண்டியிருந்ைது, ஆனால் அவருக்குச் ெளி  ிடித்ைிருந்ைைால்,  ா ா, 
"நாகளக்குள் அவர் ெளியிலிருந்து விடுபடட்டும்" என்று குைிப் ிட்டு,  ின்னர் 
ஆவலாெறன கூைினார், "கபதூலின் ெருந்கத ஏன் எடுத்துக் 
மகாள்ளக்கூடாது? கபதூல் ஒருவரின் அைிகுைிககள ெரிபார்ப்பது அல்லது 
ரொதக  மெய்வது ரபான்ை எதுவும் இல்கல. கபதூல் த து மொந்த 
வழியில் ெருந்கதத் தருகிைார், ரநாயாளி முற்ைிலும் குணொகிவிடுகிைார் 
அல்லது அவரது இதயத் துடிப்பு நின்றுவிடுகிைது!" 

 ா ா, "நவம்பர் 7ஆம் நாள் முதல் ெிைப்புெிக்க, தவீிரொ  நிகழ்ச்ெி 
ஒன்று இருப்பதால், இன்று ெற்று இலகுவா  தகலப்புககளப் பற்ைி 
ரபெலாம்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ஃப ராமுக்கு உடல்நிறல ெரியில்றல,  ா ா அவரிடம், "ஏன் 
கவகலப்பட ரவண்டும், ஃமபராம்? ஒருரவகள நீங்கள் எங்கள் 
அக வகரயும் விட அதிக காலம் வாழ்வரீ்கள்!" என்ைார். 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "குஸ்தாஜி எப்மபாழுதும் பூரண 
ஆரராக்கியத்துடன் இருப்பவர். நாங்கள் ரெற்கத்திய நாடுகளில் 
இருந்தரபாது அவர் உடல்நிகல குைித்து எந்தப் புகாரும் இல்லாெல் 
இருந்தார். அவருக்கு ஐஸ்கிரீம் என்ைால் அலாதி ஆகெ, அங்ரக அது 
தாராளொகக் கிகடத்ததால், அவர் நல்ல உடல்நிகல ெற்றும் ெ நிகலயில் 
காணப்பட்டார். ெில ரநரங்களில் அவர், ‘நான் 125 ஆண்டுகள் பூரண 
ஆரராக்கியத்துடன் வாழ்வகத விரும்பி ால், தி மும் ஒரு டஜன் 
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வாகழப்பழங்ககளக் மகாடுங்கள்’ என்ைார். கபதூலுக்கு அகெவ உணவுகள் 
என்ைால் பிரியம், அவற்கைக் கண்டதும் பிை அக த்கதயும் 
ெைந்துவிடுகிைார்." 

அவலா ாவிடம், "இப்ரபாது நன்ைாக உண்டு, அருந்தி ெகிழுங்கள்! 
15ஆம் ரததி முதல் நெது ‘கர்பலா’ வாழ்க்கக மதாடங்குகிைது!" என்று  ா ா 
கூைினார். 

இைற்குள் அங்கு வந்ை அண்ைா 104 அவர்கறளப்  ார்த்து  ா ா 
கூைினார், "அண்ணாவின் வித்தியாெொ  உகட, நகட, பாவக யுடன் 
அவகரப் பார்ப்பதில் நான் எப்ரபாதும் ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். அண்ணாவுக்கு 
ரொர் பிடிக்கும், ஆ ால் இகதவிட, அவர் புககயிகலகய மெல்லுவது 
அதிகம் பிடிக்கும், அவர் த து பாதி வாயில் புககயிகலகய 
கவத்துக்மகாண்டு முணுமுணுப்பகதப் புரிந்துமகாள்வது கடி ம்." 

 ா ா ெில குைிப் ிட்ட  ைிகறளப்  ற்ைி விவாைிக்கத் பைாடங்கினார். 
‘ைரிென  யை’ வவறளயில் வழங்கப் டவிருந்ை ‘அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர 
வாழ்வு’  ற்ைிய அவரது ஏழு பெய்ைிகறள ஆங்கிலம்  ற்றும் இந்ைியில் 
அச்ெிடு ாறு ஆைிக்கு அைிவுறுத்ைினார்.   ல்வவறு  ண்டலிக்கு ைினெரி ெில 
அைிவுறரகறள வழங்கிய  ிைகு,  ா ா, நவம் ர் 8 நிகழ்ச்ெியின் முக்கிய 
விஷயங்கறளக் குைித்து எரச்சுடன் விவாைித்ைார். இறுைியில் அவர் 
குைிப் ிட்டார், "மகாடுப்பவர் அல்லா, அகதப் மபறுபவர் பிஸ்ெில்லா ( ிகவும் 
கருறையுள்ள கடவுள்)!" 

அன்று காறல குழுவினருடன்  ல விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்துக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ாவின் ப த்றையில் ஒரு மூட்றடப் பூச்ெி இருந்ைறைக் 
கண்டு  ா ா வருத்ை றடந்ைார், வ லும் கவனக்குறைவாக இருந்ைைற்காக 
 ண்டலிறயக் கண்டிக்கும் விைத்ைில், "இந்தப் பிொசுகளின் கககளில் நான் 
ெிக்கிக் மகாண்ரடன்!" என்று குஜராத்ைி ப ாழியில் பைரிவித்ைார்.  ைிய உைவு 
இறடவவறளயின் வ ாது  ா ாவின் இருக்றக  ற்றும் ப த்றை பவயிலில் 
வ ாடப் ட்டு  ண்ட ம் முழுவதும் துறடத்து சுத்ைம் பெய்யப் ட்டது. 

அன்று  ிற் கலில்  ா ா கூைினார், "நவம்பர் 15 முதல் நான் 
சுற்றுப்பயணம் ரெற்மகாள்ள உள்ரளன். ஏப்ரல் இறுதியில் எ க்கும், 
உங்களுக்கும் ெற்றும் அக வருக்கும் இறுதி முடிவாக இருக்கும்." 
ைா ாகவவ  ா ாறவப்  ின் ற்ைத் ையாராக இருந்ைவர்களால் பூர்த்ைி 
பெய்வைற்காக, எரச்  ற்றும் ப ண்டு மூல ாக அனுப் ிய நகல்கறளப்  ற்ைி 
 ா ா  ண்டலியிடம் வ ெினார்.  ினூ கராஸ் அவற்றை ெீராக ஒழுங்கு டுத்ைி 
றவக்க வவண்டும்.  ா ா அப்வ ாது விரிவாக எடுத்துறரத்ைார்: 

இதுவகர நான் இது ரபான்ை கடித நகல்ககள அனுப்பியதில்கல. 
உண்கெயில், தற்ரபாது என் ிடம் ஒரு நயா கபொ கூட இல்கல 
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என்ைாலும், அன்புடன் மகாடுக்கவில்கல என்ைால், நான் ஒரு கபொகவக் 
கூட எதிர்பார்க்கவில்கல.  இருப்பினும், இன்று, ஏகழகளில் ஏகழயாக 
இருந்தாலும், மதய்வகீ மநருப்பாகிய மபருங்கடலில் மூழ்குவதற்கு நான் 
தீர்ொ ித்ரதன். இப்ரபாது எவரரனும் மபரிய மதாகக வழங்கி ாலும் அகத 
நான் ஏற்கொட்ரடன். 

ரெற்கில், நான் ஒரு விபத்கத ெந்தித்ரதன். எ து முகம் வஙீ்கி, என் 
கக கவணிலும், கால் பிளாஸ்டரிலும் கட்டப்பட்ட நிகலயில், நான் 
அகெதியாக ( டுக்றகயில்) படுக்க ரவண்டியிருந்தது. அப்ரபாதும் ெக்கள் 
என்க ப் பார்க்க வந்த ர். நான் அழகாகவும் மபாலிவுடனும் இருப்பதாகக் 
குைிப்பிட்ட ர். அவர்களின் அன்பு ஒன்றுதான் என்க  அழகாகப் பார்க்க 
கவத்தது. 

தற்ெெயம் ரெற்கத்திய நாடுகளில் பலர் என்க ப் பற்ைிய 
அதிெயொ  அனுபவங்ககளப் மபற்றுள்ளதாக கடிதங்கள் மூலம் எ க்குத் 
மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அங்ரக என்க ப் பார்த்ததாக 
எழுதுகிைார்கள். ஆ ால் உண்கெயாகச் மொல்வதா ால், எ க்கு ஒரு 
ெதவிகிதம் கூட இது குைித்து எதுவும் மதரியாது. நான் இகதச் 
மெய்யாதரபாது இகதப்பற்ைி எப்படி அைிவது? இந்த ‘அதிெயங்ககள’ நான் 
உணர்வுபூர்வொக மெய்கிரைன் ெற்றும் அைிந்திருக்கிரைன் என்று நீங்கள் 
நிக த்தால், நீங்கள் தவைா  எண்ணத்தில் இருக்கிைரீ்கள். அப்படியா ால் 
யார் இகதச் மெய்தது? கடவுள் எ க்காகச் மெய்தார், நவம்பர் 15ஆம் 
நாளுக்குப் பின் ர், அவர் என்க ச் மெய்ய கவத்து, அகதத் மதரிந்து 
மகாள்வார். நான் மொல்வது என் மவன்ைால், எல்லாவற்கையும் கடவுரள 
மெய்கிைார்.  

பைாடர்ந்து  ா ா, பைய்வகீ லீறல, ைிருவிறளயாடல் அல்லது 
நறகச்சுறவ உைர்வு  ற்ைி கூைினார்: 

கடவுளின் லீகலகய மதய்வகீ திருவிகளயாடல் எ லாம்! இது 
அவரது ெகிகெயின் மதய்வகீ நககச்சுகவ உணர்வின் மவளிப்பாடாகும், 
ரெலும், கடவுளின் திருவிகளயாடகலப் பற்ைி பக்கம் பக்கொக எழுதலாம். 

ொதாரண நககச்சுகவ உணர்வு ஒவ்மவாரு நபரிடமும் ஏரதா ஒரு 
வககயில் ஏைத்தாழ உள்ளது, ரெலும் அது ஆன்ெீக முன்ர ற்ைம் அல்லது 
த ிநபரின் மதய்வகீ அைிமவாளியின் காரணொக எந்த ொற்ைத்கதயும் 
ஏற்படுத்தாது. நககச்சுகவ உணர்வு ெட்டுெல்ல, ஒரு த ி நபர் 
எவ்வளவுதான் முன்ர ைியிருந்தாலும் அல்லது அைிமவாளி 
மபற்ைிருந்தாலும், அந்த நபரின் ஒட்டுமொத்த த ிப்பட்ட இயல்பு ொைாெல் 
இருக்கும். 
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அவதார புருஷர்கள், தீர்க்கதரிெிகள், பரிபூரண குருநாதர்கள் ெற்றும் 
பு ிதர்கள் மூலம் கடவுளின் நககச்சுகவ உணர்வு மவளிப்பட்டாலும், 
நகடமுகை கால சூழ்நிகலகளுக்கு ஏற்ப அந்தந்த கடகெகளின் ரநாக்கம் 
ெற்றும் வரம்பிற்கு இணங்கி ாற் ரபால ரவறுபடுகிைது. ஆ ால், ொதாரண 
ெற்றும் மதய்வகீ நககச்சுகவ உணர்வின் மவளிப்பாட்டின் அகெப்பும் 
அளவும் கடவுளின் ெகிகெயின் அெல் தன்கெகயப் மபாறுத்தது. 

நான் அவதார புருஷராக இருந்தாலும் ெரி, கெத்தா ாக இருந்தாலும் 
ெரி, எ க்கு நககச்சுகவ உணர்வு அதிகம் என்பது ெட்டும் நிச்ெயம். அண்ணா 
104ஐப் பார்த்து மபரு ெகிழ்ச்ெி அகடவதும், பாபாதாஸின் ெம்பந்தெில்லாத 
ரபச்கெக் ரகட்டு ெகிழ்வதற்கும் எ து நககச்சுகவ உணர்ரவ காரணம். 

அவர் எவ்வளவு அதிகொக ரபசுகிைாரரா, அவ்வளவு அதிகொக 
அவகர நான் விரும்புகிரைன். பாபாதாஸ் எல்கலயற்ை ஒவ்வா தன்கெ 
ெிக்கவர் என்று மொன் ால் அது ெிககயாகாது. ெஹா கவிஞரா  
காளிதாஸ் ெற்றும் ெிைந்த பக்தரா  சூர்தாஸ் ஆகிரயாகர பாபாதாஸுடன் 
இகணத்துப் பார்க்கும்ரபாது, குைிப்பிட்ட தகலப்புக்கும் பாபாதாஸுக்கும் 
இகடரய, இறுதியில் ‘தாஸ்’ (அடிற ) என்ை வார்த்கதயின் மபாதுவா  
காரணிகயத் தவிர மூன்று மபயர்களிலும் ரவறு எந்த ஒற்றுகெயும் 
இல்கல! 

ொது, ென் ியாெிகளின் மபாறுகெகயயும், ரிஷி, மு ிகளின் 
ெகிப்புத்தன்கெகயயும் இழக்கச் மெய்ய அண்ணா 104 அவர்களின் ஆளுகெ 
ஒன்ரை ரபாதுொ து; ரெலும் இங்குள்ள அக வரும் நகடமுகையில் 
அண்ணாவுக்கு எதிரும் புதிருொக இருப்பவர்கள். அண்ணா இந்த 
இடத்திலிருந்து மவளிரயறும் தருணத்தில் உங்களில் மபரும்பாலார ார் 
நிம்ெதியில் மபருமூச்சு விடுவரீ்கள் என்பது எ க்குத் மதரியும். அவகரயும் 
பாபாதாகஸயும் நககச்சுகவயாகக் ககயாளாெல் என் ால் இருக்க 
முடியாது என்பகதயும், ெில ரநரங்களில், அவர்ககள என் அருகில் கவத்துக் 
மகாள்வதற்காக நான் எ து வழக்கொ  முகைகய விட்டு விலகிச் 
மெல்கிரைன் என்பகதயும் நீங்கள் அைிவரீ்கள். 

இந்த விகலெதிப்பற்ை ரஜாடிகயப் பற்ைி இங்கு நம்ெில் யாரும் 
ரவறுபட முடியாத ஒன்று என் மவன்ைால், அவரவர் திைகெகள் ெற்றும் 
திைன்களுக்கு ஏற்ப, இருவரும் எ க்கு ஏைத்தாழ ெிகச்ெிைந்த அளவில் 
த ித்துவொ  ரெகவகய வழங்கியுள்ள ர், ரெலும் இருவரும் என்க  
உண்கெயாக ரநெிக்கிைார்கள் என்பகதயும் நான் அைிரவன். 

முந்றைய அவைார புருஷர்களின் வாழ்க்றகயில் நடந்ை  ல்வவறு 
 னறைத் தூண்டும் ெம் வங்கறள  ா ா குைிப் ிட்டார்: 
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ஒருமுகை ரஸுல்-இ-குதா (இறைத்தூைர்) உடல்நிகல ெரியில்லாெல் 
இருந்த ரபாது, யாரரா ஒருவர் இதற்கு, தீய கண் திருஷ்டிதான் காரணம் எ  
எடுத்துகரத்து, தகலயகணயின் கீழ் கத்தி ஒன்கைத் திைந்து கவத்து தூங்க 
ரவண்டும் என்று பரிந்துகரத்ததாகக் கூைப்படுகிைது. அவரும் அவ்வாரை 
மெய்த பின் ர், அவர் நலொக இருப்பதாக அைிவித்தார். அகத 
ொதாரணொ து அல்லது மதய்வகீொ து எ  எப்படியும் அகழக்கலாம்; 
ஆ ால், அது முஹெதின் நககச்சுகவ உணர்கவ மவளிப்படுத்துகிைது. 

அவரது ரபரக்குழந்கதகளா  ஹாஸன், ஹுகஸன் ஆகிரயாரின் 
ெிறு பருவத்தில், நபிகள் நாயகம் த து ெகள் பாத்திொ, தியாகிகளின் 
தாயாருக்கு மொஹரம் கார்பலா ரபாகரக் குைித்து முன் தாகரவ 
அைிவித்தார் என்பது உண்கெதான். உண்கெயில், அரரபியாவின் அன்கைய 
காட்டுெிராண்டிககள உலகின் ெீது நம்பிக்கக, அன்பு ெற்றும் ெத்தியத்தின் 
ரஜாதியாக ொற்ைிய நபிகள் நாயகம், இஸ்லாெின் ெிகப்மபரிய ரொகத்கதத் 
தவிர்க்கரவா அல்லது த க்கா  ெிகக் மகாடூரொ  முடிகவத் தடுக்கரவா 
முயற்ெிக்காெல், இரண்டு ரபரன்கள் ெட்டுரெ, அதற்குக் காரணம் என்று 
கூறுவதும், முஹம்ெதின் மதய்வகீ நககச்சுகவ உணர்கவக் குைிக்கிைது. 

அரதரபால, மகௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இகடரய 
ஏற்பட்ட ரொதலும் அதன் விகளவாக உருவா  இரத்தக்களரியும் 
கிருஷ்ணரின் மதய்வகீ நககச்சுகவ உணர்வால் ெட்டுெல்ல, ஒரு 
ரவட்கடக்கார ின் வில்லிலிருந்து தற்மெயலாக ஒரு காலில் தாக்கிய அம்பு 
மூலம் கிருஷ்ணரர இைந்தரபாது, அதன் உச்ெத்கத எட்டியது. 
வண்ணெயொ , விகளயாட்டுத்த ெிக்க அவதார புருஷருக்கு எந்த 
வககயிலும் தீங்கு விகளவிக்கும் எண்ணம் இல்லாத ஒரு ொதாரண 
ரவட்கடக்காரன். 

த து மநருங்கிய ெடீர் தம்கெக் காட்டிக் மகாடுப்பார் என்றும், 
அத ால் ெிலுகவயில் அகையப்படுவார் என்றும் கருகண உள்ளம் பகடத்த 
இரயசுவுக்கு நன்ைாகரவ மதரியும்.  ஆ ால், மதய்வகீ லீகலயின் 
காரணொக, கிைிஸ்துகவ ெிலுகவயில் அகையாெல் தடுக்கும் விதத்தில் 
உதவ முடியவில்கல, இருப்பினும் உலகம் அவகர ெ ிதகுலத்தின் 
இரட்ெகராகப் பார்க்கிைது. 

புத்தர் எளிய வயிற்றுப்ரபாக்கி ால் உடகலத் துைந்தது ெிகவும் 
ரவடிக்ககயா  மதய்வகீ நககச்சுகவ உணர்கவ மவளிப்படுத்துவதாக 
இருந்தது, இருப்பினும் ெ ிதகுலத்தின் ஆன்ெீக ரநாய்களுக்காக அவர் 
வழங்கியது இன்றுவகர ‘அருெருந்தாக’ உலகத்தில் உள்ளது. 

சுருக்கொகச் மொன் ால், சுற்றுப்புை சூழ்நிகலகளில் ஏற்படும் 
ொற்ைத்கதத் தவிர, அரத பண்கடய, பழங்கால ககத ெீண்டும் ெீண்டும் 
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மதாடர்கிைது, இது மதய்வகீ நககச்சுகவ அல்லது கடவுளின் லீகலயாக 
நிரூபிக்கப்படுகிைது. இருப்பினும், மதய்வகீ திருவிகளயாடல் அல்லது 
லீகலயின் மவளிப்பாடு, கடவுளுடன் ஐக்கியொகும் ரெல்நிகல 
ஆத்ொக்ககளச் ொர்ந்தது. இவ்வாறு, இருகெ தன்கெயின் நியதிக்கு 
ரெலாக தங்ககள உயர்த்திக் மகாண்டாலும், அவர்கள் இன்னும் 
அைியாகெயின் உலகளாவிய விதிகய நிகலநிறுத்துவதற்காக மதய்வகீ 
நககச்சுகவ உணர்கவத் தக்க கவத்துக் மகாள்கிைார்கள், இதன் மூலம் 
மதய்வகீ ஞா ொ து என்மைன்றும் அகடயப்படுகிைது. 

அமெரிக்காவில் நான் கார் விபத்துக்குள்ளா ரபாது என்னுடன் 
இருந்தவர்களால் ெட்டுரெ எ து சுய நககச்சுகவ உணர்கவ - அதாவது, 
என் அன்பர்களுடன் இகணந்து, இரத்தக் குளத்தில், மநாறுங்கிய 
எலும்புகளுடன், ெண்ணில் அடிபட்டு, காயப்பட்டு, உண்கெயில் 
உதவியற்ைவ ாக, நம்பிக்ககயற்ைவ ாக இருந்ரதன் என்பகத - நன்ைாக 
விவரிக்க முடியும். ஆயினும் கூட, நான் எ து அகெதி ெற்றும் முழு 
உணர்கவ இந்த மநருக்கடி ரநரத்திலும், குணெகடயும் நீண்ட காலத்திலும் 
பாதுகாத்துப் பராெரித்ரதன்.  

 ா ா ைனது வ ாைிர விரறலக் காட்டி, "ெஸ்துகள் விகலெதிப்பற்ை 
ொணிக்கங்கள். அவர்கள் எ க்காகப் பணிபுரிகிைார்கள், என்னுகடய 
ஆன்ெீக பணிககளப் பகிர்ந்து மகாள்கிைார்கள். அவர்கள் எ க்குப் மபரும் 
உதவியாக இருக்கிைார்கள். ஏப்ரல் ொதத்தில் அவர்கள் தங்கள் 
பணிக்காகவும் எ க்கு உதவியதற்காகவும் பாராட்டப்படுவார்கள்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ா ா  ிகவும் கடுற யான ைவம் புரிந்ை ெில  ஸ்துகறள நிறனவு 
கூர்ந்து, பைாடர்ந்ைார்: 

உலகம் முழுவதும், ஒரு லட்ெம் ரெல் நிகல ெஸ்துகள் (ெர்து-இ-
குதா) உள்ள ர்.  இவர்கள், தங்கள் வாழ்க்கககய கககளில் 
பற்ைிக்மகாண்டு, ெ கத முழுகெயாகக் கட்டுப்படுத்தி, இகை 
உணர்வுக்காகப் படாத பாடுபடுகிைார்கள். பல யுகங்களுக்குப் பின் ர், 
அவர்களில் ஒருவர் இகை உணர்கவ அகடயப்மபறுகிைார். இகத தவீிர 
அவநம்பிக்ககயாகப் பார்க்காெல் அனுகூலொ தாக எடுத்துக் 
மகாள்ளலாம். ‘நான் கடவுள்!’ ரபான்ை கூற்றுகளால் ரவதாந்தம் 
நிகைந்திருக்கிைது அல்லவா? நாம் அக வரும் கடவுள்; இது உண்கெ. 
முற்ைிலும் அனுகூலொ தும், நம்பிக்கக அளிப்பதும் இல்கலயா? 

 ிளடீர்  க்கம் ைிரும் ி,  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார்: 
நம்பிக்கககய இழந்த நிகலயில் பிளடீர், ‘நம்பிக்ககயின் 

உச்ெத்கதப் பற்ைிரயா அல்லது அளவிறுதியற்ை அன்பின் கடகலப் பற்ைிரயா 
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ஏன் ரபெ ரவண்டும்? அதில் ஒரு கரண்டி அளவுடன் நான் திருப்தி 
அகடரவன்! எ க்குக் கடல் ரவண்டாம்!’ என்று குரல் மகாடுக்கிைார். ஆ ால் 
உண்கெ என் மவன்ைால், நீங்கள் ஒரு கரண்டி அளகவ 
அகடயப்மபற்ைால், மபருங்கடகலப் மபறுவது ெிகவும் கடி ம்; ஏம ன்ைால், 
இதன் சுகவரய நீங்கள் கடலில் இகணவதற்குப் மபரும் தகடயாக 
இருக்கும். அந்த ஒரு கரண்டி அளகவ ஆைாவது ெற்றும் ஏழாவது ஆன்ெீக 
தளங்களுக்கு இகடயில் அகெந்துள்ள பள்ளத்தாக்குடன் ஒப்பிடலாம். அந்த 
நிகலயில், நீங்கள் கடவுகள ரநாக்கி நிற்கிைரீ்கள். நீங்கள் அவகர 
அகழக்கிைரீ்கள், ஆ ால் எந்த பதிலும் இல்கல, ரெலும் எல்கலயற்ை 
கடவுளுடன் ஒன்ைிகணவது ெிகவும் கடி ொகிைது. அத ால் நான் 
வழங்கும் ரபாது, ஒரு துளி அல்ல, ெமுத்திரத்கதரய வழங்குகிரைன். 

ஸுஃபியிஸத்தில், வாலிகள் ெற்றும் ெத்குருக்களின் எண்ணிக்கக 
ரெற்ரகாள் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு ெத்குருவால் ெட்டுரெ இதுரபான்ை 
விஷயங்ககள அைிய முடியும். இன்று நான் முற்ைிலும் ஒரு பக்த ின் 
நிகலயில் இருக்கிரைன். எ ரவ நான் மொல்வது எ து யூகத்தில் வருவது. 
ஆ ால், நான் ஒன்ைில் உறுதியாக உள்ரளன்: ஏப்ரல் ொத இறுதிக்குள், 
உலகம், உங்களுக்கும், எ க்கும் இப்ரபாது இருப்பது ரபால் இருக்காது 
என்பதில் எ க்குள் 100 ெதவிகிதம் நம்பிக்கக உள்ளது. இது ஓர் 
உண்கெயா  முடிவாக இருக்கும். அத ால் நான் மொல்கிரைன், 
மபாறுகெயாகக் காத்திருங்கள். மபாறுகெ உள்ளவர்களுக்கு கடவுள் 
உதவுகிைார். கடவுள் கூறுகிைார், "மபாறுத்திருங்கள், நான் உங்ககள 
ெந்திக்கிரைன்." நான் மொல்கிரைன், "ரநரம் வந்துவிட்டது; ஏப்ரல் இறுதி வகர 
மபாறுகெயாக இருங்கள்." இத்தக  வருடங்கள் என்னுடன் வாழ்ந்ததால், 
நீங்களும் என்க ப் ரபாலரவ நிக த்துக் மகாண்டிருக்கக் கூடும் என்று 
நிக க்கிரைன். 

ஒரு ெத்குருவின் தர்பாரில் (ெற யில்) வரலாறு திரும்பத் திரும்ப 
வருகிைது. ஆ ால் அதன் அழகு இதுதான்: குருநாதர்கள் மபாறுகெயிலும், 
பதற்ைத்திலும், நம்பிக்ககயிலும் ெந்ரதகத்திலும் ெெ ெ நிகலகய 
அனுபவிக்கிைார்கள். இதுரவ அவர்களின் லீகல. 

ெீண்டும், கடவுகளப் பார்க்க ரவண்டும் என்று ஆர்வத்துடனும், 
ஏக்கத்துடனும் நிக ப்பவர்கள் அவகர ஒருரபாதும் பார்க்க ொட்டார்கள் 
என்று கூைப்படுகிைது. அதுவும் அப்படித்தான். ெிலர், தங்கள் ஏக்கம் 
எல்கலயற்ைது என்று நிக க்கிைார்கள். ரெற்கூைிய கூற்கை ஏற்றுக் 
மகாண்டாலும், அவற்ைில் எப்மபாழுதும் ெில குகைபாடுகள் இருப்பதாகரவ 
கூைலாம்; ஏம ன்ைால், நம் அக வருள்ளும் ெெொக 
நிகலமகாண்டிருக்கும் கடவுள், நம்கெ ெந்திக்க ெிகவும் ஆர்வொகவும் 
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தயாராகவும் இருக்கிைார். எ ரவ 100 ெதவிகிதம் தயார்நிகல ரதகவ. 
நீங்கள் அவர்களின் மதாடர்பில் வரும்ரபாது, இந்தத் தயார்நிகலகய 
அகடய அவர்கள் உதவுகிைார்கள். இதற்கும் கூட, ஒரு குைிப்பிட்ட ரநரம் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸந்த் துக்காராம் கூறுகிைார், மபாறுகெயின்ைி 
இருப்பதில் எந்த பயனும் இல்கல, ஏம  ில் இறுதி ரநரம் ஏற்க ரவ 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எ து ‘கடிகாரத்தில்’, ெிகவும் மபாருத்தொ  ரநரம், 
ஏப்ரல் ொதம் என்று நான் நிக க்கிரைன். எ ரவ, ஏப்ரல் ொத இறுதியில் 
நம் அக வருக்கும் உண்கெயா  ரநரொக, கடவுளின் கிருகபயால் நான் 
நிக ப்பது நிகைரவறும் என்று ஆவலுடன் நம்புரவாம். 

ஜால் வகரவாலா  ற்ைி  ல்வவறு பெய்ைித்ைாள்களில் வந்ை பெய்ைித் 
துணுக்குகறளப் வாெிக்கு ாறு  ா ா ப ஹர்ஜியிடம் கூைினார்.  ா ா கூைினார், 
"ஜால் எ க்கு 100 ெதவிகிதம் எந்தக் குகைபாடும் இல்லாெல், முழுகெயா  
நம்பிக்ககயுடன் கீழ்ப்படிந்தார். உண்கெயில், அத்தககய கீழ்ப்படிதலும் 
நம்பிக்ககயும் அரிதா து." 

 றைந்ை இறெ வித்வான் அப்துல் கரீம் கானின் ெில இறெப் ைிவுகறள 
 ா ா வகட்டார், ஆனால் அந்ை கஸல்கள் அவறர  கிழ்வித்ைைாகத் 
வைான்ைவில்றல, வ லும் அவரது வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ஒரு ெில கஸல்கறளக் 
வகட்டவ ாது  ட்டுவ   ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அவர்  ன்ஸில்-இ- ீ ில் 
நடந்ை ெில ெம் வங்கறள நிறனவு கூர்ந்ைார். இது முன்பு அவர் பகாண்டிருந்ை 
கடுற யான உடல் வலிற றய பவளிப் டுத்ைியது. "எ க்கு அவ்வளவு 
வலிகெ இருந்தது," என்று அவர் கூைினார், "எ க்கு அ ல் ரபான்ை ெ நிகல 
இருந்தரபாது, ெக்கள் குளியலகையில் கூட ஒளிந்து மகாண்டதுண்டு. 
இப்ரபாது என்க ப் பாருங்கள்! எ து மூக்கின் எலும்பு உகடந்துவிட்டது, 
என் கால்கள் வஙீ்கிவிட்ட , என் ால் நன்ைாக நடக்கவும் முடியாது. அரத 
வலிகெ இப்ரபாது துன்பங்ககளத் தாங்கிக்மகாள்வதில் மவளிப்படுகிைது. 
என்  ஒரு ொற்ைம்!" 

 ாறலயில்  ா ா ப ஹராஸாத்துக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு, ெைாஷிவ் 
 ாட்டீல்  றுநாள் காறல ஆலந்ைி (பூனாவிலிருந்து சு ார் 20 ற ல் 
பைாறலவில்) பென்று,  ா ாவின் ொர் ாக ெத்குரு ஞாவனஷ்வரின் ெ ாைியில் 
 ரியாறை பெலுத்தும் டி அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

1952, நவம் ர் 5 புைன்கிழற  அன்று,  ா ா காறலயில் ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ி வந்து இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "இன்று எ க்கு ெிகவும் முக்கியொ  
நாள். உங்களிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்ட கடகெகள், உங்கள் குடிலில் அல்லது 
ரவறு இடங்களில் இருந்தாலும், உண்கெயாகவும் தவீிரொகவும் இருங்கள்." 
 ின்னர் அவர் ஐந்து ‘பூொரிகள்’ மூலம்  ிரார்த்ைறனக்குத் ையாரானார். 
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ஒவ்பவாரு புனிை நூலின்  ிரைியும் அவரது இடதுபுைத்ைில் ஒரு வ றஜ  ீது 
றவக்கப் ட்டிருந்ைது. அவருக்கு உைவியாக எரச் அருகில் நின்ைார்.  முைலில், 
 ா ா ைறரயில் ஒரு ப த்றை  ீது அ ர்ந்து,  ாரம் ரிய இந்துக்களின் 
முறைப் டி பநற்ைியில் ெிவப்பு ைிலக ிட்டு, இடுப் ில் ஒரு  ட்டுத் துண்றடக் 
கட்டிக்பகாண்டு, ஏழு ைிரிகளுடன்  ிரார்த்ைறன விளக்றக ஏற்ைினார். காறல 8:30 
 ைிக்கு, ரா றரப் புகழ்ந்து  ாடிய வால் ீகியின் ெ ஸ்கிருை ஈரடிப்  ாடறல 
வாெித்து, அறைத் பைாடர்ந்து ஞாவனஸ்வரியின்  ாகங்கறளச் பொல்லி 
காவள ா ா நிகழ்ச்ெிறயத் பைாடங்கினார்.  அவர் அறை நிறைவு பெய்ைதும்  ா ா 
அவறர வைங்கினார்.  

ஒன் து  ைியளவில்  ா ா, றகக்வகா ாத் அருவக நின்று 
(பஸாராஸ்ட்ரிய  ிரிறவப்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்ைி), இடுப் ில் புனிை நூறலயும், 
ைறலயில் கருப்பு  ார்ெி பைாப் ிறயயும் அைிந்ைார். றகக்வகா ாத்  ின்னர் 
அபவஸ்ைாவிலிருந்து அறர  ைி வநரம் வாெித்ைார். கடவுளின் 101 
நா ங்கறளயும்  ீண்டும்  ீண்டும் ப ாழியு ாறு  ா ா அவரிடம் 
வகட்டுக்பகாண்டார். இறுைியில்,  ா ா, ைான் அைிந்ைிருந்ை பைாப் ிறய 
 ிளடீரிடமும், கஸ்ைிறய றகக்வகா ாத்ைிடமும் பகாடுத்து, புனிை நூல்கறள 
வாெித்ை ஒவ்பவாருவருக்கும் பெய்ைது வ ால், அவறரயும் வைங்கினார். 

அடுத்து ராம்ஜூ. முைலில் அவர் ந ாஸ் பெய்ைார்,  ா ா அற ைியாகத் 
ைறலறயத் ைறரயில் பைாட்டு வைங்கினார். ராம்ஜூ குரானிலிருந்து காறல 
10:00  ைி வறர வாெித்ைார். 

முஹ ைியப்  குைி முடிந்ைதும்,  ா ா ைனது இரு ெக்கர வாகனத்றை 
வநாக்கி நடந்து பென்று, அவரது கழுத்ைில் ெிலுறவறயத் பைாங்கவிட்டார். 
நீள ான வ லங்கிறய அைிந்து அவர் முன் நின்ைார் முரளி.  ா ா, "நீங்கள் 
ஒரு கிைிஸ்தவ பாதிரியாகரப் ரபாலரவ இருக்கிைரீ்கள்" என்று குைிப் ிட்டார். 
இறைவைக்கம் ப ாழிந்ைதும் இவயசு  றல ீது நிகழ்த்ைிய  ிரெங்கம் 
நறடப ற்ைது. முரளி அறை முடித்ைதும்,  ா ா ெிலுறவறயக் கழற்ைி அவரிடம் 
பகாடுத்ைார். 

கறடெியாக முன்வந்ைவர் பைௌலத் ஸிங். 10:30  ைிக்கு அவர் கிரந்ை 
ஸாவஹ ிலிருந்து வாெிக்க ஆரம் ித்ைார். அவர் அறைத் பைாடங்குவைற்கு 
முன்பு,  ா ா ைனது  ைிக்கட்டில் ஒரு ெீக்கியரின் இரும்பு வறளயறல 
அைிந்துபகாண்டார்.  ைிவனாரு  ைியளவில் நிகழ்ச்ெிகள் நிறைவறடந்ைதும் 
அறனவருக்கும்  ிரொைம் வழங்கப் ட்டது. இது  ிகவும் புனிை ான  ற்றும் 
ைீவிர ான விழாவாக இருந்ைது,  ா ா முழுநிறை  க்ைராக, அைீை  க்ைியுடன் 
இருந்ைார். அவர் எந்ைக் கருத்றையும் பவளிப் டுத்ைா ல், வநர்காைல் அறைக்குச் 
( ண்ட த்ைிற்கு எைிவர அற ந்ை றகக்வகா ாத்ைின் முன்னாள் குடிறெ) பென்ைார். 
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 ா ா ைனது அறையில் இருந்ைவ ாது, ப ஹராவின் ைாயார் 
பைௌலத் ாய், 76 வயைில், நாெிக் நகரில் கால ாகிவிட்டைாக ஸவராஷ் 
அவருக்குத் பைரிவித்ைார். அன்று  ைியம்  ண்ட த்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்ை  ா ா, 
அறனவருக்கும் இந்ைச் பெய்ைிறயத் பைரிவித்ைார்: "இன்று ெிக முக்கியொ  
நாள், நல்ல நாள். மதௌலத்ொய் இன்று அதிகாகல 4 ெணிக்கு இதயச் 
மெயலிழப்பால் காலொ ார் என்று ஸரராஷ் என் ிடம் கூைி ார். 1933ஆம் 
ஆண்டு முதல் பூரண மெௌ ம் ககடப்பிடித்து, அகெதியா  முடிகவ 
ெந்தித்ததாகக் கூைப்படுகிைது. என் அன்பா  மதௌலத்ொய் கடவுளின் 
கிருகபயால் என்மைன்றும் என் ில் வாழ்வார். ‘கடவுளின் அருளால்’ என்று 
கூறுகிரைன், ஏம ன்ைால் இன்று நான் ஒரு பக்த ின் நிகலயில் 
இருக்கிரைன்." 

பைௌலத் ாயின்  ரைம் குைித்ை சுற்ைைிக்றகறய அவரது பநருங்கிய 
ப ண்  ண்டலிக்காக அச்ெிடுவது குைித்ை வகள்வி  ா ாவால் விவாைிக்கப் ட்டு 
ஒப்புக்பகாள்ளப் ட்டது. ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் அவருக்காக எழுப் ப் ட்ட 
ெ ாைியில், ‘பைௌலத் -  ா ாவின்  ிரிய ான அன் ர்களில் ஒருவர்; 20 
ஆண்டுகளாக ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைார்" என்று ப ாைிக்கப் ட்டது. 

“‘ஒருவரின்  ரைத்துடன், உலகவ  மூழ்கி விடுகிைது’ என்று 
கூைப் ட்டிருப் ைால், கால ானவர்கள்  ற்ைிய சுற்ைைிக்றககள் 
அச்ெிடப் டுவைால் என்ன  யன்  ா ா?" என  ிளடீர் வகட்டார். 

‘உண்ற யான  ரைத்றை’ (இறை நிறல) ெந்ைிக்கும் ந ர்கறளயும், 
பவவ்வவறு ஆன் ீக ைளங்களில் நிறலபகாண்டிருப் வர்கறளயும்  ற்ைி  ா ா 
அறனவருக்கும் நல்லவைார் வயாெறனறய வழங்குவைற்கு,  ிளடீரின் கருத்து 
வ ாது ானைாக இருந்ைது. க ரீின் இந்ை ஈரடிக்கவிறைறய அவர் முைலில் 
வ ற்வகாள் காட்டினார்: 

உடகலத் துைந்தாலும், உடல் எஞ்ெியிருக்கும்;   
உடகலப் பாதுகாத்தாலும், அது மென்றுவிடும். 
வியப்பூட்டும் உண்கெ, ெடலம் ெரணத்கத விழுங்கும்! 
பைாடர்ந்து  ா ா எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 
ெக்கள் எல்லா வககயிலும் உயிகரத் துைக்கிைார்கள், ஆ ால் 

அதில் வருந்துவதற்கு எதுவுெில்கல; அவர்கள் மவவ்ரவறு மபௌதீக 
உடல்களில் ெீண்டும் ெீண்டும் பிைவி எடுக்கிைார்கள். ஆ ால் ஒருவன் 
த து வாழ்நாளில், மெயல்களில் எவ்வித பற்றும் இல்லாெல் ரநர்கெயாக 
நிக ப்பகதச் மெய்ய ரவண்டும். 

ஆயுட்காலங்களுக்கு இகடயில் மபௌதீக உடல்ககள ொற்றுவது 
ஒரு ரெல் ெட்கடகய ொற்றுவது ரபான்ைது. (இந்தியா-பாகிஸ்தான்) 
பிரிவிக யின் ரபாது உயிகரத் துைந்தவர்ககளப் ரபால ெிலர் இளம் 
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வயதிரலரய இைக்கின்ை ர்; ெிலர் நீண்ட காலம் வாழ்கின்ை ர். அவர்கள் 
குஸ்தாஜிகயப் ரபால் அடிக்கடி தங்கள் ரெல் ெட்கடககள ொற்ை 
ொட்டார்கள். ஆ ால் ெெீபத்திய ரெற்கத்திய பயணத்தில் என்னுடன் இருந்த 
குஸ்தாஜி, நன்ைாக உகடயணிந்து ரநர்த்தியாகவும் சுத்தொகவும் இருந்தார். 

 ா ா விளக்கத்றைத் பைாடர்ந்ைார்: 
(பைய்வகீ வ ாறையில்) ெஸ்துகளின் ெஸ்தி, மவப்பம், குளிர், ரநாய் 

ரபான்ைவற்கை நடுநிகலயாக்கி ெட்டுப்படுத்துகிைது. இது 
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்கெ. ெஸ்துகள் தங்கள் உடகல ஆரராக்கியொக 
கவத்திருப்பகதப் பற்ைி கவகலப்படுவதில்கல, ஆ ாலும், திடகாத்திரொ  
உடலகெப்கபக் மகாண்டவர்கள். இது ரபான்ை ெெயங்களில் பிரபஞ்ெத்கத 
அதிரகவக்கும் இகை ெக்தி, அவர்களின் உடல்ககள நலிவுைாது நீடித்து 
இருக்கச் மெய்து, அவர்ககளக் கவ ித்துக் மகாள்கிைது. அத்தககய 
ஆன்ொக்களுக்கு உதவும் மபாருட்டு, எல்கலயற்ை இகை ெக்தி ஆன்ெீக 
ஆழ்ெ  தளங்களுக்கு இைங்கி வருகிைது. இருப்பினும், உடகலரயா அல்லது 
உடல் வலிகெகயரயா தக்க கவத்துக் மகாள்ள ரவண்டும் என்ை ெிைிதளவு 
எண்ணம் ரதான்ைி ாலும், இந்த ெக்தியின் வருகக நின்றுவிடும். ஒரு 
விதத்தில், ெஸ்த் உண்கெயில் இைந்துவிட்டவராகத்தான் கருத ரவண்டும். 
இது ெஜ்ஜுப் அல்லது குழந்கதத்த ொ  பழக்கங்ககளக் மகாண்ட இகை 
நிகலகய அகடந்த ஆன்ொவுக்கும் மபாருந்தும். ெஜ்ஜுப்களுக்கு இந்த 
உலகத்துடன் எந்தத் மதாடர்பும் இல்கல, இந்த அர்த்தத்தில் ‘பிணம் 
ெரணத்கத விழுங்குகிைது’ என்று கூைலாம். 

இந்த ெக்திகயப் பற்ைி விஞ்ஞா ிகள் அைிய முடியாது. அவர்கள் 
ஆகாயம் (ETHER), எதிர்ெின்ெம் (ELECTRON) ரநர்ெின்ெம் (PROTON) 
ரபான்ைவற்கைக் கண்டுபிடித்துள்ள ர், ஆ ால் அவர்கள் நுட்பொ  சூட்சுெ 
உலகின் விளிம்கபக் கூட எட்டவில்கல, எட்டவும் முடியாது. 

ரவதாந்தம் கூறுகிைது, மபௌதீக தளத்தில் இருப்பவர்கள் 
அன் பூெியில் (ப ௌைீக உலகில்) வாழ்கிைார்கள்; பிராண-பூெியில் (சூட்சு  
உலகில்) இருப்பவர்கள் நுட்பொ  பிராண ெக்தியுடன் வாழ்கின்ை ர்; ெர ா-
பூெியில் நிகலமகாண்டவர்கள் ஆழ்ெ  உலகில் (ஆகாயம், பொர்க்கம், 
வானம், விண்பவளி வ ான்ைவற்ைில்) வாழ்கிைார்கள்; ரெலும் வித் ியான்-
பூெிகயச் ரெர்ந்தவர்கள் (இறைநிறலறய அறடந்ைவர்கள்) ‘சூரிய ில்’ (வைவ 
சூரியனில்) வாழ்கின்ை ர். 

யார் ஒருவருகடய ஆத்ொ, பரொத்ொவுடன் ஐக்கியம் ஆகிைரதா, 
அவர் ரதவ-சூரிய ில் வாழ்கிைார். ெத்குருக்களும், அவதார புருஷரும் ரதவ-
சூரிய ில் வாழ்கின்ை ர்; இது நீங்கள் வா த்தில் காணும் சூரியன் அல்ல, 
முற்ைிலும் ரவறுபட்ட சூரியன். இது எல்கலயற்ை ெக்தி, எல்கலயற்ை 
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ரபரின்பம், அழகு, ஒலி, அைிவு ெற்றும் பலவற்ைின் மூலாதாரொகும். இந்த 
ரதவ-சூரிய ின் ஒவ்மவாரு பண்பும் எல்கலயற்ைது. நித்தியொக இருக்கும் 
எல்கலயற்ை மதய்வகீ மநருப்பின் பிரகாெம் முதலில் ஆழ்ெ  தளங்கள், 
சூட்சுெ தளங்கள் வழியாகச் மெல்கிைது, பின் ர் அது மபௌதீக தளத்கதச் 
மென்ைகடகிைது.  

தற்மபாழுது சூட்சுெ உலகில் இருப்பவர்கள் உங்ககளப் ரபாலரவ 
ஆகட அணிகின்ை ர், அவர்களுக்கு ெக வி ெற்றும் குழந்கதகளும் 
உள்ள ர். ெர ா-பூெியிலிருந்து அவர்கள் தங்கள் ெக்திகய இரவல் 
வாங்குகின்ை ர். அவர்கள் இந்த ெக்திகய நல்ல அல்லது தீய 
ரநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தலாம். ஆழ்ெ  தளங்களில் 
நிகலமகாண்டவர்கள் வித் ியான்-பூெியிலிருந்து (இகை ெக்தி) தங்கள் 
ெக்திகய இரவல் வாங்குகின்ை ர். ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
இருப்பவர்கள் எங்கும் இகைவக ரய காண்கின்ை ர். அவர்கள் தங்கள் 
ெக்திகயப் பிைரின் நன்கெக்காகரவ பயன்படுத்துகின்ை ர். ஒரு ெஜ்ஜூப் 
த க்குத்தார  ஒரு ொென் ன். 

ஆ ால் இப்ரபாது ெீண்டும் ெஸ்துககள ரநாக்கித் திரும்புரவாம். 
ெஸ்துகள் இகை ரபாகதயில் இருக்கும் ஆத்ொக்கள். அவர்கள் இகை 
அன்பின் மதய்வகீ ெதுபா த்கத அருந்தியுள்ள ர். அவர்கள் தங்கள் மபௌதீக 
உடகலப் பற்ைி உணர்வுபூர்வொக உணர்வதில்கல. ெர ா-பூெியிலிருந்து 
அதிகாரத்கதப் மபை அவர்கள் முயலுவதுெில்கல. ஆ ால் கடவுள், அவரது 
சுய விருப்பத்தில், இந்த ெக்திகய அவர்கள் ெீது மபாழிந்து அவர்ககளக் 
கவ ித்துக் மகாள்கிைார். 

எ ரவ ஹபீஸ் த து ஈரடிக்கவிகதயில் கூைியது ரபால:  
"கபத்தியம் எனும் ரகாப்கபயிலிருந்து ஆழொக அருந்தவும்,  
அத ால் உங்கள் கவகலகள் பிைரால் எடுத்துக்மகாள்ளப்படும்." 
ஐந்தாவது ெற்றும் ஆைாவது ஆன்ெீக தளங்களில் 

நிகலமகாண்டுள்ள வாலிகளின் ெற்றும் ரயாகிகளின் (பீர்) ெக்தி ெிகப் 
மபரியது, ஆ ால் அவர்கள் அகத பிைரின் நன்கெக்காக ெட்டுரெ 
பயன்படுத்துகிைார்கள். நான்காவது ஆன்ெீக தளத்தில் நிகலமகாண்ட 
ஒருவர், த து ெக்திகய நல்ல அல்லது தீய ரநாக்கங்களுக்காகப் 
பயன்படுத்தலாம். கடவுளின் வாழ்க்கககய நித்தியொக வழிநடத்துபவர்கள் 
பிரபஞ்ெத்தின் இரட்ெகர்கள், அவர்கள் ரதவ-சூரிய ில் வாழ்கிைார்கள். 

 ிற் கல் 2:30  ைிக்கு, ஞாவனஷ்வரின் ெ ாைிறய வைங்கிவிட்டு, 
ஆலந்ைியிலிருந்து வந்ை ெைாஷிவ்  ாட்டீலின் கால்களில்  ா ா 
ைறலவைங்கினார். ெைாஷிவ் கூைியைற்கிைங்க, ஆலந்ைியில் காறல 8.30 
 ைியிலிருந்து 9  ைி வறர  ஹாபூறஜ (ப ரிய வழி ாட்டு விழா) ஏற் ாடு 
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பெய்யப் ட்டிருந்ைது; ப ஹரா ாத்  ண்ட த்ைில் ஞாவனஷ்வரி வாெிப் றைக் 
வகட் ைில்  ா ா ஈடு ட்டிருந்ை அவை காலகட்டம் என் து பைரியவந்ைது.  ா ா 
விளக்கினார், "எ க்கு ஞார ஷ்வருடன் ெிக மநருங்கிய மதாடர்பு உள்ளது, 
அத ால் ெதாஷிகவ நான் ஆலந்திக்கு அனுப்பிர ன்." 

பைௌலத் ாயியின்  றைவு பைாடர் ான சுற்ைைிக்றக ையாரிக்கப் ட்டு 
எரச் அைறன  ா ாவின் முன்னிறலயில் வாெித்ைவ ாது  ா ா கூைினார், "இன்று 
நான் ஒரு பக்த ின் நிகலயில் இருப்பதால், மதௌலத்ொய் என் ிடம் 
வந்தார் என்று நான் எப்படிக் கூை முடியும்?" 

நரி ன் உடவன குறுக்கிட்டு, "இன்று ஒரு  க்ைராக இருப் து 
உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இறடவயயான  ிரச்ெிறன, ஆனால் ெீடர்களாகிய 
எங்களுக்கு நீங்கள் எப்வ ாதும் அன் ான குருவாக இருக்கிைரீ்கள்" என்ைார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: 
ரகள்வி மதளிவாக உள்ளது; பாொங்குத்த ம் பய ற்ைது. 
நம் ஒவ்மவாருவகரயும் விட கடவுள் இப்ரபாது இங்ரக இருக்கிைார். 

அவருக்கு எல்லாம் மதரியும். எ ரவ இன்று நான் மொல்வது இந்த நாளுக்கு 
நல்லது. நான் இத்தக  நாட்களாகச் மொல்லிக் மகாண்டிருந்தது 
அக த்தும் அந்தந்த நாட்களுக்கு நன்ைாக இருந்தது. ஏப்ரல் ொதத்தில் நான் 
மொல்வது நன்ைாக இருக்கும். ஆ ால் இன்று நான் 100 ெதவிகிதம் பக்தன். 

இன்று ெிலருகடய மபாறுகெயும், ெிலருகடய அன்பும், ெிலருகடய 
நம்பிக்ககயும் என்க  விட நீங்கள் கடவுள் ெீது அதிக ஈடுபாடு மகாண்டவர் 
என்பகத உணர கவக்கிைது. இன்று நான் பார்க்கும் ரபாது உங்கள் 
அக வரின் மபாறுகெ, ஏக்கம், அன்பு, நம்பிக்கக,  ஏப்ரல் ொதத்தில் கடவுள் 
நம் ஆகெககள நிகைரவற்றுவார் என்று நான் உணர்கிரைன். எ ரவ இன்று 
நான் பக்தன் என்ை நிகலப்பாட்கட விட்டுவிடக் கூடாது. எ ரவ 
சுற்ைைிக்ககயில் ‘கடவுளின் விருப்பம்’ என்ை மொற்ககளச் ரெர்க்கவும். 

ெத்குரு ஞாவனஷ்வர்  ற்ைி,  ா ா பைளிவு டுத்ைினார்: 
அவர் ெிகவும் இளகெயாக இருந்தார். த ித்தன்கெ 

என் மவன்ைால், முழு குடும்பமும் இகை உணர்கவ அகடயப்மபற்ைது. 
ஞார ஷ்வர் த து பதின்ெ வயதிரலரய இகை உணர்வு, குரு பக்தி பற்ைிய 
ெிக அழகா  வரிககள எழுதியுள்ளார். நிவ்ருத்தி, அவரது மூத்த ெரகாதரர், 
அவரது குருநாதர். மஸாப்பன், அவரது இகளய ெரகாதரர் ெற்றும் 
முக்தாபாய், அவரது ெரகாதரி ஆகிரயாரும் இகை உணர்கவ அகடயப்மபற்ை 
ஆத்ொக்கள். அவர்களுக்கு எவ்வளவு ஆழொ  அனுபவம் இருந்தது 
என்பகத கடவுள் அைிவார்! 
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ஸுஃபிகளின் தகலவர் பயாஸித், 90 வயதில் இகை உணர்கவ 
அகடந்தார். 99 ெதவிகிதம் ஆன்ெீக ரீதியில் தயாராக இருக்கும் ஒருவர் 
உயிகரத் துைந்தாலும், ெீதமுள்ள ஒரு ெதவிகித தயார்நிகலக்காக அவர் 
ெீண்டும் ஓர் உடகல எடுக்க ரவண்டும். இதுரபான்ை ெந்தர்ப்பங்களில், 
குழந்கத பருவத்திரலா அல்லது 60 வயதிற்குப் பின் ரரா இகை உணர்வு 
அகடயப்படுகிைது. 

ஸுஃபியிஸத்தில், வாலிகளின் தரங்கள், வகககள் ெற்றும் பிரிவுகள், 
வரம்பு, பாரம்பரியம் ெற்றும் ஆன்ெீக பாகதயில் உள்ள பிை நுட்பொ  
விவரங்கள் ரபான்ை அக த்து புள்ளிவிபரங்களும் மதளிவாகவும் 
குைிப்பிடத்தக்க முகையிலும் உள்ள . அதில் உலகத்திற்கா  அவர்களின் 
கடகெகளுக்கு ஏற்ப பரிபூரண குருநாதர்ககளக் கூட 
வககப்படுத்தியுள்ள ர்.  ‘கெில்’ என்ைால் பூரணொ வர்; ‘அக்ெல்’ என்ைால் 
பரிபூரணொ வர்;  ‘முக்கம்ெில்’ என்பது உச்ெநிகல பூரணொ வர்;  ெற்றும் 
ஸாரஹப்-இ-ஸொன் (அவதார புருஷர்) முக்கம்ெிலுக்கு அப்பாற்பட்ட 
நிகலயில் உள்ளவர். நபிகள் (தீர்க்கதரிெிகள்) அல்லது ெத்குருக்கள் அல்லது 
குதுப்ககளப் மபாறுத்தவகர, அவர்ககள பரிபூரணொ வர்கள் என்று 
அகழப்பது குழந்கதத்த ொக இருக்கும்.  பரிபூரணொ து, அபூரணத்கதயும் 
உள்ளடக்கியது என்பது மதளிவாகிைது. ஆ ால் ஒரு ெத்குருகவப் 
மபாறுத்தவகர ஒரர ரநரத்தில் ‘எல்கலயற்ை பரிபூரணமும் எல்கலயற்ை 
குகைபாடும்’ இருப்பதாகக் கூைப்படுகிைது.  

துைவி ‘அப்துல் ஹுறஸன் வாலி’யின் கறைறயக் கூைி முடித்ை 
 ின்னர், ‘எம் யர் ஸ்வடட்’ கட்டிடத்றைப்  ற்ைி  ா ா குைிப் ிட்டார்: "நீங்கள் 
கட்டிடத்தின் ரெல் ொடியில் நின்று, கீரழ வதீிகயப் பார்த்தால், ெ ிதர்கள் 
உங்களுக்கு, புழுக்ககளப் ரபாலத் ரதாற்ைெளிப்பார்கள். இகை உணர்கவ 
அனுபவித்தவர்களுக்கு, ெ ிதன் அப்ரபாது எவ்வளவு ெிைியவ ாகவும் 
முக்கியெற்ைவ ாகவும் ரதான்றுவான்? உண்கெயில் இகை அைிவின் 
ெகிகெ விவரிக்க முடியாதது, அளவிட முடியாதது." 

 ா ா,  ண்டலியிடம் வவடிக்றகயான கறைகள் அல்லது கலகலப் ான 
நறகச்சுறவகறளக் கூறும் டிக் வகட்டுக்பகாண்டார்.  ின்னர், அறனவரும் 
முகத்றையும் றககறளயும் கழுவி சுத்ைம் பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார். அறைத் 
பைாடர்ந்து பவவ்வவறு அற ப்புகறளச் வெர்ந்ை கடவுளின் ப யர்கள், உரத்ை 
குரலில் ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழியப் ட்டன. அைன் நிறைவில்,  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

எ க்கு இப்ரபாது உடல்நிகல ெரியில்கல, ஆ ால், நவம்பர் 7, 8, 9 
ரததிகளில் எ து பணிகயச் மெய்ய நான் நல்ல ஆரராக்கியத்துடன் இருக்க 
ரவண்டும். கஹதராபாத் கூட்டத்திற்குச் ெில நாட்களுக்கு முன்பு, நான் 
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ெிகவும் பலவ ீொகவும் பதட்டொகவும் உணர்ந்ரதன். ஆ ால் கூட்டத்தின் 
ரபாது நான் நன்ைாக இருப்ரபன் என்று நீலு என் ிடம் கூைி ார், அந்த 
நாட்களில் நான் ெிகவும் கலகலப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருந்தது 
எ க்கு ஆச்ெரியத்கத அளித்தது. அந்தக் காலகட்டம் எ க்கு ென்ஸில்-இ-
ெீம் நாட்ககள நிக வுபடுத்தியது. இது எல்லாம் இகைவ ின் அருரள தவிர 
ரவமைான்றுெில்கல.  இப்ரபாது என்  நடக்கிைது என்று பார்ப்ரபாம். 

இப் டியாக அன்றைய நிகழ்ச்ெி நிறைவுக்கு வந்ைது. 

1952, நவம் ர் 6 வியாழன் காறல 9:00  ைியளவில்,  ா ா  ீண்டும் 
அறனவறரயும் ைங்கள் முகம், றககறளக் கழுவி சுத்ைம் பெய்து வரு ாறு 
கூைினார். டாக்டர் நீலு நீராடச் பென்ைவர் ைா ை ாக வந்ைார். அறனவரும் 
 ண்ட த்ைில்  ீண்டும் ஒன்று கூடியதும், பவவ்வவறு  ைங்கறளச் வெர்ந்ை 
கடவுளின் ப யர்கள், நீலு,  ாைிரி, ற தூல், எரச் ஆகிவயாரால் ஏழு முறை 
ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழியப் ட்டன. 

அறனவரும் அ ர்ந்ைதும்  ா ா, "நீலு தாெதொக வந்ததற்காக நான் 
அவகர ென் ிக்கிரைன், அதற்கு பதிலாக, அவருக்கு இ ிப்பு எதுவும் 
வழங்காதகத என்னுடன் மபாறுத்துக்மகாள்ள ரவண்டும்!" என்று வகலி 
பெய்ைார். 

 ா ா, வகா ா கவைஷிடம் அவர் இயற்ைிய கவிறைகறள வாெிக்கச் 
பொன்னார்.   ா ாவாடியில் (நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,  ா ா கலந்து 
பகாண்டார்) ைனது  ள்ளி குழந்றைகளின் நலனுக்காக, வகா ா பெய்ை  ைியில் 
 ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ா அவரிடம் கூைினார், "நான் மும்முரொக 
இருக்கிரைன், காகல 11:00 ெணிக்குள் முடிக்க விரும்பி ால், உங்கள் 
பணியின் நகடமுகைப் பக்கத்கதப் பற்ைி ரபெலாம். இது வகர நீங்கள் 
பாபாவாடி குழந்கதகளுக்கு உங்களால் இயன்ைகதச் மெய்தரீ்கள், ரெலும் 
நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாளின் முழு ரநரத்கத அதற்காக அர்ப்பணிக்க 
விரும்புகிைரீ்கள். உங்கள் எதிர்கால திட்டம் என் மவன்று மொல்லுங்கள்?"  

“கிரா ங்களில் கல்வி பைாடர் ான  ைிகறளத் பைாடங்குகிவைன்” என்று 
வகா ா கவைஷ்  ைிலளித்ைார்.  ா ா கூைினார், "இகதக் ரகட்பதில் நான் 
ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். நான் எ து ஆெரீ்வாதங்ககள உங்களுக்கு 
வழங்குகிரைன். எந்தக் கவகலயும் பயமும் இல்லாெல் உங்கள் பணிகயச் 
மெய்யுங்கள். அகதத் மதாடரத் தயங்காதீர்கள். குழந்கதகளுக்கு ரெகவ 
மெய்யும் உங்கள் ரநர்கெயா  முயற்ெியில் நான் உங்களுடன் இருப்ரபன். 
1952, நவம்பர் 15 அன்று மதாடங்குங்கள்." 

 ா ா வ லும் கூைினார்: "குழந்கதப் பருவம் உண்கெயா  கடவுளின் 
நிகல. ஆ ால் குழந்கதகள் உணர்வுபூர்வொக இகத அைியாெரலரய 
இருக்கிைார்கள். ஒரு ெஜ்ஜூப்பின் நிகலயில் குழந்கதப் பருவம் ஆதிக்கம் 
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மெலுத்துகிைது, அது அவரிடம் உணர்வுபூர்வொ  (இறை) உணர்வுடன் 
உள்ளது. முழு பிரபஞ்ெமும் அவரது விகளயாட்டுக்கு ஒரு மபாம்கெயாகச் 
மெயல்படுகிைது." 

1952, ஜனவரி  ாைத்ைில்  ா ாவின்  வனாநாஷ் கட்டத்ைில் நிகழ்ந்ை 
 ைியின் வ ாது, இந்தூரிலிருந்து ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வரப் ட்ட 
 ஸ்த்-துைவியான விஷந்ைாஸ்  ஹாராஜிட ிருந்து  ா ாவுக்கு வந்ை கடிைத்றை 
ஸ்லாம்ஸன் வாெித்ைார்: 

அக்வடா ர் 23ஆம் வைைி  ாறல 3:00  ைிக்கு, 500 வ ர் அடங்கிய 
கூட்டத்ைில், உங்கள் ப யரில் (இந்தூரில்) ஆன் ீக ற யம் ஒன்றைத் 
ைிைந்துள்வளன். உங்கள் மூன்று ப ரிய அளவிலான புறகப் டங்கறள அங்கு 
றவத்துள்வளன். நான், என்பைன்றும் எரிந்து பகாண்டிருக்கும் ைீ ம் ஒன்றை 
ஏற்ைியுள்வளன். கல்யாண் நகரில் ஒரு புைிய ற யத்றை நிறுவவும் 
விரும்புகிவைன். கல்யாைில் எழுப்  இருக்கும் ற யம் கடவுளின் விருப் ப் டி 
நடக்கும். 

துைவி,  ா ாவிடம் ைனது ஆழ்ந்ை உைர்வுகறள பவளிப் டுத்ைினார், 
வ லும்  ா ாவின் ப யரும்  ைியும் நாளுக்கு நாள் வவக றடய வவண்டும் 
என்று வாழ்த்ைினார். அவர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் ைனது 
விருப் த்றையும் பைரிவித்ைார், அைற்கு  ா ா, ‘ஏப்ரல் ொதத்திற்குப் பின் ர்’ 
என்று கூைினார். விஷந்ைாஸ்  ஹாராஜுக்கு அவர் பெய்து வரும்  ைிறயத் 
பைாடரு ாறு  ா ா, ஸ்லாம்ஸன் (அவரும் இந்தூறரச் வெர்ந்ைவர்) மூல ாக 
அைிவுறுத்ைினார்.  

 ின்னர் அவர் கீழ்வரும்  ாரெீக ஈரடிக்கவிறைறய வ ற்வகாள் 
காட்டினார்: 

முழுநிறை இறைவனுடன் நீங்கள் விரும்புவறைச் பெய்யுங்கள், 
ஆனால் வாலிகள்  ற்றும்  ஸ்துகளுடன்  ிகவும் கவன ாக இருங்கள்! 
 ா ா விளக்கினார்: "வித் ியான்-பூெியிலிருந்து (ஏழாவது ஆன் ீக 

ைளம்) ெக்திகய இரவல் வாங்கும் வாலிகள் (துைவிகள்), அகதப் பயன்படுத்தத் 
தயங்க ொட்டார்கள்; ெில ரநரங்களில் அவர்களுடன் குறும்புத்த த்தில் 
ஈடுபடும் நபர்களின் ெிைப்பா  ெ ப்படிவங்ககள அகற்ைிவிடுவார்கள். 
வாலிகள் சுதந்திரொ வர்கள், எதற்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள் அல்ல; நல்லது 
அல்லது தீயது இரண்கடயும் மெய்யத் துணிந்தவர்கள். இவ்வாறு அவர்களின் 
மதாடர்பு ஒரு மபரிய ஆன்ெீக உந்துதகலக் மகாடுக்கலாம் அல்லது 
ஒருவரின் ஆன்ெீக முன்ர ற்ைத்கதத் தடுக்கலாம். 

"ெத்குரு ஒரு ெமுத்திரத்கதப் ரபான்ைவர். அவர் எகதயும் 
மகாடுப்பதில்கல, ஆ ால் அவர் மகாடுக்கும்ரபாது, அவர் முழு 
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ெமுத்திரத்கதயும் மகாடுக்கிைார், அப்ரபாது நீங்கள் இகை உணர்கவ 
அகடயப்மபறுகிைரீ்கள்." 

கல்கத்ைாவின் ரா கிருஷ்ை  ர ஹம்ெர்  ற்றும் அவரது ெீடர் சுவா ி 
விவவகானந்ைரின் உைாரைத்றை  ா ா வ ற்வகாள் காட்டினார். எரச், 
விவவகானந்ைரின் வாழ்க்றகயிலிருந்து ெில ெம் வங்கறள விவரித்ைார், இது 
அவர் ைனது குருநாைறர எவ்வாறு  ல வழிகளில் வொைித்ைார் என் றைக் 
காட்டுகிைது. “ராெகிருஷ்ணர் ரபான்ை ெத்குருவுக்கு பதிலாக, விரவகா ந்தர் 
ஒரு வாலியுடன் (துைவி) மதாடர்பு மகாண்டிருந்தால், அவரது வாழ்க்கக 
பாழாகியிருக்கும்!” என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 

அன்று  ைியம் 1:30  ைிக்கு  ா ாவின் முன்னிறலயில் அரன்காவ்ம் 
 ஜறன குழுவினர் இறெ நிகழ்ச்ெி ஒன்றை நடத்ைினர்.  ிற் கல் 2:55  ைிக்கு 
ஒரு கவாலி நிகழ்ச்ெிறய அஹ துநகரின் ஹ பீ் நிஜா ி என்ை கவாலி  ாடகர் 
நிகழ்த்ைினார்.  ாைிரி,  ால் நாத்து,  ினூ காரஸ், ப ஹர்ஜி  ற்றும்  லரின் 
கண்களில் நீர் ைதும்பும் அளவுக்கு உருக்க ாக இருந்ைது. அவலா ா  ிகவும் 
உைர்ச்ெிவெப் ட்டு, சுவரில் ைறலறய அறைந்து பகாண்டைால் உடல் ரீைியாக 
அவறரக் கட்டுப் டுத்ை வவண்டியிருந்ைது. 

 ா ா கூைினார்: "உங்களுக்குத் மதரியாெல் கண்களிலிருந்து வழியும் 
கண்ணகீரக் கட்டுப்படுத்துவது ெிகவும் கடி ம். ஆ ால் கட்டுப்படுத்தி ால், 
அகவ அதிக ெகிழ்ச்ெிகயத் தரும். உங்கள் அன்புக்குரியவருட ா  ஆழ்ந்த 
ரதாழகெயில் நீங்கள் ரெலும் அதிக ெகிழ்ச்ெிகயக் காண்பீர்கள். 

"இந்த ஆன்ெீக பாகத, உணர்வுகளுடன் மநருக்கொக 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. தூய்கெயா , உணர்திைன் உள்ள இதயம் பகடத்த 
ெிலர், தங்கள் அன்பா  இகைவ ின் நிக வில் பல ஆண்டுகளாக கண்ணரீ் 
ெிந்த ரவண்டும் என்று நிக க்கிைார்கள். ெில ரநரங்களில், ஒரு ெிலர் த து 
மவளியுலக சூழகலப் பற்ைி அைியாெலும், ெிலர் ஆண்டாண்டு காலொக 
ஒரர இடத்தில் நிற்கவும், ெிலர் ஒரு கககய ரெரல உயர்த்திய நிகலயிலும் 
நிற்கிைார்கள் (ஆன் ீக ைளங்களின் வெீகரத்ைால்  யங்கிய நிறலயில் 
இருக்கிைார்கள்). இதுரபான்ை அனுபவங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டகவ 
என்ைாலும், அகவ தற்காலிகொ கவ. இகதத் தற்காலிகொக 
அனுபவிப்பவர்கள், உணர்வுபூர்வொக பாதுகாப்பாக உள்ள ர். 

"இருப்பினும், எந்தமவாரு மவளிப்புை அைிகுைியும் இல்லாெல் 
உங்கள் இதயத்தில் ஒரு மதாடர்ச்ெியா  ெற்றும் ஆழொ  ஏக்கத்கத 
அனுபவிக்க முடிந்தால், அது ெிகவும் ெிைந்தது. மதாடர்ந்து உள்ளளவில் 
அழுதுமகாண்டிருங்கள்; மவளியளவில் ொதாரணொகவும் ெகிழ்ச்ெியாகவும் 
இருங்கள்." 
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அன்று  ாறல ஐந்து  ைிக்கு இறெ நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைது.  ா ா 
அறனவரிடமும் ைங்கள் முகங்கறளயும் றககறளயும்  ீண்டும் கழுவி சுத்ைம் 
பெய்யு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார், வ லும் நான்கு பவவ்வவறு  ிரிவுகளின் இறை 
நா ங்கள்  ீண்டும்  ீண்டும் கூைப் ட்டன.  ா ா ைனது இருக்றகயிலிருந்து கீவழ 
இைங்கியவுடன், நானா வகர்  க்கம் ைிரும் ி, "ஏன் தாடி வளர்க்கிைரீ்கள்?" என்று 
வகட்டார். 

அைற்கு நானா, "எனது ைாடி  ிகவும் கடின ாக உள்ளது, ெவரம் 
பெய்வறை விட அறை வளர விடுவது எளிது" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா அவறரக் கிண்டல் பெய்ைார், "நீங்கள் திருெணம் மெய்து 
மகாள்ளாதது நல்லது, ஏம ன்ைால் தாடி கவத்த கணவக  உங்கள் 
ெக விக்குப் பிடிக்காெல் இருக்கலாம்." 

 ண்ட த்றை விட்டு பவளிவயறும் வவறளயில்,  ா ா அறனவறரயும் 
நன்ைாக ஓய்பவடுக்கவும், வரும் மூன்று நாட்களுக்கு நல்ல நலமுடன் 
இருக்கு ாறும் அைிவுறுத்ைினார். 

அடுத்ை நாள் 1952, நவம் ர் 7 பவள்ளிக்கிழற  காறல,  ா ா 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து காறல 7:30  ைிக்கு, ைிட்ட ிடப் ட்ட மூன்று 
நாட்களின் முைல் நாள் கூட்டத்ைிற்கு வந்ைார். அறழக்கப் ட்டவர்களில் 
ப ரும் ாலாவனார் இரண்டு அைிகாறல ரயில்களில் வந்ைனர். காறல 9:45 
 ைியளவில்  ா ா  ண்ட த்ைிற்குள் நுறழந்ைார்; அவர்  ீண்டும் ஒருமுறை 
அவர்கள்  த்ைியில் இருப் றைப்  ார்த்து அறனவரும் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்.  பூனா  ஜன் குழுவினர் காறல 10:30  ைி வறர இறெ 
நிகழ்ச்ெிறய நடத்ைினர். 

இறெ நிகழ்ச்ெியின் வ ாது ஒருவர்  ா ாவிடம் வி த்துக்குப்  ிைகு எப் டி 
இருக்கிைார் என்று வகட்டைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: "உங்கள் ெற்றும் கடவுளின் 
ஆெரீ்வாதத்தால் நான் நலொக இருக்கிரைன். என்னுகடயது கடவுளுகடயது, 
ரெலும் கடவுளுகடயது என்ைால் உங்களுகடயது என்று அர்த்தம், எ ரவ 
இந்த ஆெரீ்வாதங்களின் சுழற்ெி மதாடர்ந்து மகாண்ரடயிருக்கும். 

"அக த்தும் பந்தம்; ஒரர ஏக இகைவக த் தவிர ரவறு 
ஒன்றுெில்கல, அவக  ‘ஒருவன்’ என்று அகழப்பதும் அைியாகெரய. 
‘அவன் நார , எல்லாரெ அவர ’. அந்த ‘ஒருகெ’யின் அனுபவத்கத ெட்டும் 
அகடயப்மபை ரவண்டும். பிை அக த்தும் உங்கள் ஆெரீ்வாதங்கள்.” 

"ஆரம்பத்திற்கு முன்பு நான் இருந்ரதன், நீங்களும் அப்படித்தான்." 
இதுவகர ருெிக்காத காயத்கத இப்ரபாது ருெித்திருக்கிரைன்” என்று 

 ா ா முடித்ைார். 
 ஜறனகள் நிறைவறடந்ை  ிைகு,  ா ா வைஷ்முக்கிடம், "ஏப்ரலில் நான் 

சுதந்திரொக இருப்ரபன் எ  உணர்கிரைன்" என்று கூைினார். 
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 வைஷ்முக், " ா ா, நீங்கள் நித்ைியமும் சுைந்ைிர ானவர்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "நான் நித்தியொக பிகணக்கப்பட்டிருக்கிரைன், 
ஆ ால் அவ்வப்ரபாது, நான் என்க  விடுவித்துக்மகாள்கிரைன். கடவுள் 
விரும்பி ால், இந்த முகை ஏப்ரல் இறுதிக்குள் இருக்கலாம். இந்தக் 
கருத்கத நான் நாகள மதளிவுபடுத்துகிரைன்." 

 ா ா, எழுத்துப் லறகயில் குழுவிற்கு எடுத்துறரத்ைார்: "நாகள 
ெிகவும் முக்கியொ  நாளாதலால், நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் நாள் 
முழுவதும் இங்ரக இருக்க ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன். இங்ரக 
இருப்பது என்பது உங்கள் குடும்பம் ெற்றும் பிை கவகலககள நிக வில் 
மகாள்ளாெல், முழு இதயத்துடனும் ஆத்ொவுடனும் இங்ரக இருக்க 
ரவண்டும். எ ரவ,  நாகள நான் கூறுவது, விளக்குவது, அைிவிப்பது, 
முடிமவடுப்பது ரபான்ைவற்ைில் உங்கள் ெ ம் இருக்க ரவண்டும் என்பகத 
நான் ெிகவும் தீவிரொக உங்கள் ெ தில் பதியகவக்க விரும்புகிரைன்." 

புன்னறகயுடன், "ரதஷ்முக் நாக்பூரில் வாழும் த து குடும்ப 
உறுப்பி ர்ககளப் பற்ைி நிக க்க ரவண்டாம்" என்று கூைினார். 

கூட்டத்றைப்  ார்த்து,  ா ா கூைினார்: "நான் இப்ரபாது உண்கெகயத் 
ரதடுபவரின் ( க்ைனின்) நிகலப்பாட்கட எடுத்துள்ரளன். ஏன்? நாகள 
விளக்குகிரைன். எ ரவ நீங்கள் அக வரும் நாகள முழு கவ த்துடன், 
நான் மொல்வகதப் புரிந்து மகாள்ள முயற்ெிக்க ரவண்டும். 

"பாபா, அவதார புருஷராகரவா, ெத்குருவாகரவா அல்லது பரிபூரண 
குருநாதராகரவா பார்க்கப்படுகிைார்; ஆ ால் பாபா ஒரு பக்தரின் 
நிகலப்பாட்கட எடுப்பதற்கு ெிகப் மபரிய முக்கியத்துவம் உள்ளது. ஏன்? 
நான் அகத நாகள விளக்குகிரைன். எ ரவ நாகள நீங்கள் மெய்ய 
ரவண்டியது அக த்தும், நான் அைிவிப்பகதப் புரிந்துமகாள்வதுதான். 

"யுகம் யுகொக, பல யுகங்களுக்குப் பிைகு, பிரபஞ்ெத்தின் 
எல்கலயற்ை தன்கெயின் உண்கெயா  மவளிப்பாட்டிற்கா  ரநரம் 
இப்ரபாது வந்துவிட்டது. எ ரவ நவம்பர் 15ஆம் நாள் மதாடங்கி, ஏப்ரல் 
இறுதியில் முடிவகடயும் ‘அ ல் பைக்கும் வாழ்வு’ கடவுள் ெட்டுரெ 
உண்கெயா வர், இதர அக த்தும் ொகய என்பகத மவளிப்படுத்தும். 

"எ ரவ இப்ரபாகதக்கு, இந்த நிகழ்ச்ெி நிகைவகடந்ததும் 
ஓய்மவடுங்கள், ெதிய ரவகளயில் ஒவ்மவாருவகரயும் ரநர்காணலுக்காக 
அகழப்ரபன். நாகளய தி த்கதப் மபாறுத்தவகர, மெஹராபாத்துக்கு 
மவளியிலிருந்து எந்த நிக ப்பும் வரக்கூடாது, அதற்காகத்தான் அவ்வளவு 
தூரத்திலிருந்து உங்ககள இங்ரக அகழத்ரதன். இப்ரபாது நீங்கள் உங்கள் 
ககககளயும் முகங்ககளயும் கழுவிவிட்டு, நான்கு மவவ்ரவறு ெதப் 
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பிரிவுகளின் கடவுளின் நாெங்ககள, திரும்பத் திரும்ப உச்ெரிக்க இங்ரக 
வாருங்கள்." 

அறனவரும்  ண்ட த்ைிற்குத் ைிரும் ியதும்,  ா ா இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார்: "கடவுள் இப்ரபாது இங்ரகயும், உங்கள் அக வரிலும், 
என் ிலும் இருக்கிைார். எ ரவ, நம்முள் வறீ்ைிருக்கும் கடவுளின் நாெத்கத 
உண்கெயாகவும் முழு ெ ரதாடும் உச்ெரித்து, இதயபூர்வொக அவகரத் 
மதாடுரவாம். ெத்தொகக் கூைரவண்டாம். நாெங்ககள திரும்பத் திரும்ப 
உச்ெரிக்கும்ரபாது, அவர் நம்முள் இருக்கிைார், நம் அக வருக்கும் 
மெவிெடுக்கிைார் என்ை எண்ணத்தில் மெௌ ொக உச்ெரியுங்கள்." 

 ா ாவும் அவரது முகத்றையும் றககறளயும் கழுவிவிட்டு, ை து 
இருக்றகயில்  ைிவுடன் நின்ைார். அங்கிருந்ை அறனவரும் எழுந்து நின்ைனர். 
நீலு,  ாைிரி, ற தூல், எரச் ஆகிவயாரால் கடவுளின் ப யர்கள் ஏழு முறை 
ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழியப் ட்டன. 

காறல 11:00  ைிக்கு, ஹ ிர்பூர் குழுறவத் ைவிர அறனவறரயும் 
கறலந்து பெல்லும் டி  ா ா வகட்டுக் பகாண்டார். அவர்களுடன் ெிைிது வநரம் 
உறரயாடி,  ா ா,  ைிய உைவுக்குச் பென்ைார்.  ின்னர் அவர் ைனிப் ட்ட 
வநர்காைல்கறள வழங்கினார். 

 ிற் கல் 3:20  ைிக்கு   ா ா  ீண்டும்  ண்ட த்ைிற்கு வந்ை வ ாது 
குஸ்ைாஜி அவருக்கு  ாறல அைிவித்ைார்.  ா ா கூைினார்: 

நாகள எ க்கு முக்கியொ  நாள். நித்தியத்தில் ரநரம் என்று ஒன்று 
இல்கல என்ைாலும், இந்தப் மபௌதீக தளத்தில் நாம் ரநரத்கத கருத்தில் 
மகாள்ள ரவண்டும். அதற்ரகற்ப நாகள எ க்கு ெிக முக்கியொ  நாள். 

நான் ஒரு பக்தன் எனும் முகையில் அங்கம் வகிப்பது ெட்டுெின்ைி, 
அக த்து ரநர்கெயுடனும், ஆர்வத்துடனும் நான் ஒரு பக்த ாக என்க  
உணர்ரவன். எ ரவ, நம் எல்ரலாருள்ளும், நாம் அக வரும் ஒன்ைாக 
அவருள்ளும் இருக்கும் ஏக இகைவனுக்கு, எ து ெிகவும் தாழ்கெயா  
பிரார்த்தக களில் பங்குமகாள்ள, ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ெிலகர அகழத்ரதன். 
நாகள நான் மொல்வது, விளக்குவது, முடிமவடுத்து அைிவிப்பது 
அக த்திலும் நீங்கள் அக வரும் முழு கவ ம் மெலுத்த ரவண்டும். 

ஏப்ரல் இறுதியில், கடவுள் மவளிப்படுவார்; அகதத்தான் நாகள நான் 
மொல்லப் ரபாகிரைன். எ ரவ, நாகள காகலயில் நீராடரவா, அல்லது 
குகைந்தபட்ெம் உங்கள் ககககளயும் முகத்கதயும் கழுவரவா - அல்லது 
என் ெீதா  உங்கள் அன்பால் உங்கள் ெ கதத் தூய்கெ படுத்தரவா 
மெய்யுங்கள்! என் பிரார்த்தக யில் முழு ெ துடன் என்னுடன் இகணந்து 
மகாள்ளுங்கள். ரவமைான்றுெில்கல. அக த்தும் அைிந்த கடவுளுக்கு 
முன்பாக, பாொங்குத்த த்துடன் இருக்க ரவண்டாம். 
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கடந்த பல ஆண்டுகளாக, கடவுளின் ெீதுள்ள அன்பி ால், தம்கெரய 
நிர்மூலொக்கிய ெஸ்துகள் ெற்றும் பு ிதர்களுக்கு நான் தகலவணங்கி 
வருகிரைன். முழு நம்பிக்ககயுடனும், அன்புடனும் என்க  ரநெிப்பவர்களின் 
அன்பிற்கு இப்ரபாது நான் தகலவணங்குகிரைன். 

பைாடர்ந்து  ஜறனகள்  ாடப் ட்டன.  ாறல 4:30  ைிக்கு, அறனவரும் 
முகத்றையும் றககறளயும் கழுவிவிட்டு  ீண்டும்  ண்ட த்ைிற்கு வரு ாறு 
 ா ா அைிவுறுத்ைினார். ஸாவ்வனர் குழு வந்துவிட்டைா என்று  ா ா விொரித்ைார். 
அறனவரும்  ண்ட த்ைில் ைத்ை து இருக்றகக்கு வந்ை  ின்பு,  ா ா 
பைாடர்ந்ைார்: 

இப்ரபாது இகை நாெங்கள் காகலயில் மொழிந்தபடிரய 
உச்ெரிக்கப்படும். நாகள நான் மொல்ல ரவண்டியகதச் மொல்ரவன், அல்லது 
மெய்ய ரவண்டியகதச் மெய்ரவன். இன்று நான் ஒரு பக்த ின் 
நிகலப்பாட்கட 100 ெதவிகிதம் எடுத்துள்ளதால், அதன்படி நான் மெயல்பட 
ரவண்டும், நீங்கள் அக வரும் எ க்கு ஒத்துகழப்பாக இருக்க ரவண்டும். 
நாகள நான் எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்கவத் மதளிவுபடுத்துரவன். 

 ிற் கல் 4:45  ைிக்கு  ா ா அவரது முகத்றையும் றககறளயும் 
கழுவினார். இறை நா ங்கள் ஒவர வரிறெயில், அவை நான்கு ந ர்களால், உரத்ை 
குரலில்  ீண்டும்  ீண்டும் கூைப் ட்டன. பைாடர்ந்து காவடக்கர், ைாவட,  துசூைன் 
ஆகிவயாரின்  ஜறன நிகழ்ச்ெி ஒரு  ைி வநரம் நறடப ற்ைது. 

 ஜறனயின் நிறைவில்  ா ா கூைினார்: 
ெில நிெிடங்களுக்கு, நான் ‘ஞா ம்’ (இறை அைிவு) பற்ைி 

விளக்குகிரைன், இது ஸுஃபியிஸத்தில் ‘ொரரஃபத்’ அல்லது ‘உறுதியாக 
கடவுளாக ொறுவது’ என்று அகழக்கப்படுகிைது. ‘திட நம்பிக்கக’யில்  மூன்று 
நிகலகள் உள்ள : அைிவார்ந்த நம்பிக்கக, பார்கவயால் விகளயும் 
நம்பிக்கக, ெற்றும் அவ்வாைாக ொறுவதன் மூலம் ஏற்படும் நம்பிக்கக. 

ெில நபர்களுக்கு அைிவார்ந்த நம்பிக்கக கூட உள்ளது. நாம் 
கடவுரளாடு ஒன்ைாக உள்ரளாம் என்று ரவதாந்திகள் கூறுவது கூட 
அைிவார்ந்த நம்பிக்ககயல்ல. நாம் அக வரும் ‘ஒருவர யா  இகைவன்’ 
என்று ரகட்கும்ரபாதும், வாெிக்கும்ரபாதும், அகதத்தான் புத்தி, 
தற்காலிகொகப் பற்ைிக் மகாள்கிைது. இந்தத் தற்காலிக புரிதல், அைிவார்ந்த 
நம்பிக்ககயாக ொறும் ரபாது, அந்த நம்பிக்கககய எதுவும் அகெக்க 
முடியாது, அந்த நம்பிக்கககயக் மகாண்டிருப்பவகர எதுவும் வருந்தச் 
மெய்யவும் முடியாது. ஒருவன் புத்தியின் மூலம் நிரந்தரொகப் பற்ைிக் 
மகாண்டகத உண்கெயில் பார்க்கும்ரபாது, அந்த நம்பிக்கக ரெலும் 
உறுதிப்படுத்தப்படுகிைது. ஒருவன் எகதப் பார்க்கிைார ா அதுவாக 
ொைி ால், அது அகெக்க முடியாத திட நம்பிக்கக ஆகிைது. இதுரவ 
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‘ஞா ம்’. ஒருவன் பார்க்கும் அக த்துடனும் எப்மபாழுமதல்லாம் 
ஐக்கியொகிவிடுகிைார ா, அப்மபாழுது நம்பிக்கக உறுதியா தும், 
அகெக்கமுடியாததும் ஆகிவிடும். இது மூன்ைாவது வககயா  திட 
நம்பிக்கக. 

நீங்கள் ஒரு ெ ிதன். இப்ரபாது ஆண்கெ பற்ைிய இந்த அைிவுக்கு, 
புத்தி ரதகவயில்கல, பகுத்தைிவு ரதகவயில்கல, ஏம ன்ைால் நீங்கள் ஒரு 
ெ ிதன். "நான் ஒரு மபண்ணா? நான் ஒரு நாயா?" என்று நீங்கள் 
நிக க்கரவ ொட்டீர்கள். ஆொம், நிக க்க ொட்டீர்கள், ஏம ன்ைால் 
நீங்கள் ஒரு ெ ிதன் என்ை இந்த அைிவுக்கு புத்தி ரதகவயில்கல. 

நீங்கள் கடவுரளாடு ஒன்ைாகும் ரபாது, நீங்கள் கடவுள்; இவ்வாறு, 
கடவுளாக ொறுவது இகை அைிவின் ஆதாரம். ஒரு ெத்குரு கண் இகெக்கும் 
ரநரத்தில் இந்த இகை அைிகவ (ஞானத்றை) வழங்க முடியும். ரெலும் 
பாபாவிற்கு ‘இகை ஞா ம்’ இருப்பதாக நீங்கள் அக வரும் நிக த்தால், 
அதற்கு, எ து குருநாதர்களா  பாபாஜான் ெற்றும் உபாஸ ி ெஹாராஜ் 
அவர்களும், ரநரடியாக எ து ‘பழங்கால ெ ிதரா ’ ொய்பாபாவும் 
காரணொக இருக்க ரவண்டும். ெிகவும் அரிதா  அந்த ‘இகை ஞா ம்’ 
என் ிடம் இருந்தால், நான் உங்கள் அக வரிலும் என்க க் காண 
ரவண்டும், நீங்கள் அக வரும் என்னுள் இருக்க ரவண்டும். எ ரவ, உங்கள் 
அன்பிற்குத் தகலவணங்குவதன் மூலம், கடவுளில் ஒன்ரைாடு ஒன்ைா  
கடவுளுக்கும், குருநாதர்களுக்கும் நான் தகலவணங்குகிரைன். 

 ாறல 6:15  ைிக்கு ஸாவ்வனர் குழுறவத் ைவிர, இைர அறனவரும் 
 ண்ட த்றை விட்டு பவளிவய பெல்ல அனு ைிக்கப் ட்டனர். அவர்களுடன் 
உறரயாடிய  ின்பு,  ா ா ப ஹராஸாத்துக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

1952, நவம் ர் 8 ெனிக்கிழற  காறல, அறனவருக்கும் வைநீருடன் 
இனிப்பு ரறவ வழங்கப் ட்டது. ப ரும் ாலான ஆண்கள் காறல 7:00  ைிக்குள் 
நீராடி, ையார் நிறலயில்  ா ாவின் வருறகக்காக ஆவலுடன் காத்துக் 
பகாண்டிருந்ைறைப்  ார்க்க முடிந்ைது. ெரியாக காறல 7:30  ைிக்கு,  ா ா வந்து, 
அன்றைய கூட்டத்ைிற்காக (கீழ் ப ஹரா ாத்  றழய ைர் ொறல கட்டிடத்ைிற்குப் 
 ின்னால்) அற க்கப் ட்டிருந்ை  ந்ைலுக்கு, வநரடியாகச் பென்ைார்.  ா ா 
யாருறடய உைவியும் இல்லா ல் ெிைிய வ றடயில் ைானாக ஏைினார், 
அறனவரும் உயர்வாக அற க்கப் ட்ட வ றடயில் ஒன்றுைிரண்டனர்.  ா ா 
ெிரித்துக்பகாண்வட, "அகர ெணி ரநரம் இங்கிருந்து ககலந்து மெல்லுங்கள்; 
எ க்கு ெண்டலியுடன் த ிப்பட்ட ரவகல இருப்பதால் ரெகடயில் ஒன்று 
திரண்டு, இந்த ரநரத்தில் எ து ொர்பில் அெர ரவண்டாம்! நான் உங்ககள 
அகழக்கிரைன்" என்று கூைினார். 
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காறல 8:00  ைிக்கு அறனவரும்  ீண்டும்  ந்ைலுக்குள் 
அறழக்கப் ட்டனர். அவர்கள் கூடியதும்,  ா ாவின் விரல்கள் எழுத்துப் 
 லறகயில் ‘ரபெ’ ஆரம் ித்ைன: 

நவம்பர் 15ஆம் நாள் மதாடங்கும் அ ல் பைக்கும் வாழ்வில், 
எ க்கும் எ து பணிக்கும், இன்று ெிகவும் முக்கியொ  நாள். எ ரவ இந்த 
நாளில் என்னுடன் இகணய ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ெிலகர இங்கு 
அகழத்துள்ரளன், உங்கள் அன்பு ெற்றும் நம்பிக்ககயின் ரபரில் என் 
அகழப்புக்கு பதிலளித்த அக வருக்கும் தகலவணங்குகிரைன். 

 ா ா எழுந்து நின்று  க்ைி  ற்றும்  ரியாறையுடன் கூடியிருந்ைவர்கறள 
இரு கரம் கூப் ி வைங்கி, ைனது இருக்றகயில் அ ர்ந்து  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார்: 

நான் மொல்வகதயும், அைிவிப்பகதயும், நான் எடுத்த முடிகவயும் 
நீங்கள் அக வரும் மபாறுகெயாகக் ரகட்க ரவண்டும். எ து ‘அ ல் 
பைக்கும் வாழ்கவ’ நான் மதளிவுபடுத்துவதற்கு முன் ர், இன்று நான் 
ஏற்றுக்மகாண்ட ஒரு பக்த ின் நிகலப்பாட்கட உங்களுக்கு விளக்குகிரைன். 

ஒரு ொதாரண பக்தனுக்கு எல்லாவிதொ  பற்றுதலும் உண்டு. 
அைியாகெ முக்கிய காரணியாக இருப்பதால், ஆகெகள் ெற்றும் 
இருகெத்தன்கெ நிகலத்திருக்கும்; இந்த அைியாகெயால், பாவம், 
புண்ணியம், நல்லது, மகட்டது அக த்திற்கும் அர்த்தம் உண்டு. கவகலகள், 
ெந்ரதகங்கள், வருத்தங்கள் ெற்றும் துயரங்கள் இந்த அைியாகெயின் 
விகளவுகளாகும். பிைப்பும் இைப்பும், அக த்தும் அைிந்த ஞா ிக்கு 
ெிதெிஞ்ெியதாக இருந்தாலும், அைியாகெயில் அர்த்தம் உள்ளது. ஆதலால், 
ஒரு பக்தனுக்கு நல்லது, தீயது ரபான்ை எல்லாவிதொ  
இருகெத்தன்கெயும் இகை ஞா ம் அகடயப்மபறும் வகர இருக்கும். 

ஆதலால், தான் மெய்த தவறுகளுக்காக இகைவ ிடம் ென் ிப்பு 
ரகாரும் ஒரு ொதாரண பக்த ின் நிகலப்பாட்கட இன்று நான் எடுக்கிரைன்.  

இந்ை விளக்கத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, டானிடம்  ின்வரும் அைிக்றகறய 
ஆங்கிலத்ைில் வாெிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார் (அைன் ப ாழிப யர்ப்புகள் 
ையாராக இருந்ைன,  ராட்டி ப ாழியில் டாக்டர் வைஷ்முக்  ற்றும் இந்ைி 
ப ாழியில் வகஷவ் நிகம் ஆகிவயார் அறை உரத்ை குரலில் வாெிக்க 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்): 

இன்னும் ெில நிெிடங்களில் நான் கடவுளிடம் ெ ொர, என்னுகடய 
பாவங்களுக்காகவும், என்னுடன் மதாடர்புகடய அக வரின் 
பாவங்களுக்காகவும் ென் ிப்புக் ரகார ரபாகிரைன். 

இந்த ென் ிப்புக் ரகாருதலிலும் பிரார்த்தக யிலும் நான் என்க ச் 
ரெர்த்துக்மகாள்வதால், தற்ரபாகதக்கு, நான் ஒரு ொதாரண பக்த ாக - 
கடவுளுடன் ஐக்கியொவதற்கா  பக்தியும் ஏக்கமும் பலவ ீெகடந்து, 
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ெீண்டும் தீய எண்ணங்கள், தீய உணர்வுகள், தீய வார்த்கதகள் ெற்றும் தீய 
மெயல்களால் ெிகதந்துரபாகும் ஒருவ ாக என் நிகலப்பாட்கட எடுப்ரபன் 
என்பகத நீங்கள் அைிந்துமகாள்ள ரவண்டியது முக்கியம்.  

கடவுள் ெட்டுரெ இருக்கிைார் என்பகத நான் அைிரவன், அரத ரபால 
நன்கெயும் தீகெயும் கடவுளின் அம்ெங்கள் அல்லது மவளிப்பாடுகள் 
என்பகதயும் நான் அைிரவன். 

ொதாரண ெ ிதனுக்கும், ொதாரண பக்தனுக்கும் கூட, நன்கெ 
தீகெயின் உண்கெயா  இயல்கபப் பற்ைிய இந்த அைிவு, நம்பிக்கக 
அல்லது பகுத்தைிவின் விகளவாகும். எ ரவ இது தத்துவார்த்தொ து 
(பகாள்றகயளவிலானது), உண்கெயா  அைிவு அல்ல, ரெலும் அது அவகர 
கர்ெ விக யின் விதியிலிருந்து விடுவிக்காது - இகை விருப்பத்கத 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட இந்தச் ெட்டம், நித்தியொக வியாபித்திருக்கும் 
ெட்டம். 

இருப்பினும், இகை ஞா ி, உண்கெப்மபாருளின் அனுபவத்தின் 
மூலம் உண்கெகய அைிந்திருப்பதால், இந்த பிகணப்புகளிலிருந்து 
முற்ைிலும் விடுபட்டவர், எ ரவ அவர் ஓர் இகை ஞா ியாக, கர்ெ 
விக யின் விதியிலிருந்து விலக்கு மபற்ைவர் என்பகத அைிவார். நன்கெ 
தீகெயின் தன்கெகய அைிந்திருப்பதால், தான் நிக த்தாலும், 
உணர்ந்தாலும், மொன் ாலும், மெய்தாலும் யாகரயும் குற்ை உணர்ரவாடு 
பார்க்க ரவண்டியதில்கல என்பகதயும் அவர் அைிவார். 

மொர்க்கம் - நரகம், பிைப்பு - இைப்பு, நன்கெ - தீகெ ரபான்ைவற்ைின் 
மதாடர்ச்ெிகள் கர்ெ விதிகளின் மூலம் ‘இகை விருப்பத்தின்’ விகளவாக 
மெயல்படுகின்ை , ஆ ால் அகவ அைியாகெயின் காரணொக 
நிகழ்கின்ை  என்பகதயும் இகை ஞா ி அைிவார். இவ்வாறு, த து 
பக்தர்களுக்காகவும், ெ ிதகுலத்திற்காகவும் அடிக்கடி கடவுளிடம் பரிந்து 
ரபசும் இகை ஞா ி, கடவுளிடம் ஒருரபாதும், தன்க ப் பற்ைிய எதற்கும் 
ெ ொர ென் ிப்புக் ரகாருவதில்கல. 

கடவுளின் ெகத்தா  ஆெரீ்வாதத்தால், ெிக உயர்ந்த வகககயச் 
ொர்ந்த பக்தரின் முழு ெிந்தக யும் மெயலும் மதய்வகீ அன்பா வர் ெீது 
நிரந்தரொகச் மெலுத்தப்படுவதால், இகை ஞா ிகயப் ரபாலரவ பக்தருக்கும் 
கர்ெ விக யின் விதியிலிருந்து முற்ைிலும் விலக்கு அளிக்கப்படுகிைது. 
இருப்பினும், இகை ஞா ிகயப் ரபாலல்லாெல், அத்தககய பக்தர் இந்த 
விதிவிலக்ககப் பற்ைி முற்ைிலும் அைியாதவர். ஆ ால் ஒரு ொதாரண 
பக்தர், எவ்வளவு ரநர்கெயா  பக்தியுடன் இருந்தாலும், கர்ெ விக யின் 
விதிக்குக் கட்டுப்பட்டவராக இருப்பார், அத ால் அவருகடய ெிைந்த 
ரபாக்கா து, நல்மலாழுக்கத்தின் மதாடர்ச்ெியா  ஈடுபாடு ெற்றும் 
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தீகெயிலிருந்து மதாடர்ந்து விலகி இருப்பதன் மூலம் த து மொந்த ஆன்ெீக 
நன்கெக்காக இந்த விதிகயக் பயன்படுத்துவதாகக் கூைலாம். ரெலும் அவர் 
நல்மலாழுக்கத்தில் ரதால்வியுற்ைால் அல்லது பாவங்களில் வழீ ரநர்ந்தால், 
அவர் கடவுளின் எல்கலயற்ை கருகணயில் தன்க த் தூக்கி எைிந்துவிட்டு 
அவரிடம் ென் ிப்புக் ரகாரரவண்டும்.  

ென் ிப்புக்காக ெ ெிரங்கி, இப்ரபாது எ க்காகவும், 
உங்களுக்காகவும், என்னுடன் மதாடர்புகடய அக வருக்காகவும் 
பிரார்த்தக  மெய்யப்படும். உங்களில் ெிலருக்கு, அல்லது பலருக்கு, 
ஆகெகள் ெற்றும் பற்றுதல்களின் பிகணப்புகள் இல்லாெல் இருக்கலாம்; 
ஆ ால் இன்று, நான் ஒரு பக்தன் எனும் நிகலப்பாட்கட எடுப்பதால், நீங்கள் 
அக வரும் என்னுடன் இகணந்து, கடவுளின் ென் ிப்கப ரவண்டி, என்க  
ஊக்குவிக்க ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன். 

 ா ா எழுந்து நின்று, கீழ்வரும் ந ர்களிடம், அவர்கள் இைற்கு முன்பு 
பெய்ைறைப் வ ாலவவ,  ின்வரும் கடவுளின் நா ங்கறள ஏழு முறை 
உச்ெரிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். அவர் கூட்டத்ைிலிருந்ை அறனவரிடமும் 
 னைளவில், ைிரும் த் ைிரும் , முழு  னதுடன் ப ாழியு ாறு கூைினார்: டாக்டர் 
நீலு ‘ஓம் பரபிரம்ெ பரொத்ொ!’,  ாைிரி ‘யா எஸ்தான்!’, ற தூல் ‘லா இலாஹி 
இல்லல்லாஹ்!"  ற்றும் எரச் ‘கடவுரள, பரரலாகத்தின் தந்கத.’ 

இவ்வாறு கடவுறள வழி ட்டு, வவண்டிய  ிைகு,  ா ா, டானிடம்  னம் 
வருந்ைி  ன்னிப்புக் வகாரும் வறகயில்  ிரார்த்ைறனறய ஆங்கிலத்ைில் 
வாெிக்கச் பொன்னார்.  ிரார்த்ைறன நடந்துபகாண்டிருந்ை முழு வநரமும்,  ா ா, 
அவரது கன்னங்களில் வலொக அறைந்ைார், இது  ாவ ன்னிப்புக்காக இந்ைிய 
நாட்டில், அந்ைச் பெயறல  ீண்டும் பெய்ய  ாட்வடன் என்று உறுைியளிக்கும் 
விைத்ைில் அற ந்ை வழக்க ான பெயற்குைிப்பு. 

பவவ்வவறு ப ாழிகளில்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ை  ின்னர், 
அறனவரும் அ ர்ந்ைனர். அப்ப ாழுது  ா ா கூைினார்: 

எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்கவ விளக்குவதற்கு முன் ர், ஓர் இகை 
ஞா ிக்கும், அவகர ரநெிப்பவருக்கும் இந்தப் பிகணப்புகளும் 
பிகணப்புகளுக்கா  ென் ித்தலும் இல்கல என்று நான் மொல்ல 
ரவண்டும். இகை ஞா ி ஒருவருக்கு, இகைவக த் தவிர ரவறு எதுவும் 
இல்கல. 

அவகரப் மபாறுத்தவகர எல்ரலாரும் கடவுள், எல்லாமும் கடவுள், 
நான் ரநற்று விளக்கியது ரபால், அைிவார்ந்த நம்பிக்ககயால் ெட்டுெல்ல, 
கடவுள் எனும் உறுதிப்பாட்டின் உண்கெயா  ெற்றும் மதாடர்ச்ெியா  
அனுபவத்தால் அவர் அகத அைிகிைார். மதாடர்ச்ெியா , திடொ  நித்திய 
நம்பிக்ககயின் மூலொகவும், ஆரம்பம் முதல் அளவிறுதியற்ை முடிவு 



205 
 

வகரயிலா  அனுபவங்கள் மூலொகவும், அவர் ஒருவரர ‘கடவுள்’ என்பகத 
அவர் அைிவார். 

என்மைன்றும் ஒரர தன்கெகயக் மகாண்ட இந்த உலகத்திற்கு ‘அன்பு’ 
ஒன்றுதான் எ து மெய்தி. இந்த அன்பா து இரண்டு அம்ெங்ககளக் 
மகாண்டுள்ளது, இரண்டும் உண்கெயா கவ. அைியாகெயால் நாம் அன்பு 
என்று அகழக்கும் ரவறு எந்தப் பற்றும், பிகணப்பும் ொயாகவத் தவிர 
ரவமைான்றுெில்கல. 

உருவமுள்ள அல்லது உருவெில்லா கடவுள் ெீதா  அன்பு, அவருடன் 
ஒன்ைிகணயும் தணியாத ஏக்கத்துடன் கூடிய அன்பு, அதன் முதல் 
அம்ெொகும்.  அத்தககய அன்பன் அக த்கதயும் ெைந்து, அக வகரயும் 
ககவிட்டு, இகை அன்பின் மநருப்பில் தன்க  அழித்துக் மகாள்கிைான். 

அன்பின் இரண்டாவது அம்ெத்தில், ஒரு நபர், ெ ிதகுலத்கத 
கடவுளின் ஓர் இன்ைியகெயா அங்கொகவும் ஒருங்கிகணந்த பாகொகவும் 
ரநெிக்கிைார். இங்ரக, அன்பன் த து சுய ஆர்வத்கத ெைந்து, த து சுய 
ெகிழ்ச்ெிகயத் துைந்து, பிைகர ெகிழ்ச்ெியாக இருக்கவும், பிைர் அகத 
அனுகூலொகக் காணச் மெய்யவும் முயற்ெிக்கிைான்.  இந்த அன்பு அதன் 
உச்ெத்கத எட்டும் ரநரத்தில், இங்ரகயும் மதய்வகீ அன்பக ப் ரபாலரவ, 
தன்க  முழுவதுொக ெைந்து, ெ ிதகுலத்கத ரநெிப்பதன் மூலம் அன்பில் 
ெட்டுரெ மதாகலந்து ரபாகிைான். 

நவம்பர் 15ஆம் நாள் மதாடங்கி (1953) ஏப்ரல் இறுதியில் 
நிகைவகடயும் எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வு, இகை அன்பின் மநருப்பில் 
எரிக்கப்பட்ட பின் ர், அன்பன் அன்பிற்குரியவரில் மதாகலந்து ரபாகும் இந்த 
அன்கப அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது. 

இப்ரபாது ெிகவும் கவ ொகக் ரகளுங்கள்: 
பாபாவின் அ ல் பைக்கும் வாழ்கவப் பற்ைிய பின்வரும் வரிககளப் 

வாெியுங்கள்: 
எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வு 1952, நவம்பர் 15ஆம் நாள் மதாடங்கி, 

1953, ஏப்ரல் ொதத்தில், அந்த வாழ்வின் உள் மெயல்பாட்டின் உச்ெக்கட்டத்கத 
அகடந்து, அதன் முழு உள் மெயல்பாடுகளின் நிரூபணம் மவளியளவில் 
மவளிப்படும். அரத ொதத்தில், அ ல் பைக்கும் வாழ்வின் இறுதி ெற்றும் 
உண்கெயா  முடிவு, கடவுளின் அருளால் உலகம் அைியும். 

கடவுள் கூறுகிைார்: 
நான் என் எதிரிககள மெழிப்பகடயச் மெய்து, எ து நண்பர்ககள 

வழீச் மெய்கிரைன். 
அது ஏன், எதற்காக என்று ரகார எவருக்கும் உரிகெ இல்கல! 
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மொல்லப்படாத காலங்களிலிருந்து, மதய்வகீ அன்பிற்குரியவருடன் 
இறுதியாக இகணயும் வகர, கடவுளின் ஒவ்மவாரு அன்பனும் எண்ணற்ை 
சுகெககளச் சுெந்து, பரிவு காட்டாத எதிர்ப்கப ெந்தித்து, அவொ ங்கள், 
உடல் ரநாய் ெற்றும் ெ  விரக்தியால் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக 
ரவண்டியிருந்தது. 

நானும், என்னுடன் அ ல் பைக்கும் வாழ்வில் இருக்கக் கூடியவர்கள் 
அக வரும் இடர்பாடுகள், ெிரெங்கள் ெற்றும் ெ தால் பாவிக்கவல்ல 
அக த்து வககயா  தாக்குதல்களிலும் உறுதியாக நிற்க தயாராக இருக்க 
ரவண்டும், நெது ஒரர ஆயுதம் அகெக்க முடியாத கடவுள் நம்பிக்கக ெற்றும் 
அவரது விருப்பத்திற்கு முழுகெயாக ெரணகடவது ெட்டுரெ. 

அ ல் பைக்கும் வாழ்வு இகைவ ின் அருளால் மவற்ைியகடயும் 
அந்த இறுதி ரநரம் வகர நெது துன்பங்கள் அக த்கதயும் இவ்வாரை 
சுெக்க ரவண்டும். 

டான்  டித்து முடித்ைதும்,  ா ா கூைினார்: 
இப்ரபாது உங்கள் அக வகரயும் இங்கு நான் அகழத்து, ஒரு ெில 

வார்த்கதகளில், முக்கியொ  பிரகட ம் ஒன்கை அைிவிக்க ரவண்டும் 
என்று கடவுள் விரும்புகிைார். முடிவிலா காலம் முழுவதும் அவருகடய 
விருப்பம் ெட்டுரெ மெயல்படுகிைது. எ ரவ நான் இப்ரபாது அைிவிக்கும் 
இந்த ெில வார்த்கதகள் ஏப்ரல் இறுதி வகர ெ தில் இருக்க ரவண்டும். 

பிரகட ம்: 
1953, ஏப்ரல் ொதத்தின் ககடெி பதிக ந்து நாட்களில், கடவுள் 

எல்லாவற்கையும் முடித்து, ெரிமெய்வார் - அதாவது ெந்ரதகங்கள், சுய அைிவு 
குைித்த ஐயப்பாடு, மவறுப்பு ெற்றும் அழிவுகளின் தற்ரபாகதய உலகளாவிய 
குழப்பங்கள் அக த்திற்கும் முடிவுகட்டுவார். அதற்காக, கடவுள் 
முன்ம ப்ரபாதும் இல்லாத வககயில் மவளிப்பட ரவண்டும், 
முன்ம ப்ரபாதும் இல்லாத அளவுக்கு குழப்பமும் ஏற்படும். இந்தக் 
காலகட்டத்தில் கடவுள் என்க , இப்பூவுடகலக் ககவிடச் மெய்வார். 700 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு நம்ெில் ெிலர் உடல் ரீதியாக ெந்திப்ரபாம். 

இந்த உடகலப் பற்ைி நாம் கவகலப்பட ரவண்டியதில்கல. நாம் 
எப்ரபாதும் இருந்ரதாம், இருப்ரபாம் என்பது என் இகை ஞா ம். உங்கள் 
அன்பின் காரணொக, நீங்கள் அக வரும் இன்று எ து குருக்களாக 
இருப்பதால், எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வுக்கு உங்கள் ஆெரீ்வாதங்ககள 
ரவண்டுகிரைன். 

இப்ரபாது இங்ரக இருக்கும் இகைவ ிடம், ஏப்ரல் ொதத்தில் அவர் 
என்க ச் மெய்யுொறு பணித்த உலகளாவிய பணிகயச் மெய்ய எ க்கு 
பலம் தருொறு ரவண்டுங்கள். 
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கிருஷ்ைாஜியிடம்  ா ா, அவரது உலகளாவிய  ைி நிறைவவை 
கடவுளின் ஆெீர்வாைத்றை  ன்ைாடிக் வகட்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். 

புனிை ான சூழலில் அறனவரும் எழுந்து நின்ைனர். உைர்ச்ெி ப ாங்கும் 
குரலில், கிருஷ்ைாஜி ைனது பொந்ை வார்த்றைகளில் கூைினார்: "கடவுவள! 
நீங்கள் எங்கும் நிறைந்ைவர்! ஏப்ரல்  ாைத்ைில் அவர் பெய்யு ாறு 
நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ள  ிர ஞ்ெத்ைிற்கான  ைிறய நிறைவவற்ை,  ா ாவின் 
அனல்  ைக்கும் வாழ்வில், வவண்டிய  லத்றை அளிக்கு ாறு நாங்கள் உங்கறள 
வவண்டிக்பகாள்கிவைாம்.  ா ா  ீது உங்களின் அருள் ிகு ஆெீர்வாைங்கறளப் 
ப ாழியு ாறு முழு  னதுடன்  ன்ைாடுகிவைாம்!" 

கிருஷ்ைாஜி புைியவர் ஆறகயால், "...வ லும் நான்  ா ா, கடவுள் என்று 
உைர்கிவைன்!" என்று கூைி அறனவறரயும் ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கினார். 

 ிரார்த்ைறன முடிந்ைதும் அறனவரும் அ ர்ந்ைனர்.  ா ா  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகவும்  ிரகாெ ாகவும் வைாற்ை ளித்ைார்; வ லும், டாக்டர் டானிடம் 
முந்றைய நாள் அவர் எடுத்துறரத்ை அனல்  ைக்கும் வாழ்வு குைித்ை  ின்வரும் 
பெய்ைிறய வாெிக்கக் கூைினார்: 

இத்தக  ஆண்டுகளாக நான் ஒரு ெத்குருவாகவும் அவதார 
புருஷராகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிரைன். எ து புது வாழ்வில், நான் ஒரு 
ொதாரண எளிய ெ ித ின் வாழ்க்கககய வாழ்ந்ரதன். 

ெர ா நாஷ் காலத்தில், ெ கத முழுகெயாக நிர்மூலொக்கும் 
ரநாக்கத்தில் இகைவக  நாடும் ஒருவரின் வாழ்க்கககய வாழ்ந்ரதன். 
எ து சுதந்திர வாழ்வின் ரபாது, நான் பலம் ெற்றும் பலவ ீம் என்ை 
இரட்கட ரவடத்தில், ஒரர ரநரத்தில் குருநாதர் ெற்றும் பக்தர் எனும் 
பாத்திரங்ககளத் தக்க கவத்துக் மகாண்ரடன். 

எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வில் மூழ்குவதற்கு முன்பு, முதல் 
ெற்றும் ககடெி முகையாக, என்னுடன் மதாடர்புள்ள மூன்று குருநாதர்களா  
ொய்பாபா, உபாஸ ி ெஹாராஜ், பாபாஜான் ஆகிரயாருக்கு அவரவர் 
மபௌதீக உடல் அடங்கிய இடங்களில் அஞ்ெலி மெலுத்த விரும்புகிரைன். 

அகதத் மதாடர்ந்து நான் மும்கபக்குச் மென்று, அங்கு வாழும் 
ெஸ்துகள் ெற்றும் துைவிகளின் காலடிககள வணங்கி, ஓர் இகை 
அன்ப ாக, அ ல் பைக்கும் வாழ்வில் மூழ்கிவிடுரவன். 

இந்ைச் பெய்ைி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியுடன் 
காைப் ட்டார், ஏபனன்ைால் ைிட்ட ிடப் ட்ட கூட்டத்ைின்  ிக முக்கிய ான 
 ைிறய அவர் நிறைவு பெய்ைார். ஒளிர்ந்ை புன்னறகயுடன், "இப்ரபாது 
பதிக ந்து நிெிடங்கள் ஓய்மவடுங்கள், அகதத் மதாடர்ந்து பஜக  நிகழ்ச்ெி 
நகடமபறும்" என்று கூைினார். 
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அறனவரும் ஒன்று கூடியதும் இறெ நிகழ்ச்ெி ஆரம்  ானது. பூனா 
குழுவினரால் இயற்ைப் ட்ட இரண்டு  ஜறனகளும், ருஸ்ைம் காக்காவின் குரல் 
வளத்ைில் ெந்த் துக்காராம் எழுைிய  ாடலுக்குப்  ிைகு, டாக்டர் கனியின் 
ெவகாைரர் அப்துர் ரஹ் ான் இரண்டு கஸல்கறளப்  ாடினார்; ஒன்று காக் 
ஸாவஹப் இயற்ைியது  ற்பைான்று கனி. இந்ை கஸல்களில் பவளிப் டுத்ைப் ட்ட 
உைர்வின் ஆழத்றை  ா ா  ாராட்டினார். கனி, அவரின் ெவகாைரர் அப்துர், 
பஸயிலர் (பகாடு), ப ய்லி ஆகிவயார் ைனது குழந்றைப்  ருவ நண் ர்கள் என்று 
அவர் கூட்டத்ைில் கருத்து பைரிவித்ைார். கனி கால ாகிவிட்டார்,  ா ாவும் 
இவ்வுலறக விட்டுச் பென்ைால், "குகைந்த பட்ெம் (நம் ில்) மூவர் 
எஞ்ெியிருப்பார்கள்!" என்று அவர்  கிழ்ச்ெியுடன் கூைினார். 

 ா ா வ லும் கூைினார், "நாங்கள் அக வரும் ஒன்ைாக 
விகளயாடிர ாம், ெண்கட ெச்ெரவுகளில் ஈடுபட்ரடாம், ஆ ால் 
அக த்திலும் ெிைந்த விஷயம் என் மவன்ைால், அவர்கள் அக வரும் 
என்க  ெிகவும் ரநெித்தார்கள்." 

 ின்னர் அவர் பஸயிலரிடம், "இப்ரபாது என்க ப் பற்ைி நீங்கள் 
என்  நிக க்கிைரீ்கள்?" என்று வகட்டைற்கு, பஸயிலரின் உடனடி  ைில்: 
" னிை உருவில் கடவுள்!" 

அவை வகள்வி ப ய்லியிடம் வகட்கப் ட்டது, அவர்  ைிலளித்ைார், "நான் 
 ா ாறவ எனது எல்லா ாகப்  ார்க்கிவைன்." 

 ா ாவின் முகம்  கிழ்ச்ெியில்  ிரகாெித்ைது, அவர் வகலி பெய்ைார், 
"எ து ெிறு வயது நண்பர்கள் என்க ப் பற்ைி ெிகவும் உயர்வாக நிக ப்பது 
ரபால, பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் ரும், என் ில் அொதாரணொ  ஒன்று 
இருக்க ரவண்டும் என்பகத நான் உணர இது ரபாதுொ து!" 

நிகழ்ச்ெி முடிந்ைதும்  ா ா  ைிய உைவுக்காகச் பெல்ல விரும் ினார். 
முந்றைய நாள் வநரில் ெந்ைிக்காைவர்கறள  ைியம் ெந்ைிப் ைாக அவர் கூைினார். 

 ாறல 4:40  ைி வறர  ண்ட த்ைிற்கு எைிவர அற ந்ை ைனது 
அறையில்  ா ா  ிகவும் மும்முர ாக இருந்ைார், அவருறடய  ைிகள்  ற்றும் 
 லவிை ான பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெிகள் பைாடர் ாக  ல்வவறு ந ர்களுடன் 
 ல விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார்.  4:45  ைிக்கு  ா ா  ண்ட த்ைில் 
நுறழந்ைார். பவவ்வவறு இடங்களில் ைரிெனத்ைிற்கான ெரியான வைைிகறளத் 
ைீர் ானிக்க விரும்புவைாக அவர் கூைினார். ைத்ை து இடங்களில் பவகுஜன 
ைரிெனங்கறள ஏற் ாடு பெய்யும் ப ாறுப்ற  வகிக்கும் அறனத்து ந ர்களும் 
(ஏற் ாட்டுக் குழுவினர்) ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டவ ாது, 
குைிப் ிடப் ட்ட மூன்று விஷயங்கறள கவனத்ைில் பகாள்ளவவண்டும் என்று 
பைரிவிக்கப் ட்டது, அறவ:  
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முதலாவது:  ா ா ஓரிடத்ைில் காலடி எடுத்து றவத்ைதும், முைலில் 
அந்ை இடத்ைில் வாழும்  ஸ்துகள்  ற்றும் துைவிகறள ைரிெனம் பெய்வார். 

இரண்டாவது:  ா ா ஏழு ஏறழகறளத் ைறலவைங்குவார்; அைற்கு 
முன்னர், அவர் அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி அவர்களுக்கு உைவளிப் ார். 

மூன்ைாவது: பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெியின் வ ாது, முைலில்  ா ா 
ப ாது ஜனங்கறள வைங்குவார்; அைற்குப்  ிைகு  க்கள் அவறர வைங்கலாம், 
அவருக்கு  ாறல அைிவிக்கலாம், ஆரத்ைி பூறஜ பெய்யலாம்,. 

 ா ா வ லும் வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: "மவகுஜ  தரிெ  
நிகழ்ச்ெிகளின் மபாறுப்பாளர்கள், இந்த விஷயங்ககளக் ககடப்பிடிப்பது 
கடி ம் என்று கருதி ால், அவர்கள் அகதத் மதளிவாகவும் 
மவளிப்பகடயாகவும் எடுத்துகரக்க ரவண்டும். இந்த மூன்று 
விஷயங்ககளயும் ககடப்பிடிக்க ரவண்டியது இன்ைியகெயாதது, 
இல்கலமய ில் இத்தககய தரிெ  நிகழ்வுககளத் திட்டெிடுவது முற்ைிலும் 
தவறு - அவற்கை ரத்து மெய்வது நல்லது." 

அறனவரும்  ா ாவின் அைிவுறரகறளக் கறடப் ிடிக்க 
ஒப்புக்பகாண்டனர், வ லும் ைரிெனத்ைிற்கான வைைிகள்  ீண்டும் 
விவாைிக்கப் ட்டு முடிவு பெய்யப் ட்டன. வட இந்ைிய  குைியிலிருந்து ஒருவர் 
வகட்டார், "நீங்கள்  க்களுக்கு ெிைப்பு பெய்ைிகறள வழங்குவரீ்களா?" 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: "ஆம், நீங்கள் ஆதியிடெிருந்து இவற்கைச் 
ரெகரித்து, உங்கள் வெதிக்ரகற்ப, மபாதுெக்களுக்கு விநிரயாகிக்கும் 
விதத்தில் அவற்கை ஒரு ெிறு புத்தகொகரவா அல்லது துண்டுப் 
பிரசுரங்களாகரவா அச்ெிடலாம். உங்களால் இந்த மெய்திககள அச்ெிட 
முடியாவிடில், கவகலப்பட ரவண்டாம்; ெக்கள் என்க  தரிெ ம் 
மெய்வார்கள், அதுரவ ரபாதுொ து. 

"ஆ ால் ஒன்கை ெட்டும் நிக வில் மகாள்ளுங்கள்: எவரும் 
என்னுடன் த ிப்பட்ட ரநர்காணகலக் ரகாரக்கூடாது. நான் எவகரயும் 
அகழத்தால், அது ரவறு விஷயம். ஏரதனும் கூடுதல் விளக்கங்கள் அல்லது 
மொற்மபாழிவுககளப் மபாறுத்தவகர, அது எ து ‘அந்த ரநர’ விருப்பத்கதப் 
மபாறுத்திருக்கும்.” 

ஹ ிர்பூறரச் வெர்ந்ை ஒரு குழுத் ைறலவர்  ா ாவிடம் ெிைிய 
கிரா ங்களுக்குச் பெல்வரீ்களா என்று வகட்டார். அைற்கு  ா ா, "நீங்கள் என்க  
அன்புடன் எங்கு அகழத்துச் மென்ைாலும் நான் வருரவன். ொட்டு வண்டியில் 
பயணம் மெய்யவும் நான் தயங்க ொட்ரடன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

புன்னறகத்து  ா ா இறை நிறனவு கூர்ந்ைார், "ஒருமுகை 
மதாகலதூரப் பகுதியில் ெஸ்த் பயணம் ஒன்ைில், கபதூல் ஒரு பகழய 
ொட்டு வண்டிகய வாடககக்கு அெர்த்தி ார். ெண் ொகல குண்டும் 
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குழியுொக இருந்தது, வண்டி ஓட்டுநர் ெிகவும் உற்ொகத்துடன் காகளககள 
ஓட்டிச் மென்ைதில் நாங்கள் இலகுவாக அந்த இடத்கதச் மென்ைகடந்ரதாம்; 
கீரழ இைங்கிய, ஐந்து நிெிடங்களுக்கு நான் அதிர்ச்ெியிலிருந்து விடுபட 
முடியாெல் இருந்ரதன்!" 

 ா ா வ லும் கூைினார், "நீங்கள் அத்தககய ொட்டுவண்டிகயரயா 
அல்லது ஓட்டுநகரரயா அெர்த்த ொட்டீர்கள் என்று நம்புகிரைன்!" 

ஆந்ைிரா குழுவினறரப்  ார்த்து,  ா ா பைாடர்ந்ைார், "ரெற்கு ரகாதாவரி 
ொவட்டத்தில் தரிெ  நிகழ்ச்ெிகளுக்கு த பதி ராவும், ரங்கா ராவும் 
தகலகெப் மபாறுப்கப வகிப்பார்கள். அவர்கள் என்க  அகழத்துச் 
மென்ைால், ரகாதாவரி நதிக்கும் நான் மென்று வருரவன்." 

வடிரவலு முதலியார் என் வர்  ா ாவிடம் அவர்  ைராஸுக்கும் 
வருவாரா என்று வகட்டைற்கு,  ா ா அந்ை முைியவறர அன்புடன்  ார்த்து, 
"அன்புள்ள வடிரவலு, ெதராஸ் முழுவகதயும் உங்களுடன் மகாண்டு 
வந்திருக்கிைரீ்கள்; நான் ரநரில் மெல்வகதப் பற்ைி கவகலப்படுவார ன்?" 
என்று வகட்டார். 

பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெிக்கு ஏற் ாடு பெய்ைால், ஓரிரு நாட்கள் 
வகாலாப்பூருக்குச் பெல்ல வவண்டும் என்று  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைவ ாது,
 ஜறன குழுறவச் வெர்ந்ை ஒருவர்,  ா ா, பூனாவுக்கும் விஜயம் பெய்வைற்கான 
வாய்ப்ற  பவளிப் டுத்ைினார். அைற்கு  ா ா, "ஏன் இல்கல? நான் பூ ாவில் 
பிைந்ரதன். ரெலும் பூ ாவில் தரிெ ம் தருவதாக க ிக்கு வாக்குறுதி 
அளித்திருந்ரதன். ஆ ால் தற்ரபாது வருககக்கா  ரததி நிச்ெயெற்ைதாக 
உள்ளது. இந்த விஷயத்கதப் பற்ைி ெதாஷிவ், காரடக்கர் ஆகிரயாரிடம் 
ரபசுகிரைன். மபாறுத்திருங்கள்" என்ைார். 

 ா ா ைறலப்ற   ாற்ைி, உடன் இருந்ைவர்களிடம் நன்ைாக  ைிய 
உைவு உண்டார்களா என்று வகட்டார். ெகனின்  க்கம் ைிரும் ி, "ராம்ஜூவுக்கு 
உடம்பு ெரியில்கல. நீலுவின் ெருந்து நாகளக்குள் அவகரக் 
குணப்படுத்தாவிடில், காகல உணவுக்கு ரகவ தயார் மெய்ய ரவண்டாம். 
அக வரும் உபவாெம் ககடப்பிடிக்கட்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, "1920 ஆண்டுகளிலிருந்து, எ து பணியின் 
பல்ரவறு கட்டங்களும், சுற்ைியுள்ள சூழ்நிகலகளும் குைிப்பிடத்தக்க 
அளவில் ொைிவிட்ட , ஆ ால் அண்ணா 104 ெட்டும் அவர் இருந்தகதப் 
ரபாலரவ இருக்கிைார். அவரது பழக்கவழக்கங்களும் உகடயும் 
ொற்ைமுடியாதாகத் ரதான்றுகிைது." 

அப்வ ாது அங்கு நின்றுபகாண்டிருந்ை  ா ாைாஸ், முரண் ாடான ஏவைா 
ஒன்றைச் பொன்னவ ாது,  ா ா, "பாபாதாகஸ நான் ஒன்றுக்மகான்று 
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மபாருத்தெற்ைவர் என்று குற்ைம் மொல்லக் கூடாது. ஏம  ில், அவருகடய 
ரகாத்திரத்கதச் ரெர்ந்தவர்கள் பல ரபர் இருக்கிைார்கள்!" 

பவவ்வவறு நிகழ்ச்ெித் ைறலவர்களிடம் உறரயாடிய  ா ா வ லும் 
பைாடர்ந்ைார், "நான் வருவதற்கு ஒரு நாள் முன் தாகரவ கபதூல் 
ஒவ்மவாரு இடத்திற்கும் வந்து, ெஸ்துகள் ெற்றும் பு ிதர்கள் பற்ைிய 
தகவல்ககளச் ரெகரிப்பார். கபதூல் ெஸ்துகளின் ‘வாெக ’கய எளிதில் 
நுகர்ந்து விடுகிைார்; ஒருரவகள ெஸ்துகள் இல்கல என்ைால், அவர் 
ெஸ்துககள உருவாக்கிவிடுவார்! அவர் ெஸ்துககளக் கண்டுபிடிப்பதில் 
நிபுணராக இருந்தாலும், ரவறு எகதயாவது அவரிடம் நீங்கள் ரகட்க 
ரநர்ந்தால் எச்ெரிக்ககயாக இருக்க ரவண்டும். அவர் உங்ககள ஒரு 
பள்ளத்தில் கூட இட்டுச் மெல்லக்கூடும் என்பகதயும் நீங்கள் அைிந்து 
மகாள்ள ரவண்டும்!" 

 ா ா ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாக  ண்ட த்ைிற்கு வந்ைைிலிருந்து 
அவருக்கு அைிவித்ை  லர்  ாறலகறள இன்னமும் அைிந்ைிருந்ைார். அவர் 
ை து விரல்கறள அவற்ைின் வழியாக நகர்த்ைி றெறகயால் பைரிவித்ைார், 
"அகவ ெிகவும் அருகெ. அவற்கை அகற்ை எ க்கு ெ ெில்கல, இருந்தும், 
அகவ எ து ரதாள்களில் பளுவாக இருப்பதால், என் ால் அவற்கை அதிக 
ரநரம் கவத்திருக்க முடியாது. அவற்கை அணிவது என்பது, நீங்கள் 
மெல்வகத விழுங்கவும், உெிழவும் முடியாதது ரபான்ைது." 

 ண்ட த்ைில்  க்கள் ைங்களுக்குள் வ ெத் பைாடங்கியதும்,  ா ா 
கூைினார், "ரகளுங்கள், எ க்கு நித்திய ஓய்வு ரவண்டும் என்று கடவுள் 
அைிவார், ஆ ால் நான் நித்திய அகெதியற்ை நிகலயிலும் இருக்க 
ரவண்டும். நீங்கள் ெிைிது ரநரம் அகெதியாக இருந்தால் நான் ெகிழ்ச்ெியாக 
இருப்ரபன்." அறனவரும் ப ௌன ானதும்,  ா ா ைனது அைிவுறரகறள 
முடித்ைார். 

பவவ்வவறு குடில்களில் கடவுளின் நா த்றைத் ைிரும் த் ைிரும்  
உச்ெரிப் து பைாடர்ந்து நறடப ற்று வந்ைது. இரவு வநரங்களில் கடவுள் 
நா த்றை உச்ெரிப் வர்களிடம், அவர்கள் விழித்ைிருக்கிைார்களா என்று  ா ா 
விொரித்ைார். 

அவர்களில் ஒருவராக இருந்ை ஸவக் பகாத்வாலிடம்  ா ா, 
"விழிப்புடன் இருங்கள் அல்லது நாம் இருவரும் ெிக்கலில் வழீ்ரவாம்!" 
என்ைார். 

ஒருவர் வகட்டார், " ா ா,  ீண்டும் எப்வ ாது எங்கறள இங்கு 
(ப ஹரா ாத்ைிற்கு) அறழப் ரீ்கள்?" 

"ஏப்ரல் ொதத்திற்குப் பின் ர் இந்த உடல் உயிர் பிகழத்தால், நாம் 
அகதப் பற்ைி ெிந்திக்கலாம்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார், 
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ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா, "ொதுக்களின் ஆெரீ்வாதத்துடனும், நீலுவின் 
ெருந்து ொத்திகரகளுடனும், நான் உடகலக் ககவிடொட்ரடன். ஆ ால் 
இதற்காக, ெகன், நீலுவுக்கு பாெந்திகயத் (இனிப்புப்  ண்டம்) தாராளொக 
வழங்க ரவண்டும்!" 

இறுைியில், நிகழ்ச்ெித் ைறலவர்களுக்கு நிறனவூட்டினார்: "எ ரவ, 
உங்கள் மொந்த ஊர்களுக்குச் மெல்ல நான் ஒப்புக்மகாள்கிரைன். என்னுடன் 
சுொர் 25 ரபர் வருவார்கள். அவர்களின் ரயில் கட்டணத்கத நீங்கள் மெலுத்த 
ரவண்டியதில்கல, ஆ ால் நீங்கள் அவர்களுக்குத் ரதகவயா  எளிய 
தங்கும் வெதி ெற்றும் உணவு வழங்க ரவண்டும். 

"ெீண்டும் ஒரு விஷயம்: நான் தங்கும் இல்லம் அகெதியா  சூழல் 
நிகைந்த இடத்தில் இருக்க ரவண்டும், த ிகெப்படுத்தப்பட்ட இடொக 
இருந்தாலும் பரவாயில்கல. நான் இரவில் ஓய்வு மபறும்ரபாது முற்ைிலும் 
அகெதியாக, வடீ்டிற்கு மவளிரய எந்தவிதொ  மதாந்தரவும் இல்லாெல் 
இருக்க ரவண்டும். அ ல் பைக்கும் வாழ்வு ெிகவும் வித்தியாெொ  ஒன்று. 
இதற்கும், இந்த தரிெ  நிகழ்ச்ெிகளுக்கும் எந்த ெம்பந்தமும் இல்கல. 

"நான் மொல்வகத ொதாரணொக எடுத்துக் மகாள்ளாதரீ்கள். இது 
மவறும் மதய்வகீ ரகலிக்கூத்து அல்ல. அ ல் பைக்கும் வாழ்வில், 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட நிபந்தக ககள ெரியாக பின்பற்ைவில்கல என்ைால், 
அது என்க  ெிக்கலில் தள்ளும். எ ரவ இந்த மூன்று நிபந்தக ககளயும் 
ககடப்பிடிக்க நீங்கள் 100 ெதவிகிதம் முயற்ெி மெய்ய ரவண்டும்" 

 றுநாள் காறல ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் டுவைற்கு  ா ாவிடம் 
அனு ைி வகட்டிருந்ைவர்கள் பெல்ல அனு ைிக்கப் ட்டனர், ஆனால் இைர 
அறனவரும்  றுநாள்  ா ா, ப ஹராஸாத் பெல்லும் வறர ைங்கியிருந்ைனர். 

1952 நவம் ர், டிெம் ர்  ற்றும் 1953 ஜனவரி  ாை பவகுஜன ைரிென 
நிகழ்ச்ெிகளின் வ ாது  ார்றவயிட வவண்டிய இடங்களுக்கான அட்டவறை, 
அந்ைந்ை இடங்களின் ப ாறுப் ாளர்கவளாடு  ின்வரு ாறு முடிவு பெய்யப் ட்டது: 

நவம்பர் 18 முதல் 28 வகர - ஹெிர்பூர்; வகஷவ் நிகம், கயா  ிரொத் 
கவர  ற்றும்  லர். 

நவம்பர் 29 முதல் டிெம்பர் 4 வகர - மடல்லி; ஹர்ஜவீன் லால், வாஸ் 
வைவ் பகய்ன் 

(டிெம் ர் 5 முைல் 20 வறர ப ஹராஸாத்) 
டிெம்பர் 21 முதல் 25 வகர - அெராவதி; டாக்டர் வைஷ்முக் 
டிெம்பர் 25 முதல் 31 வகர - நாக்பூர்; பஷர்வலக்கர், வ ாஃ லிக்கு உைவ 

 ா ாைாஸ் (அங்கும் ஸாவ்வனரிலும்) 
31 டிெம்பர் முதல் ஜ வரி 1 வகர - ஸாவ்ர ர் 
(ஜனவரி 2 முைல் 17 வறர ப ஹராஸாத்) 
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ஜ வரி 18 முதல் 28 வகர - ரெற்கு ரகாதாவரி; டாக்டர் ைன ைி ராவ் 
 ற்றும் ஒய். ரங்கா ராவ். 

1952, நவம் ர் 9 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா காறல சு ார் 8 
 ைிக்கு ப ஹரா ாத் வந்து, வநராக ைனது அறைறய வநாக்கி நடந்ைார். காறல 
10:00  ைிக்கு  ண்ட த்ைிற்கு வரவிருப் ைாக அவர் கூைினார்: 

நான் பலருக்கு அனுப்பியிருந்த விண்ணப்பங்களில், அவர்களின் 
பணம், மொத்து, ரெகவ ெற்றும் வாழ்க்கககய எ க்காக அர்ப்பணிப்பது 
பற்ைி குைிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

அவர்களில் பலர் விண்ணப்பங்ககள முகையாகப் பூர்த்தி மெய்து, 
பட்டியல் தயார் மெய்து திருப்பி அனுப்பியுள்ள ர். இப்ரபாது அந்தப் பட்டியல் 
வாெிக்கப்படும். ஆ ால் நான் உங்களுக்குச் மொல்ல விரும்புவது 
என் மவன்ைால், நீங்கள் அக வரும் என்க  ரநெிக்கிைரீ்கள், உங்களால் 
முடிந்தகதச் மெய்யத் தயாராக இருக்கிைரீ்கள். ஆ ால் நான் மொல்கிரைன், 
உங்களால் நிதி விஷயத்தில் எதுவும் மெய்ய முடியாவிட்டால், அகதப் பற்ைி 
ெிைிதும் கவகலப்பட ரவண்டாம். நீங்கள் என் ெீது கவத்திருக்கும் 
அன்புதான் எ க்குத் ரதகவ; இது எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வுக்கு 
இன்ைியகெயாதது. ஒருவரால் நிதி வழங்க இயலாவிட்டால், அவர் 
கவகலப்படரவண்டாம். நீங்கள் வெதிக்ரகற்ப முடிந்தகத வழங்குங்கள். 

பணமும் அதிகாரமும், அவற்றுடன் இகணந்த ஆகெகளும் ஆன்ெீக 
வழீ்ச்ெிகய ஏற்படுத்துகின்ை . எ ரவ உங்களால் வழங்க முடியாவிட்டால், 
கவகலப்பட ரவண்டாம்.  உங்கள் விண்ணப்பங்களில் நீங்கள் "ஆம்" என்று 
ககமயாப்பெிட்டிருந்தாலும், இப்ரபாது வழங்க இயலாது என்று நீங்கள் 
உணர்ந்தால், இந்த வாக்குறுதியிலிருந்து நான் உங்ககள விடுவிக்கிரைன். 
இப்ரபாது இங்ரக வாெிக்கப்படும் பட்டியலில், தங்கள் பணம் அல்லது 
மொத்கத அல்லது இரண்கடயும் அர்ப்பணித்தவர்களின் மபயர்கள் 
இருக்கும்.  மொத்து எ க்கு ரவண்டாம்; எ து பணிக்கு பணம் ரவண்டும். 
எ ரவ விண்ணப்பங்ககள பூர்த்தி மெய்தவர்கள் மெஹர்ஜி அல்லது 
நரிெ ிடம் பத்து ரூபாய் வழங்கலாம். ெிலர் ொதத்  தவகணயாக 
மெலுத்துவதாக எழுதியுள்ள ர். ஆ ால் 1952, நவம்பர் 15 முதல் 1953, ஏப்ரல் 
இறுதி வகர, நான் பணத்கத ஏற்க ொட்ரடன் என்பதால், ஏப்ரல் 
ொதத்திற்குப் பிைகு பணத்ரதகவ இராது! எ ரவ ஒருவரால் வழங்க 
முடியும் அக த்கதயும் நவம்பர் 15ஆம் ரததிக்கு முன் வழங்க ரவண்டும். 

நான் உங்கள் அக வகரயும் 100 ெதவிகிதம் ரநெிக்கிரைன், இந்த 
ரநரத்தில் வழங்க இயலாது என்று நிக ப்பவர்கள், பின் ர் ஆதிக்குத் 
மதாகககய அனுப்பலாம், ஆ ால் மெஹர்ஜியிடம் எவ்வளவு பணம் 
என்பகத ெட்டும் இப்ரபாரத மொல்லிவிடுங்கள், அவர் நவம்பர் 15க்கு முன் 
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மதாகககய எ க்கு வழங்குவார். ரெலும், மவகுஜ  தரிெ  
நிகழ்ச்ெிகளுக்காக நான் எங்குச் மென்ைாலும், நான் பணத்கத ஏற்க முடிவு 
மெய்துள்ரளன், எ து பணிக்காக அந்த குைிப்பிட்ட இடத்தின் 
மபாறுப்பாளரிடம் பணத்கத ஒப்பகடப்ரபன். 

நான் பணக்காரர்களில் பணக்காரன், ஏகழகளில் ஏகழ என்று 
அதிகாரத்துடன் மொல்ல முடியும். இது மவறும் ெம்பிரதாயொ  கூற்று 
அல்லது அைிக்கக அல்ல - இது உண்கெயிலும் உண்கெ.  

நான் மெௌ ம் மதாடங்கிய நாள் முதல் இன்று வகர, 
ெஸ்துகளுக்கும் ஏகழகளுக்கும் மகாடுத்தகதத் தவிர, பணத்கதத் 
மதாட்டதில்கல. கடந்த 27 வருடங்களில் ரூ 80 இலட்ெம் (8,000,000) எ து கக 
வழியாகச் மென்றுள்ளதாக, என்னுடன் இருந்து கணக்கு வழக்குககளப் 
பராெரித்த ெண்டலி கூறுகின்ை ர். 

இப்ரபாது என் ிடம் ஒரு நயா கபொ கூட இல்கல. எ ரவ, பணம் 
பயனுள்ளதாகவும், தீங்கு விகளவிப்பதாகவும் இருக்கலாம், ஆ ால் 
பரிபூரண குருநாதருடன் எந்தத் மதாடர்பும் இல்லாத ஆன்ெீக 
ஆர்வலர்களுக்கு, முழுகெயா  துைவு முற்ைிலும் அவெியம். 

மவவ்ரவறு குருநாதர்கள் ரவறு ரவறு முகைககளக் 
ககயாளுகின்ை ர். முழுநிகை ஆளுகெ ெிக்க ொய் பாபா, பணம் 
வசூலிப்பதில் வித்தியாெொ  முகைகயக் ககயாண்டார். அவரது 
தர்பாருக்குள் நுகழபவர் அக வரது ெட்கடப் கபயிலும் இருந்த பணத்கதக் 
மகாடுக்கும்படிக் ரகட்டார். இந்தப் பணம் அரத ொகலயில் பிைருக்குப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது, அதில் மபரும்பாலும், நாள் முழுவதும் அவர் அருகில் 
அெர்ந்திருந்த பர்ரா பாபாவுக்குச் மென்ைது; அவர் அந்தப் பணத்தில் 
மதாடர்ந்து உணவு உண்டு, ெிகவும் பருெ ாகக் காணப்பட்டார். ெில 
ரநரங்களில், ொய் பாபா ஒரு நபகர த து ெட்கடப் கபயில் ெிைிதளவு 
பணமும் கவத்துக்மகாள்ள அனுெதிக்க ொட்டார்; திரும்பி ரயிலில் பயணம் 
மெய்யவும்  கட்டணம் இல்லாத அளவுக்குத் திண்டாட்டம். ஆ ால், அவகர 
நம்பியவர்கள் ஒருரபாதும் தளர்ந்ததில்கல, ெந்ரதகக் கண்களால் 
பார்த்ததில்கல;  நம்பிக்கக இல்லாதவர்களால் அவருகடய 
வழிமுகைககளப் புரிந்துமகாள்ள முடியாத நிகல.  

ஒரு முகை ரகாவிலில், அப்ரபாது உணவு உண்ணாெலும், தண்ணரீ் 
அருந்தாெலும் இருந்த உபாஸ ி ெஹாராஜிடம், ‘ொய் பாபா ஏன் 
பக்தர்களிடெிருந்து பணம் ரெகரித்து, அரத நாள் ொகலயில் பிைருக்கு 
விநிரயாகித்தரதாடு, அதில் மபரும்பாலா  பாகத்கத பர்ரா பாபாவுக்கு 
வழங்கி ார்?’ என்றும் ஒருவர் ரகட்டார். உபாஸ ி ெஹாராஜ் பதிலளித்தார்: 
ொய்பாபா ெக்களிடெிருந்து அசுத்தத்கதத் ரெகரித்து, ெிகப்மபரிய வயிற்கைக் 
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மகாண்ட பர்ரா பாபாவின் வயிற்ைில் குவித்தார். ெக்கள் இந்த முகைகயப் 
புரிந்து மகாள்ளத் தவைியதால், என்மைன்றும், ொய் பாபா இவ்வண்ணம் 
பணம் வசூலிப்பது குைித்து ரதகவயில்லாத ெந்ரதகத்கதக் 
மகாண்டிருந்த ர்.   

இப்ரபாது, பூ ாவில் அரத காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துவந்த, ஆன்ெீக 
ரபரரெர் பாபாஜான் முற்ைிலும் ொறுபட்ட முகைகயக் ககயாண்டார். இந்த 
இகை-மபண்ெணிகயப் பார்க்க வந்தவர்களுக்கு மதரியும், அவர் ஒரு 
ெரத்தின் கீழ், கூகரயும் மகாட்டககயும் இல்லாெல் அெர்ந்திருந்தார். ெிகவும் 
வயதா வராக இருந்தாலும் மெௌந்தர்யொ  ரதாற்ைம் மகாண்டவர். 
ஆ ால் குளிர் ெற்றும் ரகாகட காலம் முழுவதும், இரவும் பகலும் 
விழித்திருந்து, அதிகாகல 4:00 முதல் 5:00 ெணிவகர ெட்டுரெ அவர் 
ெரத்தடியில் ொய்ந்து ஓய்மவடுத்தார். இரவு முழுவதும் குஸ்தாஜிகய அவர் 
அருகில் அெர கவத்ரதன்.  எவரரனும் பணம் மகாடுக்கும் ரநாக்கத்துடன் 
அங்கு வந்தால், மநருப்பிலிருந்து எரியும் குச்ெிகயக் ககயில் 
ஏந்திக்மகாண்டு அவர் பின் ால் ஓடுவகத குஸ்தாஜி கவ ித்தார்! இத ால், 
இயற்ககயாகரவ, வந்தவர் ஓடி ெகைவது வழக்கம். இதுரவ பணம் 
மதாடர்பா  பாபாஜா ின் முகை. 

எ ரவ ஷிர்டியில் ொய்பாபா பணம் ரகட்டு வாங்கிய அரத 
ரவகளயில், பூ ாவில் பாபாஜான் பணம் மகாடுக்க வருபவர்ககள 
விரட்டியடித்தார்! இருவரும் பரிபூரணொ  ெத்குருக்கள், ஆ ால், அவர்கள் 
பணிபுரியும் விதம் வித்தியாெொக இருந்தது. 

இன்று நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிரைன், ஏம ன்ைால், எ து 
ஆழ் இதயத்தில் இகணந்திருந்த, ரெலும் இப்ரபாது என்னுள் 
உகைந்திருக்கும் இந்த மூன்று ரென்கெெிகு குருநாதர்ககள நிக வுகூரும் 
ெந்தர்ப்பம் எ க்கு கிகடத்தது. என்க  ரநெிப்பவர்கள் இந்தப் பரிபூரண 
குருநாதர்களுக்கு நான் வழங்கும் ெரியாகத ெற்றும் வணக்கத்தில் 
என்னுடன் இகணய ரவண்டும். 

 ா ாவுடன் அறனத்து அன் ர்களும் எழுந்து நின்று, இந்ை மூன்று 
குருநாைர்கறளயும்  ய க்ைியுடன் வைங்கினர். 

 ா ா,  ினூ காரஸிடம், ை து  ைம் அல்லது பொத்து அல்லது 
இரண்றடயும்  ா ாவிற்கு அர்ப் ைித்ை ந ர்களின் ப யர்கள் அடங்கிய 
 ட்டியறல வாெிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைி, அைற்கு முன்பு,  ா ா கூைினார், "ரநற்று, 
நான் ஓய்வு மபறும் அகையில் (வநர்காைல் அறை) ெண்டலியுடன், பணத்கத 
ஏற்றுக்மகாள்வது பற்ைி விவாதித்ரதன். புது வாழ்வு நிபந்தக களின்படி, 
நான் பணத்கத ஏற்றுக்மகாள்ளவில்கல, ஆதலால், 4,000 ரூபாகய வழங்க 
ஹர்ஜவீான் லால் த து விருப்பத்கத மவளிப்படுத்தியரபாது, நான் 
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தயங்கிர ன். இப்ரபாது, பணத்கத வாங்குவதில் எ க்கு விருப்பம் இல்கல. 
ஆ ால், உங்கள் மபயர் பட்டியலில் இல்லாவிட்டாலும், இந்த அன்பளிப்பில் 
நீங்கள் பங்மகடுத்ததன் அகடயாளொக, குகைந்தபட்ெம் நீங்கள் ஒரு 
ரூபாகய வழங்குவதன் மூலம் அக வரும் இகதப் பகிர்ந்து மகாண்டதாக 
உணரலாம்." 

இந்நிறலயில்,  ா ா, அவர்கள் ைம் இடங்களுக்குச் பெல்லும் வ ாது, 
அவருக்கும் அவருடன் இருப் வர்களுக்கும் நிறைய பெலவு பெய்ய 
வவண்டியிருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில், வ லும்  ங்களிப்புகறள வழங்க 
நிறனக்க வவண்டாம் என்று  ா ா நிகழ்ச்ெித் ைறலவர்களுக்கு ஒரு ெிைப்பு 
குைிப்ற  வழங்கினார்.  ா ா ப ஹர்ஜியிடம் கூைினார், "இப்ரபாது நீங்கள் 
விரும்பும் ரபாது உங்கள் அலுவலகத்கத முன் வராந்தாவில் திைக்கலாம்." 

இந்ைப்  ை விவகாரத்றை நிறைவு பெய்ைதும்  ா ா  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகத் வைான்ைி, பூனா  ஜன் குழுவினறர அறர  ைி வநரம்  ாடக் 
வகாரினார். "அக வரும் ெகிழ்ச்ெியாகவும் பெியாகவும் இருக்கும் வககயில் 
பாடுங்கள்!" அறர  ைி வநரம், அறனவரும்  அன் ிற்குரியவர் முன் ாகப்  ாடிய 
அருற யான  ாடல்கறளக் வகட்டு  கிழ்ந்ைனர்;  ா ாவும் அற்புை ான 
 னநிறலயில் காைப் ட்டார். அைன்  ிைகு,  ா ா ைனது அறைக்குச் பென்ைார். 

நண் கலில்,  ா ா, அவரது எைிர்கால ைரிென நிகழ்ச்ெிகள் பைாடர் ாக 
 ல அன் ர்களுக்கு வ ட்டி அளித்ைார். முழு வநரமும், அவருடன் ைனிப் ட்ட 
வநர்காைலுக்காக  லர் பவளிவய நின்று பகாண்டிருந்ைனர். 

வகஷவ் நிக்க ின் ெவகாைரர் முகுந்த்லால், பைாழுவநாயால் 
 ாைிக்கப் ட்ட அவரும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருறக ைந்ைார்; அவரது 
உடலிலிருந்து துர்நாற்ைம் வெீியது. அவர் உயிர்  ிறழப் ார் என்ை நம் ிக்றகறய 
 ருத்துவர்கள் றகவிட்டைால், கறடெியாக  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய 
வந்ைிருந்ைார்.  ா ா அவறர ெந்ைித்து, அவருடனான வநர்காைலுக்குப்  ிைகு, 
கு ாரிடம் ஒரு வாறழப் ழத்றைப்  ிரொை ாக வழங்கி, அறை 
முகுந்த்லாலுக்கு  வழங்கு ாறும், அறை 40 நாட்களுக்குப்  ின்னர், 
உலர்ந்ைிருந்ைாலும் (வைால் உட் ட!) உண்ைவவண்டும் என்றும் அைிவுறுத்ைினார். 
40 நாட்களுக்குப்  ின்னர் அறை உண்ணும் டி  ா ா ஏன் அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்? அவவர ைறலெிைந்ை  வனாைத்துவ நிபுைர், முகுந்த் 
ஒவ்பவாரு நாளும், 40 நாட்களுக்கு அவறரத் ைவைா ல் நிறனவில் பகாள்வார் 
என் றை  ா ா அைிந்ைிருந்ைார்: ‘ ா ாவின்  ிரொைத்றை உண்ை இத்ைறன 
நாட்கவள உள்ளன’ என்று எண்ைிக்பகாண்டிருப் ார்; வ லும், அைிெய ாக, ெில 
நாட்களில் முகுந்த் முழுற யாக குை றடந்ைார். 
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நானா வகரின் மூத்ை ெவகாைரர் வினு முைன்முறையாக ப ஹரா ாத் 
வந்ைிருந்ைார்.  அவறரப்  ார்த்ைதும்,  ா ா, நானாவிடம், "என்  ஓர் அற்புதொ  
ஆன்ொ! நா ா, உங்கள் ெரகாதரர் ெிகவும் நல்ல ெ ிதர், அவகர நான் 
ெிகவும் விரும்புகிரைன்" என்று கூைினார். 

 ா ா  ிற் கல் 3:40  ைிக்கு  ண்ட த்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்று, 
அறனவறரயும் ஒன்றுவெரு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். நிகழ்ச்ெித் ைறலவர்கள் 
ைத்ை து குழுக்களுடன் அ ரும் டிக் வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டனர்.  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரக்கத் பைாடங்கினார்: 

எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வு, ஒரு ரவடிக்கக நிகழ்வு அல்ல. 
இந்தக் காலகட்டத்தில், நான் முழுப் பிரபஞ்ெத்திற்காகவும் உகழக்க 
ரவண்டும், ரெலும் என்க  அல்லது இந்த உலகளாவிய குழப்பத்கத 
முடிவுக்குக் மகாண்டுவருவதில் நான் குைியாக இருக்கிரைன்.  ஆங்காங்ரக 
மவகுஜ  தரிெ  நிகழ்ச்ெிகள் நகடமபறும். ெக்கள் வந்து என்க  
வணங்குவதில் எ க்கு எந்த ெகிழ்ச்ெியும் இல்கல. ொைாக, உங்கள் 
அக வகரயும் வணங்குவதில் நான் ெகிழ்ச்ெி அகடகிரைன். இந்த 
மவகுஜ  தரிெ  நிகழ்ச்ெிகளிலிருந்து அ ல் பைக்கும் வாழ்வு முற்ைிலும் 
ரவறுபட்டது. இந்த நிகழ்ச்ெிகள் அ ல் பைக்கும் வாழ்வில் எ து பணியில் 
குறுக்கிடுவதா ால் நான் அவற்கை ரத்து மெய்யவும் தயங்கொட்ரடன். 

இன்று, ெதியம், த ிநபர் ரநர்காணலுக்கு பலர் வரிகெயில் 
நிற்கும்ரபாது, தரிெ  நிகழ்ச்ெிகள் ஏற்பாடு மெய்யப்படும் இடங்களில் 
இதுரபான்ை இகடயூறுகள் மபரிய அளவில் ஏற்படும் என்று நான் உணரத் 
மதாடங்கிர ன். இகவ அக த்தும் என் ெீதா  உங்கள் அன்பால் நிகழ்வது 
என்று எ க்குத் மதரியும்; இது இயல்பா து. ஆ ால் இன்று எ து பணியின் 
முக்கியத்துவத்கத அைிந்த உங்களிகடரய இது ரபான்ை குழப்பங்கள் 
ஏற்படும் ரபாது, நான் உங்கள் இடங்களுக்கு தரிெ  நிகழ்ச்ெிகளுக்கு 
வரும்ரவகளயில் இப்படிமயல்லாம் நடக்காது என்று எப்படி எதிர்பார்க்க 
முடியும்? 

கவ ொக ஒழுங்ககெக்கும் விதத்தில் ஒரு முழுகெயா  
உத்தரவாதம் எ க்கு ரவண்டும், ரெலும் எவரும் என்னுடன் த ிப்பட்ட 
முகையில் ரநர்காணல்ககள எதிர்பார்க்கக்கூடாது என்பகத 
அக வருக்கும் மதரிவிப்பது நிகழ்ச்ெித் தகலவர்களின் கடகெயாகும். நான் 
நித்தியொக பிகணக்கப்பட்டிருந்தாலும், நான் நித்தியொக சுதந்திரொகவும் 
இருக்கிரைன். நான் விரும்பியபடி நிகழ்ச்ெிகள் நடக்கவில்கல என்ை 
தருணத்தில், நான் உட டியாக அந்த இடத்கத விட்டு மவளிரயறுரவன். 
நான் முழுப் பிரபஞ்ெத்திற்காகவும் என்க  எரிக்கப் ரபாகிரைன், எ ரவ 
நான் அர்த்தெற்ை விஷயங்ககளப் பற்ைி ரகட்க விரும்பவில்கல. 
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ஆ ால், இப்ரபாகதய ரகள்வி என் மவன்ைால்: 
உங்களுக்கிகடயில் உங்களால் நிர்வகிக்க முடியாத ரபாது, மவகு 
ஜ ங்களுக்கு எவ்வாறு உத்தரவாதம் அளிக்க முடியும்?  எ து 
பிரகட த்தில் ரநற்று அைிவித்தது ரபால், என்னுடன் அ ல் பைக்கும் 
வாழ்வில் இருப்பவர்கள், எல்லாவிதொ  இன் ல்ககளயும், ெ  
விரக்திகயயும், உடல் உபாகதககளயும், தாக்குதல்ககளயும், 
ஏள ங்ககளயும் ெந்திக்க ரநரிடும் என்பகத நான் ஏற்க ரவ உங்களிடம் 
கூைியுள்ரளன். இகவ அக த்தும் அ ல் பைக்கும் வாழ்வின் பக்க 
விகளவுகள். அவர்கள் என் அ ல் பைக்கும் வாழ்வில் தகலயிட 
ொட்டார்கள், ஆ ால் இன்று நான் உணர்ந்த இகடயூறு நிச்ெயொக அ ல் 
பைக்கும் வாழ்வுக்கா  எ து பணியில் தகலயிடும். 

எ ரவ, இந்த விஷயத்கதக் குைித்து அக த்து நிகழ்ச்ெித் 
தகலவர்ககளயும் நான் எச்ெரிக்கிரைன். த ிப்பட்ட ரநர்காணல்கள் ெற்றும் 
ெந்திப்புகள் வழங்கப்பட ொட்டாது. நான் உங்கள் இடங்களுக்கு வருகிரைன். 
நீங்கள் விரும்பும் இடத்திற்கு என்க  அகழத்துச் மெல்லலாம். 
ஆயிரக்கணக்கா  ெக்கள் வந்து தரிெ ம் மெய்யட்டும். அவர்கள் பஜக , 
கீர்த்தக , ஆர்த்திககள நிகழ்த்தட்டும். நான் அவ்வாறு மெய்ய 
விரும்பும்ரபாது மொற்மபாழிவுககளயும் மெய்திககளயும் வழங்குரவன். 
ஆ ால் எ து அைிவுகரகளுக்குக் கீழ்ப்படியவில்கல என்பகத நான் 
கண்டுமகாள்ளும் ரவகளயில், நான் அந்த இடத்கத விட்டு மவளிரயறுவது, 
உங்ககள அதிருப்திக்குள்ளாக்கும். 

இகத நீங்கள் கவ ிக்க ரவண்டும், 1952, நவம்பர் 15 முதல், நான் 
மவகுஜ  தரிெ  நிகழ்ச்ெிகளுக்காக மவளிரய மெல்லவில்கல, ஆ ால் 
எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வுக்காகச் மெல்கிரைன். ஆதலால், நான் 
உங்களிடம் ரகட்டுக்மகாண்டகத எல்லாம் உங்களால் துல்லியொகக் 
கண்காணிக்க முடியுொ என்று ரயாெித்து இப்ரபாது மொல்லுங்கள். ஆ ால், 
இப்ரபாகதய ரகள்வி என் மவன்ைால்: அன்பின் மூலம் இதுரபான்ை 
விஷயங்களில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு நீங்கள் எப்படி உத்தரவாதம் அளிக்க 
முடியும்? நீங்கள் எப்படி அவர்களுக்கு உத்தரவாதொக நிற்க முடியும்? 
இகதமயல்லாம் நான் ஏன் மொல்கிரைன் என்ைால், நான் ரவகல மெய்ய 
விரும்பும் ரவகளயில், அன்பா  உள்ளங்கரள, உங்களில் எவருக்கும் 
அகதப் பற்ைி மதரியாது. எ க்கு, த ிகெ ெிகவும் அவெியம். மவகு 
ஜ ங்கள் ஒவ்மவாருவராக என் ிடம் வந்து மகாண்ரட இருக்கும் 
ரவகளயில், நான் அவர்களுக்கு விளக்கிக் மகாண்ரட இருந்தால், அது ரவறு 
விஷயம், இது அ ல் பைக்கும் வாழ்வில் ொத்தியெில்கல. எ ரவ ெீண்டும் 
நான் மொல்கிரைன், இதற்குத் தயாராக இருங்கள், நான் திட்டெிட்டது 



219 
 

ெரியல்ல என்று உணர்ந்தால், நான் உட டியாக அந்த இடத்கத விட்டு 
மவளிரயறுரவன். 

எ க்குத் மதரியும், விதிமுகைப்படி, குருநாதர்கள் அன்பின் 
மவளிப்பாட்கடத் தடுக்கக்கூடாது. ஆம், அதுதான் விதி. 
ஆயிரக்கணக்கார ார் வந்து தங்கள் அன்கப மவளிப்படுத்தலாம், ஆ ால் 
என்னுகடய இந்த அ ல் பைக்கும் வாழ்வில் ரவறு வழியில்கல. 

ெில இடங்களில் இந்த அைிவுறுத்தல்கள் அக த்கதயும் நிர்வகிப்பது 
கடி ொக இருக்கும் என்று நான் நிக க்கிரைன். இது இயற்ககயா து, 
ஆ ால் அது எ து பணிகயப் பாழாக்கிவிடும். இக்காரணத்தால் நான் 
மொல்ல நிக த்தகத மொல்லிவிட்ரடன். 

இறைபயல்லாம் உன்னிப்புடன் கவனித்ை நிகழ்ச்ெித் ைறலவர்கள்,  ா ா 
வழங்கிய அறனத்து அைிவுறரகறளயும் கண்டிப் ாக, முழு  னதுடன் 
கறடப் ிடிப் ைாக உறுைியளித்ைனர். இறைக் வகட்ட  ா ா  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைி, "அப்படியா ால் நான் வருகிரைன்; ஆ ால் எ து பணிக்காக 
நான் எ து வார்த்கதககள ெெரெம் மெய்ய ொட்ரடன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

நவம் ர் 1ஆம் நாள்,  ா ா வழங்கிய இறை ஞானம் குைித்ை 
பொற்ப ாழிறவ ராம்ஜூவிடம் வாெிக்கு ாறு அவர் கூைினார்.  ா ாவின் 
விளக்கக் கருத்துக்கறளயும் வெர்த்து அைன் ஒரு  குைிறய ராம்ஜூ முடித்ைதும், 
 ா ா,  டிப் றை நிறுத்ைக் கூைி, "உங்கள் இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால், 
‘கற்பக  எங்கு முடிவகடகிைரதா, அங்கு இகை ஞா ம் மதாடங்குகிைது’ 
எனும் ரபாது, ஏன் இந்தத் ரதகவயற்ை வார்த்கதககளக் ரகட்கும் 
தகலவலி?’ என்று நான் ரகட்டிருப்ரபன்." இப்படிப்பட்ட தகலவலி 
காலங்காலொக அதிகரித்துக் மகாண்ரட ரபா ால், ஒருவர் கபத்தியொகி 
விடுவார் அல்லது இகை ஞா ி ஆகிவிடுவார் என்பதுதான் உண்கெ!"  

பொற்ப ாழிவு வாெிப் றை நிறுத்ைக் கூைி, ப ஹரா ாத் வ ல் 
 றலயில் அற ந்ை குவி ாடத்றைப் (அவரது எைிர்கால ெ ாைி)  ார்றவயிட 
 ா ா அறனவருக்கும் அனு ைி வழங்கினார்.  ா ா, ஐந்து  ாைங்களுக்கு வ ல் 
ைன்றன அைில் அறடத்து றவத்ைிருந்ைைாகவும், அந்ை வநரத்ைில் அவர் வைநீர் 
 ற்றும் ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி வந்ைைாகவும் கூைினார். வ லும், "இந்த இடம் 
ஆன்ெீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, நான் எ து மபௌதீக உடகலக் 
ககவிடும் ரபாது, அகத அங்ரகரய அடக்கம் மெய்ய ரவண்டும் என்று நான் 
என் ெண்டலிக்கு உத்தரவிட்ரடன்." 

 ா ாவின் அறழப்ற  ஏற்று வந்ைிருந்ை அறனவரின் அன் ிற்கும், 
 ீண்டும் ஒருமுறை  ா ா ைறலவைங்கி, "இப்ரபாகதய பணி முடிந்துவிட்டது, 
திரும்பிச் மெல்ல விரும்புபவர்கள் இன்ைிரவு ரயில்களில் புைப்படலாம்" என்று 
கூைி,  ா ா ைனது அறைக்குச் பெல்ல எழுந்து நின்ைார். அன்று இரவவ 
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ப ஹரா ாத்றை விட்டு ப ரும் ாலாவனார் புைப் டவிருந்ைைால்,  ா ாவின் 
பநருங்கிய ெகவாெம்  ீண்டும் எப்ப ாழுது கிறடக்கும் என்று உறுைியாகத் 
பைரியாைைால், அறனவரும் கனத்ை இையத்துடன்  ா ா புைப் டுவறைப்  ார்த்ை 
வண்ைம் நின்ைனர். 

 றுநாள் காறல, 1952, நவம் ர் 10, ைிங்கட்கிழற ,  ா ா சு ார் 8:00 
 ைியளவில் ப ஹரா ாத் வந்ைார். அறழக்கப் ட்டவர்களில்  லர் அன்று 
காறலயில் ைங்கும் டி, குைிப் ாகக் வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டனர்.  ா ா  ல 
வநர்காைல்கறள வழங்கி,  ின்பு  ண்ட த்ைிற்கு வந்து கூைினார், "இப்ரபாது, 
பிம்பல்காவ்ெில் எ க்கு ரவகல இருப்பதால், நவம்பர் 14ஆம் ரததி 
மெஹராபாத் வருரவன். கால் எலும்புகள் நன்ைாக இகணந்துள்ள வா 
என்பகத அைிய டான் எ து காலின் எக்ஸ்ரர எடுக்க விரும்புகிைார். ரெலும், 
நானும் ெில ரவகலககளச் மெய்ய ரவண்டும்." 

ப ஹர்ஜி, நரி ன், ெைாஷிவ்  ாட்டீல்,  ிளடீர்,  ினூ காரஸ்,  ப் ா 
பஜஸவாலா ஆகிவயார் ைத்ை து இல்லங்களுக்குச் பெல்ல அனு ைிக்கப் ட்டனர். 
ஸுவல,  ண்வடா ா,  ாைவ் ராவ், முரளி ஆகிவயாறர 14ஆம் நாள்  ைியம் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் டும் டி  ா ா அைிவுறுத்ைினார். சுற்றுப் யைத்ைில் 
அவருடன் பெல்ல இருப் வர்களின் ப யர்களில் ெில  ாற்ைங்கறளச் பெய்ை 
 ிைகு,  ா ா கூைினார்: 

இப்ரபாது, உங்கள் அக வருக்கும் நான் கூை விரும்புவது 
என் மவன்ைால், நவம்பர் 15 முதல் ஏப்ரல் இறுதி வகர, எ து அ ல் 
பைக்கும் வாழ்வு என்னுள் இருக்கும் - அதாவது, உள்ளளவில் அ ல் பிழம்பு 
ெற்றும் மவளியளவில் அவொ ம், அவதூறுகள், உடல் உபாகதகள், விரக்தி, 
தாக்குதல்கள், மவகுஜ க் கூட்டங்கள் ெற்றும்  பஜன்-கீர்த்தக  நிகழ்ச்ெிகள். 
எ ரவ எ து ெகிகெயிலும், வழீ்ச்ெியிலும் பங்கு மகாள்ள நீங்கள் தயாராக 
இருக்க ரவண்டும். ஆ ால் ெிக முக்கியொ  விஷயம் என் மவன்ைால், 
நான் மொல்வகத நீங்கள் மெய்ய ரவண்டும். ஆயிரொயிரம் மவகுஜ  
ெக்கள் வந்து என் பாதங்ககளத் மதாட்டு பஜக கள் ெற்றும் 
கீர்த்தக ககள நிகழ்த்தும் ரவகளயில் நீங்கள் ெகிழ்ச்ெியுடன் 
பங்ரகற்கலாம். ஆ ால் ெில இடங்களில் எ க்கும் எ து பணிக்கும் 
எதிர்ப்பும் அவொ மும் ஏற்பட்டால், எ க்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் அதிலும் 
பங்குமகாள்ள தயாராக இருங்கள். 

என்னுடன் நீண்ட காலம் இருப்பவர்கள் ( ண்டலி) எ து 
கட்டகளககளக் ககடப்பிடிப்பதில் குைிப்பாக, கவ ொக இருக்க ரவண்டும். 

அறனவரும் ைத்ை து இடங்களுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைதும்,  ா ா 
 ண்டலிக்கு பவவ்வவறு கடற கறள வழங்கினார். ப ண்டு  யைத்ைின் 
வ லாளராக நிய ிக்கப் ட்டார்; ெைாஷிவ், உைவு ப ாறுப் ாளர்; அவலா ா, 
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 யைப் ப ட்டி  டுக்றககளின் ப ாறுப் ாளர்; கு ார், குழுவின் ைள ைி; ெகன், 
 ா ாவின் உைறவ ெற க்கவும், இரவு  ாதுகாவலராகவும் இருக்க வவண்டும்; 
எரச்,  ா ாவின் ைனிப் ட்ட உைவியாளர்; நானா வகர், றகக்வகா ாத்ைின் 
உைவியாளர்; ராம்ஜூ, ைினெரி குைிப்புகறளக் றகயாளு வர்; ப ஹர்ஜி, நரி ன், 
டாக்வக மூவரும்,  ா ாவின் வைாழர்கள்; வ லும் விஷ்ணு, கைக்காளர். 
பூனாவிலிருந்து காவடக்கர்,  துசூைன், ைாவட ஆகிவயார்  ா ாவுடன் பெல்ல 
அறழக்கப் ட்டவர்கள். 

நவம் ர் 14 அன்று ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா 
பெய்ை ‘ ைிகளில்’ ஒன்று, உறுைியளித்ை டி,  றுெீரற க்கப் ட்ட ஸுஃ ி 
ொெனத்ைில் றகபயழுத்ைிடுவைாகும். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ொெனம் 
ையாரிக்கப் டும் வவறளயில்,  ா ா இந்ைத் பைாறலைந்ைிறய ஐவி டியூஸுக்கு 
அனுப் ினார்: "எ து ஸுஃபி ொெ த்தில் எழுத்துப்பிகழ அல்லது வாக்கிய 
அகெப்கபத் தவிர எதுவும் ொற்ைப்படக்கூடாது." 

அப ரிக்காவில் நடந்ை கார் வி த்துக்குப்  ிைகு,  ா ாவின் இடது கால் 
இன்னும் முழுற யாக குை றடயவில்றல. காலின் ைனித்துவ ான வார்ப்பு 
ஒன்று உருவாக்கப் ட்டது, ஆனால் அவர் அறைப்  யன் டுத்ைவில்றல. 
 ா ாவின் ப ாது உடல்நிறலயும் ெீராக இல்றல: அவர் பைாண்றட வலியுடன் 
காய்ச்ெலால் அவைிப் ட்டார், வ லும் அடிவயிற்ைில் ஓர் அபெௌகரிய ான 
உைர்வு இருப் ைாக அடிக்கடி புகார் பெய்ைார்.  ஸவராஷ் அவறரயும் டாக்டர் 
டாறனயும்  ற்றுப ாரு எக்ஸ்வர எடுப் ைற்காக நவம் ர் 11 அன்று வகட்கர் 
 ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பென்ைார். பூனாவிலிருந்து வந்ை ஆைி ஜூனியர், 
ஸவராஷுடன் ப ஹராஸாத்துக்குச் பென்ைார். 

 னிைகுலத்றை பநருப்புப் ப ருங்கடலில் மூழ்கடிக்கும்  யைத்றைத் 
பைாடங்குவைற்கு முன்னர், அவரது உடல்நிறல குைித்ை இந்ை சுற்ைைிக்றக 
இந்ைியா முழுவதும் பவளியிடப் ட்டது: 

‘மூன்ைாம் கீழ்’ என்ைறழக்கப் ட்ட எலும்பு முைிவு, குை றடய நீண்ட 
நாட்கள்  ிடிக்கும் என் து அறனவரும் அைிந்ைவை, வ லும்  ா ாவின் காலில் 
ஏற் ட்ட முைிவு இந்ை உண்ற க்கு விைிவிலக்கல்ல. 

ப ஹராஸாத்,  ிம் ல்காவ்ம், அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைைிலிலிருந்து, காலில் வைால் காய்ப்பு  ற்றும் எலும் ின் ெீரான இறைப்பு 
ஆகியவற்ைின் முன்வனற்ைத்றைக் கண்டைிய,  ா ாவின் எக்ஸ்வர அவ்வப்வ ாது 
எடுக்கப் ட்டது. கறடெியாக எடுக்கப் ட்ட எக்ஸ்வர, உறடந்ை  குைியில் 
முழங்காலுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இறடவயயான எலும் ின் இறைப்பு 
ெீரானறை பவளிப் டுத்ைவில்றல. இந்ை நிறல பைாடர்ந்ைால்,  ீண்டும் 
முழங்காலுக்குக் கீவழ  ிளாஸ்டர் வைறவப் டலாம் என்று  ருத்துவர் 
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கூறுகிைார்; எனவவ, இந்ை விறுவிறுப் ான அனல்  ைக்கும் வாழ்வின் 
நிகழ்ச்ெிகளுக்கிறடவய, வநரம் கிறடக்கும் வ ாது,  ா ா ைனது காலில் உள்ள 
எலும் ின் முன்வனற்ைம் குைித்து எக்ஸ்வர  ற்றும் ஆவலாெறனகளுக்காக 
அஹ துநகர் ைிரும் ி வருவார். 

 ிம் ல்காவ் ிற்கு வந்ைாலும், வராவிட்டாலும், ஏப்ரல் இறுைி வறர 
அவருறடய அனல்  ைக்கும் வாழ்வின்  ைி பைாடரும் என் றை அறனவரும் 
அைிய வவண்டும் என  ா ா விரும்புகிைார். 

இந்ைக் காலக்கட்டத்ைில், குைிப் ாக அவர்  ிம் ல்காவ் ில் 
இருக்கும்வ ாது, ைனிப் ட்ட குறைகறளவயா,  ிரச்ெிறனகறளவயா அவர் முன் 
றவக்க வவண்டும் என்ை எண்ைத்ைில் எவரும் அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ள 
முயற்ெிக்க வவண்டாம். அனல்  ைக்கும் வாழ்வின் உச்ெக்கட்டம் ஏப்ரல் 
 ாைத்ைில் இருக்கும் ஆைலால், ைிட்ட ிட்ட டி  ா ா ைனது  ைிறயச் பெய்ய 
சுைந்ைிர ாக இருக்க வவண்டும். 
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ஹெிர்பூர் தரிெ ம்  
(Hamirpur Darshan) 

1952, நவம்பர் 14 பவள்ளிக்கிழற  நண் கலில், ப ஹர்  ா ா 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத்றை வநாக்கி  யைத்றைத் பைாடங்கினார். 
ஸவராஷ் அவறர அறழத்துச் பென்ைார்;  ா ா, ஸவராஷ் வ ாட்டார்ஸில் ெிைிது 
வநரம் நின்ை வவறளயில், குல் ாய் அவறர அங்கு ெந்ைித்ைார். 

அவருடன் 21 ந ர்கள்  யைம் பெய்ய, கிருஷ்ைாஜி குழுவுடன் 
ஸக்வகாரியில் இறைய இருந்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில், ‘ ா ா உடல்நலம் குன்ைி காைப் ட்டைாக’ ராம்ஜூ 
குைிப் ிட்டார். காய்ச்ெறலப்  ற்ைி  ா ா கூட்டத்ைில் கூைியவ ாது: "காய்ச்ெலின் 
காரணம் என் மவன்று ெருத்துவர்களால் இந்தக் கட்டத்தில் மொல்ல 
முடியாது. அது எதுவாகவும் ொைக்கூடும்! எப்படியும், பயணத்கதத் 
மதாடங்கி, ஏற்க ரவ திட்டெிட்டபடி அக த்கதயும் மெயல்படுத்த 
முயற்ெிப்ரபாம். ஒரு முழுகெயா  உடல் மெயலிழப்பு 
ஏற்பட்டால்    பிம்பல்காவ்ெிற்கு ெீண்டும் என்க க் மகாண்டு மெல்வரீ்கள். 
நான் உடகலத் துைந்துவிட்டால், என்க  ெீண்டும் மெஹராபாத்துக்குக் 
மகாண்டு வர ெைந்துவிடாதீர்கள்." 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து எரச், ற தூல், ஜால் ாய் ஆகிவயாருடன் 
ஸவராஷின் காரில்  ா ா புைப் ட்டார். இைர அன் ர்கள், இந்ை நிகழ்ச்ெிக்காக 
வாடறகக்கு அ ர்த்ைப் ட்ட அரசு வ ாக்குவரத்துப் வ ருந்ைில் அவர்களுக்கு 
முன்னால் பென்ைனர். சூரிய அஸ்ை ன வவறளயில்  அவர்கள் ஸக்வகாரிறயச் 
பென்ைறடந்ைனர்; கிட்டத்ைட்ட 30 ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ா ா 
முைன்முறையாக விஜயம் பெய்ைார். ரகாதாவரி ொய்  ற்றும் உபாஸ ி 
ெஹாராஜின் ஆெிரெ பக்தர்கள் வாெலில்  ா ாறவ அன்புடனும்  க்ைியுடனும் 
வரவவற்ைனர். வகாைாவரி  ாய்  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்க 
வந்ைவ ாது,  ா ா அவறரத் ைடுத்ைார், ஏபனனில் அனல்  ைக்கும் வாழ்வில் இது 
அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ா ாவுக்கு ஆரத்ைி பூறஜகள் நிகழ்த்ைிய  ின்னர் அவர் 
ஸக்வகாரி ஆெிர த்றைச் சுற்ைி அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்.  ா ா  பென்ை 
ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் ைறலவைங்கினார். 

 ா ா  ின்னர் உ ாஸனி  ஹாராஜின் ெ ாைிக்குச் பென்று, அைில் அவர் 
ைறலவைங்கி ைன்றனவய சுட்டிக்காட்டி, "ெஹாராஜ் இங்ரக இருக்கிைார், 
அங்ரக இல்கல" என்று கூைினார்.  ண்டலியும்,  ஹாராஜின் ெ ாைிறய 
வைங்கிய  ின்பு,  ா ா ஒரு ெிைிய கட்டிடத்ைிற்குள் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்; 
அங்கு முன்பு ஒரு றவக்வகால் குடிறெ இருந்ைது, அைில் அவரும்  ஹாராஜும் 
இரவு பவகுவநரம் வறர ஒன்ைாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர். அங்கிருந்ை வவறளயில் 
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 ா ா, "ஒரு நாள் இரவு, ெஹாராஜ் என்க  ஆதி ெக்தி, அவதார புருஷர் 
என்று பகைொற்ைிய இடம்" என்று பவளிப் டுத்ைினார். 

ெிற்றுண்டிக்குப்  ிைகு,  ா ாவும் குழுவினரும் ஷிர்டிக்குச் பென்ைனர். 
 ா ா, ொய் ா ாவின்  ளிங்கு கல்லறையில்,  ண்டலிறயப் வ ாலவவ ைானும் 
ைறலவைங்கினார்.  ின்னர் அறனவரும் ொய் ா ாவின் இருக்றகயாக அற ந்ை 
 றழய  சூைிக்குச் பென்ைனர்; அங்கு அவர் ைினமும் அறர  ைி வநரம் குரான் 
வாெிப் றைக் வகட் து வழக்கம். ொய் ா ா அவரது ைறலறய ொய்த்து 
றவத்ைிருந்ை பெங்கல்றல  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். அவர் உடறலத் துைப் ைற்கு 
ெற்று முன்பு அந்ை பெங்கல் இரண்டாக உறடந்ைது. 

ொய் ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி உ ாஸனி  ஹாராஜ் 
கிட்டத்ைட்ட மூன்று வருடங்கள் உைவின்ைி அறடத்து றவக்கப் ட்டிருந்ை 
கண்வடா ா வகாவிலுக்கு  ா ா அடுத்ைைாக விஜயம் பெய்ைார்; இதுவவ  ா ா 
அவறர முைன்முைலாகப்  ார்த்ை இடம்.   ா ா, வகாவிலுக்குள் நுறழந்து, 
 ஹாராஜின் உண்ைாவிரைத்றைப்  ற்ைி  ண்டலியிடம் குைிப் ிட்டார், "அந்த 
நாட்களில், ொய்பாபா நிகைய உணவு உண்டார், இருந்தும் அவர் ெிகவும் 
பெியாக இருப்பதாக புகார் கூைி ார்." 

ஷிர்டிறய விட்டு பவளிவயைிய  ிைகு,  ா ா நள்ளிரவில் பூனாவில் 
 ா ாஜான் ெ ாைிக்கு வந்ைார். ெ ாைி மூடப் ட்டிருந்ைாலும், அது அவருக்காகத் 
ைிைக்கப் ட்டது.  ா ாஜான் ெ ாைியில் ைறலவைங்கி,  ின்னர் அவர், எரச், 
குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன் ஓய்பவடுக்க  ிந்த்ரா இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். 
 ண்டலியின் வ ருந்து (வழியில் ெில இயந்ைிர வகாளாறு காரை ாக) ஒரு  ைி 
வநரம் ைா ை ாக வந்ைது.  ண்டலி,  ா ாஜான் ெ ாைியில் அஞ்ெலி 
பெலுத்ைிவிட்டு, ைாைி வகரவாலா ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை கவைஷ்கிந்த் இல்லத்ைில் 
ஓய்பவடுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். இவ்வாறு, ைனது அனல்  ைக்கும் 
சுைந்ைிர வாழ்றவத் பைாடங்குவைற்கு முந்றைய நாள்,  ா ா, ைனது இக்கால 
வருறகயில்  ிகவும் வநரடிப்  ங்கு வகித்ை மூன்று குருநாைர்களின் 
ஆலயங்களில்  ரியாறை பெலுத்தும் ைனது எண்ைத்றை நிறைவவற்ைினார். 

அைிகாறலயில்,  ிந்த்ரா ஹவுஸில் காறல ெிற்றுண்டிக்குப்  ிைகு, 
குளிர்ச்ெியாக உைர்ந்ை  ா ா பகய் ாயிடம் வ ார்த்ைிக்பகாள்ள வ ல் ஆறட 
ஏவைனும் இருக்கிைைா என்று வகட்டார். பகய் ாய் ைனது அல ாரியில் வைடித் 
துருவி, ஜால் வகரவாலாவுக்காக ெ ீ த்ைில் றைக்கப் ட்ட, நீண்ட காலர் பகாண்ட 
இரண்டு கருப்பு வகாட்டுகறள பவளிவய எடுத்ைார். ஜால் அவரது ைிடீர்  றைவு 
காரை ாக அவற்றை அைிய ஒருவ ாதும் வாய்ப்பு கிறடக்கவில்றல.  ா ா 
ஒன்றை முயற்ெித்து "இது ெரியாக மபாருந்துகிைது," என்று குைிப் ிட்டு, "நான் 
ஜாகல என்னுடன் ஹெிர்பூர் ெற்றும் ஆந்திராவிற்கு அகழத்துச் 
மெல்கிரைன், அவர் என்னுடன் இல்லாதகத ெிகப்மபரிய இழப்பாகக் 
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கருதுகிரைன்" என்ைார். வ லும்,  ா ா ைனது  யைத்ைில் அந்ைக் வகாட்டுகறள 
அைிந்ைிருந்ைார். 

கவைஷ்கிந்ைில்  ா ா  ண்டலிறயச் ெந்ைித்து, பைாடர்ந்து நரி னின் 
காரில் மும்ற க்குப் புைப் ட்ட வவறளயில், ஸவராஷ் அஹ துநகர் 
ைிரும் ினார். வ ருந்ைில்  ண்டலி  ின் பைாடர்ந்ைனர்.  ா ா, மும்ற  
வந்ைறடந்ைதும், ற தூலுடன்  ஸ்துகறள பைாடர்பு பகாள்ளத் பைாடங்கினார். 
நவம் ர் 15  ைியம், அவர் நான்கு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டு,  ைிய 
உைவுக்காக நரி னின் இல்லத்ைிற்குச் (ஆஷியானா) பென்ைார்.  ைிய உைவின் 
வ ாது  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "மும்கபயில் தற்ரபாது பத்து அல்லது 
அதற்கு ரெற்பட்ட ரெல்நிகல ெஸ்துகள் உள்ள ர். உெர் பாபா ெற்றும் 
முங்ஸாஜி ெஹாராஜ் இருவரும் மும்கபயின் இன்கைய ஆன்ெீக 
மபாறுப்பாளர்கள். 

“ஒவ்மவாரு ெஸ்தும், அவர் எங்கிருந்தாலும், எ து உள்ளார்ந்த 
அைப்ரபாரில் எ க்கு உதவுகிைார்கள். முன்ம ப்ரபாதும் நடக்காத 
ெம்பவங்கள் நடக்கப் ரபாவகத அவர்கள் அக வரும் அைிவார்கள். எ து 
பட்டியலில் அடங்கிய மபயர்களில் ஏழு ெஸ்துககள நான் மதாடர்பு மகாள்ள 
ரவண்டும். அவர்களில் நால்வருடன் நான் ஏற்க ரவ மதாடர்கப 
முடித்துவிட்ரடன்; இன்று, ெீதமுள்ள மூவகரத் மதாடர்புமகாண்ட பின்பு, 
ெிைிது ரநரம் ஓய்மவடுத்து, பின் ர் ஹெிர்பூருக்குப் பயணத்கதத் 
மதாடருரவன். நான் எ து அருளால் உலகக ஆெரீ்வதிக்கும்ரபாது, அது 
ொய்பாபா, பாபாஜான், உபாஸ ி ெஹாராஜ் ஆகிரயாரிடெிருந்து நான் 
அனுபவிக்கும் நித்திய ஆெரீ்வாதத்தின் காரணொக இருக்கும்.” 

அன்று  ைியம் அப ரிக்காவிலிருந்து மும்ற க்கு வந்ைிருந்ை ஐரீன் 
வகானி ியர் உட் ட சு ார் 300 மும்ற  அன் ர்களுக்கு ஆஷியானாவில்  ா ா 
ைரிெனம் வழங்கினார்.  ஹ ிர்பூரில் பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெியில் கலந்து 
பகாள்வைற்காக  ா ா, ஜரீறன ப ஹர்ஜியுடன் முைல் வகுப்பு ரயிலில் 
கான்பூருக்கு அனுப் ினார். 

 ாறலயில்  ா ா  ீண்டும்  ஸ்துகறள பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, 
அவர்களில் கறடெியாக உ ர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. இந்ைத் பைாடர்ற  
தூரத்ைிலிருந்து  ார்க்க அறனத்து  ண்டலியும் அனு ைிக்கப் ட்டனர். 
 ஸ்துகளுடனான  ைி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து, உ ர் 
 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்யு ாறு  ண்டலியிடம் கூைினார்.  ின்னர் அறனவரும் 
ஆஷியானாவிற்கு ைிரும் ி வந்ைனர்.  

1952, நவம் ர் 16ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழற  இரவு, பநரிெலான 
மூன்ைாம் வகுப்புப் ப ட்டியில், கான்பூருக்கு  ா ா ரயிலில் புைப் ட்டார். 
வவடிக்றகயாக,  ண்டலியில் ஒவ்பவாருவருக்கும், எதுறக வ ாறனயுடன் 
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அற ந்ை ெிைந்ை குறுகிய கவிறைகறள இயற்றுவைற்கு  ா ா முைல் வரிறய 
வழங்கினார். ெிைப் ான பெய்யுளுக்கு பவகு ைிகள் வழங்கப் ட்டன. ஜால் ாய், 
டாக்வக இருவரும்  ா ாவுக்கு நறகச்சுறவயான கறைகறள கூைி, அவறர 
 கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் றவத்ைிருந்ைனர். கட்டுக்கறைகறள 
சுவாரஸ்ய ான முறையில் எடுத்துறரப் ைில் வல்லவரான கு ார்,  ா ாறவ 
பவகுவாக  கிழச்பெய்ைார். ஒரு முழு நாள்  ற்றும் இரண்டு இரவுகள்  யைம் 
பெய்து, அவர்கள் 18ஆம் வைைி அைிகாறலயில் கான்பூறர வந்ைறடந்ைனர்; அங்கு 
ப ஹர்ஜி, ஐரீன் வகானி ியர் ஆகிவயார் அவர்களுடன் இறைந்ைனர். 

 ா ாவின் ைங்கு ிடம் ஒரு  ாஜிஸ்ைிவரட்டின் ப ரிய  ங்களாவில் 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது,  ண்டலி அறனவரும்  வானி  ிரொத் நிக்க ின் 
இல்லத்ைில் ைங்கினர்.  வானி  ிரொத், வகஷவ், புக்கார், ஸ்ரீ த் ஸஹாய், 
லக்ஷ் ிெந்த்  ாலிவால், ஷீத்ைல்  ிரொத் நிக்கம் ஆகிவயார் ெிைப் ான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைனர், வ லும் ஹ ிர்பூர்  ாவட்ட அன் ர்கள் 
அறனவரும்  ா ாவின் வெறவயில் ைங்கறள அர்ப் ைித்ைனர். 

கான்பூர் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து, அவர்கள் 60 ற ல் கரடுமுரடான 
 ண் ொறலகள் வழியாக  யைம் பெய்து, காறல 10:00  ைிக்கு ஹ ிர்பூறர 
வந்ைறடந்ைனர். ஐரீன்  ா ாவுடன் அவரது காரில் பென்ைார்; "உண்கெயா  
இந்தியாகவ நீங்கள் காண்பீர்கள்" என்று  ா ா, அவரிடம் குைிப் ிட்டார். 
அன்றைய ைினம் யமுனா நைி  ீது ஒரு  ிைறவப் ாலம் வ ாக்குவரத்துக்காக 
ைிைக்கப் ட்டது,  ா ாவின் கார் அறை முைலில் கடந்து பென்ைது. 

அடுத்ை  த்து நாட்களுக்கு, நவம் ர் 18 முைல் 27 வறர, ஹ ிர்பூர் 
 ாவட்டத்ைில்  ல்வவறு இடங்களில்  ா ா,  க்களுக்கு ைரிெனம் வழங்கினார். 
அவர் பென்ை இடப ல்லாம் ைிரள்ைிரளாக  க்கள் கூடியிருந்ைனர்;  னிைக் 
கடறலத் ைவிர வவறு எறையும்  ார்க்க முடியவில்றல. 

காலம் இறைக்கண்டு ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைது: அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர 
வாழ்வில், ப ஹர்  ா ா வழங்கிய ைரிென நிகழ்ச்ெிகளின் வ ாது, ஹ ிர்பூர் 
 க்களின் நிறல ‘உயிறரயும் துச்ெ ாக  ைித்து பநருப்ற  வநாக்கி பவைி ிடித்து 
விறரந்வைாடும் விட்டிற் பூச்ெி’கறளப் வ ால் இருந்ைது. பகாழுந்துவிட்டு எரிந்ை 
அன் ின் சுடரில்,  க்கள் ைங்கள் வாழ்க்றகயில் முன்பனப்வ ாதும் உைராை ஓர் 
இனிற யான ஆறுைறல அனு வித்துக் பகாண்டிருந்ைனர்." 

உண்ற யில், கான்பூரில் முைல் ைரிெனத்றைத் பைாடங்கும் வவறளயில், 
 ா ா எழுத்துப் லறகயில், "இந்த இடத்தின் ஆன்ெீக சூழல் ெிகவும் 
ரெம்பட்டது" என்று எடுத்துறரத்ைார். 

இந்ைப்  த்து நாட்களில், ஹெிர்பூர், பர்வா, ஸுரெர்பூர், இங்ரகாட்டா, 
மெௌதாஹா, ெரஹவா, ெரஹாபா, குல்பஹர், பன்வாரி, ரத், மநௌரங்கா, 
ெஜ்குவான், ஜராகர், தக்வான், அெர்புரா, கங்காரம், த வ்வுரி, பண்டா, 
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ஹர்பல்பூர் ஆகிய நகரங்கள்  ற்றும் கிரா ங்களில் ைரிென நிகழ்ச்ெிகள் 
நறடப ற்ைன. ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும், முைல் நிகழ்ச்ெியாக ஏழு ஆைரவற்வைார், 
ஊனமுற்வைார்  ற்றும் வாழ்வின் அத்ைியாவெிய வைறவகறள நாடும் ஆண், 
ப ண்களுக்கு விழா நடத்ைப் ட்டது. எவறரயும் ஒரு ொைாரை, 
பவளிப் றடயான  ிச்றெக்காரர் என்று அறழக்க முடியாது, இருப் ினும் 
ஒவ்பவாருவரும் ஒரு கடின ான வாழ்க்றகறய எைிர்பகாண்டவைாடு,  ிகவும் 
ெிர  ான வைடலுக்குப்  ிைகு வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டனர். அவர்கள் ஜாைி,  ைம், 
 ிரிவு  ாரா ல் ைீர் ானிக்கப் ட்டு,  ா ாவின் முன் அவரது விருந்ைினர்களாக 
அறழத்துவரப் ட்டனர்.  ா ாவின் விருப் ப் டி, ைரிெனம் வழங்கும் இடத்ைில், 
ஒரு ைற்காலிக அறை அற த்து, அறனத்து  க்கங்களிலும் ைிறரயால்  றைத்து, 
அைில் ஒரு ெிைிய உயர ான வ றட அற க்கப் ட்டது. பவந்நீர், வொப்பு  ற்றும் 
துண்டுகள் ையாராக றவக்கப் ட்டிருந்ைன. ‘விருந்ைினர்கள்’  ா ாறவப் 
 ின்பைாடர்ந்து அறைக்குள் அறழத்துவரப் ட்டனர்.  ண்டலி  ற்றும் ஒரு ெில 
வெவகர்கறளத் ைவிர, வவறு எவரும் உள்வள அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ா ா 
ஏழு ஏறழகளின் கால்கறளக் கழுவி, சுத்ைம் பெய்து, துறடத்ை  ின்னர் 
அவர்களின் கால்களில் ைறலவைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும் 51 ரூ ாய் 
அன் ளிப் ாக வழங்கினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா ைரிென விைானத்ைிற்குச் பென்ைார். அவர் 
வருவைற்கு முன்னைாகவவ, ஒலிப ருக்கிகள் ஒலித்ைன: ‘எவரும் ப ஹர் 
 ா ாறவ வைங்கவவா அல்லது அவரது  ாைங்கறளத் பைாடவவா கூடாது.’  ா ா 
விைானத்ைில் நுறழந்து, வ றடயில் ைனது இருக்றகயில் அ ர்ந்ை வவறளயில் 
முழுற யான அற ைி நிலவியது. 

 ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க, கீழ்வரும் பெய்ைி வழங்கப் ட்டது: 
ஆன்ெீகத்கதப் மபாறுத்தவகர நாம் அக வரும் ஒன்று, 

அக வரும் ெெம். ஒரர எல்கலயில்லா ஏக இகைவன், த ிப்பட்ட, பிரிக்க 
முடியாத முகையில் நம் அக வருள்ளும் வாழ்கிைார். ொைாத, நித்திய 
உண்கெப்மபாருளின் பிரதிநிதிகளாக உங்ககளக் கருதி, கூட்டாகவும் 
த ித்த ியாகவும் உங்ககள வணங்குகிரைன்! நான் தகல தாழ்த்தி 
உங்ககள வணங்கியது, நீங்கள் என்க  வணங்குவதற்கு ெெொக 
எடுத்துக்மகாள்ளப்படுகிைது. எ ரவ, உங்ககள நான் வணங்கிய பின் ர், 
எவரும் என்க   வணங்க ரவண்டிய ரதகவயில்கல! 

கூப் ிய கரங்களுடன், "ெத்குரு ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்!" என்று 
ைிரும் த் ைிரும் க் கூக்குரலிடும் வவறளயில்  ா ா அறனவறரயும் 
வைங்கினார்.   

காலம் கூைியைற்கிைங்க, "இறைப்ப ருங்கடல் கறரறய மூழ்கடிக்க 
அறலகறள அனுப் ியது வ ாலத் வைான்ைியது, வ லும் அறனத்து உயிர்களும் 
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அைில் மூழ்கின. எல்லா கண்களும் ப ஹர்  ா ா எனும் இறைவறன ஒவர 
 ாைிரியாகப்  ார்த்ைன, இருற த்ைன்ற யின்  ிறைப்புகள், ஒரு கைம், அைவவ 
அகற்ைப் ட்டது." 

அறைத் பைாடர்ந்து, ப ஹர்  ா ாவின் ‘அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வு’ 
குைித்ை விளக்கம்  க்கள் முன்னிறலயில் வாெிக்கப் ட்டது: 

கடவுளின் விருப்பத்திற்கிணங்க நான் வகிக்கும் பாத்திரம், பல 
கட்டங்ககள உள்ளடக்கியது. இகை உணர்கவ அகடயப்மபறுவதற்கு 
முந்கதய ொதாரண நிகல; இகை உணர்கவ அகடயப்மபற்ை பகழய 
வாழ்க்கக நிகல; ெர ா நாஷின் மூலொக, முழுகெயா  பணிவு ெற்றும் 
தீவிர தன்கெயுடன் கடவுகள உண்கெயாகத் ரதடும் புது வாழ்வு நிகல; 
ரெலும் ெர ா நாகஷ அகடந்த பின்பு ரதான்ைிய மூன்று வககயா  
சுதந்திர வாழ்வு. இகவ அக த்தும் கடவுளின் விருப்பப்படி நடந்தது. 

1952, ஜூகல 10ஆம் நாள், உச்ெக்கட்டத்கத எட்டிய சுதந்திர வாழ்வின் 
முதல் பகுதியில், பிகணப்புகள் சுதந்திரத்தின் ெீது ஆதிக்கம் மெலுத்தி . 
இந்த முதல் பாகத்தில்தான், ெில வருடங்களாக நான் கூைிவந்த த ிப்பட்ட 
ரபரழிவு, அமெரிக்கக் கண்டத்கதக் கடக்கும் ரபாது ஒரு வாக  விபத்தின் 
வடிவில் நிகழ்ந்தது; முகத்தில் காயங்கள், கால், கக முைிவு எ  என்க  
உடலளவில் துன்பப்படுத்தியரதாடு, ெ தளவிலும் ெிகவும் பாதித்தது. இது 
அமெரிக்காவில் நடக்க ரவண்டிய கட்டாயம். கடவுள் அவ்வாரை 
விரும்பி ார். 

இந்த சுதந்திர வாழ்வின் இரண்டாம் பகுதியில், சுதந்திரம், 
பிகணப்புகள் ெீது ஆதிக்கம் மெலுத்தியது. 1952, நவம்பர் 15ஆம் நாள் 
மதாடங்கும் இந்த சுதந்திர வாழ்வின் மூன்ைாம் பகுதியில், சுதந்திரம், 
பிகணப்புகள் இரண்டும் மதய்வகீ அன்பின் மநருப்பில் நுகரப்படுகின்ை , 
இது ொகயயின் இருகெத்தன்கெயின் அடிப்பகடகயயும் அதன் அக த்து 
உபகரணங்ககளயும் அழிக்கிைது. 

ஒரு த ிநபராக, த ிப்பட்ட நபர்களின் எதிர்விக ககளப் பற்ைி 
நான் கவகலப்படவில்கல. த ிப்பட்ட எண்ணப்ரபாக்குகள் இருப்பகதப் 
ரபால் அகவ பலவிதங்களில் இருக்கும். நவம்பர் 15 முதல் மதாடங்கும் 
அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வில் எ து ஒரர கவகல, எ து இகை 
உணர்வின் மதய்வகீ உண்கெகயப் பற்ைியதாக இருக்கும், அகத நான் 
இகைவக த் ரதடுபவர்களுடன் பகிர்ந்து மகாள்ள விரும்புகிரைன்.  அ ல் 
பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வின் ெிைப்பியல்பா  சுதந்திரம் ெற்றும் 
பிகணப்புககள தன்வெப்படுத்திக் மகாள்வது என்பது இகை-நிகல, ெ ித-
நிகல ஆகியவற்ைின் முழுகெயா  கலகவயாகும், இத ால் ஒருவர் 
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ரவமைாருவருக்கு எதிராக வாழவும், ரவமைாருவரின் எல்கலக்குள் 
அத்துெீறுவதற்கும் வாய்ப்பில்லாத சூழ்நிகல உருவாகும். 

ஆன்ெீக சுதந்திரம் என்பது எல்கலயற்ை மதய்வகீத்கத முழு 
உணர்ரவாடு அனுபவிக்கும் ஓர் ஆக்கபூர்வொ  நிகல. எந்தப் 
பிகணப்புககளயும் மதாடர்ந்து, கடந்து மெல்வதன் மூலம் அது தன்க த் 
தக்க கவத்துக் மகாள்ள ரவண்டியதில்கல, ஏம ன்ைால் இகவ 
ஆன்ொவின் பிகணப்புகள் அல்ல, அதன் ொராம்ெத்தில், உடல் ெற்றும் 
ெ தின் தற்காலிக பிகணப்புகளாக உணரப்படுகின்ை ; அகவ எந்த 
வககயிலும், ரபரின்பம், ெக்தி ெற்றும் உணர்வுப்பூர்வொ  மதய்வகீ 
நிகலகயப் பற்ைிய புரிதகலக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 

ரவறு வார்த்கதகளில் கூறுவதா ால், ஆன்ொகவ 
உள்ளடக்கியதாகத் ரதான்றும் பிகணப்புகள் அதன் உண்கெயா  
ொராம்ெத்தில் ஆன்ொவின் பிகணப்புகள் அல்ல.  பிகணப்புகள் எப்ரபாதும் 
ொகயயாக ெட்டுரெ உணரப்படுகின்ை . வகரயறுக்கப்பட்ட ெ கத 
நிர்மூலொக்கிய பின் ர், ஆன்ொவின் எல்கலயற்ை உணர்வு, அதன் 
அக த்து அைிவு, ெக்தி ெற்றும் ரபரின்பத்துடன், இயற்கக விதிகளின் 
விகளவாக உடலில் விகளயும் எந்த பலவ ீங்கள் அல்லது ரநாய்களால் 
பாதிக்கப்படாெல் இருக்கும். 

நிகலயா , முழு நிகை உண்கெப்மபாருகள உணர்ந்த பின் ர், 
மபௌதீக உணர்கவயும் உடகலயும் தக்ககவத்துக்மகாள்ளும் பரிபூரண 
குருநாதர்கள், அக த்து இருகெத்தன்கெககளயும் கடந்து, எல்லா 
புரிதகலயும் ெிஞ்சும் மதய்வகீ அன்பில் நிரந்தரொக வாழ்கிைார்கள். 
அவர்கள் நிகலயா  ெற்றும் அகெக்க முடியாத அகெதிகய 
அனுபவிக்கிைார்கள், ஏம ன்ைால் அவர்கள் இறுதியாக பகடப்பின் இறுதி 
இலக்கக அகடயப்மபற்ைவர்கள். 

எ க்கும் அரெியலுக்கும் மதாடர்பில்கல. எ க்கு அக த்து 
ெதங்களும் ெெம், அக த்து ஜாதி, ெத, மகாள்கக, ரகாட்பாடுகளும் 
எ க்குப் பிரியொ கவ. ஆ ால், அக த்து ‘இஸம்கள்’, ெத ெற்றும் 
அரெியல் கட்ெிகள் அகடய விரும்பும் பல நல்ல விஷயங்ககள நான் 
பாராட்டி ாலும், நான் இந்த ‘இஸம்கள்’, ெத அல்லது அரெியல் கட்ெிகளில் 
எகதயும் ரெர்ந்தவ ல்ல. பரிபூரண உண்கெப்மபாருள், அவற்கை ெெொக 
உள்ளடக்கியிருந்தாலும், அகவ அக த்கதயும் கடந்து, த ித்த ி 
பிரிவுகளுக்கு இடெளிக்காது, அகவ அக த்தும் ஒன்றுக்மகான்று 
தவைா கவ. எல்லா உயிர்களும் ஒருங்கிகணந்து, பிரிக்க முடியாத 
வககயில் ஒன்ைாக இருப்பகவ. அக த்து கருத்தியல் ரவறுபாடுகள் 
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இருந்தரபாதிலும் அது அகெக்க முடியாததாகவும், ெீை முடியாததாகவும் 
உள்ளது. 

மபரியவர், ெிைியவர் அக வரும் ெெொக என்க  அணுகலாம். 
எழுந்தருளும் பு ிதர்களுக்கும், வழீும் பாவிகளுக்கும், 

மதய்வகீ அகழப்கப      வழங்கும் பல்ரவறு  
பாகதகள் வழியாக என்க  அணுகலாம்! 

நான் வணங்கும் துைவி, நான் ஆதரிக்கும் பாவி இருவரும்  
ஒரர விதத்தில் ெெொக என்க  அணுகலாம், 

ெற்றும் ெெொக, ஸுஃபிஸம், ரவதாந்தம், கிைிஸ்தவம், 
                      அல்லது மஸாராஸ்ட்ரிய ிஸம், மபௌத்தம் ரபான்ை  

   பிை ‘இஸம்கள்’ எந்த வககயாயினும்,  
ரநரடியாக   ’இஸ்ம்களின்’ ஊடகம்  
மூலொகவும் என்க  அணுகலாம்! 

நான் அமெரிக்காவில் இருந்தரபாது, எ து மெௌ த்கத எப்ரபாது 
ககலப்ரபன் என்று ெக்கள் என் ிடம் ரகட்டார்கள். நான் அவர்களிடம் 
ரகட்ரடன்: "என்னுகடய மெௌ த்தால் ரபெ முடியவில்கல என்ைால், 
நாவால் ரபெப்படும் ரபச்சுகளால் என்  பலன்? எ து ரபச்சு உலகளவில் 
ரகட்கப்படும் என்று கடவுள் நிக க்கும் ரபாது, அவர் எ து மெௌ த்கதக் 
ககலக்கச் மெய்வார்." இருப்பினும், மெௌ ம் அல்லது மெௌ ெின்கெ 
எதுவாயினும், நான் எடுத்துக்கூறும் உண்கெப்மபாருகள ஆழ்ந்து 
ெிந்திப்பவன் இறுதியில் நித்திய வாழ்வில் அடிமயடுத்து கவப்பான். 

அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வின் இதர மெயல்பாடுகளுக்கு 
ெத்தியில், என்க  எங்கு அகழத்துச் மென்ைாலும் அந்த வாழ்வின் ஒரு 
நிகலயா  அம்ெம் எப்ரபாதும் இருக்கும்.  நான் ெ ம் க ிந்து பாராட்டும் 
ெகான்களுக்கும், நான் வணங்கும் ெஸ்துகளுக்கும், முழு ெ துடன் 
அர்ப்பணிக்கும் ஏகழகளுக்கும் நான் தகலவணங்குரவன். 

இந்த எல்லா வடிவங்களிலும் கடவுகள வணங்குவதற்கா  
வாய்ப்புககளத் தவிர ரவறு எதுவும் எ க்கு ெகிழ்ச்ெிகயத் தருவதில்கல. 
ெக்கள் எ க்குத் தகல வணங்குவகத விட நான் அவர்களுக்குத் 
தகலவணங்குவகத விரும்புகிரைன். எங்கும் நிகை இகைவனுக்கு ரெகவ 
மெய்வதும் அவக  வழிபடுவதும் என் இதயத்துக்கு ெிகவும் மநருக்கொ து. 

அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வில், அகந்கத-வாழ்வின் அக த்து 
பலவ ீங்களும் முற்ைிலும் நுகரப்படும்; அக த்து ஆகெகள், விருப்பங்கள் 
ெற்றும் ெபலங்களிலிருந்தும் முழுகெயா  விடுதகல கிகடக்கும்; ரெலும் 
இந்த அ ல் பைக்கும் சுதந்தர வாழ்வின் விகளவு, மெஹர் பாபா ெற்றும் 
அக வரும் இகைவனுடன் ஒன்று என்பகத உலகிற்கு புரிய கவக்கும்.  
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இந்ை பெய்ைிக்குப்  ிைகு, ைரிென நிகழ்ச்ெி பைாடங்க இருந்ைது.  க்கள் 
ஒவ்பவாருவராக வரிறெயில்  ா ாவிடம் பெல்லும் வவறளயில்,  ா ா 
அவர்களுக்கு  ைிக்கைக்கில்  ிரொைம் வழங்கும் வநாக்கத்ைில், யஷ்வந்த் ராவ் 
ஒரு  க்கத்ைில் அ ர்ந்து  ா ா,  ழங்கறள  ிரொை ாக விநிவயாகிக்கும் 
வநாக்கத்ைில் அவருறடய றகளில் வழங்கத்  ையாராக இருந்ைார். வ றடயில் 
பூக்கள், வைங்காய்கள், வாறழப் ழங்கள்  ற்றும் நாையங்கள் 
குவிக்கப் ட்டிருந்ைன,  ா ா  ாறலகளால் சூழப் ட்டிருந்ைார். எரச்  லர் 
 ாறலகறள அடிக்கடி கழற்ைி, ஒதுக்கி றவத்ை வ ாது,  ா ா ஓர் இயந்ைிரம் 
வ ால  ிரொைம் விநிவயாகித்ைார்.  க்கள் கூட்டம் அைிகரித்து, எளிைில் றகயாள 
இயலாைவ ாது, ைரிெனப்  ந்ைல் முழுவதும் அவரது இனிற யான 
புன்னறகயுடன் இரு றககளாலும்  ிரொைம் வழங்கினார். 

இதுவ ான்ை ெந்ைர்ப் ங்களில், ைனக்கும்  ண்டலிக்கும் ஏற் டும் 
அறனத்து ெிர ங்கறளயும், ைனிப் ட்ட வொர்றவயும் ப ாருட் டுத்ைா ல், 
ஒவ்பவாரு ஆணும், ப ண்ணும், குழந்றையும்  ா ாவின் றககளிலிருந்து 
 ிரொைத்றையும், ஸ் ரிெத்றையும் ப ை வவண்டும் என் வை அவரது  னைில் 
வ லான எண்ை ாக இருந்ைது.   ா ா அடிக்கடி குைிப் ிட்டு வந்ைார்: "ெக்கள் 
ஒரு கணம் ெட்டும் என் ிடம் வருவதற்காக ெணிக்கணக்கில் வரிகெயில் 
நிற்க ரவண்டியிருக்கும் ரபாது, இந்த ெிைிய துன்பத்கத நாம் மபாறுத்துக் 
மகாள்ளலாம் அல்லவா?" 

அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்றவப்  ற்ைிய அவரது விளக்கத்றைத் 
ைவிர, வ லும் ஏழு பெய்ைிகள் (அக்வடா ர்  ாைத்ைில் ப ஹராஸாத்ைில் 
 ா ாவால் எடுத்துறரக்கப் ட்டது) ஒரு ெிறு புத்ைக ாக பவவ்வவறு ப ாழிகளில் 
அச்ெிடப் ட்டது, அறவ ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் கூடியிருந்ை  க்களிறடவய 
விநிவயாகிக்கப் ட்டன. ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் நடந்ை நிகழ்ச்ெியில் ஒரு பெய்ைி 
 ட்டுவ  வாெிக்கப் ட்டது. இதுவ ான்ை பெய்ைிகறளத் ைவிர, ெில ெ யங்களில் 
 ா ா, கூட்டத்ைினர் ஆர்வம் காட்டிய குைிப் ிட்ட ைறலப் ிறன 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரக்க, அது ஒலிப ருக்கியில் ஒலி ரப் ப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா ஏற்கனவவ எடுத்துறரத்ை பெய்ைிகளில் ஒன்று ‘வாழ்வின் 
நித்திய தன்கெ’: 

ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாெல், பரிணாெ உருவாக்கத்தின் ெரீுந்து 
வாக ம் அளவிறுதியற்ை முகையில் அணிவகுத்துச் மெல்கிைது. வழியில் 
பயணிக்கும் மபரும்பாலா  ஆத்ொக்கள், தற்காலிகொ  உட டி நிகழ்வில் 
ெிக்கிக் மகாண்டு, அவற்ைின் உணர்வுப்பூர்வொ  அல்லது உணர்வற்ை 
எதிர்விக களால் உருவகெப்பில் வளர்ச்ெிகயக் காண்கின்ை . ெில 
ஆத்ொக்கள், தற்காலிகொ  உட டி நிகழ்விலிருந்து தங்ககளப் பிரித்துக் 
மகாள்ளலாம். ஆ ால் அவர்களின் பற்ைின்கெ, அைிவுொர்ந்ததாக ெட்டுரெ 
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இருப்பதால், கடந்த காலத்கதப் புரிந்துமகாள்ள அல்லது எதிர்காலத்கத 
எதிர்பார்க்க முயற்ெிக்கும் வகரயறுக்கப்பட்ட அைிவுத்திை ின் எல்கலக்குள் 
ெட்டுரெ அவர்கள் சுதந்திரத்கத அனுபவிக்கிைார்கள். 

அவர்கள், வரலாற்கைப் பற்ைிய அவர்களின் அைிவின் 
மவளிச்ெத்திலும், வரவிருக்கும் எதிர்காலத்திற்கா  ொத்தியக்கூறுகள் 
குைித்த அவர்களின் நுண்ணைிவின் ஒளியூட்டத்திலும், நிகழ்காலத்கத 
வடிவகெக்க முயற்ெிக்கிைார்கள். ஆ ால் வரம்புக்குட்பட்ட புத்தியா து, 
ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத அளவுககளப் புரிந்து மகாள்ளும் திைன் 
அல்லது தகுதிகய அகடயாததன் விகளவாக, முற்ைிலும் அைிவார்ந்த 
முன்ர ாக்குப் பார்கவ, எவ்வளவுதான் ெிைந்ததாக இருந்தாலும், தவிர்க்க 
முடியாெல், முழுகெயற்ை, அகரகுகையா , ரெரலாட்டொ , 
மொல்லப்ரபா ால் ஒரு அர்த்தத்தில், தவைாகவும் உள்ளது. 

அைிவார்ந்த முன்ர ாக்குப் பார்கவ, நகடமுகைக்கு உகந்ததும், 
திட்டெிட்ட மெயலுக்கு இன்ைியகெயாததும் ஆகும். ஆ ால் இதயத்தின் 
ஆழொ  ஞா ம் அல்லது மதளிவா  உள்ளுணர்வு இல்லாத பட்ெத்தில், 
அத்தககய அைிவுொர்ந்த முன்ர ாக்குத் தன்கெ நிச்ெயெற்ை முத்திகரகயத் 
தாங்கி நிற்கும் ஒப்பீட்டளவிலா  உண்கெகய ெட்டுரெ தருகிைது. 
புத்தியின் திட்டெிடப்பட்ட மெயல் என்று அகழக்கப்படுவது, அதன் பின் ால் 
பல வலிகெயா  ெக்திககளக் மகாண்டிருந்தாலும், அகவ உள்ளுணர்வின் 
விளிம்கபக் கூட எட்டமுடிவதில்கல; ரெலும் இது உண்கெயில் திட்டெிடல் 
என்று அகழக்கப்படும் பார்கவயின் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட பல 
ெதிப்புெிக்க எதிர்பாராத முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிைது. ரவறு 
வார்த்கதகளில் கூறுவதா ால், அைிவார்ந்த திட்டெிடல் என்பது, 
மபரும்பாலும் மபயரளவில் ெட்டுரெ ஒரு திட்டெிடலாக ொைிவிடும், முழு 
விகளயாட்டிலும் அவர்கள் உண்கெயா  பங்ககக் மகாண்டிருப்பதாக 
உணரும் வரீர்ககள நியாயப்படுத்தத் ரதகவயா  உண்கெகய ெட்டுரெ 
அதில் மகாண்டிருக்கும். 

உண்கெயில், பரிணாெ பகடப்பில் உள்ள அக த்தும், திகரக்குப் 
பின் ால் இருந்து, கடவுளின் அளவிறுதியற்ை ெக்தியால் ெட்டுரெ 
மெய்யப்படுகின்ை  - ரெகடயில் ஒளிரும் மவளிச்ெத்தில் கடந்து மெல்லும் 
மபரும்பாலா  வரீர்களால் அைியப்படாத, உணரப்படாத ெற்றும் 
ெந்ரதகத்திற்கு இடெளிக்காத விதத்தில் அவர் நித்திய மெௌ த்தில் 
மெயல்படுகிைார். ெிலர், குருநாதர்களின் அல்லது கடவுளின் அருளால், 
மதய்வகீ அன்பில் ெகைந்திருக்கும் வெந்த கால நீரூற்கை, தங்கள் மொந்த 
முயற்ெியால் அகடவதில் மவற்ைி மபறுகிைார்கள்; இது எல்கலயற்ை 
மதய்வகீத்கதப் பற்ைிய வரம்பற்ை ெற்றும் உறுதியா  புரிதகல 
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மவளிப்படுத்துகிைது; இது, அதன் நித்தியத்தில் ெட்டுெல்லாெல், 
ரதாற்ைத்தில் ஆரம்பெற்ை கடந்த காலம், நிகலயற்ை நிகழ்காலம் ெற்றும் 
முடிவற்ை எதிர்காலத்கதக் குைித்த புரிதகலயும் மவளிப்படுத்துகிைது.  

காலத்தின் அளவிறுதியற்ை ரதாற்ைம் இறுதியில் உண்கெயற்ைது; 
ஏன், காலரெ இறுதியில் உண்கெயற்ைது. முழுகெயா  
உண்கெப்மபாருகள உணர்ந்து மகாள்ள உதவும் இறுதியும், அறுதியுொ  
ஆன்ெீக புரிதல், பரிபூரண இகை உணர்வுக்கு வழிவகுப்பரதாடு, முடிவிலா 
காலச் மெயல்பாட்டின் ொயத்தன்கெ, அளவிறுதியற்ை கடவுளின் 
எல்கலயற்ை வாழ்வின் உண்கெயா  நித்தியத்திற்குள் எடுத்துக் 
மகாள்ளப்படுகிைது. கடவுகளப் பற்ைிய எல்கலயில்லா புரிதலில், 
உணர்வுபூர்வொக நிகலநிறுத்தப்படும் இகை-ெ ிதர்கள், கடந்த 
காலத்கதயும் நிகழ்காலத்கதயும் எதிர்காலத்கதயும் அைிய முடியும். 
ஆ ால் அவர்ககளப் மபாறுத்தவகர, நித்தியத்தின் ெின் ல் ரவகத்தில் 
ெகையும் நிழல்ககளப் பற்ைிய இந்த அைிவு, ஆழங்காண முடியாத 
இகைவனுடன் ஐக்கியொவது, எல்கலயில்லா ஞா ம் ெற்றும் 
உண்கெப்மபாருகள அகடயப்மபறுவகத விட ெிகக் குகைவா  
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

உண்கெயில், விதிவிலக்கின்ைி, ஒவ்மவாருவரும் பரிபூரண 
உண்கெப்மபாருளின் ஓர் அங்கொக இருப்பரத உண்கெ. ஆ ால், அது 
ெகைக்கப்பட்டிருக்கும் மபாக்கிஷம் ரபான்ைது; அது நம் ககவெம் 
இருந்தாலும், அைியப்படாத வகர, அது இல்லாதது ரபால் உள்ளது. பரிணாெ 
ெிருஷ்டியின் ஒரர ரநாக்கம், ஆன்ொ, இந்த எல்கலயற்ை மபாக்கிஷத்கத 
உணர்வுபூர்வொக தெது  உகடகெயாக்கி, அனுபவிப்பரத 
ஆகும்.  பரிபூரணொ வர்களில், கடவுள் இந்த இலக்கக ரநாக்கி 
உணர்வுபூர்வொக மெயல்படுகிைார். ஆ ால், அரத ரவகளயில், அவர் 
ஒருவரர அக வரின் மூலொகவும் இதர  எல்லாவற்ைின் மூலொகவும் 
மெயல்படுகிைார்; ரெலும், இந்தச் மெயல்பாடு மபரும்பாலும் ொதாரண 
ெ ிதனுக்குத் மதரியாெல் நிகழ்ந்தாலும், அதுவும் அரத இறுதி இலக்கிற்கு 
வழிவகுக்கிைது. 

சுவாெத்தின் ஒப்புகெகய  ரெற்ரகாள் காட்டி இகத 
மதளிவுபடுத்தலாம். சுவாெம் என்பது வாழ்க்ககயின் அடிப்பகடயாகும், 
ரெலும் சுவாெத்கத நிறுத்துவது என்பது ஆன்ொவுக்கு எந்த பாதகமும் 
இல்லாெல் உடகலத் துைப்பதாகும். ஆ ால் இந்த சுவாெம் மபரும்பாலும் 
நாம் அைியாெரலரய நிகழ்வது. ரெலும் அொதாரண முயற்ெியால் ெட்டுரெ 
நாம் அகத உணர்ந்து மகாள்கிரைாம். அரத வழியில், பரிணாெ 
மெயல்முகைகள் மூலம் கடவுள் பணிபுரிவது மபரும்பாலும் நெக்குத் 
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மதரியாெலும், அகெதியாகவும் நிகழ்கிைது, ரெலும் இந்தப் பணிகய 
நிறுத்துவது என்பது கடவுளின் அெல் நிகலயில் எந்த ொற்ைமும் இல்லாெல் 
பகடப்கப முடிவுக்குக்  மகாண்டு வருவதாகும் - அதாவது பிரளயம் என்று 
அர்த்தம். நித்திய வாழ்வில் கடவுகள சுயொக அனுபவிக்கும் இகை-
ெ ிதர்களின் அரிதா  நிகழ்வுகளில் ெட்டுரெ கடவுள் தாம் மெயல்படுவகத 
உணர்ந்து மகாள்கிைார். 

யுகம் யுகொக, கடவுள் தெது எல்கலயற்ை மெௌ த்கத 
அனுபவிப்பவர்ககளத் தவிர, கவ ிக்கப்படாெல்,  பார்க்கப்படாெல் 
அகெதியாக பணிபுரிந்து வருகிைார். 

பவகுஜன நிகழ்ச்ெிகள்  ட்டு ல்லா ல்,  ா ா ைனிப் ட்ட நிகழ்ச்ெிகளில் 
கலந்து பகாள்வைாகவும், அவரது பநருங்கிய அன் ர்களின் இல்லங்களுக்குச் 
பெல்ல இருப் ைாகவும் அைிவித்ைார். அவ்வாறு இல்லங்களுக்குச் பெல்லும் 
வவறளயில், காவடக்கர் ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் ஆரத்ைி நிகழ்ச்ெிகறள 
நடத்துவறை வழக்க ாகக் பகாண்டார்.  ா ா, ைம்முடன் பென்ைவர்கள், அவர் 
எங்குச் பென்ைாலும் எப்வ ாதும் உடன் இருக்க வவண்டும் என்ை நி ந்ைறனறய 
விைித்ைிருந்ைார். 

ைரிென வவறளகளில், கு ார் ( ா ாவின் ‘குறட  னிைர்’) ஒழுங்காகவும் 
அற ைியாகவும் வவண்டிய அறனத்றையும் ஏற் ாடு பெய்து கூட்டத்றைக் 
கட்டுப் டுத்ைினார். ஒவ்பவாரு நிகழ்ச்ெியிலும்  ா ா ைறலவைங்கும் பெய்ைியும் 
அைன் அர்த்ைமும் ெத்ை ாக ஒலி ரப் ப் ட்டது, வ லும் அவர் பவகுஜனங்கறள 
வைங்கிய  ின்னவர நிகழ்ச்ெி நிரலில் அடங்கிய அறனத்து நிகழ்ச்ெிகளும் 
பைாடங்கின. 

ஹ ிர்பூர் ைரிெனத்ைின் வ ாது, ஷிவ நாராயண் என்ைறழக்கப் ட்ட 
ஒருவர்  ா ாவிடம் வந்ைார். அவர் உடல் முழுவதும் தூெியால் 
மூடப் ட்டிருந்ைது. அங்கு வந்ைவர் உடனடியாக  ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைத் 
பைாடங்கினார்.  ா ா அவறர  ிகவும் அன்புடன் ைழுவி, ெில  ழங்கறள 
அவரிடம் பகாடுத்து அங்வகவய அறை உண்ணு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.   ின்னர், 
அந்ை ந ர்,  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்வைற்காக, 27 ற ல் தூரத்றை பவறும் 
வயிற்ைில் கடந்து, ொறலயில் ஒவ்பவாரு அடிபயடுத்து றவத்ைதும் 
ொஷ்டாங்க ாக கீவழ விழுந்து வைங்கினார் என் தும் பைரிய வந்ைது. 

இந்ை யாத்ைிறர முழுவதும், அவர் உள்ளளவில்  ா ாவின் நா த்றை 
ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரித்துக் பகாண்டிருந்ைார்; வ லும் அவரது ைவம் அவருக்கு 
இறை- னிைனிட ிருந்து இையப்பூர்வ ான அரவறைப்ற ப் ப ை வழிவகுத்ைது. 
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ஹ ிர்பூரில் பவா ி பிரொத்ைின் இல்லத்ைில்  ண்டலி அறனவரும் 
ைங்க றவக்கப் ட்டனர்.  இரவு உைவு வநரத்ைில்,  ா ா அங்கு வந்து 
அவர்களுடன் ைறரயில் அ ர்ந்து வினவினார், "ஓ, நீங்கள் இன்னும் உங்கள் 
உணகவ முடிக்கவில்கலயா? பரவாயில்கல, மெதுவாக உண்ணுங்கள், 
ஆ ால் ெகீ்கிரம் புைப்பட தயாராகுங்கள். உங்களுக்கு ரவண்டிய ரநரத்கத 
எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். ஆ ால் தாெதம் மெய்யாதரீ்கள்." 

நானா வகரிடம், அவர் நடந்துபகாண்வட உண்ணும் விைத்றைப்  ார்த்து 
 ா ா, "நாகள வகர அவர் முடிக்க ொட்டார்!" என்று நறகச்சுறவயாகக் 
குைிப் ிட்டார். 

 ங்க்ராஜிற்கு அைிவுறர கூறும் விைத்ைில், "உணகவ ஏன் இவ்வளவு 
அவெரொகவும் வலுக்கட்டாயொகவும் உங்கள் வாயில் திணிக்க ரவண்டும்? 
குகைவாக உண்ணுங்கள், ஆ ால் அடிக்கடி உண்ணுங்கள்" என்று கூைினார். 
இவ்வாறு,  ா ா ைனது ைறலெிைந்ை முரண் ாட்டுத் ைன்ற றய பவளிப் டுத்தும் 
 னநிறலயில் இருந்ைார். அறனவருக்கும் அறனத்தும்  ரி ாைப் ட வவண்டும் 
என்று அவர் விரும் ினார், அவை வநரத்ைில் அவர்கள் உைறவ விறரவில் 
முடிக்கும் அவெரத்ைில் இருந்ைார். 

இறைப்  ார்த்து, உள்ளூர்  க்கள் ெிரிக்கத் பைாடங்கினர்,  ா ா கூைினார், 
"நான் அவர்களின் உடல்களுக்கு உணவளிக்கிரைன், ஆ ால் அவர்களின் 
ெ ங்ககளப் பட்டி ி ரபாடுகிரைன்!" 

ஹ ிர்பூறரக் குைிப் ிட்டு, ஒரு கட்டத்ைில்  ா ா பவளிப் டுத்ைினார்: 
"எ து முந்கதய அவதார காலகட்டங்களில் ஒன்ைில், நான் இந்தப் 
பகுதியில் தங்கியிருந்ரதன்." 

ஹ ிர்பூரில் புக்காரின் இல்லத்ைிற்கு  ா ா பென்ைவ ாது, அவர்  ிகவும் 
ைீவிர ான வைாற்ைத்ைில், அற ைியாக நின்ைார். அவரது  னநிறல 
சுற்றுப்புைத்றையும் அற ைியில் ஆழ்த்துவது வ ால் இருந்ைது. அவரது விரல்கள் 
 ட்டும் ஏவைா ைீவிர ாகப்  ைிபுரிவது வ ால் அறெந்ைன. ெிைிது வநரம் கழித்து, 
ஒரு  ைறவயின் ெத்ைம் ைிடீபரன அந்ை அற ைிக்கு முற்றுப்புள்ளி றவத்ைது, 
 ா ா ைனது இயல்பு நிறலக்குத் ைிரும் ினார். 

ஹ ிர்பூரில், ொத்ரா தத்தா ொஸ்திரி என்ை  ண்டிைர்  ா ாவின் 
பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைார். அவர் ஒரு  ரபுவழி  ிரா ைர், வவைங்கறள 
நன்கு கற்ைைிந்ைவர். அவர் முைலில்  ா ாறவக் வகலி பெய்யும் வநாக்கத்ைில் 
வந்ைவர்,  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அவரது இையம் அைிெய ான  ாற்ைத்றைக் 
கண்டது, வ லும் அவர்  ா ாவின்  ாைங்களில் ைறலவைங்கி என்பைன்றும் 
முழு அர்ப் ைிப்புடன் இருந்ைார். 
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 ற்றுவ ார் ‘அைிஞர்’,  க்ைர் ஆக்ராறவச் வெர்ந்ை ெதன் ரொகன் 
அகர்வால் ஆவார்.   வனா நாஷ் கட்டத்ைின் வ ாது,  ா ா  யன் டுத்ைிய 
 ளிங்குக் கல்லில் பெதுக்கப் ட்ட ஐந்து  ை  ாைிரிகறளத் ையாரிக்க அவர் 
உைவினார்; இறுைியாக  ா ாறவ முைன்முறையாக ஹ ிர்பூரில் ெந்ைித்ைார். 
 ைன், வால் ீகியின் ரா ாயைத்றை முழுற யாகக் கற்ைவர், ஆனால், 
 ா ாவின் காலடியில், ரா ர் அவைாரத்றைக் கண்டு ிடித்து அவறரப் 
 ின் ற்றுவைன் மூலம் இந்ை  ாப ரும் காவியத்ைின் உண்ற யான அர்த்ைத்றை 
புரிந்து பகாண்டார். 

இந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின்  ற்றுப ாரு பெய்ைி ‘அற்புதங்கள் 
ெற்றும் ஆன்ெீக பரிகாரம்’  ற்ைியது: 

ெக்கள் உடல் ரீதியாக அல்லது ெ ரீதியாக, த ித்த ியாக அல்லது 
கூட்டாக பாதிக்கப்படும்ரபாது, அந்தத் துன்பத்திலிருந்து உட டி நிவாரணம் 
மபை விரும்புகிைார்கள். உலகம் முழுவதும், ெ ித ின் அடிப்பகட 
பிரச்ெிக கள், துன்பம் ெற்றும் இன்பத்தின் எதிர்நிகலகளுக்கு உட்பட்டது. 

துன்பத்கதத் தவிர்க்கவும், அரத ரவகளயில் இன்பத்கத அகடயவும் 
ெ ிதன் தன் ால் இயன்ை அக த்கதயும் மெய்கிைான். ஆ ால் எப்ரபாதும் 
துன்பத்கதத் தவிர்த்து இன்பத்கத ெட்டும் அனுபவிப்பது முடியாத காரியம். 
துன்பமும் இன்பமும் பிரிக்க முடியாத இரட்கடயர்கள், பல ஏக்கங்கள் 
ெற்றும் ஆகெகளால் பிைந்தவர்கள். ஒன்று இருக்கும் இடத்தில், 
ெற்மைான்றும் ொைாத, நிகலயா  துகணயாக இருக்கும். இதன் 
விகளவாக, ெ ிதன் இந்த இரண்டுக்கும் இகடரய இகடவிடாெல் ெிக்கிக் 
மகாள்கிைான், அவன் இந்த இரண்டின் மூல காரணத்திற்குச் மென்று 
தன்க த்தார  நிகலநிறுத்தும் அைியாகெயிலிருந்து விடுபடும் வகர, இது 
லட்ெக்கணக்கா  ஆகெககள உருவாக்குகிைது.  

ஆகெகள் நிகைரவைாததாரலா, அல்லது ரவண்டாத நிகழ்வுகளின் 
தாக்குதலாரலா ஏற்பட்ட வலுவா  வடுக்கள், பலதரப்பட்ட ஏக்கங்களின் 
காற்று வசீுவதால் ெ ம் அகலபாய்ந்து மகாண்டிருக்கும் வகர, 
அகற்ைப்படுவது கடி ம். துன்பத்திலிருந்து பரிகாரம் ரதடுவதற்கா  
வழக்கொ  உலக வழிமுகைகள் முட்டுக்கட்கடயாக இருக்கும்ரபாது, 
ெ ிதன், பரிகாரம் ெற்றும் இழப்பீட்கடத் ரதடுவதற்கா  அைியப்படாத 
ொத்தியக்கூறுககள ஆராய்வதற்காக, இயற்ககக்கு அப்பாற்பட்ட வழிககள 
நாடுகிைான். இதுரவ அற்புதங்களின் ொம்ராஜ்யம். 

ஆ ால், இந்த உலகில் நடக்கும் ஒவ்மவாரு நிகழ்வும் ொகயகயச் 
ொர்ந்திருப்பதால், இறுதி ஆய்வில், அற்புதங்கள் கூட ொகயரய. கடவுளால் 
ஏற்க ரவ உருவாக்கப்பட்ட ெக்திவாய்ந்த, எல்கலயற்ை ொகயயில் ெில 
ெிைிய ரபாலி ொகயககள உருவாக்குவதில் ெிைப்பு அம்ெம் எதுவும் இருக்க 
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முடியாது. ெ ிதனுக்குத் மதரிந்த ொதாரண இயற்கக கவத்தியம் மூலம் 
உடல் அல்லது ெ  துன்பத்கத குணப்படுத்துவது ரபால், இயற்ககக்கு 
அப்பாற்பட்ட ெக்திகளின் மூலம் அகடய முடியும். ஆ ால் அத்தககய 
பரிகாரத்திற்கு, மபாதுவாக, ெிைப்பு ஆன்ெீக முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்கல. 
உண்கெயா  ஆன்ெீக ெிகிச்கெகய விட இது ெிகவும் குகைவா  
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, உண்கெயா  ஆன்ெீக ெிகிச்கெ, ொத்தியொ  
அக த்து துன்பங்களின் விகதககளயும் ெ திலிருந்து அகற்றும். 

இகை உணர்கவ நாடும் இறுதி இலக்கக ரநாக்கி, ெ ிதகுலத்கத 
மபரிய அளவில் வழிநடத்தும் ரநாக்கத்திற்காக நிகழ்த்தப்படும் ரவகளயில் 
ெட்டுரெ, அற்புதங்கள் நியாயப்படுத்தப்படுகின்ை ; இல்கலமய ில், அகவ 
நிச்ெயொக இயற்ககயா  பரிணாெ மெயல்முகையில் குறுக்கீடாக 
இருக்கும். உண்கெயில், ெக்கள் உடல் ெற்றும் ெ  துன்பங்ககள, கடவுளின் 
மவகுெதிகளாக பார்க்க ரவண்டும். இகவ, கடந்து மெல்லும் நிகழ்வுகளின் 
பய ற்ை தன்கெ ெற்றும் நித்தியத்தின் உள்ளார்ந்த ெதிப்கபப் பற்ைிய 
தங்கள் மொந்த பாடங்ககளக் மகாண்டு வரும். க ிரவாடு 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டு, அவற்ைின் மூல காரணத்கதப் புரிந்து 
மகாள்ளும்ரபாது, அவர்கள் ஆன்ொகவப் பு ிதப்படுத்தி, ெத்தியத்தின் 
நிகலயா  ெகிழ்ச்ெிக்கு அைிமுகப் படுத்தப் படுகிைார்கள். 

ஹ ிர்பூரில் இருந்ைவ ாது,  ா ா ப ண்டுறவ பைாறலத்ைந்ைி 
அலுவலகத்ைிற்கு ஒரு முக்கிய ான பெய்ைிறய வழங்க அனுப் ினார். ப ண்டு 
உள்வள பென்று  ார்த்ைவ ாது அலுவலகம் ைிைந்ைிருந்ை வ ாதும் அங்கு 
ஒருவரும் இல்றல. அறனவரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகச் பென்ைிருந்ைனர். 
ப ண்டு ஒரு ஏவலாறளக் கண்டு ிடித்து, அவரிடம் ைறலற  அைிகாரியின் 
ப யறரக் வகட்டைிந்து,  ீண்டும் ைரிென இடத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு அந்ை 
ந றர ஒலிப்ப ருக்கியில் அறழத்ைவ ாது, அந்ை ந ர் உடனடியாகத் ைனது 
அலுவலகத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்; ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. 

 ா ா ஓரிடத்ைிலிருந்து இன்னுவ ார் இடத்ைிற்குச் பெல்லும் 
வவறளயில்,  க்கள்  ய க்ைியுடன் ொறலவயாரத்ைில் நின்ைனர்,  ா ா 
அவர்களுக்கு ைரிெனம் வழங்க காரிலிருந்து இைங்க வவண்டியைாக இருந்ைது. 
அவர் இங்வகாட்டாவுக்குச் பென்று பகாண்டிருந்ைவ ாது, ஸுவ ர்பூர் கிரா த்றைச் 
வெர்ந்ை சு ார் 500 ஆண்களும், ப ண்களும், குழந்றைகளும் அவரது வருறகக்காக 
 ண் ொறலவயாரம்  ைிக்கைக்கில் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
ஒரு ெிைிய வ றடறய எழுப் ியறை,  ா ா அன்புடன் ஏற்றுக்பகாண்டார். 

பவகுஜன ைரிெனம் என் து இரவும்  கலும் பகாந்ைளிப் ான, 
இறடவிடாை பெயல் ாட்டின் வநர ாக இருந்ைது, அது  ல ‘ைீப் ந்ைங்கறள’ 
தூண்டிவிட்டு, இறுைியில் முழு  ாவட்டத்றையும் அன் ின் பநருப் ில் 
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எரியச்பெய்ைது. 1952, நவம் ர் 20ஆம் நாள் வியாழன் அன்று இங்ரகாட்டாறவச் 
பென்ைறடந்ை  ின்னவர,  ா ாவுடன் இருப் வர்கள் ஓய்பவடுக்க முடியும்; அங்கு 
 ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு லக்ஷ்ெிெந்த் பாலிவாலின் இல்லத்ைில் ைங்கும் 
வெைி பெய்யப் ட்டிருந்ைது. ஆனால்  ா ாறவப் ப ாறுத்ை வறரயில், அவரது 
‘ஓய்வு’ என் து அபெௌகரியங்களும் ெிர ங்களும்  ட்டுவ ! பிந்த்ர பிரொத் 
நிக்கெின் இல்லத்ைிற்கும் விஜயம் பெய்ய  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார், அங்கு 
அவரது குடும் த்ைினர்  ா ாவின் ஆரத்ைி  ற்றும் பூறஜக்காக அனு ைி வகாரினர். 
 ா ா, அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைதும், வழி ாட்டு விழா பைாடங்கிய 
அவ்வவறளயில், அன் ின் ஒளிரும் கைிர்கள் அறைக்குள் ஊடுருவி, ப ாத்ை 
கூட்டத்றையும் கண்கலங்கச் பெய்ைது.  ா ாவின்  கனிவான கருறையில், 
கண்ைரீ் விழாறவத் பைாடரவிடா ல், அவெர ாக வடீ்றட விட்டு 
பவளிவயைினார். 

அைன்  ின்னர், ஏைக்குறைய ஒரு  ைி வநரம்  ா ா அற ைியின்ைி 
காைப் ட்டார்.  ாலிவாலின் இல்லத்ைிற்கு எைிவர அவர் முன்னும்  ின்னு ாக 
வவக ாக நடக்கத் பைாடங்கினார். ெில வநரங்களில், தூரத்ைில் எறைவயா 
நிறலயாகப்  ார்ப் து வ ால, ைிடீபரன நிற் தும், அற ைியின்ைி, அவ்வப்வ ாது 
அவர்  ண்ைில் ைறரயில் அ ர்ந்து, ைனது உள்  ைியில் மூழ்கியது வ ாலத் 
வைான்ைினார்.  ா ா, சுற்றும் முற்றும்  ார்க்கா ல், சுற்றுப்புைத்றை  ைந்ைவராக 
இருந்ைார்.  க்கள் ெிறலகறளப் வ ால் அ ர்ந்து அற ைியாக அவறரப் 
 ார்த்துக்பகாண்டிருந்ைனர். இந்ைப் புனிை ான  னநிறலயில்  ா ாவின் வலது 
றக விரல்கள் வவக ாக நகர்ந்ைன. 

ஏைக்குறைய அறர  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, சூரிய அஸ்ை ன 
வநரத்ைில், விவரிக்க முடியாை அற ைி நிலவிய இந்ை வநரத்ைில், ‘ ா ா!’ என்று 
புக்கார் உரத்ை குரலில் கூக்குரல் விடுத்ைார். புக்கார் இது வறர  ா ாறவவய 
உற்றுவநாக்கிக் பகாண்டிருந்ைவர், இப்வ ாது அவரால் ைன்றன அடக்கிக் பகாள்ள 
முடியாை நிறலயில், " ா ா, நான் ெிறுவயைில் ஒருமுறை ரா  ிராறனக் 
கனவில் கண்வடன். நான் இவை இடத்ைில் ரா றர ைரிெனம் பெய்வைன்!" என்று 
கைைினார். 

 ா ா, புக்காறரப்  ார்த்து வலொகச் ெிரித்ைது வ ாலத் வைான்ைியது. 
இன்னும், அவர்  ிகவும் பைாறலதூர  ார்றவயில் இருந்ைது வ ாலத் 
வைாற்ை ளித்ைார், வ லும் அவரது கண்களில் ஒரு பவறுற யான வைாற்ைமும் 
பைன் ட்டது. அறனத்தும்  ீண்டும் அற ைியாக இருந்ை சூழ்நிறலயில்,  ா ா 
எழுந்து நின்று, ொவகாெ ாக ஒரு  ாைத்றை  க்கத்ைிலிருந்ை  டி விளிம் ில் 
ஊன்ைினார்.  லத்ை ெத்ைம் வகட்ட அவ்வவறளயில் ெில பநாடிகளில் புக்கார் 
ைறரயில்  யங்கி விழுந்ைார்! 
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அவருக்குக் காயம் ஏற் ட்டிருக்கக் கூடும் என்ை கவறலயில்  ா ா, 
முைலில் புக்கார்  க்கம் வந்ைார். ஒரு ப ரிய,  ரு னான ந ர் என் ைால், 
புக்காருக்கு ெிைிது காயம் ஏற் ட்டது. அறைத் பைாடர்ந்து, புக்கார் இவ்வாறு 
விளக்கினார்: " ா ா, அவருறடய  ாைத்றை,  க்கத்ைிலிருந்ை  டி விளிம் ில் 
ஊன்ைிய வவறளயில், நான் ரா  ிராறனக்   குழந்றையாகக் கண்ட கனறவ 
 ிகவும் ைத்ரூ  ாக  றுவடிவற த்து காட்ெியளித்ைார்." 

‘ெதமும் அரெியலும்’ (RELIGION AND POLITICS) என்ை ைறலப் ில் 
 ின்வரும் பெய்ைி  ல ைரிென நிகழ்ச்ெிகளில் வழங்கப் ட்டது: 

கடவுளின் ஆகணப்படி, நவம்பர் 15 முதல் ஆரம்பொ  அ ல் 
பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வு, இருகெத்தன்கெயின் ொயாஜாலத்தால் 
ெட்டுப்படுத்தப்படரவா அல்லது வர்ணம் தீட்டரவா அனுெதிக்காெல், 
அக வருக்கும் ெத்தியத்தில் வாழும் வாழ்க்கககய வழிநடத்தும் எ து 
மதய்வகீ பணியில் என்க  மூழ்கடிக்கச் மெய்கிைது. 

மதய்வகீ ஜவீன், விலங்குகள் ெற்றும் காய்கைி ராஜ்யங்களின் 
ஜவீராெிகள் உட்பட அக வரும் ஒன்ைாக இருப்பகத அரவகணப்பதால், 
ெர ா நாஷ் (வறரயறுக்கப் ட்ட  னறை நிர்மூல ாக்குைல்) அகடயப்மபற்ை 
தருணத்திலிருந்து நான் அந்த அளவிட முடியாத, முழுகெயா  ஐக்கியத்கத 
அகடந்ரதன்; ரெலும் எல்கலயில்லா மதய்வகீ வாழ்க்கக, என்க , எந்த 
ொதி, ெதம், ெெய ரகாட்பாடு அல்லது அரெியல் கட்ெியுடன் அகடயாளம் 
காட்டிக்மகாள்ள முடியாது. எ து கண்ரணாட்டத்தில் எல்லா ெதங்களும் 
ரென்கெயா கவ; ஆ ால் கடவுள் அவற்கைமயல்லாம் விட 
ரென்கெயா வர்.  அரதரபால், அக த்து அரெியல் கட்ெிகளும், தெது 
மொந்த வழியில், குகைந்தபட்ெம் அவர்கள் உணர்வுபூர்வொக 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட ரநாக்கங்களில் உன் தொ கவ.  ஆ ால் 
பிரிக்கப்படாத ெற்றும் பிரிக்க முடியாத இகை வாழ்வின் கூற்றுக்கள் 
தவிர்க்கமுடியாத அளவிற்கு உயர்ந்தகவ, ரெலும், எந்தக் கட்ெியி ரும் 
எவ்வளவுதான் உன் தொ தாக இருந்தாலும் அகத விடவும் 
ெகத்தா கவ. 

எ ரவ, நான் எல்லா ெதங்ககளயும் ரநெிக்கிரைன், 
வணங்குகிரைன்; ஆ ால் நான் எந்த ெதத்கதயும் ொர்ந்தவன் அல்ல. நான் 
ரவமைாரு ெதத்கத நிறுவரவா அல்லது ெ ிதனுக்கு எதிராக ெ ிதக ப் 
பிரிக்கும் எண்ணற்ை ொகயககள இகணக்கரவா முயலவில்கல.  எந்த 
ெதமும் உண்கெப்மபாருகள அணுகும் நுகழவாயிலாக இருக்கும் ஒரர 
மெயல் ரநாக்கரெ தவிர ரவமைான்றும் இல்கல; ஆ ால் ஒவ்மவாரு 
ெதமும், காலப்ரபாக்கில், ஒரு முகத்திகரயாக ொற்ைப்பட்டு, ஒரர 
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உண்கெப்மபாருகளப் பற்ைிய மதளிவா  உணர்வுக்குத் தகடயாக இருக்க 
வழிவகுக்கிைது. 

ரநரடியா  உள்ளுணர்வின் ஆதாரொ  உண்கெப்மபாருள் 
அைிவுப்பூர்வொகவும், வடிவகெக்கப்பட்ட ஒன்ைாகவும் உருமவடுக்கும் 
ரவகளயில், அது ெதங்கள் ெற்றும் ெதக்ரகாட்பாடுகளில் ெிக்கிக் 
மகாள்கிைது. இந்த (ெத நம்பிக்கககள் ெற்றும் ரகாட்பாடுகள்) ஆன்ொகவ 
விடுவிக்கும் முயற்ெியில் அகதப் பிகணத்துவிடுகிைது. உண்கெப்மபாருகள 
மவளிப்படுத்த முயலும் மெயலிரலரய அவர்கள் உண்கெத் தன்கெகய 
ெகைத்துவிடுைார்கள். இந்த ரவடிக்ககயா  ரொகம், ெ ிதனுக்கு 
வழங்கப்பட்ட அக த்து உலக ெதங்களின் அைிவுபூர்வொ  முற்கால 
பகுப்பாய்வில் தம்கெத் மதளிவாக மவளிப்படுத்துகிைது. ஆ ால், ெ ிதன் 
எப்மபாழுதும் விழிப்புடன் இருந்து, மவளிப்படுத்த முடியாத, ஆ ால் ொைாத 
ஆன்ெீக உண்கெயின் உள்ளார்ந்த கருத்தில் அகெக்க முடியாத 
நம்பிக்ககயுடன் இருந்தால், அது தவிர்க்க முடியாதது அல்ல; அது தன்க த் 
தார , அக த்கதயும் தழுவிய வாழ்க்கக மதய்வகீொ து, ஒரர ரநரத்தில் 
பிரிக்க முடியாதது ெற்றும் வரம்பற்ைது என்பகதத் மதளிவுைச் மெய்யும். 

இங்வகாட்டாவில்  ா ாவின் ப ாழுதுவ ாக்கிற்காக, லக்ஷ் ிெந்த் 
 ாலிவால் ஒரு நாள்  ைியாளர்களின் விறளயாட்றட ஏற் ாடு பெய்ைார். இந்ை 
விறளயாட்டில், இரண்டு ைரப் ினரும் நீண்ட குச்ெிகறளக் றககளில் ஏந்ைி 
ஆட்டத்றைத் பைாடங்கி, ஒருவறரபயாருவர்  லவந்ை ாகத் ைாக்கி, எைிர் 
ைரப் ின் எல்றலறய  ீை முயற்ெித்ைனர்.  எந்ைபவாரு கவனக்குறைவான 
வ ாட்டியாளருக்கும் கடுற யான காயம் விறளவிக்கும் அ ாயத்ைில் இது 
 ிகவும் ைீவிர ான விறளயாட்டு. 

1952, நவம் ர் 23 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ெரஹவாவுக்கு 
அருகிலற ந்ை மெஹரஸ்தா ாவுக்குச் பெல்லும் வழியில், வகஷவ் நிக்கம் 
 ா ாவிடம், "என்னுறடய ஒரு முஸ்லீம் நண் ர் அனாறை இல்லம் ஒன்றை 
நடத்ைி வருகிைார். நீங்கள் விரும் ினால், அவருறடய நிறுவனத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்யு ாறு வவண்டுகிைார்" என்று கூைினார். 

 ா ா ஒரு நி ந்ைறனறய முன்றவத்து ஒப்புக்பகாண்டார்: 
"குழந்கதகளின் கால்ககளக் கழுவி, தகலவணங்கி, நான் அவர்களுக்குப் 
பிரொதம் வழங்குரவன்; ஆ ால் அவர்கள் முழு அகெதி காக்க ரவண்டும், 
நான் அவர்ககள தரிெ ம் மெய்யும்ரபாது அகெயாெல் இருக்க ரவண்டும்." 
வகஷவ் அறை ஏற்றுக்பகாண்டு அனாறை இல்லத்ைில் வைறவயான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார்.  ா ா வந்ைதும் ஆறு அல்லது ஏழு ெிறுவர்கள் அவர் 
முன்னிறலயில் அறழத்து வரப் ட்டனர்.  ா ா முைல் ெிறுவனின் கால்கறளக் 
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கழுவி, கால்கறள வைங்க முயன்ைவ ாது, ெிறுவன் ைிடீபரன  ின்வாங்கினான். 
 ா ா கவனிக்கத்ைக்க வறகயில் கடுகடுப் ாகி, "ெிறுவன் த து கால்ககள 
பின்னுக்கு இழுக்கும் ரபாது, என் தகல தகரயில் பட்டிருந்தால், இந்த 
உலகம் நரகொகியிருக்கும்" என்று கூைினார். இருப் ினும்,  ா ா இைர 
குழந்றைகளின் கால்களில் ைறல றவத்து அவர்களுக்கு ைலா 20 ரூ ாய் 
 ிரொை ாக வழங்கினார்.  ா ா முழுத் பைாறகறயயும் அனாறை இல்ல 
வ லாளரிடம் பகாடுத்ைார், ஆனால் வ ராறெ  ிக்க அந்ை ந ர்,  ைத்றை 
ைனக்காக றவத்துக்பகாண்டார். 

அவர்கள் அங்கிருந்து பென்ை வ ாது,  ா ா ைனது  ைி  யனற்ைைாகி 
விட்டைாகவும், இனி  ாவட்டத்ைில் வவறு எந்ை கிரா ங்களுக்கும் பெல்லப் 
வ ாவைில்றல என்றும் கூைினார்.  புக்காரும், ஆைர்ஷ் கவரயும் அழத் 
பைாடங்கினர். வழியில்  ா ா காறர நிறுத்ைிவிட்டு இைங்கினார். புக்கார் ைனது 
அங்கிறய ைறரயில் விரித்ைதும்,  ா ா ஒரு புளிய  ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்ைார். 
அவர் வகஷவ், புக்கார் இருவரிடமும், "இங்கு நடந்தது விரும்பத்தக்கது அல்ல, 
இது அ ாகத இல்லத்திற்கும் கிராெத்திற்கும் ஒரு துரதிர்ஷ்டொ  ரநாகய 
வரவகழப்பதாக இருக்கும். அவர்ககள இந்த துரதிர்ஷ்டத்திலிருந்து 
விடுவிக்க ஒரர தீர்வு நான் மெஹரஸ்தா ாகவ மென்ைகடயும் தருணத்தில், 
பதி ான்கு வயதுக்குட்பட்ட பதி ான்கு அழகா  ெற்றும் புத்திொலி 
அ ாகத ெிறுவர்களின் கால்ககளக் கழுவி தகலவணங்கி 14 ரூபாய் 
வழங்கரவண்டும்" என்று கூைினார். 

400 வ ர்  ட்டுவ  வாழும்  வஹவா வ ான்ை ெிைிய கிரா த்ைில் அந்ை 
நி ந்ைறனகறளப் பூர்த்ைி பெய்யும் விைத்ைில் வ ாது ான ெிறுவர்கறளக் 
கண்டு ிடிப் ைில் புக்காருக்கு ெந்வைகம் இருந்ைாலும், வகஷவும் புக்காரும் 
ஒப்புக்பகாண்டனர். 

வ லும், இடிந்து விழுந்ை ைற்காலிக  ாலத்ைால் அவர்களின்  யைம் 
ைா ை ானது.  ாலம் ெீரற க்கும்  ைி நடந்து பகாண்டிருந்ை வ ாது,  ா ா ஒரு 
கிரா த்து இறளஞறனச் சுட்டிக்காட்டி, அவனிடம் வ ச்சுக் பகாடுக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். அவனுறடய வயறைக் வகட்டதும், ‘ ைினான்கு’ என்று 
 ைிலளித்ைான் ெிறுவன்.  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்து, "இது ஒரு நல்ல 
ெகு ம்" என்று றெறகயால் பைரிவித்து, அவர் ெிறுவறன ஆெீர்வைித்ைார், 
 ின்னர், "ஒரு நாள், அவர் ஒரு பு ிதராக ொறுவார்!" என்று கருத்து 
பைரிவித்ைார். வகஷவ்  ற்றும் ெிலர் வைறவயான ெிறுவர்களின் 
எண்ைிக்றகறயக் கண்டைிய ைங்களால் இயன்ைறைச் பெய்ைனர், இறுைியில் 
அந்ை வயைில்  ைினான்கு வ ர் கண்டு ிடிக்கப் ட்டனர். இவ்வாறு, 
ப ஹரஸ்ைானாவிற்கு வந்ைதும்,  ா ா பெய்ை முைல் பெயல் இதுவாகும். 
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வகஷவ் நிக்கமும் அவரது ெவகாைரர் முகுந்த்லாலும்  வஹவா 
கிரா த்ைிற்கு பவளிவய  றல உச்ெியில், ெிைப் ாக ஒரு  ண் குடிறெறயக் 
கட்டியிருந்ைனர்; அைற்கு மெஹரஸ்தா ா (ப ஹரின் நுறழவாயில்) என்று 
ப யர் சூட்டப் ட்டது.  ா ா அந்ை இடத்றையும், அைன் இயற்றக சூழறலயும் 
 ிகவும் விரும் ினார். அங்குைான், முைல்முறையாக, வகஷவ்  ா ா 
முன்னிறலயில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர் இயற்ைிய ‘மெஹர் 
ொலிஸா’ என்ை நீண்ட கவிறைறயப்  டித்ைார். 

அவருறடய  ாராட்டு ப ாழிகள்  ா ாறவ  கிழ்வித்ைது. 
இறெத்பைாகுப்பு அவருக்கு  ிகவும்  ிடித்ைிருந்ைது, அவர் அறை  ீண்டும் 
 ீண்டும் வாெிக்கச் பெய்ைார்.  ின்னர், “இந்த வெ ங்கள் என் இதயத்கத 
ஆழொகத் மதாட்ட ” என்று கருத்து பைரிவித்ைார்.  வகஷவின் முழுக் 
குடும் மும்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ைது; அவரது  றனவி சுைாவைவி  ற்றும் 
 கள்கள், ப ஹர்  ிர ா, ப ஹர் வஜாைி, ப ஹர்  ைி ஆகிய அறனவரும் 
 ா ாவுடன் ைனிப் ட்ட வநர்காைலில்  ங்பகடுத்ைனர். 

பல்வரீ் ஸிங் உைவுக்கான ெிைந்ை ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார், 
உண்ற யில், அவர்களின் ஹ ிர்பூர்  யைம் முழுவதும்,  ா ா,  ண்டலி 
அறனவருக்கும் ெிைப் ான உைவு  ற்றும் ைங்கும் வெைிகள் ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டன. ஆனால், அனல்  ைக்கும்  வாழ்வில்,  ா ாவவாடு 
இருந்ைவர்களால், நிைான ாக இத்ைறகய உைறவ ரெித்து  உண்ை 
முடியவில்றல. 

‘கடவுகளச் மென்ைகடயும் மநடுஞ்ொகல’ (HIGHROADS TO GOD) என்ை 
ைறலப் ில் ஒரு ப ாது விழாவில் கடவுளுக்கான  ாறைகள்  ற்ைிய பெய்ைி 
வழங்கப் ட்டது: 

இதன் முக்கியொ  அர்த்தத்தில் பார்த்தால், வாழ்க்ககயின் 
அக த்து நிகலகளும், அக த்து பாகதகளும் இறுதியில் ஒரர இலக்கக 
ரநாக்கி, அதாவது இகைவக  ரநாக்கிச் மெல்கின்ை . அக த்து நதிகளும் 
ரவறுரவறு திகெகளில் பாய்ந்து ஓடி ாலும், அவற்ைின் பாகதககள 
வககப்படுத்தும் பல வகளவுககளக் கடந்து மென்ைாலும், இறுதியில் 
கடகலச்  மென்ைகடகின்ை . இருப்பினும், யாத்ரீககர அவரது மதய்வகீ 
நிகலக்கு ரநரடியாக அகழத்துச் மெல்லும் ெில மநடுஞ்ொகலகளும் 
உள்ள . அகவ ெிகவும் இன்ைியகெயாதகவ, ஏம ன்ைால் யாத்ரீகர் 
அடிக்கடி ரதகவயில்லாெல் ெிக்கலா  வழித்தடங்களின் வ ாந்தரத்தில் 
ெிக்கிக்மகாண்டு நீண்ட ரநரம் அகலந்து அல்லல் படுவகதத் தவிர்க்க 
முடிகிைது. 

ஒழுங்ககெக்கப்பட்ட ெதங்களின் ெடங்கு ெம்பிரதாயங்கள், இகை 
நாட்டம் ெிக்க ஒருவகர, ெில மநடுஞ்ொகலகளின் உண்கெயா  உள் 
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பயணத்தின் நுகழவாெலுக்கு ெட்டுரெ அகழத்துச் மெல்லும். இகவ ெிகவும் 
கணிெொ  தூரத்திற்கு ஒன்றுக்மகான்று வித்தியாெொக இருந்தாலும், 
இறுதியில் அகவ அக த்தும் ஒன்ரைாமடான்று இகணக்கப்படுகின்ை . 
முந்கதய கட்டங்களில், த ிநபர்களின் ெ ப்படிவ சூழல்களின் 
பன்முகத்தன்கெ ெற்றும் அவர்களின் குணாதிெயங்களின் ரவறுபாடுகள் 
காரணொக அகவ ரவறுபடுகின்ை . எவ்வாைாயினும், ொகலகள் பலவாக 
இருந்தாலும், இலக்கு எப்ரபாதும் ஒன்ைாகரவ இருக்கும் என்பது 
ஆரம்பத்திலிருந்ரத மதளிவாக இருக்க ரவண்டும்: அதாவது ‘இகைவனுடன் 
ஐக்கியொவது’. 

இந்த மநடுஞ்ொகலகளில் ெிகவும் துரிதொ து இகை-ெ ிதன் 
மூலம் பயணிப்பது, ஏம  ில் அவர் உண்கெப்மபாருளுடன் 
உணர்வுபூர்வொக ஒன்ைிகணந்து இருக்கிைார்.  இகை-ெ ித ில், இகைவன் 
தெது எல்லா ெகிகெயிலும், தெது எல்கலயற்ை ெக்தி, புரிந்துமகாள்ள 
முடியாத அைிவு, விவரிக்க முடியாத ரபரின்பம், நித்திய நிரந்தர வாழ்வு 
ஆகியவற்றுடன் தன்க  மவளிப்படுத்துகிைார். முழுகெயா  அர்ப்பணிப்பும் 
அகெக்க முடியாத நம்பிக்ககயுடனும் அவகர அணுகும் 
அதிர்ஷ்டொலிகளுக்கு ெட்டுரெ இகை-ெ ிதன் வழியாகச் மெல்லும் இந்தப் 
பாகத ொத்தியம். இகை-ெ ித ிடம் முழுகெயா  ெரணகடதல் என்பது 
ெிகவும் முன்ர ைிய ஆர்வலர்களுக்கு ெட்டுரெ ொத்தியொகும். ஆ ால் இது 
ொத்தியெில்லாத ரபாது, இறுதியில் இகைவ ின் அருகளப் மபைக்கூடிய 
இதர மநடுஞ்ொகலகள் பின்வருொறு: 

1. இகைவன் ெீது அன்பும், அவகரக் காண ரவண்டும், அவருடன் 
ஐக்கியொக ரவண்டும் என்ை தீவிர ஏக்கம். 

2. துைவிகள் ெற்றும் இகை அன்பர்களின் ெகவாெத்தில் மதாடர்ந்து 
இருந்து, அவர்களுக்கு முழு ெ துடன் ரெகவ புரிவது. 

3. காெம், ரபராகெ, ரகாபம், மவறுப்பு, அதிகாரம், புகழ் ெற்றும் பிைரின் 
தவறுககளக் கண்டைிதல் ரபான்ைவற்கைத் தவிர்ப்பது. 

4. எல்ரலாகரயும், எல்லாவற்கையும் மவளியளவில் முற்ைிலுொகத் 
துைந்து, த ிகெயில், உபவாெம், பிரார்த்தக  ெற்றும் தியா த்தில் 
தன்க  அர்ப்பணித்துக் மகாள்வது. 

5. மவற்ைி, ரதால்வி இரண்கடயும் ெெொக பாவித்து, தூய்கெயா  
இதயத்துடனும், அப்பழுக்கற்ை ெ துடனும், தவீிரொ  
மெயல்பாட்டின் ெத்தியிலும் பற்ைற்ை நிகலயிரலரய அக த்து 
உலகக் கடகெககளயும் ரெற்மகாள்வது. 

6. எந்தவிதொ  ஆதாயம் அல்லது மவகுெதி பற்ைிய ெிந்தக யும் 
இல்லாெல், ெ ிதகுலத்திற்கு தன் லெற்ை ரெகவ புரிவது. 
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ப ஹரஸ்ைானாவில்  ா ாவின் குடிறெறயக் கட்டுவைற்காக 
நிய ிக்கப் ட்ட ஓர் ஏறழ பெருப்புத் பைாழிலாளி, இரவும்  கலும் குளிரில் முழு 
 னதுடன் அயரா ல் உறழத்ைவ ாது, அவர் வநாய்வாய்ப் ட்டார். அவர் 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால்,  ா ா வந்ைவ ாது அந்ை ந ரால் ைரிென 
நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாள்ள முடியவில்றல. 

அடுத்ை நாள், அவருக்குப்  ின்னால் ஒரு ப ரிய கூட்டத்றை உடன் 
அறழத்துக்பகாண்டு,  ா ாவவ அந்ை ஏறழயின் ெிைிய, ஒவர அறை அற ந்ை 
குடிறெக்கு வருறக ைந்ைார்.   க்களின் ஆரவாரம் வகட்டு பவளிவய வந்து, 
ப ஹர்  ா ாறவக் கண்ட அைிர்ச்ெியில் அந்ை ந ர்  யங்கிய நிறலயில், 
பவைி ிடித்ைவர் வ ால் அவரிடம் ஓடி வந்து கால்களில் விழுந்து அழுைார். 
 ா ாவும்  ண்டலியும் அவறர எழுப் ி  ீண்டும்  டுக்றகக்கு அறழத்துச் 
பென்ைனர். உறடந்ை கட்டிலில் அவருக்கு அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ா 
கண்ைறீரத் ைம் றககளால் துறடத்ைார். "கடவுவள, என்றன  ன்னியுங்கள்" 
என்று அந்ை  னிைன் கைைினார். "என்னால் உங்களுக்கு எறையும் வழங்க 
முடியாது.  ழம் இல்றல, பூ இல்றல, வைங்காய் இல்றல - இருந்தும் நீங்கள் 
ஒரு ஏறழ பெருப்புத் பைாழிலாளியின் குடிறெக்குள் நுறழயும் அளவுக்கு 
கருறை காட்டியுள்ளரீ்கள்." 

 ா ா கனிவான கருறையுடன்  ைிலளித்ைார், "உங்கள் அன்ரப நீங்கள் 
வழங்கக்கூடிய ெிகவும் ெதிப்புெிக்க பிரொதம்." 

ஹ ிர்பூரில்,  ா ா இவ்வாறு நி ந்ைறன விைித்ைிருந்ைார்: "நான் 
முதலில் ஒரு ெஸ்துடன் பணிபுரிரவன், அகதத் மதாடர்ந்து 
மபாதுெக்களுக்கு தரிெ ம் வழங்குரவன்." எனவவ ற தூல் அந்ைப்  குைியில் 
வாழ்ந்ை ஒரு  ஸ்றைத் வைடி பவளிவய பென்ைார். அவருக்கு வழி காட்ட, 
வகஷவ், சுவா ிைீன் ஷர் ா என்ை ந றர அறழத்துச் பெல்லும் டி 
 ரிந்துறரத்ைார், அந்ை ந ர்  ா ாவின்  ீது ெிைிதும் நம் ிக்றக இல்லாைவராகவும், 
அைிருப்ைிகர ான வாழ்க்றக நடத்ைி வந்ைைாகவும் கூைப் ட்டது. 

ற தூல்  ஸ்துகறளப்  ற்ைி விொரித்துக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, ஷர் ா 
ைிடீபரன ப ௌலானா ஸாவஹப் என்று அறழக்கப் ட்ட ஒருவறர 
நிறனவுகூர்ந்து, ற தூறல அவரிடம் அறழத்துச் பென்ை வவறளயில், 
ப ௌலானா,  ா ாவிடம் பெல்ல இைக்கம் பைரிவித்ைார். ற தூல்  ஸ்றை 
ைரிென  ந்ைலுக்கு அறழத்து வந்து, அங்கு, ைிறரயால்  றைக்கப் ட்ட இடத்ைில், 
 ா ா அவறரத் ைனியாகத் பைாடர்பு பகாண்டார். அவர்களின் பைாடர்புக்குப்  ிைகு, 
 ந்ைலுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லும் வவறளயில்,  ஸ்த், ஷர் ாறவக் றகயால் 
 ற்ைிக்பகாண்டு,  ா ாவின் முன்னிறலயில் அறழத்துச் பென்ைார். வ றடயில் 
 ா ாவின் அருகில் ஒரு ப ரிய கூட்டம் நின்றுபகாண்டிருந்ைது.  ஸ்த் கீழ்வரும் 
 ல்லவிறயப்  ாட, ஷர் ா,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக முன்வனாக்கிச் பென்ைார்: 
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ஓ ப ஹர்  ா ா, உங்களுக்குத் பைரியாது, 
உலகில் ஒரு ற த்ைியக்காரன் அறலந்து ைிரிவது!" 
ஹ ிர்பூரில்  ா ாவின் ைரிெனத்ைால் ஷர் ா அந்ை அளவுக்கு 

ஈர்க்கப் ட்டைாகத் பைரியவில்றல. ப ஹரஸ்ைானாவுக்குச் பெல்ல அவருக்கு 
விருப் ம் இல்லாை வ ாதும், வகஷவின் அைிவுறுத்ைலின் வ ரில் அவர் அங்கும் 
பென்ைார். நவம் ர் 23 அன்று  ாறல, அவர்  ீண்டும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகச் 
பென்ைார்; இந்ை முறை ைரிெனம் அவரில் ஓர் ஆழ ான விறளறவ 
ஏற் டுத்ைியது. 

அடுத்ை நாள், ஷர் ா ஹ ிர்பூருக்குத் ைிரும்  வவண்டியிருந்ைது; அன்று 
 ா ா ெரஹாபாவிற்கு பெல்லவிருந்ைார். ஷர் ா ைனது நண் ர்களுடன், 
ப ஹரஸ்ைானாவிலிருந்து கப்ராய் கிரா த்ைிற்கு அைிகாறலயில் புைப் ட்டு, 
அங்கிருந்து அவர் வ ருந்ைில்  யைம் பெய்யவிருந்ைார். முந்றைய நாள்  ாறல 
 ா ாவின் ைரிெனம் அவரது இையத்றைத் பைாட்டது, வ லும் அவர்  ா ாறவ 
 ீண்டும் ஒருமுறை  ார்க்க ஆவலாய் இருந்ைார். இந்ை எண்ைம் அவரது 
 னைில் வைான்ைிய அந்ை வநரத்ைில்  ா ாவின் கார் அங்கு வந்து நின்ைது.  ா ா 
பவளிவய வந்து வ ருந்துக்காகக் காத்ைிருந்ை அறனவறரயும் அரவறைத்ைார் - 
ஷர் ாறவத் ைவிர! 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா  ீண்டும் காரில் ஏைி புைப் ட இருந்ைார். 
 னமுறடந்ை ஷர் ா, "நான் ப ரும்  ாவி என் ைால்  ா ா என்றனத் 
ைழுவவில்றல" என்று நிறனத்ைார்.  ஆனால் கருறையுள்ள கடவுள்  ீண்டும் 
காறர விட்டு இைங்கி, ஷர் ாறவ வநாக்கி நடந்துச் பென்று, அவறர அன்புடன் 
ைழுவினார். ஷர் ாவின் கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது. அந்ை நாள் அவர் 
வாழ்வில் ஒரு ப ரிய  ாற்ைத்றை ஏற் டுத்ைியது. அவர் ைனது  றழய 
வழிகறள விட்டுவிட்டு, ப ஹர்  ா ாவின் வெறவக்காக ைன்றன 
அர்ப் ைித்ைார். 

1952, நவம் ர் 25ஆம் வைைி பெவ்வாய்கிழற  அன்று ரத் நகரில், அனல் 
 ைக்கும் வாழ்வின்  ிகப்ப ரிய ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. கயா பிரொத் 
கரர, அவருறடய  கன் ஆைர்ஷ், அவரது முழுக் குடும் ம், அவர்களுடன் 
மகௌரி ஷங்கர் கவத்தியா அறனவரும் இறைந்து ைிட்ட ிட்ட இந்ை 
நிகழ்ச்ெியில் ஏைக்குறைய 20,000 வ ர் கலந்து பகாண்டனர். கயா  ிரொத் ஒரு 
 ிரம் ாண்ட ான  ந்ைல் அற த்ைிருந்ைார், வ லும் அறனத்து ெிைந்ை 
ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டு, அலங்கார வைாரைங்கள் பைாங்கவிடப்  ட்டிருந்ைன. 
 னிைகுலத்ைின் ஒரு ப ரிய கூட்டம் கூடியிருந்ைது;  ா ா நாள் முழுவதும் 
 ாறல வறர இறடவிடாது  ிரொைத்றை விநிவயாகித்ைார். 

வழக்க ான நறடமுறைப் டி,  ா ாவின் அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர 
வாழ்வு  ற்ைிய விளக்கத்ைிற்குப்  ின்னர், ஏழு பெய்ைிகளில் ஒன்று 
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வாெிக்கப் ட்டது - ‘நெது ரநாய்களும், பரிகாரங்களும்’ (OUR ILLS AND OUR 
REMEDIES) என்ை ைறலப் ில் அற ந்ைது: 

இன்கைய அனுொ ங்களின் (குருட்டு ஆைாயம் வைடும்) உலகில், அது 
ரபால் அரெியல் மெயல்பாடுகள் அல்லது த ிப்பட்ட முயற்ெிகளில், 
ெ ிதர்கள், ெ ிதகுலத்தின் வாரிொகத் திகழும் பல தீகெகளுக்குத் தரீ்வு 
காண தீவிரொக முயற்ெிக்கின்ை ர். நெது அக த்து ெத நம்பிக்கககள் 
ெற்றும் ரகாட்பாடுகள், அக த்து கட்ெிகள் ெற்றும் ‘இஸம்கள்’ இந்த 
ரநாக்கத்திற்காக வழங்கப்படும் பல நகடமுகை பரிகாரங்கள். ஆ ால், 
அவர்களின் ரநாக்கம், ஆரம்ப காலத்தில் நல்லதாக இருந்தாலும், அகவ 
மபரும்பாலும் தீர்வுகளுக்கு பதிலாக குழப்பத்கத உருவாக்குகின்ை , 
ஏம ன்ைால் அகவ த ிநபரின் உள் ஆன்ெீக ொற்ைத்தால் 
மெயல்படுத்தப்படாவிட்டால், அக த்து மவளியளவிலா  அகெப்புகளும் 
ரதால்விகய ெந்திக்கும் என்ை தவிர்க்க முடியாத உண்கெயின் பார்கவகய 
அவர்கள் இழந்துவிடுகிைார்கள். 

ஆகரவ, நான் கட்ெிகள், ெதங்கள் ெற்றும் ‘இஸம்கள்’ பற்ைி 
கவகலப்படவில்கல, ஆ ால் ெ ிதகுலம் உண்கெயிரலரய 
காப்பாற்ைப்பட ரவண்டுொ ால், முழு ெ துடன் ெற்றும் உலகளவில் 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட ரவண்டிய அடிப்பகட முக்கியத்துவங்ககளப் பற்ைி 
ெட்டுரெ நான் கவகலப்படுகிரைன். 

துைவி -- பாவி, ெிைியவர் -- மபரியவர், பணக்காரர் -- ஏகழ, அைிவிலி 
-- புத்திொலி, கிழக்கு -- ரெற்கு ஆகியவற்ைில் நான் ெெொக அக்ககை 
மகாண்டுள்ரளன். அவர்கள் அக வருக்கும், பரிந்துகரக்கப்படும் 
பரிகாரங்களின் ஒரர தீர்வு, ஆன்ெீகத்கதப் புரிந்துமகாள்வதாகும், இது ஒரர 
ரநரத்தில் பிை எல்லா வககயா  அைிகவயும் உள்ளடக்கி 
ொற்ைியகெக்கிைது. இது தவிர்க்க முடியாெல் மகாள்கக, ரகாட்பாடு ெற்றும் 
நகடமுகையின் கலகவகய துரிதப்படுத்துகிைது, ஏம  ில் இது ெ கதப் 
ரபாலரவ இதயத்கதயும் ொர்ந்துள்ளது. புரிந்துமகாள்வது நெது 
விதிமுகையாக இருக்கும்ரபாது, நம்ெிடம் அழியாத அன்பும், ஆற்ைல்ெிக்க 
ஆக்கப்பூர்வொ  மெயலும் - ெிக்கலற்ை அன்பும், முடிவுககளச் ொர்ந்திராத 
மெயலும் உள்ள . இகை வாழ்க்ககயில் ெ ித ின் இடத்கதப் பற்ைிய 
உண்கெயா  புரிதல் - ெில ெெயங்களில் தவைா  மெயலின் மூலம் தார  
விகளந்த, ரெலும் மபரும்பாலும் கற்பக யின் மூலம் தார  
உருவாக்கப்பட்ட ெ ித ின் உடல் ெற்றும் ெ ரீதியா  துன்பங்ககளத் 
தவிர்க்க உதவும். 

எல்லா ெகிழ்ச்ெியும், எவ்வளவுதான் கவர்ச்ெி வாய்ந்ததாக 
இருந்தாலும், அது நித்திய ெத்தியத்தின் வாழ்விலிருந்து துளிர் விடாத 
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வகரயில் ப ிரபால ெகைந்துவிடும். வாழ்வின் துன்பங்ககள ெ முவந்து 
ஏற்றுக்மகாண்டு, அது உண்கெயா  ெதிப்பு ெிக்க ெ நிகலகய எழுச்ெியுை 
மெய்யும் வககயில் பயன்படுத்தாத வகர, அக த்து துன்பங்களும் 
இதயத்கத கடி ொக்கும் அல்லது ெ  உகளச்ெலுக்கு ஆளாக்கும். உடல் 
அல்லது அகங்கார ெ தின் தவைா  அகடயாளத்தால் எழும் ‘நாம் 
பிரிக்கப்பட்டவர்கள், த ித்துவொ வர்கள்’ என்ை ொயத்தன்கெகய நாம் 
ககவிடாத வகர, துன்பங்கள் எண்ணற்ை வழிகளில் நம்கெ ெீண்டும் 
ெீண்டும் விடாெல் துரத்திக் மகாண்டிருக்கும். இத்தககய பிரிவிக ககள 
ஒப்புக்மகாள்ளாத ெற்றும் வரம்புககள ஏற்காத நித்திய வாழ்வின் அழியாத 
ஆ ந்தத்தில் உறுதியாக நிகல நிறுத்தப்படாவிட்டால், உண்கெயா  
ெகிழ்ச்ெி ெீண்டும் ெீண்டும் நம்கெத் தவிர்த்துக் மகாண்ரட இருக்கும். 

எல்லாவற்ைிலும் நித்தியொக அதிரும் இந்த இகை வாழ்வின் 
ெடீர்களாக இருங்கள்! 

ஒரு கட்டத்ைில், ரத் கிரா த்ைில்  ிகப்ப ரிய  க்கள் கூட்டம் 
கட்டுப் ாட்றட  ீைியைால் ப ருங் குழப் ம் நிலவியது; ஒரு ப ண் ைி எரச்றெ 
அணுகி, கூட்டத்ைில் ைன்  கறனத் பைாறலத்துவிட்டைாகக் கூைினார். எனவவ 
ஒலிப்ப ருக்கியில் எரச் அைிவித்ைார்: "ஒரு ெிறுவன் பைாறலந்துவிட்டான். 
அவறனக் கண்டு ிடித்ைதும் வ றடக்கு அறழத்து வாருங்கள்." 

ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ாவின் அருகில் ஒரு ெிறுவன், "அம் ா!" எனக் 
கைைினான், அவவன பைாறலந்து வ ான குழந்றை;  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்து, 
அவறரவய  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைான். ெிறுவன்  ா ாவின் இனிப்புப் 
 ிரொைத்றைக் றகயில் ஏந்ைிய வண்ைம் அறை ொப் ிட்டுக்பகாண்டு 
அ ர்ந்ைிருந்ைான், அறை முடித்துவிட்டால்,  ா ா ைனக்கு  ீண்டும்  ிரொைம் 
பகாடுப் ார் என்று நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைான். ஆனால், அவனது ைிட்டத்றைக் 
பகடுத்து, அவனுறடய ைாயார் வந்து அவறன அறழத்துச் பென்ைார். 

ரத் கிரா த்ைில் ைங்கியிருந்ைவ ாதுைான் ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் ைனது 
அவ ானத்றைப்  ற்ைி குைிப் ிட்டார், அவர் அவ்வப்வ ாது, ைிரும் த் ைிரும்  
எடுத்துறரக்கும் ஒரு முக்கிய ான கருப்ப ாருள்: "கடவுளுக்காக உயிகரத் 
துைந்தவர்களுக்காகவும், அவருக்காக வாழ்பவர்களுக்காகவும், கடவுளின் 
ெகிகெ தன் ிச்கெயாக 100 ெதவிகிதம் மவளிப்படுவதற்கு முன்பு, நான் 
அகழக்காத (எதிர்பாராத) 100 ெதவிகிதம் அவொ த்கத எதிர்மகாள்ள 
ரவண்டிய அவெியம் உள்ளது." 

அவர் வ லும் கூைியைாவது: "மடல்லியில், ெிகவும் ரதகவயா  இந்த 
அவொ த்திற்கு குகைந்தபட்ெம் ஒரு ெதவிகிதம் முன் னுபவத்திற்கு 
வாய்ப்புள்ளது." 



248 
 

 ா ா வ லும் முன்னைிவிப் ாகத் பைரிவித்ைார்: "மடல்லியில் நீங்கள் 
என்க  இவ்வளவு ெகிழ்ச்ெியா  ெ நிகலயில் காண ொட்டீர்கள். 
இருப்பினும், தகலநகரில் தங்கியிருக்கும் ரவகளயில் நான் ொமபரும் 
அைிவார்ந்த ஒரு நபகரத் மதாடர்பு மகாள்ரவன்." அவர் யாறரக் 
குைிப் ிடுகிைார் என்று அப்வ ாது எவருக்கும் பைரியாது. 

பாபு ராம்பிரொத் மநௌரங்காவில்  ா ாவிற்கும் அவருறடய 
 ண்டலிக்கும் அன்புடன் அறனத்றையும் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். ஆனால் 
 ா ாறவ எைிர்க்கும் ஒரு விவராைக் கும் லும் அங்வக இருந்ைது. இந்ை ந ர்கள் 
கால்வாய்  ள்ளத்றை உறடக்கும் அளவுக்குச் பென்ைனர். எல்லா இடங்களிலும் 
ைண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்து ஓடியது,  ா ாவால் பநௌரங்காவில் வநரடியாக நுறழய 
முடியவில்றல. அவர் கிரா த்ைிற்கு பவளிவய ைரிெனம் வழங்கக் 
கட்டாயப் டுத்ைப் ட்டார். ஆனால் ஆச்ெரிய ான விஷயம் என்னபவன்ைால், 
 ா ாவின் அனல்  ைக்கும் வாழ்வின் வ ாது இந்ை எைிர்ப்பு ெிைிது வநரத்ைில் 
ொம் லாக  ாைியது, வ லும் இந்ைக் குழப் ம் நடந்ை இடம், இறுைியில், ப ஹர் 
 ா ாவின் வற்ைாை நிறனவுச்ெின்ன ாக  ாைியது, ‘மெஹர் தாம்’ என்று 
ப யரிடப் ட்டது. 

பநௌரங்காவில் ஒரு ைரிென நிகழ்ச்ெியின் வ ாது 
‘உண்கெப்மபாருளா வர் கடவுள்’ (GOD AS TRUTH) என்ை ைறலப் ில்  ின்வரும் 
பெய்ைி வழங்கப் ட்டது.   

அடிப்பகட நிகலயில், அக வரும் ெற்றும் அக த்தும் கடவுள், 
ரெலும், அந்த உண்கெப்மபாருளாகிய கடவுகள, ெத்குரு அல்லது குருநாதர் 
மூலொக உணர முடியும்.  மபாதுவாக இந்திய ரதெத்தில் ரவதாந்தம், இந்த 
உச்ெ நிகலயில் ஏக இகைவக  வர்ணிக்கும் மொழியாக்கத்துடன் 
மதாடர்புகடயது. இப்ரபாது, நான் ரவதாந்தம் அல்லது ஸுஃபியிஸம் 
அல்லது ரவறு எந்த ‘இஸம்’ பற்ைியும் கவகலப்படவில்கல, ஆ ால் 
கடவுகள ெட்டுரெ உண்கெப்மபாருளாகக் கருதுகிரைன்; வரம்புக்குட்பட்ட 
ெற்றும் வகரயறுக்கப்பட்ட அகங்கார ெ ம் ெகைந்த பின் ர் அவர் நம் 
அனுபவத்தில் வருகிைார். 

கடவுள் ஓர் அகெக்க முடியாத நித்திய உண்கெப்மபாருள். அவர் 
மபயர், வடிவம், காலம், ரநரம் ஆகியவற்ைிற்கு அப்பாற்பட்ட அவரது 
உருவெில்லா அம்ெத்திரலா அல்லது அவரது த ிப்பட்ட ெ ித உருவிரலா, 
அவகர ரநெிப்பவர்களுக்கும், அவகரத் ரதடுபவர்களுக்கும், அவரிடம் 
ெரணகடபவர்களுக்கும்  தன்க  மவளிப்படுத்தி, அவர்களுடன் மதாடர்பு 
மகாள்கிைார். மபரும்பாலும் இருளில் தத்தளித்துக் மகாண்டிருக்கும் ெ ித 
குலத்திற்கு ஒளிகயயும், உண்கெப்மபாருகளயும் வழங்க, எப்மபாழுதும் 
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ெ ித உருவில் அவதரிக்கும் இகை-ெ ிதர்கள் மூலொக, ொதாரண 
ெ ித ால் அவகர எளிதில் அணுக முடியும். 

கடவுளுட ா  முழுகெயா  ஐக்கியத்தின் காரணொக, இகை-
ெ ிதன் என்மைன்றும் ‘நான் கடவுள்’ எனும் நிகலகய அனுபவிக்கிைார், இது 
ரவதாந்தத்தில் ‘அஹம் பிரம்ொஸ்ெி’, ஸுஃபி பாரம்பரியத்தில் ‘அ ல்-ஹக்’ 
அல்லது கிைிஸ்து அைிவித்தது ரபால ‘நானும் என் தந்கதயும் ஒன்று’ எ  
அைியப்படுகிைது. 

ஸுஃபிகளின் அனுபவத்தில், ‘அ ல்-ஹக்’ அல்லது ‘நான் கடவுள்’ 
எனும் நிகல, ‘ஹொ உஸ்த்’ அதாவது அக த்தும் கடவுள், அவரின்ைி 
ரவமைான்றும் இல்கல என்று அர்த்தம்.  இந்த அணுகுமுகையில் ஒரு 
மநாடிப்மபாழுதும் இகடமவளி இல்லாெல் கடவுள் ெட்டுரெ 
ெிந்திக்கப்படுவதால், கடவுள் ெீது அன்பு அல்லது கடவுள் ெீதா  ஏக்கத்திற்கு 
இடெில்கல.  ஆன்ொவுக்கு, தான் கடவுள் என்ை அைிவுப்பூர்வொ  
நம்பிக்கக உள்ளது. ஆ ால் உண்கெயில் அந்த நிகலகய 
அனுபவிப்பதற்காக, ‘நான் உடல் அல்ல, நான் ெ ம் அல்ல; நான் இதுவும் 
இல்கல, அதுவும் இல்கல; நான் கடவுள்!’ என்ை ஒருமுகப்படுத்தும் 
ெிந்தக யும், தியா மும் இன்ைியகெயாதது. ஆன்ொ தியா த்தின் 
மூலொகத் தான் உணர்ந்தகத அனுபவிக்கிைது. ஆ ால் கடவுகள 
அனுபவிக்கும் இந்த முகை கடி ொ து ெட்டுெின்ைி, வைண்டு 
காணப்படுவதாகும். 

இந்த ஆன்ெீக பாகத ெிகவும் யதார்த்தொ து ெற்றும் 
ெகிழ்ச்ெிகரொ து, அங்கு கடவுள் ெீது அன்பும் பக்தியும் ெிககயாக உள்ளது, 
இது கடவுளிடெிருந்து பிரிந்திருப்பது ரபான்ை  தற்காலிக ரதாற்ைத்கத 
முன்கவப்பது ெட்டுெின்ைி அவருடன் ஒன்ைிகணவதற்காக ஏங்குகிைது. 
கடவுளிடெிருந்து பிரிந்திருப்பது ரபான்ை இத்தககய தற்காலிக ரதாற்ைத்கத 
ஆன்ொ இரண்டு ஸுஃபி கருத்துகளில் உறுதிப்படுத்துகிைது; ஒன்று, ‘ஹொ 
அஸ் உஸ்த்’ அதாவது அக த்தும் கடவுளிடெிருந்து வந்தகவ, ெற்மைான்று 
‘ஹொ டூஸ்த்’ அதாவது அக த்தும் அன்பா  கடவுளுக்காக. இந்த இரண்டு 
கருத்தாக்கங்களிலும், ஆன்ொ கடவுளிடெிருந்து பிரிந்திருப்பது தற்காலிக 
ரதாற்ைம் என்பகத உணர கவக்கிைது, ரெலும் அது அக த்து 
இருகெத்தன்கெககளயும் உட்மகாள்ளும் தவீிர அன்பின் மூலம், 
கடவுளிடெிருந்து இழந்ததுரபாலத் ரதான்ைிய ஐக்கியத்கத ெீட்மடடுக்க 
முயல்கிைது. இந்த இரண்டு நிகலகளுக்கும் இகடரய உள்ள ஒரர 
வித்தியாெம் என் மவன்ைால், ‘ஹொ டூஸ்ட்’ நிகலயில் உள்ள ஆன்ொ, 
பிரியொ வராக கடவுளின் விருப்பத்தில் திருப்தி அகடகிைது; ‘ஹொ அஸ் 
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உஸ்த்’ நிகலயில், ஆன்ொ, கடவுளுடன் ஒன்ைிகணவகதத் தவிர ரவறு 
எதற்கும் ஏங்குவதில்கல. 

பிகணப்பு எனும் அடிகெத்த த்தில் இருக்கும் ஆன்ொகவ, மதய்வகீ 
அன்பி ால் ெட்டுரெ ெீட்மடடுக்க முடியும் என்பதால், கடவுளுடன் 
முழுகெயா  ஐக்கியத்கத அகடந்து, அவகர ெட்டுரெ நிஜொக 
அனுபவிக்கும் பரிபூரண குருநாதர்களும் கூட, மபரும்பாலும் 
இருகெத்தன்கெயின் களத்தில் நுகழந்து, அன்பின் மொழியா  இகை 
வழிபாடு, கடவுளின் ரெகவ என்ை வார்த்கதககள, உருவெில்லா ஏக 
இகைவ ாகவும், எண்ணற்ை வடிவங்களில் மவளிப்படும் கடவுள் 
மூலொகவும் ரபசுகிைார்கள்.  

துக்காராம் ரபான்ை இந்து துைவிகள் பாடியது ரபாலவும், 
அஸிஸியின் பு ித பிரான்ெிஸ் ரபான்ை கிைித்தவ ெகை ஞா ிகள் 
கற்பித்தது ரபாலவும், அஸார் ககவன் ரபான்ை மஸாராஸ்ட்ரிய 
துைவிகளால் ரபாதிக்கப்பட்டது ரபாலவும், ஹபீஸ் ரபான்ை ஸுஃபி 
கவிஞர்களால் அழியாததாகவும் உருவாக்கப்பட்ட மதய்வகீ காதல், சுயநலம் 
என்ை எண்ணத்திற்கு முற்ைிலும் இடெளிப்பதில்கல. இருகெத்தன்கெயின் 
அடிகெத்த த்கதயும் ொகயகயயும் வளர்க்கும் அக த்து ஆகெககளயும் 
பலவ ீங்ககளயும் அது விழுங்கிவிடுகிைது. இறுதியில், அது ஆன்ொகவக் 
கடவுளுடன் இகணக்கும் தருவாயில், சுய இகை ஞா ம், நிகலயா  
ஆ ந்தம், அகெக்க முடியாத அகெதி, எல்கலயற்ை புரிதல் ெற்றும் 
வரம்பற்ை ெக்தி அக த்கதயும் மகாண்டுவருகிைது. 

இகைவக த் ரதடும் அக வரும் இந்த நித்திய இகை வாழ்வின் 
வாரிசுகளாக இருங்கள்! 

ஜராக்கார் கிரா த்ைில், ஸ்ரீ த் ஸஹாய்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு ஒரு 
 ள்ளிக்கூட கட்டிடத்ைில் ைனிப் ட்ட ைங்கு ிடங்கறள ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 
அங்குள்ள  ள்ளிச் ெிறுவர்கள்  ரத்துப் ாக்கிகறளத் வைாளில் ஏந்ைி, ைினெரி 
 யிற்ெிகறளச் பெய்து வந்ைனர்.  ‘ைள ைி’ கு ார் அவர்கள்  ா ாவுக்காக 
அைிவகுப்பு நடத்ை நிறனத்ைார்.  ா ா வைான்ைி, கு ார் அவரது வயாெறனறய 
பவளிப் டுத்துவைற்கு முன்னவர, அைிவகுப்ற த் பைாடங்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். கு ார் இறளஞர்கறள வழிநடத்ைத் பைாடங்கினார், 
குழந்றைகள் அவருக்கு வைக்கம் பெலுத்ைியவ ாது,  ா ா புன்னறகத்து முகம் 
 லர்ந்ைார். "கடவுளின் பகடவரீர்களாக இருங்கள்" என்ை ைறலப் ில் 
 ா ாவிட ிருந்து இந்ை பெய்ைி வழங்கப் ட்டது: 

கடவுளின் பகடவரீர்களாக ொறுரவாம். ெத்தியத்திற்காக 
ரபாராடுரவாம்.  நெக்காக வாழாெல் பிைருக்காக வாழ்ரவாம். உண்கெகயப் 
ரபசுரவாம், உண்கெயாக ெிந்திப்ரபாம், உண்கெயாகச் மெயல்படுரவாம். 
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கடவுள் எல்கலயற்ை ரநர்கெயுகடயவர் என்பதால் ரநர்கெயாக 
இருப்ரபாம். மவறுப்கப விகதப்பவர்களிடம் அன்கப மவளிப்படுத்தி, 
பிைகரயும் மவன்று கடவுளிடம் அகழத்துச் மவல்ரவாம். எல்லாவற்ைிற்கும் 
ரெலாக, நம் இதயத்திற்கு ெிகவும் மநருக்கொ  இகைவன் - உன் தொ  
உண்கெப்மபாருள் என்பகத உலகம் அைியட்டும். இந்த உண்கெப்மபாருகள 
அகடய உங்களுக்கு எ து ஆெிககள வழங்குகிரைன். 

அைிவகுப்பு முடிந்ைதும்  ாைவர்கள்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய 
வந்ைனர். ஒரு வரிறெயில் நின்று ஒவ்பவாரு குழந்றையும் ைனித்ைனியாக வந்து 
 ா ாவிட ிருந்து  ிரொைத்றைப் ப ற்றுக் பகாண்டனர். ஒரு ெில குழந்றைகள் 
 ட்டுவ  எஞ்ெியிருந்ைவ ாது, அவர்களில் ஒரு ெிறுவனின் கன்னத்ைில்  ா ா 
வலொக வருடினார். இது இைர அறனத்து ெிறுவர்களின் ப ாைாற க்கு 
வழிவகுத்ைது; அவர்கள்  ீண்டும் ஒரு வரிறெறய உருவாக்கினர்.  பைாடர்ந்து 
வந்ை ெிறுவனின் கன்னத்ைில், ‘ ா ா, வருடினால் ஒழிய பவளிவயை  ாட்வடன்’ 
என  றுத்து அடம் ிடித்ைான். இவ்வாறு  ா ா அவர்களின் விருப் த்றை 
நிறைவவற்ைி ஒவ்பவாரு ெிறுவறனயும் அரவறைக்க வவண்டியைாயிற்று, அவர் 
அறனத்றையும்  ிக்க  கிழ்ச்ெியுடன் பெய்ைார். 

தக்வான் கிரா த்ைில் விஷ்ணு ஷர் ா என் வர்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில்  ாடினார், மநௌரங்காவின் ஹரீாலால் வலாைி விெித்ைிர ான 
முறையில் பெயல் டத் பைாடங்கினார். அவர்  ா ாவின் குழுவில் 
உள்ளவர்களுடன் ஒட்டிக்பகாண்டு, அவர்களின் ெட்றடகள் அல்லது 
பைாப் ிகறளக் கழற்ைி, வலொக அறைந்து அங்கும் இங்கும் ைள்ளிவிட்டார். 
அவருறடய வகா ாளித்ைனங்கள்  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்வித்ைன. 

தக்வான் கிரா த்ைில்,  ா ா, ஃ ைாலி என்ை  க்ைறர ெந்ைித்ைார்.  ா ா 
அந்ை  க்ைரின்  றனவிறய ைன்னிடம் அறழத்ைார், ஆனால் அவர்  ிகவும் 
பவட்கப் ட்டு, அருகில் வரவில்றல. ைனது  றனவி  ா ாவிற்கு 
கீழ்ப் டியாைைால் வருத்ை றடந்ை ஃ ைாலி அவறர அறைந்ைார்.  ா ா 
உடனடியாக அவறரக் கண்டித்து, இனி ஒருவ ாதும் அவ்வாறு பெய்யக்கூடாது 
என்று கட்டறளயிட்டார். ஹ ிர்பூர்  ாவட்டத்ைில், ப ண்கள் முக்காடு அைிவது 
வழக்கம், உைவினர்கள் அல்லாை எந்ை ஆண் கறனயும் அவர்கள் எளிைில் 
அணுகுவைில்றல. ஆனால், இந்ை ெம் வத்ைிற்குப்  ிைகு அவர்கள் ைா ாகவவ 
 ா ாவிடம் வரத் பைாடங்கினர்.  ல இடங்களில்  ா ா நடந்து பெல்வைற்காக 
ப ண்கள் ைங்கள் விறலயுயர்ந்ை புடறவகறள  ண் ொறலகளில் விரித்து 
 ாறை அற த்ைனர். 

‘கடவுளின் ரபரின்பம்’ (GOD AS BLISS) என்ை பெய்ைி  ல இடங்களில் 
வழங்கப் ட்டது: 
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எல்லா இடங்களிலும், வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு வழியிலும், 
ெ ிதன், விதிவிலக்கின்ைி, ெகிழ்ச்ெிகய நாடி, தாகொக இருக்கிைான். 
ெிற்ைின்ப வாழ்வின் பலவிதொ  கவர்ச்ெிகள், அகங்காரத்கத ஊட்டி, 
அகந்கதகயக் குஷிப்படுத்தும் பல உகடகெகள் ெற்றும் ொதக கள், 
அைிகவத் தூண்டும், ெ கதத் தூண்டும், இதயத்கத அகெதிப்படுத்தும் 
அல்லது உடல், ஆவி இரண்கடயும் உற்ொகமூட்டும் எண்ணற்ை 
அனுபவங்கள் - இகவ அக த்திலிருந்தும் ெ ிதன் பல்ரவறு வககயா  
ெகிழ்ச்ெிகயத் ரதடுகிைான். ஆ ால் அவன் அகத உலகின் 
இருகெத்தன்கெயிலும், ொகயயின் ொயாவித்த த்திலும் ெகைந்திருக்கும் 
நிழல்களிலும் ரதடுகிைான் - இகதரய ெ ிதன் பிரபஞ்ெம் என்று 
அகழக்கிைான். ரெலும் அதிலிருந்து அகடயப்மபறும் ெகிழ்ச்ெி ெிகவும் 
நிகலயற்ைது என்பகத அவன் காண்கிைான், அகத அனுபவித்த அடுத்த 
கணரெ கிட்டத்தட்ட ெகைந்து விடுகிைது. அது ெகைந்த பின் ர், 
எஞ்ெியிருப்பது அடிெட்ட மவற்ைிடொகும், இது ரபான்ை அனுபவங்களின் 
மூலம் ெ ம் முழுகெயாகத் திருப்தியகடய முடியாது.  

தம்கெ கதரியப் படுத்திக் மகாண்டு, இருகெத்தன்கெயின் 
ொகயகளில் தத்தளிக்கும் ரவறு ரவறு வடிவங்களின் ெீதா  அக த்து 
பிகணப்பிலிருந்தும் விடுபட்டவனுக்கு ெட்டுரெ, உண்கெயா  ரபரின்பம் 
ொத்தியம். அப்ரபாதுதான் அவர், த து மொந்த உடலாக கருதுவது உட்பட, 
அக த்து வடிவங்களுக்கும் பின் ால் நிகலத்திருக்கும் நித்திய 
உண்கெப்மபாருளா  பிரியொ  கடவுளுடன் ஐக்கியொக முடியும். 

ரபரின்பத்தின் அளவிறுதியற்ை, ஆழங்காணமுடியாத கடல் 
ஒவ்மவாருவருக்குள்ளும் உள்ளது. ஏரதாமவாரு வககயில், முற்ைிலும் 
ெகிழ்ச்ெியற்ை த ிெ ித ாக எவரும் இல்கல, ஏம  ில், ரபரின்பப் 
மபருங்கடலாக, கடவுளிடெிருந்து முற்ைிலும் துண்டிக்கப்பட்ட த ிெ ிதன் 
எவரும் இல்கல. அவர் எப்ரபாரதனும் அனுபவித்த எந்தமவாரு வககயா  
இன்பமும், இறுதியில் பரம்மபாருளின் ரபரா ந்தத்தின் ஒரு ெிைிய பகுதியாக, 
ரபாலித்ரதாற்ைொகப் பிரதிபலிப்பதாகும். ஆ ால் அைியாகெயில் ரதடி 
அனுபவிக்கும் இன்பம், இறுதியில் ஆன்ொகவ, அகங்காரத்தின் தவைா  
வாழ்க்ககயின் முடிவில்லாத மதாடர்ச்ெியுடன் பிகணப்பரதாடு, ஆன்ொகவ 
அகங்கார வாழ்க்ககயின் பல துன்பங்களுக்கு ஆளாக்குகிைது. ொகயயா  
உலக இன்பங்ககள, கடலில் வந்திகணயும் கா ல் நீரின் நதிகரளாடு 
ஒப்பிடலாம். மதய்வகீ ரபரின்பம் எப்மபாழுதும் புத்துணர்வுடன், என்மைன்றும் 
நிகலத்திருப்பது, மதாடர்ச்ெியா து ெற்றும் முடிவில்லாெல் இகைவ ின் 
தன் ிகைவா , எல்கலயற்ை ெகிழ்ச்ெியாக அனுபவிக்கப்படுகிைது. 
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ரபரின்பம் அல்லது பரொ ந்தொ  உங்கள் பிரியொ , 
உண்கெயா  இகைவனுடன் இகணந்திருங்கள்!  

அெர்புராவில் ைரிென நிகழ்ச்ெிகளின் ஏற் ாடுகறள வவீரந்ைிர ஸிங் 
பெய்ைிருந்ைார். கிரா த்ைிற்கு பவளிவய, குடிறெயில் ஒரு வயைான ஆணும் 
ப ண்ணும் வாழ்ந்து வந்ைனர்.  ா ா அங்கு வந்து ைங்களுறடய ஏழ்ற யான 
இருப் ிடத்றைப் புனிைப் டுத்ை வவண்டும் என்று அவர்கள் முழு  னதுடன் 
ஏங்கினர், ஆனால் அவரிடம் வகட்கும் றைரியம் அவர்களுக்கு இல்றல. 
அன்றைய ைினம், நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும், வநரடி  ாறையில் பெல்லா ல், 
வவபைாரு  ாறையில் காறர ஓட்டு ாறு  ா ா வகட்டுக்பகாண்டார். 

வயைான ைம் ைிகளின் குடிறெயின் அருகில் காறர நிறுத்ைி,  ா ா 
உள்வள நுறழந்ைார்.  இருவரும் உைர்ச்ெிவெப் ட்டு அவருக்கு  ாறல 
அைிவித்ைனர். காவடக்கர் ஆரத்ைி  ாட,  ா ா அவர்கறளத் ைழுவிய  ின்பு 
பவளிவயைினார். 

வவபைாரு முறை, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் வ லாக,  ா ாறவப்  ார்க்கக் 
காத்ைிருந்ை ஒருவர், ைரிெனம் நடக்கும் இடத்ைிற்குச் பென்ைார். ஆனால் ப ஹர் 
 ா ா அந்ை வவறளயில்ைான் புைப் ட்டுச் பென்ைைாக அவருக்குத் ைகவல் 
கிறடத்ைதும், வயைானவராக இருந்ைாலும்,  ா ாவின் காறரப்  ின்பைாடர்ந்து 
ஓடத் பைாடங்கினார். அவவர நம் முடியாை அளவுக்கு  ன்னிரண்டு ற ல்கள் 
ஓடினார், இறுைியாக, அவரது ஆழ்ந்ை, அறெக்க முடியாை நம் ிக்றகயின் மூலம், 
குழுறவக் கண்டுபகாள்ள முடிந்ைது.  ா ா காறர நிறுத்ைிவிட்டு  ரத்ைின் கீழ் 
அ ர்ந்ைிருந்ைறைப்  ார்த்து, முைியவர், விறரவாக மூச்சுவாங்கி, அருகில் வந்து 
 ிகுந்ை ெிர த்துடன் கூைினார்: "ப ஹர்  ா ா எல்லாம் அைிந்ைவர்! ப ஹர்  ா ா 
எல்லாம் அைிந்ைவர்!" என்று கூைிய அவ்வவறளயில்  ா ா அவறர அன்புடன் 
அரவறைத்ைார். அவர் நீண்ட காலம் காத்ைிருந்ைது முடிவுக்கு 
வந்ைது;  இறுைியில் அவர் எல்லாம் அைிந்ைவரின் கரங்களில் இருந்ைார். 

 ா ா ‘தம ௌரி’ என்ை கிரா த்ைில்  பவகுஜன ைரிெனம் வழங்கிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், கண் ார்றவயற்ை ெிறுவன் ஒருவன் 
கூட்டத்ைினூடாகத் ைடு ாைிக்பகாண்வட வ றடக்கு வந்ைான். ெிறுவனுக்கு 
வழிகாட்டி, ெிலர் றகப் ிடித்து  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைவ ாது  ா ா 
 ிரொைத்றை வழங்கினார். அங்கு ைரிெனம் நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, ‘பண்டா’ 
கிரா த்றை வநாக்கிச் பென்ைார். வழியில் காறர நிறுத்ைிவிட்டு இைங்கி ஒரு 
 ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்ைார்.  ண்டலி  ா ாறவச் சுற்ைி அ ர்ந்ை வவறளயில் அவர், 
"இன்று, கடவுள் என்க க் காப்பாற்ைி ார்! கிட்டத்தட்ட ஒரு விரும்பத்தகாத 
ெம்பவம் நிகழ்ந்தது. பார்கவயற்ை ெிறுவன் என் ிடம் வந்தரபாது, 
அவனுகடய உதவியற்ை தன்கெகயக் கண்டு - அவன் ெிகவும் அழகாகவும், 
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ஆற்ைல் ெிக்கவ ாகவும், பிரகாெொகவும் இருந்தான் - திடீமர  எ க்கு ஒரு 
தற்ரபாக்மகண்ணம், அவனுக்குப் பார்கவகய வழங்கும் ஆகெயாக 
உருமவடுத்தது! உண்கெயில் இந்த ரவட்கக இருந்திருக்கக் கூடாது. ஆ ால் 
அந்த அழகா  கபயனுக்குக் கண்பார்கவ மகாடுக்காெல் கடவுள் என்க க் 
காப்பாற்ைி ார், அது அவனுக்கு நன்ைாக இருந்திருக்காது." 

இறைக் வகட்ட எரச் அடக்கமுடியா ல் ெிரித்ைார்.  ா ாவின் வகள்விக்கு, 
அவர்  ைிலளித்ைார், "அந்ை இறளஞறனப்  ார்த்ைதும், நான் இவயசுறவ 
நிறனவுகூர்ந்வைன் - உயிறரத் துைந்ை ஒருவறர உயிர்ப் ித்ைது, 
 ார்றவயற்ைவர்களுக்குப்  ார்றவ வழங்கியது, பைாழுவநாயாளிகறளயும் 
ஊனமுற்ைவர்கறளயும் குைப் டுத்ைியது, இவைா நம்  ா ா இங்வக, இந்ை 
ெிறுவன் ீது எந்ை இரக்கமும் காட்டவில்றல!" 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "கடவுளின் அருளால் நான் காப்பாற்ைப்பட்டது 
நல்லது; இல்கலமய ில், அது ெிறுவனுக்கு தீங்கு விகளவித்திருக்கும், 
அவருக்கு உதவியாக இருந்திருக்காது." 

 ா ா பைாடர்ந்ைார், "நான் கிருஷ்ணாவாக இருந்தரபாது, 
அர்ஜு  ிடம் எ து உலகளாவிய அம்ெத்கத மவளிப்படுத்திர ன். இது 
தவறு. நான் இகதச் மெய்திருக்கக்கூடாது, ஏம ன்ைால் அன்பும் 
நம்பிக்ககயும் ெட்டுரெ குருநாதரின் கட்டகளக்குக் கீழ்ப்படிய ரவண்டும். 
அர்ஜு ன் இகதச் மெய்யவில்கல. அவருக்கு என் ெீது நம்பிக்கககய 
ஏற்படுத்த, கிருஷ்ணாவாக இருந்த நான், எ து சுய ரூபத்கத 
மவளிப்படுத்தும் கட்டாயத்தில் இருந்ரதன்." 

ப ஹர்  ா ாவின் சுற்றுப் யைம் நிறைவறடந்ை அந்ைத் ைருைத்ைில், 
ஹ ிர்பூர்  ாவட்டம் முழுவதும் இறை அன் ின் பநருப் ால் எரிந்ைது. இந்ை 
ஏழ்ற யான, கிரா ப்புை  குைி இப்வ ாது பைய்வகீ ப ாக்கிஷத்றைக் 
பகாள்றளயடிக்கும் ஆர்வத்ைில் இருந்ைது!  உலகப்ப ாருள் இல்லாவிடிலும், 
அைன் கிரா வாெிகள்  ா ாவின் அன் ில்  ிறகயான  ங்றகக் வகாரினர். 
அைனால்ைான் அவர் கூைியிருக்கிைார்: "ஹெிர்பூர் என் இதயம்!" 

இந்ைப்  த்து நாட்களின் ைரிெனத்ைின் வ ாது ஏைக்குறைய 80,000 வ ர் 
 ா ாவின் ஸ் ரிெத்றைப் ப றும்  ாக்கியத்றைப் ப ற்ைனர். ஹ ிர்பூர்  ாவட்டம் 
முழுவதும் ஒலித்ைது: "ஹரி (பகவான்) பாபா, ஹரி பாபா! மெஹர் பாபா ஹரி, 
ஹரி!" இந்ைத் ைாரக  ந்ைிரத்றை உருவாக்கியவர் தக்வான் கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை 
விஷ்ணு ஷர்ொ.  ல நாட்களாக  க்கள் இந்ைத் ைாளத்ைின் முழக்கத்ைில் 
ப ய் ைந்து வாழ்ந்ைனர். 

ஹ ிர்பூர் ஒரு பைாறலக்வகாடியான  குைி, ெில இடங்களில் குறுகிய 
நறட ாறைகள்  ட்டுவ  இருந்ைன. ஆயினும்,  க்கள்  ா ாவின் 
வருறகக்காகவும், ைங்குவைற்கும் எல்லா முயற்ெிகறளயும் வ ற்பகாண்டனர். 
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அவர்கள் ைங்கள் வயல்களில் ற ல் தூரத்ைிற்கு ொறலகறள அற த்ைனர். ெில 
இடங்களில், காடுகள் அழிக்கப் ட்டு, கால்வாய்களின் குறுக்வக  ண் நிரப் ி, 
அவர்களின் வயல்களுக்கு நீர்ப் ாெனம் பெய்யப் ட்டது. இவ்வாறு  றடப் ின் 
இறைவன் வயல்பவளிகள், கால்வாய்கள், ஆறுகள், ஓறடகள், காடுகள்  ற்றும் 
 றலகள் வழியாக இதுவறர எந்ை வாகனமும் பெல்லாை பைாறலதூர 
கிரா ங்களுக்குக் காரில்  யைம் பெய்ய முடிந்ைது. கிரா த்து ெிறுவர்கள் 
 ா ாவின் கார்,  ிரைான ொறலறயச் பென்ைறடவறை உறுைி பெய்வைற்காக 
அறைப்  ின்பைாடர்ந்து ஓடினர்.  ா ா, ெிறுவர்கள் அவறரப்  ின்பைாடர்வறைத் 
ைடுக்க முயன்ைார், ஆனால் கூட்டத்ைினர் அவறர அறழத்துச் பெல்வைில் 
ஏற் டும்  கிழ்ச்ெிறய  றுக்க வவண்டாம் என வவண்டவவ,  ா ா அவர்களின் 
அன் ிற்கு அடி ைிய வவண்டிய கட்டாயம். 

‘பநருப் ில்’ அ ிர்ைம் கலந்ைது வ ான்ை, ஒரு விெித்ைிர ான இறை 
வ ாறை  ாவட்டம் முழுவதும்  ரவியது. ஹ ிர்பூர்  க்கறளக் குைித்து ராம்ஜூ 
இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

 ா ாறவப்  ார்த்து அவறர அணுகிய அறனவரும் அைற்குப்  ின்னர் 
அவர்களாகவவ இல்றல. ஆண்கள் ைங்கள் குடும் ப் ப ாறுப்புகள், அன்ைாட 
 ைிகள்  ற்றும் வைிகங்கறள  ைந்துவிட்டனர். ப ண்கள் ைங்கள் வடீ்டுக் 
கடற கறளயும் குழந்றைகறளயும் கண்டுபகாள்ளவில்றல; வ லும் 
இறளஞர்களும் குழந்றைகளும்  ா ாவின் அருகில் இருக்கும் எண்ைத்ைில் 
கல்லூரி,  ள்ளிகளுக்குச் பெல்லவில்றல. இந்ை பவகுஜன  க்ைியின் விறளவும் 
அைன் எைிர்விறனயும் என்னபவன்ைால், ப ரும் ாலும் அலுவலகங்கள் 
அன்றைய ைினம் மூடப் டும் என்று அைிவிக்க வவண்டியைாயிற்று, வ லும் 
முைல்வர்கள்  ற்றும் ைறலற யாெிரியர்கள் ைங்கள் கல்லூரிகறளயும் 
 ள்ளிகறளயும் இத்ைறன ப ரிய வாய்ப்புக்காக மூட வவண்டிய சூழ்நிறல. 

 ெியும் ைாகமும்  ைந்து வ ானது.  ா ாறவச் சூழ்ந்ைிருக்கும் இந்ைத் 
ைீவிர ான உைர்ச்ெிகறள பவளிப் டுத்தும்  னிைக் கடலின் ைனிச்ெிைப்பு ிக்க 
காட்ெிறயக் கண்டவர்களுக்கு, அது ஆன் ாறவத் தூண்டும் நிறனவாக 
இருந்ைது. 

அவலா ா  ின்பு கூைினார்: " க்கள் எனக்கு அந்ைக் காட்ெிகறள 
விவரித்ைிருந்ைால், நான் அறை என் கண்களால்  ார்க்கா ல் இருந்ைிருந்ைால், 
நான் அறை நம் ியிருக்க  ாட்வடன்." 

ப ஹர்  ா ாவின் அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வின் அர்த்ைத்றை 
ஹ ிர்பூர்  ாவட்டத்ைில் நடந்ை நிகழ்ச்ெிகளிலிருந்து புரிந்து பகாள்ள முடியும். 

 ா ா உண்ற யிவலவய நகரங்கறளயும் கிரா ங்கறளயும் பைய்வகீ 
அன் ின் பநருப் ில் ‘பகாழுந்து விட்டு எரியச் பெய்ைார்’, அைில் உண்ற யான 
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இறை நாட்டம்  ிக்கவர் ைன்றன எரிக்க விரும்புகிைார் - ஏபனன்ைால் அைில் 
எரிவைால் உருவாகும் வலியில்  கிழ்ச்ெி இருந்ைது. கண்ைரீும் புன்னறகயும் 
வ வலாங்கி இருந்ைாலும் அவற்ைில் எந்ை வவறு ாடும் இல்றல. பநருப்பு 
இரண்டிலும் ெ  ாக இருந்ைது. இது  ா ாவின் அனல்  ைக்கும் சுைந்ைர 
வாழ்வின்  ரிசு. பநருப்பு எரிகிைது, இருந்ைாலும் கண்ணுக்கு பைரியாைது; அது 
ப ன்ற யானது, இருந்தும் கடுற யானது. 

 ாவட்டம் முழுவதும் பைய்வகீ அன் ின் அனல்  ைப் றை காலம் 
கண்டது, அைில் அறனவரும் ொம் லாக  ாறும் வறர அது எரிந்து பகாண்வட 
இருக்கும், வ லும் ொம் ல் கடவுளுடன் ஐக்கிய ாகும்  ாடறலப்  ாடத் 
பைாடங்கும்! 

 ா ா ைனது அன் ர்களிட ிருந்து விறடப றும் வநரம் வந்ைவ ாது, 
அவர்களின் இையம் வ லும் அைிக ாகக் கைைியது. அவவர ஏற்ைி றவத்ை பநருப்பு 
அவறர விடா ல் ைடுத்ைது. காலம் அவர்களிடம் பொல்ல முயன்ைது: "ஓ 
அன் ர்கவள, அவர் எப்வ ாதும் உங்கள் இையத்ைில் எரியும் பநருப் ில் 
இருக்கிைார். இதுவவ அன்புக்குரியவர் வாழும் இடம்! அவர் ஹ ிர்பூரில் ைனது 
அனல்  ிழம்புடன் என்பைன்றும் வாழ்வார். எனவவ, அைில் எரிந்து பகாண்வட 
உங்கறள நீங்கவள நுகர்ந்து பகாள்ளுங்கள்!  ா ா உங்கள்  ீது எவ்வளவு 
அருறளப் ப ாழிந்துள்ளார். அவர் உங்கறள ஒவர வநரத்ைில் ொகவும், ெிரிக்கவும் 
பெய்கிைார், எரிந்து எரிந்து ெிரியுங்கள்! இது காலங்கால ான  ிைவிகளுக்குப் 
 ின்னவர எங்களுக்கு வழங்கப் ட்ட வரப் ிரொைம்!" 
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மடல்லி தரிெ ம் 

(Delhi Darshan) 

1952, நவம்பர் 28 பவள்ளியன்று,  ா ாவும்  ண்டலியும் 
ஹ ிர்பூரிலிருந்து படல்லிக்கு  ானிக்பூர்-ஜான்ெி விறரவு ரயிலில் புைப் ட்டனர். 
ஹ ிர்பூரிலிருந்து  ா ாவின் பநருங்கிய ெீடர்கள்  த்து வ ர் அவர்களுடன் 
பென்ைனர். ரயிலில் ொ ான்கறள ஏற் ாடு பெய்யும் வ ாது அவலா ா 
ைவைிறழத்ைைால்,  ா ா அவறரத் ைிட்டினார், "நான் உள்ளுக்குள் எரிகிரைன்! 
உங்கள் கவ க்குகைவால் என்க  மவளிரயயும் எரியவிட ரவண்டாம்." 

அவர்கள் ஜான்ெி நகருக்கு வந்து, ெ ீ த்ைில் அங்கு இடம்ப யர்ந்ை 
அலகா ாத்ைின் நீண்டகால  ா ா அன் ர்களில் ஒருவரான 
ஜி.எஸ்.ஸ்ரீவாஸ்தவாவின் இல்லத்ைில் ஓய்பவடுத்ைனர். ஸ்ரீவாஸ்ைவாவின் 
 றனவி, ைாயார், மூன்று  கள்கள்  ற்றும்  ல  கன்கள் - குடும் த்ைில் 
அறனவரும்  ா ாறவ வரவவற்க ஓடி வந்ைனர். ஸ்ரீவாஸ்ைவா உருறள வ ால் 
சுழலும் உருவ ாக, வவக ாக எங்கும் நகரமுடியாது என் ைால், இது ஒரு 
வவடிக்றகயான காட்ெியாக இருந்ைது! ஸ்ரீவாஸ்ைவா பவகுவாகப் 
 ின்ைங்கியைால், அவர் வரும் வறர  ா ா காத்து நின்ைார். அவருக்கு மூச்சுத் 
ைிைைல் ஏற் டவவ,  ா ா அவறர அன்புடன் ைழுவி, "நீங்கள் ரவகொக 
ஓடுகிைரீ்கள்!" என்று வகலி பெய்ைார். 

 ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஸ்ரீவாஸ்ைவா,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
ப ஹரா ாத் வந்ைிருந்ைவ ாது,  ா ா அவரிடம் ஏன் ைனது குடும் த்றை 
அறழத்து வரவில்றல என்று வகட்டார். ைனக்குப் ப ரிய குடும் ம் 
இருப் ைாகவும், அவர்கறள அறழத்து வர வ ாது ான  ைம் இல்றல என்றும் 
ஸ்ரீவாத்ஸவா  ைிலளித்ைார்.  ா ா உடவன, ‘பரவாயில்கல, ஒரு நாள் நான் 
அவர்ககளப் பார்க்க உங்கள் வடீ்டிற்கு வருரவன்’ என்ைார்.  ா ா இப்வ ாது 
ை து வாக்குறுைிறய நிறைவவற்ைினார். 

 ா ா ைீவிர ான பைானியில் குடும் த்ைாறர வநாக்கி, "நிக வில் 
மகாள்ளுங்கள், உங்கள் ெீதுள்ள என் அன்புதான் என்க  இவ்வளவு 
தூரத்திலிருந்து உங்ககளப் பார்க்க வர கவத்தது. என் அன்கபப் பற்ைி 
உங்களுக்கு ஏரதனும் ரயாெக  உள்ளதா? நான் உங்கள் இல்லத்திற்கு 
வந்ததால் நீங்கள் அக வரும் ெிகவும் அதிர்ஷ்டொலிகள். ஒரு நாள் அகத 
நீங்கள் உணர்வரீ்கள்." 

ஸ்ரீவாஸ்ைவா ெில பநருங்கிய நண் ர்கறள  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
அறழத்ைிருந்ைார்,  ா ா அவர்களின் வைாட்டத்ைில் இருந்ை ஓர் அரெ  ரத்ைின் 
கீழ் அ ர்ந்து  ிரொைம் விநிவயாகித்ைார். ஸ்ரீவாஸ்ைவாவின்  கன் இந்ைர்ஜித், 
வக ராறவ எடுத்துவரச் பென்ைைால், அவருறடய  ிரொைத்றை ைவைவிட்டார். 
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அவர் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா  ீண்டும் அந்ை   ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்து 
அவருறடய  ங்றக வழங்கினார். அவர் இந்ைர்ஜித்றை ெில புறகப் டங்கள் 
எடுக்கவும் அனு ைித்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் அன்று  ாறல ஜான்ெியிலிருந்து புைப் ட்டு 
29ஆம் வைைி காறல மடல்லி பென்ைறடந்ைனர். வாசு ரதவ் மகய்ன், அவரது 
 றனவி  ிர ா, ஹர்ஜவீன் லால், அவரது குடும் த்ைினர், ரகக்கி ரதொய், 
டி.என்.தர், பி.என்.கஞ்சூ, கிஷன் ஸிங், பிரகாஷ்வதி, ரகக்கி நலவாலா, 
டாக்டர் வைஷ்முக், அவரது  கள் ெஞ்ெீவனி  ற்றும்  லர் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
 ா ாறவ வரவவற்க வந்ைிருந்ைனர். எரச், ெகன்  ற்றும் ெிதுவுடன்  ா ா 16 
 ிரெிபடண்ட் எஸ்வடட்டில் அற ந்ை பகய்னின் இல்லத்ைிலும், இைர குழுவினர் 
ஹர்ஜவீனின்  கன் வாழ்ந்ை 10, ைாகூர் ொறலயில் ைங்கியிருந்ைனர். ஆனால் 
அந்ை இடங்கள் பவகுபைாறலவில் இருந்ைைால்,  ா ா, எப்ப ாழுதும் 
 ண்டலிறய ைனைருகில் விரும்புவைால், ெிர  ாக இருந்ைது. ப ண்டு அறனத்து 
 யை ஏற் ாடுகறளயும் கவனித்துக் பகாள்வைில் ெிர ப் ட்டார், வ லும் 
வ ாக்குவரத்து வெைிகள் எளிைில் கிறடக்காைைால், அவர் விரும் ியவ ாது 
 ா ாவிடம் பெல்ல முடியவில்றல.  ல்வவறு இடங்களிலிருந்தும்  ா ாவின் 
குழுவில்  லர் பைாடர்ந்து வந்து இறைந்துபகாண்டனர். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, இந்ை சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது,  ா ா ஒரு 
புைிய இடத்ைிற்கு பெல்லும் வ ாபைல்லாம், ஏறழகளுக்கும் 
ஆைரவற்ைவர்களுக்கும் வெறவ பெய்வவை அவரது முைல் கடற யாகும். 
ஆனால், அவர் வாஸ் வைவ் பகய்னின் இல்லத்ைில் வந்ைவ ாது, ஏறழகள் அங்கு 
இல்லாைறைக் கண்டு ெீற்ை றடந்ைார். ‘அந்ை ந ர்கள் காத்ைிருக்க வவண்டு ா? 
அல்லது  ா ாவின் வருறகக்குப்  ின்னர் ஒன்று கூடுவார்களா?’ என் து 
பைளிவாகத் பைரியவில்றல என்று பகய்ன் விளக்கினார். ெில நி ிட 
விவாைத்ைிற்குப்  ின்னர், அைிவுறுத்ைல்கள் பைளிவாக இல்றல என்று  ா ா 
ஒப்புக்பகாண்டார். அவர் ப ாறுற  இழந்ைைற்கு  ன்னிப்புக் வகாரி, அைற்கு 
ஈடுபகாடுக்க, அங்கிருந்ை அறனவரின்  ாைங்கறளயும் பைாட விரும்புவைாகக் 
கூைி, அறைச் பெய்ைார். 

ஏழு ஏறழகள் அறழத்து வரப் ட்டனர். அவர்கள்  ா ா விரும் ிய 
வறகறயச் ொர்ந்ைவர்களாக இல்லா ல் இருந்தும், அவர்களின் கால்கறளக் 
கழுவி ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ 51 வழங்கினார். 

இைற்கிறடயில், ஹர்ஜவீான் லால் இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ை 
ப ண்டுவும் இைர  ண்டலியும் ைா ை ாக பகய்னின் இல்லத்ைிற்கு வந்ைனர். 
 ா ா,  ீண்டும் கலக்க றடந்ை வவறளயில் ப ண்டு விளக்கினார், "நாங்கள் 
என்ன பெய்ய முடியும்,  ா ா? விறரவில் ஒரு வ ருந்து எங்களுக்காக ஏற் ாடு 
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பெய்யு ாறு ஹர்ஜவீனிடம் வலியுறுத்ைிவனன், ஆனால் அவரால் 
முடியவில்றல." 

 ா ா, ஹர்ஜவீன் லாலிடம், "என்க  யார் என்று நிக த்தீர்கள்?" 
" ர ாத் ா" என்று  ைிலளித்ைார். 
"என்க க் கடவுளாக எடுத்துக் மகாண்டாலும், நீங்கள் என் 

கட்டகளககளப் பின்பற்றுவதில்கல, எ ரவ உங்கள் புரிதலால் என்  
பயன்?" 

"நாறள முைல் ைா ைம் ஆகாது  ா ா" என்று ஹர்ஜவீன் 
உறுைியளித்ைார். "எல்லா ஏற் ாடுகறளயும் நான் உறுைி பெய்வவன்." 

ஆனால்  றுநாள் அது  ீண்டும் நடந்ைது.  ா ா, ஹர்ஜவீன் லாறலக் 
கண்டித்ைார்: "நீங்கள் ரநற்று எ க்கு வாக்குறுதி அளித்தரீ்கள். ஏன் உங்களால் 
அகதக் காப்பாற்ை முடியவில்கல? நான்தான் வாக்குறுதிகய ெீறுபவர் 
என்று நான் நிக த்துக் மகாண்டிருந்ரதன், ஆ ால் நீங்கள் என்க யும் 
ெிஞ்ெிவிட்டீர்கள்!" 

29ஆம் வைைி ஏறழகளுக்கான வெறவ நிறைவறடந்ை  ின்பு,  ா ா, 
படல்லியில்  ஸ்த் பைாடர்புக்காகப் புைப் ட்டார். ற தூல் ஹ ிர்பூரிலிருந்து 
முன்கூட்டிவய அனுப் ப் ட்டார், ஆனால் அவரால் ப ாருத்ை ான  ல 
வ ல்நிறல  ஸ்துகறளக் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல, வ லும்  ா ா 
வ ற்பகாண்ட  ஸ்த்  ைி அவருக்குத் ைிருப்ைி அளிக்கவில்றல. 

 ைியம் இரண்டு  ைிக்கு உள்ளூர் அன் ர்களுக்காக வாஸ் வைவ் 
இல்லத்ைில் ஒரு ைனிப் ட்ட விழா நடந்ைது.  ிர ா பகய்ன் ஒரு கீர்த்ைறனறய 
ப ாழிந்ைார்;  லர்  ஜறன  ாடினர்.  ாடல்களின் இறடவய,  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில், "உண்கெயாக இருங்கள், உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் 
ரநர்கெயாக இருங்கள்" என்று எடுத்துறரத்ைார்.   ா ா இறெ நிகழ்ச்ெிறய 
 ிகவும் ரெித்ைார், இறுைியில் லட்டுகறளப்  ிரொை ாக விநிவயாகித்ைார். 

ஏறழ நிகழ்ச்ெிக்கு அன்று காறல  ண்டலி ைா ை ாக வந்ைைால்,  ா ா 
அவர்களிடம், "ஏகழ நிகழ்ச்ெியின் தாெதத்கத ஈடுமெய்ய, நான் குைிப்பாக 
ஒரு ெிறுவ ின் கால்ககளக் கழுவி தகலவணங்க விரும்புகிரைன். அவன் 
பதி ாறு ெற்றும் பதிம ட்டு வயதுக்கு இகடப்பட்டவ ாக இருக்க 
ரவண்டும். வயது, ஆன்ெீக ெிந்தக , புத்திொலி, விகளயாட்டு வரீர், 
மபற்ரைாருக்குக் கீழ்ப்படிபவர், தூய்கெயா  உள்ளம் மகாண்டவராக இருக்க 
ரவண்டும். அப்படிப்பட்ட இகளஞன் ஒருவக  எவரரனும் என் ிடம் 
மகாண்டு வர முடியுொ?" 

புக்கார், நானா வகருடன் இறைந்து இந்ைப்  ைிறய வ ற்பகாள்ள 
முன்வந்ைார்; அவர்கள் பைௌலத் ஸிங்,  ா ாைாஸ் ஆகிவயாருடன் அத்ைறகய 
இறளஞறனத் வைடி ஒரு கல்லூரிக்குச் பென்ைனர்.  ாைவர்கள் அவர்கறளக் 
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வகலி பெய்ைாலும், அவர்கள் ைகுந்ை ந றரப்  ரிந்துறரத்ை முைல்வறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டனர். ெிறுவன் ையாராக இருந்ைாலும், ப ஹர்  ா ாறவப் வ ான்ை 
உயர்ந்ை  னிைர் ைனது  கனின் கால்கறளக் கழுவி அவறன வைங்குவது, 
அவனுறடய ைாயாருக்கு ஏற்புறடயைாக இல்றல.  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கு 
இைங்கு ாறு புக்கார் அந்ைப் ப ண் ைியிடம் முறையிட்டும் அவர் 
 ிடிவாை ாக இருந்ைார். இறுைியாக, அவர்கள் நம் ிக்றகறய றகவிட 
முற் ட்டவ ாது, வவபைாரு இறளஞறன ொறலவயாரம் கண்டு ிடித்து, 
 ா ாவிடம் பகாண்டு வந்ைனர்.   ா ா அந்ை இறளஞறனப்  ார்த்து  கிழ்ந்து, 
அவனுறடய  ாைங்களில்  ைிந்து, ரூ 51 வழங்கினார். ெிறுவனின் ைந்றை 
ொய் ா ாவின்  க்ைர், வ லும் அவர் ெில ெ யங்களில் ொய் ா ாறவ அவர்களின் 
வடீ்டிற்கு அருகில் அற ந்ை பூங்காவில் ‘ ார்த்ைைாக’ ெிறுவவன கூைினான். 
இறுைியில்  ா ா இந்ை ெிறுவறனத்ைான் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார் 
என் றை புக்கார் உைர்ந்ைார். 

படல்லியில் ஆறு இடங்களில் ப ாது ஜன ைரிெனம் நறடப ற்ைது. 
நிகழ்ச்ெிகறள ஏற் ாடு பெய்யும் ப ாறுப்பு வழங்கப் ட்ட ஹர்ஜவீன் லால், 
‘லாவஹாரி வகட்’ அருவக அற ந்ை ைனது வடீ்றட ையார் பெய்ைார். அவருறடய 
குடும் ம் முழுவதும்  ா ாவிடம் முழு ஈடு ாடு பகாண்டிருந்ைது. அவரது 
 றனவி  ற்றும்  கள் அங்குரி ப ரிய குழுவிற்குத் வைறவயான ெிைந்ை உைவு 
வறககறள ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைனர்; வ லும் அவரது  கன்கள் சுகந்த், இந்ைர் 
இருவரும் இைர வழிகளில் உைவியாக இருந்ைனர். ஆனால்  ா ா, ஹர்ஜவீறன 
அடிக்கடி கண்டித்து வந்ைார், இது அவரது அன் ின் பநருப்ற  விெித்ைிர ான 
முறையில் வெர்த்துக்பகாண்டிருந்ைது. 

1952ஆம் ஆண்டு நவம் ர் 30  ற்றும் டிெம் ர் 1ஆம் வைைிகளில் படல்லி, 
10 ைாகூர் ொறலயில் நறடப ற்ை இரண்டு ைரிென நிகழ்ச்ெிகளில் நகரத்ைின் 
நடுத்ைரக் குடும் ங்கள் கலந்துபகாண்டன. உள்ளாட்ெி  ன்ைங்களில் நறடப ற்ை 
ஒரு விழாவில்,  டித்ை,  ண் ட்ட ந ர்கவள அைிகம்  ங்பகடுத்ைனர். 

ஹர்ஜவீனின் இல்லத்ைிற்கு பவளிவய ஒரு ப ரிய அலங்கார விைானம் 
அற க்கப் ட்டிருந்ைது,  ா ா, காறலயிலும்  ாறலயிலும் அங்கு வந்ைவர்கறள 
ெந்ைித்ைார். 

இந்ைக் கூட்டங்களில் இரண்டு பெய்ைிகள் வழங்கப் ட்டன. முைலாவது 
 ை ‘ெடங்கு ெம்பிரதாய முகைகள்’ (RITUALS AND CEREMONIES) என்ை ைறலப் ில் 
அற ந்ைது: 

மவவ்ரவறு ெதங்கள் ெற்றும் வழிபாட்டு ெரபுகளின் ொறுபட்ட 
ெடங்கு ெம்பிரதாய முகைகள், மதய்வகீ அன்கப மவளிப்படுத்தும் ரநாக்குடன் 
இருந்தாலும், அகவ ஆன்ொகவ மபரும்பாலும் ெீண்டும் ெீண்டும் 
இயந்திரத்த ொக இயக்கும் உணர்வுபூர்வொ  உருவாக்கங்களுடன் 
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பிகணக்கின்ை . கடவுள் ெீதா  அன்பின் மவளிப்பாடுகளின் கடுகெயா  
உருவாக்கங்களுட ா  இகணப்பு, அன்கப ெட்டுப்படுத்துவது 
ெட்டுெல்லாெல், ஒரு ெதத்திற்கும் ெற்மைாரு ெதத்திற்கும் இகடயில் 
பிரிவிக ககள உருவாக்குகிைது. எ ரவ ெடங்கு ெம்பிரதாயங்கள் 
மபரும்பாலும் ஆன்ொகவ, அைியாகெ ெற்றும் ொகயயின் 
த ித்தன்கெயுடன் பிகணத்து, உண்கெயா  மவளிச்ெத்திற்கு ஒரு 
தகடயாக ொறும். 

எ ரவ உண்கெயா  ஆன்ெீக ஆர்வலர், உள் வாழ்க்கககயப் பற்ைி 
ெட்டுரெ அதிக அக்ககை மகாண்டவராக இருக்கிைார். உள்ளார்ந்த 
வாழ்க்கக, கடவுள் ெீதா  அன்கப அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது, இந்த 
அன்ரப எல்லா ஆகெககளயும் அழித்து, அன்பா  கடவுளுடன் 
ஐக்கியொகும் ஒரர ஆகெகயயும் ஏக்கத்கதயும் மகாண்டிருக்கிைது. எந்த 
ஒரு த ிப்பட்ட உருவாக்கத்துடனும், த து ெரியாகதகய மவளிப்படுத்தும் 
ஆரவெம் அவருக்கு இல்கல. முழு கவ த்கதயும் தன்பால் 
ஆட்மகாண்டிருக்கும் இத்தககய மதால்கலகள், நிஜ வாழ்க்கககயத் 
திருப்பிவிடும். ஒரு சுதந்திரொ  ஆன்ொ, முற்ைிலும் ரதகவயற்ை ஒன்ைில் 
ஒருரபாதும் ெிக்கிக் மகாள்ளாது, ரெலும் ெடங்கு ெம்பிரதாயங்கள் ெீதா  
பற்றுதலால் மவளிப்படும் பிரிவிக ப் ரபாக்குகள் தன்க  ஆட்மகாள்ள 
அனுெதிக்காது. 

இரண்டாவது பெய்ைி ‘கடவுளும் பிரபஞ்ெமும்’ (GOD AND THE UNIVERSE) 
என்ை ப ாருளில் அற ந்ைது: 

முழுப் பிரபஞ்ெமும் கடவுள் அல்லது உண்கெப்மபாருளின் நிழகலத் 
தவிர ரவமைான்றுெில்கல என்ைாலும், ொதாரண ெ ிதர்கள் 
பிரபஞ்ெத்திலும் அதன் கவர்ச்ெிகளிலும் ெிக்கிக் மகாள்கிைார்கள். 
குருநாதர்கள் எப்மபாழுதும் கடவுளுடன் இகணந்த ஆ ந்தத்தில் 
மூழ்கியிருக்கிைார்கள், ொகயயா  பிரபஞ்ெத்தின் பிரம்கெகளில் 
ஒருரபாதும் ெிக்கிக்மகாள்ள முடியாது. எப்படி ொதாரணொக நாங்கள் 
நிழல்களுக்கு கவ ம் மெலுத்துவதில்கலரயா, அதுரபால ெ ிதகுலத்தின் 
கவ த்கத, நிழலிலிருந்து உண்கெப்மபாருகள ரநாக்கித் திருப்புவகதத் 
தவிர, குருநாதர்கள் பிரபஞ்ெத்தின் ெீது கவ ம் மெலுத்துவதில்கல. 

வைாடி ஸிங், 1950ஆம் ஆண்டு,  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில் புது வாழ்வின் வ ாது 
 ா ாறவ ெந்ைித்ை  ின்னர், இன்னமும் ஒரு  ஸ்த் வ ாலவவ நடந்து, அவரது 
குடும் த்ைில் அைிக கவனம் பெலுத்ைா ல் இருந்ைார். அவர் ைரிென 
நிகழ்ச்ெிகளுக்காக அலிகாரிலிருந்து படல்லிக்கு வந்ைிருந்ைார், அப்வ ாது  ா ா 
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அவரிடம் ைனது பைாழிலில் கவன ாக இருந்து, ைனது ப ாறுப்புகறள 
புைக்கைிக்கா ல் இருக்கு ாறும் அைிவுறுத்ைினார். 

1952 டிெம் ர் 2 பெவ்வாய்க்கிழற  அன்று  ற்றுப ாரு ைரிென நிகழ்ச்ெி 
ைிவயாபஸா ிக்கல் பொறெட்டியின் ஒரு  ண்ட த்ைில் நடந்ைது, அைன் பெய்ைி 
இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு ‘றடம்ஸ் ஆஃப் இந்ைியா’  த்ைிரிறகயில்  ா ாவின் 
புறகப் டத்துடன் பவளியானது. ஹ ிர்பூறர சூழ்ந்துபகாண்ட ‘பநருப்பு’ 
படல்லியில்  ரவவில்றல என்ைாலும், ஒரு ெில புைிய ந ர்கள்  ா ாவின் 
பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்து அவருறடய ஒளியின் அழகில் ‘பவந்து’ 
பகாண்டிருந்ைனர். 

ரத் நகரில்  ா ா குைிப் ிட்டிருந்ை ‘ ஹா அைிவுஜவீி’ இருவர்களில் 
ஒருவர் ெர்தார் நிரஞ்ென் ஸிங்,  ஞ்ொப்  ல்கறலக்கழகத்ைின் ‘வகம்ப் 
கல்லூரி’யின் முைல்வர்.  ா ா ைரிெனம் வழங்கிய  ல இடங்களில் நிரஞ்ென் 
ஸிங்  ங்பகடுத்ைார். ஒரு நாள், குருநானக்கின் ைீவிர ான,  ரபுவழிறய 
 ின் ற்று வராகவும், வவறு எந்ை பைய்வகீ  ிைவியிலும் நம் ிக்றக 
இல்லாைவராகவும் இருந்ை அவருறடய  றனவி,  ா ாறவ ெந்ைிக்கச் 
பெல்வறைத் ைடுத்ைார். வ லும், ப ஹர்  ா ாவில், நிரஞ்ென் ை து 
குருநானக்றக உண்ற யில்  ார்த்ைிருந்ைார்! இந்ை நிகழ்வு நடந்ைவ ாது, அவர் 
 யக்க றடந்ை அவ்வவறளயில், அவரது கண்கறள அவரால் நம்  
முடியவில்றல. ெில வநரங்களில்  ா ாறவ நானக்காகவும், ெில வநரங்களில் 
 ா ாவாகவும்  ார்த்ைார். இந்ைக் காட்ெி அவர்  ீது, அைீை நம் ிக்றகறய 
ஏற் டுத்ைியது; அவர், ைனது  றனவிக்கும் இவை அனு வம் இருக்க வவண்டும் 
என்று விரும் ினார். அன்ைிரவு, அவரது  றனவி ப ஹர்  ா ாறவக் கனவில் 
கண்டு, அவரது ைரிெனத்ைிற்காக ஆவலுடன் இருந்ைவ ாது அவருறடய ஆறெ 
நிறைவவைியது. அன்ைிலிருந்து அவர் அடிக்கடி  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்குச் 
பென்ைது  ட்டு ின்ைி,  டிப் டியாக  ா ாவின்  ீைான அன் ில் ைனது 
கைவறனவய  ிஞ்ெினார்! 

 ாைவர்களுக்கு ைரிெனம் வழங்குவைற்காக நிரஞ்ென்,  ா ாறவ ைனது 
கல்லூரிக்கு அறழத்ைார். இது அெல் ைிட்டத்ைில் இல்றல ஆைலால், கறடெி 
வநரத்ைில் அவெர ாக ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. அட்டவறையின் டி வநரம் 
இல்றல என்ைாலும்,  ா ா அறழப்ற  ஏற்று, அறை ைனது அட்டவறையில் 
வெர்த்துக்பகாண்டார். இது எல்லாவற்ைிலும் ெிைந்ை நிகழ்ச்ெியாக 
நிரூ ிக்கப் ட்டது.  ா ா டிெம் ர் 2ஆம் வைைி இரவு 7:30  ைிக்கு கல்லூரிக்குச் 
பென்ைார். கல்லூரி  ைியாளர்கள்  ற்றும்  ாைவர்கள் உட் ட கிட்டத்ைட்ட 3,000 
வ ர் கலந்து பகாண்டனர். அவரது வருறகறயபயாட்டி அவருக்கு நிரஞ்ென் ஸிங், 
வ ராெிரியர் ஜகிந்ைர் ஸிங்  ற்றும்  லர் ெிைப் ான வரவவற்பு அளித்ைனர். நிரம் ி 
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வழியும் அரங்கிற்கு  ா ா அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்; நூற்றுக்கைக்காவனார் 
பவளிவய நிற்க வவண்டியைாயிற்று, இைனால்  ர ரப்பு ஏற் ட்டது. 

 ா ாவின் அனு ைியுடன் முைல்வர் ெில வார்த்றைகறளச் பொல்ல 
எழுந்து நின்ைார். அவர் எழுந்ைதும்  ார்றவயாளர்களுக்கு  த்ைியில் அற ைி 
நிலவியது. நிரஞ்ென் ஸிங் கூைியைாவது: 

நான் கல்லூரி முைல்வர் என்று உங்களுக்குத் பைரியும். நான் ைத்துவம் 
கற் ிக்கிவைன்.  நீங்கள் என்றன அந்ைத் துறையில் நிபுைராக 
எடுத்துக்பகாள்கிைரீ்கள். ஆனாலும், உங்கறளப் வ ாலவவ நானும் இன்னும் 
 ாைவன்ைான். இருந்ைாலும், ஆன் ீகத்றைப்  ற்ைி எனக்கு  ிகக் குறைவாகவவ 
பைரியும். ப ஹர்  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகறள, ஒரு நண் ர் எனக்கு 
வழங்கியவ ாது, அவர்  ீது முழு நம் ிக்றக ஏற் ட்டது. நான் எவ்வளவு 
அைிக ாக அவற்றைப்  டிக்கிவைவனா, அவ்வளவு அைிக ாக நான்  ார்த்ைிராை 
அவரிடம் ஈர்க்கப் ட்வடன். அவறர வநரில் ெந்ைித்து அவர் கூைிய ெில 
விளக்கங்கறளக் வகட்டவ ாது, எனக்கு ஒரு குருநாைர் கிறடத்துவிட்டைாக 
உைரா ல் இருக்க முடியவில்றல. 

ஆனால் நான் இக்கட்டான சூழ்நிறல ஒன்ைில்  ாட்டிக்பகாண்வடன். 
எனது  றனவிறயயும் அவருறடய  ை நம் ிக்றககறளயும் நீங்கள் அைிவரீ்கள்.  

நாங்கள் இருவரும் எங்களுக்கிறடவய கருத்து வவறு ாடுகளுடன் 
வாழ்வது ொத்ைிய ில்றல. ப ஹர்  ா ாறவ ஒவர ஒரு முறை  ார்க்க 
வவண்டும் என்று நான் கூைிவனன். நான் அவறர மூன்று முறை 
ெந்ைித்ைிருக்கிவைன், அைன்  ின்னர் அவர் ஆறு முறை  ார்த்ைிருக்கிைார்! 
இப்வ ாது அறனவரின் முன்னிறலயில் ப ஹர்  ா ாவிற்கு  ாறல 
அைிவிக்கு ாறு அவரிடம் வகட்டுக் பகாள்கிவைன். 

ைிரு ைி நிரஞ்ென் ஸிங்,  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்ைவ ாது 
 ண்ட த்ைில்  லத்ை ஆரவாரம். அவருறடய இந்ை எைிர் ாராை  ாற்ைத்றைக் 
கண்டு அறனவரும்  கிழ்ச்ெியுடன் ஆச்ெரியப் ட்டனர்.  ிை  ை நூல்கறளக்கூட 
பைாடுவைில்றல. ப ஹர்  ா ாறவ ைனது குருநாைராக ஏற்றுக்பகாள்வது 
உண்ற யில் அொைாரை ானது.  ா ா அறனத்து  ைங்களுக்கும் 
அப் ாற் ட்டவர், இறை நிரஞ்ென் ஸிங், அவரது  றனவி இருவரும் 
ஒப்புக்பகாண்டனர். வ ராெிரியர் ஜகிந்ைர் ஸிங்கும் அவரது  றனவியும் 
 க்ைியில்  ா ாவின் அருகில் வந்ைனர். 

ஒவ்பவாரு நிகழ்ச்ெி பைாடங்குவைற்கு முன்பும்,  ா ா அறனவறரயும் 
ைறல வைங்குவது  ற்ைிய பெய்ைி வாெிக்கப் ட்டு,  ா ா அறனவறரயும் 
வைங்கினார். ‘வகம்ப் கல்லூரி’யில் ‘கடவுளின் பகடவரீர்கள்’ என்ை ைறலப் ில் 
அற ந்ை பெய்ைி  ீண்டும் வாெிக்கப் ட்டது, வ லும்  ா ாவிட ிருந்து ‘ஆன்ெீக 
சுதந்திரம்’ (SPIRITUAL FREEDOM) குைித்ை  ின்வரும் பெய்ைியும் வழங்கப் ட்டது: 
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நாம், நெது ரதெிய சுதந்திரத்கதப் மபற்றுள்ரளாம்; இப்ரபாது நெது 
ஆன்ெீக சுதந்திரத்கதப் மபை முயற்ெிப்ரபாம், அதுெட்டுெல்லாெல், 
ஒவ்மவாரு வககயா  சுதந்திரமும் ஒரு பிகணப்பாகும். காெம், அதிகாரம், 
ரபராகெ, ரகாபம், மவறுப்பு, மபாைாகெ, தாழ்வு ெ ப்பான்கெ 
ஆகியவற்ைின் பிகணப்புகளால் ஆன்ெீக சுதந்திரம் ெிகதக்கப்படுகிைது. 
இந்தப் பிகணப்புகளின் ெிகைச்ொகல ெிகதந்து, ெின் ாபின் ம் 
ஆகும்ரபாது, எல்கலயற்ை ெக்தி, ஞா ம், அகெதி, அன்பு, ரபரின்பம் 
ஆகியவற்கை உள்ளடக்கிய சுதந்திரத்தின் பாரம்பரியம் அகடயப்படுகிைது. 
இந்த சுதந்திரத்கத அகடய, அதன் ஆதாரொ  கடவுகள நாம் உணர 
ரவண்டும். கடவுகள உணர, நாம் அவகர ரநெிக்க ரவண்டும், அவருகடய 
எல்கலயற்ை சுயத்தில் நம்கெ இழக்க ரவண்டும். 

அவருடன் ஒன்ைிகணயும் தவீிர ஏக்கத்தின் மூலம், நாம் கடவுகள 
ரநெிக்க முடியும்.  கடவுளின் த ிப்பட்ட மவளிப்பாடா  ெத்குருவிடம் 
ெரணகடவதன் மூலம் நாம் கடவுகள ரநெிக்க முடியும். நம் ெக ெ ிதர்ககள 
ரநெிப்பதன் மூலமும், நெது மொந்த ெகிழ்ச்ெியின் மெலவில் அவர்களுக்கு 
ெகிழ்ச்ெிகய அளிப்பதன் மூலமும், நெது நலன்ககள தியாகம் மெய்வதன் 
மூலமும், தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக தன் லெற்ை பணியின் பலிபீடத்தில் 
நெது வாழ்க்கககய அர்ப்பணிப்பதன் மூலமும் கடவுகள ரநெிக்க முடியும். 
இந்த வழிகளில் ஏரதனும் ஒன்ைின் மூலம் நாம் கடவுகள தீவிரொக 
ரநெிக்கும்ரபாது, இறுதியில் அவர் நம்முகடய சுயொக இருப்பகத நாம் 
அைிரவாம். 

நம்முள் இருக்கும் இகைவக  உணர்வரத வாழ்வின் ரநாக்கம். 
நெது உலகக் கடகெகளில் ஈடுபடும்ரபாதும் இகதச் மெய்யலாம். அன்ைாட 
வாழ்க்கக வழிமுகையிலும், தவீிரொ  மெயல்பாடுகளுக்கு ெத்தியிலும், 
நாம் பற்ைற்ைவராக உணர ரவண்டும் ெற்றும் அன்பா  கடவுளுக்கு நம் 
மெயல்கள் அக த்கதயும் அர்ப்பணிக்க ரவண்டும். 

ெக்ககள ‘இகர (உைவு) ெ ம் பகடத்தவர்களாக’ ொற்றுவதற்குப் 
ரபாதுொ  அக த்தும் கூைப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இப்ரபாது ‘இகை ெ ம் 
மகாண்டவர்களாக’ ொற்ைப்பட ரவண்டும். 

தாழ்த்தப்பட்ட ெற்றும் ஏகழ ெக்களுக்கு, ஆன்ெீக 
கண்ரணாட்டத்தில், அவர்கள் எதிர்மகாள்ளும் துரதிர்ஷ்டங்களும், 
துயரங்களும் உண்கெப்மபாருகள அகடவதற்கா  ரபாராட்டத்தின் 
ஆயுதங்களாக இருக்க முடியும் என்பகதப் புரிந்து மகாள்ள 
ரவண்டும்.  துன்பங்ககள, கடவுளின் அன்பளிப்பாக எடுத்துக்மகாண்டு, 
கதரியொகவும் ெகிழ்ச்ெியாகவும் எதிர்மகாண்டால், அகவ நித்திய 
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ெகிழ்ச்ெிக்கா  நுகழவாயிலாக ொறும் என்பகத அவர்கள் உணர 
ரவண்டும். 

நம்முள் ெெொக வாழும் எல்கலயற்ை ஏக இகைவக ப் 
புரிந்துமகாள்வதற்காக அக வருக்கும் எ து அன்கபயும் 
ஆெரீ்வாதத்கதயும் வழங்குகிரைன்; அவகரத் தவிர இதர அக த்தும் 
மபாய்யும் ரபாலியுொ  ொகய என்பகத அைிந்துமகாள்ள ரவண்டும். 

பெய்ைிகள் வாெிக்கப் ட்ட  ிைகு,  ா ா  ாைவர்களிடம் கூைினார்: 
"உங்களில் ஒருவகரப் ரபாலரவ நானும் உங்களுடன் ஒன்ைாக 
உணர்கிரைன். இப்ரபாது வாெிக்கப்பட்ட இரண்டு மெய்திககளயும் பின்பற்ை 
முயற்ெித்தால் நான் இங்கு வந்ததன் ரநாக்கம் நிகைரவைியதாக 
எடுத்துக்மகாள்ரவன்" 

இந்ை வநரத்ைில் படல்லியில் ெீக்கிய துைவி ‘ஸந்த் கிர்பால் ஸிங்’, 59, 
 ா ாறவ முைல் முறையாக ெந்ைித்ைார். அவறர ஏற்கனவவ அைிந்ைிருந்ை 
ஹர்ஜவீன் லால், 1952 நவம் ர் 30 ஞாயிற்றுக்கிழற   ிற் கலில் துைவியின் 
இல்லத்ைில் ைரிென நிகழ்ச்ெி ஒன்றை ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார், ஏராள ான  க்கள் 
அங்வக கூடியிருந்ைனர். ஆனால், அந்ைத் ைகவல் அைிந்ைதும்,  க்கள் ஸந்த் 
கிர் ால் ஸிங்கின் ைரிெனத்ைிற்காகவா அல்லது  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகவா 
என குழப்  றடயலாம் என்று கருைி  ா ா  றுத்ைார்.   

எனவவ, அன்று  ாறல ‘ ிண்வடா ொறல’யில் ற ய ாகத் ைிகழும் 
இடத்ைில்,  ா ா ைரிெனம் வழங்குவறை விரும் ினார் என் றை ஸந்த் கிர் ால் 
ஸிங்கிற்குத் பைரியப் டுத்ை கிஷன் ஸிங், வைஷ்முக் இருவரும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்; வ லும் துைவியும் அவறரப்  ின் ற்று வர்களும் அங்கு 
வரு ாறு அறழக்கப் ட்டனர். கிர் ால் ஸிங் வந்ை வவறளயில், அவர் அ ர 
நாற்காலி இல்லாை நிறலயில்,  ா ா அவறர வ ார்றவ விரித்ைிருந்ை ப ரிய 
 ரத்ைடி  ீது அ ரு ாறு வகாரினார்.  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் வந்துள்ளரீ்கள்; 
ெிகவும் அடக்கொக இருக்கிைரீ்கள், ரெலும் நீங்கள் மவன்றுவிட்டீர்கள், நான் 
ரதாற்றுவிட்ரடன்!" என்ைார். 

கிர் ால் ஸிங், "ப ஹர்  ா ா ஒரு  ஹா புருஷ்!" என்று பைரிவித்ைார்.  
அவர் அந்ை இடத்றை விட்டு பவளிவயறும்வ ாது,  ா ா அவறர 

அன்புடன் அரவறைத்துக் பகாண்டார், வ லும்  ா ா ைனது காரில் ஏறும் 
வவறளயில், கிர் ால் ஸிங்  ீண்டும் கிஷன் ஸிங்கிடம்  ா ாறவ ைனது 
ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து வரு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்.  ா ா அைற்கு இைக்கம் 
பைரிவித்து, துைவிறயயும் அவரது குடும்  உறுப் ினர்கறளயும்  ைிறனந்து 
நி ிடங்கள்  ட்டும் ெந்ைிப் ைாகக் கூைி, அைற்கான வைைிறயயும் வநரத்றையும் 
நிர்ையித்ைார். 
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 ிண்வடா ொறலயில்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய வந்ைிருந்ை 
ப ண் ைிகளின் குழு, புதுபடல்லியில், ராஜநீ்ைர் நகரில் அற ந்ை ை து 
இல்லத்ைில்  ா ாவின் நிகழ்ச்ெி ஒன்ைில் கலந்துபகாள்ள, அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய ஒப்புக்பகாண்டனர். 1952, டிெம் ர் 3, புைன்கிழற  
காறல  ா ா அங்குச் பென்ைார், ஆனால் அவர் வருவைற்கு ெற்று முன்பு அந்ைப் 
ப ண் ைிகள் ஸந்த் கிர் ால் ஸிங்கின் ெீடர்கள் என்றும், அவர்கள் ைங்கள் 
வடீ்டில் வழக்க ான கூட்டங்கறள நடத்ைி வந்ைார்கள் எனவும், ஸந்த் கிர் ால் 
ஸிங்கும் அங்கு அறழக்கப் ட்டார் என்றும் பைரியவந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவுக்கு இறையான அந்ைஸ்றை ஸந்த் கிர் ால் ஸிங்குக்கு 
வழங்குவறை உறுைி பெய்யும் வநாக்கத்ைில், கூடாரத்ைில் அற க்கப் ட்ட 
வ றடயில் இரண்டு நாற்காலிகறள அருகருவக றவக்கப் ட்டன - ஒன்று 
 ா ாவுக்கும்  ற்பைான்று துைவிக்கும்.  கிஷன் ஸிங்,  ிரகாஷ்வைி இருவரும் 
இரண்டாவது நாற்காலிறய அகற்ை அவர்களிடம் முறையிட்டவ ாது, அந்ைப் 
ப ண் ைிகள் எைிர்த்ைனர். ஹர்ஜவீன் லால் துைவிறய வநரடியாக அணுகியதும், 
அவர் உடனடியாக அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார்,  ந்ைலுக்குள் நுறழந்ை ஹர்ஜவீன் 
லால் நாற்காலிறய வ றடக்குக் கீவழ றவத்ை அந்ை ைருைத்ைில்   ா ா வந்ைார். 
ைரிெனம் வழங்கிய  ின்னர் எழுத்துப் லறகயில்  ா ா "பாொங்குத்த ம் 
பகடத்த ஒரு துைவிகய விட பித்தலாட்ட ரபாக்கிரி ெிைந்தவர்" என்று 
எடுத்துறரத்ைார். 

(கிர் ால் ஸிங்றக அவரது ஆெிர த்ைில் ெந்ைிப் ைாக  ா ா 
உறுைியளித்ைிருந்ைாலும், வ லும் அவரது ெீடர்கறளயும் ெந்ைிப் ைற்காக 
நிர்ையிக்கப் ட்ட வநரத்றை  ைிறனந்து நி ிடங்கள் நீட்டித்ைாலும்,  ா ா 
படல்லியில் ைங்கியிருந்ை நாட்கறளக் குறைத்துக்பகாண்டு துைவியின் 
ஆெிர த்ைிற்குச் பெல்லா வலவய அங்கிருந்து புைப் ட்டார்.  ா ா ைரிெனம் 
வழங்க இயலாை நிறலறய கிர் ால் ஸிங்கிடம் வருத்ைத்துடன் பைரிவிக்க, 
 ா ா, கிஷன் ஸிங்றக அனுப் ிறவத்ைார். ஸந்த் கிரு ால் ஸிங் ஏ ாற்ை ாக 
உைர்ந்ைாலும், நிகழ்வுகளின் காலப்வ ாக்கில் ப ஹர்  ா ாவுடனான துைவியின் 
பைாடர்பு முடிவுக்கு வந்ைைாக இல்றல.) 

படல்லி  ல்கறலக்கழகத்ைின் கறலத் துறை கட்டிடத்ைில் 3ஆம் வைைி 
 ாறல 5:00  ைிக்கு இறுைி ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. 20 நி ிடங்களுக்கு, 
 ா ா காரில் அ ர்ந்ைிருக்க வவண்டியைாயிற்று, ஏபனன்ைால்  ண்ட ம் 
இன்னமும் நிரம் ிக்பகாண்டிருந்ைது. அவர் பகய்ன், டாக்டர் வைஷ்முக் 
இருவரிடமும், "இப்ரபாது ெக்கள் வருவார்கள் எ  நான் காத்திருக்கிரைன், 
அவர்கள் வரவில்கல. ஆ ால் நான் ரபா தும் (உடறலத் துைந்ை  ின்னர்), 
அவர்கள் கூட்டங்கூட்டொக வந்து கண்ணரீ் ெிந்துவார்கள்."  ல புகழ்ப ற்ை 
பவளிநாட்டினர் (அவநக ாக அரெியல் துறைறயச் ொர்ந்ைவர்கள்) 
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 ார்றவயாளர்களாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர்.  ா ா எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

வாழ்வின் ரநாக்கம் எல்கலயில்லா இகைவனுட ா  ஐக்கியத்கத 
உணர்வரத; அவர் ெீதா  அன்பின் மூலம் அகத அகடய முடியும். இகை 
அன்பு நெக்கும், பிை அக வருக்கும் நாம் உண்கெயாக இருப்பகத 
உறுதிப்படுத்துகிைது; ஏக இகைவர  எல்கலயற்ை ரநர்கெயா வர் 
என்பகத புரிந்துமகாண்டு ரநர்கெயாக வாழ வழி வகுக்கிைது. 

இகை அன்பு ஒன்றுதான் நம் எல்லா இடர்பாடுகளுக்கும் தீர்வு. அது 
நம்கெ எல்லா வககயா  பிகணப்புகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிைது. அது 
நம்கெ உண்கெயாகப் ரபெவும், உண்கெயாக ெிந்திக்கவும், உண்கெயாகச் 
மெயல்படவும் வழிவகுக்கிைது. முழுப் பிரபஞ்ெத்ரதாடும் ஒன்ைாக இருப்பகத 
உணர கவக்கிைது. இகை அன்பு நம் இதயத்கதத் தூய்கெப்படுத்தி நம் 
வாழ்கவ ெகிகெப்படுத்துகிைது. நான் உங்களுக்கு என் அன்கபயும் 
ஆெிககளயும் வழங்குகிரைன். 

முைலில், டிெம் ர் 4ஆம் வைைி வறர படல்லியில் ைங்கியிருக்க  ா ா 
ைிட்ட ிட்டிருந்ைார், ஆனால் 3ஆம் வைைி படல்லி  ல்கறலக்கழகத்ைில் ைரிென 
நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, அவரது முடிறவ  ாற்ைி, அன்று இரவு  த்து 
 ைிக்கு அஹ துநகருக்கு ரயிலில் புைப் ட முடிவு பெய்ைார். கு ாறர  ாஞ்ஜ்ரி 
 ாஃ ிக்கு அனுப் ி றவத்து, 14ஆம் வைைி குல்ைா ாத் வரும் டி அைிவுறுத்ைினார். 

ஜான்ெியிலிருந்து,  ா ாவுடன் படல்லிக்குச் பென்ை ஹ ிர்பூர் குழு 
அங்குத் ைிரும் ிச் பென்ைது. 

 ா ா, அவரது அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வின்  யைத்ைின் இந்ைப் 
 குைிறய நிறைவு பெய்து  ின்னர், (அவர் கடுற யான ெளியால் அவைிப் ட்டார்) 
1952, டிெம் ர் 5 பவள்ளிக்கிழற  அன்று ப ஹராஸாத் வந்து வெர்ந்ைார், அங்கு 
அவர் ப ண்  ண்டலியான ப ஹரா,  ைி, வகாபஹர், நாஜா, ப ஹரு ராவனா 
- வ லும் காக்கா, டான், நீலு, கிருஷ்ைா ஆகிவயாறர ெந்ைித்ைார். 
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அம்ராவதி, ஸாவ்ர ர் & நாக்பூர் 

(Amraoti, Saoner & Nagpur) 

மெஹர் பாபா, அடுத்ை ஆறு நாட்கள் ப ஹராஸாத்ைில் ைங்கியிருந்து, 
அவருறடய எைிர்கால நிகழ்ச்ெிகளுக்கான கடிைப்  ரி ாற்ைங்களில் மும்முர ாக 
இருந்ைார். இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ஸ்த் அலி ஷா ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 1952, 
டிெம் ர் 10 அன்று ஒரு நாளுக்காக அறழத்து வரப் ட்டார்.  ா ா அவருடன்  ல 
 ைி வநரம்  ைிபுரிந்து, அவை நாளில் ெிதுவுடன்  ஸ்றைத் ைிருப் ி அனுப் ி 
றவத்ைார். 

 ருத்துவக் கண்வைாட்டத்ைில்,  ா ாவின் பெயல் ாட்றடக் கண்டு 
டாக்டர் டான் வியப் றடந்ைார்.  ா ாவின் கால் இன்னும் முழுற யாக 
குை றடயாை நிறலயில்,  ா ா ைனது காலில் ஒவர ஒரு கட்டுடன், வழக்க ான 
வவகத்ைில் நடந்து பகாண்டிருந்ைார். ஹ ிர்பூருக்குப்  யைம் பெய்ைவ ாது,  ா ா 
இரவும்  கலும் நடந்து, பநடு தூரம் கடந்து, பெப் னிடப் டாை கரடுமுரடான 
ொறலகளில்  யைம் பெய்ைார். அவருறடய கால் அவருக்கு வலிறய 
ஏற் டுத்ைினாலும், அந்ை வலி பநருப்புக் கடலில் கலந்ை நிறலயில் அவர் 
 கிழ்ந்து அனு வித்ைது வ ாலத் வைான்ைியது! 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி,  ா ா ைனது  டுக்றகயறையாக 
ப ஹராஸாத் வ ல் ாடிறயப்  யன் டுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைார். ஒருமுறை,  ா ா 
 டிக்கட்டுகளில் கிருஷ்ைாவின் உைவியுடன் ஏைிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, 
கிருஷ்ைா ஒரு விஷப் ாம்ற   டியில் பகான்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஆந்திர பிரரதெம்  ாநிலத்ைிற்கு அடுத்ைைாகப்  யைம் 
பெய்யவிருந்ைார்; 1952, டிெம் ர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று காறல, அவர் 
இவ்வாறு அைிவித்ைார், "முதன்முகையாக, ஆந்திரா அன்பர்களும், என்னுடன் 
வருபவர்களும் எ து மதய்வகீ லீகலயின் ருெிகய அனுபவித்து, ரநரடியாக 
ரெிக்கும் பாக்கியத்கதப் மபறுவார்கள். ஹெிர்பூரில் ெ ிதக் கடலுக்கு நான் 
அளித்த நிகலயா  அன்பின் ஓட்டமும், அடிக்கடி மபாழிந்த கருகண 
ெகழயும் ஆந்திராவில் இருபது ெடங்கு அதிகரிக்கப்படும்!” 

 ா ா டிெம் ர் 25ஆம் நாள் நாக்பூருக்கும் பெல்ல ைிட்ட ிட்டிருந்ைார், 
ஆனால் டிெம் ர் 11 அன்று,  ா ாைாஸ் அனுப் ிய கடிைத்ைின் காரை ாக, அவர் 
ைனது  யைத்றை ரத்து பெய்ய வவண்டியைாயிற்று - அைற்கான ஏற் ாடுகள் 
இன்னும் பைாடங்கப் டவில்றல  ற்றும் வவண்டிய நிைியும் கிறடக்கவில்றல. 
நாக்பூர் ைிட்டத்ைில் ஏற் ட்ட  ாற்ைத்ைிற்கு ஒரு  றைக்கப் ட்ட காரைமும் 
இருந்ைது, அறைப்  ின்பு  ார்க்கலாம். 
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டிெம் ர் 12 அன்று, ஆைி ெீனியர் ஓட்டிச்பென்ை காரில், எரச், டாக்வக, 
ெகன், வா ன் ஆகிவயாருடன்,  ா ா ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ஔரங்கா ாத் 
நகருக்கு பவளிவய 20 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை குல்ைா ாத்ைிற்கு 
புைப் ட்டார். அவலா ா, ற தூல், காவடக்கர், குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய், ப ண்டு, 
ராம்ஜூ, ெைாஷிவ், விஷ்ணு ஆகிவயார் ஏற்கனவவ புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  ா ா 
அவர்களுடன் ஒரு ெிைிய ைண்ைரீ் பகாள்கலறன எடுத்துச் பெல்ல விரும் ினார், 
ஆனால் எரச் ப ரியபைாரு பகாள்கலறனக் பகாண்டுவந்ைறைப்  ார்த்து அவர் 
 ீது அைிருப்ைி அறடந்ை  ா ா, காறர விட்டு இைங்கி, "இது முதல் அபெகுணம்” 
என்ைார். 

“நான் குைிப்பாக ஒரு ெிைிய மகாள்கலக க் குைிப்பிடும்ரபாது, ஏன் 
இத்தக  மபரிய மகாள்கலக க் மகாண்டு வந்தீர்கள்?" எரச் அற ைியாக 
இருந்ைார்,  ா ா காரில் அ ர்ந்ை  ின்னர் அவர்கள் பென்ைனர். 

"குொர் எப்ரபாது குல்தாபாத் வருகிைார்?"  ா ா, எரச்ெிடம் வகட்டார். 
"14ஆம் வைைி (டிெம் ர்) என்று நிறனக்கிவைன்," என்று  ைிலளித்ைார். 
"ஆ ால் அவர் 12ஆம் ரததி அங்கு வருவகத நான் விரும்புகிரைன்! 

இந்தத் தவைா  புரிதல் எப்படி ஏற்பட்டது?"  ா ா அறைவய  ீண்டும்  ீண்டும் 
கூைிக்பகாண்வட பென்ைார், ‘இது இரண்டாவது கடி ொ  நிகழ்வு’ என்று 
கருத்து பைரிவித்து, ஆைியிடம் வவக ாகக் காறர ஓட்டக்கூைி  ா ா 
வற்புறுத்ைினார், ஆனால் ொறலகள் வ ாெ ாக இருந்ைைால் அவரால் அவ்வாறு 
பெய்ய முடியவில்றல. 

வழியில், அஹ துநகரிலிருந்து சு ார் 40 ற ல் பைாறலவில், வலானி 
கிரா த்ைிற்கு அருகில், ப ண்களின் குழு ஒன்று வல ிருந்து இட ாக 
ொறலறயக் கடந்ைது. ைிடீபரன, ஒரு ப ண்  ீண்டும் ொறலயின் குறுக்வக 
ஓடினார். அவறரத் ைாக்கா ல் இருக்க ஆைி வவக ாக  ிவரக்றக 
அழுத்ைினாலும், ஆைியின் கவனத்ைிற்கு வரா ல் வவறு ஒரு ப ண் 
எைிர் ாராைவிை ாக அவறரப்  ின் பைாடர்ந்ைார். அவர் காரின் இடது முன் 
 க்கத்ைால் ைாக்கப் ட்டு ொறலயின் வலது புைம், தூெி நிறைந்ை ைறரயில் வெீி 
எைியப் ட்டார். ஆைி உடவன காறர நிறுத்ை,  ா ாவும்  ண்டலியும் அந்ை 
ெிறு ிறயப்  ார்க்க பவளிவய வந்ைனர். ெிறு ியின்  ீது குளிர்ந்ை நீர் 
பைளிக்கப் ட்டவ ாது சுயநிறனவு ைிரும் ியது. அவறர  ருத்துவ றனக்கு 
அறழத்துச் பெல்லு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார், வ லும் ஆைி, டாக்வக, வா ன் 
ஆகிவயாரின் உைவியுடன் அவறர அருகிலிருந்ை ெர்க்கறர ஆறல 
 ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பென்ைனர். எரச், ெகன் இருவருடன்  ா ா ஒரு 
 ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்து காத்ைிருந்ைார். 

ெிறு ி ஒரு வாகன வி த்ைில் காயப் ட்டது, பைாழிற்ொறலயுடன் எந்ை 
ெம் ந்ைமும் இல்லாைைால்,  ருத்துவர் அவருக்கு ெிகிச்றெ அளிக்க  றுத்து, 
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அரசு ெிவில்  ருத்துவ றனக்கு பகாண்டு பெல்லு ாறு கூைினார். 
பைாழிற்ொறலயில்  ைிபுரியும் வைொய் என்ை நண் ருடன் டாக்வக ஆவலாெறன 
நடத்ைி, அவறரப்  ரிவொைித்து,  லத்ை காயங்கள் எதுவும் உள்ளனவா என் றைத் 
ைீர் ானிக்கும் டி  ருத்துவறரக் வகட்டுக்பகாண்டார். ெிறு ிக்கு ப ரிய காயம் 
எதுவும் இல்லாை  ட்ெத்ைில், அவரது ெிகிச்றெக்கு ஏற் ாடு பெய்ை  ின்னர், ஆைி 
 ா ாவிடம் ைிரும் ி வந்ைார்; அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ை அவர் கூைினார், "ஐந்து 
மதாடரில், இது மூன்ைாவது விபத்து. இன்னும் இரண்டு வர உள்ள ! ெிறுெி 
அதிர்ஷ்டொலி (பாபா, உடன் இருந்ததால்) உயிர் தப்பி ார்." 

 ின்னர் ஆைிறயக் கடிந்து பகாண்டார், "நீங்கள் ஏன் ரவகொக 
ஓட்டவில்கல? நான் கூைியபடி ஓட்டியிருந்தால், அவர்கள் ொகலகயக் 
கடக்கும் முன்ரப நாம் கடந்து மென்ைிருப்ரபாம். கடவுளின் நிெித்தம், நான் 
மொன் படிச் மெய்யுங்கள்!" 

 ா ாவும்  ண்டலியும்  ைியம் 1  ைிக்கு குல்ைா ாத் வந்ைனர்.  ா ா, 
ப ண்டு, விஷ்ணு இருவரிடமும் இரண்டு ந ர்கறள ொறலவயாரத்ைில் நிறுத்ைி 
அவர்களின் காருக்கு வழிகாட்டு ாறு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார், ஆனால், அந்ை 
வநரத்ைில் எவரும் அங்கு இல்றல. 

இது  ா ாறவ வ லும் அைிருப்ைியறடயச் பெய்ைது. அவர்கள் 
இறுைியாக நகரத்ைிலிருந்து இரண்டு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஒரு 
 சூைியின் விடுைிறயச் பென்ைறடந்ைவ ாது,  ா ா கூைினார், "எ து ெ நிகல 
ெரியில்லாததால், இப்ரபாது நான் இங்ரக இருக்க விரும்பவில்கல. நாம் 
திரும்பிச் மெல்ல ரவண்டும்." 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, அவலா ா, காவடக்கர் இருவரிடமும் 
ப ண்டு அங்வக நிற்கு ாறு கூைியிருந்ைார், ஆனால், ைவறுைலாக அவர்கள்  று 
 க்கத்ைில் காத்ைிருந்ைனர்.  ப ண்டு  ா ாவிடம் நிறலற றய விளக்கினார், 
ஆனால் அது  ா ாறவ வருந்ைச் பெய்ைைால், அவர்கள் வாடறகக்கு எடுத்ை 
ெரக்கு வண்டியில் ொ ான்கறள  ீண்டும் ஏற்று ாறு ப ண்டுறவ 
அைிவுறுத்ைினார். ஏறழகளுக்கு விநிவயாகம் பெய்வைற்காக பகாண்டுவரப் ட்ட 
புைிய துைியில் கட்டப் ட்ட ைிறன மூட்றடகள்,  ீண்டும் லாரியில் 
ஏற்ைப் ட்டன. ஆனால் ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ா அற ைியாகி, அறனவறரயும் 
 ன்னித்து,  ீண்டும் அறனத்து மூட்றட முடிச்சுகறள இைக்கு ாறு வகட்டுக் 
பகாண்டதும்,  ண்டலி அவ்வாவை பெய்ைனர்.  

ஆைியும் வா னும் அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

1952, டிெம் ர் 13 ெனிக்கிழற யன்று, காறல 7:00 முைல் 11:00  ைி வறர 
நான்கு  ைி வநரம்,  ா ா குல்ைா ாத்றைச் சுற்ைி நடந்து, ஹஸ்ரத் ஸர்ொரி ஸர் 
 க்ஷ், புர்ஹானுைீன்  ற்றும் றஸயத் றஜனுைீன் ஷிராஸி (முஸ்லிம் 
ஆலயங்கள்) ஆகிய மூன்று ெத்குருக்களின் ைர்காக்களுக்குள் அ ர்ந்ைார். ( ன்னர் 
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ஔரங்கெீப்  ற்றும் இரண்டு வாலிகளின் கல்லறைகள் இங்வக உள்ளன). இைற்கு 
முன்பு,  ா ா  ண்டலியிடம் வகட்டார், "கடவுளின் உண்கெயா  அன்பன் ஏன் 
குைிப்பிட்ட இடங்களுக்குச் மெல்ல ரவண்டும்? கடவுள் எல்லா இடங்களிலும் 
இருக்கும் ரபாது அவர் அவ்வாறு மெய்ய ரவண்டியதன் ரதகவ என் ?" 
 ின்னர் அவவர  ைிலளித்ைார்: "குைிப்பிட்ட ெில வகககயச் ொர்ந்த அன்பர்கள் 
கடவுகள அகடய, ெில இடங்ககள விரும்புகிைார்கள். கடவுகள 
அணுகுவதற்காக, குைிப்பிட்ட இடங்கள் அவர்ககள மவகுவாக ஈர்க்கின்ை ." 

இந்ைப் புனிை ஸ்ைலங்களுக்கு விஜயம் பெய்துவிட்டு ைிரும் ியவ ாது, 
ெ ீ த்ைில் வந்ைிருந்ை கு ாறர  ா ா எச்ெரித்ைார், "நீங்கள் ொஞ்ஜ்ரி ொஃபிக்கு 
திரும்பிச் மெல்லும்ரபாது, நான் இங்கு மெய்தகதப் ரபால, தர்காக்களுக்கும் 
(இந்து துைவிகளின்) ெொதிகளுக்கும் மெல்ல ரவண்டாம்! நான் மெய்தகதச் 
மெய்ய முயற்ெிக்காதீர்கள், ஆ ால் நான் மொல்வகத எப்ரபாதும் 
மெய்யுங்கள். இந்த ஆலயங்களுக்குச் மென்ைதன் மூலம், இந்நாட்களில் நான் 
மெய்வதற்கும், மொல்வதற்கும் இந்த பு ிதர்ககள ொட்ெிகளாக 
ஆக்கிவிட்ரடன்.” 

ஒவ்பவாரு  ாறலயும் குல்ைா ாத்ைில்,  ா ா  ண்டலியுடன் ஒரு  ைி 
வநரம் அ ர்ந்து, கடவுளின்  னிைர்கறளப்  ற்ைிய அவர்களின் கறைகறளக் 
வகட்டார். ப ாதுவாக, இறவ கு ார், டாக்வக, ராம்ஜூ, ெைாஷிவ்  ாட்டீல் 
ஆகிவயாரால் விவரிக்கப் ட்டது. அத்ைறகய  கான்கறள நிறனவுகூரும் வ ாது, 
 ா ா, அவர்களுக்கு ைங்கள் குரு ார்கள்  ீைான அன்ற ப் புகழ்ந்ைார். அவர் ெில 
 ண்டலிறய அவரவர்  ைத்ைின் டி  ிரார்த்ைறனறய ப ாழியச் பெய்து,  ின்னர் 
அவர்கறள வைங்கினார்.  ிரார்த்ைறன பெய்வைற்கு முன்பு,  ண்டலி 
அவர்களின் கால்கறள சுத்ைம் பெய்ய வவண்டும், ஏபனனில்  ா ா, அவர்கள் 
கால்களில் ைறல வைங்குவறை வழக்க ாகக் பகாண்டார்: "எ து பணி ஏன், 
எதற்காக என்று ரயாெிக்க ரவண்டாம்" என்று  ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறர 
கூைினார். "நான் ரகட்பகதச் மெய்யுங்கள். நான் உங்கள் காலடியில் எ து 
தகலகய கவக்கும்ரபாது, நீங்கள் மவறும் கற்கள் என்று கற்பக  
மெய்துமகாள்ளுங்கள்." 

ஒவ்பவாரு ைர்காவிலும், ென்னைியிலும், அங்கு வாழந்ை புனிைரின் 
 ைத்ைிற்வகற்   ிரார்த்ைறனகள் வழங்கப் ட்டன, வ லும்  னம் வருந்ைி 
வவண்டும்  ிரார்த்ைறனயும் ப ாழியப் ட்டது.  ிரார்த்ைறனக்குப்  ிைகு,  ா ா 
வகாவில்கள் அல்லது ைர்காக்கறள பநற்ைியால் பைாட்டு, ெில ரூ ாய் 
வநாட்டுகறள அங்வகவய விட்டுவிட்டு, ெ ாைியிலிருந்து பவளிவய ைிரும் ிச் 
பென்ைார். 

16ஆம் நாள் காறல 40 முஸ்லிம்கள் புனிை ஷா ராஜு றகத்ைல் 
ஹுறஸனியின் ைர்காவில் கூடியிருந்ைனர். ஒவ்பவாருவரின் கால்கறளயும் 
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கழுவி சுத்ைம் பெய்து,  ா ா ைனது பநற்ைியால் கால்கறளத் பைாட்டு வைங்கி, 
ஒவ்பவாருவருக்கும்  த்து ரூ ாய்  ிரொை ாக வழங்கினார். இவைவ ால், அன்று 
 ைியம் ைர்க்கா விடுைியில், டாக்வக, யஷ்வந்த் ராவ் ஆகிவயார் 25 இந்துக்கறள 
அறழத்து வந்ைனர், அவர்கறளயும்  ா ா அடி வைங்கி, ைலா ரூ 20  ிரொை ாக 
வழங்கினார்.  ாறலயில்,  ா ா  ீண்டும் ஸர்ஸாரி ஸர்  க்ஷின் ைர்காவில் 
இருந்ைவ ாது,  ரிைா  ான நிறலயில் ஒரு முஸ்லீம்  னிைறரக் கண்டு 
அவருக்கும்  ைத்றை அன்புடன் வழங்கினார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ஏறழகளுக்குத் ைறலவைங்குவறைப்  ற்ைி 
விளக்கினார், "நான் அகதச் மெய்யும்ரபாது, ஏரதா ஒரு வழக்கத்கதரயா 
அல்லது மவறும் ெம்பிரதாயத்கதரயா ககடப்பிடிப்பதாக நிக த்து 
மெய்யவில்கல. அவர்ககளக் கடவுளாகக் கருதி, நான் வணக்குகிரைன். அது, 
கடவுரள கடவுகள வணங்குவது ரபான்ைது." 

உண்ற யான உைவிக்கும் ைற்காலிக ப ாருள் ொர்ந்ை நிவாரைத்ைிற்கும் 
இறடவய உள்ள வித்ைியாெத்றையும்  ா ா விளக்கினார்: 

தீராத ரநாய்களால் அவதிப்பட்டு, ொகலயிலும் வதீியிலும் 
யாெிப்பவர்ககளக் கண்டால், அவர்களுக்காக ஏதாவது மெய்ய ரவண்டும் 
என்று இரக்கப்படுகிரைாம். ஆ ால் இது ஒரு வககயா  தற்காலிக 
நிவாரணம் ெட்டுரெ. அப்படியா ால் எப்படி உதவுவது? துன்பப்படுபவர்கள் 
என்மைன்றும் குணெகடயும் விதத்தில் உதவ ரவண்டும். இவ்வுலகில் 
ெ ிதர்கள் துன்பப்படுவதற்கு அவரவர் கர்ெ  விக ரய காரணம்.  ஆ ால் 
இதுரபான்ை ரநாய்களுக்கும்  துன்பங்களுக்கும் எவரும் அஞ்ெ ரவண்டாம், 
ஏம ன்ைால் அது உண்கெயா  ெகிழ்ச்ெியின் ஆரம்பம். ஆ ால், 
அவர்களிடம் பூரண நம்பிக்கககய எழுச்ெியுைச் மெய்வதன் மூலம் ெட்டுரெ, 
இகத உணர முடியும். இந்த நம்பிக்கக ஒருவருக்கு பக்கபலொக இருந்து 
பாதுகாக்கும். ரெலும் அத்தககய உதவிகய இகைநிகலகய 
அகடந்தவர்களால் ெட்டுரெ வழங்க முடியும். 

இதன் மபாருள் என் மவ ில் நீங்கள் ஏகழகள் ெீது 
பரிதாபப்படக்கூடாது, அவர்களுக்காக உணரக்கூடாது என்பதல்ல. உதவி, 
நிவாரணம் இரண்டும் அருகருரக மெல்லட்டும்.  நீங்கள் எகதரயனும் 
மகாடுக்க விரும்பி ால், அது எப்ரபாதும் ‘தன் லெற்ை ரெகவயாக’ 
இருக்கட்டும். இத்தககய தன் லெற்ை ரெகவ புரியும் தன் ார்வ ஊழியர்கள் 
(பைாண்டர்கள்) ெ ித குலத்திற்குத் ரதகவ. 

அடுத்ை இரண்டு நாட்களுக்கு,  ா ா ஔரங்கா ாத்ைில் விடுைி ஒன்ைில் 
 ண்டலியுடன் ைங்கினார். ஒரு ெில  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்வறைத் ைவிர, 
அவர் ஔரங்கா ாத்  ற்றும் பைௌலைா ாத்றைச் சுற்ைியுள்ள ெ ாைிகள், 
ைர்காக்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார்.  



273 
 

அவர் இருப் றை அைிந்ை அப் குைி  க்கள், அரசு அைிகாரிகள் உட் ட 
 லர், கடந்ை 18ஆம் வைைி  ாறல,  ா ா ைங்கியிருந்ை விடுைிக்கு வந்ைனர்.  ா ா 
அவர்களுக்கு ைரிெனம் வழங்கினார், குைிப் ாக ஆைி ெீனியரின் ற த்துனர் 
டாக்டர் ரானவட,  ா ா, ஔரங்கா ாத் வரும்வ ாபைல்லாம் அவர் ைங்குவைற்கு 
ஏற் ாடு பெய்யும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார்.   ா ாறவ ெந்ைிக்கும் 
எண்ைத்ைில் குைிப் ாக குல் ாய் ஔரங்கா ாத் வந்ைிருந்ைார்,  ா ா, குல் ாய், 
 கள்  ிவராஜா (டாக்டர் ரானவடயின்  றனவி) அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் வருறக குைித்ை பெய்ைி நகரம் முழுவதும் 
 ரவியைால், ஔரங்கா ாத்ைிலிருந்து அம்ராவைிக்குச் பெல்லும் ைிட்டத்றை 
 ாற்ைி, ஒன்ைறர நாட்களுக்கு முன்னைாகவவ புைப் ட்டு, ஒரு நாறள  ன் ாடில் 
கழிக்க முடிவு பெய்ைார். 1952, டிெம் ர் 19 பவள்ளிக்கிழற  அைிகாறலயில் 
அவர்கள் ரயிலில் புைப் ட்டனர். ரயில் நிறலயத்ைில் பநரிெல் அைிக ாக 
இருந்ைைால், மூன்ைாம் வகுப் ிற்குப்  ைிலாக இரண்டாம் வகுப் ில்  யைம் 
பெய்ய  ா ா வற்புறுத்ைப் ட்டார்.  ா ா ப ட்டிக்குள் நுறழந்ைவ ாது, ஒரு  னிைர் 
ஏற்கனவவ இருக்றகயில் அ ர இருப் றைக் கண்டார். "ென்ொட் வகர இந்த 
ெ ிதர் என் ொர்பில் இருப்பார்!" எரிச்ெலுடன்  ா ா எரச்ெிடம் றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். "நான் நூறு ரபருடன் மூன்ைாம் வகுப்பில் பயணிப்பது நல்லது, 
ஏம  ில் அவர்களின் கவ ம் நூறு ரபரிடம் பிரிந்து மென்றுவிடும். 
இருப்பினும், அடுத்த ரயில் நிகலயத்தில் மபட்டிககள ொற்றும்படி அவரிடம் 
ரகட்டுக்மகாள்ளுங்கள். அதற்குப் பிைகு நான் ஓய்மவடுக்க முடியும்." 

ரயில் புைப் ட்டதும், அந்ை  னிைர் இருக்றகயிலிருந்து எழுந்து 
 ா ாவின்  ாைங்களில் ைறல றவத்து வைங்கினார்!  ல வருடங்களாக ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ார்க்கும் வாய்ப்புக்காகக் காத்ைிருந்ைார்.  ா ா அவறர 
ஆெீர்வைித்ைார், அந்ை ந ர் அடுத்ை ரயில் நிறலயத்ைில் ப ட்டிகறள  ாற்ை 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ன் ாடில்,  ா ா அரொங்க  ங்களாவில் ைங்க விரும் ினார், ஆனால் 
அது ஏற்கனவவ ெில அரசு அைிகாரிகளுக்கு ஒதுக்கப் ட்டிருந்ைது.  ங்களாறவக் 
கடந்து பெல்லும் வவறளயில்,  ா ா ஒரு வைாட்டத்துடன் கூடிய அழகான 
வில்லாறவச் சுட்டிக்காட்டினார்.  "என்  அருகெயா  பங்களா," என்று அவர் 
குைிப் ிட்டார். "ஒருரவகள இது ென்ொடில் அக த்திலும் ெிைந்ததாக 
இருக்கலாம்."  

எரச் ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்று, அரொங்க  ங்களாறவ ஆக்கிர ிக்க 
அனு ைிக்கு ாறு அைிகாரி ஒருவறர வற்புறுத்ை முயன்ைார்; அவர்கள் அந்ை 
நாறள அைன் வராண்டாவில் கழிக்கத் ையாராக இருந்ைவ ாைிலும் அவர் அனு ைி 
வழங்க  றுத்துவிட்டார்.  எனவவ எரச், "நாங்கள் ைங்குவைற்கு வவறு ஏவைனும் 
 ங்களாறவக் கண்டு ிடிக்க முடியு ா?" என்று வகட்டார். 
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"ஆ ாம்," என்ைார், அவர் ப யர் சு ிலால். "நீங்கள் எனது  ங்களாவின் 
வராண்டாறவ ஆக்கிர ிக்கலாம்." 

எரச் அவருக்கு நன்ைி கூைினார், அவரது ஒப்புைலுக்கு ைனது மூத்ை 
ெவகாைரருடன் கலந்ைாவலாெிக்க வவண்டும் என்று கூைி, அவர் ைிரும் ி வந்து, 
 ா ாவிடம் பைரிவித்து,  ா ா அங்கு இருக்கும் வறர, வடீ்டு உரிற யாளர் வவறு 
இடத்ைில் ைங்க வவண்டும் என்ை நி ந்ைறனயுடன் இைக்கம் பைரிவித்ைார். 

எரச் ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில், சுனிலால் அைற்கும் ஒப்புக்பகாண்டார்; 
 ா ாறவ அந்ை இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ை வவறளயில், அது  ா ா 
சுட்டிக்காட்டிய அவை வில்லாைான் என் து பைரியவந்ைது. 

அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய அந்ை அைிகாரி விறரவில் வந்ைார். 
அவறரப்  ார்த்ை  ா ா, "நான் வரும்ரபாது நீங்கள் மவளியில் இருப்பதாக 
ெம்ெதம் மதரிவித்தரீ்கள், இப்ரபாது எப்படி இங்ரக இருக்கிைரீ்கள்?" என்று 
வகட்டார். 

"நான் கைவுகறளத் ைிைக்க வந்வைன்," என்று அவர் விளக்கினார். 
"அகைககளத் திைப்பகதப் பற்ைி கவகலப்பட ரவண்டாம். நாங்கள் 

வராண்டாகவ ெட்டுரெ பயன்படுத்துரவாம். ஆ ால் நான் யார் என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ? ெக்கள் என்க  மெஹர் பாபா என்று 
அகழக்கிைார்கள், நான் இங்கு ெிைிது ரநரம் தங்கியிருப்பது உங்கள் 
ொமபரும் அதிர்ஷ்டம்."  

சுனிலால்  ா ாவிற்கும் அவரது குழுவிற்கும் உைறவ வழங்க 
முன்வந்ைவ ாது,  ா ா, ஏற்கனவவ ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டுள்ளது என்று 
 ைிலளித்ைார். இறுைியில், குறைந்ை ட்ெம்  ா ா வடீ்டிற்குள் காலடி றவத்து, 
அன்று  ைியம் அவருடன் வைநீர் அருந்ை வவண்டும் என அந்ை அைிகாரி 
வகட்டுக்பகாண்டைற்கு,  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார்; அந்ை ந ர் வைநீர் வநரத்ைில் 
ைிரும் ி வருவவன் என்று கூைி ைனது அலுவலகத்ைிற்குப் புைப் ட்டார்.  ா ாவின் 
வைறவகறள கவனித்துக்பகாள்ளும் டி ஊழியர்களுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
அந்ை  னிைர்  ிகவும் அக்கறையுள்ளவராக இருந்ைைால்,  ா ா  கிழ்ச்ெியுடன், 
"நான் ஜால் ரகரவாலாவின் பங்களாவில் தங்கியிருப்பது ரபால் 
உணர்கிரைன்" என்று கூைினார். 

 ைியம் 12:30  ைிக்கு  ா ாவுக்கு வைநீர் வவண்டும், ஆனால் வையிறல 
அல ாரியில் பூட்டப் ட்டிருந்ைது. சுனிலால்  ைியம் 2:30  ைிக்குத் ைிரும் ிவந்ை 
வவறளயில்,  ா ா புன்னறகயுடன் கூைினார், "எங்கள் ரதநீர் ஏற்க ரவ 
உங்கள் ெர்க்ககர ெற்றும் எங்கள் ரதயிகலயுடன் தயாரிக்கப்பட்டது." 

சுனிலால் ைிகிலறடந்து, "ஆனால்  ா ா, உங்களுக்கு இவ்வளவு ெீக்கிரம் 
வைநீர் வைறவ என்று நான் நிறனக்கவவ இல்றல" என்ைார். 



275 
 

"உங்கள் அணுகுமுகையும், பழகும் விதமும் எ க்கு ெிகவும் 
மநருங்கிய ெடீரா , முதல் வகுப்பு அரொங்க அதிகாரியாக இருந்த ஜால் டி. 
ரகரவாலா, ஐ.ஏ.எஸ். என்பவகர நிக வுபடுத்தியது." 

சுனிலால் அவரது  றனவி படல்லியிலிருந்து ைிரும்பும்வ ாது 
 ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ை வவண்டும் என்று விரும் ினார்,  ா ா ைிரும் ி 
வரும் வவறளயில்  ீண்டும் அவரது  ங்களாவிற்கு வருவைாக 
ஒப்புக்பகாண்டார். சுனிலால்  ாறல வறர  ா ாவுடன் இருந்ைார், அவர் பென்ை 
 ிைகு,  ா ா அவறரப்  ற்ைி கூைினார், "ஒருவரின் வடீ்கட, யார் என்று 
அைியாெரலரய ஆக்கிரெிக்க அனுெதிப்பதும், அரத ரவகளயில் அவகர 
ரவறு எங்ரகனும் தங்குொறு ரகட்டுக்மகாள்வதும் ெிகவும் அரிதா  
விஷயம்." 

அன்று  ாறல  ன் ாறட விட்டு பவளிவயைி,  ா ா 1952, டிெம் ர் 20 
அன்று காறல ‘பத்ர ரா’விற்கு வந்ைார்; அங்கு அவறர ப ண்டு, வைஷ்முக், 
ப ஹர்ஜி ஆகிவயார் ெந்ைித்ைனர்.  த்வனராவில்  ா ா, ஏற்கனவவ  லமுறை 
 ைிபுரிந்ை காளி கம்ப்ளிவாலா என்ை குைிப் ிடத்ைக்க  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாள்ள விரும் ினார். ஆனால்  ா ாவின் கறுப்பு நிை கார் பநருங்கி வருவறைக் 
கண்ட  ஸ்த் கடும் எரிச்ெல் அறடந்ைார். கருப் ாக எறைக் கண்டாலும் அவருக்கு 
 ிகுந்ை பவறுப்பு என் து  ின்பு பைரியவந்ைது. வகா த்ைில் அவர் பகாந்ைளித்ைார், 
"நான் உங்கள் அறனவறரயும் இயந்ைிர துப் ாக்கியால் சுட்டுப் ப ாசுக்கி 
விடுவவன்!" 

ப ஹர்ஜி, ப ண்டு இருவருடன்  ா ா, ப துவாக அவறர அணுகினார், 
அைற்குள்  ஸ்ைின் ெீற்ைம் ைைிந்ைது.  ா ா ஒரு  ைி வநரம் அவருடன் 
அ ர்ந்து, கால்கறள அழுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைார். காளி கம்ப்லிவாலா வகட்டார், 
"நீங்கள் ஏன் இந்ை ெிவப்பு குறுங்காலுறை  ற்றும் கருப்பு வகாட் 
அைிந்ைிருக்கிைரீ்கள்; ஒரு (வவறு நிை) வ லாறடறயப்  யன் டுத்துங்கள். இந்ை 
உறடறயத் தூக்கி எைியுங்கள்." 

"இவற்கை நான் உங்களுக்குக் மகாடுக்க ரவண்டுொ?"  ா ா 
விொரித்ைார். 

"இல்றல." 
"ஏகழகளுக்கு?" 
"இல்றல. ஆனால் அவற்றை உங்களுடன் றவத்துக் பகாள்ளாைீர்கள்; 

அறவ உங்களுக்குத் ைீங்கு விறளவிக்கலாம்." காளி கம்ப்லிவாலா எச்ெரித்ைார். 
 ா ா, ப ஹர்ஜியிடம் குறுங்காலுறை, வகாட் ஆகியவற்றை 

மூட்றடயாகக் கட்டி, பவகுஜன ைரிென வநரம் வறர எங்காவது றவக்கும் டி 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா,  ஸ்ைிடம் ெிைிது  ைத்றைக் பகாடுத்ைவ ாது, அவர் 
வட்ட ான பவள்ளி நான்கு அைா நாையங்கறளக் வகட்டார்.  ா ா அவருக்கு 
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 ைினாறு நாையங்கறளக் பகாடுத்ைார்.  வ லும், அவருக்கு உலர்ந்ை  ழங்களும் 
வழங்கப் ட்டவ ாது, அவர் ைிராட்றெறய  ட்டுவ  விரும்புவைாகத் 
பைரிவித்ைார்.  

இந்ை  ஸ்த் பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா  ண்டலியுடன் ‘அம்ராவதி’க்குப் 
புைப் ட்டு, அவை நாளில் வந்து வெர்ந்ைார். வைஷ்முக் குடும் த்ைினர், நானா வகரின் 
ெவகாைரர் வினூ  ற்றும் அவரது  றனவி ஆஷா, நானாவின்  ரு கன்கள்  ால், 
ஆனந்த் சுவ ைார் ஆகிவயார், வ லும் நகரத்ைின் ெில உயர் அைிகாரிகள் அவருக்கு 
 ிர ாண்ட ான வரவவற் ளித்ைனர். வைஷ்முக் அம்ராவைியில் ஒரு 
 ல்கறலக்கழகத்ைில் விரிவுறரயாளராக  ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ைார்; வ லும் 
 ா ாறவ அவரது வடீ்டில் ைங்கவும்,  ண்டலி அருகில் அற ந்ை வினூ வகரின் 
இல்லத்ைில் ைங்கவும் ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார்.  ா ா இந்ை ஏற் ாடுகறள 
விரும் ா ல், வைஷ்முக்றக  ண்டலியிடம் வி ர்ெித்ைார், "ரதஷ்முக் ஒரு 
ொணிக்கக் கல், அவர் எ க்காக கடி ொக உகழக்கிைார், ஆ ால் ெில 
ரநரங்களில் அவர் எ து உத்தரவுககள உண்கெயில் பின்பற்றுவதில்கல. 
நான் அம்ராவதியில் இருக்கும் ரபாது, அவருகடய நன்கெக்காக இந்தப் 
பழக்கத்கத ொற்றுரவன்!" 

வைஷ்முக்கின்  ங்களாவுக்கு வந்ை  ிைகு,  ா ா, "முதலில் நான் 
உணகவ உண்ரபன், பின் ர் இரண்டு ெணி ரநரம் ஓய்மவடுப்ரபன், 
அதுவகர என்க த் மதாந்தரவு மெய்யாதரீ்கள்" என்று கூைினார். ஆனால் 
ெிைிது வநரத்ைில், வைஷ்முக்,  ா ாவின் அறைக்குள் நுறழந்து, ஏறழகள் 
ஏற்கனவவ வந்துவிட்டைால், அவர்களுடனான  ைிறய முடிக்கு ாறு வகட்டுக் 
பகாண்டார். உள்ளளவில் வகா  ாக இருந்ைாலும்,  ா ா அைற்கு 
ஒப்புக்பகாண்டார். ஆனால், முந்றைய அைிவுறுத்ைலுக்கு  ாைாக, வைஷ்முக்கின் 
 ாைவர்கள் ெிலர் ஏறழகளின்  ட்டியலில் வெர்க்கப் ட்டுள்ளறைக் கண்டு அவர் 
வ லும் எரிச்ெலறடந்ைார். வைஷ்முக் ைனது  ல்கறலக்கழக  ாைவர்களுக்கு 
 ா ாவின் பைாடர்பு வவண்டும் என்று விரும் ினார், அந்ை வநாக்கத்துடன் 
அவர்கறள அறழத்து வந்ைார். அைனால்  ற்றுப ாரு நடுத்ைர வயது ஏறழறய 
அறழத்து வந்து,  ா ா அவறர வைங்கி, 100 ரூ ாய் வழங்கினார். 

நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா விஷ்ணுறவ அறழத்து, 
வைஷ்முக்கின் முன்னிறலயில், "எ து அைிவுறுத்தல்கள் ெரியாகக் 
கவ ிக்கப்படாததால், நான் உட டியாக இந்த இடத்கத விட்டு 
மவளிரயறுவது நல்லது" என கண்டனம் பைரிவித்ைார். 

வைஷ்முக்  ிகவும்  ைட்ட றடந்ைார் - விரிவான ஏற் ாடுகள்  ற்றும் 
ைரிென நிகழ்ச்ெிக்கான விளம் ரம் வாரக்கைக்கில் நடந்து பகாண்டிருந்ைது - 
வ லும் அவர் ைனது ைவறுக்காக வருந்ைினார். அன்ைிலிருந்து அவர்  ா ா 
கூைிய டி உண்ற யாகக் கீழ்ப் டிந்ைார். 
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ஏறழகளுடனான ைனது  ைிறயப்  ற்ைி,  ா ா, வைஷ்முக்கிடம், "நான் 
பணக்காரர்களில் பணக்காரன் என்ைாலும், ஏகழகளில் நானும் ஏகழதான், 
ரெலும் ஏகழகள், ெஸ்துகள் ெற்றும் மவகுஜ ங்ககளத் 
மதாடர்புமகாள்வகத நான் விரும்புகிரைன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

வினூ வகரின் வடீ்டின் முன்னால் ஒரு ப ரிய  ந்ைல் 
அற க்கப் ட்டிருந்ைது, 1952, டிெம் ர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல எட்டு 
 ைிக்கு  ா ா அங்கு வந்ைார். பஜய்ராம் புவா ஸந்த் என்ை  ாடகரின் 
கீர்த்ைறனயுடன் காறல ைரிெனம் பைாடங்கியது. கீர்த்ைறனயின் இறடவய அவர் 
 றைமுக ாக  ா ாவின் ப ௌனத்றைக் குைித்து வகள்வி எழுப் ினார்.  பஜய்ராம் 
வினவியறை எவரும் கவனித்ைைாகத் பைரியவில்றல, ஆனால்  ா ா 
கவனித்ைார், "நான் அகெதியாக இருந்தாலும், அக த்து உலகிலுள்ள 
ெக்களின் நாவால் ரபசுகிரைன்" என்று கூைினார். 

ஞாயிற்றுக்கிழற   ைியம், வஜாஷி ஹாலில் நறடப ற்ை ப ாது ைரிென 
நிகழ்ச்ெியில் வரவவற்புக் குழுவின் ைறலவரும், ஓய்வுப ற்ை ஆட்ெியாளரு ான 
ஸ்ரீயுதஸ் எம்.டி. ஸஹார  வரவவற்புறர வழங்கி,  ா ாவின் ப ௌனத்றைக் 
கறலத்து, வ சு ாறு உருக்க ான வவண்டுவகாள் விடுத்ைார். ஸஹாவனயின் 
உறரயின் ஒரு  குைி  ின்வரு ாறு: 

...ப ஹர்  ா ா, இந்ைக் குழப்  ான உலகின்  கிழ்ச்ெியற்ை  க்களாகிய 
நாங்கள், அற ைி, ஆனந்ைம்  ற்றும் ஒளியூட்டத்ைிற்காக நீண்ட வநரம் 
காத்ைிருந்வைாம். நாங்கள் இப்வ ாது வொர்வாக இருக்கிவைாம், ப ாறுற யிழந்து 
விட்வடாம். எங்களின் கறடெி நம் ிக்றக உங்களிடம் உள்ளது. 

ப ஹர்  ா ா, நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கும் நிறலயான 
ப ாக்கிஷத்றைப் ப ை நாங்கள் ஆர்வ ாக உள்வளாம், வ லும் ப ாற்காலத்ைின் 
விடியலுக்காக, பைய்வகீ நாடகத்ைில் எங்களால் முடிந்ை  ைிவான வெறவறயச் 
பெய்ய நாங்கள் ஆர்வ ாக உள்வளாம். எனவவ உங்களது ப ௌனத்றை கறலத்து, 
ப ாதுஜனங்களிறடவய உங்கறள பவளிப் டுத்து ாறு வவண்டிக்பகாள்கிவைாம். 
அம்ராவைிக்கு இந்ைத் ைனிச்ெிைப் ான, அனுகூல ான  ாக்கியம் கிறடக்க 
வவண்டும் என்று வாழ்த்துகிவைாம்... 

 ா ா உறர பைாடங்குவைற்கு முன்வ   ண்ட த்ைில் நிரம் ியிருந்ை 
பவகுஜனங்களுக்கு  ைிவான வைக்கத்றைத் பைரிவித்துவிட்டைால், அவர் 
இப்வ ாது  ின்வரும்  ைிறல எழுத்துப் லறக மூல ாக எடுத்துறரத்ைார்: 

என்க  நான் உலகிற்கு  மவளிப்படுத்தி, எ து மெௌ த்கத 
ககவிட ரவண்டும் என்று நெது பிரியொ  ஸஹார  ஆழ்ந்த அன்புடன் 
ரகட்டுக் மகாண்டார். அவரது அன்பா  ரவண்டுரகாள், கடவுள் 
விரும்பி ால், ஏப்ரல் இறுதிக்குள், அவர் என்க  அளவிறுதியற்ைவராக 
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மவளிப்படுத்துவார் என்று அைிவிக்க என்க த் தூண்டியது; கடவுள் ஒருவரர 
உண்கெயா வர் என்பகத நாம் அக வரும் நம்ெில் கண்டுமகாள்ள 
ரவண்டும்.  கடவுளின் ெித்தத்தால், இந்த மவளிப்பாடு, ரபரின்பத்தின் 
உண்கெயா , நித்திய பாரம்பரியம் நம்முகடயது என்பகத உலகம் உணர 
கவக்கும். 

எ து மெௌ த்தால் நார  ரொர்ந்து ரபாய் அந்த ரநரத்கத 
எதிர்பார்த்துக் மகாண்டிருக்கிரைன். நான் ரபசும்ரபாது, உலகம் முழுவதும் 
அதற்கு மெவிெடுக்கும். 

வரவவற்புக்குழு உறுப் ினர்கள்  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்ைனர். 
 ஜறனகறளத் பைாடர்ந்து  ிரொைம் வழங்கப் ட்டது.  ண்ட த்ைிற்கு பவளிவய 
 லர் கூடியிருந்ைனர்,  ா ா, காரில் பெல்லும் வ ாது, ப ருங் கூட்டத்ைால் 
கிட்டத்ைட்ட நசுக்கப் ட்டார். ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைிருந்ை ஆயிரக்கைக்காவனார் 
அ ரும் அளவுக்கு  ண்ட மும் ப ரியைாக இல்றல. 

வைஷ்முக்,  ா ாறவ ெந்ைிக்க பெல்வாக்கு  ிக்க, உயர் வகுப்ற ச் ொர்ந்ை 
 க்கறள, ைன் இல்லத்ைிற்கு அறழத்ைார். ஒருமுறை ப ண்டு அவரிடம், " ா ா 
அறனவருக்கும் உரியவர், எனவவ இவர்கறள  ட்டும் ஏன் அறழக்கிைரீ்கள்?" 
என வினவினார். 

வைஷ்முக்  ைிலளித்ைார், " ைக்காரர்களுக்கு  ா ாவின் ெகவாெம் 
அைிகம் வைறவ, ஏபனன்ைால் அவர்கறள வைியவர்களாக்குவது அவர்களிடம் 
இல்றல!" 

ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா கூைினார், "நெது ரதஷ்முக் அதி புத்திொலி." 
 ாறலயில், ைனது வாழ்வில் முைல்முறையாக,  ா ாவவ ஆரத்ைிறய 

நிகழ்த்ைினார். இது வைஷ்முக்கின் வடீ்டில்  ா ாவின் உருவப் டத்ைிற்கு முன் ாக 
நடத்ைப் ட்டது.  "என்னுகடய உண்கெயா  ஆரத்திகய என் ால் ெட்டுரெ 
மெய்ய முடியும்" என்று  ா ா கூைினார்.  ின்னர் அவர் ஒவ்பவாரு 
 ண்டலிறயயும் வைங்கி, அங்கு றவக்கப் ட்ட புறகப் டத்றை ைரிெனம் 
பெய்யு ாறு கூைினார். 

அப்வ ாது  ா ா கூைியைாவது: 
நான் அவதார புருஷர் என்று ெக்கள் கூறுகிைார்கள், ஆ ால் 

ரிஷிகளும் மு ிவர்களும் என்க ப் புரிந்து மகாள்ள முடியாதரபாது,
அவர்கள் என்க  எப்படி அைிவார்கள்?  பரிபூரண குருநாதர்களுக்கு ெட்டுரெ 
என்க த் மதரியும். நான்தான் அந்த பழகெயா  ஆதிகால புருஷன் - 
மஸாராஸ்டர், ராொ, கிருஷ்ணா, புத்தா, இரயசு, முஹெது. ஆ ால் நான் 
‘ஆதி ெக்தி’ என்பகத நீங்கள் எப்படி அைிவரீ்கள்? என்க  அைியும் பாக்கியம் 
மபற்ைவர்கள் அரிது. எ ரவ ஒன்று மெய்யுங்கள். என்க  புரிந்து மகாள்ள 
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ரவண்டும் என்ை எண்ணத்கத விட்டு விடுங்கள். என்க  ரநெியுங்கள், 
எ க்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்; அவ்வளவுதான். 

அப்வ ாறைய  னநிறலறய  ாற்ைி,  ா ா வகலி பெய்யும் விைத்ைில் 
ஒரு விெித்ைிர ான வகாரிக்றகறய முன்றவத்ைார்: "பல்ரவறு நிகழ்ச்ெிகள் 
ெற்றும் ெந்திப்புககளப் பற்ைி எ க்கு நிக வூட்டுவதற்கு, ெரியா  
ரநரத்தில் கூவும் ஒரு ரெவல் ரதகவ." இந்ை வவண்டுவகாறளக் வகட்டு 
அறனவரும் குழப்  றடந்ைனர், இறுைியில்  ா ா புன்னறகத்து கூைினார், 
"டாக்ரக! இ ிரெல், இதுரவ உங்கள் ரவகலயாக இருக்கும். என் கவ த்கத 
ஈர்க்க நீங்கள் குைிப்பிட்ட ரநரத்தில் ரெவகலப் ரபாலக் கூவ ரவண்டும். இது 
உங்களுக்கா  எ து நிகலயா  உத்தரவு. நீங்கள்  இப்ரபாது என்னுகடய 
‘விழிப்புச் ரெவல்!’" 

22ஆம் நாள்  ைியம், ஜ தா கல்லூரி  கரிஷி  ண்ட த்ைில்,  ாறல, 
4:15  ைிக்கு நிகழ்ச்ெி நடந்ைது.  த்ைிய அரெின் அற ச்ெர் டாக்டர்  ஞ்ஜாப் ராவ் 
எஸ். வைஷ்முக், முைல்வர் டாக்டர் ஜவாலா  ிரொத்  ற்றும்  ிை ஆெிரிய 
உறுப் ினர்கள்  ா ாறவ வரவவற்ைனர்.  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்து,  ஞ்ஜாப் 
ராவ் உறர நிகழ்த்ைினார்.  ஜறன  ாடல்கறளத் பைாடர்ந்து,  ா ாவின் ‘ெதமும் 
அரெியலும்’ என்ை பெய்ைி வாெிக்கப் ட்டு, கல்லூரி  ாைவர்களுக்கு,  ிரொைம் 
வழங்கப் ட்டது. படல்லிறயச் வெர்ந்ை ஹர்ஜவீன் லால் அனுப் ிய  ா ாவின் 
ப ரிய புறகப் டத்றை டாக்டர் ராவிடம் ஸஹாவன வழங்கினார். 

அறை  ண்ட த்ைில் றவத்ைவ ாது, டாக்டர் ராவ், "இந்ை  ண்ட த்ைின் 
சுவறர அலங்கரிக்கும்  ா ாவின் புறகப் டம், நீங்கள் இங்கு வந்ைறை 
எப்வ ாதும் நிறனவூட்டும்" என்ைார்.  ண்ட த்ைிற்கு ப யரிடப் ட்ட புனிை ர ை 
 கரிஷியின் உருவப் டத்றையும்  ா ா ைிைந்து றவத்து, கல்லூரி வளாகத்றை 
சுற்ைிப் ார்த்ைார். 

அன்று  ாறல 7:30  ைியளவில்,  ாபு ஸாவஹப் க ர்வை, 
அம்ராவைியில் அவரது இல்லத்ைில் ஒரு நிகழ்ச்ெிறய ஏற் ாடு பெய்ைார். அவர் 
 ா ாறவ அறழத்ைவ ாது, "பூனாறவச் வெர்ந்ை ஹரீா ாய்  வராவடகர் 
உங்களுக்காக இறெநிகழ்ச்ெிறய நடத்துவைற்காக இங்வக 
வந்துபகாண்டிருக்கிைார். உங்கள்  ிரென்னத்ைால் எங்கள் இல்லத்றை 
ஆெீர்வைியுங்கள்" என்ைார். 

ஆனால்  ா ா அங்குச் பென்ைவ ாது,  ாடகி ஹரீா ாய் வரவில்றல. 
எனவவ  ா ா அறர  ைி வநரம் கழித்து  ண்டலியிடம் கூைினார், "கபர்ரத 
என்க  ஏொற்ைிவிட்டார், ெக்கள் இத்தககய தந்திரங்களால் 
பாழாகிவிடுகிைார்கள்! ஆ ால் என்னுடன் அது ரவறு விஷயம். அவர் 
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என்க  எப்படித்தான் நடத்தி ாலும், கருகணக் கடலாகிய நான் அவகர 
ென் ித்துவிட்ரடன்." 

நானா வகரின் மூத்ை ெவகாைரியான சுஷீலா சுரபதார்  ற்றும் அவரது 
 கன்கள் பால், 23, ஆ ந்த், 18 ஆகிவயாரும்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர். 
ஆனந்த், முந்றைய நாள் இரவு  ா ாறவக் கனவில் காை வநர்ந்ைது, அவறர 
ெந்ைிக்கும் அைீை ஆர்வத்துடன் இருந்ைார். அவர், " ா ா, நான் உங்களுடன் 
இருக்கலா ா?" என வினவினார். 

 ா ா, ஆனந்றை ைன் அருகில் அ ர றவத்து, "நீங்கள் எ க்குக் 
கீழ்ப்படிவரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

"நிச்ெய ாக," ஆனந்த்  ைிலளித்ைார். 
 ா ா, நானாவிடமும் அந்ைக் வகள்விறய எழுப் ியவ ாது, அவரும் அவை 

 ைிறல அளித்ைார். நானாவின் ெவகாைரர் வினூ, அவரது  றனவி ஆஷா  ற்றும் 
 ிை குடும்  உறுப் ினர்களும் கலந்து பகாண்டனர்.  ா ா நானாவிடம், "உங்கள் 
ஆகடககளக் ககளந்து, ஏழு வடீுகளில் யாெித்து, உணகவ எடுத்து 
வாருங்கள்" என்று அைிவுறுத்ைினார். நானா ஆறடகறள அவிழ்க்க ஆயத்ை ான 
அவ்வவறளயில்,  ா ா அவறரத் ைடுத்து,  "உண்கெயில் நீங்கள் உங்கள் 
ஆகடககளக் கழற்ைப் ரபாகிைரீ்களா அல்லது மவறும் நாடகொ?" என்று 
வகட்டார். 

நானா, "நிச்ெய ாக நான் உங்கள் உத்ைரறவ நிறைவவற்ைப் வ ாகிவைன்" 
என்ைார். 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "உங்ககளப் ரபான்ை ெ ிதர்களுக்கு நான் 
தகல வணங்குகிரைன்!" என்று கூைினார். 

ஆனந்ைிடம்  ா ா, "நீங்கள் இப்ரபாது பள்ளிக்கூடம் மென்று பயில்வது 
நல்லது" என்று கூைினார். அவரது ெவகாைரர் அற ைியாக 
அ ர்ந்ைிருந்ைிருந்ைாலும் அவர் உண்ற யிவலவய  ா ாறவ வநெித்ைார். அன்று 
முைல், இரண்டு இறளஞர்களும் ப ஹர்  ா ாவின்  ாைங்களில் ைங்கள் 
வாழ்றவ அர்ப் ைித்ைனர். 

நானா வகரின் அண்ைி,  ா ா அம்ராவைியில் இருந்ைவ ாது அவருக்கு 
உைவு ையார் பெய்து பகாண்டிருந்ைார்; ஒரு நாள்  ா ா அவரிடம், "ஆஷா, 
நீங்கள் ெட் ி அருகெயாகத் தயார் மெய்கிைரீ்கள். இது ெிகவும் 
வித்தியாெொ து, நான் அகதப் மபரிதும் விரும்புகிரைன்" என்று கூைினார். 

இைற்கிறடயில், அடுத்ை நிகழ்ச்ெி நறடப றுவைற்கு முன்னர் ஓர் 
அழகான  ைினாறு வயது ெிறுவறனக் கண்டு ிடிக்கு ாறு  ா ா டாக்வகக்கு 
அைிவுறுத்ைியதும், அவர் உடனடியாக ைனது வைடறலத் பைாடங்கினார். 
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பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெியின் அடுத்ை இடம் நாக்பூர்.  ா ாைாஸ் அங்கு 
இருந்ைவ ாைிலும், அவருக்கு  ைிலாக, காக்கா பஷர்வலகருக்கு அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்யும் ப ாறுப்பு வழங்கப் ட்டைால் இருவருக்கு ிறடவய 
முறுகல் நிறல ஏற் ட்டது. 

 ா ாைாஸ் ப ாைாற யும் வருத்ைமு றடந்து, ைீக்குளித்துக்பகாள்வைாக 
அச்சுறுத்ைினார்!  ா ாைாறஸ அம்ராவைிக்கு அறழத்து வருவைற்காக  ா ா, 
ப ண்டுறவ நாக்பூருக்கு அனுப் ி, அவறரக் கடுற யாகக் கண்டித்து, 
சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது ைம்முடன் இருக்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

தாய் ெஹாராஜ் என்ை நடுத்ைர வயது ப ண் துைவி அம்ராவைியில் 
வாழ்ந்து வந்ைார்.  அவருக்குப் ப ரும் ாலான ஆைரவாளர்கள் இருந்ைனர், அவர் 
 ா ாறவத் ைனது ென்னிைானத்ைிற்கு அறழத்ைார். 1952, டிெம் ர் 23 
பெவ்வாய்க்கிழற , 500க்கும் வ ற் ட்ட ைனது  க்ைர்கள் முன்னிறலயில், 
கண்ைரீுடன்  ா ாறவ வரவவற்று, "அவைார புருஷர் என்னிடம் வந்துவிட்டார்!" 
என்று அங்கிருந்ை அறனவருக்கும்  றைொற்ைினார். 

அறர  ைி வநர ைரிென நிகழ்ச்ெியின் வ ாது, ைாய்  ஹாராஜ் அவறர 
விட்டு விலகா ல்,  ா ாவின்  ாைங்களுக்கு அருகிவலவய அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ாறவ ென்னிைானத்ைிற்குள் வரு ாறு அவர் 
வகட்டுக் பகாண்டார். கிருஷ்ை ப ரு ானின் ெிறல உள்வள  ிகவும் அற்புை ாக 
அலங்கரிக்கப் ட்டிருந்ைது; ைாய்  ஹாராஜ் ெிறலறயப்  ார்த்துவிட்டு  ா ாறவ 
வநாக்கினார். ெிறலறயச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா, "நான் அங்ரக இருக்கிரைன்!" 
என்று குைிப் ிட்டு, "தாய் ெஹாராஜின் உள்ளுணர்கவ நான் பாராட்டுகிரைன். 
பல துைவிகள் உள்ள ர், ஆ ால் அவர் தன்க  முற்ைிலும் ெைந்துவிடும் 
உண்கெயா  துைவிகளில் ஒருவர்; ெிகுந்த எளிகெயும், அடக்கமுொ வர். 
என்க ப் மபாறுத்தவகர, நான் கபட ரவடதாரிககள விட ஆங்காங்ரக 
அகலந்து திரியும் பு ிதர்ககள விரும்புகிரைன்!" என்ைார். 

அம்ராவைியில் மூன்ைாவது ப ாது ைரிென நிகழ்ச்ெி விைர் ா 
 ல்கறலக்கழகத்ைில் அன்று நறடப ற்ைது; அங்கு முைல்வர், வ ராெிரியர்கள் 
 ற்றும்  லர்,  ா ாவுக்கு ெிைப் ான வரவவற்பு அளித்ைனர்.  ா ா வளாகத்றைச் 
சுற்ைிவந்து அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். முதல்வர் திரு.மநருல்லா, அவர் 
அவைார புருஷராகக் கருைிய கல்கத்ைா ரா கிருஷ்ைரின்  க்ைர்.  ா ா அவருக்கு 
விளக்கினார், "நான் இக்கால அவதார புருஷர் என்று அதிகாரத்துடன் 
அைிவிக்கும்ரபாது, அது அர்த்தெற்ைது, அைிவற்ைது என்று நீங்கள் 
நிக க்கிைரீ்களா? ராெகிருஷ்ணர் ஓர் அரிய வகக ெத்குரு. அவர் இந்த 
அவதார யுகத்தின் அதிகாரபூர்வ தூதுவர். எ ரவ அவகரத் மதாடர்ந்து 
ரநெியுங்கள், ஒரு நாள் அவரில் நீங்கள் என்க க் காண்பீர்கள்." 
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"இறைவுைர்வுக்கு முன்பு நான் இன்னும் எத்ைறன  ிைவிகள் எடுக்க 
வவண்டும்?"  பநருல்லா  ா ாவிடம் வகட்டார். 

"உங்கள் இதயத்தின் மபாறுகெகய நன்கு மவளிப்படுத்தும் உங்கள் 
ரகள்வியில் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். பலர் என் ிடம் வந்து 
உட டியாக இகையுணர்கவ அகடய ரவண்டும் என்று ரகாருகிைார்கள். 
இப்ரபாது நீங்கள் ரகட்டீர்கள், நான் உங்களுக்குச் மொல்கிரைன்: நீங்கள் 
என்க  ராெகிருஷ்ணரின் வடிவத்தில் உயிகரத் துைக்கும்ரபாது 
காண்பீர்கள்." 

அன்று  ாறல அம்ராவைியிலிருந்து ஐந்து ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை டாக்டர்  ட்வர்ைனின் பைாழுவநாயாளி காலனிக்கு  ா ா அறழத்து 
பெல்லப் ட்டார். அவர் அந்ைப் புகலிடத்றைச் சுற்ைி வந்து, வநாயாளிகளுடன் 
அவர்களின் ெிைிய  ிரார்த்ைறன கூடத்ைில் ெிைிது வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ா 
ைனது எழுத்துப் லறக மூல ாக,  ின்வரும் ெிைப்புச் பெய்ைிறய வலியுறுத்ைி 
கூைினார்: 

கடவுள் அதீத துன்பம் அனுபவிப்பவர்ககள அதிக அளவில் 
ரநெிக்கிைார். ரவண்டாத, எதிர்பாராத துன்பம், ஒளிந்து ெகைந்திருக்கும் ஓர் 
ஆெரீ்வாதொகும், ஏம  ில் இன்பம், துன்பம் இரண்டும் இறுதியில் எதுவுரெ 
இல்கல. மதாழுரநாயாளிகள் விரக்தியகடந்து தங்கள் தகலவிதிகய 
ெபிக்காெல், அந்த துன்பத்கத, கடவுள், அவருக்கு அருகில் வருவதற்காக 
வழங்கும் வாய்ப்பாகக் கருத ரவண்டும். உடல் மதாழுரநாயால் 
பாதிக்கப்படும் ெிலருடன் ஒப்பிடுககயில், இன்று உலகில் பலர், ெ தின் 
மதாழுரநாயால் பாதிக்கப்படுகின்ை ர். 

இறுைியில்,  ா ா அைிவித்ைார், "உலகில் உள்ள அக த்து வககயா  
மதாழுரநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக ஓர் உலகளாவிய ஆெிரெத்கத 
நிறுவ எ து சுய திட்டங்கள் உள்ள ." 

1952, டிெம் ர் 24 புைன்கிழற  காறல அம்ராவைியிலிருந்து  ைினான்கு 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ரதவர்காவ்ம் என்ை கிரா த்ைிற்குச் பென்ைதும், 
 ா ா, ‘வரீ்பன் ெஹாராஜ்’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ா ா அவரது கால்கறள அழுத்ைிவிட ஆரம் ித்ைதும்,  ஸ்த் அவரிடம், 
"எனக்காக ஏன் இவ்வளவு ெிர ப் டுகிைரீ்கள்? நீங்கள் உலகத்ைிற்காக ப ரிய 
வவறல பெய்ய வவண்டும்!" என்று கூைினார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "என்க  ரநெிப்பவர்களுக்காக நான் 
இருக்கிரைன், என்க  ரநெிப்பவர்கரள எ க்கு குருநாதர்கள்." 

"நீங்கள்  ிர ஞ்ெத்ைின் அைி ைி,"  ஸ்த் கூைினார். "நீங்கள் இங்கு 
இருப் ைால் இந்ை கிரா ம் ஆெீர்வைிக்கப் ட்டது."  ண்டலிறய வநாக்கி வரீ் ன் 
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 ஹராஜ்,  கவத் கீறையிலிருந்து இந்ை ஸ்வலாகத்றை (வெனம்) வ ற்வகாள் 
காட்டினார்: "நீைியின் சுடர்  ங்கலாக எரியும் வ ாது, கடவுள் அவைார புருஷராக 
பூ ியில் வருகிைார்." 

 ா ாவின்  ிரென்னம் வரீ் ன்  ஹாராறஜ வியப் ில் ஆழ்த்ைி, அன் ின் 
கண்ைறீர ெிந்ைச் பெய்ைது.  "ப ஹர்  ா ா உண்ற யான அவைார புருஷர்" 
என்று அவர் கூைினார்.  "அவருறடய நிஜ வடிவில் நான் அவறரப்  ார்க்கிவைன். 
எனது  ிைவி இறுைியில்  லனறடந்ைது." 

 ிற் கல் 3:30 முைல் 4:30  ைி வறர,  ா ா ஒரு ஹரிஜன் காலனியில் 
ைரிெனம் வழங்கினார். அன்று  ாறல வைவர்காவ் ில் ைிைந்ை பவளியில் ப ாது 
ஜன கூட்டம் நடந்ைது. ைிரள்ைிரளாக  க்கள் வருறக ைந்ை காட்ெி, ஹ ிர்பூர் 
நிகழ்ச்ெிறய நிறனவூட்டியது. பஜய்ராம் புவாவும் ைனது  க்ைர்களுடன் வந்து 
காவடக்கர் நிகழ்த்ைிய ‘குருநாைரின் ஆரத்ைி’யில் (MASTER’S PRAYER)  ங்பகடுத்ைார். 
 ா ாறவ ைனது புைிய காரில் அம்ராவைிக்கு அறழத்துச் பெல்ல 
மும்ற யிலிருந்து அக் ர் அலி எம். அன்வரலி என் வர் வந்ைிருந்ைார்.  

பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெியின் அட்டவறையின் டி, அம்ராவைிறயத் 
பைாடர்ந்து அடுத்ைைாக 60 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஸாவ்வனர்  ற்றும் 
நாக்பூரில் நிகழ்ச்ெிகறள நடத்ை ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது. ஆனால் அைற்கான 
காரைத்றை விளக்கா ல்,  ா ா அந்ை நிகழ்ச்ெிகறள ஒத்ைிறவத்ைார். 
அம்ராவைிக்கு அருவக ‘கரஞ்ொ’ என்ை ஊரில் வாழும் எரச்ெின்  ா ா,  ிவலா 
 ா ா ஸட்டா,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அம்ராவைிக்கு வந்ைிருந்ைார்,  ா ா 
அவருடன்  ண்டலிறய கரஞ்ொவுக்கு அனுப் ினார். எரச், ெகன் இருவருடன் 
 ா ா, 24ஆம் நாள்,  த்வனரா வழியாக ப ஹராஸாத்ைிற்குப் புைப் ட்டு,  றுநாள் 
காறல 9:45  ைிக்கு வந்து வெர்ந்ைார். 

நாக்பூர் நிகழ்ச்ெிகறள ஒத்ைிறவப் ைில்  றைந்ைிருந்ை வநாக்கம் 
அப்வ ாது புலப் டவில்றல. அங்கு  ா ாவின் வறலயில்  ீன் ஒன்றைச் ெிக்க 
றவக்க வவண்டியைாக இருந்ைது. ஆனால் அந்ை ‘ெீன்’ நாக்பூரில் அப்வ ாது 
இல்றல. எனவவ  ா ா 300 ற ல் தூரம் ப ஹராஸாத்  யைம் பெய்து, நான்கு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு  ீண்டும் ஸாவ்வனருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்! 

இந்ை  ீன் யார் என் றை அைிய வாெகர்கள் ஆர்வ ாக இருக்கலாம். அது 
வவறு யாரு ல்ல, இந்த வரலாற்றுத் மதாகுப்பின் ஆெிரியர் - வரீ் ஸிங் (பாவ்) 
கல்சூரி. 1927இல்  ிைந்ை  ாவிற்கு 26 வயது, ப ாது நிர்வாகத்ைில் முதுகறல 
 ற்றும் ெட்டம் ஆகியவற்றை ஒவர வநரத்ைில்  யின்று, முதுகறல அைிவியல் 
 ட்டத்ைிற்கான வவைியியலிலும் ஆராய்ச்ெி பெய்து வந்ைார். அந்ை வநரத்ைில், 
அவருக்கு ஆன் ீகத்ைில் ெிைப்பு ஆர்வம் எதுவும் இல்றல, உண்ற யில் அது 
என்னபவன்று புரியாை நிறல. இருப் ினும், அவர்  க்ைி நிறைந்ை ஓர் 
ஆன் ாவாகத் ைிகழ்ந்ைார்; இறையும் அவரது ஆய்வுப் வ ாக்றகயும் கருத்ைில் 
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பகாண்டு, அவரது ெக ஊழியர்களும் வ ராெிரியர்களும் அவருக்கு ‘பண்டித்ஜி’ 
என்ை பெல்லப்ப யறர,  ட்ட ாகச் சூட்டினர். ைினமும் அவர் முழு  னதுடன் 
 ிரார்த்ைறனகறள ப ாழிந்ைாலும், அைற்கு வ ல் அவருக்கு எதுவும் பைரியாது. 

இருப் ினும், ப ஹர்  ா ா, நாக்பூர் வருவைற்கு இரண்டு  ாைங்களுக்கு 
முன்பு,  ாவ் ைனது கல்லூரி  டிப் ில் ஆர்வத்றை இழந்ைார். அவர் வார்ைாவிற்கு 
அருகிலற ந்ை ‘பஸகாவ்ம்’ கிரா த்ைில்  காத் ா காந்ைியின் ஆெிர த்ைிற்குச் 
பென்ைார், ஆனால் அங்கு அவர்  கிழ்ச்ெியாக இல்றல. நாக்பூருக்குத் 
ைிரும் ிவந்ை அவர், ரா கிருஷ்ைா ஆெிர த்ைிற்குச் பென்ைார், அங்வகயும் அவர் 
ஏ ாற்ை றடந்ைார். அவர் முழு வாழ்க்றகறயயும் துைந்து, இ ய றலயில் 
வாழும் எண்ைத்ைில்,  ாவ், ரிஷிவகஷில் வாழ்ந்ை ஒரு ஸ்வா ிக்குக் கடிைம் 
எழுைினார்; ஸ்வா ி அவறர 1953, ஜனவரி 9 அன்று ரிஷிவகஷுக்கு வரு ாறு 
அறழத்ைார்.  ாவ் ைனது குடும் த்ைினருக்குத் பைரிவிக்க முடிவு பெய்து, 
ஸ்வா ியின் ஆெிர த்ைில் இறைவைற்கு முன்னர் உலக சுற கள் 
அறனத்ைிலிருந்தும் விடு ட ைீர் ானித்ைார். 

இைற்கிறடயில், ப ஹர்  ா ா நாக்பூருக்கு வர இருப் றை அவர் 
பெய்ைித்ைாள்கள் மூலம் பைரிந்துபகாண்டார். ப ஹர்  ா ாவின் ப யறர, அவர், 
வகள்விப் ட்டவை இல்றல; அவருக்காகக் காத்ைிருப் து  யனளிக்கும் என்றும் 
நிறனக்கவில்றல. எனவவ, டிெம் ர் 25 அன்று  ாவ் நாக்பூரிலிருந்து 80 ற ல் 
பைாறலவில் வாழும் ைனது குடும் த்றை ெந்ைிக்க புைப் ட்டார். ைனது  றனவி 
 ற்றும்  களின்  ிரச்ெிறனகளுக்குத் ைீர்வு கண்டு,  ாவ் 30ஆம் வைைி 
நாக்பூருக்குத் ைிரும் ிய வவறளயில்,  ீண்டும் பெய்ைித்ைாள்கள் மூல ாக 
ப ஹர்  ா ா 31ஆம் நாள் ஸாவ்வனரில் ைரிெனம் வழங்க இருப் றை அைிந்ைார். 
ஆனால் ப ஹர்  ா ா வருறக ைந்து ைிரும் ிச் பென்றுவிட்டார் என்ை 
எண்ைத்ைில் இருந்ைைால், அவர் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைார்;  ா ாவின் 
நிகழ்ச்ெிகள் ைள்ளிப்வ ாடப் ட்டது அவருக்குத் பைரியாது. எனவவ, 
ரிஷிவகஷுக்குச் பெல்வைற்கு இன்னும் ெில நாட்கள் இருந்ைைால், ஸாவ்வனரில் 
 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய நிறனத்ைார். அவரது ெவகாைரி நீரா கஹர்வார் ைனது 
கைவருடன் ஸாவ்வனரில் வாழ்ந்து வந்ைார், வ லும் அங்கு வாழும்  லருக்குப் 
 ரிச்ெய ானவர்;  ாவ், அவ்வப்வ ாது அங்குச் பென்று வந்ைார். 

 ாவ் ைனது  றனவி ர ா  ற்றும் ஏழு  ாை குழந்றை ஷீலாறவயும் 
அறழத்துக்பகாண்டு அடுத்ை நாள் ைரிெனத்ைிற்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். 

இைற்கிறடயில், 1952 டிெம் ர் 25 வியாழன் அன்று  ிற் கல்,  ா ாவின் 
ைிடீர் வவண்டுவகாளிற்கிைங்க, ப ஹராஸாத்ைில்,  ாறல 4:00  ைிக்கு கவாலி 
இறெ நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. ஆைி ெீனியர், ெிதுவுடன் அஹ துநகர்  ாடகர் 
ஒருவறர அறழத்து வந்ைார். அடுத்ை நாள் காக்கா, எரச், ஆைி ெீனியர், டாக்டர் 



285 
 

டான் ஆகிவயாறர  ா ா ைறலவைங்கினார், அவை வநரத்ைில் டாக்டர் டான் 
‘ னம் வருந்ைி இரங்கும்’   ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ைார். 

1952, டிெம் ர் 29 அன்று  ைியம் 1:15  ைிக்கு  ா ா, 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ஸாவ்ர ருக்குப் புைப் ட்டார். ஆைி,  ா ாறவ 
ஸவராஷின் காரில், எரச்  ற்றும் ெகனுடன் அறழத்துச்பென்று,  ாறல 6:30 
 ைிக்கு மும்ற  விக்வடாரியா படர் ினஸ் வந்ைறடந்ைார். அங்கு நரி ன், 
ப ஹர்ஜி, ஜால் ாய், காவடக்கர் ஆகிவயார்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர்.  ா ா, 
ஸாவ்வனருக்கு ரயிலில் பெல்ல இருந்ைைால், ஆைி  ின்னர் அஹ துநகர் 
ைிரும் ி வந்ைார். இைர  ண்டலி கரஞ்ொ ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ாவுடன் 
இறைந்ைனர்; அறனவரும்  றுநாள்  ாறல நாக்பூரிலிருந்து 26 ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ஸாவ்வனறர பென்ைறடந்ைனர். முன்னர் 
அைிவுறுத்ைிய டி, டாக்வக ஒரு ெிறுவறனத் வைர்ந்பைடுத்து, அவனது 
ைந்றைறயயும் உடன் அறழத்து வந்ைிருந்ைார். 

அப ரிக்க ைிறரப் ட இயக்குனரான அபலக்ஸாண்டர்  ார்கியும் 
ஸாவ்வனருக்கு வந்து நானா வகரின் ற த்துனரான  ாஸ்கர் முகுந்த் ஸப்வரயின் 
இல்லத்ைில் ைங்க றவக்கப் ட்டார். ஆல்வார் நகரில் ைனது  டப் ிடிப் ின் 
பைாடக்க விழாவிற்கு  ா ாறவ அறழக்க  ார்கி குைிப் ாக வந்ைிருந்ைார், 
ஆனால் ஏற்கனவவ ைிட்ட ிடப் ட்ட நிகழ்ச்ெிகள் காரை ாக  ா ாவால் கலந்து 
பகாள்ள முடியவில்றல. 

 ா ாவின் வருறகக்காக, ஸாவ்வனர் நகரம் ைிருவிழாக் வகாலம் பூண்டு 
காைப் ட்டது.  ஒவ்பவாரு மூறல முடுக்குகளும் வரவவற்பு அலங்காரங்கள் 
 ற்றும் பூங்பகாத்துகளால் அலங்கரிக்கப் ட்டிருந்ைன. ொறலகள் சுத்ைம் 
பெய்யப் ட்டு, அலங்கார வறளவுகளும், ப ரிய  ந்ைல்களும் அற க்கப் ட்டன. 
ரபாஃபலி ப்ளடீர், அவரது  கன்கள்  ற்றும் அப்துல்  ஜித் கான், றநப் 
ைாெில்ைார் (அரசு அைிகாரி), வ லும் அக்கம்  க்கத்து கிரா ங்களான அஜன்காவ்ம், 
பகரி, அங்வகவாடா,  ட்காவகடி,  ாவலகாவ்ம், அஜ்னி வ ான்ை  ல இடங்கறளச் 
வெர்ந்ை அன் ர்கள் ஸாவ்வனர் நகரின் இந்ை அற்புை ான உரு ாற்ைத்ைிற்கு 
காரை ாக இருந்ைனர். 

 ா ா, ஸர்க்யூட் ஹவுஸிலும்,  ண்டலி,  வல்கர்  ிளடீரின் 
இல்லத்ைிலும் ைங்கியிருந்ைனர்.   வல்கரின்  கள்  சு ைி,  ா ாறவ  ிகவும் 
வநெித்ைார்; அவருறடய ைீவிர  க்ைியில் உைவு, ைண்ைரீ் உட்பகாள்ளுவறை 
நிறுத்ைிவிட்டார்.  ா ா அம்ராவைியில் இருந்ைவ ாது,  சு ைிறய அவரிடம் 
அறழத்து வந்து, அவவர உைவூட்டினார். 

அப்துல்  ஜித் கான், வ ா ஃலி குடும் த்ைினரின் உைவியுடன், 
எைிர் ார்த்ைறைவிட  ா ாவுக்கு ெிைந்ை ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார். டிெம் ர் 31 
அன்று ஏராள ான  க்கள் ைிரண்டனர் - குறைந்ைது 20,000 வ ர். காலம் இறை 
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இப் டி வர்ைித்ைது: "ப ஹர்  ா ாவுக்கு ‘பஜய்’” முழக்கங்கள் வானில் 
எைிபராலித்ைன, அவருறடய  ிரென்னத்ைின் பைய்வகீக் கைிர்கள் எங்கும் 
 ிரகாெித்ைன!" 

ஸாவ்வனர் ரயில் நிறலயத்ைில் இைங்கி நகருக்குள் நுறழந்ை  ாவ், இந்ை 
அற்புை ான காட்ெிறயக் கண்டு, ைனது ெவகாைரியின் இல்லத்ைிற்கும் 
பெல்லா ல்,  றனவி, குழந்றையுடன் வநராக ைரிென  ந்ைலுக்குச் பென்ைார். 

 ா ா அப்வ ாதுைான் கூடாரத்ைிற்குள் நுறழந்ைார்.  க்கள் நீண்ட 
வரிறெயில் ைறரயில் அ ர்ந்து, ைரிெனத்ைிற்காகக் காத்ைிருந்ைனர்.  ாவ் அவர்கள் 
 த்ைியில் அ ர்ந்ைார். அவரது பெல்வாக்கு  ிக்க உைவினர்களும் நண் ர்களும் 
அவறரப்  ார்த்ைதும், அவர் வநரடியாக வ றடறய அணுகலாம் என்று அவரிடம் 
முறையிட்ட  ின்னரும்,  ாவ் அங்வகவய அ ர்ந்து, தூெி, பவப் ம் எறையும் 
ப ாருட் டுத்ைா ல் ைனது முறைக்காகக் காத்ைிருந்ைார். தூரத்ைிலிருந்து ப ஹர் 
 ா ாவின் புன்னறகறயப்  ார்த்து முற்ைிலும் பைாறலந்து வ ானார்! 

இைர இடங்கறளப் வ ாலவவ,  ா ா முைலில் ஏழு ஏறழகளுக்குத் 
ைறலவைங்கி   ிரொைம் வழங்கினார்,  ின்னர் அவர் கூட்டத்றை வைங்குவது 
குைித்ை பெய்ைி ெத்ை ாக வாெிக்கப் ட்டது; பைாடர்ந்து  ா ா ெற றய 
வைங்கினார். இறை அன் ின் அறலகள் பைய்வகீ கடலில் ப ருக்பகடுத்து 
ஓடின, ஆனால் அறவ பவப் மும் குளிர்ச்ெியும்  ிக்க விெித்ைிர ான அனலாக 
இருந்ைன. 

ஹர்கரர பிளடீர் வரவவற்புறரறய வாெித்து,  ாவட்டத்ைில் உள்ள 
 ல்வவறு  ா ா ற யங்களில் பெய்யப் ட்ட  ைிகள் குைித்ை ெிறு அைிக்றக 
ஒன்றை வழங்கினார். அவர் உறர நிகழ்த்தும்வ ாது அவரது கன்னங்களில் 
கண்ைரீ் வழிந்வைாட,  ா ா அவறரத் ைழுவி, கூைினார், "உடகலத் துைக்கும் 
முன் நீங்கள் என்க க் காண்பீர்கள்." 

வார்ைாவின்  காவைவ் புவா என்ை  ாடகர் கீர்த்ைறனறய  ாடினார், 
 ா ா அவறர  ிகவும்  ாராட்டினார். ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார்: 

இகையுணர்கவ அகடந்து அக த்திலும் இகைவக க் காண்பரத 
அனுபவத்தின் உச்ெகட்ட நிகல. அதிெயங்கள் என்பது உயிர் துைந்தவர்ககள 
உயிர்ப்பிப்பதில் இல்கல, ஆ ால் பகடப்பு, உலகம் எனும் த ிச் ெிைப்பா  
ொகயயில், அற்புதங்கள் என்பது ெிைிய ொகயகள் ஆகும். 

‘ெ ித ின் மதய்வகீப் பாரம்பரியம்’ என்ை பெய்ைி வாெிக்கப் ட்டு 
ைரிெனம் பைாடங்கியது.  ைறரயில் வரிறெயில் அ ர்ந்ைிருந்ைவர்கள்  ா ாறவ 
வநாக்கிச் பெல்ல வவண்டும். அவர்கள்  ா ாவின் முன்னிறலயில் பென்ைதும், 
 ா ா ெிலறரப்  ார்த்து புன்னறகப் தும், ெிலறர முத்ை ிடுவதும், ெிலருறடய 
ைறலயில் றக றவத்து ஆெீர்வைிப் றையும் பைாடர்ந்து பெய்துவந்ைார். ஆனால் 
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 ாவ் கல்சூரியின் முறை வந்ை வ ாது,  ா ா வவறு எங்வகா  ார்த்ை வண்ைம், 
முகத்றையும் அவறர வநாக்கித் ைிருப் ா ல், ஒரு வாறழப் ழத்றைப் 
 ிரொை ாக அவர் றகயில் ைிைித்ைார்.  க்கள் நீண்ட வரிறெயில் 
காத்ைிருந்ைைால்,  ாவ், உடனடியாக அவெர ாக பவளிவயற்ைப் ட்டார்.  ா ாவின் 
முன்னால் ெில வினாடிகளுக்கு வ ல் நிற்க முடியாை அளவுக்கு  க்கள் கூட்டம் 
அைிக ாக இருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா எல்றலயில்லா குறும்புக்காரராக இருந்ைைால்,  ாவ் 
கல்சூரியின் உைர்வுகறளத் தூண்டிவிட்டு விறளயாடினார். முற்ைிலும் 
அற ைியற்ை அவரது இையம்  ா ாவுடன் வ ெ விரும் ியது, ஆனால்  ா ா 
அவறரப்  ார்க்கவில்றல.  ாவ் முழு வாறழப் ழத்றையும் வைாவலாடு உண்டார்! 
அது ஒரு வாறழப் ழம் அல்ல, பைய்வகீ பநருப் ின் ைீப்ப ாைி, அறை 
உண்ணும்வ ாது அவரது உள்ளம் முழுவதும் உள்ளளவில் எரியத் பைாடங்கியது! 

ப ஹர்  ா ாவுடன் இருந்ை அவரது  ண்டலி யார் என்று  ாவிற்குத் 
பைரியவில்றல, அவர் ஒவ்பவாருவரிடமும், "நீங்கள்  ா ாவுடன் 
இருக்கிைரீ்களா?" என்று வகட்கத் பைாடங்கினார். 

இறுைியில்  ாவ் ெில  ண்டலிறய ெந்ைித்ைார், ஆனால்  ா ாவுடன் ஒரு 
வநர்காைல் ொத்ைிய ில்றல என்று கூைப் ட்டது. ஸவக் பகாத்வால் 
அஹ துநகரில் ஆைியின் அலுவலகத்ைிற்கு கடிைம் எழுது ாறு  ரிந்துறரத்ைார். 
ஆந்ைிராறவச் வெர்ந்ை ரங்கா ராவ், அவரது  கன்  ற்றும் ஏலூருறவச் வெர்ந்ை 
டாக்டர் கனகைண்டி சூர்யநாராயைன் ஆகிவயார் ஸாவ்வனருக்கு வந்ைிருந்ைனர். 
 ாவ் அவர்கறள ெந்ைித்ை வவறளயில், அவர்களும் புைியவர்கள் என்ைாலும், 
 ா ாவுடன் ஒரு வநர்காைறல ஏற் ாடு பெய்ய முடியும் என்று ரங்கா ராவ், 
 ாவிற்கு உறுைியளித்ைார். ஜனீ் அட்ரியலின் ‘அவைார்’ புத்ைகத்றைப்  டிக்கு ாறு 
 ாவிற்கு காவடக்கர் அைிவுறுத்ைினார், வ லும் இந்ை வநரத்ைில் ஒரு வநர்காைல் 
ொத்ைிய ற்ைது என் றை  ீண்டும் வலியுறுத்ைி கூைினார். 

ைரிென நிகழ்ச்ெி  ாறல வறர நீடித்ைது, அது நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, 
ஸர்க்யூட் ஹவுஸுக்குப் புைப் ட்டார், அங்கு  ார்றவயாளர்கள் எவரும் 
அனு ைிக்கப் டவில்றல.  இரவு வறர,  ாவ் ஒரு குழப்  ான  னநிறலயில் 
 ங்களாறவ வட்ட ிட்டார். ரிஷிவகஷ் பெல்வைற்கான அறனத்து ெிந்ைறனகளும் 
 ங்கிப்வ ாயின; ைான் வைடிக் பகாண்டிருந்ைவறர கண்டுபகாண்டைாக அவர் ஆழ் 
இையத்ைில் உைர்ந்ைார். 

கவறல வைாய்ந்ை முகத்துடன் நள்ளிரவில் அவர் ைனது ெவகாைரியின் 
வடீ்டிற்கு பென்ை வ ாது,  அவர் என்ன விஷயம் என்று வகட்டார். ஆனால் அவரது 
அற ைியின்ற க்கான காரைத்றை  ாவ் பவளிப் டுத்ைவில்றல. 

அன்று இரவு அவரால் தூங்க முடியவில்றல; அைிகாறல 4:00 
 ைியளவில் வடீ்றட விட்டு பவளிவயைத் ையாராக இருந்ைவரிடம், அவரது 
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ெவகாைரி, அவர் இவ்வளவு ெீக்கிரம் எங்வக பெல்கிைார் என்று வகட்க,  ாவ், 
‘நடக்கச் பெல்கிவைன்’ என்ைார். ெவகாைரியும் அவருடன் பெல்ல விரும் ியைால், 
 ாவ், ப ஹர்  ா ாவின்  ங்களாவுக்குச் பெல்ல முடியா லாயிற்று.  இருவரும் 
ைிரும் ி வந்ைதும்,  ாவின் ற த்துனர் ராம்லால் ஸிங் கஹர்வார் அவரிடம், 
"நீங்கள் ஏன் இத்ைறன  ரிைா  ாகத் வைான்றுகிைரீ்கள்? நீங்கள் எங்வகா 
முழுற யாகத் பைாறலந்துவிட்டைாகத் பைரிகிைது" என்று வகட்டார். 

"நான் நன்ைாக இருக்கிவைன்,"  ாவ் முணுமுணுத்ைார். "எனக்கு ஒன்றும் 
இல்றல. நான் ெிைிது வநரம் பவளிவய வ ாகிவைன்." 

 ாவ் கல்சூரிக்குத் பைரியாை ஒரு விஷயம் என்னபவன்ைால், 
ராம்லாலின் ைந்றை ெஹாராஜ் ஸிங், 1952, நவம் ர்  ாைத்ைில் நடந்ை 
ப ஹரா ாத் கூட்டத்ைில் கலந்துபகாண்டு,  ா ாவின் வருறகக்குத் வைறவயான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்யும் குழுவில் ஒருவராக நிய ிக்கப் ட்டார். ராம்லால், 
நீராவைவி ( ாவ் கல்சூரியின் ெவகாைரி) ஆகிவயாரும் 1944இல் ஸாவ்வனரில் 
ப ஹர்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ைனர், ஆனால் அவர்கள் அறைப்  ற்ைி  ாவிடம் 
பொன்னைில்றல.  ா ாவின் ப யறர பெய்ைித்ைாள்களில் முைன்முறையாகப் 
 ார்த்ைிருந்ைாலும், பைய்வகீ அன் ிற்குரியவருடனான அவரது முைல் ெந்ைிப்பு 
அவரது இையத்றைக் பகாழுந்துவிட்டு எரியச் பெய்ைது.  

 ாவ்  ீண்டும் ஸர்க்யூட் ஹவுறஸ வநாக்கிச் பென்ைார். ரங்கா ராவ், 
அவரது  கன்  ற்றும் டாக்டர் கனகைண்டி ஆகிவயார் ஆந்ைிராவுக்குத் ைிரும் ிக் 
பகாண்டிருந்ைனர், ஆனால் ரங்கா ராவின்  கன் அவர்கள் பெல்வைற்கு முன்பு, 
 ா ாவிட ிருந்து  லர்  ாறல ஒன்றை அறடய விரும் ினார்.  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று நிறனத்ை  ாவ், ரங்கா ராவிடம் 
ஒரு குைிப்புச் ெீட்றட வழங்கும் டி வகட்டு,  ா ாவிட ிருந்து  ாறலறய வாங்கி 
வர, அறை ஸர்க்யூட் ஹவுஸுக்கு எடுத்துச் பெல்ல முன்வந்ைார். ரங்கா ராவ் 
எழுைிய குைிப்புடன்  ாவ்  ங்களாவுக்குச் பென்ைார். 

பவளியில் கண்காைிப்புப்  ைியில் இருந்ை உள்ளூர் அன் ர் ஒருவர், 
 ாறவ உள்வள அனு ைிக்கா ல், அவரிட ிருந்து குைிப்புச் ெீட்றட 
எடுத்துக்பகாண்டு, உள்வள பென்று ெிைிது வநரத்ைில்  ாறலயுடன் ைிரும் ி 
வந்ைார்.  ாவ்  ாறலறயப் ப ற்றுக் பகாண்டாலும்,  ா ாறவப்  ார்க்கா ல் 
பவளிவயைினார்; வழியில் ொறலயில் விழுந்ை ைளர்வான இைழ்கறள எடுத்து 
வாயிலிட்டுக் பகாண்டார். "ப ஹர்  ா ா ைரிெனம் வழங்க ஆந்ைிரா வர 
இருக்கிைார். அந்ை நிகழ்ச்ெியில் கலந்துபகாள்ள நீங்கள் ஆந்ைிராவுக்கு வர 
வவண்டும். அங்கு,  ா ாவுடனான வநர்காைறல கண்டிப் ாக ஏற் ாடு 
பெய்கிவைன்" என்று கூைிய ரங்கா ராவிடம்  ாறலறயக் பகாடுத்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி ப ௌனம் கறடப் ிடித்து வந்ை 
 ா ாைாறஸயும்  ாவ் கல்சூரி ெந்ைித்ைார். ‘அவைார்’ என்ை புத்ைகத்றைத் ைிைந்து, 
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அைில் ெில  குைிகறளப்  டிக்கு ாறு றக றெறககள் மூலம்  ாவிற்குச் 
பொல்லிக்பகாண்வட இருந்ைார். ஆனால்  ா ாைாஸுக்கு ஆங்கிலம் 
பைரியாைைால்,  ாவ் புத்ைகத்றைத் ைிைந்து  டிக்கத் பைாடங்கினார்,  ா ாைாஸ் 
 க்கத்றைப் புரட்டி ஆங்காங்வக  டிக்கக் கூைினார்.  ீண்டும்,  ாவ்  த்ைிறய 
முடிப் ைற்குள்,  ா ாைாஸ்  க்கத்றைத் ைிருப் ி வவபைாரு  குைிறயச் 
சுட்டிக்காட்டினார். இைர  ண்டலி அறனவரும் ைத்ை து  ைியில் 
மும்முர ாக  இருந்ைைால்  ாவால் அவர்கறள ெந்ைிக்க முடியவில்றல. 

1953, ஜனவரி 1 வியாழன் அன்று நறடப ற்ை அடுத்ை ைரிென 
நிகழ்ச்ெியில் ஏைக்குறைய 20000 வ ர் கூடியிருந்ைனர். ப ஹர்  ா ா ற யங்கள் 
நிறுவப் ட்ட இடங்களிலிருந்து ஆயிரக்கைக்கான கிரா   க்கள் கடந்ை ெில 
நாட்களாக ஸாவ்வனரில் வந்து குவிந்ைனர். ராவகா  ட்வடல், வ ாைி பஜகன் 
 ட்வடல்  ற்றும்  ல்வவறு கிரா ங்களின் ைறலவர்கள் நூற்றுக்கைக்கான 
 க்கறள இரண்டு நாட்கள் பவகுஜன ைரிெனத்ைிற்காக அறழத்து வந்ைனர். 
ஸாவ்வனர் நகரம்  ா ாவின் பைய்வகீ ஒளியில் ஒன்வைாடு ஒன்ைாக 
இறைந்ைது. ஹ ிர்பூர்  ாவட்டம் முழுவதும் ப ாங்கி எழும் பநருப் ால்  ரவி 
ஒவ்பவாரு இையத்றையும்  ாைித்ைது வ ால் இங்கும்  ரவியது. 

 ாவ், ைரிென நிகழ்ச்ெியின் வ ாது  ா ாவின் கவனத்றை ஈர்க்க  ீண்டும் 
முயன்ைார், ஆனால் அன்றும்  ா ா அவறரப்  ார்க்கவில்றல.  "ஆன்ெீக 
ஏக்கத்தின் அகணயா மநருப்பு" (THE UNQUENCHING FIRE OF SPIRITUAL LONGING) 
என்ை  ா ாவின் பெய்ைி வழங்கப் ட்டது, நிகழ்ச்ெியின் முடிவில்  ா ா கூைினார், 
"ரபாஃபலி பிளடீர் ெற்றும் அப்துல் ெஜித் கான் ஆகிரயாரின் அன்பா  
உகழப்பின் காரணொக, ஸாவ்ர ர் ஆெரீ்வதிக்கப்பட்டுள்ளது. நான் 
நாக்பூருக்கு நாகள புைப்படுகிரைன்." 

ப ஹர்  ா ா  ல குடும் ங்கறள அவர்களது இல்லங்களுக்குச் பென்று 
 ார்த்ைார், ஆனால் ைனிப் ட்ட குடும்  நிகழ்வுகளாக இருந்ைைால்,  ாவால் 
கலந்து பகாள்ள முடியவில்றல.  அப்துல்  ஜித் கானின் இல்லத்ைில் நடந்ை 
கவாலி இறெ நிகழ்ச்ெியில், அவலா ா  யக்கத்ைில் இருப் து வ ால நடன ாடத் 
பைாடங்கினார்.  ண்டலி அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைி,  வல்கர்  ிளடீரின் 
இல்லத்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ிறவத்ைனர். 

 ின்னர் அன்றைய ைினம்  ண்டலியுடனான உறரயாடலின்வ ாது, 
 ன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (1941 அக்ரடாபர் 17) ைஹிகாவ் ில் நடந்ை 
கறடெி ெந்ைிப் ில், உ ாஸனி  ஹாராஜுக்கும் ைனக்கும் இறடவய 
 ரி ாைப் ட்ட வார்த்றைகளின் ஒரு  குைிறய,  ஹாராஜ் அவரது உடறலக் 
றகவிடுவைற்கு இரண்டு  ாைங்களுக்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா 
பவளிப் டுத்ைினார்: "உபாஸ ி ெஹாராஜ் என் ிடம் கூைி ார், ‘இப்ரபாது 
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ரபசுங்கள் - எகதயும், ஏதாவது ரபசுங்கள்! உங்களால் முடியும், அத ால் 
நீங்கள் என் முன் ிகலயில் ரபெ ரவண்டும்.’” நான் வ ெ ாட்வடன், 
வ ெக்கூடாது என்று அவருக்குத் பைரியும். நான் வ ொைவ ாது, எனக்கும், 
 ஹாராஜுக்கும், அவர் ைனது உடறல விறரவில் துைந்துவிடுவார் என்றும் 
பைரியும். அவர் இப்வ ாது நாம் உறரயாடுவறைக் வகட்கிைார், அைனால்ைான் 
நான் உங்களிடம் இறைச் பொல்கிவைன். 

"கடவுள் என்க  ரநெிப்பகதப் ரபால், என்க  ரநெிப்பவகர நான் 
இன்னும் ரதடிக்மகாண்டிருக்கிரைன்" என்று  ா ா  றைமுக ாகக் கூைினார். 

கிருஷ்ைாஜி, நிகழ்ச்ெிகளில் கலந்து பகாள்வைற்காக ஸாவ்வனருக்கு 
வந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ா ா அவறர ைனது  ைி நி ித்ைம் வட இந்ைியாவுக்குச் 
பெல்லு ாறு கட்டறளயிட்டார். அவர் அங்கு வாழும் விைம் (உைவுக்காக 
யாெித்து, எவரிட ிருந்தும்  ைம் எதுவும் வாங்கா ல் இருப் து வ ான்ை 
அைிவுறுத்ைல்கள்)  ற்றும் அவர் என்ன பெய்ய வவண்டும் என் ைற்கான 
குைிப் ிட்ட வழிமுறைகறளயும்  ா ா அவருக்கு வழங்கினார்.   ா ா, 
கிருஷ்ைாஜியிடம், "நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், என் அன்கபப் பற்ைி 
ெக்களுக்குத் மதரியப்படுத்துங்கள். மநருப்கபப் ரபால் அகதப் பரவச் 
மெய்யுங்கள்! ரதகவப்பட்டால், உங்கள் உயிகரப் பணயம் கவத்ரதனும் 
உங்களுக்காக வகரயப்பட்ட திட்டத்கதச் மெயல்படுத்துங்கள்!" என்று 
உ வைெம் வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ாறவ, ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைிக்கும் இயலாற  
குைித்து  ாவ் பைாடர்ந்து வருந்ைினார், அந்ை இரவு ஆழ்ந்ை கவறலயுடன் 
காைப் ட்டார். ஜனவரி 2ஆம் நாள்  ீண்டும் ஸர்க்யூட் ஹவுஸ் பென்ை 
வவறளயில்,  ா ா நாக்பூர் புைப் டுவைற்கான ஏற் ாடுகள் நடந்து 
பகாண்டிருந்ைன. காறல 7:30  ைியளவில்  ா ா பவளிவய வந்து, காரில் 
அ ர்ந்து, புைப் ட்டுச் பென்ைவ ாது,  ாவ் அவறரப்  ின் பைாடர்ந்ைார். ெிவில் 
றலன் குறுக்கு ொறல ெந்ைிப் ில் கார் நின்ைது,  ா ா காரிலிருந்து இைங்கி வந்து 
அ ர்ந்ைார்.  வ ாஃ ாலி, அப்துல்  ஜித் கான்  ற்றும்  லர் அவருக்காகக் 
காத்ைிருந்ைனர்.  ாவும் அங்கு பென்ைார். எரச், ஹனு ானின் கறைறயச் 
பொல்லத் பைாடங்கினார். அவர் அறை முடித்ைதும், உரத்ை ஆரவாரத்ைிற்கு 
 த்ைியில்,  ா ா காரில்  ீண்டும் நுறழந்து, ஸாவ்வனருக்கு அருகிலற ந்ை 
அங்ரகவாடா ற யத்ைிற்கு விஜயம் பெய்து, அங்கு ைரிென நிகழ்ச்ெி 
நிறைவறடந்ைதும் நாக்பூர் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ாவ், ர ா, குழந்றை 
ஷீலாவுடன் நாக்பூறர வநாக்கி விறரந்ைார், ஆனால்  ா ா ைங்கியிருக்கும் இடம், 
ைரிெனம் வழங்கும் வி ரம் எதுவும் அவருக்குத் பைரியாது. 
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நாக்பூரில் ப ஹர்  ா ா, வ ற்கு உயர்நீைி ன்ை ொறலயில் அற ந்ை 
ரகாகுல்ரபட்  குைியில்  ாரிஸ்டர் ஒய். ி.வர் ாவின்  ங்களாவிலும்,  ண்டலி, 
தரம்ரபட்டில் நானா வகரின் குடும்  இல்லத்ைிலும் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள் 
பெய்யப் ட்டிருந்ைன. நானாவின் ப ற்வைாரும்  ா ாவிடம்  க்ைி  ிக்கவர்களாக 
இருந்ைனர். 

டாக்டர் வைஷ்முக்கும் நாக்பூருக்கு வந்ைார், அங்கு அவரது புைிய வடீ்டின் 
கட்டிடப்  ைி நடந்துபகாண்டிருந்ைது. 

டாக்டர் வைஷ்முக் ஸாவ்வனர் நிகழ்ச்ெிகளிலும் கலந்துபகாண்டார். 
 ங்க்ராஜ், அவரது  றனவி ைாரா ாய்,  ி. ி. காப்வெ  ற்றும் குடும் த்ைினர், 
ராம்ைாஸ் பெௌராெியா, அவரது  கன்கள் ஷங்கர்லால், கவைஷ்லால் ஆகிவயார் 
 ா ாறவ வரவவற்க காத்ைிருந்ைனர். 

1953, ஜனவரி 2 காறல 9:30  ைிக்கு நாக்பூறர வந்ைறடந்ைதும், வழக்கம் 
வ ால  ா ாவின் நிகழ்ச்ெி நிரலின் முைல் அம்ெ ாக ஏறழகளின் நிகழ்ச்ெி 
நறடப ற்ைது.  புைிைாக கட்டப் ட்ட கீைா வகாவிலின் ப ரிய  ண்ட த்ைில் இந்ை 
நிகழ்ச்ெி ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது, அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது பநருங்கிய 
நாக்பூர் அன் ர்கறள ெந்ைித்ைார். 

அன்று  ாறல ஐந்து  ைியளவில்,  ா ா  ார்ெி ைகன  யானத்ைிற்குச் 
பென்று, ஜால் வகரவலாவின் கல்லறையில் வராஜா  லர்  ாறலறய றவத்ைார். 
 ண்டலியும் வராஜா  லறர றவத்து ைங்கள்  ரியாறைறய பெலுத்ைினர்.  ா ா, 
"ஜால் எ க்காகரவ வாழ்ந்து என் ில் ெகைந்தார்" என்று குைிப் ிட்டார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, ைாஜுைீன்  ா ாவின் கல்லறைக்குச் பென்று 
அஞ்ெலி பெலுத்ைினார். அவர், ைாஜுைீன்  ா ா, ைனது இறுைி மூச்றெ விட்ட இந்து 
 ன்னர் ராஜா ரகுஜி ராவ் வ ாஸ்வலயின் அரண் றனக்கும் பென்ைார். ராஜா 
வ ாஸ்வல  ா ாறவ ெம் ிரைாய முறையில் வரவவற்று, கறல நிகழ்ச்ெிகறள 
நடத்ைினார்.  ா ா அவரிடம், "நான் இங்கு வருகக தந்தது நீங்கள் ஒரு 
ராஜாவாக இருப்பதால் அல்ல. தாஜுதீனுக்கு நீண்ட காலம் உண்கெயாக 
ரெகவ மெய்தீர்கள், உங்கள் ரெகவயின் பல ாக இப்ரபாது என்க  இங்கு 
காண்கிைரீ்கள். தாஜுதீன் ெிகவும் ெிைந்தவர், அவருகடய ஒரர உகதயால் 
தூெிக்கு கூட இகையுணர்கவ வழங்கக் கூடியவர்." 

ைாஜுைீன்  ா ாவின் ப ௌைீக உடல், ெில ற ல்கள் பைாறலவில் 
அற ந்ை தாஜ் பாக் எனும் இடத்ைில் அடக்கம் பெய்யப் ட்டது; ஆனால் 
அரண் றன அவரது நிறலயான இருப் ிட ாக இருந்ைைால், ராஜா வ ாஸ்வல 
அறை  ாப ரும் ெத்குருவின் நிறனவக ாக  ாதுகாத்து வந்ைார். 
அரண் றனறய விட்டு பவளிவய வந்ை  ா ா, ைாஜுைீன் ஓய்பவடுத்ை கல்லின் 
 ீது அ ர்ந்ைார்.  ா ா அறனத்து  ண்டலிறயயும் ைாஜுைீன் ெ ாைியில் 
 ரியாறை பெலுத்து ாறு அைிவுறுத்ைியதும், அறை அவர்கள் பெய்ைனர். 
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இைற்கிறடயில், ஐரீன் வகானி ியர், ஹ ிர்பூரில் நடந்ை ைரிென 
நிகழ்ச்ெியில் ஒரு நாள்  ட்டும் கலந்து பகாண்ட  ின்னர், உடல்நலக்குறைவு 
காரை ாக ப ஹர்ஜியுடன் பூனாவுக்குச் பென்ைார். அவருக்கு உடல்நிறல 
இன்னமும் ெரியாகாைவ ாதும், ைரிென நிகழ்ச்ெியில்  ங்வகற்க நாக்பூருக்கு அவர் 
அறழக்கப் ட்டார். அபலக்ொண்டர்  ார்கி ஸாவ்வனரில்  ா ாவின் ைரிென 
நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும் புைப் ட்டுச் பென்ைார். அவர் ஒரு  ைக்க முடியாை 
அனு வத்றைப் ப ை முடிந்ைது; பைய்வகீச் சுடர் அருவக எண்ைற்ை 
 ட்டாம்பூச்ெிகள் நடன ாடுவறைக் கண்டு பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். 

1953, ஜனவரி 3 ெனிக்கிழற யன்று, கீதா வகாவிலில் 
குழந்றைகளுக்கான நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. பஷர்வலக்கர் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை 
அந்ை நிகழ்ச்ெியில்,  ன்னிரண்டு வயதுக்குட் ட்ட கிட்டத்ைட்ட 1500  ள்ளி 
 ாைவர்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ைனர். ைறல வைங்குவது  ற்ைிய 
 ா ாவின் பெய்ைிறய வழங்கி, அவர் அறனவறரயும் வைங்க, 
குழந்றைகளுக்கான பெய்ைி வாெிக்கப் ட்டது. ஒரு குழந்றைறயப் வ ாலவவ, 
 ா ா ஒவ்பவாரு குழுவிலும் இருந்ை ெிைிய குழந்றைகளுடன் சுைந்ைிர ாகக் 
கலந்ைார். 

அறனவரும்  கிழ்ச்ெியில் ஆழ்ந்ைனர்; அவர் ெிலறர வருடினார், ெிலறர 
முத்ை ிட்டார், ெில குழந்றைகறளத் ைழுவினார்.  ா ாறவ  கிழ்விக்க 
குழந்றைகள் ஜிம்னாஸ்டிக்  யிற்ெிகறள பெய்ைனர், வ லும் ஒரு குழு,  ழங்கால 
துைவி நாரத் முனிறயப்  ற்ைி ஒரு நாடகத்றை அரங்வகற்ைியது.  ா ா, அைில் 
நடித்ை குழந்றைகளுக்கு முன்னால் ைறரயில் அ ர்ந்து, நிகழ்ச்ெிறய ெிைப் ாக 
நடத்ை அறனவறரயும் உற்ொகப் டுத்ைினார்.   

ஏைக்குறைய ஒரு  ைி வநரம் நீடித்ை நாடகத்றைத் பைாடர்ந்து,  ா ா 
 ிரொைம் விநிவயாகிக்கத் பைாடங்கினார். ெின்னஞ்ெிறு  ழறல நடிகர்கள் ைங்கள் 
அலங்கார உறடயில், ைத்ை து  ங்கிற்காக  ா ாறவ அணுகினர், நாரைரின் 
முக்கிய  ாத்ைிரத்ைில் நடித்ை ெிறுவன் (முழுற யான வ ாலி  ீறெயுடன்) 
 ா ாவிடம் வந்து, அவரின் காைில் ஏவைா கிசுகிசுக்க விரும்புவைாகக் கூைினான். 
 ா ா ைறலறயக் குனிந்து பெவிொய்ைதும், " ா ா, இந்ை ப ரிய  ீறெக்காரன் 
(ைன்றனவய குைிப் ிட்டு) உங்கள் ெீடனாக விரும்புகிைான்!"  ா ா அவறன 
அன்புடன் அறைத்துக் பகாண்டார், ெிறுவன்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைான். 
 ிரொைத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டு, ெிறுவன் ைனது வ ாலி  ீறெறய முறுக்கி,  ா ா 
ைன்றன உண்ற யாகவவ ைனது ெீடனாக ஏற்றுக்பகாண்டார் என்ை உறுைியுடன் 
பவளிவயைினான். 

 ைியம் கீைா வகாவிலில் ப ண்களுக்கான  ிரத்வயக ைரிென நிகழ்ச்ெி 
நறடப ற்ைது. இந்து ைி வைஷ்முக், அவரது  கள் ெஞ்ெீவனி, ைிரு ைி 
பஷர்வலக்கர் ஆகிவயார்  ா ாவின் பெய்ைிறய வாெித்து, ைரிெனத்ைில் 
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கலந்துபகாண்ட  ல ப ண்களுக்கு அவரது றெறககறள விளக்கினர். இப் டி, 
 ல்வவறு ெந்ைர்ப் ங்களில்,  ா ா குழந்றைகளில் குழந்றையாகவும், ப ண்களில் 
ப ண்ைாகவும், ஆண்களில் ஆைாகவும் இருந்ைார்! 

 ாறலயில் அவை வகாவிலில்  ாப ரும் ப ாது ைரிென நிகழ்ச்ெி 
நறடப ற்ைது. இது இரவு பவகுவநரம் வறர நீடித்ைது.  ா ா,  ிகுந்ை ெிர த்துடன் 
கூட்டத்ைினூடாக அறழத்துச் பெல்லப் ட்டு, ைனது இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்ைார். 
இந்ை நிகழ்ச்ெிக்கு எந்ை முன்னைிவிப்பும் வழங்கப் டவில்றல,  த்ைிரிறககளில் 
விளம் ரம் அைிவிப்புகளும் ைரப் டவில்றல, கிட்டத்ைட்ட 10,000 வ ர் 
ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைனர். பஷர்வலக்கர் ஒரு ெிலருக்கு  ட்டுவ  ைகவல் 
பைரிவித்ைிருந்ைார், ஆனால் அன்று காறல நடந்ை குழந்றைகளுக்கான 
நிகழ்ச்ெிறய முன்னிட்டு, அக்கம்  க்கத்ைினர் இரவில் கீைா வகாவிலுக்கு 
ைரிெனத்ைிற்காக குவிந்ைனர். பெய்ைித்ைாள்களில் முன்னைிவிப்பு 
வழங்கியிருந்ைால், இன்னும் ஆயிரக்கைக்காவனார் வந்ைிருக்கக் கூடும்.   

இைற்கிறடயில், ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி,  ாவ் அவரது 
குடும் த்ைினருடன், நாக்பூருக்கு,  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்ைார், ஆனால்  ா ாவின் 
இருப் ிடம் அல்லது நிகழ்ச்ெி  ற்ைிய வி ரங்கள் எதுவும் அவருக்குத் பைரியாது. 
பவைி ிடித்ைவர் வ ால் அவர் நகரத்றை சுற்ைித் ைிரிந்து, ைகவல்கறளப் ப ை 
முயன்றும் எதுவும் கிறடக்கவில்றல. ஜனவரி 4, ஞாயிற்றுக்கிழற , கீைா 
வகாவிலில் நடந்ை நிகழ்ச்ெிகள் குைித்து ‘நாக்பூர் றடம்ஸ்’  த்ைிரிறகயில் 
பவளிவந்ை பெய்ைிறயப்  டிக்க முடிந்ைவை ைவிர, அன்றைய ைினம் 
நறடப ைவிருந்ை நிகழ்ச்ெிகள்  ற்ைி எதுவும் குைிப் ிடப் டவில்றல. 

அைிர்ஷ்டவெ ாக, அன்று காறல  ா ா  ீண்டும் வகாவிலில் ைரிெனம் 
வழங்க இருந்ைார்.   ா ா வந்து, கூட்டத்ைினறர வைங்கிய  ின்னர், ஒரு 
முக்கிய ான உள்ளூர் ெமூக வெவகர் காெத் என் வர்  ா ாவின் பெய்ைிறயப் 
வாெித்ைார். ரா கிருஷ்ை ஆெிர த்றைச் வெர்ந்ை ஸ்வா ி  ங்கவரஷ்வரரும், 
‘குட்டவாலா’ என்ை  ஸ்துடன் வந்து,  ா ாவுக்கு எைிராக அ ர்ந்ைார். ைரிென 
நிகழ்ச்ெி பைாடங்கிய வவறளயில்,  ாவ் வரிறெயில் நின்ைாலும், முன்பு 
வ ாலவவ,  ா ாவுடன் உறரயாட வாய்ப் ில்லா ல் வ ாயிற்று, எனவவ 
வநர்காைலுக்கான  ொத்ைியக்கூறுகள்  ற்ைி பைாடர்ந்து விொரித்ைார். 

கறடெியாக,  ா ாவின் பெய்ைிறய இந்ைியா முழுவதும்  ரப் ிய 
ஆரம் கால ெீடரான விபூைிறய ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. விபூைி,  ாவின் உண்ற யான 
விருப் த்றைக் குைித்து  ா ாவிடம் பைரிவித்ை வ ாது,  ா ா அவறர அன்று 
 ைியம் வர் ாவின்  ங்களாவில் ெந்ைிக்கு ாறு கூைி அனுப் ினார். 
அப்வ ாதுைான்  ா ா ைங்கியிருந்ை இடத்றை  ாவ் கண்டு ிடித்ைார். இறுைியாக 
அவர் ைனது இையத்ைின் ஒவர அன் ிற்குரியவறர வநருக்கு வநர் 
ெந்ைிக்கவிருந்ைார். 
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அன்று  ைியம்  ா ாவின் இருப் ிடத்ைிற்கு  ாவ் பென்ைவ ாது, கவாலி 
இறெ நிகழ்ச்ெி நடந்துபகாண்டிருந்ைது.  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் என்  
மெய்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"எனது முதுகறல  ட்டத்ைிற்கான இறுைி வைர்வில் நான் வைான்ை 
உள்வளன்" என்று  ாவ்  ைிலளித்ைார். 

"உங்களுக்கு என்  ரவண்டும்?" 
"உங்களுடன் வாழவவண்டும்." 
"நீங்கள் திருெணொ வரா அல்லது த ியாக இருக்கிைரீ்களா?" 
"ைிரு ை ானவர்." 
"உங்கள் ெக வி மபயர் என் ?" 
"ர ா." 
"உங்களுக்கு குழந்கதகள் உள்ள வா?" 
"ஷீலா என்ை ப ண் குழந்றை." 
"என் அைிவுறுத்தல்களுக்குக் கீழ்ப்படிவரீ்களா?" 
"நான் அந்ை ஆயத்ைத்துடன் வந்ைிருக்கிவைன்." 
 ங்க்ராஜ் உடனிருந்து குறுக்கிட்டு, " ா ா, உங்களுக்குக் கீழ்ப் டிைல் 

என்ைால் என்ன என் றை அவர் பைரிந்து பகாள்ள வவண்டும்..." 
"உங்ககள விட அவருக்கு நன்ைாகத் மதரியும்!"  ா ா கடுற யாக 

 ைிலளித்ைார். "அவர் எம். எஸ்ெி. (அைிவியலில்  முதுகறல  ட்டம் ப ற்ைவர்)." 
 ா ா பைாடர்ந்ைார், "நான் உங்களிடம் நிர்வாணொகச் மென்று 

உணவுக்காக யாெிக்கச் மொன் ால், நீங்கள் அகதச் மெய்வரீ்களா?" 
"ஆம்" என்ைார்  ாவ். 
"எல்லாவற்கையும் விட்டுவிட்டு, நீங்கள் என்னுடன் இருக்க 

முடியுொ?" 
"அதுைான் எனது ஆறெ." 
"உங்கள் ரதர்வு எப்ரபாது?" 
" ார்ச்  ாைம்." 
"ரதர்வு நிகைவகடந்ததும் நான் எங்கிருந்தாலும் என் ிடம் 

வாருங்கள்." 
அன்வை  ா ாவுடன் வெர விரும் ினார்  ாவ். ஆனால் அவர்  ா ாவின் 

விருப் த்றை ஏற்று, "நான் ஆந்ைிர ைரிெனத்ைில் கலந்து பகாள்ளலா ா?" என்று 
வகட்டார். 

"அது உங்கள் ரதர்வுக்குத் தகடயாக இல்கலமயன்ைால், நீங்கள் 
வரலாம்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

 ா ாவின் கட்டறளறயப் ப ற்றுக்பகாண்ட  ாவ், வைர்வுக்குப்  ின்னர் 
அவருடன் நிரந்ைர ாக வந்ைிறையத் ைீர் ானித்ைார். அவரது  றனவி ர ா, 20, 
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ஸாவ்வனரில் இரண்டு முறை  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்று, இப்வ ாது, ைனது 
றகக்குழந்றை ஷீலாவுடன் நாக்பூருக்கும் வந்ைிருந்ைார். அவரது உறுைியான 
நம் ிக்றகயின் காரை ாக,  ாவின் ைீர் ானத்ைில் அவர் ைறலயிடவில்றல. 

நாக்பூரில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலியின் 
உைவு நானா வகரின் இல்லத்ைிலிருந்து,  ா ா ைங்கியிருந்ை இடத்ைிற்கு ைினமும் 
பகாண்டுவரப் ட்டது. 

 ா ா, யாருறடய வடீ்டிலும் உண்ைவில்றல, ஆனால் அவர் ஒருமுறை 
வகர் குடும் த்றை அவர்களது இல்லத்ைில்  ார்க்கச் பென்ை வ ாது,  ைிய 
உைவிற்காக  ல உைவுகள் ையார் பெய்யப் ட்டிருந்ைன;  ா ா, நானாவின் 
ைாயார் வகாது ாறயப்  ாராட்டினார், "அவற்கைப் பார்த்தாரல என் வயிறு 
நிகைந்து விடுகிைது!" 

 ின்னர், ஒவ்பவாரு வறக உைறவயும் நுணுக்க ாக ஆய்வு பெய்து, 
"ஏன் ஆஷா (நானாவின் அண்ைி) ெட் ி தயார் மெய்யவில்கல? அவர் 
எங்ரக?" என்று விொரித்ைார். 

வகாது ாய் விளக்கினார், "இந்ை நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாள்வைற்காகவவ 
அவர் அம்ராவைியிலிருந்து வந்ைார், ஆனால்  ாைவிடாய் காரை ாக, அவர் 
அழுதுபகாண்டிருக்கிைார்." (இந்ைியாவில்,  ாைவிடாய் காலத்ைில் ஒரு ப ண் 
ைனிற யில் ஒதுங்கி வாழ்வதும், எவறரயும் பைாடா ல் இருப் தும்  ழங்கால 
 ழக்கம்.) 

 ா ா, ஆஷாறவ அறழத்து, "என்க  என் வாக 
எடுத்துக்மகாள்கிைரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

“ ர ாத் ா” என்ைார் ஆஷா. 
"ஆம், நான் பரொத்ொ; நான், நல்லது, தீயது இரண்கடயும் தன் கப் 

படுத்திக்மகாண்ட ொமபருங்கடல். அசுத்தம் வெீப்பட்டாலும் கடல் 
ொசுபடாது, ெந்த ம் கலந்தாலும் நறுெணம் வெீாது. கடல் எல்கலயற்ைது. 
அது எப்மபாழுதும் இருந்தது ரபாலரவ இருக்கும். 

"உங்களுகடய நல்லது தீயது இரண்கடயும் எ க்குள்ரளரய அடக்கி, 
உங்ககள சுத்தொக கவத்திருக்கிரைன். நான் எல்கலயில்லா 
பரிசுத்தொ வன், என் எல்கலயற்ை மபருங்கடலில் உள்ள ஒவ்ரவார் 
அழுக்குககளயும் சுத்திகரிக்கிரைன். ஆதலால், நல்லது தீயது இரண்கடயும் 
எ க்கு அர்ப்பணித்து, ஒவ்மவாருவரும் தூய்கெயாக ரவண்டும். 

"என்க ப் மபாறுத்தவகர, நீங்கள் ஒருரபாதும் அசுத்தொக இல்கல. 
உள்ரள மென்று எ து ெட் ிகயத் தயார் மெய்து எடுத்து வாருங்கள். நான் 
அதற்காகக் காத்திருக்கிரைன்." 

ஆஷாவிற்கு இது ஓர் அைிெய ான விஷயம், ஏபனனில் அவர்  ரபுவழி, 
 ாரம் ரிய முறையில் வளர்க்கப் ட்டார்.  ா ாவின் அன்பு அவர் இையத்ைில் 



296 
 

உறுைியாக வவரூன்ைியது,  ிகுந்ை அன்புடன் ெட்னிறயத் ையார் பெய்ைார் -  ா ா 
அறை ஆர்வத்துடன் உண்டு, அவறர எல்லா வநரத்ைிலும் புகழ்ந்ைார். 

காக்கா பஷர்வலக்கரும்  ா ாறவ உைவுக்காக அறழத்ை வ ாது, ஒரு 
நாள்  ா ா அவரது வடீ்டிற்கும் பென்ைார். நாக்பூரில் வாழ்ந்ை  ாட்டியா, காப்வஸ, 
பெௌராெியா,  ங்க்ராஜ், வஸாலாவா, டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகிவயாரின் 
இல்லங்களுக்கும்  ா ா விஜயம் பெய்ைார்.   ைராஸில்  ல ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் ஒரு முறை காப்வஸயிடம்  ா ா அவரது இல்லத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்வைாக உறுைியளித்ைிருந்ைார், அவருறடய வாக்குறுைி இறுைியாக 
நிறைவவைியது. வைஷ்முக் ஒரு  ாைாள வழி ாட்டுத் ைலத்றை அவர் இல்லத்ைில் 
அற த்து, அங்கு  ா ாவின் ஆரத்ைி அவரது முன்னிறலயில் நிகழ்த்ைப் ட்டது. 
நானா வகரின் இல்லத்ைில் அற ந்துள்ள ெிைிய அளவிலான அவைார் ப ஹர் 
 ா ா நாக்பூர் ற யத்றையும்  ா ா  ார்றவயிட்டார். 

வாஸ் வைவ் பகய்னின்  றனவி  ிர ா, படல்லியிலிருந்து நாக்பூருக்கு 
வந்ைிருந்ை வவறளயில், உடல்நலம் குன்ைியைால்  ா ா அவறர நானா வகரின் 
இல்லத்ைில் ைங்க றவத்ைார், அங்கு அவருக்கு ெிகிச்றெ அளிக்கப் ட்டது. அவர், 
 ா ாவின் குழுவுடன் பெல்ல விரும் ினாலும்,  யைத்ைின் வ ாது  ா ாவின் 
அனு ைியின்ைி எவரும் குழுவுடன் இறைய முடியாது, வ லும் ப ண்கள் 
அனு ைிக்கப் டாைைால்,  ிர ா 4ஆம் வைைி படல்லிக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல 
வவண்டியைாயிற்று. 
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இரகெிய பயணம் - அலஹாபாத் & ெதராஸ் 
(Allahabad & Madras – Secret Travel) 

நாக்பூர் நகரிலிருந்து புைப் ட்ட  ா ா,  ாறல சு ார் 5:00  ைியளவில் 
அலஹாபாத்ைிற்குச் பெல்லும் ரயிலில் ஏைினார். டிெம் ர் 4ஆம் வைைி, ரயில் 
நிறலயத்ைில் அவறரப்  ார்க்க ஏராள ாவனார் குவிந்ைனர். அவை ரயிலில் 
 யைித்ை இைர  யைிகளும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஓவடாடி வந்ைனர். 
உடனிருந்ை  ாவ் கல்சூரியிடம்  ா ா, "இன்று நடந்தகத (அர்த்ைம், அவருக்கு 
வழங்கப் ட்ட கட்டறளகறள) நிக வில் மகாள்ளுங்கள்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார்.  ாவின்  றனவி ர ா, குழந்றை ஷீலாவும் அவருடன் 
வந்ைிருந்ைனர்.  ா ா குழந்றைறயக் கிச்சுகிச்சு மூட்டி முத்ை ிட்டார்.  ா ாவுக்கு 
எல்லாம் பைரியும், ஆரம் ம் முைல் இறுைி வறர  ாவ், குடும் த்வைாடு ைன்னுடன் 
இருக்கும் வழிறய அற த்துத் ைந்ைார். 

ரயில் நகரத் பைாடங்கியது, இடி வ ான்ை முழக்கத்துடன் கூடிய 
ஆரவாரம் எழுந்ைது.  லரின் கண்களில் கண்ைரீ் ைதும் ியது, ெிலர்  யக்க 
உைர்வில் நின்ைனர்.  ா ா ைனது ரயில் ப ட்டியின் நுறழவாயிலில் நின்று 
பகாண்டு, வ றடயில் இருந்ை ைனது அன் ர்கறள வநாக்கி 
றகயறெத்ைார்.  பவகுவநரம் ரயிலின்  ின்வனவய  ார்த்துக் பகாண்டு 
நின்ைவர்கள், வவறு எங்கும் ைிரும் ிப்  ார்க்க முடியாை நிறலயில், அவர்களின் 
இையங்களும் அைவனாடு விலகிப் வ ானது வ ாலத் வைான்ைியது. 

 ா ாவின் அலஹா ாத்  யைம் ரகெிய ாக றவக்கப் ட்டது; அவர் 
எங்குச் பெல்கிைார் என் து எவருக்கும் பைரியாது. ைங்குவைற்கு வெைியான வடீு 
 ற்றும்  ஸ்துகறளத் வைடுவைற்காக,  ா ா, முன்கூட்டிவய ற தூறல 
அனுப் ியிருந்ைார்.  ஏைக்குறைய 36  ைி வநரப்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ாவும் 
குழுவினரும் 1953, ஜனவரி 6 பெவ்வாய்க் கிழற , அைிகாறல 1:00  ைிக்கு 
அலஹா ாத்றை வந்ைறடந்ைனர்.  ா ா ைான் உட் ட ஒருவறரயும் ரயிலில் 
தூங்க அனு ைிக்கவில்றல. 

ற தூல் ஓர் அற ைியான இடத்ைில் புைிைாக கட்டப் ட்ட வடீ்றடக் 
கண்டு ிடித்து, அறனவரும் அங்குத் ைங்கினர். அவர்களுக்கு ஹரிஷ்ெந்ைர் வர் ா 
என்ை அண்றட வடீ்டுக்காரரின் கவனிப் ில் அறனத்து கடிைங்களும், 
பைாறலத்ைந்ைிகளும் அனுப் ப் ட்டன. அலஹா ாத்ைில்,  ா ா, அங்கு இருப் றை 
அைிந்ை அவர் ஒருவர்  ட்டுவ ,  ா ாறவ ெந்ைிக்க அனு ைிக்கப் ட்டார். 
அலஹா ாத் நகறரச் பென்ைறடந்ைதும்,  ா ா நகரத்ைிலும், சுற்றுப்புை 
இடங்களிலும் வாழ்ந்ை  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ளப் புைப் ட்டார். அவர் நகர் 
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 ற்றும் அறைச் சூழ்ந்துள்ள  ல்வவறு வகாவில்கள், ைர்காக்கள், கல்லறைகள் 
 ற்றும் ெ ாைிகளுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 

எரச், ப ண்டு, ற தூல் மூவரும், முழு வசீ்ெில் நடந்துபகாண்டிருந்ை 
கும் வ ளாவிற்காக, ொதுக்கள் கூடும் பவவ்வவறு இடங்களிலிருந்து 100 
ொதுக்கறள ஒன்று வெர்த்ைனர். ஜனவரி 9ஆம் நாள்,  ா ா ஒவ்பவாரு ொதுவின் 
காலிலும் 50 முறை ைறலவைங்கி ஒவ்பவாருவருக்கும் 50 ரூ ாய்  ிரொை ாக 
வழங்கினார்.  ின்னர் அவர் இைர ொதுக்கள் அல்லது  காத் ாக்கறள பைாடர்பு 
பகாள்ள  ண்டலியில்  த்து வ றர  ல்வவறு  குைிகளுக்கு அனுப் ினார். 
அவர்கள் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா,  ண்டலி கால்களில் 50 முறை 
ைறலவைங்கியறைத் பைாடர்ந்து,  ண்டலியில் ஒவ்பவாரு உறுப் ினரும் 50 
ொதுக்கறளத் ைறலவைங்க வவண்டும், இைனால் குைிப் ிட்ட 
எண்ைிக்றகயிலான ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ளும்  ைி அவர்கள் மூலம் 
விறரவில் முடிவறடயும். 

அைற்கிைங்க,  த்து ஆண்  ண்டலி ஒவ்பவாருவரும் 50 ொதுக்கறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டு அவர்களின் கால்களில் ைறலவைங்கினர்.  ின்னர் அவர்கள் 
அறனவரும்  ா ாவுடன் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ினர். 

 ா ாைாஸ் ைாடி வளர்த்து, பவள்றள நிை வ லங்கி அைிந்து, ஒரு 
துைவியின் வைாற்ைத்ைில், கள்ளம் க ட ற்ை  க்கறள ைவைான  ாறையில் 
வழிநடத்ைிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அவறர ெைாஷிவ்  ாட்டீலுடன் 
அருகிலிருந்ை ைிரிவவைி ெங்க த்ைிற்கு அனுப் ி, ைறல, ைாடி  ற்றும் உடலில் 
உள்ள அறனத்து முடிறயயும் ப ாட்றடயடித்ைார். அவருக்காக ஒரு வ ல் 
 ற்றும் கால்ெட்றடறய  ா ா ையாராக றவத்ைிருந்ைார்; அவற்றை அவரிடம் 
பகாடுத்து, "நான் உங்களுக்கு பாபா-தாஸ் ( ா ாவின் வெவகன்) என்று 
மபயரிட்டுள்ரளன், எ ரவ என்னுகடய உண்கெயா  ரெவகராக, 
மபயருக்குத் தகுதியுகடயவராக இருக்க ரவண்டும்!" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா ைனது ைிட்டங்கறள  ாற்ைியற த்ைார். அவர் அலஹா ாத்ைில் 
 த்து நாட்கள் ைங்குவைற்குத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைாலும், ஜனவரி 10 அன்று அவர் 
ைனது  ைிறய முடித்ைைால், பவகுஜன ைரிெனம் வழங்குவைற்கு முன்னர் இைர 
இடங்களுக்குச் பென்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள நிறனத்ைார். கல்கத்ைா, 
றஹைரா ாத் வ ான்ை இடங்கள்  ற்ைி விவாைிக்கப் ட்டாலும், இறுைியில், 
 ைராஸ் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டது.  ண்டலி புைப் டுவைற்கான ஏற் ாடுகறள 
பெய்ய ஆரம் ித்ைனர். 

அன்று  ாறல,  ா ா  ண்டலியிடம், "அலஹாபாத் இவ்வளவு மபரிய 
பு ித ஸ்தலம், லட்ெக்கணக்கா  யாத்ரீகர்கள் இங்கு வருகின்ை ர்; ஆ ால் 
இங்கு வாழும் லட்ெக்கணக்கா வர்களில், நான்கு உண்கெயா  ரெம்பட்ட 
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ஆத்ொக்கள் ெட்டுரெ ஆன்ெீக பாகதயில் பயணிக்கின்ை ர்" என்று 
பைரிவித்ைார். 

1953, ஜனவரி 11 ஞாயிற்றுக்கிழற  அைிகாறல 4:00  ைிக்கு,  ா ாவும் 
 ண்டலியும் ைங்கியிருந்ை வடீ்டு வாயிலின் அருவக சு ார் ஒரு டஜன் 
வடாங்காக்கள் வந்ைன.  ொ ான்கறள வடாங்காக்களில் ஏற்ைிய  ின்னர், 
அறனவரும் ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டனர்.  ண்டலி வவக ாகத் வைடி, 
காலியான ப ட்டிறயக் கண்டு ிடித்து, அறனவரும் உள்வள நுறழந்ைனர். இைர 
 யைிகளும் அவரவர் ொ ான்களுடன் விறரவில்  ின்பைாடர்ந்ைனர். 

ரயில் புைப் டுவைற்கு முன்னர், ஒரு விற் றனயாளர், அவர்களின் 
ப ட்டிக்குள் வந்ை வவறளயில்,  ா ா அவருடன் வ ரம் வ ெி, இறுைியில் ெில 
ப ாருட்கறள வாங்கியறைப்  ார்க்க  ிகவும் வவடிக்றகயாக இருந்ைது. 
இருவரும் ஒரு அைா (சு ார் ஐந்து ற ொ) முன்னும்  ின்னு ாக வ ரம் வ ெினர், 
இறுைியில்  ா ா அந்ை ந ருக்கு அவர் விரும் ியறைக் பகாடுக்கவில்றல. 
ப ௌன ாக இருந்ை வ ாைிலும்,  ா ா ைனது பவளிப் ாடுகளில்  ிகவும் 
இயல் ாக இருந்ைார், அவர் ப ௌனம் கறடப் ிடிப் றை ஒருவரும் 
கவனிக்கவில்றல. நிச்ெய ாக, எரச்சும் இைர  ண்டலியும்  ா ாவின் 
எழுத்துப் லறக  ற்றும் றெறககறள வாெிப் றைப்  ழக்க ாகக் பகாண்டாலும், 
இருவரிறடவய நடந்ை ‘உறரயாடல்’ முற்ைிலும் இயற்றகயாக இருந்ைது. 

எப்வ ாைாவது,  ா ா ரிக்ஷா அல்லது வடாங்கா ஓட்டுனர்களுடன் ஒரு 
ரூ ாய் அல்லது அைற்கு வ ற் ட்ட கட்டை வித்ைியாெத்ைில் வ ரம் வ சுவது 
வழக்கம். அவர் எப்வ ாதும் கட்டைத்றைக் குறைத்து வ ரம் வ ெத் 
ைவைியைில்றல. இைற்கு வநர் ாைாக,  ாை யாத்ைிறரயின் வ ாது, வழியில் 
ெந்ைிக்கும் ஏறழ எளியவர்களுக்கு, இரு றககளாலும் ஆயிரக்கைக்கான 
ரூ ாய்கறள  ா ா, அள்ளி வழங்குவதுண்டு. அவைார புருஷரின் முரண் ாடான 
ைன்ற  அப் டித்ைான் இருந்ைது. 

 ா ா  ீண்டும் ரயிலில்  ண்டலியில் எவரும் தூங்குவறைத் 
ைறடபெய்து, அைற்கு  ைிலாக, ஒரு நாடகத்றை நடத்து ாறு அவர்களிடம் 
வகட்டுக் பகாண்டார். கடந்ை ஐந்து நாட்களாக அவர்கள் ெரியான உைவும், 
ஓய்வும் இல்லா ல்  ரிைவித்துப் வ ாயினர், வ லும்  ண்டலி  ா ாவின் 
வகாரிக்றகறயக் வகட்டதும், காதுகறள நம் முடியா ல் அவறர உற்றுப் 
 ார்த்ைவ ாது,  ா ா, அவர்கறளக் கடிந்துபகாண்டார், "நீங்கள் எ க்குக் 
கீழ்ப்படியத் தவைிவிட்டீர்கள். உங்களில் ஒருவர் கூட என் கட்டகளகய 
நிகைரவற்றும்  நிக ப்பில் இல்கல." 

"அப் டி இல்றல  ா ா!" அறனவரும் எைிர்ப்புத் பைரிவித்ைனர். "இந்ை 
பநரிெலான ப ட்டியில் என்ன வறகயான நாடகத்றை நடத்துவது என்று நாங்கள் 
வயாெித்துக்பகாண்டிருந்வைாம்." 
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"ெரி, ெரி" என்று  ா ா கூைினார். "ெிந்தித்து, உங்களிகடரய விவாதித்து 
நாகள நிகழ்ச்ெிகய நடத்துங்கள்." 

அவர்கள் இட்டார்ெி ரயில் நிறலயத்றை நள்ளிரவில் வந்ைறடந்து, 
அங்வக ரயிறல  ாற்ை வவண்டியிருந்ைது. காத்ைிருப்பு அறைகள் 
நிரம் ியிருந்ைைால்,  ா ாவும்  ண்டலியும் ரயில் நறட வ றடயில் ஒரு 
மூறலயில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 

அைிகாறல 4:00  ைிக்கு,  ா ா, டாக்டர் கனிறய நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
"ஒரு கஸகல இயற்றுவதற்கு, நான் அவருக்கு, ெில குைிப்புககளக் 
மகாடுத்திருந்ரதன், ஆ ால் அவர் ரபாய்விட்டார். கஸல் இப்ரபாது 
எழுதப்பட ரவண்டும் என்று நான் விரும்புகிரைன்."  ராம்ஜூ அறை எழுை 
முயன்ைார், ஆனால் இறடவய அவர்களது ரயில் வரவிருந்ைைால் 
முடியவில்றல. ‘படல்லி- ைராஸ் கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ் ிரஸ்’ ரயிலில் 
ைங்களுக்பகன ஒரு ப ட்டிறயப்  த்ைிரப் டுத்ைிக் பகாண்டனர். 

ரயிலில்  ா ா, "இன்று நாடகமும் கஸலும் தயாராக ரவண்டும்" என்று 
 ண்டலியிடம் பைரிவித்ைார்.  ாறலக்குள், ராம்ஜூ கஸறல எழுைி முடித்ைார்; 
டாக்வக, ப ண்டு  ற்றும்  லர் நாடகத்றை நிகழ்த்ைினர். இது ஒரு வ ாலி 
பகாறல வழக்கு, அைில் டாக்வக ஒரு வழக்கைிஞராக (அந்ைப்  ங்றக 
வகித்ைாலும் அவர் உண்ற யில் ஒரு வழக்கைிஞர்), குற்ைம் 
ொட்டப் ட்டவருக்காக வாைாடினார்.  ா ா நாடகத்றை  ிகவும் ரெித்ைார். இது 
அவர்களின் வநரத்றை ஆக்கிர ித்ைவைாடு, அறனவரும்  கண்விழித்ைிருக்க ஒரு 
வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி, நானா வகர் நாக்பூர் ரயில் நிறலயத்ைில், 
ஜனவரி 12ஆம் வைைி  ைிய உைவுடன்  ா ாறவ ெந்ைித்ைார்.  ா ா-ைாறஸ 
வநாக்கி ஒரு விரறலக் காட்டி,  ா ா, நானாவிடம், "யார் இந்தத் ரதாழர்?" என்று 
வகட்டவ ாது, சுத்ை ாக ப ாட்றடயடிக்கப் ட்ட, நன்கு உறடயைிந்ை  ா ா-
ைாறஸ நானாவால் அறடயாளம் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல, எனவவ  ா ா 
அவரிடம் அது யார் என்று கூைினார்.  ா ா, நானாவிடம், "எங்களுடன் 
வாருங்கள்; பயணச்ெடீ்கடப் பற்ைி பார்த்துக்மகாள்ளலாம்" என்று கூைினார். 
நானா அந்ை வாய்ப் ில்  கிழ்ச்ெியறடந்து உடன் பெல்லத் ையாராக இருந்ைார்; 
ஆனால், ரயில், அங்கிருந்து நகரத் பைாடங்கியதும்,  ா ா ைனது  னறை 
 ாற்ைிக்பகாண்டு, நானாவிடம் இைங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

ஜனவரி 13ஆம் நாள்  ாறல,  ைராஸ் வந்து வெர்ந்ை அவர்கள், 
வெைியான ஒரு விடுைியில் ைங்கினர். அறனவரும்  ிகவும் கறளப் ாக 
இருந்ைைால் இரவு உைவு உண்ைா வல உைங்கச் பென்ைனர். ரயிலில் இருந்ை 
வவறளயில்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "நான் ெதராஸில் ெில உள் 
ரவகலகயச் மெய்வது வகர, நீங்கள் உணகவரயா அல்லது நல்ல 
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தூக்கத்கதரயா எதிர்பார்க்க ரவண்டாம். நான் எ து ெிைப்பு ரவகலக்காக 
அங்குச் மெல்கிரைன், சுற்றுலாவிற்கு அல்ல!" 

 ா ா ஜனவரி 14 அன்று  ைராஸில் வாழும்  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள பவளிவய, நீண்ட தூரம் நடந்து பென்ைார். ஒரு ெிைப் ான வ ல்நிறல 
 ஸ்த், இந்து ஒருவரின் இல்லத்ைிலும்,  ற்றுப ாருவர்  சூைியிலும் வாழ்ந்து 
வந்ைது கண்டு ிடிக்கப் ட்டது.  மூன்ைாவைாகத் பைாடர்பு பகாண்ட  ஸ்த் 
‘வ ாத்ைி  ா ா’, முந்றைய வருறகயின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா அவருடன் 
 ைிபுரிந்ைார்.  ா ா இந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைவ ாது, 
ஆரம் த்ைில் அவறர வடீ்டிற்குள் அனு ைிக்கவில்றல. வ ாத்ைி  ா ா கடற்கறர 
 குைியில் ஒரு பெல்வந்ைர் முஸ்லீம் வடீ்டில் வெித்து வந்ைார்; 
 ிகுந்ை  ெிர த்துடன் இறுைியாக,  ா ா அவறர அணுக முடிந்ைது. அவருறடய 
பைாடர் ில்  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்து, பவளிவய வந்து, "உட டியாக 
உள்ரள மென்று ரொத்தி பாபாகவப் பாருங்கள். விகரந்து மெல்லுங்கள். 
உங்களுக்கு இப்ரபாது விருந்து காத்திருக்கிைது!" என்று  ண்டலியிடம் 
வலியுறுத்ைி கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா அந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, "இப்வ ாது, 
அவர்கள் ( ண்டலி) ொப் ிடட்டும்; அவர்களுக்கு உைவு வழங்குங்கள்" என்று 
வ ாத்ைி  ா ா கூைியைாக  ின்னர் அவர்கள் கண்டு ிடித்ைனர்.  ா ா ைனது  ைி 
முடியும் வறர  ண்டலி உண்ைவவா அருந்ைவவா கூடாது என்று ைறட 
விைித்ைிருந்ைார். 

அன்ைிரவு,  ா ா,  ீண்டும் தூங்குவைற்குத் ைறட விைித்ைார். அடுத்ை 36 
 ைி வநரத்ைிற்கு,  த்து ஆண்  ண்டலியும்  தூங்க ைறட விைிக்கப் ட்டது. 
அவர்கள் அடுத்ை நாள்  ா ாவுடன்  ஸ்துகறளத் வைடி, வ ருந்துகள்  ற்றும் 
டிராம் கார்களில்  யைம் பெய்ைனர். வ ாத்ைி  ா ாவுடன்  ைிபுரிந்ை  ிைகு,  ா ா 
ைனது வவகத்றை குறைத்துக்பகாண்டார், வ லும் குைிப் ிடத்ைக்க வறகயில், 
அரப் ஷா என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்த் ஒருவறர  ட்டுவ  பைாடர்பு பகாண்டார். 
இைனால்,  ைராஸ்  ஸ்த்  ைி ைிடீபரன முடிவுக்கு வந்ைது.  ா ா  ைராஸில் 
இருப் து ரகெிய ாக றவக்கப் ட்டைால் உள்ளூர்  க்ைர்களின் பைாந்ைரவு 
இல்லா ல் இருந்ைது. 

"அவைார் ப ஹர்  ா ா கி பஜய்!" என்ை வகாஷம்,  ா ா வருவைற்கு 
ஒரு  ாைத்ைிற்கு முன்னவர, ஆந்ைிரா முழுவதும் எைிபராலித்ைது, வ லும் 
ப ஹர்  ா ா, அவறர,  அவைார புருஷர் என  பவளிப் றடயாக அைிவித்ை 
முைல் இடமும் ஆந்ைிரா என் றைப் ப ருற யுடன் கூைலாம். இதுவறர, 
"ெத்குரு ப ஹர்  ா ா கி பஜய்," அல்லது "ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா கி பஜய்" என்ை 
பொற்பைாடர் ரயில் நிறுத்ைப் டும் ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் கூட்டத்ைால் 
வகாஷ ிடப் டும் ப ாதுவான குரலாக இருந்ைது. ஆந்ைிராவில்  லர் ப ஹர் 
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 ா ாறவ அவைார புருஷராக ஏற்றுக்பகாண்டைால், அவறர பவளிப் றடயாகப் 
 ாராட்டிய முைல் இடமும் இதுைான். 

ஆந்ைிராவில் அவைார புருஷரின் வரவவற்புக்கான விரிவான ஏற் ாடுகள் 
நடந்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ைராஸில்  ா ா, ஜனவரி 15 இரவு 
பகாந்ைளிப் ின் புயறல உருவாக்கினார். அன்ைிரவு  ண்டலி அறனவரும் 
நன்ைாகத் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைனர், ஆனால்  ா ாவுக்கு ஓய்வு இல்றல. 
இருந்தும், அைிகாறலயில் ெிைிது வநரம் தூங்கியவ ாது, குழு அன்றைய ைினம் 
ஆந்ைிராவுக்குப்  யைத்றை ெீக்கிர ாகத் பைாடங்க இருந்ைைால், அவர்களின் 
ஓறெயற்ை நகர்வுகள் அவறரத் பைாந்ைரவு பெய்ைன. 

 ா ா ெீற்ை றடந்து, அறனவறரயும் கண்டித்ைார். "உங்கள் 
மெயல்பாடும், நடொட்டமும் ரதகவ என்று எ க்குத் மதரியும், ஆ ால் 
நீங்கள் என்க ப் பற்ைி ெிைிரதனும் நிக வில் மகாண்டிருந்தால், நீங்கள் 
இன்னும் எச்ெரிக்ககயாகவும், அதிக கவ த்துடனும், ெிகவும் 
அகெதியாகவும், விழிப்புடனும் நகர்ந்திருப்பீர்கள்" என்று அவர் கூைினார். 
 ா ா அவர்கறள  ைிக்கைக்கில் ைிட்டி,  னறைக் காயப் டுத்ைியைில் அவர்கள் 
ைங்கறள  ைந்து வ ாயினர். வ லும் அவர்களில் அைிகம் குரல் எழுப்  
ையங்கு வர்கள் கூட ைம்ற  அடக்கிக் பகாள்ள முடியா ல் ைிண்டாடினர். 

அவருறடய பொந்ை காரைங்களுக்காக,  ா ா வவண்டுப ன்வை 
விஷயங்கறள கிளைி விட்டு, ஒரு காட்ெிறய ஏற் டுத்ை விரும் ியைாகத் 
வைான்ைியது. நாள் முழுவதும் இறடவிடாது வறெ  ாடிக் பகாண்வட இருந்ைார். 
ஒவ்பவாருவரின் எண்ைங்களும் உைர்வுகளும் பவளிவரத் பைாடங்கின; 
வ லும் ெில  ண்டலி கவறல வைாய்ந்ை பைானியில் குரல் பகாடுக்கத் 
பைாடங்கினர்: "உங்களுக்குக் கீழ்ப் டிவது ொத்ைிய ற்ைது... உங்கறளப் 
 ின் ற்றுவது ‘நறடமுறைக்கு ஒவ்வாை கீழ்ப் டிைல்!’... உங்கறள அைிக ாக 
வநெிப் துைான் எங்களின் ஒவர ைவறு!... நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு நாங்கள் 
வறளந்து பகாடுக்க இயலவில்றல… நாங்களும்  னிைர்கவள! நீங்கள் 
எைிர் ார்க்கும் அளவுக்கு ெ ர்ப் ைத்ைின்  உச்ெிறய எட்ட முடியாை நிறலயில், 
நாங்கள் பவளிவயறுவது நல்லது." 

 ா ா  ைிக்கைக்கில் வகா த்ைின் பகாந்ைளிப்ற  ஏற் டுத்ைி 
இருந்ைாலும், ெில நி ிடங்களில் அற ைியாகி கூைினார்: 

முடிவுகள் திருப்திகரொக இருந்தாலும் ெரி, ொைாக இருந்தாலும் ெரி, 
உங்கள் முயற்ெியில் நான் ெிகவும் திருப்தி அகடகிரைன், ஏம ன்ைால், 
ஒவ்மவாருவரும் அவரவர் திைனுக்கு ஏற்ப, அவற்கை உருவாக்குகின்ை ர். 
நீங்கள் எ க்காக என்  மெய்கிைரீ்கரளா அகத, நார  என் குருநாதருக்குச் 
மெய்திருக்க ொட்ரடன். நீங்கள் விழித்திருக்கும் ரபாதுதான் நான் தூங்க 
முடியும், எ ரவ நீங்கள் அக வரும் விஜயவாடாவில் இரவு முழுவதும் 
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விழித்திருக்க ரவண்டும், இத ால் ஆந்திராவில் மெய்யரவண்டிய ொமபரும் 
பணிக்காக நான் ஓய்மவடுக்க முடியும். 

பைாடர்ந்து கூைினார்: 
உங்களுக்கு என்க த் மதரியாது; நீங்கள் என்க ப் பார்த்ததில்கல. 

நீங்கள் பார்க்கும் இந்த உடல் நான் அல்ல. நீங்கள் ரகட்டுக்மகாண்டிருப்பது 
எ து குரலும் அல்ல. கடவுள் என்பது மபௌதீக வாழ்வும் அல்ல. கடவுள் 
எல்லாவற்ைிலும், எல்லா இடங்களிலும் எப்மபாழுதும் (என்மைன்றும்) 
இருக்கிைார். 

நான் கடவுள், நீங்கள் இல்கல என்பது எப்படி ொத்தியொகும்? 
எ க்குத் மதரியும் நான் கடவுள் என்று, உங்களுக்கு அது மதரியாது. நீங்கள் 
அக வரும் உங்கள் உடல்கள் அல்ல. ஒரு கக அல்லது கால் 
துண்டிக்கப்பட்டாலும், உங்ககள நீங்கள் மதாடர்ந்து முழுகெயாக 
உணர்வரீ்கள். ஒரு குழந்கதயிலிருந்து, நீங்கள் ஒரு ெிறுவ ாக 
வளர்ந்தரீ்கள், ஒரு ெிறுவ ிலிருந்து ஒரு ெ ித ாக ொைி ரீ்கள், ரெலும் 
நீங்கள் வயதாகிக்மகாண்ரட இருப்பீர்கள். நீங்கள் ொறுகிைரீ்கள், 
ொைிக்மகாண்ரட இருப்பீர்கள். அரத ெெயம், நீங்கள் எப்ரபாதும் ஏைக்குகைய 
உங்ககளப் ரபாலரவ மதாடர்ந்து இருப்பகதயும் உணர்கிைரீ்கள். 

உங்கள் வாழ்வும் ொைாெல், எப்ரபாதும் ஒன்றுரபால் இருக்கும். 
எவ்வளவுதான் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தாலும், நீங்கள் உயிரராடு 

இருப்பகத ெீண்டும் உணரும் தருணத்தில், அதன் மதாடர்ச்ெியில் நீங்கள் 
எந்தவிதொ  இகடமவளிகயயும் உணரவில்கல. காரணம், இகை வாழ்வு 
என்பது எல்கலயற்ைது, நித்தியொ து, ரெலும் மதாடர்ந்து ‘ஒன்ைாக’ 
இருப்பது. அத ால்தான் நீங்கள் எப்ரபாதும் இருந்தகதப் ரபாலரவ 
உணர்கிைரீ்கள். 
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ஆந்திர பிரரதஷ் தரிெ ம் 

(Andrapradesh Darshan) 

மெஹர் பாபா 1953, ஜ வரி 16 பவள்ளிக்கிழற  அன்று 
 ைராஸிலிருந்து விஜயவாடா நகருக்கு வந்ைார். விஜயவாடா ரயில் 
நிறலயத்ைின் ஓய்வு அறையில்  ா ா ைங்கினார்; அங்கு  லர், ஆந்ைிரா 
 யைத்ைிற்காக அவருடன் வந்து இறைந்ைனர்.  ா ா ஓய்பவடுக்கும் 
வவறளயில்  ண்டலி விழித்ைிருந்ைனர். ஆனால் அது எந்ை வறகயான ஓய்வு? 
அவர் இரவு முழுவதும் ‘விழித்ைிருந்ைார்’, அவரது உள்  ைியில் மும்முர ாக 
இருந்ைார். ெில ெ யங்களில், அவர் ெில  ண்டலிறய அறழப் தும்,  ிை 
 ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைல்கள் வழங்குவதும் பைாடர்ந்து நடந்து வந்ைது. ஆனால், 
 ண்டலி விழித்ைிருந்ைைால்,  ா ா ஓய்பவடுத்ைறை உைர்ந்து  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியான, புத்துைர்ச்ெியான  னநிறலயில் இருந்ைார். 

 ா ாவுடன் இறைந்ைவர்களில்  ிகப்ப ரிய குழு ஹ ிர்பூறரச் வெர்ந்ை 
30 அன் ர்கள்.  படல்லியிலிருந்து ைர், கஞ்சூ, கிஷன் ஸிங் ஆகிவயார் 
வந்ைிருந்ைனர்; நாக்பூரிலிருந்து, நானா வகர்,  ங்க்ராஜ்,  ாவ் கல்சூரி,  ற்றும் 
காப்வஸ; ஸாவ்வனரிலிருந்து, வ ாஃ லி  ிளடீர்; மும்ற யிலிருந்து, நரி ன் 
 ற்றும் ப ஹர்ஜி; அஹ துநகரிலிருந்து காக்கா ெின்வொர்கர்,  ண்வடா ா; 
அம்ராவைியிலிருந்து, வைஷ்முக், அவரது  றனவி,  கள்; அலிகாரிலிருந்து, 
வைாடி ஸிங் ஆகிவயார். 

ஆயுர்வவை  ருத்துவராக இருந்ை ரத் நகரின் பகௌரி ஷங்கர் 
றவத்யாவிடம்  ா ா, "எ து உடல்நிகல ெிகவும் ரொெொக உள்ளது. எ து 
நாடித்துடிப்கப ெற்று உணருங்கள்" என்று கூைினார்.  ருத்துவர் வொைறன 
பெய்யும் வ ாவை,  ா ா வ லும் கூைினார், "நான் இப்ரபாது உடல் மதாற்று, 
காய்ச்ெல், நிரொ ியா, ெரலரியா இவற்ைால் ஒரர ரநரத்தில் 
அவதிப்படுகிரைன். உங்களிடம் எ க்மக  ஏதாவது ெருந்து உள்ளதா?" 

ஸாகர் நகறரச் வெர்ந்ை ராஜா  ல்வந்த் ராவ் வகர்  ற்றும் 
ஹ ிர்பூரிலிருந்து ெில ப ண் ைிகள்  ா ாவின் அனு ைியின்ைி வந்ைிருந்ைனர். 
 ா ா, முைலில் அவர்கறளக் கண்டித்து,  ிைகு  ன்னித்ைார். ராஜா ஸாவஹப் 
வகர் நாக்பூரில்  ா ாறவ ெந்ைித்து, நானாவுடன் விஜயவாடா வந்ைிருந்ைார். அவர் 
கம் ரீ ான வைாற்ைத்துடன், ஒரு ராஜ குடும் த்ைிலிருந்து வந்ைவர் ஆறகயால் 
 ா ா அவருக்கு  ஞ்ெர் ஷா (ஒரு  ன்னனின் ப யர்) என்ை பெல்லப்ப யறரச் 
சூட்டினார். 

 ா ா, வகெவ் நிக்க ிடம் அவரது அலுவலக வவறலறயப்  ற்ைிக் 
வகட்டவ ாது, அவர் ைனது முந்றைய வவறலறயத் ைிரும் ப் ப ைவில்றல 
என்று கூைியதும், ஏப்ரல் வறர வவறு வவறலறயத் வைட வவண்டாம் என்று 



305 
 

 ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார், வ லும் இந்ை அைிவுறுத்ைல் அவருக்கு 
வாழ்நாள் கட்டறளயாக நிரூ ிக்கப் ட்டது, ஏபனனில் அவர் அவைார 
புருஷரின்   ைியில் முழுவது ாக மூழ்கினார். 

 ாவ் கல்சூரி,  ா ாவுக்காக நாக்பூர் ஆரஞ்சு  ழங்கள் நிரம் ிய 
கூறடறயக் பகாண்டு வந்ைிருந்ைார்; அறை  ா ா அங்குக் கூடியிருந்ைவர்களுக்கு 
 ந்து வ ால வெீினார்.  ா ா, ஒரு ைிறெயில் வநாக்கி, வவபைாரு ைிறெயில் 
 ழங்கறள வெீியவ ாது, அறைப்  ிடிக்கத் ைவைியவர்கள்  ீண்டும் எைிய 
 ா ாவிடம் ைிருப் ிக் பகாடுக்க வவண்டும்.  ந்றை  ிடித்ைவர்களுக்கு  ா ாவின் 
 ிரொைம் வழங்கப் ட்டது. 

விஜயவாடா ைரிெனத்ைிற்காக எந்ை நிகழ்ச்ெியும் ைிட்ட ிடப் டவில்றல, 
ஆனால்  க்கள்,  ா ா அங்கு இருப் றை அைிந்து, கிட்டத்ைட்ட 300 வ ர் அவர் 
அருகில் கூடினர். 

காலம் இறை இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைது: ‘அடுத்ை இரண்டு வாரங்களுக்கு, 
ஆந்ைிர  ிரவைெத்ைின் இயற்றக வனப்பு  ிக்க  ண், ஒரு ப ரிய  ாற்ைத்றைக் 
கண்டவைாடு, இறைச்சுடரின்  ாடல்  ட்டுவ  எங்கும் ஒலித்ைது.  ரங்கள்,  லர், 
பெடி, பகாடிகள், காற்று - அறனத்தும் அைீை ஆர்வத்துடனும்  கிழ்ச்ெியுடனும் 
அறெந்ைன. உயிரற்ை ஜடப்  ப ாருட்களும் உயிரூட்டம் ப றுவது வ ாலத் 
வைான்ைியது! பைய்வகீ  து ானத்ைின் வ ாறை அறனவறரயும் ஆட்பகாண்டைால் 
ஓர் அற்புை ான சூழல் நிலவியது.’ 

1947 முைல் ஐந்து நீண்ட பநடிய ஆண்டுகளாக, ஆந்ைிரா அன் ர்கள் 
ப ஹர்  ா ா, அவருறடய ப ௌைீக உடலில் வருறக ைந்து, ைங்கள்  ண்றை 
ஆெீர்வைிக்க வரு ாறு அறழப்பு விடுத்ைனர். அவர் வருவைற்கு முன்பு,  க்கள் 
பவவ்வவறு அனு வங்கறளப் ப ற்ைனர்.  ெிலர் அவறரக் கனவிலும், ெிலர் அவர் 
உடல் ரீைியாக வைான்ைியறையும் கண்டைாகக் கூைினர். ஒட்டுப ாத்ை 
ஆந்ைிராவும் ஒருவிை ‘இறை வ ாறை  யக்கத்ைில்’ காைப் ட்டது, இந்ைத் ைிடீர் 
 ாற்ைத்றைக் கண்டு காலம் ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளானது. 

வாறழ  ரக்கன்றுகளால் அலங்கரிக்கப் ட்ட அழகான வறளவுகள், 
கூடாரங்கள், விைானங்கள்,  ந்ைல்கள்  ற்றும் அரங்குகள், பவவ்வவறு 
நகரங்களிலும் கிரா ங்களிலும் அற க்கப் ட்டன, நுறழவாயில்கள்,  ாறல 
வைாரைங்களால் அலங்கரிக்கப் ட்டன; வ லும் இறை  னிைன் அவரது 
 ாைங்கறளப்  ைிக்க, விறலயுயர்ந்ை  ட்டு  ற்றும் பூவவறலகள் பெய்யப் ட்ட 
புடறவகள் ைறரயில் விரிக்கப் ட்டன. 

‘ஆந்ைிரா, அவைார புருஷறர அவருக்வக உரித்ைான விைத்ைில் 
வரவவற்ைது’ என்று கூைி, காலம் பைாடர்ந்ைது. ‘இறை கீைத்ைின் சூரியன் 
அடிவானத்ைில் உைித்துக்பகாண்டிருந்ைது, அைன் இறெறய அந்ை இையங்களுடன் 
 கிர்ந்து பகாள்ள ஆர்வ ாக இருந்ைது. அைன் கைிர்கள் ஒவ்பவாரு இல்லத்ைிலும் 
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ஊடுருவி, பைய்வகீ அன் ானவரின் புகழ்  ாடத் பைாடங்கியது.  க்கள் வைவ 
வைவறைகளின் அைிெயங்கறளப்  ற்ைி வ சுகின்ைனர்;  ஆனால், அனல்  ைக்கும் 
பைய்வகீ  து ானம் நிரம் ி வழியும் ொம்ராஜ்யத்ைின் வெீகரம்  ிகவும் 
அற்புை ானது, ஏபனனில் அைில் ஏக இறைவன், அவைார புருஷரின் உருவில் 
வருறக ைந்ைது அறனவறரயும்  கிழ்ச்ெி பவள்ளத்ைில் ஆழ்த்ைியது. 

"1953, ஜனவரி  ாைத்ைின் இரண்டு வாரங்கள், ஆந்ைிரா முழுவதும் அனல் 
 ைந்து பகாண்டிருந்ைது; அவரது இறை கீைத்ைின் பநருப் ின் ொம் றலத் ைவிர 
வவறு எதுவும் இல்றல. ப ஹர்  ா ா ஆந்ைிராறவ, உலகம்  ற்றும் அைன் 
ஆறெகளின் குமுைல்களிலிருந்து விலக்கி றவத்து, அவரது  ாடலின் 
ப ல்லிறெயின் இனிற யான ரீங்காரங்கறள  ட்டுவ  வகட்கச் பெய்ைார்." 

ப ண்டு குழுவிற்காக ஒரு ைனி ரயில் ப ட்டிறய ஏற் ாடு பெய்து, 1953, 
ஜனவரி 17 அன்று  ைியம்,  ா ாவும் அவரது 50 வ ர் பகாண்ட குழுவும் 
விஜயவாடாவிலிருந்து ைாவட ள்ளிக்கூடம் என்ை இடத்றை வநாக்கிச் பென்ைனர். 
ரயிலில்  ா ா ைனது அன் ர்கள் கூைிய கறைகள்  ற்றும் வகளிக்றககளுக்கு 
பெவி டுத்ை அவை வவறளயில், ரயில் ஓடும் வவகத்றைப்  ற்ைி அடிக்கடி 
விொரித்ைார். ஜால் ாய், டாக்வக இருவரும்  ா ாறவ வவடிக்றகயான 
துணுக்குகளால்  கிழ்வித்ைனர்; கு ார் ைனது வாழ்க்றகயின் அற்புை ான 
‘உண்ற ’ ெம் வங்கறள விவரித்ைார். ரயில், ஏலூருறவக் கடந்து பென்ைவ ாது, 
அங்வக ரங்கா ராவ் ஒரு ப ரிய  ந்ைல் கட்டுவறை வ ற் ார்றவயிடுவறைப் 
 ார்த்து, அவறர வநாக்கி றககறள அறெக்க, அவரும்  கிழ்ச்ெியில் றக 
அறெத்ைார். 

அன்று  ாறல 7:30  ைிக்கு தாரடபள்ளிக்கூடம் வந்ைறடந்ைனர். ரயில் 
நறடவ றடயில் நூற்றுக்கைக்காவனார்  ா ாவுக்காகக் காத்ைிருந்ைனர். பூ ியில் 
நடந்ை இந்ைக் காட்ெிறயக் கண்டு, வைவறைகளின் கண்களில் கண்ைரீ் வழிந்து, 
 றழ வ கங்களாக உருபவடுத்து, வானத்ைிலிருந்து  றழத்தூைல்கள் விழ 
ஆரம் ித்ைன. 

ப ஹர் வரவவற்புக் குழு உறுப் ினர்கள்  ா ாறவ வாழ்த்ை முன் வந்து, 
 ா ா ரயிலிலிருந்து இைங்கியதும், டாக்டர் ைன ைி ராவ்  லர் ாறல 
அைிவித்ைறைத் பைாடர்ந்து வ லும்  லர் ஏராள ான  ாறலகறளச் சூட்டினர். 
ைிடீபரனப் ப ாழிந்ை  றழயால், ஐந்து நி ிடம் ரயில் நிறலயத்ைிவலவய 
நின்ைனர். முழு வநரமும் ஆைி புருஷறர வரவவற்கும் வகாஷங்கள் 
ைாவட ள்ளிக்கூடத்ைில் முழங்கிக் பகாண்டிருந்ைன.  

ஆயிரக்கைக்கான  லர்களால் அலங்கரிக்கப் ட்ட காரில், நரி ன், 
ப ஹர்ஜி, எரச், ைன ைி ராவ் ஆகிவயாருடன்  ா ா ைனது இருக்றகயில் 
அ ர்ந்ைார்.  ிை அறனவரும் கார்கள் அல்லது வ ருந்துக்ளில்,  ா ாறவப் 
 ின்பைாடர்ந்து பநடுநீள ஊர்வல ாக அைிவகுத்துச் பென்ைனர். ‘நரொ மெஹர் 
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பாபா, அவதார், நரொ ரதவ ரதவா’ என்ை இனிற யான  ாடறலக் 
கூட்டத்ைினர்  ாடிக்பகாண்வட, அவர்கள் அைிவகுப்புக் குழுவால் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டனர். 

ஆந்ைிராறவ இறை அன் ின் பநருப் ில் மூழ்க றவக்க வந்ைவருக்கு 
இது ஓர் அற்புை ான,  னறை பைாடும் ஊர்வலம். ஆனால் இந்ை பநருப்பு 
எவறரயும் அச்சுறுத்ைா ல், அைற்கு  ாைாக, ைங்கறளத் ைாங்கவள எரித்துக் 
பகாள்ளும் விைத்ைில் அறை வநாக்கி விறரந்ைனர். ஏபனனில் அைன் காந்ைம் 
வ ான்ை ெக்ைியும், ஈர்ப்பும் அப் டி இருந்ைது. 

எட்டு  ைிக்கு ஊர்வலம்  ா ாவின்  ங்களாறவ பென்ைறடந்ைது. 
 ண்டலியும்  ிை அறனவரும் (உறைவிட வெைியுடன் கூடிய) உயர்நிறலப் 
 ள்ளியில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். உள்ளூர் வழக்கைிஞர் வஜாஸ்யுலா 
பவங்கவடஸ்வர ராவ் உைவு ையார் பெய்வறை வ ற் ார்றவயிட்டார். 

ஜனவரி 18, ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா, டாக்டர் ைன ைியின் 
இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு அவர் முைன்முைலாக, ஏறழ 
எளியவர்களுடனான ைனது  ைிறய, காறல 9:00 முைல் 10:00  ைி வறர 
பெய்ைார்; வழக்கம் வ ால், ஏழு ஏறழகளின் கால்கறளக் கழுவி, ைறலவைங்கி, 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ 51 வழங்கினார். ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, அனல் 
 ைக்கும் வாழ்வின் காலகட்டத்ைில் ஒவ்பவாரு ைிட்டத்ைிலும், இந்ை நிகழ்ச்ெிக்கு 
முன்னுரிற  வழங்கப் ட்டது. (ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும்  ா ா  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாள்ள நடந்து பென்ைார்.) 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா,  விபஸட்டி முரளைீர் என்ை  ைிவனழு வயது 
ெிறுவனின் கால்கறளக்  கழுவி, ைறலவைங்கி  ிரொை ாக  ைினான்கு ரூ ாறய 
வழங்கினார். இரவு ஓய்பவடுக்கும் முன்பு,  ா ாவின் ப யறர உச்ெரிக்கு ாறும், 
ப ாய் வ ொ ல், ைீய பெயல்களில் ஈடு டா ல் இருக்கு ாறும் அந்ை 
ெிறுவனுக்கு அைிவுறுத்ைினார். அந்ை இறளஞன்  ா ா  ற்றும் குழுவினருடன் 
சுற்றுப் யைத்ைில் பெல்ல அனு ைிக்கப் ட்டார். 

அடுத்ைைாக, ைன ைி ராவ்  ற்றும் ஆந்ைிரா ப ஹர் ற யத்ைின் 
பெயலாளரும், துறைத் ைறலவரு ான ஐ.வி.வெஷகிரி ராவ் (58) ஆகிவயாரின் 
குடும் த்ைினறர  ா ா ெந்ைித்ைார். 

ரா  த்ர ராஜு  ாலவகா ாலா, 41,  ற்றும் அவரது இறளய ெவகாைரர், 
 ாஸ்கர ராஜு, 35, ைன ைியின்  கள்களுக்கு  ரைநாட்டியம் (ஒரு  ழங்கால 
நடனம்) கற் ித்ை வவறளயில், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டனர். 
1952, நவம் ர்  ாைம் ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை கூட்டத்ைில் ‘நரொ மெஹர் பாபா, 
அவதார், நரொ ரதவ ரதவா’ என்ை வரியின் வார்த்றைகறளயும் 
ப ல்லிறெறயயும் ரா  த்ர ராஜு இயற்ைினார். இந்ை வநரத்ைில்  ா ாவுக்கு 
முன் ாக  ாஸ்கரா அறைப்  ாடியவ ாது,  ா ா குறுக்கிட்டு யார் இந்ைப்  ாடறல 
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எழுைியது என்று விொரித்ைார்.  ாடல் நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, ைன ைி  ற்றும் 
ஹ ிர்பூர் அன் ர்களிடம் இறைப்  ிரார்த்ைறன  ாடலாக எழுைி  னப் ாடம் 
பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இந்ை நிகழ்ச்ெிகளின் வ ாது ஆந்ைிரா முழுவதும் 
 ாடப் ட்ட இந்ை வரி இன்றும்  க்களின் காதுகளில் ரீங்காரம் 
பெய்துபகாண்டிருக்கிைது. 

காவடக்கர்  ின்னர் ஆரத்ைி நிகழ்த்ைியறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா ைிடீபரன 
எழுந்து வடீ்றட விட்டு பவளிவயைி, சு ார் 50 அடி தூரம் நடந்து,  ின்னர் ஒரு 
ெிைிய வடீ்டு வாெலின் கற் ாளத்ைின்  ீது அ ர்ந்ைார். அங்கு வெிப் வர்கறளப் 
 ார்த்து புன்னறகத்துக்பகாண்வட,  ா ா ெிைிது வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைது - 
அங்கிருந்ைவர்களுக்கு  ிகுந்ை ஆச்ெரியத்றை அளித்ைது.  ா ாறவ அறழத்துச் 
பெல்ல கார் அங்வக வந்ைதும்,  ா ா அைன் உள்வள அ ர்ந்ைார், ஆனால்  ீண்டும் 
பவளிவய வந்து அந்ை வடீ்டில் அறனவருக்கும் ைனது அன்ற த் பைரிவித்து, 
காரில் ஏைி ை து இருப் ிடத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

அந்ை வடீு  ன்ைிகறள வளர்த்து, குடும் ம் நடத்தும் ைாழ்த்ைப் ட்ட 
ஹரிஜனுக்குச் பொந்ை ானது என் து  ின்பு பைரியவந்ைது. ொைியின் காரை ாக 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்கு வரு ளவுக்குத் துைிச்ெல் இல்றல. (அப்வ ாது 
ஆந்ைிராவில், ஹரிஜனங்கள், உயர்ொைி இந்துக்களுடன்  ழகுவது 
ைடுக்கப் ட்டது.) அந்ை வடீ்டுத் ைறலவர் இறை நிறனத்து  ிகவும்  ரிைா  ாக 
உைர்ந்ைார்: "நான் எவ்வளவு துரைிர்ஷ்டொலி, கடவுள் இவ்வளவு அருகாற யில் 
இருக்கும்வ ாது, என்னால் அவரது ைரிெனத்றைப் ப ை முடியவில்றல. ொைாரை 
 க்கள்  ட்டு ல்ல, கடவுள் கூட நம்ற  இகழ்கிைார்! அவர் 
ஆயிரக்கைக்காவனாருக்கு ைரிெனம் வழங்குகிைார், ஆனால் அவறர ஒவர ஒரு 
 ார்றவ கூட  ார்க்கும்  ாக்கியம் எனக்கு இல்றல, நான் உண்ற யில் 
துரைிர்ஷ்டொலி,  ிகவும் துரைிர்ஷ்டொலி - கடவுளும் என்றனக் 
றகவிட்டுவிட்டார். எங்கள்  ீது அவருக்கு இரக்கவ யில்றல!" 

இறை- னிைன் அவராகவவ அந்ைக் குடிறெறய பநருங்கியவ ாது, 
இத்ைறகய எண்ைங்கள் அவர்  னைில் அறல ாய்ந்து பகாண்டிருந்ைன. 
 ா ாவின்  ார்றவயில், அவர் ைாழ்த்ைப் ட்டவர் அல்ல, ஆனால் கைைிக் 
பகாண்டிருந்ை அந்ை ஆத் ாவின் ஆழ் இைய குரறல  ா ாவால் புைக்கைிக்க 
முடியவில்றல;  ா ா அவரிடம் வந்ைார், அந்ை  னிைனின் இையத்ைில் நிகழ்ந்ைது 
அவருக்கு  ட்டுவ  பைரியும். 

 ா ாவின்  ங்களாவில்  ைியம் 2:00 முைல் 5:00  ைி வறர நறடப ற்ை 
கவாலி நிகழ்ச்ெிறய  ா ா ப ரிதும் ரெித்ைார். 

டாக்டர் டான்,  ா ாவுடன் ஆந்ைிராவுக்குச் பென்ைிருந்ைார், வ லும் அவர் 
‘தி ரவஃரபரர்ஸ்’ புத்ைகத்ைின் ஆெிரியராக இருந்ைைால், அவர் ஒரு முக்கிய ான 
ந ராகக் கருைப் ட்டார். இது அவருக்கு வவடிக்றகயாக இருந்ைது, வ லும் 
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எவவரனும் அவருக்கு வைக்கம் பெலுத்துவைற்கு முன்னர் (அவர்கள் 
அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டவ ாது ைவைா ல் அவறர வைங்க முயற்ெித்ைது), அவர் 
முைலில் அவர்களுக்கு வைக்கம் பெலுத்துவறை எப்ப ாழுதும் பெய்ைார். 

ஒரு நாள் இரவு,  ா ா அைிகாறல 3  ைிக்கு எழுந்ைார்; எழுந்ைதும் 
நீராட விரும் ினார். ைண்ைரீ் சூடாக்க அங்கு எதுவும் இல்லாைறை கவனித்ை 
எரச், பப்பிராஜு பந்ரதலா என் வர் ஒரு வாளி பவந்நீறர எடுத்து வருவறைக் 
கண்டார். 46 வயைான பப்பிராஜு,  ங்களாவுக்கு அருகில் ைங்கியிருந்ைார். 
அவருக்கு எப் டிவயா விழிப்பு  வந்ைைாகவும், அந்ை வவறளயில்  ா ா நீராட 
விரும் லாம் என்ை எண்ைம்  னைில் ஓடியைாகவும் விளக்கினார். ஆறு 
வருடங்களுக்குப்  ின்னர் 1959ஆம் ஆண்டில், ‘அவதார் மெஹர் பாபா 
அைக்கட்டகள’க்கான  த்ைிரம் ையார் பெய்யும் வவறளயில்,  ா ாவவ இந்ை 
ெம் வத்றை நிறனவுகூர்ந்து,  யனாளிகளில் ஒருவராக  ப் ிராஜுவின் 
ப யறரயும் இறைத்ைார். 

1953, ஜனவரி 19 ைிங்கட்கிழற  அன்று, காறல 8:30  ைிக்கு, பவகுஜன 
ைரிென நிகழ்ச்ெி நடந்ைது. ைன ைியின் குடியிருப்புக்கு எைிவர ஒரு ப ரிய  ந்ைல் 
எழுப் ப் ட்டிருந்ைது.  ா ாவின் வழக்க ான பெய்ைியும், அனல்  ைக்கும் 
வாழ்றவப்  ற்ைிய விளக்கமும் வாெிக்கப் ட்டது. ‘ப ஹர் கம் ிட்டி’, உள்ளூர் 
‘ ார் அவஸாஸிவயஷன்’  ற்றும் ‘காந்ைி வெவா’ அற ப்பு ஆகியவற்ைால் 
வரவவற்பு உறரகள் வழங்கப் ட்டன.  ா ாவின் ‘ஆன் ீக சுைந்ைிரம்’ குைித்ை 
பெய்ைிறய டாக்வக வாெித்ை வ ாது, குடும்  ொஸ்ைிரி அறை பைலுங்கில் 
ப ாழிப யர்த்ைார். அைற்குப்  ிைகு, ைரிென ைிகழ்ச்ெி பைாடங்கியது.  ைியம் 1:00 
 ைி வறர,  ா ா கிட்டத்ைட்ட 10,000 ஆண்கள்  ற்றும் ப ண்களுக்கு ைரிெனம் 
அளித்து  ிரொைம் வழங்கினார்.  ைியம் 2:30  ைிக்கு  ீண்டும் பைாடங்கிய 
ைரிென நிகழ்ச்ெி, அன்று  ாறல வறர பைாடர்ந்ைது. ஏைக்குறைய 20,000 வ ர் 
 ா ாவின் ஸ் ரிெத்றைப் ப றும்  ாக்கியம் ப ற்ைனர். விழாவின் வ ாது  ாஸ்கர 
ராஜு பைாடர்ந்து  ஜறன  ாடினார், இறடயில்  ா ா ெில விளக்கங்கறளயும் 
பெய்ைிகறளயும் வழங்கினார். 

 றுநாள் காறல, ைாவட ள்ளிக்கூடத்ைில் வாழும் ைனது அன் ர்களின் 
இல்லங்களுக்கு  ா ா விஜயம் பெய்ைார். ஒவ்பவாரு இல்லத்ைிலும், காவடக்கர் 
 ராட்டி ப ாழியில் ஆரத்ைி நிகழ்த்ைினார்.  ன்ஸிலாலின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ை 
வவறளயில், அவரது  றனவி  ா ாவிடம் ஓர் ஆண் குழந்றைறய வர ாக 
வவண்டிக் பகஞ்ெினார். சூர்யெந்ைிரா என் வரின் இல்லத்ைில், அந்ைத் ைம் ைிகள் 
இன்றைய ெகாப்ைத்ைின் அவைார புருஷறர வரவவற்க  ண்றட கால 
வவைங்கறள ஓதுவைற்கு ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைனர். 
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 ா ா, ைன ைியின் இல்லத்ைிற்கு  ைிய உைவுக்காகச் பென்ைார்; 
அவருறடய இளம் வ த்ைிகள்  ா ாவுக்காக நடன ாட, அவர் குழந்றைகறள 
முத்ை ிட்டு அவர்களுடன் விறளயாடினார். 

 ாண்டிச்வெரிறயச் வெர்ந்ை 56 வயைான சுத்தா ந்த பாரதி என்ை வயாகி, 
 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்வைற்காக ைன ைியின் இல்லத்ைிற்கு வந்ைார்.  ல 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சுத்ைானந்ைா, ொயி ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது, ொய் 
அவருக்கு இனிப்புகறள வழங்கி, "உங்களின் அன்பிற்குரியவர் விகரவில் 
உங்ககள ஆட்மகாள்வார். அகெதியாக இருங்கள், இகைவக ரய 
கெயொக கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். இ ிகெயா  (ஆெிர்வதிக்கப்பட்ட) 
இதயம் இ ிகெயிலும் இ ிகெயா வருடன் (இகைவனுடன்) 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது" என்று கூைினார். 

உ ாஸனி  ஹாராஜ் ஒருமுறை சுத்ைானந்ைாவிடம், "உங்கள் 
வாழ்வின் பிரியொ  இகைவன்  ஒரு நாள் உங்ககள அரவகணப்பார்" என்று 
கூைியிருந்ைார். ஹூப்ளியின் வ ல்நிறல துைவி ஒருவர், "நீங்கள் ஒரு மெௌ  
குருகவ ெந்திப்பீர்கள்" என்றும் வாழ்த்ைியிருந்ைார்.  இப்வ ாது, ர ை  கரிஷி, 
அரவிந்ைர் வ ான்ை  ிை ஆன் ீக ஒளியூட்ட ிக்க ஞானிகறள ெந்ைித்ை  ிைகு, 
கறடெியாக அவர் ப ஹர்  ா ாறவ எைிர்பகாண்டார், உடனடியாக  ா ா அவறர 
"துைவிகளின் துைவி, ெஹாத்ொக்களின் ெஹாத்ொ, எ து நீண்ட 
யாத்திகரயின் குைிக்ரகாள்" என்று அங்கீகரித்ைார். 

 ா ா அவறர  ிகவும் அன்புடன் எைிர்பகாண்ட வ ாது, சுத்ைானந்ை  ாரைி, 
 ா ாவின்  ாைங்களில் ைறலவைங்கினார்.  ா ா அவருக்கு "உள்ளளவிலா  
பணிவு பலெிக்கது, மவளிப்புை பணிவு பலவ ீொ து" என்ை ைறலப் ில் ஒரு 
பெய்ைிறய வழங்கினார். 

ெிறு ிகள்  ா ாவின் முன்னிறலயில் நடன ாடியவ ாது, அவர் 
கூைினார்: "நான் பாடிய முதல் பாடல், நான் ஆடிய முதல் நட ம் என்க  
நித்தியொகப் பிகணத்துவிட்ட . நான் எவ்வளரவா முயற்ெி மெய்தும் 
என் ால் என்க  விடுவிக்க முடியவில்கல. 

“காலங்காலொக, நான் ெ ித உருவில் இந்த உலகில் ெீண்டும் 
ெீண்டும் வருவதற்கு இதுரவ காரணம். நான் பாடிய பாடலின் மூலம் 
பிரபஞ்ெம் முழுவதும் என் கழுத்கதச் சுற்ைிக் மகாண்டது!" 

அவர் வ லும் கூைினார், "முழுப் பிரபஞ்ெமும் எல்கலயில்லா 
இகைவ ின் நிழல் என்பகத நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள முடிந்தால், இந்த 
நிரந்தரெற்ை விஷயங்ககளப் பற்ைி நீங்கள் ஒருரபாதும் கவகலப்பட 
ொட்டீர்கள். நீங்கள் அக வரும் எப்ரபாதும் ஏக இகைவ ில் இருந்தரீ்கள், 
இருக்கிைரீ்கள், இருப்பீர்கள் என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள்." 
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ெம் த் ஐயங்காரின்  கள் ஜானகி, ைனது  கள் வசு ைியுடன் 
பென்றனயிலிருந்து வந்ைிருந்ைார். வெஷகிரி குடும் த்ைினரும் உடனிருந்ைனர். 
 ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் அன்புடன் விொரித்ைார். வெஷகிரியின்  ரு கன் 
எம்.வி.சுப் ா ராவிடம், “என்க  ரநெிக்கிைரீ்களா?” என்று வகட்டைற்கு, அவர் 
‘ஆம்’ என்று  ைிலளித்ைதும்,  ா ா, "உங்களுக்கு என்  ரவண்டும்?" என்று 
வகட்டார். 

"இனி எனக்கு எதுவும் வவண்டாம்  ா ா" என்று  ைிலளித்ைார். 
அவருறடய  ைில்  ா ாறவ  கிழ்வித்ைது. 
அன்று  ைியம்  ா ாவின்  ங்களாவில், முழுகுட்லா ரா லிங்க ொஸ்ைிரி 

( ா ா அவறர ொஸ்ைிரி என்ை பெல்லப்ப யரால் அறழத்ைார்) க ரீ்  ற்றும் 
 ீராவின் ெில  ாடல்கறள  ாரம் ரிய முறையில், இலக்கிய நயத்துடன் 
 ாடினார். க ரீின் ‘முகத்திகரகய அகற்று, நீ ராெக க் காண்பாய்’ என்ை 
 ாடல்  ா ாறவ விளக்க ளிக்கத் தூண்டியது: 

பல யுகங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் இருந்தீர்கள், இப்ரபாது 
இருக்கிைரீ்கள், எப்ரபாதும் இருப்பீர்கள் என்று கற்பக  மெய்து பாருங்கள். 
அதன் பின் ர் என்  கவகல? நீங்கள் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும் 
என்பகத உங்கள் ெ தில் பதிய கவக்க விரும்புகிரைன்.  நீங்கள் 
கடவுளுக்கும், உங்களுக்கும், பிை அக வருக்கும் ரநர்கெயாக இருக்க 
ரவண்டும்.  நீங்கள் கடவுகள ரநர்கெயாக ரநெித்தால், நீங்கள் உங்ககள 
ெைந்து, எங்கும், எதிலும் என்க க் காண்பீர்கள். கடவுள் ரபாலித்த த்கத 
விரும்புவதில்கல, ெடங்கு ெம்பிரதாயங்கள் அக த்தும் மவளியளவில் 
ெட்டுரெ இருக்கும். உங்கள் பக்திகய மவளியளவில் ெட்டும் 
காட்டுவதா ால், அது கடவுகள அவெதிக்கும் மெயலாகும். கபீர், ‘உங்கள் 
ஆகெகளில் களிப்புை ரவண்டாம்’ என்று மொல்வதன் அர்த்தம் இதுதான். 

ெொதி நிகலகய அகடயரவா, காற்ைில் பைக்கரவா அல்லது 
தண்ணரீில் நடக்கரவா முடியும், இருந்தும் அன்பின் இலக்கணம் மதரியாத 
ரயாகிகள் பலர் உள்ள ர். இகை அன்பு என்பது நெது வரம்புக்குட்பட்ட 
ஆகெகள் அக த்கதயும் அழித்துவிடுகிைது; ஆ ால் இந்த அன்பில் 
‘எரிவது’ புககயற்ைதாக இருக்க ரவண்டும். கபீர் இகத ஒரு வரியில் 
வழங்குகிைார்: "ஏழு நிைங்களின் முகத்திகரகய ெிைிதளவு திைந்து பார்!" 
அவர் முகத்திகரகய ‘அகற்று’ என்று கூைவில்கல, ஆ ால் ‘ெற்று திை’ 
என்ை வார்த்கதகயப் பயன்படுத்துகிைார். 

உண்கெயில், இந்த முகத்திகர ெிகவும் நுட்பொ து, ெிகச் ெிைந்த, 
உயர்ந்த ெிந்தக  கூட அகதத் துகளக்கரவா அல்லது கிழிக்கரவா 
முடியாது. இந்த முகத்திகர ஏழு அடுக்குககளயும் ஏழு முடிச்சுககளயும் 
மகாண்டுள்ளது. ஏழு அடுக்குகள் மவவ்ரவறு நிைங்ககளயும், ஏழு முடிச்சுகள் 
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மவவ்ரவறு வககயா  ெ ப்படிவங்ககளயும் குைிக்கின்ை . இந்த 
ெ ப்படிவங்கள் என்பதுதான் த ித்துவொ , அனுபவத்தின் மூலம் 
உணரக்கூடிய, ொகய எனும் வாழ்க்கக. இன்னும் மதளிவாகச் 
மொல்லப்ரபா ால், ஐம்புலன்கள் மூலொக நாம் பார்க்கும், ரகட்கும், 
அனுபவிக்கும் இந்த உலகம் ஒரு ொகய, இது ஏழு மபாய்யும், ரபாலியுொ  
ஆகெககள அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது. 

இந்த ஏழு ஆகெகளின் அடிப்பகடயில் மொத்த வாழ்க்ககயின் முழு 
மெயல்பாடும் உள்ளது, அத ால்தான் ஆத்ொவின் ‘இைக்கம்’ ெற்றும் ‘ஏற்ைம்’ 
இரண்டும் ஏழு நிகலகளில் உள்ள . 

பிரம்ெ ின் உண்கெயா  இருக்கக தகலயில் உள்ளது, எ ரவ 
இந்த ொகயகளுக்கு ஏழு கதவுககள நீங்கள் காணலாம் - இரண்டு கண்கள், 
இரண்டு காதுகள், இரண்டு மூக்குத் துவாரங்கள் ெற்றும் ஒரு வாய். ஒரு 
ரெல்நிகல ஆன்ொ உள் கண்கணத் திைந்து, ஆன்ெீக பாகதயில் நுகழயும் 
ரபாது, அவர் முதல் முடிச்கெ ‘திைக்கிைார்’ (‘அவிழ்க்கிைார்’) என்று 
கூைப்படுகிைது. முதல் முடிச்சு திைந்தவுடன், ஏழு அடுக்குகளில் ‘வாய்’ எனும் 
கதவுக்கு ஒத்ததாக இருக்கும் முதல் அடுக்கு வழீ்ந்துவிடும். முதல் முடிச்சு 
திைக்கப்பட்டதும், யாத்ரீகர் ஆகெகளில் ஒன்கை அழிப்பதன் மூலம், முதல் 
ஆன்ெீக தளத்தில் நுகழந்ததாகக் கூைப்படுகிைது. 

வலது மூக்குத்துவாரத்திற்கு இகணயா , இரண்டாவது முடிச்சு 
திைக்கப்படும்ரபாது, இரண்டாவது அடுக்கு கீரழ வழீ்கிைது; அது, யாத்ரீகர் 
இரண்டாவது ஆன்ெீக தளத்தில் நுகழந்ததாகக் கருதப்படுகிைது. இங்ரக 
அவர் அற்புதொ  பல விஷயங்ககளக் காண்கிைார்.  இகவமயல்லாம் 
ொகய என்ைாலும், அதில் மதாகலந்து ரபா ால், அவர் நிகல 
திண்டாட்டம்தான்! மூன்ைாவது முடிச்சு இடது மூக்குத்துவாரம். இங்ரக 
யாத்ரீகர் அதிக அளவிலா  அற்புதங்ககளக் காண்கிைார். அவர் இப்ரபாது 
அக வரின் எண்ணங்ககளயும் அைிய முடியும். இந்த மூன்ைாவது 
முடிச்சுக்குப் பிைகு, யாத்ரீகர் ஏசுவால் அகழக்கப்படும் ஆன்ொவின் இருண்ட 
ஆன்ெீக இரவுக்குள் நுகழகிைார். 

வலது ெற்றும் இடது காதுகளுக்கு இகணயா  நான்காவது ெற்றும் 
ஐந்தாவது முடிச்சுகள் ஒரர ரநரத்தில் திைக்கப்படுகின்ை . இப்ரபாது, 
ஆகெகள் அழிக்கப்பட்டு, யாத்ரீகர் நான்காவது ஆன்ெீக தளத்தில் நுகழயும் 
தருவாயில், அவர் அக த்து ெக்திகளுக்கும் உரிகெயாளர் ஆகிைார். அவர் 
உயிகரத் துைந்தவர்களுக்கு உயிரூட்டம் அளிக்க முடியும்; ஆ ால், அவர் 
த து அதிகாரத்கத துஷ்பிரரயாகம் மெய்யும் ரவகளயில், அவர் 
அதலபாதாளத்திற்குக் கூட தள்ளப்படுவார். அவர் த து ெக்திககளப் 
பயன்படுத்துவதற்கா  ரொதக கயக் கடந்து மென்ைால், இரண்டு 
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கண்களுக்கும் இகணயா  ஆைாவது ெற்றும் ஏழாவது முடிச்சுககள ஒரர 
ரநரத்தில் திைந்து, ஆைாவது ெற்றும் ஏழாவது வககயா  ஆகெககள 
அழித்து, ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளத்தில் நுகழகிைார். ஆ ால் முகத்திகர 
இன் மும் திைக்கப்படாெல் இருப்பதால், கடவுகளக் காண முடியவில்கல. 
கடவுளின் அருள் அல்லது குருநாதரின் உதவி ஒன்றுதான் இந்த 
முகத்திகரகய அகற்ைரவா அல்லது கிழிக்கரவா முடியும். அகதத் 
மதாடர்ந்து யாத்ரீகர் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் நுகழகிைார், இதுரவ 
மநற்ைியின் நடுவில் இருக்கும், அதாவது மூன்ைாவது கண் என்று 
குைிப்பிடப்படுகிைது. இப்ரபாது அவர் கடவுகள ரநருக்கு ரநர் எங்கும் 
காண்கிைார். 

யாத்ரீகர்களில் ெிகச் ெிலரர ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்திற்குள் நுகழய 
முடியும், இது தகலயின் ரெற்புைத்தால் குைிக்கப்படுகிைது. இங்ரக ஒருவர் 
கடவுளாகிைார். ஆ ால் இது குருநாதர் உதவியுடன் ெட்டுரெ மெய்ய முடியும். 
அரிதா  ெிலர் ெட்டுரெ தகலயின் உச்ெியிலிருந்து இதயம் வகர 
இைங்குகின்ை ர். குருநாதர், கண்ணிகெக்கும் ரநரத்தில் அல்லது அகதவிட 
அதி ரவகத்தில், இந்த முழு முகத்திகரகயயும் ஒரர ரநரத்தில் அகற்ை 
முடியும், ஏம ன்ைால் அக த்தும் ொகய. 

இறுதியில், இதன் அர்த்தம் என் மவன்ைால், கடவுள் ெட்டுரெ 
உண்கெயா வர், இதர அக த்தும் ொகய. நாம் அக வரும் நம் 
பிரியொ  கடவுளுக்குள் நிரந்தரொக நிகலமகாண்டிருக்கிரைாம். எ ரவ 
நாம் அக வரும் ஒன்று. 

 ா ா, இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வில், 
நான் வழங்கும் முதல் நீண்ட மொற்மபாழிவு இது, எந்தப் புத்தகத்திலும் இந்த 
விளக்கத்கத நீங்கள் காண முடியாது, ஏம  ில் இந்தக் கருப்மபாருகளப் 
புரிந்துமகாள்வது ெிகவும் கடி ம். ஆ ால் ெில ஆன்ொக்களுக்கு அத்தககய 
விளக்கங்கள் ரதகவப்படுவதால், அவற்கை அவர்கள் நன்ைி உணர்ரவாடு 
தங்கள் நன்கெக்காக அகடயப்மபறுகிைார்கள்." 

 ாறல 5.30  ைிக்கு இறெ நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைது. 
 ா ாவின் அன் ான வழிமுறைகள், ைாவட ள்ளிக்கூடத்ைில் இறை 

அன் ின் பநருப் ாக, கட்டுக்கடங்கா ல் மூண்டது. அைன் ைீப் ிழம்புகள் ெிலறர 
அழவும், ெிலறர ெிரிக்கவும் றவத்ைன, ெிலறர வொக ாகவும், ெிலறர 
களிப் ாகவும், ெிலறர அற ைியாகவும் இருக்கச் பெய்ைன. இது பவவ்வவறு 
ந ர்களில் வவறு வவறு  ிரைி லிப்ற க் பகாண்டிருந்ைது: ெிலர்  ாடினர், ெிலர் 
நடன ாடினர், ெிலர் ைீவிர ான ஆர்வத்துடன் இருந்ைனர், ெிலர்  யங்கிய 
உைர்வில் ஆழ்ந்ைனர். ஆனால் அவருறடய பைய்வகீ அன்பு  லவிைங்களில் 
பவளிப் ட்டாலும், அைன் வ ாறை அறனவருக்கும் ஒவர  ாைிரியாக இருந்ைது. 
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ஆயிரக்கைக்காவனார் வ ரின் ப் ப ருங்கடலில் மூழ்கியறைப் வ ால் 
உைர்ந்ைனர், பைாடர்ந்து  ல நாட்கள் அவை வ ாறையில் இருந்ைனர். 

ொறலயில் பெல்லும் குழந்றைகள் கூட ‘நவ ா ப ஹர்  ா ா, அவைார், 
நவ ா வைவ வைவா!’ என முணுமுணுத்துக்பகாண்வட பென்ைனர். இத்ைறகய 
பவைித்ைன ான காட்ெியின் முழுற யான, துல்லிய ான விளக்கத்றை எந்ைப் 
வ னாவாலும் வறரவது ொத்ைிய ில்றல.  இறைப்ப ருங்கடலின் ப ாழியால் 
 ட்டுவ  அறை விவரிக்க முடியும், அந்ை ப ாழிக்கு வார்த்றைகள் இல்றல. 
இந்ை பொர்க்கத்ைின் இறையான அ ிர்ைத்றை பநருப் ின் மூலம் நுகர ஆந்ைிர 
 ிரவைெம்  ாக்கியம் ப ற்ைது என்ைால்  ிறகயாகாது.  

1953, ஜனவரி 21 புைன் கிழற  அன்று, காறல 7:00  ைிக்கு,  ா ா 
குழுவுடன் கார்  ற்றும் வ ருந்துகளில் புைப் ட்டார். ைாவட ள்ளிக்கூடம் 
கண்கலங்கி அவருக்குப்  ிரியாவிறட அளித்ைது.  ா ா அறர  ைி வநரத்ைில் 
மபண்டபடு கிரா த்றைச் பென்ைறடந்ைார், அங்கு அவருக்கு சு ார் 5,000 
அன் ர்கள் உற்ொக வரவவற்பு அளித்ைனர். ஐ. கங்காைரம்  ற்றும் ஓர் ஆச்ொர்யா 
(இந்து  ைகுரு) வரவவற்பு உறரயாற்ை, ெில  ாடல்களும்  ாடப் ட்டன.  ா ா 
வாறழப் ழம்  ற்றும் பகாய்யாப் ழத்றைப்   ிரொை ாகத் பைாட்டு ஆெீர்வைித்து, 
அறை  க்களுக்கு விநிவயாகிக்கு ாறு அங்கு கூடியிருந்ை வெவகர்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். காறல எட்டு  ைிக்கு, அங்கு ஒன்ைிறைந்ை  ாைவர்களுக்கு 
பெய்ைிறய வழங்கி,  ா ா, பிப்பரா கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

டாக்டர் ராவ், குடும்  ொஸ்ைிரி,  ல்லிகார்ஜுன ராவ் வ லும் ெிலர் 
ைாவட ள்ளிக்கூடத்ைில்  ா ாவுடன் இறைந்ைிருந்ைனர். ஒவ்வவார் இடத்ைிலும் 
குடும்  ொஸ்ைிரி,  ா ாவின் பெய்ைிகறள பைலுங்கில் ப ாழிப யர்த்ைார். 

காறல 8:30  ைியளவில்  ா ா,  ிப் ராவிற்கு வந்ைவ ாது, வ ார்டு 
உயர்நிறலப்  ள்ளியில் ஒரு விழா நறடப ற்ைது.  ாைவர்கள் உட் ட 5,000க்கும் 
வ ற் ட்வடார் கலந்து பகாண்டனர். 

"கடவுள் கடவுளுக்குத் தகலவணங்குகிைார்" என்ை பெய்ைி 
கூட்டத்ைில் வாெிக்கப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா கூைினார்: 

இன்று உங்கள் ெத்தியில் இருப்பதில் ெிக்க ெகிழ்ச்ெி அகடகிரைன். 
காலங்காலொக ெற்றும் ஆரம்பம் இல்லாத நித்திய காலத்திலிருந்து 

‘அன்பு’ ஒன்றுதான் எ து மெய்தியாக இருந்து வருகிைது. கடவுள் ெட்டுரெ 
உண்கெயா வர், அவகர அைிய நாம் அவகர ரநெிக்க ரவண்டும். கடவுள் 
நம் அக வருள்ளும் ெெொக வாழ்கிைார், அவர் அகெதியா  அன்கபரய 
விரும்புகிைார். நெது ெக ெ ிதர்ககள ரநெிப்பதன் மூலமும், நாம் அவகர 
ரநெிக்க முடியும், ரெலும் நாம் கடவுகள ரநர்கெயாக ரநெித்தால், நம் 
ெந்ரதகங்கள், கவகலகள் ெற்றும் அச்ெ உணர்வுகள் அக த்தும் 
அகன்றுவிடும். 
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அன்பின் மூலம் நீங்கள் ஒவ்மவான்ைிலும், ஒவ்மவாருவரிடத்திலும் 
என்க க் கண்டுமகாள்ள எ து ஆெரீ்வாதங்ககள வழங்குகிரைன். 
உங்களில் ஒருவரரனும் இந்த ஆெரீ்வாதத்திற்கு தகுதியா வராக இருந்தால் 
எ து வருகக ெதிப்புக்குரியதாக இருக்கும். 

இப்ரபாது நான் உங்ககளத் தகல வணங்குகிரைன், அதாவது நீங்கள் 
அக வரும் என்க  தகல வணங்குகிைரீ்கள், எ ரவ நீங்கள் த ிப்பட்ட 
முகையில் ெீண்டும் என்க  வணங்க ரவண்டியதில்கல. 

கூட்டத்ைினறர வைங்கிய  ிைகு,  ா ா,  ிரொை ாக விநிவயாகிக்கப் ட 
இருந்ை  லர்கறளத் பைாட்டார். அவர் தும் லப் ள்ளி வரீ த்ர ராவ் என் வரின் 
இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்து, ஒன் து  ைிக்கு  ிப் ரா கிரா த்ைிலிருந்து 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். வழியில், அவர் இரண்டு கிரா ங்களில் ஐந்து 
நி ிடங்களுக்கும் குறைவாகவவ நின்ைார்; இந்ைக் குறுகிய வநரத்ைிற்குள், 
ஆயிரக்கைக்காவனார்  ா ாறவப்  ார்த்ைனர். அவரது இனிற யான புன்னறக, 
அனல் கைிர்கறளப்  ரவச்பெய்து, ஒவ்பவாரு இையத்றையும் ஊடுருவியது. 

காறல 11:30  ைியளவில்  ா ா மபனுமகாண்டா கிரா த்ைில் 
நுறழந்ைார், அங்கு  ைியம் 2:30  ைிக்கு, கன்யகா  ரவ ஸ்வரி வகாவிலில் 
ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. ஏைக்குறைய 8,000 வ ர் இந்ை வாய்ப்ற ப் 
 யன் டுத்ைிக் பகாண்டு அவரது றககளிலிருந்து  ிரொைத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டனர். ஜவாடி லக்ஷ் ியா நாயுடு,  ா ாவின் உள்ளூர்  ஞ்ொயத்து 
(கிரா  ெற ) அலுவலகத்ைில் ைங்குவைற்கும், அவருறடய உைவுக்கும் ஏற் ாடு 
பெய்ைிருந்ைார்.  ா ா அவரது இல்லத்ைிற்கும், எைிபரைிவர அற ந்ை நரெிம்  
மூர்த்ைி  ற்றும் நுலி லக்ஷ் ி நாராயைா ஆகிவயாரின் இல்லங்களுக்கும் 
விஜயம் பெய்ைார். 

1953, ஜனவரி 22 வியாழன் அன்று காறல 7:00  ைிக்கு 
ப னுபகாண்டாவிலிருந்து புைப் ட்டு, கப்பாவரம் கிரா த்ைில் நின்று, 
ைரிெனத்றை நிறைவு பெய்து 8:30  ைிக்கு நிடாடரவாரல என்ை இடத்ைிற்கு 
வந்ைார். இது குடும்  ொஸ்ைிரிகள்  ற்றும்  ல்லிகார்ஜுனாவின் பொந்ை ஊர். 
வ ார்டு உயர்நிறலப்  ள்ளியில் ைரிெனத்துக்கான ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது, 
சு ார் 5,000 வ ர் கலந்து பகாண்டனர். வழக்க ான பெய்ைிகறள வாெித்து, 
ப ாழி ாற்ைம் பெய்து 9:50  ைிக்குள்  ிக வவக ாக  ிரொைம் வழங்கி எல்லா 
நிகழ்ச்ெிகறளயும் நிறைவு பெய்ைார்.  

குடும்  ொஸ்ைிரிகள்  ா ாவுடன் வந்ை குழுவினருக்கு ெிற்றுண்டி 
ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார்,  ிரொைம் விநிவயாகிக்கும் வவறளயில்,  ண்டலி  ற்றும் 
இைர அன் ர்கள் வைநீர் அருந்ைத் பைாடங்கினர். ைரிென நிகழ்ச்ெி 
நிறைவறடந்ைதும், ைனது உத்ைரறவ  ீைியைற்காக,  யை வ லாளராக இருந்ை 
ப ண்டுறவ  ா ா கடிந்து பகாண்டார். உண்ற  என்னபவன்ைால், ப ண்டு, 
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 ா ாவின் அருகில் நின்று பகாண்டிருந்ைைால்,  ிை  ண்டலி ெிற்றுண்டி 
உண்ணுவறை அவர் அைியவில்றல. ஆனால், புைிய ந ர்களுக்குப்  ாடம் 
புகட்டும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா, ப ண்டுறவயும்  ிை  ண்டலிறயயும் 
கடுற யாகக் கண்டித்ைார்; இைன் மூலம் அவருறடய அனு ைியின்ைி எறையும் 
உட்பகாள்ள கூடாது என் றை அறனவரும் அைிந்து பகாண்டனர். 

 யைத்ைின் வ ாது நிகழ்ந்ை  ிைரின் ைவறுகளுக்கு, அைிவுறர கூைி, 
கண்டிக்கும் விைத்ைில்    ா ா,  ண்டலிறய இலக்காக றவத்து ‘கூர் அம்புகறள’ 
அவ்வப்வ ாது ஏவிக்பகாண்டிருந்ைார். இத்ைறன கால ாக  ா ா,  ண்டலிறய 
றகயாளும் நறடமுறை ைாக்குைல்கறளத் பைாடர்ந்து,  ண்டலி 
அவ ானங்களுக்கு ஆளாகா ல்,  ா ாவின் முன்னால் அடக்க ாகவும் 
உைவியற்ைவர்களாகவும் இருந்து, அவருறடய ெகவாெத்ைில் இருப் றைத் ைவிர 
வவறு  கிழ்ச்ெிறயக் கண்டைில்றல. 

நிடாடவவாவல கிரா த்ைில்  ா ா, ொஸ்ைிரி  ற்றும்  ல்லிகார்ஜுன ராவ் 
ஆகிவயாரின் இல்லங்களுக்குச் பென்று அவர்களது குடும் த்ைினறரச் ெந்ைித்ைார். 
ொஸ்ைிரியின்  றனவி,  கன்கள்  ாஸ்கர், கிருஷ்ைா ஆகிவயாறர,  ா ா 
முைன்முைலாக இங்கு ெந்ைித்து, முழு குடும் த்றையும் ஆெீர்வைித்ைார். ொஸ்ைிரி 
 ை பநருக்கடியில் இருந்ை வ ாைிலும் ைரிெனத்ைிற்கான எல்லா 
ஏற் ாடுகறளயும் ெிைப் ாக பெய்ைிருந்ைார்.  ா ா அவருக்கு ரூ 500  ிரொை ாக 
வழங்க விரும் ியறை அவர் ஏற்றுக்பகாள்ள  றுத்ைைால்,  ை விஷயத்ைில் 
அவரது பநருக்கடி நிறலற  வ லும் வ ாெ ானது. அந்ைப்  ிரொைத்றை 
ஏற்காைைில் ைான் ப ரும் ைவறு பெய்ைறை உைர்ந்ைவ ாது, ைனது ப ருற றய 
நிறனத்து பவட்கப் ட்டார்.  ா ா,  ின்னர் அவருக்கு அைிவுறர கூைினார், "நான் 
எ து கககளால் பிரொதொக வழங்கும்ரபாது, அகத உட டியாக 
ெகிழ்ச்ெியுடன் ஏற்றுக்மகாள்ள ரவண்டும், ஏம ன்ைால் அவதார புருஷரின் 
கககளிலிருந்து பிரொதத்கதப் மபறுவது ொமபரும் அதிர்ஷ்டம்." 

காறல  த்து  ைியளவில்  ா ா அங்கிருந்து மகாவ்வூர் என்ை 
இடத்ைிற்குப் புைப் ட்டார், ஆனால் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புைத்ைில் அவர் காறர 
நிறுத்ைினார். ைன ைி ராவ் ைனது குடும் த்ைினருடன் காரில்  ின்பைாடர்ந்து 
வந்ைார். அவர்களுக்குப்  ின்னால்  ண்டலிறயயும் குழுவினறரயும் 
ஏற்ைிக்பகாண்டு இரண்டு வ ருந்துகள் வந்ைன. காரிலிருந்து இைங்கிய  ா ா, ஒரு 
 ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்து,  ண்டலி ைன்னிட ிருந்து பவகு தூரத்ைில் 
 ிரிக்கப் ட்டைால், ைன ைி, ொஸ்ைிரி, அர்ஜுனா ராவ் ஆகிவயாறர கடுற யாகக் 
கண்டித்ைார். 

"மநருப்புடன் விகளயாடாதரீ்கள்!"  ா ா, அவர்கறள எச்ெரித்ைார். 
"ெண்டலி எப்மபாழுதும் என்னுடன் இருக்க ரவண்டும் என்று 
ஆரம்பத்திலிருந்ரத மொல்லி வருகிரைன். என் அைிவுகரககளப் 
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புைக்கணித்து, ஒழுங்காக ஏற்பாடு மெய்யத் தவைிவிட்டீர்கள். ஆந்திரா 
பயணத்தில் எஞ்ெிய அக த்கதயும் ரத்து மெய்துவிட்டு இன்று மும்கபக்குப் 
புைப்படுகிரைன்!" 

ைன ைி உண்ற யாக  ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினார்,  ா ாவும் 
அவர்கறள  ன்னித்ைார். ஆனால் அவர் வாழ்நாள் முழுவைற்கு ான  ாடத்றைக் 
கற்றுக்பகாண்டார்: பநருப் ின் பெௌகரியத்ைிற்கு  த்ைியில் அைன் 
ைீவிரத்ைன்ற யும் உள்ளது. இந்ைக் கடினத்ைன்ற யில் உண்ற யான 
பெௌகரியமும் உள்ளது, அது இல்லா ல் பநருப்பு ஒளிராது. 

வ ருந்துகள் இன்னும்  ா ா இருந்ை இடத்றை வந்ைறடயவில்றல, 
என்ன நடந்ைது என்று  ார்க்க ைன ைி காரில் ைிரும் ிச் பென்ைார். ஒரு வ ருந்ைில் 
எரிவாயு ைீர்ந்துவிட்டறையும்,  ற்பைான்ைில் இயந்ைிரக் வகாளாறு 
ஏற் ட்டறையும் அவர் கண்டு ிடித்ைார். 

இரண்டு வ ருந்துகளிலும் இருந்ை  ிரச்ெிறனகள் இறுைியில் 
ைீர்க்கப் ட்டன, ஆனால்  ா ா இருந்ை இடத்றை  ண்டலி வந்ைறடவைற்கு 
வ லும் ஒரு  ைி வநரம் ஆனது. அவர் அற ைியற்ைவராகத் வைான்ைினாலும், 
 ா ா  ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

இந்ை ெம் வத்ைிற்குப்  ிைகு, பகாவ்வூர்  யைம்  ீண்டும் பைாடங்கியது. 
வகாடூரி கிருஷ்ைா ராவ், பகாவ்வூரில் பைாகுப் ாளராக இருந்ைார், ஆனால்  ா ா, 
அவரது இல்லத்ைிற்குச் பெல்லா ல், வநராக ரா லிங்வகஸ்வர ராவ் 
இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு அவரது  களின் ைிரு ைம் 
நடந்துபகாண்டிருந்ைது. வ ருந்துகள் ெரியாக ஏற் ாடு பெய்யாைைற்கு  ா ாவிடம் 
 ன்னிப்புக் வகாரி வகாடூரி அங்கு வந்ைார்.  ா ா அவறர  ன்னித்து,  ின்னர் 
அவரது இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு ஏறழ  க்களின் குழு ஒன்று உைவில் 
 ங்பகடுத்துக் பகாண்டிருந்ைது. 

 ிற் கல் 3:30  ைியளவில், இரண்டாவது வ ார்டு உயர்நிறலப் 
 ள்ளியில் நடந்ை ைரிென நிகழ்ச்ெியில் ஏைக்குறைய 5,000 வ ர்  ங்பகடுத்ைனர். 
 ா ா  ழங்கள் நிரம் ிய கூறடகறளத் பைாட்டு ஆெீர்வைித்து, அவற்றை அவர் 
வழங்கும்  ிரொை ாக விநிவயாகிக்க அைிவுறுத்ைினார். 

வகாடூரி கிருஷ்ைராவ் அறனத்து நிகழ்ச்ெிகறளயும் ஏற் ாடு பெய்யும் 
ப ாறுப்ற  வகித்ைவ ாைிலும்,  ா ா அவறர ெற்று தூரத்ைில் இருக்கச் பெய்ைார். 
 ா ா நல்ல  னநிறலயில் இல்லாைதுவ ாலத் வைான்ைினாலும், வகாடூரிறய 
அவரது பநருக்கத்ைில் பகாண்டு வர, இதுவவ அவரது வழி. அவறர பவகு 
பைாறலவில் இருக்கச் பெய்து  ா ா அருகாற யில் பகாைர்ந்ைார்.  ல 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு பகாவ்வூரில் மெஹர்ஸ்தான் (ப ஹரின் உறைவிடம்) 
என்ை ற யத்றை நிறுவியவர் வகாடூரி. 
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ராஜமுந்திரியில்  ா ாவின் விருந்வைாம்புநராக இருந்ை நித்ைி ி 
ைர் ாராவ், 45, ைனது காருடன் பகாவ்வூருக்கு வந்ைிருந்ைார். அவர் ொய் ா ா 
 ற்றும் உ ாஸனி  ஹாராஜ் ஆகிவயாரின்  க்ைர்களில் ஒருவராக இருந்ைவர், 
1952, நவம் ர்  ாைத்ைில் ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை கூட்டங்களில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைார்.  ாறல 4:30  ைிக்கு.  ைர் ாராவ்,  ா ாறவ பைௌவலஸ்வரத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு ஒரு ப ரிய விழா ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது. எரச், 
ப ஹர்ஜி, நரி ன்  ற்றும் ொஸ்ைிரி  ட்டுவ   ா ாவுடன் பென்ைனர். 

வகாைாவரி நைியின் குறுக்வக  டகில்  ா ாவின் குழுவுடன் இைர 
உறுப் ினர்களும் பைௌவலஸ்வரம் (கிழக்கு வகாைாவரியில் அற ந்ை) பெல்ல 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது.  சூரிய அஸ்ை னத்ைில்  ா ாவின் கார் 
பைௌவலஸ்வரத்ைில் அறைறயக் கடந்து பென்ைவ ாது,  ா ா காறர 
நிறுத்தும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார்; அவர் பவளிவய வந்து, வ ற்கு வநாக்கி, 
ைனது றக கால்கறள நீரில் நறனத்ைார். 

 ா ா ைங்குவைற்காக ராஜமுந்ைிரியில் உறைவிடப்  ள்ளியின்  ாைவர் 
விடுைியான நவ  ாரைி குருகுலத்றை ைர் ாராவ் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 
பைௌவலஸ்வரத்ைில் ைரிென நிகழ்ச்ெிறய நிறைவு பெய்து  ா ா வந்ைவ ாது, 
 ண்டலி அங்கு பைன் டவில்றல.  அவர்கறள அறழத்து வர வ ருந்துகள் 
இல்லாைைால், வகாைாவரி நைிக்கறரயில் அறனவரும் காத்ைிருந்ைனர். ைன ைி, 
ைர் ராவ், அர்ஜனா ராவ் ஆகிவயார்  ீது  ா ா ெீற்ை றடந்ைார். விடுைி 
வளாகத்ைில்  ரத்ைின்கீழ் அ ர்ந்து, ‘மநருப்புடன் விகளயாட ரவண்டாம் என்று 
மொன்ர ன்! முழு நிகழ்ச்ெிகயயும் ரத்து மெய்துவிட்டு மும்கபக்குச் 
மெல்கிரைன்’ என்று ைிரும் த் ைிரும்  கூைினார். ைன ைி அடக்கமுடியா ல் 
அழுதுவிட்டார்,  ா ா அவறர  ன்னித்ைார், ஆனால் அவர் அன்று இரவு நாடக 
நிகழ்ச்ெிறய ரத்து பெய்ைார். 

ஜனவரி 23ஆம் நாள் காறல ைன ைி, ைர் ராவ், ொஸ்ைிரி, அர்ஜனா ராவ், 
எடித்ைா ெைிராஜு ஆகிவயாறர அறழத்து  ா ா ஒரு ெிைப்பு நிகழ்ச்ெிறய 
நடத்ைினார்.  ா ா பூ ியில் வாழும் 56 இறை உைர்றவ அறடந்ை ஆத் ாக்களின் 
‘ ிரைிநிைிகளாக’ 56 ந ர்களின் கால்களில் ைறலவைங்கினார். விழாவின் 
முடிவில் டாக்வகயால்  னம் வருத்ைி ப ாழியும் ‘இரங்கல்  ிரார்த்ைறன’ 
வாெிக்கப் ட்டது. 

டாக்டர் வைஷ்முக் ராஜமுந்ைிரியில் குழுவுடன் இறைந்ைார். வ லும், 
 ா ா ெில வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெிறுவர்கறள  யைத்ைில் ைன்னுடன் 
இறைந்ைிருக்கச் பெய்ைார்.  முரளைீர் என்ை ெிறுவன், ஜகத் கு ார் (கபலக்டர் வி. 
வி. நாராயை ராவின்  கன்),  ைன ைியின் இரண்டு  கன்கள், வ லும் புக்கார் 
ஹ ிர்பூரிலிருந்து அறழத்ை வந்ை ஷர் ா, ஸிங் என்ை இரண்டு ெிறுவர்கள் 
அறனவரும் குழுவுடன் ஒன்ைாக இருந்ைனர். 
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ராஜமுந்ைிரியில் காறல 9.00  ைிக்கு 3,000க்கும் வ ற் ட்வடார் ைரிென 
நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாண்டனர். வழக்கம் வ ால,  ா ாவின்  ாைங்கறளத் 
பைாடக்கூடாது என்று கூட்டத்ைில் அறனவருக்கும் அைிவுறுத்ைப் ட்டாலும், 
ைரிென வவறளயில், ஒரு வாலி ச் ெிறுவன், கண்களில் நீர் வழிய, அழுறகறய 
அடக்க முடியா ல்,  ா ாறவப்  ற்ைிக்பகாண்டான். ெிறுவன், "உங்கள் 
 ாைங்கறளத் பைாட என்றன அனு ைிக்காவிட்டால், உங்களிட ிருந்து 
 ிரொைத்றைப் ப ற்றுக் பகாள்ள  ாட்வடன்" என்ைான்.  ா ா அவறனத் ைனது 
 ாைங்களுக்கு அருகில் அ ரும் டி றெறகயால் பைரிவித்து,  ிரொைத்றை அவன் 
வாயில் ஊட்டினார்.  ா ா,  ிரொைத்றை விநிவயாகிக்கும் வவறளயில் ெிறுவன் 
பைாடர்ந்து அழவவ, இறுைியாக, அவறன அறழத்துச் பெல்லும் டி புக்காருக்கு 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். அவர் ஒரு குழந்றைறயப் வ ால் அவறனத் தூக்கி, 
வைாளில் றவத்ைாலும், ெிறுவன் பைாடர்ந்து வ ாராடிக் பகாண்டிருந்ைான். 
அவலா ா, புக்காரிடம் அவறன விட்டுவிடு ாைி கூைி,  ா ாவின் காலில் 
விழுந்ைார்.  ா ா அவறர ெிைிது வநரம் அறைத்துக்பகாண்டார். ெிறுவன்  ிகவும் 
அழுைான், ெம் வ இடத்ைிவலவய உயிறரத் துைந்துவிடுவான் என நிறனத்ைார் 
புக்கார்! 

இறுைியாக, புக்கார் ெிறுவறன அறழத்துச் பென்று, அற ைிப் டுத்ை 
வலொக அவனது உடறல வருடத் பைாடங்கினார்.  ாறலயில்  ா ா ெிறுவறனப் 
 ற்ைிக் வகட்டவ ாது, அவன் நன்ைாக இருப் ைாக புக்கார் கூைினார். 

"அவக  என்  மெய்தீர்கள்?" என்று  ா ா வகட்டார். 
அைற்கு புக்கார், "நான் அவறன இை ாக வருடிய வவறளயில், அவன் 

சுயநிறனவுக்குத் ைிரும் ினான்" என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ா, காவடக்கறர 
அறழத்து, புக்காரிடம் அறைச் பெய்து காட்டு ாறு கூைினார். ஆனால் புக்கார் 
அறைச் பெய்ய முயன்ைவ ாது,  ிகவும் கூச்ெ சு ாவமுள்ள காவடக்கருக்கு 
ெிரிப்ற  அடக்க முடியவில்றல.  ா ாவவ இறைப்  ார்த்து ெிரித்ைைில், அவர் 
முகம் ெிவந்ைது. 

ராஜமுந்ைிரியில் ைர் ாராவ், வஜாைி  ிரகாஷ், கவுைற  ஜவீக் அருங்கா 
 ற்றும் குர்ரால கிருஷ்ைா ராவ் (ைர் ராவின்  ா னார்) ஆகிவயாரின் 
இல்லங்களுக்கு  ா ா விஜயம் பெய்ைார். ைர் ராவ் இல்லத்ைில் அவரது  கள்கள் 
 ா ாவுக்காக நடன நிகழ்ச்ெிறய நடத்ைினர். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா ஏலூருக்குச் பெல்வைற்காக ரயில் நிறலயம் 
பென்ைார். ‘ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ என்று முழக்க ிட்ட அன் ர்களின் கூட்டம் 
அங்கு நிரம் ி வழிந்ைது. 

 ைியம் 3:30  ைிக்கு  ா ா புைப் ட்டுச் பென்ைார். அவறர ஒரு கைம் 
 ார்ப் ைற்காக ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் கூடியிருந்ை  ல இடங்களில் ரயில், 
அைன்  ாறையில் நிறுத்ைப் ட்டது. ஒவ்பவாரு நிறலயத்ைிலும், கூட்டம் ைிருப்ைி 
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அறடயும் வறர, ரயில் ெிைிது வநரம் ைா ை ாகச் பென்ைது. ‘ெில நாட்களில் 
ஆயிரக்கைக்கான அன் ர்களின் இையங்கறள அவர் ஆக்கிர ித்ைார்!’ என்று 
காலம் குைிப் ிட்டது. ‘அவரது ஒவர  ார்றவ அவர்களின் இையங்களில் பநருப்ற  
மூட்டவும், காலங்கால ான வகள்விகளுக்கு  ைிலளிக்கவும் வ ாது ானது!’ 

1953, ஜனவரி 23 பவள்ளியன்று  ாறல 6:30  ைிக்கு,  ா ா, ஏலூருக்கு 
வந்ைார். அவறர வரவவற்க ஏராள ான கூட்டம் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு வந்து 
‘அவைார் ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்!’ என்று எழுப் ிய முழக்கம் ரயிறலவய 
அைிரறவத்ைது.  கிழ்ச்ெி ஆரவாரம் பெய்வது பைய்வகீ  து ானத்ைின் குரல், 
அழுவதும் அதுவவ, நடன ாடி  ாடுவதும் அந்ை  துவவ என் றைக் காலம் 
அைிந்துபகாண்டது! 

ரங்காராவ், ஆர்.வி.ரா ராவ் நாயுடு,  ங்கிடிகூடம்  ஹாராஜா, டாக்டர் 
கனகைாண்டி, கட்டா சுப் ா ராவ், வக.நாராயைராவ் ஆகிவயார்  ா ாவிற்கு 
 ாறல அைிவித்ைனர்.   ின்னர் அவர் அலங்கரிக்கப் ட்ட காருக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார், வ லும்  ிர ஞ்ெத்ைின் இறைவறன ஏலூரு நகரம் முழுவதும் 
அவரது அறனத்து ெிைப் ிலும் அைிவகுத்து, ஒரு நீண்ட ஊர்வலம் 
 ின்பைாடர்ந்ைது. கட்டா சுப் ா ராவின் ப ரிய வைாட்டத்ைில்  ா ாவுடன் குழு 
ைங்கியது.  ா ாவுக்கு ஒரு ெிைிய அறையும், இைர அறனவருக்கும் ஒரு 
கூடாரமும் அற க்கப் ட்டிருந்ைது. இயல் ிவலவய எளிற யான  னிைர் கட்டா 
சுப் ாராவ் ெிைப் ான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார். 

 றுநாள் காறல,  ா ா ஏழு ஏறழகளுக்கு வெறவ பெய்து, பூ ைி ராவ் 
என்ை ெிறுவனின் கால்கறளக் கழுவி, ைறலவைங்கி, ஏழு ரூ ாறயப் 
 ிரொை ாக வழங்கினார். 

ஏலூருலிருந்து,  ா ா ெில வவறல நி ித்ைம் டாறன  ீண்டும் 
ப ஹராஸாத்துக்கு அனுப் ினார்; அவை நாளில்,  ால் நாத்து குழுவில் 
வந்ைிறைந்ைார். 

அன்று காறல வகாலி விறளயாட  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைதும், 
 ண்டலியில்  த்து அல்லது  ன்னிபரண்டு வ ர் அைில் கலந்து பகாண்டனர்; 
 ா ா ஏழு  ளிங்கு வகாலிகறள ஒவர வசீ்ெில் அடித்ைார். அறர  ைி வநரம் 
ஆட்டம் நீடித்ைது. வரவவற்புக் குழு உறுப் ினர்கள்,  ா ா,  ளிங்கு வகாலிகளுடன் 
விறளயாடுவறைக் கண்டு வியப் றடந்ைனர்; ஆட்டம் முடிந்ைதும் அவர் 
குைிப் ிட்டார்: "பல ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, நான் ெீண்டும் ரகாலி 
விகளயாடிர ன். ஆ ால் உண்கெயில், நான் பிரபஞ்ெத்துடன் இந்த 
விகளயாட்கட விகளயாடி வருகிரைன்; ஒருமுகை கூட குைி தவைவில்கல! 

"நான் ெிைியவர்களில் ெிைியவராகவும், மபரியவர்களில் 
மபரியவராகவும் இருக்கிரைன். இது எ து உண்கெயா  அனுபவம். 
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முழுகெயா  தூய்கெகய அகடந்த ஒருவர், நார  ‘அக வரும்’ என்பகத 
அைிவார். 

"நாம் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும் என்று நான் திரும்பத் திரும்பச் 
மொல்லி வருகிரைன். குகைந்த அளவிலா  பாொங்குத்த மும் 
(உண்ற யில்) அளவிறுதியற்ை பாபாகவ அடித்து துரத்துகிைது. எ ரவ, 
கடவுகள ரநெிப்பதில் இத்தககய ரநர்கெக்கு எ து ஆெிகள்." 

அன்று  ைியம் ஏலூரில் ெர்.ெி.ஆர்.பரட்டி கல்லூரி ற ைானத்ைில்  ிகப் 
ப ரிய பவகுஜன ைரிெனம் நடந்ைது. அக்கம் க்கத்ைில் வாழும் கிரா வாெிகள் 
அைிக அளவில் வருறக ைந்ைனர்; இது ஸாவ்வனரில் நடந்ை ைிருவிழா காட்ெிறய 
 ாவ் கல்சூரிக்கு நிறனவூட்டியது.  வ ருந்துகளிலும், நூற்றுக்கைக்கான  ாட்டு 
வண்டிகளிலும்  க்கள் ஒன்று ைிரண்டனர்.   க்கள் கூட்டம் ஏைக்குறைய 25,000 
என  ைிப் ிடப் ட்டது. 

நான்கு  ைியளவில்  ா ா கூடாரத்ைிற்குள் நுறழந்ைதும் அறனவரும் 
எழுந்து நின்று,   ீண்டும் அ ர்ந்ைதும்,  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

உங்கள் அக வரின் ெத்தியிலும் இருப்பதில் நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன்.  என்க யும் உங்களில் ஒருவ ாக எடுத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். நான் ஏகழகளில் ஏகழ ெற்றும் பணக்காரர்களில் 
பணக்காரன். உங்கள் ஒவ்மவாருவருக்கு உள்ளும் எல்கலயற்ை ெக்தி, 
ஞா ம், ஆ ந்தம், அகெதி ஆகியவற்ைின் ஆதாரம் உள்ளது. உங்களுக்குள் 
எல்கலயற்ை ெக்தி இருந்தும், நீங்கள் உதவியற்ைவர்களாக உணர்கிைரீ்கள்; 
எல்கலயற்ை ஆ ந்தத்கத உங்களுக்குள் கவத்திருந்தும், நீங்கள் துன்பொக 
உணர்கிைரீ்கள் எம ன்ைால், அதற்கு அைியாகெதான் காரணம். ரெலும் 
அைியாகெகய அகற்ை, ஏக இகைவக  ரநெிப்பரத ஒரர வழி. நீங்கள் 
உண்கெயாகவும், ரநர்கெயாகவும், தவீிரொகவும் ரநெித்தால், நீங்கள் 
அவகர உங்களுக்குள் காண்பீர்கள். 

இந்த அன்கப மதய்வகீொக அகடய எ து ஆெிககள 
வழங்குகிரைன். உங்களில் ஒருவரரனும் கடவுகள ரநெிக்க ரவண்டிய 
அளவுக்கு அன்பு மெலுத்தி ால், நான் இங்கு வந்ததன் ரநாக்கம் 
நிகைரவைியதாக இருக்கும். 

ஏலூரு வழக்கைிஞர் ெங்க உறுப் ினர் வரவவற்புறர வழங்கினார். 
டாக்வக  ா ாவின் ‘அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வு’  ற்றும் ‘ஆன் ீக சுைந்ைிரம்’ 
 ற்ைிய பெய்ைிகறள வாெித்ைறைத் பைாடர்ந்து ைரிெனமும்,  ிரொைம் 
விநிவயாகமும் பைாடங்கியது. சு ார் மூன்று  ைி வநர ைரிெனத்ைிற்குப்  ிைகு 
 ா ா ைனது இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்ைார். 
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1953, ஜனவரி 25 ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல ஏழு  ைிக்கு, குழுவினர் 
அைிவுறுத்ைிய டி  ா ாவின் அறையில் கூடினர். "ரநற்று இரவு எ க்கு தூக்கம் 
இல்கல," என்று அவர் கூைினார்.  ா ா ஏறழகளின் குடிறெகளுக்குச் பெல்ல 
விரும் ினார், அவர்கள் அவறர அறழக்க விரும் ினர், ஆனால் அந்ை அளவுக்கு 
றைரியம் இல்றல. இந்ை விஷயத்றை உள்ளடக்கிய  விவாைத்ைின் முடிவில் 
 ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "நான் எ து தன் டக்கத்கதக் 
காட்டுவதற்காக அங்குச் மெல்லவில்கல. எல்ரலாரிலும், எல்லாவற்ைிலும் 
நான் இருக்கிரைன், அக வரின் இறுதி இலக்காகவும் இருக்கிரைன். 
அப்படியா ால், இந்த வருககயின் அவெியம்தான் என் ? நான் ஏகழககள 
ரநெிக்கும் ஒரர காரணத்தால்தான்; இது உண்கெ, இகத ெக்கள் மதரிந்து 
மகாள்ள ரவண்டும். நான் ஏகழகளுக்காக இருக்கிரைன்” என்ைார். 

ஆந்ைிர  க்கள் ப ஹர்  ா ாறவ பவைித்ைன ாக வநெிக்கிைார்கள் என்று 
குழுவில் ஒருவர் கூைியவ ாது, உருது கவிஞர் ஜிகரின் இந்ை வரிகறள  ா ா 
வ ற்வகாள் காட்டினார்: 

இப்வ ாது, ’அன்பு’ என்ை வார்த்றையின் உச்ெரிப்பு  ட்டுவ   
                                         என் இையத்றை அச்சுைத்ை வ ாது ானது! 
கடவுவள, ‘அன்பு’ எவ்வளவு நிறைவான அழிறவக் பகாண்டுவருகிைது! 
இறை  ா ா விளக்கிக் கூைினார், "ஜிகரின் இந்த வரிகள் ெிகவும் 

அர்த்தமுள்ளகவ. ஜிகர் இகை நிகலகய அகடந்த ஆன்ொவும் அல்ல, 
ஆ ால் கவிகதகளின் கற்பக  நயம்  காரணொக, ெில ரநரங்களில் அவர் 
ெிைந்த ஆன்ெீக ெிந்தக ககள மவளிப்படுத்துகிைார் - நிச்ெயொக, அது ஓர் 
அதிர்ஷ்டப் ரபறு. ஆ ால் ஹபீஸ் ஒரு ெிைந்த கவிஞர் ெட்டுெல்ல, இகை 
உணர்கவ அகடந்த ஆன்ொ. 

"என்க ப் மபாறுத்தவகர, அந்த அன்புக்கு நான் அஞ்ெவில்கல, 
ஏம ன்ைால் நார  அந்த ‘அன்பு’; அந்த அன்பின் மபாறுப்பில் நான் 
இருக்கிரைன். இப்ரபாது அன்பிற்குரியவர் த து அன்பர்களுக்கு அஞ்சும் 
ரநரம் வந்துவிட்டது!"   

உறரயாடலின் ைறலப்ற   ாற்ைி  ா ா, "நான் அவதார புருஷன். 
இப்ரபாது மொல்லுங்கள், நான் அவதார புருஷன் என்று உங்களுக்கு எப்படித் 
மதரியும்?" 

கயா  ிரொத் கவர, ரா ாயைத்ைிலிருந்து ெில ஈரடிக் கவிறைகறள 
வ ற்வகாள் காட்டி, அறவ, ப ஹர்  ா ா, அவைார புருஷர் என அவறர நம்  
றவக்க வ ாது ானது என்று கூைினார்.  ா ா  ைிலளித்ைார், "ஆ ால் 
கலியுகத்தில் (ைற்வ ாறைய யுகத்ைில்) பலர் ெத்குருக்களாகவும் 
அவதாரங்களாகவும் ரதான்றுவார்கள் என்றும் கூைப்படுகிைது. நான்தான் 
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உண்கெயா வன், மபாய்யும் புரட்டும் மெய்பவன் அல்ல என்று உங்களுக்கு 
எப்படித் மதரியும்?" 

‘ ா ாறவப் வ ால் அைிகாரபூர்வ ாக எவரும் ைன்றன அவைார புருஷர் 
என அைிவிக்கவில்றல’ என்று ஒருவர் கூைினார்; எனவவ,  ா ா, அவைார 
புருஷராக இருக்க வவண்டும். "ஆ ால் இகதமயல்லாம் நான் மதரிந்ரத 
மொல்கிரைன் என்று எப்படிச் மொல்ல முடியும்?" என்று  ா ா வகட்டார். 
"முந்கதய அவதார புருஷர்ககளப் பற்ைி கற்ைைிந்த பின்பு, நான் அரத 
பாணிகய பின்பற்ைலாம். எ ரவ அதிகாரபூர்வொ  முகையில் 
மொல்வதிலும் எந்த ஆதாரமும் இல்கல.  

"இன்று உலகில், கிழக்கிலும் ரெற்கிலும், கலியுகத்தின் அவதாரம் 
என்று பகைொற்றும் ஏைக்குகைய 70 ரபர் உள்ள ர் - அவர்கள் 
அக வருக்கும் கடவுள் உதவுகிைார்! எ ரவ ‘நார  அவதார புருஷர் என்று 
உங்களுக்கு எப்படித் மதரியும்?’ என்ை ரகள்விக்கு இன்னும் 
பதிலளிக்கப்படவில்கல." 

 ாப் ிராஜு, அவரது  ல அற்புை ான அனு வங்கறள எடுத்துறரத்து, 
அறவ, ப ஹர்  ா ாறவ அவைார புருஷராக ஏற்றுக் பகாள்வைற்குப் வ ாது ான 
ஆைாரம் என்று கூைியவ ாது,  ா ா விரிவாக விளக்க ளித்ைார்: 

இதுரபான்ை அனுபவங்கள் அக த்தும், உங்கள் அன்பு ெற்றும் 
நம்பிக்ககயின் காரணொக இருக்கலாம்; ரெலும் இகவ, நான் அவதார 
புருஷர் என்பகத நிரூபிக்கும் அளவிற்கு துல்லியதன்கெ பகடத்ததாக 
இருக்காது. நிச்ெயொக, என்க ப் மபாறுத்தவகர, நார  அவதார புருஷர் 
என்ை அனுபவம் எ க்கு உள்ளது. ஆ ால், நீங்கள் அக வரும் 
எவ்வளவுதான் மொன் ாலும், நான்தான் அவதார புருஷன் என்பது 
உங்களுக்குத் மதரியும் என்பதில் எ க்கு உறுதியா  நம்பிக்கக இல்கல. 
என்க  அவதார புருஷ ாக அைிய, நான் என் வாக இருக்கிரைர ா அகத 
அைிய, நீங்கள், என்க ப்ரபால் ஆகரவண்டும்! 

ஒரு நாள் உபாஸ ி ெஹராஜ், நாங்கள் இருவரும் அவருகடய 
குடிலில் த ியாக இருந்த ரவகளயில், கூப்பிய கரங்களுடன் என் ிடம், 
"நீரய ஆதி ெக்தி, அவதார புருஷர்" என்று பகைொற்ைி ார். இப்ரபாது, 
அவதார புருஷர், கடவுள் ெற்றும் நீங்கள் அக வரும் ஒன்று என்பது 
உண்கெ என்ைாலும், நீங்கள் மெய்ய ரவண்டியதாக நான் விரும்புவது 
எல்லாம், என்க  ரநெிப்பதும், முழு நம்பிக்ககயுடன் எ க்குக் 
கீழ்ப்படிவதும்தான். ஹஃபீஸ் கூறுவது ரபால்: 

ஓ ஹபீஸ்! எதற்கும் கவகலப்படாரத. 
உ து குருநாதரின் அங்கிகய ெட்டும் பற்ைிக்மகாண்டு  

     அவகர வணங்கு. 
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எந்த சூழ்நிகலயிலும் உ து பிடிகயத் தளர விடாரத! 
இந்தக் கருத்கதத் மதளிவுபடுத்த, ஐந்து அல்லது ஆறு ரயில் 

மபட்டிகள், ரயில் எஞ்ெினுடன் இகணக்கப் பட்டிருப்பதாக கவத்துக் 
மகாள்ரவாம். ெிலவற்ைில் தங்கம், ெில மபட்டிகளில் மவள்ளி ெற்றும் 
ெிலவற்ைில் ொட்டு ொணமும் உள்ள . ஆ ால் எஞ்ெினுடன் ரயில் 
மபட்டிகளின் இகணப்கப ஊர்ஜிதம் மெய்யும் வகர, அக த்தும் 
பாதுகாப்பாக இருந்து, ஒரர இலக்ககச் மென்ைகடயும். ஆ ால் இகணப்பு 
துண்டிக்கப்பட்ட அடுத்த கணரெ, ரயில் மபட்டிகள் ஆங்காங்ரக 
மென்றுவிடும்.  

எ ரவ, உங்கள் எண்ணங்கள் நல்லது, தீயது என்பகதப் பற்ைி 
கவகலப்படாதீர்கள்.  எல்லா எண்ணங்களும் ொகய என்பகத நிக வில் 
மகாள்ளுங்கள். அங்கியின் முந்தாக கய உறுதியாகப் பற்ைிக்மகாள்வது 
ெட்டுரெ உண்கெயா து. 

புக்கார் ஒரு ைீவிர, உைர்வுப்பூர்வ ான உறரறய நிகழ்த்ைினார்;  ா ா 
அறைப்  ாராட்டி எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

அவதார புருஷர், அவதார புருஷரர என்பதில் எந்த ெந்ரதகமும் 
இல்கல. அவதார புருஷகரப் மபாறுத்தவகர, கடவுள் ெ ித வடிவத்கத 
எடுக்கிைார் - அதாவது, கடவுள் ெ ித வடிவில் பூெியில் ‘இைங்கி வருகிைார்’. 
ஒரு ெத்குருவின் ெகிகெ அளவிட முடியாதது, அவர் விஷயத்தில் ெ ிதன் 
கடவுளாக ொைிவிட்டார். அவதார புருஷர் பூெியில் இைங்கி வரும் ரபாது, 
அவகரத் தாங்கி நிற்கும் ஐந்து ெத்குருக்களும் உலகில் இருக்கிைார்கள். 
ொய்பாபா, உபாஸ ி ெஹாராஜ், பாபாஜான், நாராயண் ெஹாராஜ் ெற்றும் 
தாஜுதீன் பாபா ஆகிய ஐந்து ெத்குருக்களும் என்க  எப்ரபாதும் 
ஆதரித்த ர். 

ொய்பாபா பரிபூரணொ  ெ ிதர், ெத்குருக்களிகடரய ெிகவும் 
அரிதா  வகககயச் ொர்ந்தவர். பாபாஜான், குைிப்பிடத்தக்க வககயில், 
ெத்குருக்களின் ொென் ராக (ஷரஹன்ஷா) இருந்தார். 

எ ரவ, முடிவில்லாத காலத்திலிருந்து என்க த் தாங்கும் ஐந்து 
பரிபூரண குருநாதர்கள் உள்ள ர். ஒவ்மவாரு யுகத்திலும், நான் வரும் 
ரவகளயில், அவர்கள் என்க த் தாங்கிக் மகாள்கின்ை ர். ொய்பாபா 
என்க , நான் என் வாக இருக்கிரைர ா அவ்வாரை ஆக்கி ார்; நான் 
என் வாக இருக்கிரைன் என்பகத பாபாஜான் என்க  உணர கவத்தார்; 
உபாஸ ி ெஹாராஜ் நான் என்  என்பகத எ க்கு உணர்த்தி ார், என்க  
அைியகவத்தார். இவ்வாறு, நான் என் வாக இருக்கிரைர ா அவ்வாரை 
இருக்கிரைன்! 
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எ ரவ, இந்த மூன்று பரிபூரண குருநாதர்களுக்கும் நாம் இப்ரபாது 
தகலவணங்குரவாம். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா வராண்டாவில் றவக்கப் ட்ட மூன்று 
ெத்குருக்களின் புறகப் டங்கறள வைங்கினார். 

அன்று காறல, கீழ்ப் டிைறலப்  ற்ைியும்  ா ா விளக்கினார்: 
ஹஃபீஸ் கூறுகிைார்: "அன்புக்கும், ஏக இகைவனுட ா  

ஐக்கியத்திற்கும் ஆகெப்படாதரீ்கள், ஆ ால் அன்பிற்குரியவரின் 
விருப்பத்கத ெட்டுரெ நாடுங்கள்." 

உள்ளடக்கத்துடன் கீழ்ப்படிபவர்களிடம் மதய்வங்களும், 
ரதவகதகளும் கூட ெகிழ்ச்ெி அகடகின்ை ர். எ க்குக் கீழ்ப்படிந்து, என்க  
ஒரு ெத்குருவாகரவா அல்லது அவதார புருஷராகரவா கருதுவது, என்க  
ரநெிப்பதாகாது, ஆ ால் ஒருவரின் மொந்த எதிர்பார்ப்புககள ரநெிப்பதாகும். 
மவகுெதிகய எதிர்பாராெல் எ க்குக் கீழ்ப்படிபவர்கள் உண்கெயிரலரய 
கீழ்ப்படிந்து என்க  ரநெிக்கிைார்கள். ரெலும், ெ ப்பூர்வொகவும் 
ெகிழ்ச்ெியுடனும் எ க்குக் கீழ்ப்படிந்து, விரும்பி களிப்பகடபவர்கள், நார  
அவர்களின் துதி பாடும் அளவிற்குத் தகுதியா வர்கள்! 

நிகழ்ச்ெியின் இறுைியில், 1948ஆம் ஆண்டில்  டுபகாறல பெய்யப் ட்ட 
 காத் ா காந்ைிறய  ா ா  ாராட்டினார்: "100 ெதவிகிதம் உண்கெயுடனும் 
ரநர்கெயுடனும் வாழ்க்கககய நடத்திய ஒரர ெ ிதர் ெகாத்ொ காந்தி. 
அவர் ராஜபுத் ா என்ை நீராவி கப்பலில் என்க  ெந்தித்தரபாது 
அவரிடெிருந்து, ‘இந்தியா சுதந்திரம் அகடந்த பின் ர் அவர் என் ிடம் வர 
ரவண்டும்’ என்ை வாக்குறுதிகய நான் மபற்றுக்மகாண்ரடன். அவர் த து 
வாக்குறுதிகய நிகைரவற்ைி, என் ிடம் வந்தார்.” 

 ா ாவும்  ண்டலியும் பவளிவய வந்து வராண்டாவில் அ ர்ந்ைனர். 
 ைி ஒன் து ஆனது.   க்கள் உள்வள வந்து ைரிெனம் பெய்ய, வைாட்டக் 
கைவுகறள அகலத் ைிைக்க  ா ா கட்டறளயிட்டார். காவடக்கர் ஆரத்ைிறய 
நிகழ்த்ை,  ா ா, வகஷவ் நிக்க ிடம் ப ஹர் ொலிஸா’றவ ப ாழியு ாறு 
கூைினார். உள்ளூர்  ஜறனக் குழுறவப் வ ாலவவ,  ாஸ்கர ராஜு ஒரு ெில 
 ாடல்கறளப்  ாட, இறெ நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா கூைினார்: 

இப்ரபாது நான் கடவுள் ெீதா  அன்கபப் பற்ைி ெில வார்த்கதககளச் 
மொல்ல விரும்புகிரைன். கடவுகள ரநெிக்க ரவண்டும், கற்று அைியக்கூடாது. 
கடவுகள ரநெிக்க ரவண்டும், விவாதம் மெய்யக்கூடாது. கடவுள் அைிவுக்கு 
அப்பாற்பட்டவர், எ ரவ அைிவுத் திை ால் அவகரப் பார்க்கரவா 
புரிந்துமகாள்ளரவா முடியாது. இதயம் ெட்டுரெ அன்பின் வாெகல மநருங்க 
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முடியும். ஆகரவ, ெிகவும் ஏழ்கெயா  ெ ிதர்கள் ெற்றும் ெிகவும் 
கல்வியைிவற்ைவர்கள் கூட அன்பின் மூலம் கடவுகளத் தங்களுக்குள் 
காணலாம்.  இந்த அன்புக்கு மெல்வம், அதிகாரம், புகழ், கற்ைைிதல் ெற்றும் 
விழாக்கள் எதுவும் ரதகவயில்கல. நாம் கடவுகள நம் அன்பிற்குரிவராக 
ரநெிக்க ரவண்டும், இந்த அன்பு ெிகவும் தீவிரொக இருக்க ரவண்டும், காற்று 
இல்லாெல் நம்ொல் வாழ முடியாது என்பது ரபால, கடவுள் இல்லாெல், 
கடவுளின் அன்பு இல்லாெல் நாம் வாழ முடியாது. 

ஆகரவ, அைிவார்ந்த ொெ ிதர்ககளப் ரபாலரவ, அன்பின் மூலம் 
கடவுகள அைிய, தங்களுக்கும் ெெ உரிகெ உள்ளது என்பகத ஏகழ 
எளியவர்களும், படிப்பைிவற்ைவர்களும் அைிந்து மகாள்ள ரவண்டும். 
ரெலும், அன்ைாட வாழ்விலும், கடவுகள ரநெிக்க முடியும் என்பகதயும் 
நீங்கள் அைிந்திருக்க ரவண்டும். நீங்கள் எல்லா உலகக் கடகெகளிலும் 
ஈடுபட்டு, உங்ககள உலகிலிருந்து பற்ைற்ை ெ நிகலயில் கவத்துக் 
மகாண்டு, மெயல்பாடுகளின் பலக க் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்தால், நீங்கள் 
அவகர ரநெிக்கிைரீ்கள். 

நீங்கள் உலகப் மபாருட்ககளப் பார்ப்பது ரபாலரவ கடவுகளயும் 
ரநெிக்கவும் பார்க்கவும் முடியும். எ ரவ வாழ்க்ககயில் நம்பிக்ககயுடன் 
இருங்கள், ஏம ன்ைால் நாம் அக வரும் கடவுகள ரநெிக்க ரவண்டும், 
அவகர நம்முள் காண ரவண்டும். உங்களில் ெிலர் கடவுகள ரநெிப்பதற்குத் 
தகுதியுகடயவர்களாக இருக்கத் ரதகவயா  இந்த அன்பிற்காக எ து 
ஆெரீ்வாதத்கத உங்களுக்கு வழங்குகிரைன். நாம் அக வரும் ஒன்று 
என்பகத நான் வலியுறுத்தி கூறுகிரைன். துன்பம், வறுகெ, உதவியற்ை 
நிகல எது இருந்தாலும், நாம் கடவுளில் இருக்கிரைாம். உங்கள் 
அக வருக்கும் என் அன்கபத் தருகிரைன். 

இைற்குப்  ிைகு,  ா ா ஒரு ஏறழயின் கால்கறளக் கழுவ விரும் ினார். 
"இப்ரபாது, நான் எல்லாவற்ைிலும் என்க க் கண்டாலும், இந்த ஏகழ 
ஒருவரின் கால்ககளக் கழுவி, அவகரத் தகல வணங்குரவன்," என்று அவர் 
கூைினார்.   ா ா அவருக்கும் ெிைிது  ைம் பகாடுத்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து அறனவரும்  ைிய உைவுக்காகச் பென்ைனர். 
 ிற் கல் 2:00  ைிக்கு அவர்கள்  ீண்டும் ஒன்றுகூடி, உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில்  ா ா, "நீங்கள் எப்ரபாதும் ொகயகயப் பார்த்து ெிரிக்கவும், 
கடவுளின் அன்பிற்காக அழவும் ரவண்டும். ஆ ால் கடவுளுக்காக 
அழும்ரபாது, உங்கள் கண்ணகீர மவளிப்படித்தி அவகர அவெதிக்கக் 
கூடாது. உங்கள் ஏக்கம் அதன் உச்ெத்கத அகடயும் ரபாது, நீங்கள் அவருடன் 
ஒன்ைாகிவிடுவரீ்கள்" என்று கூைினார். 
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பரட்டி கல்லூரி ற ைானத்ைில் அன்று  ைியம்  ீண்டும் ஒரு பவகுஜன 
ைரிெனம் நறடப ற்ைது. வழியில்,  ா ா ஓர் அரிெி ஆறலக்குச் பென்று, அைன் 
பைாழிலாளர்களுடன் ைறரயில் அ ர்ந்ைார். "நான் மதாழிலாளர்ககளயும் ஏகழ 
எளியவர்ககளயும் ரநெிக்கிரைன்; நான் வழங்கும் பிரொதத்கத, அன்புடன் 
எடுத்துக் மகாண்டால், அது அவர்களுக்கு எல்லா வககயிலும் உதவியாக 
இருக்கும்" என்று கூைி முடித்ைார்.  

கல்லூரி விழாவில் " ைம்  ற்றும் அரெியல்" என்ை ைறலப் ில் 
 ா ாவின் பெய்ைிறய டாக்வக வாெித்ைார், பைாடர்ந்து  ா ா அறனவருக்கும் 
 ிரொைம் வழங்கினார். 

 ாஸ்கர ராஜு  ைியின் விடுப்பு காலம் முடிவறடந்ைைால், 
ைாவட ள்ளிக்கூடம் ைிரும்  வவண்டியிருந்ைது.  ா ாவிடம் அனு ைி 
வகாரியவ ாது, அவர் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து, ஆனால் அவறர  ீண்டும் 
அறழத்து, "ஒரு விஷயத்கத நிக வில் மகாள்ளுங்கள்: என்ெீது உள்ள 
உங்கள் அன்கப நான் அைிரவன். உங்ககளப் ரபாலரவ இதர ெக்ககளயும் 
என்க  ரநெிக்க கவப்பது உங்கள் ரவகல" என்று கூைினார். 

1953, ஜனவரி 26 ைிங்கட்கிழற  காறல,  ண்டலி  ற்றும் குழுவினர் 
அவரது அறையில் கூடியவ ாது,  ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும் நலம் விொரித்து, 
 ின்னர் அவர்களிடம் கூைியைாவது: 

ரநற்கைய இரகவ நான் ெிகவும் கடி ொகக் கழித்ரதன்; அகதப் 
பற்ைி எ க்கும் கடவுளுக்கும் ெட்டுரெ மதரியும். என்க  நம்புங்கள், அது 
ஒரு நரகம்! இந்த வககயில் இது மூன்ைாவது இரவு; இருந்தாலும் நான் 
நிகழ்ச்ெிகளில் மதாடர்ந்து கலந்து மகாள்கிரைன். 

இப்ரபாது, தீவிரொக இருந்து, நான் உங்களுக்கு வழங்கும் 
வழிமுகைககள 100 ெதவிகிதம் மெயல்படுத்தவும். நான் இப்ரபாது மொல்லப் 
ரபாவது ெிகவும் முக்கியொ து, ஆ ால் அகதப் பற்ைி என் ிடம் எந்தக் 
ரகள்வியும் எழுப்ப ரவண்டாம்: 

1. ஆந்திர பிரரதெத்தில் ெிலுகவயில் அகையப்பட்டு 
அவொ ப்படுத்தப்படும் எ து லீகல, ஒரு ெதவிகிதத்கதயும் 
எட்டவில்கல, ஏப்ரல் ொதத்தில் அது மவைித்த த்துடன் 
மவளிப்படும். 

2. இன்று அதிகாகலயில், எ து உடகல ஏப்ரல் ொதத்தில் துைப்ரபன் 
என்று 99½  ெதவிகிதம் உறுதியாக உணர்ந்ரதன்; ஆ ால் அகர 
ெதவிகிதம் இருந்தால், இந்த உடல் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு 
வழீாது. 

3. இப்ரபாது, நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும், முடிந்தால், ஏப்ரல் இறுதி வகர 
அக த்து காெச் மெயலிலிருந்தும் விலகியிருக்க ரவண்டும் என்று 
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நான் விரும்புகிரைன். முயற்ெி மெய்யுங்கள், நான் உங்களுக்கு 
உதவுரவன். 

4. இன்ைிரவு, எவரும் விழித்திருக்க ரவண்டியதில்கல. நாகள இரவு, 
நான்கு ெிறுவர்ககளத் தவிர, நீங்கள் அக வரும் விழித்திருக்க 
ரவண்டும். இரவில் நீங்கள் பஜக , கீர்த்தக கள் மெய்யலாம், 
ஆன்ெீக விஷயங்ககளப் பற்ைி விவாதிக்கலாம், என்க ப் பற்ைி 
ரபெலாம் அல்லது கடவுளின் நாெத்கத உச்ெரிக்கலாம் - எந்த 
வககயிலும் உங்ககள ஈடுபடுத்தலாம் - ஆ ால் மெஸ் 
விகளயாடுவது, அரட்கட இரண்டும் ரவண்டாம். நாகள இரவு 
தூங்குபவர் வருந்துவார். 

5. ரெலும் 27ஆம் ரததி இரவுக்குப் பின் ர், 28ஆம் ரததி காகல எட்டு 
ெணிக்கு, இறுதி வாக்குமூலம் அளிக்க ரவண்டும், அகதத் 
மதாடர்ந்து, உங்கள் அக வருக்கும் தகலவணங்குரவன். 
இந்ை விஷயங்கறள எடுத்துறரத்ை  ின்பு,  ா ா நிம் ைியறடந்து, 

புத்துைர்ச்ெியுடனும்,  ிரகாெத்துடனும் காைப் ட்டார். 

வைஷ்முக், அம்ராவைி ைரிென நிகழ்ச்ெிகறள காபைாலியில் 
 டம் ிடித்து, ஆந்ைிரா வந்ைவ ாது  ா ாவுக்கு அறைக் காட்ட விரும் ினார்; 
ஆனால்,  ா ா ைனது அட்டவறையில் வநரம் இல்லாைைால் ையங்கினார். 
"உண்கெயாக," அவர் கூைினார், "ரதஷ்முக் எ து ெிைந்த ெ ிதர்களில் 
ஒருவர் என்று நான் உங்களுக்குச் மொல்கிரைன்; ஆ ால் ெில ெெயங்களில் 
அவர் என்க  எரிச்ெலூட்டுகிைார்!" 

வைஷ்முக், பவகு நாட்களாக  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்து, காபைாளி 
 டத்றைத் ைிறரயிடுவைற்கான கருவிறய வாங்கும் டிக் வகட்டுக் 
பகாண்டிருந்ைார். ஒரு கட்டத்ைில்  ா ா குைிப் ிட்டார், "எ து தற்ரபாக்கு 
ஆகெகளால் எண்ணற்ை பிரபஞ்ெங்கள் திகரப்படங்ககளப் ரபால் 
உருவாக்கியுள்ள ; அது எவ்வளவு நீண்ட முக்கியொ  படம்! நான் 
இப்ரபாது பார்க்க, இகதவிட ரவறு என்  படம் இருக்கிைது?" 

வ லும், “இ ிரெல் ‘திகரப்பட கருவி’ என்ை வார்த்கதககளக் 
கூைி ால், உங்கள் ஆகடககளக் ககளந்து, ப ிக்கட்டி ரபால குளிர்ந்த ஏழு 
வாளி தண்ணகீர உங்கள்ெீது ஊற்றுரவாம்!” என்று வவடிக்றகயாக, வகலி 
பெய்யும்  ாைியில்  ா ா எச்ெரித்ைார். 

உடவன அவலா ாறவ வநாக்கி அவரிடம், வைஷ்முக்கின் வாயிலிருந்து 
‘ைிறரப் ட கருவி’ என்ை வார்த்றைகள் வந்ை அடுத்ை கைவ , அவரது 
ஆறடகறளக் கறளந்து, குளிர்ந்ை நீறர அவர்  ீது ஊற்ை வவண்டும் என்று  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்.  ீண்டும் வைஷ்முக்கின்  க்கம் ைிரும் ி, "இப்ரபாது, நான் 
அரலாபாவுக்கு என்  உத்தரவு வழங்கிர ன்?" என வினவினார். 
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‘ைிறரப் ட கருவி’ என்ை பொற்கறளக் குைிப் ிடா ல் வைஷ்முக், 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைறலத் ைிரும் த் ைிரும்  எடுத்துறரத்ை வ ாது  ா ா 
கூைினார், "நீங்கள் என்  வககயா  டாக்டர்? நான் வழங்கிய உத்தரகவ 
வார்த்கதக்கு வார்த்கத தவைாெல் மொல்லுங்கள்." 

"நான் அப் டிச் பெய்ைால், ெிர த்ைிற்குள்ளாவவன், அவலா ா ைண்ைறீரத் 
ையார் பெய்ய வவண்டியது வரும்," என்று வைஷ்முக்  ைிலளித்ைார். இறுைியில், 
 ா ா காபைாளி ைிறர டத்றைப்  ார்க்க ஒப்புக்பகாண்டார், அன்று காறல அந்ைப் 
 டம் ைிறரயிடப் ட்டது. 

 ிற் கலில்  ா ா குழுவுடன்  ல வடீுகளுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 
ஒவ்பவாரு வடீ்டிலும், காவடக்கர் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைிய வ ாது,  ா ா ைறரயில் 
அ ர்ந்ைார்.  ின்னர் அவர் விருந்வைாம்புநர் அறனவருக்கும்  ிரொை ாக, 
 ழங்கறள வழங்கினார். ஆரத்ைி நிறைவறடந்ைதும், அறனவரும் கார்  ற்றும் 
வ ருந்துகளில் அவரவர் இருக்றககறள  ீண்டும் ஆக்கிர ித்ைனர்.  ா ா 
 ல்வவறு  குைிகளில் அற ந்ை அறர டஜன் ஏறழகளின் குடிறெகளுக்கும் 
விஜயம் பெய்ைார். 

சுப்ர ைியம் ொஸ்ைிரியின் இல்லத்ைில்,  ா ாவின் கூட்டங்கள் 
ைவைா ல் வழக்க ாக நடத்ைப் ட்டு வந்ை நிறலயில்,  ா ா,  நாற்காலி ஒன்ைில் 
அ ரு ாறு வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டார், அந்ை நாற்காலியில் அதுவறர அவரது 
புறகப் டம்  ட்டுவ   றவக்கப் ட்டிருந்ைது.  ா ா, அைற்கு இைங்கி 
நாற்காலியில் அ ர்ந்ைதும், ொஸ்ைிரியின் வடீ்டுச் சுவறர அலங்கரித்ை, ரங்கா 
ராவ் வறரந்ை அவரது ப ரிய உருவப் டத்ைிற்கு முன் ாக, ைனது ஆர்த்ைிறய 
நிகழ்த்து ாறு  ா ா, ொஸ்ைிரியிடம் கூைினார்.  ா ா,  டத்ைிற்கு முன் கூப் ிய 
றககளுடன் நின்று ஆரத்ைியில் இறைந்ைார். 

 ா ாறவ  கிழ்விக்கும் ஒரு ெம் வம் அங்வக நடந்ைது. சுப்ர ைிய 
ொஸ்ைிரியிடம்  ா ா, "உங்களுக்கு எத்தக  குழந்கதகள்?" என வினவினார். 

"ஏழு!" என அவர்  ைிலளித்து, குழந்றைகறள  ா ாவிடம் அறழத்து 
வந்து, ஒவ்பவாருவறரயும் அைிமுகப் டுத்ைினார்; ஆனால்,  ா ாவால்  ிகவும் 
ஆழ ாக ஈர்க்கப் ட்ட ொஸ்ைிரி, அந்ை வநரத்ைில் குழந்றைகளின் ப யர்கறளக் 
வகட்டவ ாது, அவரால் நிறனவு கூர முடியா ல், ஒவ்பவாரு முறையும் ைிரும் ி 
ைனது  றனவிறயக் வகட்க வவண்டியிருந்ைது.  இது  ா ாறவ ெிரிப்புடன்  கிழச் 
பெய்ைது. 

அன்று  ாறல, சு ார் ஐந்து  ைியளவில்,  ா ாவின் அனல்  ைக்கும் 
சுைந்ைிர வாழ்வின் கடந்ை மூன்று  ாைங்களில்,  ிகப்ப ரிய பவகுஜன ைரிென 
நிகழ்ச்ெி, ஏலூரில் ‘ராம் வகாட்டி’ ற ைானத்ைில் நடந்ைது. ஏைக்குறைய 60,000 வ ர் 
என  ைிப் ிடப் ட்ட  ாப ரும் கூட்டம் ஒன்று கூடியிருந்ைது. கண்ணுக்கு எட்டிய 
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தூரம் வறர, கடல் அறல வ ாலத் வைான்ைியது. ஆண்கறளயும் ப ண்கறளயும் 
ைனித்ைனியாக அைிவகுத்து, கூட்டத்றை கட்டுக்குள் றவக்க வ ாலீொர் 
முயன்ைனர்.  ா ா ஓர் இயந்ைிரம் வ ால் இரு றககளாலும் இரவு 7:30  ைி 
வறர பைாடர்ந்து  லருக்குப்  ிரொைம் வழங்கினார்.  க்கள் கூட்டம் அைிக ாக 
இருந்ை வ ாைிலும், வரிறெகளில் அற ைியான முறையில் பென்ைைால், 
எந்ைவிை இறடயூறும் ஏற் டவில்றல. 

நிகழ்ச்ெி நடந்ை முழு வநரமும், ஹ ிர்பூறரச் வெர்ந்ை ராய்ஸாவகப் 
ரா ஷங்கர் என் வர்  ா ாவுக்கு அருகில் நின்றுபகாண்டு,  ா ா  ிரொைம் 
வழங்குவைற்கு முன்பு,  க்ைர்கள் பகாண்டு வரும்  ல்வவறு நிவவைனங்கறள 
( ழம், வைங்காய், இனிப்புகள், பூக்கள்  ற்றும்  ரிசுகள்) வெகரிப் றைப் 
ப ாறுப் ாக பெய்து வந்ைார். ஆனால் அந்ை நாளின் முடிவில் அவறரக் 
கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல, அவர் அந்ைப் ப ாருட்களால் சூழப் ட்டு 
முழுவது ாக மூழ்கடிக்கப் ட்டிருந்ைார். ரா ஷங்கர் அன்றைய அனு வத்ைால் 
ைிக்குமுக்காடிப் வ ானார், அவர் யார் என் றை அைிய முடியாை நிறலயில், 
அவறர அறழத்துச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது.  ா ா அவறர ஆறுைல் 
 டுத்ைினார், ஆனால் அவர்  ா ாவின்  ீது பகாண்ட அன் ால் சுயநிறனறவ 
இழந்து, இயல்பு நிறலக்குத் ைிரும்புவைற்கு கிட்டத்ைட்ட ஒரு  ாைம் ஆனது. 

ைரிெனம் நிறைவறடந்து சுப் ா ராவின் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ிய  ா ா, 
"ஆன்ெீக ரீதியில் வைண்டு ரபா  நதிகளில், மதய்வகீ அன்புக்கடலின் 
மவள்ளம், ககரபுரண்டு ஓட ரவண்டிய ரநரம் வந்துவிட்டது! 
ஆயிரக்கணக்கா  ெக்களுக்கு நான் தரிெ மும் பிரொதமும் வழங்குவகத 
நீங்கள் பார்க்கும் ரபாது, இது இயந்திரத்த ொ தாகரவா 
அர்த்தெற்ைதாகரவா நடப்பதில்கல. இகவதான், எ து அன்பு, 
ெ ிதகுலத்கத ரநாக்கிப் பாயும் வற்ைாத நதிகள்" என்று எடுத்துறரத்ைார். 

அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர வாழ்வின் ைரிென சுற்றுப் யைம் முழுவதும், 
 ா ா உடல்வலி  ற்றும் தூக்க ின்ற   ற்ைி  லமுறை புகார் பெய்ைார்.  த்து 
நாட்களுக்கு முன்பு, ைாவட ள்ளிக்கூடம் வந்ைைிலிருந்து, அவருக்கு ெளி  ற்றும் 
பைாண்றட வலி இருந்ைைால் இரவில் ெரியாக ஓய்பவடுக்க முடியவில்றல. 

ஜனவரி 27ஆம் நாள் காறல, அந்ைக் குழுவினர்  ா ா முன்னிறலயில் 
கூடியவ ாது, ’’என் இதயத்தில் ரகாடிக்கணக்கா  துவாரங்கள் 
துகளக்கப்படுகின்ை ’’ என்று பாபாஜான் அடிக்கடி கூைி வந்த அரத உணர்வு 
ரநற்று இரவு எ க்கும் ஏற்பட்டது. 

"எ து அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வால் நான் உண்கெயில் 
முற்ைிலும் உள்வாங்கப்படுரவன் எ த் ரதான்றுகிைது. அதாவது, ஏப்ரல் 
ொதத்தில், நான் உடகலக் ககவிடுவதற்கா  வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று 
நிக க்கிரைன். இந்த ொதத்தில், நான் எங்குச் மென்ைாலும், அக த்து 
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ெண்டலியும் என்னுடன் இருப்பார்கள். ொர்ச் ொதத்தில், நான்  மடஹ்ரா டூன் 
அல்லது கஹதராபாத்தில் தங்கி இருப்ரபன். நான் எ து மெௌ த்கதக் 
ககலக்கும் ரவகளயில், ஆன்ெீக ரீதியில் வைண்டு ரபா  நதிகளில் 
மதய்வகீ அன்புக்கடலின் மவள்ளம் ககரபுரண்டு ஓடும்." 

 ா ா முழுக் குழுறவயும் அனுப் ிவிட்டு, ஏலூரு ப ஹர் ற யத்ைின் 
சு ார் 20 பைாழிலாளர்கறளத் ைனது அறைக்கு அறழத்து, அவர்களிடம், "நான் 
கடவுள் என்று எ து மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் கூறுகிரைன்" என்ைார். 

"நான் கடவுள் என்று எ து மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் 
பகைொற்றுகிரைன்" என்று அவர் ைனது அைிவிப்ற   ீண்டும் ஆைித்ைர ாக 
எடுத்துறரத்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு, "நான் ெ ித உருவில் வந்த கடவுள், நான் ெட்டுரெ 
உண்கெயா வன், இதர அக த்தும் ொகய. உங்கள் ஆழ் இதயத்திலிருந்து 
என்க  ரநெியுங்கள்" எனக் கூைி முடித்ைார். 

 ா ா,  ின்னர் அருகிலிருந்ை இரண்டு கிரா ங்களுக்கு ைரிெனம் வழங்க, 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். வழியில், காறர நிறுத்ைிவிட்டு, குைிறரயுடன்  ர நிழலில் 
ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருந்ை வண்டிக்காரறர அணுகினார். இந்ை ந ர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக சுப் ா ராவின் வைாட்டத்ைிற்கு அன் ர்கறள ஏற்ைிச் பென்று 
பகாண்டிருந்ைார்; ஆனால் அவர் ஒரு முஸ்லீம் ஆறகயால், ஒரு முறை  க்ைர் 
ஒருவர் ப ஹர்  ா ா ‘குைா’ (கடவுளுக்கான  ாரெீக ப யர்) என்று 
பைரிவித்ைவ ாது அவர் ெீற்ை றடந்ைார். இப்வ ாது  ா ா அவர் முன் நின்று 
பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ா ஏற்கனவவ காறல உைறவ முடித்ைிருந்ைாலும், அந்ை  னிைரிடம் 
(எரச் மூலம்) அவர்  ெியாக இருப் ைாகவும், அவருறடய பொற்  ான உைவில் 
 ங்பகடுக்க விரும்புவைாகவும் கூைினார். அந்ை  னிைனின் இையம் 
புண் ட்டிருப் றை அைிந்து, ஒரு கட்டத்ைில்  ா ா, அவரிடம் ‘நீங்கள் என்  
நிக த்துக் மகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?’ என்று வகட்டைற்கு, அந்ை முஸ்லீம் 
 ைிலளித்ைார், " ா ா, உங்கறளப்  ின் ற்று வர்கள் உங்கறள, ‘குைா’ (கடவுள்) 
என்று கூறுகிைார்கள்." 

வார்த்றைகளால் விறளயாடி,  ா ா இந்ைி ப ாழியில்  ைிலளித்ைார்: "ரெ 
குதா ஹும்; இஸ்லிரய, ரெ கூத் ஆயா ஹும்," (அதாவது, "நான் கடவுள்; 
அத ால்தான், நா ாகரவ உங்களிடம் வந்துள்ரளன்”.)  அந்ை  னிைர்  ிகவும் 
 னம் பநகிழ்ந்து, ைறரயில் விழுந்து வைங்கி,  ா ாவின் முன் ெிைிது வநரம் 
அழுைார். 
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அன்று  ிற் கலில், வட இந்ைியாவிலிருந்து வந்ை அன் ர்கள் ைிரும் ிச் 
பெல்ல இருந்ைைால்,  ா ா அவர்களுக்கு ஏலூரில் வநர்காைல்கறள வழங்கினார். 
 லர் ைங்கள்  ிரிறவ நிறனத்து வருத்ை றடந்ைனர்.  ா ா அவர்களுக்கு 
ஆறுைல் கூைினார், "உங்களுக்கு என் ெீது அன்பு இருந்தால், மதாகலதூரமும், 
என் ிடெிருந்து விலகி இருப்பதும் ஒரு மபாருட்டல்ல. நான் உங்களில் 
இருக்கிரைன், ரெலும் எ து உலகளாவிய ெ ம் எவருக்கும், எந்த 
ரநரத்திலும் எகதயும் வழங்க முடியும். இந்த வழிமுகைககள ெட்டும் 
பின்பற்றுங்கள்: என்க  ரநெியுங்கள்; எவகரயும் ஏொற்ைாதீர்கள்; தவறு 
மெய்யாதீர்கள். நான் உங்களுடன் இருப்ரபன்." 

அன்ைிரவு  ண்டலி அறனவரிடம் முழு இரவும் விழித்ைிருக்கு ாறு 
 ா ா நிறனவூட்டினார்.  “ஜாக்கிரகதயாக இருங்கள், தூங்கிவிடாதரீ்கள்” 
என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

வநர்காைலுக்குப்  ிைகு,  ா ா வ லும்  ல வடீுகளுக்குச் பென்ைார். 
ப ஹர்  ா ா விஜயம் பெய்யவிருந்ை ந ர்களின் ப யர்கறள ரங்கா ராவ் 
வாெித்ைார்.  ா ா, புைப் டுவைற்காக எழுந்து நின்று, "ஆரம்பத்தில், ஏலூரில் 
அதிகபட்ெம், 19 வடீுகளுக்குச் மெல்லப் ரபாவதாகக் கூைப்பட்டது, ஆ ால் 
இப்ரபாது அந்த எண்ணிக்கக விகரவில் மதாண்ணூகைத் மதாட்டுவிடும் 
ரபாலத் மதரிகிைது!" என்று வவடிக்றகயாகக் கூைினார். 

முைன்முைலில்  ாவட்ட நீைி ைி கிருஷ்ைராவ் நாயுடுவின் 
 ங்களாவுக்குச் பென்ைவ ாது,  ா ா ‘வநர்ற ’  ற்ைிய பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

நான் ெெீபகாலொக ‘ரநர்கெ’கயக் குைித்து வலியுறுத்தி வருகிரைன். 
நாம் கடவுகள ரநர்கெயாக ரநெித்தால், நாம் அவருடன் ஒன்ைிகணரவாம். 
ரநர்கெயின்கெயும் ரபாலித்த மும் இன்று ரபால் உலகில் என்றும் 
நிலவியதில்கல. நெது ெிந்தக களிரலா, மொற்களிரலா அல்லது 
மெயலிரலா குகைந்தபட்ெ பாொங்குத்த ம் தவழ்ந்தால் கூட, நம் 
அக வருக்குள்ளும் நிகலமகாண்டிருக்கும் ஆன்ொவாகிய கடவுள், 
தன்க  ெகைத்துக் மகாள்கிைார். 

பாொங்குத்த ம் என்பது லட்ெக்கணக்கா  தகலகள் மகாண்ட 
நாகப்பாம்பு. துைவிகள் என்று அகழக்கப்படுபவர்களில் பலர் இன்று 
‘ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும், மபாய்யும் புரட்டுொ  பாொங்குத்த ம் 
ஆகாது’ என்று ெக்களுக்குச் மொல்கிைார்கள், ஆ ால் அவர்கள் 
தங்களுக்குள் ரநர்கெயற்ைவர்களாக இருக்கிைார்கள். ‘நான் உங்கள் 
அக வரிலும் இருக்கிரைன்’ என்று மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் கூறுகிரைன், 
நீங்கள் கடவுகள ரநர்கெயாக ரநெித்தால், அவகர எல்லா இடங்களிலும் 
காண்பீர்கள். 
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ரெலும் நிக வில் மகாள்ளுங்கள், உங்களால் கடவுகள 
ரநெிக்கவும், தூய்கெயா  வாழ்க்கககய வாழவும் முடியாவிட்டால், 
குகைந்த பட்ெம் நீங்கள் கடவுகள ரநெிப்பகதப் ரபால் ஒரு 
மவளித்ரதாற்ைத்கத உருவாக்காதரீ்கள், ஏம ன்ைால் பாொங்குத்த ொ  
பு ிதர்ககள விட ரொெொ  அரயாக்கியர்கள் ெிைந்தவர்கள்! 

நீைி ைியின் வடீ்றட விட்டு பவளிவயறும் முன்பு,  ா ா, விஜயம் புரியும் 
வடீுகளின்  ட்டியலில் நீைி ைியின் ப யர் உள்ளைா என்று ொைாரை ாகக் 
வகட்டார். அது இல்றல என்று பொன்னதும், "ெரி, பரவாயில்கல. நீதிபதி 
என்க  ரநெிக்கிைார்; என்க  ரநெிப்பதுதான் முக்கியம், வடீ்டுக்குச் 
மெல்வது அல்ல" என்று குைிப் ிட்டார். 

அைற்குப்  ிைகு, சுப் ா ராவிடம்  ா ா, ஓய்பவடுக்க விரும்புவைாகக் 
கூைினார். அவர்கள் வைாட்டத்றை அறடந்ை வவறளயில்,  ாவட்ட 
ஆட்ெியாளரும் அவரது குடும் த்ைினரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகக் 
காத்ைிருந்ைனர். ஆட்ெியாளர்  ா ாவுக்கு அன்புடன்  ாறல அைிவித்ைவ ாது, 
 ா ா அவறரத் ைழுவினார்.  ா ா உடனடியாக, ைனது குழுறவ  ீண்டும் 
வ ருந்துகளில் அறழத்துச் பென்று, இைர வடீுகளுக்கும் விஜயம் பெய்ைார். 

அவர்கள் ைிரும் ி வந்ைதும், இரவு முழுவதும் விழித்ைிருக்கக் கூைி, 
குழுறவ நிறனவு டுத்ைினார்.  ண்டலி  ற்றும் ஆந்ைிரா அன் ர்கள் ைத்ை து 
கறைகறளப்  கிர்ந்ை வண்ைம், அவரது அைிவுறுத்ைல்கறள நிறைவவற்ை 
முடிந்ைது. குஸ்ைாஜி, அவரது வாழ்க்றகயின் சுவாரஸ்ய ான கறைகறளயும் 
ெம் வங்கறளயும் விவரிப் ைன் மூலம் அறனவருக்கும் ப ரும் உைவியாக 
இருந்ைார். குஸ்ைாஜியின் றக றெறககறளயும் அறடயாளங்கறளயும் ப ண்டு 
விளக்கினார். 

 றுநாள் காறல ஆறு  ைிக்கு அறனவரும் நீராடிய  ிைகு,  ா ாவின் 
அறையில் குழு கூடியது. ராஜமுந்ைிரியில் பெய்ைது வ ாலவவ, இறை உைர்றவ 
அறடந்ை  56 ஆண்கறளயும் ப ண்கறளயும்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்ைி 56 ந ர்களின் 
கால்கறளத் பைாட்டு, ைறலவைங்கினார்.  

ராம்ஜூ காய்ச்ெலால் அவைிப் ட்டைால், அவர் அங்கு வராைது,  ா ாறவ 
 ிகவும் அைிருப்ைிக்குள்ளாக்கியது, "இத்தக  ஆண்டுகள் என்னுடன் 
இருந்தீர்கள், இன்று நீங்கள் எ க்குக் கீழ்ப்படியவில்கல. என் ால் 
உங்ககள ென் ிக்க முடியாது" என்று அவர் கடிந்து பகாண்டார். விழா 
நிகழ்ச்ெிக்கான 56 ந ர்களில்,  ா ா அவறர வெர்க்கவில்றல.  னம் வருந்ைி 
இரங்கும்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ை  ின்பு,  ா ா குழுவிடம் வினவினார், "நான் 
அவதார புருஷர் என்று உங்களுக்கு எப்படித் மதரியும்?" 

ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் ைனிப் ட்ட கருத்றை பவளிப் டுத்ைினர், 
ஆனால்  ா ா அவர்களுக்கு விளக்கினார், "அவதார புருஷராக வருகக தந்த 
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ராொ, கிருஷ்ணா ெற்றும் பிை அவதார புருஷர்களின் அடிப்பகடயில் நீங்கள் 
என்க  அைிய முடியாது. புத்தியின் மூலொகவும், அவதார புருஷராக 
நீங்கள் அவகர அைிய முடியாது. ஆ ால் நான் ‘அவதார புருஷர்’ என்று 
உங்களுக்குக் கூறும் அந்த அடிப்பகட உறுதிப்பாடு ஒன்ரை ரபாதுொ து. 

"என்க  ெந்திப்பது உங்களுக்கு எவ்வளவு மபரிய அதிர்ஷ்டம். 
அப்படி ஒரு வாய்ப்பு மதய்வங்களுக்கும், ரதவகதகளுக்கும் கூடக் 
கிகடப்பதில்கல!" 

கட்டா சுப் ா ராவ் ைனது வைாட்டத்ைில், ஒரு ற யத்றை நிறுவ 
விரும்புவைாகக் கூைியைற்கு  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். எனவவ சுப் ா ராவ் ெில 
உள்ளூர் இந்து  ண்டிைர்கறள, வவை நூல்களிலிருந்து வரிகறள உச்ெரித்து, அந்ை 
இடத்றை புனிைப் டுத்ை அறழத்ைார். ‘ ாப ரும்  ண்டிைர்கள்’ என்று 
அறழக்கப் ட்டவர்கள் ைங்கள் வழி ாட்றடத் பைாடங்கும் வவறளயில்,  ா ாறவ 
வைாட்டத்ைில் அ ர றவத்ைனர்.  ா ா, எப்வ ாதும் வ ாலவவ, 
ப ருந்ைன்ற யுடன், சுப் ா ராவிடம் ஏ ாற்ை றடந்ைது வ ாலக் 
காட்டிக்பகாள்ளவவா அல்லது அவரது நம் ிக்றககறள வி ர்ெிக்கவவா இல்றல, 
 ாைாக, அறனத்றையும் ரெிப் து வ ாலத் வைான்ைியது. ெடங்குகள் முடியும் 
வறர, அவர் ப ாறுற யாக அங்வகவய அ ர்ந்து,  ின்னர் அவரது ெிறல 
வடிவற க்க வவண்டிய ஒரு கல்றலத் பைாட்டார். மூறலக்கல்லில்  ைிப்பு ிக்க 
ப ாருள் ஒன்றை றவப் து  ாரம் ரிய  ழக்க ாக இருந்ைைால், கட்டா சுப் ா 
ராவ்,  ா ாவிடம் ெில முத்து ைிகறள பகாடுத்து, அவற்றை அங்வக றவத்ைார். 

அன்று  ாறல  ா ா புைப் ட இருந்ைைால், ஹ ிர்பூர், நாக்பூர், 
ஸாவ்வனர், படல்லி, படஹ்ரா டூன் ஆகிய இடங்களிலிருந்து, அவருறடய 
அன் ர்கள் அன்று ைிரும் ிச் பெல்ல இருந்ைனர். ஆந்ைிரா ஊழியர்களின் 
கூட்டத்ைில்  ா ா கலந்துபகாள்ள வவண்டி இருந்ைைால், புைப் ட 
இருந்ைவர்களிடம், "எ க்கு ரநரெில்கல, இப்ரபாரத என் ிடெிருந்து 
விகடமபறுங்கள்" என்று பைரிவித்ைார். 

கு ார் அறனவறரயும் வரிறெயாக நிற்க றவத்து,  ா ா அவர்கறளப் 
 ார்க்க வந்ைவ ாது, கு ாரின் ஆவலாெறனயின் டி, அந்ை அன் ர்கள் அறனவரும் 
 றடவரீர்கள்  ாைியில்  ரியாறைறயயும், வைக்கத்றையும் பைரிவித்ைனர். 
இவ்வாறு அறனவரும்  ிரியாவிறட ப ற்றுக்பகாண்டனர்.  ா ா, கு ாறர 
அரவறைத்து, கு ார், கிஷன் ஸிங் இருவரிடம், 1953  ிப்ரவரியின் 
நடுப் குைிக்குப்  ிைகு, படஹ்ரா டூனில்  ல  ாைங்கள் ைங்க விரும்புவைாகக் 
கூைி, அவருக்கும்  ண்டலிக்கும் இரண்டு வடீுகறள வாடறகக்கு ஏற் ாடு 
பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
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ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா  ீண்டும்  ாவ் கல்சூரிக்கு நிறனவூட்டினார், 
"(நாக்பூரில் இருந்தரபாது கூைியது ரபால்) எ து அைிவுகரககள நிக வில் 
மகாள்ளுங்கள்." 

பைாழிலாளர்கள் கூட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில்  ைிபுரிவைில் 
அவர்களுக்குள் கருத்து வவறு ாடுகள் பவளிப் ட்டன.  ா ா, அவர்கள் ை து 
உைர்வுகறள பவளிப் டுத்ைவும், ெச்ெரவுகறள அகற்ைவும் முழு சுைந்ைிரம் 
வழங்கினார். ஆங்கிலம் பைரியாைவர்கள் பைலுங்கில் ைங்கள் கருத்துகறள 
பவளிப் டுத்தும் டி  ா ா வகட்டுக் பகாண்டார்; அறை குடும்  ொஸ்ைிரி 
ப ாழிப யர்த்ைார். ஆனால் எறையும் ப ாழிப யர்ப் ைற்கு முன்பு,  ா ா அைன் 
அர்த்ைத்றை அைிந்து, ைனது  ைிறல எடுத்துறரத்ைார். ஒருமுறை, அவர் 
ப ாழிப யர்த்ைது ெரியில்றல என்று ொஸ்ைிரி கூைியறைத் ைிருத்ைினார். 

இைனால், பைலுங்கில் நடந்ை விவாைம்,  ா ாவுக்கு அவர்களின் ப ாழி 
பைரியும் என்று அங்கிருந்ை ஆந்ைிரா குழுவினறர நம்  றவத்ைது. இன்னும் 
அவைார புருஷரின் ‘அைியும் முறை’ எண்ைற்ை விைத்ைில் வித்ைியாெ ானது. 
 ல யுகங்களுக்கு முன் நடந்ை ெம் வங்கறள அவரால் நிறனவுகூர முடியும்; 
காலச் சுழற்ெிகளுக்குப்  ின்னர் என்ன நடக்கும் என் றையும் அவர் அைிவார். 
 னிைகுலம் வ சும் ஒவ்பவாரு ப ாழிக்கும் அடிப் றடயான ெிந்ைறனயின் 
விறைறய அவர் அைிவார், இைனால் ஒவ்பவாருவரும் நிறனக்கும் 
அறனத்றையும் அவர் அைிந்ைிருக்கிைார். 

இறுைியில்,  ா ா ஒரு குழுறவ உருவாக்கி, ஆந்ைிராவில் ைனது 
 ைிக்கான ஒட்டுப ாத்ைப் ப ாறுப்ற யும் அவர்களிடம் ஒப் றடத்ைார். 
குழுவில் நான்கு உறுப் ினர்கள் இருந்ைனர்: குடும்ப ொஸ்திரி, த பதி ராவ், 
ரங்கா ராவ்  ற்றும் ெல்லிகார்ஜு ா - எனவவ  ா ா அந்ைச்   பெயற்குழுவிற்கு 
‘ரக.டி.ஆர்.எம் ெெிதி’ என்று ப யரிட்டார். 

1953, ஜனவரி 28 அன்று,  ா ாவும்  ண்டலியும் ப ஹராஸாத்துக்குத் 
ைிரும் ிச் பெல்லும் வால்படயர்-பூனா  யைிகள் ரயிலில் புைப் ட்டனர். 
அவர்களுக்குப்  ிரியாவிறட அளிக்க ஆயிரக்கைக்காவனார் ரயில் நிறலய 
நறடவ றடயில் ஒன்று ைிரண்டனர்,  லர் அழுது பகாண்டிருந்ைனர். குழு 
விஜயவாடாறவ அறடந்ைவ ாது, அங்கு சு ார் 300 வ ர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க, 
அவரது ரயில் வடாண்ட் நகறர வநாக்கிப் புைப் டுவைற்கு முன்னர் ஒன்று 
ைிரண்டனர்.   ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, ரயிலின் ஜன்னல் வழியாக  ட்டுவ  
அவரது ைரிெனம் அனு ைிக்கப் ட்டது. கூடியிருந்ை ஒவ்பவாருவரும் 
அன் ானவரின் முன்னிறலயில் ெில கைங்கள் வகாஷ ிட்டனர். உைாரை ாக, 
ஒருவரின்  களுக்கு இன்னும் ைிரு ை ாகவில்றல, அல்லது ஒரு குடும்  
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உறுப் ினர் வநாய்வாய்ப் ட்டிருக்கிைார் என்று  லர்  ா ாவின் உைவிறய 
நாடினர். 

கல்கத்ைாறவச் வெர்ந்ை ஏ.வி. ராகவுலு,  ா ா  ற்றும்  ண்டலியுடன் 
விஜயவாடாவுக்குப்  யைம் பெய்ய அனு ைிக்கப் ட்டார்; நீண்ட கால ாக 
வநாயால் அவைியுறும் ைனது  றனவிக்கு ஆெிர்வாைத்றைக் வகாரி, ஏலூரில் 
 ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ை ஒரு ப ரியவர் வந்ைிருப் ைாக ையக்கத்துடன் 
எரச்ெிடம் கூைினார்.  ா ா எரிச்ெலறடந்து, "அவருகடய ரநாகயக் 
குணப்படுத்த என்க  ஏன் ரகட்கிைார்கள்? நான் என் , ெருத்துவரா?" என்று 
வகட்டார். 

 ா ா ராகவுலுறவ அறழத்து எழுத்துப்  லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 
"நான் யார் என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? நான் ொதாரண ெ ிதன் அல்ல. 
நான் ஒரு ெருத்துவரும் அல்ல, நான் அதிெயம் புரிபவனும் அல்ல. நான்தான் 
அந்த ஆதிகால புருஷன்!" 

உடனடியாக,  ா ா ொந்ை ான  னநிறலறய பவளிப் டுத்ைி, "ெரி, நான் 
அந்தப் மபண்ெணிகய ெைக்கவில்கல என்று அவரிடம் கூறுங்கள். ஏப்ரல் 
(1953) வகர என் மபயகர ஒரு நாகளக்கு 101 முகை ெகிழ்ச்ெியுடன் 
திரும்பத்திரும்ப உச்ெரிக்குொறு மொல்லுங்கள்" என்று கூைினார். 

அந்ை ஆண்டு ஆந்ைிராவில் 150,000 வ ர் ப ஹர்  ா ாறவ ைரிெனம் 
பெய்ைனர், வ லும் 50,000 வ ர் வநரடியாகப்  ிரொைத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டனர். 
காலம் இறை இப் டி விவரித்ைது: "ஆந்ைிராவின் பெயல் ாடுகள் இரண்டு 
வாரங்களுக்கு உலகில் அறனத்றையும்  ைந்துவிடு ளவிற்கு அவர்கறள 
ஆட்பகாண்டன!" இந்ை பநருப் ின் வ ாறை ைனித்துவ ானது, அறை அனு விக்க 
 ட்டுவ  முடியும். இறைப்ப ருங்கடலின் ஒரு துளியுடன் கூட அறை ஒப் ிட 
முடியாது; ஆைலால் கடலின் வ ாறை என்னவாக இருக்க வவண்டும்? அது 
கருத்ைில் பகாள்ளமுடியாை அளவுக்கு அறனத்ைிற்கும் அப் ாற் ட்ட ஒன்று! 

ஆந்ைிரா நிகழ்ச்ெிகளில், உண்ற யில்  ா ா  ீது வாறழப் ழங்கள் 
 றழ வ ாலப் ப ாழிந்ைன. அவர் ஓரிடத்ைிலிருந்து இன்னுவ ார் இடத்ைிற்குச் 
பெல்லும் வ ாபைல்லாம்,  க்கள் ைரிெனத்ைிற்காக ொறலவயாரங்களில் நின்று, 
 ா ா புைப் ட்டுச் பெல்லும் வவறளயில், அவரது காரின்  ீது 
வாறழப் ழங்கறளத் தூவினர்; குறைந்ை  ட்ெம் அவர்கள் 
பெலுத்தும்  காைிக்றக ஏவைா ஒரு வறகயில் அவருடன் பைாடர்ற  
ஏற் டுத்தும் என்று நியாயப் டுத்ைினர். இவைவ ால, ஹ ிர்பூரில்,  க்கள் 
வகாவிலில் பைய்வங்கறள வழி டும்வ ாது பெய்வது வ ால், அரிெி  ற்றும் 
பூக்கறள  ா ா  ீது  றழயாகப் ப ாழிந்ைனர். கட்டுக்கடங்கா  கிழ்ச்ெியில், 
 க்கள், ப ஹர்  ா ா,  ண்ைாலும் களி ண்ைாலும் பெய்யப் ட்ட ெிறல 
அல்ல,  னிை உருவில் கடவுள் என் றை  ைந்துவிட்டனர்! 
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மெஹராஸாத், மடஹ்ராடூன் & ரிஷிரகஷ் 
(Meherazad, Dehra Dun & Rishikesh) 

1953, ஜ வரி 30 பவள்ளிக்கிழற  காறல 8:00  ைிக்கு  ா ா, வடாண்ட் 
ரயில் நிறலயம் வந்ைவ ாது, அங்கு அவறர எைிர்வநாக்கி நின்ை ஆைி ெீனியர், 
 ா ா, எரச் இருவறரயும், காரில் ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
ப ஹர்ஜியும் நரி னும் பைாடர்ந்து ரயிலில் மும்ற க்கும், இைர  ண்டலி 
அறனவரும் அஹ துநகருக்கும் பென்ைனர். ெிது ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்ை 
அவை வவறளயில், ெகன், ராம்ஜூ இருவரும் அஹ துநகரில் ைங்கள் 
இல்லங்களுக்கும், ெைாஷிவ்  ாட்டீல் பூனாவுக்கும், யஷ்வந்த் ராவ் 
ஸக்வகாரிக்கும்,   ிை ஆண்  ண்டலி ப ஹராஸாத்துக்கும் பென்ைனர். 

வடாண்ட் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து காரில் பெல்லும்வ ாது, ஆைி வழி 
ைவைிச் பென்ைைால்  ாற்றுப் ாறை வழியாக 40 ற ல் அைிக தூரத்றைக் கடக்க 
வவண்டியைாயிற்று.  ா ா அடிக்கடி ஆைியிடம் வவக ாக ஓட்டும் டி றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். உடல் ரீைியாக, ஆந்ைிரா  யைம், அைீை கறளப்ற  
ஏற் டுத்ைியைால்,  ா ா ஓய்பவடுக்கும் ஆர்வத்ைில்  இருந்ைார். நிறலற றய 
வ லும் வ ாெ ாக்கும் விைத்ைில், ப ஹராஸாத்றை பநருங்கும் வவறளயில் 
காரின் ெக்கரம் ஒன்று  ழுைானைால், வந்து வெர ைா ை ானது.  

ப ஹராஸாத் வந்து வெர்ந்ை ஓரிரு நாட்களில்,  ா ா, எரச்றெ 
ஆந்ைிராவுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார்;  ா ா, ஒரு குைிப் ிட்ட ைம் ைியருக்கு, 
குழந்றைக்கான ஆெிகறள வழங்கியது பைாடர் ான ஒரு பெய்ைிறய 
வழங்குவைற்காக அனுப் ியது வ ாலத் வைான்ைியது: "எரச் திரும்பிச் மென்று, 
எ து ஆெரீ்வாதங்கள் உட டியாக இல்லாெல் இருந்தாலும், ெில 
ஆண்டுகளுக்குப் பின் ர் அல்லது அவர்களின் அடுத்த வாழ்க்ககயில் 
பல ளிக்கலாம் என்ை மெய்திகயத் மதரிவிக்க விரும்புகிரைன்." 

கடின ான  யைத்ைிற்குப்  ின்னர், எரச் வொர்வாக இருந்ைவ ாைிலும், 
அவர் கீழ்ப் டிந்ைார்.  எரச் ஆந்ைிரா வந்ைவ ாது அன் ர்கள் அவரிடம், "ப ஹர் 
 ா ா றகது பெய்யப் ட்டது உண்ற யா?" என்ை வகள்விகறள எழுப் ினர்; 
யாவரா ஒருவர் இப் டி  ரவவிட்ட வைந்ைிக்கு முற்றுப்புள்ளி றவக்கும் 
வநாக்கத்ைில் எரச்றெ  ா ா அனுப் ி றவத்ை உண்ற  அப்வ ாதுைான் 
புலப் ட்டது.  

ப ண்  ண்டலி, டாக்டர் டான், காக்கா, கிருஷ்ைா நாயர் ஆகிவயாறர 
ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து  ிப்ரவரி 4 அன்று பூனாவுக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார் - காலில் வலிறய உைர்ந்ைைால் எக்ஸ்வர எடுக்க 
வவண்டியிருந்ைது. ப ஹரா,  ைி, வகாபஹர் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். 
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இந்ைியாவின் வடக்கு  ற்றும் பைற்கு  குைிகளில்  பைாடர்ந்து 35 நாட்கள் 
கடுற யான சூழ்நிறலகளின் கீழ், இந்ை வலியுடன் அவர்  யைம் பெய்ைார். 

ஆைி அவர்கறள காரில் அறழத்துச் பென்று, அன்று  ாறலயில் 
அறனவரும் ைிரும் ி வந்ைனர். ஆனால் நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ிப்ரவரி 8 அன்று,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் அவை 
வநாக்கத்ைிற்காக ஆைியால்  ீண்டும் பூனாவுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 

இைற்கு முன்பு,  ிப்ரவரி 7ஆம் நாள், ஸக்வகாரியிலிருந்ை யஷ்வந்த் 
ராவுக்கு, ‘வகாைாவரி  ாய், 14ஆம் வைைி  ா ாறவ ப ஹராஸாத்ைில் 
ெந்ைிக்கு ாறு’ ெிைப்புச் பெய்ைி ஒன்று அனுப் ி றவக்கப் ட்டது. 

1953,  ிப்ரவரி 11 புைன்கிழற  அன்று, ப ஹர்  ா ாவின் 59ஆவது 
 ிைந்ைநாள் ப ஹராஸாத்ைில் பகாண்டாடப் ட்டது. பவளி இடங்களிலிருந்து 
அன் ர்கள் எவரும் அறழக்கப் டவில்றல, ஆனால் அஹ துநகரிலிருந்து ஆைி 
ெீனியர், ெகன், ராம்ஜூ, நஸர்வான் ஸட்டா, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து டான், ெிது, 
பூனாவிலிருந்து ஆைி ஜூனியர், ஜால் ாய்,  ா ாைாஸ் ஆகிவயார் கலந்து 
பகாண்டனர். அன்று காறல, 7:30  ைிக்கு,  ா ா, ப ஹராஸாத்ைில் 150 
ஏறழகளின் கால்கறளக் கழுவி, ைறலவைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும் இரண்டு 
ரூ ாய்  ிரொை ாக வழங்கினார். 

கவாலி  ாடகர் ஜாைவ்,  ிற் கல் இரண்டு  ைி வநரம் வழங்கிய 
ெிைப் ான இறெ நிகழ்ச்ெி  ா ாறவப் ப ரிதும்  கிழ்வித்ைது. 

பூனாவிலிருந்து ப ஹர்ஜியுடன் முந்றைய நாள் காறல வந்ைிருந்ை 
ஐரீன் வகானி ியரும் நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்ைார். ஐரீன், ஓர் ஆர்வ ிக்க 
அைிவுஜவீியாக இருந்ைைால், ப ஹராஸாத்ைில் அவறரச் சுற்ைி, ப ரிய அளவில் 
 க்கள் கூட்டம் இல்லாை சூழ்நிறலறயப்  யன் டுத்ைிக் பகாண்டு,  ா ாவிடம் 
ெில வகள்விகறளக் வகட்டார். " ா ா, ஆைா ின் வயது என்ன?" என் து அவரது 
முைல் வகள்வி. 

 ா ா, ெிரித்துக்பகாண்வட  ைிலளித்ைார்: 
840 லட்ெம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ர், இந்த பூெியில் முதல் ெ ிதன் 

வந்தான் என்று நான் பதிலளித்தால், உங்ககளப் மபாறுத்தவகர அதன் 
அர்த்தம் என் வாக இருக்கும்? ஆ ால் இது குைித்த முழு விளக்கமும், 
முதல் ெ ிதன் எப்படி, பரிணாெ உலகில் உருவா ான், இந்த முதல் ெ ிதன் 
எப்படி ெீண்டும் ெீண்டும், லட்ெக்கணக்கா  முகை, இந்த பூெியில் 
ெட்டுெின்ைி, லட்ெக்கணக்கா  பூெியில் ரதான்ைியிருக்கிைான், அத ால் 
அவன் வயதற்ைவன், காலெற்ைவன் என்பகத நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள 
முடியும். ஆ ால் இகவ அக த்தும் ெரியா  முகையில் விளக்கப்பட 
ரவண்டும். 
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நான் ரபசுவகத நிறுத்துவதற்கு முன் தாக, த ிப்பட்ட முகையில், 
ஒரர வருடத்தில் நான் எழுதிய புத்தகம், இப்ரபாது, பாதுகாப்பாக வங்கியில் 
கவக்கப்பட்டு, நான் கட்டகளயிடும் ரநரத்தில் ெட்டுரெ ககக்கு எட்டும் 
வககயில் இருக்கும் புத்தகம், இந்த விஷயத்கதத் மதளிவாக விளக்குகிைது. 
உலகமும் விஞ்ஞா ிகளும் மதரிந்துமகாள்ள ரவண்டியது முக்கியம், எ ரவ 
காலச்சுழற்ெிகள், இகை உணர்வுக்கா  பூெியின் நிகல, பூெியின் அழிவு 
ெற்றும் அரத ரநரத்தில், ரவறு எந்த கிரகமும் அல்லாெல், ெற்றுமொரு 
பூெியின் பரிணாெ வளர்ச்ெி பற்ைி விளக்கிர ன். முதல் ெ ிதன் எப்ரபாது 
உருவா ான், அவன் எப்ரபாது இகை உணர்கவ அகடந்தான், ரகாழி 
அல்லது முட்கட இரண்டில் எது முதலில் வந்தது?  அக த்தும் அந்தப் 
புத்தகத்தில் விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது. 

அன்றைய ைினம், ஐரீன் ைனது, ‘நாகரீக ா இல்றல குழப்  ா?’ என்ை 
ைறலப் ில் பவளிவரவிருக்கும் புத்ைகத்ைின் றகபயழுத்துப்  ிரைிறயக் குைித்து 
ராம்ஜூவிடம் ெில விஷயங்கறள விவாைித்ைார். இது ‘ப ாது  ாடநூல் அல்லது 
 ா ாவின்  ைிக்கான அைிமுகம்’ என ஐரீன் கருைினார். அவரும் ப ஹர்ஜியும் 
 றுநாள் காறலயில் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

 ிப்ரவரி 12ஆம் வைைி, மூன்று வவறள வைநீர்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் 
இருக்கு ாறு  ா ா ஆண்  ண்டலிக்குக் கட்டறளயிட்டார். அன்று  ைியம் 
மூன்று  ைிக்கு, ஆைி ெீனியர், வழக்கம் வ ால் எடுத்து வரும் ை ால்களுடன், 
ஒரு கூறட ஜிவல ியும் (இனிப்பு) பகாண்டு வந்ைார். இனிப்புகறள என்ன 
பெய்வது என்று  ா ா  ண்டலியிடம் வகட்டு,  ிரச்ெிறனக்குத் ைீர்வு காை, 
டாக்டர் நீலுவிடம், ைனது எழுத்துப் லறகறய காற்ைில் ப ல்ல வெீி எைியு ாறு 
கூைினார். ஒரு குைிப் ிட்ட  க்கம் வந்ைால் ஜிவல ி விநிவயாகிக்கப் டும் என்றும், 
 று  க்கம் வந்ைால்  ாட்டாது என்றும் ைீர் ானிக்கப் ட்டது. இரண்டு முறை 
அறை விநிவயாகிக்க ொைக ான  க்கம் வந்ைைால்,  ா ா, புன்னறகத்து, ஆண் 
 ண்டலிறய ஜிவல ியுடன் வைநீர் அருந்ை அனு ைித்ைார். 

1953,  ிப்ரவரி 14 அன்று காறல, குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில் ஒரு ெிைிய 
ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது.  ா ா, டாக்டர் நீலு, எரச் ஆகிவயாருடன் ஆைியின் 
காரில் காறல 7:30  ைிக்கு வருறக ைந்ை வவறளயில், ஏைக்குறைய 100 வ ர் 
கூடியிருந்ைனர். அவர்கள்,  ா ாறவ அணுக அனு ைிக்கப் ட்டாலும், அவரது 
 ாைங்கறளத் பைாடக்கூடாது என அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்.  

இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா அறழத்ைைற்கு இைங்க, வகாைாவரி  ாய் 
ஸக்வகாரியிலிருந்து காறல 9:30  ைிக்கு, யஷ்வந்த் ராவ்  ற்றும் இரண்டு 
கன்யாக்களுடன் வருறக ைந்ைார். வகாைாவரி  ாறயப்  ார்த்ைதும்  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடந்து அவரிடம் விளக்கினார், "ஒருவர் இகை உணர்கவ 
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அகடயாத நிகலயில், அவருகடய பாதங்ககளப் பிைர் மதாட 
அனுெதிப்பதன் மூலம், ெரியாகதகயப் மபறுவது, கடுகெயா  பிகணப்கப 
உருவாக்கும்; உபாஸ ி ெஹாராஜ் உங்கள் ெீது நம்பிக்கக கவத்து, முழுப் 
மபாறுப்கபயும் உங்களுக்கு வழங்கியதால், உங்கள் விஷயத்தில் இது 
முற்ைிலும் ரவறுபட்டது. ெஹராஜின் அைிவுகரககளப் பின்பற்றுவது குைித்த 
உங்கள் நம்பிக்ககயில் உறுதியாக இருங்கள். ெிைந்தகவ எ  நீங்கள் 
ரநர்கெயாகக் கருதும் அக த்கதயும் நீங்கள் மெய்யலாம். பிைர் 
கூறுவகதச் மெய்தாக ரவண்டும் என்ை நிர்ப்பந்தம் எதுவும் ரவண்டாம்." 

வகாைாவரி  ாய் ரிஷிவகஷ் பெல்ல இருப் ைால், அவ்வவறளயில்  ா ா 
படஹ்ரா டூன் நகரில் இருக்க வநர்ந்ைால், அங்கு அவறர  ீண்டும் ெந்ைிக்க 
முடியு ா என வினவினார். ஆைி ெீனியருக்குக் கடிைம் எழுைி, ைகுந்ை வைைிறய 
முடிவு பெய்யலாம் என்றும் ஆனால் அங்கு நிகழ்ச்ெிகள் எதுவும் நறடப ைாது 
எனக் கூைி  ா ா விளக்கினார். "எ து அ ல் பைக்கும் வாழ்வு நிகைவுறும் 
தருவாயில், நான் கடி ொக உகழக்க ரவண்டும்," என்று அவர் கூைினார். 

இறுைியில், அவர் வகாைாவரி  ாயிடம், "நான் எல்லா இடங்களிலும், 
எல்ரலாரிலும், எல்லாவற்ைிலும் இருக்கிரைன்" என்று கூைினார். 

 ய்யா  ாண்வட அவர்களின் புறகப் டத்றை எடுக்க ஆைி ஏற் ாடு 
பெய்ைிருந்ைார், அைற்கு  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். அைன்  ின்பு நண் கலில்  ா ா, 
ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

கிஷன் ஸிங் ஆந்ைிராவிலிருந்து படஹ்ரா டூன் ைிரும் ிச் பென்ைதும், 
 ா ா, கடிைம் மூலம் பைாடர்புபகாண்டு,  ா ா  ற்றும்  ண்டலி ைங்குவைற்குத் 
வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார். கிஷன் ஸிங் 
அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் ப ாறுப்புடன் பெய்ைார். 

ப ஹராஸாத்ைில் இரண்டு வாரங்கள் ைங்கிய  ின்னர், 1953,  ிப்ரவரி 15 
ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், நாஜா, ராவனா 
 ற்றும்  ண்டலியுடன்  ா ா, இரண்டு கார்களில் புைப் ட்டார்;  ா ா 
அ ர்ந்ைிருந்ை காறர எரச் ஓட்டிச் பென்ைார். இந்ை முறை, படஹ்ரா டூன் 
 யைத்ைில் எரச்சும் அவர்களுடன் இறைந்ைார். பெல்லும் வழியில்,  ா ா, 
அஹ துநகர் ‘ஸால்வவஷன் ஆர் ி எவாஞ்ெறலன் பூத்  ருத்துவ றன’யில் 
அனு ைிக்கப் ட்ட எரச்ெின் ெவகாைரி ப ஹரு ை ானியாறவப்  ார்க்கச் 
பென்ைார்.  ல  ாைங்களாக உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்து, ெ ீ த்ைில் 
நடந்ை  ித்ைப்ற  அறுறவ ெிகிச்றெயில் அவருக்குப் புற்றுவநாய் இருப் து 
கண்டைியப் ட்டது.  ா ா, ஆறுைல் கூைி, அவறர நிறனவு கூர்ந்து, அவருறடய 
ப யறரத் ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
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ஆண்  ண்டலியில் அவலா ா, ற தூல்,  ா ா-ைாஸ், குஸ்ைாஜி, 
றகக்வகா ாத், கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, ப ண்டு ஆகிவயார்  ிப்ரவரி 15ஆம் வைைி 
படஹ்ரா டூனுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டனர். அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் 
வ ற் ார்றவயிட விஷ்ணு நான்கு நாட்கள் முன்னைாகவவ அங்கு 
அனுப் ப் ட்டார்.  ார்ச்  ாை இறுைியில்  ா ா அவருறடய  ைியின் நி ித்ைம் 
காஷ் ீர் பெல்ல இருந்ைைால், வைறவயான அனு ைிறயப் ப ற்ை  ின்பு, காஷ் ீர் 
பெல்லு ாறு டான் அைிவுறுத்ைப் ட்டார். காக்கா ப ஹராஸாத்ைில் ைங்கி  அறை 
கவனிக்கும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்ட அவை வவறளயில்,  ாைிரி, ெிது, 
காவள ா ா,  ாலா ைம் த், ஸவக் பகாத்வால், ஜங்க்வள  ாஸ்டர் ஆகிவயார் 
ப ஹரா ாத்ைிலும், வ ல் றலயில்  ன்ஸாரி  ற்றும் றகவகா ாத்ைின் 
குடும் த்ைினரும் வாழ்ந்து வந்ைனர். ஆைி ெீனியர் ைனது ைாயார் குல் ாயுடன் 
ைங்கியிருந்ை குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில், ைத்து ப ஹந்ைர்வக  ற்றும் வா ன் 
 ைிபுரிந்ை ப ஹர்  ப்ளிவகஷன்ஸ் அலுவலகமும் இருந்ைது.  ஃப ராம் 
ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா அக் ர் அச்ெகத்ைிலும், ெகன் ைனது குடும் த்துடன்  ிங்கர் 
கிரா த்ைிலும் ைங்கி இருந்ைனர். 

பூனா,  ிந்த்ரா ஹவுஸில் 15ஆம் வைைி ஓர் இரறவக் கழித்து,  ா ா, 
ப ண்  ண்டலியுடன் மும்ற  வழியாக படஹ்ரா டூனுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டு, 
18ஆம் வைைிக்குள் அறனவரும் அங்கு வந்து வெர்ந்ைனர். கிஷன் ஸிங் 107- ஏ, 
ராஜ்பூர் ொறலயில் அற ந்ை ைனது  ங்களாவில் ஆண்  ண்டலியும், 
வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட, 103-ஏ, ராஜ்பூர் ொறல வில்லாவில்  ா ா, 
ப ண்  ண்டலியுடன் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டன. 
 ங்களாக்கள் அருகருவக இருந்ைைால்,  ா ா ஒரு வடீ்டிலிருந்து இன்பனாரு 
வடீ்டிற்கு நடந்து பெல்ல முடிந்ைது. (வகாபஹர் காறலயில் அவருடன் 
வருவதும், அவலா ா  ைியம் 11:00  ைிக்கு அவறர ைிரும்  அறழத்துச் 
பெல்வதும் வழக்க ாக இருந்ைது.) படஹ்ரா டூனில் வாழும் ெில பநருங்கிய 
அன் ர்களான எல்ொ  ிஸ்ைிரி, வகக்கி நலவாலா, புர்ஜர் ொச்ொ, பஹலன் 
ஆகிவயார்  ா ாறவ ெந்ைிக்கவும், கிஷன் ஸிங், கு ார் இருவரும்  ண்டலியுடன் 
ைங்கவும் அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, கிஷன் ஏழு ஏறழகறள  றுநாள் காறல 
 ண்டலியின்  ங்களாவிற்கு அறழத்து வந்ைார்.  ா ா, ஏழு  ைிக்கு அங்கு 
வந்து, அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ைறலவைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ 
50  ிரொை ாக வழங்கினார்.  ஏராள ான உள்ளூர்வாெிகள் தூரத்ைில் நின்று,  ா ா 
ஏறழகளுடன்  ைிபுரிவறைப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைனர். 

ஒரு நாள் உள்ளூர்  ஸ்ைானி ஒருவரும்  ங்களாவிற்கு அறழத்து 
வரப் ட்டார்;  ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டு,  ின்னர், ‘அவர் மடஹ்ரா டூன் 
நகரின் ஆன்ெீக மபாறுப்பாளர்’ என் றை பவளிப் டுத்ைினார். ப ஹர்  ா ா 
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அப் குைிக்கு வந்ைதும்,  ற்றுப ாரு ஆைார ற்ை வைந்ைி  ரவியது, எனவவ 
 ின்வரும் ‘வாழ்க்றகச் சுற்ைைிக்றக’ 1953,  ிப்ரவரி 22அன்று பவளியிடப் ட்டது: 

என்க ப் பற்ைியும் எ து ெடீர்ககளப் பற்ைியும் எழுந்த ஒரு 
குைிப்பிட்ட வதந்தி எ து காதுககள எட்டியது. 1942இல் எ து ெடீர்களுடன் 
நான் ரிஷிரகஷில் தங்கியிருந்த ரவகளயில், ெில மபாட்டலங்கள் ரயில் 
மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்தப் மபாட்டலங்களில் ெில, 
ரபாக்குவரத்தின் ரபாது ரெதெகடந்து, ெதுபா ம் இருப்பது 
கண்டைியப்பட்டது, ரெலும் ஒரு ரொெொ  சூழ்நிகலயின் 
ெங்கடத்திலிருந்து நம்கெக் காப்பாற்றும் எண்ணத்தில் நானும் என் 
ெடீர்களும் உட டியாக ரிஷிரககஷ விட்டு மவளிரயை ரவண்டியதாயிற்று. 

இது ரபான்ை தவைா  வதந்திககளப் பரப்புவதற்கு 
காரணொ வர்களின் இந்த மெயகல நான் பாராட்டுகிரைன், ஏம  ில் இது, 
எ து பணிக்கு ெிைந்த ரெகவகய வழங்குவதாக உணர்கிரைன். ஆன்ெீக 
பணியில், எதிர்ப்பு, வதந்திகள் ெற்றும் விெர்ெ ங்ககளப் ரபால ரவறு 
எதுவும் உதவாது. உண்கெப்மபாருளுடன் ஒன்ைா  பரிபூரணொ வர்கள், 
உண்கெகய ெகைக்கவும் திரிக்கவும் முயற்ெிக்கும் இத்தககய 
வழிககளயும் முகைககளயும் அைிந்து ஆெரீ்வதிப்பார்கள். 

துைவிகள், ொதுக்கள், ெற்றும் பாவிகள், ஏகழகள் என்று 
அகழக்கப்படுபவர்களுக்கும் தகலவணங்குவதுதான் இத்தக  
வருடங்களாக எ து பணியின் முக்கிய பகுதியாக இருந்து வந்தது. 
இப்ரபாது, ரிஷிரகஷ், ஹரித்வார் ரபான்ை இடங்களுக்குச் மெல்லும்ரபாது, 
வதந்திகயப் பரப்புவதில் ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கும், அகத நம்பிய 
அக வருக்கும் தகலவணங்குரவன். அவர்களுக்கு அடிபணிந்து 
வணங்குவது, எ து எந்த விதொ  அகங்கார ெ ப்பான்கெயாலும் 
தூண்டப்பட்ட முரண்பாடா  மெயல் அல்ல, அல்லது அவர்கள் ெீதா  எந்த 
அதிருப்தியி ாலும் ஏற்பட்டதும் அல்ல; ஆ ால் அது, என்னுகடய ொமபரும் 
ஆன்ெீக பணியில் அவர்கள் மெய்த உதவிக்காக, என் ஆழ் இதயத்திலிருந்து 
மவளியா  அன்பின் அகடயாளம் என்பகத அக வரும் மதளிவாக புரிந்து 
மகாள்ள விரும்புகிரைன். 

ஆரம்பெில்லா ஆரம்பம் முதல் இன்று வகர, பாராட்டுக்கள் அல்லது 
உலகளாவிய எதிர்ப்கபப் மபாருட்படுத்தாெல், நான் என் வாக 
இருக்கிரைர ா, அப்படிரய முடிவில்லா முடிவு வகர இருப்ரபன். 

1953,  ிப்ரவரி 27 அன்று,  ா ா எழுைிய கடிைத்ைில், ஐரீன் வகானி ியரின் 
‘நாகரீக ா அல்லது குழப்  ா?’ என்ை புத்ைகத்ைிற்காக அவர் அளித்ை கருத்துக்கள் 
 ற்றும் விளக்கத்ைின் ஒரு  குைி  ின்வரு ாறு: 
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அவதார புருஷர், ெத்குரு இவர்களின் உணர்வு நிகல அல்லது 
பரிபூரணத்துவத்தில் எந்த ரவறுபாடும் இல்கல... இருவரும் கடவுரளாடு 
ஒன்ைிகணந்தவர்கள். இருவரும் எல்கலயற்ை ெக்தி, அைிவு ெற்றும் 
ரபரின்பத்கத அனுபவிக்கிைார்கள், ரெலும் இருவரும் ெத்-ெித்-ஆ ந்தத்தின் 
இந்த அம்ெங்ககள பிரபஞ்ெத்திற்காகப் பயன்படுத்துகின்ை ர். ரவறுபாடு 
என்பது அவர்களின் மெயல்பாட்கட உள்ளடக்கிய ரநாக்கத்தில் உள்ளது. ஒரு 
பரிபூரண குருநாதர் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ெிலருக்கு, அவரால் 
தீர்ொ ிக்கப்பட்ட வழியிலும், பிரபஞ்ெத்திற்கு ஒரு மபாதுவா  வழியிலும் 
பணிபுரிகிைார். அவதார புருஷர் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ெிலருக்கு, 
குைிப்பிடத்தக்க ெிைப்பா  முகையிலும், பிரபஞ்ெத்திற்கு அவரால் 
தீர்ொ ிக்கப்பட்ட ெிைப்பு வழியிலும் மெயல்படுகிைார். எ ரவ இருவரும் 
பிரபஞ்ெத்திற்காகப் பணிபுரிந்தாலும், அவர்கள் பணிபுரியும் களத்தின் 
எல்கல வகரயறுக்கப்படவில்கல என்ைாலும், அவர்களின் பணியின் 
மெயல்பாட்டு ரநாக்கம் ரவறுபட்டது. 

இைற்கு முன்னைாக, 23ஆம் நாள், ரிஷிவகஷில் வாழும் சுவாெி 
ெிவா ந்தாவுக்கு  ா ாவிட ிருந்து ஒரு பெய்ைிறய வழங்கி, அவருடன் ஒரு 
ெந்ைிப்ற  ஏற் ாடு பெய்ய எரச், ப ண்டு இருவரும் அனுப் ப் ட்டனர். அைன் டி, 
 ார்ச் 2ஆம் வைைி, ப ஹர்  ா ா, ெிவானந்ைாறவ ெந்ைிக்கும் நாள் 
குைிக்கப் ட்டது. ெிவானந்ைாவிற்கு  ா ாவின் பெய்ைி: "முடிவிலா 
காலத்திலிருந்து, மெஹர் பாபா எல்ரலாரிடமும் இருப்பதால், ெஸ்துகள், 
ொதுக்கள் ெற்றும் ஏகழகளுக்குத் தகலவணங்கி வருகிைார்." 

குருதுவாடியிலிருந்து,  ால் நாத்து, படஹ்ரா டூனுக்கு 
வரவறழக்கப் ட்டார்; 1953,  ார்ச் 1 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ிற் கல் 2:00 
 ைிக்கு,  ால் நாத்து, அவலா ா, ற தூல், எல்ொ, எரச், குஸ்ைாஜி, பஹலன், 
கிஷன் ஸிங், கு ார், ப ண்டு ஆகிவயாருடன்  ா ா ரிஷிவகஷுக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். வழியில், 2ஆம் வைைிக்கு  ைிலாக, அன்று  ாறலவய ெிவானந்ைாறவச் 
ெந்ைிப் ைாக  ா ா முடிவு பெய்ைார். 

 ிற் கல் 3:30  ைிக்கு ரிஷிவகறஷ பென்ைறடந்ை அவர்கள், ‘வகாகல் 
காட்’டில் அற ந்ை ஷாந்ைி வகாட்டியில் ைங்கினர். அன்று  ாறல 5:30  ைிக்கு, 
ெந்ைிப் ிற்கான வநரத்றை ஊர்ஜிைம் பெய்ய எரச், கிஷன் இருவறரயும் 
ெிவானந்ைாவின் ஆெிர த்ைிற்கு,  ா ா அனுப் ி றவத்ைார்; ஆனால் அவர்கள் 
ஆெிர த்ைிற்கு வந்ைவ ாது ெிவானந்ைாவின் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருப் றை அைிந்ைனர்; இருந்ைாலும், ெந்ைிப்புக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 
ெிவானந்ைாவின் பெயலாளர் ( ல வருடங்களுக்கு முன்பு  ா ாறவ ைரிெனம் 
பெய்ைவர்) முைலில் ப ஹர்  ா ா ஆெிர  வாெிகறள ெந்ைிக்க வவண்டும் என்று 
வலியுறுத்ைினார்.  ா ா, ெிவானந்ைாறவ வநரடியாகப்  ார்க்க விரும் ினார், 
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ஆனால் ப ஹர்  ா ா வ ான்ை ஒரு வ ன்ற  ிகு ந றர ெரியான முறையில் 
வரவவற்க வவண்டும் என் ைால், இைற்கு ஒப்புக்பகாள்ள முடியாது என்று 
கூைப் ட்டது. 

 ா ா ெரியாக  ாறல 5:30  ைிக்கு ெிவானந்ைாவின் ஆெிர த்ைிற்கு 
வந்ைவ ாது, அங்கு அவர்  ிகுந்ை  ரியாறையுடன் வரவவற்கப் ட்டார். 
எந்ைவிை ான முறைொர்ந்ை ெிைப்பு நிகழ்ச்ெியும் வவண்டாம் என ஆெிர த்ைின் 
ப ாறுப் ாளர்களிடம்  ா ா பைரிவித்ைிருந்ை வ ாதும், அவர்களின் வழக்கப் டி, 
அது பெய்யப் ட்டது. பெயலாளர்  ா ாவின்  ாைங்களில் ைறலவைங்கி 
 ரியாறை பெலுத்ைினார்,  ா ாவும் அவ்வாவை வாழ்த்ைினார்.  ா ாவின் 
 ாைங்கறளத் பைாடுவது ைறடபெய்யப் ட்டது என் றை எரச் அழுத்ைம் 
ைிருத்ை ாக முன்கூட்டிவய சுட்டிக்காட்டியிருந்ைார், ஆனால்  ா ாவின் 
அைிவுறரகள் அன்றைய ைினம் கறடப் ிடிக்கப் டாைறை விட வவண்டுப ன்வை 
 ீைப் ட்டைாகத் வைான்ைியது. 

பெயலாளர்  ா ாறவ  ஜறன நிகழ்ச்ெி நடந்துபகாண்டிருந்ை ஒரு 
 ண்ட த்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ாவிற்கு  ாறல அைிவித்து, ‘பஜய்’ 
என வகாஷ ிட்டது முழு கட்டிடமும் எைிபராலித்ைது.  ா ாறவ நாற்காலியில் 
அ ர றவத்ைாலும், அவர் உடனடியாக அறை விட்டுவிட்டு ைறரயில் அ ர்ந்ைார். 

அப்வ ாது அவர் இந்ை அைிக்றகறய வாெிக்கு ாறு எரச்ெிடம் 
றெறகயால் பைரிவித்ைார் (இந்ை அைிக்றக 23ஆம் நாள் படஹ்ரா டூனில் 
எழுத்துப் லறக மூல ாக எடுத்துறரத்து,  ின்னர் ஒரு சுற்ைைிக்றக வடிவத்ைில் 
பவளியிடப் ட்டது): 

கற்ைைிதல், படித்தல், கற்பித்தல், தர்க்க ரீதியாக அைிதல், ரபாதித்தல் 
இகவ எதுவுரெ நெக்கு இகை உணர்கவ (முக்திகய) அளிக்காது என்பகத 
அறுதியும் இறுதியுொக புரிந்து மகாள்ள ரவண்டும். ரவதாந்த 
மவளிப்பாடுகள், ஸுஃபி ரபாதக கள், ஆன்ெீகம் மதாடர்பா  வார்த்கதகள், 
தத்துவ அைிக்கககள் ரபான்ை எதுவுரெ நம்கெ ஆன்ெீக ரீதியில் எங்கும் 
அகழத்துச் மெல்லாது. ெெய ொநாடுகள், ஆன்ெீக இயக்கங்கள், உலகளாவிய 
ெரகாதரத்துவம் என்று அகழக்கப்படும் அக த்தும் ஆன்ொகவ 
விடுவிப்பதற்கு பதிலாக பிகணக்கத் தக்கது. 

அைிவுத்திைக க் கடந்து, அன்பு எனும் எல்கலக்குள் நுகழயும் 
ரபாதுதான், நாம் இகை நிகலகய அகடய முடியும். கடவுள் ெீதா  அன்பு 
அதன் உச்ெத்கத அகடயும் ரபாதுதான், நாம் அன்பா  கடவுளில் நம்கெ 
இழந்து, நித்திய இகை உணர்கவ அகடகிரைாம். இகை நிகலகய அகடந்த 
ஆன்ொக்கள் அக த்து ொகயயின் பிகணப்புகளிலிருந்து 
விடுபடுகிைார்கள். நல்லதும் தீயதும், நல்மலாழுக்கமும் தீகெயும் 
உண்கெப்மபாருளா  இகைப்மபருங்கடகல ொசுபடுத்த முடியாது. 
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பரிபூரணம் என்பது ொகயயின் ெட்டதிட்டத்திலிருந்து தப்பிப்பது 
ெட்டுெல்ல, ெ ிதன் பரிபூரண கடவுளாக ொறுவது. ஆ ால் ெ ிதன், 
உணர்வுபூர்வொக கடவுளாக ொைிய பிைகு, ெ ித ாக மபௌதீக உணர்வு 
நிகலக்கு திரும்பும்ரபாது, அவன் உன் தொ  பரிபூரணத்கத 
அகடந்துவிடுகிைான். அத்தககய பரிபூரணொ வர் கடவுள் ெட்டுெல்லாெல், 
கடவுளின் வாழ்க்கககய ெ ித ாக வாழ்கிைார். அவர் ொகயயிலும் அரத 
ரநரத்தில் அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிகலயிலும் இருக்கிைார். அவர் கர்ொவின் 
ெட்டதிட்டத்தின் ெத்தியில் இருக்கிைார், ஆ ால் அதற்குக் கட்டுப்பட 
ரதகவயில்கல. அவருகடய மெயல்கள் எதுவாக இருந்தாலும், அகவ 
மெயலற்ை தன்கெ பகடத்தகவ, ஏம ன்ைால் ொதாரண ெ ிதக ப் 
பிகணக்கும் மெயல்கள் ஒரு பரிபூரணொ வரால் மெய்யப்படும்ரபாது, 
அகவ, கட்டுப்பாடற்ைகவ ெட்டுெின்ைி, ொகயயின் அைியாகெயிலிருந்து 
ெ ிதகுலத்கத விடுவிக்கும் அவரது உலகளாவிய ஆன்ெீக பணிக்கா  
பாகதகளாக ொறுகின்ை .  பரிபூரணொ வர்கள் மதய்வகீ 
சுதந்திரத்திலிருந்தும் விடுபட்டவர்களாக இருப்பதால், அவர்கள் தங்கள் 
உலகளாவிய பணிக்காகச் மெய்யும் மெயல்களிலிருந்தும் விடுபட்டவர்களாக 
இருக்கிைார்கள். 

என்க  ரநெிப்பவர்களுக்கும், இயல்பாகரவ என் மெயல்பாடுககளப் 
பற்ைி மதரிந்துமகாள்ள விரும்புபவர்களுக்கும், என் அகவாழ்க்கக ெற்றும் 
உள்ளளவிலா  மெயல்பாடுககளப் மபாறுத்த வகரயில், கடவுளும் 
கடவுரளாடு ஐக்கியொ வர்களும் ெட்டுரெ அைிந்து புரிந்து மகாள்ள முடியும் 
என்றுதான் நான் மொல்ல முடியும். எ து மவளியளவிலா  
மெயல்பாடுககளப் மபாறுத்த வகரயில், இகை ரபாகதயில் இருக்கும் 
(ெஸ்துகள்) துைவிகள், ொதுக்கள் ெற்றும் ஏகழகளுடன் நான் பணிபுரிவது, 
அவர்களுடன் மதாடர்புமகாள்வது, அவர்களுக்கு ரெகவ மெய்வது, முழு 
ெ துடன் பணிந்து தகலவணங்குவது, இகவ அக த்தும் என்னுகடய ெடீர் 
ஒருவரால்  ‘தி ரவஃரபரர்ஸ்’ என்ை புத்தகத்தில் பதிவு மெய்யப்பட்டது. 

நான் விகளயாட்டுககள ரெிக்கிரைன், முக்கியொக கிரிக்மகட், 
ரகாலி விகளயாடுவது, பட்டம் பைக்கவிடுவது, இகெகயக் ரகட்டு ெகிழ்வது 
ரபான்ைவற்கை அரிதா  ெந்தர்ப்பங்களில் நான் அனுபவித்திருக்கிரைன். 
நிக வுக்கு எட்டா பழங்காலத்திலிருந்து இன்று வகர, நான் ொகய எனும் 
பிரபஞ்ெத்துடன் விகளயாடி வருகிரைன், இந்த விகளயாட்டின் இன்பம் 
இன்னும் என்க  ஒட்டிக்மகாண்டிருக்கிைது. 

‘சுவர்க’ ஆெிரெத்தில் ெது அருந்துவதாக, என்க யும் எ து 
அன்பர்ககளயும் குைித்து பரவிய வதந்தி, முற்ைிலும் தவைா து; உண்கெ 
என் மவன்ைால், எப்ரபாரதனும் ஒரு முகை, நான் என் அன்பர்களுக்கு 
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ெதுகவ அருந்தக் மகாடுப்பது, திராட்கெ ரெத்தின் ெதுவல்ல, ஆ ால் இகை 
ரபாகதகய வழங்கி இகைவனுடன் ஐக்கியொக உதவும் உண்கெயா  
அன்மபனும் ெது என்பகத அவர்கள் புரிந்து மகாள்ளச் மெய்கிரைன்.  

கெவ உணவு உண்பவர்கள் தங்கள் உணவு பழக்கத்கதப் 
பின்பற்ைவும், அகெவம் உண்பவர்கள் ொெிெம், ெீன், முட்கட ரபான்ை 
பலவற்கை உண்ணவும் நான் அனுெதிக்கிரைன். நான் எந்த ெதத்திலும் 
தகலயிடாெல், அக வரும் தத்தெது மொந்த ெதங்ககள தகடயின்ைி 
பின்பற்ை அனுெதிக்கிரைன். கடவுள் ெீதா  அன்கப எதிர்மகாள்ளும் ரபாது, 
இந்த மவளிப்புை ெடங்கு ெம்பிரதாயங்களுக்கு எந்த ெதிப்பும் இல்கல. இந்த 
மவளியளவிலா  பழக்கவழக்கங்ககள அன்பர்கள் பின்பற்ைி ாலும் 
அல்லது ககவிட்டாலும், கடவுள் ெீதா  அன்பு தா ாக, இயற்ககயாகரவ 
சுய ெறுப்பு, ெ க் கட்டுப்பாடு ெற்றும் அகந்கதகய நிர்மூலொக்க 
வழிவகுக்கும். 

நான் ெில ரநரங்களில் திகரப்படங்ககளப் பார்க்கிரைன் 
(மபரும்பாலும் நககச்சுகவயா கவ), ரெலும் பிரபஞ்ெம் என்று 
அகழக்கப்படும் பரந்த, என்மைன்றும் ொைாத, முடிவில்லாத திகரப்படத்தின் 
நித்திய தயாரிப்பாளராக எ து உண்கெயா  நிகலகய நான் 
அனுபவிக்கிரைன். எல்கலயற்ை ெக்திக்கும் ெகிகெக்கும் ஆதாரொ  
ஆன்ொவின் அம்ெொகத் திகழும் நககச்சுகவகயக் குைித்து, எப்மபாழுதும் 
விழிப்புடன் இருந்து, இருகெத்தன்கெயின் பல்ரவறு வடிவங்களின் 
நககச்சுகவயா  ககதககளக் ரகட்பதில் நான் ஆர்வொக இருக்கிரைன். 

எப்ரபாதாவது, நான் ெக்களுக்கு தரிெ ம் ெற்றும் அன்பின் 
பிரொதத்கத வழங்குகிரைன், ஒவ்மவாரு நபரும் அவரவர் 
(ஏற்றுக்மகாள்ளும்) திைனுக்கு ஏற்ப பய கடகிைார்கள்.  பரிபூரண 
குருநாதர்களிடம் ெரணகடந்தவர்களுக்கு நான் உபரதெத்தின் உருவில் 
அைிவுகரககள வழங்குகிரைன், ரெலும் உண்கெப்மபாருளுக்காக ஏங்கும் 
ஒரு ெிலருக்கு மபாதுவா  அைிவுகர வடிவில் உதவி வழங்குகிரைன். இகவ 
அக த்தும், நிச்ெயொக, அகத அகடயப்மபறும் நபரின் தகுதிக்கு ஏற்ைார் 
ரபால பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

பரிபூரணொ வர்கள் இகை ஞா ம், இகை அன்பு ரபான்ைவற்கை 
வழங்க முடியும், ரெலும் ஒரு ககடக்கண் பார்கவ, ஸ்பரிெம் அல்லது ஒரர 
ஒரு மதய்வகீ ெிந்தக யால் கடவுளுடன் ஐக்கியொகும் அருகளப் மபாழிய 
முடியும். 

நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிரைன், அக வருக்கும் எ து 
அன்கபயும் ஆெிககளயும் வழங்குகிரைன். எ து ெ ப்பூர்வொ  
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அன்பளிப்பு உங்கள் அக வராலும் புரிந்து மகாள்ளப்பட்டால், நான் இன்று 
இங்கு வந்ததன் ரநாக்கம் நிகைரவைியதாக எடுத்துக்மகாள்ரவன். 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா ஆெிர வாெிகளுக்கு வைக்கம் பெலுத்ைி, 
"இப்ரபாது நீங்கள் என்க  வணங்க ரவண்டிய ரதகவயில்கல, 
ஏம ன்ைால் நான் உங்களிடமும் எல்ரலாரிடமும் இருக்கிரைன், ரெலும் 
நான் உங்களுக்குள் நிகலமகாண்டு, எ க்கு நார  வணக்கம் 
மெலுத்துகிரைன்" என்று கூைினார். 

பெயலாளர்  ா ாவிடம் ெில வார்த்றைகறளக் கூை அனு ைி வகாரி, 
அறைப் ப ற்றுக்பகாண்டார்: "1942ஆம் ஆண்டு,  ா ா ைங்கியிருந்ை ‘சுவர்க’ 
ஆெிர த்றைச் வெர்ந்ைவர்கள், ப ாய்யான வைந்ைிறயப்  ரப் ியைற்குக் 
காரை ானவர்கள், குைிப் ாக ஒரு விரும் த்ைகாை குைம்  றடத்ை சுவா ி 
அப்யான் ஆனந்ைா. சுவா ி ெிவானந்ைாறவப்  ற்ைியும் இது வ ான்ை 
பவறுப்பூட்டும் வைந்ைிகறள  ரப் ியுள்ளார்.” 

வ லும் கூைினார், "ெம் த் ஐயங்கார் இல்லத்ைில் உங்கறள ைரிெனம் 
பெய்ை நாளிலிருந்து, உங்கறள எனது குருநாைராகவும், என்றன உங்களின் 
ெீடராகவும்  ாவித்துக் பகாண்வடன். அந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில் நீங்கள் பென்றனயில் 
வழங்கிய அைிவுறுத்ைல் டி, நான்  இந்ை ஆெிர த்ைில் வெறவ பெய்து 
வருகிவைன். சுவா ிஜி (ெிவானந்ைா) உங்கள்  ீது  ிகுந்ை  ரியாறையும் அன்பும் 
பகாண்டவர், நீங்கள் இத்ைறன ெிர ங்கறளயும் ைாங்கி  இங்கு வந்ைிருப் து 
எங்கள் அைிர்ஷ்டம்." 

ஆனால், உண்ற யில், பெயலாளர் கூைியைற்கு  ாைாக, வைந்ைிறய 
அப்யான் ஆனந்ைா  ரப் வில்றல, சுவா ி ெிவானந்ைாவால் பைாடங்கப் ட்டது! 
 ா ா புது வாழ்வில் அடிபயடுத்து றவப் ைற்கு முன்பு,  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக ப ௌனி புவா ப ஹரா ாத் வந்ைிருந்ைார்.  ா ாவின் 
கட்டறளறய அவர்  ின் ற்றுவாரா என்று வகட்டைற்கு அவர் ஒப்புக்பகாண்டார். 
ஆனால்  ா ா அவறர  ா ிெம் உண்ைவும்,  து அருந்ைவும் 
அைிவுறுத்ைியவ ாது அவர் அைிர்ச்ெியறடந்ைார். எனவவ  ா ா அவறர 
ரிஷிவகஷிற்குச் பெல்லும் டி வகட்டுக் பகாண்டவ ாது, அவர் அறை 
விருப் த்துடன் பெய்ைார். 

புது வாழ்வில்,  ா ா, ப னாரஸிலிருந்து  ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ிக்கு 
பெல்லவிருந்ைார், வ லும் ரிஷிவகஷில் அப்வ ாது இருந்ை  ல ொதுக்கறள 
பைாடர்பு பகாள்ள இருந்ைார். ஆனால் அவரது பொந்ை காரைங்களுக்காக,  ா ா 
ப ௌனி புவாறவப்  ார்க்க விரும் வில்றல, எனவவ,  ால் நாத்து 
ரிஷிவகஷுக்குச் பென்று, ப ௌனி புவாறவ அப் குைிறய விட்டு 
பவளிவயறு ாறு கூைினார்.  ா ாவின் விருப் த்றை ப ௌனி புவாவிடம் 
பைரிவித்ை வவறளயில், அவர் அவ்வாவை பெய்ைார். 
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அைற்குப்  ிைகு,  ால் நாத்து, சுவா ி ெிவானந்ைாறவ ெந்ைித்ை வ ாது, 
1942ஆம் ஆண்டில்  து ான புட்டிகள் அடங்கிய ப ட்டிகள் கடத்ைப் ட்டைில் 
ஏற் ட்ட வெைம் குைித்தும், ைற்பெயலாக,  ா ா அந்ை இடத்றை விட்டு 
அவெர ாகப் புைப் ட்டுச் பென்ைது  ற்ைியும் அவரிட ிருந்து பைரிந்துபகாண்டார். 
ப ஹர்  ா ா  ீைான  ால் நாத்துவின்  அறெக்க முடியாை நம் ிக்றகறயக் 
கண்டு, ெிவானந்ைா, அத்ைறகய நம் ிக்றகக்கும்  க்ைிக்கும் ‘ ா ாவின்  ாய 
 ந்ைிர ெக்ைியால் வெியப் டுத்ைியவை காரைம்’ என்று முறையிட்டார். இந்ைப் 
ப ாய்யான வைந்ைி ரிஷிவகஷ் முழுவதும்  ரவியது. இதுவவ,  ழங்கால ரிஷி 
முனிவர்களின் வைெத்ைில், அவைார புருஷருக்கு அளிக்கப் ட்ட  ைிப்பும், 
 ரியாறையும்! 

 ா ாவின் முன்னிறலயில் நடந்ை நிகழ்றவ ஆெிர வாெிகளிடம்  ால் 
நாத்து விவரித்ைார்; அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, பெயலாளரிடம் கூைினார்: 
"இதுவகர முழு உலகிலும், நான் உண்கெயா  ெடீர் ஒருவகரக் கூட 
கண்டதில்கல. அப்படி ஒருவகரக் கண்டுமகாண்டால் அவர் எ து 
மதய்வகீத்தன்கெகயப் புரிந்திருப்பார். முழு உலகிலும் நான் ெட்டுரெ 
உண்கெயா  ெடீன், பிை அக வரும் எ து குருநாதர்கள். நான் 
ஆதிகாலத்தவ ாக இருந்தாலும் எ து குருக்கள் அக வரும் இங்கு 
அெர்ந்திருக்கிைார்கள்." 

 ின்னர் அவர் ஆெிர வாெிகளிடன் வ ெினார்: "ெிவா ந்தாகவ 
உறுதியாகப் பற்ைிக் மகாள்ளவும், அவருகடய அைிவுறுத்தல்ககள 100 
ெதவிகிதம் நிகைரவற்ைவும் நான் உங்களுக்கு அைிவுறுத்துகிரைன். நீங்கள் 
அவகர உங்கள் குருநாதராக ஏற்றுக்மகாண்டீர்கள், எ ரவ நீங்கள் அவகர 
முழு ெ துடன் பற்ைிக்மகாள்ள ரவண்டும்." 

 ா ா வ லும் கூைினார், "நாம் கடவுகள அவருகடய முழு 
ெகிகெயில் அைிந்துமகாள்ள விரும்பி ால், நாமும் அவகரப் ரபாலரவ 
ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். நம் இதயத்தில் தவழும் பாொங்குத்த ம் 
அவகர விலக்கி கவக்கும். எ ரவ ரநர்கெயாக இருப்ரபாம். எ து எல்லா 
ஆெிககளயும் அன்கபயும் நான் உங்களுக்கு வழங்குகிரைன்." 

 ா ா எழுந்து நின்று, அவறர ெிவானந்ைாவிடம் அறழத்துச் பெல்லும் டி 
பெயலாளரிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார். ெிவானந்ைாவின் அறைக்குள் எரச், 
 ால் நாத்து இருவருடன்  ா ா நுறழந்ைார். ெிவானந்ைா மூட்டு வலியால் 
அவைிப் ட்டு  டுக்றகயிலிருந்து எழ முடியா ல் இருந்ைார்.  ா ா 
வகட்டுக்பகாண்டைற்கு இைங்க, எரச் ஆெிர வாெிகள் முன்பு பொல்லப் ட்ட 
அறனத்றையும் அவருக்கு விளக்கினார்.  ின்னர் எரச்  ா ா எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைறைப்  டித்ைார்: "நீங்கள் த ிப்பட்ட முகையில், ரநரடியாகரவா 
அல்லது ெகைமுகொகரவா, மபாய்யா  வதந்திகயப் பரப்பியிருந்தாலும், 
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அல்லது உங்கள் மபயரில் பிைர் அவ்வாறு மெய்திருந்தாலும், நீங்கள் எ க்கு 
உலகளாவிய ஆன்ெீக பணியில் உதவும் கருவியாக இருந்ததற்காக, நான் 
உங்ககள அன்புடன் வணங்குகிரைன்." 

 ா ா, ெிவானந்ைாவின் கால்களில் ைறலவைங்கி,  டுக்றகயில் 
அ ர்ந்து, கால்கறள அழுத்ைத் பைாடங்கினார். பவளிவய  ண்ட த்ைில் 
வழங்கப் ட்ட பெய்ைிறய  ீண்டும் எடுத்துறரக்கு ாறு  ா ா, எரச்ெிடம் 
றெறகயால் பைரிவித்ைவ ாது, அது  ீண்டும் வாெிக்கப் ட்டது. "எதற்கும் 
கவகலப்படாதீர்கள்" என்று ெிவானந்ைாவுக்கு  ா ா உறுைியளித்ைார். 

கூப் ிய கரங்களுடன், ெிவானந்ைா  ைிலளித்ைார், "நான் ரிஷிவகஷுக்கு 
வந்ைவ ாது, இங்கு வாழும் ொதுக்கள் உட் ட  க்கள் என்றனப்  ற்ைியும் 
வகவல ான கறைகறளப்  ரப் த் பைாடங்கினர். இதுவ ான்ை ஆைார ற்ை 
வைந்ைிகறளக் குைித்து கவறலப் டா ல் இருப்வ ாம்." 

1949ஆம் ஆண்டு, ஒரு நாள் இரவு யாருடன் அவர் வ ெினாவரா, யாரிடம் 
வைந்ைிறய ைிரும் த் ைிரும்  எடுத்துறரத்ைாவரா, அவறர ( ால் நாத்துறவ) 
நீங்கள் அறடயாளம் கண்டுபகாண்டீர்களா என்று ெிவானந்ைாவிடம்  ா ா 
வகட்டார்.  ால் நாத்து அன்று நிகழ்ந்ை ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி விளக்கினார்; 
ெிவானந்ைா வவைறனயான அந்ை ெம் வத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார்.  ீண்டும் 
கூப் ிய கரங்களுடன்  ா ாவிடம், " ா ா, நான் எறும்பு முைல் யாறன வறர, 
யாறரப்  ற்ைியும் எதுவும் ைவைாகப் வ சுவைில்றல, ஆனால் அன்று அந்ைக் 
கருத்றைச் பொன்னைில் எனது நாக்கு ைவைிறழத்து விட்டைற்காக நான் 
வருந்துகிவைன்” என்று கூைினார். 

 ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக, "அது நடக்க இருந்தது, நடந்தது; 
இல்கலமய ில், நான் உங்களுக்கு இந்த மெய்திகய அனுப்பியிருக்க 
ொட்ரடன், உங்கள் ஆெிரெத்திற்கும் வந்திருக்கொட்ரடன் அல்லது அக த்து 
ஆெிரெ வாெிகளுக்கும் எ து நெஸ்காரத்கதயும் மதரிவித்திருக்க 
ொட்ரடன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

அவர் வ லும் கூைினார், "கடவுள் ரநர்கெயின் மொத்த உருவம், 
எ ரவ நாம் அக வரும் ரநர்கெயாக இருப்ரபாம். நம்ெிகடரய அன்பின் 
பிகணப்பு ெட்டும் இருக்கட்டும்." 

இைற்கு முன்னைாக ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், எரச், ப ண்டு இருவரும் 
ெிவானந்ைாவுக்கு,  ா ாவின் ‘வநர்ற ’  ற்ைிய பெய்ைிறய (ஏலூரில் 
முைன்முைலில் வழங்கிய பெய்ைி) வழங்கியதும், அவர்  ா ாவிடம், "‘வநர்ற ’ 
 ற்ைிய உங்கள் பெய்ைிறய நான்  டித்வைன்" என்று கூைினார். 

 ா ா  ீண்டும் அைிவுறுத்ைினார், "அன்பின் பிகணப்பு 
பாதுகாக்கப்படட்டும்." 
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 ா ா அறைறய விட்டு பவளிவய வரும்வ ாது, ெிவானந்ைா,  ா ாவின் 
நிறனவாக ஒரு ெ ஸ்கிருை  ிரார்த்ைறனறய ஓைினார், அறை அவரது  க்ைர்கள் 
ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்ைனர். அது முடிந்ைதும்,  ா ா ைன்றனச் சுட்டிக்காட்டி 
எழுத்துப் லறகயில், "நான் ஆதிகால புருஷன்" என்று எடுத்துறரத்ைார். 

இறைக் வகட்ட ெிவானந்ைா  டுக்றகயிலிருந்து எழுவைற்குப் 
வ ாராடினார், ஆனால் அவரால் முடியவில்றல, அவர் உரத்ை குரலில் கூைினார், 
"நான் ஆைிகால புருஷறரத் ைறலவைங்குகிவைன்!" 

 ா ா அவருக்கு நம் ிக்றகயூட்டும் விைத்ைில் கூைினார், 
"கவகலப்படாதரீ்கள். நீங்கள் எ க்குப் பிரியொ வராக இருப்பதால்தான் 
இன்று நான் உங்களிடம் வந்திருக்கிரைன்."  அவர்  ீண்டும் பெயலாளர்  ற்றும் 
ெீடர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார், "நீங்கள் முழு ெ துடன் சுவாெி 
ெிவா ந்தாகவ மகட்டியாகப் பற்ைிக்மகாள்ளுங்கள்." 

அவர் புைப் டும்வ ாது, ஆெிர வாெிகள், "ெத்குரு ப ஹர்  ா ா கி பஜய்!" 
எனக் குரல் எழுப் ினர்.  

ப ஹர்  ா ாவின் பைய்வகீ அைிகாரமும், அன்பும், அவர் நடந்துபகாண்ட 
விைமும்  னறைத் பைாடும் காட்ெியாக இருந்ைது; வ லும் இது சுவா ி 
ெிவானந்ைாவின்  ைிறவயும் நிரூ ித்ைது.  ா ாவின் அன்புைான் அவறரத் ைனது 
ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து வந்து, கால்கறள அழுத்ைவும், அன்புடன் முத்ை ிடவும், 
அவறர  ன்னிக்கும் விைத்ைில் நடந்து பகாள்ளவும், அவை ெ யம் உண்ற  
 ற்றும் வநர்ற யின் ொரத்றை அவர் உள்வாங்கவும் பெய்ைது. 

 ண்ட த்ைின் பவளிவய அற ந்ை வராண்டாவில் ெிற்றுண்டி 
 ரி ாைப் ட்டது,  ா ா அைில்  ங்கு பகாள்ள வவண்டும் என் து ெிவானந்ைாவின் 
விருப் ம் என்று  ா ாவிடம் பெயலாளர் பைரிவித்ைவ ாது,  ா ா ெில உலர் 
 ழங்கறள எடுத்து பெயலாளரிடம்  ிரொை ாக வழங்கினார். 
ஆெிர வாெிகளுக்கு விநிவயாகிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைி, வ றெயில் இருந்ை 
அறனத்து உைறவயும் அவரது றககளால் பைாட்டு ஆெீர்வைித்து,  ா ா 
அங்கிருந்து பவளிவயைினார். 

வ ாகும்  ாறையில்  ா ா அந்ை  ண்டலியிடம், "ெிவா ந்தாவின் அன்பு 
என் ஆழ் இதயத்கதத் மதாட்டது, அவர் பூரண குணெகடய வாழ்த்துகிரைன்" 
என்று குைிப் ிட்டார். 

ப ாய்யான வைந்ைி, அச்ெிடப் ட்டு  ரவலாக விநிவயாகிக்கப் டவிருந்ை 
பெய்ைியில் அவரது ப யர் நீக்கப் ட வவண்டும் என்று கூைி,  ா ா,  ீண்டும் 
எரச்றெ ெிவானந்ைாவிடம் அனுப் ி, ஆெிர த்ைிற்குத் பைரிவித்ைார்.  ா ா 
ரிஷிவகஷில்  ஸ்துகள்  ற்றும் ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ளும்  ைிக்காகத் 
ைங்கியிருந்ைவ ாது, அவர் பைாடர்ந்து ெிவானந்ைாவின் உடல்நிறல குைித்து 
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விொரித்ைார். ெில நாட்களில், ெிவானந்ைாவின் உடல்நிறல ெீரானது,  ா ாவின் 
அன் ின் ொன்ைாக அற ந்ைது. 

1953,  ார்ச் 2ஆம் வைைி ைிங்கட்கிழற  காறல ஏழு  ைிக்கு, ரிஷிவகஷ் 
முழுவதும் ைங்கியிருந்ை  ஸ்துகள், துைவிகள்  ற்றும் ொதுக்கறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள  ா ா புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ா ா சுட்டிக்காட்டியவர்களின் கால்கறள, 
 ண்டலி பைாட்டு வைங்க வவண்டும் என்று அவர் விரும் ினார்; இல்றலவயல், 
அவர்கள் கூப் ிய றககளுடன்  ட்டுவ  வைக்கம் பெலுத்ை வவண்டும் என்று 
அவர் கூைினார்.  ா ா முைலில் சுவா ி  ிரம் ாஜிறயத் பைாடர்பு பகாண்டார்; 
அறைத் பைாடர்ந்து, சுவா ி  ிரம்   ிரகாஷ் என்று அறழக்கப் டும் ஒரு 
வ ல்நிறல ஆன் ாறவத் பைாடர்புபகாள்வைற்கு முன்னர், அவறர 
ைறலவைங்கும் டி  ண்டலியிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ெில ொதுக்களுடனான பைாடர்ற  நிறைவு பெய்து  ின்னர் அவர், சுவா ி 
ராம் கிருஷ்ைாறவத் பைாடர்புபகாள்வைற்காக,  ா ா, ரஷஷ்தாராவின் 
நீவராட்டப்  குைிறயச் பென்ைறடந்ைார்.  

 ா ா அவறரத் பைாடர்புபகாள்ள  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் காைப் ட்டார். 
சுவா ி ராம் கிருஷ்ைாவின் ஆெிர த்ைிற்கு பெல்லும்  ாறை  ிகவும் 
கரடுமுரடானைாகவும், பெங்குத்ைாகவும் இருந்ைைால், அவர்கள்  ிக்க 
ெிர த்துடன் பைாறலதூர இடத்றைச் பென்ைறடந்ைனர். ஆனால், மூடப் ட்டிருந்ை 
நுறழவாயிலில், “ ார்ச் 10ஆம் வைைி வறர சுவா ிஜி எவருக்கும் ைரிெனம் 
வழங்க ாட்டார்” என்ை அைிவிப்புப்  லறக பைாங்கவிடப் ட்டிருந்ைது. 
வழக்க ாக, ைினமும் சுவா ி ைரிெனம் வழங்கும் வவறளயில், ெ ய 
பொற்ப ாழிவு நடந்து வந்ை நிறலயில், ெில காரைங்களுக்காக அது 10ஆம் வைைி 
வறர நிறுத்ைி றவக்கப் ட்டிருந்ைது. 

ஆெிர த்ைின் ஒரு புைத்ைில் ஆெிர வாெி ஒருவர்  ைிபுரிந்து 
பகாண்டிருந்ைார், எரச் அவறர றெறகயால் அறழத்து, ரா  கிருஷ்ைாறவ 
ைரிெனம் பெய்ய அவறர வவண்டு ாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாண்டார். அந்ை 
 னிைர் ைிட்டவட்ட ாக  றுத்துவிட்டார். எரச் வற்புறுத்ைி எவ்வளவவா 
முயன்ைவ ாைிலும், அவரது ைரிெனத்ைிற்காக  க்கள் வாயிலுக்கு பவளிவய 
நின்று பகாண்டிருந்ைறை சுவா ிக்கு பைரியப் டுத்ைக் கூட அவர் ையாராக 
இல்றல. இறுைியாக, சுவா ியின் பநருங்கிய ெீடர்களில் ஒருவறரயாவது 
அனுப்பு ாறு எரச் அவரிடம் இறைஞ்ெினார். அவர் ையக்கத்துடன், கூட்டத்றைக் 
கறலக்கும் வநாக்கத்ைில் அனுப் ிறவத்ை ஒரு ந ர், அவர்களின் வகாரிக்றகறய 
நாகரீக ாக நிராகரித்ைார். எரச் அவரிடம், "சுவா ிஜியின் ைரிெனத்ைிற்காக 
நாங்கள் பவகு பைாறலவிலிருந்து வந்துள்வளாம் என் றைத் பைரிவிக்கவும், 
அவர்  றுத்ைால், நாங்கள் பென்றுவிடுவவாம்" என்று  ன்ைாடினார். 
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"அவருக்கு எந்ை பெய்ைிறயயும் பகாண்டு பெல்ல எங்களுக்கு அனு ைி 
இல்றல" என்று அந்ை ந ர் கூைினார். 

"ெரி,  ரவாயில்றல, பெய்ைிறய அவருக்குத் பைரிவிக்காைீர்கள். ஆனால் 
எங்களில் ஒருவர் ஜன்னலில் வைான்ைி தூரத்ைிலிருந்து அவறர ைரிெனம் பெய்ய 
அனு ைியுங்கள்” என்ைார். 

"அப் டி எறையும் நாங்கள் அனு ைிக்க முடியாது என்று நான் 
உங்களுக்குச் பொல்லிக் பகாண்டிருக்கிவைன்," என்று அந்ை ந ர் கடுற யாக 
 ைிலளித்ைார். "இன்னும் நீங்கள்  அறைவய பொல்லிக் பகாண்டிருக்கிைரீ்கள்!" 

"ையவுபெய்து எங்களுக்கு ஒரு வழிறயக் காட்டி உைவுங்கள்" என்று எரச் 
பகஞ்ெினார். 

"எந்ை வழியும் இல்றல. ைரிெனம் வவண்டு ானால் 10ஆம் வைைி 
வாருங்கள்." 

"எங்களுக்கு வவறு முக்கிய ான வவறல இருக்கிைது, ைிரும் ிவர 
முடியாது. எங்களிடம் கருறை காட்டுங்கள்" எரச்  ன்ைாடி வகட்டுக்பகாண்டார். 

"ைரிெனத்றை நாடி வந்ைவருக்கு வவறு எந்ை முக்கிய வவறலயும் இருக்க 
முடியாது. அபைல்லாம் பவறும் ொக்குப்வ ாக்கு!" அந்ை  னிைர்  ைிலளித்ைார். 

எரச் அவறர இைங்கச் பெய்ய ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் 
பெய்ைார், ஆனால் முடியவில்றல. இருவருக்கும் இறடவய நடந்ை 
உறரயாடறலக் வகட்டு,  ா ா புன்னறகத்து, கிஷன் ஸிங்கிடம், "இதுதான் 
கீழ்ப்படிதல் என்று அகழக்கப்படுகிைது! நீங்கள் எந்த நாளிலும், எந்த 
ரநரத்திலும், எ து விருப்பத்திற்கு ொைாக என் தரிெ த்திற்கு வருகிைரீ்கள்! 
இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடம்" என்று கூைினார். 

ைற்வ ாறைய சூழ்நிறலயில் உள்ள முரண் ாட்றட காலம் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டது: "கடவுவள சுவா ியின் ைரிெனத்ைிற்காகச் பென்ைிருந்ைார், ஆனால் 
அவர் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். கஷ்டங்கள்,  ன அழுத்ைம்  ற்றும்  ன 
உறளச்ெல் ஆகியவற்றைச் ெகித்துக்பகாண்டு, இரவும்  கலும் கடவுறள 
நிறனத்து ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட ஒருவறரத் பைாடர்புபகாள்ள, ப ஹர் 
 ா ா குறுகிய  ாறைகள் நிறைந்ை ொறலயில் பைாறலதூரம் கடந்து பென்ைார்; 
ஆனால் அவரது வாயில் மூடிவய இருந்ைது, எவ்வளவவா வவண்டுைல்களுக்குப் 
 ின்னரும் வாெல் ைிைந்ை ாடில்றல. இறை- னிைன் என்ன பெய்ய முடியும்? 
பவளியளவில் எந்ைத் பைாடர்ற யும் வ ற்பகாள்ளா ல் அவர் பவளிவயை 
வவண்டியிருந்ைது." 

கிஷன் ஸிங் படஹ்ரா டூனில்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக  லறர 
அறழத்து வருவைால்,  ார்ச் 23 வறர ‘ைரிெனம் அனு ைிக்கப் ட  ாட்டாது’ 
என்று  ா ா அவர்களின் இல்லத்ைில், இவை வ ான்ை  லறகறயத் பைாங்கவிட 
உத்ைரவிட்டார்.  ா ா, உண்ற  நிறலற றய  ிகவும் ரெித்து கிஷனிடம் 
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கூைினார், "நான் கடவுள் என்ைாலும், சுவாெியின் வாெலிலிருந்து தரிெ ம் 
மெய்யாெல் திரும்பி வருகிரைன் - நான் ெக்களுக்கு தரிெ ம் 
வழங்கவில்கல என்ைால், அவர்களின் ெ கதப் புண்படுத்துவதாக நீங்கள் 
என் ிடம் கூறுகிைரீ்கள்!" 

அங்கிருந்து, சு ார் 10:30  ைியளவில்,  ா ா, ‘காலி கம்லிவாலா’வின் 
ஆெிர த்ைிற்குச் பென்ைார், ஆனால்  ல ொதுக்கறள அவர் 
ைறலவைங்கினாலும்,  கிழ்ச்ெியாகவவா ைிருப்ைி அறடந்ைைாகவவா 
வைான்ைவில்றல, ஏபனனில், ஆெிர த்ைின் வ லாளர் அவறர அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டு,  ாறல அைிவித்ைைால்,  ா ா  றைமுக ாகச் பெய்ய 
விரும் ிய வவறலறயச் பெய்ய முடியா லாயிற்று.  ா ா வ லும்  ல 
ொதுக்கறளத் ைறலவைங்க விரும் ினார், ஆனால் ‘ப ஹர்  ா ா வந்துள்ளார்’ 
என்ை ைகவல் எங்கும்  ரவியது.  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "அங்கு எ து 
பணி பாழாய்ப்ரபா து, எ க்கு வழங்கப்பட்ட வரரவற்பால் நான் மெய்ய 
விரும்பியகதச் மெய்ய முடியாெலா து." 

நீல்கண்ட் காடுகளில் ஆழ ாக ஓடிய ஒரு நீர்வழீ்ச்ெிக்கு அருகில், 
வ ல்நிறல  ஸ்த் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்ைைால், அவருக்கு ‘நீல்கண்ட்வாலா’ 
என்று ப யர். இவர் ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில், முற்ைிலும் நிர்வாை 
நிறலயில்,  ிகவும் வலுவான, உயர ான  ஸ்ைாக இருந்ைார்.  க்கள் அவறர 
‘நங்கா  ா ா’ (நிர்வாை நிறலயில் இருப் வர்) என்றும் அறழத்ைனர். காலி 
கம்லிவாலாவின் ஆெிர த்றை விட்டு பவளிவயைிய  ிைகு,  ா ா, 
நீல்கண்ட்வாலாறவத் பைாடர்பு பகாண்டைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

 ா ா பைாடர்ந்து வகஷவ் ஆெிர த்ைில் வாழ்ந்து வந்ை  ல 
ொதுக்கறளயும், அைன் அருகில் ‘நங்கா  ா ா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ற்றுப ாரு 
 ஸ்றையும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, ஷாந்ைி வகாட்டியில் ெிைிது ஓய்பவடுத்து,  ா ா 
ைனது  ைிறயத் பைாடர  ண்டலியுடன் புைப் ட்டார். அவர்கள் கங்றக நைியின் 
குறுக்வக,  டகு ஒன்ைில் ெவாரி பெய்து,  ா ா ‘சுவர்க்’ ஆெிர த்ைில் 
ப ரும் ாலான ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  கவத் கீறையின் ொராம்ெம், 
ைடித்ை எழுத்துக்களால் சுவர்களில் வறரயப் ட்ட ‘கீைா  வன்’ என்ை 
கட்டிடத்றையும் அவர்கள்  ார்றவயிட்டனர். அன்றைய ைினம், ப ாழுது 
ொய்வைற்குள்,  ா ா 500 பைாடர்புகறள வ ற்பகாண்டார். ைிரும் ி வரும் 
வழியில், அவர்கள் சுவா ி ெிவானந்ைாவின் ஆெிர த்ைில் ெிைிது வநரம் நின்ை 
வவறளயில்,  ா ாவிட ிருந்து ஒரு பெய்ைி எரச் மூல ாக அவருக்கு 
வழங்கப் ட்டது. 

ரிஷிவகஷில் ைனது  ைிறய முடித்துவிட்டு, அடுத்ை நாள், 1953  ார்ச் 3, 
பெவ்வாய்க்கிழற , காறல 10:00  ைிக்கு,  ா ாவும்  ண்டலியும் 
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ஹரித்வாருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். பஹலன்,  ா ாறவ கிஷன் ஸிங்கின் 
காரிலும், எல்ொ  ிஸ்ைிரி  ண்டலிறய ைிைந்ை ஜபீ் ிலும் அறழத்துச் பென்ைனர்.  

கு ார் வ ாட்டார் றெக்கிளில் அவர்கறளப்  ின்பைாடர்ந்ைார். 
ஹரித்வாரில்  ல ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்பு, கிஷன் ஸிங், கங்றக 
நைியில் குைித்து ைற்பகாறல பெய்து பகாள்ள நிறனத்ை அந்ை இடத்ைில்,  ா ா 
காறர நிறுத்ைினார். கிஷன் ஸிங் அந்ை இடத்றை நிறனவு கூர்ந்து, 1941ஆம் 
ஆண்டு  ா ாவின் ைரிெனம் கிறடக்காைைால்,  ிகவும்  னமுறடந்து 
 ரிைா  ான நிறலயில் உயிறரத் துைக்கும் வநாக்கத்ைில், ஹரித்வாருக்குச் 
பென்ைைாகவும், நைியில் குைிக்கவிருந்ை அந்ை கைத்ைில்,  ா ா ைனக்கு 
முன்னால் நிற் றைக் கண்டைாகவும் அவரிடம் எடுத்துறரத்ைார். 

எரச் அப்வ ாது நிறனவு கூர்ந்ைார், "நாங்களும் 1950ஆம் ஆண்டில் புது 
வாழ்வு காலகட்டத்ைில் கூண்டுவண்டியில் இந்ை இடத்ைில் நின்வைாம்." 

அங்கு அ ர்ந்ைிருந்ை ொதுவிடம் ஒரு ரூ ாய் வழங்கு ாறு  ா ா 
கிஷனிடம் வகட்டுக்பகாண்டார். அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, ொதுறவ அணுகி, 
அவரது  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார். 

றெத்ைன்ைாஸ் ஆெிர ம் அருவக,  ா ா,  ற்றுப ாரு ொதுறவத் 
பைாடர்பு பகாண்டு,  ண்டலியுடன், பெப் னிடப் டாை ொறலறயக் கடந்து, ெிைிது 
தூரம் பென்று, அங்கு அவர் முற்ைிலும் நிர்வாை ாக இருந்ை ஒரு துைவிறய 
ெந்ைித்ைார். எரச், ற தூல் இருவரும்  ா ாவின் அருகாற யில் இருந்ை 
அவ்வவறளயில், இந்ைத் பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா  ண்டலியிடம் ெற்று 
தூரத்ைில் நின்று, கூப் ிய றககளுடன் துைவியின் ைரிெனத்றைப் ப று ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா புைப் டும்வ ாது, துைவி அவர், எங்கிருந்து வந்ைார் என்று 
வகட்டுக்பகாண்வட ஓடி வந்ைார். ப ரும் ாலான  ண்டலி பூனாவிலிருந்தும், 
ெிலர் படஹ்ரா டூனிலிருந்தும் வந்ைைாக அவரிடம் கூைப் ட்டது. 

இைற்குப்  ிைகு,  ா ா குருநானக் ஆெிர த்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார்; 
அங்கு  ற்றுப ாரு ெீக்கிய துைவி,  ா ாறவக் கண்டு  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 
அவர் அன்புடன்  ா ாவுக்குப்  ிரொை ாக வழங்கிய சூடான, இனிப்பு அரிெி 
 ாயாெத்றை அவர்  கிழ்ச்ெியுடன் உண்டார்,  ண்டலியும் அைில்  ங்பகடுத்ைனர். 

 ா ா  ின்னர் அங்கிருந்து கன்கலுக்குப் புைப் ட்டார், அங்கு 
நைிக்கறரயில் அவர் ஜலாலி வறகறயச் வெர்ந்ை ஒரு  ஸ்றைக் காை வநர்ந்ைது. 
எல்ொ கவனக்குறைவாக ஜபீ்ற  அவரருவக ஓட்டிச் பென்ைது,  ஸ்றை  ிகவும் 
எரிச்ெலுக்குள்ளாக்கியது; அவர், எல்ொறவ அறைவது வ ால் ஓர் உளிறய 
றகயில் எடுத்ைார். எல்ொ கூப் ிய றககளுடன் அவரிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினார்; 
ஆனால் இது  ஸ்றை வ லும் ெீற்ை றடயச் பெய்ைைில், அவர்  ற்றுவ ார் 
உளிறய றகயில் எடுத்ைார். எல்ொ  யந்து வ ானார்.  ா ா உடனடியாக  ஸ்றை 
வநாக்கிச் பென்ைவ ாது, அவர்  ா ாறவப்  ார்த்து புன்னறகத்து, 
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உளிகறளக்  கீவழ எைிந்ைார்.  ா ாவின்  ிரென்னம் அவறர ொந்ைப் டுத்ைியது: 
ஆனால் அவர் இரண்டு வாகனங்களின் எண்  லறகறய ஒரு கல்  ற்றும் 
கரித்துண்டால் வறரந்து, கிறுக்கி அலங்வகாலப் டுத்ைினார்.  ஸ்த் ப ாறுற  
இழந்துவிட்டைால்,  ா ா அவறர ைனிப் ட்ட முறையில் பைாடர்பு பகாள்ளா ல் 
ஹரித்வாருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1953,  ார்ச் 4 அன்று அைிகாறலயில்,  ா ா குழுவுடன் 
ஹரித்வாரிலிருந்து நஜி ா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். 

நஜி ா ாத் பெல்லும் ொறலறயக் குைித்து முன்னைாக விொரித்ைைில், 
அது ெீராக உள்ளைாகவும், வனத்துறையினரால்  ரா ரிக்கப் ட்டு வருவைாகவும் 
பைரியவந்ைது. ஆனால் ெிைிது தூரம்  யைம் பெய்ை  ிைகு, ொறல  ிகவும் 
வ ாெ ான நிறலயில், தூெியும் வ டு  ள்ளங்களும் நிறைந்து காைப் ட்டது. 
ஜபீ்பும் காரும் வ லும் கீழு ாகத் தூக்கி எைியப் ட்டைில் ைறல கூறரயுடன் 
வ ாைியது; இரண்டு வாகனங்களும்  ிக ப துவாகச் பென்ைன, ொறலயில்  ல 
ைிருப் ங்கள் இருந்ைைால் ஓட்டுவதும் கடின ாக இருந்ைது.  எல்ொ ஓட்டிச்பென்ை 
ைிைந்ை ஜபீ் ில், ப ண்டு, அவலா ா, குஸ்ைாஜி, கிஷன் ஸிங் ஆகிவயார் ைறல 
முைல் கால் வறர தூெியால் மூடப் ட்டனர்.  ாைி வழியில், நடுக்காட்டில்,  ா ா 
இரு வாகனங்கறளயும் நிறுத்ைிவிட்டு  ிஸ்கட்கறள விநிவயாகித்ைார். றககறள 
சுத்ைம் பெய்ய காட்டில் ைண்ைரீ் கூட இல்லாை நிறலயில், தூெி  டிந்ை 
றககளால்  ிஸ்பகட்றட ப ன்று ொப் ிட்டது வவடிக்றகயான காட்ெியாக 
இருந்ைது. குைிப் ாக பஹலன் ஓட்டிய காரில்  ா ா  யைித்ைைால் கிஷன் ஸிங் 
எரிச்ெலறடந்ைார்.  இயல் ாகவவ கிஷன், காரில் அ ர விரும் ினாலும்,  ா ா 
அவறர  ீண்டும் ஜபீ் ில்  யைிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ைியம் 1:30  ைியளவில் வகாட்துவாரா அரசு விடுைியில் உைவுக்காக 
நின்று ஹரித்வாரிலிருந்து பகாண்டு வந்ை உைறவ உண்டனர். அைற்கு 
முன்னைாக, குஸ்ைாஜிறயத் ைவிர ஆண்கள் அறனவரும் ைங்கள் றக 
கால்கறளக் கழுவினர்; குஸ்ைாஜி,  ீண்டும்  யைம் பைாடங்கியதும் அவர் 
தூெியால்  று டியும் மூடப் டுவார் என நியாயப் டுத்ைினார். ஆனால், இந்ை 
ொறல  ிகவும் ெிைப் ாக இருந்ைைால், எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் இல்லா ல் அங்கு 
வந்து வெர்ந்ைனர். 

 ாறல சு ார் 5:00  ைியளவில் நஜி ா ாத்றை வந்ைறடந்ை  ா ா, 
 ஜ்ஜூப் நிறலயில் இருந்ை ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார் (உடல்  ற்றும் 
சுற்றுப்புை சூழல் குைித்ை உைர்வில்லாை நிறல); இந்ைத் பைாடர் ில்  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து நஜி ா ாத்ைில் ‘நங்கா  ஸ்த்’ என்று அறழக்கப் ட்ட 
வவபைாரு  ஸ்றைத் வைடும் முயற்ெியில் அறனவரும் ஈடு ட்டனர். ெிைிது 
வநரத்ைில், ஓர் ஓறட அருவக  ஸ்த் அ ர்ந்ைிருப் ைாக ைகவல் கிறடத்ைதும், 
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 ா ா, குழுவுடன் அங்கு வந்ைவ ாது, அவர் பவகு பைாறலவில் ஒரு குைிப் ிட்ட 
கிரா த்துக்குச் பென்ைிருப் து பைரியவந்ைது.  ா ா அங்குச் பெல்ல முடிவுபெய்து 
புைப் ட்ட வ ாது, ொறலவயாரம்  ஸ்த் அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டுபகாண்டனர். 
காரில் அ ர அவர் இைங்காைைால்,  ா ா ஒரு  ரத்ைின் கீழ் அவருடன் 
 ைிபுரிந்ைார். 

 ஸ்றைத் வைடி கிரா த்ைிற்குச் பென்று பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
ஜபீ் ில் இயந்ைிரக் வகாளாறு காரை ாக அறைப்  ின்னால் விட்டுவிட்டு,  ா ா 
காரில் பென்ைார். ெிைிது வநரத்ைில்  ிரச்ெிறன ெரி பெய்யப் ட்டது, ஆனால் எல்ொ 
ஜபீ்ற  ைவைான ைிறெயில் ஓட்டிச் பென்று, இரண்டு  டங்கு தூரத்றைக் கடந்து, 
 ின்னர் அவர்கள் ெரியான  ாறையில் பென்ைவ ாது நங்கா  ஸ்த் ொறலயில் 
அகப் ட்டார்.  ா ா  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டிருக்க  ாட்டார் என்று நிறனத்து, 
அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ை, அவலா ா ஜபீ்ற  விட்டு இைங்கிச் பென்ைார். 

ஆனால்  ஸ்த், அவறர எவரும் பைாந்ைரவு பெய்வறை விரும் ா ல், 
அவரது வழியில் பென்று பகாண்டிருந்ைார்.  ார்றவயிலிருந்து அவர் ைவைிவிடக் 
கூடாது என் ைற்காக, அவலா ா அவர் அருகிவலவய நடந்து பென்ைார்; அவை 
வவறளயில் ஜபீ் ிலிருந்ை  ண்டலி அறனவரும்,  ா ாவுக்கு இறைத் 
பைரிவிக்கும் வநாக்கத்ைில், கிரா த்றை வநாக்கி விறரந்ைனர். அங்குச் பென்ைதும், 
 ா ா ஏற்கனவவ அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டைாகத் பைரிவிக்கப் ட்டைால், 
அவர்கள் ைிரும் ிச் பென்ைனர். அவலா ா  ஸ்துடன் வவக ாகச் பெல்வறைக் 
கண்ட  ா ா, காறர நிறுத்ைி, ொறலவயாரம் இரண்டாவது முறையாக  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். 

 ின்னர் அவர்கள் முஸாஃ ர்நகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். ஜபீ் 
 ிகுந்ை ெிர த்றைக் பகாடுத்ைைால்,  ா ா, எல்ொவுடன் காரில் முன்னால் 
பென்ைார். ஜபீ் ில், எஞ்ெிறன குளிரூட்டும்  ின் விெிைி உறடந்து வரடிவயட்டர் 
 ழுைானது.  ா ாவின் காரிலும் ஒரு ெில  ிரச்ெிறனகள் இருந்ைைால், அறையும் 
உடனடியாக கவனிக்காவிடில், ஏவைனும் அெம் ாவிைம் நடக்கும் என்று பஹலன் 
நிறனத்ைார். அவர் அறை ெரிபெய்ய முயன்ைார், ஆனால் முடியவில்றல. 
கறடெியாக, படஹ்ரா டூன் தூரத்றை கார் கடந்துவிடும் என்ை நம் ிக்றகயில், 
அவர் காறர ஓட்டிச்பென்ைார். ஜபீ்ற க் கடந்து பெல்லு ாறு  ா ா, பஹலனுக்கு 
அைிவுறுத்ைிய வ ாது அவர் அவ்வாவை பெய்ைார். ஆனால்  ா ாவின் கார் ஒரு 
 ாலத்ைில் நின்ைைால்,  ண்டலி பவளிவய வந்து  றுபுைம் ைள்ள 
வவண்டியிருந்ைது.  முஸாஃ ர்நகரிலிருந்து சு ார்  ன்னிரண்டு ற ல் 
பைாறலவில், ஜபீ்  ீண்டும்  ழுைறடந்ைது. அரசு  ங்களாவில் ஜபீ்ற  
நிறுத்ைிவிட்டு  ா ா, வநரடியாக ஊருக்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். அவை 
வநரத்ைில், முஸாஃ ர்நகரில் அற ந்ை ஓய்வு இல்லத்ைிற்கு ஜபீ்ற  இழுத்துச் 
பெல்ல ற தூல் ஒரு ெரக்கு வண்டிறயத் வைடிச் பென்ைார். 
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முஸாஃ ர்நகருக்குச் பென்ை  ா ாவிடம் இறைத் பைரிவிக்க, அவலா ா 
கால் நறடயாகப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். முஸாஃ ர்நகருக்கு ஜபீ்ற  இழுத்துச் 
பெல்ல ஒரு டிரக் டிறரவரிடம் வகட்டவ ாது, அவர் எைிர் ைிறெயில் 
பென்றுபகாண்டிருந்ைைால், அைற்கு இைங்கவில்றல. ஜபீ்ற  இழுத்துச் பெல்ல, 
எந்ை ெரக்கு லாரியும் கிறடக்காை  ட்ெத்ைில், ப ண்டு, கிஷன் ஸிங் இருவரும் 
 ாட்டு வண்டிறயத் வைடி அருகிலுள்ள கிரா த்ைிற்குச் பென்ைனர். அவர்களால் 
ஒன்றைக் கண்டு ிடிக்க முடியாை நிறலயில் இறுைியாக ஒரு கிரா வாெி 
முஸாஃ ர்நகரிலிருந்து  ாட்டுவண்டி ைிரும் ி வந்ைதும் அறை வழங்க 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

அறனத்து ெிர ங்களுக்கும்  த்ைியில், எல்ொ,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு 
உைவு ஏற் ாடு பெய்வைற்காக ஒரு ெரக்கு வண்டியில் முஸாஃ ர்நகருக்குப் 
புைப் ட்டார், ஆைலால் ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, கிஷன் ஸிங் ஆகிவயார் 
ொறலவயாரத்ைில் உைவியற்ைவர்களாக நிற்க வவண்டியைாயிற்று. ெிைிது 
வநரத்ைில் ற தூலும் அவலா ாவும் ெரக்கு வண்டியுடன் வருவறைக் கண்டதும் 
அவர்கள் நிம் ைியறடந்ைனர். 

அன்று இரவு  த்து  ைியளவில் முஸாஃ ர்நகறர பென்ைறடந்ை ெரக்கு 
வண்டியுடன் ஜபீ் இறைக்கப் ட்டது. இந்ை அறனத்து வி த்துகள்  ற்றும் 
ெிர ங்களால், கிஷன் ஸிங்  ிகவும் கறளத்துப்வ ாய்  னச்வொர்வுடனும் 
காைப் ட்டார்.  ா ா அவறர அறழத்து, "நான் ெஸ்த் பணிக்காகப் பயணம் 
மெல்லும் ரபாமதல்லாம், எ து பயணம் எப்ரபாதும் ெிரெங்களால் 
சூழப்பட்டிருக்கும், நீங்கள் ‘தி ரவஃரபரர்ஸ்’ புத்தகத்கதப் படித்திருக்க 
ரவண்டும். உங்கள் முகத்கதக் கழுவி விட்டு, இரவு உணகவ உண்ணுங்கள், 
அகதப் பற்ைி ெிந்திக்க ரவண்டாம்."  

ஜபீ்ற  ெரக்கு வண்டியுடன் படஹ்ரா டூனுக்கு இழுத்துச் பெல்வைா 
அல்லது முஸாஃ ர்நகருக்கு  ழுது ார்ப் ைற்காக எடுத்துச் பெல்வைா என்ை 
விவாைம் நடந்ைது. ற தூல் அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் ைனது றகயில் 
எடுத்துக்பகாண்டு, நள்ளிரவில் ஒரு ப ரிய டிராக்டறரக் பகாண்டு வந்ைார். 
 ண்டலி அைற்கான பெலறவப்  ற்ைி விொரித்ைவ ாது, ற தூல் கிசுகிசுத்ைார், 
"எதுவும் பொல்லாைீர்கள்; அந்ை  னிைர் பவறும்  த்து ரூ ாய்க்கு 
ஒப்புக்பகாண்டார்!" 

“ த்து ரூ ாய், அதுவும் படஹ்ரா டூனுக்கு, ஈ கூட  ைக்காது!” என்று 
கு ார் வகலி பெய்ைார். 

கு ார் டிராக்டர் உரிற யாளறர அணுகவிருந்ைவ ாது, ற தூல் 
அவறரத் ைடுத்து, "ைறலயிட வவண்டாம், நீங்கள் அறனவரும் அற ைியாக 
இருங்கள்;  ிகவும் ெிர ப் ட்டு நான் அறை இத்ைறன  லிவாகப் 
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ப ற்றுக்பகாண்வடன், எனவவ அது விஷயத்ைில்  ிரச்ெிறனறய உருவாக்க 
வவண்டாம்" என்று கூைினார். எரச்சும் ப ண்டுவும் ற துறலப்  ாராட்டினர்,  

எல்ொ அறை நம்  முடியா ல் டிராக்டர் உரிற யாளறர அணுக 
முயன்ைவ ாது, ற தூல் அவறரத் ைடுத்ைார். பஹலன் இறடவய குறுக்கிட்டு, 
"இங்கிருந்து படஹ்ரா டூனுக்கு காறர இழுத்துச் பெல்ல 200 ரூ ாய்க்கும் 
குறைவாக எவரும் ஏற்றுக்பகாள்ள  ாட்டார்கள்" என்ைார். 

"அந்ை  னிைனின் காைில் விழுந்ைால் எல்லாம் ைறலகீழாகி விடும்!" 
எரிச்ெலறடந்ைார் ற தூல்,  

ற தூல், டிராக்டர் உரிற யாளரிடம் எவரும் வ சுவறைத் 
ைறடபெய்ைார், ஆனால் பஹலன் அற ைியாக அவறர அணுகி, அவரது 
கட்டைத்றைப்  ற்ைி வகட்டார். அைற்கு அந்ை ந ர் ரூ 200 என்று  ைிலளித்ைார். 
"ஆனால், நீங்கள், எ து நண் ரிடம்  த்து ரூ ாய் என்றுைாவன பொன்னரீ்கள்!" 
பஹலன் ஆச்ெரியத்ைில் வகட்டார். 

"என்ன? உனக்கு ற த்ைிய ா?" அந்ை ந ர் டிராக்டறர எடுத்துக்பகாண்டு 
புைப் ட ஆயத்ை ானார். 

"ைம் ி, நான் பொல்வறைக் வகளுங்கள்..." பஹலன் அவறர அறழத்ைார். 
"நான் ஏன் ற த்ைியங்களுக்கு பெவி ொய்க்க வவண்டும்?" என்று 

வகட்டுவிட்டு விறரந்வைாடினார். 
ற தூல், பஹலன் பெய்ைறை நிறனத்து  ிகவும் வருத்ை றடந்ைார், 

"நீங்கள் அறனத்றையும் பகடுத்துவிட்டீர்கள், உங்களுக்கு ஏவைனும் புத்ைி 
இருக்கிைைா?" ற தூலின் அொத்ைிய ான வழிமுறைகறளப்  ார்த்து  ண்டலி 
நன்ைாக ெிரித்ைனர். 

இரவு பவகுவநரம் கழித்து முஸாஃ ர்நகரில் உள்ள ஒரு வாகனம் 
 ழுது ார்க்கும் கறடக்கு ஜபீ் பகாண்டு பெல்லப் ட்டது.  றுநாள்  ைியத்ைிற்குள் 
ெரி பெய்து ைருவைாக  ைியாள் உறுைியளித்ைார், ஆனால் அன்று  ாறல வறர 
அது ையாராகவில்றல. ப ண்டு, அவலா ா, எல்ொ, குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் 
அங்வகவய இருந்ைனர்;  ா ா 5ஆம் வைைி காறல எரச், பஹலன், கிஷன், ற தூல், 
கு ார் ஆகிவயாருடன் ஸஹாரன்பூருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ஸஹாரன்பூரில், ‘கத்ரிவாலா’ என்று அறழக்கப் டும் ஒரு  ஸ்றைக் 
கண்டு ிடிக்கும் டி  ா ா, ற தூலுக்கு வழிகாட்டினார். ற தூல்  ஸ்றைத் வைடிப் 
புைப் ட்டு, ைவறுைலாக வவறு வழியில் பென்ைாலும், அவர் ஒரு றையல் 
கறடயில் வவவு  ார்த்து, அந்ை  ஸ்றைக் கண்டுபகாண்டது பவற்ைிகர ாக 
முடிந்ைது. எனவவ ற தூல் ைிரும் ி வந்து  ா ாவுக்குத்  பைரிவித்ைதும், அவர் 
றையல் கறடக்குச் பென்று, அவர் வகட்டுக்பகாண்டைற்கு இைங்க, ற தூல், 
 ஸ்றைக் காரில் அ ரு ாறு வற்புறுத்ைினார்.  ா ாவின் அறழப்ற  ஏற்று, 
ெவாரி பெல்வைில்  ஸ்த்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 
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 ா ா அவறர அறழத்துச் பென்று, நகரின் புைநகர்ப்  குைியில் 
ைனிற யில் பைாடர்பு பகாண்டு,  ின்னர் அவறர றையல் கறடயில் பகாண்டு 
வெர்த்ைார். இந்ைத் பைாடர் ில்  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ாவின் 
உத்ைரவின் வ ரில், ற தூல் வாங்கி வந்ை இனிப்புகறளயும் பராட்டிகறளயும் 
 ா ா  ஸ்ைிடம் பகாடுத்ைார்.  ஸ்த் இனிற யான  னநிறலயில் இருந்ைது, 
அவர்  ிரொைத்ைிற்கு நியாயம் பெய்ைதுவ ாலத் வைான்ைியது. ஒரு  ஸ்த், 
பைாடர்பு பகாள்வைற்கு உகந்ை  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் இருப் து 
 ா ாவுக்கு  ிக முக்கிய ானைாக இருந்ைது; அது இல்லா ல், அவருறடய 
 ைியின்  லன் அவருக்கு ைிருப்ைி அளிக்காது. எனவவ,  ா ா எப்ப ாழுதும் 
 ஸ்ைின்  னநிறலறயப் ப ாறுத்ைவறரயில் கவன ாக இருந்ைவைாடு, 
அவர்களின் ஒவ்பவாரு விருப் த்ைிற்கும் இைங்கி,  ா ா அவர்கறள 
 கிழ்ச்ெியாக றவத்ைிருக்கத் வைறவயான அறனத்றையும் பெய்ைார். 

கத்ரிவாலாவுடனான பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா ஒரு வயைான 
ப ௌலானாறவ (கற்ைைிந்ை முஸ்லிம்) பைாடர்பு பகாள்ள, ஷா பஸராய் என்ை 
இடத்றை வநாக்கிச் பென்ைார். இந்ை  ஸ்த் ப ௌலானாறவத் வைடுறகயில், 
ற தூல், ப ௌலானா என்று அறழக்கப் ட்ட  ற்றுப ாரு  ஸ்றைக் 
கண்டுபகாண்டார். அவர்  ை நம் ிக்றக  ிக்கவராகவும், கடவுளின் 
வெவகராகவும் ப யர் ப ற்ைவர், ஏபனனில் அவர் றகயில் எப்வ ாதும் குரானின் 
நகறல றவத்ைிருப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார்.  ா ா அவறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டு, ைறலவைங்கி,  த்து ரூ ாய் வநாட்றடக் பகாடுத்ை வ ாது, எந்ைப் 
 ாக்பகட்டில் வநாட்றட றவக்க வவண்டும் என்று முடிபவடுக்காை  ட்ெத்ைில், 
ப ௌலானா ெிரித்துக் பகாண்வட ைனது வகாட்  ாக்பகட்டுகறளப்  ார்த்ைார். அவர் 
அறை ஒரு  ாக்பகட்டில் றவத்து, ெிைிது வயாெறனக்குப்  ின்னர், அறை 
இன்பனாரு  ாக்பகட்டிற்கு  ாற்ைினார்.  ரூ ாய் வநாட்றட எங்கு றவப் து 
என் து குைித்ை எந்ை உறுைியான முடிவுக்கும் வரா ல்,  லமுறை இறை  ாைி 
 ாைி பெய்ைது,  ா ாறவ  கிழ்வித்ைது. 

"அவர் ஒரு குழந்கதகயப் ரபான்ைவர்"  ா ா குைிப் ிட்டார், வ லும் 
‘அவர் எப்ரபாது மடஹ்ரா டூனுக்கு வர விரும்புகிைார்’ என்று வகட்க ற தூறல 
அனுப் ி றவத்ைார். ற தூல் அவரிடம் வகட்டவ ாது, ப ௌலானா வர 
 றுத்துவிட்டார். படஹ்ரா டூனில் அவர்  ிகவும் ெிைப் ான உைவு  ற்றும் 
புத்ைாறடகளுடன் வெைியாக இருக்க முடியும் என்று கூைி அவருறடய 
ஆர்வத்றைத் தூண்ட முயன்றும், ப ௌலானா அைற்கு ஒப்புக்பகாள்ளவில்றல. 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா, ‘ ாவ்லா ஹக்கீம்’ (யுனானி  ாரம் ரிய 
 ருத்துவம் அைிந்ைவர்) என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைார்; அவர் 
ைன்னிடம் வரும் வநாய்வாய்ப் ட்ட ந ர்களுக்கு  ருந்துச் ெீட்டுகறள எழுைிக் 
பகாடுப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார். எரச், ற தூல் இருவருடன்  ா ா 
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அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டு,  ின்னர் அந்ை வ ல்நிறல  ஸ்றைப்  ார்க்க அவர், 
இைர  ண்டலிறயயும் அனுப் ி றவத்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, ஒரு கல்லறையில் வாழ்ந்ை, ‘வ ஷ்வரி’ என்று 
அறழக்கப் ட்ட, உயர ான, வலுவான உடலற ப்பும் நல்ல நிைமும் பகாண்ட 
 ஸ்றைத் வைடத் பைாடங்கினார்.  அவரது முகம் அொைாரை ாக  ளிச்பென்று 
இருந்ைது. அவரது வழக்க ான இருப் ிடத்ைில் இல்லா ல், ைிைந்ைபவளியில் 
ஒரு  ண் ொறலயில் அ ர்ந்ைிருந்ைறை  ண்டலி கண்டுபகாண்டனர். 

 ஸ்த் அ ர்ந்ைிருந்ை இடத்ைிலிருந்து ெிைிது தூரத்ைில் காறர 
நிறுத்ைிவிட்டு,  ா ா இைங்கி அவறர வநாக்கி நடக்கத் பைாடங்கினார். அவர் 
வருவறைக் கண்ட  ஸ்த் எழுந்து நின்று  ா ாவிடம் ஏவைா கிசுகிசுக்கப் வ ாவது 
வ ால நகர்ந்து பென்ைார். ஆனால்  ா ா அவறர பநருங்கியதும், அவர் விலகிச் 
பென்று, வவக ாக நடந்து கல்லறையில் அற ந்ை ஓர் அறைக்கு அருகில் 
அ ர்ந்ைார். ஏவைா இனம் புரியாை காரைங்களுக்காக,  ஸ்ைின்  னநிறல 
ெரியாக இல்றல. 

 ா ா அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ை வ ாது, அவர் வருவறைப்  ார்த்ை  ஸ்த் 
எழுந்து அருகிலிருந்ை கிைற்றை வநாக்கி வவக ாக நடக்கத் பைாடங்கினார். எரச், 
ற தூல் இருவருடன்  ா ா  ீண்டும் அவறர அணுகியவ ாது,  ஸ்த் 
அவர்களுக்கு அருந்ை ைண்ைரீ் பகாடுத்ைார், ஆனால் அவர் அறை  ா ாவுக்கு 
வழங்கவில்றல.  ின்னர் அவர்  ீண்டும் வவக ாக, கல்லறைக்குள் பென்ைார். 
 ஸ்ைின்  னநிறல முற்ைிலும் பகட்டுப்வ ாய், ஏவைா ெிக்கல்களில் 
 ாட்டிக்பகாண்டவர் வ ாலக் காைப் ட்டார். 

இந்ை முறை  ா ா அவறரத் ைனியாகப்  ின்பைாடர்ந்ைார், ஆனால் 
 ஸ்த்  ீண்டும் அவறரத் ைவிர்க்க முயற்ெித்து, முன்னர் அ ர்ந்ைிருந்ை 
ைிைந்ைபவளி ொறலக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். இறுைியாக,  ா ா அவறர அணுகி, 
 ஸ்ைின் கால்கறளத் பைாட்டு ைறலவைங்க முடிந்ைது; இந்ை எளிய நிகழ்வின் 
மூலம் எத்ைறன ந ர்களின் ைறலவிைிறய ைீர் ானிக்கும் ப ாறுப்ற  அந்ை 
 ஸ்த் ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டியிருந்ைது என் து யாருக்கும் பைரியாது - 
 ா ாறவத் ைவிர்ப் ைன் மூலம்  ஸ்த் இந்ைப் ப ாறுப்ற த் ைவிர்க்க நிறனத்ைார்! 
அவர் வ ற்பகாண்ட  ைியில்  கிழ்ச்ெியறடந்ை  ா ா,  ஸ்ைிட ிருந்து ைிரும் ி 
வந்து, இந்ைத் பைாடர் ில் ைனது ைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைினார்.  அவர் காறரச் 
பென்ைறடந்ைவ ாது  ா ாவின் முகம்  கிழ்ச்ெியில் ஒளிர்ந்ைது, ஏபனனில் 
வ ஷ்வரி ஒரு வ ல்நிறல  ஸ்த்,  ற்றும் அவருடனான  ா ாவின்  ைி 
பவற்ைிகர ாக முடிந்ைது. 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ‘ஷம்ஷான் காட்’ என்று அறழக்கப் டும் ைகன 
ற ைானத்ைிற்குச் பென்ைார்; அங்கு, அழகான முகத்வைாற்ைமுறடய ‘ரக் ரீ்’ என்ை 
 ஸ்த் ைங்கியிருந்ைறைக் கண்டார். ற தூல் முைன்முைலில் அவரிடம் பென்ை 
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வவறளயில்,  ஸ்ைின் அருகில் ஒரு ெீக்கியர் அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்டார். 
அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா  ஸ்றை அணுகியவ ாதும், அந்ை ெீக்கியர் 
அங்வகவய அ ர்ந்ைிருந்து,  ின்னர் அவர் ைானாகவவ பவளிவயைினார்.  ா ா 
ைிருப்ைிகர ாக  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டு  த்து ரூ ாய் வநாட்றட 
வழங்கினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா  ீன்  ஜாருக்குச் பென்ைார், அங்கு அறடயாளம் 
பைரியாை ஒரு  ஸ்த் அட்றடப்ப ட்டிகளால் பெய்யப் ட்ட ஒரு குடிலில் 
ைங்கியிருந்ைார்.  ா ா அவருடன் கலந்துறரயாடி நிகழ்த்ைிய பைாடர் ில்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும்பும் வழியில்,  ா ா  றழய  ஸ்த் 
ப ௌலானாறவ இரண்டு முறை பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது. படஹ்ரா டூனுக்கு 
வர முடியு ா என்று அவரிடம்  ீண்டும் வகட்கப் ட்டது, ஆனால்  ஸ்த் அறை 
விரும் வில்றல.  ா ா, "அவர் ெிகவும் புத்திொலியா  குழந்கத" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

ைிரும் ி வரும் வழியில், ஒரு காலில் ஷூவும்  றுகாலில் பெருப்பும் 
அைிந்ை  ஸ்த் ஒருவறர ொறலவயாரம் ெந்ைித்து,  ா ா அவருடன் 
கலந்துறரயாடி, வ ற்பகாண்ட பைாடர் ில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

ஸஹாரன்பூரில்  ஸ்த்  யைம் நிறைவறடந்ைதும்,  ா ாவும் குழுவும் 
அன்று  ைியம் படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். ப ண்டுவுடன் இைர 
 ண்டலி முஸாஃ ர்நகரிலிருந்து வந்ைிறைந்ைனர். 1924 முைல் யு.எஸ்.எஸ்.ஆர். 
அைி ராக இருந்ை, ரஷ்ய ெர்வாைிகாரி வஜாஸப் ஸ்டாலின்  ார்ச் 7ஆம் நாள் 
 ாஸ்வகாவில் ைற்பெயலாகக் கால ானார்.  

 ா ா ைனது  ைியின் நி ித்ைம் காஷ் ீருக்கும் பெல்ல நிறனத்ைாலும், 
அவர் இப்வ ாது ‘காலவறரயின்ைி’ அங்குச் பெல்வறை ஒத்ைிறவத்ைார். டாக்டர் 
டான் காஷ் ீர் பெல்வைற்கான அனு ைி வகாரி அஹ துநகர் காவல்துறையிடம் 
விண்ைப் ித்ைிருந்ைார், ஆனால் இப்வ ாது அவர் படஹ்ரா டூன் குழுவுடன் 
இறைந்ைார். 

படஹ்ரா டூனில், ஒரு நாள்  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில்,  ா ா கிஷன் ஸிங்கிற்கு ரயிலின் ஒப்புற றயப்  யன் டுத்ைி 
விளக்கினார்: "ெரக்கு ரயிலில் பல மபட்டிககள் இகணக்கப்பட்டுள்ள . 
ெிலவற்ைில் தங்கம் ரபான்ை நல்ல மபாருட்களும், ெிலவற்ைில் இரும்பு, 
தாெிரம், எண்மணய், கழிவுப் மபாருட்கள் ரபான்ை ெதிப்பு குகைந்த 
மபாருட்களும் கவக்கப்பட்டுள்ள . ஆ ால், அது நல்ல மபாருளாக 
இருந்தாலும் ெரி, மகட்டதாகரவா, ெதிப்பு குகைந்ததாக இருந்தாலும் ெரி, 
எஞ்ெினுடன் இகணக்கப்பட்டால், மபட்டிகள் எஞ்ெின் மெல்லும் இடத்திற்குச் 
மெல்கின்ை , என்ஜின் மகட்டகத விட்டுவிட்டு நல்லகத ெட்டுரெ மகாண்டு 
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மெல்வதில்கல. நான் எஞ்ெின் ரபான்ைவன், என்னுடன் 
இகணந்திருப்பவர்கள் நல்மலாழுக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் 
அல்லது தீயவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களின் இறுதி இலக்கக அகடவது 
திண்ணம்." 

"ஆனால் நாங்கள் எப் டி உங்களுடன் இறைந்ைிருப்வ ாம்?" வகக்கி 
நலவாலா வினவினார். 

"என்னுடன் இகணந்திருப்பதன் அர்த்தம், என் விருப்பங்ககளப் 
பின்பற்றுவது, என்க  நிக வில் மகாள்வது ெற்றும் உங்ககள 
ெைந்துவிடுவது" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

கு ார் உடவன, "இது முடியாை காரியம்  ா ா! இவ்வண்ைம் 
இறைந்ைிருப் து உங்கள் அருறளப் ப ாறுத்ைது" என்ைார். 

அைற்கு  ா ா, "நீங்கள் முயற்ெி மெய்தால் என் அருளுக்குத் 
தகுதியா வராக ொறுவரீ்கள். நான் அளவற்ை கருகணக் கடல், 
கருகணகயப் மபாழிவரத என் இயல்பு. கடலில் ெந்த த்கதரயா, 
அசுத்தத்கதரயா எைிந்தால், அதில் ஏரதனும் பாதிப்பு ஏற்படுொ?" 

“இல்றல” என்ைார் கு ார். 
"ஏன் இல்கல?" 
"கடலில் ஏராள ான நன்னரீ் உள்ளது, அைில் வராஜாக்கறள வெீினாலும் 

வாெறன வராது, குப்ற றயக் பகாட்டினாலும் துர்நாற்ைமும் வெீாது" என்று 
கு ார்  ைிலளித்ைார். 

 ா ா கூைினார், "ெமுத்திரம் ெந்த க் குவியல்ககளயும், 
குப்கபககளயும், நல்லகவ, தீயகவ அக த்கதயும், வரம்பற்ைதாக 
உள்வாங்கிக் மகாள்கிைது. அரதரபால், உங்கள் நல்ல, தீய மெயல்கள் 
அக த்கதயும் என் ெீது ‘வெீி எைிய’, அவற்கை நான் உள்வாங்கிக்மகாண்டு, 
உங்ககள எல்லா பிகணப்புகளிலிருந்தும் விடுவிப்ரபன். ஆ ால் ‘வெீி 
எைிவது’ அல்லது எ க்கு அர்ப்பணிப்பது என்பதன் அர்த்தம் 
என் மவன்ைால், நீங்கள் அத்தககய மெயல்களில் ஈடுபடுவகத முற்ைிலும் 
ெைந்துவிட ரவண்டும், ஏம ன்ைால் அவற்கை நிக வில் மகாள்வது 
உண்கெயா  அர்ப்பணிப்பு ஆகாது." 

1953,  ார்ச் 13 அன்று,  ாறயயின் வகலிக்கூத்து  ற்றும் எைிர் 
 ாைானவற்ைின்  ரிைா த்றைப்  ற்ைி  ா ா விளக்கினார்: 

பரிணாெ வளர்ச்ெியின் தன்கெ எதிர் ொைா து. இதற்கு முன் தாக 
உலகம் இரண்டு பாகங்களாக ஒருரபாதும் பிரிக்கப்படவில்கல - அமெரிக்கா 
அதன் நட்பு நாடுகளுடன் ஒருபுைம், ரஷ்யா அதன் துகணக்ரகாள்களுடன் 
ெறுபுைம். இகதத்தான் குருநாதர்கள் திட்டெிட்டு மெய்திருக்கிைார்கள். அகத 
எப்படி மெய்வது என்று அவர்களுக்குத் மதரியும். 
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பரிணாெம் எப்மபாழுதும் எதிர் ொைா கவககளக் மகாண்டுள்ளது. 
இன்று துணிச்ெலா  ெ ிதன் அடுத்த பிைவியில் முதல் தர ரகாகழயாக 
இருப்பான் அல்லது கடந்த பிைவியில் ரகாகழயாக இருந்திருப்பான். 

நிகழ்கால வாழ்க்ககயும் கூட எதிர்ொைா  ஒன்ைாகும். ஒரு 
குழந்கத பால் அருந்தி வாழ்கிைது ெற்றும் முற்ைிலும் காெத்திலிருந்து 
விடுபட்டிருக்கிைது; ஆ ால் குழந்கத வளரும் பருவத்தில், த து உணகவ 
திரவத்திலிருந்து திடப்மபாருளாக ொற்றும் ரவகளயில், அவர் காெத்கத 
அைிந்து மகாள்கிைார். அவர் வளர வளர, அவர் முதுகெகய அனுபவிக்கிைார் 
ெற்றும் வாழ்க்ககயின் பார்கவ ெீண்டும் ொறுகிைது. அவர் பிைந்தார், 
இப்ரபாது அவர் இைக்கிைார் - அக த்தும் எதிர் ொைா து. ஒரு 
வாழ்க்ககயில் பல எதிர் புள்ளிகள் இருந்தால், முழு பரிணாெ 
மெயல்பாட்டிலும் இன்னும் எத்தக  எதிமரதிர் இயல்புகள் இருக்கும்? 

21ஆம் வைைி காறலயில்,  ா ா  ண்டலி  ற்றும்  ிை ெீடர்களுக்கு, 
நீண்டகால ாக எைிர் ார்க்கப் ட்ட ப ாருள் ொர்ந்ை அடிற த்ைனத்ைின் முடிவும், 
ஆன் ீக சுைந்ைிரத்ைின் ஆரம் மும், பநருங்கி வருவைாக  லமுறை வலியுறுத்ைி 
வந்ைைார்; 1953, ஏப்ரல் இறுைிக்குள் வரும் என் றை பவளிப் டுத்ைினார், அல்லது 
வவறு ெில ெ யங்களில், அவர் இறுைியாக ைனது உடறலக் றகவிடுவைற்கு 
முன்பு, கடவுளால் நிர்ையிக்கப் ட்ட நான்கு ெம் வங்கள் நடக்க வவண்டும். 
அவர் அறை இவ்வாறு விளக்கினார்: 

எ து உடகலக் ககவிடுவதற்கு முன்பு, நான் உலகளாவிய 
அவொ த்கதயும், மவளியளவில் ரதான்றும் உலகளாவிய ரதால்விகயயும், 
வன்முகை ெரணத்கதயும் ெந்திக்க ரவண்டியிருக்கும், இது உலகளாவிய 
மதய்வகீ ெகிகெயில் உச்ெக்கட்டத்கத அகடயும் என்பது முற்ைிலும் 
உறுதியா து. ‘வன்முகை ெரணம்’ என்பதன் மூலம், மதய்வகீ ெத்தியத்தின் 
புகழ்மபற்ை மவற்ைிக்கு முன், நான் மபரும் உடல் ரீதியா  உபாகதககள 
அனுபவிப்ரபன் என்றும், என் உடலால் தாங்கப்படும் இந்த வன்முகை 
இறுதியில் மபௌதீக உடகலத் துைப்பதற்குக் காரணொக இருக்கும் என்றும் 
நான் கூறுகிரைன். மதய்வகீ உண்கெப்மபாருளின் மவளிப்பாடு எ து 
மெௌ த்கதக் ககலப்பரதாடு ககரகார்த்துச் மெல்லும். 

இன்று என்னுடன் இங்கு அெர்ந்திருப்பவர்களும், இந்த ரநரத்தில் 
என்க  விட்டு விலகி இருப்பவர்களும் ஜாக்கிரகதயாகவும் தயாராகவும் 
இருக்க ரவண்டும். ரநரம் மநருங்கிவிட்டது - உங்களின் ரநர்கெயும், உங்கள் 
குருநாதரிடம் நீங்கள் முழுகெயாக ெரணகடவதும் தவீிர ரொதக க்கு 
உள்ளாகும் தருணமும் மவகுமதாகலவில் இல்கல. த ிப்பட்ட முகையில் 
நான் அல்ல, ஆ ால் சூழ்நிகலகள் உங்கள் குருநாதரா  என் ிடம், உங்கள் 
சுய அர்ப்பணிப்பின் உண்கெத்தன்கெகய ரொதிக்கும். 
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பாபாகவ உறுதியாகக் ககடப்பிடித்தவர்களும், தற்ரபாது அவருடன் 
இருப்பவர்களும், ரதகவயா  அவொ ங்களுக்கும், மவளியளவில் 
ரதான்றும் முழுகெயா  ரதால்விக்கும், உடல் ரீதியா  வன்முகைக்கும் 
தங்கள் உயிகர விகலயாகக் மகாடுக்கரவண்டி இருந்தாலும், முற்ைிலும் 
தயாராக இருக்க ரவண்டும் என்று அவர் குழுவிடம் ரெலும் விளக்கி ார். 

ொைாக, என்னுடன் மதாடர்பில் இருக்கும் அக வருக்கும் 
அவொ ம், ரதால்வி ெற்றும் உடல் ரீதியா  வன்முகை 
ரபான்ைவற்ைிற்கா  ரதகவ இராது. 

இந்தத் தாக்குதல்ககள தயக்கெின்ைி, துணிச்ெலுடன் எதிர்மகாண்டு, 
அவர்களின் ரொதக ககளத் தயங்காெல் தாங்கிக்மகாள்பவர்கள், 
இறுதியில் மதய்வகீ ெகிகெயின் இகணப் பங்காளர்களாகவும், 
வாரிசுகளாகவும் இருப்பார்கள். இந்த மவளியளவில் ரதான்றும், ஆ ால் 
கட்டாயொ  ரபரழிவுகளிலிருந்து தப்பித்துக் மகாள்பவர்ககளப் மபாறுத்த 
வகரயில், தங்கள் அர்ப்பணம், ரநர்கெயாகவும் முழு ெ துடனும் இருந்ததா 
அல்லது சுயநல ரநாக்கங்களால் வடிவகெக்கப்பட்டதா என்பதற்கு, தங்கள் 
மொந்த மெயல்கரள ொட்ெியொக இருக்கும். 

ஒருவரின் உகடகெகள், உடல் ெற்றும் ெ ம் - அக த்கதயும் 
முழுகெயாக அர்ப்பணிப்பதன் அர்த்தம் என்  என்பகதப் பற்ைி ெக்கள் 
மபாதுவாக, ரெரலாட்டொ  புரிதகலக் மகாண்டுள்ள ர். ஒரு 
குருநாதரிடம், தான் முழுவதுொக ெரணகடந்ரதன் என்ை ஒரு ெடீ ின் சுய 
திருப்தியுட ா  நம்பிக்கக, அைியாகெ ெற்றும் பாொங்குத்த த்தின் 
காரணொகும். ஏம ன்ைால், வார்த்கதகளின் முக்கியத்துவத்கத 
உண்கெயில் எகடரபாட்டு, ஆழொக ெிந்தித்துப் பார்த்தால், ஒருவரின் 
உகடகெகள், உடல் ெற்றும் ெ ம் - ஒருவருகடய வாழ்வின் அடிப்பகட - 
முழுவதுொக குருநாதரிடம் ெெர்ப்பிக்கப்படும் தருணத்தில், சுயத்கதப் 
பற்ைிய எந்த ெிந்தக க்கும் இடெில்கல; ெ ம் இப்ரபாது குருநாதருக்கு 
மொந்தொ து. 

நகர்வதும், சுவாெம் விடுவதும் கூட பாொங்குத்த ம், ஏம ன்ைால் 
உடல் அர்ப்பணம் மெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆ ால் இந்த முழுகெயா , 
ொத்தியெற்ை ெரணாகதிகய குருநாதர் த து ெடீர்களிடெிருந்து 
எதிர்பார்க்கவில்கல. ஒரு ெடீ ிடம் ரகாரப்படுவது, அது எவ்வளவுதான் 
ெடீ ின் ெர ாபாவத்தின் தூண்டுதல்களுக்கு ொைாக இருந்தாலும், 
எவ்வளவுதான் அவ து இயல்பா  விருப்பங்கள் அல்லது 
நம்பிக்கககளுக்கு ஒவ்வாததாக இருந்தாலும், எவ்வளவுதான் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எல்கலக்குள் ஏற்றுக்மகாள்வது கடி ொக இருந்தாலும், 
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குருநாதரின் விருப்பத்திற்கு அவன் முழுகெயாக ெரணகடதல் ெட்டுரெ 
ஆகும்.  

 ண்டலியில் ஒருவறர  ா ா உைாரை ாகச் சுட்டிக்காட்டினார்: 
நாகள உங்ககள ஒரு ரபரரெ ாகவும், ெறுநாரள உங்ககள ஒரு 

துப்புரவு மெய்பவ ின் நிகலக்குக் மகாண்டு வருவதாகவும் இருந்தால், 
எ து தீர்ப்பில் அகெக்க முடியாத நம்பிக்ககயுடன் நீங்கள் எதிர் எதிரா  
நிகலகய ஏற்றுக்மகாள்ள ரவண்டும். உங்கள் குருநாதரின் விருப்பங்ககள 
நிகைரவற்றுவதில் ெட்டுரெ அக்ககை மகாண்டு, எந்த ரநரத்திலும், 
மகாடுக்கப்பட்ட எந்த விதொ  பாத்திரத்திலும் மபாருந்துவதற்கு ஏற்ப, 
நீங்கள் எப்மபாழுதும் தகடயில்லா ெெநிகலயுடன் இருக்க முயற்ெிக்க 
ரவண்டும். 

 ிை அறனவறரயும் வநாக்கி  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
ஒரு ெடீகரப் மபாறுத்தவகர கீழ்ப்படிவது ஒன்ரை ரபாதுொ து. ஒரு 

ெடீராக, உங்கள் சுயத்கத குருநாதருக்கு முழுகெயாகவும் உண்கெயாகவும் 
அர்ப்பணித்திருக்கும் ரவகளயில், உங்கள் கடகெ என் மவ ில், நீங்கள் 
உங்கள் சுய ெிந்தக க்கு இடந்தராெல் கீழ்ப்படிவதாகும், உங்கள் 
வகரயறுக்கப்பட்ட அைிவுத்திைக ரயா அல்லது உங்கள் குருநாதரின் 
விருப்பத்திற்கு எதிராக உங்கள் பகுத்தைிகவரயா ஒருரபாதும் உபரயாகித்து, 
ஒப்பிட முயற்ெிக்காதரீ்கள். குருநாதர் மொல்லும் அல்லது மெய்யும் எகதயும் 
நீங்கள் தன் ிச்கெயாக ஏற்றுக்மகாள்வதும், அவருக்கு நீங்கள் 
ெந்ரதகத்திற்கு இடெில்லாெல் கீழ்ப்படிவதும், நீங்கள் எதிர்மகாள்ள 
ரவண்டிய மநருக்கடிகள் என்று அகழக்கப்படுபவற்ைிலிருந்து உங்ககளப் 
பாதுகாப்பாக வழிநடத்தும். 

எ ரவ கதரியொக இருங்கள், உங்களுக்கு நீங்கரள ரநர்கெயாக 
இருங்கள். குருநாதருக்குக் கீழ்ப்படிந்து, அவர் உங்களிடம் ரகட்கும் 
அக த்கதயும் ெ முவந்து வழங்குங்கள். கடவுளால் விதிக்கப்பட்ட 
அக த்கதயும் நிகைரவற்ைி, உங்களுகடய பங்கக ஆற்றுவது ரபால், 
அக த்கதயும் மெவ்வர   மெய்யுங்கள். ஏப்ரல் ொத இறுதிக்குள் நான் 
நிகைரவற்ைி ாலும் ெரி, அல்லது ரவறு எந்த வருடத்தின் 
இறுதிக்குள்ளாயினும் ெரி, அது அக த்தும் கடவுளின் விருப்பத்கதச் 
ொர்ந்தது. ரெலும், நிகழவிருக்கும் எதுவும் உங்கள் கககளில் 
இல்லாதரபாது, அகதப்பற்ைி நீங்கள் கவகலப்பட ரவண்டியதில்கல 
என்ைாலும், நான் உங்களுக்கு இகத ெட்டும் மொல்கிரைன், அது இந்த ஏப்ரல் 
இறுதியில் இல்கலமயன்ைால், எதிர்வரும் எந்த ஆண்டும் ஜூகல 11 முதல் 
அக்ரடாபர் 16 வகரக்குள் இருக்கும்.  
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எ து அ ல் பைக்கும் சுதந்திர வாழ்வின் மதாடக்கத்தில், 1953, ஏப்ரல் 
இறுதிக்குள் உச்ெக்கட்டத்கத மகாண்டு வர விரும்புவதாக நான் 
கூைியிருந்ரதன். ஆ ால் உங்கள் அக வருடனும் ரநர்கெயாக இருக்கும் 
பட்ெத்தில், இன்கைய சூழ்நிகலயில், நான் அகதச் மொல்லியாக ரவண்டும். 
என் ால் ஏற்க ரவ தீர்ொ ிக்கப்பட்ட பணியில் 50 ெதவிகிதம் பின் கடவு 
ஏற்பட்டுள்ளது. எவ்வாைாயினும், எஞ்ெியுள்ள 50 ெதவிகிதத்துடன், ொர்ச் 24 
மதாடங்கி 21 நாட்கள் தீவிரொகப் பணிபுரிவதன் மூலம், ெிைப்பா  
தருணத்கத விகரவுபடுத்த முயற்ெிப்ரபன். இந்தக் காலகட்டத்தில், நான் 
திட்டெிட்டபடி உச்ெக்கட்டத்கத எட்ட, நான் ெீண்டும் ெீண்டும் எ து 
அன்பர்களுக்கு கடந்த ெில ொதங்களாக அைிவித்ததற்கு இணங்க, 
ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட தவீிரத்துடன் முயற்ெிப்ரபன். இகைவன் ெித்தத்தால் 
எ து பணி முழு திருப்தியுடன் நிகைரவைி ால், ஏப்ரல் ொத இறுதியில் 
அக த்து குழப்பங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி கவப்பகதரயா அல்லது 
அக வருக்கும் நன்கெ பயக்கும்  முன்ர ற்ைத்தின் ஆரம்பத்கதரயா 
நீங்கள் காண்பீர்கள். 

ஆ ால், ொைாக, ஏப்ரல் இறுதிக்குள், விரும்பிய முடிவுகள் 
வராவிட்டால், அதற்கா  ெரியா  தருணம் இன்னும் வரவில்கல 
என்பகதயும், நீங்களும் ெ ிதகுலமும் உங்கள் ெகிப்புத்தன்கெக்கு 
அதிகபட்ெ இடெளிக்க ரவண்டும் என்பகதயும் என் ிடெிருந்து எடுத்துக் 
மகாள்ளுங்கள்; ரெலும், இந்த யுகத்தின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரநரத்திற்கு 
உங்கள் மபாறுகெகய இன்னும் ெிைிது காலம் ரொதிப்பதாயினும், இது 
திடீமர , எதிர்பாராெல் வரும். 

ஆகரவ, நான் அடிக்கடி தள்ளிப்ரபாடுவகதக் கண்டு 
விரக்தியகடயரவா, நம்பிக்கககய இழக்கரவா ரவண்டாம் என்றும் நான் 
உங்ககளக் ரகட்டுக்மகாள்கிரைன், ரெலும் மதய்வகீ ெத்தியத்தின் நித்திய 
மவற்ைியில் நம்பிக்ககயுடன் இருந்து, அவொ ங்ககளயும் ெிரெங்ககளயும் 
ெந்திக்கத் தயாராக இருக்கும் ரவகளயில், விழிப்புடனும் கவ ொகவும் 
இருக்குொறு உங்ககள எச்ெரிக்கிரைன். 

 ா ா வ லும்  ண்டலியிடம் கூைினார்: 
எல்லா ரநர்கெயுடனும், கடவுளின் மபயரால், உங்களில் எவகரயும் 

விட இந்தக் காலகட்டத்திற்காக நான் ஏங்குகிரைன். அதுவகர 
மபாறுகெயாக இருங்கள், கதரியொக இருங்கள், கஷ்டங்ககள ெ  
உறுதியுடன் எதிர்மகாள்ளுங்கள். இகதச் மெய்வதன் மூலம், நீங்கள் எ க்கு 
உதவுவரீ்கள். உங்கள் அக வருக்கும் நான் மொல்லிக் மகாண்டிருந்தகத, 
கடவுள் அகத வார்த்கதக்கு வார்த்கத நிகைரவற்றுவார் என்பதில் 
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ெந்ரதகெில்கல. ஜூன் ெற்றும் ஜூகல ொதங்களில், நான் என் ரவகலகய 
ெிகவும் தீவிரொகச் மெய்ரவன். 

இந்ை அைிவிப்புக்குப்  ிைகு, வகஷவ் நிக்கமுடன்  ா ா நிகழ்த்ைிய 
வநர்காைலில், ஹ ிர்பூர்  ாவட்ட  க்கள்,  ா ா  ீது பகாண்டுள்ள அன்ற ப் 
 ற்ைி அவர் வ ெினார்.  ா ா, வகஷவிடம் அவரது  ைிறயத் பைாடரு ாறு கூைி, 
அவறர நிய னம் பெய்து, "அந்த ரவகலயில் நீங்கள் ரகலி மெய்யப்படலாம், 
அவொ ப்படுத்தப்படலாம் ெற்றும் உங்கள் உயிகரயும் இழக்கலாம்" என்று 
எச்ெரித்ைார். ப ாறுப்ற  ஏற்க, வகஷவ்  கிழ்ச்ெியுடன் ெம் ைம் பைரிவித்ைார். 
வகஷவ் ஹ ிர்பூரிலிருந்து அறழத்து வந்ை  ஸ்த் ஷா ஸாவஹபுடன்  ா ா, ெில 
நாட்கள்  ைிபுரிந்ைார். இைற்கிறடயில்,  ா ா வகஷறவ படஹ்ரா டூனில் ெில 
நாட்கள் ைங்க அனு ைித்ைார். 

 ார்ச் 21 ஈரானி புத்ைாண்டாக பகாண்டாடப் ட்டது, வ லும்  ா ாவுடன் 
அந்ை நாறளக் கழிக்க வகக்கி நலவாலாவின் குடும் த்ைினர் அறழக்கப் ட்டனர். 

படஹ்ரா டூனில், எந்ை இறடயூறும் இல்லா ல்  ைிபுரிய 
விரும் ியைால், ைரிெனம் அல்லது வநர்காைல் எதுவும் அனு ைிக்கப் ட 
 ாட்டாது என்று  ா ா, கிஷன் ஸிங்கிடம் கூைியிருந்ைாலும், அவர் வந்ை  ிைகு 
 க்கள் அடிக்கடி ைரிெனம் வவண்டி வந்ைனர். கடந்ை டிெம் ர்  ாைத்ைில் 
படல்லியில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை ஹரிெந்த் வகாச்ொர் என்ை வழக்கைிஞர், 
 ா ாவின்  ங்களா முன்னால், காறல முைல்  ாறல வறர அ ர்ந்ைிருப் றை 
வழக்க ாகக் பகாண்டார்.  ா ா அடிக்கடி கிஷன் ஸிங்றக அனுப் ி அவறர 
அங்கிருந்து வ ாகு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இருப் ினும், ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா 
அவருக்கு ஆறுைல் கூை அவரது இல்லத்ைிற்கு ஒரு முறை விஜயம் பெய்ைார். 

 லர் ப ாருள் ஈட்டும் வநாக்கத்துடன் வந்ைனர்,  லர் ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்றை உண்ற யாக விரும் ினர்.  ா ாவின் குடியிருப்புக்கு எைிவர 38 
வயைான  ால் கிஸன்  க்ஷியும்,  ா ாறவ  ிகவும் வநெித்ை அவரது  றனவி 
ப ஹர் காந்ைா (33) என் வரும் வெித்து வந்ைனர். அவர்கள் ஒருமுறைகூட 
 ா ாவின்  ங்களாவுக்கு அருகில் வரவவா, ைரிெனத்துக்கான வகாரிக்றகறய 
முன்றவக்கவவா முயன்ைைில்றல, எந்ை விஷயத்ைிலும் ைறடயாக 
இருந்ைது ில்றல. 

இைற்கிறடயில்  ா ாவின் ைரிெனத்றை விரும் ியவர்கள்  லர் 
இருந்ைைால், 1953,  ார்ச் 23 ைிங்கட்கிழற  (ரா  நவ ி ப ாது விடுமுறை 
நாளன்று) ைரிெனத்ைிற்காக நிர்ையிக்கப் ட்டு, பெய்ைித்ைாள்களிலும் 
விளம் ரப் டுத்ைப் ட்டது; ஆனால்  ா ா ெிைப்பு விைானம் அற ப் றைத் 
ைறடபெய்து,  ண்டலியின்  ங்களாவின்  ண்ட த்ைில் ைரிென நிகழ்ச்ெிறய 
நடத்ை முடிவு பெய்ைார். ைரிெனத்ைிற்கு நிர்ையிக்கப் ட்ட வநரம் காறல 8:00 
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முைல் 11:00  ைி வறர,  ற்றும்  ைியம் 2:00 முைல்  ாறல 6:00 வறர. 
அைிகாறலயிலிருந்வை ைிரள் ைிரளாக  க்கள் வந்து ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டனர்.  ா ாவிடம் எறையும் வகட் து அல்லது அவரது 
 ாைங்கறளத் பைாடுவது ைறடபெய்யப் ட்டது.  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் 
 ிரொைம் வழங்க, அவர்கள் அவருக்கு வைக்கம் பெலுத்தும் வவறளயில்,  ா ா, 
அவரது றகயால் அவரது பநற்ைிறயத் பைாட்டு, ைரிெனம் பெய்ைவருக்கு 
 ரியாறை பெலுத்ைினார்.  க்கள் ைரிெனம் பெய்ைவுடன் பவளிவயறு ாறு 
வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டனர்.  ா ா ெிலறர ஐந்து நி ிடங்களுக்கு அருகில் அ ர 
அனு ைித்ைார்; பைாடர்ந்து  ிைரும்  ா ாவின் ெகவாெத்ைில் இன்னும் ெில 
நி ிடங்கறள பெலவிடுவைற்காக இடங்கறளப்  ிடித்துக்பகாண்டனர்.  

காஷ் ீறரச் வெர்ந்ை பஜகைீஷ் என்ை இறளஞர் ஒருவர்,  ா ாவின் 
 ாைங்கறளத் பைாட வவண்டும் என  ன்ைாடினார். “எந்ை சூழ்நிறலயிலும் நான் 
 ாைங்கறளத் பைாடுவவன்” என்று கைைிய வவறளயில், அவர் ைடுத்து 
நிறுத்ைப் ட்டார்; ஆனால் "பூ ியில் எந்ை ஒரு ெக்ைியும் அறைச் பெய்வைிலிருந்து 
என்றனத் ைடுக்காது!" என்று கூச்ெலிட்டார். 

எரச் ெிறுவனுக்கு ஆறுைல் கூை முயன்ைார், " ா ாவின்  ாைங்கறளத் 
பைாடுவது அவரது பவளிப் றடயான விருப் த்ைிற்கு எைிரானது." 

அைற்கு பஜகைீஷ், “இந்ை அைிவுறுத்ைலுக்கு நான் கீழ்ப் டியப் 
வ ாவைில்றல” என்ைார். 

கு ார், கிஷன் ஸிங் இருவரும் பஜகைீறஷ அறழத்துச் 
பெல்லவிருந்ைனர், ஆனால்  ா ா, "அவர் எ து பாதங்ககளத் மதாடட்டும்" 
என்று கூைினார். அவர் உடனடியாக அறைச் பெய்து கைைி அழுைார்.  ா ா அவறர 
அன்புடன் ஆறுைல் டுத்ைி, "நான் எவகரயும் எ து பாதங்ககளத் மதாடரவா, 
வணங்கரவா அனுெதிக்கவில்கல. நீங்கள் அன்புடன் மெய்தீர்கள், அது 
நல்லது, இப்ரபாது அகத, மபரும் ரபைாகக் கருதி, என்க  எப்மபாழுதும் 
உங்கள் இதயத்தில் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எ து உணர்வு 
நிகலகய அகடயும் வகர, ரெலும் ரெலும் என்க  ரநெித்துக்மகாண்ரட 
இருங்கள்! நீங்கள் அகதச் மெய்வரீ்களா?" 

"நிச்ெய ாக,  ா ா." 
"உங்களால் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன். இப்ரபாது, எ து 

ெ ொட்ெி உங்கள் கால்ககளத் மதாடச் மொல்கிைது. நான் அகதச் 
மெய்கிரைன்!"  ா ா, அந்ை இறளஞரின் கால்கறளத் பைாட்டவ ாது அவர் 
அழுதுபகாண்வட இருந்ைார்.  ா ா, அவருக்குச் பெலுத்ைிய  ரியாறைக்கு ஈடு 
பெய்யும் வறகயில்,  ண்டலியில் ஏழு வ ரின் கால்கறளயும் பைாட்டு 
வைங்கினார்.  ின்னர் அந்ை இறளஞர் பவளி வராந்ைாவுக்கு அறழத்துச் 
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பெல்லப் ட்டார்,  ிகவும் துயர றடந்ை நிறலயில், அங்வக 
அழுதுபகாண்டிருந்ைார். 

இந்து, முஸ்லீம்,  ார்ெி, கிைிஸ்ைவர், ெீக்கியர்கள் என அறனத்து 
 ைத்ைினரும்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய வந்ைனர். ெில ெீக்கியர்கள் அவர் முன் 
நின்ைவ ாது,  ா ா அவர்களிடம் குருநானக்கின் ஈரடி வெனங்கறளத் ைிரும் த் 
ைிரும்  ப ாழியு ாறு கூைினார். அவர்கள் அறைப்  ாராயைம் பெய்ை 
வவறளயில், ெத்குரு நானக் வ ாைித்ைறை ைங்கள் அன்ைாட வாழ்க்றகயில் 
கறடப் ிடிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்: 

நாம் வளரும்ரபாது, குழந்கதககளப் ரபால் ஆகிவிடுகிரைாம் - 
குழந்கதககளப் ரபால், ஆ ால் குழந்கதத்த ொக அல்ல - அப்ரபாது நாம் 
கடவுகள ரநெிக்க முடியும், ஏம ன்ைால் கடவுகள ரநெிப்பதற்கு நாம் 
ஆகெயற்ைவர்களாக இருக்க ரவண்டும். ஒரர ஒரு ஆகெ ெட்டும் இருக்க 
ரவண்டும்: கடவுரளாடு ஐக்கியொக ரவண்டும் என்ை ஏக்கம். எ ரவ நாம் 
வளர்ந்து, குழந்கதககளப் ரபால ொறும்ரபாது, நாம் கடவுகள ரநர்கெயாக 
ரநெிக்க முடியும். நாம் கடவுகள எங்கும் காண்கிரைாம். அந்த நிரந்தர 
ெகிழ்ச்ெிகய எதுவும் அகெக்கரவா, ொற்ைரவா அல்லது தடுக்கரவா 
முடியாது, ஆ ால் நாம் ரநர்கெயுடன் கடவுகளத் ரதடுபவர்களாக இருக்க 
ரவண்டும். தற்மபருகெ இல்லாெல், நாம் நிக ப்பது ரபால மெயல்பட 
ரவண்டும் என்று ரென்கெயா  குருநாதர்கள் கற்றுக் மகாடுத்துள்ள ர். 
கடவுளின் ஆளுகெகயக் மகாண்ட குருநா க், எப்ரபாதும் நா க் தாஸாக 
(ரெவக ாக) மெயல்பட்டார். எ து அக த்து ஆெிககளயும் உங்களுக்கு 
வழங்குகிரைன். 

அம்ராவைிறயச் வெர்ந்ை ைிரு. ஸகாவனயின் புைல்வன் படஹ்ரா டூன் 
வைெிய  ாதுகாப்பு அகாட ியில்  யிற்ெி  றடவரீராக இருந்ைார். ராணுவ ெீருறட 
அைிந்து  ா ாவிடம் வந்ை அவர்,  ா ாவின் அம்ராவைி நிகழ்ச்ெிகள் குைித்து 
ைனது ைந்றையிட ிருந்து கடிைம் வந்ைைாகவும், அைில் கலந்து பகாள்ள 
முடியா ல் வ ானைற்கு வருந்துவைாகக் கூைி,  வ லும் ெில கருத்துக்களுக்குப் 
 ின்னர் அவர்  ா ாவிடம், "உங்கள் மெௌ த்கத  எப்ரபாது ககவிடுவரீ்கள்?" 
என வினவினார். 

 ா ாவின்  ைிறல எரச் எடுத்துறரத்ைார்: 
ஒன்று ெட்டும் உறுதி. நான், என் உடகலக் ககவிடுவதற்கு நீண்ட 

காலத்திற்கு முன்ரப நான் ரபசுரவன். எ து மெௌ த்கதக் ககவிடுவதும், 
கடவுளின் நீண்டகாலொக எதிர்பார்க்கப்பட்ட மெௌ ம் ககலக்கப்படுவதும் 
ஒரர ரநரத்தில் நிகழும். நீங்கள் அக வரும் ரபசுவதாகக் கூைப்படுவதும், 
நான் முன்பு ரபெியதாக எடுத்துக்மகாள்ளப்படும் இந்தப் ரபச்ெின் 
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வார்த்கதகளால் எந்த பயனும் ஏற்படாது; அப்ரபாது எ து மெௌ த்திற்கு 
அர்த்தம் இருக்காது. அக வரின் இதயத்கதயும் அகெத்து, கடவுள் ெட்டுரெ 
உண்கெயா வர் என்பகத உணர கவக்கும் ‘இகை வார்த்கத’ ஒன்றுதான், 
உச்ெரிக்கப்படும் ஒரர வார்த்கதயாக இருக்க ரவண்டும்; அந்த ‘இகை 
வார்த்கத’ அதன் பின் ால் எல்கலயற்ை ெக்திகயக் மகாண்டிருக்கும். 

எ ரவ கடவுள் அந்த வார்த்கதகய விகரவில் உச்ெரிக்க கவப்பார் 
என்று நம்புரவாம்.  நான் இப்ரபாது ரபெி ால், என்க ச் சுற்ைி, ெக்கள் 
கூட்டம் அகலரொதும். ஆ ால் அது தத்துவவாதிகளின் ரபச்ொகரவ 
இருக்கும். 100 ெதவிகிதம் நம் ெ திலும், ஆழ் இதயத்திலும் ரநர்கெயாக 
இருக்க ரவண்டும்; இந்த ரநர்கெயா து, கடவுள் விரும்புவது நடக்கும் 
என்பகத நெக்குத் மதரியப்படுத்தும். எ ரவ நான் விகரவில் ரபெி, 
அக வருக்கும் அந்த ‘இகை வார்த்கத’கயத் மதரிவிப்ரபன். 

கிஷன் ஸிங் வி ானப் றட கைக்கு  ிரிவில் முக்கிய அைிகாரியாகப் 
 ைிபுரிந்ைார்.  அவருறடய அலுவலக ஊழியர்கள் ெிலர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவ ாது,  ா ா அவர்களுக்கு விளக்கினார்: 

நம் எண்ணங்களிலும் மெயல்களிலும் ரநர்கெயாக இருக்க 
ரவண்டும். நாம் முற்ைிலும் ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும் என்று கடவுள் 
விரும்புகிைார். கடவுகள ரநெிப்பவராகக் காட்டிக்மகாள்வகத விட, கடவுகள 
நம்பாெல் இருப்பது நல்லது. நாம் ரநர்கெயாக இருந்தால் ெட்டுரெ, நம் 
கடகெககளச் மெய்யும்ரபாது கூட, கடவுகளக் காண முடியும், ஏம ன்ைால் 
நாம் உலகில் ஈடுபாடு இல்லாதவர்களாக உணர்கிரைாம். எ ரவ இந்த 
ரநர்கெகய அகடய உங்களுக்கு எ து அன்கபயும் ஆெிககளயும் 
வழங்குகிரைன். 

வகஷவ் நிக்க ின் ெவகாைரர் வைவவந்ைிரன், ஹரித்வார் ஆயுர்வவை 
கல்லூரியில்  யிலும் ஒரு பைாகுைி  ாைவர்கறள அறழத்து வந்ைார். 
வைவவந்ைிரன்  ா ாவிடம், "நான் கடவுறளக் காை விரும்புகிவைன்!" என்று 
கூைியைற்கு  ைில் அளிக்கும் விை ாக,  ா ா இந்ை வரிகறள கவிறை வடிவில் 
எடுத்துறரத்ைார்: 

ெிலர் பணத்கதத் ரதடுகின்ை ர், ெிலர் மபயகரத் ரதடுகின்ை ர். 
ெிலர் அதிகாரத்கதத் ரதடுககயில், ெிலர் புககழத் ரதடுகின்ை ர். 
ெிலர் குழந்கதககள விரும்பும் ரவகளயில்,  

ெிலர் கடவுகள விரும்புகின்ை ர். 
வாழ்க்கக ஒரு நககச்சுகவ,  

அக த்தும் ஒரு விகளயாட்டு என்கின்ை ர். 
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 ா ா கவிறையில் ‘ரதடு’ என்ை வார்த்றையின்  யன் ாட்றட விளக்கி, 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

‘ரதடு’ என்ை மொல் இங்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஒருவன் முழு 
ெ துடன் ரதடி ால், அவன் ரதடுவகத அகடகிைான். நீங்கள் ரதடியும் 
கண்டுமகாள்ளவில்கல என்று நீங்கள் கூைி ால், ரதட ரவண்டிய 
அளவுக்கா  தவீிரத்தன்கெயுடன் நீங்கள் ரதடவில்கல என்று அர்த்தம். 
ரதடி ால் கடவுகளரய கண்டுமகாள்ள முடியுொ ால், முழு ெ துடன் 
ரதடி, ொதாரண மபாருட்ககள நாம் ஏன் அகடய முடியாது? 

இப்ரபாது, கடவுகளத் ரதடுவது எப்படி? ஹபீஸ் உறுதிப்படத் 
மதரிவிக்கிைார்:  

‘உங்கள் வாழ்க்கககய உங்கள் கககளில் சுெந்தால் ெட்டுரெ 
நீங்கள் மதய்வகீ அன்பின் பாகதயில் நுகழய முடியும்.’ 

‘நான் கடவுகளக் காண விரும்புகிரைன்’ அல்லது ‘நான் கடவுகள 
உணர விரும்புகிரைன்’ என்று மொல்வது ‘நான் யாக யாக ொை 
விரும்புகிரைன்!’ என்று எறும்பு மொல்வகதப் ரபான்ைது. மவறும் 
வார்த்கதகளில் எதுவும் இல்கல. கடவுகளத் ரதட இதய தாகம் ரதகவ! 

எல்லா நம் ிக்றககறளயும் பகாண்டவர்கள்  ா ாவிடம் 
அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டனர்.  கு ார் ஒரு நாத்ைிகறர அறழத்து வந்ைார், அவரிடம் 
 ா ா கூைினார்: 

உண்கெயா  அனுபவத்தால் கடவுகளக் கண்டுமகாள்ளும் வகர 
அக வரும் நாத்திகர்கரள. கடவுகள ரநெிப்பவராகப் பாொங்கு மெய்து, 
ரநர்கெயற்ை வாழ்க்கககய வாழ்வகத விட நாத்திகராக இருந்து, 
மொல்லிலும் மெயலிலும் ரநர்கெயாக இருப்பது நல்லது. கடவுள் முற்ைிலும் 
சுதந்திரொ வர். அவருக்கு வழிபாடு ரதகவயில்கல. நாம் ரநர்கெயாக 
இருக்க ரவண்டும் என்று ெட்டுரெ அவர் விரும்புகிைார். 

ைறட பெய்யப் ட்டிருந்ைாலும் ெிலர் வகள்விகள் வகட் ைற்காகவவ 
வந்ைிருந்ைனர். ஒரு ந ர் ெற்வை ஆைவத்துடன், "கடவுள் ஏன்  ிர ஞ்ெத்றைப் 
 றடத்ைார்?" என்று வகட்டைற்கு  ா ா, ெிரித்துக்பகாண்வட  ைிலளித்ைார்: 

கடவுள் உலககப் பகடத்தார் என்று யார் கூறுகிைார்கள்? நாம் அகத 
நம் கற்பக யால் உருவாக்கிர ாம். கடவுள் உயர்ந்தவர், சுதந்திரொ வர். 
அவர் இந்த ொகயகய உருவாக்கி ார் என்று நாம் கூறும்ரபாது, அவகரயும் 
அவரது அளவிறுதியற்ை தன்கெகயயும் தாழ்த்துகிரைாம். அவர் 
இதற்மகல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், நாம் அவகர நம்ெிலும், நம் அன்ைாட 
வாழ்விலும் கண்டுமகாண்டால் ெட்டுரெ, நம் ெந்ரதகங்கள் அக த்தும் 
நீங்கும். அப்ரபாது நாம் அவகரப் பற்ைி நிக க்க ரவண்டிய ரதகவயும் 
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இராது; நாம் தன் ிச்கெயா  ஞா த்கதப் மபறுரவாம்; நாம் அவ்வாரை 
ஆகிவிடுகிரைாம். 

நீங்கள் இப்ரபாது ஆணாக இருக்கும் ரவகளயில், ஆணா, மபண்ணா 
என்று கூட நிக க்க ரவண்டியதில்கல. நீங்கள் ஓர் ஆணா அல்லது 
மபண்ணா என்று எப்ரபாதாவது உங்ககள நீங்கரள ரகட்பதுண்டா? ஆணாக 
நீங்கள் ொைிவிட்டதால், இல்கல என்பரத உங்கள் பதில். எ ரவ நாம் 
கடவுளாக ொறும்ரபாது, நம்முகடய ெந்ரதகங்கள் அக த்தும் 
ெகைந்துவிடும். இல்கலரயல், அது மவறும் ரபச்சு, தர்க்க ரீதியா  அைிவு, 
பகுத்தைிவு ெிந்தக  ெற்றும் கருத்தியல் ரகாட்பாடு. உங்கள் 
அக வருக்கும் என் அன்கப வழங்குகிரைன். 

"கடவுறள நாம் எப் டி வநெிக்க முடியும்?" ஒரு  ார்றவயாளர் வகட்டார். 
கடவுகள எப்படி ரநெிப்பது? நீங்கள் எகதயும் எப்படி ரநெிக்கிைரீ்கள்? 

அழகா  மபண்ணின் காதல் வகலயில் வழீ்ந்தால் என்  நடக்கும்? 
அத்தககய ெ ிதனுக்கு எந்த விதிமுகையின் அகெப்பு அல்லது 
மகாள்ககயும் இல்கல. அவர் ரகலிக்கும் அஞ்ெொட்டார். ெக்கள் அவகர 
கபத்தியம் என்று அகழத்தாலும் கவகலப்படுவதில்கல. எந்த 
வழியிலாவது பிரியொ வகரக் கண்டுமகாள்ள, தன்க  இழப்பதுதான் 
முக்கிய விஷயம். எ ரவ, உங்கள் உயிகரயும், உலகத்தின் ரகலிகயயும் 
விகலயாகக் மகாடுத்து, எந்த வழியிலாவது கடவுளுடன் ஐக்கியொக 
உங்கள் ஆழ் இதயத்தில் நீங்கள் தயாராகும் ரபாது, ஒருரவகள நீங்கள் 
இகை அன்பின் பாகதயில் நுகழந்ததாகக் கூைலாம். 

நாம் கடவுகள எப்படி ரநெிக்க ரவண்டுரொ அப்படி ரநெிக்க 
ரவண்டும். மதாடக்கெற்ை மதாடக்கத்தில், பகடப்புக்கு முன், கற்பக யா து 
நிஜப்மபாருளுக்கு ஒரு திருப்பத்கதக் மகாடுத்ததால், நிழற்மபாருளுக்கு 
முக்கியத்துவம் மகாடுக்கப்பட்டு, ொகயயின் பிரகெயில் நிஜப்மபாருளின் 
ெதிப்பு இழக்கப்பட்டது. எ ரவ, நித்திய சுதந்திரொக இருந்த நாம், இந்த 
ொகயயால் பிகணக்கப்பட்டிருப்பகதக் கண்ரடாம், ரெலும் இந்த 
இயற்ககக்கு ொைா , திகெ திருப்பப்பட்ட நிகலயில் நெது ‘முதன்கெயா , 
அெல் சுயத்கத’ இழந்ரதாம். அப்ரபாது எல்கலயற்ை ரபரின்பத்கதப் 
மபற்ைிருந்தும் துன்பத்கத அனுபவிக்க ரவண்டியிருந்தது; கவகலகள், 
ெந்ரதகங்கள், ரதால்விகள் ெற்றும் உதவியற்ை தன்கெ ஆகியகவ இப்ரபாது 
நெது அன்ைாட வாழ்வின் அனுபவொக உள்ளது. 

ஒரர மநாடியில், நாம் இதுவல்ல அந்த எல்கலயற்ைவர் என்ை 
உண்கெயா  இகை அைிகவ அகடயப்மபற்ைால், எல்லா கவகலகளும் 
ெகைந்துவிடும் அல்லது அகன்றுவிடும்.  ஏம  ில் உண்கெயில் இன்ப 
துன்பங்கள் எதுவுரெ இல்கல. ரெலும் அைியாகெ நீடிப்பதால், அதிலிருந்து 
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விடுபடவும், நிஜப்மபாருளின் உண்கெயா  ெதிப்கப அைியவும், நாம் 
கடவுகள அனுபவிக்க ரவண்டும். நம் வாழ்வின் மூச்ொகவும் உயிராகவும் 
இருக்கும் இகைவக  ரநர்கெயா  அன்பி ால் ெட்டுரெ அனுபவிக்க 
முடியும். 

நம் அன்ைாட வாழ்வில் கூட நாம் அவகர அகெதியாகவும் 
ரநர்கெயாகவும் ரநெிக்க ரவண்டும். நம்முகடய அன்பின் ெிகக் குகைவா  
மவளிப்பாடு, கடவுகள ெகைத்து கவக்கிைது. உண்ணும்ரபாதும், 
அருந்தும்ரபாதும், ரபசும்ரபாதும், நம் கடகெககளச் மெய்யும்ரபாதும், 
எவருக்கும் மதரியாெல் மதாடர்ந்து கடவுகள ரநெிக்க முடியும்.  கடவுகளக் 
கண்டுமகாள்ளும் ரபாது, அகடயப்மபறும் எல்கலயற்ை அகெதியும் 
ரபரின்பமும் என் மவன்று உங்களுக்குத் மதரியாது. எ ரவ, என் அன்கப 
நான் உங்களுக்கு வழங்குகிரைன், அத ால் ஒரு நாள் நீங்கள் கடவுகள 
எப்படி ரநெிக்க ரவண்டுரொ அப்படி ரநெிக்க முடியும். 

 ிை  ார்றவயாளர்கள் பைாடர்ந்து கடவுறள வநெிக்கும் துைவிகள் 
 ற்றும்  ஸ்துகளின்  னநிறலறயப்  ற்ைி விொரித்ைனர்.  ா ா இவ்வாறு 
விளக்கினார்: 

அன்பின் வாெகல எட்டியவர்களுக்கு அது ஒரு ெித்திரவகத. 
பிரியொ  கடவுளிடெிருந்து பிரிந்திருப்பதால் விகளயும் வலி ெிகவும் 
தீவிரொ து, வரீர்கள் ெட்டுரெ அகதத் தாங்கிக்மகாண்டு அனுபவிக்க 
முடியும்; இருந்தும், அவர்கள் வலிகயத் தணிக்கும் எந்த நிவாரணத்கதயும் 
ரதடுவதில்கல. ஏக்கத்தின் வலியால் அவதிப்படுபவர் ெட்டுரெ அகத அைிய 
முடியும், அது, அதன் உச்ெத்கத எட்டும்ரபாது, பிரியொ வருடன் ஐக்கியம் 
ொத்தியொகிைது. 

கடவுகள ரநெிப்பவர்கள் ‘ெர்த்-இ-குதா’ என்று 
அகழக்கப்படுகிைார்கள். ஒருவர் கடவுகள ரநெிக்கும் ரவகளயில், 
கடவுளுடன் ஐக்கியொகும் ஒரர ஏக்கமும், தணியாத தாகமும் ெட்டுரெ 
இருக்கும். "நான் உன்க ப் பார்க்க விரும்புகிரைன், என் அன்பிற்குரியவரர" 
என்பரத இந்தப் கபத்தியக்கார அன்ப ின் நிகலயா  அழுககயாக 
இருக்கும். சூழ்நிகலகள் இந்த அன்பக  பாதிப்பதில்கல. எதுவும் அவக  
வருந்த கவப்பதுெில்கல. ெக்கள் அவக ப் கபத்தியக்காரன் என்று 
அகழக்கலாம், தாங்மகாணாத் துன்பங்ககளச் ெந்திக்கச் மெய்யலாம், 
ஆ ால் அவனுகடய வாழ்க்ககயின் ரநாக்கு கடவுகளப் பார்ப்பது 
ஒன்றுதான். மவப்பம், குளிர், ரநாய், ெிரெங்கள் எகதயும் அவர் 
நிக த்துக்கூட பார்ப்பதில்கல. 

ஆ ால், இரவும் பகலும் தங்கள் அன்ைாட கடகெககளச் மெய்து 
மகாண்ரட, இகைவக ப் பற்ைிய ெிந்தக யில் ஆழ்ந்திருக்கும் இவ்வுலகின் 
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அன்பு, கடவுகள ரநெிக்கும் ஒருவரின் அன்கப விட ரெலா து! 
அப்படிப்பட்டவர்கள் எதற்கும் கட்டுண்டவர்களாக இருப்பதில்கல. அவர்கள் 
எல்லாவற்கையும் மெய்கிைார்கள், இருந்தும் அரத ரநரத்தில் எதுவும் 
மெய்யாெலும் இருக்கிைார்கள்! 

அன்று  ைியம் ெில வி ானப் றட அைிகாரிகள் ைங்கள் 
 றனவிகளுடன்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய வந்ைனர். ஒரு ெிலர்  ா ாவின் 
பொற்ப ாழிவுகறளப்  டித்துவிட்டு அஹ துநகருக்கு வந்து ைரிெனம் பெய்ய 
கடிைம் எழுைினர்.  ா ா அவர்களுக்கு அைிவித்ைார்: 

உங்ககளப் பார்த்து என் அன்கபயும் ஆெிககளயும் வழங்குவதில் 
ெகிழ்ச்ெி அகடகிரைன்.  நான் உங்ககள இங்ரக அெருொறு ரகட்டிருப்ரபன், 
ஆ ால் தரிெ த்திற்காக மவளிரய காத்திருக்கும் ெக்கள் கூட்டம் அதிகொக 
இருப்பதால், ரெலும் அவர்ககள அெர ரவண்டாம் என்று 
ரகட்டுக்மகாண்டதால், இது நியாயொக இருக்காது. காகலயில் நான் 
ெக்ககள இங்கு அெர அனுெதித்து, மொற்மபாழிவு வழங்கும் ெ நிகலயில் 
இருந்ரதன். எப்படியிருந்தாலும், நான் உங்கள் அக வருக்கும் என் அன்கப 
வழங்குகிரைன், ஏம ன்ைால் அது ஒன்றுதான் முக்கியொ து. 
வாழ்வதற்கும், உயிகரத் துைப்பதற்கும் ெிைந்ததும், தகுந்ததுொ  ஒன்று 
அன்பு. கடவுள் ெீதா   நம் அன்பு, அவகரப் ரபாலரவ ரநர்கெயா து 
என்ைால், அத்தககய அன்பு அவர் அக த்திலும் அக வரிடத்திலும் 
இருக்கிைார் என்ை அைிகவ நெக்குத் தருகிைது. உங்கள் அக வருக்கும் 
எ து ஆெிககள வழங்குகிரைன். 

 ால் கிஸனும் அவரது  றனவி ப ஹர் காந்ைாவும் அன்று 
காறலயிலிருந்து காத்ைிருந்ைனர், ஆனால்  ா ாறவப்  ார்க்க வாய்ப்பு 
கிறடக்கவில்றல.  ா ா அவர்கறள அறழத்து, "உங்களுக்கு என்  
ரவண்டும்?" என வினவினார். 

ப ஹர் காந்ைா கண் இற கறளத் ைாழ்த்ைி, பவட்கத்துடன், "உங்கள் 
அன்ற த் ைவிர வவறு எறையும் நான் விரும் வில்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

"என் அன்கப உங்களுக்குத் தருகிரைன்" என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். 
 ா ா,  ால் கிஸனிடம் அவை வகள்விறய வகட்ட வ ாது, அவர், 

"உங்களிடம் அறனத்தும் உள்ளது, நான் எறையும் வகட்கத் ைகுைியற்ைவன். 
நீங்கள் அறை எனக்குக் பகாடுக்கலாம் அல்லது பகாடுக்கா ல் இருக்கலாம், 
ஆனால் என்றன என்பைன்றும் உங்களுறடயவனாக ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்" 
என்று  ைிலளித்ைார். 

"உங்கள் இருவராலும் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன்; நீங்கள் 
இருவரும் எ க்குரியவர்கள்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். இந்ைத் ைம் ைியினர் 
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படஹ்ரா டூனில் ‘மெஹர் தாம்’ என்ை ற யத்றை உருவாக்குவைற்குப் 
ப ாறுப் ாக இருந்ைவர்கள், வ லும்  ா ா உண்ற யிவலவய அவர்களுக்கு அன்பு 
எனும்  ரிறெ வழங்கினார். 

வவீரந்ைிர  ாண்வடயும் அவரது  றனவியும் அன்று  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைனர். 

ைரிெனம் நாடும் ெிலர் ைங்கள் உடல்  ற்றும்  ன உறளச்ெல்கறள 
 ா ாவின் கவனத்ைிற்கு பகாண்டு வந்ைனர்.  ா ா அவர்களுக்குத் ைனித்ைனியாக 
அைிவுறரகறள வழங்கி, அவை வநரத்ைில் ‘அவற்கை நிகைரவற்ை ரவண்டும் 
என்றும், எந்த சூழ்நிகலயிலும் அகத அலட்ெியப்படுத்த ரவண்டாம்’ என்றும் 
எச்ெரித்ைார். 

டாக்டர் ஆர்.  ி. குப்ைா ைனது  னவளர்ச்ெி குன்ைிய எட்டு வயது  கறள 
 ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்,  ா ா அந்ை ெிறு ிக்கு உைவுவைாகக் கூைினார். 
ஒரு டம்ளர் ைண்ைறீரக் றகயில் எடுத்து, கடவுளின் ப யறர 101 முறை 
உச்ெரித்து, ெிறு ிக்கு அறை அருந்ைக் பகாடுத்து, ெிைிது வநரத்ைிற்கு  ின்னர் 
அவறள  ா ாவிடம் அறழத்து வரு ாறு டாக்டர் குப்ைாவுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

ைிரு. வஸகல் என்ை உள்ளூர்வாெி,  னநிறல ெரியில்லாை ைனது 
 றனவிறய அறழத்து வந்ைார். 21 நாட்கள்  ா ாவின் நா த்றை  றனவியின் 
முன் ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிக்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். அைற்குப்  ிைகு, 
 ா ா, கிஷன் ஸிங்றக வஸகலிடம் அனுப் ி,  ா ாவின் அைிவுறரகறள 
நிறைவவற்று ாறு நிறனவு டுத்ைினார்.  டாக்டர் நீலுவும் இவை காரைத்ைிற்காக 
 லமுறை அனுப் ப் ட்டார், ஆனால்  ா ாவின் அைிவுறரறய அவர் 
புைக்கைித்து, ைனது  றனவிறய ஏவைனும் அைிெயங்கள் மூலம்  ா ா 
குைப் டுத்ை வவண்டும் என்று விரும் ினார். 

ஊைா நிை வ லங்கி அைிந்து, படஹ்ரா டூனுக்கு அருகில் அற ந்ை ஒரு 
வகாவிலில் வாழ்ந்ை இளம் ொது ஒருவர், அன்று காறலயில் ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்ைவறர  ா ா ைனைருகில் அ ர றவத்ைார். அவர்  ீண்டும் அன்று  ைியம் 
வந்து  ா ாவிடம் எறைவயா வகட்க விரும் ிய வ ாது, எரச் அவறரத் ைடுக்க 
முயன்ைார், ஆனால்  ா ா அவறரத் ைன்  னம் ைிைந்து வ ெ அனு ைித்ைார். 
அவர்களிறடவய நிகழ்ந்ை உறரயாடல் கீழ்வரு ாறு: 

அந்ை இளம் ொது  ா ாவிடம், "எனது ொைனா (ஆன் ீக  யிற்ெி) 
பைாடர்கிைது, ஆனால் நீங்கள் வழங்கக்கூடிய எந்ைவிை ான உள் ஆன் ீக 
உைவிக்காகவும் நான் உங்கறளப்  ிரார்த்ைிக்கிவைன்" என்ைார். 

"உங்களுகடய தூங்கும் முகை என் ?" என்று  ா ா வகட்டார். 
"நான் அ ர்ந்ை நிறலயில் தூங்குகிவைன். எனக்கு முன்னால் ஒரு 

வ றஜறய றவத்து ஐந்து  ைி வநரம் தூங்குகிவைன்." 
"எத்தக  முகை உணவு உண்கிைரீ்கள்?" 
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"ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை  ட்டுவ ." 
"நீங்கள் எங்கு வெிக்கிைரீ்கள், உங்களுக்கு உணவு எங்கிருந்து 

கிகடக்கிைது?" 
"நான் ஒரு வகாவிலில் வெிக்கிவைன்;  க்கள் எறைக் பகாடுத்ைாலும் நான் 

அறை உண்கிவைன்." 
"உங்களுக்கு ஏரதனும் பிகணப்புகள், பற்றுகள் உள்ளதா?" 
"எனக்கு ெிலருடன் ெில பைாடர்புகள் உள்ளன, ஒரு குருநாைர்-ெீடர் என்ை 

முறையில் அல்ல, ஆனால்  க்ைியின் காரை ாக." 
"ெக்கள் உங்கள் கால்ககளத் மதாடுவதுண்டா?" 
"ஆம்." 
"நீங்கள் கடவுகளப் பற்ைி தீவிரொக இருக்கிைரீ்களா?" 
"ஆ ாம், அைற்கான ஒரு ைீவிர ஆறெயும் ஏக்கமும் உள்ளது." 
"உங்கள் ெ தில் நல்ல அல்லது தீய எண்ணங்கள் வருவதுண்டா?" 
“24  ைி வநரமும் எனக்கு நல்ல எண்ைங்கள் இருப் ைில்றல. ெில 

எண்ைங்கள் ொைாரை ானறவ, ெில ைீவிர ானறவ. ஆனால் உடலால் 
கஷ்டங்கறளத் ைாங்க முடிவைில்றல. நான் ைியானம் பெய்யும்வ ாவைா, 
கடவுறள நிறனக்கும்வ ாவைா எனக்கு ைறலவலி ஏற் டுகிைது.  ற்றும் இது 
வ ான்ை ெில." 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "இன்று எந்த ரநர்காணலும் 
அனுெதிக்கப்படவில்கல என்ைாலும், ஆன்ெீக பாகதயில் உங்களுக்கு உதவி 
ரதகவ என்று எரச் என் ிடம் ெில முகை கூைி ார். உங்களுக்கு 
உண்கெயில் எ து உதவி ரதகவப்பட்டால், இரண்டு விஷயங்ககளச் 
மெய்யுங்கள், கடவுள் உங்களுக்கு உதவுவார். இகவ: 

"முதலாவது: உங்கள் கால்களில் எவரும் தகலவணங்க 
அனுெதிக்காதரீ்கள்; ொைாக, நீங்கள் அவர்ககள வணங்க ரவண்டும். 

"இரண்டாவது: இன்ைிலிருந்து, ெரியாக நள்ளிரவு பன் ிரண்டு 
ெணிக்கு, ‘பரபிரம்ெ பரொத்ொ’ என்று உரத்த குரலில் ஒரர ஒரு முகை 
கதறுங்கள்; கடவுள் காது ரகளாதவர் ரபால நிக த்து கதைவும். ஐந்து 
நிெிடங்களுக்குப் பின் ர், ஒரர ஒரு முகை உரத்த குரலில், பாபா காது 
ரகளாதவர் என்ை எண்ணத்தில் ‘பாபா’ என்று கதறுங்கள். 

"நான் உங்களிடம் கூைிய இந்த இரண்டு அைிவுறுத்தல்களும் எல்லா 
ொத ாக்களிலும் ெிைந்தகவ, ஆ ாலும் ெிகவும் கடி ொ கவ. ரிஷி, 
மு ிகளால் கூட மெய்ய முடிவதில்கல. இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் 
அக த்தும் உள்ள . இன்ைிலிருந்து மதாடங்குங்கள்; நீங்கள் கடவுகளப் 
பற்ைி தீவிரொக இருக்கிைரீ்கள் என்பகத அவர் உணரட்டும். இதற்கும் நீங்கள் 
உைங்குவதற்கும் உண்ணுவதற்கும் எந்தத் மதாடர்பும் இல்கல, இகத நீங்கள் 
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விரும்பும் விதத்தில் மெய்யலாம். ஒருவர் கூட உங்கள் கால்களில் 
தகலவணங்கி ால், அது அக த்கதயும் மகடுத்துவிடும் என்பகத 
நிக வில் மகாள்ளுங்கள். இந்த உத்தரவு பதிம ாரு ொதங்களுக்கு 
ெட்டுரெ; அதன் பிைகு கடவுள் என்  மெய்கிைார் என்று பார்ப்ரபாம்." 

அந்ை நாள் இரவிலிருந்வை  ா ாவின் அைிவுறரகறள 
நறடமுறைப் டுத்துவைாக உறுைியளித்ை ொது  கிழ்ச்ெியுடன் பவளிவயைினார். 

அன்று, ஹரிெந்த் வகாச்ொர்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய அவர் முன் 
வந்ைார். ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ஹரிெந்த், ஒரு வநரத்ைில்  ா ாவின் 
 ங்களாவின் பவளிவய  ைிக்கைக்கில் அ ர்ந்ைிருந்ைறை வழக்க ாகக் 
பகாண்டார்; அைன் விறளவாக அவரது  ன  ற்றும் ப ாருளாைார நிறல 
வ ாெ றடந்ைது.  ா ா, "நீங்கள் எகதச் மொல்ல விரும்புகிைரீ்கரளா அகத 
ஐந்ரத நிெிடத்தில், ரநர்கெயாகச் மொல்லுங்கள்" என்று கூைினார். 

"எனது  னக் கவறலகளிலிருந்து என்றன விடுவித்து, உங்களுடன் 
இருக்க என்றன அனு ைியுங்கள்" என்று ஹரிெந்த் வவண்டுவகாள் விடுத்ைார். 
“இந்ை உலகம் ஓர் ஏ ாற்று உலகம், நான் அைில் வாழ விரும் வில்றல. எனது 
எளிற றயக் கண்டு  க்கள் என்றன ஏளனம் பெய்கிைார்கள், நான் ஒரு நாள் 
உயிறரத் துைந்துவிடுவவன். நீங்கள்  ண்டலிக்கு பொற்ப ாழிவு வழங்கும்வ ாது, 
ைினமும் இங்கு உங்களுடன் இருக்க என்றன அனு ைியுங்கள்." 

அைற்கு  ா ா, "மொற்மபாழிவுககளக் ரகட்க அகழக்கப்பட்டவர்கள் 
நாகள முதல் வர ொட்டார்கள். பணிக்காக வரும் என் அன்பர்களும் இங்கு 
வராெல் தகட மெய்யப்படுவார்கள்" என்ைார். 

ஹரிெந்றை வகலியும் கிண்டலும் பெய்யும் ந ர்கறளப்  ற்ைி  ா ா 
வ லும் கூைினார்: "கடவுகளயும் ஆன்ெீக பாகதகயப் பற்ைியும் உங்களுக்குத் 
மதரியாது. ெக்கள் நம்ெிடம் ரநர்கெயற்ை முகையில் நடந்து மகாண்டாலும், 
ெக்கள் நெக்கு ெிரெங்ககளத் தந்தாலும், நம்கெ ஏொற்ைி ால், நாம் 
ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். உண்கெயில், நாம் ெிகவும் 
அதிர்ஷ்டொலிகள், ஏம ன்ைால் இந்த ஏொற்றுக்காரர்கள், நெது எதிரிகள் 
என்று அகழக்கப்படுபவர்கள், நெது நண்பர்கள், அவர்கள் நெது 
பலவ ீங்ககளயும், பாவங்ககளயும் கழுவி, கடவுகள ரநாக்கிச் மெல்லும் 
நம் பாகதகய தூய்கெப்படுத்துகிைார்கள்; அவர்கள் நம்கெ 
ஏொற்றுவதில்கல, ொைாக நெக்கு உதவுகிைார்கள், தம்கெத் தாரெ 
ஏொற்ைிக் மகாள்கிைார்கள். " 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, ஹரிெந்துக்கு இந்ை அைிவுறரகறள 
வழங்கினார்: 

"முதலாவது: எல்லா சூழ்நிகலயிலும் ரநர்கெயாக இருங்கள். 
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"இரண்டாவது: வணிகத் தகராறுகளில், அைிவுகரகளின்படி, 
ரதகவயா  அக த்து ெட்ட நடவடிக்ககககளயும் எடுத்து, உங்களால் 
முடிந்தவகர முயற்ெி மெய்யுங்கள், ஆ ால் ெ தில் கெப்புணர்வு 
ரவண்டாம். நான் உங்களுக்கு உள்ளளவில் உதவுரவன். 

"மூன்ைாவது: என்க  ரெலும் ரெலும் ரநெிக்கவும்." 
ஹரிெந்த்,  ா ாவிடம் இந்ைக் கட்டறளகறளப்  ின் ற்றுவைற்கான 

 லத்றை அளிக்கு ாறு வவண்டிக்பகாண்டார், வ லும்  ா ா, "நான் யாருக்கு 
அைிவுகரககள வழங்குகிரைர ா, அரத ெெயம் அகத நிகைரவற்றும் 
பலத்கதயும் அவருக்கு வழங்குகிரைன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ஹரிெந்த் ைனது  னச் சுற யின் ப ரும்  குைிறயக் குறைத்துக் 
பகாண்டு பவளிவயைினார்; ஆனால்  ா ா படஹ்ரா டூனில் ைங்கியிருந்ை வ ாது, 
அவர்  ா ாறவத் ைனியாக விட்ட ாடில்றல; எப்வ ாைாவது அவரிடம் வர 
அனு ைிக்கப் ட்டார். 

படஹ்ரா டூனில் உள்ள கண் ார்றவயற்வைாருக்கான புகலிடத்ைிலிருந்து 
 லர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌைீக உடறல 
அவர்களால்  ார்க்க முடியாவிடிலும், அவரது அன்ற  உைர்ந்து  ாராட்ட 
முடிந்ைது.  ா ா அவர்களுக்கு ஆறுைல் கூைினார்: "முழு உலகமும் குருடா து, 
ஏம ன்ைால் அது கடவுகள உண்கெயாகப் பார்க்க முடியாது, அது பார்ப்பது 
அக த்தும் மபாய்யும், ரபாலியுொகும். அந்தக் கண்ரணாட்டத்தில் 
பார்த்தால், ொகயயில் மூழ்கியவர்ககள விட நீங்கள் அதிர்ஷ்டொலிகள்." 

ஒரு கல்லூரிப் வ ராெிரியர்  ா ாவிடம், "வாழ்க்றக என்ைால் என்ன?" 
என வினவினார். 

 ா ா புன்னறகத்து, அவறரப்  ார்த்து  ைிலளித்ைார்: "வாழ்க்கக ஒரு 
மபரிய நககச்சுகவ! இகத அைிந்தவர்ககளப் பிைரால் புரிந்து மகாள்ள 
முடியாது. அகத அைியாதவர் ொகயயின் மபாய்த்தன்கெயில் தன்க  
உணர்கிைார். அவர் இந்த பிரச்ெிக கய இரவும் பகலும் ெிந்தித்தாலும் அகத 
அைியும் திை ற்ைவராக தன்க க் காண்கிைார். 

"ஏன்? ெக்கள் வாழ்க்கககயத் தீவிரொகவும், கடவுகள 
இலகுவாகவும், ரலொகவும் எடுத்துக்மகாள்கிைார்கள், அரதெெயம் நாம் 
கடவுகளத் தவீிரொகவும், வாழ்க்கககய இலகுவாகவும் எடுத்துக் மகாள்ள 
ரவண்டும். அதன் பிைகு நாம் எப்ரபாதும் ஒரர ொதிரியாக இருந்ரதாம், 
எப்ரபாதும் ொைாெல் இருப்ரபாம் - அதாவது இந்த நககச்சுகவ நாடகத்தின் 
தயாரிப்பாளர் என்று நெக்குத் மதரியும்! இந்த அைிவு பகுத்தைிவால் 
அகடயப்மபற்ைதல்ல, அனுபவத்தால் பிைந்தது." 

இவ்வாறு, படஹ்ரா டூனில் நடந்ை விழா,  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெிக்கு  த்ைியில் 
நிறைவுக்கு வந்ைது,  றுநாள்  ா ா ைரிெனம் வழங்குவறை நிறுத்ைினார். 
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கிட்டத்ைட்ட 2,500 வ ர் நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாண்டனர்.  ார்ச் 24 அன்று, 
வகஷவ் நிக்கம் ைான் அறழத்து வந்ை  ஸ்துடன் ஹ ிர்பூருக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். ப ஹர்ஜி ஐந்து நாட்கள் ைங்குவைற்காக மும்ற யிலிருந்து 25ஆம் 
வைைி வந்ைார். 

பைன்கிழக்கில் 45 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஒரு ப ரிய  ிராந்ைிய 
நகர ான ஸஹாரன்பூரில் வாழும் ஏறழக் குடும் ங்களுக்கு,  ா ா, ைனது அன்புப் 
 ரிறெ வழங்க விரும் ினார்; ப ண்டு, எரச் இருவரும் வவண்டிய அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளயும் பெய்யத் பைாடங்கினர். அவர்கள் ‘கம்ப னி  ாக்’ (வைாட்டம்) 
ஒன்றைத் வைர்ந்பைடுத்ைனர், அைில்,  ா ா அ ர்ந்து குடும் ங்களுக்குப்  ிரொைம் 
வழங்குவைற்கு வெைியான ஒரு  ண்ட ம் இருந்ைது. 

வைாட்டத்றை வ ற் ார்றவயிட்ட குழுவின் ைறலவறர அணுகி, 
அனு ைி ப றுவது நல்லது என்று எரச் நிறனத்ைார், ஆனால் ற தூல் அது 
வைறவயில்றல என்று கூைினாலும், எரச் அந்ை  னிைறர அணுகியவ ாது, அவர் 
 னமுவந்து அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைார். எரச் அறை எழுத்துப்பூர்வ ாகக் 
வகட்டைற்கு, ைறலவர், "அது முக்கிய ல்ல, அறைப் ற்ைி உங்களுக்கு என்ன 
கவறல? ஆனால் நீங்கள் வற்புறுத்ைினால், நாறள வந்து எங்கள் 
அலுவலகத்ைிலிருந்து அைிகாரக் கடிைத்றைப் ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள்" 
என்ைார்.  அைன் டி,  றுநாள் அந்ைக் கடிைம் ப ைப் ட்டது;  ின்னர் 1,001 நுறழவுச் 
ெீட்டுகள் அச்ெிடப் ட்டு, ஸஹாரன்பூரில் வாழும் ஏறழ எளிய  க்களுக்கு 
விநிவயாகிக்கப் ட்டது.  இந்ை வவறலறய முடித்து, எரச், ப ண்டு இருவரும் 
படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

விழா நறடப றுவைற்கு முந்றைய நாள்  ாறல,  ா ாவின் 
அனு ைியுடன் எரச் ஸஹாரன்பூருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். அவர்  ண்ட ம் 
மூடப் ட்டிருந்ைறைக் கண்டு, ைறலவரிடம் பென்ைவ ாது அவர், "நான் 
உங்களுக்காகத்ைான் காத்ைிருக்கிவைன், ையவுபெய்து உங்கள் நிகழ்ச்ெிறய வவறு 
இடத்ைில் ஏற் ாடு பெய்யுங்கள்; இறை, இந்ைத் வைாட்டத்ைில் நடத்ை முடியாது" 
என்ைார். 

“எனக்கு அனு ைி கடிைம் பகாடுத்ைிருக்கிைரீ்கள்” என்று எரச் எைிர்ப்பு 
பைரிவித்ைார்.  "ையவுபெய்து இப்வ ாது உங்கள் எண்ைத்றை  ாற்ைிக் 
பகாள்ளாைீர்கள். நாங்கள் ஏற்கனவவ 1,001 குடும் ங்கறள நாறள இங்கு 
அறழத்துள்வளாம்; இந்ை ைா ை ான வநரத்ைில் ஒரு  ாற்ைத்றை அவர்களுக்குத் 
பைரிவிப் து என் து இயலாை காரியம்; ைவிர, ஏன் இந்ைத் ைிடீர்  ாற்ைம்?" 

“ ைிறனந்து நாட்களுக்கு முன்னர், இங்கு இந்து, முஸ்லிம்களுக்கு 
இறடவய கலவரம் ஏற் ட்டது,” என்று ைறலவர் கூைினார், “வ லும் இதுவ ான்ை 
நிகழ்ச்ெியின் வ ாது, குடும் ங்கறள  ண்ட த்ைிற்கு அறழப் ைானால், வைந்ைிகள் 
 ரவக்கூடும் என்று குழு உறுப் ினர்கள் அஞ்சுகிைார்கள். நீங்கள் ஏறழகளுக்கு 
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உைவ விரும் ினால், அறனவருக்கும் முன் ாக ஏன் ைிைந்ை பவளியில் 
விழாறவ நடத்ைக்கூடாது? இைற்கு ஏன்  ண்ட ம் வைறவ? என் து குழுவின் 
கருத்து.” 

அவர்களின் ைவைான புரிைலால் காலம் வருத்ை றடந்ைது.  ாயா 
 ீண்டும் ைனது றகவண்ைத்றைக் காட்ட ஆரம் ித்துவிட்டாள். அவைார புருஷர் 
எப்ப ாழுதும்  ல ைறடகளுக்கு  த்ைியில், ைனது  ைிறய நிறைவவற்ை 
வவண்டிய நிர்ப் ந்ைம். ெில வநரங்களில் அவருறடய அன்புப்  ரிறெப் 
ப று வர்கள், வழங்கு வரின் நம் கத்ைன்ற றய ெந்வைகிக்கும் சூழ்நிறலகள் 
எழுந்ைன; இைனால் அவர்களுக்கு விளக்கிக் கூைி, இைங்க றவக்க வவண்டிய 
கட்டாயம் ஏற் ட்டது. ெில வநரங்களில்  ா ா,  ஏறழகளின்  ாைங்கறளக் கழுவி, 
ைறலவைங்கி, அவர்களுக்கு  ிரொைம் வழங்குவறையும் ெந்வைகிக்கிைார்கள், 
ஏபனனில் இதுவ ான்ை விஷயங்கள் உலகில் ஒருவ ாதும் நடந்ைைில்றல. 
"இைிலுள்ள  ர் ம் என்ன?" என் றை அவர்கள் அைிய விரும் ினர்.  அப் டிப் ட்ட 
வ ன்ற  ிகு ஒருவர் ைறலவைங்குவறை அனு ைித்ைது, அவர்களின் 
 ைத்ைிற்கு எைிரானது. எதுவாயினும் இது கடவுளிட ிருந்து அறடயப்ப ற்ை 
 ரிசு, இது வ ான்ை விஷயங்கள் எப் டி  ைக் பகாள்றககளுக்கு இைங்கி இருக்க 
முடியும்? 

எரச் ைறலவருக்கு விஷயங்கறள விளக்குவைற்கு ைன்னால் இயன்ை 
அறனத்றையும் பெய்ைார், உறரயாடல்  ாறல வறரத் பைாடர்ந்ைது. கறடெியாக 
அந்ை  னிைர், "ப ஹர்  ா ா ைனது  ைிறயச் பெய்ய, அைீை விவவகத்துடன் 
நம் ிறடவய வருவது எங்கள் அைிர்ஷ்டம் என் ைால், எனது பொந்ை ப ாறுப் ில் 
 ண்ட த்றை உங்கள் வெம் ஒப் றடக்கிவைன்" என்ைார். 

 றுநாள் காறல ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, எல்ொ, கிஷன் ஸிங், கு ார், 
பஹலன் ஆகிவயாருடன்  ா ா அங்குச் பென்ைார். ஒன் து  ைிக்கு  ைி 
பைாடங்கியது. வழற யான ெம் ிரைாய முறையில் ஏறழகளின் கால்கறளக் 
கழுவி, ைறலவைங்கிய  ின்னர், ஒவ்பவாருவருக்கும்  ா ாவின் அன்புப்  ரிொக 
ரூ 21 வழங்கப் ட்டது.  ா ா படஹ்ரா டூனுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ை  ிைகு, குழு 
உறுப் ினர்களும், ைறலவரும் அவரது அறடயாளத்றை அைிந்துபகாண்டு, ைங்கள் 
முட்டாள்ைனத்ைிற்காக ப ரிதும் வருந்ைினர். முன்பனச்ெரிக்றக நடவடிக்றகயாக 
காவல் துறையினர் வநரில் ஆஜராகு ாறும், நடவடிக்றககறள 
வநாட்ட ிடு ாறும் பைரிவிக்கப் ட்டிருந்ைனர். 

1953,  ார்ச் 27 அன்று  ா ா, முழு நாள் உ வாெம் கறடப் ிடித்ைார் 
(அன்று  காவரீ்  ிைந்ைநாள்) அடுத்ை நாள் பைாடங்கி, ஏப்ரல் 10ஆம் வைைி வறர, 
ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள உைவு என்ை இறடப் ட்ட உ வாெத்றைத் 
பைாடங்கினார். 10ஆம் வைைி வறர, ப ண்  ண்டலியும் அவருடன் காறல,  ைிய 
உைவு  ட்டும் உண்டு உ வாெத்ைில்  ங்பகடுத்ைனர்.  
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படஹ்ரா டூனில் இருந்ைவ ாது, உத்ைர ிரவைெத்ைில் வாழ்ந்ை  ற்றுவ ார் 
இறை நாட்டம்  ிக்க சுவாெி பிரரொ ந்தா என்று அறழக்கப் ட்டவர், 
எைிர் ாராை விை ாக,  ா ாவுடன் ஒரு வநர்காைறலக் வகாரினார். இைற்கு 
முன்னர், ஆங்கிலப் வ ராெிரியராகப்  ைிபுரிந்ை அவர், கடவுறளக் 
கண்டுபகாள்ளும் வநாக்கத்ைில், ைனது  ைவிறயத் துைந்து வாழ்க்றகறய 
அர்ப் ைித்ைார்.  ா ா அவறர உள்வள வர அனு ைித்ைவ ாது,  ிவர ானந்ைா 
 ா ாறவ ைறலைாழ்த்ைி வைங்கினார். 

 ா ா, "நீங்கள் எப்படி இங்கு வந்தீர்கள்?" என்று வகட்டார். 
அைற்கு  ைிலளித்ை  ிவர ானந்ைா, "உத்ைர காெிக்குச் பென்ைவ ாது, நான் 

உங்கறளப்  ற்ைி வகள்விப் ட்வடன், உங்கறள ெந்ைிக்க வவண்டும் என்ை ஆவல் 
ஏற் ட்டது. உலகப்  ற்றுக்கள் அறனத்றையும் துைந்து, உங்கள் ஆன் ீக 
வழிகாட்டுைலின் கீழ் வாழ்க்றகறய நடத்ைத் ைீர் ானித்துள்வளன்" என்ைார். 

"இங்ரகயும், ரிஷிரகஷிலும் பல குருநாதர்களும், ஆெிரியர்களும் 
உள்ள ர்" என்று  ா ா சுட்டிக்காட்டி, "என் ிடம் உங்ககள வர கவத்தது 
எது?" என்று வகட்டார். 

"நீங்கள், என்றன, இறுைி இலக்றக வநாக்கி அறழத்துச் பெல்ல முடியும் 
என்று நான் உைர்கிவைன்," என அவர்  ைிலளித்ைார். 

"மபாருள் ஆதாயம், உடல் துன்பங்களிலிருந்து விடுபட, 
மபாருத்தொ  ெக வி அல்லது கணவன் ரவண்டும் என்று பலர் என் ிடம் 
வருகிைார்கள். நீங்கள் ஆன்ெீக வழிகாட்டுதலுக்காக ெட்டுரெ வந்துள்ளரீ்கள் 
என்பதில் நான் ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன்." 

 ா ா பைாடர்ந்ைார், "நீங்கள் என்னுடன் இருக்க விரும்புகிைரீ்கள், 
ஆ ால் அது எளிதா து அல்ல - அதற்கு ெிகுந்த கதரியம் ரதகவ. ரெலும் 
என்னுடன் இருப்பவர்கள் எ க்கு முழுகெயாகக் கீழ்ப்படிய ரவண்டும்." 

"நான் உங்களுக்குக் கீழ்ப் டியத் ையாராக இருக்கிவைன்" என்று ஸ்வா ி 
 ிவர ானந்ைா  ைிலளித்ைார். 

அறைக்கு பவளிவய  ைிறனந்து நி ிடங்கள் அ ர்ந்து,  ா ா கூைியறை 
 று ரிெீலறன பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ிவர ானந்ைா அவ்வாறு பெய்து, 
அவர் ைிரும் ி வந்ைதும், "உங்களுக்குக் கீழ்ப் டிவைற்கான எனது முடிவில் எந்ை 
 ாற்ைமும் இல்றல" என்ைார். 

 ா ா  ிகவும் ைீவிர ாக அவறர உற்றுவநாக்கி, "ஒரு விஷயத்கத 
ெட்டும் கவ ொக நிக வில் மகாள்ளுங்கள். என்னுடன் வாழ்ந்து, 
முற்ைிலுொக எ க்குக் கீழ்ப்படிவகத விட, இெயெகலயின் ப ி படர்ந்த 
ெிகரத்தில் நிர்வாணொக அெர்ந்து தியா ம், ஜபம், தபம் (கடவுளின் 
நாெத்கதத் திரும்பத் திரும்ப உச்ெரிப்பது) மெய்வது எளிது!" என்ைார். 
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பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார், "கவ ொகக் ரகளுங்கள். நீங்கள் பின்பற்ை 
ரவண்டிய மூன்று கட்டகளககள வழங்குகிரைன்: தற்ரபாகதக்கு நீங்கள் 
எங்கு ரவண்டுொ ாலும் திரும்பிச் மெல்லுங்கள், ஆ ால் ஒரு 
ொதத்திற்குப் பிைகு, தவைாெல் என்க ப் பார்க்க வாருங்கள். இந்த ஒரு 
ொத காலத்தில் எ து புத்தகங்ககளயும், மெய்திககளயும் படியுங்கள். 
ரெலும் எந்தப் மபண்கணயும் மதாடாதீர்கள். மெய்வரீ்களா?" 

 ிவர ானந்ைா ‘ஆம்’ என்ைார். "இன்னுமொரு விஷயம்,"  ா ா வ லும் 
கூைினார். "ஒரு ொதம் கழித்து திரும்பி வரும்ரபாது, நீங்கள் த ியாக 
வாருங்கள்; உங்களுடன் ரவறு எவகரயும் அகழத்து வர ரவண்டாம்." 

 ிவர ானந்ைா ெம் ைித்து  கிழ்ச்ெியுடன் பவளிவயைினார். இந்ை மூன்று 
எளிய கட்டறளகளுக்கும்  ிவர ானந்ைா எந்ை அளவுக்குக் கீழ்ப் டிந்ைார் 
என் றை,  ின்பு  ார்க்கலாம். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா-ைாஸ் நாக்பூருக்குத் ைிரும் ிச்பெல்ல ெில 
நாட்கள் விடுப்புக் வகாரினார், வ லும் அவர் 12 நாட்களுக்குப்  ிைகு படஹ்ரா 
டூனுக்குத் ைிரும் ி வரவவண்டும் என்ை நி ந்ைறனயுடன்,  ா ா அவருக்கு 
அனு ைி வழங்கினார். 1953,  ார்ச் 28 அன்று பவளிவயைிய  ா ா-ைாஸ் 
துரைிர்ஷ்டவெ ாக ஒருவ ாதும் ைிரும் வில்றல.  ா ா அவறர இனி ஒரு 
துைவியாகக் காட்டக் கூடாது என்று விரும் ியைால், அவரது ைறல 
ப ாட்றடயடிக்கப் ட்டு ைாடியும் பவட்டப் ட்டது. 

அன்றைய ைினம்,  ா ா விறரவில் ெந்ைிக்க இருந்ை அவ ானத்றைக் 
குைிப் ிட்டு கூைினார்: 

இந்த அவொ ம் வரரவண்டியது அவெியம். என்க  அடித்து, 
அகைந்து, உகதப்பது ரபால ெண்டலியும் அவற்கை எதிர்மகாள்வார்கள். 
இந்தக் காயங்களின் விகளவாக நான் பின் ர் உயிகரத் துைந்துவிடுரவன். 
அகதத் மதாடர்ந்து இரண்டு விஷயங்கள் நடக்கும்: ரதால்வி ெற்றும் 
தயக்கம். என்க  ரநெிப்பவர்களின் இதயங்கள் தடுொறும், ஆ ால் நான் 
எ து மெௌ த்கதக் ககவிடும்ரபாது எல்லாம் ொறும். கடவுளின் 
ஆகணப்படி அவர் அக த்கதயும் மெய்வார். இன்று நான் 100 ெதவிகிதம் 
உறுதியாக உணர்கிரைன். கடவுளின் பணிகய கடவுரள மெய்வார். 

அன்ற ப்  ற்ைி வ சுறகயில்,  ா ா இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார்: 
அன்பு கடவுளால் ெ ிதனுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசு, இந்தப் பரிசு 

வழங்கப்பட்டால் அது அன்பக க் மகான்றுவிடுகிைது - உலககப் 
மபாறுத்தவகர அவர் உயிகரத் துைந்தவர் ரபாலாகி, அவர் த து 
அன்பிற்குரியவரில் என்மைன்றும் வாழ்கிைார். ஆ ால் ஓர் அன்பக த் தவிர 
ரவறு எவரும் கடந்து மெல்ல முடியாத பயங்கரொ  பிரிகவ அவர் 
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அனுபவிக்கிைார். இந்த அன்பில் ஒருவன் எரிந்தாக ரவண்டும். ஆ ால் 
அவ து அவல நிகல பிைருக்குத் மதரிய வந்தால் அது அன்பிற்குரியவகர 
அவொ த்திற்கு உள்ளாக்கும். 

ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு,  ா ா, கிருஷ்ைாஜிறய ஸாவ்வனரிலிருந்து 
உத்ைர் காஷிக்கு அனுப் ி றவத்ைார். ஏற்கனவவ குைிப் ிட்டது வ ால், 
ஆரம் த்ைில் அவர் ‘கிருஷ்ை சுவா ி’ என்று அறழக்கப் ட்டாலும்,  ா ாவின் 
பைாடர் ில் வந்ை  ின்னர் அவர் கிருஷ்ைாஜி என்று அறழக்கப் ட்டார். 1953 
 ார்ச் இறுைியில், கிருஷ்ைாஜி,  ா ாறவ ெந்ைிக்க படஹ்ரா டூனுக்கு வந்ைார். 
 ார்ச் 29, ஞாயிற்றுக்கிழற  அவருடன் அறனத்து விஷயங்கறளயும் 
விவாைித்ை  ின்பு  ா ா கூைினார்: 

மெௌ ம் ககடப்பிடிப்பதில் அர்த்தம் எதுவுெில்கல. நான் மெௌ ம் 
ககடப்பிடிப்பது எந்த ஒரு ெகைமுக ரநாக்கத்திற்காகவும் அல்ல, ொைாக 
எ து மவளிப்பாட்டிற்காக. கடவுள் இகத ‘உண்கெயின் ரபாதக ’யாக 
அைிந்திருப்பதால் நான் இகதச் மொல்கிரைன். எ து மெௌ ம் முழு 
உலகத்துக்கா து. நான் ரபசும்ரபாது கடவுள் ரபசுவார்; இல்கலமய ில், 
ஆன்ெீக ொத ா என்ை முகையில், மெௌ த்திற்கு மபரிய ெதிப்பு 
எதுவுெில்கல. ெ கத அகெதிப்படுத்த மெௌ ம் ககடப்பிடிக்க ரவண்டும் 
என்று நிக க்காதரீ்கள்.  தற்மகாகலக்கா  எண்ணமும் ரவண்டாம். நாம் 
உயிகரத் துைந்து விட்ரடாொ ால், இைந்து விட்ரடாம் என்று அர்த்தொகாது; 
இந்தப் மபௌதீக தளத்திலிருந்து தப்பிப்பதன் மூலம், வார்த்கதயின் 
உண்கெயா  அர்த்தத்தில் நாம் தப்பிக்க முடியாது. 

அன்புள்ள கிருஷ்ணா, நாம் காலங்காலொக என்மைன்றும் 
இருந்ரதாம், என்றும் அவ்வாரை இருப்ரபாம். எப்படி வாழ ரவண்டும், எப்படி 
இைக்க ரவண்டும் என்பகத இன்று நான் உங்களுக்குக் காட்டுகிரைன். நான் 
இந்த மொற்மபாழிகவ உங்களுக்கு வழங்குகிரைன், ஏம ன்ைால் நான் 
உங்ககள ெிகவும் ரநெிக்கிரைன், ரெலும் எ து ஆரலாெக கய 100 
ெதவிகிதம் நீங்கள் பின்பற்ைி ால் ெட்டுரெ, கடவுளின் அருளால் நீங்கள் 
விடுதகல அகடவரீ்கள். எ ரவ, கவகலப்பட ரவண்டாம். நீங்கள் உலக 
வாழ்க்கக வாழ்வதற்காக அல்ல என்பகதத் மதரிந்து மகாள்ளுங்கள். 

உலக எண்ணங்கள் இன்னும் ஒருரவகள உங்ககளத் தாக்கி ாலும், 
நீங்கள் என் கட்டகளககள நிகைரவற்ைி ால், உலக விஷயங்கள் 
உங்ககளத் மதாடாது. 

இந்த ரநரத்தில் கயிற்ைின் ஒரு முக  என் ககயிலும், ெறு முக  
உங்கள் ககயிலும், மூன்ைாவது ொகயயின் ககயிலும் உள்ளது. இந்த 
சூழ்நிகலயில், நீங்கள் ஒன்கைச் மெய்ய ரவண்டும். ஒரு முக  என் 
ககயில் இருப்பது உங்களுக்குத் மதரிந்ததால், உங்ககள ரநாக்கி கயிற்கை 
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இழுக்க முயற்ெிக்காதரீ்கள். ொைாக, நான் இழுக்கும்ரபாது அகதத் 
தடுக்காெல் இருப்பது உங்கள் கடகெ. நீங்கள் அகத எளிதாக விடுவித்தால் 
ொயா உங்ககள இழுக்கும். நீங்கள் என் பக்கம் திரும்பி ால் உங்ககள நான் 
இழுப்ரபன். இதன் மபாருள் என் மவன்ைால் எண்ணங்கள் வரட்டும், ஆ ால் 
கடவுளுக்காகவும், எ க்காகவும், ரநர்கெக்காகவும் ெட்டுரெ  இருக்கட்டும், 
அவற்கை நகடமுகைப்படுத்த ரவண்டாம். அது ஆன்ெீக ரீதியில் ெிகவும் 
ஆபத்தா து. ஆ ால் கவகலப்பட ரவண்டாம், ஏம ன்ைால் கடவுள் 
உங்களுக்கு உதவுவார் என்று எ க்குத் மதரியும். 

இந்த ெ ச்ரொர்வு, விரக்தி ெற்றும் ொகயயின் ஆதிக்கத்தால் 
விகளயும் துன்புறுத்தும் எண்ணங்கள் அக த்தும் ஆன்ெீக 
கண்ரணாட்டத்தில் ெிகவும் நல்லது. இது ஒரு திருப்புமுக யாக 
இருக்கலாம். ‘முட்டாள்கள் ரகாபப்பட ொட்டார்கள், புத்திொலிகள் 
ரகாபப்படுவார்கள், ஆ ால் ரகாபத்கத மவளிப்படுத்த ொட்டார்கள்; 
திருநங்கககளுக்கு பாலியல் எண்ணங்கள் வருவதில்கல, துணிச்ெலா  
ெ ிதர்களுக்கு அத்தககய எண்ணங்கள் வந்தாலும், அவற்கைச் 
மெயல்படுத்த ொட்டார்கள்’ என்று புத்தகங்களில் கூைப்பட்டுள்ளது. 
உங்களுக்கு அத்தககய எண்ணங்கள் இருப்பதாக கவத்துக்மகாள்ரவாம்; 
அவற்கை, நீங்கள் தடுக்க முயற்ெிக்கக் கூடாது. அவற்கைத் தடுக்க 
முயன்ைால், இருெடங்கு பலத்துடன் ெீண்டும் தாக்கும். எ ரவ அத்தககய 
எண்ணங்கள் வந்து விரயொகட்டும். 

எண்ணங்கள் வருவகத நீங்கள் தடுக்க ரவண்டிய ரதகவயில்கல, 
ஆ ால் அகவ மெயல்படுத்தப்படக்கூடாது. அப்படியா ால் என் தான் வழி? 
அவற்கை, மெயல்படுத்த ரவண்டாம் என்று ெட்டும் மொன் ால் ரபாதுொ? 
நகடமுகை தீர்வுதான் என் ? ெிலர் ெீண்டும் ெீண்டும் ‘நான் கடவுள், நான் 
பரொத்ொ’ என்ை ெிந்தக கயத் தூண்டுகின்ை ர். ஆ ால் இந்த ெிந்தக  
எவகரயும் விடுவிக்க முடியாது. நீங்கள் கடவுகள அனுபவிக்கும் ரபாது 
ெட்டுரெ, உங்ககள எதுவும் பிகணக்காது; இல்கலமய ில், தர்க்கரீதியா  
ரவதாந்த ெிந்தக கள் உங்ககள விடுவிக்க முடியாது. எ ரவ என்  
நடக்கும்? இத்தககய எண்ணங்ககளக் மகாண்டவர்கள் ொகயயில் மூழ்கி, 
எதற்கும் கவகலப்படுவதில்கல. அவர்கள் தங்கள் தீய எண்ணங்ககள, 
நகடமுகை மெயல்களாக விகளவதற்கு அனுெதித்து, உலக வாழ்க்கக 
முகைகய அனுபவிக்கிைார்கள். ஆ ால், பின் ர், இந்த ெ ப்படிவங்ககளச் 
மெலவழிப்பதன் மூலம், புதிய ெ ப்படிவங்கள் உருவாகின்ை . இதுதான் 
உலக வழி. ரவதாந்திகள் இத்தககய எண்ணங்ககள 
அலட்ெியப்படுத்துவதும், கடவுள் ெட்டுரெ உண்கெயா வர் என்றும், நாம் 
எகதச் மெய்தாலும் அது இகைவ ின் விருப்பப்படிரய நடக்கும் என்றும் 
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எண்ணுவதுதான் இதுரபான்ை நிகழ்வுகளுக்குக் காரணம். கடவுளின் 
விருப்பெின்ைி எதுவும் நடக்காது என்பகத நீங்கள் மதாடர்ந்து நம்பி ால், 
அது நல்லது. ஆ ால் அனுபவம் இல்லாெல் அத்தககய உறுதியா  
நம்பிக்கக ொத்தியெில்கல. 

எ ரவ என் தான் மெய்வது? இரண்டு வழிமுகைகள் உள்ள : 
முதலில், உங்கள் மெயல்களின் அக த்து விகளவுககளயும் உங்கள் 
குருநாதரின் பாதங்களில் அர்ப்பணிக்கவும். எண்ணங்கள் மெயல்களாக 
ொறும் தறுவாயில், அத ால் ஏற்படும் விகளவுககள, குருநாதருக்கு 
அர்ப்பணிப்பதன் மூலம், நீங்கள் சுதந்திரொக இருக்க முடியும். நீங்கள் 
ஆன்ெீக ரீதியில் சுதந்திரொக இருப்பீர்கள். ஆ ால் இதுவும் ொத்தியெற்ைது 
அல்லது கிட்டத்தட்ட ொத்தியெற்ைது. அதற்காக நாம் முற்ைிலும் 
ரநர்கெயாக இருக்க ரவண்டும். ஆகரவ, இப்ரபாது ரவறு ஒரு வழி ெட்டுரெ 
உள்ளது, அதுதான் குருநாதரின் கட்டகளககள 100 ெதவிகிதம் பின்பற்ைி, 
ெ தில் ரதான்றும் எண்ணங்கள் - நல்லது, தீயது எதுவாயினும் அவற்கை 
மெயல்களாக ெட்டும் ொற்ை அனுெதிக்காதரீ்கள், இதர எண்ணங்ககள 
ெ தில் அகலபாயச் மெய்வதன் மூலம் அவற்ைின் தாக்கத்கதத் தணிவுைச் 
மெய்யுங்கள். குருநாதகரயும் அவரது கட்டகளககளயும் நிக த்துப் 
பாருங்கள். இதுவும் கடி ொ து, ஏம ன்ைால் நீங்கள் உங்கள் ெிந்தக யில் 
மூழ்கியிருக்கும் அந்த ரநரத்தில், குருநாதர் ெற்றும் அவரது கட்டகளககளப் 
பற்ைி எண்ணுவது கடி ம். 

அப்படியா ால் இதற்குப் பரிகாரம்தான் என் ? ஒன்று மெய்யுங்கள்: 
உங்கள் ெ தில் பாலியல் எண்ணங்கள் எழும்ரபாது, அதில் பதிந்திருக்கும் 
மபண்ணின் ெித்திரத்கத அகல ரபால் ஓட விடாதீர்கள். அகத உற்றுரநாக்கி, 
‘என்  அழகா  உடல், என்  அழகா  முகம்’ என்று நிக த்துப் பாருங்கள். 
ஆ ால் அந்த உடலின் உள்ரள எவ்வளவு அசுத்தமும் அழுக்கும் உள்ளது - 
ெிறுநீர், ெலம், இரத்தம், ெழீ், அக த்து வககயா  அசுத்தங்கள்! அவ்வாறு, 
எவ்வளவுக்கு அதிகொக நிக க்கிைரீ்கரளா, அவ்வளவுக்கு அந்தப் 
மபண்ணின் அழககப் பற்ைிய பகழய எண்ணங்கள் விலகிப் ரபாகின்ை . 
இந்த அசுத்தங்ககளப் பற்ைிய எண்ணங்கள் ரதான்றும் அடுத்த கணரெ, 
குருநாதரின் நாெத்கத நிக வுகூருங்கள். அவர் உண்கெயா  
குருநாதரா ால், நிச்ெயொக உங்களுக்கு உதவுவார். 

அத ால் அகத பற்ைி எல்லாம் கவகலப்பட ரவண்டாம். காெம், 
ரகாபம், ரபராகெ குைித்த எண்ணங்கள் வரட்டும். அகவ வரரவண்டும். 
மநருப்பு அதன் உச்ெத்கத எட்ட ரவண்டும், பின் ர் அது படிப்படியாக 
குகையும். ‘இப்ரபாது, கிருஷ்ணா, இன்னும் ெில ொதங்களுக்கு, என் 
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அைிவுகரககள முழுகெயாக நிகைரவற்ை நீங்கள் தயாரா?’ என்று 
மொல்லுங்கள். 

“நான் ையாராக இருக்கிவைன்” என்ைார் கிருஷ்ைாஜி. 
நான் என் வாக இருக்கிரைர ா அவ்வாரை இருந்தால், நீங்கள் 

பாதுகாப்பாக இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் என்க  யாராக எடுத்துக் 
மகாள்கிைரீ்கரளா, அவ்வாறு நான் இல்கலமயன்ைாலும், நீங்கள் இன்னும் 
பாதுகாப்பாக இருக்கிைரீ்கள்! கடவுள் அகதப் பார்த்துக் மகாள்வார். நீங்கள், 
முழு நம்பிக்ககயுடன், என்க  பரிபூரண குருநாதராக ஏற்றுக்மகாண்டு, என் 
கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், மபாறுப்பு உங்களது என்பதற்கு 
இடெில்கல. எ ரவ, எந்தமவாரு ெந்தர்ப்பத்திலும் நீங்கள் பாதுகாப்பாக 
இருக்கிைரீ்கள்.  ஆ ால் என் விருப்பத்கத 100 ெதவிகிதம் பின்பற்றுங்கள். 

நீங்கள் எ க்கு 100 ெதவிகிதம் அல்ல 75 ெதவிகிதம் கீழ்ப்படிந்தரீ்கள் 
என்று நான் உணர்கிரைன். எ ரவ 75 அல்லது 90 ெதவிகிதம் அல்ல, 100 
ெதவிகிதம் எ க்குக் கீழ்ப்படிவதில் உறுதியாக இருங்கள். 100 ெதவிகிதம் 
எ க்குக் கீழ்ப்படிய முயற்ெிப்பது என்பது, எ து அைிவுறுத்தல்ககள 
வார்த்கதக்கு வார்த்கத பின்பற்ை முயற்ெிப்பதாகும், அப்ரபாது நீங்கள் 
முற்ைிலும் பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் அவற்கைப் பின்பற்றுவரீ்களா? 

"ஆம்,  ா ா."  கிருஷ்ைாஜி  ைிலளித்ைார். 
"ொது ென் ியாெிகளின் கால்ககளத் மதாட்டு 

தகலவணங்கி ரீ்களா?" 
"அறனவருக்கும் இல்றல, ஆனால் ெிலருக்கு." 
"எவராவது உங்கள் கால்ககளத் மதாட்டார்களா?" 
"நான் விஷ்ணு ைத் ைிகம் ருறடய கால்கறளத் பைாட்டு 

வைங்கியவ ாது, அவரும் எனது கால்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார்." 
நீங்கள் ெிகவும் ரநர்கெயா வர் என்பதால் நான் ெிக்க 

ெகிழ்ச்ெியாக உணர்கிரைன்.  நீங்கள் இப்ரபாது மொன் து எல்லாம், 
எ க்குத் மதரியும், இதற்காகத்தான் நீங்கள் உத்தர காெிக்கு 
அனுப்பப்பட்டீர்கள். இப்ரபாது ரகளுங்கள், அன்புள்ள குழந்தாய், நான் 
இப்ரபாமதல்லாம் திரும்பத் திரும்ப எடுத்துகரப்பது ரபால: ரநர்கெ 
ஒன்றுதான் முக்கியொகக் கருதப்படுகிைது. நீங்கள் ெ தளவில் 
அனுபவித்தகத என் ிடம் ரநர்கெயாகச் மொன் ரீ்கள். ஆ ால், பிரியொ  
குழந்தாய், இதுதான் இருண்ட ஆன்ெீக இரவு என்று அகழக்கப்படுகிைது. 
அந்த நிகலயில்தான் இகைவக த் ரதடும் தவீிரம் முற்ைிலும் தணிந்து, 
அவர் ஆன்ெீக பாகதயில் ரொர்வகடந்து, ெ ச்ரொர்வு, ஆர்வெின்கெ 
ெற்றும் ரதால்விக்கு இகரயாக ொறும் நிகல உருவாகிைது. 
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நடப்பது என் மவன்ைால், நாம், உண்கெயில் குருநாதரால் 
இகையுணர்கவ ரநாக்கி வழிநடத்தப்படும்ரபாது, ஆழ் ெ தில் மெயலற்ை 
நிகலயில் படிந்திருக்கும் கடந்த கால ெ ப்பதிவுகள் அக த்தும் 
மவளிவருகின்ை . அகவ, தம்கெ விரயொக்க அல்லது மெலவழிக்கத் 
துடிக்கும் அந்த ரநரரெ ஆன்ெீக மநருக்கடியின் தருணம். உங்களின் ஜபம், 
தவம், தியா ம் அல்லது ெத நகடமுகைகள் எதுவும் அந்தக் கட்டத்கதக் 
கடக்க உதவாது. குருநாதரின் உதவியும், உங்கள் சுய ரநர்கெயும் ெட்டுரெ 
உங்ககள மவற்ைிப்பாகதகய ரநாக்கிச் மெல்ல வழிவகுக்கும். உங்கள் 
இடத்தில் இருக்கும் உங்ககளப் ரபான்ை பலர், ெிகவும் விரக்தி அல்லது 
ெ ச்ரொர்வகடந்த நிகலயில், எந்த அக்ககையும் இல்லாெல், என்க யும் 
என் மபயகரயும், உங்கள் இலக்ககயும் கண்டுமகாள்ளாெல் ஆன்ெீக 
அைிவுஜவீிகளாகக் காட்டிக் மகாள்கின்ை ர். அது ஒரு பயங்கரொ  
வழீ்ச்ெிகயக் மகாண்டுவரும். இத்தககய உணர்வு வரும்ரபாது, ஒருவர் 
ஏரதனும் ஒரு வழியில் தன்க  நடத்தி, முழுகெயா  ரொெடித்த த்கத 
ககயாள ரவண்டிய நிகல உருவாகும். 

உங்களுக்காக மூன்று வழிகள் திைந்திருக்கும்: ஒன்று ொகயயில் 
மூழ்கி, அதன் பலவ ீங்களுக்கு ெரணகடவது - அதாவது திருெணம் மெய்து, 
ெந்ததிகயப் மபற்று, நீங்கள் விரும்பியபடி வாழ்வது. ெற்மைான்று ெ கத 
முழுகெயாக நிர்மூலொக்குவது. மூன்ைாவது பாொங்குத்த த்துடன் 
ஆன்ெீக ரபர்வழியாக ரபாலி ரவடெிட்டு ொகயயில் மூழ்கி இருப்பது! 

"நான் இரண்டாவது வழிறய விரும்புகிவைன்," கிருஷ்ைாஜி கூைினார். 
இகதக் ரகட்டு நான் ெகிழ்ச்ெியகடகிரைன், ஆ ால் நீங்கள் உலக 

ஈர்ப்புகளுக்கு அடிபணியக்கூடாது. நீங்கள் அவற்ைிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் 
என்று நான் அர்த்தப்படுத்தவில்கல, ஆ ால் நீங்கள் அவற்கைத் தவிர்க்க 
ரவண்டும். அவற்கைக் கண்டு அஞ்ெி ஓடி ஒளியக்கூடாது, 
பதட்டப்படக்கூடாது, அவற்கைக் கடந்து மவல்ல ரவண்டும். 

ரெலும், எண்ணங்கள் வருவகதத் தடுக்க ரவண்டிய 
அவெியெில்கல என்பரத இதன் மபாருள். இது ெிகவும் முக்கியொ  
விஷயம். எந்தப் புத்தகத்திலும் இது குைிப்பிடப்படவில்கல. இந்த ஆன்ெீக 
இருளின் ரகெியத்கத என் அன்பர்களுக்காகத்தான் இன்று சுட்டிக் 
காட்டுகிரைன். நல்ல, தயீ அல்லது காெ எண்ணங்ககளத் தடுக்கக் 
கூடாது.  அந்த எண்ணங்கள் வரட்டும்; ொைாக, அகவ வருவகத ஊக்குவிக்க 
ரவண்டும்! பதட்டம் அல்லது ெ ச்ரொர்வகடய ரவண்டாம், ஆ ால் 
எண்ணங்ககள, மெயல்களில் மவளிப்படுத்த ெட்டும் அனுெதிக்காதரீ்கள். 

அதன் பின் ர் என்  நடக்கும்? ெ கத சுத்தம் மெய்ய இந்த 
ெ ப்படிவங்ககள எந்த விதத்திலாவது மெலவிட ரவண்டும். இந்தப் 
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பிைவியில் அவற்கைச் மெலவிடாவிட்டால் அடுத்த பிைவியில் மெலவிட 
ரவண்டியிருக்கும். எ ரவ அகவ எண்ணங்களால் ெட்டுரெ மெலவிடப்பட 
ரவண்டும். நாம் ஏற்க ரவ கூைியது ரபால், உடல் மெயல்பாடுகள் மூலம் 
அவற்கைச் மெலவழிப்பதா ால், புதிய ெ ப்படிங்கள் உருவாகின்ை . 
எ ரவ அகவ ெ தளவில் ெட்டுரெ மெலவிடப்பட ரவண்டும். அவற்ைின் 
தீவிரத்தன்கெ விரயொகும்ரபாது, நீங்கள் சுதந்திரொக இருக்கிைரீ்கள். 

எ ரவ கவகலப்பட ரவண்டாம். நான் உங்ககள ரநெிக்கிரைன், 
கடவுள் ெித்தத்தால், இந்த ரொதக கயக் கடந்து மெல்லும் வழிகய நான் 
உங்களுக்காகக் கண்டுமகாள்ரவன், ஏம ன்ைால், அது எ க்குத் மதரியும். 
எ க்குத் மதரியாவிட்டால், நான் உங்களிடம் மொன் ாலும் அல்லது நீங்கள் 
என்க ப் பின்மதாடர்ந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த நன்கெயும் பயக்காது. 
எ க்குத் மதரிந்திருந்தால், உங்ககள எதிர்மகாள்ள கவப்பது எப்படி 
என்பதும் எ க்குத் மதரியும்.  அத ால் கவகலப்பட ரவண்டாம். நீங்கள் 
என்க  100 ெதவிகிதம் பின்பற்ைி ால் ெட்டுரெ நீங்கள் சுதந்திரொக 
இருப்பீர்கள். ரெல்நிகல ஆத்ொக்கள் கூட இகதமயல்லாம் கடந்து மெல்ல 
ரவண்டியிருந்தது. 

இப்ரபாது, ஏன் இந்த எண்ணங்கள் வருகின்ை ? அகவ எங்கிருந்து 
வருகின்ை ? அகவ இரவல் வாங்கப்பட்டகவ அல்ல, அரத ரவகளயில் 
மவளிரய எங்கிருந்ரதா வந்தகவயும் அல்ல. அகவ உங்களுக்குள் 
ஆழொகப் பதிந்திருந்தகவ. இப்ரபாது மவளிவரவில்கல என்ைால், ரவறு 
ெில ரவகளகளில் மவளிப்படும். எ ரவ நான் ெீண்டும் மொல்கிரைன், 
கவகலப்பட ரவண்டாம், நீங்கள் என்க  100 ெதவிகிதம் பின்பற்ைி ால் 
சுதந்திரொக இருப்பீர்கள். 

 ா ா, கிருஷ்ைாஜிக்கு ெில அைிவுறரகறள வழங்கி, ெில 
 ாைங்களுக்காக, காஷ் ீருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். கிருஷ்ைாஜி புைப் டுவைற்கு 
முன்பு,  ா ா, அவருக்கு முற்ைிலும் கீழ்ப் டிய வவண்டும் என்று எச்ெரித்ைார். 

1953, ஏப்ரல் 5ஆம் வைைி சுவா ி ெிவானந்ைாறவப்  ார்க்க கிஷன் 
ஸிங்றக ரிஷிவகஷிற்கு பஹலனுடன் காரில் பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
ஆந்ைிராவில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை வயாகி சுத்ைானந்ை  ாரைி ைறலற யில் 
ெிவானந்ைாவின் ஆெிர த்ைில் ‘ெ ய  ாராளு ன்ைம்’  ாநாடு நடந்து 
பகாண்டிருந்ைது.  றுநாளும்,  ாரைிக்கு கீழ்வரும் பெய்ைியுடன்  ா ா  ீண்டும் 
கிஷறன அனுப் ி றவத்ைார்: 

மெஹர் பாபா த து அன்கபயும் ஆெிககளயும் உங்களுக்கு 
வழங்குகிைார். 
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இந்த ொநாடுகள், ெங்கங்கள் ெற்றும் மெயல்பாடுகள் ஆன்ெீகத்கதக் 
மகாகல மெய்கின்ை  என்றும், தாரடபள்ளிக்கூடத்தில் கூைியது ரபால், 
எப்ரபாதும் உங்களுடன் இருப்ரபன் என்று பாபா ரெலும் கூறுகிைார். 

வயாகி  ீண்டும்  ா ாறவ ெந்ைிக்கத் துடித்ைார்.  ா ாவின் 
அனு ைியுடன், கிஷன் 6ஆம் நாள் படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ியவ ாது, 
 ாரைிறயத் ைன்னுடன் அறழத்து வந்ைார்.   ா ா அவரிடம் ெில நி ிடங்கள் 
ஆவலாெறன நடத்ைினார்.  ாநாடு ஒரு ‘வகலிக்கூத்து’ என்று வயாகி 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா, "ொநாடுகளால் ெ ிதகுலத்கத 
ஒன்ைிகணக்க முடியாது; இதயத்தின் விழிப்புணர்வி ால் ெட்டுரெ அகத 
ொதிக்க முடியும். நான் எந்த ெதத்கதயும் ொர்ந்தவன் அல்ல; எல்லா 
ெதங்களும் எ க்குச் மொந்தொ து. வாய்மொழிகள் 
ரதால்வியகடந்துவிட்ட ; நான் ஒவ்மவாருவருக்கும் அகெதியாக 
விழிப்புணர்கவ அளிப்பவன்." 

வயாகி  ாரைி, ைம்முடன் சுவிட்ெர்லாந்ைிற்கு வரு ாறு  ா ாறவ 
அறழத்ைார், வ லும்,  ா ா அவரிடம் அறைப்  ற்ைி  ின்னர் எழுது ாறும், 
வகாரிக்றகறய  ரிெீலிப் ைாகவும் கூைினார். 

 ா ா, ைனது  ங்களாவிற்கு  ைிய உைவிற்காகச் பெல்லவிருந்ை 
வவறளயில், சுத்ைானந்ை  ாரைி,  ா ாவின் அறையில் அ ர்ந்து ெிைிது வநரம் 
ைியானம் பெய்யலா ா என்று வகட்டார்.  ா ா அவறர  ண்டலியுடன் 
உறரயாடும் அறையில் அ ர அனு ைித்ைார். 

அவரது ைியானத்ைிற்குப்  ிைகு, வயாகி, டாக்டர் நீலுவிடம், " ா ா  ிகப் 
ப ரிய புனிைர்" என்று கூைினார். 

"ப ஹர்  ா ா ஒரு புனிைர் அல்ல" என்று டாக்டர் நீலு அவறரத் 
ைிருத்ைினார். "அவர் எல்லா புனிைர்களுக்கும் வ லானவர்!" 

"ப ஹர்  ா ா என்ன ஆன் ீக  யிற்ெிகறளச் பெய்கிைார்?"  ாரைி 
விொரித்ைார். 

"அவர் எந்ை ொைனாவும் பெய்ய வவண்டிய வைறவ இல்றல." 
"என்ன பொல்கிைரீ்கள்?" 
டாக்டர் நீலு விளக்கினார், "ப ஹர்  ா ா அறனத்து அைிவுக்கும் 

ஆைார ானவர். அவரிட ிருந்து அறனத்து அைிவும் பவளிப் டுவைால், அவர் 
அறடய அல்லது அைிவைற்கு எதுவும் இல்றல. இறைவறனத் வைடு வர்கள் 
 ட்டுவ  ொைனாவில் ஈடு டுகிைார்கள், இறையுைர்றவ அறடந்ைவர் அல்ல." 
 ாரைிக்கு  ாலும்  ழமும் வழங்கப் ட்டது. அவர் அன்று  ைியம் 2:15  ைிக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
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 ாநாட்டின்  ிரைிநிைிகளில் ஒருவர் ‘ஜி.எஸ்.என்.மூர்த்ைி’. கல்கத்ைாவில் 
ைத்துவத்ைில் டாக்டர்  ட்டத்ைிற்காகப்  யின்று வந்ை வவறளயில், அவர், டாக்டர் 
வைஷ்முக்றக ெந்ைித்ைார்; டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்யு ாறு 
மூர்த்ைிறய ஊக்குவித்ைார்.  ா ாறவச் ெந்ைிக்க  ாரைி படஹ்ரா டூனுக்குச் பெல்ல 
இருந்ைறைக் வகள்விப் ட்ட மூர்த்ைி, அவருடன் பெல்ல முடியு ா என்று 
வகட்டார்.  ாரைிக்கு எந்ை ஆட்வெ றனயும் இல்றல, ஆனால்  ாரைிறய  ட்டும் 
அறழத்து வரும் டி  ா ா பொன்னைாக கிஷன் ஸிங் எச்ெரித்ைார். 

 ா ாறவ ெந்ைிக்க  ாரைி உள்வள பென்ைவ ாது, படஹ்ரா டூனில் மூர்த்ைி 
காரில் காத்ைிருந்ைார். வவறு ஒருவறரயும் உடன் அறழத்து வந்ைைில் 
 ா ா   கிழ்ச்ெியறடந்ைைாகத் பைரியவில்றல. அவர் மூர்த்ைிறய உள்வள 
அனு ைிக்கா ல், இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார், "அவர் என்க  
உண்கெயிரலரய ரநெிக்கிைார் என்ைால், நான் அவகர ரவறு எப்ரபாரதனும் 
அகழக்கிரைன், ஆ ால் இப்ரபாது அவர் இங்கிருந்து மென்ைாக ரவண்டும்." 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில் ப ஹர்  ா ா வ ாலீொரால் றகது பெய்யப் ட்டு, 
ெிறையில் அறடத்ைைாக ஆந்ைிராவில் வைந்ைி  ரவியது. அங்குள்ள  ா ாவின் 
அன் ர்கள்  ிகுந்ை கவறலக்குள்ளாயினர், அவர்களிட ிருந்து  ல கடிைங்கள் 
வந்ைன. அவர்களின் கவறலறயத் ைைிக்கவும், அறனத்தும் நன்ைாக இருக்கிைது 
என்று அவர்களுக்கு உறுைியளிக்கும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா, 1953 ஏப்ரல் 
பைாடக்கத்ைில்  ைிறனந்து நாட்களுக்காக எரச், ப ண்டு இருவறரயும் 
ஆந்ைிராவுக்கு அனுப் ினார். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, ஆந்ைிராவிலிருந்து ைிரும் ி வரும் 
வழியில் நாக்பூரில்  ா ா-ைாறஸ எரச்சும் ப ண்டுவும் ெந்ைித்ைனர்.  ா ா, அவர் 
படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ி வருவறை விரும்புவைாகத் பைரியப் டுத்ைினர்; 
ஆனால்  ா ாைாஸ்  றுத்துவிட்டார்.  அவரது கீழ்ப் டியாற   ற்றும்  ா ாவின் 
கட்டறளறயப் புைக்கைித்ைைன் காரை ாக,  ா ா அவருடனான அறனத்து 
பவளியளவிலான பைாடர்புகறளயும் துண்டித்துவிட்டார், வ லும் ெம் ந்ைப் ட்ட 
அறனவருக்கும் ஒரு சுற்ைைிக்றக மூலம் பைரிவிக்கப் ட்டது.   ா ா-ைாஸ் 
அப் ாவிகறள ஏ ாற்ைி,  ா ாவின் அனு ைியின்ைி ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில் 
கடன்கறள வசூலித்துள்ளார்; இருப் ினும், ப ஹர்  ா ா,  ின்பு  ா ா-ைாஸால் 
ஏ ாற்ைப் ட்டவர்களுக்கு அறனத்து  ைத்றையும் ைிருப் ிச் பெலுத்ை 
ஒப்புக்பகாண்டார். 
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கடவுகளத் 
தவிர ரவறு 

எதுவும் 
உண்கெ 
அல்ல!  

கடவுள் ெீதா  
அன்கபத் 

தவிர ரவறு 
எதுவும் 

முக்கியம் 
அல்ல! 


