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இகைவனின் அன்பளிப்பு 

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

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

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

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

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

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

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

முழுற யாக அல்லது குறுகிய வடிவில் பவளிவந்துள்ளன. ை ிழ்  க்களுக்கும் 
இது ஒரு ப ாக்கிஷ ாக அற ய வவண்டும் என்ை ஆர்வத்ைில் ெ ர்ப் ைம் 
பெய் வர்: 
 
தெிழாக்கம் & புத்தக வடிவகெப்பு: 
கு. ராைாகிருஷ்ைன்  
வவலம் ாள் ராைாகிருஷ்ைன் 
முவகஷ் ெிவகு ார் 
பூனா, ஜனவரி, 2023 

 vela.radhakrishnan@gmail.com 
 +919225631113 
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கல்கி அவதாரம் 

(முன்னுகர: லாைன்ஸ் ரீட்டர் - இரண்டாம் இறுதி பாகம்) 

மெஹர் பாபா, ‘கல்கி’ அல்லது ‘கல்கி அவதாரம்’ என்று 
அைியப் டுகிைார்.  ெ ஸ்கிருை ப ாழியில், கல்கி என்ை ப யருக்கு ‘ ாவங்கறள 
அழிப் வர்’ என்று ப ாருள் - அைாவது, அைியாற யால் விறளயும் 
பெயற் லறன நிர்மூல ாக்குவது. அவைார புருஷர், ை து றகயிவலந்தும் உறை 
வாள், அவறர உலகின்  ீட் ாளராகவும், அவை ெ யம் துன் ார்க்கத்றை 
அழிப் வராகவும் அறடயாளப் டுத்துகிைது.  இறை அறடயாளச் ெின்ன ாகக் 
கருத்ைில் பகாண்டு, ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்க்றகயுடன் ஒப் ிட்டுப்  ார்க்கும் 
வவறளயில், அவரது இக்கால வருறகயின் அர்த்ைத்றைக் கண்டைியலாம்.  ஏன் 
இப் டி ஒரு  யங்கர ான காலகட்டம்? கடவுள் ஏன்  னிை உருவில் 
இம் ண்ைில் வர வவண்டும்? ஏபனன்ைால், உலகில்  ாறயயின் ஆைிக்கம் 
அளப் ரியைாகி, உண்ற ப்ப ாருளின்  ீைான நாட்டம்  ிகக் குறைந்து 
காைப் டுகிைது.  னிை அனு வத்ைிற்கு அப் ாற் ட்ட அறனத்து அைிவும், 
அவைார புருஷர் பவளிப் டுத்துவறைப் ப ாறுத்ைது. காலத்ைால் இழக்கப் ட்ட 
அல்லது  றைக்கப் ட்ட அைிறவ,  னிைகுலத்ைிற்கு  ீண்டும் பவளிப் டுத்தும் 
அைிகாரம் அவைார புருஷருக்கு  ட்டுவ  உண்டு.  கடவுளிட ிருந்து வநரடியாக 
அறடயப்ப றும் அைிவு, இறடப் ட்ட ந ர் ஒருவரால் ைவைாகச் 
ெித்ைரிக்கப் டா ல் அல்லது ெிறைக்கப் டா ல்,  வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெிலருக்கு 
 ட்டுவ  ரகெிய ாக ஒருவ ாதும் இருக்காது.  ாயாவுக்கு ெக்ைி என்று 
ஒன்ைிருந்ைால், அது உண்ற ப்ப ாருளின் விறளவாக அறடயப்ப றுவது. 
 ாறயயின் இந்ை ெக்ைிைான், ப ாய்யும் வ ாலியு ான  ாயத்ைன்ற க்கு 
ஊட்ட ளித்து, உண்ற ப்ப ாருளுக்கு முற்ைிலும்  ைிப் ற்ை நிறலறய 
உருவாக்குவது.  இந்ை யுகத்ைில் ஏைத்ைாழ ஒவ்பவாரு ஆணும், ப ண்ணும் 
 ாறயயின் வஞ்ெகத்ைிற்கு  லியாகியுள்ளனர். ஒருவர், ைான் ஏ ாற்ைப் ட்டறை 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் வறர, அவரது அடிற த்ைனத்றை அறடயாளம் காை 
முடியாது.  இது அவரது சுய-ஏ ாற்ைத்றை அங்கீகரிப் து  ட்டு ின்ைி 
உள்ளுைர்றவ விடுவித்து, உண்ற ப்ப ாருளின் யைார்த்ைத்றை உைரத் 
பைாடங்கி, கடவுறள வநருக்கு வநர் ெந்ைிக்க முயற்ெிக்கிைது. 

உண்ற ப்ப ாருள் என்ைால் என்ன? கடவுறளத் ைவிர வவறு எதுவும் 
இல்லாை நிறல. கடவுறளத் ைவிர இைர அறனத்தும், ‘ஒன்று ில்றல’ என்ை 
நிறலயில் ஒன்று ில்லாைைில் முடிவறடகிைது.  ாவ் கல்சூரி, ப ஹர் 
 ா ாவின் அரவறைப் ில் வருவது வறர,  ிகவும் அங்கீகரிக்கப் ட்ட வாழ்க்றக 
வரலாற்ைாெிரியர் ொர்லஸ்  ர்டம், “நீங்கள் அவறர ‘ஒன்று ில்லா நிறலயில்’ 
ெந்ைிக்கும் வறர, ஒருவர் ப ஹர்  ா ாறவ யார் என்று பைரிய முடியாது” என்று 
கூைினார். ஒருவருறடய சுய விறனப் ைிவங்களாலான  னம், வணீ் 
அைிவுத்ைிைன் ஆகியவற்ைின் ஒன்று ில்லாை ைன்ற , ‘இறை வாழ்வு’ என் ைன் 
கருத்ைின் வ ற் ரப்ற  நச்ெரித்துக் பகாண்டிருக்கும்.  இருப் ினும், 
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‘அறனத்ைிலும்’ நீங்கள் அவறர ெந்ைிக்கும் வறர, ஒருவருக்கு ப ஹர் 
 ா ாறவத் பைரியாது என்று பொல்ல முடியவில்றலயா?  இந்ை விரிவான 
வரலாற்றுத் பைாகுப்ற  எழுதும்  ைியின் வநாக்கம் அதுவல்லவா? இந்ை 
அளப் ரியைான வாழ்க்றக வரலாறு, இக்கால வருறகயின் வ ாது, ஏக இறைவன் 
பவளிப் டுத்ைிய அறனத்றையும், ‘இரகெிய புத்ைகத்ைின்’ நுணுக்கங்கறளயும் 
கண்டைிய உைவியாக இருக்கும்.  ரிபூரை உைர்வு நிறலயில் இருந்ைைால், 
ப ஹர்  ா ா பெய்ை ஒவ்பவான்ைிற்கும் முக்கியத்துவம் இருந்ைது;  அவர் பெய்ை 
அறனத்ைிற்கும் அர்த்ைம் இருந்ைது. ப ஹர்  ா ா கூைிய, பெய்ை ஒவ்பவான்ைின் 
உள்ளார்ந்ை அர்த்ைத்றை நாம் ஒவ்பவாருவரும் கண்டைிய வவண்டியது 
அவெியம். அவர் ஒருவர்  ட்டுவ  உண்ற ப்ப ாருறள உலகிற்கு பகாண்டு 
வருவைால், அவருறடய வாழ்வின்  ிகப் ப ரிய  கத்துவத்றைப்  ற்ைி ெிந்ைித்து 
 ாருங்கள். 

 னிைனின் எழுதுவது,  டிப் து வ ான்ை  ரிைா  வளர்ச்ெிறயப் 
 ார்க்கும்வ ாது, இந்ை வறக இலக்கியம் எறைக் குைிக்கிைது?  ாவ் கல்சூரிறயப் 
வ ாலவவ, ப ஹர்  ா ாவின்  ிகவும் அங்கீகரிக்கப் ட்ட கவிஞர்கள்  ற்றும் 
எழுத்ைாளர்களில் ஃ ிரான்ெிஸ்  ிர ாவ ான் என் வரும் ஒருவர். இரண்டு 
எழுத்ைாளர்களின்  றடப்புகளும் எைிர்வரும்  ல நூற்ைாண்டுகளுக்கு,  லரின் 
கரங்களில் ைவழும். 1958,  ிப்ரவரி  ாைம், ஃ ிரான்ெிஸ், ப ஹர்  ா ாவுக்கு 
எழுைிய கடிைத்ைில், ‘இறைவனுடன் இறைந்ைிருங்கள்’ (STAY WITH GOD) என்ை 
ைனது புத்ைகத்றை எழுதுவைற்கு முன்னர், அவர்  ல்வவறு புராை வவை 
நூல்கறளப்  டித்து வருவைாகத் பைரிவித்ைார்.  அைற்கு  ைிலளித்ை ப ஹர் 
 ா ா, அவருக்கு, வவைம்  ற்றும்  னிை ெிந்ைறன  ற்ைிய அவரது 
கண்வைாட்டத்றை பவளிப் டுத்ைி,  ின்வரும் அைிவுறரறய வழங்கினார்:  

“வவத நூல்கள், அழுகிய எலும்புகள் வபான்ைகவ, வெலும் அகவ 
புழுக்களுக்கு உணவாகும். இகையியல் ெற்றும் தத்துவம் நல்ல எலும்புகள் 
வபான்ைகவ, கழுகுகளுக்கு உணவாகும்.  எழுச்சி மபற்ை கவிஞர்களின் 
எழுத்துக்கள் புத்தம் புது எலும்புகள் வபால, நாய்களுக்கு உணவாக 
இருக்கின்ைன. ஆன்ெீகத்தில் வெல்நிகலகய அகடந்த துைவிகளின் 
எழுத்துக்கள் சகத வபால, புலிகளுக்கு உணவாக இருக்கிைது. இன்று வாழும் 
பரிபூரண குருநாதர்கள் ெற்றும் சத்குருக்களின் எழுத்துக்கள் மூகள வபால் 
இருந்து ொனிடனுக்கு உணவாகிைது! அகவ அழுகினாலும் எலும்பின் 
சாயகலக் மகாண்டிருக்கும், ஆனால் அழுகும் வவகளயில், அழுகிய 
எலும்புகள் அருவருப்பான அழுக்கு வபான்ைது, எனவவ நீங்கள் வவத 
நூல்ககள வெவலாட்டொகப் படிக்கலாம் - அகவ வதகவப்படும்வபாது 
குகரக்கும் நாய்ககள விரட்ட உதவியாக இருக்கும்; எடுத்துக்காட்டாக, 
வகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நீங்கள் அகழக்கப்பட்டால்,  ஆச்சாரொன 
பாதிரியார்கள் ெற்றும் ெரபுவழி வந்த பண்டிதர்ககளப் வபால மசயல்பட அது 
உதவியாக இருக்கும்.”  

- லாைன்ஸ் ரீட்டர் 
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 நிகழ்வுகளின் காலவரிகச 

 

1953

•ஏப்ரல் 10 - ஜூன் 1, மடஹ்ரா டூன் - முவ ாரி  யைம் - மடஹ்ரா டூன் வருறக.

•ஜூன் 6 - 10, உத்தரப் பிரவதசம், பஞ்சாப் வழியாக  ஸ்த்  யைம். 

1953
•ஜூன் 12 - ஜூறல 14, மடஹ்ரா டூன் - புனிைர்களுடன் ெந்ைிப்பு, உ வாெம்,

ரூர்க்கி  ஸ்த்  யைம், ஆன் ீக பொற்ப ாழிவுகள்.

1953

•ஜூறல 15 - 18,  மடஹ்ரா டூன்,  மூன்று ெிைப்பு பவகுஜனகூட்டங்கள்.

•பெப்டம் ர் 11 - 15,  ஞ்ொப், இந்ைிய வடக்குப்  குைிகளில்  ஸ்த்  யைம்.

,

1953
•நவம் ர் 29 - டிெம் ர் 6, மடஹ்ரா டூனிலிருந்து மும்கப வந்ைறடந்து ைீவிர 
 ஸ்த் பைாடர்புகள் - ெஹாபவலஷ்வர் வருறக.

1954
• ிப்ரவரி 1 - 12, ஹெிர்பூர் - ‘அவதார புருஷர்’ பிரகடனம், பவகுஜன ைரிென 
நிகழ்ச்ெிகள், பொற்ப ாழிவுகள் -  ஹா வலஷ்வர் வருறக.

1954
• ிப்ரவரி 20 -  ார்ச் 4, ஆந்திர பிரவதஷ், ‘மதய்வகீப் பணி’ பிரகடனம், பவகுஜன 
ைரிென நிகழ்ச்ெிகள், பொற்ப ாழிவுகள் -  ீண்டும்  ஹா வலஷ்வர் வருறக.

1954

• ார்ச் 20 - 22,  க்வகாரி விஜயம், ஹா வலஷ்வர் வருறக.

•ஏப்ரல் 29 - வ 1, தார்வார் ெஸ்த் பயணம் (11  ஸ்துகள் பைாடர்பு)

1954
•வ  25, ெஹாபவலஷ்வர் மவகுஜன தரிசன நிகழ்ச்சிகள்
•ஜூன் 2, சத்தாரா (கிராஃப்டன்  ங்களா) வருறக

1954

•ஜூன் 26 - 29, ெஸ்த் பயணம் - இஸ்லாம்பூர், வகாலாபூர், ஹூப்ளி -
ப ஹரா ாத் வருறக 

1954

•ஜூன் 29 - ஜூறல 2, மும்கப ெஸ்த் பயணம் - ெத்ைாரா வருறக
•ஜூறல 10, ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌன ைினம்

1954

•பெப்டம் ர் 12, ப ஹர்   ா ா   ண்டலியுடன்  ப ஹரா ாத் வருறக
•பெப்டம் ர் 12, வாடியா பார்க் தரிசனம்

1954

•பெப்டம் ர் 14 - 24, ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன்
ெந்ைிப்பு, கலந்துறரயாடல்

1954
•பெப்டம் ர் 20, ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் க்வகாரி  யைம்

1954
•பைாடரும்...
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முவ ாரி & உத்தர பிரவதசம்  
(Mussoorie & Uttar Pradesh) 

1953ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன், படஹ்ரா டூனிலிருந்து முவ ாரி  றலப் குைிக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்று, அங்கு அவர்கள் ஏழு வாரங்கள் இந்ைியாவின் வகாறடகாலத்ைின் 
பவப்  ான  ாைங்களில் ைங்க வவண்டியிருந்ைது. ‘வஹப் ி வவலி’யில் அற ந்ை 
பைஹ்ரி  ஹாராஜாவின் இல்ல ான ‘பஹர்வன ஹில்’  ங்களா வாடறகக்கு 
எடுக்கப் ட்டது, அறை சுத்ைம் பெய்ய அவலா ா, கு ார் இருவரும் முன்கூட்டிவய 
அனுப் ப் ட்டனர்.  ா ாவும் ப ண் ைிகளும்  ிரைான வடீ்றட ஆக்கிர ிக்க, 
ஆண்கள்  ைியாட்களின் குடியிருப் ில் ைங்கினர். 

முவ ாரியில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், உலகம் முழுவைிலும் வாழும் 
ைனது அன் ர்கறள,  ா ா அற்புை ான முறையில் நிறனவுகூர்ந்ைார்.  ா ாவின் 
அறனத்து ஆண், ப ண்  ண்டலி,  ற்றும் அன் ர்களின்  ட்டியல் 
வறரயப் ட்டது; வ லும், எரச் அவர்களின் ப யர்கறள ைினமும்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் வாெிப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார். இந்ைப்  ாராயைம் 
 ைிக்கைக்கில் பைாடர்ந்ைது. ெில வநரங்களில்  ா ா, எரச்ெிடம் இறடவய 
நிறுத்தும் டி றெறகயால் பைரிவித்து, ெில நி ிடங்கள் அற ைியாக அ ர்ந்ை 
அவ்வவறளயில், விரல்கள் வவக ாக அைிர - கண்ணுக்குத் பைரியாை வறகயில் 
 ைிபுரிந்து வந்ைார். எரச் ப யர்கறள ப துவாக, நிைான ாக வாெித்ைார். 
ஒவ்பவாரு ப யறரயும் உச்ெரிக்கும் வ ாதும்,  ா ா அவரது காறல வலொகத் 
ைட்டினார். வ லும்,  ா ாவுக்கு வெறவ பெய்து,  றைந்ைவர்களின்  ட்டியலும் 
புதுப் ிக்கப் ட்டு, அந்ைப் ப யர்களும் அவருக்கு முன்னால் ைினமும் 
வாெிக்கப் ட்டன. உலகம் கடவுறள நிறனவில் பகாள்கிைது, ஆனால் கடவுள் 
 னிை உருவில் உலகில் வரும்வ ாது, அவர் ைனது அன் ர்கறளயும், 
 க்ைர்கறளயும் நிறனவு பகாள்கிைார் என் து உலகிற்குத் பைரியாது. 
உண்ற யில், அவர் ஒவ்பவாரு கைமும் அறனவறரயும் நிறனவில் 
பகாள்கிைார், வ லும் ஒவ்பவாருவருக்காகவும் அவரது உள்  ைி பைாடர்ந்து 
நடந்து பகாண்டிருக்கிைது. 

 ா ா, றகக்வகா ாத்ைிடம்  ிரார்த்ைறனகறளயும், அவலா ாவிடம் 
ந ாஸ் பெய்யவும் பொல்வது வழக்கம். இைர ஆண்  ண்டலிறயப் வ ாலவவ 
 ா ா, ைினமும் இரண்டு  ிரார்த்ைறனகளிலும்  ங்பகடுத்ைார். 

முவ ாரியில்  ா ாவின் அன்ைாட வழக்கத்ைின்  ற்றுப ாரு 
பெயல் ாடு, விஷ்ணுறவப்  ற்ைியது. 1920 ஆண்டுகளின் முற் குைியிலிருந்து, 
விஷ்ணு  ஜாருக்குச் பென்று, ப ாருட்கறள வாங்கி வந்ை வவறளயில், 
ஒவ்பவாரு நயா ற ொ  ற்றும் ரூ ாய்க்கான வரவு பெலவு கைக்றகயும், ஒரு 
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வநாட்டுப் புத்ைகத்ைில் குைித்து றவத்ைவைாடு, ஒவ்பவாரு  ரிவர்த்ைறனயின் 
 ைிறவயும் துல்லிய ாக றவத்ைிருந்ைார். முவ ாரியில்,  ா ா ஒவ்பவாரு 
நாளும் கைக்குகறள ஆராயத் பைாடங்கி, விஷ்ணு வாங்கிய ஒவ்பவாரு 
ப ாருளின் விறலறயயும் அவரிடம் வாெிக்கக் கூைினார். ெில ெ யங்களில், 
 ா ா அவரிடம் ஒவர ப ாருட்கறளத் ைிரும் த் ைிரும்   டிக்கக் கூைி ‘காய்கைிகள் 
ஐந்து ரூ ாய்... காய்கைிகள் ஐந்து ரூ ாய்…’ என்று எறை எறைவயா  று டியும் 
பொல்லிக்பகாண்டிருக்க, விஷ்ணு, அடக்கமுடியா ல் வாய்விட்டுச் ெிரித்ைார். 
 ா ா அவரிடம், “இதில் என்ன வவடிக்கக உள்ளது?” என வினவினார். 

“இது  ிகவும் ெலிப் ாக உள்ளது  ா ா,” விஷ்ணு கடுகடுப்புடன் கூைினார் 
“வநரத்றைக் கடத்ை என்ன ஒரு வழி!” 

“என்ன?”  ா ா வியப்புடன் வகட்டார் “இது மவறும் மபாழுது வபாக்கு 
என்று நிகனக்கிைரீ்களா? உங்ககள ெீண்டும் ெீண்டும் அகதவய திரும்பத் 
திரும்பச் மசால்ல கவத்து, நான் மசய்யும் பணிகயக் குைித்து உங்களுக்கு 
என்ன மதரியும்? இதன் மூலம் நான் முழு உலககயும் கணக்கிடுகிவைன். 
நீங்கள் திரும்பத் திரும்பச் மசால்வது மவறும் குைியீடாகக் கருதப்படுகிைவத 
தவிர, நான் அகத, மபாழுதுவபாக்காகச் மசய்வதில்கல, எனது வநரம் 
முழுவதும் பணியில்தான் கழிகிைது, எனது பணியில் நான் ஈடுபடாெல் ஒரு 
மநாடி வநரம் கூட கடந்து மசல்லாது, இரவும் பகலும் எனது பணி மதாடரும், 
ஒரு கண இகடமவளி இருந்தால் கூட, உலகம்  ெகைந்துவிடும்!” 

 ா ா படஹ்ரா டூனுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு, கிஷன்  ிங்  ற்றும் 
அன் ர்களிடம் ‘ெிைந்ை’ ெிறுவறனத் வைடு ாறு அைிவுறுத்ைினார், ஏபனனில் அவர் 
ெிறுவனின் கால்கறளக் கழுவி, இரண்டு வாரங்களுக்கு, ைினமும் ஏழு ரூ ாய் 
 ிரொை ாக வழங்க விரும் ினார்.  ப ாருத்ை ான ெிறுவன் கிறடக்கவில்றல, 
ஆனால்  ார்ச் 23 அன்று ைரிெனத்ைின் வ ாது, வைவ் ைத் ஷர் ா, ைனது  கன் 
ஷஷியுடன் வந்ைார்.  ா ா அந்ை ெிறுவறன விரும் ி, கிஷன்  ிங் மூல ாக, 
வ  2 அன்று முவ ாரிக்கு அறழத்து வரச் பெய்ைார்.  ா ா அவறன இரண்டு 
வாரங்கள் ைன்னுடன் இருக்கச் பெய்து  ின்பு வடீ்டிற்கு அனுப் ினார். 

ஷஷி ஷர் ா இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
“ ா ாறவ முைன்முைலில்  ார்த்ைவ ாது, அவரது பைய்வகீ ஒளி என்றன 

அவருறடய  ாைங்கறளத் பைாடத் தூண்டியது, ஆனால் அவர் அறை 
அனு ைிக்கவில்றல. அவரது முவ ாரி ஆெிர த்ைில் ைங்கு ாறு என்றன 
அறழத்ைார். ைினமும் காறல வவறளயில் அவர் எனது கால்களில் 
ைறலவைங்கி, ெிைிது  ைமும் வழங்கினார். அவரது ைறல எனது கால்கறளத் 
பைாடும் அந்ை கைத்ைில், எனக்கு  ின்ொர அைிர்ச்ெி வ ான்ை உைர்ச்ெி 
ஏற் ட்டது.” 
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கிருஷ்ைா நாயர் ைினமும் இரவு 9:00  ைி முைல் நள்ளிரவு 1:00  ைி 
வறர  ா ாவின் அருகில் இரவுக் கண்காைிப் ாளராகப்  ைிபுரிந்து வந்ைார். ஒரு 
நாள்  ா ா அவரிடம், “இரவில் என் அருகில் இருக்கப் மபாருத்தொன ஒரு 
சிறுவகன எனக்காகக் கண்டுமகாள்வரீ்களானால், உங்களுக்கு ஒரு ொதம் 
விடுமுகை வழங்குகிவைன்” என்று அைிவுறுத்ைினார். 

எனவவ, கிருஷ்ைா ெிறுவறனத் வைடத் பைாடங்கினார்; ஒரு பெல்வந்ைர் 
குடும் த்ைிலிருந்து நல்ல ெிறுவன் ஒருவறனக் கண்டு ிடித்து, அவனிடம், “ஒரு 
 ாைத்ைிற்கு, ெிைப் ான வவறல ஒன்றைச் பெய்ய விரும்புகிைரீ்களா?” என 
வினவினார். 

“உங்கறள என் வடீ்டில்  ைியாளாக அ ர்த்ை முடியும்!” என்று 
ெீற்ைத்துடன்  ைிலளித்ைான் ெிறுவன். 

“இந்ை வவறல வவறு” என்று கிருஷ்ைா விளக்க முயன்ைார். “இங்வக, 
நாம் அறனத்றையும் நம் குருநாைருக்கு அர்ப் ைித்து, அவரிட ிருந்து எறையும் 
அறடயும் ஆறெகறளக்  றகவிட வவண்டும். இந்ை குருநாைர் அைிர்ஷ்டத்றை 
அளிப் வர், அைிர்ஷ்டொலிகள்  ட்டுவ  அவருக்கு வெறவ பெய்ய முடியும்.” 

ெிறுவன், கிருஷ்ைாறவ, ைனது ைந்றைக்கு அைிமுகப் டுத்ைினான். 
‘ெிறுவன் ைனது குருநாைருக்கு ஒரு  ாைம் வெறவ பெய்ய முடியு ா?’ என்று 
கிருஷ்ைா வகட்டவ ாது, அந்ை  னிைரும் வகா  றடந்து, “உன்றனயும் உன் 
குருநாைறரயும் நான்  ைிக்கு அ ர்த்ை முடியும்! என்னிடம் இப் டிப் வ ெ 
பவட்க ாக இல்றலயா?” என்று வகட்டார். 

ைிரும் ி வந்ை கிருஷ்ைா, நடந்ைறை  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, 
 றுநாள்  ா ா ெிறுவறனப்  ார்க்க அவருடன் பென்ைார்.  ா ா அவறர ஐந்து 
நி ிடம் ெற்று தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்துவிட்டு, “எனது வநாக்கம் 
நிகைவவைிவிட்டது. இப்வபாது அவரிடம் திரும்பிச் மசல்ல வவண்டாம்” என்று 
கூைினார். 

அவ்வப்வ ாது  ா ா கிஷன்  ிங், கு ார், எல்ொ  ிஸ்ைிரி, வகக்கி 
நலவாலா, பஹலன் ஆகிவயாறர முவ ாரிக்கு அறழத்ைார், வ லும் 
படல்லியிலிருந்து வாஸ் வைவ் பகயின், ஹர்ஜவீன் லால், வகக்கி வைொய், ைர், 
கஞ்சூ ஆகிவயாறரயும் அறழப் துண்டு. 

ப ஹர்ஜி கர்காரியா ஏப்ரல் இறுைியில் முவ ாரிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 
 ற்றுப ாரு  ார்றவயாளர் நியூயார்க் நகரத்றைச் வெர்ந்ை அப ரிக்கப் 
ப ண் ைி, இந்ைியாவில் சுற்றுப் யைம் பெய்து பகாண்டிருந்ை ‘ஆட்ரி 
கார்பகவர’, 1952இல் அப ரிக்காவில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ின்னர், அவறர  ீண்டும் 
 ார்க்கவில்றல, ஆனால் நியூயார்க் நகரில்  லருக்கு  ா ாறவப்  ற்ைித் 
பைரிவித்ைார். 
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கு ார்  ல நாட்கள்  ண்டலியுடன் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டார். 
ஒருமுறை அவர் ‘ ிஸ்டர் கடவுளால்’ அற்புை ாகச் ெிறையிலிருந்து 
விடுவிக்கப் ட்ட கறைறய  ா ாவிடம் விவரித்ைார். 

“நான் விடுவிக்கப் ட்டால், நான் அவறரப்  ின் ற்றுவவன் என்று 
‘ ிஸ்டர் கடவுளுக்கு’ வாக்குறுைி அளித்வைன்,” என்று அவர் கூைினார். 

 ா ா, கு ாரின் றககறளக் குலுக்க அவரது றகறய நீட்டி றெறகயால் 
பைரிவித்ைார்: “நாவன ‘ெிஸ்டர் கடவுள்’; உங்கள் வாக்குறுதிகய ஒருவபாதும் 
ெீைாதீர்கள்!” 

 ாவ் கல்சூரி ைனது முதுகறல  ட்டத்ைிற்கான வைர்வில் வைர்ச்ெி ப ற்று, 
 ா ாவின் உத்ைரவுப் டி நாக்பூரிலிருந்து முவ ாரிக்கு, டாக்டர் வைஷ்முக்குடன் 
வந்ைார்.  ா ா, “என்னுடன் இருப்பதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிைரீ்களா?” 
என்று  ாவிடம் வகட்டார். 

“நான்  ிகவும் உறுைியாக இருக்கிவைன், அைனால்ைான் வந்வைன்” 
என்ைார்  ாவ். 

“நான் உங்ககள நிகனத்து ெிகவும் ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். தரிசன 
நிகழ்ச்சிகளில் எண்ணற்ை ெீன்கள் இருந்தன, ஆனால் ஒன்று ெட்டுவெ 
பிடிபட்டது!” என்று  ண்டலியிடம் அவர் குைிப் ிட்டார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா,  ாவ் கல்சூரிறய அறழத்து, “உங்கள் மசாந்த 
மபாறுப்பில், நான் உங்களுக்குக் கட்டகளயிடும் அகனத்கதயும் மசய்யத் 
தயாரா?” என்று வகட்டார். 

 ாவ் ‘ஆம்’ என்று கூைியவ ாது,  ா ா பைாடர்ந்ைார், “நான் உங்ககள 
இங்வகவய இருக்க அல்லது இடம் விட்டு இடம் நகரச் மசால்லலாம், அல்லது 
சில வவகலகள், சில மசயல்களில் ஈடுபடச் மசால்லலாம். நீங்கள் அகத 
விருப்பத்துடன் மசய்வரீ்களா?” 

“ஆம்,”  ாவ்  ைிலளித்ைார். 
“மும்கப அல்லது வவறு சில இடங்களுக்குச் மசன்று, 

மதாழுவநாயாளிகளுடன் எனது சார்பாகப் பணிபுரியுொறும், அல்லது ஊர் 
ஊராகச் மசன்று மசாற்மபாழிவுககள வழங்கவும், அல்லது (இ ய றலயில்) 
பத்ரிநாத்திற்குச் மசன்று, அங்வக அெர்ந்து, யாசிக்கவும், அல்லது 
வடாங்காவாலாவாக வவகல மசய்து, பணம் சம்பாதித்து என்னிடம் மகாண்டு 
வருொறும் நான் கூைலாம். 

“சுருக்கொக, நான் என்ன மசான்னாலும் மசய்வரீ்களா? சில 
ொதங்களுக்குப் பின்னர், உங்கள் குடும்பத்துடன் சிைிது காலம் இருக்கச் 
மசால்லலாம்; நான் உங்ககள ஏவதனும் வியாபாரத்தில் அல்லது உலக 
விவகாரங்களில் ஈடுபடக் கூைலாம். இதன் மபாருள் என்னமவன்ைால், 
நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நான் கட்டகளயிடும் 
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அகனத்கதயும் நீங்கள் மசய்ய வவண்டும், ஆனால் நான் அகதச் மசய்யும்படி 
வகட்டுக்மகாள்வதால், நீங்கள் அகதச் மசய்கிைரீ்கள். நீங்கள் விரும்பி எகதச் 
மசய்தாலும், நல்லது, தீயது எதுவானாலும், அகத எனக்காகச் மசய்வரீ்கள்.” 

 ா ாவின் கட்டறளப் டி  ாவ் எது பெய்ைாலும், அந்ைச் பெயலுக்கான 
ப ாறுப்பு  ா ாறவவய ொரும் என்று அவர் விளக்கினார்: “என் கட்டகளகள் 
அகனத்கதயும் 100 சதவிகிதம் அன்புடன் ககடப்பிடித்தால், நீங்கள் 
சுதந்திரொக இருப்பீர்கள். ஆனால் உங்கள் ெனகத இந்த  விஷயத்திற்குள் 
நுகழய அனுெதித்தால், அது மபரும் குழப்பத்கத ஏற்படுத்தும். ெனம் 
நம்பமுடியாத அளவுக்கு ெிகுந்த வகடு விகளவிப்பதால் கீழ்ப்படிவது என்பது 
இயலாத காரியம். கீழ்ப்படிதல் 100 சதவதீொக இருக்க வவண்டும்.” 

 ா ா  ின்னர் உ ா னி  ஹாராஜ்  ற்ைிய கறைகறள  ாவ் 
கல்சூரிக்குக் கூைினார்.  க்வகாரியில் நடந்ை ஒரு ெம் வம்: அங்கு 
 ஹாராஜுடன் வாழ்ந்து, ஆெிர  காரியங்கறளக் கவனித்து வந்ை ைாரவ க் 
என்ை  னிைறரப்  ற்ைியது.  ஹாராஜின் ஆன் ீகத் ைாய் துர்கா ாய் கர் ார்கரும் 
அங்கு இருந்ைார், ஆனால் அவர் அபூர்வ ாக ஏவைனும் வவறல பெய்வறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டார். ஒரு நாள் துர்கா ாய், ைாரவ க் இருவருக்கும் இறடவய 
வாக்குவாைம் ஏற் ட்டது. இருவருக்கும்  ை ஆறெ இருந்ைைால்,  ஹாராஜ் 
அவர்கறள பவளிவயறு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ஹாவைவ் என்று 
அறழக்கப் ட்ட இன்பனாருவரும் அங்கு இருந்ைார்.  ஹாராறஜ  ிகவும் 
வநெித்ை கிரா த்து விவொயியான அவர், நாள் முழுவதும்  ஹாராறஜ 
நிறனவுகூருவறைத் ைவிர வவறு எறையும் பெய்யவில்றல. ஒரு நாள் 
ஆெிர த்ைில் வகள்வி எழுந்ைது, ைாரவ க் நாள் முழுவதும் வவறல பெய்யும் 
வவறளயில்,  ஹாவைவ் எந்ை வவறலயும் பெய்யவில்றல.   ஹாராஜ் 
கூைினார், “பல வருடங்களாக ஒன்றுவெ மசய்யாதவர்கள் ெிகவும் கடினொன 
வவகலகயச் மசய்கிைார்கள். வருடக்கணக்கில் எதுவும் மசய்யாெல் 
இருப்பது என்பது ொமபரும் தவம்.” 

 ா ா வ லும் கூைினார், “ஜவஹர்லால் வநருவும், சர்ச்சிலும் தத்தெது 
வதசங்களின் திைவுவகாகல கவத்திருக்கும் ொமபரும் பணிககளச் 
மசய்கிைார்கள். ஆனால் எதுவும் மசய்யாெல், நாள் முழுவதும் கட்டிலில் 
தூங்கிக்மகாண்டிருக்கும் ெஸ்த் நீலகந்த்வாலா, வநருகவ விட 
எல்கலயில்லா ொமபரும் பணிகயச் மசய்கிைார்! 

“ஒன்றும் மசய்யாெல் இருப்பது என்ைால் என்ன? உண்ணுவதும் 
வவகல, உபவாசம் இருப்பதும் வவகல, தூங்குவதும், விழித்திருப்பதும் 
வவகலவய. இதற்குப் பரிகாரம்தான் என்ன? எந்த வவகலகயயும், நம்கெ 
நம்பி அந்தப் மபாறுப்கபத் தந்த நபரின் விருப்பப்படி மசய்தால், நாம் எதுவும் 
மசய்யவில்கல என்று அர்த்தம்.” 
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 னைில் ஆறெகள் வெ ிக்கப் டும் விைம், வ லும் ப ாதுவாக  னம் 
எவ்வாறு கிளர்ச்ெியறடகிைது என் றைப்  ற்ைி  ா ா விரிவாக விளக்கினார். 
இறுைியில், அவர்  ாவிடம், “இப்வபாது நீங்கள் எனக்காக வாழ்வரீ்கள்” என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ாவ் கல்சூரி  ைிறனந்து நாட்களுக்காக அறழக்கப் ட்டிருந்ைாலும்,  ா ா 
மூன்று நாட்களுக்குப்  ின்னர், அவரது இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு 
கூைி இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார், “நாக்பூருக்குத் திரும்பிச் மசன்று ஒரு ொதம் 
முழு ஓய்வு எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள். அதற்குப் பிைகு, மடஹ்ரா டூனுக்கு 
வாருங்கள்; அங்கு நான் உங்கள் உடலில் உள்ள ஒவ்மவாரு எலும்கபயும் 
உகடப்வபன்! 

“நான் உங்ககளத் திரும்ப அனுப்புகிவைன் என்று நிகனக்காதீர்கள். 
உங்ககள என்னுடன் கவத்துக் மகாள்வது உறுதி.”  ா ா,  ாவ் கல்சூரிக்கு ெில 
அைிவுறரகறள வழங்கிய  ின்னர், அவரும் வைஷ்முக்கும் நாக்பூருக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  

1953 வ   ாை பைாடக்கத்ைில், எல்ொ  ிஸ்ைிரி, கிஷன்  ிங், கு ார், 
பஹலன் ஆகிவயாறர ஒரு ெிைப்புக் கூட்டத்ைிற்கு  ா ா அறழத்ைார். ெந்ைிப் ின் 
வ ாது, ஜூன் 5 முைல் இரண்டு வாரங்களுக்கு ‘ஸ்வடஷன் வவகன்’ ஒன்றை 
வாடறகக்கு எடுக்கும் ப ாறுப்பு எல்ொவுக்கு வழங்கப் ட்டது.  ா ா இவர்களிடம், 
“எனது பணியில் குைிப்பிடத்தக்க முடிவுககளக் மகாண்டுவரும் 
வநாக்கத்திற்காக, நான் இரவும் பகலும் பயணம் மசய்து ெஸ்துககளத் 
மதாடர்புமகாள்ளத் திட்டெிட்டுள்வளன். பதிகனந்து நாட்களுக்கு உங்களுக்கு 
ஓய்வும், தூக்கமும் இருக்காது” என்று கூைினார். 

1953, வ  2 காறல 8:45  ைிக்கு,  ா ா குஜராத்ைியில்  னந்ைிருந்ைி 
ப ாழியும்  ிரார்த்ைறனக்கான ‘முைல் வரி’றய எழுத்துப் லறக வழியாக 
எடுத்துறரத்ைார்: 

நிகலயாக அருளும் பரொத்ொவவ! (குஜராத்ைி ப ாழியில்) 
இரக்கமுள்ள அல்லாவவ!  (அர ிக்) 
கருகணெிக்க கடவுவள!  (ஆங்கிலம்) 
நீங்கள் முற்ைிலும் சுதந்திரொனவர் என்பகத அைிந்து, 
உங்கள் சுதந்திரத்கத நான் உறுதியாகப் பற்ைிப் பிடித்து, 
வெலும் நான் உங்ககள மநருங்குகிவைன். 
நான், பாபா, முழுகெயான பணிவுடன் அவர் சார்பாகவும்,  
வெலும் அவகர வநசிக்கும் அகனவரின் சார்பாகவும், 
ெற்றும் எல்லா தகுதியுடன் தவம் புரிபவர்கள் சார்பாகவும், 
நான் ெனந்திருந்தி வருந்தி மொழிய விரும்புகிவைன். 
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அகனவரின் சார்பாகவும் நான் இப்வபாது கூறுவகத தயவு மசய்து 
ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள்... 

முவ ாரியில் ைங்கியிருந்ை வ ாது,  ா ா ஒருமுறை அைிவித்ைார்: 
“கடவுகள நாம் அவருகடய எல்கலயற்ை சுயத்திலும், நம்கெத் தவிர இதர 
எல்லா உயிர்களிலும் வநசிக்கும்வபாது, இறுதியில் நாம் எப்மபாழுதும் நம் 
சுயத்கதவய வநசித்து வருகிவைாம் என்பகதக் கண்டுமகாள்வவாம்.” 

வ ற்கூைிய இந்ை முன்னுறர வாக்கியங்களுடன், 1953, வ  10 
ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று பவளியிடப் ட்ட ஒரு சுற்ைைிக்றகயில், வ  15 முைல் 
பெப்டம் ர் இறுைி வறர, “எக்காரணத்கதக் மகாண்டும் எவரும் மெஹர் 
பாபாவுடன் மதாடர்பு மகாள்ளக்கூடாது” என்று அவரது அன் ர்களுக்குத் 
பைரிவிக்கப் ட்டது: 

இைற்கிறடயில்,  ா ா, எரச்ெிடம் ‘சுவா ி  ிவர ானந்ைா ஒரு 
 ாைத்ைிற்கு  ைிலாக, இரண்டு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வரவவண்டும்’ என்று பைரிவிக்கு ாறு கூைினார். (அவர் உத்ைரப் ிரவைெத்றைச் 
வெர்ந்ை ஸ்வா ி ஆவார், அவருக்கு  ா ா மூன்று ‘எளிற யான’ கட்டறளகறள 
வழங்கியிருந்ைார்.) எரச், படஹ்ரா டூனுக்குச் பென்ைவ ாது,  ிவர ானந்ைா 
படல்லிக்குச் பென்ைிருப் றை அைிந்ைார். பைாறலவ ெியில் அவறரத் 
பைாடர்புபகாண்ட வவறளயில், அவர் ெ ீ த்ைில் கடுற யான  ாரறடப் ால் 
 ாைிக்கப் ட்டு, வாரக்கைக்கில்  டுத்ை  டுக்றகயாக இருப் ைாக  ிவர ானந்ைா 
அவருக்குத் பைரிவித்ைார்.  ா ாவுடனான வநர்காைலின் வநரம் பநருங்கி 
வருவைால், அறை எப் டிச் பெய்வது என்று அவர் கவறலப் டத் பைாடங்கினார். 
இந்ைச் பெய்ைிறயக் வகட்ட அவர் எரச்ெிடம், “ ா ா உண்ற யிவலவய கருறை 
உள்ளவர், எல்லாம் அைிந்ைவர்” என்ைார். 

வ   ாை பைாடக்கத்ைில்,  ிவர ானந்ைா முவ ாரிக்கு வந்ைவ ாது, 
அவருடன் ஓர் இளம் ப ண்றையும் அறழத்து வந்ைார். அவரிடம்  ா ாவின் 
முைல் வகள்வி: “நீங்கள் தனியாக வந்தீர்களா?” 

ைான் வநாய்வாய்ப் ட்டிருந்ை வ ாது, இந்ை இளம் ப ண் ைன்றன 
நன்ைாகப் வ ைி  ாதுகாத்து வந்ைைால்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அவறரயும் 
அறழத்து வர நிறனத்ைைாக  ிவர ானந்ைா விளக்கினார்.  ா ா உடவன, “நான் 
உங்ககளத் தனியாக வரச் மசான்வனன்; இந்தச் சிறு கட்டகளகயக் கூட 
உங்களால் பின்பற்ை முடியவில்கலயா?” என்று கடுற யாக வினவினார். 
இருப் ினும்,  ா ா, அந்ைப் ப ண்றை உள்வள அறழத்து, சுவா ிக்கு வெறவ 
பெய்வைில் அவர் எடுத்ை முயற்ெிகறளப்  ாராட்டினார். அவருக்கு ஒரு வராஜா 
இைறழ  ிரொை ாக வழங்கி, பவளிவய காத்ைிருக்கு ாறு கூைினார். 

 ிவர ானந்ைாவுடன் உறரயாடறலத் பைாடர்ந்ை அவர், “நீங்கள் எனது 
புத்தகங்ககளப் படித்தீர்களா?” அைற்கு  ைிலளித்ை  ிவர ானந்ைா, ைான்  ிகவும் 
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வநாய்வாய்ப் ட்டிருந்ைைால், அவரால் எறையும்  டிக்க முடியவில்றல என்று 
கூைினார். 

“எந்தப் மபண்கணயும் மதாடக்கூடாது என்ை உத்தரவு 
என்னவாயிற்று?”  ா ாவின் அடுத்ை வகள்வி. வநாயால் அவைிப் டும் வ ாது 
அந்ைப் ப ண் அவறரத் பைாட்டாக வவண்டும் என்ை நிர் ந்ைத்ைில், இந்ை 
உத்ைரவும் கறடப் ிடிக்க முடியா லாயிற்று என்று  ிவர ானந்ைா கூைினார். 

மூன்று விரல்கறளக் காட்டி ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக  டித்ை டி,  ா ா 
சுருக்க ாக எடுத்துறரத்ைார், “நீங்கள் தனியாக வரவில்கல, நான் படிக்கக் 
கூைிய புத்தகங்ககள நீங்கள் படிக்கவில்கல, ஒரு மபண்கணத் மதாடாெல் 
இரண்டு ொதங்கள் கூட உங்களால் இருக்க முடியவில்கல. அதனால்தான் 
நான், எனது அைிவுகரககள நிகைவவற்றுவகத விட, இெயெகலயின் பனி 
படர்ந்த சிகரத்தில் நிர்வாணொக அெர்ந்திருப்பது எளிது என்று 
ஆரம்பத்திவலவய மசான்வனன். 

“எனினும், எனது கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய தவைியதற்காக நான் 
உங்ககள ென்னிக்கிவைன். நடந்தகத ெைந்துவிடுங்கள்; நான் உங்களுக்கு 
வெலும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்குகிவைன். இந்த முகை, எந்தச் சிைப்புப் 
புத்தகங்ககளப் படிக்க வவண்டிய வதகவயும் இல்கல; எந்தப் மபண்கணயும் 
மதாடுவதில் எவ்விதொன தகடயும் இல்கல. ஒன்கை ெட்டும் மசய்யுங்கள்: 
ஜூகல 9 அன்று வந்து என்கனப் பார்க்கவும், ஆனால் தனியாக வாருங்கள்.” 
 ிவர ானந்ைா ெம் ைம் பைரிவித்து, புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

சுவா ி  ிவர ானந்ைா குைிப் ிட்ட நாளில் ைிரும் ி வந்ைார், ஆனால் இந்ை 
முறையும் அவர் ைனியாக வரவில்றல. அவருடன் அவை ப ண் ைி  ற்றும் 
 லர் இருந்ைனர்; அவர் இப்வ ாது ைனது ‘ஆன் ீக ெவகாைரி’ என்றும் இைர இளம் 
ப ண்கள் அந்ை ெவகாைரியின் குடும்  உறுப் ினர்கள் என்றும்  ிவர ானந்ைா 
விளக்கினார். 

“அவர்கள் அறனவரும் உங்கள்  ீது  ிகவும் ஆர்வ ாக உள்ளனர்,  ா ா” 
என்றும் அவர் கூைினார். 

“அதில் எனக்கு எந்தக் கவகலயும் இல்கல,” என்று  ா ா அவறரக் 
கடிந்துபகாண்டார்.  “எனது ஒவர கவகல நான் வழங்கிய கட்டகள 
ஒன்ைில்தான்.” 

 ிவர ானந்ைா  ா ாவிடம் அவரும் அந்ைப் ப ண்ணும் இறைந்து, 
வாழ்க்றகறய அர்ப் ைித்து அவருறடய ெகவாெத்ைில் வாழ முடியு ா என்று 
வகட்டார். 

ஆனால்  ா ா  ைிலளித்ைார், “என்னுடன் ஒருவருக்கு ெட்டுவெ இடம் 
உள்ளது. நீங்கள் திரும்பிச் மசன்று உங்கள் விருப்பப்படி வாழ்வது நல்லது. 
நான் விரும்பாவிட்டால் என் கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது 
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சாத்தியெில்கல என்பகத நன்கு அைிந்து மகாள்ளுங்கள்.” இது சுவா ி 
 ிவர ானந்ைாவின் ப ஹர்  ா ாவுடனான பைாடர்புக்கு முற்றுப்புள்ளி றவத்ைது. 

1953, ஜூன் 1ஆம் நாள்,  ா ா முவ ாரிறய விட்டு பவளிவயைி ஆண், 
ப ண்  ண்டலியுடன் படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ைார். இந்ை முறை  ா ாவும் 
ப ண் ைிகளும் 105-ஏ, ராஜ்பூர் ொறலயில், வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்ட 
 ங்களாறவ ஆக்கிர ித்ை அவை வவறளயில், ஆண்கள் 107-ஏ,  ங்களாவில் 
பைாடர்ந்து வெித்து வந்ைனர் (கிஷன்  ிங் அரசு  ைியிலிருந்து ஓய்வு ப ற்று, 
ஜூறல 20 அன்று அந்ை  ங்களாறவக் காலி பெய்ய வவண்டியிருந்ைைால், அைன் 
 ின்னர் ஆண்  ண்டலி 101 ராஜ்பூர் ொறலயில் அற ந்ை கிஷன்  ிங்கின் புைிய 
இல்லத்ைிற்குக் குடிப யர்ந்ைனர்). 

 ா ா முைன்முைலில் படஹ்ரா டூனுக்கு வந்ைைிலிருந்து, கிஷன் 
 ிங்கின் ைனிப் ட்ட வாழ்க்றக விவகாரங்கள் பைாடர்ந்து விவாைிக்கப் ட்டு 
வந்ைன. கிஷன் ைனது  றனவிறய இழந்து வாழ்ந்து வந்ைார்; வ லும், அவரது 
வடீ்டின் ஒரு  குைியில் ைங்கியிருந்ை படல்லிறயச் வெர்ந்ை  ிரகாஷ்வைி ஷர் ா 
என்ை ைிரு ை ான ப ண்ணுடன் பைாடர் ில் இருந்ைார். 

 ிரகாஷ்வைி ைனது கைவருடன் இருப் றை  ா ா விரும் ினாலும், 
அவர் படஹ்ரா டூனில் இருக்க விரும் ினார். ஜூன் 2 அன்று,  ிரகாஷ்வைி, 
கிஷன் இருவறரயும்  ா ா ெந்ைித்து, “எல்வலாரும் எனக்குப் பிரியொனவர்கள், 
ஏமனன்ைால் நாவன எல்வலாரிலும், எல்லாவற்ைிலும் இருக்கிவைன், 
என்கனத் தவிர வவமைான்றுெில்கல. நான் எவகரயும் மவறுக்கவும் 
முடியாது, நான் எவகரயும் பிரிக்கவும் முடியாது. எனவவ நீங்கள் இருவரும் 
ஒன்ைாக இருக்க விரும்பினால், அப்படிவய ஆகட்டும்!” என்ைார். 

இைற்கிறடயில்,  ா ா, ைிரு ை வயைில் ப ண் குழந்றைகளுடன், 
ஆனால் வரைட்ெறை பகாடுக்க முடியா ல் வாழும் விைறவ ப ண் ைிகறளக் 
கண்டு ிடிக்கு ாறு கு ாருக்கு அைிவுறுத்ைினார். கு ார் அத்ைறகய 
சூழ்நிறலயில் வாழும் மூன்று ப ண் ைிகறளக் கண்டு ிடித்து 3ஆம் வைைி 
 ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார். அவர்கறள, ைறல ைாழ்த்ைி வைங்கிய  ிைகு, 
 ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு புைிய றையல் இயந்ைிரத்றை வழங்கினார். அவர் 
இந்ைப்  ைிறயத் பைாடங்கும் வ ாவை ஒரு  னக்குழப்  ான ெம் வம் 
நிகழ்ந்ைது; ைிரு. வ கலின்  றனவி,  ன நிறல  ாைிக்கப் ட்ட நிறலயில், 
எைிர் ாராை விை ாக வருறக ைந்து நிகழ்ச்ெிகளில் குறுக்கிட்டார். அன்றைய 
ைினம்  ா ா,  ிகவும் கடுற யான வாழ்வில் வழீ்ந்ை 24 ந ர்களின் கால்கறளக் 
கழுவி, ைறலவைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும்  ிரொை ாக ரூ 300 வழங்கினார். 
அத்ைறகய ந ர்களுக்கு உைவுவைன் மூலம், இவைவ ான்ை இக்கட்டான 
சூழ்நிறலயில் வாழும் அறனவருக்கும் உைவுவைாக  ா ா கூைினார். 
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ஜூன் 6ஆம் நாள், ெனிக்கிழற  காறல 6:35  ைிக்கு, எரச், ப ண்டு, 
ற தூல், குஸ்ைாஜி, கு ார், எல்ொ, பஹலன், டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகிவயாருடன் 
 ா ா, உத்ைரப்  ிரவைெம்  ற்றும்  ஞ்ொப் வழியாக ஒரு  ஸ்த்  யைத்றை 
வ ற்பகாண்டார்.  ண்டலி, ‘வகாடாக்’ 16  ி ீ ைிறரப் ட காபைாளி வக ரா 
ஒன்றையும் உடன் எடுத்துச் பென்ைனர். இரண்டு ைனித்ைனி வாகனங்களில், 
ஒன்றை எல்ொ ஓட்டிச் பெல்ல, கிஷன்  ிங்கின்  காறர,  பஹலன் ஓட்டிச் 
பென்ைார். முைலில்  ா ா இரண்டு வார  யைத்றைத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைார், 
ஆனால் எல்ொ, கிஷன்  ிங் இருவரும்  ா ா விரும் ிய ஸ்வடஷன் வவகறன 
ஏற் ாடு பெய்யத் ைவைியைால், அவர்  யை நாட்கறளக் குறைக்க 
வவண்டியைாயிற்று.  ா ா இறைக் குைித்து  ிகவும் அைிருப்ைி அறடந்ைார், 
ஏபனனில், ‘ஒவர வாகனத்தில் முழுக் குழுவுடன் ஒன்ைாகப் பயணிப்பதன் 
மூலம் அவர் மசய்ய நிகனத்த முக்கியொன பணிக்கு இது ஒரு பின்னகடவு’ 
என்று கூைினார். 

அவர்கள் புைப் டும் வவறளயில்,  ா ா அறனவரிடமும் கூைினார்: 
“இப்வபாது நாம் இரவும் பகலும் தூங்காெல், கண்விழித்து பயணம் மசய்ய 
வவண்டும்; மவப்பம், காற்று, புழுதி, புயல் ஆகியவற்கைப் மபாருட்படுத்தாெல் 
ஆர்வத்துடன் பணிபுரிய வவண்டும். பதிகனந்து நாட்களுக்கு, தூக்கெின்ைி, 
ஒன்ைாக சுற்ைி அகலந்து வெற்மகாள்ளும், சில உள் பணிககள 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட இந்த நீண்ட பயணம், இப்வபாது சாத்தியம் 
இல்கல, எனவவ இது ஒரு சாதாரண ெஸ்த் பயணொக இருக்கும். 

“வநற்ைிரவு நான் தூங்கவில்கல, ெிகுந்த ெனச்வசார்வுடன் 
இருந்வதன். கடவுவள அகத விரும்பிச் மசய்தார். இது ‘ஸ்வடஷன் வவகன்’ 
வாகனம் ஏற்பாடு மசய்வதில் ஏற்பட்ட பின்னகடவால் அல்ல. கடவுள் என் 
கண்களில் ெண்கணத் தூவி விட்டார், ஏமனன்ைால் கடவுளுக்குத் மதரியும், 
1953இல் எனது பணியில் நான் 100 சதவதீம் உறுதியாக இருந்வதன்; அகதச் 
மசய்வதில் நான் குைியாக இருந்வதன்; கடவுளும் அகத விரும்பினார், 
வெலும் 1953 திட்டத்திற்கான எங்கள் அடிப்பகட மசயலும் அத்துடன் 
மசன்ைது.” 

ஒரு கட்டத்ைில் அவர் விளக்கினார், “1953ஆம் ஆண்டிற்கான எனது 
முழு திட்டமும் நிகலகுகலந்து வபானதால், முற்ைிலுொக ொற்ைப்பட 
வவண்டும்.” 

அவர்கள்  யைத்றைத் பைாடங்கினர், ரிஷிவகஷில் அற ந்ை ‘ ஜன்’ 
ஆெிர த்ைில் வாழ்ந்ை நீல்கந்த்வாலா என்ை  ஸ்துடன்  ா ாவின் முைல் 
பைாடர்பு பைாடங்கியது; அவருடன் கடந்ை  ார்ச்  ாைத்ைில்  ா ா  ைிபுரிந்ைார். 
நீல்கந்த்வாலா ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட உயர் ைிைன்  றடத்ை 
 ஸ்த் என் றை  ா ா  ீண்டும் வலியுறுத்ைினார்; இந்ைத் பைாடர் ில் அவர் 
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 ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். நீல்கந்த்வாலா  ஸ்த்  ீது  ா ாவுக்கு ஒரு ைனி 
 ிரியம், இந்ைப்  யைம் முடிவைற்குள் (ஜூன் 10 அன்று) அவருடன்  ா ா 
 ீண்டும்  ைிபுரிந்ைார். 

ரூர்க்கி நகருக்குச் பென்ை  ா ா, கல்யார் பஷரீஃ ில் அற ந்ை முஸ்லீம் 
குதுப்   ரீின் ைர்காவுக்கு விஜயம் பெய்து, அவரது ெ ாைிறய வைங்கினார். 
  ரீின் ெ ாைி ரூர்க்கி நகரில்  ிகவும்  ிர ல ானது. 

ரூர்க்கியிலிருந்து ஏைக்குறைய  த்து ற ல் பைாறலவில் மு ஃ ர்நகர் 
பெல்லும் வழியில்,  ா ா, முற்ைிலும் நிர்வாை ாக இருந்ை ஒரு  ஸ்றைக் 
காை வநர்ந்ைது. முைலில்  ா ா, ற தூறல அந்ை  ஸ்ைிடம் அனுப் ி, அவறர 
ொறலவயார  ரத்ைின் கீழ் அ ர றவத்து,  ின்னர் அவருடன்  ா ா ைனிற யில் 
 ைிபுரிந்ைார்; அவர் ைனது ைறலறய  ஸ்ைின் கால்களில் றவத்து 
வைங்கியவைாடு,  ா ாவின் பைாடர்பு முடிவறடந்ைது. பைாடர்ந்து  ா ா 
அவருக்கு  ரியாறை பெலுத்து ாறு  ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  இந்ை 
 ஸ்றை இைற்கு முன்பு  ா ா, பைாடர்பு பகாண்டைில்றல,  ின்னர் அவர் 
படஹரா டூனுக்கு அறழத்து வரப் ட்டார், அங்கு  ா ா அவருடன்  ல வாரங்கள் 
 ைிபுரிந்ைார். 

அன்று  ைியம் அவர்கள்  ிஜ்வனார் நகறர வநாக்கிச் பென்ைனர். 
 ாறலவனத்ைின் குறுக்வக  ரப்  லறககள் றவக்கப் ட்டு, கார்கள் பெல்லும் 
அளவுக்கு பெப் னிடப் டாை ொறல உருவாக்கப் ட்டிருந்ைது.  ா ா  யைம் 
பெய்ை கார் ெக்கரங்கள்,  லறககளிலிருந்து நழுவி,  ைலில் புறைந்ைது. அறை 
பவளிவய எடுக்க, பஹலன் ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்ைார், ஆனால் 
ெக்கரங்கள் வ லும் வவக ாகச் சுழன்ைைில், கார் ஆழ ாக மூழ்கியது. அைற்குள் 
 ைிய ானது; சூரியன் சுட்படரித்ைது; சூடான காற்று வெீியது. ஒவ்பவாருவரும் 
காறர பவளிவய ைள்ளவவா அல்லது ஜாக் மூலம் தூக்கவவா றக பகாடுத்தும் 
அவர்களால் அறை ஒரு அங்குலம் கூட முன்வனாக்கி நகர்த்ை முடியவில்றல. 
ஒரு  ைி வநரம் வியர்றவ ெிந்ைி, கடுற யாக உறழத்தும், அறனத்து 
முயற்ெிகளும் வைால்வியறடந்ைன. இது முற்ைிலும்  நம் ிக்றகயற்ைைாகத் 
வைான்ைியது. குடிநீரும் இல்லா ல் வ ாய்விட்டது. உைவிக்காக ஒருவரும் 
இல்றல, எல்லா ைிறெகளிலும்  ைறலத் ைவிர வவறு எதுவும் 
பைன் டவில்றல. இறுைியாக,  ிஜ்வனாருக்கு கால்நறடயாகப்  யைித்ை ஒரு 
குழு றக பகாடுத்து உைவியது; காரின் ெக்கரங்கள்  லறககளின்  ீது  ீண்டும் 
 ீட்கப் ட்டன. அவர்கள்  ாறலவனத்றைத் ைாண்டிச் பெல்வைற்கு முன்பு, 
 ைலில் புறைந்ை காறர பவளிவய எடுக்க உைவிய ந ர்களின் குழுவிற்கு ைலா 
ஒரு ரூ ாய் வழங்கப் ட்டது. 

 ா ாவும் அன் ர்களும் கங்றக நைியின் அருவக வந்ைவ ாது, அைன் 
நிழவலாடிய கறரயில் ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுத்து  கிழ்ந்ைனர். நைி  ிகவும் 
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குளிர்ச்ெியாக இருந்ைது, அறனவரும் ஓய்பவடுக்க விரும் ினர், ஆனால்  ா ா, 
 ிஜ்வனார்  யைத்றை ரத்து பெய்து, மு ஃ ர்நகருக்குத் ைிரும்  முடிவு 
பெய்ைார். அவர்கள் கங்றக நைிறயக் கடக்கா ல் (கார்கறளப்  டகுகளில் 
பகாண்டுபெல்ல வவண்டியிருக்கும்),  ாறலவனத்ைின் வழியாக ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். அைிர்ஷ்டவெ ாக இந்ை முறை எந்ைவிை ான அெம் ாவிைமும் 
நிகழவில்றல; அன்று  ாறலயில் மு ஃ ர்நகர் வந்து வெர்ந்ைதும்,  ா ா, 
 யைத்றைத் பைாடர விரும் ினார். வ லும்  ைினான்கு ற ல்கள் ஓட்டிச் 
பென்று, அன்று இரவு 8:30  ைிக்கு ‘ெர்த்ைவல்’ குறு நகறர வந்ைறடந்ைனர். 
ொறலயின் ஒரு  குைி (ெில ஆழ ான)  ள்ளங்களால் நிறைந்ைிருந்ைது. வ லும் 
கீழு ாக தூக்கி எைியப் ட்ட ெவாரி  ிகவும் கடின ாக இருந்ைது. 

ெர்த்ைவலில்,  ா ா, அபய வதவ் என்ை புகழ்ப ற்ை துைவியுடன் 
 ைிபுரிந்து வைங்கினார்.  உள்ளூர் வாெிகளுக்கு  ா ாறவத் பைரியாை 
வ ாைிலும், அவர் அந்ை இரறவ அங்குக் கழிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டனர். 
 யைத்ைின் வ ாது,  ா ாவின் அறடயாளம்  க்களுக்குத் பைரியக்கூடாது 
என் ைற்காக,  ா ாறவப்  ற்ைி எவரிடமும் எதுவும் பொல்ல வவண்டாம் என்று 
 ண்டலிக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது.  ா ா ஒரு ொைாரை ஆன் ீக யாத்ரீகராக, 
ைனது ப யறரயும், அறடயாளத்றையும்  றைத்து,  யைம் பெய்து, 
 ஸ்துகறளயும், துைவிகறளயும் பைாடர்பு பகாள்ளும்  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். 
 ா ாவும்  ண்டலியும் அந்ை இரறவ அங்கு கழிக்க வவண்டும் அல்லது அவர்கள் 
புைப் டுவைற்கு முன்பு ெிைிைளவு ெிற்றுண்டி உண்ை வவண்டும் என்று ெர்த்ைவல் 
 க்கள் விரும் ியவ ாது,  ா ா அைற்கு இைங்கா ல், வநரத்றையும் 
வைீாக்கா ல் அறனவரும் மு ஃ ர்நகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

அன்று இரவு மு ஃ ர்நகரில்,  ா ா, அல்லாடியா என்று 
அறழக்கப் ட்ட  ஸ்ைானிறயத் பைாடர்பு பகாண்டார். அறனத்து விை ான 
குப்ற களும் நிறைந்ை ஒரு ெிைிய அழுக்கறடந்ை குடிவல அவர் இருப் ிடம். 
உள்வள ஒருவருக்குக் கூட இட ில்லாைைால், ற தூலின் வவண்டுவகாளுக்கு 
இைங்க,  ஸ்ைானி ப ழுகுவர்த்ைிறய ஏந்ைிய வண்ைம் பவளிவய வந்ைார். 
 ிகவும் அழுக்கான உறடறய அைிந்ைிருந்ைாலும், அவர் ஓர் உயர்ந்ை 
வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்ைானி என்று  ா ா கூைினார்.  ா ா,  ஸ்ைானியின் 
கால்களில் ைறலவைங்கி  த்து ரூ ாய் வநாட்றடக் பகாடுத்ைார்.  ா ாறவப் 
 ார்த்ை  ஸ்ைானி  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். “நீடூழி வாழ்க; கடவுளின் 
ஆெீர்வாைத்றை நான் வவண்டுகிவைன்,” என்று உருது ப ாழியில் வ ெினார். 

இரவு  த்து  ைிக்கு அரசு  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ி வந்து, ஓய்பவடுத்து, 
அைிகாறல 5:00  ைிக்கு  ஹாரன்பூருக்குச் பென்ைனர். அங்கு  ா ா, 1953, ஜூன் 
7 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, குர்ஆன்  டித்துக் பகாண்டிருந்ை, பவள்றளத் 
ைாடியுடன் கூடிய, கலு ெியா என்று அறழக்கப் ட்ட ஒரு  லிக் யாத்ரீகறர 
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பைாடர்பு பகாண்டு,  ீண்டும் அவரது கால்களில் ைறலவைங்கினார். 
பைாடர்புக்குப்  ிைகு, கலு  ியாவின் இயல்பு ஒரு குழந்றைறயப் வ ான்ைது 
என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

குருவேத்ைிரா நகறரச் பென்ைறடந்ை  ா ா, கதா பாபா என்று 
அறழக்கப் ட்ட ஒரு துைவிறய ெந்ைித்ைார். (குஜராத்  ாநிலம்) 
கத்ைியவாரிலிருந்து குடிப யர்ந்ை கைா  ா ா உள்ளூர்  க்களால் 
வைங்கப் ட்டார். அைன்  ின்னர் அவர்கள் அன்று இரவு ஏழு  ைிக்கு  அம் ாலா 
வந்ைறடந்து, அரசு  ங்களா ஒன்ைில் ைங்கினர். 

 றுநாள் அைிகாறல, ஐந்து  ைிக்கு, கன்னா நகறர வநாக்கிப்  யைம் 
 ீண்டும் பைாடங்கியது. இந்ை  யைங்களின் ஒவர வநாக்கம்,  ா ாவின் ஆன் ீக 
 ைியுடன் பைாடர்புறடயது; அவர், ப ரும் ாலும் ஓய்றவப் ப ாறுத்ைவறர 
ெிைிதும் அக்கறை இல்லா ல்  யைம் பெய்ைார். அன்று காறல, கன்னாவில் 
வ ாவெஷ்வர் ஆனந்தா என்ை பஜயின் துைவிறய ெந்ைித்து, அறைத் 
பைாடர்ந்து, இறை வ ாறையில், முற்ைிலும் நிர்வாை ாக, கவர்ச்ெிகர ான, 
 ள ளப் ான கண்களுடன், அழகான முகத்வைாற்ைத்துடன்  காைப் ட்ட பாம்பி 
என்ை ெிறுவறனத் பைாடர்புபகாள்ள வநர்ந்ைது.  ா ா,  ாம் ியின் கால்களில் 
ைறலவைங்கிய வ ாது, ெிறுவன், ‘ ாக்கி (இறை வ ாறையின் 
 து ானத்றை  வழங்கு வர்)!’ என்று உரத்ை குரலில் கைைி,  ின்னர் ஒரு 
வயல்பவளிறய வநாக்கி ஓடினான்.  அந்ை இளம்  ஸ்த் அவறர அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டைால்,  ா ா அவறனப்  ின்பைாடரா ல், உடனடியாக 
பவளிவயைினார். 

ஒரு பஜயின் வகாவிலுக்குள் நுறழந்ை  ா ா, காவி நிை அங்கியும், 
வாயில் ஒரு பவள்றளத் துைியால் மூடப் ட்டிருந்ை ஒரு  ஸ்த்-துைவிறய 
ெந்ைித்து, அவருறடய கால்களில் ைறலவைங்கச் பென்ைவ ாது, அந்ை  னிைர், 
“இந்ை அளவுக்கு ெக்ைிறய நான் அறடயப்ப ற்ைதும் இல்றல, அறைத் ைாங்கும் 
ெக்ைியும் எனக்கில்றல!” அைாவது, ‘அத்ைறகய பகௌரவம் எனக்கு 
ஏற்புறடயைல்ல!’ என்று கூைி  ின்வாங்கினார்.  இருப் ினும்,  ா ா அவரது 
 ாைங்கறளத் பைாடும் வறகயில் ற தூல் அவறர இைங்கச் பெய்து பவற்ைி 
கண்டார்;  ா ாவும் அவரது  ைிறய நிறைவு பெய்ய முடிந்ைது. 

குப் (அல்லது கூப்) கிரா த்ைின் அருகில் காரில் பெல்லும்வ ாது,  ா ா, 
வதாத்தாபுரி என்ை வ ல்நிறலறய அறடந்ை, முக்கிய ான  ஜ்ஜூப் வறகறயச் 
ொர்ந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள வநர்ந்ைது; இைற்கு முன்னைாக,  ா ா அவறர 
இரண்டு முறை ெந்ைித்ைார். வைாத்ைாபுரிக்கு சு ார் 90 வயது, ஒரு  ஜ்ஜூப் 
வ ான்ை  ஸ்த், அவர் ைனது பைய்வகீ நிறலயில் முழுற யாக 
உள்வாங்கப் ட்டு, ப ௌைீக உைர்வின்ைி இருந்ைார்;  நிர்வாை ாக, எப்ப ாழுதும் 
அழுக்கும், அசுத்ைமும் நிறைந்ை இடத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் து வழக்கம், வ லும், 
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எந்ைக் காலநிறலயாலும்  ாைிக்கப் டா ல்  இருந்ைைால், ைனக்பகன ஒரு 
ைங்கு ிடத்றை அனு ைிக்கவில்றல. உண்ைவும், அருந்ைவும் கவறலவய  டாை 
இந்ை  கத்ைான  ஸ்றை,  ிகக் கடுற யான வானிறலயும் பைாந்ைரவு 
பெய்வைில்றல. ொறலவயாரத்ைில், ஒரு குைிப் ிட்ட  ரத்ைின் கீழ்,  ஸ்த் 
ப ரும் ாலும் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், அவருறடய வெைிறயக் கருத்ைில் 
பகாண்டு, அவருக்கு எவவரனும் ப த்றை, ைறலயறை வ ான்ைவற்றை வழங்க 
முயன்ைால், அவர் அறைத் தூக்கி எைிவது வழக்கம்.   ின்னர் அவருடன் 
வ ற்பகாண்ட பைாடர்புகளின் வ ாது, அவர் கிரா த்றை விட்டு பவளிவயைி, 
ஒதுக்குப்புை ான இடத்ைில் இருப் றைக் காை முடிந்ைது. கிரா த்ைில் அவருக்கு 
வடீு, உைவினர்கள் இருந்தும், அவர்  ீண்டும் அங்குச் பென்ைைில்றல. அவரது 
ெவகாைரரும் இைர  க்ைர்களும் அவருடன் ைிைந்ை பவளியில் வநரத்றைக் 
கழித்ைவைாடு, அவறரக் கவனித்துக் பகாள்ள உண்ற யாக முயன்ைனர். ஆனால், 
ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, வைாத்ைாபுரிக்கு எந்ைவிை ான பொகுசு வாழ்விலும் 
நாட்ட ில்றல, அைனால் அவர் ஒரு கம் ளத்ைின்  ீது கூட அ ர்வைில்றல. 
வைண்ட, பவறுற யான நிலத்ைில் அ ர்ந்து, இறை அன் ின் அனு வத்ைில் 
முழுற யாக மூழ்கியிருந்ைார். 

இைற்கு முந்றைய பைாடர்புகளில், வைாத்ைாபுரி  ஸ்றை,  ா ா ஜலாலி 
(பநருப்பு - ெினமூட்டும்) நிறலயில் கண்டார்; வைாத்ைாபுரி எவறரயும்,  ா ாறவக் 
கூட, அவரது கால்கறளத் பைாட அனு ைித்ைைில்றல. இந்ை ஆண்டில், 
வைாத்ைாபுரி கைிெ ான ொந்ை நிறலறய அறடந்ைறைக் காை முடிந்ைது; 
வ லும் இந்ைத் பைாடர் ின் வ ாது,  ண்டலிறய எந்ை இறடயூறும் இல்லா ல் 
ைரிெனம் பெய்ய அனு ைித்ைார்.  ா ா அவறரப்  லமுறை வைங்கி, பைாடர் ில் 
 ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். ஒவ்பவாரு முறையும்  ா ா அவருறடய 
 ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கிய வ ாது,  ா ாவின் உண்ற  நிறலறய 
அங்கீகரித்து,  ஸ்த் உரத்ை குரலில் ‘கடவுள் இங்வக இருக்கிைார்..  கடவுள் இங்வக 
இருக்கிைார்...’ என கூைினார்.  

 ா ா,  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ளும் வவறளயில், வைாத்ைாபுரியின் 
 க்ைர்களில் ஒருவருடன் டாக்டர் வைஷ்முக் வ ெிக் பகாண்டிருந்ைார். அவர்களின் 
குழுறவப்  ற்ைி வகட்கப் ட்டவ ாது, டாக்டர் வைஷ்முக், கவனக்குறைவாக, 
ப ஹர்  ா ாவின்  கிற றயப் புகழ்ந்து ஏவைா கூைினார். ஆரம் த் பைாடர்பு 
நிறைவறடந்ைதும், வைஷ்முக் பெய்ைறைக் குைித்து  ா ா வருத்ை றடந்து, 
அவறரக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார்: “பயணம் மதாடங்குவதற்கு  முன்னர், 
உங்களில் எவரும் என்கனப் பற்ைி யாரிடமும் மசால்ல வவண்டாம் என்று 
நான் உங்களுக்கு எச்சரித்வதன். நான் ஒரு சாதாரண ெனிதனாக, 
வென்கெெிகு ெஹான்களின் பாதங்களில் தகலவணங்குவதற்காக, இந்தப் 
பயணத்கத வெற்மகாள்கிவைன். ஒருவன் முற்ைிலும் சாம்பலாகி, தாழ்வு 
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ெனப்பான்கெயுடன் அத்தககய ெஸ்துககள அணுக வவண்டும். நீங்கள் 
எனது பணிகயப் பாழாக்கிவிடுகிைரீ்கள். பிைரிடம் என்கனப் புகழ்ந்து 
வபசுவதால், நீங்கள் எனக்கு உதவியாக இருக்காெல், என்கன 
சாகடிக்கிைரீ்கள்! இந்த வவகலகய எவருக்கும் மதரியாெல் 
இரகசியொகச் மசய்ய விரும்புகிவைன். நீங்கள் தூகசப் வபால் ஆகாத வகர, 
எனது பணியில் உங்களால் உதவ முடியாது. நான் உங்களுக்குச் மசால்வகத, 
கடவுளின் நிெித்தம், கவனொகக் வகட்டு அதன்படி மசயல்படுங்கள்.” 

 ீண்டும் வைாத்ைாபுரி  ஸ்றை அணுகி,  ா ா,  லமுறை அவர் 
கால்களில் ைறலவைங்கினார்.  ா ாவும்  ண்டலியும் அவர் முன்னிறலயில் 
நீண்ட வநரம் இருந்ைனர். 

இறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, லூைியானாவிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்று, அங்கு 
அவர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பைாடர்பு பகாண்ட ஒரு  ரியாறைக்குரிய 
இந்து துைவியான தண்டி சுவாெிறய ெந்ைிக்க அன்று  ைியம் வந்ைார். ைண்டி 
சுவா ிக்கு 108 வயது என்று கூைப் ட்டது. அவர் ஓர் அழகான வைாட்டத்ைின் 
 த்ைியில்,  க்ைர் ஒருவரின்  ங்களாவில் கண்டுபகாள்ளப் ட்டார். வயைான 
இந்ைத் துைவி கீறையில் பொற்ப ாழிவுகள் வழங்கினார்; ஒருவறரயும் அவரது 
 ாைங்கறளத் பைாட அனு ைிக்காைைால்,  ா ா அவறர தூரத்ைிலிருந்து 
வைங்கினார். 

லூைியானா நகரில் அற ந்ை அரசு  ங்களாவில் இரறவக் கழித்து, 1953, 
ஜூன் 9 அைிகாறலயில் 6:30  ைிக்கு, அவர்கள் ஃ ிலாவுர் கிரா த்றைச் 
பென்ைறடந்ைனர்.  ா ா ஒரு நிர்வாை  ஸ்ைானிறயத் பைாடர்பு பகாள்ள 
விரும் ினார், ஆனால்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும்,  ஸ்ைானி தூங்குவதுவ ால 
 ாொங்கு பெய்து, ஒரு வ ார்றவயால் ைன்றன மூடிக்பகாண்டார். 

ற தூலுடன் இைர அன் ர்கள்  ஸ்ைானிறய ‘ ா,  ா’ என்று  லமுறை 
ப துவாக அறழத்ைாலும் அவர்  ைிலளிக்கவில்றல.  ஸ்ைானிறயத் பைாந்ைரவு 
பெய்ய  ா ா விரும் ா ல், ைிரும் ி வரும் வவறளயில் பைாடர்பு பகாள்வைாக 
முடிவு பெய்து,  ின்னர் அவர் ஒரு குைிப் ிட்ட  ஸ்றை ெந்ைிக்க  ாவ் 
என்ைறழக்கப் ட்ட கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

வழியில், அவர்கள் ஒரு வெறு நிறைந்ை வயற்காடு வழியாகச் 
பென்ைவ ாது,  ா ா,  யைம் பெய்ை கார் ைண்ைரீ் நிறைந்ை  ள்ளத்ைில் ெிக்கி, 
ெில உள்ளூர் கிரா வாெிகளின் உைவியுடன் பவளிவய இழுக்கப் ட்டது. அவர்கள் 
காறல 8:00  ைியளவில்  ாவ் கிரா த்ைிற்கு அருவக வந்ைவ ாது, அங்கு  ா ா, 
ொறலவயாரம், தூெியில் ஒரு  ஸ்த் நிர்வாை ாகக் கிடப் றைக் கண்டார். அவர் 
ஒரு முஸ்லீம்,  க்களால் நங்கா  ஸ்த் என்று அறழக்கப் ட்டார். அவரது 
நிர்வாை உடல் முற்ைிலும் தூெியால் மூடப் ட்டிருந்ைது; எல்லா 
சூழ்நிறலயிலும், அவர் ைனது ப ௌைீக உடறலயும் உலகத்றையும்  ற்ைி 



 

18 
 

அைியா ல் இருந்ைார். இந்ைத் பைாடர் ின் வ ாது,  ா ா,  ஸ்ைின் காலடியில் 
ைறலவைங்கி, அவருக்கு ஏவைனும் வவண்டு ா என்று வகட்டைற்கு,  ஸ்த் 
இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், “ ாபு என்ை எனது நாய்க்கு, பநய் (பவண்பைய்) ைடவிய 
பராட்டிறயக் (ெப் ாத்ைி) பகாடுங்கள்; வ லும் வவறு எந்ை  னிைருக்கும் இறைவய 
உைவாக வழங்குங்கள்.” 

 யைத்ைின் வ ாது டாக்டர் வைஷ்முக் ைனது வகாடாக் ைிறரப் டக் 
வக ராவில் அவ்வப்வ ாது ெில காட்ெிகறளப்  ட ாக்கினார். இந்ை  ஸ்ைின் ெில 
காட்ெிகறளப்  ைிவு பெய்யும்வ ாது,  ஸ்த் அவரிடம், “அது என்ன?” என்று வகட்க, 
அது ஒரு ைிறரப் டக் வக ரா என்று  ைிலளித்து, அவறரப்  டம் ிடிப் ைாகக் 
கூைினார். இறைக் வகட்ட  ஸ்த் எதுவும் வ ொ ல் புன்னறகத்ைார்.  ா ா 
அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டு  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ஸ்த் எப்வ ாவைனும் 
ஒரு கிரா த்ைிலிருந்து வவபைாரு கிரா த்ைிற்கு அறலந்து ைிரிந்ைாலும், அவர் 
பவகுதூரம் பெல்லா ல்,  ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாண்ட கிரா த்ைின் புைநகர்ப் 
 குைியில் ைங்கினார். 

காறல 9:00  ைிக்கு, ஃ ிலாவுர் கிரா த்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ை  ா ா, 
தூங்குவது வ ால  ாொங்கு பெய்ை  ஸ்ைானிறயத் பைாடர்பு பகாள்ள  ீண்டும் 
பென்ைார். உள்ளூர்  க்கள் அவருக்கு  ைிப்பும்  ரியாறையும் அளித்து  ஸ்ைானி 
 ா (அம் ா) என்று அறழத்ைனர்.  ிகவும் வயைான, உயர ான ப ண் ைியாக 
இருந்ை அவர், ஆன் ீக வ ல்நிறலறய அறடந்து, முற்ைிலும் ப ௌைீக 
உைர்விழந்ை நிறலயில், ப ரும் ாலும் நிர்வாை ாகக் காைப் ட்டார். இந்ை 
முறை  ா ா அவறர அணுகியவ ாது,  ஸ்ைானி நல்ல  னநிறலயில், 
ைனக்குள்வள  ாடிக்பகாண்வட, ஓர் உைவகத்ைின் வராண்டாறவ துறடப் த்ைால் 
சுத்ைம் பெய்து பகாண்டிருந்ைார்: “அங்வக, இறெ இறெக்கிைது! இறெ ஒலிக்கிைது!” 
 ஸ்ைானியுடனான பைாடர் ில்  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாகத் வைான்ைினார், 
வ லும் படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா அவறர 
 ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

பைாடர்ந்து காறல 9:20  ைிக்கு,  ா ா, ஃ ிலாவுரிலிருந்து ‘ெிவகாகா 
ைாலா’ என்ை பைாறலதூர கிரா த்ைிற்குச் பென்று, பண்டித் முனிலால் என்று 
அறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ஸ்த் ஒரு வடீ்டில் ைன்றனப் 
பூட்டிக் பகாண்டைால், அவறர இைங்க றவத்து, பவளிவய அறழத்து வர, ஒரு 
 க்ைறர உள்வள அனுப் ி றவத்ைனர். 

 ிகுந்ை வற்புறுத்ைலுக்குப்  ின்னர் அவர் வாெலில் வைான்ைினார். டாக்டர் 
வைஷ்முக் அவறரக் காபைாளி ைிறர டம் எடுக்கத் பைாடங்கியவ ாது,  ஸ்த் 
ைிடீபரன அறைக் கண்டு ெீற்ைமும், வருத்ைமு றடந்து, வைஷ்முக்றக வநாக்கி 
விறரந்து - ெிங்கம் வ ால் அவர்  ீது  ாய்வைற்குக் றககறள நீட்டினார்! 
 யந்துவ ான வைஷ்முக் ைன்றனயும், ைனது வக ராறவயும் காப் ாற்றும் 
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எண்ைத்ைில்  ாதுகாப் ான தூரம் ஓடினார்.  ஸ்த் அவறரப் 
 ின்பைாடரவில்றல. 

 ண்டித் முனிலால் அப்வ ாது ஒரு  ரத்ைின் கீழ், குைிகாலில் அ ர்ந்ைார்; 
ஆனால்  ஸ்ைின் கால்களில் ைறலவைங்கும் விருப் த்றை  ா ா 
பைரிவித்ைவ ாது,  ஸ்த் அவரது கால்கறள பவளிவய நீட்டத் ையங்கினார். 
 ிகுந்ை வற்புறுத்ைலுக்குப்  ின்னர் அவர் இறுைியாக இைங்கினார்;  ா ா அவரது 
பநற்ைிறய  ஸ்ைின் கால்களில் றவத்து வைங்கியவ ாது,  ஸ்த் 
கூக்குரலிட்டார்: “நான் எனது கால்கறள உறடக்க வவண்டு ா?... நீங்கள் எனது 
கால்கறள உறடத்துவிட்டீர்கள்!” 

 ஸ்த் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, வைஷ்முக்  ீண்டும் அவறர, காபைாளி 
 டம் ிடிக்க முயன்ைார்; இந்ை முறை  ண்டித் முனிலால் அவறரக் 
கவனிக்கவில்றல, வைஷ்முக் அப்வ ாது ெில காட்ெிகறளப்  ட ாக்க முடிந்ைது. 
 ா ாவும்  ண்டலியும்  ல  ைி வநரம் அங்வகவய இருக்க வவண்டும் என்று 
 ண்டித் முனிலாலின்  க்ைர்கள் விரும் ினாலும், அவை நாளில் இைர 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள வவண்டும் என்று  ா ா உடனடியாக அங்கிருந்து 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

அடுத்ைைாக ‘ ாரா ரூர்கா’ கிரா த்றைச் பென்ைறடந்ை வ ாது  ைியம் 
ஒரு  ைி; அங்கு, பாபா சிந்தா பகத் என்று அறழக்கப் டும் வ ல்நிறல, 
 ஜ்ஜூப் வ ான்ை  ஸ்த், ஓர் அறையில் நிர்வாை ாகக் கிடந்ைறைக் கண்டார், 
ஒரு  க்ைர் அவறர கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ிகவும் வயைானவராக, 
அற ைியான வைாற்ைத்துடன், ப ரும் ாலும் ஒரு குழந்றைறயப் வ ாலவவ 
ஜ ாலி (ொந்ைம்) வறகறயச் ொர்ந்ைவராக இருந்ை அவர் எழுந்து நின்ைவ ாது, 
உயர ாக இருந்ை இந்ை  ஸ்த், சுவாரெிய ாகவும் கவர்ச்ெியாகவும் பைன் ட்டார். 

 ஸ்த் ெிந்ைா  கத்ைின்  க்ைர் ஒருவர்  ா ாவிடம், இந்ைப்  றழய 
 ஸ்றைப்  ற்ைி கூைினார். அவருக்கு உடல் உைர்வு இல்றல, உைவு  ற்றும் 
ைண்ைரீ் குைித்து அலட்ெிய ாக இருந்ைார்.  ைிக்கைக்கில்  ஸ்ைின்  க்ைர்கள் 
அவறரச் சுற்ைி அ ர்ந்து, ஒரு குழந்றைக்கு,  ழறலப்  ாடல்கள்  ாடி ஊட்டுவது 
வ ால் இவறரயும் ஏைாவது உண்ைவும் அருந்ைவும் தூண்டினர்: “உண்ணுவரீ், 
உண்ணுவரீ், இனிப்புகள் உண்ணுவரீ்! அருந்துவரீ், அருந்துவரீ்,  ால் அருந்துவரீ்!” 
என்ை  ாடறலப்  ாடியவ ாது, ெிந்ைா  கத், ஒரு குழந்றைறயப் வ ால, ெிைிது 
 ாறலயும், இனிப்ற யும் உட்பகாண்டார். 

முைன்முைலில்  ஸ்த் அவரது அறையில் ைறரயில் கிடப் றைக் 
கண்டவ ாது, அவரது கால்கறள  ா ா நீண்ட வநரம் அழுத்ைி, முத்ை ிட்டார்; 
 லமுறை பைாட்டு, ைறலவைங்கினார்.  ா ா இந்ைத் பைாடர் ில்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்து, புைப் டுவைற்கு முன்பு  ஸ்றைப்  லமுறை முத்ை ிட்டார். 
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டாக்டர் வைஷ்முக் காபைாளி  டம் எடுப் றைப்  ார்த்ை, ெிந்ைா  கத் 
பவளிவய ொறலயில் வர  னமுவந்து ஒப்புக்பகாண்டார், வ லும்  ா ாவின் 
அருகில் நின்ைவ ாது அவரது உயர ான உருவம் குைிப் ிடத்ைக்க காட்ெியாக 
இருந்ைது. 

 ா ா, இைற்கு முன்னர் ஒருமுறை  ைிபுரிந்ை நூரியா (அல்லது 
மநக்கிஷா) பாபா என்று அறழக்கப் ட்ட வ ல்நிறல  ஸ்துடன் அவரது 
 ைிக்காக ெங்கத்பூறரச் பென்ைறடந்ைவ ாது,  ைியம் மூன்று  ைியாகிவிட்டது. 
 த்து வருடங்களுக்கு முன்பு,  ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ள முைன்முைலில் 
பென்ை வவறளயில்,  ஸ்த் ைனது அறைக்கு பவளிவய, துனிக்கு அருகில் 
அ ர்ந்து, ைறலறய ஒரு வ ார்றவயால் மூடிக்பகாண்டு, ஒரு புறகக்குழாறய 
உைிஞ்ெிக் பகாண்டிருந்ைார். 25 வருடங்களாக அந்ை நிறலயிவலவய இருந்ை அவர் 
ைன்னிடம் வந்து வ ானவர் யார் என்று அைியா வல இருந்ைார். 1953ஆம் 
ஆண்டில், அவர் குறை உைர்வு நிறலயில் ஓர் அறையில் ைங்கியிருந்ைார். 
முன்பு  ண்ைால் பெய்யப் ட்ட ஏழு  ந்துகறள ைன்னுடன் றவத்ைிருந்ை அந்ை 
 ஸ்த், இப்வ ாது அவரது அறைக்கு பவளிவய ஏழு ஆழ ற்ை குழிகள் வைாண்டி 
றவத்ைிருந்ைார். இறடயிறடவய ைனது அறைறய விட்டு பவளிவய வந்து 
ைன்றனப்  ின் ற்றும்  க்ைர்களுடன் உறரயாடினார். 

 ா ா அவரிடம் பென்ைவ ாது,  ஸ்த் ைனது அறையின் கைறவ 
உள் க்க ாகத் ைாழ் ாளிட்டு, ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருந்ைார். அவறர ைரிெனம் 
பெய்ய ெில முக்கிய ந ர்கள் அங்கு கார்களில் வந்ைிருப் ைாக அவரது ெீடர்கள் 
குரல் பகாடுத்ைவ ாது, அவறரப்  ார்க்க  ாறல வறர காத்ைிருக்க வவண்டும் 
என்று உள்ளிருந்து  ைிலளித்ைார். ற தூலும்  ிை அன் ர்களும் அவறர ைரிெனம் 
பெய்வறைத் ைவிர வவறு எறையும் விரும் வில்றல என்றும், ஒவர ஒரு நி ிடம் 
கைறவத் ைிைக்கு ாறும் பகஞ்ெினார்கள். இறுைியில் கைறவத் ைிைந்து வாெலில் 
நின்ைவ ாது, ற தூல் ஒரு  க்க ாக ஒதுங்க,  ா ா முன்வனாக்கி நடந்து பென்று, 
 ஸ்ைின் கால்களில் ைறலவைங்கினார். நூரியாவும்  ிகவும் உயர ாகத் 
வைான்ைினார்; இந்ைத் பைாடர் ில்  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். ொறலறய 
பென்ைறடய, ஏழு குழிகளில் ஒன்றைக் கடக்க வவண்டும் என்று  ஸ்த் 
 ா ாவிடம் கூைியவ ாது,  ா ாவும் அவ்வாவை பெய்ைார்; நூரியா  ீண்டும் ைனது 
அறைக்குள் பென்று கைறவப் பூட்டிக் பகாண்டார். 

 ஸ்த் நூரியாறவ  ா ா அன்று இரண்டாவது முறையாக ெந்ைிக்க 
விரும்புவைாகச் சுட்டிக்காட்டி, அவர்கள் ொறலவயார  ர நிழலில் ெிைிது வநரம் 
காத்ைிருந்ைனர். இது குைித்து அவரது  க்ைர்கள்  ஸ்ைிடம் பைரிவித்ைவ ாது, 
நூரியா,  ா ாறவ  ீண்டும்  ார்க்க  றுத்து, “இப்வ ாது பெல்ல அனு ைி 
வழங்கியைால், அவர் பெல்ல வவண்டும்! அவர் ைற்வ ாது இங்கிருந்து பெல்ல 
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அனு ைிக்கப் ட்டுள்ளார்; அவர் பெல்ல சுைந்ைிர ாக இருக்கிைார்” என்று கூைி 
 றுத்துவிட்டார். 

இந்ை  ஸ்துகள் அறனவரும்  ா ாவின்  யைத்ைிற்கு முன்னவர 
ற தூலால் கண்டு ிடிக்கப் ட்டவர்கள்.  ா ா  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு 
முன்வ , ற தூல்  ஸ்துகறளக் கண்டு ிடித்து, அவருக்குத்  பைரியப் டுத்துவது 
வழக்கம். இந்ைப்  ைியில் ற தூல்,  ா ாவுக்காக பெய்ை ைனித்துவ ான 
வெறவறய, வவறு எவராலும் பெய்ைிருக்க முடியாது. இரவும்  கலும் அவர் 
பைாறலதூர  குைிகளில் ஓரிடத்ைிலிருந்து இன்னுவ ார் இடத்ைிற்கு  யைம் 
பெய்து,  ல ஆண்டுகளாக அவர் அனு வித்ை துன் ங்களும், துயரங்களும் ஒரு 
ெிலருக்கு  ட்டுவ  பைரியும். 

நூற்றுக்கைக்கான ற ல்கள்  யைப் ப ாருட்கவளா, ப ட்டி 
 டுக்றககவளா இல்லா ல், இரயில் நிறலய நறடவ றடகளில் கடின ான  ர 
ப ஞ்சுகளில் ஓய்பவடுப் து வழக்கம். ற தூல் ைிடகாத்ைிர ான உடலற ப்பு 
உறடயவராக இருந்ைார், வ லும் கடுற யாக உறழத்து உடல்நிறலறயப் 
 ரா ரிக்க  ா ா அவருக்கு உைவினார். அைனால்ைான்  ா ா அவருக்கு 
ெஸ்துகளின் சர்தார் (ைறலவர்) என்ை  ட்டத்றை வழங்கினார். 

 ஸ்த் நூரியாறவ ெந்ைித்ை  ின்னர் அறனவரும்  க்வாரா நகரில் 
வாழ்ந்ை பஹலனின் ெவகாைரரின் இல்லத்ைிற்குச் பென்று, ெிற்றுண்டி உண்டனர். 
பஹலனின் ெவகாைரர் ஒரு புறகப் டக் கறலஞராக இருந்ைார், வ லும் அவர் 
 ா ாவின்  ல புறகப் டங்கறள எடுத்ைார்.  ின்னர் அறனவரும் அங்கிருந்து 
கபுர்ைலாவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

கபுர்ைலா பெல்லும் வழியில்,  ா ாவின் காறரப்  ின்பைாடர்ந்ை காரின் 
ெக்கரம்  ழுைானைால், அறை ெரி பெய்யும் அந்ை வவறளயில்  ா ா 
ஹைியா ாத்ைிற்குப்  யைம் வ ற்பகாண்டார், அங்கு அவர் 100 வயதுக்கும் 
வ லான காளி பிரபாத் என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்; இைற்கு 
முன்னரும்  ா ா அவறர ெந்ைித்ைைாகக் கூைப் டுகிைது.  ஸ்த் காளி  ிர ாத் 
அங்கிருந்ை அறனவருக்கும்  ாைாம்  ருப்பு  ிரொை ாக வழங்கினார். 

அன்று இரவு ஆறு  ைிக்கு கபுர்ைலா வந்ைறடந்து,  ா ா புடியா ஜட்ஜ் 
(வயைான நீைி ைி) என்று அறழக்கப் டும்  ிகவும் வயைான  ஸ்ைானிறயத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். இறை வ ாறையில் இருக்கும் ஆத் ாக்களின் 
வழிமுறைகளுக்கு முற்ைிலும்  ாைாக, அவர் சுத்ை ான ஆறடகறள 
அைிந்ைிருந்ைார். அவர் வருவாய் அலுவலகம்  ற்றும் நீைி ன்ைம் அருவக 
வாழ்ந்து வந்ைார். அவர், நீைி ைிகறள உள்ளளவில் முடிவுகறள எடுக்கத் 
தூண்டியைாகவும், நீைி ைிகள் அவரது கட்டறளகளின் டி பெயல் ட்டனர் என்றும் 
 க்கள் நம் ியைன் காரை ாக அவருக்கு அந்ைப் ப யர் வந்ைைாகக் 
கூைப் டுகிைது.  ஸ்ைானி, ப ச்ெத்ைக்க விைத்ைில்  னறைக் கவரும் 
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வைாற்ைத்றை பகாண்டிருந்ைார்; வ லும்,  ிைர்  ைிக்கத்ைக்க வறகயில் 
பகௌரவ ான ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைார்.  ா ா,  ஸ்ைானியின் கால்கறளத் 
பைாட்டு, ைறலவைங்கினார். 

அைன்  ின்னர், ஒரு  ஞ்ொ ி உைவியாளருடன், பூதா ராணி ( றழய 
ராைி) என்ை  ற்றுப ாரு  ஸ்ைானிறயத் வைடி,  ா ா  ண்டலியுடன் 
புைப் ட்டார். உள்ளூரின் வைீிகள்  ற்றும் வழித்ைடங்களில் வைடி இறுைியில், 
அவர் ஒரு வயல்பவளியில் ைன்னந்ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டனர். 
ொைாரை உறடயில் இருந்ை அவறர, ற தூல் பநருங்கியதும், அவர் ஒரு 
பெங்கல்றல எடுத்து ற தூல்  ீது வெீினார். அவர் எறையும் விரும் வில்றல, 
ஆனால் அவருறடய ஆெீர்வாைத்ைிற்காக  ட்டுவ  வந்துள்ளார் என்று 
கூைியதும்,  ஸ்ைானி அவரது  கால்கறள அழுத்தும் டி ற தூலிடம் 
வகட்டுக்பகாண்டார், அறை அவர்  ய க்ைியுடன் பெய்ைார்.  ஸ்ைானி 
பெங்கல்லால் ைன்றனயும் ைாக்க முயன்றுவிடுவாவரா என்று  யந்து டாக்டர் 
வைஷ்முக் தூரத்ைில் நின்ைார். ஆனால் இப்வ ாது பூைா ராைி முற்ைிலும் 
அற ைியாக இருந்து, வைஷ்முக்றக அன்புடன் ைன்னிடம் அறழத்ைார். 
இைற்கிறடயில், அவரிடம் அனு ைி வகாரி,  ா ா,  ஸ்ைானி அருகில் பென்று, 
 ாைத்றைத் பைாட்டு ைறலவைங்கிய வவறளயில் அவர் கைைினார்: “எனது 
காலில் விழாைீர்கள்! எனக்கு ஒரு பராட்டி  ட்டுவ  வவண்டும்!” எனவவ  ா ா 
அங்கிருந்ை ஒரு ந ரிடம் ஒரு ரூ ாய் பகாடுத்ை வ ாது, அவர்  ஸ்ைானிக்கு 
பராட்டி  ரி ாறுவைாக உறுைியளித்ைார்.  அருகிலிருந்ை கிைற்ைிலிருந்து  ா ா 
அவருக்கு குளிர்ந்ை நீரும் வழங்கினார். 

அன்ைிரவு  ற்றுப ாரு ெந்ைிப்பு, ராவெஷா என்ை  ஸ்துடன் நிகழ்ந்ைது; 
அவர் ஒரு வகாவிலுக்கு எைிவர உயர ாக அற க்கப் ட்ட இருக்றகயில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். அவர் அற்புை ான வைாற்ைத்ைில், ொைாரை  ஸ்துகளுக்கு 
 ாைான முறையில், சுத்ை ான ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைார்.  ா ா அவரது 
இருக்றகக்குச் பென்று  அவறரத்  ைறலவைங்கினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து காஷிராம் பாபா என்று அறழக்கப் டும் 
 ற்றுப ாரு  ஸ்றை  ா ா, கண்டு ிடித்ைார்.  அவரும் சுத்ை ான ஆறட 
அைிந்ை இறளஞராக இருந்ைார்;  ிகவும் அடக்க ானவர், அவரது எளிற  
கண்களில்  ிரகாெித்ைது.  ா ா, ைனது ைறலறய காஷிரா ின் கால்களில் 
றவத்து வைங்கியவ ாது, அவரும்  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட விரும் ினார். 
ஆனால்  ா ா அனு ைிக்கவில்றல.  ா ா அவறர அ ரு ாறு கூைியவ ாது, 
காஷிராம்  ய க்ைியுடன் நின்றுபகாண்டிருந்ைார்.   ா ா, அவறர ைரிெனம் பெய்ய 
அனு ைிக்காைைால்,  ஸ்த் அவருக்கு ந ஸ்காரம் பெய்ைார். ஆனால்  ஸ்த் 
ஏ ாற்ை றடந்ைது பைளிவாக பவளிப் ட்டது. 
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அப்வ ாது  ைி ஏழு ஆனது. “இன்ைிரவு நாம் மடஹ்ரா டூன் நகருக்குத் 
திரும்பிச் மசல்ல வவண்டும்,” என்று  ா ா முடிவு பெய்து, “ஒருவரும் காரில் 
தூங்கக் கூடாது - அகரத்தூக்கமும் ஆகாது” என்று அறனவருக்கும் 
நிறனவூட்டினார். 

அன்று இரவு  த்து  ைிக்கு, ஜலந்ைர் வழியாக  க்வாராவுக்கு வந்து, 
அறர  ைி வநரத்ைில் பஹலனின் ெவகாைரர் இல்லத்ைில் இரவு உைறவ 
உண்டு,  ின்னர் உடவன ஃ ிலாவுருக்குப் புைப் ட்டனர். அங்கு  ா ா  ீண்டும் 
உள்ளூர்  க்களால்  ைிக்கப் டும் ொ என்ை  ஸ்ைானியுடன்  ைிபுரிந்ைார், 
அவருடன்  ா ா ஏற்கனவவ  ைிபுரிந்ைிருந்ைார்.  ா  ஸ்ைானி ஒரு  ர 
வ றடயில் கிட்டத்ைட்ட நிர்வாை ாக அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ா அவறர அணுகி, 
ஒரு ரூ ாய் நாையத்றை அவருக்கு வழங்கி, கால்களில் ைறலவைங்கினார். 
 ஸ்ைானி நாையத்றை வ றடயில் றவக்க, அைன் இறடபவளி வழியாக கீவழ 
ைறரயில் விழுந்ைவ ாது, ற தூலிடம் அறை எடுக்கு ாறு கூைினார். ற தூல் 
அறை அவரிடம் ைிருப் ிக் பகாடுத்ைவ ாது,  ஸ்ைானி ெிைிது ைண்ைரீ் பகாண்டு 
வரு ாறு வகட்டு, அறைத் ைண்ைரீிலிட்டு,  ா ாவிடம் நாையத்றை எடுத்துச் 
பெல்லும் டிக் கூைினார்.  ா ா அந்ை ரூ ாய் நாையத்றை ைிரும்  எடுத்ைது 
அவறர  ிகவும்  கிழச் பெய்ைது. 

 ா  ஸ்ைானி  கிழ்ச்ெியான, அன் ான  னநிறலயில், அறனவருடனும் 
இைக்க ாக நடந்து பகாண்டார். அவர் வ லும் குளிர்ந்ை நீறரக் வகட்டவ ாது, 
அது  ா ாவின் காரிலிருந்து பகாண்டு வந்து பகாடுக்கப் ட்டது. அப்வ ாது அவர் 
ெிகபரட் வவண்டுப னக் வகட்டார். பஹலன் அவரிடம் இரண்டு 
 ாக்பகட்டுகறளக் பகாடுத்ைதும், அைிலிருந்து ைலா இரண்டு ெிகபரட்டுகறள 
 ண்டலியிடமும், இரண்றட  ா ாவிடம் பகாடுத்துவிட்டு,  ீை ிருந்ைறை ெில 
 ண்டலியின்  ாக்பகட்டுகளில் றவத்ைார்.  ா ாவுடனான பநருங்கிய 
பைாடர்ற க் குைிக்கும் வறகயில்,  ஸ்ைானி ைனது புடறவயின் ஒரு  குைிறய 
 ா ாவின் கஃப்னியுடன்  முடிச்ெிட்டுக் கட்டினார்.  ா ா அவருறடய  ாைங்களில் 
 லமுறை ைறலவைங்கினார். 

டாக்டர் வைஷ்முக் ‘ ா  ஸ்ைானி’யால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்: 
இந்ை  ஸ்த் ப ண் ைி  ிக உயர்ந்ை அந்ைஸ்ைில் இருந்ைார்.  ா ாவின் 

பைாடர் ின் மூலம், ஏவைா ப ரிய காரியம் நடப் ைாக நாங்கள் அறனவரும் 
உைர்ந்வைாம்.  ிகவும்  ரு னான ப ண் ைி; அவருறடய குரல்  ிகவும் 
ெீரானது,  ரியாறைக்குரியது.  அவருறடய  ார்றவயும், அவர் வ சும் விைமும் 
என்றன பவகுவாகத் ைாக்கியது - அவருறடய நறட, உறட,  ாவறன, 
அவருறடய வைாரறை, அவர் அ ர்ந்ை விைம். அவரது ஆளுற  அறனத்து 
விஷயங்கறளயும் பைளிவாக உைர்த்ைியது. அவர்  ிகவும் ெக்ைி வாய்ந்ைவர், 
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நறர முடி இல்லாவிடிலும் ெில வழிகளில் ஹஸ்ரத்  ா ாஜானுடன் 
ஒப் ிடத்ைக்கவர் . 

ைங்கள்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, அவர்கள் ஃ ிலவுர் கிரா த்ைிலிருந்து 
புைப் ட்டு, ரிஷிவகஷுக்கு இரவு முழுவதும் காரில்  யைம் பெய்ைனர். 
எல்ொவின் கார் ெக்கரம் வழியில்  று டியும்  ழுைானது; அறைக் கும் ிருட்டில் 
 ின் றகவிளக்கு ஒளியில்  ழுது ார்க்க வவண்டியைாயிற்று. 

எல்ொ  ிஸ்ைிரி குளிர்ச்ெியான  ற்றும் விறரவான குறுக்குவழிறயப் 
 ரிந்துறரத்ைார் - ஆனால் அந்ை வழியில்  யைத்ைின் முடிவில், அறனவரும் 
ைறல முைல் கால் வறர தூெியால் மூடப் ட்டிருந்ைனர்; வ லும் குஸ்ைாஜி இனி 
ஒருவ ாதும் எல்ொவுடன்  யைிக்க  ாட்வடன் என்று ெ ைம் பெய்ைார்.  ா ாவின் 
கட்டறளப் டி, ஆண்கள் எவரும் தூங்கா ல், குட்டித்தூக்கம் கூட இல்லா ல் 
விழித்ைிருந்ைனர். ( ா ா, அறனவரும் விழித்ைிருக்க  ாத்ைிறர ஒன்றை 
விநிவயாகித்ைிருந்ைார்.) முன்னைாகவவ பென்ை  ா ாவின் காரில் இருந்ைவர்கள் 
ஏவைா ைவறு நடந்ைிருப் றை உைர்ந்து அவர்கறளத் வைடி, ைிரும் ி வந்ைனர். 

காரின் ெக்கரத்றைப்  ழுது  ார்த்து,  ின்னர் இரண்டு கார்களும் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைன. வழியில், ஹரித்வாரின் புைநகர்ப்  குைியான 
கன்கலில் காறர நிறுத்ைி, பெம்பு நிைத்ைில்,  ள ளப் ான வைாலுடன் ஒரு 
நிர்வாை  ஸ்றை  ா ா பைாடர்பு பகாள்ள வநர்ந்ைது. அவர் காலம் முழுவதும் 
ஒரு வைாட்டத்ைில் வாழ்ந்து வந்ைார். அவரது ைரிெனத்ைிற்காக குழு ஒன்று 
வந்ைிருப் றை அைிந்ைதும், அவவர எழுந்து வந்து, குழுறவ வரவவற்கச் பென்ைார்; 
ஆனால் அறனவரிட ிருந்தும் அவர் ெிைிது தூரத்ைில் நின்ைார். அப்வ ாது  ா ா 
அவறர அணுகி  ஸ்ைின் கால்கறள பைாட்டு வைங்கினார். 

ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்னர் அவருக்கு ரூ 125 பெலவில் பெயற்றகப் 
 ற்கள் ப ாருத்ைப் ட்டைாகவும், அன்ைிலிருந்து அவருக்கு நல்ல  ெி 
எடுப் ைாகவும்  ஸ்த் கூைினார். அவருறடய பெயற்றகப்  ற்கறள  ா ாவிடம் 
காட்ட, அவர் வாறயத் ைிைந்து ெிரித்ைார்.  ின்னர் அவர் ஒரு பெதுக்கப் ட்ட 
எலும்ற  ஆயுை ாக உருவாக்கி, ராட்ெை விரைாசுரறன அழித்ை ைைிச்ெி ரிஷிக்கு 
வழங்குவது  ற்ைி வ ெினார்! வைஷ்முக் அந்ைக் காட்ெிறய, காபைாளி  ட ாக்கிக் 
பகாண்டிருந்ைார், இப்வ ாது நல்ல  னநிறலயில் இருந்ை  ஸ்த், முழுக் 
குழுறவயும் ைன்னுடன் ைிறரப் டப்  ிடிப் ில் இறையு ாறு வகட்டுக் 
பகாண்டார்.  ா ா  ீண்டும் அவர் கால்கறளத் பைாட்டார். 

1953, ஜூன் 10ஆம் நாள் பெவ்வாய்கிழற  காறல ரிஷிவகஷிற்கு வந்து, 
 ஸ்த்  யைத்றை நிறைவு பெய்ய,  ா ாவும்  ண்டலியும்,  ீண்டும் 
நீல்கந்த்வாலாறவத் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைனர். இந்ை வநரத்ைில்,  ஜன் 
ஆெிர த்ைின் வ ல் ைளத்ைில் நீலகந்த்வாலா ைங்கியிருந்ைார். ஒரு ைட்டில் 
இனிப்புகளும்,  ழங்களும் றவத்து நீல்கந்த்வாலாவுக்கு வழங்கப் ட்டது,  ா ா 
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அவருக்கு  ாறல அைிவித்ைார்.  ாப ரும்  ஸ்ைின்  ாைங்கறளத்  பைாட்டு 
வைங்கி,  ா ா  ண்டலிறய அறழத்து,  ஸ்த் அ ர்ந்ைிருந்ை கட்டிறலத் 
ைறலயால் பைாட்டு வைங்கு ாறு கூைினார். 

இந்ை வநரத்ைில் நீல்கந்த்வாலா அற ைியாக இருந்து, அவரது 
கற் லறகயில் இவ்வாறு எழுைினார்: “கன்கல், ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ்  ற்றும் 
ராம்-ராம் (விறடப றுகிவைன்)!” 

நீல்கந்த்வாலாவின் கண்கள் முழு அற ைியால் நிறைந்ைது வ ால் 
இருந்ைது. இந்ை வநரத்ைில்  ா ா, நீல்கந்த்வாலாவிடம் அவறர விறரவில் 
ெந்ைிப் ைாகக் கூைினார். 

இதுவவ  ா ாவின் இந்ைப்  யைத்ைின் கறடெி பைாடர்பு, அன்று  ிற் கல் 
நான்கு  ைியளவில் அவர்கள் படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும்  ஆயத்ை ாயினர். 
ஐந்து நாட்களில் அவர்கள் 1,947 ற ல்கள் கடந்து, ப ரும் ாலும் 100°க்கும் 
வ லான வகாறட பவப் நிறலயில்  யைம் பெய்ைனர். ஜூன் 10ஆம் நாள் 
 ைியம் நான்கு  ைிக்கு படஹ்ரா டூறன வந்ைறடந்ை வ ாது அறனவரும் 
கறளத்துப் வ ாயினர். 

 ஸ்த் பைாடர்புகளின் இந்ைப்  யைம், அைீை ெிர ங்கள் நிறைந்ைைாக 
இருந்ைது.  பஹலனும் எல்ொவும் பைாடர்ந்து ஓய்வின்ைி வாகனம் ஓட்டியைால் 
முற்ைிலும் வொர்வறடந்து வ ாயினர். இரண்டு கார்களும்  ல ெிர ங்கறளத் 
ைந்ைவைாடு, ெக்கரங்கறள ெரிபெய்து ப ாருத்துவது என் து பொல்பலாைா 
துன் ம் நிறைந்ைைாக இருந்ைது.  

உடல் ரீைியாக அது  யங்கர ான அலுப்ற த் ைந்ைது. ெில இடங்களில் 
அருந்துவைற்கு நீரும் இல்றல. பவப் ம் கடுற யாக இருந்ைவைாடு,  லத்ை 
காற்று  ல ைிறெகளிலும் தூசுகறள எழுப் ியது. ெில வநரங்களில் ஓய்பவடுக்க 
இடம் இல்லா ல், ைிைந்ை பவளியில் தூங்க வவண்டிய கட்டாயம். எல்லா 
ெிர ங்களும் இடர் ாடுகளும் கெப் ாகவும் கடின ாகவும் இருந்ைவ ாைிலும், 
 ஸ்த் பைாடர்புகளின் இனிற யான நிறனவுகள்,  கிழ்ச்ெியாகவும்  னநிறைவு 
அளிப் ைாகவும் இருந்ைன, ஏபனன்ைால்  ா ா,  ஸ்துகள்,  ஸ்ைானிகள்  ற்றும் 
புனிைர்களுடனான ைனது  ைியில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். 

ஆயினும்கூட, எரச் ஒரு கட்டத்ைில்,  யைத்றைப்  ற்ைி எழுைியிருந்ை 
குைிப் ில்,  ா ா ைனது ைிட்டங்களில் ஏற் ட்ட  ின்னறடவு குைித்து இன்னும் 
வருத்ை ாக இருந்ைார் என்று குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 

 யைம் முழுவதும்,  ா ா  கிழ்ச்ெியாகவும் உற்ொக ாகவும் 
காைப் ட்டார். இந்ை ஐந்து நாட்களில் நடந்ை  ஸ்த்  ற்றும் புனிைர்களின் 
பைாடர்புகளில் அவர்  ிகவும் ைிருப்ைி அறடந்ைைாகத் வைான்ைியது. 

ஆயினும்கூட, குறுகிய  ற்றும் கடின ான  ஸ்த்  யைத்ைிலிருந்து 
படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ிய  ிைகு,  ா ா ைனது ப ரும் ாலான அன் ர்கள் 
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முன்னிறலயில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார். இந்தப் பயணத்தில் வெற்மகாண்ட 
பணியில், அவர் முழு திருப்தி அகடந்தாலும், இதுவபான்ை எத்தகனதான் 
ெஸ்த் பயணங்கள் மசய்து, எவ்வளவுதான் திருப்தி அகடந்தாலும், 
அகனவரும் ஒன்ைாக வசர்ந்து பயணம் மசய்வதற்கான மபரிய வாகனத்கத 
ஏற்பாடு மசய்வதில் ஏற்பட்ட ‘முக்கியெற்ைதாகத் வதான்றும்’ பின்னகடவும், 
அதன் அகனத்து விவரங்களிலும் அவர் முன்கூட்டிவய திட்டெிட்டு 
வடிவகெத்ததில் ஏற்பட்ட விகளகவயும், எந்த வககயிலும் ஈடுமசய்ய 
முடியாது... அவரது முக்கியொன பணியில் ஏற்பட்ட பின்னகடவுகள் 
ெனக்கலக்கத்கத ஏற்படுத்தியது. 

ெனித அைிவுக்கும் கற்பகனக்கும் எட்டாத விஷயங்ககளப் பற்ைிய 
விளக்கங்கள் மூலம், வகரயறுக்கப்பட்ட ெனகதத் திருப்திப்படுத்துவது 
சாத்தியெல்ல... எனவவ, பின்னகடவுகள், இகடயூறுகள், ெனக்கலக்கங்கள் 
குைித்து எவ்வளவுதான் விளக்க விரும்பினாலும், அவரது திட்டங்களிலும், 
பணிகளிலும் ஏற்படும் குழப்பங்கள், வெலும் இகவ அகனத்திற்கும் 
பின்னால் உள்ள அர்த்தத்கத ஒருவர் ஒருவபாதும் புரிந்து மகாள்ள ொட்டார் 
என்று  ா ா கூைினார்.  

ம ாராஸ்டர், முஹெது, புத்தா ஆகிவயாரின் திட்டங்ககள 
முைியடிப்பதற்கும், கடவுள் நிர்ணயித்த பணியில் அவர்களுக்கு இகடயூறு 
விகளவிப்பதற்கும், இறுதியில் அவர்களுக்கு துவராகமும், தீங்கும் 
விகளவிக்கும் வககயில், தங்ககளத் தயார்படுத்திக் மகாண்டவர்களால் 
எதிர்க்கப்பட்டு, துன்புறுத்தப்படவில்கலயா? இந்த அவதார புருஷர்களும் 
தீர்க்கதரிசிகளும் மபாய்யானவர்களா? அவர்கள் உண்கெப்மபாருளின் 
மொத்த உருவொகவும், அகனத்கதயும் அைிந்தவர்களாகவும், வல்லகெ 
ெிக்கவர்களாகவும் இருந்திருந்தால், ஏன் அவர்களால் எதிர்வரும் ஆபத்கத 
முன்னைிவித்து, மசால்மலாணா துன்பங்கள், அவொனங்கள், ஏொற்ைங்கள் 
ெற்றும் தங்கள் பணியில் ஏற்படும் பின்னகடவுககளத் தவிர்க்க 
முடியவில்கல? 

வெலும், இவயசு கிைிஸ்துவின் வாழ்க்ககயில், அவகர ஈர்க்கும் 
அல்லது வசாதகனக்குள்ளாக்கும் சம்பவங்கள் ெற்றும் அவரது பணியின் 
ஒவ்மவாரு கட்டத்திலும் அவர் எத்தககய இகடயூறுககள சந்திக்கக் மசய்து 
துன்புறுத்தப்பட்டார் என்பகதப் பற்ைி ஒருவர் படிக்கிைார். இறுதியில் 
அவொனத்திற்குள்ளாகி, சிலுகவயில் அகையப்படவில்கலயா? முழு 
உலகிற்கும் இரட்சகர் என்று மசால்லிக் மகாண்ட அவர் தன்கனக் 
காப்பாற்ைிக் மகாள்ள முடியாதா? 

இவயசு கிைிஸ்து, அகனத்கதயும் அைிந்தவராக இருந்ததால், அவர் 
மவளிப்பகடயான வசாகத்கத எளிதில் முன்னைிவித்திருக்கலாம் ெற்றும் 
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வசாதகனகளின் வொசொன சூழ்நிகலகயத் தவிர்த்திருக்கலாம்; அவர் சர்வ 
வல்லகெயுள்ளவராக இருந்ததால், சிலுகவகயச் சுெந்து, சாட்கடயால் 
அடிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், அவர் வபசாத வாய்மொழிகளின் சுவாசத்தால் 
உலகம் முழுவகதயும் அழித்திருக்க முடியும். ஆனால், அதற்கு ொைாக, 
ஏைக்குகைய இறுதிக்கட்டத்கத மநருங்கும் வபாது, அவர் உச்சரித்த ககடசி 
வார்த்கதகள்: “கடவுவள, ஏன் என்கனக் ககவிட்டாய்?” என்ை உண்கெகய 
வரலாறு பதிவு மசய்கிைது. இவயசு கிைிஸ்து - உலககக் காக்க வந்தவர் - 
இப்படிக் கூைியது முற்ைிலும் மபாருத்தெற்ைது. அப்படிமயன்ைால், அவரது 
முற்ைிலும் உதவியற்ை, நம்பிக்ககயற்ை தன்கெக்குக் காரணொக இருந்தது 
என்ன?... 

கடந்த கால அவதார புருஷர்கள் ெற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் 
வரலாற்ைில் ெிகத் மதளிவாகச் சித்தரிக்கப்பட்ட பின்னகடவுகள், 
இகடயூறுகள் ெற்றும் ெனக்கசப்புககள கிரகித்து, ஜரீணிக்கக் கூடிய 
அைிவுப்பூர்வொன ெனம், பாபா கூை விரும்புவகத முக்கியொன ஒன்ைாக 
ஏற்க வவண்டும் அல்லது ெறுக்க வவண்டும் என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 
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மடஹ்ரா டூன் 1953 
(Dehra Dun 1953) 

1953, ஜூன் 12ஆம் நாள் பவள்ளிக்கிழற , படஹ்ரா டூனில், 
 ண்டலியுடன் நிகழ்ந்ை  உறரயாடலினிறடவய,  ா ா, கு ாறரப்  ற்ைிக் 
கூைினார்: “நான் விரும்பினால், எனக்காக அவர் உயிகர விடவும் தயாராக 
இருப்பதாக சத்ருகன் கூறுகிைார்; நான் அவகர 100 சதவதீம் நம்புகிவைன். 
வெலும், அன்கப விவரிக்கும் விதத்தில் அவர் என்கன வநசிக்கவில்கல 
என்று கூறுகிைார். அதுவும் உண்கெ. ‘அன்பு’ என்பது இகைவனின் 
அன்பளிப்பு.” 

 ா ா வ லும் விளக்கினார்: 
ஒருவருகடய ெகனவி, குழந்கதகள் அல்லது மபற்வைார் ெீது 

காட்டும் அன்பு, அன்பல்ல. இது பந்தம், பற்று. அன்பு ஓர் அன்பளிப்பு, அது 
மதய்வகீொனது. ஒருவரிடம் அது இருக்கும்வபாது, ஒருவர் அகனத்கதயும் 
தியாகம் மசய்கிைார். சுதந்திரத்கதத் தியாகம் மசய்யும் வபாது, 
தியாகத்கதவய தியாகம் மசய்வதாக அர்த்தம்! ஆனால், எனது பார்கவயில் 
அன்கப விட, கீழ்ப்படிதல் வெலானது. இருப்பினும், சுதந்திரத்கத 
ெரபுரிகெயாக ஏற்றுக்மகாண்டதால், கீழ்ப்படிதல் என்பது அன்கப விட 
சாத்தியெற்ைது. சுதந்திரம் நெது பிைப்புரிகெ, ஏமனன்ைால் முதலில் நாம் 
சுதந்திரொக இருந்வதாம். எனவவ பிகணப்பு என்ை ஒன்று வரும் 
வவகளயில், அது (சுதந்திரம்) நெக்கு ெறுக்கப்படுகிைது. 

இத்தககய சூழ்நிகலகளில் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய இலகுவான வழி 
‘ஒரு பிகணப்கப’ நாடுவதாகும், இது பல பிகணப்புககள 
இல்லாெலாக்குகிைது, ஆனால் அதுவும் கடினம்.  கீழ்ப்படியும் தன்கெயுள்ள 
ஒருவன், தனது கழுத்கதத் தாவன மவட்டிக் மகாண்டாலும், சுதந்திரம் என்ை 
எண்ணம் அவனது மசயலில் உள்ளது. அவர் அந்த சிந்தகனயால் 
தூண்டப்படுகிைார். 

அன் ிற்குரியவருக்காக வாழ்க்றகறயத் துைப் து  ற்ைிய ஹ  ீின் 
ஒரு வெனத்றை  ா ா  ீண்டும் விளக்கிக் கூைினார்: 

அப்படிச் மசான்னதன் மூலம், ஹஃபீஸ் ஒருவரின் கழுத்கத 
மவட்டுவது என்று குைிப்பிடுவது, உயிகரவய விட்டுவிடுவது என்று 
அர்த்தொகாது. 100 சதவதீம் சாத்தியெில்லாத ஒருவரின் ஆகசககள 
விட்டுவிடுவகத அவர் குைிப்பிட்டார். அவ்வாறு, அகத 
விட்டுக்மகாடுக்கிைவன் பிரியொன குருநாதருடன் ஒன்ைிவிடுகிைான். 
ஹஃபீ ின் ெற்றுவொர் ஈரடிக்கவிகத இவ்வாறு கூறுகிைது: 
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நீங்கள் ஏன் இகைவனுடன் ஐக்கியம், அன்பு, ஆன்ெீக 
 முன்வனற்ைம்  வபான்ைவற்ைின் பின்னால் வபாகிைரீ்கள்? 

இகவ அகனத்கதயும் உங்கள் அன்பிற்குரியவரின்  
விருப்பத்திற்கு விட்டுவிடுங்கள்! 

அதில் நீங்கள் அகனத்கதயும் காண்பீர்கள்! 
பிரியொனவரின் விருப்பத்கத அகடய, வாதிட வவண்டாம். ஏன், 

எதற்காக, எதனால் என்ை வகள்விகளுக்கு இடவெ இல்கல, ஏமனன்ைால் 
வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட அன்பர்கள், குருநாதர்  கூறுவகத தங்கள் ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து ஏற்றுக்மகாள்கிைார்கள். நீலுவிடம் ‘நாகள உங்ககள 
பாரசகீ ென்னனாக்குவவன்’ என்று மசான்னால் அந்த வார்த்கதகளில் 
சந்வதகம் வவண்டாம்; அகத ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள். ெறுநாள், ‘நீலு, 
உங்ககள ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு துப்புரவாளராக்குவவன்’ என்று மசான்னால், 
அகதயும் விருப்பத்துடன் ஏற்றுக் மகாள்ளுங்கள். மூன்ைாம் நாள், ‘நீலு, 
எல்லாவற்கையும் விட்டுட்டு, உணவுக்காக யாசிக்கச் மசல்லுங்கள்’ என்று 
நான் அவருக்குக் கட்டகளயிடலாம். இகதயும் முழு பக்தியுடன் 
ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள். அப்வபாது நீலு, நீலகண்டனாக ொறுவார்! 

இந்த மூன்று சூழ்நிகலகளிலும் அவருகடய எதிர்விகன என்னவாக 
இருக்கும் என்று  ா ா, நீலுவிடம் வகட்டைற்கு அவர், “நான் ப ர்ெியாவில் 
 ன்னனாகவும், ஆஃப்ரிக்காவில் துப்புரவு பைாழிலாளியாகவும் இருப் றை 
ஏற்றுக்பகாள்வவன், ஆனால் நான் உைவுக்காக யாெிப் றை விரும் வில்றல” 
என்ைார். 

“உங்களுக்கு ஏதாவது மபாறுப்புணர்வு ெிஞ்சி உள்ளதா?”  ா ா 
அவரிடம் வகட்டு, “எல்லா மபாறுப்கபயும் முழுகெயாகத் துைக்கவில்கல 
என்ைால் அது அன்பு ஆகாது” என்று வலியுறுத்ைிக் கூைினார். 

 ா ா நீண்ட வநரம் பைாடர்ந்து விளக்க ளித்ைார்: 
கீழ்ப்படிதகலப் மபாறுத்தவகர, அகத ஏற்றுக்மகாள்வது பற்ைிய 

ஒவர எண்ணம் ெட்டுவெ உள்ளது. 100 சதவதீம் கீழ்ப்படியத் தயாராக இருக்கும் 
ஒருவர், குருநாதரின் விருப்பத்கதத் தவிர, 24 ெணி வநரமும் தனது 
சுயத்கதவயா, உைவுகள் அல்லது வவறு எகதயும் குைித்வதா 
நிகனப்பதில்கல. குருநாதரின் உத்தரவு, அவரது நகர்வுகள், அவரது 
விருப்பம் அல்லது வவறு எந்த நடவடிக்ககயும் ஒரு சாதாரண ெனிதகனப் 
வபால் இருக்காது. அத்தககய வாழ்க்கககய வாழ்வது உண்கெயில் 
நகடமுகைக்குரியது அல்ல, ஏமனனில் குருநாதருக்கு 
மவளிப்படுத்துவதற்மகன ‘விருப்பம்’ என்று ஒன்று இல்கல. குருநாதரின் 
விருப்பம் இயல்பாக நிகழ்வது. இந்த ‘விருப்பம்’ முற்ைிலும் வவறுபட்ட ஒன்று, 
இகத அரிதானவர்களில் அரிதான ெிக சிலவர, 24 ெணிவநரமும் நிகைவவற்ை 
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முடியும். அத்தககய வரீர் ஒருவருக்கு, குருநாதரின் வார்த்கதகள், 
அைிகுைிகள், நகர்வுகள் அகனத்தும் உண்கெயில் குருநாதரின் விருப்பொக 
இருக்கும். குருநாதர் அவருடன் உகரயாடவில்கல என்ைால், அதுவும் 
குருநாதரின் விருப்பொக எடுத்துக்மகாள்ளப்படும். 

குருநாதர், ஒருவரின் குரல்வகளகய மவட்டும்படி 
கட்டகளயிட்டால், அரிதான ஒருவர் ெட்டுவெ, வகள்வி எகதயும் வகட்காெல், 
ஏன் என்று கூட வயாசிக்காெல், அகதச் மசய்வார். அத்தககய அரிதான 
ஒருவர், அதுவபான்ை உத்தரவின் விகளவுககளப் பற்ைி கவகலப்படாெல், 
அகத குருநாதரின் விருப்பொக ெட்டுவெ எடுத்துக்மகாள்கிைார். பிை 
நபர்களும் அதற்வகற்ப மசயல்படலாம், ஆனால் அவர்களின் இதயங்களில், 
குருநாதரின் உத்தரவு, தங்களுக்கு ஒரு வசாதகன அல்லது அது அவர்களின் 
ஆன்ெீக முன்வனற்ைத்திற்காக என்ை எண்ணம் இருக்கும். அத்தககய 
சூழ்நிகலயில், குருநாதரின் ‘விருப்பம்’ குைித்த வகள்விக்கு இடெில்கல. 

ஆன்ெீக வாழ்வில் ெிகவும் வெல் நிகலகய எட்டியவர்கள், 
எவகரயும் ஒருவபாதும் வசாதிப்பதில்கல. சம்பந்தப்பட்ட நபர் அகதச் 
மசய்வாரா இல்கலயா என்பது அவர்களுக்குத் மதரியும். எனவவ, பரிபூரண 
குருநாதர்களுக்கு ‘விருப்பம்’ என்பது இல்கல.  அவவர (சத்குரு) 
எல்வலாரிடமும் இருக்கும்வபாது, அவருகடய பணிவய அவருகடய 
விருப்பம்! அகத ெனதில் கவத்திருப்பவர்களுக்கு, அவர்களின் ஒவ்மவாரு 
வார்த்கதயும், ஒவ்மவாரு மசயலும் குருநாதரின் விருப்பொகும். ஆனால் 
அந்தத் தரத்திற்கு ஒருவர் தன்கன ஆயத்தப்படுத்திக் மகாள்ளும் அளவுக்கு 
செர்ப்பணம் மசய்வது சாத்தியெற்ைது. 

குருநாதரின் விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்படிவது இயந்திரத்தனொக 
இருக்கக்கூடாது, ஏமனன்ைால், அப்வபாது அது சலிப்பானதாகவும், 
வைண்டதாகவும், ஆர்வெற்ைதாகவும் இருக்கும். அது இயந்திரத்தனொக 
இருக்கக்கூடாது என்பது ெட்டுெல்ல, ஒரு மநாடிப்மபாழுது கூட, தன்கனப் 
பற்ைிய சிைிதளவு எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது. இந்த நிகலகய எப்படி 
அகடவது? அதாவது: அது இயந்திரத்தனொக இருக்கக்கூடாது, 
இரண்டாவதாக, தன்கனப் பற்ைிய எந்த சிந்தகனயும் ஆகாது. இது 
கிட்டத்தட்ட சாத்தியெற்ைது, எனவவ சடீர் மசய்ய வவண்டியது என்னமவனில், 
குருநாதரின் விருப்பொக ொறுவதுதான் ஒவர வழி. 

இயந்ைிரத்ைன ாக பெயல் டும் அம்ெத்றைப்  ற்ைி  ீண்டும்  ா ா 
விளக்கினார்: 

எப்மபாழுதும் குருநாதரின் விருப்பத்கதக் ககடப்பிடிப்பதில் நீங்கள் 
விழிப்புடன் இருந்தால், சிைிதளவு சிந்தகனயாலும் உணர்வு 
பாதிக்கப்படவில்கல என்ைால், அது இயந்திரத்தனொக இருக்காது. ஆனால் 
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பரிபூரண குருநாதரின் அருள் இல்லாெல் இது சாத்தியொகாது. குருநாதரின் 
ெகிழ்ச்சி உங்கள் ெகிழ்ச்சி என்பகத புரிந்துமகாள்வது கூட சாத்தியெற்ைது. 
ஆனால், பரிபூரண குருநாதரின் விருப்பவெ உங்கள் இன்பம் என்ை உறுதியான 
எண்ணத்கத நீங்கள் எப்வபாதும் மகாண்டிருந்தால், அது 
இயந்திரத்தனொனது ஆகாது. 

பரிபூரண குருநாதரின் விருப்பம் என்னவாக இருக்கும்? அது 
அவருக்கு ெட்டுவெ மதரியும். ஒரு ெனிதன் இகை உணர்கவ அகடயும் 
வவகளயில் இன்பம், துன்பம் இரண்டுவெ இருப்பதில்கல என்று 
கூைப்படுகிைது. அந்த நிகலயில், ஒவ்மவாருவரின் விருப்பமும் அவருகடய 
விருப்பொக இருக்கும். 

 ா ா வ லும் பைளிவு டுத்ைி நிறைவு பெய்ைார்: “அன்பு கடினொனது, 
ஆனால் கீழ்ப்படிதல் அகதவிட கடினொனது. ஆனாலும் எனது ெண்டலி 
எனக்குக் கீழ்ப்படிய முழுவதுொக முயற்சி மசய்கிைார்கள் என்று நான் 
நிகனக்கிவைன். நான் அவர்களின் இடத்தில் இருந்திருந்தால், என் 
இயல்கபயும் சுபாவத்கதயும் கருத்தில் மகாண்டு, அவர்கள் மசய்வது வபால் 
ஐந்து நிெிடம் கூட என்னால், எனக்குக் கீழ்ப்படிய முடியுொ என்று 
மதரியவில்கல. நீங்கள் அகனவரும் என்ன நிகனக்கிைரீ்கள்?” 

எரச் கூைினார், “அப் டிப் ட்ட கீழ்ப் டிைறல உங்களால் அறடய 
முடிந்ைைா இல்றலயா என் றை எந்ை  ண்டலியாலும் பொல்ல இயலாது.” 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைினார். 

1953, ஜூன் 13 ெனிக்கிழற  அன்று, ைிரு ை ான ஒரு ப ண் ைியுடன் 
பைாடர்பு பகாண்டிருந்ை கிஷன்  ிங்றகப்  ார்த்து,  ா ா எழுத்துப்  லறகயில் 
துளெிைா ின் இந்ை வெனத்றை வ ற்வகாள் காட்டினார்: 

பிைருகடய மசல்வத்கதக் கல்லாகவும், பிைர் ஒருவரின்  
                                    மபண்கணத் தாயாகவும் கருதுங்கள். 
இகதக் ககடப்பிடித்து, கடவுகளக் கண்டுமகாள்ளவில்கல  

என்ைால், துளசிதா ின் நாவிற்கு எந்த ெதிப்பும்  
இல்கல என்று எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள்! 

கிஷன் உடவன “துளெிைாஸ் பொல்வைில் எனக்கு உடன் ாடு இல்றல. 
அவருக்கும்  றனவி இருந்ைார்,  றனவியால் அவர் இறையுைர்றவ 
அறடந்ைார்” என்று கூைினார். 

 ா ாவின்  ைில் கடுற யாக இருந்ைது: “கடவுகள ெகிழ்வுைச் 
மசய்யலாம் என்ை உங்கள் வபாலித்தனத்கத விட்டுவிடுங்கள்! கடவுகள 
உணர்ந்து மகாள்வதற்கும், கடவுகள ெகிழ்வுைச் மசய்வதற்கும் இகடவய 
ெிகப்மபரிய வவறுபாடு உள்ளது! அவகர சந்தித்து, அதிருப்தி அகடயச் 
மசய்வகத விட, அவகர சந்திக்காெல் இருப்பது நல்லது! இப்வபாது, இந்த 
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‘வகாரக்’ வியாபாரத்கத நிறுத்துங்கள் (அைாவது அர்த்ை ற்ை, அ த்ை ான 
உறரயாடல்)!” 

கவிஞர் ஜிகரின் ஈரடிக் கவிறை ஒன்றை ப ாழிப யர்த்து,  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்:  

வநசம் என்ைால் நிர்மூலொதல்.  
         வாழ்ந்து வநசிக்கலாம் என எதிர்பாராதரீ்கள்.  

ஆனால் இைக்கும் வபாது வாழுங்கள்,  
உயிகரத் துைந்தும் வாழுங்கள். 

அவலா ா அப்வ ாது, “உலகில் ஒரு விழிப்புைர்றவ எப்வ ாது 
எைிர் ார்க்கலாம்?” என வினவினார். 

“அந்த விழிப்புணர்வு உறுதியானது” என்று  ா ா கூைினார். “அது வர 
உள்ளது. வந்தாக வவண்டும்.” 

கிஷன்  ிங் அவரது காரில், ைாவன காறர ஓட்டி,  ா ாறவ அறழத்துச் 
பெல்ல வவண்டும் என  ிகவும் ஆறெப் ட்டார். ஆனால்  ா ா  ஸ்த்  யைம் 
அல்லது சுற்றுலா பெல்லும்வ ாபைல்லாம், அவர் பஹலன் அல்லது வவறு 
எவறரயாவது ஓட்டுநராக அறழத்துச் பெல்வது வழக்கம்; கிஷன்  ிங்றக 
ஒருமுறை கூட ஓட்டுநராக அறழத்துச் பென்ைைில்றல. கறடெியாக,  ல 
வற்புறுத்ைலுக்குப்  ின்னர், ஒரு நாள் (அறனவரும் பகால்லப் டுவார்கள் என்று 
வகலி பெய்து)  ா ா, கிஷனுடன் காரில் ெவாரி பெய்ய ஒப்புக்பகாண்டார். ஆனால் 
அைில் ஒரு ெிக்கல் இருந்ைது: கிஷன் கார் ஓட்டுவது  ிகவும் ஆ த்ைானைாகக் 
கருைப் ட்டைால்,  ா ா ஒரு ந றர காரின் அருகில் ஓடவும், அவெரகாலத்ைில் 
வைறவப் ட்டால் காறர ஓட்டிச் பெல்லத் ையாராக இருக்கு ாறும் 
அைிவுறுத்ைினார். அைனால்,  ாைொரிகளும்  ார்றவயாளர்களும் ஆச்ெரியப் டும் 
விைத்ைில், கிஷன் ைனது ஆறெறய நிறைவவற்ைினார். அவர் ைனது காரில் 
 ா ாறவ ஒரு ெிைிய ெவாரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார், ஆனால்  ாறையில் 
ஒருவர் அவர்களுடன் ஓடிக் கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

1953, ஜூன் 15 ைிங்கட்கிழற  அன்று,  ா ா எலு ிச்றெ  ழரெம் அருந்ைி, 
ஒரு வாரம் உ வாெம் இருக்க விரும்புவைாக அைிவித்ைார். அவர் முைலில் ைனது 
 ருத்துவர்கள் டான், நீலு, வகாபஹர் ஆகிவயாரிடம் ஆவலாெறன பெய்ைவ ாது 
- இது அவரது உடல்நிறலறய கடுற யாக  ாைிக்காது என்று கூைினர், வ லும் 
அவர்கள் அவரது விருப் த்ைில் ைறலயிட  ாட்டார்கள் என்று உறுைியளித்ைனர். 

படஹ்ரா டூனுக்கு அருகில் நான்கு முக்கிய புனிைர்கள் இருந்ைனர்: 
ஆனந்தொயி ொ,  ந்த் ஈஷ்வர்  ிங்,  ந்த் ெங்கட் ராம்  ற்றும் ெீரான் 
பாய். இவர்களில் முைல் மூவறரயும் பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா விரும் ினார். 
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ஆனால் அவர் உ வாெம் இருந்ைைால்,  ாற்று ந ர்கள் மூலம் அவர்கறளத் 
பைாடர்பு பகாள்ள முடிவு பெய்ைார். எல்ொவின் கால்களில்  ா ா ைறலவைங்க, 
எல்ொ, ஆனந்ை ாயி  ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு, வைங்கி  ா ாவின் 
அன்ற யும் ஆெிகறளயும் அவருக்குத் பைரிவிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

அவைவ ால, ற தூலின் கால்கறள இருமுறை பைாட்டு ைறலவைங்கி, 
ஈஷ்வர்  ிங்,  ங்கட் ராம் ஆகிவயாரிடம் பென்று ஒவ்பவாருவறரயும் 
ைறலவைங்கு ாறு  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

அைிவுறுத்ைியைற்கு இைங்க, எல்ொ பெய்ை அவ்வவறளயில், 
ஆனந்ை ாயி  ா, ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க விருப் ம் பைரிவித்ைார். எல்ொ, 
இந்ைச் பெய்ைிறய  ா ாவிடம் பைரிவிக்க, அவர் கீழ்வரும் குைிப்ற  
ஆனந்ை ாயிக்கு அனுப் ி றவத்ைார்: 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்கும் உங்கள் விருப் ம் அவருக்குத் 
பைரிவிக்கப் ட்டது. நீங்கள் அவறரப்  ார்க்க வவண்டிய வைறவ இல்றல என்று 
அவர் கூறுகிைார்.  க்கள் கூறுவது வ ால,  ா ா உயர்ந்ைவர்களில் உயர்ந்ைவராக 
இருந்ைால், அறனத்ைிலும், அறனவரிடத்ைிலும் இருக்கிைார் என்ைால், எல்லாம் 
அைிந்ை அவர், உங்களிடமும் இருக்கிைார். அப் டி இல்லாவிடிலும், அவறரச் 
ெந்ைிப் ைில் எந்ை  லனும் இருக்காது.   ா ா,  ஹான்கள், வாலிகள்,  ஸ்துகள், 
ொதுக்கள்  ற்றும் ஏறழகறள ெ  ாக வைங்குகிைார், வ லும் அவர் ைனது 
அன்ற  உங்களுக்குத் பைரிவிக்கிைார். அன்புடன், அவர் உங்களுக்குத் 
ைறலவைங்குகிைார். 

 ா ா  ீண்டும் எல்ொறவ வைங்கி,  ாற்று ந ராக ஆனந்ை ாயி 
 ாவிடம் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். ப ண் துைவிறய வைங்கிய  ின்னர், 
எல்ொ,  ா ாவின் பெய்ைிறய வழங்கினார். அறைக் வகட்ட ஆனந்ை ாயி, “நவ ா 
நாராயைா!” என்று ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்ைார். 

இைர இரண்டு துைவிகறளப்  ார்த்து வைங்கிவிட்டு, ற தூல் ைிரும் ி 
வந்ைதும்   ா ா அவரிடம், “ஈஷ்வர்  ிங் என்ன கூைினார்?” என்று விொரித்ைார். 

“ப ஹர்  ா ா யார் என்று என்னிடம் வகட்டார்.” 
“நீங்கள் என்ன பதிலளித்தரீ்கள்?” 
“அவர் ஒரு ப ரிய  ஹான் என்று நான் பொன்வனன்.” 
இது  ா ாறவ வருந்ைச் பெய்ைது, வ லும் அவர் நீண்ட வநரம் 

எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 
நீங்கள் என்கன ஒரு துைவியாக எடுத்துக்மகாள்கிைரீ்களா? உங்கள் 

இதயம் இகதத்தான் கூறுகிைதா? பாபா ஒரு சாதாரண ெனிதர் என்று நீங்கள் 
கூைியிருந்தால், நான் வருத்தப்பட்டிருக்க ொட்வடன்! 30 வருட காலம் 
என்னுடன் பழகிய பின்னரும், நீங்கள் என்கன துைவி என்று 
அகழக்கிைரீ்களா? 
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‘மெஹர் பாபா யார் என்று உங்களுக்குத் மதரியாது, ஆனால் நீங்கள் 
அவகர உங்கள் குருநாதராக ஏற்றுக்மகாண்டிருக்கிைரீ்கள் என்று நீங்கள் 
அவரிடம் மசால்ல வவண்டும்’ என உண்கெயும் வநர்கெயும் உங்ககளக் 
வகாரியது. இந்தக் வகள்விகய டாக்டர் வதஷ்முக்கிடம் வகட்டிருந்தால், பாபா, 
அவதார புருஷர் என்று உடனடியாக பதிலளித்திருப்பார்! நீங்கள் அவ்வாறு 
அைிவித்திருக்க வவண்டும் என்று நான் மசால்லவில்கல. நான்தான் உங்கள் 
குருநாதர் என்று உங்ககளப் பாதுகாக்கும் விதத்தில் கூைியிருக்கலாம். 

நான் ஒரு துைவி என்று அவரிடம் மசான்னதில் உங்களின் 
கருத்துதான் என்ன? நான் புனிதர் அல்ல! தற்மபாழுது மடஹ்ரா டூன், 
ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ் ஆகிய இடங்களில் ஏராளொன புனிதர்களும், இங்கு 
ராஜ்பூர் சாகலயில் ( ா ாவின் இருப் ிடம்) நான்கு புனிதர்கள் - ஆனந்தொயி 
ொ, ெங்கட் ராம், ஈஷ்வர்  ிங் ெற்றும் ெீரான் பாய் ஆகிவயாரும்  உள்ளனர். 
வநற்றுதான் நான் ெண்டலிக்கு துைவிககளப் பற்ைி கபீரின் வார்த்கதகளில் 
விளக்கிவனன்: 

புனித யாத்திகரயால் ஒருவருக்குக்  
கிகடக்கும் நன்கெ ஒன்வை ஒன்று. 

ஒரு துைவிகய தரிசனம் மசய்வதால்  
       கிகடக்கும் பலன்கள் நான்கு. 

ஆனால் ஒரு சத்குருகவ சந்திப்பதால்  
      கிகடக்கும் பலன்கள் எண்ணற்ைகவ! 

கபீர் இவ்வாறு அைிவித்துள்ளார். சிந்தகன மசய்து பாருங்கள்! 

அைற்கு முந்றைய நாள், ஏழு நாட்கள் உ வாெம் வ ற்பகாள்ள 
நிறனத்ைைாகவும், ஆனால் ைற்வ ாது ப ய்து வரும்  றழயினால் அவரது 
ைிட்டங்கள் ெீர்குறலத்து விட்டைாகவும் குைிப் ிட்டு,  ா ா இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார், “ககடசி நிெிடத்தில் எனது எல்லா பணிகளும் குழப்ப 
நிகலயில் உள்ளன. மடஹ்ரா டூனில் என்னுகடய ஒவ்மவாரு திட்டமும், 
நான் அகதத் மதாடங்கும் வநரத்தில் நிகலகுகலயச் மசய்கிைது. நான் ெஸ்த் 
பயணம் மசல்லவிருந்தவபாது சரியான வாகனம் கிகடக்காததால், எனது 
திட்டத்கத ொற்ை வவண்டியிருந்தது. நான் ஏகழகளின் கால்ககளக் கழுவும் 
வபாது, (அந்ைப் ற த்ைியக்கார) திருெதி வ கலின் குைிக்கீடு நிகழ்ந்தது.” 

ஆனந்ை ாய்  ாவின் ெில  க்ைர்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்கு வர 
விரும்புவைாக எல்ொ கூைினார்.  ா ா அவறர எச்ெரித்ைார், “எவவரனும் 
தரிசனத்திற்கு வந்தால், அது உங்களுக்கு நல்லதல்ல!”  வெலும், “எனது பணி 
நிகைவகடயும் தருவாயில், உலகம் முழுவதும் என்கன வணங்குவகத 
இகைவன் காண்பார்!” 
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 ா ா, கிஷன்  ிங்கிடம், “என்கனப் பற்ைி உங்களிடம் எவவரனும் 
ஏதாவது வகட்டால் என்ன மசால்வரீ்கள்?” என்று வகட்டார். 

கிஷன்  ைிலளித்ைார், “ப ாதுவாக, உங்கறளப்  ற்ைி  ிைரிடம் வ ெ 
எனக்கு வாய்ப்பு கிறடக்கும் வவறளயில், நான் உங்கறள அவைார புருஷர் 
அல்லது ஆன் ீகத்ைில் வ ல்நிறலறய அறடந்ை ந ர் என்று குைிப் ிடுகிவைன்...” 

 ா ா உடவன குறுக்கிட்டு, “மசார்க்கத்தின் நிெித்தம், என்கன 
ஆன்ெீகத்தில் வெல்நிகலகய அகடந்தவர் என்று அகழக்காதீர்கள்! என்கன 
எப்படி ‘அவதார புருஷர்’ அவத வநரத்தில், ‘ஆன்ெீக ரீதியில் முன்வனைியவர்’ 
என்றும் நீங்கள் கூைலாம்? நான் ஆன்ெீக ரீதியில் பரிபூரணொனவன் 
அல்லது ஒரு சாதாரண ெனிதன் என்று மசால்லுங்கள், ஏமனன்ைால் நான் 
சாதாரணொகவவா அல்லது பரிபூரணொகவவா இருக்க வவண்டும் என்று 
எனக்குத் மதரியும்.” 

 ா ா  ீண்டும் கூைினார், “தக்க வநரத்தில், கடவுள், உலகம் 
முழுவகதயும் என்கன வநாக்கி வரச் மசய்வார்.” 

ற தூல், “ஆனால் அந்ை வநரம் எப்வ ாது வரும்?” என வினவினார். 
“கடவுளிடம் வகளுங்கள்!”  ா ா வகலி பெய்ைார். 
ஆனந்ை ாய்  ா, ஈஷ்வர்  ிங்,  ங்கட் ராம் ஆகிவயாரிடம் ைிரும் ிச் 

பென்று,  ா ா அவர்கறள வைங்குவைாக  னைிற்குள் கற் றன பெய்து 
பகாண்டு, எதுவும் வ ொ ல் அவர்கறளத் ைறலவைங்கும் டி ற தூலுக்கு 
உத்ைரவிட்டு,  ின்பு,  ா ா, ற தூறல மூன்று முறை ைறலவைங்கினார். 

றகக்வகா ாத்துடன் அவரது உ வாெத்றைக் குைித்து விவாைித்து,  ா ா, 
ைனது ைிட்டத்ைில் நிறலகுறலவு ஏற் ட்டறைக் குைிப் ிடுறகயில், இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார், “அதன் மவற்ைி உங்கள் (றகக்வகா ாத்) கககளில் உள்ளது. நாம் 
மவற்ைிமபறும் வகர வபாராட வவண்டும், 50 சதவதீம் உங்கள் கககளில்தான் 
உள்ளது!” 

ஜூன் 16ஆம் வைைி முைல்,  ா ா, அவரது உ வாெத்றைத் பைாடங்கினார், 
அவர் விரும் ிய டி,  ண்டலியும் அவருடன் 17ஆம் வைைி உ வாெம் இருந்து, 
ைத்ை து  ைங்களின் டி கடவுளின் நா த்றை  ீண்டும்  ீண்டும் ஒரு  ைி 
வநரம் இரவு 11:30  ைி முைல் 12:30 வறர ப ாழிந்ைனர். 

அன்றைய ைினம் (ஜூன் 17)  ா ாவுடன் நிகழ்ந்ை உறரயாடலின் வ ாது, 
எரச், முந்றைய நாள், புனிை ஆனந்ை ாய்  ாவின் இரண்டு  க்ைர்கள்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். 

“அவர்களிடம் நீங்கள் என்ன கூைினரீ்கள்?”  ா ா வினவினார். 
“இன்றைய நாட்களில்  ா ா எவறரயும்  ார்ப் ைில்றல, ஆனால் 

அவர்கள் அவறர தூரத்ைிலிருந்து ைரிெனம் பெய்யலாம், வ லும், ைற்ப ாழுது 
 ா ா உ வாெம் இருக்கிைார்” என்று நான் அவர்களிடம் பைரிவித்வைன்.  
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அைற்கு  ா ா, “உபவாசம் இருப்பது மபரிய விஷயெல்ல. இப்வபாது 
நீங்கள் என்கன நன்கு புரிந்து மகாள்ள வவண்டிய வநரம் வந்துவிட்டது. 
என்னுகடய உபவாசம் எனது பணியுடன் மதாடர்புகடயது, சுய 
முக்கியத்துவத்கத அகடயும் வநாக்கத்தில் இல்கல. பலர் அனுதினமும் 
உபவாசம் இருக்கிைார்கள். உண்ணாவிரத வபாராட்டம் என்பது தினசரி 
மசய்தித் தாள்களில் வரும் மசய்தியாகும். எனவவ, உண்ணாவிரதத்திற்கு 
என்ன முக்கியத்துவம் இருக்கிைது? இங்வக, நான் உபவாசம் (உண்ைாவிரைம்) 
இருப்பகதப் பற்ைி கிஷன்  ிங் மபரிய குரல் எழுப்புகிைார்!” 

ெினம்பகாண்ட  ா ா, கிஷறன வநாக்கி, “பாபா, பிராயச்சித்தம் 
காரணொக உபவாசம் வெற்மகாள்கிைார் என்று ெக்களிடம் மசன்று 
கூறுங்கள்!... தனக்காகவும், தனது அன்பர்களுக்காகவும், எனது 
கருகணக்காகக் கண்ணரீ் சிந்துபவர்களுக்காகவும், சுருக்கொகச் 
மசான்னால், ஒட்டுமொத்த உலகிற்காகவும் என்று கூறுங்கள்!” 

எரச்ெின் நண் ர் ஜால் க ாடியா, ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவர், 
ெில ைனிப் ட்ட விஷயங்கறள விவாைித்ை  ின்பு, ஜால்,  ா ாவின் ஆரத்ைிறய 
நிகழ்த்ை விரும் ினார். “எனக்கு ஆரத்தி, பஜகன, ஆராதகன என்று அலுத்துப் 
வபாய்விட்டது!”  ா ா கூைினார்.  “நான் ெஸ்துகள், துைவிகள், வாலிகள் 
ெற்றும் ஏகழகளுக்குத் தகலவணங்குவதில் ெட்டுவெ 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன்; அதற்காகத்தான், நான் இந்தப் மபௌதீக தளத்தில் 
இைங்கி வருகிவைன். வதவகதகள் என்கன வழிபடும் அவத வவகளயில், 
நான் உலகக வணங்குகிவைன்!” 

1953, ஜூன் 18 வியாழன் அன்று  ாறல 3:00  ைியளவில் எரச், ற தூல் 
ஆகிவயாருடன்  ந்த்  ங்கட் ரா ின் ஆெிர த்ைிற்குச் பென்ை  ா ா, துைவியின் 
கால்களில் ைறலவைங்கி உடவன பவளிவயைினார்.  ா ா கூைினார், “ெங்கட் 
ராம், உண்கெயாக இகைவகனத் வதடுபவர். அவர், உண்கெயிவலவய ஒரு 
துைவி, முழு ெனதுடன் இகைவகனத் வதடுகிைார். அவர் இரத்த வசாககயால் 
பாதிக்கப்பட்டாலும் தினமும் நான்கு அவுன்ஸ் உணவு ெட்டுவெ உண்கிைார்.” 
அங்கிருந்து பவளிவய வந்ைதும்,  ா ா, எரச்றெ  ீண்டும் துைவியிடம் அனுப் ி, 
ப ஹர்  ா ாவின்  ாற்று ந ராக அவறரத் ைறலவைங்கும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். 

 ங்கட் ராம், எரச்ெிடம், “உலகம், பகாடுற   ற்றும் அக்கிர த்ைால் 
நிறைந்துள்ளது, அைன் விறளவுகளிலிருந்து  ா ா,  னிைகுலத்றைக் காப் ாற்ை 
வவண்டும்” என்று கூைினார். 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா, எரச்ெிடம், “இப்வபாது, புனிதர்களும் 
மவறுப்பகடந்து விட்டார்கள்!” என்ைார். 
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அவர்கள் ைங்கள் இருப் ிடத்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்ைவ ாது, ‘அவதார 
புருஷர்’ என்று கூைிக்பகாள் வர்கறளப்  ற்ைி ஒரு விவாைம் எழுந்ைது.  ா ா 
இந்ைக் கருத்துக்கறள எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: “இன்று உலகில் 
பலர் தங்ககள ‘அவதாரம்’ என்று அைிவித்துக்மகாள்வது உண்கெதான். 
ஒவ்மவாரு குருகவ பின்பற்றுபவர்களும் பக்தர்களும் அவகர ‘அவதாரம்’ 
என்று அகழக்கிைார்கள். இந்த உயர்வான ஆன்ெீக நிகலகய எட்டியதாக, 
தெது கூற்கை முன்கவக்கும் 75 வபர் உலகில் உள்ளனர், ஆனால் அவர்களில் 
ஒருவர் ெட்டுவெ உண்கெயானவர்! எஞ்சியவர்களில் பாதி வபர் சுய 
ொகயயில் மூழ்கியுள்ள அவதவவகளயில், ெறு பாதி வபாலி பாசாங்கு 
மசய்பவர்கள்.” 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: “நான் உங்களிடம் வகட்கிவைன், இவர்கள் 
ஒவ்மவாவரும் அவதாரம் என்ைால், வெலும், அவதாரம் ஒருவபாதும் 
துன்பத்திற்கு ஆளாகாெல் இருந்தால், நீங்கள் துன்பப்படும் வவகளயில் 
எப்படிப் பரிகாரத்கதத் வதடுகிைரீ்கள்? இமதல்லாம் வவதாந்தத்தால் 
உருவாக்கப்பட்ட குழப்ப நிகல. ஒவ்மவாருவரும் கடவுள் என்று அது 
கூறுகிைது. இது உண்கெதான், ஆனால், இகை உணர்கவ அகடந்தவர்கள் 
ெட்டுவெ அகதப் பகைசாற்ை முடியும். 

“வவதாந்தத்தின் இந்தக் கூற்ைின் வலிகெயின் அடிப்பகடயில், ‘நான் 
கடவுள்’ என்று ஒருவர் கூைினால், இகைத்தன்கெ ஒரு கணம் கூட 
நிம்ெதியாக இருக்க முடியாது. இகை ஞானம் அவ்வாறு கூறுகிைது; 
உபநிடதங்கள் அகதக் கூறுகின்ைன; ஆனால் இந்தக் வகாட்பாட்டின்படி நாம் 
மசல்வதானால், கடவுள் ெீது அன்பு எப்படி உருவாகும்? யாகர வநசிப்பது? 
இகை ஞானம் தானாக உதயொகாது. எனவவ, அவர்கள் (வ ாலி அவைாரங்கள்) 
புத்தியால் வழிநடத்தப்படுகிைார்கள், அதன்படி மசயல்படுகிைார்கள். இதனால், 
அவர்கள் உண்கெயிவலவய ஏொற்ைப்படுகிைார்கள்.” 

 ஸ்துகறளப்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், “ஒருவன் மதய்வகீ 
ொயத்வதாற்ைத்தில் ெயங்கி, வபாகதயால் ஆட்மகாள்ளப்பட்டால், 
பிற்காலத்தில் ஒருவன் உண்கெயானவனாகிைான். உலகில் இத்தககய 
‘நிர்வாணர்கள்’ (நிர்வாை நிறலயில் இருப் வர்கள்) பலர் இருக்கிைார்கள்; 
கடவுள் கூட அவர்களுக்கு பயப்படுகிைார்! அவர்கள் அவதார புருஷகரப் 
பற்ைி கவகலப்படுவதுெில்கல, கண்டுமகாள்வதுெில்கல. அவர்கள் சொதி 
நிகலயில் (ஆனந்ைத்ைில்) இரண்டைக் கலந்துள்ளனர்; அவர்களுக்கு உலகம் 
என்று ஒன்று இல்கல, வெலும் அவர்கள் உலககப் மபாறுத்தவகர 
இைந்தவர்களாக இருக்கிைார்கள்.” 

“மசால்லப்வபானால், நாத்திகனும் வவதாந்தியும் ஒன்றுதான். 
வவதாந்தம் அகனத்தும் உண்கெக்குப் புைம்பான வதந்திகள், 
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வம்புப்வபச்சுகள் (அைிவுொர்ந்ை  ல்யுத்ைங்கள்). கடவுள் என்கனப் வபச 
கவத்து, அவருகடய இகைத்தன்கெகய நிரூபிக்கும் வபாதுதான் 
ெக்களுக்குத் மதரிய வரும்” என்று அவர் குைிப் ிட்டார். 

பைாண்டு  ற்ைி குைிப் ிட்ட  ா ா, “ெிகப்மபரிய தர்ெம், மதாண்டு என்று 
அகழக்கப்படுகிைது, இது எந்த வககயான சாதாரண மதாண்டும் அல்ல. 
உண்கெயான தர்ெம் என்பது இதயப்பூர்வொன சகிப்புத்தன்கெ. பிைர்ெீதான 
பரிவுணர்வு, அன்பிணக்கம், ென்னிக்கும் குணம் உண்கெயான தர்ெத்தில் 
அடங்கும். ஒரு கன்னத்தில் அகைந்தால் ெறு கன்னத்கத வழங்குவதும் 
தர்ெொகும். உண்கெயில், பிைரின் நன்கெக்காக தன்னுகடயகத 
விட்டுக்மகாடுப்பது மதாண்டு. அது ெிகப் மபரிய விஷயம்.” 

19ஆம் நாள் காறல 8:00  ைிக்கு  ிரார்த்ைறனகள் ப ாழியப் ட்டன... 
 ா ா முைலில் குஸ்ைாஜிறயத்  ைறலவைங்கினார், அறைத்பைாடர்ந்து கூப் ிய 
கரங்களுடன், அவர் எரச்ெின் முன்னால்,  ய க்ைியுடன் அற ைியாக நின்று 
வைங்கினார், அப்வ ாது அவர்,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை இந்ை 
வரிகறள வாெித்ைார்: “கடந்தகால, நிகழ்கால ெற்றும் எதிர்கால 
பரிபூரணொனவர்கள், குதுப்கள், ெஜ்ஜூப்கள், ெஸ்துகள், கடவுளின் 
அன்பர்கள், கடவுகளத் வதடி அகலபவர்கள் அகனவருக்கும் எனது 
வணக்கங்கள்; அவர்களின் அன்பு ெற்றும் நம்பிக்ககக்கு இணங்க, உடல் 
ரீதியாக என்கன விட்டுப் பிரிந்த எனது அன்பர்கள் ெற்றும் பக்தர்ககள 
இன்று நான் அன்புடன் நிகனவுகூருகிவைன்...” 

 ண்டலி நின்றுபகாண்டிருக்க,  ா ாறவ வநெித்து, வெறவ பெய்து, 
உயிறரத் துைந்ை அன் ர்களின் ப யர்கறள எல்ொ வாெித்ைார்.  ா ா,  ின்னர் 
அங்கிருந்ை ஒவ்பவாருவரின் கால்களிலும் ைறலவைங்கினார். 

 ா ா நண் கலில் ெில  ிஸ்கட்கறள உண்டு, ைனது உ வாெத்றை 
நிறைவு பெய்ைார். 

கிஷன்  ிங்,  ிரகாஷ்வைி இருவரும் ஒவர  ங்களாவில் 
ைங்கியிருந்ைனர், ெில ெ யங்களில்  ிரகாஷ்வைிறய  ா ா  ார்ப் துண்டு. அந்ை 
நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா ைிடீபரன கிஷன்  ிங்கிடம்  ிரகாஷ்வைிறயப் 
 ற்ைிக் வகட்டார், அவர் ஆனந்ை ாயி  ா என்ை புனிைரிடம் பென்ைறை 
அைிந்ைிருந்ைார். 

“பிரகாஷ்வதி பிை துைவிககள தரிசிப்பது நல்லது. இப்வபாது நான் 
அவருக்குப் மபாறுப்பல்ல!” என்று வவண்டுப ன்வை நிராகரிக்கும் பைானியில் 
குைிப் ிட்டார். “ ிரகாஷ்வைி ைனது வடீ்டில் ைனியாக இருப் ைாலும், அலுப் ாக 
உைர்வைாலும் வநரத்றைக் கடத்துவைற்காகவவ அங்குச் பென்ைார் எனவும், 
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அவருறடய ைாயாரும் ஆனந்ை ாயி  ாவுடன் இருக்கிைார்” என்று கிஷன் 
விளக்க முயன்ைார். 

“ஆனந்தொயி ொ ஒன்கைச் மசய்யச் மசால்ல, அவர் அகதச் 
மசய்யாவிட்டால், மபரிய சிக்கலில் ொட்டிவிடுவார்; அவர் அகதச் மசய்தால், 
அவருகடய மபாறுப்பிலிருந்து நான் விடுபடுவவன்.” 

 ா ா அப்ப ாழுது கிஷறன எச்ெரித்ைார், “நீங்கள் என்னுகடயவர், 
பிரகாஷ்வதி உங்ககளப் வபரழிவிற்கு இழுத்துச் மசல்வார் என்று நான் 
கடுகெயாக எச்சரிக்கிவைன்! ஆனந்தொய் ொ, ஈஷ்வர்  ிங் இருவரும் 
ஆன்ெீக வெல் தளத்தில் பயணிப்பவர்கள், ஆனால் நீங்கள் என்கன 
அகனவருக்கும் தகலவராக எடுத்துக் மகாண்டால், மபாறுப்புடன் 
மசயல்பட்டு, ஒவ்மவாரு வாசலுக்கும் மசல்லாெல் இருக்க வவண்டும் 
(அைாவது  ிை குருக்களுடன் எந்ை பைாடர்பும் இல்லா ல் இருக்க வவண்டும்.)” 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், “ஆனந்தொய் ொவின் கககளிலிருந்து 
பிரகாஷ்வதிக்கு நன்கெ அல்லது அனுகூலொன எதுவும் நிகழ்ந்தால், 
அவகர ஜூகல வகர, இங்கு வாழும் இதர துைவிகளிடமும் அகழத்துச் 
மசல்லுங்கள். ஜூகல ொத இறுதியில், நீங்கள் இருவரும், பாபா ெட்டுவெ 
உண்கெயானவர் என்று உணர்ந்தால், எனக்கு அர்ப்பணிப்பதாக நீங்கள் 
அளித்த வாக்குறுதிகய நிகைவவற்ை வவண்டும்.” (இைன் ப ாருள் 
என்னபவனில் ஏறழகளுடனான  ா ாவின்  ைிக்குத் வைறவயான பெலவில் 
ெிைிைளவு  ைம் வழங்க வவண்டும்.) 

“என்கன உங்கள் குருநாதராக ஏற்றுக்மகாண்டால், நீங்கள் என்கன 
ெட்டுவெ திடொகப்  பற்ைிக்மகாள்ள வவண்டும். என் தரப்பிலிருந்து, நீங்கள் 
என்கன விட்டுப் பிரிந்து மசல்ல முடியாத அளவுக்கு நிராதரவாகி விடுவகத 
நான் பார்க்க வவண்டும்! அதன் பின்னர், எந்த மூன்ைாம் சக்தியும் உங்ககளக் 
குறுக்கிடவவா அல்லது உங்கள் ெீது ஆதிக்கம் மசலுத்தவவா கூடாது. 

“நான் எல்லாவற்கையும் 100 சதவிகிதம் தன்னிச்கசயாக 
மசய்கிவைன்; எனது பார்கவயில், ெகத்துவம் அதிவலதான் உள்ளது. 
உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவர் எப்மபாழுதும் தன்னிச்கசயாக 
மசயல்படுகிைார். 

“பிரகாஷ்வதி குழப்பத்தில் மூழ்காெல் மதளிவாக இருக்கும் 
வநரத்தில், பாபா இல்லாெல் தன்னால் வாழ முடியாது என்று கூறுகிைார். 
அவருகடய ஆழ் இதயத்திலிருந்து இகதச் மசான்னால், அவர் ஆனந்தொய் 
ொவிடம் மசல்வகதக் குைித்து, கனவிலும் நிகனக்க ொட்டார். இது ெிகவும் 
நியாயொன, தர்க்கரீதியான அனுொனம். பிரகாஷ்வதி, என்கன 100 
சதவிகிதம் வநசிப்பதாக இருந்தால், நான் அவகர முற்ைிலும் 
புைக்கணிப்பதாக இருந்தாலும் கூட, அவர் இதயத்தில் வவறு எவருக்கும் 
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இடெளிக்காெல் இருப்பவதாடு, என்கன விட்டுப் பிரிந்து மசல்லவும் 
ொட்டார்.” 

 ா ாவின் கட்டறளப் டி, கிஷன்  ிங்,  ிரகாஷ்வைிறய பவவ்வவறு 
துைவிகளிடம், வ லும் ஆனந்ை ாய்  ாவிடம் அறழத்து பென்ைார்.  ா ா, 
 ிரகாஷ்வைிக்கு,  ிை துைவிகறள ெந்ைிக்கும் சுைந்ைிரம் வழங்கியறைத் 
பைாடர்ந்து, அவரும் அவ்வாவை பெய்ைார். இைன் விறளவு, ைீங்கு 
விறளவிப் ைாக இல்றல, ஆனால் அற்புை ாக இருந்ைது, ஏபனன்ைால் 
இறுைியில் அவர் எந்ைத் துைவியின் ைாக்கமும் இல்லா ல் இருந்ைார். 
 ிரகாஷ்வைி ஒவ்பவாரு துைவியிடம் பென்ைவ ாது, அவர் ஒருவிை ான 
ெஞ்ெலத்றை உைர்ந்ைார்;  ா ா அவறர உள்ளளவில் ஈர்த்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

இைன் விறளவாக, அவர் வவறு துைவியிடம் பெல்வறையும் 
நிறுத்ைிவிட்டு,  ால் கி ன்  ேி  ற்றும் அவரது  றனவி ப ஹர் காந்ைா 
அவர்களின் இல்லத்ைில்  ா ாறவப்  ற்ைிய கீர்த்ைறனகறளப்  ாடத் 
பைாடங்கினார். ஒவ்பவாரு வாரமும்,  ிரகாஷ்வைி அவர்களின்  ங்களாவில் 
கீர்த்ைறனகறள நிகழ்த்தும்வ ாதும், இந்ை இையம் கவரும் வரிகள் 
எைிபராலிக்கும்: “ெிவனின்  ாலினத்ைில்  ிைந்ைவர்! பஜய் ப ஹர்  ா ா, பஜய் 
வ ர்வான்!” 

கிஷனும் இந்ைப்  ாடறல  ண்டலி குடியிருப் ில் உரத்ை குரலில் 
 ாடுவது வழக்கம், அறை,  ா ாவும் வகட் துண்டு. இைனால்,  ிரகாஷ்வைியிடம் 
ஓர் அற்புை ான  ாற்ைம் ஏற் ட்டது, வ லும் கிஷன்  ிங்றகத் ைனது 
 ாைங்களில் என்பைன்றும் ைறலவைங்கும் விைத்ைில்,  ா ா, ைனது பைய்வகீ 
லீறலறயப் புரிந்ைார். அவரது புனிை  ாைங்கள் இறை வ ாறைறய வழங்கும் 
 து ான ெத்ைிர ாகத் ைிகழ்ந்து, அறனவரும் அறடக்கல ாகும் உறைவிட ாக 
 ாைியது; வ லும் அவரிடம் வர விரும் ாைவர்கள் கூட அவரது எல்றலயில்லா 
கருறையால் அங்கு ஈர்க்கப் ட்டனர். 

ஜூன் 19ஆம் நாள்,  ண்டலியுடன் நிகழ்ந்ை உறரயாடலில்,  ா ா 
 ின்வரு ாறு கூைினார்: 

ஒரு வாலிகய அணுகுவதில் நன்கெயும், சில வவகளகளில் 
பாதகமும் உள்ளது; ஆனால் என்கன அணுகுவதில் லாபம் அல்லது நஷ்டம் 
என்ை வகள்விக்கு இடெில்கல. இருந்தும், எனது விருப்பம் மவளிப்படும் 
வபாது, அகனத்தும் தானாகவவ ஆசரீ்வதிக்கப்படும். முழு உலகமும் 
ஆசரீ்வதிக்கப்படும், கடவுள் அகத 100 சதவதீம் மசய்வார். 

அவலா ா “உங்கள் ப ௌனத்றை எப்வ ாது கறலப் ரீ்கள்?” என்று 
வகட்டார். 

 ா ா புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட  ைிலளித்ைார்: 
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1,200 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு! கடவுள் என்கனப் வபச கவக்கும்வபாது, 
நான் வபசுவவன்; அது நான் உச்சரிக்கும் ‘இகை வார்த்கத’யாகவும், 
‘உண்கெயான வபச்சாகவும்’ இருக்கும். 

கிருஷ்ணரும், புத்தரும், கிைிஸ்துவும் ஏவதா மசால்லிவிட்டுப் 
வபாய்விட்டனர், நானும் எனது வார்த்கதககளக் கூைிச் மசல்வவன். ஆனால், 
நான் வபசும்வபாது கடவுள் என்கன இவற்கைமயல்லாம் வபச கவக்க 
ொட்டார்! 

இப்வபாது நான் மசால்வது அகனத்தும் ஏற்கனவவ புத்தகங்களில் 
எழுதப்பட்டுள்ளது, வெலும் கூைியவத ெீண்டும் கூைப்படுகிைது. கடவுள் 
என்கனப் வபச கவக்கும் வபாதுதான், அவர் தனது இகைத்தன்கெகய என் 
மூலம் மவளிப்படுத்தி நிரூபிப்பார்.  ஆனால் அது முற்ைிலும் ொறுபட்ட 
விஷயம். 

காலச்சுழற்சியில் ஒரு முகை, கடவுள் இகதச் மசய்கிைார். இது 
அவரது தற்வபாக்கு எண்ணத்கதப் மபாறுத்தது. ஆனால் கடவுள் என்கன 
வபச கவக்கும் வபாது, நான் வபசுவது ஒரு சான்ைாக இருக்கும். எனது பணி 
உலகளாவியது, ஒவ்மவாரு துைவியும், வாலியும், அன்பரும் 100 சதவதீம் 
அதில் உதவுவார்கள் என்பது முற்ைிலும் உண்கெ. கடவுள் இகதமயல்லாம் 
மசய்வார், நான் அந்த வநரத்திற்காகக் காத்திருக்கிவைன், ெிகுந்த ஆவலுடன் 
காத்திருக்கிவைன். கடவுள் என்கனப் வபச கவப்பார் என்பது ெட்டும் எனக்குத் 
மதரியும். நான் அந்த ‘இகை வார்த்கத’கய உச்சரிக்கும்வபாது, கடவுள் 
இருக்கிைார் என்பது நிரூபணொகும்; அதற்கு ெஸ்துகள், புனிதர்கள் ெற்றும் 
வாலிகளின் உதவி இன்ைியகெயாதது. நான் அவர்களின் உதவிகய 
நாடுகிவைன். 

ப ண்டு இறடவய குறுக்கிட்டு, “ ா ா அந்ை வநரத்றை அைிவார்; 
இருந்தும், அவர் அறை எைிர் ார்த்துக் பகாண்டிருக்கிைார்.” 

“ஒன்று ெட்டும் எனக்குத் மதரியும்” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார், 
“அதுவவ, கடவுள் எனது மெௌனத்கதக் ககவிடச் மசய்வார். அது, இப்வபாது 
நாம் வபசும் வபச்சாக இருக்காது. நான் வாகயத் திைந்தால் கடவுள் 
இருக்கிைார் என்பது நிரூபணொகும், அதற்காக, புனிதர்கள் ெற்றும் 
ெஸ்துகளிடெிருந்து வவண்டிய உதவி அகனத்தும் கிகடக்கும்.  

“உங்களுக்கு இகத விளக்கி, புரியகவக்க, நான் வபசியாக வவண்டும். 
நான் கண்டிப்பாகப் வபசுவவன், நானாகவவ மவளிப்படுவவன். அதற்குப் 
பின்னர் இகைத்தன்கெ நிரூபணொகும். இகத நான் இதுவகர 
மவளிப்பகடயாகச் மசான்னதுெில்கல, இவ்வளவு மதளிவாக 
விளக்கியதுெில்கல.” 
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படஹ்ரா டூன் வளாகத்ைில்  ல  ா  ரங்கள் இருந்ைன.  ரங்களிலிருந்து 
 ாம் ழங்கறள எவரும்  ைிக்க வவண்டாம் என்றும், ஆனால் ைானாகக் கீவழ 
விழும்  ழங்கறள, விருப் ம் வ ால வெகரிக்கலாம் என்றும்  ா ா 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். ஆண்  ண்டலியில் குஸ்ைாஜி, ற தூல் இருவரும் 
கனிந்ை  ழங்கறளக் றகப் ற்றுவைில்  ிகவும் ஆர்வ ாக இருந்ைனர். அவர்கள் 
 ாம் ழங்கள் கீவழ விழும் வறர காத்ைிருந்து, விழுந்ைதும் விறரந்து பென்று 
அவற்றை எடுத்து வந்ைனர். ற தூல் ைனது  ங்றக விட அைிக ாக 
வெகரிப் றைத் ைடுப் ைற்காக, இருவருக்கு ிறடவய இருந்ை வ ாட்டியில், 
குஸ்ைாஜி இரவின் ப ரும் குைிறய பவளியில் கழிக்கும் அளவுக்குப் வ ானது. 

டாக்டர் வைஷ்முக் நாக்பூரிலிருந்து வருறக ைந்து, வடீ்டில் ஓர் 
அறையில் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைார். காலநிறல  ிகவும் பவப்  ாக 
இருந்ைைால், வைஷ்முக் ைனது  டுக்றகறய ப ாட்றட  ாடிக்கு எடுத்துச் பென்று 
அங்வக தூங்கினார், ைிைந்ை பவளியில் நட்ெத்ைிரங்களின் கீழ், குளிர்ச்ெியாக 
இருந்ைது. ஒரு நாள் இரவு, ைிடீபரன  றழ ப ாழிந்ைது.  ாதுகாப் ற்ை நிறலயில், 
வைஷ்முக் ைனது  டுக்றகறய விறரவாகச் சுருட்டி, கீவழ எடுத்துச் பெல்வைற்கு 
 ைிலாக, ப ாட்றட  ாடியிலிருந்து கீவழ வெீி எைிந்ைார். அது குஸ்ைாஜி 
அ ர்ந்ைிருந்ை இடத்ைிலிருந்து ெில அங்குல தூரத்ைில் ஆ த்ைான விைத்ைில் 
விழுந்ைது. குஸ்ைாஜியின் முழு கவனமும் கீவழ விழும்  ாம் ழங்களின்  ீவை 
இருந்ைது; அன்று இரவு  லத்ை காற்று வெீியைால்,  ரங்களிலிருந்து அைிக 
அளவிலான  ாம் ழங்கள் விழுந்ைன. வைஷ்முக் ைனது  டுக்றகறய கீவழ 
வெீியவ ாது, குஸ்ைாஜி காயப் டா ல் ைப் ினார். குஸ்ைாஜி அருகில் இவ்வளவு 
ப ரிய ப ாருள் விழுந்ைறைக் கண்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைார். 

 ிகவும்  னக்கலக்க றடந்ை அவர்,  றுநாள் காறல  ா ாவிடம் 
முறையிட்டார். ற தூல், குஸ்ைாஜி இருவரின் வ ாட்டி நடவடிக்றககள்  ற்ைி 
வகள்விப் ட்ட  ா ா நன்ைாக ெிரித்ைார். ஆனால் அன்ைிலிருந்து இருவறரயும் 
 ாம் ழம் ொப் ிடக்கூடாது என்று ைறடவிைித்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா  ிரகாஷ்வைியின்  கன் பூஷறன அறழத்து, 
“நான் மசான்னபடி மசய்வரீ்களா?” என்று வகட்டார். 

பூஷன், “நிச்ெய ாக” என்று  ைிலளித்ைார். 
“ெரங்களில் உள்ள அகனத்து ொம்பழங்ககளயும் பைித்து, அகவ 

கனிந்த பின்னர், அவற்கை சந்கதயில் விற்கவும். துல்லியொன கணக்கக 
கவத்திருங்கள், நான் சரிபார்க்கிவைன்.” 

எனவவ, பூஷன் அறனத்து  ழங்கறளயும்  ைித்து,  ழுப் ைற்காக 
 ண்டலியின் வடீ்டில் றவத்ைிருந்ைார்.  ாம் ழங்கறள யாரும் பைாடக்கூடாது. 
ற தூல், குஸ்ைாஜி இருவரிட ிருந்தும் அவற்றை உண் ைற்கான அனு ைி 
 ைிக்கப் ட்டைால், இருவரும் வைஷ்முக்கின்  ீது வகா த்ைில் பகாைித்பைழுந்ைனர்; 
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வ லும், அவர் பவளிவயறும் வறர அவர்களது வகா த்ைிற்கு எந்ை விை ான 
நிம் ைியும் கிறடக்கவில்றல. 

பூஷன்  ஜாரில்  ழங்கறள விற்கத் பைாடங்கிய வ ாது,  ா ா ைினமும் 
அவருறடய கைக்றகச் ெரி ார்த்ைார். அவருக்கு இந்ைப்  ைிறய வழங்குவைற்கு 
முன்பு,  ா ா அவரிடம் எப்வபாதும் உண்கெகயப் வபசவும், வநர்கெயாகவும், 
எந்த ஓர் இகழ்ச்சிக்குரிய மசயகலயும் மசய்யக்கூடாது என்று 
கட்டறளயிட்டார். பூஷனின் கடற யுடன்,  ா ா அவருக்கு வநர்ற றயக் 
கற்றுத்ைந்து, அவருறடய ெிைிய ைவைிலும் கவனம் பெலுத்ைினார். 

இந்ை வநரத்ைில் இரண்டு புைிய பெல்லப் ிராைிகள் வாங்கப் ட்டன. 
முவ ாரியிலிருந்து, ப ண் ைிகள்,  டீ்டர் என்ை கருப்பு ‘காக்கர் ஸ் ானியல்’ 
நாய்க்குட்டிறயக் பகாண்டு வந்ைனர். 1953 ஜூன் 23 அன்று இரவு, கு ார் ஆண் 
குைிறரக் குட்டி ஒன்றைக் பகாண்டு வந்ைார்;  ா ா, ப ஹராவுக்குக் பகாடுத்ை 
அந்ைக் குைிறரறய அவர்,  ிகுந்ை  ாெத்துடன் வளர்த்து வந்ைார். அைற்கு ஷீ ா 
என்று ப யரிடப் ட்டது. 

இந்ைக் காலக்கட்டத்ைில்,  ா ா, படஹ்ரா டூனில்,  ைினாறு வயைான 
ஈ ா என்ை, துப்புரவுத் பைாழிலாளியின்  கறன ைினமும் அறழப் து வழக்கம். 
ஈ ாவின் ைாயும் ைந்றையும் ஆண், ப ண்  ண்டலியின் குடியிருப் ில் 
 ைிபுரிந்து வந்ைனர். கிஷன்  ிங் அைிகாரியாக இருந்ைைால், அவரது 
உத்ைரவுப் டி, ப ற்வைார்கள்  ைிபுரிந்ைனர்; ஆனால் ஈ ாவுக்கு  ரியாறை 
காட்டுவைில் கி ன் கவன ாக இருக்க வவண்டியிருந்ைது, ஏபனன்ைால் ஈ ா, 
 ா ாறவ வநெித்ைவைாடு ஏவைனும் ைவறு நிகழ்ந்ைால் அவரிடம் புகார் 
பெய்வதுண்டு. 

ஒரு நாள் ஈ ா ெில  ாம் ழங்கறளப்  ைிக்கச் பென்ைார்.  ழத்றைக் 
கீவழ விழச் பெய்ய அவர் ‘பஜய் ப ஹர்  ா ா!’ என ப ாழிந்து கல்றல எைிந்ைார். 
 ாம் ழம் கீவழ விழாைவ ாது, வகா த்ைில், “ப ஹர்  ா ா பைாறலந்து 
வ ாகட்டும்!” என்று ெ ித்ைார். 

அவர் இறைச் பெய்துபகாண்வட இருந்ைறைப்  ார்த்ை, அவருறடய 
நண் ர் ஒருவர், ஈ ா,  ா ாவின் ப யறரத் ைவைாகப்  யன் டுத்துகிைார் என்று 
 ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். அைற்கு  ா ா, “அவர் அவெதிப்பதில் என்ன தவறு? 
அவர் எனது மபயகர எடுத்துக்மகாண்டு என்கன நிகனவில் கவத்துக் 
மகாள்ளவில்கலயா?” என வினவினார். 

ஒரு நாள்  ா ா, ஈ ாவிடம் வகட்டார், “நீ என்ன படிக்க 
விரும்புகிைாய்?” 

“நான்  ள்ளிக்கூடம் பெல்ல விரும் வில்றல,” என்று அவர் 
 ைிலளித்ைார். “நான் வவறல பெய்ய விரும்புகிவைன், ஆனால் எனக்கு ஓர் 
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எளிைான வவறல வவண்டும் - நாற்காலியில் அ ர்ந்து பகாண்டு பெய்யக்கூடிய 
வவறல - கடின ாக உறழக்க வவண்டியைில்றல.” 

கிஷன்  ிங்கிடம்  ா ா, அத்ைறகய வவறல ஒன்றைக் 
கண்டுபகாள்ளு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். ஈ ாவுக்குப்  டிப் ைிவு இல்லாைைால், 
கிஷனுக்கு இந்ை  ாைிரி வவறலறயத் வைடுவது கடின ாக இருந்ைது.  ா ா 
ஒவ்பவாரு நாளும் அவரிடம் அறைப்  ற்ைி விொரித்ைார், வ லும் அவருறடய 
கட்டறளறய நிறைவவற்ைாைைற்காக அவறரக் குறை கூைி வந்ைார். எனவவ, 
கிஷன் ைனது பெல்வாக்கு  ிக்க நண் ர் ஒருவறரக் கலந்ைாவலாெித்து, அவருக்கு 
ஆைரவாக, ஈ ாறவ அவரது அலுவலகத்ைில்  ைிய ர்த்ை உடனடியாக 
ஒப்புக்பகாண்டார். ஈ ா அ ர்ந்ைிருக்க அவரது அலுவலகத்ைிற்கு பவளிவய ஒரு 
நாற்காலி வ ாடப் ட்டது, வ லும், இைர அலுவலகங்களுக்கு, வகாப்புகறள 
எடுத்துச் பெல்வது அவரது கடற . 

கிஷன், ஈ ாவிடம் இறைத் பைரிவித்ைவைாடு, காறல 11:00  ைிக்கு 
உடனடியாக வவறலயில் இறையு ாறு அைிவுறுத்ைினார். ஆனால் அடுத்ை நாள், 
ஈ ா அந்ை அலுவலகத்ைிற்குச் பெல்லவில்றல. ைனக்கு எதுவும் பைரியாைது 
வ ால நடந்துபகாண்ட  ா ா, அன்று  ாறலயில் கிஷனிடம் ஈ ாறவப்  ற்ைிக் 
வகட்டார், அவர் ஈ ாவுக்கு எளிைான வவறல ஒன்றைக் கண்டுபகாண்டைாக 
ப ருற யுடன் கூைினார்.  ா ா, ெிறுவறன வரவறழத்து, “வவகல எப்படி 
இருக்கிைது” என்று வகட்டார்.  “நான் இன்னும் வ ாகவில்றல  ா ா!” ஈ ா 
பைரிவித்ைார். 

“ஏன் இல்கல?”   
“கிஷன்  ிங் என்றன அைிகாரியிடம் அறழத்துச் பென்று முைலில் 

அைிமுகப் டுத்ை வவண்டும். அவர் அறைச் பெய்யவில்றல, அைனால் நான் 
பெல்லவில்றல.” 

 ா ா, கிஷன்  க்கம் ைிரும் ி, “ஆொம், அவர் மசால்வது உண்கெதான். 
ஏன் ஈ ாகவ அகழத்துச் மசல்லவில்கல? நாகள அகழத்துச் 
மசல்லுங்கள்” என்று கூைினார். 

அடுத்ை நாள், கிஷன்  ிங், ைனது காரில் ஈ ாறவ அலுவலகத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அவர் வவறு அைிகாரி ஒருவருடன் வ ெிக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, ஈ ா றைரிய ாக ைனது முைலாளியின் அறைக்குள் 
நுறழந்து, அவருக்கு முன்னால் இருந்ை ஒரு பொகுசு நாற்காலியில் அ ர்ந்ைார். 
கிஷன்  ிங் உள்வள வந்ைதும், “யார் அவர்?” என்று ஈ ாறவச் சுட்டிக் காட்டி 
வகட்டார். 

“நான் பொன்ன ெிறுவன் அவன்ைான்” என்று கிஷன்  ைிலளித்ைார். 
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“இந்ை ஒழுக்கம் அைியாை விஷ க்கார ெிறுவறன எனக்குப் 
 ரிந்துறரக்கிைரீ்களா? நீங்கள் என் நண் ன்; இல்றலவயல், இந்ை 
அவயாக்கியனுக்கு நான்  ாடம் புகட்டியிருப்வ ன்!” 

பவட்க றடந்ை கிஷன், ெிறுவனுடன்  ா ாவிடம் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
கிஷன் ைன்றன அவ ானப் டுத்ைியைாக ஈ ா,  ா ாவிடம் புகார் பெய்ைார்.  ா ா 
அவறரக் கண்டித்ைவ ாது, கிஷன் வாைிட்டார், “அவன்  ிகவும் ைவைான 
நடத்றையுள்ள ற யன்,  ா ா. நான் என்ன பெய்ய முடியும்?” 

“அவர் தவைான நடத்கத உகடயவர், ஆனால் நீங்களும் அவ்வாறு 
இல்கலயா?”  ா ா கடிந்து பகாண்டார். “அவர் ஒரு துப்புரவு மதாழிலாளி 
என்பதால், நீங்கள் அவகரத் தரக்குகைவாகப் பார்க்கிைரீ்கள். கடவுளாகிய 
நான் அவகர என் பக்கத்தில் அெர அனுெதிக்கிவைன், நீங்கள் அவகர 
இழிவாக நடத்துகிைரீ்கள்! நீங்கள் அவகர உங்கள் ெட்டத்தில் கவக்க 
வவண்டும் என்று நான் மசால்லவில்கல, ஆனால் அவகர மவறுக்காதீர்கள் 
- அவர் ெீது அன்பு வவண்டும்.” 

 ா ா படஹ்ரா டூனில் ைங்கியிருந்ை வ ாது, ஈ ாறவப்  ற்ைிய ைனி 
நிகழ்வு கிட்டத்ைட்ட ைினமும் நடக்கும்.  ிடிவாை ான ெிறுவன், கிஷன்  ிங், 
கிருஷ்ைா நாயர், பைாடர்ந்து  ாவ் கல்சூரி ஆகிவயாரின்  னப் டிவங்கறளத் 
துறடக்க,  ா ாவின் வழிமுறையாக இருந்ைான்.   ாவ் கல்சூரி படஹ்ரா டூனுக்கு 
வந்ைவ ாது, ஈ ாறவக் கவனித்து, அவறர  கிழ்ச்ெியாக றவத்துக் 
பகாள்ளும் டி அவரிடம் கூைப் ட்டது - ஆனால் ஆண்  ண்டலி கண்டுபகாண்டது 
வ ால் ஈ ா எளிைில் ைிருப்ைி அறடயாை ெிறுவனாக இருந்ைான். 

ஒருமுறை, டாக்டர் டான்,  ா ாவுடன் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, 
ஈ ாவும் அங்கு இருந்ைான். உறரயாடல் முடிந்ைதும், ‘டான் வபாகலாம்’ என்று 
 ா ா றெறகயால் பைரிவிக்க, பவளிவய பென்ை அவர் ஏவைா நிறனவில், 
ைிரும் ி வந்ைார். இறைப்  ார்த்து ஈ ா ெிரித்ைதும், ‘ஏன் சிரிக்கிைரீ்கள்?’ என்று 
 ா ா அவனிடம் வகட்டைற்கு, “நீங்கள் அவறரப் வ ாகச் பொன்னரீ்கள், அவர் 
ைிரும் ி வந்துவிட்டார், அவருக்குக் கீழ்ப் டிைலின் அர்த்ைம் பைரியாது!” என்ைான். 

 ா ா அந்ைச் ெிறுவறன  ண்டலியின் முன்னால், “பாருங்கள், ஈ ா 
எவ்வளவு புத்திசாலி. அவர் கீழ்ப்படிதலின் முக்கியத்துவத்கத நன்கு 
புரிந்துமகாள்கிைார்” என்று  ாராட்டினார். 

இன்னுப ாரு முறை ஈ ாவின் ைாயார் அழுது பகாண்வட  ா ாவிடம் 
வந்ைார்.  ா ா காரைம் வகட்க, அவர், “வநற்று இரவு ஈ ா 100 ரூ ாறய 
சூைாட்டத்ைில் இழந்ைான். ையவு பெய்து இன்ைிரவு அவறன பவற்ைி ப ைச் 
பெய்யுங்கள்” என்ைார்.  ா ா அவருக்கு உைவி பெய்வைாக உறுைியளித்து, ைாயார் 
பென்ை  ிைகு,  னம் விட்டு ெிரித்ைார். ஈ ாறவ வரவறழத்து, பவளிவய பென்று 
சூைாடுவைற்கு வநரம் கிறடக்காை வறகயில் அவரது நடவடிக்றககறள 
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 ாற்ைியற த்ைார். ைிறரப் டங்களுக்குச் பெல்வது, ெீட்டாட்டம்,  ிை 
விறளயாட்டுகள், ஜ ம் பெய்ைல்  ற்றும் நாளின் குைிப் ிட்ட வநரங்களில் 
 ா ாவுடன் இருப் து - இறவ அறனத்தும் ஈ ாவின் நித்ைிய வவறலயாக 
இருந்ைன.  ா ா அவறர கிருஷ்ைாவுடன் ைிறரயரங்கிற்கு அனுப்புவதும், 
சூைாட்டத்ைிற்கு பெல்வைில் விருப் ம் காட்டக்கூடாது என் ைற்காக அவறர 
 ீண்டும் அறழத்து வர, வவறு ஒருவறரயும் அனுப் ி றவத்ைார். 

ஈ ாவின் ப ற்வைார் உரத்ை குரலில் ஒருவருக்பகாருவர் ெண்றடயிடும் 
வவறளயில்,  ா ா இரு ைரப் ிலிருந்தும்  ிரச்ெிறனகறளக் வகட்டைிந்து,  ின்னர் 
அவர் நடுவராக,  விஷயங்கறள விளக்கி, அவர்களிறடவய ெ ரெத்றைக் 
பகாண்டுவருவது வழக்கம். ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கு வர்களுக்கு ஒரு நி ிடம் கூட 
அனு ைி வழங்கா ல்,  ா ா, ஈ ாவின் எளிய குடும் த்ைிற்கு  ைிக்கைக்கில் 
ைனது ெகவாெத்றை வழங்கியது ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது. 

1953, ஜூன் 24 காறல 7:00  ைிக்கு, 45 ற ல் பைற்வக அற ந்ை ரூர்க்கி 
நகருக்கு  ா ா, ப ண்டு, எல்ொ, கிஷன்  ிங் ஆகிவயாறர, பஹலன் காரில் 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ரூர்க்கியில், குதுப்   ரீ் ைர்காவில் ஏறழகளுக்கான ஒரு 
நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது.  வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய ற தூல் 
முன்கூட்டிவய அனுப் ப் ட்டார். வழியில்  றழ வவறு தூைிக் பகாண்டிருந்ைது, 
காரும் பைாந்ைரவு பகாடுத்ைது. ப ட்வரால் பகாள்கலனில் கெிவு ஏற் ட்டு, 
எரிவாயு ப ரு ளவு பவளிவயைியது. எல்ொ, பஹலறன வவக ாக ஓட்டு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார், ஆனால்  றழ  ற்றும் ொறல ஆ த்ைான நிறலயில் 
இருந்ைைால், பஹலனால் அவ்வாறு பெய்ய முடியவில்றல. கார் ைிடீபரன ஒரு 
ைட்றடயான ெ பவளியில் நின்ைது, பஹலனுக்கு ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது, 
ஏபனனில், அவறரப் ப ாறுத்ைவறர, அைில் எந்ைத் ைவறும் நிகழ்ந்ைிருக்க 
வாய்ப் ில்றல. இைற்கிறடயில், படஹ்ரா டூனில் காறர ஏன் ெரியாக 
வொைிக்கவில்றல என்று பஹலனிடம் வகட்க,  ா ா அடிக்கடி எல்ொறவத் 
தூண்டினார். இறுைியாக, பஹலன் காறர ெரிபெய்து,  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 

  ரீின் ைர்காவில்,  ா ா அ ருவைற்காக வழங்கப் ட்ட அறையில், 
அவர் ஏறழகளின் கால்கறளக் கழுவவும், வைங்கவும், அவர்கள் நிற்கவும் 
வெைியான ஒரு பெங்கல் வ றடயும் அற க்கப் ட்டது.  ா ா, ைறலறய ஒரு 
துண்டால் மூடி, இனிற யான  னநிறலயில் காைப் ட்டார். காறல 9:00 
 ைிக்கு, ைர்காவின்  ரா ரிப் ாளர்,  ா ாவின் நி ந்ைறனகளுக்குத் 
ைகுைிப் ாடுறடய 50 ஏறழகளின்  ட்டியறல வறரந்து, அவர்களின் வரிறெறய 
உருவாக்கினார். ெம் ிரைாய முறைப் டி,  ா ா ைறலவைங்கிய  ிைகு, 
 ிரொை ாக ஒவ்பவாருவருக்கும் நான்கு ரூ ாய் வழங்கப் ட வவண்டும்.  ா ா 
அவர்களுக்குப்  ிரொைத்றை வழங்கியதும், ஒவ்பவாருவரும் ‘அல்லா 
உங்களுக்கு உைவட்டும்! அல்லா உங்களுக்கு நல்ல ஆவராக்கியத்றைக் 
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பகாடுக்கட்டும்! அல்லா உங்கறள ஆெீர்வைிப் ாராக!’ என்று கூை வவண்டும். 
முைல் ஏறழயின் கால்கறள  ா ா கழுவிய  ின்பு, கிஷன்  ிங் அவற்றைத் 
துறடத்ைதும், ெீற்ைத்துடன் கிஷறன வநாக்கி  ா ா,  ீண்டும் அந்ை ஏறழயின் 
 ாைங்கறளக் கழுவி, அவற்றைத் துறடத்து, ைறலவைங்கினார். இைனால் 
யாருறடய உைவியு ின்ைி இந்ைப்  ைிறய, ைாவன பெய்ய விரும்புவைாக 
கிஷனுக்குப் புரியறவத்ைார். 

இந்ைத் ைிட்டம் குைிப் ாக 50 ஏறழகளுக்காக வறரயப் ட்டது, ஆனால் 
 ட்டியலில் மூன்று வ ர் வராைைால், அருகில் நின்ைவர்களில் மூன்று ந ர்கறளத் 
வைர்ந்பைடுத்து,  ா ா அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, துறடத்து, ைறலவைங்கி, 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனது அன்புப்  ரிொகப்  ைத்றை வழங்கினார். வ லும், 
 ை உைவிறய எைிர் ார்த்து அங்கு வந்ை  ல ஏறழகளுக்கும் ைலா நான்கு 
ரூ ாய்  ிரொைம் வழங்கப் ட்டது. நிகழ்ச்ெியின் பவற்ைிக்கான ஆயத்ைங்களில் 
 ரா ரிப் ாளர் ப ரிதும் உைவியைால்,  ா ா, அவரது கால்கறளயும் கழுவி 
வைங்கி,  த்து ரூ ாய் அன் ளிப் ாக வழங்கினார். அறனத்து வவறலயிலும் 
உைவிய இன்னுப ாரு முைியவருக்கும்  த்து ரூ ாய் வழங்கப் ட்டது. 
இைற்கிறடயில், அெல்  ட்டியலில் விடு ட்ட மூன்று ந ர்கள் ைிடீபரன அங்குத் 
வைான்ைவவ,  ா ா அவர்களின் கால்கறளயும் கழுவி, ைறலவைங்கி 
அவர்களுக்கும் அன்புப்  ிரொைத்றை வழங்கினார்.  ா ாவின்  ிரொைத்றை 
அறடயப்ப ற்ைவர்களில் ப ண்கள், முைிவயார், இறளஞர்கள், 
கண் ார்றவயற்ைவர்கள், ஊனமுற்ைவர்கள்  ற்றும் நடுத்ைர வர்க்கத்றைச் 
வெர்ந்ை ெிலரும் அடங்குவர். முஸ்லீம்  ரா ரிப் ாளர் அறனத்றையும் ஏற் ாடு 
பெய்ைைால், ஏறழ நிகழ்ச்ெிகளில்  ங்பகடுத்ை அறனவரும் முஸ்லிம்கள். 

ஏறழகளுடனான  ைி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா ைர்காவிற்குள் பென்று, 
ெ ாைியின் கீழ், ைறரயில்  ட்டு கம் ளம் ஒன்றைப்  ரப் ியது,  றைந்ை ெத்குரு 
  ரீுக்கு அவர் அளித்ை  ரியாறைறய பவளிப் டுத்ைியது.  ா ா, ைர்காவின் 
முன்னால் ொஷ்டாங்க ாக ைறரயில் விழுந்து வைங்கினார்.  ாதுகாவலர் 
 ிரார்த்ைறனகறள ஓைி முடித்ைார்: “கடவுவள, ஏறழகளின் கால்கறளக் 
கழுவியவரின் ஆன் ீக  ைி அவறரத் ைிருப்ைி அறடயச் பெய்யும் அளவில் 
அற யட்டும்.” 

அைற்கு ஆண்  ண்டலி அறனவரும் ‘ஆப ன்’ என்று குரபலழுப் ினர். 
 ா ா,  ிரார்த்ைறனகள் அறனத்தும் ப ாழிவதுவறர, ைறரயில் விழுந்து, 
ொஷ்டாங்க ந ஸ்காரம் பெய்ைார். ைர்காவின் வராண்டாவிலும் அவை 
 ிரார்த்ைறன ப ாழியப் ட்டது, பவளியில் இருந்ை கூட்டமும் ஒன்ைிறைந்து, 
‘ஆப ன்!’ என குரல்பகாடுத்ைது. அைற்குப்  ிைகு முஸ்லீம்  ரா ரிப் ாளருக்குப் 
 ிரொைத்றை வழங்கி, பவளியில் ஒன்றுைிரண்ட ஒவ்பவாருவருக்கும் நான்கு 
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அைாக்கறள வழங்கினார். படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லும் வ ாது, 
ரூர்க்கியில்  ைிபுரிந்ைைில்  ா ா ப ரு கிழ்ச்ெி அறடந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். 

1925ஆம் ஆண்டு ப ௌனம் பைாடங்கிய நாளிலிருந்து,  ா ா,  ஸ்துகள், 
 ஹான்கள்  ற்றும் ஏறழகளுக்கான நிகழ்ச்ெிகளில்  ட்டுவ   ைத்றைக் 
றகயாளுவறைத் ைவிர, இைர ெந்ைர்ப் ங்களில்  ைத்றைத் பைாட்டைில்றல.  

ரூர்க்கி பென்று ைிரும்பும் வவறளயில், காரில், கிஷன்  ிங்கின் குரல் 
வளத்ைில்  ாடலும், எல்ொ  ிஸ்ைிரியின் நறகச்சுறவயான உறரயாடலும் 
 ா ாறவ நல்ல  னநிறலயில் இருக்கச் பெய்ைன. அவரது கறைகளுக்கு 
ப ருகூட்டும் வநாக்கத்ைில், எல்ொ அவற்றை  ிறகப் டுத்ைி ‘காரொர ாக’ 
 ாற்ைினார். அவர்கள் படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், எல்ொவுக்கு 
ப ாருத்ை ான  ி.டி.எல் ( ண்டில் றலென் ிவயட்) அைாவது ‘மூட்றடப் 
ப ாட்டலங்களின்  ட்டைாரி’ என்ை  ட்டத்றை  ா ா வழங்கினார். 

1953, ஜூன் 25 வியாழன் அன்று, படஹ்ரா டூனில்,  ா ா, கு ாருக்கு 
நிறனவூட்டினார், “நான் உங்களுக்கு வழங்கிய வவகலகயச் மசய்ய 
ெைந்துவிடாதீர்கள்.” நாட்கள் பெல்லச் பெல்ல,  ா ா அறைவய ைிரும் த் ைிரும்  
நிறனவூட்டிய வவறளயில், ஒருமுறை கு ாரால் ெிரிப்ற  அடக்க 
முடியவில்றல.  ா ா குைிப் ிட்டார், “அது ஒரு நல்ல பழக்கொக இருந்தாலும் 
சரி, தீயதாக இருந்தாலும் சரி, நான் ெீண்டும் ெீண்டும் ஒன்கை 
நிகனவூட்டுொறு அைிவுறுத்தப் பட்டிருக்கிவைன். பாபாஜாகன சந்தித்த பிைகு, 
நான் ஒன்கைத் திரும்பத் திரும்ப நிகனவூட்டுவது, என்னில் மபரிய அளவில் 
அதிகரித்தது. நான் ஏன் அகதச் மசய்கிவைன்?” 

“ஒருவருக்கு வழங்கப் டும் கடற றய நிறைவவற்ை அவரிடம் 
உறுைித்ைன்ற றய உருவாக்க முடியும்” என்று எரச் கருத்து பைரிவித்ைார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: 
அது அப்படியல்ல. மெஹரா, குட்டிக் குதிகர ஷீபாவுக்குப் பால் 

ஊட்டவும், வகாமஹர் ெரங்களிலிருந்து ொம்பழங்கள் அகனத்தும் 
பைிக்கப்படுவகதக் கண்காணிக்கவும் நான் அடிக்கடி நிகனவூட்டுகிவைன். 
அவர்களுக்கு என் ெீது நம்பிக்கக இல்கல என்று நம்புவது கடினம், வெலும் 
அவர்கள் தத்தெது வவகலகயச் மசய்ய ெீண்டும் ெீண்டும் நிகனவூட்டுவது 
அவசியொகிைது. 

காரணம், உள்ெனதில் எனக்கு ெிகுந்த அலுப்பு - மவறுப்பு 
ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவபான்ை சிைிய விஷயங்ககளக் கவனிக்கும் 
மபாறுப்பிலிருந்து நான் விடுபட விரும்புகிவைன். அதற்காக, நான் உள்ெனதில் 
சிரெப்படுகிவைன், இந்த உள்ளளவிலான சிரெங்களின் சாயல் (ஆண், மபண்) 
ெண்டலி ெீதும் விழுந்தது. 
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கடவுள் ெீதான எல்லா வநர்கெயுடனும் உங்களுக்குச் மசால்கிவைன், 
நான் எல்கலயில்லா அளவுக்கு வசார்வாக இருக்கிவைன்! எனது 
மெௌனத்கதக் ககலக்க நான் காத்திருக்கிவைன்; வநரம் வரும்வபாது, இந்த 
உணர்வு ெகைந்துவிடும். எனக்கு எந்தத் மதாந்தரவும் ‘இல்கல’ என்ைாலும், 
நான் ெிகவும் மவறுப்பாக உணர்கிவைன்; எப்வபாது நான் இந்த 
மெௌனத்திலிருந்து விடுபடுவவன், வெலும் உலகம் எப்வபாது சுதந்திரொக 
இருக்கும் என்று என்கனவய நான் வகட்கிவைன். 

குட்டிக் குதிகர எனக்கு எவ்வளவு மதாந்தரவாக உள்ளது என்பகதக் 
குைித்து உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து உள்ளதா? எனக்கு எவ்வளவு 
எரிச்சகல இந்தக் குதிகர தந்துள்ளது என்பகத நீங்கள் நம்ப ொட்டீர்கள். 

“இது முரண் ாடானது,” எரச் வ ச்ெினிறடவய கூைினார், “ னிை 
புத்ைிொலித்ைனம் உங்கறள எப் டிப் புரிந்து பகாள்ள முடியும்  ா ா?” 

நான் குழப்பத்தில் இருக்கிவைன் வெலும் ெண்டலிகயக் குழப்பத்தில் 
ஆழ்த்துகிவைன். இரவும் பகலும் இந்தப் மபாறுப்புகளிலிருந்து விடுபட 
நிகனத்துக் மகாண்டிருக்கிவைன். 

கிைிஸ்து சிலுகவயில் அகையப்படுவார் என்பகத அைிந்திருந்தார். 
அவர் ஆனந்தத்தின் மொத்த உருவாக இருந்தார். அவரது துன்பம் 
உலகளாவியது, ஆனால் அவர் ஏழு ஆன்ெீக தளங்களிலும் 
நிகலமகாண்டிருந்தார்! இது பரிபூரண (இறை உைர்வு) நிகல. எனவவ, 
இவயசு சிலுகவயில் அகையப்படுவகத குகைவான உணர்வு நிகலயில் 
உணர்ந்தார். எப்வபாதும், அவர் அகத அைிந்திருந்தார்; மசால்லப்வபானால், 
அவர் அதற்காகக் காத்திருந்தார். இது குைித்து அவர் தனது சடீர்ககள 
எச்சரிக்கவும் மசய்தார். இறுதியாக, அவர் சிலுகவயில் அகையப்பட்டவபாது, 
அவரது சுயநிகனவின் கீழ், அவர் குரல் மகாடுத்தார்: “தந்கதவய, நீங்கள் கூட 
என்கனக் ககவிட்டீர்கள்! ஏன் என்கனக் ககவிட்டீர்கள்?” 

இருந்தும், ஒரு ெஜ்ஜூகபப் மபாறுத்தவகர அப்படி எதுவும் இல்கல. 
ஏமனன்ைால், அவர் மசய்ய வவண்டிய உலகளாவிய கடகெ எதுவும் இல்கல. 
அவர் உயர் நிகல வபரின்பத்கத ெட்டுவெ அனுபவிக்கிைார். 

டாக்டர் நீலு, “ ிைா, கு ாரன்,  ரிசுத்ை ஆவியின் அர்த்ைம் என்ன?” என 
வினவ,  ா ா விரிவாக விளக்க ளித்ைார்: 

பிதா = பரொத்ொ = வபஹத் (அதி உச்ச, வரம்பற்ை நிகல); 
குொரன் = ஷிவாத்ொ = அன்ஹத் (உச்ச, வரம்பற்ை நிகல); 
பரிசுத்த ஆவி = ஜவீாத்ொ = ஹத் (வரம்பிற்குட்பட்ட நிகல). 
‘அதி உச்சொக’ ொை, வரம்பற்ை நிகலகய அனுபவிக்க வவண்டும். 
‘ஷிவாத்ொ’வாக ொை, வரம்பற்ை நிகலகய அனுபவிக்க வவண்டும். 
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இகதமயல்லாம் கடந்து, ‘உணர்வற்ை உணர்வு நிகல’ உள்ளது. 
ஆனால் உணர்வற்ை வபரின்பம், உச்ச வரம்பற்ைதாக ொறுவதற்கு, முதலில் 
அகடய வவண்டிய நிகல வரம்புக்குட்பட்ட நிகல. அதன் பின்பு, வரம்பற்ை 
நிகலகய அனுபவிக்க வவண்டும்; வெலும் ‘உலகளாவிய’ பணிக்கு, அது 
‘அப்பாற்பட்ட’ நிகலயில் இருக்க வவண்டும். 

ெனிதன் = வரம்புக்குள்ளாவன் 
கடவுள் = வரம்பற்ைவர் 
அவதார புருஷர் அல்லது சத்குரு = ‘உச்ச வரம்பற்ை நிகல’ = 

‘அப்பாற்பட்ட நிகல’ 
ஆன்ொ பரொத்ொவுடன் ஒன்ைிகணயும்வபாது, அது, ‘அதி உச்ச 

வரம்பற்ை நிகல’யில் (வபஹத்) உள்ளது.  வெலும் இகையுணர்கவ அகடந்த 
ஆன்ொ, உலகளாவிய பணிக்காக தனது ‘அதி உச்ச நிகல’யிலிருந்து 
‘இைங்கும்வபாது’, அதாவது அவர் தனது இகையுணர்வுடன் மபௌதீக 
உணர்கவயும் அகடயப்மபறும் வபாது, அவர் ‘உச்ச வரம்பற்ை’ (அன்ஹத்) 
நிகலயில் இருக்கிைார். ஏமனன்ைால், கடவுளாக இருப்பதால், அவர் இரு 
நிகலகளிலும் - ‘வரம்பற்ை, அப்பாற்பட்ட’ நிகல, ெற்றும் வரம்புக்குள்ளான 
நிகல (ஹத்) - இவற்ைிலிருந்து வரம்பிற்குட்பட்ட ஆன்ொக்களுக்காகப் 
பணிபுரிகிைார். 

எனவவ, ‘பிதா’வின் நிகலயில், ‘இகையுணர்கவ அகடந்த ஆன்ொ’ 
உலகளாவிய பணியில் ஈடுபடுவதில்கல; ஆனால் ‘குொரனின்’ நிகலயில் 
உலகளாவிய கடகெகளில் ஈடுபடுவது இன்ைியகெயாதது. 

‘பிதா’வின் நிகல ‘குொரனின்’ நிகலயில் அடங்கியுள்ளது; ெற்றும் 
உலகளாவிய பணியின் நிகலப்பாட்டிலிருந்து பார்த்தால், ‘பிதா’வின் 
நிகலகயவிட ‘குொரனின்’ நிகல உயர்ந்தது. ‘மதய்வகீ உணர்வின்’ 
பார்கவயில், இரண்டு நிகலகளும் ஒன்வை ஒன்றுதான்; ஆனால், ‘குொரனின் 
நிகல’யில் உலகளாவிய பணியின் கடகெயில் ஈடுபட வவண்டிய அவத 
வவகளயில் ‘பிதா’ கடகெ எதுவும் இல்லாெல் இருக்கிைார். 

“இது முற்ைிலும் புைிய பவளிப் ாடு,” என்று டாக்டர் நீலு அைிவித்ைார். 
எரச் கூைினார், “கிைிஸ்ைவ உலகம் இறை அைிந்து, ெரியாக 

புரிந்துபகாள்ள வவண்டியது முக்கியம், ஏபனன்ைால்,  ிைாவுக்கும் கு ாரனுக்கும் 
இறடயிலான இந்ை வித்ைியாெத்றை அவர்கள் புரிந்து பகாள்ளவில்றல. அவர்கள் 
கு ாரன்,  ிைாறவக் காட்டிலும் கீழ்நிறலயில் இருப் ைாக 
எடுத்துக்பகாள்கிைார்கள், வ லும் நீங்கள் விளக்கிய டி, கிைிஸ்ைவர்கள் புரிந்து 
பகாண்டது உண்ற யல்ல.” 

 ா ா  ைிலளித்ைார், “எதுவாக இருந்தாலும், இப்வபாது நான், இகவ 
அகனத்திலிருந்தும் விடுபட விரும்புகிவைன். இகவ அகனத்தும் உலகுடன் 
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மதாடர்புகடயது; ஆனால், இந்த விஷயம் ஒரு சாதாரண ெனிதகன 
ஏொற்ைெகடயச் மசய்கிைது. ஒரு ெந்திரவாதி தனது தந்திரங்ககளச் 
மசய்யும்வபாது, குழந்கதகள் அவற்கை உண்கெமயன நம்பிவிடுகிைார்கள்; 
ஆனால் மபரியவர்கள் அவ்வாறு ஏொை ொட்டார்கள், ஏமனன்ைால் 
இதுமவல்லாம் ஏொற்று வித்கத என்று அவர்களுக்குத் மதரியும்.” 

 ா ா வ லும் விளக்கினார்: 
ஏழாவது ஆன்ெீகத் தளத்திலிருந்து - பிதாவின் நிகலயிலிருந்து - 

இைங்கி வந்து, மபௌதீக உலக உணர்கவ அகடயப்மபறுபவர், ெந்திரவாதி 
வபான்ைவர். அவர் தனது தந்திரங்ககளச் மசய்யும்வபாது, முழு ெனிதகுலமும் 
அவருகடய குழந்கதகளாக இருந்து, அவரது மசயல்பாடுககள 
‘உண்கெயானதாக’ கருதுகின்ைது. ஆனால் ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்தின் 
ெந்திரவாதிக்கும், மபௌதகீ தளத்தின் வித்கதக்காரனுக்கும் இகடவய 
வானத்திற்கும் பூெிக்குொன வித்தியாசம் உள்ளது. மதய்வகீ ெந்திரவாதியின் 
கடகெ, பிரபஞ்சத்கத நிகலநிறுத்துவதாகும். இதன் மபாருள் 
என்னமவன்ைால், தனது பணிகயச் மசய்யும் வபாது, அவர் தனது 
குழந்கதகளுக்கு, அவர்கள் பார்ப்பதும், வகட்பதும் உண்கெயல்ல என்று 
எடுத்துகரக்க வவண்டும்; இகதச் மசய்ய, அவர் குழந்கதகளின் 
புரிந்துமகாள்ளும் சக்திகய அதிகரிக்க வவண்டும். ஆனால் உலககப் 
புரிந்துமகாள்வதற்கான இகவ அகனத்தும், வெலும் ஏொற்ைெகடயச் 
மசய்கின்ைன. இந்த விஷயத்தில் பல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன; ஆனால் 
எல்லாவெ கயிற்ைின் சுருகளப் வபாலிருந்து பாம்பாகத் வதாற்ைெளிக்கிைது. 
அகனத்தும் கயிற்ைின் சுருள் வபான்ைது - மபாய்யும், வபாலியுொன ஒரு 
வதாற்ைம்! 

வசார்வுற்று, சலிப்பாக உணர்வது கூட ொகய, வெலும் நான் என் 
மெௌனத்கதக் ககலக்க காத்திருக்கிவைன் என்று கூறுவதும் ொகயவய! 
ஆனால் இந்த ொகய, பிைகர ஏொற்ைெகடயச் மசய்யாத அளவுக்கு உயர் 
தரத்தில் உள்ளது. மதய்வகீ வித்கதக்காரர், குழந்கதகள் தவைாக 
வழிநடத்தப்படக்கூடாது என்பதற்காக, உண்கெப்மபாருகள நிகலநிறுத்தும் 
வநாக்கத்தில், தனது தந்திர வித்கதககளச் மசய்கிைார். அவ்வாறு மசய்யும் 
வவகளயில், குழந்கதகள், எப்வபாது தன்கனப் புரிந்து, உண்கெப்மபாருகள 
அைிந்து, உலகில் அகனத்தும் ொகய என்பகதத்  மதரிந்து மகாள்வார்கள் 
என்ை வயாசகனயில் அவர் சலிப்பகடகிைார். 

உண்கெயில் மதரிந்து மகாள்வதற்மகன ஒன்றுெில்கல. அகனத்தும் 
ெைப்பதற்காகத்தான். புரிந்து மகாள்ள முடிவது எல்லாவெ ொகய. ெிக 
உயர்ந்த ெற்றும் குகைந்த புரிதல் இரண்டும் ொகயதான். எகதப் புரிந்து 
மகாள்ள முடியாவதா அதுவவ உண்கெப்மபாருள் (ஏக இகைவன்). நாம் 
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என்னவாக இருக்கிவைாவொ அவ்வாவை இருக்கிவைாம். நாம் என்னவாக 
இருந்வதாம், இருக்கிவைாம், இருப்வபாம் என்பகத நீங்கள் புரிந்து 
மகாள்ளவில்கல என்ைால், அது ஒரு மபரிய விஷயெல்ல. புரிந்து மகாள்ள 
வவண்டியது எல்லாம் ‘ொகய’, ஆனால் புரிந்து மகாள்ள முடியாதகத நீங்கள் 
புரிந்து மகாண்டால், நாம் இருந்வதாம், இருக்கிவைாம், இருப்வபாம் என்பகத 
நீங்கள் அைிவரீ்கள். அந்த உணர்கவ நீங்கள் அகடய வவண்டியதுதான் 
முக்கியம். 

சுருக்கொகச் மசான்னால், நம்ெில் எந்த ொற்ைமும் ஏற்படவில்கல, 
ஏற்படவும் மசய்யாது. ஒவர வித்தியாசம் என்னமவன்ைால், நாம் 
என்னமவன்று, அதாவது ‘எல்கலயற்ை ஏக இகைவன் என்று நெக்குத் 
மதரியாது’ என்பகத அைிந்து மகாள்வதில்தான் உள்ளது. நம்கெ 
நாம்  வித்தியாசொக, தனித்துவொன ஒன்ைாகப் புரிந்துமகாள்ள 
ஆரம்பித்வதாம். இந்தத் தனித்துவ சிந்தகன ொகயவயயன்ைி 
வவமைான்றுெில்கல. ஆச்சரியொன விஷயம் என்னமவன்ைால், நாம் 
எல்கலயற்ை ஏக இகைவனாக இருந்வதாம், இன்று நாம், நம்கெ 
அவரிடெிருந்து பிரிக்கப்பட்டவர்களாகக் கருதுகிவைாம். நாம் தனித்துவத்தின் 
அடிப்பகடயில் சிந்திக்க ஆரம்பித்வதாம் - நான் வநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கிவைன், 
நான் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிவைன், இப்படி ெற்றும் பல. அத்தககய புரிதகலக் 
ககவிட வவண்டியது அவசியம். 

கு ார் விவாைத்ைில் ைறலயிடுவறைத் ைடுக்க முடியா ல் கூைினார்: 
“ ா ா, நீங்கள் விளக்கிய எறையும் என்னால் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல, 
குைிப் ாக எனக்கு அறைப் ற்ைி அைிந்து பகாள்ளும் ஆர்வமும் இல்றல.”  

 ா ா  ைிலளித்ைார்: 
நீங்கள் கவகலப்பட்டாலும், இல்கலமயன்ைாலும், உங்கள் 

குழந்கதகள், ெகனவி ெற்றும் உடல் கூட உங்ககளப் பிகணக்கிைது. 
உண்கெயாகச் மசால்லப்வபானால், மதாடர்ச்சியான ஆனந்தத்கதத் தவிர 
வவறு எதுவும் இல்கல, ஆனால் இப்வபாது அகதப் பற்ைி உங்களுக்குத் 
எதுவும் மதரியாது. நாம் அளவிறுதியற்ை சக்தி வாய்ந்தவர்கள். அந்த 
உணர்கவ அகடயப்மபற்ைதும், நீங்கள் முழுப் பிரபஞ்சத்கதயும் 
உருவாக்கலாம் அல்லது நிர்மூலொக்கலாம்; அகத நீங்கள் விரும்பியபடி 
ெகிழ்ச்சியாக அல்லது துன்பொக இருக்கச் மசய்யலாம். ொனிடனின் ெிக 
உயர்ந்த வபரின்பம் அந்த அசல், எல்கலயில்லா இகை வபரின்பத்தின் 
‘ஏழாவது நிழல்’ என்று  ுஃபியி த்தில் கூைப்படுகிைது. 

நீங்கள் கவகலப்பட்டாலும், இல்கலமயன்ைாலும், இந்தப் புரிதல் 
படிப்படியாக வர வவண்டும். நெக்குத் மதரிந்தமதல்லாம் ொகய ஒன்றுதான். 
நாம் வபசுவதும் ொகயதான்.  உண்கெயான புரிதல் வரும்வபாது, கண் 
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இகெக்கும் வநரத்தில் வருகிைது, ஏமனன்ைால் எல்லா துளிகளும் 
(ஆன்ொக்களும்) ஒன்வைாடு ஒன்ைாக இருக்கும் இகைப் மபருங்கடல் நாம். 
துளிகள் குெிழிகளாக வதான்றும்வபாது, அகவ வவறுபட்ட நிகலகய 
அனுபவிக்கின்ைன. அகலகள் அவற்கை சிதைடிக்க முடியாது; ஆனால் அகவ 
சிதைடிக்கப்பட்ட உடவனவய இகைப் மபருங்கடலாக ொறும்! இந்தக் 
‘குெிழிகளுக்கு’ அகவ குெிழிகள் அல்ல, மபருங்கடல் என்று எவ்வளவுதான் 
விளக்கினாலும், அகவ மவடிக்கும் வகர அந்த உண்கெகய கிரகிக்காது. 
குெிழிகளுக்கு எவ்வளவு அதிகொக விளக்க முயற்சிக்கிவைாவொ 
அவ்வளவுக்கு அதிகொக, ொகயயின் தாக்கம் அதிகரிக்கிைது. எனவவ 
விளக்க வவண்டிய வதகவதான் என்ன? அவர்களுக்கு விழிப்புணர்கவ 
ஏற்படுத்த குெிழிகள் சின்னாபின்னொக வவண்டும். 

கடலில் பல்வவறு வககயான குெிழிகள் உள்ளன - சில சிைியகவ, 
சில மபரியகவ, சில கருப்பு, சில சிவப்பு, சில மவள்கள, சில அழுக்கு - 
இப்படி, பல வகககள். 

கு ாறரச் சுட்டிக்காட்டி  ா ா கூைினார், “அவர் கடலில் இருக்கிைார். 
அவருக்கு ெகனவி, குழந்கதகள், உைவுகள் உள்ளனர். ஒவ்மவாரு துளியும் 
வித்தியாசொனது, ஆனால் ஒவ்மவான்றும் ஒரு குெிழி.” 

கிஷன்  ிங் வினவினார், “ஏன் இந்ைக் கு ிழிகறள உறடக்கக்கூடாது?” 
 ா ா வவடிக்றகயாக, “உங்களுகடயது ஏற்கனவவ உகடந்து விட்டது!” 

என்ைார். 

 ின்னர், ஈரானின்   ரீ்  ாவஹப்  ற்றும் அவரது ஆன் ீக 
ொைறனகறளக் குைித்து  ா ா கூைினார்: 

 பீர் தனது தாய் ொொவுடன் வாழ்ந்துவந்தார், மபரிய மசல்வந்தர். 
ஒருமுகை, அவரது தாயார்,  பீரிடம் ஏராளொன உணகவத் தயார் மசய்து, 
ஏகழகளுக்கு வழங்குொறு கூைினார். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக அவர் 
ஏகழகளுக்கு உணவளித்தார், ஆனால் இந்தக் காலம் முழுவதும், அவர் 
அத்திப்பழங்ககள ெட்டுவெ உண்டுவந்ததால் ெிகவும் பலவனீொகக் 
காணப்பட்டார்; ஒருமுகை அவரது தாயார், பிைருக்காகத் தயார் மசய்த 
உணகவ ஏன் அவர் உண்ணவில்கல என்று வகட்டதற்கு அவர், 
ஏகழகளுக்கு உணவளிக்க வவண்டும் என்று அைிவுறுத்தப்பட்டதாகவும், 
அதனால், அவர் என்ன தயார் மசய்தாலும், தான் அதில் பங்மகடுக்கவில்கல 
என்றும் பதிலளித்தார். 

ஒருமுகை,  பீர் மதய்வகீ ஒளியின் பிரகாசத்கதக் கண்டார், அதில் 
அவர் இரண்டைக் கலந்து, ஒன்ைகர வருடங்கள் அந்த ஆனந்த 
நிகலயிவலவய இருந்தார். அவருக்குத் தன்னுணர்வு வந்தவபாது, ெரத்தின் 
கீழ் அெர்ந்து அத்திப்பழம் உண்ணுவகதக் கண்டார். அத்தககய மூன்று 
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ெற்றும் நான்காவது ஆன்ெீக தளங்களுக்கு இகடயில், மதய்வகீ வசகீரத்தில் 
சிக்கி இருக்கும் நிகல, ‘முக்கம்-இ-கஹரத்’ என்று அகழக்கப்படுகிைது. அந்த 
ஆனந்த ஒளியில் ெயங்கிய நிகலயில் அவர் இருந்தார். அவருகடய 
நிகலகய உங்களால் புரிந்து மகாள்ள முடிகிைதா? இது எல்கலயற்ை 
வபரின்பம், மதாடர்ச்சியான, நித்திய ஆனந்தம், ஆனால் சாதாரண ெனித 
உணர்வில் அல்ல. அது எல்கலயற்ை வபரின்பம், எல்கலயற்ை ஞானம், 
எல்கலயற்ை சக்தி, ஆனால் அவரால் அவற்கைப் பயன்படுத்த முடியாத 
நிகல.   பீர் எதிர்மகாண்ட அந்த அனுபவம் என்னமவன்று அரிதான 
ஒருவருக்கு ெட்டுவெ மதரியும். 

“நான் பைரிந்து பகாள்ள விரும் வில்றல,” என்று ப ண்டு கருத்து 
பைரிவித்ைார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், “இந்த நிகல ஒருவருக்கு உகந்ததல்ல என்று யார் 
கூறுகிைார்கள்? நீலுவும் தனக்கு இகையுணர்வு வவண்டாம் என்று 
கூறுகிைார். அவருக்கு வவண்டியது ெருத்துவ பணி, நல்ல உணவு ெற்றும் 
எனது சகவாசம்.” 

பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார்: 
மெௌலானா ரூெி, அவரது காலத்தில் ெிகச்சிைந்த ஞானி. நாவன்கெ 

ெிக்க அவருக்கு, நல்ல வபச்சுக்கள் ெற்றும் மசாற்மபாழிவுககள வழங்க 
முடிந்தது. அவர் இடம் விட்டு இடம் பயணம் மசய்தவபாது, அவர் கற்ைைிந்த 
நூல்கள் மபாட்டலங்களாகக் கட்டப்பட்டு, ஒட்டகத்தின் ெீது சுெந்து 
மசல்லப்பட்டன. எங்கும் அவருக்கு ெிகுந்த ெரியாகத 
வழங்கப்பட்டது.  ெறுபுைம், ஷம்ஸ்-இ-தப்ரிஸ் முற்ைிலும் நிர்வாணொக 
இருந்தார். ஒரு நாள் இருவரும் ஒருவகரமயாருவர் சந்தித்த வவகளயில், 
ஷம்ஸ், ரூெியின் அகனத்து புத்தகங்ககளயும் ஒரு கிணற்ைில் 
எைிந்தார்.  ரூெி அவர் ெீது சறீ்ைத்கத மவளிப்படுத்திய வபாது, ‘குரான் உட்பட 
அவரது அகனத்து புத்தகங்களும் நாய்களுக்காக கவக்கப்பட்ட உலர்ந்த 
எலும்புகள் வபால்’  என்று ஷம்ஸ் விளக்கினார்!  “இதுவகர, நீங்கள் 
எலும்புககள ெட்டுவெ மென்று மகாண்டிருந்தீர்கள்; மூகளகய சுகவக்க 
வவண்டிய வநரம் இது!” என்று கூைினார். 

ரூெி இகதக் வகட்டு ெிகவும் வருத்தெகடந்ததால், ஷம்ஸ் அகனத்து 
புத்தகங்ககளயும் கிணற்ைிலிருந்து மவளிவய எடுத்து வந்தவபாது, அகவ 
முற்ைிலும் உலர்ந்திருந்தன! இது ரூெிகய ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது, 
வெலும் ஷம்ஸ், “ரூெி, ஷம் ின் அடிகெயாக ொைாத வகர, அவர் எகதயும் 
கற்றுக்மகாள்ள ொட்டார்!” என்று குைிப்பிட்டார். இது முதற்மகாண்டு, ரூெி 
தனது குருநாதரின் அடிகெயாக ொைினார்; ஷம்ஸ் இறுதியில் அவருக்கு 
இகை உணர்கவ வழங்கினார். 
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 ா ா அப்வ ாது, “இகை அனுபவெிக்க வரீர்களாக ொறுங்கள், 
அதற்காக குருநாதரின் பாதத்கதப் பற்ைிக்மகாண்டிருக்கும் தூசிகயப் வபால் 
இருங்கள்” என்று கூைி முடித்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில், ற தூல்,  ா ாவிடம் எறைவயா வகட்க விரும் ினார், 
ஆனால் டாக்டர் நீலு, “வகள்விகளுக்கு முடிவவ இல்றல” என்று கூைி அவறரத் 
ைடுத்ைார். 

இறைக் வகட்ட  ா ா, “ஆரம்பவெ இல்லாத வபாது, முடிவு எப்படி 
இருக்கும்?” என வினவினார். 

ஷீ ா என்ை குட்டிக் குைிறரறயக் குைிப் ிட்டு,  ா ா, வொகக் குரல் 
எழுப் ினார், “இந்தக் குதிகரக்குட்டி  வந்தது - அதனால் முடிவுதான் என்ன? 
இதற்கு, படுக்கக வதகவ, தீவனம் வதகவ, ெருந்து ெற்றும் பல மபாருட்கள் 
வதகவ. எனவவ, எங்வக மசன்று முடியும்?” 

“இன்றைய விவாைம் நன்ைாக இருந்ைது” என்ைார் டாக்டர் நீலு. 
“இது ஒரு விவாதம் அல்ல, வம்பளப்பு” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
“அப் டியானால், கீறை விவாை ா?” கு ார் வகட்டார். 
“இது கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இகடவய நடந்த 

உகரயாடல்” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
“அப் டிப் ட்ட உறரயாடல் நல்லைல்லவா?” நீலு வகள்வி எழுப் ினார். 
“அது எப்படி நல்லது அல்லாததாக இருக்க முடியும்,” என்று  ா ா 

வகட்டார், “அதிலிருந்து நீங்கள் நல்லது தீயது பற்ைி அைிந்து மகாள்கிைரீ்கள்? 
தீயது எதுவும் இல்கல என்பகத நீங்கள் அனுபவத்தில் மதரிந்துமகாள்ள 
வவண்டும்.” 

 ா ா பைாடர்ந்து எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 
நான் ெிகவும் துன்புறுத்தப்படுகிவைன், இந்த சலிப்பு ெற்றும் 

மதால்கலயிலிருந்து என்கன விடுவிப்பதற்காக, எல்கலயில்லா 
கருகணெிகு கடவுளிடம் பிரார்த்தகன மசய்வவத இதற்கான ஒவர பரிகாரம்! 
கடவுள் முற்ைிலும், எல்கலயற்ை சுதந்திரொனவர். அவர் தனக்குள்வளவய 
முழுகெயான பரிபூரணொனவர். அவர், பரிபூரண சுதந்திரத்திற்கும் 
அப்பாற்பட்டவர், ஏமனன்ைால் நாம் அவகர சுதந்திரொனவர் என்று 
அகழக்கும்வபாது, எகதவயனும் சார்ந்திருக்கும் நிகல பற்ைிய 
எதிர்ெகையான எண்ணமும் நெக்குள் இருக்கும்.  அவரது சுதந்திரம் 
கற்பகன மசய்ய முடியாதது, அதற்கு ொைாக எதுவும் நடக்காது. அவர் 
இயற்பண்புகள் இல்லாதவர் என்று கூறும்வபாது, நெக்கு, பல்வவறு 
பண்புககளப் பற்ைிய எண்ணங்கள் வதான்ை ஆரம்பிக்கின்ைன. அவர் 
‘ஒன்ைானவர்’ என்று மசால்லும்வபாது, நெக்கு இரட்கடத்தன்கெயின் 
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சிந்தகன வரும். எனவவ, ‘கடவுள் உளதாயிருக்கிைார்’ (GOD IS) என்று 
மசால்வவத சிைந்தது. 

அவரது சுதந்திரம் அளவற்ைது, அதுவபாலவவ அகனத்தும் 
அளவிறுதியற்ைது. அவர் எல்கலயற்ைவர் என்பதால், நாம் எங்கும் 
எல்கலயற்ை தன்கெகயக் காண்கிவைாம்.  எனவவ, எல்கலயற்ை 
நிகலயில், அவரது கருகணயும் எல்கலயற்ை சுதந்திரத்தில் எல்கலயற்ைது. 

ஒருவன் தனது ஆழ் இதயத்திலிருந்து கடவுளின் கருகணகய 
வரவகழக்க வவண்டும். 100 வருடங்கள் ெனம் தளராெல், ென்ைாடி, 
பிரார்த்தகன மசய்வதால் எந்த பலனும் கிகடப்பதில்கல. ஆனால் ஒவர 
கண வநர இதயப்பூர்வொன பிரார்த்தகனக்கு மசவிசாய்க்கப்படுகிைது. 
எனவவ, உள்ளார்ந்த பக்தியுடன், அவகர இரங்கி அகழக்கும் வவகளயில் 
கருகணயின் கதிர்ககள அனுபவிப்பீர்கள். 

இப்வபாது மசய்ய வவண்டியமதல்லாம், ககக்வகாபாத் தனது ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து எனக்காகப் பிரார்த்தகன மசய்ய வவண்டும். 

பல நூற்ைாண்டுகளுக்குப் பிைகு, நான் எனக்காகவும், 
உங்களுக்காகவும், உலகத்திற்காகவும் 100 சதவதீம் முழு ெனதுடன் 
பிரார்த்திக்கிவைன் என்பகத முழு உலகமும் உணரும் என்ை உண்கெகய 
நான் உங்களுக்குச் மசால்கிவைன் - வெலும் எனது பிரார்த்தகனயின் 
ஒவ்மவாரு வாய்மொழியும் என்கனயும், உங்ககளயும், உலககயும் ஒன்ைாக 
இகணக்கும்! 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா, அவருக்காக றகக்வகா ாத்ைிடம்  ிரார்த்ைறனறய 
ப ாழியு ாறு வலியுறுத்ைினார், “நான் இப்வபாது கூைியகத ென்னிக்குொறு 
கடவுளிடம் பிரார்த்தகன மசய்யுங்கள், நீங்கள் அகனவரும் ( ண்டலி) 
பிரார்த்தகனயில் கலந்து மகாள்ளுங்கள்; எப்படியும், அதிர்ஷ்டம் 
இருந்தாலும் இல்கலமயன்ைாலும், முழு ெனதுடன் அகதச் மசய்யுங்கள்!” 

 ண்டலி அறனவரும்  ிக வொர்வாக உைர்ந்து, அறை ஒரு குறையாக 
முறையிடாைவ ாதும்,  ா ா இந்ை பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார். ஒருமுறை 
படஹ்ரா டூனில் இறை ஒளிறயக் காை வநர்ந்ை றகக்வகா ாத்  ட்டும் 
 கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார். அது நிகழ்ந்ை அவ்வவறளயில், றகக்வகா ாத் 
 யங்கிய நிறலயில் சுயநிறனறவ இழந்து கீவழ வழீ்ந்ைார்; உைர்வு 
ைிரும் ியவ ாது, அவரது கால் காய றடந்ைறைக் கண்டார். இந்ை முைல் 
காட்ெிக்குப்  ின்னர், அவர் எப்வ ாவைனும் வ லும் ெில காட்ெிகறளக் காை 
வநர்ந்ைவ ாது,  ீண்டும் சுயநிறனறவ இழந்து கீவழ வழீ்ந்ைது வழக்க ாக நடந்ை 
ஒன்று. 
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வழக்கைிஞர் ஹரிெந்த் வகாச்ொர், ஜூன் 26 அன்று ப ஹர்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க வந்ை வவறளயில்,  ா ா அவரிடம், “நீங்கள் என்ன விரும்புகிைரீ்கள்?” 
என்று வகட்டார். 

“ஒவ்பவாரு நாளும்  ண்டலியுடன் ெிைிது வநரம் பெலவிட என்றன 
அனு ைிக்கு ாறு வவண்டுகிவைன்” என்று அவர் கூைினார். 

“நீங்கள் தற்மபாழுது என் முன் அெர்ந்திருக்கிைரீ்கள்; இகதவிட 
என்ன வவண்டும்? நீங்கள் நீதிென்ைத்திற்குச் மசல்கிைரீ்கள், வழக்குககள 
வாதிடுகிைரீ்கள், உங்கள் குழந்கதககள வபணி பாதுகாக்கிைரீ்கள் - அதில் 
என்ன தவறு?” 

 ா ா வழங்கிய நீண்ட பொற்ப ாழிவில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
ஆனால், நீங்கள் ெிகப் மபரிய, பயங்கரொன, ெனம், உடல் ெற்றும் 

உலகம் எனும் சிகையில் அகடக்கப்பட்டிருப்பது உண்கெதான். இந்தச் 
சிகையிலிருந்து நீங்கள் விடுதகல அகடந்தால் ெட்டுவெ, என்மைன்றும் 
பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள். இருப்பினும், இகவ அகனத்தும் கற்பகனயின் 
கட்டுக்ககதகள். எத்தகனவயா பிைவிககளக் கடந்திருக்கிைரீ்கள். 
உங்களுக்கு எத்தகன குழந்கதகள் இருந்தனர் என்று கற்பகன மசய்து 
பாருங்கள். அவர்கள் இன்று எங்கும் இல்கல. 

உண்கெயாகச் மசால்லப்வபானால், எங்கும் எதுவும் இல்கல. 
இன்கைய வாழ்க்கக கூட ஒரு கனவுதான். இரவில் ஒரு கனவில், நீங்கள் 
உண்கிைரீ்கள், அழுகிைரீ்கள், ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைரீ்கள். ஆனால் 
விழித்மதழுந்ததும், அது ஒரு கனவு என்று நீங்கள் அைிகிைரீ்கள். 
அதுவபாலவவ வாழ்க்ககயும் ஒரு கனவுதான். ஒருவர் தூக்கத்திலிருந்து 
விழித்மதழுந்தால், அவர் கண்ட கனகவ கனவாகவவ கருதுகிைார். ஆனால் 
கனவு காணும் வவகளயில், அந்த நபரிடம் கனவு என்பகத எடுத்துச் 
மசான்னாலும், அவர் அகத நம்ப ொட்டார். அந்த வநரத்தில், அவரது கனவு 
அவருக்கு நனவாகும். ஆனால் எழுந்ததும், அது ஒரு கனவு என்பகத அவர் 
தானாகவவ உணர்கிைார். 

இன்று நான் உங்களுக்குக் கூறுகிவைன், நீங்கள் காண்பது, வகட்பது 
எல்லாவெ கனவு. ஆனால் நீங்கள் அகத ஒருவபாதும் நம்ப ொட்டீர்கள், 
ஏமனன்ைால் நீங்கள் அனுபவிக்கும் அகனத்தும் உண்கெயானது என்று 
நிகனக்கிைரீ்கள். உங்கள் கண்கள் திைக்கப்பட்டால், நீங்கள் நிஜொக 
எடுத்துக்மகாண்டது உண்கெயில் ஒரு கனவு என்பகதத் தானாகவவ அைிந்து 
அனுபவிப்பீர்கள். 

கவகலப்படாதீர்கள்; இமதல்லாம் ொகய. நீங்கள் என்கன வநசிக்க 
வவண்டும், வெலும், வநர்கெயாகவும் உண்கெயாகவும் இருக்க வவண்டும். 
உங்கள் அன்பில் நீங்கள் ெிகவும் வநர்கெயாக இருப்பதானால், கடவுள் கூட 
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உங்ககள வணங்க வவண்டும். வநர்கெயான அன்பிற்காக கடவுள் 
ஏங்குகிைார். பாசாங்குத்தனத்தின் சாயல் சிைிதும் 
இருக்கக்கூடாது.  காலங்கள் ெனகத ெிகவும் களங்கப்படுத்திவிட்டன, அது 
தூய்கெயாகவும் வநர்கெயாகவும் இருப்பது ெிகவும் கடினம். சந்வதகம் 
மகாள்வது, வாதம் மசய்வது, ெகிழ்ச்சியாக இருப்பது, வநாய்வாய்ப்படுவது, 
காயப்படுவது வபான்ைகவ ெனதின் இயல்பு. அது இயல்பின்ைி 
இருந்திருந்தால், பிைவிக்குப் பின் பிைவிகள் வதகவப்பட்டிருக்காது. கற்பகன 
ஒன்றுதான் இகவ அகனத்கதயும் உருவாக்கியது, உலகம் அதில் 
அகப்பட்டுக்மகாண்டு, வசற்ைில் சிக்கியது வபாலத் தவிக்கிைது. வெலும் 
குழப்பொன ெனநிகலயிலிருந்து மவளிவயறுவது சாத்தியெற்ைதாகிவிடும். 
கடவுள் ெீதான வநர்கெயான அன்பும், ஒரு குருநாதரின் உதவியும்தான் 
இதற்கான ஒவர தரீ்வு. 

துைவி   ரீ்  ாவஹ ின் அன்பு  ற்றும் நம் ிக்றக  ற்ைிய ஒரு 
கறைறய  ா ா எடுத்துறரத்ைார்: 

ஈரானில்  பீர் என்ை வாலி வாழ்ந்து வந்தார். கடவுள் ெீதான 
அன்பிலும் நம்பிக்ககயிலும் அவர் ெிகவும் உறுதியாக இருந்தார், ‘அல்லா 
எது மசய்தாலும் அது நன்கெக்வக’ என்று கூைிவந்தார். மபரும் 
மசல்வந்தரான அவருக்கு ஏழு ெகன்கள் இருந்தனர். அவர் ஒரு மசழிப்பான 
வணிகத்கத நடத்திவந்த வவகளயில், பிைரின் மபாைாகெக்கு ஆளானார். 
அவருக்கு அழகான ெகனவி, ஏழு ெகன்கள் ெற்றும் மசல்வங்கள் 
இருந்ததால், கடவுள் மசய்தது அகனத்தும் அவருகடய நன்கெக்காகவவ 
என்று மசால்லாெல் இருக்க எந்தக் காரணமும் இல்கல என்று 
இயற்ககயாகவவ ெக்கள் கூைிவந்தனர். அப்வபாது அவருக்குத் திடீமரன 
மதாழிலில் மபரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டு, அகனத்கதயும் இழந்த வபாதிலும், 
‘கடவுள் எகதச் மசய்தாலும் அது நன்கெக்வக’ என்று திரும்பத் திரும்பச் 
மசால்லிவந்தார். ஆயினும்கூட, குடும்பத்கத நடத்துவதற்கான 
வருொனத்கத ஈட்ட அவருக்கு ஏழு ெகன்கள் இருந்த நிகலயில், பாதகொன 
சூழ்நிகலயிலும், அவர் ஏன் இகத ெீண்டும் ெீண்டும் மொழியக்கூடாது 
என்று ெக்கள் அவரிடம் மபாைாகெயில் குகை கூறும் மதானியில் 
எடுத்துகரத்தனர். 

சிைிது காலத்திற்குப் பின்னர், அவரது ெகன்கள் திடீமரன இைந்த 
வபாதிலும், அவர் கடவுள் ெீதான தனது அன்பிலும் நம்பிக்ககயிலும் 
உறுதியாக இருந்து, அகதவய மொழிந்து வந்தார். அவரது மசல்வம் ெற்றும் 
சந்ததிகள் அகனத்கதயும் இழந்து, அவர் தனது மபாறுப்புகளிலிருந்து 
விடுபட்டதால், அவர் ஏன் அவ்வாறு மசால்லாெல் இருக்கக்கூடாது என்று 
ெக்கள் ெீண்டும் கூறுத் மதாடங்கினர். அகதத் மதாடர்ந்து  பீர் 
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மதாழுவநாயால் பாதிக்கப்பட்டு, ஊகர விட்டு மவளிவயறும் சூழ்நிகல 
உருவானது. இகதமயல்லாம் மபாருட்படுத்தாெல்  பீர், ‘கடவுள் எகதச் 
மசய்தாலும் அது நன்கெக்வக’ என்று கூைிக்மகாண்வட இருந்தார். இகதப் 
பார்த்த நகரவாசிகளின் கண்கள் திைக்கப்பட்டன, எல்லா சூழ்நிகலகளிலும், 
அவர் தனது நம்பிக்ககயில் பாகை வபால் உறுதியாக இருந்தகதக் கண்டனர். 
பின்னர் அவர்கள் அவகர  பீர் (ப ாறுற யின் ெிகரம்) என்று அகழத்து, 
ெிகவும் வநசிக்கத் மதாடங்கினர். 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: “எவர் ஒருவர் ெீது கடவுள் அருகளப் 
மபாழிகிைாவரா, அவர் சின்னாபின்னொக்கப் படுகிைார்!” 

கு ார் குட்டிக்குைிறர ஷீ ாறவ  ா ாவிடம் பகாண்டு வந்ைார்; ஜூன் 27 
அன்று,  ா ா ஒரு  ாறனக் பகாண்டுவரு ாறு கூைினார். அந்ை  ாறனயும் 
ெிைிது காலம் பெல்ல ாக வளர்த்து வந்ைனர். ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா, கு ாருக்கு 
விளக்கினார்: 

செீபத்தில் நான் ெிகவும் மவறுப்பாக உணர்கிவைன் என்பகத நீங்கள் 
மதரிந்துமகாள்ள வவண்டும். அது அதிகரித்துக்மகாண்வட வபாகும். நான் 
இகதமயல்லாம் ஒரு வநாக்கத்கதக் கருத்தில் மகாண்டு மசய்கிவைன். 
ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்கிைது: ஜூகல எனக்கு ெிகவும் 
இன்ைியகெயாததாகவும், இடர்பாடுகள் நிகைந்ததாகவும் இருக்கும் என்று 
நான் நிகனக்கிவைன். இதர அகனத்தும் வவடிக்கக நாடகம். உங்கள் 
இடுப்பில் லங்வகாட்டிகய இறுக்கொகக் கட்டிக்மகாண்டு, ஜூகல 10ஆம் 
வததிக்குள், முழுத் தயார் நிகலயில் இருங்கள். ஷீபாகவ வாங்கும் பணிகய 
100 சதவதீம் நிகைவவற்ைி விட்டீர்கள். குதிகர இப்வபாது இருந்தாலும், 
இைந்தாலும் எனக்கு முக்கியெில்கல. நான் அைிவுறுத்தியபடி எனது 
விருப்பத்கத நிகைவவற்ைியதில் ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். 

ஆக்குவதும் அழிப்பதும் எனது முகை. நாகள உங்களிடம் 
குதிகரகய விற்கச் மசான்னால், நீங்கள் அகத விருப்பத்துடன் மசய்ய 
வவண்டும். அகத ஒருவருக்கு வழங்கச் மசான்னால், அகதயும் நீங்கள் 
ெகிழ்ச்சியுடன் மசய்ய வவண்டும். அகத வாங்குவதற்கு நீங்கள் மசலவு 
மசய்த அகனத்து உகழப்பும் வணீ் என்று நீங்கள் நிகனக்கக்கூடாது. நீங்கள் 
வாங்காெல் இருந்திருந்தால், நான் எப்வபாதும் இகதப் பற்ைி வயாசித்துக் 
மகாண்டு இருந்திருப்வபன். 

எனது வழிகளும் முகைகளும் தனித்துவொனது. ஒரு விஷயம் 
முடிந்துவிட்டால், அதன் பின்னர் என்ன நடந்தாலும் நான் 
கவகலப்படுவதில்கல. எனவவ, நீங்கள் என்கன ெகிழ்விக்க விரும்பினால், 
நான் மசால்வகதச் மசய்யுங்கள். பாபா ஏன் இகதச் மசய்கிைார், ஏன் இகத 
விரும்புகிைார் என்று நீங்கள் நிகனக்கக் கூடாது. ஏன் என்ை எண்ணம் 
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எப்வபாவதனும் உங்கள் ெனதில் வதான்ைினால், முழு விஷயமும் 
பாழாகிவிடும்! 

ஹ ிர்பூறரச் வெர்ந்ை  ிங் என்ை இறளஞர் ஆந்ைிர ைரிென நிகழ்ச்ெியில் 
கலந்து பகாண்டார், ஆனால் அவரது ப ற்வைார்  ா ாவுக்கு எைிராக இருந்ைனர். 
வடீ்றட விட்டு பவளிவயைி, 1953, ஜூன் 28ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழற  படஹ்ரா 
டூனில் இருந்ை  ா ாவிடம் அவர் வந்ைார். அவர் வருவைற்கு முன்னர், அவரது 
ைந்றையிட ிருந்து வந்ை பைாறலத்ைந்ைியில்,  ிங்றகத் ைிரும்  அனுப்பு ாறு 
 ா ாவிடம் வகட்டுக் பகாண்டார். 

“ஏன் இங்கு வந்தரீ்கள்?”  ா ா வினவினார். 
“நான் உங்களுடன் இருக்க விரும்புகிவைன்,” ெிறுவன்  ைிலளித்ைார். 
“அகதக் வகட்டு நான் ெகிழ்ச்சியகடகிவைன், இப்வபாது 

மசால்லுங்கள், நீங்கள் என் விருப்பத்கத நிகைவவற்றுவரீ்களா?” 
“நிச்ெய ாக, எதுவாயினும்!” அவர்  ைிலளித்ைார். 
“அப்படியானால், நான் உங்ககள வடீ்டிற்குத் திரும்பிச் மசல்லுொறு 

வகட்டுக்மகாள்கிவைன், ஒவ்மவாரு நாளும் உங்கள் மபற்வைாரின் கால்களில் 
தகலவணங்கி, அவர்கள் வசார்வகடந்து, உங்களிடம் ‘வபாதும் நிறுத்து’ 
என்று மசால்வதுவகரத் மதாடருங்கள்” என்ைார். 

“ஆனால் அவர்கள் உங்கறள அவதூைாகப் வ சுகிைார்கள்,  ா ா!” என்று 
உைர்ச்ெி ப ாங்கக் கூைினார். 

“அவர்கள் அவதூைாகப் வபசுவதன் மூலம், என்கன நிகனவில் 
மகாள்கிைார்கள், என் ெீதான உங்கள் அன்கபயும் வசாதிக்கிைார்கள், நீங்கள் 
மபாறுகெயாக இருக்கக் கற்றுக்மகாள்ள வவண்டும். அவர்களின் 
அணுகுமுகைகய சகித்துக்மகாண்டு, வெலும் உங்கள் அன்கபக் காட்டுவதன் 
மூலம், நீங்கள் அவர்ககள மவல்வரீ்கள். நான் மசால்வகதச் மசய்யுங்கள்; 
வடீ்டிற்குச் மசன்று உங்கள் மபற்வைாருக்கு வசகவ மசய்யுங்கள்.” 

“ஆனால் நான் உங்களுடன் இருக்க விரும்புகிவைன்,” ெிறுவன் 
 ன்ைாடினான். 

 ா ாவின்  ங்களாவுக்கு எைிவர இருந்ை ஒரு  ரத்ைின் கீழ் ைினமும் 
அ ர்ந்ைிருந்ை ஹரிெந்த் வகாச்ொறர அறழத்து வருவைற்காக,  ா ா 
அவலா ாறவ அனுப் ினார். அவ்வப்வ ாது,  ா ா அவறர அறழப் துண்டு, 
ஆனால்  ீண்டும்  ீண்டும்  ா ாறவ ெந்ைித்து, பைாந்ைரவு பெய்ய வவண்டாம் 
என்று அவர் அைிவுறுத்ைப் ட்டார். அவர் வருறகயில்,  ா ா, வகாச்ொறரப் 
 ாராட்டி, “ஹரிசந்த் வகாச்சாகரப் பாருங்கள்! எவ்வளவு கீழ்ப்படியும் குணம் 
பகடத்தவர்! நான் எகதச் மசய்யச் மசான்னாலும், உடவன மசய்கிைார்!” 

 ா ா, வகாச்ொரிடம் ஒரு  ாடறலப்  ாடக் கூைியதும், அவர்  ாடினார். 
அைன் ப ாருள்  ா ா என் து  னம்;  ா ா உடல்; வ லும்  ா ாறவத் ைவிர 
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வவறு எதுவும் இல்றல. அவருறடய விருப் ம் எல்லாவற்ைிலும் இருக்கிைது, 
அறை நிறைவவற்றுவவை வாழ்வின் ஒவர ைர் ம். 

 ா ா,  ிங்கிடம் வகட்டார், “அவர் பாடியகத நீங்கள் வகட்டீர்களா? 
அவர் பாடிய பாடலின்படி வகாச்சார் நடந்துமகாள்கிைார்; அதனால்தான் அவர் 
எனக்கு ெிகவும் பிரியொனவர். நான் அவகர இங்கு வர வவண்டாம் என்று 
வகட்டுக் மகாண்டால் அவர் வருவதில்கல, அவர் என் விருப்பப்படிவய 
மசயல்படுகிைார்.” 

வகாச்ொறர வநாக்கிய  ா ா, “எனது வழக்கைிஞராக,  ிங்கிற்கு சில 
அைிவுகரககளக் கூறுங்கள்” என்று அைிவுறுத்ைினார். 

யாருக்கும் அைிவுறர பொல்லும் நிறலயில் நான் இல்றல என்று 
வகாச்ொர் கூைினார். 

“சரி, அப்படியானால் நான் மசால்வகத  ிங்கிடம் எடுத்துக் 
கூறுங்கள்” என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார். 

 ா ா எழுத்துப் லறகயில்  கூைியறை  ின்னர் எரச், வகாச்ொருக்கு 
எடுத்துறரக்க, அவர்  ிங்கிடம் அவற்றைத் பைரிவித்ைார்.  “பாபாவின் நட்பு 
உங்களுக்கு ஒரு துன்புறுத்தலாக இருக்கும்!”  ா ா முைன் முைலாக 
எடுத்துறரத்ைார். 

“ஒருவ ாதும் இல்றல!”  ெிறுவன் எைிர்ப்பு பைரிவித்ைான். 
“மெஹர் பாபாகவ வநசிக்கும் எண்ணத்கத விட்டுவிடுங்கள்!” இது 

 ா ாவின் இரண்டாவது ஆறையாக இருந்ைது. 
“நான் எனது இறுைி மூச்றெ விடும்வ ாது  ட்டுவ !”  ிங்  ைிலளித்ைான். 
 ா ா, வகாச்ொரிடம்  ின்வருவனவற்றைத் பைரிவிக்கும் டி கூைினார்: 

“ஹரிசந்த் வகாச்சார், பாபாகவ வநசிக்கிைார். பாபா கூறுவகதப் 
பின்பற்றுகிைார். பாபா முவ ாரியில் இருந்தவபாது அவர் அங்குச் மசல்ல 
தகட விதித்ததால், அவர் மசல்லவில்கல. பாபா எங்கும் இருக்கிைார் 
என்பதால், அவருக்குத் மதரியும், தூரத்திலிருந்து கூட பாபாகவ வநசிக்க 
முடியும். இன்று பாபா அவரிடம், அவர் இங்கு வரக்கூடாது என்று கூறுகிைார், 
எனவவ, அவர் நிச்சயொக வரொட்டார்!” 

 ண்டலி அவர்களின் ெிரிப்ற  அடக்கமுடியவில்றல, ஏபனன்ைால் 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க, வகாச்ொர் உண்ற யில் முவ ாரிக்குச் பென்ைிருந்ைார். 
வ லும்  ா ாவின் கட்டறளகறள  ீைி, படஹ்ரா டூனுக்கு வந்து  ா ாறவத் 
பைாந்ைரவு பெய்ைார்.  ஆனால் வகாச்ொர்,  றுத்து ஒரு வார்த்றை கூட வ ொ ல் 
அற ைியாக இருந்ைார். 

 ா ா, ெிறுவனுக்கு ெில அைிவுறரகறள வழங்கி, அவறர 
ஹ ிர்பூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார்.  அன்றைய ைினம்  ா ா,  க்ைி  ிக்க 
அவரது குடும் த்ைினறரப்  ார்க்க, வகாச்ொரின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். அவரது 
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மூத்ை  கள் ராஜ், குைிப் ாக பவகுவான   க்ைியுடன் 
காைப் ட்டார்.  குடும் த்ைினர் ெில  ாடல்கறளப்  ாடியது  ா ாறவ 
 கிழ்வித்ைது.  ா ா அவர்களின் அன் ில் ப ரு  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், வ லும் 
ஒவ்பவாரு ஞாயிற்றுக்கிழற யும்  ண்டலியின் இல்லத்ைிற்குச் பெல்ல 
வகாச்ொர் அனு ைிக்கப் ட்டார். 

 ா ா, அடுத்ைைாக பஹலனின் இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார். 
பஹலனின் குடும் ம் கடின ான காலகட்டங்கறளக் கடந்து பென்ைது, 
ஏபனன்ைால் அவர்கள்  ாகிஸ்ைானில் அறனத்து பொத்துக்கறளயும் இழந்து, 
 ிரிவிறனக்குப்  ின்னர், இந்ைியாவிற்குத் ைப் ி ஓடினர். (வகாச்ொரும் 
 ாகிஸ்ைானிலிருந்து அகைியாக வந்ைவர்.) முஸ்லிம்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் 
இறடயிலான  ிரிவிறனயானது, எல்றலயின் இருபுைமும் வாழ்ந்ை  க்களுக்கு 
 ிகுந்ை துன் த்றை ஏற் டுத்ைியது;  ாப ரும்  டுபகாறலவய நடந்ைது, ப ண்கள் 
 ாலியல்  லாத்காரம் பெய்யப் ட்டனர், ஆயிரக்கைக்காவனார் வன்முறையில் 
பகால்லப் ட்டனர்,  லர் வடீுகறள இழந்து அைீை துயரத்ைில் ைள்ளப் ட்டனர். 
 க்கள்  ைத்ைின் ப யரால் பவைியர்களாகி,  ிக வ ாெ ான வன்முறைச் 
பெயல்களில் ஈடு ட்டனர். 

பஹலனின் குடும் த்ைாருக்கு ஆறுைல் கூைி,  ா ா அங்கிருந்து 
புைப் ட்டு, வகக்கி நலவாலாவின் இல்லத்ைிற்குச் பென்று, குடும் த்ைாறர 
ெந்ைித்துவிட்டு ைிரும் ிச் பென்ைார். காரில் பெல்லும்வ ாது, பஹலனின்  களும் 
வகாச்ொரின்  கள் ராஜ் வ ாலவவ அவறர  ிகவும் வநெிப் ைாக,  ா ா கூைினார். 
 ின்னர் அவர் வகலி பெய்ைார், “நான் ஹரிசந்த் வகாச்சாரின் தந்கதயாக 
இருக்கலாம், வெலும் அவரது ெகள் ராஜின் உண்கெயான தந்கதயாகவும் 
இருக்கலாம். எனக்கு எண்ணிலடங்கா பல குழந்கதகள் உள்ளனர்; ஆனால் 
அவர்களில் சிலர் விஷெக்கார குழந்கதகள், அதாவது எல்சா, கிஷன், 
ஹரிசந்த் வபான்ைவர்கள்!” 

1953, ஜூன் 30 அன்று டாக்டர் நீலு,  ா ாவிடம் புகார் பெய்ைார், “டான் 
ைனது பவளிநாட்டு  ருத்துவ இைழுக்கான ெந்ைாறவ நிறுத்ை இருக்கிைார், இது 
எனக்குத் வைறவ; ெ ீ கால  ருத்துவ முன்வனற்ைங்கறள அைிந்துபகாள்வது 
அவெியம் என நீங்கள் என்னிடம் கூைியுள்ளரீ்கள். அவ்வாறு பெய்ய வவண்டாம் 
என்று அவரிடம் கூறுங்கள்.” 

 ா ா  ைிலளித்ைார், “நாம் ஹஃபீ ின் ஆவலாசகனகயக் வகட்டு 
நீலுவின் விருப்பம் நிகைவவறுொ என்று பார்ப்வபாம்.”  ா ா அவலா ாவிடம் 
‘ைிவான்-இ-ஹஃ ிற ’ எடுத்து வரக் கூைி, எவைச்றெயாக ஒரு  க்கத்றைத் 
ைிைக்கச் பொன்னார். அவலா ா  ாரெீக ப ாழியில் வாெித்ைறை  ா ா 
 ின்வரு ாறு ப ாழிப யர்த்ைார்: 
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மசார்க்கத்தின் வதாட்டத்திலிருந்து நான் பூக்ககளப் பைிப்வபன் 
வெலும் எனது பிரியொன காதலருடன் ஒன்ைாவவன்! 

நான் பல யுகங்கள் உனது காதலனாக இருந்வதன்; 
இப்வபாது ஒரு நம்பிக்ககயின் மசய்திகய  

வழங்கும் வநரத்கதக் கண்வடன்! 

நீங்கள் நம்பவில்கல என்ைால், சனீாவின்  
ொமபரும் ஞானிகயக் வகட்கலாம்! 

விசுவாசம் ெற்றும் பக்தியுடன் இருப்பது  
அகனவருக்கும் இல்லாெல் வபாகலாம்! 

“நீலுவின் ஆகச நிகைவவறும் வபாலிருக்கிைது” என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

ஆனால் டாக்டர் டான், “ ா ா,  ருத்துவத்றைப்  ற்ைிவயா அல்லது ஒரு 
 த்ைிரிறகறயக் குைித்வைா ஹஃ ஸீ் எதுவும் கூைவில்றலவய” என்ை கருத்றை 
எழுப் ினார். 

 ா ா, “எப்படியும், 1953 இறுதி வகர, பத்திரிகககய நிறுத்த 
வவண்டாம்” என்று கூைினார். 

“பைாடக்கத்ைில் நீங்கள் ( ருத்துவ வெைிகறளத் ைிைப் து  ற்ைி) 
 ிர ாண்ட ான ைிட்டங்கறள வகுத்ைீர்கள்; ஆனால், அப் டி எதுவும் இதுவறர 
நறடமுறைப் டுத்ைப் டவில்றல” என்று டான் குைிப் ிட்டார். 

ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா அவலா ாவிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார், 
“இந்த இரண்டு டாக்டர்களும் எப்வபாது என்கனத் தனியாக விட்டுச் 
மசல்வார்கள் என்று ஹஃபீ ிடம் ெீண்டும் வகளுங்கள்!” 

அவலா ா புத்ைகத்ைின் ஒரு  க்கத்றைத் ைிைந்து  டித்ைார்: 
“அது அவ்வாறு விதிக்கப்பட்டது, நிச்சயம் கடந்து மசல்லும். 
இப்வபாது மசய்யவில்கல என்ைால், அது இல்கல ஒருவபாதும்!” 
“ஆனால்  ருத்துவம் அல்லது  ருந்ைகம் குைித்ை எந்ை குைிப்பும் இைில் 

இல்றலவய,  ா ா,” என்று டாக்டர் டான் சுட்டிக்காட்டினார். 
“வநரம் விகரவில் வரும்” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
“ஆனால் அது உண்ற யில் எப்வ ாது வரும்?” டான் வகட்டார். 
அப்வ ாது  ா ாவவ புத்ைகத்றைத் ைிைந்து அவலா ாவிடம்  டிக்கக் 

பகாடுத்ைார்: 
“மவளிைிய முகம், தகல முதல் கால் வகர பல வநாய்! 
இது ெருந்து வதகவ என்பதற்கான எச்சரிக்கக!” 
டான் ெிரித்ைார்;  த்ைிரிறகக்கான அவரது ெந்ைா பைாடர்ந்ைது. 
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டாக்டர் டான் ைிைற யும், விடாமுயற்ெியுமுள்ள  ருத்துவராக 
இருந்ைார், ஆனால் ‘புது வாழ்வு’க்குப்  ிைகு,  ா ா அவருக்கு எந்ைக் குைிப் ிட்ட 
கடற றயயும் வழங்காைைால், வநரத்றைச் பெலவிட கடின ாக 
இருந்ைது.   ா ாவின் உள்ளார்ந்ை  ைிகள் அவருக்குச் ெிைந்ைறவயாக 
இருந்ைாலும், பவளியளவில் டான் அற ைியின்ைி காைப் ட்டார்.  எந்ை ஒரு 
 ைியிலும் ஈடு டா ல் இருப் து அவருக்குத் ைண்டறனயாகத் வைான்ைியது. 

 ா ாவின் எழுத்துப் லறகறய வாெிப் தும், ஆங்கிலத்ைில் கடிைப் 
 ரி ாற்ைத்றை கவனிப் தும் எரச்ெின் கடற யாக இருந்ைது;  ப ண்டு 
குடியிருப் ின் வ லாளராக இருந்ைார்;  விஷ்ணு  ஜார்  ைிகறளச் பெய்து, வரவு 
பெலவு கைக்குகறள கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார்; குஸ்ைாஜிக்கு வவறு எந்ைக் 
கடற யும் இல்லா ல் ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைார்;  றகக்வகா ாத் கடவுளின் 
ப யறர (ைினமும் ஒரு லட்ெம் முறை) ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்து 
 ிரார்த்ைறன பெய்ைார்; அவலா ா  ண்டலியின் உைவு ையாரிப் றை 
வ ற் ார்றவயிட்டார்; ற தூல்  யைம் வ ற்பகாண்டு,  ஸ்துகறளக் 
கண்டு ிடித்து பகாண்டு வந்ைார்;  கிருஷ்ைா இரவு காவலராக  ைிபுரிந்ைார்; 
டாக்டர் நீலு  ண்டலியின்  ருத்துவர்; அவை வவறளயில் டாக்டர் டானுக்கு 
குைிப் ிட்ட கடற  எதுவும் இல்றல. இருப் ினும், இது  ண்டலி பெய்ை 
பவவ்வவறு  ைிறயப் வ ாது ான அளவு விவரிக்கும் அளவுக்கு இல்றல. 
வ லும் அைிக ான  ைிகள் ைினெரி வந்ை வண்ைம் இருந்ைன,  ண்டலி 
எறையும் பெய்ய வவண்டிய கட்டாயத்ைில் நாட்கள் கழிந்ைன. ஒவ்பவாருவரும் 
இரவும்  கலும் வவறு வவறு வவறலயில் மும்முர ாக இருந்ைனர்; உடலளவில் 
ஈடு டாைவர்கறளத் ைவிர இைர அறனவறரயும்  ா ா  னைளவில் 
ஆக்கிர ிக்கச் பெய்ைார். 

ப ண் ைிகளில் ப ஹரா, ப ஹரு இருவரும்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
 ைிகறளச் பெய்து வந்ைனர், அவருறடய உறடகள்,  டுக்றககறள சுத்ைம் 
பெய்வது வ ான்ை  ல;  ைி அயல்நாட்டுக் கடிைப்  ரி ாற்ைம்  ற்றும் ைட்டச்சு 
 ைியில் ஈடு ட்டார்; வகாபஹர், அவர்களின்  ருத்துவராக இருந்ைறைத்  ைவிர, 
வடீ்டு விவகாரங்கறள நிர்வகித்து வந்ைார்; நாஜா ெற யலறைறய 
வ ற் ார்றவயிட்டார்;  ற்றும் ராவனா ஒரு  ல்துறை வித்ைகராகப்  ைிபுரிந்து 
வந்ைார்.  

1953, ஜூறல  ாைத்ைில் ப ஹர்  ா ாவுக்கு அர்ப் ைிக்கப் ட்ட ஒரு 
அப ரிக்க காலாண்டு இைழின் முைல் இைழ் பவளியடீ்டின் குைியடீாக 
அற ந்ைது. இது ‘ைி அவவக்கனர்’ என்ை ப யரில் அற ந்ை இந்ை இைழ், ஃ ிலிஸ் 
ஃ ிரபடரிக் என் வரால் ைிருத்ைம் பெய்யப் ட்டு, வாரன் ெி. ஹலீியால் 
பவளியிடப் ட்டது. முைல் இைழின் ைறலயங்கத்ைில், ஃ ிலிஸ் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 
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ஆழ் இையத்ைிலிருந்து, அைன் உள்ளுைர்வு  ற்றும் அனு வத்ைிலிருந்து 
வ சும்வ ாது, ப ஹர்  ா ா ந து யுகத்ைின் உண்ற யான அவைார புருஷர் 
என் து  ட்டு ல்லா ல், எல்லா காலத்ைிலும்  ிகவும் அொைாரை ானவர், ைனி 
ெிைப்பு  ிக்கவர் என் ைன் நிரூ ை ாகத் ைிகழ்கிைார்;   னிைகுலம், அைன் முழு 
 ரிைா  வளர்ச்ெி  ற்றும் வ ல் நிறல ஆன் ீக ைளங்களின் உட்சுழற்ெியின் 
வரலாற்ைில்  ிக முக்கிய ான கட்டத்ைில் இருப் ைால், இறை அன்பு  ற்றும் 
கருறையின் பவளிப் ாட்றட இைற்கு முன்னர் ஒருவ ாதும் கடவுள் 
அனு ைிக்கவில்றல. 

நாம் வநெிக்க வவண்டும் அல்லது அழிய வவண்டும்... வ லும் இந்ை 
இறை னிைனின் மூல ாக கடவுள் நம் விருப் த்றை நிறைவவற்ை உைவுகிைார். 
நாம் அவருடன், அவறர வநெித்து, விழிப்புைர்றவ அறடயலாம்! 

1953, ஜூறல 5 அன்று,  ா ா  ண்டலியுடன் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், 
ைிடீபரன  லத்ை  றழ ப ாழியத் பைாடங்கியது. “வதீியில் இருப்பவர்கள் 
நகனந்திருக்க வவண்டும்” என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். வைீியில் எத்ைறன வ ர் 
உள்ளனர் என்று  ார்த்துவர  ா ா, அவலா ாவிடம் கூைினார். வைீி காலியாக 
இருப் ைாக அவலா ா அைிவித்ைார்; ஆனால் உடல் முழுவதும் நறனந்ை 
வண்ைம், இடுப் ில் லங்வகாட்டியும், வவட்டியும் அைிந்ை ஒரு ந ர் பவளிவய 
நிற் றைக் கண்டார்.  உங்களுக்கு என்ன வவண்டும் என்று வகட்டைற்கு, அந்ை ந ர் 
படல்லியிலிருந்து ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைைாக 
கூைினார்.   ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி,  ா ா ைரிெனம் வழங்குவறை 
நிறுத்ைிவிட்டைால், அவர் ைிரும் ிச்பெல்வது ெிைந்ைது என்று அவலா ா அவரிடம் 
கூைினார்.  ங்களாறவ விட்டு பவளிவய பென்ைவர், கண்கலங்கி ொறலவயாரம் 
நின்று பகாண்டிருந்ைார். 

அவலா ா,  ா ாவிடம் இறைத் பைரிவித்ைதும், அந்ை ந ர் உள்வள 
வரவறழக்கப் ட்டார்.  அவர் ஏைக்குறைய நீலுவின் அவை உடலளவில் 
இருந்ைைால்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் வ ரில், நீலு அவருக்குப் ப ாருத்ை ான 
ெில உலர்ந்ை ஆறடகறளக் பகாடுத்ைார், அவர் குளியலறைக்குச் பென்று, 
ஆறடகறள  ாற்ைிவிட்டு வந்ைதும்  அவருக்கு சூடான வைநீர்  ற்றும் ஒரு 
 ாம் ழம் வழங்கப் ட்டது. அறைத் பைாடர்ந்து  ின்வரும் உறரயாடல் 
நிகழ்ந்ைது. 

 ா ா வகட்டார், “உங்கள் மபயர் என்ன, நீங்கள் என்ன மசய்கிைரீ்கள்?” 
“என் ப யர் ஹக்கு த் ராய் க ில், நான் புது படல்லியில் எழுத்ைராகப் 

 ைிபுரிகிவைன்.” 
“உங்களுக்கு என்ன வவண்டும்?” 
“நான் கடந்ை இரண்டு வருடங்களாக உங்கள் புத்ைகங்கறளப்  டித்து 

வருகிவைன், உங்கள் முகவரிறய அஹ துநகரில் வாழும் ைிரு. ஆைி வக. 
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ஈரானியிட ிருந்து ப ற்றுக்பகாண்வடன். இங்கிருந்து முவ ாரிக்குப் வ ாகிவைன், 
 ின்பு, ரிஷிவகஷ்  ற்றும் ஹரித்வாருக்குச் பெல்லவிருக்கிவைன். ஷிவா 
ஆெிர த்ைில் ஒரு வாரமும், காலி கம்லிவாலாவின் ஆெிர த்ைில் ெில காலமும் 
பெலவிட நிறனத்துள்வளன். ஆன் ீகப்  ாறையில்  யைிக்கத் வைறவயான 
 யிற்ெிகறளக் கற்றுக்பகாள்ள விரும்புகிவைன்.” 

“உங்களுக்குத் திருெணொகிவிட்டதா?” 
“ஆ ாம் நான் ைிரு ை ானவன்.” 
“நீங்கள் உங்கள் ெகனவிகய வநசிக்கிைரீ்களா?” 
“நான் அவறர முன்பு வநெித்வைன், ஆனால் நான் ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வம் 

பகாண்டைால் என் அன்பு குறைந்துவிட்டது. என்  றனவி என்றன  ிகவும் 
வநெிக்கிைார்; ஆரம் த்ைில் எனது ஆன் ீக நாட்டத்றை அவர் 
ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல என்ைாலும், இப்வ ாது அவவர அைன்  க்கம் ொய்கிைார்.” 

“ரிஷிவகஷ், ஹரித்வார் வபான்ை இடங்களில் பல ஆசிரெங்கள் 
உள்ளன, ஆனால் ராெகிருஷ்ணா ஆசிரெத்தில், பக்தி நகடமுகைகள் இதர 
இடங்ககள விட சிைந்தகவ. அங்கு நீங்கள் தியானம், வயாகா வபான்ை 
பலவற்கைப் பற்ைி அைிந்து மகாள்வரீ்கள், ஆனால் ராெகிருஷ்ணா தனது 
வாழ்நாளில் இந்தப் பயிற்சிககளச் மசய்யவில்கல! இப்வபாது 
மசால்லுங்கள், நீங்கள் ஆன்ெீகப் பயிற்சிகய விரும்புகிைரீ்கள். என்ன 
வககயான ஆன்ெீகப் பயிற்சி? நீங்கள் என்ன மசால்கிைரீ்கள் என்று எனக்குப் 
புரியவில்கல.” 

“நான் அவற்றைப்  ற்ைி புத்ைகங்களில்  டித்ைிருக்கிவைன், ஆனால் 
சுவாெத்றை உள்வாங்கி, பவளிவயைச் பெய்வது வ ான்ைவற்றை எப் டிச் 
பெய்வது என்று பைரியவில்றல, வ லும் கடவுளின் ப யறர  ீண்டும்  ீண்டும் 
உச்ெரிக்க வவண்டும். நான் இவற்றைக் கற்றுக்பகாள்ள விரும்புகிவைன்.” 

“உங்கள் குைிக்வகாள் என்ன?” என்று  ா ா வகட்டார். 
“கடவுளுடன் ஐக்கிய ாக வவண்டும்!” ஹக்கு த் அழுத்ை ாக 

 ைிலளித்ைார். 
“கடவுளுடன் ஐக்கியொவதற்கான உங்கள் முயற்சிகளில், 

வயாகாகவப் புரிந்து மகாள்வதன் மூலம், உங்கள் வநாக்கத்கத நீங்கள் 
குகைத்துக் மகாள்வரீ்கள். சுவாசத்கத எப்படி உள்வாங்குவது, எப்படி 
தியானம் மசய்வது, அெருவதற்காக எந்தவிதொன  பாணிகயக் 
ககடப்பிடிப்பது - இகவ அகனத்தும் பயிற்சிகள். வரீர்கள் ெட்டுவெ கடவுகள 
உணர முடியும்; அவகரச் மசன்ைகடயும் பாகத முற்ைிலும் 
வித்தியாசொனது. அன்ைாட வாழ்க்ககயில் நாம் இயற்ககயாகவவ அவகர 
அகடயப்மபை வவண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிைார். அதற்கு தியானம் 
வதகவயில்கல. உலகில் உள்ள எண்ணற்ை வயாகிகளும் சுவாெிகளும் 
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இன்னும் கடவுகள அைியவில்கல. அவர்கள் தியானம், வயாகா வபான்ை 
பாகதகயப் பின்பற்றுகிைார்கள். பிராணாயம் ெற்றும் பிை ஆன்ெீகப் 
பயிற்சிககள எப்படிச் மசய்வது என்று பிைருக்கு வழிகாட்டுகிைார்கள். 
விவொசனத்திற்கு பதிலாக, இகவ அகனத்தும் கடவுகளத் வதடுபவர்ககள 
வெலும் பிகணக்கின்ைன. உங்களுக்கு சுதந்திரம் வவண்டும், ஆனால் இகவ 
அகனத்தும் அதிக அடிகெத்தனத்கத உருவாக்குகின்ைன. நீங்கள் 
உண்கெயாகவும் வநர்கெயாகவும் கடவுகள உணர விரும்பினால், 
அவருக்காக உங்கள் வாழ்க்கககய தியாகம் மசய்யத் தயாராக இருக்க 
வவண்டும். அவருக்காக நீங்கள் உயிகரத் துைக்கத் தயாரா?” என  ா ா 
வினவினார். 

“நான் ையாராக இருக்கிவைன், நீங்கள் எனக்கு அைிவுறுத்துவறை நான் 
நிறைவவற்றுவவன்.”  ஹக்கு த்  ைிலளித்ைார். 

“எனது உத்தரவுககள 100 சதவதீம் நிகைவவற்ை நீங்கள் தயாராக 
இருந்தால், வவறு எதுவும் வதகவயில்கல.” ஸ்வா ி  ிவர ானந்ைாவின் 
உைாரைத்றை  ா ா நிறனவு கூர்ந்து, ‘அவர் எப்படித் தன்னிடம் வந்தார், 
வெலும், ‘தனியாக வர வவண்டும்’ என்ை ஓர் எளிய உத்தரகவக் கூட 
ககடப்பிடிக்கத் தவைினார்’ என் றை விளக்கினார்.  

இறுைியாக, ஹக்கு த் ராயிடம்  ா ா வலியுறுத்ைிக் கூைினார், 
“சுருக்கொகச் மசான்னால், 100 சதவிகிதம் வநர்கெ இன்ைியகெயாதது. 
சிைிதளவு பாசாங்குத்தனமும் ஆபத்தானது. வநர்கெ என்பது, கடவுளின் 
எல்கலயற்ை நிகலயில் இருப்பகதப் வபால, நாம் வநர்கெயானவர்கள் 
என்று கடவுளும் உணரும் அளவுக்கு வநர்கெயாக இருக்க வவண்டும். 
ஆன்ெீகப் பாகதயில், ெிகக் குகைந்தபட்ச பாசாங்குத்தனமும் 
பயங்கரொனது, நீங்கள் வயாகாவின் முகையான வாழ்க்கககய நடத்த 
விரும்பினால், ஏவதனும்  ஆசிரெத்தில் பயிற்சிக்குச் மசல்லுங்கள், 
துைவிகளிடம் மசன்று அவர்களின் வழிகாட்டுதகல நாடுங்கள், ஆனால் 
நீங்கள் இகை உணர்கவ அகடய விரும்பினால், அதற்காக உயிகரத் 
துைக்கத் தயாராக இருந்து, எனது கட்டகளககள 100 சதவதீம் 
ககடப்பிடியுங்கள்.” 

ஹக்கு த் ராய், “என்னால் கடவுறள உைர முடியாவிட்டால், அந்ை 
ஒழுக்க ான வாழ்க்றக முறை எனக்கு வவண்டாம். அவறர அறடவவை எனது 
ஒவர வநாக்கம்” என்ைார். 

 ா ா கூைினார், “கடந்த கால சத்குருக்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட விதத்தில் 
தியானத்தில் அெருொறு ஆன்ெீக ஆர்வலர்களுக்கு ஒருவபாதும் 
அைிவுறுத்தவில்கல. அவர்கள் கடவுகள வநசிக்கவும், பரிபூரண 
குருநாதருக்குக் கீழ்ப்படியவும் கற்றுத் தந்தனர், ஆனால் இது ெிகவும் கடினம். 
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அதனுடன் ஒப்பிடும்வபாது, ஒருங்கிகணந்த வயாக வாழ்க்கக எளிதானது. 
தியானம் நல்லது, அது ெனகத அகெதிப்படுத்துகிைது. துைவிகள், பிைருக்கு 
வழிகாட்ட முயலும் வெல்நிகலகய அகடந்த ஆன்ொக்கள். உண்கெயான 
புனிதர்களின் வாழ்க்கக பிைருக்கானது, அவர்கள் பிைகர தூய்கெயின் 
ஆதாரொன கடவுகள வநாக்கி அகழத்துச் மசல்கிைார்கள், ஆனால் கடவுகள 
அகடய, ஒருவர் உயிகரத் துைக்க வவண்டும். இப்வபாது இந்த இரண்டில் 
ஒன்கைத் வதர்ந்மதடுங்கள்: ஒருங்கிகணந்த வயாக வாழ்க்கக, அல்லது 
இகை-உணர்தல். இரண்டாவது கூைிய இகை உணர்கவ அகடய நீங்கள் 
என்கன 100 சதவிகிதம் பின்பற்ை வவண்டும். அவ்வாறு மசய்தால், நான் 
உங்ககளத் தகலவணங்குவவன்!” 

“நான் உங்கள் வழிமுறைகறளப்  ின் ற்றுகிவைன்,” என்று ஹக்கு த் 
 ைிலளித்ைார். 

“அப்படியானால் வகளுங்கள். முவ ாரிக்குச் மசன்று உங்கள் 
குடும்பத்துடன் இரண்டு நாட்கள் அங்வகவய இருங்கள். அங்கிருந்து ெீண்டும் 
மடஹ்ரா டூனுக்கு வந்து  ந்த் ெங்கட் ராம் அல்லது  ந்த் ஈஷ்வர்  ிங்கக 
தரிசனம் மசய்யுங்கள். அங்வக தங்கி இருக்க வவண்டாம்; 
தகலவணங்கியதும் உடனடியாகப் புைப்படுங்கள். அவர் உங்ககள அெரச் 
மசான்னால் தரிசனத்திற்காக ெட்டுவெ வந்ததாகக் கூறுங்கள். 

“அகதத் மதாடர்ந்து, சுவாெி சிவானந்தா, சுவாெி ராம் கிருஷ்ணா 
ெற்றும் பிை வெல்நிகல துைவிககளப் பார்க்க ரிஷிவகஷுக்குச் மசல்லுங்கள். 
அவர்ககளயும் தகலவணங்குங்கள், ஆனால் அங்வகயும் தங்க வவண்டாம். 
வெலும் ‘பஜன்’ ஆசிரெத்தில் வாழும் நீல்கந்த்வாலா என்று அகழக்கப்படும் 
ெஸ்கத சந்தித்து தகலவணங்குங்கள்; இவ்வாறு 101 சாதுக்களின் 
பாதங்ககளத் மதாட்டு வணங்குங்கள். . 

“ரிஷிவகஷிலிருந்து ஹரித்வாருக்குச் மசன்று, அங்கும் 101 
சாதுக்ககளத் தகலவணங்குங்கள். இகதமயல்லாம் மசய்யும் வபாது, எனது 
உத்தரவின்படிச் மசய்வதாக யாரிடமும் மசால்ல வவண்டாம். நான் 
கூைியதற்கிணங்க அகனத்கதயும் மசய்து முடித்ததும், எனக்கு ஒரு கடிதம் 
எழுதுங்கள். அதன் பின்னர், உங்கள் வவகலயிலிருந்து விடுப்கப நிகைவு 
மசய்து, மடல்லிக்கு திரும்பிச் மசன்று, நான் உங்ககள அகழக்கும்வபாது, 
அகனத்கதயும் விட்டுவிட்டு, 100 சதவதீம் எனக்குக் கீழ்ப்படிவதற்குத் 
தயாராகுங்கள். ககடசியாக,  நான் உங்ககள அகழப்பதற்கு முன்னர் உங்கள் 
ெகனவிகய முடிந்தவகர வநசிக்க முயற்சி மசய்யுங்கள்.” 

வநர்காைலின் முடிவில், ஹக்கு த் ராறய,  ா ா றெறகயால் அருகில் 
அறழத்து, அவருக்கு ெில ைிராட்றெகறள  ிரொை ாக வழங்கினார். ஹக்கு த் 
ராய்,  ா ாவின் அைிவுறரகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து அவருறடய அறழப்புக்காகக் 
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காத்ைிருந்ைார். காத்ைிருப் து ஒன்வை  ிகச் ெிைந்ை ஆன் ீகப்  யிற்ெியாக 
இருந்ைது, அது அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் பைாடர்ந்ைது! அவர் எப்வ ாவைனும், 
ஏைாவது ெிைப்பு நிகழ்ச்ெிகளின் வ ாது  ா ாவிடம் வருவறை வழக்க ாகக் 
பகாண்டாலும், ‘அறழப்பு’ என் து பைாடர்ந்து ஒத்ைிறவக்கப் ட்டது. ஒரு நாள், 
ஹக்கு த் ராயின் இையம் இறைப்ப ருங்கடலுக்காக  ட்டுவ  ைாகத்றைக் 
பகாண்டிருக்கும் அந்ை வநரத்ைில், அைற்கான ையார்நிறலறய அறடந்து, 
அறழப்புக்கு பெவி ொய்க்கும். 

அவை நாளில், 1953, ஜூறல 5 அன்று, நாக்பூரின் ராம்ைாஸ் பெௌராெியா 
ைனது  கன்கள் ஷங்கர்லால், கவைஷ்லால் ஆகிவயாருடன் படஹ்ரா டூனுக்கு 
வந்ைவ ாது, அவர்களும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க அனு ைிக்கப் ட்டனர். ஷங்கர்லாலின் 
ைிரு ைம் குைித்து ராம்ைா ுக்கு  ா ா அைிவுறரகறள வழங்கினார். 
உறரயாடலின் வ ாது, ராம்ைாஸ்,  ா ாவிடம் ஜ ம் பெய்வைற்கான (கடவுளின் 
ப யறரத் ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிப் து) ெரியான வழி முறைகறளக் வகட்டார். 
அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா கூைினார்: 

இரவும் பகலும் நீங்கள் சுவாசிக்கிைரீ்கள், ஆனால், நீங்கள் அகத 
எப்வபாதாவது நிகனத்துப் பார்ப்பதுண்டா? இரவில் நீங்கள் தூங்கும் வபாதும், 
அகத நிகனத்துப் பார்க்காத வபாதும், உங்கள் சுவாசம் 24 ெணி வநரமும், 
மதாடர்ந்து இயற்ககயாகவவ நிகழ்கிைது. இவத முகையில் ஜபம் 
மசய்யுங்கள்; உண்ணும் வபாதும், அருந்தும் வபாதும், அெர்ந்தும், நடந்தும், 
வபசும் வபாதும் - எல்லா வநரத்திலும் தன்னிச்கசயாக நிகழும் வககயில் 
அகதச் மசய்யுங்கள் - நாளகடவில் அது இயற்ககயான பழக்கொகிவிடும். 

இந்தப் பழக்கத்கத உருவாக்க, முதலில் நீங்கள் தினமும் அகர ெணி 
வநரம் உங்களுக்கு ெிகவும் பிரியொன கடவுளின் நாெத்கத, திரும்பத் 
திரும்ப மொழிய வவண்டும், ெனரீதியாக ெீண்டும் ெீண்டும் மசய்வது 
இயற்ககயான ஒரு பழக்கொக ொறும் வகர, வநரத்கதப் படிப்படியாக 
அதிகரித்து, 24 ெணிவநரம் அகதத் திரும்பத் திரும்பச் மசால்லிக் மகாண்வட 
இருக்க வவண்டும். கடவுளுக்கு நூற்றுக்கணக்கான ெற்றும் 
ஆயிரக்கணக்கான மபயர்கள் உள்ளன. எளிதான ஒன்கைத் வதர்ந்மதடுத்து, 
ஒவ்மவாரு முகையும், மூச்கச உள்ளிழுக்கும் வபாதும், ெீண்டும் ெீண்டும் 
அகதச் மசய்யவும். அதற்காக, எந்தக் குைிப்பிட்ட முகையிலும் அெர்ந்து 
மசய்யவவண்டிய வதகவயில்கல. 

இந்தப் பழக்கம் உங்ககள எப்மபாழுதும் கடவுளின் நாெத்கதச் 
உச்சரிக்க கவக்கும் - உண்ணும் வபாது, பணிபுரியும் வபாது, சிறுநீர், ெலம் 
கழிக்கும் வபாது இது வபான்ை பல. நீங்கள் அவருகடய மபயகர உச்சரிக்க 
ெைந்துவிட்டால், உங்கள் நிகனவில் வந்ததும் உடனடியாக அகதத் 
மதாடருங்கள். உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடகெ என்று நிகனத்து இகதச் 
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மசய்யுங்கள். நீங்கள் எப்வபாவதனும் அவருகடய மபயகர உச்சரிக்க 
ெைந்துவிட்டால் கவகலப்பட வவண்டாம். உங்கள் எண்ணங்கள் வவறு 
பாகதயில் ஓடத் மதாடங்கினாலும், அவற்கை நிறுத்திவிட்டு, அவருகடய 
நாெத்கதத் திரும்பத் திரும்பச் மசால்லுங்கள். இது, உங்களுடன் ஒரு 
நிகலயான பழக்கொக ொறும்வபாது, இதர சிந்தகனகள் வந்தாலும் கூட, 
நீங்கள் உங்கள் சுவாசத்கத அைியாெல் இருப்பது வபால, ெீண்டும் ெீண்டும் 
உச்சரிக்கப்படும், வெலும் நீங்கள் அகதச் மசய்கிைரீ்கள் என்பகத உணர 
ொட்டீர்கள். 

நீங்கள் சுவாசத்கத உள்வாங்கும்வபாதும், மவளிவிடும்வபாதும் 
பிராணாயாெத்தில் மசய்வகதப் வபால் ஒவர மபயகர உச்சரிக்க வவண்டாம். 
இயற்ககயான முகையில் நான் விளக்கியபடி சுவாசத்கத 
உள்வாங்கும்வபாது ெட்டும் இகை நாெத்கத ெீண்டும் உச்சரிக்கவும், எந்தப் 
மபயகர வவண்டுொனாலும் எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள் - என்னுகடயது 
அல்லது வவறு எவருகடயது - ஆனால் சுவாசத்துடன் அதற்கு எந்த 
மதாடர்பும் இல்கல. 

அப்படி இகை நாெத்கதத் திரும்பத் திரும்ப உச்சரிப்பது உங்களுக்குப் 
மபரிதும் பயனளிக்கும், அதில் எந்தத் தீங்கும் இல்கல. நீங்கள் என் மபயகர 
ெீண்டும் ெீண்டும் அன்புடன் உகரத்தால், நீங்கள் கடவுளாக ொைலாம். 
ெறுபடியும் மசால்கிவைன், பிராணாயத்துக்கும் இதற்கும் சம்பந்தெில்கல; 
நான் உங்களுக்குக் காட்டிய முகைகயப் பின்பற்றுங்கள். கடவுளின் மபயகர 
எப்படி உகரப்பது என்று நீங்கவள முடிவு மசய்திருந்தால் அது வவறுவிதொக 
இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்வபாது நான் உங்களுக்கு அைிவுறுத்தியுள்ளதால், 
நீங்கள் அதன்படி மசயல்பட வவண்டும். 

நீங்கள் என் மபயகர எடுக்க வவண்டும் என்று நான் 
மசால்லவில்கல. ‘ராம்’ நாெத்கத உச்சரித்தாலும் பரவாயில்கல, ராெர் யார் 
என்று மதரியுொ? 

பெௌராெியா  ைிலளித்ைார், “அவர் ஆைிகால புருஷர் என் தும், யுகம் 
யுக ாக இப்பூவுலகில்  ிைந்ைவர் என் தும்  ட்டுவ  எனக்குத் பைரியும்.” 

 ா ா விளக்கினார்: 
ராெருக்கு நான்கு நிகலகள் உள்ளன. 
பராத்பர் பரபிரம்ெ நிகல: அகனத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட 

இந்நிகலயில், கடவுள் (பரொத்ொ) முற்ைிலும் சுதந்திரொக இருக்கிைார். 
இந்த நிகலயில் அவகர கடவுள் என்று கூட அகழக்க முடியாது. இதுவவ 
ஆணிவவர், அடிப்பகட, ஆதாரம், ஆனால் அது பயன்படுத்தப்படவில்கல. இது 
ஒரு முக்கியொன நிகல. 
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பரபிரம்ெ நிகல: இது கடவுளின் இரண்டாவது முக்கியொன நிகல. 
இந்நிகலயில், கடவுளின் அகனத்து பண்புகளும் உள்ளன. அது எல்கலயற்ை 
வபரின்பம், எல்கலயற்ை அழகு, எல்கலயற்ை அன்பு நிகைந்தது; அது 
முழுகெயான (மதய்வகீ) உணர்வு நிகல. இது முதல் நிகலகய 
உள்ளடக்காதது - அதாவது கடவுளின் ெயங்கிய நிகல. வெலும் இகத 
பரொத்ொ நிகல என்று மசால்வதும் சரியாக இருக்காது. 

ஜவீாத்ொ நிகல: இது கடவுளின் மூன்ைாவது நிகல, நீங்கள் 
அகனவரும் இங்வக, இந்த நிகலயில் இருக்கிைரீ்கள் - அவத எல்கலயற்ை 
இகைப்மபருங்கடலின் துளிகள். 

ஷிவாத்ொ நிகல: ஜவீாத்ொ பரொத்ொவில் இகணயும்வபாது, 
அவன் ஷிவா ஆகிைான்.  நீங்கள் அகனவரும் துளிகள். பரொத்ொ என்பது 
மபருங்கடல். இந்த ஜவீாத்ொவாகிய குெிழி மவடித்து மபருங்கடலுடன் 
இகணயும் வபாது, அது ஷிவாத்ொவாக ொறுகிைது. வவறு வார்த்கதகளில் 
கூறுவதானால், இது பரிபூரண குருநாதர் அல்லது ெஜ்ஜூப் நிகல. இந்த 
ஆன்ொ தனது உயர்ந்த மதய்வகீ நிகலயிலிருந்து ஒருவபாதும் வழீ 
முடியாது. இது ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்தின் நிகல (பிரம்ெ புவன்) ெற்றும் 
ஷிவா நிகல என்று அகழக்கப்படுகிைது. ஆனால் ஷிவாத்ொ உலகத்கதக் 
குைித்த முழுகெயான உணர்கவ ெீண்டும் மபறும்வபாது, அவர் சத்குரு 
என்று அகழக்கப்படுகிைார். 

இந்த நான்காவது நிகலயின் ‘நித்திய-உணர்வுடன் கூடிய பரொத்ொ’, 
ொகயயின் ஆதிக்கம் உச்ச நிகலயில் இருக்கும் வவகளயில், யுகம் யுகொக 
இப்பூவுலகில் (ப ௌைீக ைளத்ைில்) இைங்கி வருகிைார், அவவர ‘அவதார புருஷர்’ 
என்று அகழக்கப்படுகிைார். ராம், கிருஷ்ணா அல்லது புத்தா - எந்த 
காலத்திலும், எந்தப் மபயரில் அவர் வந்தாலும், அவர் எப்மபாழுதும் ஒவர ஏக 
இகைவனாக இருக்கிைார். சத்குருவுக்கும், அவதார புருஷர், ர ூல் அல்லது 
நபிக்கும் இகடவய வித்தியாசம் உள்ளது. ஒரு ஜவீாத்ொ ஷிவாத்ொவாக 
ொைி, அவருகடய மதய்வகீ உணர்வுடன் மபௌதகீ உணர்கவத் திரும்ப 
அகடயப்மபறும்வபாது, அவர் சத்குரு என்று அகழக்கப்படுகிைார் - அதாவது 
ஒரு ெனிதன் கடவுளாக ொறுவது, அவகர ‘ெனித-கடவுள்’ என்று 
அகழக்கலாம். 

அவதார புருஷர், பரிணாெ அல்லது ெறுபிைவி மசயல்முகைககள 
கடந்து மசல்ல வவண்டியதில்கல. அவர் சித்த புருஷர் (ஆதி புருஷர்). 
இருவருக்கும் ஒவர சக்தி உள்ளது, ஆனால் இந்தப் மபௌதீக தளத்தில் ெனித 
குலத்கத ெீட்பதற்காக அவர்கள் புரியும் பணியின் கண்வணாட்டத்தில், ஒரு 
மபரிய வித்தியாசம் உள்ளது. 
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ராெர் யார்? நீங்கள் ராம் அல்லது கிருஷ்ணா என்று மசால்லும் 
வபாது, உங்கள் கருத்து என்ன? 

அைற்கு  ைிலளித்ை ராம்ைாஸ் பெௌராெியா, “ெகல வல்லற  
 றடத்ைவர். அவரால் பெய்ய முடியாைது எதுவு ில்றல” என்ைார். 

 ா ா கூைினார், “ராெகர உள்ளளவில் வநாக்கி, ெீண்டும் ெீண்டும் 
உங்கள் ஆழ் இதயத்தில் அவர் யார் என்று வகட்டால், நிச்சயொக பதில் 
கிகடக்கும். இப்வபாது நாக்பூருக்குத் திரும்பிச் மசன்று உங்கள் ஜபத்கதத் 
மதாடங்குங்கள்.” 

இைற்குப்  ிைகு,  ா ா ஹரிெந்த் வகாச்ொரிடம் ஒரு வழக்கைிஞராக 
இருப் றைக் குைித்து வகட்டவ ாது, அவர் ைனது நீைி ன்ை ெிர ங்கறளப்  ற்ைி 
 ா ாவிடம் பைரிவித்ைார்.  ா ா ப ாறுற யாக இருக்கு ாறு அைிவுறர 
கூைினார்: 

முழு உலகமும் ஒரு கானல்நீர் வபான்ைது. நம்பிக்கக என்றும் 
அழிவதில்கல. கடவுள் எல்லா நம்பிக்ககக்கும் வெலானவர். கடவுகள 
அகடய ஒவர ஒரு வழி உள்ளது: நம்பிக்கக ெகைந்தால், கடவுள் 
உணரப்படுகிைார்! வவறு வழியில்கல. பல வருடங்கள் தவம் மசய்தாலும், 
விரதம் இருந்து, சொதி நிகலயில் அெர்ந்திருந்தாலும், ஆணிகள் ெீது 
தூங்குவது வபான்ை சுய துைவைத்கத ககடப்பிடிப்பதிலும் எந்த பலனும் 
இல்கல.  நம்பிக்ககயிலிருந்து விடுபட, நம்பிக்கககயக் கடந்து மசல்லும் 
ஒவர ஒரு ொர்க்கம்தான் உள்ளது, அதுவவ ‘அன்பு’, ‘வநசம்’. வநசிப்பதற்கு ஒவர 
வழி தன்கனவய ெைந்து, குருநாதரின் பாதங்களில் சரணகடவது. பக்தி 
வயாகா, கர்ெ வயாகா, தியான வயாகா ஆகியகவ இந்த சுய ெைதிகயக் 
மகாண்டு வருவதற்காகவவ மசய்யப்படுகின்ைன. ஆனால் அவற்கைப் பயிற்சி 
மசய்வதில் மவளியளவில் மவற்ைி அகடந்தாலும், அதன் மூலொக எவரும் 
தன்கன ெைப்பதில்கல! 

ஒரு நாள் உடகலக் ககவிட வவண்டும் என்பது அகனவருக்கும் 
மதரியும், ஆனால் ஒவ்மவாரு கணமும் அவர்கள் என்மைன்றும் 
வாழப்வபாவதாக உணர்கிைார்கள்! ஒரு நாள் உடகலக் ககவிட்டாக 
வவண்டும், எடுத்துக்காட்டாக ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் என்று 
கவத்துக்மகாண்டால், அது ெனதுக்குத் மதரியும். ஆனால், அது என்மைன்றும் 
வாழும் என்ை மபாய்யான ொகயயில்தான் மூழ்கி இருக்கும். ஏன் அப்படி? 
ஏமனன்ைால் உண்கெயில் நாம் அகனவரும் நித்தியொனவர்கள். நீங்கள் 
இப்வபாது இளகெயாக இருக்கிைரீ்கள், 60 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 
இைந்துவிடுவரீ்கள் என்று கவத்துக்மகாள்வவாம், ஆனால் நீங்கள் மதாடர்ந்து 
வாழ்வரீ்கள் என்ை உணர்வில் இப்வபாது இருக்கிைரீ்கள். இைக்கும் எண்ணம் 
உங்கள் ெனதில் வரவவ வராது. சில வநரங்களில், ெனம் உங்களுக்கு 
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நிகனவூட்டும் வபாது ெட்டுவெ நீங்கள் அகதப் பற்ைி நிகனக்கிைரீ்கள். 24 
ெணி வநரமும் சாக வவண்டும் என்ை எண்ணத்கத ெனதில் 
மகாண்டிருந்தால், அகனத்கதயும் அகடய முடியும். 24 ெணி வநரமும் இந்த 
ெரணம் பற்ைிய எண்ணம் ெனதில் இருந்தால், உங்கள் பணி முடிந்து விட்டது 
என்று அர்த்தம்; அப்வபாது உங்கள் ெனம் இைந்துவிடுகிைது. 

ஹரிெந்றை சுட்டிக்காட்டி,  ா ா, ெிவலறடயாக எடுத்துறரத்ைார்: “ெனம் 
அழியும் வவகளயில், ‘சந்தர்’ (சந்திரன்) ெகைந்து, ‘ஹரி’ (கடவுள்) வருகிைார்! 
இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், நீங்கள் உங்கள் சுயம் அல்ல; ‘நீங்கள்’ 
வபாகும் வபாது ( னம் அழிந்து) கடவுள் வருகிைார்!” 

 ா ாவின் கட்டறளப் டி, பாவ் கல்சூரி, 1953, ஜூறல 8 புைன்கிழற  
அன்று அவருடன் நிரந்ைர ாகத் ைங்குவைற்காக படஹ்ரா டூனுக்கு வந்ைார்.  ா ா 
அவருக்கு விளக்கினார், “நான் உங்களுக்கு வழங்கும் முதல் கட்டகள, 
ஒவ்மவாரு இரவும் ெண்டலியின் அகைகளுக்குச் மசன்று, உரத்த குரலில் 
‘முட்டாள்கவள! ஒன்பது ெணிக்குப் பின்னர் அகெதியாக இருங்கள்!’ என்று 
மசால்ல வவண்டும்.”  

 ா ா வ லும் கூைினார், “இது உங்களுக்கு ஆரம்பம் ெட்டுவெ.” 
 ாவ் புைிைாக வந்ைவர், 27 வயைில்  ண்டலியிறடவய  ிகவும் 

இறளயவர், வ லும் ெில  றழய உறுப் ினர்கள் 1920 ஆண்டுகளிலிருந்து 
 ா ாவுடன் இருந்ைனர். சூரிய அஸ்ை னத்ைிற்குப்  ிைகு,  ாவ்  ிகவும் 
 ைட்ட றடந்ைார் (இரண்டு முறை கழிப் றைக்குச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது!). 
இறுைியில் இரவு 9.00  ைி. அவர் ைனது ‘ொைனா’றவத் பைாடங்கினார். அவர் 
ஒவ்வவார் அறைக்கும் பென்று, ையக்கத்துடன்,  ா ா கட்டறளயிட்ட டி பெய்ைார். 
அவர் ைிரும் த் ைிரும் க் கூைியும் எதுவும் நடந்ைைாகத் பைரியவில்றல. இது 
 ா ாவின் கட்டறள என்று பைரியாவிட்டாலும், எல்லா  ண்டலியும் அறை 
நறகச்சுறவயாக நிறனத்து  கிழ்ந்ைனர். ஆனால் அவர் றகக்வகா ாத்ைின் 
அறைக்கு வந்ைவ ாது, அவர் அற ைியாகப்  ிரார்த்ைறன பெய்து 
பகாண்டிருப் றை  ாவ் கண்டார்.  ாவ் கைறவத் ைிைந்து, “முட்டாள்! ஒன் து 
 ைிக்குப்  ின்னர் அற ைியாக இருக்கவும்!” என்ைதும் றகக்வகா ாத் 
ஆச்ெரியமும் வகா மும் கலந்ை  ார்றவயுடன்,  ாவ்  க்கம் ைிரும் ினார், 
ஆனால் அவரது கடற  முடிந்ைைால்,  ாவ் அவெரத்ைில் நழுவிச் பென்ைார். 

 றுநாள் றகக்வகா ாத் விஷ்ணுவிடம், “இந்ை  ாவ் முற்ைிலும் 
முரட்டுத்ைன ான முட்டாள். வநற்ைிரவு நான் என் அறையில்  ிரார்த்ைறன 
பெய்து பகாண்டிருந்ைவ ாது, அவர் அற ைியாக எனது அறையின் கைறவத் 
ைிைந்து, உள்வள நுறழந்து, ‘முட்டாள்! ஒன் து  ைிக்குப்  ின்னர் அற ைியாக 
இருக்கவும்!’ என்று உரத்ை குரலில் கத்ைினார்; நிச்ெய ாக, நான் ஏற்கனவவ 
அற ைியாகத்ைான் இருந்வைன். 
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“என்னிடமும் அறைத்ைான் பொன்னார்” என்ைார் விஷ்ணு. “அவர் 
புைியவர், அறை நாம்  ைந்துவிட வவண்டும்.” 

“அவர் முதுகறலப்  ட்டம் ப ற்ைவர்,” றகக்வகா ாத் பைாடர்ந்ைார், 
“ஆனால் இன்னும் ஒரு முட்டாள். வ லும் அவருக்கு நடந்து பகாள்ளும் விைம் 
பைரியவில்றல!” 

இரண்டாவது இரவும்  ா ாவின் கட்டறளறயக் கறடப் ிடித்து,  ீண்டும் 
றகக்வகா ாத்ைின்  ிரார்த்ைறனயில் இறடயூைாக இருந்ைார்.  ாவால் என்ன 
பெய்ய முடியும்? இது அவரது ‘ ிரார்த்ைறன’, அவர் அறைச் பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது. றகக்வகா ாத்,  ா ாவிடம் புகார் பெய்ைவ ாது, அவர் 
உத்ைரறவத் ைிரும் ப் ப ற்ைார்.  இைற்கிறடயில்,  ாவுக்கு இந்ைி கடிைப் 
 ரி ாற்ைங்கறளக் றகயாளுைல், இரவுக் கண்காைிப்பு (ெில நாட்களுக்கு), 
ஈ ாறவ (பைாந்ைரவு பெய்யும் துப்புரவுப்  ைியாளரின்  கன்) 
கவனித்துக்பகாள்வது  ற்றும்  ிக முக்கிய ாக - நங்கா  ஸ்றைப்  ரா ரிக்கும் 
ப ாறுப்பும் வழங்கப் ட்டன. 

 ாவ், படஹ்ரா டூனுக்கு வந்ை நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
நஜி ா ாத்ைின் இந்ை  ஸ்த் ( ார்ச்  ாைத்ைில்  ா ா அவறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்) படஹ்ரா டூனுக்கு, ஏைக்குறைய 62 ற ல்கள் நடந்து வந்ைார். 
ொறலயில் அவறரத் ைற்பெயலாகப்  ார்த்ை எல்ொ,  ா ாவிடம் ைகவல் 
பைரிவித்ைதும், ஒரு ற ல் பைாறலவில் இருந்ை அவறர அறழத்து வர  ா ா 
காறர அனுப் ினார். அறழத்து வந்ைதும்,  ா ா,  ாவ் கல்சூரிக்குக் 
கட்டறளயிட்டார், “இந்த ெஸ்திற்கு வசகவபுரிந்து, அவருகடய 
வதகவககளப் பூர்த்தி மசய்து, அவகர நன்ைாக கவனித்துக் மகாள்ளுங்கள்.” 
 ாவ் இைற்கு முன்னர் ஒரு  ஸ்றைக் கூட  ார்த்ைைில்றல;  ா ா அவரிடம் 
எறைக் கண்டார் என் தும் அவருக்குத் பைரியவில்றல.  ாவ், முற்ைிலும் 
நிர்வாை ாக, அடர்த்ைியான ெறட முடியுடன், ைறல முைல் கால் வறர  ல 
ஆண்டுகளாக ஒருவ ாதும் சுத்ைம் பெய்யாை அழுக்குகளால் மூடப் ட்ட ஒரு 
 னிைறன  ட்டுவ   ார்க்க முடிந்ைது. நங்கா  ஸ்றை நீராட்டிய  ிைகு,  ா ா, 
 ஸ்றைத் ைங்க றவக்கும் அறைறய  ாவ் கல்சூரிக்குக் காட்டினார்.  ஸ்றை 
ஒரு  டுக்றகயில்  டுக்க றவத்து அவரது கழிப் றைக்கு ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டது. அவர் ஒரு  ஜ்ஜூப் வ ால் இருந்ைார், ப ரும் ாலும் அவரது 
உடறலக் குைித்ை சுயநிறனவின்ைி இருந்ைாலும், அவர் அடிக்கடி ஆங்காங்வக 
அறலந்து ைிரிந்ைார். 

 ாவ் கல்சூரிக்கு அைிவுறுத்ைிய  ிைகு,  ா ா ைனது  ங்களாவுக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைதும், அவர் ைனது அறைக்குச் பென்று கடிைப் வ ாக்குவரத்துப் 
 ைிறயத் பைாடங்கினார். ெிைிது வநரத்ைில்  ா ா ைிரும் ி வந்து, வநரடியாக 
 ஸ்ைின் அறைக்குச் பென்ைார்.  ாவ்  ின்பைாடர்ந்து பென்ைவ ாது, அங்கு 
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நிகழ்ந்ை காட்ெிறயக் கண்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைார்.  ஸ்த்  லம் கழித்து,  டுக்றக 
முழுவறையும் அசுத்ைப் டுத்ைி றவத்ைிருந்ைார்.  ா ா,  ாறவ உற்று வநாக்கினார், 
ஆனால் எதுவும் கூைவில்றல. அைற்கு  ைிலாக, அவவர  டுக்றகறயயும் 
 ஸ்றையும் சுத்ைம் பெய்ைறைப்  ார்த்ை  ாவ், அைிக கவனம் பெலுத்ைாைைற்காக 
பவட்கப் ட்டார். 

அன்று முைல்,  ாவ்,  ஸ்ைின்  ரா ரிப் ில் ைன்றன அர்ப் ைித்துக் 
பகாண்டார், ஆனால் ைினமும்  ா ா அவரிடம் ஏவைனும் குறைகறளக் 
கண்டுபகாள்வது வழக்கம்.  ஸ்த் ஒரு நாறளக்கு நான்கு அல்லது ஐந்து முறை 
 லம் கழிப் தும், ஒவ்பவாரு முறையும்  ாவ் அவறரயும், அவரது துைி, 
வ ார்றவகறள சுத்ைம் பெய்வதும் அன்ைாட நிகழ்வாக இருந்ைது.  ா ா எந்ை 
வநரத்ைிலும் ைிடீபரன  ஸ்ைின் அறைக்கு வரும் வ ாபைல்லாம், ெில ெிைிய 
ைவறுகளுக்காக  ாறவ கண்டிப் தும் ைவைா ல் நிகழ்ந்ைது. 

 ாவ்,  ஸ்துக்காக உைறவக் பகாண்டு வரும்வ ாது,  ஸ்த் அவரிடம், 
“நீ ொப் ிடு, நீ ொப் ிடு!” என்று கூைி வந்ைார்;  ஸ்துக்கு உைவூட்ட நீண்ட வநரம் 
 ிடித்ைது;  ிகுந்ை ெிர த்துடன் அவருக்கு உைவளிக்க வவண்டி இருந்ைது. 

ஒரு நாள்  ஸ்த் சுத்ை ாக இருந்ைவைாடு, அறையிலிருந்ை அறனத்தும் 
முற்ைிலும் அப் ழுக்கற்ைைாக இருந்ைது. கறடெியில்  ா ா  கிழ்ச்ெியறடவார் 
என்று  ாவ் நிறனத்ைார். ஆனால்  ா ா வந்ை அந்ை வநரத்ைில்,  ஸ்த் 
 டுக்றகயில் ெிறுநீர் கழித்ைறைக் கண்டு  ா ா,  ாறவக் கண்டித்ைார். 

வழக்க ாக,  ஸ்த் அற ைியான சு ாவத்றைக் பகாண்டிருந்ைார், 
ஆனால் ஓர் இரவு அவர்  ாறவ ெத்ை ாக அறைந்ைார்.  ஸ்த் உண்ற யிவலவய 
 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவராக இருக்க வவண்டும் என்று  ாவ் நம் ினார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா,  ாவிடம் வகட்டார், “உண்கெகயக் கூறுங்கள்; 
நங்கா பாபாகவப் பற்ைி நீங்கள் என்ன நிகனக்கிைரீ்கள்?” 

 ாவ்  ைிலளித்ைார், “எனக்கு  ஸ்துகறளப்  ற்ைி எதுவும் பைரியாது, 
ஆனால் இவர்  னவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டவர் வ ாலத் பைரிகிைது.” 

“நீங்கள் எம்.ஏ. பட்டப்படிப்பில் எப்படித் வதர்ச்சி மபற்ைரீ்கள்?” என்று 
 ா ா வகட்டார். “நீங்கள் ஏவதனும் லஞ்சம் மகாடுத்தீர்களா? உங்களுக்கு 
அைிவவ இல்கல. அவர் ஒரு கபத்தியக்காரன் என்கிைரீ்கள், ஆனால் அவர் 
ஒரு ெஸ்த், வெல்நிகல ஆன்ொ என்று நான் மசால்கிவைன். கபத்தியம் 
அவரல்ல; நீங்கள்தான்!” 

 ாவ்,  ஸ்ைிடம் அைிக கவனம் பெலுத்ைத் பைாடங்கினார், ஆனால் அவர் 
அைிக கவனம் பெலுத்ைவவ,  ா ா அவறர வ லும் அைிக ாகக் கடிந்து 
பகாண்டார்;  ாவ் நிறனத்துக்கூட  ார்க்காை  ல ெிைிய ெிைிய ைவறுகறளச் 
சுட்டிக்காட்டினார்.  ாவ், இரவும்  கலும் நங்கா  ா ாறவ கவனித்து வந்ைார். 
 ஸ்த் ெிறுநீர் கழிக்கும் வவறளயில்,  ாவ்  டுக்றகறய சுத்ைம் பெய்து 
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வ ார்றவகறள  ாற்ைி விடுவது வழக்கம்.  ஸ்த்  டுக்றகறய விட்டு 
பவளிவயைி கழிப் றைறயப்  யன் டுத்ைியைில்றல, வ லும் அவரது 
அறையிலிருந்ை கழிவுக்கலறனப்  யன் டுத்ை அவறரத் தூண்டுவைற்கு  ாவ் 
ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்ைாலும், அவர் வைால்விறயவய 
ெந்ைித்ைார். 

ஒரு நாள் நம் முடியாை ெம் வம் ஒன்று நடந்ைது.  ஸ்ைின் காரை ாக 
 ா ா,  ாறவக் கடிந்து பகாண்டறைத் பைாடர்ந்து, ஒரு நாள்  ா ாறவ 
எப் டிவயனும் ைிருப்ைி  டுத்தும் வநாக்கத்ைில், அைிகாறலயில் அவர்  ஸ்ைின் 
அறைறய சுத்ைம் பெய்து,  டுக்றகயில் புைிய வ ார்றவகறளப்  ரப் ி, 
ஒருவவறள, வைறவப் ட்டால்  யன் டுத்ை வ லும் வ ார்றவகறளத் ையாராக 
றவத்ைிருந்ைார். இறுைியாக அறனத்தும் ையாரான நிறலயில்,  ாவ் அறையின் 
பவளிவய  ா ாவின் வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைார். 

 ா ா அங்கு வந்து, அறைக்குள் பென்ைவ ாது,  ாவும்  ின்பைாடர்ந்ைார். 
 ின்னல் ைாக்கியது வ ால,  ாவ் ைனது  கண்கறள நம் முடியா ல் கண்ட 
காட்ெியில் ைிறகத்துப் வ ானார்!  ஸ்ைின் கட்டில் இருந்ை  க்கத்து சுவரின் ஒரு 
 குைி இடிந்து விழுந்ைது.  அைிர்ஷ்டவெ ாக, அது விலகி பவளிப்புை ாக 
விழுந்ைது. ஆச்ெரிய ான விஷயம் என்னபவன்ைால், சுவர் நல்ல நிறலயில் 
இருந்ைது,  ாவ் அறைக்கு பவளிவய நின்று பகாண்டிருந்ைார், இருந்தும் எந்ை 
ெத்ைமும் வகட்கவில்றல.  ிகவும் அைிருப்ைியறடந்ை  ா ா அவரிடம், “நங்கா 
பாபாவுக்கு வசகவபுரியும் கடகெகய நான் உங்களுக்கு வழங்கிவனனா 
அல்லது அவகரக் மகால்லவா? சுவர் உள்வநாக்கி விழுந்திருந்தால், அவர் 
நிச்சயொக நசுக்கப்பட்டிருப்பார். உங்களுக்குக் கண்கள் இல்கலயா?” என்று 
வகட்டார்.   ைில் பொல்ல முடியா ல் ைவித்ைார்  ாவ். 

“ஏன் பதில் இல்கல?”  ா ா வினவினார், “எனது ெஸ்கதக் மகால்ல 
விரும்புகிைரீ்களா? அதற்காகவா இங்வக வந்தரீ்கள்?” 

 ாவ் இறுைியாகத் ைடு ாற்ை றடந்து, “இது எனது புரிைலுக்கு 
அப் ாற் ட்டது. இவ்வளவு வலுவான சுவர் எப் டி இடிந்து விழுந்ைது? ெில 
நி ிடங்களுக்கு முன்னர் அது ெரியாகத்ைான் இருந்ைது” என்ைார். 

“உங்கள் புத்தி உங்களுக்கு உதவவில்கல என்ைால், அகத ஏன் 
பயன்படுத்த முயற்சிக்க வவண்டும்? நான், அவர் கபத்தியம் இல்கல என்று 
மசால்கிவைன், இன்னும் ஏன் உங்கள் மூகளகயப் பயன்படுத்தி அவர் 
கபத்தியம் என்று நிகனக்கிைரீ்கள்? இப்வபாது மசால்லுங்கள், சுவர் எப்படி 
இடிந்து விழுந்தது?” 

“எனக்குத் பைரியாது. இவ்வளவு உறுைியான சுவர் ஒருவ ாதும் ைானாக 
விழுந்ைிருக்க முடியாது, நான் ஒரு ெிைிய ெத்ைத்றையும் வகட்கவில்றல, 
என்னால் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல.” 
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“பகுத்தைிகவ விட்டுவிட்டு நான் மசால்வகதச் மசய்யுங்கள்” என்று 
 ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

இைர ெம் வங்கள், நங்கா  ஸ்த் ஒரு ொைாரை  னிைர் அல்ல என் றை 
 ாவுக்கு உறுைியாக உைர்த்ைியது. உைாரை ாக,  ாவ் ைனது கல்லூரித் 
வைர்வுகளுக்குத் வைான்ைிய நிறலயில், வைர்வு முடிவுகள் இன்னும் 
அைிவிக்கப் டவில்றல. ஒரு நாள் இரவு, நங்கா  ஸ்த் ைிடீபரன அவரிடம், 
“நீங்கள் வைர்ச்ெி ப றுவரீ்கள்” என்று கூைியது அவருக்கு ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது, 
ஏபனன்ைால்  ஸ்த்  ிக அரிைாகவவ வ ெினார்; எப்வ ாைாவது வ ெினால் - 
அைாவது அவர் முணுமுணுத்ைாலும் அல்லது கிசுகிசுத்ைாலும் முற்ைிலும் 
புரிந்துபகாள்ள முடியாைைாக இருந்ைது. வ லும்,  ாவ், கல்லூரி வைர்வு 
எழுைியைாக நங்கா  ா ாவிடம் கூைவவ இல்றல. அடுத்ை நாள்,  ஸ்ைின் 
வார்த்றைகள் உண்ற யாகி,  ாவ் ைனது வைர்வில் வைர்ச்ெி ப ற்ைைாகத் 
பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. 

 ற்றுவ ார் இரவு,  ாவ்  ஸ்துடன் அ ர்ந்ைிருந்ை வ ாது, ”உனக்கு ஒரு 
 கன்  ிைப் ான்” என்று கூைினார். 

 ாவின்  றனவி ர ா, இப்ப ாழுது, நாக்பூரில் ைங்களுறடய 
றகக்குழந்றையுடன் கர்ப் வைியாக இருந்ைார். நான்கு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, 
 ாவுக்கு ஒரு  கன்  ிைந்ைைாக பெய்ைி வந்ைது.  ாவ்,  ஸ்றைப் ற த்ைியம் 
என்று நிறனத்ைார், ஆனால் ஒரு நாள்  ஸ்த், ப ஹர்  ா ாவின் 
 கத்துவத்றைப்  ற்ைி வ ெியவ ாது,  ாவின் கண்கள் ைிைந்ைன. இந்ை 
ெம் வங்களுக்குப்  ிைகு,  ஸ்த் ஒரு ற த்ைியக்காரன் அல்ல என் றை  ாவ் 
உைர்ந்ைார். 

நங்கா  ஸ்த் கிட்டத்ைட்ட இரண்டு  ாைங்கள் படஹ்ரா டூனில் 
ைங்கறவக்கப் ட்டார்.  ா ா அவருடன் அவ்வப்வ ாது  ைிபுரிவதுண்டு; 
அவருறடய  ைி நிறைவறடந்ைதும், ற தூல் அவறர  ீண்டும் நஜி ா ாத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர் ைனது வழக்க ான இருக்றகறய அற த்து, 
இரவும்  கலும் ஒரு  ரத்ைின் கீழ் நிர்வாை ாகப்  டுத்துக் பகாண்டு, 
அப் குைியில் சுற்ைித் ைிரிந்ைார். 

ற தூல்  ஸ்துகறளத் வைடி, அறழத்து வர அனுப் ப் ட்டார்; புக்கார் 
ஒருமுறை அவருடன் பென்ை வவறளயில், அவர்கள் கான்பூரில் வாழ்ந்ை ஒரு 
 ஸ்றை அணுகி, படஹ்ரா டூனில் ைங்கி இருக்கும் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
அவறர அறழத்துச் பெல்ல விரும்புவைாக விளக்கிய வ ாது, “ஓ, ப ஹர்  ா ா 
அப ரிக்காவிலிருந்து ைிரும் ி வந்துவிட்டாரா?” என்று வகட்டு அவர்கறள 
ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கினார். முைலில்  ிகவும் இைக்க ான  னநிறலயில் 
இருந்ை  ஸ்த்,  ிைகு  ா ாறவ கடுற யான ப ாழியில் ெ ிக்கத் பைாடங்கி, 
அவர்களுடன் பெல்ல  றுத்துவிட்டார். 25 ஆண்டுகளாக ஒவர இடத்ைில் 
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அ ர்ந்ைிருந்ை ‘பஷன்ஷாஹி  ா ா’ என்ை  ற்றுப ாரு  ஸ்றை, ற தூல் 
அறழத்து வர முடிந்ைது.  ா ா அவருடன்  ைிபுரிந்து,  ின்னர் அவறர அவை 
கிரா த்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனத்ைின் 28ஆவது ஆண்டு நிறைறவ 
அனுஷ்டிப் ைற்காக, 1953, ஜூறல 10 பவள்ளிக்கிழற  அன்று, அவரது 
அன் ர்கள்  ற்றும்  க்ைர்களுக்கு  ின்வரும் சுற்ைைிக்றக அனுப் ப் ட்டது: 

அகனவரும் முழு ெனதுடன் - தங்கள் ஆழ் இதயத்திலிருந்து - 
ஜூகல 10ஆம் வததி அதிகாகல நான்கு ெணி முதல் ஐந்து ெணி வகர, 
இகடவிடாெல் ஒரு ெணி வநரம் கடவுளின் ஒரு மபயகர, மவளிவய வகட்கும் 
அளவுக்கு ெீண்டும் ெீண்டும் உச்சரிக்க வவண்டும். 

இந்துக்கள் - பரபிரம்ெ பரொத்ொ 
முஸ்லிம்கள் - அல்லா ஹு அக்பர் 
பார்சிகள் - அஹுரெஸ்தா 
ஈரானியர்கள் - மயஸ்தான் 
கிைிஸ்தவர்கள் - எல்லாம் வல்ல கடவுள்  
இது ைவிர, அறனவரும் காறல 7:00  ைி முைல் இரவு 7:00  ைி வறர, 

ைண்ைரீ்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் கறடப் ிடிக்க வவண்டும்.  
படஹ்ரா டூனில் இருந்ை  ஆண்களும் ப ண் ைிகளும் இறைச் 

பெய்ைனர். கிஷன்  ிங் கடவுளின் ப யறர ெத்ை ாக உச்ெரித்ைது, படஹ்ரா டூன் 
வாெிகள் அறனவரும் அறைக் வகட்க வவண்டும் என் து வ ால் இருந்ைது; 
‘ ர ிரம்   ர ாத் ா!’ என்று அவரது உச்ெ குரலில் கத்ைியறைக் வகட்டு,  ண்டலி 
நிறனத்ைனர், ‘கடவுள் அவரது கூக்குரறலக் வகட்டு  கிழ்ச்ெியறடந்து, 
விறரவில் அவருக்கு விடுைறல வழங்கினால், அவர் அறை நிறுத்ைிவிடுவார்! 
 ா ாவிடம் அறைச் பொன்னவ ாது, அவர் வாய்விட்டுச் ெிரித்ைார். 

ஜூறல 12, ஞாயிற்றுக்கிழற  பொற்ப ாழிவு வழங்கிய  ா ா, இறை 
உைர்றவ அறடந்ை ‘ஜவீன்முக்ைா’க்கறளப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

இகை உணர்கவ அகடந்த ஆத்ொக்களின் நிகல அகெதியான, 
அரவெற்ை கடகலப் வபான்ைது. மபருங்கடல்களுக்குக் ககரகள் உண்டு, 
ஆனால் இந்த இகைப்மபருங்கடல் ககரயில்லாதது. அது எல்கலயற்ைது, 
மதாடக்கமும் முடிவும் இல்லாதது. 

இகைப்மபருங்கடல் எல்கலயற்ைதும் அளவிட முடியாததுொக 
இருப்பதால், அதில் வந்திகணயும் அகனத்கதயும் கடல் உள்வாங்குகிைது. 
ஹரிசந்த் கடல் எனவும், நீலு குழியில் வதங்கிய நீராகவும், மபண்டு 
மதாட்டியில் இருக்கும் நீர் என்றும் கவத்துக் மகாள்வவாம். மூன்றும் நீர்தான்; 
ஆனால், குழியில் வதங்கிய நீகர எவவரனும் ககைபடுத்தினால், அது 
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அசுத்தொகிவிடும், ஏமனனில் ‘நீலு’, ஆகசகள் எனும் 
ெனப்படிவங்களால்  ெட்டுப்படுத்தப்படுகிைார். அவதவபால, மதாட்டியில் 
குப்கபககள வசீினால், அந்த நீரும், ‘நீலு’கவ வபால ‘மபண்டு’வும் 
ஆகசகளாலான ெனப்படிவங்களால் ெட்டுப்படுத்தப்பட்டதால், 
அசுத்தொகிவிடும். ஆனால் கடலின் நீரில் ஒருவர் எவ்வளவுதான் சிறுநீர் 
கழித்தாலும், அது ஒருவபாதும் அசுத்தொகாது, ஏமனனில் அது ஆகசகள் 
எனும் ெனப்படிவங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்கல. ‘ஹரிசந்த்’ 
எல்கலயற்ைவர், அதனால் எல்லா வரம்புககளயும் தனக்குள் உள்வாங்கிக் 
மகாள்கிைார். ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் நிகலமகாண்ட ஒருவர் கூட 
ஆகசகளிலிருந்து விடுபடவில்கல. 

எனவவ, ஆகசகள் நீடிக்கும் வகர, விடுதகல இல்கல. ஜவீன்முக்தா 
என்பவர் தன்கனயும், ககரகயயும் உணர்ந்து மகாண்ட இகைப்மபருங்கடல்; 
ஆனால், அந்தக் ககரக்காகச் மசய்ய வவண்டிய கடகெ எதுவும் அவருக்கு 
இல்கல. 

மூன்று முக்கிய நிகலகள் உள்ளன: 
முதலாவது: இகை-உணர்வுக்குப் பின்னர் உடல் துைக்கப்படுகிைது 

அல்லது இகை-உணர்வுடன் உடல் தக்ககவக்கப்படுகிைது - இவர்கள் ெஜ்ஜூப் 
என்று அகழக்கப்படுகின்ைனர். 

இரண்டாவது: இகை-உணர்வுக்குப் பிைகு, சிலர் மபௌதீக உணர்கவ 
ெீண்டும் அகடயப்மபறுகிைார்கள், ஆனால் அவர்கள் உலகளாவிய கடகெ 
எதுவும் இல்லாெல் இருக்கிைார்கள் - இவர்கள் ஜவீன்முக்தாக்கள் என்று 
அகழக்கப்படுகிைார்கள். ( று ிைவியிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்டவர்கள்). 

மூன்ைாவது: இகை-உணர்வுக்குப் பிைகு, சிலர் மபௌதீக உணர்கவ 
ெீண்டும் அகடயப்மபறுகிைார்கள், வெலும் அவர்கள் உலகளாவிய 
கடகெகயச் மசய்ய வவண்டும் - இவர்கள்தான் பரிபூரண குருநாதர்கள் 
(ெத்குரு அல்லது குதுப்). 

ஜவீாத்ொ ( றடப்பு குைித்ை உைர்வு) ெற்றும் ஷிவாத்ொ (இறை-
உைர்வு) நிகலகளுக்கு இகடவய, பல நிகலகள் உள்ளன. ஆனால் இறுதி 
இலக்கு என்ன? இகைப்மபருங்கடலாக ொறுவது, அதாவது சிவன் - 
கடவுளாக ொறுவது! கடகெகயச் மசய்வதும் மசய்யாததும் வவறு விஷயம். 

ஜவீன்முக்தா என்ை வார்த்கதயின் அர்த்தம் என்ன? இகை-
உணர்கவத் தவிர, மபௌதகீ உணர்கவயும் மகாண்டிருப்பது ெற்றும் அவத 
உடலில் முக்தி நிகலயில் இருப்பது என்பது இதன் மபாருள். ெஜ்ஜூப்களுக்கு 
மபௌதீக உணர்வு இல்கல. சத்குருக்களுக்கு இகை ெற்றும் மபௌதீக உணர்வு 
இரண்டும் உண்டு, வெலும், அவர்கள் மசய்ய வவண்டிய கடகெயும் உள்ளது. 
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உலகில், சிலர் அழுகிைார்கள், சிலர் சிரிக்கிைார்கள், சிலர் 
உண்கிைார்கள் இப்படிப் பல. இங்வக அெர்ந்து நாம் வபசுகிவைாம், மவளிவய 
என்ன நடக்கிைது என்று உங்களுக்குத் மதரியாது. ஆனால் மவளியில் 
எதுவும் நடக்கவில்கல என்று மசான்னாலும், அது சரியாக இருக்காது. 
உங்களுக்குத் மதரியாததால், உங்களுக்குத் மதரியாெல் எதுவுவெ நடக்காது 
என்று எப்படிச் மசால்ல முடியும்? அகத அைிய, நீங்கள் மவளிவய மசல்ல 
வவண்டும், வெலும் நீங்கள் மசல்லச் மசல்ல, உங்கள் அனுபவம் வெலும் 
அதிகொக இருக்கும். 

மவவ்வவறு பழக்கவழக்கங்கள், மவவ்வவறு ெதங்கள், மவவ்வவறு 
வககயான ெனிதர்கள் மவவ்வவறு அைிவுத்திைன்கள் ெற்றும் 
ெனநிகலககளக் மகாண்டவர்கள். சிலர் தங்கள் கககளால் உண்கிைார்கள், 
சிலர் கத்திகள் ெற்றும் முட்கரண்டிககளப் பயன்படுத்துகிைார்கள். 
ெனிதகுலத்தில் சரீான தன்கெ இல்கல என்பகத இது காட்டுகிைது, வெலும் 
மபௌதீக தளத்தில் வாழும் இதர உயிரினங்களுக்கும் இவத நிகலதான் 
உள்ளது. ஆன்ெீகப் பாகதயிலும் இவத வபான்ை வவறுபாடுகள் உள்ளன. சிலர் 
ஆன்ெீகப் பாகதயில் முன்வனறுகிைார்கள், சிலர் வயாகா மசய்கிைார்கள், 
சிலர் தியானத்தின் மவவ்வவறு முகைககளப் பயன்படுத்துகிைார்கள்; 
ஆனால் வநாக்கம் ஒன்வை ஒன்று ெட்டுவெ: அதாவது, இகைப்மபருங்கடலாக 
ொறுவது! இகைப்மபருங்கடலாக ொைிய பிைகு, வெற்கூைிய மூன்று 
நிகலகள் ெட்டுவெ உள்ளன; சிலர் ஒரு நிகலயில் இருக்கிைார்கள், சிலர் 
ெற்மைாரு நிகலயில் இருக்கிைார்கள், பிைர் இன்மனாரு நிகலயில் 
இருக்கிைார்கள். ஆனால் மூன்று நிகலகளும் இகைப்மபருங்கடகலச் 
சார்ந்தகவ. 

1953 ஜூறல 15-18 வைைிகளில் படஹ்ரா டூனில் மூன்று கூட்டங்கள் 
நறடப ற்ைன. கூட்டத்ைிற்காக அறழக்கப் ட்டவர்கள்: ஆைி ெீனியர், ஆைி 
ஜூனியர், கிருஷ்ைாஜி, நரி ன், ப ஹர்ஜி, ஹ ிர்பூரிலிருந்து வகஷவ் நிக்கம், 
புக்கார், ைர்  ற்றும் கயா  ிரொத் கவர, படஹ்ரா டூன் அன் ர்கள்  ற்றும்  ா ா 
 ண்டலி. 

101 ராஜ்பூர் ொறலயில் அற ந்ை கிஷன்  ிங்கின்  ங்களாவில் 
அறழக்கப் ட்டவர்கள் ைங்கியிருக்க, கூட்டங்கள் அங்வகவய நறடப ற்ைன. 
ஜூறல 15, புைன் அன்று, காறல 8:00  ைிக்கு  ா ா எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரக்கத் பைாடங்கியவைாடு கூட்டம் ஆரம்  ானது: 

இன்று, நான் சில வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட நபர்ககள அகழத்வதன். இது 
எனக்கு ெிக முக்கியொன பணி, வெலும், வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ஏழு வபர் 
ெட்டுவெ இருந்தால், அது எனது பணிக்குப் வபாதுொனதாக இருக்கும். நான் 
ஏன் குகைந்த பட்சம் ஏழு நபர்களாவது வவண்டும் என்று கூறுகிவைன் 
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என்ைால், நான் மசால்வதும் தரீ்ொனிப்பதும் கடவுளின் முன்னால் 100 
சதவதீம் வநர்கெயாக இருக்க வவண்டும். உண்கெயில் மசால்லப்வபானால், 
நாம் அகனவரும் ஒன்ைாக சந்திக்க வவண்டிய அவசியம் இல்கல. நான் 
விவாதித்து தீர்ொனிப்பது என்கனப் பற்ைியது. குகைந்தபட்சம் ஏழு வபர் 
சாட்சிகளாக இருக்க வவண்டும், ஆனால் அதிகொனவர்கள் இருப்பதில் 
எந்தத் தீங்கும் இல்கல. 

இன்று நான் எகதச் மசான்னாலும் அல்லது தரீ்ொனித்தாலும் அது 
ெிக முக்கியொனது ெற்றும் மவளியில் ஒலிபரப்பப்படக் கூடாது. இதர 
அகனவருக்கும் பின்பு மதரிவிக்கப்படும்.  இன்று காகல நான் 
நீராடிக்மகாண்டிருந்தவபாது, நான் கூறும் ஒவ்மவாரு வார்த்கதகயயும் 
அளந்து, ெதிப்பிட வவண்டும் என்று உணர்ந்வதன். நான் சிரித்துக்மகாண்டும், 
ெகிழ்ச்சியாகவும் இருப்வபன், ஆனால் நான் வபசுவது அகனத்தும், எல்லா 
தீவிரத்தன்கெயுடன் இருக்கும். எனவவ நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் இங்கு 
நடப்பகத மவளிவய எவருக்கும் எடுத்துகரக்க வவண்டாம் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். எல்சா ெட்டும் அவ்வாறு ஒருவபாதும் மசய்ய ொட்டார். 
கடந்த கால அனுபவம் மசால்கிைது, எல்சாவுக்கு ‘இல்கல’ என்பது எனக்கு 
‘ஆம்’! ஆனால் இன்று அது உண்கெயில் ‘இல்கல’ என்ைால் ‘இல்கல’. 
ஹரிசந்த் தனது ெகனவி ெற்றும் குழந்கதகளிடம் மசால்லக் கூடாது. 

இப்வபாது, நான் முக்கிய விஷயங்ககள விவாதித்து தரீ்ொனிப்பதற்கு 
முன்பு, முதலில் ஏற்பட்ட பின்னகடவுககள ஆராய்வவாம். நான் அவற்கை 
பின்னகடவுகள் என்று அகழத்தாலும், அது கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது, 
ஏமனன்ைால் நான் பாபாவாக இருந்தால், கடந்த காலம், நிகழ்காலம், 
எதிர்காலம் அகனத்கதயும் நான் அைிந்திருக்க வவண்டும். அதனால், 
என்கனப் மபாறுத்தவகர, எந்தப் பின்னகடவும் இல்கல. ெக்கள் என்கன 
சர்வஞானம் பகடத்தவராக எடுத்துக் மகாள்ளும்வபாது, எனக்கு எங்வக 
பின்னகடவு? 

ககக்வகாபாத் இப்வபாது பிரார்த்தகன மசய்யட்டும்: “கடவுவள, பாபா 
ஒவ்மவாரு வார்த்கதகயயும் அவர் உணர்ந்ததன் அடிப்பகடயில் 
வநர்கெயாகச் மசால்லச் மசய்யும்!” 

றகக்வகா ாத்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ை  ின்பு,  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
நான் ஒன்கைத் திட்டெிடுவதும், எகதயாவது அைிவிப்பதும், 

பின்னகடவு ஏற்படுவதும் ஒன்றுக்மகான்று முரண்பாடாகத் வதான்ைினாலும், 
பின்னகடவுகளால் எனது திட்டங்கள் நிகைவவைாெல் வபாகின்ைன என்று 
நான் கூறுகிவைன். பாபா, பாபாவாக இருந்தால், எந்த விதொன 
பின்னகடவுகளும் அவருகடய திட்டங்ககள ொற்ை முடியாது, ஏமனன்ைால் 
நான், சர்வஞானமும் உள்ளவனாக, அவற்கைப் பற்ைி முன்வப அைிந்திருக்க 
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வவண்டும். எனவவ, இந்த முரண்பாட்கட ஒவர ஒரு வழியில் ெட்டுவெ 
விளக்க முடியும். நீலு இகதப்பற்ைி வயாசகன மசய்யட்டும், அவர் வநற்று 
கூைியது வபால, பிராெணர் என்பதால் அவருகடய புத்தி, கூர்கெயாக 
இருக்கும். 

நான் இப்வபாது எகதச் மசான்னாலும், அது தவீிரத் 
தன்கெயுகடயதாக இருக்கும்; இலகுவாக எடுத்துக்மகாள்ளாதீர்கள். நான் 
ஒரு குைிப்பிட்ட திட்டத்கத வகுத்து, இந்த வழியில் தீர்ொனித்துள்வளன் 
என்று அைிவிக்கிவைன், வெலும் முடிவுகள் இப்படி இப்படி இருக்கும், 
அப்வபாது  பின்னகடவுகள் ஏற்படும், இது ஒரு சாக்குப்வபாக்கு அல்லது 
மசயல் விளக்கம் அல்ல, ஆனால் இதுவபான்ை பின்னகடவுகளால் எனது 
திட்டங்கள் நிகைவவைாெல் வபாகின்ைன என்று நான் கூறும்வபாது, அது 
எனக்காக அல்ல, சாதாரண ெனிதர்களுக்காக. இப்வபாது நீலு விளக்கட்டும். 

டாக்டர் நீலு குறுக்கிட்டு, “நீங்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட அல்லது ைனிப் ட்ட 
வநரத்ைில் ஒரு காரியத்றைச் பெய்ய விரும்புகிைரீ்கள்” என்ைார். 

 ா ா, எரச்ெிடம் வகட்டவ ாது அவர் கூைினார், “எனக்கு இது  ற்ைி 
எதுவும் பைரியாது. ெில ெ யங்களில்  ா ா அப் டிச் பொல்லும்வ ாது, நான் 
குழப்  றடகிவைன். நீங்கள்  ின்னறடவுகறளப்  ற்ைி வ சும்வ ாது, அைற்குப் 
 ின்னால் ஏவைா இருக்கிைது என் றை நாம் ொைாரை ாக எடுத்துக் பகாள்ள 
வவண்டும்.” 

 ா ா விளக்கினார்: 
இப்வபாது, உதாரணொக, அன்கைய தினம், ஜூகல 21 அன்று, நான் 

இறுதியாக எல்சாவிடம், நாம் ஒரு வாரத்திற்கு மவளிவய மசல்வவாம் என்று 
கூைிவனன், வெலும், அதற்குத் வதகவயான மபரிய வாகனம் 
கிகடக்கவில்கல என்ைால், நாம் ரயிலில் மசல்வவாம் என்றும் அவருக்கு 
விருப்பம் மதரிவித்வதன். இன்று, எல்சா என்னிடம் 21ஆம் வததி அன்று, ஒரு 
கூட்டத்கத ொவட்ட ஆட்சியாளர் நிர்ணயித்துள்ளார், அதில் அவர் 
பங்மகடுக்க வவண்டியது அவசியம் என்று கூறுகிைார். இன்று காகலதான் 
எனக்கு அது மதரிய வந்தது. நான் அவகர என்னுடன் அகழத்துச் மசல்ல 
விரும்பிவனன், விடுப்பு எடுக்க வவண்டும் அல்லது ஏதாவது மசய்ய 
வவண்டும், ஆனால் என்னுடன் வாருங்கள் என்று வகட்டுக்மகாண்வடன். அவர் 
கூைியகதக் வகட்டதும் என் திட்டத்துக்கு ெீண்டும் பின்னகடவு ஏற்பட்டது. 

நங்கா ெஸ்த் பற்ைி: எனது பணிக்காக, ஒரு ெஸ்த் என்னுடன் இருக்க 
வவண்டும் என்று நான் விரும்பிவனன், இதற்காக, கபதூகல பிரத்வயகொக 
அனுப்பி கவத்வதன், ஆனால் அவரால் ஒருவகரக் மகாண்டு வர 
முடியவில்கல. ஜூகல 12 அன்று, கபதூல், எல்சா இருவரும் மடஹ்ரா 
டூனில் ஒரு ெஸ்கதக் கண்டுபிடித்து, அவகர இங்கு அகழத்து வந்தனர், 
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ஆனால், இப்வபாது எனக்கு வநரெில்கல. முதலில், அவர் சுதந்திரொக 
இருந்தார்; இப்வபாது அவர் ஓர் அகையில் அகடக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவருடன் பணியாற்றும் ெனநிகலவயா, வநரவொ எனக்கு இல்கல. 
பின்னகடவுகள் ஒன்கைமயான்று இவ்வாறு பின்மதாடர்கின்ைன, ஆனால் 
இன்னும் அவற்கை நாம் உண்கெயில் பின்னகடவுகள் என்று அகழக்க 
முடியாது. இகதத்தான் நான் உங்களுக்குச் மசால்லி விளக்க விரும்புகிவைன். 

எனது முந்கதய திட்டத்தில் ஏற்பட்ட பின்னகடவு பற்ைி சுருக்கொகச் 
மசால்கிவைன். ஒரு நாள் முவ ாரியில், என் ெனதில் இருந்த ஒரு திட்டத்கத 
நான் ெண்டலிக்கு விளக்கிவனன். இது, பதிகனந்து நாட்கள் தூக்கெின்ைி 
வெற்மகாள்ளவவண்டிய ஒரு பயணம். திட்டத்கதச் மசயல்படுத்தி, அதற்கு 
நகடமுகை வடிவம் மகாடுக்க, மஹலன், கிஷன்  ிங், எல்சா, குொர் 
ஆகிவயாகர முவ ாரிக்கு அகழத்வதன். நாங்கள் அகனவரும் ஒன்ைாகப் 
பயணிக்கும் அளவில் ஒரு ஸ்வடஷன் வவககன ஏற்பாடு மசய்யச் 
மசான்வனன். மவளிவய மசல்வதற்கான எனது திட்டம் சில திட்டவட்டொன 
பணிகள் சம்பந்தப்பட்டது என்பகத நான் அவர்களுக்கு விளக்கிவனன், 
வெலும் சில இடங்களில் நாங்கள் ெஸ்துககளயும் மதாடர்புமகாள்ள 
வவண்டும். அந்த வநாக்கத்திற்காக, ஒரு நல்ல ஸ்வடஷன் வவககன 
வாடககக்கு எடுக்க அல்லது கடன் வாங்க முயற்சிக்கச் மசான்வனன். எல்சா, 
மஹலன் இதற்கான மபாறுப்கப ஏற்றுக்மகாண்டனர்; அகதக் குைித்து 
மடல்லிக்கு எழுதும்படியும் கிஷகனக் வகட்டிருந்வதன். 

கிஷன் எழுதவில்கல; ‘நன்னி துனியா’ நிறுவனத்தின் ஸ்வடஷன் 
வவகன் கிகடக்கலாம் என்று குொர், எல்சாவிடம் மசால்லவில்கல. 
எவ்வாைாயினும், ஸ்வடஷன் வவககன எளிதாக அகடய முடியும் என்பதில் 
எல்சா முழு நம்பிக்கக மகாண்டிருந்தார். அதனால் ஒரு நாள் நான், 
நால்வகரயும் முவ ாரிக்கு வரவகழத்து, ஸ்வடஷன் வவகனின் 
இன்ைியகெயா வதகவகய, பலமுகை எடுத்துகரத்து எச்சரித்வதன். 
ஏகழகளுடனான எனது பணி ஏற்கனவவ பின்னகடகவ சந்தித்திருந்தது, 
இந்த பதிகனந்து நாட்களின் பயணத் திட்டம் நிகைவவைாவிடில், எனது 
முழுத் திட்டமும் பாழாகிவிடும். 

அவர்களுக்கு ஸ்வடஷன் வவகன் ஏற்பாடு மசய்வது குைித்த 
ஆவலாசகனகள் அனுப்பப்பட்டு, நகடமுகையில் ஒவ்மவாரு நாளும் 
நிகனவூட்டப்பட்டது. நாங்கள் ஒன்ைாக ஒவர வாகனத்தில் பயணம் 
மசய்யாவிடில், எனது பணி சரீ்குகலந்துவிடும் என்று அவர்களிடம் 
மசால்லிக்மகாண்வட இருந்வதன். தினசரி ரூ 40 வாடகக, எரிமபாருள், ெற்றும் 
பிை மசலவுககள ஈடுகட்ட ஒதுக்கப்பட்டது. மஹலன், எல்சாகவ 
நம்பியிருந்தார்; ஒரு நாள் எல்சா, மடஹ்ரா டூனிலிருந்து முவ ாரிக்கு 



 

85 
 

ஸ்வடஷன் வவகன் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளதாக மதாகலவபசியில் 
மதரிவித்தார். இந்த ெகிழ்ச்சியான மசய்தி கிகடத்ததும், நான் ெண்டலிக்கு 
இனிப்புககள வழங்கிவனன். 

ஆனால், எனது திட்டம் ஸ்வடஷன் வவககனப் மபாறுத்தது அல்ல, 
மூன்று இதர விஷயங்ககளப் மபாறுத்தது: பதிகனந்து நாட்கள் ஒன்ைாக 
இடம் விட்டு இடம் மசன்று, தூக்கெின்ைி, சுற்ைித் திரிவது, ஸ்வடஷன் வவகன் 
இருந்தால் ெட்டுவெ சாத்தியொகும்.  விகரவில், நான் முவ ாரியிலிருந்து 
மடஹ்ரா டூன் திரும்பிவனன், தினமும் அகதப் பற்ைி விவாதத்கத நிகழ்த்தி, 
குொகரயும் இது விஷயத்தில் கவனொக இருக்கச் மசான்வனன். 

அது என்னவாக இருந்தாலும், நான் அதில் ெிகவும் தவீிரொக 
இருந்வதன். 

ஏன்? என்று இப்வபாது நான் உங்களுக்குச் மசால்கிவைன்: 
எவகரயும் குற்ைம் மசால்ல வவண்டியதில்கல. அப்வபாமதல்லாம், 

எனது திட்டம் பதிகனந்து நாட்களுக்கு என்று நான் வலியுறுத்திவனன். 
நாங்கள் அகனவரும் ஒன்ைாக இருந்து, உண்டு, அருந்த வவண்டும், ஆனால் 
தூங்கக் கூடாது. பணியின் விகளவு காஷ்ெீரில் மவளிப்பட்டிருக்க 
வவண்டும், வெலும் பல விஷயங்கள் நடந்திருக்க வவண்டும்.  ஆனாலும், 
அந்தத் திட்டம் நிகைவவைாது என்று நான் எல்லா வநரத்திலும் உணர்ந்வதன், 
அதனால்தான் எல்சாகவ எச்சரித்வதன். இல்கலமயனில், ஸ்வடஷன் 
வவககனப் மபறுவது 100 சதவதீம் உறுதியாக இருந்ததால், நான் ஏன் அவகர 
ெீண்டும் ெீண்டும் எச்சரித்திருக்க வவண்டும்? அவர் அகத அகடயத் 
தவைினால், அதன் விகளவுககள எதிர்மகாள்ளத் தயாராக இருக்க 
வவண்டும் என்று நான் அவகர அவ்வப்வபாது ெிரட்டிவனன்! 

எனவவ இதன் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு துப்பு புலப்பட்டிருக்கும்; 
உண்கெயில், எவரும் தவறு மசய்யவில்கல, ஆனால் பின்னகடவு 
ஏற்பட்டது. திட்டம் இருந்தது, அது பலனளிக்க வவண்டும் என்று நான் 
விரும்பிவனன், ஆனால் அவத வநரத்தில், அது நடக்காது என்றும் நான் 
உணர்ந்வதன், அதன் காரணொக நான் விஷயத்கத ெீண்டும் ெீண்டும் 
எடுத்துக் கூைிவனன். ககடசி நாளில் (ஜூன் 4), எல்சா வாகனத்கத அகடய 
முடியாெல் வபானகத மவளிப்படுத்தினார். அவர் ஏற்பாடு மசய்திருந்த 
வாகனம் பழுதானவத அதற்குக் காரணம். ககடசி முயற்சியாக, நாங்கள் ஒரு 
ஸ்வடஷன் வவககன வாங்கும் அளவிற்குச் மசன்வைாம், அதற்கான 
மதாகககயயும் நான் அனுெதித்வதன். 

திட்டம் நிகைவவறுவதில் நான் எவ்வளவு தீவிரொக இருந்வதன் 
என்பது கடவுளுக்குத் மதரியும், அவத வநரத்தில் அது ஒருவபாதும் நடக்காது 
என்றும் நான் உணர்ந்வதன். இகத உங்களால் புரிந்து மகாள்ள முடியாது. 
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கிைிஸ்து மசான்னது வபால: “தந்கதவய, நீங்கள் கூட என்கனக் 
ககவிட்டீர்கள்!”  இப்வபாது, தந்கதயும், குொரனும் அவவர. அவர் 
சிலுகவயில் அகையப்படுவார் என்று அவருக்குத் மதரியும், இருந்தும் அவர், 
“தந்கதவய, ஏன் என்கனக் ககவிட்டீர்!” என்று முகையிட்டார். கிைிஸ்துவால் 
ெட்டுவெ இகதப் புரிந்துமகாள்ள முடியும். 

நான் என்ன மசால்கிவைன் என்ைால், நான் ஒரு விஷயத்கதத் 
திட்டெிட்டு, பின்னகடவுகள் ஏற்படும் வபாது, அகவ பின்னகடவுகள் அல்ல 
- ஆனால் நான் அவற்கை பின்னகடவு என்று அகழக்கிவைன். 

கூர்ந்து கவனித்தால் பின்னகடவுகள் புலப்படும். இன்ைிலிருந்து 
சிலவற்கை ெட்டும் குைித்துள்வளன். எல்சா, 21ஆம் வததி என்னுடன் வர 
இருந்தார், ஆனால் இப்வபாது அவரால் முடியாது. கடந்த முகையும், ஜூன் 
5ஆம் வததி துவங்க இருந்த நிகலயில், அவரது பணியில் அவர் மும்முரொக 
இருந்ததால், 6ஆம் வததிக்கு ஒத்திகவக்கப்பட்டது. இப்வபாது 21ஆம் வததி 
என்று தரீ்ொனித்த எெது பயணமும் 22ஆம் வததிக்கு 
ஒத்திகவக்கப்பட்டுள்ளது. 

நான் உங்களுக்குச் மசால்ல விரும்பியது என்னமவன்ைால், எனது 
பணியின் பலன் காஷ்ெீரில் மவளிப்பட்டிருக்கும். அகதத்தான் நான் 
உணர்ந்வதன், 100 சதவதீம் உணர்ந்வதன். நான் கிருஷ்ணாஜிகய காஷ்ெீருக்கு 
அனுப்பி, அங்வக எனது அன்பின் மசய்திகயப் பரப்பிவனன். 

அவர் அனுப்பப்படாெல் இருந்திருந்தால் நான் மசன்ைிருப்வபன். 
அவொனம் ெற்றும் வன்முகை தாக்குதல்கள் குைித்து சுற்ைைிக்கக எண் 9 - 
ல் (1953, ொர்ச் 28அன்று மவளியிடப்பட்டது) இரண்டு விஷயங்கள், அகவ 
காஷ்ெீரில் நடக்கும் என்று நான் உணர்ந்வதன். எனவவ, காஷ்ெீருக்குச் 
மசல்ல அனுெதி மபறுவதற்கும், எனக்கும் ெண்டலிக்கும் தங்குவதற்கும் 
ஏற்பாடு மசய்யுொறும் மகய்ன், தர் இருவரிடமும் வகட்டுக் மகாண்வடன். நான் 
காஷ்ெீருக்குச் மசல்வதில் எந்த சந்வதகமும் இல்கல; ஆனால், வவண்டிய 
வாகனம் கிகடக்காததாலும், எனது முழுத் திட்டமும் தகலகீழாக 
ொைியதாலும், காஷ்ெீர் பயணம் ரத்து மசய்யப்பட்டது. கடவுளின் விருப்பம் 
என்ன, காஷ்ெீரில் என்ன நடக்கிைது என்று பார்ப்வபாம். 

கிருஷ்ணாஜி மசால்வதிலிருந்து, கடந்த ொதம் முதல், அரசியல் 
ரீதியாக அங்கு நிலவும் சூழல் முற்ைிலும் ொைிவிட்டது. ஆன்ெீக ரீதியில் 
மபரும் குழப்பம் நிகழ்கிைது. காஷ்ெீரின் தற்வபாகதய நிகல இதுதான், நான் 
உணர்ந்தது சரிமயன்ைால், அது எனது திட்டத்தின் குழப்பத்துடன் 
மதாடர்புகடயது. நான் அகத எனது சுய வழியில் ஒரு பின்னகடவு என்று 
அகழக்கிவைன், ஆனால் உண்கெயில் அது நடக்க வவண்டும். அதனால், 
காஷ்ெீர் பயணத்கத ரத்து மசய்வதன். 
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 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: 
இப்வபாது நாம் முக்கிய விஷயத்திற்கு வருவவாம். நீங்கள் 

அகனவரும் வாழ்க்ககச் சுற்ைைிக்கக எண் 9ஐ படித்திருப்பீர்கள். அது 
அதிகாரப்பூர்வொக ஏற்றுக்மகாள்ளத் தக்கதாக இன்றும் இருக்கிைது, 
இருக்கும். நான் உணர்வது சரிமயன்ைால் எகதயும் ொற்ை முடியாது. ஆனால் 
நான் உணர்வது சரியில்கல என்ைால், கடவுள் எனக்கும் உங்களுக்கும் 
உதவட்டும். அப்வபாது, பாபா, பாபாவாக இல்கல என்று அர்த்தம். ஆனால், 
சில உணர்வுகளின் அடிப்பகடயில், நான் அவொனத்கதயும், வன்முகை 
தாக்குதகலயும், அகதத் மதாடர்ந்து எனது மவளிப்பாட்கடயும் சந்திக்க 
வவண்டியிருக்கும், அதாவது நான் எனது மெௌனத்கதக் ககலத்து, மபௌதீக 
உடகலத் துைந்துவிடுவவன் என்பகத நான் உறுதியாக அைிவவன். 

இன்று, டிசம்பர் முடிவதற்குள், என் உடம்பில் ஏவதா தவீிரொன 
ஒன்று நடக்கப் வபாவதாக நான் உணர்கிவைன், ஆனால் அமெரிக்காவில் 
நடந்தது வபால் இருக்காது. இகத பிைர் எவரிடமும் மசால்லாதீர்கள்! கடவுள் 
அைிவார், எனக்குத் மதரியும், நான் முதலில் எனது பணிகயப் பற்ைியும், 
அகதத் மதாடர்ந்து ெண்டலி, என்னுடன் இருப்பவர்கள், என்னிடெிருந்து 
விலகி இருப்பவர்கள், பின்னர் என்கனச் சார்ந்தவர்ககளப் பற்ைிய சில 
திட்டங்ககளக் குைித்து டிசம்பர் இறுதிக்குள் நிகைவு மசய்ய நிகனத்வதன். 

எனவவ, கிழக்கு ெற்றும் வெற்கத்திய அன்பர்களின் முழுப் பட்டியகல 
உருவாக்கி, அகத மூன்று மவவ்வவறு குழுக்களாகப் பிரிக்குொறு எரச்சிடம் 
கூைிவனன்; அதாவது,  

• சரி என்று குைிக்கப்பட்டது 
• வகள்விக்குைியுடன் குைிக்கப்பட்டது, ெற்றும் 
• இல்கல என தரீ்ொனிக்கப்பட்டது.                                                            

மபாருளாதார ரீதியாக என்கனச் சார்ந்து இருக்காதவர்கள் 3ஆவது 
பிரிவில் இருப்பவர்கள். வகள்வி குைியிடப்பட்டுள்ளவர்கள் குைித்து, வநற்று 
ஆதி (சனீியர்), மெஹர்ஜி, நரிென் ஆகிவயாருடன் விவாதிக்கப்பட்டது. 
என்கனச் சார்ந்தவர்களின் வகள்விக்கு டிசம்பர் இறுதி வகர தீர்வு 
காணப்பட்டது, ஏமனனில் டிசம்பர் இறுதிக்குள் ஏதாவது தவீிரொன சம்பவம் 
நடக்கலாம் என நான் கருதுகிவைன். இப்வபாது, இது ெீண்டும் ஒரு 
முரண்பாடான விஷயம், அகத நீங்கள் ஒருவபாதும் புரிந்து மகாள்ள 
முடியாது. மபாறுத்திருந்து பார்க்கவும். 

டிசம்பர் இறுதிக்குள் என் உடலில் ஏவதா தீவிரொன ஒன்று நடக்கும் 
என்று நான் ஆழொக உணர்கிவைன். அவொனம், வதால்வி வபான்ை வதாற்ைம் 
ெற்றும் மவளிப்பாடு ஆகிய மூன்று விஷயங்கள் நடக்கும் என்பகத நான் 100 
சதவதீம், ொைாக 200 சதவதீம் அைிவவன், உணர்கிவைன். இந்த மூன்று 
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விஷயங்களும் 1953இல் நடக்காது என்றும் நான் உணர்கிவைன். இப்வபாது, 
பின்வரும் மூன்று உணர்வுககள எவ்வாறு செரசம் மசய்வது? 

அ. டிசம்பர் இறுதிக்குள் என் உடலில் ஒரு தவீிரொன  
    விஷயம் நடக்கும்; 
ஆ. வாழ்க்ககச் சுற்ைைிக்கக எண் 9-ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள  
    மூன்று விஷயங்கள் 1953ஆம் வருடம் நடக்காது  
    என்றும் நான் உணர்கிவைன்; 
இ. ஆனால் அது நடக்க வவண்டும்! 
நவம்பரிலிருந்து எனக்கும், என்னுடன் இருப்பவர்களுக்கும் அல்லது 

எனக்காக இருப்பவர்களுக்குொன விஷயங்கள் முற்ைிலும் ொைிவிடும் என்ை 
ெற்றுவொர் ஆழொன, வநர்கெயான உணர்வு உள்ளது. இப்வபாது, இது 
நான்காவது உணர்வுக்கு செம். நான் உங்களுக்குச் மசால்கிவைன், 
கடவுளுக்குத் மதரியும், நான் மசால்லும் ஒவ்மவாரு வார்த்கதகயயும் 
மபாருள்பட கூறுகிவைன். ஆனால் அவற்கை எவ்வாறு செரசம் 
மசய்வது?  என்னால் கூட புரிந்துமகாள்ள முடியவில்கல. 

இந்த நான்கு உணர்வுககளயும் நான் அைிந்திருக்கிவைன், 
புரிந்துமகாள்கிவைன்; ஆனால் சாதாரண அைிவுக்கு அவற்கை எவ்வாறு 
புரிந்துமகாள்ள மசய்வது? சில வநரங்களில் நீங்கள் புரிந்துமகாள்ளும் 
விஷயங்ககள, பிைருக்கு நீங்கள் விளக்க முடியாது. இந்த நான்கு 
உணர்வுககளயும் 100 சதவதீம் ஆழொக நான் அைிவவன். அகவ 
ஒன்றுக்மகான்று  முரணானகவ என்பகதயும் நான் அைிவவன், அகத நான் 
புரிந்துமகாள்கிவைன்; ஆனால் அகத எப்படி விளக்குவது? என்னால் 
அவற்கை விளக்க முடியாது! இந்த நான்கு உணர்வுகளின் அடிப்பகடயில், 
நான் சில விஷயங்ககளயும், வவறு சிலவற்கையும் தரீ்ொனித்துள்வளன், 
அகத நான் விவாதித்து முடிவு மசய்வவன்: 

1. ஆகஸ்ட் 1 முதல் நவம்பர் இறுதி வகர, எனக்குத் ‘தகலவலிகள்’ 
இருக்கக்கூடாது. நான் ஒரு நல்ல கிரிக்மகட் வபாட்டிகய ரசிப்பது 
வபால் உணர விரும்புகிவைன். எனவவ, ஆகஸ்ட் 1 முதல் நவம்பர் 
இறுதி வகர, எவரும் என்னிடம், ‘பாபா, நான் இகதக் வகட்வடன், 
அகதக் வகட்வடன்’ என்வைா, குைிப்பிட்ட நபர்கள் என்கனப் பார்க்க 
விரும்புகிைார்கள், யாவரா ஒருவர் தனது மபாருளாதாரக் 
கஷ்டங்ககள என் கவனத்திற்குக் மகாண்டு வர விரும்புகிைார்கள் 
என்வைா மசால்லக் கூடாது, வெலும், இதுவபான்ை பல.  நான் 
உங்களுக்குச் மசால்கிவைன், இது ெிக முக்கியொனது. நான் எந்த 
வககயிலும் மதாந்தரவு மசய்யப்படுவகத விரும்பவில்கல.  
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2. ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வகர, என்னுடன் எந்தக் கடிதப் 
பரிொற்ைமும் இருக்கக்கூடாது. ெரணம், வநாய் வபான்ை 
தீவிரொனதாக ஏவதனும் இருந்தால், ஒரு மதாகலத்தந்தி அனுப்ப 
வவண்டும். 

3. ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வகர, எவரும் என்னுடன் பண 
விஷயத்கதக் குைித்து வபசக்கூடாது. அதனால்தான் டிசம்பர் 
வகரயிலான எல்லா கணக்கு வழக்குககளயும் முகைப்படி சரி 
மசய்துவிட்வடன். 

4. மசப்டம்பர் இறுதி வகர மடஹ்ரா டூனில் தங்க விரும்புகிவைன். 
அக்வடாபர் ெற்றும் நவம்பர் பற்ைி, நான் இன்னும் முடிவு 

மசய்யவில்கல. டிசம்பரில் அகனத்தும் தானாகவவ நிகழும். அக்வடாபர் 
ெற்றும் நவம்பர் ொதங்களில், டிசம்பரில் என் உடலுக்கு என்ன நடக்கும் 
என்று நான் எதிர்பார்க்கும் பார்கவயின் அடிப்பகடயில், மூன்று அல்லது 
நான்கு இடங்ககள ெனதில் மகாண்டுள்வளன். ெஹாபவலஷ்வர், மடஹ்ரா 
டூன், கெசூர் ெற்றும் கஹதராபாத். நான் அகத பற்ைி வயாசிப்வபன். 
அதனால்தான் விஷ்ணுவிடம் ெஹாபவலஷ்வர் ெற்றும் பஞ்ச்கணி குைித்து 
விசாரிக்கச் மசான்வனன். பல வடீ்டு முகவர்களிடம் பங்களாக்கள் பற்ைி 
விசாரித்ததாக அவர் கூறுகிைார். டிசம்பரில், நான் மடஹ்ரா டூனிவலா 
அல்லது எந்த ஒரு நிகலயான இடத்திவலா இருக்கொட்வடன், ஏமனன்ைால் 
நான் இடம் விட்டு இடம் மசல்வவன். 

அக்வடாபர் ெற்றும் நவம்பர் ொதங்களில் இங்கு, தட்பமவப்பநிகல 
சிைப்பாக இருக்கும் என்பது எனக்குத் மதரியும். எல்வலாரும் அப்படித்தான் 
மசால்கிைார்கள், ஆனால் நான் சிந்திக்க வவண்டிய ஒவர விஷயம் இதுவல்ல. 
நவம்பரில், இரண்டு விஷயங்ககளக் கருத்தில்மகாண்டு (இடம்  ாற்ைம் 
 ற்றும் அவரது உடலளவில் ஏவைா ைீவிர ான நிகழ்வு), நான் உள்ளளவில் 
எப்படி உணர்கிவைன் என்பகதப் மபாறுத்து, ொற்ைத்கதப் பற்ைி  நான் 
சிந்தித்து, பின்னர் ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்கதத் வதர்வு மசய்ய வவண்டும். 

ஆகஸ்ட் 1ஆம் வததிக்கு முன்பு, சில பணிககள முடிக்க வவண்டும். 
அதனால், ஜூகல 22 அன்று புைப்பட்டு, பணிகய முடித்துவிட்டு 29ஆம் வததி 
(ஜூறல) திரும்புவவாம். நான் இப்வபாது எனது அசல் திட்டத்கத ஏழு 
நாட்களுக்குள் மசயல்படுத்த விரும்புகிவைன்.  அதனால்தான் ஏழு சிைந்த 
ெஸ்துகள், ஏழு சொதிகள், ஏழு தர்காக்களுக்குச் மசன்று ஏழு நாட்களில் 
பணிகய முடித்துவிடுவவாம் என்று மசால்லிக் மகாண்டிருக்கிவைன். 
என்னுடன் வருபவர்கள் கண் மூடித் தூங்க ொட்டார்கள். குஸ்தாஜி, எரச், 
கபதூல், மபண்டு, கிஷன்  ிங், குொர், எல்சா, மஹலன் ஆகிவயார் 



 

90 
 

என்னுடன் வருவார்கள். எல்சா என்னுடன் வரலாம் அப்படித்தாவன? வந்தால் 
விழித்திருக்க வவண்டியதுதான்! 

இத்துடன் கூட்டம் நிறைவறடந்ைது. (குைிப் ிடப் ட்ட ஜூறல  யைம் 
 ின்பு பெப்டம் ர் வறர ைள்ளிப்வ ாடப் ட்டது.) 

அடுத்ை நாள்  ாறல, 1953, ஜூறல 16 வியாழன் அன்று, அடுத்ை 
கூட்டத்ைின் பைாடக்கத்ைில்,  ா ா வாழ்க்றகச் சுற்ைைிக்றக எண் 9-ஐ அவருக்கு 
 ீண்டும் வாெிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். அப்வ ாது அவர் இது குைித்து கருத்து 
பைரிவித்ைைாவது: 

சாதாரண அர்த்தத்தில், வதால்வி என்பது அவொனம். ஆனால் 
உலகளாவிய அவொனம் (சுற்ைைிக்றகயில் கூைப் ட்டுள்ள டி) ெற்றும் 
வதால்வி இரண்டும் மவவ்வவறு விஷயங்கள்.  அதற்குப் பிைகு தாக்குதல், 
ஆனால் அதில் நான் உயிர் துைக்க ொட்வடன்; என்ைாலும், என் உடகலத் 
துைப்பதற்கு அதுவவ முக்கிய காரணொக இருக்கும். 

இது கடந்து மசல்ல வவண்டுொனால், டிசம்பரில் என் உடலில் 
நிகழவிருக்கும் சம்பவம், நிச்சயிக்கப்பட்ட காரியங்கள் நிகைவவறும் 
முன்னர் எனது உயிகரத் துைக்கச் மசய்யாது, சில ெிகக் கடுகெயான 
இடர்பாடுகள் வரவிருக்கின்ைன. உத்தரவிட்டால், உங்கள் தகலகயயும் 
உயிகரயும் மகாடுக்கத் தயாராக இருப்பீர்கள் என்று எனக்குத் மதரியும். 
நீங்கள் அகனவரும் அகதச் மசய்வரீ்கள். ஆனால் வநரம் வரும்வபாது, பல 
கூச்சல் குழப்பங்களும் ஏற்படும். வரலாறு அதுவாகவவ திரும்ப வரும். 
ஒவ்மவாரு நாளும் ஆயிரக்கணக்காவனார் ெடிகின்ைனர்; ஆனால் கால 
சூழ்நிகல வகாரும் குைிப்பிட்ட வநரத்தில் இைப்பது கடினம். 

இப்வபாது, தற்வபாகதய உலக சூழ்நிகலககளப் பார்த்தால், இதற்கு 
முன்னர் இப்படிமயாரு நிகல ஏற்பட்டதில்கல. இன்கைக்கு என்ன மசய்வது 
என்று முடிமவடுக்க முடியாத அளவுக்குச் சிக்கலாகிவிட்டது. உதாரணொக: 

மகாரியா: சண்கட ெற்றும் அகெதிக்கான முயற்சிகள் ஒவர 
வநரத்தில் நடந்து வருகின்ைன.  வபார் நிறுத்தம் மசய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் 
மதன் மகாரியா ‘இல்கல’ என்ை நிகலப்பாட்கட எடுத்துள்ளது. இன்கைய 
மசய்தித்தாள்கள், ெிகக் கடுகெயான சண்கட இன்னும் நடந்து 
மகாண்டிருக்கிைது என்பகதக் காட்டுகின்ைன. 

ரஷ்யா: ஸ்டாலின் இப்வபாது இைந்துவிட்டார். வபரியா (வொவியத் 
உள்துறை அற ச்ெர்) மவளிவயற்ைப்பட்டுவிட்டார். க்ருக்வலாவ் இப்வபாது 
ெந்திரிசகபயில் இருக்கிைார், அதிகாரத்திற்கான அகனத்து குழப்பங்களும் 
அங்வக உள்ளன. 
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ஈரான்: மொ ாமடக் இப்வபாது எங்கும் இல்லாத நிகல. எல்லா 
பக்கங்களிலிருந்தும், அவர் மவளிவயற்ைப்படுகிைார். சட்டசகப அவருக்கு 
எதிராக உள்ளது. 

எகிப்து: அங்கு இப்வபாது  ூயஸ் கால்வாய் சண்கட 
நடந்துவருகிைது. பிரிட்டன் இஸ்ொலியாகவ ஆக்கிரெித்துள்ளது ெற்றும் 
அதன் பகடகள் அங்கு நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இந்தியா: இப்வபாது பாதி ெக்கள் பட்டினியால் வாடுகின்ைனர். 
உலகில் எங்குச் மசன்ைாலும், புதிதாக ஏவதா ஒன்கைக் 

கண்டுமகாள்வரீ்கள். அகனத்து அகெதிப் வபச்சுவார்த்கதகளும், அகனத்து 
குழப்பங்களும் நிகழ்கின்ைன; இது அகனத்தும் ஒரு குைிப்பிட்ட 
சட்டதிட்டத்தின்படிவய நிகழ்கின்ைன. ொகயயின் இந்த நிகழ்வுகள் கூட 
இருகெத்தன்கெயின் விதிகய அடிப்பகடயாகக் மகாண்டகவ. எனவவ, 
இப்வபாது ஒரு விஷயம் நிகைவவை வவண்டும். ஒரு மபரிய பலூகனப் 
வபால, நீங்கள் அகத மதாடர்ந்து ஊதிப் மபருக்கினால், அது மவடிக்கும், 
அல்லது காற்ைில் பைக்கும். நீங்கள் ஊதிக்மகாண்வட இருக்கும் வகர, 
பலூகனக் கட்டி கவக்க வவண்டும் அல்லது மவடிக்க விட வவண்டும் என்ை 
வநரம் வரும். உலகிற்கு அந்த முக்கியொன வநரம் இப்வபாது வந்துவிட்டது. 
நான் உங்கள் அகனவருக்கும் இகதமயல்லாம் மசால்கிவைன். 

இதுதான் உலகத்கதப் பற்ைி நான் உண்கெயில் உணர்கிவைன். 
இதற்கு முன்பு நாம் இத்தககய காலங்ககள சந்தித்ததில்கல. உலகில் 
ெகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்ககளக் கண்டுமகாள்வது ெிகவும் கடினம். நான் கூட 
குழப்பொக உணர்கிவைன், என்ன மசய்வது என்று மதரியவில்கல. எனது 
மெௌனத்கதக் ககலத்து, வபசி, சுதந்திரொக எப்படி இருப்பது என்பது எனக்கு 
ஒரு மபரிய தகலவலியாகவும், மவறுப்பாகவும் உள்ளது. பிை அகனவரும் 
அப்வபாது சுதந்திரொக இருப்பார்கள். அந்தத் தருணத்திற்காக நீங்கள் 
காத்திருக்கிைரீ்கள், ஆனால் நான் அதற்காக எல்கலயற்ை மபாறுகெயுடன் 
இருக்கிவைன்.  வநரம் மநருங்கிவிட்டது, அது நிகைவவை வவண்டும். 

ப ஹர்ஜிறயச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா அவறர எச்ெரித்ைார், “உங்கள் 
உடல்நிகலயில் கவனொக இருங்கள். நீங்கவள எனது கககள், ஒருமுகை 
எனது கக மநாறுங்கியது; அதனால், அது ெீண்டும் மநாறுங்கிவிடாெல் 
பார்த்துக் மகாள்ள வவண்டும். எனது ெக்கள் ( ண்டலி) தளர்ந்து வபானால், 
என் கககால்கள் உடல் அகனத்தும் நடுங்கிப்வபாகும்!” 

டாக்டர் நீலு விறரந்து இறடவய குறுக்கிட்டு கூைினார், “அவர்கள் 
உங்கள் றககால்கள் ஆனால் நான்  ட்டுவ  உங்கள் வயிறு!” 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார்: 
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மபாறுகெயாக இருங்கள். நீங்கள் உங்கள் உடகலக் ககவிட்டதாக 
நிகனத்துக் மகாள்ளுங்கள்! கனி, சாஞ்சி ெற்றும் என்னுகடய சில 
அன்பர்கள் தங்கள் உடகலக் ககவிட்டுள்ளனர், எனவவ அவர்களின் 
பட்டியலில் உங்ககளயும் இகணத்துக் மகாள்ளுங்கள். ஒரு நாள் நீங்கள் 
உடகலக் ககவிட வவண்டும். நீங்கள் இப்வபாவத ெகைந்துவிட்டீர்கள் என்று 
நிகனத்து, கவகலப்படுவகத நிறுத்துங்கள். 

நீங்கள் எனக்காக வவகல மசய்ய வவண்டிய வநரம் வந்துவிட்டது. 
அத்தககய வாய்ப்புகள் எளிதில் வருவதில்கல. ெக்கள் எப்மபாழுதும் 
குழந்கதககளப் மபருக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளனர்; எனக்கு வசகவ மசய்யும் 
வாய்ப்பு அரிதாகவவ வழங்கப்படுகிைது. நீங்கள் என்கன அதிகொகவும், 
உங்கள் உலக விவகாரங்ககள குகைவாகவும் நிகனத்தால், எனது பணி 
நன்ைாக நடக்கும். நீங்கள் அகனவரும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க வவண்டும், 
அவத வநரத்தில் எனக்காக உங்கள் உயிகரத் தியாகம் மசய்யத் தயாராக 
இருக்க வவண்டும். தக்க வநரம் வரும்வபாது, உங்களில் எவரும் 
வதால்வியகடய ொட்டீர்கள். 

 ா ா வகலி பெய்ைார், “நீங்கள் அகனவரும் முரடர்கள்! குண்டர்கள் 
சாதாரணொக, பணம் திருடுகிைார்கள், வங்கிககளக் 
மகாள்களயடிக்கிைார்கள்; நீங்களும் ஆன்ெீகக் குண்டர்களாக இருந்து 
கடவுகளத் திருட வவண்டும்! துவராகிகள் தங்கள் வநாக்கங்ககள அகடய 
உயிகரப் பணயம் கவக்கவும் பயப்பட ொட்டார்கள். நீங்களும் கூட, 
கடவுகள அகடயும் உங்கள் முயற்சிகளில் வாழ்க்கககயக் 
கண்டுமகாள்ளாெல் இருக்க வவண்டும்.” 

இத்துடன் கூட்டம் நிறைவறடந்ைது. 
அன்று  ிற் கலில்,  ா ா  ீண்டும் ைனது  ைியில் ஏற் டும் 

‘ ின்னறடவு’கறளக் குைிப் ிட்டார்: 
இப்வபாது வெலும் சில பின்னகடவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. எல்சா, 

கபதூல் இருவரும் அகழத்து வந்த ெஸ்துக்கு உடல்நலம் சரியில்கல. 
20ஆம் வததி முதல் 21 வகர அவருடன் பணிபுரிய நிகனத்வதன், ஆனால் 
கபதூல் அவருக்கு ஆறு தட்டு நிகைய பருப்பு, அதன் வெல் காரசாரொன 
ொெிசத்கதயும் வழங்கினார். இது ெஸ்தின் வயிற்கைப் பாதித்து, நான் 
மசய்ய விரும்பிய பணிக்கு, பின்னகடகவ ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் ஒரு 
சிைந்த ெஸ்த்.  இப்வபாது அவர் வயிற்றுப்வபாக்கால் உயிகரத் துைந்தால், 
அது என் தகலயிலும் கபதூலின் தகலயிலும் மபரும் பாரொக இருக்கும்! 

அகனத்து பின்னகடவுகளுக்கும் எல்சா முக்கிய காரணம். 
‘ஸ்வடஷன் வவகன்’ வாகனத்கதக் மகாண்டு வராத ெனிதர் அவர். 
அவரால்தான் சுற்றுப்பயணம் தள்ளிப்வபானது.  வெலும் அவர்தான் என்னிடம் 
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ெஸ்கதக் மகாண்டு வந்தவர். ஜூகல 20ஆம் வததிக்குள் ெஸ்த் 
சரியாகிவிடுவகதப் பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள்; இல்கலமயனில், 
அவருடனான எனது பணி முடிந்துவிடும். நீலுவின் அைிவுகரப்படி அவரது 
உணவு முகைகய ஒழுங்குபடுத்த வவண்டும். 

 ா ா அப்வ ாது கிருஷ்ைாஜியிடம் அவரது நிறலற றயப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார்: “கடந்த ஆண்டுகளில் நீங்கள் என்ன மசய்து 
மகாண்டிருந்தரீ்கவளா, அதற்கு வநர்ொைாக, ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் இறுதி 
வகர, அடுத்த நான்கு ொதங்களுக்கு நீங்கள் மசய்ய வவண்டும் என்று நான் 
முடிவு மசய்துள்வளன். எந்த ஆசிரெத்திலும் அல்லது எந்த துைவியின் 
அருகிலும்  இருக்க வவண்டாம்; எந்தப் மபண்ெணிகயயும் மதாடாதீர்கள்; 
எனக்காக எந்தப் பிரசார பணியும் மசய்ய வவண்டாம்; ஆங்காங்வக அகலந்து 
திரியாெல் ஒவர இடத்தில் இருங்கள்; நான்கு ொதங்கள், முடிந்தவகர 
மெௌனம் காத்து, என்கன நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்.” 

கிருஷ்ைாஜி,  ா ா கட்டறளயிட்ட அறைவய ைான் பெய்ய 
விரும் ியைாக  ைிலளித்ைார்.  அவர் ைனது பொந்ை கிரா  ான  ல ாரில் 
(கடவலார பைன்னிந்ைியா) ஒரு ெிைிய குடிலில் ைங்கி  ா ா-புத்ைகங்கறளப் 
 டிக்கப் வ ாவைாக எடுத்துறரத்ை அவருறடய ஆவலாெறனறய  ா ா 
ஏற்றுக்பகாண்டார். 

அப்வ ாது, வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைிய  ா ா, அந்ை ஆண்டு டிெம் ரில், 
ை து உடலுக்கு ைீவிர ான ஏவைா ஒன்று நடக்கும் என்று எைிர் ார்த்ைாலும், 
ஆந்ைிரா, ஹ ிர்பூர், மும்ற , பூனா, அஹ துநகர் ஆகிய நகரங்களுக்கு 40 
ஆண்களுடன் பெல்ல விரும்புவைாகத் பைரிவித்ைார். அனல்  ைக்கும் சுைந்ைிர 
வாழ்வு நிகழ்ச்ெிகளின்வ ாது இருந்ைறைப் வ ால், அவருறடய  ாைங்கறளத் 
பைாட்டு வைங்குவைற்கும், பூறஜ, ஆரத்ைி பெய்வைற்கும், எந்ைத் ைறடயும் 
இருக்காது. இந்ை வறகயில் முழுற யான சுைந்ைிரம் 
வ வலாங்கும்.  ஆந்ைிராவில் உள்ள குழுத் ைறலவர்களிடம் இறைத் 
பைரிவிக்கு ாறு ஆைி ெீனியருக்குக் கூைப் ட்டது, வ லும் வகஷவ் நிக்கம் 
ஹ ிர்பூரில் நிகழ்ச்ெிகறள ஏற் ாடு பெய்ய இருந்ைார். 

1953, ஜூறல 17 பவள்ளிக்கிழற  அன்று,  ா ா, கிஷன்  ிங்கின் 
 ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடும் வறகயில், வகக்  ற்றும் வைநீர் வழங்கினார். 
அைன் ிைகு, ‘கடவுளின் நிகலகள்’ குைித்ை ை து பொற்ப ாழிறவ, ெில 
நாட்களுக்கு முன்பு வராைவர்களின் நலன் கருைி, பைாடர்ந்து விளக்கினார்: 

ெஜ்ஜூபின் நிகல ெிகவும் சிைப்பான நிகல, ஏமனனில் 
உலகத்துக்காகவும், அவருகடய உடலுக்காகவும் அவர் மசய்ய வவண்டியது 
எதுவும் இல்கல. அவவர கடவுள் என்பதால் அவருள் மூழ்கிவிடுகிைார்! 
கடவுகளத் தவிர, அவருக்கு வவறு எதுவும் இல்கல. 
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ஜவீன்முக்தா பூரண மபௌதீக உணர்வுடன் இருப்பவர். அவர் 
உண்கிைார், அருந்துகிைார், ஆனால் உலகத்கதப் பற்ைி 
கவகலப்படுவதில்கல. சத்குருக்கள் ெற்றும் அவதார புருஷர் கூட 
உண்கிைார்கள், அருந்துகிைார்கள், ஆனால் அவர்களின் மதாடர்பு முழு 
உலகுடனும், அகனவருடனும் உள்ளது. 

கடவுள் தனது ‘அகனத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிகல’யில், 
அளப்பரியதான சுதந்திரத்துடன் இருப்பதால் அவருக்கு, தன்கனப் பற்ைிய 
உணர்வு கூட இல்கல. அந்த நிகலயில், அவர் சக்தி, அைிவு, வபரின்பம், 
அழகு ெற்றும் ஞானத்தின் ஆதாரொகத் திகழ்கிைார், ஆனால் அவர் 
அவற்கைப் பற்ைி முற்ைிலும் அைியாெல் இருக்கிைார். அன்று நான் 
உங்களுக்கு, ‘பரபிரம்ொ’ நிகலயில் கடவுள் ‘அல்லா’ என்று 
அகழக்கப்படுகிைார் என்று மசான்வனன். அந்தப் பரிபூரணொன நிகலயில், 
அவர் தனது அைிவு, சக்தி, வபரின்பம், நித்தியம் ெற்றும் அளவிறுதியற்ை 
தன்கெ ஆகியவற்கை உள்ளூர உணர்ந்திருந்தாலும், அந்த நிகலயில் 
அவரால் அவற்கை மவளிப்படுத்த முடியாது. 

ெனித உருவில் வரும் இகை ெனிதன், இகவ அகனத்கதயும் 
மவளிப்படுத்த முடியும்.  கடவுள் என்மைன்றும் சுதந்திரொனவர். கடவுள் 
நித்தியொனவர் என்று மசால்வமதன்ைால், அவர் எப்வபாதும் இருந்தார், 
எப்வபாதும் இருக்கிைார், எப்வபாதும் இருப்பார் என்று அர்த்தம். இகத நீங்கள் 
மூகளயில் வாங்கிக் மகாள்ள முடியாது. இந்த விஷயத்கத நாம்,  சாதாரண 
நிகலயில் புரிந்துமகாள்ளவும் முடியாது. 

அவர் இருந்தார் என கற்பகன மசய்து பாருங்கள். ‘இருந்தார்’ என்று 
மசால்வதானால் அதற்கு முன்பும் ஏவதா ஒன்று இருந்ததாக அர்த்தம். எனவவ 
ஆரம்பம் என்ன, அது எப்வபாது ஆரம்பம் ஆனது? ஆரம்பவெ இல்லாதவபாது, 
முடிவு எப்படி இருக்கும்? 

ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாதகத, கற்பகனயால் அளவிட முடியாது. 
கற்பகன வரம்புக்குட்பட்டதாக இருப்பதால், அது எல்கலயற்ை நிகலகயப் 
புரிந்துமகாள்ள முடியாது; வெலும் கடவுளின் அப்பாற்பட்ட நிகல 
கற்பகனக்கு அப்பாற்பட்டது. 

புத்தியின் மூலம் நாம் கடவுகள ஒருவபாதும் புரிந்து மகாள்ள 
முடியாது என்பவத இதன் மபாருள். நான் என்ன மசால்கிவைன் என்பது கீகத, 
உபநிடதங்கள், வவதாந்தம், கபபிள் ெற்றும்  ூஃபி இலக்கியங்களிலும் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது எல்லாம் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் கடவுள் 
அைிவுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதால், அதற்கு எந்த அர்த்தமும் இல்கல. 
(ெனதின்) புரிதல் அவகர மூகளயால் வாங்கிக் மகாள்ள 
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முடியாது.  அப்படியானால் நீங்கள் அவகரப் படித்துப் புரிந்துமகாள்ள 
முயல்வதால் என்ன பயன்? எனவவ கடவுள் புரிந்துமகாள்ள முடியாதவர். 

கடவுள் ‘ஒருவவர’ என்றும் மசால்ல முடியாது. ஒருகெ பற்ைிய 
எண்ணம் அவகரக் கட்டுப்படுத்துகிைது, வெலும் அவர் எல்கலயற்ைவர். 
எனவவ ‘கடவுள் இருக்கிைார்’ (GOD IS) என்று ெட்டுவெ மசால்ல முடியும். 
ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அப்பாற்பட்ட நிகலயில் கடவுகளத் தவிர வவறு 
‘ஒன்றுெில்கல’ என்றுதான் மசால்ல முடியும். அகதச் மசால்வதன் மூலம், 
கடவுகளத் தவிர வவறு எதுவும் இல்கல என்று அர்த்தொகிைது. எனவவ, 
‘ஒன்றுெில்கல’ என்ை நிகல ஒன்று உள்ளது! இந்த ‘ஒன்றுெில்லாத’ நிகல 
எப்படி  பிரபஞ்சொக உருமவடுக்கிைது என்பகத இப்வபாது பார்ப்வபாம்! 

கடவுகளத் தவிர வவறு எதுவும் இல்கல. எனவவ இந்த 
‘ஒன்றுெில்லாத’ நிகல கடவுளிடம் ஓர் உள்ளார்ந்த அங்கொக உள்ளது. 
கடவுள் ஒருவவர என்ைால் அவவர எல்லாம். எனவவ இந்த எல்கலயற்ை 
எல்லாவற்ைிலும், ‘ஒன்றுெில்லாத’ தன்கெ உள்ளார்ந்த அங்கொக இருக்கும் 
- ஆனால் ‘ஒன்றுெில்கல’ என்ை நிகல இருக்கிைது. 

வவதாந்தத்தில் முதல் கற்பகன ‘லஹர்’ (தற்வபாக்மகண்ணம்-
அைாவது, ைிடீபரன காரைம் புரியா ல் வைான்ைிய ஆர்வம்) என்று 
அகழக்கப்படுகிைது;  ூஃபிக்களால் இது ‘குென்’ (GUMAN - ஆர்வம், நாட்டம் 
மகாள்ளுதல்) என்று கூைப்படுகிைது. இந்த முதல் கற்பகனயானது 
தன்கனத்தாவன அைிய, ஆரம்பெற்ை மதாடக்கத்தில், முதலாவதாக, தாவன 
வந்த தற்வபாக்கான தூண்டுதலாக இருந்தது. இந்த உந்துதல் 
வதான்ைியவுடன், மதாடக்கத்தின் ஆரம்பம் மதாடங்கியது - இது கடவுளின் 
ஆரம்பம் அல்ல, ஆனால் கடவுளில் உள்ளார்ந்த அங்கொக உள்ள ‘லஹர்’ 
அல்லது தற்வபாக்மகண்ணத்தின் ஆரம்பம். இந்தத் தற்வபாக்மகண்ணம் ‘நான் 
யார்?’ என்ை முதல் வகள்விகய எழுப்பிய அடுத்த கணவெ, ‘ஒன்றுெில்லா’ 
தன்கெயுகடய ‘ொகய’ (NOTHING) உருவாக்கப்பட்டது, வெலும் தன்கன 
அைிவதற்கு பதிலாக, கடவுள் இந்த ‘ஒன்றுெில்லா’ தன்கெயுகடய 
‘ொகய’கய அைியத் மதாடங்கினார். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தற்வபாக்மகண்ணம் (ைிடீர் ஆர்வம்) 
வரும்வபாது நீங்கள் நன்ைாகத் தூங்குகிைரீ்கள் என்று கற்பகன மசய்து 
பாருங்கள், இப்வபாது எல்சா, மதாந்தரவு தரும் ஒரு நபராக இருந்து, 
உங்ககள எழுப்புகிைார். இப்வபாது எல்சாவின் இந்த இகடயூறுக்கு அர்த்தம், 
தன்கனத்தாவன மதரிந்துமகாள்ள வவண்டும் என்பதுதான். எனவவ எல்சா 
மதாந்தரவு மசய்யும் அந்த வவகளயில், நீங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து 
படிப்படியாக விழித்துக்மகாள்கிைரீ்கள். நீங்கள் விழித்ததும் என்ன 
பார்க்கிைரீ்கள்? உங்கள் முன் உங்கள் நிழகலப் பார்க்கிைரீ்கள். இவ்வாறு, 
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கடவுள் திடீமரன விழித்மதழுந்தவபாது, அவர் தனது மசாந்த நிழகல 
அவருக்கு முன்னால் காணவநர்ந்தது. பரிணாெ வளர்ச்சியின் ஏழு 
நிகலககளப் பார்த்து முடித்த பின்னர், அவரது கண்கள் முழுகெயாக 
திைக்கப்பட்டு, அவர் தனது முழு ‘நிழகல’யும் பார்த்தார். 

இந்த முழு நிழலின் மபாருள் என்னமவன்ைால், பரொத்ொவில் 
உள்ளார்ந்த அங்கொக இருந்த தற்வபாக்மகண்ணத்தின் மதாடக்கத்துடன் 
தன்கன மவளிப்படுத்திய ‘ஒன்றுெில்லாத’ தன்கெ. 

ஏழு நிகலகளில் (எரிவாயு, கல், காய்கைி, புழு, ெீன், பைகவ, 
விலங்கு) இந்த ‘ஒன்றுெில்லாத’ தன்கெகயக் கண்டு அவர் ெனிதனாக 
உருமவடுத்தார். அவர் தனது எல்கலயில்லா நிகலகய முற்ைிலும் 
ெைந்துவிட்டார். அவர் தனது ஆற்ைல், வபரின்பம், அைிவு ஆகியவற்ைின் 
பார்கவகய இழந்தார், வெலும் ஒன்றுெில்லாத நிழலின் ஊடகத்தின் மூலம், 
ெனப்படிவங்களுக்வகற்ப, ‘ஒன்றுெில்லா’ நிகலயில் தன்கனக் கண்டார். 

அவர் வடிவங்ககள ொற்ைிக்மகாண்வட மசல்கிைார் - சில 
செயங்களில் ஆணாக, சில செயங்களில் மபண், சில செயங்களில் அழகாக, 
சில செயங்களில் அழகற்ைவராக, சில செயங்களில் பணக்காரனாக, சில 
செயங்களில் ஏகழயாக - அவர் வடிவங்ககள ொற்ைிக்மகாண்வட 
இருக்கிைார். அவர் துன்பம், இன்பம், இைப்பு, பிைப்பு ஆகியவற்கை 
அனுபவிக்கிைார் - இகவ அகனத்தும் ொகய, சுத்த கற்பகன, ஏமனன்ைால் 
அகனத்தும் தற்வபாக்மகண்ணத்தின் மதாடக்கத்தில் வதான்ைிய 
ஒன்றுெில்லாத நிகல. ஏழு நிகலககளக் கடந்ததும் அவர் கண்கள் 
முழுகெயாகத் திைந்தன. அகவ முழுவதுொக ெனித வடிவில் திைக்கப்பட்ட 
பின்னர், அவர் மவளி உலகத்கத அனுபவித்தார்; அதன் பின்னர் அவர் ஏழு 
ஆன்ெீகத் தளங்கள் என்று அகழக்கப்படும் உள் சுழற்சியின் ஏழு 
நிகலகளில் தன்கனக் காணத் மதாடங்கினார். 

கடவுள் தன்கன அைிய விரும்புகிைார், ஆனால் தன்கன அைிந்து 
மகாள்வதற்கு முன்னர் அவர் துன்பத்கதயும் இன்பத்கதகயயும் 
அனுபவிக்கத் மதாடங்குகிைார். ஏழு ஆன்ெீகத் தளங்கள் வழியாக பயணம் 
மசய்த பின்னர், அவர் தனது மதய்வகீத்கத முழுகெயாக உணர்கிைார். சிலர் 
துன்பொகவும், சிலர் ெகிழ்ச்சியாகவும், சிலர் அழகற்ைவராகவும், சிலர் 
அழகாகவும், சிலர் பணக்காரராகவும், சிலர் ஏகழகளாகவும் இருப்பகதக் 
காண்கிைரீ்கள்.  ஆனால் இகவ அகனத்தும் ொகய. நீங்கள் இகைநிகலகய 
அகடந்து சுதந்திரொகும்வபாது, இமதல்லாம் ஒரு கனவு என்பகத நீங்கள் 
புரிந்துமகாள்வரீ்கள்! 

கடவுள் தம்கெத் மதரிந்துமகாள்ளும் திடீர் ஆர்வம், 
தற்வபாக்மகண்ணத்கத அகடயப்மபற்ைவபாது, ‘ஆரம்பம்’ மதாடங்கியது, 
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‘ஆரம்பம்’ என்று இருந்தால் ‘முடிவு’ம் உண்டு. எனவவ இப்வபாது திடீர் 
ஆர்வத்தால் ‘பிைந்த’ இந்த ‘ஒன்றுெில்லா தன்கெயுகடய ொகய’, ஆரம்பம், 
முடிவு ெற்றும் கடவுளுக்கு எதிரான அகனத்கதயும் எதிர் மகாள்கிைது 
அல்லது அனுபவிக்கிைது. 

‘அகனத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட’ நிகலயில் கடவுள் உருவெற்ைவர். 
எனவவ ‘ஒன்றுெில்லா’ நிகலயில் உருவம் இருக்க வவண்டும். எல்லாவெ 
கடவுள் எனும்வபாது இந்த ‘ஒன்றுெில்லா’ நிகலயும் அவருள் ெகைந்து ஓர் 
அங்கொக இருக்க வவண்டும். ‘ஒன்றுெில்லா’தது, கடவுளின் ‘எல்லாவெ’ 
என்ை நிகலக்கு எதிரானது. ‘எல்லாவெ கடவுள்’ எனும்வபாது 
அது  உருவெற்ைது; எனவவ, ‘ஒன்றுெில்லா ொகய’ உருவத்கதக் 
மகாண்டிருக்கும். கடவுள் முடிவில்லாதவர்; ொகயக்கு முடிவு உள்ளது. 
கடவுள் எல்கலயற்ைவர்; ொகய வகரயறுக்கப்பட்டது. கடவுகள 
‘ஒன்ைானவன்’ என்று அகழக்க முடியாது, ஏமனன்ைால் அவர் 
‘ஒருகெ’த்தன்கெயில் (ஒப்பிடுவதற்கு அப்பால்) ெிகவும் 
தனித்துவொனவர்;  அவதசெயம் ொகய பன்ெடங்ககத் தன்னுள் அடக்கியது. 

ொகய மவளிப்படும் வவகளயில், சுதந்திரொன ெற்றும் சட்டத்திற்கு 
அப்பாற்பட்ட கடவுள், சட்டத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிைார். என்ன சட்டம்? 
ஒன்றுெில்லாத ொகயயின் சட்டம்!  இப்வபாது ஒன்றுெில்லாத ொகயயின் 
அர்த்தம் ஒன்றுெில்கல என்பதால், அது நிழல் என்று அகழக்கப்படுகிைது. 
அப்படிமயன்ைால் ொகய என்னும் நிழலின் நிழல் என்னவாக இருக்கும்? 
இங்வக இகவ அகனத்தும் எப்படி நடந்தது? 

எல்ொவின் றகயின் நிழறலக் காட்டி,  ா ா விளக்கினார்: 
இந்த நிழல், ஒளி ெற்றும் உங்கள் ககயின் காரணொக உள்ளது; 

நிழல் உங்கள் ககயில் ெகைந்திருந்தது. ஒளி என்பது திடீர் ஆர்வம் 
(தற்வபாக்மகண்ணம்). நிழல் உள்ளார்ந்த அங்கொக ெகைந்துள்ளதால் அது 
ஒன்றுெில்லாத நிகலயில் உள்ளது! ஒன்றுெில்லாத இந்த நிகல ொகயகய 
நிர்வகிக்கும் சட்டத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. 

நம்கெப் மபாறுத்தவகர, ொகய இந்தச் சட்டத்தால் 
பிகணக்கப்பட்டுள்ளது. ொகயயில் திரிபுவன் (மூன்று ஆன் ீக நிறலகள்) 
எனப்படும் மூன்று நிகலகள் உள்ளன: ஆழ்ெனம், சூட்சுெம் (நுட்பொன) 
ெற்றும் மபௌதீக நிகலகள். மூன்று நிகலகளும் ொகயயின் சட்டத்தின் கீழ் 
கட்டுப்படுபகவ. ஒவ்மவாருவரின் முகத்வதாற்ைமும் வித்தியாசொக 
இருந்தாலும், ொகயயின் சட்டத்தின்படி ஒவ்மவாருவருக்கும் இரண்டு 
காதுகள், ஒரு மூக்கு, இரண்டு கககள் உள்ளன. இந்தச் சட்டவெ ஒவ்மவாரு 
பிகணப்புக்கும் காரணம், அதிலிருந்து ஒருவர் விடுவிக்கப்படும் வகர அது 
நீடிக்கும். 
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ொகயயின் இந்தச் சட்டத்தின்படி எல்லாம் சரீகெக்கப்பட்டுள்ளது. 
மவவ்வவறு வடிவங்களின் நிகலயான எண்ணிக்கக, பிைப்பு, இைப்புகளின் 
நிகலயான எண்ணிக்கக - அகனத்தும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
உண்கெயில், இமதல்லாம் ஒன்றுெில்கல! சில பிைவிகள் நல்லகவ, சில 
அல்லாதகவ. இது அகலவரிகச வபால வகளந்து வகளந்து மசல்லும் 
முகைகயப் பின்பற்றுகிைது. ஒருமுகை பணக்காரன், பின்னர் ஓர் ஏகழ 
மபண். பிைப்பு இைப்பு எனும் சுழற்சி முடிந்து விடுதகல அகடயும் வகர 
இன்பமும் துன்பமும் ொைி ொைி வந்துமகாண்டிருக்கும். 

ஒன்றுெில்லாத ( ாறய) நிகலயின் சட்டம், மசால்லப்வபானால், 
ஒன்றுவெ இல்கல! துன்பம் என எதுவும் இல்கல. இந்தச் சட்டத்கத 
அைியாததால் ெக்கள் அழுது புலம்புகிைார்கள், துன்பப்படுகிைார்கள், அநீதி 
ெற்றும் இதுவபான்ை எல்லாவற்கையும் பற்ைி புகார் கூறுகிைார்கள். இது 
கடவுளின் அநியாயம் என்று நீங்கள் நிகனக்கிைரீ்கள், ஆனால் கடவுளுக்கும் 
இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்கல! 

ஒன்றுெில்லாத ( ாறய) நிகலயின் இந்தச் சட்டம் கடவுளிடம் 
இல்கல. இது ஆழ்ென, சூட்சுெ ெற்றும் மபௌதீக வடிவங்களில் உள்ளது. 
எனவவ ொகய என்ைால் ஒன்றுெில்கல - இன்பம் அல்லது துன்பம், பிைப்பு, 
இைப்பு, அைம், பாவம் என்று எதுவும் இல்கல! 

ஓர் ஆன்ொ இந்த ொகயயின் விதியிலிருந்து தப்பித்து, கடவுவளாடு 
- இந்தச் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடவுவளாடு - இகணந்தால், ஆன்ொ 
தாவன கடவுளாகிைது ெற்றும் அகனத்து பிகணப்புகளிலிருந்தும் 
விடுபடுகிைது; எனவவ, சட்டம் இல்கல, பிகணப்பு இல்கல. இகை 
உணர்வுக்குப் பின்னர் ஓர் ஆன்ொ மபௌதீக உணர்கவக் மகாண்டிருந்தால் 
(சத்குருவாக ொறுகிைது), பின்னர் அவர் இந்தச் சட்டம் நிலவும் இவ்வுலகில் 
கடவுகளக் மகாண்டு வருகிைார். அவர் சட்டெற்ை கடவுகள இப்பூவுலகில் 
மகாண்டுவருகிைார், ஆனால் அவர் தனது சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட 
நிகலகய - அவரது எல்கலயற்ை சக்திகய - மதாடர்ந்து உணர்ந்து 
வருவதால், சட்டம் அவகரத் மதாட முடியாது. சட்டெற்ை கடவுள் 
எல்கலயற்ைவர், எல்லாம் வல்லவர், எல்லாம் அைிந்தவர். 

இப்வபாது ஜவீன்முக்தா (கடற  எதுவும் இல்லாை கடவுறள உைர்ந்ை 
ஆன் ா) சட்டத்தால் ஒருவபாதும் தீண்டப்படுவதில்கல. அவர் உண்கிைார், 
அருந்துகிைார், எல்லாவற்கையும் மசய்கிைார்.  அவரது நிகல 
தனித்துவொனது. அவர் அகனத்கதயும் மசய்கிைார், அகனத்கதயும் 
மசய்யும் வவகளயில், எகதயும் மசய்யாெலும் இருக்கிைார்.  அவருகடய 
நிகல ெிகவும் தனித்துவொனது, எல்லாவற்கையும் மசய்தாலும், அவர் 
எகதயும் மசய்யவில்கல. அவர் உண்ணுவதில்கல, அருந்துவதில்கல, 
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தூங்குவதில்கல - ஒன்றும் மசய்வதில்கல. மபௌதீக உணர்வில், இது 
ெஜ்ஜூபின் நிகல வபான்ைது. 

ஜவீன்முக்தா என்பதன் மபாருள், மபௌதீக உடலில் இருந்தாலும், 
ொகயயின் சட்டத்திலிருந்து விடுபட்டவர் என்பவத! புத்தியின் வழியாக 
எவராலும் இகைவகன உணர முடியாது. இகைவன் ெீதான அன்பு 
வநசிப்பவகன எரித்து சாம்பலாக்கும் வககயில் இருக்க வவண்டும். 

இப்வபாது அவதார புருஷர் அல்லது பரிபூரண குருநாதகரப் பற்ைிய 
விளக்கத்கதக் வகளுங்கள். அவதார புருஷர் பல யுகங்களுக்குப் பிைகு 
வருகிைார். ொகயயின் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடவுள், சட்டத்தால் 
ஆதிக்கம் மசலுத்தும் பூெியில் இைங்கி வருகிைார். ொகயயின் சட்டம் 
அவகரத் மதாட முடியாது ஆனால் அவர் சட்டத்கதத் மதாடுகிைார். அவர் 
ஒன்றுெில்லாத ொகயயின் சட்டம் என்பகதப் புரிந்துமகாண்டு, ஒரு 
சாதாரண ெனிதகனப் வபாலவவ மசயல்படுகிைார், வெலும் சட்டத்திற்குக் 
கட்டுப்பட்டவர்ககள அதிலிருந்து விடுவிக்க தனது அளவிறுதியற்ை சக்தி, 
அைிவு வபரின்பம் ஆகியவற்கைப் பயன்படுத்துகிைார். 

அதனால்தான் “நீங்கள்” வபாகலாம், நான் “வருவவன்” என்று 
மசால்கிவைன். இதன் மபாருள் என்னமவன்ைால், நீங்கள் ஒன்றுெில்லாத 
ொகயகய விட்டுவிட வவண்டும், அப்வபாது, எல்லாொகிய நான் 
உங்களுக்குள் வாழலாம்; அதனால், “நீங்கள்” என்பவத இல்லாெல், நீங்கள், 
நானாக ொறுகிைரீ்கள்! ஒன்றுெில்கல என்பது முற்ைிலும் ஒன்றும் இல்கல, 
வெலும், அகத விட்டுவிடுவதன் அர்த்தம், அது உண்கெயில் ஒன்றும் 
இல்கல என்பகத நீங்கள் உணர்ந்துமகாள்வவத ஆகும், வெலும் நீங்கள் 
அதற்குக் கட்டுப்பட வவண்டிய வதகவ இராது. 

அன்று இரவும்  றுநாள் காறலயிலும் கூட்டங்களுக்கு 
அறழக்கப் ட்டவர்கள் அறனவரும் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். ஹ ிர்பூர் ைரிென 
ைிட்டத்றைப்  ற்ைி விவாைிக்க வகஷவ் நிக்க ிடம் ெில நாட்கள் ைங்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

ஆந்ைிர நிகழ்ச்ெிகறளப்  ற்ைி விவாைிக்க  ா ா, குடும்  ொஸ்ைிரிறய 
படஹ்ரா டூனுக்கு அறழத்ைார். 1953, ஜூறல 26 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று 
நிகழ்ந்ை உறரயாடலின் வ ாது,  ா ா, ொஸ்ைிரியிடம் இவ்வாறு விளக்கினார்: 

கடவுகள அைிவது என்பது கடவுளாக ொறுவது. நீங்கள் ஒரு 
சத்குருவாக ொைாத வகர, சத்குரு என்ைால் என்ன என்பகத நீங்கள் எப்படி 
அைிந்துமகாள்வது? நான் அவதார புருஷராகவவா, சத்குருவாகவவா அல்லது 
சாதாரண ெனிதனாகவவா இருக்கலாம். நான் எதுவாகவும் இருக்கலாம்; 
நீங்கள் என்கன என்னவாக கருதுகிைரீ்கவளா அதுவவ நான். நான் அவதார 
புருஷர் என்று நீங்கள் நிகனத்தால், நான்தான் அவதார புருஷர்; நான் ஒரு 
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சாதாரண ெனிதன் என்று நீங்கள் நிகனத்தால், நான் ஒரு சாதாரண ெனிதன். 
நான் என்னவாக இருக்கிவைவனா அதுவாகவவ இருக்கிவைன். எல்லாொக 
இருப்பதன் மூலம், நான் என்னவாக இருக்க வவண்டும் என்று நீங்கள் 
நிகனக்கிைரீ்கவளா அதுவாகவவ இருக்கிவைன். 

இருப்பினும், இது முக்கியெல்ல. நான் பாபா என்ைால், என் 
வவகலக்கு எவரும் வதகவயில்கல. இருந்தும் நான் உங்ககள என்னுடன் 
இருக்கச் மசால்கிவைன், ஆந்திராவில் உள்ள வசவகர்ககள எனக்கு நான்கு 
ொதங்கள் வவகல மசய்யுொறு வகட்டுக்மகாள்ளக் கூறுகிவைன். எனது 
வாழ்க்கககயயும், பணிகயயும் திரும்பிப் பார்த்தால் எனக்கு நிரந்தரம் 
என்று எதுவும் இல்கல. 

ெருத்துவெகனகள், பள்ளிகள், ஆசிரெங்கள் கட்டப்பட்டு பின்பு 
தகர்க்கப்படுகின்ைன. ஏமனன்ைால் எனக்கு எந்த ஸ்தாபனவொ, 
அகெப்புகவளா வதகவயில்கல. ஆனாலும் எனக்கு வசவகர்கள் வதகவ. 
ஏன்? கடவுள், நான் வழங்குவகத அகடயப்மபறும் விதத்தில் ெக்ககள 
ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக. காகல உதய சூரியன் எல்லா இடங்களிலும் தனது 
கதிர்ககள வசீுகிைது, ஆனால் சூரியனுக்கு முழு உலகத்துடனும் மதாடர்பு 
வதகவயில்கல. 400 அல்லது 700 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் உலகம் 
முழுவதும் வடீுகளால் நிரம்பியிருந்தால், அதன் கதிர்கள் உலகில் ஊடுருவி 
ெனிதகுலத்கத அகடய வழியில்கல என்ைால், சூரியன், அதன் முழு 
கதிர்கள், அகனத்திலும், அகனவரின் ெீதும் விழும்படி ெக்களிடம் வடீுகளின் 
கூகரககள அகற்ைச் மசய்யலாம். எனது அன்பின் மசய்திகயப் பரப்புவதன் 
மூலம், கீழ்த்தரொன ஆகசகளின் கூகரககள இடித்துத் தகர்க்கக்கூடிய 
அத்தககய வசவகர்கள் எனக்குத் வதகவ, அதனால் வநரம் வரும்வபாது - 
வெகெற்ை நடுப்பகலில் ெக்கள் சூரியக் கதிர்ககள அகடயப் மபறுவகதப் 
வபால் எனது அருகளப் மபை முடியும். 

சர்ச்கசகள், சமூகங்கள், பிரிவுகள், (அல்லது இதுவபான்ை 
விவகாரங்களில்) ஈடுபடாதீர்கள். நீங்கள் ஒரு கெயொக முழு ெனதுடன் 
நான்கு ொதங்களுக்குப் பணியாற்ை விரும்புகிவைன். வநர்கெ, அன்பு ெற்றும் 
கடவுளுக்கான ஏக்கம் ஆகியவற்ைின் மசய்திகய ெக்களுக்குத் மதரிவிப்பதன் 
மூலம், உகழத்து அவர்ககள தயார்படுத்துங்கள். டிசம்பரில் நான் 
வழங்குவகத அவர்கள் மபற்றுக்மகாள்ளும்படி அகனவகரயும் 
உற்சாகப்படுத்துங்கள். 

மபாதுவாக நதிகள் கடலில் மசன்ைகடயும். ஆனால் தற்வபாது 
நதிகள் வைண்டு வருகின்ைன. எனவவ, மபருங்கடலிலிருந்து நதிககள 
வநாக்கி ‘மவள்ளம்’ மபருக்மகடுக்கும் வநரம் இது! 
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நான் எதுவாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் முழு ெனதுடன் 
உகழக்கும்வபாது, எங்கும் நிகைந்தவரும், அகனத்கதயும் அைிந்தவருொன 
கடவுள், நீங்கள் வகட்காெவலவய மவகுெதிககளத் தருகிைார். நான் 
கசத்தானாக இருந்தாலும், உங்கள் மசயலுக்கு ஏற்ப கடவுள் உங்களுக்கு 
மவகுெதி வழங்குவார்! 

கடவுள் முற்ைிலும் சுதந்திரொனவர்; ெற்றும் அவகர அைிய, நாம் 
முழு ெனதுடன், உள்ளார்ந்த ஐயப்பாட்டிற்கு இடெின்ைி உகழக்க வவண்டும். 
சுதந்திரொக இருப்பவர் எந்தவிதொன தயக்கத்கதயும் விரும்புவதில்கல. 
நீங்கள் அவருக்கு வநர்கெயாக, பரந்த ெனதுடன் உகழத்தால், கடவுள் 
உதவுவார். பிைரின் புகழ் பாடுபவராக ொைாதரீ்கள், உங்களுக்கும் பிைருக்கும் 
ஒருவபாதும் வநர்கெயற்ைவர்களாக இருக்காதரீ்கள்.  இயற்ககயாக 
வநர்கெயுடனும் எளிகெயாகவும் இருங்கள். அன்பின் மபாருட்டு என்கன 
முழு ெனதுடன் வநசிக்கும் ஒருவகர எனது கெயொக நான் கருதுகிவைன். 
கடவுள் எனக்கு நிரந்தரொன அந்த வரத்கத வழங்கட்டும். கடவுள் ெட்டுவெ 
உண்கெயானவர். கடவுள் எல்லா அன்பு, எல்லா ஞானம், எல்லா சக்தி, 
எல்லா அழகுக்கும் ஆதாரொனவர்; கடவுள் எல்லாவெ! 

 ா ா, ொஸ்ைிரியுடன் இவ்வாறு எழுத்துப் லறகயில் கூைி முடித்ைார், 
“உங்ககளக் கடவுளிடெிருந்து விலக்கி கவக்கும் ஒவர ஒரு விஷயம்தான் 
காெம். அதில் எப்மபாழுதும் அகங்காரம் இருக்கிைது. எனவவ தூய்கெயான 
வாழ்க்கககய வாழுங்கள்.”  

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், ஜூறல 26 அன்று,  ா ா ஆண்களுக்கான 
 ங்களாவில் எல்ொ, பஹலன், கு ார், வகக்கி நலவாலா, ஹரிெந்த்  ற்றும் 
கிஷன்  ிங் ஆகிவயாருடன் கிரிக்பகட் விறளயாடினார். எல்ொ ஓர் அைிக்குத் 
ைறலவராகவும், கிஷன் இரண்டாம் அைிக்குத் ைறலவராகவும் 
நிய ிக்கப் ட்டனர்.  ா ா இருபுைமும் விறளயாடினார்.  ஆட்டம் ஒன் து 
 ைிக்குத் பைாடங்கியது, ஒரு ெிலறரத் ைவிர, இைர அறனவரும் 
 ங்வகற் ாளர்கள், அவர்களில் ெிலருக்கு விைிகள் கூட பைரியாது.  ா ா ஒரு 
ெிைிய றகக்குட்றடறயத் ைறலயில் கட்டிய டி  ந்ைடிக்கவும்,  ந்து வெீவும் 
பெய்ைார்; ெில ெ யங்களில் அறழப் ின் வ ரில் வாக்குவாைத்ைிலும் 
ஈடு ட்டார்.  எல்ொவின் அைி இறுைியில் வைால்வியுற்ைது,  ா ா அவருக்கு 
 ட்றடயால் அவரது  ின்புைத்ைில் இரண்டு ‘அறை’ பகாடுத்ைார். அவர்கள் 
ஒவ்பவாரு ஞாயிற்றுக்கிழற யும் கிரிக்பகட் விறளயாட  ா ா முடிவு பெய்து, 
அவர்களின் வாராந்ைிர விறளயாட்டுகள் ெில காலம் பைாடர்ந்ைன.  ா ா ெிைந்ை 
வரீராக இருந்ைைால், இரு ைரப் ினரும்  ா ாறவ ைங்கள்  க்கம் வெர்க்க 
விரும் ினர். ெில ெ யங்களில் அவர்களிறடவய எழும்  ிரச்ெிறனறயத் ைீர்க்க 
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ஒரு நாையத்றை வெீி ‘பூவா ைறலயா’ வ ாடுவது வழக்கம்.   ா ாவின்  க்கம் 
ைவிர்க்க முடியா ல் பவற்ைி ப ற்ைது. 

நாக்பூறரச் வெர்ந்ை ஓய்வுப ற்ை ெிவில் ப ாைியியலாளர் டி.ஏ.பிள்கள 
 ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர் வகஷவ் நிக்கம் மூலம்  ா ாவின் பைாடர் ில் 
வந்ைனர். அவர்களுக்கு வணீா, ெீரா என்ை இரண்டு  கள்கள் இருந்ைனர். 
நாக்பூரில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ிைகு, வைீா ஒரு  ஸ்ைானி வ ால நடந்துபகாள்ள 
ஆரம் ித்து, உடல் நலிந்து வ ானார். அவர்  ிக அரிைாகவவ வ ெவும், உண்ைவும் 
பெய்து, ைனியாகவவ இருந்து வந்ைார்; அவர் ஏவைா ஒன்ைில்  னம் ஒன்ைிய முக 
 ாவறனயுடன்  ைிக்கைக்கில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.   ா ாவின் புறகப் டத்ைிற்கு 
முன்னால் அவர்கள் ஆரத்ைி நிகழ்த்தும் வவறளயில்  ட்டுவ  அவர் 
‘உயிர்ப ற்று’ - ஆரத்ைியில் கலந்துபகாள்ளும் விைத்ைில் கூப் ிய கரங்களுடன் 
நின்ைார்.  ா ா குடும் த்ைாறர அறழத்ை வ ாது அறனவரும் 27ஆம் வைைி 
வந்ைனர். 

வைீாறவப்  ற்ைி  ா ா கூைினார்: “இத்தககய (அவரிடம் உள்ளறைப் 
வ ான்ை) அன்கபப் மபை, ரிஷிகளும் முனிகளும், பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகத் 
தவம் புரிகிைார்கள். லட்சக்கணக்கான வபர்களில் ஒருவர் ெட்டுவெ 
இப்படிப்பட்ட அன்கப அகடயப்மபறுகிைார். அவர் என்னில் முழுகெயாக 
இகணந்திருக்கிைார். அவர் என்னுகடயவர்.” 

 ா ா அந்ைப் ப ண் ைிறய  களிர்  ண்டலியிடம் அறழத்துச் 
பென்ைார். வைீா உண்ணுவறைக் கிட்டத்ைட்ட நிறுத்ைிவிட்டாலும், அன்று 
 ா ாவின் றககளிலிருந்து உைவு உண்டார்.  ா ா அவருக்கு ெிைிது உைறவ 
ஊட்டிவிட்டு இன்னும் பகாஞ்ெம் உண்ணு ாறு கூைினார். அவர் உடல் உைர்றவ 
இழந்து, உண்ற யில் இறை வ ாறையில்  ஸ்ைானி வ ால் ஆகிவிட்டார்.  ா ா 
அவர் ைந்றைக்கு உறுைி அளித்ைார், “நீங்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி, அவர் 
இருக்கும் நிகலகயப் பற்ைி உங்களுக்கு எதுவும் மதரியாது.” 

இரண்டாவது  கள்  ீராவிடம்,  ா ா, “எனது அன்பில் ெீராபாய் வபால 
ொைி, தூய்கெயாக இருங்கள்” என்று ஆெீர்வைித்ைார்.  ீராவுக்கு ஏவைனும் 
ப ாருத்ை ான வவறல வைடித் ைரு ாறு  ா ா, ொஸ்ைிரியிடம் வகட்டுக்பகாண்ட 
வ ாது, அவரும் ஆந்ைிராவில் வவறல வைடுவைாக உறுைியளித்ைார்.  ா ா, 
ொஸ்ைிரியுடன் குடும் த்ைினறர ஆந்ைிராவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ெ ீ த்ைில் பகாரியப் வ ார் குைித்து கருத்துத் 
பைரிவித்ைிருந்ைார்; இந்ைப் வ ார் 1953, ஜூறல 27 அன்று முடிவுக்கு வந்ைது. 

29ஆம் வைைி,  ா ா, ‘நங்கா’  ஸ்ைிற்கு  ாவ் கல்சூரி பெய்யும் 
வெறவறயக் குைித்து வ ெினார்: “நீங்கள் ஒரு முக்கியொன கடகெகயச் 
மசய்கிைரீ்கள். இது எனது பணி. நீங்கள் எனது பணியில் எனக்கு 
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உதவுகிைரீ்கள், ஏமனன்ைால் அவரது உடல்நிகலகய நன்கு கண்காணித்து, 
அவகர நன்ைாக கவத்திருப்பது, ஆகஸ்ட் முதல் எனது பணிக்கு உதவும். 
ஆகஸ்ட் 1ஆம் வததி முதல் அவருடன் தினமும் ஓரிரு ெணிவநரம் அெர்ந்து, 
இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுகை அவகர நீராட்டுவவன். 
உங்கள் வவகலகயப் மபாழுதுவபாக்காக நிகனக்காதீர்கள். அது ஒரு 
முக்கியொன கடகெ. அவகர நன்ைாக கவனித்துக் மகாள்ளுங்கள்!” 

ஜூறல 30 அன்று,  ா ா, துப்புரவாளரின்  கன் ஈ ாறவ வைங்கி, 
இரண்டு ரூ ாய் அன் ளிப் ாக வழங்கினார். 

 ா ா எப்வ ாவைனும் அந்ை ெிறுவறனத் ைறலவைங்குவறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டார்; ஒவ்பவாரு முறையும் ஈ ா ப ய்ெிலிர்த்துப் 
வ ானான், ஏபனன்ைால் அவனுக்கு எப்வ ாதும் இரண்டு ரூ ாய் வழங்கப் ட்டது. 
உண்ற யில்,  ா ா அடிக்கடி ெிறுவனின் காலில் ைறலவைங்க வவண்டும் 
என்று அவன் விரும் ினான். அவன் ைனது நண் ர்களிடம், “நான்  ா ாறவ முழு 
 னதுடன் வநெிக்கிவைன்; அைனால்ைான் அவர் எனக்கு இரண்டு ரூ ாய் ைருகிைார். 
நீங்களும் அவறர வநெிக்க வவண்டும், அைனால் நீங்களும் ஏைாவது அறடய 
முடியும்” என்று ப ருற  வ ெினான். ஈ ாவின் வற்புறுத்ைலின் வ ரில், 
அவனுறடய நண் ர்கள்  ா ாவிடம் பெல்வதும், ஈொ அவர்கறள  ா ாவிடம் 
புகழ்ந்து வ சுவதும் அவ்வப்வ ாது நடந்து வந்ைது. ஆனால்,  ா ா ஒரு ெிறுவறன 
 ட்டும் வைர்ந்பைடுத்து ைறலவைங்கினார். ஈ ா  ிை நண் ர்களிடம், 
“உங்களுக்கு வநெிக்கத் பைரியாது! நான் என்ன பெய்ய முடியும்? நான் 
எப்ப ாழுதும் உங்கறளப்  ற்ைி  ா ாவிடம் நல்லறைவய கூறுகிவைன், ஆனால் 
உங்களுக்குள் வ ாைிய அன்பு இல்றல” என்று கூைினான். 

அவை நாளில்,  ிரகாஷ்வைி, துைவி ஆனந்ை ாய்  ாவுடன்  ா ாறவப் 
 ார்க்க வந்ைார்.   ாஞ்ஜ்ரி  ாஃ ியில்  ருந்ைகம் ஒன்றைத் பைாடங்குவைற்காக 
ப ஹர்  ா ாவின்  ங்களிப் ாக அந்ைப் ப ண் துைவிக்கு ரூ 1,000 
வழங்கப் ட்டது. 

ஹர்ஜவீன் லாலின்  கன் சுகந்த் கடந்ை 30ஆம் வைைி அங்கு வந்ை 
 ற்றுப ாரு  ார்றவயாளர் ஆவார். அவரது இறளய ெவகாைரர் இந்ைர் அப்வ ாது 
இங்கிலாந்ைில் இருந்ைார்;  ா ா, சுகந்ைிடம் உயர் கல்விக்காக அங்குச் 
பெல்லும் டி கூைினார். 

கு ாரின் நண் ர்  ிரம் ா ைத் என் வர் அவ்வப்வ ாது  ா ாவிடம் 
வருவது வழக்கம்.   ிரம் ா ைத், அன்றைய ைினம்  ா ாவிடம் வந்ைவ ாது, 
ஏபழட்டு ஆண்டுகளாக ஆஸ்து ா வநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட  ிரம் ா வைவ் என்ை 
நண் றரயும் அறழத்து வந்ைார்.  உறரயாடலின் வ ாது,  ா ா, அவரது வநாறயப் 
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 ற்ைி வகட்க, அவர் ைனது நிறலறய விவரித்ைார். “ஏழு நாட்கள் தண்ணரீ் 
ெட்டும் அருந்தி, உபவாசம் இருந்து, என்கன முழு ெனதுடன் 
நிகனவுகூருங்கள்” என்று  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். அவர் அறைச் 
பெய்து ைனது வநாயிலிருந்து விடு ட்டார். 

1953, ஜூறல 31 அன்று உலக நிறலற கறளப்  ற்ைி  ா ா விளக்கினார்: 
உலகில் நிகைய ஏற்ை தாழ்வுகள் ஏற்படும் என்று உணர்கிவைன்; 

ெிகப்மபரிய எழுச்சிகள் நிகழும், வெலும் உலகின் பல பகுதிகள் 
பாதிக்கப்படும். இது இயற்ககயான ெற்றும் இயற்ககக்கு ொைான 
காரணங்களால் ஏற்படும் ெற்றும் ஏவதா ஒரு சிைிய காரணத்தின் நிெித்தம் 
நடக்கும். எகிப்து, ஈரான், காஷ்ெீர், மபர்லின் - இந்த நாடுககளப் வபாலவவ, 
இப்வபாது ஆஸ்திரியாவும் எழுச்சி அகடகிைது. வபார் மூண்டால், வபரழிவு, 
முன்மனப்வபாதும் இல்லாதத்கத விட மபரிய அளவில் இருக்கும். 
அணுகுண்டுககளயும், மகாடிய வாயுக்ககளயும் பயன்படுத்துவார்கள். 
ஆனால் நான் மசால்லப்வபாவது வவறு. இது வபாகரத் தூண்டலாம். ஒரு 
வெற்பரப்பில் பற்ைிய மநருப்கப அகணப்பது எளிது, ஆனால் சுரங்கங்களும் 
அகதச்சார்ந்த கட்டிடங்களில் ஏற்படும் மநருப்கப அகணப்பது ெிகவும் 
கடினம்.  நிலநடுக்கத்தால் குமவட்டா ஐந்வத நிெிடங்களில் 
தவிடுமபாடியானது. அதில் நாற்பதாயிரம் வபர் உயிரிழந்தனர். அது 
நிகழும்வபாது அகதத் தடுக்க ஏதாவது பரிகாரம் இருந்ததா?  இத்தககய 
அழிவு இயற்கக ெற்றும் இயற்ககக்கு ொைான காரணங்களால் 
ஏற்படுகிைது. 

வகா ி நதியில் ஏற்பட்ட மவள்ளப்மபருக்கு நூற்றுக்கணக்கான 
ெக்ககளப் பலிமகாண்டது; கிராெங்கள் சுத்தொக அழிக்கப்பட்டன. ஆனால் 
அழிகவத் தடுக்க முடியவில்கல. இத்தககய வபரழிவுகள் சிைிய அளவில், 
குைிப்பிட்ட பகுதிகளில் ெட்டுவெ நிகழ்கின்ைன. வபார் மூண்டால், 
அணுகுண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டால், அகனத்து நாடுகளும் இதில் 
ஈடுபடும். மவள்ளப்மபருக்கும், நிலநடுக்கமும் ஏற்படும், இதுவபான்ை 
வபரிடர்களுக்கு எந்தப் பரிகாரத்கதயும் பரிந்துகரக்க முடியாது. 

அணுகுண்டுகள் பரவலான நிலநடுக்கங்ககள உருவாக்கும் என்று 
கூைப்படுகிைது. அணு ஆயுதப் வபாரில், பூெியின் மவளிப்புைத்தில் விரிசல் 
ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அணு ெற்றும் கஹட்ரஜன் குண்கடப் 
பரிவசாதிக்கும் வசாதகனகளின் விகளவாக, ஒரு முழு தீவு ( ெிஃ ிக் 
ப ருங்கடலில் அற ந்ை பிக்கினி அட்வடால் என்ை ைீவின் ஒரு  குைி) ஐந்து 
நிெிடங்களில் காணாெல் வபானது. இதன் மூலப்மபாருள் வாயு என்பதால் 
இப்படி நடந்தது. அகதப்பற்ைி நான் எனது புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிவைன். 
மூலப்மபாருள் ஆவியாகும் வபாது, விண்மவளி ெற்றும் வாயுவில் மூன்று 
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காரணிகள் உள்ளன. வகாடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழகெயான உலகம் 
ஏவழ நாட்களில் அழிந்துவிடும். இந்த உலகம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும், 
ஏற்கனவவ எத்தகன முகை அது உருவாகி அழிந்து விட்டது? 

பல உலகங்கள் காணாெல் வபானதுவபால், இதுவும் வபாகும். அதன் 
இடத்கதப் பிடிக்க, வவறுமவாரு உலகம் தயாராகி வருகிைது. அதில் நான்கில் 
மூன்று பங்கு ஏற்கனவவ தயாராக உள்ளது, ெீதமுள்ள ஒரு பங்கு 
உருவாக்கப்பட உள்ளது. இன்று இந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டால், பரிணாெம் 
இன்மனான்ைில் மதாடங்கும். பரிணாெம் என்பது காலங்களின் நிகலயான 
மசயல்முகைகயக் மகாண்டுள்ளது - கற்காலம், காய்கைி காலம், புழு காலம் 
இதுவபான்ை ெற்றும் பல. இந்த உலகம் இன்று அழிக்கப்பட்டால், ஒரு 
இகடமவளி இருக்கும், ஆனால் இயற்ககயான மசயல்முகைகளால் ஒரு 
புதிய உலகில் புதிய வாழ்க்கக, மசயல்முகைக்கு வர லட்சக்கணக்கான 
ஆண்டுகள் ஆகும். இன்னுவொர் உலகம் உருவாக பல லட்சம் வருடங்கள் 
வதகவ. 

இயற்கக ெற்றும் இயற்ககக்கு ொைான வபரழிவுகள், காலத்தின் 
சுழற்சிகளில் வருகின்ைன, யுகங்களில் அல்ல. ஒரு சுழற்சி என்பது பல 
யுகங்களால் ஆனது. ஒரு நாளின் ஒரு பகுதிகய ொதந்வதாறும் வசர்ப்பதற்கு 
பதிலாக, கணக்கீட்டு வநாக்கங்களுக்காக, நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், 
ஒரு நாள் வசர்க்கப்படுவதன் மூலம் ஒரு லீப் ஆண்டு நிகழ்கிைது. 

இவதவபால் இந்த அழிவு லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் 
தாண்டுவகதக் குைிக்கும். வநரம் பற்ைிய வகள்விவய இல்கல. 
லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் என்பது ஒரு வினாடி என்று அர்த்தம், 
ஏமனன்ைால் வநரம் என்று எதுவும் இல்கல. 

எல்சாவின் வயது (எடுத்துக்காட்டாக) 40 என்று நிகனத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். (எல்ொறவப்  ார்த்து  ா ா அவரிடம் வகட்டார்) இப்வபாது 
உங்களுக்கு 40 வருடங்கள் அப்படித்தாவன? நீங்கள் 40 வருடங்ககள புரிந்து 
மகாள்ள முடியும், ஆனால் இந்த வநரத்தில் அல்ல. ஏன்?  ஏமனனில் வநரம் 
பற்ைிய வகள்விவய இல்கல. 

இதன் மபாருள் என்னமவன்ைால் உங்களுக்கு 40 வயதாகிைது, 
ஆனால் இந்த 40 ஆண்டுககளப் பற்ைி நீங்கள் சிந்திக்க வவண்டிய 
வதகவயில்கல என்பதால், இந்த வநரத்தில் நீங்கள் அகதப் பற்ைி 
உணரவில்கல. ஆனால் நீங்கள் அகத சிந்தித்துப் பார்த்தால், 40 வருடங்கள் 
முழுவகதயும் ஒரு வினாடியில் நீங்கள் சித்தரிக்கிைரீ்கள்; நீங்கள் 
அகதப்பற்ைி நிகனக்கவில்கல என்ைால், அது உங்களுக்கு இல்கல. எனவவ 
நித்தியத்தில் வநரம் பற்ைிய வகள்விவய இல்கல. 
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அணு ஆயுதப்வபார் குைித்த பாபாவின் கருத்துக்கள், குைிப்பாக 
சரியான வநரத்தில் இருந்தன. பன்னிரண்டு நாட்களுக்குப் பிைகு, ரஷ்யா தெது 
முதல் கஹட்ரஜன் குண்கட மவடிக்கச் மசய்தது. 

1953, ஆகஸ்ட் 2 அன்று நடந்ை கிரிக்பகட் வ ாட்டிக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது 
குழந்றைப்  ருவத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

(சிறுவயதில்) நான் அதிகாகலயில் எழுந்து வதநீர் அருந்தி, மவளிவய 
மசன்று கிரிக்மகட் விகளயாடிவனன். திரும்பி வந்து நான் காகல 
சிற்றுண்டிகய முடித்து, வகாலிகள் விகளயாடுவகதயும் வழக்கொகக் 
மகாண்வடன். ெதிய உணவுக்குப் பிைகு, நான் சிைிது வநரம் ஓய்மவடுத்து 
கிட்டிப் புள்ளும், பிற்பகலில் வதநீர் அருந்திவிட்டு ஐந்து ெணியளவில் 
ெீண்டும் காத்தாடிககள பைக்கவிட்டு விகளயாடிவனன். இரவு உணகவ 
முடித்து, சடீ்டு விகளயாடி நான் எனது வநரத்கதக் கழித்வதன். 

நான் இப்வபாது அத்தககய வாழ்க்கககய வாழ விரும்புகிவைன், 
ஆனால் ெண்டலி என் அதிர்ஷ்டத்கத ொற்ைிவிட்டனர். ஆரம்பத்திலிருந்வத 
எனக்கு விகளயாட்டுகள் ெற்றும் ககதகள் வகட்பதில் பிரியம் அதிகம். 700 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ெீண்டும் வரும் வவகளயில், எனது வநரத்கத நான் 
அப்படிவய கழிக்க முடியும்! 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, இந்ைியாறவப்  ற்ைியும்,  ரிபூரை 
குருநாைர்கள்   ற்றும் பவவ்வவறு அவைார புருஷர்களின் கடந்ைகால 
 ழக்கவழக்கங்கறளப்  ற்ைியும் கூைினார்: 

இந்தியா ஆன்ெீக பூெி என்று அகழக்கப்பட்டாலும், வவறு எந்த 
நாட்டிலும் இதுவபான்ை மூடநம்பிக்கக, குருட்டு நம்பிக்கக, ெதச் சடங்கு 
சம்பிரதாயங்ககளப் பின்பற்றுவது இல்கல என்பது ஆச்சரியொக 
இருக்கிைது. இப்வபாது, நான் கிரிக்மகட் விகளயாடுவகதக் கண்டால், நான் 
ஆன்ெீக குருநாதராகக் கருதப்படும்வபாது ெக்கள் என்ன கூறுவார்கள் என்று 
சிந்தித்துப் பாருங்கள்! 99 சதவதீம் ெக்கள், ‘அவர் எப்படி ஆன்ெீக குருவாக 
இருக்க முடியும்?’ நாகள நான் ெது அருந்தினால் அல்லது புககப்பிடித்தால் 
அல்லது மபாது இடத்தில் திகரப்படம் பார்க்கச் மசன்ைால், 99 சதவதீம் வபர் 
‘இது ஒரு குருநாதரின் மசயல்களாக இருக்க முடியாது’ என்று கூறுவார்கள். 
தாங்கள் உண்பகதவய சத்குருவும் உண்கிைார் என்பகத ெைந்து 
விடுகிைார்கள். வெலும் அவர்கள் திகரப்படம் பார்க்கப் வபாவதானால், ஒரு 
சத்குரு ஏன் வபாகக்கூடாது? 

‘ராெர் வவட்கடயாடியவதாடு ொெிசம் உண்டார், கிருஷ்ணர் 
வகாபியர்களின் சகவாசத்கத அனுபவித்தார்’ என்று நாம் அவர்களிடம் 
மசான்னால், அவர்களின் பதில் என்னவாக இருக்கும்: ‘அவர்கள் இகை-
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ெனிதர்கள், எதற்கும் கட்டுண்டவர்கள் அல்ல. இது அவர்களின் மதய்வகீ 
லீகல… இகை நாடகம்…’ என்று கூறுவர். நான் இப்வபாது கிரிக்மகட் 
விகளயாடி வருகிவைன், திகரப்படங்கள் பார்க்கிவைன், இகவமயல்லாம் 
ராெர் அல்லது கிருஷ்ணர் காலத்தில் நகடமுகையில் இல்கல. 
இன்ைிலிருந்து, 400 முதல் 500 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, ெக்கள், ‘பாபா அவதார 
புருஷர் ஆககயால் அவர் அகதமயல்லாம் மசய்ய முடிந்தது; அவர் 
என்மைன்றும் சுதந்திரொக இருந்ததால், அவர் கிரிக்மகட் விகளயாட, 
திகரப்படங்ககளப் பார்க்க முடிந்தது’ என்று கூறுவார்கள். 

புகழ் வாய்ந்த துைவிகளும், ஸ்வாெிகளும் கூட நான் இப்படிப்பட்ட 
மபாழுதுவபாக்குகளில் ஈடுபடுவகதக் கண்டால் அகதவய மசால்வார்கள். 
ஆனால் வவதாந்திகள் அைிவுப்பூர்வொக நன்கு அைிந்தவர்கள் ெற்றும் 
பரிபூரணம் என்பது ஒவ்மவாரு விஷயத்திலும், ஒவ்மவான்ைிலும் - உயர்ந்த, 
தாழ்ந்த அகனத்திலும் - ெிகவும் தனித்துவொனது ெற்றும் 
எல்லாவற்ைிற்கும் வெலாக உள்ளது என்பகத நன்கு புரிந்து மகாண்டவர்கள். 

வெற்கத்திய உலகம் மபாருள்முதல்வாதத்தில் முன்வனாடியாக 
இருக்க வவண்டும். அங்கு வாழும் என் அன்பர்களில் பலர் என்கன, திகர 
அரங்குகளுக்கு (ெினி ாக்கள்) அகழத்துச் மசல்கின்ைனர், என்கன 
வநர்த்தியாக உகட அணியச் மசய்கின்ைனர், கிழக்கத்திய அன்பர்களுக்கு 
இருக்கும் எண்ணங்கள் அவர்களிடம் இல்கல. அவர்கள் என்கன 100 
சதவதீம் கிைிஸ்துகவப் வபாலவவ ஆன்ெீக குருநாதராக 
எடுத்துக்மகாள்கிைார்கள்.  கிைிஸ்து எப்படி நடந்து மகாண்டார் என்பது 
அவர்களுக்குத் மதரியும். 

வெற்கத்திய நாடுகளிலும் புனிதர்கள் உள்ளனர், ஆனால் அவர்கள் 
கிழக்கத்தியர்கள் உணர்வகதப் வபால் உணர ொட்டார்கள். அமெரிக்காவின் 
ஃபிலிஸ் ஃபிரமடரிக்கக எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். அவர் என்கன 100 சதவதீம் 
வநசிக்கிைார், என் ெீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கக மகாண்டவர், ெிகவும் 
கற்ைைிந்தவர். நான் ெண்டலியுடன் இருந்தவபாது அவர் ெர்ட்டில் பீச் 
கெயத்திற்கு வந்தார். அவர் என்கன எப்மபாழுதும் ‘பாபா டார்லிங்’ என்று 
அகழத்து, ‘இகதச் மசய்யுங்கள், அகதச் மசய்யுங்கள், ெீன் உண்ணுங்கள், 
ொெிசம் உண்ணுங்கள், திகரப்படத்திற்கு வாருங்கள்’ என்று 
மசால்லிக்மகாண்வட இருந்தார். 

இவயசு, முஹ து இருவறரயும்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: 
கிைிஸ்துவின் வாழ்க்கக ஒரு துைவியின் வாழ்க்கககயப் வபான்ைது. 

சாதுக்களும், துைவிகளும் புனிதொன வாழ்க்கககய நடத்துகின்ைனர், 
ஆனால் துைவிகயக் குைித்த கருத்து, கிைிஸ்துகவக் குைித்த வயாசகன 
ெற்றும் பாபாகவப் பற்ைிய எண்ணம் ஆகியவற்றுக்கு இகடவய 
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வவறுபாடுகள் உள்ளன! இன்று நாம், ெனொர ெது அருந்துகிவைாம், மபண்கள் 
நம் முன் நடனொடுகிைார்கள் என்று கவத்துக்மகாள்வவாம்.  அத்தககய 
மசயல்ககள எனது ெண்டலி மபாருட்படுத்தொட்டார்கள், ஏமனனில் 
அவர்கள் அவற்ைின் முக்கியத்துவத்கத புரிந்துமகாள்கிைார்கள். ஆனால் சில 
இரண்டு அல்லது மூன்று சுவாெிகள், ஏன் சிவானந்தாவவ நம்கெப் பார்க்க 
வநர்ந்தால், அவர்கள் அகதப் பற்ைி என்ன நிகனப்பார்கள்? குருநாதர்கள் 
எப்மபாழுதும் சுதந்திரொக இருப்பகத அவர்கள் ெைந்து, விெர்சனத்திற்குரிய 
எண்ணங்ககள மவளிப்படுத்துவார்கள். ஆனால், வெற்கத்திய நாட்கடச் 
வசர்ந்த ஒரு தத்துவஞானி, நம்கெப் பார்க்க வநர்ந்தால், சுவாெிகளுக்குத் 
மதரிந்த அவத அளவு ஆன்ெீகம் அவர்களுக்கும் மதரிந்திருந்தாலும், அந்தத் 
தத்துவஞானி முழு விருப்பத்துடன் அந்த நடன நிகழ்ச்சியில் பங்மகடுப்பார். 

முஹெது, அவருக்கு ஏழு ெகனவிகள் இருந்தவபாதிலும்,  நான்கு 
ெகனவிககளத் திருெணம் மசய்து மகாள்ளுொறு அைிவுறுத்தினார். 
அவருக்குக் குழந்கதகளும் இருந்தனர்.  ஆனால் நான் ஒரு மபண்கணத் 
திருெணம் மசய்து, குழந்கதககளப் மபை வநர்ந்தால், நம் இந்திய ெக்கள், 
‘அது மபாருத்தெற்ைது, அது உண்கெயான ஆன்ெீகம் அல்ல’ என்று 
கூறுவார்கள். முஹெதின் ஏழு ெகனவிகள் ெற்றும் குழந்கதககளப் பற்ைி 
நாம் அவர்களிடம் மசான்னால், அவர்கள் “அந்த நிகலகய நீங்கள் அகடய 
முடியாது; அவர் ககடசியாக வருகக தந்த நபி!” என கூறுவர்; என்கன 
வநசிப்பவர்கள் இதுவபான்ை விஷயங்களில் அக்ககை காட்ட ொட்டார்கள். 
இகவ அகனத்தும் கிழக்கத்திய நாட்டின் ஆன்ெீக வழீ்ச்சியின் 
அைிகுைியாகும். 

இறைப்  ற்ைி வ லும் விரிவாக  ா ா எடுத்துறரத்ைார்: 
பார்சிகள், நகடமுகையில் அழிந்துவிட்டனர். அவர்களில் 50 சதவதீம் 

வபர் என் பக்கமும், 50 சதவதீம் வபர் எனக்கு எதிராகவும் இருக்கிைார்கள். என் 
ெீது நம்பிக்கக இல்லாதவர்கள் தங்கள் பகழய சடங்கு முகைககள, 
உதாரணொக, சந்தனத்கத மநருப்பில் எைிவது வபான்ைவற்கை இன்னும் 
நம்புகிைார்கள். அவர்ககளப் மபாறுத்தவகர, வநர்கெயாக இருந்து, ெனித 
குலத்திற்கு வசகவ மசய்து, நல்ல பண்புள்ளம் பகடத்தவர்களாக இருக்கும் 
அவத வவகளயில், ெதக் கட்டகளககளப் பின்பற்ைாதவர்கள் 
கண்டிக்கத்தக்கவர்கள். சந்தனம் எரிக்காதவர்கள் நரகத்திற்கான 
பயணச்சடீ்கட வாங்கிவிட்டார்கள் என்று அடிக்கடி மசால்கிைார்கள்! 

அவர்களின் நம்பிக்ககயின்படி, ம ாராஸ்டர் ககடசி தரீ்க்கதரிசி 
ஆவார், வவமைாருவர் (ைற்வ ாறைய) கலியுகத்தில் வருவார். இக்காலத்தில், 
கல்வியைிவற்ைவர்கள், குைிப்பாக கிராெங்களில் கல்கல கடவுளாக 
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வழிபடுகின்ைனர். இது கிழக்கத்திய நாட்டின் ஆன்ெீக வழீ்ச்சியின் 
ெற்றுமொரு அைிகுைியாகும். 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி,  ா ா  ின்வரு ாறு கூைினார்: 
எனது மெௌனத்தால் நான் வசார்ந்து வபாவனன். எனது 

மவறுப்புணர்வுக்கு ெனவொ, உடவலா, ஆன்ெீகவொ காரணம் அல்ல; அது 
ெண்டலி ெீதான மவறுப்புணர்வு! ெண்டலி உறுப்பினர்கள் ெீதான உணர்வு 
தனிப்பட்டது. உலகத்தின் ெீதானதும் தனிப்பட்டது.  எல்லாவற்ைிலும் 
மவறுப்புணர்வு இருக்கிைது. எனது மெௌனத்தினால் எனக்கு சலிப்பும் 
மவறுப்புணர்வும் ஏற்படுகிைது; ெண்டலியின் சலிப்கபப் பார்க்கும்வபாது, 
என்னுகடயது அதிகொகிைது. 

அகனவரும் அலுத்துப்வபாய்விட்டனர், அகனவருகடய அலுப்பும் 
என் ெீது வழீ்கிைது.  எனது மெௌனத்கதக் குைித்த மவறுப்புணர்கவத் தவிர, 
உலகம் உணரும் சலிப்பும், மவறுப்பும் என் ெீது விழுகிைது. ஆனால் நான் 
எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கும்வபாது இந்த மவறுப்மபல்லாம் காற்ைில் 
பைந்துவிடும். 

ெண்டலிகயப் பார்த்து பாபா வகட்டார், “உங்களுக்கு மவறுப்பும், 
சலிப்பும் இருந்தால் என்னவாகும்? அதன் ெீவத நீங்கள் மவறுப்புணர்கவக் 
காட்ட வவண்டியது வரும்!” 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: 
நான் எதுவும் வபசாெல் மெௌனொக இருக்கிவைன். இந்த 

மெௌனத்தால் நான் எவ்வளவு சலித்துப் வபாகிவைன் என்று உங்களுக்குத் 
மதரியுொ? 

நான் தினமும் திைந்த மவளியில் நடக்க வவண்டும் என்ை நீலுவின் 
ெருத்துவ பரிந்துகரகய நான் ஏற்றுக்மகாள்கிவைன். இதனால் எனது 
உடல்நிகல நிச்சயம் வெம்படும். ெண்டலி ெற்றும் 
மநருங்கியவர்களிடெிருந்து நான்கு ொதங்கள் விலகியிருந்து அவருகடய 
ஆவலாசகனயின்படி நான் மசயல்பட்டிருக்க முடியும். ஆனால் இந்த நான்கு 
ொதங்களில் கூட, நான் ஒரு குைிப்பிட்ட முக்கியொன பணிக்குக் 
கட்டுப்பட்டிருக்கிவைன். அந்த பிகணப்பு தற்வபாகதய பிகணப்புககள விட 
எண்ணற்ை வககயில் மபரியது. அது உண்கெயில் என் உயிகரவய 
வாங்கிவிடும் வபாலத் வதான்றுகிைது. நான் இகத காரணெில்லாெல் 
மவறுகெயாகக் கூைவில்கல - அது என் வாழ்க்கககய சிகதத்துவிடும்! என் 
உடல் நிகலத்திருந்தால் டிசம்பர் இறுதிக்குள் இந்தப் பணிகயச் மசய்தாக 
வவண்டும். இந்த முகை ஏற்படும் தாக்குதல் கடந்த காலங்ககளவிட ெிகவும் 
கடுகெயானதாக இருந்தவபாதிலும், உடல் ரீதியாக வநற்று நான் முதல் 
முகையாக, ெிக வொசொக உணர்ந்வதன்.  
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எனவவ ெண்டலியின் சலிப்பு எனக்கும் இருக்கிைது, வெலும் 
என்னிடம் நிகலமகாண்ட உலகத்தின் சலிப்பு நான் மெௌனத்கதக் ககவிடும் 
வபாது ெகைந்துவிடும்; ஆனால் சலிப்பு அதிகரிக்கும் வகர என்னால் அகதச் 
மசய்ய முடியாது. 

இறை விளக்குவைற்காக  ா ா கூைினார்: 
நண்பகலில் சூரியன் எப்வபாதும் தீர்க்க வரககயின் நடுக்வகாட்டில் 

இருக்கும். காகலயில் வெகமூட்டொக இருக்கும் வவகளயில், இருளாக 
இல்லாவிடிலும், சூரியன் மதரிவதில்கல.  இரவில் வெகமூட்டொக இருக்கும் 
வபாது இருள் அதிகொக இருக்கும். ெதியம் பன்னிரண்டு ெணிக்கு, கால் ெணி 
வநரம் முன் வகர வெகமூட்டொக இருக்கும் என்றும், திடீமரன ெதிய 
வநரத்தில் வெகங்கள் ெகைந்துவிடும் என்றும் கவத்துக்மகாள்வவாம். 
அவ்வவகளயில், சூரியன் பிரகாசிக்கும் வபாது, அது வழக்கொன ெதிய வநர 
பிரகாசத்துடன் இருக்கும். ஆனால் வளிெண்டலத்தில் ஏற்படும் வித்தியாசம் 
காரணொக, வெகங்களுக்குப் பிைகு சூரியனின் திடீர் வதாற்ைம் 
ெகிழ்ச்சியாகவும் ெனநிகைவாகவும் இருக்கும். ஆனால், அவத வெகங்கள் 
ஒரு ொதத்திற்கு, மதாடர்ந்து இருந்தால், அது சலிப்கப ஏற்படுத்தும்; இந்த 
சலிப்பு ஒவ்மவாரு நாளும் அதிகரிக்கும். இறுதியாக வெகங்கள் ெகைந்தால், 
சலிப்பும் ெகைந்துவிடும். பின்னர் எல்லாம் ெகிழ்ச்சியாகவும் நன்ைாகவும் 
இருக்கும், வெலும்,  சூரியனின் தாக்கம், ெனம், இதயம் ெற்றும் 
ஆவராக்கியத்தில் ெிகவும் மசழுகெயாக இருக்கும். 

எனது விஷயத்திலும் அப்படித்தான். ெதியம் பன்னிரண்டு ெணிக்கு, 
ஒரு நிெிடம் இருக்கும் அந்தக் குறுகிய வநரத்தில் கூட, வெகங்கள் ககலந்து 
வபாகலாம், ஆனால் அந்த ஒரு நிெிடத்தில் நான் அதிக சலிப்கப 
உணர்கிவைன். ஒரு கர்ப்பிணிப் மபண், பிரசவ வவதகன ஏற்பட்டு, 
குழந்கதகய ஈன்மைடுக்கும் வகர ககளப்பாக உணர்வது வபால, வெகங்கள் 
ககலந்வதாடும் வநரத்தில் எனக்கும் அதிக சலிப்பு ஏற்படுகிைது. ஐந்வத 
நிெிடத்தில் குழந்கத பிைக்கும் என்றும், தாய் தனது கஷ்டங்களிலிருந்து 
விடுபடுவார் என்றும் அந்த வநரத்தில் மதரியும்; இருந்தும், அவத ஜந்து நிெிட 
வநரத்தில் அவர் உயிகரத் துைப்பது நல்லது என்று உணர்கிைார். இந்த ஐந்வத 
நிெிட வநரத்தில் மவறுப்பின் எல்கலகயப் பாருங்கள். எனது மவறுப்பும் 
இப்வபாது அந்த உச்சத்கத மநருங்கிவிட்டது! பிரசவ வலியில் துடிக்கும் 
மபண்கண புத்தம்புது, காற்வைாட்டொன இடத்தில் நடக்கச் மசால்வது 
எவ்வளவு அபத்தொனது. அந்தத் தாயார் ஏற்கனவவ பத்து குழந்கதககள 
ஈன்மைடுத்ததால், அவருக்கு என்ன நடக்கப் வபாகிைது என்பது நன்ைாகத் 
மதரியும் என்று அவர் பதிலளிப்பார்.  எனவவ இந்த வககயான மவறுப்பும், 
சலிப்பும் அனுபவித்த ஒருவருக்கு நன்ைாகவவ மதரியும். 
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அவை நாளில்  ண்டலியுடன் உறரயாடும் வ ாது,  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

நீங்கள் ஏன் நிகனவாற்ைகல இழந்து தவிக்கிைரீ்கள்? ஒருவருக்குத் 
திடீர் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டால், அவர் நிகனவாற்ைகல இழக்க வநரிடும். அவரது 
ெனம் மவறுகெயாகி, அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுடனான அதன் 
கடந்தகால இகணப்பு துண்டிக்கப்படும். ெனப்படிவங்கள் ெனதில் 
இருந்தாலும், ென இகணப்பு துண்டிக்கப்படுவதால், எவகரயும் அல்லது 
எகதயும் அகடயாளம் காண முடியாது. அவர் தனக்கு 
மநருக்கொனவர்ககளயும் அன்பானவர்ககளயும் கூட ெைந்துவிடுகிைார். 

அவதவபால, ெரணத்தின் வபாது, ஒரு மபரிய அதிர்ச்சி 
உணரப்படுகிைது, இதன் விகளவாக நிகனவாற்ைலில் இழப்பு ஏற்படுகிைது. 
ஒருவன் தனது கடந்த கால வாழ்க்கககய முற்ைிலும் ெைந்து விடுகிைான். 
கடந்தகால வாழ்க்ககயில் நீங்கள் ஒரு சிறுவனாகவவா அல்லது 
சிறுெியாகவவா, நல்லவராகவவா, அல்லாதவராகவவா இருந்தீர்கள் என்று 
கவத்துக்மகாள்வவாம், ஆனால் தற்வபாகதய வாழ்க்ககயில் இகணப்பு 
துண்டிக்கப்பட்டதால், அகதப் பற்ைிய அைிவு உங்களுக்கு இல்கல. 
ெரணத்தின் வபாது, ெனம் ஒரு  வபரதிர்ச்சிகயப் மபறுகிைது, அது எல்லா 
ெனப்பதிவுககளயும் பாதிக்கிைது. ெீண்டும் ஒரு குழந்கதயாகப் பிைக்கும் 
வபாது, அதிர்ச்சியின் விகளவு ெகைந்து, ெனம் திைக்கிைது, இகணப்பு 
ெீண்டும் ெீட்கப்பட்டு வாழ்க்கக மசயல்படத் மதாடங்குகிைது.  ெகைந்திருந்த 
பதிவுகள் இப்வபாது மவளிப்பட்டு, மசயல்களின் மூலொகச் 
மசலவழிக்கப்படுகின்ைன. 

இகவ அகனத்தும் ொகய அல்லது கனவினால் உருவான 
ெனப்படிவங்களாக உள்ளன. நிகழ்கால வாழ்வு என்பது கடந்தகால 
வாழ்வின் மசயல்களின் விகளவவயன்ைி வவமைான்றுெில்கல. 
நிகனவாற்ைல் இழப்பு காரணொக, நீங்கள் அந்த ெனப்பதிவுககள ெைந்து, 
ஒரு புதிய வாழ்க்கககயத் மதாடங்குவது வபால் உணர்கிைரீ்கள், ஆனால் 
உண்கெயில் நீங்கள் பகழய வாழ்க்கககயத்தான் மதாடர்கிைரீ்கள். நீங்கள் 
என்னுடன் இருப்பதற்கும், என்னுடன் கிரிக்மகட் விகளயாடுவதற்கும், 
மசாற்மபாழிவுககளக் வகட்பதற்கும் உங்கள் கடந்தகால ெனப்படிவங்கவள 
காரணொகும். ொகயகயப் மபாறுத்தவகர அதற்மகன ஒரு சட்டம் உள்ளது; 
வெலும் சட்டம், வட்டவடிவத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது, ஆனால் அது 
வவறு விஷயம். சூரியன் தினமும் கிழக்கில் உதயொவதுவபால, கடந்த 
பிைவியின் ெனப்படிவங்கள் இந்தப் பிைவியில் மசலவழிக்கப்படுகின்ைன. 

ெனதின் கடந்த கால பதிவுகள், இக்கால வாழ்க்ககயில் 
மசயல்களாக ொறும்வபாது, புதிய ெனப்படிவங்ககள உருவாக்குகின்ைன. 
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ெனம், ெனப்படிவங்களால் நிகைந்துள்ளது, கடந்த கால ெனப்படிவங்கள் 
மசலவழிக்கப்பட வவண்டும். ஆனால் அவ்வாறு மசலவு மசய்து 
விரயொகும்வபாது, புதிய ெனப்படிவங்களும் உருவாகின்ைன. கிஷன்  ிங் 
தனது கடந்த கால ெனப்படிவங்களின் விகளவாக, நான் இப்வபாது 
கூறுவகதக் குைித்துக் மகாள்ளவவண்டும். அவ்வாறு எழுதும் வபாது, பாபா 
மசால்வகத, தான் எழுதுவதாக நிகனக்கிைார். இந்த எண்ணம் கடந்த கால 
ெனப்படிவங்களுக்குச் மசாந்தொனது அல்ல, என்பதால் அவர் புதிய 
ெனப்படிவங்ககள உருவாக்குகிைார். அதாவது ெனம் விடுவிக்கப்படும் அவத 
வவகளயில் பிகணக்கவும் படுகிைது; அது தன்கன விடுவிப்பதன் மூலம் 
தன்கனப் பிகணக்கிைது. ெனம் அழிந்து விடுதகல அகடயும் வகர இது 
மதாடரும். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில் படஹ்ரா டூனில், ப ஹர்  ா ா, ‘கடவுள் 
வபசுகிைார்’ (GOD SPEAKS) என்ை புத்ைகத்ைின் உள்ளடக்கப்ப ாருளான ‘பகடப்பின் 
வநாக்கம்’ என் றைக் குைித்து எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரக்கத் 
பைாடங்கினார். அவர் எரச்ெிற்கு ஒவ்பவாரு நாளும்  ல்வவறு கருத்துக்கறள 
வழங்கி வந்ைவ ாது, எரச் அவற்றை இரவில் விரிவாக்கம் பெய்து,  றுநாள், 
அவர் எழுைியறை  ா ாவிடம் வாெித்துக் காட்டி, வைறவப் ட்ட ைிருத்ைங்கறள 
உடனடியாகச் பெய்ைார். எவ்வாைாயினும், ‘கடவுள் வ சுகிைார்’ புத்ைகம் இந்ை 
வநரத்ைில் நிறைவு ப ைா ல்,  ஹா வலஷ்வரிலும்,  ின்பு ெத்ைாராவிலும்  ல 
 ாைங்கள் பைாடர்ந்ைது. 

1953, ஆகஸ்ட் 11 பெவ்வாய்க்கிழற  முைல் 19ஆம் வைைி வறர, 
ஒவ்பவாரு நாளும்,  ா ா  ண்டலியின் அறைக்கு வந்து, கீவழ குைிப் ிட்ட 
ஒவ்பவாரு இறை நா த்றையும் ஏழு முறை உச்ெரித்ை  ிைகு,  ண்டலி 
உறுப் ினர் ஒவ்பவாருவரின் கால்களிலும் அவர் ைறலவைங்கினார் 

ற தூல் - யா எஸ்தான் 
நீலு - பரபிரம்ெ பரொத்ொ 
அவலா ா - அல்லா ஹு அக்பர் 
குஸ்ைாஜி - அஹுரெஸ்தா (ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைைால்  
                                                             னைளவில் ஏழு முறை) 
டான் - பிலவட் காட் ( ிரிய ான கடவுள்) 
ப ண்டு, எரச், விஷ்ணு, நீலு  ற்றும்  ாவ் - பராத்பர் புத்தா 
றகக்வகா ாத் ைனது வழக்க ான  ிரார்த்ைறனறய அல்லது  ா ாவின் 

ப யறரத் ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிக்க வவண்டும்.  ா ாவும் இந்ை வநரத்ைில் 
 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிவறைத் பைாடர்ந்ைார். 
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1953, ஆகஸ்ட் 13, வியாழன் அன்று படஹ்ரா டூனில் ‘பர்வர்திகார் - 
குருநாதரின் பிரார்த்தகன’றய (MASTERS’ PRAYER) ப ஹர்  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் வார்த்றைக்கு வார்த்றையாக எடுத்துறரத்ைார். அன்று 
முைல் பெப்டம் ர் 2ஆம் வைைி வறர, ைினமும்  ாறலயில்  ா ா, 
 ிரார்த்ைறனயில்  ங்வகற்ைார். டான் அறை ஆங்கிலத்ைில் ெத்ை ாகப்  டித்ைார் 
(O PARVARDIGAR! THE PRESERVER AND PROTECTOR OF ALL….). வ லும் ஒரு  ண்டலி 
குஜராத்ைியில் அறைத் ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்ைார்.  ிரார்த்ைறன 
நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா ஒவ்பவாரு  ண்டலியின் கால்களிலும் 
ைறலவைங்கினார். 

ஒரு நாள்  ாறல,  ா ா,  ண்டலியிடம் ெில ைீவிர ான 
விஷயங்கறளப் வ ெிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, டாக்டர் நீலு இறடவய குறுக்கிட்டு, 
“ ா ா, எனக்கு  ா ந்ைி உண்ை அைீை ஆறெயாக உள்ளது” என்று சூழ்நிறலறய 
சுவாரஸ்ய ாக்கும் விைத்ைில் கூை முயன்ைார். 

அைற்கு  ா ா, “தவைான வநரத்தில் கூவும் வசவலின் கழுத்து 
துண்டிக்கப்படுகிைது! என்ன தண்டகனகய விரும்புகிைரீ்கள்?” என 
வினவினார்.  

“ைண்டறன இல்றல,  ா ந்ைி  ட்டுவ !” 
நீலுவின் அெட்டுத்ைன ான  ைிலில் வகா  றடந்ை  ா ா அவறரத் 

ைிட்டினார்; பைாடர்ந்து ைன்றனத்ைாவன வி ர்ெித்ைார், “வகாபம் நல்லதல்ல. நான் 
வகாபப்பட்டது ெிகவும் வொசொனது. இப்வபாது நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் 
என்கன ஒரு முகை அகைந்து, ‘வகாபப்படுவது தவறு என்பகத நான் 
எப்மபாழுதும் நிகனவில் மகாள்ளும் விதத்தில்’ அகதச் மசய்யுங்கள்.” 

ஒவ்பவாரு  ண்டலியும் அவ்வாவை பெய்ைனர் - அைற்குப்  ிைகு  ா ா, 
நீலு வகாரிய  ா ந்ைிறய அனு ைித்ைார். 

 ண்டலியின் குடியிருப் ில் (101, ராஜ்பூர் ொறலயில்) ‘ைீய ஆவி’ ஒன்று 
இருப் ைாக ஒருவர் கூைினார்.  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அங்கு ைற்பகாறல 
பெய்து பகாண்ட ஒரு ப ண் ைியின் ஆவி அங்கு அறலந்து ைிரிவைாகக் 
கருைப் ட்டது. கிருஷ்ைா நாயர் ைனக்பகன அறை ஒன்றை விரும் ினார், 
ஏபனன்ைால் இரவு வநரக் கண்காைிப்புப்  ைிறய முடித்து, அவர் காறலயில் 
ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுக்க வெைியாக இருக்கும். ஆனால் அவர் ைனியாக 
தூங்கினால் ஆவி அவறர பகான்றுவிடலாம் என்று கூைி,  ா ா அவருக்குத் ைனி 
அறைறய அனு ைிக்கவில்றல. 

ஆவியிட ிருந்து விடு ட, டாக்டர் நீலு, “ ிளகாய், ைறலமுடி 
இரண்றடயும் சுட்படரித்து, அந்ைப் புறகறய  ங்களா முழுவதும்  ரப்  
வவண்டும்” என்று  ரிந்துறரத்ைார்.  ா ா அவருறடய ஆவலாெறனறய ஏற்று, 
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எரியும் நிலக்கரிறய ஒரு ெிைிய அடுப் ில் றவத்து, ஏழு முறை வடீ்றடச் சுற்ைி, 
‘சூ, சூ, சூ’ என்று குரல் பகாடுத்ை வண்ைம் புறகறயப்  ரப்பும் டி கூைினார். 
நீலுவும் அவ்வாவை பெய்ைார், ஆனால்  ிளகாய்கள் எரிந்து பகாண்டிருந்ைைால், 
அவர் கண்களில் நீர் வழிய, தும் வும், இரு வும் பெய்ைார்.  ா ா நீலுவின் 
அவல நிறலறயக் கண்டு  ிகவும்  கிழ்ந்ைார். 

 ா ாவின் அறைக்கு பவளிவய அ ர்ந்ைிருக்கும் இரவுக் காவலாளி, 
 ா ாவின் றகைட்டல் ெத்ைம் வகட்டதும், உள்வள நுறழய வவண்டும் என்ை 
நிறலயான அைிவுறுத்ைல் அ லில் இருந்ைது. கிருஷ்ைா அந்ை ஆவிறயப் 
 ார்த்ைைில்றல, ஆனால் ஒரு ப ண்ைின் ெிரிப்ப ாலிறய  ட்டும் வகட்டார். 
ெிரிப்ப ாலிறயக் வகட்டதும் அவர் உள்வள வரலா ா என்று  ா ாவிடம் 
வகட்டார்.  ா ா, “இல்கல” என்று கூைி, “மவளியில் அெர வவண்டாம், அடுத்த 
அகைக்குச் மசன்று, கதகவ மூடிக்மகாள்ளுங்கள்; நான் ககதட்டும் வகர 
மவளிவய வராதீர்கள். இல்கலவயல் ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்கும். வபய் 
சிரிக்கும் வவகளயில் உள்வள வந்தால் அது உங்ககளக் மகான்றுவிடும்” 
என்ைார்  ா ா.  று டியும் ெிரிப்ப ாலி வகட்டதும் கிருஷ்ைா, அருகிலிருந்ை 
அறைக்குள் பென்று கைறவப் மூடிக்பகாண்டார்.  ா ாவின் றகைட்டறலக் 
வகட்கும் முன்னர், அவர் அங்வகவய ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கு வ ல் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ாவின் அறைக்கு வந்ைவ ாது  ா ா அவரது முகத்றைக் 
கழுவிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா, கிருஷ்ைாறவ அ ரச் பொல்லி, “வவகல 
முடிந்தது” என்ைார். அந்ை வநரத்ைிலிருந்து ஆவி குைித்ை பைாந்ைரவு எதுவும் 
இல்றல. 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, 1953, ஆகஸ்ட் 20 அன்று, இரவு 
முழுவதும் அறனவரும் விழித்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது. எனவவ  ா ா,  ாவ் 
கல்சூரியிடம், “அகனவரும் விழித்திருக்க வவண்டும் ஆககயால், ஏவதனும் 
நாடகத்கத நடத்துங்கள்” என்று கூைினார். இது குறுகிய  வநரத்ைில் நிகழ்த்ை 
வவண்டியிருந்தும், துர்காைா ின் இந்ைியக் கறைறய அடிப் றடயாகக் பகாண்ட 
ஒரு நாடகத்றை  ாவ் எழுைினார்; அைில் ஒரு ராைி, வ கம் குல்னார் (எல்ொ 
ப ண் வவட ிட்டு நடித்ைார்), துர்காைா ிடம் (விஷ்ணு) ைனது அன்ற  
பவளிப் டுத்ைி  அவறரத் ைழுவி,  யக்க முயற்ெித்ை வ ாது, துர்காைாஸ், வ கம் 
குல்னாரின் காைறல நிராகரிக்கிைார்; வ கம் அவ ானப் ட்டு, ஒரு 
 ரைைண்டறன நிறைவவற்று வரால் (அவலா ா) ைறலறய துண்டித்து 
விடுவைாக அச்சுறுத்துகிைார்.  றடத் ைள ைி, ைிவலர் கான் (நீலு), அவறரக் 
காப் ாற்றும் வநாக்கத்ைில் குல்னாரின் கைவரான  ன்னர் ஔரங்கெீப் ிடம் 
( ாவ்) ராைியின் ைவைான வ ாக்றகப்  ற்ைி பைரிவிக்கவும், ஔரங்கெீப் ைனது 
ராைியிடம் பென்று முறையிடுகிகிைார்: “அன்வ , எனக்கு வயைாகிவிட்டது, 
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உங்கவளாடு நான் காைற்பெயலில் ஈடு ட முடியாைிருந்ைாலும், நீங்கள் இப் டி 
நடந்து பகாள்வது முறையாகாது. என்ைாலும், நான் உங்கறள  ன்னிக்கிவைன்.” 

எல்லா ஆண்களும் ைத்ை து  ாத்ைிரங்கறள முறையாகச் பெய்ைனர், 
ஆனால் எல்ொவும் அவலா ாவும்  ிகப்ப ரிய  கிழ்ச்ெி ஆரவாரத்ைிற்குக் 
காரை ாக இருந்ைனர்.   ரைைண்டறன நிறைவவற்று வராக வ றடயில் 
அவலா ா நுறழந்து, ைவைான வநரத்ைில் ைாளம் ைப் ியறைப் வ ால, வாறள 
மூர்க்கத்ைன ாக வெீியறைக் கண்டு  ா ா ெிரித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

எல்ொ அவரது வரிகறள  ைந்துவிட்டார்,  ாவ் ைனக்கு 
வயைாகிவிட்டைாக அவரது வரிகறள எடுத்துறரத்ை வ ாது, எல்ொ அவருறடய 
பொந்ை  ாைியில் கூைினார்: “கிழட்டுக் வகா ாளி, நீ ஏன் காட்டுக்குள் 
ஓடக்கூடாது? நீ ஏன் பைாறலந்து வ ாகக்கூடாது, அப்வ ாது என்னால் 
நிம் ைியாக இருக்க முடியும்!” இறைக் வகட்டு  ா ா ெிரிப்ற  அடக்க முடியா ல், 
அவரது கன்னங்கள் ெிவந்ைன. எல்ொ ைனது நாடக ஒத்ைிறக வரிகறள 
நிறனவில் றவத்ைிருந்ைால், நறகச்சுறவக்கு இவ்வளவு ப ரிய வாய்ப்பு 
கிறடத்ைிருக்காது. எல்ொ அவரது  ங்றக, ெிைப் ாகச் பெய்ைைாக  ா ா அவறரப் 
ப ரிதும்  ாராட்டினார்! 

1953, ஆகஸ்ட் 25-31 வறர, ஏழு நாட்களுக்கு,  ா ா ஒவ்பவாரு இரவும் 
 ண்டலியின் அறைக்கு வந்து, இைற்கு முன்னர் ஆகஸ்ட் முைல் வாரத்ைில் 
பெய்ைறைப் வ ாலவவ, ஏழு முறை இறை நா த்றைத் ைிரும் த் ைிரும்  
ப ாழியச் பெய்து, ஒவ்பவாரு  ண்டலிறயயும் ைறலவைங்கினார். 
றகக்வகா ாத்  ல ஆண்டுகளாக  ா ாவின் ப யறர ஒரு நாறளக்கு 1,00,000 
முறை ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிப் றைத் பைாடர்ந்து வந்ைார். ஆகஸ்ட் 31 அன்று, 
அவர்  ா ாவின் பைய்வகீத்ைன்ற யின்  ற்றுப ாரு ‘காட்ெி’றயக் கண்டு 
கிட்டத்ைட்ட  யக்க றடந்ைார். 

 ா ாறவச் சுற்ைிலும் விவரிக்க முடியாை  ிரகாெ ான ஒளிறயக் 
கண்டைாகவும், அந்ை ஒளியிலிருந்து ‘உலகங்கள்’ வைான்ைியைாகவும் 
றகக்வகா ாத் விவரித்ைார். “நீங்கள் என்னபவன்று இப்வ ாது எனக்குத் பைரியும்,” 
என்று அவர்  ா ாவிடம் கூைினார். 

 ா ா  ண்டலியிடம், “அவர் அருகில் எனது மபௌதீக உடல் 
இல்லாதிருந்தால், அவர் தனது உடகலத் தக்க கவத்துக் மகாள்ள முடியாத 
நிகல ஏற்பட்டிருக்கும்” என்று கூைினார். 
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உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவர் 
(Highest Of The High) 

1953, பெப்டம் ர் 6ஆம் நாள்  ாறல,  ண்டலிறய உைவுக்காக 
அனுப் ிய  ிைகு,  ா ாவுடன் எரச் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ங்களாவிற்கு 
பவளிவய கார் ஒன்று வந்து நின்ைது. காரிலிருந்ை ெிலர், ஓர் இளம் ப ண்றைத் 
ைாங்கிக்பகாண்டு வந்ைனர்; அவர் ஏவைா  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டு, கிட்டத்ைட்ட 
கட்டுப் ாட்றட  ீைியது வ ாலத் வைான்ைியது. அவர்கள் அந்ைப் ப ண்றை 
 ா ாவின்  ாைங்களின் அருவக  டுக்க றவத்து, அவறரக் குைப் டுத்தும் டி 
வவண்டிக்பகாண்டனர்.  ா ா அந்ைப் ப ண்றைப்  ார்த்து, இை ாக 
வருடிக்பகாடுத்து உறுைியளித்ைார்: “அவகர அகழத்துச் மசல்லுங்கள்; எனது 
பார்கவ அவர் ெீது உள்ளது. எனது ஆசிககள வழங்குகிவைன். அவகரத் 
திரும்ப அகழத்துச் மசல்லுங்கள்.”  

இந்ை ெம் வத்ைிற்குப்  ின்னர், அந்ை  க்கள் இப் டி ஒரு காரியத்ைிற்காக 
வந்ைறைக் குைிப் ிட்டு  ா ா வருத்ை றடந்ைார். “நான் யார் என்பகத அவர்கள் 
உணரவில்கலயா?” எரச்ெிடம் குைிப் ிட்டார். “அவர்கள் இதுவபான்ை 
விஷயங்களுக்காக என்கன அணுகுகிைார்கள் - அவர்களின் நன்கெக்காக 
நான் விதித்தகத, அவர்கள் தவிர்க்க விரும்புகிைார்கள்!” 

இந்ை ெம் வத்ைால் வருத்ை றடந்ை  ா ா,  றுநாள் காறல, 
ைிங்கட்கிழற , 1953, மசப்டம்பர் 7, (இது ப ாராஸ்டரின்  ிைந்ைநாளாகவும் 
இருந்ைது), ைன்னிச்றெயாக ைனது அற்புை ான, இன்ைியற யாை 
‘உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவர்’ என்ை பெய்ைிறய எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார்:  

மதரிந்வதா அல்லது மதரியாெவலா, வநரடியாகவவா அல்லது 
ெகைமுகொகவவா, ஒவ்மவாரு உயிரினமும் - ஏவதா ஒரு வககயில் 
அல்லது முகையில் - தனித்துவத்கத உறுதிப்படுத்த முயல்வது வபால், 
ஒவ்மவாரு ெனிதனும் முயற்சிக்கிைான். ஆனால் இறுதியில் ெனிதன், தான் 
எல்கலயற்ைவன், நித்தியொனவன் ெற்றும் பிரிக்க முடியாதவன் என்பகத 
உணர்வுபூர்வொக அனுபவிக்கும் வபாது, அவன் கடவுள் என்ை தனது 
தனித்துவத்கத முழுகெயாக உணர்ந்து, எல்கலயற்ை அைிவு, எல்கலயற்ை 
சக்தி ெற்றும் எல்கலயற்ை வபரின்பத்கத அனுபவிக்கிைான். இவ்வாறு 
ெனிதன் கடவுளாகி, ஒரு பரிபூரண குருநாதர், சத்குரு அல்லது ‘குதுப்’பாக 
அங்கீகரிக்கப்படுகிைார். இந்த ெனிதகன வணங்குவது கடவுகள 
வணங்குவதற்கு செம். 

கடவுள் ெனித வடிவில் பூெியில் வதான்ைி, ெனிதகுலத்திற்கு அவரது 
மதய்வகீத்கத மவளிப்படுத்தும்வபாது, அவர் அவதார புருஷர் - மெக யா - 
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தீர்க்கதரிசி என்று அங்கீகரிக்கப்படுகிைார். இப்படி, கடவுள் ெனிதனாக (இகை-
ெனிதனாக) ொறுகிைார். 

எனவவ, எல்கலயற்ை கடவுள், யுகம் யுகொக, அகனத்து 
காலச்சுழற்சிகளிலும், தெது எல்கலயற்ை கருகணயின் மூலம், ெனித 
வடிவில், ெனித நிகலக்கு இைங்கி வந்து, ொனிடனின் ெத்தியில்  இருக்க 
விரும்புகிைார். ஆனால் ெனிதகுலத்துடன் இகணந்து அவர் தெது மபௌதீக 
உடலில் வாழ்வது, புரிந்துமகாள்ளப்படாததால், அவர் உலகின் ஒரு சாதாரண 
ெனிதனாகப் பார்க்கப்படுகிைார். எவ்வாைாயினும், அவர் தம்கெ, யுகத்தின் 
அவதார புருஷராக அைிவிப்பதன் மூலம், பூெியில் தனது மதய்வகீத்கத 
உறுதிப்படுத்தும் தருவாயில், அவகரக் கடவுளாக ஏற்றுக்மகாள்ளும் 
சிலரால் அவர் வணங்கப்படுகிைார், வெலும் அவகர பூெியில் கடவுளாக 
அைிந்த சிலரால் ெகிகெப்படுத்தப்படுகிைார். ஆனால் அவர் உடல் ரீதியாக, 
அவர்கள் ெத்தியில் இருக்கும்வபாது, அவகரக் கண்டனம் மசய்வது என்பது, 
எஞ்சிய ெனிதகுலத்தின் ொைாத்தன்கெயாக இருக்கிைது. 

இப்படி, அவத இகை-ெனிதன், தன்கன அவதார புருஷராகப் 
பிரகடனப்படுத்தி, யாருக்காக அவருகடய அளவிறுதியற்ை அன்பு, அவகர 
ெனித நிகலக்கு இைங்கி வந்து, ொனிடனின் ெத்தியில் இருக்கச் மசய்தவதா, 
அவத ெனிதகுலத்தால் அவர்  மகாடுகெப்படுத்துதலுக்கும், 
துன்புறுத்தப்படுவதற்கும், அவொனப்படுத்துதலுக்கும், கண்டனம் 
மசய்யப்படுவதற்கும் ஆளாகிைார்; ெனிதகுலம், அவதார புருஷரின் வடிவில் 
கடவுளின் மவளிப்பாட்கடக் கண்டிக்கும் மசயல், ெகைமுகொக, கடவுள் 
அவரது எல்கலயற்ை நித்திய நிகலயில் இருப்பகத உறுதிப்படுத்துகிைது. 

அவதார புருஷர் என்மைன்றும் அவத ஒருவவர, ஏமனன்ைால் கடவுள் 
எப்வபாதும் ஒருவவரயான - நித்தியொனவர், பிரிக்க முடியாதவர், 
எல்கலயற்ைவர், அவதார புருஷராக, மெக யாவாக, தரீ்க்கதரிசியாக, 
ஆதிகாலத்தவராகத் தன்கன மவளிப்படுத்துகிைார் - அவவர உயர்ந்தவர்களில் 
ெிகவும் உயர்ந்தவர். இந்த நித்தியமும், நிரந்தரமுொன ஒவர அவதார புருஷர், 
அவ்வப்வபாது, மவவ்வவறு காலச்சுழற்சிகளில், மவவ்வவறு ெனித 
வடிவங்ககளயும், மவவ்வவறு மபயர்ககளயும் ஏற்று, மவவ்வவறு 
இடங்களில், மவவ்வவறு உகடகளிலும், மவவ்வவறு மொழிகளிலும் 
உண்கெகய மவளிப்படுத்தி, ெனிதகுலத்கத, அைியாகெ எனும் 
பாதாளத்திலிருந்து உயர்த்தி, ொகயகளின் அடிகெத்தனத்திலிருந்து 
விடுவிக்க உதவுகிைார்.  

அவதார புருஷராக, கடவுளின் ெிகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெற்றும் 
ெிககயாக வணங்கப்படும் மவளிப்பாடுகளில், ம ாராஸ்டர் முதலானவர் - 
அவகரத் மதாடர்ந்து ராொ, கிருஷ்ணா, புத்தா, இவயசு ெற்றும் முஹம்ெது 
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ஆகிவயார் எனக்கு முன் வந்தவர்கள். பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 
ம ாராஸ்டர், நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல வார்த்கதகள், நல்ல மசயல்கள் 
ஆகிய மூன்று அடிப்பகடக் வகாட்பாடுகளின் வடிவில், சத்தியத்தின் சாரத்கத 
உலகுக்கு வழங்கினார். இந்த சத்திய வபாதகனகள், ெனிதகுலத்திற்கு ஏவதா 
ஒரு வடிவில், வநரடியாகவவா அல்லது ெகைமுகொகவவா, ஒவ்மவாரு 
காலச்சுழற்சியிலும், அந்தந்த யுகத்தின் அவதார புருஷரால், ெனிதகுலத்கத, 
கண்ணுக்குத் மதரியாத வககயில், உண்கெகய வநாக்கி அகழத்துச் மசன்று, 
மதாடர்ந்து மவளிப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல வார்த்கதகள் ெற்றும் நல்ல மசயல்களின் 
இந்த வபாதகனககள நகடமுகைக்குக் மகாண்டுவருவது என்பது, 
மவளியளவில் வதான்றும் அளவுக்கு எளிதானது அல்ல, அவத வவகளயில் 
அது சாத்தியெற்ைதும் அல்ல. ஆனால் இந்த வபாதகனககள வநர்கெயாக, 
வார்த்கதயின் முழு அர்த்தத்தில் வாழ்வது, வாழ்க்ககயின் நடுவில் 
ெரணத்கத நகடமுகைப்படுத்துவது வபால சாத்தியெற்ைதாகத் வதான்றும். 

உலகில் எண்ணற்ை சாதுக்கள், ெஹாத்ொக்கள், ெஹா புருஷர்கள், 
புனிதர்கள், வயாகிகள் ெற்றும் வாலிகள் உள்ளனர், இருப்பினும் 
உண்கெயானவர்களின் எண்ணிக்கக ெிக ெிகக் குகைவு. சில 
உண்கெயானவர்கள், அவர்களின் ஆன்ெீக நிகலக்கு ஏற்ப, அவர்களுக்வக 
உரிய ஒரு பிரிவில் உள்ளனர், இது சாதாரண ெனிதனின் நிகலயிவலா 
அல்லது உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவரின் நிகலயிவலா இல்கல. 

நான் ெஹாத்ொவும் இல்கல, ெஹா புருஷரும் இல்கல, சாது, 
துைவி, வயாகி, அல்லது வாலியும் இல்கல. மசல்வத்கத அகடயும் அல்லது 
தங்கள் உகடகெககளத் தக்க கவத்துக் மகாள்ளும் ஆகசயுடன் என்கன 
அணுகுபவர்கள், துன்பங்களிலிருந்தும் துயரங்களிலிருந்தும் விடுபட 
விரும்புபவர்கள், உலக ஆகசககள நிகைவவற்ைவும் திருப்திப்படுத்தவும் 
என்னிடம் உதவிகய நாடுபவர்கள், அகனவருக்கும் ெீண்டும் ஒருமுகை 
அைிவிக்கிவைன், நான் ஒரு சாதுவவா, துைவிவயா, ெஹாத்ொவவா, ெஹா 
புருஷவரா, வயாகிவயா அல்ல, என் மூலம் இவற்கைத் வதடுவது 
மவளியளவில் முழு ஏொற்ைொகத் மதரிந்தாலும், இறுதியில் இந்த 
ஏொற்ைவெ, இவ்வுலக ஆகசகள் ெற்றும் ஏக்கங்களின் முழுகெயான 
ொற்ைத்கதக் மகாண்டு வரும் நிகலயான கருவியாக இருக்கிைது.  

சாதுக்கள், துைவிகள், வயாகிகள், வாலிகள் ெற்றும் இகட 
நிகலகளில் இருக்கும் இதர புனிதர்கள், அற்புதங்ககளச் மசய்து, உதவி 
ெற்றும் நிவாரணத்திற்காக தங்ககள அணுகும் நபர்களின் நிகலயற்ை 
மபாருள் சார்ந்த வதகவககளப் பூர்த்தி மசய்ய முடியும். 
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எனவவ நான் ஒரு சாதுவும் இல்கல, துைவியும் இல்கல, வயாகியும் 
இல்கல, ெஹா புருஷரும் இல்கல, வாலியும் இல்கல என்ைால், நான் யார் 
என்ை வகள்வி எழுகிைது! இயற்ககயான அனுொனம் என்னமவன்ைால், நான் 
ஒரு சாதாரண ெனிதனாக அல்லது நான் உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் 
உயர்ந்தவனாக இருக்க வவண்டும். ஆனால் ஒன்கை ெட்டும் நான் 
உறுதியாகச் மசால்கிவைன், உண்கெயான சாதுக்கள், துைவிகள், வயாகிகள் 
ெற்றும் இதர இகடநிகல அந்தஸ்து பகடத்தவர்களின் ெத்தியில் என்கன 
ஒருவபாதும் வசர்க்க முடியாது. 

இப்வபாது, நான் ஒரு சாதாரண ெனிதனாக இருந்தால், எனது 
திைன்களும் சக்திகளும் வகரயறுக்கப்பட்டதாகவவ இருக்கும்; நான் ஒரு 
சாதாரண ெனிதகன விட சிைந்தவனாக அல்லது வவறுபட்டவனாக இருக்க 
முடியாது. ெக்கள் என்கன அவ்வாறு எடுத்துக் மகாண்டால், அவர்கள் 
என்னிடெிருந்து அதிசயங்கள் அல்லது ஆன்ெீக வழிகாட்டுதலின் வடிவத்தில் 
எந்த இயற்ககக்கு அப்பாற்பட்ட உதவிகயயும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது, வெலும் 
அவர்களின் ஆகசககள நிகைவவற்ை என்கன அணுகுவது முற்ைிலும் 
பயனற்ைது. 

ொைாக, நான் ஒரு சாதாரண ெனிதனின் நிகலக்கு அப்பாற்பட்டவன் 
என்ைால், ெஹான்கள் ெற்றும் வயாகிகளின் நிகலக்கு அப்பாற்பட்டவன் 
என்ைால், நான் உயர்ந்தவர்களில்  உயர்ந்தவனாக இருக்க வவண்டும். இந்த 
விஷயத்தில், உங்கள் ெனித அைிவு ெற்றும் வகரயறுக்கப்பட்ட ெனதுடன் 
என்கன எகடவபாடுவதும், சாதாரண ஆகசகளுடன் என்கன அணுகுவதும் 
முட்டாள்தனத்தின் உச்சம் ெட்டுெல்ல, சுத்த அைியாகெயும் ஆகும், 
ஏமனன்ைால் எந்த அைிவுசார்ந்த ெல்யுத்தங்களும் என் வழிககள புரிந்து 
மகாள்ளவவா அல்லது என் எல்கலயற்ை தன்கெகய நிர்ணயிக்கவவா 
முடியாது.  

நான் உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவன் என்ைால், எனது ‘விருப்பவெ 
சட்டம்’, எனது ‘ஆர்வவெ சட்டத்கத ஆட்சி நடத்தும்’, எனது ‘அன்பு 
பிரபஞ்சத்கத நிகலநிறுத்தும்’. மவளியளவில் வதான்றும் வபரழிவுகள் 
ெற்றும் தற்காலிக துன்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், அகவ, உங்களின் 
இறுதி நன்கெக்கான என் அன்பின் விகளவுகள் ெட்டுவெ. எனவவ, உங்கள் 
இடர்பாடுகளிலிருந்து விடுபட என்கன அணுகுவது, உங்கள் உலக 
ஆகசககள நான் நிகைவவற்ைி திருப்திப்படுத்துவவன் என்று எதிர்பார்ப்பது, 
நான் ஏற்கனவவ விதித்தகதத் தவிர்க்கவும், மசய்ய முடியாதகதச் 
மசய்யுொறு என்னிடம் வகட்பதாகவும் மபாருள்படும். 

உங்கள் பாபாகவ உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவராக நீங்கள் 
உண்கெயாகவும், முழு நம்பிக்ககயுடனும் ஏற்றுக்மகாண்டால், உங்கள் 
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ஆகசககள நிகைவவற்றுவதற்காக ஏங்குவகத விட, அவருகடய 
பாதங்களில் உங்கள் வாழ்க்கககய அர்ப்பணிப்பது, உங்களுக்கு உகந்ததாக 
இருக்கும். உங்களுகடய ஒரு வாழ்க்கக அல்ல, உங்களுகடய 
வகாடிக்கணக்கான வாழ்க்ககககள, உன்னதொன பாபாகவப் வபான்ை 
ஒருவரின் பாதங்களில் செர்ப்பிப்பது, ஒரு சிைிய தியாகொகத்தான் 
கருதப்படும். பாபாவின் அளவிறுதியற்ை அன்பு ெட்டுவெ உங்கள் நிகலயற்ை 
வாழ்வின் எண்ணிலடங்கா குருட்டுத்தனொன பாகதகளில் உங்ககளப் 
பாதுகாப்பாக வழிநடத்தும் ஒவர உறுதியான, தவைாத வழிகாட்டியாக 
இருக்கும். 

தங்கள் உடல், ெனம், உகடகெகள் அகனத்கதயும் 
உள்வநாக்கத்துடன் அர்ப்பணம் மசய்து - எப்படியும் அவற்கை ஒருநாள் 
ககவிடுவது நிச்சயம் - அவர்களால் என்கனப் பிகணக்க முடியாது; 
அர்ப்பணம், ஏமனன்ைால் வபரின்பத்தின் நிரந்தரப் மபாக்கிஷத்கத அகடய, 
நிகலவபைற்ை உகடகெககளத் துைக்க வவண்டும் என்பகத அவர்கள் 
புரிந்துமகாள்கிைார்கள். அதிக ஆதாயத்திற்கான இந்த ஆகச, அவர்கள் 
அர்ப்பணம் மசய்வதின் பின்னால் இன்னும் ஒட்டிக் 
மகாண்டிருக்குொனால்  அது முழுகெயான அர்ப்பணம் ஆகாது. 

நான் உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவனாக இருந்தால், உங்களுகடய 
அகனத்து உகடகெககளயும், விருப்பங்ககளயும் பைித்து, உங்கள் 
ஆகசகள் அகனத்கதயும் நுகர்ந்து, அவற்கைப் பூர்த்தி மசய்யாெல், 
உங்ககள ஆகசயற்ைவராக ஆக்க வவண்டும் என்று எனது கடகெ உணர்வு 
வகாருவகத நீங்கள் அகனவரும் அைிந்துமகாள்ள வவண்டும்.  சாதுக்கள், 
துைவிகள், வயாகிகள் ெற்றும் வாலிகளால் நீங்கள் விரும்புவகதத் தர 
முடியும்;  ஆனால் நான் உங்களது வதகவககள நீக்கி, பற்றுகளிலிருந்து 
விலக்களித்து, அைியாகெயின் அடிகெத்தனத்திலிருந்து உங்ககள 
விடுவிக்கிவைன். நான் உண்கெயில் ஒன்கை ‘எடுப்பவன்’, நீங்கள் 
விரும்புவகத விரும்பியபடி ‘மகாடுப்பவன் அல்ல’. 

புத்திஜவீிகள் தங்கள் புத்தியின் மூலம் ெட்டும் என்கன ஒருவபாதும் 
புரிந்து மகாள்ள முடியாது. நான் உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவனாக 
இருந்தால், புத்தியால் அல்லது வகரயறுக்கப்பட்ட ெனித ெனத்தால் என் 
வழிககள அளவிடுவது சாத்தியெற்ைது. 

என்ெீது அன்பு காட்டுபவர்களால், பயபக்தியுடனும், ஒன்ைிய 
ெனதுடனும் என்கனப் வபாற்ைிப் புகழ்வதன் மூலம் நான் 
அகடயப்படொட்வடன். என்கன இகழ்ந்து வபசி, ஏளனம் 
மசய்பவர்களுக்காகவும், என்கன அவெதிப்பவர்களுக்காகவும் நான் 
இல்கல. என்கனச் சுற்ைி அகலவொதும் வகாடிக்கணக்கான ெக்கள் 
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கூட்டத்திற்காகவும் நான் இல்கல. ெக்கள், கூட்டத்தில் ஆங்காங்வக சிதைி, 
அகெதியாக, ஆடம்பரெின்ைி, உடல், ெனம், உகடகெகள் அகனத்கதயும் 
என்னிடம் ஒப்பகடக்கும் குைிப்பிட்ட சிலருக்காக நான் இருக்கிவைன். 
அகனத்கதயும் அர்ப்பணித்த பின்னர், அகதப் பற்ைி ஒருவபாதும் 
சிந்திக்காதவர்களுக்காக நான் இன்னும் அதிகொக இருக்கிவைன். தங்கள் 
துைவு குைித்த எண்ணத்கதக் கூட, துைக்கத் தயாராக இருப்பவர்கள் 
அகனவரும் என்னுகடயவர்கள், வெலும் தவீிரொன நடவடிக்கககளுக்கு 
ெத்தியில் மதாடர்ந்து விழிப்புடன் இருந்து, என்னுகடய ஒவர பார்கவ 
அல்லது கசககயில், சத்தியத்திற்காக தங்கள் வாழ்க்கககயத் தியாகம் 
மசய்யும் அந்தத் தருணத்திற்காகக் காத்திருக்கிைார்கள். அளவிலா 
வபரிடர்ககள ெனமுவந்து, ெகிழ்ச்சியுடன் எதிர்மகாள்ளும் துணிச்சலான 
ெனம் பகடத்தவர்கள், என் ெீது உறுதியான, தளர்வுைாத நம்பிக்கக 
மகாண்டவர்கள், தங்கள் சுய ெகிழ்ச்சிகயயும், மசௌகரியங்ககளயும் பணயம் 
கவத்வதனும் என்னுகடய சிைிய ஆகசகய நிகைவவற்ைத் துடிப்பவர்கள், 
உண்கெயிவலவய என்கன வநசிக்கிைார்கள். 

எனது பார்கவயில், கடவுள் நம்பிக்கக மகாண்டவர் என்று கருதி, 
மதய்வகீ சட்டத்தின் கீழ் தனக்கு வழங்கப்பட்ட மபாறுப்புககளத் 
தட்டிக்கழித்து, சாதுக்கள், துைவிகள் ெற்றும் வயாகிகளின் பின்னால் ஓடி 
அகலந்து, இறுதியில், இகை அருளால் அவரது ‘நித்திய விடுதகல’கய 
அகடய வாய்ப்பாக இருந்திருக்கும் துன்பத்திலிருந்து நிவாரணம் வதடும் 
ெனிதகர விட, உலகப் மபாறுப்புககள நம்பிக்ககயுடன் நிகைவவற்றும் 
நாத்திகர் ெிகவும் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டவர். உடலின்ப ெயக்கத்தில் ஒரு 
கண்கணப் பதித்து, ெற்மைாரு கண்ணால் மதய்வகீ  வபரின்பத்தின் 
பிரகாசொன கதிர்ககளக் காண நிகனப்பது சாத்தியெற்ைது ெட்டுெின்ைி, 
பாசாங்குத்தனத்தின் உச்சமும் ஆகும். 

நீங்கள், எகதத் மதரிந்து மகாள்ள வவண்டும் என நான் 
விரும்புகிவைவனா, அகத நீங்கள் ஒவர வநரத்தில் புரிந்து மகாள்வரீ்கள் என்று 
நான் எதிர்பார்க்கவில்கல. காலங்காலொக, நானாகவவ உங்ககள 
எழுச்சியுைச் மசய்து, யுகம் முழுவதும் உங்கள் வகரயறுக்கப்பட்ட 
ெனங்களில் விகதகய விகதத்து, தக்க வநரம் வரும் வகர, உங்கள் தரப்பில் 
முகையான கவனத்துடனும், அக்ககையுடனும் இருந்து, அந்த 
உண்கெப்மபாருளின் அைிவின் கனிகய முகளக்கச் மசய்து, மசழிப்பாக 
வளரவிட்டு, உரிய பலகன அகடயப்மபறுவது என்பது இயல்பாகவவ 
உங்களுகடயது. 

அதற்கு ொைாக, உங்கள் அைியாகெயால் வழிநடத்தப்பட்டு, உங்கள் 
சுய வழியில் மசல்வதில் நீங்கள் விடாப்பிடியாக இருந்தால், உங்கள் 
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முன்வனற்ைத்கதத் வதர்ந்மதடுப்பதில் யாராலும் உங்ககளத் தடுக்க 
முடியாது; மசால்லப்வபானால், அதுவும் முன்வனற்ைம்தான், எவ்வளவு 
மெதுவாகவும், வவதகனயாகவும் இருந்தாலும், இறுதியில் எண்ணற்ை 
பிைவிகளுக்குப் பிைகு, நீங்கள் இப்வபாது மதரிந்துமகாள்ள விரும்புவகத 
அப்வபாது மதரிந்து உணரச்மசய்யும். 

உண்கெயான குைிக்வகாகளப் பற்ைிய உங்கள் அைியாகெயின் 
அளவிற்கு, நீங்கள் பின்னிப்பிகணந்திருக்கும் ொகய ெற்றும் சுயொக 
உருவாக்கப்பட்ட துன்பத்தின் பிரகெகளிலிருந்து உங்ககளக் காப்பாற்ைிக் 
மகாள்ள, இப்வபாவத விழித்துக் மகாள்ளுங்கள்! அைியாகெகய அதன் 
உண்கெயான கண்வணாட்டத்தில் அனுபவிப்பதன் மூலம், ஆன்ெீக 
சுதந்திரத்திற்காக பாடுபடுங்கள். உங்களுடனும் கடவுளுடனும் வநர்கெயாக 
இருங்கள். ஒருவர் உலககயும், அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்ககளயும் 
முட்டாளாக்கலாம், ஆனால் அகனத்தும் அைிந்த கடவுளின் அைிவிலிருந்து 
ஒரு வபாதும் தப்ப முடியாது - அதுதான் மதய்வகீ சட்டம். 

என்கன அணுகும் உங்களுக்கும், என்கன அணுக 
விரும்புபவர்களுக்கும், நான் மதளிவுை மதரிவிக்க விரும்புவது 
என்னமவன்ைால், உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவராக என்கன 
ஏற்றுக்மகாண்டு, மசல்வம் ெற்றும் உலக ஆதாயத்திற்காக ஏங்கும் உங்கள் 
இதயத்துடன் என்னிடம் ஒருவபாதும் வரக்கூடாது; ஆனால், உங்கள் உடல், 
ெனம் உகடகெகள் அகனத்கதயும் - அவற்ைின் எல்லா 
பிகணப்புகளுடனும் எனக்கு வழங்கும் தீவிர ஏக்கத்துடன் ெட்டுவெ 
வரவவண்டும். உங்களது இக்கட்டான சூழ்நிகலகளிலிருந்து உங்ககள 
விடுவிக்க என்கன நாடாெல், என்னுகடய விருப்பத்திற்கு முழு ெனதுடன் 
உங்ககள ஒப்பகடப்பதற்காக என்கன நாடுங்கள். உலக 
சந்வதாஷத்திற்காகவும், குறுகிய கால மசௌகரியங்களுக்காகவும் என்கனப் 
பற்ைிக் மகாள்ள வவண்டாம், ொைாக, எந்த பாதகொன சூழ்நிகலயிலும், சுய 
ெகிழ்ச்சிகயயும் சுகத்கதயும் எனது பாதங்களில் தியாகம் மசய்து, என்கனப் 
பற்ைிக்மகாள்ளுங்கள். எனது ெகிழ்ச்சி உங்கள் புத்துணர்ச்சியாகவும், எனது 
ஆறுதல் உங்கள் இகளப்பாைலாகவும் இருக்கட்டும். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல 
உத்திவயாகத்கத ஆசரீ்வதிக்கும்படி என்னிடம் வகட்காதீர்கள், ஆனால் 
விடாமுயற்சியுடன் வநர்கெயாக, எந்த மவகுெதிகயயும் எதிர்பாராெல், 
எனக்கு வசகவ மசய்யும் விருப்பத்கத உருவாக்குங்கள். உங்கள் அல்லது 
உங்கள் அன்பானவர்களின் உயிகரக் காப்பாற்றும்படி என்னிடம் ஒருவபாதும் 
மகஞ்சாதீர்கள், ஆனால் உங்ககள ஏற்றுக்மகாள்ளவும், எனக்காக உங்கள் 
உயிகரக் மகாடுக்க அனுெதிக்கவும் என்னிடம் மகஞ்சுங்கள். உங்கள் உடல் 
உபாகதககள நான் குணப்படுத்துவவன் என்று ஒருவபாதும் 
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எதிர்பார்க்காதரீ்கள், ஆனால் உங்கள் அைியாகெகயப் வபாக்க என்னிடம் 
ென்ைாடுங்கள். என்னிடெிருந்து எகதயும் அகடயும் எண்ணத்தில் 
ஒருவபாதும் உங்கள் ககககள ஏந்த வவண்டாம், ஆனால் உயர்ந்தவர்களில் 
ெிகவும் உயர்ந்தவர் என்று நீங்கள் அணுகிய என்கன, உங்கள் ககககள 
உயர்த்தி, வபாற்ைிப் புகழுங்கள். 

நான் உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவன் என்ைால், என்னால் முடியாதது 
எதுவுெில்கல; வெலும்,  தனிப்பட்ட வதகவககளப் பூர்த்தி மசய்வதற்காக 
நான் அற்புதங்ககளச் மசய்யாவிடிலும் - அதனால் வரும் திருப்தியானது 
தனிநபகர வெலும் வெலும் தற்காலிகொன ொகயயின் வகலயில் சிக்க 
கவக்கும் - இன்னும் சில காலகட்டங்களில், ெீண்டும் ெீண்டும் நான் 
எல்கலயற்ை சக்திககள, அற்புதங்களின் வடிவில் மவளிப்படுத்துகிவைன். 
ஆனால் இகவ அகனத்தும் ெனிதகுலம் ெற்றும் எல்லா உயிரினங்களின் 
ஆன்ெீக வெம்பாடு ெற்றும் நன்கெக்காக ெட்டுவெ. 

இருப்பினும், என்கன வநசிக்கும் ெற்றும் என்ெீது அகசக்க முடியாத 
நம்பிக்கக மகாண்ட அன்பர்களால் அற்புத நிகழ்வுகள் அடிக்கடி 
அனுபவிக்கப்படுகின்ைன, வெலும் இகவ, அவர்கள் ெீதான எனது பார்கவ 
அல்லது கருகணவய காரணொகும் என்று கூறுகின்ைனர். 

ஆனால், இதுவபான்ை தனிப்பட்ட அற்புதங்களுக்கு, எனது 
உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்த நிகலவய காரணம் என்று கூறுவது, 
எனது அன்பர்களுக்கு உகந்ததாக இருக்காது என்பகத அகனவரும் 
அைிந்துமகாள்ள விரும்புகிவைன். நான் உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவன் 
என்ைால், நான், மதய்வகீ சட்டத்தின் வபாக்கில், ொயாவின் இந்த ொய 
நாடகங்களுக்கு வெவல இருக்கிவைன். எனவவ, என்கன அவ்வாறு 
அகடயாளம் கண்டுமகாள்ளும் என் அன்பர்கவளா, அல்லது என்கன 
அைியாெல் இருந்து வவறு வழிகளில் என்கன வநசிப்பவர்கவளா, எந்த 
அதிசயொன நிகழ்வுககள அனுபவித்தாலும், அகவ என் ெீது அவர்கள் 
கவத்திருக்கும் உறுதியான நம்பிக்ககயின் விகளவுதான் காரணம். 
அவர்களின் அகசக்க முடியாத நம்பிக்கக, ொயாவின் நாடகத்தின் வபாக்கக 
அடிக்கடி முைியடித்து, அவர்கள் அற்புதங்கள் என்று அகழக்கும் 
அனுபவங்ககள அவர்களுக்கு வழங்குகிைது. உறுதியான நம்பிக்ககயின் 
மூலம் மபைப்பட்ட இத்தககய அனுபவங்கள் இறுதியில் நன்கெவய பயக்கும் 
என்ைாலும், அவற்கை அனுபவிக்கும் நபர்ககள வெலும் வெலும் ொகயயின் 
பிகணப்புகளில் சிக்க கவக்காது. 

நான் உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவனாக இருந்தால், 
ஒவ்மவாருவருக்கும் இகை உணர்கவ வழங்கவும், அைியாகெயின் 
பிகணப்பிலிருந்து ஒவ்மவாரு உயிரினத்கதயும் விடுவிப்பதற்கும், எனது 
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‘பிரபஞ்சத்தின் இகை விருப்பம்’ ஒன்வை வபாதுொனது. ஆனால் மதய்வகீ 
சட்டத்தின்படி அைியாகெயின் அனுபவத்தின் மூலம் மபைப்படும் அைிவு 
ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டது ஆகும். இந்த அைிகவ நீங்கள் அைியாகெக்கு ெத்தியில், 
பரிபூரண குருநாதர்களின் வழிகாட்டுதல் மூலொகவும், உயர்ந்தவர்களில் 
ெிகவும் உயர்ந்தவரிடம் சரணகடவதன் மூலொகவும் அகடய முடியும். 

1953, பெப்டம் ர் 11ஆம் நாள் பவள்ளிக்கிழற  காறல,  ா ா, படஹ்ரா 
டூனிலிருந்து ஒரு ‘தூக்க ில்லா  ஸ்த்  யைம்’ வ ற்பகாண்டார். அவருடன் 
எரச், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், பஹலன், கு ார், கிஷன்  ிங், எல்ொ 
ஆகிவயார் பென்ைனர்.  பஹலன், கிஷன்  ிங்கின் காறரயும், எல்ொ ஜபீ்ற யும் 
ஓட்டிச் பென்ைனர். அறனவரும் படல்லி வழியாக,  ஞ்ொற  வநாக்கிச் பென்று, 
 ா ா, ஏற்கனவவ  ைிபுரிந்ை ஏழு ெிைந்ை வ ல்நிறல  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்புபகாண்டனர்.  ா ா துைவிகள்  ற்றும் ொதுக்கறளயும் பைாடர்புபகாண்டு, 
ஏழு புகழ்ப ற்ை ெ ாைிகறளயும், ஏழு ைர்காக்கறளயும் (துைவிகளின் 
கல்லறைகள்)  ார்றவயிட்டார், அவர் முன்பு கூைியது வ ால், 
ஒவ்பவாருவருக்கும் வைக்கம் பெலுத்ைினார். ஓரிடத்ைிலிருந்து இன்னுவ ார் 
இடத்ைிற்கு இரவும்  கலும்  யைம் பெய்து, ஐந்து நாட்களுக்குப்  ின்னர் 
அவர்கள் ைிரும் ி வரும் வறர, எவருக்கும் ெில  ைிவநரங்களுக்கு வ ல் 
தூக்கம் இல்றல என்ை வ ாைிலும்,  ா ா ைனது  ைிறய உற்ொக ாகச் பெய்ைார். 

11ஆம் வைைி அவர்கள் திவயாபந்த் என்ை இடத்ைில் முைலாவைாக நின்று, 
 ா ா,  ல ெ ாைிகளில் வைங்கினார். 

காறல 11:00  ைிக்கு அவர்கள் ெீரட் நகர் வந்ைறடந்து, ஒரு  ாை ாக 
 ீரட்டில் ைங்கியிருந்ை,  ன் ாரியின் ெவகாைரர், நவ் ாரிறயச் வெர்ந்ை  ினூ 
வைொறய ெந்ைித்ைார்; அவர் ராணுவத்ைில் பலஃப்டினன்ட் கர்னலாக  ைிபுரிந்து 
வந்ைார்.  ா ா ைன்றனப்  ார்க்க வருவார் என்று அவருக்குத் பைரியாது, 
 ா ாறவப்  ார்த்ைதும்,  ினூ  ரவெ றடந்ைார். 

“ ா ா, நான் உங்களுக்கு என்ன உைவு ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டும்?” 
 ினூ வகட்டார். 

“வ வ்-கந்தியா” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  (ஒரு ஏறழயின் உைவான 
வறுத்ை பகாண்றடக்கடறல.)  ினூவின் வடீ்டில் இைர உைவுகள் இருந்ைன, 
ஆனால் வ வ்-கந்ைியா இல்றல, இது குஜராத்  ற்றும் மும்ற   குைிகளில் 
 ிர ல ானது. 

“நான் உங்ககளப் பார்க்க வந்திருக்கிவைன்,” பாபா ெிரித்ைார், 
“உணவுக்காகவவா, பானம் அருந்தவவா அல்ல. நான் உடனடியாகப் புைப்பட 
வவண்டும்.” 

 ினூவின்  றனவி   ாய்  ற்றும் அவர்களது  கள் ப ஹறரப்  ற்ைி 
 ா ா வகட்டார், “ெைந்துவிடாதீர்கள், மெஹர் என்னுகடயவள், 
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உங்களுகடயவள் அல்ல. அவகளப் பற்ைி கவகலப்படாதீர்கள்; என் பார்கவ 
அவள் ெீது இருக்கும்” என அவருக்கு நிறனவூட்டினார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் அங்கிருந்து  ூரஜ் குண்டிற்குச் பென்று, அங்கு 
‘ஆனந்ை நாத்’  ற்றும் ‘ வனாகர் நாத்’ைின் ெ ாைிகளில், உள்ளூர்  ண்டிைர் 
ஒருவர்  ிரார்த்ைறன பெய்வைற்காக அறழக்கப் ட்டார்.  ண்டிைர் 
ெ ஸ்கிருைத்ைில் ெில வெனங்கறள ஓைிய  ிைகு,  ா ா, ற தூல், குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயார் கல்லறைகளில் வைங்கினர். 

 ீரட் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா நகரின் ப ாறுப் ாளரான, ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட மெஹர்பன் பாபாவுடன்  ைிபுரிந்ைார்; 
அவறர  ா ா, ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரும் ெந்ைித்ைார்.  ா ா,  ஸ்ைின் ெிைிய 
குடிறெறய பநருங்கியவ ாது,  ைிவுநயம் வாய்ந்ை  ஸ்த், பூறனக்கு 
உைவளித்துக் பகாண்டிருந்ைார். குடிறெக்கு பவளிவய கால்கறள நீட்டக் கூட 
அவர்  றுத்ைாலும்,  ா ா வழங்கிய  ைத்றை அவர் ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ா 
அவறரத் தூரத்ைிலிருந்து வைங்கியவ ாது,  ஸ்த்  ாரெீக ப ாழியில் 
முணுமுணுத்ைார்: “நான் பொன்வனன்; நான்  ார்த்வைன்.” 

 ின்னர், அருற யான ஹிந்ைி ப ாழியில் வ ெி, ப ன்ற யாக மூன்று 
முறை ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்ைார்: “அவறரப்  ார்ப் து எவ்வளவு ப ரிய 
அைிர்ஷ்டம் என் றை அைிர்ஷ்டொலிகள்  ட்டுவ  அைிவர்!” 

பைாடர்ந்து  யைித்ை  ா ா, முஸ்லீம் புனிைர்களான ஷா பிர்  ற்றும் 
ெக்தும் அலி ஷா ஆகிவயாரின் ைர்காக்களில் ைனது  ரியாறைறயச் 
பெலுத்ைினார். 

அப்வ ாது  ைியம் கடந்துவிட்டது, அவர்கள் படல்லிக்குப் புைப் ட 
வவண்டிய வநரம்.  ாறல ஐந்து  ைிக்கு படல்லிறய வந்ைறடந்து வாஸ் வைவ் 
பகய்னின் இல்லத்ைில் ைங்கினர். அன்று  ாறல ஓய்வு ப றுவைற்கு முன்பு, 
படல்லியில் உள்ள  ல்வவறு ைர்காக்கள்  ற்றும் ெ ாைிகளுக்குச் பெல்ல 
விரும்புவைாக  ா ா குைிப் ிட்டார்; ஆனால்,  றுநாள் காறல நான்கு  ைிக்குச் 
பெல்லலாம் என  ின்பு முடிவு பெய்ைார். 

ைிட்ட ிட்ட டி, நகரத்ைில் உள்ள  ல  ிர ல ான ைர்காக்களில் 
 ரியாறை பெலுத்ைிய  ிைகு,  ா ா, ‘படக்  கதூர்’ ெ ாைிக்குச் பென்ைார். 
அங்கிருந்ை  ண்டிைருக்கு ெிைிது  ைம் பகாடுத்து,  ா ாவின் நான்கு  ாை  ைி 
பவற்ைிகர ாக நிறைவறடய  ிரார்த்ைறன பெய்யு ாறு வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டது. 
 ா ா யார் என்று பைரியாைவ ாதும், “கடவுள் அவருக்கும் குழந்றை  ாக்கியம் 
ைரட்டும்” என்று  ண்டிைர் ைனது  ிரார்த்ைறனயில் வெர்த்துக் பகாண்டார். 

 ண்டலி அறனவரும் பூொரி கூைியறைக் வகட்டு ெிரிக்கவவ, அங்கிருந்து 
பவளிவயறும் வ ாது,  ா ா, வவடிக்றகயாகக் கூைினார் “எனக்கு ஏற்கனவவ 
எண்ணற்ை குழந்கதகள் உள்ளனர். அவர்ககளக் கவனிப்பவத ெிகவும் 
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கடினம்!”  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா படல்லியில் உள்ள வ லும்  ல 
வகாவில்கள்  ற்றும் வழி ாட்டுத் ைலங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 

வாஸ் வைவ் பகய்றன அவர்களுடன் பெல்ல அனு ைித்து,  ா ா, 
குழுவுடன் 1953, பெப்டம் ர் 13 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று படல்லியிலிருந்து 
பானிபட்டுக்குப் புைப் ட்டார், அங்கு அவர் ‘குதுப் புவாலி ஷா கலந்ைரின்’ 
ைர்காறவப்  ார்றவயிட்டார். ைிரும் ி வரும் வவறளயில், பஹலன் காறரக் 
பகாண்டு வந்ைிருக்க வவண்டிய இடத்றைச் பென்ைறடய, நகரத்ைின்  ஜார் 
வழியாக  ா ா நடந்து பென்ைார். ஆனால், அவர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைறல 
ெரியாகப்  ின் ற்ைாைைால், கு ார் ரிோவில் அவறரத் வைடிச் 
பென்ைார்.  இைற்கிறடயில்,  ானி ட் ஒரு குைிப் ிட்ட வறக இனிப்புகளுக்கு 
 ிர ல ானது என்று ஒருவர் கூைவவ,  ா ா ெிலவற்றை வாங்க அனு ைித்ைார். 
அைிகாறலயில் ப ரும் ாலான கறடகள் மூடப் ட்டிருந்ைது, ஆனால்  ண்டலி 
ெில கறடகறளக் கண்டு ிடித்து, காரில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ாவிடம் இனிப்புகறள 
எடுத்துச் பென்ைவ ாது,  ா ா அவற்றை அறனவருக்கும் வழங்கி, ைானும் 
உண்டார். 

பஹலன் வந்ைதும் அவர்கள் குருவேத்திரா வழியாக ராஜ்புராவுக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  ா ா, வாஸ் வைவ் பகய்றன அங்கிருந்து படல்லிக்குத் 
ைிரும்பு ாறு அைிவுறுத்ைினார். வாஸ் வைவ் பகய்ன்  ின்னர் கூைியைாவது: “நான் 
குைிப் ாக கவனித்ைது என்னபவன்ைால்,  ா ா  ிகவும் சுறுசுறுப் ாகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகவும் காைப் ட்டார், அவர்  ஸ்த்  யைத்ைில் பெல்லும் 
வ ாபைல்லாம்,  ஸ்துகளுக்காக  ட்டுவ  பூ ிக்கு வந்ைிருப் து வ ாலத் 
வைான்ைியது.  ஸ்துகள்  ா ாறவ ெந்ைிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைனர்,  ஏபனன்ைால் 
அவர்கள்  ல்வவறு நிறலகளில் ெிக்கிக் பகாண்டவர்கள்;  ாைாக,  ா ா 
அவர்கறளச் ெந்ைிக்கும் அைீை ஆர்வத்ைில் இருந்ைார்.” 

 ிர்ஹிந்தில்,  ா ா, ‘ஃ த்வை கர் குருத்வாரா’வுக்குச் பென்ைார், அங்கு 
வகாவிலின் ெீக்கிய குருக்கள்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ைார்.  

கன்னா நகறரச் பென்ைறடந்ை வ ாது,  ா ா  ீண்டும்  ாம் ி  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார். நிர்வாை நிறலயில் ெிறுவன் ொறலயில் 
காைப் ட்டான்; ற தூலும்  ா ாவும் அவறன அணுகுவைற்காக காரிலிருந்து 
இைங்கினர்.  ாம் ி, ற தூலின் றகறய இறுக்க ாகப்  ற்ைிக்பகாண்டு அவருடன் 
நடந்ைார், ஆனால்  ா ா அவருக்கு இரண்டு ஆப் ிள்  ழங்கறளக் பகாடுத்ைவ ாது 
அவர் அவற்றை றகயிலிருந்து நழுவவிட்டார். பைாடர்ந்து  ா ாவுடன் 
றகவகார்த்து, ஒரு வைநீர் கறடறய வநாக்கி நடக்கத் பைாடங்கினார்.  ா ா 
அவருக்கு ஒரு வகாப்ற  வைநீர்  ற்றும் ெில இனிப்புகறள வழங்கி,  ாம் ி 
 ஸ்ைின் கால்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார்; அந்ைத் பைாடர் ில்  ா ா  ிகவும் 
ைிருப்ைியறடந்ைார். 
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கன்னாவிலிருந்து புைப் ட்டு, ஃ ிலாவுர் வழியாக மொஹ்வல்லாவுக்குப் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். வ வ்வால் ( ியான்வால்) கிரா த்ைில், ஜூன்  ாைம், 
 ா ா, ஏற்கனவவ ெந்ைித்ை நிர்வாை  ஸ்துடன்  ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ஸ்ைின் கால்கறள,  ா ா அழுத்ைத் பைாடங்கியவ ாது,  ஸ்த் அவறரப்  ார்த்து, 
“விட்டுவிடுங்கள்! பென்றுவிடுங்கள்!” என்று கத்ைினார். இருப் ினும்,  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்து, வ லும் அறர  ைி வநரம் அவர் அருகாற யில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ஸ்த் எழுந்து, நடந்து பென்று ொறலவயாரம் அ ர்ந்ைதும், 
 ா ா அவறரப்  ின்பைாடர்ந்து, ஆப் ிள்  ற்றும் ைிராட்றெகறள ஊட்டினார். 
அவருக்குப்  ழங்கறள ஊட்டும் அவ்வவறளயில்,  ா ா  லமுறை  ஸ்ைின் 
கால்களில் ைறலவைங்கினார். 

அங்கிருந்து அவர்கள் ெிைிய  ண் ொறலகள்  ற்றும் வயல்பவளி 
வழியாக ெங்கத்பூர் கிரா த்றை, அன்று இரவு  த்து  ைியளவில் 
வந்ைறடந்ைனர். அவர்கள் ெந்ைிக்கவிருந்ை நூரியா பாபா என்ை  ஸ்த், அவரது 
அறைறய உள்ளிருந்து ைாழ்ப் ாளிட்டு, பவளிவய வர  றுத்துவிட்டார். 
இறுைியாக, கைறவத் ைிைக்க இைங்கச்பெய்து,  ா ா அவறரத் 
ைறலவைங்கினார். ற தூல்,  ா ாறவ ஆெீர்வைிக்கும் டி  ஸ்ைிடம் 
வகட்டவ ாது, நூரியா அைிவித்ைார்: “உங்கள்  ைியில் நீங்கள் பவற்ைி 
ப றுவரீ்கள்!”  

வ ல்நிறலறய அறடந்ை  ஸ்த் சிந்தா பகத்துடன்  ைிபுரிய,  ா ா, 
அருகிலுள்ள நகரத்ைிலிருந்து  த்து ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை  ாரா ரூர்கா 
கிரா த்ைிற்கு விஜயம் பெய்ய விரும் ினார். அங்குச் பெல்லும் ொறல, 
பெப் னிடப் டா ல் இருந்ைைால், ெ ீ த்ைில் ப ய்ை  ருவ றழயால் வெறும் 
ெகைியு ாக இருந்ைது. இது வநரான ொறலயாக இல்லா ல், இைர 
கிரா ங்களுக்குச் பெல்லும் வறளவு பநளிவுகறளக் பகாண்டைாக இருந்ைது. 
நீண்ட கால ாக இப் குைியில் ைங்கியிருந்ை எல்ொ இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
“ ா ா, இரவில் இந்ை ொறல வழியாகச் பெல்ல இயலாது. ைிருப் ங்கறளத் 
ைவைவிட்டுத் பைாறலந்து வ ாவவாம். ொறலயின் இருபுைமும் கரும்பு வயல்கள் 
எல்றலகளாக இருப் ைால், எந்ை ொறல எங்குச் பெல்கிைது என்று பொல்ல 
முடியாது.” 

 ா ா, ற தூலிடம் அங்கு அறழத்துச் பெல்ல முடியு ா என்று வகட்டார். 
ற தூல் ைன்னால் முடியும் என்று உறுைியளித்து, அன்று இரவவ அவர்கள் 
 ஸ்ைின் இருப் ிடத்றைச் பென்ைறடயலாம் என்று நம் ிக்றகயுடன் கூைினார். 
எல்ொ, “ ா ா, அவர் பொல்வைற்கு பெவி  டுக்காைீர்கள். நான் இந்ை இடங்கறள 
நன்கு அைிவவன். ற தூல் நம்ற  வயல்களில் வைீாக அறலய றவப் ார்” 
என்று  ன்ைாடினார்.  ா ா, ற தூறல வழி நடத்து ாறு கூைிய வவறளயில், 
பஹலன் ஓட்டிச்பென்ை கார்,  ல வறளவு பநளிவுகளக் கடந்து, இடது, வலது, 
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புை ாகச் பென்று, இறுைியில், இரவு  ைிவனாரு  ைியளவில், வநராக  ஸ்த் 
இருந்ை இடத்றைச் பென்ைறடந்ைது. எல்ொ ஆச்ெரியத்ைில் 
வாயறடத்துப்வ ானார். அவர், நறகச்சுறவ வைாரறையில், ற தூல் முன்னால் 
ைறரயில் விழுந்து வைங்கி,  ா ாவிடம் உருக்க ாக கூைினார், “நான் இதுவறர 
அவறர ஒரு முட்டாள் என்று நிறனத்வைன், ஆனால் நீங்கள் வைர்ந்பைடுத்ை 
ஒவ்பவாரு  ண்டலியும் ஒரு ரத்ைினக்கல்! ஒவ்பவாருவரும் ஏவைா ஒரு 
விஷயத்ைில் நன்கைிந்ை நிபுைர்களாக இருந்ைாலும், ற தூறலப் வ ான்ைவர்கள் 
எவரும் இல்றல. அவருக்கு, ைிறெகாட்டி வ ான்ை ஒரு மூக்கு உள்ளது!” 

ெிந்ைா  கத்ைின்  ரா ரிப் ாளராகப்  ைியாற்ைிய ெீக்கியர் ஒருவறர 
ற தூல் தூக்கத்ைிலிருந்து எழுப் ி, அவருடன்  ஸ்ைின் அறைக்குச் பென்ைார்; 
அங்கு அவர் துைி நாடாவால்  ின்னப் ட்ட கட்டிலில்  டுத்துக் பகாண்டிருந்ைார். 
ெீக்கியர்  க்ைி வெனங்கறள ப ாழியத் பைாடங்கியதும், விறரந்து  ஸ்த் எழுந்து 
அவரது  டுக்றகயில் அ ர்ந்ைார். அவரது  க்ைர் பைாடர்ந்து 
 ாடிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ஸ்த் றகைட்டி  கிழ்ச்ெிப ாங்க ெிரித்ைார்.  ாடலின் 
 ல்லவிறயத் ைிரும் த் ைிரும் ச் பொல்லி, ெிந்ைா  கத் எழுந்து நின்று,  ா ாவின் 
றககறளப்  ற்ைிக் பகாண்டு அறையில் அங்கும் இங்கும் நடக்கத் பைாடங்கினார், 
ெில ெ யங்களில்  ா ாறவ பவளிவய ொறலக்கும் அறழத்துச் பென்ைார். 

ெிந்ைா  கத்,  ா ாறவ விட்ட ாடில்றல!  ா ாவின் விரறல அவரது 
றகயால்  ற்ைிக்பகாண்டு அறைறயச் சுற்ைி வந்ைார்;  ா ாவும் அைற்பகல்லாம் 
இைங்க வவண்டியைாயிற்று. நள்ளிரவு 2:00  ைியளவில், கும் ிருட்டிலும், கடும் 
குளிரிலும்,  ா ா  ஸ்றைப்  ின்பைாடர்ந்து பவளிவய பென்ைார்.  ா ாவின் 
றெறகறய கவனித்ை எரச்,  ஸ்ைிடம், “நாங்கள் இப்வ ாது பெல்ல வவண்டும்; 
அவறர விட்டு விடுங்கள்!” என்று கூைியவ ாது,  ா ாவின் றகறயப்  ற்ைிக் 
பகாண்டு, ஒரு நி ிடம்  ஸ்த் அறெயா ல் நின்ைார், ஆனால் அவர் எரச்றெ 
வலொகத் ைள்ளிவிட்டு,  ீண்டும் குடிறலச் சுற்ைி வரத் பைாடங்கினார். 
கிட்டத்ைட்ட ஒரு  ைி வநரம் இது பைாடர்ந்ைது. 

அன் ிற்குரியவர் ைனது உண்ற யான அன் ர்களின் அடிற யாக 
 ாறுவது எப் டி என் றைச் ெித்ைரிக்கும் ஓர் உன்னை ான காட்ெி. “இது 
 ஸ்துகளுடன்  ா ாவின் ைனித்துவ ான வழி” என்று காலம் குைிப் ிட்டது. 
“அவர்களின் ஒவ்பவாரு ைற்வ ாக்பகண்ைத்ைிற்கும், விருப் த்ைிற்கும் அவர் 
முற்ைிலும் அடி ைிந்து, அர்ப் ைிப்புள்ள ஊழியரானார். வ லும் அவர்கள் உடல் 
ரீைியாக வொர்வறடந்ைிருந்ைாலும், அத்ைறகய சூழ்நிறலகறள  ா ா  ிகவும் 
அனு வித்து  கிழ்ந்ைார்.” 

 ா ாவின் காலில் காயம் ஏற் ட்டறைக் கண்டு கவறலப் ட்ட எரச், 
ெிந்ைா  கத்ைிடம் ைனது வவண்டுவகாறள  ீண்டும் முன்றவத்ை வ ாது,  ஸ்த் 
ெிைிது வநரம் அற ைியாக நின்று,  ீண்டும் ஆரம் ித்து, அழுதுபகாண்வட, முழு 
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வநரமும் வகாஷ ிட்டார். இறுைியில், ைானாக,  ா ாவின் றகறய விடுவித்து, 
நறடறய நிறுத்ைினார். பைாடர் ின் முடிவில்,  ா ாவின்  ைிறய 
ஆெீர்வைிக்கும் டி ெிந்ைா  கத் வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டார், அறை அவர் கடற  
உைர்வுடன் பெய்ைார். 

இரவு பவகுவநரம் கடந்ை  ின்பு,  ா ா குழுவுடன் ஃ ிலாவுர் ரயில் 
நிறலயத்றைச் பென்ைறடந்து, அங்கு,  ா ா,  ீண்டும் ெஸ்தானி ொவுடன் 
 ைிபுரிந்ைார். அவருடனான முைல் ெந்ைிப் ின் வ ாது,  ஸ்ைானி ஒரு ரூ ாய் 
நாையம் வகட்டதும்,  ா ா அறை வழங்க, அவர் வாங்க  றுத்து, “நான் அறை 
எடுத்துக்பகாள்கிவைன், ஆனால் விடியற்காறலயில்” என்ைார்.  ா ாவின் 
 ைிறய ஆெீர்வைித்து அவருக்கு விறடயளிக்கு ாறு இை ாக வலியுறுத்ைிய 
 ின்னர், அவர் நாையத்றை ஏற்றுக்பகாண்டு, “கடவுள் உங்களுக்கு உைவுவார்” 
என்ைார்.  ா ா காரில் ஏை ஆயத்ை ான வ ாது,  ஸ்ைானி  ா அவறரப் 
 ின்பைாடர்ந்து பென்று,  த்து ரூ ாய் வகட்டார்.  ா ா அவருக்கு ஒரு  த்து 
ரூ ாய் வநாட்றடக் பகாடுத்ைார், ஆனால்  ஸ்ைானி  த்து ஒரு ரூ ாய் 
நாையங்கறள விரும் ினார். அவர் ஆறெறய நிறைவவற்ை காரின் 
டிக்கியிலிருந்ை ொ ான்கறள அவிழ்க்க வவண்டியைாயிற்று.  ின்னர் அவர் ஒரு 
ப ன்ெிறலக் வகட்டு  ா ாவின் முதுகில் ெில வகாடுகறளயும் உருவங்கறளயும் 
வறரந்ைார். 

 ா ா குழுவுடன் ரூர்க்கி வழியாக ஹரித்வாருக்குப் புைப் ட்டு, வழியில் 
இருந்ை  ல்வவறு ெ ாைிகளுக்கும் ைர்காக்களுக்கும் விஜயம் பெய்து, பெப்டம் ர் 
14 அன்று  ாறல ஹரித்வாறர வந்ைறடந்ைார்.  ா ா கன்காலிலிருந்து ெில 
ற ல் பைாறலவில், ஒரு வைாட்டத்ைில் வெித்து வந்ை  ஸ்துடன்  ைிபுரிய 
விரும் ினார். ஆனால், ெ ீ த்ைில் ப ய்ை  றழயால், வைாட்டத்ைிற்கு பெல்லும் 
 ண் ொறலயில், ப ரிய ஆழ ான குட்றடகளும்,  ாறை வெறும் ெகைியு ாக 
நிறைந்ைிருந்ைது. இரண்டு அல்லது மூன்று முறை,  ா ாவும்  ண்டலியும் 
காரிலிருந்து இைங்கி, ைண்ைரீில் ைத்ைளிக்க வவண்டியைாயிற்று, கார் 
வயல்களில் வழிைவைிச் பென்ைது. இறுைியாக,  ஸ்றைக் கண்டு ிடித்து 
வ ற்பகாண்ட பைாடர்பு  ா ாறவத் ைிருப்ைிப் டுத்ைியது. 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, குைிப் ாக வ ல்நிறல  ஸ்த்-துைவி 
நீல்கந்த்வாலாவுடன்  ீண்டும்  ைிபுரிய ஹரித்வாருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

அங்கிருந்து  ா ா ரிஷிவகஷிற்குச் பென்று, வ லும் ெில 
ொதுக்களுடனான பைாடர்புகறள  நிறைவுபெய்து,  ின்னர், ஆண்கள் இரவு 
உைறவ உண்ை அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

 ா ா நள்ளிரவில்  ிரார்த்ைறன பெய்ய விருப் ம் பைரிவித்து, 
அறனவரும் ரூர்க்கிக்கு அருகில் அற ந்ை கலியார் நகரில், ெத்குரு   ரீின் 
ைர்காவிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். பஹலறன வவக ாக ஓட்டு ாறு  ா ா 
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வற்புறுத்ைி, அவர்கள்   ரீின் ெ ாைிறய வந்ைறடந்ைதும், ற தூல் 
 ரா ரிப் ாளரிடம் பென்று அறைத் ைிைக்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். அந்ை ந ர் 
ைிட்டவட்ட ாக  றுத்துவிட்டைால்,  ா ா,   ரீின் ெ ாைி பைரியும் விைத்ைில் 
அற ந்ை, குறுக்கு பநடுக்காகப் ப ாருத்ைப் ட்ட ைட்டிக்கு அருகில் நின்று 
 ிரார்த்ைறன பெய்ய வவண்டியைாயிற்று.   ரீின் ைர்காறவ 101 முறை சுற்ைி 
வரு ாறு  ா ா ைனது குழுவிற்கு அைிவுறுத்ைினார். 

இறைப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ை ஒரு ெிறுவன், ஒரு புனிை நூலிலிருந்து 
வாெிக்கத் பைாடங்கி, ஒவ்பவாரு வரியிலும் கண்ைரீ் ெிந்ை ஆரம் ித்ைான். 

 ீண்டும் ஹரித்வாருக்குத் ைிரும் ிய  ா ா, அைிகாறலயில் ஒரு 
 ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டு, ைனது  ைிறய நிறைவு பெய்து, குழுவுடன் 
படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 1953, பெப்டம் ர் 15 அன்று காறல 
அவர்கள் படஹ்ரா டூன் வந்து வெர்ந்ைனர், வ லும்  ா ா ைனது முழுப் 
 யைத்ைிலும் நிகழ்த்ைிய  ஸ்த் பைாடர்புகளில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைைாக 
பைரிவித்ைார். 

 யைத்றைப்  ற்ைி ஆைி ெீனியருக்கு எழுது ாறு  ா ா,  ைியிடம் 
கூைினார். அவர் எழுைியைாவது (பெப்டம் ர், 17): 

நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது  ஸ்த்  யைத்ைிலிருந்து 
ைிரும் ியுள்ளார்.  இரவும்  கலும் உைக்க ின்ைி, ெிைிதும் உைவின்ைி 
இறடவிடா ல் உறழத்ைார். (கறடெியாக பைாடர்ந்து வ ற்பகாண்ட 60  ைி வநர 
 யைத்ைில், அத்ைியாவெிய வைறவகளுக்கு  ட்டுவ  வழியில் கார் 
நிறுத்ைப் ட்டது).  ா ாவும்  ண்டலியும் முற்ைிலும் கறளத்துப்வ ாய்,  யங்கிய 
நிறலயில் ைிரும் ி வந்ைனர். ஆனால்  ா ா ெில ெிைப் ான  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டு, அவருறடய  ைி  ிகவும் ைிருப்ைிகர ாக 
நிறைவறடந்ைைாகக் கூைினார், இதுவவ முக்கிய விஷயம். 

படஹ்ரா டூனில்  ா ாவின்  ங்களாறவ ஒட்டி பகாய்யா  ரங்களின் 
வைாட்டம் இருந்ைது.  இரவில்  ைறவகறள விரட்ட நான்கு காவலர்கள் 
 ைிய ர்த்ைப் ட்டிருந்ைனர். காவலர்கள் உரத்ை குரலில் கூச்ெலிடுவது குைித்து 
 ா ா,  ிகுந்ை பைாந்ைரவாக இருப் ைாகப் புகார் கூைினார். ஒரு நாள்  ா ா 
கு ாறர அனுப் ி, இரவு வநரத்ைில் இவ்வளவு ெத்ைம் வ ாட வவண்டாம் என்று 
காவலாளர்களிடம் பொல்லச் பொன்னார். 

கு ார் அைிவுறுத்ைிய டிவய பெய்ைார், ஆனால் அவர்கள் ஏளன ாக 
ெிரித்ைனர், “நீங்கள் பொல்வது உண்ற ைான், ஆனால் நாங்கள் அறைச் 
பெய்யாவிட்டால்,  ைறவகள் எல்லா  ழங்கறளயும் ைின்றுவிடும், இழப்ற  யார் 
ஈடுபெய்வது? எங்கள் முைலாளி எங்கறள வவறலயிலிருந்து நீக்கிவிடுவார். 
நாங்கள் வவறல இல்லா ல் ைிண்டாடுவவாம்.” ைிரும் ி வந்ை கு ார்,  ா ாவிடம் 
பைரிவித்ைவ ாது, அவர்  ைறவகறளத் துரத்தும் வவறளயில் ெத்ைத்றைக் 
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குறைத்துக் பகாள்ளலாம் என்ை பெய்ைியுடன் அவறர ைிருப் ி 
அனுப் ினார்.  கு ார் அறையும் அவர்களுக்குத் பைரிவித்ைார். 

அடுத்ை நாள் ெத்ைம் முன்ற  விட வ ாெ ாக இருந்ைைாக  ா ா புகார் 
கூைினார். கு ார்  ா ாவின் முறையடீ்றடக் வகட்டு எரிச்ெலறடந்ைார். 
இருப் ினும்,  ா ா, அவறர வைாட்ட உரிற யாளரிடம் அனுப் ியவ ாது, அவர் 
ைனது வநரத்றை வைீடித்ைைற்காக  ிகவும் வருத்ைப் ட்டார்: “நான் எனது 
 ைியாட்களிடம் ெலெலப்ற  ஏற் டுத்ைச் பொல்லாவிட்டால், அவர்கள் 
தூங்கிவிடுவார்கள்,  ைறவகள் என் வைாட்டத்றை அழித்துவிடும், ஆனால் 
அவர்களின் கூச்ெல்களால் உங்களுக்கு என்ன கலக்கம் என்று என்னால் புரிந்து 
பகாள்ள முடியவில்றல, அவர்களின் ெத்ைம் உங்கள்  ங்களாவில் வகட்க 
வாய்ப் ில்றல.” 

 ா ாவுக்கு இந்ைத் ைகவறலத் பைரியப் டுத்ைியதும், “இதற்கு என்ன 
பரிகாரம்?” என்று கு ாரிடம் வகட்டார். 

“வைாட்டத்றை நாம் வாங்கி,  ைறவகள் எல்லாப்  ழங்கறளயும் ைின்று 
விடுவறைத் ைவிர வவறு  ரிகாரம் இல்றல” என்று ஒருவிை நறகச்சுறவ கலந்ை 
பைானியில்  ைிலளித்ைார் கு ார். 

“அற்புதொன வயாசகன!”  ா ா உற்ொக ாக  ைிலளித்ைார். “அங்குச் 
மசன்று அதன் விகலகயக் வகட்டு வாருங்கள்.” 

கு ார்  ீண்டும் ஒருமுறை உரிற யாளறர அணுக, அவர் வ லும் 
ெீற்ை றடந்ைார்.  “உங்களுக்கு ஏைாவது புத்ைி இருக்கிைைா? வைாட்டத்ைில் 
 ழங்கள் நிறைந்ைிருக்கும் வநரம், விற்கும் ைருை ா? எப் டியும்,  ழங்கள் 
ஏற்கனவவ ஒரு ஒப் ந்ைக்காரருக்கு விற்கப் ட்டுவிட்டன, அவர் விறளச்ெறல 
 டிப் டியாக எடுத்துச் பெல்கிைார்.”  

 ா ாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டதும், கு ாறர இந்ைச் பெய்ைியுடன் 
ைிருப் ி அனுப் ினார்: “ஒப்பந்தக்காரரிடம் மபாருட்ககள படிப்படியாக 
எடுக்காெல், அகனத்கதயும் ஒவர வநரத்தில் வசகரிக்கச் மசால்லுங்கள்.” 

கு ார் ைிரும் ிச் பென்ைதும், உடனடியாக பவளிவயறு ாறு கூச்ெலிட்டு, 
உரிற யாளர் வகா  ாக றகறய அறெத்து கு ாறரத் துரத்ைினார்.  ா ாவிடம் 
இறைக் கூைியவ ாது, ”எப்படியாவது இந்தக் கூச்சகல முைியடித்தாக 
வவண்டும். என்னால் தூங்க முடியவில்கல, இதனால் எனது உடல்நிகல, 
ெனநிகல ெற்றும் எனது வவகல பாதிக்கப்படுகிைது. ஏதாவது மசய்தாக 
வவண்டும்” என்று புகார் பெய்ைார். 

ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா கூைினார், “அங்கிருப்பவர்களில் 
எல்லா பணியாளர்களும் இவ்வளவு உரக்க சத்தம் வபாடுவதில்கல, ஒவர 
ஒரு சிறுவன் ெட்டும்தான் கூச்சலிட்டு சத்தம் மசய்கிைான், அவகன இங்வக 
அகழத்து வந்து, வவகலயில் வசர்த்தால், பிரச்சிகன தீர்ந்துவிடும்.” கு ார், 
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ைவைிறழத்ை அந்ை இறளஞறன அறடயாளம் கண்டுபகாண்டார், ஆனால் 
ெிறுவன் ைனது வவறலறய விட்டுவிடும்  னநிறலயில் இல்றல. கு ார் அைிக 
ெம் ளம் வழங்குவைாக ஆறெ காட்டியும், ெிறுவன் இைங்குவைற்குத் ையாராக 
இல்றல. இருந்ைவ ாைிலும், கு ார் விடாப் ிடியாக இருந்து, கறடெியாக 
ெிறுவறன இைங்கச் பெய்து,  ா ாவிடம் அறழத்துவந்ை வ ாது,  ா ா, 
அவறனக் கண்டு  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

 ைிபனட்டு வயது இறளஞன் வந ாளத்றைச் வெர்ந்ைவன், அவனுக்கு 
ஹிந்ைி ப ாழி நன்ைாகத் பைரியாது.  ா ா அவனிடம் ெம் ளத்றைப்  ற்ைி 
வகட்டதும்,  ிகவும் வவடிக்றகயான உச்ெரிப்புடன் 25 ரூ ாய் ( ச்ெீஸ் ரூ ாய்க்கு 
 ைிலாக ‘ வ்ெீஸ் ரூ ாயா’) என்று  ைிலளித்ைான்.  ா ா, அவனுறடய ஹிந்ைிறய 
ரெித்து அவனிடம் கூைினார், “உனக்கு இங்கு வவகல மசய்ய ரூ 50 
வழங்கப்படும், வெலும் உணவு, உகடயும் கிகடக்கும். இது தவிர நீ இங்கு 
கல்வி கற்க முடியும்” என்று உறுைியளித்ைார். 

ெிறுவன்  கிழ்ச்ெியில் மூழ்கினான்; அவனுக்குக் கல்வி கற் ிக்கும் 
கடற   ாவ் கல்சூரிக்கு வழங்கப் ட்டது;  ருத்ைி  ற்றும் கம் ளி ஆறடகள் 
வழங்கப் ட்டன, வ லும் அவனுக்குத் வைறவயான அறனத்து வெைிகளும் 
பெய்யப் ட்டன. ஆனால் அவன் இப்வ ாது ஒரு முைலாளிறயப் வ ால நடந்து 
பகாள்ளத் பைாடங்கினான் -  ாவ் கல்சூரிறயத் ைனது  ைியாளாக  ாவித்ைான். 
 ாவின் கடற களில் முக்கிய ாக,  டுக்றகறய ையார்பெய்வது, உைவு 
பகாண்டு வருவது,  ாத்ைிரங்கறள சுத்ைம் பெய்வது  ற்றும் ப ாதுவாக அவன் 
 கிழ்ச்ெியாக இருப் றை ஊர்ஜிைம் பெய்வது வ ான்ைறவ அடங்கும். 

வைாட்டத்ைில் இரவு ெலெலப்பு பைாடர்ந்ைாலும்,  ா ா இப்வ ாது அவர் 
பைாந்ைரவு பெய்யப் ட்டைற்கான அைிகுைிகறள பவளிப் டுத்ைவில்றல. அவர் 
வந ாள ெிறுவறன  ிகவும் வநெித்ைார், வ லும் அவன் அங்குத் ைங்கியிருந்ைது 
 ா ாறவ  கிழ்வித்ைது.  ெிறுவன் அங்கு வந்ை நாள் முைல்,  ா ா, ெத்ைத்றை 
ப ாருட் டுத்ைவில்றல. ெிறுவன்  ாவ் கல்சூரியின் அறையில் ைங்கி, ைனக்குக் 
கற் ித்ைறைக் கற்றுக்பகாள்ள முயன்ைான்; ஆனால் ெிைிது வநரம் முயற்ெித்து 
 டிக்கும்வ ாது, அவனது ைறல வலிக்கத் பைாடங்கியது. ‘ஏ’ என்று கற்றுத்ைந்ைால் 
அவன் ‘ஆ’ என்று உச்ெரித்ைான், இரண்டு  ாைங்களுக்குப்  ிைகும் அவன் 
கிட்டத்ைட்ட எறையும் கற்றுக்பகாள்ளவில்றல.  ா ா அவறன ைினமும் 
அறழத்து, “உனக்கு அங்கு என்ன சம்பளம் வழங்கப்பட்டது?” என்று ைிரும் த் 
ைிரும் க் வகட்ட வவறளயில், அவனது விெித்ைிர ான உச்ெரிப்பு  ா ாறவ 
 கிழ்வித்து ெிரிக்க றவத்ைது.  

வந ாள ெிறுவனின்  ின்னைி என்னபவன்ைால், அவன் ப ற்வைாருக்கு 
ஒவர குழந்றை; வ லும் ெில காரைங்களால் வடீ்றட விட்டு பவளிவயைினான். 
அவன் காைா ல் வ ானறைக் கண்டு  னம் உறடந்ை ப ற்வைார்கள், அவறன 
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நிறனத்து கைைி அழுைனர். அவர்கள் அவறனக் கண்டு ிடிக்க முயன்றும், 
முடியவில்றல. வந ாளத்றைச் வெர்ந்ை ெிறுவனின் நண் ர் ஒருவர் இரண்டு 
 ாைங்களுக்குப்  ிைகு படஹ்ரா டூனில் அவறனப்  ார்க்க வந்ைவ ாது, இது 
பைரிந்ைது.  ா ாவுக்கு இறைத் பைரிவித்ைதும், ெிறுவறன வடீு ைிரும்பு ாறு 
வற்புறுத்ைினார்.  ா ா ைினமும் அந்ை இறளஞனின் கால்களில் ைறல வைங்கி 
அவறனத் ைழுவிவந்ைார். அவருறடய அன்பு  ட்டுவ  ெிறுவறனக் கீழ்ப் டியச் 
பெய்ைது. 

அந்ை இறளஞனுக்கு ரூ 300 வழங்கியதும் அவன்  னமுவந்து அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டு பவளிவயைினான். அவன்  ா ாவிடம் வரா ல் இருந்ைிருந்ைால், 
அவன் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைிருக்க  ாட்டான். இப் டியாக ஓரிரு  ாைங்களுக்குப் 
 ிைகு,  ா ாவின் ‘பைாந்ைரவு’க்கான உண்ற க் காரைம் பைரிய வந்ைது. 

 ஹான்பூரின் ராைியும், ராஜாவும்  ா ாவின் இல்லத்ைிற்கு 
அருகிலுள்ள ஒரு  ங்களாவில் வாழ்ந்து வந்ைனர். ராைியின் ப யர் வ ாகினி 
ராைி  ற்றும் அவரது கைவர்  ரத்  ிங்.  இவர்களது  கள்களில் ஒருவரான 
புஷ்ப் லைா,  ட்டியாலா ராஜாவின்  றனவி, ெ ீ த்ைில் குழந்றைப் 
 ிரெவத்ைின்வ ாது உயிரிழந்ைார். துக்கத்ைால் துவண்டு வ ான ராைி, ஒரு 
ற த்ைியக்காரப் ப ண்றைப் வ ால் ஆகிவிட்டார், இந்ை வநரத்ைில்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கா ல் இருந்ைிருந்ைால், அவருறடய நிறல நிச்ெய ாக 
வ ாெ ாகியிருக்கும். 

ராைி, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டு, 1953, பெப்டம் ர்  ாைம் 
ஒரு  ாறலயில், அவர் ைனது கைவருடன்  ண்டலியின்  ங்களாவுக்கு வந்ைார். 
எரச்சுடன் பவளிவய வராண்டாவில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ா, ‘அவருக்கு என்ன 
வவண்டும்’ என்று வகட்டார். அைற்கு வ ாகினி ராைி, “ ா ா, நான்  ிகவும் 
துன் த்ைில் உங்களிடம் வந்துள்வளன், நான் ஒரு வவண்டுவகாளுடன் 
வந்துள்வளன்” என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா, “என்ன அது? என்னிடெிருந்து உங்களுக்கு என்ன வவண்டும்?” 
“என்  கள் இல்லா ல் என்னால் வாழ முடியாது. எனக்கு என்  கள் 

ைிரும்  வவண்டும். என்  கறள உயிருடன்  ீட்டுத் ைரும் டி 
வகட்டுக்பகாள்கிவைன்!” அவர் ைனது கறைறயச் பொல்லும்வ ாது 
அழுதுபகாண்டிருந்ைார். 

 ா ா, “ஏன் அழுகிைரீ்கள்? உங்கள் ெககள நீங்கள் திரும்பப் 
மபறுவரீ்கள்” என்று ஆறுைல் கூைினார். 

வ ாகினி ராைி ஆச்ெரியத்துடன், “அவை  கள்,  ா ா? அவை 
வடிவத்ைில்?” 

“ஆம், அவத ெகள்” என்று அவர் உறுைியளித்ைார். 
“ஆனால் அவள் உடல் எரிக்கப் ட்டது...” 
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 ா ா புன்னறகத்ைார், அந்ைப் புன்னறக வ ாகினியின் வவைறனறயக் 
கறரத்ைது. “நான் பரொத்ொ, என்னால் முடியாதது எதுவுெில்கல” என்று 
அவருக்கு உறுைியளித்ைார்.  “பிரபஞ்சத்கத நான் பகடத்வதன்! உங்கள் ெககள 
என்னால் உயிர்ப்பிக்க முடியாதா?” 

இந்ை வார்த்றைகள் ராைியின் இையத்ைிலிருந்ை  யங்கர ான சுற றய 
அகற்ைியது  ட்டு ின்ைி அவரது விரக்ைி, நம் ிக்றகயாக  ாற்ைப் ட்டது. அவர், 
“உண்ற யாகவவ என்  கறளத் ைிருப் ித் ைருவரீ்களா?” என வினவினார். 

 ா ா புன்னறகயுடன் அவரிடம் உறுைியளித்ைார், “ஆம், நான் 
உங்களுக்கு அகதத்தான் மசால்கிவைன், இப்வபாது கவகலப்படுவகத 
விட்டுவிட்டு, மபாறுகெயாக இருங்கள். உங்கள் ெகள் உங்களிடம் திரும்பி 
வருவார். நீங்கள் மசய்ய வவண்டியது எல்லாம் என்கன நிகனவில் கவத்து, 
வநசிப்பதுதான். என்கன எப்மபாழுதும் நிகனவில் கவத்து வநசியுங்கள். 
உங்களால் முடிந்த அளவு வநசியுங்கள், ஒவ்மவாரு நாளும் வெலும் வெலும் 
அதிகொக வநசியுங்கள். நீங்கள் அகதச் மசய்வரீ்களா?” 

 ஹாராைி ஒப்புக்பகாண்டார்; நீண்ட, பநடிய காலத்ைிற்குப்  ிைகு 
முைல் முறையாக, அவர் இையத்ைின் சுற  வலொனைாக உைர்ந்ைார். ைம் ைியர் 
பவளிவயைினர்.  ா ாவின் வார்த்றைகறள விளக்க ாக எடுத்துறரத்துக் 
பகாண்டிருந்ை எரச் வாயறடத்து நின்ைார்: ‘கடவுவள!  ா ா என்ன வாக்குறுைிறய 
அளிக்கிைார்? இப் டிபயல்லாம் அைிவிப் து அவர் பெய்வது வ ால் இல்றல” 
என்ை எண்ைம் அவர்  னைில் அறலவ ால  ாய்ந்ைது. 

எரச் உடவன  ா ாவிடம், “அவருறடய  கள் ைிரும் ி வருவார் என 
நீங்கள் அவருக்கு வாக்குறுைி அளித்ைிருக்கிைரீ்கள், ஆனால் அவறரத் ைிரும்  
அறடய முடியாைவ ாது என்ன நடக்கும்?” என்று வகட்டார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், “என்னிடம் எல்லா வநாய்களுக்கும் பரிகாரம் 
உள்ளது, எனது சிகிச்கச ஒருவபாதும் தவைாது. தற்மபாழுது அவருக்கு வநாய் 
குணெகடயும் வகர இந்த ெருந்து வதகவப்படுகிைது. அவர் ெகிழ்ச்சியாக 
இருந்தார், அவருகடய நிகலகெ வொசெகடயாெல் இருப்பகத நீங்கள் 
காண்பீர்கள், ொைாக, அது வெம்படும்.” 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, வ ாகினி ராைி,  ா ாவின் அறைறயத் ைாவன 
துறடத்து சுத்ைம் பெய்ய விரும்புவைாகத் பைரிவித்ைார்.  ா ாவின் ெம் ைத்துடன் 
அவர் அறைச் பெய்ைார். அவர்,  ா ா, ைனிப் ட்ட முறையில்  யன் டுத்ைிய 
ஏவைனும் ப ாருள் ஒன்றை வவண்டிய வவறளயில்,  ா ாவின் ெத்ரா அவருக்கு 
வழங்கப் ட்டது. 

 ா ா படஹ்ரா டூனில் ைங்கியிருந்ைது வறர, வ ாகினி ராைி 
 கிழ்ச்ெியாகவும், முக லர்ச்ெியுடனும் இருந்ைார்,  ா ா  ீைான வநெம் வ லும் 
வ லும் அைிகரித்ைது.  ா ா அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ை ிைகு, ைனது  களின் 
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நிறனவு வரும்வ ாபைல்லாம்,  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுதுவதும், 
அவர்  ப ாறுற யாக இருக்கக் கூைி  ைில் வழங்குவதும் வழக்க ாக நடந்து 
வந்ைது; அவருறடய  கள் நிச்ெய ாக ைிரும் ி வருவார், ஆனால் 
இைற்கிறடயில் ‘ெஹாராணி வெலும் வெலும் பாபாகவ நிகனவில் மகாள்ள 
வவண்டும்.  ராணி தனது ெககளக் கனவில் காண்பார் என்றும், அதுவவ 
அவள் விகரவில் திரும்பி வருவதற்கான அைிகுைியாக இருக்கும்’ என்றும் 
 ா ா கூைினார். 

 ின்னர் 1954ஆம் ஆண்டில், வ ாகினி ராைி ைனது கைவருடன் ைரிென 
நிகழ்ச்ெிக்காக அஹ துநகருக்கு வந்ைார்; இறுைியாக  ா ாவிடம் ைனது  கறள 
உயிர்ப் ித்து பகாண்டு வர வவண்டும் என்று வகட்கும் உறுைியுடன் வந்ைிருந்ைார். 
ஆனால்  ா ாவின் முன்னிறலயில் ராைி அறை முற்ைிலும்  ைந்துவிட்டார். 

ெில வருடங்கள் கழித்து, ைம் ைிகள் குரு ிரொத்ைில்  ா ாறவ ைரிெனம் 
பெய்ய வந்ைவ ாது,  ா ா, வ ாகினி ராைியிடம், “எப்படி இருக்கிைரீ்கள்?” என 
வினவினார். 

“ ா ா, நான்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிவைன்,” என்று அவர் 
 ைிலளித்ைார். 

அன்றைய ைினம்  ா ா அற்புை ான  ிரகாெத்துடன் பைன் ட்டார், 
ைிடீபரன, “இந்த வநரத்தில் நீங்கள் எகதக் வகட்டாலும் உங்களுக்கு அகதக் 
மகாடுக்கும் ெனநிகலயில் இருக்கிவைன். உடவன என்னிடம் வகளுங்கள்: 
உங்களுக்கு உங்கள் ெகள் திரும்பிவர வவண்டுொ, அல்லது நான் 
வவண்டுொ?” 

ராைி ப துவாக  ா ாவின் முழங்கால்களில் றககறள றவத்து, “ ா ா, 
எனக்கு நீங்கள் வவண்டும்” என்று  ைிலளித்ைார். 

அைற்கு  ா ா, “இப்வபாது உங்கள் ெகள் ெீண்டும் வந்திருக்கிைார். 
உங்கள் ெகள் உட்பட முழு உலகமும் என்னிடத்தில் உள்ளது” என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா, வ ாகினி ராைிக்கு ைனது  கறளத் ைிரும் க் பகாடுத்ைார். ைனது 
 களின்  ரைத்ைால், வ ாகினி ராைி,  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர்புக்கு வந்து, 
 ா ாவின் அரவறைப் ில் நிரந்ைர ாக இருக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார். அவரது 
கைவர்  ரத்  ிங்கும்  ா ாவின்  ாைங்கறளப்  ற்ைிக் பகாண்டார், வ லும் 
அவர்களின்  ற்றுப ாரு  கள் கு ும்,  ா ாவின் அன் ில்  ரவெம் அறடந்ைார். 
கு ு ின் கைவரான ெர்ைார் வ ாக்கம்  ிங்குக்கு ஆரம் த்ைில்  ா ா  ீது 
நம் ிக்றக இல்லாை நிறலயில், ஒருமுறை அவறர ைரிெனத்ைிற்காக அறழத்து 
வந்ைவ ாது,  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு, புது படல்லியில் உள்ள 
அவர்களது இல்லத்ைில் அடிக்கடி  ஜன்-கீர்த்ைறன நிகழ்ச்ெிகறள ஏற் ாடு 
பெய்ைார். 
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வ ாகினி ராைியின் உைவினர்கள் சு ார் 50 வ ர் (அவரது மூத்ை 
ெவகாைரி, முகிம்பூறரச் வெர்ந்ை ர ாவைவி  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர் உட் ட) 
 ா ாவின் பைாடர்புக்கு வந்து, அவரது  ாைங்களில் இருக்கும்  ாக்கியத்றைப் 
ப ற்ைனர் - இறவ அறனத்தும் புஷ்ப் லைாவின் துயர  ரைத்ைால் நிகழ்ந்ைது. 
இைனால் ப ஹர்  ா ாவின் அன் ில்  கள் உயிர்த்பைழுந்ைார். 

 ா ாவின் பநருங்கிய ெீடரான  ற்றுவ ார் இளம் ப ண் இந்ை வநரத்ைில் 
கால ானார்.  எரச்ெின் ைங்றகயான ப ஹரு ை ானியா, பெப்டம் ர் 28 அன்று, 
ைனது 32ஆவது வயைில் கறையப் புற்றுவநாயால் கால ானறைப்  ற்ைி 
 ா ாவுக்குத் பைரிவிக்கும் வறகயில், அஹ துநகரில் உள்ள ஆைி 
ெீனியரிட ிருந்து ஒரு பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. கறடெியாக  ா ா, அவறரப் 
 ார்த்ைவ ாது, ”நீங்கள் கடினொக உகழத்தீர்கள், ஆனால் விகரவில் 
உங்களுக்கு ஓய்வு கிகடக்கும்” என்று குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

குஷ்ரு குவார்ட்டர் ில்  ரைப்  டுக்றகயில், ப ஹருவின் இறுைி 
வார்த்றைகள்: “என்  யைம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்று  ா ாவிடம் 
பொல்லுங்கள். அவருக்கு எனது வைக்கங்கள்.” 

நீலப்வ ருந்து  யைத்ைின் வ ாது ப ஹரு உைவு ையார் பெய்வைில் 
ப ரு ளவு உைவினார்; ப ஹரு, கைவர்  வக்றக  ைந்ை அவ்வவறளயில், 
எரச்  வக்கின் ெவகாைரிறய  இரட்றட ைிரு ை  ெடங்கு நிகழ்வில் ைிரு ைம் 
பெய்து பகாண்டார், வ லும்  ா ா அவர்களின் ைிரு ைத்ைில் கலந்து பகாண்டார். 
அவர் கால ானறைப்  ற்ைிய பைாறலத்ைந்ைி கிறடக்கப் ப ற்ைதும்,  ா ா, 
எரச்றெயும்  ிை அறனவறரயும் ைிறரப் டம்  ார்க்க அனுப் ி றவத்ைார். எரச் 
ைங்றகயின்  ரைச் பெய்ைியால் ெிைிதும்  ாைிக்கப் டவில்றல. எதுவுவ  
நடக்காைது வ ால் அவர் ைனது வழக்க ான சுய நிறலயில் இருந்ைார். 

ஆனால் ப ண்டு வருத்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார், வ லும்  வனானாஷ் 
ஏகாந்ைவாெம் நிகழ்ந்ை காலகட்டத்ைில்,  ிம் ல்காவ் ில் இருந்ை அவருக்கும், 
எரச், ற தூல்  ற்றும் குஸ்ைாஜிக்கும் ப ஹரு உைவு ையார் பெய்து 
வழங்கியறை நிறனவு கூர்ந்ைார். புது வாழ்வில்  ா ா இல்லாை வநரத்ைில் 
ப ஹரா ாத்ைில் அறனத்றையும் ப ஹரு தூய்ற யாக றவத்து  ரா ரித்ைார். 

ப ஹருவின்  றைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா, அஹ துநகரில் வாழ்ந்ை 
 ட்டா குடும் த்ைினருக்கு, ப ஹரு  கிழ்ச்ெியாக இருப் ைாகவும், படஹ்ரா 
டூனில் ைனது  ைிக்காக ரூ 5,000 ைேிறையாக ( ிரொைம்) வழங்கு ாறும் 
அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைிக்கு இைங்க, அவர்கள் அறை உடனடியாகச் 
பெய்ைனர்.  

1953, அக்வடா ர் 1 வியாழன் முைல்,  ண்டலி, கிஷன்  ிங், கு ார், 
எல்ொ, பஹலன், வகக்கி நலவாலா ஆகிவயாரால் ஒவ்பவாரு நாளும் நள்ளிரவில் 
பைாடங்கி, படஹ்ரா டூனின்  ல்வவறு இடங்களில்  ிரார்த்ைறன 
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ப ாழியப் ட்டது. அவர்களில் இந்துக்கள் வகாவிலுக்கும், முஸ்லிம்கள் 
 சூைிக்கும், கிைிஸ்ைவர்கள் (டான்) வைவாலயத்ைிற்கும் அனுப் ப் ட்டனர். 
படஹ்ரா டூனில் பநருப்புக் வகாயில் இல்லாைைால்,  ார்ெி கல்லறைக்குச் பெல்ல 
வகக்கி அைிவுறுத்ைப் ட்டார். ெில  ண்டலி  ா ாவின் முன்னிறலயில் ைங்கள் 
 ைச் ெின்னங்கறள முன்றவத்து,  ிரார்த்ைறன பெய்ைனர். ஒவ்பவாரு 
 ிரார்த்ைறனயிலும்  ா ா  ங்வகற்ைார். அைன்  ின்னர், அவர் வைவாலயம்,  சூைி, 
வகாவில்  ற்றும் குருத்வாரா (ெீக்கியர்களின் வகாவில்) வ ான்ை 
புனிைஸ்ைலங்களுக்குச் பெல்ல இருந்ைார்; அங்கு ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி, 
 ண்டலியில் ஒருவர் நள்ளிரவில் ைனது  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிய இருந்ைார். 
இந்ைச் ெடங்கு அைிகாறல 2:00  ைி வறர, ஒரு முழு வாரமும் 
நறடப ைவிருந்ைது. 

இந்ை வநரத்ைில், ஆந்ைிரா, ஹ ிர்பூரில் வாழ்ந்ை அன் ர்கள்  ற்றும் 
 க்ைர்களுடன், அந்ைந்ை இடங்களுக்கான  ா ாவின்  யைம் குைித்து,  ல கடிைப் 
 ரி ாற்ைங்கள் நடந்து பகாண்டிருந்ைன. வகஷவ் நிக்கம், புக்கார், கயா பிரசாத் 
கவர ஆகிவயார் ஹ ிர்பூர் நிகழ்ச்ெிகறளப்  ற்ைி விவாைிக்க படஹ்ரா டூனுக்கு 
அறழக்கப் ட்டனர். கடந்ை 20ஆம் நாள், மூவரும் அங்கு வந்து நான்கு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு பென்ைனர். ‘உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவர்’ 
(HIGHEST OF THE HIGH) பெய்ைிறய ஹிந்ைியில் ப ாழிப யர்க்கு ாறு வகஷவிடம் 
கூைி,  ா ா அவருறடய ப ாழிப யர்ப்ற க் வகட்டு, 5000  ிரைிகறள அச்ெிட்டு, 
ஹ ிர்பூர்  ாவட்டத்ைில் விநிவயாகிக்க ஏற் ாடு பெய்ைார். 

1953, அக்வடா ர் 22அன்று,  ா ா,  ாவ் கல்சூரியிடம், “நான் இன்று 
பிைந்வதன்!” என்று கூைி, முைலில்  ாறவத் ைழுவிய  ின்னர், ஒவ்பவாரு 
 ண்டலிறயயும் அறழத்து, அரவறைத்து இனிப்புகறள வழங்கினார்.  ாவின் 
 றனவி ர ாவுக்கு ஆண் குழந்றை  ிைந்ைைாக நாக்பூரிலிருந்து பைாறலத்ைந்ைி 
வரும் வறர,  ா ா கூைியைன் அர்த்ைம் எவருக்கும் புரியவில்றல.  ா ாவவ 
குழந்றைக்கு மெஹர்நாத் (கருறையின் இளவரெர்) என்று ப யர் சூட்டி, அது 
முந்றைய வாழ்க்றகயில் ஜால் வகரவாலாவாக இருந்ைறை  ாவ் கல்சூரிக்கு 
பவளிப் டுத்ைினார். ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, புைிய  கறனப்  ார்க்க ஒரு 
குறுகிய விஜயத்ைிற்காக அவறர நாக்பூருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, அவரது கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்கள் (ஆண், ப ண், இறளஞர்கள், வயைானவர்கள் அறனவரும்) 1953, 
அக்வடா ர் 28 பெவ்வாய்க்கிழற  நள்ளிரவு 1:00  ைியிலிருந்து, இறடவிடா ல் 
ஒரு  ைி வநரம் விழித்ைிருந்து, ைத்ை து  ைங்களின் டி கடவுளின் நா த்றை 
 ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். 
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படஹ்ரா டூனில்,  ா ா, வகக்கி நலவாலாறவ இரவு முழுவதும் 
இறைநா த்றை உச்ெரிக்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். 

அவர் ெில  ைிவநரங்களுக்கு ‘அஹுர ஸ்ைா, அஹுர ஸ்ைா’ என்று 
ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்து,  ின்னர் அைற்கு  ைிலாக, ‘ப ஹர்  ா ா, ப ஹர் 
 ா ா’ என்று காறல 5:00  ைி வறர உச்ெரிக்கத் பைாடங்கினார்.  றுநாள், 
ற தூல்,  ா ாவிடம் இறைப்  ற்ைிக் கூைினார், ஆனால் வகக்கி ைன்றனத் ைாவன 
ைற்காத்துக் பகாள்ளும் விைத்ைில், அது ைனக்குத் பைரியாது, ஆனால்  ீண்டும் 
 ீண்டும்  ா ாவின் புறகப் டத்றைப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைைாகக் கூைி, 
 ா ாவிடம்  ன்னிப்பு வகாரினார். “கவகலப்படாதீர்கள், மெஹர் பாபாவவ 
அஹுரெஸ்தா” என்று  ா ா அவரிடம் கூைினார். 

நாக்பூர்  ற்றும்  ிை இடங்களில் வாழ்ந்ை  ா ாவின் அன் ர்களுக்கு, 
நள்ளிரவில் விழித்ைிருந்து, கடவுளின் நா த்றைத் ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிவது 
குைித்ை சுற்ைைிக்றக அனுப் ப் ட்டவ ாது, வைஷ்முக் ‘இது இறை உைர்றவ 
அறடயும் இரவு! ெிலர் அந்ை பைய்வகீ நிறலறய அறடவார்கள்’ என்றும் 
உற்ொகத்துடன் அைிவித்ைார்...  அறைக் வகள்விப் ட்ட  ண்டலி, அக்வடா ர் 30 
அன்று, வைஷ்முக், படஹ்ரா டூனுக்கு வரவிருந்ை வவறளயில், ஒரு நறடமுறை 
நறகச்சுறவ விறளயாட்டுடன், அவறர முட்டாளாக்க ைிட்ட ிட்டிருந்ைனர். 
வைஷ்முக் அன்று காறல வந்ைவ ாது,  ண்டலியின் ைிட்டப் டி,  ாவ் அவறர 
வாயிலில் அணுகி, அவறர ஓர ாக அறழத்துச் பென்ைார். 

“டாக்டர்  ாவஹப், ஏவைா நடந்துவிட்டது! 28ஆம் வைைி இரவு முைல், 
 ண்டலி அறனவரும்  ஸ்த் வ ாலாகிவிட்டனர். நான்  ட்டும் 
துரைிர்ஷ்டவெ ாக அந்ை நிறலயிலிருந்து ைப் ித்வைன். என்னுறடய 
துரைிர்ஷ்டம், எனக்கு எதுவும் ஆகவில்றல” என்ைார். 

ஆர்வத்துடன் பெவி டுத்ை வைஷ்முக் கண்கறள விரித்து, “என்ன 
நடந்ைது?” என்று விொரித்ைார். 

 ாவ்  ிகவும் ைீவிர ாக  ைிலளித்ைார், “அறனவரும்  ஸ்துகளாக 
 ாைிவிட்டனர்! ஆனால்  ா ாவின் முன்னிறலயில் அவர்கள் முற்ைிலும் 
ொைாரை ாகி விடுகிைார்கள்.  ா ா பவளிவய பென்ைதும், அவர்கள்  ீண்டும் 
அந்ை நிறலக்குத் ைிரும் ி விடுகின்ைனர். எனக்கு எந்ை அனு வமும் 
வழங்கப் டவில்றல என் து உண்ற யில் துரைிர்ஷ்டவெ ானது.” 

“கவறலப் டாைீர்கள்,  ாவ்,” வைஷ்முக் அவறர 
ெ ாைானப் டுத்ைினார்.  “நீங்கள்  ண்டலி உறுப் ினர்களில் ஒருவர்,  ா ா 
நிச்ெய ாக ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஆெீர்வாைங்கறள வழங்குவார்.” 

 ாவ், வைஷ்முக்றக ைங்கள்  ங்களாவிற்குள் அறழத்துச் பென்ைார். ஓர் 
அறையில் எரச், டாக்டர் நீலு, ப ண்டு, விஷ்ணு ஆகிவயார் இருந்ைனர். எரச், 
ைறல முைல் கால் வறர வ ார்றவயால் மூடிக் பகாண்டு  டுத்ைிருந்ைார். ப ண்டு 
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ஒவர வநரத்ைில் இரண்டு ெிகபரட்டுகறள புறகத்துக் பகாண்டும், டாக்டர் நீலு 
ைனது எைிரில் றவக்கப் ட்ட குப்ற க் குவியல் முன் அ ர்ந்ை வண்ைமும், 
விஷ்ணு ஒரு துைி மூட்றடயில் ைறலறய ொய்த்துக் பகாண்டும் இருந்ைனர். 
வைஷ்முக்கிடம் ஒருவரும் வ ெவில்றல. அவர் எரச்ெின் வ ார்றவறய அகற்ை 
முயன்ைார், ஆனால் எரச் அறைப்  ைித்து தூங்குவது வ ால  ாொங்கு பெய்ைார். 
ப ண்டு ைறரயில் ஊர்ந்து பகாண்டிருந்ைார். வைஷ்முக் அவரது கவனத்றை ஈர்க்க 
முயன்ைவ ாது, ப ண்டு வகா த்ைில் உறு ினார். வைஷ்முக்  யந்து வ ாய் 
அவெர ாக பவளிவயைினார். பவளிவய வரும் வவறளயில்,  ரக்கிறளகறள 
இடுப் ில் கட்டிக்பகாண்டு, புல் பவட்டுவைற்காக இரண்டு அரிவாள்கறள 
இடுப் ில் பெருகிக்பகாண்ட டாக்டர் டாறன எைிர்பகாண்டார்! அவர் எரியாை ஒரு 
சுருட்றடயும் ப ன்று பகாண்டிருந்ைறை  ார்த்ை வைஷ்முக் அறனவரும் 
 ஸ்துகளாக  ாைிவிட்டனர் என் றை உறுைியாக நம் ினார். 

வைஷ்முக்கிற்கு ெிற்றுண்டி வழங்கப் ட்டவ ாது, ப ண்டு அறைப் 
 ற்ைிக்பகாள்ள வவக ாக பவளிவய ஓடினார். வைஷ்முக் ைட்டுடன் ைப் ித்து, 
 ாவிடம் பென்று கூைினார்: “ப ண்டுறவத் ைவிர இைர அறனவரும் ஜ ாலி 
 ஸ்துகள் வ ால் இருக்கிைார்கள். ப ண்டு ஜலாலி வறகறயச் ொர்ந்ைவர் 
வ ாலத் பைரிகிைது!” 

“இரண்டு நாட்களாக இப் டித்ைான் இருக்கிைார்கள், இப்வ ாது, நான் 
அவர்கறள கவனித்துக்பகாள்ள வவண்டிய நிறல” என்று  ாவ் அவரிடம் 
பைரிவித்ைார். 

 ா ா,  ண்டலியின்  ங்களாவிற்கு வந்ைவ ாது, வழக்கம் வ ால் 
அறனவரும் அவருக்கு முன் ாக அ ர்ந்ைனர். எவரும்  ா ாவிடம் ைங்கள் 
நறகச்சுறவ நாடகத்றைப்  ற்ைி ஒரு வார்த்றை கூட மூச்சு விடவில்றல. அவர் 
வைஷ்முக்கிடம், “ெண்டலி உங்களுடன் வபசினார்களா?” என வினவினார். 

“இல்றல  ா ா,” வைஷ்முக் பொல்ல ஆரம் ித்ைார், “அவர்கள்...” 
ஆனால்  ா ா இறடவய குறுக்கிட்டு, “அகதப் பற்ைி ஒன்றும் 

நிகனக்காதரீ்கள். அவர்கள் சாதாரணொனவர்கள் அல்ல. நான் உங்களுடன் 
வபசுகிவைன் அல்லவா! வவறு என்ன வவண்டும்?” என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

வைஷ்முக்,  ா ாவிடம் பொல்லத் பைாடங்கியவ ாது,  ா ா, அைிருப்ைி 
அறடந்துவிடுவாவரா என்று  ண்டலி  யந்ைனர். ஆனால் அவர் ‘ ண்டலி 
ொைாரை ானவர்கள் அல்ல’ என்று  ா ா வைஷ்முக்கிற்கு உறுைியளித்ைது,
அவர்கறள நிைான ாக இருக்கச் பெய்ைது. வைஷ்முக்,  ா ா, இறை 
உறுைிப் டுத்துவைாக எடுத்துக் பகாண்டு, இப்வ ாது  ண்டலி அறனவரும் 
 ஸ்துகளாக  ாைிவிட்டைாக உறுைியாக நம் ினார். 
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 ா ா, உறரயாடறலத் பைாடங்கிய வவறளயில் வைஷ்முக் அவரது 
 றனவி இந்து ைிறயப்  ற்ைி குைிப் ிட்டார்.  ா ா அப்வ ாது  ாவுக்கு 
றெறகயால் பைரிவித்ைார், “வதஷ்முக், இந்துெதியின் மபயகர எடுத்தவுடன், 
அவகர ஓர் ஊசியால் குத்த வவண்டும்!” 

 ா ா, வைஷ்முக்கிடம், “என்ன மசால்கிைரீ்கள்?” என்று வகட்டார். 
“ஒன்று ில்றல  ா ா” என்ைார்.  “ ாவின் றகயில் ஊெி உள்ளது; 

இல்றலவயல், நான் உங்களிடம் பொல்லியிருப்வ ன்.” 
“இந்துவிற்காக உங்ககளக் குத்தினால் என்ன மகட்டுவபாகும்? என்ன 

மசால்ல வபாகிைரீ்கள் மசால்லுங்கள்.” வைஷ்முக் ெிரிக்க ஆரம் ித்ைார். அவர் 
உண்ற யில்  ா ாவின் விறளயாட்டுத் வைாழராக இருந்ைார்,  ா ா எப்ப ாழுதும் 
வகலியும் கிண்டலும் பெய்து அவருடன் நறகச்சுறவயான வநரத்றைக் கழிப் து 
வழக்கம். 

 ா ா, ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ாவிடம், “இந்து-பதி (இந்துவின் 
கைவர்) என்று சத்தொகக் கத்தவும்” என்று கூைினார்.  ாவ் அவ்வாவை கத்ைி, 
குரல் பகாடுக்க, வைஷ்முக் விறரந்வைாடி வந்ைார். 

“பாவ் உங்ககள எப்படி அகழத்தார்?”  ா ா அவரிடம் வகட்டார். 
“அவரிடம் இருக்கும் ஊெிக்கு நான்  யப் டுகிவைன்  ா ா,” என்று 

வைஷ்முக் கூைினார்.  “என்னால் உங்களிடம் பொல்ல முடியாது.” இது  ீண்டும் 
 ா ாறவ ெிரிக்க றவத்ைது. 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்துபகாள்ள அப் குைி  க்கள் ஆர்வ ாக 
இருந்ைைால், படஹ்ரா டூன், சுஹார்பூர், ராய்பூர் ஆகிய இடங்களில் ப ாது 
பொற்ப ாழிவுகள் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டன.  ா ா, வைஷ்முக்,  ாவ் கல்சூரி 
இருவறரயும் பொற்ப ாழிவு வழங்க அனுப் ி றவத்ைார். ராய்பூரில் 5,000 வ ர் 
கூடியிருந்ை கூட்டத்ைில் ஒலிப்ப ருக்கி பெயலிழந்ைைால், வைஷ்முக் அது 
இல்லா ல் உறரயாற்ை இயலாற றய பவளிப் டுத்ைினார்; ஆனால்  ாவ் 
உறரறய நிகழ்த்ைினார்; வைஷ்முக்கின் இடத்ைில்  ால் கி ன் எழுந்து நின்று, 
ஒரு ெக்ைிவாய்ந்ை, ஒலிக்கும் குரலில் வ ெத் பைாடங்கினார்: “ெவகாைர 
ெவகாைரிகவள, பஜய்  ா ா! நான் என்ன பொல்லப் வ ாகிவைன் என் றை நீங்கள் 
அறனவரும் அைிவரீ்கள், அைனால் அறைச் பொல்வைில் என்ன  யன்! எல்லாம் 
ெரிைான், அவைார் ப ஹர்  ா ாக்கு வஜ!” 

இந்ைக் குறுகிய ‘வ ச்றெ’க் வகட்டு  ார்றவயாளர்கள் ெிரித்ைனர்.  ால் 
கி ன், அவரது  றனவி ப ஹர் காந்ைா இருவரும்  ா ாவின் 
பவளியளவிலான  ைிகளில் உைவத் பைாடங்கினர், வ லும் அவர்கள் 
அப் குைியில்  ா ாவின்  ைிகளில் முக்கிய  ங்கு வகித்ைனர். 

வைஷ்முக், படஹ்ரா டூனில் சு ார்  த்து நாட்கள் ைங்கியிருந்ைார், அவர் 
அங்கிருந்ை முழு வநரமும்  ண்டலி அவர்களின் வவடிக்றக நாடகத்றைத் 
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பைாடர்ந்து நடத்ைினர்.  ண்டலியின் பவறும்  ாொங்குத்ைனம் வைஷ்முக்கிற்குத் 
பைரியாது, வ லும் அவர்கள் உண்ற யில்  ஸ்துகளாக  ாைிவிட்டார்கள் என்று 
நம் ி நாக்பூருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

வகஷவ் நிக்கம், புக்கார், கயா  ிரொத் கவர ஆகிவயாறரயும்  ா ா, 
படஹ்ரா டூனுக்கு வரவறழத்து, ஹ ிர்பூரில் ைனது எைிர்கால ைரிென 
நிகழ்ச்ெிகறளப்  ற்ைி அவர்களுடன் கலந்துறரயாடினார். வகஷவ், ஹ ிர்பூர் 
 ாவட்டத்ைில் சுற்றுப் யைம் பெய்து,  ா ாறவப்  ற்ைி உறர நிகழ்த்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைார்;  க்கள், ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ை ஆர்வ ாக 
இருந்ைனர். அவர்கறள ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா, புக்கார், கயா  ிரொத் இருவறரயும் 
உடனடியாக ஹ ிர்பூருக்கு அனுப் ி றவத்ைார், வகஷவ் வ லும் ஐந்து நாட்கள் 
ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டார், அந்ை வநரத்ைில் அவர் ‘உயர்ந்ைவர்களில் 
 ிகவும்  உயர்ந்ைவர்’ என்ை  ா ாவின் பெய்ைிறய ஹிந்ைியில் ப ாழிப யர்த்ைார். 

படஹ்ரா டூனில்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய  லர் வந்ைனர், ஆனால் 
ைரிெனம் நிறுத்ைப் ட்டைால் அறனவரும் ஏ ாற்ைத்துடன் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 
இருப் ினும், ஏ ாற்ைம் அவர்களின் ஏக்கத்றை அைிகரித்ைது, வ லும் அவர்கள் 
 த்ைியில் வாழும் இறை- னிைறனக் காை அவர்கள் வ லும் வ லும் ைைியா 
ைாகத்றைக் பகாண்டிருந்ைனர். கிஷன்  ிங்,  ிை  ண்டலி அறனவரும் 
 ா ாவிடம் முறையிட்டனர், அவர் நகரத்ைில் ைங்கியிருப் றை ப ாது க்கள் 
அைிந்ைிருந்தும், அவரது பைாடர்பு இல்லா ல் வ ானது எவ்வளவு துயர ானது 
என்று கூைினார். இறுைியில்  ா ா ைரிெனம் வழங்க ஒப்புக்பகாண்டார். 

1953, நவம் ர் 1 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று படஹ்ரா டூனில் இறைவனின் 
அன் ான புன்னறகயின் ஒளிரும் கைிரவறனக் காலம் கண்டது.  ண்டலியின் 
 ங்களாவுக்கு எைிவர, ஹரிெந்த் வகாச்ொரால் ஒரு ப ரிய கூடாரம் 
அற க்கப் ட்டது, வ லும் நிகழ்ச்ெிக்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் ப ண்டுவின் 
வ ற் ார்றவயில் நடந்ைது.  ிரகாஷ்வைி, ப ஹர் காந்ைா  ற்றும் ஃப்ரீனி 
நலவாலா ஆகிவயார்  ண்டலியின்  ங்களாவில்  ண்ட த்றை அலங்கரித்ைனர், 
வ லும்  ங்களாவும் ற ைானமும்  ிரகாெத்ைில் பஜாலித்ைன. 

ப ாது ைரிெனத்ைிற்காக,  ா ா இரண்டு பெய்ைிகறள எழுத்துப் லறகயில் 
ஏற்கனவவ எடுத்துறரத்ைிருந்ைார்; அவற்றை,  ாவ் கல்சூரி, கிருஷ்ைா இருவரும் 
அச்ெிட்டு,  க்கள் வருறக ைரும் வவறளயில்  ங்களாவின் வாயில்களுக்கு 
அருகில் விநிவயாகித்ைனர். ப ஹர்  ிரபுவின் வருறகறய எைிர் ார்த்து காறல 
முைவல  க்கள் கூட்டம் அறலவ ாைியது. கூடாரத்ைில் நாள் முழுவதும் ‘ ங்கள் 
ொய்’ என்ை  ாடகரால்  ஜறன நிகழ்ச்ெிகள் நடத்ைப் ட்டன. 

 ா ா வருவைற்கு முன்னர், அவரது  ாைங்கறளத் பைாடவவா, அவறரத் 
ைறலவைங்கவவா, ந ஸ்காரம் பெய்யவவா, ப ாருள் உைவி வகட்கவவா கூடாது, 
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வநர்காைல்கறளயும் வகார வவண்டாம் என்ை கண்டிப் ான அைிவுறுத்ைல்கள் 
வழங்கப் ட்டன. 

இரண்டு பெய்ைிகளில் ஒன்று ‘உண்கெயான தரிசனம்’  ற்ைியது: 
உங்கள் ெத்தியில் இருப்பதில் ெிக்க ெகிழ்ச்சி அகடகிவைன். 
என் அன்பர்கள் சிலரின் அன்பு ஒன்றுதான் இன்று உங்கள் 

அகனவகரயும் எனது தரிசனத்திற்கு வரவகழத்தது. ஆனால் எனது 
‘உண்கெயான தரிசனம்’ அகடயப்மபறுவது அவ்வளவு எளிதல்ல. என்கன 
அருகில் இருந்து பார்ப்பது, எனக்கு வணக்கம் மசலுத்துவது, பூ, பழங்ககள 
எனக்கு வழங்குவது, என்கனத் தகலவணங்கிவிட்டு உங்கள் 
இல்லங்களுக்குத் திரும்புவது என்பது எனது தரிசனத்கதப் 
மபற்றுக்மகாண்டதாக அர்த்தம் ஆகாது. உங்கள் கண்களால் என்கனப் 
பார்த்த நீங்கள், இன்னும், என்கன எனது சுய ரூபத்தில் பார்க்கவில்கல. 
‘தரிசனம்’ என்று அகழக்கப்படும் வழக்கொன ஒருங்கிகணக்கப்பட்ட 
கூட்டத்தின் வழியாக நீங்கள் வந்தவபாதிலும், எனது உண்கெ ரூபத்தின் ஒரு 
குறுகிய பார்கவ கூட உங்களுக்குக் கிகடக்கவில்கல. 

எனது உண்கெயான தரிசனம் என்பது என்கனக் 
கண்டுமகாள்வதாகும். என்னுள் உங்களது இருப்பிடத்கதக் 
கண்டைிவதற்கான ஒவர, உறுதியான வழி, என்கன வநசிப்பவத ஆகும். நான் 
உங்ககள வநசிப்பது வபால், என்கனயும் வநசிக்க, நீங்கள் என் அருகளப் 
மபற்ைவராக ொை வவண்டும். என் அருள் ெட்டுவெ மதய்வகீ அன்பின் பரிகச 
வழங்க முடியும். என் அருகளப் மபை, நீங்கள் முழு ெனதுடன், என் ெீது 
அகசக்க முடியாத நம்பிக்ககயின் உறுதியான அடித்தளத்துடன் கீழ்ப்படிய 
வவண்டும். எனது விருப்பம் உங்களது சட்டொகி, என் அன்பு உங்களின் 
வாழ்கவ நிகலநிறுத்தும் வககயில், உங்ககள முழுவதுொக என்னிடம் 
ஒப்பகடத்தால் ெட்டுவெ, நான் விரும்பியபடி தன்னிச்கசயாக எனக்குக் 
கீழ்ப்படிய முடியும். 

காலங்காலொக, பலர் அத்தககய சரணகடதலுக்கு 
ஆகசப்படுகிைார்கள், ஆனால் ெிகச் சிலவர நான் விரும்பியபடி தங்ககள 
முழுகெயாக என்னிடம் சரணகடய முயற்சிக்கிைார்கள். இறுதியில் மவற்ைி 
மபறுபவர் என்கன ெட்டும் கண்டு மகாள்ளாெல், நானாக ொைி, 
வாழ்க்ககயின் லட்சியத்கத உணர்ந்து மகாள்கிைார். 

நீங்கள் அகனவரும் மதரிந்து மகாள்ள வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புவகத, இந்தக் கூட்டத்கதச் வசர்ந்த ஒருவர் புரிந்து மகாண்டாலும், 
இன்று நான் உங்கள் ெத்தியில் இருப்பதன் வநாக்கம் நிகைவவறும். உங்கள் 
அகனவருக்கும் எனது ஆசிககள வழங்குகிவைன். 
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படஹ்ரா டூனில் இந்ை அற்புை ான காட்ெிறய, காலம் இவ்வாறு ஆய்வு 
பெய்ைது: “காறல 7:30  ைியளவில்  ா ா ைனது  ங்களாவிலிருந்து 
 ண்டலிறய வநாக்கிச் பென்ைார். அவர் ைனது பவள்றள நிை ெத்ரா  ற்றும் 
இளஞ்ெிவப்பு நிை வகாட் அைிந்ைிருந்ைார், அவரது ைறலமுடி  ின்னலிடப் ட்டு, 
அவரது வகாட்டின் காலருக்குக் கீவழ  றைந்ைிருந்ைது. அவரது புன்னறக 
 கிழ்ச்ெியின் கைிர்கறளப்  ரவச்பெய்ைது; அவரது ஒளிரும் அம்ெங்கள், 
 ிரகாெிக்கும் கைிரவறனப் வ ால் இருந்ைன! அவரது கண்களின் அழகு - 
அைிலிருந்து நிறலயாக  ாய்ந்ை பைய்வகீ  து ானம் - எல்வலாரும் 
 ார்க்கும் டியாக ஒளிர்ந்ைது.” 

கிஷன்  ிங்,  ா ாவின் ைறலக்கு வ ல் குறட ஒன்றைப் 
 ிடித்துக்பகாண்டிருந்ைார், அவரது மூத்ை  கன்  ைன் லாலா அவராரா, 
நிகழ்றவப்  டம் ிடித்துக் பகாண்டு, வக ராவுடன் முன்னால் நகர்ந்து பென்ைார். 
சுற்றுப்புை சூழ்நிறலகள், எைிர் ார்ப்புடன் கூடியைாகத் பைரிந்ைது. ‘அவைார் 
ப ஹர்  ா ாவுக்கு வஜ!’ என்ை உரத்ை குரல்கள்  ா ா, விைானத்றை வநாக்கிச் 
பெல்லும் வவறளயில் காற்ைில் ைவழ்ந்ைன. ஒரு ெில  ண்டலி  ா ாவின் 
அருகில் எவரும் அணுகாை டி  ார்த்துக் பகாண்டனர், வ லும் படஹ்ரா டூனின் 
ப ண் அன் ர்கள் ைரிென கூட்டத்ைில் இருந்ை ப ண்கறளக் கண்காைித்ைனர். 

றகறய உயர்த்ைி,  ா ா அறனவரிடமும் ப ாறுற யாக இருக்கு ாறு 
றெறகயால் பைரிவித்து, வநராக  ண்ட த்ைிற்குச் பென்ைார். அங்கு அவர் 
படல்லியிலிருந்து வந்ை ெில  ிரிய ானவர்கறள ெந்ைித்ைார், பவளியில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை அன் ர்கள் வ லும் உற்ொக றடந்ைனர்.  ிரகாஷ்வைியும்  ால் 
கி னும்  ன ார்ந்ை கீர்த்ைறனகறளப்  ாடினர், சுற்றுப்புைம் முழுவதும் 
அன் ில் மூழ்கியிருந்ைது. 

ஆண்களுக்கும் ப ண்களுக்கும் ைனித்ைனியாக இரண்டு நீண்ட 
வரிறெகள் அற க்கப் ட்டன. ைரிெனம் பைாடங்கியதும்,  ா ா  ிரொைம் 
வழங்கினார். ஆனால், அவரருகில் நின்று அவறரப்  ார்க்க வவண்டும் என்ை 
ஆவல் அைிக ாக இருந்ைாலும், நீண்ட வநரம் அருகில் இருக்கும் அைிர்ஷ்டம் 
எவருக்கும் கிறடக்கவில்றல. 

ஒரு புத்ைிொலிப் ப ண் ைி  ா ாவின் முன் நின்று, குரு கிரந்ை 
 ாவஹப், ெீக்கியர்களின் புனிை நூலிலிருந்து  ிரார்த்ைறன பெய்ைார். இது 
இன்னும் ெிைிது வநரம்  ா ா முன்னிறலயில் இருக்கும் வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 
 ற்றுப ாரு ப ண் ைி  ா ாவின் முன்னால்  ிரார்த்ைறன பெய்யத் 
பைாடங்கினார், அறைத் பைாடர்ந்து இைர ப ண்களும் அவ்வாவை பெய்ய 
முயன்ைனர்.         



 

145 
 

வ றடயில் நின்று, காவல் துறையின் துறை ஆய்வாளர் ெர்ைார் 
விரீந்ைர்  ிங் ஒரு பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார்;  ா ா அவறரத் ைழுவி 
முத்ை ிட்டார். 

 ா ா அைிவுறுத்ைிய டி எரச் எழுத்துப் லறகறய வாெித்ைார்:  
“நான் உங்களால் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். உங்கள் ஆழ் 

இதயத்தில் என்கனக் கண்டுமகாள்ள முயற்சி மசய்யுங்கள்.” 
“அறை எப் டி பெய்வது என்று எனக்குக் கூறுங்கள்,” என்று அைிகாரி 

வகட்டார். 
“இயன்ைவகர என்கனப் பற்ைி சிந்தகன மசய்யுங்கள் - அதுவவ ஒவர 

வழி” என்று  ா ா அவரிடம் கூைினார். 
ெர்ைார் வி. ிங், எரச் மூல ாக  ா ாவின் பெய்ைிறயக் 

வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ிை அறனவரும் ைரிெனத்ைிற்காகக் 
காத்ைிருந்ைனர்; ப ரிய அளவில் கூட்டம் நின்றுபகாண்டிருந்ைது.  ிங்  ீண்டும் 
வரிறெயில் நின்ைார்,  ிை  க்களும் ைரிெனத்ைிற்காக  ீண்டும் வரிறெயில் 
நிற்கத் பைாடங்கினர். 

ைரிெனத்ைின் வ ாது,  ா ா  ண்ட த்ைின் உள்வளயும், கூடாரத்ைிலும் 
 ாைி  ாைிச் நகர்ந்து பகாண்டிருந்ைார். ஒரு கட்டத்ைில், பவளியில் 
கூடியிருந்ைவர்களுக்கு ைரிெனம் வழங்க,  ா ா, கூடாரத்ைிற்குள் நுறழந்ைார். 
 ிரொைம் வழங்குவறைத் பைாடர, அவர் கூடாரத்றை விட்டு பவளிவயைிய 
வவறளயில், அவரது ைரிெனத்ைிற்காக  க்கள் பைாடர்ந்து வரிறெயில் நின்ைனர். 
அவறரப்  ார்க்க இயலாைவ ாதும், ‘அவைார் ப ஹர்  ா ாவிற்கு வஜ! அவைார் 
ப ஹர்  ா ாவிற்கு வஜ!” எனும் வகாஷம் முழங்கிக்பகாண்டிருந்ைது.  ா ா 
அவர்களின் இையங்களின் அழுறகக்கு பெவி டுத்ைாலும், அவர் 
வவண்டுப ன்வை அவர்களுடன் கண்ைாமூச்ெி விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ைார். 
ெில ெ யங்களில் கூடாரத்ைில் அ ர்ந்தும், பைாடர்ந்து  ண்ட த்ைிலும் 
ைரிெனத்றை வழங்கினார். பூக்கள்,  ாறலகள்,  ழங்கள் குவியல் குவியலாக 
அவர் முன் இருந்ைறை, ப ண்டு, எரச், நீலு ஆகிவயார் அகற்ை முயன்ைனர். 
பவளியில் ைரிெனத்ைிற்காகக் காத்ைிருந்ை ப ரும் கூட்டத்றைப்  ற்ைி ப ண்டு 
 ா ாவிடம் பைரிவித்ைார்.  ா ா ெிரிக்க  ட்டுவ  பெய்ைார். ெிலர்  ஜறனப் 
 ாடினர், ெிலர்  ிரார்த்ைறன பெய்ைனர். 

அன்று  ைியம் ‘நன்னி துனியா’ ( ழறல உலகம்) கல்வி நிறுவன 
முைல்வர் வலக் ராஜ் உல் த்,  ள்ளியின் காது வகளாை  ற்றும் வாய் வ ெ 
இயலாை குழந்றைகளுடன் வந்ைார். 

அவர்கள்  ா ாவிற்கு  ிர ாண்ட ான  லர்  ாறலயும், கிரீடமும் 
பகாண்டு வந்ைனர்.  குழந்றைகள்  ா ாவின் ைறலயில் கிரீடத்றை றவத்ைவ ாது, 
அவர் கிருஷ்ைறரப் வ ால வைாற்ை ளித்ைார்.  ா ா ஒரு குழந்றைறய 
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முத்ை ிட்டார்,  ற்பைாரு குழந்றைறய இை ாக வருடி, குழந்றைகளிடம் 
 ாெ றழ ப ாழிந்து,  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார்.  அவர் குழந்றைகளுக்கு 
இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கினார்: “கடவுளுக்கு விழாக்களும் நிகழ்ச்சிகளும் 
வதகவயில்கல, அவர் அன்கப ெட்டுவெ விரும்புகிைார். நம் அன்பு ெிகவும் 
உயர்ந்ததாக இருக்க வவண்டும், நம் இதயம் கடவுகள வநசிக்கும் 
வவகளயில், நம் ெனம் கூட அகத அைியக்கூடாது.” 

நிகழ்ச்ெி காறல 8:00  ைி முைல் 11:00  ைி வறர,  ீண்டும்  ைியம் 
1:00 முைல்  ாறல 6:00  ைி வறர பைாடர்ந்ைது. படஹ்ரா டூன் 
உண்ற யிவலவய ஆெீர்வைிக்கப் ட்டது! 

அன்றைய ைினம்  ா ாவிட ிருந்து ப ாது க்களுக்கு ‘ொகயயுடன் 
விகளயாட்டு’ என்ை ைறலப் ில்  ற்றுப ாரு பெய்ைி வழங்கப் ட்டது: 

உங்ககள இங்கு அகழத்து வந்த நம்பிக்கககய நான் 
பாராட்டுகிவைன். உங்கள் அன்கபயும் பக்திகயயும் நான் பாராட்டுகிவைன். 
இது எனக்கு ெிகுந்த ெகிழ்ச்சிகய அளித்துள்ளது. உங்கள் கஷ்டங்கள், 
பிரச்சிகனகள், துன்பங்கள் ெற்றும் எதிர்பார்ப்புககள நான் அைிவவன், 
புரிந்துமகாள்கிவைன். தனிநபர்கள் ெட்டுெல்ல, உலகம் முழுவதும் ஆழ்ந்த 
துன்பத்தில் மூழ்கியுள்ளது. துன்பம் வரும்வபாது, அது மதய்வகீ கர்ெ 
விதியின்படி வரும்.  பின்னர் அகத கருகணயுடனும், ென உறுதியுடனும் 
ஏற்றுக்மகாள்ள வவண்டும். ஆனால் உங்களின் மபரும்பாலான 
துன்பங்களுக்கு உங்கள் மசாந்த மசயல்கவள காரணம் என்பகத நிகனவில் 
மகாள்ள வவண்டும். புத்திசாலித்தனொன மசயலின் மூலம், துன்பங்ககள 
ெட்டுப்படுத்த முடியும். ெனிதகுலத்திற்குத் வதகவ ஆன்ெீக ஞானம்; இதற்கு, 
தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிகலயில், பரிபூரண குருநாதர்கள் ெற்றும் அவதார 
புருஷகர வநாக்கி நெது பார்கவ திரும்ப வவண்டும். 

துன்பம் என்பது அைியாகெ அல்லது ொகயகளின் ெீதான பற்றுதல் 
மூலம் வருகிைது.  குழந்கதகள் மபாம்கெகளுடன் விகளயாடுவது வபால, 
மபரும்பாலான ெக்கள் ொகயயுடன் விகளயாடுகின்ைனர். இவ்வுலகின் 
நிகலவபைற்ை விஷயங்களில் சிக்கி, ொயப்மபாருட்களுக்கு ெதிப்பளித்தால், 
துன்பம் தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிைது. சிறு குழந்கதகள் தங்கள் 
மபாம்கெககள விட்டுவிடுவது எளிதானது அல்ல, ஏமனன்ைால் அவர்கள் 
தவிர்க்க முடியாத ஒரு பழக்கத்திற்கு அடிகெயாகிைார்கள். அதுவபாலவவ, 
வகாடிக்கணக்கான பிைவிகள் மூலம், ொகயகளுடன் விகளயாடும் 
பழக்கத்கத நீங்கள் மகாண்டிருக்கிைரீ்கள். அவற்ைிலிருந்து நீங்கள் பிரிந்து 
மசல்வது கடினம். 

யுகம் யுகொக, ஆத்ொ அதன் சுய நிழகல ெட்டுவெ 
கண்டுமகாள்வவதாடு வடிவங்களின் ொகயயான உலகில் மூழ்கி வருகிைது. 
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அது தனது மசாந்த பகடப்பின் காட்சிக்கு அடிகெயாகி, பகடப்பின் 
காலச்சுழற்சிகள் மூலம் அகதப் பார்க்க விரும்புகிைது. மதய்வகீ 
தன்கெெிக்க ஆன்ொ உள்வநாக்கித் திரும்பி, இகை அைிகவப் மபை 
ஏங்கும்வபாது, அது ஆன்ெீக சிந்தகனயில் ஆழ்ந்து விடுகிைது. ஆனால் 
அங்கும் கூட, சில காட்சிககளப் பார்க்க விரும்பும் இந்தப் பழக்கம், பல 
பிைவிகளுக்குத் மதாடர்கிைது. ஆன்ொ சில அற்புதங்கள் அல்லது கண்கவர் 
நிகழ்வுககள அனுபவிக்க விரும்புகிைது அல்லது வெல்நிகல ஆன்ெீகத் 
தளங்களில், அது அற்புதங்ககளச் மசய்து, நிகழ்வுககளக் ககயாளத் 
துடிக்கிைது. ஆன்ெீக ரீதியில் முன்வனைியவர்கள் கூட ொகயகளுடன் 
விகளயாடும் இந்த பழக்கத்கதக் ககவிட கடினொக உள்ளது. 
அற்புதங்களுடன் விடாப்பிடியான இகணப்பு என்பது ொகயகளுடன் 
விகளயாடும் பழக்கத்தின் மதாடராக இருக்கும். 

இது அற்புதங்களால் அல்ல, ஆனால் சரியான புரிதலால் ெட்டுவெ 
உங்களுக்கு உண்கெயான சுதந்திரத்கத வழங்க முடியும். இகை-ெனிதன் 
ெீது உங்களுக்கு உறுதியான நம்பிக்ககயும், தளராத அன்பும் இருந்தால், 
நிகலத்திருக்கும் உண்கெக்கான உங்கள் வழி மதளிவாகவும் 
பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். அதற்குப் பிைகு வதகவயில்லாத விஷயங்களில் 
விகளயாட உங்களுக்கு வநரெிராது. அன்பு ெற்றும் உண்கெயால் 
வழிநடத்தப்பட வவண்டும்! இதுவவ இகைவனிடம் மசல்லும் எளிய வழி. 
ெயக்கும் ொகயகளின் முடிவில்லாத சூழ்ச்சியால் அல்ல, ஆனால் ொைாத 
உண்கெக்கு விசுவாசொக இருப்பதன் மூலம், நீங்கள் அகெதிகய 
நிகலநிறுத்த முடியும் என்று நம்பலாம். 

நான் வபசும்வபாது, அது ஒரு மதய்வகீ வார்த்கதயாக ெட்டுவெ 
இருக்கும், ஆனால் அது வார்த்கதகளின் ‘இகை-வார்த்கத’யாக அல்லது 
‘உண்கெப்மபாருளின் மவளிப்பாடாக’ இருக்கும். இந்த இகை-வார்த்கத 
இதயத்தால் வகட்கப்பட வவண்டும், ெனத்தால் ெட்டும் அல்ல. அது உங்கள் 
ஆழ் இதயத்திற்குள் நுகழந்து விழிப்புணர்கவக் மகாண்டுவரும். எனது 
அன்பும் ஆசிகளும். 

வாஸ் வைவ் பகய்ன், அவரது  றனவி  ிர ா  ற்றும் படல்லியில் இைர 
அன் ர்கறள (ைர், கஞ்சூ, ஹர்ஜவீன் லால், அவரது  கள் அங்கூரி,  கன் சுகந்த் 
வ ான்ைவர்கறள)  ா ா அறழக்கவில்றல. அன்று காறல, படல்லியிலிருந்து 
வந்ைவர்கறள ெந்ைித்ைவ ாது  ா ா ெீற்ை றடந்ைார், ”என்னுகடய 
அகழப்பின்ைி ஏன் வந்தரீ்கள்? தரிசனம் வழங்காெல் இருப்பதற்கு இது 
எனக்கு ஒரு பாடம், நீங்கள் எப்வபாதும் என் ொர்பில் அெர்ந்திருக்கிைரீ்கள்!” 
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வாஸ் வைவ் பகய்ன்,  ா ாவிடம்  ன்ைாடினார்: “எப்வ ாது படல்லிக்கு 
வருவரீ்கள்,  ா ா, ஆண்டு முடிவைற்குள் வருவவன் என்று 
உறுைியளித்துள்ளரீ்கள்?” 

“நீங்கள் இங்கு வராெல் இருந்திருந்தால், நான் நிச்சயொக 
வந்திருப்வபன். அதுெட்டுெின்ைி, நீங்கள் என்கன, நான் என்னவாக 
இருக்கிவைவனா அவ்வாவை எடுத்துக் மகாண்டீர்கவளயானால், நான் 
ஏற்கனவவ அங்வக இருக்கிவைன்!” 

ஓய்வு ப ற்ை வ ாலீஸ் அைிகாரி ெர்ைார் வி. ிங், ெில நாட்களுக்கு 
முன்பு,  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவர், ைரிென நிகழ்ச்ெியின் வ ாது, காறல முைல் 
 ாறல வறர,  ல ஏற் ாடுகறள கவனிப் ைில் முழு முறனப்புடன் ஈடு ட்டார். 
 ா ா அவறர  கல் வவறளயில் ஏைாவது ஒரு காரைத்ைிற்காக அடிக்கடி 
அறழத்து, ‘நீங்கள் உணவு உண்டீர்களா? வதநீர் அருந்தினரீ்களா?’ என 
அவ்வப்வ ாது வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைார்.    ா ா அவறரக் குைித்து  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியாக உைர்ந்ைார், வ லும் அவறர ‘புதிய மதௌலத்  ிங்’ என்று 
அறழக்கு ாறு  ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைினார், ஏபனனில் அவரது ஆழ்ந்ை அன்பு, 
 ற்றுப ாரு ெர்ைார்ஜியான டாக்டர் பைௌலத்  ிங் என் வறர  ா ாவிற்கு 
நிறனவூட்டியது. ெர்ைார் வி. ிங்கின் முழு குடும் மும்  ா ாவின் 
அரவறைப் ில் வந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாறவ இைற்கு முன்பு ெந்ைித்ைைாக,  லர் உைர்ந்ைறைக் 
கூைியவ ாது,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: “மபரும் எண்ணிக்ககயிலான 
ெக்களில் பலருக்கு, தங்கள் கடந்தகால வாழ்க்ககயிலிருந்து என்னுடன் 
மதாடர்பு உள்ளது. ஒவ்மவாருவரும் ஒவர மபருங்கடலின் துளிகள், கடகல 
விட்டு மவளிவயை முடியாத நிகலயில் இருப்பவர்கள். பார்கவயாளர்களில் 
மபரும்பாவலார் தங்கள் கடந்தகால வாழ்க்ககயில் என்கன சந்தித்துள்ளனர். 
பல ஆண்டுகளாக என்கன சந்திக்கும் அவர்கள், புதிய வதாற்ைத்தில் பகழய 
நண்பர்கள்.” 

உைாரை ாக, கு ாறர வநாக்கி  ா ா, “உங்கள் கடந்தகால 
வாழ்க்ககயில், மஹலன் உங்கள் ொொவாக இருந்தார்” என்று 
பவளிப் டுத்ைினார். 

அன்று  ைியம் 2:25  ைிக்கு, ைரிென நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்ைவர்களில் 
ஒருவரிடம்  ா ா எழுத்துப் லறகயில் விவரித்ைார்: “கடவுள் நம் 
அகனவருள்ளும் செொக இருக்கிைார், நாம் அவகர வநசிக்க வவண்டும், 
அவகர உணர வவண்டும். அப்வபாது நம் துன்பங்கள் அகனத்தும் முடிவுக்கு 
வரும். அந்த அனுபவத்திற்காக, நாம் அவகர வநசிக்க வவண்டும். வெலும் 
இந்த அன்கப வாழ்வின் ஒவ்மவாரு துகையிலும் மவளிப்படுத்த முடியும். 
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ஆனால், நெது மசாந்த ெகிழ்ச்சிகய விகலயாகக் மகாடுத்து, பிைருக்கு 
ெகிழ்ச்சிகய அள்ளி வழங்கும் தருவாயில் அது மதள்ளத்மதளிவாக 
மவளிப்படுத்தப்படுகிைது.” 

ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர் அவர்  ற்றுப ாரு ந ரிடம் கூைினார்: 
“ஒன்வை உருவான ஏக இகைவனுக்காக வாழ்வதும், சாவதும் அகனத்திலும் 
சிைந்தது, ெதிப்புெிக்கது. நாம் அவகரத் தீவிரொக, வநர்கெயாக, கள்ளம் 
கபடம் இல்லாெல் வநசித்தால், அவகர நம்ெிலும் அகனவரிலும் 
காண்கிவைாம். பாசாங்குத்தனத்தின் குகைந்தபட்ச அடிச்சுவடு கூட அவகர 
நம்ெிடெிருந்து விலகி இருக்கச் மசய்யும். நாம் அவகரக் கண்டுமகாள்ளும் 
வபாது, எல்கலயற்ை வபரின்பத்தின் நித்திய உகடகெயாளர்களாக 
ொறுகிவைாம், அதன் பின்னர் அவகர நாம் எல்லா இடங்களிலும் நாொகவவ 
காண்கிவைாம். 

 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அறனத்து  ைத்ைினரும், ெமூகத்ைினரும், 
ஏறழகள், பெல்வந்ைர்கள் அறனவரும் ைிரள்ைிரளாகக் குவிந்ைனர். ைரிெனத்ைின் 
வ ாது,  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய எடுத்துறரத்ைார்: 

ஏகழ, பணக்காரன், மபரியவன், சிைியவன், ஆண் அல்லது மபண், 
எல்வலாருவெ ஏவதா ஒருவிதொன துன்பத்திற்கு ஆளாகிைார்கள். எல்லாவித 
துன்பங்களுக்கான நிவாரணம் நெக்குள்வளவய இருக்கிைது. நாம் 
வநர்கெயாக வாழ முயற்சித்தால், வநர்கெயாக சிந்தித்து, மசயல்பட்டு, 
வாழ்க்ககயின் அகனத்து துகைகளிலும், எல்லா சூழ்நிகலகளிலும், முழு 
ெனதுடன் கடவுள் ெீது நம்பிக்கக கவக்க முயன்ைால், அந்த நிவாரணமும், 
ென நிம்ெதியும் கிகடக்கும். நாம் ஏற்கனவவ எல்கலயற்ை சக்தி ெற்றும் 
எல்கலயற்ை ெகிழ்ச்சியின் உகடகெயாளராக உள்வளாம்; ஆனால் நாம் 
வாழும் வழிகளும், முகைகளும் கடவுளின் இந்த நித்தியமும், 
நிரந்தரமுொன மபாக்கிஷங்ககள அனுபவிப்பதிலிருந்து நம்கெத் 
தடுக்கின்ைன. அந்த அன்பிற்காக நான் உங்களுக்கு எனது ஆசரீ்வாதங்ககள 
வழங்குகிவைன்; அகவ, கடவுகள வநசிக்க வவண்டிய விதத்தில் வநசிக்க 
வழிவகுக்கும். 

வகக்கி நலவாலா,  ா ாறவப்  ற்ைிய இலக்கிய  றடப்புகறள விற் றன 
பெய்வைில் பவளிவய மும்முர ாக இருந்ைார், வ லும்  ா ாறவத் ைிறரப் ட ாக 
எடுக்கப் டும் காபைாளியில் அவரும் வைான்ை வவண்டும் என விரும் ினார். 
ஆனால் அவர் ைனது கடற யில் உறுைியாக இருந்ைைால், நிகழ்ச்ெியில் 
கலந்துபகாள்ள முடியவில்றல.  ைிடீபரன  ா ா அவறர வரவறழத்து, அந்ைக் 
காட்ெிறயப்  ட ாக்கிக் பகாண்டிருந்ை  ைன் என் வரிடம், இருவறரயும் அைில் 
இறைக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். வகக்கி  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், வ லும் 
அவறர  ா ா  ைக்கவில்றல என் றை அைிந்துபகாண்டார். 
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இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு  ற்றுப ாரு ப ரிய ைரிென நிகழ்ச்ெி 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. படஹ்ரா டூன் நகரிலிருந்து 25 ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை சுஹார்பூர் கிரா த்ைில் வாழ்ந்து வந்ை கு ாரின் நண் ர்  ிரம் ா ைத், 
 ா ாவிடம் அங்கு ைரிெனம் வழங்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டைற்கு,  ா ா இைக்கம் 
பைரிவித்ைார்.  ாவ் கல்சூரி, டாக்டர் வைஷ்முக் இருவரும் ஏற்கனவவ அங்கு 
பொற்ப ாழிவுகறள நிகழ்த்ைியிருந்ைனர், அந்ை கிரா த்து  க்கள்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க ஆவலுடன் எைிர்வநாக்கி இருந்ைனர்.  ிரம் ா ைத் அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளயும் பெய்து முடித்ைார், நிகழ்ச்ெி ஒரு ைர் ொலாவில் நறடப ற்ைது. 

1953 நவம் ர் 3 பெவ்வாய் அன்று  ைியம் 2:30  ைியளவில்,  ா ா, ெில 
 ண்டலியுடன் சுஹார்பூருக்கு வருறக ைந்ைார்; இைர அன் ர்கள் அறனவரும் 
வ ருந்ைில் முன்கூட்டிவய பென்ைனர். ஏைக்குறைய 2,000 வ ர் ஒன்றுைிரண்ட 
அந்ைக் கூட்டத்ைில்,  க்கள் உரத்ை குரலில் வகாஷ ிட்டு  ா ாறவ வாழ்த்ைி, 
வரவவற்ைனர். ைரிெனத்ைின் வ ாது,  ா ா  ின்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

நாம் நெது வாழ்க்கககய, கடவுளுக்காக அல்லது பரிபூரண 
குருநாதருக்காக அர்ப்பணிக்க வவண்டும். நெது இன்ப துன்பங்கள், 
நற்பண்புகள், தீய குணங்கள், நெது பலம், பலவனீங்கள் அகனத்கதயும் 
அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வவண்டும் என்பவத இதன் மபாருள். நெது 
வாழ்க்கககய உண்கெயாக அர்ப்பணிப்பதன் மூலம், நாம் சுதந்திரொகி 
விடுகிவைாம், கடவுள் அல்லது பரிபூரண குருநாதர் நம் மபாறுப்கப 
ஏற்றுக்மகாள்கிைார். 

காலாதி காலொக, அன்பு ஒன்றுதான் கடவுளின் மசய்தியாக இருந்து 
வருகிைது; அந்த அன்பு ஒன்வை எப்மபாழுதும், நித்திய மசய்தியாக இருக்கும், 
வெலும் கடவுளின் ெீதான அன்பு ெட்டுவெ, உண்கெயாக இருக்க முடியும். 
பக்தி, தவீிர பிரார்த்தகன, துைவு, தியானம், கடவுளுடன் ஐக்கியத்திற்கான 
தீவிர ஏக்கம் ெற்றும் இகை-ெனிதனிடம் சரணகடவதன் மூலம் கடவுள் 
ெீதான அன்கப தனிப்பட்ட முகையில் மவளிப்படுத்த முடியும். பிைருக்கு 
வசகவ மசய்து, பிைகர ெகிழ்ச்சியாக இருக்கச் மசய்யும் மசயல்பாடுகள் 
மூலொகவும் அந்த அன்கப மவளிப்படுத்த முடியும். அத்தககய அன்பு 
இல்லாெல், வாழ்க்கக வாழத் தகுதியற்ைது. கடவுளின் ெீது அன்பு 
இல்லாெல் எண்ணற்ை வாழ்க்கககய கடந்து மசல்லும் ஒருவர் மபாய்யும் 
வபாலியுொன வணீ் வாழ்க்கககய வாழ்கிைார். 

இறுைியில்  ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: எனது எல்லா 
ஆசரீ்வாதங்ககளயும் நான் உங்களுக்கு வழங்குகிவைன், உங்கள் ெத்தியில் 
இன்று நான் இருப்பது, கடவுள் ெீதான இந்த அன்கப அகடயப்மபறும் 
தாக்கத்கத சில ஆன்ொக்களிகடவய உருவாக்கும் என்று நம்புகிவைன். 
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 ா ாவின் பெய்ைி ஹிந்ைி ப ாழியில் வாெிக்கப் ட்ட அவ்வவறளயில், 
 ா ா  ிரொைம் வழங்கத் பைாடங்கினார். வகவல்  ிங் என்ைறழக்கப் ட்ட 
உள்ளூர் வங்கியின் கைக்காளர்  ா ாவிடம், “கடவுறள அறடய எளிைான வழி 
எது?” என வினவினார். 

“உங்ககள ெைந்துவிடும் அளவுக்கு கடவுகள வநசியுங்கள்!”  ா ா 
 ைிலளித்ைார். 

அன்று  ாறல நான்கு  ைி வறர ைரிெனம் பைாடர்ந்ைது.  ிரம் ா ைத் 
எனும் அன் றரத் ைழுவி,  ா ா  ின்னர் அவரது இல்லத்ைிற்குச் பென்று, 
 ண்டலியுடன் படஹ்ரா டூன் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

இைற்கிறடயில், ஆந்ைிராவின் பகாவ்வூர் நகரில் வாழ்ந்ை அன் ர்கள், 
ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில் ஒரு ற யத்றைத் பைாடங்க விரும் ினர், அைற்கு 
அவர் ஒப்புைல் அளித்ைார்.  நவம் ர் 15ஆம் நாள் பவளியிடப் ட்ட  பெய்ைியில், 
அவறர ‘இகணபிரியா துகணவனாக’ ஏற்றுக்பகாள்வது குைித்து விளக்கினார்: 

என்கன உங்கள் இகணபிரியா துகணவனாக இருக்கச் மசய்யுங்கள். 
உங்கள் சுயத்கதப் பற்ைி நிகனவில் மகாள்ளாெல், என்கனப் பற்ைி அதிகம் 
சிந்தியுங்கள். நீங்கள் என்கன எவ்வளவு அதிகொக நிகனவில் 
மகாள்கிைரீ்கவளா, அவ்வளவு அதிகொக உங்கள் ெீதான என் அன்கப 
உணர்வரீ்கள். 

உங்கள் எண்ணங்கள், வார்த்கதகள், மசயல்கள் முழுவதிலும் 
என்கனவய மதாடர்ந்து உங்களுடன் மகாண்டிருப்பகத கடகெயாகக் 
கருதுங்கள். தெது ஆணித்தரொன நம்பிக்ககயிலும் அன்பிலும் வநர்கெயாக 
என்னிடம் சரணகடந்தவர்கள், தத்தெது கடகெகயச் மசவ்வவன 
மசய்கிைார்கள் - ‘பாபா’ என்ை எனது மதய்வகீத்தின் ெீதான அகசக்கமுடியாத 
நம்பிக்ககயால் அவர்கள் வழி நடத்தப்படுகிைார்கள். 

பாபா மபாய்யும், வபாலியுொனவர் என்ை உண்கெயும் வநர்கெயும் 
வாய்ந்த  நம்பிக்ககயால் என்கனப் பற்ைி அவதூைாகப் வபசி, கண்டனம் 
மசய்பவர்களும் தங்கள் கடகெகயச் மசவ்வவன மசய்கிைார்கள். 

ஆனால், அவர்கள் தங்கள் சுய ெனகத அைியாெல், மதாடர்ந்து 
சந்வதகப் வபர்வழிகளாக இருக்கும் பாசாங்குத்தனம் பகடத்தவர்கள். 
அவர்கள் சில வநரங்களில், தவைான உணர்ச்சிகள் மூலொக, என்கன நம்ப 
முகனகின்ைனர்; இதர வநரங்களில், எனக்கு எதிராக அவதூைான 
வதந்திகளில் ஈடுபடுகின்ைனர். எந்த அளவிலான அவதூறுகளும் என்கன 
பாதிக்கவவா, என்னில் எந்த ொற்ைத்கதயும் ஏற்படுத்தவவா முடியாது; அது 
வபால் எந்த அளவிலான வபாற்றுதலும் புகழும் என் மதய்வகீத்கத 
வெம்படுத்தவவா அல்லது ெகிகெப்படுத்தவவா மசய்யாது. 
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 ா ா வ லும் கூைினார், “பாபா என்னவாக இருக்கிைாவரா அவ்வாவை 
இருக்கிைார். நான் பாபாவாக இருந்வதன், பாபாவாக இருக்கிவைன், வெலும் 
என்மைன்றும் பாபாவாக இருப்வபன். உங்கள் அகனவருக்கும் எனது ஆசிகள். 

அைன்  ின்னர் ஒரு பைாறலத்ைந்ைி மூல ாகக் கீழ்வரும் பெய்ைிறய 
அனுப் ி றவத்ைார்: “அன்பிற்குரிய இகைவன் தெது அன்பர்களின் அடிகெ 
ெட்டுெின்ைி, அவர்களுக்குத் தம்கெ அர்ப்பணிக்கிைார். இது, மகாவ்வூர் 
ஆந்திரா மெஹர் கெயத்தின் சார்பாக நான் உலகிற்கு வழங்கும்  மசய்தி.” 

இைற்கிறடயில், ‘ ார்லிப ன்ட்’ உறுப் ினர்களுக்கும், ‘ ிரை ர்’ 
அைிக்கும் இறடயிலான அொைாரை கிரிக்பகட் வ ாட்டிறயக் காை, வாஸ் 
வைவ் பகய்ன்,  ா ாறவ படல்லிக்கு அறழத்ைார். 1953, நவம் ர் 18 புைன்கிழற  
அன்று,  ா ா, படஹ்ரா டூனிலிருந்து எரச், ப ண்டு, டாக்டர் நீலு, கிஷன்  ிங், 
கு ார், பஹலன் ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டுச் பென்ைார். மும்ற யிலிருந்து 
ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரும் அைற்காக அறழக்கப் ட்டனர். படல்லி பெல்லும் 
வழியில்,  ீரட் நகரில்  ினு வைொய்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது.  படல்லியில், 
16  ிரெிபடண்ட் எஸ்வடட், வாஸ் வைவ் பகய்னின் இல்லத்ைில்  ா ாவும் 
 ண்டலியும் ைங்கியிருந்ைனர். 

 றுநாள் கிரிக்பகட் வ ாட்டிறயக் காை,  ா ா  ண்டலியுடன் வைெிய 
ற ைானத்ைிற்குச் பென்ை வவறளயில், எவரும் ைன்றன அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்ளாை டி  ா ா, கருப்பு நிை பைாப் ியும், கண்ைாடியும் 
அைிந்ைிருந்ைார். ஒருவரும் அவறரத் பைளிவாகப்  ார்க்க முடியாை டி 
 ண்டலியும் அவறர சூழ்ந்து பகாண்டனர். இருந்தும்,  ார்றவயாளர்கள், ஆட்டம் 
பைாடரும் வநரம் முழுவதும் அவறரப்  ார்த்ை வண்ைம் இருந்ைனர்.  ாரைப் 
 ிரை ர் ஜவஹர்லால் வநரு, தூரத்ைிலிருந்து  ா ாறவப்  ார்த்து, அவருறடய 
வைாழர்களுடன் உறரயாடிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், அவ்வப்வ ாது அவறரப் 
 ார்த்துக்பகாண்வட இருந்ைார். 

ப ஹர்ஜி இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார். “விறளயாட்டு ற ைானம் 
நிரம் ியிருந்ைது;  இந்ைிய வைெத்ைின் அற ச்ெர்கள், நாடாளு ன்ை உறுப் ினர்கள், 
குடியரசுத் ைறலவர்,  ிரை ர் அறனவரும் விறளயாடினர்; பவளிநாட்டுத் தூைரக 
உறுப் ினர்கள், பைாழிலைி ர்கள் என அறனத்து துறைகறளச் ொர்ந்ை 
 னிைர்களும் அங்குக் கூடியிருந்ைனர்.  ா ாவின் வநாக்கமும் இவர்கள் 
அறனவறரயும் பைாடர்பு பகாள்ள வவண்டும் என் வை. 

“குைிப் ாக மும்ற யில், பவஸ்ட் இன்டீஸ், இங்கிலாந்து, 
ஆஸ்ைிவரலியா வ ான்ை பவளிநாட்டு அைிகள் விறளயாடும் வ ாபைல்லாம், 
வ ாட்டிகறளப்  ார்றவயிட ற ைானம் முழுவதும்  க்கள் கூட்டம் நிரம் ி 
வழியும்;  ா ா, ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்கிறடவய அரங்கின் காட்ெிக் 
கூடத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் து வழக்கம். ெில வநரங்களில், ஆங்கிவலய ஆறட 
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 ற்றும் பைாப் ி அைிந்து,  ா ா ை து பவளித்வைாற்ைத்றை  றைத்ை வண்ைம், 
விறளயாட்டுப் வ ாட்டிறய காைச் பென்ைாலும், ெிலர் அவறர அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்ள வநர்ந்ைது. 

“நாங்கள் விறளயாட்டில் கவனம் பெலுத்தும் வவறளயில்,  ா ாவின் 
 னம் வவறு எங்வகா விறரந்ைது; அவரது விரல்கள் ைாள ிடுவது வ ால 
நகர்ந்ைன; அவர் எங்வகா, எறைவயா  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைது வ ாலத் 
வைான்ைினார்.  ா ா, அவரது வநாக்கத்றை ஒருமுறை விவரித்ைார்: அவர் 
விறளயாட்டுப் வ ாட்டிகளுக்குச் பெல்வைன் வநாக்கம், விகளயாட்கடப் 
பார்கவயிடுவது ெட்டுெல்ல; அவத வநரத்தில் அங்குக் கூடியிருந்த 30 முதல் 
40 ஆயிரம் ெக்களின் ஒருெித்த கவனமும் விகளயாட்டின் ெீது இருப்பகத 
சாதகொகப் பயன்படுத்திக் மகாண்டு, மவகுஜன மதாடர்பில் தனது பணிகயச் 
மசய்ததாகக் கூைினார். 

1953, நவம் ர் 20ஆம் நாள்,  ா ா, இந்ைியாவில்  ிகவும்  ிர ல ான 
 ுஃ ி துைவிகளில் ஒருவரான நிஜாமுைீனின் ெ ாைிக்கு விஜயம் பெய்ைார். 
வாஸ் வைவ் பகய்ன், வகக்கி வைொய் ஆகிவயாருடன், படல்லியில் வவறு ெில 
இடங்களிலும்,  ா ா  ரியாறை பெலுத்ைினார். பகய்னின் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி 
வந்து,  ா ா இருவருக்கும், “இனிவெல் வகாவில், வதவாலயம், ெசூதி - அல்லது 
எந்த சாது, துைவி, வாலிகளிடமும் மசல்ல வவண்டாம்” என்று 
அைிவுறுத்ைினார். 

படல்லியில் ைங்கியிருந்ை நான்கு நாட்களும்,  ா ா எவறரயும்  ார்க்க 
விரும் வில்றல. ஆனால், அவரது வருறகயின் கறடெி நாளில், அவருக்கு 
பநருக்க ானவர்கள் அவறர ெந்ைிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைவ ாது,  ா ா அவர்கறள 
ஐந்து நி ிடங்கள் அனு ைித்ைார். 21ஆம் நாள்,  ா ாவின் பநருங்கிய அன் ர்களில் 
ெிலர்,  ிற் கல் 2:30  ைிக்கு வாஸ் வைவ் பகய்னின் இல்லத்ைில் ஒன்று 
ைிரண்டனர். இது ஒரு விறளயாட்டுத் ைன்ற யிலான வவடிக்றக நிறைந்ை 
ெந்ைர்ப் ம்.  ா ா முைலில் ஒவ்பவாருவரிடமும் அவரவர் உடல்நிறலறயப் 
 ற்ைிக் வகட்டு, முன்னும்  ின்னு ாக வகலி பெய்ைார். 

‘வகம்ப் கல்லூரி’யின் முைல்வர் நிரஞ்சன்  ிங்,  ாைவர்களுக்கு,  ா ா 
ஒரு ெிைப்புச் பெய்ைிறய வழங்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்;  ா ா, உடவன 
நறகச்சுறவயாகப்  ைிலளித்ைார்: “இன்று காகல நான் கழிப்பகையில் 
இருந்தவபாது, உங்ககளப் பற்ைி நிகனத்வதன், நீங்கள் இப்படி ஒரு 
மசய்திகயக் வகட்பீர்கள் என உறுதியாக உணர்ந்வதன். உங்கள் அைிவியல் 
ெனப்வபாக்கிற்கு இணங்க நான் இரண்டு மசய்திககள எழுத்துப்பலககயில் 
எடுத்துகரத்வதன்.”  
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 ா ா அன்று காறல 7:45  ைிக்கு ‘மபாருளுலக ெற்றும் ஆன்ெீக 
அைிவியல்’ (MATERIAL AND SPIRITUAL SCIENCE) என்ை ைறலப் ில் அற ந்ை 
பெய்ைிறய வாெிக்கு ாறு எரச்ெிடம் கூைினார்: 

கடவுள் அளவிறுதியற்ைவராக இருப்பது வபால, கற்பகனயும் 
அளவிறுதியற்ைது; வெலும் கடவுளின் நிழல் என்று அகழக்கப்படும் 
கற்பகனயிலிருந்து மவளிவந்த அகனத்தும், அந்தக் கற்பகனயும் 
அளவிறுதியற்ைது. நாம் எகதயும், எல்லாவற்கையும் முடிவில்லாெல் 
கற்பகன மசய்யலாம். 

இன்று புரிந்து மகாண்டதற்கு இணங்க, விஞ்ஞானம் என்பது, ஆற்ைல் 
ெற்றும் மபாருள் சார்ந்த அகனத்கதயும் ககயாளுகிைது. இந்தப் மபாருள் 
சார்ந்த அைிவியல் ெனதின் எல்கலக்கு உட்பட்டது. 

இதுவபால் ஆன்ெீக அைிவியல் ‘ெனதிற்கு அப்பாற்பட்ட’ நிகலகயக் 
ககயாளுகிைது.  மபாருள் சார்ந்த அைிவியல், ஆன்ெீக அைிவியல் இரண்டும் 
ஆதாரங்களுடன் மசயல் விளக்கங்ககள வழங்குகின்ைன. மபாருள் சார்ந்த 
விஞ்ஞானம், அைிவுத்திைன் மூலொக விகளவுககள உருவாக்கும் அவத 
வவகளயில், ஆன்ெீக அைிவியல் அன்பின் மூலொக அவற்கை உருவாக்கும். 
அன்கப முழுகெயாக அனுபவிக்கும் வபாது, ஒருவர் ஆன்ெீக அைிவியலின் 
ஆதாரொன அளவிறுதியற்ை இகை உணர்கவ அகடயப்மபறுகிைார்; அதன் 
பின்னர், இதர அகனத்தும் மவறும் ொகயயின் நிகழ்வுகளாகக் 
காணப்படுகின்ைன. 

அன்கப ெட்டுவெ அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட ஆன்ெீக விஞ்ஞானம், 
முகையான ெனப்புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது; மவளியளவில் வதான்றும் ஏற்ை 
தாழ்வுகள், முரண்பாடுகள் ெற்றும் ொறுபாடுகள் நிகைந்த இகத, அன்பு 
ெட்டுவெ எதிர்மகாள்ளவும் மவல்லவும் முடியும். ஏமனன்ைால், மபாருள் 
அைிவியல் அகங்கார வாழ்க்கககய வெம்படுத்தும் அவத வவகளயில் 
ஆன்ெீக அைிவியல் அகத அழித்துவிடுகிைது. 

அறைத் பைாடர்ந்து எரச் ‘இதயத்தின் திட நம்பிக்கக’ என்ை பெய்ைிறய 
வாெித்ைார் (இந்ைச் பெய்ைி அன்று காறல 9:30  ைிக்கு ப ஹர்  ா ாவால் 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரக்கப் ட்டது): 

இரண்டு வககயான அனுபவங்கள் உள்ளன - ஒன்று 
மவளியளவிலானது  ெற்மைான்று உள்ளளவிலானது. மவளியுலக 
அனுபவங்ககள, மபௌதீக வழிமுகைகளால் அகடயப்மபைலாம். மபௌதீக 
உலகக நாம் உண்கெயில் புைக்கண்களால் பார்ப்பது நெக்கு ஒருவித 
நம்பிக்கககயத் தருகிைது, ஆனால் சில வநரங்களில் இந்த நம்பிக்ககயும் 
கூட தவைான பகுப்பாய்கவ அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது.  ஒருவன் பகன 
ெரத்தின் கீழ் அெர்ந்து பால் அருந்துவகதப் பார்க்கும்வபாது, அவன் கள் 
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அருந்துவதாக உறுதியாக நம்பத் வதான்றுகிைது, இது தவைானது. ஆனால் 
அகக்கண்ணால் பார்க்கப்படுவது முழுகெயான அகசக்கமுடியாத 
நம்பிக்கககய அளிக்கிைது, அது ஒருவபாதும் வதால்விகய சந்திக்கவவா, 
மபாய்யாகவவா இருக்க முடியாது. 

ஒருவன் உண்கெயில் அகக்கண்ணால் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் 
இகைவகன பார்க்கும்வபாது, அவன் அந்த எல்கலயற்ை வாழ்கவ 
அனுபவிக்க வவண்டும். எனவவ உண்கெயில் வதகவப்படுவது மவறும் 
வகாட்பாடும் பகுத்தைிவும் அல்ல, ஆனால் என்மைன்றும் நிகலத்திருக்கும் 
நம்பிக்கககயத் தரும் உண்கெயான அனுபவம், இகத அன்பின் மூலம் 
ெட்டுவெ அகடய முடியும். 

இந்ைச் பெய்ைிகறள வாெித்ை  ிைகு,  ா ா, நிரஞ்ென்  ிங்கிடம் 
கூைினார்: “உண்கெ என்னமவன்ைால், ெனம் இல்லாத வபாது ெட்டுவெ நாம் 
புரிந்து மகாள்ளக்கூடிய விஷயங்ககள, ெனதின் மூலம் புரிந்து மகாள்ள 
முயற்சிக்கிவைாம்! நீங்கவள உங்கள் மசாந்த முகத்திகரயாக இருக்கிைரீ்கள். 

“கண்ணுக்கு ‘நீங்கள்’ மதரியாதவராக ொறும்வபாது, கடவுள் 
புலப்படுகிைார்! ஆனால் இதற்கு ‘இகை அனுபவம்’ வதகவ, அந்த ‘இகை 
அனுபவத்தின் அருகள அகடயப்மபை வவண்டியது அவசியம். புரிந்து 
மகாள்ள முடியாத விஷயங்ககள ெனதின் மூலம் கிரகிக்க முயற்சிப்பது 
பயனற்ைது.” 

நிரஞ்ென்  ிங், “ஒரு வார ாவது உங்களுடன் இருக்க முடியாை வறர, 
என் ைாகம் ைைியாது” என்று பகஞ்ெினார். 

புன்னறகத்ை  ா ா, “நான் தாகத்கதத் தணிக்கவில்கல, அகத நான் 
அதிகரிக்கிவைன்! உங்கள் தாகத்கத அதிகரிக்க, நீங்கள் எப்வபாது என்னுடன் 
ஏழு நாட்கள் இருக்க விரும்புகிைரீ்கள்?” 

“ஏப்ரல்  ாைத்ைில் கல்லூரி மூடப் டும்வ ாது.” 
“பார்க்கலாம், ஏப்ரல் மவகு மதாகலவில் உள்ளது” என்று கூைி  ா ா 

வகலி பெய்ைார்.  
அைன்  ின்பு  ா ா,  ிைரிடம் கூைினார்: “என்னுகடய 

மசாற்மபாழிவுகள், வவதாந்தம், உபநிடதங்கள் ெற்றும் அகனத்து ெதம் 
சார்ந்த இலக்கியங்களிலும் எந்த ெதிப்பும் இல்கல. இகவ விளக்க 
முடியாதவற்ைின் விளக்கங்கள் ஆகும். புரிந்து மகாள்ள முடியாதகத விளக்க 
முயல்வது முடியாத ஒன்று. எனவவ இகவ அகனத்கதயும் நான் மவறும் 
மவற்றுப் வபச்சு என்ைகழக்கிவைன். இகை அனுபவத்கத அகடவது 
ஒன்றுதான் ஒவர வதகவ. அதன் பின்னர் எல்லா மசய்திகளும் 
சந்வதகங்களும் என்மைன்றும் நிரந்தரொக ெகைந்துவிடும். பிைகு நாம் 
எப்வபாதும் அளவிறுதியற்ைவர்களாக இருந்வதாம், நாம் 
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எல்கலயற்ைவர்களாக இருக்கிவைாம், முடிவில்லாதவர்களாக இருப்வபாம் 
என்பகத அைிவவாம். 

“இறை உைர்றவ அறடய நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்,  ா ா?” என்று 
ைாைி வ த்ைா வினவினார். 

“வநர்கெயின் மொத்த உருவம் இகைவன்; ஆதலால், அவகர 
உணரும் நெது முயற்சிகளில், பூரண வநர்கெ இன்ைியகெயாதது. நெது 
வபச்சு, மசயல், சிந்தகன அகனத்திலும் வநர்கெயாக இருக்க வவண்டும்.” 

ைிரிவலாக்  ிங்,  ாஹஜ்  ிங் இருவரும் பைௌலத்  ிங்கின் 
 ரு கன்கள்.  அவர்கள், “ ா ா, நாங்கள் ஆப் ிரிக்காவிற்குத் (ைிரிவலாக் வாழ்ந்ை 
இடம்) ைிரும் ிச் பெல்கிவைாம். உங்கள் ஆெீர்வாைத்றை நாடுகிவைாம்” என்ைனர். 

 ா ா அற ைியாகப் புன்னறகத்து, “நீங்களும் பிை அகனவரும், நான் 
உடனடியாக எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கும் விதத்தில் ஆசரீ்வதிக்க 
வவண்டும். உண்கெயான ஆசரீ்வாதம் உங்களுக்குள் உள்ளது; எகதப் 
பற்ைியும் கவகலப்பட வவண்டாம்” என்று எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார். 

அங்கிருந்ை அறனவருக்கும்,  ா ா இவ்வாறு கருத்துறர வழங்கினார்: 
“நெது ஆன்ெீகப் பாகதயில் தகடயாக இருக்கும் ெிகவும் பாதகொன ஒவர 
விஷயம் பாசாங்குத்தனம். நாம் அகனவரும் ஏவதா ஒரு வககயில் 
பாசாங்குக்காரர்கள். சிைிதளவு பாசாங்குத்தனம் இருந்தால்கூட கடவுள் 
நம்முடன் இல்கல என்று அர்த்தம்! அகனத்தும் அைிந்த அந்தக் கடவுகள 
நாம் ஏொற்ை முடியாது!” 

அன்று  ைியம் 2:40  ைிக்கு,   ா ா ைிடீபரன வடீ்றட விட்டு 
பவளிவயைி, படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிரும்புவைற்காக காரில் அ ர்ந்ைார். குழுவினர் 
அறனவரும் ஆச்ெரிய றடந்ைனர், ஏபனனில் அவர்கள் முறையான 
 ிரியாவிறடறய வழங்க விரும் ினர்.  ா ா காரில் வந்து அ ர்ந்ைதும், பஹலன் 
ப துவாகக் காறர ஓட்டிச்பென்ைார்; அன் ர்கள் அறை அற ைியாகப்  ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா  ீரட் வழியாக அன்ைிரவு படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ைார். 
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ெஹாபவலஷ்வர் வருகக 
(Return To Mahabaleshwar) 

மெஹர் பாபா படஹ்ரா டூனிலிருந்து புைப் ட்டு,  ஹா வலஷ்வர் 
பெல்வைற்கான ஏற் ாடுகள் பைாடங்கின;  ா ா, ப ண்  ற்றும் ஆண்  ண்டலி 
அறனவரும் ைங்குவைற்குக் வைறவயான  ங்களாக்கறள ஏற் ாடு பெய்ய 
விஷ்ணு ஏற்கனவவ அனுப் ப் ட்டார். ஆகா கான் அரண் றன (1950, அக்வடா ர் 
 ாைத்ைில் அவர்கள் ைங்கியிருந்ை  ாளிறக) வாடறகக்கு ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டது. 

படஹ்ரா டூன் நகரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா துப்புரவு 
ெிறுவன் ஈ ாறவ அறழத்து, “என்னுடன் ெஹாபவலஷ்வருக்கு 
வருகிைரீ்களா?” என்று வகட்டார். 

“எனது ப ற்வைார் எனக்குத் ைிரு ைம் பெய்து றவக்க 
விரும்புகிைார்கள்,” என்று ஈ ா  ைிலளித்ைான். 

“நீங்கள் என்னுடன் வர விரும்புகிைரீ்களா அல்லது திருெணம் 
மசய்துமகாள்ளப் வபாகிைரீ்களா என்று ெட்டும் மசால்லுங்கள்” என்று  ா ா 
 ீண்டும் வினவினார். 

“எனது ப ற்வைாரின் விருப் ப் டி, நான் ைிரு ைம் பெய்துபகாண்டு, 
 ின்னர் ஒரு காட்டுக்குள் பென்று உங்கள்  ஜறனகறளப்  ாடுவவன்!”  ஈ ா 
அைிவித்ைான். 

 ா ா இறைக் வகட்டு நன்ைாகச் ெிரித்துவிட்டு, “திருெணத்திற்குப் பிைகு 
காட்டுக்குப் வபாகாெல் என்னிடம் வாருங்கள். நீங்கள் வருவரீ்களா?” என்று 
 று டியும் வகட்டார். 

“ஆ ாம், நான் வருவவன். எனது ப ற்வைாரின் விருப் ம் 
நிறைவவறுவவைாடு, உங்கள் விருப் மும் நிறைவவறும்.”   னைார 
ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா அவறனத் ைழுவினார். 

ப ஹர்  ா ா படஹ்ரா டூனில் ைறலற யகத்றை அற த்து ஒன் து 
 ாைங்கள் ஆயின. 1953, நவம்பர் 29, நண் கல் வவறளயில் ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன்  ா ா படஹ்ரா டூனிலிருந்துப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  டீ்டர், 
காக்கர் ஸ் ானியல்  ற்றும் பஷ ா என்று அறழக்கப் ட்ட கழுறை,  ற்றும் 
 ண்டலிக்கு உைவு ையார் பெய்வைில் உைவியாக இருந்ை இரண்டு வந ாள 
ெிறுவர்கள், கிர் ால், குஷால் ஆகிவயாரும்  ஹா வலஷ்வருக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டனர். 

 ா ாவின் ப ரும் ாலான அன் ர்கள் ரயில் நிறலயத்ைில் அவருக்குப் 
 ிரியாவிறட அளிக்க விரும் ினர், ஆனால் அவர் அறை அனு ைிக்கா ல், 
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கீழ்வரும் அன் ர்கறள - கிஷன்  ிங்,  ிரகாஷ்வைி, வகக்கி நலவாலா, அவரது 
குடும் த்ைினர், கு ாரின் குடும் த்ைினர்,  ால் கி ன், ப ஹர் காந்ைா, வவீரந்ைிரா, 
அல்கா  ாண்வட, விரீந்ைர்  ிங், வ ாகினி ராைி, ொர் த்  ிங், பஹலன், 
ஹரிெந்த் வகாச்ொர், எல்ொ  ிஸ்ைிரி ஆகிவயாறர  ட்டுவ  அனு ைித்ைார். 
இத்ைறகய  ிரிவு அவர்களுக்கு வவைறனறய அளித்ைாலும் அைனால் உருவான 
வலி, நல்ல அைிர்ஷ்டத்ைின் விறளவாகும். 

டூன் எக்ஸ் ிரஸ் ரயில் நிறலயத்றை விட்டு நகரத் பைாடங்கியவ ாது, 
நீர் வழியும் கண்களுடன் அன் ர்கள் அற ைியாக  ா ாறவ வாழ்த்ைினர். 
அவர்களின் உைடுகளிலிருந்து ஒரு ெத்ைமும் வரவில்றல. வாெலில் 
நின்றுபகாண்டு  “கதரியொக இருங்கள்... கதரியொக இருங்கள்!” என்று  ா ா 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

 ா ாவும் குழுவும் மும்ற   வந்ைறடந்து, ப ண்  ண்டலியுடன் 
நரி னின் காரில்  ஹா வலஷ்வருக்குப்  யைம் பெய்து, 1953, டிெம் ர் 1 அன்று 
 ைியம் ைா ை ாக வந்து வெர்ந்ைனர்.  றுநாள், எரச், ப ண்டு, ற தூல், கு ார் 
ஆகிவயாருடன்  ா ா பூனா வந்ைறடந்து,  ிந்த்ரா ஹவு ில்  ைிய உைறவ 
உண்டார்; அங்கு அவர் பகய் ாய்,  னு, ப ஹர்வான்,  ப் ா பஜ வாலா 
ஆகிவயாறர ெந்ைித்ைார்.  அவரது அைிவுறுத்ைலின் டி, ஆைி ெீனியர், ந ர்வான் 
இருவரும்  ா ாறவ ெந்ைிக்கக் காத்ைிருந்ைனர். அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது 
ெவகாைரர்களான ஜால் ாய், ப ஹராம் ஆகிவயாறர  ா ாவின் குடும்  
இல்லத்ைில் ெந்ைித்ைார். 

குழுவுடன் ஜால் ாய் இறைய,  ா ா அவை நாளில் மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்று, நரி ன், அர்னாவா ுடன் ஆஷியானாவில் ைங்கினார். 
கு ார் அடுத்ை நாள் படஹ்ரா டூன் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ா ாவின் இந்ை 
வருறகயின் முக்கிய வநாக்கம் மும்ற யில் வாழும்  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாள்வைாக இருந்ைாலும், அவர் ஆஷியானாவில் ஒரு நாள் ைரிென நிகழ்ச்ெிறய 
அனு ைித்ைார். அவரது  ழங்கால வைாழர்கள்  ற்றும் பநருங்கிய அன் ர்கள், 
வ லும் ஒரு புைிய பைாடர் ில் வந்ை ஜால் ைஸ்தூர் உட் ட அறனவரும் 
அவறரப்  ார்க்க வந்ைனர்.  ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்ை  ிைகு, ஜால் 
ைஸ்தூர், உலகம் முழுவதும் அவரது காலடியில் ைவழ்கிைது என் றை 
உறுைியாக நம் ினார்; வ லும், ஒரு வருடம் முன்பு, ைனது  றனவி டாலியுடன் 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க வராைைன் ைவறுக்காக அவர் வருந்ைினார். 

 ா ா மும்ற யில் இருந்ை வவறளயில், அண்ைா 104, 1953, டிெம் ர் 4 
அன்று வஷாலாபூர் நகரில் 64 வயைில் கால ானார். அவர் 1925 முைல்  ா ாவின் 
 ண்டலியில் ஒருவராக  ல ஆண்டுகள் ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைவைாடு, புது 
வாழ்விலும் இரவு  ாதுகாவலராகப்  ைிபுரிந்ைார். 
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 ற்றுவ ார் ஆரம்  கால ெீடரான அப்துல்லா ஹாரூன் ஜாஃ ர், இரண்டு 
வாரங்களுக்கு முன்னர், 1953 நவம் ர் 23 அன்று நாெிக் நகரில் கால ானார். 

ஆறு நாட்களில் மும்ற யில் ை து  ஸ்த்  ைிறய நிறைவு பெய்து, 
 ா ா, 1953, டிெம் ர் 6 அன்று  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும், ஹ ிர்பூர் 
 ற்றும் ஆந்ைிரப்  ிரவைெ  ாவட்டங்களில் நடத்ை ைிட்ட ிட்ட ைரிென 
சுற்றுப் யைங்களுக்கான விரிவான ஏற் ாடுகள் பைாடங்கப் ட்டன. 

அடுத்ை மூன்று வாரங்களுக்கு ஏராள ான கடிைங்களும் 
பைாறலத்ைந்ைிகளும்  ரி ாைப் ட்டன. ஹ ிர்பூர், ஆந்ைிரா ஆகிய இரண்டு 
இடங்களிலும், இையபூர்வ ான, அவருக்வக உகந்ை வரவவற்ற  
வழங்கும்  விைத்ைில் ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைில்  க்கள் முழுவசீ்ெில் 
ஈடு ட்டிருந்ைனர். 

டிெம் ர் 25 அன்று  ா ாவின் வருறகக்கு முன்னைாக, காக்கிநாடா 
நகராட்ெி  ண்ட த்ைில், வரவிருக்கும் ைரிென நிகழ்ச்ெிறய  விளம் ரப் 
 டுத்துவைற்காக, ப ாதுக் கூட்டம் ஒன்று நறடப ற்ைது;  ா ா  ின்வரும் 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: 

டிசம்பர் 25ஆம் வததி தரிசன நிகழ்ச்சிக்கான எனது மசய்திகய 
உங்கள் அகனவருக்கும் வழங்குகிவைன்: ‘அன்பு’ உங்கள் தனிப்பட்ட தாழ்வு 
நிகலகய நிர்மூலொக்கி, எனது எல்கலயற்ை சுயத்கத மவளிப்படுத்தட்டும். 
உங்கள் மசவிகள் ொகயயின் வபாலி வாசகங்களுக்குச் மசவிடாகி, இகை 
அன்பின் எனது மெௌன மொழிகயக் வகட்கட்டும். உங்கள்  கண்கள் ொயத் 
வதாற்ைங்களுக்குக் குருடாகி, எனது சுய ரூபத்கதக் காணட்டும். என்கன 
முழுகெயாக ஏற்றுக்மகாள்ளும் அளவுக்கு உங்கள் இதயம் திைந்வத 
இருக்கட்டும். 

எனது ஆசரீ்வாதத்துடன் இன்று, உங்கள் அகனவருக்கும் இதுவவ 
எனது மசய்தி. 

ஆைி ெீனியர் 10ஆம் நாள்  ஹா வலஷ்வருக்கு அறழக்கப் ட்டு, 
 க்வகாரியில் வகாைாவரி  ாய்க்கான ைகவல்கறள வழங்கினார்.  ினூ 
வ ாவஹாவாலா,  ினூ காரஸ் இருவறரயும் ப ஹர்ஜி, டிெம் ர் 18ஆம் நாள் 
அறழத்து வந்ைார். இைற்கிறடயில்,  ா ாவின் உடல்நிறல  ாைிக்கப் ட்டைால், 
அவர் வவண்டிய ெிகிச்றெகறள எடுத்துக்பகாள்ளு ாறு  ண்டலி வலியுறுத்ைினர். 
 ா ா, நல்ல உடல் ஆவராக்கியத்துடன் இருந்ைாலும் கூட, பவகுஜன ைரிென 
நிகழ்ச்ெி, உடலளவில் கடின ான வொர்றவ உருவாக்கும் என்ை அச்ெத்ைில் 
அவர்கள் இருந்ைனர்.  ண்டலி டாக்டர்களில் வகாபஹர், டான், நீலு,  ற்றும் எரச், 
ப ண்டு ஆகிவயார்  ருத்துவ ெிகிச்றெக்காக மும்ற க்குச் பெல்லும் 
முயற்ெியில் அவறர இைங்கச் பெய்வைில் பவற்ைி கண்டாலும்,  ா ா ஒரு 
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நி ந்ைறனறய முன்றவத்ைார்: “நான் சிகிச்கச எடுக்கத் மதாடங்கும் நாள் 
முதல், நீங்கள் அகனவரும் ஒரு கண வநரமும் கண் மூடாெல்,  விழிப்புடன் 
என் அருகில் இருக்க வவண்டும்.”  

 ண்டலி உடனடியாக அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டனர், ஆனால் எரச், ப ண்டு 
இருவரும், “டாக்டர் பெய்ய வவண்டியறைத் துல்லிய ாகவும் 
அவர்  விரும் ிய டியும் உங்களுக்கு ெிகிச்றெ அளிக்க எந்ைத் ையக்கமும் 
இல்லா ல், நீங்கள் ஒத்துறழக்க வவண்டும், என் வை எங்கள்  ிரார்த்ைறன.” 
 ா ா அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார்; வ லும் நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவரும் 
மும்ற யின் அற ைியான சுற்றுப்புைத்ைில் ஒரு ைனிக் குடியிருப்ற  ஏற் ாடு 
பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

இந்ை வநரத்ைில், டாக்வக அஹ துநகரிலிருந்து  ஹா வலஷ்வருக்கு 
வந்ைார். அந்ை நாட்களில்  ா ா உண்ணுவறை கிட்டத்ைட்ட நிறுத்ைிவிட்டைால், 
டாக்டர் வகாபஹர் டாக்வகயிடம், “ ா ாறவ ஏைாவது உண்ைச் பொல்லுங்கள்; 
ஒருவவறள அவர் உங்கள் வ ச்றெக் வகட் ார்” என்று கூைினார். 

டாக்வக,  ா ாவிடம்  ன்ைாடிய வ ாது அவர் கூைினார், “நான் இப்வபாது 
மவண்மணகய உண்டால் கூட, அது எனது வயிற்ைில் கல்கலப் வபால் 
இருக்கும். நான் இப்வபாது சில சிைப்புப் பணிககளச் மசய்யவிருக்கும் 
வவகளயில், எந்த உணகவயும் உண்ணுவது நல்லது அல்ல. அதனால்தான் 
நான் உண்ணுவகத நிறுத்திவனன்.” 

அறனத்து ஏற் ாடுகளும் நிறைவறடந்ை நிறலயில், 1953, டிெம் ர் 31 
அன்று, எரச், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, டாக்டர்  நீலு ஆகிவயாருடன்  ா ா, 
மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ெகன், ெிது இருவரும்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைலின் டி மும்ற யில் அவர்கறள ெந்ைித்ைனர். நரி ன்  ற்றும் 
ப ஹர்ஜிறயத் ைவிர, பவர்வ ாவா கடற்கறரக்கு அருகில் வாடறகக்கு 
எடுக்கப் ட்ட இரண்டு  ாடி வடீ்டிற்கு பவளியாட்கள் 
எவரும்  அனு ைிக்கப் டவில்றல, வ லும்  ா ாவின் இருப் ிடம் இரகெிய ாக 
றவக்கப் ட்டது.   ண்டலி ை து வெறவயில் இரவும்  கலும் விழித்ைிருந்ைனர், 
 ா ா ஒரு ொைாரை வநாயாளிறயப் வ ால  ருத்துவரின் ஆவலாெறனறய 
விடாமுயற்ெியுடன்  ின் ற்ைினார். ஆனால்,  ா ா  ல புகார்கறள முன்றவத்து, 
ஒவ்பவாரு  ருந்றையும் வகட்கத் பைாடங்கினார். எரச், ப ண்டு இருவரும், 
“நீங்கள்  ருத்துவர் கூறுவறைக் கறடப் ிடிக்க வவண்டும், நாங்கள் உங்கறள 
ஒரு வநாயாளியாக மும்ற க்கு அறழத்து வந்துள்வளாம், நாங்கள்  ருத்துவர் 
பொல்வறை  ட்டுவ   ின் ற்றுவவாம்” என்று  ா ாவுக்கு நிறனவூட்டினர். 

இந்ை வநரத்ைில்  ா ா,  யங்கர ான உடல்வலிகறள அனு வித்ைார். 
ஒவ்பவாரு நாளும் நள்ளிரவில் சு ார் 1:00  ைியளவில் வலிறயத் ைைிக்கும் 
வநாக்கத்ைில் அவர் ை து உடறல முட்டிகளால் ைாக்கு ாறு  ண்டலியிடம் 
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வகட்டதுண்டு - இது அவரது உலகளாவிய  ைியின் விறளவு என் ைில் 
ஐய ில்றல. இவ்வாறு மூன்று நாட்கள் இரவு  கல் முழுவதும்  ண்டலி 
விழித்ைிருக்க வவண்டியைாயிற்று. மும்ற க்கு வந்ைைிலிருந்து  ா ா, பகாஞ்ெம் 
பகாஞ்ெ ாக வலுவிழந்து வ ாவது வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். அவரால் எழுந்து 
அ ரக்கூட முடியாை நிறல,  ண்டலியின் உைவியால்ைான் அவர் அறைச் பெய்ய 
முடிந்ைது. டிெம் ர்  ாைத்ைில் அவரது உடலுக்கு, ைீவிர ான ெம் வம் ஏவைனும் 
நிகழும் என்று அவர் கூைியிருந்ைார், வ லும் அவரது கூற்று உண்ற யாவது 
வ ாலத் வைான்ைியது. ஆனால் நான்காவது நாளில், அறனவரும் ஆச்ெரியப் டும் 
விைத்ைில், அவர் ைிடீபரன எழுந்து அ ர்ந்து, முழுற யான உடல் 
ஆவராக்கியத்துடன் இருந்ைது வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். வழக்க ான ஊக்கமும், 
உற்ொகத்துடனும் அவர்  ண்டலியிடம், “என்கன நீங்கள் என்னமவன்று 
நிகனத்தீர்கள்?” என வினவினார். 

“கடவுள்” அவர்கள்  ைிலளித்ைனர். 
அப்வ ாது அவர் வகட்டார், “நான் கடவுள் என மதரிந்தும், நீங்கள் 

இன்னும் என்கன ஒரு சாதாரண ெனிதனாக நடத்துகிைரீ்கள், நான் கடவுள் 
என்ைால், எனக்கு எல்லாம் மதரியும், நான் மசான்னபடி மசய்வது உங்கள் 
கடகெ, நான் உங்களிடம் விஷத்கதக் வகட்டாலும், சிைிதளவும் தயக்கெின்ைி 
அகத எனக்குக் மகாடுக்க வவண்டும். நான் என்ன ஒரு சாதாரண 
வநாயாளியா? எந்த ெருத்துவராலும் எனது உண்கெயான வநாகய 
எப்வபாதாவது கண்டைிய முடியுொ? அப்படி நிகனப்பதானால் நீங்கள் 
என்னுடன் இருப்பதில் எந்த பயனும் இல்கல!”  ண்டலியில் எவரும் ஒரு 
வார்த்றைக் கூட வ ெ முடியாை அளவுக்கு  ா ா அவர்கறளக் கடிந்துபகாண்டார்; 
ஆறகயால் 1954, ஜனவரி 4 ைிங்கட்கிழற  அன்று, அவர்கள் ைத்ை து 
ப ட்டிகறள எடுத்துக்பகாண்டு  ா ாவுடன்  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். 

 ஹா வலஷ்வரில்,  ண்டலி ைினமும் இரண்டு ற ல் தூரம் 
ஷஹஸ்த்ரபுத்வையின் விருந்ைினர்  ாளிறகக்கு  ைிய உைவிற்காக நடந்து 
பென்ைனர். குஸ்ைாஜி, றகக்வகா ாத் இருவரின் உைவு  ட்டுவ   ங்களாவிற்கு 
அனுப் ப் ட்டது.  ா ாவிற்கும்,  ப ண் ைிகளுக்கும் வவண்டிய உைறவ நாஜா, 
 ங்களாவிவலவய ையார் பெய்ைார்.  

 ா ா  ஹா வலஷ்வரில்  ாவ் கல்சூரிக்கு இரண்டு  ைிவநர இரவுக் 
கண்காைிப்புப்  ைிறய வழங்கத் பைாடங்கினார். கிருஷ்ைா இரவு 9:00  ைி 
முைல் காறல 4:00  ைி வறர,  ாவ் காறல 4:00 முைல் 6:00 வறரயிலும் 
கண்காைிப் ில் அ ர்ந்ைனர். காறல ஆறு  ைிக்பகல்லாம் ராவனா அறர  ைி 
வநரத்துக்காக வருவது வழக்கம். அந்ை வநரங்களில், கண்காைிப்புப் 
 ைிபுரி வர்கள்  ா ாவின் அறைக்கு பவளிவய கவன ாக, விழிப்புடன் 
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அ ர்ந்ைிருக்க வவண்டும்;  ா ா, றககறளத் ைட்டும்வ ாதுைான் அவருறடய 
அறைக்குள் நுறழந்ைனர். ைங்கள் கடற  முடிந்ைதும், அவர்கள்,  ா ாவின் 
அறைறய பவளியிலிருந்து பூட்டிவிட்டு, ைிைவுவகாறல, அவர்கள் இடத்ைில் 
வந்ைவரிடம் பகாடுத்துச் பென்ைனர். 

ஒரு நாள் இரவு கிருஷ்ைா,  ா ாவின் அறைறயப் பூட்டிவிட்டு, 
ைிைவுவகாறல எங்வக றவத்ைார் என் றை  ாவிற்குச் பொல்ல  ைந்துவிட்டார். 
ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ா றககறளத் ைட்டவும்,  ாவ் பவைித்ைன ாகத் 
ைிைவுவகாறலத் வைடினார்; அவர் ஜன்னறலத் ைிைந்து  ார்த்ைவ ாது,  ா ா 
அவறர உள்வள வரு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார், ஆனால்  ாவ், “அறை 
பூட்டப் ட்டுள்ளது” என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா ெிறுநீர் கழிக்க விரும் ியைால், கைறவத் ைிைந்து உடவன உள்வள 
வரு ாறு  ா ா  ீண்டும் அறழத்ைார்.  ாவ், ைிைவுவகாறலக் காைவில்றல 
என்று  ைிலளித்ைதும், அவர் ஓர் உைவாக்கறர என்று கூைி,  ா ா,  ீண்டும் 
அவறர அ ரு ாறு றெறகயால் கூைினார்.   ா ாவவ எழுந்து ெிறுநீர் கழிக்க 
பகாள்கலறன எடுத்ைார். இந்ைக் குளறு டியான நிகழ்வுகளால்,  ாவ் கடுற யான 
குளிரிலும் வியர்த்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

முழுக்கறையும் இத்துடன் முடியவில்றல. காறல 6:30 முைல் 7:00 
 ைிக்குள்  ா ா எழுந்ைிருக்க விரும்புகிைார் என் றை ராவனாவிடம் பைரிவிக்க 
வவண்டும் என்று கிருஷ்ைா  ாவிடம் கூைியிருந்ை டி, ராவனா வந்ைதும் ைகவல் 
பைரிவிக்கப் ட்டது, அைற்கு ராவனா, “நான் அவறர 6:30 அல்லது 7:00  ைிக்கு 
எழுப் லா ா?” என்று வகட்டார். 

குழப்  றடந்ை  ாவ் ையக்கத்துடன், “ஏழு  ைிக்கு” என்று  ைிலளித்ைார். 
காறல எட்டு  ைிக்கு  ா ா  ண்டலியின் அறைக்கு வந்ைவ ாது, 

”நீங்கள், உங்கள் ‘எம்.ஏ.’ பட்டத்கத எப்படிப் மபற்றுக்மகாண்டீர்கள் என்பகத 
என்னால் புரிந்து மகாள்ள முடியவில்கல! உங்களுக்கு அைிவவ இல்கல” 
என்று  ாறவ கிண்டல் பெய்ைார். இரவில் நடந்ைறை அவர்  ிை  ண்டலிக்குத் 
பைரிவித்ைார், அறனவரும்  ா ா கூைியறைக் வகட்டு நறகத்ைனர். 

 ா ா  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிய  ிைகு, கிஷன்  ிங், கு ார் 
இருவறரயும் படஹ்ரா டூனிலிருந்து அறழத்ைார்; அவர்கள் ஜனவரி 25 அன்று 
 ாறல வந்ைறடந்ைனர். ஹ ிர்பூர், ஆந்ைிரா  யைத்ைிற்காக,  ா ா 
‘உளதாயிருப்பது உண்கெப்மபாருள், வாழ்க்கக உருநிழல்’ (EXISTENCE IS 
SUBSTANCE AND LIFE IS SHADOW) என்ை பெய்ைிறய எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார்: 

உளதாயிருப்பது உண்கெப்மபாருள், நித்தியொனது, அவதவவகள, 
அதன் உருநிழவல வாழ்க்கக, அழியக்கூடியது. 
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ஒப்பீட்டளவில், ெனிதனுக்கு உளதாயிருப்பது அவனது உடல், 
வெலும், வாழ்க்கக என்பது அவனது உடகல மூடும் ஆகட வபான்ைது. 
இகைவாழ்வின் எண்ணற்ை, ொறுபட்ட அம்சங்களில் ஏக இகைவன், 
நித்தியொக உளதாயிருப்பகதப் வபால், அவத ெனித உடல், வவறுவவறு 
பருவகாலம், வநரம், சூழ்நிகலக்கு ஏற்ைாற்வபால் ஆகடககள 
ொற்ைிக்மகாள்கிைது. 

பலவககயான விதங்களில், வண்ணங்களுடன் கூடிய 
வாழ்க்ககயின் வெலாகடயால், அகடயாளம் காண முடியாத அளவிற்கு 
ெகைக்கப்பட்டிருப்பது, ‘ொற்ைெில்லாத உண்கெப்மபாருள்’. அது, ெனம், 
ஆற்ைல் ெற்றும் மபௌதீக வடிவங்களின் திகரகளுடன் கூடிய 
இகைவாழ்வின் ஆகடயாகும், அகவ, ‘நிழல்கள்’ வபால் உகைந்து, 
உளதாயிருக்கும் உண்கெப்மபாருகள மூடி ெகைத்து, நித்திய, பிரிக்க 
முடியாத ெற்றும் ொைாத ஏக இகைவகன நிகலயற்ைதாக, பல்வவறு 
உருவில் எப்வபாதும் ொைிக்மகாண்வட இருப்பதுவபாலத் வதான்ைச் 
மசய்கிைது. 

உளதாயிருக்கும் உண்கெப்மபாருள் எல்லாவற்ைிலும் 
வியாபித்துள்ளது ெற்றும் உயிருள்ள, உயிரற்ை, உண்கெயான அல்லது 
உண்கெயற்ை, இனங்களில் வவறுபட்ட, வடிவங்களில் சரீான, கூட்டு அல்லது 
தனிப்பட்ட, கருத்துருவான அல்லது உறுதியான அகனத்திற்கும் அடிப்பகட 
சாராம்சொக உள்ளது. 

உளதாயிருக்கும் உண்கெப்மபாருளின் நித்தியத்தில், ‘வநரம்’ என்ை 
ஒன்று இல்கல. கடந்த காலமும் இல்கல எதிர்காலமும் இல்கல, நித்திய 
நிகழ்காலம் ெட்டுவெ உள்ளது. நித்தியத்தில் எதுவும் நடந்ததுெில்கல, 
எதுவும் நடப்பதுெில்கல. முடிவிலாத ‘இப்மபாழுதில்’ ெட்டுவெ ‘எல்லாமும்’ 
நிகழ்கிைது. 

உளதாயிருப்பது கடவுள்; அவதவவகள  
வாழ்க்கக என்பது ொகய. 

உளதாயிருப்பது நிதர்சனம்; அவதவவகள  
வாழ்க்கக என்பது கற்பகன. 

உளதாயிருப்பது நிரந்தரொனது; அவதவவகள  
வாழ்க்கக என்பது நிகலயற்ைது. 

உளதாயிருப்பது ொைாதது; அவதவவகள  
வாழ்க்கக எப்மபாழுதும் ொைிக்மகாண்வட இருப்பது. 

உளதாயிருப்பது சுதந்திரம்; அவதவவகள  
வாழ்க்கக ஒரு பிகணப்பு. 

உளதாயிருப்பது பிரிக்க முடியாதது;  
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அவதவவகள வாழ்க்கக பலதரப்பட்டது. 
உளதாயிருப்பது புலப்படாதது;  

அவதவவகள வாழ்க்கக ஏொற்ைெளிப்பது. 
உளதாயிருப்பது சுதந்திரொனது; அவதவவகள வாழ்க்கக,  

ெனம், ஆற்ைல் ெற்றும் மபௌதீக வடிவங்ககளச் சார்ந்தது. 
உளதாயிருப்பது நிகலயான ‘இருப்பு நிகல’;  அவதவவகள  

வாழ்க்கக இருப்பதுவபாலத் வதாற்ைெளிப்பது. 
உளதாயிருப்பது, எனவவ, வாழ்க்கக அல்ல. 

பிைப்பும் இைப்பும் ‘வாழ்க்கக’யின் மதாடக்கத்கதவயா முடிகவவயா 
குைிப்பதில்கல. பிைப்பு, இைப்பு என்று அகழக்கப்படுவது, வாழ்க்ககயின் பல 
நிகலகளான பரிணாெம், ெறுபிைவி என்பவற்ைின் விதிகளால் 
நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன; ‘வாழ்க்கக’ ஒரு முகை ெட்டுவெ வரும்; அது, 
வகரயறுக்கப்பட்ட உணர்வு நிகலயின் முதல் ெங்கலான கதிர்களின் 
வருககயுடன், அளவிறுதியற்ை இகை உணர்கவ அகடயப்மபறும் அந்தத் 
தருணத்தில், ஒவர ஒருமுகை ெட்டுவெ ெரணத்கத சந்திக்கும். 

உளதாயிருக்கும் ஏக இகைவன், அகனத்தும் அைிந்தவர், எல்லாம் 
வல்லவர், எங்கும் நிகைந்தவர் ஏமனன்ைால், அவர் காரணம், விகளவு, 
காலம், இடம் ெற்றும் அகனத்து மசயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். எங்கும் 
நிகை ஏக இகைவன் அகனத்கதயும், அகனத்து உருநிழல்ககளயும், 
அகனத்து மபாருள்ககளயும் மதாடுகிைார்; உளதாயிருக்கும் அவகர எதுவும் 
ஒருவபாதும் மதாட முடியாது; உளதாயிருக்கும் உண்கெ கூட அவகரத் 
மதாட முடியாது. 

உளதாயிருக்கும் ஏக இகைவகன உணர, வாழ்க்கக இழக்கப்பட 
வவண்டும். வரம்பற்ை சுயொகத் திகழும் ஏக இகைவனுக்கு வரம்புககள 
வழங்குவது வாழ்க்கக. வரம்புக்குட்பட்ட சுயொக இருக்கும் வாழ்க்கக, 
ெனதில் ெனப்படிவங்ககள உருவாக்குவதன் மூலம்  
நிகலநிறுத்தப்படுகிைது; சக்தியின் தூண்டுதலால் ெனப்படிவங்கள் 
மவளிப்படுவதன் மூலம் இந்த ெனப்படிவங்ககள சிதைடிப்பதற்கும், புதிய 
ெனப்படிவங்ககள உருவாக்குவதற்கும் வழிவகுக்கிைது; வெலும், மபௌதீக 
வடிவங்கள் ெற்றும் உடல்கள், கருவிகளாக மசயல்படுவதன் மூலம், இந்த 
ெனப்படிவங்கள் மசலவழிக்கப்பட்டு, வலுவூட்டப்பட்டு இறுதியில் மசயல்கள் 
மூலம் நிர்மூலொக்கப்படும்.  

வாழ்க்கக மசயல்களுடன் மநருக்கொக இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 
மசயல்கள் மூலொக வாழ்க்கக வாழப்படுகிைது, ெதிப்பிடப்படுகிைது. உயிர் 
வாழ்வது என்பது மசயல்ககளச் சார்ந்தது. வாழ்க்ககயின் அைிவாற்ைல் 
என்பது மசயல்கள் - இயற்ககக்கு எதிரான மசயல்கள், சாதகொன ெற்றும் 
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எதிர்ெகையான மசயல்கள், ஆக்கபூர்வொன ெற்றும் அழிவுகரொன 
மசயல்கள். 

எனவவ, வாழ்க்கககய அதன் இறுதி ெரணத்திற்கு அடிபணிய 
கவப்பது என்பது, அகனத்து மசயல்ககளயும் முடிவுக்குக் 
மகாண்டுவருவதாகும். மசயல்கள் முற்ைிலுொக முடிவகடயும் வபாது, 
வரம்புக்குட்பட்ட சுயொக இருக்கும் வாழ்க்கக, தன்னிச்கசயாக வரம்பற்ை 
சுயொக உணரப்படுகிைது; அதாவது, உளதாயிருக்கும் ஏக இகைவனாக 
உணரப்படுகிைது, பரிணாெம், உட்சுழற்சியின் ஊடுருவல் நிகைவகடந்து, 
ொகய ெகைந்து, ெறுபிைவியின் விதியால் இனி பிகணக்கப்படாத சூழல் 
உருவாகிைது. 

மசயல்ககளச் மசயல்படுத்தாெல் தவிர்ப்பது, ஒருவபாதும் 
மசயல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி கவப்பது ஆகாது. இது ெற்றுமொரு மசயகலச் 
மசயல்படுத்துவகதக் குைிக்கும் - அதாவது மசயலற்ை தன்கெ. 
மசயல்களிலிருந்து தப்பிப்பது மசயல்ககள வவவராடு அழிப்பதற்கான 
பரிகாரம் அல்ல. ொைாக, இது ெட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுயத்கத தப்பிக்க 
கவக்கும் மசயலில், அதிக அளவில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்கப வழங்கும், 
இதனால் வெலும் அதிகொன மசயல்ககள உருவாக்கும். மசயல்களில் 
நல்லது, தீயது இரண்டும் உள்ளன, இகவ, வாழ்க்ககயின் சிக்கலான 
இகழயில் முடிச்சுகள் வபான்ைது. மசயலின் முடிச்சுககள அகற்றுவதற்கான 
விடாமுயற்சியில், முடிச்சுகள் உறுதியானதாக ொைி, சிக்கல்ககள 
அதிகரிக்கும். 

விஷம், விஷத்தின் விகளவுககள எதிர்ப்பது வபால, மசயல்கள் 
ெட்டுவெ மசயல்ககள, மசயலிழக்கச் மசய்ய முடியும். ஆழொக ஊன்ைப்பட்ட 
முள் ஒன்று, மசயல்திைன் ெற்றும் முன்மனச்சரிக்ககயுடன் 
பயன்படுத்தப்படும் ெற்மைாரு முள் அல்லது ஊசி வபான்ை கூர்கெயான 
மபாருகளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அகற்ைப்படலாம். இவதவபால, 
மசயல்கள் - அகவ ‘சுயத்கத’ தவிர வவறு சில மசயல்படுத்தும் 
காரணிகளால் மசய்யப்படும்வபாது - பிை மசயல்களால் முற்ைிலும் வவவராடு 
அழிக்கப்படுகின்ைன. 

கர்ெ வயாகா, தியான வயாகா, ராஜ வயாகா, பக்தி வயாகா ஆகியகவ 
உண்கெப்மபாருளான சத்தியத்தின் பாகதயில் முக்கிய அகடயாளச் 
சின்னங்களாக இருப்பகதக் குைிக்வகாளாகக் மகாண்டு மசயல்புரிகின்ைன; 
வெலும், இகைவகனத் வதடுபவர்களின் இறுதி இலக்கக வநாக்கி 
வழிநடத்துகின்ைன. ஆனால், மசயல்களால் உறுதிப்படுத்தப்படும் 
வாழ்க்ககயின் பிடிப்பு, ஆன்ெீக ஆர்வலர் ெீது ெிகவும் இறுக்கொக 
இருப்பதால், இந்த எழுச்சியூட்டும் அகடயாளச் சின்னங்களின் உதவியாலும், 
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அவர் சரியான பாகதயில் வழிநடக்கத் தவைிவிடுகிைார். தனிப்பட்ட 
‘சுயொனது’ மசயல்களால் பிகணக்கப்பட்டிருக்கும் வகர, ஆன்ெீக ஆர்வலர் 
அல்லது சத்தியத்கத வநாக்கி மசல்லும் பாகதயில் பயணிப்பவர் கூட, சுய 
ஏொற்ைத்தின் மூலம் வழிதவைிச் மசல்வது உறுதி. 

எல்லா காலத்திலும், சாதுக்கள், ஆர்வலர்கள், முனிவர்கள், 
துைவிகள், தபஸ்விக்கள், சன்யாசிகள், வயாகிகள் ெற்றும்  ுஃபிகள் தங்கள் 
வாழ்நாளில் வபாராடி, மசயல்களின் பிரகெயிலிருந்து தங்ககள விடுவித்து, 
என்மைன்றும் உளதாயிருக்கும் ஏக இகைவகன உணரும் முயற்சியில் 
மசால்மலாணா துன்பங்ககள அனுபவித்தனர். அவர்கள் தங்கள் ‘சுயத்துடன்’ 
எவ்வளவு அதிகொக வபாராடுகிைார்கவளா, அவ்வளவு உறுதியான 
சுயத்தன்கெ ெிக்க துைவைம், தவம், ஜபம், ஏகாந்தவாசம், புனித யாத்திகர, 
தியானம், உறுதியான வாய்ப்பாடு, அகெதியான சிந்தகன, தவீிர மசயல்பாடு, 
மசயலற்ை தன்கெ, மெௌனம் ெற்றும் வாய்மொழி, இகை நாெத்கத 
(திரும்பத் திரும்ப) உச்சரித்தல், அகனத்து வககயான வயாகாக்கள், 
சிஷ்யத்துவம் வபான்ைவற்ைால் வாழ்க்கக வவரூன்ைப்படுவதால் அவர்கள் 
தங்கள் முயற்சிகளில் வதால்வியகடகின்ைனர். 

வாழ்க்ககயின் இறுக்கொன பற்றுதல் ெற்றும் மசயல்களின் 
தளர்ச்சியிலிருந்து விடுதகல என்பது அகனவருக்கும் சாத்தியம்; வெலும் 
பரிபூரண குருநாதர், சத்குரு ஒருவருகடய அருள் ெற்றும் வழிகாட்டுதல் 
மூலொக ஒரு சிலர் அகத அகடயப்மபறுவது நிதர்சனம்.  பரிபூரண 
குருநாதரின் நிகலயான அைிவுகர, அவரிடம் முழுகெயாக சரணகடதல் 
ஆகும்.  யார் ஒருவர் தனது ெனம், உடல், உகடகெகள், தனிப்பட்ட 
‘சுயத்தன்கெ’ அகனத்கதயும் குருநாதரின் பாதங்களில் அர்ப்பணித்து, 
முழுகெயாக சரணகடகிைார்கவளா, அவர்கள் குருநாதரின் 
கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, தனது மசயல்களில் விழிப்புடன் இருக்கிைார். 

அத்தககய மசயல்கள், ‘சுய’ சரணகடதலுக்குப் பின்னர், இனிவெல் 
தனி ஒருவரின் மசாந்த மசயல்களாக இராது. எனவவ, இச்மசயல்கள் 
உயிருக்கு ஊட்டெளித்து நிகலநிறுத்தும் இதர எல்லா மசயல்ககளயும் 
வவவராடு ககளயக் கூடியகவ. அதற்குப் பிைகு, வாழ்க்கக படிப்படியாக 
உயிரற்ைதாகி, இறுதியில் முழுநிகை குருவின் அருளால், அதன் இறுதி 
ெரணத்திற்கு அடிபணிகிைது. ஒரு காலத்தில் விடாமுயற்சியுடன் நிரந்தர, 
உளதாயுள்ள ஏக இகைவகன உணரவிடாெல் தடுத்து நிறுத்திய வாழ்க்கக, 
இப்வபாது அதன் சுய ஏொற்று வவகலககள மசய்ய முடியாெலாகிைது. 

நான் கடந்த காலத்திலும் இகத வலியுறுத்திவனன், இப்வபாதும் நான் 
உங்களுக்குச் மசால்கிவைன், வெலும் காலங்காலொக என்மைன்றும் நான் 
இகதவய ெீண்டும் ெீண்டும் மசால்லி வருகிவைன்: ‘உங்கள் வாழ்க்ககயின் 
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வெலங்கிகயக் ககளந்துவிட்டு, நித்தியொக உளதாயிருக்கும் ஏக 
இகைவகன உணர்ந்து மகாள்ளுங்கள்’. 

ொற்ைெில்லாத, பிரிக்க முடியாத, எங்கும் நிகை 
உண்கெப்மபாருகள உணர்ந்து மகாள்ளும் எளிகெயான வழி, என்னிடம் 
முழுகெயாக சரணகடவவத; உங்களின் சரணாகதி அந்த அளவுக்கு 
முழுகெயாக இருக்கும் வபாது, சரணாகதிகயப் பற்ைி சிைிதளவும் 
உணர்வில்லாெல், எனது கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது ஒன்கைவய 
உணர்வுபூர்வொக நிகனவில் மகாண்டு மசயல்பட வவண்டும். 

நீங்கள் ஏக இகைவன் எனும் நிரந்தரத் தன்கெயுடன் வாழ 
விரும்பினால், என்னிடம் ‘முழுகெயாக’ சரணகடதலின் கககளில், உங்கள் 
‘ஏொற்றும் இயல்புகடய சுயத்தின்’ ெரணத்திற்காக ஏங்குங்கள். இந்த 
‘வயாகா’ ஒன்றுதான் அகனத்து வயாகாக்களின் சாராம்சம். 

 ா ா, படஹ்ரா டூனில் இருந்ை வவறளயில், எரச்ெிடம் ‘கடவுள் 
வ சுகிைார்’ (GOD SPEAKS) என்ை புத்ைகத்ைின் ஒரு  குைிறய எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைறைத் பைாடர்ந்து,  ஹா வலஷ்வரில் வழங்கிய 
விளக்கங்கறளயும் எரச் எழுைிக்பகாண்டார். அவை நாள் இரவில், எரச் 
விளக்கங்கறள வாக்கியங்களாக விரிவு டுத்ைி, அடுத்ை நாள், வவண்டிய 
ைிருத்ைங்கறளச் பெய்ய,  ா ாவின் முன்னிறலயில் அறவ வாெிக்கப் ட்டன. 
(உறரக்குத் வைறவயான முக்கிய ான வார்த்றைகறள வழங்கும் வநாக்கத்ைில், 
 ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்கப் ட்ட எழுத்துக்கறள,  ா ா, றகத்ைட்டலுடன்  ாவ் 
கல்சூரிக்கு அவ்வப்வ ாது எடுத்துக்காட்டினார்) இந்ைப்  ைி  ல  ாைங்கள் 
பைாடர்ந்ைது. 

1954, ஜனவரி 28 அன்று,  ா ா இந்ை ெிறு கவிறைறய எடுத்துறரத்ைார்: 
     புரிந்து மகாண்டால், வாழ்க்கக,  

பிைகர ெகிழ்விக்கும் மவறும் வகலிப்வபச்சு. 
     தவைாகப் புரிந்து மகாண்டால், அது,  

வாழ்க்கககயப் பாழ்படுத்தும் சிைிய பூச்சி. 
     முழு முயற்சியுடன் கடந்து மசன்ைால்  

வாழ்க்கக ஓர் இகளப்பாறும் வசாகல. 
     ஆன்ெீகப் பாகதயில் மசல்லும் பக்தர்களுக்கு  

வாழ்க்கக ஒரு வசாதகன. 
     அன்பின் மூலம் அழிந்தால், அது,  

சரீும் சிைப்புொன ஒரு வாழ்க்கக. 

ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி இருவறரயும்  ா ா  ஹா வலஷ்வருக்கு 
அறழத்து, அவர்களுடன் ெில குைிப் ிட்ட  ைிகறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். 
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 ா ாவின் ெவகாைரர்கள் ஜால் ாய், ப ஹராம், ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயாரும் 
ைனிப் ட்ட ஆவலாெறனகளுக்காக அறழக்கப் ட்டனர். 

1954,  ிப்ரவரி 1ஆம் நாள்  ா ா ஹ ிர்பூருக்குப் புைப் ட இருந்ைார்; அவர் 
ைன்னுடன் பெல்லவிருந்ை  ண்டலிறய எச்ெரித்ைார், “என்கன ஒரு பூகவப் 
வபால் (ஹ ிர்பூருக்கு) அகழத்துச் மசல்லுங்கள், அவத வபால் என்கன 
திரும்பி அகழத்து வாருங்கள். இகத நன்ைாக நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்; 
இது உங்களுக்கு நான் வழங்கும் எச்சரிக்கக!” 

இது  ா ாவின் உடல்நிறல இன்னும் ெரியில்லா ல் இருந்ைறைக் 
குைிக்கிைது. அவர் உடல் முழுவதும் வலி இருப் ைாக புகார் கூைினார், அவர்  ல 
வாரங்களாக ெரியாகத் தூங்கவில்றல.  ாை இறுைியில்  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார், “ஜனவரி எனக்கு, வாழும்வபாது உயிகர விடும் ொதொக 
இருக்கும்! நான் ஜனவரியில் இைந்து விடுவவன், ஆனால் பிப்ரவரியில் 
ெீண்டும் எழுவவன்.” 

ஹ ிர்பூரில் வெவகர்கறள ஒன்றுைிரட்டி கூட்டத்றை நடத்து ாறு 
வகஷவ் நிக்க ிடம் கூைப் ட்டது. அந்ை ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி  ாவ் கல்சூரியிடம் 
 ா ா, “ஆன்ெீகத் தற்மகாகல மசய்பவர்களின் குழுவுக்கு, உங்ககளத் 
தகலவராக்குவவன்! என்னுடன் ஹெிர்பூருக்குச் மசல்லுங்கள், நீங்கள் 
அகதப் பார்க்கலாம்” என்று கூைினார்.  ாவ் அல்லது வவறு எந்ை 
 ண்டலியாலும்  ா ாவின் இந்ைக் கூற்றைப் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல.  

ப ண்டு, வழக்கம் வ ால, முழு  யை ஏற் ாடுகளுக்கான ப ாத்ை 
ப ாறுப்ற யும் ஏற்றுக்பகாண்டு,  யைத்ைின் வ லாளராகப்  ைிபுரிந்ைார்; கு ார் 
ைறலற  ைள ைியாக பெயல் ட இருந்ைார். ெைாஷிவ்  ாட்டீல் பூனாவிலிருந்து 
வந்து அவர்களின் உைவுக்கான ஏற் ாடுகறள கவனித்ைார். ( ா ா அவருக்கு, 
‘ைாய்-ைந்றை’ என்று பெல்லப்ப யரிட்டு அறழத்ைார், அவர் எப்ப ாழுதுவ  
கூப் ிய கரங்களுடன்,  ரியாறையாக அணுகினார்.) நரி ன், ப ஹர்ஜி, 
ஜால் ாய், ெகன், ெிது, டாக்வக, நானா வகர், ராம்ஜூ, காவடக்கர்,  ங்க்ராஜ், 
பஹலன் உட் ட வவறு ெிலர்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலியுடன் ஹ ிர்பூருக்குச் 
பெல்ல இருந்ைனர். ஹர்ஜவீன் லால் படல்லியிலிருந்தும்,  ிரம் ா ைத் படஹ்ரா 
டூனிலிருந்தும் வநரடியாக வந்ைிறைந்ைனர். சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது எரச், 
ப ஹர்ஜி இருவரும் எப்ப ாழுதும் அவருடன் இருக்க வவண்டும் என்று  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். எரச் இல்லாை  ட்ெத்ைில் ஜால் ாய் எழுத்துப் லறகறய 
வாெிக்க வவண்டும். ெகனும், ெிதுவும் ைனிப் ட்ட உைவியாளர்களாக அவரது 
பெௌகரியங்கறளக் கவனிக்க வவண்டும்; டாக்வக, கு ார் இருவரும் குறட-
 னிைர்கள், ைரிென ஸ்ைலங்களுக்குச் பெல்லும் வ ாபைல்லாம்  ா ாறவ (அவரது 
குறட நிழலின் கீழ்) அறழத்துச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. கிஷன்  ிங் 
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றவத்ைிருந்ை குைிப்புகளிலிருந்து பைாகுக்கப் ட்ட நாட்குைிப்ற  ராம்ஜூ 
 ரா ரிக்க வவண்டும். 

அவைார புருஷரின் பெயல் ாடுகறளப்  ார்த்து, புைப் டுவைற்கு 
முன்னைாக எழுந்ை ெலெலப் ில் காலம் ெிக்கிக்பகாண்டது.  ா ா, ைனது 
 ிர ஞ்ெத்ைிற்கான  ைிறய எவ்வளவு இயல் ாகச் பெய்துபகாண்டிருக்கிைார் 
என் து பைளிவாகத் பைரிந்ைது. இறைவறனத் வைடு வராகத் ைன்றன  ாவித்து, 
அவைார புருஷர் எப் டித் ைனது புது வாழ்றவ வாழ்ந்து,  னறை 
நிர்மூல ாக்கினார் என் றை அது கவனித்ைது. முைலில், அவைார புருஷரின் 
உலகளாவிய  னம், எப் டி நிர்மூல ாக்கப் டும் என்று காலம் குழப்  ாக 
இருந்ைது. ஆனால் அவைார புருஷரின் உலகளாவிய  னம் ஒவ்பவாரு 
உயிருள்ள  ற்றும் பெயலாற்ைலற்ை  னதுடன் இறைக்கப் ட்டுள்ளது என் றை 
அது உைர்ந்ைது; இந்ை எண்ைற்ை ஆத் ாக்களில் ெிலவற்றை ஒருவவறள அவர் 
 வனாநாஷிற்காக வைர்ந்பைடுத்ைிருக்கலாம்! 

ஏகாந்ைவாெத்ைில் நிகழ்த்ைிய  வனாநாறஷத் பைாடர்ந்து, அவைார 
புருஷர் இந்ைியாவின்  ல்வவறு  குைிகளில் அனல்  ைக்கும்  யைத்றை 
வ ற்பகாண்டு, வ லும் அறைத் ைீவிரப் டுத்ை, அவர் இறை அன் ின் சூைாவளிக் 
காற்றை வரவறழத்ைார். 

பநருப்ற  விெிைியால் வ லும் ைீவிரப் டுத்தும் வநாக்கத்ைில் அவைார 
புருஷர், ‘உயர்ந்ைவர்களில்  ிகவும் உயர்ந்ைவராக’, இந்ை இடங்களுக்கு  ீண்டும் 
பெல்லவிருந்ைார். 

‘லார்ட் மெஹர்’ (LORD MEHER) வாழ்க்றகச் ெரித்ைிரத்ைில்,  ா ாவின் 
பெயல் ாடுகளின் ஒவ்பவாரு ைருைத்றையும்  டம் ிடித்து  ைிவு பெய்ய, காலம் 
அைன்  ார்றவறய, வட இந்ைியாவில் ஹ ிர்பூர்  ாவட்டம்  ற்றும் பைற்கில் 
ஆந்ைிரப்  ிரவைெத்ைின்  ீது பெலுத்ைியது. என்ன நடந்ைது என் றைப்  ார்ப்வ ாம்… 
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ஹெிர்பூர் - ‘அவதார புருஷர்’ பிரகடனம்  
(Hamirpur - Declaration of  Avatarhood) 

1954, பிப்ரவரி 1 ைிங்கள் அன்று, அவலா ா, ற தூல்,  ாவ் கல்சூரி, எரச், 
குஸ்ைாஜி, றகக்வகா ாத், கிஷன்  ிங், கு ார், ப ண்டு ஆகிய ஒன் து 
அன் ர்களுடன்  ா ா, ஹ ிர்பூருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். டாக்டர் டான், 
கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு ஆகிவயாறர ப ண்  ண்டலியுடன் 
விட்டுச்பென்ைனர். இந்ை வநரத்ைில், ப ஹராவின் கண்காைிப் ில் இருந்ை 
குட்டிக்குைிறர ஷீ ாறவ,  ா ாவின் அறைக்கு அறழத்துச் பென்று, அவர் 
இல்லாைைால்,  ா ா இல்றல என் றை அைற்குக் காட்டினார்.  ைி வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளுடன் ைனது கடிைப்  ரி ாற்ைங்கறளச் பெய்து பகாண்டிருந்ைார், 
அவருறடய ெிைிய றகயடக்க ான ைட்டச்சுப்ப ாைி, எப்ப ாதும் அவர் முன்னால் 
இருந்ைது. வகாபஹர், ராவனா இருவரும் அவர்களுக்கு இறடவயயான வடீ்டு 
விவகாரங்கறள நிர்வகித்ைனர், வ லும், நாஜா ெற யலில் மும்முர ாக 
இருந்ைார்.  ப ஹரு, ப ஹராவுக்கு உைவியாக,  ல்வவறு  ைிகறளச் பெய்து 
வந்ைார். 

 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து நரி னின் காரில் பூனாவுக்கு வந்ை 
 ா ாவுடன், ெகன், டாக்வக, காவடக்கர், ஜால் ாய், கிருஷ்ைாஜி, ராம்ஜூ, 
ெைாஷிவ்,  வக், ெிது, யஷ்வந்த் ராவ் ஆகிவயார் இறைந்ைனர். நரி ன், 
ப ஹர்ஜி இருவரும் மும்ற யிலிருந்து வந்து, ரயில் நிறலயத்ைில் குழுவுடன் 
ஒன்ைாயினர்.  ா ாவுடன் முழுக் குழுவும் பூனாவிலிருந்து ரயிலில் மூன்ைாம் 
வகுப் ில்  யைம் பெய்ைனர். 

நாக்பூரிலிருந்து வந்ை நானா வகர்,  ங்க்ராஜ் ஆகிவயார் இடர்ெியில் 
இறைந்ைனர்.  அவறரப்  ார்த்ைதும்  ா ா, நானாவிடம், “எனக்காக உணவு 
மகாண்டு வந்தீர்களா?” என்று வகட்க, ைன்றன அைியா ல் வகள்வியில் 
அகப் ட்ட நானா, “இல்றல” என்று  ைிலளித்ைார். வருத்ை றடந்ை  ா ா, அவறர 
ரயிலிலிருந்து இைங்கு ாறு கூைினார்!  ா ா, அவறரப்  ற்ைிப்  ிடித்துக் பகாண்டு, 
“என்கனப் பற்ைி நீங்கள் மகாஞ்சவெனும் வயாசித்திருக்க வவண்டும்! உங்கள் 
தாயாரின் சகெயலும், அண்ணி தயார் மசய்த சட்னியும் எனக்கு எவ்வளவு 
பிடிக்கும் என்பது உங்களுக்கு நன்ைாகத் மதரியும், இருந்தும் நீங்கள் எதுவும் 
எடுத்துவரவில்கல. நீங்கள் உண்கெயிவலவய ஒரு மூடன், 
விவவகெற்ைவன்!”  நானா ெிரித்துக்பகாண்வட பவறுங்றகயுடன் வந்ைைற்கு 
 ன்னிப்புக் வகாரினார். 

 யை வவறளயில், ஜால் ாய், டாக்வக ஆகிவயார் நறகச்சுறவ கலந்ை 
வவடிக்றகயான கறைகறள எடுத்துறரத்து,  ா ாறவ  கிழ்வித்ைனர்; வ லும், 
கு ார் விெித்ைிர ான கறைகறளயும் விவரித்ைார். களிப்பூட்டும் வ ச்சுகளால், 
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 ா ா அறனவரின் கவனத்றையும் ைம்  ீது ஈர்த்ைார். பவளியிலிருந்து வந்ை 
அன் ர்கள்  ா ாவின் ெகவாெத்ைில் இந்ை வநரத்றை ரெித்ைாலும்,  ண்டலி 
ஒருவ ாதும் நிம் ைியாக இல்றல, ஏபனனில்  ா ா, அவர்கள் அறனவறரயும் 
கடிந்துபகாள்வவைாடு, வகலியும் கிண்டலும் பெய்ைார். அவர்களுறடய ெிஷ்ய 
வாழ்க்றகயின் ஆரம் த்ைிலிருந்வை ஏளனமும், இகழ்ச்ெியும் அவர்களுறடய 
வாழ்வின் ஓர் அங்க ாக  ாைிவிட்டன. 

ரயிலில் ஒன்ைறர நாள்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ிப்ரவரி 3ஆம் நாள் 
அைிகாறல 3:00  ைிக்கு, குழு ஓகர ரயில் நிறலயத்றை வந்ைறடந்ைது; அங்கு 
வகஷவ், புக்கார், பஹலன்,  ிரம் ா ைத் இன்னும் ெில பநருங்கியவர்கள் 
 ா ாறவ வரவறழக்க வந்ைிருந்ைனர்.  ா ா, ராஜா ரகுராஜ்  ிங்கின் இல்லத்ைில் 
ைங்கினார், அங்கு அவர் ஹ ிர்பூர் வெவகர்களுடன் முைலில் அறனத்து 
விஷயங்கறளப்  ற்ைியும் விவாைித்ைார். 

வகஷவ்,  ா ாவின் ப யறரயும் பெய்ைிறயயும் அவர் வருவைற்கு 
முன்னவர,  ாவட்டத்ைின் அறனத்து கிரா ங்களிலும் பைரியப் டுத்ை கடுற யாக 
உறழத்து வந்ைார், வ லும்  க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஆர்வத்துடன் 
காத்ைிருந்ைனர். 

ரகுராஜ்  ிங்  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர் முைல் முறையாக 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைனர். அவர் அரெ குடும் த்ைில்  ிைந்ைவராயினும், எளிற யான 
வாழ்க்றக வாழ்ந்து வந்ைார். ெமூக அந்ைஸ்ைில் உயர்ந்ைவராக இருந்ைாலும் 
உள்ளத்ைில் அவர் எளிய, கள்ளம் க ட ற்ை  னிைராக, ப ஹர்  ா ாவின்  ீது 
ஆழ்ந்ை அன்பு பகாண்டிருந்ைார், அைன்  ின்னர், அவைார புருஷரின் ஆன் ீகப் 
 ைியின்  ல நிகழ்வுகளில் ப ரும் உைவியாக இருந்ைார். 

 ா ா  ற்றும் குழுவினரின் ெில  ைிவநர ஓய்வுக்குப்  ிைகு, 
நூற்றுக்கைக்கான  க்களுக்குப்  ிரொைத்றை வழங்க, அைிகாறலயில்  ா ாவின் 
ைரிென நிகழ்ச்ெி பைாடங்கியது. காறல 6:00  ைிக்கு, ‘இதயத்தின் மொழி’ (THE 
LANGUAGE OF THE HEART) என்ை பெய்ைி ஓறர கிரா த்ைில் ஒன்றுைிரண்ட 
 க்களுக்கு வழங்கப் ட்டது: 

கடவுள், நாவின் அல்லது ெனதின் மொழிகயக் வகட்பதில்கல, 
ஆனால் அவர் இதயத்தின் குரலுக்கு மசவிெடுக்கிைார். இதயத்தின் மொழி 
அன்பிற்குரியவருக்கான காதல் கீதம். 

அன்பிற்குரியவருடன்  இகணவதற்காக இதயம், அழுது 
கதறும்வபாதும், ெனம், பிரிவின் வவதகனயால் அவதிப்படும்வபாதும், 
அவருகடய எதிர்விகன, ஒன்வை உருவான ஏக இகைவனின் இறுதி 
அரவகணப்பாக இருக்கும்.  

இதன் மபாருள் என்னமவனில், கடவுகள வநசிப்பதற்கு, ஒருவர் 
அவகர தன் இதயத்துள் கவத்திருக்க வவண்டும், ஒருவபாதும் அவகர விட்டு 
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விலகி இருக்கக்கூடாது. எல்லா கடகெகளில் ஈடுபடும்வபாதும், எல்லா 
மசயல்ககளச் மசய்யும்வபாதும், எல்லா எண்ணங்களும் ெனதில் 
எழும்வபாதும், எல்லா வார்த்கதககள வபசும்வபாதும், அகனவருக்கும் 
அகனத்திற்கும் பின்புலொக அவகர பாவித்துக்மகாண்டு, அவகர நாம் 
எப்மபாழுதும் நிகனவுகூர வவண்டும். இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், 
ஒவ்மவாரு சிைிய விஷயத்திலும், நல்லது அல்லது தயீது எதுவாயினும், நாம் 
அவகர நிகனவில் மகாள்ள வவண்டும், பின்னர் அகனத்து மபாறுப்பும் 
அவகரவய சார்ந்திருக்கும். 

 ா ா அன்று காறல ஓறரயிலிருந்து  ைிறனந்து ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை இச்சுவாரா கிரா த்ைிற்குச் பெல்லவிருந்ைார். இந்ைத் பைாறலதூர 
இடத்ைிற்கு இதுவறர கார், வ ருந்து அல்லது ெரக்கு வாகனம் எதுவும் 
பென்ைைில்றல, ஏபனன்ைால் அங்குச் பெல்ல ஒரு குறுகிய  ண் ொறல 
 ட்டுவ  இருந்ைது. அந்ைச் ொறல வபட்வா நதியால் இரண்டாகப்  ிரிந்து, 
பெப் னிடப் டாைைால், ெ ீ த்ைிய  றழயின் காரை ாக, அது இன்னும் 
 யைிக்க முடியாைைாகிவிட்டது. இருந்ைவ ாைிலும்,  றடப் ின் இறைவன் ெற்று 
பெௌகரிய ாக  யைம் பெய்ய வவண்டும் என் ைில் உள்ளூர்  க்ைர்கள் 
உறுைியாக இருந்து, அவர் வருவைற்கு ெில வாரங்களுக்கு முன்னர், எட்டு ற ல் 
ொறலறய விரிவு டுத்ைவும், குழிகறளயும், கரடுமுரடான ைிட்டுகறளயும் 
 ண்ைால் நிரப் ி,  ா ாவின் கார் அைன் வ ல்  யைிக்கும் வறகயில் 
ெீரற க்கவும் ைீவிர ாக உறழத்ைனர்.  அவர்களின் அன் ின் பவளிப் ாட்றடக் 
கண்டு  ா ாவின்  னம் நிரம் ி வழிய, அவர் அந்ை கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். 

இருப் ினும், வகஷவ் ஒரு காறர ஏற் ாடு பெய்யத் ைவைிவிட்டைால் 
 ா ா, ஆண்  ண்டலியுடன் வ ருந்து ஒன்ைில் இச்சுவாராவுக்குச் பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது. ஓறர கிரா த்ைிலிருந்து ஏழு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
 ாலத்றைக் கடந்ைதும், கால்வாய் வழியாகச் பெல்லவிருந்ை வ ருந்து இடது 
 க்கம் ைிரும் ியவ ாது, அைன் இடது ெக்கரம் எறைவயா ைாக்கி, ைிடீபரன நின்ைது. 

ஓட்டுநர் அறை  ீண்டும் இயக்க முயன்ைார். வலது  க்கத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை கிஷன்  ிங், ைற்பெயலாக ஜன்னலுக்கு பவளிவய ொய்ந்து 
 ார்த்துவிட்டு, உடனடியாக ஓட்டுநரிடம்  வ ருந்றை நிறுத்தும் டி அவெர ாகக் 
கூக்குரலிட்டார். ஓட்டுநர் இைங்கிப்  ார்த்ைவ ாது, வ ருந்ைின் வலது ெக்கரம், 
ொறலயிலிருந்து அங்குல தூரத்ைில் இருந்ை ஆழ ான கால்வாயில் விழும் 
நிறலயில் இருந்ைது.  ா ா உட் ட அறனவரும் வ ருந்ைிலிருந்து, 
பவளிவயைினர், அவர்கள்  யிரிறழயில் ைப் ியறைப்  ார்த்து  ா ா புன்முறுவல் 
பெய்ைார். வ ருந்து, ெற்று முன்வனாக்கி பென்ைிருந்ைால் நிச்ெய ாகக் 
கவிழ்ந்ைிருக்கும்.  ா ாவின் உள்ளளவிலான உைவிக்கு நன்ைி பெலுத்தும் 
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வறகயில், வ ருந்ைில் பென்ை ஹ ிர்பூர் வெவகர்கள் ‘அவைார் ப ஹர் 
 ா ாவிற்கு பஜய்!’ என்று முழங்கினர். இது அவர்  ீைான அவர்களின் 
நம் ிக்றகறய வ லும்  லப் டுத்ைியது. 

முழுக் குழுவும்  டகில் வ ட்வா நைிறயக் கடந்து பென்று,  ின்னர் உள் 
 குைிக்குள்  யைிக்க, அவர்கள்  ாட்டு வண்டிகளில் ெவாரி பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது. கிரா   க்கள்  ா ாறவ வரவவற்க ஒரு ற ல் தூரம் 
முன்னால் வந்து, ‘ஹரி பாபா, ஹரி பாபா! மெஹர் பாபா, ஹரி ஹரி!’ என்று 
வகாஷ ிட்டுக் பகாண்டிருந்ைனர். நைிறயக் கடக்கும்வ ாது,  ா ா ைனது 
றகவிரல்கறளயும் கால்கறளயும் ைண்ைரீில் நறனத்ை வண்ைம் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: ‘பிரபஞ்சத்தின் இகைவன் தெக்கு மநருக்கொனவர்கள் ெற்றும் 
அன்பர்களுடன் இங்வக இருக்கும் இவ்வவகளயில், அலஹாபாத்தில் ெக்கள் 
திரள் திரளாக கூடியிருக்கின்ைனர்.’ 

அப்வ ாது,  ா ா கூைிய வார்த்றைகளின் முக்கியத்துவம் எவருக்கும் 
புலப் டவில்றல. அன்றைய ைினம் அலஹா ாத்ைில் நடந்து பகாண்டிருந்ை 
கும் வ ளாவில், ஒரு  ாப ரும் வி த்து நிகழ்ந்ைது. இது, முக்கிய நீராடும் 
நாளாக இருந்ைைால், கங்றக, யமுறன நைிகள் ெங்க ிக்கும் இடத்ைில் 
ஏைக்குறைய இரு து லட்ெம்  க்கள் நீராடக் கூடியிருந்ைனர்.  காறல 9:00 
 ைியளவில், ொதுக்கள்  ற்றும் புனிை  னிைர்களின் ஊர்வலத்றைக் காை, 
ப ருந்ைிரளாகக் கூடியிருந்ை   க்களிறடவய  ைீியும், பநரிெலும் ஏற் ட்டது; 
ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் காய றடந்ைனர், சு ார் 800 வ ர் உயிரிழந்ைனர் 
அல்லது நீரில் மூழ்கினர்.  ா ா  யைம் பெய்ை வ ருந்து  ர்  ான முறையில் 
நின்ை அவை வநரத்ைில் இந்ை ெம் வம் நிகழ்ந்துள்ளைாகத் பைரியவந்ைது. 

 ா ா,  ாட்டு வண்டியிலிருந்து இைங்கிய வவறளயில்,  ிரபு ையாள் 
நிக்கம், ெதுர்புஜ் லம் ர்ைார் இருவரும் அவருக்கு  ாறல அைிவித்து, 30 முைல் 
40  ாட்டு வண்டிகள்  ஊர்வல ாகச் பெல்ல,  ா ா, இச்சுவாரா கிரா த்ைிற்கு 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்.  பவயிலிலிருந்து அவறரப்  ாதுகாப் ைற்காக 
 ாட்டுவண்டியின் வ வல துைியால் விைானம் ஒன்று அற க்கப் ட்டது. 
அறனவரும் அன்று காறல 10:30  ைியளவில் கிரா த்றை வந்ைறடந்ைனர். 
பைாறலதூரத்ைில் அற ந்ை ஒவ்பவாரு வடீும், வைீியும்  ா ாவின் வருறகயால் 
புனிைப் டுத்ைப் ட்டது. கிரா   க்கள்  ா ாவின் வருறகக்கு உகந்ை 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைனர். 

 ண்டலி  ற்றும்  ா ாவுடன்  யைம் பெய்ைவர்கள் கிரா ப் 
 ள்ளிக்கூடத்ைில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர்,  ா ா ஒரு ைனி வடீ்டில் 
ைங்கியிருந்ைார். எரச், ெிது, ெகன், ப ஹர்ஜி ஆகிவயார் அவருடன் இருந்ைனர், 
வ லும்  ா ாவுக்கு இறடயூறு ஏற் டாைவாறு ஜராக்கர் கிரா த்ைின் குஞ்ச் 
 ிஹாரி ெற்று தூரத்ைில் காவல் புரிந்ைார். 
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ஹ ிர்பூர்  க்களின் அன்ற  விவரிப் து வார்த்றைகளுக்கு 
அப் ாற் ட்டது. இந்ை, ப ரும் ாலும் கல்வி அைிவற்ை ஏறழ  க்களின் 
இையங்கள் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைன, அவர்கள், இையத்ைின் ப ாழி வாயிலாக 
ப ஹர்  ா ாறவ அறடயாளம் கண்டுபகாண்டனர். அந்ை வநரத்ைில்  ா ாவுடன் 
இருக்கும்  ாக்கியம் ப ற்ைவர்கள், அவரது அன் ில் ஆழ்ந்து வ ாயினர். எங்கும் 
அன்பு ஒன்றுைான் வியா ித்ைிருந்ைது! விழிப்புைர்வின் பநருப்பு, ஏற்கனவவ 
குைிப் ிட்டுள்ள டி,  ல  ாைங்களுக்கு முன்வ   ரவவிடப் ட்டது.  ா ாவின் 
 ிரென்னத்ைின் காற்று, இப்வ ாது ைீப்ப ாைிகறளக் காட்டுத்ைீயாக  ாற்ைியது. 
 ா ாறவ வரவவற்க, இந்ை  ண்ணும், அைன்  க்களும் ைிைந்ை  னதுடன் 
ையாராக இருந்ைனர், ப ஹர்  ா ாறவத் ைவிர, வவறு எதுவும் உறரயாடலில் 
பைன் டவில்றல. இச்சுவாரா கிரா வாெிகள் - ஆண்கள், ப ண்கள், குழந்றைகள் 
என அறனத்து வயைினரும் - அற்புை ான  கிழ்ச்ெியில் ைவழ்ந்ைனர். காலம் 
இறை,  ல வருடங்களாக இருள் சூழ்ந்ை அவர்களின் வாழ்வில் சூரியன் 
உைித்ைறைப் வ ால  ார்த்ைது! 

“இன்று உங்கள் ெத்தியில் இருப்பதில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன்” என்று  ாறல 5:15  ைிக்கு  ா ா, அவர்களிடம் 
கூைினார். “என்கன உளொர வநசியுங்கள், நீங்கள் எப்வபாதும் என்கன 
உங்களுடன் கண்டுமகாண்டு, உங்களில் ஒருவனாக என்கனக் காண்பீர்கள், 
ஏமனன்ைால் நான் எப்மபாழுதும் உங்கள் அகனவரிலும் வாழ்கிவைன்.” 

அன்று  ாறல,  ா ா இச்சுவாரா கிரா த்ைிற்கு அருகாற யில் அற ந்ை 
காட்டின் ஒரு  குைிக்கு, ெிைிது வநரம் ைனியாக நடந்து பென்ைார். அைன்  ின்னர், 
அன்ைிரவு,  ா ா, அவரது ெிைப்பு ஆன் ீக உட் ைிக்காக, ை து  ண்டலி 
 ட்டு ல்ல, இச்சுவாரா கிரா த்து அன் ர்கள் அறனவரும்,  முழு அற ைி காக்க 
வவண்டும் எனக் கட்டறளயிட்டார்.  ா ாறவத் ைிருப்ைிப் டுத்தும் விைத்ைில் 
உத்ைரவு நிறைவவற்ைப் ட்டது. 

 றுநாள் அைிகாறல, 4:00  ைியளவில்,  ா ா, வ ட்வா நைியின் நீரில் 
நீராடி அறைப் புனிைப் டுத்ைினார். (ெிைிது ைண்ைறீர அருந்ைவும் பெய்ைார்.)  ா ா 
 ிப்ரவரி 4ஆம் நாள் இச்சுவாரா கிரா த்ைில் ைரிெனம் வழங்கினார், வ லும் இந்ை 
நிகழ்ச்ெியில் கலந்துபகாள்ள  க்கத்து கிரா ங்களிலிருந்தும்  க்கள் வந்ைைால் 
ஆயிரக்கைக்காவனார் அவருறடய  ிரொைத்றைப் ப ை முடிந்ைது. ெதுர்புஜ், 
 கவான்ைாஸ் ராத்வைார்  ற்றும் ராம் ய்யா  ிங்  ாவகல் ஆகிவயாரின் 
இல்லங்களுக்கு  ா ா விஜயம் பெய்ைார். 

 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா ப ாது க்களுக்கு 
12 பெய்ைிகறள எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார், அறவ இந்ைி  ற்றும் 
பைலுங்கில் ப ாழிப யர்க்கப் டுவைற்காக ஹ ிர்பூர்  ற்றும் ஆந்ைிராவிற்கு 
முன்னைாகவவ அனுப் ப் ட்டன. ‘கலப்படெில்லா அன்பு’ (LOVE UNADULTRATED) 
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என்ை கீழ்வரும் பெய்ைிறய எடுத்துறரத்ைவ ாது, ”இந்த யுகத்தின் குழப்பம், தூய 
அன்பின் மநருப்பால் ககரந்துவிடும். இது எனது முக்கிய மசய்தி!” என்று 
பவளிப் டுத்ைினார். 

அன்பு என்பது மபாதுவாகவும், பரவலாகவும் புரிந்து மகாள்ளப்படுவது 
வபால, சுயநல எண்ணங்களும், உள்வநாக்கங்களும் மகாண்ட ஓர் இகணப்பு. 

தூய்கெயான, உண்கெயான, கலப்படெற்ை அன்பில், காெத்தின் 
சாயல் இருக்காது. பாலியல் வொகம், அதிகார வொகம், வபர், புகழ் ெீதான 
வொகம், சுய மசௌரியங்களுக்கான வொகம் ஆகியகவ அன்பின் 
தூய்கெகயக் மகடுத்துவிடும். 

தூய, உண்கெயான அன்பும் அதன் மவவ்வவறு நிகலககளக் 
மகாண்டுள்ளது, அவற்ைில் ெிக உயர்ந்தது அவகர வநசிப்பதற்கான 
கடவுளின் அன்பளிப்பாக வருவது. ஒருவன் கடவுகள உண்கெயாக 
வநசிக்கும் வபாது, அவருடன் ஒன்ைிகணய ஏங்குகிைான், இந்த உன்னதொன 
ஏக்கம், தன்கனயும், தனது முழு ஆஸ்திகயயும் அன்பிற்குரியவருக்கு 
விட்டுக்மகாடுக்கும் விருப்பத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது. 

ஒரு பரிபூரண குருநாதகர ஒருவர் வநசிக்கும்வபாது, அவருக்கு 
வசகவ மசய்யவும், அவருகடய விருப்பத்திற்கு சரணகடயவும், அவருக்கு 
முழு ெனதுடன் கீழ்ப்படியவும் ஆகசப்படுகிைார். எனவவ, தூய்கெயான, 
உண்கெயான அன்பு அகனத்கதயும் மகாடுக்க ஏங்குகிைது, பதிலுக்கு 
எகதயும் வகட்பதில்கல. 

ஒருவர் ெனித இனத்கத உண்கெயாக வநசித்தாலும், அதன் 
ெகிழ்ச்சிக்காக தனது அகனத்கதயும் மகாடுக்க ஆகசப்படுகிைார். ஒருவர் 
தனது நாட்கட உண்கெயாக வநசிக்கும் வபாது, எந்த மவகுெதிகயயும் 
எதிர்பாராெல், வநசித்து, வசகவ மசய்த எண்ணமும் இல்லாெல் தன் 
உயிகரவய தியாகம் மசய்ய வவண்டும் என்ை ஏக்கத்கதக் மகாண்டிருக்கிைார். 
ஒருவர் தனது நண்பர்ககள உண்கெயாக வநசிக்கும் வபாது, அவர்ககளக் 
குகைந்த அளவிவலனும் நன்ைிக்கடன் பட்டவர்களாக உணரச் மசய்யாெல் 
அவர்களுக்கு உதவ வவண்டும் என்ை ஏக்கம் இருக்கும். ஒருவர் தன் 
எதிரிககள உண்கெயாக வநசிக்கும் வபாது, அவர்ககள நண்பர்களாக 
பாவித்துக்மகாள்ள ஆகசப்படுகிைார். ஒருவரின் மபற்வைார் அல்லது 
குடும்பத்தின் ெீதுள்ள உண்கெயான அன்பு, ஒருவகர, தனக்காக இல்கல 
என்ைாலும் அவர்களுக்கு எல்லா வசதிககளயும் வழங்க ஏங்குகிைது. 

தூய்கெயான, உண்கெயான அன்பின் பல்வவறு நிகலகளுடன் 
மதாடர்புகடய அன்பின் மவவ்வவறு மசயல்களில், தனது சுயத்கதப் பற்ைிய 
எண்ணம் எப்மபாழுதும் இருப்பதில்கல; தன்கனப் பற்ைிய சிைிதளவு 
எண்ணம் இருந்தால் கூட, அன்பு கலப்படொனதாக ொைிவிடும். 
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இச்சுவாராவில்  ல இலந்றை  ரங்கள் இருந்ைன - பெர்ரி  ழங்கறளப் 
வ ான்ை புளிப்பு சுறவ  ிக்க இைற்கு விற் றன  ைிப்பு இல்றல. குைிப் ாக 
இந்ைப்  ழங்கறள விரும் ிய குஸ்ைாஜி, ஒரு  ரத்ைிலிருந்து ெில இலந்றைப் 
 ழங்கறளப்  ைிக்கத் பைாடங்கினார்.  அவறரப்  ார்த்ைதும்,  ா ாவுடன் 
வந்ைிருந்ை  ிை அன் ர்களும் அவற்றைக் றகயகப் டுத்ை முன்வந்ைனர்.  ா ா 
அவர்கறள ெற்று தூரத்ைிலிருந்து கவனித்து, அறழத்து, கடுற யாகக் 
கண்டித்ைவைாடு நிலத்ைின் உரிற யாளறர உடனடியாக வரவறழத்து,  ா ா 
அவரிடம், “தயவுமசய்து ென்னித்து விடுங்கள். எனது குழுவில் உள்ளவர்கள் 
உங்கள் அனுெதியின்ைி ெரங்களிலிருந்து பழங்ககளப் பைித்துள்ளனர். 
அவர்கள் மசய்த இந்த தவறுக்காக, நான் உங்களிடம் ென்னிப்புக் 
வகாருகிவைன். அவர்கள் என்னுடன் வந்தவர்கள் ஆககயால், அவர்களுக்கு 
நான் மபாறுப்பு” என்று கூைினார். 

“என்னுறடய அனு ைி என்ை வகள்விக்கு இட ில்றல, அவர்கள் 
 ழத்றை ருெித்ைைற்காக நான் பகௌரவிக்கப் ட்வடன்” என்று அந்ை ந ர் 
 ைிலளித்ைார். ஆனால்,  ா ா  ிடிவாை ாக, “உங்களுக்கு அந்த ெரங்கள் 
மசாந்தம், அகவ அதிக ெதிப்கபக் மகாண்டிருக்கவில்கல என்ைாலும், 
முதலில் உங்கள் அனுெதிகயப் மபற்ைிருக்க வவண்டும் என்று வநர்கெ 
வகாருகிைது. தவறு நிகழ்ந்துள்ளது, எனவவ எங்ககள ென்னிக்கவும்.”   ா ா, 
அந்ை  னிைரின் கால்களில் ைறல றவத்து  ன்னிப்புக் வகட்டவ ாது அவர் 
ைிறகத்துப் வ ானார். 

இைற்கிறடயில், கயா  ிரொத் கவர, அவரது  கன் ஆைர்ஷ் இருவரும் 
கார்  ற்றும் ெரக்கு வண்டியுடன் இச்சுவாராவுக்கு வரவிருந்ைவர்கள், குைிப் ிட்ட 
வநரத்ைில் வராைைால்,  ா ா ஒரு  ாட்டு வண்டியில் ஐந்து ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை வபாக்கர் கிரா த்ைிற்குக் குழுவுடன் புைப் ட்டார். கிரா வாெிகள் 
கரடுமுரடான  ண் ொறலறய அற த்ைிருந்ைைால், ெவாரி வ லும் கடின ாக 
இருந்ைது.  ா ாவும்  ண்டலியும்  ாட்டு வண்டிகளில் முன்னும்  ின்னு ாகத் 
தூக்கி எைியப் ட்டனர், ொறலயில் இருந்ை வ டு  ள்ளங்களில் ஏவைனும் ஒரு 
ெக்கரம் ஏைி இைங்கிய வவறளயில் வ லும் கீழு ாகத் ைள்ளப் ட்டனர். 
 ழுது ார்க்கப் ட்ட அறனத்து ொறலகளும் கடும்  றழயால் அடித்துச் 
பெல்லப் ட்டன. அன்று  ைியம் 2:30  ைிக்கு அறனவரும் வ ாக்கர் கிரா த்றை 
வந்ைறடந்ைவ ாது  ா ா கறளப் ாக இருந்ைவ ாைிலும், கிரா த்து  க்களுக்குக் 
கீழ்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

உங்கள் ெத்தியில் இருப்பதில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். 
என்கனயும் உங்களில் ஒருவனாக நிகனத்து வநசிக்க முயற்சி மசய்யுங்கள். 
ஆனால் அகத வநர்கெயாகச் மசய்யுங்கள், ஏமனன்ைால் கடவுள் 
எப்மபாழுதும் வநர்கெகய விரும்புகிைார். எனவவ நீங்கள் என்கன 
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வநசிப்பீர்கவளயானால், உங்கள் இதயங்களிலும், இல்லங்களிலும் நீங்கள் 
என்கனக் காண்பீர்கள். நான் உங்களுக்கு எனது ஆசிககள வழங்குகிவைன். 

ெிைிது தூரம்  ாட்டு வண்டிகளில் அபெௌகரிய ான  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ை  ா ா, 3:30  ைிக்கு ஜராக்கரிலிருந்து  ைிபனட்டு ற ல் தூரத்ைில் 
ஊர்வலத்றை நிறுத்ைினார்.   ண்டலி  ற்றும் ஹ ிர்பூர் வெவகர்கறள அறழத்து, 
“ஆரம்பத்திலிருந்வத என்கன ஒரு மென்கெயான ெலர் வபால நடத்த 
வவண்டும் என்று எச்சரித்து வந்வதன். அப்படிச் மசய்தரீ்களா? எனக்காக 
ஏதாவது வயாசகன மசய்து, என்ெீது அக்ககை காட்டுகிைரீ்களா? இந்தப் 
பயணத்கத என்னால் தாங்க முடியவில்கல! வபருந்தும், காரும் வருொ 
வராதா? நான் இப்வபாது வவறு இடங்களுக்குச் மசல்லாெல், இங்கிருந்து 
திரும்பப் வபாகிவைன்” என்று கூைினார்.  

 ா ா அந்ைக் குழுறவக் கண்டித்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், கயா 
 ிரொத், ஆைர்ஷ் இருவரும் எைிர்த் ைிறெயிலிருந்து வந்துபகாண்டிருந்ை காரிலும் 
வ ருந்ைிலும் அறனவரும் ஏைிச் பென்ைனர்.  ா ா அவர்கறளக் 
கடிந்துபகாண்டார். ஆைர்ஷ் கண்களில் நீர் ைதும் ியது, அவர்கள் அைிகாறலயில் 
புைப் ட்டுவிட்டைாகவும் ஆனால் ொறலயின் ஒரு  ாகம் பவள்ளத்ைில் 
மூழ்கியைால் ைா ை ாகிவிட்டைாகவும் விளக்கினார்.  ா ா அவறரத் ைழுவ 
அறனவரும் வாகனங்களில் குவிந்ைனர். 

 ா ாவும், குழுவும் ஜராக்கர் கிரா த்றை வந்ைறடந்ைவ ாது, அங்கு 
அற க்கப் ட்ட ப ரிய விைானத்ைின் கீழ், ைிரள் ைிரளாக  க்கள் கூடி,  ா ாவின் 
வருறகக்காக  ைிக்கைக்கில் காத்ைிருந்ைனர். ராய் ாவஹப் ரா ஷங்கர் 
எல்லா ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைிருந்ைார், வ லும் ‘அவைார் ப ஹர்  ா ாவுக்கு 
பஜய்!’ வழக்கம் வ ால காற்றை நிரப் ியது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 
 ா ாவின் அனல்  ைக்கும் சுைந்ைர வாழ்வின் வ ாது, ஜராக்கரில் வாழ்ந்ை 
 க்களின் இையங்கள் பகாழுந்துவிட்டு எரிந்ைன, இந்ை இரண்டாவது ைருைத்ைில், 
அவர்கள் குதூகலத்ைால் முன்ற  விட  ிரகாெ ாக பஜாலித்ைனர். 

 ா ா வந்ை அடுத்ை கைவ , ைரிெனம் ஆரம்  ானது, ஆயிரக்கைக்கான 
 க்களுக்குப்  ிரொைம் வழங்கினார். ஒட்டுப ாத்ை  ாவட்டவ  அவர் அன் ில் 
பவைித்ைன ாக  ாைிவிட்டது வ ாலத் வைான்ைியது. வ றடயிலிருந்து அவரது 
புகழ்  ாடல்கள் பைாடர்ந்து  ாடப் ட்டன. அது ஒரு கண்பகாள்ளா காட்ெியாக 
இருந்ைது. இறை  து ானத்றை  ீண்டும்  ீண்டும் அருந்ைி அறனவரும் 
ைாகத்றைத் ைைித்துக் பகாண்டிருந்ைனர். ‘மதய்வகீ அன்பு’ என்ை ைறலப் ில் 
இந்ைச் பெய்ைி வழங்கப் ட்டவ ாது அவர்களின் வ ாறை வ லும் அைிகரித்ைது: 

‘மதய்வகீ அன்பு’ எனும் எனது மசய்தி, எப்மபாழுதும் இருந்து வருவது 
வபால், என்மைன்றும்  இருக்கும். ஒருவன் கடவுகள, முழு ெனதுடன் 
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வநசிக்கும் வபாது, அவன் இறுதியில் அன்பிற்குரியவரில் தன்கன இழந்து 
கடவுளின் நித்திய வாழ்வில் நுகழகிைான். 

ஒரு ெரத்கதப் வபாலவவ, இந்த அன்பிற்கும் பல கிகளகள் உள்ளன: 
இதயபூர்வொன பக்தி, முழுகெயான அஹிம்கச, முழுநிகைவான 
தன்னலெற்ை வசகவ, சுய ெறுப்பு, சுய தியாகம், சுய துைப்பு, உண்கெ ெற்றும் 
சுயொக நிர்மூலொதல் - இதுவவ கிகளகள். 

இந்த அன்பில், துைவிகள், சாதுக்கள் ெற்றும் இகைவகன 
நாடுபவர்கள் அைிந்த அகனத்து வயாகாக்களும் அடங்கியுள்ளன. இந்த 
அன்பின் ெிக உயர்ந்த அம்சம், அன்கபவய ெிஞ்சும் விதத்தில், 
அன்பிற்குரியவரின் விருப்பத்திற்கு முழுகெயான சரணகடதல், அதாவது, 
எந்த விகல மகாடுத்வதனும் அவரது விருப்பத்திற்கு முழுகெயாகக் 
கீழ்ப்படிதல். 

அன்று  ாறல 5:30  ைியளவில்,  ா ா, ஜராக்கர் கிரா த்ைில் அவரது 
ப யரில் அற ந்ை இள நிறல உயர்நிறலப்  ள்ளி உறைவிடத்ைிற்குச் பென்ைார். 
1952ஆம் ஆண்டில் அவர் வந்ைவ ாது,  ாைவர்களும் ஆெிரியர்களும் இறைந்து 
எழுப் ிய இந்ை விடுைிறயக் கட்டுவைற்கான முைல் பெங்கல்றல ஆெிர்வைித்ைார். 
அைன் ைிைப்பு விழாறவ நிகழ்த்தும் விைத்ைில் நுறழவாயிலின் குறுக்வக 
கட்டியிருந்ை பூக்களின் ெரத்றை பவட்டி,  ா ா, அறைக்குள் நுறழந்து அ ர்ந்ைார்; 
 ண்டலிக்கு வைநீர்  ற்றும் ெிற்றுண்டி வழங்கப் ட்டது. 

 ா ா,  ாைவர்களிடம் இவ்வாறு கூைினார்: “ஆண்கள் பள்ளி ெற்றும் 
விடுதி பற்ைி என் அன்பான ஸ்ரீபத்  ஹாய் கூைியகதக் வகட்டு இன்று நான் 
ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிவைன், வெலும் இங்கு, ொணவர்கள் பயிலும் சாதாரண 
கல்வியுடன், ஒவர உண்கெப்மபாருளான  இகைவகன வநசிக்கவும் 
கற்றுக்மகாள்ள வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன்.  இதற்காக 
ொணவர்களுக்கும், உங்கள் அகனவருக்கும் எனது அன்கபயும் 
ஆசரீ்வாதத்கதயும் வழங்குகிவைன்.” 

 ா ா, அன்ைிரவு (1954,  ிப்ரவரி 4ஆம் நாள்) ஜராக்கரிலிருந்து புைப் ட்டு 
தக்வான் கிரா த்றைச் பென்ைறடந்ைார்.  ாட்டு வண்டிகளுக்காக 
உருவாக்கப் ட்ட கரடுமுரடான நாட்டுப்  ாறை, வயல்பவளிகள் வழியாகச் 
பென்ைது;  ல வறளவு பநளிவுகள் நிறைந்ைைாக இருந்ைது, எனவவ,  ா ாவும் 
அவருறடய குழுவும் வழி ைவைிவிடக்கூடாது என் ைற்காக, ‘இறை வ ாறையில் 
 யங்கிய நிறலயில்’ இருந்ை கிரா வாெிகள், வழியில் விளக்குகறள ஏந்ைிய 
வண்ைம் அவர்கறள அங்கு வழிநடத்ைினர்.  ா ா, ைக்வாறன பென்ைறடந்தும், 
காதுகறளச் பெவிடாக்கும் ஆரவாரத்துடன் வரவவற்கப் ட்டார். விஷ்ணு 
ஷர் ாவும், இைர கிரா   க்களும்  ா ாவுக்கு ெிைப் ான வரவவற்பு அளித்ைனர். 
‘ ாக்கி’ எனும் இறைத் வைாழனுக்கும், இறை வ ாறையில் இருக்கும் கிரா  
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வாெிகளுக்கும் இறடவயயான நாடகம், கற் றன பெய்ய முடியாை அளவுக்கு 
அற்புைம், அறை அனு விக்கத்ைான் முடியும். பைய்வகீ  து ானத்ைின் ப ாழி, 
வார்த்றைகள் இல்லாை ப ாழி, அது என்ன வ ெினாலும் அனலாக  ாறும் 
ைன்ற யுறடயது.  து ான ெத்ைிரத்ைிலிருந்து, அன் ிற்குரியவர்  ிரொை ாக 
பைய்வகீ  து வகாப்ற கறள விநிவயாகித்ைார். அவர் வாறழப் ழங்கள், இைர 
 ழங்கள்  ற்றும் இனிப்புகறள வழங்குவைற்கு  ைிலாக, இறை வாழ்றவ 
உறைவிட ாக்கும் ைிைன்  றடத்ை  து ானத்றை வழங்கினார்!” என்று காலம் 
 றைொற்ைியது.  

 ா ா கிரா   க்களிடம், “பிரசாத்கத அன்புடன் மபற்றுக் 
மகாள்ளுங்கள், அன்புடன் உண்ணுங்கள், உண்ணும் வபாது என்கன 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். அவ்வாறு மசய்தால் உங்கள் இதயங்களில் அன்பு 
விகதயாக விகதக்கப்படும்” என்று வலியுறுத்ைினார். 

 ா ா ைரிென நிகழ்ச்ெிறய இரண்வட  ைி வநரத்ைில் நிறைவு பெய்து, 
ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்குத் ைனது ஸ் ரிெத்றை வழங்கினார்.  ின்னர் அவர் 
அங்கிருந்து மநௌரங்கா கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார். ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் அங்கு 
வாழும் ப ண் ைிகள்,  ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினர். ஆனால்  ா ா 
ைக்வான் கிரா த்ைில்   ிகவும் மும்முர ாக இருந்ைைால், காரில் அ ர்ந்து, 
உள்ளூர் வெவகர்கள்  லருடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வ ாது  ட்டுவ  
அவறர வழி ட வாய்ப்பு கிறடத்ைது. 

1952ஆம் ஆண்டில்  ா ாறவ எைிர்த்ைவர்கள், அவர் கிரா த்ைிற்குள் 
நுறழவறைத் ைடுக்க கால்வாறய உறடத்து பவள்ளப்ப ருக்றக ஏற் டுத்ைிய 
இடம் பநௌரங்கா கிரா ம்; அப்வ ாது  ா ா, ராம் ிரொத்ைின் வயலில்  ரத்ைடி 
ஒன்ைில் அ ர்ந்து ைரிெனம் வழங்கவவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. இந்ை முறை 
முழு கிரா மும்  னம் ைிருந்ைி, அவறர வரவவற்க கால் ற ல் தூரம் முன்னால் 
கூடியது. இறெ வாத்ைியங்களுடன்  த்ைளங்கள் முழங்கின. அந்ை அற்புைக் 
காட்ெிறயப்  ார்த்து  கிழ்ச்ெியுடன் நின்றுபகாண்டிருந்ை  ாபு ராம் ிரொத்ைின் 
உைடுகறள பைய்வகீ  து ானம் மூடி றவத்ைது.  ஒட்டுப ாத்ைக் கூட்டமும் 
ப ஹர்  ா ாவுக்கு பஜய் என்று முழக்க ிட்டது. வ லும் அவர் ஒரு நீண்ட 
பநடிய ஊர்வலத்ைின் ைறலற யில் பநௌரங்கா கிரா த்ைிற்குள் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார். 

“ ண்றடய எைிர்ப்பு  ாைி விழிப்புைர்வு உருவானது,” என்று காலம் 
கண்டுபகாண்டது.  “ஒவ்பவாரு  ாறையிலும் இப்வ ாது பைய்வகீ  து ானம் 
வற்ைாை நைிவ ாலப் ப ருக்பகடுத்ைது, ஒட்டுப ாத்ை  க்களும் இறை கீைத்றைப் 
 ாடிக்பகாண்டிருந்ைனர். ப ஹர்  ா ாவின் அன் ின்  ிரகாெ ான கைிபராளிகள் 
 க்கறள சூழ்ந்துபகாண்டன, அவர்களின் வாழ்க்றக என்பைன்றும் அவரது 
காலடியில் இருந்ைது. அவைார புருஷரின் பைய்வகீ நாடகத்ைில், வி ர்ெனம், 
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ெந்வைகம்  ற்றும் பவளிப் றடயான விவராைம் உருவாயின.  அைியாற யும் 
இருளும் முைலில் இந்ை இடத்றை சூழ்ந்துபகாண்டு அவரது ஒளிறய 
 றைத்துவிட்டன, ஆனால், இப்ப ாழுது இறை ஒளி ெிைைி, பநௌரங்காறவப் 
 ிரகாெிக்கச் பெய்ைது!” 

 ாபு ராம் ிரொத் என் வருக்கு நரெிங்ைாஸ் என்ை ெவகாைரர், அவர்,  ா ா 
 ீது ஆழ்ந்ை அன்பு பகாண்டிருந்ைார். நரெிங்ைாஸ் வாழ்க்றகறயத் துைந்ை ஒரு 
துைவியாக வாழ்ந்து வந்ைார். அவர் ஒன் து  ாைங்கள் அயராது  ைிபுரிந்து, 
கிைற்ைின் அருவக நிலத்ைடி அறை ஒன்றை அற த்து, கிைற்ைின் சுவரில் ஒரு 
ஜன்னறலக் கட்டினார். அறைக்குக் கீவழ பெல்லும்  டிகள் இருளால் மூடிருந்ைன, 
வ லும் இந்ை நிலத்ைடி அறையில் நரெிங்ைாஸ், ப ஹர்  ா ாவின் 
பைய்வகீத்றை நிறனந்து, ைியானத்ைில் ஆழ்ந்ைார்.  ிப்ரவரி 5ஆம் நாள்,  ா ா, 
அந்ை ெிைிய அறைக்குள் இைங்கிய வவறளயில், காவடக்கர் ஆரத்ைிறய 
நிகழ்த்ைினார். 

வ வல வரும் வவறளயில் விஷ்ணு ஷர் ா கீவழ விழுந்ைைில், காலில் 
 லத்ை காயம் ஏற் ட்டது. ப ண்டு அவரது காலில் ெில  ருந்துகறளத் ைடவி, 
கட்டிவிட்டார். 

அன்றைய ைினம் பநௌரங்காவில்  ாப ரும் ைரிென நிகழ்ச்ெி 
நறடப ற்ைது. முழு கிரா மும் பைய்வகீ  து ானத்றை  ன ார அருந்ைியறைப் 
வ ாலவவ, சுற்றுவட்டாரப்  குைிகறளச் வெர்ந்ை கிரா வாெிகளும் அைில் 
 ங்பகடுத்ைனர். ஹ ிர்பூர்  ாவட்டத்ைில், எங்கு ைரிென நிகழ்ச்ெி நடந்ைாலும், 
ஆயிரக்கைக்கில்  க்கள் ஒன்றுைிரண்டனர், எல்லா ைிறெகளிலும், ற ல்கள் 
தூரத்ைிற்குப்  ரந்து விரிந்ை  னிைக் கடலின் காட்ெியாகவவ பைன் ட்டது. இது 
பவறும்  ழங்களும் இனிப்புகளும்  ிரொை ாக வழங்கும் நிகழ்ச்ெி அல்ல. இந்ை 
ெந்ைர்ப் ங்கள், இறை  னிைனிடம்  க்கறள விழிப் றடயச் பெய்ைன, அவர், 
 க்களின்  ாசு  டிந்ை  னப் டிவங்கறள அவரது அருட்ப ரும் கடலில் 
கலக்கச்பெய்ைார். இத்ைறகய ைரிென நிகழ்ச்ெிகள் எப்வ ாதுவ  அவைார புருஷர் 
அல்லது  ரிபூரை குருநாைர், ைனி னிைனின்  னப் டிவங்கறளத் ைாவ  
எடுத்துக் பகாள்ளும் வாய்ப் ாக அற ந்ைன. ப ஹர்  ா ா, ைனது ைரிெனத்றை 
 க்களுக்கு வழங்குவைன் மூலம், அவர்களின் வாழ்நாள் துன் ங்கறளத் ைன் ீது 
சு ந்துபகாண்டிருந்ைார். அைன் முக்கியத்துவத்றை அல்லது இரக்கத்ைன்ற றய 
யாரால் புரிந்து பகாள்ள முடியும்? 

வ ாலி துைவிகளும், வயாகிகளும் ப ாது க்களுக்கு ைரிெனம் 
வழங்குகின்ைனர். அவர்களும் இறை நிறலறய அறடந்ை குருநாைர்கறளப் 
வ ாலவவ பவளியளவில் நடந்துபகாண்டு,  ிரொைம்  ற்றும் ஆெீர்வாைங்கறள 
அள்ளி வழங்கினாலும், பைய்வகீ  து ானத்றை அவர்களால் வழங்க முடியாது! 
 ானிடனின்  னப் டிவங்களின் சுற றய அவர்களால் ைம் ீது ஏற்றுக் 



 

183 
 

பகாள்ளவவா, எவறரயும் கருறைக்கடலில் ஒன்ைிறையவவா பெய்யமுடியாது. 
ப ஹர்  ா ாறவப் ப ாறுத்ைவறர, ைரிெனம் என் து அவறர அணுகும் 
ஒவ்பவாருவரின் நல்ல, ைீய  னப் டிவங்களின் சுற றயத் ைம் ீது 
ைாங்கிக்பகாள்வைற்கான வவைறன  ிகுந்ை வவறலறயக் குைிக்கிைது. அந்ைத் 
ைருைங்களில்  க்கள்  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெி அறடந்ைனர், வ லும்,  ா ா அவர்களின் 
சுற றயத் ைன் ீது ைாங்கிக்பகாள்வைன் மூலம், அளவிலா துன் த்றைத் 
அனு வித்ைாலும், அவர்களின்  கிழ்ச்ெியில் பூரை  ங்பகடுத்ைார். அவைார 
புருஷர் ஒருவவர அவரது ெிைப்புப் ப ாறுப் ாக எப்ப ாழுதும்  ிர ஞ்ெத்ைின் 
சுற றயச் சு க்கிைார். இக்காரைத்ைிற்காக, அவைார புருஷரிடம் ெரைறடந்து, 
அவரது  ாைங்களில் என்பைன்றும்  ைறல வைங்கு வர்கள் உண்ற யிவலவய 
ஆெீர்வைிக்கப் ட்டவர்கள். 

அன்றைய ைினம், ஆயிரக்கைக்காவனார்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ைனர். 
முைல்முறையாக, ப ண்களுக்கு  ைிலாக ஆண்கள்  ா ாவின் ஆரத்ைிறய, வ ள 
ைாளத்துடன் நிகழ்த்ைினர்.   ிற் கல் 2:40  ைிக்கு,  ா ா, ைன்னிச்றெயாக ைனது 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை இந்ைச் பெய்ைிறய எரச் வாெித்ைார்: 

நான் மெௌனொக இருப்பது வபாலத் வதான்ைினாலும், உங்கள் 
அகனவர் மூலொகவும் வபசுகிவைன். நான் எப்மபாழுதும் மெௌனொக 
இருக்கிவைன், எப்மபாழுதும் வபசுகிவைன், ஆனால் விகரவில் நான் இந்த 
மவளியளவிலான மெௌனத்கதக் ககலக்கும் வநரம் மநருங்கிவிட்டது, 
என்கன வநசிப்பவர்கள் என் உண்கெயான சுய ரூபத்கதக் காண்பார்கள். 

எனவவ, நான் வழங்கும் அன்பின் பிரசாதத்கத, அன்புடன் 
ஏற்றுக்மகாண்டு, அன்புடன் உண்ணுங்கள், அதில் அன்பின் விகத 
புகதந்திருக்கும். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா  ல வடீுகளுக்குச் பென்ைார். ஒவ்பவாரு 
வடீ்டிலும், அப் குைியின் ெம் ிரைாய முறைப் டி, ஏழு ப ண் ைிகள், ைங்கள் 
ைறலயில் ைண்ைரீ் குடங்களின் வ ல் எரியும் விளக்குகறள றவத்து,   ா ாறவ 
வரவவற்ைனர். 

ஹரீாலால் என் வரின் இல்லத்ைில் அ ர்ைான் என்ை கவாலி  ாடகர் 
இறெ நிகழ்ச்ெிறய நடத்ைினார். அங்கு நிலவிய சூழ்நிறல, அைீை அன் ால் 
நிறைந்ைிருந்ைது, கூடியிருந்ைவர்களில்  லர், ைங்கள் வாழ்க்றகயில் 
முன்பனப்வ ாதும் இல்லாை அளவுக்கு கண்கலங்கி அழுைனர். வடீுகளுக்கு 
விஜயம் பெய்து,  ின்பு,  ா ா காரில் கிரா ம் வழியாகச் பென்ைார். ெில 
ப ண் ைிகள் ைங்கள் றககளில் ஆரத்ைி ைட்டுகளுடன் காத்ைிருந்ைனர், அவர்கள் 
ஏ ாற்ை றடயாை வறகயில்,  ா ா காறர நிறுத்ைி, அைன்  ின்னர், அவர் நடந்து 
பென்று, ஆரத்ைி நிகழ்ச்ெிக்கான வாய்ப்ற  வழங்கினார்.  ‘வாருங்கள், அவைார் 
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ப ஹர்  ிரபு, வருறக ைாருங்கள்!’ என்ை கிரா வாெிகளின் எளிய அன் ான 
 ல்லவியால் வானம் அைிர்ந்ைது வ ாலத் வைான்ைியது. 

அவை நாளில், 1954,  ிப்ரவரி 5,  ா ா பநௌரங்காவிலிருந்து  ாறல 5:00 
 ைிக்கு ரத் கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ை வவறளயில், பநௌரங்கா 
கிரா வாெிகள் அவர் பவளிவயைியறைக் கண்டு கண்ைரீ் விட்டு அழுைனர். 
பைய்வகீ  து ானம் எவ்வளவு  கிற  வாய்ந்ைது, எவ்வளவு விறல ைிப் ற்ைது! 
 ிைவிக்குப்  ின்  ிைவிகள் எடுத்து, துைவு  ற்றும் கடுற யான ைவங்கள் 
புரிந்ைாலும், அைில் ஒவர ஒரு துளி  ட்டுவ  கிறடக்கும்! ஆனால் ஒவ்பவாரு 
துளிக்குள்ளும் முழுக்கடலும்  றைந்துள்ளது! 

கிரா ம் கிரா  ாக  யைம் பெய்யும் வவறளயில், வெவகர்கள்  ற்றும் 
அற ப் ாளர்கள்  ண்டலியுடன்  ின்பைாடர்ந்து பெல்வறை வழக்க ாகக் 
பகாண்டனர்; ஹ ிர்பூரில், வகஷவ், புக்கார்  ற்றும்  லர் பைாடர்ந்து  ா ாவுடன் 
 யைத்ைில்  ங்பகடுத்ைனர்.   ாறலயில் ரத் கிரா த்றை வந்ைறடந்ை  ா ா 
 ற்றும் குழுவினறர, கயா  ிரொத் கவர, பகௌரி ெங்கர் றவத்யா  ற்றும்  லர் 
அன்புடன் வரவவற்ைனர்.  ா ாவுடன் முழுக் குழுவும் ஒன்ைாக ஒரு 
ைர் ொலாவில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறள, கவர பெய்ைிருந்ைாலும், இறை 
 ா ா விரும் வில்றல. ைனியாக ஓரிடத்ைில் அற ைியாக இரவுகறள கழிக்க 
விரும்புவைாக அவர் முன்வ  குைிப் ிட்டிருந்ைார்.  ா ாவின் விருப் த்றை எப் டி 
நிறைவவற்றுவது என்ை குழப் ம் இரவு முழுவதும் பைாடர்ந்ைது. குழுவில் 
ஒருவராகப்  ங்பகடுத்ை  ாவ் கல்சூரியின்  ரு கன் வவீரந்ைிர ெிங், கடுற யான 
வயிற்றுவலியால் அவைிப் ட்டு, இரவு முழுவதும் புலம் ி, 
முனகிக்பகாண்டிருந்ைது  ா ாறவ வ லும் பைாந்ைரவு பெய்ைது. 

 ா ா,  ண்டலிறய அறழத்து கடுற யாகக் கண்டித்ைார்: “இதுதான் 
நீங்கள் பூகவப் வபால் என்கனக் கவனித்துக்மகாள்ளும் முகையா? நான் 
உங்ககள அவ்வப்வபாது எச்சரித்வதன், ஆனால் நான் மசால்வகத நீங்கள் 
கண்டுமகாள்ளாெல், கவனக்குகைவாக இருக்கிைரீ்கள்.” 

 ா ா, பைாடர்ந்து கூைினார், “இன்று நான் ஒரு விஷயத்கத 
உங்களுக்குத் மதளிவுபடுத்த விரும்புகிவைன். ஒவ்மவாருவருக்கும் அவரவர் 
கடகெ வழங்கப்பட்டுள்ளது, அகனத்கதயும் கண்காணிப்பது மபண்டுவின் 
மபாறுப்பு. எனவவ நீங்கள் அகனவரும் அவருக்கு முழு ஒத்துகழப்கப 
வழங்க வவண்டும். இங்கு பரவாயில்கல, ஆனால் இவத விஷயம் 
ஆந்திராவில் நடக்குொனால், அது மபரிய குழப்பத்கத ஏற்படுத்தும், நாற்பது 
வபர் என்னுடன் இருக்கும் வவகளயில், எனது சுதந்திரொன இயல்புடன், 
தனிப்பட்ட உத்தரவுககள நீங்கள் அகனவரும் ககடப்பிடிக்காெல், அவத 
வநரத்தில் மபண்டுவுடன் ஒத்துகழக்கவில்கல என்ைால், அகனத்து 
விஷயங்ககளயும் நிர்வகிப்பதில் அவர் தடுொைிப்வபாவார்.” 
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அடுத்ை நாள், கயா  ிரொத்ைின் ைவறுகளுக்காக  ா ா கடிந்து பகாண்டார், 
ஆனால் அவரிடம், “புது வாழ்வின் வபாது நீங்கள் எனக்கு மசய்த வசகவகயக் 
கருத்தில் மகாண்டு, நான் உங்ககள ென்னிக்கிவைன்; இல்கலவயல், நான் 
உங்ககள ஒருவபாதும் ென்னித்திருக்க ொட்வடன்!” 

 ா ா, கு ாரிடம்  ண்டலி  ற்றும் ஹ ிர்பூர் வெவகர்கறள பவளிவய 
ஒரு ைிைந்ைபவளியில் வரிறெயாக நிற்க றவக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார்.  ா ா 
ைரம்ொலாவிலிருந்து பவளிவய வந்து, ஒவ்பவாருவரிடமும் வரிறெ முறையில் 
எண்கறளக் கூறு ாறு அைிவுறுத்ைினார்: “நான் முட்டாள் எண் ஒன்று... நான் 
முட்டாள் எண் இரண்டு... நான் முட்டாள் எண் மூன்று, இப் டி, முட்டாள் எண் 
80 வறர!” முடிவில்,  ா ா வகலி பெய்ைார், “வநற்ைிரவு நான் 80 
முட்டாள்களுடன் தூங்க வவண்டியிருந்தது, அதனால் என் நிகலகெகய 
நீங்கள் கற்பகன மசய்யலாம் - அது வொசொக இருப்பகதத் தவிர வவறு 
எதுவாகவும் இருக்க முடியாது!” 

ஆனால் அவரது வறெ ாடலுக்கு  த்ைியில், அன்பும், சுவாரஸ்ய ான 
நறகச்சுறவயும் இருந்ைது, ஏபனன்ைால் ஆண்டுகள் கடந்து பெல்லச் பெல்ல, 
அவருடனான கடிைப்  ரி ாற்ைத்ைில், அன்றைய ைினம், வரிறெயில் நின்ைவர்கள் 
ைங்கள் கடிைங்களில் “முட்டாள் எண் 5” அல்லது அவர்களின் எண்கறளக் 
குைிப் ிட்டு றகபயழுத்ைிடுவது வழக்கம். 

ஹர்ஜவீன் லால் கடந்ை 6ஆம் நாள், ரத் வந்து  ா ாவுடன் குழுவில் 
இறைந்ைார். அன்று  ைியம் 1:35  ைிக்கு, ‘ ிரம் ானந்த் இறடநிறலக் 
கல்லூரி’யில்  ாைவர்கள் குழுவிற்கு  ா ா ைரிெனம் வழங்கி, கூைியைாவது: 
“உங்கள் ெத்தியில் இருப்பதில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிவைன், குைிப்பாக 
சுவாெிஜிகய (கல்லூரியின் நிறுவனர் சுவா ி  ிரம் ானந்த்) சந்திப்பதில் நான் 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். சுவாெிஜி உங்களுக்காக இதுவகர மசய்ததும், 
இன்னும் மசய்து வருவதும் மதய்வகீ அன்பின் ஓர் அம்சவெ. எனது 
அன்கபயும் ஆசிர்வாதத்கதயும் உங்களுக்கு வழங்குகிவைன்.” 

சுவா ி  ிரம் ானந்ைாறவ வ றடயில் ைன்னுடன் இறையு ாறு  ா ா 
வகட்டுக் பகாண்டார், ஆனால் அவர் ைறரயில் அ ருவறைவய விரும் ினார். 
ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ாவும் வ றடறய விட்டு பவளிவயைி வராந்ைாவின் 
 டிக்கட்டில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.   ிரம் ானந்ைா,  ா ாவிடம் வைநீர் அருந்து ாறு 
வகட்டுக் பகாண்டவ ாது  ா ா கூைினார்: “உங்கள் அகனவகரயும் இங்வக 
பார்த்ததில், என் இதயம் நிகைந்துவிட்டதால், வதநீருக்கு என்ன வதகவ?” 
இருப் ினும், முைல்வரின் வவண்டுவகாளின் வ ரில்,  ா ாவும்  ண்டலியும் வைநீர் 
 ற்றும் ெிற்றுண்டியில்  ங்பகடுத்ைனர். கல்லூரி வ ராெிரியர்களில் ஒருவறர 
முைல்வர்  ா ாவிடம் அைிமுகப் டுத்ைியவ ாது, அவர் “நானும் 
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வபராசிரியர்களுடன் ஒன்ைிகணந்து, அகனவரிலும் ஒருவனாக 
இருக்கிவைன்” என்று ெிவலறடயாக எடுத்துறரத்ைார். 

அன்று  ைியம் ரத் கிரா த்ைில் ப ாது ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. 
கீழ்வரும் இந்ைச் பெய்ைி  ிற் கல் 3:05  ைிக்கு  ா ாவால் எடுத்துறரக்கப் ட்டது. 

நான் ெிகவும் உயர்ந்த நிகலயிலிருந்து, உங்கள் நிகலக்கு 
வந்துள்வளன். எனவவ என்கன உங்களுகடயவனாக எடுத்துக்மகாள்ளும் 
வவகளயில், இயற்ககயாகவவ, தானாகவவ, நீங்கள் என்னுகடயவனாக 
ொைிவிடுகிைரீ்கள். நீங்கள் ஏகழயாக இருந்தால், என்கன ஏகழயாக 
எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். நீங்கள் மசல்வந்தராக இருந்தால், என்கன 
அவ்வாவை எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். நீங்கள் படிப்பைிவில்லாதவராக 
இருந்தால், என்கனயும் படிக்காதவர் என்று எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். நீங்கள் 
கல்வி ஞானம் மபற்ைவராக இருந்தால், என்கனயும் அவ்வண்ணவெ 
எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். நான் உங்கள் நிகலக்கு வந்துவிட்டதால், அந்த 
நிகலயில் நீங்கள் என்கன முழு ெனதுடன் வநசிப்பீர்கவளயானால், 
நீங்களும் என் உண்கெயான உயர்ந்த நிகலக்கு வந்துவிடுகிைரீ்கள், 
ஏமனன்ைால் நான் உங்கள் அகனவரிலும் இருக்கிவைன். 

இப்வபாது நான் உங்களுக்கு வழங்கும் பிரசாதத்கத, அன்புடன் 
என்கன நிகனத்து, அன்புடன் உண்ணுங்கள். அப்வபாது உங்களுள் அன்பு 
என்ை விகத தளிர்விடும். 

1954,  ிப்ரவரி 7 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ரத் கிரா த்ைிலிருந்து 
புைப் ட்டுச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா, கவர, பகௌரி ஷங்கர் ஆகிவயாரின் 
குடும் த்ைினறர ெந்ைித்ைார். 

 ா ா வருவைற்கு ெில  ாைங்களுக்கு முன்னர் ஹ ிர்பூர் முழுவதும் 
 யைம் பெய்ை வவறளயில், வகஷவ் நிக்கம்  க்ைர்களின் இரண்டு பவவ்வவறு 
 ட்டியல்கறள வறரந்ைார். ஒரு  ட்டியலில், எல்லாவற்றையும் துைந்ை 
உைர்வுடன், ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில்  ைிபுரிந்ைவர்களின் ப யர்கறளயும், 
 ற்பைான்ைில்  ா ாவின்  ைிக்காக எங்கும், எைற்காகவும் பெல்லத் ையாராக 
இருந்ைவர்களின் ப யர்களும் குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைன.  ா ா இரு குழுக்களின் 
பைாண்டர்கறளயும் ெந்ைிக்க இருந்ைார், வ லும் எந்ைவறகயான குறுக்கீடுகள் 
அல்லது ைடங்கல்கறளயும் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில் ஏவைனும் ஒதுங்கிய, 
அற ைியான இடத்றைத் வைர்ந்பைடுக்க வவண்டும் என்று முன்னவர 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். 

தமனௌரி கிரா த்ைில் நடந்ை இந்ை வெவகர்களின் ெிைப்புக் 
கூட்டத்ைிற்காக,  ா ா வருறக ைந்ைார். வகஷவ் இந்ை ெற றய ‘ைர் ார்-இ-காஸ்’ 
அைாவது, ‘வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டவர்களின் அறவ’ என்று அறழத்ைார்.  ாவ் கல்சூரி 
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இைற்கிறடயில், என்ன நடக்கப் வ ாகிைது என்ை  ைற்ைத்ைில் இருந்ைார், 
ஏபனனில்  ா ா  ஹா வலஷ்வரில் இருந்ை வ ாது, அவறர ‘ஆன் ீக 
ைற்பகாறல’ குழுவின் ைறலவராக நிய ிக்கப் வ ாவைாகக் கூைியிருந்ைார். 
ஒருவவறள இதுவவ அந்ைக் குழு என்று அவர் நிறனத்ைார். 

 ா ா, ைபனௌரி கிரா த்றைச் பென்ைறடந்ைவ ாது, ைரிெனம் நறடப றும் 
கூடாரத்ைின் ஓரத்ைில்ைான் இந்ை ெந்ைிப் ிற்கான இடம் ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டுள்ளறைக் கண்டார்.  ா ா முற்ைிலு ாக  றைக்கப் ட்ட ஓர் 
அறைறய விரும் ினார். “இந்த முக்கியொன பணிக்காக, ஒரு குருவியால் 
கூட வகட்கமுடியாத இடம் ஒன்று எனக்கு வவண்டும்! இந்த இடம் முற்ைிலும் 
மபாருத்தெற்ைது” என்று பகாந்ைளித்ைார். 

எனவவ,  ா ாவும்  ண்டலியும் கிரா ப்  ள்ளிக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டனர், ஆனால்  ா ா,  ண்டலி, வெவகர்கள் அறனவரும் 
ைங்குவைற்கு அந்ைக் கட்டிடம்  ிகவும் ெிைியைாக இருந்ைது. அப்வ ாது 
வகஷவிடம்  ா ா வினவினார்: “என்னுகடய மதய்வகீப் பணிக்காக, என் வசம் 
தங்கள் உயிகரத் தியாகம் மசய்ய முன்வந்தவர்கள் அகனவரும் இங்வக 
இருக்கிைார்களா?” 

“இருவறரத் ைவிர இைர அறனவரும் வந்துள்ளனர்  ா ா” என்று வகஷவ் 
 ைிலளித்ைார். 

அவரது  ைிறலக் வகட்டு  ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைைாகத் பைரியவில்றல, 
“ஆரம்பவெ இதுவபான்ை சிறுபிள்களத்தனொன நடத்கதகய 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்டிருந்தால், முழு அகெப்பும் தகர்ந்துவிடும்!” என்ைார். 

அவர் கூட்டத்றை ரத்து பெய்து, இவ்வாறு கூைினார்: “ெக்கள், தகலகெ 
ஊழியரின் அைிவுறுத்தல்ககளப் பின்பற்ைாதவபாது, எனது கட்டகளககளப் 
பின்பற்றுவார்கள் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? அவர்கள் இதுவபான்ை 
எளிய விஷயங்ககளக் ககடப்பிடிக்காதவபாது, எனக்காக அவர்கள் எப்படித் 
தங்கள் உயிகரத் தியாகம் மசய்வார்கள்? அவர்களின் அததீ ஆர்வத்தால் 
தங்கள் மபயர்ககளப் பட்டியலில் இடம் மபைச் மசய்தனர், ஆனால் வபாதிய 
வலுவற்ை இத்தககய ஆர்வம்  வதகவயற்ைது.” 

 ா ா அந்ைப்  ட்டியறல ரத்து பெய்துவிட்டு, வ லும் எடுத்துறரத்ைார், 
“சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அகனவரும் தங்கள் அன்ைாடக் கடகெககளச் மசய்து 
மகாண்வட என்ெீதான அன்கபப் மபருக்கிக்மகாள்ள வவண்டும். 700 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, நான் ெீண்டும் வரும்வபாது, இது வபான்ை 
ெற்றுமொரு கூட்டம் நகடமபறும்!” 

பைாடர்ந்து கூைினார், “பாபா உண்கெயானவர். எனவவ, உங்களுக்கு 
என் ெீது நம்பிக்கக இருந்தால், நாவன ‘உண்கெப்மபாருள்’ என்று நான் 
கூறும்வபாது, எனது வார்த்கதககள நம்புங்கள். எனது லட்சியத்திற்காக 
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உங்கள் உயிகரத் தியாகம் மசய்ய இது சரியான முகையல்ல என்பதால், 
இந்தப் பட்டியகல ரத்து மசய்துள்வளன். தங்கள் குடும்பத்திற்காகவும், 
நண்பர்களுக்காகவும், நாட்டிற்காகவும் ெக்கள் தங்கள் வாழ்க்கககயத் 
தியாகம் மசய்கிைார்கள்; ஆனால் எனது பணிக்காக அவ்வாறு மசய்வது 
முற்ைிலும் வவறுபட்ட விஷயம். 

“நான், எனது பணிகயத் தனிப்பட்ட முகையில் ெண்டலியுடன் 
மசய்வவன். வநரம் இப்வபாது மநருங்கி வருகிைது, ஏமனன்ைால், எனது வபச்சு, 
எனக்வகற்படும் அவொனம், எனது மபருகெ ஆகியவற்கை உள்ளடக்கும் 
காலம் ெிகவும் குறுகியதாக இருக்கும்.” 

இறுைியில்,  ா ா இவ்வாறு எச்ெரித்ைார், “உண்கெயில், நான் இந்த 
உடலுடன் உலகில் இைங்கி வந்தது, தரிசன நிகழ்ச்சிகள், ஆரத்தி ெற்றும் 
பூகஜகளுக்காக அல்ல. வதவகதகள் அகத எனக்காகச் மசய்து 
வருகிைார்கள்! இவற்ைில் எனக்கு எந்த விருப்பமும் இல்கல, ஆனால் எந்த 
வநாக்கத்திற்காக நான் இந்த உடலில் வந்வதவனா, அது விகரவில் 
வரவுள்ளது; ெண்டலியில் யார், என்கனப் பற்ைிக்மகாண்டிருக்கிைார்கள் 
என்பகதப் பார்க்கலாம்.” 

ைீவிர ான இந்ை சூழ்நிறலயில், வெவகர்கள்,  ா ாறவ அைிருப்ைியான 
 னநிறலயில் காணும் வாய்ப்பு கிறடத்ைது. அவறரப்  ற்ைி 
பவளிப் றடயாகவும், வநர்ற யாகவும்  ிைரிடம் எடுத்துறரக்க 
வவண்டியிருந்ைைால், அவைார புருஷரின் இயற்றகயான குைநலம்  ற்றும் 
 னநிறலயின் அறனத்துப்  க்கங்கறளயும் அவரது  ைியில் 
அனு விக்கவவண்டியது  ிகவும் முக்கியம். 

முடிவில்,  ா ா அறனத்து ஊழியர்களுக்கும் இவ்வாறு வலியுறுத்ைினார்: 
“நான் விளக்கியது வபால, நீங்கள் முதன்முதலில் மசய்ய வவண்டியது 
என்கன வநசிப்பதாகும். இந்த வநசம் உங்ககள மவைிபிடித்தவராக ொற்ை 
வவண்டும், ஆனால் அதில் எந்த ஒரு பாசாங்குத்தனத்தின் சாயலும் 
இருக்கக்கூடாது. அது சாத்தியெில்கல என்ைால், நீங்கள் உங்கள் உலகக் 
கடகெககள மதாடர்ந்து மசய்ய வவண்டும், ஆனால், அகனத்கதயும் 
பாபாவுக்காகச் மசய்கிைரீ்கள் என்ை மதளிவான புரிதலுடன் மசய்யவவண்டும்; 
இதுவும் முடியாவிட்டால், மூன்ைாவது ொற்று வழி, மவகுெதி அல்லது 
தகலகெப் பதவிகளுக்கு ஆகசப்படாெல், ெனித குலத்திற்கு வசகவ 
மசய்வதாகும்.” 

 னிை குலத்ைிற்கான வெறவயின் அர்த்ைம் என்ன என் றை விளக்கி, 
 ா ா கூைினார்: “ெனித குலத்திற்குச் மசய்யும் வசகவயின் சாராம்சம் 
என்னமவனில், உங்கள் மசாந்த ெகிழ்ச்சிகயப் பணயம் கவப்பதன் மூலம், 
பிைருக்கு ெகிழ்ச்சிகயக் மகாடுப்பதாகும். ெிகச் சிைந்த வசகவ என்பது, 
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ெக்ககள என்கன வநசிக்கத் தூண்டுவதுதான், ஏமனனில் என்கன 
வநசிப்பதன் மூலம், முழுகெயான, நித்திய சுதந்திரம் அகடயப்மபறுகிைது! 
ெனித குலத்திற்கான வசகவ என்பது என் அன்கப ெிகப் மபரிய அளவில் 
பரப்பக்கூடிய ஒரு முக்கியொன கருவியாகும்.” 

 ா ா ஒவ்பவாரு வெவகறரறயயும் ைனித்ைனியாக அரவறைத்ைார். 
நறடமுறையில் அறனவரும்  ா ாவின் ஏ ாற்ைத்றைக் கண்டு கண்கலங்கினர். 
 ா ா, ைான் கூைியறை  ீண்டும் வலியுறுத்ைி, ஆைர்ஷ் கவர என் வருக்கு 
அைிவுறர வழங்கினார், “உங்கள் பணிகய எனக்காக மசய்கிைரீ்கள் என்ை 
உள்ளார்ந்த உணர்வுடன் மசய்யுங்கள். நீங்கள், உங்கள் ெகனவி, 
குழந்கதகள் அகனவரும் எனக்குச் மசாந்தொனவர்கள். உங்களுக்கு 
அத்தககய உணர்வு வவண்டும், ஏமனனில் நீங்கள் என்கன எந்த அளவுக்கு 
வநசிக்கிைரீ்கள் என்று எனக்குத் மதரியும். நானும் உங்ககள வநசிக்கிவைன்.” 

இந்ை ெந்ைிப்பு, ஊழியர்கள்  ீது ஆழ ான ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது; 
வ லும், உத்ைிர ிரவைெத்ைில்  ா ாவிற்கும் அவரது  ைிக்கும்,  டிப் டியாக, 
ஊழியர்கள் அறனவரும் அடிப் றட தூண்களாக  ாைினர். இந்ை வழியில், 
‘ஆன் ீகத் ைற்பகாறலப்  றட’ உருவாகத் பைாடங்கியது - அவர்களின் 
அகங்காரம்  டுபகாறல பெய்யப் ட்டது! 

கூட்டத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, ெில வெவகர்களின் இல்லங்களுக்கு விஜயம் 
பெய்ைார். ெிைிது வநரத்ைில் ப ாது ைரிெனம் பைாடங்கியது. வகஷவின் ைாய் 
 ா ா,  கவான் ைின், அைற்கான ஏற் ாடுகள் அறனத்றையும் ெிைப் ாகச் 
பெய்ைிருந்ைார், ைபனௌரியில் வாழும் அறனவரும்  ா ாவின் அன் ின் புனிைக் 
கடலில் மூழ்கினர். 

 ைியம் 12:40  ைிக்கு,  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய  க்களுக்கு வழங்கினார்: 
நான் இப்வபாது உங்களில் ஒருவன். நான் உங்கள் நிகலயில் 

இருக்கிவைன். நீங்கள் எந்தச் மசயல்திைன் பகடத்தவராக இருந்தாலும், எந்த 
சூழ்நிகலயில் வாழ்ந்தாலும், நான் அதிலும் இருக்கிவைன். நான் சிைியவன், 
மபரியவன், ஏகழ, பணக்காரன், கற்ைவன், கல்லாதவன்; ஆனால் அவர்கள் 
எந்த நிகலயில் இருந்தாலும் என்கன வநசிப்பவர்கள் ெட்டுவெ என் 
உண்கெயான நிகலயில் என்கன அைிய முடியும். எனவவ என்கன 
வநசிக்கவும், என்கன உங்களுகடயவனாக ஆக்கவும் முயற்சி மசய்யுங்கள், 
ஏமனன்ைால் ஏற்கனவவ நிர்பந்தொன முகையில், நீங்கள் 
என்னுகடயவர்கள். 

பல இடங்களில் எனக்காக ெக்கள் காத்திருப்பதாகக் கூைப்படுவதால், 
நான் இப்வபாது மசன்ைாக வவண்டும். இல்கலமயனில், அதிக வநரம் நான் 
உங்களுடனிருந்து, தனிப்பட்ட முகையில் பிரசாதத்கத 
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விநிவயாகித்திருப்வபன். எனவவ உங்கள் அகனவருக்கும் ஆசரீ்வாதொக 
நான் வழங்கும் பிரசாதத்கத ஏற்றுக் மகாள்ளுங்கள். 

விழா நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, சானி கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். வழியில், அவர் அடிக்கடி காறர நிறுத்ை வவண்டியிருந்ைது, 
ஏபனன்ைால் ெில இடங்களில்  க்கள், ொறலயில் வரிறெயாக நின்று, அவறரக் 
காைக் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா, முஸ்காரா கிரா த்ைில், ‘இறளவயார் உயர்நிறலப் 
 ள்ளி’யில்  ைியம் 1:50  ைிக்கு ைரிெனம் வழங்குவைற்காக ெிைிது வநரம் 
நின்ைார். அங்வகயும், ைரிென நிகழ்ச்ெிக்காக ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ை 
வ றடயில் அ ரா ல்,  ா ா ைறரயில்  ைிவுடன் அ ர்ந்ைார். ராம் வகா ால் 
ைீட்ெித் என்ை  ள்ளிக்கூட ஆெிரியர் அவறர வரவவற்ை  ின்பு,  ா ா இந்ைச் 
பெய்ைிறய  க்களுக்கு வழங்கினார்: 

உங்கள் அகனவரின் ெத்தியிலும் இருப்பதில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் என்னுகடயவராக 
இருப்பகத நான் உணர்கிவைன்; நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் என்கனயும் 
உங்களுகடயவனாக்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். 

ஏகழகளுக்கு நான் வறுகெயின் முழு உருவம். மசல்வந்தர்களுக்கு 
நான் வபரரசர்களின் வபரரசர், ஆனால் என்கன வநசிப்பவர்களுக்கு நான் 
அடிகெ. 

எனவவ நீங்கள் என்கன வநசித்தால் நான் இங்கு வந்தது 
ெதிப்புக்குரியதாக இருக்கும்.  நான் உங்களுக்கு எனது ஆசிககள 
வழங்குகிவைன். 

ஹ ிர்பூர்  ாவட்டம் முழுவதும் ‘ ா ாவின் இறை ைீ ம்’ ஏற்ைப் ட்டது, 
அறை விட்டில்பூச்ெிகள் சூழ்ந்துபகாண்டு  ட டத்ைன. ஒவர ஒரு முறைவயனும் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வவண்டும் என்று  க்கள் துடியாகத் துடித்ைனர், இந்ை ஒரு 
கை வநர  ார்றவக்காக, எந்ை ைியாகத்ைிற்கும் ையாராக இருந்ைனர். ஆனால், 
ஒருமுறை கூட அவறரப்  ார்ப் து என் து அறனவரின் விைியில் இல்றல. 
உலகில் வகாடிக்கைக்கான  க்கள் இருந்தும், ஒரு ெிலரால்  ட்டுவ  அவைார 
புருஷறரப்  ார்க்க முடிந்ைது; இந்ை ெிலரில் பவகு ெிலவர அவரிடம் 
ெரைறடந்ைனர். ஹ ிர்பூரிலும், ஆந்ைிராவிலும் இருந்ைவர்கள் அவருறடய 
 ாைங்களில்  ைிந்து அங்வகவய அறடக்கல ான  ாக்கியவான்களில் 
அடங்குவர். 

 ிப்ரவரி 7ஆம் நாள்  ாறல 3:45  ைிக்கு,  ா ா, ொனி கிரா த்றை 
வந்ைறடந்ைார்.   ீண்டும், அவருக்காக வ ாடப் ட்ட நாற்காலியில்  ா ா 
அ ரா ல், அரசு கிரா   ருந்ைகத்ைின் வராந்ைாவில் அ ர்ந்துபகாண்டு, 
கூடியிருந்ை  க்களுக்கு, ைரிெனத்துடன் கீழ்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்.   
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நீங்கள் இகைவன் ெீது பாகை வபான்ை நம்பிக்ககயும், அனல் 
வபான்ை அன்பும் மகாண்டிருந்தால், இந்த உலகில் எதுவும் உங்ககள 
பாதிக்காது. முகப் புகழ்ச்சியும், வபாலிப் பாராட்டும்  உங்ககள தீண்டாது. 
ெகிழ்ச்சி உங்களுக்கு ெனநிகைகவ  அளிக்காது. துன்பம் உங்ககளத் 
மதாந்தரவு மசய்யாது. ஆகவவ, என்கன வநசிக்கவும், கடவுள் ெட்டுவெ 
உண்கெயானவர் என்பகதக் கண்டைிய, எனது எல்லா ஆசரீ்வாதங்ககளயும் 
நான் உங்களுக்கு வழங்குகிவைன்; இது உங்ககள இந்தக் கற்பகன 
நிகழ்வுகளுக்கு அப்பால் எடுத்துச் மசன்று, பாபா ெட்டுவெ உண்கெயானவர் 
என்பகத உங்களுக்குப் புரிய கவக்கும். 

 ா ா வந்ைவ ாது, கிரா   க்கள்  லர், உள்ளூர்  ல்யுத்ைப் வ ாட்டிறயப் 
 ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைனர். ஆனால், ப ஹர்  ா ா வந்துள்ள ைகவல் 
 ரவியதும், வ ாட்டி நிறுத்ைப் ட்டது, அறனவரும் ைரிெனத்ைிற்காக விறரந்ைனர். 
இந்ைக் கூட்டம் வந்ைவ ாது,  ா ா காரில் புைப் டத் ையாராகிக் பகாண்டிருந்ைார். 
அவர்கள் அறனவரும் ஒழுங்காக அ ர்ந்ைால்  ட்டுவ  பவளிவய வர 
ெம் ைித்ைார். ஐந்து நி ிடங்களுக்குப்  ின்னர், அற ைியும், ஒழுங்கும் 
ைிரும் ியது, ைா ை ாக வந்ைவர்களுக்கு ைரிெனம் வழங்க  ா ா  ீண்டும் 
வ றடயில் ஏைினார். இந்ைப்  ா ர  க்கள் அவறர  னைாரப் 
 ாராட்டினர்.  உடவன  ா ா ஹ ிர்பூருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ஹெிர்பூர் அன் ர்கள்  ா ாறவ  ிகுந்ை  ரியாறையுடன் வரவவற்று, 
‘ெர்க்யூட் ஹவு ுக்கு’ அறழத்துச் பென்ைனர், அங்கு அவர் ைங்குவைற்கான 
ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைன.   வானி  ிரொத் நிக்க ின் இல்லத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்ட  ண்டலி அறனவரும் அன்புடன் வரவவற்கப் ட்டனர். 

1954,  ிப்ரவரி 8 ைிங்கட்கிழற  காறல ஏழு  ைியளவில்,  ண்டலி 
 ற்றும் ஹ ிர்பூர் வெவகர்களுடன்  ல்வவறு விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்கும் 
வ ாது,  ா ா, ப ஹர்ஜிக்கு விளக்கினார்: 

மபாருளுலகில், ஒவ்மவாரு நயா கபசாவும் முக்கியம். 
சூட்சுெ உலகில் ( ிராை உலகம்), ஒவ்மவாரு அவுன்ஸ் சக்தியும் 

(ஆற்ைல்) இன்ைியகெயாதது. ஆழ்ென உலகில், ஒவ்மவாரு எண்ணத்தின் 
வலிகெயும் முக்கியொனது. இவற்கைமயல்லாம் கடந்த ‘அப்பாற்பட்ட 
நிகல’யில், இகைவன் ஒருவவர எல்லாமுொக இருப்பவர், இகை-
ெனிதர்களின் (அவதார புருஷர்கள்) உலகில், எல்லாம், ஒன்றும் 
இல்லாததாகவும், ஒன்றும் இல்லாதது, எல்லாமுொகவும் இருக்கிைது. 

ஜபம், சிந்தகனகள், ெந்திரங்கள் ெற்றும் பக்தி கீதங்கள் அடங்கிய 
நாவின் மொழிகளுக்குக் கடவுள் மசவிெடுப்பதில்கல. தியானம், ஒருெித்த 
கவனம் ெற்றும் இகைவகனப் பற்ைிய எண்ணங்ககளக் மகாண்ட ெனதின் 
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மொழிகயயும் அவர் வகட்பதில்கல. அன்பின் உருவாகத் திகழும் இதயத்தின் 
மொழிகய ெட்டுவெ அவர் வகட்கிைார். 

எனவவ கடவுகள வநசித்து, இந்த வாழ்விவலவய விடுதகலயாகி 
விடுங்கள். பல்வவறு வழிகளில் மவளிப்படுத்தும் இந்த அன்பு, இறுதியில் 
இகைவனுடன் ஐக்கியொக வழிவகுக்கும். அன்ைாட கடகெககளச் மசய்து 
மகாண்வட, அன்பாகப் வபசுவதும், அன்பாக சிந்திப்பதும், ஜாதி, ெதம், 
அந்தஸ்த்து எனும் வவறுபாடின்ைி, எல்லா ெனிதர்களிடமும் அன்பாகச் 
மசயல்படுவதும், ஒவ்மவாருவரிடமும் கடவுள் இருப்பகத உணர்ந்து 
நடப்பவத சாொன்ய ெனிதர்கள் இந்த அன்கப மவளிப்படுத்துவதற்கான 
நகடமுகை வழியாகும். 

ைபனௌரியில் நடந்ை ‘ைர் ார்-இ-காஸ்’ கூட்டத்ைில்,  ா ா  ண்டலியின் 
உைவியுடன்  ைிறய வ ற்பகாள்ளப் வ ாவைாகக் கூைியிருந்ைார். எரச் 
 ா ாவிடம், “உங்கள்  ண்டலியின் உறுப் ினராக இருப் ைற்கான ைகுைி என்ன? 
 ண்டலி என் வர் யார்?” என வினவினார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், “ெண்டலி என்ைால் என்னுடன் பல்லாண்டு 
காலொக இருந்து வருபவர்கள், ஆனால் என்னிடெிருந்து எகதயும் 
வகட்பதில்கல. தற்வபாது, குொர், ெண்டலியில் ஒருவராக இருக்கிைார். 
சுருக்கொக, ெண்டலி என்ைால் ‘என்னுடனான அவர்களின் மநருக்கத்கத 
நான் உணர்கிவைன்’ என்று கூறுவவன்.”  ா ா வ லும் விளக்கினார்: “நான் 
புககபிடித்வதன் என்று கவத்துக்மகாள்வவாம். அப்வபாது என்வனாடு 
மநருங்கியவர்களுடன் அவ்வாறு மசய்ய நான் 100 சதவதீம் ெகிழ்ச்சிகரொக 
உணர்வவன்.” 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், “ என்வனாடு மநருங்கியவர்கள், எனக்காக 
எல்லாவற்ைிலும், தெது அகனத்கதயும் தியாகம் மசய்ய எப்மபாழுதும் 
தயாராக இருப்பவர்கள். எனக்காகத் தெது உயிகரவய மகாடுப்பவர்கள், நான் 
கூறுவகதக் வகட்டு, எனக்குக் கீழ்ப்படியத் தயாராக இருப்பவர்கள். எந்த 
விதொன மவகுெதிகயயும் எதிர்பாராெல், அதன் விகளகவப் பற்ைி சிைிதும் 
கவகலப்படாெல், அவர் அழிந்தாலும் அல்லது மசழித்தாலும், எனது 
ெகிழ்ச்சிகயத் தெது ெகிழ்ச்சியாக எடுத்துக்மகாள்பவர்கள், ஆனால் அவத 
வநரத்தில், யார் ஒருவருகடய மநருக்கத்கத நானும் உணர்கிவைவனா, அவவர 
ெண்டலி உறுப்பினர்.” 

எரச்  ின்னர், “ஒருவர் உங்களுடன், ஒரு வருடம் அல்லது 30 வருடங்கள் 
பநருங்கிப்  ழகினாலும், ைன்றன  ண்டலியில் ஒருவர் என்ைறழக்க உரிற  
உண்டா?” என்று வகட்டார். 

“நான் அவருடன் மநருக்கொக இருப்பகத நீங்கள் கண்டால் 
ெட்டுவெ,” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார், “மடஹ்ரா டூனில் வாழும் எல்சாகவ 
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( ிஸ்ைிரிறய) எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். நான் அவருடன் முற்ைிலும் 
சுதந்திரொக உணர்கிவைன், ஆனால், அவர் அகனத்கதயும் தியாகம் மசய்யத் 
தயாராக இல்கல என்ைால், அவர் ெண்டலியில் ஒருவராக இல்கல என்று 
அர்த்தம்.” 

‘ ா ா, யார் ஒருவறர  ண்டலி உறுப் ினராக உைர்ந்ைாவரா, அவர் 
 ட்டுவ  அவ்வாறு இருப் ைாகவும், வவறு எவருக்கும் அவறர  ண்டலியில் 
ஒருவர் என்று கூை உரிற  இல்றல’ என்றும் வலியுறுத்ைி கூைி, எரச், வ லும் 
பைளிவான வறரயறைறயக் வகாரினார்.  “உணர்வு இருபுைமும் இருக்க 
வவண்டும்” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

 ா ா, ஹரிெந்த் வகாச்ொரிடம், “நீங்கள் ெண்டலியில் ஒருவராக 
இருக்கிைரீ்களா?” என்று வகட்டைற்கு,  ா ாவின் ெகவாெத்ைில் அவர் 
 கிழ்ச்ெியாகவும்,  ன நிறைவுடனும் இருப் றை உைர்ந்ைைாக வகாச்ொர் 
 ைிலளித்ைார்; வ லும்  ா ா கூைினார், “இது உண்கெதான். நானும் 
உங்களுடன் ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிவைன், ஆனால் எனக்காக அகனத்கதயும் 
தியாகம் மசய்ய நீங்கள் தயாராக இருக்கிைரீ்களா? நான் கூறுவகத எந்த 
வநரமும் மசய்யத் தயாரா? உங்கள் ெகள் ராஜின் கழுத்கதத் துண்டிக்கச் 
மசான்னாலும் தயக்கெின்ைி அகதச் மசய்வரீ்களா?” வகாச்ொர் ஆம் என்று 
கூைினார்,  ா ா அவரிடம், “அப்படியானால் நீங்களும் எனது ெண்டலியில் 
ஒருவராக இருக்கிைரீ்கள்” என்று உறுைியளித்ைார். 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், “இருபுைமும் மநருக்கம் ெிகவும் 
அவசியம். ஒருபுைம், நான் அவகர ெண்டலியில் ஒருவராக 
ஏற்றுக்மகாள்ளும் வவகளயில், ெண்டலியின் தரப்பில் வநர்கெ, நாணயம் 
வதகவ.” 

ஹ ிர்பூரில் ைரிென நிகழ்ச்ெி காறல 8:00  ைிக்குத் பைாடங்கியது. 
ெிைப் ாக அலங்கரிக்கப் ட்ட வ ற்கவிறகயின் கீழ், 9:20  ைிக்கு,  ா ா இந்ைச் 
பெய்ைிறய எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

நாம் அகனவரும் ஒன்று - ஏகழ, பணக்காரர், ஆண், மபண், 
மபரியவர், சிைியவர், கற்ைவர், கல்லாதவர். நம் அகனவருள்ளும் 
குடிமகாண்டிருக்கும் மதய்வகீத்கத செொக உணர, அகனவருக்கும் உரிகெ 
உண்டு; நம்கெ நாம் கடவுளுடன் ஐக்கியொக அைிந்து மகாள்வதற்கான ஒவர 
வழி, அவகர வநசிப்பவத. 

ஜபம், ெந்திரங்கள், பக்தி கீதங்கள் வபான்ைவற்கை மவளிப்படுத்தும் 
நாவின் மொழிகயக் கடவுள் வகட்பதில்கல. தியானம், ஒருெித்த கவனம் 
ெற்றும் இகைவகனப் பற்ைிய எண்ணங்ககளக் மகாண்ட ெனதின் 
மொழிகயயும் அவர் வகட்பதில்கல. அன்பின் உருவாகத் திகழும் இதயத்தின் 
மொழிக்கு ெட்டுவெ அவர் மசவிெடுக்கிைார்; இந்த அன்பிற்கு விழாக்களும், 
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ககலநிகழ்ச்சிகளும் வதகவயில்கல; பிரியொனவருக்கான அகெதியுடன் 
கூடிய பக்தி ஒன்வை வதகவ. 

எல்கலயற்ை வநர்கெ, நாணயம் என்பது கடவுளின் அம்சங்களில் 
ஒன்ைாகும். எனவவ நெக்குள் படரும் ெிகக் குகைந்த பாசாங்குத்தனம், 
நம்கெ கடவுளிடெிருந்து விலக்கி கவக்கும். 

உங்கள் அகனவருக்கும் ெத்தியில் இருப்பதில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன்; எனது எல்லா ஆசரீ்வாதங்ககளயும் உங்களுக்கு 
வழங்குகிவைன். 

 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்வைற்காக  ாவட்டத்ைின்  ல்வவறு 
கிரா ங்களிலிருந்து ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் ஹ ிர்பூருக்கு வருறக ைந்ைனர். 
இைர இடங்கறளப் வ ாலவவ, நிகழ்ச்ெி முழுவதும்  ஜறன, கீர்த்ைறனகள் 
பைாடர்ந்ைன. அ ர்ைன், வா ன் ராவ் என்ை இரண்டு  ாடகர்களும் குழுவுடன் 
 யைித்ைனர்.  ிப்ரவரி 8ஆம் நாள்,  ைியம் வறர ைரிெனம் பைாடர்ந்ைது; 
அைற்குப்  ிைகு, வகஷவ் நிக்கம்,  வானி  ிரொத், புக்கார், ராய் ாவஹப் 
ரா ெங்கர்  ற்றும்  ல பநருங்கியவர்களின் இல்லங்களுக்கு  ா ா விஜயம் 
பெய்ைார். 

வகஷவின்  றனவி சுைாவைவியிடம்  ா ா, “உங்களுக்கு என்ன 
வவண்டும்?” என்று வகட்டார். 

அவர்கள், குடும் த்ைில் நான்கு குழந்றைகறளயும் இழந்துவிட்டைால், 
சுைாவைவி,  ா ாவிடம் ஒரு  கறனக் வகட்கலாம் என்று வகஷவ் நிறனத்ைார்; 
அவர் ஒவர ஒரு குழந்றைக்காக ஏங்குகிைார் என் தும் அவருக்குத் பைரியும். 
அைற்கு  ைிலாக, “உங்கறளக் கண்டுபகாண்டைிலிருந்து,  ா ா, எங்களுக்கு 
எல்லாவ  கிறடத்துவிட்டது, இப்வ ாது நான் வவறு எறையும் விரும் வில்றல” 
என்ை சுைாவைவியின்  ைிலில்  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

 ா ா, புக்காரின் ைாயாரிடம், “புக்கார் எப்படி இருக்கிைார்?” என்று 
வகட்டைற்கு,  

“உங்களுக்கு அது பைரியும்!” என அவர்  ைிலளித்ைார். 
“அவகரக் கடினொக உகழக்கச் மசய்வதன் மூலம், நான் அவகர 

மெலிதாக்கிவிடுவவன்” என்று  ா ா வகலி பெய்ைார். 
“நீங்கள் உங்கள் விருப் ம் வ ால பெய்யலாம்  ா ா, புக்கார் 

உங்களுறடயர்” என்ைார் ைாயார். 
புக்காரின்  றனவி புது குழந்றைறய, எந்ை வநரத்ைிலும் எைிர் ார்த்துக் 

பகாண்டிருந்ைார்.   ா ா, அவரிடம், “ஒரு சிைந்த ஆத்ொகவ நான் உங்களுக்கு 
அருளியுள்வளன். எதற்கும் கவகலப்படாதரீ்கள்” என்று உறுைியளித்ைார். 
இத்ைறகய ெிைப்பு  ிரொைத்றை வழங்கி,  ா ாறவ என்பைன்றும் அவர் 
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நிறனவில் பகாள்ளு ாறு பெய்ைார்.  ா ா, ஹ ிர்பூரில் உள்ள புக்காரின்  ாவு 
ஆறலக்கும் பென்று, ை து றககளால் ைானியங்கறள அைில் பகாட்டினார். 

இைற்குப்  ிைகு,  ா ா உடனடியாக இங்வகாட்டா கிரா த்ைிற்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார், அங்கு ைரிெனத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறள லக்ஷ் ிெந்த் 
 ாலிவால், அவரது ெவகாைரர் டிக்காராம் இருவரும்  வானி  ிரொத், ெவகாைரர் 
 ிந்த்ர  ிரொத் ஆகிவயாரின் உைவியுடன் பெய்ைனர்.  ா ா இங்வகாட்டா 
கிரா த்றை வந்ைறடந்ைதும் ைரிெனம் வழங்கத் பைாடங்கினார். 

 ிற் கல் 3:45  ைியளவில், அங்குக் கூடியிருந்ை  க்களுக்கு கீழ்வரும் 
பெய்ைிறய  ா ா வழங்கினார்: 

ஆரம்பெில்லா ஆரம்பம் முதல், முடிவில்லா முடிவு வகர, நாம் 
அகனவரும் ஒன்வை. நாம்  இருந்வதாம், இருக்கிவைாம், என்மைன்றும் 
இருப்வபாம். உங்கள் அகனவரிலும் நான் இருக்கிவைன். நான் ஏகழ, 
பணக்காரன், ஆண், மபண், சிைியவன், மபரியவன் அகனவரிலும் 
இருந்தாலும், என்கன வநசிப்பவர்களுக்கு ெட்டுவெ நான் உண்கெயானவன். 
என்கன வநசிப்பதற்காக, எனது எல்லா ஆசரீ்வாதங்ககளயும் நான் 
வழங்குகிவைன்; உங்கள் அன்பினால், என்கன உங்கள் அடிகெயாக்குங்கள். 

இங்வகாட்டா கிரா த்றைச் வெர்ந்ை நூற்றுக்கைக்கான ஆண், ப ண், 
குழந்றைகளும்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டனர். அறைத் 
பைாடர்ந்து,  ா ா,  ிந்த்ர  ிரொத்ைின் இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார். 
கூட்டத்ைினூவட அவரது கார் ப ல்ல ப ல்ல நகர்ந்து பெல்ல, பூ  றழ 
ப ாழிவது வ ாலத் வைான்ைியது. அன்ைிரவு  ா ா,  ாலிவாலின் இல்லத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைவ ாது, அவறர  கிழ்விக்க நீண்ட மூங்கில் ைடிகறளக் பகாண்ட 
ஒரு விறளயாட்டின் கண்காட்ெி நடத்ைப் ட்டது. 

அடுத்ை நாள் அைிகாறல, 1954,  ிப்ரவரி 9 அன்று,  ா ா, ெவஹாபா 
கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். வழியில், புக்காரின்  ா ியார் வெிக்கும் 
பன்வாரி கிரா த்ைில் ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. கிஷன்  ிங் ைனது 
நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: “கீர்த்ைறன  ாடகர்கள் ைங்கள் 
றககளில் ஜாலராக்கறள இறெத்து, பகாழுந்துவிட்டு எரியும் அன்பு  ற்றும் 
 க்ைியின் பவப் த்ைின்  ின்னைியில் பவளிப் டுத்ைிய காட்ெி ஒருவ ாதும் 
 ைக்க முடியாைைாக இருந்ைது.  ா ா அவர்கள்  த்ைியில் இருப் றைக் கண்டு 
 கிழ்ச்ெியுடன் வாத்ைியங்கறள இறெத்து நடன ாடியவ ாது, அவர்களின் 
உடலின் ஒவ்பவாரு  ாகமும்  ரவெத்ைில் துள்ளிக் குைித்ைன.” 

 ன்வாரி கிரா த்ைிலிருந்து,  ா ா,  வஹா ாவுக்குச் பென்ைார், அங்கு 
கயா  ிரொத்ைின் ெவகாைரர் ராம்வெவக் கவர ைரிெனத்ைிற்குத் வைறவயான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார்.  இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ாபு ராம் ிரொத் 
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பநௌரங்காவில் ஒரு ‘ ா ா-வகாயில்’ எழுப்பும் விருப் த்றை முன்றவத்ைவ ாது, 
“எனது வகாயில் உங்கள் இதயத்தில் ெட்டுவெ உள்ளது” என் றை நிறனவில் 
பகாள்ளு ாறு  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ாபு ராம் ிரொத், “உங்கள் வருறகயின் அறடயாளச் 
ெின்ன ாகப்  ார்ப் ைற்காகவவ அந்ைக் வகாயில் கட்டப் டும்; அைன் 
அடிப் றடயில் உங்கறள எப்வ ாதும் எங்கள் இையங்களில் றவத்ைிருக்க 
முடியும்; உங்கள் நிறனவின் ஒரு ஊடக ாகத் ைிகழும் விைத்ைில் நாங்கள் அறை 
எழுப்  விரும்புகிவைாம்,  ா ா” என்ைார். 

 ா ா அவருறடய  ிரார்த்ைறனறய ஏற்றுக்பகாண்டு,  ாபு, அடித்ைளம் 
அற ப் ைற்காக எடுத்து வந்ை கல்றல  ா ா பைாட்டார். இவ்வாறு, 
ப ரு ளவிலான எைிர்ப்புகள்  இருந்ை பநௌரங்காவில் ‘மெஹர் தாம்’ 
நிறுவப் ட்டது. உண்ற யில், ப ஹர் ைாம் அங்கு வாழும் அவைார புருஷரின் 
பநருங்கிய அன் ர்களின் இையத்ைின் உைிரத்ைிலிருந்து உருவானது, அவர்கள் 
 ா ாவின் ஆன் ீக  ைிக்காக பெய்யாைது எதுவும் இல்றல.  ாபுவின் ெவகாைரர் 
நரெிங்ைாஸ் ராம் ிரொத்,  ா ாவின் லட்ெியத்ைிற்காக ைனது வாழ்க்றகறயவய 
அர்ப் ைித்ைவர். வ லும் அவருறடய கடின உறழப் ின் காரை ாக, 
நரெிங்ைாஸ் வநாய்வாய்ப் ட்டு,  ா ாவின் வருறகக்கு  ின்பு, அவருறடய 
நா த்றை உைடுகளில் உச்ெரித்துக்பகாண்வட உயிறரத் துைந்ைார்.  

புக்கார் ைனது அச்ெகத்றை  வஹா ா கிரா த்ைில்  ா ாவின் வெறவயில் 
அர்ப் ைித்து,  ா ாவின் ப யரில் ஒரு  த்ைிரிறகறய பவளியிட விரும் ினார்; 
அைற்காக, புக்கார், வகஷவ், ஸ்ரீ த்  ஹாய்,  வானி  ிரொத், கயா  ிரொத், 
லக்ஷ் ிெந்த்  ாலிவால் ஆகிவயார் அடங்கிய குழு ஒன்றை  ா ா நிய ித்ைார். 
ெில  ாைங்களுக்குப்  ின்னர் இந்ைி இைழ் ‘மெஹர் புக்கார்’ (ப ஹரின் அறழப்பு) 
பவளிவந்ைது. 

 வஹா ாவில் ைரிென நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, கப்ராய் 
கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ஐந்து  ைிக்கு மகௌஹாரி கிரா த்ைில் 
அற ந்ை ‘அகண்ட் ஜூனியர் உயர்நிறலப்  ள்ளி’யில் ைரிெனம் வழங்கினார். 
 ள்ளிக்கூட ஆெிரியர்களில் ஒருவரான ருத்ர  ிரைாப் 
வரவவற்புறரயாற்ைியவ ாது,  ா ா, கீழ்வரும் பெய்ைிறய எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார்: 

முழுகெயாக வளர்ச்சியகடந்த பூரண உணர்வு நிகலகய எட்டிய 
ெனிதன், சூதுவாதற்ை குழந்கதகயப் வபாலவும், ஆகசயற்ைவனாகவும், காெ 
இச்கசயற்ைவனாகவும் ொறும்வபாது, அவன் கடவுகள மநருங்கி வருகிைான். 
நான் குழந்கதகள் ெத்தியில் இருக்கும்வபாது, நான் ஒரு குழந்கதயாக 
உணர்கிவைன். நான் ஏகழகளின் ெத்தியில், என்கன விட ஏகழ இல்கல 
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என்று உணர்கிவைன். நான் மசல்வந்தர்கள் ெற்றும் மசல்வாக்கு 
ெிக்கவர்களிகடவய, நான் அகனவருக்கும் வபரரசராக உணர்கிவைன். 

ொணவர்களான உங்களுக்கு இரண்டு விஷயங்கள் 
இன்ைியகெயாதது - வநர்கெ ெற்றும் பணிவு. பணிவு என்பதன் மபாருள் 
அகெதியான குணம் என்பதல்ல, ெகத்துவத்கதப் பரப்பும் பணிவு. எனவவ 
ொணவர்களாகிய நீங்கள் இகத உணர்ந்தால், நான் உங்களிகடவய 
இருப்பதன் வநாக்கம் நிகைவவறும். 

உங்கள் அகனவருக்கும் எனது ஆசிககள வழங்குகிவைன். 
 ா ா,  வஹவாவுக்குச் பெல்லும் வழியில் கன்னா கிரா த்ைில் நின்ைார். 

அவர் ைிட்ட ிட்ட வநரத்ைிற்கு முன்னைாகவவ வந்துவிட்டைால், ைரிென 
நிகழ்ச்ெிக்கான இடத்ைில் ஒரு ெிலர்  ட்டுவ  காத்ைிருந்ைனர். ஆனால்  ா ாவின் 
கார் நிறுத்ைப் ட்ட அடுத்ை கைவ , அவரது வருறகறய வ ளம் முழக்கி 
அைிவிக்கப் ட்டது (வழக்க ாக கிரா த்து  க்கறள ஒன்று கூடச்பெய்யும் 
முறை).  ா ா, ைா ாகவவ கிரா த்ைின் உட் குைிக்குள் வநரடியாகச் பென்று, 
ராம்நாத் வ ானாரின் இல்லத்ைிற்கு பவளிவய ஓர் உயர்ந்ை வ றடயில் 
அ ர்ந்து, ைறடயின்ைி அறனவருக்கும் ைரிெனம் வழங்கினார்; எழுத்துப் 
 லறகயில், “நீங்கள் என்னிடம் வருவதற்கு பதிலாக, நாவன உங்களிடம் 
வந்துவிட்வடன்” என்று எடுத்துறரத்ைார். 

 ா ா, அங்கிருந்து ைிரும் ி வரும் வவறளயில், டாக்வக  ின்ைங்கி 
நிைான ாக நடந்துவருவறைக் கவனித்ைார். எப்ப ாழுதும்  ா ாவின் 
அருகிவலவய இருக்கும் கடற றயச் பெய்யா ல், அலட்ெிய ாக இருந்ைைற்காக 
 ா ா அவருக்கு அைிவுறர கூைினார். கு ாரும் அவ்வப்வ ாது இவை வ ான்ை 
ப த்ைனத்ைால் குற்ைம் ொட்டப் ட்டார். 

 ா ா, இந்ைப்  யைத்ைில் ஒன் து முக்கிய ற யங்களில் ைரிெனம் 
வழங்கினாலும், அவர் வழி பநடுகிலும் பவவ்வவறு குக்கிரா ங்களிலும், 
பைாறலதூர இடங்களிலும் நின்று,  க்கறளத் பைாடர்பு பகாள்வைற்கான 
வாய்ப்ற  வழங்கினார். நஹ்மதௌரா என்ை ெிைிய கிரா த்ைில் ைரிெனத்ைிற்காக 
400 வ ர் ஒன்றுைிரண்டனர். ப ண் ைிகள்  ா ாவின் ஆரத்ைி  ற்றும்  க்ைி 
 ாடல்கறள  ாடினர்;  ின்னர், அவரது கார் புைப் டும் வவறளயில், வ லும் 
அைிக ான ப ண்கள் விறரந்து வரவவ,  ா ா, ஓட்டுநரிடம் காறர நிறுத்ைக் கூைி, 
ைறரயில் அ ர்ந்து அவர்களுக்காகக் காத்ைிருந்ைார். ைா ை ாக வந்ைவர்களில் 
ஒரு வயைான ப ண் ைியின் ைறலறயத் பைாட்டு, ைன் அன்ற  
பவளிப் டுத்ைினார். முழு வநரமும் அந்ைப் ப ண் ைி ‘பஜய், பஜய், பஜய்’ என்று 
முணுமுணுத்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ின்னர்,  ா ா ொைாரை ாக  ண்டலியிடம், 
“நான் அந்த வயதான மபண்ெணிக்கு வழங்கிய மதாடர்புக்குப் பின்னால் ஒரு 
முக்கியத்துவம் இருந்தது” என்று குைிப் ிட்டார். 
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அவை  ாறலயில்,  ா ா  ிகவும் ெிர  ான  யைத்ைிற்குப்  ின்னர், 
அவர், நிகழ்ச்ெியின் கறடெி இட ான ெவஹவாறவ வந்ைறடந்ைார். (அங்குச் 
பெல்வைற்குள் வ ருந்ைின் ‘அைிர்ச்ெிறயத் ைாங்கும் கருவி’ உறடந்துவிடும் என்று 
 ண்டலி நிறனத்ைனர்!) வகஷவ் நிக்க ின்  ிைந்ை இட ான, காட்டுப் குைியாக 
இருந்ை  வஹவா கிரா த்ைில், 1952ஆம் ஆண்டில்  ா ாவுக்காக எழுப் ிய ஒரு 
குடிலுக்கு அவர் ‘ப ஹரஸ்ைானா’ என்று ப யரிட்டார். 

 வஹவா கிரா த்ைில் ைரிெனத்ைிற்குத் ையாராக இருந்ை  க்களுக்கு, 
ைனது  ிரொைத்துடன்  ா ா அறை வழங்கினார். ைரிென வவறளயில், ”எனது 
தரிசன பயணம் இங்கு நிகைவகடவது ெிகவும் நல்ல அதிர்ஷ்டொன 
விஷயம்” என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். அைன்  ின்னர் அவர் ை து குடில் அற ந்ை 
ப ஹரஸ்ைானாவிற்கு புைப் ட்டுச் பென்ைார். ஹ ிர்பூரில் அவர் ைரிெனம் 
வழங்கும் நிகழ்ச்ெியின் இறுைி நாள் இது என் ைால், அவருடன் வரும் ஆண்கள் 
அறனவரும் அன்று இரவு 9:00  ைி முைல், காறல 4:30  ைி வறர 
விழித்ைிருக்க வவண்டும் என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார்; அவர்களுக்கு உைவியாக 
அ ிஸ் கவால் என் வரின் கவாலி இறெ நிகழ்ச்ெிக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 
அத்துடன், இரவில் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை காஃ ி வழங்கவும் 
உத்ைரவிடப் ட்டது.  ாவட்டத்ைின்  ல்வவறு கிரா ங்களிலிருந்து முன்னைி 
வெவகர்கள் ஒன்று கூடினர், அந்ை இரவு  ிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை 
ைருை ாக நிரூ ிக்கப் ட்டது. 

அன்று இரவு ஒன் து  ைிக்கு,  ஜறனகள்  ற்றும் கவாலிகளுடன் 
நிகழ்ச்ெி ஆரம்  ான வ ாது, ப ண்டு, கு ார் இருவருக்கு ிறடவய முறுகல் 
நிறல உருவானது. கு ார், அங்கு வந்ைவர்களின் காலைிகள்,  ாறையில் 
ைறடயாக இருக்கும் என் ைால், வாெலின் முன்னால் றவக்க வவண்டாம், என்று 
வகட்டுக் பகாண்டார், ஆனால்  க்கள் அறைக் கண்டுபகாள்ளவில்றல. 

அறைத் பைாடர்ந்து, கு ார், அவற்றை அங்கிருந்து அகற்று ாறு கூை, 
அறனத்து காலைிகளும் ஒரு  க்க ாகக் குவிக்கப் ட்டன. இறை கவனித்ை 
ப ண்டு, கு ாறர எைிர்பகாண்டு, “நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள்?  க்கள் ைத்ை து 
காலைிகறள எவ்வாறு கண்டு ிடிக்க முடியும்?” என வினவினார். 

அைற்கு கு ார், “அது அவரவர்  ிரச்ெிறன” என்று  ைிலளித்ைது, ஒரு 
சூடான விவாைத்ைிற்கு வழிவகுத்ைது;  ா ா உடவன அவர்கள் இருவறரயும் 
அறழத்துவரக் கூைினார். 

உடனிருந்ை ஹர்ஜவீன் லாறல அறழத்து,  ா ா அவரிடம், “மபண்டு 
ஒருங்கிகணப்பாளர், குொர் தகலகெ தளபதி. நீங்கள் ஒரு வழக்கைிஞர். 
இப்வபாது மசால்லுங்கள், இவர்களில் யார் உயர்ந்தவர், 
ஒருங்கிகணப்பாளரா அல்லது தகலகெ தளபதியா, யார்?” என வினவினார். 
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ஹர்ஜவீன் லால், “உங்கள் ைர் ாரில் (அறவயில்) எந்ை அைிகாரம் 
யாருறடயது என் றை உறுைியாகக் கூறுவது கடினம். அது உங்களுக்வக 
பைரியும்!” என்ைார். 

அவருறடய கூற்றை நிராகரிக்கும் றெறகயுடன்  ா ா, 
“அகதமயல்லாம் ெைந்துவிடுங்கள்! உங்களின் சட்டரீதியான கருத்கத 
ெட்டும் எனக்குத் மதரிவியுங்கள்” என்ைார். 

ஹர்ஜவீன் லால் விளக்கினார், “ஒரு வழக்கைிஞரின் கண்வைாட்டத்ைில் 
அவருக்கு எந்ைக் கட்ெி அைிக  ைம் பகாடுக்கிைவைா அறைப் ப ாறுத்து, 
அவர்களின் ைரப்ற ப்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்துகிைார். உண்ற  ப ாய்யாகவும், 
ப ாய் உண்ற யாகவும்  ாறும்! ஒவ்பவாரு வழக்கைிஞரும் அப் டித்ைான்!” 

இறைக் வகட்டு  ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, “யார் காலணிககள வசீியது?” 
என வினவினார். வவறு  லரும் அைில்  ங்பகடுத்ைாலும்,  ங்க்ராஜ்  ட்டுவ  
றகறய உயர்த்ைினார்.  ா ா அவறரக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார், அவர் 
உண்ற றயச் பொன்னைன் விறளவு இது என்று  ங்க்ராஜ் ைிறகப்புடன் 
நிறனத்ைார். இது ஒரு வறெப ாழி என்ைாலும்,  ங்க்ராஜுக்குக் கிறடத்ை 
 ா ாவின் ‘ ரிசு’,  ிைருக்கு இல்லா ல் வ ாய்விட்டது. 

அப்வ ாது  ா ா, “ஹர்ஜவீன் லால் இங்கு ஆவலாசகராக பங்மகடுக்க 
விரும்பவில்கல; அதற்கு அவருக்குக் கட்டணம் தர வவண்டும். ஆனால் 
மபண்டு, குொர் இருவரிடமும் பணம் இல்லாததால், இருவரும் 
ஒருவகரமயாருவர் அன்புடன் அரவகணத்து, அகனத்கதயும் 
ெைந்துவிடுவவத சிைந்த வழி” என்று கூைவவ, ெிரிப்பு ஆரவாரத்ைிற்கு  த்ைியில், 
ப ண்டுவும் கு ாரும் கட்டித் ைழுவினர், இந்ை ெம் வம் ஹ ிர்பூர் 
வெவகர்களுக்கு ஒரு  ாட ாக அற ந்ைது. 

நள்ளிரவுக்கு 20 நி ிடங்கள் இருக்கும் வவறளயில்,  ா ா 
அறனவரிடமும் முகத்றையும் றககறளயும் சுத்ைம் பெய்து,  த்து நி ிடங்களில் 
 ிரார்த்ைறனக்கு வரு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ாவும் அவ்வாவை பெய்ைார். 
ெரியாக நள்ளிரவில்,  னம் வருந்ைி ப ாழியும்  ிரார்த்ைறனறய எரச் 
ஆங்கிலத்ைில் வாெித்ைார்,  ின்னர் உருதுவில் ராம்ஜூவும்,  ராட்டியில் 
டாக்வகயும் ப ாழிந்ைனர். 

அ ிஸ் கவால் ைனது இறெ நிகழ்ச்ெிறயத் பைாடர்ந்ைார்; 
இறடயிறடவய ஒரு ெில குைிப் ிட்ட வரிகறள விளக்க  ா ா அவ்வப்வ ாது 
குறுக்கிட்டு வந்ைார்.  ஒரு கட்டத்ைில்  ா ா கு ாரிடம், “என்கன நீங்கள் 
பரொத்ொ என்று எப்படி அகழக்க முடியும்?” என வினவினார். 

அவர் அைற்கு, “எனக்கு, எனது  ா ாறவ  ட்டுவ  பைரியும், வ லும் 
அவறர விட உயர்ந்ைவர் வவறு எவரும் இல்றல என் தும் பைரியும். அவர் 
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 ர ாத் ாறவ விட உயர்ந்ைவராக இருந்ைாலும், அந்ை  ர ாத் ாவவ  ா ா!” 
என்று  ைிலளித்ைார். 

“உங்கள் வார்த்கதகள் என் இதயத்கதத் மதாட்டன” என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

 ா ாறவ கடவுள் என்று ஏன் அறழத்ைீர்கள் என்று றகக்வகா ாத்ைிடம் 
வகட்டைற்கு அவர், “எனது அனு வத்ைிலிருந்து  ா ாறவ கடவுள் என்று 
என்னால் பொல்ல முடியும்” என்று  ைிலளித்ைார். 

நள்ளிரவு 1:00  ைியளவில்,  ா ா வகஷவிடம், “இந்த வநரத்தில் 
உங்களுக்கு என்ன அதிர்ஷ்டம் அளிக்கப்படுகிைது என்று உங்களுக்குத் 
மதரியாது” என்று கூைினார். 

 ின்னர், அங்கிருந்ை அறனவறரயும் வநாக்கி,  ா ா பைாடர்ந்ைார், “நான் 
இப்வபாது ெிகவும் நல்ல ெனநிகலயில் உணர்கிவைன், 700 ஆண்டுகளுக்குப் 
பின்னர், எனது அடுத்த வருகககயப் பற்ைி கூறுவது முகையாகத் 
மதரியவில்கல என்ைாலும், நான் குொருக்கு உறுதியளித்தபடி, 
இவ்வளவுதான் என்னால் மசால்ல முடியும்; இன்கைக்கு ஒரு முகை இகதப் 
பற்ைி நான் மதளிவாகக் கூறுகிவைன். ஆனால் என்னுகடய தற்வபாகதய 
நல்ல ெனநிகலயில் இவ்வளவுதான் மசால்ல முடியும், விகரவில் கடவுள் 
எனது மெௌனத்கதக் ககவிடச் மசய்வார், அதாவது கடவுள் தம்கெ 
மவளிப்படுத்துவார் என்று அர்த்தம். வெலும், ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள், 
அவொனம், ெகிகெ இரண்டும் வரும், அகதத் மதாடர்ந்து மகாடூரொன 
முகையில் எனது மபௌதீக உடகலத் துைக்க வநரிடும். 700 ஆண்டுகளுக்குப் 
பிைகு நான் ெீண்டும் வருவவன்; இகதத்தான் என்னால் இப்வபாது மசால்ல 
முடியும்.” 

 ா ாவின் இந்ை அைிவிப்பு ெிலரின் கண்களில் கண்ைறீர 
வரவறழத்ைது, வ லும், எழுத்துப் லறகயில் விரறல நகர்த்ைி, றகறய 
உயர்த்ைி,  ா ா, “அவதார் மெஹர் பாபாவிற்கு மஜய்!” என்ைதும், அறனவரும் 
அந்ைப்  ிரகடனத்றை ஏற்றுக்பகாண்டு,  லமுறை அறைத் ைிரும் த் ைிரும்  
ப ாழிந்ைனர். 

 ா ாவவ ‘அவதார் மெஹர் பாபாவிற்கு மஜய்’ என்று 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைது இதுவவ முைல் முறை. 

அவர்களின் அழுறகக் குரலுடன் காலமும் இறைந்ைது! “பஜய் அவைார் 
ப ஹர்  ிரபு! உங்கள்  ைி பவற்ைிவாறக சூடட்டும்!” 

 ங்களகர ான இந்ை நிகழ்றவ பகௌரவித்ை ப ஹர்ஜி,  ார்ெி 
நாட்காட்டியின் டி,  ா ாவின் 60ஆவது  ிைந்ைநாள் அன்று, அைாவது 1954, 
 ிப்ரவரி 10 புைன்கிழற  என் றைச் சுட்டிக்காட்டினார். அறனவரும் அவருக்குப் 
 ிைந்ைநாள் வாழ்த்துகறள ஆழ் இையத்ைிலிருந்து  ாடினர். வகஷவ் ைனது 
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‘ப ஹர் ொலி ா’ கவிறைறய ப ாழிந்ைார்,  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் 
அன்புடன் ைழுவினார். ஹ ிர்பூர் அன் ர்கள்  லர்  கிழ்ச்ெி ஆரவாரத்துடன் 
நடன ாடத் பைாடங்கினர். 

அைிகாறல 4:30  ைியளவில், வா ன் ராவ், ‘வயாகி, வ ாகாவை ( த் 
ஜாவ்), வ ாகாவை வயாகி!’ என்ை  ல்லவிறயத் பைாடங்கினார்.  ஆனால் 
புைப் டுவைற்கான ஏற் ாடுகள் ஏற்கனவவ பைாடங்கிவிட்டன, ப ட்டி  டுக்றககள் 
ையாராக இருந்ைன.  ா ா ைனது ஹ ிர்பூர் அன் ர்களின் இையங்களில் ைம்ற  
ஆழ ாக வவரூன்ைச் பெய்ைைன் மூலம், அவருறடய  ைி நிறைவுக்கு வந்ைது. 
அவர் உண்ற யில் ஒருவ ாதும் பவளிவயை  ாட்டார். 

காறல 5:00  ைிக்கு ( ா ா  ிைந்ை வநரம்), நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைது. 
ைக்வான் கிரா த்ைில் வாழும் விஷ்ணு, நிறைவு ஆரத்ைி  ற்றும் பூறஜகறள 
பெய்ைார். டாக்வக குஜராத்ைியில் ஆரத்ைிறயப்  ாட,  லர் அைில்  ங்பகடுத்ைனர். 

 வஹவா கிரா த்ைிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா ை து 
 ண்டலிறய ப ஹரஸ்ைானாவிற்கு அருகில் அற ந்ை ஓர் இடத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். ைிரும் ி வந்ை  ிைகு, காறல 8:00  ைியளவில், அவர் 
ைனது அறைக்கு பவளிவய அ ர்ந்து உள்ளூர் வெவகர்களுடன்  ல 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். அப்வ ாறைய விவாைத்ைின் முக்கிய 
ைறலப்பு, வகஷவ்  ற்றும் கயா  ிரொத் இறடவயயான கருத்து வவறு ாடு 
ொர்ந்ைது. “எனது அன்பர்களிகடவய இத்தககய கருத்து வவறுபாடுகள் 
காலாதி காலொக, நித்தியம் முழுவதும் ஒவர ொதிரியாக இருந்து 
வருகின்ைன” என்று  ா ா விளக்கினார்.  “கிருஷ்ணா, ராொ, புத்தா, இவயசு 
ெற்றும் முஹம்ெது காலத்திலும் - அத்தககய கருத்து வவறுபாடுகள் 
எப்வபாதும் என் கவனத்திற்குக் மகாண்டுவரப்பட்டன. நான் என்மைன்றும் 
இதுவபான்ை சர்ச்கசககளக் வகட்டைிவது வழக்கம். இது சலிப்புத்தன்கெகய 
உகடத்மதைிகிைது! 

“என்கன உணரும் வகர, ஒருவரால் அகங்காரத்திலிருந்து தப்பிக்க 
முடியாது; வெல்நிகலகய அகடந்த ெனிதர்களுக்குக் கூட அகங்காரத் 
தூண்டுதலிலிருந்து விடுதகல கிகடயாது. நான்காவது ஆன்ெீகத் தளத்தில் 
நிகலமகாண்டுள்ள ஒருவரின் சிைிதளவு அகங்காரச் மசயலால், அவர் அதல 
பாதாளத்தில் வழீ முடியும். ஐந்தாவது ஆன்ெீகத் தளத்கத அகடந்த பின்னவர 
அதிலிருந்து ஒருவர் பாதுகாப்பாக இருக்கிைார். எனவவ இப்வபாது வவறு 
எவவரனும் குகை கூைி முகையிடும் நிகலயில் உள்ளனரா?” 

புக்கார் ஏறைவயா பொல்லத் பைாடங்கினார்,  ா ா அவறரத் ைடுத்து, 
“எல்வலாரும் சுதந்திரொகவும், மவளிப்பகடயாகவும் இருக்க வவண்டும், 
உங்கள் ெனதின் சுகெகயக் குகைக்க நான் வழங்கும் இந்த வாய்ப்கப 
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சரியாகப் பயன்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள். எவரும் சுதந்திரொக, தகடயின்ைி 
வபசத் தயங்க வவண்டாம்” என்று கூைினார். 

கயா  ிரொத், வகஷவ் நிக்கம் இவர்களிறடவயயான ைவைான புரிைல் 
ைீர்ந்ைதும்,  ா ா, “நான் உங்ககள வநசிப்பதால், பலவனீங்ககள மவளிவய 
மகாண்டு வருகிவைன். வநர்கெயாக இருங்கள்; பலவனீங்கள் இருக்கத்தான் 
மசய்யும். நீங்கள் பலவனீங்களுக்குப் பயப்படக்கூடாது. அகனவரும் 
வநர்கெயின்கெக்கு ெட்டுவெ பயப்பட வவண்டும். தீய எண்ணங்கள் 
எவருக்கு வருவதில்கல? அகவவய வாழ்க்ககயின் அடித்தளம். 
அஸ்திவாரம் இல்லாெல் எந்த வடீும் எழும்பி நிற்க முடியாது. 

“எண்ணங்கள் சிைந்ததாகவவா அல்லது சரீற்ைதாகவவா இருக்கலாம், 
ஆனால் ஒருவர் தனது மசயல்களில் கவனொக இருக்க வவண்டும். 
ஒவ்மவாரிடமும் பலவனீங்கள் இல்லாெல் இருந்திருந்தால், எனக்கும் 
உங்களுக்கும் இகடவய எந்த வித்தியாசமும் இருந்திருக்காது.” 

அவர் இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், “ெிகச் சிலருக்வக, அன்பில் 
உண்கெயாக எரியும் தன்கெ  இருக்கும். அது ஆரம்பொகும் வபாது, அகத 
அகணக்க முயற்சிக்காதரீ்கள். எனது அர்ஜுனன் கூட அவனது பலவனீத்தால் 
வதால்வியுற்ைான், அது அவனுக்கு (எனது உலகளாவிய உடலின்) 
அனுபவத்கத வழங்க என்கனக் கட்டாயப்படுத்தியது. அர்ஜுனனுக்கு எனது 
கட்டகளககள நிகைவவற்றும் அனுபவத்கத நான் வழங்கியதால், அகத 
எனது பலவனீம் என்றும் கூைலாம்.” 

 ா ா  ீண்டும் எழுத்துப் லறகயில் “அவதார் மெஹர் பாபாவிற்கு 
மஜய்” என்று உச்ெரித்து, “எனது பிைந்தநாளான இன்று, முதல்முகையாக 
‘நாவன எனக்கு மஜய்!’ என்று குரல் மகாடுக்கிவைன்.” 

வகஷவின்  றனவி சுைாவைவி ைனது ெவகாைரி லலித் கிவஷாரி, இறுைி 
மூச்றெ விடும் ைருவாயில் இருப் ைாக  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். அவர் அம்ற  
வநாயால் கடுற யாக  ாைிக்கப் ட்டது, இப்வ ாது உயிருக்கு ஆ த்ைானைாக 
 ாைிவிட்டது.  ா ா, வநாய்வாய்ப் ட்டு,  டுக்றகயில் இருந்ை அந்ைப் 
ப ண் ைிக்கு ஆறுைல் கூைினார். 

ைிரும் ி வந்து வகஷவிடம்  ா ா, “மதாண்ணூற்மைான்பது சதவிகிதம், 
லலித் பிகழப்பார் என்ை நம்பிக்கக இல்கல. ஆனால் அவரது இறுதி மூச்சு 
வகர, எனது மபயகரத் மதாடர்ந்து உச்சரிக்கச் மசால்லுங்கள்.” வகஷவின் 
ெவகாைரர் டாக்டர் வைவவந்ைிராவிடம்  ா ா ெில  ருந்துகறள  ரிந்துறரத்ைார், 
அைன் மூலம்  ல நாட்களுக்குப்  ிைகு, லலித் முழுற யாகக் குை றடந்ைார். 

முன்பு கூைியது வ ால,  ாவ் கல்சூரியின்  ரு கன் வவீரந்ைிர  ிங், 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவர், ைரிென யாத்ைிறரயின் வ ாது குழுவுடன் இருந்ைார். 
கல்லூரியில்  யின்று வந்ை அவர் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா மூன்று 
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அைிவுறரகறள வழங்கினார்: “எந்தமவாரு தீய மசயலிலும் ஈடுபடாதீர்கள்; 
எப்வபாதும் வநர்கெயாக இருக்க வவண்டும்; பாபாகவ வநசிக்க வவண்டும்.” 

 ிப்ரவரி 10ஆம் நாள்  ா ா, ப ஹரஸ்ைானாவிலிருந்து லக்வனாவிற்குக் 
காரில் புைப் ட்டார். ஹ ிர்பூர்  ாவட்டத்ைின் ஒவ்பவாரு  குைியும் அவரது 
அன் ில் உயிர்ப் ிக்கப் ட்டது. வெவகர்கள் ைங்கள்  ைிறய, முழு  னதுடன் 
பெய்ய, அைிக விழிப்புடன் இருந்ைனர், வ லும், அவர்களுக்காக அவரது 
‘எல்றலயற்ை இையத்ைில்’ ஒரு ெிைப்பு இட ளித்ை  ின்னர், இறை- னிைன் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். ‘ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்!’ என்ை  ாராட்டுக் குரல்கள், 
அவர் காரில் பென்ைவ ாது இடிவ ால முழங்கின. ெிலர் அழுைனர்; ெிலர் 
கண்ைறீர அடக்கிக் பகாண்டு அற ைியாக இருந்ைனர்; வ லும் ெிலர் அவரது 
நா த்றைத் பைாடர்ந்து ப ாழிந்ைனர். 

 ண்டலி வ ருந்ைில்  ின்பைாடர்ந்ைனர், வழியில் ஓர் அற்புை ான 
காட்ெிறய அவர்கள் காை வநர்ந்ைது. ‘ஹரி  ா ா, ஹரி  ா ா! ப ஹர்  ா ா, 
ஹரி, ஹரி!’ என்று  ாடிய வண்ைம், கிைற்ைில் நீரிறைத்துக் பகாண்டிருந்ை ெில 
உள்ளூர் ப ண் ைிகளுக்குத் பைரியா வலவய, அவ்வழிவய பென்று 
பகாண்டிருந்ை இறை- னிைன், அவர்களின் ைன்னிச்றெயான முழக்கத்றைக் 
வகட்டார். 

குழு கான்பூர் நகருக்கு வந்ைதும்,  ா ா அவர்களிடம், “இங்வக 
உண்ணுவைற்கு ெிைந்ைது எது?” என்று வகட்டார். 

அவர்களுடன் வந்ைிருந்ை ஹ ிர்பூர் வெவகர்களில் ஒருவர், “ப னார ி 
 ர்ஃ ி (ப ன்ற யான இனிப்புப்  ண்டம்)” என்று  ைிலளித்ைார். அறனவரும் 
 ின்பைாடர,  ா ாவவ அருகிலிருந்ை  ிட்டாய் கறடக்குச் பென்று, இனிப்புப் 
 ண்டத்றை வாங்கினார், ஆனால் ஏன் என்று எவராலும் புரிந்துபகாள்ள 
முடியவில்றல. இனிப்புப்  ண்டத்றை வாங்கி,  ா ா, அந்ைக் கறடயில் ெில 
நி ிடங்கள் நின்று, இனிப்புகறள ரெித்துக் பகாண்டிருந்ைார். ைிடீபரன, அந்ை 
 ிட்டாய் கறட யாருக்கு பொந்ை ானது என் றை விொரிக்கு ாறு அவர் 
எரச்ெிடம் வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்வைற்காக ஹ ிர்பூர் 
பென்று இன்னும் ைிரும் ிவராை  ா ாவின் அன் ரான ெீைாராம் என் வருக்கு 
பொந்ை ானது என் து பைரிய வந்ைது. ெீைாரா ின் வளாகத்ைில் நுறழந்து, ெில 
இனிப்புப்  ண்டங்கறள ருெித்து,  ா ா அந்ை ஸ்ைா னத்றைப் புனிைப் டுத்ைினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து, குழு லக்வனாவுக்கு வந்ைதும், ஹ ிர்பூர் வெவகர்கள் 
ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டனர். வகஷவ்,  வானி  ிரொத்  ற்றும்  ிைறரத் ைழுவிய 
 ிைகு,  ா ா லக்வனாவிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டு, 1954  ிப்ரவரி 12 
பவள்ளிக்கிழற  அன்று  ஹா வலஷ்வறர வந்ைறடந்ைதும் ஆந்ைிரா 
 யைத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள் ஆரம்  ாயின. 
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ஆந்திர பிரவதஷ், ‘மதய்வகீப் பணி’ 
பிரகடனம் 
(Andhra Pradesh- Declaration of Divine Work) 

முந்கதய இரண்டு ஆண்டுகளில், ஆந்ைிரப்  ிரவைெத்ைில் உள்ள 
ஒவ்பவாரு வடீுகளிலும் பைய்வகீ பநருப்பு பகாழுந்துவிட்டு எரிந்ைது, வ லும் 
ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில்  ல்வவறு இடங்களில் ற யங்கள் நிறுவப் ட்டன. 
 க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக கூக்குரல் விடுத்ைனர், அைற்கான ஏற் ாடுகள் 
 ல  ாைங்களுக்கு முன்வ  பைாடங்கிவிட்டன.  க்கவள ‘ ா ா ற யங்களாக’ 
 ாைிவிட்டனர். இந்ை முறை,  ா ா  ற்றும் அவரது குழுவினருக்கான  யைச் 
பெலவு முழுவறையும் ஆந்ைிர அன் ர்கள் ஏற்க வவண்டும், அவைவவறள,  
முந்றைய வருறகயின் வ ாது, வவறு வவறு இடங்களிலிருந்து வந்ை அன் ர்கள், 
ைங்கள்  யைச் பெலவுகறள ஏற்றுக்பகாண்டனர். 

 ா ாவுடன் ஹ ிர்பூருக்குச் பென்ை அவை ைனிந ர்கள் குழு, ஆைி ெீனியர், 
ஃ ிரான்ெிஸ்  ிரா வ ான் (ஆஸ்ைிவரலியாவிலிருந்து இந்ைியாவிற்கு இரண்டு 
வாரங்களுக்கு வரு ாறு அறழக்கப் ட்டார்), கிருஷ்ைா நாயர்  ற்றும் 
ஷஹஸ்த்ரபுத்வை ( ஹா வலஷ்வர்) ஆகிவயாரும் ஆந்ைிராவிற்குச் பென்ைனர் - 
ப ாத்ைத்ைில்  ைிபனட்டு ஆண்கள். 

ைிறரப் ட ையாரிப் ாளரான வகப்ரியல்  ாஸ்கலும் அப ரிக்காவிலிருந்து 
வரவிருந்ைார், ஆனால் முடியவில்றல. இைர அறனத்து அன் ர்களும் 
ஆந்ைிராவுக்குச் பென்று, விஜயவாடா நகரில்  ா ாறவ ெந்ைிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். இவர்களில், கஜானன் வ ாஃ லி, அப்துல்  ஜித் கான் 
ஆகிவயார்  ாவ்வனறரச் வெர்ந்ைவர்கள், நாக்பூரிலிருந்து நானா வகர்,  ங்க்ராஜ், 
டாக்டர் வைஷ்முக்,  ற்றும் ஹ ிர்பூறரச் வெர்ந்ை வகஷவ் நிக்கம்,  வானி 
 ிரொத், ஸ்ரீ த்  ஹாய், கயா  ிரொத் கவர ஆகிவயார் அடங்குவர். 

 ஹா வலஷ்வரில் ஒரு வாரம் ைங்கியிருந்து, 1954 பிப்ரவரி 19 
பவள்ளிக்கிழற  அன்று, எரச், குஸ்ைாஜி, கிருஷ்ைா ஆகிவயாருடன்  ா ா, 
ஆைியின் காரில், பூனாவுக்குச் பெல்ல ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். ( ண்டலியில் ப ரும் ாவலார் முந்றைய நாள் பூனாவுக்குச் 
பென்றுவிட்டனர்.) அன்று அைிகாறலயில், பூனாவிலிருந்து  ா ாவின் அன் ர்கள், 
அவருக்கு  னைார  ிரியாவிறட அளிக்க ரயில் நிறலயத்ைில் ஒன்றுைிரண்டனர். 
அவைார புருஷரின் முன்னிறலயில் அத்ைறகய வவறு ாடுகள் எதுவும் இல்றல 
என் ைால், அறனத்து ொைி,  ைங்கறளச் ொர்ந்ை அன் ர்கள் 
அறனவரும்  ஒன்ைாகக் காத்ைிருந்ைனர். ஆரம் த்ைிலிருந்வை, குருநாைரின் 
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 க்ைர்கள் அவரது விருப் த்றைப்  ின் ற்றுவைற்காக  ிரிவிறனயின்  ைத் 
ைிறரறயக் றகவிட்டனர். 

 ா ா, வ ம் ாலத்ைின் வழியாக எைிவர அற ந்ை நறடவ றடக்கு நடந்து 
பென்ைைால்,  க்கள் கூட்டம் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ைது. நறடவ றடயில் அவர் 
அ ர, அறனவரும்  ா ாறவ சூழ்ந்து பகாண்டனர். அவர் ஒவ்பவாரு ந றரயும் 
ெந்ைித்ைார். இந்ைத் ைருைத்ைில்ைான் வக.வக.ரா கிருஷ்ைன் (பூனா ற யத்ைின் 
வருங்கால பெயலாளர்)  ா ாறவ முைன்முைலாக ெந்ைித்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் 
‘காந்ை ெக்ைி ிக்க ஆளுற ’யால் அவர் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார், “அவறரப் 
வ ான்ை ஒரு  னிைறன நான்  ார்த்ைைில்றல!” என்று கூைி, அன்று முைல் அவர் 
 ா ாவின் வநாக்கத்ைிற்காகப்  ைிபுரிவைில் ஆர்வம் காட்டத் பைாடங்கினார். 

 ா ாவும் அவரது குழுவினரும் காறல 10:00  ைிக்கு ஆந்ைிராறவ 
வநாக்கிச் பெல்லும் ரயிலில்  யைத்றைத் பைாடங்கினர்; ப ண்டு,  ாவ் கல்சூரி, 
அவலா ா, ெிது ஆகிவயார் ரயிலில் ப ட்டி  டுக்றககறளக் குவித்ைனர், ரயில் 
நகரத் பைாடங்கியதும், ‘ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ என்ை கூக்குரல் ஒலித்ைது. 
ஆைி ெீனியர், ஃ ிரான்ெிஸ்  ிரா வ ான் ஆகிவயாறரப் வ ாலவவ,  ா ாவும் 
எரச்சும் இரண்டாம் வகுப்புப் ப ட்டியில் ைத்ை து இருக்றககறள 
ஆக்கிர ித்ைனர், இைர அன் ர்கள் அறனவரும் மூன்ைாம் வகுப் ில்  யைம் 
பெய்ைனர். 

ஒரு நிறலயம் கடந்ைதும்,  ா ா கீவழ இைங்கி,  ண்டலியின் 
ப ட்டிக்குள் நுறழந்து, அவர் ஃ ிரான்ெி ிடம் விளக்கினார்: “உங்ககள ஏன் 
ஆஸ்திவரலியாவிலிருந்து அகழத்வதன் என்று மசால்கிவைன். நீங்கள் என்ன 
மசய்ய வவண்டும் என்பகதயும் பின்பு நான் மசால்கிவைன். இதற்கிகடயில், 
எல்லாவற்கையும் உன்னிப்பாக கவனியுங்கள், ஏமனனில், நீங்கள் பார்த்து 
புரிந்து மகாண்டகத, என்னிடம் மசால்ல வவண்டும்.  

“நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், நான் அதிெிக மதய்வகீொனவன், அவத 
வநரத்தில், அதிெிக ெனிதனாகவும் இருக்கிவைன், அதனால், எவரும் - ரிஷிகள் 
கூட - என்கன ஆழங்காண முடியாது, ஏமனன்ைால் நான் எல்கலயற்ை 
அளவுக்கு வழுக்கிச் மசல்பவன். என் ெீதான அன்கப மவளிப்படுத்த ெக்கள் 
பின்பற்றும் வழிககளயும், சம்பிரதாய முகைககளயும் நான் 
விரும்பவில்கல, அதாவது எனக்கு ொகல அணிவிப்பது, ஆரத்தி 
நிகழ்த்துவது இதுவபான்ை ெற்றும் பல. எனவவ ஆந்திராவில் நான் அன்பின் 
வவறு சில வழிமுகைககள மவளிப்படுத்துவவன். அன்பிற்குரியவருக்கு 
ெகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதத்தில் அன்கப மவளிப்படுத்த வவண்டும்.” 

ஒருமுறை அவர்களது  யைத்ைின் வ ாது,  ா ா,  ண்டலியுடன் 
மூன்ைாம் வகுப்புப் ப ட்டியில் இருந்ை வவறளயில், ராம்ஜூ, ஆஸ்து ாவால் 
அவைிப் ட்டு, ஓரளவு இருக்றககள் காலியாக இருந்ை  ா ாவின் இரண்டாம் 
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வகுப்புப் ப ட்டியில் ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார்.   ா ா, ராம்ஜூறவ அறழக்கு ாறு 
கூைியவ ாது, அவர்,  ா ா இருந்ை ப ட்டிக்குச்  பென்றுவிட்டைாகத் 
பைரிவிக்கப் ட்டதும்,  ா ா ெீற்ை றடந்ைார்:  “ெண்டலியுடன் வநரத்கத 
மசலவிட்டு, எனது சகவாசத்கத வழங்க நான் இங்கு வந்துள்வளன், அவத 
வநரத்தில் அவர் வவறு எங்வகா மசன்றுவிடுகிைார்.” 

வகா  ாக, எழுத்துப் லறகயில் விஷ்ணுவிடம்  ா ா, “அவரிடம் 
மசால்லுங்கள்: ‘ராம்ஜூ அப்துல்லா, நீங்கள் ரயிலிலிலிருந்து குதித்து 
உயிகரத் துைக்க வவண்டும்!’“  ா ா வகா  ாக இருந்ைறைக் கண்டு,  ண்டலி 
நடுங்கினர். சூழல்,  ைற்ைம் நிறைந்ைைாகக் காைப் ட்டது. “இந்தச் மசய்திகய 
ராம்ஜூவிடம் வபாய் மசால்லுங்கள்!” என்று  ீண்டும் கூைியதும் விஷ்ணு, 
புக்கார் இருவரும் அழ ஆரம் ித்ைனர்; இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கினால், ராம்ஜூ 
நிச்ெய ாக அறைச் பெய்வார். 

“ஏன் அழுகிைரீ்கள்?”  ா ா, புக்காரிடம் வகட்டார். ராம்ஜூறவ  ன்னிக்க 
வவண்டும் என்று புக்கார் முறையிட்டார். ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ா நடந்ைறை 
 ைந்து விடுங்கள் என்று கூைிய வவறளயில், அவருறடய  னநிறல ெீரானது. 

குருதுவாடி ரயில் நிறலயத்ைில்,  ால் நாத்து அவெர ாக ரயிலுக்குள் 
நுறழந்து, அங்கு வந்ை  க்களுக்கு  ா ா, ைரிெனம் வழங்கு ாறு வவண்டினார். 
அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ை  ா ா, ரயில் ப ட்டிறயவிட்டு பவளிவயைியவ ாது, 
ைிரள் ைிரளாக  க்கள் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ாறவ மூன்ைாம் வகுப்பு காத்ைிருப்பு 
அறைக்கு அறழத்துச் பெல்வது முடியாைது வ ாலத் வைான்ைினாலும்,  ண்டலி 
கூட்டத்றைச் ெ ாளித்து, அவறர எல்லா  க்கங்களிலும் சுற்ைி வறளத்ைனர். 
இந்ை நிறலயில்  ா ாறவ அறனவராலும்  ார்க்க முடியாைைால், கூட்டம் ஓர் 
அைிருப்ைி ஆரவாரத்றை ஏற் டுத்ைியது. கூட்டத்றைத் ைிருப்ைிப் டுத்ை,  ா ா ஒரு 
வைநீர் முகப் ிடத்ைிலும்,  ின்னர் ஓர் அல ாரியின் வ வலயும் நின்ைார், இைனால் 
அறனவரும் அவறரப்  ார்க்க முடிந்ைது.  க்கள், பூக்கள்  ற்றும்  ழங்கறள 
வழங்க முன்வனாக்கி விறரந்து பெல்ல ஆர்வ ாக இருந்ைைால், ைள்ளு முள்ளு 
பைாடங்கியது.  ிகுந்ை ெிர த்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் ை து ரயில் 
ப ட்டிக்குள் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்; ‘ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ என்ை 
வகாஷம்,  ா ா ரயில் நிறலயத்றை விட்டு பவளிவயறும் வ ாதும் 
எைிபராலித்ைது. 

வஷாலாப்பூரில் ரயில் நின்ைதும், ரா கிருஷ்ை ஜாஜு,  ைிவ ன்  ாவரக் 
இருவரும் அங்குக் கூடியிருந்ை  க்களுக்கு ைரிெனம் வழங்கு ாறு  ா ாவிடம் 
 ன்ைாடினர். எனவவ  ா ா ரயில் நிறலயத்றை விட்டு பவளிவய பென்ைவ ாது, 
அங்கும் ைிரளான  க்கள் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா எழுத்துப் லறகயில் இந்ைச் 
பெய்ைிறய எடுத்துறரத்ைார்: 
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நான் எனது மெௌனத்கதக் ககவிடும் வகர, நான் உங்கள் 
மூலொகக் வகட்கிவைன், வபசுகிவைன். என்கன அைிய, நீங்கள் என்கன 
வநசிக்க வவண்டும். நான் உங்களில் ஒருவன். அன்பின் மூலம் நீங்கள் 
என்கன அைியலாம். 

கடவுளின் அம்சங்களில் ஒன்று எல்கலயற்ை வநர்கெ. 
வநர்கெயுடன் ெக்களுக்கு வசகவ மசய்தால் அதுவும் அன்புதான். தன்கனவய 
ெைக்கும் அளவுக்கு என்கன வநசிப்பவன் எனது உண்கெயான சுயத்கத 
அைிய முடியும். 

கடவுகள விளக்க முடியாது; அவர் இதயத்தின் மொழிக்கு ெட்டுவெ 
மசவிெடுக்கிைார். 

இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கி,  ா ா உடனடியாக ை து 
இருப் ிடத்ைிற்குத்  ைிரும் ிச் பென்ைார். 

இரவில், ஒரு ரயில் நிறலயத்ைில் நின்ைவ ாது,  ா ா, ப ண்டு,  ாவ், 
ெிது மூவறரயும் அறழத்து, “நான் விழித்திருக்கும் வவகளயில் நீங்கள் 
தூங்குகிைரீ்கள்! உங்களுக்கு மவட்கொக இல்கலயா?” என்று வகட்டு 
அவர்கறளக் கண்டித்ைார். 

ப ண்டு, “நாங்கள் தூங்குகிவைாம் என்று யார் கூறுகிைார்கள்? நாங்கள் 
எப்வ ாதும் விழித்ைிருந்வைாம், நாங்கள் தூங்குவைற்கு வநரம் எங்வக இருக்கிைது?” 
என வினவினார். 

 ாவ், ெிது இருவறரயும் எச்ெரித்ை  ா ா, அவர்கறள அடுத்ை ரயில் 
நிறலயத்ைில் இைங்கி ப ஹரா ாத்துக்குத் ைிரும்பு ாறு கூைி, “நீங்கள் 
என்னுடன் வருவதால் என்ன பயன்?” என்று வகட்டார். 

உண்ற யாக நடந்ைது என்னபவன்ைால், ஜால் ாய், அவலா ா, டாக்வக, 
ெகன், குஸ்ைாஜி, கிஷன்  ிங், கிருஷ்ைா, கிருஷ்ைாஜி, கு ார், 
ஷஹஸ்த்ரபுத்வை ஆகிவயார் உண்ற யில் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைனர்; அவை 
வவறளயில் ப ண்டு,  ாவ், ெிது  ட்டுவ  விழித்ைிருந்ைனர். ஆனாலும் அவர்கள் 
கண்டிக்கப் ட்டார்கள்!  ிை அறனவரும் இறை அைிந்ைதும்,  ா ாவின் இந்ைக் 
கண்டன வார்த்றைகள் அறனவறரயும் விழிப் றடயச் பெய்ைது. 

 ீண்டும் அடுத்ை ரயில் நிறலயத்ைில்,  ாவ் கல்சூரிறய வரவறழத்து 
 ா ா, “என்ன வநாக்கத்திற்காக என்னுடன் வந்தரீ்கள்? நான் தூங்கிக் 
மகாண்டிருந்தவபாது, யாவரா ஒருவர் கதகவத் தட்டுவது என்கனத் 
மதாந்தரவு மசய்தது. நீங்கள் ஏன் ஒவ்மவாரு முகையும், ரயில் நிற்கும் 
வவகளயில் கீவழ இைங்கி வந்து, எவரும் எனது மபட்டிக்குள் நுகழந்து 
என்கன மதாந்தரவு மசய்யாெல் இருப்பகத உறுதிப்படுத்திக் 
மகாள்ளக்கூடாது?” 
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இைற்கிறடயில், ெிதுறவ  ன்னித்து  ா ா அறனத்து ஆண்கறளயும் 
தூங்க அனு ைித்ைார். ஆனால் இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ின்னர் அவர்கள் 
 ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும்பும் வறர,  ாவ் ஒவ்பவாரு நிறுத்ைத்ைிலும், இரவும் 
 கலும் இைங்கி,  ா ாவின் கைவுக்கு முன்னால் காவல் காக்க வவண்டியிருந்ைது. 

ரயில் விஜயவாடா நிறலயத்றை இரவு 8:20  ைிக்கு வந்ைறடந்ைது. 
1954,  ிப்ரவரி 20 ெனிக்கிழற , நறடவ றட முழுவதும்  ா ாவின் அன் ர்கள் 
 ற்றும்  க்ைர்களால் நிரம் ி வழிந்ைது. ‘மெஹர் பாபாவிற்கு மஜய்’ எனும் 
முழக்கம் காற்றை நிரப் ியது. சிந்தா சர்வராவ், அவரது பைாழில்  ங்குைாரர் 
 ற்றும் விஜயவாடா நிகழ்ச்ெியின் ைறலற  ப ாறுப் ாளர் ெவஜட்டி 
ராெவொகன் ராவ், ொணிக்யால ராவ் ஆகிவயார் ரயிலில்  ா ாவின் 
இருக்றகக்கு விறரந்து வந்து அவருக்கு  ாறல அைிவித்ைனர்.  ாவ்வனர், 
நாக்பூர், ஹ ிர்பூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து வந்ைவர்கள் விஜயவாடாவில் 
குழுவுடன் இறைந்ைனர்.  அவர்களில் கிஷன்  ிங்கின்  கன்  ைன் 
படல்லியிலிருந்து நிகழ்ச்ெிகறளத் ைிறர ட ாக்க வந்ைிருந்ைார். 

ரயிலிலிருந்து இைங்கியதும்,  ா ாவுக்கு ஏராள ான  க்கள் 
 ாறலகறள அைிவித்ைனர்.   ா ாறவ கூட்டத்ைினிறடவய அறழத்துச் 
பெல்வது கடின ாக இருந்ைது, ஆனால்  ண்டலி அவறர, பவளிவய கவன ாக 
வழிநடத்ைினர்; அங்கு  லர்களால் அலங்கரிக்கப் ட்ட கார் ஒன்று காத்ைிருந்ைது. 
 வஜட்டி ரா வ ாகன் ராவின் குடும்  இல்லத்ைிற்கு  ா ா அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார், அங்கு அவர் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைன. 
அறைத் பைாடர்ந்து  ண்டலி  வ ருந்ைில் பென்ைனர்.  ா ா, ெிந்ைா,  வஜட்டி, 
 ாைிக்யால ராவ்  குடும் ங்கள்  ற்றும் முக்கிய ஆந்ைிர வெவகர்கறளயும் 
ெந்ைித்ைார்.  ா ாவின் ஆரத்ைியின் நிறைவில்  ல்வவறு ைரிென நிகழ்ச்ெிகறள 
ஏற் ாடு பெய்யும் அறனவருக்கும் அைிவுறரகறள வழங்கினார்: 

“ஆந்திராவின் ஒவ்மவாரு வசவகரும், சிைியவர், மபரியவர் 
அகனவரும், ொர்ச் 2 அன்று நகடமபறும் கூட்டத்தில் பங்மகடுக்க வவண்டும் 
என்று நான் விரும்புகிவைன். அகனத்து வசவகர்களுக்கும் நான் விளக்க 
விரும்புவகத விளக்குவவன், ஏமனனில் இது எனது ககடசி பயணம். 
ஆந்திராவில், இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிைகு, ொர்ச் 21ஆம் நாள் அஹெதுநகரில் 
ெற்றுமொரு நிகழ்ச்சி நகடமபறும். அகதத் மதாடர்ந்து, நான் வபசும் ககடசி 
நிகழ்ச்சிகயத் தவிர, வவறு எந்த நிகழ்ச்சியும் இருக்காது! இகத அகனத்து 
வசவகர்களுக்கும் விளக்க விரும்புகிவைன். எனவவ அதற்கு வவண்டிய 
ஏற்பாடுககளச் மசய்யுங்கள். எனக்காகப் பணிபுரிபவர்கள் என்று 
வக.டி.ஆர்.எம் (குடும்ப சாஸ்திரி, தனபதி, ரங்கா ராவ், ெல்லிகார்ஜுன ராவ் 
ஆகிய நான்கு வ றரக் குைிப் ிட்டு) வதர்ந்மதடுக்கும் அகனவரும் அந்தக் 
கூட்டத்தில் கலந்துமகாள்ள வவண்டும்.” 
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 ா ாவின்  ண்டலி அறனவரும் கன்யகா  ரவ ஸ்வரி ைர் ொலாவில் 
ைங்கியிருக்க எரச், ெகன், ெிது, ப ஹர்ஜி ஆகிவயார்  ா ாவுடன் இருந்ைனர். 
 றுநாள் அந்ைக் குழு குண்டூர் நகரம் பெல்ல இருந்ைது. இம்முறை ைர்  ராவ் 
கார், வ ருந்து, வவன், ஜபீ் என்று வாகனங்கறள வாடறகக்கு அ ர்த்ைி, ெிைப் ான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்து  ா ாவின் காறர அவவர ஓட்டிச் பென்ைார்,. 

1954,  ிப்ரவரி 21 காறல 6:30  ைிக்கு,  ண்டலி,  ா ாவின் 
இருப் ிடத்ைில் அவருக்கு முன் ாக கூடியிருந்ைனர். “நன்ைாகத் 
தூங்கினரீ்களா?” என  ா ா அவர்களிடம் வகட்டு,  ின்பு கூைினார், “எனது 
தூக்கத்தில் இரண்டு நிெிடம் ெட்டுவெ தூங்கினால், நீங்கள் கடவுகள 
உணர்ந்துவிடுவரீ்கள்!” 

 ா ா, ைன ைி ராவிடம் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: “(ொர்ச் 2ஆம் வததி) 
சிைிய ெற்றும் மபரிய வசவகர்கள் அகனவரும் வர வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன், ஏமனன்ைால், வவகல வநர்கெயாக மசய்யப்பட வவண்டும் 
அல்லது நிறுத்தப்பட வவண்டும். நான் காலங்காலொக பணிபுரிந்து 
வருகிவைன். நான் ெட்டுவெ பணிபுரிகிவைன். ஆனால் நீங்கள் எனது 
பணிகயப் பகிர்ந்து மகாள்ள விரும்பினால், அது வநர்கெயாக மசய்யப்பட 
வவண்டும். பணி பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காகச் மசால்கிவைன், இதில் 
எந்த செரசம், வபாட்டி ெனப்பான்கெ, ஆணவத்திற்கும் இடெில்கல,  

“நான் எங்குச் மசன்ைாலும், ெக்களுக்கு நான் யார் என்று கூட 
மதரியாது, அவர்கள் எனது மபயகரக் வகட்ட ெறு கணவெ, என்னிடம் ஒன்று 
திரண்டு வருகிைார்கள், இன்று காகல (5:50 ெணிக்கு) மூன்று மசய்திககள 
எழுத்துப்பலககயில் எடுத்துகரத்வதன். மசய்திகள் என்ைால் அவற்ைில் 
ஒன்றும் இல்கல என்று காலாதி காலொக எனக்குத் மதரியும். என்கனப் 
வபால் உங்ககளயும் ொற்றுவவத எனது ஒவர மசய்தி!” 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், “நான் அதிெிககயாக வழுக்கிச் 
மசல்லும் தன்கெயுகடயவன். நீங்கள் என்கன ஒருவபாதும் பற்ைிக்மகாள்ள 
ொட்டீர்கள், ஏமனன்ைால், மதய்வகீத் தன்கெயுடன் இருப்பவதாடு, நான் 
ெனிதனாகவும் இருக்கிவைன். எனது விருப்பத்தில், 100 சதவிகிதம் உங்கள் 
விருப்பத்கத இழந்தால் ெட்டுவெ, நீங்கள் என்கன அைிவரீ்கள், இல்கலவயல் 
இல்கல. ஏக இகைவன் எனும்  உண்கெயான அனுபவத்துடன் 
ஒப்பிடுககயில், இதர எல்லா அனுபவங்களும் பயனற்ைகவ. 

“இன்று நான் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிவைன்,” என்று கூைி,  ா ா 
எடுத்துறரத்ை மூன்று பெய்ைிகறள வாெிக்கு ாறு எரச்ெிடம் வகட்டுக்பகாண்டார்.  
முதல் மசய்தி: 

ெனதின் குரலுக்கு மசவிெடுக்காதீர்கள். இதயத்தின் குரகல ெட்டும் 
வகளுங்கள். ெனம் அகலபாய்வது; இதயம் தளராதது. ெனதில் பயம் 
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இருக்கும்; இதயம் பயப்படாது. ெனம் என்பது சந்வதகங்கள், தர்க்கரீதியான 
சிந்தகனகள் ெற்றும் வகாட்பாடுகளின் வடீு; இதயம் சுத்திகரிக்கப்படும்வபாது, 
அன்பான கடவுளின் வாசஸ்தலொன இல்லம். எனவவ உங்கள் இதயம் 
கீழ்த்தரொன ெவனா இச்கசகள், சபலம் ெற்றும் சுயநலம் 
ஆகியவற்ைிலிருந்து விடுபடும் வவகளயில், கடவுள் உங்களில் சுயொக 
மவளிப்படுவார். 

இரண்டாவது மசய்தி: 
ஏகழயாக இருந்தாலும், மசல்வந்தனாக இருந்தாலும், ெகிழ்ச்சியாக 

அல்லது துன்பொக இருந்தாலும், உங்களது சூழ்நிகலககளப் மபாறுத்தவகர 
திருப்தியாக இருங்கள்.  கடவுள் அகத உங்கள் மசாந்த நலனுக்காக 
வடிவகெத்துள்ளார் என்பகதப் புரிந்துமகாண்டு அவருகடய விருப்பத்திற்கு 
விட்டுவிடுங்கள். 

நீங்கள் என்மைன்றும் இருந்தரீ்கள், எப்மபாழுதும் இருப்பீர்கள். ஆண், 
மபண், அழகானவர், அழகற்ைவர், வலிகெயானவர், பலவனீொனவர், 
ஆவராக்கியொனவர், வநாய்வாய்ப்பட்டவர், சக்தி வாய்ந்தவர், ஆதரவற்ைவர் 
என எண்ணிலடங்கா வடிவங்ககள நீங்கள் மபற்ைிருக்கிைரீ்கள். ஆன்ெீக 
சுதந்திரம் உங்ககள வந்தகடயும் வகர, நீங்கள் பல வடிவங்களில் பிைவி 
எடுப்பீர்கள். அப்படியானால், அதிக பிகணப்புககள உருவாக்கும் தற்காலிக 
நிவாரணத்கத ஏன் வதட வவண்டும்? 

கடவுளிடம் பணம், புகழ், அதிகாரம், உடல்நலம் அல்லது 
குழந்கதககளக் வகட்காதரீ்கள், ஆனால் நித்திய வபரின்பத்திற்கு 
வழிவகுக்கும் அவருகடய அன்பின் அருகள நாடுங்கள். 

மூன்ைாவது மசய்தி: 
மசல்வந்தர்களுக்கு நாவன மசல்வந்தன். ஏகழகளுக்கு நாவன ஏகழ. 

எழுத்தைிவு உள்ளவர்களுக்கு, நான் ெிகவும் எழுத்தைிவு மபற்ைவன். 
படிப்பைிவில்லாதவனுக்கு நான்தான் அதிகம் படிக்காதவன். இவ்வாறு நான் 
உங்களில் ஒருவன், உங்கவளாடு ஒருவன், உங்கள் ெத்தியில் ஒருவன். நாம் 
அகனவரும் ஒன்று. 

இந்த ‘ஏக இகைநிகல’யின் ஒன்ைான தன்கெகய உணர, கடவுகள 
முழு ெனதுடன், வநர்கெயாக வநசிக்கவும், இந்த உயர்ந்த அன்பின் 
பலிபீடத்தில் அகனத்கதயும் தியாகம் மசய்து, உங்களுள் இருக்கும் 
அன்பானவகர நீங்கள் உணர்வரீ்கள். 

இ.என்.மூர்த்ைி, அவரது பொந்ை ஊரான ப னுபகாண்டாவில் 
வக.டி.ஆர்.எம். எந்ை ஒரு ைரிென நிகழ்ச்ெிறயயும் நிர்ையிக்கவில்றல என்று, 
 ா ாவிடம் புகார் கூைினார், அங்கு வாழும்  க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 



 

212 
 

 ிகவும் ஆர்வ ாக இருந்ைனர்.  வெவகர்களிறடவய கடும் வாக்குவாைம் 
ஏற் ட்டது.  ா ா இறுைியில் 24ஆம் வைைி ஐந்து நி ிடங்களுக்கு ப னுபகாண்டா 
பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார். 

விஜயவாடாவிலிருந்து 20 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை குண்டூர் 
நகருக்கு,  ா ாவும் குழுவினரும் புைப் ட்டனர். வக.டி.ஆர்.எம்.  ற்றும் இைர 
வெவகர்களும் உடன் பென்ைனர். கிருஷ்ைா நைி, அைன் கால்வாயின் 
இனிற யான இயற்றகக்காட்ெிகளுடன் இறைந்து பென்ை வாகனங்கள், காறல 
9:15  ைிக்கு குண்டூறரச் பென்ைறடந்ைன. ெட்டி சுதர்ஷனம் என் வர் ெிைப் ான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார்; துப் ாக்கி ெத்ைம் முழங்க,  ா ாறவ  னைார 
வரவவற்ைார்!  ா ா, சுைர்ஷனத்ைின் குடும் த்ைாறர ெந்ைித்து, ப ண் ைிகளுக்கு 
ைரிெனம் வழங்கத் பைாடங்கினார். ஆந்ைிராவில் காைப் ட்ட பூக்கள்,  ழங்கள் 
 ற்றும் இனிப்புகளின் குவியல்கள், வார்த்றைகளுக்கு அப் ாற் ட்டு 
இருந்ைன.   ா ா பென்ை இடப ல்லாம் அவற்ைின் குவியல்களாகவவ 
பைன் ட்டன. ைரிெனத்ைிற்கு வரு வர்கள்  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு 
வைங்கக் கூடாது என்று கூைப் ட்டைால், அவர்கள் விறரவாக, கூப் ிய 
றககளுடன் அவருக்கு முன்னால் பென்ைனர். 

குண்டூர் நகர ப ண் ைிகளுக்கு ைரிெனம் வழங்கிய  ின்பு,  ா ா, 
சுைர்ஷனத்ைின் இல்லத்ைிற்குச் பென்று, அவர்களின் பூறஜ அறையில் அ ர்ந்ைார்; 
அங்கு அவரது ஆளுயர ஓவியம் ஒன்று றவக்கப் ட்டிருந்ைது. இல்லத்துப் 
ப ண் ைிகள் கண்ைரீ் நிறைந்ை கண்களுடன் அவரது ஆரத்ைிறயப்  ாடினர். 

காறல 9:35  ைிக்கு, ொய் ெ ாஜின் ொர் ில் கட்டப் ட்டு வரும் ொய் 
 ா ா வகாவில் நிறலபகாண்ட இடத்ைிற்கு,  ா ா விஜயம் பெய்ைார். ப ஹர் 
 ா ாவின் இருக்றகயாக, முழுற யாக அலங்கரிக்கப் ட்ட ெிம் ாெனம் அங்கு 
றவக்கப் ட்டிருந்ைாலும், அைற்கு  ைிலாக அவர் ைறரயில் அ ர்ந்ைார். அவர் ொய் 
 ா ாவின் புறகப் டத்றையும், வகாவிலின் அடிக்கல்றலயும் பைாட்டு, “இந்த 
சந்தர்ப்பத்தில் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிவைன். இந்த ெகத்தான 
முதியவர் (சாய் பாபா) ஆன்ெீக உலகில் ஒரு தனித்துவொன ஆளுகெகயக் 
மகாண்டிருந்தார்; அவருக்கும், அவகரப் வபான்ை பரிபூரண குருநாதர்களில் 
சிலருக்கு ெட்டுவெ மதரியும் - நான் ஆதிகால புருஷன், அவதார புருஷன் 
என்று!” 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ாவும்  ண்டலியும் குண்டூரில், முனிெி ல் 
பூங்காவில் அற க்கப் ட்ட பவகுஜன ைரிென  ந்ைலுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர், 
அங்கு  ா ாவுக்கு வரவவற்புறர வழங்கி அவரது ஆரத்ைியும்  ாடப் ட்டது. 

 ல்வவறு உறரகளுக்குப்  ிைகு, ராம்ஜூ ‘உண்கெயான தரிசனம்’ 
(படஹ்ரா டூனில் வழங்கப் ட்டது)  ற்ைிய  ா ாவின் நற்பெய்ைிறயப்  டித்ைார். 
காறல 10:30  ைிக்கு,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
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நாம் அகனவரும் ஒன்று. உங்கள் ஒவ்மவாருவருள்ளும் 
அளவிறுதியற்ை தன்கெ உள்ளது, ஆனால் அைியாகெயின் காரணொக, 
ஒவ்மவாருவரும், ஒருவிதொன உதவியற்ை தன்கெகய உணர்கின்ைனர். 
ஒவ்மவாருவரும், ெிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாகவும், 
வபரின்பெிக்கவர்களாகவும் இருந்தும், ெிகவும் பலவனீொகவும் 
பரிதாபொகவும் உணர்கின்ைனர் என்பது ெிகப்மபரிய மதய்வகீ நககச்சுகவ. 
இந்த அைியாகெ உங்ககள விட்டு நீங்கும் அடுத்த கணவெ, நீங்கள் 
அகனத்து சக்தி ெற்றும் வபரின்பத்தின் எல்கலயற்ை ஆதாரொகத் 
திகழ்வரீ்கள். வெலும், நான் உங்கள் அகனவருள்ளும் இருப்பதால், என்னில் 
உங்ககள இழக்கும் வககயில், நீங்கள் முழு ெனதுடன் என்கன வநசித்தால், 
இந்த அைியாகெ நீங்கிவிடும் என்று என்னால் அதிகாரபூர்வொகச் மசால்ல 
முடியும். 

ஏகழ, மசல்வந்தர், படித்தவர், படிப்பைிவற்ைவர், சிைியவர், மபரியவர் 
- அகனவரும், ஒளிரும் உணர்வுடன் என்கன நிகனவில் மகாண்டு வநசிக்க 
முடியும், அதற்கு எந்தவிதொன சடங்குகளும், முயற்சிகளும் 
வதகவயில்கல. ெனிதகுலத்திற்கு தன்னலெற்ை வசகவ மசய்வதன் 
மூலமும் நீங்கள் என்கன வநசிக்கலாம். ‘தன்னலெற்ை வசகவ’ என்ை 
மசாற்மைாடர் ெிகவும் மபாதுவாகவும், சாதாரணொகவும் 
பயன்படுத்தப்படுவதால், அகதக் குைிப்பிடுவதில், அதன் உண்கெயான 
வநாக்கம் இழக்கப்படுகிைது. உங்கள் சுய ெகிழ்ச்சிகயக் கூட ஈடாக கவத்து, 
நீங்கள் அகதச் மசய்யும்வபாது ெட்டுவெ, பிைருக்கு வசகவ மசய்கிைரீ்கள், 
அப்வபாது உங்கள் ெனதில் வசகவ மசய்வதாம் என்ை எண்ணம் சிைிதளவும் 
இருக்காது. 

‘எனது மெௌனத்தால் நான் வசார்வகடந்து வபானதால், விகரவில் 
இந்த எழுத்துப்பலகககயக் ககவிட்டு, மெௌனத்கதக் ககலக்க வவண்டும்’ 
என்ை நல்ல மசய்திகய இப்வபாது எனக்கு நாவன மதரிவித்துக் மகாள்கிவைன். 

 ா ா,  ிரொைம் விநிவயாகிக்கத் பைாடங்கினார், குவியல் குவியலாக 
பூக்களும்  ழங்களும் அவறர சூழ்ந்ைிருந்ைன.  ா ா  லர்  ாறலகளில் 
ெிலவற்றையும் அன்புடன் வழங்கினார்; அத்ைறகய  ரிறெப் ப ற்ைவர்கள், 
 கிழ்ச்ெியில், அவற்றை விறல ைிப் ற்ை நிறனவுச் ெின்னங்களாக ைத்ை து 
இல்லங்களில்  ாதுகாத்ைனர். காலம் இறை இவ்வாறு  றைொற்ைியது, 
“ ா ாவின் அறல ாயும் கண்கள், அறனத்து ைிறெகளிலும் அன் ின் கைிர்கறள 
வெீின; ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர்கள் அவற்ைில் நறனந்ைனர். அன் ின் கைிர்கள் 
அவர்களின் இையங்களில் ஊடுருவி, அவற்றை  துக் வகாப்ற களாக  ாற்ைின. 
இறை வ ாறையின் ைாக்கத்ைால், ப ஹர்  ா ா  ட்டுவ  அவர்கள் கண்களின் 
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முன்னால் இருந்ைார்.  ல வாரங்கள் அவர்கள் உலறகயும் அைன் 
விவகாரங்கறளயும்  ைந்து அவருறடய ஒளியில் மூழ்கினர்!”  

குண்டூரில் ஏைக்குறைய 5,000 வ ர் ஒன்றுைிரண்டனர்.  ா ா ைரிென 
நிகழ்ச்ெிறய நிறைவுபெய்து புைப் டும்வ ாது, ஒரு ெிறுவன் அவறர வநாக்கி ஓடி 
வந்து, ொஷ்டாங்க ாக வைங்கி,  ா ாவின்  ாைங்களில் ைறல றவத்ைான்.  ா ா 
இவ்வாைான வைக்கத்றைத் ைறட பெய்ைிருந்ைைால்,  ைிலுக்கு அவர், எரச்ெின் 
கால்களில் ைறலவைங்கி, “சிறுவன் ஆன்ெீகப் பாகதயில் பயணிக்கிைான்” 
என் றை பவளிப் டுத்ைினார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் காறல 11:25  ைிக்கு சுைர்ஷனத்ைின் இல்லத்ைில் 
 ைிய உைவு உண்டனர். அலங்கரிக்கப் ட்ட வராண்டாவில் வ ாடப் ட்டிருந்ை 
நாற்காலிகளில்  ா ா முைலில் அ ர்ந்ைதும்,  ண்டலியும் அ ர்ந்ைனர். 

 ா ா,  ின்னர் இைங்கி வந்து, புல்பவளியில் ெில நி ிடங்கள் நடந்ைார். 
இறுைியாக, ெிைிது வநரம் ைறரயில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ா, றககறளக் கழுவிவிட்டு, 
ைனது அறைக்குச் பென்று, அங்வகவய உைறவ உண்டு ெிைிது வநரம் 
ஓய்பவடுத்ைார். 

 ைியம் சு ார் 1:00  ைியளவில்,  ா ா  ண்டலிறய ைன் அறைக்கு 
அறழத்ைார்.  ா ா, ஆன் ீகப்  ாறையில் இருப் ைாகக் கூைிய அந்ை ெிறுவன், 
 ா ாவின் அருகில்  டுக்றகயில் அ ர்ந்து,  க்ைிப்  ாடல்கறளப்  ாடிக்பகாண்டு, 
உற்ொக ாகத் ைனது றககளால் றெறககறளக் காட்டிக்பகாண்டும் இருந்ைான். 
 ஹாவைறவப் (ெிவன்)  ற்ைிய ஒரு  ாடறலப்  ாடு ாறு  ா ா அவரிடம் 
றெறகயால் பைரிவித்ைறை, அவன்  ிகுந்ை அன்புடன் பெய்ைான். 

உள்ளூர் வெவகர்களில் ஒருவர், “ ா ா, குண்டூர்,  க்ைி  ாடகர்களுக்கு 
 ிகவும் ப யர் ப ற்ைது” என்ைார். 

ெிறுவறனச் சுட்டிக்காட்டி  ா ா, “உண்கெயான பக்தி இகச இங்வக 
இருக்கிைது” என்று  ைிலளித்ைார். 

இறை வ ாறையில், ெிறுவன்  ா ாறவப்  ற்ைி வ ெத் பைாடங்கினான்; 
 ா ா அவறனத் ைழுவி, அவரது ெித்ைிரத்துடன் கூடிய ஒரு வ றழறய 
ெிறுவனிடம் பகாடுத்ைார். வ லும் அவறனத் ைனது  டியில் அ ரச்பெய்து,  ா ா 
ெிறுவனிடம், “பாபா கடவுள் என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்” என்ைார். 

அன்று  ைியம் 1:30  ைிக்கு,  ா ா விஜயவாடாவுக்குத் ைிரும் ிச்பெல்ல 
இருந்ைார்.  வழியில் அவர்  ாரம் ரிய புனிை ஸ்ைலங்களான ராம்நாம், ஓங்காரா 
 ற்றும் ரா ருக்கு அர்ப் ைிக்கப் ட்ட ஒரு வகாவிலுக்கும் பென்ைார், அங்கு 
அவரது ஆரத்ைி நிகழ்த்ைப் ட்டது. 

 ிற் கல் நான்கு  ைிக்கு விஜயவாடா வந்ைறடந்ை  ா ா, வநரடியாக, 
ரா   ந்ைிரத்ைில் எழுப் ிய ைரிென  ந்ைலுக்குச் பென்ைார்; அங்கும் ைிரள்ைிரளாக 
 க்கள் கூடியிருந்ைனர்.  அவருக்கு ஏராள ான  லர்  ாறலகள் அைிவித்து, 
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ஆரத்ைி நிகழ்த்ைப் ட்டது. ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா, ைிடீபரன வ றடயிலிருந்து 
இைங்கி,  க்கள்  த்ைியில் ைறரயில் அ ர்ந்து கூைினார்: “நான் உங்களில் 
ஒருவன் என்பகத நீங்கள் உணர வவண்டும், அதனால்தான் நான் இப்வபாது 
உங்களுடன் தகரயில் அெர்ந்திருக்கிவைன். நான் உங்கள் ஒவ்மவாருவரின் 
நிகலயிலும் இருக்கிவைன், ஏகழயாக இருந்தாலும், மசல்வந்தராக 
இருந்தாலும், சிைியவராக அல்லது  மபரியவராக இருந்தாலும், நான் உங்கள் 
ஒவ்மவாருவகரயும் வபாலவவ இருக்கிவைன், ஆனால் என்கன 
வநசிப்பவர்கள் ெட்டுவெ என்கன அணுக முடியும். 

“எனது அன்பில் தன்கன இழக்கக்கூடியவர்கள் ெட்டுவெ என்னில் 
தங்ககளக் கண்டுமகாள்வார்கள். 

“இது மவற்றுப்வபச்சு அல்ல, ஆனால் ஓர் அதிகாரப்பூர்வ அைிக்கக: 
நித்தியொக, என்மைன்றும் நான் என் அன்பர்களின் அடிகெயாக இருந்வதன், 
எப்மபாழுதும் அப்படிவய இருப்வபன்.” 

 ா ா ஏன் ைிடீபரன வ றடறய விட்டு பவளிவயைினார்? ெில 
 ண்டிைர்கள், இந்து ெ ய நூல்கறளயும் ைத்துவங்கறளயும் கற்ைவர்கள், “இவைா, 
இங்வக ைன்றனக் கடவுள் என்று அறழக்கும் ஒருவர், வொஃ ாவில் 
பெௌகரிய ாக ொய்ந்து பகாண்டிருக்கிைார்.  க்கள் அவருக்கு  ாறல 
அைிவித்து ஆரத்ைி நிகழ்த்துகின்ைனர். அங்வக அவர் வொஃ ாவில் அ ர்ந்து 
ஓய்பவடுக்கிைார்; இங்வக நாம் பவயிலில் ைறரயில் அ ர்ந்ைிருக்கும் 
வவறளயில், அவறர எப் டிக் கடவுள் என்று பொல்ல முடியும்?” என்று 
வி ர்ெிக்கத் பைாடங்கினர். ஆனால்,  ா ா, ைாவ  ைறரயில் அ ர்ந்து 
பெய்ைிகறள வழங்கியவ ாது, அவர்கள்  ா ாவின் ெர்வ ஞானத்றைப் 
புரிந்துபகாண்டு, பவட்கத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். ைரிென நிகழ்ச்ெிக்குப்  ிைகு, 
 ண்டிைர்கள் இந்ைச் ெம் வத்றைப்  ற்ைி  ிைரிடம் வ ெியவ ாது,  ா ா ஏன் 
வ றடறய விட்டு பவளிவயைினார் என் றைப் புரிந்துபகாள்ள முடிந்ைது. 

 ா ாறவ விஜயவாடா ற யத்ைினர் வரவவற்ைனர்; அப்வ ாது 
அவருறடய விருப் த்ைிற்கிைங்க, ராம்ஜூ வாெித்ை ‘ொகயகளுடன் 
விகளயாட்டு’ (PLAYING WITH ILLUSIONS) என்ை பெய்ைிறய, குடும்  ொஸ்ைிரி 
பைலுங்கில் ப ாழிப யர்த்து வழங்கினார்.  ிப்ரவரி 21ஆம் வைைி  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை மூன்று பெய்ைிகள் வாெிக்கப் ட்டன. அறைத் 
பைாடர்ந்து பவகுஜன ைரிெனம் ஆரம்  ானது. 

ஏைக்குறைய 10,000 வ ர் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைிருந்ைனர், அவர்களின் 
எண்ைிக்றக பைாடர்ந்து ப ருகிக்பகாண்வட இருந்ைது. ெில ெ யங்களில், 
கூட்டத்றை கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் வ ானது.  ா ா இது குைித்து  ண்டலிறய 
முன்கூட்டிவய எச்ெரித்ைிருந்ைார், வ லும் ஆந்ைிரா வெவகர்களின் உைவியுடன், 
கு ார், அறனத்றையும் வ ற் ார்றவயிட முன்வந்ைார். ஆனால்  ிரொைத்றைப் 
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ப ற்றுக்பகாள்வைற்கான அவெரத்ைிலும் ஆர்வத்ைிலும்  க்கள் கூட்டம் 
வ றடறய வநாக்கி விறரந்ைது. 

ஒரு ைடித்ை  னிைர்,  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட விரும்புவைாக 
வலியுறுத்ைிக் கூைினார். புக்காரின்  ிடியிலிருந்து ைன்றன விடுவித்துக் 
பகாண்டு, அவர்  ா ாறவ அணுகி, அவரது  ாைங்கறளத் பைாட்டார். புக்கார் 
உடல் அற ப் ிலும், வலிற யிலும் கைிெ ான அளவுடன் இருந்ைவ ாைிலும், 
புக்காரால் அந்ை  னிைறனத் ைடுக்க முடியவில்றல. 

ஒரு  ைி வநரத்ைில், ஏைக்குறைய 10,000 வ ர் ைரிெனம் பெய்ைனர், 
ஆனால் ஏைக்குறைய அவை எண்ைிக்றகயில் ைரிெனத்ைிற்காக  க்கள் 
காத்ைிருந்ைனர். குழப்  நிறலயில் இருந்ை கும் றல கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் 
வ ானது. ெரியாக ஆறு  ைிக்கு,  ா ா எழுந்து நின்று, கரங்கறளக் கூப் ி, 
வைங்கிவிட்டு, ைன் இருப் ிடத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். முந்றைய 
ெந்ைர்ப் ங்களில், அவர் இரவு பவகுவநரம் வறர,  ிரொைம் விநிவயாகிப் றைத் 
பைாடர்ந்ைார், ஆனால் அன்று  ாறல  ா ா, அவருக்வக உரிய காரைங்களுக்காக 
அவராகவவ பவளிவயைினார். 

 வஜட்டி ரா வ ாகன் ராவ் இல்லத்ைில்,  ா ா  ண்டலியுடன் 
இருந்ைவ ாது இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: “இன்கைய நிகழ்ச்சிகய நான் 
விரும்பிவனன்; ெிகவும் விரும்பிவனன். முதலாவதாக, அவர்கள் ெட்டத்தில் 
அவர்களுடன் தகரயில் அெர்ந்வதன். நான் அங்கு அெர்ந்தது மவறும் 
நிகழ்ச்சிக்காக அல்ல, ஆனால் முழு ெனதுடன் நான் அெர்ந்திருந்வதன். 
மூன்று அல்லது நான்கு முகை நான் எழுந்து நின்வைன், ஆனால் குொர் 
கூைியது வபால, நான் விரும்பியிருந்தால், இந்த குழப்பத்கதத் 
தவிர்த்திருக்கலாம், ஏமனன்ைால் மபண்ெணிகளுக்கு தரிசனம் வழங்குவகத 
நிறுத்தி, பிரசாதத்கதப் மபை ஆண்ககள அகழக்க நான் பலமுகை 
வகட்டுக்மகாண்வடன். எதுவாயினும் இன்கைய நிகழ்ச்சி எனக்கு 
ெகிழ்ச்சிகயத் தந்தது.” 

கு ாரின் கூற்றுப் டி, “ ா ா ைரிென வநரத்ைில் குழப் த்றை விரும் ினார், 
அைனால்ைான் அது ஏற் ட்டது. அவர் எழுந்து நிற் றைக் கண்டு,  க்கள் அவர் 
புைப் ட்டுச் பெல்லப்வ ாவைாக  நிறனத்ைனர், அைனால் அவர்கள் ைரிெனத்றைத் 
பைாடரு ாறு கூச்ெலிட்டனர். இது ப ண் ைிகள் ைரிெனம் ப றுவறை 
ைடுத்ைைற்காக அல்ல.  ா ா குழப் த்றை விரும் ியைால், அவர் வவண்டுப ன்வை 
அறை உருவாக்கி  கிழ்ந்ைார்!” 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா, “இதனால் அவர்களின் கவனம் என் பக்கம் 
ஈர்க்கப்பட்டது. இகதக் குைித்து உங்களுக்குத் மதரியாது. நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்சியான ெனநிகலயில் இருந்வதன். நான் உங்களுக்கு அறுதியான 
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உண்கெகயச் மசால்கிவைன். நீங்கள் கவனத்துடன் இருந்திருந்தால், நீங்கள் 
அகத நம்பியிருப்பீர்கள். 

“பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், இந்தப் வபரளவிலான கூட்டங்களுக்கு 
ெத்தியில், நான் தன்னந்தனியாக, ஒவர ஒருவனாக இருப்பகத ஒரு கணம் 
உணர்ந்வதன். நான் ஒரு கணம் அவ்வாறு இருந்வதன் என்பதற்கு முழுநிகை 
வநர்கெயும், நாணயமுொன கடவுவள சாட்சி. உண்கெயில் என்கன நான் 
தனிமயாருவராக உணர்ந்வதன். வநர்கெயாக உகரப்பதானால், நான் 
அவர்களில் ஒன்ைிகணந்வதன். 

“சில வநரங்களில், நீங்களும் ெனதளவில் தனியாகவும், 
மவறுகெயாகவும் உணர்கிைரீ்கள். ஏக இகைவனுடன் ஐக்கியொகும் 
உண்கெயான அனுபவத்துடன் ஒப்பிடுககயில், இந்த அனுபவங்கள் 
அகனத்தும் பூஜ்யம் - முற்ைிலும் பூஜ்யம். இன்று நான் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிவைன். நான் பாபாவாக இருந்தால், நாவன அகனத்கதயும் மசய்வதன் 
என்று அர்த்தம். நான் பாபா இல்கல என்ைால் அதனால் என்ன பயன்?” 

 ாைிக்யால ராவ், “உங்களின் ஏக இறைத்ைன்ற றயப்  ற்ைி நாங்கள் 
எப் டி அைிவது?” என வினவினார். 

ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா வகலி பெய்ைார்: “சில வநரங்களில் நான் ஏன் 
இந்த அளவுக்கு அளவிறுதியற்ைவன் என்று எனக்குப் புரியவில்கல! 
உண்கெயாகச் மசால்கிவைன். நீங்கள் நானாக ொைாதவகர எப்படி என்கன 
புரிந்துமகாள்வரீ்கள்?” 

 றுநாள் காறல, 1954,  ிப்ரவரி 22, ைிங்கட்கிழற , மபனுமகாண்டா 
பெல்வது குைித்து  ீண்டும் ஒரு விவாைம் நடந்ைது. வக.டி.ஆர்.எம். குழுறவச் 
ொர்ந்ை ெிலர்,  ா ா அங்கு ைரிெனம் வழங்குவைற்கு ஆைரவாக இருந்ைனர்;  ிைர் 
ஆைரவு பைரிவிக்கவில்றல.  ா ா, வக.டி.ஆர்.எம். உறுப் ினர்கறள வநாக்கி, 
“நீங்கள் என்கன வநசிக்கிைரீ்கள் என்று எனக்குத் மதரியும், ஆனால் 
மபனுமகாண்டா ெக்கள் என்கன வநசிக்கிைார்களா? எனக்கு, வதகவயற்ை 
கும்பல் வவண்டாம், அன்பர்கள் ெட்டுவெ வவண்டும், நான் ஏன் கும்பகல 
விலக்கி கவக்கிவைன்? நான் முழு உலககயும் என்னிடம் மகாண்டு வர 
முடியும். ஆனால் நான் விரும்புவது அன்பு, வநசம். மபனுமகாண்டாவில் 
(உண்கெயாக) எனது அன்பர்கள் இருக்கிைார்களா?” 

“ப னுபகாண்டா அன் ர்களுக்கு பகாடுத்ை வாக்குறுைிறய காப் ாற்ை 
வவண்டும்” என வெவகர் ஒருவர் கருத்து பைரிவித்ைார். 

 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: “காலங்காலொக, வாக்குறுதிககளக் 
ககடப்பிடிக்காததில் நான் ஒரு கடந்த கால குருநாதர். நான் கடவுளுக்கு 
அளித்த முதல் வாக்குறுதிகய காப்பாற்ைியவபாது, இந்த முழு பகடப்பும் 
எனது கழுத்கதச் சுற்ைிக்மகாண்டது. ககடசி வாக்குறுதிகய, நான் எனது 
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மெௌனத்கதக் ககலக்கும்வபாது காப்பாற்றுவவன். இப்வபாது நீங்கள் 
நால்வரும் (வக.டி.ஆர்.எம்.) நான் அங்குச் மசல்ல வவண்டும் என்று 
கூறுவதால், நாம் மபனுமகாண்டாவுக்குப் வபாகலாம்.” 

ெிந்ைா ெர்வராவ்,  வஜட்டி ரா வ ாகன் ராவ் இருவரும் அவரவர் 
அன்ற  பவளிப் டுத்ைியைில்,  ா ா ைனது  கிழ்ச்ெிறயத் பைரிவித்து, அவர்களது 
குடும் த்ைினறர ெந்ைித்து, புறகப் டம் எடுத்துக் பகாண்டார். வடீ்டிற்கு பவளிவய, 
 ல அன் ர்கள் ஒன்று ைிரண்டு ‘ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ என்று 
குரல்பகாடுத்ைனர்! 

அன்று காறல 8:00  ைியளவில்,  ா ா ெசூலிப்பட்டினம் என்ை 
இடத்ைிற்கு, ைர்  ராவ் ஓட்டிச் பென்ை ஃவ ார்டு காரில் புைப் ட்டார்; அவருடனான 
பநருங்கிய வைாழற  உைர்வுடன்  ா ா,  ிகவும் நறகச்சுறவயாக 
உறரயாடினார்.  சூலிப் ட்டினம் பெல்லும் வழியில்  ல்வவறு இடங்களில் 
கூட்டங்கூட்ட ாகக் காத்ைிருந்ை  க்களுக்கு,  ா ா ைரிெனம் வழங்கினார்.  ஒரு 
கிரா த்ைில் நடந்து பகாண்டிருந்ை கண்காட்ெி விழா ஒன்ைில், றககளால் 
சுழற்றும் குறட ராட்டினம்  ற்றும் ெில  கிழச்ெியூட்டும் ப ாழுதுவ ாக்குகளும் 
அற க்கப் ட்டிருந்ைன. காறல 9:00  ைியளவில் காறர நிறுத்ைிவிட்டு,  ா ா 
ெிைிது வநரம் உல்லாெ ாக அவற்ைில் அ ர்ந்து, சுற்ைி  கிழ்ந்ைார். இந்ைக் 
காட்ெிகறள  ைன் காபைாளி  ட ாக்கினார். 

பொரூ கிரா த்ைில், கூடாரம் ஒன்ைில் கூடியிருந்ை சு ார் 500 வ ருக்கு, 
ப ௌன ஸ்வா ி என் வர் ைரிெனத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார்.  ா ா, 
அங்குச் பென்று கூைினார்: “நான் உங்களுக்கு எனது எல்லா 
ஆசரீ்வாதங்ககளயும் வழங்குகிவைன், இப்வபாது நான் மதாடும் இந்தப் 
பிரசாரத்தில் எனது அன்பு நிரம்பி வழியும்.” 

இரண்டு ெிறு ிகள் ஒரு  ாடறலப்  ாடிய  ிைகு,  ா ா அங்கிருந்து 
புைப் ட்டு, காறல 10:15  ைிக்கு  சூலிப் ட்டினத்றை வந்ைறடந்ைார்.  ி. 
வலாகநாை ராவ் வடீ்டில் அவருக்கு  ிர ாண்ட ான வரவவற்பு அளிக்கப் ட்டது, 
வ லும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க முழுக் குடும் மும் அங்கு வருறக ைந்ைனர். உைவு 
 ரி ாைப் ட்ட  ின்னர், எம்.எஸ்.ஆர். ொஸ்ைிரியின் இல்லத்ைிற்கு  ா ா விஜயம் 
பெய்ைார். ொஸ்ைிரி ஒரு வழக்கைிஞராக இருந்ைார், அவருறடய குடும் த்ைினர் 
 ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினர்.   சூலிப் ட்டினத்ைில் புைிய ப ஹர் 
ற யத்ைின் ைிைப்பு விழாறவ, காறல 11:30  ைிக்குத் நடத்து ாறு அவர் 
 ா ாவிடம் வவண்டினார்.  ா ா, அவவர சுய ாகக் றகபயழுத்ைிட்ட 
புறகப் டத்ைிற்கு  ாறல அைிவித்து வைங்கினார். 

 ா ா கூைினார்: “எல்லாவற்ைிலும் நான் என்கனவய காண்பதால், 
என்கனத் தவிர வவறு எவகரயும் நான் தகலவணங்கக் 
கண்டுமகாள்வதில்கல. நீங்கள் அகனவரும் ஏற்கனவவ நித்தியொக 
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என்னுடன் இருப்பதால், என்கன உங்களுகடயவராக ஆக்கிக் 
மகாள்வதானால், நான் இங்கு வந்து, இந்த கெயத்கதத் திைப்பது 
உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த கெயம், கடவுள் ஒருவவர 
உண்கெயானவர் என்பகத ெக்களுக்குப் புரிய கவப்பதன் மூலம் எனது 
அன்பின் மசய்திகய அது பரப்புவெயானால், அதன் மபயருக்குரிய ெதிப்பு 
இருக்கும். பாபா, உங்கள் அகனவருக்கும் அவரது ஆசரீ்வாதங்ககள 
வழங்குகிைார்.” 

ற யத் ைறலவர்கள்  ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைி,  ிரொைம் 
வழங்குவைற்கு முன்னர், “எவவரனும் எனது பாதங்களில் தகலவணங்கினால், 
நான் இங்கிருந்து வபாய்விடுவவன்” என  ா ா எச்ெரித்ைார். 

 ா ா, ொஸ்ைிரியின் இல்லத்ைில் அறனவருக்கும்  ிரொைம் வழங்கினார், 
 ின்னர் அவர் அன்று  ைிய வவறளயில், ‘ொய்   ாஜ்’ அனாறை 
இல்லத்ைிற்கும் விஜயம் பெய்ைார். இந்ை நிறுவனத்றை நடத்தும் ப ண் ைி, 
ைிரு ைி எர்ரப்வரால் ெத்ைிய நாராயைம் ா,  ல குழந்றைகறள,  ா ாவுக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைினார். குழந்றைகள்  ாடல்கறளப்  ாட,  ா ா அவர்களுடன் ஒரு 
ெிைிய  த்ைளத்றை இறெத்ைார். ைிரு ைி நாராயைம் ா,  ா ாவிற்கு ஒரு டம்ளர் 
 ழரெத்றைக் பகாடுத்ைதும், அவர் அைில் ெிைிைளறவ அருந்ைிவிட்டு, எஞ்ெியறை 
அந்ைப் ப ண் ைியிடம் அருந்ைக் பகாடுத்ைார். 

இறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, வலாகநாை ராவ் என் வரின் இல்லத்ைிற்குத் 
ைிரும் ிய வ ாது, அவறர ெந்ைிக்க அங்குக் கூடியிருந்ைவர்களுடன்  ா ா 
உறரயாடினார்.  ைியம் 3:00  ைிக்கு, உைவுக்குப்  ின்னர், அவர் முனிெி ல் 
டவுன் ஹாலில் அற ந்ை ைரிென கூடாரத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு 
இனிற யான  க்ைி இறெ முழங்க,  க்கள் அவரது வருறகக்காக 
காத்ைிருந்ைனர். ‘அவைார் ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ என்ை வகாஷத்துடன்  ா ா 
வரவவற்கப் ட்டார்! 

அவர் அன்று  ாறலயில் ‘பஷஹ்னாய்’ இறெத்ைறைப் ப ரிதும்  ாராட்டி 
இவ்வாறு கூைினார்: “இந்த இகசகயக் வகட்பதில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். இது பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பு பாடப்பட்ட முதல் 
பாடகல எனக்கு நிகனவூட்டுகிைது, வெலும் அந்தப் பாடல் பிரபஞ்சம் என்று 
அகழக்கப்படும் இந்த நூதன நிகழ்கவ உருவாக்கியது. 

“கடவுள் என் மெௌனத்கத விகரவில் ககலப்பார், அப்வபாது, அந்த 
‘மூல முதலான அசல் பாடல்’ ெீண்டும் பாடப்படும். கடவுள் ெட்டுவெ 
உண்கெயானவர், நாம் ஒவ்மவாருவரும் கடவுளுடன் நித்தியொக ஒன்வை 
என்பகத உலகம் உணரும்.” 

இறெ நிகழ்ச்ெி பைாடர்ந்ைவ ாது,  ார்வைி என்ை ெிறு ி  ாடிய  ாடல் 
அவரது இையத்றைத் பைாட்டைாக  ா ா குைிப் ிட்டார். 
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 ா ா, ஏற்கனவவ எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை ‘சுயத்கத இழந்து, 
சுதந்திரத்கத அகடயப்மபறுவது’ என்ை பெய்ைிறய ராம்ஜூ வாெித்ைார்: 

எங்கு, எப்வபாது, காெம், வபராகச, வகாபம், மபாைாகெ, மவறுப்பு, 
புைம்கூைல் ெற்றும் சுயநல ஆகசகள் முற்ைிலும் இல்லாெல் இருக்குவொ, 
அங்கு, அப்வபாது, கடவுள், அவர் எங்கும் வியாபித்திருப்பவர் என்பகத 
மவளிப்படுத்துகிைார். ஆனால், அகவ கடந்தகால வாழ்க்ககயின் 
ஒன்ைிகணந்த ெனப்படிவங்களின் விகளவாக இருப்பதால், அவற்கை 
அவசியம் மவளிப்படுத்தியாக வவண்டும், அவற்ைிலிருந்து விடுபடுவது 
என்பது சாதாரணொக சாத்தியெற்ைது; அது ஒரு பாகை, தன்கனத்தாவன 
தூக்கிக் மகாள்ள முயற்சிப்பது வபால் இருக்கும். 

ஆயினும்கூட, அவற்ைிலிருந்து விடுபடுவதற்கு கடந்தகால 
ெனப்படிவங்கள் மவளிப்படுத்தப்பட வவண்டும். ஆனால் இந்தக் கடந்தகால 
ெனப்படிவங்ககள  மவளிப்படுத்தி, விரயொக்கும் அவத வநரத்தில், ஒருவரின் 
கீழ்நிகல குணங்களின் வலியுறுத்தல் காரணொக, புதிய ெனப்படிவங்கள் 
உருவாக்கப்படுகின்ைன. கடந்த கால ெற்றும் நிகழ்கால, முடிவிலா 
ெனப்படிவங்களின் பிகணப்பிலிருந்து ஒருவர் விடுபட வவண்டுொயின், 
இந்த சுய உறுதித்தன்கெ ெிகுந்த தாழ்வுநிகல, ஒழிக்கப்பட வவண்டும். 

ஒருவரின் உறுதித்தன்கெ ெிகுந்த சுயத்கத அகற்ைினால் ெட்டுவெ, 
புதிய ெனப்படிவங்களின் பிகணப்கப ஏற்படுத்தாெல், பகழய 
ெனப்படிவங்கள் தானாகவவ மசலவழிக்கப்படும். இந்த நிகலகய அகடந்த 
ஒருவர், நல்லது, தீயது என்ை தனது மசயல்களுக்குக் கட்டுப்படவவா, 
மபாறுப்பாகவவா இருக்க முடியாது, ஏமனனில், இது அவரது கடந்தகால 
குணங்களாகிய நல்மலாழுக்கம், மபாறுகெ, காெம், வகாபம், வபராகச 
வபான்ைவற்ைின் மவளிப்பாடாகும். இவ்வாறு, புதிய ெனப்படிவங்கள் 
உருவாவது தடுக்கப்படுவதால், கடந்தகால ெனப்படிவங்கள் அகனத்தும் 
இயற்ககயாகவவ விரயொகும் தருணத்தில், ஒருவர் அகனத்து 
ெனப்படிவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிைார். 

உண்கெயான வயாகாக்களின் (கர்ெ வயாகா, தியான வயாகா, ராஜ 
வயாகா, பக்தி வயாகா வபான்ைவற்ைின்) பாகதகயப் பின்பற்றுவவத, கடந்த 
கால ெனப்படிவங்களிலிருந்து அகடயப்மபற்ைகத, நிகலயான 
மசயல்களால் மவளிப்படுத்தி, புதிய ெனப்படிவங்களின் மதாடர்ச்சியான 
உருவாக்கத்தால் நிகலத்திருக்கச் மசய்யும் இந்தத் தீகெகளின் 
பாரம்பரியத்கத வவவராடு பிடுங்குவதற்கான தரீ்வாகும். 

கர்ெ வயாகாவில் ஒருவர் பிைருக்காகப் புரியும் தன்னலெற்ை 
வசகவயில், தனது ‘சுயத்கத’ இழக்க முயற்சிக்கிைார்; தியான வயாகாவில் 
ஒருவர் ெனகத ஒருநிகலப்படுத்தி, தியானத்தில் ஈடுபட்டு, தனது ‘சுயத்கத’ 
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இழக்க முயற்சிக்கிைார். ராஜ வயாகாவில் ஒருவர் தனிெனித சுயத்துடனான 
தனது அகடயாளத்கத இழந்து, ‘உலகளாவிய ஏக இகை’ சுயத்துடன், 
நிகலயான ென செநிகல ெற்றும் பற்ைற்ை தன்கெ மூலம் அதாவது, 
உலகில் இருந்துமகாண்வட, ஆனால் எந்த வககயிலும் பாதிப்பகடயாெல், 
தனது அகடயாளத்கத நிகலநிறுத்த முயற்சிக்கிைார். பக்தி வயாகாவில் 
ஒருவர் இகை பக்தியில் தனது சுயத்கத இழக்க முயற்சிக்கிைார். இந்த 
வயாகாக்களில் கூட, உச்சநிகலகய அகடந்தால் ெட்டுவெ, கீழ்நிகல 
குணங்களின் தனித்தன்கெ அழிந்து, உணர்வு நிகலத்திருக்கும். 

ஆனால் ஒருவரின் சுயத்கத இழப்பதற்கான எளிதான ெற்றும் 
பாதுகாப்பான வழி, ஒரு பரிபூரண குருநாதர் அல்லது சத்குருவிடம் 
முழுகெயாக சரணகடவதாகும். அதற்குப் பிைகு, சரணகடந்த ஒருவரின் 
கடந்த காலம், நிகழ்காலம் ெற்றும் எதிர்காலம் ஆகியகவ குருநாதரின் 
ஆதிக்கத்தில் மூழ்கிவிடுகின்ைன, வெலும் அவர் குருநாதருக்கு முற்ைிலுொக 
கீழ்ப்படியும் வவகளயில் மவளிப்படுத்தப்படும் நல்ல அல்லது தீய 
மசயல்களுக்கு, அவர் இனி கட்டுப்பட்டவராகவவா அல்லது மபாறுப்பாகவவா 
இருக்க ொட்டார். எனவவ, பரிபூரண குருநாதரிடம் முழுகெயாக 
சரணகடவதில்தான் முழு சுதந்திரமும் அடங்கியுள்ளது. 

இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கியதும்,  ா ா வ றடறய விட்டு பவளிவயைி 
 க்களுடன் ைறரயில் அ ர்ந்ைார். ெிைிது வநரத்ைில் வ றடக்குத் ைிரும் ிய அவர், 
“நானும் உங்களில் ஒருவன், அதனால்தான் கீவழ வந்து உங்களுடன் 
அெர்ந்திருந்வதன்” என்று கூைினார். 

விஜயவாடாவில் வழங்கப் ட்ட முைல் மூன்று பெய்ைிகறளயும் 
வாெிக்கு ாறு  ா ா ராம்ஜூவிடம் கூைினார். அவை வவறளயில் பைாடங்கிய 
ைரிெனம்  ாறல 5:30 வறர பைாடர்ந்ைது. ஏைக்குறைய 3,000 வ ர்  ா ாவின் 
ஆெீர்வாைத்றைப் ப ற்றுக் பகாண்டனர். நிகழ்ச்ெி முடிந்ைதும்,  ா ா என்.எஸ். 
மூர்த்ைியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு ைிரு ைி ைாயாரம் ா,  ா ா 
முன்னிறலயில்  ாடி, ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினார். 

அடுத்ைைாக, அங்கிருந்து  ா ா, பவங்கட ரத்னம் நாயுடுவின் 
இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார். கார், வாெலருகில் வந்து நின்ைவ ாது,  ாப ரும் 
 லர்  ாறல ஒன்றைத் ைாங்கிய வண்ைம் ஒரு ெிறு ி பவளிவய வந்ைாள்.  ா ா 
ெிரித்துக்பகாண்வட, “ஏற்கனவவ என் கழுத்தில் ஒரு டன் எகட அளவுக்கு 
ொகலகள் உள்ளன” என்று அவளிடம் சுட்டிக்காட்டினார். 

பைாடர்ந்து, ஏறழ குடிறெ வாெிகள் வாழும்  ாறையில்  ா ா 
நுறழந்ைார். அப்வ ாது  ாறல 6:45  ைி, ப ாழுது ொய்ந்து இருள் நிரம்பும் வநரம். 
பவளிவய கட்டிலுடன் காைப் ட்ட ஒரு குடிறல வநரடியாக அணுகி,  ா ா 
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ைறரயில் அ ர்ந்ைார். அந்ைக் குடில், பகாத்ைனார் ஒருவருறடயது, உள்வள ஒரு 
 ண்பைண்பைய் விளக்கு எரிந்துபகாண்டிருந்ைது.  ந்து ல்லி லக்ஷ் ாது 
என்ைறழக்கப் ட்ட பகாத்ைனார், ைிடுக்கிட்டு பவளிவய வந்து,  ா ாவின் அருகில் 
அ ர்ந்ைார்.  ா ா முற்ைிலும் அற ைியாக இருந்ைார், அவரது விரல்கள் வவக ாக 
நகர்ந்ைன. ஐந்து நி ிடம் அங்வகவய இருந்துவிட்டு, ைனது  ைியில் ஆழ ாக 
மூழ்கி,  ின்பு, நாயுடுவின் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

அந்ை முைியவர் ைீண்டத்ைகாை இனத்ைவர்களில் (ஹரிஜனங்கள்)  ிகவும் 
ைாழ்ந்ை நிறல ொைிறயச் வெர்ந்ைவர் என் றை  ண்டலி  ின்பு 
பைரிந்துபகாண்டனர். அப்வ ாது ஆந்ைிராவில் ஜாைி,  ை அற ப்பு கடுற யாக 
அ லில் இருந்ைைால், உயர் ஜாைியினர் கலந்து பகாண்ட ைரிென நிகழ்ச்ெிகளில், 
அந்ை முைியவர்  ங்பகடுக்க முடியவில்றல.  ா ா, குடிலுக்கு வருவைற்கு 
முன்னர், அந்ை முைியவர் வொக ாக நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைார்: “நான் 
எவ்வளவு துரைிர்ஷ்டொலி, அவைார புருஷர் இங்கு வந்து, ைரிெனம் 
வழங்குகிைார். ப ரும் ாலான  க்கள் அைில்  ங்பகடுக்கிைார்கள், ஆனால் 
என்னால் அவறர ஒரு கை வநரம் கூட  ார்க்க முடியவில்றல. கடவுவள, 
என்னால் முடிந்ைாலும் நான் அவறரப்  ார்க்க முடியாை நிறல!” 

கடவுள் இந்ைத் ைீண்டத்ைகாை ஏறழயின்  ிரார்த்ைறனக்கு பெவி டுத்ைது 
 ட்டு ல்லா ல், அைற்கு  ைிலளித்ைார். கடவுள் அந்ை ஏறழயின் வடீ்டிற்கு 
வருறக ைந்ைார். அது  ிகவும்  னறைத் பைாடும் காட்ெியாக இருந்ைது. அந்ை 
 னிைர்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்,  ா ா, அவறர அருகில் அ ரும் டி வகட்டுக் 
பகாண்டவ ாது, அவரால் ஒரு வார்த்றைக் கூட வ ெ முடியவில்றல. 

அவர் வாயறடத்துப்வ ானார்.  ா ாவின் ைரிெனம் கிறடத்ை 
அைிர்ஷ்டத்ைிற்கு நன்ைி கூை அவரிடம் வார்த்றைகள் எதுவும் இல்றல. எனவவ, 
இந்ை வழியில், ைன்றன  ிகவும் துரைிர்ஷ்டவெ ாக நிறனத்ை அவர் கடவுளின் 
வநரடி ஆெீர்வாைத்றை  ிறகயாகப் ப ற்றுக்பகாண்டார். 

நாயுடுவின் இல்லத்ைில், அவரது  கள்,  ா ாவுக்கு  ாறல 
அைிவித்ைார்; அந்ை ந ர் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், அவர் ொர் ில் 
 கள்,  ா ாவிற்காக எழுைிய கடிைத்றை வாெித்ைார், அைில், நாயுடு,  ா ாவின் 
 ாைங்களில் ெரைறடயும் ைனது விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைியிருந்ைார். 

 டுக்றகயில் அ ர்ந்து,  ா ா நாயுடுவின் கால்கறளத் ைடவி, “நான் 
ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிவைன். என்கன எப்வபாதும் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள். நான் ஆதிகால புருஷன். நாவன கிருஷ்ணா” என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ிரொைம் பகாண்டுவந்ைதும்  ா ா அறைத் பைாட்டு, ஆெீர்வைித்து 
 ீண்டும் நாயுடுவுக்கு உறுைியளித்ைார், “நான் எனது அன்பர்களின் அடிகெ 
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என்று கூறுவது தற்மசயலான நிகழ்வு அல்ல. ககடசி நிெிடம் வகர, என் 
மபயகர ெீண்டும் ெீண்டும் கூறுங்கள்: பாபா, பாபா, பாபா!” 

ைன ைி ராவ், நாயுடு காது வகளா ல் இருப் ைாக  ா ாவிடம் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா, “நானும் காது வகளாதவன். எனது காதுகளில் விழுவது 
ெிக ெிக...” என்று அவரது வாக்கியத்றை முடிப் ைற்குள், நாயுடுவின்  கள் 
அவரது ஆரத்ைிறயப்  ாடத் பைாடங்கியைால், அவருறடய கருத்றை நிறைவு 
பெய்யா ல், அவர் புைப் ட்டார். 

அன்று இரவு எட்டு  ைிக்கு,  ா ா  ண்டலியுடன் ஏலூரு நகருக்குக் 
காரில் புைப் ட்டுச் பென்ைார்,  சூலிப் ட்டினம் அன் ர்கள் அவருக்கு உற்ொக ான 
 ிரிவு உ ொரத்றை வழங்கினர். வழியில்  ா ாவுக்குத் ைாகம் ஏற் டவவ, 
வகாைாவரி கிரா த்ைின் அருவக காறர நிறுத்ைினார். ஒரு றகயில் விளக்கும்  று 
றகயில் வாறழப் ழத்றையும் ஏந்ைிய வண்ைம் ஒரு  னிைர் ொறலவயாரம் 
நின்று பகாண்டிருந்ைார். காறர நிறுத்ைியதும், அவர் முன்வனாக்கிச் பென்று 
 ா ாறவ வைங்கி, வாறழப் ழத்றை வழங்கினார்.  ா ாவின் கார் அவ்வழியாக 
பெல்லும் என் றை அவர் எப் டிக் கண்டு ிடித்ைார் என் து  ர்  ாகவவ 
இருந்ைது. 

அருகில் கறடகள் எதுவும் இல்லாைைால், ெிைிது தூரம் பென்ைதும் ‘துர்கா 
குளிர் ானக் கறட’ என்று அறழக்கப் டும் கறட ஒன்றைக் கண்டுபகாண்டனர். 
 ா ாவிற்கு வொடா நீர் எடுத்து வர, எரச் உள்வள பென்ைார். எரச் ைாவன டம்ளறர 
சுத்ைம் பெய்ய, அது யாருக்காக என்று கறடக்காரர் விொரித்ைவ ாது, “எனது 
குருநாைருக்கு” என்று எரச்  ைிலளித்ைார். 

“யார் அந்ை குருநாைர்?” அவர் வினவினார். 
“ப ஹர்  ா ா” என்று கூைியவ ாது, கறடயின் உரிற யாளர் பென்று 

 ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டார். வொடா நீரின் விறலறய அவர் 
ஏற்க  றுத்ைைால், அகதப் பிரசாதொகக் கருதி ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள் என்று 
 ா ா கூைியதும், அவர் அந்ைப்  ைத்றைப் ப ற்றுக் பகாண்டார்.  ா ா  ின்னர் 
அறனவறரயும் குளிர்  ானத்ைிற்காக உள்வள அனுப் ி, அவரும் உடன் பென்று, 
அறனவருக்கும் அவரது றககளால்  ானங்கறள விநிவயாகித்ைார். கறட 
உரிற யாளர் எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலி, கடவுவள அவரது கறடயில் ைாகத்றைத் 
ைைித்துக்பகாண்டார்.  

 ா ா  ற்றும் குழுவினர் இரவு 11:15  ைிக்கு ஏலூரு வந்ைறடந்து, 
கட்டா சுப் ா ராவ் வைாட்டத்ைிற்கு பென்ைனர். நுறழவாயிலில், ப ண் ைிகள் 
அவரது ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினர், அறைத் பைாடர்ந்து கட்டா சுப் ா ராவ், 
 ா ாறவ ஓய்பவடுக்க உள்வள அறழத்துச் பென்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக் அவரது 
 கன்  ிரவ ாத்துடன் ஏலூரு வந்து குழுவுடன் இறைந்ைார். 
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 றுநாள் காறல, 1954,  ிப்ரவரி 23, பெவ்வாய்கிழற , வக.டி.ஆர்.எம். 
 ற்றும் இைர அன் ர்கள் வருறக ைந்ைனர், ஆனால் கட்டா சுப் ா ராவ் அவரது 
வடீ்டின் கைவுகறள பூட்டியிருந்ைைால், அவர் அனு ைித்ைவர்கள்  ட்டுவ  
உள்வள பெல்ல முடிந்ைது. கைவுகறளத் ைிைந்து றவக்க  ா ா அைிவுறுத்ைியதும், 
கூடியிருந்ை அறனவரும் உள்வள வந்ைனர்.  ா ா அவர்கள் அறனவறரயும் 
அன்புடன் ெந்ைித்ைார். இறெக் குழுவினர் இறெக் கருவிகறள இறெக்க,  க்கள் 
வரிறெயாக  ா ாறவ அணுகினர்.   ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ை ப ண் ைிகள் 
ைங்கள் குழந்றைகறள அவரது  ாைங்களில் றவக்க,  ா ா குழந்றைகளுக்கு 
முத்ை ளித்ைார். 

காறல ைரிெனம் முடிந்ைதும், வக. நாராயண் ராவ், குருநாைரின் 
‘ ர்வைிகார்’  ிரார்த்ைறனறய ஆங்கிலத்ைில் ஓைினார், ஒரு வெவகர் அறைத் 
பைலுங்கு ப ாழியிலும் ைிரும் த் ைிரும்  ப ாழிந்ைார். ெில  ண்டிைர்கள் 
 ா ாவின் துைியில் ஸ்வலாகங்கறளச் எடுத்துறரத்ைனர், அைற்குப்  ிைகு,  ா ா 
8:30  ைியளவில் பவளிவய வந்து புல்பவளியில் அ ர்ந்ைார். 

 ா ாவின் முன்னிறலயில் ஆண்களும் ப ண்களும் அற ைியாக 
நின்றுபகாண்டிருக்க, குழந்றைகள் அங்கு விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ைனர். அவர் 
கூைினார்: “மவளியளவில், நான் அகெதியாக இருக்கிவைன், ஆனால் எனக்கு, 
சத்தெிடுவது பிடிக்கும் என்று வதான்றுகிைது, அதனால்தான் நான் இந்த 
சத்தத்கத உங்கள் மூலம் உருவாக்கி (ெத்ைம் வரும் குழந்றைகள் விறளயாடும் 
ைிறெறய சுட்டிக்காட்டி), எவகரயும் அவர் விரும்பியபடி வபச அனுெதிக்காெல் 
தடுக்கிவைன். நீங்கள் அகனவரும் அகெதியாக இருந்தால்,   நிகழ்ச்சிகய 
ஏற்பாடு மசய்தபடி மதாடர அனுெதித்து, நான் திரும்பிச் மசல்கிவைன், 
இல்கலமயன்ைால், எல்வலாரும் இங்வக அெர்ந்து முடிந்தவகர சத்தம் 
வபாடுவவாம், ஏமனன்ைால் எனக்கு இங்வக சத்தெிடுவது பிடிக்கும், ஆனால் 
அங்கு, வடீ்டின் வரவவற்பு அகையில் இல்கல.” 

முடிவில்,  ா ா கூைினார், “உங்கள் அகனவரின் மூலொகவும் 
வபசுவது பாபாதான். உங்கள் அகனவரின் மூலொக மசவிெடுப்பதும் அவவர”. 

இைனால் வடீ்டு வரவவற்பு அறையில் இருந்ை ெத்ைம் முற்ைிலு ாக 
நின்று வ ானது.   ண்ட த்ைிற்குத் ைிரும் ிய  ா ா, ைனது இருக்றகயில் 
அ ர்ந்ைார். டாக்டர் கனகைண்டி வழங்கிய இறெ நிகழ்ச்ெிறய,  ா ா 
 ாராட்டினார். 

காறல 9:35  ைிக்கு  ா ா கூைினார், “இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள், 
கடவுள் என்கன ‘மூல முதலான பாடகல’ப் பாட கவப்பார், வெலும் என்கன 
வநசிப்பவர்கள் அந்தப் பாடலில் மதாகலந்துவபாய், ஒவ்மவாருவரிலும் நான் 
இருப்பகதக் கண்டுமகாள்வார்கள்.” 
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விஜயவாடாவில் வழங்கிய பெய்ைிகறள ராம்ஜூ  ீண்டும் வாெித்ைார். 
அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: “நான் எனது மெௌனத்கதக் 
ககவிடும்வபாது, அகனத்து காலங்களிலும் நிகழாத ெிகப் மபரிய அதிசயம் 
நிகழும். அந்தத் தருணத்தில் மதய்வகீ அருகளப் மபறுவதற்குத் 
தகுதியுகடயவராக இருங்கள், அதற்காக என் அன்கபப் மபை இப்வபாவத 
தயாராகுங்கள். எனது உண்கெயான அன்பர்களின் அடிகெயாக, நான், 
எப்மபாழுதும் இருந்வதன், இருக்கிவைன்.” 

 ா ா அவரது ‘மூல முைலான  ாடறல’க் குைிப் ிட்டதும்  லரின் 
கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது.  லர் ப ரிதும்  ாைிக்கப் ட்டனர்; சுவா ி 
ெீைாராம் என்று அறழக்கப் ட்டவர் நடன ாடத் பைாடங்கினார்.  ா ா 
இறெக்கருவி ஒன்றை எடுத்து இறெக்க ஆரம் ித்ைார். ெிைிது வநரம் நடன ாடிய 
ெீைாராம்,  ா ா, இறெப் றை நிறுத்ைியவ ாதுைான் அ ர்ந்ைார். 

காறல விழா நிறைவறடந்ைதும்,  ைியம் 1:45  ைிக்கு,  ா ா 
 ண்டலியின் அறைறய வநாக்கி நடந்ைார். அவர் ைனது கறடெி வருறகயின் 
வ ாது, அவரால் பைாட்டு எழுப் ப் ட்ட கல் வ றடயின் ஓரத்ைில் நின்ைார். அந்ை 
வ றடயில்  ா ாவின் ெிறல அற க்கப் டுவைாக ைிட்டம், ஆனால் அைற்கு 
 ைிலாக அவரது உருவப் டம் றவக்கப் ட்டிருந்ைது.  ா ா அந்ை ஓவியத்றை 
வைங்கிவிட்டு, கட்டா சுப் ா ராவ் ஏன் ெிறல எழுப் வில்றல என்று வகட்டார். 
இந்ை விவகாரம் இன்னும் ைீவிர ாக பைாடரப் ட்டு வருவைாகவும், ைர ான 
 ளிங்குக் கல் கிறடக்கவில்றல என்றும் சுப் ா ராவ்  ைிலளித்ைார். 

அன்று  ைியம்  ா ா ெிைப் ான  னநிறலயில் காைப் ட்டார். 
பவறுங்காலுடன் வடீ்றடயும் வைாட்டத்றையும் சுற்ைி வந்ைார். சு ார்  த்து 
நி ிடங்கள் அவர் புல்பவளி முழுவதும் வவக ாக, முன்னும்  ின்னு ாக உலா 
வந்ைார், ைீவிர ெிந்ைறன வைாய்ந்ை முகத்துடன் பைன் ட்டார்.  ின்னர் அவர் ைனது 
அறைக்கு பவளிவய அற ந்ை வராண்டாவுக்குத் ைிரும் ி வந்து, ஒரு 
நாற்காலியில் அ ர்ந்ைார். அவரது வலது றக விரல்கள் அைி விறரவில் 
ைாள ிடுவதுவ ால நகர்ந்ைன. அவரது பவளிப் ாடும் ைீவிர ாக இருந்ைது. ஐந்து 
நி ிடங்களுக்குப்  ின்னர் அவர் எழுந்து வராண்டாவில் நடக்கத் பைாடங்கினார். 
அவர்  ீண்டும் அ ர்ந்ைவ ாது அவரது விரல்கள் துடிப்புடன் ைாளத்றைத் 
பைாடர்ந்ைன. 

 ா ா அங்வக அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், அப்வ ாது வந்ை ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைிறயப்  ற்ைி ஆைி ெீனியர் அவரிடம் பைரிவிக்க முயன்ைார், 
ஆனால்  ா ா அறைக் கண்டுபகாள்ளாைவர் வ ால் இருந்ைார்.  ீண்டும் எழுந்து, 
 ா ா முன்னும்  ின்னு ாக நடந்து,  ின்னர் அவரது அறைக்குள் நுறழந்ைார். 
அங்வக அவர் நாற்காலியில் ைறலக்குப்  ின்னால் றககறளக் கட்டிக்பகாண்டு 
ொய்ந்து அ ர்ந்ைார். ஆைி அவருக்கு பெய்ைிறய வாெித்ைவ ாது,  ா ா ெில 
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அைிவுறரகறள வழங்கினார்.  ா ா  ின்னர் எழுந்து நின்று, கைவின் இருபுைமும் 
றககறள ஊன்ைி, நாற்காலியில் அ ருவைற்கு முன்பு,  ல நி ிடங்கள் 
வராண்டாறவவய உற்றுப்  ார்த்ைார். மூன்ைாவது முறையாக, அவர் 
வராண்டாவில் பவறுங்காலுடன் முன்னும்  ின்னும் நடந்ைார்;  ைியம் 2:50 
 ைியளவில், குடும்  ொஸ்ைிரி பகாண்டு வந்ை ெில அச்ெிடப் ட்ட பெய்ைிகறள 
எடுத்துறரத்து ஆைி அவரது கவனத்றை ஈர்த்ைார். 

ொஸ்ைிரிறய வநாக்கி  ா ா, “இந்த வாழ்க்கக ஒரு ெிகப்மபரிய 
மதய்வகீ நககச்சுகவ. ‘நககச்சுகவ’ என்பது ெிகவும் மபாருத்தொன 
வார்த்கத - ெிகப்மபரிய மதய்வகீ நககச்சுகவ ெட்டுெின்ைி ெிகப்மபரிய 
பூஜ்ஜியம். இகதப் பூஜ்ஜியம் என்று அகழப்பது கூட, அது வாழ்வகதக் 
குைிக்கும்” என்று எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார். 

ஏலூரில் ராம் வகாட்டி என்ை ப ரிய ற ைானத்ைில் ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டிருந்ை பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெிக்காக  ா ா மூன்று  ைிக்கு, ைனது 
இருப் ிடத்ைிலிருந்து புைப் ட்டார் (அவர் அைற்கு முந்றைய ஆண்டும், இங்கு, 
 ாப ரும் ைரிெனத்றை வழங்கினார்). முைலில் வ றடயில் அ ர்ந்ை  ா ா, கீவழ 
இைங்கி வந்து, ெிைிது வநரம் ைறரயிலும் அ ர்ந்ைார். 

வ றடக்குத் ைிரும் ிய அவர்,  க்கள் கூட்டத்ைில் கூைியைாவது: 
நான் உங்களில் ஒருவன், ஆதலால் நான் உங்களுடன் அெர்ந்வதன். 

இது மவறும் காட்சி அல்ல, உங்களில் ஒருவராக இருந்த என் நித்திய, 
நிரந்தர அனுபவம். நீங்கள் அகனவரும் என்மைன்றும் என்னுகடயவர்கள் 
என்று எனக்குத் மதரியும், ஆனால் நீங்கள் என்கன உங்களுகடயவராக 
ொற்ை விரும்புகிவைன். அப்வபாது நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் பாபா என்பகத 
உணர்வரீ்கள்! 

குடும்  ொஸ்ைிரி பைலுங்கில் ‘குருநாதரின் அன்பும், அருளும்’ என்ை 
ைறலப் ில் ப ாழிப யர்த்ை  ின்வரும் பெய்ைிறய, ராம்ஜூ ஆங்கிலத்ைில் 
வாெித்ைார்: 

உங்கள் அகனவகரயும் இங்குப் பார்ப்பது, எனக்கு ெிகுந்த 
ெகிழ்ச்சிகய அளிக்கிைது, வெலும், அன்பு ெற்றும் பக்தி உணர்வுடன் நீங்கள் 
என்கன அணுகிய விதத்கத நான் பாராட்டுகிவைன். உங்கள் கஷ்டங்கள், 
பிரச்சிகனகள், துன்பங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் அகனத்கதயும் நான் அைிவவன், 
புரிந்துமகாள்கிவைன்; இவற்கை நீங்கள் வார்த்கதயாவலா மசயலாவலா 
என்னிடம் குரல் மகாடுக்க வவண்டியதில்கல. 

உலகம் பல்வவறு விதத்தில் இயற்கக ெற்றும் இயற்ககக்கு ொைான 
வபரிடர்ககள சந்தித்து வருகிைது. முழு ெனித இனத்கதயும் சித்தரிக்கும் 
விதம் உண்கெயில் வருந்தத்தக்கது, ஆனால் துன்பம் ெனிதகுலத்தின் 
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பாரம்பரியம். தனி ெனிதனின் துன்பம் ெட்டுெின்ைி, உலகம் முழுவதும் அச்சம் 
ெற்றும் வவதகனயின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கிைது. ெனித துன்பங்களுக்குப் 
பின்னால் இருப்பது ‘மதய்வகீ சித்தம்’, ஏமனன்ைால் மதய்வகீ சித்தம் 
இல்லாெல் எதுவும் நடக்காது. 

உலகில் தனிப்பட்ட, வதசிய ெற்றும் உலகளாவிய பிரச்சிகனகள் பல 
உள்ளன, இவற்ைிற்கு சத்குருக்கள் ெற்றும் அவதார புருஷர்களின் ஆன்ெீக 
வழிகாட்டுதல் இன்ைியகெயாதது.  காலங்காலொக இந்த இகை-ெனிதர்கள் 
தெது மதய்வகீ நற்மசய்திகள் மூலம், ெனிதகுலத்கத வழிநடத்துகிைார்கள். 
அவர்கள் மபௌதீக உடகலத் துைந்த பின்னரும், இந்த நற்மசய்திககள 
அவர்களின் சடீர்கள், பக்தர்கள் ெற்றும் அவகரப் பின்பற்றுபவர்கள் உலகின் 
மதாகலதூர மூகலகளுக்கு எடுத்துச் மசல்கின்ைனர், அவர்கள் தங்கள் 
உயிகர விகலயாக கவத்து கூட அன்பானவரின் வார்த்கதகயப் 
பரப்புகிைார்கள். 

அவதார புருஷர்கள் ெற்றும் சத்குருக்கள் ெனித அைிவுக்கு 
அப்பாற்பட்ட, தனித்துவொன ெற்றும் புரிந்துமகாள்ள முடியாத வழிகளில், 
ெனித இனத்திற்கும், உலகிற்கும் தங்கள் வழிகாட்டுதகலயும், 
பாதுகாப்கபயும் வழங்குகிைார்கள். பரிபூரண குருநாதர்கள் ெனிதகுலத்தின் 
உண்கெயான இரட்சகர்கள், வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு ெட்டும் அல்ல. 
அவர்களின் அன்பும் அருளும் ெட்டுவெ பிரபஞ்சத்கத நிகலநிறுத்துகின்ைன. 

ஒரு சடீர் அல்லது பக்தர், ஏன், எப்மபாழுது, எதற்காக என்ை சந்வதகக் 
வகள்விகளின் வெகங்களால் மூடிய ெனதுடன் ஒரு குருநாதகர 
அணுகக்கூடாது. புத்தியின் ஆய்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட குருநாதரின் 
அருகளப் மபறுவதற்கு இது ஒரு தகடயாக இருக்கலாம். 

எனவவ, நான் மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் கூறுகிவைன், உறுதியான 
நம்பிக்ககயுடனும், அன்புடனும், பக்தியுடனும், எனது மதய்வகீ அன்கபயும் 
அருகளயும் அகடயப்மபறுவதற்கான ஏக்கத்துடன் என்கன அணுகுங்கள். 

வரவவற்பு குழு ைறலவர் எடர பவங்கடராவ்,  ா ாவிற்கு ஆரத்ைி 
நிகழ்த்ைி, அவறர ைரிெனம் பெய்து, நிகழ்ச்ெிறயத் துவக்கி றவத்ைார். 

 ா ா இரண்டு றககளாலும், ஒரு றகயால் ஆண்களுக்கும்,  ற்பைாரு 
றகயால் ப ண்களுக்கும்  ிரொைம் வழங்கினார். ஒரு  க்கத்ைில் ஆண்கள் 
வரிறெயாக நின்று அவறர அணுகும் அவை வநரத்ைில்,  றுபுைம் ப ண் ைிகள் 
வரிறெயாக வந்ைனர்.  க்வகாரியின் யஷ்வந்த் ராவ்,  ா ாவின் றககளில், 
விறரவாக  ழங்கறள விநிவயாகிப் ைற்காக அவருக்கு உைவினார். ஏலூரில் 
 ிகவும் ெிைப் ாக ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைைால், ைள ைி கு ார் அல்லது 
இைர  ண்டலிக்கு அைிக ெிர ம் எதுவும் இல்றல. 
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இடுப் ில் லங்வகாட்டிறய உடுத்ைிய வண்ைம் ஒரு  ஸ்த் 
 ிரொைத்ைிற்காக வரிறெயில் நின்று பகாண்டிருந்ைார். அவர்  ா ாறவப்  ார்த்து 
“ரா ா, ரா ா, ரா ா...” என்று உச்ெரித்துக் பகாண்டிருந்ைார்;  ா ா அவறரத் 
ைழுவி, ைனைருகில் அ ர றவத்ைார்.  ா ா ைனது றககளால் அவருக்கு 
வாறழப் ழத்றை ஊட்டினார்.  ண்டலியிடம், “60,000 வபர் அடங்கிய இந்தக் 
கூட்டத்தில், ( ஸ்றை சுட்டிக்காட்டி) அவர் ெட்டுவெ என்கனப் 
புரிந்துமகாள்பவர்!” என்று கூைினார். 

ைரிென நிகழ்ச்ெி, அன்று  ாறல 7:30 வறர நீடித்ைது; கிட்டத்ைட்ட 20,000 
வ ர் பைய்வகீ, ஒப் ற்ை, புரிந்துபகாள்ள முடியாை அன் ான  ா ாவின் 
றககளிலிருந்து  ிரொைத்றைப் ப ற்றுக் பகாண்டனர். அைற்குப்  ிைகு  ா ா 
வைாட்டத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  இரவும்  கலும் ஆந்ைிர வெவகர்கள் 
 ா ாவுடன் இருந்ைனர்.  ா ா கூைியது வ ால், அவர்கள் ‘அவரது  ார் ில்’ 
இருப் ைால், அவருக்கு ஓய்வு என் வை இல்றல. அவர் வைாட்டத்றைச் 
பென்ைறடந்ைதும், அவரது ஆெிர்வாைத்ைிற்காக வ லும்  லர் வந்ைனர். 

‘கவுஸ்  ா ா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ரியாறைக்குரிய இஸ்லா ியர் 
ஒருவரிடம்,  ா ா உருது ப ாழியில், “என்னில் உங்ககள இழக்க நான் எனது 
ஆசரீ்வாதங்ககள வழங்குகிவைன், அதனால் நீங்கள் கடவுகள ெட்டுவெ 
காண முடியும்!” என்ைார். அந்ை ந ர் பவளிவய பென்ைதும்,  ா ா, ராம்ஜூறவ 
அவருக்குப்  ின்னால் அனுப் ி, “அவர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிக ாக ெிந்ைிக்க 
வவண்டும், அைனால் அவர் ‘சுய நிர்மூல நிகலகய’ (ஃபனா) அறடவார்” 
என் றைத் பைரியப் டுத்ைினார். 

ைரிெனத்துக்கு வந்ைவர்களில் வ லுப ாருவர், பாெரு கிரா த்ைில் 
ைரிெனத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ை ப ௌன சுவா ி. 1953ஆம் ஆண்டில், ா ா 
கறடெியாக ஏலூருக்கு விஜயம் பெய்ை வவறளயில், இந்ை சுவா ிவய, சுப் ா 
ராவுடன் ைங்கி,  ா ாவுக்குப்  ிரைிஷ்றட பெய்யப் ட்ட வைாட்டத்ைில், சுப் ா ராவ் 
எழுப்  விரும் ிய வகாயிலில் அர்ச்ெகராகப்  ைியாற்ை முன்வந்ைார்.  ா ா 
அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார், ஆனால் சுவா ிறய நிரந்ைர ாக ஏலூரில் ைங்கும் டி 
கட்டறளயிட்டார்.  ா ாவின் கட்டறளறய  ீைி, ெிைிது காலத்ைில் சுவா ி 
அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

“நீங்கள் ஏன் இந்த இடத்கத விட்டுச் மசன்ைரீ்கள்?”  ா ா அவரிடம் 
வினவினார். 

“இங்குள்ளவர்கள் என்றன ெரியாக நடத்ைவில்றல” என்ைார். 
அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: “இது நீங்கள் வயாசிக்க வவண்டிய 

விஷயொ? அந்த இடத்கத விட்டுச் மசல்வகத விட நீங்கள் அங்வகவய 
உயிகரத் துைந்திருக்கலாம்! கடவுளுக்கு, எந்த விதொன 
அமசௌரியங்களிலும் ஒன்றும் இல்கல. அவற்கை, சாக்குப்வபாக்காகப் 
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பயன்படுத்த கூடாது. இப்வபாது நான் ஆந்திராகவ விட்டு மவளிவயறும் 
நாளிலிருந்து, ஒவர இடத்தில், 40 நாட்கள் தங்க வவண்டும். 

அந்த நாட்களில் உண்ண வவண்டாம்; பசியாக இருந்தால், பால் 
ெட்டும் அருந்துங்கள், இரவும் பகலும், ‘பாபா, பாபா, பாபா’ என்று திரும்பத் 
திரும்ப எனது நாெத்கதக் கூறுங்கள்.  இந்த உத்தரகவ நீங்கள் 
ககடப்பிடித்தால், நான் ெகிழ்ச்சி அகடவவன்; இல்கல என்ைால் இந்த 
வாழ்க்கககய நீங்கள் வணீடிக்கிைரீ்கள் என்று அர்த்தம். எனவவ 40 
நாட்களுக்கு எகதயும் உண்ண வவண்டாம் என்பகத நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள். பசி எடுக்கும் வபாமதல்லாம், வதநீர் அல்லது பால் 
அருந்தவும், வவறு எதுவும் இல்கல. காகலயில் இயற்ககயின் அகழப்கபத் 
தவிர, 40 நாட்களுக்கு இருந்த இடத்கத விட்டு நகர வவண்டாம். நான் கடவுள், 
எனவவ நீங்கள் என் கட்டகளககளக் ககடப்பிடிக்க வவண்டும். 

ப ௌன சுவா ி அழத் பைாடங்கியதும்,  ா ா ெில நி ிடங்களுக்கு 
அற ைியானார். ை து உத்ைரறவ  ீண்டும் வலியுறுத்ைி, அவர் பைாடர்ந்ைார்: 
“ொர்ச் 5 முதல் 40 நாட்கள் இரவும் பகலும் ஒரு நிெிடம் கூட தூங்க 
வவண்டாம். ஒரு டம்ளர் பால், ஒரு டம்ளர் வதநீர் எடுத்துக் மகாள்ளலாம், 
வவறு எதுவும் வவண்டாம். நீங்கள் வவண்டிய அளவு நீர் 
அருந்தலாம்.  ஆனால் நீங்கள் தங்கும் இடத்கத விட்டு, பஜாருக்வகா அல்லது 
மவளியூர்களுக்வகா மசல்ல வவண்டாம். ‘பாபா, பாபா, பாபா’ என்று திரும்பத் 
திரும்பக் கூறுங்கள். 

“நீங்கள் கபத்தியம் ஆனாலும், அல்லது உயிகரத் துைந்தாலும், 
கட்டகளககள ெீைாதரீ்கள், பாசாங்குத்தனத்தில் ஈடுபடாதீர்கள். எவரும் 
உங்களுக்குத் தகலவணங்கவவா அல்லது உங்கள் முன்னால் ககககளக் 
கூப்பி வணங்கவவா அல்லது உங்ககளப் பின்பற்ைவவா அனுெதிக்காதீர்கள். 
அகெதியாக எனது நாெத்கத உச்சரியுங்கள். நீங்கள் 100 சதவிகிதம் 
கீழ்ப்படிந்தால், பாபா யார் என்ை காட்சிகய நீங்கள் காண்பீர்கள்!” 

சுவா ி வொக ாகவும்,  னச்வொர்வுடனும் காைப் ட்டார்,  ா ா, 
“பதற்ைம் வவண்டாம். அன்புடன், முழு ெனதுடன் மசய்யுங்கள். முழு 
ெனதுடன் மசய்தால், நான் உங்களுக்கு உதவுவவன். அப்வபாது உங்களுக்கு 
பாபாவின் உண்கெயான தரிசனம் கிகடக்கும்” என்று அைிவுறுத்ைினார். 

கறையின்  ின்னிகழ்வு என்னபவன்ைால், 1954,  ார்ச் 4ஆம் வைைி 
காக்கிநாடாவில்,  ா ா, ஆந்ைிராவில் இருந்ை கறடெி நாளன்று, சுவா ி, 
 ா ாவிடம் வந்து, ஏலூருக்கு ைனது ைாயாறரப்  ார்க்கச் பெல்ல அனு ைி 
வகாரினார். 40 நாட்கறளயும் பகாவ்வூரில் கழிக்கு ாறு  ா ா ஏற்கனவவ 
அவருக்கு அைிவுறுத்ைி இருந்ைார்.  ாொங்குத்ைனத்றை முற்ைிலும் 
றகவிடவவண்டும் என்று  ா ா கூைியைற்கு  ாைாக, உள்ளூர் ஆந்ைிரவாெிகளில் 
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ஒருவர், 40 நாட்களுக்குப்  ிைகு ஸ்வா ி,  க்கறள ைரிெனம் பெய்ய 
அறழத்ைைாக  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். 

 ா ா அவருக்கு, கீழ்வரும் அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார்: “நாகள 
ெதியம், உங்கள் ெனம் திருப்தியுறும் அளவுக்கு ஆடம்பரொன உணகவ 
உண்ணுங்கள். இன்ைிரவு நன்ைாகத் தூங்குங்கள். நாகள ெதியம் முதல் 40 
நாட்களுக்கு, ஒரு டம்ளர் வதநீர், ஒரு டம்ளர் பால் ெற்றும் நீங்கள் விரும்பும் 
அளவுக்கு தண்ணரீ் தவிர, வவறு எதுவும் உண்ண வவண்டாம் - பழங்கள், 
இனிப்புப் பண்டங்கள் எதுவும் வவண்டாம்! பாலில், சர்க்ககர வசர்த்துக் 
மகாள்ளலாம், 40 நாட்களுக்கு என் மபயகரத் மதாடர்ந்து உச்சரியுங்கள். 

“தூங்க அனுெதி இல்கல, ஆனால் நீங்கள் உங்ககள அைியாெல் 
தூங்கி விழுந்தாலும், தூங்கினாலும் அஞ்சவவா, கவகலப்படவவா 
வவண்டாம், ஆனால் இரவும் பகலும் விழிப்புடன் இருக்க முயற்சி 
மசய்யுங்கள்; ஒருவவகள நீங்கள் உங்ககள அைியாெல் தூங்கி விழுந்தால் 
அல்லது தூங்கினால், கவகலப்பட்டு, எனக்குக் கீழ்ப்படியாெல் 
வதால்வியுற்ைதாக நிகனத்து அகனத்கதயும் ககவிட்டுவிடாதரீ்கள்.  

“இகத நீங்கள் பிைருக்காக மசய்யவவண்டாம், இதில் எந்தவித 
பாசாங்குத்தனமும் கூடாது. நீங்கள் எதற்காக ெக்ககள அகழத்தரீ்கள்? 
உங்களுக்கு பாபா வவண்டுொ அல்லது பாராட்டு வவண்டுொ? குகைந்த 
அளவிலான கபடநாடகமும் உங்ககள அதல பாதாளத்திற்கு தள்ளிவிடும். 
நீங்கள் என்கன வநசிக்கிைரீ்கள், எனக்குத் மதரியும். ஏமனன்ைால் நீங்கள் 
விரும்புகிைரீ்கள். அதனால்தான் நான் யார் என்பதன் ஒரு குறுகிய காட்சிகய 
நீங்கள் காண வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். ஆனால் 
உபவாசத்திற்கும் விழித்திருப்பதற்கும் எந்த முக்கியத்துவமும் மகாடுக்க 
வவண்டாம். எனக்காக அகதச் மசய்யுங்கள்!” 

 ா ா, ப ௌன ஸ்வா ிறயத் ைழுவிக்பகாண்டார், அவர் அடுத்ை நாள் 
முைல்  ா ாவின் அைிவுறரகறளப்  ின் ற்ைத் பைாடங்கினார். ஆனால்  ீண்டும், 
 ா ாவின் கட்டறளக்கு  ாைாக, அவர் நிறைய வம்பு தும்புகளில் ஈடு டுவவைாடு, 
 ல விஷயங்களில் குறை ாடுகள் நிறைந்ைவராகக் காைப் ட்டார். 

ஏலூரில் ைரிென நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும், அன்று இரவு எட்டு 
 ைிக்கு, ப ண்கள் குழு ஒன்று, ைொவைாரம் ( த்து அவைாரங்கள்) என்ை 
நாடகத்றை நடத்ைியது, இது  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்வித்ைது. நாடகத்ைில் அங்கம் 
வகித்ை ஒவ்பவாருவருக்கும்  ா ா அன் ான அரவறைப்ற  வழங்கினார். 

அ லாபுரத்றைச் வெர்ந்ை முட ாக கங்காைரம் என் வர் புல்லாங்குழறல 
ஒத்ை ஓர் இறெக் கருவியில்  ா ாறவயும்  ண்டலிறயயும் ைனது கறல 
நுணுக்கத் ைிைனால் ப ரிதும்  கிழ்வித்ைார். குஸ்ைாஜி அப்வ ாது அங்கு 
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இல்லாைைால்,  ா ா அவறர, குைிப் ாக அறழத்து, அந்ைக் கறலஞறர 
குஸ்ைாஜிக்காக  ீண்டும் இறெக்கச் பெய்ைார். 

ஆந்ைிராவில் அறனத்து ஏற் ாடுகளும் ெிைப் ாக இருந்ைன, ஆனால் 
வாகனங்களிலிருந்து ொ ான்கறள இைக்கவும்,  ல்வவறு குடியிருப்புகளுக்கு 
எடுத்துச் பெல்லவும், எந்ை ஏற் ாடும் பெய்யப் டவில்றல. சுற்றுப் யைத்ைில் 
 ண்டலிறயத் ைவிர, இைர இடங்களிலிருந்தும் ஏராள ான அன் ர்கள் 
இருந்ைனர், அவை வ ால், ஆந்ைிரா வெவகர்களும்  ா ாவுடன் அவர் பெல்லும் 
எல்லா இடங்களிலும்  யைம் பெய்ைனர். ஆனால் ஓர் இடத்றைச் 
பென்ைறடந்தும், குழு அவெர ாக இைங்கி,  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்து, 
அவருறடய முன்னிறலயில் இருக்க முயன்ைனர்.  ாவ் கல்சூரி ஒரு ொைாரை 
கூலிறயப் வ ால், அறனத்து ொ ான்கறளயும் அவரது ைறலயிலும் வைாளிலும் 
எடுத்துச் பெல்ல வவண்டியைாயிற்று. 

ஏலூரில் சுப் ா ராவ் வைாட்டத்ைிலிருந்து ொறல ெற்று பைாறலவில் 
இருந்ைது, ெரக்கு வண்டியிலிருந்து ப ாருட்கறள இைக்குவைற்குப்  ல  ைி 
வநரம் ஆனது. குழு இரவு 11:00  ைிக்கு அங்கு வந்ைைால்,  ாவ், ெில  ைிவநரம் 
கூட தூங்க முடியவில்றல.  றுநாள் காறலயில், அறனவரும் வைநீர் அருந்ைிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ாவ் கல்சூரி, உடல் நலம் குன்ைி, ஜுரத்ைால் 
அவைிப் டுவது பைரியவந்ைது. 

1954,  ிப்ரவரி 24 புைன்கிழற  காறல,  ா ா  ண்டலியின் அறைக்கு 
வந்து,  ாவ் கல்சூரிக்கு ஆறுைல் கூைி, ெிகிச்றெக்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்ைார். வைஷ்முக்கின்  கன்  ிரவ ாத், இரண்டு  ைி வநரத்ைில் ையார் பெய்ை 
ப ன்ெில் ஓவியத்றை  ா ாவுக்குப்  ரிொக வழங்கினார். ெிறுவனின் 
கறலத்ைிைன்  ற்றும் புத்ைிொலித்ைனத்றை  ா ா  ாராட்டினார். 

 ா ா அன்று காறல 8:30 முைல் 11:30  ைி,  ீண்டும்  ாறல 3:30 முைல் 
6:00  ைி வறரயிலும், ைனி ந ர் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ய ை து 
வநரத்றை அர்ப் ைித்ைார். 

ஏலூரில் குறைந்ைது 60 வடீுகள், ஒரு ெில  ள்ளிகள், ொய்  ா ா வகாயில், 
ைிவயாப ாஃ ிக்கல் உயர்நிறலப்  ள்ளி  ற்றும் பவங்கடராம் அச்ெகம் வ ான்ை 
 ா ா அன் ர்களுக்குச் பொந்ை ான அல்லது அவர்களால் நிர்வகிக்கப் ட்ட 
 ல்வவறு வைிக நிறுவனங்கறள  ா ா  ார்றவயிட்டார்; முன்னைிவிப்பு 
இல்லா ல்  ல வடீுகளுக்குச் பென்ைார். குடியிருப் ாளர்கள்  ா ாவின் ைிடீர் 
வருறகறயக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைனர், ெிலர் ைங்கள் ெிைப்பு 
விருந்ைினருக்காக நாற்காலிறயத் வைடி ஓடினர்,  ிைர் அவெர ாக பூக்கள் 
 ற்றும்  ாறலகளுக்காக அங்கும் இங்கும் அறலந்ைனர்.  ா ா அற ைியாக 
அறனத்து குழப் ங்கறளயும் ரெித்ைார். 
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அந்ைப்  ர ரப் ான நாறள கிஷன்  ிங்  ின்வரு ாறு விவரித்ைார்: 
“வானில் ஒளிரும்  ின்னறலப் வ ால, பூ ியில்  ா ா  ைிபுரிந்ைார்,  ிக 

அவெர ாகவும், வவக ாகவும் இடம் விட்டு இடம் நகர்ந்து...  ா ா அவர்களின் 
இல்லங்களுக்குச் பென்ைவ ாது அவர்களால் அைிமுகப் டுத்ைப் ட்ட டி, அந்ைந்ை 
அன் ர்களின் குடும்  உறுப் ினர்கள், உைவினர்கள் அறனவருக்கும் ைனது 
அன்ற  பவளிப் டுத்ைினார்.  அவர்களில் ெிலர், ெிைப்புப்  ிரொைம் வழங்குவது, 
 ா ாவுடன் புறகப் டங்கள் எடுப் து, ெில இடங்களில் இளநீர், குளிர்  ானங்கறள 
ெிைிது அருந்ைிவிட்டு,  ீைிறய  ா ா, ைனது அன் ர்கள்  ற்றும் அவர்களது 
குடும் த்ைினருக்கும் அருந்ைக் பகாடுப் து வ ான்ை  ற்றும்  ல.  ா ா பென்ை 
இடங்களில் எல்லாம் ப ரும் ாலும் ஆரத்ைி நிகழ்த்ைப் ட்டது.  லர்கள், ைங்க 
ஜரிறககள்  ற்றும் கற்பூர  ைிகள் - அறனத்து வறகயான  ாறலகளும் 
அவரது கழுத்ைில் அடுத்ைடுத்து அைிவிக்கப் ட்டது. ஆந்ைிராவிற்கு இதுவவ 
ைனது கறடெி வருறக என்று  ா ா கூைியைால், வவகம் வ லும் அைிக ானது.” 

ப ஹர்  ா ாவின் ஐந்து ெத்குருக்களில் ஒருவர், ஷிர்டி ொய்  ா ா, 
இந்ைியா முழுவதும்  ிர ல ானவர். வக.என்.பெௌத்ரியின் இல்லத்ைில் 
ஓரறையில் ொய்  ா ாவின் புறகப் டம் சுவறர அலங்கரித்ைது. அறைச் 
சுட்டிக்காட்டி  ா ா, “அவருகடய கண்கள் நிகரற்ைகவ. உலகில் எவருக்கும் 
அத்தககய கண்கள் இல்கல” என்று குைிப் ிட்டார். 

பைாடர்ந்து  ைிவனாரு  ைியளவில் ொய்  ா ா வகாவிலில் அவருறடய 
உருவப் டத்றைச் சுட்டிக்காட்டி, “ஒரு விதத்தில், ஐந்து பரிபூரண குருநாதர்கள் 
என்கன, நான் என்னவாக இருக்கிவைவனா அவ்வாவை, ஆதி கால புருஷனாக 
ஆக்கினர்; அவர் என் தாத்தா” என்று கூைினார். 

20 நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ற்றுப ாரு ொய்  ா ா வகாவிலுக்குள் 
நுறழந்ை  ா ா, ொய்  ா ாவின் புறகப் டத்ைிற்கு முன்னால் கூப் ிய 
கரங்களுடன், “உண்கெயான அன்பு இருந்தால், அது இங்வக இருக்கிைது. 
அவர் எங்கும் இருக்கிைார், நானும் எங்கும் இருக்கிவைன்” என்று கூைினார். 

 ா ா பைாடர்ந்து பவவ்வவறு குடும்  இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 
பவங்கட ராவ்  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினருக்குப்  ிரொைம் வழங்கிய  ின்பு, 
 ா ா, “நான், வகட்காெல் எகதயும் மகாடுக்கும்வபாது, அது உண்கெயில் 
மகாடுக்கப்படுகிைது” என்று குைிப் ிட்டார். 

சுப்ர ைியம் ொஸ்ைிரி வடீ்டில் ஒரு நறகச்சுறவ ெம் வம் நடந்ைது. 
 ா ா, ொஸ்ைிரியிடம் அவருக்கு எத்ைறன குழந்றைகள் என வினவி, அவர்கள் 
ஒவ்பவாருவறரயும் அைிமுகப் டுத்தும் டி வகட்டுக்பகாண்டார். அவருக்கு ஏழு 
குழந்றைகள், நான்காவது குழந்றைறய அைிமுகம் பெய்யும் வ ாது, ொஸ்ைிரி 
ப யறர நிறனவுகூர முடியாை நிறலயில், அறனவரும் வாய்விட்டுச் ெிரித்து 
 கிழ்ந்ைனர்.  ா ாவின் முன்னிறலயில் ொஸ்ைிரி அளவிலா  கிழ்ச்ெியுடன் 
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இருந்ைைால், அவர் ைனது எஞ்ெிய குழந்றைகளின் ப யர்கறள நிறனவில் 
பகாள்ள முடியா ல், அவரது  றனவிறயக் வகட்க வவண்டியைாயிற்று. 

இது  ா ாவுக்கு ெிரிப்ற  வரவறழத்ைது. அவரது  றனவி  ா ாவுக்கு 
 ாறல அைிவிக்க முன்வனாக்கிச் பென்ை வவறளயில், அவறரத் ைடுத்து 
நிறுத்ைி, எழுத்துப் லறகயில்  ா ா, “ொகலயும் வதகவயில்கல, ஆரத்தியும் 
வதகவயில்கல. மெய்யான இந்த இல்லத்துச் சூழலில் நான் அெர்ந்து, 
இகளப்பாைி, அனுபவித்து ெகிழட்டும். அந்த ஆடம்பர விழாக்கள் அகனத்தும் 
இயற்ககயானகவ அல்ல. அன்பு ஒன்றுதான் ெிகவும் இயற்ககயானது, 
வெலும்,  சுப்ரெணியம் அவரது குழந்கதகளின் மபயர்ககள நிகனவில் 
மகாள்ளாதகத எண்ணி நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிவைன்” என்று 
எடுத்துறரத்ைார். 

ரா லிங்கம் ொஸ்ைிரிகளின் வடீ்டில், குடும்  உறுப் ினர் ஒருவர் 
 ா ாவிடம், “இறை வ ரரெவர! என் இையத் ைா றரக்கு அப் ால் நான் உங்களுக்கு 
என்ன வழங்க முடியும்?” என வினவினார். 

“என்னுகடயதல்லாதகத எனக்குக் மகாடுங்கள்” என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார். “என்கனத் தவிர அகனத்தும் என்னுகடயது. எனவவ என்கன 
வநசிப்பவர்களுக்கு நான் மசாந்தம்.” 

வடீ்டிலிருந்து பவளிவய பெல்லும் வவறளயில்,  ா ா வராந்ைாவில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை ஒரு வயைான ப ண் ைிறயக் கடந்து பென்ைார்.  ா ாவுக்காக 
அவர் றவத்ைிருந்ை ப ாருட்கறளக் றககளில் எடுத்து, அவறர அன்புடன் 
பைாட்டார். 99 வயைான அந்ை மூைாட்டி கண்  ார்றவயற்ைவர். 

டாக்டர் கனகைண்டியின் இல்லத்ைில், அவரது ெவகாைரியின்  கள் 
ப ட்ரிகுவலஷன் வைர்வில் முைல் வகுப் ில் வைர்ச்ெி ப ற்ைைாக  ா ாவுக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டவ ாது.  “எனக்கு முதல் தர ெக்ககளப் பிடிக்கும், 
ஏமனன்ைால் நான் எல்லாவற்ைிலும் முதல் தரத்தில் இருக்கிவைன்!” என்று 
 ா ா கிண்டல் பெய்ைார். 

வக.எல்.ராைாவின்  றனவிக்கு,  ா ா, ெிைிது  ழரெத்றை அருந்ைிவிட்டு 
 ீைிறய அருந்ைக் பகாடுத்து,  ா ா அந்ைப் ப ண் ைியிடம், “கடவுள் 
உங்களுக்கு ஒரு ெககனக் மகாடுக்கும்வபாது, அவனுக்கு மெஹர்தாஸ் 
(ப ஹரின் வெவகன்) என்று மபயர் சூட்டுங்கள்” என்று கூைினார். 

வக. ி. ைிவயாப ாஃ ிக்கல் உயர்நிறலப்  ள்ளியில், அன்று  ிற் கல் 3:30 
 ைிக்கு,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

நான் மசால்ல விரும்புவகத ஒரு சில வார்த்கதகளில் 
மசால்கிவைன். நான் குழந்கதககள வநசிக்கிவைன், அவர்கள் ெத்தியில் 
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இருப்பதில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிவைன்.  ொகல அணிவிப்பது, 
பூகஜ, ஆரத்தி வபான்ை சம்பிரதாய நகடமுகைககள விட, அவர்களுடன் 
விகளயாடுவதற்கான வநரத்கதக் கண்டுமகாள்வகதவய நான் 
விரும்புகிவைன்; குைிப்பாக நான் வகாலி விகளயாடுவதில் அதி நிபுணன். பல 
யுகங்களுக்கு முன்பு, நான் எழுந்தவுடன் பிரபஞ்சத்துடன் வகாலி விகளயாட 
ஆரம்பித்வதன். 

ொணவர்களாகிய நீங்கள் ஒரு நாள் மதய்வகீ அன்பின் ககலயில் 
வதர்ச்சி மபற்ைவர்களாகவும், பாபா என்ை சத்தியத்தின் வஜாதிகய கககளில் 
ஏந்துபவர்களாகவும் ொைினால் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியகடவவன். 

அன்று  ாறல வறர  ா ா  ல வடீுகளுக்கு விஜயம் பெய்வைில் முழு 
வசீ்ொக ஈடு ட்டிருந்ைார்.  ா ா, பவங்கடரா ன் பைாடக்கப்  ள்ளிக்குச் 
பென்ைவ ாது ஒரு  னறைக் கவரும் ெம் வம் நிகழ்ந்ைது.  ா ாவின் 
புறகப் டத்துடன் அச்ெிடப் ட்ட துண்டு  ிரசுரங்கள் மூலம்,  ா ாவின் ஏலூரு 
விஜயம் விளம் ரப் டுத்ைப் ட்டது. அந்ை விளம் ரத்றைப்  ார்த்ை ஒரு ெிறுவன், 
அவனது ப ற்வைாரிடம் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க அறழத்துச் பெல்லும் டி 
ையவுடன் வவண்டினான். ஆனால், ஆச்ொர ான  ரபுவழி  ிரா ைக் குடும்  ாக 
இருந்ைைால், அவர்களால் ‘ ார்ெி துைவி’றயப்  ார்ப் ைில் எந்ைப்  யனும் இல்றல 
என ெிறுவனின் வவண்டுவகாறள நிராகரித்ைனர். ெிறுவன் ைனது இரவு உைறவ 
 றுத்து அழுது அடம் ிடித்தும், ப ற்வைார்  ன ிரங்கவில்றல. 

 னம் உறடந்ை ெிறுவன், அன்று காறல  ள்ளிக்குச் பென்ைான், ப ஹர் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற  அவன் ைவைவிட்டைாக நம் ினாலும், அவறரப் 
 ார்க்கத் துடித்துக் பகாண்டிருந்ைான். எனவவ,  ா ா, அவனது வகுப் றைக்குள் 
நுறழந்ைவ ாது அவன் ஒரு கைம் ஸ்ைம் ித்துப் வ ானான். ெிறுவன்,  ா ாவின் 
 ரந்ை கரங்களில் குைித்து  கிழ்ச்ெி ப ாங்க அழுைான்.  ீண்டும், பைய்வகீ 
அன் ிற்குரியவர் ை து உண்ற யான அன் னின்  ிரார்த்ைறனக்கு  ைிலளித்ைார். 

 ா ாவின் அன் ின் ைாக்கம் ஏலூரு முழுவதும் நிரம் ி வழிந்ைது. இரவு 
8:30  ைிக்கு,  ா ா, ப னுபகாண்டாவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ஏலூரு, 
அவருக்கு  னறைத் பைாடும் வறகயில்  ிரியாவிறட அளித்ைது. கட்டா சுப் ா 
ராவ்,  ா ா  ற்றும் குழுவின் ைங்கும் வெைிக்கான எல்லா முயற்ெிகறளயும் 
வ ற்பகாண்டார். அவரது வைாட்டத்ைில்  ா ாவின்  ிரார்த்ைறன, அவரது 
நிறனவின் அறடயாள ாக, பைாடர்ந்து உச்ெரிக்கப் டுகிைது, வ லும் இது எைிர் 
வரும் ைறலமுறைகளுக்கும் வழிவகுப் ைாக இருக்கும். 

பீெவடால் கிரா த்ைில் ைரிென நிகழ்ச்ெிறய நிறைவு பெய்து, 
தாவடபள்ளிகூடத்ைில் ெிைிது வநரம் நின்றுவிட்டு,  ா ாவும் அவரது குழுவினரும் 
அைிகாறல ஒரு  ைியளவில், ப னுபகாண்டா கிரா த்ைிற்கு வந்ைனர். அன்று 
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 ாறல ஏழு  ைியிலிருந்து 500 வ ர் காத்ைிருந்ை இடத்ைில் ஒரு ப ரிய கூடாரம் 
எழுப் ப் ட்டிருந்ைது. காலைா ை ானாலும்,  ா ாவின் ஆரத்ைிறய 
நிகழ்த்ைியவ ாது, அறனவறரயும் ஆெீர்வைித்து, அவர் கீழ்வரும் சுருக்க ான 
பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

இந்தத் தாெதொன வநரத்திலும், நான் இங்கு ஒரு குறுகிய 
காலத்திற்காக வந்திருந்தாலும், நீங்கள் என்கன வநசித்து, என்கன 
உங்களுள் ஒருவனாகக் கண்டுமகாள்ள முயற்சிப்பதன் மூலம், இந்த வருகக 
சிைப்புெிக்கதாகவும், ெதிப்புக்குரியதாகவும் இருக்கச் மசய்தரீ்கள். உங்கள் 
அகனவருக்கும் எனது ஆசிகள். 

 ிகவும் ைா ை ானைால்,  ா ா  ிரொைத்றைத் பைாட்டு ஆெீர்வைித்து, 
அறனவருக்கும் வழங்க உத்ைரவிட்டார். அங்கிருந்து உடனடியாகப் புைப் ட்டு, 
அைிகாறல 2:45  ைிக்கு ைாவட ள்ளிக்கூடம் ைிரும் ி வந்ைார். 

டாக்டர் ைன ைி ராவ்,  ா ாறவ அரசு  ங்களாவிற்கு அறழத்துச் பென்ை 
அவை வவறளயில்,  ண்டலி ஒரு  ள்ளிக்கூடத்ைில் ைங்கினர்.  ா ா, அவரது 
 ிைந்ைநாறள முன்னிட்டு, “விழிப்புைச் மசய்யும் ஒருவருக்காக விழித்திருக்க 
வவண்டும்” என்று  ண்டலி  ற்றும் ைாவட ள்ளிக்கூடம் அன் ர்களுக்கு 
உத்ைரவிட்டார். 

ெிைிது வநர ஓய்வுக்குப்  ிைகு,  ா ா, அைிகாறல 4:45  ைிக்கு, 
ைன ைியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார்.  ாப ரும் கூட்டம்  ா ாறவ எைிர்வநாக்கி 
காத்ைிருந்ைது;  ண்டலிறயத் ைவிர,  ா ா, அங்குக் கூடியிருந்ை அறனவறரயும் 
அவரது  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்க அனு ைித்ைார்.  ா ா,  ின்னர் ஒரு 
ப ரிய அறைக்குள் நுறழந்ைார், அங்கு  ண்டலி, வக.டி.ஆர்.எம்.  ற்றும் 
ைன ைியின் குடும் த்ைாறரத் ைவிர, வவறு எவரும் அனு ைிக்கப் டவில்றல. 
கைவுகள் ெரியாக காறல 5:00  ைிக்கு மூடப் ட்டன;  ா ா  ிைந்ை அந்ை 
வநரத்ைில், எரச்  னம் வருந்ைி இரங்கும்  ிரார்த்ைறனறய ஆங்கிலத்ைில் 
எடுத்துறரத்ைறைத் பைாடர்ந்து, ராம்ஜூ உருைிலும், டாக்வக  ராட்டியிலும் 
ப ாழிந்ைனர்.  

 ிரார்த்ைறன நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: “கடவுள் 
யாராக இருந்தாலும், நம்முகடய எல்லா பலவனீங்ககளயும் ென்னிக்கும்படி 
நான் அவரிடம் வகட்டுக்மகாண்வடன். எனவவ, இன்று முதல், உங்கள் 
சிந்தகனகள், வார்த்கதகள் ெற்றும் மசயல்களில் வநர்கெயாக இருங்கள். 
இன்று முதல், உங்கள் மசயல்களுக்கு நீங்கவள மபாறுப்பு.” 

அறைத் பைாடர்ந்து, ைன ைி ராவும் அவரது குடும் த்ைினரும்  ா ாவின் 
 ாைங்கறள,  ாலும் வைனும் ஊற்ைிக் கழுவினர்.  ா ா வகலி பெய்ைார், 
“இப்மபாழுது அவற்கை தண்ணரீில் கழுவுங்கள்; இல்கலமயனில், எறும்புகள் 
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என்கனக் கடிக்கும்! 1927 முதல், இதுவபான்ை வழிபாட்கட நான் அனுெதிப்பது 
இதுவவ முதல் முகை.” 

எரச், குஸ்ைாஜி இருவரும்  ா ாவின்  ாைங்கறள சுத்ைம் பெய்ைனர். 
 ிள்றள என் வரின் இரண்டு  கள்களான  ீரா, வைீா ஆகிவயார்  ா ாவிற்கு 
 ாறல அைிவித்ைனர். 1953இல்  ிள்றளயின் குடும் த்றை  ா ா, ொஸ்ைிரியுடன் 
படஹ்ரா டூனிலிருந்து ஆந்ைிராவுக்கு அனுப் ி றவத்ைறை முன்பு  ார்த்வைாம். 
 ீரா ரயில்வவ துறையில் நல்ல வவறலறயத் வைடிக்பகாண்ட அவை 
வவறளயில், வைீா ஒரு  ஸ்ைானிறயப் வ ாலவவ இருந்ைார்; ஆனால், 
இப்வ ாது அவர் உைவு உண்டு ெற்று ஆவராக்கிய ாகத் பைன் ட்டார்.  

அன்று காறல சு ார் 5:30  ைியளவில், ைன ைியின் இல்லத்ைின் 
முன்னால் அற க்கப் ட்டிருந்ை பவகுஜன ைரிென  ந்ைலில்,  ா ா நுறழந்ைார். 
 ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்க  க்கள் ஆர்வ ாக இருந்ைனர், 
ஏபனன்ைால்  லர் ஜன்னல்கள் வழியாக அறையின் உள்வள நிகழ்ந்ை ைன ைியின் 
விழாறவ ரகெிய ாக கவனித்ைனர். 

 ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறர கூைினார்: “நீங்கள் என்கன 
வநசிக்கிைரீ்கவளயானால், நீங்கள் ஏன் நான் மசால்வதற்கு 
மசவிசாய்ப்பதில்கல? எனது பாதங்ககளத் மதாடாதீர்கள் என்று மசான்னால், 
நீங்கள் ஏன் கீழ்ப்படிவதில்கல? இந்தத் தருணத்தின் முக்கியத்துவத்கத 
நீங்கள் புரிந்து மகாள்ளவில்கல; இதற்காக, யுகம் யுகங்களாக ொமபரும் 
ெஹான்கள் கூட காத்திருக்கின்ைனர்! எனவவ, நான் மசால்வகதச் மசய்து, 
இந்த சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள். இப்வபாது அகெதியாக 
இருங்கள்.” 

அறனவரும் அற ைியான  ின்பு,  ண்டலி குஜராத்ைியில்  ா ாவின் 
ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினர்,  ாஸ்கர ராஜு ைனது ‘நவ ா ப ஹர்  ா ா, அவைார், 
நவ ா வைவ வைவா!’ என்ை  ஜறனறயப்  ாடினார். 

பைாடர்ந்து பைலுங்கு ஆரத்ைி  ாடப் ட்டது,  ப் ிராஜு பைலுங்கில் 
 ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ைார். அப்துல்  ஜித் கான் அறை ஆங்கிலத்ைில் 
ப ாழிப யர்த்ைார்; ப ண் ைிகளும்  ராட்டியில்  ா ாவின் ஆரத்ைிறயப் 
 ாடினர். ைரிெனத்துடன்  ிரொைம் வழங்கி,  ின்பு,  ா ா அவரது இல்லத்ைிற்கு 
ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். 

ஏழு  ைியளவில், ெிைிது ஓய்வுக்குப்  ிைகு,  ா ா நீண்ட ஊர்வல ாக 
நகரத்ைின் வழியாக அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அவரது வாகனம்  லர்களால் 
அலங்கரிக்கப் ட்டிருந்ைது, வ லும் இறெக்குழு ஒன்று வ ளைாளத்துடன் 
கலகலப் ான இறெறய இறெத்ைது. ‘அவைார் ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய், 
 கவான் ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்!’ என்ை வகாஷம், இடிமுழக்கம் வ ால 
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வானில் எைிபராலித்ைது. ஆண்களும் ப ண்களும்  ா ாவிற்கு  ாறல 
அைிவிக்க, ைங்கள் இல்லங்கறள விட்டு விறரந்ைனர். 

இது ஓர் அற்புை ான காட்ெி.  து ான ெத்ைிரத்ைின் கைவுகள் 
ைிைக்கப் ட்டிருந்ைன;  க்கள் அவரது  து ானத்றை ருெித்ை  ின்னர், 
இறைவ ாறையில் அவைார புருஷறரப் புகழ்ந்து  ாடி, உள்வள விறரந்ைனர்!  ல 
யுகங்களுக்குப்  ின்னர் இப் டிபயாரு காட்ெி இந்ைப் பூவுலக வ றடயில் 
நிகழ்வறைக் கண்டனர். அன்றைய ைினம் கட்டுக்கடங்காை வகாஷத்துடன் 
ஆைிகாலப் புருஷறன அறனவரும் வரவவற்ைனர். காலம் இறைக்கண்டு 
 கிழ்ச்ெியுடன் புன்னறகத்ைது. சூரியன் உைய ாகி, வைங்கி, ைனது கைிர்களால் 
அவைார புருஷரின்  ாைங்கறளத் பைாட்டது. 

ஊர்வலம் காறல 8:40  ைிக்கு ைன ைியின் வடீ்றட வந்ைறடந்ைவ ாது, 
 ா ா  ந்ைலில் அ ர்ந்ைார்.  ண்டிைர்கள்  ா ாவின் துைியில் ஸ்வலாகங்கறளப் 
 ாடினர், ராம்ஜூ உருது ப ாழியில்  ிரார்த்ைறனறய ஓை, டாக்டர் வைஷ்முக் 
 ராட்டியிலும், பஜகந்நாைம்  ந்துலு பைலுங்கிலும் ப ாழிந்ைனர். குடும்  
ொஸ்ைிரி ஒரு ெிைிய வரவவற்பு உறரறய நிகழ்த்ைினார், வ லும் ராம்ஜூ (1954, 
ஜனவரி) ‘ைி அவவக்கனர்’ இைழில் பவளிவந்ை ‘பைய்வகீப்  ிைப்பு’ குைித்ை ஃ ிலிஸ் 
ஃ ிரபடரிக்கின் ைறலயங்கத்றைப்  டித்ைார். 

காறல 9:30  ைிக்கு,  ஹா வலஷ்வரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு ெற்று 
முன்பு,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை இந்ைச் பெய்ைிறய ராம்ஜூ 
வாெித்ைார்: 

நான் பிைப்பதில்கல, இைப்பதுெில்கல. என்ைாலும், ஒவ்மவாரு 
மநாடியும் நான் பிைக்கிவைன், இைக்கவும் மசய்கிவைன். இந்த ொய உலகில், 
ெனிதன் எதிர்மகாள்ளும் எண்ணற்ை மபாய்யும், வபாலியுொன பிைப்புகளும் 
இைப்புகளும், உண்கெப்மபாருகள அகடவதற்கான உணர்வு நிகலயின் 
முன்வனற்ைத்தில் அகடயாளச் சின்னங்களாகும் - அதாவது ‘உண்கெயான 
ெரணம்’ ெற்றும் ‘உண்கெயான பிைப்பு’க்கான முன்னுகர. ‘உண்கெயான 
ெரணம்’ என்பது தனிெனித சுயத்தின் ெரணொகும்; ‘உண்கெயான பிைப்பு’, 
தனிெனித சுயத்தின் ெரணத்கத சந்திக்கும் வவகளயில், அவனுகடய 
நித்திய இகை வாழ்க்கககய என்மைன்றும் இகை உணர்வுடன் 
வாழ்வதற்காக அவன் இகைவனில் பிைக்கிைான். 

நான் எல்லா இடங்களிலும் நித்தியொக இருந்தாலும், எனது 
உருவெில்லா, எல்கலயில்லா நிகலயில், அவ்வப்வபாது நான் ெனித 
உருகவப் மபறுகிவைன், வெலும் ெனித உருவில் பிைவி எடுப்பது, (ப ௌைீக) 
பிைப்பு என்றும், ெனித உடகலத் துைப்பது, (ப ௌைீக) இைப்பு என்றும் 
அகழக்கப்படுகிைது. இந்த அர்த்தத்தில், நான் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
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பிைந்வதன், எனது உலகளாவிய பணி முடிந்ததும் நான் உடகலத் 
துைந்துவிடுவவன். 

இன்று எனது 60வது பிைந்தநாகள உங்களின் அன்பு, உற்சாகம் 
ெற்றும் ஆர்வத்துடன் மகாண்டாடுவது, என்கன ஆழொகத் மதாட்டு, நாம் 
அகனவரும் ஒன்வை, கடவுள் ஒருவவர உண்கெயானவர், பிை அகனத்தும் 
மபாய் என்ை இறுதிப் புரிதலுக்கான ஆசரீ்வாதங்ககள உங்களுக்கு வழங்க 
கவத்தது. 

 ந்துலு இந்ைச் பெய்ைிறய பைலுங்கில் ப ாழிப யர்த்ைார், அைற்குப் 
 ிைகு  ா ா கீழ்வரும் கருத்துக்கறளக் கூைினார்: 

இந்த அைிக்கககள், மசய்திகள் அகனத்தும் நம்கெ ஆன்ெீக 
பாகதயில் எங்கும் மகாண்டு மசல்ல முடியாது. அதுவபால, பகுத்தைிவும், ென 
உறுதியும் நம்கெ எங்கும் அகழத்துச் மசல்லாது. உண்கெயான அனுபவம் 
கூட உச்ச நிகலகய எட்ட முடியாது. 

நீங்கள் எவ்வளவு அதிகொக கடவுகளப் புரிந்துமகாள்ள 
முயற்சிக்கிைரீ்கவளா, அவ்வளவுக்கு குகைவாக அவகரப் 
புரிந்துமகாள்கிைரீ்கள். அகனத்கதயும் விளக்குவதற்கு அப்பாற்பட்ட அவர், 
அவகர எவ்வாறு மவளிப்படுத்தப்பட முடியும்? அவர் எல்கலயில்லா 
எளிதாக இருப்பது, அவகர அகடவகத எல்கலயற்ை கடினொக்கியுள்ளது. 
இதில் புகதந்துள்ள இரகசியம் என்னமவன்ைால், நீங்கள் ஏற்கனவவ 
என்னவாக இருந்தரீ்கவளா அவ்வாவை ஆக வவண்டும். 

நம்கெப் பிரித்து வவறுபடுத்திய திகரகள் விலகும் வபாதுதான், 
என்கன உங்களில் ஒருவராகவும், உங்களுள் ஒருவராகவும் அைிய முடியும்; 
நீங்கள் என்கன வநர்கெயாகவும் முழு ெனதுடனும் வநசித்தால், இகதச் 
மசய்ய முடியும். பாபாவில் உங்ககள இழந்து விடும்வபாதுதான், நீங்கள் 
நிரந்தரொக பாபாவாக இருந்தகதக் காண்பீர்கள். அன்பில் எந்த செரசமும் 
இருக்க முடியாது. அது முழுதாக இருக்க வவண்டும் அல்லது அைவவ 
இல்லாெல் இருக்கவவண்டும். 

இன்று நான் மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் மசால்கிவைன், நான் 
ஆதிகாலத்தவன்; நான், என்கன உண்கெயாக வநசிப்பவர்களின் அடிகெ. 

ெிைிது வநரம்  ா ா ைறரயில் அ ர்ந்து,  ின்னர் எழுந்து நின்று, 
பஜகந்நாை ிடம் கீழ்வருவனவற்றை பைலுங்கில் எடுத்துறரக்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார்: ‘உண்கெயாக, நான் அவர்களில் ஒருவன் என்பகத 
அகனவரும் உணரும் வநாக்கத்தில், நான் அவர்களிகடவய, அவர்கள் 
நிகலயில் அெர்ந்திருந்வதன் என்று மசால்லுங்கள்.’  

காறல 10:30  ைிக்கு, டாக்டர் வைஷ்முக்  ா ாவின் ஆரத்ைிறய 
நிகழ்த்ைினார்,  ின்னர் அவரது றககளிலிருந்து ஆரத்ைி ைட்றட எடுத்து,  ா ா, 
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ைனது சுய ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினார். கிட்டத்ைட்ட 2,000 வ ர் அடங்கிய கூட்டம், 
அந்ை  ைக்க முடியாை, கண்பகாள்ளா காட்ெிறயக் காைக் கிறடத்ை 
அைிர்ஷ்டத்றைக் கண்டு வியந்ைனர். 

காலம் கூட இறை ஆச்ெரிய ாகப்  ார்த்ைது. “இதுவ ான்ை பைய்வகீ 
லீறலறயக் காை வைவறைகளுக்குக் கூட வாய்ப்பு இல்றல! அைனால்ைான், 
இறை- னிைனின் ைிருவிறளயாடறல அனு விக்க, அவர்கள் பூ ியில்  னிை 
உருவில்  ிைவி எடுக்க வவண்டும் என்ை ஏக்கத்றைக் பகாண்டிருக்கின்ைனர்.” 

அவைார யுகத்ைில்,  ிை கிரகங்களிலிருந்தும்  ல ஆன் ாக்கள் பூ ியில் 
 ிைவி எடுக்கின்ைன. இக்காலகட்டத்ைில், குழந்றை  ிைப்பு  ற்றும் குடும் க் 
கட்டுப் ாடு ைிட்டங்களின்  ரவலான  யன் ாடு இருந்ைவ ாைிலும், உலக 
 க்கள்பைாறகயில்  ிகப்ப ரிய அைிகரிப்பு ஏற் ட்டுள்ளது என்று  ா ா 
ஒருமுறை சுட்டிக் காட்டினார். இந்ை  க்கள் பைாறக ப ருக்கம் ஏன் ஏற் ட்டது? 
ஏபனன்ைால், அவைார புருஷர் பூ ியில்  னிை உருவில் வரும்வ ாது,  ிை 
கிரகங்கறளச் வெர்ந்ைவர்கள் இங்கு  ிைவி எடுப் து வெந்ை காலம் வ ான்ைது. 
வ லும் அறவ அைிவியல் ரீைியாக  ிகவும் முன்வனைிய ஆத் ாக்கள் ஆைலால், 
அவைார புருஷரின் வருறகயின் வ ாது, இந்ை உலகில் அைிவியல் அைன் 
உச்ெத்றை எட்டுகிைது. 

 ரிைா  வடிவங்களுடன் எண்ைற்ை கிரகங்கள் இருந்ைாலும், 18,000 
கிரகங்களில்  ட்டுவ   னிைர்கள் வாழ்கின்ைனர். இருப் ினும், இந்ை 18,000 
கிரகங்களில் வாழும்  க்கள் ஆன் ீகத்ைில் முன்வனை வாய்ப் ில்றல. அன்பும், 
வநெமும் இல்லா ல், அவர்கள் ஆன் ீக ரீைியில், முற்ைிலும் ‘உலர்ந்ைவர்’களாகக் 
காைப் டுகின்ைனர். அவர்கள் அைிவியலில்  ிகவும் முன்வனைியவர்கள், ெில 
கிரகங்களில் வாழும்  க்கள்,  ிைரின்  னறை அைிந்து, புரிந்துபகாள்ளும் 
அளவுக்கு முன்வனைியவர்கள்; ஆனால் பைய்வகீ  து ானம் எனும் ைண்ைறீர 
ஊற்ைாை வறரயில், இறை கீை ான ஊட்டத்றை வழங்காை வறரயில், இையம் 
 லராது. இந்ை கிரகங்களில் அவைார புருஷர்,  ரிபூரை குருநாைர்கள், வ ல்நிறல 
ஆன் ாக்கள் அல்லது இறை நாட்டம்  ிக்கவர்கள் எவரும் வாழ்வைில்றல.  

பைய்வகீ அன்பு பூ ியில்  ட்டுவ  அனு விக்கப் டுகிைது, 
இக்காரைத்ைிற்காக, துன் த்ைின் வ வலாட்ட ான வ கங்களிலிருந்து ைப் ிக்க, 
 க்கள் பைய்வகீ அன் ின்  ாறையில் ைஞ்ெம் அறடகிைார்கள். இறைவனின் 
 து ான ெத்ைிரம் பூ ியில்  ட்டுவ  உள்ளது, இங்குப்  ிைவி எடுப் வர்கள் 
உண்ற யிவலவய அைிர்ஷ்டொலிகள். 

நண் கலில்,  ா ா, ‘ொவித்ைிரி அரிெி ஆறல’க்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார், அங்கு ஏறழகளுக்கு உைவு வழங்கும் நிகழ்ச்ெி ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டிருந்ைது.  நூற்றுக்கைக்காவனார் கூடியிருந்ைனர்,  ா ா அவர்களில் 
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 லருக்கு, ை து றககளால் உைவு வழங்கினார். வைியவர்களுக்கான நிகழ்ச்ெி, 
சு ார் ஒன்ைறர  ைி வநரம் நீடித்ைது. 

ைாவட ள்ளிக்கூடத்ைில் அரசு  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ை  ா ா, 
 ைியம் 2:00  ைிக்கு, ஆந்ைிர வெவகர்களின் ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி விவாைித்து, ரங்கா 
ராவிடம், “ொர்ச் 2ஆம் வததி கூட்டத்தில், கட்டா சுப்பா ராகவ வசர்த்துக் 
மகாள்ளுங்கள். இது முக்கியம். வநரம் விகரவில் மநருங்கி வருகிைது. இது 
100 சதவதீத்கத மநருங்குகிைது, நீங்கள் அகனவரும் 100 சதவதீம் பணிபுரிய 
வவண்டும்” என்று கூைினார். 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: “இப்படிமயல்லாம் தகலவணங்குவதில் 
நான் வசார்வகடந்துள்வளன். மதய்வங்கள் என்கன வணங்குகிைார்கள்! 
எனவவ ெனிதர்ககளப் பற்ைி என்ன மசால்வது? எனக்கு இமதல்லாம் 
வவண்டாம். எனக்கு வசவகர்கள் - வநர்கெயான வசவகர்கள் வவண்டும். 
எல்வலாருக்கும் பலவனீங்கள் இருப்பது எனக்குத் மதரியும், ஆனால் நெது 
பலவனீங்கள் அகனத்கதயும் ஒன்ைிகணத்து, அவற்ைிலிருந்து வலிகெயின் 
வகாபுரத்கத நாம் எழுப்புவவாம். 

“அதுவவ எனது திட்டம். உதாரணத்திற்கு இங்வக ஒரு முள், அங்வக 
ஒரு முள் இருப்பதில் எந்த பயனும் இல்கல. சிதைியிருந்தால் குத்தத்தான் 
மசய்யும். ஆனால் முட்கள் ஒன்று வசர்த்தால், எவரும் நுகழய முடியாத 
வவலிகய உருவாக்க முடியும். அவத சிதைிய முட்கள்  ஒரு வவலியாக 
உருவாகும்வபாது, அது பாதுகாப்பின் ஆதாரம். இவதவபால், அகனத்து 
பலவனீங்களும் ஒன்ைிகணந்து வலிகெயின் வகாபுரத்கத உருவாக்கலாம்.” 

ைரிென நிகழ்ச்ெிக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா ொைாரை முறையில் 
நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

நான் மடக்கன் கல்லூரியில் பயிலும் வபாது, எனக்கு ராம்நாத் என்ை 
நண்பர் இருந்தார், அவர் புனிதர்களின் வாழ்க்கக குைித்த புத்தகங்ககளப் 
படிக்க விரும்பினார். நாங்கள் நல்ல நண்பர்களாக இருந்வதாம்; ஒரு நாள், 
ராம்நாத், புத்தரின் வாழ்க்கககயப் படிக்க, ஒரு புத்தகத்கத என்னிடம் 
மகாடுத்தார். அகதப் புரட்டிப் படித்துக்மகாண்டிருந்த வவகளயில், புத்தர் 
ெீண்டும் ெனித உடலில் ‘கெத்வரயா’ (இரக்கமுள்ள இகைவன்) என்ை 
மபயரில் வருவதாகக் கூைியிருந்த பகுதிகயக் கண்வடன். நான் இன்னமும் 
பாபாஜாகன சந்திக்கவில்கல. ஆனால் அந்தக் குைிப்கபப் படித்த பிைகு, 
புத்தர் குைிப்பிடும் அவத ‘இரக்கமுள்ள இகைவன்’ நாவன என்று நிகனத்வதன், 
அல்லது தன்னிச்கசயாக அகத உணர்ந்வதன். 

அதற்குப் பிைகு, நான் அவதார புருஷர் என்பகத உபா னி ெஹராஜ் 
எனக்கு மவளிப்படுத்தினார். பாபாஜானும் ஒரு நாள் என்னிடம் கூைினார், 
“எனது ெகவன, முழு உலககயும் உன் தாளத்திற்கு ஆட கவப்பாய்!” ஆனால் 
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இன்று, ‘நாவன அவர்’ என்று எனக்கு நிச்சயொகத் மதரியும். எனது மபயர் 
மெஹர், மெஹர் என்ைால் கருகண! 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி, மூன்று  ைியளவில்,  ா ா, 
வெவகர்களுக்கு விளக்கினார்: 

தாழ்வு ெனப்பான்கெ என்பது பலவனீம், ஆனால் பணிவு என்பது 
பலம். எனவவ, இரண்டுக்கும் இகடவய, உலகளவு வித்தியாசம் உள்ளது. 
‘எல்லா தாழ்கெயுடனும் நான் மசால்கிவைன்’ என்று நீங்கள் மசால்லும் 
வவகளயில், அது உங்கள் அகந்கதயின் மவளிப்பாடாக இருக்கும். உங்கள் 
ெனதில், நீங்கள் பணிவுடன் இருப்பதாக உணர்ந்தாலும், இந்த உணர்வு 
அகங்காரத் தன்கெயுகடயதாக இருக்கும். 

உண்கெயான வநர்கெயுடன், உண்கெயான பணிகவ மவளிப்படுத்த 
முயன்ைாலும், சிக்கலான நிகல இத்துடன் முடிவதில்கல. உங்கள் பணிவு 
மவளிப்படுவகதப் பற்ைி பிைர் என்ன நிகனப்பார்கள் என்ை எண்ணத்கதப் 
வபான்ை தகடகள் வரத்தான் மசய்யும். அடக்கொக இருக்கும் வவகளயில், 
உங்கள் சரியான நடத்கத பற்ைிய எண்ணங்களால், நீங்கள் மதாடர்ந்து 
துன்புறுத்தப்படுகிைரீ்கள், அந்த அளவிற்கு ஒரு தாழ்வு ெனப்பான்கெ 
உங்களுக்குள் உருவாகிைது; அது பலம் அல்ல, பலவனீம். 

பணிவுக்கு, மவளியளவிலான ஒரு வதாற்ைம் மகாடுக்கப்பட்டால், 
அது பணிவு ஆகாது. பணிவுக்கு வவண்டுமென்வை ஒரு வதாற்ைம் மகாடுப்பது 
சுத்த வபாலித்தனம். பணிவுடன் ஒன்ைிய வாழ்க்கக என்பது தன்னிச்கசயாக 
வாழும் வாழ்க்கக, அது பணிகவக் குைித்வதா அல்லது தன்னடக்கத்கதப் 
பற்ைிவயா எந்த எண்ணத்கதயும் ஏற்படுத்தக்கூடாது.  உதாரணொக, நீங்கள் 
ஒரு கழிப்பகைகய சுத்தம் மசய்யத் மதாடங்குகிைரீ்கள் என்று 
கவத்துக்மகாள்வவாம், ஆனால் நீங்கள் உண்கெயில் அகதச் மசய்யத் 
மதாடங்கும் வபாது, துர்நாற்ைம் வசீுவகதத் தவிர்க்க முடியாது, அவதசெயம் 
ஒரு துப்புரவாளர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அவற்கை சுத்தம் மசய்வதால் 
துர்நாற்ைத்தால் பாதிக்கப்படாெல் இருக்கிைார். 

அவதவபால, பார்ப்வபார் கவனத்கத ஈர்க்கும் வககயில் பணிகவ 
மவளிப்படுத்துபவர், கழிவகைகயச் சுத்தம் மசய்யும் வவகளயில் 
துர்நாற்ைத்கத நுகர்வவாகரப் வபான்ைவர், அவதசெயம் உண்கெயான 
பணிவுடன் வாழ்பவர் துப்புரவுத் மதாழிலாளிகயப் வபான்ைவர், அவர் 
துர்நாற்ைத்தால் எந்த பாதிப்புெின்ைி, அவகரப் பற்ைியும், அவருகடய 
பணிகயப் பற்ைியும் ‘பிைர் என்ன நிகனப்பார்கவளா’ என்று சற்றும் சிந்திக்க 
ொட்டார்கள், ஏமனன்ைால் அவர் உண்கெயில் ஒரு துப்புரவு 
மதாழிலாளியின் வாழ்க்கககய வாழ்கிைார். 
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பணிவுடன் இருக்க முயற்சிப்பதும் கூட வபாலித்தனொகும். நீங்கள் 
ெிகவும் இயல்பாக இருக்கும் வபாது, உங்கள் வாழ்க்ககவய பணிவின் 
மொத்த உருவொக ொறும், அதுவவ பலவனீெில்லாத அகனத்து வலிகெயும் 
ஆகும். கடவுளும் பரிபூரண குருநாதர்கள் ெட்டுவெ அத்தககய வாழ்க்கககய 
வாழ முடியும். அவர்கள் ெட்டுவெ உண்கெயிவலவய அடக்கொனவர்கள். 
எனவவ, நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், மபாதுக் கருத்கதவயா அல்லது 
பிைரின் எதிர்விகனகயவயா மபாருட்படுத்தாெல் மவளிப்படுத்துங்கள். 

இயல்பாக இருங்கள். நீங்கள் வநர்கெயற்ைவராக இருந்தால், 
வநர்கெ எனும் திகரக்குப் பின்னால் உங்ககள ெகைக்க முயற்சிக்காதரீ்கள். 
எதுவாயினும், நீங்கள் வநர்கெயற்ைவராக இருக்க வவண்டும் என்று 
அர்த்தெல்ல. நான் மசால்ல விரும்புவது என்னமவன்ைால், நீங்கள் குகைந்த 
அளவிலான பாசாங்குத்தனத்கதயும் மவளிப்படுத்தாெல் ெிகவும் இயல்பாக 
இருக்க வவண்டும். 

 ா ா,  ைியம் 3:30  ைிக்கு ைரிென இடத்றை வந்ைறடந்ைார்.  ாஸ்கர 
ராஜு, உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருப் றைக் கண்ட  ா ா, வ றடயில் 
ஏறுவைற்கு முன்னர், அவறரத் ைழுவி, ைனைருகில் அ ர றவத்ைார். குடும்  
ொஸ்ைிரி ெ ஸ்கிருைத்ைில்  ா ாறவப் புகழ்ந்து வறரந்ை கவிறைகளின் 
 ிரைிறய வழங்கி,  ா ாவுக்கு உரிய வரவவற்ற  அளித்ைார். ைரிெனம் 
பைாடங்கியது,  ா ா கிட்டத்ைட்ட 7,000 வ ருக்குப்  ிரொைம் வழங்கினார். 

 ாறலயில் ைர்  ராவின் இரண்டு  கள்கள், முன்னிறல வகித்ை நடனம் 
 ற்றும் நாடகம் நறடப ற்ைது. ஏலூரிலும் அவர்கள்  ா ாவுக்காக நாடகத்றை 
அரங்வகற்ைினர், ைர்  ராவின் முழுக் குடும் மும் அவருறடய அன் ில் பநருங்கி 
வந்ைது. ஆந்ைிராவில் இந்ைப்  யைத்ைின் வ ாது, ைர்  ராவ்,  ா ாவுடன் காறர 
ஓட்டிக்பகாண்டிருந்ைார்; முன்பு குைிப் ிட்டது வ ால,  ா ா அவறர அடிக்கடி 
வகலி பெய்ைது, அவருடன் எவ்வளவு பநருக்க ாக உைர்கிைார் என் ைற்கான 
அைிகுைியாகும். 

ைன ைியின் இளம் வ த்ைியும் நாடகத்ைில்  ங்வகற்று, நடன ாடும் வ ாது 
 ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினாள். கிருஷ்ைா, ராைா இருவருக்கும் 
இறடவயயான அன்ற ச் ெித்ைரித்து, ைர்  ராவின்  கள்கள் ஆடிய நடனம் 
 ா ாறவ  கிழ்வித்ைது; அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, “ொர்ச் 2 அன்று, எனது 
நடனத்கதப் பற்ைி விளக்குொறு எனக்கு நிகனவூட்டுங்கள். இந்த முதலும் 
அசலுொன எனது நடனம், என்னால் இன்னும் விளக்கப்படவில்கல” என்று 
குைிப் ிட்டார். ஆனால் அைற்குப்  ின்னர், எவரும்  ா ாவுக்கு அறை 
நிறனவூட்டாைைால், விளக்கப் டா வல இருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடும் வறகயில், இரவு 11.45 
 ைியளவில்  ட்டாசுகள் பவடிக்கப் ட்டன. இறைக் காை ஏைக்குறைய 
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எட்டாயிரம் வ ர் ஒன்றுைிரண்டனர். இவ்வாறு,  ிைந்ைநாள் நிகழ்ச்ெி நள்ளிரவு 1:00 
 ைி வறர ெிைப் ாக நறடப ற்ைது. 

அடுத்ை நாள், 1954,  ிப்ரவரி 26, பவள்ளிக்கிழற  காறல எட்டு  ைிக்கு, 
 ுஃ ி பொற்களான ‘நாஸ்’ (NAAZ)  ற்றும் ‘நியாஸ்’ (NIAZ)  ற்ைி 
எழுத்துப் லறகயில் விளக்க விரும்புவைாக  ா ா, ராம்ஜூவிடம் பைரிவித்ைார். 
கிஷன்  ிங் அருகில் இல்லாைறைக் கண்டு  ா ா, அவர் எங்வக என 
வினவினார்; ஆனால், கிஷன்  ண்டலி இருக்கும் இடத்ைில் ெில வவறலகறளச் 
பெய்து பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா, குறையாக முறையிடுவது வ ால கூைினார், 
“நான் முக்கியொன ஒன்கைச் மசால்ல முன்வரும் வபாமதல்லாம், ஏவதா 
ஒன்று தவைாகிவிடுவது வழக்கம்; ஒன்று ஒலிப்மபருக்கி வவகல 
மசய்வதில்கல, அல்லது வவறு ஏவதனும் இகடயூறுகள், சம்பந்தப்பட்ட 
நபர்கள் இருப்பதில்கல இது வபான்ை பல. எப்மபாழுதும் ஏவதா ஒன்று எனது 
வழியில் வந்துவிடுகிைது!” 

இருப் ினும்,  ைிறனந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, கிஷன்  ிங், 
 ா ாவின் இருப் ிடத்ைில் குழுவுடன் இறைந்ைார், அைன் ின்  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

இன்று, நான் ‘நாஸ்’ ெற்றும் ‘நியாஸ்’ என்பகதக் குைித்து விளக்க 
விரும்புகிவைன். பழங்காலத்தில், நாஸ் ெற்றும் நியாஸ், ஷொ ெற்றும் 
பர்வானா (ப ழுகுவர்த்ைி  ற்றும் விட்டிற்பூச்ெி) பற்ைி  ுஃபிகள் எப்வபாதும் 
இந்தக் கருத்கத வலியுறுத்தினர். பிற்காலத்தில், இந்தச் மசாற்கள் ெிகவும் 
மபாதுவானதாகிவிட்டதால், ஒவ்மவாரு மபரிய, சிைிய முஸ்லீம் கவிஞரும், 
அவற்கைப் பயன்படுத்தத் மதாடங்கினர். 

இப்வபாது, ‘நாஸ்’ என்பதன் அர்த்தம் ‘வணீ் ஆர்ப்பாட்டம்’, அதாவது, 
ெகிழ்விப்பது கடினம், ஒருவபாதும் திருப்தியகடயாத குணம் 
(தற்வபாக்மகண்ணம்); இது அன்பிற்குரியவரின் முக்கிய பண்புகளில் 
ஒன்ைாகக் கூைப்படுகிைது.  ுஃபிகள், கடவுள் ெற்றும் பரிபூரண 
குருநாதர்ககள இந்தத் ‘தற்வபாக்மகண்ணத்தின்’ மொத்த உருவம் என்று 
குைிப்பிடுகிைார்கள் - எப்மபாழுதும் அவர்ககள ெகிழ்விப்பது கடினம் என்று 
கூறுகிைார்கள். ஏன்? அவர்கள் சுதந்திரொகவும் அலட்சியொகவும் 
இருப்பதால் - எதிலும் அக்ககை இல்லாதவர்கள், முற்ைிலும் பற்ைற்ைவர்கள். 

இப்வபாது, அகனத்திற்கும் ஆதாரொகத் திகழும் கடவுளும், 
கடவுளாக உருவான சத்குருக்களும் எப்படி அலட்சியொக இருக்க முடியும் 
என்று நீங்கள் நிகனக்கலாம்? இது அபத்தொன மதானியாகத் வதான்றுகிைது. 
ஏமனன்ைால், கடவுள் முற்ைிலும் சுதந்திரொகவும் அலட்சியொகவும் 
இருப்பதால் தான். 
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‘நியாஸ்’ என்ைால் அன்பிற்குரியவரின் ஒவ்மவாரு வகாரிக்ககக்கும், 
(அதாவது, வணீ் ஆர்ப்பாட்டம், தற்வபாக்மகண்ணம்) அவரது ஒவ்மவாரு 
ெனநிகலக்கும் ஏற்ைாற்வபால நடனொடுவது.  ‘நியாஸ்’ என்ைால் 
கீழ்ப்படிதல் அல்ல, சரணகடதல். 

கடவுள் ெற்றும் சத்குருக்களின் வகாரிக்ககககள நிகைவவற்றுவது 
ஒரு சிைப்பான காரியம்.  இது முற்ைிலும் சுதந்திரொகவும், அலட்சியொகவும் 
இருக்கும் அன்பிற்குரியவரின் ஒவ்மவாரு மெட்டுக்கும் நடனொடுவதாகும். 
கடவுளும் அப்படித்தான்; கடவுகள வநசிப்பவன் அன்பிற்குரியவரின் 
ஒவ்மவாரு விருப்பத்கதயும் சார்ந்து இருக்கிைான். ஒரு சத்குரு 
அலட்சியொகவும் சுதந்திரொகவும் இருக்கிைார் என்பது அர்த்தெற்ைதாகத் 
மதரிகிைது, அவத வவகளயில், அவரது அன்பன் சத்குருகவச் சார்ந்து 
இல்கல, ொைாக சத்குருவின் ஒவ்மவாரு தற்வபாக்மகண்ணத்கதயும் 
சார்ந்து இருக்கிைார். ஆனால் இது அப்படித்தான். 

இப்வபாது இரண்டாவது அம்சம் ெிக அற்புதொனது. நாம் இப்வபாது 
கடவுள் ெற்றும் சத்குருவின் சுதந்திரொன இயல்பு பற்ைி வபசிவனாம். அந்த 
‘இயல்பு’ எல்கலயற்ை யதார்த்தம்; ஆனால் சத்குரு ொகயயின் ஓர் 
உருவத்கத எடுத்துள்ளார். ஒரு சத்குருவின் உருவில், கடவுள், அவரது முழு 
அலட்சியத்துடனும், அளவிறுதியற்ை தன்கெயுடனும், ொகயயின் அங்கிகய 
அணிந்துமகாள்கிைார். இப்வபாது என்ன நடக்கிைது என்ைால், இந்த 
ொகயயான அங்கிகய (உடல்) அணிந்தவுடன், சத்குரு, ொகயயின் 
அடிப்பகடயான அைியாகெயால் விகளயும் முழு பிரபஞ்சத்தின் அகனத்து 
துன்பங்ககளயும் அவர் ெீது எடுத்துக்மகாள்கிைார். 

எல்கலயில்லா வபரின்பத்கத அனுபவிக்கும் ஒரு சத்குரு அல்லது 
அவதார புருஷர், ஏன் ஒவர வநரத்தில் எல்கலயற்ை துன்பத்திலும் 
இருப்பதாகச் மசால்லப்படுகிைது என்பதன் முரண்பாட்கட இப்வபாது 
விளக்குகிவைன். 

“நான் வதஷ்முக்கிடம், என்கனப் வபால் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் எவரும் 
துன்பப்படுவதில்கல” என்று கூறும்வபாது, அவர் புன்னககத்து, “பாபா, 
வபரின்பத்தின் ஆதாரொன உங்களால் எப்படி, எப்மபாழுவதனும் துன்பப்பட 
முடியும்?” சத்குரு இந்த ொகய எனும் வபார்கவகய அணிந்துள்ளார். ஏன்? 
எதற்காக? ொகயயில் சிக்கிய பிை அகனவகரயும் அவகரப் வபால் 
அளவிறுதியற்ைவர்களாக ஆக்குவதற்காக! அவர் பிைரின் துன்பத்கதப் 
பார்க்கிைார் - மதாழுவநாயாளிகள், முடவர்கள், வெலும் பலர் பணம், குழந்கத 
வபான்ை வகாரிக்ககககள முன்கவத்து, “எங்ககளக் காப்பாற்றுங்கள், இந்தத் 
துன்பத்திலிருந்து எங்ககளக் காப்பாற்றுங்கள்!” என எழுப்பும் இதுவபான்ை 
கூக்குரல்ககள அவர் வகட்கிைார். 
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இகதமயல்லாம் அவர் தம்ெீது எடுத்துக் மகாண்ட ொகயயின் 
வபார்கவவயாடு பார்க்கிைார்;  ஆனால், நித்திய, எல்கலயில்லா 
வபரின்பத்கதத் தெது பின்னணியாகக் மகாண்டு, அந்தத் துன்பங்கள் எல்லாம் 
ஒன்றுெில்கல என்பகத அவர் அனுபவிக்கிைார். இது மவறும் அைியாகெ. 
அதனால் அவர்களின் ொகயயால் விகளயும் மபாய்யும் வபாலியுொன 
துன்பத்கத அவர் கண்டுமகாள்வதில்கல. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
‘உண்கெயில் துன்பப்பட வவண்டும்’ என்று அவர் விரும்புகிைார், வெலும் 
இந்த ‘உண்கெயான’ துன்பத்தில் அவர்களின் ொகயயான துன்பத்கத எரிக்க 
விரும்புகிைார் - அதாவது, அவர்களின் தவைான வாழ்க்கககய எரிப்பதால் 
விகளயும் அந்தத் துன்பங்ககள (கடவுளுக்காக) அனுபவிக்க வவண்டும். 

ஆனால் அகத எப்படிச் மசய்வது? அவர்களுக்குள் ‘உண்கெயான’ 
துன்பத்கத எப்படி உருவாக்குவது? அதற்காக, சத்குரு ொகயயின் மூலம் 
ெிகவும் பாதிக்கப்படுகிைார்.  பிைருகடய மபாய்யான ொய வாழ்கவ அவர் 
எரிக்க விரும்புகிைார்; எனவவ, அவர் பிைருக்காக அணிந்திருந்த ொகயயின் 
வபார்கவகய எரித்து, ஒரு மெழுகுவர்த்திகயப் வபால ொறுகிைார்; 
மெழுகுவர்த்தி எரியத் மதாடங்கியதும், விட்டில்பூச்சிகள் அகதச் சுற்ைி 
ஈர்க்கப்படுகின்ைன. மெழுகுவர்த்தி எரியும் தருணத்தில், ஆயிரக்கணக்கான 
விட்டில்பூச்சிகளும் அதில் எரிகின்ைன. இவ்வாறு பிைருக்காக அவர் 
துன்பப்படுகிைார், பிைகரயும் தெக்காகத் துன்பப்படுத்துகிைார். 

“இவ்வாறு, ொகயயின் வபார்கவகய அணிந்து, இகை-ெனிதன் 
தாமும் துன்பப்பட்டு, பிைகரயும் துன்பப்படுத்தும் இரட்கட வவடத்கத 
வகிக்கிைார். ஆனால் அந்தத் துன்பம் அவர்ககள விடுவிக்கிைது” என்று  ா ா 
கூைி முடித்ைார். 

ஏலூறரப் வ ாலவவ, ைாவட ள்ளிக்கூடத்ைிலும்  ா ா, அவரது  த்து 
அன் ர்களின் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார்.  ப் ிராஜூ ைனது வவறலறய 
இழந்து ப ாருளாைார பநருக்கடிறய எைிர்பகாண்டார்;  ா ா அவருக்கு இவ்வாறு 
ஆறுைல் கூைினார்: 

நான் அவதார புருஷர், சத்குரு, எதுவாகவும் இருக்கலாம். நான் 
என்னவாக இருக்கிவைவனா அகதயும் தாண்டி நான் இருக்கிவைன். நீங்கள் 
பாபாகவ வநசிப்பதால், இந்த விகளகவ சந்திக்கிைரீ்கள்; பாபாகவ 
வநசிக்கும் அகனவரும் துன்பப்படுகிைார்கள், ஏமனன்ைால் அந்த 
அழிவில்தான் உண்கெயான ஆக்கம் மவளிப்படுகிைது, மொத்த அழிவுதான் 
உண்கெயான மசழிப்புக்கு வழிவகுக்குகிைது. 

சராசரி வாய்ப்பு, வசதிககளக் மகாண்ட உலகின் சாதாரண ெனிதன், 
பூெியில் ஒரு திடொன நிகலப்பாட்கடக் மகாண்டிருப்பதாக உணர்கிைான், 
ஆனால் அவனுகடய இந்த வசதிககள உள்ளடக்கிய நிகலப்பாடு, 
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புகதெணல் அல்லது மநருப்பில் இருப்பகதப்வபால், அவகன வெலும் 
வெலும் கீவழ இழுத்துச் மசல்கிைது என்பகத அவன் அைியாெல் இருக்கிைான். 

அகதத்தான் நாம் உலகில் காண்கிவைாம். உலகில், மவளித் 
வதாற்ைத்தில் வசதியாக இருக்கும் ஒரு ெனிதன், வெலும் அதிக அளவிலான 
வசதிககளத் வதடுகிைான்; இப்படி, அவன் வதடுவதற்கும், தனது நிகலகய 
உறுதிப்படுத்துவதற்கும் முடிவவ இல்கல. ஆனால், ஒரு நிரந்தர 
உறுதிப்பாட்கடப் மபறுவதற்கு, அவனுகடய மவளிப்பகடயான நிகலப்பாடு 
முற்ைிலும் அகற்ைப்பட வவண்டியது அவசியம். இதன் மபாருள் 
என்னமவன்ைால், அவனது மவளியளவில் வதான்றும் வசதிகளுடன் கூடிய 
சுற்றுப்புைங்கள் அகனத்தும் திரும்பப் மபைப்பட வவண்டும். 

கடவுகள வநசிப்பவர்களின் விஷயத்தில், அவர்கள் தங்களுகடயது 
என்று திடொகக் கூைக்கூடிய அளவுக்கு எதுவுெில்கல. தங்கள் குருநாதரின் 
அளவிலா அன்பின் மபாருட்டு, அவரது அன்பர்கள், வபரிடர்ககளயும் 
துன்பங்ககளயும் மபாருட்படுத்தாெல் இருக்கிைார்கள். இந்த பூெியில் 
அவர்களின் முழு நிகலப்பாடும் முற்ைிலும் அதிர்ந்து வபானதால், 
அவர்களின் அன்பான குருநாதர் ெீதான அன்கபத் தவிர, வவறு எகதயும் 
பற்ைிக்மகாள்ள முடியாத நிகலயில் இருக்கிைார்கள். அகவ காற்ைில் 
ெிதக்கும் தூசித் துகள்கள் வபால் வதான்றுகின்ைன. 

இறுதியில், குருநாதர் ெீதான அன்பு உருவானதும், அந்த அன்பு 
அவர்களில் பாகை வபான்ை அடித்தளொக அகெகிைது. அன்பன், 
அன்பிற்குரியவரின் ெீது அகசக்க முடியாத நம்பிக்கக எனும் பாகையின் 
ெீது தன்கன நிகலநிறுத்திக் மகாள்கிைான், வெலும் அவன், அழிகவ வநாக்கி 
இழுத்துச் மசல்லும் மவளிப்பகடயான வாய்ப்புகள் ெற்றும் வசதிகளுக்காக 
இனி ஏங்கப்வபாவதில்கல. 

ைாவட ள்ளிக்கூடத்ைில் அற ந்ை ெில நிறுவனங்கள், வகாவில்கள் 
 ற்றும்  ள்ளிகளுக்கும்  ா ா விஜயம் பெய்ைார். உள்ளூர் ‘பைய்வகீ வாழ்க்றக 
ெங்கம்’ எனும் ஒரு நிறுவனத்ைில், ஒரு ப ண் ைி  ா ாறவத் 
ைறலவைங்கியதும், அறை  ா ா அவ்வாவை ைிரும் ச் பெலுத்ைி, “பிைர் 
என்கனத் தகலவணங்குவகத நான் விரும்பவில்கல. நான் அகத 
அமசௌகரியொக உணர்கிவைன், ஏமனன்ைால், உண்கெயில், 
தகலவணங்குவதும் நாவன! நிஜத்தில் எனது மதாடர்ச்சியான அனுபவம் 
என்னமவன்ைால் நான் உங்களில் இருக்கிவைன்; அதனால் எவவரனும் 
என்கன வணங்கினால், நாவன என்கன வணங்குவதாக அர்த்தம். 
அப்படியானால் ஏன் இந்தத் வதகவயற்ை சம்பிரதாயச் மசயல்கள்?” என 
எடுத்துறரத்ைார் 
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கவைஷ் அரிெி ஆறலயில், டாக்டர் ைன ைி, ைனது குடும்  
உறுப் ினர்கள் ெிலறர  ா ாவுக்கு அைிமுகப் டுத்ை  ைந்துவிட்டார்.  ா ா 
அவரிடம், “உலகில் எவகரயும் என்னால் ெைக்க முடியாது, இங்வக நீங்கள் 
உங்கள் மநருங்கிய உைவினர்ககள ெைந்து விடுகிைரீ்கள்” என்று கூைினார். 

நரம்புத் ைளர்ச்ெியால் உடல்நலம் குன்ைிய ைன ைியின் ற த்துனிறயப் 
 ார்த்ை  ிைகு,  ா ா, “ஒரு குகைபாடும் இல்கல; அவர் சரீாகிவிடுவார்!” என்று 
கூைினார். 

ஏறழகளுக்கு, வ லும் ஓர் உைவு வழங்கும் நிகழ்ச்ெி, அரிெி ஆறல 
பைாழிற்ொறலயில் நடத்ைப் ட்டது; அவ்வவறளயில்,  ா ா கூைினார், 
“ஏகழகளுக்கு வசகவ மசய்பவர்கள் எனக்கு வசகவ மசய்கிைார்கள், 
ஏமனன்ைால் நான் ஏகழகளில் ஏகழ.” 

அன்று காறல  ல இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ய இருந்ைவர்களின் 
 ட்டியலில்  ாஸ்கர ராஜுவின் வடீு குைிப் ிடப் டவில்றல, எனவவ அவரும் 
அவரது  றனவியும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க ைன ைியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். 
இைற்கிறடயில், அெல் ைிட்டத்றைப் ப ாருட் டுத்ைா ல்,  ா ா முைலில் அவரது 
இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். வடீ்டில் அவர்கள் இல்லாைைால்,  ா ா  னம் பநாந்து 
அடுத்ை ந ரிடம் பென்ைார். 

அப்வ ாது அருகாற யில்  ாஸ்கர ராஜு,  ா ாவின் காறரப்  ார்த்ைதும், 
 ா ா அவறரக் கூர்ந்து வநாக்கிக் வகட்டார், “கடவுவள உங்கள் வடீ்டிற்கு 
வருகக தந்த வபாது, நீங்கள் எங்வக மசன்ைரீ்கள்?” 

“ ா ா, நான் ைவைாக வழிநடத்ைப் ட்வடன். உங்களின் ைரிெனத்ைிற்காக 
ைன ைியின் இல்லத்ைில் காத்ைிருந்வைன்” என்று  ாஸ்கர ராஜு  ைிலளித்ைார். 

அவர்  யத்ைில் நடுங்குவறைப்  ார்த்து,  ா ா அவறர ெிரிக்க றவக்கும் 
விைத்ைில் விரல்களால் ப ன்ற யாக வருடி,  ின்னர் அவரிடம், “இப்வபாது, 
உங்கள் வடீ்டிற்குச் மசன்று அங்வக காத்திருங்கள். இதர எல்லா 
வடீுகளுக்கும் மசன்று, பிைகு நான் ெீண்டும் வருவவன்” என்று அவரிடம் 
கூைினார். 

 ா ா,  ாஸ்கர ராஜுவின் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்ைார். காரிலிருந்து 
இைங்கும் வவறளயில், ”உங்கள் வடீ்டிற்கு இரண்டு முகை வந்துள்வளன்” 
என்று கூைினார்.  ா ா உள்வள நுறழந்து, ஒரு  டிப்புக் கட்டிலில் அ ர்ந்து, 
 ாஸ்கர ராஜுவிடம் “எனக்காக ஓர் இனிகெயான பாடகலப் பாடுங்கள்; நான் 
விகரவில் மசல்ல வவண்டும்” என்ைார். 

 ாஸ்கர ராஜு, அவவர ஹிந்ைி ப ாழியில் இறெயற த்ை ஒரு 
 ாடறலப்  ாடினார்;  ா ா, அவரது இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைறை 
அடிப் றடயாகக் பகாண்டு, ‘ ீண்டும் எங்கள் வடீு’ (ஃ ிர் அப்னா கர்) என்று 
ைறலப் ில் அற ந்ை  ாடறலப்  ாடினார்.  ா ா ைனது அளவிலா  கிழ்ச்ெிறய 
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பவளிப் டுத்ைி, அவறர வநாக்கி, அவரது  றனவி வகாவிந்ைம் ாவிடம், “நான் 
கூறுவகதக் வகளுங்கள்! அவர் என்னுகடயவர், உங்களுகடயவர் அல்ல. 
நான் அவகர உங்களிடம் ஒப்பகடக்கிவைன். அவகரக் கவனொகப் பார்த்துக் 
மகாள்ளுங்கள்” என்ைார். 

 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய அக்கம்  க்கத்ைினர்  லர் ஒன்றுைிரண்டனர். 
 ா ா ஒரு டம்ளர் ைண்ைரீ் வகட்டதும், வகாவிந்ைம் ா அறைக் பகாண்டுவந்ைார்; 
 ா ா அைில் அவரது மூன்று விரல்கறள நறனத்து, “இந்தத் தண்ணகீர இங்கு 
வந்திருக்கும் மபண்ெணிகள் அகனவருக்கும் எனது பிரசாதொக வழங்கவும்” 
என்று வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா,  ாஸ்கர ராஜுறவ வகா ாலபுரத்ைிற்கு  ின் 
பைாடரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

அன்று  ைியம் 1.50  ைிக்கு  ா ா, வகாபாலபுரம் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
1954,  ிப்ரவரி 26 அன்று, கனத்ை இையத்துடனும், கண்களில் நீர் வழிய, 
ைாவட ள்ளிக்கூடம் அன் ர்கள் அறனவரும் அவருக்கு,  ிரியாவிறட அளித்ைனர். 

வழியில்,  ா ா, ரா ச்ெந்ைிரபுரத்ைில்  ாஸ்கர ராஜூவின் மூத்ை ெவகாைரர் 
ரா  த்ர ராஜுவின் இல்லத்ைிற்குச் பென்று, அங்கு  லர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டனர். அங்கு ெந்ைித்ை அறனவருறடய இையங்கறளயும் கவர்ந்து, 
 ா ா, ஆரத்ைிக்குப்  ின்னர், அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

அன்று  ிற் கல் சு ார் மூன்று  ைியளவில், குழுவினர் அறனவரும் 
வகா ாலபுரம் வந்ைனர்.  ப டிவகானா நாராயைா என் வரின் வடீ்டில்  ா ா ைங்க 
றவக்கப் ட்டார். முழு வடீும் அவருக்காக ெிைப் ாக றவக்கப் ட்டது, அங்கு அவர் 
சுைந்ைிர ாக இருக்க முடிந்ைது.  அவர்கள் வந்ைதும் ைன ைி,  ட்டிப் ட்டி 
சுப் ராயுடுவின் வடீ்டிற்கு வைநீர் அருந்துவைற்காக  ண்டலியுடன்  ிை 
அறனவறரயும் அறழத்துச் பென்ைார்.  ாஸ்கர ராஜு  ா ாவுடன் அங்வகவய 
இருந்ைார். 

வளாகத்ைிற்கு பவளிவய  ாப ரும் கூட்டம் ஒன்று 
உருவாகிக்பகாண்டிருந்ைது.  அற ைியின்ைி, ப ாறுற யிழந்ை ெிலர்  ா ாறவ 
ைரிெனம் பெய்வைற்காக  ைில்கள்  ீது ஏை முயன்ைனர். இறைக் கண்ட  ாஸ்கர 
ராஜுவுக்குப்  ைட்டம் அைிகரித்ைது, ஆனால்  ா ா அவரது வைாள்களில் றககறள 
றவத்து, அவறர அற ைியாக அ ரச் பொன்னார்.  ின்னர் அவரிடம், “எங்வக 
எனது வதநீர்?” என்ைதும்  ாஸ்கர ராஜு அது, அவருக்கு அருகிலிருப் றைக் 
காட்டினார்,  ா ா வைநீர், இரண்டு  ிஸ்கட்  ற்றும் ஒரு றகப் ிடி  ாதுறள 
விறைகறளக் பகாண்டு வந்து, அறை  ாஸ்கர ராஜூவின் வாயில் றவத்ைார். 

அக்கம்  க்கத்து கிரா ங்களிலிருந்து,  ல்லாயிரக்கைக்காவனார் 
ஒன்றுைிரண்டு, பகாளுத்தும் பவயிலில்  ா ாவுக்காக காத்ைிருந்ைனர்.  ா ாவின் 
அனு ைியின்ைி  ண்டலி பவளிவயைியைால்,  ா ா ப ாறுற  இழந்ை நிறலயில், 



 

249 
 

அவர்கள் இன்னும் ைிரும் ி வராைைால், நிகழ்ச்ெி ைா ை ானது. அவர்கள் ைிரும் ி 
வந்ைதும்,  ா ா  ண்டலிறயக் கடிந்துபகாண்டார்.   

ப ண்டு அவர்கறளப்  ாதுகாக்கும் விைத்ைில், “ ண்டலியாகிய நாங்கள் 
வைநீர் அருந்ைவில்றல; ஆனால் எங்களுடன் வந்ைவர்கள்” என்று கூைினார். 

“ஆனால், அவர்கள் ஏன் வதநீர் அருந்தச் மசன்ைார்கள்?”  ா ா 
வினவினார். 

“ைன ைி அவர்கறள அறழத்துச் பென்ைார்,” ப ண்டு  ைிலளித்ைார். 
 ா ா, ைன ைிறயக் கடிந்துபகாண்டார், “என்கன ெக்களுக்காக இங்வக 

அகழத்து வந்தீர்களா அல்லது ெண்டலிக்கு வதநீர் வழங்க வந்தீர்களா? நான் 
ஐந்து நிெிடம் இங்வகவய இருப்வபன். நான் இந்த ெக்களுக்காக 
வந்திருக்கிவைன், உல்லாசொக சுற்றுலாவுக்காகவவா அல்லது வதநீர் 
அருந்துவதற்காகவவா அல்ல என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். ெக்கள் 
எனக்காக அங்வக காத்திருக்கும் வபாது, நான் இங்வக 
அெர்ந்திருப்பகத  விரும்பவில்கல. எனது மபாறுகெகய இழக்கச் 
மசய்தால், நான் உங்கள் அகனவகரயும் அகைவவன்! மூடர்ககளப் வபால 
மசயல்படாதீர்கள்!” 

 ா ா உடனடியாகப்  ந்ைலுக்குள் நுறழந்ைவ ாது,  க்கள் கூட்டம் 
அவறர  லத்ை ஆரவாரத்துடன் வரவவற்ைது. ெில நி ிடங்களுக்கு முன்பு, 
வானம், நீல ாகவும் பைளிவாகவும் இருந்ைது; ஆனால் ைிடீபரன கார்வ கங்கள் 
ஒன்றுைிரண்டு, தூைல்  றழ ப ாழிந்து, காலநிறலயில் இனிற யான 
குளிர்ச்ெிறய வரவறழத்ைது, கிரா வாெிகளுக்கு ஒரு நல்ல அைிகுைியாக 
இருந்ைது. 

15,000க்கும் வ ற் ட்ட  க்கள், கூட்டத்ைில்  ா ாவின் அருகில் வர 
முயன்ைனர். வ றட,  ார்றவயாளர்களுக்கு  த்ைியில் அற க்கப் ட்டிருந்ைது. 
 ா ா எழுந்து நின்று, கூப் ிய கரங்களுடன், வ றடயின் ஒரு முறனயிலிருந்து 
 றுமுறனக்குச் பென்று, ைம்ற  சூழ்ந்ைிருந்ை  க்கறள வைங்கி, அவர்கறள 
அ ரச் பொன்னார். 

 க்களின் எண்ைிக்றக பைாடர்ந்து அைிகரித்து வந்ைைாலும், வ ாைிய 
வநரம் இல்லாைைாலும், ைனித்ைனியாக  ிரொைம் வழங்க முடியவில்றல. 
எனவவ,  ா ா  ிரொைத்ைின் ப ரும் குைிறயக் றககளால் பைாட்டு ஆெீர்வைித்து, 
காரில் ைனது இருக்றகயில் அ ர்ந்ைார்.  லர்,  லர்  ாறலகறளயும் 
 ழங்கறளயும் காறர வநாக்கி வெீிய வண்ைம் விறரந்ைனர். ஆனால் 
அறனவரும் அவர்கள் விரும் ிய டி பநருங்க முடியாைைால், அங்கும் இங்கும் 
பெல்லத் பைாடங்கினர். 

 க்கறள ெ ாைானப் டுத்ை, கார் சு ார் 20  ீட்டர் தூரம் பென்ைதும்,  ா ா 
அறை நிறுத்ைிவிட்டு, இைங்கி ஒரு  றன ரத்ைின் கீழ்,  றன ஓறலயில் 
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அ ர்ந்ைார்.  ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைவர்கள்  ா ாறவ வநாக்கி விறரந்ைனர், ஆனால் 
பவகு ெிலவர  ா ாறவக் காை முடிந்ைது. எனவவ,  ா ா, காரின் கூறர  ீது ஏைி 
அ ர்ந்ைவ ாது, கார் கூட்டத்ைினூவட ப துவாகச் பென்ைது.  க்கள்  கிழ்ச்ெி 
ஆரவாரம் பெய்ைனர்,  ா ாவின் புன்னறக அவர்களின் அற ைியற்ை 
இையங்களுக்கு ஓர் இனிற யான அரு ருந்ைாக இருந்ைது.  க்கள் அவருறடய 
‘பஜய்’ முழக்கங்களுக்கு  த்ைியில்  ஜறன  ாடத் பைாடங்கினர். 

 ா ா, நிடாடாவவாவல கிரா த்ைிற்கு  புைப் ட்டு,  ாறல 4:15  ைிக்கு 
அங்குச் பென்ைறடந்ைார். அன்று  ாறல, குடும்  ொஸ்ைிரி,  ல்லிகார்ஜுன ராவ் 
இருவரும் ைரிென நிகழ்ச்ெிக்கு ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைனர், அைற்கு, கிட்டத்ைட்ட 
5,000 வ ர் ஒன்றுைிரண்டனர்.  வழக்கம் வ ால,  ா ாவிற்கு ஆரத்ைி நிகழ்த்ைி, 
 ாறல அைிவித்ை  ின்பு, விஜயவாடா பெய்ைிகள் வாெிக்கப் ட்டன. ‘விடுதகல’ 
என்ை ைறலப் ில் அந்ை வநரத்ைில் வழங்கப் ட்ட  ற்றுப ாரு பெய்ைி 
 ின்வரு ாறு: 

கடவுள் என்மைன்றும் சுதந்திரொனவர். இகை உணர்கவ அகடவது 
என்பது ொகயயின் அடிகெத்தனத்திலிருந்து விடுதகல அகடவதாகும். 
விடுதகலகய அகடவதற்கான வபாராட்டம், எந்த அளவுக்கு அதிகொகி, 
வெலும் தீவிரப்படுத்தப்படுகிைவதா, அந்த அளவுக்கு ொகயகயப் பற்ைிய 
விழிப்புணர்கவக் மகாண்டு வருவதால், இது இறுதியில் ெிகவும் 
சுவாரசியொகவும், யதார்த்தொகவும் ொறும் தருவாயில், மபரும்பாலும் 
ொகயயின் கட்டுப்பாட்டுத் தன்கெ உணரப்படுகிைது. எல்லா மசயல்களும் - 
நல்லகவ, தீயகவ, நியாயொனகவ, நியாயெற்ைகவ, மதாண்டு அல்லது 
மதாண்டு புரியாத தன்கெ எதுவாயினும், அகவ ொகயயின் பிகணப்கப 
உறுதியாகவும் இறுக்கொகவும் ஆக்குவதற்குப் மபாறுப்பாக இருக்கின்ைன. 

முழுகெயான மசயலற்ை தன்கெகய அகடவவத குைிக்வகாள், இது 
மவறுெவன மசயலில் ஈடுபடாத சுறுசுறுப்பின்கெகயக் குைிக்காது. 
தனிப்பட்ட ஒருவரின் சுயத்கதக் குைித்த சிந்தகனவய இல்லாத வபாது, அவர் 
ஒவ்மவாரு மசயலிலும் மசயலற்ை தன்கெகய அகடகிைார். 
எவ்வாைாயினும், அதிகப்படியான கர்ெ வயாகா, தியான வயாகா ெற்றும் பிை 
வயாகாக்களின் தீவிரொன மசயல்பாட்டின் ெத்தியில், மசயலற்ை 
தன்கெகயக் ககடப்பிடிப்பது, அகனத்து மசயல்களுக்கும் ஒரு முடிகவ 
அகடவதற்கான கருவியாக இருக்கும். 

எதுவாயினும், அத்தககய முழுகெயான மசயலற்ை வாழ்க்கக 
வாழ்வதற்கான ஒவர வழி, ஒரு பரிபூரண குருநாதரிடம் முழுகெயாக 
சரணகடவவத ஆகும், இதனால் ஒருவர் தனக்காக வாழாெல், 
குருநாதருக்காக ெட்டுவெ வாழ்ந்து, அன்பிற்குரியவரின் கட்டகளககள 
மசயல்படுத்தவும் நிகைவவற்ைவும் மசய்கிைார். 
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உங்கள் அகனவருக்கும் எனது ஆசிகள். 
ைரிென நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா குடும்  ொஸ்ைிரி, 

 ல்லிகார்ஜுன ராவ் ஆகிவயாரின் இல்லங்களுக்கும், ஆந்ைிரா ப ஹர் 
ற யத்ைிற்கும் விஜயம் பெய்ைார்.  அவரது இல்லத்ைில் ஒரு ப ண் ைிறய 
அைிமுகப் டுத்ைிய ொஸ்ைிரி,  ா ாவிடம், “அவரது கைவர் அவறர விட்டுச் 
பென்றுவிட்டார்; அவர்  ிகவும் துரைிர்ஷ்டவெ ானவர்” என்று கூைினார். 

அைற்கு  ா ா, “ஏன் துரதிர்ஷ்டவசொனவர் என்று மசால்கிைரீ்கள்? 
அவர், கடவுள் வநரில் நிற்பகதக் காண்கிைார், ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. ெிக 
ெிக வயதான ெற்றும் என் தரிசனத்திற்கான ஏக்கத்துடன் காத்திருக்கும் 
ரிஷிகள் ெற்றும் முனிககள விடவும் அதிக அதிர்ஷ்டசாலி” என்று 
 ைிலளித்ைார். அந்ைப் ப ண் ைிறய வநாக்கி  ா ா, “என்கனவய நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள், கவகலப்படாதரீ்கள்” என்ைார். 

நிடாடாவவாவல கிரா த்ைிலிருந்து புைப் ட்டு, அன்று இரவு எட்டு 
 ைிக்கு  ா ா மகாவ்வூர் வந்து வெர்ந்ைார். முைலில் வழக்கைிஞர்  லபகாவடற்ைி 
ரா லிங்வகஸ்வர ராவ் இல்லத்ைிற்குச் பென்ை அவர், அைற்கு அருகாற யில் 
அற க்கப் ட்ட  ந்ைலில் காத்ைிருந்ை  ஏராள ான  க்கறள வநாக்கிச் பென்ைார். 
 ா ா விைானத்ைில் ெிங்கத்வைாலின் வ ல் வ ாடப் ட்டிருந்ை நாற்காலியில் 
அ ர்ந்ைார். வழக்கைிஞர் ைனது குடும் த்ைினறரயும் நண் ர்கறளயும்  ா ாவிடம் 
அைிமுகப் டுத்ை விரும் ினார், ஆனால் அவர் எறையும் கூறுவைற்கு முன்பு, 
 ா ா, அவர் விறுவிறுப் ாகக் கழித்ை அன்றைய ைினத்றைப்  ற்ைி அவரிடம் 
கூைினார், “நான் ஓய்மவடுப்பகத நீங்கள் உறுதி மசய்வரீ்கள் என்று 
நிகனத்வதன், ஆனால் இங்வக ெிகவும் வித்தியாசொன சூழல் நிலவுவகத 
நான் காண்கிவைன்.” 

குடும்  ொஸ்ைிரி வழக்கைிஞரிடம், “இன்று இரவு  ா ா 
ஓய்பவடுக்கட்டும். நாறள நீங்கள் அவருறடய ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைி, அறனத்து 
 க்கறளயும் அைிமுகப் டுத்ைலாம்” என்ைார். 

அறைக் வகட்ட  ா ா, “ஓய்வு, ஓய்வின்கெ இரண்டும் காலாதி 
காலத்திலிருந்வத எனது இகணபிரியா நண்பர்களாக, மதாடர்ந்து என்னுடன் 
இருந்து வருகின்ைன. எனது ஓய்கவப் பற்ைி கவகலப்படாதரீ்கள், ஆனால், 
நான் மசால்வகத எப்மபாழுதும் கவனொகக் வகளுங்கள். வகாபாலபுரத்தில் 
கூட்டம் அதிகொக இருந்தது. நிடாடாவவாவல கிராெத்தில் நான் ஒன்கை 
எடுத்துகரக்க விரும்பிவனன், அங்கு ஒலிப்மபருக்கி இல்கல. நான் 
தன்னிச்கசயாக வழங்கும் மசய்திகளுக்கு சிைப்பு முக்கியத்துவம் உண்டு; 
ஏற்கனவவ எடுத்துகரக்கப்பட்டு அச்சிடப்பட்ட மசய்திகளுக்கு அதற்குரிய 
முக்கியத்துவம் ெட்டுவெ உள்ளது. எழுத்துப்பலககயில், அக்கணவெ, சம்பவ 
இடத்தில் நான் எடுத்துகரப்பது என்பது வவறு.” 
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ைன ைி இறடவய குறுக்கிட்டு, “ ா ா இங்வக ஒரு  ஸ்த் வாழ்கிைார்!” 
என்ைார். 

ஆனால்  ா ா அவரது வ ச்றெச் பைாடர்ந்ைார், “வநற்று இரவு, 
தாவடபள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நடன நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. அங்குக் 
கூடியிருந்த ஒரு மபரிய கூட்டத்திற்கு நான் ஒரு மசய்திகய வழங்க 
விரும்பிவனன், ஆனால் ஒலிப்மபருக்கி பழுதான காரணத்தால் என்னால் 
மசய்திகய வழங்க முடியவில்கல. நான் மசான்வனன், ‘தனபதியின் ெனம் 
என் ெீதான அன்பால் மசயலிழந்துவிட்டது’ என்று! இப்வபாது, ’இங்வக ஒரு 
ெஸ்த் இருக்கிைார்’ என்கிைார். 

“தனபதி எனது உண்கெ ரூபத்கதப் பார்க்கும்வபாது அல்லது நான் 
என்னவாக இருக்கிவைவனா அந்த நிகலயில் எனது ககடக்கண் பார்கவ 
கிகடத்தாலும், ’பாபா, உணவு உண்ணுங்கள், பாபா, ஓய்மவடுங்கள், பாபா, 
இங்வக ஒரு ெஸ்த் வாழ்கிைார்’ என்மைல்லாம் மசால்லொட்டார். அப்வபாது 
அவவர ஒரு ெஸ்தாக ொைிவிடுவார்!” 

யாவரா ஒருவர் ைனது குடும் த்றை  ா ாவிடம் அைிமுகப் டுத்ை 
வந்ைவ ாது,  ா ா இந்ைக் கருத்றை எடுத்துறரக்கத் தூண்டப் ட்டார், “நான் எனது 
மசாந்த ெகனவி, எனது மசாந்த கணவன் ெற்றும் எனது மசாந்த குழந்கத. 
இது மவறும் மவற்றுப்வபச்சு அல்ல. நாவன அதுவாக இருக்கிவைன்!” 

ரா லிங்வகஸ்வர ராவ்  ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைி, ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டார். ெில நி ிடங்களில்,  ிை அறனவருக்கும் ைரிெனம் 
வழங்கியவ ாது,  ா ாவின் கழுத்ைில்  ாறலகள்  றலவ ால குவிந்ைன, 
அவற்றை எரச் அகற்ைி ஒரு  க்க ாக குவித்து றவத்ைார். ஆந்ைிராவில் 
 ா ாவின் கழுத்ைில்  ிகவும் விறலயுயர்ந்ை  ாறலகள் வ ாடப் ட்டன, அவர் 
பெல்லும் இடப ல்லாம்  ாறலகள் குவிந்ை வண்ைம் இருந்ைன! 

ைரிெனத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ரா லிங்வகஸ்வரரின் இல்லத்ைிற்குச் 
பென்று அவரது குடும் த்ைினறர ெந்ைித்ைார். அந்ை வழக்கைிஞர்,  ா ா 
ஆந்ைிராவுக்கு வருவைற்கு முன்னவர அவருக்குக் கடிைம் எழுைி, 
சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது அவருறடய ைனிப் ட்ட பெயலாளராகச் பெயல் ட 
முன்வந்ைார். இைன் காரை ாக  ா ா அவருக்கு  ி.எஸ். (PERSONAL SECRETARY) 
என்ை புறனப்ப யறர வழங்கினார். 

இரவு உைவுக்குப்  ின்னர், ஒன் து  ைியளவில்,  ா ாவும் 
 ண்டலியும் வகாைாவரி நைி அருவக, வகாடூரி கிருஷ்ைாராவ், பவகுஜன 
ைரிெனத்ைிற்காக ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை இடத்ைிற்குச் பென்ைனர்.  ா ா ஒரு 
 ந்ைலின் கீழ் வ றடயில் அ ர்ந்ைார், அவருறடய  கிற  நிறைந்ை 
 ிர ாை ான வைாற்ைம், சுற்றுப்புைத்றை  ின் ய ாக்கியது. ஏைக்குறைய 5,000 
வ ர் ஒன்றுைிரண்டனர்,  ா ாவின் முகம் இறை ஒளியில்  ிரகாெித்ைது, அைனால் 
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அறனவரின் கவனமும் அவர்  ீது ஒருமுக ாக ஈர்க்கப் ட்டது. அன்று இரவு 
நிகழ்ந்ை ைரிென நிகழ்ச்ெியில்,  ா ா இயற்றகக்கு  ாைான, விெித்ைிர ான 
வைாற்ைத்துடன் காைப் ட்டார். அவர் ை து எல்றலயற்ை இையத்ைின் 
நுறழவாயில்கறளத் ைிைந்து, அன் ின் ப ருங்கடலில் அறனவறரயும் மூழ்கச் 
பெய்ைார். 

வகாடூரி, பவளி ற ைானத்ைில் வாைவவடிக்றகறள ஏற் ாடு 
பெய்ைிருந்ைார்; ஆனால் குழந்றைகள் கூட பவளிவய பென்று  கிழ்ச்ெி ஆரவாரம் 
பெய்வைற்கு  ைிலாக,  ந்ைலில்  ா ாறவப்  ார்த்ை வண்ைம் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 
 த்து  ைிக்கு  ா ாவின் ஆரத்ைி நிகழ்த்ைப் ட்டது. வகாைாவரி நைியில்  ிைக்கும் 
 டகுகளில்,  ா ாவும்  ண்டலியும் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறள வகாடூரி 
பெய்ைிருந்ைார்,  ா ா ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர் அங்குச் பென்ைார். 
 ா ாவின்  டகில்  ின் விளக்குகளுடன், அறனத்து வெைிகளும் 
பெய்யப் ட்டிருந்ைன.  ண்டலி இைர மூன்று  டகுத் ைளங்களில் ைங்கினர். 
அவர்கள்  டுக்றகச் சுருள்களுடன்  டகுகளில் ஏைியவ ாது, பஹலன் வழுக்கி, 
இடுப் ளவு ஆழ ான ைண்ைரீில் விழுந்ைார், அவருறடய  டுக்றகச் சுருள் நீரில் 
 ிைந்ைது.  டகுகள் நைியின் எைிர் கறரக்கு பகாண்டு பெல்லப் ட்டன, அங்கு 
 ிகவும் நிெப்ை ான சூழ்நிறல நிலவியது.  இவ்வாறு  ா ாவும்  ண்டலியும் 
நீண்ட நாள்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு வகாைாவரி நைியில் ஓய்பவடுத்ைனர். 

1954,  ிப்ரவரி 27, ெனிக்கிழற  அன்று அறனவரும்  டகுகளில் காறல 
ெிற்றுண்டிறய உண்டனர். உைவு  ற்றும் வைநீர் ஏற் ாடுகறள  வக் 
பகாத்வால் கவனித்து வந்ைார்.  வகாடூரி,  ா ாவின் காறல உைறவ அவரது 
 டகில் ஏற்கனவவ அனுப் ிவிட்டைாக எண்ைி,  வக் அறை அனுப் ா ல், 
 ண்டலிக்கு  ட்டும் வ ாது ான அளவு ையார் பெய்ைார்.  ா ாவின்  டகுடன் 
வவபைாரு  டகு இறைக்கப் ட்டிருந்ைது, அங்கு எரச், ெகன், ெிது, ப ஹர்ஜி 
ஆகிவயார் ஓய்பவடுத்ைனர்; எனவவ  ா ாவின் வைறவகறள அவர்கள் 
கவனித்துக் பகாள்வார்கள் என்று  வக் கருைினார். 

ஆனால்  ா ாவுக்கு எதுவும் அனுப் ப் டவில்றல என் து  ின்னவர 
பைரியவந்ைது. காறல 7:20  ைிக்கு,  ா ா நைிக்கறரயில் நடந்து பென்ைவர், 
அைிருப்ைியில்  வக்றகத் ைிட்டினார். ப ண்டு,  ாவ் கல்சூரி ஆகிவயாரும் 
அவரது கடுற யான வி ர்ெனத்ைிலிருந்து ைப் வில்றல, ஏபனனில் ப ண்டு 
ைறலற  கண்காைிப் ாளராகவும்,  ாவ் உைவியாளராகவும் இருந்ைனர்.  ா ா, 
வகாடூரிக்குக் கட்டறளயிட்டார், “ வக்கின் கழுத்தில் ஒரு கனொன கல்கலக் 
கட்டி நதியில் வசீி எைியுங்கள்!” 

வகாடூரி,  ா ாவின் ெினத்றைக் கண்டு அஞ்ெி, கூப் ிய றககளுடன் 
அற ைியாக நின்ைார்.   வக் உடவன அவறர அணுகி, “ையவுபெய்து  ா ாவின் 
கட்டறளறய நிறைவவற்றுங்கள்” என்ைார். வகாடூரி முற்ைிலும் ைிறகத்துப் வ ாய் 
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என்ன பெய்வது என்ை குழப் த்ைில் ஆழ்ந்ைார்; அவர் இந்ை விைத்ைில் ொக 
விரும்பும் ஒரு ந றரக் கண்டவையில்றல. 

வகாடூரியின் குழப் த்றை உைர்ந்ை  ா ா, கவறலப் டாைீர்கள் என்று 
ஆறுைல் கூைினார்.  ஆனால் இந்ை நிகழ்வு வகாடூரிறய  ிகவும்  ாைித்ைது. 
இைற்கு முன்னர் அவர் அப் டி ஒரு நிகழ்றவப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டைில்றல 
அல்லது வநரில்  ார்த்ைது ில்றல. அைற்குப்  ிைகு, பகாவ்வூரில் 
‘ப ஹர்ஸ்ைான்’ ற யத்றை நிறுவிய அவருக்கு, அது வாழ்நாள்  ாட ாக 
இருந்ைது. இந்ை நிகழ்வு, உலகில், எந்ை விறல பகாடுத்வைனும் அவைார 
புருஷருக்குக் கீழ்ப் டியத் ையாராக இருக்கத் தூண்டும், வ லும் அவரது 
 ாைங்களில்  ைிவுடன் ைறலவைங்கச் பெய்யும்.  

ப ஹர்  ா ாவின் ப ருற றயப்  றைொற்ைிய டி  லர் 
நின்றுபகாண்டிருந்ை  று கறரக்கு,  டகுகள் பகாண்டு பெல்லப் ட்டன. அங்கு 
அவர்  ிகுந்ை அக்கறையும், ஆரவாரத்துடனும் வரவவற்கப் ட்டு ைரிென 
கூடாரத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்; ஆரத்ைி நிகழ்த்ைிய  ின்பு,  ா ா 
வ றடயில் ஏைினார், ஆனால் ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, கீவழ வந்து, ெிைிது 
வநரம் ைறரயில் அ ர்ந்ைார். அவரது விஜயவாடா பெய்ைிகள் வாெிக்கப் ட்டன, 
வ லும்  ா ாறவ ஒரு ‘இகணபிரியா துகணவனாக’ ஆக்குவது குைித்ை 
பெய்ைியும் வாெிக்கப் ட்டது (இது படஹ்ரா டூனிலிருந்து வகாடூரிக்கு 
அனுப் ப் ட்டது). 

 ின்னர் ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா ை து ெீடர்களுக்கு விளக்கினார்: 
எனது பக்தர்களில் சிலர், தங்கள் ஆர்வத்தினாலும், 

உற்சாகத்தினாலும், என்கனப் பற்ைி ெிக உயர்ந்த வார்த்கதகளில் 
வபசும்வபாது, நாம் அவர்ககள ஊக்குவிப்பது இயல்பானது. ஆனால், 
பிற்காலத்தில், அந்த உற்சாகம் குன்ைி, அவர்கள் என்கனப் பற்ைி 
தரக்குகைவான வார்த்கதகளில் வபசினால், நாம் அவர்ககள 
ஊக்குவிக்கவில்கல என்ைாலும், குகைந்தபட்சம் அவர்ககளத் தகட 
மசய்யவவா, துன்புறுத்தவவா அல்லது அவர்கள் நிகனப்பகத 
மவளிப்பகடயாகச் மசால்வகதத் தடுக்கவவா முயற்சிக்கக்கூடாது. 

உலகம் நம்கெப் பற்ைி என்ன நிகனக்கிைது என்பது முக்கியெல்ல, 
ஆனால் கடவுள் நம்கெப் பற்ைி என்ன அைிந்திருக்கிைார் என்பதுதான் 
முக்கியம். நாம், அகனத்து அகங்காரப் வபாக்குகள் ெற்றும் 
ஆகசகளிலிருந்து அகற்ைப்படாவிட்டால், நெது ஆன்ொ, அதன் அசல் 
நிர்வாண நிகலகய அகடயாத வகர, அவரது அளவிறுதியற்ை நிகலயில் 
நித்தியொக, நிர்வாணொக இருக்கும் அன்பான கடவுகள நாம் தழுவ 
முடியாது. 
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ைரிெனம் ஆரம்  ானதும்,  க்கள்  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவிக்கத் 
பைாடங்கினர். எரச், ொஸ்ைிரி இருவரும் ஒலிப்ப ருக்கியில் இவ்வாறு 
அைிவித்ைனர்: “ையவுபெய்து,  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவிப் ைில் வநரத்றை 
வைீாக்காைீர்கள். அது முக்கிய ல்ல.  ா ாவின் அன் ின்  ிரொைத்றைப் 
ப றுவது  ிகவும் முக்கியம். அவருக்கு  ாறல அைிவிக்காைீர்கள், ஆனால் 
அவரிட ிருந்து  ிரொைத்றைப் ப ற்றுக் பகாள்ளுங்கள்.” 

 ா ா விறரவாகப்  ிரொைம் வழங்கிக் பகாண்டிருந்ைார், அன்று காறல 
 ைிபனாரு  ைிக்கு நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைது. ஏைக்குறைய 2,000 வ ர் 
 ங்பகடுத்ைனர், வ லும்  லர் வரிறெயில் நின்று பகாண்டிருந்ைனர், ஆனால் 
 ா ா இறடவய நிறுத்ைிவிட்டு, ை து அன் ர்களின் இல்லங்களுக்கு விஜயம் 
பெய்ைார். 

 ா ா முைலில் வகாடூரியின் வடீ்டிற்குச் பென்று, அவரது 
குடும் த்ைினறர ெந்ைித்ைார் -  க்ைி ிக்க அன் ரான அவரது  றனவி  ற்றும் 
அவரது  கன்  ிரொத் என் வறர  ா ா அன்புடன் ைழுவினார்.  ா ா பகாவ்வூர் 
வருறகறய முன்னிட்டு, வகாடூரி அைற்கு ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்னர், 
ஏறழகளுக்கு உைவு வழங்கியைில், ஏைக்குறைய 15,000 வ ர் கலந்துபகாண்டனர். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ப் ா ராவ், ஆலா ெைிராஜு, ைிரு ைி ைாயாரம் ா 
ஆகிவயாரின் இல்லங்களுக்குச் பென்ைார்.  ப் ா ராவ் ஓர் ஏறழ  னிைர், 
குடிறெயில் வாழ்ந்ை அவர், எந்ை  அறழப்பு ின்ைி, அவரது குடிலில்  ா ா 
நுறழந்ைவ ாது, அந்ை  னிைர்  கிழ்ச்ெி ப ாங்க, ஆச்ெரியத்ைில் அவர் அருகில் 
இருந்ைார். இக்கால கிைிஸ்து, ஏறழயின்  ாழறடந்ை வடீ்றடப் புனிைப் டுத்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைார். வகாடூரியின் ஓட்டுநர்  ப் ிராஜு வ ாகியின் இல்லத்ைிற்கும் 
 ா ா ைிடீர் விஜயம் பெய்ைார். 

 ா ா எங்குச் பென்ைாலும், அந்ை இடத்ைில் நீண்டகால ாகக் 
குடியிருப் வர் வ ாலத் வைான்ைினார். அவர் ஒவ்பவாரு வடீ்டிலும் சுற்றுமுற்றும் 
உலாவி, அறைக்கு அறை உள்வள பென்று, அைன் உரிற யாளறரப் வ ான்ை 
உைர்றவ பவளிப் டுத்ைினார். 

அவறர ைரிெனம் பெய்ய வந்ைவர்களும்  ா ாறவ நீண்ட நாட்களாக 
அைிந்ைவர்கள் என்ை  உைர்றவக் பகாண்டிருந்ைனர்; அவர்கள் உடனடியாக 
அவருடனான ஆழ ான உைறவ உைர்ந்ைனர்.  ா ா அவர்கறள  ிகவும் 
வநெித்ைார் என்று ஒவ்பவாருவரும் அைிந்ைனர். காரைம்,  ா ா உைர்வுபூர்வ ாக 
அறனவரின் நிறலயிலும் இருந்ைார்; அவரது பைய்வகீ உைர்வு அவர்களின் 
வறரயறுக்கப் ட்ட உைர்வுடன் ஒன்ைாகப்  ின்னிப் ிறைந்து இருந்ைது, அைன் 
விறளவாக அவர்கள்  ா ாவுடனான பநருங்கிய பைாடர்ற  உைர்ந்ைனர். 

 ா ாவும் அவரது குழுவினரும்  ிப்ரவரி 27ஆம் நாள்  ைியம் 1:50 
 ைியளவில், பகாவ்வூரிலிருந்து ராஜமுந்ைிரிக்குப் புைப் ட்டு, ஒரு  ைி 
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வநரத்ைில் அங்கு வந்து வெர்ந்ைனர்.  வகாைாவரி நைி, பகாவ்வூருக்கு வ ற்குப் 
 ாகத்ைிற்கும், ராஜமுந்ைிரிக்கு கிழக்குப்  குைிக்கும் இறடவய  ாய்ந்து ஓடுகிைது. 
இதுவறரயான அறனத்து நிகழ்ச்ெிகளும் வ ற்கு வகாைாவரி  ாவட்டத்ைில் 
நடந்ைன. கிழக்கு வகாைாவரியில் நிகழ்ச்ெிகள் இப்வ ாது ராஜமுந்ைிரியில் 
பைாடங்கின. 

இைற்கு முந்றைய ஆண்டு அவர் ைங்கியிருந்ை அவை குருகுல விடுைியில் 
(ஒரு உறைவிடப்  ள்ளி)  ா ா  ற்றும்  ண்டலி ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள் 
இப்வ ாதும் பெய்யப் ட்டிருந்ைன. முனிெி ல் வ ல்நிறலப் ள்ளி ற ைானத்ைில் 
எழுப் ப் ட்ட  ிகப்ப ரிய  ந்ைலில் ைரிெனம் நறடப ை இருந்ைது. 6,000க்கும் 
வ ற் ட்ட  க்கள் ஒன்றுைிரண்டனர், வ லும் வரிறெ வரிறெயாக நிறுத்ைப் ட்ட 
கார்களின் வைாற்ைம், வவறு எங்கும் காைப் டாை ஒரு நிகழ்வு, அது 
அப் குைியின் வெைியான குடி க்கள்  லர் வந்ைிருப் ைற்கான அறடயாள ாக 
அற ந்ைது. இங்கு  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஊரில் வாழும் ஏறழ, 
 ைக்காரர்கள் அறனவரும் ஒன்ைாக இறைந்ைனர். பைய்வகீப் ப ருங்கடலில் 
மூழ்குவைற்கு, தூய்ற யான இையம் ஒன்றுைான் வைறவ; பெல்வம், 
ெம் ாத்ைியம் ஆகியவற்ைின் பவளிப்புை வவறு ாடுகளில் முக்கியம் எதுவும் 
இல்றல. 

ைர்  ராவின் மூன்று  கள்களும்  ிரார்த்ைறன ப ாழிந்ைறைத் 
பைாடர்ந்து, ஆரத்ைி நிகழ்ச்ெிகளுடன், வரவவற்பு உறரகளும் வழங்கப் ட்டன. 
அடுத்ைைாக, வழக்க ான மூன்று பெய்ைிகள் ெத்ை ாக வாெிக்கப் ட்டன. இைர 
இடங்கறளப் வ ாலவவ,  ா ா  க்களுடன் ைறரயில் அ ர்ந்து, அவ்வாறு 
பெய்வைற்கான காரைத்றை விளக்கினார்.  ின்னர், 4:30  ைிக்கு, அவரது 
விரல்கள் எழுத்துப் லறகயின்  ீது விறரந்து, இந்ைத் ைன்னிச்றெயான 
பெய்ைிறய வழங்கியது: 

ஆன்ெீகப் பாகதயில், இந்தச் மசய்திகள் ெற்றும் 
மசாற்மபாழிவுகளுக்கு அர்த்தம் ஒன்றும் இல்கல. உண்கெயான அனுபவம் 
இல்லாெல், அகனத்து தத்துவ வாய்மொழிகளும் மவற்றுப்வபச்சு; வெலும் 
இந்த விழாக்கள் அகனத்தும் ஏற்கனவவ மசழித்வதாங்கும் ொகயக்கு 
வெலும் மசழிப்கப வசர்ப்பதாக இருக்கின்ைன. 

வதவாலயங்கள், மநருப்புக் வகாவில்கள், வகாவில்கள், ெசூதிகள் 
கட்டுவதற்கு பதிலாக, ெக்கள் தங்கள் அன்பான கடவுளுக்காக, அவருகடய 
இல்லத்கத, தத்தெது இதயங்களில் நிறுவினால், எனது பணி 
முடிவகடந்ததாக இருக்கும். பழங்கால பழக்க வழக்கங்ககளப் வபால், 
இயந்திரத்தனொக சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் ஈடுபடாெல், ெக்கள் 
தன்னலெற்ை அன்புடன், சக உயிர்களுக்கும் வசகவ மசய்ய வவண்டுொயின், 
கடவுள் எல்வலாரிடமும் செொக குடியிருப்பதாகக் கருதி, பிைருக்கு வசகவ 
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மசய்வதன் மூலம், கடவுளுக்கு வசகவ மசய்கிவைாம் என்று நிகனத்தால், 
எனது பணி நிகைவகடந்ததாக எடுத்துக்மகாள்ளப்படும். 

நீங்கள் அகனவரும், இல்லாவிடில் உங்களில் சிலர், அல்லது 
உங்களில் ஒருவர் கூட கடவுகள வநர்கெயாக வநசிக்கவும், எல்வலாரிடமும் 
எல்லாவற்ைிலும் என்கனக் காணவும், எனது அகனத்து 
ஆசரீ்வாதங்ககளயும் உங்களுக்கு வழங்குகிவைன். 

நீங்கள் அன்புடன் ஏற்றுக்மகாள்ள வவண்டிய அன்பின் பிரசாதத்கத 
இப்வபாது நான் வழங்குகிவைன். எவரும் என்கனத் தகலவணங்கவவா, 
பழங்கள், பூக்கள் வபான்ைவற்கை வழங்கவவா கூடாது. நான் அன்புடன் 
மகாடுப்பகத, அன்புடன் ெட்டும் மபற்றுக்மகாள்ளுங்கள். 

 ண்டலி ‘ ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாடாைீர்கள்’ என் ைற்கான 
பைலுங்கு வார்த்றைகறளக் கற்றுக்பகாண்டு,  க்கள்  ிரொைத்றைப் ப ை வரும் 
வவறளயில், அவர்கள் அந்ை வாெகத்றை  ீண்டும்  ீண்டும் உரத்ை குரலில் 
ப ாழிந்ைனர். இது ஒவ்பவாரு நகரத்ைிலும், கிரா த்ைிலும் நடந்ைது, டாக்வகயின் 
குரல் ஓங்கிய ஒலி எழுப் ியது. 

 ா ா,  ாறல 6:45  ைி வறர, பைாடர்ந்து  ிரொைம் வழங்கினார். 
 ாைங்கறளத் பைாடாைீர்கள் என்று எச்ெரித்ைவ ாைிலும்,  க்கள் அறைச் பெய்யத் 
பைாடங்கியதும், அவர் அற ைியாக அந்ை இடத்றை விட்டு பவளிவயைி, 
குருகுலத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். அைற்கு முன்னைாக, அவர் எஞ்ெியிருந்ை 
 ழங்கள்  ற்றும் இனிப்புகறளக் றககளால் பைாட்டு ஆெீர்வைித்ைார்; உள்ளூர் 
வெவகர்கள் அவற்றை கூட்டத்ைில் விநிவயாகித்ைனர். 

 ாறல 7:15  ைிக்கு,  ண்டலி  ற்றும் ஆந்ைிர வெவகர்களுடன், 
ஓய்பவடுத்ை வண்ைம் நிைான ாகப் வ ெிக் பகாண்டிருந்ை வ ாது,  ா ா 
இவ்வாறு கூைினார்: “இன்று நான் முன்பு கூைியது வபால், ஒவ்மவாரு 
முகையும் நான் எகதயாவது விளக்க நிகனத்த வவகளயில், ஒலிப்மபருக்கி 
பழுதகடந்தது. இன்று எனக்கு ெனதில் வதான்ைியது, எனது மெௌனத்கதக் 
ககலக்கும் தருணத்தில், அகனத்து ெதங்களுக்கும், அவற்கைச் 
சார்ந்திருக்கும் பாதிரியார்களுக்கும் நான் என்ன மசய்வவன் என்பகத 
விளக்க இருந்வதன்; ஆனால் ெீண்டும், எனது ஆங்கிலத்திலான மசய்திகள் 
மதலுங்கில் மொழிமபயர்க்கப்பட்டு, ஒவர வநரத்தில் மவளியிடப்படும்வபாது 
ஒலிப்மபருக்கி சில சிரெங்ககள ஏற்படுத்தியது. 

“நான் வகாவில்கள், ெசூதிகள், ெற்றும் வதவாலயங்ககளக் குைித்து 
எனது உகரகயத் மதாடங்கிவனன்; நான் ெிகவும் சிைப்பான ெனநிகலயில் 
இருந்ததால், பூசாரிகள், பாதிரியார்ககளப் பற்ைி இன்னும் பல 
விஷயங்ககளச் மசால்ல விரும்பிவனன், ஆனால் சூழ்நிகலகள் 
அனுெதிக்கவில்கல. அதற்கும் பின்னால் ஏவதா ஒரு வநாக்கம் உள்ளது. 
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நான் இப்வபாது விளக்கினாலும், விளக்காவிட்டாலும் கூட, எது நடக்க 
வவண்டுவொ அதுவவ நடக்கும்.” 

1954,  ிப்ரவரி 28 ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல ஏழு  ைியளவில், குருகுல 
விடுைியின் ெிறுவர்களுக்கு,  ா ா, ைனது ைனிப் ட்ட ெகவாெத்றை வழங்கினார். 
அவரும் ஒரு ெிறுவறனப் வ ால  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயுடன் வகாலி 
விறளயாடினார்.  ா ா, அப்வ ாது ‘உங்களில் ெிைந்ை  ாடகர் யார்?’ என்று வகட்க, 
ெிறுவர்கள் உடனடியாகப்  ாடத் பைாடங்கினர்;  ா ா ஒரு  த்ைளத்றைக் 
கழுத்ைில் பைாங்கவிட்டு, ைாளத்துடன் இறெக்கத் பைாடங்கினார்.  ின்னர், 
அன்புடன் கீழ்வரும் உறரறய வழங்கினார்: 

வநர்கெயாக இருங்கள். ஒருவபாதும் மபாய் வபசாதீர்கள். எது 
நடப்பதாக இருந்தாலும் மபாய் மசால்ல வவண்டாம். இந்தப் பிைவியில் 
நானும் ஒரு காலத்தில் உங்ககள வபாலக் குழந்கதயாக இருந்வதன். 
இப்வபாது நான் கடவுள். நீங்கள் என்கன வநசித்தால் இந்த ஆன்ெீகப் 
பாகதயில் நீங்களும் முன்வனைலாம். 

உங்கள் ஆசிரியர்ககள, உங்கள் முதல்வகர ெதிக்க வவண்டும். 
உங்கள் படிப்பில் கவனம் மசலுத்துங்கள், உங்கள் கடகெககளச் 
மசய்யுங்கள், ஆனால் ஒவ்மவாரு நாளும், ஒரு முகையாவது, என்கன 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். அப்வபாது எனது பார்கவ உங்கள் அகனவரின் 
ெீதும் இருக்கும், ‘எனது பார்கவ உங்கள் ெீது இருக்கும்’ என்பதன் அர்த்தம், 
நான் உங்களுக்கு எல்லா வககயிலும் உதவுவவன் என்பதாகும். ஆனால் 
வநர்கெயாக இருங்கள். 

இந்ைச் சுருக்க ான பொற்ப ாழிவுக்குப்  ிைகு,  ா ா, “நான் 
வகட்டுக்மகாண்டதற்கு இணங்க, உங்களில் யார் அகதச் மசய்வார்கள்?” 
என்று வினவ, ப ரும் ாலான ெிறுவர்கள் றககறள உயர்த்ைினர்.  ீண்டும்  ா ா 
அவர்களுடன் விறளயாடத் பைாடங்கினார், அவர்கள்  ிடிப் ைற்பகன ஆப் ிள் 
 ழங்கறள வெீினார். ஒரு ைிறெறய வநாக்கி, அவர்  ழங்கறள  ற்பைாரு 
ைிறெயில் வெீினார்; குழந்றைகள்  ா ாவின் உற்ொக ான ெகவாெத்றை 
முழுற யாக அனு வித்ைனர். 

காவடக்கர்,  ைன் அவராரா, டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகிவயார் ைத்ை து 
அலுவலக வவறலக்குத் ைிரும்  வவண்டியிருந்ைைால், அன்று ைங்கள் 
வடீுகளுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது.  ா ா அவர்கறள 
அரவறைத்து விறடயளித்ைார்.  ைன் விஜயவாடாவில் பைாடங்கி அறனத்து 
விழாக்கறளயும் காபைாளியில்  ட ாக்கிக் பகாண்டிருந்ைார், ஆனால் அவரது 
விடுமுறையும் நிறைவறடந்ைைால், அவர் ைிரும் ிச் பெல்ல வவண்டிய 
கட்டாயம் ஏற் ட்டது. 
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குருகுலக் குழுவின் ைறலவரின்  றனவி, உடல்நல ின்ைி இருந்ைைால், 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வர முடியவில்றல என்றும், அவருறடய 
ஆெீர்வாைத்ைிற்காகப்  ிரார்த்ைறன பெய்வைாகவும் குருகுலத்ைின் முைல்வர் 
ைன்வனரி புல்லியா,  ா ாவிடம் கூைினார்.  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், “நான் 
அவகர ஆசரீ்வதிக்கிவைன். ஆனால் அகனத்திற்கும் வெலாக, என் 
வபாதகனகளுக்கு உண்கெயாக இருக்க வவண்டும், அன்பானவரில் ஒருவன் 
தனது சுயத்கத இழக்காதவகர, உண்கெயான பக்தன் என மசால்ல 
முடியாது என்று நான் கூைவவண்டியது அவசியம். 

“கடவுகள வநசிப்பதில் எந்த செரசமும் இருக்க முடியாது. கடவுளின் 
அம்சங்களில் ஒன்று எல்கலயற்ை வநர்கெ, நாம் கடவுகள நெது ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து வநர்கெயாக வநசிக்காவிட்டால், நாம் அவகரக் 
கண்டுமகாள்ள முடியாது. படித்தல், மகாள்கக, வகாட்பாடு, பகுத்தைிவு, 
சிந்தகன அகனத்தும் நம்கெ எங்கும் மகாண்டு மசல்லாது. அன்பு, அதாவது 
அன்பில் ெட்டுவெ ஒருவர் அகனத்கதயும் இழக்கும் தருவாயில்  கடவுளில் 
தன்கனக் காண்கிைார். எப்படியாயினும் நான் அவகர ஆசரீ்வதிக்கிவைன்.” 

பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார், “திரு. புல்லியா, அவரது பார்கவயில் அவர் 
மசால்வது சரிதான். அவர் என்கன அந்தப் மபண்ெணிக்கு உதவுொறு 
வகட்கிைார், ஆனால் நாம் நம்கெ இழக்க வவண்டும், இழந்து, பின்பு 
நித்தியொக வாழ வவண்டும். நான் அவகர ஆசரீ்வதிக்கிவைன்.” 

உண்ற  என்னபவன்ைால், கல்லூரித் ைறலவரின்  றனவி 
வவண்டுப ன்வை  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்கு வரவில்றல, ஏபனனில் அவருக்கு 
 ா ா  ீது நம் ிக்றக இல்றல. 

உள்ளூர் ராைாகிருஷ்ைா ஆெிர த்ைிலிருந்து சுவா ி ஒருவர்  ா ாவிடம் 
வந்ைவ ாது,  ா ா அவரிடம், “ராதா, கிருஷ்ணா இருவரும் நாவன. உங்ககளப் 
பார்த்ததில் ெகிழ்ச்சி அகடகிவைன்” என்று கூைினார். 

1953 நவம் ர்  ாைத்ைில் படஹ்ரா டூனில் நடந்ை ைரிென நிகழ்ச்ெிறய, 
 ைன் காபைாளி ைிறரப் ட ாக எடுத்ைது, அன்று காறல ைிறரயிடப் ட்டது; 
அைற்குப்  ிைகு  ா ா அறனவருக்கும்  ிரொைம் வழங்கினார். 

அன்று காறல ஒன் து  ைியளவில்,  ா ா, குழுவுடன் அெலாபுரம் 
நகரத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். பெல்லும் வழியில் பைௌலீஸ்வரத்ைில் 
வாழ்ந்ை என். ிள்றளயின் இல்லத்ைிற்கு  ா ா விஜயம் பெய்ைார்.  ிள்றள, ைர்  
ராவின் ெக ஊழியர்.  ா ாறவ அவர் இல்லத்ைிற்கு அறழப் ைற்காக அவர் 
முன்னைாகவவ பகாவ்வூருக்கு வந்ைிருந்ைார். அங்கு ஒன்றுைிரண்ட 
அன் ர்களிடம்  ா ா கூைினார்: “நான் காகல 7:30 ெணிக்கு இங்கு வந்து, அகர 
ெணி வநரம் நின்று, மசய்திககளயும், பிரசாதத்கதயும் வழங்க விரும்பிவனன். 
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ஆனால் இப்வபாது ஒன்பது ெணி, கால தாெதம் ஆகிவிட்டதால் நான் 
பிரசாதத்கதத் மதாட்டு ஆசரீ்வதித்துச் மசல்கிவைன்.” 

 ா ா, ப ௌனம் கறடப் ிடிப் றை,  ிள்றள நிச்ெய ாக அைிந்ைிருந்ைார், 
ஆனால் அவர் எழுதுவைில்றல என் து அவருக்குத் பைரியாது, ஆைலால் ஒரு 
கற் லறகயும், ொக்குக்கட்டியும் ையாராக றவத்ைிருந்ைார்.  ா ா 
ெிரித்துக்பகாண்வட டாக்வகயுடன் ‘டிக்-டாக்-வடா’ எனும் (ஒரு ெதுரத்ைில் 9 
ெதுரங்கள் வறரந்து விறளயாடும்) விறளயாட்றட விறளயாடினார். ஒரு 
கட்டத்ைில்,  ா ா,  ிள்றளயிடம் அவரது குடும் த்ைினறர அைிமுகப் டுத்தும் டி 
வகட்டுக்பகாண்டார்.  ிள்றள, “எனது  றனவியும், குழந்றைகளும் பவளியூர் 
பென்றுள்ளனர், நான் இங்குத் ைனியாக இருக்கிவைன்” என்ைார். 

 ா ா புன்னறகத்து, “நான் என்மைன்றும் தனியாகவவ இருக்கிவைன்; 
குகைந்தபட்சம் நீங்கள் தற்காலிகொகத் தனியாக இருக்கிைரீ்கள், நான் 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன்” என்று கூைினார். 

 ா ாவும் குழுவினரும் அ லாபுரத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பெல்லும் 
வழியில்,  ா ாவுக்கு  ெி ஏற் ட்டவவ, ப ஹர்ஜி அவருக்கு ெிைிது  ாலாறடக் 
கட்டியும், ப ல்லிய  ிஸ்கட்டுகறளயும் பகாடுத்ைவ ாது,  ா ா அவரது 
வழக்க ான ொைம்  ற்றும்  ருப்ற  விரும் ினார். கார் நின்ைதும்,  ின்னால் 
வ ருந்தும் வந்து வெர்ந்ைது. ப ஹர்ஜி  வ ருந்ைில்  யைம் பெய்ை ெகனிடம் 
‘ொைமும்,  ருப்பும் ையாரா?’ என்று வகட்க, ‘ ருப்பு ையார் ஆனால், அைனுடன் 
உண்ை ொைம் அல்லது பராட்டி எதுவும் ையாராகவில்றல’ என்ைார் ெகன்.  யை 
வவறளயில் ெகன்,  ா ாவுக்கு வவண்டிய உைறவத் ையார் பெய்ைார்; 
வைறவயான அறனத்து ப ாருட்கறளயும் அவருடன் றவத்ைிருந்ைார், ஆனால் 
இந்ை முறை ொைம், ெப் ாத்ைி, பராட்டி எதுவும் ையாராக இல்றல. 

 ா ாவும் குழுவும் அடுத்ை கிரா த்றைச் பென்ைறடந்ைதும், ையார் பெய்ை 
ொைம் வாங்க முடியு ா என்று விொரிக்கு ாறு குடும்  ொஸ்ைிரிக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். காறல 9:45  ைியளவில் அவர்கள் வபாப்பர்லங்கா 
கிரா த்றை வந்ைறடந்ைனர், அங்கு கிரா   க்கள் ைரிெனத்ைிற்காக விறரந்ைனர். 
ொஸ்ைிரி ஒரு ெிைிய உைவகத்றைக் கண்டு ிடிப் ைில் பவற்ைி கண்டார்; அங்கு 
ொைம் ையாராகிக்பகாண்டிருந்ைது. ெகன்  ருப்ற ச் சுட றவக்கத் பைாடங்கினார், 
ப ஹர்ஜி அறனத்து பெயல்முறைகறளயும் விறரவு டுத்ை அழுத்ைம் 
பகாடுத்ைார். 

 ா ா, குடும்  ொஸ்ைிரியிடம், “ஐந்து நிெிடத்தில் சாதம் தயாராகுொ?” 
எனக் வகட்டார்.  

“ ை ாக ெற க்க குறைந்ைது 20 நி ிடங்களாவது ஆகும்  ா ா” என்ைார். 
இப்வ ாது, காத்ைிருப் ைற்கு  ைிலாக,  ா ா அங்கிருந்து பவளிவயை முடிவு 
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பெய்ைார். எனவவ ெகன் அடுப்ற  அறைத்துவிட்டு அவர்கள் வ ாப் ர்லங்காறவ 
விட்டு பவளிவயைினர். 

காரில் இருந்ை  ா ா, “எனக்கு ெிகவும் பசியாக இருக்கிைது, வவகொக 
ஓட்டுங்கள். காகர நிறுத்தாெல், வநராக அெலாபுரம் மசல்லுங்கள்” என்று 
ைர்  ராறவ வற்புறுத்ைினார். 

ைர்  ராவ் அவ்வாவை பெய்ைார், ஆனால் அவர்கள் மகாட்டமபட்டா 
கிரா த்ைிற்கு வந்ைவ ாது,  லர் ொறலயில் கூடியிருந்ைனர்.  ா ா, காறர 
நிறுத்ைியதும் உள்ளூர்  ைியாட்களில் ெிலர்  ா ாறவ அணுகி, “இங்வக ெிைிது 
வநரம் ஓய்பவடுங்கள்; பகாஞ்ெம் இளநீறர அருந்ைி,  ண்டலிறயயும் அருந்ை 
அனு ைியுங்கள்” என்று வகட்டுக்பகாண்டனர். 

 ா ா அற ைியாக இருந்ைார், ஆனால் எரச் அவருக்கு நிறனவூட்டினார், 
“பகாட்டப ட்டா அன் ர்கள் உங்களிடம் இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைிற்காக வவண்டியவ ாது, 
நீங்கள் ராஜமுந்ைிரியில் இைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைீர்கள்.” 

எனவவ  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார், “சரி, ெண்டலி இளநீகர அருந்தட்டும்; 
ஆனால் எனது காகர அெலாபுரத்திற்கு எடுத்துச் மசல்லுங்கள். எனக்கு 
இளநீர் வவண்டாம்” என்று கூைினார். 

 ா ாவின் கார் 50 பகஜம் தூரம் கூட பெல்லவில்றல, அப்வ ாது இரண்டு 
வ ர் உைவு நிரப் ப் ட்ட ைட்டுகளுடன் வருவறைக் கண்டனர். எப் டிவயா,  ா ா 
ொப் ிட விரும்புகிைார் என்ை பெய்ைிறய, குடும்  ொஸ்ைிரி முன்னவர பைரிவிக்க 
முடிந்ைது. இைனால்  க்கள் கூட்டம் அறலவ ாைியது,  ா ா  ீண்டும் காறர 
நிறுத்ைினார்.  இைற்கிறடயில்,  ின்ைங்கி இருந்ை  ண்டலியின் வ ருந்தும் 
வந்ைது.  ா ாவின் கார் நின்ை இடத்ைில் வெவகர்கள் அறை நிறுத்ைிவிட்டு, 
 ண்டலி இளநீர் அருந்துவைற்கு  ா ா ஒப்புக்பகாண்டறைப்  ற்ைி ப ண்டுவிடம் 
பைரிவித்ைனர்.  ா ாவின் காருக்குப்  ின்னால் வ ருந்து நிற்க வவண்டும் என்ை 
கண்டிப் ான உத்ைரவு அ லில் இருந்ைறை ப ண்டு அைிவார்.  ா ாவின் கார் 
அப்வ ாது சு ார் 50 பகஜம் முன்னால் இருந்ைைால் என்ன பெய்வது என்று 
முடிபவடுக்க முடியா ல் ைிைைினார்.  ா ாவிடம் கலந்து ஆவலாெறன பெய்ய 
ப ண்டு கீவழ இைங்கியவ ாது,  ா ா காரில் அ ர்ந்ைிருக்க, எரச் பவளிவய நின்று 
பகாண்டிருந்ைார். ப ண்டு எரச்ெிடம் கூைியவ ாது எரச், “என்ன பொல்வது?  ா ா 
இன்று உறுைியான  ைில் எதுவும் கூைவில்றல” என்ைார். 

இறைக் வகட்ட  ா ா, காரிலிருந்து இைங்கி, ஒரு குடிறெக்குச் பென்று, 
அங்வக அ ர்ந்து எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரக்கத் பைாடங்கினார், “எனக்கு 
ெிகவும் பசியாக இருக்கும் இவ்வவகளயில், நீங்கள் இளநீர் அருந்துகிைரீ்கள். 
காகர வநராக அெலாபுரத்திற்கு ஓட்டச் மசான்வனன். அதற்கு எவரும் 
மசவிசாய்க்கவில்கல. இப்வபாது நீங்கள் அகனவரும் ெனொர இளநீகர 
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அருந்தலாம். நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் நான்கு மதன்கன இளநீகர 
அருந்தும்படி நான் கட்டகளயிடுகிவைன்.” 

ப ண்டு அற ைியாக நின்ைவ ாது,  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார், 
“உடவன மசன்று ஏற்பாடு மசய்யுங்கள். மதன்கன இளநீர் வழங்குபவர் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் நான்கு இளநீர் வழங்க வவண்டும், அதனால் நீங்கள் 
அகனவரும் திருப்தி அகடவரீ்கள்.” 

 ா ாவின் குழுவில் 60 வ ர் இருந்ைனர்; அவர்களுடன் வந்ைவர்களில் 
ஆந்ைிர அன் ர்கவள அைிகம். ப ண்டு ைிரும் ி வருவைற்குள் அவர்கள் 
அறனவரும் ஏற்கனவவ ைாகத்றைத் ைைித்துக் பகாண்டனர். எவ்வாைாயினும், 
ஒவ்பவாருவருக்கும் நான்கு இளநீர் வழங்க வவண்டும் என்று ப ண்டு அந்ை 
விருந்வைாம்புநரிடம் கூைினார். வ ாது ான காய்கள் இல்லாைைால் அது 
ொத்ைிய ல்ல. வ லும் அவற்றைக் பகாண்டு வர வநரம்  ிடிக்கும், எனவவ, என்ன 
பெய்வது என்று அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்றல. ைவிரவும், ஒவர வநரத்ைில் 
இவ்வளவு வைங்காய்கறள பகாண்டு வருவது என் து வகள்விக்குைியாக 
இருந்ைது. 

இைற்கிறடயில்,  ா ா, எரச்றெக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார். ொஸ்ைிரி, 
ைர்  ராவ் இருவரும் முைன்முைலாக  ா ாவின் அனல்  ைக்கும்  னநிறலறயக் 
கண்டு குழப் த்ைில்  ைற்ை றடந்ைனர். ப ண்டு ைிரும் ி வந்து, வைங்காய்கள் 
அறனத்தும் ைீர்ந்துவிட்டைாக  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார், எனவவ  ா ா 
அறனவறரயும் வ ருந்ைில் ைத்ை து இருக்றககளில்  ீண்டும் அ ரு ாறு 
கூைினார்.  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கு எைிராக எறையும் வலியுறுத்துவது 
புத்ைிொலித்ைனம் அல்ல, என்ை ஒரு நல்ல  ாடத்றை விருந்வைாம்புநர் 
கற்றுக்பகாண்டார்.  

பகாட்டப ட்டாவில்  ா ா ஒன்றும் உண்ைாைைால், உைவுத் ைட்டுகறள 
அப் டிவய ைிரும்  எடுத்துச் பென்ைனர்.   ா ா, அவரது பொந்ை காரைங்களுக்காக 
இவ்வாறு பெய்ைறை எவராலும் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல.   

 ல ற ல்கள் பென்ைதும், காறல 11:30  ைிக்கு காறர நிறுத்ைிய  ா ா, 
அறனத்து  ண்டலிறயயும் அறழத்ைார், “நான் இன்று அதிகாகலயில், எனது 
அகையிலிருந்து மவளிவய வந்த வவகளயில், பல நாட்களுக்குப் பின்னர், 
இன்று எனக்கு நன்ைாக பசித்தது, ஆனால், அங்கு உண்ண எதுவும் 
கிகடக்கவில்கல. மதாடர்ந்து, மகாட்டமபட்டாவில் சிைிது வநரம் நின்று 
உண்ணலாம் என்று நிகனத்வதன், ஆனால் கூட்டம் அதிகொக இருந்ததால் 
முடியவில்கல. கூட்டத்கத அங்கிருந்து ககலக்க காகர முன்னால் அனுப்பச் 
மசான்வனன். ஆனால், அப்வபாது அங்கு இந்த சம்பவம் நடந்தது. அகனத்தும் 
எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ொைாக இருந்ததால், என்னால் அங்கு உண்ண 
முடியவில்கல. 
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“இப்வபாது அெலாபுரம் மசல்வவாம்; தர்ெ ராவ், காகர கவனொக 
ஓட்டுங்கள்” என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 

 ா ா ஏன் இவ்வாறு கூைினார் என்று ைர்  ராவ் ஆச்ெரியப் ட்டார். 
ஆனால் அவர்கள்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ை ெிைிது வநரத்ைில், அ லாபுரம் 
நகரத்ைிலிருந்து ஏைக்குறைய ஆறு ற ல் பைாறலவில்  ா ாவின் கார் ைிடீபரன 
நின்ைது. ொைாரை ாக, ஜாக்கிரறையான ஓட்டுநராக இருந்ை ைர்  ராவ், வலொகக் 
கண்கறள மூடி ொய்ந்ைார். அவர்கள் ஒரு கால்வாய் ொறலயில் பென்று 
பகாண்டிருந்ைனர், அவர் கண்கறள மூடிய அந்ை வநரத்ைில், கார் ொறலயில் 
இருந்ை கற்குவியல்  ீது வ ாைியது. காரின் வலது ெக்கரங்கள் குவியலுக்கு வ ல் 
பென்ைன;  ா ா, விறரவாக ஸ்டியரிங்றகப்  ிடித்து, காரின் கட்டுப் ாட்றட 
 ீட்படடுக்காவிட்டால், கார் நிச்ெய ாக கால்வாயில் கவிழ்ந்ைிருக்கும். 

காரில்  யைித்ைவர்கள் மூச்றெப்  ிடித்துக்பகாண்டு, ப ௌன ாக, 
ைங்கள் அன் ான கடவுளுக்கு நன்ைி கூைிக் பகாண்டிருந்ைனர் - ஆனால்  ா ா 
 கிழ்ச்ெியாகப் புன்னறகத்துக் பகாண்டிருந்ைார். அந்ை ெம் வத்ைால் ைர்  ராவ் 
வருத்ைமும்  னச்வொர்வும் அறடந்ைிருந்ைறைக் கண்ட  ா ா, அவறர 
உற்ொகப் டுத்ை, வகலி பெய்யத் பைாடங்கினார். “இப்வபாது நீங்களும் இதர 
அகனவரும் விழித்துள்ளரீ்கள்! மகாட்டமபட்டாவில் நடந்த சம்பவத்தால் 
நான் பசிகய இழந்வதன், ஆனால் இப்வபாது அது திரும்பி வந்துவிட்டது! 
எனவவ அெலாபுரத்திற்கு விகரவில் மசன்று, அங்வக நான் நன்ைாக உணவு 
உண்ணலாம்.” 

 ா ாவின் காரும், அறைத் பைாடர்ந்து ஜபீ்பும், வ ருந்தும் பென்ைன. 
ஆனால் புல்வலற்ைிக்குரு கிரா த்ைில்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக  க்கள் 
ஆர்வத்துடன் வகட்டுக் பகாண்டைால் கார் ெிைிது வநரம் நிறுத்ைப் ட்டது. 

இறுைியாக,  ிப்ரவரி 28ஆம் நாள்  ைியம் 12.30  ைிக்கு அ லாபுரம் 
வந்ைறடந்து, அவர்கள் வகானெீ ாவின் இல்லத்துக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டனர். கலா பவங்கட ராவ்,  ா ாறவ அவரது அறைக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார்;  ா ாவிற்கும் அவரது குழுவினருக்கும் உைவு ையாராக இருந்ைது. 
அவர்கள்  ைிய உைறவ உண்ட  ிைகு,  ா ாவின் அறைக்குச் பெல்லும் 
 டிக்கட்டுகளின் கீவழ பவங்கட ராவ், எவரும் அவருக்கு இறடயூைாக 
இருக்கக்கூடாது என் ைற்காகக் காவல் புரிந்ைார். பவங்கட ராவ், பென்றன 
அரொங்கத்ைில் முன்னாள் அற ச்ெராகவும், இந்ைிய வைெிய காங்கிர ின் 
(அரெியல் கட்ெி) ப ாதுச் பெயலாளராகவும் இருந்ைார். ஆனால், உயர்ந்ை உலகப் 
 ைவிகளில் இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா  ீது ஆழ்ந்ை அன்பு பகாண்ட அடக்க ான 
 னிைராக இருந்ைார். 

உைவுக்குப்  ிைகு, ொஸ்ைிரி,  ா ாவிடம், ெ ீ த்ைிய பவள்ளப்ப ருக்கில் 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களுக்கு பவங்கடராவ் உைவா ல் இருந்ைிருந்ைால்,  ல 
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குடும் ங்கள் ஆைரவற்ைவர்களாக  ட்டினியில் ைவித்ைிருக்கும் என்று கூைினார். 
இறைக் வகட்ட  ா ா, எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

கடவுள் ெீதான அன்கப, பல வழிகளில் மவளிப்படுத்தலாம், 
ஏமனன்ைால் அவருக்கு எல்கலயற்ை சிைப்பு பண்புகள் உள்ளன. சக்தி, 
ஞானம், வபரின்பம் ஆகிய மூன்று பண்புகளும் நன்கு அைியப்பட்டகவ, 
ஆனால் எல்கலயற்ை வநர்கெ ெற்றும் எல்கலயற்ை நற்குணம் ஆகியகவ 
முக்கிய பண்புகளாகும் - வெலும், நற்குணம், சுயத்கதக் குைித்த சிந்தகன 
இல்லாத இடத்தில் இருக்கும் என்று மபாருள்படும். 

நீங்கள் உங்கள் சக உயிர்களுக்கு, தன்னலெின்ைி வசகவ 
மசய்யும்வபாது, நீங்கள் கடவுளுக்கு வசகவ மசய்கிைரீ்கள்; ஆனால் இந்த 
‘சுயநலெின்கெ’ என்ை வார்த்கத வரம்பில்லாெல், தளர்வாகப் 
பயன்படுத்தப்படுவதால், அதன் உள்வநாக்கம் 
இழக்கப்படுகிைது.  தன்னலெற்ை வசகவ என்பது ெிகவும் இயல்பானதாக 
இருக்க வவண்டும், நீங்கள் வசகவ மசய்தரீ்கள் என்ை எண்ணம் கூட 
இல்லாெல் இருக்க வவண்டும். 

வநர்கெ எனும் கடவுளின் பண்பு என்னமவன்ைால், உங்கள் மசாந்த 
ெகிழ்ச்சிகய விகலயாக அளித்து, பிைகர ெகிழ்வுைச் மசய்வதாகும். உங்கள் 
வசகவயில் எகதயும் வணீ் பகட்டாகக் காட்டிக்மகாள்ளாெல், உங்கள் மசாந்த 
அன்பானவர்ககள நீங்கள் நடத்துவது வபால, பிைகரயும் நடத்த வவண்டும் 
என்று வநர்கெ வகாருகிைது. 

இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கும் வ ாது, ைர்  ராவ் அறரத் தூக்கத்ைில் 
இருந்ைார்;  ா ா நறகச்சுறவயாகக் கூைினார், “கார் ஓட்டும்வபாதும் அவர் 
தூக்கத்தில் இருந்தார், ஸ்டீயரிங் வகீல நான் சரியான வநரத்தில் 
கட்டுப்படுத்தவில்கல என்ைால், நாங்கள் இப்வபாது இங்வக இருந்திருக்க 
ொட்வடாம்; ொைாக கால்வாயில் இருந்திருப்வபாம். இப்வபாதும் கூட அவர் 
தூங்கி விழுகிைார்!” 

 ா ா, பைாடர்ந்து கூைினார், “நான் கடவுவளாடு ஐக்கியொக 
இருப்பகதக் கண்டவபாது, நான் இழக்காத ஒவர விஷயம் எனது நககச்சுகவ 
உணர்வு! எனவவ, சிலரால் எனது மதய்வகீத்கத ஆழங்காண முடிகிை அவத 
வவகளயில், குகைந்தபட்சம் எல்வலாராலும் நான் ெனிதனாக இருப்பகத 
எளிதில் புரிந்து மகாள்ள முடியும்.” 

ைரிென நிகழ்ச்ெிக்குச் பெல்ல வவண்டிய வநரம் பநருங்கிவிட்டது; அங்கு 
எந்ைச் பெய்ைிறய வாெிக்க வவண்டும் என்று ராம்ஜூ  ா ாவிடம் வகட்டைற்கு, 
 ா ா  ைிலளித்ைார், “எனது அைிக்ககககளயும், மசய்திககளயும் 
வழங்குவகத விட, நான் வழங்கும் பிரசாதம் மூலம் ெக்களுடன் மதாடர்பு 
மகாள்வது ெிகவும் முக்கியொனது.” 



 

265 
 

வகானெீ ாவின் வடீு இரண்டு  குைிகளாகப்  ிரிக்கப் ட்டிருந்ைது: அவர் 
ஒரு  குைியில் குடியிருந்ைார், அன்ைிரவு  ா ா ஓய்பவடுத்ை கூட்டுைவு வங்கி, 
 ற்பைாரு  குைியில் இருந்ைது. கட்டிடத்ைிற்கு முன்னால் அற ந்ை 
வைாட்டத்ைில், ெிைிது வநரம்  ா ா, முன்னும்  ின்னு ாக நடந்து பென்ைார். 
வங்கியின் இரவுக் காவலாளி ைத்ைய்யாவுக்கு ஒரு குடிலும் இருந்ைது,  ா ா 
அந்ை வராந்ைாவில் அ ர்ந்து, அவரது எளிற யான குடிறலப் புனிை ாக்கினார். 

 ிற் கல் மூன்று  ைியளவில்,  ா ா, ைரிென நிகழ்ச்ெி ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்ட உள்ளூர் உயர்நிறலப்  ள்ளிக்குச் பென்ைார். காக்கிநாடாறவச் 
வெர்ந்ை வி.வி.நாராயை ராவ், கூடாரத்ைில்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகக் 
காத்ைிருந்ைார்.  ா ா, முைலில் ைறரயில் ெிைிது வநரம் அ ர்ந்து,  ின்னர் எழுந்து 
நின்று, அங்குக் கூடியிருந்ை  க்களுக்கு, ைறலக்கு வ ல் றககறள உயர்த்ைி 
வைக்கம் பெலுத்ைினார்.  ின்னர் அவர் ை து எழுத்துப் லறக வழியாக இந்ைச் 
பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

நான் எந்த ெதத்கதயும் சார்ந்தவன் அல்ல. எல்லா ெதமும் எனக்குச் 
மசாந்தொனது. எனது மசாந்த ெதம், நான்ஆதிகாலத்து எல்கலயற்ை ஏக 
இகைவனாக இருப்பவத! வெலும் நான் அகனவருக்கும் கற்பிக்கும் ெதம் 
கடவுள் ெீதான அன்பு ஒன்வை! 

இந்த அன்கப, உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், மசல்வந்தர், வைியவர் என 
யார் ஒருவரும் நகடமுகைப்படுத்தலாம்; அது ெட்டுெின்ைி, அகனத்து சாதி, 
ெதத்கதச் வசர்ந்த ஒவ்மவாருவரும் கடவுகள வநசிக்க முடியும். நம் 
அகனவரிலும் செொகக் குடியிருக்கும் ஒவர கடவுகள, அன்பின் மூலம் 
அகனவரும் அணுகமுடியும். ஆகவவ, உங்களில் சிலவரனும் கடவுகள 
வநசிக்கும் விதத்தில் வநசிக்க எனது ஆசிககள வழங்குகிவைன். 

விஜயவாடாவில்  ா ா வழங்கிய பெய்ைிகறள பஜகந்நாைம்  ந்துலு 
பைலுங்கில் ப ாழிப யர்த்து வாெித்ைார். நான்கு  ைிக்கு இது 
நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

இந்தச் மசய்திகள், கட்டுகரகள், விரிவுகரகள் அகனத்திலும் 
ஒன்றும் இல்கல. சாொனிய ெக்ககளப் மபாறுத்தவகர, கடவுகள 
வநசிப்பதற்கான நகடமுகை வழி, பிைருக்கு அன்புடன் உதவுவதாகும். 
கடவுள் ஒவ்மவாருவரிடமும் இருக்கிைார், எனவவ நீங்கள் பிைகர 
வநசிக்கவும், பிைருக்கு உதவவும், பிைகர ெகிழ்வுைச் மசய்யவும் 
முயற்சித்தால், நீங்கள் கடவுகள வநசிக்கிைரீ்கள். இவ்வண்ணம், அன்ைாட 
வாழ்க்ககயில் உங்கள் கடகெகளில் தவைாெல் இருப்பதன் மூலம், நீங்கள் 
கடவுகள வநசிக்க முடியும். உங்களில் சிலவரனும் கடவுகள வநசிக்க 
முயன்ைால், நான் இங்கு வந்ததன் வநாக்கம் நிகைவவறும். 
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“ ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாடாைீர்கள்!” என்று பைலுங்கில் ெத்ை ாக 
டாக்வக கூக்குரல் பகாடுத்ை அவ்வவறளயில்,  ா ா  ிரொைத்றை வழங்கத் 
பைாடங்கினார். ஏைக்குறைய 7,000 வ ர் ைரிெனத்ைிற்காக வரிறெயில் 
காத்ைிருந்ைனர்.  னிைகுலத்ைின் ஓட்டத்றை அவைானித்ைவ ாது, நைிகள் 
இறைப்ப ருங்கடலில்  ாய்வது வ ாலத் வைான்ைியது. இறை அன்பு எங்கும் 
வியா ித்ைிருந்ைது, அைன் இனிற , இறை- னிைறனத் ைவிர இந்ை உலகில் 
வவறு எவராலும் வழங்க முடியாை  கிழ்ச்ெியில்  க்கறள ப ய் ைக்கச் 
பெய்ைது. 

 ாறல 5:30 வறர  ிரொைம் வழங்கி,  ா ா, கூடாரத்றை விட்டு 
பவளிவயைி, கூட்டுைவு வங்கி கட்டிடத்ைிற்கு ைிரும் ிச் பென்ைார். 
 ல்லாயிரக்கைக்காவனார் ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைாலும், ஒவ்பவாருவரும் 
அவரவர் வகள்விக்கான  ைிறலப் ப ற்றுக்பகாண்டனர்:  ா ாவின் ஒவ்பவாரு 
பெயலிலும், முக ாவங்களிலும் அவர்களுக்கான  ைில் இருந்ைது. ஏவைா ஒரு 
வறகயில்,  ா ா, ஒவ்பவாருவரின் வகள்விறயயும் ஆழ ாக மூழ்கச்பெய்து, 
அவர்களின்  னறை ை து அன்புக்கடலில் ப ௌன ாக்கினார். 

வங்கிக் கட்டிடத்றை அறடந்ைதும்,  ா ா குடும்  ொஸ்ைிரியிடம் 
கூைினார்: “இந்த வாழ்க்ககயில் இது எனது ககடசி ஆந்திரப் பயணம். 
இதற்குப் பிைகு, ொர்ச் 21ஆம் வததி, அஹெதுநகரில் நடக்க இருப்பகதத் 
தவிர, வவறு எந்த நிகழ்ச்சிகளும் இல்கல. பின்னர் எனது ‘உண்கெயான 
திட்டம்’ மதாடங்கும்; இது இப்வபாது நாம் பார்ப்பகதப் வபாலல்லாெல், நான் 
எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கும் வநரொக இருக்கலாம். 

“இது எனக்கு காந்திஜிகய நிகனவூட்டுகிைது. நான் இங்கிலாந்துக்கு 
கப்பலில் மசன்று மகாண்டிருந்தவபாது, அவரும் அவத கப்பலில் இருந்தார். 
நான் எனது அகையில் இருந்வதன், மூன்று இரவுகள் காந்தி, அவரது 
மசயலாளர் ெஹாவதவ் வதசாயுடன் என்கனப் பார்க்க வந்தார். ஒவ்மவாரு 
முகையும் இரண்டு முதல் மூன்று ெணி வநரம், ஆன்ெீகத்கதப் பற்ைி 
எழுத்துப்பலககயில் அவருக்கு விளக்கிவந்வதன். 

“அவரது மூன்ைாவது ெற்றும் ககடசி வருககயின்வபாது, அவர் 
என்னிடம் குஜராத்தியில் கூைினார், ‘இப்வபாது, பாபா, இந்தச் சித்திரவகத 
வபாதும். உங்கள் மெௌனத்கதக் ககலத்து, உங்கள் மசய்திகய உலகுக்கு 
வழங்குங்கள்.’ 

“நான் அவருக்கு இவ்வாறு பதிலளித்வதன்: ‘விகரவில் நான் என் 
மெௌனத்கதக் ககலப்வபன்!’ அந்த ‘விகரவில்’ என்று எழுத்துப்பலககயில் 
எழுதி சுொர் 23 வருடங்கள் கடந்துவிட்டன. ஆனால் இப்வபாது நான் 
‘விகரவில்’ என்று கூறுவது, அது நிஜொகவவ விகரவில் நிகழும் - உண்கெ 
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என்ைால் உண்கெ என்று அர்த்தம்! காந்திஜி ஆன்ொக்களில் ஒரு ொணிக்கக் 
கல். 

“நான், காலாதி காலத்திற்கும் ஆதிகால புருஷன்; விகரவில் நான் 
வபசுவவன்; அவொனம், ெகிகெ, மகாடூரம் வபான்ைவற்கை எதிர்மகாண்டு, 
பின்னர் மபௌதீக உடகலக் ககவிடுவவன்.” 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி  ா ா வ லும் கூைினார்: “ெண்டலி, ஆந்திர 
அன்பர்கள், பக்தர்கள் ெற்றும் வசவகர்கள், ொர்ச் 1ஆம் வததி இரவு 
விழித்திருந்தால், எவ்வளவு நன்ைாக இருக்கும். ொர்ச் 2ஆம் வததி 
திட்டெிடப்பட்ட வசவகர்களின் கூட்டம் அப்வபாது சிைப்பாக நிகழும். 

“ஒரு கவாலி இகச நிகழ்ச்சிகய ஏற்பாடு மசய்ய முடிந்தால், நான் 
விழித்திருப்பகத மபாருட்படுத்த ொட்வடன்; இல்கலமயனில், பூட்டிய 
அகையில் எனது மசாந்த கவாலிகயக் வகட்வபன்.” ( ா ா ஏகாந்ைவாெம் 
கறடப் ிடிப் றைச் சுட்டிக்காட்டினார்.) 

இைற்கிறடயில் விருந்வைாம்புநர் கலா பவங்கடராவ்,  ா ாறவ உற்றுப் 
 ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அவரிடம், “எனது பணிகயப் பற்ைி நன்ைாகப் 
புரிந்துமகாள்வதற்காக, நான் சில செயங்களில், பிைரிடம், நககப்பூட்டும் 
மதானியில் வபசுவவன், ஆனால் நான் உங்ககள ெிகவும் விரும்புகிவைன் 
என்று கூறும்வபாது அதில் வவடிக்கக எதுவும் இல்கல. நான் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிவைன்.” 

பவங்கடா ைனது குடும் த்ைினறரயும் உைவினர்கறளயும்  ா ாவுக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைினார், அவர் அவர்கறளச் ெந்ைித்ைைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

ஆந்ைிரப்  யைம் முழுவதும்,  ிரான்ெிஸ்  ிரா வ ான் பைாடர்ந்து 
 ண்டலியுடன் இருந்ைார். ெில வவறளகளில் உள்ளூர் விருந்வைாம்புநர்கள் 
அவருக்கு வித்ைியாெ ான உைவு வறககறள வழங்க முன்வந்ைனர், ஏபனனில் 
அவர் ஒரு வ ற்கத்ைியர், ஆனால் அவர் அறை ஏற்றுக்பகாள்ளா ல், 
 ண்டலியுடன் இருப் ைிவலவய ைிருப்ைியறடந்ைார்.  உண்ற யில், இதுவவ 
அவரது ஆரம்  கால  யிற்ெியாகும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர்  அவர் 
 ீண்டும் இந்ைியாவுக்கு வந்து  ா ாவுடன் நிரந்ைர ாக (1959ஆம் ஆண்டு) 
இறைந்ைார். 

 ா ா, வங்கி கட்டிடத்ைில் இரவு ஓய்வு எடுத்ைார், வ லும்  ண்டலி, 
அவர்கள் ஓய்பவடுக்கும் பகால்லூரி வாரி பைரு ைர் ொலாவுக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டனர். 

1954,  ார்ச் 1ஆம் நாள் காறல 7:00  ைிக்கு, வக.டி.ஆர்.எம்., ஆந்ைிர 
அன் ர்கள்,  ண்டலி ஆகிவயாருடன் நடக்கவிருந்ை வெவகர்கள் கூட்டம் குைித்து, 
ஆவலாெறன பெய்துபகாண்டிருந்ை வ ாது  ா ா, “இன்ைிரவு வசவகர்கள் கூட்டம் 
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நடத்தினால் நன்ைாக இருக்கும்; எப்படியும் இன்ைிரவு அகனவரும் 
விழித்திருக்க வவண்டும்” என்று கூைினார். 

குடும்  ொஸ்ைிரிறய வநாக்கி,  ா ா வகட்டார், “இன்ைிரவு கூட்டத்கத 
நடத்துவதற்குத் வதகவயான ஏற்பாடுககளச் மசய்ய முடியுொ? 

“என்கனப் மபாறுத்தவகர பணி முடிய வவண்டும், அது 100 சதவதீம் 
வநர்கெயாகச் மசய்யப்பட வவண்டும் அல்லது நிறுத்தப்பட வவண்டும். 
என்னால் தனியாகப் பணிபுரிய முடியும் என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

“முடிந்தால், சிைிய ெற்றும் முக்கிய வசவகர்கள் அகனவரும் 
கூட்டத்தில் கலந்து மகாள்ள வவண்டும். ‘பணிபுரிவது எப்படி?’ என்ை 
ஒவ்மவாரு விஷயத்கதயும் நான் விவாதித்து, பிரச்சிகனகய 
முழுகெயாகத் தரீ்த்து கவப்வபன், ஏமனன்ைால் இந்த மவகுஜன தரிசனங்கள் 
ெற்றும் நிகழ்ச்சிககள, நான் மவறுெவன மபயருக்காக நடத்த 
விரும்பவில்கல. வசவகர்கள் என்கன வநசிக்கும் அவதவவகளயில், 100 
சதவதீம் வநர்கெயுடன் பணிபுரியாவிட்டால், அவர்கள் வதகவப்பட 
ொட்டார்கள்.” 

 ா ா  ீண்டும் கூைினார், “முடிந்தால், இன்ைிரவு சந்திப்கப ஏற்பாடு 
மசய்யுங்கள், இல்கலமயனில், நாகள காகல. அகனவரும் இன்ைிரவு வர 
முடியாவிடில், அவர்கள் நாகள வர வவண்டும், நான் இந்தப் மபௌதீக 
உடலில் ெீண்டும் இங்கு வரொட்வடன் என்பதால் இகதமயல்லாம் 
மசால்கிவைன். 

“ஹெிர்பூரில், நான் வசவகர்களுடன் இகதப் பற்ைி விவாதித்வதன், 
இங்கும் நான் உங்ககள எச்சரிக்கிவைன், ஏமனனில், நான் ஆந்திராகவ 
வநசிக்கிவைன்; நான் ஏன் அகத விரும்புகிவைன் என்பது உங்களுக்கு புரியாது. 
ஆனால் வநர்கெயாக மசய்யும் வவகல உண்கெயான வவகல, 
இல்கலமயனில், வவகல மசய்யவவ வவண்டாம். 

“எனது வவகலகய நான் நித்தியொக, தனியாக மசய்து வருகிவைன் – 
காலாதி காலம் முதல்!” என  ா ா கூைி முடித்ைார். 

வக.டி.ஆர்.எம். அன்ைிரவு ெந்ைிப்புக்கான ஏற் ாடுகறள அவர்கள் 
கவனித்துக் பகாள்வைாகவும், ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவருக்கும் பைாறலத்ைந்ைி 
மூலம் பைரிவிப் ைாகவும்  ா ாவுக்கு உறுைியளித்ைனர். 

அங்கு இருந்ை துறை ஆட்ெியாளர் எஸ். ாமுலு, என் வறரப்  ார்த்து, 
“எனக்காக முழு ெனதுடன் உகழயுங்கள். என் அன்கப ெக்களிடம் 
மசால்லுங்கள். ெக்களுக்காக உகழத்தால் எனக்காக உகழக்கிைரீ்கள்” என்று 
 ா ா அைிவுறர வழங்கினார். 
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ஆட்ெியாளர்  ாமுலு, கலா பவங்கட ராவ்  ற்றும் இைர அன் ர்களின் 
இல்லங்களுக்கு  ா ா விஜயம் பெய்ைார்; வ லும், எந்ை அைிவிப்பும் இல்லா ல், 
ஏறழ ஒருவரின் குடிலுக்கும் பென்ைார். 

அன்று காறல 7:30  ைிக்கு  ா ா, குழுவினருடன் அ லாபுரத்ைிலிருந்து 
ரவ ாலுக்கு புைப் ட்டுச் பென்ைார். வெவகர்களின் ெந்ைிப் ில் ஏற் ட்ட  ாற்ைம் 
குைித்து 100க்கும் வ ற் ட்ட பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப்  ொஸ்ைிரி, ைன ைி, 
ரங்கா ராவ்  ற்றும்  ல்லிகார்ஜுனா ஆகிவயார்  ா ாறவப்  ின் பைாடரா ல் 
ை து  ைியில் மும்முர ாக இருந்ைனர். 

ஒரு  ைி வநரப்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா காரிலிருந்து இைங்கி, 
 ண்டலி அவறர சூழ, இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: “வநற்ைிரவு எனக்கும், இரவுக் 
கண்காணிப்பில் இருந்த சகனுக்கும், வவடிக்ககயும் விசித்திரமுொன 
ஒன்ைாக இருந்தது. அகனத்தும் அகெதியாக இருந்த சூழலில், ஒரு 
கபத்தியக்காரன், சில நிெிட இகடமவளி கூட இல்லாெல், இரவு முழுவதும் 
அலைிக் மகாண்டிருந்தான், ‘என்கன ஓய்மவடுக்க அனுெதிக்காத அளவுக்கு, 
எந்த விதொன கபத்தியக்காரத்தனம்’ என நான் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்வதன். 
இன்று இரவு நாம் கூட்டத்திற்காக விழித்திருக்க வவண்டும் என்பதால் நான் 
சகீ்கிரம் ஓய்வு மபை விரும்பிவனன்.” 

கு ாறர வநாக்கி,  ா ா, ஏன் இப் டி நடந்ைது என்று வகட்க, அைற்கு 
அவர், “ஏபனன்ைால் அப் டி நடக்க வவண்டும் என்று நீங்கள் விரும் ினரீ்கள்” 
என்று  ைிலளித்ைார். 

“நிச்சயொக, அது அப்படி நடந்திருக்க வவண்டும், அல்லது அவதார 
புருஷரின் அடித்தளம் எங்கும் இல்கல.” என்று கூைி  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். 

கு ாறரச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா கூைினார், “குொகரப் மபாறுத்தவகர, 
அவருக்கு, கடவுள், அவதார புருஷர், சத்குரு எவகரக் குைித்தும் எதுவும் 
மதரியாது. ஆனால், சரியானகதக் கூைவும், கீழ்ப்படியவும் அவருக்குத் 
மதரியும்.” 

புக்காறரப்  ார்த்து,  ா ா வினவினார், “ஏன் இவ்வளவு ெனச்வசார்வாக 
இருக்கிைரீ்கள்? உங்களுக்கு நல்ல ெகனவி இருக்கிைார், விகரவில் 
உங்களுக்கு நல்ல குழந்கத பிைக்கும். உங்கள் அரிசி ஆகலகய, தனிப்பட்ட 
முகையில் நான் திைந்து கவத்வதன் - இப்வபாது நான் உங்ககள அதில் 
அகரப்வபன்! இன்னும் சில நாட்களில் நீங்கள் தூள் தூளாகிவிடுவரீ்கள் 
என்பகத எண்ணி ெகிழ்ச்சியகடய வவண்டும். அன்பர் தன்கனத்தாவன 
தியாகம் மசய்யும்வபாது, அன்பிற்குரியவர் சிரிக்கிைார், அவத வவகளயில் 
குத்துவாள் கண்ணரீ் சிந்தி அழும்!” 

அவர் வ லும் கூைினார், “அன்பானவர், இறுதி ெரணதண்டகனகய 
நிகைவவற்றுபவர்!” 
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முந்ைிய நாள் காரில் நடந்ை அெம் ாவிைத்றை நிறனவுகூர்ந்ை  ா ா 
இவ்வாறு கூைினார்: “உண்கெயாகக் கூைினால், வநற்று, தர்ெ ராவ் ஓட்டிய 
கார் கவிழ்ந்திருக்கவவண்டும்; கடவுள் நம்கெக் காப்பாற்ைினார். இது 
என்னால் நிகழ்ந்த அதிசயம் என்று கூைப்படுகிைது, ஆனால், நான் அப்படி 
எதுவும் மசய்வதில்கல. நான், எனது மெௌனத்கதக் ககலத்து வபசும் வகர, 
எந்த அற்புதத்கதயும் மசய்வவன் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள். எப்படிவயா, 
ஏவதா ஒரு  வழியில் நான் ஸ்டீயரிங் வகீலப் பற்ைிக்மகாண்வடன். கடவுள் 
என்கன அவ்வாறு மசய்யத் கவத்தார்.”  ா ா ைர்  ராவ்  க்கம் ைிரும் ி, 
“இப்வபாது, எனது அல்லது கடவுளின் நிெித்தம், வாகனம் ஓட்டும் வபாது 
விழித்திருங்கள்!” என்று கூைினார். 

கார், வ ருந்து இரண்றடயும்  ீண்டும் ஓட்டிச் பென்று, காறல 8:45 
 ைிக்கு அறனவரும் ரவ ால் நகறர வந்ைறடந்ைனர்.  ா ா, வநராக ைரிென 
இடத்ைிற்குச் பென்ைார். இைர எல்லா இடங்கறளயும் வ ாலவவ, ைரிென 
நிகழ்ச்ெிகளுக்கிறடவய பெய்ைிகள் வழங்கப் ட்டன, விநிவயாகத்ைிற்கான 
 ிரொைத்றைத் பைாட்டு ஆெீர்வைித்து, 9:30  ைிக்கு  ா ா அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். 

ரவ ால், பகாட்டப ட்டா இரண்டு இடங்களுக்கும் இறடவய, 
ெீைாராற ய்யா என்ை ஏறழயின் குடிறெயின் முன்னால்,  ா ா காறர நிறுத்ைி, 
ெிைிது வநரம் குடிறெக்கு எைிவர நின்று,  ின்னர் அந்ை எளிய  னிைறர ெந்ைித்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு  ண்டலிறய ைன் முன் அறழத்து,  ா ா, அவர்களின் 
நலம் விொரித்து, ஒவ்பவாருவரின் முதுகிலும் ைட்டிக் பகாடுத்ைார். உடல்நிறல 
ெரியில்லாைவர்கறளத் ைனிற ப் டுத்ைி, டாக்டர் கனகைண்டிக்கு  ா ா 
உத்ைரவிட்டார், “அவர்களுக்கு வவண்டிய சிகிச்கச அளித்து நாகள 
காகலக்குள் குணப்படுத்தி விடுங்கள்!” 

 யைத்றைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, குழுவுடன் காறல 11:15  ைிக்கு 
மகாட்டமபட்டாறவ வந்ைறடந்ைார். ொறலயில் கூட்டம் ைிரள்ைிரளாக 
நின்ைைால், வாகனங்கள் ஊர் வழிவய ப துவாக ஊர்ந்து பென்று, அவர்கள் 
ைங்குவைற்காக ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட வாரிய உயர்நிறலப்  ள்ளிறய 
பென்ைறடந்ைன. அங்கிருந்ை ெிப் ாய் ெிறுவர்கள் அவர்கள்  ாைியில்  ா ாவுக்கு 
வைக்கம் பெலுத்ைியவ ாது, அறை அவர் முறையாகத் ைிருப் ி அளித்ைார். 

குழுவினர்  ள்ளிக்கூடத்ைில் உைவு உண்டு,  ின்பு  ைியம் 1:00 
 ைியளவில்,  ா ா, புக்காரிடம் “அகனவகரயும் விழித்மதழச் மசய்யும் 
அல்லது தூங்க கவக்கும் அத்தககய பாடகலப் பாடுங்கள்!” என்று 
வகட்டுக்பகாண்டதும், புக்கார்  ாடியது  ா ாறவப் ப ரிதும்  கிழ்வித்ைது. 
அறைவய  ா ா  ிைரிடம் பொன்னதும், அவர்களும் அவ்வாவை பெய்ைனர். 
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முந்றைய இரவில் நிகழ்ந்ை குழப் த்றைப்  ற்ைி குைிப் ிட்ட  ா ா, 
“வநற்ைிரவு அெலாபுரத்தில் அந்தப் கபத்தியக்காரன் அலைிக் 
மகாண்டிருந்தவபாது, திடீமரன என்னில் உதயொன எண்ணத்தின்படி ‘ஃபனா’ 
(FANA) ெற்றும் ‘பக்கா’ (BAKA) குைித்த குழப்பத்கத ெண்டலிக்குத் 
மதளிவுப்படுத்த வவண்டும்” என்று கூைி,  ின்னர் அவர் கீழ்வரும் உறரறய 
வழங்கினார்: 

 ுஃபி தத்துவத்தில், ‘ஃபனா’ என்ை மசால்லுக்கு ‘ெகைதல்’ என்றும், 
‘பக்கா’ என்ைால் ‘நிகலத்திருத்தல்’ என்றும் மபாருள்படும். ‘ஃபனா’ என்பது 
ெஜ்ஜூப்ககளப் வபாலவவ ‘நான்-கடவுள்’ நிகலகய அனுபவிக்கும் இறுதி 
இலக்காகும், வெலும் ‘பக்கா’ என்ைால் கடவுளில் நிகலத்திருப்பது அல்லது 
வாழ்வதாகும். 

‘ஃபனா’வில் இரண்டு நிகலகள் உள்ளன. அதன் முதல் நிகல 
முழுகெயான மவற்ைிடம், அங்கு ெனம், உடல், ஆற்ைல், பிரபஞ்சங்கள், 
மசால்லப்வபானால் ‘நான்’ எனும் சுய எண்ணம் அகனத்தும் ெகைந்துவிடும் 
- அதாவது எதுவும் இல்லாத நிகல. அந்த நிகலயில் இகையுணர்வு ெட்டுவெ 
இருக்கும். ‘ஃபனா’ எனும் நிகலகய அகடவது வகர, உங்ககளப் பற்ைிய 
உணர்வு, ெனம், ஆற்ைல், உடல் அகனத்தும் இருக்கும் . ‘ஃபனா’வின் முதல் 
அல்லது மவற்ைிட நிகலயில், இகையுணர்கவத் தவிர அகனத்தும் 
ெகைந்துவிடும். ஆனால் அகத அகடயப்மபற்ை அடுத்த கணவெ, மவற்ைிட 
நிகலகயப் பின்மதாடர்ந்து, ெனமும் உடலும் திரும்பி வராத ‘ஃபனா’வின் 
இரண்டாவது நிகல உருவாகும். உடல் இருப்பதாகத் வதான்ைினாலும் கூட, 
‘நான்-கடவுள்’ எனும் நிகலயின் ‘நான்’ நிகலயாக இருக்கும். 

இருப்பினும், இந்த நிகலகய அகடயப்மபற்ைவர்களில் ெிகச் சிலவர, 
சாதாரண உணர்வு நிகலக்கு - அதாவது ‘பக்கா’ நிகலக்கு, ‘கடவுளில் 
நிகலத்திருக்கும்’ நிகலக்கு வருகிைார்கள். அந்த நிகலயில், கடவுளின் 
வாழ்க்கக வாழப்படுகிைது. ‘பக்கா’ நிகலயில், ெனம், உலகளாவிய 
ெனொகவும், ஆற்ைல், எல்கலயற்ை சக்தியாகவும், உடல், உலகளாவிய 
உடலாகவும் (ெஹாகாரன்) அகடயப்படும். இந்த உலகளாவிய உடல் 
நிகலத்திருக்கும், ஏமனனில், அது ஒவ்மவாரு உணர்வு நிகலயிலும் - 
அதாவது மபௌதீக, சூட்சுெ, ெற்றும் ஆழ்ென நிகலயில் இருக்கும். 

எனவவ ‘ஃபனா’வில் இரண்டு நிகலகள் உள்ளன. முதல் நிகலக்குப் 
பின்னர், இரண்டாவது நிகல தவைாெல் மதாடர்ந்து வரும். உதாரணொக, 
‘ஃபனா’கவ நெது ஆழ்ந்த தூக்க நிகலயுடன் ஒப்பிடுங்கள். ஆழ்ந்த 
தூக்கத்தில், ெனம், சக்தி, உடல் அகனத்தும் ெகைந்துவிடும்: அதாவது, 
நீங்கள் அவற்கைப் பற்ைிய உணர்கவக் மகாண்டிருக்க ொட்டீர்கள். ஆனால் 
நீங்கள் தூக்கத்திலிருந்து விழித்து எழுந்தவுடன், நீங்கள் முதலில் 
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உங்ககளப் பற்ைி உணர்ந்து, ‘நான்’ என்பகத உறுதிப்படுத்திக் மகாள்கிைரீ்கள். 
அவதவபால், ‘ஃபனா’வில் நீங்கள் ‘உண்கெயான நான்’ அல்லது ‘நான்-கடவுள்’ 
எனும் உணர்கவ அகடயப்மபறுகிைரீ்கள். ‘ஃபனா’ தானாகவவ ‘பக்கா’வால் 
பின்மதாடரப்படுகிைது. மபௌதீக ‘பக்கா’ என்பது இந்த உலகில் உங்கள் 
வாழ்க்கககயப் பற்ைிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதாகும். 

கடவுள் இல்லாத நிகலவய நிர்வாண நிகல. கடவுள் இல்லாத 
ஆனால் உணர்வு இருக்கும் ஒவர நிகல அதுதான். 

இது ‘ஃபனா’வின் முதல் நிகல, இகதத்தான் புத்தர் வலியுறுத்தினார், 
ஆனால் அதன் பிைகு, கடவுள் இல்கல என்று புத்தர் கூைியதாகத் தவைாகப் 
புரிந்து மகாள்ளப்பட்டது!  உண்கெ என்னமவன்ைால் கடவுள் 
உளதாயிருக்கிைார் (GOD IS) ; ஆனால் அந்த முழுகெயான, மவற்ைிட 
நிகலயில் - நிர்வாண் - உணர்வு ெட்டுவெ எஞ்சியிருக்கும், ‘நான்-கடவுள்’ 
நிகலகய அனுபவித்தவுடன், ‘பக்கா’ உணரப்படுகிைது; அதாவது, கடவுளில் 
நிகலத்திருப்பதும், வாழ்வதும் அனுபவபூர்வொனது, இதுவவ ‘குதுப்’களின் 
நிகல (அைாவது ெத்குருக்கள்,  ரிபூரை குருநாைர்களின் நிறல). 

சுருக்க ாக,  ா ா ‘நான்கு பயணங்ககள’ விவரித்ைார்: 
ஆன்ொவிற்கு வெலான ஆன்ொகவ (பரொத்ொ) வநாக்கி நான்கு 

பயணங்கள் உள்ளன: முதல் பயணம் ‘ஃபனா’ எனப்படும் இரண்டு 
நிகலகளிலும் முடிவகடகிைது - அதாவது ‘மவற்ைிடம்’ ெற்றும் ‘நான்-கடவுள்’ 
நிகலகள். இரண்டாவது பயணம் ‘பக்கா’வில் முடிகிைது.  மூன்ைாவது 
பயணம் ‘குதுப்’ அல்லது பரிபூரண குருநாதராக (ெத்குருவாக) ொறுவதில் 
முடிவகடகிைது. நான்காவது பயணம் உலகளாவிய உடகலத் துைப்பவதாடு 
முடிகிைது. 

‘ஃபனா’வின் இரண்டாவது நிகலயில் ‘நான்’ இருக்கும், ஆனால் அது 
‘நான் கடவுள்’ என்பதில் உள்ள ‘நான்’. அதுவவ இறுதி இலக்கு. 

முதல் பயணம் கடவுளாக ொறுவதில் முடிகிைது - அதாவது ‘நான் 
கடவுள்’, (‘அஹம் பிரம்ொஸ்ெி’, ‘அனல் ஹக்’). 

இரண்டாவது பயணம் கடவுளில் வாழ்வதில் முடிகிைது. அது 
உண்கெயில் கடவுளில் நிகலத்திருப்பது. 

மூன்ைாவது பயணம் கடவுள் எனும் வாழ்க்கககய வாழ்வதில் 
முடிகிைது. 

வெலும் நான்காவது பயணம் உடகலத் துைப்பதில் முடிவகடகிைது. 
நான்காவது பயணத்தில், உடகலத் துைந்த பின்னர், ‘ஃபனா’வின் 
இரண்டாவது நிகல மதாடர்ந்து, எப்மபாழுதும் அனுபவிக்கப்படுகிைது. 
உடகலத் துைந்த பின்னரும், ‘நாவன-கடவுள்’ என்ை உணர்வு, எல்கலயற்ை 
தனித்தன்கெ (உறுைிப் ாடு) நித்தியொகத் தக்ககவக்கப்படுகிைது. 
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அந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்ஜி தூங்கி விழுவறைக் கண்டு, யாவரா அவறரத் 
ைட்டி எழுப் ,  ா ா அவறரச் சுட்டிக் காட்டி, “இங்வக இருக்கும் ஒவர வசாம்வபைி 
- தூக்கத்தில் மூழ்கி மவற்ைிட நிகலகய உணர்ந்து ெகிழ முயற்சிக்கிைார்!” 
என்ைார். 

 ா ாவின் பொற்ப ாழிவு நிறைவறடயும் அந்ை வநரத்ைில், 
பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப் ிவிட்டு ொஸ்ைிரி, ைன ைி, ரங்கா ராவ்,  ல்லிக் 
நால்வரும் ைிரும் ிக் பகாண்டிருந்ை ஜபீ், ரவ ால்  ற்றும் பகாட்டப ட்டா 
இறடவய ொறலயில் வி த்துக்குள்ளானது என்ை பெய்ைி ப ைப் ட்டது. ஆனால், 
அந்ைச் பெய்ைி வந்ை ெற்று வநரத்ைில் ஜபீ்பும் வந்ைது. ஜபீ் பகாட்டப ட்டாறவ 
வநாக்கிச் பென்று பகாண்டிருந்ை வவறளயில் இந்ை வி த்து நிகழ்ந்ைது. 
ொறலயின் ைவைான  க்கத்ைில் ஒரு ந ர் றெக்கிளில் வருவறை அவர்கள் 
எைிர்பகாண்டனர். அவர்  ீது வ ாதுவறை ைவிர்க்கும் முயற்ெியில், ஜபீ் டிறரவர் 
ஒரு  க்க ாக வவக ாக ைிரும் ினார். அப்வ ாது,  ஜபீ் கட்டுப் ாட்றட 
இழந்ைைால், அருகிலிருந்ை  ள்ளத்ைில் கவிழ்ந்து, அைில் இருந்ைவர்கள் 
அறனவரும் தூக்கி வெீப் ட்டனர். 

ைன ைிக்கு ஏற் ட்ட வலொன காயத்ைில் றகயில் கட்டு 
வ ாடப் ட்டிருந்ைது. இைர அறனவருக்கும் ெிைிய உரெல் காயங்கள்  ட்டுவ  
இருந்ைன. ஒரு ைடுப்புச் சுவர் ஜபீ் முன்வனாக்கி நகர்வறைத் ைடுக்காவிடில், ஜபீ் 
முழுவது ாக கவிழ்ந்து இழப்பு வநர்ந்ைிருக்கலாம். முந்றைய நாள்,  ா ாவின் 
கார் கிட்டத்ைட்ட கால்வாயில் பென்ை அவை இடத்ைில்ைான் இன்றைய வி த்தும் 
நிகழ்ந்ைது. 

டாக்டர் ைன ைி  ா ாவிடம், “கடவுவள, எங்கறளக் பகால்லா ல் 
காப் ாற்ைினரீ். உ து அருவள எங்கறளக் காப் ாற்ைியது; இல்றலவயல், நாங்கள் 
அறனவரும் நசுங்கி உயிறரத் துைந்ைிருப்வ ாம். இது உ து அற்புைத்ைால் 
நிகழ்ந்ைது” என்று கைைினார். 

அைற்கு  ா ா, “நான் எந்த அற்புதத்கதயும் நிகழ்த்தவில்கல. இந்தச் 
மசய்தி இப்வபாதுதான் எனது மசவிகளுக்கு வந்தது” என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா வக.டி.ஆர்.எம். நால்வரிடமும்  ைிய உைறவ உண்ணு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். அறைத் பைாடர்ந்து  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு,  ா ா, 
குழுவுடன், வைெிய கிளப் கட்டிடத்ைிற்குச் பென்று ைரிெனம் வழங்கினார். ப ஹர் 
ற யத்ைின் பெயலாளர் வரவவற்பு உறர வழங்கியதும்,  ா ா ைறரயில் ெிைிது 
வநரம் அ ர்ந்ைார்; அப்வ ாது விஜயவாடாவில் வழங்கிய பெய்ைிகள், 
கூட்டத்ைிற்கு வாெிக்கப் ட்டன. பஜகந்நாைம் பைலுங்கில் ப ாழிப யர்த்ை 
‘மபாருள் சார்ந்த ெற்றும் ஆன்ெீக அைிவியல்’ என்ை பெய்ைிறய ராம்ஜூ 
வாெித்ைார். 
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ஏைக்குறைய 4,000 வ ர் கலந்துபகாண்ட கூட்டத்ைில்  ா ா, இரண்டு  ைி 
வநரம்  ிரொைம் வழங்கினார்.  ிற் கல் நான்கு  ைியளவில்  ா ா, பவளியில் 
ஒரு  ா ரத்றை வநாக்கிச் பென்று, அைன் கீழ் அ ர்ந்து ெில நி ிடங்கள் 
அற ைியாக இருந்ைார்.  ின்பு வெவகர்கள் கூட்டம் நிகழவிருந்ை ராஜமுந்ைிரிக்கு 
அறனவரும் புைப் ட்டுச் பென்று,  ாறல ஆறு  ைிக்கு வந்ைறடந்ைனர். 

1954,  ார்ச் 1ஆம் நாள் இரவு ஒன் து  ைிக்கு ராஜமுந்ைிரி குருகுல 
 ண்ட த்ைில் ஒன்றுைிரண்ட வெவகர்களின் கூட்டம் ஆரம்  ானது. ( ண்டலி 
 ற்றும் ஆந்ைிரா வெவகர்களில்  லர், கூட்டம் ஆரம் ித்ை  ிைகு வந்ைனர்.) இது 
ஒரு முக்கிய ான ெந்ைர்ப்  ாக, காலம் அறைப்  ார்த்ைது: ‘ப ஹர்  ா ாவின் 
விளக்கங்கள், எைிர் காலங்களில், ஆன் ீகப்  ாறையில்  யைிக்கும் 
யாத்ரீகர்களுக்கு ஒரு கலங்கறர விளக்க ாகச் பெயல் டும். அவைார 
புருஷருக்கான உண்ற யான  ைி  ற்றும் அைன் உள்ப ாருள் என்ன என் றைப் 
புரிய றவக்கும்.” 

 ா ா முைலில் அறனவருக்கும் ஒரு வகாப்ற  காஃ ி வழங்கியது, 
அறனவரும் விழித்ைிருக்க உைவியாக இருந்ைது. அறைத் பைாடர்ந்து, ை து 
ைரிென நிகழ்ச்ெிகளின் முக்கியத்துவத்றை விளக்கி அவர் கூைியைாவது: 

இன்கைய சந்திப்பு, ஓர் அரசியல் அல்லது சமூக நிகழ்வு அல்ல, 
ஆனால் ‘மதய்வகீ வநாக்கத்திற்கான’ கூட்டம். இந்த சந்திப்பு, எனது முந்கதய 
அவதார காலகட்டங்களில் நிகழ்ந்த சந்திப்புககள எனக்கு 
நிகனவூட்டுகிைது. ஆன்ெீகக் காரணத்கதத் தவிர, வரலாறு ெீண்டும் 
ெீண்டும் திரும்பி வரும் என்பது எப்மபாழுதும் உண்கெயாக இருந்ததில்கல. 
அந்தக் கடந்த காலங்களில், சூழ்நிகலகள் வவறுபட்டகவ, ஆனால் கடவுள் 
ஒருவவர, அதுவபால வநாக்கமும் ஒன்வை! என்னுகடய வநாக்கத்திற்காக 
உகழத்த (இவயசுவின்) அப்வபாஸ்தலர்கள், (முஹம்ெதின்) அஷாபுகள், 
அகனத்கதயும் அர்ப்பணித்தது ெட்டுெின்ைி உயிகரயும் துைக்கத் தயாராக 
இருந்தனர்.  

நான் இப்வபாது முன்னுகரகய ெட்டுவெ மொழிகிவைன்; அது 
முடிந்ததும் உண்கெயான கருத்துகள் மதாடங்கும். எனவவ ெிகவும் 
கவனொகக் வகளுங்கள். 

ஹெிர்பூர், உ.பி. (உத்தரப்பிரவதசம்), ஆந்திரா, மடக்கன் வபான்ை 
இடங்களில் நகடமபற்ை மவகுஜன தரிசன நிகழ்ச்சிகள் இப்வபாகதக்குப் 
வபாதுொனது. இந்த நிகழ்ச்சிகள், மசய்திகள் ெற்றும் விளக்க உகரகள் 
அகனத்தும், ஆன்ெீகப் பாகதயில் ஒன்றும் இல்கல என்பகத எனது 
மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் நான் உங்களுக்கு ‘திருெகையின் உண்கெ 
உருவில்’ கூறுகிவைன். எனது ஆரத்தி, பூகஜ, எனக்கு ொகல அணிவித்தல், 
தகல வணங்குதல் வபான்ைகவ முற்ைிலும் அர்த்தெற்ைகவ. 



 

275 
 

காலங்காலொக, வதவ வதவகதகள் என்கன வழிபட்டு வருகின்ைனர். 
அப்படியிருக்க, ொகலகள், கனிகள், காணிக்கககள் என்று 
வதகவயில்லாெல் பணத்கத வணீடிப்பது ஏன்? நான் விரும்புவது 
உண்கெயான பணி. 

‘கிழக்கிலும் வெற்கிலும் நிகழும், அற்புதங்கள் என்று கூைப்படும் 
அகனத்திற்கும், பாபாவவ காரணம்’ என்ை கூற்றைத் பைளிவு டுத்தும் 
விைத்ைில்  ா ா விளக்க விரும் ினார். இப்வ ாது நடந்ை ஜபீ் வி த்து குைித்து 
அவர் ரங்கா ராவிடம் கூைியைாவது: 

எனது மதய்வகீ வநர்கெயின் அடிப்பகடயில், இந்த வாழ்க்ககயில் 
நான் இதுவகர உணர்வுபூர்வொக எந்த அற்புதத்கதயும் நிகழ்த்தவில்கல 
என்று உங்களுக்குச் மசால்ல விரும்புகிவைன். உங்ககளக் காப்பாற்ைியது 
நான் அல்ல. இந்த மவகுஜன கூட்டம்தான் உங்ககளக் காப்பாற்ைியது. நான் 
மசால்ல விரும்புவது என்னமவன்ைால், இந்த அற்புதங்கள் அகனத்தும் 
என்னால் நிகழ்ந்தது என்று கூைி, ெக்கள் எனது தரத்கதக் குகைத்து, 
‘உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவர்’ என்ை அந்தஸ்கதத் 
தாழ்த்துகின்ைனர். ஆனால், இகத நான் இன்று மசால்கிவைன், நான் எனது 
மெௌனத்கதக் ககலத்து, அந்த மூலமுதலான வார்த்கதகய உச்சரிக்கும் 
தருணத்தில், இந்த வாழ்க்ககயில் பாபாவின் முதல் ெற்றும் ககடசி அற்புதம் 
நிகழ்த்தப்படும்! அது, நான் இதுவகர மசய்யாத அதிசயொக இருக்கும். நான் 
உயிர்த்துைந்வதாகர உயிர்த்மதழச் மசய்யாெல், உலகத்துக்காக 
வாழக்கூடியவர்ககள அதற்காக வாழவிடாெல், இகைவனுள் 
வாழகவப்வபன். நான் பார்கவயற்ைவர்களுக்குப் பார்கவ வழங்காெல், 
ொகயகயப் பார்ப்பவர்ககள அகதப் பார்க்க முடியாெல் மசய்வதன் மூலம், 
அவர்கள் கடவுகள ெட்டுவெ உண்கெயாகக் காணச் மசய்வவன். 

அன்ைிரவு கூட்டத்ைிற்கு அவர்கறள அறழத்ைைற்கான காரைங்கறள 
 ா ா,  ின்பு வெவகர்களுக்கு எடுத்துறரத்ைார்: 

ஒவ்மவாருவருக்கும் இகடவயயான அைிமுகம் முடிந்துவிட்டது, 
இப்வபாது உண்கெயான கருத்துகளுக்கு வருவவாம், அவற்கை நீங்கள் 
அகனவரும் ெிகவும் கவனொகக் வகட்க வவண்டும். இது, உங்ககள இங்கு 
அகழத்ததற்கான பணிகயப் பற்ைியது. நீங்கள் வசவகர்கள் என்று 
அகழக்கப்படுகிைரீ்கள். வசகவ அல்லது பணி என்ைால் என்ன என்பகத 
நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள வவண்டும். ஆந்திர வசவகர்களான நீங்கள், 
மபரியவர்களும், சிைியவர்களும், மசல்வந்தர்களும், ஏகழகளும், 
நிகழ்ச்சிகள் அகனத்கதயும் மவற்ைிகரொக நிகைவுைச் மசய்ய உங்களால் 
முடிந்த அகனத்கதயும் மசய்துள்ளரீ்கள். அது எனக்குத் மதரியும். எனது 
அன்பின் மசய்திகய பரப்புவதன் மூலம், என் ெீதான உங்கள் அன்கப 
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மவளிப்படுத்த நீங்கள் முயற்சித்தீர்கள் என்பகத நான் ெகிழ்ச்சியுடன் 
மதரிவித்துக் மகாள்கிவைன். ஆனால் எப்படிவயா, ஏவதா, ஆழொக 
வவரூன்ைிய தவறு நிகழ்ந்திருப்பதாக நான் உணர்கிவைன். அரசியல், சமூகம் 
அல்லது ஆன்ெீகம் என எந்தமவாரு காரணத்திற்காகவும் வசவகர்களிகடவய 
கருத்து வவறுபாடுகள் இருக்கலாம்; அத்தககய கருத்து வவறுபாடுகள் 
ெட்டுெின்ைி, வபாட்டி, மபாைாகெகளும் இருக்கலாம், இது பணியின் 
அடிப்பகடயின் முழுகெயான வதால்விக்கு வழிவகுக்கிைது. 

இப்வபாது நீங்கள் பாபாவிற்காகப் பணிபுரிகிைரீ்கள். இது 
வதகவயானதா? நான் உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவராகவும், 
கடவுளின் அவதாரொகவும் இருந்தால், எனது பணியில் இந்தச் சிக்கல்கள், 
அகெப்புகள், மசய்திகள், இது ெற்றும் அது என்மைல்லாம் இருக்க வவண்டிய 
வதகவ எங்வக? நான் அளவிறுதியற்ைவராக இல்லாெல் உங்ககளப் வபான்ை 
ஒருவர் என்ைால், இதுவபான்ை ஆயிரக்கணக்கான திட்டங்களால் எந்த 
பயனும் இல்கல. நான் எனக்வக உரிய அகெதியான வழியில், உலகளாவிய 
பணிகய நாவன மசய்ய முடியாதா? ஏமனன்ைால், நான் பாபாவாக இருந்தால், 
அதில் எந்த சந்வதகமும் இல்லாதவபாது, முழு உலகமும் எனக்கு எதிராகச் 
மசன்ைாலும் அல்லது என்கன வணங்கினாலும், எனக்கு எல்லாவெ 
ஒன்றுதான். ஒருவவகள, நான் எனது வசவகர்ககள அகழப்பதற்கான ஒவர 
காரணம், என்னுகடய மதய்வகீப் பணியில் நீங்களும் பங்மகடுக்க வவண்டும் 
என்பதற்காகவவ; என்னுகடய பணியில் பங்மகடுக்க நீங்கள் தயாராக 
இருந்தால், அது 100 சதவிகிதம் வநர்கெயாக மசய்யப்பட வவண்டும். என் 
அன்பின் மசய்திகய பரப்புவதற்கு நீங்கள் எனக்காக உகழக்க வவண்டும். 

எப்படி? நான் அகத இப்வபாது விளக்குகிவைன். 
முதலாவதாக, என்னிடெிருந்வதா, பிைரிடெிருந்வதா நீங்கள் 

பாராட்டுக்ககள நாடவவா, எதிர்பார்க்கவவா கூடாது. நான் 
கட்டகளயிடுவகதச் மசய்வது ெிகவும் எளிதானதாகத் வதான்ைினாலும், 
அகதச் மசய்து முடிப்பது இயலாத காரியம். பணி என்பவத அதன் நிகைவுத் 
தன்கெயில் சுய பாராட்டாகும். நீங்கள் பாராட்டுககள நாடும் அந்த 
கணத்தில், பணி மசய்யப்படாதது ஆகிவிடும். உங்களில் சிலர் 100 சதவதீம் 
எனக்காகவும், என் வநாக்கத்திற்காகவும் உகழக்கத் தயாராக இருக்கலாம் 
என்பது உண்கெதான். உங்களில் சிலர் ஏகழகளாகவும் மபரிய 
குடும்பங்ககளக் மகாண்டிருப்பதாலும், உங்களால் எனது பணிக்காக உங்கள் 
வநரத்கதயும், மபாருகளயும் மசலவிட முடியாது. ஆனால் ஏன் உங்கள் 
சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட பணி? நீங்கள் எனக்காகப் பணிபுரிய சில உதவிககள 
ஏன் சார்ந்திருக்க வவண்டும்? ஒரு வசவகர் எகதயும் அல்லது எவகரயும் 
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சார்ந்திருக்கும் தருணத்தில், பணி மசய்யப்படாதது ஆகிவிடும். உங்களால் 
முடிந்தவகர மசய்யுங்கள், ஆனால் வநர்கெயாகச் மசய்யுங்கள். 

பணம் வசூலிக்கப்பட்டு, பயன்படுத்தப்பட்டு, 
மசலவழிக்கவும்படுகிைது, ஆனால் அதற்கான வரவு மசலவு கணக்கு எதுவும் 
கவக்கப்படவில்கல என்று ெக்கள் புகார் கூறுவகத நான் வகள்விப்பட்வடன். 
இது உண்கெயாக இருந்தால், எல்லா பணிககளயும் உடனடியாக 
நிறுத்திவிடுங்கள். அடிப்பகட உண்கெ இல்லாெல், எனது மபயரில் 
வசகரிக்கப்பட்ட ஒவ்மவாரு நயா கபசாவும், வநர்கெயின்கெயின் 
அகடயாளொகும். எனவவ, இன்று நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் உங்கள் 
இதயங்ககளத் திைந்து, உண்கெகய மொழியவவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன்; வெலும், முடிவாக, பணிபுரிவது அல்லது அகத நிறுத்துவது 
பற்ைி தீர்ொனிப்வபாம். என் அன்பான நண்பர்கவள, ெக்கள் என்கன வநசிக்க 
வவண்டும் என நீங்கள் விரும்பினால், உண்கெயில் நீங்கள் என்கன 
வநசிக்கிைரீ்கள் என்பகத அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். மவறுெவன எனது 
புத்தகங்ககளயும், மசய்திககளயும் வாசிக்கச் மசய்யாெல், தானாக என்கன 
வநசிக்கும் வககயில், எனக்காகத் தியாகம் மசய்யும் வாழ்க்கககய 
வாழுங்கள். 

வக.டி.ஆர்.எம். குழுவின் அற ப்பு  ற்ைி  ா ா சுருக்க ாக விளக்கி, 
அவர்களின்  ைி குைித்து வகள்வி எழுப் ினார்: 

கடந்த முகை எனது ஆந்திரா விஜயத்தின் வபாது, நான் வக.டி.ஆர்.எம். 
எனும் நால்வரின் குழுகவ ஆந்திராவில் எனது பணியின் நான்கு 
தூண்களாக நிறுவிவனன். வக - குடும்ப சாஸ்திரி; டி - தனபதி ராவ்; ஆர் - 
ரங்கா ராவ்; ெற்றும் எம் - ெல்லிகார்ஜுன ராவ். உங்களில் ஒவ்மவாருவரும் 
என்கன இதயபூர்வொக வநசிப்பகதயும், எனக்காக முழு ெனதுடன் 
பணிபுரிவகதயும் நான் அைிவவன், அதில் எந்த சந்வதகமுெில்கல. ஆனால் 
இப்வபாது கிழக்கு, வெற்கு, வடக்கு, மதற்கு என்ை எந்த ஒரு புள்ளியிலும் 
சந்திக்க முடியாது - அகவ நான்கு மவவ்வவறு திகசகளில் இருப்பகத நான் 
ெைந்தகத, எனது மசாந்த தவைாக நான் பார்க்கிவைன். எனவவ, முதலில் 
இந்த நால்வரும் இகணந்து, நான் விரும்பியபடி மசயல்பட முடியுொ 
அல்லது முடியாதா என்பகதக் கண்டுபிடிப்வபாம்.  ஆககயால், உங்கள் 
இதயங்ககள, எந்தத் திகரயும் ெகைக்க இடந்தராெல், உள்ளகத உள்ளபடி 
வநர்கெயாக என்னிடம் மகாட்டி விடுங்கள். இது என்கன, ெிகவும் அசலான 
ெற்றும் நிகலயான ஒன்கை அகனவருக்கும் மசால்ல கவக்கும். ஒருவகர 
ஒருவர் பார்க்காதீர்கள், எதற்கும் பயப்படாதரீ்கள். 

 ா ா, குடும்  ொஸ்ைிரியிடம் அவர் விரும்புவறைச் பொல்லு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டைற்கு, அவர் ைனது ெக ஊழியர்கறளப்  ற்ைி ஒருவ ாதும் புகார் 
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கூைவில்றல என்று கூைியதும்,  ா ா இவ்வாறு வினவினார், “அப்படியானால் 
இதர மூவரின் பணியில் நீங்கள் முற்ைிலும் திருப்தி அகடகிைரீ்களா?” ‘இது 
அவரது உைர்வுகள் பைாடர் ான வகள்வி அல்ல,  ாைாக  ா ாவின் 
கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிவைற்கான வகள்வி’ என்று ொஸ்ைிரி 
விளக்கினார்.  வக.டி.ஆர்.எம். குழுவின் அறனத்து உறுப் ினர்களும் 
ஒன்ைிறைந்து, ஒற்றுற யுடன்  ைிபுரிய வவண்டும் என் றை,  ா ா பைளிவுை 
புரியறவத்ைார்; ஆனால், ொஸ்ைிரி விளக்கியது வ ால, மூன்று காரைங்களால் 
இது நறடமுறைக்கு ஒவ்வாது என்று குைிப் ிட்டார்: 

முதலாவது: அவர்கள் மவவ்வவறு இடங்களில் வாழ்வது; 
இரண்டாவது: அவர்களின் மவவ்வவறு குணாதிசயங்கள் ெற்றும் பணிபுரியும் 
முகைகள்; மூன்ைாவது: ஒருவகரமயாருவர் கலந்தாவலாசிக்க 
வாய்ப்பில்லாத சூழ்நிகல. மதாடர்ந்து, அவர் தனது சக ஊழியர்கள் சில 
விஷயங்ககளச் மசய்யும் முகைககள விரும்பவில்கல என்று கூைினார்: 
அதாவது, அகனத்து நிதி சம்பந்தொன வரவு மசலவு பரிவர்த்தகனகளுக்கும் 
சரியான கணக்குககள கவத்திருக்கத் தவைியது வபான்ை சில குகைபாடுகள். 

 ா ா,  ின்னர் இைர வக.டி.ஆர்.எம் உறுப் ினர்களிடம் வகட்க, அவர்கள் 
கூை வவண்டியறைக் கூை, அறைத் பைாடர்ந்து நடந்ை வாக்குவாைம், நான்கு 
வ ருக்கும் இறடவய ஆழ ான வவறு ாடுகள் இருப் றை உைர்த்ைியது. 
நால்வரும்  ா ாவுக்கு அன்புடன்  ைிபுரிய விரும் ினாலும், ஒரு ித்ை கருத்து 
இல்லாைைால், இைர வெவகர்கள் வக.டி.ஆர்.எம்.  ீது  ிகுந்ை அைிருப்ைிறய 
பவளிப் டுத்ைி, அவர்கள்  ீது கடுற யாகப் புகார் கூைினர். 

 ைிலுக்கு  ா ா இவ்வாறு  கூைினார்: 
நீங்கள் எனக்காக என்ன பணிபுரிகிைரீ்கள் என்று எனக்வக 

புரியவில்கல. பிரசாரம் ெட்டுவெ மசய்வது ெிகவும் அபத்தொனது. மவறும் 
பிரசாரத்கதவயா, மபாய்யான விளம்பரங்ககளவயா நான் விரும்பவில்கல. 
ஒருவபாதும் இல்கல. அன்பும் வநர்கெயும் எனக்குத் வதகவ. உங்களால் 
அகதச் மசய்ய முடியாவிடில், நீங்கள் பணி என்று அகழப்பகத 
நிறுத்துங்கள். எனது பணிகயச் மசய்ய நான் ெிகவும் 
திைகெயானவன்.  எனவவ, இன்று நாம், இந்தப் பணி என்று அகழக்கப்படும் 
அகனத்கதயும் நிறுத்த முயற்சிக்க வவண்டும் என்று நிகனக்கிவைன். 
இகதத்தான் நான் நிகனத்துக் மகாண்டிருக்கிவைன். 

நான் வநசிக்கப்பட வவண்டிய அளவுக்கு, என்கன வநசிக்கக்கூடிய 
ஒருவகர நான் இன்னும் கண்டுமகாள்ளவில்கல என்று அடிக்கடி 
கூறுவதுண்டு. கிழக்கு ெற்றும் வெற்கத்திய நாடுகளில் வாழும் சுொர் 220 
ஆண்களும் மபண்களும் நான் மசால்வகதச் மசய்யும் வககயில் என்னிடம் 
சரணகடந்துள்ளனர். இது உண்கெ. 
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உதாரணொக, எரச்கச எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். அவர் புத்திசாலி, 
நல்ல இதயம் பகடத்தவர். நான் ஏதாவது மசய்யும்படி கட்டகளயிட்டால், 100 
சதவதீம் விடாமுயற்சியுடன், அகனத்து இடர்பாடுககளயும் 
தாங்கிக்மகாண்டு, முழு வசீ்சில் முயற்சிக்கிைார். மபண்டு, மெஹர்ஜி ெற்றும் 
ெண்டலியில் இதர அகனவரும் என்னுடன் பல ஆண்டுகளாக 
இருக்கிைார்கள், அவர்களும் அப்படித்தான் இருக்கிைார்கள். இந்த 220 
ெண்டலியில் ஒவ்மவாருவருக்கும் எனது ஒரு வார்த்கதவய வபாதும், தங்கள் 
உயிகர அர்ப்பணிக்கத் தயாராக இருக்கிைார்கள். நான் கூை விரும்புவது 
என்னமவன்ைால், அன்கப விட அர்ப்பணம் மசய்வது வெலானது; வெலும், 
முரண்பாடாகத் வதான்ைினாலும், என்கன வநசிப்பது சாத்தியெற்ைது; 
எனக்குக் கீழ்ப்படிவது சாத்தியம் என்ைாலும் ெிகவும் கடினொனது. எனவவ, 
உங்ககள எனது வசவகர்கள் என்று கூைிக்மகாண்டு, எனக்குக் கீழ்ப்படியாெல் 
இருப்பது சுத்த பாசாங்குத்தனம். 

அப்வ ாது, ஒரு கடுற யான வாக்குவாைம் ஏற் ட்டது,  ாைிக்யால 
ராவ்  ிகவும் வருத்ை றடந்து, கத்ை ஆரம் ித்ைார்.  ா ா அவறர நிறுத்ைச் 
பொல்லியும் அவர் அைிவுறுத்ைறலக் காைில் வாங்கிக்பகாள்ளவில்றல.  ா ா, 
அவறர ஐந்து நி ிடங்களுக்கு  ண்ட த்றை விட்டு பவளிவயறும் டி 
கட்டறளயிட்டார். 

“அகனவரின் பலவனீம் ெற்றும் வதால்விகளுக்காக நான் கடவுளிடம் 
ென்னிப்புக் வகார விரும்புகிவைன், விகரவில் உங்கள் முகத்கதயும் 
ககககளயும் கழுவி, ெனம் வருந்தி மொழியும் பிரார்த்தகனக்காகத் திரும்பி 
வாருங்கள்” என்று  ா ா அைிவித்ைதும், விவாைம் முடிவுக்கு வந்ைது. 

அறனவரும் அைிவுறுத்ைிய டிச் பெய்ைதும்,  ிரார்த்ைறன 
ப ாழியப் ட்டது.  ா ாவும் நின்ை டிவய  ிரார்த்ைறனயில் கலந்து பகாண்டார். 
 ீண்டும், காஃ ி  ரி ாைப் ட்டது; அறனவரும் அ ர்ந்ைதும்,  ா ா,  ாைிக்யால 
ராவிடம் கூைினார்: 

உங்கள் உற்சாகமும், அன்பும் உங்ககள வழிதவைச் மசய்தது. நீங்கள் 
புத்தகங்கள் மூலம் எனது மபயகரப் பரப்ப விரும்புகிைரீ்கள் என்பகத நான் 
புரிந்துமகாள்கிவைன், வெலும் நீங்கள் அகத சிைந்த வநாக்கத்துடன் 
மசய்தரீ்கள், ஆனால் சாதுரியம் இல்லாெல் மசய்தரீ்கள். நீங்கள் அடிப்பகட 
மகாள்கககயக் ககடப்பிடிக்கத் தவைிவிட்டீர்கள்.  இன்ைிரவு, நெது 
பலவனீங்களுக்காக நான் ெனம் வருந்தி, பிரார்த்தகனயின் மூலம், ென்னிப்பு 
வகாரியகத நீங்கள் பார்க்கவில்கலயா? உங்கள் சார்பாக, நான் எப்படி 
உண்கெகய எடுத்துகரத்து, ென்னிப்புக் வகாருபவராக ொைிவனன்? நான் 
அவ்வாறு மசய்வதாகத் வதான்ைினாலும், அந்தப் பங்கக ஏற்றுக்மகாண்டது 
ெட்டுெின்ைி, அதுவாகவவ ொைிவனன். நான் இப்வபாது முழு ெனதுடன் 
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அகதச் மசய்வதன், நான் முழு பிரபஞ்சத்திற்காகவும் அகதச் மசய்வதன், 
ஆனால் உண்கெயில் நான் ென்னிப்புக் வகாருபவராக ொைிவனன். நான் 
எனது மசாந்த அடிப்பகட மகாள்கககய ெீைவில்கல. நான் சுதந்திரொக 
இருக்கிவைன், ஆனாலும் அடிப்பகட மகாள்கக பாதுகாக்கப்பட வவண்டும். 

ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில்,  ைிக்கான  ைம்  ற்ைிய வகள்வி 
எழுப் ப் ட்டவ ாது, ஒருவர் வகட்டார், “நிைி இல்லா ல்  ிரச்ொரம் எப் டி 
ொத்ைியம்?” 

 ா ாவின் விறரவான  ைில்: 
பணம் இல்லாெல்தான் பாபாவின் உண்கெயான பணி 

மசய்யமுடியும். ஏன் ‘பிரச்சாரம்’?  அந்த வார்த்கத என்கனத் தகல குனிய 
கவக்கிைது. நீங்கள் ெக்களுக்கு என்ன மசால்வரீ்கள்? உங்களிடம் நிகைய 
பணம் இருக்கிைது என்று கவத்துக்மகாள்வவாம்;  என்னுகடய வநாக்கத்கத 
எப்படிப் பிரச்சாரம் மசய்வரீ்கள்? பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் எனது பணி, 
பணம் இல்லாெல்தான் முடிந்தது. பணம் பற்ைிய வகள்வி எழுந்ததும், யூதாஸ் 
என்கன விற்பகனப் மபாருளாக்கி விட்டார். நான் இப்வபாது எனது 
கருத்துக்ககளத் மதளிவாக முன்கவக்கப் வபாகிவைன். எனக்குத் மதரியும் 
வக.டி.ஆர்.எம். வநர்கெக்குப் புைம்பானவர்கள் அல்ல. பணத்கதக் குைித்து 
குடும்ப சாஸ்திரி ெிகவும் எச்சரிக்ககயாக இருக்கிைார். அது எனக்குத் 
மதரியும். தனபதியிடம் மகாஞ்சம் பணம் இருக்கிைது. ரங்கா ராவிடம் 
பணெில்கல; ெல்லிக்கும் அவத வபாலத்தான். எனவவ பாபாவின் பணிக்குப் 
பணம் வதகவ என்று அவர்கள் நிகனப்பது இயல்பு. ஆனால், பாபாவின் 
பணிக்காகப் பணத்கதச் சார்ந்திருப்பதும், பாபாவின் பணிக்காகப் 
பிைரிடெிருந்து பணத்கதப் பைிப்பதும் எனது பார்கவயில் முற்ைிலும் 
வநர்கெயற்ை மசயலாகும். 

இப்வபாது நான் பணத்கதப் பற்ைியும், அகதக் குைித்து நான் என்ன 
நிகனக்கிவைன் என்பகதப் பற்ைியும் கூறுகிவைன். மெௌனம் மதாடங்கிய 
நாள் முதல், எழுதுவகத நிறுத்திவிட்வடன். பணத்கதத் மதாடுவகதயும் 
நிறுத்திவிட்வடன். ஆனால் அன்று முதல் இன்று வகர, எனது கககள் 
வழியாக எவ்வளவு பணம் வழங்கப்பட்டது என்பது உங்களுக்குத் மதரியாது. 
ஏைக்குகைய ஒரு வகாடி (10,000,000) ரூபாய்! ஆனாலும் என்னிடம் பணம் 
இல்கல. நான் ஒரு பரவதசி, ஏகழ. பணம் என்னிடெிருந்து மசல்கிைது. அது 
வரும், வபாகும். ஆனால் நீங்கள் எனது பணிக்காக, பணத்கதச் 
சார்ந்திருந்தால், எனக்காகப் பணிபுரியாதீர்கள், ஏமனன்ைால் உங்களுக்கு 
பணம் எப்படி, எங்கிருந்து வரும்? எகதயும் ெிகவும் நகடமுகையில் பார்க்க 
வவண்டியது அவசியம். 



 

281 
 

இந்ை வநரத்ைில், குடும்  ொஸ்ைிரி, “நாம் நடத்தும் வாழ்க்றகைான் 
முக்கியம் என்று நான் உைர்கிவைன்” என்று குைிப் ிட்டார். 

அவரது அவைானிப்புகறளப்  ாராட்டி  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
ெிகவும் நல்லது. பிைர் என்கன வநசிக்கும் அளவுக்கு உங்கள் 

வாழ்க்கககய வாழுங்கள்.  நீங்கள் என்கன வநசிக்கிைரீ்கள் என்பகத 
அவர்களுக்கு மவளிப்படுத்துங்கள். பணம் மகாடுங்கள் என்று ெக்ககளக் 
வகட்பதும், அதற்கு பதிலாக நீங்கள் பாபாகவப் பற்ைி பிரச்சாரம் மசய்வதும், 
எந்த விதொன எண்ணத்கத உருவாக்கும்? எனவவ, ெக்களிடம் பரிந்துகரக்க 
உங்களிடம் வவறு எந்த நகடமுகை வழியும் இல்லாவிட்டால், நீங்கள் 
நால்வரும் ‘பாபா-பணி’ என்று அகழப்பகத நிறுத்திவிட்டு, அன்பான 
வாழ்க்கககய வாழுங்கள், உங்கள் வாழ்க்ககயின் மூலம் பிைர் என்னிடம் 
வரட்டும் என்று நான் நிகனக்கிவைன். நாம், இதுவிஷயத்தில் உடன்பாடு 
மசய்து மகாண்டாலும், ெீண்டும் வநர்கெயின்கெ தகலதூக்கும். கட்டா 
சுப்பா ராவ் மசால்வார்: “நான் மூடன் அல்ல. பாபாவின் பணிகய என்னால் 
சுதந்திரொக மசய்ய முடியும். வக.டி.ஆர்.எம். யார்?”  மகாவ்வூர் ெக்கள் 
மசால்வார்கள்: “நாங்கள் பாபாவின் அன்கபப் பரப்புவதில் வல்லவர்கள், ஏன் 
வக.டி.ஆர்.எம் எங்களிடம் ஆதிக்கம் மசலுத்த வவண்டும்?” இப்படி இதர 
அகனவருடனும் பல. 

இந்தப் மபௌதீக உடலில், எனது 60 ஆண்டுகால வாழ்க்ககயில், 
இதுவபான்ை ஒரு கூட்டத்தில் நான் கலந்துமகாண்டு, இத்தகன 
விவரங்ககளப் பற்ைி விவாதிப்பது இதுவவ முதல் முகை என்பகத 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

ஹெிர்பூரில் கூட இப்படி ஒரு கூட்டம் நடத்தப்படவில்கல. ஆனால் 
ஏவதா தவறு நிகழ்வதாக உணர்ந்ததால், நான் உங்ககள இந்தக் 
கூட்டத்திற்காக அகழத்வதன்.  முழுகெயான வநர்கெ இன்ைியகெயாதது, 
இல்கலவயல், பாபா இல்கல! நான் ‘பாபா’.  எனக்கு அது மதரியும். இப்வபாது 
வக.டி.ஆர்.எம். குழு ககலக்கப்படட்டும். நீங்கள் வவறு எகதவயனும் 
பரிந்துகரக்க விரும்புகிைரீ்களா? வக.டி.ஆர்.எம். குழுகவக் ககலப்பதில் நான் 
நியாயொகச் மசயல்படுகிவைனா? 

நான்கு உறுப் ினர்களிடம் “வக.டி.ஆர்.எம். குழுகவக் ககலப்பது 
முகையற்ைது என்று நிகனக்கிைரீ்களா?” என்று வகட்டவ ாது, அவர்கள் 
ஒவ்பவாருவரும் இல்றல என்று  ைிலளித்ைனர். 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா இவ்வாறு முடிவு பெய்ைார்: “வக.டி.ஆர்.எம். 
குழு இப்வபாது ககலக்கப்படும். கெயங்கள் ககலக்கப்படும். ஒவ்மவாரு 
உண்கெயான ஊழியரும் ‘பாபா-கெயம்’ ஆகிைார்! வெலும் கடவுளின் 
நிெித்தம், பாபாவின் நிெித்தம், பணத்கதப் மபாறுத்தவகர எச்சரிக்ககயாக 
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இருங்கள். ஒரு நயா கபசா கூட பிைரிடெிருந்து (ைவைான முறையில்) 
அகடயப்மபறுவது, ஒருவர் லட்சக்கணக்கான ெரணத்கத சந்திப்பது 
வபாலாகும்!” 

 ா ா, வ லும் கூைினார்: 
நான் நிச்சயொக ஆந்திராகவ வநசிக்கிவைன் என்று எனக்குத் 

மதரியும், ஆந்திர ெக்கள் என் இதயத்கதத் மதாடும் வககயில் தங்கள் 
அன்கப மவளிப்படுத்தியுள்ளனர். இன்ைிரவு இங்வக இருக்கும் 
ஒவ்மவாருவரும் என்கன வநசிக்கிைார்கள். அதனால் நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிவைன். ஆந்திராவில், அகனத்து சிைிய ெற்றும் மபரிய 
(தரிசன) நிகழ்ச்சிகளின் வபாது, அகனவராலும் மவளிப்படுத்தப்பட்ட 
தனித்துவொன அன்பு என்கன ெிகவும் ஆழொகத் மதாட்டது. 

இன்ைிரவு, நான் முதன்முகையாக, ெனம் வருந்தி ென்னிப்புக் வகாரிய 
வபாது, ஏலூரு ெக்கள் இங்கு இல்லாத காரணத்தால், இப்வபாது ெீண்டும் 
ஒருமுகை, கடவுளிடம், அவர் யாராக இருந்தாலும், உங்கள் அகனவரின் 
சார்பாகவும், நம்முகடய பலவனீங்களுக்காக ென்னிப்புக் வகாருகிவைன். 
இந்தப் பிரார்த்தகனக்குப் பிைகு, நீங்கள் உண்கெயில் என்கன 
சிைிதளவவனும் வநசிக்கிைரீ்கள் என்ைால், உங்கள் இதயங்கள் 
ஒருவருக்மகாருவர் இகடவய சுத்தொக இருக்க வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். நீங்கள் பாபாகவ வநசிப்பீர்கவளயானால், உங்கள் கடந்த 
கால வவறுபாடுககள ெைந்து, உங்கள் இதயங்ககளத் தூய்கெப்படுத்தி, 
பாபாவுக்காக வாழுங்கள். 

ற யங்கள் கறலக்கப் ட்ட  ிைகு,  ா ாவின் பெய்ைிகள் 
ஒவ்பவாருவறரயும் எவ்வாறு பென்ைறடயும் என்று ஊழியர்களில் ஒருவர் 
வகட்டைற்கு,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

நீங்கள் அகனவரும் பாபாவின் ஊழியர்கள். பணம் இருப்பவர்களும், 
அகதச் மசலவிடத் தயாராக இருப்பவர்களும் இடம் விட்டு இடம் மசன்று, 
என் அன்பின் வபாதகனககள ெக்களிடம் எடுத்துகரக்கலாம். சிைிதளவு 
பணம் இருப்பவர்கள், தங்கள் மசாந்த ஊர் ெக்ககள அணுகலாம், வெலும், 
அன்பான வாழ்க்கக வாழ்வதன் மூலம், பிைகர கடவுகள வநசிக்கச் 
மசய்யலாம். பணமும், வநரமும் இல்லாதவர்கள், மபரிய குடும்பத்துடன் 
வாழ்பவர்கள், தங்கள் மசாந்த இல்லங்ககள பாபாவின் அன்பின் கெயொக 
ொற்ைலாம். எனவவ, இனி, கெயங்கள் இல்கல, அலுவலகம் இல்கல, 
கணக்கு வழக்கு இல்கல. ெக்களிடம் பணம் வகட்கக்கூடாது, பாபாவின் 
அன்பு ஒன்றுதான் அங்கு நிகலமபற்ைிருக்கும். இது சரியானதாக 
இல்கலயா? 
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ஓர் ஊழியர், “ற யங்கள் மூடப் ட்ட  ிைகு, நாங்கள் உங்களுடன் 
வநரடியாகத் பைாடர்பு பகாள்ளலா ா?” என வினவினார். 

“நான் அகனத்து கடிதப் பரிொற்ைங்ககளயும் நிறுத்தப்வபாகிவைன்” 
என்று  ா ா கூைினார். 

வ லும் ஊழியர் ஒருவர், “ ிைரின் ைவறுகளுக்கு நாங்கள் கஷ்டப் ட 
வவண்டும்!” என்ைார். 

“இது யாருகடய தவறும் இல்கல” என்று  ா ா அவருக்கு 
உறுைியளித்ைார். “அது உங்கள் தவைாகக்கூட இருக்கலாம், யாருக்குத் 
மதரியும்? பலவனீங்களும் குகைகளும் குகைபாடுகளும் இல்லாதவர்கள் 
எவவரனும் இருக்கிைார்களா?” 

ஊழியர்களில் ஒருவர், “ஒவர ஒரு  ா ா! அது நீங்கவள!  ா ா என்ைால் 
கடவுள்!” என்ைார். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: 
கடவுள் என்ைால் எல்லாம் அைிந்தவர், எங்கும் இருப்பவர் என்று 

மபாருள். அதனால் நான் எல்வலாரிலும் இருக்கிவைன், எல்லாவற்கையும் 
அைிவவன். இது எனது தவறு. அது வவறு யாருகடயதாக இருக்க முடியும்? 
எனக்கு எல்லாம் மதரியும், நான்தான் எல்லாமும், அதனால் எந்தத் தவறும் 
இல்கல. நீங்கள் மசால்வது வபால, நான் கடவுள் என்ைால் அது யாருகடய 
தவறும் இல்கல. நான் கடவுள் இல்கல என்ைால், இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் 
தவைிகழத்தது என்கனத் தவிர வவறு எவரும் இல்கல. 

கட்டா சுப் ா ராறவப்  ார்த்து  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: இந்த 
எழுத்துப்பலகக ெற்றும் மெௌனத்தால் நான் இப்வபாது 
வசார்வகடந்துவிட்வடன். மபௌதீக உடகலத் துைக்கும் முன்னர் எனது 
மெௌனத்கதக் ககவிட வவண்டும். வெலும், நான் எனது மெௌனத்கதக் 
ககலக்கும்வபாது, எனது மதாடர்பில் வந்த நீங்கள் அகனவரும் என்னுகடய 
கணவநரக் காட்சிகய - சிலர் சிைிய அளவில், சிலர் மபரிய, சிலர் குறுகிய, 
சிலர் இன்னும் சிைிது அதிகொகக் காண்பீர்கள். ெின்சார உற்பத்தி கெயத்தின் 
முக்கிய ெின் இயக்கிகயச் மசயல்படச் மசய்தால், ெின்விளக்குகளுடன் 
எங்மகல்லாம் இகணப்பு இருக்கிைவதா, அங்மகல்லாம் விளக்கு எரியும். 
ெின்விளக்கு சிைிய சக்தியுகடயதாக இருந்தால், குகைந்த மவளிச்சத்கதப் 
மபறுவரீ்கள். அது அதிகொக இருந்தால், ெிககயாக ஒளிரும்; ெற்றும், 
ெின்விளக்கு பழுதாகிப்வபானால், ஒளிவய இருக்காது! அதனால்தான் நான் 
எந்த அதிசயமும் மசய்யவில்கல என்று கூைிவனன்; ஆனால், நான் என் 
மெௌனத்கதக் ககலக்கும்வபாது, எல்லாவற்ைிலும், முதலும் முடிவுொன, 
ெிகப் மபரிய அற்புதம் நிகழ்த்தப்படும். 
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என்கன முழு ெனதுடன் வநசிக்கவும்; அது ெட்டுவெ முக்கியம். 
என்கன வநசியுங்கள், வநசியுங்கள், வநசியுங்கள், அப்வபாதுதான் நீங்கள் 
என்கனக் கண்டுமகாள்வரீ்கள். 

கூட்டத்ைில்  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை கலா பவங்கட ராவ்,  ா ா, 
ைனது எழுத்துப் லறக மூலம் ஆங்கிலத்ைில் எடுத்துறரத்ை ஒவ்பவாரு 
வார்த்றைறயயும் பைலுங்கில் ப ாழிப யர்த்ைார். 

அைன்  ின்னர், இரண்டாவது முறையாக,  ைியம், 1:50  ைிக்கு,  னம் 
வருந்ைி  ன்னிப்பு வகாரும்  ிரார்த்ைறன ப ாழியப் ட்டது. அறைத் பைாடர்ந்து, 
 ா ாவின் ‘உளதாயிருத்தல் உண்கெப்மபாருள் ெற்றும் வாழ்க்கக உருநிழல்’ 
என்ை பொற்ப ாழிவு வாெிக்கப் ட்டது. முடிவில்  ா ா கூைினார், “ஆந்திராவில் 
உங்களிடெிருந்து எனக்கு எதுவும் வவண்டாம் - சரணாகதி வவண்டாம், 
கீழ்ப்படிதல் வவண்டாம், ெனம், உடல், உகடகெ எதுவும் வவண்டாம். எனக்கு 
உங்கள் அன்பு ெட்டுவெ வவண்டும்!” 

கூட்டம்  ைியம் 2:30  ைிக்கு முடிவறடந்ைது. இந்ை வநரத்ைில்ைான் 
ப ௌன சுவா ிறய 40 நாட்கள் பகாவ்வூரில் ைங்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

1954,  ார்ச் 2 பெவ்வாய்க்கிழற  காறல,  ீண்டும், முழுக் குழுறவயும் 
ஒன்ைாக அறழத்து,  ா ா கூைினார்: 

வநற்கைய இரவு நடவடிக்ககககளச் சுருக்கொகத் மதாகுத்து, சில 
விஷயங்ககள நான் மதளிவுபடுத்த விரும்புகிவைன். நான் வக.டி.ஆர்.எம். 
குழுகவக் ககலத்துவிட்வடன், வெலும், வநற்று இரவு நான் கூைியது வபால், 
அதிகாரப்பூர்வொக ஆந்திரா மெஹர் கெயங்கள் எகதப்பற்ைியும் நான் 
கவகலப்பட ொட்வடன். பாபாகவப் பற்ைிய புத்தகங்கள் ெற்றும் இதர 
இலக்கியங்களுக்கும் கூட நான் மபாறுப்பாக இருக்கவவா அல்லது கவகல 
மகாள்ளவவா ொட்வடன். 

நான் விரும்புவது என்னமவன்ைால், என்கன உண்கெயாக 
வநசிப்பவர்கள் ெற்றும் எனக்காக பணிபுரிய விரும்புபவர்கள் 
ஒவ்மவாருவரும், பாபா கெயொக ொை வவண்டும்.  வசதி உள்ளவர்கள், 
இல்லாதவர்கள் அகனவரும் எனக்காக எப்படிப் பணிபுரிய முடியும் என்பது 
வநற்று இரவு என்னால் விளக்கப்பட்டது. கிராெங்களிலும், உங்கள் மசாந்த 
இல்லங்களிலும், அது உங்கள் சுய விருப்பத்கதச் சார்ந்தவத தவிர 
என்னுகடயது அல்ல. 

வநற்ைிரவு நான் மசான்னது வபால், இப்வபாது, எனது 
மெௌனத்கதயும், மெௌனத்கதக் ககலக்கும் திட்டத்கதயும் தனிப்பட்ட 
முகையில் உருவாக்க வவண்டும். அதனால் நான் எந்தக் கடிதத் மதாடர்கபக் 
குைித்தும் கவகலப்பட ொட்வடன். இப்வபாது, வக.டி.ஆர்.எம். குழு ெற்றும் 
ஆந்திரா மெஹர் கெயங்கள் ககலக்கப்படுவதால், அத்துடன் வநரடியாக 
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சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு, பல சிக்கல்கள் இருக்கலாம் - அலுவலகம், 
மவளியீடுகள் வபான்ை ெற்றும் பல. எனவவ, நான் உங்களின் சிரெங்ககள 
சரீ்படுத்தும் விதத்தில் உதவுொறு ஆதிகய (சனீியர்) அைிவுறுத்தியுள்வளன். 
நீங்கள் அகனவரும் விரும்பினால், ஆதி, எரச், மபண்டு அல்லது இதர 
ெண்டலி எவருடனும் மதாடர்பு மகாள்ளலாம். ஆனால், நீங்கள் எழுதும் 
கடிதங்களில் ஒரு வார்த்கதக் கூட எனது காதுக்கு வரக்கூடாது என்று 
ெண்டலிக்கு நான் கட்டகளயிடுகிவைன். 

நீங்கள் வகட்கும் வபாது, ெண்டலி உங்களுக்கு ஏவதனும் 
ஆவலாசகன வழங்கினால், அது  என்னிடெிருந்து வந்ததாக 
எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டாம். அவர்கள் என்னுடன் நீண்ட காலொக 
இருப்பதால், அவர்கள் நிச்சயொக உங்களுக்கு, சிைந்த ஆவலாசகனககள 
வழங்குவார்கள். இருந்தும், அவற்கை எனது ஆவலாசகனகளாகக் கருத 
வவண்டாம். மவளியீடுகள், புத்தகங்கள் வபான்ைவற்கைக் ககயாளுவதில் 
சிரெங்கள் இருந்தால், ஆதியின் ஆவலாசகனகயயும் உதவிகயயும் 
நாடுங்கள். உங்கள் அகனவருக்கும் உதவுொறு நான் அவருக்கு 
அைிவுறுத்தியுள்வளன். ஆனால் அவர் உங்களுக்கு வழங்கும் அைிவுகரகயக் 
குைித்து நான் கவகலப்பட ொட்வடன். 

 
‘மெஹர் பப்ளிவகஷன்ஸ்’ ககலக்கப்பட்டதால், ெல்லிகார்ஜுன 

ராவின் மபாறுப்பில் இருந்த   பிரசுரங்கள் அல்லது ‘ஆந்திரா மெஹர் 
பப்ளிவகஷன்ஸ்’, சில சிக்கல்ககள சந்திக்க வநரிடும். ஆதியின் உதவி 
இல்லாெல், இந்தப் பிரச்சிகனயிலிருந்து விடுபடுவது சிரெொக இருக்கும். 
ஆதலால், ெல்லிகார்ஜுன ராவிற்கு இக்கட்டான நிகல ஏற்படாத வககயில், 
ஆதி உதவ வவண்டும். ஆனால் எல்லாவற்கையும் வநர்கெயாகச் மசய்து 
நிகைவவற்ை வவண்டும். அலுவலகம் அல்லது மவளியீடுகள் மதாடர்ந்தாலும், 
அல்லது நிறுத்தப்பட்டாலும், எனக்கு எந்தக் கவகலயும் இல்கல. இது 
உங்கள், வக.டி.ஆர்.எம். நால்வரின் மபாறுப்பாக இருக்க வவண்டும். அவர்கள் 
அகதத் மதாடர விரும்பினால், எனக்கும் அதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் 
இருக்காது. நீங்கள், அத்துடன் எகதயும் வசர்க்கலாம், கழிக்கலாம் அல்லது 
பூஜ்ஜியொக கவத்துக்மகாள்ளலாம். அகதப் பற்ைிய எந்தக் கவகலயும் 
எனக்கு இருக்காது. நான் ஒவர வநரத்தில் வசவகன் அதுவபால் எஜொனும் 
கூட. 

ஆதி அல்லது இதர ெண்டலியிடம், நீங்கள் உங்களுக்கு வவண்டிய 
ஆவலாசகனககள வழங்கவும், உங்கள் கஷ்டங்களில் உதவவும் 
வகட்டுக்மகாள்ளலாம், ஏமனன்ைால் அவர்களுக்கு எனது வழிகளும் 
முகைகளும் மதரியும். வவண்டுமென்வை உங்ககளத் தவைாக வழிநடத்த 
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ொட்டார்கள் என்று நீங்கள் நம்பலாம். ஆனால், அவர்களிடம் 
ஆவலாசகனயும் உதவியும் வகட்ட பின்னர், அகதயும் நீங்கவள சிந்தித்துப் 
பார்க்க வவண்டும், ஏமனனில் ெண்டலி பாபா அல்ல! 

நீங்கள் பாபாகவ எப்படி வநசிக்கிைரீ்கள், எப்படி பாபாவுக்காகப் 
பணிபுரிகிைரீ்கள் என்பகத இப்வபாது பார்க்கிவைன். நான் எங்கும் 
இருக்கிவைன், உங்ககள கவனிக்க உங்களிலும் இருக்கிவைன். 

இப்வபாது, நீங்கள் விரும்பினால் ஏகதவயனும் வகட்கலாம். உங்கள் 
சிரெங்ககளத் தரீ்ப்பது குைித்தும் என்னிடம் முகையிடலாம். 

பஜ.பவங்கவடஸ்வர ராவ், “ஆன் ீகம் பைாடர் ான எங்கள் குறை ாடுகள் 
என்ன?”  

 ைிலுக்கு  ா ா கூைினார்: 
எவரும் வதால்வியுறும் அளவுக்கு குகைபாடுகள் எதுவும் இல்கல 

என்று நான் உங்களுக்குக் மசால்ல விரும்புகிவைன். நீங்கள் என்கன முழு 
ெனதுடன் வநசிக்கிைரீ்கள். வநசம் அதன் உச்சத்தில் இல்லாதவபாது, அது 
எப்மபாழுதும் குழப்பத்கத உருவாக்குகிைது. வதால்வி என்ை வகள்விக்வக 
இடெில்கல. உங்கள் அகனவருடனும் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிவைன். வநற்ைிரவு நான் மசான்னது வபால், எனது 60 வருட 
வாழ்க்ககயில், நான் மதய்வகீ வநாக்கத்திற்காக இதுவபான்ை ஒரு 
கூட்டத்கத நடத்துவது இதுவவ முதல் முகை. எனது மதய்வகீத்தின் ஒரு 
சிைிய அம்சத்கதவயனும் நீங்கள் அகடயப்மபற்ைிருந்தால், எல்லா 
சந்வதகங்களும் விலகி உண்கெயான இகை அன்பு நிகலமகாண்டிருக்கும். 
ொகயயின் இறுக்கொன பிடியில் நாம் உண்கெப்மபாருளான ஏக 
இகைவகன ெைந்து விடுகிவைாம். 

100 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், இந்த உடல் வடிவம் உங்களிடம் 
இருக்காது என்ை இந்த உண்கெகய இன்று நீங்கள் உணரவில்கல. வநற்று 
நிகழ்ந்த கார் விபத்து வக.டி.ஆர்.எம். நால்வகரயும் இந்த உலகத்திலிருந்து 
அகழத்துச் மசன்ைிருந்தால், அதாவது அவர்கள் உயிகரத் துைந்திருந்தால், 
அவர்களின் ெனதில் இந்த வநரத்தில் இருக்கும் குழப்பம்  இருந்திருக்காது. 
அப்வபாது வக.டி.ஆர்.எம். நால்வரும் இைந்து விட்டார்கள் என்று நிகனத்து, 
இனிவெல் எனக்காக ெட்டும் வாழ்வார்கள். 

பவங்கவடஸ்வர ராவ் அப்வ ாது, “நாங்கள் ஊைாரிக் குழந்றைகள், 
ெிரத்றை இல்லாைவர்கள். ஆைியின் மூல ாக எங்களுக்கு உைவுங்கள்; அதுவவ 
எனது  ிரார்த்ைறன” என்ைார். 

நாம் முற்ைிலும் வநர்கெயாக இருப்வபாம். ஆதி என்னுடன் பல 
வசாதகனககளக் கடந்த ெண்டலியில் ஒருவராக, நீண்ட காலொக 
என்னுடன் இருந்து வருகிைார்; 20 ஆண்டுகளாக 100 சதவிகிதம் அலுவலக 
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வவகலகயச் மசய்கிைார், அப்வபாதும் கூட, நான் மசான்னது வபால், எனது 
ெண்டலியில் எவருவெ ‘பாபா’ இல்கல! அகனவருக்கும் பலவனீங்கள் 
ெற்றும் குகைபாடுகள் உள்ளன. நீங்கள் ஆதியிடெிருந்து அைிவுகரககளப் 
மபைலாம், ஆனால் பாபாவிடெிருந்து ஆதியின் மூலொக அல்ல. 

‘வவலுகு’  த்ைிரிறகயின் ஆெிரியர் அன்னபூர்ைய்யா, ‘‘ ா ா 
ப ௌனத்றைக் கறலக்கும் வநரத்றையும் இடத்றையும் ஆந்ைிர அன் ர்களுக்குத் 
பைரிவிப் ரீ்களா?’’ என்று வகட்டார். 

என் அன்பான வவலுகு, நான் மெௌனத்கதக் ககலப்பதன் அர்த்தம் 
இதுதான் என்ைால், நான் அகதக் ககலக்காெல் இருப்பது நல்லது. 
அகனவரும் அகத அைிவர். 

வநற்ைிரவு நான் உங்களிடம் எடுத்துகரத்தது வபால, ெின்சார 
உற்பத்தி கெயத்தின் முக்கிய ெின் இயக்கிகய இயங்கச் மசய்தால், 
ெின்விளக்குகளுடன் இகணப்பு இருக்கும் இடமெல்லாம் விளக்கு எரியும்; 
அது இங்கு ெட்டுெல்ல, உலகம் முழுவதும் நிகழும். 
ஆனால்   பழுதாகிப்வபான ெின்விளக்கு ஒளிராது! அதனால்தான், எல்வலாரும் 
என்கன அதிகொக வநசிக்கவவண்டும் என்று நான் மசால்லிக் 
மகாண்டிருக்கிவைன். இலக்கியம், புத்தகங்கள் பற்ைிய இந்தப் வபச்சுக்கள் 
அகனத்தும் அடித்தளத்கதத் தயார்படுத்துவதற்காகவவ. ஆனால் ெின்சார 
உற்பத்தி கெயம் இயக்கப்படும் வநரம் ெிக அருகாகெயில் உள்ளது; 
இப்வபாது, முக்கியொகக் கருதப்படும் ஒவர விஷயம் அன்பு, வநசம். 

பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார்: 
ெீண்டும் நான் மசால்கிவைன், ஆந்திரா ெக்கள் என்கன வநசிக்கவும், 

நான் அவர்ககள வநசிக்கிவைன் என்பகத அவர்களுக்கு உணர்த்தவும், 
நீங்கள் விரும்பினால், அது, உங்கள் கககளில்தான் உள்ளது. இதன் அர்த்தம், 
நீங்கள் தனித்தனியாகப் பணிபுரிய வவண்டும் என்பதல்ல. நான் ஒருவபாதும் 
அவ்வாறு மசால்லவில்கல. நான் மசால்வது என்னமவனில், நீங்கள் 
ஒவ்மவாருவரும், ஒரு பாபா கெயொக இருங்கள் அல்லது பாபா 
கெயங்களாக குழுக்களாகப் பணிபுரியுங்கள். இதன் அர்த்தம் நீங்கள் 
சுயொகப் பணிபுரியக்கூடாது என்ைல்ல, பணிபுரிவது எப்படி என்பகத 
இப்வபாது நான் உங்களுக்குக் காட்டியுள்வளன். ஆனால், அது இப்வபாது 
உங்கள் மசாந்த மபாறுப்பு என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்.  நீங்கள் 
பாபாவிற்கு 100 கெயங்ககள நிறுவலாம், அவற்ைில் எகதப் பற்ைியும் 
எனக்குக் கவகல இல்கல. இது உங்கள் கவகல, என்னுகடயது அல்ல. 
ஆனால், எனக்காக உகழக்க விரும்புபவர்கள், பாபாவின் அன்பின் 
வாழ்க்கககய வாழ வவண்டும், அதாவது, நீங்கள் பாபாகவ எப்படி 
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வநசிக்கிைரீ்கள் என்பகத ெக்களுக்குக் காட்டுங்கள், அப்வபாது உங்ககளச் 
சுற்ைி பாபா அன்பர்கள் இருப்பார்கள் என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

எனக்கு வவண்டியது ‘காசு ெீது கருத்தற்ை வநசம்!’ நான் 
அற்புதங்ககளச் மசய்யாவிடிலும், ஆழ் இதயத்திலிருந்து எகதக் வகட்டாலும் 
மகாடுப்வபன் என்பகத ெட்டும் நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். நான் பாபாவாக 
இருந்தால் எகதயும் மசய்ய முடியும். நீங்கள் இதயபூர்வொக என்னிடம் 
ஒன்கைக் வகளுங்கள், அகத என்னிடெிருந்து அகடயப்மபறுவரீ்கள். ஆனால் 
என் அன்கபக் வகட்பவர் என்கன வநசிக்கத் துணிந்தவராக இருப்பார் 
என்பகத நான் உங்களுக்குச் மசால்ல விரும்புகிவைன். நான் எனது 
மெௌனத்கதக் ககலக்கும் சிைிது காலத்திற்குள், என் அவொனம், எனது 
ெகிகெ, எனது மவளிப்பாடு, அத்துடன் நான் உடகலயும் ககவிடும் வநரம் 
ெிக அருகில் உள்ளது. இகவ அகனத்தும் விகரவில், குறுகிய காலத்தில் 
நடக்கும். எனவவ, இந்த நிெிடத்திலிருந்து என்கன வெலும் அதிகொக 
வநசிக்கவும். 

ஆனால் மபாய் பிரச்சாரம் வவண்டாம். என்கனப் பற்ைி உங்கள் 
இதயம் மசால்வகதயும், உங்கள் ெனசாட்சி கூறுவகதயும் தயக்கெின்ைி 
மகாட்டி விடுங்கள். ஆனால் எனக்காக உங்கள் இதயத்தின் கூற்கை பிைரிடம் 
எடுத்துகரப்பதில் நீங்கள் ஏளனம் மசய்யப்பட்டாலும், 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டாலும் அகதப் பற்ைி கவகலப்படாெல் 
இருங்கள்.  நீங்கள் பாபாகவ கடவுளாக எடுத்துக் மகாண்டால், அப்படிவய 
மசால்லுங்கள்; தயங்க வவண்டாம். பாபாகவ, கசத்தான் என்று நீங்கள் 
நிகனத்தால், கூக்குரல் எழுப்புங்கள்; எதற்கும் அஞ்சவவண்டாம். 

நீங்கள் என்கன எதுவாகவும் நிகனக்கும் அகனத்தும் நாவன; 
வெலும், அதற்கு அப்பாற்பட்டவனும் நாவன. அப்படியானால், நீங்கள் 
என்கனப்பற்ைி உணர்வகதயும், நிகனப்பகதயும் எடுத்துகரப்பதற்கு ஏன் 
அஞ்சவும், தயங்கவும் வவண்டும்?  மவளிப்பகடயாகப் வபசுங்கள். இரண்டும் 
நாவன. ஆனால் உங்கள் ெனசாட்சிகய ெீைாதீர்கள், மவறும் 
பிரச்சாரத்திற்காக அகதப் மபரிதுபடுத்தாதீர்கள். உங்கள் ெனசாட்சி, பாபா, 
அவதார புருஷர் என்று மசான்னால், அதற்காக நீங்கள் மகால்லப்பட்டாலும் 
அகதவய மசால்லுங்கள். ஆனால், நான் அப்படி இல்கல என்று நீங்கள் 
உணர்ந்தால், பாபா, அவதார புருஷர் அல்ல என்று நீங்கள் உணர்வதாகச் 
மசால்லுங்கள். அஞ்ச வவண்டாம், ஆனால் நீங்கள் உணர்வகத 
மவளிப்படுத்தத் தயாராக இருங்கள். எனது சுய அனுபவத்தில், நான் 
ஆதிகாலப்புருஷன், உயர்ந்தவர்களில் ெிகவும் உயர்ந்தவன் என்று ெீண்டும் 
ெீண்டும் கூறுகிவைன். 
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இவ்வாறு, ராஜமுந்ைிரியில் ஆந்ைிரா வெவகர்களின் கூட்டம் 
நிறைவறடந்ைது; ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில்  ைிபுரிவது எப் டி என் து 
குைித்து அவரது அன் ர்கள் ெரியான ைிறெயில் வழிநடத்ைப் ட்டனர். இந்ை 
யுகத்ைில், கடவுறள நாடு வர்கள், அவறர வழி ட  ல வழிகள் உள்ளன: 
ைியானம், ஜ ம், ைவம், விரைம், ஏகாந்ைவாெம் - ஆனால்  ா ாவின்  ாறையில், 
பெய்யவவண்டிய அறனத்றையும் பெய்துபகாண்வட ைியானத்ைில் ஈடு டுவது 
இன்ைியற யாைது; துைவைம், ைவம் வ ான்ைவற்றைக் கறடப் ிடிப் ைில் 
 லனில்றல. உண்ற , வநர்ற   ற்றும்  ற்ைற்ை வாழ்க்றக வாழும் 
வவறளயில், அவறரப்  ற்ைி  க்களிடம் கூறுவது, நம்ற வய வ ம் டுத்துவது 
 ட்டு ின்ைி, அவர்கறள  ா ாவின் அன் ின் அரவறைப் ில் அறழத்துச் 
பெல்கிைது. கடவுளுடன் ஐக்கிய ாக, இக்காலகட்டம்,  ிகவும் இயற்றகயான 
 ற்றும் எளிைான  ாறைறய வநாக்கி வழிநடத்ைப் டுகிைது, இது அறனவருக்கும் 
ொத்ைிய ான  ாறையாகும். இது உண்ற யான ‘ ா ா- ைி’, அங்கு ந து 
அகங்காரத்ைிற்கு இட ில்றல,  ா ாவின் அன் ின் பநருப் ில் அது எரிக்கப் ட 
வவண்டும். 

இத்ைறகய ‘ ா ா- ைி’ அறனத்து வயாகாக்களிலும் ைறலெிைந்ை 
வயாகாவாகும்; வ லும், வார்த்றையின் ப ய்யான அர்த்ைத்ைில், வநர்ற யான 
 ா ா ஊழியர்கள் உண்ற யில் வயாகிகள். அவர்களின் அகங்காரம் பெயலற்ை 
நிறலயில் இருக்கும் வ ாது, அவர்கள் ைங்கறள எப்ப ாழுதும் உண்ற , வநர்ற  
 ற்றும் அன் ின் விழிப்புைர்வுடன் றவத்ைிருக்கிைார்கள். இத்ைறகய 
ஊழியர்கள், வயாகிகளில்  ிகவும் உயர்ந்ைவர்கள்  ற்றும் உண்ற யான 
ெந்நியாெிகள். 

‘ ா ா- ைி’யில் ஈடு டுவது என் து ந து அகந்றைறய அழித்து, 
ஒவ்பவாரு பெயலிலும், வாக்கிலும், வார்த்றையிலும்  ா ாறவக் காண் ைாகும். 
இவ்வாறு வாழ்க்றகயின் ஒழுங்குமுறை முற்ைிலும் அவர் றகயில்; வ லும், 
அவரது றகறய ைங்கள் றககளால்  ற்ைிக்பகாண்டிருக்கும் ஊழியர்கள் அவறரப் 
 ின் ற்ைலாம்.  ா ாறவ, றகவகார்த்து  ின் ற்றுவைில் ஒரு ப ய்ப்ப ாருள் 
 றைந்துள்ளது. அது: நம்  னைின் கட்டறளப் டி வழிநடத்ைப் டா ல்,  ா ாவின் 
விருப் த்ைிற்கு இைங்க, நம் எண்ைங்கள், வார்த்றைகள், பெயல்கள் 
அறனத்ைிலும் உண்ற , வநர்ற , அன்பு ஆகியவற்ைின் அடிப் றடயில் 
வழிநடத்ைப் டுகிைார். ஒன்றைச் பெய் வரும், அவருறடய பொல்லும்,  பெயலும் 
- அறனத்தும்  ா ாவவ. ைனது ஒவ்பவாரு ெிந்ைறனயிலும், பொல்லிலும், 
பெயலிலும்  ா ாறவ ஆைார ாகக்பகாண்டு, ‘நான்’ எனும் நிறலப் ாடு அைில் 
இல்லா ல்  ார்த்துக் பகாள் வவர உண்ற யான ஊழியர்! 

 ார்ச் 2ஆம் நாள் காறல, 9:00  ைிக்கு கூட்டம் நிறைவறடந்ைதும், 
குருகுல  ாைவர்களுடன்  ா ா ெிைிது வநரம் விறளயாடி, ஆப் ிள்  ழங்கறள 
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வெீி எைிந்ை வவறளயில், அவர்கள் ொ ர்த்ைிய ாக அவற்றைப்  ிடித்ைனர்.  ா ா 
 ின்னர் அவரது அன் ர்களின் இல்லங்களுக்குப் புைப் ட்டு, முைலில் அவர் ைர்  
ராவ் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். அவருறடய முழுக் குடும் மும்  ா ாவின் 
அன் ில் மூழ்கியிருந்ைது. அவர்கள்  ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைியவ ாது, 
 ா ா  லாப் ழத்றைப்  ிரொை ாக வழங்கினார். ஆந்ைிரா  யைம் முழுவதும், 
 ா ாவின் காறர ைர்  ராவ் ைனியாக ஓட்டிச் பென்ைார்; அவர் பென்ை  ின்னர் 
ஓய்பவடுக்கு ாறு  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

டி.ஏ. ிள்றள, அவரது  கள்கள்  ீரா, வைீா ஆகிவயார் ைர்  ராவ் 
இல்லத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர். வைீா இன்னும் ஒரு  ஸ்ைானி வ ாலவவ 
இருந்ைார்;  ா ா, அவர்  ீது ைனது கருறை  றழறய  ிறகயாகப் ப ாழிந்ைார். 
குருகுலத்ைிற்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு,  ா ா  ி. வஜாைி  ிரகாஷ்  ற்றும் 
 ிள்றளயின் இல்லங்களுக்கும் விஜயம் பெய்ைார். புலியா என் வர் அங்வக 
 ா ாவுக்கும்  ண்டலிக்கும் உைவு  ற்றும் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளயும் 
பெய்ைிருந்ைார்;  ா ா அவருறடய அன்ற ப் ப ரிதும்  ாராட்டினார். 

ெிலர்  ா ாறவப்  ார்க்க குருகுலத்ைிற்கு வந்ைனர், அங்கு ‘நவ ா ப ஹர் 
 ா ா, அவைார், நவ ா வைவ வைவா!” என்ை இறெ இறடவிடா ல் 
ஒலித்துக்பகாண்டிருந்ைது. 

1954,  ார்ச் 2 அன்று  ைியம் 1:00  ைிக்கு,  ா ா, ராஜமுந்ைிரியிலிருந்து 
காக்கிநாடாவிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; பெல்லும் வழியில் ைாவ ஸ்வரம் 
கிரா த்ைில் ‘ெச்ெிைானந்ைா ைிவயாப ா ிக்கல் விடுைி’யில் ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டிருந்ை நிகழ்ச்ெியில்  ா ா ைரிெனம் வழங்கினார்.  ிற் கல் இரண்டு 
 ைியளவில், ‘ ர்வர்ைிகார்  ிரார்த்ைறன’ ப ாழியப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து, 
கீழ்வரும் பெய்ைி வழங்கப் ட்டது: 

பலர் வதடுவதும், ஒரு சிலவர கண்டுமகாள்வதும் என்கனத்தான். 
எந்த அைிவாற்ைலாலும் என்கனப் புரிந்து மகாள்ள முடியாது. எவ்வளவுதான் 
கடுகெயான துைவைத்கதக் ககடப்பிடித்தாலும் என்கன அகடய முடியாது. 
ஒருவன் என்கன வநசித்து, என்னில் அவனது சுயத்கத இழக்கும்வபாதுதான், 
நான் கண்டுமகாள்ளப்படுகிவைன். இந்த வநசம் ெிகவும் வநர்கெயாக இருக்க 
வவண்டும், அது இருப்பது பிைருக்குத் மதரியாெலும், அவத வவகளயில் 
நீங்கவள உணர்வுப்பூர்வொக அகதப்பற்ைி அைிந்திராெலும் இருக்க 
வவண்டும். மதய்வகீ அம்சங்களில் ஒன்று எல்கலயற்ை நற்குணம், எனவவ 
நற்குணம் பகடத்தவராக இருங்கள், ஆனால், எவரிடெிருந்தும் அதற்கான 
பாராட்டுககள எதிர்பாராெல் இருங்கள். 

பாபா அகனவருக்கும் அவரது ஆசிககள வழங்குகிைார். 
 ா ாவின் ஆரத்ைி நிறைவறடந்ைதும், அவர்  ிரொைம் வழங்கினார். 

 ிரொைத்றைப் ப றும் வவறளயில், ஒரு ந ர்,  ா ாவிடம் ஆெீர்வைிக்கு ாறு 



 

291 
 

வகட்டுக்பகாண்டைற்கு,  ா ா கூைினார், “இந்தப் பிரசாதத்தில் எனது 
ஆசரீ்வாதம் உள்ளது. ெக்கள் அகத அன்புடன் ஏற்றுக் மகாண்டால், அது 
அவர்களின் இதயத்தில் ஆழொக வவரூன்றும். இல்கலவயல், அைிவுகரகள் 
மவற்றுப் வபச்சாகத்தான் இருக்கும்.” 

அங்கிருந்து புைப் ட்ட  ா ா,  ைியம் 2.45  ைிக்கு அலமூரு என்ை 
இடத்ைில், புைிைாகக் கட்டப் ட்ட ொந்ைி ைிறரயரங்கில் ைரிெனம் வழங்கினார். 
ஏைக்குறைய 1,000 வ ர் கலந்துபகாண்டு, அவரது  ிரொைத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டனர். ‘ஆத்ொவின் காதல் விகளயாட்டு’ என்ை ைறலப் ில் 
 ா ாவின் கீழ்வரும் பெய்ைி வழங்கப் ட்டது: 

தனித்தனியாகத் வதான்றும் ஒவ்மவாரு ஆத்ொவும் அதன் ‘பிரிக்க 
முடியாத பரொத்ொ’கவ உணர விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்ொ அதன் 
‘எல்கலயற்ை’, ‘நித்திய’ நிகலயின், முதல் ‘ெிகச் சிைிய அளவிலான’ 
உணர்கவ அகடயத் மதாடங்கியதும், அது, அதன் சுய நிழலால் 
எதிர்மகாள்ளப்படுகிைது. ஆத்ொ உடனடியாக இந்த நிழலின் உணர்வில் 
மதாகலந்து வபாகிைது, அதிலிருந்து ொகயயின் இகடவிடாத 
‘விகளயாட்டில்’ ஈடுபடத் மதாடங்குகிைது. தனிப்பட்ட ஆத்ொவின் 
உண்கெப்மபாருளான ஏக இகைவகன வநாக்கிய பயணம் முழுவதும், 
விகளயாட்டிற்கும், காட்சிக்கும், நிகழ்ச்சிக்கும், வவடிக்கக நாடகத்திற்கும் 
பின்னால், அதீத ஏக்கத்துடன், ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் மதாடர்ந்து 
மகாண்வட இருக்கும். ஒரு குழந்கதயின் உருவில், அது மபாம்கெகளுடன் 
விகளயாடுவதில் ெகிழ்ச்சிகயக் காண்கிைது. ஒரு ெனிதனாக, அது 
விகளயாட்டு, வவடிக்கக நாடகம் ெற்றும் சாகசத்தின் மூலம் அவற்ைின் 
ெீதான தனது விருப்பத்கத மவளிப்படுத்துகிைது. ெனிதன் ஆன்ெீகப் 
பாகதயில் அடிமயடுத்து கவத்த வபாதும், தன் இயற்ககக்கு அப்பாற்பட்ட 
சக்திககள ஆடம்பரொன அற்புதங்களின் வடிவில் மவளிப்படுத்தி, 
விகளயாட்டிலும் காட்சியிலும் அவனது அன்பில் ஈடுபடும் வபாதும் இந்த 
அடிகெத்தனம் நீடிக்கிைது. 

ொகயயான இன்பங்களின் குழந்கதத்தனொன விகளயாட்டில் 
தன்கன இழந்து, ெனிதன் தனது இறுதி இலக்கிலிருந்து தப்பிப்பகத 
நிறுத்தாத வகர, அவனால் ஆன்ெீகத்கத தவீிரொகப் புரிந்து மகாள்ள 
முடியாது. ொகயயின் ஒளிரும் மபாம்கெகளுடன் விகளயாடுவகத 
நிறுத்திவிட்டு, ஒவர உண்கெப்மபாருளான ஏக இகைவகன அகடய ஏங்க 
வவண்டிய வநரம் இது. 

அவருறடய பெய்ைி வாெிக்கப் ட்டதும்,  ா ா,  க்களுக்கு  ிரொைம் 
வழங்கினார்.  ின்னர் அவர் ெண்டவபட்டா கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கும் 
ஒரு ப ரிய கூட்டம் கூடியிருந்ைது. ஊராட்ெி நூலகத்ைில் ைரிென நிகழ்ச்ெி 
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நடந்ைது. ைிரு. வக. பவங்கவடஸ்வரலு,  ா ாறவப்  ற்ைி ஒரு ெிைிய அைிமுக 
உறரறய நிகழ்த்ைினார்,  ின்னர்  ா ா கூைினார்: 

ஏகழ, பணக்காரர், சிைியவர், மபரியவர், கற்ைவர், கல்லாதவர் 
எவராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் அகனவரும் என்கன வநசிக்கும் விதத்தில் 
வநசித்தால் ெட்டுவெ, என்கன அகடயப்மபறுவரீ்கள், வெலும் என்கன 
உங்கள் சுயொக, ஏக இகைவனாகக் கண்டுமகாள்வரீ்கள். 

 ிக்பகன்ன பவங்கட ரத்னம் ைிட்ட ிட்டிருந்ைைற்கு இைங்க, ைரிென 
நிகழ்ச்ெிக்காக  ா ா, ராெச்சந்திரபுரம் நகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். அங்கு, 
குடும்  ொஸ்ைிரி ஒரு பொற்ப ாழிறவ நிகழ்த்ைினார், அறைத் பைாடர்ந்து  ாறல 
4:45  ைிக்கு,  ா ா, எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

குடும்பா அவரது இதயத்தில் உதயொவகத மவளிப்படுத்திக் 
மகாண்டிருக்கிைார். ஆனால் நான் ெீண்டும் ெீண்டும் இந்த விஷயத்கத 
வலியுறுத்த விரும்புகிவைன், என்கன வரவவற்பதற்கான இந்த விழாக்கள் 
ெற்றும் எனது மசய்திகள் அகனத்தும் நகடமுகைப்படுத்தப் படாவிட்டால் 
எந்த அர்த்தமுெில்கல. மசாற்மபாழிவு வழங்கப்படுவதற்காக அல்ல கடவுள், 
ஆனால் வநசிக்கப்படுவதற்காக; அன்பின் வாழ்கவ வாழக்கூடியவர்களால் 
ெட்டுவெ என்கன ஆதிகாலப் புருஷனாக அைிய முடியும்! 

 ா ா  ிரொைத்றை வழங்கி பவங்கட ரத்னம் குடும் த்ைினரிடம் 
 கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைினார். 

 ா ா ை து  யைத்ைின் கறடெி இட ான காக்கிநாடாறவ,  ாறல 
ஆறு  ைிக்குச் பென்ைறடந்ைார். ெர்ப் வரத்ைில் அற ந்ை ஒய்.வி.நரெிம்  
ராவின்  ங்களாவில் (ைர்  ராவின் ற த்துனர்)  ா ா ைங்க றவக்கப் ட்டார். 

 ங்களாவுக்கு எைிவர ஒரு ப ரிய விைானம் எழுப் ப் ட்டு, ெிைப் ான 
ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைன. நரெிம்  ராவ்  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர் 
 ிகுந்ை  க்ைியுடன்  ா ாவுக்கு ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினர், ெில உள்ளூர் ந ர்களும் 
அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டனர்.   ண்டலியும் இைர குழுவினரும் அருகில் அற ந்ை 
முத்ை  ாைிக்யத்ைின் இல்லத்ைில் ைங்கினர். 

 றுநாள் காறல, 1954,  ார்ச் 3 புைன்கிழற  7:00  ைியளவில், ஆந்ைிரா 
 யைத்ைின் இறுைி நாள் ைரிெனம் என் ைால், காக்கிநாடாவிலிருந்தும்  ிை 
இடங்களிலிருந்தும்  லர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 
அனகாப் ள்ளியிலிருந்து,  ா ாறவ முன்பு ெந்ைித்ை எம். நரெிம் ராவ் 
என் வரிடம்  ா ா, “இப்வபாதுதான் விழித்துக்மகாண்டீர்களா? ஏன் இதர 
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து மகாள்ளவில்கல?” என்று வகட்டார். நரெிம் ராவ் 
உடல்நிறல காரை ாக இயலாற றய பவளிப் டுத்ைியவ ாது,  ா ா அவருக்கு 
இரண்டு முறை  ிரொைத்றை வழங்கினார். 
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அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, காக்கிநாடாவில்  ைிவனழு இல்லங்களுக்கு 
விஜயம் பெய்ைார்;  ஒவ்பவாரு இல்லத்ைிலும் அவரது ஆரத்ைி நிகழ்த்ைி  ிரொைம் 
வழங்கப் ட்டது. ெைிராஜு, வி.வி.நாராயை ராவ் ஆகிவயார் ஒரு வஜாடி பவள்ளி 
காலைிகறள ையாரித்ைிருந்ைனர்.   ா ா அவற்றைத் பைாட்டதும், காலைிகறள 
அவருறடய  ாைங்களில் அர்ப் ைித்து,  ின்னர் அவற்றை ைத்ை து வடீுகளில் 
றவத்து வழி டுவவை வநாக்கம். எம். ைிரு லா ராவ்,  ா ாவுக்கு காைி 
வ ார்றவறய வழங்கினார். ஹனு ந்த் ராவின்  றனவி உடல்நலம் குன்ைி 
இருந்ைைால், அவரது றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு,  ா ா, வடீ்டின் ஒவ்பவாரு 
அறைறயயும்  ார்றவயிட்டு  ிரொைம் வழங்கினார். 

 ி. நாராயை ஸ்வா ி என்ை வாலி  வயது ெிறுவன் ஒருவன், ஆந்ைிரா 
 யைத்ைின் வ ாது குழுவுடன் இருந்து, பைாடர்ந்து  ா ாவின் புறகப் டங்கறள 
எடுத்துக் பகாண்டிருந்ைான்.  டாக்டர் எல்.சுப் ாராவ் வடீ்டில்,  ா ா அந்ை 
ெிறுவறனக் கிண்டல் பெய்ைார், “நீங்கள் எடுத்த ஆயிரக்கணக்கான 
புககப்படங்களில், ஒன்வைனும் சரியாக வந்துள்ளதா?”  நாராயைனின் ைந்றை 
நவப் லம் கிரா த்ைில்  ா ாவின் விருந்வைாம்புநராக இருந்ைிருக்க வவண்டும், 
ஆனால், வநர ில்லாைைால்  ா ா அங்குச் பெல்ல முடியவில்றல. 

 ாவட்ட ஆட்ெியாளர் எச். ொம்  மூர்த்ைியின் இல்லத்ைில்,  ா ாவிடம் 
றகபயாப் ம் வாங்குவைற்காக அவரது  கன் குைிப்வ ட்டுடன் அவறர 
அணுகினான்.  ா ா ெிறுவனிடம், “நான் மெௌனம் ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து, 
எழுதுவகத நிறுத்திவிட்வடன்” என்று குைிப் ிட்டு, ெிறுவனின் குைிப்வ ட்டில் 
ஒரு வாத்ைின் ஓவியத்றை வறரந்ைார். 

ஆட்ெியாளர் இல்லத்ைில், வழக்கைிஞர்கள், டாக்டர்கள்  ற்றும் 
ெமூகத்ைின் பெல்வாக்கு  ிக்கவர்களும் கலந்து பகாண்டனர். அன்று காறல  த்து 
 ைிக்கு  ா ா அவர்களுக்கு இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

ெனிதன் கடவுளாக ொறுவது அன்பின் மூலம் சாத்தியொனது. 
வெலும் கடவுள், ெனிதனாக ொறும்வபாது, அது, எல்லா உயிரினங்கள் ெீதான 
அவரது அன்வப காரணொக இருப்பது. 

ெக்கள் என்னிடம், ‘நீங்கள் கடவுகளப் பார்த்தரீ்களா?’ என்று 
வகட்பதாக இருந்தால் ‘அவகரத் தவிர, பார்ப்பதற்கு வவறு என்ன 
இருக்கிைது?’ என்று நான் பதிலளிப்வபன். 

அவர்கள் என்னிடம், ‘நீங்கள் கடவுளா?’ என்று வகட்டால், ‘நான் வவறு 
என்னவாக இருக்க முடியும்?’ என்று நான் பதிலளிப்வபன். 

அவர்கள் என்னிடம், ‘நீங்கள் அவதார புருஷரா?’ என்று 
வகட்பதானால், ‘வவறு எதற்காக நான் இந்த ெனித உருவம் எடுத்வதன்?” 
என்று வகட்வபன். 
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ஆகவவ, என்னால் வழங்க முடிந்த ெற்றும் எப்மபாழுதும் வழங்கி 
வந்த ஒவர மசய்தி: “கடவுகள வநசியுங்கள், அப்வபாது நீங்கவள சுயொகக் 
கடவுகளத் தவிர வவறு எதுவும் இல்கல என்பகதக் கண்டுமகாள்வரீ்கள்.” 

 ா ா  ின்னர் ஒய்.வி.நரெிம்  ராவின்  ங்களாவுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 
ைிரும் ி வரும் வவறளயில், ஒரு  லர் ாறல கீவழ விழுந்ைது.  ா ாவுக்கு 
அளிக்கப் ட்ட அறனத்து  ாறலகறளயும் வெகரிக்கும் ப ாறுப்பு  ங்க்ராறஜச் 
ொர்ந்ைது ஆறகயால்,  ங்க்ராஜிடம் பகாடுக்கும் எண்ைத்ைில் பஹலன் அறை 
எடுத்ைார். ஆனால்  ா ா அந்ை  ாறலறயக் வகட்டு வாங்கி, அறைத் பைாட்டு, 
ை து றககளால்  ங்க்ராஜிடம் பகாடுத்ைார். 

அவைவ ால, ைரிென நிகழ்ச்ெிகளின் வ ாது,  க்கள்  ா ாவின் 
ெித்ைிரங்கறளத் பைாட்டு ஆெீர்வைிப் ைற்காகக் பகாண்டு வந்ை வவறளயில், 
அவற்ைில் ஏவைனும் ைற்பெயலாக, கூட்டத்ைின் நடுவவ கீவழ விழுந்ைிருந்ைால், 
 ா ா அறை எடுத்து, வைங்குவது வ ால பநற்ைியில் பைாட்டு,  ின்னர் அறை 
உரியவரிடம் ைிருப் ித் ைந்ைார். அன் ான  ா ாவின் புறகப் டங்கள்  ிகுந்ை 
 ரியாறையுடனும், அன்புடனும், நம் ிக்றகயுடனும் வ ாற்ைப் ட வவண்டியறவ 
என் றை அறனவரும் கவனிக்க வவண்டிய  ாட ாக இது அற ந்ைது. 

 ிற் கல் மூன்று  ைியளவில்,  ா ா, காக்கிநாடா காஸ்வ ா ாலிட்டன் 
கிளப்புக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார், அங்கு அவர் கூைியைாவது: 

ெக்கள் அகெதி காத்து என்கன அனுெதித்தால், ஆந்திரா 
நிகழ்ச்சியின் எனது ககடசி நாளான இன்று, மவகுஜன தரிசனத்தில் ஒரு 
சிைப்புச் மசய்திகய வழங்க உள்வளன்.  ஏற்கனவவ எழுத்துப்பலகக வழியாக 
வழங்கப்பட்ட மசய்திகளுக்கு வெலும் அதிகொக, நான் ஒரு புதிய மசய்திகய 
வழங்குவவன். இந்தக் கூட்டத்தில் பங்மகடுத்தவர்கள் அகதக் வகட்க 
விரும்பினால் அங்கு வரலாம். 

அறைத் பைாடர்ந்து, ஜகன்நாயக்பூரில் அற ந்ை  ல்லாடி ெத்யலிங்கம் 
நாயக்கர் அைக்கட்டறள உயர்நிறலப்  ள்ளியில் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ை 
பவகுஜன ைரிெனத்ைிற்காக  ா ா புைப் ட்டார். வ ானல பவங்கவடஸ்வரலு 
 ற்றும் இருவர் வவண்டிய ஏற் ாடுகள் அறனத்றையும் பெய்ைிருந்ைனர். 
விஜயவாடா பெய்ைிகள் இங்கும் வாெிக்கப் ட்டன, வ லும் ‘இகை 
வார்த்கதகளின் வார்த்கத’ (THE WORD OF WORDS) என்ை ைறலப் ில் இந்ைச் 
பெய்ைியும் வழங்கப் ட்டது: 

எனது மவளிப்பாடானது, எனது மெௌனத்கதக் ககலப்பவதாடு 
மதாடர்புகடயது என்று நான் கூறும்வபாது, ெக்கள், வாய்மொழியின் 
மவளிப்பாட்கட எதிர்பார்க்கக் கூடாது.  ‘நான்-கடவுள்’ (அனல் ஹக் அல்லது 
அஹம்  ிரம் ாஸ் ி) எனும் நிகலக்குத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கு, 
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தவைாெல் வழங்கும் ‘இகை வார்த்கதகளின் வார்த்கத’கய நான் 
உச்சரிப்வபன். 

நீங்கள் உங்கள் வாகய முழுவதுொக மூடிக்மகாண்டு, குரல் எழுப்ப 
முற்படும்வபாது, ‘ஓம்’ வபான்ை ஒரு குைிப்பிட்ட ஒலி, தவைாெல் ஒரு 
குைிப்பிட்ட மதானியில் ஒவர ொதிரியாக உச்சரிக்கப்படுகிைது. இது 
உண்கெப்மபாருளின் ‘இகை வார்த்கத’யின் ஏழாவது நிழல்.  இந்த 
உண்கெப்மபாருளின் வார்த்கதகய உச்சரிப்பவத எனது வநாக்கம், இது 
உலகின் ெனகதத் துகளத்து அதன் ஆழ் இதயத்திற்குச் மசல்லும். 

இது, எளிகெயான உண்கெப்மபாருளான ஏக இகைவகன அதன் 
முழுகெயான ெற்றும் வகரயறுக்க முடியாத எளிகெயில் மவளிப்படுத்தும். 
இது ‘இகை வாழ்க்கக’யின் நிகைவின் தருணத்கதக் குைிக்கும். அது 
நித்தியொன உண்கெப்மபாருகள அணுகச் மசய்யும் புதிய வாயில்ககளத் 
திைக்கும். விரக்தியகடந்த ெனிதகுலத்திற்கு இது புதிய நம்பிக்கககய 
அளிக்கும். ஆனால், மதய்வகீத்தால் விதிக்கப்பட்ட திட்டத்கத நிகைவவற்ை, 
ெனிதகுலம் அதன் ஒட்டுமொத்த தகடககளயும் தூக்கி எைிந்துவிட்டு, 
கடவுள் ெீதான நிகலயான அன்பிற்கு, நிபந்தகனயின்ைி சரணகடவது 
முக்கியம். கடவுள் எல்லா எளிகெயிலும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட வவண்டும், 
கடினொன உகழப்பின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்ட அைிவுசார் முடிவுகளால் 
அல்ல. 

திராட்கசக் கனிககளத் திரும்பத் திரும்பப் பிழிந்து அதிலிருந்து ெது 
தயாரிக்கப்படுகிைது, இதன் மூலம், அது வபாகதக்கான திைகனப் மபறுகிைது, 
இது மபாதுவாக ஒருவரின் புரிந்துமகாள்ளும் திைகனப் பைிக்கிைது. கடவுள் 
ெீதான அன்பின் மநருக்கொன ெற்றும் மதாடர்ச்சியான உணர்வும் 
வபாகதகயத் தருகிைது, ஆனால் இது உங்ககள உண்கெயான புரிதகல 
வநாக்கி அகழத்துச் மசல்கிைது. இந்தப் புரிதல், பகுத்தைிவு அல்லது 
அைிவாற்ைலால் மபைப்படவில்கல. நீங்கள் கடவுளிடெிருந்து பிரிந்து, 
அவகரப் புரிந்துமகாள்ள முயற்சிக்கும் வகர, அவகரப் புரிந்துமகாள்ள 
முடியாது. 

உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இகடவய எந்தப் பிரிவிகனயும் இல்கல. 
அன்பிற்குரியவரும் அன்பரும் ஒருவவர! நீங்கவள உங்களுக்கான வழி. 
நீங்கவள  கடவுள். 

நான் வபசும் ‘இகை வார்த்கத’ கடவுளிடெிருந்து வந்ததாக உலகக 
வநாக்கிச் மசல்லும், ஒரு தத்துவஞானியிடெிருந்து வந்ததாக அல்ல. அது 
வநராக அதன் இதயத்திற்குச் மசல்லும். அகனத்து உயிர்களும் ஏக 
இகைவவனாடு ஒன்ைிய  உணர்வு நிகல உதயொகும் அத்தருணத்தில், 
மவறுப்பு ெற்றும் கருத்து வவறுபாடுகள் முடிவுக்கு வரும். ொைாத அன்பும், 
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தவைாத புரிதலும் உருவாகும், வெலும் கடவுகள உணர்ந்த ஒருகெப்பாட்டின் 
அடிப்பகடயில் ெனிதர்கள் ெீை முடியாத சவகாதரத்துவத்தில் 
ஒன்ைிகணவார்கள். 

இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கிய  ிைகு,  ா ா, நான்கு  ைியளவில், (ஒரு 
 ைி வநரத்ைிற்கு முன்னர் அவர் அளித்ை வாக்குறுைியின் டி) ‘வழிபாடு அல்லது 
வணங்குதல்’ குைித்ை இந்ைத் ைற்பெயலான ெிைப்புச் பெய்ைிறய 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

கடவுளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிகலயில், பாலின வவறுபாடு என்பது 
இல்கல. அங்கு, பிரிக்க முடியாத, உளதாயிருக்கும் இகைத்தன்கெ ெட்டுவெ 
உள்ளது. பிரபஞ்சம் எனப்படும் ொய உலகில்தான் பாலின வவறுபாடு 
தன்கன உறுதிப்படுத்திக் மகாள்கிைது. 

ஹஸ்ரத் பாபாஜான், ஒவர மநாடிப்மபாழுதில், எனது ஆதிகால, 
அளவிறுதியற்ை நிகலகய அனுபவிக்கச் மசய்த அவர், ஒரு முஸ்லீம் 
மபண்ெணியின் பின்புலத்கதப் மபற்ைிருந்தார். என்கன சாதாரண உலக 
உணர்வு நிகலக்குக் மகாண்டு வந்த சத்குரு உபா னி ெஹாராஜ், இந்து 
ஆண் வடிவத்கதக் மகாண்டிருந்தார். பாபாஜான் ஒர் உயர்ந்த, உன்னதொன, 
மசல்வந்தர் குடும்பத்கதச் சார்ந்த அழகுெிகு இளம் மபண், அவருகடய 
திருெணம் நிகழவிருந்த சிைிது காலத்திற்கு முன்னர் உலக வாழ்க்கககயத் 
துைந்தார். பூனாவில் இருந்த வவகளயில், எனது மநற்ைியில் முத்தம் பதித்து, 
நான் ஆதிகால புருஷன் என்பகத அைியச் மசய்தார். அவருக்கு அப்வபாது 
சுொர் 100 வயது, உண்கெயான ஃபக்கீகரப் வபால் ஒரு ெரத்தின் கீழ் 
அெர்ந்திருந்தார். 

உங்கள் ஒவ்மவாருவருக்கும், ஆண், மபண், எந்த சாதி, ெதத்கதச் 
வசர்ந்தவராக இருந்தாலும், மதய்வகீத்கத அகடவதற்கு செ உரிகெ உண்டு; 
அதற்கு மவளியளவிலான துைவு வதகவயில்கல. ஆண், மபண் 
ஒவ்மவாருவரும், தெது அன்ைாட வாழ்வில், அகனத்து கடகெகளில் 
ஈடுபடும்வபாதும், கடவுளின் ெீதான வநர்கெயான அன்பின் மூலம், ‘மதய்வகீ 
தந்கத’ எனும் உறுதிப்பாட்கடயும், உலகளாவிய சவகாதரத்துவத்கதயும் 
அகடய முடியும். 

நான் நித்தியொகவும், உணர்வுபூர்வொகவும், மதாடர்ந்து உங்கள் 
அகனவருடனும் ஒன்ைாகவும், உங்கள் அகனவரிலும் ஒவர ஏக 
இகைவனாகவும் இருப்பகத, நான் எனது மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் கூை 
முடியும். எந்த மதய்வத்திற்கும், உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ை, எந்தத் துைவி, 
குரு, வயாகி அல்லது வெல்நிகல ஆத்ொக்களுக்கு வழங்கப்படும் எந்த 
வழிபாடும் அல்லது வணக்கமும் இறுதியில் என்கனவய வந்து வசர்கிைது. 
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தூய்கெயான, கலப்படெில்லாத அன்கப எவருக்கும், எதற்கும் வழங்குவதன் 
மூலம் நீங்கள் என்கன வநசிப்பீர்கள். 

வெலும், மதய்வகீ அதிகாரத்தின் வபரில், நாம் அகனவரும் ஒன்று 
என்பகத நான் உங்களுக்கு உறுதிப்பட கூறுகிவைன். மசல்வந்தர், ஏகழ, 
கற்ைவர், கல்லாதவர், உயர் ஜாதி, தாழ்ந்த ஜாதி எவராக இருந்தாலும், 
நம்முகடய அன்பான, உன்னதொன கடவுகள வநசிப்பதில் அது ஒரு 
மபாருட்வட இல்கல. கடவுகள எந்த வடிவத்திலும், எந்த வழியிலும் 
வநசிப்பது உங்ககள நிரந்தரொக விடுதகலயாக்கும் என்பகத புரிந்து 
மகாள்ள எனது எல்லா ஆசரீ்வாதங்ககளயும் உங்களுக்கு வழங்குகிவைன். 

 ா ா வ லும் கூைினார்: 
உண்கெப்மபாருளாகிய இகைவன் உங்ககளத் தம்கெ வநாக்கி 

இழுக்கிைார், அவத வவகளயில், ொகய உங்ககள அகத வநாக்கி 
இழுக்கிைது. உண்கெப்மபாருளின் ஈர்ப்கப தளரவிட்டால், நீங்கள் 
ொகயயின் கடலில் மூழ்கிவிடுவரீ்கள். நீங்கள் இரண்கடயும் வநாக்கிச் 
சாய்ந்தால், நசுக்கப்படுவரீ்கள். எனவவ அன்பின் மூலம் ொகயயின் ஈர்ப்கப 
உதைித் தள்ளிவிட்டு, உண்கெப்மபாருளுடன் ஒன்ைிகணயுங்கள். 

 ிரொை ாக வாறழப் ழத்றை வழங்கும் முன்,  ா ா கூட்டத்ைினரிடம் 
கூைினார்: “நான் இப்வபாது பிரசாதம் வழங்குவவன். எனக்குத் 
தகலவணங்கவவா, ொகல அணிவிக்கவவா வவண்டாம். நான் அன்புடன் 
வழங்குவகத அன்புடன் ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் விகரந்து 
வருவதானால், இதர அகனவருக்கும் வாய்ப்பு கிகடக்கும், ஏமனன்ைால் 
நான் இன்று ொகல ஆறு வகர ெட்டுவெ இங்வக உங்களுடன் இருப்வபன்.” 

ஏைக்குறைய 6,000 வ ர் அப்வ ாது, அங்வக இருந்ைனர்;  க்கள் 
வரிறெயில் முன்வனாக்கி ைள்ளப் ட்டனர். ஆனால்  ா ா ஆறு  ைிக்கு, 
 ிரொைம் வழங்குவறை நிறுத்ைிவிட்டு, ைனது இருப் ிடத்ைிற்குப் புைப் டுவைற்கு 
முன்னர், அவர் பென்ை  ிைகு, வெவகர்கள் கூட்டத்ைிற்கு விநிவயாகிக்கும் 
 ீைமுள்ள  ிரொைத்றைத் பைாட்டு ஆெிர்வைித்ைார். 

1954,  ார்ச் 4 வியாழன் அன்று, நானா வகர்,  ங்க்ராஜ், கஜானன் 
வ ாஃ லி, பஹலன், வகஷவ் நிக்கம், புக்கார், ஸ்ரீ த்  ஹாய், கு ார், கயா 
 ிரொத்,  வானி  ிரொத், ைர், கஞ்சூ  ற்றும்  லர் ைத்ை து இடங்களுக்குத் 
ைிரும் ிச் பெல்ல இருந்ைைால்,  ா ா அவர்கறள ெந்ைித்து, ஒவ்பவாருவறரயும் 
ைழுவினார்; அவ்வவறளயில் கஜானன், ஒருவவறள அறனவரும்  னைில் 
நிறனத்துக்பகாண்டிருந்ைறை பவளிப் டுத்ைினார்: “ ா ா, நான் உங்களுடன் 
இருக்க விரும்புகிவைன்.” 

“இப்வபாது என்ன மசய்கிைரீ்கள்?” என்று  ா ா வகட்டார். 
“நான் ைற்வ ாது வவறல எதுவும் இல்லா ல் இருக்கிவைன்.” 
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“நானும் வவகலயில்லாதவன்” என்று  ா ா வகலி பெய்ைார். “அதனால் 
நீங்கள் இப்வபாகதக்குப் வபாய்விடுவது நல்லது. அகத நான் பிைகு 
பார்க்கிவைன்.” 

இைற்கிறடயில், மும் ிடிவரத்ைில் அற ந்ை  ால்வயாகி ஆெிர த்ைில் 
வெிப் வர்கள் ைங்கள் ஆெிகள் அடங்கிய பைாறலத்ைந்ைி ஒன்றை  ா ாவுக்கு 
அனுப் ியிருந்ைனர்.  ா ா அறை  ண்டலி, ஆந்ைிர வெவகர்கள்  ற்றும் 
அன் ர்களிடம் காட்டி, இந்ை  ைிறல அனுப் ினார்: 

கடவுளின் அன்புக் குழந்கதகளான, உலகில் வாழும் அகனத்து 
உண்கெயான பால்வயாகிகளுக்கும் எனது அன்பும் ஆசரீ்வாதங்களும்; 
உண்கெயான, ெிகவும் வெல்நிகலகய எட்டிய வயாகிகளால் ெட்டுவெ எனது 
உண்கெயான நிகலகய அைிய முடியும். 

இறைத் பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார்: 
இப்வபாது இந்த விஷயத்தில் நான் ஒரு ெிக முக்கியொன உகரகய 

வழங்க விரும்புகிவைன், ஏமனன்ைால் இந்தக் கருத்து, புரிந்துமகாள்ளப்பட 
வவண்டிய விதத்தில் ஒருவபாதும் புரிந்துமகாள்ளப்படவில்கல. நான் 
உண்கெயான வயாகிகளின், உண்கெயான துைவிகளின் அடிகெ, ஆனால் 
ஆன்ெீகப் பாகதயில் ‘ெின்னுவது எல்லாம் மபான்னல்ல!’ என்ை பழமொழி, 
இப்மபாழுகத விட, எப்மபாழுதும் மபாருத்தொனதாக இருந்ததில்கல. 

இப்வபாது நான் தந்திரம் ெற்றும் பிை வககயான வயாகாக்ககளப் 
பற்ைி விளக்குகிவைன். முழு ெனதுடன் கற்ைைிந்து, பயிற்சியில் ஈடுபடும் 
வபாது, அகவ (ொய ெந்திர) சக்திககளயும், மெய்ெைந்த நிகலகயயும் 
ஏற்படுத்துகின்ைன. வயாக சொதி, நிர்விகல்ப சொதியிலிருந்து முற்ைிலும் 
வவறுபட்டது,  ுஃபிக்கள் இகத ‘ஃபனா’வின் இரண்டாவது நிகல என்று 
அகழக்கிைார்கள். 

வயாக சொதிகய,  ுஃபிக்கள் ‘ஹால்’ என்று அகழக்கின்ைனர். இந்த 
சொதி நிகல முடிந்தவகர பல முகை உகடக்கப்படலாம் அல்லது பல 
ஆண்டுகளுக்கு அவத நிகலகய தக்ககவக்கலாம். இந்த வயாகிகளுக்கு 
உணவு, நீர், தூக்கம் வபான்ைவற்ைின் வதகவவய இல்கல. அவர்கள் 
மெய்ெைந்த நிகலயில் உள்ளனர், ஆனால் ‘ஹால்’ நிகலயிலிருந்து கீவழ 
வரும் வவகளயில், அவர்கள் சொதி உணர்கவ இழந்து, சாதாரண உலக 
உணர்வு நிகலகய ெீண்டும் அகடயப்மபறுகிைார்கள். பல ஆண்டுகளாக 
உணவு, நீர் எதுவும் இல்லாெல் இருந்தவபாதிலும், அவர்களுக்கு உணவு, நீர், 
தூக்கம் அகனத்தும் சாதாரண உணர்வு நிகலகய அகடந்த பிைகுதான் 
வதகவப்படுகிைது. அவர்களின் சொதி, வபாகத வபான்ைது, அகத இழந்த 
அடுத்த கணவெ, சாதாரண ெக்ககளப் வபால் உண்ணவும், அருந்தவும் 
விரும்புகிைார்கள். கடந்த 600 ஆண்டுகளாக தங்களின் வயாக 
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சொதியிலிருந்து சாதாரண சுயநிகனவுக்கு வராத மூன்று வயாகிகள் 
இருக்கின்ைனர், இன்னும் அவர்கள் என்கன அைியவில்கல! அவர்களின் 
கண் இகெகள் ெற்றும் புருவங்கள் ெிக ெிக நீளொக வளர்ந்து ெிகவும் 
மெல்லியதாகிவிட்டன. 

நிர்விகல்ப சொதி (ஃபனா), வயாக சொதியிலிருந்து (ஹால்) 
முற்ைிலும் வவறுபட்டது. இது ஃபனா; அதாவது ‘மதய்வொதல்’ - கடவுளாக 
ொறுவது. இப்வபாது மதய்வகீத்கத விளக்குவதற்கு முன்பு, 
‘ெின்னுவமதல்லாம் மபான்னல்ல’ என்பதற்கு உதாரணம் ஒன்கை வழங்க 
விரும்புகிவைன். மெஹராபாத்தில் எனக்கு ஒரு ‘ெனநிகல இழந்தவர்’களின் 
ஆசிரெம் ( ஸ்த் ஆெிர ம் அல்ல) இருந்தது, அகனவரிலும் அதி கபத்தியம் 
பிடித்தவர் ‘ஃபக்கிர் புவா’ என்ை மபயரில் ஒருவர். இளம் வயதில், அவர் 
தகலயில் அடிக்கப்பட்டவபாது, அது ஓர் ஆழொன வடுகவ 
ஏற்படுத்தியவதாடு, அவரது மூகளயில் ஏற்பட்ட காயத்தின் காரணொக அவர் 
கபத்தியம் ஆனார். நான் மெஹராபாத்தில் இருந்த ெஸ்த் ஆசிரெத்கத 
மூடிவிட்டு, எல்லா ெனநிகல பாதிக்கப்பட்டவர்ககளயும் அவரவர் 
இடங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பியவபாது, ஃபகிர் புவா பூனாவுக்கு 
அனுப்பப்பட்டார். 

மெஹராபாத் ெஸ்த் ஆசிரெத்தில் பணிபுரியும் வபாஹ்ரி (முஸ்லிம்) 
ஒருவர், பாபா தனது ஆன்ெீகப் மபாறுப்கப ஃபக்கிர் புவாவிடம் ஒப்பகடத்து 
விட்டதாக, பூனாவில் ஒரு வதந்திகயப் பரப்பினார்! இன்றுவகர இந்தப் 
கபத்தியக்காரர் ஜகத் குருவாகப் ( ிர ஞ்ெத்ைின் அைி ைி) வபாற்ைப்படுகிைார். 
அவகர ஒரு மெல்லிய மெத்கதயின் ெீது அெரச் மசய்து, ெக்கள் அவகர 
தரிசனம் மசய்கிைார்கள். ொர்வாரிகள் அங்குச் மசன்று, அவருக்குப் பணம் 
மசலவு மசய்து, அவகரத் தங்கள் கார்களில் அகழத்துச் மசல்கிைார்கள்; 
ஆனால் ஃபக்கிர் புவா முற்ைிலும் கபத்தியம்! அவர் ஒரு சாதாரண 
ெனிதகனப் வபால வபசுவதில்கல, அவருகடய ஒவ்மவாரு கசககயும், 
அகசவும் மதய்வகீ அம்சம் நிகைந்ததாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகிைது. 
ஒவ்மவாரு ஆண்டும்  நடத்தப்படும் கண்காட்சியில், அவர் ஒரு ெஜ்சூப் (இறை 
உைர்றவ அறடந்ை ஆத் ா) என்று கருதப்படுகிைார். 

 ாலவயாகிகறளக் குைித்து  ா ா  ின்வரு ாறு கூைினார்: 
இந்த பாலவயாகிகள் உண்கெயானவர்கள் அல்ல என்று நான் 

மசால்லவில்கல. இவ்வளவு சிைிய வயதில், இந்த ஹரிஜன (ைாழ்த்ைப் ட்ட 
இனத்றைச் ொர்ந்ை) சிறுவர்கள் பாலவயாகிகள் என்பது எனக்குப் மபருகெயாக 
இருக்கிைது. எனது ஒவர கவகல என்னமவன்ைால், இந்த அன்பான 
பாலவயாகிகள், வெவலாட்டொன விஷயங்களில் சிக்கி, சுரண்டப்படக்கூடாது 
என்பதுதான், ஏமனன்ைால் இப்வபாது வெற்கத்திய நாடுகளில், பல்வவறு 
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சாதகனககள உகடப்பகதப் வபாலவவ, ெக்கள் வநான்பு, வயாகாசனங்கள் 
வபான்ை சாதகனககள முைியடிக்கத் மதாடங்கியுள்ளனர். ஒரு வெற்கத்தியர் 
45 நாட்கள் உணவு, நீர், காற்று எதுவும் இல்லாெல் கண்ணாடிப் மபட்டியில் 
கவக்கப்பட்டார் என்ை மசய்தி பரவலாக மவளிவந்தது. இந்த சாதகனகய, 
ெற்றுமொரு ெனிதர் 60 நாட்கள், ஒரு பாட்டில் வடிவ கண்ணாடி மபட்டியில் 
காற்று, நீர், உணவு எதுவுெின்ைி அெர்ந்து முைியடித்ததாகவும் கூைப்படுகிைது. 

ஆனால் இந்த (ஆந்ைிரா ஆெிர த்ைின்) பாலவயாகிகள் 
உண்கெயானவர்கள் வபால மதரிகிைது; உண்கெயாக இருந்தால், கடவுளின் 
உண்கெயான அன்பான அகனவருக்கும் நான் தகலவணங்குகிவைன். நான் 
எனது அன்பர்களின் அடிகெ. எனவவ வநர்கெயாக இருங்கள், 
‘ெின்னுவமதல்லாம் மபான்னல்ல’ என்பகத நிகனவில் மகாண்டு 
வழிதவைாெல் பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள். சில வயாகிகள் ெற்றும் குருக்கள் 
என்று அகழக்கப்படுபவர்கள், தங்கள் ஆசிககளக் கடிதங்கள் மூலம் 
எனக்கும் அனுப்புகிைார்கள். 

இப்வபாது ‘மதய்வொக ொறும் மசயல்முகை’ பற்ைி: இது கடவுள் 
ெனிதனாக (அவதார புருஷராக) ொறுவகதப் பற்ைியது அல்ல, ஆனால் 
ெனிதன் கடவுளாக (சத்குரு, குதுப்) ொறுவகதப் பற்ைியது. நான்கு 
பயணங்கள் ஆன்ெீக பாகதகய உள்ளடக்கும். முதலாவது, ஞானத்துடன் 
(இகை ஞானம்) மதாடங்குகிைது, வெலும் யாத்ரீகர் அகனத்து ஆன்ெீகத் 
தளங்ககளயும் கடந்த பின்னர், இந்த முதல் பயணம் ‘ஃபனா’வில் 
முடிவகடகிைது, அதாவது முதல் பயணத்தின் முடிவு. ஃபனாவின் இந்த 
இரண்டாவது நிகல ‘மதய்வொக ொறும் மசயல்முகை’ ஆகும். ெனிதன் 
இப்வபாது கடவுளாகி, கடவுளின் அைிகவயும், கடவுளின் சக்திகயயும், 
கடவுளின் வபரின்பத்கதயும் அனுபவிக்கிைான், ஆனால் இன்னும் அது 
கடவுளின் பரிபூரண நிகலகய அகடயவில்கல, ஆனால் அதுதான் 
குைிக்வகாள். ெனிதன் கடவுளுக்குள் ‘நுகழந்தான்’ ஆனால் அவன் ‘கடவுள் 
வாழ்வில்’ இன்னும் நுகழயவில்கல! ெிக ெிகச் சிலவர இந்த எல்கலயற்ை 
வபரின்பத்கத விட்டுவிட்டு இரண்டாவது பயணத்தில் நுகழய முடியும், அது 
‘பக்கா’வில் முடிவகடகிைது (அதாவது கடவுளின் வாழ்க்ககயில் 
நிகலத்திருப்பது), ஆனால் இன்னும் அவரது வாழ்க்கககய வாழவில்கல. 

‘ஃபனா’ என்ைால் கடவுளாக ொறுதல்; ‘பக்கா’ என்ைால் கடவுளின் 
வாழ்வில் நிகலத்திருப்பது என்று மபாருள். ‘ஃபனா’வில், ஒருவர் ெஜ்ஜூப் 
ஆக, ‘பிரம்ெி-பூத்’ ஆகிைார், அதாவது ஒருவர் மதய்வகீத்தில் மூழ்குகிைார். 

முதல் பயணத்தின் முடிவில் (ஃபனா), யாத்ரீகர் இகை உணர்கவ 
ெட்டுவெ அகடகிைார்;  அதாவது, ‘நான் கடவுள்’ நிகலகய ெட்டுவெ 
உணர்ந்து மகாள்கிைார். இரண்டாம் பயணத்தில் (பக்கா) ஒரு சாதாரண உலக 
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உணர்கவ (அதாவது, மபௌதீக, சூட்சுெ, ஆழ் ென உணர்கவ) அகடகிைார். 
அவர் ஒரு ‘ஜவீன்முக்தா’ அல்லது  ுஃபிகள் கூறுவது வபால ‘ லிக்’ என்று 
அகழக்கப்படுகிைார். அவர் இப்வபாது கடவுளாகவும் ெனிதராகவும் 
இருக்கிைார். அவர் தனது மதய்வகீத்கத தங்குதகடயின்ைி மதாடர்ந்து 
உணர்வுப்பூர்வொக அனுபவிக்கும் அவத வவகளயில் அவரது ெனித 
தன்கெகயயும் அனுபவிக்கிைார். ஆனால் இன்னும் அவர் கடவுளின் 
வாழ்க்கககய வாழவில்கல. அவர் மதாடர்ந்து அனுபவிக்கும் எல்கலயற்ை 
அைிவு, சக்தி ெற்றும் எல்கலயற்ை ஆனந்தத்கத, பிைரின் பாவ 
விவொசனத்திற்காக பயன்படுத்த முடியாது. 

மூன்ைாவது பயணம் என்பது ெிக ெிக அரிதான நபர்களுக்கானது, 
இது சத்குருவின் ராஜாங்கொன குதுப் நிகலகயப் பின்புலொகக் மகாண்டு 
முடிகிைது. இங்வக இகை உணர்கவ அகடந்தவர், இப்வபாது கடவுளின் 
வாழ்க்கககய வாழ்கிைார். அவர், மதாடர்ந்து அனுபவிக்கும் தெது 
எல்கலயற்ை அைிவு, சக்தி, ஆனந்தம் அகனத்கதயும் பயன்படுத்துகிைார். 
அவர் ஒன்வை உருவான ஏக இகைவகன, பலவற்ைிற்குள் ‘இைங்கச் 
மசய்தார்’. அவர் ‘சுதந்திரொன உண்கெப்மபாருகள’ ொகயக்குள் மகாண்டு 
வந்துள்ளார். 

நான்காவது பயணம், சத்குரு (குதுப்) தனது மபௌதீக உடகலக் 
ககவிடுவதில் முடிவகடகிைது; இருந்தும், இன்னும் அவர் நித்தியொக 
உணர்வுபூர்வொகவும், தனித்துவம் ெிக்கவராகவும் கடவுளாகவவ 
இருக்கிைார். 

வ லும் விளக்கிக் கூறுறகயில்,  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
இன்னும் ஒரு விஷயம். அவதார புருஷர் (ர ூல், நபி) ெற்றும் 

சத்குரு (குதுப், பரிபூரண குருநாதர்) இவர்களிகடவய உள்ள வவறுபாடு 
என்னமவன்ைால், சத்குரு, பரிணாெம், ெறுபிைவி, உட்சுழற்சி ஆகியவற்ைின் 
முழு மசயல்முகைகயயும் கடந்து, கடவுளின் வாழ்க்ககயில் ‘நுகழந்து’ 
வாழ்கிைார், அவத வவகளயில் அவதார புருஷர், பரிணாெ வளர்ச்சியின் 
வழிவய மசல்ல வவண்டிய வதகவயில்கல. அவர் வநரடியாக ெனிதனாக 
ொறுகிைார். 

கடவுளின் வாழ்க்கககய வாழ்வதில், சத்குரு, அவதார புருஷர் 
இருவரும் செொனவர்கள். இருவரும் கடவுளின் வாழ்க்கககய 
வழிநடத்துகிைார்கள், அவத வநரத்தில், இருவரும் ொகயயில் வாழ்க்ககயின் 
ஒவ்மவாரு ெட்டத்திலும் நிகலமகாண்டுள்ளனர். ஒவர வநரத்தில், அவர்கள் 
ெிக ெிகக் குகைந்த நிகலயிலிருந்து அகனத்திலும் உயர்ந்த நிகல வகர 
உள்ளனர். ெிகவும் முக்கியொன வவறுபாடு என்னமவன்ைால், சத்குரு, அந்த 
நிகலயில் அவரது அங்கத்கத வகிக்கிைார் (அைாவது அவரது  ாகத்றை 
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நடிக்கிைார்), ஆனால் அவதார புருஷர் அவராக, அங்கத்துள் அங்கொக 
ொறுகிைார். கடவுளாக இருக்கும் குதுப் அல்லது சத்குரு, அவர் 
அந்த  நிகலக்கு வந்து, கடவுளிடம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் வழங்குகிைார் 
என்று கவத்துக்மகாள்வவாம்; அதாவது, கடவுவள (சத்குருவின் ெனித 
வடிவில்) கடவுளிடம் வாக்குமூலம் வழங்குகிைார் என்று அர்த்தம். ஆனால் 
அவ்வாறு நடிக்கும் வபாது, அவர் கடவுகள உணர்ந்த நிகலயிவலவய 
இருக்கிைார். அவதார புருஷர் உண்கெயில், அந்த வநரத்தில் அவவர 
வாக்குமூலொக ொறுகிைார், வெலும் ஒரு சாதாரண வாக்குமூலொக ொறும் 
வவகளயில், அவர் இன்னும் கடவுளின் உணர்வு நிகலகய  அனுபவிக்கிைார். 
அவதார புருஷர், சத்குரு இருவரும் ஒவர வநரத்தில் கடவுளின் (மதய்வகீ) 
உணர்கவத் தக்க கவத்துக் மகாள்கிைார்கள். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா, அவைார புருஷர் ஒன்வைாடு ஒன்ைாக 
 ாறுவைற்கும், ெத்குரு  ல்வவறு நிறலகளில் அங்கம் வகிப் ைற்கும் 
(நடிப் ைற்கும்)  ற்றுவ ார் உைாரைத்றை எடுத்துறரத்ைார்: 

வெற்கூைிய கருத்கதத் மதளிவு படுத்த, எண்ணற்ை 
எடுத்துக்காட்டுககள வெற்வகாள் காட்டலாம். உதாரணொக, ஒரு சத்குரு 
வநாய்வாய்ப்படொட்டார், வநாய்வாய்பட முடியாது. அவர் 
வநாய்வாய்ப்பட்டவராகத் வதான்றும்வபாது, அவர் உண்கெயில் நடிக்கிைார். 
இருப்பினும், அவதார புருஷர் வநாய்வாய்ப்பட்டிருப்பகத ெக்கள் 
பார்க்கும்வபாது, அவர் உண்கெயில் வநாயால் தாக்கப்பட்டிருந்தாலும், 
அவருக்குப் பின்னால் எல்கலயற்ை அைிவு, சக்தி வபரின்பம் ஆகியவற்கைக் 
மகாண்டுள்ளார். ஒவ்மவாரு ஆன்ெீகத் தளத்திலும், சத்குரு, அந்த ஆன்ெீகத் 
தளத்தின் ஆத்ொகவப் வபாலவவ மசயல்படுகிைார். ஆனால் அவதார புருஷர் 
ஆன்ெீகத் தளத்தின் ஆத்ொவாக ொறுவதால், உலகளாவிய உந்துதகல 
வழங்க முடியும். 

கடவுள் எல்லாவற்ைிலும் எல்வலாரிலும் இருக்கிைார். அவதார 
புருஷர் எல்லாவற்ைிலும் எல்வலாரிடமும் இருப்பது ெட்டுெின்ைி, அவர் 
எல்லாொகவும் எல்வலாராகவும் ொறுகிைார்.  எனவவ, அவதார புருஷருக்கும் 
சத்குருவிற்கும் இகடவயயான அடிப்பகட வவறுபாடு என்னமவன்ைால், 
ஒவ்மவாரு நிகலயிலும், எல்லா ஆன்ெீகத் தளங்களிலும் சத்குரு 
மசயல்படுகிைார் (அதாவது, மசய்வது வபால நடிக்கிைார்), அவத செயம் 
அவதார புருஷர்  அதுவாக ொறுகிைார். 

நாராயை ராவ், “அவைார புருஷருடன் எவ்வாறு பைாடர்ற த் பைாடர்ந்து 
ைக்கறவப் து?” என வினவினார். 

 ா ா இவ்வாறு பைளிவு டுத்ைினார்: 
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இப்வபாது பாபா உடலளவில் நம்ெிகடவய இருப்பதால், நாம் 
மதாடர்கப உணர்கிவைாம் என்று அர்த்தம். ஆனால் பாபா நம்கெ விட்டுப் 
பிரியும் வபாது, இந்தத் மதாடர்பு படிப்படியாகக் குகைந்துவிடுகிைது. ஆனால், 
அகத எப்படித் மதாடர்ந்து தக்ககவப்பது?  நான் விளக்குகிவைன். 

நீங்கள் மதாடர்ந்து பசியாக உணர்கிைரீ்களா? இல்கல; பசிக்கும் 
வவகளயில் உணகவ உண்டு, பின்னர் அகத ெைந்து விடுவரீ்கள். கடினொக 
உகழக்கும்வபாது அபார பசி எடுக்கும். எனவவ நீங்கள் எனக்காகப் பசியுடன் 
இருக்கும் வககயில் எனக்காகப் பணிபுரியுங்கள் - சில செயங்களில் என்கன 
சிந்தகன மசய்யுங்கள், சில வநரங்களில் எனக்காகப் பணிபுரியுங்கள், சில 
செயங்களில் என்கனப் பற்ைி வபசுங்கள், ஆனால் மதாடர்ந்து அல்ல. 
மதாடர்ந்து உண்டு வந்தால் அஜரீணம் ஏற்படும்! 

தூங்கச் மசல்வதற்கு முன்பு, “பாபா, எனது எண்ணங்கள், வபசும் 
வார்த்கதகள், நல்ல, தீய மசயல்கள் அகனத்கதயும் உங்களிடம் 
ஒப்பகடக்கிவைன்” என்று மசால்லுங்கள். 

நீங்கள் எழுந்தவுடன், “பாபா, நான் இப்வபாது அகனத்கதயும் 
உங்களிடம் ஒப்பகடக்கத் மதாடங்குகிவைன்” என்று கூறுங்கள். இது எனக்கு, 
வபாதுொனகத விட அதிகொக இருக்கும். 

ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகை, ஐந்து நிெிடங்களுக்கு ெட்டும் 
இகதச் மசால்லுங்கள்.  இகதச் மசய்து, நீங்கள் நிகனப்பது, வபசுவது ெற்றும் 
மசய்வது அகனத்திற்கும் முழு ெனதுடன் என்கனப் மபாறுப்பாக்குங்கள், 
ஆனால் முழு ெனதுடன். அதற்குப் பிைகு நீங்கள் சுதந்திரொக இருக்கிைரீ்கள். 
எதுவும் உங்ககளப் பிகணக்க முடியாது. ஆனால், நீங்கள் அகத 
வநர்கெயாகச் மசய்ய வவண்டும். 

நான் இகைப்மபருங்கடல். நறுெணமுள்ள பூக்கள், வதங்காய்கள், 
அவத வவகளயில் குப்கபக்கூளங்ககளயும் என்னால் ஏற்றுக்மகாள்ள 
முடியும்; எனவவ முழு ெனதுடன் அகனத்கதயும் கடலில் வசீி எைியுங்கள். 
இது ஒரு மபரிய விஷயம், ஆனால், முழு ெனதுடன் மசய்யப்பட வவண்டும்; 
இல்கலவயல், அது ஒரு சிைிய தண்ணரீ் குளத்தில் மசல்லும் தருவாயில், 
உங்கள் மசாந்த அழுக்கு காரணொக, அந்தக் குளத்கதயும் 
அசுத்தப்படுத்துகிைது. 

காக்கிநாடாறவச் வெர்ந்ை வழக்கைிஞர் ஒருவர்  ா ாவுக்கு விவராை ாக 
இருந்ைார், வ லும் ப ஹர்  ா ாவின் அவைார ஆளுற யில் அவருக்கு 
நம் ிக்றக இல்றல என்று கூைி,  றுப்புத் பைரிவித்ைாலும், ஒட்டுப ாத்ை 
 த்ைிரிறககளும் ப ஹர்  ா ாறவ அவைார புருஷராகப் வ ாற்ைிப் புகழ்ந்ைன. 
ஆனால்,  ா ாறவ வநரடியாக ெந்ைித்ை வவறளயில் அவருறடய அணுகுமுறை 
 ாைி, “உங்கறளப்  ற்ைி ஏைாவது எழுைட்டு ா  ா ா?” என்று வகட்டார். 
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‘என்கனப் பற்ைி நீங்கள் என்ன நிகனக்கிைரீ்கவளா அகத 
எழுதுங்கள்’ என்று  ா ா கூைினார். 

அவ ான ாக உைர்ந்ைார் அந்ை வழக்கைிஞர்.  ா ாவின் ெர்வஞானம் 
என்ை அம்பு ெரியாகப்  ாய வவண்டிய இடத்ைில்  ாய்ந்ைது. அைற்குப்  ிைகு, 
 ா ாவின்  ைிகளில் அந்ை வழக்கைிஞர் ைன்றன அர்ப் ைித்ைார். 

 ா ா அவரது ஆந்ைிர வெவகர்கள், அன் ர்கள் அறனவறரயும் 
அரவறைத்ைார்.  காக்கிநாடாவில் நிகழ்ச்ெிகறள நிறைவுபெய்து,  ா ா, 
 ண்டலியுடன்,  ார்ச் 4ஆம் நாள் காறல 11:00  ைிக்கு, ெ ல்வகாட் ரயில் 
நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ‘அவைார் ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்!’ 
 ற்றும் ‘நவ ா ப ஹர்  ா ா, அவைார், நவ ா வைவ வைவா!’ என்ை முழக்கங்கள் 
எங்கும் ஒலித்ைன. இறை-வைாழர் ஆந்ைிராவில் ஏராள ான பைய்வகீ 
 து ானத்றை விநிவயாகித்ைார், ஒவ்பவாரு துகள்களும் அைில் நறனந்ைன. 
ஏறழ, பெல்வந்ைர், கற்ைவர், கல்லாைவர், வங்கி உரிற யாளர்  ற்றும் அங்குப் 
 ைிபுரியும் வெவகர்,  ந்ைிரி  ற்றும் ஊழியர், இந்து, முஸ்லீம் என அறனவரின் 
இையங்களிலும்  ா ா ைனக்பகன  இடத்றை அற த்துக்பகாண்டார். 
இக்காலகட்டத்ைின் அவைார புருஷருக்கு ஆந்ைிரா  ாவட்டம் அளித்ை வரவவற்பு, 
வரலாற்ைில் என்பைன்றும் ப ாைிக்கப் டும். 

இந்ைக் காட்ெிறயக் கண்டு களித்ைவர்களுக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் 
எல்றலயில்லா அன்பு, எப் டி  னிை குலத்றை வநாக்கிப்  ாய்ந்ைது என் றை 
விவரிப் து இன்னும் கடினம்.  அந்ைக் காட்ெிகளின் நிறனவிவலவய ஒருவரின் 
இையம் நிரம் ி வழிகிைது. ஆனால் பைய்வகீ  து ானத்ைின் லீறலறயப்  ார்க்க 
விரும்பு வர்கள், ஆந்ைிரா அல்லது ஹ ிர்பூருக்குச் பெல்ல வவண்டும் என்று 
நிச்ெய ாகச் பொல்லலாம் - ஏபனன்ைால் அது அங்கு முழு ெக்ைியுடன் 
பவளிப் டுகிைது. 

“முழு  ிர ஞ்ெமும் அவைார புருஷருக்வக பொந்ைம், ஆனால், குைிப் ாக 
ஆந்ைிராவும் ஹ ிர்பூரும் அவரது ெிைப்பு இடங்கள், அங்கு ஒவ்பவாரு அணுவும் 
அவரது அன் ின்  துவால் நறு ைம் வசீுகிைது. இரண்டு இடங்களிலும் என்ன 
பைய்வகீ வ ாறை, என்ன ஒரு ைிறகப்பூட்டும்  ரவெம்! அங்குள்ள ஒவ்பவாரு 
துகளும் அன் ிற்குரியவரால் புனிைப் டுத்ைப் டுகிைது. ஒவ்பவாரு கல்லின் 
சுவாெத்றையும், இையத்ைின் துடிப்ற யும் வகட் வருக்கு, எதுவும் ொத்ைிய ற்ைது 
அல்ல! இந்ை யுகத்ைில் அவைார புருஷர் ை து பைய்வகீ அருறளப் 
ப ாழிவைற்காக ஆந்ைிரா  ற்றும் ஹ ிர்பூறரத் வைர்ந்பைடுத்ைது 
குைிப் ிடத்ைக்கது.” 

 ா ாவும்,  ண்டலியும் ெ ல்வகாட் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு வந்ைவ ாது, 
நறடவ றட முழுவதும் அன் ர்கள்  ற்றும்  க்ைர்களால் நிரம் ி வழிந்ைது. 
ப ரும் ாலான கண்களில் கண்ைரீ் நிரம் ி வழிந்ைது; ப ரு ளவிலான 
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பவளிப் ாடுகள் கவறல வைாய்ந்து காைப் ட்டன. ெிலர் பைாறலந்து வ ாய், 
விரக்ைியறடந்ை உைர்வில் ைறல வைங்கினர்.  ரயிலின் விெில் ெத்ைம் 
வகட்கவவ,  ா ா ைனது ப ட்டியின் வாெலில் நின்று றக அறெத்ைார். ‘பஜய் 
அவைார் ப ஹர்  ா ா!’ என்ை முழக்கங்களுக்கு  த்ைியில் ரயில் நகரத் 
பைாடங்கியது. முழு ஆந்ைிராவும் வொகத்ைில் மூழ்கியது 

அந்ைக் கண்ைரீ் எவ்வளவு விறல உயர்ந்ைது, எவ்வளவு 
விறல ைிப் ற்ைது! அது இையத்ைின் உைிரத்ைிலிருந்து வழிந்ை  பைய்வகீ 
 து ானத்றைக் பகாண்டிருந்ைது. ஆனால், இந்ைக் கண்ைரீ் ஒரு நாள் அனலாகப் 
 ரவி, ஆந்ைிராவின் வளி ண்டலத்றை எரித்து ொம் லாக்கும் என்று காலத்துக்கு 
பைரியும்! 

வழி பநடுகிலும், ஒவ்பவாரு ரயில் நிறலய நறடவ றடயிலும் 
அன் ர்கள்  ற்றும்  க்ைர்கள் கூட்டம்  நிரம் ி வழிந்ைது. எல்லா ைிறெகளிலும் 
 ா ாவின் பஜய் வகாஷங்கள் முழங்கின.  லவிை ான உைவு வறககள், குளிர் 
 ானங்கள், ெிகபரட்  ற்றும் கூறட கூறடகளாக ப ாருட்கள்  ா ாவின் ரயில் 
ப ட்டிக்குள் ைிைிக்கப் ட்டன. ராஜமுந்ைிரி, பகாவ்வூர், ைாவட ள்ளிக்கூடம், 
ஏலூரு, விஜயவாடா வ ான்ை ரயில் நிறலயங்களில்  க்கள் ‘இறை’ 
 ித்ைர்கறளப் வ ால காைப் ட்டனர்!  னிை வடிவில் பைய்வகீ அன் ானவரின் 
ஒவர ஒரு கறடெி  ார்றவறயத் ைவிர வவறு எறையும் அவர்கள் 
விரும் வில்றல. எல்லா ரயில் நிறலயங்களிலும், வாெலில் நின்றுபகாண்டு, 
 ா ா  க்கறள வநாக்கி அன்புடன் றக அறெத்ைார், அவருறடய ஆெீர்வாைம் 
ஆந்ைிரா  க்களின்  ீது எப்வ ாதும் இருக்கும் என் றைக் குைிக்கிைது. 

விஜயவாடா ரயில் நிறலயம் வறர  க்கள் ைிரள்ைிரளாக நின்ைனர், 
ஆனால் அைற்குப்  ின்னர் இைர ரயில் நிறலயங்களில்  ா ாறவ  ார்க்க ைனி 
ந ர்கள்  ட்டுவ  வந்ைனர். ஃ ிரான்ெிஸ்  ிரா வ ான், இதுவறர ைான் 
கண்டிராை  க்கள் கடறலக் கண்டு  வியப் ில் ஆழ்ந்ைார்; வ லும், அது 
அவறரயும் இறை வ ாறையில் ஆழ்த்ைியது. ரயிலில்,  ா ா, ஃ ிரான்ெிற  
ஆஸ்ைிவரலியாவுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார், வ லும் 
நிகழ்ச்ெிகளின் வ ாது அவருடன் உறரயாட வநரம் இல்லாைைால், அவருக்கு 
வவறு ெில அைிவுறரகறள வழங்கினார். 

 ண்டலி முற்ைிலும் வொர்ந்து வ ாயிருந்ைனர்.  ா ாவுடன்  யைம் 
பெய்யும் வவறளயில், ஓய்வு என்ை வகள்விக்கு வாய்ப்வ  இல்றல. வ லும், 
அவரது அைிவுறுத்ைலின் டி, அவரது ைனியுரிற றய உறுைிப் டுத்ைவும், அவரது 
ப ட்டிக்குள் வவறு எவரும் நுறழவறைத் ைடுக்கவும்,  ாவ் கல்சூரி ஒவ்பவாரு 
ரயில் நிறலயத்ைிலும் கைவுக்கு முன்னால் நிற்க வவண்டியிருந்ைது; ரயில் நகரத் 
பைாடங்கியதும், அவர் ைிரும் ிச் பென்று, ைனது ப ட்டியில் ஏறுவறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டார். எரச், ப ண்டு இருவரும் குைிப் ாக முற்ைிலும் 
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வொர்வறடந்ை நிறலயில் இருந்ைனர்; எரச்,  ா ாவின் அருகில் நின்று, 
அவருறடய எழுத்துப் லறகறய வாெிக்க வவண்டியிருந்ைது, வ லும் ப ண்டு 
 யை ஏற் ாடுகள்  ற்றும்  ிை விஷயங்கறளக் கவனிக்க வவண்டியிருந்ைது. 

1954,  ார்ச் 6 ெனிக்கிழற  காறல,  ா ாவும்  ண்டலியும் பூனா 
வந்ைறடந்ைனர்.   ா ாறவ ஆைி ெீனியர்  ிந்த்ரா  ாளிறகக்கும், அங்கிருந்து 
 ஹா வலஷ்வருக்கும் அறழத்துச் பென்ைார். ப ஹர்ஜி, நரி ன், ஃ ிரான்ெிஸ் 
ஆகிவயார் மும்ற க்கும், யஷ்வந்த் ராவ், கிருஷ்ைாஜி இருவரும்  க்வகாரி, 
ஆைி ெீனியர், ெகன், டாக்வக ஆகிவயார் அஹ துநகர், ெிது  வக் 
பகாத்வால்  ப ஹரா ாத்,  ற்றும் ஜால் ாய், ெைாஷிவ்  ாட்டீல் பூனாவில் 
ைத்ை து இல்லங்களுக்கும் பென்ைனர். அவலா ா,  ாவ் கல்சூரி, எரச், குஸ்ைாஜி, 
கிஷன்  ிங், கிருஷ்ைா, ஷஹஸ்த்ரபுத்வை ஆகிவயார்  ஹா வலஷ்வருக்கும் 
புைப் ட்டுச் பென்று, அவை நாளில் வந்ைறடந்ைனர். 

 ஹா வலஷ்வரில், ஆகா கான்  ங்களாவின் பவளிப்புை குடிறெகளில் 
ஆண்  ண்டலியும்,  ிரைான வடீ்டில் ப ண் ைிகளுடன்  ா ாவும் ைங்கினர். 
 ா ா ைனது ஆந்ைிரா  யைத்றை ப ண்  ண்டலிக்கும்,  ா ா இல்லாை வநரத்ைில் 
உடன் காவலர்களாக இருந்ை டாக்டர் டான், டாக்டர் நீலு, றகக்வகா ாத் 
ஆகிவயாருக்கும் விவரித்ைார். 

கிஷன்  ிங்  ார்ச் இறுைி வறர  ண்டலியுடன் இருக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார், அதுவறர ஆண்  ண்டலி அவருடனான வைாழற றய 
 கிழ்ச்ெியுடன் அனு வித்ைனர். 
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 க்வகாரி ைரிெனம், 1954 

ப ஹர்  ா ாவுடன் 
வகாைாவரி  ாய், 1954 
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மூன்று வியத்தகு வாரங்கள் –  க்வகாரி, 
‘வாடியா பார்க்’ தரிசனம், மெஹராபாத் 
(Three Incredible Weeks, Sakori, Wadia Park Dharshan, Meherabad) 

ப ஹர்  ா ா கூைியைற்கு இைங்க,  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைதும், 1954, வ  இறுைி வறர, ‘எந்ை விஷய ாக இருந்ைாலும்’ அறனத்து 
கடிைப்  ரி ாற்ைங்கறளயும் அவர் நிறுத்ைினார். 

இைற்கிறடயில்,  ா ா படஹ்ரா டூனிலிருந்து,  ிஞ்ெிவல முைிர்ந்ை, 
மூர்க்கத்ைன ான, துப்புரவு பைாழிலாளியின்  கன் ஈ ாறவ அறழத்ைார்.  ா ா 
அவறர ஓர் இளவரெறரப் வ ால நடத்ை வவண்டும் என்று கட்டறளயிட்டைற்கு 
இைங்க,  ாவ் கல்சூரி, கிருஷ்ைா இருவரும் றகயாளர்களாகப்  ைியாற்ைினர். 
அவர்கள் ஈ ாவின் உைறவக் பகாண்டுவந்து வ றெயில் றவப் து, 
அவனுறடய ைட்டுகறளச் சுத்ைம் பெய்வது,  டுக்றகறயத் ையார் பெய்வது 
வ ான்ைவற்றை பெய்வவைாடு, ப ாதுவாக அவனுறடய வகாரிக்றககள் 
அறனத்றையும் பூர்த்ைி பெய்ய வவண்டும். ஈ ாறவ  கிழ்வித்து, அவறன 
‘பூகவப் வபால மென்கெயாக நடத்த வவண்டும்’ என் து  ா ாவின் கட்டறள. 

 ண்டலி ைங்கள் உைவுக்காக, ஒவ்பவாரு நாளும் 
ஷஹஸ்த்ரபுத்வையின் உைவகத்ைிற்கு, கறளப்புடன் நடந்து பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது; இைனால், எப்ப ாழுதும் குழப் ம் நிலவியது, ஏபனன்ைால் 
முைலில் ஈ ாவுக்கு உைவளிக்கா ல்  ாவ் பவளிவயை முடியாது. ப ண் 
 ண்டலியின் ெற யலறையிலிருந்து ெிறுவனுக்கு உைவு பகாண்டு 
வரப் ட்டது.  ஆனால் அது அவனுக்கு முன்னால் வ றஜயில் 
றவக்கப் ட்டவ ாது, ஈ ா ஆர்வ ற்ைவராகத் வைான்றும் நிறலயில், அறை 
விறரவாக உண் ைில்றல. ஒருமுறை  ாவ், அவனிடம், “ஈ ா, ையவுபெய்து 
உங்கள் உைறவ உண்ணுங்கள். நான் இைர  ண்டலியுடன் வஹாட்டலுக்கு 
பவகுதூரம் பென்று உைவருந்ை வவண்டும்” என்று வகட்டுக்பகாண்டார். 

அைற்கு ஈ ா, “நீங்கள்  ா ாவிடம் வந்ைிருப் து உண் ைற்காகவா 
அல்லது கீழ்ப் டிவைற்காகவா?” என்று கடுற யாகக் வகட்டான். 

 ாவ் கல்சூரியிடம் இந்ைக் வகள்விக்கு  ைில் இல்றல. ஈ ா பொன்னது 
உண்ற .  ைின்  வயது ெிறுவன், குைிப் ாக ெில ஆண்களுக்கு, 
ெகிப்புத்ைன்ற யில் இத்ைறகய  ாடங்கறள வழங்குவைற்காகவவ அறழத்து 
வரப் ட்டான். 

ஒரு நாள்  ாவ் அவனிடம், “ஈ ா, உங்களுக்கு ஏவைனும் வவறல 
கிறடத்ைைா, இல்றலயா?” என வினவினார். 
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“உங்களுக்கும் வவறலக்கும் என்ன ெம் ந்ைம்?” அவன் பவடுக்பகன 
வகட்டான். “என்றன துப்புரவு பைாழிலாளி என்று ைவைாக நிறனக்காைீர்கள். நான் 
உங்கறளயும் உங்கள் மூைாறையர்கறளயும் வவறலக்கு அ ர்த்ை முடியும்! 
இறை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்: உங்கள் நாடித்துடிப்பு எனது றககளில் உள்ளது! 
நான்  ா ாவிடம் ஒரு வார்த்றை பொன்னால் வ ாதும், நீங்கள் எங்கும் இருக்க 
 ாட்டீர்கள்!” 

எனவவ, ஈ ாவுடன்  ழகும் வ ாது, ஒருவர் எச்ெரிக்றகயாக இருக்க 
வவண்டும்.  ா ா அவனுக்கு அளவுக்கு அைிக ாகச் பெல்லம்பகாடுத்து, ெிைந்ை 
ஆறடகள் முைல் அவன் விரும் ிய அறனத்றையும் வழங்கி, அவறன 
 கிழ்ச்ெியாக இருக்கச் பெய்ய எறையும் பெய்ைார். 

இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ின்னர், 1954,  ார்ச் 19 பவள்ளிக்கிழற  அன்று, 
ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு ஆகிவயாருடன்,  ா ா, நரி னின் காரில் 
 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து புைப் ட்டார். எரச், ராவனா, வகாபஹர், நாஜா ஆகிவயார் 
ஆைி ெீனியருடன் அவரது காரில் பென்ைனர். யஷ்வந்த் ராவ் புைிைாகக் கட்டிய 
இல்லத்ைின் ைிைப்பு விழாவுக்காக,  ா ா,  க்வகாரிக்குச் பென்று 
பகாண்டிருந்ைார். பூனா,  ிந்த்ரா ஹவு ில் ெிைிது வநரம் நின்று,  ா ா,  ின்னர் 
ஆைி ெீனியர், ப ஹர்ஜி, நரி ன், எரச் ஆகிவயாருடன் அஹ துநகருக்குப் 
 யைம் பெய்ைார். அவர் ைிரும் ி வரும் வறர ப ண் ைிகள்  ிந்த்ரா ஹவு ில் 
ைங்கினர். 

ஆைியின் காரில்  யைித்ை  ா ா, அன்று  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு 
அஹ துநகறரச் பென்ைறடந்து, விலூ வில்லாவில்  ைிய உைவுக்குப்  ின்னர், 
அவர் குஷ்ரு குவார்ட்டர் ில் ஆைியின் அலுவலகத்ைிற்குச் பென்று, குல் ாறய 
ெந்ைித்ைார்; வ லும்  வக் ை ானியா, ருஸ்ைம் காக்கா, அவரது குடும் த்ைினர், 
 ிவராஜா, டாக்வக, ைாவட குடும் த்ைினர், காக்கா ெிஞ்வொர்கர், ரங்வகாவல, வா ன், 
ஃப ராம், ைத்து,  கீரத், வகாகிலா, ெகன்  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர் 
அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, ப ஹரா ாத் புைப் ட்டுச் 
பென்று, வழியில் அக் ர் அச்ெகத்ைில் அறர  ைி வநரம் நின்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் அவர் றகக்வகா ாத்ைின் குடும் த்ைினர்,  ன் ாரி, 
 ாைிரி, ெிது, காவள ா ா,  ாலா ைம் த், ஜ ைார்,  வக் பகாத்வால், ஜங்க்வள 
 ாஸ்டர்  ற்றும் அவர்களது குடும் த்ைினறர ெந்ைித்ைார். முஹ து, அலி ஷா 
இருவரும் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர்,  ா ா அவர்கறளப் 
 ார்த்ைதும், முஹ து,  ா ாவின் றகறயப்  ற்ைிக் பகாண்டு அவறர 
விட்ட ாடில்றல. இறுைியில்,  ா ாறவ பவளிவய பெல்ல அனு ைிக்கு ாறு 
முஹ து வற்புறுத்ைப் ட்டார்.  ா ா, இரவு உைவிற்காக  வராஷின் 
வில்லாவிற்குச் பென்று,  ின்னர் அவர் ப ஹரா ாத்ைில் இரறவக் கழித்ைார். 
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காக்கா  ாரியா ப ஹரா ாத்ைில் ைனியாக வாழ்ந்து வந்ைார், ஆனால் 
அவர்,  ா ா அங்கு இருக்கும் வநரத்ைில் பெய்வறைப் வ ாலவவ, அறனத்றையும் 
கவனித்துக் பகாண்டார். ெில ெ யங்களில் முன்னைிவிப்பு எதுவும் இல்லா ல், 
 ா ா அங்குச் பெல்வது வழக்கம் என் ைால், ைினமும்  ா ா வருவறை 
எைிர்வநாக்கிக் பகாண்டிருந்ைார். அங்கிருந்ை அறனத்து ப ாருட்களும், 
அறைகளும் எப்ப ாழுதும் சுத்ை ாகவும், நன்கு  ரா ரிக்கப் ட்டும் 
வந்ைன.  ப ஹரா ாத்ைிலும் இவை நிறலைான்; வ ல்  ற்றும் கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை  ா ாவின் அறைகறள  ன் ாரி, ெிது ஆகிவயார் 
ைினமும் சுத்ைம் பெய்ைனர். 

அவலா ா,  ாவ் கல்சூரி, குஸ்ைாஜி, ப ண்டு, கிஷன்  ிங் உள்ளிட்ட 
ஆண்  ண்டலி,  ஹா வலஷ்வரிலிருந்து ப ாது வ ருந்ைில் அன்று இரவு 
ைா ை ாக அஹ துநகருக்கு வந்து வெர்ந்ைனர். வழியில் ப ய்ை  யங்கர ான 
 றழயில், வ ருந்ைின் வ ற்கூறரயிலிருந்து நீர் கெிய,  றழய 
பெய்ைித்ைாள்கறள ைறலக்கு வ ல் குறட வ ால றவத்ைிருந்தும், அறனவரும் 
நறனந்ைனர்; குைிப் ாக குஸ்ைாஜி, அவறர இருந்ை இடத்ைிலிருந்து நகரு ாறு 
 லமுறை வகட்டும், அவர் அைற்கு இைங்காைைால், முற்ைிலும் நறனந்ைார். 
குஸ்ைாஜி ைனது இருக்றகறய விட்டு பவளிவயை  றுத்ைைன் காரைம், 
அஹ துநகருக்கு வந்ை  ின்னவர பைளிவானது. எல்வலாரும் வ ருந்ைிலிருந்து 
இைங்கியவ ாது, அப் ாவி குஸ்ைாஜி அப் டிவய இருக்றகயில் அ ர்ந்து, ைனது 
வயிற்றைக் காட்டி, கலக்குவைாக றெறகயால் பைரிவித்ைார். ைற்பெயலாக  லம் 
கழித்ைைால், அவரால் எழுந்ைிருக்க முடியவில்றல! அவரது நிறலற றய ெரி 
பெய்து,  ண்டலி  வராஷின் விலூ வில்லாவுக்குச் பென்று, அங்கு அவர்கள் 
இரறவக் கழித்ைனர். 

ஹ ிர்பூர்  ற்றும் ஆந்ைிராவிற்கு  ா ாவுடன் பென்ை யஷ்வந்த் ராவ், 
ெத்குரு உ ா னி  ஹாராஜின் முக்கிய ெீடர்களில் ஒருவர். அவர் ெ ீ த்ைில் 
 க்வகாரியில் கட்டிபயழுப் ிய புைிய வடீ்டின் ைிைப்பு விழாவுக்கான அறழப்ற  
 ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ண்டலி  ற்றும் குைிப் ிட்ட அஹ துநகர் 
அன் ர்களுக்காக,  வராஷ் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை இரண்டு வ ருந்துகளில், 
அறனவரும்  ார்ச் 20 அன்று காறல 6:00  ைிக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  ா ா 
ஒரு  ைி வநரம் கழித்து ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  வராஷுடன் காரில் 
பென்ைார். 

ப ஹர்ஜி, நரி ன், எரச், ஆைி, குல் ாய்,  ற்றும் ஏராள ான பூனா 
அன் ர்கள்  க்வகாரிறய வநாக்கி ெவாரி பெய்ைனர்.  ண்டலி காறல 8:30 
 ைிக்கு ரஹாட்டா கிரா த்றை வந்ைறடந்ை ஐந்து நி ிடங்களில்  ா ாவின் கார் 
வந்ைது. ைிட்ட ிட்ட டி காறல 9:00  ைிக்கு  ா ா வரவிருந்ைைால், அறனவரும் 
ெற்று முன்னைாகவவ வந்ைிருப் ைாக யஷ்வந்த் ராவுக்குத் பைரிவிக்க, ஆைி 
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பென்ைார். அைற்குள் காரிலிருந்து இைங்கிய  ா ா, ைறலக்கு வ ல் அவலா ா 
குறடறயப்  ிடித்ை வண்ைம்,  ிரைான ொறலயில் நடக்க ஆரம் ித்ைார். ஆைி 
ைிரும் ி வரவவ,  ா ா ரஹாட்டாறவ விட்டு பவளிவயைி காறல 8:45  ைிக்கு 
 க்வகாரி கிரா த்ைின் வாயில்களுக்கு வந்ைார். 

 க்வகாரிக்கு வந்ை  ா ாறவ ஆெிர  வாெிகள்  ற்றும் கிரா   க்கள் 
 ஜறனகள்  ாடி வரவவற்ைனர். ெம் ிரைாய முறைப் டி துப் ாக்கிகள் முழங்கவவ, 
 ா ாவின் கார் வந்து நின்ைதும், அவருக்கு  லர்  ாறல அைிவித்து, பநற்ைியில் 
ைிலக ிட்டு,  க்கள் அவறர வைங்கத் பைாடங்கினர்.  வராஷின் கார்  ீது 
ெிவப்பு நிை குங்கு ம் தூவி,  ாறலகள் அைிவித்து அலங்காரம் பெய்யப் ட்டது. 
அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ாவின் கார் ஊர்வல ாக ஆெிர த்ைிற்குள் பகாண்டு 
பெல்லப் ட்டது. அைி ைிகளால் அழகாக அலங்கரிக்கப் ட்ட  குைிறரயும், ஓர் 
இறெக்குழுவும் முன்னைியில் இருந்ைன,  ா ாவின் காரின் இருபுைமும் ெிவப்பு 
நிை இடுப்புப்  ட்றட அைிந்து, பவள்ளிக் கம் ிகறள ஏந்ைிய வண்ைம் ஆண்கள் 
 ரியாறைக்குரிய காவலர்களாகப்  ைியாற்ைினர். 

ஊர்வலம் உ ா னி  ஹாராஜின்  றழய வகாவில் முன் 
நிறுத்ைப் ட்டது.  க்வகாரியின் ைறலற  அர்ச்ெகரான ெகனின் ெவகாைரர் வெந்த் 
வைஷ்முக்,  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்து, வைங்காய் உறடத்ைார்.  ா ா அவரது 
றககளால் பைாட்ட  ற்றுப ாரு வைங்காய் உறடக்கப் ட்டு, அைன் நீர் 
ொறலயில் ெிைைச் பெய்து, அப் குைிறய புனிை ாக்கியது. கீர்த்ைறனகள் 
இனிற  நயத்துடன் உற்ொக ாகப்  ாடப் ட்டன.  ா ா கீர்த்ைறன குழுவில் 
ஒருவரிட ிருந்து ஒரு வஜாடி ஜாலராக்கறளக் றகயில் எடுத்து, காரில் அ ர்ந்து 
ெிைிது வநரம் வாெித்ைார். 

காரிலிருந்து இைங்கிய  ா ா, யஷ்வந்த் ராவ் புைிைாகக் கட்டி எழுப் ிய 
வடீ்டின் பவளிவய ஆடம் ர ாக அலங்கரிக்கப் ட்ட  ந்ைலுக்குள், காறல 9:05 
 ைிக்கு வருறக ைந்து, அவர் இருக்றகயில் அ ர்ந்ைார்.  ா ா கூடாரத்றை 
பநருங்கியதும், கன்னியாஸ்ைிரிகளின் ைறலவி வகாைாவரி  ாய், அவருக்கு 
 ாறல அைிவித்து, ைறல வைங்கினார்.   க்வகாரியின் இைர கன்யாக்களில் 
ஒருவர் ஜிஜி, நறரத்ை முடியுடன், வயைான ப ண் ைி நீண்ட கால ாக 
ஆெிர த்ைில் வாழ்ந்து வந்ைவர்,  ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைி வைங்கினார். 

 ா ா, வகாைாவரி  ாறய இடது புைமும், ஜிஜிறய வலது புைமும் அ ர 
றவத்ைவ ாது, ஜிஜியின் கண்களில் கண்ைரீ் வழிந்வைாடியது.  ா ா அவரது 
ைறலறயத் பைாட்டு ஆெீர்வைித்ைதும், ஆெிர த்ைின் வ லாளரான  ி.டி.வாக், 
 ா ாவின் முன் நின்று,  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்யும்  ிை அன் ர்கறள விறரந்து 
வரு ாறு வற்புறுத்ைினார். 

ஆெிர வாெிகளில், 1952ஆம் ஆண்டு அம்ராவைியில்  ா ாறவ ைரிெனம் 
பெய்ை உஷா டிப்னிஸ் என்ை ப ண் ைியும் ஒருவர். உஷாவின் ெவகாைரரும், 
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‘ க்ைி’ என்ை  த்ைிரிறகயின் ஆெிரியரு ான ொந்ைாராம் டிப்னி ும்  ா ாறவ 
வைங்கினார். 

 ா ாவும் குழுவும்  ந்ைறல விட்டு பவளிவய வந்து யஷ்வந்த் ராவின் 
புைிய இல்லத்ைில் நுறழந்ைனர்.  ா ா,  ாடியில் ஓர் அறையில் அ ர்ந்து, 
யஷ்வந்த் ராவிடம், “நான் உங்கள் இல்லத்தில் நுகழவதன் மூலம், திைப்பு 
விழா நிகைவகடந்தது, இனி சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் எதுவும் 
வதகவயில்கல” என்று எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். 

அவர் வகாைாவரி  ாயின்  க்கம் ைிரும் ி, “ க்வகாரிக்கு இது எனது 
ககடசி வருககயாக இருக்கலாம். நான் கூறுவகதச் மசய்யுங்கள். என்கன 
நீங்கள் அைிவரீ்கள்.” 

வ லாளர் வாக், வடீ்டிற்கு பவளிவய நின்று பகாண்டிருந்ைார்,  ா ா 
அவறர உள்வள வரும் டி றெறகயால் அறழத்ைார். வகாைாவரி  ாய், உ ா னி 
 ஹாராஜின் ஆன் ீகப்  ிரைிநிைியாகவும்,  க்வகாரியின் ஐந்து 
அைங்காவலர்களில் ஒருவராக ஜிஜியும், ஆெிர  வ லாளராக வாக் அங்குள்ள 
அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் வ ற் ார்றவயிட்டனர். வாக் நுறழந்ைதும், 
காறல 9:25  ைிக்கு  ா ா கூைினார், “ெஹராஜுக்கும் எனக்கும் 
இகடவய  (1941ஆம் ஆண்டு ைஹிகாவ் ில்) நிகழ்ந்த ககடசி சந்திப்பின் வபாது 
என்ன நடந்தது என்பகத நான் இன்று உங்களுக்குச் மசால்கிவைன். இன்று 
இங்கு வாசிக்கப்படும் மசய்தியில் நான் அந்த விஷயங்ககளத் 
மதளிவுபடுத்துகிவைன். 

“உபா னி ெஹாராஜ் எப்படி இரட்கட வவடத்தில் பணிபுரிந்தார் - 
அவர் எந்த அளவுக்குப் பரிபூரணொனவர், நான் யார்? என்பகதயும் விரிவாக 
விளக்குகிவைன். நாங்கள் சந்தித்த வவகளயில், நான் அகதச் மசய்ய 
ொட்வடன் என்று மதரிந்தும், எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கும்படி அவர் 
என்னிடம் கட்டகளயிட்டார். அவர் என்னிடம் மூன்று முகை கூைினார்: ‘நான் 
உங்கள் குருநாதர், நான் மசால்வகதக் வகளுங்கள்!’ 

“வநரம் இன்னும் வரவில்கல” என்று நான் கசகககள் மூலம் 
பதிலளித்வதன். 

“விகரவில், சில ொதங்களில், நான் எனது மெௌனத்கதக் 
ககலப்வபன். நான் வசார்வகடந்து வபாவனன், நான் வபசும்வபாது 
மூலமுதலான இகை வார்த்கதகய உச்சரிப்வபன். ஆரம்பத்தில் நான் இந்த 
இகை வார்த்கதகய உச்சரித்ததால், முழு பிரபஞ்சமும் எனது கழுத்கதச் 
சுற்ைிக்மகாண்டது! 

“எனது குருநாதர்கள் எவ்வளவு பரிபூரணத்துடன் இருந்தார்கள்! நான் 
அவர்களுக்கு என்ன கடன்பட்டிருக்கிவைன், நான் என்னவாக இருக்கிவைன், 
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ஏன் ெஹாராஜ் இரட்கட வவடத்தில் பணிபுரிந்தார்? - இகவ அகனத்கதயும் 
நான் விளக்குகிவைன்.” 

 ா ா, “நான் ஆதிகால புருஷன்” என்று கூைி முடித்ைார். 
 ா ா, வ லாளரான  ி.டி.வாறக வநாக்கிக் கூைிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, 

வகாைாவரி  ாய் அவர் அருகில் நின்று பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா, அப்வ ாது 
வகாைாவரியின்  க்கம் ைிரும் ி, “இயன்ைவகர நீங்கள் இன்கைய 
நிகழ்ச்சிகளில் என்னுடன் இருந்தால் நல்லது” என்று கூைினார். 

யஷ்வந்த் ராவ் அறனவருக்கும் வைநீர் வழங்கி,  ா ாவுக்கு ஒரு டம்ளர் 
ஆரஞ்சு ரெம் பகாடுத்ை வ ாது, அறை அவர் அருந்ைினார். காறல 9:50  ைிக்கு 
வடீ்றட விட்டு பவளிவயைிய  ா ா,  க்வகாரி ஆெிர த்றைச் சுற்ைி வந்ைார். 

குல் ாய் எப்ப ாழுதும் அவருடன் இருந்ைார். ைறரயில் ஓரிடத்ைில் 
அ ர்ந்து,  ா ா ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்து, “நான் எல்லாமுொக, எல்லாவற்ைிலும் 
இருக்கிவைன். நான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிவைன், ஒவ்மவான்ைின், 
ஒவ்மவாருவரின், ஒவ்மவாரு சிைிய விஷயத்கதயும் அைிவவன்” என்று 
கூைினார். 

 ா ா அடுத்ைைாக உ ா னி  ஹாராஜின் குடிலுக்குச் பென்று, அறைக்கு 
பவளிவய ெிைிது வநரம் நின்ை  ின்னர், அவர்  ீண்டும் ைிைந்ை பவளியில் 
ைறரயில் அ ர்ந்ைார்; அன் ர்களும்,  ைியாளர்களும் அவரது ைரிெனத்ைிற்காக 
இந்ை வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைினர்.  ா ா கூைினார், “நான், பிைர் எனது 
பாதங்ககளத் மதாடுவகத அனுெதிப்பதில்கல; ஆனால் வகாதாவரி 
அவற்கைத் மதாட்டதால், இன்று உங்கள் அகனவகரயும் நான் 
அனுெதிக்கிவைன்.” 

காறல 10:00  ைியளவில்,  ா ா அங்கிருந்து, வகாைாவரி  ாயின் புைிய 
குடியிருப்புக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். உ ா னி  ஹாராஜ் வழக்க ாக 
அ ர்ந்ை ஊஞ்ெல் அங்வக பைாங்கிக் பகாண்டிருந்ைது. வகாைாவரியும் இைர 
கன்யாக்களும் அறை ஆக்கிர ிக்கு ாறு  ா ாவிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைதும், 
அவர் அைில் அ ர்ந்ைார். கன்யாக்கள், கிருஷ்ைறரப் வ ாற்ைிப் புகழும் வறகயில் 
ஊஞ்ெலின்  ழங்காலப்  ாடறலப்  ாடத் பைாடங்கினர், இது  ஹாராஜ் 
ஊஞ்ெலில் ஆடிய வ ாது, அவர்கள்  ாடி வந்ை  ழக்கம்.  ஊஞ்ெறல ப துவாக 
முன்னும்  ின்னும் அறெத்ை டி அவர்கள் ஒரு ித்ை குரலில்  ாடினர். 
கிருஷ்ைவர  ீண்டும் ைனது வகா ியர்களுடன் விறளயாடுவது வ ால் 
இருந்ைது!   ா ா அங்கிருந்து பவளிவயறும் வவறளயில், கன்யாக்கள், ‘பஜய் 
உ ா னி  ஹாராஜ், பஜய் ெத்குரு வகாைாவரி ாைா, பஜய் ஸ்ரீ ெத்குரு ப ஹர் 
 ா ா!’ என்று வகாஷ ிட்டனர். 

வகாைாவரி  ாயின் அறையிலிருந்து பவளிவய வந்ை  ா ா,  ீண்டும் 
 ஹாராஜின் குடிலருகில் ஒரு  ரத்ைின் கீழ், ைறரயில் அ ர்ந்ைார். முற்ைிலும் 
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நிெப்ை ான கிரா ப்புைச் சூழல் வியா ித்ைிருந்ைது.  ா ாவின் வலது றக 
விரல்கள் விறுவிறுப் ாக அறெந்து பகாண்டிருந்ைன. அறனவரும் அவறரச் 
சுற்ைி, ெிறலகள் வ ால் அற ைியாக நின்ைனர். ஐந்து நி ிடம்  ா ா ைனது 
 ைியில் மூழ்கி,  ின்பு வகாைாவரியின்  றழய அறைக்குச் பென்று, அங்வக ஒரு 
நாற்காலியில் அ ர்ந்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா வகாயிலில்  ஹாராஜ் அ ர்ந்ைிருந்ை ெிைிய 
அறைக்குச் பென்று, ைறரயில் ப த்றை ஒன்ைில் அ ர்ந்ைார். வயைான 
கன்னியாஸ்ைிரி ஜிஜிறய ைன் அருகில் அ ரும் டி றெறகயால் பைரிவித்து, 
“நீங்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி” என்று குைிப் ிட்டார். 

“எனது  னமும் புத்ைியும் உங்கள் காலடியில் உள்ளன” என்று ஜிஜி 
 ைிலளித்ைார். “எதுவும் எனக்குச் பொந்ை ில்றல.” 

அவருக்குப்  ிரொை ாக இனிப்புகறள வழங்கி,  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில், “நான் என்மைன்றும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிவைன்; 
இருந்தும் என்கனப் வபால் எவரும் துன்பப்படுவதில்கல. நான் ஆனந்தொக 
இருக்கிவைன், அவத வவகளயில் துன்பொகவும் உணர்கிவைன்!” 

உஷா டிப்னிஸ் அவரிடம் ஆெிர்வைிக்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டைற்கு 
 ா ா, “உங்ககள இழக்கும் அளவுக்கு நீங்கள் என்கன வநசிக்க வவண்டும், 
பின்னர் என்கனக் கண்டுமகாள்வரீ்கள். உங்களுக்கு இது புரிகிைதா?” என்று 
வகட்டதும், ‘ஆ ாம்’ என ைறலயறெத்ைார் உஷா. 

“அப்படிச் மசால்வது எளிது, ஆனால் அகதச் மசய்வது கடினம். 
எப்படிச் மசய்வரீ்கள்?” என்று  ா ா வினவினார். 

“எல்லாம் உங்கள் றகயில்” என்று உஷா  ைிலளித்ைார். 
“நன்ைாகச் மசான்னரீ்கள், ஆனால் என்கனப் பற்ைிய மதாடர்ச்சியான 

சிந்தகனகயத் தவிர, வவறு எந்த எண்ணத்திற்கும் இடம் தராத அளவுக்கு 
நீங்கள் என்கன நிகனவில் மகாள்ளவவண்டும். அப்வபாது நான் உங்களுடன் 
இருக்கிவைன். இது 100 சதவிகிதம் வநர்கெயுடன் மசய்யப்பட வவண்டும்.” 

 ா ா, வகாவில் அறைறய விட்டு பவளிவயறும் வ ாது, ஜிஜி, சுவரில் 
இருந்ை  ஹாராஜின் புறகப் டத்றை சுட்டிக்காட்டி, ஒருமுறை அந்ைப் 
புறகப் டத்ைிலிருந்து துப் ாக்கிச் சூடு வ ான்ை ெத்ைம் வகட்டைாக  ா ாவிடம் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா  டத்றைத் பைாட்டு, ஜிஜி கூைியறைக் வகட்டு 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். 

காறல 10:15  ைிக்கு,  ா ா, உ ா னி  ஹாராஜின் குடிறெக்குள் 
நுறழந்ைவ ாது, அங்கு ஏற்கனவவ ஏராள ான ஆண்களும் ப ண்களும் கூடி, 
 க்ைிப்  ாடல்கறளப்  ாடிக்பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா, கல் ைறரயில் ஒரு ப த்றை 
 ீது அ ர்ந்ைார்.  ஹாராஜின்  க்ைர் ஒருவர்,  ா ாறவ வரவவற்று  ராட்டியில் 
ெில வார்த்றைகறள ப ாழிந்ைார், அறைத் பைாடர்ந்து, வ ந்த்,  ா ாறவ ைனது 
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ஒருங்கிறைந்ை  ாடல்  ற்றும் நறகச்சுறவயான றெறகயால்  கிழ்வித்ைார், 
இது  ா ாறவ  ிறகயாக ெிரிக்க றவத்ைது. 

காறல 10:35  ைிக்கு, வகாைாவரி  ற்றும் கன்யாக்கள் அ ர்ந்ைிருந்ை 
உ ா னி  ஹாராஜின் ெ ாைிக்கு நடந்து பென்று,  ா ா, வநர் எைிவர அ ர்ந்ைார். 
இந்ைக் கட்டத்ைில், ஏற்கனவவ எடுத்துறரக்கப் ட்டு, ைட்டச்சு பெய்யப் ட்ட ஒரு 
பெய்ைிறய வாெிக்க வவண்டும், ஆனால்  ா ா, எவரிடமும் அறை வாெிக்கச் 
பொல்லா ல், வகாைாவரி  ாய், ஜிஜி,  ி.டி.வாக், டி.எஸ். புரந்ைவர  ற்றும் 
ஆெிர த்ைில் வெிப் வர்கள் அறனவருக்கும் எழுத்துப் லறக மூல ாக 
எடுத்துறரத்ை கீழ்வரும் பெய்ைிறய, எரச் வாெித்ைார்: 

நீங்கள் அகனவரும் ெிகவும் கவனொகக் வகட்க வவண்டும் என 
விரும்புகிவைன்.  இன்றுதான், முதன்முகையாக சில விஷயங்ககள 
உங்களுக்கு மவளிப்படுத்துகிவைன். ஏமனன்ைால், எனது நித்திய நிகலகய 
உணர்ந்த பிைகு,  க்வகாரிக்கு இது எனது இரண்டாவது ெற்றும் ககடசி 
வருகக. நான் கூறும் அகனத்திற்கும் உபா னி ெஹாராஜ் இப்வபாது சாட்சி. 
அவர் வாழ்கிைார், நான் கூறுவகதமயல்லாம் வகட்கிைார். இப்வபாது, நான் 
என் ஆரம்ப கால வாழ்க்கககய விவரிக்க பின்வனாக்கிச் மசல்ல வவண்டும். 
நான் இகதக் கூறுவதற்கு முன்பு, கடவுளின் அம்சங்களில் ஒன்று, 
‘எல்கலயற்ை வநர்கெ’ என்பகத நீங்கள் அகனவரும் அைிந்து மகாள்ள 
வவண்டும். ெிகக் குகைந்த அளவிலான பாசாங்குத்தனமும் 
வநர்கெயின்கெயும் கடவுளிடெிருந்து நம்கெ ஒதுக்கி கவக்கின்ைன. 

நான் பள்ளிக்கூட சிறுவனாக இருந்தவபாது, நான் சிறுவர்களின் 
தகலவராக இருந்வதன், நான் கல்லூரியில் நுகழந்தவபாதும் நான் 
அவர்களின் தகலவராக இருந்வதன் - துணிச்சலான, கதரியொன, ஆனால் 
மபண்கள் முன்னிகலயில் மவட்கப்படும் சுபாவம். வெலும், தற்வபாகதய 
வாழ்க்ககயில், நான் இதுவகர ஆண் என்ை முகையில், எந்த ஒரு 
மபண்ெணிகயயும் மதாட்டதில்கல. நான் ராெனாக, கிருஷ்ணனாக, 
இவயசுவாக இருந்தவபாது அது வவறு. புத்தர் திருெணொனவராக 
இருந்தாலும் அவரது குடும்பத்கதக் ககவிட வவண்டியிருந்தது. 

எல்லா சந்வதகங்ககளயும் வபாக்கும், ெிக முக்கியொன ஒரு 
விஷயத்திற்கு வருகிவைன்.  ெஹாராஜ், எனக்காக, மபண்ெணிகளுடன் இந்த 
அனுபவங்கள் அகனத்கதயும் அனுபவிக்க வவண்டியிருந்தது, அது ஒரு 
குைிப்பிட்ட கட்டத்தில் மதாடங்கியது, இது அவர் எவ்வளவு பரிபூரணொனவர் 
என்பகத உங்கள் அகனவருக்கும் புரிய கவக்கும். 

பாபாஜான் முதலில் எனது மநற்ைியில் முத்தெிட்டவபாது, அது 
என்கன, ஒவர மநாடியில் எனது எல்கலயற்ை நிகலகய அனுபவிக்கச் 
மசய்தது. உண்கெயில் மவளிப்படுத்த முடியாத அந்த அனுபவம் என்ன 
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என்பகத நான் இப்வபாது விளக்குகிவைன். நான், திடீமரன, ஒரு 
‘மவற்ைிடத்தில்’ நுகழந்வதன், உணர்வு ெட்டுவெ இருந்தது. ஆனால், இகத 
எப்படி உங்களுக்குப் புரிய கவப்பது? நான் அங்கு இல்கல, எதுவும் இல்கல, 
எவரும் இல்கல, வானம், விண்மவளி எதுவும் இல்கல. ஆனால் உணர்வு 
இருந்தது, அந்த உணர்வில் நான் மதாகலந்து வபாவனன். அதன் பின்பு, நாவன 
அந்த உணர்வு என்ை உணர்வு நிகலகயத் திரும்பப் மபற்வைன் - அந்தப்  
வபரானந்தத்கத என்னாலும் மவளிப்படுத்த முடியாது. அந்தப் வபரானந்தம் 
இப்வபாதும் மதாடர்கிைது. ஆனால், அத்துடன் இப்வபாது முழு பிரபஞ்சத்தின் 
துயரமும் துன்பமும் இகணந்துள்ளன. 

அந்த ஒன்பது ொத நிகலக்குப் பிைகு, நான் கடவுள் என்பகதத் தவிர 
இதர எல்லாவற்ைிலும் நான் முற்ைிலும் உணர்வற்ை நிகலயில் இருந்வதன். 
வெலும் ஏவதா ஒன்று என்கன, சாதாரண சுய உணர்வு நிகனவுக்கு வர 
தூண்டியது. நான் எனது மநற்ைிகய சுவர்கள், கற்கள், தகர, இரும்பு கம்பிகள் 
ஆகியவற்ைில் அகைந்வதன், எனது மநற்ைியில் இரத்தம் வழிந்தது; ஆனால் 
சாதாரண உணர்வு இல்கல. எனது எல்கலயற்ை வபரின்ப நிகலயிலும், 
அந்த உந்துதல் என்கன (ஷிர்டி) கண்வடாபா வகாவிலில், ெஹாராஜ் இருந்த 
இடத்திற்குக் மகாண்டு வந்தது. 

இப்வபாது, இந்த முரண்பாட்டுத் தன்கெகயப் பாருங்கள். எங்கும் 
என்கனத் தவிர வவறு எவகரயும் நான் காணவில்கல; ெஹாராஜ் என்கனப் 
பார்த்ததும், என் ெீது வசீிய கல், எனது மநற்ைிகயத் தாக்கியது. அது 
என்கனத் தாக்கிய அடுத்த கணவெ, நான் சாதாரண சுய உணர்வு நிகனவுக்கு 
வந்வதன். பின்னர் என்னிடம் எல்கலயற்ை மதய்வகீ ெற்றும் சாதாரண ெனித 
உணர்வு இரண்டும் இருந்தன. 

ெஹாராஜ், துர்காபாயிடம் இந்த உண்கெகயக் கூைியவபாது, அவர் 
ெஹாராகஜ வநசித்தது வபாலவவ என்கனயும் வநசிக்கத் மதாடங்கினார். 
சிைிது காலத்திற்குப் பின்பு, ெஹாராஜ் ெண்டலியிடம், “என்னிடம் இருந்தகத, 
நான் வெர்வானுக்குக் மகாடுத்துவிட்வடன்” என்று கூைினார். அகதத் 
மதாடர்ந்து, ெஹாராஜ் இரட்கட வவடத்தில் மசயல்படத் மதாடங்கினார்.  அது, 
துர்காபாகய என் ெீது மபாைாகெ மகாள்ளச் மசய்து, எனக்கு எதிராகப் வபசத் 
தூண்டியது.  

அவர் இப்வபாது அவரது பணியில் முற்ைிலும் தனியாகச் 
மசயல்பட்டார், ஆனால் அவர் என் ஆதிகால அனுபவத்கத என்னிடம் 
ஒப்பகடத்தார். அவர், துர்காபாய் என்னிடம் மபாைாகெப்படக்கூடிய 
அளவுக்கு ஒன்கைத் மதாடங்கினார். என்கனயும், ெஹாராகஜயும் 100 
சதவதீம் வநசித்து, எங்கள் இருவருக்கும் 100 சதவதீம் வசகவ மசய்த 
துர்காபாய், இறுதியில் மபாைாகெயும் வருத்தமும் அகடந்தார். ெஹாராஜ் 
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வவண்டுமென்வை அகதச் மசய்தார், வெலும் அவர் ெக்களிடம், “நான் 
வெர்வானுக்கு எதுவும் மகாடுக்கவில்கல” என்றும் கூைத் மதாடங்கினார். 

அது உண்கெயாகவும் இருந்தது. மகாடுக்க என்னதான் இருந்தது? 
அவர் எனது உண்கெயான நிகலகய எனக்கு மவளிப்படுத்தினார். ஆனால், 
பரிபூரணத்தின் மொத்த உருவொகத் திகழ்ந்த அவர், தனது இரட்கட 
வவடத்கத முழுநிகைவுடன் மசய்தார். 

நான் மெஹராபாத்தில் இருந்தவபாது, துர்காபாயின் ெகன் ரகுநாத் 
என்னிடம் வந்து, “பாபா, நீங்கள் ெஹாராகஜக் காப்பாற்ை வவண்டும்” 
என்ைான். 

நான், “ஏன்?” என்வைன். 
அவன் உடவன, “ெஹாராஜ், என்கனயும் துர்காபாகயயும் அகழத்து, 

‘இவதா பார், நான் இப்வபாது காெத்தில் மூழ்கிவிட்வடன், எனவவ நான் இந்த 
நடவடிக்கககய எடுத்தாக வவண்டும்...” என்று கூைியதாக பதிலளித்தான். 

நான் அவனிடம், “ரகுநாத், உனக்கு ெஹாராகஜத் மதரியாது. 
துர்காபாய், அவரது தகலகய இழக்க வவண்டாம் என்று கூறு. 100 சதவதீம் 
அவருக்கு வசகவ மசய்த துர்காபாய்க்குக் கூட அவகரத் மதரியாது. அவர் 
கசத்தான் வபாலத் வதான்றும் எகதயும் மசய்தால் கூட, ெஹாராஜ் ெீதுள்ள 
நம்பிக்கககய இழக்காெல் இருக்குொறு துர்காபாயிடம் கூறு..!” என்வைன். 
சுருக்கொக, நான் பிைரிடெிருந்தும் இது வபான்ை விஷயத்கதப் பற்ைி 
வகள்விப்பட்வடன், ஆனால் குருநாதர்களின் வழிககளயும், முகைககளயும் 
ஒருவரால் புரிந்துமகாள்ள முடியாது. 

அகதத் மதாடர்ந்து, சிைிது வநரத்திற்குப் பிைகு, ெஹாராஜ் எனக்கு 
எதிராக, இதர விஷயங்ககளச் மசான்னவபாது, நான் குல்ொகய அவரிடம் 
அனுப்பி கவத்வதன்; அவர் ஒருமுகை குல்ொயிடம், “வெர்வானிடம் 
மசால்லுங்கள், எனது நாட்கள் மநருங்கிவிட்டன. இங்கு வந்து  க்வகாரியின் 
மபாறுப்கப ஏற்றுக் மகாள்ளுங்கள்” என்று கூைினார். நான் அங்குச் 
மசல்லொட்வடன் என்பது அவருக்குத் மதரியும், அவர் இப்வபாது மசய்தகத, 
அங்கு அவர் முகையாக சரீ்படுத்த வவண்டும். அவர் பரிபூரண குருநாதராக 
இருந்தும், அவர் எதுவும் அைியாதவகரப் வபால நடந்து மகாள்கிைார். 

இப்வபாது நான் உங்களுக்கு ஒன்கைச் மசால்ல விரும்புகிவைன்; 
ெஹாராஜ் அவரது உடகலக் ககவிடும் வகர, அவருகடய 
மவளியளவிலான வாழ்க்கககயப் பற்ைி எனக்கு  எல்லாம் மதரியும். நான் 
அவரிலும், அவர் என்னிலும் இருந்ததால், அகனத்து விபரமும் எனக்குத் 
மதரியும். மபண்ெணிகளுடன் நான் மசய்ய வவண்டியகத, ெஹாராஜ் 
எனக்காகச் மசய்தார்; அவர் வெற்கத்திய நாடுகளுடன் மசய்ய வவண்டிய 
அகனத்கதயும், நான் அவருக்காகச் மசய்வதன். பின்னர், அவர் தனது உடகல 
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விகரவில் ககவிட இருப்பகதக் கண்டதும், நான் (ைஹிகாவ் ில்) 
அவருடனான சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு மசய்வதன். இப்வபாது கவனொகக் 
வகளுங்கள், ஏமனன்ைால் இது உங்கள் அகனவருக்கும் ெிகவும் 
முக்கியொனது. அவர் தஹிகாவ்ெில் அகெந்த குடிலுக்குள் நுகழயும் வபாது, 
நான் முதலில் அவகரப் பார்த்ததும், அவரது பாதங்ககளத் மதாட்டுத் 
தகலவணங்கிவனன். அவர் என்கன, பற்ைி அகணத்துக், பதிகனந்து நிெிடம் 
ஒரு குழந்கதகயப் வபால் அழுதார். பின்னர் இருவரும் அந்தக் குடிகசயில் 
அெர்ந்வதாம். ெஹாராஜ் என்னிடம், “உங்கள் மெௌனத்கதக் ககலயுங்கள்!” 
என்ைார். 

நான், கசகக மூலொக, “அதற்கு இன்னும் வநரம் வரவில்கல” 
என்வைன்.  மொத்தத்தில், நான் மெௌனத்கதக் ககவிட ொட்வடன் என்று 
அவருக்குத் மதரியும், என்ைாலும், அவர் எனது மெௌனத்கதக் ககலக்குொறு, 
மூன்று முகை என்கன வற்புறுத்தினார். பின்னர் அவர் அவருகடய அன்பான, 
பிரியொன வகாதாவரி ொகயக் குைித்து என்னிடம் ஒரு வாக்குறுதிகயக் 
வகாரினார். நானும் உறுதியளித்ததால், இன்று நான் இங்வக இருக்கிவைன், 
எனது வாக்குறுதிகய நிகைவவற்றுவவன். 

அப்வபாது, வெற்கு வநாக்கி நான் கப்பலில் மசன்ைவபாது, காந்திஜியும் 
அவத கப்பலில் இருந்தார். அவர் என் அகைக்கு மூன்று இரவுகள் வந்தார். 
அவர் பல விஷயங்ககளச் என்னிடம் எடுத்துகரத்தார், நானும் நிகைய 
விஷயங்ககள விளக்கிவனன். திடீமரன அவர், “நான் உபா னி 
ெஹாராஜிடம் மசன்ைிருந்வதன், ஆனால் அவர் உங்ககளப் வபால் என்கன 
ஈர்க்கவில்கல” என்று கூைினார். 

“என்னில் நீங்கள் ஈர்க்கப்படுவது அவரால்தான்” என்று கூைி, இகத 
அவருக்கு விளக்கிவனன். 

இறுதியில், “இப்வபாது, உங்ககளவய நீங்கள் மகாடுகெப்படுத்துவது  
அதிகொகிவிட்டது, உங்கள் மெௌனத்கதக் ககலத்து, உலகிற்கு ஒரு 
நற்மசய்திகயக் கூறுங்கள்” என்ைார்.  “விகரவில்” என்வைன் நான்; 22 
ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. ஆனால் இப்வபாது உண்கெயில், சில 
ொதங்களில், நான் எனது மெௌனத்கதக் ககலக்க வவண்டும். இன்று நான் 
உங்களுக்குக் கூறுவமதல்லாம், நான் என்னவாக இருக்கிவைன் என்பதற்கு, 
நான் கடகெப்பட்டிருக்கும் ஐந்து சத்குருக்கள் சாட்சியாக இருக்கிைார்கள். 

நான் ஆதிகாலத்தவன், காலத்கதக் கடந்தவன். 
விகரவில், ஒரு ெிகக் கடுகெயான, வலிெிகுந்த வநாய் என்கனத் 

தாக்கும், பின்னர் அந்த ‘மூல முதலான இகை வார்த்கத’யுடன் எனது 
மெௌனத்கதக் ககலப்வபன். அகதத் மதாடர்ந்து, எனது அவொனம், 
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ெகிகெப்படுத்துதல் ெற்றும் திடீமரன ஒரு மகாடுகெயான, உடல் ரீதியான 
ெரணம். இகவ அகனத்தும் ஒவர வருடத்திற்குள் நடக்கும். 

நான் ஆதிகாலத்தவன். நீங்கள் மசய்யும் அகனத்திலும், என்கன 
வநசிப்பதிலும் 100 சதவதீம் வநர்கெயாக இருங்கள். வநர்கெயானது கடவுள் 
உங்ககள வநசிக்க கவத்து, அதனால் நீங்கள் அவரில் உங்ககள இழக்கும் 
தருவாயில், என்கன உங்கள் சுயொகக் கண்டுமகாள்வரீ்கள். 

கடவுள் எல்லா சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கும், பூகஜ 
புனஸ்காரங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்ைாலும், ெஹாராஜ் உங்ககள 
நம்பி வழங்கிய மபாறுப்கப, உண்கெயாக, வநர்கெயாக, 100 சதவதீம் 
பின்பற்றுங்கள் - விழாக்கள் ெற்றும் சடங்கு முகைகளால் அல்ல, ெஹாராஜ் 
உங்களுக்குச் மசான்னதால் நீங்கள் அகதக் ககடப்பிடிக்க வவண்டும். 
ஆனால், வானுலகின் நிெித்தம், அகத மவறும் இயந்திரத்தனொகச் மசய்ய 
வவண்டாம், அது உங்ககள ொகயயிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு பதிலாக, 
உங்ககள வெலும் பிகணக்கும். அகனத்தும் உங்கள் முழு ெனதுடன் 
மசய்யப்பட வவண்டும்; அப்வபாது எல்லாம் ொகய என்றும் கடவுள் ெட்டுவெ 
உண்கெயானவர் என்பகதயும் அைிவரீ்கள். வெலும், அந்த அனுபவம் 
உங்களுக்கு அளவிறுதியற்ை ஆனந்தத்கத வழங்கினால், உளதாயிருக்கும் 
உண்கெப்மபாருகள உணர்வரீ்கள், பிை அகனத்தும் மவறும் பித்தலாட்டம். 

லட்சக்கணக்கான ெக்கள் உங்கள் கால்களில் தகல வணங்கி, 
ொகல அணிவித்து, உங்ககள சத்குரு என்று அகழக்கும் அவத வவகளயில், 
உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இல்கல என்ைால், இதனால் என்ன பயன்? 
வெலும், உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் உண்கெயில் இருக்குொனால், முழு 
உலகமும் உங்களுக்கு எதிராகச் மசன்ைாலும், நீங்கள் அகதப் மபாருட்படுத்த 
ொட்டீர்கள், ஏமனன்ைால் அகதச் மசய்வவத நீங்கள்தான். 

ஆதலால், இன்று நான் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிவைன், இந்த ஆண்டு 
முடிவதற்குள் எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கிவைன். பின்னர், அவொனம், 
ெகிகெப்படுத்தல், உடகலத் துைத்தல் அகனத்தும் ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக 
நிகழும். 

 ா ா நிகழ்த்ைிய உறர நிறைவறடந்ைதும் அவர் நல்ல  னநிறலயில் 
இருந்ைார். “வகாலி விகளயாடினால் எவ்வளவு சிைப்பாக இருக்கும், இன்று, 
நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிவைன்” என்று கூைி, வ லும் ெில 
நி ிடங்கள், அவர்கள் வகாலி விறளயாடினர். யஷ்வந்த் ராவும் விறளயாட்டில் 
 ங்பகடுத்ைார்,  ா ாவுக்கு அடுத்ைைாக அவவர ெிைப் ாக விறளயாடினார். 

காறல 11:20  ைிக்கு உ ா னி  ஹாராஜின் ெ ாைியிலிருந்து 
புைப் டுவைற்கு முன்பு,  க்வகாரி  க்ைர்களின் வவண்டுவகாளின் வ ரில்,  ா ா 
 ஹாராஜின்  ாைங்களில், அங்கிருந்ை அறனவரின்  ீதும்  ன்னறீரத் 
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பைளித்ைார்.  ீண்டும் ‘ ஹாராஜ், வகாைாவரி  ற்றும் ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ 
என்று வகாஷம் எழுப் ப் ட்டது.  ா ா  ீண்டும் யஷ்வந்த் ராவின் இல்லத்ைிற்குச் 
பென்ைார், அங்கு வகாைாவரி, ஜிஜி  ற்றும் இைர கன்யாக்கள் அவருக்கு  ைிய 
உைறவ வழங்கினர்.  ா ா, வகாைாவரி  ாய்க்கு ெிைிது உைறவ ஊட்டி, 
 ீை ிருந்ை உைறவ அங்கிருந்ை அறனவருக்கும் ைனது  ிரொை ாக 
வழங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

நண் கலில், உடல்நலம் குன்ைி இருந்ை ப ஹராம் ைஸ்தூர் என்ை 
 ஹாராஜின்  றழய  க்ைர் ஒருவரின் அறைக்கு  ா ா பென்ைார்.  ா ா 
அவருறடய உடல்நிறலறயக் வகட்டைிந்து, கவறலப் ட வவண்டாம் என்று 
கூைி, அவரது ைறலயில் றக றவத்ைார்.   ா ா, வ லாளர் வாகின் 
அறைக்குள்ளும் நுறழந்து,  ின்னர் ஒரு வயைான  ார்ெி, ந ர்வான் குஸ்ைாத் 
 ரூச்ொவின் அறைறயயும்  ார்றவயிட்டார்.  ரூச்ொ,  ஹாராறஜ ப ரிதும் 
வநெித்து ஆெிர த்ைில் வெித்து வந்ைார்.  ா ா அறைறய விட்டு பவளிவயறும் 
வ ாது, அந்ை முைியவர் ஒரு  ாரெீக ஈரடிக்கவிறைறய எடுத்துறரத்து, “ ா ா, 
நீங்கள் கடவுள்!” என்ைார். 

 ா ா அறைறய விட்டு பவளிவய வந்து ைிைந்ை பவளியில் உலாவத் 
பைாடங்கினார்.  லர் அங்வக கூடியவ ாது,  ா ா அவர்களுக்கு ைரிெனம் 
வழங்கினார். அவர்  ஹாராஜின் குடிறெக்கு அருகில் அற ந்ை ஒரு மூங்கில் 
பகாட்டறகயின் கீழ் அ ர்ந்து, ருஸ்ைம் காக்கா, அவரது  றனவி  ில்லா 
காக்கு  ற்றும் அவர்களது  கன்  ாவனக் ஆகிவயாறர  ஜறன  ாடு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். அவர்கள்  ாடலின் முடிவில்: “ஓ வகாவர்ைன் கிரிைரி, உன்றனத் 
ைவிர என்றன யார் கவனித்துக்பகாள்வார்!” என்று  ாடியதும்,  ா ா, “நான் 
அகனவகரயும் கவனித்துக்மகாள்கிவைன், ஆனால் எவரும் என்கனக் 
கவனிப்பதில்கல!” என்று துடுக்குடன்  ைிலளித்ைார். 

டாக்வக ஏராள ான லட்டுகறள உண்டைாக ஒருவர்  ா ாவிடம் 
கூைினார். அவறர அறழத்து  ா ா, “எத்தகன லட்டுகள் சாப்பிட்டீர்கள்?” என்று 
வகட்டார். 

ெிரித்துக்பகாண்வட, டாக்வக  ைிலளித்ைார், “ஒன்று கூட உண்ைவில்றல; 
இறைச் பொன்னவர்களுக்கு எந்ை புத்ைியும் இல்றல.  ா ா  ட்டுவ  பெய் வர் 
என் து அவர்களுக்குத் பைரியாது; அறனத்றையும் பெய் வர் அவவர, பெயலும் 
அவவர  ற்றும் எல்லாமும் அவவர என்று எனக்குத் பைரியும்! எனவவ, நான் 
எப் டி லட்டுகறள உண்வடன் என்று கூை முடியும்?  ா ாைான் உண்டார்; வ லும், 
அவர்கள் பைரிந்து பகாள்ள விரும் ினால்,  ா ா, நீங்கள் எத்ைறன ொப் ிட்டீர்கள் 
என்று வகட்கலாம்” என்ைதும், அறனவரும் அடக்க முடியா ல் ெத்ை ாக 
ெிரித்ைனர்,  ா ா வகாைாவரியிடம், “அவரது சட்ட ரீதியான ெனப்பாங்ககப் 
பாருங்கள்!”  (டாக்வக ஒரு வழக்கைிஞர்.) 
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ருஸ்ைம் காக்காவின் இனிற யான குரலில்  கிழ்ச்ெியறடந்ை  ா ா, 
 ைியம் 1:20  ைிக்கு அவரிடம் கூைினார்: “கடவுளின் அகனத்கதயும் கடந்த 
அப்பாற்பட்ட நிகலகயத் தவிர, வவமைதுவும் இல்லாதவபாது, ’நான் யார்’ 
என்பகத அைிய, சில தற்வபாக்கு எண்ணத்தின் தூண்டுதல்கள் என்கனப் 
பாட கவத்தன. அது என்கன முழு பகடப்பின் பாரத்கதயும் சுெக்க 
கவத்தது! இப்வபாது, ெீண்டும் ஒருமுகை, அந்தப் பாடகலப் பாடி, 
விடுதகலயாகிவிடுவவன். இது உண்கெ.” 

‘ஏழாவது நிழறல’ப்  ற்ைி விளக்க,  ா ா, குல் ாயிடம் மூடிய வாய் 
வழியாக வ ெ முயலு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். அவர் அவ்வாவை பெய்ை 
வவறளயில் ‘ஓம்’ என்ை வார்த்றைறய ஒத்ை ஒலி பவளிவந்ைது. 

 ா ா கூைினார்: 
குல்ொயின் வாயிலிருந்து மவளிப்பட்ட ‘ஓம்’ என்ை ஒலியானது 

மூலமுதலான ஒலியின் ஏழாவது நிழலாகும். இந்த மூலமுதலான ஒலிகய 
எவவரனும் வகட்க வநர்ந்தால், அவர் உண்கெயிவலவய கபத்தியம் பிடித்து 
தனது ஆகடககளக் கிழிக்கத் மதாடங்குவார்.  இந்த ஒலி ஐந்தாவது 
ஆன்ெீகத் தளத்தில் வகட்கப்படுகிைது. 

இந்த நாட்களில், ககக்வகாபாத் அற்புதொன அனுபவங்ககள 
அகடயப்மபறுகிைார். அவர் உண்கெயில் சூரியனும் சந்திரனும் தனது 
கண்களிலிருந்து மவளிவந்து, பாபா அதன் ெத்தியில் நிகலமகாண்டிருக்க, 
தன் உடகலக் கடந்து மசல்வகதயும் பார்க்கிைார். சில வநரங்களில், அவர் 
திககப்பில் ஆழ்ந்து வபாகிைார்; ஆனால் அத்தககய அனுபவம் ஓர் ஆன்ெீக 
நிகழ்வு (இறை உைர்றவ அறடவது அல்ல). 

நீங்கள் பார்ப்பது வபால நான் இல்கல. உண்கெப்மபாருளான ஏக 
இகைவன் ெட்டுவெ உண்கெ, இதர அகனத்தும் ஒன்றுெில்கல. தனிெனித 
அகந்கத, ஆன்ெீக அனுபவத்கத ெனத்திகரயில் காணமுடியாது. அகத 
கிரகிப்பது ெிகவும் எளிகெயானது, ஆனால் அதன் எளிகெ அகத 
எல்கலயில்லா அளவுக்குக் கடினொக்குகிைது. சுயொன தனிெனித ஆத்ொ, 
இகைவனின் சுயொன பரொத்ொகவ அைியாதது; அவ்வாைாயின், 
‘அைியாகெ’யாகிய ‘நான்’ எனும் ெனித அகந்கத - உண்கெயான இகை 
அைிகவ எப்படி அனுபவிக்க முடியும். உங்களில் ஒருவர் அகதப் புரிந்து 
மகாண்டாலும், நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சி அகடவவன். 

இகத ஏன் புரிந்து மகாள்ள முடியவில்கல? காரணம், இகை 
உணர்கவ அகடயப்மபறுபவர், சாதாரண உணர்வு நிகலக்கு வந்து, ஒவர 
வநரத்தில் ஒவ்மவாரு நிகலயிலும், ஒவ்மவாரு ஆன்ெீகத் தளத்திலும் 
இருக்கிைார். நான் இப்வபாது உங்கள் நிகலயிலும் இருப்பதால், நான் 
உங்ககளப் வபாலவவ இருக்கிவைன் என்று அர்த்தம். நான் உங்ககளப் வபால் 
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வபசுகிவைன், உங்ககளப் வபால தகரயில் அெர்ந்திருக்கிவைன்; ஆனால், அவத 
வவகளயில், நான் உணர்வுகளின் அகனத்து நிகலகளிலும் 
இருக்கிவைன்.  ஒரு குைிப்பிட்ட உயர் நிகல உணர்வுள்ள ஒருவர் என்கன 
அந்தந்த ஆன்ெீகத் தளத்தில் காண்கிைார். வெல் நிகல ஆன்ெீகத் தளங்களில் 
இருப்பவர்கள் என்கன அங்வக பார்க்கிைார்கள். ஆனால், பார்ப்பதில் 
வித்தியாசம் இருக்கிைது. இறுதியில், இகை அைிவு உதயொகும் வபாது, 
எல்லாவற்ைிலும் நான் ஒவர ஏக இகைவன் என்பதால், அகனத்தும் ொகய 
என்று கண்டைியப்படுகிைது. 

இது எல்லாம் ொகய ெற்றும் பூஜ்யம்! ஒரு எண்ணுடன் 
இகணக்கப்பட்டால் ெட்டுவெ பூஜ்ஜியத்திற்கு ெதிப்பு இருக்கும்; 
இல்கலமயனில், பூஜ்ஜியொக, அது ஒரு மபரிய பூஜ்யம்! 

பைாடர்ந்து  ா ா வகாைாவரி  ாயிடம் கூைினார்: “இந்த வருட 
இறுதிக்குள், நான் நிச்சயொக என் உடகலக் ககவிடுவவன்; நான் எனது 
மெௌனத்கதக் ககலத்து, என் உடகலக் ககவிடும்வபாது, ஒரு மபரிய 
ஆன்ெீக எழுச்சி ஏற்படும். ஆனால் 700 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு நான் ெீண்டும் 
வருவவன். ஆதிபுருஷன் எனும் அந்தஸ்கத எனக்கு வழங்க ெஹாராஜ் 
ெீண்டும் வந்தாக வவண்டும்.” 

 ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,  க்வகாரியில் உ ா னி  ஹாராஜ், 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி குல் ாயிடம் என்ன கூைினார் என்று அவரிடம்  ா ா 
வகட்டைற்கு, குல் ாய் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: “வ ர்வான் இங்கு வந்து, இந்ை 
இடத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் ார் என்று  ஹாராஜ் என்னிடம் ஒருமுறை கூைினார். 
நீங்கள்,  ஹாராஜ் சுட்டிக்காட்டிய இடத்ைில் இப்வ ாது அ ர்ந்ைிருக்கிைரீ்கள். 
உங்கள் முன்னிறலயில்  லர் இங்கு வருவார்கள், நீங்கள் அறனவருக்கும் உறர 
நிகழ்த்துவரீ்கள் என்றும்  ஹாராஜ் கூைினார். இறவயறனத்தும் இன்று இங்கு 
நிறைவவைியுள்ளது.” 

 ா ா விளக்கினார்: 
இமதல்லாம் ஒரு ொயத்வதாற்ைம். நீங்கள் பார்ப்பது, வகட்பது, 

நிகனப்பது எல்லாவெ ொகய. நீங்கள் மவளியளவில் பார்ப்பது அகனத்தும் 
கற்பகனவய! ஆனால் அதன் பிடிப்பு ெிகவும் இறுக்கொக இருப்பதால், 
உங்களால் உங்ககள விடுவிக்க முடியாது. நீங்கள் எல்கலயற்ை அைிவு, 
எல்கலயற்ை சக்தி, எல்கலயற்ை வபரின்பம் அகனத்கதயும் உகடகெயாகக் 
மகாண்டிருப்பவர்; ஆனால் ொகயயின் இறுக்கொன பிடியில், நீங்கள் 
ெிகவும் உதவியற்ைவராக இருப்பதால், உண்கெப்மபாருள் உங்கள் 
கககளிலிருந்து நழுவி விட்டது. 

உதாரணொக, நீங்கள் அகனவரும் இங்வக அெர்ந்திருக்கிைரீ்கள்; 
ஆனால், உண்கெயில், நீங்கள் இங்வக அெரவில்கல; எழுந்து, எங்கும் 
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மசல்லவும் இல்கல. இந்த மபாய்யும் வபாலியுொன ொகயயின் காரணொக, 
நீங்கவள எல்லாம் மசய்வது வபால் உணர்கிைரீ்கள்.  உண்கெயில் ஒன்றும் 
இல்லாத இந்த ொகயயின் பிடியிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வவண்டும். இது 
நீங்கள் (உண்ற யில்) கனவு காண்பது வபால் உள்ளது; கனவில் நீங்கள் 
விகளயாடுவது, உண்ணுவது வபான்ை பலவற்கை மசய்கிைரீ்கள்; ஆனால், 
உண்கெயில், நீங்கள் ஒன்றும் மசய்யவில்கல! நீங்கள் கனவு காணும்வபாது, 
நான் உங்கள் கனவில் வதான்ைி, நீங்கள் கனவு காண்கிைரீ்கள் என்று 
கூறுவதாக கவத்துக் மகாள்ளுங்கள்; இருந்தும், உங்கள் கனவு 
மதாடர்ந்துமகாண்வட இருக்கும், நான் மசால்வது உங்ககள எழுப்ப 
சிைிதளவும் உதவாது. நீங்கள் கனவு காண்கிைரீ்கள் என்று எவ்வளவுதான் 
மசான்னாலும், அது உங்கள் கனகவ முடிவுக்குக் மகாண்டுவராது. உங்கள் 
கனவு ெட்டும் மதாடர்ந்து மகாண்டிருக்கும். ஆனால், நான் உங்ககள 
வவகொக அகைவதானால், நீங்கள் உடனடியாக விழித்துக்மகாள்வரீ்கள், 
உங்கள் கனவும் முடிவுக்கு வந்துவிடும். 

அவத வபால், இப்வபாது இங்வக அெர்ந்து, நீங்கள் காணும் 
கனவிலிருந்து உங்ககள எழுப்ப, இப்படி ஓர் ‘அகை’ அவசியம்! நீங்கள் கனவு 
காண்கிைரீ்கள், வெலும், நீங்கள் என் முன் அெர்ந்து வபசுவது, நடொடுவது, 
உண்ணுவது, அருந்துவது வபான்ை பலவற்கை இப்வபாது நான் உங்களுக்கு 
எவ்வளவுதான் விளக்கினாலும், அது ஒரு கனவவ தவிர, உங்களுக்கு எந்த 
பயனுெளிக்காது, ஏமனன்ைால் நீங்கள் அகத புரிந்து மகாள்ள ொட்டீர்கள். 
ஆனால், நான் உங்ககள அகைவதாக இருந்தால் - அப்வபாது என் அருள் 
உங்கள் ெீது பாயும் - நீங்கள் தானாகவவ விழித்மதழுந்து உடனடியாக 
என்கன உணர்ந்து மகாள்வரீ்கள். இமதல்லாம் ஒரு கனவு என்பகத நீங்கள் 
அப்வபாது அைிவரீ்கள்; முழுப் பகடப்பும் ஒரு கனவு ெற்றும் நீங்கள் இரவும் 
பகலும் கனவு காண்கிைரீ்கள் என்பகதத் மதரிந்து மகாள்வரீ்கள். 

ஜபம், தவம், துைவு, இகை நாெத்கத உச்சரிப்பது எல்லாவெ ஒரு 
கனவு. இந்தச் மசயல்கள் அகனத்தும் பிகணப்புககள உருவாக்குகின்ைன. 
உண்ணுவதும், உண்ணாெல் இருப்பதும் பிகணப்புககள உருவாக்கும். இந்த 
அடிகெத்தனத்திலிருந்து விடுபட, எல்லாவற்கையும் பாபாவிடம் 
விட்டுவிட்டு, முழு வநர்கெயுடனும், உண்கெயுடனும், உங்களின் 
அகனத்கதயும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கவும். 24 ெணி வநரத்தில் நீங்கள் 
நல்லது, தீயது  எகதச் மசய்தாலும் அதற்கு என்கனக் காரணம் காட்டுங்கள் 
என்பவத அர்ப்பணிப்பின் அர்த்தம். இதன் மபாருள் என்னமவனில், பாபா 
ெட்டுவெ மசய்கிைார், நீங்கள் எகதயும் மசய்யவில்கல என்ை முழு 
உறுதியான நம்பிக்கக உங்களுக்கு இருக்க வவண்டும்.  எகதயும் மசய்ய 
வவண்டும் என்ை எண்ணம் கூட உங்களுக்கு இருக்கக் கூடாது, நான் 
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எல்லாவற்கையும் மசய்கிவைன் என்ை நம்பிக்ககயில், பாகைவபால் 
இயல்பாக இருக்க வவண்டும்; பாபா அகனத்கதயும் மசய்கிைார் என்று 
நீங்கள் உண்கெயாக உணர வவண்டும். ஆனால், இகதப் பின்பற்றுவது 
ெிகவும் கடினம். 

எனது அகனத்து விரிவுகரகளுக்கும் இதர ஆன்ெீக 
இலக்கியங்களுக்கும் எந்த அர்த்தமும் இல்கல. அவற்ைில் எந்த 
முக்கியத்துவமும் இல்கல. எனது தற்வபாகதய நிகல, பாபாஜானின் ஒவர 
ஒரு முத்தத்தால் விகளந்தது. ெதம் அல்லது ஆன்ெீகம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த 
இலக்கியத்கதயும் படிப்பதன் மூலம் இந்த நிகலகய ஒருவபாதும் உணர 
முடியாது! 

வ லாளர் வாக் கூைினார், “ஆனால், குருநாைரின் அருறளப் ப ை, 
ஒருவர் ையார்நிறலயில் இருக்க வவண்டும். அடித்ைளத்றை ையார் பெய்ய 
ஏவைனும் பெய்ய வவண்டும்.” 

 ைிலுக்கு,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 
ெஹாராஜின் கட்டகளககள வநர்கெயுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் 

நிகைவவற்றுங்கள்.  சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் குைித்து அவர் உங்களுக்கு 
என்ன அைிவுறுத்தினாவரா, அவ்வாவை மசய்யுங்கள்; ஆனால், அவற்ைிற்கு 
முக்கியத்துவம் மகாடுக்க வவண்டாம். ெஹாராஜின் விருப்பத்கத 
நிகைவவற்றுவதற்காக ெட்டுவெ அவற்கைச் மசய்யுங்கள், ஆனால் 
இயந்திரத்தனொகவவா அல்லது வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகவவா அல்ல. 
அவற்கை முழு ெனதுடன் மசய்யுங்கள். 

அவ்வப்வபாது, 24 ெணி வநரமும் தண்ணரீ் அருந்தாெல் உபவாசம் 
இருக்க ெண்டலிக்கு உத்தரவிடுகிவைன். ெண்டலியில் ஒவ்மவாருவரும் 
அப்வபாது, வநரத்கதக் கணக்கிடுகிைார்கள் - ஒரு ெணி வநரம் கடந்துவிட்டது, 
ஐந்து ெணி வநரம் கடந்துவிட்டது, இப்வபாது இன்னும் இரண்டு ெணி வநரம் 
ெட்டுவெ உள்ளது! வெலும், 24 ெணி வநரம் முடிந்தவுடன், அவர்கள் தண்ணரீ் 
அருந்த விகரகிைார்கள், அவர்கள் வயிறு நிரம்பும் அளவுக்குத் தண்ணகீர 
அருந்துகிைார்கள், வெலும் அவர்கள் தங்கள் பசிகயயும் 
ெைந்துவிடுகிைார்கள். உபவாசத்தின் வபாது அவர்கள் ஒவ்மவாரு நிெிடமும் 
எண்ணிக் மகாண்டிருந்தாலும் அவர்களுக்குப் பசி இல்கல. எனவவ 
அத்தககய விரதம் இயந்திரத்தனொன விரதொக ொைிவிடும், வெலும் 
அவர்கள் உபவாசத்தின்வபாது ஒவ்மவாரு மநாடியும் எதிர்பார்த்துக் 
மகாண்டிருந்த உணகவ அவர்களால் சுகவக்கவும் முடியாது. 

எனவவ இந்தச் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள், இயந்திரத்தனொக 
இல்லாெல் இயற்ககயாக இருக்கவவண்டும். 
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மசய்யும் ஒவ்மவான்ைிலும் பிைர் பார்ப்பதற்காகச் மசய்வது வபான்ை 
குகைந்தபட்ச சாயலும் இருக்கக்கூடாது, அத்தககய காட்சி அகனத்து 
முக்கியத்துவத்கதயும் சிறுகெப்படுத்திவிடும். இப்வபாது, பாபா இந்த 
தகரயில் அெர்ந்திருக்கிைார்; இது இயற்ககயாக அெர்ந்திருக்கும் நிகல, 
இதில் ஆன்ெீகம், காட்சி வபான்ைவற்றுடன் எந்தத் மதாடர்பும் இல்கல. 
இருப்பினும், ெக்கள் எதிர்ொைான எண்ணங்ககளக் மகாண்டிருந்தால், 
அவர்கள் அவற்கைக் மகாண்டிருக்கட்டும். நான் என்னவாக இருக்கிவைவனா, 
அவ்வாவை இருக்கிவைன். எனவவ சத்குரு அைிவுறுத்தும் அகனத்கதயும் 100 
சதவதீம் பின்பற்ை வவண்டும், ஆனால் உண்கெயான அன்புடன், 
இயந்திரத்தனொக அல்ல. 

 ா ா ைனது உறரறய இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: 
நான் அவதார புருஷர் என்று முதன்முதலில் எனக்குக் கூைியவர் 

உபா னி ெஹாராஜ்.  இன்று நான் அவதார புருஷன் என்று 
அைிந்துமகாள்கிவைன். காலாதி காலத்திலிருந்து, எல்லாவெ இருந்தன. 
நித்தியத்தில், வநரம் என்று எதுவும் இல்கல. அதற்கு ஆரம்பமும் இல்கல 
முடிவும் இல்கல. இங்கு அெர்ந்திருப்பவர்கள் முன்பும் இருந்தனர் இன்றும் 
இருக்கிைார்கள். அவற்ைின் மதாடர்ச்சியில் எந்த ொற்ைமும் இல்கல, 
ஆனால் இது ஒரு நாடகம். இன்பமும் துன்பமும் ஒரு நாடகவெ! 

கல் தகரயில் அெர்ந்திருந்ததால், வகாதாவரி ொயின் கால்கள் 
விகைத்து, அவர் அமசௌகரியொக உணர்ந்தார். இது பாபாவுக்கு, சாதாரண 
நிகனவு நிகலக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு நடந்த ஒரு நிகழ்கவ 
நிகனவூட்டியது: “நான் பகதூர் என்று அகழக்கப்பட்ட எனது அன்பரிடம் ஒரு 
வாளி ெனித ெலத்கத என் ெீது ஊற்ைச் மசான்வனன், அவர் அகத 
கழிப்பகைகளிலிருந்து வசகரித்த பின்னர் அவ்வாவை மசய்தார். நான் ஒரு 
குைிப்பிட்ட விதத்தில் நிர்வாணொக அெர்ந்திருந்வதன். என் உடலின் 
வதாலில் காய்ந்த அழுக்குக் கழிவுகள், என் கககால்ககள விகைக்கச் 
மசய்தன. 36 ெணி வநரத்திற்குப் பிைகு நான் அந்த நிகலயிலிருந்து ெீண்டு 
வந்தவபாது, அகத மபஹராம்ஜி, கசயத்  ாவஹப் இருவரும் 
சுத்தப்படுத்தினர். ஆனால் என் உடல் விகைப்பாகிவிட்டது. இரண்டு நாட்கள் 
உடகல அழுத்திவிட்ட பின்னவர என்னால் நகர முடிந்தது. அதனால், 
கால்களில் ஏற்படும் விகைப்பு எப்படி இருக்கும் என்பகத நான் அைிவவன்!” 

அைற்குப்  ிைகு நிகழ்ச்ெிகறளத் பைாடர்ந்து,  ிற் கல் 2:15  ைிக்கு, 
பஜகந்நாத் என்ை  ாடகர் ெிவன்- ார்வைியின்  ாடறலப்  ாடினார்,  ா ா 
அவருடன் இறைந்து, எழுத்துப் லறகயில் அவரது விரல்கள் ைாள ிடுவது 
வ ால  ாவறன பெய்ைார். கூடாரத்ைின் கீழ்  ாகம் சூடாக இருந்ைது,  ா ாவின் 
பநற்ைி வியர்றவயால் நிரம் ியது, அறை எரச் ெில முறை துறடத்ைார்.  ின்பு, 
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 ா ா ைனது இரண்டு விரல்களுக்கு இறடயில், ெில ெ யங்களில் பெய்வது 
வ ால் எழுத்துப் லறகறயச் சுழற்ைத் பைாடங்கினார்.   லறகறய 
சுழற்றுவைற்காக கன்யாக்களில் ஒருவரிடம்  ா ா அறைக் பகாடுத்ைார். 
அவர்  முயற்ெித்ைார், ஆனால் முடியவில்றல. பைாடர்ந்து டாக்வக முயற்ெித்ைார், 
அவரும் பவற்ைி ப ைவில்றல. 

 ா ா கூைினார்: 
என்கனப் வபால ெகிழ்ச்சியும் துன்பமும் அனுபவிப்பவர் உலகில் 

வவறு எவரும் இல்கல.  முழு உலகத்தின் ெகிழ்ச்சிகயயும் ஒன்ைாக 
இகணத்து, எனது எல்கலயில்லா வபரின்பத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், 
அது அந்த உண்கெயான வபரின்பத்தின் ஏழாவது நிழலாக ெட்டுவெ 
இருக்கும்! ெக்கள், நான் அற்புதங்கள் புரிவதாக என்கனப் பாராட்டுகிைார்கள், 
ஆனால் உண்கெ என்னமவன்ைால் நான் இதுவகர எந்த அற்புதத்கதயும் 
நிகழ்த்தவில்கல. நான் எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கும்வபாது, ெிகப்மபரிய 
அதிசயத்கத நிகழ்த்துவவன். ெின் நிகலயத்துடன் இகணந்திருக்கும் 
வவகளயில், ெின் விளக்குககள இயக்கி மவளிச்சத்கத உருவாக்குவது 
வபால், என்னுடன் மதாடர்பில் இருப்பவர்கள் நான் எனது ‘மூலமுதலான 
இகை வார்த்கத’கய உச்சரிக்கும்வபாது இகை ஒளிகய 
அகடயப்மபறுவார்கள். 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: 
என் உடல் மகாடுகெயாகத் தாக்கப்படும்; அது துண்டு 

துண்டுகளாகும். இது என்னுகடய முதல் அவதார காலகட்டத்திலிருந்வத 
நடந்து வருகிைது. 

வநர்கெதான் உண்கெயான விஷயம். உண்கெயில் இருப்பகத விட, 
தன்கன அதிகொக காட்டிக் மகாள்ள எவரும் முயற்சிக்கக்கூடாது. நான் 
கடவுள் என்று கூறுவதில் நான் ெிகவும் வநர்கெயானவன்! உபா னி 
ெஹாராஜிடம் நான் வாக்குறுதி அளிக்காெல் இருந்திருந்தால், நான் 
சுதந்திரொக இருந்திருப்வபன், இங்கு வந்திருக்க ொட்வடன். 

நான் எனது மெௌனத்கதக் ககலப்வபன், நடக்க வவண்டிய 
அகனத்தும் டிசம்பர் (1954) இறுதிக்குள் நடக்கும். 

 ைியம் 2:40  ைிக்கு மூங்கில் கூடாரத்றை விட்டு  ா ா பவளிவய 
வந்து, யஷ்வந்த் ராவின் இல்லத்ைில் ஓய்பவடுத்ைார். ைறரயில் அ ர்ந்ைிருந்ை 
 ா ாவின் கால்விரல்களில் ஒன்று கல்லில் குத்ைியைால் ரத்ைம் கெிந்ைது.  ிர ா 
என்ை கன்யா ைனது புடறவயால் ரத்ைத்றைத் துறடத்து சுத்ைம் பெய்யத் 
பைாடங்கினார்.  ா ா, அவறரத் ைடுக்கவவ, எரச்  ஞ்ொல் சுத்ைம் பெய்ைார். 
 ா ாவின்  ாைங்கறள யஷ்வந்த் ராவும், அவரது குடும் த்ைினரும் கழுவி, 
 ா ாவுக்கு முன் ாக பூறஜ பெய்ை  ின்னர், அங்கிருந்ைவர்களுக்கு  ிரொை ாக 
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நீர் வழங்கப் ட்டது. யஷ்வந்த்,  ா ாவின் பநற்ைியில் ெந்ைனத் ைிலக ிட்டு 
அவருக்கு ஒரு பவள்றள நிை ெத்ரா, இளஞ்ெிவப்பு வ லங்கி  ற்றும் காஷ் ீரி 
ொல்றவ ஆகியவற்றை வழங்கினார்.  ா ா உடனடியாக அந்ை வ லங்கிறய 
அைிந்து, யஷ்வந்த் ராறவத் ைழுவி, அவரது இல்லத்ைார் அறனவறரயும் 
ஆெீர்வைித்ைார். 

ஆெிர த்ைின் நூலகத்றைப்  ார்றவயிட்டு, வகாைாவரி  ாயின் 
 ா ாறவயும் ெந்ைித்ை  ின்பு,  டுத்ை  டுக்றகயாக இருந்ை கீைா என்ை 
கன்யாக்களில் ஒருவரின் அறைக்குள்  ா ா நுறழந்ைார்.  ா ா, அந்ைக் 
கன்யாவின் முகத்றை வருடி, ஆறுைல் கூைி, ஒரு வராஜா இைறழ உண் ைற்குக் 
பகாடுத்து, ைனது ப யறர உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

மூன்று  ைியளவில்,  ா ா,  ஹாராஜின் அறைக்குச் பென்ைார், அங்கு 
கன்யாக்கள்  ீண்டும்  ஹாராஜின் ஊஞ்ெலில் அவறர அ ர றவத்ைனர்.  ா ா, 
வகாைாவரி  ாயிடம் வகட்டார், “ஏப்ரல் ெற்றும் வெ ொதங்களில் நீங்கள் 
 க்வகாரியில் இருப்பீர்களா?” அந்ை பவப்  ான, வகாறட  ாைங்களில் 
வலானவாலாவுக்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிட்டிருப் ைாக அவர் கூைியவ ாது,  ா ா 
இவ்வாறு பைரிவித்ைார், “வெற்கத்திய உலகம் என்கன அங்கு அகழக்கிைது, 
ஆனால் எனது மெௌனத்கதக் ககலப்பது மதாடர்பான சில விவசஷ 
பணிககளச் மசய்ய வவண்டியிருப்பதால் நான் அங்குப் வபாகொட்வடன்.” 

வகாைாவரி  ாய்க்கு  ா ா அைிவுறர வழங்கினார்: “எல்லா வழிகளிலும் 
ெஹாராஜின் அைிவுகரககளப் பின்பற்ைி, உங்கள் கடகெகய 100 சதவதீம் 
மசய்யுங்கள், வெலும் அகனத்து கன்யாக்களும் தங்கள் கடகெகயச் 
மசவ்வவன மசய்ய வவண்டும்.”  

வ லாளர் வாக்,  ா ாறவ வ லும் அைிக ாக வநெிப் ைற்காக அவரிடம் 
 ன்ைாடினார், அப்வ ாது  ா ா, “உங்ககளத் வதால்வியகடய நான் அனுெதிக்க 
ொட்வடன். நீங்கள் என்கனத் தவைவிட்டாலும், நான் உங்ககளத் 
வதாற்கடிக்க ொட்வடன். இகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்” என்று 
உறுைியளித்ைார். 

வகாைாவரி  ாய்க்கு  ஹாராஜ் அைிவுறுத்ைிய டிவய பெய்யும் டி  ா ா 
 ீண்டும் வலியுறுத்ைி கூைினார்: “பிை அகனவரும் மசய்யும் மசயல்களுக்கு 
நீங்கள் மபாறுப்பு என்று சிைிதளவும் சிந்திக்க வவண்டாம். நீங்கள் எகதச் 
மசய்தாலும், அகதச் மசய்வது நீங்கள் அல்ல, ெஹாராஜ்தான் என்பகத 
புரிந்து மகாண்டு மசய்யுங்கள்.” 

 ா ா முைலில் வகாைாவரி  ாய்க்கும்,  ின்னர் அறனவருக்கும்  ிரொைம் 
வழங்கினார்.  அவர் ஒவ்பவாருவருக்கும்  ிரொைம் வழங்கும்வ ாது 
கீர்த்ைறனகள் ஒலித்துக் பகாண்டிருந்ைன.  ிற் கல் 3:45  ைியளவில், அவர் 
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யஷ்வந்த் ராறவத் ைழுவி, வகாைாவரி  ற்றும் ஜிஜியின் ைறலயில் அன் ின் 
அறடயாள ாகத் பைாட்டு, அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 ாறல 4:10  ைியளவில், ை து காறர நிறுத்ைிய  ா ா, அறைப் 
 ின்பைாடர்ந்து வந்ை இரண்டு வ ருந்துகளிலிருந்து அறனவறரயும் பவளிவய 
வரு ாறு கூைி, அவர்கறள உடன் அறழத்துச் பென்ைார். எரச்ெிட ிருந்து 
எழுத்துப் லறகறய,  ா ா வாங்கியவ ாது, வர்ைம் பூெப் ட்ட பூஜ்ஜிய எழுத்ைின் 
ப ரும் குைி கீவழ விழுந்ைது.  க்வகாரியில் என்ன நடந்ைது என் றை நிறனவு 
கூர்ந்ை  ா ா, இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்:  

ெஹாராஜுடனான எனது ககடசி சந்திப்பில், வகாதாவரி ொய் 
ெற்றும்  க்வகாரி ெீது எனது பார்கவகய கவத்திருக்குொறு, அவர் 
என்னிடம் வகட்டுக்மகாண்டார். எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கும்படி 
ெஹாராஜ் என்னிடம் மூன்று முகை கூைினார். அப்வபாது அவர், ‘நீங்கள் ஆதி 
சக்தி (மூல முதலானவர்). உங்கள் பார்கவ, வகாதாவரி,  க்வகாரி ெற்றும் 
இதர கன்யாக்கள் ெீது இருக்கட்டும்’ என்றும் கூைினார். 

வகாதாவரி ஓர் உண்கெயான மபண்ெணி என்பதில் நான் 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். அவர் சத்குருவாக, உபா னி ெஹாராஜின் 
மபாறுப்பாளராக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகிைார்.  அவருக்கு அந்த அனுபவம் 
இல்கல என்று மதரியும்; இருந்தும், ெஹாராஜ் அவருக்கு அைிவுறுத்தியதால், 
அவர் வநர்கெயாக அவருகடய பணிகயச் மசய்கிைார். 

வகாதாவரி என்கன அஹெதுநகரில் சந்தித்தவபாது, நான் அவரிடம் 
தனிப்பட்ட முகையில்,  ஆதி சனீியர் முன்னிகலயில் கூைியகத, அவர் 
ஏற்றுக்மகாண்டார். (ெக்கள் அவகரக் கும்பிட்டுத் தகலவணங்குவகத பாபா 
விரும்பாததால் அவர் அகத அனுெதிக்கக் கூடாது.) இன்று, நீங்கள் என்ன 
பார்த்தரீ்கள்? அகனவரும் ‘சத்குரு வகாதாவரிக்கு மஜய்’ என்று 
வகாஷெிட்டனர். 

இருந்த வபாதிலும், இன்று காகல நான், அங்குச் மசன்ைதும், இந்தப் 
மபண்ெணி எனக்கு ொகல அணிவித்து வணங்கினார். ெஹாராஜ் 
பயன்படுத்திய ஊஞ்சலில் என்கன அெரச் மசய்து, தனது கககளால் ஆட்டி, 
இதர கன்யாக்ககளயும் அவ்வாவை மசய்யச் மசான்னார். வெலும், ெஹாராஜ் 
காலத்தில் பாடிய பாடகல அகனவரும் இகணந்து பாடினர். 

அவர் தனது கககளால் எனக்கு உணவு பரிொைி, நான் பிரசாதம் 
வழங்கியவபாது, யஷ்வந்த் ராவுடன் சிைப்பாக பணிபுரிந்த விதத்கத நீங்கள் 
அகனவரும் பார்த்திருக்க வவண்டும். நான் அவருக்குப் பிரசாதத்கத 
வழங்கியதும், அவர் எனது கால்களில் தகலவணங்கினார். 

இகவமயல்லாம் எகதக் காட்டுகிைது? பலர் அவருக்கு ெரியாகத 
வழங்கியவபாதிலும், அவர் என்ெீது மகாண்ட அன்பும், அவரது பணிவும், 
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உன்னதொன குணமும், அவருக்வக உரிய விதத்தில் என்கன ஏற்றுக்மகாள்ள 
கவத்தது. அவருகடய பணிவு ெகத்துவொனது, அதற்காக நான் அவகர 
வநசிக்கிவைன். 

நான் மசால்வது என்னமவன்ைால், சுருக்கொக, அவர் உண்கெயில் 
ஓர் அன்பான மபண்ெணி. ஆதி, கிருஷ்ணா(ஜி), யஷ்வந்த் ராவ் ஆகிவயாருக்கு 
நன்கு மதரியும்,  க்வகாரியின் சூழ்நிகல எனக்கு எதிராக இருந்தது; 
ஆனால், இன்று வகாதாவரி ஆழொக உணர்ந்தது ெட்டுெின்ைி சூழ்நிகலயில் 
ஒரு குைிப்பிடத்தக்க ொற்ைம் ஏற்பட்டிருப்பதில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். 

நான் அவரிடம் தனிகெயில் “நீங்கள் ஒன்று மசய்வரீ்களா?” என்று 
வகட்வடன். 

அதற்கு அவர், ‘இந்த (பிராெண) சூழ்நிகலயில் என்னால் அகதச் 
மசய்ய முடிந்தால்’ என்ைார். 

நான் அவரிடம் ஓர் எளிய ஆனால் கடினொன விஷயத்கதச் ( க்கள் 
அவறரக் கும் ிட்டுத் ைறலவைங்குவறை ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டாம்) 
மசான்னவபாது, அவர் அகத ஏற்றுக்மகாண்டார். “நீங்கள் இகதச் மசய்தால், 
என்கனக் (எனது சுய ரூ த்றை) காண்பீர்கள்!” என்று நான் கூைியவபாது, அவர் 
உறுதியளித்தார். அவர் உண்கெயிவலவய ஒரு நல்ல மபண்ெணி. 
உண்கெயில், அவர் என்ன தியாகம் மசய்தார் என்று உங்களுக்குத் 
மதரியாது. 

நான் ெஹாராஜுக்கு அப்வபாது அளித்த வாக்குறுதி, நான் அவருக்கு 
வழங்கிய அைிவுறுத்தகல, இன்று வகாதாவரி பின்பற்ைியதன் மூலம் 
நிகைவவற்ைப்படுகிைது. 

சுருக்க ாக,  ா ா குழுவிற்கு அைிவித்ைார், “முழுப் பிரபஞ்சத்தின் 
திைவுவகாலும் எனது கககளில் உள்ளது! முழுப் பகடப்பின் துடிப்பும் 
என்னால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது! இன்று பூஜ்ஜியம் உகடத்மதைியப்பட்டது!” 

 ா ா ைனது எழுத்துப் லறகயில் விரிெல் விழுந்ை எழுத்துக்கறளப் 
 ற்ைிக் குைிப் ிடவிருந்ைவ ாது, எரச் குறுக்கிட்டு, “ஆனால், அைில் நான்கில் 
மூன்று  ங்கு  ட்டுவ  வ ாய்விட்டது; நான்கில் ஒரு  ங்கு இன்னும் 
எழுத்துப் லறகயில் இருக்கிைது!” என்ைதும், அவருறடய வ ச்றெக் வகட்டு 
அறனவரும் ெிரித்ைனர். 

வகாைாவரி  ாறயப்  ற்ைி பைாடர்ந்து கூைிய  ா ா, “அவர் 
உண்கெயிவலவய நல்லவர். அவர் எகத ஏற்றுக்மகாண்டார் என்று 
உங்களுக்குத் மதரியாது. அவரிடம் நான் உண்கெயான மபண்கெகயக் 
காண்கிவைன்” என்று முடித்ைார். 
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 ாறல 4:30  ைிக்கு  க்வகாரிறய விட்டு பவளிவயைி,  ா ா, 
அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்று, குல் ாயிடம் விறடப ற்ைார். எரச், நரி ன், 
ப ஹர்ஜி, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன்  ா ா, பூனா பென்ைறடந்து, அன்று 
இரவும், அடுத்ை நாளும்  ிந்த்ரா  ாளிறகயில் ைங்கினார். காவடக்கர், ஆைியின் 
 ரு கன் ப ஹராம் வ ான்ை  ல பூனா அன் ர்கறள அவர் அங்கு ெந்ைித்ைார். 
 ார்ச் 21ஆம் வைைி  ா ாவும், ப ண் ைிகளும் வவனாவ்ரியில் ைங்கியிருந்ை ஆைி 
ஜூனியர், அவரது  றனவி ஃப்ரீனியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். அன்று 
 ிற் கல்  ிந்த்ரா  ாளிறகயில் ஜால் ாய் ஏற் ாடு பெய்ை கவாலி நிகழ்ச்ெி 
நறடப ற்ைது.  ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் 1954,  ார்ச் 22 ைிங்கட்கிழற  
காறல  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர்; நரி னின் காரில் வ லும் 
ெிலருடன் ஆைி ெீனியர்  ின்பைாடர்ந்ைார்.  க்வகாரியிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை 
 ிைகு, விலூ வில்லாவில் ைங்கியிருந்ை ஆண்  ண்டலி,  ார்ச் 21ஆம் வைைி 
அன்வை  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

ெிறுவன் ஈ ாவும்  ண்டலியுடன்  க்வகாரிக்கு வந்ைிருந்ைார்; வழக்கம் 
வ ால,  ாவ் கல்சூரிக்கு  ல ெிர ங்கறளக் பகாடுத்ைார். விலூ வில்லாவில், 
ஈ ாவுக்கு ைனி ஏற் ாடு பெய்யாவிட்டால் உைவு உண்ைப்வ ாவைில்றல என 
 றுத்ைார். அவர்கள்  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைதும், ஈ ா, 
 ா ாவிடம் ைான் படஹ்ரா டூனுக்குச் பெல்ல விரும்புவைாகக் கூைியவ ாது,  ா ா 
அவறரத் ைிரும்  அனுப்  அனு ைித்ைார். இந்ை வநரத்ைில், கிஷன்  ிங்கும் 
படஹ்ரா டூனுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ஆந்ைிரா  யைம் முடிந்ைதும், கிருஷ்ைாஜி, 
யஷ்வந்த் ராவுடன்  க்வகாரிக்குச் பென்ைிருந்ைார். அவர்  ஹா வலஷ்வருக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா அவறர பைன்னிந்ைியாவில் அவரது பொந்ை ஊரான 
 ல ாருக்கு அனுப் ி, நான்கு  ாைங்களில் ைிரும் ி வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ஹா வலஷ்வருக்கு வந்ை  ிைகு, கடவுள் வ சுகிைார் (GOD  SPEAKS) 
புத்ைகத்ைின் இரண்டாவது அத்ைியாயத்றை  ா ா, எரச்ெிற்கு எடுத்துறரக்கத் 
பைாடங்கினார். எரச் முக்கிய கருத்துக்கறளக் குைிப்ப டுத்து, இரவில் 
வாக்கியங்களாக விரிவாக்கி,  றுநாள்  ா ாவிடம்  ீண்டும்  டித்துக் காட்டி, 
வவண்டிய ைிருத்ைங்கறளச் பெய்ைார். 

1954 ஏப்ரல்  ாைத்ைில்,  ா ாறவப்  ற்ைி உறர நிகழ்த்துவைற்கும், 
அவரது ப யறரப்  ரப்புவைற்கும்,  ாவ் கல்சூரி  த்ைியப்  ிரவைெ  ாநிலம் 
முழுவதும் மூன்று  ாை சுற்றுப் யைத்ைிற்காக அனுப் ப் ட்டார். முைலில்,  ாவ் 
பெல்ல விரும் ாை வ ாதும், இது முக்கிய ான வவறல என்று  ா ா கூைினார், 
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அைன் விறளவாக  லர்  ா ாவின்  க்ைர்களாக  ாைினர். நானா வகரும்  ாவ் 
கல்சூரியுடன்  யைத்ைில் இறைந்ைார். 

அவர்களின்  யைத்ைின் வ ாதுைான்  ஹாராஷ்டிராவின் 78 வயைான 
புகழ் வாய்ந்ை துைவி, காட்வக  ஹாராஜ் (அவறரப்  ின் ற்றும்  ல  க்ைர்கள் 
இருந்ைனர்) ப ஹர்  ா ாவின் அன் ின் அரவறைப் ில் வந்ைார்.  ாவ், நானா 
இருவரும், காட்வக  ஹாராஜின்  க்ைர்களின் கூட்டம் நறடப றும் இடத்ைிற்குச் 
பென்ைனர்.  ாவ், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி ெில வார்த்றைகறள எடுத்துறரக்க, 
துைவி காட்வக  ஹாராஜிடம் அனு ைி வகாரிய வவறளயில், அவர் 
ஒப்புக்பகாண்டு இருவறரயும் வ றடயில் காத்ைிருக்கு ாறு 
கூைினார்.   ஹாராஜ், கடவுள்  ற்றும் கிருஷ்ைறரப்  ற்ைி  ாடிய கீர்த்ைறன 
 ல  ைி வநரம் நீடித்ைது. 

 ாவ் கல்சூரி வயாெிக்கத் பைாடங்கினார்: “இந்ை முைியவர் என்றன 
ஏ ாற்ைிவிட்டார்! நான் வ ெ முடியும் என்று அவர் என்னிடம் கூைினார், ஆனால் 
அவர்  ாடிக்பகாண்வட இருக்கிைார்!... நாம் புைப் டலா ா?” என்று ப ாறுற றய 
இழந்துபகாண்டிருந்ை நானாறவப்  ார்த்து வகட்டார். 

அைற்குள் நள்ளிரவாகிவிட்டது.  ாப ரும் கூட்டம் கீர்த்ைறனயில் 
மூழ்கியிருந்ைது.  நள்ளிரவுக்குப்  ிைகு, காட்வக  ஹாராஜ்,  ாவ் கல்சூரியிடம் 
உறரறய நிகழ்த்து ாறு கூைினார்.  ாவ் இரண்டறர  ைிவநரம் வ ெினார்; 
காட்வக  ஹாராஜின் கீர்த்ைறனகள்  ார்றவயாளர்களின் ஆர்வத்றை 
உச்ெக்கட்டத்ைிற்கு உயர்த்ைி, இந்ை யுகத்ைின் அவைாரப் புருஷறரப்  ற்ைி வகட்க 
அவர்கறளத் ையார் டுத்ைியைாக உைர்ந்ைார். 

அந்ை ஆண்டின்  ிற் குைியில் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிப் ைற்காக காட்வக 
 ஹாராஜ் அஹ துநகர் வந்ைார். 

1954, ஏப்ரல் 18ஆம் வைைி, ஒரு குறகயில் ைங்கியிருந்ை வ ல் நிறல 
 ஸ்த் ஒருவர்,   வகாலாப்பூரிலிருந்து  ஹா வலஷ்வருக்கு,  ிக்க ெிர த்துடன் 
அறழத்து வரப் ட்டார். அறைத் பைாடர்ந்து, கு ார், நீல்கந்த்வாலா  ஸ்றையும் 
அறழத்துவர முடிந்ைது.  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ை  ா ா,  ஸ்றை ரிஷிவகஷிற்கு 
ைிருப் ி அனுப்புவைற்கு முன்பு, ெில நாட்கள் அவருடன்  ைிபுரிந்ைார். 

ப ஹர்ஜி ஏப்ரல் 17 அன்று, ெில நாட்களுக்காக  ஹா வலஷ்வருக்கு 
அறழக்கப் ட்டார்.   த்து நாட்களுக்குப்  ின்னர், 29ஆம் வைைி,  ா ா, 
 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து எரச், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ற தூல் ஆகிவயாருடன், 
ைார்வார் நகரில்  ஸ்த்  ைிக்காக ப ஹர்ஜியின் காரில் புைப் ட்டார். 
ைார்வாரில்,  ா ா, இரண்டு நாட்களில்  ைிபனாரு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டு, ைனது  ைிறய நிறைவுபெய்து, வ  1 அன்று  ஹா வலஷ்வருக்குத் 
ைிரும் ிவந்ைார். 
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1954, வ  14 அன்று,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன், ப ஹர்ஜி  ற்றும் 
நரி னின் கார்களில்  ஞ்ச்கணிக்கு அருகிலற ந்ை  ிலாருக்குச் பென்ைார்; அங்கு 
மூன்று நாள் விடுமுறைக்குப்  ின்னர், அவர்கள்  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைனர். ப ஹரா, ப ஹரு இருவரும்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட வைறவகறள 
பைாடர்ந்து கவனித்து வந்ைனர்; எலி ப த் வ ட்டர்ென்,  ர்டில்  சீ்ெில் கிட்டி 
வடவி, நியூயார்க்கில் ஐவி டியூஸ், ஃ ிலிஸ் ஃ ிரபடரிக், சுவிட்ெர்லாந்ைில் பஹடி 
ப ர்படன்ஸ், ஐரீன்  ில்வலா, லண்டனில் டிலியா டிலிவயான்  ற்றும்  ிை 
பநருங்கிய ப ண் ைிகள் வ ான்ை வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன்  ைி ைனது 
கடிைப்  ரி ாற்ைத்ைில் மும்முர ாக இருந்ைார். வகாபஹர் ப ண் ைிகளின் 
உடல் ஆவராக்கியத்ைில் கவனம் பெலுத்ைினார்; நாஜா ெற யல் துறைறய 
றகயாண்டார்; ராவனா வடீ்டு விவகாரங்கறள வ ற் ார்றவயிட்டு, அவரது 
ஓவியத்ைில்  ைிபுரிந்ைார்.  

 ண்டலியின் ைனிப் ட்ட கடற கள் அவர்கறள இரவும்  கலும் ஏவைா 
ஒரு வறகயில் ஈடு டுத்ைிக் பகாண்வட இருந்ைதுடன், அவர்களின் கடற களில் 
 ாற்ைங்கள் பைாடர்ந்து நிகழ்ந்து பகாண்வட இருந்ைன. உைாரை ாக, ப ண்டு 
ப ஹரா ாத்ைின் வ லாளராக இருந்ைாலும், எப்வ ாவைனும் அவர் 
கழிவறைகறள சுத்ைம் பெய்ைல், ைண்ைரீ் பகாள்கலன்கறள நிரப் ிக் பகாண்டு 
வருைல் வ ான்ை  ைிகறளச் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. ஒவ்பவாரு  ண்டலியும் 
இவ்வாவை நடத்ைப் ட்டனர். எழுத்துப் லறகறய வாெிப் து, ஆங்கிலக் கடிைப் 
 ரி ாற்ைங்கறள வ ற்பகாள்வது ைவிர, இைர வவறலகறளயும் எரச் பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது. விஷ்ணு  ஜாருக்குச் பென்று வவண்டிய ப ாருட்கறள வாங்கி 
வருவவைாடு, வரவு பெலவு கைக்குகறள ெீராக றவத்து, வவறு  ல 
வவறலகறளயும் கவனித்து வந்ைார். குஸ்ைாஜி, அவலா ா,  ாவ் கல்சூரி, 
ற தூல், டாக்டர் டான், டாக்டர் நீலு, காக்கா  ற்றும்  ிைருக்கும் இது வ ான்ை 
கடற கள் வழங்கப் ட்டன.   

 ஹா வலஷ்வரில் கிருஷ்ைா நாயர்,  ா ாவின் இரவு காவலராக 
 ைிபுரிந்ைார்; ைினமும் காறலயில்  ா ா நீராடுவைற்குத் வைறவயான பவந்நீறர 
ையார் பெய்யும் கடற யும் அவருக்கு இருந்ைது. ஒரு நாள் அவர் ைற்பெயலாக, 
ைண்ைறீர ெற்று அைிக ாகச் சூடாக்கி விட்டைால்,  ா ா ைண்ைரீில் விரறல 
றவத்து, அது பகாைித்துக் பகாண்டிருந்ைைாக புகார் கூைினார். அவர் 
கிருஷ்ைாறவக் கடிந்து பகாண்டார்; “என்கனக் மகால்லப் பார்க்கிைரீ்களா?” 
என் உடல் என்ன எரிய வவண்டுொ?” என்று வகட்டார். 

 ா ா, அவறரக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார், “நீங்கள் ஏன் என்னுடன் 
இருக்கிைரீ்கள்? நீங்கள் வபாய்விட்டால் நன்ைாக இருக்கும்! இப்வபாது நீங்கள் 
என்னுடன் இருப்பது எனக்குப் பிடிக்கவில்கல. உங்களால் எந்தப் 
பிரவயாஜனமுெில்கல! நீங்கள் உண்டு உைங்க ெட்டும் மசய்கிைரீ்கள், நீங்கள் 
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உயிகர விட்டால் நான் ெகிழ்ச்சியாக இருப்வபன்! என்கனக் மகால்ல 
முயற்சிப்பதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஏன் சாகக்கூடாது?” இது அடிக்கடி நடந்து 
வந்ைது.  ா ா விடாப் ிடியாக இருந்ைார், கிருஷ்ைா நிறலகுறலந்து வ ானார். 
அவறர அங்கிருந்து வ ாகச் பென்னதும், கிருஷ்ைா ைனது அறைக்குள் பென்று, 
விரக்ைியில் 22 தூக்க  ாத்ைிறரகறள விழுங்கி, ைற்பகாறல பெய்துபகாள்ள 
முயன்ைார். 

இைற்கிறடயில்,  ா ா அங்கு வந்ைவர்கறள உள்வள அறழத்ைார். 
மும்ற யிலிருந்து வந்ை நரி ன், அர்னவாஸ் இருவரும் ஒரு கூறட நிறைய 
 ாம் ழம் பகாண்டு வந்ைிருந்ைனர். ற தூல், டான், எரச், குஸ்ைாஜி, 
றகக்வகா ாத், காக்கா, நீலு, ப ண்டு,  வக், விஷ்ணு ஆகிவயாருக்கு  ா ா, ைலா 
ஒரு  ாம் ழத்றைப்  கிர்ந்ைளித்து, அறை அப் டிவய றவத்ைிருந்து  றுநாள் 
உண்ணு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா,. கிருஷ்ைாறவ வரவறழத்ைார், அவர் 
உள்வள நுறழந்ைவ ாது, உயிரற்ைவர் வ ாலத் பைன் ட்டார். அவருறடய கண்கள் 
பவண்ற யாக இருந்ைன.  ா ா ஒரு  ாம் ழத்றை அவரிடம் பகாடுத்து, “இகத 
உடவன உண்ணுங்கள்!” என்று கட்டறளயிட்டார். 

கிருஷ்ைா அறை உண்டதும்  ாத்ைிறரகறள வாந்ைி எடுத்ைார். 
உடல்நிறல   ிகவும் ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், அவரால் நிற்க முடியவில்றல, 
நடுங்கிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ாறலயில் இரவு காவலர்  ைிக்காக  ா ாவின் 
அறைக்கு வந்ைவ ாது  ா ா, “இன்று உங்களுக்கு என்னவாயிற்று?” கிருஷ்ைா 
அற ைியாக இருந்ைார்,  ா ா,  ீண்டும்  ீண்டும் அவை வகள்விறயக் வகட்கவவ, 
அவர் உண்ற றய ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ா ா ெீற்ை றடந்து, டாக்டர் வகாபஹறர அறழத்து கிருஷ்ைாவுக்கு 
ஏவைனும்  ருந்து பகாடுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா அவரிடம் ஆரஞ்சு 
வொடா  ாட்டில் ஒன்றைக் பகாடுத்து, அறை அருந்ைச் பொன்னார். அப்வ ாது 
அவர், “எனது பாதத்கத, ஒரு கணம் கூட விடாெல் மதாடர்ந்து அழுத்துங்கள்!” 
என்ைார்.  ிகவும்  லவனீ ாக உைர்ந்ைைால், கிருஷ்ைாவால் அ ர 
முடியவில்றல, ஆனால் கட்டறளப் டி,  ா ாவின்  ாைத்றை அழுத்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைார்.  ல  ைி வநரம் கடந்ைது. அைிகாறல 4  ைியளவில்,  வக், 
கிருஷ்ைாறவ அவரது அறைக்கு அறழத்துச் பென்ைார், நாள் முழுவதும் அங்வக 
தூங்கினார்.  ாறல 6:30  ைிக்கு  ா ா வந்து அவறர எழுப் ி, அவர் எப் டி 
உைர்கிைார் என்று வகட்டார். அப்வ ாது கிருஷ்ைா அவரது ொைாரை நிறலக்கு 
வந்துவிட்டார். ஒரு  ாம் ழம் அவறர அவ ானத்ைிற்குரிய  ரைத்ைிலிருந்து 
காப் ாற்ைியது! 

 ா ா, கிருஷ்ைாறவ  ன்னித்ைார், ஆனால், அவருக்குத் ைண்டறன 
வழங்கப் ட்டது.   றுநாள் காறல,  ா ா,  ண்டலிறய அறழத்து, நடந்ைறைத் 
பைரிவித்து, கிருஷ்ைாவின் முட்டாள்ைன ான பெயலுக்கு என்ன ைண்டறன 
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வழங்க வவண்டும் என்று அவர் ஆவலாெறன வகட்டார். ‘ஒரு நாகளக்கு 
இரண்டு வவகள உணவுக்கு பதிலாக, கிருஷ்ணா ஒரு வருடம் முழுவதும் 
ஒரு வவகள ெட்டுவெ உண்ண வவண்டும்’ என்று  ா ாவவ முடிவு பெய்ைார், 
அறை கிருஷ்ைா அவ்வாவை பெய்ைார். 

 ா ா  ஹா வலஷ்வரில்  க்கறளப்  ார்ப் றை நிறுத்ைிவிட்டார், 
ைனிப் ட்ட வநர்காைல், ெந்ைிப்பு எறையும் வழங்கவில்றல. அந்ை வநரத்ைில், 
1947ஆம் ஆண்டில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை,  ஹா வலஷ்வரில் வாழும் வகாஹியார் 
ெத்ைாராவாலா என் வர்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அனு ைிக்கப் டுவார் என்ை 
நம் ிக்றகயில்,  ா ாவுக்கு ைினமும் வராஜா  லர்கறள அனுப் ிறவத்ைார்.  ிை 
ந ர்களும் அவறர ெந்ைிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைனர்.   ா ா இைக்கம் 
பைரிவித்ைைால், 1954, வ  25 பெவ்வாய் அன்று, ப ாது ைரிெனம் வழங்கப் ட்டது. 
அங்குக் கூடியிருந்ை கிட்டத்ைட்ட 400 ஆண், ப ண்களில் ஏறழகளும் 
பெல்வந்ைர்களும் அடங்குவர்; ஆனால் ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைிருந்ை அறனவரில், 
வகாஹியார் குடும் ம்  ட்டுவ   ா ாவின் அன் ில் பநருக்க ாக இருந்ைறை 
நிரூ ித்ைனர். 

ராம்ஜூ அவரது குடும் த்ைினருடன் அஹ துநகரிலிருந்து குடிப யர்ந்து, 
இப்வ ாது ெத்ைாராவில் வாழ்ந்து வந்ைார்.  ா ா வகட்டுக்பகாண்டைற்கு இைங்க, 
ராம்ஜூ ெத்ைாராவில் இரண்டு  ங்களாக்கறள வாடறகக்கு எடுத்ைார் - ஒன்று 
‘கிராஃப்டன்’,  ா ா  ற்றும் ப ண் ைிகளுக்காகவும் (79-ஏ கிராஃப்டன் ொறலயில் 
அற ந்ைது),  ற்பைான்று ஆண்  ண்டலிக்கு ‘வராஸ்வுட்’ 200 பகஜம் 
பைாறலவில் உள்ளது. ஏற் ாடுகள் அறனத்தும் நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, 
 ண்டலியுடன் 1954, ஜூன் 2 புைன்கிழற  அன்று  ஹா வலஷ்வரிலிருந்து 
ெத்ைாராவிற்கு  ாறலயில் வந்து வெர்ந்ைார். அடுத்ை இரண்டறர வருடங்கள் 
அங்வகவய இருக்கப்வ ாவைாகத் ைிட்டம். 

ெத்ைாராவில் இருந்ை வ ாது,  ைினாறு வயதுக்கு வ ற் ட்ட ஆண்களுக்கு, 
 ிரத்வயக ாக, பெப்டம் ர்  ாை இறுைியில் ப ஹரா ாத்ைில், ஒரு கூட்டத்றை 
நடத்துவைற்கான ைிட்டங்கறள  ா ா விவாைிக்கத் பைாடங்கினார். ஜூன் 10 
அன்று அவரது அைிவுறுத்ைலின் வ ரில், ஆைி ெீனியர், கிழக்கு  ற்றும் 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் வாழும்  ா ா அன் ர்களுக்குத் பைரிவிக்கும் விைத்ைில் 
ஒரு சுற்ைைிக்றகறய பவளியிட்டார். சுற்ைைிக்றகயின் ஒரு  குைி  ின்வரு ாறு: 

...வெற்கூைியபடி, மெஹராபாத்தில் நகடமபைவிருக்கும் கூட்டம் 
அல்லது கூட்டங்களில், மெஹர் பாபா, தனது இக்கால அவதார புருஷரின் 
வருகக ெற்றும் இந்த வாழ்க்ககயில் அவர் மசய்த பணி குைித்து, முற்ைிலும் 
சில ெிக முக்கியொன விஷயங்ககள மதளிவுைக் கூை விரும்புகிைார். 
ஆந்திரா ொநிலம், ராஜமுந்திரியில் நடந்த, வசவகர்களின் பணி குைித்த 
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கூட்டத்திற்காக விடுத்த அகழப்பு வபாலவவ, இந்த மெஹராபாத் கூட்டமும், 
அவர், தனது தற்வபாகதய மபௌதீக உடகலத் துைப்பதற்கு முன்பு நடத்தும் 
முதல் ெற்றும் ககடசி சந்திப்பு ஆகும். 

1954, மசப்டம்பர் 12ஆம் வததி அஹெதுநகரில் நகடமபைவிருக்கும் 
மவகுஜன தரிசன நிகழ்ச்சிகயத் தவிர, அதில் அவர் ஒரு மசய்தி அல்லது 
மசய்திககள வழங்குவது வபால, வெவல குைிப்பிட்ட மெஹராபாத் 
சந்திப்பிலும், அவர் ஒரு மசய்தி அல்லது மசய்திககள வழங்கும் ககடசி 
நிகழ்வாக இருக்கும். 

மெஹர் பாபாவின் பணியின் பல கட்டங்களில், மசய்திகள் 
வழங்குவகதக் குைிக்கும் மசயலானது, 1954 அக்வடாபர் ஆரம்பத்திலிருந்து 
நிறுத்தப்படும். அகவ உறுதியாகவும், உண்கெயிலும் நிறுத்தப்படும். 

கூட்டத்றைப்  ற்ைி விவாைிக்க ஆைி,  ாைிரி,  வராஷ் ஆகிவயார் ஜூன் 
15 அன்று ெத்ைாராவுக்கு அறழக்கப் ட்டனர். ஹிந்ைி இைழான ப ஹர் புக்காரின் 
(ப ஹரின் அறழப்பு) முைல் இைழ் ஹ ிர்பூரில் பவளிவரவிருந்ைது, வ லும் - 
 ா ா, பெய்ைிகள் வழங்குவறை நிறுத்துவைற்கு முன்பு - வகஷவ் நிக்கம் 
 ா ாவிட ிருந்து ஒரு பெய்ைிறயக் வகாரி எழுைியிருந்ைார். ஜூன் 19ஆம் வைைி, 
 ா ா அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைியில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: “பாபாவின் 
அகெதியான புக்கார் (குரல்) உலகின் எல்லா வார்த்கதககளயும் விட 
எல்கலயற்ைதாக வபசுகிைது.” 

1954, ஜூன் 26 அன்று,  ா ா, எரச், ப ண்டு, ற தூல், டாக்டர் நீலு, 
குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன்  ஸ்த்  ைிக்காக ஹூப்ளி புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
வழியில்,  ா ா இஸ்லாம்பூர்  ற்றும் வகாலாபூரில் வாழும்  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  வகாலாப்பூரில், றகவண்டி இழுக்கும் ஒருவறர அவர்கள் 
கண்டனர், யார் என்று கற் றன பெய்து  ாருங்கள்? வவறு எவரு ல்ல, 
காஷ் ீறரச் வெர்ந்ை ஹ ிபுல்லா ப ய்க் என்ை  ா ாவின் பநருங்கிய  க்ைர்.  ா ா 
அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைி உறரயாடினார்: “உண்கெயிவலவய நீங்கள் 
அதிர்ஷ்டசாலி! கவகலப்படாதரீ்கள், எனது பார்கவ உங்கள் ெீது உள்ளது!” 

 ா ா, அப்வ ாது ஹூப்ளி நகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ஹூப்ளியில் 
 ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர், 29ஆம் நாள், ப ஹர்ஜி, எரச், 
ஜால் ாய் ஆகிவயாருடன் ப ஹர்ஜியின் காரில் அஹ துநகருக்குப்  யைம் 
பெய்ைார். ைனியாக ப ஹரா ாத் வ ல்  றலக்குச் பென்ை அவர், ெில  ைி 
வநரம்  றலயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார், ஆனால் அவறரப்  ார்க்க ஒருவரும் 
அனு ைிக்கப் டவில்றல. கீழ் ப ஹரா ாத்ைில், அவர்  ாைிரி, காவள ா ா, 
பகாத்வால் குடும் த்ைினர், ெிது  ற்றும்  லறர ெந்ைித்ைார். 

 ா ா, இந்ை வருறகயின் வ ாது, காவள ா ாவிடம் குைிப் ாக கவனம் 
பெலுத்ைினார்;  ா ா, அவறரப்  ார்ப் ைற்காக அஹ துநகருக்கு வந்ைைாகத் 
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வைான்ைியது. 78 வயைாக இருந்ைவ ாைிலும், காவள ா ா நல்ல உடல் 
ஆவராக்கியத்துடனும்  கிழ்ச்ெியுடனும் காைப் ட்டார், ஆனால் இரண்டு 
 ாைங்களுக்குப்  ின்னர், 1954, ஆகஸ்ட் 16 அன்று ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை 
ெந்ைிப்பு, அவரது கறடெி ெந்ைிப் ாக நிரூ ிக்கப் ட்டது, அவர் இந்ை 
வாழ்க்றகயிலிருந்து  ிரிந்து பென்ைார். 

ப ஹரா ாத் குடியிருப் ாளர்கறளச் ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா காக்காறவப் 
 ார்க்க, ெிைிது வநரம் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்று,  ின்பு மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்; அங்கு அவர் ஆஷியானாவில் ைங்கினார். மும்ற யில் ெில 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்ட  ிைகு, ஜூறல 2 அன்று ெத்ைாரா ைிரும் ினார். 

ப ஹரா ாத்ைில்  ா ா விவாைித்ை விஷயங்களில் ஒன்று, அங்கு, ைனது 
குடும் த்துடன் வாழ்ந்ை  வக் பகாத்வால், ெத்ைாராவில்  ா ாவுடன் இறைவது 
குைித்ைது.  வக் ெத்ைாராவுக்கு வந்ைவ ாது,  ீண்டும் இரவு கண்காைிப்புப் 
 ைிகறள கிருஷ்ைாவுடன்  கிர்ந்து பகாண்டார்.  ல ஆண்டுகளாக, பகாத்வால் 
குடும் ம், அரன்காவ்ம் அருவக அற ந்ை குடும் க் குடியிருப்பு ஆெிர த்ைில் 
வாழ்ந்து வந்ைது. இருப் ினும், அஹ துநகரில் நல்ல  ள்ளிக்கூடங்கள் 
இல்லாைைாலும்,  வக்கின் குழந்றைகளுக்கு உயர்கல்வி வைறவ என் ைாலும், 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலுக்கு இைங்க,  வக்கின்  றனவி நர்கி ும் 
அவர்களது மூன்று குழந்றைகளும் ஜூறல 4 அன்று ப ஹரா ாத்றை விட்டு 
பவளிவயைி மும்ற யில் வாழத் பைாடங்கினர். 

1954, ஜூறல 5ஆம் நாள்,  ா ாவுக்கு ஜூறல 7 முைல் பெப்டம் ர் 30 
வறர ‘எவரும் அனுப் ிய’ கடிைங்கள் எதுவும் வாெிக்கப் ட  ாட்டாது என்று ஒரு 
சுற்ைைிக்றக பவளியிடப் ட்டது. ஆனால் அன் ர்கள் அவெர ான, 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை விஷயங்களில் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் லாம். ஜூறல 8 
அன்று, ‘வகப்ரியல்  ாஸ்கல் நியூயார்க்கில் 60 வயைில் கால ானார்’ என்ை 
பெய்ைி, பைாறலத்ைந்ைி மூல ாக வந்ைது.  ா ா, உடனடியாக  ைில் 
பைாறலத்ைந்ைி ஒன்றை அனுப் ினார்: “பாஸ்கல் என்னிடம் 
வந்துள்ளார்.”   ா ாறவப்  ற்ைிய ைிறரப் டம் எடுப் து குைித்ை ைனது 
 ார்றவறய  ாஸ்கல் உைரவில்றல என்ைாலும், ‘ஃ னீிக்ஸ்’ இறுைி வறர 
அவரது அன் ில் உறுைியாக இருந்ைார். 

1954, ஜூறல 10 ெனிக்கிழற ,  ா ாவின் ப ௌன நாள், அன்று  ா ாவின் 
அன் ர்கள் அறனவரும் உ வாெம் இருக்கவும், 10ஆம் நாள்  ாறல 6:00  ைி 
முைல், 11  ாறல 6:00  ைி வறர, முழு ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கவும், ஒரு 
சுற்ைைிக்றக மூலம் பைரிவிக்கப் ட்டது; அறனவரும் அவரவர் வைர்ந்பைடுக்கும் 
கடவுளின் எந்ைபவாரு ப யறரயும் உள்ளளவில் ைிரும் த் ைிரும்  
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உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. இந்ை 24  ைி வநரத்ைில் அவர்கள் மூன்று 
முறை வைநீர் அல்லது காஃ ி அருந்ை அனு ைிக்கப் ட்டனர், வ லும் அவர்கள் 
விரும்பும் அளவுக்கு ைண்ைரீ்  ருகலாம். 

ஜூறல 10 முைல் ஏழு நாட்கள் உ வாெம் இருக்க  ா ா முடிவு பெய்ைார், 
வ லும் அவருடன் உ வாெத்ைில்  ங்பகடுக்க ஏழு வ றரத் வைர்ந்பைடுத்ைார்: எரச், 
ப ண்டு, ற தூல், ெைாஷிவ்  ாட்டீல், வகஷவ் நிக்கம், நானா வகர்  ற்றும் 
டாக்டர் கனகைண்டி சூர்யநாராயைா. எரச், ப ண்டு, ற தூல் மூவரும் 
ெத்ைாராவில்  ா ாவுடன் இருந்ை அந்ை வநரத்ைில், இைர நான்கு அன் ர்களுக்கும் 
கடிைம் மூலம் பைரிவிக்கப் ட்டது. அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, 13ஆம் வைைி ைனது 
உ வாெத்றை முைித்து,  ிை அறனவரிடமும் நிறுத்து ாறு கட்டறளயிட்டார். 

எரச்ெிடம் ‘கடவுள் வ சுகிைார்’ என்ை புத்ைகத்ைிற்கான  ா ாவின் விளக்க 
உறர, ெத்ைாராவிலும் பைாடர்ந்ைது, வ லும் எரச் ைனது எழுத்துப்  ைிறய 
ஜூறலயில் நிறைவு பெய்ைார். ஜூறல பைாடக்கத்ைில் ைனது 
சுற்றுப் யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை  ாவ் கல்சூரிக்கு, அவரது குைிப்புகறள 
அத்ைியாயங்களாக ஒழுங்கற த்து றகபயழுத்துப்  ிரைிறய ைட்டச்சு பெய்யும் 
கடற  வழங்கப் ட்டது. ஓர் உள்ளூர் ைட்டச்சுக்காரர்  ைிய ர்த்ைப் ட்டார்; அவர் 
அறைத் ைட்டச்சு பெய்வைில், ஒரு நாறளக்கு எட்டு  ைி வநரம்  ைிபுரிந்ைார். 
 ாவ், ைட்டச்சு பெய்யும்வ ாபைல்லாம் அவருறடய குைிப்ற  வாெிப் றை 
வழக்க ாகக் பகாண்டைால், றகபயழுத்துப்  ிரைி சு ார் ஒரு வாரத்ைில் 
முடிக்கப் ட்டது. 

இந்ை வநரத்ைில், கிருஷ்ைாஜி ெத்ைாராவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். நீண்ட 
ைறலமுடி, முழு ைாடியுடன் ொதுறவப் வ ால் உறட அைிந்ைிருந்ைார். அவர் 
குருவாக  ாொங்கு பெய்ைைாகத் வைான்ைியது.  ா ா,  ாவ் கல்சூரிறயத் ை து 
வெவகராகத் ைம் வெம் றவத்ைிருந்ைார்; அவரது ொர் ாக  ாவ் 
கல்சூரியின்  ‘கடற கள்’ - அவர் நீராட ைண்ைறீர சூடாக்குவது,  டுக்றகறயத் 
ையார்பெய்வது, அறைறய ஒழுங்கற ப் து, அவரது உைறவக் பகாண்டு 
வருவது - இரவில் அவரது கால்கறள அழுத்ைி விடுவதும் அைில் அடங்கும்! 

 ா ா, அவருக்வக உரிய காரைங்களுக்காக, குைிப் ாக கிருஷ்ைாஜிறய 
 க்வகாரியிலிருந்து விலக்கி, அங்கு அவருறடய வ ாெ ான பெல்வாக்றகச் 
பெலுத்ை இடந்ைரா ல்,  னம் வ ான வ ாக்கிவலவய அவறர இருக்கச் பெய்ைார். 
கிருஷ்ைாஜி விரும் ியறை எல்லாம்,  ா ா வழங்கினார், எறையும் 
 றுக்கவில்றல; ெிைந்ை உைவு, வைநீர், புறகயிறல அறனத்தும் வழங்கப் ட்டது, 
வ லும் அவர்  ாவ் கல்சூரிறயத் ைனது ைனிப் ட்ட  ைியாளராக, கீழ்த்ைர ாக 
நடத்ைினார்.  ா ாவின் கட்டறளயின் காரை ாக,  ாவ் இத்ைறகய 
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அவ ானத்ைிற்குரிய சூழ்நிறலகறள அனு விக்க வநரிட்டது. ஈ ா அங்கிருந்து 
பவளிவயைிச் பென்ைாலும், இப்வ ாது கிருஷ்ைாஜியின் பவறுப்பும், 
வருத்ைமூட்டும் பெயல்களும் அவரது இடத்றைப்  ிடித்ைன! 

இைற்கிறடயில், பெப்டம் ர் கூட்டத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்வைற்காக,  ா ா, ப ண்டுறவ ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ினார்; அங்கு 
 ாைிரியுடன் இறைந்து, இந்ைியா,  ாகிஸ்ைான் ஆகிய வைெங்களிலிருந்து 
நூற்றுக்கைக்கான ஆண்கள் ைங்குவைற்குத் வைறவயான  ைிகளில் அவர் 
ஈடு ட்டார். வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் அறனத்தும் 
 வராஷ்  ற்றும் விலூவிடம் ஒப் றடக்கப் ட்டன, அவர்களுக்கு உைவ  ா ா 
இந்ை வநரத்ைில்  வக்றக அஹ துநகருக்கு அனுப் ினார். பவவ்வவறு 
அைிவுறுத்ைல்கள்,  ா ாவின் சுற்ைைிக்றககள்  ற்றும் பெய்ைிகறள 
பவளியிடுவைற்காக ஆைி ெீனியர் அவ்வப்வ ாது ெத்ைாராவிற்கு 
அறழக்கப் ட்டார். 

1954, ஆகஸ்ட் 30 அன்று,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் பூனா பென்ைார். 
பூனாவின் புைநகர்  குைியான வாவனாவ்ரியில் வாழ்ந்து வந்ை ஆைி ஜூனியர், 
ஃ ிரீனி ஆகிவயாரின் வாடறக வடீ்டில் அவர்கள் ைங்கியிருந்ைனர்; வ லும், 
அவர்கள் நறட யிற்ெி பெய்யக்கூடிய உள்ளூர் வைாட்டங்களுக்கு அடிக்கடி 
வாகனங்களில் பெல்வதுண்டு. ஒரு நாள் அவர்கள் ராம்வடக்டி  றலக்கு காரில் 
பென்ைனர், அங்கு,  ானி  ட்டான் ைர்காவிற்கு அருகில் வாழ்ந்ை ஒரு  ஸ்றை 
 ா ா பைாடர்பு பகாண்ட வவறளயில், ப ண்  ண்டலி காரில் 
காத்ைிருந்ைனர்.   ா ா பைாடர் ில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

அஹ துநகர் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா, பூனாவில் இருந்ை ஒரு 
வாரத்ைில், ‘ ா ா ஹவுஸ்’ (ஜால் ாய், ப ஹராம், ப ரின்  ற்றும் அவர்களது 
குழந்றைகள்), ‘ ம்கின்  ாளிறக’ ( ா ா அவர்கள் வடீ்டில் இருந்ைவ ாது ஆைி 
ஜூனியர், ஃப்ரீனி ைங்கியிருந்ை இடம்), ‘ ிந்த்ரா ஹவுஸ்’  ற்றும் பூனாவில்  ிை 
பநருங்கிய அன் ர்கறளயும் ெந்ைித்ைார்.   

1954, பெப்டம் ர் 6 ைிங்கட்கிழற ,  ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் 
பூனாவிலிருந்து ப ஹரா ாத்துக்கு,  வராஷின் காரில், ப ஹரா ாத் 
கூட்டத்ைிற்காகப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். நரி னின் கார் ராவனாறவயும் இன்னும் 
ெிலறரயும் அறழத்து வந்ைது. ஆண்  ண்டலி ைனித்ைனியாகச் பென்று, 
 ாறலயில் வந்ைனர். எரச், குஸ்ைாஜி, ற தூல், றகக்வகா ாத், கிருஷ்ைா 
ஆகிவயார்  ா ாவுடன் ைங்குவைற்காக ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்ைனர், இைர 
அறனவரும் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கினர். கு ார் ப ஹரா ாத்துக்கு 
அறழக்கப் ட்டார். கிஷன்  ிங் ஏற்கனவவ வந்து ப ஹரா ாத்ைில் 
 ண்டலியுடன் ைங்கியிருந்ைார். 
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இந்ைிய துறைக்கண்டத்ைில் வாழும் ஏைக்குறைய 1,000 அன் ர்களும், 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளிலிருந்து 20 அன் ர்களும் இந்ை வரலாற்றுச் ெிைப்பு ிக்க 
ெந்ைிப் ில் கலந்து பகாள்வார்கள் என்று எைிர் ார்க்கப் ட்டது. ஏற்கனவவ 
குைிப் ிட்ட டி, வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள், ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் 
ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறள  வராஷ், விலூ,  வக் பகாத்வால் மூவரும் 
பெய்து வந்ைனர்; கிழக்கத்ைிய அன் ர்கள் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்கான 
வெைிகள் ப ண்டு  ற்றும்  ாைிரியின் கண்காைிப் ில் பெய்யப் ட்டன.  ப ண்டு 
அறழக்கப் ட்டவர்களுக்காக  ரக் கட்டில்கறளத் ையார் பெய்ைார், வ லும் 
ஒவ்பவாரு கூடாரத்ைின்  ீதும் ைகரத்ைால் கூறர அற க்கப் ட்டிருந்ைது. 

இரண்டு நாள் கூட்டத்ைிற்காக பெய்யப் ட்ட இந்ை ஏற் ாடுகள் 
அறனத்தும்  ிகவும் விரிவானது என்று  ண்டலியில்  லர் நிறனத்ைனர், 
ஆனால்  ா ா, ப ண்டுறவ அவ்வாறு பெய்யத் தூண்டினார்; அறைத் ைவிர, 
இத்ைறகய ஏற் ாடுகளுக்கு எந்ைக் காரைமும் இல்றல, ஏபனன்ைால் 
 றழக்காலம் ப ரும் ாலும் முடிந்துவிட்டது. ப ன்ற யான நிலத்ைில், ைிைந்ை 
வயல்பவளிகளில் கூடாரங்கள் அற க்கப் ட்டிருந்ைன,  றழ ப ாழிவைாக 
இருந்ைால்,  ங்பகடுப் வர்கள் ைறரயில் தூங்குவது நன்ைாக இருக்காது. எனவவ, 
ப ண்டு எல்லாவற்றையும் கருத்ைில் பகாண்டு அைற்வகற்  ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்ைார்.  ாைிரி  ின் விளக்குகள்  ற்றும் ைண்ைரீ் வழங்கும் ப ாறுப்ற  
ஏற்றுக் பகாண்டார். கூட்டத்ைிற்கான வவறலகளில் உைவுவைற்காக,  ா ா, நானா 
வகர், டாக்டர் கனகைண்டி, வகாஹியார் ெத்ைாராவாலா, ரங்வகாவல,  ங்க்ராஜ், 
 ினூ காரஸ், ஆைி து ாஷ்  ற்றும் வநா ர் ைாைாச்ொஞ்ெி ஆகிவயாறர 
ப ஹரா ாத்துக்கு அறழத்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா, கிருஷ்ைாஜியிடம் ஒவ்பவாரு இரவிலும் 
நள்ளிரவில் பைாடங்கி, ஒரு  ைி வநரம் ைியானம் பெய்யு ாறு உத்ைரவிட்டார். 
அந்ை வநரத்ைில் அவறர எழுப்பு ாறு கிருஷ்ைாஜி,  ாவ் கல்சூரிக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். ப ஹரா ாத்ைில் ஐந்து  ைிக்கு வைநீர் வழங்கப் ட்டைால், 
அறனவரும் அைிகாறல 4:00  ைிக்கு எழுந்ைிருக்க வவண்டும். நாள் முழுவதும், 
 ாவ் கூட்டம் ெம் ந்ைப் ட்ட  ைிகளில் ஈடு ட்டிருந்ைார். அது ட்டு ல்லா ல், 
கிருஷ்ைாஜிறய எழுப்புவைற்காக அவர் நள்ளிரவு வறர விழித்ைிருக்க 
வவண்டியிருந்ைது, ஏபனனில் அவர்களிடம் அலாரம் கடிகாரம் இல்றல! 

 ா ா, பெப்டம் ர் 7, 8 வைைிகளில் எரச், காக்கா, கு ார் ஆகிவயாருடன் 
ஆயத்ைப்  ைிகறள ஆய்வு பெய்ய ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்ைார். 8ஆம் வைைி 
ப ஹரா ாத் பெல்லும் வழியில் அக் ர் அச்ெகத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார். 
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அப ரிக்காவில்,  ில்ட்பரட் றகல், பெப்டம் ர் 8ஆம் நாள்,  ர்டில்  சீ்ெில் 
 ாரறடப் ால் கால ானார்.  ா ா இந்ைத்  பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார்: 
“ ில்ட்பரட் என்னில் நித்ைிய அற ைிறயக் காண்கிைார்.”  ா ாவின் 
அனு ைியுடன், எலி ப த் அவரது அஸ்ைிறய இந்ைியாவிற்கு அனுப் ி 
றவத்ைார்; ( ார்ச் 1955இல்)  ா ா அவற்றை ஆைி ெீனியரிடம் ஒப் றடத்து, 
ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் இைர ெ ாைிகளுக்கு அருகில் புறைக்கு ாறு 
 ாைிரிக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

இைற்கிறடயில், வ ற்கத்ைியர்களில் ெிலர், ஏற்கனவவ மும்ற க்கு 
வந்ைிருந்ைனர்.  வராஷ் பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள், ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை, 
 த்ைிரிறகயாளர் ெந்ைிப் ில் ஆைி ெீனியர் உறரயாற்ைினார். பெப்டம் ர் 11 அன்று, 
ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரும் வ ற்கத்ைியர்கறள இரவு 10:30  ைிக்கு 
அஹ துநகருக்கு அறழத்து வந்ைனர். குழுவில் 23 முைல் 80 வயது 
வறரயிலான 20 ஆண்கள் இருந்ைனர். 

ஆண்கள் ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் அற ந்ை ‘ப ஹர் ரிட்ரீட்’ 
கட்டிடத்ைில்  ாடியில் ைங்குவைற்கு ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைது.  வக் 
பகாத்வால் அவர்களின் வைறவகறள கவனிக்க, முழு வநரமும் அவர்களுடன் 
இருந்ைார்.  வராஷ், விலூ இருவரும்  கலில் உைவு ஏற் ாடுகறள 
கண்காைிக்க வருவதுண்டு.  வக் ை ானியாவும் இைில் உைவினார்; வ லும் 
டாக்டர் டான் அவர்களின் உடல் ஆவராக்கியத்றை கவனித்து, எல்லாவற்றையும் 
சுத்ை ாகவும் சுகாைார ாகவும் றவத்ைிருப் றை உறுைி பெய்ைார். 

‘வாடியா பார்க்’ தரிசனம் 

 வராஷ், ஆைி ெீனியர் இருவரும் அஹ துநகர் ‘வாடியா பார்க்’ 
பூங்காவில் பவகுஜன, ப ாது ைரிெனத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைனர். 
இது 1954, பெப்டம் ர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று நடத்ைப் ட இருந்ைது, வ லும் 
ெில வாரங்களுக்கு முன்னவர இந்ை நிகழ்வு  ாவட்டம் முழுவதும் நன்கு 
விளம் ரப் டுத்ைப் ட்டது. 

இைன் விறளவாக, நிகழ்ச்ெிக்கு முந்றைய நாள் இரவு, அக்கம்  க்கத்து 
கிரா ங்கள்  ற்றும் நகரங்களிலிருந்து  க்கள் அஹ துநகருக்கு வந்ைவ ாது, 
ொறலவயாரங்களில் நூற்றுக்கைக்கான  ாட்டு வண்டிகள் அைிவகுத்து 
நின்ைன. வாடியா  ார்கில் ஒரு ப ரிய கூடாரம் அற க்கப் ட்டது, அன்று 
காறலயிலிருந்வை ஏராள ான  க்கள் குவியத் பைாடங்கினர். 

பெப்டம் ர் இறுைியில் நறடப றும் ப ஹரா ாத் கூட்டம் 
ஆண்களுக்கானது என் ைால், மும்ற , பூனா, நாெிக், நாக்பூர், படல்லி, படஹ்ரா 
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டூன் வ ான்ை இடங்களிலிருந்து ஏராள ான ப ண் அன் ர்களும்,  க்ைர்களும் 
 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்யும் வாய்ப்ற  நாடி, வாடியா  ார்க் வந்ைனர். 

வ ற்கத்ைியர்கள் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து இரண்டு ப ரிய வவன்களில் 
வாடியா  ார்க் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர்.  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் காறல 
9:00  ைிக்கு ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ா ா வ றடயில் 
அ ர்ந்ைதும், எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: “என்கனத் தகலவணங்கும் 
சிரெங்களிலிருந்து உங்ககள விடுவிக்க, நான், ெனிதன் ெனிதனுக்குத் 
தகலவணங்குவதாக அல்லாெல், கடவுள் கடவுளுக்குத் 
தகலவணங்குவதாகக் கருதி, உங்கள் அகனவகரயும் வணங்குகிவைன்!” 
 ா ா  ின்பு வ றடயிலிருந்து இைங்கி, ைறல ைாழ்த்ைி, கூட்டத்ைில் இருந்ை 
அறனவருக்கும் வைக்கம் பெலுத்ைினார். 

வ றடயில் ஏைிய அவர், “உங்களுடனும், உங்களில் ஒருவராகவும் 
இருக்கும் என் உணர்கவ நீங்கள் அகனவரும் பகிர்ந்து மகாள்ள, நான் 
உங்கள் அருகில் அெர்ந்திருக்கிவைன்” என்று கூைினார். 

 ீண்டும் வ றடயிலிருந்து இைங்கிய  ா ா, முைலில் ஆண்கள் 
அ ர்ந்ைிருந்ை ஒருபுைமும்,  ிைகு ப ண்கள் அ ர்ந்ைிருந்ை  றுபுைமும் 
அ ர்ந்ைார்.  று டியும் ஒருமுறை  டிகளில் ஏைி, ஏழு ஏறழகளின் கால்கறளக் 
கழுவினார். அவர்களின்  ாைங்கறளத் ைனது பநற்ைியால் பைாட்டு 
ஒவ்பவாருவருக்கும் 51 ரூ ாறய, கடவுளுக்குக் காைிக்றகயாக (வைவ-
ைேிறை) பெலுத்தும் முன்னர், அவர் இவ்வாறு அைிவித்ைார்: “உங்களில் 
ஒவ்மவாருவரும் ஒருவிதத்தில் கடவுளின் அவதாரொக இருப்பதால், நான் 
உங்ககளத் தகலவணங்குவதில் ெகிழ்ச்சியகடந்து, இந்த வதவ 
தேிகணகய உங்கள் காலடியில் கவக்கிவைன்.” 

ஏழு பவவ்வவறு வண்ைப் புடறவகறள அைிந்ை ஏழு இளம்ப ண்கள், 
 ா ாவின் ஆரத்ைிறயப்  ாடினர். காவடக்கர்  ற்றுவ ார் ஆரத்ைிறயயும் 
நிகழ்த்ைினார். வரவவற்புக் குழு ொர் ில் வரவவற்புறரறய  வராஷ் வழங்கினார், 
இைர உறரகறள வ யர்  ற்றும்  ல்வவறு முக்கியஸ்ைர்கள் நிகழ்த்ைினர். 
ஒவ்பவாருவரும் ைத்ை து உறரறய முடித்ைதும்  ா ாவிற்கு  ாறல 
அைிவித்ைனர். 

 வராஷ்  ா ாவின் மூன்று பெய்ைிகறள ஆங்கிலத்ைில் வாெித்ைார். 
முைலாவது அருற யான பெய்ைி ‘மெஹர் பாபாவின் அகழப்பு’ (MEHER BABA’S 
CALL): 

யுகங்கள் வதாறும், தர்ெத்தின் சுடர் தணிந்து ெங்கலாய் எரியும்வபாது, 
அவதார புருஷர் வதான்றுகிைார். அன்கபயும் சத்தியத்கதயும் ஆதரவாகக் 
மகாண்டு, அந்தச் சுடகர ஒளி வசீும்படி தூண்டி விடுகிைார். வபார்கள், 
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பயங்கள், குழப்பங்கள், பகட்டுகளினால் உலகம் ெயங்கும்வபாது, அவதார 
புருஷரின் அகழப்புெணி ஒலிக்கிைது: “அகனவரும் என்னிடம் வாருங்கள்!” 

ொகயயின் முகத்திகரயின் காரணொக, ஆதிகால புருஷரின் இந்த 
அகழப்பு, வனாந்தரத்தில் ஒரு குரலாகத் வதான்ைினாலும், அதன் 
எதிமராலியும், ெறு ஒலியும், காலம், இடம் முழுவதும் பரவி, முதலில் 
சிலகரயும், இறுதியில் லட்சக்கணக்கான ெக்ககளயும், அைியாகெயின் 
ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து எழுப்புகிைது. வெலும், ொகயயின் ெத்தியில், 
எல்லா குரல்களுக்கும் பின்னால் உள்ள மதய்வகீக் குரல், கடவுளின் 
மவளிப்பாட்டிற்கு சாட்சியாக ெனிதகுலத்கத எழுப்புகிைது. 

அதற்கான வநரம் வந்துவிட்டது. நான் ெீண்டும் எனது அகழப்கப 
விடுத்து, அகனவகரயும் என்னிடம் வருொறு வகட்டுக்மகாள்கிவைன். 

சந்வதகங்களும், நம்பிக்கககளும் ஒருபுைம் இருந்தாலும், அகத 
நான் மபாருட்படுத்தாெல், அகனவரின் ெீதும் நான் கவத்திருக்கும் 
எல்கலயற்ை அன்பின் மபாருட்டு, நான் அவதார புருஷனாக, மதாடர்ந்து 
வருகிவைன், ெனிதகுலத்தின் அைியாகெயால் ெீண்டும் ெீண்டும் ெதிப்பீடு 
மசய்யப்படுகிவைன், உண்கெப்மபாருகள மபாய்யும் வபாலியிலிருந்தும் 
வவறுபடுத்தி ெனிதனுக்கு உதவுவதற்காக வந்திருக்கிவைன். 

ெிகப்மபரிய ெகத்துவொன நிகலயும், ெிககயான பணிவும் 
இயற்ககயாகவும் எளிதாகவும் ககவகார்த்துச் மசல்கின்ைன. 

எல்லாவற்ைிலும் உயர்ந்தவர், ‘நாவன உயர்ந்தவன்’ என்று 
கூறும்வபாது, அது தவைாத நிகலயுகடய உண்கெப்மபாருளின் 
தன்னிச்கசயான மவளிப்பாடு ெட்டுவெ. அவருகடய ெகத்துவத்தின் பலம், 
உயிர்த் துைந்தவர்ககள ெீட்பதில் இல்கல, ொைாக, உடல்-ஆவி இரண்டிலும் 
பலவனீொனவர்களின் கககளில் தன்கன ஏளனம் மசய்யவும், 
துன்புறுத்தவும், சிலுகவயில் அகையவும் அனுெதிக்கும் வபாது, அவர் 
அகடயும் ெிகப்மபரிய அவொனத்தில் உள்ளது.  காலங்கள் முழுவதும், 
ெனிதகுலம், அது பின்பற்றும் ெதங்களின் தராதரத்தின் மூலம், அவரது 
மதய்வகீத்கத அளவிடுவதால், அவதார புருஷரின் ெகத்துவத்தின் 
அடிப்பகடயிலான பணிவின் உண்கெயான ஆழத்கத அைியத் தவைிவிட்டது. 
உண்கெப்மபாருகளக் குைித்து ஓரளவு அைிந்த உண்கெயான துைவிகள் 
ெற்றும் முனிவர்கள் கூட, அவதார புருஷரின் உண்கெயான பணிகவ 
எதிர்மகாள்ளும் வபாது, அதன் மபருகெகயப் புரிந்து மகாள்ளத் 
தவைிவிட்டனர். 

ஆண்களும், மபண்களும் தங்கள் அைியாகெ, வரம்புகள், ெற்றும் 
மபருகெகளால், தனது மதய்வகீத்கதப் பிரகடனம் மசய்யும் அவதார 
புருஷகர, சாதாரண ெனிதனாக நியாயப்படுத்தும் வபாதும், அவர்களால் 
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புரிந்துமகாள்ள முடியாத உண்கெககளக் கூறுவதற்காக அவகரக் 
கண்டிக்கும் வபாதும், யுகம் யுகொக, வரலாறு ெீண்டும் ெீண்டும் வருகிைது. 
அவகர அவொனப்படுத்தும் வன்மசால் ெற்றும் துன்புறுத்தலில் 
அலட்சியொக இருந்து, அவர் புரிந்துமகாண்ட உண்கெயான இரக்கத்தில், 
அவர் அைிந்த உண்கெப்மபாருளின் மதாடர்ச்சியான அனுபவத்தில், ெற்றும் 
அவரது எல்கலயற்ை கருகணயில் அவர் அகனவகரயும் ென்னிக்கிைார். 

எல்லாவெ கடவுள். எல்லாம் அைிந்தவர் கடவுள். எல்லாவற்கையும் 
மசய்கிைவர் கடவுள்.  அவதார புருஷர் தம்கெ ஆதிகாலத்தவர் என்று 
அதிகாரபூர்வொக அைிவிக்கும்வபாது, பூெியில் அவருகடய மவளிப்பாட்கடக் 
கடவுவள அைிவிக்கிைார். ெனிதன், அவதார புருஷருக்கு ஆதரவாகவவா 
அல்லது எதிராகவவா வபசும்வபாது, அவன் மூலம் வபசுவதும் கடவுவள. 
அவதார புருஷர் ெற்றும் ெனிதகுலத்தின் மூலம் கடவுவள தம்கெ 
பிரகடனப்படுத்துகிைார். 

நீங்களும் நானும் ‘நாம்’ அல்ல, ஆனால் 'ஒன்று' என்று எனது 
மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் உங்கள் அகனவருக்கும்  கூறுகிவைன். 
உங்களுக்குள் என் அவதார தன்கெகய நீங்கள் அைியாெவல உள்ெனதில் 
உணர்கிைரீ்கள்; நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் என்ன உணர்கிைரீ்கள் என்பகத 
நான் உங்களில் உணர்கிவைன். இப்படி, எல்வலாரும், எல்லாமும், ஒவர 
வநரத்திலும், எல்லா வநரத்திலும் ஒன்ைாக இருக்கிவைாம் என்ை அர்த்தத்தில், 
நாம் ஒவ்மவாருவரும் அவதார புருஷவர! 

கடவுகளத் தவிர வவறு எதுவும் இல்கல. அவர் ெட்டுவெ 
உண்கெயானவர் (ஒவர உண்ற ப்ப ாருள்), இந்த அறுதியும், இறுதியுொன ஏக 
இகைவன் எனும் உண்கெப்மபாருளின் பிரிக்க முடியாத ஒருகெயில், நாம் 
அகனவரும் ஒன்ைாக இருக்கிவைாம். கடவுள் நிகலகய உணர்ந்தவர், ‘நான் 
கடவுள், நீங்கள் கடவுள், நாம் அகனவரும் ஒன்று’ என்று கூைி, இந்த ஏக 
இகைவனின் ஒருகெ உணர்கவ, தனது பிகணக்கப்பட்ட ொகயயில் 
எழுச்சியுைச் மசய்யும்வபாது, தாழ்ந்தவர், உயர்ந்தவர், ஏகழ, பணக்காரர், 
அடக்கொனவர், சாதாரணொனவர் ெற்றும் நல்லவர், தீயவர் என்ை 
வகள்விகள் அகனத்தும் ெகைந்துவிடும். 

ஏக இகைவனாகிய உண்கெப்மபாருள், உடன்பாட்டிற்கு இடெில்லாத 
அளவுக்கு அளவிறுதியற்ைவர், எங்கும் நிகைந்தவர் எனும்வபாது ‘நாம் ஏக 
இகைவனான ஒன்று’ ெட்டுெின்ைி, ‘நாம்’ என்ை இந்த கூட்டுச் மசால்லுக்குக் 
கூட ‘அளவிறுதியற்ை, பிரிக்க முடியாத ஒருகெ’யில் இடெில்கல என்று 
எனது மதய்வகீ அதிகாரத்துடன் நான் கூறும்வபாது, மசவிமகாடுத்து 
வகளுங்கள். 
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உங்கள் அைியாகெயிலிருந்து விழித்துக்மகாண்டு, உறுதியான, 
பிரிக்க முடியாத ஏக இகைவனின் ஒருகெப்பாட்டில், ‘அவதார புருஷர் 
ெட்டும் கடவுள் அல்ல, எறும்பும், குருவியும், நீங்கள் அகனவரும் கூட,  
கடவுகளத் தவிர வவறு ஒன்றுெில்கல’ என்ை உண்கெகயப் புரிந்து 
மகாள்ள முயற்சி மசய்யுங்கள். வவறுபாடு என்பது உணர்வு நிகலகளில் 
ெட்டுவெ இருப்பதாகத் வதாற்ைெளிக்கிைது. சிட்டுக்குருவியானது, 
சிட்டுக்குருவி அல்ல என்பது அவதார புருஷருக்குத் மதரியும்; அவதசெயம், 
சிட்டுக்குருவி இகத உணராெல், அதன் அைியாகெகய அைியாெல், 
சிட்டுகுருவியாகவவ உள்ளது. 

அைியாகெயில் வாழாதீர்கள். உங்கள் சக ெனிதர்ககள வவறுபடுத்தி 
நியாயப்படுத்துவதில் உங்கள் மபான்னான வாழ்நாகள வணீாக்காதரீ்கள், 
ஆனால் கடவுளின் அன்பிற்கான ஏக்கத்கத உருவாக்கக் 
கற்றுக்மகாள்ளுங்கள். உங்கள் உலகச் மசயல்பாடுகளுக்கு நடுவவ, உங்கள் 
அன்பான கடவுளுடன், உங்கள் உண்கெயான அகடயாளத்கதக் 
கண்டுபிடித்து உணர ெட்டுவெ வாழுங்கள். 

தூய்கெயாகவும், எளிகெயாகவும் இருங்கள், அகனவகரயும் 
வநசியுங்கள், ஏமனன்ைால் அகனவரும் ஒன்று. வநர்கெயான வாழ்க்கககய 
வாழுங்கள்; இயற்ககயாக இருங்கள், உங்களுடன் வநர்கெயாக இருங்கள். 

வநர்கெயானது, தவைான அடக்கத்தன்கெயிலிருந்து உங்ககளக் 
காத்து, உண்கெயான தன்னடக்கத்தின் வலிகெகயக் மகாடுக்கும். பிைருக்கு 
உதவ எந்த வலிகயயும் தாங்கிக்மகாள்ளுங்கள். மதய்வகீ அன்பின் பரிகசத் 
தவிர, வவறு எந்த மவகுெதிகயயும் வதடாதரீ்கள். இந்தப் பரிசுக்காக 
உண்கெயாகவும் தீவிரொகவும் ஏங்குங்கள், எனது மதய்வகீ வநர்கெயின் 
மபயரில், நான் உங்களுக்கு, நீங்கள் ஏங்குவகத விட அதிகொக 
வழங்குவவன் என்று உறுதியளிக்கிவைன். 

எனது மதய்வகீ அன்பின் தபீ்மபாைி, உங்கள் இதயங்களில் கடவுளின் 
அன்பிற்கான ஆழ்ந்த ஏக்கத்கத விகதக்க, எனது ஆசரீ்வாதங்ககள 
உங்களுக்கு வழங்குகிவைன். 

 க்வகாரியின் வகாைாவரி  ாய், கன்யாக்கள், யஷ்வந்த் ராவ் 
ஆகிவயாருடன் வருறக ைந்து,  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டனர். காட்வக 
 ஹாராஜும் அவரது ெீடர்களுடன் வந்து,  ா ாவின்  ாைங்களில் 
ைறலவைங்கினார்.  ா ா அவறர  னைாரத் ைழுவினார்.  காட்வக  ஹாராஜ் 
ைிரளான  க்களுடன் ைறரயில் அ ர்ந்ைார், ஆனால்  ா ா அவறர அறழத்து 
வ றடயில் அவருக்கு அருகில் அ ர றவத்ைார். வகாைாவரியும்  ா ாவின் 
அருகில் அ ர்ந்ைார். 
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டாக்டர் வைஷ்முக், ‘மெஹர் பாபாவின் அகழப்பு’ என்ை பெய்ைியின் 
 ராட்டி ப ாழிப யர்ப்ற  காறல 10:30  ைிக்கு வாெிப் ைற்கு முன்பு,  ா ா 
கூைினார்: 

கடவுளுக்காகவும், ெனித குலத்திற்காகவும், தனது வாழ்க்கககய 
அர்ப்பணித்த ெஹான் காட்வக ெஹாராஜ், நம்ெிகடவய இருப்பதில் நான் 
ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிவைன். நாற்பத்தி இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு, 
பூனாவில் அவருகடய கீர்த்தகனகயக் வகட்டிருந்வதன், இன்று நான் 
அனுபவிக்கும் அவத ெகிழ்ச்சிகய அன்றும் உணர்ந்வதன். வெலும், எனது 
குருநாதர் உபா னி ெஹாராஜின் தனி விருப்பத்துக்குரிய வகாதாவரி ொய் 
என் அருகில் இருப்பதில் ெகிழ்ச்சி அகடகிவைன். 

புரிந்து மகாள்ள வவண்டிய ஓர் உண்கெயான விஷயம் 
என்னமவன்ைால், கபட நாடகொடும் ஒருவராக இருக்கும் வவகளயில், 
பிைரிடம் அவ்வாறு இருக்க வவண்டாம் என்று வகட்டுக்மகாள்பவவன, 
ெிகப்மபரிய கபடவவடதாரி, நயவஞ்சகன். எனது எல்லா ஆசிககளயும் 
உங்களுக்கு வழங்குகிவைன். 

வைஷ்முக்  ராட்டியில் அந்ைச் பெய்ைிறய வாெித்ைார்,  வராஷ்  ா ா 
வழங்கிய  ற்றுப ாரு பெய்ைிறயப்  டித்ைார்: 

நான் அவதார புருஷர் என்று கூறும்வபாது, ஒரு சிலர் ெகிழ்ச்சியாக 
உணர்கிைார்கள், சிலர் அதிர்ச்சியகடகிைார்கள், வெலும் பலர், இகத நான் 
கூறுவகதக் வகட்டால், என்கன ஒரு நயவஞ்சகனாகவவா, 
கபடவவடதாரியாகவவா, உச்சக்கட்ட அகங்காரவாதியாகவவா அல்லது 
கபத்தியக்காரனாகவவா எடுத்துக் மகாள்வார்கள். நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் 
அவதார புருஷர் என்று நான் கூறுவதானால், சிலர் அமசௌகரியொக 
உணர்வார்கள், பலர் அகத அவதூைாகவவா, நககச்சுகவயாகவவா 
கருதுவார்கள். கடவுள் ஒருவராகவும், பிரிக்க முடியாதவராகவும், நம் 
அகனவருக்கும் செொகவும் இருக்கிைார் - நாம் அகனவரும் ஒன்வை தவிர, 
வவறு எதுவாகவும் இருக்க முடியாது - என்ை உண்கெகய, 
இருகெத்தன்கெயின் உணர்வு நிகைந்த ெனதால் ஏற்றுக்மகாள்ள முடியாது. 
இன்னும், நாம் ஒவ்மவாருவரும் பிைர் ஒருவர் என்னவாக இருக்கிைாவரா 
அவவர. வார்த்கதயின் ஒவ்மவாரு அர்த்தத்திலும் நான் அவதார புருஷர் 
என்பகதயும், நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் ஏவதா ஒரு விதத்தில் அவதாரம் 
என்பகதயும் நான் அைிவவன். 

கடவுள் எல்லாம் அைிந்தவர், கடவுள் எல்லாவற்கையும் மசய்கிைவர், 
கடவுளின் விருப்பெின்ைி எதுவும் நடக்காது என்பது, காலாதி 
காலத்திலிருந்வத ொற்ை முடியாத ெற்றும் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உண்கெ. எனவவ, கடவுள்தான் என்கன அவதார புருஷர் என்றும், நீங்கள் 
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ஒவ்மவாருவரும் கடவுளின் அவதாரம் என்றும் மசால்லச் 
மசய்கிைார்.  ெீண்டும், அவர், சிலரால் அமசௌகரியொக உணர 
கவக்கப்படுகிைார், பிைரால் அதிர்ச்சியகடகிைார்.  கடவுவள மசயல்படுகிைார், 
அவவர எதிர்விகனயாற்றுகிைார். ஏளனம் மசய்பவரும், ெறுமொழி 
கூறுபவரும் அவவர. அவர் தெது மசாந்த ‘மதய்வகீ நாடகத்தின் பகடப்பாளர், 
தயாரிப்பாளர், நடிகர் ெற்றும் பார்கவயாளர்’. 

பைாடர்ந்து, பாபாவின் மெௌனம்  ற்றும் ‘கடவுகள எப்படி வநசிப்பது’ 
(HOW TO LOVE GOD) என் றை விளக்கும் மூன்ைாவது பெய்ைிறய  வராஷ் 
வாெித்ைார்:  

நான் ஏன் வபசவில்கல என்று நீங்கள் வகட்பதானால், நான் 
அகெதியாக இல்கல, எனது கசகககள் ெற்றும் எழுத்துப்பலகக மூலம் 
நான், அகதவிட ெிகவும் வதமனாழுகப் வபசுகிவைன் என்று மசால்வவன். 

நான் ஏன் வபசவில்கல என்று வகட்பதானால், மபரும்பாலும் மூன்று 
காரணங்களுக்காக என்று நான் கூறுவவன். முதலாவதாக, உங்களின் மூலம் 
நான் நித்தியொகப் வபசுகிவைன் என்று உணர்கிவைன். 

இரண்டாவதாக, உங்களின் மூலம் இகடவிடாெல் வபசும் சலிப்கபப் 
வபாக்க, எனது தனிப்பட்ட உடல் வடிவத்தில் நான் மெௌனம் காக்கிவைன். 
மூன்ைாவதாக, எல்லா வபச்சுகளும் மவற்றுப் வபச்வச. விரிவுகரகள், 
மசய்திகள், அைிக்கககள், மசாற்மபாழிவுகள், ஆன்ெீகம் அல்லது 
வவறுவிதொன வபச்சுக்கள் அல்லது எழுத்துக்கள் மூலம் வழங்கப்படும் 
மசாற்மபாழிவுகள், அவற்கை நகடமுகையில் வாழும்வபாதும் அல்லது 
வாழ்ந்து காட்டாதவபாதும், மவறும் வபச்சுதான். 

நான் எப்வபாது எனது மெௌனத்கதக் ககலப்வபன் என்று நீங்கள் 
வகட்பதானால், ஆரம்பெில்லாத ஆரம்பத்தில் மொழிந்த மூலமுதலான 
உண்கெயான, ஒவர இகை வார்த்கதகய நான் உச்சரிக்க வவண்டும் என 
நான் உணரும் வபாது, நான் வபசுவவன், அந்த வார்த்கத ெட்டுவெ உச்சரிக்க 
உகந்த வார்த்கத. எனது மவளியளவிலான மெௌனத்கதக் ககலத்து அந்த 
வார்த்கதகய உச்சரிக்கும் வநரம் அருகாகெயில் உள்ளது. 

ஒருவர் பிைரிடம், ‘நல்லவராக இருங்கள்’ என்று கூறும்வபாது, அவர் 
நல்லவர், அகதக் வகட்பவர்கள் நல்லவர்கள் இல்கல என்ை உணர்கவ 
மவளிப்படுத்துகிைார்.  ‘கதரியொகவும் வநர்கெயாகவும் தூய்கெயாகவும் 
இருங்கள்’ என்று அவர் கூறும்வபாது, அகதக் கூறுபவர் ெட்டுவெ இவற்ைின் 
முழு ஆதாரம், வகட்பவர்கள் வகாகழகள், வநர்கெயற்ைவர்கள் ெற்றும் 
தூய்கெயற்ைவர்கள் என்ை உணர்கவ அவர்களுக்கு மவளிப்படுத்துகிைார். 

கடவுகள ெிகவும் நகடமுகை வழியில் வநசிப்பது என்பது, நம் சக 
ெனிதர்ககள வநசிப்பதாகும். நெக்குப் பிரியொனவர்களுக்காக நாம் எப்படி 
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உணருகிவைாவொ, அவத வபால பிைருக்காகவும் உணர்ந்தால், நாம் கடவுகள 
வநசிக்கிவைாம். 

பிைர் குற்ைம் காணாது நம் குற்ைம் காணில், நாம் கடவுகள 
வநசிக்கிவைாம். 

நெது நலத்துக்காக பிைகர அபகரிக்காெல், பிைர் நலத்துக்காக 
நம்கெவய அபகரிக்க அனுெதித்தால், நாம் கடவுகள வநசிக்கிவைாம். 

நாம் பிைர் துன்பத்தில் துன்பப்பட்டு, பிைர் ெகிழ்ச்சியில் ெகிழ்ந்தால், 
நாம் கடவுகள வநசிக்கிவைாம். 

நெது துரதிர்ஷ்டங்ககளப் மபரிது படுத்தாெல், பலகர விட, நாம் 
அதிர்ஷ்டசாலி என்று நிகனத்தால், நாம் கடவுகள வநசிக்கிவைாம். 

நாம், நம்ெவர்ககள மபாறுகெயுடனும், வபாதும் என்ை 
ெனநிகைவுடனும், அகதக் கடவுளின் சங்கல்பம் என ஏற்றுக்மகாண்டால், 
நாம் கடவுகள வநசிக்கிவைாம். 

இகைவனால் பகடக்கப்பட்ட அகனத்துயிர்ககளயும் 
புண்படுத்தாெல், துன்புறுத்தாெல் இருப்பவத சிைந்த இகைவழிபாடு, 
ெிகச்சிைந்த பக்தி என்பகத நாம் புரிந்து உணர்ந்துமகாண்டால், நாம் 
கடவுகள வநசிக்கிவைாம். 

கடவுகள வநசிக்கும் விதத்தில் வநசிக்க, நாம் கடவுளுக்காக 
வாழவும், கடவுளுக்காக சாகவும் வவண்டும், எல்லா வாழ்க்ககயின் 
குைிக்வகாள் கடவுகள வநசிப்பதும், அவகர நம் சுயொக கண்டுபிடிப்பதும் 
ஆகும் என்பகதத் மதரிந்து மகாள்ள வவண்டும். 

இந்ைச் பெய்ைிறய வாெித்ை  ின்பு,  ா ா  ிரொைம் வழங்கத் 
பைாடங்கினார். ஆண்களும் ப ண்களும் ைனித்ைனியாக நீண்ட வரிறெகளில் 
நின்ைனர்,  ண்டலி  ற்றும் வ ாலீொர் ஒழுங்காக அறனத்றையும் 
கண்காைித்ைனர். ெில வநரங்களில், ஆண்களின் வரிறெயும், ெில வநரங்களில், 
ப ண்களின் வரிறெயும்  ிரொைத்றைப் ப ற்றுக்பகாள்ள முன்வனாக்கி 
அனு ைிக்கப் ட்டது; காலம் இறை இவ்வாறு  ார்த்து: “இது ொைாரை  ிரொைம் 
அல்ல. ஒவ்பவாருவருக்கும் ப ஹர்  ா ா, ைம்ற வய பகாடுத்துக் 
பகாண்டிருந்ைார், அைனால் அவர்  க்களின் இையங்களில் இருக்க வவண்டும். 
ஒவ்வவார் இையத்ைிலும்,  ாறயயின் இருள், கடவுளின் ஒளிறய சூழ்ந்துள்ளது. 
 ிரொைம் வழங்குவைன் மூலம்,  ா ா, காறலப்ப ாழுது உைய ாவறைப் 
 றைொற்ைினார், அைனால்,  டிப் டியாக, அவரது ஒளி, இருறள 
உள்வாங்கிக்பகாள்ளும்!” 

 ிரொைம் வழங்கும் வவறளயில்,  ரவெமூட்டும்  க்ைி  ாடல்கள் 
முழங்கிக்பகாண்டிருந்ைன.  ருஸ்ைம் காக்கா,  ிைறரப் வ ாலவவ ெில 
 ாடல்கறளப்  ாடினார். எல்லா இடங்களிலும் கூட்டம் அறலவ ாைியது, வ லும் 
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 லர் இருந்ைைால், ெிைிது வநரம்  ிரொைம் வழங்குவறை நிறுத்ைிவிட்டு, 
ஏறழகளுக்கு உைவளிக்க வவண்டிய இடத்ைிற்கு,  ா ாவால் பெல்ல 
முடியவில்றல.  ிற் கலில்,  ா ாவின் வலது றக  ிகவும் வொர்வாக 
இருந்ைைால், அவர் ை து இடது றகயால் இனிப்புகறள வழங்கத் பைாடங்கினார். 
 ண்டலியில் ஒருவர் அவறர ஓய்பவடுக்கச் பொன்னவ ாது,  “இதுவவ எனது 
ஓய்வு!” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

ப ஹர்வான் பஜ ாவாலா இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார், “கூட்டம் 
 ிர ாண்ட ாக,  ிர ிக்கத்ைக்க வறகயில் இருந்ைது.  ா ா  ிரொைம் 
வழங்குவைில் விறுவிறுப் ாக இயங்கிக் பகாண்டிருந்ைார்.  த்வை நி ிடங்களுக்கு, 
 ா ா பெய்ைறை வவறு எவவரனும் பெய்ய முறனந்ைால், அவருக்கு பநஞ்சு 
ைறெப் ிடிப்பும், வலியும் ஏற் டும்.  ா ா அைிந்ைிருந்ை வ ல் வகாட்டும், 
ெட்றடயும் வியர்றவயால் நறனந்து இருந்ைது.” 

அன்று  ைியம் மூன்று  ைி வறர,  ா ா பைாடர்ந்து  ிரொைம் வழங்கிக் 
பகாண்டிருந்ைார், அப்வ ாது  வராஷ்,  ீண்டும்  க்களுக்கு வழங்கும் உைவில் 
 ங்வகற்கு ாறு  ா ாறவக் வகட்டுக் பகாண்டார். கூட்ட பநரிெல் 
இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா, அறனவறரயும் ஒழுங்கான முறையில் ைறரயில் அ ர 
றவத்ைார்; அைற்குப்  ிைகு, காட்வக  ஹாராஜின் வைாளில் றக றவத்து, 
பூங்காவின்  ற்பைாரு  குைிக்கு உைவளிக்கச் பென்ைார். 

‘ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ எனும் முழக்கங்களுக்கு  த்ைியில், 
கிட்டத்ைட்ட 20,000 வ ருக்கு உைவு வழங்கப் ட்டது. ைறரயில் அ ர்ந்து, 
 ா ாவவ உைவில்  ங்பகடுத்ைார். ‘ப ஹர்  ா ாவிற்கு பஜய்’ என்ை உரத்ை 
வகாஷம்,  ீண்டும் பவடிவ ால பவடித்ைது.  ா ா அற ைியாகத் ை து உைறவ 
காட்வக  ஹாராஜுக்குக் பகாடுத்ைைால்,  ா ாவின்  ைிய உைவில் ப ரும்  ங்கு 
துைவியால் உண்ைப் ட்டது. 

 ைிறனந்து நி ிடங்களில்,  ா ா  ீண்டும் வ றடக்குத் ைிரும் ி வந்து 
 ிரொைம் வழங்குவறைத் பைாடர்ந்ைார். ‘ெச்ெிைானந்ை,  ர ானந்ை, ப ஹர்  ா ா 
வித்யானந்ை’ என்ை இறை நா த்ைின் இனிற யான ப ல்லிறெ,  ீண்டும் 
 ீண்டும் எைிபராலித்ைது; துளிகள் ப ருங்கடறலப் புரட்டிப் வ ாடுவது வ ாலத் 
வைான்ைியது. 

கூட்டம் அைிகரித்துக் பகாண்வட பென்ைது, அைிக எண்ைிக்றகயிலான 
 க்கறளக் கட்டுப் டுத்துவது, அவ்வப்வ ாது கடின ாக இருந்ைது. அப் டிப் ட்ட 
ெ யங்களில்,  ா ா எழுந்து நின்று, வரிறெயில் காத்ைிருந்ைவர்கறள 
ப ாறுற யாக இருக்கு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். அவர் றககறள 
உயர்த்ைிய வவறளயில், அறனவரும் ைற்காலிக ாக அற ைியாகிவிடுவதும், 
 ா ா,  ிரொைத்றைத் பைாடர்ந்து வழங்குவதும் நடந்து வந்ைது. 
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பநருங்கிய அன் ர்கள் எவவரனும்  ா ாவிட ிருந்து  ிரொைத்றைப் 
ப ைச் பென்ைால், அவர்களுடன் ெில நி ிடங்கள் வகலியும், கிண்டலும் பெய்து 
வ ெினார். நாக்பூரிலிருந்து வந்ை நானா வகரின் ைாயார் பகாது ாயிடம்  ா ா, 
‘அவருக்கு என்ன வவண்டும்’ என்று வகட்க, “உங்கள் அன்ற த் ைவிர 
வவபைான்று ில்றல!” என்ைார். உண்ற யில், நானாவின் ைிரு ைத்றைப்  ற்ைி 
 ா ாவிடம் முறையிடும் உறுைியான ைீர் ானத்துடன் அவர்  ீண்டும் 
வந்ைிருந்ைார். ரயிலில் வரும்வ ாதும்,  ந்ைலில்  ா ா ைரிெனம் ைரும்வ ாதும் 
இறைப்  ற்ைிவய நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைாலும்,  ா ாவின் முன்னிறலயில், 
அவர் அறனத்றையும்  ைந்துவிட்டார் - ரயிலில் ைிரும் ிச் பெல்லும் வ ாது 
 ட்டுவ  அவர் அறை நிறனவு கூர்ந்ைார். ைனது  கனுக்குத் ைிரு ைம் பெய்து 
றவப் ைில்  ா ாவிற்கு விருப் ம் இல்றல என் றை அவர் இப்வ ாது 
ஏற்றுக்பகாண்டார். இது உண்ற ைான், எனவவ பகாது ாய்,  ா ாவிடம் 
விஷயத்றை எடுத்துறரக்க பைாடர்ந்து ‘ ைந்து வந்ைார்’. அைன்  ின்னர், அவர் 
அறை  ா ாவிடம் பொல்லவும் இல்றல - நானா வகர் ைிரு ைம் 
பெய்துபகாள்ளவும் இல்றல. 

படஹ்ரா டூறனச் வெர்ந்ை ராைி வ ாகினி, ைனது கைவர் ராஜா  ரத் 
 ிங்குடன் வந்ைிருந்ைார். பகாது ாறயப் வ ாலவவ, அவரும் ஓர் உறுைியான 
வநாக்கத்துடன் வந்ைிருந்ைார்: உயிறரத் துைந்ை ைனது  கறளத் ைிரும் க் 
பகாடுப் ைாக,  ா ா பகாடுத்ை வாக்குறுைிறயக் குைித்து வகட்க வவண்டும் என்ை 
எண்ைத்ைில் இருந்ைவர்,   ிரொைத்ைிற்காக  ா ாறவ பநருங்கியவ ாது, 
அவருறடய  ின்னும் கண்களும்,  யங்கச் பெய்யும் முக ாவமும் 
அறனத்றையும்  ைக்கச் பெய்ைது - என்பைன்றும்  ைக்கச் பெய்ைது! ஆறெகறள 
நிறைவவற்றுவைன் மூலம்,  ிறைப்புகள் உருவாக்கப் டுகின்ைன; அவற்றை 
அழிப் ைன் மூலம், அவற்ைின் ெங்கிலி உறடக்கப் டுகிைது.  ா ா, ராைி 
வ ாகினிறய என்பைன்றும்  ைக்கச் பெய்ைார். இதுவவ அவர் புரிந்ை அைிெயம், 
இது ஒருவ ாதும்  ிறைப்புகறள வ வலாங்க விடா ல், அவற்றை வவவராடு 
அகற்ைியது. 

இரண்டு ெிறு குழந்றைகளுடன் ஒரு ப ண் ைி  ா ாவிடம் வந்ைார். 
 ாவ் கல்சூரியின்  க்கம் ைிரும் ி  ா ா, ‘அவர் யார்’ என வினவினார். “எனது 
 றனவி ர ா” என்ைார்.. 

“குழந்கதகளின் மபயர்கள் என்ன?” 
“ப ண் ஷீலா  ற்றும் ற யன் ப ஹர்நாத், அவனுக்கு நீங்கள் 

ப யரிட்டுள்ளரீ்கள்.” 
 ா ா, ர ாவிடம், “யாருடன் வந்தரீ்கள்?” என்று வகட்டார். 
“எனது ெவகாைரனுடன், ைீரஜ்  ிங் ( ர் ார்).” 
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 ா ா, “தீரகஜ கூட்டம் முடிவது வகர மெஹராபாத்தில் கவத்திருக்க 
விரும்புகிவைன், நீங்கள் எப்படி நாக்பூருக்கு திரும்பிச் மசல்வரீ்கள்?” (அப்வ ாது 
ர ா நாக்பூரிலிருந்து 100 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஒரு கிரா த்ைில் ைனது 
ப ற்வைாருடன் வாழ்ந்து வந்ைார்.) 

“நாக்பூரிலிருந்து இங்கு  லர் வந்துள்ளனர் - பஷர்வலகர், பகாது ாய், 
ைாரா  ங்க்ராஜ், ஆஷா வகர்  ற்றும்  லர்” என்று ர ா கூைினார். 

“பாவ் என்னுடன் தங்கியிருப்பதில் நீங்கள் ெகிழ்ச்சியாக 
உணர்கிைரீ்களா?” 

“ ிகுந்ை  கிழ்ச்ெி.” 
“நானும் உங்ககள எண்ணி ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிவைன்.” 
ஷீலா, ப ஹர்நாத் இருவறரயும்  ா ா முத்ை ிட்டு,  ின்பு  ாவ் 

கல்சூரியிடம், “நீங்கள் அவர்களுடன் வபசினரீ்களா?” என்று வகட்டார். 
“இல்றல,  ா ா” என்று  ைிலளித்ைார். “நான் இப்வ ாதுைான் அவர்கறளப் 

 ார்க்கிவைன்.” 
“அவர்களுடன் ஐந்து நிெிடங்கள் இருந்து, பின்னர் அவர்ககள 

அனுப்பி விடுங்கள்.” 
 ாவ் அவ்வாவை பெய்ைார், அைற்குப்  ிைகு, ர ா நாக்பூரிலிருந்து வந்ை 

இைர ப ண் ைிகளுடன் அஹ துநகரில் வாழும்  ண்வடா ாவின் 
இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

பஷர்வலக்கர் நாக்பூரிலிருந்து குட்டவாலா என்ைறழக்கப் ட்ட 
வ ல்நிறல  ஸ்த் ஒருவறர அறழத்து வந்ைிருந்ைார். ஒரு துருப் ிடித்ை டின் 
நிறைய  றழய ொைத்றை ஏந்ைிக்பகாண்டு  ா ாறவ அணுகினார் அந்ை  ஸ்த். 
அவர் எடுத்துவந்ை ொைத்றை உண்ணு ாறு  ா ாவிடம் டின்றன நீட்டியவ ாது, 
 ா ா அன்புடன் அறை உண்டார்! அவர்  ஸ்றைக் கனிவவாடு ைழுவி, அவருடன் 
 ிகவும் அன் ாக இருந்ைார். 

குப்  ல்வானி வ ான்ை  ல்வவறு கிரா ங்களிலிருந்து  ல 
அன் ர்களுடன் விபூைி அஹ துநகர் வந்ைிருந்ைார். ‘ப ஹர்  ா ாவுக்கு பஜய்’ 
என்று குரல் பகாடுத்துக் பகாண்வட  ந்ைலுக்குள் நுறழந்ைனர்.  ாட்டு 
வண்டிகளில் ஊர்வல ாக அஹ துநகறர வந்ைறடய அவர்களுக்கு இரண்டு 
நாட்கள்  ிடித்ைன. வண்டிகளில்  ா ாவின் ப ரிய புறகப் டங்கள் 
றவக்கப் ட்டிருந்ைன, கிரா   க்கள் வழி முழுவதும் அவறரப் புகழ்ந்து 
 ாடிக்பகாண்வட வந்ைனர். அவர்களின் அன் ின் ஆர்ப் ாட்டம்,  ாவ்வனர் 
 ற்றும் ஹ ிர்பூர் அன் ர்கறள  ண்டலிக்கு நிறனவு டுத்ைியது. 



 

351 
 

 ா ாவின் ப ண்  ண்டலி இைற்கு முன்னைாக பவகுஜன ைரிென 
நிகழ்ச்ெிக்கு வந்ைைில்றல அல்லது ப ாது க்கள் முன்னிறலயில் 
வைான்ைியைில்றல; ஆனால், இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ிற் கல் வநரத்ைில்,  ா ா 
அவர்கறள ஐந்து நி ிடங்கள் வ றடயில் அ ர அனு ைித்ைார். 

 ா ா,  ாறல 6:00  ைி வறர  ிரொைம் வழங்குவறைத் பைாடர்ந்ைார், 
ஆனால் இந்ை வநரத்ைில், கட்டுக்கடங்காை  க்கள் கூட்டம் வ லும் அைிகரித்ைது; 
குழப் ம் உருவானது. எனவவ  ா ா, எஞ்ெியிருந்ை  ிரொைத்றைத் பைாட்டு, 
எழுந்து நின்று, கூட்டத்ைிற்கு வைக்கம் பெலுத்ைி, ஆைியின் கார் கூறரயின்  ீது 
ஏைினார்.  காவல்துறையினரும்  ண்டலியும் காறரச் சுற்ைி வறளத்ைவ ாது, 
 ா ா  க்களுக்குக் கூப் ிய கரங்களுடன் வைக்கம் பைரிவித்ை டி, கார் 
ப துவாக வாடியா  ார்க்கிலிருந்து பவளிவய பென்ைது. ‘ப ஹர்  ா ாவுக்கு 
பஜய்’ என்ை வகாஷங்கள் இடி முழக்கம் வ ால  காற்ைில் ைவழ்ந்ைன. 

ஆயிரக்கைக்காவனார் கலந்து பகாண்டு,  ா ாவின்  ீைான அன்ற யும், 
 ய க்ைிறயயும் பவளிப் டுத்ைியது, வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறளப் ப ரிதும் 
கவர்ந்ைது.  ைிவனழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1937இல்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் 
விழாவில், நாெிக் நகரில்  ால்கம் ஸ்க்வலாஸ்  ற்றும் வில் வ க்பகட், வ லும், 
ெ ீ த்ைில் ஃ ிரான்ெிஸ்  ிர வ ான் ஆந்ைிராவில் அத்ைறகய காட்ெிகறளக் 
காைவநர்ந்ைது; ஆனால், இைர வ ற்கத்ைியர்களுக்கு, இது வ ான்ை 
 ிரம் ாண்ட ான காட்ெியின் முைல் அனு வம் என் ைால் அவர்கள் அறை 
ஒருவ ாதும்  ைக்க  ாட்டார்கள்! 

 ா ா அங்கிருந்து பென்ை  ிைகு, வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட வெவகர்கள், 
கூட்டத்ைிற்கு  ிரொைம் வழங்கினர்,  ஜறனப் ாடல்கள் இரவு 10:00  ைி வறர 
பைாடர்ந்ைது. விழா முடிந்ைதும், வாடியா  ார்க்கில் கிட்டத்ைட்ட 60,000 வ ர் 
இருந்ைைாக  ைிப் ிடப் ட்டது.  இதுவவ அஹ துநகரில் ப ஹர்  ா ா அளித்ை 
முைல்  ற்றும் கறடெி பவகுஜன ைரிென ாகும். 

 றுநாள், 1954, பெப்டம் ர் 13 ைிங்கட்கிழற  அன்று காட்வக  ஹாராஜ் 
ப ஹரா ாத் வருறக ைந்து,  ா ாவிடம், “நீங்கள் சூரியன், உங்கள் முன்னால் 
நான் ஒரு ெிைிய எண்பைய் விளக்கு வ ான்ைவன். என்றன உங்கள் வடீ்டு 
வாெலில் இருக்கச் பெய்யுங்கள். நான் இந்ை இடத்றை சுத்ைம் பெய்து உங்களுக்கு 
வெறவ பெய்வவன். எனக்கு வவபைதுவும் வைறவயில்றல. நீங்கள் எனக்கு ஒரு 
நாறளக்கு ஒரு ைிறன ெப் ாத்ைி பகாடுத்ைால் வ ாதும், ஆனால் என்றன 
உங்களுடன் றவத்துக்பகாள்ளுங்கள்.” 

 ா ாவின் றககறளப்  ற்ைி, காட்வக  ஹாராஜ் அவரது ைறலயில் 
றவத்து, “இப்வ ாது  ைியின்  ளு அைிக ாக உள்ளது. என்றன விடுவித்து 
விடுங்கள். இது  ிகப்ப ரிய பவகு ைியாக இருக்கும்” என்று பகஞ்ெினார். 
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“உங்ககள விகரவில் என்னிடம் அகழப்வபன்” என்று  ா ா 
உறுைியளித்ைார். 

காட்வக  ஹாராஜ்  ா ாறவ,  ண்டர்பூருக்கு அறழத்ைவ ாது,  ா ா 
அவரது அறழப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார். ப ஹர்  ா ா, காட்வக  ஹாராறஜ 
அன்புடன் அரவறைத்ைது, ஓர் உண்ற யான  னறை பைாடும் காட்ெியாக 
இருந்ைது, அைன்  ின்பு, காட்வக  ஹாராஜ் அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், “அவர் ஓர் உண்கெயான துைவி. அவருக்கு, பல 
லட்சம் வபர் இருந்தாலும், அவர் எவ்வளவு அடக்கொனவர் என்பகதப் 
பாருங்கள்! இந்த பணிவவ அவரது ெகத்துவம். அதனால்தான் அவர் ஒரு 
புனிதர். அவருகடய புனிதத்தன்கெயின் அைிவின் மூலம், நான் யார் என்று 
அவருக்குத் மதரியும்.” 

1954, பெப்டம் ர் 14 பெவ்வாய் அன்று,  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள 
ெந்ைிப் ைற்காக ப ஹரா ாத் வ ல் றலக்குச் பென்ைார். அவர் 
ஒவ்பவாருவறரயும் அன்புடன் ைழுவி கூைினார்: “இன்று, நான் உங்களுக்கு என் 
அரவகணப்கபத் தருகிவைன், ஆனால் ஒவ்மவாரு நாளும் அகத 
எதிர்பார்க்காதரீ்கள். இல்கலவயல் எனது ொர்பு மவடித்துவிடும்! என் இதயம் 
தாங்காது!” 

பல னாறனச் வெர்ந்ை 60 வயைான வஜாம ஃப் ஹெத் ஹர்ப், இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அப ரிக்காவில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைார். இறை- னிைனின் 
அரவறைப்பு எப் டி இருந்ைது என் றை இங்வக அவர் பைளிவாக விவரிக்கிைார்: 

முைன்முறையாக ( ா ா) என்றனத் ைனது அன் ான கரங்களால் 
ைழுவியறை என்னால்  ைக்க முடியாது. இது அளப் ரிய,  ைக்க முடியாை 
உைர்வு -  ிகவும் ஆறுைல் அளிப் து, அற ைியானது,  கிழ்ச்ெிகர ானது, 
வ லும் இந்ை உயர்ந்ை  ாக்கியத்ைிற்கு, எனது நன்ைியுைர்வு  ிகவும் விவரிக்க 
முடியாை ஒன்ைாக இருந்ைது, கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது,  கிழ்ச்ெியும் 
ஆனந்ைமும் ப ாங்கி வழிந்ைது. நான் அவறர வநெித்வைன், அவரிட ிருந்து எனது 
றககறள விடுவிக்க விரும் வில்றல. நான் வ லும் வ லும் அவர் 
அரவறைப் றை விரும் ிவனன். 

 ா ா, வெக்ஸ் மஹஃப்லிகர் என் வரிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார், 
“வெக்ஸ், நான் வலிகெயாக இருக்கிவைன், எனது வெல் கக தகசககள 
உணருங்கள்!” வ க்ஸ் அவ்வாவை பெய்ைார். 

அந்ைக் குழு ைகரக் பகாட்டறகயின் கீழ் அ ர்ந்ைது, புைிைாக வந்ை 
ஒவ்பவாருவறரயும்  ா ா முன்னிறலயில் அைிமுகப் டுத்ைினர். டார்வின் ஷா 
அைிந்ைிருந்ை சூரிய கண்ைாடிகறள  ா ா கழற்ைச் பொன்னார். அவர் 
ஒவ்பவாருவறரயும்  ீண்டும் ைழுவி,  ின்னர் அவரது எழுத்துப் லறக 
வழியாகப் ‘வ ெ’த் பைாடங்கியறை எரச் வாெித்ைார்.  ா ா கூைியைாவது: 
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இன்று, நான் உங்களுக்கு மூன்று விஷயங்ககளத் மதரிவிக்க 
உள்வளன். முதலாவது, நீங்கள் முற்ைிலும் இயல்பாகவும், ஒளிவுெகைவின்ைி 
மவளிப்பகடயாகவும் இருக்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். உணவு 
உங்களுக்கு ஒத்துவரவில்கல என்ைால், மசால்லுங்கள். நீங்கள் 
விரும்பாெல் ஏவதனும் இருந்தாலும் மசால்லுங்கள். உங்கள் உடல்நிகல 
சரியில்கல என்ைால் மதரியப்படுத்துங்கள். இங்கு  வராஷ், விலூ 
இருவரும் உங்கள் மபாறுப்பில் உள்ளனர். அவர்களுக்குச் மசால்லுங்கள். 
அவர்களால் மசய்ய முடிந்தால், அவர்கள் அகதச் மசய்வார்கள். அவர்களால் 
முடியாமதன்ைால், “ஆம்” என்று கூறுவார்கள், அது அப்படித்தான் இருக்கும். 

டான் (டாக்டர் டான்கின்) உங்கள் ஆவராக்கியத்திற்கு மபாறுப்பாளர். 
உங்களுக்கு ஏவதனும் சிரெம் இருந்தால் அவரிடம் மசால்லுங்கள். 29, 30 
ஆகிய வததிகளில் நகடமபறும் கூட்டங்கள் ெிகவும் முக்கியம் என்பதால், 
உங்கள் ஆவராக்கியத்தில் நீங்கள் கவனொக இருக்க வவண்டும், வெலும் 
வழங்கப்படும் அகனத்கதயும் உள்வாங்குவதற்கு நீங்கள் நல்ல நிகலயில் 
இருக்க வவண்டும். 

இரண்டாவது விஷயம் இதுதான்: நீங்கள் இங்வக இருக்கும் 
வவகளயில், இங்கிருந்து மவளிவயறும் வகர, ஐவராப்பா, அமெரிக்கா, 
ஆஸ்திவரலியா அகனத்கதயும் ெைந்துவிட்டு, பாபாகவப் பற்ைியும், நீங்கள் 
இங்கு என்ன அனுபவிக்கிைரீ்கள் என்பகதயும் நிகனக்க வவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிவைன். நான் உண்கெயில் என்னவாக இருக்கிவைன் 
என்பகதப் பற்ைிய ஒரு கண வநரப் பார்கவ ெட்டும் உங்களுக்கு இருந்தால், 
நீங்கள் உங்ககள முற்ைிலும் ெைந்து, கடவுகளப் பற்ைிய உணர்வில் 
ெட்டுவெ இருப்பீர்கள்.  எனவவ, நீங்கள் இங்வக இருக்கும் வவகளயில், 
ஐவராப்பா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திவரலியா ஆகியவற்கை ெைந்துவிட்டு, இங்கு 
நீங்கள் அனுபவிப்பகத ெட்டும் உணர்ந்து மகாள்ளுங்கள். 

மூன்ைாவது விஷயம்: 29, 30ஆம் வததிகளில் நகடமபைவுள்ள இந்தக் 
கூட்டங்கள் ெிகவும் முக்கியொனகவ. உடகலத் துைப்பதற்கு முன், நான் 
நிகழ்த்தும் ககடசி சந்திப்புகள் இகவ. இந்தியா முழுவதிலுெிருந்தும் சுொர் 
1,000 வபர் பங்மகடுப்பார்கள் - அகனவரும் பாபாவின் வசவகர்கள். கூட்டத்தில் 
நான் கூறுவது அகனத்தும் தன்னிச்கசயாக இருக்கும், வெலும் எவவரனும் 
ஒவ்மவாரு வார்த்கதகயயும் குைித்துக்மகாள்ள வவண்டும், ஏமனன்ைால் 
ஏற்கனவவ தயார் மசய்த உகர எதுவும் இருக்காது, வெலும் அது ெிக 
முக்கியொனதாக இருக்கும். நான் ஏன் இங்வக இருக்கிவைன், நான் என்ன 
மசய்வதன், நான் இன்னும் என்ன மசய்வவன், இன்னும் 700 ஆண்டுகளில் 
என்ன நடக்கும் என்பகத நான் உங்களுக்குச் மசால்லப் வபாகிவைன். 
எல்லாவற்ைிற்கும் வெலாக, இந்தக் கூட்டங்களில் கலந்துமகாள்வதற்காக 
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நீங்கள் அகனவரும் மவகுதூரம் கடந்து வந்துள்ளரீ்கள், வெலும், நான் 
கூறுவதிலிருந்து உங்களால் முடிந்தவகர அகடயப்மபை வவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிவைன். பின்னர், அகவ முடிந்ததும், நீங்கள் இயன்ைவகர 
விகரவாகவும் வநரடியாகவும் தத்தெது இல்லங்களுக்குச் மசல்ல வவண்டும் 
என்றும் நான் விரும்புகிவைன், இதன் மூலம் நீங்கள் அகடயப்மபற்ைகத 
அதன் புதுத்தன்கெயுடன் உங்களுடன் எடுத்துச் மசல்லலாம். 

 ா ா,  ின்னர் அறனவறரயும் அவர்களின் பைாப் ிகறள எடுத்து 
வரு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார், வ லும்,  ா ா அவர்கறள ப ஹரா ாத் 
 றலயின் சுற்றுப் யைத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். அவர்களுக்கு  ா ாவின் 
(எைிர்கால) ெ ாைி, டின் வக ின்  ற்றும் ைனது  றைந்ை  ிரிய ானவர்களின் 
ெ ாைிகறளக் காட்டி, நடந்து பெல்லும் வவறளயில்  ா ா  ல ெம் வங்கறள 
விவரித்ைார். 

வ ல்  றலயிலிருந்து,  ா ா அவர்கறள கீவழ அறழத்துச் பெல்லும் 
வழியில் ஒருமுறை நின்று, வில் வ க்கட்டிடம் அவரது நறடயின் வவகம் 
அைிக ா என்று வகட்டார்.  ா ா கீழ் ப ஹரா ாத்றை வந்ைறடந்ைதும், ஆந்ைிர 
அன் ர்கறள ஏற்ைிச் பெல்லும் வ ருந்து ஒன்று புைப் ட்டது.  ா ா அவர்கறள, 
ொறலவயாரத்ைில் ெந்ைித்து, வாழ்த்ைிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வகாைாவரி 
 ாய், ஜிஜி,  ைினான்கு கன்யாக்கள், யஷ்வந்த் ராவ் ஆகிவயார் வந்ைனர். 
அவர்கள்  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கவவ,   ா ா, “நான் ஒருவவன 
உண்கெயானவன்” என்று குைிப் ிட்டார். 

 ா ா, வ ற்கத்ைியர்கறளயும்,  க்வகாரி குழுறவயும் ைனது குடில், 
வ றெ அறை  ற்றும் துனிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அவர்கள் துனிறய 
பநருங்கியதும், 1920 ஆண்டுகளின் வைட்ெி காலத்ைில், கிரா வாெிகள்  றழக்காக 
 ா ாறவ அணுகியறையும், துனிறய ஏற்ைிய  ிைகு  றழ ப ாழிந்ைறையும் 
விஷ்ணு விவரித்ைார்.  ா ா பைாடர்ந்து, “ெக்கள் இகத ஓர் அதிசயம் என்று 
அகழக்கிைார்கள், ஆனால் அது ஒரு தற்மசயல் நிகழ்வு ெட்டுவெ. நான் 
நிகழ்த்தும் ஒவர அதிசயம் - எனது மூல முதலான இகை வார்த்கதகய 
உச்சரிக்கும் வபாது நிகழும் உண்கெயான அதிசயம்!” என்று குைிப் ிட்டார். 

 ாவ் கல்சூரிறய வரவறழத்து,  ா ா குழுவிடம் கூைினார்: “அவகரப் 
பற்ைி நான் உங்களுக்குச் மசால்கிவைன், அவர் என்கன ெிகவும் வநசிக்கிைார், 
தூக்கத்தில் கூட அவர் ‘பாபா, பாபா!’ என்று கூறுவது அவருக்வக மதரியாது, 
அவர் தனது ெகனவிகயயும் குழந்கதககளயும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் 
வந்துள்ளார்; எம்.ஏ. பட்டதாரி, ஆனால் அவர் ஒரு முழுநிகை முட்டாள்!” 

முன்னாள் ப ஹரா ாத் ஆெிர த்ைின் வாழ்க்றக  ற்ைிய  ல கறைகள் 
கூைப் ட்ட  ிைகு,  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள  ீண்டும் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பென்ைார். வழியில் நின்று, ைன்றனச் 
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சுற்ைியிருந்ைவர்கறள ஒரு  ரத்ைின் கீழ் அ ரறவத்து, அவர்கறள வநாக்கி, 
அவற்றைத் ைவைா ல்  ிடிக்கும் எண்ைத்ைில் கற்கறள வெீினார். அவர்கள் 
பைாடர்ந்து  றலயில் ஏைியவ ாது,  ா ா  லமுறை குனிந்து ஓரிரு கற்கறள 
எடுத்து வயல்பவளியில் எைிந்ைார். (ஃ ிபரட்  ார்க்ஸ், வ க்ஸ், ொர்லஸ்  ர்டம் 
ஆகிவயார் அவற்றை வெகரிக்க ஓடினர், ஆனால்  ா ா வெீிய கற்கறள இைர 
கற்களிலிருந்து வவறு டுத்துவது கடினம். வ க்ஸ் ஒன்றைக் கண்டு ிடித்து 
ஃ ிபரட்  ார்க் ிடம் பகாடுத்ைார்.)  ா ாவின் வவக நறடயில் வ ற்கத்ைியர்கள் 
 ின்ைங்கியைால்,  ா ா, அவர்கள் வருவது வறர காத்து நின்று,  ீண்டும் 
பைாடர்ந்ைார். வழியில், அவர்  க்வகாரி ப ண் ைிகளிடம் அவெரப் ட 
வவண்டாம் என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

வ ல் றலறயச் பென்ைறடந்து,  ா ா, வகாைாவரி  ாய், ஜிஜி  ற்றும் 
இைர கன்யாக்களுக்கு வ ற்கத்ைியர்களின் குடியிருப்புகள், அவரது (எைிர்கால) 
ெ ாைி வ ான்ை  ிை இடங்கறளயும் காண் ித்து, வகாைாவரியிடம், “நான் 
விகரவில் ஒரு நாள் அவர்களுடன் (வ ற்கத்ைியர்களுடன்)  க்வகாரிக்கு 
வருவவன்” என்று கூைினார். 

 ா ா ெ ாைிக்குள் நுறழந்ைவ ாது, கல் ைறரயில் ஒரு ெிட்டுக்குருவி 
இைந்து கிடந்ைது.   ா ா அறை ப துவாகக் றகயில் எடுத்து, “அதிர்ஷ்டொன 
குருவி” என்று எழுத்துப் லறகயில் எழுைினார். 

பைாடர்ந்து  ா ா ப ஹர் ரிட்ரீட் கட்டிடத்ைின் வ ற்கு அறையில் 
(அருங்காட்ெியகம்) ைன்றனச் சுற்ைி அறனவறரயும் ஒன்றுைிரட்டினார். எரச், 
ஏவைா  ைி நி ித்ை ாக கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைைால், அவர் வரும்வறர 
ஆைி ெீனியர் எழுத்துப் லறகயில்  ா ா எடுத்துறரத்ைறை வாெித்ைார்: 

என்னுடன் முற்ைிலும் இயல்பாகவும், ஒளிவுெகைவின்ைி 
மவளிப்பகடயாகவும் இருங்கள்.  நான் உங்கள் குருநாதர், ஆனால் அவத 
வநரத்தில் உங்கள் நண்பரும் கூட. நான் உங்களில் ஒருவன், உங்களுடன் 
ஒருவன். ெகழ மபாழிந்தாலும், சாகலகள் பயன்படுத்த இயலும் வகர, 
அல்லது உங்களில் ஒருவருக்கு சளி பிடிக்காத வகரயில், இன்று முதல் 
27ஆம் வததி வகர தினமும் உங்ககளப் பார்க்க வருவவன்! ஆன்ெீகப் பாகத, 
இகை உணர்தல் வெலும் எனது பணி, அதில் நீங்கள் என்ன மசய்ய முடியும் 
என்பகதப் பற்ைிய பல விஷயங்ககள நான் விளக்குவவன். 

விைவிை ான நம் ிக்றகயின் வறககறளப்  ற்ைி  ா ா (அைிவு,  ார்றவ 
 ற்றும் அனு வத்ைால் விறளயும் நம் ிக்றக) சுருக்க ாக விளக்கி, பைாடர்ந்து 
கூைினார்: 

எல்லா நிகலகளிலும் நான் உங்களுடன் ஒருவன், ஆனால் 
அகங்காரமும், பகுத்தைிவும் தகலயிடாதவபாதுதான் இகத நீங்கள் 
அைிவரீ்கள். அப்வபாது, பாபா எவ்வாறு இருக்கிைாவரா, அவ்வாவை 
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வதான்றுகிைார். நான் என்னவாக இருக்கிவைவனா அவ்வாவை இருக்கிவைன். 
உலகம் எனக்குத் தகலவணங்கினாலும், அல்லது எனக்கு எதிராகச் 
மசன்ைாலும் பரவாயில்கல. இது யாருகடய தவறும் இல்கல. பாபாகவ 
அைிவது லட்டுக்ககள உண்பது வபான்ை விஷயம் அல்ல. என்கன அைிய 
ஒருவன் தனக்குத்தாவன சாக வவண்டும். இது மவறும் நககச்சுகவ அல்ல, 
இது மதய்வகீக் காதல். 

இங்கு நீங்கள் அனுபவிப்பகதத் தவிர, எல்லாவற்கையும் ெைந்து 
ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.  29, 30ஆம் வததிகளில் நகடமபறும் கூட்டம், அதன் 
விகளவில் தனித்துவொகவும், நீடித்ததாகவும் இருக்கும். அதுவகர எதற்கும் 
கவகலப்பட வவண்டாம். குதூகலொகவும்,  வநர்கெயாகவும் இருந்து உங்கள் 
ஆவராக்கியத்கத கவனித்துக் மகாள்ளுங்கள். அதற்குப் பிைகு, கூட்டம் 
முடிவகடந்ததும், நீங்கள் வநரடியாக உங்கள் இருப்பிடத்திற்குச் மசல்லும் 
வவகளயில், இங்கு நிகழ்ந்த சந்திப்பின் சூழகல அப்படிவய எடுத்துச் மசன்று, 
பாதுகாக்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். 

 ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும் ஏைாவது பொல்லும் டி வகட்டுக்பகாண்டார். 
ொல்கம் ஸ்க்வலாஸ், க ரீின் ஈரடிக் கவிறையின் ஒரு வரிறய வ ற்வகாள் 
காட்டினார்: “காைல் வ ாறையால் இையம்  யங்கும் வ ாது, அங்வக 
வார்த்றைகளுக்கு என்ன வைறவ?” 

ஜான் பாஸ் கூைினார், “உண்ற யில் எனக்கு என்ன பொல்வது என்று 
பைரியவில்றல... என்  னம் பவறுற யாக உள்ளது.” 

“மவறுகெயாக இருப்பது ஒரு சிைந்த விஷயம்” என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, லுட் டிம்ப்ஃபில்,  ர்டில்  சீ் ற யத்ைில் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, அவைார புருஷறர ெந்ைித்ைைில்  கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைாலும்,  லர் உைர்ந்ைறைப் வ ால,  ா ாவின் ஸ் ரிெத்றை 
உைராைைால், அவர் குழப்  றடந்ைார்.  இப்வ ாது,  ா ாவின்  ீதுள்ள ஆழ்ந்ை 
அன் ின் உைர்வுகறளப்  ற்ைி ெிலர் வ சுவறைக் வகட்டு, அவர் 
அைிருப்ைியறடந்ைார். அவரும் அவ்வாவை உைராைைால், அவர்களுறடய 
வநர்ற றய அவர் ெந்வைகக் கண்களால்  ார்த்ைார். அவரது முறை வந்ைதும், 
அவர்  யம் அல்லது  ைட்டம் காரை ாகப் வ ெமுடியாை நிறல வ ான்ை 
எறைவயா குைிப் ிட்டார்; ஆனால்,  ா ா அவறர ஊக்குவித்ைைன் வ ரில், “ ா ா, 
நாங்கள் அறனவரும் என்ன வ சுகிவைாம் என்று எனக்குத் பைரியவில்றல. 
நாங்கள் இங்வக குச்ெிகறள ஒன்ைிறைத்து கட்டிய மூட்றட வ ால் 
அ ர்ந்ைிருக்கிவைாம்; உங்களின் உண்ற  ரூ த்றை நாங்கள் இன்னும் 
காைவில்றல, இங்வக நாங்கள் அறனவரும் கிங் லியரின்  கள்கறளப் வ ால், 
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உங்களுக்குப்  ாராட்டுக்கறள வழங்குவைில் ஒருவறரபயாருவர் விஞ்ெ 
முயற்ெிக்கிவைாம்.” 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, “‘நான்’ என்று மசால்லுங்கள், ‘நாங்கள்’ 
அல்ல” என்று கூைினார். 

‘ ா ா ைன் ீது அைிருப்ைி அறடந்துவிட்டார்’ என்ை எண்ைத்றை 
பவளிப் டுத்தும் விைத்ைில் லுட் எறைவயா கூைி,  ிகவும் வவைறனயறடந்ைவர் 
வ ாலத் வைான்ைினார்.  ா ா அவறர ஆறுைல்  டுத்ைினார்: “நான் உங்ககள 
வநசிக்கிவைன், ஒருவபாதும் அதிருப்தி அகடய ொட்வடன். உங்கள் 
இதயத்கதத் திைந்து வபசுங்கள். நீங்கள் உணர்வகத ெகைப்பதானால், 
நீங்கள் வநர்கெயாக இருக்க ொட்டீர்கள். வநர்கெயாக இருப்பதற்காக நான் 
உங்ககள வநசிக்கிவைன். நான் உங்ககள உண்கெயில் வநசிக்கிவைன். 
உங்களுக்கு என்ன வதான்றுகிைவதா அகதச் மசால்லுங்கள், ஆனால், 
எப்மபாழுதும் ‘நான்’ என்று குைிப்பிடுங்கள், ‘நாங்கள்’ அல்ல. நீங்கள் 
ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிைரீ்களா?” லுட்  கிழ்ச்ெியாக இருப் ைாக 
 ைிலளித்ைவ ாது,  ா ா கூைினார், “வவறு என்ன வவண்டும்?” 

12ஆம் வைைி,  ா ா வழங்கிய ைரிென நிகழ்ச்ெியால் அவர் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டைாக ஃபிலிப் டுபுயிஸ் கூைினார், வ லும் அது  ா ாவின் உடலில் 
ஒரு ப ரிய அழுத்ைத்றை ஏற் டுத்ைியிருக்க வவண்டும் என்ை அர்த்ைத்ைில் ஏவைா 
பொன்னார். 

“நான் என் உடகலக் ககவிடுவதற்கு முன்னர், உடலில் கடுகெயான 
தாக்குதல்ககள எதிர்மகாள்ள வவண்டும்; என்ன நடக்க வவண்டுவொ, அது 
நடக்கும்; ெனிதகுலத்திற்காக இகதமயல்லாம் நான் ெகிழ்ச்சியுடன் 
அனுபவிப்வபன்” என்று  ா ா கூைினார். “நாம் யாருக்காக வாழ்கிவைாவொ, 
அந்த அன்பிற்குரியவர், கடவுள் ெட்டுவெ என்பகத, ெக்கள் ெனதின் மூலம் 
அல்லாெல், அனுபவத்தின் மூலம் புரிந்து மகாள்வார்கவளயானால், நான் 
ெிகுந்த ெகிழ்ச்சியகடவவன். கூட்டத்தின்வபாது, இகத நான் 
முன்மனப்வபாதும் விளக்காத வககயில் மதளிவுபடுத்துவவன், வெலும் 
உங்களில், அகத நகடமுகைப்படுத்தும் அளவுக்கு வலிகெயானவர்கள் 
எனது பணிகயச் மசய்வார்கள். இந்த வநாக்கத்திற்காகத்தான் நான் உங்ககள 
இங்கு அகழத்வதன்.” 

வஜா ஃப் ஹார்ப் கூைினார், “ ா ாவுடன் இங்கு இருப் து ஒரு 
 ாக்கியம்  ட்டு ின்ைி  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெிக்குரிய விஷயம் ஆகும், வ லும் உங்கள் 
 ைிறயத் பைாடர நான் ப ாருத்ை ான கருவியாக  ாறுவவன் என்று 
நம்புகிவைன்.” 

ஃப்மரட் வின்டர்ஃமபல்ட், “இையம் நிரம் ியிருக்கும் வவறளயில், 
வார்த்றைகள் பவளிவருவைில்றல, நான் உண்ற யில் இங்வக இருக்கிவைன் 
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என்று என்னால் நம் முடியவில்றல. நீங்கள் விவரிக்கும் அன்ற  நாங்கள் 
எப் டி அறடவது?” என்ை வகள்விறய எழுப் ினார். 

ஃபிராங்க் ஈட்டன், “ ா ாவின் ெீடர்களின் வைாழற  உைர்வால் நான் 
 ிகவும் ஈர்க்கப் ட்வடன்” என்று குைிப் ிட்டார். 

ஆஸ்ைிவரலியாறவச் வெர்ந்ை பில் வல வபஜ், ஜான் பாலன்கடன் 
இருவரும் “உங்கறளத் ைவிர, எங்களுக்கு வவறு எதுவும் வவண்டாம்” என்ைனர். 

 ா ா  ைிலளித்ைார், “எகதயும் விரும்பாதவர் அகனத்கதயும் 
அகடயப்மபறுகிைார். ஒன்றும் இல்கல என்ைால் ஒன்றுெில்கல என்றுதான் 
அர்த்தம்; எகதயும் விரும்பாதவர் ஒருவபாதும் ஏொற்ைெகடயொட்டார். 
அப்படித்தாவன?” என்று அவர்  ால்க ிடம் வகட்டைற்கு அவர் ‘ஆ ாம்’ என 
ைறலயறெத்ைார். 

ஃபிரான்சிஸ் பிரபாவ ான் “எனக்கு இறை உைர்வு வவண்டும்!” என்று 
அைிவித்ைார். 

இறைக் வகட்ட  ா ா, ஹஃ  ீின் இந்ை வெனத்றை வ ற்வகாள் 
காட்டினார்: 

கடவுவளாடு ஐக்கியத்கதக் வகட்காதீர்கள், 
வெலும் பிரிந்திருப்பதற்காக வருந்தாதீர்கள். 
அன்பானவரின் விருப்பத்கத ெட்டுவெ நாடுங்கள். 
 ா ா பைாடர்ந்ைார்: “நான் என் அன்பிற்குரியவருடன் ஐக்கியொகி 

சந்திப்பதற்கு முன்பு, நான் அகனத்கதயும் இழந்வதன் - அகந்கத, ெனம், 
ெற்றும் கீழ் நிகல உணர்வு. ஆனால் கடவுளுக்கு நன்ைி, நான் எனது 
நககச்சுகவ உணர்கவ இழக்கவில்கல!” 

1952ஆம் ஆண்டில், நியூயார்க் நகரில் நடந்ை ஒரு ெம் வத்றை,  ா ா 
நிறனவுகூரும் வறகயில் டார்வின் ஷா ஒன்றைக் கூைினார் - அவர் டார்விறன 
அறழத்ை வ ாது அவருறடய  றனவியும் குழந்றைகளும் காரில் பவளிவய 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர். அவர்கள்  ா ாவின் ஒரு கை வநர  ார்றவக்காக ஏங்கித் 
ைவித்ைனர், ஆனால்  ா ா அவர்கறளப்  ார்க்கவில்றல. இறுைியாக, ெில 
நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவர்கறள ெந்ைித்ை வவறளயில்,  ல நாட்களாகத் 
வைங்கிக் கிடந்ை ஏ ாற்ைம்  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெிக்கு வழிவகுத்ைது. 

ஃப்மரட் ஃப்வர இவ்வாறு  கூைினார், “நான் என்றன  ைந்ை நிறலயில் 
இருக்கிவைன். நான் எைிர் ார்த்ைது  ா ா ஒருவறரத்ைான், வ லும்  ா ாவின் 
அன் ர்களால் நான் ஆழ் இையத்ைில் அரவறைக்கப் டுகிவைன்.  ா ாவின் 
அன்ற  அப ரிக்காவிற்கு எடுத்துச் பெல்ல முடிந்ைால் அது எனக்கு  ிக்க 
 கிழ்ச்ெிறயத் ைரும்.” 



 

359 
 

வில் வபக்மகட், “ஏற்கனவவ பொல்லப் ட்ட அறனத்றையும் என் இையம் 
எைிபராலித்ைது, நிச்ெய ாக, நான்  ா ாவுடன் இருப் ைில்  ரவெமூட்டும் 
 கிழ்ச்ெிறய அனு விக்கிவைன்” என்ைார். 

ஒவ்பவாருவருக்கும் பெவி டுத்ை  ிைகு,  ா ா கறடெியாக வெக் ிடம், 
“வெக்ஸ், உங்களுக்கு என்கன பிடிக்குொ?” என வினவினார். 

வ க்ஸ்  ைிலளித்ைார், “எனக்கு உங்கறளப்  ற்ைி எதுவும் புரியவில்றல. 
ெில ெ யங்களில் நான் புரிந்துபகாள்கிவைன், ெில ெ யங்களில் இல்றல; ஆனால் 
நான் உங்கள்  ண்டலிறய விரும்புகிவைன் -  வராஷ், ப ஹர்ஜி, நீலு. 
இப்வ ாது நீங்கள்  ிகவும் இயல் ாக இருக்கிைரீ்கள்.” 

“எனவவ, சில செயங்களில் என்கன உங்களுக்குப் பிடிக்காது; 
ஆனால் நான் உங்ககள எப்மபாழுதும் வநசிக்கிவைன்” என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

குழுவுடன் உறரயாற்ைிய  ா ா, வஹஃப்லிகறரப்  ற்ைி கருத்துத் 
பைரிவித்ைார், “வெக்ஸ் வநர்கெயானவர். ஆன்ெீகப் பாகதயில் வநர்கெ 
ெிகவும் முக்கியொனது.” 

சார்லஸ் பர்டம் நம் ிக்றகயின் வறககறளப்  ற்ைியும், ‘தூய்ற யான 
இையம்  றடத்ைவர்களால்  ட்டுவ  கடவுறளக் காை முடியும்’ என்று இவயசு 
கூைியைன் அர்த்ைம் குைித்தும், வ லும் பைளிவுை விளக்கு ாறு வகட்டுக் 
பகாண்டார். 

அைற்கு  ா ா, “நாகள விளக்குகிவைன்” என்ைார். 
 ா ா இைர விஷயங்களில் பைாடர்ந்து விளக்க ளித்ைார்: 
எனது நககச்சுகவ உணர்கவ நான் இழக்காததால், உங்கள் 

நிகலயில் நான் உங்களுக்கு இப்படித் வதாற்ைெளிக்கிவைன். இந்தியாவில், 
நீண்ட தாடியுடன் வயாகிககளயும் புனிதர்ககளயும் நீங்கள் எப்வபாதும் 
காணலாம். அவர்கள் முன்னிகலயில் நீங்கள் காலணிகளுடன் அல்லது 
புககபிடிக்க அனுெதிக்கப்பட ொட்டீர்கள். ஆனால் என்னுடன், நீங்கள் 
இவற்கைமயல்லாம் மசய்ய முடியும், ஏமனன்ைால் நான் உங்களுடன் 
ஒன்ைாகவும் உங்களில் ஒருவராகவும் இருக்கிவைன். நாகள முதல், 
உங்களின் இந்த வருகக மவறும் சுற்றுலா பயணொக ெட்டும் இல்லாெல் 
இருக்க நான் வவண்டியகதச் மசய்வவன். 

கடவுகள வநசிப்பவர்களில் மூன்று வகக உண்டு. முதலாவது 
கடவுகள ெட்டுவெ வநசித்து, அைிந்துமகாள்ளும் ெஸ்துகள். அவர்கள் சுய 
உணர்வு, உடல் ெற்றும் உலகம் குைித்த அகனத்து உணர்கவயும் 
இழக்கின்ைனர். ெகழ, மவயில், பனி, வகாகடகாலம் எதுவானாலும் சரி, 
ெஸ்துகளுக்கு எல்லாவெ ஒன்றுதான். அவர்களுக்கு கடவுள் ெட்டுவெ 
இருக்கிைார்; அவர்கள் தனக்குள் தன்கன இழந்து  இைந்துவிட்டவர்கள். 
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இரண்டாவது வகககயச் சார்ந்தவர்கள் உலகில் வாழ்பவர்கள், 
அகனத்து உலகக் கடகெககளயும் முழுகெயாகக் ககடப்பிடிப்பவர்கள், 
ஆனால் அவர் தன் இதயத்தில் எப்மபாழுதும் ‘இது தற்காலிகொனது, கடவுள் 
ெட்டுவெ உளதாயிருக்கிைார்’ என்பகத அைிவார்; வெலும் எவருக்கும் 
மதரியாெல் உள்ளுக்குள் கடவுகள வநசிக்கிைார். 

மூன்ைாவது வகக, ெிக உயர்ந்தது, ெிகவும் அரிதானது. இங்வக, 
உண்கெயாக வநசிக்கும் ஒருவர், கிைிஸ்து,  அவதார புருஷர், இகை-
ெனிதனிடம் முழுகெயாக சரணகடகிைார். அவர் தனக்காக அல்ல, 
குருநாதருக்காக வாழ்கிைார். இது இகைவகன வநசிப்பவர்களில் உயர்ந்த 
ரகம்.  அத்தககய வநசம் உங்களிடம் இல்கலமயன்ைால், பிைகரக் குகை 
கூறுவதும், எகடவபாடுவதும் உங்ககள எங்கும் அகழத்துச் மசல்லாது. 

 ா ா, குழுறவ  ைிய உைவுக்கு அனுப் ிய  ிைகு, ெிைிது வநரத்ைில் 
அவர்களுடன் இறைந்து, முைலில் வ றஜயின் ஒரு புைமும், பைாடர்ந்து 
 றுபுைமும் அ ர்ந்து, அறனவரிடமும் உைறவப்  ற்ைி விொரித்து இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

‘நான் உங்களுடன், இவ்வண்ணம் இருப்பது எவ்வளவு 
அதிர்ஷ்டவசொனது என்பகத நீங்கள் புரிந்து மகாண்டீர்களா’ என்று எனக்கு 
ஆச்சரியொக இருக்கிைது. 12ஆம் வததி தரிசன நிகழ்ச்சியில் 
கலந்துமகாண்டவர்கள், ஒரு மநாடிப்மபாழுவதனும் என் பாதங்ககளத் 
மதாடும் வாய்ப்பு கிகடக்க வவண்டும் என்று வபாராடியவர்கள், வெலும் 
பிரசாதத்திற்காக ெிகுந்த ஆர்வத்துடன் இருந்தவர்ககளயும் நிகனத்துப் 
பாருங்கள். அவர்கள் என்கன வநசிப்பவர்கள். இதர அகனவரும் - சமூக 
ெக்கள், அரசியல்வாதிகள், அைிவுஜவீிகள் - தங்கள் உகரககள நிகழ்த்தி 
வெகடகய விட்டு மவளிவயறுகிைார்கள். 

ஆந்திராவில் பதிகனந்து நாட்களாக, நாங்கள் தினமும் இரண்டு 
அல்லது மூன்று தரிசன நிகழ்ச்சிககள நடத்திவனாம்; சுற்றுவட்டார 
கிராெங்களிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான ெக்கள் ொட்டு வண்டிகளிலும், 
கால்நகடயாகவும் வந்திருந்தனர். நீங்கள் இங்வக உங்கள் விருப்பப்படி, 
என்னுடன் இருப்பகத அவர்கள் புரிந்து மகாள்ள ொட்டார்கள். இந்தியாவில் 
அவர்களுக்கு ெரபு முகைகள் உண்டு. நான் முன்பு கூைியது வபால, 
வயாகிகளும், ெஹான்களும் மெௌனொக தியானத்தில் இருக்க வவண்டும். 
உங்களால் அவர்களுடன் பயனுள்ள மதாடர்கப ஏற்படுத்த முடியாது. நான் 
உங்கள் குருநாதர், ஆனால், அவத வவகளயில் நான் உங்கள் நண்பன், நான் 
உங்களுடன், உங்களில் ஒருவன் என்பகத எப்வபாதும் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள். இதனால், நீங்கள் என்னுடன் முற்ைிலும் இயல்பாக இருக்க 
முடியும், உங்கள் ெனதில் உள்ளகத மவளிப்பகடயாகச் மசால்லுங்கள். 
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நான் சாதுக்களுடன் இருக்கும்வபாது, என்கனப்வபால தீவிரொக 
எவரும் இருப்பதில்கல. குழந்கதகளுடன் இருக்கும்வபாது அவர்களுடன் 
வகாலி விகளயாடுகிவைன். நான் அகனத்திலும் இருக்கிவைன், 
அகனவருடனும் ஒன்ைாக இருக்கிவைன். அதனால்தான் நான் எல்லா 
விதொன ெக்களுடனும், சூழ்நிகலக்குத் தகுந்தவாறு நடந்துமகாள்ள 
முடியும், அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் அவர்ககள சந்திக்க முடியும். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா, கீழ் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்று, அங்கு 
அவர் ப ண்டு,  ாைிரி,  ற்றும்  ிைருடன் கூட்டத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார். ப ண்டு அவரிடம், “ ா ா, ஏற் ாடுகள் நன்ைாக உள்ளன, ஆனால் 
 றழ ப ய்ைால் எல்லாம் ெீரழிந்துவிடும்” என்று கூைினார். 

 ா ா, “கபதூலிடம் தாடி வளர்த்து, ெகழ மபய்யாெல் இருக்க 
பிரார்த்தகன மசய்யுொறு வகட்டுக்மகாண்வடன். அவர் அகதச் மசய்கிைார். 
அதனால், ெகழ வராது, சில நாட்களாக ெகழ முற்ைிலும் நின்று விட்டது” 
என்ைார். 

 ாறல சு ார் 5:00  ைியளவில்   ா ா, குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ், ஆைி 
அலுவலகத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு ஊழியர்களின் ஒருங்கிறைந்ை  ைி 
ைீவிர ாக நடந்துபகாண்டிருந்ைது. 

ைினமும் ஏராள ான கடிைங்கள் வந்ை வண்ைம் இருந்ைன. ஆைியுடன் 
அலுவலகத்ைில் முக்கிய  ைியாளராக ைத்து இருந்ைார்; வா ன்  டவல 
பெய்ைிகள்  ற்றும்  ல பவளியளவிலான வவறலகறளக் றகயாண்டார். 
ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா, புது வாழ்வு பைாடங்கிய நாளிலிருந்து, அக் ர் 
அச்ெகத்ைில் ைங்கியிருந்து, குைிப் ாக மும்முர ான வநரங்களில் அலுவலகப் 
 ைிகளில் உைவினார், வ லும்  ா ாவின் ெில ஆங்கிலச் பெய்ைிகறள 
குஜராத்ைியில் ப ாழிப யர்த்ைார். ஒவ்பவாரு நாளும்,  ா ா ப ஹரா ாத்துக்குச் 
பென்று ைிரும்பும்வ ாது, குஷ்ரு குவார்ட்டர் ில், ஆைியின் ைாயார் குல் ாய், 
ெவகாைரிகள், டாலி,  ிவராஜா  ற்றும்  ைியாளர்கறள ெந்ைிப் து வழக்கம். டாலி 
ைனியாக வாழ்ந்ைைால்,  ா ாறவப்  ார்க்க பவளிவய வரா ல், தூரத்ைிலிருந்து 
 ார்த்ை  ின்பு, ைன் அறைக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைால்,  ா ா அவறர ைனிற யில் 
ெந்ைிப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார்.  ட்டா  ற்றும் ை ானியா 
குடும் ங்கறளப்  ார்க்க  ா ா அக் ர் அச்ெகத்ைிற்கும் பென்ைார். அவர்கள் 
காறலயிலும்  ாறலயிலும் ொறலவயாரம் நின்று,  ா ாவின் கார் பெல்லும் 
வறர காத்ைிருப் து  ழக்கம். 

குைிப் ிட்ட அந்ை நாளில், 14ஆம் வைைி,  ா ா குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ் 
பென்ைவ ாது, அவறரப்  ார்க்க, ரங்வகாவல, பூனாவிலிருந்து ைாவட குடும் த்ைினர் 
 ற்றும்  லர் வந்ைிருந்ைனர். அவர்கள் ைிரு ைத்ைிற்காக  ா ாவின் 
அனு ைிறயக் வகாரி வந்ைனர், ரங்வகாவல ைிரு ைத்றைக் குைித்து முைலில் 
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அவரிடம் வகட்டவ ாது,  ா ா, “நாம் எழுத்துப்பலகககயக் 
கலந்தாவலாசிப்வபாம். நான் அகதச் சுழற்றுவவன், எழுத்துகள் வெல்வநாக்கி 
நின்ைால், திருெணத்கத நடத்தலாம்; இல்கலவயல் வவண்டாம். முடிவு 
என்னவாக இருந்தாலும் அது என்னுகடயதாக இருக்கும்” என்ைார்.  ா ா 
ைனது எழுத்துப் லறகறய சுழற்ைினார், ரங்வகாவல ைிரு ைம் பெய்யக்கூடாது 
என்ை  ைில் வந்ைது. அறைத் பைாடர்ந்து, பூனாவிலிருந்து வந்ைவர்கள்  ா ாவிடம் 
வகட்க துைிச்ெலின்ைி அற ைி காத்ைனர். ரங்வகாவல, சு த்ராறவ  ைக்க 
விரும் ினார், ஆனால் சு த்ரா,  துசூைனறன விரும் ினார். சு த்ரா 
வநாயிலிருந்து குை றடந்து இப்வ ாது  ிகவும் ஆவராக்கிய ாக இருந்ைார். 
ரங்வகாவல  ா ாவின் முடிறவப் புரிந்துபகாண்டு அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.  அவர் வாழ்நாள் முழுவதும்  ிரம் ச்ொரியாகவவ இருந்ைார். 

1954, பெப்டம் ர் 15 புைன்கிழற  அன்று காறல 9:00  ைிக்கு  ா ா, 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ிவந்து, அன்று  ைியம் வறர வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் 
குழுவுடன் ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறள நடத்ைினார்.  ா ாவுடனான ைனது 
வநர்காைலில், வெக்ஸ் மஹஃப்லிகர்  னக்கலக்கத்ைில் குழப்  ாக 
இருந்ைைாகத் வைான்ைியது, வ லும் அவர் இந்ைியா வந்ை நாளிலிருந்து அவறரத் 
பைாந்ைரவு பெய்ை விஷயங்கறளப்  ற்ைி வ ெினார். அந்ை வநரத்ைில், ப ாதுவாக, 
சுவிஸ்  க்கள்  ிகவும் அற ைியான, ைன்னடக்கம் வாய்ந்ை சு ாவம் 
உறடயவர்கள்; ஒருவரின் உைர்வுகறள அல்லது  க்ைிறய பவளிப் டுத்துவது 
ப ரும் ாலும் எைிர் ாராை ஒன்று; விறளநிலத்ைில்  யிரிடப் ட்டு, கச்ெிைமும் 
 க்குவமும் ஆகாைவர்களாகக் கருைப் ட்டனர். உைாரை ாக, வாடியா  ார்க்கில் 
பவகுஜன ைரிெனம்  ற்ைி,  ாக்ஸ் ைனது  றனவி கிவ லாவுக்கு எழுைினார், 
“இது  யங்கர ானது... அவ்வப்வ ாது  க்கள் ஆங்காங்வக நட ாடத் 
பைாடங்கினர்; அவர்கள்  ிரொைத்றைப் ப றுவைற்காக யார்  ீதும் குைித்து ஓடத் 
ையாராக இருந்ைனர். அது எனக்கு  னிை விலங்குகளின்  ந்றைகளின் 
கூட்ட ாகத் வைான்ைியது.” வ க் ும், வரவிருக்கும் கூட்டங்களில் கலந்து 
பகாள்ள வவண்டும் என்று நிறனக்கும் அளவுக்கு  க்ைிறய உைரவில்றல. 

 ா ா முைலில் அவறரக் கடுற யாகக் கண்டித்து, “நீங்கள் என்கன 
ெிகவும் ஏொற்ைெகடயச் மசய்தரீ்கள். நீங்கள் ஒரு முதல்தர முட்டாள்!” 
ஆனால்,  ா ா, அவர் உடனடியாக சுவிட்ெர்லாந்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல 
வவண்டும் என்று ஒப்புக்பகாண்டார், வ லும் வ க்ஸ் அவை  ாறல 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து மும்ற க்கு பெல்வைற்கான ஏற் ாடுகறள பெய்ைார். 
 ா ா அவறர ஆறுைல் டுத்ைினார், “அன்புள்ள வெக்ஸ், நீங்கள் என்கன 
விரும்பினாலும் இல்லாவிட்டாலும், நீங்கள் என்னுகடயவர், நான் 
எப்வபாதும் உங்ககள வநசிப்வபன்.” 
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ஃப்பரட் வின்டர்ஃப ல்ட் ைனது வநர்காைலுக்காக அறர இருள் நிறைந்ை 
அறைக்குள் நுறழந்ைவ ாது,  ா ா எழுந்து நின்று முன் வந்ைார்; ஃப்பரட், ைிடீபரன 
 ா ா வ லும் வ லும் உருவத்ைில் ப ரிைாகி வருவறைக் கண்டார். ைனது 
வாழ்வில் அவர் பெய்ை அக்கிர ங்கள், அடாவடித்ைனங்கள், சுயநலச் பெயல்கள் 
எல்லாம் ெட்படன்று அவர்  னைிற்குள் அறல ாய்ந்ைன. அவர் கண்கலங்கி 
நிறனத்ைார்: “இவைா  ா ாவின் முன்னிறலயில் - அவைார புருஷர், கடவுள் - 
நீங்கள் ஒரு குழந்றைறயப் வ ால் அழுகிைரீ்கள்!” அவர் ைன்றனத்ைாவன 
வி ர்ெித்ைார் ஆனால் அவரால் கட்டுப் டுத்ை முடியவில்றல. 

 ா ா அவருக்கு ஆறுைல் கூைி, “அது பாய்ந்து ஓடட்டும்; உங்களுக்குள் 
அளவுக்கு அதிகொகப் புகதயுண்டுள்ளது” என்று கூைினார். அவரது ைனிப் ட்ட 
வநர்காைலின் வ ாது,  ா ா, ஃப்பரட்டிடம் கூைினார்: “நான் உயர்ந்தவர்களில் 
ெிகவும் உயர்ந்தவன், அப்படிப்பட்ட எனது நிகலயில், நான் மதய்வகீ 
உண்கெயுடன் கூறுகிவைன்: என்கன வநசிப்பது எளிதானது அல்ல, ஆனால் 
எனக்குக் கீழ்ப்படிவது எளிது.” 

டார்வின் ஷா, எரச்றெ ெந்ைித்ைைில்றல, அவருறடய வநர்காைலின் 
ஆரம் த்ைில்,  ா ா அவர்கறள அைிமுகப் டுத்ைினார். எரச் எழுத்துப் லறகறய 
வாெித்ை வண்ைம், ைன்றனவய சுட்டிக்காட்டி, “டார்வின், இது எரச்” என்ைார். 
எரச்ெின்  க்கம் ைிரும் ிய  ா ா, “இவர் டார்வின், எனக்கு ெிகவும் 
பிரியொனவர்களில் ஒருவர்” என்று கூைினார். 

 ா ாவின் எளிய ‘அைிவிப்பு’ டார்வின்  ீது ஆழ ான ைாக்கத்றை 
ஏற் டுத்ைியது. அந்ை வநரத்ைில், “ ா ா எப் டிவயா ைிறரறய  ின்னால் இழுத்து 
ைன்றன பவளிப் டுத்ைினார்,” என்று டார்வின் விவரித்ைார்.  ா ாவின் றககளில் 
ொய்ந்து, டார்வின் “ஒரு ப ரிய அன் ின் அறலறய உைர்ந்ைவைாடு, 
ஆனந்ைத்றை அனு வித்ைார்”, அவர் பைாடர்ந்து கூைினார்: 

அது எனது  யங்கர ான கனவுகளுக்கும் அப் ாற் ட்டது. அவரது 
அன் ின் இனிற , கனிவான அழறக எவராலும் விவரிக்க முடியாது. நாங்கள் 
 ர்டில்  சீ்ெில் வாழும் வ ாது, ஒரு கடிைத்ைில்,  ா ா, என்றன அவர் 
வைர்ந்பைடுத்ை ெீடர் என்று குைிப் ிட்டிருந்ைார். நான் அறை முழுற யாக 
நம் வில்றல. இப்வ ாது,  ா ா என்றன, ை க்கு  ிகவும் அன் ானவர்களில் 
ஒருவராக அறழத்ைவ ாது, அது என்றன சுக்குநூைாக்கிவிட்டது.  நான் 
கண்ைரீுடன் அவறரப்  ார்த்து, “அப் டி எப் டிச் பொல்ல முடியும்?”  ா ா 
நிைான ாக, “நான் உங்களிடம் வவடிக்ககக்காகக் கூைவில்கல” என்ைார். 

டார்வின்,  ா ாவுக்கு ஒரு கம் ளிப் வ ார்றவறயக் பகாண்டு 
வந்ைிருந்ைார். அவர் அந்ைச் ெிைிய ப ாட்டலத்றை வ றெயில் றவத்து, றகயில் 
எடுத்ைவ ாது, அது வ ாது ானைாக இல்றல என உைர்ந்ைார்.  ைிவுடன், அவர் 
 ா ாவிடம் அறைக் பகாடுக்க, அவர் விறரவாக  ைிலளித்ைார், “நீங்கள் 
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மகாண்டு வர முடிந்த  ெிகப்மபரிய பரிசு நீங்கவள. நீங்கள் எனக்கு கடவுள் 
மகாடுத்த பரிசு.” 

இந்ைியாவிற்கு வருவைற்கு முன்னர், அவர்கள் வரும் வவறளயில்,  ா ா 
அவர்களுக்கு ஆழ்ந்ை ஆன் ீக பொற்ப ாழிவுகறள வழங்குவார் என்று டார்வின் 
நிறனத்ைிருந்ைார்; அவற்றை வழங்கியிருந்ைாலும், அவர் அறை உைர்ந்து 
பகாள்ள அைிக வநரம் எடுக்கவில்றல, அவருறடய வார்த்றைகளில்: 

 ா ா, பவளியளவில், வ வலாட்ட ாக எங்களுக்கு விளக்கிக் 
பகாண்டிருந்ை விஷயங்களுடன், எந்ைத் பைாடர்பும் இல்லாை,  ிக ஆழ ான 
நிறலயில், எங்களுக்குள்  ிக முக்கிய ான ஒன்று நடந்து பகாண்டிருந்ைது. 
ஒருவர் நிறலயானைாக இருக்க முடியாது, ஒவ்பவான்றும் 
 ாைிக்பகாண்டிருந்ைன. நாம் யார், நாம் என்ன என்ை  ரி ாைங்கள்  ற்ைிய ந து 
உைர்வு - நம்ற க் கறரயச் பெய்யும் பெயல்முறை ஒன்று அைில் 
இருந்ைது.  நாங்கள் ஒரு புைிய  ற்றும் அற்புை ான, இைற்கு முன்னர் இருந்ைிராை 
ஒரு  ொம்ராஜ்யத்ைில் இருந்வைாம், அது எப் டிவயா  ா ாவின் ொம்ராஜ்ய ாக 
இருந்ைது. இது நாளுக்கு நாள் பைாடர்ந்துபகாண்வட இருந்ைது. 

44 வயைான டானா ஃபீல்ட்,  ா ாவிடம், “குழுவாக நாங்கள் பெய்யும் 
வெறவயின் ைன்ற  என்ன?” என வினவினார். 

“எனக்கு உங்கள் உடல், ெனம், உகடகெகள் அகனத்தும் வவண்டும்; 
என் அன்புதான் உங்ககள இங்கு அகழத்து வந்தது” என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார். 

 ற்றுப ாரு ைனிப் ட்ட வநர்காைலில், டானா அவறரப்  ின் ற்றுவைில் 
உள்ள ெிர த்றைப்  ற்ைிய ஒரு கருத்றை  ா ா கூைினார்: “வொ ஸ், பீட்டர் 
இருவரும் எனக்கு முழுகெயற்ை, பலவனீொன வசகவகய மசய்தனர், 
நீங்களும் அகதச் மசய்வரீ்கள். அவர்கள் என்கன சந்வதகித்து ெறுத்தார்கள், 
நீங்களும் என்கன சந்வதகித்து ெறுப்பீர்கள். வொ ஸ், ஜ ீ ுக்கான 
வழிகயத் தயார் மசய்தாலும், அவர் வகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்தவில்கல, 
பீட்டர் உண்கெயில் தனது அன்பிற்குரியவகர ெறுத்தார்.” 

23 வயைான, குழுவின் இளம் உறுப் ினர் ஜான் பாலன்கடன், ரா ர்ட் 
 ற்றும் வலார்னா ரூஸ் மூல ாக,  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டார். இைர 
ஆஸ்ைிவரலியரான வில்லியம் (பில்) இயன் வல வபஜ், 30 வயது, 1947ஆம் 
ஆண்டு ஆஸ்ைிவரலிய  ுஃ ி ைறலவர்  வரான் வான் ஃ ிராங்கன்ப ர்க் 
மூல ாக,  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டார், வ லும் ஒரு வருடத்ைிற்கு 
 ின்னர் ஃ ிரான்ெிஸ்  ிர ாவ ாறன ெந்ைித்ைார். 

 ா ா,  ில்லிடம் வகட்டார், “நீங்கள் ஏதாவது வகட்க விரும்புகிைரீ்களா? 
உங்களிடம் ஏவதனும் வகள்விகள் உள்ளனவா?” 

“நீங்கள் ஆஸ்ைிவரலியாவுக்கு வருவரீ்களா,  ா ா?”   
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 ா ா அவறர விவனாை ாகப்  ார்த்ைார் ( ில்லின் வார்த்றைகளில், ‘நீ 
ஒரு மூடன்!’ என்று பொல்வது வ ால),  ின்பு, “நான் ஏற்கனவவ அங்கு இல்கல 
என்று நிகனக்கிைரீ்களா?” 

 ில்லின் அந்ைக் வகள்விவய அவருறடய முைல்  ற்றும் கறடெி 
வகள்வியாக இருந்ைது.  ஒருமுறை,  ா ா ஒரு பொற்ப ாழிறவ நிகழ்த்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, அவருறடய பவளிப் ாடு  ிகவும் அருற யாக இருந்ைது, 
அப்வ ாது  ில் நிறனத்ைார்: “நான்  ா ாறவப்  ார்த்துக்பகாண்வட இருக்க 
விரும்புகிவைன்.”  ா ா அந்ை கைத்ைில், “உகர இப்வபாது  நிறுத்தப்படுகிைது. 
ஐந்து நிெிடம் என்கனப் பார்த்துக் மகாண்டிருங்கள்” என்று கூைினார். 

 ில் வல வ ஜ் இந்ைியாவில் அவர் பெலவழித்ை வநரத்றைப்  ற்ைி 
விவரித்ைார்: 

 ா ா ஒரு  ிரகாெ ான, இரக்கம் நிறைந்ை, அன் ான, எல்லாம் 
அைிந்ைவராக இருந்ைறை நான் கண்வடன், அவருறடய ஒவ்பவாரு 
றெறகயிலும், அவரது முழு முகம், உறுப்புகள்  ற்றும் வடிவங்களின் 
ஒவ்பவாரு பவளிப் ாடுகளிலும் கடவுள்  னிை உருவில் இருந்ைால், அது அவவர 
என் றை எனக்கு உறுைிப் டுத்ைியது. 

 றுநாள், 1954, பெப்டம் ர் 16 வியாழன் அன்று காறல 
ப ஹரா ாத்துக்கு வரு ாறு  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள அறழத்ைார், 
அங்கு அவர் அவர்கறள றகக்வகா ாத், குஸ்ைாஜி, காக்கா ஆகிவயாருக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைினார், வ லும் அவர்களுக்கு நீலப்வ ருந்து, புது வாழ்வு கவிறக 
வாகனம்,  வனாநாஷ் அறை ( ின்னர் அது எரச்ெின் அறை) வ ான்ைவற்றைக் 
காட்டினார். “ெவனாநாஷ் காலத்தில், நான் உலகம் முழுவதற்காகவும் 
பணிபுரிந்வதன்!”  ா ா ஒரு கட்டத்ைில் இவ்வாறு கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட வவறளயில், அவர் 
தூங்கும் அறைறய (ப ண்டுவின் அறை) அவர்களுக்குக் காண் ிக்கும் வ ாது, 
அந்ை வநரத்ைில் நடந்ை ஒரு ெம் வத்றைக் கூறு ாறு  ா ா, எரச்ெிடம் 
வகட்டுக்பகாண்டார். எரச் கூைிய டி,  ா ா அறைக்குள் இருந்ைவ ாது, அன்று 
இரவு அவர் காவல்புரிந்ைார்.  ா ா றககறளத் ைட்டினாபலாழிய கைறவத் 
ைிைக்கக் கூடாது என்றும், றககறளத் ைட்டிய  றுகைவ  உள்வள வர வவண்டும் 
எனவும் அவருக்கு உத்ைரவு வ ாடப் ட்டிருந்ைது. எரச் ஒரு  ண்பைண்றை 
விளக்கு  ற்றும் ஒளிரும்  ின் விளக்குடன் பவளிவய அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
அைிகாறல 2:00  ைியளவில்,  ா ாவின் கைவுக்குக் கீவழ ஒரு  ாம்பு உள்வள 
நுறழய இருந்ைறைக் கண்டார். எரச் ைனது  ின்விளக்கால் அைன் வாறல 
அழுத்ைிப்  ிடித்ை அந்ை வநரத்ைில்  ா ா றககறளத் ைட்டினார். எரச்  ா ாவின் 
கட்டறளக்குக் கீழ்ப் டிந்து கைறவ உடனடியாகத் ைிைந்ைிருந்ைால்,  ாம்பு 
அறைக்குள் நுறழந்ைிருக்கும். எனவவ எரச்,  ாம்பு விலகிப்வ ாகும் வறர 
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காத்ைிருந்ைார்.  ின்னர் அவர் அறைக்குள் நுறழந்ைார்,  ா ா ைா ைத்ைிற்கான 
காரைத்றை வினவிய வ ாது எரச் நடந்ைறை அவரிடம் கூைினார், அவர் 
பவறு வன ெிரித்ைார். 

“அதனால்தான், நான் எப்மபாழுதும், கட்டகளகள் முரண்பாடாக 
இருக்கும் வபாது, முதல் கட்டகளக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள் என்று கூறுவதுண்டு” 
என்று  ா ா வ லும் கூைினார். 

கிர்னார்  றலயில் இரவு கண்காைிப்புப்  ைியில்  இருந்ை குஸ்ைாஜி, 
ஏரியில் விழவிருந்ை ெம் வமும் விவரிக்கப் ட்டது. 

வ ற்கத்ைியர்கள், ப ண் ைிகள் ைங்கும் இடத்ைினருவக அற ந்ை 
வைாட்டத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர்; ராவனா, டாக்டர் வகாபஹர் 
இருவரும் அவர்கறள ெந்ைித்து, வைாட்டத்றைச் சுற்ைி அறழத்துச் பென்று, 
அவர்களுக்கு வடீு  ற்றும்  ாடியில் இருந்ை  ா ாவின்  டுக்றகயறை 
வ ான்ைறவ காட்டப் ட்டது, வ லும்  ா ா அவர்கறள ஏகாந்ைவாெ  றலக்கு 
அறழத்துச் பென்று, அங்கு அவர்  ண்டலி ைங்கியிருந்ை, வ லும் அவர் 
 ைிபுரிந்ை இடத்றையும் சுட்டிக்காட்டினார்.  றல ஏறும் வ ாது,  ீண்டும்  ா ா 
கூழாங்கற்கறள எடுத்து தூரத்ைில் வெீினார், கீவழ இைங்கும்வ ாதும் அவ்வாவை 
பெய்ைார். 

ப ஹரா ாத் ைிரும் ிவந்து, அவர் குழுவிடம் கூைினார்: “நீங்கள் நல்ல 
உடல் ஆவராக்கியத்துடன் இல்லாவிட்டால், இரண்டு நாட்களுக்கு உங்கள் 
கால்களில் இந்த நகடயின் தாக்கத்கத நீங்கள் உணர வாய்ப்புள்ளது,” 
வ லும் “நான் வழிநடத்த, நீங்கள் ெகலயில் என்னுடன் வந்திருப்பது, 
உண்கெயில் அதிர்ஷ்டவசொனது, அந்த ெகல என் இதயத்திற்கு ெிகவும் 
மநருக்கொனது; நான் அங்கு இருந்தவபாது, ெிகவும் வலசான வதநீகர 
ெட்டுவெ அருந்தி வந்வதன், அது இப்வபாது தரிசு நிலொக உள்ளது, ஆனால் 
அங்கு எனது சடீர்களால் மபருெளவிலான கட்டுொனப் பணிகள் நடக்கும் 
காலம் வரும்.” 

 ழரெம் அறனவருக்கும்  ரி ாைப் ட்டது, அைற்குப்  ிைகு, ப ஹரு 1921 
முைல் எட்டு வருடங்கள் பைாடர்ந்து  ா ா அைிந்ைிருந்ை  றழய, ஒட்டுப்வ ாட்ட 
கம் ிளிக் வகாட்றடக் பகாண்டு வந்ைவ ாது, “இது எனது உகடகெகளில் 
ெிகவும் புனிதொனது” என்று  ா ா அவர்களிடம் கூைினார். “அதில் என்ன 
இருக்கிைது என்பது, நான் எனது மபௌதீக உடகலத் துைந்த பின்பு 
மவளிப்படும். பின்னர், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களும் மபண்களும் அகத 
வணங்க வருவார்கள்.” 

அவை காலகட்டத்ைில்,  ா ா  யன் டுத்ைிய  றழய  ாைைிகளும், 
வ லங்கிகளும்  ாதுகாப் ாக றவக்கப் ட்டிருந்ைன. “நான் அந்த வகாட்டுடன் 
அணிந்திருந்த பாதணிகளும், வெலங்கியும் இகவ” என்று அவர் கூைினார். 
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“நான் முதன்முதலில் மெஹராபாத் வெல்ெகலக்கு மசன்ைவபாது பாதணிகள் 
அப்புைப்படுத்தப்பட்டன.” 

 ா ா இந்ை வகாட் அைிவறை நிறுத்ைிய  ின்னர், அவர் அவ்வப்வ ாது 
ைனது ஆறடகறள  ாற்ைி, அவற்றை  ிைருக்குக் பகாடுத்துவிடுவறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டார், ஆனால் இந்ை ப ாருட்கறள  ா ா ைன்னுடவன 
றவத்ைிருந்ைைாக எரச் பைரிவித்ைார். 

 ா ா, அவர்கள் எப் டி உைர்கிைார்கள் என்று அந்ைக் குழுவிடம் வகட்டு, 
இவ்வாறு பைாடர்ந்ைார்: 

நாகள காகல 9:00 முதல் 9:30 வகர மெஹராபாத்தில் உங்ககள 
சந்திப்வபன்.  இனிவெல் நீங்கள் ‘பாபாவின் அன்பு’டன் விகளயாடுவது 
ஒன்றுதான் சாலச் சிைந்தது.  பாபாகவ உள்வாங்க இன்னும் பதிகனந்து 
நாட்கள் ெட்டுவெ உள்ளன. நீங்கள் இங்கிருந்து மசன்ை பிைகு, சுதந்திரொக 
இருப்பீர்கள். நீங்கள் விகளயாடலாம், வவகல மசய்யலாம், உங்கள் குடும்பம் 
ெற்றும் குழந்கதகளுடன் விரும்பும் அளவுக்கு இருக்கலாம்; ஆனால், இங்வக 
இப்வபாது, உங்களால் இயன்ைவகர என்கன கிரகிக்க முயற்சி 
மசய்யுங்கள்.  சுருக்கொகச் மசான்னால், நீங்கள் திரும்பிச் மசல்லும்வபாது, 
என்கனயும் உங்களுடன் எடுத்துச் மசல்ல வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். 

 ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் அரவறைத்து, அவர்கள் ப ஹரா ாத்துக்குத் 
ைிரும்புவைற்கு முன்பு, ‘வஹப் ி வவலி’  றலப்  ள்ளத்ைாக்றகப்  ார்றவயிட 
அனுப் ி றவத்ைார். 

1954, பெப்டம் ர் 17 பவள்ளியன்று, ப ஹரா ாத் பெல்லும் வழியில், 
 ா ா குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ் பென்ைவ ாது, ஆைியின்  டுக்றகயின்  ீைிருந்ை 
புலித்வைாலில்  ா ா அ ர்ந்ை வண்ைம் புறகப் டங்கறள, ற ய்யா  ாண்வட 
எடுத்ைார். அைன்  ின்னர், அக் ர் அச்ெகத்ைிற்கு அருகில் அற ந்ை  ாைவர் 
விடுைிக்குச் பென்ை  ா ா, அவருறடய எண்ைற்ை பெய்ைிகள்  ற்றும் 
சுற்ைைிக்றககறள அச்ெிட்டு, கடுற யாக உறழத்ை ‘வ ாகன்  ிரஸ்’ 
ஊழியர்களுக்கு அங்கு ைரிெனம் வழங்கினார். 

 ா ா காறல 9:20  ைிக்கு ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது, அவர் வ ற்கத்ைிய 
குழுவிடம், “ெிகவும் சிைப்பான தருணங்களில், என்னுகடய ெிக மநருங்கிய 
சடீர்கள் சிலருடன், நான் பிரார்த்தகனக் கூட்டங்ககள நடத்துவது வழக்கம். 
இன்று, இத்தககய கூட்டங்களில் ஒன்கை நடத்த விருக்கிவைன், அதன் 
மூலம் நீங்கள் அகனவரும் அதில்  இகணக்கப்படுவரீ்கள்.” 

 ா ா, வ க்ஸ் பஹஃப்லிகறர சுவிட்ெர்லாந்ைிற்கு அனுப் ிறவத்ைார். 
அவறரப்  ற்ைி  ா ா விளக்கியைாவது: 
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முதலில், நான் உங்களுக்கு வெக்ஸ் பற்ைி மசால்ல விரும்புகிவைன். 
சார்ல ிடெிருந்து எனக்கு ஒரு குைிப்பு வந்தது, ‘அவகர சுவிட்சர்லாந்திற்கு 
அனுப்பிகவத்தகதக் குைித்து, விளக்கும் வககயில் நான் ஏதாவது மசால்ல 
முடியுொ’ என்று என்னிடம் வகட்டிருந்தார், ஏமனனில் அது அவகர சற்று 
நிகலகுகலயச் மசய்தவதாடு, அவருக்கு ென உகளச்சகலயும் 
ஏற்படுத்தியது. 

என்னுடனான அவரது வநர்காணலில், வெக்ஸ் என்னிடம் ெிகவும் 
தனிப்பட்ட, அந்தரங்கொன விஷயம் ஒன்கைக் கூைினார், அகத நாங்கள் 
இருவரும் பிைரிடம் பகிர்ந்துமகாள்ள ொட்வடாம் என்று உறுதியளித்வதாம். 
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர், என்கன சந்தித்த பின்பு, தான் 
எதிர்மகாண்ட ெனநிகலகய என்னிடம் விவரித்தார். அவர் உண்கெயில் 
இந்தியா வர விரும்பவில்கல என்று என்னிடம் கூைினார், ஆனால் ஏவதா 
ஒன்று அவகர அவ்வாறு மசய்ய கவத்தது. அதன் பின்னர், “இப்வபாது, பாபா, 
நான் உடனடியாகச் மசல்ல வவண்டுொ அல்லது சந்திப்பு வகர காத்திருக்க 
வவண்டுொ என்பகத உங்கள் முடிவிற்கு விட்டுவிடுகிவைன்” என்ைார். நான் 
அவரிடம் திரும்பிச் மசல்லுொறு அைிவுறுத்திவனன். அவர் ெிகவும் வசாகொக 
உணர்ந்து, கண்கலங்கி அழுதார், ஆனால் நான் அவகர உடனடியாகச் 
(சுவிட்சர்லாந்துக்கு) மசல்லும்படிக் கூைிவனன். அதற்கிணங்க அவர் 
மசப்டம்பர் 22ஆம் வததி மும்கபயிலிருந்து புைப்பட உள்ளார். 

அவர் ெிகவும் நல்ல ெனிதர், நான் அவகர ெிகவும் வநசிக்கிவைன். 
இன்று அவர் எனக்கு ஒரு மதாகலத்தந்தி அனுப்பினார், “அன்புள்ள பாபா, 
உங்ககள ஏொற்ைெகடயச் மசய்ததற்காக நான் தாழ்கெயுடன் ென்னிப்புக் 
வகாருகிவைன்.” நான் பதில் தந்தி அனுப்பிவனன்: “கவகலப்படாதரீ்கள்; எனது 
அன்பும் ஆசிகளும்.” அன்புள்ள பர்டம், வெக்ஸ் மவளிவயைியதன் காரணத்கத 
அைிய விரும்பியதால் இகத நான் உங்களுக்குச் மசால்கிவைன். 

வ ற்கத்ைியர்கள்  ா ாவுடன் இறைந்து,  ிரார்த்ைறனக்காக கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ைனர்.  ா ா, ை து இருக்றகயில் அ ர்ந்ைதும், 
அவறரச் சுற்ைி வ ற்கத்ைியர்கள் ைறரயில் அ ர்ந்ைனர். அறனத்து கைவுகளும் 
ஜன்னல்களும் மூடப் ட்டன.  ா ா, றகக்வகா ாத்றை அறழத்து, அறனவரும் 
ஒன்ைாக  ண்ட த்ைின்  றுமுறனக்குச் பென்று, ைங்கள் முகத்றையும் 
றககறளயும் சுத்ைம் பெய்ைனர்.  ா ாவின் ப ரிய உருவப் டத்ைின் முன் நின்று 
(ராவனாவால் வறரயப் ட்ட ‘ைி அவைார்’), அவர்கள்  ிரார்த்ைறன பெய்யத் 
பைாடங்கினர். றகக்வகா ாத்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிய,  ா ா அவரது றெறக 
ப ாழியால்  ின்பைாடர்ந்ைார்.  ிரார்த்ைறனக்குப்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் 
றககறளக் கழுவி, றகக்வகா ாத்ைின் றககளின்  ீது அவரது றககறள 
றவத்ைார். பைாடர்ந்து,  றகக்வகா ாத்  ா ாவின் பநற்ைிறயத்  பைாட்டு, ைனது  



 

369 
 

பநற்ைிறயயும் பைாட்டு,  று டியும்  ா ாவின் பநற்ைிறயத் பைாட்ட  ின்பு,  ா ா 
ைறரறயத் பைாட்டார். 

அடுத்து முஸ்லீம்  ிரார்த்ைறன நடந்ைது.  ா ா ைனது ஓவியத்ைின் 
முன்னால், ைறரயில் விரிப் ைற்கான ஒரு துைிறய வரவறழத்ைார், ைறலறய 
ெிவப்பு நிை துண்டால் மூடிக்பகாண்டார். அைன்  ின்னர், அவரும் அவலா ாவும் 
 ா ாவின் உருவப் டத்ைிற்கு அருகில், ப க்கா இருக்கும் ைிறெறய வநாக்கி, 
ைறரயில் விரிக்கப் ட்ட துைியில் நின்ைனர். அவலா ா  ிரார்த்ைறனறய 
ப ாழிந்ை அவ்வவறளயில்,  ா ாவின் விரல்கள் பைாடர்ந்து நகர்ந்ைன.  ல 
முறை, அவலா ா ைனது றககறள உயர்த்ைி, குனிந்து,  ண்டியிட்டு வைங்கினார். 
இைற்குப்  ிைகு, நீலு, விஷ்ணு இருவரும் ெ ஸ்கிருை ப ாழியில் இந்து 
 ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்ைனர். எரச், டானின் றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு, 
ற  ிளிலிருந்து ெில  குைிகறள வாெித்ைார். ஒவ்பவாரு  ிரார்த்ைறனயின் 
முடிவிலும்,  ா ா ைறரறயத் பைாட்டு, ைனது சுய உருவப் டத்ைிற்கு வைக்கம் 
பெலுத்ைினார். 

அைன்  ிைகு,  ா ா, டாறன பவளிவய பென்று றககறளக் கழுவி 
வரு ாறு கூைினார். டான் ைிரும் ி வரும் வறர  ா ா முன்னும்  ின்னும் 
நடந்ைார்.  னம் வருந்ைி  ன்னிப்புக் வகாரும்  ிரார்த்ைறனறய ப ாழிந்து, அைன் 
முடிவில்,  ா ா அவரது பநற்ைிறயத் பைாட்டு,  ின்பு ைறரறயயும் பைாட்டு, 
அவரது உருவப் டத்றை வைங்கினார். கைவுகறளயும் ஜன்னல்கறளயும் 
ைிைக்கக் கூைி  ா ா, ை து இருக்றகயில்  ீண்டும் அ ர்ந்து, பைாடர்ந்து 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு விளக்கினார், “இன்று நீங்கள், கடவுவள  
கடவுளுக்குச் மசய்த பிரார்த்தகனயில், கடவுளுடன் இகணந்திருந்தீர்கள். 
நானும் கடவுளும் ஒன்று. இப்வபாது, நாம்  வெல்ெகலக்குச் மசல்கிவைாம்.” 

இந்ை எளிற யான விழா, வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் இையங்கறள 
ஆழ ாகத் பைாட்டது. டானா ஃ லீ்ட்  ின்னர் எழுைியிருந்ைைற்கு இைங்க: 
“பூொரிகள் அல்லது வகாவில்கள் இல்லா ல் இது  ிகவும்  னறை உருக்கும் 
விழாவாக இருந்ைது...  ா ா எறைச் பெய்ைாலும், அது வாழ்க்றகயின் 
இன்ைியற யா அர்த்ைத்றைப் ப றுகிைது; நாம் வகட்டு,  ழகிய அந்ைப்  ழங்கால 
 ாடல்கள் ஒரு புைிய சுறவறயக் பகாண்டிருந்ைன.” 

ப ஹரா ாத்  றல ஏறும் வழியில், டானின்  ருத்துவ வெைிறயக் 
காட்ட  ா ா நின்ைார்.  “இது டானின் ெருத்துவெகன,” என்று அவர் கூைினார். 
“வெலும், உடல்நலம் குைித்து, நான் கவகலப்பட ஒன்றுெில்கல, 
ஏமனன்ைால் இங்வக, எனக்கு ெிகவும் பிரியொனவர், ெருத்துவர் இருக்கிைார். 
என்னுகடய இந்த அன்பு ெகன், பாபா ெீது கவத்திருக்கும் நம்பிக்ககயும் 
வநசமும் தனித்துவொனது. நான் வநற்று கூைியது வபால், உங்களுக்கு 
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ஏவதனும் மதாந்தரவு இருந்தால், சிைிய விஷயொனாலும் கூட, டாகன 
அணுகுங்கள்.” 

அைன்  ின்னர், அவர்கள்  ா ாவுடன், 11:00  ைியளவில்  றலயில் 
நடந்து பென்று,  ப ஹர் ரிட்ரீட் கட்டிடத்ைின் வ ற்கு அறையில் கூடினர். ராவனா 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ா ாவுடன் வந்து,  த்து வட்டங்களாலான 
ஓவியத்றையும், அவரது றகவண்ைத்ைில் உருவான ‘ைி  ிலவட்’ என்ை 
ைறலப் ில்  ற்றுவ ார் ஓவியத்றையும் காட்டினார். பைாடர்ந்து  ா ா ைனது 
எழுத்துப் லறக வழியாக விளக்கினார்: 

நாகள முதல், நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் ஏழு நாட்களுக்கு, தினமும் 
அகர ெணி வநரம், என்கனப் பற்ைி, தனிப்பட்ட முகையில் சிந்திக்க 
வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன்.  நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும், 
உங்களுக்கு உகந்த இடத்கதத் வதர்ந்மதடுத்து, தனியாக ஒதுங்கி அெர்ந்து, 
கண்ககள மூடிக்மகாண்டு, பாபாவின் உருவத்கத உங்கள் ெனக்கண் 
முன்னால் மகாண்டு வர முயற்சிக்க வவண்டும். உங்களால் அகதச் மசய்ய 
முடியாத பட்சத்தில், என்னுகடய புககப்படத்கதப் பார்த்து, ெனதளவில் 
பாபாவின் மபயகரத் திரும்பத் திரும்ப மொழியுங்கள். சிந்தகனகள் 
உங்ககளத் மதாந்தரவு மசய்தால், கவகலப்பட வவண்டாம். அகவ வந்து 
வபாகட்டும், ஆனால் பாபாவின் உருவத்கத உங்கள் ெனக்கண்ணில் 
மதளிவாக கவக்க உங்களால் இயன்ைவகர முயற்சி மசய்யுங்கள். 
உங்களுக்குத் மதாந்தரவு இல்லாத வககயில் இடங்ககளத் 
வதர்ந்மதடுக்கவும். நாகள முதல் ஏழு நாட்களுக்கு, அகர ெணி வநர மெௌன 
சிந்தகன. நீங்கள் எந்தவிதொன மதாந்தரவும் இல்லாெல் இருக்க வவண்டும். 
நீங்கள் இகத முழு ெனதுடன், காகல 9:00 முதல் 9:30 வகர, தினமும் 18, 19, 
21, 22, 23, 24 ெற்றும் 25 ஆகிய வததிகளில்  மசய்ய வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். 26ஆம் வததி முதல், கூட்டங்களில் கலந்து மகாள்ள பல 
விஷயங்கள் இருப்பதால் நான் உங்களுடன் இருக்கொட்வடன். 

 வக் பகாத்வாறல அறழத்து, இந்ை அறர  ைி வநர ைியானத்ைின் 
வ ாது, அன் ர்கள் பைாந்ைரவு இல்லா ல் இருப் றை உறுைி பெய்யு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். அவர்களின் இையங்கறளச் சுட்டிக்காட்டி, “இகத முழு 
ெனதுடன் மசய்யுங்கள், அதனால் நான் அகத (அவரது இையத்றை 
சுட்டிக்காட்டி) இங்வக உணர முடியும்” என்ைார். 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி  ா ா கூைினார்: 
நான் இன்று தகலப்புககள ெட்டுவெ தருகிவைன், விளக்கங்கள் 

இல்கல. நாகள, வநரம் அனுெதித்தால், ‘கடவுளும் பிரபஞ்சமும்’, 
‘உண்கெப்மபாருளும் ொகயயும்’, ‘ஒன்வை உருவான இகைவனும் பலவும்’, 
‘மபாருளும் நிழலும்’, ‘எல்லாமும், ஒன்றும் இல்லாததும், ‘இகை அைிவும் 
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அைியாகெயும்’, ‘ஏழு கீழ்நிகலகள் ெற்றும் ஏழு வெல்நிகலகளுக்கு 
இகடயிலான ‘இகடமவளி’’ குைித்து விளக்குகிவைன். 

கிைிஸ்துவும், அவரது உள் வட்ட சடீர்களும், கிைிஸ்தவ 
மெய்ஞ்ஞானிகள் அகனவரும் இதயத்தின் தூய்கெகய வலியுறுத்தினர். 
முஹெதும் அவரது இொம்களும் அகதவய கூைினர். ம ாராஸ்டரும் 
ொகியும் அப்படித்தான்; கிருஷ்ணரும் அவருகடய வதாழர்களும், 
வவதாந்திகளும் அவ்வாவை வலியுறுத்தினர். 

அது வபால, பாபாவும் இதயத்தின் தூய்கெகய வலியுறுத்துகிைார். 
இன்று இதயம் என்ைால் என்ன, ெனம் என்ைால் என்ன என்று பார்ப்வபாம். 
இது உடல் உறுப்கப ெட்டும்தான் குைிக்கிைதா அல்லது ஆழொன வவறு 
ஏதாவது ஒன்கையா? ஒரு  ுஃபி கூைினார்: 

இகை அன்பின் உகைவிடம் ெனதின்  
மசயற்களத்கத விட அளவிறுதியற்ைது. 

லட்சம், வகாடி எண்ணிக்ககயிலான ெக்களில் ஒருவர் ெட்டுவெ,  
தன்னுயிகர,  தனது கககளில் சுெந்து  
மசன்று, அன்பிற்குரியவரின்  நுகழவாயிகலத்  

மதாட்டு முத்தெிட முடியும். 
இது ஒரு வநரடியான மொழிமபயர்ப்பு. இதன் மபாருள் 

என்னமவன்ைால், உங்கள் அன்பான கடவுகள நீங்கள் காண விரும்பினால், 
உங்கள் உள்ளங்ககயில் உங்கள் தகலகய ஏந்திக்மகாண்டு, அவர் முன் 
மசல்ல வவண்டும்! ெனதுக்கு அப்பால் மசன்ை ஒருவகன, ெனதால் 
ஒருவபாதும் அகடய முடியாது என்பது இதன் மபாருள். எனவவ, கடவுகளப் 
புரிந்து மகாள்ள முடியாது என்பது இப்வபாது புலப்படுகிைது. கடவுள் 
கண்ணுக்குத் மதரிவதில்கல, ஏமனன்ைால் ஆகசகள் அல்லது 
அகங்காரத்தின் திகர இல்லாத அந்தக் கண்ணுக்கு, அவர் 
அளவிறுதியற்ைவராகத் மதரிகிைார். ெனம் ஓர் இரட்கட மசயல்பாட்கடக் 
மகாண்டுள்ளது, அகத நான் ‘கடவுள் வபசுகிைார்’ என்ை புத்தகதில் மதளிவுை 
விளக்கியிருக்கிவைன். முதல் மசயல்பாடு சிந்தகனகயச் சார்ந்தது. 
மசயலற்ை நிகலயில் இருக்கும் ெனப்படிவங்கள், எண்ணங்களாக வதான்ைி 
மசயல்பட வவண்டும். ெனதின் இந்த சிந்தகனயின் மசயல்பாட்டு அங்கத்கத 
வவதாந்திகள் ‘ெனம்’ (ென்) என்று அகழக்கிைார்கள். 

ெனதின் இரண்டாவது மசயல்பாடு, அகனத்து உணர்வுககளயும் 
உணர்ச்சிககளயும் உள்ளடக்கியது. இது இதயம் (அந்தகரண) என்று 
அகழக்கப்படுகிைது. எனவவ இதயம் எனப்படுவது, உண்கெயில், ெனதின் 
இரண்டாவது மசயல்பாடாகும். ெனதில் உகைந்திருக்கும் ெனப்படிவங்கள் 
சிந்தகன, உணர்வு ஆகிய இரண்டு வழிகளிலும் மசலவிடப்படுகின்ைன. 
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ெனதின் முதல் மசயல்பாட்டில், எல்லா வககயான எண்ணங்களும் உள்ளன. 
ெனதின் இரண்டாவது மசயல்பாட்டில், அதாவது இதயம், அகனத்து 
உணர்வுகள் ெற்றும் ஆகசகள் - ஆனந்தம், வவதகன, ஏொற்ைம், ெகிழ்ச்சி, 
அதிர்ச்சி வபான்ை உணர்வுகள் - இகவ இதயத்திற்குச் மசாந்தொனகவ. 

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், ெனதில் பதிவான ெனப்படிவங்கள் 
உள்ளுகைந்து, மசயலற்ை நிகலயில் இருக்கும். நாம் இப்வபாது கனவுககளப் 
பற்ைி வபசவும், விவாதிக்கவும் ொட்வடாம்; அகவ ‘கடவுள் வபசுகிைார்’ என்ை 
புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து உங்ககள 
எழுப்புவது எது? ஏற்கனவவ நிகழ்ந்த மசயல்களின் விகளவாக வந்த 
ெனப்படிவங்கள். இந்த ெனப்படிவங்கள் முதலில் எண்ணங்கள், பின்னர் 
ஆகசகள், அதற்குப் பிைகு மசயல்கள் மூலொக மசலவிடப்படுகின்ைன. 
எனவவ கிருஷ்ணர் தெது கீகதயில், ‘ெனப்படிவங்கள் எண்ணங்கள் 
மூலொகவவ மசலவிடப்பட வவண்டும்’ என மபாருள்படும் விதத்தில் ஏவதா 
ஒன்கைக் கூைினார். அப்வபாது புதிய ெனப்படிவங்கள் உருவாகாது. 
உங்களால் இகதச் மசய்ய முடியாவிட்டால், ெனப்படிவங்கள் ஆகசகள், 
ஏக்கங்கள் ெற்றும் உணர்வுகள் மூலம் மசலவிடப்படட்டும் - மசயல்களால் 
அல்ல. அப்வபாது உருவாகும் புதிய ெனப்படிவங்கள், அவ்வளவு ஆழொக 
இராது. ெனப்படிவங்கள் மசயல்களுக்கு வழிவகுத்தால், புதிய, வலுவான 
ெனப்படிவங்ககள உருவாக்கும். 

இதன் அர்த்தம் என்னமவனில், ெனதின் முதல் மசயல்பாடு, 
ெனப்படிவங்கள் மசலவிடப்படுவகதப் மபாறுத்த வகரயில் முக்கியெல்ல. 
இது இயற்ககயாக நிகழ்வது.  ஆனால் மபாதுவாக, இதயம் என்று 
அகழக்கப்படும் ெனதின் இரண்டாவது மசயல்பாடு முக்கியொனது, 
ஏமனன்ைால் அது ஆகசகளின் இருப்பிடம்; வெலும், இதயத்தில் ஆகசகளும், 
உணர்வுகளும் இல்லாதிருந்தாமலாழிய, இதயம் தூய்கெயாகவும் 
மவறுகெயாகவும் இல்கலமயன்ைால், ஆழ் இதயத்கத உகைவிடொகக் 
மகாண்டிருக்கும் கடவுள், அவருகடய சுய ரூபத்தில் அவகர மவளிப்படுத்த 
முடியாது. இது உங்களுக்குப் புரிகிைதா? 

கடவுள் உங்கள் ஆழ் இதயத்தில் குடிமகாண்டிருக்கும் பரொத்ொ. 
அதாவது, இந்த வகரயறுக்கப்பட்ட மபௌதீக உடலுக்குப் பின்னால், 
உங்களுக்குள் ஆற்ைல் (ெக்ைி,  ிராைம்) ெற்றும் ஆழ் ெனம் எனும் இரண்டு 
உடல்களும், அதன் மசயல்பாடுகளுடன் உள்ளன. வெலும், உங்களுடன் ‘நான்’ 
எனும் அகங்கார தன்னிகல ஆளுகெயும் (EGO) உள்ளது. இகவ 
அகனத்திற்கும் பின்னால், கடவுகள எல்கலயற்ை மவளியிடொகக் 
கற்பகன மசய்து பாருங்கள். இதன் மபாருள் என்ன என்பகதப் 
புரிந்துமகாள்ள முயற்சி மசய்யுங்கள். உங்களுக்கு, ‘நீங்கள்’ என்ைால் உங்கள் 
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உடல் என்ை எண்ணம் உங்களுள் உள்ளது; நீங்கள் ெகிழ்ச்சியாகவும், 
ெனச்வசார்வுடனும், பசியுடனும் உணர்கிைரீ்கள். நீங்கள், நீங்கள், நீங்கள் - 
இந்த ‘நீங்கள்’ நீங்களாகவவ இருப்பதாக நிகனக்கிைரீ்கள், ஆனால் இந்த 
‘நீங்கள்’ எனும் உங்களுக்குப் பின்னால், உங்கள் மபௌதீக உடல் 
இல்லாவிடிலும், அகற்ை முடியாத ஒன்று உள்ளது. உங்கள் கககள் அல்லது 
கால்கள் துண்டிக்கப்பட்டாலும், நீங்கள் இன்னும் ‘நீங்களாகவவ’ 
இருக்கிைரீ்கள். இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால் நீங்கள் இந்த உடல் அல்ல. 
ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், நீங்கள் உங்கள் உடகலப் பற்ைி அைியாெல், 
உணர்வின்ைி இருக்கிைரீ்கள், ஆனால் நீங்கள் இன்னும் உயிருடன் 
இருக்கிைரீ்கள், எனவவ நீங்கள் இந்த உடல் அல்ல. அப்படியானால், யார் இந்த 
‘நீங்கள்?’ இந்த ‘நீங்கள்’ உங்கள் உள்ளார்ந்த சுயம், ‘பரொத்ொ’. இந்த 
முக்கியொன ‘நான்’ எனும் பரொத்ொகவ நாம் சுயொகவவ கண்டுமகாள்ள 
வவண்டும். 

நான் யார்? நான் இந்த உடல் அல்ல. அப்படியானால் நான் யார்? நான் 
ஆற்ைலாக (சக்தி) இருக்கலாம். ஆனால் நான் நகராதவபாது, 
மசயல்படாதவபாது - நான் உணர்வின்ைி இருக்கும்வபாது - ஆற்ைல் தன்கன 
மவளிப்படுத்தாது; அப்படி இருந்தும் நான் இன்னும் இருக்கிவைன். 
அப்படியானால், நான் ஆற்ைலும் இல்கல. 

நான் ெனொக இருக்கலாம். ஆனால் ஏற்கனவவ கூைியது இங்கும் 
மபாருந்தும். நான் சுயநிகனவின்ைி, ஆழ்ந்து தூங்கும்வபாது, ெனம் 
அகெதியாக இருக்கும் வவகளயில், ெனம் இயங்காது, ஆனால் நான் 
இன்னும் உயிருடன் இருக்கிவைன். அப்படியானால், நான் ெனமும் இல்கல. 
அப்வபாது நான் யார்? இகதப் புரிந்து மகாள்ள முயற்சி மசய்யுங்கள். புரிந்து 
மகாள்ள முடியாதகத புரிந்து மகாள்ள முயற்சிப்வபாம். நான் உடல் அல்ல, 
ஆற்ைல் அல்ல, ெனமும் அல்ல. 

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், நீங்கள் என்ன அனுபவிக்கிைரீ்கள்? 
ஒன்றுெில்கல. அது ‘நீங்கள்’தான்! ஏன்? நான் உடல், ஆற்ைல், ெனம் இந்த 
மூன்றும் இல்கல என்ைால், நான் உடல், ஆற்ைல், ெனம் இந்த மூன்றும் 
இல்லாத ஒன்ைாக இருக்க வவண்டும், அப்படிமயன்ைால் ‘ஆழ்ந்த தூக்கம் 
ெட்டுவெ’ என்று அர்த்தம். இவ்வாறு, ‘ஆழ்ந்த தூக்கம்’ ஒன்றுதான் வகள்விக்கு 
பதிலளிக்கிைது. ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், நீங்கள் உடல் அல்ல, ஆற்ைல் அல்ல, 
ெனமும் அல்ல; ஆனால், இன்னும் உடல் இருக்கிைது, ஆற்ைல் இருக்கிைது, 
ெனம் இருக்கிைது; உடல், ஆற்ைல், ெனம் பற்ைிய உணர்வு ெட்டும் இல்கல. 

நான் இப்வபாது முதலாவதாகக் கூைிய கருத்துக்குச் மசன்று, பின்னர் 
இதற்குத் திரும்புகிவைன். மதாடக்கெற்ை மதாடக்கத்தின் மூலமுதலான அசல் 
நிகல, எல்கலயற்ை ஒன்ைின் எல்கலயற்ை ஆழ்ந்த தூக்க நிகல. 
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மதாடக்கெற்ை மதாடக்கத்தில், எந்தப் பகடப்பும் இல்லாத நிகலயில், எந்தப் 
பிரபஞ்சமும் உருவாகாத நிகலயில் - ஒன்றுெில்கல என்ை நிகல கூட 
இல்லாதவபாது - கடவுளின் ‘உளதாயிருக்கும்’ (GOD ‘IS’) நிகல ெட்டுவெ 
இருந்தது. 

அதற்குப் பிைகு, கடவுளின் பத்து நிகலகள் மதாடங்கப்பட்டன, அகத 
நீங்கள் ‘கடவுள் வபசுகிைார்’ என்ை புத்தகத்தில் விரிவாகக் காணலாம். 
பரிணாெம் ெற்றும் ெறுபிைவி மசயல்முகைகளின் வபாது, ெனப்படிவங்கள் 
வசகரிக்கப்பட்டன. உடல், ஆற்ைல், ெனம் மூன்றும் வளர்ச்சியகடந்தன, 
வெலும் ஆன்ொ, அதன் எல்கலயற்ை தன்கெ இருந்தவபாதிலும், இந்த 
ெனப்படிவங்கள் காரணொக, தன்கன வகரயறுக்கப்பட்ட உடலாகவும், 
ஆற்ைலாகவும், ெனொகவும் அனுபவித்தது. 

இப்வபாது நாம் திரும்பி வருகிவைாம். ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், ொல்கம் 
(ஸ்க்வலாஸ்) உடல், ஆற்ைல், ெனம் பற்ைி அைிந்திருக்கவில்கல, வெலும் 
ொல்கம் ெட்டுவெ உண்கெயான ொல்கொக இருக்கிைார். முக்கியொன 
விஷயம் என்னமவன்ைால், ஆழ்ந்த தூக்க நிகலயில் இருக்கும் ொல்கம், 
‘நான் ொல்கம்’ ஆக இருக்கிைார், வெலும் இந்த ‘நான்’ எனும் தன்கெ பற்ைிய 
உணர்வற்ை நிகலயில் இருக்கிைார். ஆழ்ந்த தூக்கம் அல்லது முழுகெயான 
உணர்வற்ை நிகலயில் இருக்கும் அகங்காரம் ‘இயற்கக அகங்காரம்’ (NATURAL 
EGO) என்று அகழக்கப்படுகிைது. அகங்காரத்தில் மூன்று வகக உண்டு; 
முதலாவது ‘இயற்ககயான அகங்காரம்’. 

ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து உங்ககள எழுப்புவது எது? உங்கள் 
ெனதில் உகைந்திருக்கும் ெனப்படிவங்கள். அகவ, “ொல்கம், எழுந்திரு; 
நாங்கள் எங்ககளச் மசலவழிக்க விரும்புகிவைாம்” என்று தட்டி எழுப்பும் 

வபாது, ொல்கம் விழித்மதழுந்து, எண்ணம், ஆகச, மசயல் ஆகியவற்ைின் 
மூலம் ெனப்படிவங்ககள மசலவிடுகிைார். வெலும் ொல்கம், 
ெனப்படிவங்ககள மசலவழிக்கும் வபாது, ’நான் இந்த உடல்’ என்று 
நிகனக்கிைார். இதுதான் ‘தவைான அகங்காரம்’ (FALSE EGO) என்று 
அகழக்கப்படுகிைது. இதற்குள் நாம் ஆழொகச் மசல்ல வவண்டாம். ொல்கம் 
உண்கெயில் ொல்கம், இந்த உடல் அல்ல, ெனப்படிவங்களுக்கு ஏற்ப, 
ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக, வவறு வவறு வடிவத்கத எடுத்து, புதிய 
ெனப்படிவங்ககளச் மசலவிடுகிைார். ஆனால் இது வவறு அத்தியாயம் 
இப்வபாது வவண்டாம். 

பகழய ெனப்படிவங்ககளச் மசலவிடும்வபாது, புதியகவ 
உருவாகின்ைன, அவற்கையும்  மசலவிட வவண்டிய வதகவ ஏற்படுகிைது. 
எனவவ நல்ல, தீய ெனப்படிவங்களுக்கு ஏற்ப, எப்வபாதும் புதிய வடிவங்கள் 
எடுக்கப்படுகின்ைன - ஆண், மபண், அழகான, அழகற்ை, பணக்காரர், ஏகழ, 
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வலிகெயான, பலவனீொன இப்படி ெற்றும் பல. அகவ நீங்கள் ொைி ொைி 
அணிந்து நிராகரிக்கும் மவவ்வவறு ஆகடகள் வபான்ைகவ. இவ்வாறு, 
எல்லா வநரத்திலும், இந்தத் தவைான அகங்காரம் நீடிக்கிைது. 

இகதமயல்லாம் மதாடர்ந்து ஒரு வநரம் வரும், அப்வபாது, அந்த 
ெனப்படிவங்கள் வலுவிழந்து, ெங்கலாகி, குகைவாக, அரிதாக வளரும். 
இறுதியில் அகவ ெிகவும் வலுவிழந்து, ெங்கலாகி முற்ைிலும் 
ெகைந்துவிடும்; இவ்வண்ணம், ெனப்படிவங்கள் இல்லாதவபாது, ெனதின் 
மசயல்பாடு நின்றுவிடும். ஆகசகள், ஏக்கங்கள், உணர்வுகள் எதுவும் 
இல்லாததால் இதயம் இப்வபாது மவறுகெயாகவும் தூய்கெயாகவும் 
இருக்கிைது.  இருந்தாலும் ‘நான்’ எனும் அகங்காரம் இன்னும் இருக்கிைது. 
இந்த ‘நான்’ எனும் அகங்காரம், எந்த ெனப்படிவங்களும் இல்லாத 
நிகலயில், அதற்கு, பிகணப்புகள் இல்கல, வரம்புகள் இல்கல. அது 
இப்வபாது, ெனதிற்கு வெலான நிகலகய அனுபவிக்கிைது - ெனம் என்பதும் 
இப்வபாது இல்கல. 

இது உண்கெயான ‘நான்’ (I-NESS) எனும் எல்கலயற்ை, மூலமுதலான, 
அசலான உறுதிப்பாட்கட அனுபவிக்கிைது. இந்த அகங்காரம் ‘உண்கெயான 
அகங்காரம்’ (REAL EGO) என்று அகழக்கப்படுகிைது, வெலும் தவைான 
அகங்காரத்தில், ‘நான் இந்த உடல், அல்லது நான் இந்த ஆற்ைல், நான் இந்த 
ெனம்’ என்று ொல்கம் கூைியது வபால், இப்வபாது ‘நான் கடவுள்’ (I AM GOD) 
என்று ொல்கம் கூறுகிைார். 

இவ்வாறு, ‘இயற்கக அகங்காரம்’, ‘தவைான அகங்காரம்’ ெற்றும் 
‘உண்கெயான அகங்காரம்’ மூன்றும் உள்ளன. தூய்கெயான உள்ளத்தால் 
ெட்டுவெ இகைவகனக் காண முடியும்.  இகதப் பற்ைி சார்லஸ் பர்டம் 
வகட்டார் - இதயம் தூய்கெயாக இருப்பது என்ைால் என்ன?  நான் விளக்கிய 
அகனத்தும் உங்ககள எங்கும் அகழத்துச் மசல்லாது, ஏமனன்ைால் ெனதால் 
புரிந்துமகாள்ள முடியாத ஒருவகர, ஏக இகைவகன எப்படி விளக்குவது! 

பூெியில் வரவவ வராது என்று மசால்லப்படும் மசார்க்கத்தின் பைகவ 
ஒன்று இருக்கிைது. ஹஃபீஸ் இது குைித்து கூைியதாவது: 

கடவுள் மசார்க்கத்தின் பைகவ வபான்ைவர். 
எண்ணங்களின் வகலகய விரித்து, அவகர  

அதில் சிக்க கவக்க முயற்சிக்காதரீ். 
அந்த வகலயில் நீங்கள் ெனகதத் தவிர,  

வவறு எகதயும் காண முடியாது. 
எனவவ வநசிக்க ெட்டும் மசய்யுங்கள், கடவுள்  

உங்களுகடயவராக இருப்பார் என்று கூைப்படுகிைது. 
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அைிவுத்திைனால் வரும் சிந்தகனயால் அல்ல; அன்பால், வநசத்தால் 
ெட்டுவெ அவகர அகடயமுடியும். எனவவ நான் எவ்வளவுதான் 
முயன்ைாலும் கடவுகள விளக்க முடியாது. ஆனால் நான் விரும்பினால், 
ஒவர மநாடிப்மபாழுதில் நீங்கள் கடவுகளக் காண்பீர்கள், நீங்கள் கடவுகள 
அைிவரீ்கள். 

ராெகிருஷ்ணா (கல்கத்ைாவின் ெத்குரு) வங்காள மொழிகயத் தவிர 
வவறு எந்த மொழிகயயும் வபசியதில்கல. அவரால் படிக்க முடியவில்கல; 
அவர் படிப்பைிவற்ைவர் என்று அகழக்கப்பட்டார். இருப்பினும், ஒரு 
மநாடியில், அவர் அகனத்து அைிகவயும் (இறை ஞானம்) அகடயப்மபற்ைார். 
அவர் மசான்னது எதுவும் புரியாெல், கற்ைைிந்த அைிவுஜவீிகளின் கூட்டம் 
அவகரச் சுற்ைி அகலவொதியது! எனவவ அன்பு ஒன்றுதான் முக்கியம்! 

இதில் அடங்கிய இரகசியம் என்னமவன்ைால், ஒரு சில 
வார்த்கதகளில் கூறுகிவைன்: ‘நீங்கள்’ இருக்கும் வபாது, கடவுள் இல்கல. 
நீங்கள் பகுத்தைிவு நிகைந்த ெனகத எவ்வளவு அதிகொகப் 
பயன்படுத்துகிைரீ்கவளா, அவ்வளவு குகைவாக நீங்கள் 
புரிந்துமகாள்கிைரீ்கள்.  விளக்கவும், புரிந்துமகாள்ளவும், ‘நீங்கள்’ இருக்க 
வவண்டும்; ‘நீங்கள்’ இருக்கும் வபாது, கடவுள் இல்கல. எனவவ விளக்கங்கள் 
ெற்றும் புரிதல்கள் என்ைால் நீங்கள் கடவுகள உள்வாங்குவதற்கு பதிலாக 
அவகரத் துரத்திவிடுகிைரீ்கள். நீங்கள் புரிந்து மகாண்டதாக நிகனக்கும் 
வபாது, புரிந்து மகாள்ளவில்கல என்று அர்த்தம்! 

எனது ஒவர அன்பான இகைவன், மவவ்வவறு வவடங்களிலும், 
உகடகளிலும், மவவ்வவறு மபயர்களிலும் வதான்ைி, எப்மபாழுதும் 
வித்தியாசொகத் வதான்ைினாலும், அவர் ஒருவவர அன்பான இகைவன் 
என்று கூைப்படுகிைது. 

நீங்கள் ஏற்கனவவ என்னவாக இருக்கிைரீ்கவளா, அதுவாக ொை 
வவண்டும். நீங்கள் கடவுள், ஆதலால், நீங்கள் கடவுள் ஆக வவண்டும். 
கிைிஸ்து அவொனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டார், இகத வபாதிக்க அவர் 
சிலுகவயில் அகையப்பட்டார்: அன்பின் மூலம் நீங்கள் ஏற்கனவவ 
என்னவாக இருக்கிைரீ்கவளா அவ்வாவை ொைவவண்டும். 

இகத விளக்குவதற்கு, ொென்னர் ஜனக், அவரது சடீர் கல்யாண் 
ஆகிவயாரின் இந்தக் ககதகய (ரா ரின் காலகட்டத்ைில்) பாபா விவரித்தார்: 

சதீாவின் தந்கதயான ஜனக ென்னன் ஒரு சத்குருவாகவும் 
அைியப்பட்டார். அவரது ஆட்சி காலத்தில், அவரது சாம்ராஜ்யத்திற்கு 
மவளியிலிருந்து வந்த இகளஞன் ஒருவன், கடவுகளக் காண ஏங்கினான். 
“இந்த மவளியுலகப் மபாருட்ககள நான் இத்தகனத் மதளிவாகப் பார்ப்பது 
வபால, நான் கடவுகளப் பார்க்க வவண்டும்,” என்று கூைினான். 
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வெலும் அந்த இகளஞன், ஜனக ென்னகனப் பார்த்து, உதவி வகார 
முடிவு மசய்தான்.  இரண்டு ொதங்களாக மவயில் ெகழ பாராெல் 
உணவின்ைி நடந்து வந்தான். இது சுொர் 7,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது. 
அப்வபாது வாகனங்கள், விொனங்கள் எதுவும் இல்கல. இறுதியாக, அவன் 
ஜனக ென்னனின் அரண்ெகன வாயிலுக்கு வந்தான். காவலர்கள் அவகனத் 
தடுத்து நிறுத்த, அவன் சுவருக்கு மவளிவய நின்று, ஜனக 
ென்னகன  சத்தொக அகழத்து, அழுது, அவரது மபயகரயும், புககழயும், 
ெகிகெகயயும் எடுத்துகரத்து, உரத்த குரலில் கத்தினான். ககடசியில் ஜனக் 
அவனது குரகலக் வகட்டு, யார் என அைிந்து வருொறு தெது ெந்திரிகளிடம் 
கூைினார். 

“நான் கடவுளின் அன்பன்,” என்று அவன் பதிலளித்து, “நான் 
கடவுகளக் காண வவண்டும். ஜனக் எனக்குக் கடவுகளக் காட்ட வவண்டும்” 
என்ைான். 

ஜனக ென்னன் அவகன அகழத்து வந்து, தனது ெந்திரிகளிடம், 
“சிகையில் தள்ளுங்கள்!” என்ைதும், அவன் சிகையில் அகடக்கப்பட்டான். 
அந்த இகளஞன் தனக்குள்வள நிகனத்தான்: “தம்கெ எல்லாம் அைிந்தவர் 
என்று மசால்லிக் மகாள்ளும் இந்த ஜனக், நான் கடவுகளத் வதடுகிவைன் 
என்பகத அைிந்திருக்க வவண்டும், ஆனால் அவர் என்கன சிகைக்கு 
அனுப்புகிைார்.” சில நாட்களுக்குப் பின்னர், அந்த இகளஞன் உணவு, நீர் 
எதுவும் உட்மகாள்ளாெல் இருந்தவபாது, ஜனக ென்னன் அவகன, ெக்கள் 
அகவக்கு அகழத்து வருொறு கட்டகளயிட்டார். ஜனக ென்னன் கூப்பிய 
கரங்களுடன் வணங்கி, அவகன நீராட்டி,  உணவளித்து, இளவரசகனப் 
வபால நடத்தவும் தெது ெந்திரிகளுக்குக் கட்டகளயிட்டார். அந்த 
இகளஞகன அரண்ெகனக்கு அகழத்து வந்து, ஜனகனின் சிம்ொசனத்தில் 
அெரகவத்து, “அவன் இந்த நிகலகய மூன்று நாட்கள் அனுபவிக்கட்டும்” 
என்ைார் ஜனக். 

ஜனக ென்னனின் ெனதில் இருப்பகத அந்த இகளஞன் புரிந்து 
மகாள்ளவில்கல, நிச்சயொக, அவனுக்கு அரசகவ விவகாரங்ககள 
எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்று மதரியவில்கல. ஏகழ ெக்கள் தானத்திற்காக 
வந்தனர், அகெச்சர்கள் ஆவலாசகன வகட்டு வந்தனர். ஆனால் என்ன 
மசய்வது என்று மதரியாெல் அவன் அகெதியாக இருந்தான். இறுதியாக, 
இந்த சங்கடொன நிகலயிலிருந்து தன்கன விடுவிக்குொறு, ஜனக்கிடம் 
வகட்டுக்மகாள்ளுப்படி அகெச்சர்களிடம் அவன் வவண்டுவகாள் 
விடுத்தான்.  ஜனக் வந்து, அந்த இகளஞகன அரியகணயிலிருந்து 
இைங்குொறு கட்டகளயிட்டு, சிகை வாழ்க்கக, அரியகண வாழ்க்கக 
இரண்டில் எகத விரும்புகிைரீ்கள் என்று வகட்டதற்கு சிறுவன், “அகவ 
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இரண்டும் சிகைகவள, ஆனால் மவவ்வவறு வககயானகவ” என்ைான். ஜனக 
ென்னன் அவகனத் திரும்ப அனுப்பி, பன்னிமரண்டு வருடங்களுக்குப் பிைகு 
ெறுபடியும் வருொறு கூைினார். 

அந்த இகளஞன் அரண்ெகனகய விட்டு மவளிவயைி, இந்தியா 
முழுவதும் சுற்ைித் திரிந்து, நாளகடவில் மபரிய மசல்வந்தராகி, எல்லா 
வககயிலும் ெகிழ்ச்சி, ென நிகைவு என்று மபாருள்படும் ‘கல்யாண்’ என்ை 
மபயகரப் மபற்ைான். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், அவன் ஜனக 
ென்னனிடம் திரும்பி வந்தான், இந்த முகை வளொன மசல்வந்தராக 
வந்தான். காவலர்கள் ெீண்டும் அவகன வசாதித்து, அவன் யார் என்று வகட்க, 
“நான் பணக்கார கல்யாண்” என்ைான். இகதக் வகட்ட ஜனக், இன்னும் சில 
வருடங்கள் வபாய்வரட்டும் என்று மசால்லி அனுப்பினார். அதனால் வடீு 
திரும்பிய கல்யாண், காலப்வபாக்கில் தன்னிடெிருந்த அகனத்கதயும் 
இழந்தான். வெலும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், அவன் ஜனக்கிடம் 
திரும்பி வந்தவபாது, அவர், யார் என்று ெீண்டும் வகட்டார். 

“நான்தான் பரிதாபகரொன நிகலயில் இருக்கும் கல்யாண்” என்று 
பதிலளித்த வபாது, ஜனக் அவகன வெலும் பன்னிமரண்டு ொதங்களுக்கு 
அனுப்பி கவத்தார். 

இந்த வநரத்தில், கல்யாண் சிந்திக்கத் மதாடங்கினான்: “இது என்ன? 
நான் முதலில் ஜனக்கிடம் மசன்ைவபாது, கடவுகளக் காண வவண்டும் 
என்பகதத் தவிர வவறு எதுவும் என்னிடம் இல்கல. அப்வபாது நான் 
சிகையில் தள்ளப்பட்வடன். பின்னர் அரியகணயில் அெர்த்தப்பட்வடன். பிைகு 
நான் மசல்வந்தராவனன். அகதத் மதாடர்ந்து நான் ஏகழயும்   ஆவனன். 
இதற்மகல்லாம் என்ன அர்த்தம்?” 

பன்னிமரண்டு ொதங்களுக்குப் பிைகு, ஜனக ென்னனின் 
அரண்ெகனக்குத் திரும்பி வந்த வவகளயில், காவலர்களில் ஒருவர் 
கல்யாண் ெீது இரக்கப்பட்டு, “முட்டாள், இந்த முகை ஜனக் நீ யார் என்று 
வகட்கும்வபாது, ’எனக்குத் மதரியாது!’ என்று கூறு” என்ைார். கல்யாண் இந்த 
அைிவுகரகயப் பின்பற்ைினார். ஜனக், பின்னர் அவர் ெீது பார்கவகயத் 
திருப்பியதும், கல்யாண் அகனத்து உடல் ெற்றும் உலக உணர்கவ இழந்து, 
எல்கலயற்ை இகை உணர்கவ அகடந்தார்! 

இந்தக் ககதயின் மபாருள் என்னமவன்ைால், நீங்கள் ‘நான்’ எனும் 
அகந்கதகய  இழக்காதவகர, கடவுகளக் காண முடியாது, கடவுளாக ொை 
முடியாது, ஏமனன்ைால் ‘நீங்கள்’ இருக்கும் இடத்தில் கடவுள் இல்கல! 

இப்வபாது என்கனப் பற்ைி. நான் சிறுவனாக இருந்தவபாது எனக்கு 
எதுவும் மதரியாது. எனக்கும் ஆன்ெீகத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்கல. 
துைவியாக இருந்த எனது தந்கத, பாரசகீம் ெற்றும் இந்தியா முழுவதும் 
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கடவுகளத் வதடி அகலந்து, அவரிடம் ென்ைாடினார். ஹஃபீஸ் வபான்ை பிை 
கவிஞர்களின் சில வசனங்ககள அவர் எனக்குக் கற்றுத் தந்தார், ஆனால் 
எனக்கு இவற்ைில் ஆர்வம் இல்கல. நான் விகளயாடுவகதவய 
விரும்பிவனன் - வகாலி, காத்தாடி, கிரிக்மகட் - காலம் கடந்வதாட நான் 
பிைரின் தகலவராக என்கனக் கண்வடன். 

அப்படியிருந்தும், ஒரு நாள், வதாழர் ஒருவர், புத்தகரப் பற்ைிய சிறு 
புத்தகம் ஒன்கை என்னிடம் மகாடுத்தவபாது, அதன் ஒரு பக்கத்கத, 
தற்மசயலாகத் திைந்ததும், கருகணயின் வடிவான இகைவன், கெத்வரயா 
என்ை மபயரில், புத்தரின் இரண்டாவது வருகககயப் பற்ைி 
குைிப்பிட்டிருந்தகத நான் பார்த்த அந்த கணவெ, ‘உண்கெயில் நாவனதான் 
அது’ என்பகத எனக்குள் ஆழொக உணர்ந்வதன். பின்னர் அகத ெைந்து 
வருடங்கள் பல கடந்தன. 

ஒரு நாள் நான் பாபாஜான் அெர்ந்திருந்த ெரத்கதக் கடந்து, 
ெிதிவண்டியில் மசன்றுமகாண்டிருந்த வபாது, அவர் என்கன அகழத்து, 
எனது மநற்ைியில் முத்தெிட்டார். அடுத்த ஒன்பது ொதங்கள், கடவுளுக்கு 
ெட்டுவெ மதரியும், ெிக ெிகக் குகைவானவர்கவள மசன்ைகடயும் அந்த 
உணர்வு நிகலயில் நான் இருந்வதன், என் உடல் அல்லது வவறு எகதயும் 
பற்ைிவயா எனக்கு எந்த உணர்வும் இல்கல. உணவு எதுவும் உண்ணாெல் 
அகலந்வதன். எனது தாயார், எனக்குப் கபத்தியம் பிடித்ததாக நிகனத்து 
ெருத்துவகர அகழத்தார். எனது தந்கத உண்கெகயப் புரிந்து மகாண்டார், 
ஆனால் எதுவும் கூைவில்கல. ெருத்துவர்களால் ஒன்றும் மசய்ய முடியாத 
நிகல. நான் தூங்கவில்கல; அதற்குப் பிைகு நடந்ததுதான் ெிகவும் 
அரிதானது. உலகத்தின் துன்பங்ககளத் தாவன தம்ெீது எடுத்துக் மகாள்ளும் 
அவதார புருஷர்களுக்கு ெட்டுவெ உரித்தானது அது. நான் உணவு எதுவும் 
உண்ணவில்கல, ஆனால், என்கன அன்புடன் வநசித்த எனது மூத்த 
சவகாதரர் ஜாம்மஷட், எனக்குக் மகாடுத்த வதநீகர ெட்டுவெ அருந்திவனன். 

ஒரு நாள், திடீமரன இயற்ககயின் அகழப்கப உணர்ந்வதன். நான் 
கழிவகைக்குச் மசல்ல விரும்பினாலும், உணவு எதுவும் உண்ணாததால் அது 
சாத்தியெற்ைதாக இருந்தது. நான் அங்வகவய அெர்ந்வதன், ஆசன வாயில் 
வழியாக ெலம் வருவதற்கு பதிலாக, வட்டங்களுக்குப் பின்னால் 
வட்டங்களாக, முழுப் பிரபஞ்சமும் மவளிவருவகத எனது மபௌதீகக் 
கண்களால் நான் கண்வடன். அந்த மநாடியிலிருந்து, கடந்த ஒன்பது 
ொதங்களாக, நான் அனுபவித்த மதய்வகீப் வபரின்பத்திற்கு பதிலாக, உலகில் 
எவராலும் புரிந்து மகாள்ள முடியாத அளவுக்கு, சித்திரவகதககள நான் 
அனுபவித்வதன். வலிகயப் வபாக்க நான் எனது தகலகய தகரயிலும் 
சுவர்களிலும் அகைந்து காயப்படுத்திவனன். என்னால் என்கன அடக்க 
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முடியவில்கல. முழுப் பிரபஞ்சமும் எனது தகலயில் இருப்பது வபால் 
உணர்ந்வதன். நான் எனது மநற்ைியால் ஜன்னல்ககள அகைந்து உகடத்வதன். 

அப்வபாது, நான் சாய்பாபாவால் ஈர்க்கப்பட்வடன். அது ஒரு 
தீவிரொன வவட்ககயாக இருந்தது. சாய்பாபா என்கன உபா னி 
ெஹாராஜிடம் வழிநடத்தினார். அவர் கல் ஒன்கை எடுத்து எனது மநற்ைியில் 
எைிந்ததும், நான் ஆறுதலாக உணர்ந்வதன். ஏழு ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர், 
ஒரு நாள் ெஹாராஜ் அவரது ககககளக் கூப்பி, “வெர்வான், நீவய ஆதி சக்தி, 
அவதார புருஷர்” என்ைார். 

பாபாஜான், 125 வயதில் கூட சுறுசுறுப்பாகவும், பிரகாசொன 
கண்ககள உகடயவராகவும் இருந்தார். அவர் எப்மபாழுதும், ெகழயிலும், 
மவயிலிலும் ெரத்தின் கீவழ அெர்ந்திருந்தார். அவரிடெிருந்து அன்பு 
அளப்பரியதாகப் பாய்வகத நீங்கள் உணரலாம். அவர் ஒருமுகை அங்கிருந்த 
குழுவிடம் கூைினார்: “நான் எனது அன்பு ெகனுக்கு அளித்த அந்த உணர்வு 
நிகலயில், ஒரு நாள்,  முழு உலகமும் அவனது விரல் அகசவுக்கு 
நடனொடும்!” அப்வபாது அங்கு, பணம் என்ை வபச்சுக்வக இடெில்கல; ெக்கள் 
தரிசனத்திற்காக ெட்டுவெ வந்தனர். எவவரனும் ஏதாவது வகட்டால், ஒரு 
கழிகய மவளிவய எடுப்பகத வழக்கொகக் மகாண்டார். எப்மபாழுதும் 
அவரது இடது கககய வருடிக்மகாண்வட இருந்தார். ஏன் என்று என்னால் 
விளக்க முடியாது, ஆனால் அவர் அகத வவண்டுமென்வை மசய்தார். 
வவகொன நகட, 85 வயதிலும் அவர் ஓடுவகதக் காண முடிந்தது. பல 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ெண்டலி என்கனப் பின்மதாடர கசக்கிகளப் 
பயன்படுத்த வவண்டும் அல்லது ஓட வவண்டும். பாபாஜான் எனக்கு மதய்வகீ 
வபரின்பத்கதயும், சாய்பாபா மதய்வகீ சக்திகயயும், உபா னி ெஹாராஜ் 
மதய்வகீ ஞானத்கதயும் வழங்கினர். 

நான் இப்வபாது எல்கலயற்ை ஆனந்தத்கத அனுபவிக்கும் அவத 
வநரத்தில், எல்கலயற்ை துன்பத்கதயும் அனுபவிக்கிவைன். நான் எனது 
மபௌதீக உடகலக் ககவிட்டதும், எல்கலயற்ை வபரின்பத்தின் 
இருப்பிடத்திற்குத் திரும்பி விடுவவன். நான் துன்பத்கத அனுபவிக்கிவைன், 
வெலும் அதிக துன்பத்கத அனுபவிக்கிவைன். அக்வடாபர் ொதத்திலிருந்து, 
மூன்று ொதங்களுக்கு, எனது துன்பங்களின் உச்சக்கட்டொக இருக்கும், 
பின்னர் உலகம் என்கன அகடயாளம் கண்டுமகாள்ளும். 

சில வநரங்களில் நான் உணர்கிவைன், ‘ஏன் இகதமயல்லாம் விளக்க 
வவண்டும்?’ வாருங்கள், அெருங்கள், நீங்கள் அகனவரும் இங்வகவய, 
அகெதியாக பாபாவின் சகவாசத்தில் இருங்கள். சில வநரங்களில் நான் 
விஷயங்ககள விளக்க வவண்டும் என்று நிகனக்கிவைன். எது சிைந்தது 
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என்று என்கன நாவன வகட்கிவைன். நாம் என்ன மசய்ய வவண்டும்? 
அகனத்கதயும் விளக்கிச் மசல்வவாொ அல்லது அகெதியாக இருப்வபாொ? 

இந்ை விஷயத்ைில் குழுவும் இரு னைில் இருந்ைது, எனவவ  ா ா ஒரு 
நாள் விளக்குவதும்,  று நாள் அவர்கள் அவருடன் அற ைியாக இருக்கவும் 
முடிவு பெய்ைார்.  அப்வ ாது  ா ா கூைினார்: 

உங்கள் பணி வகரயறுக்கப்பட வவண்டும். இது நகடமுகை ெற்றும் 
மதய்வகீத் தன்கெ நிகைந்ததாக, அதாவது, அகெதியாக, தனியாக, உலககத் 
துைப்பதால் ெட்டும் அல்லாெல், ஒவ்மவாரு வாழ்க்ககயிலும் அகத அகடய 
முடியும் என்ை அர்த்தத்தில் நகடமுகைக்குரியதாக இருக்க வவண்டும். அவத 
உண்கெயின் புதிய, முதலாவதான சிைப்பு அம்சங்ககள நான் உங்களுக்குத் 
தருகிவைன். 

ம ாராஸ்ட்ரிய பிரார்த்தகனயின் ஒரு வடிவம் குஸ்தி (பூணூல்) 
என்று அகழக்கப்படுகிைது.  காகலயில் மொழிந்த நான்கு 
பிரார்த்தகனகளும் அகதவய கூறுகின்ைன.  பாபாஜான் எனது மநற்ைியில் 
முத்தெிட்ட அந்த கணத்திலிருந்து, நான் என்கனவய, எல்கலயில்லா 
பரொத்ொகவ வணங்குகிவைன். ஏன்? 

“ஏமனன்ைால் தகலவணங்குவதற்கு வவறு எதுவும் இல்கல” என்று 
யாவரா ஒருவர் கூைினார். 

இது எனது உண்கெயான, மதாடர் அனுபவம். 
பாபா முன்பு கூைியகதவய ெீண்டும் கூைி முடித்தார். 
ஒவர வதகவ என்னமவனில் பார்ப்பது ெட்டுெல்ல, ‘அதுவாக 

ொைவவண்டும்’. நீங்கள் ஏற்கனவவ என்னவாக இருக்கிைரீ்கவளா அதுவாக 
ொை வவண்டும். நீங்கள் கடவுள், ஆனால் கடவுளாக எப்படி ொை வவண்டும் 
என்பகத நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள வவண்டும். இகத வபாதித்த கிைிஸ்து 
அவொனப்படுத்தப்பட்டார்: அன்பின் மூலம், நீங்கள் ஏற்கனவவ இருந்தகதப் 
வபாலாகுங்கள். 

 றுநாள், 1954 பெப்டம் ர் 18 ெனிக்கிழற , காறல 10:00  ைியளவில் 
 ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் குழுறவப்  ார்க்க வந்து, ஒவ்பவாருவரிடமும் 
அவர்களின் ைியானத்றைப்  ற்ைி விொரித்துக் கூைினார்: 

இன்று நான் மெய்ெைந்த (TRANCE) நிகல, ெற்றும் அகப்பார்கவ பற்ைி 
விளக்குகிவைன் - அதாவது சொதி.  ுஃபி வார்த்கதயான ‘ஹால்’ ெற்றும் 
வவதாந்திகள் கூறும் ‘பாவ்’ என்பது ஒரு தற்காலிக பரவசொகும், இதற்கு 
உண்கெயான ஆன்ெீக அர்த்தத்தில் மபரிய அளவிலான ெதிப்பு எதுவும் 
இல்கல. இந்த ‘ஹால்’ நிகலயில், ஒருவர் தனது சுற்றுப்புைங்கள் ெற்றும் 
சுய உடகலக் குைித்து உணர்வற்ைவராக இருக்கிைார், ஆனால் அவரது 
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ஆன்ொவில் வபரின்பத்தின் ஒரு வலிகெெிக்க சக்திகய உணர்கிைார். இந்த 
‘பாவ்’ நிகல முடிந்தவுடன், அவர் சாதாரண ஒருவராக இருக்கிைார். 

நான்கு மவவ்வவறு வககயான சொதிகள் உள்ளன: வயாக சொதி, 
தாந்திரீக சொதி, நிர்விகல்ப சொதி ெற்றும் சஹஜ் சொதி. 

வயாக ெற்றும் தாந்திரீக சொதிகளுக்கு ஆன்ெீக ரீதியில் 
முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்கல.  அவற்ைில் ஒருவர் அகனத்துடனும் 
அகனவருடனும் சொதானொக உணர்கிைார், அவருகடய ெனகத 
அகெதியாகக் காண்கிைார். ஆனால் இந்த சொதி முடிந்தவுடன், அவர் 
ெீண்டும் தனது சுய நிகலக்குத் திரும்பி விடுகிைார். மபரும்பாலான 
வயாகிகள், இந்த சொதிக்குப் பிைகு, ொகயயின் அழுத்தத்கத இன்னும் 
அதிகொக உணர்கிைார்கள். இது வபாகத வபான்ைது; ஒருவர் சிைிது வநரம் 
அகனத்துடனும் இணக்கொக உணர்கிைார், ஆனால் வபாகத முடிந்ததும், 
ஒருவருக்கு தகலவலி வருகிைது. ஆக, வயாக சொதியும், 
தாந்திரீக  சொதியும் ெதுபானம் அருந்துவது வபான்ைது. 

ஒருவன் தன்கன ஒரு வபரரசகனப் வபால, தன்னால் எகதயும் 
மசய்ய முடியும் என்பது வபால் உணர்கிைான்; ஆனால் அது முடிந்தவுடன், 
வாழ்க்ககயின் ென அழுத்தமும் அதன் விகளவும் ெீண்டும் மதாடங்கும். 

 ுஃபிகள் ‘ஃபனா’ என்று அகழக்கும் நிர்விகல்ப சொதியில், 
அதாவது சுயொக இருந்து கடவுளுடன் ஐக்கியொவது, ஆன்ொ தன்கன 
கடவுளுடன் அகடயாளப்படுத்துகிைது. இந்த சொதிதான் உண்கெயான 
சொதி. இங்வக ஒருவன் கடவுளாகிைான். கடவுளின் ஞானம், அவரது ஞானம்; 
கடவுளின் வபரின்பம், அவரது வபரின்பம்; கடவுளின் சக்தி, அவரது சக்தி; 
கடவுளின் அழகு, அவரது அழகு! இந்த சொதியின் வபாது, அவருக்கு உடல், 
சக்தி, ெனம், பிரபஞ்சம் பற்ைிய உணர்வு இல்கல, ஆனால் ‘நான் கடவுள்’ 
என்று ெட்டுவெ உணர்கிைார். மவகு சிலவர இந்த நிர்விகல்ப சொதி 
நிகலகய எட்டுகிைார்கள். 

பல கால சுழற்சிகளுக்குப் பின்னர், ஒருவர் ‘ஃபனா’ நிகலகய 
அகடயப்மபறுவதாகக் கூைப்படுகிைது. இது ‘ஃபனா-ஃபில்லா’ (FANA-FILLAH) 
என்று அகழக்கப்படுகிைது, அதாவது கடவுளுடன் ஐக்கியொனவர். 
இவர்களில் மவகு சிலவர சாதாரண சுய உணர்கவ அகடயப்மபறுகிைார்கள். 
ஆனால், சாதாரண சுய உணர்கவ திரும்பப் மபறுபவர் சஹஜ் சொதி 
நிகலகய அகடயப்மபறுகிைார். சஹஜ் சொதி என்பது நிர்விகல்ப சொதி, 
மசயலில் ஈடுபடுவது என்று அர்த்தம், அதாவது, ஒருவர் இகை உணர்வவாடு, 
பிரபஞ்சத்கதப் பற்ைிய முழு உணர்கவயும் மகாண்டிருக்கிைார். அப்படிப்பட்ட 
ஒருவர் உண்ணும் வபாதும், உகரயாடும் வபாதும், நடொடும் வபாதும், 
விகளயாடும் வபாதும் அல்லது எகதயும் மசய்யும்வபாதும், நிர்விகல்ப 
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சொதிகய எப்மபாழுதும் அனுபவித்துக் மகாண்டிருக்கிைார். அவர் குதுப் 
(சத்குரு) என்று அகழக்கப்படுகிைார், பாரசகீ மொழியில் அகனத்திற்கும் 
கெயொகத் (அச்சாணி, ஆதாரம்) திகழ்வது; நாம் அந்த ஒருவகர பரிபூரண 
குருநாதர் என்று அகழக்கிவைாம். அவர் இப்வபாது கடவுளுடன் ஐக்கியொகி, 
ஒவ்மவாரு உணர்வு நிகலயிலும், ஓர் எறும்பின் உணர்வு நிகலயிலும் 
இருக்கிைார்; அவத வநரத்தில் அவர் மபௌதீக, சூட்சுெ ெற்றும் ஆழ் ென 
உலகங்களில் மசயல்படுகிைார். அவர் எல்லாவற்ைிற்கும் வெலானவர். சஹஜ் 
சொதி என்ைால் (சகஜொன) சிரெெற்ை ஒருகெத்தன்கெ என்று மபாருள். 
இது ககககள நகர்த்துவது அல்லது கண் இகெககள இகெப்பது வபான்று 
எளிகெெிக்கது. 

நாகள, நீங்கள் எனக்கு நிகனவூட்டினால் - வாக்குறுதி 
அளிக்கொட்வடன் - என்கன நிகனவில் மகாள்ளும் வபாது, உலகில் நீங்கள் 
மசய்ய வவண்டிய அகனத்கதயும், நீங்கள் எப்படிச் மசய்ய முடியும் என்பகத 
நான் உங்களுக்கு விளக்குகிவைன். இது சஹஜ் சொதி அல்ல, சஹஜ் 
தியானம். உண்ணும் வபாதும், அருந்தும் வபாதும், பணிபுரியும் வபாதும், 
திகரப்படங்கள் பார்க்கும் வபாதும், அல்லது உங்கள் மதாழிலில் கவனம் 
மசலுத்தும் வபாதும், பாபா உங்களுடன் இருப்பகத உணருவரீ்கள். இது சஹஜ் 
தியானம். 

நாகள, இந்திய இகசத்தட்டுககள இயக்கும் வபாது, நான் நல்ல 
ெனநிகலயில் இருந்தால், பல விஷயங்ககள விளக்க விரும்புகிவைன். 
இன்று நாம் மெௌனம் காப்வபாம், அவத செயம் சில ஆங்கில 
இகசப்பதிவுககளக் வகட்வபாம். எனக்கு இகச என்ைால் அலாதி ஆகச, 
ஆனால் செீபத்தில் அகதக் வகட்க வநரம் கிகடப்பதில்கல. மபண் ெண்டலி 
இந்த இகசத்தட்டுககள என்னிடம் மகாடுத்து, இங்வக எடுத்துவரச் 
மசய்தார்கள். இகசத்தட்டுகள் இயக்கப்படும்வபாது, ெனதளவில் இந்த 
அகையில் இருங்கள், வவறு எங்கும் மசன்றுவிடாதரீ்கள். கபீர் கூைினார்: 
“எந்த இகசயும், மூலமுதலான அந்த ‘இகை வார்த்கத’யின் ஏழாவது நிழல்.” 
‘கடவுள் வபசுகிைார்’ என்ை புத்தகத்தில், நான் இகதப்பற்ைி விளக்கியுள்வளன். 
நான் எனது மெௌனத்கதக் ககலக்கும் தருணத்தில், அந்த இகை வார்த்கத 
உங்கள் இதயங்ககள அதிர கவக்கும்.” 

 ின்வரும் இறெத்ைட்டுப்  ைிவுகள்  ின்னர் இறெக்கப் ட்டன: 
 ரியன் ஆண்டர்ென் (ஓர் அப ரிக்க  ாடகர்): இறைவன் என்  ீதும் 

‘டிராம் ின்’ (இறெக்குழு)  ீதும் அவரது கரங்கறள றவத்ைறை நான் அைிவவன். 
ஃ ிரிட்ஸ் க்ரீஸ்லர் (ஓர் ஆஸ்ைிரிய வயலின் கறலஞர்): ‘ஸ்டுடன்ட் 

 ிரின்ஸ் & இந்ைியன் லவ் கால்’ ஓரங்க நாடகத்ைிலிருந்து வைர்வு பெய்ை இறெ. 
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ரிச்ெர்ட் க்ரூக்ஸ் (ஒரு அப ரிக்க  ாடகர்): காைல்  ாடல்களில்  ிகச் 
ெிைந்ை  ாடல், அன்பும், அன்பு  ட்டுவ !  

இ ா சு ாக் (ஒரு ப ருவியன்  ாடகி; அவர்  ிகவும்  ரந்ை குரல் 
வரம்ற க் பகாண்டிருந்ைார்): ‘அைியாை அன் ின் ஈர்ப்பு’  ற்றும் ‘சூரிய கடவுளின் 
கன்னி’ வ ான்ை  ாடல்கள். 

வ ற்கத்ைிய  க்களில் ெிலர், இ ா சு ாக் உயர் சுரத்ைில்  ாடிய லத்ைீன் 
இறெயில் அக்கறை காட்டவில்றல, ஆனால்  ா ா கூைினார், “அந்த சுரம் ெிக 
உயர்ந்த நிகலக்குச் மசன்று, ெிகக் குகைந்த நிகலக்கு வருவது, எனக்கு 
ெிகவும் பிடிக்கும். இது எனது மூலமுதலான நிகலகய நிகனவூட்டுகிைது. 
நான் ெகிழ்ச்சி அகடகிவைன்.” 

இ ா சு ாக்கின்  ற்றுப ாரு  ாடறலத் பைாடர்ந்து, டானா ஃ லீ்ட் 
(ஸ் ானிய ப ாழியில் இருந்து) ப ாழிப யர்த்து  ாடினார்: “நான் உன்றன 
 ட்டுவ  விரும்புகிவைன், நான் உன்றன  ட்டுவ  வைங்குகிவைன், உன்னிடம் 
 ட்டுவ  நான் எனது ப ாக்கிஷத்ைின் ைிைவுவகாறல ெ ர்ப் ிக்கிவைன்.” 

 ா ா இறைக் வகட்டு கருத்துறரத்ைார்: “இகதச் மசய்யக்கூடியவர் 
என்கன அைிவார். 

“இது எனக்கு நிகனவூட்டுகிைது, மகாடூரொன முகையில் இந்த 
உடகல நான் ககவிடும்வபாது, அந்த வநரத்தில் எவரும் - என் அன்பர்கள், 
என் ெண்டலியில் எவரும் - என் அருகில் இருக்க ொட்டார்கள். இந்த உடகல 
அழிப்பவர்கள் ெட்டுவெ. குழப்பொன சூழ்நிகலயில், பாபா தம் அருகில் 
ஒருவகரயும் கண்டுமகாள்ள முடியாத நிகலகய உருவாக்குவார். அதற்குப் 
பிைகுதான் அவர்கள் என்கன சூழ்ந்துமகாள்வார்கள். அது என் முகத்கத 
முகைத்துப் பார்க்கிைது. அது, இந்த வருட இறுதிக்குள் நடக்கலாம் - நான் 
மெௌனத்கதக் ககலத்து, உடகலத் துைந்து இதர அகனத்கதயும் 
ககவிடலாம், இகதப் பற்ைி நான் கூட்டத்தில் விரிவாகப் வபசுவவன்.” 

இந்ைக் கட்டத்ைில், இ ா சு ாக்கின்  ற்றுப ாரு இறெப் ைிவு ‘றஹ 
ஆண்டிஸ்  றலகள்  ற்றும் குரங்குகள்’  ாடல்களுடன் பைாடர்ந்ைது. இந்ைப் 
 ைிவின் முடிவில்,  ா ா, ொர்லஸ்  ர்டம்  க்கம் ைிரும் ி, “அன்புள்ள சார்லஸ், 
நான் எப்படி ஒவர வநரத்தில்   இங்கும், எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிவைன் 
என்று எவவரனும் கற்பகன மசய்து பார்க்க இயலுொ? ஒவ்மவாரு மநாடியும் 
நான் சிலுகவயில் அகையப்படுகிவைன், வெலும், பிரியொன கடவுகள 
ஒருவர் வநசிக்க வவண்டும் என்பதற்காக, நான் லட்சக்கணக்கான 
ெரணங்ககள சந்திக்கவும் தயாராக இருக்கிவைன். அவர் ெட்டுவெ நம் 
அன்புக்குத் தகுதியானவர்.”  ர்டம் அவர் கற் றன பெய்ய முடியும் என்று 
 ைிலளித்து அற ைியானார். 
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 ா ா, இ ா சு ாக்கின்  ற்றுப ாரு இறெப் ைிறவக் வகட்டார்; 
பைாடர்ந்து ‘ைி டான்ஸ் ஆஃப் ைி வின்ட்ஸ்’  ற்றும் ‘ைி வென்ட் ஆஃப் ைி வொ ன் 
ப ய்டன்ஸ்’  ாடல்களும் இறெக்கப் ட்டன. இப் ாடல்களின் இறடவய, 
 ா ாவிற்கு ஒரு குைிப்பு அட்றட அனுப் ப் ட்டது, அைில் இவ்வாறு 
குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைது: “நான் உங்கறள ஒரு கைம்  ார்க்க முடிந்ைால், நான் 
என்பைன்றும் நன்ைியுள்ளவனாக இருப்வ ன்.” அைில் வக. ஹிட்டாக்காவின் 
றகபயாப் ம் இருந்ைது. அவர் உள்வள வந்து,  ிகவும்  னம் பநகிழ்ந்து, 
 ா ாவின் முன்னால் ொஷ்டாங்க ாக விழுந்து வைங்கினார். 

வடாக்கிவயா நகறரச் வெர்ந்ை 42 வயைான ஜப் ானியர், க ுட்வடரா 
ஹிட்டாக்கா, ஜப் ானில் அற ந்ை ஒரு ைிவயாப ாஃ ிகல் குழுவின் 
ைறலவரான டாக்டர் முயர் மூல ாக,  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டார்.  அன்ைிலிருந்து  ா ாறவ ெந்ைிக்க விரும் ிய 
அவர், அவருறடய உைவினரான ஜப் ானிய தூைர் இந்ைியாவிற்கு 
அறழக்கப் ட்டவ ாது, அந்ை வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைிக் பகாண்டார்.  ா ா 
உடவன, “நான் எவகரயும் ெகலயின் ெீது ஏைி வர அனுெதிக்கவில்கல” 
என்று ைந்ைிர ாகக் கூைி, ஹிட்டாக்காறவ எழுந்ைிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா, ஹிட்டாக்காவிற்கு, அவருக்காக றவத்ைிருந்ை  ழரெத்றைக் 
பகாடுத்து, “நீங்கள் மவகுதூரம் வந்திருக்கிைரீ்கள்; அகனத்கதயும் 
பருகுங்கள்” என்று கூைினார். 

 ழரெத்றை அருந்ைியதும்  ா ா அவரிடம், “ஏன் இவ்வளவு தூரம் 
வந்துள்ளரீ்கள்? பாபா எங்கும் இருக்கிைார்” என்று வினவினார். 

“நீங்கள் ஜப் ானுக்கு வருவறை நான் விரும்புகிவைன்,” என்று 
ஹிட்டாக்கா கூைினார். 

அைற்கு  ா ா, “700 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு நான் ஜப்பானுக்கு 
வருவவன்” என்று  ைிலளித்ைார். 

ஹிட்டாக்கா கல்கத்ைாவிலிருந்து ப ஹரா ாத்துக்குப்  யைம் பெய்து, 
 ின்னர் அவருறடய வி ாறவப் புதுப் ிக்க, ைிரும் ிச் பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது; எனவவ  ா ா அவரிடம், “உங்கள் பணியின் நிெித்தம் இன்று 
கல்கத்தாவுக்குச் மசல்லுங்கள், 28ஆம் வததி நகடமபைவிருக்கும் கூட்டத்தில் 
கலந்துமகாள்ள, சரியான வநரத்தில் திரும்பி வாருங்கள்” என்று  ா ா 
அவரிடம் கூைினார். 

இரண்டு ஆஸ்ைிவரலியர்களான  ில் வல வ ஜ், ஜான்  ாலன்டீன் 
ஆகிவயாறர, நள்ளிரவிலிருந்து அறர  ைி வநரம்,  ா ாவின் (எைிர்கால) 
ெ ாைியில் அ ர்ந்து, கண்கறளத் ைிைந்து, வாறய மூடிக்பகாண்டு,  னைளவில் 
அவரது ப யறரத் ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிக்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 
அவர் ஃ ிரான்ெி ிடம் வவடிக்றகயாக வினவினார், “அவர்கள் சொதி 
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நிலத்தடியில் விழுந்தால் நீங்கவள மபாறுப்பாவரீ்கள், அப்வபாது நீங்கள் 
என்ன மசய்வரீ்கள்?” 

“நான் என்ன பெய்வவன் என் ைல்ல, ஆனால் நீங்கள் என்றன என்ன 
பெய்வரீ்கள் என் வை முக்கியம்!” ஃ ிரான்ெிஸ் கூைினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, “29, 30ஆம் வததிகளில் நகடமபறும் 
கூட்டங்களுக்குப் பிைகு, ஹிட்டாக்காகவ ஏழு நாட்கள் உணவும், நீரும் 
இல்லாெல் ஒவர இடத்தில் தனியாக அெரச் மசய்யலாம். இகத அவர் 
மசய்வதானால், நான் அவருக்கு ஒரு கண வநர காட்சிகய வழங்க முடியும். 
அவர் ஒரு நல்ல இகளஞர், அவர் சத்தியத்தின் உருவான 
உண்கெப்மபாருளில் ெிகுந்த அன்பு மகாண்டவர். நான் என்கன வநாக்கி 
அவகர எப்படி ஈர்த்வதன் என்பது அவருக்குத் மதரியாது” என்று கூைினார். 

 ைியம் 12:50  ைிக்கு,  ா ா அறனவறரயும்  ைிய உைவுக்கு 
அனுப் ினார்.  ா ாவும் அவர்களுடன் இறைந்ைார். அவர்கள்  ின்னால் 
ப துவாக நகர்ந்து, விரல்களால் கிச்சுக்கிச்சு மூட்டியும், வைாள்களில் ைட்டியும் 
வைாழற  உைர்றவ பவளிப் டுத்ைினார். அவர் டானா ஃ லீ்றட அவரது 
ைறலயின் உச்ெியில் முத்ை ிட்டார், வ லும் ஹிட்டாக்காறவ அவருடன் 
உறரயாட  ல முறை அறழத்ைார். ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனிப் ட்ட முறையில் 
 ா ாவால் இனிப்பு வழங்கப் ட்டது. அரன்காவ்ம் ஊழியர்களுக்கும் அைில் ஒரு 
 ாகம் வழங்கப் ட்டது. 

ெில வநரங்களில்,  ா ா குழுவுடன் வ ல் றலயில்  ிங்- ாங் 
விறளயாடினார்.  ா ா, அவருடன் ஒரு விறளயாட்றட எைிர்பகாள்ள லுட் 
டிம்ப்ஃ ில்க்கு ெவால் விட்டவ ாது,  ா ா இன்னும் வி த்ைிலிருந்து  ீண்டு 
வருவறை நிறனத்து, ‘அவறர எளிைாக எடுத்துக் பகாள்ள’ முடிவு பெய்ைார். 

 ா ா, லுட்டின் முைல்  ந்றை, கச்ெிை ாக ைிருப் ி அடித்ைார்.  ைிலுக்கு, 
லுட் அடுத்ை  ந்றை ைன்னால் முடிந்ைவறர கடின ாக அறைந்ைார்.  ீண்டும் ஒரு 
முறை,  ா ா ைிரும்  அடிக்க முடியாை  ந்றைத் ைிருப் ி அடித்ைார்.  ின்னர் 
எழுத்துப் லறகயில்  ா ா, “அமெரிக்காவில் நடந்த விபத்துக்குப் பிைகு 
பாபாவால் இனி பிங்-பாங் சிைப்பாக விகளயாட முடியாது” என்று 
உச்ெரித்ைார். 

அைன்  ின்பு, கூட்டத்ைிற்கான ஏற் ாடுகளின் முன்வனற்ைத்றைக் 
கண்டைிய  ா ா, ப ஹரா ாத் கீழ்  குைிக்கு நடந்து பென்ைார். தூங்குவைற்பகன 
ஒரு ப ரிய கூடாரம் எழுப் ப் ட்டது, வ லும், கூட்டத்ைிற்காக ஒரு ைனி ெிைப்புப் 
 ந்ைல், ஒரு ொப் ாட்டுக் கூடாரம், கழிப் றைகள், குளியல் அறைகள்  ற்றும் 
 ல; தூங்குவைற்காக, ஏைக்குறைய 1,000 கட்டில்கள் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது. 
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ைச்சுவவறலக்காரர்கள் மூங்கில் ைார் ாய்கறள கட்டுவைில் மும்முர ாக 
இருந்ைனர்;  ாவ் கல்சூரி அைன்  ீது அ ர்ந்து ஒவ்பவான்றையும் வொைறன 
பெய்து பகாண்டிருந்ைார். வொைறனயின் வ ாது, ெில மூங்கில்  ாய்கள் உறடந்து, 
 ாவ் கீவழ விழுந்ைைால் எழுந்ை ெத்ைத்றைக் வகட்டு, ஜங்க்வளயின் இரண்டு ெிைிய 
 கன்களும் வவடிக்றகயாக ெிரித்ைனர்.  ா ாவும் அறைக் வகட்டு  கிழ்ந்ைார். 

கிருஷ்ைாஜி,  ா ாவிடம்  ாவ் வைநீரில் ெர்க்கறர குறைவாக வெர்ப் ைாக 
புகார் கூைினார்.  ா ா அவறரக் கடிந்துபகாண்டவ ாது,  ாவ், “இது 
உண்ற யல்ல,  ா ா. நான் அவருறடய வைநீறரத் ையார் பெய்யாைவ ாது, நான் 
எப் டி அைில் ெர்க்கறரறயக் குறைவாகப் வ ாடமுடியும்?” 

கிருஷ்ைாஜி உடவன, “நான் ப ாய் பொன்னைாகச் பொல்ல  ாவுக்கு 
உரிற  இல்றல, அவர் என்னிடம் முரண் டக்கூடாது, என்றன  ைிக்க 
வவண்டும்!” என்ைார். 

 ா ா, “ஆொம், கிருஷ்ணாஜிகய ெதிக்க வவண்டும்” என்று கூைி  ாவ் 
கல்சூரிறயத் ைிட்டினார். 

கிருஷ்ைாஜி,  ா ா கூைியறைக் வகட்டு  கிழ்ச்ெியறடந்து, ைினமும் 
 ாவ் கல்சூரிறயத் துன்புறுத்ைத் பைாடங்கினார், அைன் விறளவு பைரியத் 
பைாடங்கியது.  ா ா, கிருஷ்ைாஜி மூலம்  ாவ் கல்சூரிக்கு, ெகிப்புத்ைன்ற  
 ற்ைிய  ாடம் புகட்டிக் பகாண்டிருந்ைார்.   ண்டலியில் ஒவ்பவாரு உறுப் ினரும் 
இத்ைறகய வித்ைியாெ ான அனு வங்கறளக் கடந்து பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. 
அத்ைறகய அணுகுமுறையின் வநர்ற றய ெிலர் வகள்வியாக எழுப் லாம், 
ஆனால் உண்ற  என்னபவன்ைால்,  ா ா பெய்யும் அறனத்தும் ‘ெரியானது’. 
அப் டி இல்றல என்று நிறனப் வர்  க்குவம் அறடயவில்றல என்று அர்த்ைம். 

ப ஹரா ாத்ைில் நடவடிக்றககறளக் கண்காைித்ை  ிைகு,  ா ா 
ப ஹரா ாத்துக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

அடுத்ை நாள், 1954, பெப்டம் ர் 19 ஞாயிற்றுக்கிழற , ப ஹரா ாத் 
பெல்லும் வழியில் ஒரு நிகழ்வு நடந்ைது. ஆைியின் கவனக்குறைவால், 
வரவிருக்கும் ப ஹரா ாத் கூட்டங்கள் குைித்ை சுற்ைைிக்றகயின் நகல் 
கிறடக்கப்ப ைாைைால், ந ர்வானின் நண் ர் லுக்டுக்வக  ா ா 
வருத்ை றடந்ைார். இரவு முழுவதும் அவருக்கு தூக்கம் இல்றல, அைிகாறல 
3:00  ைிக்கு அவரது  றனவி கம்லா ாயிடம் “பவகு தூரத்ைிலிருந்து  க்கள் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருகிைார்கள்; அங்கு, அைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் நடந்து 
வருகின்ைன. ப ண்டு ைினமும் ஏராள ான ப ாருட்கள் பகாள்முைல் பெய்கிைார். 
ஆனால்  ா ா என்றன  ைந்துவிட்டார்” என்ைார். 

“ஏன்  ா ா,  ா ா,  ா ா என்று பொல்லிக்பகாண்வட வ ாகிைரீ்கள்?” 
கம்லா ாய் கத்ைினார். “ப ஹர்  ா ா பெல்வந்ைர்களுக்கு  ட்டுவ ! ஏறழகள்  ீது 
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அவருக்கு ஏது அன்பு? அவர் உங்கள்  ீது அக்கறை பகாண்டிருந்ைிருந்ைால், 
அவருறடய கூட்டத்ைிற்கு உங்கறள அறழத்ைிருந்ைிருப் ார்.” 

இவ்வாறு, அைிகாறலயில் அவர்கள் இந்ை விஷயத்றைப்  ற்ைி வ ெிய 
வவறளயில், கம்லா ாய்,  ா ாறவ வி ர்ெிக்க ெிைந்ை அறடப ாழிகறளப் 
 யன் டுத்ைினார்.  ா ாவின் காதுகள் எவ்வளவு கூர்ற யாக இருக்கின்ைன 
என்று அவருக்குத் பைரியாது. 

இரண்டு  ைி வநரம் கழித்து,  ிகவும்  னச்வொர்வறடந்ை நிறலயில், 
லுக்டுக்வக  ா ா எழுந்து ைனது வவறலக்குச் பென்ைார். காறல 6:00 
 ைியளவில்,  ா ாவின் கார் அவர்கள் வடீ்டு வாெல் அருவக வந்து நின்ைது. 
 ா ா உள்வள பென்ை வவறளயில், எரச், லுக்டுக்வக  ா ாறவ அறழத்துவரச் 
பென்ைார். கம்லா ாயால் ைனது கண்கறள நம்  முடியவில்றல. அது 
உண்ற யில்  ா ாவா, அல்லது அவர் கனவு காண்கிைாரா என்ை ெந்வைகத்ைில், 
நீர் பைாட்டிக்குச் பென்று, கண்களில் நீறர பைளித்துக்பகாண்டு ைிரும் ி வந்து 
 ார்த்ைார். ப ஹர்  ா ா அன்புடன் ெிரித்துக்பகாண்வட ைன் முன் நின்ைறை 
உண்ற பயன்று நம் ா ல், ைனது ைறலமுடிறய இழுத்துப்  ார்த்து,  னைில் 
நிறனத்ைார்: “எவ்வளவு அன் ானவர்  ா ா, ெிைிது வநரத்ைிற்கு முன்புைான் நான் 
அவறர அநாகரீக ாகத் ைிட்டிக்பகாண்டிருந்வைன்.” 

 ா ா அப்வ ாது கூைினார், “துதிபாடுவவானின் புகழ்ச்சிகயக் 
காட்டிலும் என் அன்பர்களின் இகழ்ச்சி எனக்கு ெிகவும் பிடிக்கும்!” இந்ை 
வநரத்ைில், எரச், லுக்டுக்வக  ா ாவுடன் ைிரும் ிவந்ைார், அவர் ைனது  ிரிய ான 
 ா ாறவப்  ார்த்ை  கிழ்ச்ெியில் ற த்ைியம் ஆனார். அவர்  ா ாறவ 
அரவறைத்து, வைாள்களில் ைட்டத் பைாடங்கினார்;  ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, 
ப ாங்கும்  ாெத்றைத் ைாங்கிக்பகாண்டார். கைவனும்  றனவியும் என்ன 
பெய்வது என்வை புரியாை நிறலயில்,  ா ாவுக்கு அ ர நாற்காலிறயக் 
பகாடுக்கக் கூட  ைந்துவிட்டனர்.  ா ா அவர்கறளத் ைழுவினார். கம்லா ாய் 
அழுைார். சுற்ைைிக்றக அறடயப்ப ைாைது  ற்ைி லுக்டுக்வக விளக்கினார், வ லும் 
கூட்டத்ைிற்கு அவர் அறழக்கப் ட்டைாகவும், அைில் கலந்துபகாள்ள வவண்டும் 
என்றும்  ா ா அவருக்கு அறழப்புவிடுத்ைார். 

 ா ா  ின்னர் அக் ர் அச்ெகத்ைிற்குச் பென்று, அங்கு  ட்டா  ற்றும் 
ை ானியா குடும் ங்கறளச் ெந்ைித்ை  ின்னர், அவர் ப ஹரா ாத் பென்ைார். 

காறல 10:25  ைிக்கு,  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் காறலப் 
ப ாழுறைக் கழிக்க ப ஹரா ாத் வ ல்  றலக்கு வந்ைார். “இன்று, என்னிடம் 
நிகைய வநரம் உள்ளது; மெதுவாகச் மசல்வவாம். நாகளயிலிருந்து, எனக்கு 
வநரெில்கல” என்று அவர் கூைினார். 

 ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும் அவரது உடல்நிறலறயப்  ற்ைி விொரித்து, 
 ின்பு கருத்துறரத்ைார்: “29, 30ஆம் வததிகளில் நீங்கள் அகனவரும் நல்ல 
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உடல் ஆவராக்கியத்துடன், ஆற்ைல் ெிக்கவராக இருக்க வவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிவைன். நான் இன்று வவடிக்ககயாக உணர்கிவைன். சில 
வநரங்களில் என்னால் என் உணர்வுககள விவரிக்க முடியாது, சில 
விஷயங்ககள என்னால் விவரிக்க முடியாெல் இருக்கிவைன். உதாரணொக, 
இப்வபாது  நான் வெல்ெகலக்கு நடந்து வந்து மகாண்டிருந்த வவகளயில், 
நான் கற்ககள எைிந்வதன். நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நான் இவ்வாறு 
கற்ககள வசீி வந்வதன். நான் ஒவ்மவாரு அடியிலும் கீவழ குனிந்து, கல்கல 
எடுத்து எைிவதுண்டு, இப்வபாதும் நான் சிலவநரங்களில் அகதச் மசய்கிவைன், 
நான் ஏன் மசய்கிவைன் என்று என்னால் மசால்ல முடியாது. நீங்கள் என்ன 
நிகனக்கிைரீ்கள்? இது ஒரு மதய்வகீ விகளயாட்டு. 

 ா ா அவர்களிடம், “நான் வரும்வபாது உங்களுக்கு என்ன 
வதான்றுகிைது? நீங்கள் என்ன உணர்கிைரீ்கள்? 

 ில் வல வ ஜ், “ஒரு வவடிக்றகயான உைர்வு” என்ைார். 
 ா ாவுக்கு அவர் பொன்னது புரியா ல், “வநற்ைிரவு அகர ெணி வநரம் 

அெர்ந்திருந்தவபாது கண்ககளத் திைந்து கவத்திருந்தீர்களா?” என்று 
வகட்டார். 

“ஆம்.” 
“நீங்கள் என்ன உணர்ந்தரீ்கள்?” 
“என் இையம் எல்லா வநரத்ைிலும் துடித்ைது, உங்கள் ப யறர என்னால் 

உச்ெரிக்க முடியவில்றல.” 
“உங்ககளப் பயமுறுத்தும் அளவுக்கு அங்வக என்ன இருந்தது?” 
“எனக்கு பவளி உலகின் உருவங்கள் கண்கள் முன்னால் வந்ை வண்ைம் 

இருந்ைன.” 
ஜான்  ாலன்றடன், “கைறவ மூடியவ ாது காற்வைாட்டம் இல்றல என்ை 

உைர்வு எனக்கு ஏற் ட்டது. நான் வவறு ஒன்றும் உைரவில்றல” என்ைார். 
ஒவ்மவாரு இரவும் இவ்வாறு ஏழு இரவுகள் மதாடர்ந்து மசய்வரீ்களா 

என்று  ா ா வகட்டைற்கு இருவரும் ‘ஆம்’ என்ைனர். 
“அஞ்ச வவண்டாம்,” என்று அவர் கூைினார். “அஞ்சுவதற்கு 

ஒன்றுெில்கல. உங்கள் கவனத்கதக் கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள்; விழித்திருந்து 
அகசயாெல் இருங்கள். பாம்பு வந்தாலும், அது, அதன் வழியில் மசல்லட்டும். 
வெலும் இந்த அகர ெணி வநரத்தில் பாபாகவ வநசிக்கவும். அச்சம் 
இருந்தால் அன்பில்கல என்று அர்த்தம். பாபாகவ உங்கள் ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து நிகனத்துப் பாருங்கள். ஏழு இரவுகளுக்குப் பிைகு, நீங்கள் 
பாபாகவக் காண்பீர்கள், ஏன் இந்த பயம், ஃபிரான்சிஸ்? அசிசியின் 
ஃபிரான்சிஸ் ெற்றும் ஃபிரான்சிஸ் வசவியர் ஆகிவயார் கிைிஸ்துகவ தங்கள் 
முழு இதய வலிகெயுடன் வநசித்தார்கள், அவர்கள் அனுபவித்த 
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துன்பங்ககள உங்களில் எவராலும் யூகிக்க முடியாது, ஆனால் பயம் 
அவர்களுக்கு அந்நியொனது. அஞ்சாெல் என்கன வநசியுங்கள், எகதயும் 
மபாருட்படுத்தாதரீ்கள்; பாபாகவ நிகனத்துக்மகாண்டு ெகிழ்ச்சியாக 
இருங்கள். ஆககயால், இன்ைிரவு முதல், ஃபிரான்சிஸ் (பிராபாவ ான்) 
அவர்கள் அங்வகவய அெர்ந்து கதகவ மூடுவகதப் பார்த்துக்மகாள்ளுங்கள்.” 

 ா ா பைாடர்ந்ைார், “ஃபிரான்சிஸ், நீங்கள் அகனத்கதயும் விட்டுவிட்டு 
சிலுகவகயப் பின்பற்றுங்கள். நான் ஒரு விசித்திரொன ெனநிகலயில் 
இருக்கிவைன். நாம் ஒரு மதளிவற்ை உகரயாடகலக் மகாண்டிருப்வபாம், ஒரு 
விஷயத்திலிருந்து இன்மனாரு விஷயத்திற்குத் தாவுவவாம். நான் அதிகாகல 
மூன்று ெணிக்கு முன்னர் அரிதாகவவ தூங்குகிவைன். நான் ஏகாந்தவாசத்தில் 
இருக்கும் வவகளயில், அந்த வநரம் வகர, சில நிெிடங்களுக்கு ஒருமுகை 
இரவுக் காவலாளிகய அகழப்பதுண்டு; நீங்கள் அகனவரும் எப்வபாது 
தூங்கச் மசல்கிைரீ்கள்? (பத்து ெணிக்கு.) இன்று இரவு இரண்டு 
இகளஞர்ககளயும் அெர அனுெதிக்காதரீ்கள், நீங்கள் சகீ்கிரொக 
எழுந்திருக்க வவண்டும், ஆனால் நாகள முதல் அெருங்கள்.” ஒரு  ைியாள் 
ெில தூக்க  ாத்ைிறரகறளக் பகாண்டு வந்ைவ ாது, அறை  ா ா லுட் 
டிம்ப்ஃ ில்லிடம் பகாடுத்ைார். 

“நீங்கள் ஏழு ஆன்ெீகத் தளங்ககளப் பற்ைிக் வகட்டீர்கள்” என்று  ா ா 
 ால்கம் ஸ்க்வலா ிடம் கூைினார். “ஆன்ெீகத் தளங்கள் என்ைால் என்ன?” 

 ால்கம்  ைிலளித்ைார், “உைர்வு நிறலகள்.” 
உலகங்கள், ஆன் ீகத் ைளங்கள்  ற்றும் உைர்வு  ற்ைிய 

பொற்ப ாழிறவ வழங்கி  ா ா முடிவில் இவ்வாறு கூைினார்: 
நாம் சுவாசிக்கும்வபாது, சுவாசிப்பதில் கவனம் மசலுத்துவதில்கல; 

நல்ல தூக்கத்கதப் வபாலவவ இது தானாகவவ நிகழ்வது. சுவாசம் நெது 
நிகலயான துகணவன், ஆனால் நாம் அதில் கவனம் மசலுத்துவதில்கல. 
கபஜாொகவ அணிந்துவிட்டு, இதர துணிெணிககளக் கண்டுமகாள்ளாெல் 
தூங்கச் மசல்வது வபாலவும், காகலயில் கபஜாொகவக் ககளந்துவிட்டு, 
பகல்வநர ஆகடககள அணிவது வபாலவும், ஓரிரு கணங்கள் தவிர, உங்கள் 
அகனவருடனும் நான் எந்வநரமும் இருக்கிவைன். ஆனால் நீங்கள் கவனம் 
மசலுத்தவில்கல. கவனம் மசலுத்துவது எப்படி, நான் வவமைாரு முகை 
விளக்கலாம்.  நான் எப்மபாழுதும் இருப்பதால் என்கன உங்களால் உணர 
முடியாது; எல்லா வநரத்திலும் என்கன உணர்வது எப்படி என்பகத நான் 
உங்களுக்குக் காண்பிப்வபன். 

 ா ா அப்வ ாது குைிப் ிட்டார், “நாம் இப்வபாது இகசயில் கவனம் 
மசலுத்துவவாம். இந்திய இகச அகனத்தும் அன்கபக் பற்ைியது. உங்களில் 
சிலர் அகத விரும்பாெல் இருக்கலாம், ஆனால் நான் அகதப் பற்ைி 
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விளக்குகிவைன். நான் கடவுகளக் குைித்து ஒருவபாதும் வகள்வி 
எழுப்பவில்கல. உங்கள் உடல்நலம், உணவு வபான்ைவற்கைப் பற்ைி நான் 
உங்களிடம் வகள்விகள் வகட்வடன், ஆனால் கடவுகளப் பற்ைி ஒருவபாதும் 
வகட்கவில்கல ஏமனன்ைால், நான் கடவுள் என்று எனக்கு மதரியும்.” 

ஃ ிரான்ெிஸ், “என்னிடம் லட்ெக்கைக்கான வகள்விகள் உள்ளன,  ா ா.” 
என்ைதும்,  ா ா புன்னறகத்ைார். 

முைல்  ாடலுக்குப்  ிைகு,  ா ா கூைினார், “இது ஓர் அற்புதொன 
அன்பின் நிகல. அன்பன் ஆன்ெீகத் தளங்கள் ெற்றும் மவவ்வவறு உணர்வு 
நிகலககளப் பற்ைி கவகலப்படுவதில்கல. அவன் கடவுகளப் பற்ைியும், 
கடவுகள எப்படி வநசிப்பது என்பகதப் பற்ைி ெட்டுவெ கவகலப்படுகிைான். 
அவன் இப்வபாது வந்தகடந்த நிகலயில், இந்த அன்பு அவனது உலகத்கத 
நிரப்புகிைது ெற்றும் பிரிவின் வவதகனகள் தாங்க முடியாததாக இருப்பதால், 
‘நான் இப்வபாது உன்கன ெைக்க விரும்புகிவைன்; ஆனால் நான் உன்கன 
ெைக்க எவ்வளவு முயற்சி மசய்கிவைவனா, அவ்வளவு அதிகொக உன்கன 
நிகனவில் மகாள்கிவைன்’ என்று கூறுகிைார். இந்த சித்திரவகத தாங்க 
முடியாதது.” 

 ா ா பவவ்வவறு இறெப் ைிவுகளில்  ாடப் ட்ட வார்த்றைகறள 
ப ாழிப யர்த்ைார்: 

ஓ என் அன் ான கடவுவள, அவர்  ட்டுவ  அைிர்ஷ்டொலி  ற்றும் 
ப ரிய இையம்  றடத்ைவர், அவர் ைனது அன் ில் கண்ைரீ் ெிந்துவறைத் ைவிர்க்க 
முடியாது. 

கடவுறள வநெிப் வர்களாக இருப் ைற்குத் வைறவயான  யிற்ெிறயப் 
ப றுகிைரீ்கவள, எச்ெரிக்றகயாக இருங்கள்;  ல்வவறு வறகயான, எண்ைற்ை 
இயற்றகக்கு அப் ாற் ட்ட காட்ெிகள், உங்கள் கண்கள் முன்னால் வரும்; 
ஜாக்கிரறை, கடவுறள  ட்டுவ  வநெியுங்கள், இந்ைக் காட்ெிகள்  ற்றும் 
ெக்ைிகளில் ெிக்கிக் பகாள்ளாைீர்கள். 

அன்ற ப்  ற்ைி வ ெ விரும்பு வவர, உங்கறள எைிர்வநாக்கி இருக்கும் 
இடர் ாடுகறளயும் துன் ங்கறளயும் நீங்கள் அைிவரீ்களா? அன் ின்  ாறையில் 
ஒவ்பவாரு அடியிலும் குருநாைர் உங்கறள வொைிக்கிைார். 

இறெறய அவர்கள் ரெித்ைார்களா என்று கூறும் டி  ா ா 
அறனவறரயும் வகட்டார்.  ஏைக்குறைய ஒவ்பவாருவரும் அறை 
விரும்புவைாகவும், இறெயால்  ிகவும் ஈர்க்கப் ட்டைாகவும் கூைினர். ொர்லஸ் 
 ர்டம்  ட்டுவ  அைில் ஆர்வம் காட்டவில்றல என்று கூை, 
“மபரும்பான்கெயினர் இகத விரும்பினர்” என்று  ா ா கூைினார். 
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“இகசகயப் பற்ைி என்னிடம் வபசாதீர்கள்” என்று  ா ா கருத்து 
பைரிவித்ைார். “நான் பாடிய மூலமுதலான பாடல் இந்த பிரபஞ்சத்தின் 
பாரத்கத என் ெீது மகாண்டு வந்துள்ளது. 

“கடவுள் நித்தியமும் நிரந்தரொனவர்; ொகய அகரகுகை 
நித்தியொனது; கடவுள் ொறுவதில்கல; ொகய ொறுகிைது; உங்கள் நிழல் 
எப்வபாதும் உங்களுடன் இருக்கும், ஆனால், அது காகலயிலிருந்து ொகல 
வகர ொறுகிைது, ெதிய வவகளயில் நீங்கள் அகதப் பார்க்கமுடிவதில்கல; 
நிழலும் அகரகுகை நித்தியொனது.” 

 ால்கம் வகட்டார், “கடவுள்  ாறயறய அனு விக்கிைாரா?” 
 ா ா  ைிலளித்ைார், “கடவுள் இகை-ெனிதனாக ொகயகய 

அனுபவிக்கிைார், ஆனால் அவர் ொகயகய ஆட்சி புரிவதால், அடக்கி 
ஆளுவதால் அதிலிருந்து விடுபட்டவர். அவதசெயம் ெனிதன் ொகயயால் 
ஆளப்படுகிைான். இகவ அகனத்தும் மவறும் வார்த்கதகள், ஆனால் 
அனுபவத்தின் அடிப்பகடயிலான வார்த்கதகள்; உங்களுக்குக் 
குகைந்தபட்சம் அந்த ஆறுதல் உள்ளது.” 

 ால்கம்  ீண்டும், “நீங்கள் எங்களுக்கு அந்ை இறை அனு வத்றை 
வழங்கினால் இன்னும் ஆறுைல் கிறடக்கும்!” என்று கூைியைற்கு,  ா ா 
 ைிலளிக்கவில்றல. 

இன்னும் ெில க ல் இறெப் ைிவுகள் இறெக்கப் ட்டன.  ா ா 
அர்த்ைங்கறள விளக்கினார்: 

இறுைி இலக்றக அறடந்து, இறைவனின் ரகெியத்றை அைிந்ைவர்கவள, 
நீங்கள் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெிலருக்கு  ட்டுவ  அந்ை ரகெியத்றை 
பவளிப் டுத்துங்கள். 

“ ன் ூர் ‘நான் கடவுள்’ என்று கூைியதும், முஸ்லிம்கள் ெீற்ை றடந்து 
அவறர தூக்கிலிட்டனர்” என்று  ா ா கருத்து பைரிவித்ைார். 

ஓ  ன் ூர், நீங்கள் அன் ான கடவுளுடன் ஐக்கிய ானறை 
பொன்னைற்காக நீங்கள் தூக்கிலிடப் ட்டாலும், ரகெியத்றை 
பவளிப் டுத்ைாைீர்கள். 

ஓ ஷம்ஸ்-இ-ைப்ரிஸ், நீங்கள் உயிர் துைந்ைவர்கறள உயிர்ப் ித்ைாலும், 
முஸ்லிம்கள் உங்கறள உயிருடன் வைாலுரித்ைைாலும், இரகெியத்றை 
பவளிப் டுத்ைாைீர்கள். 

கடவுளின் அன் ர்கவள, உங்கள் இையங்களில் உள்ளறை உங்கள் 
உைடுகளுக்கு வர விடாைீர்கள். 

கடவுறள உண்ற யாக வநெிப் வறன கடவுள் அழிக்கிைார் என் றை 
நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். கடவுள் அவறன துகள் துகளாக்குகிைார். 
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“கிைிஸ்துவின் அப்வபாஸ்தலர்கள் ெற்றும் கடந்தகால தரீ்க்கதரிசிகள் 
விஷயத்திலும் இது உண்கெயாக இருந்தது” என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

அன்வ , ஜாக்கிரறை, கடவுள் உன்றனக் பகாடூர ாக நடத்ைி, ப ாய்யான 
நம் ிக்றககறள அளித்து, உன்றன துண்டு துண்டாக்குவைன் மூலம் 
வொைிக்கிைார். 

 ா ா கருத்துறரத்ைார்: “குருநாதர் உங்ககள, முழுகெயாக உகட 
அணிவித்து, ககககளயும் கால்ககளயும் ஒரு பலககயில் கட்டி, 
நடுக்கடலில் தூக்கி எைிந்துவிட்டு, ‘நீங்கள் என்கன வநசித்தால், ஒரு துளி 
தண்ணரீ் கூட உங்கள் ஆகடககளத் மதாடக்கூடாது’ என்று ஹஃபீஸ் 
கூறுகிைார். அவர் ஏன் இகதச் மசய்கிைார்? அதற்கான பதில், தகலகெ 
அப்வபாஸ்தலர் பீட்டருக்கு இவயசுவால் கூைப்பட்டது: ‘நீங்கள் என்கன 
ெறுப்பீர்கள்.’ ஏன்? இவயசு அகதச் மசான்னது ெட்டுெின்ைி, அகதச் மசய்தும் 
முடித்தார். ஏன்? இவயசு, அந்த வழியில், உலகத்தின் முழு பாரத்கதயும் தம் 
ெீது எடுத்து, பீட்டகரயும் பகிர்ந்து மகாள்ள கவத்தார். 

“காதல் என்ைால், தனது முழு சுயத்கதயும், அதன் பல்வவறு 
வககப்பட்ட மபாருட்களுடன் இழப்பது. இதன் அர்த்தம், சித்திரவகத, 
வவதகன, ஏக்கம், இகதமயல்லாம் ெீைி ஒருவன், தனது காதலில் உறுதியாக 
இருந்தால், அவன் காதலனுடன் ஒன்ைிவிடுகிைான். பீட்டர் அகடந்த 
துன்பத்தின் உச்சம்தான் என்ன? அவர் தனது அன்பான குருநாதகர ெறுத்தார்! 
இந்த ெறுப்பு, இவயசு அனுபவித்த துன்பத்தில் பீட்டகர பங்மகடுக்க 
வழிவகுத்தது.” 

காைலன் கூறுகிைான்: 
இப்வ ாது உனது அன் ின் விறளவு எனது  ார்றவயின் எல்றலறய 

விரிவு டுத்ைியுள்ளது, நான் எங்கு பென்ைாலும், உன்றனத் ைவிர வவறு எறையும் 
நான் காைவில்றல. 

எனக்குத் பைரியும், அன்வ , உனது  கிற றய என்னால் ைாங்க 
முடியாது. 

ஆனாலும் நான் எனது உயிறரத் துைக்கத் ையாராக இருக்கிவைன்; உனது 
முகத்றை என்னிடம் காட்டு. 

ஒரு கவாலி  ாடலில் இந்ை வரிகள் இருந்ைன: 
உனக்காக என்றனப் ற த்ைிய ாக்க விரும் ினால், அவ்வாவை 

பெய்யுங்கள்; ஆனால் என்றன எள்ளி நறகயாட றவக்காவை. 
என்றன ற த்ைியம் என்று நிறனக்கும் உலக  க்கவள, என்  ீது 

கற்கறள வசீுகிைரீ்கள், 
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இந்ை அன்ற ப் ப ை நீங்கள் அைிர்ஷ்டொலியாக இருந்ைால், நீங்களும் 
என்றனப் வ ால ற த்ைிய ாகி இருப் ரீ்கள். 

கடவுறள வநெிப் றைப்  ற்ைி வ சு வர்கவள, ஒவ்பவாரு அடியிலும் 
நீங்கள் அவறரத் ைறலவைங்க வவண்டும், 

ஒவ்பவாரு தூெி துகள்களும் கடவுறள வநாக்கிச் பெல்லும்  ாறையின் 
நுறழவாயிலாக இருந்ைது. 

ஹஃ  ீின்  ாரெீக கவிறைகளின்  ைிவு இறெக்கப் ட்டது,  ா ா அைன் 
அர்த்ைத்றை ப ாழிப யர்த்ைார்: 

ைள்ளிப் வ ாடாைீர்கள். இந்ை பநாடியிலிருந்து காைலிக்கத் 
பைாடங்குங்கள். 

கடவுறள ஒரு கைம் கூட  ைக்காைீர்கள். 

ஹஃ  ீின் குருநாைர் அத்ைறரப்  ற்ைி  ா ா விளக்கினார். அவருக்கு 
நீண்ட கறுப்பு முடிகள் இருந்ைன, வ லும் ஹஃ ஸீ் ைனது குருநாைரின் 
ைறலமுடிறய வாரிவிடுவதுண்டு. 

ஹஃ ஸீ் அவறரப்  ற்ைி கூைியறை  ாடல்கள் பவளிப் டுத்ைின: 
உங்கள் ைறலமுடிறய அறலவ ால  ாயவிடாைீர்கள், 
என் இையம் ஒவ்பவாரு முடியிலிருந்தும்  

அம்புகறளப் ப றுவது வ ால் இருக்கிைது. 

ஹஃ ஸீ், அத்ைறரப்  ற்ைியும் கூைினார்: 
அன் ான குருநாைவர! நான் ெிந்ைிய இந்ைக் கண்ைரீ் 
 ிகவும் விறல ைிப் ற்ை இரத்ைக் கண்ைரீ்  
நீங்கள் அவற்றை முத்துக்களாகக் கருை வவண்டும் 
வ லும் அவற்றை காைைிகளாக அைிய வவண்டும். 

வ லும் ஹஃ ஸீ்: 
கடவுள் கூறுகிைார், ஓ என் அன் வர,  

நீங்கள் என்  ாறையில் நுறழய விரும் ினால், 
முைலில் உங்கள் ைறல, எனது காலடியில்  

ஒரு  ந்ைாக உருண்டு உறை டட்டும். 
அன் ன்  ைிலளிக்கிைான்:  

உங்கள் அன் ால் நான் பகால்லப் ட்வடன். 
வ லும், பகாடூர ான கடவுவள,  

உங்கள்  ார்றவ இன்னும் என்  ீது ைிரும் வில்றல. 
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இறெ நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், 
“இன்று நாம் கடவுகள வநசிக்க முயற்சித்வதாம்; அன்கபப் பற்ைி வபசிவனாம்; 
காதல் பாடல்ககளக் வகட்வடாம். நான் உலகில் ெிகவும் மும்முரொக 
இருக்கிவைன். இந்த சந்திப்புகளின் விவரங்ககளப் பார்த்து, எல்லா 
நிகலகளிலும் பணிபுரிய வவண்டும். என்ைாலும், நான் ெிகவும் 
மசயலற்ைவன் கூட. 

“இன்று நாம் எந்த விகல மகாடுத்வதனும் கடவுகள வநசிக்க 
வவண்டும் என்று தீர்ொனிக்கிவைாம்.  அகதச் மசய்வதற்கான ெிகவும் சிைந்த 
நகடமுகை வழிகய, நான் கூட்டத்தில் உங்களுக்குக் கூறுவவன்.” 

 ா ா அவர்கள்  ைிய உைவு உண்ணுவறைப்  ார்றவயிட்டு,  ின்பு, கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் கூட்டத்ைிற்கான ையார் நிறலறயப்  ார்க்க 
வ ல் றலயிலிருந்து கீவழ நடந்து வந்ைார்.  அவர்  ைியம் 2:00  ைியளவில் 
ப ஹரா ாத்துக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

1954, பெப்டம் ர் 20 ைிங்கட்கிழற  காறல 7  ைிக்கு,  ா ா வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்கறள விலூ வில்லாவில் ெந்ைித்ைார்,  ின்னர் அறனவரும் நான்கு 
வாகனங்களில்  க்வகாரிக்கு புைப் ட்டுச் பென்ைனர்:  ா ாவும் குல் ாயும் 
 வராஷின் காரில்  யைம் பெய்ய, ஆைியின் காரில் ெில  ண்டலியும், 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களும் இருந்ைனர். இரண்டு ப ரிய ஸ்வடஷன் வவகன்கள் 
உடன் பென்ைன.  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக நூற்றுக்கைக்காவனார் 
ொறலவயாரத்ைில் ைிரண்டிருந்ைைால் ெிைிது வநரம் ராஹுரியில் நின்ைனர்.  ா ா 
ைனது  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களின் ஆெிர ம் (1936-37இல்) இருந்ை இடத்றை 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்குக் காட்டினார். ொர்லஸ்  ர்டம்  ற்றும்  லர், 
 ா ாவிடம்  ல நறகச்சுறவயான கறைகறள எடுத்துறரத்ைனர், டார்வின் ஷா 
 ா ாவின் புறகப் டத்றை எடுத்ைார். 

அவர்கள் காறல 9:30  ைிக்கு  க்வகாரி வந்ைறடந்ைவ ாது, 
ஆெிர வாெிகள் அவர்கறள ஊர்வல ாக,  த்ைளம் முழங்க இறெ நிகழ்ச்ெியுடன் 
வரவவற்ைனர். 

 ா ாவிற்கு  ாறல அைிவிக்கப் ட்டது, வகாைாவரி  ாயும், இைர 
கன்யாக்களும்  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கினர்.  ா ா வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களின் குழுறவ, ஆெிர த்றைச் சுற்ைி வந்து,  ின்னர் உ ா னி 
 ஹாராஜின் ெ ாைிக்கு அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர் கூைியைாவது: 

இந்த முதியவர் ெனித-கடவுள். ‘நான் ெீண்டும்  க்வகாரியில் 
அடிமயடுத்து கவக்க ொட்வடன்’ என்று எனது ககடசி வருககயின் வபாது 
கூைிவனன். ஆனால் ‘வெர்வான், வெற்கத்திய அன்பர்ககள இங்கு 
வரவகழக்கும் வவகளயில், அவர்கள் பஜன் கீர்த்தகன மசய்வார்கள்’ என்று 
ெஹாராஜ் ஒருமுகை கூைியது நிகனவுக்கு வந்தது; எனவவ, இகத 
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நிகைவவற்ை, நான் உங்ககள இங்கு அகழத்து வர வவண்டியிருந்தது. 
இப்வபாது இங்வக எனது பணி முடிந்தது. 29, 30 வததிகளில் நகடமபறும் 
கூட்டங்களுக்குப் பின்னர், அடுத்த ொதங்களில் எனது இறுதிப் பணி - எனது 
மெௌனத்கத ககலத்து, மவளிப்பாட்கட உலகுக்கு அளித்து, மகாடூரொன 
முகையில் ெரணத்கத சந்திக்கும் ஒவ்மவாரு நிகழ்வும் ஒன்ைன்பின் 
ஒன்ைாக விகரவில் நகடமபறும். நீங்கள் அகனவரும் ெஹாராஜின் 
சொதியில் தகலவணங்க வவண்டும். நான் ஆதிகால புருஷன். அவர் அந்தக் 
கல்கல என் ெீது எைிந்தவபாது, நாவன ஆதிகால புருஷன் என்று எனக்குத் 
மதரியும். 

அவரது ஆரத்ைி கன்யாக்களால்  ாடப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா 
ஆங்கிலத்ைில் கூைிய அறனத்தும்  ராட்டியில் ப ாழிப யர்க்கப் ட்டது. அறைத் 
பைாடர்ந்து,  க்வகாரியின் கன்னியாஸ்ைிரிகளால்  ின்வரும்  ஜறன 
 ாடப் ட்டது: 

குருநாைர் ை து ெீடர்களிடம், எனது ப யர் கடவுள் என்று கூறுகிைார். 
ெிலர் என்றன ராம் என்றும்  

ெிலர் ஷ்யாம் (கிருஷ்ைா) என்றும் அறழக்கிைார். 
உலகில் நான் வழி டும் ப ாருளாகவும்,  

வைங்கு வனாகவும் இருக்கிவைன். 
ெில ெ யங்களில் நான் பகாடுப் வனாகவும்,   

ெில ெ யங்களில் நான் யாெிப் வனாகவும் இருக்கிவைன். 
நான் எந்ை இடத்ைிற்கும் பொந்ைம் இல்லாைவ ாதும்,  

நான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிவைன். 

அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
நான் இங்கு எவ்வளவு ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிவைன் என்பது 

உங்களுக்குத் மதரியாது. வகாதாவரி இங்வக ‘இகைத் தாய்’, இதர அகனவரும் 
அவருகடய துகணவர்கள். இரண்டகர வயதில் ெஹாராகஜ சந்தித்தவபாது, 
அவர் குழந்கத வகாதாவரிகய ெடியில் அெர கவத்து ‘இமதல்லாம் உனக்குச் 
மசாந்தம்’ என்ைார். அவர்கள் அகனவரும் எனது குருநாதருக்கு 
வாழ்க்கககய அர்ப்பணித்து வாழ்கிைார்கள். நான் அவகர ெிகவும் 
வநசிக்கிவைன். கன்னியாஸ்திரிகள் ெஞ்சள் நிை புடகவயும், ஆண் வசவகர்கள் 
மவள்கள நிைத்திலும் ஆகட அணிகின்ைனர். 

உபா னி ெஹாராஜ் உயரொன, பருெனான ெனிதர், மவளிவய 
மசல்லும் வவகளயில் ெட்டுவெ ஒரு வகாணிப்கபயாலான துண்டு ெற்றும் 
மசருப்புககள அணிவகதத் தவிர, மபாதுவாக நிர்வாணொகவவ இருந்தார். 
பதினான்கு ொதங்கள் ெற்றும் பன்னிமரண்டு நாட்கள், அவர் ஒரு மூங்கில் 
கூண்டில் வாழ்ந்தார்; ஒரு நாகளக்கு ஒரு முகை காஃபிகயத் தவிர வவறு 
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எகதயும் உட்மகாள்ளவில்கல. அவர் வாழ்ந்த கூண்டு, சுொர் மூன்ைடிக்கு 
மூன்ைகர அடி அளவில் இருந்ததால் அவரால் தகரயில் சாய்ந்து படுக்க 
முடியவில்கல. நெக்குக் காட்டப்பட்ட அகையில் அவர் உயிர் துைந்தார். 

 ா ா,  ஹாராஜின் ெ ாைிறய வைங்கினார், பைாடர்ந்து ஒவ்பவாரு 
 ண்டலியும், குழுவும் அவ்வாவை பெய்ைனர். அறனவருக்கும் உைவு 
வழங்கப் ட்டது,  ா ா (உைறவத் பைாடவில்றல என்ைாலும்) அவர்களுடன் 
அ ர்ந்ைார். அவர்  கிழ்ச்ெியாகவும் விறளயாட்டுத்ைன ாகவும் காைப் ட்டார், 
அவர்கறள வநாக்கி  ழங்கறள எைிந்ைார், ஆனால் அவர் வவைறனயும், 
துன் மும் அனு வித்ைது வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். 

 ா ாறவப் புகழ்ந்து ஒரு கீர்த்ைறன  ாடப் ட்டது, இறுைியில், அவர் 
இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார்: “என்கனக் கண்டுமகாள்ள, நீங்கள் உங்ககள 
இழக்க வவண்டும். ஆனால் இகவ, வபசும்வபாதும் வகட்கும்வபாதும் மவறும் 
வார்த்கதகவள. தன்கன இழந்து தன்கனத்தாவன கண்டுமகாள்வது என்பது, 
ஒரு சில அன்பர்களுக்கு ெட்டுவெ உரித்தானது; அவர்கள் தெது  கககளில் 
வாழ்க்கககய ஏந்திச்மசல்பவர்கள்.” 

 ா ா உடல்நலம் குன்ைியிருந்ை கன்யாறவச் ெந்ைித்து, வராஜா 
இைழ்கறள ஊட்டினார்.  ஹாராஜுக்காக  ா ா இயற்ைிய  ாடறல ஒரு ெிறு ி 
 ாடிய வண்ைம், அவர் குழுவுடன் ப ண்கள் விடுைிக்குச் பென்று, ஊஞ்ெலில் 
அ ர்ந்ைார்.  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள வகாவிலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார், 
அங்கு றவக்கப் ட்ட ொய் ா ாவின் றகத்ைடிறயயும், புறகக் குழாறயயும் 
காட்டினார். அவர்கள் ஷிர்டிக்கும் பென்ைிருக்க வவண்டும், ஆனால் வ ாது ான 
வநரம் இல்றல. 

புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா வகாைாவரி  ாயிடம் கூைினார், “ெஹாராஜ் 
எந்மதந்த  சடங்குககளக் ககடப்பிடிக்க வவண்டும் என்று உங்களுக்கு 
அைிவுறுத்தினாவரா, அகத நீங்கள் மசய்ய வவண்டும். ஆனால், நவம்பர் 
ெற்றும் டிசம்பர் ொதங்களில் நீங்கள் ஒரு காரியத்கத மசய்ய வவண்டும் 
என்று நான் விரும்புகிவைன். அதாவது உங்களில் ஒவ்மவாரு கன்னியாவும் 
இகத மொழிய வவண்டும்: ‘மெஹர் பாபா அவதார புருஷர் என்றும், ஐந்து 
சத்குருக்களான நீங்கள் அகனவரும் அவருகடய பணியில் பாபாவுக்கு 
உதவ வவண்டும் என்றும் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது!’“ 

வகாைாவரி  ாய், ஜிஜி இருவரும்  ா ாவின் விருப் த்றை நிறைவவற்ை 
ஒப்புக்பகாண்டனர், வ லும் இரண்டு  ாைங்களுக்கு  க்வகாரியில் ைினமும் 
இறை  ீண்டும்  ீண்டும் ப ாழியும் வழக்கம் பைாடர்ந்ைது. 

ஃப்பரட்  ார்க்ஸ் (ஆைடிக்கு வ ல் உயர ானவர்) அவரது ைறலறய 
ைாழ்வான வாெலில் வ ாைியவ ாது,  ா ா அைில் கட்டிட்டார்.  க்வகாரியில் 
அறனவறரயும் ெந்ைித்ை  ின்பு,  ா ா அஹ துநகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
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வழியில், அவர் கார்கறள நிறுத்ைி, ஃ ிபரட்டிடம் ைறலயில் ஏற் ட்ட காயத்றைப் 
 ற்ைிக் வகட்டார். காரில்  ா ா ைனது ைறலயில் அைிந்ைிருந்ை துண்டினால் 
ஏற் டும் ஆ த்து குைித்து, டானா ஃ லீ்ட்,  ா ாவின் கவனத்றை ஈர்த்ைார். ( லத்ை 
காற்று காரை ாக, அது ஜன்னலுக்கு பவளிவய  ைந்து பகாண்டிருந்ைது.)  ா ா 
ைனது இருக்றகயில் அ ருவைற்கு  முன்னால், உடனடியாக அறை 
அகற்ைிவிட்டு, ப ஹரா ாத்துக்குப் புைப் ட்டு,  ைியம் 2:00  ைியளவில் வந்து 
வெர்ந்ைார். வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ப ஹரா ாத் வ ல் றலக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். 

அடுத்ை நாள், 1954, பெப்டம் ர் 21 அன்று  ா ா ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து, 
முைலில் கூட்டத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள் குைித்து அற ப் ாளர்கள்  ற்றும் 
உைவியாளர்களுடன் கலந்துறரயாடினார். 

 ாவ் கல்சூரியின் ற த்துனர், ைீரஜ், ப ஹரா ாத்ைில் உைவியாளர்களில் 
ஒருவராக இருந்ைார், வ லும்  ா ா அவரிடம், “உங்கள் மபற்வைார் என்கன 
வநசிக்கிைார்களா?” என்று வகட்டார். 

அைற்கு  ைிலளித்ை ைீரஜ், “எனது ைந்றை  ிரைாப்  ிங், மூத்ை ெவகாைரர் 
ஷங்கர்  ிங் இருவரும் கூட்டத்ைிற்கு வருகிைார்கள்.  ாவ் உங்களிடம் 
நிரந்ைர ாக வந்ைிருப் ைால், நிச்ெய ாக, எங்கள் குடும் ம் உங்கறள வநெிக்கிைது” 
என்ைார். 

 ா ா உடவன, “கூட்டம் முடிந்து வடீு திரும்பியதும், ரொ ெற்றும் 
இரண்டு குழந்கதககளயும் கவனித்துக் மகாள்ளுங்கள். பாவ் என்னுடன் 
இருக்கிைார், அவர்களுக்கு எந்தப் பிரச்சிகனயும் வரக்கூடாது” என்று 
கூைினார். 

 ா ா,  ாவ் கல்சூரியிடம் வகட்டார், “உங்கள் சவகாதரர்கள் கூட்டத்தில் 
கலந்து மகாள்ளவில்கலயா?” 

“எனது ெவகாைரர்கள் நாராயண்  ிங், சுக்வைவ்  ிங் இருவரும் 
வருகிைார்கள்,” என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 

நானா வகர்  க்கம் ைிரும் ிய  ா ா, “உங்கள் ெவகாைரர் வினு 
வருகிைாரா?” 

“அவர் வருவறை எவராலும் ைடுக்க முடியவில்றல!” நானா கூைினார். 
“இந்த சந்திப்பு ெிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, வெலும் எனது 

மநருங்கிய அன்பர்கள், வசவகர்கள் அகனவரும் கலந்து மகாள்ள வவண்டும்” 
என்று  ா ா கூைினார். 

 ா ா காறல 10:15  ைிக்கு ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் இருக்கும் 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறளப்  ார்க்கச் பென்று, அவர்களிடம், “இங்கு நான், இன்று 
நீண்ட வநரம் தங்குவவன்” என்று குைிப் ிட்டார். 



 

399 
 

ஒவ்பவாருவரிடமும் அவர்களின் உடல்நிறல, தூக்கம்  ற்ைி விொரித்ை 
 ா ா, “நாவன வசார்வாக உணர்கிவைன், மூன்று இரவுகளாக தூங்கவில்கல. 
பிரபஞ்சத்தின் பாரத்கத (எனது ைறலயில்) உணர்கிவைன்” என்று கூைினார். 

 ா ாவின்  னநிறல  ாைியது, “வகாலி விகளயாடுவது எப்படி 
என்பகத நான் உங்களுக்குக் கற்பிப்பதாக உறுதியளித்வதன், நான் 
வாக்குறுதிகளுக்கு அப்பால் இருந்தாலும், இது எனது நிகனவுக்கு வந்ததால், 
நான் அகதச் மசய்வவன்” என்று கூைி,  ா ா அவர்களுக்கு விறளயாடும் 
முறைறயக் கற்றுத்ைந்ைார், அவர்களுடன் இறைந்து ெிைிது வநரம் 
விறளயாடினார். 

குழுவுடன் வ ற்கு அறைக்குச் பென்ை  ா ா, ஒரு நாற்காலியில் 
அ ர்ந்து, எழுத்துப் லறக வழியாக உறரறயத் பைாடங்கினார்: “நான் 
 க்வகாரிகயப் பற்ைி விளக்குகிவைன், பின்னர் ஆன்ெீகத் தளங்ககளப் 
பற்ைியும் வபசுவவன். 

“முதலில், அற்புதங்ககளக் குைித்த கருத்து: ஆன்ெீகக் 
கண்வணாட்டத்தில், அகவ வகலிக்குரியகவ என்று நான் ஏன் 
நிகனக்கிவைன், ‘நானும் என் பிதாவும் ஒன்று’ என்று இவயசு 
எடுத்துகரத்தவபாது, அவகரக் கடவுள் என்று கூைியதாக அர்த்தம், இது 
உண்கெயா?  உண்கெயில் அப்படிக் கூைினாரா? 

“கடவுள் இந்த ெிகப்மபரிய பிரபஞ்சத்கதப் பகடத்தார், அது கடவுளின் 
அற்புதம் ெற்றும் இவயசுவின் அற்புதம். இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், 
எண்ணற்ை உயிரினங்கள் இவயசுவால் உருவாக்கப்பட்டன, அவருகடய 
சித்தத்தின்படி அகவ உயிகரத் துைக்கின்ைன. இருப்பினும், இவயசுவின் 
ெகத்துவம், அவர் உயிரிழந்த சிலருக்கு, உயிகர ெீட்டுத் தந்ததில் 
இருப்பதாகக் கருதப்படுகிைது. 

“அந்த நிகழ்வுக்குப் பின்னால் ஏவதனும் அர்த்தம் 
ெகைந்திருந்தாமலாழிய, அது எவ்வளவு அபத்தொனது. இவயசு இரட்சகர் 
என்று கருதப்படுகிைார், ஏமனன்ைால் அவர் உயிரிழந்த சிலருக்கு, உயிகர 
ெீட்டுத் தந்ததாகவும், பார்கவயற்ைவர்களுக்கு பார்கவ அளித்ததாகவும் 
கூைப்படுகிைது, அப்படியானால், அவர் ெிகப்மபரிய பிரபஞ்சம் எனும் 
ொகயயின் ெத்தியில், ெிகச் சிைிய அளவிலான ொகயககள 
உருவாக்கினார். அவர் ஏன் அத்தககய அற்புதங்ககள நிகழ்த்தியிருக்க 
வவண்டும்?” 

 ால்கம் ஸ்க்வலாஸ்  ைிலளித்ைார், “ஏபனன்ைால்  க்கள் அைனால் 
ஈர்க்கப் ட்டனர்.” 

“ஆயினும்,”  ா ா சுட்டிக்காட்டினார், “நான் கடவுள், நாவன இரட்சகர், 
நாவன எல்லாவெ என்று பகைசாற்றும் வபாது, அந்த உண்கெ மொழியால் 
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அவர்கள் ஈர்க்கப்படவில்கல. அவர், உயிரிழந்தவருக்கு உயிகர ெீட்டுத் 
தந்ததால் ெக்கள் ஈர்க்கப்படுகிைார்கள், அதாவது ெக்கள் அவரால் 
ஈர்க்கப்படவில்கல ஆனால் அற்புதங்கள் என்று கூைப்படும் ொகயயால் 
ஈர்க்கப்படுகிைார்கள். 

“சார்லஸ், நீங்கள் என்ன மசால்கிைரீ்கள்?” 
ொர்லஸ்  ர்டம்  ைிலளித்ைார், “இவயசு  க்கறள ஈர்ப் ைற்காக 

இவற்றைச் பெய்யவில்றல, ஏபனன்ைால் அவற்றைப்  ற்ைி எதுவும்  க்களுக்குச் 
பொல்ல வவண்டாம் என்று அவர் கூைினார்; அவர் பெய்ைைற்பகல்லாம் அவரது 
அன்வ  காரை ாகும்.” 

 ா ா நீண்ட வநரம் பைாடர்ந்து எடுத்துறரத்ைார்: 
இவயசு உயிரிழந்தவருக்கு உயிகர ெீட்டுத் தராெல் இருந்திருந்தால், 

அவர் அற்புதங்ககளச் மசய்யாெல் இருந்திருந்தால், அவர் சிலுகவயில் 
அகையப்பட்டிருக்க ொட்டார், வெலும் அவர் சிலுகவயில் அகையப்பட 
வவண்டும் என்பது அவரது சுய விருப்பம்.  சிலுகவயில் அகையப்படுவகத 
உறுதி மசய்வதற்காகவவ அவர் அற்புதங்ககள நிகழ்த்தினார். 

நானும் பல அற்புதங்ககள நிகழ்த்தியதாக நம்பப்படுகின்ைன, 
ஆனால் நான் அற்புதங்ககளச் மசய்வதில்கல. நான் அற்புதங்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் வழங்குவதுெில்கல.  அற்புதங்கள் நிகழ்ந்ததாக ெக்கள் 
நிகனக்கும் வபாது, அவர்களின் நம்பிக்ககதான் அதற்குக் காரணம். நான் 
நிகழ்த்தும் ஒவர அதிசயம், அதற்கான வநரம் மநருங்கிவிட்டது,  உயிர் 
துைந்தவர்ககள உயிர்த்மதழச் மசய்வதற்காக அல்ல, கடவுகள வநசிக்கும் 
மபாருட்டு, ஒருவர் தனக்மகன்வை இைப்பதற்காக நான் புரியும் அற்புதம் என்று 
மசான்வனன்.  பார்கவயற்ைவர்களுக்குப் பார்கவ தரொட்வடன் என்று 
திரும்பத் திரும்பச் மசான்வனன், ஆனால் கடவுகளக் காணும் மபாருட்டு, 
ெனிதர்ககள உலகத்திற்குக் குருடாக்குவவன். 

நான் ஏன் அற்புதங்ககளப் பற்ைி விளக்கிவனன்? இது  க்வகாரியுடன் 
மதாடர்புகடயது.  வநற்று நெக்கு ஷிர்டி மசல்ல வநரெில்கல.  க்வகாரியில் 
நிலவும் சூழ்நிகலயிலிருந்து வவறுபட்ட சூழ்நிகலகய நீங்கள் அங்கு 
கண்டிருப்பீர்கள். இந்தியாவின் அகனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் ெக்கள் 
சாய்பாபாவின் சன்னதிக்கு வருகிைார்கள். இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்மவாரு 
வடீ்டிலும் நீங்கள் சாய்பாபாவின் சித்திரத்கதக் காணலாம்; இது 
திகரயரங்குகளிலும் தபீ்மபட்டிகளிலும் உள்ளது. இந்த மதய்வகீம் 
வணிகெயொக்கப்படுகிைது! அங்வக சாம்பகல விற்று மசல்வத்கத 
சம்பாதிக்கிைார்கள்!  செீபகாலொக அவர்கள் விளம்பர சுற்ைைிக்ககககள 
மவளியிட்டு, வகாயிலுக்குள் நுகழவதற்கு எட்டு அணா வசூலிக்கிைார்கள் 
என்று வகள்விப்பட்வடன். இகவ அகனத்திற்கும், அைியாகெயால் 
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விஷயங்ககளக் குழப்பிய ஒரு நல்ல ஆத்ொவவ காரணம்.  நான் எவகரயும் 
சுயநலவாதிகள் அல்லது தீயவர்கள் என்று அகழக்கவில்கல, ஏமனன்ைால் 
அகனத்தும் என்னுகடயகவ, எல்லாவெ கடவுளின் விருப்பப்படிவய நடக்கும். 
சாய்பாபா பரிபூரணொனவர், ஷிர்டியின் தற்வபாகதய நிகல எனக்குப் 
பிடிக்கவில்கல... விகரவில், அங்கு நிலவும் ஒட்டுமொத்த சூழகலயும் 
ொற்றுவவன். 

என்ன நடந்தது என்ைால், இந்த அன்பான ஆத்ொ (பி.  வி.) நரசிம்ெ 
ஸ்வாெி, நாசிக்கில் என்னிடம் வந்து, “பாபா, நான் உங்களுடன் தங்கி, 
உங்கள் வாழ்க்கக வரலாற்கை எழுத விரும்புகிவைன்” என்ைார். நான் 
அகதச் மசய்ய விரும்பவில்கல என்று மசால்லி, அதற்கு பதிலாக அவர் 
 க்வகாரிக்குச் மசன்று உபா னி ெஹாராஜின் வாழ்க்கக வரலாற்கை 
எழுத வவண்டும், “நீங்கள் என்கனப் பற்ைி எழுதுவகத நான் 
விரும்பவில்கல” என்று நான் அவரிடம் மசான்வனன். அதனால் அவர் 
ெிகவும் வருத்தெகடந்து,  க்வகாரிக்குச் மசன்று, சிைிது காலம் தங்கி, 
‘ க்வகாரியின் முனிவர்’ (SAGE OF SAKORI) என்ை நூகல எழுதினார். 
வநற்கைய தினம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த புத்தகத்கத, பின்பு நான் 
எடுத்துச் மசன்வைன். பாதி புத்தகம் நன்ைாக உள்ளது ெறு பாதி சுத்த 
முட்டாள்தனம். 

அவர் சிறுெிககளப் (கன்யாக்கள்) பற்ைிய உண்கெகய 
அைிந்துமகாள்ளாெல், தனது மசாந்த விளக்கத்கத அளித்தார். பின்னர், அவர் 
ெஹாராகஜ சந்வதகிக்க ஆரம்பித்தார். அகதத் மதாடர்ந்து அந்த 
இடத்திலிருந்து மவளிவயைிய பின்னர், அவர் சிறுெிககளப் பற்ைிய 
வதந்திககளப் பரப்பினார். அவர்  க்வகாரிகய விட்டுச் மசன்ைாலும், 
புத்தகம் மவளியிடப்பட்டது. 

சாயிபாபா உடகலத் துைந்த பின்னர், அவர் ஷிர்டிக்குச் மசன்ைார். 
உள்ளூர் ெக்களிடெிருந்து அற்புதங்ககளப் பற்ைிய தகவல்ககளப் 
மபற்றுக்மகாண்டு, அவர் சாய்பாபாவின் அற்புதங்கள் குைித்த ஒரு சிைிய 
புத்தகத்கத எழுதினார் ‘அற்புதொன புனிதர் சாய்பாபா, (THE WONDROUS SAINT 
SAI BABA) ஆனால் சிைிய சிைிய சில்லகை விஷயங்ககள ெட்டுவெ 
வலியுறுத்தினார் - சாய்பாபா குழந்கதககள ஈன்மைடுத்த மபண்ககள எப்படி 
ஆசரீ்வதித்தார், ஒரு ஏகழயின் ெீது கக கவத்தவபாது அவர் எப்படி 
பணக்காரர் ஆனார், அவர் எப்படி எண்மணய்க்கு பதிலாக தண்ணரீில் 
விளக்குககள ஏற்ைினார், இப்படி ெற்றும் பல. அன்ைிலிருந்து இந்தியா 
முழுவதிலுெிருந்து குழந்கதகளுக்காகவும், பணத்திற்காகவும், 
வவகலக்காகவும் ெக்கள் வந்தனர். ஆனால் இந்த விஷயத்கத நாம் 
இப்வபாது தள்ளி கவப்வபாம். 



 

402 
 

பைாடர்ந்து,  ா ா பவளிப் டுத்ைினார்: 
நான் இகை உணர்கவ அகடந்த நிகலயில் (SUPERCONSCIOUSNESS 

என்று அறழக்கப் டுகிைது, இது எனக்கு ‘சூப் ர்வ ன்’ வ ால் அந்நிய ாகத் 
பைரிகிைது), சாயிபாபாவால் நான் ஷிர்டிகய வநாக்கி ஈர்க்கப்பட்வடன். 
சாய்பாபா கழிப்பகைக்குச் மசல்ல விரும்பிய வவகளயில், ெக்கள் அவகர 
வெளதாளங்கள் அடங்கிய இகசக்குழுவுடன் ஊர்வலொக அகழத்துச் 
மசல்வது வழக்கம். அவர் அதற்மகல்லாம் தகுதியானவர். அவர் அங்கு ஒரு 
ெணி வநரம் கழிப்பகையில் இருந்தாலும், பின்னர் ஊர்வலமும் 
இகசக்குழுவும் அவருடன் அவரது இருக்ககக்குத் திரும்பிச் மசல்வது 
அனுதினமும் நடந்து வந்தது. நான் அங்கு ஈர்க்கப்பட்ட முதல் நாள் (1915ஆம் 
ஆண்டு), பல நாட்களாகத் தூங்காததால், எனது கண்கள் இரத்தம் வதாய்ந்து 
காணப்பட்டன. அவர் ஊர்வலத்தில் நடந்து வந்து மகாண்டிருந்தவபாது நான் 
அவரது பாதங்களில் தகல கவத்து வணங்கிய அடுத்த கணவெ, 
‘பர்வர்திகார்!’ (கடவுள்) என்று உரத்த குரலில் முழங்கி, உபா னி ெஹாராஜ் 
அெர்ந்திருந்த திகசகயச் சுட்டிக்காட்டினார். 

நான் உபா னி ெஹாராஜ் அெர்ந்திருந்த இடத்திற்குச் மசன்வைன். 
அவர் மெலிந்து பலவனீொகத் மதன்பட்டார். என்கனப் பார்த்தவுடவனவய, 
ஒரு கல்கலக் ககயில் எடுத்து எனது மநற்ைியில் எைிந்த அடுத்த கணவெ, 
என்னுகடய இயல்பு நிகல திரும்பியது. அகதத் மதாடர்ந்து நான் அவருடன் 
 க்வகாரிக்கு மசன்று, ஏழு வருடங்கள் (அங்கும் இங்கு ாக) தங்கிவனன். 
நீங்கள் இப்வபாது பார்க்கும்  க்வகாரி வபால் அப்வபாது இல்கல.  இது தரிசு 
நிலொக, உபா னி ெஹாராஜுக்கு ஒரு சிைிய குடிகசயுடன் இருந்தது. 
அங்வக துர்காபாய் என்ை மபண்ெணி இருந்தார், ெஹாராகஜயும் என்கனயும் 
செொக வநசித்தார்.  ெஹாராஜ் பிைப்பால் பிராெணர் என்பதால் அங்கு 
கூடியிருந்த ெக்களும் மபரும்பாலும் பிராெணர்கள். 

நான் இகத இப்வபாது நிறுத்திவிட்டு, ஆன்ெீகத் தளங்களுக்குச் 
மசல்லலாொ? 

இல்றல என  ைில் வந்ைது. “எல்லாவெ எனக்கு ஒன்றுதான்,” என்று 
 ா ா குைிப் ிட்டு, உறரறயத் பைாடர்ந்ைார்: 

இவயசுவின் குருநாதர் யார்? 
ஜான் பாப்டிஸ்ட். ஜானின் சடீர்கள், அவர்களிடம் எதுவும் 

இல்லாதவபாது, இவயசுவின் சடீர்கள், வசதியுடன் நல்ல உணகவ உண்டதாக, 
எப்படிக் குகை கண்டார்கள் என்பகத நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். சரித்திரம் 
அதுவாகவவ எப்படித் திரும்புகிைது என்பகத நான் உங்களுக்குச் 
மசால்கிவைன். கவகல, சந்வதகம் எதுவும் வவண்டாம். நான் 
உணர்வுபூர்வொக அவருடன் ஒன்ைாக இருக்கிவைன் என்பகத கடவுள் 
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அைிவார். வநற்று, ெிகவும் விசித்திரொன ஒன்று நடந்தது. இந்தியாவின் 
மதன்பகுதியில் அகெந்த ஒரு சங்கத்தின் தகலவர், அவருக்கு ஒரு ெந்திரம் 
அல்லது தியானத்திற்கான வார்த்கதகயக் வகாரி எழுதியிருந்தார். அவர்கள் 
ெந்திரங்ககளப் பாதுகாத்து, எனது ககயிலிருந்து ஏதாவது ஒன்கை அகடய 
விரும்பியதால், ஒரு புதிய நகல் புத்தகத்கதயும் அனுப்பி, இந்தக் 
வகாரிக்கககய விடுத்திருந்தனர். ‘நான் உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவர், நான் 
ஆதிகால புருஷர்!’ என எடுத்துகரத்து, ககமயழுத்திட்வடன். 

‘ ா ா ை து றகயால் இப் டி ஒரு  ிரகடனத்ைில் றகபயழுத்ைிட்டது 
இதுவவ முைல் முறை’ என்று எரச் கூைினார். அலுவலகத்ைில்  ாதுகாக்கப் ட 
வவண்டிய ஒரு  ிரைியில் றகபயாப்  ிடு ாறு  ா ாவிடம் எரச் வகட்டவ ாது, 
அவர் அறைச் பெய்ைார். 

அப்வ ாது  ா ா கூைியைாவது: 
நான் உண்கெயில் என்னமவன்று ஏன் மசால்லக்கூடாது? மதய்வகீ 

வநர்கெ அகதக் வகாருகிைது. 
ஜான் பாப்டிஸ்ட் ஓர் அற்புதொன ெனிதர். இவயசுவின் குருநாதரான 

அவர், அவரது கழுத்கதக் மகாடுத்தார்; இவயசு சிலுகவயில் 
அகையப்பட்டார். 

வநற்ைிரவு, நான் லட்சக்கணக்கான ெரணத்திற்கு நிகரான துன்பத்கத 
சந்தித்வதன், இன்று காகல எனது தகல ெிகவும் கனொக இருந்ததால், 
இன்கைய வருகககய ரத்து மசய்ய நிகனத்வதன். ஆனால் திடீமரன நான் 
நன்ைாக உணர்ந்வதன். 

உ ா னி  ஹாராஜுடன் இருந்ை வநரத்றைப்  ற்ைி  ீண்டும்  ா ா 
பைாடர்ந்ைார்: 

அவரது தரிசனத்திற்காக ெக்கள், மபரும்பாலும் பிராெணர்கள், வரத் 
மதாடங்கினர். ஒரு கட்டகெப்கப எழுப்பி பிராெணர்கள் ஒன்ைிகணயும் 
சூழல் உருவாக்கப்பட்டது. ெஹாராஜும் நானும் தினமும் ஒன்ைாக 
அெர்ந்திருந்த வவகளயில், பிராெணர்கள் மபாைாகெ மகாண்டனர். “ஏன் 
இந்த ம ாராஸ்ட்ரியன், ெஹாராஜாவால் ெிகவும் விரும்பப்படுகிைார்?” 
என்று வகட்டனர். ெஹாராஜ் படிப்படியாக எனது மதய்வகீத்தின் குைிப்புககள, 
சூசகொன முகையில் எடுத்துகரத்தார். சிலரால் இகத ஜரீணிக்க 
முடியவில்கல, பலர் அதிருப்தி அகடந்தனர்; ஆனால், நாங்கள் ஒன்ைாக 
அெர்வது அனுதினமும் மதாடர்ந்தது. அங்வக இந்துக் வகாவில் ஒன்கை 
எழுப்பி வழக்கொன பூகஜககளச் மசய்து வந்தனர். பின்னர் ஒரு நாள் 
ெஹாராஜ் அகனத்து (எனது ஆரம் கால) ெண்டலிக்கும் “வெர்வான் இப்வபாது 
பரிபூரணொன நிகலகய அகடந்தவர்” என்பகத மவளிப்படுத்தினார். 
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இந்த அைிவிப்பின் வபாது ராம்ஜூ, ஆதி சனீியர் ெற்றும் பலர் 
உடனிருந்தனர். ெஹாராஜ், அவர்கள் ெனதில் வவரூன்ைச் மசய்த எண்ணம் 
என்ன என்பகத ராம்ஜு இவ்வாறு எடுத்துகரத்தார்: “நாம் மெஹர் பாபாகவப் 
பின்பற்ை வவண்டும் என்றும், முக்கியொன அல்லது முக்கியெில்லாத 
அவருகடய எல்லா கட்டகளகளுக்கும் கீழ்படிய வவண்டும் என்று 
ெஹாராஜ் விரும்பினார்.” 

ஆதி கூைினார், “நாம் எல்லா சூழ்நிகலயிலும், எவ்வளவுதான் 
கடினொக இருந்தாலும், பாபாவிடம் அட்கடவபால் ஒட்டிக்மகாள்ள 
வவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். 

ராம்ஜூ வெலும் கூைினார், “ெஹாராஜ் எல்லாவற்கையும் பாபாவிடம் 
மகாடுத்ததாக அைிவித்தார், அதாவது அவர் திைவுவகாகல பாபாவிடம் 
ஒப்பகடத்தார்.” 

 ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
அன்று முதல், நான்  க்வகாரிக்குச் மசல்லவில்கல; அந்த 

நாளிலிருந்து, இந்து சூழல் அங்வக அதிகரித்தது. என்கனப் பார்த்து 
மபாைாகெப்படவும், கடுகெயாக இருக்கவும், என்கனக் காயப்படுத்தவும் 
ெஹாராஜ் அவர்ககள ஊக்குவித்தார். ஆனால், அவத வவகளயில், 
ெஹாராஜ், துர்காபாய், யஷ்வந்த் ராவ் இருவரிடமும், வெர்வான் இப்வபாது 
இகை அதிபதி - பிரபஞ்சத்தின் உரிகெயாளர் - என்று கூைினார். இகதக் 
வகட்ட பிராெணர்கள் என்கனக் மகால்ல தீர்ொனித்தனர். ெஹாராஜும், 
நானும் இந்த அச்சுறுத்தலால் எந்த வககயிலும் பாதிக்கப்படவில்கல. 

இப்வபாது நான் உங்களுக்கு, தனிப்பட்ட ஒன்கைச் மசால்கிவைன். 
ெஹாராஜுக்கு ெிகக் மகாடிய விஷம் மகாடுக்கப்பட்டது; அவரது உடல் 
முற்ைிலுொக ெரத்துப்வபானது; சில நாட்கள் அவரால் நடக்க முடியவில்கல. 
ஆனால் அவர் அகதத் தாங்கிக் மகாண்டார், பின்னர் அது, அதன் தாக்கத்கத 
இழந்தது. வகாதாவரி ொய், ெஹாராஜிடம் வந்து, “இந்த ஆண் 
பிராெணர்களின் சூழல் எனக்கு வவண்டாம்” என்று கூைினார்; வெலும் அவர் 
கடவுகள ெட்டுவெ வநசிக்க விரும்பும் தூய்கெயான குணமுள்ள 
மபண்ெணிககள வசகரிக்கத் மதாடங்கினார். அவர்கள் மவண்ணிை ஆகட 
அணிந்து, கன்யாக்கள் என்று அகழக்கப்படுகிைார்கள். 

ெஹாராஜ், பின்னர் ஆதியின் தாய் குல்ொயிடம், “விகரவில், நான் 
இந்த உடகலக் ககவிடப் வபாகிவைன்; ஆதலால், வெர்வானிடம் என்கனப் 
பார்க்க வரச் மசால்லுங்கள்” என்று கூைி அனுப்பினார். நான்  க்வகாரியில் 
கால் கவக்க ொட்வடன் என்று மசான்னதால், (தஹிகாவ்ம் 1941) குடிகச 
ஒன்ைில் ஒரு சந்திப்பு ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது.  நாங்கள் ஒருவகரமயாருவர் 
தழுவிக் மகாண்வடாம், நான் எனது தகலகய அவரது பாதங்களில் கவத்து 
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வணங்கிவனன். ெஹாராஜ் கூைினார், “நீங்கள் ஆதி சக்தி” (அகனத்திற்கும் 
ஆதாரொகத் திகழும் மூல சக்தி), என்று கூைி கண்கலங்கி, அழத்மதாடங்கி 
என்னிடம், “ க்வகாரியின் ெீது உங்கள் பார்கவ இருக்கட்டும்” 
என்ைார்.   பின்னர் இருவரும் விகடமபற்வைாம்; மூன்று முதல் நான்கு 
ொதங்களுக்குப் பிைகு, ெஹாராஜ் அவரது உடகலத் துைந்தார்; அகதத் 
மதாடர்ந்து, வகாதாவரி ொயிடம் கன்யாக்களின் மபாறுப்பு வழங்கப்பட்டது. 
வகாதாவரி ொய் எல்லா வநரத்திலும் ரகசியத்கதக் காப்பாற்ைி, என்கனப் 
பற்ைி ஒரு வார்த்கத கூட வபசவில்கல. ஆனால் அவர்களது விழாக்களுடன் 
அங்கு, இந்து சூழலாகவவ வியாபித்திருந்தது. உலகில் வெவலாட்டொன 
சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அகனத்கதயும் அழிக்க வந்தவன் நான். வகாதாவரி 
என்கன ரகசியொக வநசித்தார். அங்கு வாழ்ந்த ஆண் பக்தர்கள், நான் 
ெஹாராஜின் ஆன்ெீக வாரிசு அல்ல, ஆனால், பாபாஜானின் ஆன்ெீக வாரிசு 
ெட்டுவெ என்று வதான்ைச் மசய்து, வகாதாவரி ஆசிரெத்தின் 
மபாறுப்பாளராகவும், ெஹாராஜின் ஆன்ெீக வாரிசு என்றும் மசய்திகயப் 
பரப்பினர். அப்பாவி மபண்ெணி வகாதாவரி, ெிகவும் நல்லவர், மபண்கள் 
ெத்தியில் ஓர் அற்புதொன ஆத்ொ. அவர் இக்கட்டான சூழ்நிகலயில் 
சிக்கிக்மகாண்டாலும், அவருகடய நற்குணமும், நல்லியல்பும் அவகர 
அங்வகவய மதாடர வழிவகுத்தது. 

அதன் பின்னர் எனது சடீர்களின் எண்ணிக்கக அதிகரித்தது, வெலும் 
 க்வகாரி பிராெணர்கள், ஜான் பாப்டிஸ்டின் சடீர்ககளப் வபால, வெலும் 
வெலும் எரிச்சலகடந்தனர்.  அப்வபாது அங்கு அதிசயம் ஒன்று நிகழ்ந்தது. 
திரு. வாக் என்பவகர நீங்கள் பார்த்தரீ்களா?  என்கனப் பற்ைி எவவரனும் 
ஏவதனும் வபசினால், இகழ்ந்து எச்சில் துப்புவகத வழக்கொகக் மகாண்ட 
அவர், எப்படி ொைிவிட்டார் என்பகத நீங்கள் பார்க்கலாம். 

இதற்மகல்லாம் காரணம் வகாதாவரி. அவருகடய அன்பான 
மசல்வாக்கு பிராெண சூழ்நிகலகய மவன்ைது. ககடசியாக அவர் என்கன 
(அஹெது) நகரில் பார்த்துவபாது, ஒருமுகை  க்வகாரிக்கு வருொறு 
அகழத்தார்.  க்வகாரிகய நான் கண்காணிப்வபன் என்று ெஹாராஜிடம் 
உறுதியளித்ததற்கு இணங்க, யஷ்வந்த் ராவ் இல்லத்திற்குச் மசல்லும் 
சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்திக் மகாண்வடன். வாக் குழுவிற்கு அது 
பிடிக்கவில்கல, ஏமனன்ைால் வகாதாவரி ொய், மெஹர் பாபாகவ 
வணங்கினால், நிகலகெ என்னவாகும்? 

வகாதாவரி என்கன வரவவற்று, எனது பாதங்களில் தகலவணங்கி, 
ொகல அணிவித்து, ெஹாராஜ் அெர்ந்திருந்த ஊஞ்சலில் என்கன அெர 
கவத்தார். ஊஞ்சலில் அெரும் பழக்கம் கிருஷ்ணரிடெிருந்து 
அகடயப்மபற்ைது. கிருஷ்ணரின் தாயார் அவகர மதாட்டிலில் ஆட 
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கவத்தார்;  வகாபியர்கள் ஊஞ்சலில் அெர கவத்தனர். குருநாதர்கள் அப்படி 
ஊஞ்சலில் அெர்வது இப்வபாது வழக்கொகிவிட்டது. இது, தூங்க 
கவப்பதற்காக அல்ல, ொைாக ஒரு வககயான தாலாட்டு: ‘கிருஷ்ணா, 
இப்வபாது தூங்கு, மதாந்தரவு மசய்யாவத’ - அதுதான் அர்த்தம். கிருஷ்ணர் 
ெிகவும் விஷெக்காரராகவும், நகடமுகை நககச்சுகவகளில் படு சுட்டியாக 
இருந்து, பிரச்சிகனககள உருவாக்குவகதயும் பழக்கொகக் மகாண்டார். 
கிைிஸ்துவும் புத்தரும் வவறு வழிககளக் ககயாண்டனர். அவர்கள் 
அகனவரின் கலகவயாக நான் இருப்பதாக  நிகனக்கிவைன். 

நான் வாகக அகழத்து அரவகணத்துக் மகாண்வடன், அவர் என் 
ெீதான எதிர்ப்பின் சுகெயிலிருந்து விடுபட்டார். நான் அகனத்து குழுகவயும் 
தழுவிவனன், அவர்கள் அகனவரும் மெழுககப்வபால் உருகிப் வபாயினர். 
வகாதாவரி தனது அன்கப ெிகத் மதளிவாக மவளிப்படுத்தினார்; 
 க்வகாரியின் சூழல் முற்ைிலுொக ொற்ைம் கண்டது. மசப்டம்பர் 12ஆம் வததி 
தரிசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தது வபால, வகாதாவரி ொயும் இதர வசவகர்களும் 
அங்வக இருந்தனர். இப்வபாது அவர்கள் அகனவரும் என்கன 
வநசிக்கிைார்கள்; என்கன அவதார புருஷராக அங்கீகரிக்கிைார்கள். 

இருப்பினும், ஸ்வாெி நரசிம்ொ உருவாக்கிய அற்புதங்களின் சூழல், 
ஷிர்டியில் இல்கல என்ைாலும்,  க்வகாரியில் இன்னும் நிலவுகிைது 
என்பகத நீங்கள் புரிந்து மகாள்ள விரும்புகிவைன். நீங்கள் 
குழப்பெகடயக்கூடாது என்பதற்காகத்தான், உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 
புத்தகங்ககள நான் எடுத்துச் மசன்வைன். இந்த அற்பத்தனொன 
விஷயங்களால் ெக்கள் ெஹாராஜின் அந்தஸ்கத உயர்த்த 
முயற்சிக்கின்ைனர். அவர்களின் எண்ணம் நல்லதாக இருந்தாலும், நான் 
இதற்மகல்லாம் முற்றுப்புள்ளி கவப்வபன். கடவுள், இகை அன்பு, 
உண்கெப்மபாருள், பரிசுத்தொன நிகல ஆகியகவ இந்த அபத்தங்கள் 
அகனத்திலிருந்தும் விடுபடுகின்ைன; வெலும், எல்லாவற்ைிற்கும் வெலாக, 
இதயபூர்வொகவும், சரியான புரிதல் இல்லாெலும், மூதாகதயர்களின் 
பழக்கவழக்கங்கள் காரணொக மசய்யப்படும்  பூகஜ, புனஸ்காரங்கள், 
சடங்கு, சம்பிரதாயங்களிலிருந்து விடுபட வவண்டியது அவசியம். 

 ா ா எழுந்து நின்று அவரது இருக்றகயில் அ ர்ந்ைார். “ஐந்து நிெிடம் 
ஓய்மவடுங்கள்” என்று கூைிவிட்டு இைர விஷயங்கறளப்  ற்ைி வ ெினார். 
 ின்னர், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பைாடங்கிய ஆன் ீகத் ைளங்கள் குைித்ை 
ைனது பொற்ப ாழிறவத் பைாடர்ந்ைார்.  ா ா ஒரு காகிைத்ைில் ெில வகாடுகறள 
வறரந்து, அந்ை வரிகளுடன் ஒத்துப்வ ாகும் வறகயில் எரச்ெிடம் ெில 
எழுத்துக்கறள எழுது ாறு அைிவுறுத்ைினார். “இது முற்ைிலும் புதிய விஷயம்,” 
என்று அவர் குைிப் ிட்டார். 
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 ா ா நான்காவது, ஐந்ைாவது  ற்றும் ஆைாவது ஆன் ீகத் ைளங்கறளப் 
 ற்ைி விளக்கினார். 

இறுைியில் அவர் கூைியைாவது: 
நீங்கள் என்கன நிகனவில் மகாள்ளும்வபாது, நீங்கள் சஹஜ் 

தியானத்தில் (கடவுளின் சகவாசத்தில்  அல்லது கடவுளின் முன்னிகலயில்) 
இருக்கிைரீ்கள். என்கன எப்படி நிகனவில் மகாள்வது என்பதுதான் வகள்வி. 
நான் மசால்வகதச் மசய்வவத எளிதான ெற்றும் உறுதியான வழி. இது 
முதலில் ஒரு ெனம் நாடாத மசயலாக இருக்கும், நீங்கள் ஓடத் மதாடங்கும் 
வபாது அகத அதிகொக உணர்கிைரீ்கள் (தகசகளில் ஏற்படும் சுளுக்கு, வலி 
வபான்ைகவ); ஆனால் நீங்கள் மதாடர்ந்து பயிற்சியில் ஈடுபடும்வபாது, அகத 
சகஜொக (இயற்ககயாக) உணர்கிைரீ்கள். அதாவது, முதலில் நீங்கள் அகத 
கட்டாயப்படுத்தி வவண்டுமென்வை மசய்ய வவண்டும், பின்னர் அது 
இயற்ககயாகிவிடும். 

ஒரு நாளில் நான்கு பாகங்கள் உள்ளன; ெனிதனின் உடல் 
வளர்ச்சியில் நான்கு பிரிவுகள் உள்ளன: குழந்கதப் பருவம், இளகெ, 
முதிர்ச்சி, முதுகெ. கபீர் எல்கலக் கற்களாக நான்கு பகுதிககளக் 
குைிப்பிடுகிைார். காகலயில் எழுந்ததும் முதல் விஷயொக, எகதயும் 
மசய்வதற்கு முன்னர், ஒரு வினாடி பாபாகவ நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 
பாபாகவ உங்கள் ஆத்ொ அணிந்து மகாள்கிைது: அதாவது, அதிகாகலயில் 
உங்கள் ஆன்ொகவ பாபா எனும் ஆகடயால் அணிவிக்கவும். ெதியம் 
பன்னிமரண்டு ெணிக்கு, ஒரு வினாடி அகதவய மசய்யுங்கள்; சுொர் ஐந்து 
ெணிக்கு ெீண்டும் மசய்யவும்; நீங்கள் இரவில் ஓய்வு மபறும்வபாது ெீண்டும் 
அகதச் மசய்யுங்கள். நான் இதுவகர எவரிடமும் இகதச் மசய்யச் 
மசான்னதில்கல, ெண்டலிக்குக் கூட இது மதரியாது. நீங்கள் அகதச் 
மசய்தால், நான் எப்மபாழுதும் உங்களுடன் இருப்வபன், நீங்கள் எப்மபாழுதும் 
எனது சகவாசத்கதயும், வதாழகெகயயும் உணருவரீ்கள். தினமும் நான்கு 
வினாடிகள் மசய்யுங்கள், அதன் பின்பு நீங்கள் உலகில் இருந்தாலும், பாபா 
எப்மபாழுதும் உங்களுடன் இருப்பார். இது சஹஜ் தியானத்தின் ஆரம்பம். 

சுருக்கொக, கடவுள் ெட்டுவெ உண்கெயானவர், அவர் ஒருவவர 
உளதாயிருக்கிைார், அவர் நம் அகனவரிடமும் இருக்கிைார், அவர் ஒருவவர 
வநசிக்கப்பட வவண்டியவர்; கடவுள், கடவுள் ெட்டுவெ! 

அப்வ ாது  ா ா கூைினார்: 
இனிவெல், நம் இரண்டு இகளஞர்களும் (பில் வல வபஜ், 

பாலன்கடன்) இரவு வநரங்களில் சொதியில் அெர வவண்டாம். இனிவெல் 
எவருக்கும் காகல தியானம் கிகடயாது. 24ஆம் நாள், நள்ளிரவு 
பன்னிமரண்டு ெணிக்கு எல்வலாரும் கண்விழித்து அகர ெணி வநரம் 
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என்கன நிகனவில் மகாள்ளவவண்டும். இகத இதயபூர்வொக, முழு 
ெனதுடன் மசய்யுங்கள்.  நீங்கள் அகனவரும், அல்லது உங்களில் 
ஒருவவரனும் என்கனக் காண்பீர்கள்: நான் அங்வக இருக்கிவைன். ‘என்கனப் 
பார்ப்பது’ என்பது மவகு மதாகலவில் வதான்றும் என்கனப் பற்ைிய சித்திரம். 
என் வடிவத்கத உங்கள் ெனக்கண் முன்னால் கவத்திருங்கள். கண்கள் 
திைந்து அல்லது மூடி இருக்கலாம், ஆனால் என்கன உங்கள் ெனத்திகரக்கு 
முன்னால் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். 

 ா ா அவர்கள் கண்கறள மூடிக்பகாண்டு ஒரு நி ிடம் அ ரு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார், முைலில் ஒரு கைம் அவறரப்  ார்த்து,  ின்னர் அவரது 
ெித்ைிரத்றை  னத்ைிறரயில்  பகாண்டுவரச் பொன்னார். அைன்  ின்னர், என்ன 
நடந்ைது என்று வகட்டார். ஃ ிரான்ெிஸ், “அது வந்து பெல்கிைது” என்ைார். 

அைற்கு  ா ா, “நீங்கள் வந்து மசல்வதால், நான் எப்வபாதும் 
அங்வகவய இருக்கிவைன்! 

புனித ஃபிரான்சிஸ் எப்படி இவயசுகவ வநசித்தார், அவருடன் 
ஐக்கியொனார் என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? இவயசு வநசிக்கப்பட 
வவண்டிய விதத்தில், அவர் அவகர வநசித்தார்; ஆனால் ஃபிரான்சிஸ் 
குழுவில் ஒரு ‘சாப்பாட்டுராென்’ இருந்தான். ஜூனிபர், ஃபிரான்சிக  ெிகவும் 
வநசித்தார், இருப்பினும் அவர் தியானத்தில் அெரவில்கல அல்லது கடவுகள 
நிகனவில் மகாள்ளவில்கல, பிைர் எவகரயும் விட ஃபிரான்சி ுக்கு அதிக 
சிரெத்கதக் மகாடுத்தார், ஆனாலும் அவர் ஃபிரான்சிக  ெிகவும் வநசித்தார். 

நாம் ஆழ் இதயத்திலிருந்து வநசிக்கும்வபாது, நெது நன்கெ தீகெகள் 
அகனத்கதயும் மகாடுக்கிவைாம், நெது கஷ்டங்ககளயும் வசர்த்து; அன்பன் 
அகனத்கதயும் மகாடுக்கிைான் ஆனால் எகதயும் வகாருவதில்கல. நானும் 
எல்லாவற்கையும் மகாடுக்கிவைன், பதிலுக்கு எகதயும் வகாருவதில்கல. 
அப்படி என்கன வநசிக்கவும்; அப்வபாது, பாபா உங்கள் அடிகெ. 

உங்களால் அகதச் மசய்ய முடியாவிடிலும், கவகலப்பட வவண்டாம். 
நீங்கள் என்னுகடயவராக இருக்கும் வகர கவகலப்பட வதகவயில்கல. 
நீங்கள் என்னுகடயவர், அதனால்தான் நான் உங்ககள இவ்வளவு 
தூரத்திலிருந்து வரவகழத்வதன். உங்களால் என்கன ெனத்திகரயில் 
சித்திரொகப் பதிக்க முடியாவிட்டால், கவகலப்படாதரீ்கள்; நீங்கள் என்கன 
வநசிக்கவில்கல என்ைாலும் கூட, கவகலப்பட வவண்டாம்: நான் உங்ககள 
வநசிக்கிவைன். 24ஆம் நாள் நள்ளிரவில், ெனகதக் கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள், 
இயல்பாக இருங்கள், அகெதியாக இருங்கள்; வயாகிககளப் வபால் 
அெராதரீ்கள். 

நான் ெிகவும் வழுக்கும் தன்கெ பகடத்தவன் என்று என்கனப் பற்ைி 
கூைப்படுகிைது! 
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இப்வபாது ஓர் ரகசியம். உங்கள் ெகனவி ெற்றும் குழந்கதகய 
ெனத்திகரயில் மகாண்டுவர முயற்சிக்கவும்: ஒரு மநாடியில் அவர்கள் 
இங்வக வந்துவிடுகிைார்கள். இதில் மபரிய முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்கல, 
ஆனால் இது சூழ்நிகலகயப் சற்று  புரிந்துமகாள்ள உதவுகிைது. நீங்கள் 
அவர்ககள ஆஸ்திவரலியாவிலிருந்து மகாண்டு வரலாம், ஆனால் பாபாகவ 
இங்கிருந்து மகாண்டு வர முடியாது. 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா கீழ் ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்ைார். அவர் 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு பொற்ப ாழிவு வழங்கும் வவறளயில், எரச், ஆைி 
ெீனியர், ராம்ஜூ, நானா வகர், கிஷன்  ிங், கு ார் ஆகிவயார் எப்ப ாழுதும் 
உடனிருந்ைனர். இைர  ண்டலி ைத்ை து  ைியில் ஈடு ட்டிருந்ைைால்  ா ாவின் 
வ ச்றெக் வகட்க வாய்ப்பு இல்லா லாயிற்று. (உண்ற யில், அவர்களில் 
ப ரும் ாவலார் அத்ைறகய ஆன் ீக விவாைங்களில் அைிக ஆர்வம் 
காட்டவில்றல; அவர்கள், அவருக்கு வெறவ பெய்வைிவலவய ைிருப்ைி 
அறடந்ைனர்.) 

வ ல்  றலயிலிருந்து கீவழ நடந்து பெல்லும் வழியில், அவலா ா 
 ா ாவின் ைறல வ ல் ஒரு குறடறயப்  ிடித்து, கடுற யான பவயிலிலிருந்து 
அவறரப்  ாதுகாப் து வழக்கம். அன்றைய ைினம், ைிடீபரன உைர்ச்ெிவெப் ட்டு, 
குறடறயக் கீவழ றவத்து, அவலா ா,  ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து, அவற்றை 
இறுகப்  ற்ைிக் பகாண்டார்.  ா ா வழக்க ாக வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் 
அ ர்ந்து உண்ணுவைால், இைர  ண்டலி அறனவரும் ஏற்கனவவ கீவழ பென்று 
விட்டனர். அந்ை வநரத்ைில் அவறரச் சுற்ைி வவறு எவரும் இல்றல, அவருறடய 
ப ௌனத்ைால்  ா ாவால் ஒன்றும் பெய்ய முடியவு ில்றல. அவலா ா, 
 ா ாவின் கால்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு இருந்ைைால்  ா ாவால் ஒரு அங்குலம் 
கூட நகர முடியவில்றல!  ிகவும் ெிர ப் ட்டு, அவலா ாறவ அற ைிப் டுத்ைி, 
ைன்றன விடுவித்துக் பகாண்டார். 

ைறரயில் விழுந்து கிடந்ை அவலா ா, ெிைிது வநரத்ைில் குறடறய 
எடுத்துக்பகாண்டு  ா ாவின்  ின்னால் ஓடி வந்ைார்.  ா ா நடந்ை ெம் வத்றை 
 ண்டலியிடம் எடுத்துறரத்ைார், “அவலாபா என்கனப் பின்மதாடர்ந்து 
ஓடும்வபாது, நான் பயத்தில், வெலும் ஓட விரும்பிவனன்! அவருகடய அன்பு 
என்கன அச்சுறுத்துகிைது!” 

இந்ை நாட்களில், ைிட்ட ிட்ட கூட்டங்களுக்கு முன்பு, வ ற்கத்ைியர்கள் 
 ா ாவின் பநருங்கிய ெகவாெத்ைில் வந்து,  ல விஷயங்கறளக் 
கற்றுக்பகாண்டனர்.  ா ா  லவிை ான ைறலப் ில் வழங்கிய உறரகள், 
கறைகள், விளக்கங்கள் அறனத்தும் அவர்களின்  னதுக்கு அருஞ்சுறவ 
விருந்ைாக இருந்ைது.  
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காலம் குைிப் ிட்டது வ ால, “பவகுஜன ைரிெனங்களின் வ ாது, 
ஆயிரக்கைக்காவனார் அவரது அன்ற  ருெித்ை வ ாறையில் இருந்ைனர். 
அவர்கள் அளப் ரியைான  கிழ்ச்ெியில் உண்ற யில்  ித்து  ிடித்துவர் வ ால 
 ாைினர். ஆனால் அவர்களின் வ ாறை  யக்கம்  நிறலத்ைிருக்கவில்றல, 
இருப் ினும் அது அவர்களின் வவட்றகறயத் ைைிக்கும் விருப் த்றை 
உருவாக்கியது.  ா ா, ை து அன் ர்களுக்கு ெில நாட்கள் பைாடர்ந்து வழங்கிய 
வைாழற , வலுவான வ ாறைறய வழங்கியது. ஆனால் 24  ைி வநர 
ெகவாெத்றை ப றுவது என் து, அைீை ெக்ைிவாய்ந்ை  து வறகறயச் 
ொர்ந்ைைாகும் - இது அவர்கறள ஒரு  ாவு ஆறலயில் இரண்டு 
கற்களுக்கிறடவய அறரக்கும் ைானியங்கறளப் வ ான்ைது! அவர்களின்  னமும் 
உடலும், உருவில் துண்டு துண்டாக இருந்ைன, ஓய்பவடுக்கும் வவறளயிலும், 
அவர்களின் மூச்சு அபெௌகரியத்ைின் ப ருமூச்ொக பவளிப் டும். 

“இது  ிகவும் விறலயுயர்ந்ை,  ழற  வாய்ந்ை பைய்வகீ  து ானம் 
ஆறகயால் அைற்குரிய விறலறயக் பகாடுக்கக்கூடியவர்கள்  ட்டுவ  இறை 
அருந்ை முடியும்.  ிக  ிகச் ெிலவர இறை அறடயப்ப ை ைகுைியுறடயவர்கள், 
ஏபனனில் அைற்கான விறல, முந்றைய  ிைவிகளில் ைியாகம் பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது. களி ண்ைாலான குடத்ைால் அழுத்ைத்றைத் ைாங்க முடியாது, 
வ லும் அவரது அழுத்ைங்கறளத் ைாங்கத் ைகுைியானவர்களுக்கு  ட்டுவ  இந்ை 
பைய்வகீ  து ானம் வழங்கப் ட்டது.” 

ைா ை ாக வந்ை ஃபிராங்க் மஹன்ட்ரிக், நரி னின் காரில் பெப்டம் ர் 
21ஆம் வைைி மும்ற யிலிருந்து ப ஹரா ாத் அறழத்து வரப் ட்டார். 
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வாடியா  ார்க் ைரிெனம், 1954 

ப ஹரா ாத் வ ல் றல ெ ாைி – 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் ப ஹர்  ா ா, பெப்டம் ர் 24, 1954 
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நீங்களும் நானும் 

‘நாம்’ அல்ல, 

ஆனால் 'ஒன்று' 

என்று எனது 

மதய்வகீ 

அதிகாரத்துடன் 

உங்கள் 

அகனவருக்கும்  

கூறுகிவைன். 
 


