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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 ால் வைாற்ை ளிக்கச் பெய்வது  ாறயயின் றகவண்ைம்; இதுவவ, 
இந்ை இறை நாடகத்ைிற்கு இறைவன் எழுைிய ைிறர, கறை, வெனம்.  

ப ஹர்  ா ாவின் வரலாற்றுத் பைாகுப்புக்கு உயிரூட்டம் அளித்ைவர் 
அவவர 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 6000  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, ஆகஸ்ட் 2020 
  



இகை நாடகம் 

இறை நிறலறய அறடந்ை ஒரு  ரிபூரை  னிைனால்  ட்டுவ  
அவைார புருஷன்  ற்றும் ெத்குருக்களின் வாழ்க்றகறய புரிந்துபகாள்ள 
முடியும். அைியாற  எனும் ைிறரயால் மூடி  றைக்கப் ட்ட  ொைாரை 
 னிைன்,  அவைார புருஷரின் அளவிறுைியற்ை ைன்ற றய ஒருவ ாதும் 
அளவிட முடியாது; வ லும் இப்பூவுலகில் அவர் வ ற்பகாள்ளும் நீண்டகால 
ஏகாந்ைவாெம், உ வாெம், ெகவாெம், கடின ான  யைம் இவற்ைின் மூல ாக 
அவர் புரியும் ஆன் ீக  உள் ைி  ற்றும் உலகளாவிய பெயல் ாடுகறள 
ஒருவ ாதும் ஆழங்காைவும் முடியாது. எழு த்றைந்து வருடங்களுக்கும் 
வ லாக, இப்பூவுலகில், அவைார புருஷன் அவருறடய  ாைங்கறளப்  ைித்து, 
பவளியளவில்  ல்வவறு  ைிகறளப் புரிந்து, இறைகீைத்றைப்  ாடறவத்து, 
 ாறய எனும் ப ருங்கடறலக் கடக்க,  னிைறன ஊக்குவித்து, விரல் ிடித்து 
வழிநடத்ைியதுைான் இந்ை இறை நாடகத்ைின் ொராம்ெம். 
அவைார வருறக காலத்றைப்  ற்ைி ப ஹர்  ா ா கூைியைாவது: 

"காலங்காலொக, அவதார புருஷன், அவராகவவ உருவாக்கிய ொய 
உலககப் பராெரிக்க, ெனிதர்களிகடவய வதான்ைி,  ெனிதகுலம், 
ொகயகயப் பற்ைிய விழிப்புணர்கவ அகடயச் மெய்கிைார். 

"ொகயயின் கட்டகெப்பு எப்வபாதும் ஒன்ைாகவவ இருந்தாலும், 
அதன் வடிவங்கள் எண்ணில் அடங்காததும், என்கைக்கும் ொைிக்மகாண்டு 
இருப்பதுொகும். 

"எனது அவதார வருகக ொகயகய அழிப்பதற்காக  அல்ல, 
ஏமனன்ைால் ொகயயானது, அது இருக்கும் நிகலயில் முற்ைிலும் 
ஒன்றுெில்லாதது. ொகய ஒன்றுெில்லாதது  என்ை   விழிப்புணர்கவ      
நீங்கள் அகடயவவ, நான் உங்களிகடவய வருகிவைன். 

"என்னுகடய எல்கலயில்லா நிழல்வபால இருக்கும் 
இம்ொயவுலகக, நான், தானாகவவ, உங்களின் வழியாக பராெரிக்கிவைன்; 
வெலும், இந்த உண்கெகய  நீங்கள் எப்வபாது உணர்வரீ்கவளா, அப்வபாது 
என் மூலம் அகதத் துைந்து என்கன அகடவரீ்கள்."  

இவ்வாறு, அவைார புருஷனின் ஒவ்பவாரு பெயலும்  ிர ஞ்ெத்ைில் 
அவர் நடத்தும் லீறலயாகும். ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை வரலாற்றுப் புத்ைகம் 
அவருறடய ஒவ்பவாரு லீறலறயயும்  டம் ிடித்துக் காட்டும் கண்ைாடி 
ஆகும்.  
எனவவ,  யைத்றைத் பைாடங்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு எங்கள்… 
அன் ின் அர்ப் ைம்.  
  



 
முன்னுகர வழங்குபவர் 

க. வரீெணி, மபாது வெலாளர் (ஓய்வு), டாடா வொட்டர்ஸ் 

இக்கால கலியுக வரைன் ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்க்றக வரலாற்று 
முைல் பைாகுப் ில் - அவரது இளற   ருவம், இறை உைர்வு, ெீடர்களின் 
வட்ட அற ப்பு  ற்றும் ஆரம் கால  யிற்ெி இவற்றை விரிவாகப்  ார்த்வைாம். 
இறவ அறனத்துக்கும் அடித்ைள ாக, ஆைார ாகத் ைிகழும் ப ஹர்  ா ாவின் 
பவளிப் ாடுகள் - எந்ை ஒரு முந்றைய அவைார காலகட்டத்ைிலும் இத்ைறன 
பைளிவாக, ைீர்க்கைரிென முறையில் பவளிப் டுத்ைாை ஆன் ீக ரகெியங்கள் - 
என் இையத்ைில் அைீை ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைின. உண்ற யாகச் 
பொல்லப்வ ானால் ைிைந்ை  னதுடன் இறைப் புரிந்துபகாள்ள முயற்ெிக்கும் 
ஒவ்பவாரு இையத்ைிலும் இம் ாைிரியான ைாக்கத்றை உருவாக்கும் என் ைில் 
எந்ை ஐயமும் இல்றல. இைனால்ைான் இந்ை வாழ்க்றக வரலாற்று 
பைாகுப்புகறள ஓர் அபூர்வ ப ாக்கிஷம் என்று நான் கருதுகிவைன். 

எடுத்துக்காட்டாக, இவ்வுலகில் எப்ப ாழுதும் வாழும் ஐந்து 
ெத்குருக்கள், இக்கட்டான காலகட்டத்ைில் கடவுறள  னிைனாக பூ ியில் 
பகாண்டுவந்து அவைார புருஷராக வாழறவக்கும் முறை ாடு, அவைார புருஷர் 
இம் ாய உலறக ஒரு ெலறவத் பைாழிலாளியாக இருந்து தூய்ற   டுத்ைி, 
ொைாரை  ானிடறன விழிப் றடய பெய்வது, இறைநிறலறய அறடயும் 
ைகுைிறயப் ப ற்ைவர்களுக்கு இறை ஞானத்றை அளித்து, அவை வவறளயில் 
 ிைருக்கு ஆன் ீக உந்துைறல அளிப் து, இது வ ான்ை பெயல்முறைகறளக் 
குைித்து அளித்ை விளக்கங்கள்  ானிடனுக்கு ஒரு வரப் ிரொைம் என்வை 
கூைலாம். 

இப்வ ாது நாம் இரண்டாவது பைாகுப் ில் அடி எடுத்து றவக்கிவைாம். 
இது 1923, ஏப்ர ல்  முைல் 1926, நவம் ர்  வறர உள்ள நிகழ்வுகறள அப் டிவய 
 ட ிட்டுக் காட்டுவது வ ால் உள்ளது. ஒருெில முக்கிய ான நிகழ்வுகறளக் 
குைிப் ிட விரும்புகிவைன்.  

ப ஹர்  ா ா,  ண்டலியுடன் மும்ற யிலிருந்து வந்து 
அஹ துநகரில் அற ந்ை, கான்ஸாவஹப் குடும் த்ைிற்குச் 
பொந்ை ான அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில்  குடிவயைி, அறை ப ஹரா ாத் என்ை 
ப யரில் அவரது ைறலற யக ாக  ாற்ைிய ெம் வம் - இறவ அறனத்துக்கும் 
ஆன் ீக ரீைியில், ெத்ர ைி ெிவாஜி  ஹாராஜ் காலத்ைிவலவய அடித்ைளம் 
இடப் ட்ட ெம் வம் -  னறைக் பகாள்றள பகாள்ளும் விைத்ைில் 
அற ந்துள்ளது. உலகில் எதுவும் எவருக்கும் பொந்ை ில்றல - அறனத்தும் 
இறைவனுக்வக உரியது - கான்ஸாவஹப் குடும் ம் ஒரு ஊடகம்  ட்டும்ைான் - 
அந்ை வறகயில் இறைவனால் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட குடும் ம் என்ைால் 
 ிறகயாகாது.  

இக்காலகட்டத்ைில் ப ஹர்  ா ா,  ண்டலிறய கடும் உடல் 
உறழப்புக்கு உள்ளாக்கி, ப ஹரா ாத்ைில் நிலங்கறளச் பெம்ற   டுத்ைி, 



கட்டிடங்கறளச் ெீர் பெய்து அறனவரும் வாழ வெைியான இட ாக  ாற்ைினார். 
 ல நாட்கள், வாரங்கள்,  ாைங்கள் உ வாெம்  ற்றும் ஏகாந்ைவாெம் இருப் து 
ஒரு வழற யான பெயல் - இறவ அறனத்தும் அவருக்காக அல்ல, 
 ானிடனின் வ ம் ாட்டிற்காக! அவவரா  ரிபூரை ான இறைவன்.  

ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்வில் ஒரு முக்கிய ான அம்ெம்  யைம் - 
நறட  யைம், வ ருந்து, கப் ல் வழி  யைம் - இது அறனத்தும் ஆன் ீக 
உள் ைியின் நி ித்ைம் - குபவட்டா, கராச்ெி, கல்கத்ைா, ரிஷிவகஷ், ஹரிதுவார், 
அஹ ைா ாத், நாஸிக்,  வராடா, வகாவா, பென்றன, ஊட்டி, பூனா, ப ர்ஸியா 
வ ான்ை இடங்களுக்கு  ின்னல்வவக  யைங்கறள வ ற்பகாண்டு, இறை 
வ ாறையில் இருக்கும் ொது, ென்னியாெி, வயாகி, வாலி அவர்கறளச் ெந்ைித்து 
ஆன் ீக உந்துைறல அளிப் து - அவரது  ைி முடிந்ை அடுத்ை கைவ  ைிரும் ி 
விடுவது - ெீடர்கள்  ற்றும்  ார்றவயாளர்களுக்கு ஆச்ெரியம் அளிக்கும் 
விைத்ைில் இருக்கும். 

இவ்வவறளயில்ைான்,  ா ா, ப ஹரா  ற்றும் ெில ப ண் ெீடர்கறள 
ப ஹரா ாத்ைில் வாழ அனு ைித்ைார். ப ஹரா, உலகின்  ிகப்  ரிசுத்ை ான 
ஆத் ா - ரா னுக்கு ெீறை, கிருஷ்ைனுக்கு ராைா, ஜஸீஸுக்கு வ ரி அதுவ ால 
இப்வ ாது ப ஹர்  ா ாவுக்கு ப ஹரா என்று  றைொற்ைினார்.  

1925,  ார்ச்  ாைம், ப ஹர் அைநிறலய  ருத்துவ றன ஒன்றை 
நிறுவி ஜாைி,  ை  ாகு ாடின்ைி அறனவருக்கும் ெிகிச்றெ அளிக்கப் ட்டது. 
ஒன்ைறர வருடத்ைில் ஏைக்குறைய 7500 வநாயாளிகள் இலவெ ெிகிச்றெப் 
ப ற்ைனர். அவை வருடம், ஏழாவது வகுப்பு வறர ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் 
 ள்ளிக்கூடம் ஒன்றை நிறுவி  ா ர ெிறுவர்களுக்கு இலவெ கல்வியும் 
வழங்கப் ட்டது. பைாழு வநாயாளிகளுக்பகன ஓர் ஆஷர மும் நிறுவப் ட்டது. 
அப்வ ாது ஏைக்குறைய 500 வ ர் ப ஹரா ாத் வளாகத்ைில் வாழ்ந்து வந்ைனர்.  

ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்வில் ஒரு முக்கிய ான கட்டம் - ப ௌனம் - 
1925 ஜூறல 10 ஆம் நாள் ஆரம் ித்ை ப ௌனம் அவர் ைனது உடறல துைந்ை 
1969 ஜனவரி 31 வறர, ஏைக்குறைய 44 வருடங்கள் பைாடர்ந்ைார். ப ௌனம் 
இறைவனின் இயல் ான ைன்ற  - 'நான் கற் ிக்க வரவில்றல; விழிப்பூட்ட 
வந்துள்வளன்' என்ை கறடெி விளக்கங்கறள வார்த்றைகள் மூலம் வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா ப ௌனம் ஆரம் ித்ை நாளிலிருந்து  ல்வவறு ஆன் ீக 
விளக்கங்கள், பொற்ப ாழிவுகள்  ற்றும் உ வைெங்கறள எழுத்துப் லறக 
மூல ாக வழங்கினார்:  

" ரைம், தூக்கம் இரண்டிற்கும் இறடவய உள்ள வவறு ாடு 
என்னபவனில்,  ரைத்ைிற்குப்  ின் ஒருவன் புது உடவலாடு வருகிைான்; 
அவைவவறள தூக்கத்ைிற்குப்  ின்னர் அவை உடல் உைர்வவாடு விழிக்கிைான்." 

"வைநீர் அருந்துவைற்கு ஒரு குவறளயும், ைட்டும்  யன் டுகிைது. 
அைாவது குவறளயும், ைட்டும் வைநீறர அருந்துவைற்கான ஒரு ப ாருளாக 
இருக்கிைது. வைநீறர அருந்ைிய அடுத்ை கைவ  குவறள, ைட்டு இவற்றை, 
ைனியாக றவத்து விடுகிவைாம். அதுவ ால இறை நிறலறய அறடந்ைதும் 
அறை அறடய கருவியாக இருந்ை இந்ை உடறல துைந்துவிட வவண்டும்." 



"உலகின் ைிைவுவகால் ஒன்வை ஒன்று. ஆனால் அது ஐந்து 
ெத்குருக்களின் றககளில் உள்ளது. அறை அவர்கள் ஐவரும் ெ  ாகப்  கிர்ந்து 
பகாள்கிைார்கள். ஐந்து ெத்குருக்கள்  ற்றும் 51 இறை நிறலறய அறடந்ை 
ஆன் ாக்கள் ைிைவுவகாறல ைங்கள் கட்டுப் ாட்டில் பகாண்டுள்ளனர். இந்ை எண் 
56 ஒருவ ாதும்  ாைாது. ஒவ்பவாரு ெத்குருவின் வட்டத்ைிலும் 12 
உறுப் ினர்கள் உள்ளனர். இம்முறையில் உலக விவகாரங்கள் அறனத்தும் 
நடந்ைவண்ைம் இருக்கும்." 

"கடவுள், ஈஸ்வரன் எனும் நிறலயில்,  ிர ஞ்ெத்ைின் விவகாரங்கறள 
நடத்ை,  ாறய  ற்றும் அைன்  ண்புகறளப்  ிரவயாகம் பெய்கிைார். அவை 
வவறளயில் ஈஸ்வரனுக்கு  ிகவும் அப் ாற் ட்ட  ர ாத் ா, அறனத்து 
ெக்ைிகளின் மூலப்ப ாருளாக அற ந்து, எங்கும் வியா ித்ைிருக்கும்  ரிபூரை 
ெக்ைிறயப்  ிரவயாகிக்கிைார். ெத்குரு  ிைறர  ாறயயிலிருந்து விடுவிக்க 
 ாறயவய  யன் டுத்துகிைார்." 

இக்காலகட்டத்ைில் ப ஹர்  ா ா ைனியாக அவரது குடிலில் அ ர்ந்து 
இரகெிய ாக ஒரு புத்ைகத்றை எழுைி முடித்ைார். அந்ைக் றகபயழுத்துப் 
 ிரைிறய ஒரு ப ட்டகத்ைில் றவத்து பூட்டி எப்வ ாதும் அவருடவன எடுத்துச் 
பென்ைார். ெீடர்களில் எவரும்  ா ா எழுைிய புத்ைகத்ைின் ஒரு வரிறயக் கூட 
 டித்ைைில்றல.  

வ லும்  ல சுவாரஸ்ய ான நிகழ்வுகள்.  டித்து புரிந்து பகாள்வைில் 
அளவிலா ஆனந்ைம்.  டிப் ைால் நிச்ெய ாக இழப்பு எதுவும் இல்றல. 
 ா ாவின் நிறனவுகளுடன், 
பஜய்  ா ா. 
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அற்புதம் நிகைந்த அஹெதுநகர் & 
அரன்காவ்ம் 
(Hidden Wonders of Ahmednagar & Arangaon) 

பகழய நிகனவுககளப் பின்தள்ளிவிட்டு, மெஹர் பாபா, அப்வ ாது 
அவருடனிருந்ை 13 ெீடர்களுடன், 1923, ஏப்ரல் 19 ஆம் நாள் அஹ துநகர் 
புைப் ட்டார். இரயிலில் அந்நியர்கள்  ா ாறவ அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்ளவில்றல; அவை வவறள  ண்டலிக்கும்  ா ாவின் உள்வநாக்கம் 
புலப் டவில்றல; இருந்தும் காலம் இவ்வாறு வநாக்கியது: 

ஓ அஹெதுநகர்! ெண்டலியில் ஒருவருக்கும் மதரியாது 
கருகணயின் புனித தீர்த்தம் நிரம்பிவழியும் புண்ணிய 
ஸ்தலத்திற்கு வழி இது என்று!  
பாகலவனொய் வைண்டு வதாற்ைெளிக்கும் இங்குதான் 
ொனிடனின் உள்தாகத்கதத் தணிக்கும் நீவராகட தவழ்கிைது 
என்று! 

 
ப ஹர்  ா ாவின் உைவினர்கள், நண் ர்கள்  லர், பூனா ரயில் 

நிறலயத்ைில்  ா ாறவ வரவவற்று,  லர்  ாறல அைிவித்து, ெிற்றுண்டி 
உண்ட ின்னர் அவர்கறள அஹ துநகருக்கு அனுப் ிறவத்ைனர்.  

ப ஹர்  ா ா, அஹ துநகரில், குல் ாயியின் குடும்  வடீான குஷ்ரு 
குவாட்டர்ஸில் ைங்கினார்; குல்ொய், ருஸ்தம், ஆதி, பிவராஜா, டாலி  ற்றும் 
ஒன்றுவிட்ட உைவினர் ஸவராஷ் இவர்கறளத் ைவிர குடும் த்ைில் வவறு 
எவரும் ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக அந்ைஸ்றை அைிந்துபகாள்ள முடியாை 
சூழ்நிறலயில் (அைிவதும் ஒரு பிராப்தம்)  ரியாறை இல்லா ல், கடுற யாக 
எைிர்த்ைனர்;  ட்டு ின்ைி குல் ாயின்  க்ைிறய குறைகூைி  ரிகாெம் பெய்ைனர். 
ஆனால், மெஹர் பாபா அவரது ஆன்ெீக ெகிகெகய மபருெளவில் 
குல்ொய் ெற்றும் அவர் குடும்பத்தினருக்குப் புலப்படுத்தியதால், எந்ைச் 
சூழ்நிறலயிலும் அறெக்கமுடியாை நம் ிக்றகயுடன், அவர் அரவறைப் ில் 
அறடக்கல ாகி, அவருறடய வார்த்றைகளுக்கு - எதுவாக இருந்ைாலும் - 
கீழ்ப் டிந்து வந்ைனர். 

 ல நாட்கள், ப ஹர்  ா ா ெீடர்களுடன் அஹ துநகர்  குைிறய, 
குைிப் ாக முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்ை இடங்கறளப்  ார்றவயிட்டார். அஹ துநகர் 
என்ைால் அஹெதின் வடீு என்று அர்த்ைம்; அஹெத், ைீர்க்கைரிெி முஹம் ைின் 
இன்பனாரு ப யர் (1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவைார புருஷனாக 
உருபவடுத்ைவர்). குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ா ா ஒவர 
அகையில் ஏழு நாட்கள் ஏகாந்தவாெம் இருந்தார். ஆைி, குஸ்ைாஜி இருவரும் 
ப ஹர்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட வைறவகறளக் கவனித்து வந்ை அவ்வவறளயில், 
குல் ாய்  ா ாவுக்கு வவண்டிய உைறவத் ையார் பெய்ைார்.  ா ாவின் 
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ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது, ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜுக்காக ஒதுக்கப் ட்ட 
அறையில் இரவும்  கலும் ஒரு விளக்றகத் பைாடர்ந்து எரிய விடு ாறு 
குல் ாயிடம் கூைியிருந்ைார். 

ஒரு நாள், ஆைி ைன் ைாயாரிடம், ப ஹர்  ா ா, வைாற்ைத்ைில் 
 லவனீ ான இருப் ைாகக் கூைியதும், அது அவருறடய உ வாெத்ைால் 
இருக்கக்கூடும் என்று குல் ாய் நிறனத்ைார். ெிைிது வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ா 
குல் ாறய அறழத்து: “நான்  லவனீ ாக இல்றல; அப் டி எதுவும் நான் 
உைரவில்றல; எப்வ ாதும் வ ால வலிற யுடன் இருக்கிவைன்” என்று கூைி, 
“நான் ஒரு கூட்டத்தில் பங்மகடுக்கச் மென்ைிருந்வதன்” என்ைார். 

குல் ாய் அைற்கு விளக்கம் வகட்டதும்,  ா ா, “இகை நிகலகய 
அகடந்தவர்களுடன் நடந்த ஒரு ெந்திப்பு” என்று விளக்கிவிட்டு,  ா ா ஓர் 
இறை கானத்ைின் முைல் வரிறயப்  ாடினார்:  

“ஓ ெபீர், உன்னுகடய கலியார் நகரம் மபரிதும் புனிதொனது!” 
 ா ா அப்வ ாது, குல் ாயிடம் அவர் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ை 

அறைறய உ வயாகப் டுத்து ாறு கூைினார். 

ஏப்ரல் 30 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன், 
அஹ துநகரிலிருந்து 14 ற ல் பைாறலவிலுள்ள ‘ஹாப் ி வவலி’ (Happy Valley) 
எனும் இடத்ைிற்குச் பென்ைார். புராண வரலாற்ைில் பகவான் ராெின் 14 வருட 
வனவாெத்தின் வபாது, ெகீத, லக்ஷ்ெணனுடன் ெிைிது காலம் இங்வக 
தங்கியிருந்ததாகக் கூைப்படுகிைது.  

ப ஹர்  ா ா, ெீடர்களுடன்  யைிகள் விடுைியில் ைங்கியிருந்ைார். 
உைவு குல் ாய் வடீ்டிலிருந்து பகாைரப் ட்டது.  ா ா அறனவறரயும் 
உல்லாெ ாக ஓய்பவடுத்து, ெீட்டு விறளயாடி,  ஜன் கீர்த்ைனங்கள் பெய்வறை 
அனு ைித்ைார்.  

அவ்வவறளயில்,  ா ாவின் ெிைிய ெவகாைரன் ஜால்  ன்ஸில்-எ- ீ ில் 
அஸ்பந்தியார் கடவுள் நா த்றை உச்ெரிக்கும் ஜ த்ைில் ஈடு ட்டிருந்ை வ ாது 
நடந்ை ஒரு சுறவயான நிகழ்ச்ெிறய  ா ாவுக்கு எடுத்துறரத்ைார்: “ைினமும் 
காறலயில், அவர் ஜ த்ைிலிருப் றை நான்  ார்ப் துண்டு. பகாசுக்களின் 
பைாந்ைரவு, வ லும் ைன்றன அைியா ல் வரும் தூக்கம் இவற்ைினால், அவர் 
உடல் முன்னும்  ின்னும் - ஓடவிட்ட ப ண்டுலம் வ ால - அறெயும்!  ா ா 
ைனது ெிரிப்ற  அடக்க முடியா ல், அவருக்குப் மபண்டுலம் என்ை 
புறனப யறர றவத்ைார்; நாளறடவில் சுருக்க ாக மபண்டு என்று 
அறனவராலும் அறழக்கப் ட்டார்.  

ஜால் எப்வ ாதும் சுவாரெிய ான கறைகறள எடுத்துக் கூைி 
அறனவறரயும்  கிழ்விப் து  ழக்கம்.  ா ாவின் இன்பனாரு ெீடர்  ாரடூறனப் 
 ற்ைிக் கூைிய வ ாது - அவர்,  ன்ஸிலின் பவளி வராந்ைாவில் அ ர்ந்ைிருந்ை 
வவறளயில், அருகாற யில் வவறு எவரும் இல்லாைறை கவனித்து, ெத்ை ாக 
வாயுறவ பவளிவிட்டார் - ஜால் அறைப்  ட்டாசு பவடிபயன நிறனத்ைைாகக் 
கூைியதும்,  ா ா  று டியும் ெிரிப்ற  அடக்க முடியா ல், ”வஹ  டர்யா!” – 
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( ாட் என் து ஒரு குஜராத்ைி வார்த்றை) - என  ா ா அறழத்ைதும்  ாரடூண் 
 ைிலளித்ைார்.  

அப்வ ாது யாவரா ஒருவர்  ா ாவின் காைில், ‘ ா ா! பாரடூன்  ிகவும் 
உயர ானவர், சு ாவத்ைிலும்  ிக்க அற ைியானவர், கிைிஸ்ைவ  ாைிரி வ ான்ை 
வைாற்ைம்!’ என்று முணு முணுக்க,  ா ாவும்  ாரடூறன அறழத்து, “இன்று 
முைல் உன் ப யர் பாதிரி” என்ைார். இவ்வாறு,  ாரடூன்,  ாைிரி என்ை ப யரால் 
வாழ்நாள் முழுவதும் அறழக்கப் ட்டார். 

ஒரு நாள்  ைிய வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, வடீ்டு வராந்ைாவில் 
நடந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது ஸ்லாம்ென்,  ாைிரி,  ற்றும் ஒருவர், 
அருகாற யிலிருந்ை ஒரு ெிவன் வகாயில்  ாதுகாவலவராடு ொைாரை ாகப் 
வ ெிக் பகாண்டிருப் றைக் கவனித்து, உடவன, ெீடர்களில் ஒருவறர அனுப் ி 
என்ன  ரி ாைிக்பகாள்கிைார்கள் என் றைக் வகட்டுவரச் பொன்னார். மூவரும் 
ைிரும் ி வந்து  ா ாவிடம் அவர்கள் கடவுள்,  ைம், ஆன் ீகம்  ற்ைிப் வ ெி, 
ப ாழுறைக் கழிப் ைாகக் கூைினர். 

“ ிகவும் நல்லது!” என்று  ா ா உரத்ை குரலில் கூைி, “ெரி, இப்வ ாது 
நீங்கள் மூவரும் உங்கள் ப ட்டி  டுக்றககறள எடுத்துக் பகாண்டு 
புைப் டுங்கள்! அங்குச் பென்று அவறன உங்கள் குருவாக ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்! 
இந்வநரத்ைிலிருந்து நான் உங்கள் குருநாைர் அல்ல! நம்முறடய பைாடர்பு 
துண்டிக்கப் டுகிைது!” என்ைார். 

 ா ாவின் ெீற்ைத்றைக் கண்டு மூவரும்  யந்து, நடுங்கி,  ன்னிப்புக் 
வகாரினர். 

“மூடத்ைன ாகச் பெயல்  டுகிைரீ்கள்! உங்கள் இல்லங்கள்  ற்றும் 
உைவுகறளப்  ிரிந்து என்னுடன் வந்ைீர்கள்! ஏைக்குறைய ஒராண்டுக்கு வ ல் 
என்னுடன் வாழ்கிைரீ்கள்! என்றனப்  ின் ற்றுவைாக இருந்ைால் நான் 
பொல்வறைச் பெய்யுங்கள். 

“ஏன் அந்ைக் வகாவிலுக்குச் பென்ைரீ்கள்? ஒருவ ாதும் இன்பனாருவரிடம் 
பெல்லாைீர்கள்! ஒருவவறள இப் டி றவத்துக்பகாள்ளுங்கள்; அந்ைக் வகாயில் 
 ாதுகாவலன் ஏைாவது விளக்கங்கள் கூை, அல்லது என்னுறடய 
அைிவுறுத்ைல்களுக்கு  ாைாக உ வைெம், கட்டறள ஏவைனும் அளித்ைால் - 
நீங்கள் எறைக் கறட ிடிப் ரீ்கள்?” என்ைதும் மூவரும் அற ைியாக இருந்ைனர். 

 ா ா, அப்வ ாது அவர்களுக்குப் புத்ைி ைி கூைினார்: “நீங்கள் 
அகனவரும் என்கன உங்கள் குருநாதராக ஏற்றுக் மகாண்டுள்ளரீ்கள்! 
இகதத் மதாடர்ந்து, நான் உங்ககளப் பாழாய் வபாக விடொட்வடன் என்று 
உறுதிமொழியும் அளித்துள்வளன்!” 

ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின்  ிைந்ை நாள், 1923 வ  3 ஆம் நாளன்று, 
பகாண்டாடப் ட்டது.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலுக்கு இைங்க,  ண்டலி 24 
 ைிவநர உ வாெ ிருந்து, ‘ஹாப் ி வவலி’ கிரா த்து  க்களுக்கு உைவும் 
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ையார் பெய்து வழங்கினர். அன்று  ாறலவறர பைாடர்ந்ை பவகுஜன 
உைவுக்குப்  ின்னர் கிரா த்து  க்களுடன்  ஹாராஜூக்கு ஆரத்ைி  ாடினர்.  

ப ஹர்  ா ாவின் ஒரு ெில ெீடர்கள் ஸக்வகாரிக்குச் பென்று விழாவில் 
கலந்துபகாள்ள,  ஹாராஜ், குல் ாயிடம் ஆரத்ைி எடுக்கக் கூைினார். 

அடுத்ை நாள், ஏராள ான ஏறழகறள நீராட்டி, புத்ைாறட உடுத்ைி, 
உைவு வழங்கப் ட்டது.  ஹாராஜின் ப ண் ெீடர்கள், கன்னியாஸ்ைிரிகள், 
அவறரயும் நீராட்ட விரும் ினர்;  ஹாராஜ்  றுப்புத் பைரிவித்து, இவ்வாறு 
கூைினார்: “என்கன நீராட்ட வவண்டாம்; இன்று இந்த ஏகழககள ெட்டும் 
நீராட்டுங்கள்.” அருகில் நின்ை ஒரு பைாழு வநாயாளிறயக் காட்டி, “நீங்கள் 
என்கன நீராட்ட விரும்பினால் அகத இந்தத் மதாழு வநாயாளிக்குச் 
மெய்யுங்கள்! அது, என்கன நீராட்டுவதற்குச் ெெொகும்!” என்ைார். 

உடவன, அறனத்து ப ண்களும் அந்ைத் பைாழு வநாயாளிறய  லறக 
 ீது அ ர்த்ைி,  ஹாராஜுக்காக றவத்ைிருந்ை நீரில் அவறர நீராட்டினர். 
 ஹாராஜின் ெவகாைரியும் அவர்களுக்கு உைவ, இறுதியில் அந்தத் மதாழு 
வநாயாளிகய அன்வபாடு அரவகணத்தவபாது, தன்கன அைியாெல் அழத் 
மதாடங்கினார். தனது உடன் பிைந்த ெவகாதரன் ெத்குரு உபாஸனி 
ெஹாராஜ், அந்தத் மதாழு வநாயாளியின் முகத்தில் மதன்பட்டகத அவர் 
பார்த்துக் கண்ணரீ் வடித்தார். அந்ைத் பைாழு வநாயாளி, குழப் த்ைில் 
ைிடுக்கிட்டு, ‘அம் ா! உங்கள் கடவுள் அந்ை மூங்கில் கூண்டில் இருக்கிைார்; 
எனக்கு அடி ைியாைீர்கள்’ என்ைார்; அவருக்குப் புத்ைாறடயும், ைறலயில் ஒரு 
பைாப் ியும் அைிவித்து, பூறஜ பெய்ைனர். அைற்குப்  ின்னர்  ஹாராஜ் 
இவ்வாறு கூைினார்: “நான் அந்தத் மதாழு வநாயாளியின் உடலிலிருந்வதன்; 
என்கனத்தான் நீங்கள் நீராட்டினரீ்கள்.” 

ப ஹர்  ா ாவின் ெீடர்கறளக் கண்டு  ஹாராஜ் ப ரு கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைார்; குல் ாயிடம் “இவர்கறள நீ வநெிக்கிைாயா?” என்று வகட்டைற்கு, 
‘இவர்கள் வ ர்வானுக்குரியவர்கள்; வ ர்வான், உங்களுக்குரியவர்; ஆறகயால், 
இவர்கறள நான் என் குழந்றைகறளப் வ ால வநெிக்கிவைன்’ என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ஹாராஜ், உடவன, “ெிக்க நன்று! இந்த ெவனாபாவ 
அணுகுமுகைகய எப்வபாதும் ககடபிடியுங்கள். நீங்கவள உண்கெயான 
தாயார்; உலகத்திலுள்ள அகனவகரயும் இவ்வண்ணவெ வநெியுங்கள்” 
என்ைார். 

குல் ாயின் ப ரிய  கன் ருஸ்ைம்  ற்றும் ைவுலத் ாயின் 
இரண்டாவது  கள்  ிரீனிக்கும் அடுத்ை நான்கு நாட்களில் ைிரு ைம் 
நடக்கவிருப் ைால், அைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் மும்முர ாக நறடப ற்று 
வந்ைன; பநருங்கிய உைவினர்களும் வந்ைவண்ைம் இருந்ைனர். ஒரு ெில  ார்ெி 
 ற்றும் ஈரானியர்  ட்டுவ  ப ஹர்  ா ாவின் உண்ற யான கடவுள் 
நிறலறய ஏற்றுக்பகாண்ட இவ்வவறளயில், குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் ெில 
நாட்களாக  றகற  உருபவடுத்துத் ைாண்டவ ாடியது. மஸாராஸ்டிரிய 
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இனத்தில், அப்வபாது, உண்கெயான ஆன்ெீகத்கதப் பற்ைிய அைிவு ெிகக் 
குகைவு. பார்ெிகளுக்கு, இந்து, முஸ்லிம் பாரம்பரியத்தில் பிரபலொன 
ொது, ென்னியாெி, ெித்தர் ெற்றும் வயாகிகள் பற்ைிய ஆன்ெீக ெகைமபாருள் 
ஞானம் அைவவ கிகடயாது. அவர்கள், மெஹர் பாபா ெற்றும் அவருகடய 
ெடீர்ககள, கபத்தியக்காரர்கள் அல்லது ஏொற்றுப் வபர்வழிகள், 
பழகுவதற்குத் தகாத முட்டாள்கள் என நிகனத்து ஆன்ெீக அபத்தம் என்று 
பகைொற்ைினர். 

வ லும்  ல விருந்ைினர்களின் வருறக,  ிரச்ெிறனகறள இன்னும் 
 லப் டுத்ைியது. உள்ளூர்  த்ைிரிறககளிலும் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அவதூைான பெய்ைிகள்  று டியும் பவளிவந்ைன. இவ்வாறு, ப ஹர்  ா ா 
 ற்றும் அவறரப்  ின் ற்று வர்களின்  ீதுள்ள வகா மும், பவறுப்பும், 
பஸாராஸ்டிரிய ெந்வைக வ ர்வழிகளின் வ ச்ொக இருந்ைது. வ  4 ஆம் நாள், 
 ா ாவின் காறலக் கடன்களில் குல் ாயின்  கன் ஆைி உைவும்வ ாது, அங்கு 
நடந்ைறை எடுத்துக்கூைி, அைற்கு முக்கிய காரை ாக இருப் வர், ஆைியின் ைாய் 
 ா ா என் றையும் எடுத்துறரத்ைார். இறைக் வகட்டதும்,  ா ா அறையிலிருந்து 
பவளிவந்து, எதுவும் கூைா ல் புயல்வ ால் பவளிவயைினார். ஆைி கூைியது 
 ட்டு ின்ைி,  ா ா குைிப் ிட்ட டி ஸக்வகாரியிலிருந்து குல் ாய் ைிரும் ி 
வராைதும் அவருறடய வகா த்ைிற்கு முக்கிய காரை ாக அற ந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா, குஷ்ரு குவாட்டர்ஸிலிருந்து பவளிவயைியதும், 
ெீடர்களும் அவர்களின்  ைிறய அப் டிவய நிறுத்ைிவிட்டு,  ா ாறவ  ின் 
பைாடர்ந்து பென்ைனர். ப ஹர்  ா ா அைிவவக ாக, ெிடுெிடுப்புடன், ைனியாக, 
முகத்ைில் ைீவிர ான வைாற்ைத்துடன் ரயில்நிறலய வராடு ெந்ைிப் ில் நின்ைார். 

அறனவரும்  ா ா ரயில்நிறலயம் பெல்வைாக நிறனத்ைனர்; ஆனால் 
 ா ா எைிர் ைிறெயில் நடந்து, ஏைக்குகைய ஆறு கெல் கடந்து, பாழகடந்த 
கட்டிடங்கள் நிகைந்த பகுதியில் அகனவரும் நுகழந்தனர். அங்கிருந்த 
பாதுகாவலன், அது, பகழய ஆங்கிவலய ராணுவ பகடத்தளம் என்றும், 
இப்வபாது கான்ஸாவஹப் கய்குஷ்ரு ஈரானிக்கு மொந்தொனது எனவும் 
மதரிவித்தார். 

ஒன்ைாவது உலகப்வ ாரின் வ ாது, ெில ராணுவ அற ப்புகள் 
அரன்காவ்ம் கிரா த்ைிலிருந்ைன. ராணுவம் அங்கிருந்து விலகிய வவறளயில் 
அந்ை நிலமும்,  ாழறடந்ை கட்டிடங்களும் ஏலத்ைில் விடவவ, அறை 
கான்ஸாவஹப் ைன் வெம் ஆக்கிக்பகாண்டார். ரயில் ைண்டவாளத்துக்கு 
அருகிலிருந்ை ஒரு ப ரிய ை ால் நிறலயம் ைவிர  ீை றனத்தும் உறடந்து, 
ெிறைந்து கிடந்ைன. கிழக்குப்  குைியில் அற ந்ை  ங்களா வ ான்ை ஒரு 
கட்டிடம், துருப்புகளின் உைவக ாக இருந்ைது. 

அடுத்ை நாள், ை ால் நிறலயத்றைச் சுத்ைம் பெய்து,  ா ா 
 ண்டலியுடன் அங்குத் ைங்கியிருந்ைார். பைாடர்ந்து, உைவகத்றையும் ெரிபெய்து 
ைங்கள் வெ ாக்கினர். அறனத்து வவறலகளிலும்  ா ா றகபகாடுத்து 
உைவினார். 
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வ  6 ஆம் நாள் காறலயில், டாக்டர் கனி, ராம்ஜு, ெதாெிவ், முன்ஷி 
ரஹமீ், வஜிப்தர் இவர்கள் அறனவரும் அரன்காவ்ம் வந்ைனர்; வந்ைதும் 
ஐவரும் இந்ை வைண்ட, ைரிசு நில ான,  ாழறடந்ை காட்டில் வாழும் வாழ்க்றக, 
 ன்ஸில்-எ- ீம் வாழ்க்றகக்கு வநர் ாைாக இருக்கும் என் றை புரிந்து 
பகாண்டனர். கிைற்ைிலிருந்து ஒவ்பவாருவரும் நீறர இறைத்து, அவரவர் 
துைிகறள துறவப் வைாடு, நாபளல்லாம் கடுற யான வவறலகளில் 
ஈடு டவவண்டிய கட்டாயம். 

ப ஹர்  ா ா ஐவறரயும் அறழத்து, “வாழ்க்கக, இங்கு 
விரும்பத்தகாதது ெட்டுெின்ைி ெிகவும் கடினொனது. நீங்கள் அறனவரும் 
கூலிகள்வ ால வவறல பெய்யவவண்டும்; நிலத்றை உழுது  யிரிட வநரும்; 
அல்லது அஹ துநகர் பென்று ஏைாவது வவறலகளில் ஈடு டலாம்; 
அப் டியானால் ைினமும் ஆறுற ல் றெக்கிளில்  யைிக்க வவண்டியது வரும். 
நீங்கள், மும்ற , பூனா, வலானவாலா அல்லது வவறு எங்வகனும் 
வவறலக்காகச் பெல்வது உங்களுக்குச் ெிைப் ாக இருக்கும். நீங்கள், 
என்னிடெிருந்து தூரத்தில் வவமைங்கு வாழ்ந்தாலும், என்னுகடய 
கட்டகளகள்படி அகனத்கதயும் மெய்துவந்தால், உங்களுக்கு என்வனாடு 
இருக்கும் மதாடர்பு அப்படிவய இருக்கும். இகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்; 
நான் எங்கும் இருக்கிவைன், உங்களில் எப்வபாதும் இருக்கிவைன்” என்று 
கூைினார். இருப் ினும், ராம்ஜு அப்துல்லா  ா ாவுடன் இருப் ைாகத் ைனது 
முடிறவ பைரிவித்ைார்; ெைாஷிவ், முன்ஷி,  ற்றும் வஜிப்ைர் அவரவர் 
வடீ்டிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர்; டாக்டர் கனி அவர் இன்னும் எந்ை முடிவும் 
எடுக்கவில்றல என்று பைரிவித்ைார். 

அரன்காவ்ம் என்ைால் காட்டுகிராெம் என்று ப ாருள்;  ல 
நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்னர் இது ஒரு காட்டுப்  குைியாக இருந்ைது. 
அரன்காவ் ின்  ழங்கால ஆன் ீக பைாடர்ற ப்  ற்ைி,  ல புராைக் கறைகள் 
உள்ளன. 9-10 ஆம் நூற்ைாண்டில் ஓர் இந்து ெத்குரு விட்வடா ா, (இந்து 
 ாரம் ரியத்ைில் இது கிருஷ்ைாவின் இன்பனாரு ப யர்) இங்கு வாழ்ந்ைைாகக் 
கூைப் டுகிைது. ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ின்னர், அவருக்காக அங்வக ஒரு வகாயில் 
எழுப் ப் ட்டு, அக்கிரா த்றை வொட்டா பண்டரி ( ிரெித்ைி வாய்ந்ை  கவான் 
கிருஷ்ைனுக்கு  ண்டர்பூரில் அற ந்ை  ழங்கால வகாயிறலக் குைித்து 
எழுப் ப் ட்டது) என்று அறழத்ைனர். 

17 ஆம் நூற்ைாண்டில், புவாஜி புவா எனும் ஓர் இந்து ொது 
அரன்காவ் ில் வாழ்ந்ைவ ாது,  ல அற்புைங்கள் நிகழ்ந்ைைாகவும், அந்ைக் 
வகாயிலில் அவர் உயிவராடு ெ ாைி அறடந்ைைாகவும் வரலாறு கூறுகிைது. 

கிரா த்துக்கு பவளியில், முக ைிய ொது ஹஸ்ரத் மெௌலா கிவலாரி 
ஷாவுக்காக எழுப்பப்பட்ட இன்னுமொரு புனிதொன ெொதி அற ந்துள்ளது; 
1923 ஆம் ஆண்டு ப ஹர்  ா ா அரன்காவ்ம் பென்ை வ ாது அவர் அப்வ ாதும் 
உயிவராடிருந்ைார். இவர், ஆங்கிவலய  ஹாராைிக்கு ைனிப் ட்ட, ெிைப்பு 
ெற யல்காரராகப்  ைி புரிந்ைவர். ப ஹர்  ா ா, முைன்முைலில் அரன்காவ்ம் 
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வந்ைவ ாது, கிவலாரி ஷாவின் ெ ாைிக்கு அருகில்ைான் ைன் முைல் இரறவக் 
கழித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ருஸ்ைம் -  ிரீனி இருவரின் ைிரு ைத்ைில் கலந்து 
பகாள்வறைப்  ற்ைிய ைன் எண்ைத்றை  ாற்ைிக்பகாண்டார்.  ண்டலியுடன் வ  
8  ஆம் நாள் அஹ துநகர் வந்ைார்; இம்முறை,  ண்டலிறய ஸவராஷ் 
 ன்ஸிலில் ைங்க றவத்து, ப ஹர்  ா ா, குஸ்ைாஜியுடன் குஷ்ரு 
குவாட்டர்ஸில் அற ந்ை  ஹாராஜின் அறையில் ைங்கியிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா,  ண்டலிறய குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்குச் பென்று, 
ப ஹராம்ஜியின் வ ற் ார்றவயில் வவண்டிய உைவிகறள பெய்யு ாறு 
கூைியிருந்ைார். அங்கிருந்ை  ைக்கார விருந்ைினர்கள் (அவர்களில் ஐவராப் ியர், 
 ார்ெி  ற்றும் ஈரானியர் இருந்ைனர்)  ண்டலிறய முறைத்துப்  ார்த்ை வண்ைம் 
இருந்ைது அவர்களுக்குப் வ ரவ ானத்றைத் ைந்ைது. 

ஆனால், குருநாதருடன் வாழும்வாழ்க்ககயில்  
மகௌரவம், அவொனம் இரண்டும் ஒன்வை! 
கற்றுக்மகாள்ள வவண்டிய பாடம் எதுமவனில்  
கவகலயின்ைி இரண்கடயும் தாண்டிச் மெல்வவத! 
குல் ாயின் மூத்ை  கன் ருஸ்ைம் ைனித்ைன்ற யும், ெிைந்ை குைமும் 

 றடத்ைவராறகயால் ெீடர்கள் அறனவரும்  ிரிய ாக இருந்ைனர். 
ைிரு ைத்ைிற்காக  ல்வவறு இடங்களிலிருந்து வந்ை ெீடர்களும்,  க்ைர்களும் 
ஒருவறரபயாருவர் ெந்ைித்துப் வ ெ முடியாை அளவுக்கு அங்குள்ள சூழ்நிறல 
 ட்டு ின்ைி வவறலப்  ளுவும் அைிக ாக இருந்ைது. வ லும், ைவுலத் ாயின் 
உைவினர்கள் ப ஹர்  ா ாவின் ெீடர்கறளக் கண்டு பகாள்ளா ல் புைக்கைித்து, 
அங்கிருந்ை இைர விருந்ைினர்களின் பெௌகரியங்களில்  ட்டுவ  கவனம் 
பெலுத்ைினர். 

1923 வ  9 ஆம் வைைி, பஸாராஸ்டிரிய முறைப் டி ருஸ்ைம்,  ிரீனி 
இருவரின் ைிரு ைம் குதூகல ாக நறடப ற்ைது. ப ஹர்  ா ா புைிய வகாட்டு 
ெட்றட அைிய, அவர் முன் பூறஜ,  ிரார்த்ைறனகள் பெய்யப் ட்டன. 
அறனவருக்கும் அவ ாக ான விருந்ைளிக்கப் ட்டது. ஐவராப் ிய வ ள 
வாத்ைியங்கள் விழாறவ வ லும் ெிைப் ித்ைன. ப ாதுவான ைிரு ைச் 
ெடங்குகளில் ப ஹர்  ா ா  ங்பகடுக்கவில்றல; இருப் ினும், புது ைத் 
ைம் ைியறர ஸவராஷ்  ன்ஸிலுக்கு வரச்பொல்லி இருவறரயும் ஆெீர்வைித்து 
அன்புடன் அரவறைத்ைார். விழாறவத் பைாடர்ந்து கவாலி இறெ நறடப ற்ைது; 
அறனவரும், குைிப் ாக ப ஹர்  ா ா, நீண்ட வநரம் இறெறய ரெித்ைனர். 

இறெ நிகழ்ச்ெிக்குப்  ின்னர், ப ஹர்  ா ா,  ண்டலியின் எைிர் 
காலத்றைப்  ற்ைிப் வ ெினார். கஸ் ாவ ட்  ண்டலி பூனாவிலும், காக் 
ஸாவஹப் மும்ற யில் முன்ஷி ரஹமீ், கெய்யத் ஸாவஹப் அவர்களுடனும், 
எஞ்ெிய 13 வ ர் (குஸ்தாஜி, ஆதி, கபதூல், மபஹராம்ஜி, மபண்டு, ராம்ஜு 
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வ ான்ைவர்கள்)  ா ாவுடன் அரன்காவ் ிலும் இருக்க வவண்டுப ன்று 
முடிபவடுக்கப் ட்டது.  

கராச்ெியில் வாழும், ருஸ்ைத்ைின் பநருங்கிய உைவினர்,  லீா ாய் 
ைிரு ைத்ைிற்காக அஹ துநகர் வந்ைிருந்ைார். ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ் 
 ற்றும் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி ஏற்கனவவ குல் ாய் மூல ாக பைரியவந்து, 
அவர்கறள அடிக்கடி ெந்ைித்து, பநருங்கிய பைாடர் ிலிருந்ைார்.  

ருஸ்ைம்,  ிரீனி இவர்களின் ைிரு ைத்ைில்,  லீா ாய் ப ஹர் 
 ா ாறவ ெந்ைித்து, ைனது வாழ்றவ முழுற யாக அவருக்கு அர்ப் ைித்து, 
அவவராடு இருக்க விரும்புவைாகத் பைரிவித்ைார்; ஆனால்,  ா ா அவறரத் ைன் 
ஊருக்கு ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு வற்புறுத்ைினார். ப ருந்ையக்கத்துடன் 
கராச்ெிக்கு ப ஹர்  ா ா விஜயம் பெய்வார் என்ை வாக்குறுைிறய ப ற்ை 
 ின்னவர ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 
ப ஹர்  ா ாவின் ஒவ்மவாரு மெயலும், தாவன இயற்ககயாக 

நிகழும் ெம்பவம்வபால வதாற்ைெளிக்கும். பவளியளவில் பீலாொய், ப ஹர் 
 ா ாறவ ைனது வடீ்டிற்கு அறழத்ைது, அவருறடய இரகெிய ைிட்டங்கறள 
 றைமுக ாக பவளிப் டுத்ைியது. மெஹர் பாபாவுடன் மதாடர்ந்து 
இருந்தவர்களுக்கு, நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வுககள அவர் ககயாண்டவிதம், 
அகவ இயற்ககயாகத் வதாற்ைெளிக்கச் மெய்யும் முகை, ஓரளவு 
புலப்படும். வெலும், அவ்வப்வபாது மெஹர் பாபாவின் மெயலிலும், 
வபச்ெிலும் ஆழொக ெகைந்திருக்கும் உண்கெககளக் கண்டுமகாள்வர். 

குஷ்ரு குவாட்டர்ஸிலிருந்ை குல் ாயின் உைவினர்களிறடவய, 
கான்ஸாவஹ ின் பொத்துக்கறளப்  ற்ைிய வாக்கு வாைம் நடந்ைது. உடனடியாக 
நடவடிக்றக எடுக்காவிடில், அரன்காவ் ிலுள்ள நிலங்கறள ப ஹர்  ா ா 
அ கரித்துக் பகாள்வார் என்றும் ெிலர் வ ெிக் பகாண்டனர். இத்ைறகய சூடான 
விவாைங்கறளக் வகள்விப் ட்டு, ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் வ  11 ஆம் நாள், 
ஸவராஷ்  ன்ஸிறல விட்டு பவளிவயைினார். இம்முறை ரயில் நிறலயம் 
பெல்லும் வழியில்,  ண்ொறல வழியாகச் பென்று ஒரு கல்லறை பவளியில் 
 ண்டலிறயத் ைிரட்டி, அங்வகவய ைங்கலாம் என்று பைரிவித்ைார். 
அம் ாைிரியான சுற்றுப்புை சூழ்நிறலயிலும் ப ரும் ாலான ெீடர்கள்  ா ாவுடன் 
ைங்குவைற்குத் ையங்கவில்றல. ஆனால்,  ா ா உடனடியாக அங்கிருந்து 
புைப் ட்டு ஓர் உள்ளூர் ைர் ொறலறய வநாக்கி நடந்ைார். ைங்குவைற்குத் ைகுந்ை 
ஓர் இடம் கிறடப் து வறரயில் ைர் ொறலயில் இருப் ைாக முடிவு பெய்ைார். 

குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் இருந்ை இறை நம் ிக்றகயற்ை 
பஸாராஸ்டிரியர்களில்  லர், ப ஹர்  ா ாவுக்கு எைிராகக் கெப் ான 
வார்த்றைகறளயும், வி ர்ெனங்கறளயும்  ரி ாைிக் பகாண்டனர். குல் ாயின் 
உைவினர்கள் பவளிப் டுத்ைிய அவ ரியாறைக்குரிய, விவராை 
 னப் ான்ற யால், ப ஹர்  ா ா குஷ்ரு குவாட்டர்ஸிலிருந்து பவளிவயைியது 
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குல் ாறய ப ரும் கவறலக்குள்ளாக்கியது. வ லும், அவர், ப ஹர்  ா ாறவ 
அறழத்து, அரன்காவ் ிலுள்ள ைனது கைவரின் நிலத்ைில் அவரது 
இருப் ிடத்றை அற க்கக் வகாரியது, ப ரும் ஏ ாற்ைத்றைத் ைந்ைது.  

ஷிரீன் ாறய வ ால, குல் ாயும் ெில முக்கிய ான  ங்றக வகிக்க 
வவண்டியது விைி! யாரால் அளவிடமுடியும் ஆன் ீக அன்றனயின் துயரத்ைின் 
வலி? 

கய்குஷ்ரு கான் ஸாவஹப் ைன்  றனவி குல் ாயின்  க்ைிறய கண்டு 
 னம் பநகிழ்ந்துவ ானார்; நிறலற றய ெீர் பெய்து, ப ஹர்  ா ாறவ 
ெ ாைானப் டுத்தும் வநாக்கத்ைில், அவர் ைங்கியிருந்ை ைர் ொறலறய வநாக்கி 
விறரந்ைார். கான் ஸாவஹப்  ன்ைாடினார்: “ ா ா! என் குடும் த்ைின் ொர் ாக 
நான் உங்களிடம்  ன்னிப்புக் வகாருகிவைன். என்னுறடய  ிரார்த்ைறனறய 
ஏற்று, அரன்காவ் ில் நீங்கள் ைங்கவவண்டும். நடந்ைறை எண்ைி குல் ாய் 
ஆழ்ந்ை துயரத்ைிலுள்ளார்.” 

ப ஹர்  ா ா  ைிலளித்ைார்: “ஒரு துைவிக்கு இல்லம் என்பவத 
இல்கல; ஆனால் அவரிடம் எல்லாவெ உள்ளன. அவர் ஒரு குைிப்பிட்ட 
இடத்தில் ஒரு ெில குைிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக தங்கியிருப்பார். 
அரன்காவ் ில் ைங்கியிருந்து உங்கள் குடும் த்ைில்  ிரச்ெிறனகறள உண்டு 
 ண்ைி,  ாகங்களாகப்  ிரிவறை நான் விரும் வில்றல.” 

 ா ாவின் வார்த்றைகறளக் வகட்டு, கான் ஸாவஹப்,  ா ாவின் 
முடிறவ  று ரிெீலறன பெய்யு ாறு பகஞ்ெிக் வகட்டுக்பகாண்டார். கறடெியாக, 
அரன்காவ்ம் ைிரும் ிச் பெல்வைாக  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். இவ்வாறு, 
ைர் ொறலயில் மூன்று நாட்கள் ைங்கிய  ின்னர் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் 
வ  13 ஆம் நாள்  று டியும் அரன்காவ்ம் வந்து அஞ்ெல் நிறலய கட்டிடத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார்.  

ஸூனாொெியும்  கள் வகார்மஷத் இருவரும் மும்ற யிலிருந்து 
ருஸ்ைத்ைின் ைிரு ைத்ைில் கலந்துபகாள்ள வந்ைனர். ஒருமுறை  ா ா 
அவர்களிடம், அஹ துநகரில் ைங்கியிருந்ைால் அடிக்கடி அரன்காவ்ம் 
வரமுடியும் என்ை விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைினார். 

கராச்ெிக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லும் முன்னர்,  லீா ாய் ைினமும் ப ஹர் 
 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்து வந்ைார்; அவ்வவறள நடந்ை ஒரு ெந்ைிப் ில் ப ஹர் 
 ா ா அவரிடம், “குல்ொய் என்னுகடய ஆன்ெீக தாயார்; அவத வவகளயில், 
இன்னும் ஒன்கை நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், நீங்கள் என்னுகடய ஆன்ெீக 
ெவகாதரி; ஆககயால் நீங்கள் எனனுகடய மதாடர்பில், அருகாகெயில் 
இருக்க வவண்டும்.” இவ்வாறு, மெஹர் பாபா தனது மநருங்கிய வட்டத்து 
மபண் ெடீர்ககளயும் உருவாக்கினார். 

மெஹரா மஜ. ஈரானி, ெவகாைரியின் ைிரு ைத்ைில் கலந்து 
பகாள்ளவில்றல. ைிரு ைத்ைிற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் அறனத்தும் நடந்து 
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பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ப ஹரா, ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜுடன் 
ஸக்வகாரியில் இருந்ைார். அவருறடய கண்காைிப் ில், ஸக்வகாரியில் 
ப ஹரா,  ிை ப ண் ெீடர்கறளப் வ ால கடுற யான வவறலகளில் 
 ங்பகடுத்ைார். அவ்வவறளயில், ஸக்வகாரியில் நடந்ை கட்டிட  ைிகளில் 
அறனத்து ப ண்களும் உைவி வந்ைனர். ப ஹரா ஒரு பெல்வந்ைர் குடும் த்ைில் 
 ிைந்ைவராயினும், எவ்விை ான குற்வைவல்  ைிகறளச் பெய்வைிலும் 
ையங்கியைில்றல. 

ெவகாைரி  ிரீனியின் ைிரு ை நாள் பநருங்கும் வவறளயில், 
ப ஹராவின் கால் மூட்டில் வகீ்கம் ஏற் ட்டது. இறைக் காரைம்காட்டி 
 ஹாராஜ், ப ஹராறவ ைிரு ைத்ைில்  ங்பகடுக்க அனு ைிக்கவில்றல; 
அவரும்  ஹாராஜின் முடிறவ ஏற்றுக்பகாண்டார். மெஹராகவ 
திருெணத்தில் பங்மகடுக்க அனுப்பி கவக்காததன் உண்கெயான காரணம் 
வவறு. அவகரப் மபண் வகட்டு, திருெணத்தில் ஒரு குடும்பம் வருவகத 
ெஹாராஜ் முன்கூட்டிவய அைிவார் என் றை ப ஹராவின் ைாயார் 
ைவுலத் ாய் அப்புைம் பைரிந்துபகாண்டார். 

ஒரு ெத்குரு அகனத்தும் அைிந்தவர்; நடந்தது,  
நடக்கப் வபாவது அகனத்தும் அவருக்குத் மதரியாெலில்கல! 
மெஹராவின் விதிகய அைிந்த உபாஸனி ெஹாராஜ்,  
அவகர அஹெதுநகருக்கு அனுப்பவில்கல! 

அரன்காவ் ிலிருந்ை கட்டிடங்கறள  ழுது  ார்க்கும் வவறல 
மும்முர ாகத் பைாடங்கியது.  ண்டலிக்குப் ப ாழுவை வ ாைவில்றல. மெஹர் 
பாபாவின் கட்டகளபடி அகனத்கதயும் மெய்து முடிப்பவத தகலயாய 
கடகெ. காறல ெிற்றுண்டியான பராட்டி - வைநீர் உண்ட ின்னர் நாள் முழுவதும் 
வவறல பைாடர்ந்து நடந்ைது. ெிலர் கிைற்ைிலிருந்து நீரிறைத்து எடுத்துச் 
பெல்வது, ெிலர் களி ண்றை குறழப் து,  ற்றும் ெிலர் குறழத்ைறைச் சுவரில் 
பூசுவது வ ான்ை வவறலகள் பைாடர்ந்து நடந்ைன.  ைிய உைவுக்காக ஒரு  ைி 
வநரம் ஒதுக்கப் ட்டு ொைம்,  ருப்பு உைவாக அளிக்கப் ட்டது.  ாறல உைவில் 
பராட்டி, உருறளக்கிழங்கு. இவ்வவறளயில், நீண்ட நாட்களாகவவ பாபா திட 
உணவு உண்ணாெல் திரவ உணகவ ெட்டும் பருகி வந்தார். 

 ழுது  ார்க்கும் வவறல முடிந்ைதும் அறனவரும் உைவறை 
கட்டிடத்ைில் குடிவயைினர்.  ா ா, குைிப் ிட்ட இடத்றை ஒவ்பவாருவருக்கும் 
ஒதுக்கினார்; வலது  க்கம் அற ந்ை ஒரு ெிைிய அறையில்  ா ா 
ைங்கியிருந்ைார்; அங்வக ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின் புறகப் டம் றவத்து, 
ஆராைறன பெய்யப் ட்டது.  

உைவறை கட்டிடத்ைில் ஒருமுறை குஸ்ைாஜி ைன் ைறலயறைக்குக் 
கீவழ  ாம்பு ஒன்று சுருண்டு  றைந்ைிருந்ைறைக் கண்டார்; வைள்களின் 
பைாந்ைரவும்  ிக அைிக ாக இருந்ைது.  

ஓரளவு அறனத்தும் ெீரற ந்ை நிறலயில் ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு 
கூைினார்: “அரன்காவ்ம் அப் டி ஒரு நல்ல இட ல்ல! இங்கு இருப் ைில் நன்ற  
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எதுவு ில்றல. வவறு ஏைாவது வைள்,  ாம்பு இல்லாை இடத்றைப்  ற்ைிச் 
ெிந்ைறன பெய்யுங்கள்.”  ல இடங்கள்  ரிந்துறரக்கப் ட்டன;  ா ா அவற்ைில் 
அவ்வளவு விருப் ம் பைரிவிக்கவில்றல. அப்வ ாது மபண்டு குபவட்டாவுக்கு 
 யைம் பெய்யலாம் என் றை எடுத்துறரத்ைதும்,  ா ா அறை ஏற்றுக் பகாண்டு, 
கராச்ெியிலிருக்கும்  லீா ாய் வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்வைாக  ா ா பகாடுத்ை 
வாக்குறுைிறய நிறனவில் பகாண்டு, “அரன்காவ்ம் கிரா ம்  ட்டு ின்ைி, நாம், 
அஹ துநகர், மும்ற , ஏன் முழு இந்ைிய நாட்டிலிருந்தும் பவளிவயைி, வடக்கு 
வநாக்கி, குபவட்டா, கராச்ெி வழியாக ஈரான் வைெத்ைிலுள்ள  ாரெீக நாட்டிற்குச் 
பெல்லவவண்டும்” என்று கூைினார். 

அைற்கு முன்னால், ப ஹர்  ா ா, அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில்  யிர்கள் 
உழும் ைிட்டத்றை முன்றவத்து, அைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன. 
எருதுகள் வாங்கி, இயந்ைிர கருவிகள் ப ாருத்ைி, கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைரீ் 
எடுக்கவும் முடிவு பெய்யப் ட்டது. அரன்காவ் ிலிருந்து ப ஹர்  ா ா 
பவளிவயறும் பெய்ைிறயக் வகட்டு ருஸ்ைம், எருது  ற்றும் கருவிகளுக்குரிய 
ஏற் ாடுகறள ரத்து பெய்து விட்டார்.  

அரன்காவ் ிலிருந்து பவளிவயறும் முன்னர், அந்ை இடத்ைிற்கு ஒரு 
ப ாருத்ை ான ப யர் றவக்கவவண்டும் என்ை வ ச்சு எழும் வவ, ப ஹர்  ா ா, 
அைற்கு மெஹராபாத் – அபாத் என்ைால் வளகெயான குடியிருப்பு அல்லது 
ெலரும் இருப்பிடம் என்று அர்த்ைம் – ப யர் சூட்டினார். ஒரு ப ரிய 
ப யர்ப் லறக பெய்து, பநர்வஸ் ரயில் ைண்டவாளத்துக்கு அருகில் நிறுத்ைினார்.  

அரன்காவ்ம் அப்வ ாது ஓர் அற ைியான அற ப்பு. இந்ை இடத்றைப் 
 ார்த்து அைிந்ைவர்கள் எவவரனும், எைிர் காலத்ைில் இது ஒரு முக்கிய ான 
புண்ைியஸ்ைல ாக  ாறும் என்று எண்ைியிருக்கவவ வாய்ப் ில்றல. ப ஹர் 
 ா ாவுடன் முைன் முைலில் அங்குச் வெர்ந்து வாழும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ை முைல் 
ெீடர்கள் எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலிகள்?  ானிடனின் புனிை யாத்ைிறரயின் 
வரலாறு  ாற்ைியற க்கப் டுகிைது.  ல்லாண்டுகளுக்குப்  ின்னர் உலகம் 1923 
ஆம் ஆண்டு புனிை ாக்கப் ட்ட புண்ைிய நல்நாட்களின் முக்கியத்துவத்றை 
உைரும். 

கடவுளின் கருகண வளெகடயும்! 
அரன்காவ்ம் அல்ல - மெஹராபாத் - என்ை மபயகர  

காலம் நிகனவில் மகாள்ளும்! 
மெஹராபாத்துக்குப் புனித பயணம் - என்பது  

ொனிடனின் எதிர்காலக் குரலாக இருக்கும்! 
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நைிக்கறரறய ஒட்டி அ ர்ந்ைிருப்வ ார்:ஆைி பக. ஈரானி,  ாஸாஜி, ப ஹராம்ஜி. 
அ ர்ந்ைிருப்வ ார்:பநர்வஸ்,  ார்வொப், ற தூல், ராம்ஜூ, ஆஸ்த் ா, குஸ்ைாஜி  
நிற் வர் (ஆண்கள்): ாபு, ஸ்லாம்ென், ப ண்டு,அறடயாளம் பைரியாைவர், 
ஸவராஷ்,  ாைிரி, ஜால், ருஸி ஈரானி. 
நிற் வர் (ப ண்கள்):குல் ாய், வகார்பஷத், ஸூனா ாெியும் இரண்டு 
ற த்துைிகள், வகார்பஷத் (ருஸியின்  றனவி) 

ப ஹர்  ா ா, குபவட்டா, 

1923 
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இகை பயணம் - கராச்ெி, குமவட்டா & 
குஜராத் 
(God's Journey - Karachi, Quetta & Gujarat) 

1923 வ  25 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்ை அறனத்து 
ப ாருட்கறளயும் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு அனுப் ிவிட்டு, வவண்டிய 
துைி ைிகள், ப ட்டி டுக்றககறள எடுத்துக்பகாண்டு, 14 ெீடர்களுடன் 
புைப் ட்டார். ரயிலில் மூன்ைாவது வகுப்பு ப ட்டியில்  யைம் பெய்ைனர். 
 ா ாவுடன்,  லீா ாய், குல் ாய், வகார்பஷத்  ற்றும் ஸூனா ாெி நால்வரும் 
பென்ைனர்.  

 யைத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா  ல விஷயங்கறள எடுத்துக் கூைி 
அறனவரின் ெிந்ைறனகறள அங்கு ிங்கும் ெிைைவிடா ல் 
ஒருநிறலப் டுத்ைினார். ஸாஞ்ெி நகரத்ைில் புத்ை  கவானுக்காக எழுப் ப் ட்ட 
ெிற் க்கறல ிக்க ஸ்தூ ிகறள ரயில் கடந்து பெல்லும் வவறளயில், ப ஹர் 
 ா ா, ஏைக்குறைய மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவதார 
புருஷனாக வந்த மகௌதெ புத்தரின் வாழ்க்கக நிகழ்வுககளயும், நிஜ 
ககதககளயும் எடுத்துக் கூைினார். புத்தகரப் பற்ைிய சுவாரெியொன 
கருத்துககளக் கூறும் வவகளயில் மெஹர் பாபா “மகௌதொ, 
உடலகெப்பில், பிை அவதார புருஷர்கவளாடு ஒப்பிடும்வபாது உன்னதொன 
வதாற்ைமுகடயவராக இருந்தார்” என்ைார். 

 லீா ாய்  ா ாவுக்கு அ ர்வைற்காக  ரத்ைாலான ஒரு ெிைிய 
இருக்றகறய எடுத்து வந்ைார். இருப் ினும்,  ா ா அைில் அ ரா ல், 
 லீா ாயிடம் அவர் ஏன் அைில் அ ரவில்றல என்று வினவினார்.  லீா ாய் 
அடக்கத்துடன் “நீங்கள்  இவ்வாறு ொைாரை இருக்றகயில் அ ர்ந்ைிருக்கும் 
வவறளயில் நான் எப் டி அைில் அ ரமுடியும்? உங்களுக்கு  ரியாறை ைருவவை 
முைன்ற யானது” என்ைார்.  

“என்னுகடய வார்த்கதகளுக்கு ெரியாகத தராெல் எனக்கு எப்படி 
ெரியாகத தரமுடியும்?”  ா ா பைாடர்ந்து, “என் விருப்பப்படி நீங்கள் அந்த 
இருக்ககயில் அெர்ந்தால் ெட்டுவெ, நீங்கள் என்கன நிஜொக 
ெதிக்கிைரீ்கள் என்பகத நான் நம்புவவன்!” என்ைார்.  

 லீா ாய் அைற்கு, “என் வாழ்க்றகறய உங்களுக்கு நான் அர்ப் ைம் 
பெய்வவன்,  ா ா, ஆனால், அந்ை இருக்றகயில் என்னால் அ ர முடியாது. 
வெைியில்லாை இருக்றகயில் நீங்கள் அ ர்ந்ைிருக்க, உங்கள் முன்னால், இந்ை 
இருக்றகயில் அ ர எனக்குக் கஷ்ட ாகவும், கூச்ெ ாகவும் இருக்கிைது” என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா,  லீா ாறய கண்டித்து, “நீங்கள் எனக்குத் தரும் ெதிப்பும், 
ெரியாகதகயயும் விட, உங்கள் மவட்க உணர்வுககள அதிகம் 
ெதிக்கிைரீ்கள்! என்னுகடய ெிைிய விருப்பத்திற்குக்கூட நீங்கள் 
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இணங்காதவபாது, உங்கள் வாழ்க்கககய எப்படி எனக்கு அர்ப்பணம் 
மெய்வரீ்கள்?”  

 ா ா பைாடர்ந்து, “எனக்காக, உங்கள் வாழ்க்கககய அர்ப்பணம் 
மெய்வது அவ்வளவு சுலபமென்று நிகனத்தீர்களா? உங்கள் 
ஆகெகளுக்காக ஒவ்மவாரு கணமும் இைப்பகதவிட, ஒவரயடியாக 
வாழ்கவ துைப்பது வெல்!” 

 லீா ாய்  ன்ைாடி  ைிலளித்ைார்: “ ா ா, ஆன் ீகம் என் அைிவுக்கு 
எட்டாைது! ஆனால், இந்ை இருக்றக விறல உயர்ந்ை, வெைியான ஒன்று! நீங்கள் 
அைில் அ ரவவண்டும் என்றுைான் நான் விரும் ிவனன். உங்களுக்காகவவ நான் 
அறைக் பகாண்டு வந்வைன்.” 

ப ஹர்  ா ா, ைனது இருக்றகயிலிருந்து எழும் ி,  லீா ாய் பகாண்டு 
வந்ை இருக்றகறய ஜன்னல் வழியாக பவளிவய வெீினார். அப்வபாதுதான், ஒரு 
குருநாதரின் விருப்பங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவது ெட்டுவெ முக்கியம் என்பகத 
பீலாொய் நன்குணர்ந்தார்.  

 ா ா எதுவும் வ ொ ல் அற ைியாக இருந்ைார். அப்வ ாது,  லீா ாயின் 
 கன் விட்டல் அழத்பைாடங்கினான். ெிறுவனின் அழுறக  ா ாவுக்குத் 
பைாந்ைரவாக இருந்ைைால்,  ா ா  லீா ாயிடம் அவன் அழுறகறய நிறுத்ைக் 
கூைினார்.  ால், ைின் ண்டம் பகாடுத்தும், அழுறகறயக் கட்டுப் டுத்ை முடியாை 
நிறலயில்  லீா ாய் ெிறுவறன, கழிவறை அருகில் எடுத்துச் பென்ைவ ாது, 
அழுறகறய நிறுத்ைினான். ஆனால், புரியாை புைிராக உள்வள வந்ைதும் 
 று டியும் அழத் பைாடங்கினான். இவ்வாறு,  லீா ாய் உள்வள வரமுடியா ல் 
ஆக்ரா வந்ைறடவது வறர பவளியிவலவய நிற்க வவண்டியைாயிற்று! வ  27 
ஆம் நாள் ரயில் ஆக்ரா வந்ைதும்  ா ா, அறனவருடன் அங்வக இைங்கினார். 

ஆக்ரா ஒரு  ிரெித்ைி ப ற்ை சுற்றுலா  யைிகள் நிறைந்ை நகரம்; ரயில் 
நிறலயத்ைில் கூட்டம் அறலவ ாைியது. ப ஹர்  ா ாவுடன் பென்ை 
ப ண்களிடம் ப ரிய ப ட்டி டுக்றககள்  ல இருந்ைன. ப ட்டிகறள சு க்க 
கூலிகறள நிய ிக்கக்கூடாது என்று  ா ா கண்டிப் ாகக் கூைிவிட்டார்.  

ஆக்ரா, எம் ரஸ் வஹாட்டலுக்கு வந்து அறைகளுக்குச் பென்ைதும், 
 ா ா அறனத்து  ண்டலியிடம், “நீங்கள் எந்ை விை ான வவறலயும் பெய்யத் 
ையாராக உள்ளரீ்களா? ப ஹராம்ஜியின் வ ற் ார்றவயில் கூலி வவறலகள், 
 ற்றும் சுத்ைம் பெய்யும்  ைிகளில் ஈடு டவவண்டும். அவ்வாறு பெய்ய 
விருப்  ில்லாவிடில் இப்வ ாவை கூைிவிடுங்கள்; இந்ைப்  யைத்ைின்வ ாது 
உங்களுக்கு எந்ைத் பைாந்ைரவும் இல்லா ல்  ார்த்துக் பகாள்வவன்” என்று 
கூைினார்.  

 ண்டலி இம் ாைிரியான வவறலகறள பவறுத்ைாலும், அறனவரும் 
பெய்ய விரும்புவைாக ஒப்புக் பகாண்டனர். அைன்  ின்னர்  ா ா அறனவறரயும் 
ெிைப்பு ிக்க ைாஜ் ஹால், ஆக்ரா வகாட்றட இரண்றடயும்  ார்றவயிட 
அறழத்துச் பென்ைார்.  

அடுத்ை நாள் காறலயில்  துரா பென்று ஓர் இந்து ைர் ொறலயில் 
ைங்கியிருந்ைனர். அங்கும் கூலிகள் வ ாலவவ வவறல பெய்ய வவண்டிய 
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கட்டாயம்; ஏற்கனவவ இருந்ை சுற களுடன், டஜன் கைக்கில் ைர்பூெைிறயயும் 
சு க்க வவண்டியைாயிற்று; அப்வ ாது  ா ா, ப ஹராம்ஜி, குஸ்ைாஜி மூவரும் 
ஒருவவறள ைர்பூெைி ரெம்  ட்டுவ  அருந்ைி வந்ைனர்.  

யமுனாநைியில், ெீடர்கள் துைி துறவத்து நீராடினர்.  துராவில் 
குரங்குகள் ஏராளம்; எவ்வளவுைான் கவன ாக இருந்ைவ ாைிலும், குறும்புத்ைனம் 
 ிடித்ை குரங்கு ஒன்று  ாஸாஜியின் காலுறைறய எடுத்துச்பெல்ல,  ண்டலி 
அறை துரத்ைிய விைம்  ா ாறவ  கிழ றவத்ைது.  

அன்று  ைிய வவறளயில், ப ஹர்  ா ா  ல வகாவில்களுக்கு விஜயம் 
பெய்ைார்; அங்வக,  ண்டலியில் ஒருவர்  ாபு றெக்கிள்வாலா இந்து ொஸ்ைிர டி 
பூஜா ிவஷகம் பெய்ைார். ெில வகாவில்களில்,  ா ா ஸாஷ்டாங்க ந ஸ்காரம் 
பெய்து, ஏறழகளுக்கு காசுகள் வழங்கினார்.  துரா, கிருஷ்ை  கவானின் ஜன்  
பூ ியாகக் பகௌரவிக்கப்  டுவைால், ப ஹர்  ா ா  ண்டலிறய, 4000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவதரித்த கிருஷ்ணமபருொனின் பிைப்பிட 
வகாயிலுக்கு அகழத்துச் மென்று, அகனவகரயும் தகலவணங்கக் 
கூைினார்.  ாறலயில், யமுனா நைியில்  டகு ெவாரி பெய்து உல்லாெ ாக 
இருந்ைனர். 

ஒரு முறை, ப ஹர்  ா ா, ஆைியிடம் ொைாரை ாக வினவினார், 
இந்ைப்  யைம்  கிழ்ச்ெிகர ாக உள்ளைா என்று! அைற்கு ஆைி, “ கிழ்ச்ெி? 
இவ்வளவு வொர்வறடந்ைிருக்கும் வ ாது எப் டி  கிழ்ச்ெியாக இருக்க முடியும்?” 
என்று எைிர் வகள்வி வகட்டார்.  

 ா ா கடுங்வகா த்துடன், “இதுைான் உண்ற யான ஆனந்ைம்! உனக்கு 
என்ன பைரியும்? காைில் விழுகிைைா?” என்று வகட்டார். 

ஆைி உடவன அற ைியிழந்து, “இல்றல, என் காைில் எதுவும் 
விழவில்றல” என்ைதும்,  ா ா, ஆைியின் கன்னத்ைில் வவக ாக அறைந்ைார்; 
காைிலிருந்து இரத்ைம் கெிந்ைது.  ின்னர்  ா ாவவ காறை பவகுவாகத் ைடவி 
 ருத்துவம் பெய்ைவ ாது, ஆைி ைன் ைவறை உைர்ந்து  ன்னிப்புக் வகாரினார். 
பைாடர்ந்து  ல நாட்கள்  ா ா அவரது றகயாவலவய  ருத்துவம் பெய்ைார். 

வ  31 ஆம் நாளன்று கராச்ெி வந்து வெர்ந்ைவ ாது ப ஹர்  ா ா 
 கிழ்ச்ெிகர ாக, நல்ல  னநிறலயில் காைப் ட்டார். வஹார்முஸ்ஜி, 
 லீா ாயின் கைவர், மபய்லி  ற்றும்  லர்  ா ாறவ எைிர் வநாக்கிக் 
காத்ைிருந்ைனர். ப ஹர்  ா ா,  லீா ாயின் வடீ்டில் ைங்கியிருந்ை வ ாது,  லர் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

அவ்வவறளயில், ப ஹர்  ா ாவின் ைறலமுடி நீள ாகச் சுருண்டு 
வளர்ந்து, ைங்கப் ழுப்பு நிைத்ைில் இருந்ைது.  லீா ாயின் வடீ்டிலிருந்ை 
வவறளயில்,  ா ா, குல் ாயிடம் ைன் ைறலமுடிறய வாரிவிடக் கூைினார். 
இப் டி ஒரு ப ண் ைியிடம் அவர் ைறலமுடிறய வாரச்பொன்னது இதுவவ 
முைல்முறை. குல் ாயும் புைிய ெீப்பு ஒன்றை எடுத்து, ைறல முடிறயச் 
ெீர்பெய்ைது  ட்டு ின்ைி, அன்ைிலிருந்து  ா ாவின் ைறலமுடிறய  த்ைிர ாகச் 
வெர்த்தும் றவத்ைார். 
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 லீா ாயின் ெவகாைரன் ருஸி மஜஹாங்கிர் ஈரானி குபவட்டாவில் 
 றனவி வகார்மஷத்  ற்றும் இரண்டு  கள்களுடன் வாழ்ந்து வந்ைார். 
ருஸ்ைம்- ிரீனியின் ைிரு ைத்ைில் அறனவரும் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர். 
வகார்பஷத் ைன் இரண்டு  கள்கறளயும் ஒருமுறை  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
 ன்ஸில்-எ- ீமுக்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா குபவட்டா வருவைற்கு ஒரு குைிப் ிட்ட 
உள்வநாக்க ிருந்ைது; கடவுளின் அகெப்பில், அவருகடய வட்டத்து 
ெடீர்களாக வரவிருக்கும் இரண்டு இளம் மபண்கள் மெஹர் பாபாவுக்காக 
காத்திருந்தனர் - ருஸி-வகார்மஷத் அவர்களின் இரண்டு ெகள்கள், 
வகாவஹர் & வகட்டி (Goher & Katie). அவ்வவறளயில்,  ா ா குபவட்டா 
பெல்வைன் காரைம் எவருக்கும் பைரியாது; அது அவரது உள் ைியின் 
பவளிப் ாடாக வரும்வ ாது  ட்டுவ  புலப் டும். மெஹர் பாபாவுடன் 
பீலாொயின் மதாடர்பு, அவரது அர்ப்பணம், வெலும், ருஸியுடன் மபண்டு 
பணி புரிந்தது அகனத்தும், ெங்கிலிகளின் இகணப்பாக, தன் வட்டத்து 
ெடீர்ககள உருவாக்க மெஹர் பாபா மெய்த உள்பணியின் விகளவு. 
இவ்வாறு ப ஹர்  ா ாவின் வட்டம் உருபவடுத்ைது. 

ஜூன் 7 ஆம் நாள், கராச்ெியில் ஒரு வாரம் இருந்ை  ின்னர், ப ஹர் 
 ா ா  ண்டலியுடன் குமவட்டா புைப் ட்டு அடுத்ை நாள் வந்து வெர்ந்ைனர். 
 லீா ாய்  ா ாவின் பெௌகரியங்களில் எவ்விை குறையும் றவக்கவில்றல. 
ருஸி ைனது வடீ்டிற்கருகில் ஒரு  ங்களாறவ  ா ாவின் ைனிப் ட்ட வெைிக்காக 
ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். ருஸி வஹாட்டல் நடத்ைிவந்ைைால் உைவுக்குப் 
 ிரச்ெிறனயில்றல.  

குபவட்டாவில் குளிர் அைிக ாக இருந்தும்,  ா ாவின் கட்டறளப் டி 
 ண்டலி குளிர் நீரில் நீராடவவண்டிய கட்டாயம்; அவை வவறள குபவட்டாவில் 
வாழும்  க்கள் பவந்நீரில் குளிப் துகூட  ிக அரிது. அந்ைக் குளிரான 
காலநிறலயிலும்  ா ா உ வாெத்றை பைாடர்ந்து,  ால்,  ாைாம் ரெம்  ற்றும் 
 ாறலயில்  ருப்பு ரெமும் அருந்ைி வந்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா, அங்குத் ைங்கியிருந்ை வ ாது, ருஸியின் 
குழந்றைகவளாடு விறளயாடுவதுண்டு; ஆனால் அவருறடய தனி கவனம் 
வகாவஹர் ெற்றும் வகட்டியிடம் இருந்தது. வகாவஹர் அப்வ ாது ஏழு வயது; 
வகட்டி மூன்று வயது ெிறு ியர். ஒரு முறை வகட்டி ைன் ைந்றையிடம், “மெஹர் 
பாபா, இவ்வளவு ஒரு பண்புள்ள ெனிதர்; அவகர இங்கிருந்து அனுப்பி 
விடாதீர்கள்!” என்று கூைினாள். இன்னுப ாரு முறை வகரம் விறளயாடும் 
வ ாது,  ா ா ஒரு வகரம் நாையத்றைத் பைரியாை டி  துக்கி றவத்ைார். 
வகாவஹர்  ா ாறவ குற்ைம் ொட்டி, “ ா ா, நீங்கள் ஏ ாற்றுகிைரீ்கள்! 
வநர்ற யாக விறளயாடுங்கள்” என்ைாள்.  ா ா  னம்விட்டு ெிரித்ைார்.  

ருஸி  ந்ைிர  ாயாஜாலங்கள் பெய்வைில் ஒரு கற்றுக்குட்டி.  ாறல 
வவறளகளில்,  ா ாறவ  கிழ றவத்து உற்ொக ாக இருக்கச்பெய்ய, குட்டி 
கறைகள், வகலி, கிண்டல்  ற்றும் ெின்ன ெின்ன  ாயாஜால வித்றைகள் 
பெய்ைார். வ லும் ருஸி,  ா ா,  ண்டலி அறனவறரயும் குபவட்டாறவ 
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சுற்ைியுள்ள  ழத்வைாட்டங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார்; ஜெஸ்ப் என்ை 
இடத்ைில் அற ந்ை ஒரு  ிரெித்ைிப ற்ை பூங்காறவயும்  ார்றவயிட்டனர். 
ப ஹர்  ா ா, ருஸியின் நறகச்சுறவ உைர்றவ  ாராட்டி, அவருடனிருக்கும் 
வநரத்ைில்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார்.  

 ைிவவடுகளின் குைிப்புப் டி, ப ஹர்  ா ா அவருறடய முைல் ெஸ்த் 
அல்லாகவ (இறை வ ாறையில் இருப் வர் – God-intoxicated person) குபவட்டாவில் 
நீண்ட வநரம் ெந்ைித்ைார். ஒரு  ிகப்ப ரிய, ெக்ைிவாய்ந்ை உருவம்; வ ன் ப ாடுகு 
நிறைந்ை ைறல;  ா ா ைங்கியிருந்ை  ங்களாவுக்கு எைிவர ஒரு ெிைிய குடிலில் 
வாழ்ந்து வந்ைார். அங்கிருந்ை ஒவ்பவாரு நாளும்  ா ா, வைநீரும் ெிற்றுண்டியும் 
ஆைி மூல ாக அனுப் ி றவத்ைார். அப்வ ாது ஒரு நாள் பாபா அவகரத் 
மதாடர்பு மகாள்ள முடிவு மெய்தார். பாபா காரிலிருந்து இைங்கியதும், 
அந்தத் தடித்த ெனிதன் (ெஸ்த் அல்லா) பாபாகவ வநாக்கி வவகொக ஓடி 
வந்து, கட்டியகணத்துக் மகாண்டார். குஸ்திச்ெண்கட வபாடுவதுவபால, 
பாபாகவ தகரயிலிருந்து தூக்கி, முன்னும் பின்னும் சுழற்ைினார். எது 
நடந்தாலும் தகலயிடக்கூடாது என்று ஏற்கனவவ பாபா ஆதியிடம் 
உத்தரவிட்டிருந்தார். மெதுவாக, அந்த ெஸ்த் அகெதியாகி பாபாகவ 
அவரது பிடியிலிருந்து விடுவித்தார். இது, ஆதிக்கு விெித்திரொன ஆனால் 
அச்ெமும், மபருெிதமும் அளிக்கக்கூடிய காட்ெியாக இருந்தது; அவத 
வவகள ஆதி பார்த்தகத பிைருக்கு மதரிவிக்கக்கூடாது எனவும் பாபா 
வாக்குறுதி வாங்கியிருந்தார். 

ஜூன் 12 ஆம் நாள், ைிடீபரன, ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
“ப ர்ஸியாவுக்குப் புைப் டும் முன்னர், இந்ைியாவில் ஆறு  ாைங்கள், 
காஷ் ீரிலிருந்து மும்ற க்கு நடந்து பெல்லும் வழியில், ஒரு  ாைம் 
எங்வகனும் ைங்கியிருக்க நிறனக்கிவைன்.” அவர்  ண்டலியிடம் இப்புைிய 
ைிட்டம்  ற்றும் பெல்லும் வழிறயப்  ற்ைிக் வகட்டார்.  

நீண்ட வநர விவாைம்  ற்றும் ஆவலாெறனக்குப்  ின்னர், 
காஷ் ீரிலிருந்து மும்ற வறர நடந்து  யைம் பெய்ய முடிபவடுக்கப் ட்டது. 
காஷ் ீர்வறர ரயிலிலும், அதுவறரச் பெல்லத் வைறவயான உைவுக்கு 
வவண்டிய  ைத்றை  ட்டும் றவத்துக் பகாள்ளவும், ஆனால், காஷ் ீரிலிருந்து 
நடந்து பெல்லும் வழியில் அன்ைாட உைவுக்காக  ிைரிடம் றகவயந்ைி, 
அவ்வாறு கிறடப் றைவய  கிர்ந்து உண்ை வவண்டும்; வ லும், அவ்வவறள 
றகயில் காசு எதுவும் றவத்துக் பகாள்ளக்கூடாது, இவ்வாறு யாெித்து வாழும் 
வாழ்க்றக ஒரு  ாைம் பைாடரும் என் றையும் ப ஹர்  ா ா வலியுறுத்ைினார். 
அறனவரும் காலுறை  ற்றும் உள்ளாறட உடுத்ைி, கழுத்ைிலிருந்து கால்வறர 
அங்கி அைியவவண்டும் என் றையும்  ா ா குைிப் ிட்டார். பைாப் ி 
அைியக்கூடாது, ஆனால் றகக்குட்றடறய ைறலயில் கட்டிக்பகாள்ளலாம். 
 ிைியடிகள்  ட்டுவ  அைியலாம்; ஷூஸ் வ ான்ை காலைிகள் ஆகாது. 
 டுக்றககளில் கம் ளி வ ார்றவ ைவிர வவறு எதுவும் எடுத்துச் பெல்லக்கூடாது. 
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ஒவ்பவாருவரும் ஒரு காைி ற யில் இன்னுப ாரு வஜாடி ெட்றட, காலுறை 
 ற்றும் ஒரு  ார்வொப், குடிக்கநீர் எடுத்துக்பகாள்ளலாம்.  

ஜூன் 17 ஆம் நாள், எைிர்வரும்  யைத்றைப்  ற்ைி ப ஹர்  ா ா, 
ைீவிர ான, எச்ெரிக்கும் பைானியில், “நம் திட்டப்படி அகனவரும் ஒரு 
முழுகெயான துைவியாக வவண்டும் - மவளியளவிலாவது! ஆறகயால், 
ஒவ்பவாருவரும் என்னுடன் வந்து றகவயந்ைி  ிச்றெ எடுப் ைற்கு முன்னர், 
இரண்டுமுறை வயாெறன பெய்யுங்கள்!  க்கள் உங்கறளக் வகலியும் கிண்டலும் 
பெய்து அவ ானப் டுத்துவார்கள்; உண்ற யில் பொல்லப்வ ானால்  ாறை 
முட்களால் நிரம் ியைாக இருக்கும்!  

“எனவவ, என்னுடன்  யைம் பெய்வைால் வரும் கஷ்டங்கறளத் 
ைாங்கும் அளவுக்கு  வனா லம் உங்களுக்கு உள்ளைா என் றை நீங்கள்ைான் 
நிர்ையிக்க வவண்டும்; அைற்குப்  ின்னர் உங்கள் முடிறவ எனக்குத் 
பைரியப் டுத்துங்கள். உங்களில் ஒருவவரனும் இவ்விஷயத்ைில் முழுற யாகப் 
 ங்பகடுக்க முடியாவிடில், அவறர அவ்வவறளயில் ைனியாகக் குைிப் ிட்ட 
ஓரிடத்ைில் ைங்கறவக்கலாம்; வ லும், என்னுடனிருக்கும் அவருகடய 
மதாடர்பு எவ்வககயிலும் பாதிக்காது.”  ா ா, அறனவரும் ெிந்ைித்து 
முடிவுபெய்ய இரண்டு நாட்கள் அவகாெம் பகாடுத்ைார். 

இரண்டு நாட்கள் ைீவிர ஆவலாெறனக்குப்  ின்னர், அறனத்து 
 ண்டலியும்  ா ாவுடன்  யைத்ைில்  ங்பகடுக்க ஒப்புைலளித்ைனர். ஜூன் 20 
ஆம் நாள், குஸ்ைாஜிக்கு ப ாருத்ை ான ஒரு ொதிரி-உகட ையார்பெய்து, 
வடிவற ப்ற   ா ா அங்கீகாரம் பெய்ை ின்னர், ஏறனய அறனவருக்கும் 
அவ்வாவை பெய்யப் ட்டது.  

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா,  ண்டலி  ற்றும் ருஸி குடும் த்ைினருடன் 
குபவட்டாவிலிருந்து 14 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஊரக்  றல 
நீர்வழீ்ச்ெிறய  ார்க்கச் பென்ைனர். குல் ாய், ஸூனா ாெி, வகார்பஷத்  ற்றும் 
ருஸியின்  றனவி அறனவரும் ையார் பெய்து எடுத்துச் பென்ை  ைிய 
உைறவ  ா ா அவரது றககளால் அறனவருக்கும் வழங்கினார். 

அைன்  ின்னர், அங்கிருந்து குமவட்டா நகருக்கு நீர் வழங்கும்  றல 
உச்ெியிலற ந்ை நீர் வைக்க அறைறயப்  ார்றவயிட்டனர். மெஹர் பாபா, 
மெங்குத்தாக இருந்த ெகல முகடுகளில் தாவி ஏைியகதக்கண்டு 
அகனவரும் ஆச்ெரியெகடந்தனர்; அவரிடெிருந்து மதன்பட்ட மதய்வகீ 
மவளிச்ெத்தின் கதிர்வசீ்சுக்கள் சுற்றுப்புைத்கத ஆக்கிரெித்தது 
அகனவருக்கும் ஒரு கண்மகாள்ளா காட்ெியாக அகெந்தது. அவருகடய 
அற்புதொன வதாற்ைம், உலக ெக்களுக்கு இகதவிட உன்னதொன காட்ெி 
வவறு எதுவுெில்கல என்ை நற்மெய்திகய அளிப்பதுவபால் வதான்ைியது. 

ஜூன் 22 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ற்றும்  ண்டலியிறடவய, நறட 
 யைத்றைப்  ற்ைி ஒரு நீண்ட விவாைம் நறடப ற்ைது. அறனவரும் 
கீழ்க்குைிப் ிடும் நி ந்ைகறள ஏற்றுக்பகாண்டனர்: 

1.மெஹர் பாபாவுடன் நகட பயணத்தில் பங்வகற்பவர்கள் 
அகனத்துக்கும் மபாறுப்வபற்று, தன்னிச்கெயாக முடிமவடுக்க வவண்டும்; 
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இதற்கு ஆதாரொக, அகனவரும் அரொங்க பத்திரத்தில் ககமயாப்பெிட 
வவண்டும்.  

2.ப ஹர்  ா ா ஏற்கனவவ கூைிய டி, எவறரயும், எந்வநரமும், 
எங்வகனும் அனுப் லாம் என் றை அறனவரும் ஒரு னைாக ஏற்றுக் 
பகாண்டிருந்ைாலும், இப் யைம் முடிவதுவறர, எவ்விை ான சூழ்நிறலயிலும், 
எவரும்  ா ாறவவிட்டு விலகிச் பெல்லக்கூடாது.  

3. ண்டலியில் ஆஸ்துொ நறட  யைத்ைில்  ங்பகடுக்க 
வவண்டாப ன  ா ா  லமுறை வலியுறுத்ைிய  ின்னரும், அவர்,  ா ா  ற்றும் 
 ண்டலியுடவன இருப் ைில்  ிடிவாை ாகயிருந்து, அவருறடய சுயவிருப் ம், 
பெலவு  ற்றும் இக்கட்டான சூழ்நிறலகறளக்கு அவவர, எந்ை 
எைிர் ார்ப்பு ில்லா ல், அறனத்து ப ாறுப்புகறளயும் ஏற்றுக் பகாள்வைாகக் 
கூைினார். 

4.ெண்டலியில் ஒருவர்கூட எவ்விதொன உலக மபாருள் அல்லது 
இகை உதவிகய எதிர்பார்க்கக் கூடாது. எந்தச் சூழ்நிகலயிலும், 
ெண்டலியில் ஓரிரு நபர்கள் உயிரிழக்கும் நிகலயிலும், பாபாவிடெிருந்து 
எவ்வித உதவியும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. 

மூன்ைாவது நி ந்ைறன, நீண்ட வநரம் விவாைிக்கப் ட்டது. இறுைியாக, 
ஆஸ்து ாவின் ைந்றை ைறடயாக இருந்ைாலும், அவர் உடன் பெல்லலாம் என்று 
முடிபவடுக்கப் ட்டது. நான்காவது நி ந்ைறனறயப் ப ாறுத்ைவறரயில், 
இப் யைத்றைப்  ற்ைி முைன்முைலாக குைிப் ிடும்வ ாது, பவகு விறரவில் 
ஓரிரு ெீடர்கள்  ரைத்றைச் ெந்ைிக்க வநரும் என் றையும்  ா ா கூைினார். 

அைற்குப்  ின்னர்,  ா ா,  றைமுக ாக இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: “நறட 
 யைத்ைின்வ ாது, அவர் ஒரு விை ான ஆன் ீக உயர்நிறலயிலிருக்க, 
உ ாஸனி  ஹாராஜ், விவவகானந்ைா, கவுஸ் அலிஷா வ ான்ைவர்கள் 
அனு வித்ைது வ ால, உைவியற்ைவராக, வ லும் வயாகிகள், ொதுக்கள், 
 காத் ாக்கள் இவர்களின் காரை ாக உள்ளளவில் அல்லது பவளியளவில் 
இன்னல்கறளச் ெந்ைிக்க வநரிடும்.” 

ஜூன் 23 ஆம் நாள்,  யைத்துக்குரிய புைிய அங்கிகள் வந்து வெர்ந்ைன. 
எதுவாயினும், ப ஹர்  ா ா ஆஸ்து ாறவ,  ா ாவுடன் நறட 

 யைத்ைில் பெல்வைற்காக அவர் ைந்றையின் அனு ைி ப ற்று வரு ாறு 
அஹ ைா ாத்துக்கு அனுப் ி றவத்ைார். குஸ்ைாஜி, ப ஹராம்ஜி இருவறரயும் 
32  ைி வநரத்ைில் ஒருமுறை  ட்டும் உைவு உண்ணு ாறு  ா ா 
உத்ைரவிட்டார். ஓய்பவடுப் ைற்காக,  ா ா,  ாறலயில் ருஸி குடும் த்ைாருடன் 
ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பென்ைார். 

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா நறட  யைத்ைில் ஒரு முக்கிய ான 
 ாற்ைத்றை அைிவித்ைார்; காஷ் ீரிலிருந்து புைப் டுவைற்குப்  ைிலாக, 
கல்கத்ைாவிலிருந்து புைப் ட முடிவு பெய்ைார். இருந்தும்,  ா ா,  று டியும், 
புைப் டும் இடத்றை  ாற்றும் எண்ைத்ைில்,  ண்டலியிடம் விவாைத்றைத் 
பைாடங்கினார். குஜராத், கல்கத்ைா இரண்டு இடங்கறளயும் எடுத்துக்கூைி 
 ண்டலியின் அ ிப் ிராயங்கறளக் வகட்டார். இறுைியாக, 
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அஹ ைா ாத்ைிலிருந்து நறட  யை ாக மும்ற  பெல்லவும், வழியில் 
உைவுக்காக  ிைரிடம் றகவயந்ைா ல், ப ாட்டுக்கடறலயும், ப ாரியரிெியும் 
ொப் ிட முடிபவடுத்து, வவண்டிய அளவுக்கு வாங்கி வெர்க்கப் ட்டது. 

ெற்று வநரத்ைில், ப ஹர்  ா ா இரண்டு ைீப்ப ட்டிகறள எடுத்து 
வரச்பொல்லி, அறை நூலால் கட்டியிறைத்ைார். ஒரு  க்கத்றை ைனது 
றகயிலும்,  று க்கத்றை குல் ாய் றகயிலும் பகாடுத்து, அவறர அங்வகவய 
நிற்கச்பொல்லி,  ா ா  ாடிக்குச் பென்ைார். இந்ைத் மதாகலவபெி வழியாக, 
ப ஹர்  ா ா குல் ாயிடம், “மவளியளவில், நாம் இந்தத் மதாகலவபெி 
வழியாகத் மதாடர்புமகாள்ளும் தருவாயில், உள்ளளவிலும் 
மதாடர்புமகாள்ள முடியும். நாம் அகனவரும் அஹெதாபாத்திலிருந்து 
புைப்பட்டு ஒரு துைவியின் வாழ்க்கககய வாழத் மதாடங்குவவாம்” என்று 
கூைினார்.  

அடுத்ைைாக, அவை பைாறலவ ெி வழியாக  ா ா, வகட்டியிடம் வ ெினார்: 
“நான் புைப்படுகிவைன், ஆனால் நீ என்கன எப்வபாதும் உன் நிகனவில் 
கவத்துக்மகாள்ள வவண்டும். அப்படிவய மெய்வாயா?” 

அைற்கு வகட்டி, “நான் உங்ககள எந்நிகலயிலும் எப்படி 
ெைக்கமுடியும், பாபா?” என்ைார். மதாகலவபெி, அப்வபாது இந்தியாவில் 
உபவயாகத்தில் இல்கல. ெிறுபருவத்திலிருந்வத ககயாண்ட இந்த 
யுக்திகய இப்வபாது பயன்படுத்தி, ஒருவவகள, மெஹர் பாபா, 
மதாகலவபெி மதாடர்பின் காலத்கத இதன் மூலம் பிரகடனப்படுத்துகிைார். 
1925 ஆம் ஆண்டுக்குப்பின்னவர மதாகலவபெி இந்தியாவில் 
அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

குபவட்டாவில், ருஸி குடும் த்ைினர் ப ஹர்  ா ாறவ முற்ைிலு ாக 
ஏற்று,  க்ைியுடன் அவருறடய ஆன் ீக  ைியில் உைவி வந்ைனர். வகாவஹர், 
வகட்டி இருவரும் விட்டில் பூச்ெிகளாக, ெரியான வநரத்தில், மெஹர் 
பாபாவின் வட்டத்தின் மவளிச்ெத்கத வநாக்கி தாவன மென்ைகடய 
ஆயத்தொயினர். குமவட்டா பயணத்தின்வபாது, மெஹர் பாபா அவரது 
வட்டத்துப் பிரதிநிதிககளத் மதாடர்பு மகாள்வவத அவருகடய 
உள்பணியின் முக்கிய அம்ெொகும். 

பிரியொன இகைவன் அவர் ெீது பிரியம் கவப்பவர்ககள 
எந்வநரமும் வதடி அகலகிைார்; ெரியான வநரத்தில் அவர்கள் இதயங்கள் 
நாடும் தகலவிதிகய நிகலயாக நிர்ணயிக்கிைார். 

வகாவஹர், வகட்டி இருவரு ளித்ை அன் ான முத்ைங்கறள ஏற்றுக் 
பகாண்டு, ப ஹர்  ா ா, ஜூன் 25 ஆம் நாள் விறடப ற்றுச் பென்ைார்; 
ருஸியின் கண்களில் நீர் ைதும் ியது;  ிரிய ான இறைவறன  று டியும் 
விறரவில் வரு ாறு அறழப் து வ ான்ை ஓர் உைர்வு; ப ஹர்  ா ாவின் 
கண்கள் அற ைியாக அளித்ை  ைில்: “என் வதாட்டத்து ெலர்ககள இங்வக 
நான் விட்டுச்மெல்வதால், ெறுபடியும் நிச்ெயொக வருவவன்.” இது 
ருஸியின் குழந்றைகள் வகாவஹர்  ற்றும் வகட்டிறயப்  ற்ைிக் 
குைிப் ிட்டைாகும். 
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ரயிலில், ப ஹர்  ா ா அறனவருக்கும் உைவு வழங்கினார்; 
குஸ்ைாஜி, ப ஹராம்ஜி இருவரும்  ா ாவின் உத்ைரவு டி பராட்டி, நீர்  ட்டுவ  
உண்டனர்; ப ஹர்  ா ா கடந்ை 32  ைி வநரத்ைில் ஒரு டம்ளர் ஷர் த் 
 ட்டுவ  அருந்ைினார். 

ெிந்து, றஹைரா ாத்ைில் ரயில்  ாறும்வ ாது ரயில்வவ அைிகாரி 
ஒருவர், ெந்வைகத்ைில்  ா ா  ற்றும்  ண்டலியிடம், அறனத்து 
ப ட்டி டுக்றககறளயும் ைிைந்து வொைறனயிட்டு, எறடவ ாடக் கூைினார்; 
 ண்டலி  யைத்ைின் வநாக்கத்றை எடுத்துக் கூைியும், அந்ை அைிகாரி  ிகவும் 
கண்டிப் ாக இருந்ைார்; ப ஹர்  ா ா உடவன ராம்ஜூவிடம் ெத்குரு உ ாஸனி 
 ஹாராஜின் வாழ்க்றக வரலாறு புத்ைகம் ஒன்றை அவருக்கு அளிக்கு ாறு 
கூைினார்; புத்ைகத்றைத் ைிைந்து ஷிர்டி ொய் ா ா  ற்றும் உ ாஸனி 
 ஹாராஜின் புறகப் டங்கறளப்  ார்த்ைதும் அந்ை அைிகாரிக்கு என்ன 
வநர்ந்ைவைா,  ைிவாக வைங்கி அறனவறரயும் அனுப் ி றவத்ைார். 

ஜூன் 27 ஆம் நாள், அஹ ைா ாத் வந்து வெர்ந்ைனர்; அங்வக 
ஸ்லாம்ென், ைங்குவைற்காக  ார்ெி ைர் ொறல ஒன்றை ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 
 ிரச்ெிறன என்னபவனில், அங்வக  ார்ெிகறளத் ைவிர வவறு எவறரயும் 
அனு ைிப் ைில்றல.  ண்டலியில் மூவர் முஸ்லிம் இனத்ைவர்கள் -  ா ா 
இவர்கறள  ைியாளர்கள் என்று கூைி,  ிரச்ெிறனக்கு முடிவு கண்டார். 

ஆஸ்து ாவின் ைந்றையார் அவர்  ா ாவுடன் நறட  யைம் பெல்வறை 
அனு ைிக்கவில்றல; அவறரப் ப ற்வைாரிடம் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு  ா ா 
அடிக்கடி வலியுறுத்ைியைன் காரைமும் இதுைான்.  ின்னர், ஆஸ்த் ா 
 ா ாவிட ிருந்து விலகி உலக வாழ்க்றக வாழ ஆரம் ித்ைார். இறைத்ைான் 
ஒருமுறை  ா ா ஆஸ்து ாவின் இைப்பு என்று குைிப் ிட்டார்.  

1923 ஜூறல 1 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன், 
அஹ ைா ாத்ைிலிருந்து நறட  யைத்றைத் பைாடங்கினார். அன்று காறல 
நான்கு  ைிக்கு, ைர் ொறலயிலிருந்து புைப் ட்டு, ஆரவார ில்லாை 
சூழ்நிறலயில் நகறரக் கடந்து பென்ைனர்.  ா ா அறனவறரயும் இறை 
நா த்றை ப துவாக உச்ெரிக்கு ாறு கூைினார்.  

ராம்… கிருஷ்ைா… எஸ்ைான்… அகுரா ஸ்த்… யா அல்லா… என ப துவாக 
முணு முணுத்ைது அறனவரின் நறட ெத்ைத்துடன் எைிபராலித்ைது. 

ப ஹர்  ா ா ைன்னுறடய ப ட்டி டுக்றககறள ைாவன 
சு ந்துபகாண்டு, அறனவறரயும் வழிநடத்ைி முைலில் நடந்ைார்; கம் ளி 
வ ார்றவறய குளிருக்கு இை ாக கழுத்வைாடு சுற்ைி அைிந்ைிருந்ைார்; ஒருபுைம் 
ற றய பைாங்கவிட்டு பவளிப் ார்றவயில் அறனவரும்  ிச்றெக்காரர்கள் 
வ ால் வைாற்ை ளித்ைனர்.  

காறல எட்டு  ைிக்கு  த்து ற ல் தூரம் நடந்து,  ிக்க கறளப்புடன், 
வஜத்தல்பூர் கிரா த்றை வந்ைறடந்ைனர். கறளப்புக்கு முக்கிய காரைம் 
அளவுக்கு அைிக ான சுற . உைவுக்காக ப ாரி, ப ாட்டுக்கடறல உண்ணும் 
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கட்டறளறய ைளர்த்ைி,  ா ா, ொைமும்  ருப்பும் ையார் பெய்து ொப் ிட அனு ைி 
வழங்கினார்.  

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது, ஓர் அருற யான இடத்றை வைர்ந்பைடுத்ைார்; 
அங்வக  யில்கள்  ைந்து நடன ாடி விறளயாடும் காட்ெிறய அறனவரும் 
கண்டு களித்து ஓய்பவடுத்ைனர். வஜத்ைல்பூரில் அன்று ைங்கி அடுத்ை நாள் 
கய்ராவுக்கு பைாடர்ந்து பெல்லலாம் என முைலில் முடிபவடுக்கப் ட்டது; 
ஆனால் அந்ைக் கிரா த்ைினர் ராம்ஜுவிடம் கய்ரா பெல்லும் குறுக்கு வழிறய 
எடுத்துக்கூை,  ா ாவும் ராம்ஜுவின் வ ச்சுக்கு இடம்பகாடுத்து, அங்கிருந்து 
புைப் ட்டனர். ப ஹர்  ா ாவின் ெீடர்கள் இன்னும் கற்றுக்குட்டிகள்; யாவரனும் 
பாபாவின் திட்டங்களில், ஏவதனும் காரணங்களுக்காக ொற்ைம் மெய்ய 
வநர்ந்தால், உடவன பாபா அகத ஏற்றுக்மகாள்ள, எதிர்வரும் விகளவுகள் 
விபரீதொக அகெவகத அவர்கள் இன்னும் புரிந்துமகாள்ளவில்கல.  

ராம்ஜூ கூைிய குறுக்கு வழியில்  யைம் பைாடர்ந்ைது;  ிகுந்ை 
உஷ்ைம்,  ண் நிறைந்ை ொறல, ஒரு அங்குலம் அளவுக்கு கால்  ண்ைில் 
புறைந்ைது; கடின ான  ிைியடிகளில் நடக்க இன்னும் கஷ்ட ாக இருந்ைது. ஒரு 
 ரத்ைின் கீழ் ஓய்பவடுக்க அ ர்ந்ைனர்; பவப் த்றைத் ைைிக்கு ளவுக்கு காற்று 
அைவவயில்றல; அக்கம்  க்கத்ைில் விொரித்ை வ ாது, அவர்கள்  ாறைத் ைவைி 
வந்ைைாகவும், இது  யைம் பெல்ல உகந்ைைல்ல என்றும் பைரியவந்ைது. 
இத்ைறன சுற கள், அறனவரும் கறளப் ில் அப் டிவய ஒரு  ரத்ைின் கீழ் 
நின்றுவிட்டனர். வஜிப்ைர் கால்களில் பகாப் ளங்கள்; பநர்வஸ் எரிச்ெலில், 
இந்ைப்  ாறைறய  ரிந்துறரத்ைைற்காக ராம்ஜூறவ ைிட்டினார்.  ா ா, அப்வ ாது 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: “உண்ற , இது ராம்ஜூ பெய்ை ைவறு, நம் 
அறனவறரயும் எரிச்ெல் ட பெய்ைது; ஆனால், அைற்காக பநர்வஸ் 
வம்புச்ெண்றட வ ாடவவண்டிய வைறவ இல்றல! இைற்காகத்ைான் அவருக்கு 
பநர்வஸ் என்று ப யர் ைரப் ட்டது!”  ா ாவின் நறகச்சுறவ கலந்ை வ ச்சு 
 ண்டலியிறடவய இருந்ை  ைற்ைத்றைப் வ ாக்கியது. 

ப ஹர்  ா ா முன்வன நடந்துபெல்ல,  ண்டலியும் பைாடர்ந்து 
பென்ைனர்; ஆனால், ெிைிது வநரத்ைில் ராம்ஜூ, பநர்வஸ் இருவரிறடவய 
வாக்குவாைம் சூடு ிடித்ைது;  ா ா, உரத்ை குரலில் இருவறரயும் ைிட்டினார். 
கடந்ை நான்றகந்து  ாைங்களாக  ா ா உ வாெம் இருந்து வைநீர்,  ழரெம் 
 ட்டுவ  அருந்ைி வருகிைார்; ஆனால் அவருறடய இடிவ ான்ை குரல் நன்ைாக 
உண்டு, உைங்கி, உலாவும் ஒருவரின் குரல்வ ால் இருந்ைது. அவை வவறளயில், 
உடன் பெல் வர் இரண்டு வவறள ைிட ஆகாரம் உண்ட ின்னரும், ெற்று தூரம் 
நடந்ைதும் கறளப் ில் வ ெவும், நடக்கவும் முடியா ல் ைிண்டாடினர். இப்வ ாது, 
கடவுளின் நா ம் நிஜ க்ைியில் இல்லா ல் கறளப் ினாலான எரிச்ெலில் 
இருந்ைது.  

கறடெியாக, கய்ரா நகரின் அருகிலிருந்ை நைிக்கறரயில் வந்து 
கறளப் ாைினர்.  ண்டலி ைாகத்ைில் ஆற்று நீறரப் ருக முன்வந்ைவ ாது,  ா ா 
 றுத்துவிட்டார். இன்னும் ஒரு ற ல் பைாறலவிலிருந்ை கய்ராறவ 
அறடந்ைதும்,  ா ா அங்கு நிற்க விருப்  ில்லா ல், நறடறயத் பைாடர்ந்து, 



 

27 
 

வழியிலிருந்ை ஒரு வஹாட்டலின் பவளியில் அ ர்ந்து  ா ா வைநீர்  ருக, 
 ண்டலி அறனவரும் குத்துக்கால் வ ாட்டு அ ர்ந்ைனர். விெித்ைிர 
வைாற்ை ளிக்கும் யாத்ைிரீகர்கறளச் சுற்ைி ஒரு கூட்டம் குவிந்ைது; ெிலர், 
 ரிைா ப் ட்டனர், ெிலர், ப ஹர்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய  ிச்றெக்காரர்கள் 
என நிறனத்து, அவர்களுக்கு உகந்ை நல்ல இடங்கறள  ரிந்துறரத்ைனர்.  லர், 
வகள்விவ ல் வகள்விகள் வகட்டு,  ைில் எதுவும் வராைைால், ஏளனம் பெய்ைனர். 
கறளப்பு  ற்றும் ைாகத்ைில் இருந்ை  ண்டலிக்கு ெற்று ஓய்வும்,  ருக குளிர்ந்ை 
நீரும்ைான் வைறவவய ைவிர கும் ல்  ீது கவனம் பெலுத்தும்  னநிறலயில் 
அவர்களில்றல. முற்ைிலும் கறளத்துப் வ ாயினர்; குைிப் ாக  லொலிகள் 
அைிக ான சுற யின்  ாரத்ைால்  ரிைா நிறலயில் இருந்ைனர். வஜிப்ைர் 
அறனவரிலும் அைிெக்ைிொலி, கால்களில் வந்ை பகாப் ளங்களால் 
அவைிப் ட்டார்.  ாஸாஜி,  ய்தூல் இருவரும் ஒருபுை ாக ொய்ந்து  டுத்துப் 
ப ருமூச்சுவிட்டனர். ப ண்டு, ராம்ஜூ  ற்றும் ெிலர் உஷ்ைத்ைில் பகாைித்ைனர்; 
ராம்ஜூ ைாகத்ைில் ைவியாய் ைவித்துக் கண்ைரீ் வடித்ைார். 

கடவுள் கருகணயானவர்; ஆனால் அவகர அகடயும் பாகத 
கடினொனது. இப்வ ாது, ெீடர்கள் குருநாைரின் இரக்கத்ைன்ற றய உைர்ந்து, 
கடவுளின் ொர் ில் அவர் ைறலயிடுவறை கண்டுபகாள்ளும் வநரம் வந்ைது. 

நறட  யைத்ைின் வ ாது  ண்டலி நீர் அருந்துவைில் ப ஹர்  ா ா 
 ிகவும் கண்டிப் ாக இருந்ைார். உைவு உண்ணும் வவறளயில் ஒன்ைறர டம்ளர் 
ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைவவண்டும்; அைற்குப்  ின்னர்,  ா ா 
அனு ைித்ைாபலாழிய ைண்ைரீ் அருந்துவைற்குத் ைறட.  ா ா, ராம்ஜுவிடம் 
அவர் ைன் இல்லத்ைிற்கு ைிரும் ிச்பெல்ல விரும்புகிைாரா என வினவினார். 
ராம்ஜூ அைற்கு, அப் டி ஏதும் விருப் ம் பைரிவிக்கா ல், அவரால் இந்ைப் 
 யைத்றை நிறைவு பெய்யமுடியும் என்று அவர் நம் வில்றல என் றைத் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா, ராம்ஜூக்கு ஆறுைல் கூைினார்: “இப்படி ெனம் 
தளர்ந்துவிடாவத! என்கன நம்பு. நான் உங்கவளாடு இருக்கிவைன். 
கதரியொக இரு. நம்பிக்கக இழக்காவத!” 

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது, அறனவறரயும்  ைிய வவறளயில் 
ஓய்பவடுக்க அனு ைித்ைார்; பவப் த்ைின் பகாடுற  ைாங்கா ல், ராம்ஜூ, 
அருகாற யில் இருந்ை நைிக்கறரக்குச் பென்று வெற்று நீறர  ர ரப்புடன் ைன் 
ைறலயில் அள்ளி வெீினார். ப ண்டுவின் நிறலற  இன்னும்  ரிைா கர ாக 
இருந்ைது; வ ெமுடியா ல் நாறவ பைாங்கவிட்டுக்பகாண்டு,  ா ா முன்னால் 
ைண்ைரீ் வவண்டி நின்ைார்.  ா ா இருவருக்கும் ஒரு டம்ளர் வைீம் ைண்ைரீ் 
பகாடுத்தும் ைாகம் ைைியவில்றல.  

அன்று  ாறல வவறளயில், ஒரு வ ாலீஸ் அைிகாரி வந்து அறனவரின் 
ப யர்  ற்றும் முகவரிறய எழுைிக் பகாண்டார். அவர்  ண்டலிறய எச்ெரித்து, 
“இப்வ ாபைல்லாம் இந்ை இடத்றைச் சுற்ைி ைிருடர்களும், பகாள்றளக்காரர்களும் 
குழந்றைகறள கடத்ைிச் பெல்வைால், ப ாது க்கள் வ ாெ ான  னநிறலயில் 
உள்ளனர். இந்ை  ாநிலத்ைிலிருந்து எவ்வளவு விறரவில் பவளிவயை முடியுவ ா 
அவ்வளவு விறரவில் பென்றுவிடுவது உங்களுக்கு நல்லது. நீங்கள் 
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அறனவரும் கடத்ைல்காரர்கள் என்று ஒரு வைந்ைி ஏற்கனவவ  ரவி வருகிைது!” 
என்று கூைினார். 

இந்ைப்  ிரச்ெிறனக்கு ைீர்வுகாணும் எண்ைத்ைில்,  ா ா, (ப ரிய 
கிரிக்பகட் புகழ் வாய்ந்ை) வஜிப்ைறர வ ாலீஸ் வ லைிகாரியிடம் உண்ற றய 
எடுத்துக்கூைி உைவி வகாரு ாறு அனுப் ி றவத்ைார். ைாடி,  ீறெயுடன் 
வஜிப்ைரின் வைாற்ைம் அவர் கிரிக்பகட் வரீர் என் றையும் வ லும் அவர் 
எடுத்துக் கூைிய உண்ற கறளயும் வ ாலீஸ் அைிகாரி நம் வில்றல.  

உடவன, ப ஹர்  ா ா, அறனவறரயும் அறழத்துப் வ ெினார்: 
“இங்கிருந்து நாம் ரயிலில்  யைம்பெய்து பரூச் நகரம் பென்று, அைற்குப் 
 ின்னர் நம்  ாையாத்ைிறரறய பைாடரலாம். ப ண்டு,  ாஸாஜி, வஜிப்ைர் 
மூவறரயும் ரயிலில் மும்ற க்கு அனுப் ி றவக்கலாம்.” அறனவரும் அைற்கு 
ஒப்புைலளித்ைனர். பாபாவும் ெண்டலியும் ஒவர தூரம் பயணம் 
மெய்திருந்தும், ெண்டலி இரு வவகள திட ஆகாரம் உண்டபின்னரும், பாபா 
கடந்த பல ொதங்களாக உணவின்ைி உபவாெெிருந்தும், பாபாவின் உடல் 
எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாெல் மதம்புடன் காணப்பட்டது.  

கருகண நிகைந்த கடவுள் அவர்ககள  
உண்ணவும், அருந்தவும் அனுெதித்தார்.  

இருந்தும், பாகத எவ்வளவு இரக்கெற்ைது  
என்பகதக் காண்பித்தார். 

ொதக்கணக்கில் உண்ணாெல், கடவுளின் பாகதயில்  
அவர்ககள வாழகவப்பது கடவுளின் கருகணவய 

 என்பகதயும் அவர் மதரியகவத்தார். 

ஜூறல 3 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  ரூச் வந்து, 
ஜாம்பஷட் வைாட்டம் அருகிலிருந்ை  ார்ெி ைர் ொறலயில் ைங்கினர். இங்கும் 
முஸ்லிம்  ண்டலி ராம்ஜூ,  ார்வொப் இருவரும்  ா ாவின் ஊழியர்கள் என்று 
கூைி ைங்கியிருந்ைனர்.  

அருகிலிருந்ை நர் ைா நைியில் அறனவரும் நீராடி, அவரவர் துைிகறள 
துறவத்து, சுத்ைம் பெய்ைனர்.  

ைர் ொறலயில், உறரயாடலின் வ ாது, அங்குத் ைங்கியிருந்ை ெில 
சுயநீைி ான்கள், ப ஹர்  ா ாவுடன் இந்து  ற்றும் முஸ்லிம்களும் 
இருக்கிைார்கள் என் றை அைியா ல், பஸாராஸ்டிரியர்கறளப்  ற்ைிப் 
ப ருற யாகவும், இந்து, முஸ்லிம்கறள கழித்துக் கட்டிக்பகாண்டிருந்ைார்கள். 
அைில்  றைந்ைிருக்கும் அைிவுபூர்வ ான நியாய அநியாயங்கறள,  ண்டலி 
எள்ளி நறகத்ைனர். 

நர் ைா நைிறயக் கடக்க அறனவரும்  டகில்  யைம் பெய்ைனர். 
நைியில் பவள்வளாட்டம் பவகு குறைவாக இருந்ைைால்,  டகு  ைல் 
வ டுகளில் ெிக்கி, ப ரும் ெிர ங்களுக்கு உள்ளாகி,  ின்னர் கறர கடந்து, நடந்து 
 ாறலயில் அங்க்வலஷ்வர் பென்ைறடந்து, ரயில் நிறலயத்ைில் 
ஓய்பவடுத்ைனர்;  ா ா, இப்வ ாது  ண்டலிறய வவண்டிய அளவு நீர் அருந்ை 
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அனு ைித்ைார். ஒவ்பவாரு  ண்டலியும் ஒரு  ைி வநரம் வைீம் இரவு 
காவலராக  ைி புரிந்ைனர். அைிகாறலயில் புைப் ட்டு சூரத் வந்ைறடந்து 
ைர் ொறலயில் ைங்கினர். எைிர் ாரா ல் அங்வக நல்ல உைவு வழங்கப் ட்டது; 
அன்று  ண்டலி மூன்று வவறள உைவு உண்டு களித்ைனர்;  ா ாவும் 
கண்டுபகாள்ளவில்றல. ஜூறல 6 ஆம் நாள்,  ா ா நவ்ஸாரி வரு ாறு 
ருஸ்ைத்ைிற்கு ைகவல் அனுப் ியிருந்ைார்.  

சூரத்ைிலிருந்து சுற கறள  று டியும் முதுகில் ஏற்ைிக்பகாண்டு 
அறனவரும், அடுத்ை நாள், நவ்ஸாரிறய வநாக்கி நடந்ைனர். 24 ற ல் தூரம் 
நடந்ை  ின்னரும் கறளப் ாக இல்லா ல்,  கிழ்ச்ெியாகவும், உற்ொகத்துடனும் 
காைப் ட்டனர். நவ்ஸாரி வந்து வெர்ந்ைவ ாது,  ா ாவின் உடல்நிறல 
அவ்வளவு ெரியில்லா லிருந்ைது.  

ைர் ொறலயில், முன் ின் பைரியாை ஒரு  ார்ெி ந ர் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டு ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார்;  ா ா கறளப் ில் 
ஓய்பவடுப் ைாகக் கூைவும், அவர்  ிடிவாை ாக இருந்ைறை  ா ாவுக்குத் 
பைரியப் டுத்ைினர்.  ா ா, உடவன குஸ்ைாஜிறய அனுப் ி, ப ஹர்  ா ாவின் 
இடத்ைில், அவறரப்வ ால நடிக்கச் பொன்னார். வந்ைவரும், ைரிெனம் 
பெய்துவிட்டு  கிழ்ச்ெியுடன் பென்ைார். அொதாரணொன இந்தச் ெம்பவம், 
ெெீபத்தில் குஸ்தாஜி கண்ட கனவு அப்படிவய பலித்தகத எண்ணி 
அகெகிழ்ந்தார். என்வன கடவுளின் திருவிகளயாடல்! 

அவ்வவறளயில், நவ்ஸாரியில் ெிலர், ைிருடர்கள்  ற்றும் 
பகாள்றளக்காரர்கள் ைர் ொறலயில் வந்து ைங்கியிருப் ைாகவும், ப ாது க்கள் 
எச்ெரிக்றகயாக இருக்கும் டியும் வைந்ைிறயப்  ரப் ி வந்ைனர். இது, ப ஹர் 
 ா ாவும்  ண்டலியும் குற்ைவாளிகள் என் றைச் சுட்டிக்காட்டியது. 
அஹ துநகரிலிருந்து வந்ை ருஸ்ைத்றை,  ா ா உடவன பஸாராப்ஜி வைொயிடம் 
அனுப் ி றவத்ைார். பஸாராப்ஜி, குஜராத்ைில் புகழ்வாய்ந்ை ஓர் இலக்கிய 
 ண்டிைர்; ப ஹர்  ா ா அனுப் ிறவத்ை ெத்குரு உ ாஸனி  காராஜின் 
வாழ்க்றகவரலாற்று புத்ைகத்றை ைிருத்ைம் பெய்துபகாண்டிருந்ைார். 

ருஸ்ைம் பென்ைதும்,  ல வ ாலீஸ் அைிகாரிகள் அங்கு வந்து 
 ண்டலியிடம் வகள்விவ ல் வகள்வி வகட்டு  ைில்கறள  ைிவு பெய்ைனர். 
வ ாலீஸ் அைிகாரிகள் ஆைவத்ைில் முரட்டுத்ைன ாக நடந்து பகாண்டாலும், 
 ண்டலி அடக்கத்துடன் அறனத்து வகள்விகளுக்கும்  ைிலளித்ைனர். ஆனால் 
அவர்கள் அைிந்ைிருந்ை உறட அைிகாரிகளிறடவய ஐயப் ாட்றட 
உருவாக்கியது. 

அைிகாரிகளில் ஒரு துப் ைியும் நிபுைர்  ண்டலிறய  ிரட்டி, 
வற்புறுத்ைி,  ரியாறையற்ை முறையில் வகள்வி வகட்க,  ா ா, ராம்ஜுவிடம் 
றகறெறகமூலம் அவை பைானியில்  ைிலளிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். 
வகா  றடந்ை அைிகாரி அறனவறரயும் காவலில் றவத்து விடுவைாக 
எச்ெரித்ைார்.  

ெற்று வநரத்ைில் ருஸ்ைம் ைிரும் ி வந்ைார்; இவ்வளவு நன்ைாக 
உறடயைிந்து, ஒரு ப ரிய பெல்வந்ைர் வ ான்ை வைாற்ை ளித்ை ருஸ்ைம் 
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அைிகாரியின் வகள்விகளுக்குப்  ைிலளித்ை விைம், அவறரத் ைிக்குமுக்காட 
றவத்ைது. அப்வ ாது, பஸாராப்ஜியும் அங்கு வந்து நடந்ைறைப்  ார்த்ைார். 
அவறர உடவன, நவ்ஸாரியில் வாழும் புகழ்ப ற்ை, ப ரு ைிப் ிற்குரிய 
எழுத்ைாளர் என் றை வ ாலீஸ் அைிகாரிகள் அறடயாளம் கண்டுபகாண்டனர். 
பஸாராப்ஜி உடவன அைிகாரத்வைாரறையில் அவர்களிடம், “இவர்கள் ப ஹர் 
 ா ாவின் ெீடர்கள்; வ லும், நான் இங்கு அவருறடய ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்துள்வளன். அவர்கறள ஏன் பைாந்ைரவு பெய்கிைரீ்கள்?” என்ைார்.  

வ ாலீஸ் அைிகாரிக்கு ைர் ெங்கட ான நிறல; அறனவரிடமும் 
 ன்னிப்புக் வகாரினார். இத்ைறகய புகழ்ப ற்ை எழுத்ைாளர் பஸாராப்ஜிவய 
ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்துள்ளார் என்ைால், ப ஹர்  ா ா 
எவ்வளவு உயர்ந்ை  னிைராக இருக்கவவண்டும் என் றை நன்கு 
புரிந்துபகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா, பஸாராப்ஜி வைொறய ெந்ைித்ைைில்  ிக்க கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைார்; விறரவில் இவர்  ா ாவின் வட்ட அற ப் ில் ஒரு முக்கிய ான 
 ிரைிநிைியாக  ாறுவார் என் றை அறனவரும் உைர்ந்ைனர். 

முைன்முறையாக ப ஹர்  ா ாறவ வநரடியாகச் ெந்ைித்ை  கிழ்ச்ெியில் 
பஸாராப்ஜி ஆனந்ைக்கண்ைரீ் வடித்ைார்; இந்ைச் ெந்ைிப்புக்காக பவகுகாலம் 
காத்ைிருந்ைார் பஸாராப்ஜி;  ா ாறவ ைன் இல்லத்ைிற்கு அறழத்ைார்;  ா ாவும் 
வருவைாகக் கூைினார். 

ஜூறல 6 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, குஸ்ைாஜி, ருஸ்ைம் இருவருடன் 
பஸாராப்ஜியின் இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார். அைற்கு முந்றைய நாளன்று 
ைர் ொறலக்குச் பெல்லும் வழியில், இந்ை வடீ்றடக் கடந்து பென்ைவ ாது, 
பஸாராப்ஜியின் இளம்  ரு கள்கள், இவர்கறளக் கண்டதும் அரபு நாட்டு 
கடத்ைல்காரர்கள் என எண்ைி  யந்து ஒதுங்கினர்.  ா ா அந்ை இளம் 
ப ண்கறளப்  ார்த்துப் புன்னறக பெய்ைார்; ஆனால் அது அவர்கறள வ லும் 
 யத்ைில் ஆழ்த்ைியது. அவர்களில் ஒரு இளம் ப ண் பபாய் ைன் ைங்றகயிடம் 
 யப் டவவண்டாம்; ப ஹர்  ா ாவின் ப யறரச் பொன்னாவல அந்ைத் துஷ்டன் 
ஒன்றும் பெய்யா ல் பென்று விடுவான் என்று றைரிய ளித்ைார்.  

பஸாராப்ஜி குடும் த்ைில் ஒவ்பவாருவரும் ப ஹர்  ா ாவின் 
ப யறரக் வகட்டு, அவறரப்  ற்ைி அைிந்து, உள்ளளவில்  ிகுந்ை  க்ைியுடன் 
இருந்ைனர்; ஆனால் எவரும்  ா ாறவ வநரடியாகச் ெந்ைித்ைைில்றல என் ைால் 
  ாய் அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளவில்றல. ப ஹர்  ா ா அவர்கள் வடீ்டிற்கு 
வந்ைவ ாதுைான் அந்தப் புதிய அரபு கடத்தல்காரர் என்று எண்ைியது ப ஹர் 
 ா ாைான் என் றைப் புரிந்துபகாண்டனர். 

மெஹர் பாபா, உண்கெயிவல ஒரு மபயர்வபான திருடன்; கடவுகள 
வநெிப்பவர்களின் இதயங்ககளத் திருடுபவர்! 

பஸாராப்ஜி வைொய் ஓர் இரக்கமுள்ள, கனிவான  னிைர்; ைன் 
குடும் த்ைில்  ிகவும் அக்கறையுள்ளவர். விைறவ ெவகாைரி, பய்ொய் அவர்கள் 
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கால் முைிவால்  டுக்றகயிலாகி,  று டியும் நடக்க வாய்ப் ில்றல என் றைக் 
கண்டைிந்தும் ைனது குடும் த்ைில் ஒருவராகக் கவனித்து வந்ைார். ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ார்த்ைதும் ஓர் அைிெயம் நிகழ்ந்ைது. ைிடீபரன,  ய் ாய், கண்களில் 
நீர்ைதும் ,  ல வருடங்களில் முைல்முறையாகப்  டுக்றகயிலிருந்து எழும் ி 
ைன் கால்களில் நின்ைார்! அந்நாளிலிருந்து ப துவாக நடக்கவும் பைாடங்கினார். 

ஒரு கட்டத்ைில், வடீ்டுச் சுவரில்  ாட்டியிருந்ை பஸாராஸ்டரின் 
ெித்ைிரத்றைப்  ார்த்து ப ஹர்  ா ா, “மஸாராஸ்டர் இவ்வண்ணவெ 
வதாற்ைெளித்தார். நாவன உங்கள் தரீ்க்கதரிெி மஸாராஸ்டர்!” என்று 
 ிரகடனம் பெய்ைார். 

மெஹர் பாபாவின் இனிகெயான குரல் அவருகடய கடலாகிய 
கடவுள் தன்கெயிலிருந்து மவளிப்பட்டது; வெலும், இகையின்பம், 
மஸாராப்ஜி குடும்பத்தினர் உள்ளங்களில் மவடித்மதழுந்து, அன்பின் 
அகலககள உருவாக்கி அகனவகரயும் அள்ளியகணத்தது வபான்ை ஓர் 
உணர்வு. வமீடங்கும் பரவிய இகை ஒளியில் அகனவரும் நீராடுவது 
வபான்ை ஒரு ெலனம். ஒவ்மவாருவரும் மெஹர் பாபாவின் இகை 
தன்கெகய அனுபவபூர்வொக உணர்ந்து, மவளியுலகக ெைந்து, வடீ்டில் 
எங்கும் நிகைந்திருந்த அவருகடய ஆளுகெயின் அம்ெங்களில் பிரெித்துப் 
வபாயினர். மெஹர் பாபா வடீ்டின் ஒவ்மவாரு அகையிலும் அவருகடய 
பாதங்ககள எடுத்து கவத்து, மஸாராப்ஜியின் இல்லத்கதப் 
புனிதப்படுத்தினார். பாபாகவ சூழ்ந்திருந்த ஆனந்தொன சூழ்நிகல 
அகனவகரயும் கவர்ந்தது; அப்வ ாது அங்கிருந்ை ஓர் ஆச்ொர ான 
பஸாராஸ்டிரிய  ை குரு, ப ஹர்  ா ாவின் இறை வ ாறையில், ைீவிர 
ஆர்வமுள்ள ஒரு  க்ைனாக  ாைினார்.  

மஸாராப்ஜி, மெஹர் பாபாவின் இகையன்பான மநருப்பின் 
சுடராகத் திகழ்ந்தார்; வெலும், அவர் இது ‘ஸரதுஸ்ட்ரா’ ஏற்ைிய வஜாதி 
என்பகதயும் கண்டு மகாண்டார். 

மெஹர் பாபா, மஸாராப்ஜி குடும்பத்தினர் அகனவரின் 
இதயங்ககளயும் திருடிவிட்டார். அறனவறரயும் ெந்ைித்ை  ின்னர் 
ைர் ொறலக்குத் ைிரும் ிவந்து, ைன்னுறடய ைிட்டங்கறள  ாற்ைி, அறனத்து 
 ண்டலிறயயும்  று டியும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைினார். மும்ற வறர நறட 
 யைம் பெல்லும் ைிட்டத்றைக் றகவிட்டு, நாெிக் பென்று, அங்கு மூன்று 
 ாைங்கள் ைங்கயிருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். அைன் டி, குஸ்ைாஜியின் உைவினர் 
வடீ்றட உ வயாகிக்க அனு ைி வகாரு ாறு, அவறர ருஸ்ைத்துடன் அங்கு 
அனுப் ி றவத்ைார்  ா ா. அைன்  ின்னர், நவ்ஸாரியிலிருந்து ரயில்வழி நாெிக் 
வந்து வெர்ந்ைனர். பஸாராப்ஜி குடும் த்ைினர் அறனவரும் ரயில் நிறலயம் 
வந்து ப ஹர்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய வழியனுப் ி றவத்ைனர்.  
 

ஒளியிலிருந்து வந்த ஒருவர் ஒளிவய ஆவார்! 
விட்டில்பூச்ெிககள, ‘ஒளியானவர்’ விட்டு ெகைந்தார். 
ஒளிகய வநாக்கி வந்த அவர்கள் - விட்டில்பூச்ெிமயன  
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அைிந்து மகாண்டதும் - ஒளி தன்வழி மென்ைது! 
ஆனால், விட்டில்பூச்ெிகளுக்கு ஒளியில்லாத  
நிகல எப்வபர் பட்டது? 
இப்வபாது, வாழ்க்கக, நித்திய நிரந்தர  
ஒளிகயத் வதடும் பணியாகி விட்டது! 

ஜூறல 7 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் நாஸிக் வந்து, 
வநாென்பாய் பங்களாவில் ைங்கினார் - நல்ல காற்வைாட்டம் நிறைந்ை 
விொல ான அறைகள். றெயத் ஸாவஹப் ொைம்,  ருப்பு  ற்றும்  ெறலக்கீறர 
ெற யல் பெய்து எடுத்து வந்ைார்;  ண்டலியின் உைவில்  ா ா கண்டிப் ாக 
இருந்ைைால், ொைம்,  ருப்பு  ட்டுவ  அனு ைிக்கப் ட்டது.  

ஒரு ெில காரைங்களுக்காக  ா ா நாஸிக்கில் ைங்க விரும் வில்றல. 
ப ஹரா ாத்ைிற்வக ைிரும் ிச் பெல்லலாம் என முடிபவடுத்து, ஜூறல 9 ஆம் 
நாள் அங்கிருந்து புைப் ட்டு அஹ துநகர் வந்து கறடெி ஐந்துற ல் 
தூரத்ைிலற ந்ை ைங்கள் இருப் ிடத்ைிற்கு (மெஹராபாத், அரன்காவ்ம்) வந்து 
வெர்ந்ைனர்.  

ஜூறல 9 ஆம் நாள், ஒரு  ங்களகர ான நாள்; ப ஹர்  ா ா, கடந்த 
ஆறு ொதங்களாக ககடபிடித்த உபவாெம் அன்று நிகைவகடந்து 
ெண்டலியுடன் இரவு உணவில் பங்மகடுத்தார். 

அடுத்ை நாள், ை ால் அலுவலக கட்டிடத்ைில் ைங்குவைற்கான 
ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டு, குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் றவத்ைிருந்ை அறனத்து 
ப ாருட்களும் பகாண்டுவரப் ட்டன. அைற்கிறடவய,  ைிய உைவு ையார் 
பெய்து,  ா ா முைலில் ொைம்- ருப்பு இரண்றடயும் சுறவத்ை  ின்னர், ைனது 
றககளால் அறனவருக்கும் வழங்கினார்.  

 ைிய வவறளயில்,  ா ா, ைினமும் பெய்ய வவண்டிய 
நடவடிக்றககறளத் ைிட்ட ிட்டு, ஒவ்பவாருவரின்  ைிறயயும் எடுத்துறரத்து - 
காறலயில் எழும்பும் வநரத்ைிலிருந்து இரவில் தூங்குவதுவறர - ஒரு 
குைிப் ிட்ட வநரம் ப ாழுதுவ ாக்கு  ற்றும் ஆன் ீக விளங்கங்களுக்காகவும் 
ஒதுக்கப் ட்டது. இவ்வாறு, புைிய அட்டவறை ையார் பெய்து ஒவ்பவாருவரின் 
கவனத்ைிற்காகச் சுவற்ைில் பைாங்கவிடப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா, ஸூனா ாெி,  கள் வகார்பஷத் இருவறரயும் 
அஹ ைா ாத்ைிலிருந்து அஹ துநகர் பென்று, அவர் கூறுவதுவறர அங்வகவய 
இருக்கு ாறு கட்டறளயிட்டிருந்ைார்.  ா ாவின் நறட  யைத்ைின் வ ாது, 
ஸூனா ாெியின் கைவர்  ாஸாஜி, கடுற யான வநாயால் மும்ற  
 ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டிருந்ைார். ஸூனா ாெிறய வரச்பொல்லி 
மூன்று முறை அவெர ைந்ைி அனுப் ிய  ின்னரும், அவர்  ா ாவின் 
கட்டறளகறள  ீைக்கூடாது என்ை ஒவர காரைத்ைிற்காக, கைவறரப்  ார்க்க 
மும்ற க்குச்  பெல்லவில்றல.  
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ப ஹர்  ா ா, ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைதும், ஸூனா ாெி, 
வகார்பஷத் இருவறரயும் அங்கு அறழத்ைார்.  ாஸாஜியின் உடல்நிறலறயப் 
 ற்ைிய வி ரங்கறள அைிந்ைதும்,  ா ா, “நீங்கள் ஏன் மும்கபக்குச் 
மெல்லவில்கல?” என்று ஸூனா ாெியிடம் வகட்டவ ாது, அவர், “பாபா, 
உங்கள் கட்டகளககள நான் எப்படி ெீைமுடியும்?” என்று வகட்டார்.  

 ா ா உடவன, “ொஸாஜி இைந்தால் அப்புைம் என்னவாகும்?” 
என்ைார்.  

“அப்படியானால் என்ன?” ஸூனா ாெி  ைிலளித்ைார், 
“ஒவ்மவாருவரும் ஏதாவது ஒரு வவகளயில் வபாக வவண்டியதுதான்!”  

“உங்கள் உைவினர்கள், இவ்விதொன ெனப்பான்கெகயப் பற்ைி 
என்ன நிகனப்பார்கள்?” என்று  ா ா வகட்டைற்கு,  

“யார் என்ன நிகனக்கிைார் என்பகத நிகனத்து  நான் ஏன் 
கவகலப்பட வவண்டும்? நான் உங்கள் பாதங்களில் இருக்கும் வவகளயில் 
உலகத்வதாடு எனக்கு என்ன வவண்டும்?” ஸூனா ாெி  ைிலளித்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா புன்னறகத்துக் பகாண்வட அவரிடம், “என்னுகடய 
கட்டகளககள நீங்கள் ெீைியிருந்தால், ொஸாஜி உயிரிழந்திருக்கக் கூடும்; 
ஆனால் இப்வபாது ஒன்றுொகாது! என்னுகடய கட்டகளகள்படி நடந்து 
மகாண்டதால், நீங்கள் அவகரக் காப்பாற்ைிவிட்டீர்கள்” என்றுகூைி, 
இருவறரயும் உடவன மும்ற க்கு அனுப் ி றவத்ைார்; மும்ற  வந்ை 
வநரத்ைிலிருந்து  ாஸாஜியின் உடல்நிறல  டிப் டியாகச் ெீரறடந்ைது. 

1923, ஜூறல 11, ை ால் அலுவலக கட்டிடத்ைில்  ழுது  ார்க்கும் 
வவறல பைாடங்கியது; ஆனால் இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர் ப ஹர் 
 ா ா அறனத்து  ண்டலிறயயும் அறழத்துக் கூைினார்: “இங்வகயிருந்து 
இத்ைறகய வவறலகளில் ஈடு டுவறைவிட, நாம் மும்ற க்குச் பெல்வது 
நல்லது. மும்ற யில் ஏவைனும் வவறலயில் மும்முர ாக இருப் து அவ்வளவு 
ெிர  ல்ல. வ லும்,  ஹாராஜின் வரலாற்று  ிரைிகறள விநிவயாகிப் ைில் நான் 
வஜிப்ைருக்கு வழிகாட்டி உைவமுடியும். 

“ஆனால், நீங்கள் இரண்டு விஷயங்கறள நிறனவில் 
பகாள்ளவவண்டும். மும்ற யில் நாம் ைங்கியிருக்கும் இடம்,  ன்ஸில்-எ-
 ீமுக்கு  ின்னால் இருக்கும் அலுவலகம், அது  ிகவும் குறுகிய இடம்; நீங்கள் 
அறனவரும் அங்வகவய ைங்கியிருக்க வவண்டிய கட்டாயம்; ஏபனனில், 
ப ரியவைார் இடத்றை வாடறகக்கு எடுக்க நம் ிடம் அவ்வளவு வெைியில்றல. 

“இரண்டாவைாக, ஒவ்பவாருவரும் ஏைாவது ஒரு வவறலறயத் 
வைடிக்பகாள்ள வவண்டும்; ஆனால், அம் ாைிரியான வவறல ஒரு ெில 
 ாைங்களுக்கு  ட்டுவ ! எனது  ைிகளில் நான் ைனியாக ஈடு ட, நீங்கள் 
பவளிவய பென்று வவறல  ார்க்க வவண்டியது அவெியம். 

“வவறல வைடுவைில் எந்ைத் ைவறு ில்றல; ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் 
விரும்புகிை வவறலறயச் பெய்ய முடியும், ஆனால், வவறல பெய்ய 
வவண்டியது அவெியம்; வ லும் மும்ற  வந்ைறடந்ை ெில ைினங்களுக்குள் 
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வவறல வைடியாக வவண்டும். ஒருவருக்கு அவர் விருப் ிய வவறல 
கிறடக்காவிடில் கூலிவவறல கூட பெய்யலாம் - ஆனால் வவறல பெய்ய 
வவண்டியது கண்டிப்பு! இந்ை நி ந்ைறனகறள நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்வைாக 
இருந்ைால், நான் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து உடனடியாக மும்ற  புைப் ட ையாராக 
உள்வளன். 

இவ்விஷயத்றை விவாைித்துக் பகாண்டிருக்கும் வவறளயில்,  ா ா ெில 
 ண்டலிறய குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு அனுப் ி அவருறடய உறடற கறள 
எடுத்துவரக் கூைினார்; அறைத் பைாடர்ந்து வ லும், “இன்று நான் கிச்ெடி 
(அரிெியும்,  ருப்பும் வெர்த்து ெற த்ைது) ொப் ிடுவவன்; நாறள ைண்ைரீ் ைவிர 
வவபைதுவும் உட்பகாள்ளப் வ ாவைில்றல; அைன்  ின்னர் கா ி  ட்டுவ  
அருந்துவவன்.” 

ஜூறல 12 காறலயில்  ண்டலியிடம் என்ன முடிவு எடுத்ைீர்கள் என 
 ா ா வினவினார். ை ால் அலுவலம் அருகில் அற ந்ைிருந்ை ஒரு  ாழறடந்ை 
 ண்குடிறெயில், ப ஹராம்ஜியின் ைறலற யில் ஒரு கூட்டம் நறடப ற்ைது. 
ப ஹர்  ா ாவின் நி ந்ைறனகள்  ற்றும் ைிட்டங்கறளக் கலந்து ஆவலாெறன 
பெய்ை ின்னர், அறனவரும் மும்ற க்குச்பெல்ல முடிபவடுக்கப் ட்டது. இறை 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும் அவர் மும்ற க்குச் பெல்வைில் அவெர ாக 
இருப் ைாகக் கூைினார்.  

அவரவர் ப ட்டி டுக்றககறள  ாட்டு வண்டியில் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
அனுப் ிவிட்டு, ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் நடந்து பென்ைார். 

ஜூறல 13 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா மும்ற  வந்ைவ ாது  ன்ஸில்-எ-
 ீ ில்  ழுது ார்க்கும் வவறல நடந்துபகாண்டிருந்ைது; சுற்ைிலும் ஒவர குப்ற  
கூளம்;  ருவ றழ காலம் வவறு! ைங்கு ிடத்ைில்  றழநீர் வடிந்து ஈர ாகக் 
காைப் ட்டது. வ றெ நாற்காலிகறளச் ெீர்பெய்து நறனயாை இடம்  ார்த்து 
 ண்டலி ப ட்டி டுக்றககறள விரித்ைனர். முைல்முறை  ன்ஸில்-எ- ீமுக்கு 
வந்ைவ ாது  ங்களாவில் விொல ான அறைகளில் ைங்கமுடிந்ைது; ஆனால் 
இப்வ ாது அவை  ங்களாவுக்கு  ின்னாலற ந்ை ெிைிய அறையில் அறனவரும் 
பநருக்க ாக அறடக்கப் ட்டனர்.  

கபதூல், அடுத்ை நாள் ஒரு வஹாட்டலில் வவறலக்குச் வெர்ந்ைார்; 
அறைத் பைாடர்ந்து ஒவ்பவாருவரும் வவறல வைடிக்பகாண்டனர்.  ண்டலி 
காறலயில் வவறலக்குச் பென்று  ாறல வவறளயில் ைிரும் ி வந்ைனர்; 
குஸ்ைாஜி, ப ஹராம்ஜி இருவரும் 24  ைி வநரம்  ா ாவுடனிருந்து 
 லவிை ான  ைிகளில் ஈடு ட்டனர். 

பூனா, மும்ற   ற்றும் அஹ துநகரிலிருந்து  ண்டலி அவ்வப்வ ாது 
வந்து பென்ைனர்; ஆைிறய  ா ா, குல் ாயுடனிருக்க அனுப் ி றவத்ைார்; 
அடிக்கடி மும்ற  வந்துபென்ைார். 

ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ின்னர் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன், 
வலானவாலாவில் வாழ்ந்ை ராம்ஜூ, டாக்டர் கனி குடும் ங்களுக்கு விஜயம் 
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பெய்ைார். ஒரு வாரம் அந்ை அருற யான  றலகள் சூழ்ந்ை 
வகாறடவாெஸ்ைலத்ைில் ஓய்பவடுத்து, அறனவரும்  கிழ்ச்ெிகர ாக 
இருந்ைனர்.  ா ா, இந்வநரத்ைில்  லவிை ஆன் ீக பொற்ப ாழிவுகறள 
வழங்கினார்;  ண்டலியுடன் ெீட்டுவிறளயாடி, இறெக்கருவிகளில்  ாடல்கள் 
வகட்டு அறனவரும்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைனர். உயர ான கண்டாலா 
நீர்வழீ்ச்ெிகள், வல்வன்  ற்றும் புஷி ஏரிககளப்  ார்றவயிட்டனர். இை ான 
காலநிறல,  ா ாவின் நறகச்சுறவயான வ ச்சுக்கள்  ண்டலிறய 
உற்ொகப் டுத்ைின. ஆகஸ்ட் 21 ஆம் நாள்  ா ா, ராம்ஜூ, டாக்டர் கனி 
இல்லங்களுக்குச் பென்று அறனவறரயும் ஆெீர்வைித்ைார். 

1923 ஆகஸ்ட் 23 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் பூனா 
ைிரும் ிவந்து, அப்துல்லா ஜா ர் வடீ்டில் (இம்முறை ெைாஷிவ் வடீ்டில் 
ைங்கா ல்) ைங்கியிருந்ைார். உைவுக்கான ஏற் ாடுகறள ெைாஷிவிடம் 
பெய்யு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். அவ்வவறளயில்,  ா ா வைநீர் அருந்துவவைாடு 
ெிைிைளவு காய்கைியும் உட்பகாண்டார்.  ா ாவும்,  ண்டலியும் ெைாஷிவ் வடீ்டில் 
ைங்காை வருத்ைத்ைில் அவர் உைவு ையார் பெய்ய இயலாது என் றைத் 
பைரிவித்ைார்.  

பூனா வந்ைறடந்ை அந்ை நாள் முகரத்ைின் ஒன் ைாவது நாள் 
(முகம் த்ைின் வ ரன் அல்-ஹுறென் என் வரின் வரீ ரைத்றைபயாட்டி 
அனுஷ்டிக்கப் ட்ட நிறனவுநாள்); ப ஹர்  ா ா ைஜியா ஊர்வலத்றைப் 
 ார்றவயிடச் பென்ைார். குைிப் ாக, அன்று தவுலத்ொய், ெகள் மெஹரா, 
ஸூனாொெி ெற்றும் வகார்மஷத் அவர்கறளயும் அறழத்ைிருந்ைார்.  

அடுத்ை நாள் காறலயில்  ா ா, ெதாஷிவ், ெற்றும் கஸ்பாவபட் 
ெண்டலிகய அறழத்துக் கண்டித்ைார்: “என்னுறடய வைறவகறள நீங்கள் 
கண்டு பகாள்வைில்றல அல்லது என்றன நீங்கள் ெந்வைாஷப் டுத்துவைில்றல. 
நான் அப்துல்லா ஜா ர் வடீ்டில் ைங்க முடிபவடுத்ைால் அது என் விருப் த்ைிற்கு 
உகந்ைது என்று நீங்கள் நிறனக்கவவண்டும். எனது விருப் த்ைிற்கு  ாைாக நான் 
உங்கள் வடீ்டில் ெந்வைாஷ ாக இல்றலபயன்ைால், நீங்கள் அறை 
விரும்புவரீ்களா? 

“எப்வபாதும் என்கன ெந்வதாஷொக இருக்கச் மெய்யுங்கள்; 
உங்ககள அல்ல! அகனத்தும் அதில்தான் உள்ளது. உயர்ந்த, உன்னதொன 
பாெம் என்பது, நீங்கள் என்னுகடய ெந்வதாஷத்தில் கவனொக 
இருப்பதுதான். என்கன ெகிழச் மெய்யுங்கள் - அகத ெட்டும்தான் நான் 
வகட்கிவைன்.” 

அத்துடன் நிறலற  ெீரறடந்து  றழய நிறலக்கு வந்ைது. அன்று 
 ாறல  ா ா அர்ஜுன் சுப்வபக்கர் வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்ைார்; ெைாஷிவ், 
அறனவருக்கும்  ாறல உைறவ ையார் பெய்ைார். பூனா, கஸ் ாவ ட்  ண்டலி 
 ா ாவிடம்  ன்னிப்புக்வகாரி, வவண்டிய அறனத்றையும் பெய்ய விரும்புவைாக 
உறுைிக் கூைினர். 
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ஆகஸ்ட் 27 ஆம் வைைி, ப ஹர்  ா ா ஒரு ப ரிய கூட்டத்துடன், 
பூனாவிலிருந்து ஏழு ற ல் பைாறலவிலற ந்ை ஸாஸ்வத் என்ை கிரா த்ைிற்கு 
உல்லாெப் யைம் பென்ைார். கிட்டிபுள் வ ான்ை  ல விறளயாட்டுகள் 
விறளயாடினர்; அைன்  ின்னர் அறனவறரயும் அறழத்து இவ்வாறு கூைினார்: 
“உங்கள் அதிர்ஷ்டத்திற்கு நன்ைி மொல்லுங்கள்; அதனால், நான் 
உங்கவளாடு விகளயாடுகிவைன். இகத நீங்கள் பின்னர் உணர்வரீ்கள். ஒரு 
ெிைப்புெிக்க, வித்தியாெொன ெகவாெத்கத, வதாழகெகய நான் 
உங்களுக்கு அளிக்கிவைன்.” 

கறடெியாக ப ஹர்  ா ா ைிட ான குரலில், “யார் ஒருவர் 
ெத்குருவின் ெகவாெத்தில் இருக்கிைாவரா அவர் அகனத்கதயும் மபறுவார். 
ெத்குருவின் ெகவாெத்திற்கு ஈடு இகணயானது வவறு எதுவுெில்கல” 
என்று கூைினார். 

பூனா வந்ை அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  ட்லர் 
ப ாஹல்லாவில் அற ந்ை ைனது குடும்  வடீ்டிற்கு ப ற்வைார், ெவகாைரர்கள் 
 ற்றும் ைங்றகறய ெந்ைிக்கச் பென்ைார். ைந்றையின் பைாழில், ைாயாரின் 
உடல்நிறல  ற்ைி விொரித்ைார்; ைன்னுறடய ஆன் ீக விைிறய எடுத்துறரத்து, 
ைாயாருக்கு ஆறுைல் கூைினார். ஷிரீன்ொயின் இனிகெயான தாயன்பு 
மதள்ளத்மதளிவாக மவளிப்பட்டது; அவத வவகளயில் பாபாவின் பாெம் 
ெிகவும் மென்கெயானது. 

இயல் ாகவவ ஷிரீன் ாய் வைாற்ைத்ைில் வலுவாகவும், வவகம் 
வாய்ந்ைவராகவும் இருந்ைாலும், அவருக்குப்  ிரிய ான  கன் வ ர்வான், 
அவருக்வக பொந்ைம் என் றை மூடி றைக்கா ல் ைன்னுறடய வ ச்ெிலும், 
பெயலிலும் பகௌரவத்துடன் பவளிப் டுத்ைினார். தூக்கத்திலும் ஷிரீன் ஒரு 
ெகாராணி என்று ஒரு ெ யத்ைில் கூைப் ட்டது.  

மபயவர அவருகடய இயல்பு தன்கெகய ெித்தரித்தது; 
ஷிரீன்ொயின் உள்ளார்ந்த இனிகெயும், உள்ளுணர்வால் அைியும் 
தன்கெயும் தனித்துவம் வாய்ந்தது. அவருகடய இனிகெயான குணம் 
அல்லது ஆழ்ந்த அப்பாவித்தனம் இவற்ைின் எடுத்துக்காட்டாக, 
கூைப்வபானால் அவர் ஒருவபாதும் பிைகர ெபித்து அல்லது தீங்கு 
விகளவிக்கும் எண்ணத்தில் வபெியதில்கல. தனது ெகன் கடவுள் 
நிகலகய அகடயும் தருவாயில் அவர் அகடந்த கஷ்டங்களுக்கு 
அளவவயில்கல. 

கடவுளுக்கு ஒரு ெனித ரூபம் தருவதற்கு, உருவெில்லா கடவுள் 
ஓர் அழகுராணிகய வதர்ந்மதடுத்தார்! ஷிரீன்ொயின் இயல்பான 
மபருந்தன்கெ, இனிகெயான குணம், அவகர உலகிலுள்ள அகனத்து 
மபண்களிலும் தனி ஒருவராக எடுத்துக்காட்டி, அவதார புருஷகன 
ஈன்மைடுக்கும் மபாறுப்கப அவரிடம் ஒப்பகடத்தது. 

அப்வ ாது, ைங்றக  ைி ப ஹர்  ா ாவுக்கு  ிகவும் 
ைனித்துவ ானவர்; ஐந்து வயது ெிறு ி. ைங்றகறய அள்ளியறைத்து, 
முத்ை ிட்டு ைன் டியில் அ ர்த்ைி, ெிைப்பு கவனம் பகாடுக்க,  ண்டலி 
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அறனவரும்  ைியின்  டுசுட்டித்ைன ான வகள்விகளுக்குச் பெவிொய்த்து 
 கிழ்ந்ைனர்.  

ப ஹராம்ஜியின்  ா ா ஜம்பூவும் ப ஹர்  ா ாறவ ைரிெிக்க 
வந்ைிருந்ைார்; அவர் வழக்கம்வ ால கருப்பு பைாப் ியும், நீள் வகாட்டும் 
அைிந்ைிருந்ைார். ைிடீபரன,  ா ா வாய்விட்டுச் ெிரித்து, “ ாருங்கள், ஜம்பூ 
எனக்கு எவ்வளவு வெறவ புரிகிைார் என்று  ாருங்கள்! அற ைியாக அந்ை 
மூறலயில் அ ர்ந்து எவ்வளவு ப ரிய வெறவறயச் பெய்கிைார் பைரியு ா?” 
என்ைதும் அறனவரும் குழப் த்ைில் ஜம்பூறவ  ார்த்ைனர்.  ா ா அைற்கு 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: “ஜம்பூ கருப் ால் நிரம் ி இருப் றை நீங்கள் 
 ார்க்கவில்றலயா? அவர் கருப்பு உறட அைிந்ைிருப் ைால், அறனத்து 
பகாசுக்களும் என் க்கம் வரா ல், விருந்ைாளிகளாக அவர் உயிறரக் 
குடிக்கின்ைன. பகாசு பைால்றலயிலிருந்து அவர் என்றனக் காப் ாற்றுகிைார். 
அது ெிைப் ற்ை பெயல் ஒன்றும் இல்றல.”  ா ாவின் வவடிக்றகயான வ ச்றெக் 
வகட்டு அறனவரும் விழுந்து விழுந்து ெிரித்ைனர்.  

அவதார புருஷரின் ெடீர்கள் அகனவரும் திருத்தூதர்கள் வபால! 
கடவுளின் வருககக்கு ஆதாரொக இருப்பவர்கள்! 

அவர்ககள ெிரிக்கவும், அழவும் மெய்து, உணவூட்டி உபவாெம் 
இருக்கச்மெய்து, சுகத்வதாடு துக்கங்ககளயும் பகிர்ந்து, ொடிவடீ்டில் 
ெட்டுெல்லாெல் கூகரக் குடிலிலும் தங்ககவத்து, நல்ல உகடகள் 
அணிந்து அவதவவகள, துைவிவபாலாகச் மெய்து, உடன் விகளயாடி அவத 
வநரம் உடல் உகழக்க வவகலவாங்கி, நககச்சுகவயால் ெிரிக்கவும், 
இகை நாெத்தால் பக்திகய மவளிப்படுத்தவும் மெய்து - இதுவபான்ை 
வழிகளில், எம்மபருொன் அவனுகடய இகை வபாகதகய அவர்களுக்கு 
மவளிப்படுத்தினான்; அவர்களின் இதயங்ககளக் வகாப்கபயாக்கி அதில் 
ெதுகவ ஊற்ைிக்மகாடுத்தான்! 

 துறவ அருந்ைியவர்கள்  ட்டுவ  அைிவர் அைன் உண்ற யான 
அர்த்ைம்; உலகத்து சுகதுக்கங்கறள அலட்ெியம் பெய்து எம்ப ரு ாறன 
எவ்விைத்ைிலும் அக கிழ றவப் துைான்! 

அன்றைய ைினம், ப ஹர்  ா ா அறனத்து உைவினர்கறளயும் அவர் 
குடும்  இல்லத்ைில் ெந்ைித்ைார். ைங்றக  ைிக்கு முத்ைம் பகாடுத்து 
விறடப றும்வ ாது ைன் ைந்றையிடம்  ாெத்துடன் கூைினார்: “வபாவபா, ெணி 
ெிகவும் அதிர்ஷ்டொலி ெட்டுெில்லாெல் பிரத்திவயகொனவள்.”  ா ா 
அப்வ ாது அங்கிருந்து புைப் ட்டு அப்துல்லா ஜா ர் வடீ்டிற்குச் பென்ைார்.  

ஆகஸ்ட் 30 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா மும்ற க்குச் பெல்ல 
ஆயத்ை ானார்; அைற்குமுன்,  ா ா புைநகர்  குைியிலற ந்ை கிர்கி கிரா த்ைில், 
ஒரு பெங்கல் சூறளயின் நிர்வாகி முவலாக் என் வறர ெந்ைிக்க  ண்டலியுடன் 
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பென்ைார். அவறரச் ெந்ைித்து, பைாழிற்ொறலறயப்  ார்றவயிட்ட  ின்னர்  ா ா 
பவளியளவில்  கிழ்ச்ெியுடன் பைன் ட்டார். இவ்வவறளயில், முவலாக், ப ஹர் 
 ா ாறவ வரவவற்று, அவருறடய ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக் பகாண்டைால், 
 ாக்கியொலி என்று பொல்லலாம்; ஆனால், ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர் 
 ா ாவின் ைந்றையார் பஷரியார் அவர்கறள, கூட்டு வியா ாரத்ைில் ஏ ாற்ைி, 
 ைம் ைிருடி ப ஹர்  ா ாவின்  கிழ்ச்ெிக்கு  ங்கம் விறளவித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் மும்ற  ைிரும் ி வந்ைவ ாது  ன்ஸிலில் 
ஒரு ப ரிய  க்கள் கூட்டம்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகத் காத்ைிருந்ைது; 
 ா ாவும் அறை அன்புடன் ஏற்றுக் பகாண்டார்.  

 ன்ஸில்-எ- ீ ின்  ின்புை அலுவலகம் ைங்குவைற்கு உகந்ைைாக 
இல்லாைைால், வவறு இடங்கறளத் வைடும் ைியில் ஈடு ட்டு, கறடெியாக 
ஜி.ஐ. ி. பரயில்வவ அருகிலற ந்ை ஒருவடீ்டில் ஒரு புைம்  ா ா 
 ண்டலியுடனும்,  றுபுைம் வஜிப்ைர் ைன் குடும் த்துடனும் ைங்கியிருந்ைனர். 
 ண்டலிக்கு வவண்டிய உைவு வஜிப்ைர் வடீ்டிவலவய ையார் பெய்யப் ட்டது. 
இவ்வாறு, வஜிப்ைர் குடும் த்ைினர், உைவினர்கள்  ற்றும் புைநகர்  க்கள்  லர் 
ப ஹர்  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைனர். 

அடுத்ை ஆறு  ாைங்களில் ெத்குரு உ ாஸனி  காராஜின் வாழ்க்றக 
வரலாறு, குஜராத்ைி ப ாழியில் ையாரானதும், ஆயிரக்கைக்கான  ிரைிகறள 
 ஹாராஜின்  க்ைர்கள் வாங்கி  ல்கறலக்கழக  ாைவர்களுக்கு இலவெ ாக 
அளித்ைனர். இத்துடன், ப ஹர்  ா ாவின் பவளியடீ்டு நிறுவனம் ஸர்கிள் & 
கம்மபனி கறலக்கப் ட்டது. இவ்வவறளயில்  ா ா  ண்டலியுடன் 
ஸக்வகாரிக்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிட்டார்.  

1923 அக்வடா ர் முைல் வாரத்ைிலிருந்து ப ஹர்  ா ா ைினமும் 
ஒருவவறள உைவும், வைநீரும் உட்பகாள்ள ஆரம் ித்ைார்.  ா ா,  ன்ஸில்-எ-
 ீ ில் இருந்ைவ ாது, ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ், முன்வ  அவருறடய ெீடர் 
யஷ்வந்த் ராவிடம் ைன் கவறலறய பைரிவித்ைிருந்ைார்: “வ ர்வான் இப்வ ாது 
உண்ணும் ெிைிைளவு உைறவக்கூட றகவிட்டு விடுவார்.” அைற்குப்  ின்னர், 
 ஹாராஜ் கூைியதுவ ால எட்டு ஒன் து  ாைங்களுக்கு ப ஹர்  ா ா உைவு 
உண்ைவில்றல. 

1923, அக்வடா ர் 10 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் 
ஸக்வகாரிக்குச் பெல்லும் நறட  யைத்ைிற்கு முன்னர்,  ா ா, நவல் 
ைலாட்டியிடம் அவர் ெில  ண்டலியுடன் ப ர்ஸியா  யைத்ைிற்கு வைறவயான 
 ாஸ்வ ார்ட் ையார் பெய்யக் கூைியிருந்ைார். அக்வடா ர் 19 ஆம் வைைி நறட 
 யைம் பைாடங்கியது; இவ்வருடத்ைில் மூன்ைாவது முறையாக வ ற்பகாள்ளும் 
 யைம் இது. இவ்வவறள அறனத்து சுற களும் ஒரு  ாட்டுவண்டியில் 
ஏற்ைிச் பெல்லப் ட்டன.  

இப் யைத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா, ைினமும் ஒருவவறள றகயளவு 
ொைம்,  ருப்பு, வைநீர்  ட்டுவ  உட்பகாண்டார். சுற கறளத் வைாளில் 
சு க்கா ல் நடந்ைாலும்,  ண்டலி  ிகவும் ெிர ப் ட்டனர்; குைிப் ாக குஸ்ைாஜி 
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கால்களில் ஏற் ட்டக் பகாப் ளங்களால் ப ரிதும் அவைிப் ட்டார். 
விரும் த்ைகாை சூழ்நிறலயில் குஸ்ைாஜி வகா த்றைக் கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் 
 ா ாவுடன் விவாைத்ைில் ஈடு ட்டார்.  

இவ்வவறளயில், ைிடீபரன ப ஹர்  ா ா ப ௌன ாக இருந்து 
யாரிடமும் உறரயாடா ல், ப ஹராம்ஜி வழியாக அறனவருக்கும் 
ைகவல்கறளத் பைரிவித்து வந்ைார். ப ஹர்  ா ா, அவரிடம்  ட்டுவ  
வ சுகிைார் என்ை எண்ைத்ைில் ப ஹராம்ஜி  கிழ்ச்ெிகலந்ை ப ரு ிைத்துடன், 
 ிைரின்  ார்றவயில் அவர்  ா ாவுக்குப்  ிடித்ை ான ெீடர் என்ை உைர்றவ 
ஏற் டுத்ைினார். 

அக்வடா ர் 26 ஆம் நாள் அைிகாறலயில் இகத்புரியிலிருந்து புைப் ட்டு, 
ஆறு ற ல் நடந்து, வகாட்டி வந்ைதும்,  ா ா, ப ஹராம்ஜியிடம் அருகிலிருந்ை 
புகழ்ப ற்ை பந்தர்தாரா ஏரிறயப்  ார்றவயிடச் பெல்லலா ா அல்லது 
வநரடியாக ஸக்வகாரிக்குப் வ ாய்விடலா ா என்று அறனவறரயும் விொரிக்கக் 
கூைினார். அந்ைக் கண்பகாள்ளா காட்ெிறய அறனவரும் காைத் துடித்ைாலும், 
ப ஹர்  ா ாவின் அற ைியும், வ ொ லிருக்கும் ைத்ரூ  ற்ை ைண்டறனயும் 
அவர்கறள நிறலகுறலய றவத்ைைால், ருஸ்ைத்ைின் துைிச்ெலான 
 ரிந்துறரறய ஏற்று,  ண்டலி அறனவரும் எைிர்ப்புத் பைரிவிக்கும் வறகயில் 
 றுத்ைனர். 

‘அவர்  ிை  ண்டலியுடன் வ ொ லிருப் து அவர்களின் உைர்வுகறள 
காயப் டுத்துவைற்காக அல்ல; பவளிப் றடயாக அவர் வ சுவறை அவர்கள் 
விரும் ாைவை அைற்குக் காரைம்’ என்று  ா ா ப ஹராம்ஜியிடம் விளக்கிக் 
கூைினார். அறைக் வகட்ட  ண்டலி, மெஹர் பாபா அகனவகரயும் வகலியும் 
கிண்டலும் மெய்து, திட்டித் தீர்ப்பது, அவர் வபொெல் இருப்பகதவிட 
ொலச்ெிைந்தது என்ை முடிவுக்கு வந்தனர்.  

 ண்டலியின் முடிறவ  ா ா வகள்விப் ட்டதும், ப ஹராம்ஜியிடம் 
இவ்வாறு கூைினார்: “அப் டியானால், அவர்கள் உண்ற யாக உைர்ந்து 
பகாண்டால், நான் அவர்களிடம் வ சுவவன்.” இவ்வாறு  ிரச்ெிறன ஒரு 
முடிவுக்கு வந்ைது; அறனவரும்  ந்ைர்ைாரா ஏரிறய  ார்றவயிட்ட  ின்னர் 
ஸக்வகாரிக்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைனர். 

அன்பின் வழியில்தான் இகை நிகலகய அகடய முடியும்; 
இதயத்கதத் துகளத்து, இறுதியில் உகடத்துத்தான் அன்கப எழுச்ெியுை 
மெய்யமுடியும். இகைவன் பிரியொனவர்; பிரியொன இகைவகன 
குருநாதரின் உருவில் காண்கிவைாம். இகை நிகலகய அகடவது, 
முற்ைிலும் குருநாதரின் கககளில் உள்ளது; அவர்தான் இகையன்கபயும், 
காதல்வலி எனும் ஏக்கத்கதயும் அளிப்பவர். இக்காதல்வலி ஒன்றுதான் 
பிரியொன இகைவனின் கவனத்கத ஈர்க்கும். எப்படியாயினும், பிரியொன 
இகைவனின் அலட்ெியம் எனும் அம்பு இதயத்தில் பாய்ந்து ஆழொன 
ரணத்கத உருவாக்கும்; வெலும், இதயத்தில் ஆழொக ஊடுருவி, உகடந்து, 
சுக்குநூைாகும் தருவாயில், இகைவன் முழு அலட்ெியத்கதயும் 
அவனுகடய காதலனிடம் மவளிப்படுத்துவான். அவ்வவகளயில், காதலன் 
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ெிகுந்த ெனச்வொர்வகடந்து, விரக்தியில் பிரியொன இகைவனின் 
கவனத்கத ஈர்த்து, காயத்தில் உப்கபத் தூவிவிட வவண்டுதல் விடுப்பான் - 
அதுவும், இகைவன் விரும்பினால் ெட்டுவெ! பிரியொன இகைவனின் 
வில்லிலிருந்து அம்புகள் மதாடர்ந்து ஏவப்படுகின்ைன. இதயத்தின் காயம் 
குணெகடந்து வரும் வவகளயில் ெறுபடியும் அடுத்த அம்பு பாயும் - 
இப்வபாது மவறும் காயம் உண்டுபண்ணுவது ெட்டுெல்லாெல் உயிகரப் 
வபாக்கும் அளவுக்குக் காயப்படுத்தும்.” 

இப் யைத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா  ண்டலியிடம் வ ொ ல் 
இருந்ைைன் காரைம் அவர்களின் இையங்கறள வவண்டுப ன்வை காயப் டுத்தும் 
வநாக்கத்ைில்ைான். அவர்களின் இையங்கள், காயங்கறள இன்னும் கண்டைில்றல 
- காயங்கள்  டிப் டியாக, அம்புக்குப்  ின் அம் ாக ஏவும்வ ாது ஏற் டும். 

இையத்ைின்  ரிைா கர ான, வைம் ி அழும் நிறலறய, அப்வ ாது 
கற் றன பெய்யமுடியாது. அத்ைறகய காயப் ட்ட இையத்ைின் கண்ைரீ், 
உலகளவிலான விரக்ைி  ற்றும் வலியால் ஏற் டும் வவைறன கலந்ை 
அனு வத்ைிலும்  ாைானது. ைீவிர ான ஏக்கத்ைின் கண்ைரீ் ைீயில் இையம் 
எரியும் வவறளயில், ரைங்கள்  ிரிய ான இறைவறனத் ைவிர வவறு எறையும் 
அறடய விரும் ாது. எனவவ, ப ஹர்  ா ா அவருறடய அம்புகறள இப்வ ாது 
குைிறவக்கா ல்,  ண்டலியுடன்  று டியும் வ ெத் பைாடங்கினார். 

பந்தர்தாரா, பதிகனந்து வருடங்களாக கட்டப்பட்ட ெிகப்மபரிய ஏரி; 
 கிழ்ச்ெிகர ான சூழ்நிறலயில் அறனவரும் ஏரிறய  ார்றவயிட்ட  ின்னர் 
அங்கிருந்து புைப் ட்டு அன்று  ாறல பாரி வந்து வெர்ந்ைனர். 

1923 அக்வடா ர் 28 ஆம் வைைி, பதிகனந்து கெல்கள் நடந்து, ப ஹர் 
 ா ா  ண்டலியுடன் ரஜூர் வந்து வெர்ந்ைார்.  ைிய உைறவத் பைாடர்ந்து ெற்று 
ஓய்வுக்குப்  ின்னர்,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: “நாம், ஸக்வகாரிக்கு, வரும் 
வியாழக்கிழற  பென்று வெரவவண்டும். நான் ஸக்வகாரிக்குள் நுகழயாெல், 
அருகாகெயில் இருந்துமகாள்வவன். இப்வபாதய சூழ்நிகலயில் நான் 
உபாஸனி ெஹாராஜின் எல்கலக்குள் நுகழய முடியாது. எனவவ நீங்கள் 
காகலயில் ஸக்வகாரிக்குச் மென்று மபாழுதுொயும்வபாது திரும்பி வந்து, 
நான் எங்கிருந்தாலும் என்கனச் ெந்தியுங்கள்.” 

அடுத்ை நாள்  ைிமூன்று கெல்கள் நடந்து  ைிய வவறளயில் 
அக்வகாலா வந்து வெர்ந்ைனர். அக்வகாலா கிரா த்ைில் ஷிர்டி ொய்பாபாவின் 
குரு ஒருவர் அக்வகாலா சுவாெி வாழ்ந்து வந்ைார். இந்ை இந்து ெத்குருவுக்கு 
நாராயண்  ஹாராஜூடனும் பைாடர்பு உள்ளைாகக் கூைப் டுகிைது. நாராயண் 
இளம் ருவத்ைில் ொதுவாக அறலந்து ைிரிந்ைவ ாது இருவரும் ெந்ைித்ைைாக 
வரலாறு. 

ராம்ஜூ அப்துல்லா பாபா கூைியதற்கிணங்க ஒவ்மவாரு நாளும் 
நடக்கும் நிகழ்வுககள ஏட்டில் தவைாெல் குைித்துக் மகாள்வகதப் 
பழக்கொக மகாண்டிருந்தார். அவரும்  ண்டலியில் ஒருவராக அறனத்ைிலும் 
ஈடு டுவைால் வநரம் என் து அரிைாக இருந்ைாலும்,  ா ாவின் 
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நம் ிக்றகக்குரியவராக இருந்து அறனத்து நிகழ்வுகறளயும் ைவைா ல் 
எழுைிவந்ைார். 

இறுைியாக ஸக்வகாரி வந்துவெர இன்னும் பத்து கெல்கள் என்ை 
நிறலயில், ப ஹர்  ா ா அறனவரிடமும் இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: 
“இந்வநரத்திலிருந்து எதுவும் உண்ணாெல், ெஹாராஜின் தரிெனத்கதப் 
மபறுவதுவகர உபவாெெிருந்து, அதற்குப் பின்னர் ஸக்வகாரியில் எகத 
அளித்தாலும் நீங்கள் உண்ணலாம்!” 

 ா ா ஸக்வகாரியின் புைநகர்  குைியான பாபவலஷ்வர் கிரா த்ைில் 
ஸ்லாம்ெனுடன் ைங்கியிருக்க, ஏறனய  ண்டலி அறனவரும், நவம் ர் 1 ஆம் 
நாள் அைிகாறல நான்கு  ைிக்கு ஸக்வகாரிறய வநாக்கி நறட  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைனர். சுற கறள ஏற்ைிச்பென்ை  ாட்டு வண்டிறயயும் உடன் எடுத்துச் 
பென்று,  ா ாவின் விருப் ப் டி அறை  ஹாராஜின் ெீடர் யஷ்வந்த் ராவிற்கு 
அன் ளிப் ாக வழங்கப் ட்டது. பெல்லும் வழியில்  ஹாராஜுக்கு அைிவிக்க 
வாங்கிய பூ ாறலகளுக்கு ருஸ்ைம் ெற்று அைிக ாக  ைம் ைரவிரும் ி, 
ெட்றடப்ற யில் வைடியும் காசு எதுவும் இல்லாைைால், ைன்வெம் இருந்ை ஒரு 
ப ன்ெில்,  ார்வொப்  ற்றும் ஒரு  ட்டு றகக்குட்றடறயயும் இனா ாகக் 
பகாடுத்ைார். கறடெியாக,  ண்டலி அறனவரும், இரண்டு வாரங்களுக்கு 
முன்னர் மும்ற யிலிருந்து பைாடங்கிய நறட  யைத்றை முடித்து ஸக்வகாரி 
வந்து வெர்ந்ைனர்.  

 ண்டலி ஸக்வகாரிக்கு வந்ைதும், றக கால்கறளச் சுத்ைம் 
பெய்ை ின்னர், மூங்கில் கூண்டிலில் அறட ட்டிருக்கும் ெத்குரு உ ாஸனி 
 ஹாராஜ் அவர்களின் ைரிெனத்ைிற்காகச் பென்ைனர். கடந்ை  த்து  ாைங்களாக 
 ஹாராஜ் இக்கூண்டிவலவய ைன்றன அறடத்து, இடம் விட்டு நகரா ல் 
இருந்து வந்ைார். ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலி குடிலுக்குள் நுறழந்ைதும், 
 ஹாராஜ் உரத்ை குரலில் கத்ைி, ைிட்டியது அவர்களுக்கு வ ரைிர்ச்ெிறய ைந்ைது. 
வகா த்ைில் அறனவறரயும் துரத்ைி விரட்டி, “பவளிவய பெல்லுங்கள்; என் 
குடிலிலிருந்து பவளிவயறுங்கள்!” என்று கத்ைினார்.  

 ராட்டி ப ாழியில்  ஹாராஜ் கடுற யான ொ  றழறயத் தூவி 
ைாக்கியவ ாது  ண்டலி அைற்கிைங்கி குடிறலவிட்டு பவளிவயைினர். 
ஏ ாற்ை றடந்ை  ண்டலி  ஹாராஜ் அவர்கறள ஒருமுறைவயனும்  ார்க்க 
வாய்ப்புக் கிட்டு ா என்று ைவித்ைனர். 

இைற்கு முன்னைாக, ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலி ஸக்வகாரிக்கு 
விஜயம் பெய்ை வ ாபைல்லாம், உ ாஸனி  ஹாராஜ் அவர்களுடன் அன்புடன் 
வ ெி, நீண்ட வநரம் ஆன் ீக ைத்துவங்கறள விளக்கி, அவர்கள் ைங்குவைற்குத் 
வைறவயான அறனத்து வெைிகறளயும் பெய்து ைந்ைார். ஆனால், இப்வ ாது 
இருநூறு கெல் தூரம் கால்நகடயாகப் பயணம்மெய்து, தரிெனத்திற்காக 
வந்தவர்ககள அவதூைாகப் வபெி துன்புறுத்தினார். இறைக் கண்ட, 
ஸக்வகாரிவாழ்  க்ைர்கள்,  ஹாராஜ், ப ஹர்  ா ா  ற்றும்  ண்டலியிடம் 
 ிக்க வகா த்ைில் இருப் ைாகக் கருைினர்.  
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ொபங்கள் அல்லது ஆெரீ்வாதங்கள்!  
ெத்குருக்களின் வழிமுகைககள யார்தான் ஆழங்காண்பர்? 
ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ், 

ப ஹராம்ஜி, குஸ்ைாஜி, ெைாஷிவ் மூவறரயும் ைனித்ைனியாக அறழத்து, 
அன்புடன் வ ெி, ஆெீர்வைித்து, நம் ிக்றகயும் உறுைியும் அளித்ைார்.  ஹாராஜ் 
கெப் ான பைானியில் அவர்களிடம், “நீங்கள் உதவாக்ககரகள், என்கன, 
இக்கூண்டில் ெிகைகவத்துவிட்டு, ஊமரல்லாம் சுற்ைித் திரிகிைரீ்கள்! 
உங்களுக்கு மவட்கம் என்பவத கிகடயாது! இருநூறுகெல் தூரம் நடந்து 
வந்ததால் எனக்கு என்ன நன்கெ?” என்று வகட்டார். அப்வ ாது அவர் 
புதிரான புரியாத குரலில், “உங்களுறடய யாவரா அந்ை எவவரா பொல்வறை 
அப் டிவய வகளுங்கள்! இப்வ ாது உடவன நீங்கள் எங்குச் பெல்ல வவண்டுவ ா 
அங்குத் ைிரும் ிச் பெல்லுங்கள்” என்று கூைினார்.  

புைப் டும் முன்னர், குஸ்ைாஜி இைர  ண்டலிக்கும் ைரிெனம் 
அளிக்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். ஆனால்,  ஹாராஜ் அைற்கு விருப் ம் 
பைரிவிக்கா ல்  றுத்துவிட்டார். மூவரும் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ண்டலி 
யஷ்வந்த்ராவ் உைவியுடன் தூரத்ைிலிருந்து ெத்குரு உ ாஸனி  காராறஜ 
ைரிெித்ைனர். உ ாஸனி  ஹாராஜ் உள்வள அவர் குடிலிலிருந்து ‘நான் ஒரு 
குழி வதாண்டுவதில் மும்முரொக இருக்கிவைன்’ என்று விெித்திரொன 
குரலில் கத்துவறை அறனவரும் வகட்க முடிந்ைது. அைன்  ின்னர், துர்காபாய் 
அளித்தத் வதநீகர அருந்தி ெண்டலி உபவாெத்கத முடித்துக் மகாண்டனர். 

மெஹர் பாபாவின் ெண்டலி, பாபவலஷ்வர்க்கு திரும்பி வந்தவபாது 
பாபா அவர்களுக்கு இரவு உணவாக மராட்டியும், காய்கைிகளும் தயாராக 
கவத்திருந்தார்.  

ஸக்வகாரியிருந்து  ண்டலி ைிரும் ி வந்ைதும், அங்கு நடந்ை 
அறனத்றையும்  ா ாவுக்கு எடுத்துறரத்ைனர். அறைக் வகட்டு ப ஹர்  ா ா 
ெத்குரு உபாஸனி ெஹாராஜின் ெவனாநிகலயும் அணுகுமுகையும் பற்ைி 
இரண்டு ெணி வநரம் விளக்கினார். 

காலத்ைின் கூற்று: (கவிறை வடிவில்)  
இந்ைப் பூ ி  றழயால் நறனந்ைது. ஆனால், உழவன் ைன்  யிரின் 

விறைகறள விறைப் ைற்கு முன்னர் நிலத்றை உழ வவண்டியது அவெியம் - 
இல்றலவயல் எப் டித் ைானியம் உற் த்ைிச் பெய்ய முடியும்? இத்ைறகய 
நிறைவுற்ை நிறலயில், பூ ியானது கருவுற்று அறுவறடக்காக ஏங்கிக் 
பகாண்டிருக்கிைது; ஆனால் விறைகறள விறைப் ைற்கு முன்னர் நிலம் 
 ண் டுத்ைப் ட வவண்டும்.  

ெடீர்களின் இதயங்கள் நிலத்கதப் வபால, அதில் நீர்ப்பாய்ச்ெி 
அக்ககையுடன் பாதுகாப்பவன், மதய்வகீ உழவன் – மெஹர் பாபா. 
  கலப்ற யானது உ ாஸனி  ஹாராஜின் றககளிலிருந்ைது. 
 ஹாராஜின் விவராைப் வ ாக்கும், உடலால் ெில வவறளகளில் 
துன்புறுத்துவதும், நிலத்றை உழுவது வ ால; அது ெீடர்களின் இையங்களில் 
ஆழ ான, வலி  ிக்க ரைங்கறள உருவாக்கும்; அவை வவறளயில் பைய்வகீ 
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உழவனுக்வக உரிய  ைி - அன்பு, கீழ்ப் டிைல் எனும் விறைகறள 
விறைப் ைற்கு நிலத்றைத் ையார் பெய்வைாகும்.  ஹாராஜின் கடுஞ்பொற்கள் 
அ ிர்ைம் வ ால - விஷ ல்ல - அறவ ெீடர்களின் ஆழ ான நம் ிக்றகக்கு 
இறரயூட்டி,  ிரிய ான குருறவ பகட்டியாகப்  ிடித்துக் பகாள்ள வழிவகுக்கும். 

உ ாஸனி  ஹாராஜ் அவரின் உலகளாவிய  ைிச்சுற றய ப ஹர் 
 ா ாவின் ப ாறுப் ில்  ாற்ைினார்; அவருறடய பெயல் ாட்டுத்துறை ைனிப் ட்ட 
அம்ெங்களாக இருந்ைது. ப ஹர்  ா ாவிடம்  ஹாராஜ் அவ்வளவு ைிருப்ைியாக 
இல்றல என்ை எண்ைத்றை ைனது ெீடர்களிறடவய உருவாக்க விரும் ினார்; 
வ லும், அவ்வாறு பெய்வது, (அவருறடய வட்டத்ைிற்குள்) அவர் ஒருவர் 
 ட்டுவ , ெீடர்களின் ைறலவிைிறய றகக்குள் அடக்கிய ராஜாைி ைி, அவர்களின் 
 ஹா ிரபு என்ை நம் ிக்றகறய அளித்ைது. 

ப ஹர்  ா ா  ற்றும் அவருறடய  ண்டலியிடம்,  ஹாராஜ் காட்டிய 
கடுற யான அணுகுமுறை,  ஹாராஜின் ெீடர்களிடம், ‘அவரின் ஆளுகெ 
வவறு எவருக்கும் தரப்படவில்கல, நம்பிக்ககயான பக்தர்கள் ெட்டுவெ 
அவருகடய மபாக்கிஷத்தின் வாரிசு’ என்ை எண்ைத்றை உருவாக்கியது. 
‘ஆன்ெீக உலகின் நுட்பங்ககள புரிந்துமகாள்வது கடினம், ஆனால், இகை 
வபாகதயில் இருப்பவர்கள் இகதக் கண்டுமகாள்வாவனன்?’ என் து 
காலத்ைின் ைீர்ப்பு. 

கடவுள் எல்றலயற்ைவர்,  னிைனின் கற் றனக்கு அப் ாற் ட்டவர். 
கறரயிலிருந்து பகாண்டு கடலின் ஆழத்றை அனு ானம் பெய்வது கடலின் 
அனு வத்றை அளிக்காது. ஆழ்கடலின் அனு வத்றை அறடய ஒருவன் 
துைிச்ெலுடன் கறரறய விட்டு பவளிவயைி நீரில் மூழ்க வவண்டும்! ஆனால், 
கடலின் ஆழத்ைில் மூழ்கிய  ின்னர் - அைாவது,  னதுக்கு அப் ாற் ட்டு, கடவுள் 
நிறலறய அறடந்து, ஏழாவது ைளத்றை அறடந்ை ஒருவரால்  ட்டுவ  - 
உ ாஸனி  ஹாராஜின் அணுகுமுறையின் உண்ற  ரகெியத்றைத் பைளிவாக 
அைிய முடியும். 

ெீடர்கள், ஸக்வகாரியிலிருந்து புைப் டும்வ ாது,  ஹாராஜ் ஒரு  ள்ளம் 
வைாண்டுவைில் மும்முர ாக இருந்ைறை  ா ாவுக்கு எடுத்துறரத்ைதும்,  ா ா 
இவ்வாறு விளக்கம் அளித்ைார்:  

கடவுள் நிறலறய அறடந்ை ஆத் ாக்கள் ைங்கறள ஏைாவது 
ஒருவறகயில் மும்முர ாக றவத்ைிருப் ார்கள். அவர்கள், உடல்கறளத் துைந்து 
ைங்கள் இருப் ிடம் பெல்ல விரும்புவர் - இம் ாய உலகின் விறளயாட்றட 
விரும்புவைில்றல. ஆறகயால், அவர்கள் ைங்கறளக் குழந்றைத்ைன ான 
முறையில் எப்வ ாதும் ஈடு டுத்ைிக் பகாண்டிருப் ார்கள். 

ெத்குருக்கள் அவர்கறள ஓய்வின்ைி மும்முர ாக றவக்கும் ப ாருட்டு 
 ிைருடன் இறடவிடா ல் உறரயாடல் பெய்வது, புைிைாக யாவரனும் வந்ைால், 
'நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிைரீ்கள்?’ என்று வகட் தும், அவர் 'அப ரிக்கா’ என்று 
 ைிலளித்ைால், 'அப ரிக்கா எங்கிருக்கிைது? நான் அறைப்  ற்ைிக் 
வகள்விப் ட்டது இல்றலவய! நீ அங்கு என்ன பெய்கிைாய்?’ என்று வகட்க, 'நான் 
ஒரு ைச்ென்’ என்று  ைில் ைந்ைால், உடவனஅவர், ’எவ்வறகயான  ரத்றை 
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உ வயாகிக்கிைாய்? என்ன விை ான கருவிகள்? அறவ விறல 
உயர்ந்ைறவகளா?’ என்று வகட்ட  வண்ைம் உறரயாடல் பைாடரும்.  

இறை நிறலறய அறடந்ை ஆன் ாக்கள்  ற்றும் ெத்குருக்களில் ெிலர், 
ைங்கள் ப ௌைீக உடல்களின் பைாடர் ில் இருக்க, இவ்வாறு பைாடர்ந்து 
உறரயாடல் பெய்வது அல்லது ஒரு துைிறய எடுத்து கிழித்து  று டியும் 
றைப் து வ ான்ை ஏவைனும் வவறலகளில் ைங்கறள மும்முர ாக 
றவத்ைிருப் ர். அற ைியாகச் பெயலற்று இருப் ார்கவளயானால் அவர்கள் 
ப ௌைீக உடல்கறளத் துைக்க வநரிடும். இறைவவனாடு ஒன்ைியிருக்கும் அைீை 
ஈர்ப்பு ெக்ைியால் அவர்களின் இருப் ிடம் பெல்லத் துடித்துக்பகாண்வட 
இருப் ார்கள். ஏற்கனவவ 'அங்வக’ இருந்ைாலும், இம் ாயவுலகில் இருப் றை 
அவர்கள் விரும்புவைில்றல.  

ப ஹர்  ா ா அவரது ெீடர்களிடம், “உபாஸனி ெஹாராஜ் உங்களிடம் 
வகெொரி மபாழிந்தவபாது நீங்கள் பயப்பட்டீர்களா?” என்று வகட்டைற்கு, 
‘ஆ ாம்’ என்று  ைிலளித்ைார்கள்.  ின்னும் கண்களுடன் 'நீங்கள் 
எப்வபாவதனும் எனக்குப் பயப்படுகிைரீ்களா?’ என்று  ா ா வகட்க, 'ஆ ாம், ெில 
வநரங்களில்’ எனக் கூைினார்கள். 
   ா ா  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார், “என்கனப் பார்த்துப் பயப்படாதீர்கள்; 
என்கன வநெியுங்கள்; என்னுகடய கட்டகளககள ெீை, பயப்படுங்கள்! 
என்கனப் பார்த்து அல்ல! நான் உங்களின் குருநாதன். நான் 
மொல்வகதவய மெய்யுங்கள், அதில் கண்டிப்பாக இருங்கள் - ஒருவபாதும் 
அலட்ெியம் மெய்யாதரீ்கள் - அதுவவ என்கன ெகிழகவக்கும்.”  

ப ஹர்  ா ா,  ா வலஷ்வரிலிருந்து நவம் ர் 2 ஆம் நாள் காறல 6.30 
 ைிக்கு புைப் ட ையாரானார்;  ண்டலி அறனத்து சுற கறளயும் ெரக்கு 
வண்டியில் ஏற்ைி, அஹ துநகர் வந்து குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் ைங்கியிருந்ைனர். 
அப்வ ாது  ா ா  ண்டலியிடம் இவ்வாறு கூைினார்: “என்னுடன் மதாடர்ந்து 
இருப்பகதப் பற்ைி நன்ைாக ெிந்தித்து முடிமவடுங்கள். இப்வபாதுகூட 
உங்கள் முடிகவ நீங்கள் ொற்ைிக் மகாள்ளலாம். என்கனப் பின்பற்ை 
விரும்பாவிடில், நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி சுதந்திரொக இருக்கலாம். 
என்னிடெிருந்து விலகி எந்வநரமும் மவளிவய மெல்லலாம்.” 

அப்வ ாது,  ா ாவுடன் இருந்ை  ண்டலி அறனவரும், அறைப்  ற்ைிச் 
ெிந்ைிக்க வைறவ எதுவு ில்றல எனத் ைிட்டவட்ட ாகக் கூைினர்.  ண்டலியில் 
 லர், “உங்கள் பாதங்ககள உறுதியாகப் பற்ைிக்மகாண்ட நாங்கள், 
இறுதிவகர உங்களுடவன இருப்வபாம். உங்களுக்கும், ெத்குரு உபாஸனி 
ெஹாராஜுக்கும் இகடவய நடந்த ‘விகளயாட்டு’ எங்கள் தீர்ொனத்கத 
ெீண்டும் பலப்படுத்தியுள்ளது. நாங்கள் உங்களுக்வக உரியவர்கள்” என்று 
பைள்ளத்பைளிவாக எடுத்துறரத்ைனர். 
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ப ஹர்  ா ாவின் ஆரம் கால  ண்டலி - குபவட்டா ஜூன் 1923. 

நிற் வர்: ார்வொப்,  ாஸாஜி, ற தூல், ராம்ஜூ, ஆஸ்த் ா,  ாைிரி. 
அ ர்ந்ைிருப்வ ார்:ஸ்லாம்ென்,  ாபுராவ், ப ண்டு, பநர்வஸ். 
ைறரயில் அ ர்ந்ைிருப்வ ார்:ெவகாைரர் ஜால், குஸ்ைாஜி, ப ஹர்  ா ா, 

ஆைி ஈரானி, ப ஹராம்ஜி 
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பாரெகீம் - முதல் பயணம் 
(First Journey to Persia)  

1923 நவம் ர் 4 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் அஹ துநகர் 
ைர் ொறலயில் வந்து ைங்கியிருந்ைார். அந்நாள் முழுவதும்  ா ாவின்  ாரெீக 
 யைத்றைப்  ற்ைிய வ ச்சுவார்த்றை நடந்ைது. ப ப்ரவரி  ாைம்  யைத்றைத் 
பைாடங்க முடிபவடுக்கப் ட்டது - அதுவும் காடு, ெகல, பாகலவனொக 
அகெந்த பந்தர் அப்பாஸ் வழியாகவும், அைற்கு முன்னர் கராச்ெியில் ெில 
நாட்கள் இருக்கவும் ைிட்ட ிட்டனர். 

இம்முறையும், ப ஹர்  ா ாவின் கட்டறளகளுக்கிைங்க, அறனத்து 
 ண்டலியும் காவொறல  த்ைிரத்ைில் றகபயாப்  ிடவவண்டிய கட்டாயம்.  

நவம் ர் 5 ஆம் வைைி,  ண்டலி அறனவரும் ஒப் ந்ைத்ைில் 
றகபயழுத்ைிட்டனர்.  ா ா, ைிடீபரன, கராச்ெிக்குச் பெல்லா ல் றஹைரா ாத் 
( ாகிஸ்ைான்) பெல்ல முடிவுபெய்ைார். 

ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் சுற கறள எடுத்துக்பகாண்டு ரயில் 
நிறலயத்றை வநாக்கி நடந்ைனர்.  
  அடுத்ை நாள் சூரத் வந்ைறடந்ைதும்,  ா ா, ெில  ண்டலியுடன் 
 ஜாருக்குள் விறரவாக நடந்ைார். வழியில்  ிகவும் வ ாெ ான நிறலயில் 18 
வயது வாலி ன் ஒருவன் கடுங்குளிரில் நடுங்கிய டி இருந்ைறைப்  ார்த்து,  ா ா 
ராம்ஜூறவ விொரித்துவர கூைியனுப் ினார். வடலாவிலிருந்து சூரத்ைிற்கு 
வவறலவைடி வந்ைவன், உடல்நல ின்ைி, றகயில் காசு  ைம் இல்லாை 
நிறலயில் குளிரில் அவைிப் டுவறைக் கண்டு, உண்ை உைவளித்து, வவண்டிய 
உைவிகறளச் பெய்து, ப ற்வைாரிடம் ைிருப் ி அனுப் ிறவத்ைார்.  

எல்லாம் அைிந்த இகைவன், இரக்க உணர்வில் இவ்வளவு 
தூரம்மென்று, ஆதரவற்ை ஏகழயிடம் காட்டிய அன்கபக் கண்டு அகனத்து 
ெண்டலியும் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர்.  

அஹ ைா ாத் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து ரயில் புைப் ட்டதும், 
நறகச்சுறவயான ெம் வம் ஒன்று நிகழ்ந்ைது.  ா ா, ைிடீபரன  ண்டலியிடம் 
வைநீர் ையார் பெய்யக் கூைினார். பொல்வது எளிது, பெய்வது கடினம்; ஏபனனில், 
ரயில் அைிவவகத்ைில் பெல்லும்வ ாது ரயில் ப ட்டிகள் முன்னும்  ின்னும் 
அறலவ ாதும்; இருந்தும், அடுப்ற  எரியவிட்டு நான்கு  ண்டலி அைன் 
கால்கறள அறெயா ல் ைாங்கிக்பகாண்டனர். ைடு ாற்ை ான சூழ்நிறலயிலும் 
வைநீர் ையார் பெய்து,  ா ா, பராட்டி, வாறழப் ழம்,  ிட்டாய் இறவயுடன் 
 ண்டலிக்கு வைநீர் வழங்கினார்.  

றஹைரா ாத்ைில் ைங்குவைற்கு வெைியான இட ில்லாைைால்,  ா ா 
 ண்டலியுடன் கராச்ெி பென்று, 2445 - வஸால்ஜர்  ஜாரில் அற ந்ை 
 ங்களாறவ இரண்டு ாை வாடறகக்கு எடுத்ைவ ாது,  ா ா, அவ்வளவு காலம் 
கராச்ெியில் ைங்குவார் என்ை எண்ைத்றை உருவாக்கியது. 
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ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் அவ்வப்வ ாது யாறரயாவது குைிப் ிட்டு இவ்வாறு 
கூைிவந்ைார்: “இடுப்பில் வகாவணம் கூட இல்கல; ஆனால் மபயவரா பத்வத 
கான்.” 

இந்ைச் பொற்பைாடரின் ப ாருள் என்னபவன்று ப ஹர்  ா ா, டாக்டர் 
கனியிடம் வினவினார். அைற்கு டாக்டர் கனி பவடுக்பகன, “கீவழ பவறு வன 
இருக்கும்வ ாது ஒருவன் ைற்புகழ்ச்ெி பெய்கிைான்!” என்று  ைிலளித்ைார்.  
   “அைாவது, ஏறழயாக இருந்ைாலும் பெல்வந்ைர் வ ால நடிப் து; வ லும் 
மூக்றக ஏற்ைி றவத்துக்பகாண்டு, ைி ிர்  ிடித்ைவன்வ ால் அறலவது.”  

கராச்ெியில் இருந்ைவ ாது  ா ா, அறனவறரயும் (குஸ்ைாஜிறய ைவிர) 
ஏைாவது வவறலறயத் வைடி அைில் ஈடு டு ாறு கட்டறளயிட்டார். வ லும், 
இது பணம் ெம்பாதிக்கும் வநாக்கத்தில் அல்ல; ஒவ்மவாருவரும் அவரவர் 
வவகலகய உண்கெயாகவும், வநர்கெயுடனும் மெய்யவவண்டும் என்று 
விளக்கினார்.  ாறலயில்  ா ா, ெில  ண்டலியுடன் கிளிப்டன் கடற்கறரக்குச் 
பென்று கடும் பவயிலில்  ங்களாவுக்கு நடந்து வந்ைார். 

அஹ துநகரிலிருந்து புைப் டும் முன்னர், ப ஹர்  ா ா, நவல் 
ைலாட்டியிடம்  ாரெீக  யைத்ைிற்கான  ாஸ்வ ார்ட் ஏற் ாடு பெய்யக் 
கூைியிருந்ைார். அைற்காக நவல், மும்ற யில் அற ந்ை  ாரெீக தூைரகத்ைில், 
 ா ா  ற்றும்  ண்டலி ொர் ில் றகபயழுத்ைிட பென்ைவ ாது, அங்கிருந்ை 
அைிகாரி, “ப ஹர்  ா ாறவத் ைவிர, ஏறனய அறனவரும் வநரடியாக இங்கு 
வந்து, என் முன்னிறலயில் றகபயாப் ம் இடவவண்டும். அப்வ ாது நான் 
அவர்களின்  ாஸ்வ ார்டுகறள ஆவ ாைித்து றகபயழுத்ைிடுவவன். ப ஹர்  ா ா 
வரவவண்டிய வைறவயில்றல ஏபனனில், அவர் ெில ைினங்களுக்கு முன்னர் 
இங்வக வந்து அவருறடய  ாஸ்வ ார்றட என்னிடம் அனுப் ி றவப் ைாகக் 
கூைினார்; அைற்கு நான் ஒப்புைலளித்வைன்” என்ைார்.  

இந்ை விெித்ைிர ான ெம் வம் 1923, நவம் ர் 17 ஆம் நாள் நடந்ைது; 
அன்று ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் கராச்ெியில் இருந்ைார். வஜிப்ைரின் 
கடிைம்மூலம் இறை அைிந்ை  ண்டலி ப ரிதும் ஆச்ெரிய றடந்ைனர், 
ஏபனன்ைால் கடந்ை ஒன்ைறர  ாைகாலம் ப ஹர்  ா ா மும்ற க்கு 
பவளியிவலவய இருந்ைார்;  ாரெீக தூைரகத்ைிற்குச் பெல்லவில்றல.  

இைற்கிறடயில், ப ஹர்  ா ா, ப ய்லியுடன் இறைந்து இரகெிய ாக 
ைிட்ட ிடுவது இைர  ண்டலிக்குத் பைரியாது. நவம் ர் 22 ஆம் நாள் காறலயில், 
 ா ா  ண்டலியிடம், ”நாம் அறனவரும் உடனடியாகப் பூனாவுக்குப் 
புைப் டவவண்டும்” என்ைார். எந்ை ஒரு விளக்கமும் அளிக்காை நிறலயில், 
அறனவரும் வவக ாக, ப ட்டி டுக்றககறள சுருட்டி, ையாராக வவண்டிய 
நிர் ந்ைம். எல்லா ப ாருட்கறளயும் எடுத்துக் பகாண்டு, அன்று  ைியம் கப் லில் 
(எஸ்.எஸ்.வறீ்ைா) புைப் ட்டனர். இவ்வாறு, கராச்ெியில் இரண்டு  ாைங்கள் எனத்  
ைிட்ட ிட்டது ஏவழ நாட்களில் ைிடீர் முடிவுக்கு வந்ைது.  

ப ஹர்  ா ா, கராச்ெியில் இருந்ைவ ாது ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாண்டைால், அவருறடய ஆன் ீக ெவகாைரி  லீா ாய் அவர்கறளயும் 
ைரிெனத்ைிற்காக அனு ைிக்கவில்றல. அருகிலிருந்தும்  ா ாறவ  ார்க்க 



 

48 
 

முடியாை ஏக்கத்ைில்  லீா ாய் ைவியாய் ைவித்ைார். கராச்ெியிலிருந்து புைப் டும் 
கறடெி நாள், ப ஹர்  ா ா,  லீா ாய் வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்து, அவர் 
ஏக்கத்றைத் ைைித்ைார்.  
  இவ்வாைான பிரிவின் தருணங்கள், உகடந்துவபான இதயங்களின் 
ஏக்கத்கத ெீண்டும் வலிவுைச் மெய்யும்! 

ப ய்லி கப் லின் வ ல் ைளத்ைில் முன் ைிவு பெய்ைிருந்ைார். 
இரபவல்லாம், கடும்புயலாக இருந்ைது; வ லும் ஒவ்பவாருவரும் ஒரு  ைி 
வநரம்  ா ாவின் இரவு  ாதுகாவலனாக  ைி புரிந்ைைால் ைறெச்சுருக்கு  ற்றும் 
விறைப் ால் அவைிப் ட்டனர். கடின ான  யைத்ைிற்குப்  ின்னர் நவம் ர் 24 
ஆம் வைைி மும்ற  வந்ைறடந்ைதும், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியிடம், “நான் 
கடுற யான ஏகாந்ைவாெம் கறட ிடிக்கப் வ ாகிவைன்; உங்களில் ஒரு ெிலர் 
 ட்டுவ  என்னுடன் இருப் ர்; என்றனப்  ற்ைிய எந்ைச் பெய்ைியும், நான் 
எங்கிருக்கிவைன் என் றையும் நீங்கள் அைிந்துபகாள்ள முடியாது. எனவவ, 
நீங்கள் அறனவரும், நான் ஏகாந்ைவாெம் அனுஷ்டிக்கும் இவ்வவறளயில் 
அவரவர் வடீ்டுக்குச் பெல்வது நல்லது” எனத் பைரிவித்ைார். ப ஹராம்ஜிக்கு 
 ட்டுவ   ா ாவின் ைிட்டம் என்னபவன்று பைரியும்  ஆைலால் அவர் 
உடனடியாகப் பூனா பென்று வவண்டிய ஏற் ாடுகறள வ ற்பகாண்டார்.  

டாக்டர் கனி புகார் பெய்வதுவ ால்  ா ாவிடம், “ ா ா, உங்களின் 
‘நிகலயான ொற்ைங்கள்’ அச்ெமூட்டும் டியாக உள்ளன. நீங்கள் ஏன் ைிட ான 
ைிட்டங்கறள வகுத்து அைன் டி அப் டிவய பெயல் டக் கூடாது?” என்று 
வினவினார்.  

 ா ா  ைிலாக, “அடிக்கடி ஏற்படும் ொற்ைங்கள் எனும் இந்த 
உண்கெ, ொற்ைெில்லாத என் நிகலக்கு ொட்ெியொகும். என்னுகடய 
திட்டங்கள் எப்வபாதும் திட்டவட்டொனகவ; வெலும் அதில் ெிைிதளவிலான 
ொற்ைத்திற்கும் இடெில்கல. ொற்ைொகத் வதாற்ைெளிக்கும் அகனத்தும் 
திடொன திட்டங்களின் மொத்த உருவவெ! - திட்டவட்டொன திட்டங்களின் 
பிரிக்கமுடியாத பாகவெ!” என்று விளக்க ளித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, இறுைியில், யாருக்கும் எதுவும் பைரியா ல் 
ஏகாந்ைவாெம் இருக்கும் வநாக்கத்ைில் பூனா வந்து, குஸ்ைாஜி  ற்றும் 
ப ஹராம்ஜியுடன் வஷாலாப்பூர் பென்ைார்.  

அன்ைிரவு வஷாலாப்பூர் ரயில் நிறலயத்ைில் இைங்கியதும், ரயில் 
நிறலய அைிகாரி ஒருவர் குஸ்ைாஜியிடம் வகள்விவ ல் வகள்விகள் வகட்க, 
கடுற யான விவாைம் நறடப ற்ைது; அறைத் ைவிர்க்கும் எண்ைத்ைில்  ா ா, 
குஸ்ைாஜிறய அருகிலிருந்ை ஒரு கழிவறைக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
பவளியில் வந்ைவ ாது, அவர்முன் நின்றுபகாண்டிருந்ை அைிகாரிறய  ா ா 
உற்று வநாக்க, அந்ை அைிகாரி  ரியாறை இல்லா ல் முரட்டுத்ைன ாக 
 ா ாவிடம், “இந்ைக் கழிவறை முைல்  ற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு  யைிகளின் 
உ வயாகத்ைிற்கு  ட்டும்ைான்!” என்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா வ லிருந்ை ப யர்  லறகயில் எழுைியிருந்ை 
‘மஜன்டில்மென்’ ( ண்புள்ள  னிைர்கள்) என் றைக் காட்டி அற ைியாகக் 
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வகட்டார், “இது முைல்  ற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு  யைிகளுக்பகன்று எங்வக 
குைிப் ிட்டுள்ளது? இந்ைக் கழிவறை ‘பஜன்டில்ப ன்’களுக்காக, ப ரியவவர! 
நானும் ஒரு ‘மஜன்டில்வென்’ ைான்!” கலக்க றடந்ை அைிகாரி, உடவன,  ா ா 
ஒரு ொைாரை  னிைனல்ல என் றை உைர்ந்து  ரியாறையுடன் சுமூக ாக 
நடந்துபகாண்டார். 

அைற்குப்  ின்னர், ப ஹர்  ா ா, ப ஹராம்ஜியிடம் ரயில் நிறலய 
நறடவ றடயில்  டுக்றகறய விரிக்கக் கூைினார்; அது குப்ற  கூளங்களால் 
நிரம் ி இருந்ைைால் சுத்ைம் பெய்ய ெிர ப் ட்டார் ப ஹராம்ஜி. அப்வ ாது அங்கு 
வந்ை ரயில்  ாதுகாவலர் ஒருவறர அணுகி வவறு ஏைாவது வெைியான இடம் 
கிறடக்கு ா எனக் வகட்டுவர  ா ா, ப ஹராம்ஜிறய அனுப் ி றவத்ைார். 
இரக்கமுள்ள அந்ை ரயில்  ாதுகாவலர், ரயில் நிறலய அைிகாரியிடம் 
முறையிட்டு, அன்ைிரறவ முைல் வகுப்பு காத்ைிருப்பு அறையில் கழிப் ைற்காக 
இடம் பகாடுத்ைார். அங்வக அ ருவைற்கான நீண்ட இருக்றககள் இருந்தும்  ா ா 
அவருறடய  டுக்றகறய ைறரயில் விரித்துப்  டுத்ைார். இறைக் கண்ட ரயில் 
நிறலய அைிகாரி இவ்வியக்கத்ைக்க ொதுவிடம்  றைந்ைிருக்கும் இறை 
ைன்ற றய உைர்ந்து பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்.  

இரண்டு  ைி வநர தூக்கத்ைிற்குப்  ின்னர், மூவரும் அஹ துநகர் 
அருகிலிருக்கும் அக்வகால்னர் பெல்லவிருந்ைனர். றகயில், இந்ைப் 
 யைத்ைிற்குத் வைறவயான ஒரு ஐந்து ரூ ாய் வநாட்டும், ஒன் து அைா 
 ட்டுவ  இருந்ைது. டிக்கட் விற் றனயாளர் அறை  த்து ரூ ாய் வநாட்டு என்று 
ைவைாக நிறனத்து ஐந்து ரூ ாறய ைிருப் ிக் பகாடுத்ைார். ஆனால்  ா ா 
ைவைாக வந்ை  ைத்றை உடவன ைிருப் ித் ைரு ாறு ப ஹராம்ஜியிடம் 
கூைினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு ைகுந்ை 
இடம் எதுவும் அற யாைைால்,  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ிவர ைிட்ட ிட்டு 
மூவரும் 1923 டிெம் ர் 2 ஆம் நாள் வந்து வெர்ந்ைனர். ை ால் அலுவலக 
கட்டிடத்ைினருகில் ருஸ்ைம் பகாண்டுவந்ைக் கூடாரத்ைில், கடுற யான குளிராக 
இருந்தும்,  ா ா அைிவலவய ைங்கியிருந்ைார். அரன்காவ்ம் கிரா த்து  க்கள் 
எவருக்கும்  ா ாவின் வருறகறயப்  ற்ைிய பெய்ைி பைரியாது.  

இரவில்  டுக்றககறள விரித்துத் தூங்க ஆயத்ை ானதும், 
எைிர் ாரா ல்,  றழக்காலம் இல்லாைவ ாதும்,  லத்ை இடியுடன் கூடிய 
கன றழ ப ய்ைது – ஆறு  ாைகால  ிரிவுக்குப்  ின்னர்  றழ ப ஹர் 
 ா ாறவ  கிழ்ச்ெியுடன்  று டியும் வரவவற் து வ ான்ை சூழ்நிறல 
உருவானது. 

மெஹர் பாபா எங்கு, எக்காரணத்திற்காகப் பயணம் மெய்தாலும், 
அது எப்வபாதும் பிரபஞ்ெம் அகனத்துக்கும் அவர் வெற்மகாள்ளும் 
உள்பணிவய ஆகும். வதகவக்கு அதிகொக ஒரு கணம்கூட அவர் எங்கும் 
இருப்பதில்கல. தங்கியிருக்கும் இடம் எவ்வளவுதான் வெதிெிக்கதாக 
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இருந்தாலும், அவர் வவகல முடிந்த அடுத்த நிெிடம், ஏதாவது காரணத்கத 
எடுத்துக்காட்டி அங்கிருந்து புைப்பட்டுவிடுவார். மெஹர் பாபா அவருகடய 
ெண்டலியுடன் ெரத்தின்கீழ் அல்லது ொளிகக வடீ்டிலும் தங்கத் 
தயங்குவதில்கல. ஆனால், எங்குப் பயணம் வெற்மகாண்டாலும், அது 
அவருகடய பணியின் நிெித்தம் ெட்டுவெ! பணி முடிந்ததும் அவருகடய 
முதல் திட்டம் எதுவாயினும், அங்கிருந்து புைப்படவவண்டிய கட்டாயம். 
மவகு மதாகலவில் இருக்கும் மவளி நாடுகளுக்கு பயணம் மெய்தாலும், 
அவருகடய உள்பணி நிகைவகடந்த அடுத்த கணவெ திரும்பிவிடுவது 
வழக்கம். அவருகடய ஒவ்மவாரு மநாடிப்மபாழுதும் வநாக்கெின்ைி இராது. 
ெண்டலிக்குத் மதரியும் பாபா அவருகடய ஆன்ெீக பணிக்காகவவ பயணம் 
மெய்கிைார் என்று! ஆனால் எவ்விதொன பணியில் ஈடுபடுகிைார் என்று 
அவர்களால் அவ்வவகளயில் புரிந்துமகாள்ள முடியாவிடிலும், உலகளவில் 
அப்பணியின் தாக்கமும், விகளவும் இருக்கும் என்பகத அகனவரும் 
அைிவர்.  

மெஹர் பாபா மூச்சு விடுவகத ெண்டலி பார்த்தனர் - ஆனால் 
அவருகடய உயிர்மூச்சு பிரபஞ்ெத்தில் அடங்கும் அகனத்து உயிருள்ள 
ெற்றும் உயிரற்ைதுவபால வதாற்ைெளிக்கும் மபாருள்ககளயும் மதாடும். 
ஆனால் இகதக் கண்டவர் யார்? பிரபஞ்ெத்தில் அவரின் பணி முற்ைிலும் 
தனித்துவொனது; அது ெனித இனத்துக்கு ெட்டுெல்ல; பிரபஞ்ெத்தில் 
அகனத்துக்கும், அகனவருக்கும் அனுகூலொக இருக்கும்! அவருகடய 
மநடுவநர உபவாெம் ெற்றும் ஏகாந்தவாெம் அவருக்காக அல்ல; அவர், 
அவரது சுயவழியில், உள்ளூர முழு உலககயும் மதாழுவது வபாலாகும். 

ெனித இனம் கடவுகள வணங்கும். ெனித உருவில் வரும் கடவுள் 
அகனத்கதயும் - உயிருள்ள, உயிரற்ைதாய் வதான்றும் அகனத்கதயும் 
வணங்குகிைார். மெஹர் பாபாவின் ஒவ்மவாரு மூச்சும் உலகுக்கு 
வழங்கும் வழிபாடாகும்; ஒவ்மவாரு மெயலும் பிரபஞ்ெத்தின் அகனத்து 
மபாருட்களுக்கும் காட்டும் பக்தி ஆகும். இகை நிகலகய அகடந்த 
ஒருவருக்கு அகடவதற்கு என்று வவமைதுவும் இல்கல. அவருகடய 
உலகளாவிய வாழ்க்கக, ஆன்ெீக பாகதயில் இருக்கும் அகனவருக்கும் 
அளிக்கும் தியாகத்தின் அர்ப்பணம்.  

இகைவனடி வெர்ந்த ொனிடன் அகனத்து இகை ஞானத்கதயும் 
மபற்ைவர்; பிரபஞ்ெத்தின் ெக்திகள் அகனத்கதயும் தனது காலடியில் 
புரளகவக்கும் ஆற்ைல் வாய்ந்தவர். 

ப ஹர்  ா ா, அரன்காவ்ம் கிரா த்ைிலிருக்கும் இரகெியம் குஸ்ைாஜி, 
ப ஹராம்ஜி, ருஸ்ைம் மூவருக்கு  ட்டுவ  பைரியும். அறனத்து 
வவறலகறளயும் யாருக்கும் பைரியா ல் இரவவாடு இரவாக பெய்து வந்ைனர். 
அைிகாறலயில், ப ாழுது விடியும் முன்னவர ப ஹராம்ஜி  ால் வாங்கி வர 
கிரா த்ைிற்குள் நுறழந்ைதும் கிரா த்ைார்  ா ாறவப்  ற்ைி, வகள்வி வ ல் 
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வகள்வி வகட்க, ப ஹராம்ஜி அவர்  ட்டுவ  இங்கு வந்ைைாக ப ாய் பொல்ல 
வவண்டிய நிறல. 

ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காக எழுப் ிய கூடாரம் பவளியிலிருந்ைால் 
அறனவருக்கும் பைரிந்துவிடுப ன  ா ா அறை ை ால் அலுவலகத்ைின் 
உள்வளவய எழுப் ச் பொன்னார். ைறர, கற்களால் கட்டப் ட்டிருந்ைைால் 
கூடாரத்றை எழுப்   ிகவும் ெிர  ாக இருந்ைது. 

ஆைி, இவ்வவறளயில் ஒருநாள் அரன்காவ்ம் வந்ைார்; இவருடன் 
இப்வ ாது நான்கு வ ருக்கு  ட்டும்  ா ாவின் இரகெியத் ைிட்டம் பைரிய வந்ைது. 
 ா ாவின் கட்டறளக்கிைங்கி ஆைி குஷ்ரு குவாட்டர்ஸிலிருந்து குஸ்ைாஜி, 
ப ஹராம்ஜி இருவருக்கும் உைவு எடுத்து வந்ைார்.  ா ா வைநீர் வ ான்ை ைிரவ 
உைவில்  ட்டும் ஏகாந்ைவாெம் புரிந்துவந்ைார். ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ின்னர்  ா ா 
குல் ாய் அவர்கறளயும் அரன்காவ்ம் வர அனு ைித்ைார்.  

1923 ஆம் ஆண்டு டிெம் ர் கறடெி வாரத்ைில், ப ஹர்  ா ா ஓரிரு 
நாட்களுக்காக பூனா பென்று கஸ் ாவ ட்டில் ெைாஷிவ் வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைார். 
ஆனந்ை ான  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, ப ாது க்களுக்கு அங்வக ைரிெனம் 
அளித்ைார். நூற்றுக்கைக்கான  க்கள்  ா ாவின் ஆெிகறளப்ப ை வந்ைிருந்ைனர். 
இந்ைிய  ைத்ைில் நாட்டமுள்ள ஆங்கிவலயர் லூயிஸ் ொர்லஸ் மநம்ஸ் 
என் வரும் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைிருந்ைார்.  

அவருகடய வழக்கொன பிரார்த்தகன வவகளயில், மநம்ஸ் 
ஜஸீஸின் ெித்திரத்கத உற்று வநாக்கியவபாது, அதில் மெஹர் பாபாவின் 
முகத்கதக் கண்டார். பூனாவில் ெைாஷிவ் வடீ்டில்  ா ாறவ முைன் 
முறையாக ெந்ைித்ை வவறளயில், பநம்ஸ், ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
அவருக்குக் கிறடத்ை அனு வத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார். கண்களில் நீர் வழிய, 
 ா ாவின் முன் ைறலகுனிந்து ைரிெனம் பெய்ைார். அவர் ப ஹர்  ா ாறவக் 
கடவுளாக ஏற்று, அவர் ீது அளவற்ை அன்பும், நம் ிக்றகயும்  றடத்ைவராகத் 
ைிகழ்ந்ைார். ைரிெனத்ைிற்குப்  ின்னர்  ா ா அவறரத் ைனிற யில் ெந்ைித்து, 
அவர் விருப் த்றைக் வகட்டவ ாது, பநம்ஸ், “நான் உங்ககள ஜெீஸாக 
பார்த்வதன்! எப்வபாதும் உங்கள் பாதங்களில் இருக்க விரும்புகிவைன்” 
என்ைார்.  ா ா, அவறர ெ ாைானப்  டுத்ைி, ைக்க ைருைம் வரும் வறர 
ப ாறுற யாக பூனாவிவல இருக்கக் கூைினார்.  

அைன்  ின்னர், பநம்ஸ், ப ஹரா ாத் வந்து ெீடர்களுடன் இயல் ாக 
ஒன்றுகலந்து வாழ்ந்து வந்ைார். ப ண்டுவிற்கு, குைிப் ாக, அவர் 
 ிரிய ானவராக இருந்ைார். பநம்ஸ் ஆங்கிவலய  ழக்கவழக்கத்றை 
பகாண்டவராக இருந்ை வ ாைிலும்  ண்டலி உண்ட உைறவவய உண்டு, 
எவ்விை ான வவறலறயயும் பெய்ய எப்வ ாதும் ையாராக இருந்ைார். 
 ண்டலியின் ஆவலாெறனகளுக்கு பெவி ொய்க்கா ல், கிைற்று நீறர 
இறைத்து, பகாள்கலங்களில் நிரப் ி, மூங்கிற்வகாலில் கட்டி, வைாளில் எடுத்துச் 
பெல்லும் கடின ான  ைிறயச் பெய்வைில் ைீவிர ாக இருந்ைார். அன்றைய 
நாட்களில்,  ண்டலி, இரண்டு வகாைிப்ற கறள வெர்த்துத் றைத்து 
ஒவ்பவாருவரும் அறைவய வ ார்றவயாக உ வயாகித்ைனர். பநம்ஸும் இந்ைச் 



 

52 
 

ெிைிய அளவிலான  ாதுகாப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டு, அைற்கு வ லும் எறையும் 
விரும் வில்றல. அவர், ஒரு துைவிக்குரிய எளிற யான வாழ்க்றகறய 
ஆர்வத்துடன் ஏற்று, எளிைில் றெவ ாக  ாைி, இைர  ண்டலிறயப்வ ால வொள 
பராட்டியும்,  ால் வெர்க்காை வைநீரும் உட்பகாண்டார். 

ெைாஷிவ் வடீ்டிலிருந்து  ா ா  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் வந்து 
அவருறடய உ வாெம்  ற்றும் ஏகாந்ைவாெத்றை பைாடர்ந்ைார். 

1923 டிெம் ர் 31 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து 
பவளிவந்து, ப ஹராம்ஜி, குஸ்ைாஜி இருவருடன் மும்ற க்குச் பென்று 
வஜிப்ைர் ஏற் ாடு பெய்ை  ரூச்ொ  ங்களாவில் ைங்கியிருந்ைார்.  

மெஹரா மஜ. ஈரானி ஸக்வகாரியில் ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ் 
ஆஷ்ர த்ைில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், வகார்மஷத் இறை ிரியா வைாழியாக 
உடனிருந்ைார். மும்ற க்கு வந்ைதும், ப ஹர்  ா ா, குல் ாறய ஸக்வகாரிக்கு 
அனுப் ி ப ஹரா, வகார்பஷத் இருவறரயும் அறழத்து வரு ாறு 
உத்ைரவிட்டார். இருவரும், ஈரானி  ான்ஷனில் வகார்பஷத்ைின் ப ற்வைாருடன் 
ைங்க ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன. 
  ‘இகைவனின் அருகில் இயற்கக இருக்கும்; இகை நிகலகய 
அகடந்த ஒருவர் அகனத்து ஞானத்திற்கும் ஆதாரொகத் திகழ்வார். 
பிரியொன இகைவனின் உள்ளத்தின் பிரதிபலிப்பாக, பிரபஞ்ெத்தின் 
கண்ணாடியாகத் திகழும் மெஹரா, இகைவனின் பாெத்தால் 
பூத்துக்குலுங்கும் வாழ்க்கக என்னும் வதாட்டத்தில் மூலமுதலான 
பாடகலப் பாடத்மதாடங்கினார்.’ 

ப ஹராவின் ைாயார் ைவுலத் ாயும் உடனிருந்ைார். ப ஹரா, 
வகார்பஷத் இருவரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ைினமும்  ரூச்ொ 
 ங்களாவுக்கு வருவது  ழக்கம். ஒரு நாள்  ா ா, குஸ்ைாஜியுடன் ஈரானி 
 ான்ஷன் பென்று அங்கிருந்ை ப ண் ைிகறள ெந்ைித்ைார். ப ஹரா, 
வகார்பஷத் இருவறரயும் அவர்களுக்கு  ிடித்ை  ாடல் ஒன்றைப் 
 ாடச்பொன்னார். வகார்பஷத்  கவான் கிருஷ்ைறன துைித்து ஒரு  ாடல்  ாட, 
ப ஹரா பவட்கத்ைில் ைறல குனிந்ைார். அப்வ ாது  ா ா, குஸ்ைாஜி  க்கம் 
ைிரும் ியதும், குஸ்ைாஜி,  

“ஓ கடவுவள! என் குரலுக்கு மெவி மகாடுங்கள்!“  
என்ை ைறலப் ில்  ாடினார்.  

 
(ப ஹர்  ா ா, ப ஹராறவப்  ற்ைி இவ்வாறு கூைினார்: “மெஹரா, உலகின் 
ெிக பரிசுத்தொன ஆத்ொ; அவதார புருஷகன எப்படி வநெிக்க 
வவண்டுவொ அப்படி வநெித்தார். இந்த அவதார காலகட்டத்தில், ராெனுக்கு 
ெகீத, கிருஷ்ணனுக்கு ராதா, ஜஸீஸ்க்கு வெரி, அதுவபால மெஹர் 
பாபாவுக்கு மெஹரா.”) 
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ஒரு நாள் ப ஹர்  ா ா, நவல் ைலாட்டியுடன் மும்ற  மெௌபாட்டி 
கடற்ககரக்கு நடக்கச் பென்ைார்.  ா ாவின்  ார்றவ ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை ஒருவர்  ீது விழுந்ைதும்,  ா ா நவல் ைலாட்டியிடம் ‘அவர் யார்?’ 
என்று வகட்டார்.  

ஆச்ெரியத்ைில் நவல் ைலாட்டி, “ ா ா, எனக்கு எப் டித் பைரியும்? 
ஆயிர ாயிரம்  க்கள் இங்குத் ைினமும் வருவதுண்டு. அவர் யாராகவும் 
இருக்கலாம்” என்று  ைிலளித்ைார்.  

 ா ா கூைினார், “அங்குச் மென்று, அவர் மபயகரக் வகட்டு, அவர் 
என்ன நிகனத்துக் மகாண்டிருக்கிைார் என்பகத அைிந்து வா.” 

நவல் ையக்கத்துடன், “அவறர றவத்து நாம் என்ன பெய்யப் 
வ ாகிவைாம்? இருந்தும் நீங்கள் விரும் ினால் நான் பென்று விொரிக்கிவைன்” 
என்று கூைி, இருவரும் அந்ைத் பைரியாை  னிைறர அணுகினர்.  ா ாவின் 
 ார்றவ அவர் கவனத்றை ஈர்த்ைது. கவறலயின் உருவான கண்கறளத் தூக்கி, 
“உங்களுக்கு என்ன வவண்டும்?” என்று வகட்டார்.  

 ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட, “எங்களுக்கு எதுவும் வவண்டாம்” என்ைார்.  
அப்வ ாது அவர், “அப் டியானால் என்றன ஏன் பைாந்ைரவு 

பெய்கிைரீ்கள்?” என வினவினார்.  
“ஆனந்தம், ெந்வதாஷம் இகவதான் உன் விதியிலுள்ளன என்று 

மொல்லத்தான்” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  
அைிர்ச்ெியில் அந்ை  னிைர், “ஆனந்தம்? நான் அவ்வளவு 

அதிர்ஷ்டொலி அல்ல! ெந்வதாஷம், என் வாழ்க்ககயின் ஓர் அங்கமுெல்ல! 
என்னுறடய எல்லா ெந்வைாஷங்களும்  றைந்து விட்டன!” என்று விரக்ைியில் 
கூைினார்.  

ைீவிர ான பைானியில்  ா ா விளக்கினார்: “ெந்வதாஷத்கதப் பற்ைிய 
உன்னுகடய தவைான எண்ணம் ெகைந்து, உண்கெயான ஆனந்தத்கதக் 
மகாண்டுவரும். ஆககயால், துயர்ெிகுந்த துக்கத்தில் ஏன் 
இருக்கவவண்டும்?” 

இறைக் வகட்டு, குழப் த்ைில் ஆச்ெரிய றடந்ை அவர், ‘என்  னறை 
அைிந்து பகாள்ளும் இவர் யார்?’ என்று எண்ைி,  ா ாறவ உற்றுவநாக்கிக் 
வகட்டார், “நீங்கள் யார்?” 

ப ஹர்  ா ா புன்முறுவல்  ட்டும் பெய்ைார், ஆனால் அது 
அம் னிைரின் வாழ்வின் ஒரு ைிருப்புமுறனயாக அற ந்ைது.  ா ாவின் 
 ார்றவ அவறர வவைறன கலந்ை ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயிலிருந்து ைட்டி எழுப் ி, 
துயரத்ைில் ைவிக்கும் இையத்றை விடுவித்ைது. நவல் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் 
கூைியதும்,  ா ா, “என்னுறடய ைிறரப் டத்ைில் நீங்கள் ஒரு முக்கிய அங்கம் 
வகிக்கப் வ ாகிைரீ்கள்” என்ைார். 

அப்வ ாது அந்ை  னிைர் இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: “எனக்கும் ஒரு 
ைிறரப் ட அரங்கம் உள்ளது….. நான் அைற்குச் பொந்ைக்காரர்…..” 

ப ஹர்  ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட கூைினார், “நான் உலக 
திகரயரங்ககப் பற்ைிக் கூைிவனன். என்னிடம் வரும்வ ாது நீ அறை 
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என்னபவன்று கண்டுபகாள்வாய். ஆனால், உனக்கு நான் என்ன பொல்ல 
விரும்புகிவைன் என்ைால், அைிர்ஷ்டம் உனக்காக காத்ைிருக்கிைது, வ லும் நீ 
எறையும் நிறனத்து  னம் ைளரவவண்டாம்.” நவல், உடவன அவரிடம்  ா ாவின் 
முகவரிறயக் பகாடுத்துவிட்டு இருவரும் அங்கிருந்து புைப் ட்டனர். 
முகவரிறயப்  டித்ைதும் கவறலகள் கறலந்து நம் ிக்றகயின் கைிர்கள் 
பைன் ட்டன. 

இப் டித் ைனியாகக் கடற்கறரயில் அ ர்ந்ைிருக்கும் அந்ை  னிைன் யார்? 
அவர் ஆழ்ந்ை கவறலயில் கலக்க றடந்து, வவறு வழிபைரியா ல், கடலில் 
மூழ்கி ைற்பகாறல பெய்யும் எண்ைத்ைில் அங்கு அ ர்ந்ைிருந்ைார். ஏன்? 
அவருக்கு  ிகவும் அழகான  றனவி, உயிருக்கும் வ லாக வநெித்ைார், 
முற்ைிலும் விசுவாெமுள்ளவராக இருந்து அவர்  றனவியின் ெந்வைாஷம் 
 ற்றும் பெௌகரியங்களுக்காகத் ைன்றன அர்ப் ைித்ைார்.  றனவியின் 
அறனத்து விருப் ங்கறளயும் பூர்த்ைி பெய்து வந்ை ின்னரும், அவர் கைவறர 
இன்பனாருவருக்காக விட்டுவிட்டார், வவறு யாரு ல்ல அவர் கைவரின் 
இறை ிரியா நண் ன். இது அவறர ஏைக்குறைய ற த்ைியம் வ ாலாக்கி, ைாங்க 
முடியாை துயரத்றைத் ைந்ைது. அந்ை நாள்ைான் அவர் உயிறரத் துைக்கும் 
ைீர் ானத்ைில் பெௌ ாட்டி கடற்கறரக்குச் பென்ைார்.  
   க்கள் ைினமும் ைற்பகாறல பெய்வதுண்டு, ஆனால், இந்ை  ரைத்றை 
எல்லாம் வல்ல இறைவன் அனு ைிக்கவில்றல. கடற்கறரயில் நடக்கச் 
பெல்வதுவ ால் காரைம் காட்டி, விரக்ைியின் ஆழத்ைிலிருந்ை அவர் இையத்றைத் 
தூக்கி நிறலநிறுத்ைினார். அவ்வவறளயில், அந்ை  னிைர் ஒரு புதுவாழ்றவப் 
ப ற்ைாலும் இறுைியில் ப ஹர்  ா ாவின் உட் ைிக்கு ஓர் ஊடக ாக 
இருந்ைார். அவர் ப ஹர்  ா ாவின் வட்டத்ைில் இறைந்து, அவருறடய 
பெயலாளராக இருக்கும்  ாக்கியத்றைப் ப ற்ைவர், ப யர் ொஞ்ெி. 

மபராம்வராஸ் மஹார்ெஸ்ஜி தாதாொஞ்ெி மும்ற யில், நவம் ர் 23, 
1892 ஆம் ஆண்டு  ிைந்ைார். மும்ற யில்  ார்ெி  ள்ளிகளில்  டித்து, கராச்ெியில் 
ஒரு வருடம் கல்லூரி  டிப்ற  முடித்து,  ின்னர்  த்ைிரிறக துறையில் 
வெர்ந்ைார்.  ல துறைகளில்  ைிபுரிந்து இறுைியாக மும்ற  கிராண்ட் 
ொறலயில் அற ந்ை  ாண்டலின் ைிவயட்டருக்கு  ங்குைாரர் முறையில் 
அைி ராக இருந்ைார்.  

தாதாொஞ்ெி என்ைறழக்கப் ட்ட அவர் 31 ஆம் வயைில் இவ்வண்ைம் 
ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்து அடிக்கடி ெந்ைித்து வந்ைார்.  ா ா அவறர 
ொஞ்ெி என்ை புறனப யரில் அறழத்து வந்ைார். அவர் மூல ாக முழு 
ைாைாொஞ்ெி குடும் ம்  ட்டு ல்லா ல் ஏராள ான இைர  ார்ெி குடும் ங்களும் 
ப ஹர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்து வாழ்க்றகறய அர்ப் ைித்ைனர். 
ொஞ்ெி, ஓர் இரக்க ான,  ன்னிக்கும் குைம் றடத்ை  னிைர். அவருறடய 
முன்னாள்  றனவி  ற்றும்  ங்குைாரராக இருந்ை வைாழர் இருவரிடமும் 
ஒருவ ாதும் பவறுப்புைர்றவக் காட்டா ல்  ன்னித்ைார். 
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ஆரம் கால ெீடரான அர்வதஷிர் ஈரானி, முைல் முறையாக ப ஹர் 
 ா ாறவ ெந்ைித்ை வவறளயில், “எனக்கு இறையுைர்றவத் ைந்ைருளுங்கள்!” 
என்று றைரிய ாக வவண்டினார். 

ப ஹர்  ா ா அவரிடம் முழுற யாகத் ையாராகும்வறர, 
ப ாறுற யாக இருக்கு ாறு கூைினார். இருந்தும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் 
வ ாபைல்லாம் பைாந்ைரவு பெய்துவந்ைார்.  

இறுைியாக, அர்வைஷிரின் அப் ாவித்ைன ான அணுகுமுறைறயக் 
கண்டு எரிச்ெலறடந்து  ா ா இவ்வாறு எச்ெரித்ைார்: “உண்கெயில் உனக்கு 
இகையுணர்வு வவண்டுொ? ெமுத்திரம் முழுவதுொக உன் வகாப்கபயில் 
வந்துவிடும்! ஆனால் உன் வகாப்கப உகடந்துவபானால் அதற்கு நான் 
மபாறுப்பல்ல!” 

 ா ா கூைியைன் அர்த்ைம் அர்வைஷிருக்கு புரிந்ைது. இறை நிறலறய 
அறடயும் வவறளயில் உடறல துைக்க வநரிடும் என்ை எண்ைத்ைில் 
ைிறகப் றடந்ைார். அன்ைிலிருந்து அவர் அறைப் ற்ைிய வ ச்வெ எடுக்கவில்றல.  

வ லும் ஒரு ெீடர், ராவ்ஸாவகப் என்ைறழக்கப் டும் கய்குஷ்ரு 
எஸ் ந்ைியார் அப்வஸரி ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி, ெகல ப ர்ஸியன் 
நண் ர்களான ப ஹராம்ஜி  ற்றும் அர்வைஷிர் மூல ாக பைரியவந்ைார். 1922 
ஆம் வருடம் ஒரு முறை  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக  ன்ஸில்-எ- ீ ிக்கு 
வந்ைவர் அப்வ ாது  ா ா ஒருவறரயும்  ார்க்க அனு ைிக்காைைால் ைிரும் ிச் 
பெல்ல வவண்டியைாயிற்று. 

ப ரிதும் ஏ ாற்ை றடந்ை ராவ்ஸாவகப் இவ்வாறு நிறனத்ைார்: 
“ஒருவரின் ெதிப்கப அகடயாளம் கண்டுமகாள்ளாத அளவிற்கு இது என்ன 
தர்பார்? நான் கடவுகளத் வதடி அகலயும் ஒரு வநர்கெயான பக்தன். 
ஆனால் மெஹர் பாபா எனக்குத் தரிெனம் மகாடுக்க ெறுக்கிைார்.” 
இன்பனாரு முறை ப ஹர்  ா ாறவ அணுகக்கூடாது என்று கங்கைம் கட்டி, 
நீண்ட காலம் அந்ை பவறுப்புைர்றவ ைன்  னைில் அடக்கிக்பகாண்டார். 

ஒரு நாள் இரவில் ப ஹர்  ா ா ராவ்ஸாவக ின் கனவில் வைான்ைி, 
“ஒரு ெத்குருவின் அறவயில் ஒருவர் ‘நாய் வாழ்க்கக’ வாழவவண்டும். 
உன்றன பவளியில் தூக்கி எைிந்ைாலும், அவர் வாெலில் ைிரும் ிவந்து பகஞ்ெிக் 
கூத்ைாடவவண்டும்” எனக் கூைினார். இந்ைக் கனவு அவறரப் ப ரிதும் 
அற ைியிழக்கச் பெய்ைது. 

1924 ஆம் ஆண்டு, ராவ்ஸாவகப்  ய்தூறல ெந்ைித்ைவ ாது, அவறர 
ப ஹர்  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்.  ா ா அவரிடம், “உனக்கு என்ன 
வவண்டும்?” என்ைார். 

“உங்கள் ைர் ாரில் இருக்க விரும்புகிவைன்” ராவ்ஸாவகப்  ைிலளித்ைார்.  
 ா ா உடவன, “நான் உன்றன அறழக்கும் வநரம் வரும். நான் 

அறழக்கும் எந்ை வவறளயிலும் என்னிடம்வர ஆயத்ை ாக இரு. உன்றன 
நாறள வரு ாறு அறழக்கலாம், இரண்டு வாரங்கள் கழித்து, அல்லது நான்கு 
 ாைங்களுக்குப்  ின்னர், எப்வ ாது அறழத்ைாலும் உடவன என்னிடம் வரத் 
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ையாராக இருக்க வவண்டும்” என்று கூைியது, அவறர  கிழ்ச்ெியறடய பெய்து 
 றழய பவறுப்புைர்றவ முற்ைிலும் அகற்ைியது.  

ஜனவரி 1924 ஆம் வருடம் ப ஹர்  ா ா ைனிற யில் அற ைியாக 
இருந்ைார். ப ஹராம்ஜி  ற்றும் குஸ்ைாஜி இருவர்  ட்டுவ   ரூச்ொ 
 ங்களாவில் உடனிருந்ைனர். ஜனவரி 20 ஆம் நாள் பூனா, வலானவாலா, 
அஹ துநகரில் வாழும் அறனத்து  ண்டலிறயயும் மும்ற க்கு 
வரவறழத்ைார். கூட்டத்ைில் அவர்  ண்டலியிடம், “உங்களில் யார் விரும்பி, 
முழுவசீ்சுடன் எனக்காக நீண்டகாலம் அர்ப்பணம் மெய்யத் தயாராக 
இருக்கிைரீ்கவளா அவர்கள் ெட்டுவெ என்னுடன் வாழமுடியும்” என்று 
பைளிவாக எடுத்துறரத்ைார்.  

டாக்டர் கனி, ராம்ஜூ இருவறரயும் ைனியாக அறழத்து  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார், “அடுத்ை  ாைம் இறுைிக்குள் நிறைவவறும் என்று நான் 
உங்களுக்கு அளித்ை நம் ிக்றகயும், வாக்குறுைியும் இப்வ ாது நிறைவறடயா ல் 
வ ாகுப ன்று எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். கடந்ை இரண்டு வருடகாலம் 
என்னுடனிருந்ைது வணீ்வ ாயிற்று,  யனளிக்கவில்றல என்று நீங்கள் 
நிறனத்ைால், வ லும் இவ்வளவு காலம் என்றன ஓர் ஆன் ீக குருநாைர் என்று 
என் ீது நீங்கள் நம் ிக்றகறவத்து, இப்வ ாது அறை இழந்ைிருந்ைால், அைற்காக 
நான் வருந்துகிவைன், உங்களிடம்  னப்பூர்வ ாக  ன்னிப்புக் வகாருகிவைன். 
இந்நிறலயில், நீங்கள் என்னுடன் இருக்க விரும் ினால் வறரயைா காலம்வறர 
இருக்கலாம், அவை வவறளயில்  றழய நி ந்ைறனகள்,  ற்றும் எைிர் ார்ப்புகள் 
எதுவுவ  இல்லா ல் வ ாய்விடும். எதுவாயினும், உங்கறள நான் ஏ ாற்ைி 
விட்டைாக நீங்கள் நிறனத்ைால், உங்கள் விருப் ப் டி கண்டனத்றை 
பவளிப் டுத்ைலாம்.” 

ப ஹர்  ா ா வ லும் அவர்களிடம் கூைினார், “நீங்கள் விரும் ினால், 
இல்லங்களில் இருந்துபகாண்டு உங்கள் கடற கறளச் பெய்வைன் மூலம் 
என்னுடன் உள்ள பைாடர்ற  அப் டிவய றவத்துக் பகாள்ளலாம். ஆனால் அறை 
நீங்கள், என்னுறடய ஆன் ீக அைிவுறுத்ைல்கறளக் கறட ிடித்ைால்  ட்டுவ  
முடியும்.” டாக்டர் கனி  ற்றும் ராம்ஜூ இருவருக்கும் ப ஹர்  ா ா  ீதுள்ள 
அறெக்கமுடியாை நம் ிக்றகயில் எவ்விை வகள்விக்கும் இட ில்றல, வ லும் 
இரண்டு வருடகாலம் அவருடன் இருந்ைறை வணீ் என்றும் அவர்கள் 
கருைவில்றல. ஆனால், அவர்களின் ைனிப் ட்ட காரைங்களுக்காகக் 
குடும் த்துடன் இருந்து பகாண்டு  ா ாவின் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிய 
முடிவு பெய்ைனர். அவர்களின் முடிறவத் பைரிவித்ைதும்  ா ா கூைினார், 
“என்ெீது உங்களுக்கு திடொன நம்பிக்ககயிருந்தால், வெலும் நானாகிய 
அந்த ‘இகைவன்’ அவனிடம் நீங்கள் வநெமும், நம்பிக்ககயும் 
கவத்திருந்தால், இந்த வாழ்க்ககயில், இவத உடலில் - என்னுடன் 
இருந்தாலும், இல்லாெலிருந்தாலும் அல்லது எனக்கு எதிராக 
மென்ைாலும்கூட - இரவுக்குப்பின் மதாடரும் பகல்வபால - நீங்கள் ஆன்ெீக 
விழிப்புணர்கவ அகடவரீ்கள் என்பது நிச்ெயம்.” 
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 ா ா அப்வ ாது டாக்டர் கனி, ராம்ஜு இருவரிடமும் வகட்டார், “நான் 
 ாரெீக வைெம் பென்று ைிரும் ி வந்ைதும், ஓரிரு  ாைங்களுக்கு உங்கறள 
என்னுடனிருக்க அறழக்கலாம், வருவரீ்களா? அப்வ ாது, ஆன் ீக உள் 
இரகெியங்கறள உங்களுக்கு விளக்குவவன். உங்களில் ெிலருக்கு  ட்டும் 
அவ்வாறு பெய்வவன் என்று நான் ஏற்கனவவ வாக்குறுைி அளித்துள்வளன். 

இருவரும், “நாங்கள் உங்கவளாடு இருக்க விரும்புகிவைாம், ஆனால் 
வைறவப் டும் வவறளயில் எங்கள் இல்லங்களுக்குச் பெல்ல ட்டும் அனு ைி 
ைாருங்கள்” என்று முறையிட்டனர்.  

 ா ா அைற்கு ெம் ை ளித்ைார், ஆனால் பைாடர்ந்து, “இந்வநரத்ைிலிருந்து, 
உங்கள் இருவறரயும் ெம் ந்ைப் ட்ட எைற்கும் நான் ப ாறுப் ல்ல” என்று 
கூைினார்.  

ப ஹர்  ா ா ஜனவரி 20 ஆம் நாள் அவருறடய நீண்டகால 
உ வாெத்றைக் றகவிட்டு, ைினமும் ஒருமுறை ைிட ஆகாரம் உட்பகாண்டார். 
ஆரம்ப காலத்திலிருந்வத அவருகடய வாழ்வின் அகனத்து மெயல்களிலும் 
மூடி ெகைந்திருந்த இரகெியங்கள் உலகின் அகனத்கதயும் பாதித்தன. ெில 
வநரங்களில் மெஹர் பாபாவின் ெனநிகல, அவரின் ஏகாந்தவாெம் 
அல்லது உபவாெத்தின் காரணொக உலகின் ெம்பவங்கவளாடு 
ொர்ந்திருப்பகத, ெண்டலி மெய்தித்தாள்களில் வரும் மெய்திகவளாடு 
இகணத்துப் பார்க்கும்வபாது மதளிவாகப் புலப்படும். உதாரணொக, மெஹர் 
பாபா ஏதாவது வொெொன ெனநிகலயில் இருப்பது அல்லது ெண்டலியில் 
ெிலரிடம் ெிகுந்த வகாபெகடவது இகவமயல்லாம் அப்வபாது உலகில் 
நடக்கும் ெம்பவங்கள் - ரயில் விபத்து, கப்பல் கடலில் மூழ்குவது, அல்லது 
உலகின் ஏதாவது பாகத்தில் ஏற்படும் மவள்ளப்மபருக்கு, வைட்ெி 
இதுவபான்ை விபத்துக்கள் அல்லது இயற்ககப் வபரழிவுகள் - மெய்திகளாக 
உலகச்மெய்திகள் கெயங்களிலிருந்து மவளிவரும். ஒரு ெம்பவத்கதக் 
குைிப்பாக எடுத்துச் மொன்னால், மெஹர் பாபா அவருகடய உபவாெத்கதக் 
ககவிட்ட அன்று, ஜனவரி 20 ஆம் நாள் ரஷ்யாவின் கம்யூனிஸ்டு தகலவர் 
மலனின் படுமகாகல மெய்யப்பட்டார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர் ைாயார் ஷிரீன் ாய் அத்றை 
டவ்லாவுடன் பூனாவிலிருந்து வந்ைவர் அவரது  கன் ப லிந்து,  ிக்க 
 லவனீ ாக இருப் றைக்கண்டு  ிகவும் கண்டித்ைார், “வெர்வான், நீ ஏன் 
உணவு உண்ணாெல் பட்டினி கிடக்கிைாய்? நீ என்ன கபத்தியொ?” 

ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா  ைிலளித்ைார், “ஆொம், முழு உலகமும் 
கபத்தியம் - நான் அல்ல! நான் அந்தப் கபத்தியத்திற்கு கவத்தியம் 
மெய்பவன்!” 

அைற்கு ஷிரீன் ாய், “நீ, கபத்தியக்காரத்தனொக உபவாெம் 
இருக்கும் வபாது, கபத்தியத்கதக் குணொக்கும் நம்பிக்கக எப்படி வரும்?” 
என்று வினவினார்.  
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“அவர்ககளக் குணப்படுத்த நான் உபவாெம் இருக்க வவண்டும்.” 
“ற த்ைியத்றை  ைந்து நீ நன்ைாக ொப் ிடு!” என்ைார் ஷிரீன் ாய். 
“அவர்ககளக் குணப்படுத்த உன் வயிற்ைில் கருவாகவந்து பிைவி 

எடுத்வதன். என்பணிகய நான் மெய்யாவிட்டால் இதிகாெத்தில் உன் 
மபயருக்கு இழிவு வரும்!” இறைக்வகட்டு ஷிரீன் ாய் அடக்கமுடியா ல் 
ெிரித்ைார்.  

1924 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி  ாைம், ப ஹர்  ா ாவின் ப ரிய ெவகாைரன் 
ஜாம்பஷட், ஹஸ்ரத்  ா ாஜானின் வ ாெ ான உடல்நிறல  ற்றும் 
அற ைியற்ை  னநிறலறயக் குைிப் ிட்டு  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைியிருந்ைார். 
 ா ாஜானின் வயது அப்வ ாது நூறைத்ைாண்டி இருந்ைாலும், ொைாரை ாக 
அவரின் உடல்நிறல  ிரகாெ ாகவும், துடிப்புடனும் இருக்கும். விெித்திரொன 
ஒன்று என்னமவன்ைால், மெஹர் பாபாவின் மென்கெயான உடல்நிகல, 
பாபாஜானின் உடல்நிகலயுடன் எவதச்கெயாக ஒன்ைியிருப்பதுவபால் 
வதான்றும். இருவரின் உடல் அைிகுைிகளும் ஒன்ைாகவவ இருக்கும் 
என்பகத ெண்டலி கண்டைிந்தனர். வெலும் பாபாஜானின் உடல்நிகல 
ெரீகடவதுவகர மெஹர் பாபாவின் உடல்நிகலயிலும் முன்வனற்ைம் 
மதரிவதில்கல. 

ராஜகம் ரீ வைாற்ை ிக்க ெத்குரு நாராயண்  ஹாராஜ், (அவறரப்  ற்ைி, 
 ல ப ஹர்  ா ாவின் ெீடர்கள் வகள்விப் ட்டது ைவிர  ார்த்ைது இல்றல) 
மும்ற க்கு விஜயம் பெய்ைார். 1924 ப ப்ரவரி 2 ஆம் நாள் நாராயண் 
 ஹாராஜின் ைரிெனத்ைிற்காக  ா ா, குஸ்ைாஜி  ற்றும்  ல  ண்டலிறய 
அனுப் ி றவத்ைார். இதுவவ முைன்முறையாக  ண்டலியில் ெிலர் நாராயண் 
 ஹாராறஜ ெந்ைித்ைது. குஸ்தாஜி ெஹாராஜின் அகவகய அணுகியதும், 
ெத்குரு நாராயண் ெஹாராஜ் அவருகடய ெடீர்களுடன் எழுந்து நின்று 
ெரியாகத அளித்தது, மெஹர் பாபாவுக்கு அவர்கள் குஸ்தாஜியின் 
மூலொக அளிக்கும் ெரியாகதயாகும்.  

1920 ஆம் வருடம்,  காத் ா காந்ைி, இந்ைியாவில் முன்னைியில் நின்ை 
அரெியல் ைறலவர் ஆவார். 1923 நவம் ர்  ாைம் ப ஹர்  ா ா கராச்ெியில் 
இருந்ைவ ாது முைல் முறையாக  காத் ா காந்ைியுடன் பைாடர்பு ஏற் ட்டது. 
அவ்வவறளயில் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியிடம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: “காந்ைி, 
ெிறையிலிருந்து விறரவில் விடுவிக்கப் டுவார்.”  ா ா கூைியதுவ ால ப ப்ரவரி 
5 ஆம் நாள் ெிறையிலிருந்து பவளிவந்ைார். ப ஹர்  ா ா, ருஸ்ைத்ைிற்கு கடிைம் 
எழுைி ெத்குரு உ ாஸனி  காராஜின் வாழ்க்றக வரலாற்றுப் புத்ைகத்ைில் ஒரு 
 ிரைிறய  காத் ா காந்ைிக்கு அனுப் ிறவத்து,  ஹாராஜ் வ ற்பகாள்ளும் 
கடுற யான ைவம்  ற்றும் உ வாெத்றைப்  ற்ைியும் அவருக்கு 
எடுத்துறரக்கு ாறு கூைினார். ருஸ்ைம் அவ்வாவை பெய்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் 
முைல் பைாடர் ின் விறளவு,  ின்னர் பவளிப் ட்டது. 
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எைிர்வரும் ப ப்ரவரி 14 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  ாரெீக 
 யைம் வ ற்பகாள்ள இருந்ைைால், ப ப்ரவரி 12 ஆம் நாள் (பஸாராஸ்டிரிய 
காலண்டர் டி) ப ஹர்  ா ாவின் முப் ைாவது  ிைந்ைநாள் விழா ெிைப் ாகக் 
பகாண்டாடப் ட்டது. 

கடந்ை ஓராண்டு கால ாக ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ் அவறர 
மூங்கில் கூண்டில் ெிறை றவத்ைிருந்ைார், ஆனால் ப ஹர்  ா ாவின் 
 ிைந்ைநாள், ப ப்ரவரி 12 ஆம் நாளன்று  ஹாராஜ் கூண்றடவிட்டு பவளிவய 
வந்ைது அறனவறரயும்  கிழ்ச்ெியில் ஆழ்த்ைியது. 

 ஹாராறஜ ெிறைக்பகாண்ட அக்கூண்டு,  
இரகெிய ாக ஆனந்ை ப ருங்கடறல உள்ளடக்கியது. 
வ ர்வானின்  ிைப் ின்  ரியாறையின் நி ித்ைம்  
அப்ப ருங்கடல் அைறன விடுவித்ைறை யார்ைான் கண்டது? 

கடந்ை ெில வாரங்களாக ப ஹர்  ா ா அவருறடய  ாரெீக 
 யைத்றைத் ைிட்ட ிட்டு வந்ைார். ஜனவரி 29 ஆம் நாள்  ண்டலியில் ெிலர் 
ப ர்ெியன் தூைரகத்ைிற்குச் பென்று அவரவர்  ாஸ்வ ார்றடப் 
ப ற்றுக்பகாண்டனர்.  

அைன்  ின்னர், ப ஹர்  ா ா ஈரான் பெல்வறைப்  ற்ைி  ண்டலியிடம் 
விளக்கும்வ ாது, பாக்தாத் வழி பெல்லா ல் பந்தர் அப்பாஸ் வழியாகச் 
பென்ைால் பெலவுகள் குறையும் என் றை எடுத்துறரத்ைார். 

உடன்பெல்லும் அறனவரிட ிருந்தும்  யை ெட்டைிட்டங்கறள 
ஏற்றுக்பகாள்வைன் அறடயாள ாக,  ா ா  த்ைிரத்ைில் றகபயழுத்து 
வாங்கிக்பகாண்டார்.  

ப ப்ரவரி 22 ஆம் நாள் காறல 9.30  ைிக்கு எஸ்.எஸ்.பவவரலா கப் ல் 
வழியாக மும்ற  துறைமுகத்ைிலிருந்து புைப் ட்டனர். ப ஹர்  ா ா 
அவருறடய ைாய்நாட்டுக்கு  று டியும்  யைம் பெல்வைில் பூரிப் றடந்ைார். 
உடன் பெல்லாைவர்கறள அன்புடன் அரவறைத்து விறடப ற்ைார்.  ா ாவுடன் 
எட்டு  ண்டலி - ஆதி, கபதூல், மபஹராம்ஜி, குஸ்தாஜி, ொஸாஜி, 
மநர்வஸ், பாதிரி ெற்றும் வஜிப்தர் -  யைம் பெய்ைனர். இந்ை இறடப் ட்ட 
காலத்ைில் டாக்டர் கனி, ராம்ஜூ அப்துல்லா, ருஸ்ைம்,  ார்வொப் இவர்கள் 
அவரவர் இல்லங்களிலிருந்து பகாண்டு  ா ாவின் வருறகக்காகக் 
காத்ைிருக்கவவண்டும் என  ா ா கூைியிருந்ைார். ஷிரீன் ாய், குல் ாய்  ற்றும் 
இைர ப ண் ைிகள், கஸ் ாவ ட்  ண்டலியுடன்  ா ாறவ வழியனுப்  
மும்ற க்கு வந்ைிருந்ைனர்.  ா ா கூைியைற்கிைங்க ைவுலத் ாயும்,  கள் 
ப ஹராவும் பூனாவுக்கு வந்து அவர்களின் குடும்  வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைனர். 

கப் லில்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், குஸ்ைாஜி  ண்டலிக்கு 
உைவும்,  ா ாவுக்காக ஒரு காய்கைியும் ையார் பெய்ைார்; ஆைி, ப ஹராம்ஜி 
இருவரும் கடல்  யைத்ைால்  ிகவும் ெிர ப் ட்டனர்.  

கப் ல் கராச்ெி பென்ைதும்,  லீா ாய்  ற்றும்  க்ைர்கள் பூக்கள், உைவு 
 ண்டங்களுடன் ப ஹர்  ா ாறவ  ிக்க  ரியாறையுடன் வரவவற்ைனர்.  
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 யைத்ைின் வ ாது, ஷியா  ற்றும் சுன்னி முஸ்லிம்  ிரிறவச் ொர்ந்ை 
இரண்டு முஸல் ான்கள், வகா த்ைில் ஒருவர் இன்பனாருவர்  ைத்றைப் 
 ழிகூைி சூடான விவாைத்ைில் ஈடு ட்டனர். இைில் வவடிக்றக என்னபவன்ைால் 
இருவரும் உைவில் ற த்துனர்கள். ஷியா வறகறயச் ொர்ந்ை அந்ை 
முஸல் ான், ப ஹர்  ா ாவால்  ிகவும் ஈர்க்கப் ட்டு, 
வாக்குவாைத்ைிற்கிறடவய  ா ா  க்கம் ைிரும் ி, “நீங்கள் எந்ை  ைத்றைச் 
ொர்ந்ைவர்கள், ஸார்?” என்று வகட்டார்.  

 ா ா புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட கூைினார், “எனக்கு அகனத்து 
ெதங்களும் ஒன்றுதான்.” 

 ா ாவுடன் ெிைிது வநரம் வ ச்சுக் பகாடுத்ை  ின்னர் அந்ை முஸல் ான், 
‘குரு - ெடீன்’ உைறவ  ா ா நம்புவைாக இருந்ைால், அவர் நிச்ெய ாக,  ா ாறவ 
குருவாக ஏற்றுக் பகாள்வைாகக் கூைினார். இத்ைறகய சூடான விவாைத்ைிற்குப் 
 ிைகு இரு ற த்துனர்களும், ஏற்கனவவ ைிட்ட ிட்ட டி ப க்காவுக்கு இறைந்து 
 யைம் வ ற்பகாள்ளா ல் பாக்தாத் நகறர வந்ைறடந்ைதும்  ிரிந்து பென்ைனர்.  

கப் ல்  ாரெீக வறளகுடாவில் நுறழந்ைதும் கடல் அற ைியாக 
இருந்ைது. மபஹ்ரயின் துறைமுகத்றைக் கடந்து பஷயிர் பநருங்கியதும்  லத்ை 
இடி  ின்னலுடன் புயல் வெீியது.  ண்டலி கூலிகளின் உைவிவயாடு 
கப் லிலிருந்து சுற கறள இைக்கி, வகாவவறுக் கழுறைகள்  ீது ஏற்ைி,  ஷயிர் 
நகரில் அற ந்ை குலாம் ஹுறென் வலாைி வடீ்டில் பென்று ைங்கியிருந்ைனர். 

ஏைக்குறைய அறனத்து  ண்டலியும் உடல்நல ில்லா ல் இருந்ைைால் 
 ா ா ஷிராஸ் பெல்ல முடிவுபெய்ைார். ஷிராஸ் பூந்வைாட்டங்களுக்குப் 
 ிரெித்ைிப ற்ைது  ட்டு ல்லா ல் ப ஹர்  ா ாவுக்கு  ிகவும்  ிடித்ை ான 
கவிஞர் ெம்சுதீன் ஹபீஸ் அவர்களின் ெ ாைி அற ந்ை இடமு ாகும். அடுத்ை 
நாள்  ாைிரி காய்ச்ெலால் அவைிப் ட்டு  லவனீ ான இருந்ைைால்  யைம் 
பெய்யமுடியாை நிறலயிலிருந்ைார்.  

 ாக்ைாைிலிருந்து மும்ற  பெல்லும் கப் ல் ையாராக இருப் றை 
அைிந்து,  ண்டலியின் உடல்நிறலறய கருத்ைில்பகாண்டு  ா ா மும்ற க்கு 
ைிரும் ி வருவைாக முடிவுபெய்ைார். ற தூல், ப ஹராம்ஜி இருவறரயும்  ந்ைர் 
அப் ாஸிலும்,  ாைிரிறய கராச்ெியிலும் இைங்க றவத்து,  ா ா இைர 
 ண்டலியுடன்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார்.  

கப் லில் ெில வந ாள நாட்டு கூர்க்காக்கள் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்து, 
அவரது பவவ்வவறு அம்ெங்கறளக் கண்டு வியப் றடந்து,  ிகவும் 
பநருக்க ான நண் ர்கள்வ ால  ழகினர்.  ா ாறவ வந ாளத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்யு ாறு அறனவரும் அன்புடன் அறழப்பு விடுத்ைனர். ப ஹர்  ா ாவும் 
அவர்கள் அறழப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டு,  ந்ைர் அப் ாஸிலிருந்து காட் ண்ட்க்கு 
ரயிலில்  யைம் பெய்ய முடிவு பெய்ைார்.  

1924 ஆம் ஆண்டு  ார்ச் இரண்டாவது வாரத்ைில் கராச்ெியிலிருந்து 
வந ாளுக்குப் புைப் ட்டனர். கஹதராபாத், லக்நவ் நகரங்கறளக் கடந்து ரயில் 
வநபாள எல்றலயில் அற ந்ை ரக்ஸல் நகர் வந்து வெர்ந்ைது.  
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ப ஹர்  ா ா, உ ாஸனி  ஹாராஜின் ெீடர் யஷ்வந்த் ராவ் அளித்ை 
காம்லி கம் ளி வகாட்றடயும், கன்வனா ா ராவ் ையார் பெய்ை காலைிறயயும் 
அைிந்து வந்ைார். ஏவைா விளக்கமுடியாை காரைங்களுக்காக ப ஹர்  ா ா 
வவறு எந்ைக் வகாட்டும், காலைியும் அைிய  றுத்ைார். 

அப்வ ாது காட்ெண்ட் நகரில் திமபத்திய புத்தர்களின் ொநாடும், 
ெதம் ெம்பந்தப்பட்ட கண்காட்ெியும் நறடப ற்று வந்ைைால், ப ஹர்  ா ா, 
வந ாள வைெத்ைிற்குள்  யைம் பெல்லும் எண்ைத்றை விட்டுவிட்டு, ைன் 
ெீடர்களுடன் க ரீின் ெ ாைி இருக்கும் ெகர் என்ை நகருக்குச் பென்று இரண்டு 
நாட்கள் அங்வக ைங்கியிருந்ைார். 15 ஆம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்ை ஒரு புகழ்ப ற்ை 
கவியும், ெத்குருவு ான கபீர் ஒரு முக ைிய பநெவாளர் குடும் த்ைில் வளர்ந்து 
வந்ைார். ஆனால் அவர் ஒரு  ிரா ை விைறவயின்  கன், குழந்றையில்லா 
ைம் ைியரால் ைத்பைடுக்கப் ட்டார் என்று கூைப் டுகிைது.  

இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள் இருவரும் க றீர வைங்கி வந்ைனர். க ரீ் 
அவரது உடறல துைந்ைவ ாது அவறரப்  ின் ற்ைிய இந்து, முஸ்லிம்கள் 
இருவரும் இறுைி ெடங்குமுறை குைித்து விவாைம் பெய்ைனர் (முஸ்லிம்கள் 
உடறல அடக்கம் பெய்ய, இந்துக்கள் ைகனம் பெய்வது  ழக்கம்).  ிர ல ான 
புராைக்கறைப் டி இருைரப் ினரும் க ரீின் உடலிருந்ை ப ட்டகத்றைச் சூழ்ந்து 
ெண்றடயிட்டு, இறுைியில் ப ட்டகத்றைத் ைிைந்ைவ ாது அவர் உடலிருந்ை இடம் 
பூக்களால் நிரம் ியிருந்ைறைக் கண்டனர்.  

எனவவ, க ரீுக்கு இரண்டு ெ ாைிகள் அருகருவக கட்டப் ட்டு - ஒன்றை 
இந்துக்களும்  ற்பைான்றை முக ைியர்களும் வழி ட்டு வருகிைார்கள். அவரவர் 
வழி டும் கல்லறைறயவய உண்ற யானது என்று நம்புகிைார்கள்.  ா ா 
இரண்டு இடங்களிலும் அவரது  ரியாறைறய பெலுத்ைினார். 

க ரீுக்காக அர்ப் ைிக்கப் ட்ட புனிை வகாயிறல  ார்றவயிட்ட  ின்னர், 
ப ஹர்  ா ா ஏைக்குறைய ஐம் து ஏறழகளுக்கு  ண்டலி ையார் பெய்ை 
உைறவ வழங்கினார். இது  ண்டலி எடுத்துச்பென்ை உைவின்  ளுறவ 
பவகுவாக குறைத்ைைில் அவர்கள்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைனர்.  ா ா எஞ்ெியிருந்ை 
அறனத்து உைவு ைானியங்கறளயும் ஏறழகளுக்கு அள்ளிவழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா,  கர் நகரில் இருந்ைவ ாது, ஆங்காங்வக அறலந்து 
ைிரியும் ொதுக்களிறடவய ஒரு வ ாைல் ஏற் ட்டது. அவர் ைறலயிட்டு 
வ ாைறல ைடுத்து நிறுத்ைி, உலககத் துைந்த பிைகு ொதுக்கள் வாழும் 
முகைகயப் பற்ைி அவர்களுக்கு விளக்கிக் கூைினார்.  

அைற்குப்  ின்னர், உடனடியாக ப ஹர்  ா ா நான்கு  ண்டலியுடன் 
கான்பூரிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  யைத்ைின் வ ாது  ா ா, 
வஜிப்ைறர மும்ற க்கும்,  ாஸாஜிறய பூனா,  ற்றும் ஆைி, குஸ்ைாஜி 
இருவறரயும் அஹ துநகருக்கும் பெல்லு ாறு உத்ைரவிட்டார். 
ஸக்வகாரியிலிருந்து  த்துற ல் வட்டத்ைிற்குள் ஓரிடத்றை 
வைர்ந்பைடுக்கு ாறும், அங்வக  ண்டலியுடன் ைங்கவிருப் ைாகவும் குஸ்ைாஜி, 
ஆைி இருவருக்கும் ப ஹர்  ா ா அைிவுறுத்ைினார். நான்கு  ண்டலியும் 
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அவரவர் இடங்களுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ை ின்,  ா ா இடர்ஸி ரயில் 
நிறலயத்ைில் இைங்கினார்.  

ப ஹர்  ா ா  ிகவும் கறளப் ாக இருந்ைைால் ரயில் 
நிறலயத்ைிவலவய  டுக்றகறய றவத்து அைன்  ீது ைறலறய ொய்த்ைார். ெற்று 
தூரத்ைிலிருந்து  ா ாறவ கவனித்துக் பகாண்டிருந்ை டிக்பகட் கபலக்டர் ஒருவர் 
ெந்வைகத்ைில் கத்ைினார், “அங்வக தூங்கிக் பகாண்டிருக்கும் அவறர றகது 
பெய்யுங்கள்! அவர் டிக்பகட் இல்லா ல்  யைம் பெய்கிைார்!” 

டிக்பகட் கபலக்டர்  ா ாறவ அணுகி  ிரட்டியதும்,  ா ா ெட்றடப் 
ற யிலிருந்ை டிக்பகட்றட எடுத்துக்காட்டிக் கூைினார், “இவைா என்னுறடய 
டிக்பகட், ஸார்!” அவ்வவறளயில் ப ஹர்  ா ாவின் முகத்ைில் பைன் ட்ட 
பைய்வகீ ஒளிறயக் கண்டு டிக்பகட் கபலக்டர் வியப் ில் ஆழ்ந்ைார். ப ஹர் 
 ா ாறவ  ைிவுடன் ைறலவைங்கி டிக்பகட் கபலக்டர் அவறர ைனியாக 
விட்டுச்பென்ைார். 

 ல நாட்கள் ப ஹர்  ா ா இடர்ஸியில் அறலந்து ைிரிந்து ொதுக்கள் 
 ற்றும் இறை வ ாறையிலிருக்கும்  ஸ்த்துக்கறளயும் பைாடர்பு பகாண்டார். 
மெஹர் பாபா அங்குத் தனியாக வெற்மகாண்ட பயண விபரங்கள் 
யாருக்கும் மதரியாது. ஆனால், பாபா அவருகடய ஆன்ெீக உட்பணிக்காக 
இடர்ஸியில் தனியாக இருந்த விஷயம் இரகெியொகவவ இருந்தது. 
மெஹர் பாபாவின் வாழ்வில் அவர் ெண்டலி எவரும் உடனில்லாெல் 
தனியாக இருந்தது இதுவவ முதலும் ககடெியுொகும்.  

ஒரு வாரகால ாக ைனிற யிலிருந்ை ப ஹர்  ா ா, 1924 ஆம் ஆண்டு 
 ார்ச்  ாைக்கறடெியில் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்து, அறனத்து 
 ண்டலிறயயும் அங்வக வரவறழத்ைார்.  ாரெீக வைெத்ைிற்குப்  யைம் 
பெய்ைைில் ஏன் இவ்வளவு முயற்ெிகள்? ஏன் இத்ைறன  ாற்ைங்கள்? 

அவதார புருஷனின் உள்ளளவிலான பணி, உலகளாவிய அளவில் 
இருக்கும். வெலும், அவருகடய குைிப்பிட்ட மெயல்கள், பயணத் 
திட்டங்களில் ஏற்படும் ொற்ைங்கள் இகவககளப் புரிந்துமகாள்ள 
இயலாது. அவதார புருஷனின் ஒவ்மவாரு மெயலும் 
பல்லாயிரக்கணக்கான கெல் மதாகலவில், கண்களுக்கு எட்டாத 
விகளவுககள உண்டாக்கும். ெில வநரங்களில், மெஹர் பாபா ஒருவரிடம் 
வபெிக்மகாண்டு இருப்பகத, அகதக் கவனிக்கும் இன்மனாருவர், பாபாவின் 
வார்த்கதகள் தனக்காகச் மொல்லப்படுவதாக உணர்வார். பாபாவின் 
மெயல்களில் ெகைந்திருக்கும் ெக்தியின் அளவு, கற்பகனக்கும் 
அப்பாற்பட்டது. 
   ாரெீக  யைத்ைின் ஓர் அம்ெம்  ற்றும் அவருறடய ைிட்டங்களில் 
ஏற் டும்  ாற்ைங்கள் அறனத்தும், ஒருவவறள, அப்வ ாறைய  ாரெீக 
 க்களுக்கும், அந்நாட்டிற்காகவும்  ா ா பெய்ை உட் ைிறய குைிப் ைாகும். 
( ா ா, அப்வ ாது இறை  றைமுக ாக  ண்டலிக்கு உைர்த்ைினார்). மெஹர் 
பாபாவின் பாரெகீ பயணம் அங்குள்ள ெக்களின் உணர்வு நிகலயின் 
ொற்ைத்திற்கு வித்திட்டது.  
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மெஹர் பாபாவின் பாரெகீ பயணத்திற்குப் பின்னர், வெலும் நன்கெ 
பயக்கும் விதத்தில் அங்வக ொற்ைங்கள் வதான்ைின. ஒன்ைகர 
வருடங்களுக்குப் பிைகு, வரஸா கான், ஷாவாக (ென்னராக) பதவி ஏற்ைார். 
அவரால் ெில காலம் அந்த வதெம் மபரும் நன்கெயகடந்தது. வெலும், 
பாபாவின் பயணத்திற்குப் பின்னர், ெதக் கலவரங்களும், மஸாராஸ்டிரியர் 
வபான்ை ெிறுபான்கெயினகர துன்புறுத்துவதும் ெகைந்து, படிப்படியாக 
நவனீெயத்கத வநாக்கி முன்வனைியது. 
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ப ஹர்  ா ா, 1923 
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கவெளா வயாகா - உடல் உகழப்பு 
(Ghamela Yoga - Physical Labour) 

ப ஹர்  ா ா 1924 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  ாைம் ப ஹரா ாத் வந்ைதும், 
கஸ் ாவ ட்  ண்டலியான அர்ஜுன், விஷ்ணு  ற்றும்  லறர 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்ைார்.  ாழறடந்ை நிறலயிலிருந்ை ெில 
கட்டிடங்கறளச் ெீரற க்கும் வநாக்கத்ைில் கட்டிட வவறலகளுக்காக உடலால் 
உறழக்க வவண்டும் என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார். அைிகாரபூர்வ ாக  ா ா 
இறை கவெளா வயாகா என்று குைிப் ிட்டார். கவெளா -  ாண்டு 
என்ைறழக்கப் டும் வட்ட வடிவிலிருக்கும் விரிந்ை பகாள்கலன் – கல்,  ண் 
வ ான்ைவற்றை எடுத்துச்பெல்ல, பகாத்ைனார்  யன் டுத்துவது. இவ்வாறு 
 ண்டலி அறனவரும் கடுற யான வவறலகளில் ஈடு ட்டு வந்ைனர். 
 ா ாவுக்காக ஒரு ெிைிய குடிலும் கட்டப் ட்டது.  

 ைியவவறளயில் உைவுக்குப்  ின்னர்,  ண்டலி ஒன்ைறர  ைிவநரம் 
கடவுள் ப யறர உச்ெரிக்கு ாறு கீழ்வரும் ஓரடி  ிரார்த்ைறனறய (கடவுளின் 
ஏழு நா ங்கள்)  ா ா எடுத்துறரத்ைார். 

“குதா, பரொத்ொ, அல்லா, ஆகுரெஸ்தா, ராம், எஸ்தான், ஹூ.”  
இறைத் பைாடர்ந்து  ா ா குஜராத்ைி ப ாழியில் எழுைிய ஆரத்ைிறயயும் 

 ண்டலி  ாடினார்கள்.  

1923 ஆம் ஆண்டு வ   ாைம் முைன்முைலாக ப ஹர்  ா ா 
அரன்காவ்ம் வந்ைவ ாது, ொது கிவலாரி ஷாவின் ெ ாைி, அவர் உயிருடன் 
இருக்கும்வ ாவை கட்டியாகிவிட்டது. ஆனால், ப ஹர்  ா ா, 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு,  யைங்கறள முடித்துவிட்டு, 1924 ஆம் 
ஆண்டு  ார்ச்  ாைம் ைிரும் ிவந்ைவ ாது, ொது கிவலாரி ஷா உயிவராடு 
இல்றல. அவருறடய விருப்  டி இறுைி ஊர்வலம் ப ஹரா ாத்ைில் 
நிறைவுற்ைது. உடறல புறைத்து ெடங்குமுறைகறள அனுெரிப் ைில் அவறர 
 ின் ற்றும் இந்து, முஸ்லிம்  க்ைர்களிறடவய கலகம் ஏற் ட்டது. 
கூட்டத்ைிலிருந்ை ஒருவர் ொது கிவலாரி ஷா கூைியறை எடுத்துறரத்து 
குழப் த்றைத் ைீர்த்து றவத்ைார்.  

“அறனத்தும் துைந்ை ஒருவருக்கு  ைவ ா,  ைத்ைின்  ிரிவுகவளா 
கிறடயாது!”  

இப் டி, அவர் விரும் ியதுவ ால எந்ைபவாரு ெடங்கு முறைகறளயும் 
அனுெரிக்கா ல் உடறல ெ ாைியில் றவத்ைனர். ொது கிவலாரி ஷா, ஏற்கனவவ 
ையாராக றவத்ைிருந்ை  ரப்ப ட்டியில் இவ்வாறு ப ாைித்ைிருந்ைார்:  

“ஒருவருகடய இைப்புக்கு முன்வப உடகல துைக்கும் ஒருவர் உயிர் 
வாழ்கிைார்.” 
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குல் ாயின் கைவர் கான் ஸாவகப் அறனத்து பெலவுகறளயும் 
ஏற்றுக்பகாண்டார். ஒரு வருடத்ைிற்குப்  ின்னர்,  ளிங்கு கல்லால் ெ ாைிறய 
மூடி, அறைச்சுற்ைி  ர விைானம் ஒன்றும் அற க்கப் ட்டது. 

1924 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  ாைத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
வைறவக்காக ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு ைனியறை அற க்கப் ட்டது. அறை 
விறரவாக முடிக்கச் பொல்லி  ா ாவும் றகபகாடுத்து உைவினார்.  

 கவான் ரா ின்  ிைந்ைநாள் ஏப்ரல் 13 ஆம் நாள் பகாண்டாடப் ட்டது. 
ப ஹர்  ா ாவின் அறையின் முன்வன  ண்ட  விைானம் ஒன்று எழுப் ப் ட்டு 
அைில்  ஜன் கீர்த்ைறனகள் நறடப ற்ைன.  ங்பகடுத்ை  க்ைர்களுக்கு உைவாக 
ொைமும்,  ருப்பும் வழங்கப் ட்டது.  

ப ஹர்  ா ா  ாறல வவறளயில் ஒரு ெிைிய உறரறய வழங்கினார்: 
“ஒரு ெத்குரு என்பவர், கடவுள் ெனித உருவில் இருப்பவர். அவகர 
அணுகும் முன்னர், ஒருவர் ஒன்றுக்கு இரண்டுமுகை ெிந்தித்து 
அணுகவவண்டும்; வெலும், அவருகடய ெகவாெத்தில் வந்த பிைகு 
அவருக்கு முற்ைிலுொக தன்கன அர்ப்பணம் மெய்து, வாழ்நாள் முழுவதும் 
அவருடவன இருக்கவவண்டும்.” 

அைன்  ின்னர் ப ஹர்  ா ா ப ஹரா ாத்றைப்  ற்ைி இவ்வாறு 
எடுத்துக்கூைி உறரறய முடித்ைார்: “நான் இங்குக் குடிவயைியதும், 
இவ்விடத்தின் சுற்றுப்புை சூழ்நிகலகள், ஆன்ெீகம் ெற்றும் அடிப்பகட 
மபாருட்கள் ெம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அகனத்தும் உயர்வான நிகலகய 
அகடயும். என்னுகடய அவதார காலகட்டத்தில் ொனிடனின் நன்கெக்காக 
ஓர் அடிப்பகட குைிக்வகாளுடன் என் பணிகயச் மெய்ய உள்வளன்; அதன் 
விகளகவ விகரவில் நீங்கள் கண்டுமகாள்வரீ்கள்.” 

ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள் காறலயில், குடிலிலிருந்து வவக ாக பவளிவய 
வந்ை ப ஹர்  ா ா, “வநற்ைிரவில் என்னால் தூங்க முடியவில்றல! ஒரு 
குைிப் ிட்டக் காரைத்ைிற்காக நான் தூங்க முடியாை நிறல” என்று கூைி 
அறனத்து  ண்டலிறயயும் அறழத்து இவ்வாறு விளக்கினார்.  

“பகாண்டிராம் என்னிடம் பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லத் வைறவயான 
 ைத்றைக் வகட்டான். அவன் ைாயாரின் உடல் நிறல ெரியில்லாைைால் நானும் 
 ைம் பகாடுத்வைன். ஆனால், இப்வ ாது நான் ஒரு நி ந்ைறனறய உங்கள்முன் 
றவக்கிவைன்: ஒருவ ாதும் உங்களுக்கு நான் ஒரு காசு கூட பகாடுக்க ாட்வடன், 
அல்லது, எந்ைக் காரைத்ைிற்காகவும் உங்கறள,  ிைருக்குக் காசுபகாடுக்கவும் 
பொல்ல ாட்வடன். யாருறடய உைவினராவது உடல்நல ில்லா ல் இருந்ைால், 
அவர் கால்நறடயாகச் பெல்லமுடியும். ஆனால் அைற்கு  ாைாக,  ிைருறடய 
 ைத்ைில் பெல்வைாக இருந்ைால், அவர் என்னுறடயவராக  ாட்டார், என்றன 
விட்டுச் பென்று விட்டார் என்று எடுத்துக் பகாள்ளப் டும். எனவவ எவவரனும் 
என்னுறடய ெகவாெத்ைிலிருந்து விலக விரும் ினால் இப்வ ாவை கூறுங்கள், 
வைறவயான  ைத்றைக் பகாடுத்து உங்கறளயும் விடுவிக்கிவைன்.”  ைிலாக, 
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 ண்டலி அறனவரும்  ா ாவின் கட்டறளகளுக்கு இைங்கி அவருடவன 
இருக்க விரும்புவைாகக் கூைியதும் ப ஹர்  ா ா அற ைியானார். 

ருஸ்தம், அவர் முக்கியப ன எண்ைிய ஒரு விஷயத்றை, அறனத்து 
 ண்டலிறயயும் அறழத்து எடுத்துறரத்ைார். 

அப்துல்லா ஜா ர் ைறலவராக நிய ிக்கப் ட்டு, அவர் அ ர இருக்றக 
இல்லாைைால் வாளி ஒன்றைக் பகாடுத்து அ ரறவத்ைனர். ஏறனய அறனத்து 
 ண்டலியும் ைறலவறரச் சுற்ைி அ ர்ந்ைனர். ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ற்றும் 
ெத்குரு உ ாஸனி  காராஜ் இருவரும் ப ஹர்  ா ாறவ, அவர்களுக்கு 
இறையானவர், அவர்களின் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக் பகாள்ளும் வாரிசு என்ை 
அங்கீகாரத்றை வழங்கியைால், ப ஹர்  ா ாவுக்கு அவரின் வ ன்ற க்குத் 
ைகுந்ைார்வ ால் ஒரு ைனிப் ட்ட ெின்னம் வைறவ என் றை ருஸ்ைம் 
முன்ப ாழிந்ைார். ெிலர் வித்ைியாெ ான உறட, ைனித்துவம் வாய்ந்ை பைாப் ி 
அல்லது வவறு ஏைாவது முறையில் உறட அைிவது என் றை எடுத்துக் 
கூைினார்கள். விவாைம் பைாடரவவ, குைிப் ாக ெிைப்பு வாய்ந்ை ஒரு ெின்னம் 
என் ைில்  லர்  றுப்பு பைரிவித்ைனர்.  ா ாவும்,  ண்டலி முன்ப ாழிந்ை 
ஆவலாெறனகளில் விருப் ம் காட்டா ல் முடிவாகக் கூைினார், “நாம் ஒரு 
ெமுதாயம் அல்ல. வென்கெகய எடுத்துக் காட்டும் எந்த ஒரு ெின்னமும் 
நம் சுதந்திரத்கதப் பைித்து, ெனகத கட்டுப்படுத்தும் பிகணப்புககள 
உருவாக்கும்.” ஆறகயால் அறனத்து ஆவலாெறனகறளயும் றகவிட்டு 
விடு ாறு கூைிமுடித்ைார். ஆனால் ைறலவருக்கும் டாக்டர் கனிக்கும் இறடவய 
நடந்ை ெில வைறவயற்ை குழப் த்ைால், வவடிக்றகயாக, ஆனால் உைரறவக்கும் 
எண்ைத்ைில், இருவறரயும் அவரவர் காதுகறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு, மூன்று 
முறை வைாப்புகரைம் பெய்ய பொன்னது அறனவறரயும் வாய்விட்டுச் ெிரிக்க 
றவத்ைது.  

கூட்டத்ைில் இன்னுப ாரு நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது - ப ஹரா ாத்ைிற்குக் 
பகாண்டுவரப் ட்ட மூன்று அைிர்ஷ்ட ிக்க  ிருகங்களுக்கு  ா ா 
முன்னிறலயில் ப யர் றவப் து! ப ஹராவின் ைாயார் ைவுலத் ாய் ஒரு 
பவண்குைிறரறய  ா ாவுக்கு அன் ளிப் ாகத் ைந்ைார்; இது ப ஹரா பூனாவில் 
வாழ்ந்ைவ ாது ைாயார் வாங்கிக் பகாடுத்ைது. அடுத்ைைாக அங்கு எடுத்து வந்ை 
பவள்றள நிைத்ைில் ஒரு நாய்  ற்றும்  ாடு.  ா ா குைிறரக்கு சுபி,  ாட்டுக்கு 
மஸய்ன்ட் வ லும் நாய்க்கு ொது என்றும் ப யர்கள் வழங்கினார்.  

அன்று  ாறல வவறளயில் ப ஹர்  ா ா, ஆைியுடன் வெர்ந்து  ஜறன 
 ாடல்கறளப்  ாடினர். அைற்குப்  ின்னர் இரண்டு விை ான முக்தாக்கள், இறை 
நிறலறய அறடந்ை  ானிடர்கறளப்  ற்ைி  ா ா விளக்கினார்: 

முக்தியில் (இகை நிகலயில்) இரண்டு வகக. ஒன்று விவத முக்தி, 
 ற்பைான்று ஜன்ெ முக்தி. ஜனக ென்னன் (ெீறையின் ைந்றை) ஒரு விவத 
முக்தா, அைாவது, பவளிப்புை சூழ்நிறலயால் அவருக்கு எவ்விை 
 ாைிப்பு ில்றல, உடறல  ற்ைிய எந்ை உைர்வு ில்றல. ஜனக ென்னன் ஒரு 
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காகல எரியும் மநருப்பிலும், ெறுகாகல பனிக்கட்டியான குளிர்ந்த நீரில் 
கவத்தாலும், அவர் வித்தியாெொக எகதயும் உணர்ந்ததில்கல. 

ஷிர்டி ொய்பாபாவும் ஒரு விவத முக்தாதான். ொய்பாபா அவரது 
மவறுங்ககயால் மகாதிக்கும் உணகவப் பரிொைினார் என்று 
மொல்லப்படுகிைது. 

ஜன்ெ முக்தாவின் உட்ப ாருள் என்னபவன்ைால், ராம், கிருஷ்ணா 
அல்லது கிைிஸ்துகவ வபால பிைப்பிலிருந்து முழு விடுதகல அகடந்த 
நிகலயிலிருப்பது! விவத முக்தாகவ மபாறுத்தவகரயில் அவருக்கு 
அனுகூலம் இல்லாத ஒன்று என்னமவனில் பிைரின் துன்பங்ககள அவர் 
ெீது ஏற்றுக்மகாள்ள முடியாதது. உதாரணொக, உங்களுக்குக் கடுகெயான 
தகலவலி என்று கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அதிலிருந்து நிவாரணம் 
மபை, ஒரு ெத்குரு அவத தகலவலிகய அனுபவித்தாக வவண்டும். ஆனால், 
ஒரு விவத முக்தாவுக்கு மவளிப்புை உணர்வு இல்லாத நிகலயில், 
ஒருவரின் தகலவலிகய எப்படிப் வபாக்கமுடியும்? அவருக்கு வலியின் 
உணர்வு இல்லாத பட்ெத்தில் எவகரயும் எதிலிருந்தாவது எப்படி 
விடுவிக்கமுடியும்? உடல் வலிகய உணராதவகரயில் அவர் பிைரின் 
துன்பங்ககள எப்படித் தன்ெீது எடுத்துக்மகாள்ள முடியும்?  

 ிைருக்காக கஷ்டங்கறள அனு விக்க முடியாை நிறலயிலிருக்கும் 
ஒருவறர ெத்குரு என்று எப் டி அறழக்க முடியும் என ஆைி வினவினார். 
அைற்கு  ா ா, “ ிைரின் துன் ங்கறள அவர் ைன் ீது ஏற்றுக்பகாள்ள முடியும். 
ஆனால் ஒரு குறுகிய அளவில்ைான்!” என்று  ைிலளித்ைார்.  

இருவரின் உறரயாடல் அப்வ ாது ஆன் ீக  ாறையில் உயர் நிறலறய 
அறடந்ை ஆத் ாக்கள் அல்லது  ஹா புருஷர்கள்  க்கம் ைிரும் ியது. அவர்கள், 
ஆன் ீக ைளங்களில்  யைம் பெய்து, கடவுள் நிறலறய அறடந்து 
 ரிபூரை ானவர்கள். 

ரிஷிகளும், முனிவர்களும்  ல நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்னவர, 
ஆன் ீகத்றைக் குைிக்கும் வறகயில் கிளித்தட்டு என்ை விறளயாட்றட 
கண்டு ிடித்ைனர். (பெங்குத்ைாக இறுைிவறர வரும்) இறடவகாடு ொகயறயக் 
குைிக்கும். இைர வநர்வகாடுகள் காெம், வகாபம், வபராகெ வ ான்ைறவகறளக் 
குைிப் ைாகும். 

ஒரு வறகறயச் ொர்ந்ை  ஹா புருஷர்கள், கா ம், வகா ம், வ ராறெ 
இறவகறளக் கடந்து  று க்கத்றைச் பென்ைறடவர். அைாவது கடவுள் 
நிறலறய அறடந்து அவரது முடிவற்ை ைன்ற யில் மூழ்கியிருப் ர். 
இவ்விை ான  ரிபூரை  ானிடன், ைானறடந்ை நிறலறய  ிைருக்கு வநரடியாக 
அளிக்கமுடியாை நிறலயிலிருக்கிைான்.  

ெற்றுமொரு வகககயச் ொர்ந்த ெஹா புருஷர்கள், அகனத்து 
வகாடுககளயும் கடந்து, ெறுபக்கத்கத அகடந்த பின்னர், அவத வகாடுகள் 
வழியாக ஆரம்ப நிகலக்வக ெறுபடியும் வந்துவிடுகிைார்கள். இவ்வாறு 
திரும்பி வருவது பிைருக்காக! இப்படி வரும் ெஹாபுருஷர்ககள ெத்குரு 
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என்ைகழப்பர். அவர் கண்ணிகெக்கும் வநரத்தில் பிைகரயும் தானகடந்த 
இலக்கக அகடயச் மெய்யமுடியும்.  

இவ்வாறு,  ாறயயிலிருந்து விடு ட்ட ஒரு ெத்குரு,  ிைறர 
அைிலிருந்து விடுவிக்க ைன்றன  று டியும்  ாறயயில் உட் டுத்துகிைார். 
சுவா ி விவவகானந்ைர் பொன்னதுவ ால, “தன்னுகடய ெடீர்களின் நிகலக்கு, 
தன்கனக் மகாண்டுவரும் ஒருவவர உண்கெயான குரு.” உைாரை ாக, ஒரு 
முத்து ைி குப்ற  குவியலில்  றைந்ைிருப் ைாக றவத்துக்பகாள்ளுங்கள். 
அறை எடுப் ைற்கு ஒருவன் ைனது றககறள அைனுள் றவத்ைாக வவண்டும். 
அதுவ ால, ஒரு ெத்குரு  ாறய என்னும் குப்ற யில் ைன்றனத்ைாவன 
மூழ்கடித்துக் பகாள்வார். ஆனால், ஒருவ ாதும் அவறர அசுத்ைம் 
ைீண்டுவைில்றல. 

ஒருநாள் காறல வவறளயில்  ாைிரி, ராம்ஜூ இருவரும் பவறு வன 
அரட்றடயடித்துக் பகாண்டிருந்ைார்கள்.  ா ா அவர்கறளக் கண்டித்து 
வவறலறய நிறுத்ைச் பொன்னார்.  

அவ்வவறளயில், இைர  ண்டலியின் முன்னிறலயில்,  ாைிரி அவரது 
றககளில் இருந்ை பகாப் ளங்கறளக் காட்டி, குறைகூைி முறையிட்டவ ாது, 
ப ஹர்  ா ா, “நீங்கள் எனக்காக உங்கள் வாழ்க்றகறய அர்ப் ைம் பெய்யத் 
ையாராக இருப் ைாய் உறுைிப ாழி அளிக்கிைரீ்கள். ஆனால் மகாப்பளங்கள் 
உங்ககளப் புகார் மெய்ய கவக்கின்ைன. இது உங்கள் வாழ்க்றக ைியாகத்ைின் 
ஆரம் ம்கூட அல்ல. இருந்தும், நீங்கள் அழுது புலம்புகிைரீ்கள்.  

“ஆன்ெீக பாகதயில் குகை கூறுவவத பாவம். பல்லாண்டுகள் 
கடந்து இறுதியில் உடல் ெிைிது ெிைிதாக மவட்டுண்டு - இப்பூதவுடகலத் 
துைக்கும்வகர காயங்கவள ெிஞ்ெியிருக்கும். உங்கள் உதடுககள 
மூடுங்கள்; மெதுவாக - அணு அணுவாக - உங்களின் ‘நான்’ எனும் 
எண்ணத்கத இல்லாெல் ஆக்கட்டும்! இதிவல தான் உங்கள் துணிச்ெல் 
உள்ளது. கககளில் உள்ள மகாப்பளங்ககளக் காண்பிப்பதில் அல்ல!” 

 ாைிரியின் றககள் பகாப் ளங்களால் வஙீ்கியதும் அஹ துநகர் 
 ருத்துவ றனயில் ெிகிச்றெக்காக அனு ைிக்கப் ட்டார்.  ா ாவும் 
உடன்பென்ைார்.  ாைிரி இல்லாைவ ாது ப ஹரா ாத்ைில் வ லாளர் ப ாறுப்ற  
ராம்ஜூ ஏற்றுக் பகாண்டார்.  

ருஸ்ைம் அவர் அஹ துநகரில் ைன் குடும் த்துடன் வாழ்ந்ைாலும், 
 ா ாவின் கட்டறளகளின் டி நடந்து வந்ைார். ப ஹரா ாத்ைில் நடக்கும் கட்டிட 
 ைிகளுக்கு வவண்டிய ப ாருட்கள் அறனத்றையும் வாங்கி அனுப்பும் 
ப ாறுப்ற  ருஸ்ைம் ஏற்றுக்பகாண்டார். ெில நாட்களாக சுண்ைாம்பு 
மூட்றடகள் வராைைால் வவறல  ாைிக்கப் ட்டு,  ா ா ப ாறுற யிழந்ைார். 
ஏப்ரல் 17 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா பநர்வறஸ அஹ துநகருக்கு அனுப் ி, 
ருஸ்ைத்ைின் கால்களில் விழுந்து, ‘ப ஹர்  ா ாவின் ொர் ாக நான் உங்கள் 
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கால்களில் விழுந்து வைங்குகிவைன். ையவு பெய்து சுண்ைாம்பு மூட்றடகறள 
அனுப் ி றவயுங்கள்’ என்று கூைச்பொன்னார். 
  பநர்வஸும் அப் டிவய பெய்ைதும், ருஸ்ைம் அவரிடம் ‘ையவுபெய்து 
ப ஹர்  ா ாவுக்கு என்னுறடய வைக்கங்கறள இரு து முறை பைரிவித்து, 
நான் ஒன்றும் அலட்ெிய ாக இருக்கவில்றல, மூட்றடகறள அனுப் ிறவக்க 
 ாட்டு வண்டிகறள வாடறகக்கு எடுக்கக்கூடாது என்ை  ா ாவின் 
கட்டறளயாலும், எங்களது  ாட்டுவண்டி ெ யத்ைில் வராைைாலும் நான் 
அனுப் முடியா ல் வ ானது என் றை  ா ாவுக்கு எடுத்துக் கூறுங்கள்’ என்று 
கூைினார். எதுவாயினும், ருஸ்ைம் உடவன ஒரு  ாட்டுவண்டியில் சுண்ைாம்பு 
மூட்றடகறள அனுப் ிறவத்ைார். 

அவைநாள் ெிைிது வநரத்ைிற்குப் ிைகு, வைறவக்கு அைிக ாக உைவு 
ையார் பெய்வைாக, ப ஹர்  ா ா  ாஸாஜிறய பவகுவாகக் கண்டித்ைார். 
 ாஸாஜி, வகா த்ைில்  ைிலளித்ைார், “நான் இைனால் பவறுத்துப்வ ாய் 
விட்வடன்! நீங்கள் அனு ைியளித்ைால் நான் அரன்காவ் ிலிருந்து பெல்லத் 
ையாராக இருக்கிவைன்!” 
  இறைக் வகட்டதும்  ா ா, “என் வார்த்றைகள் உங்கள் விருப் த்ைிற்கு 
இைக்க ாக இல்லாவிட்டால், நீங்கள் இங்கிருந்து பெல்வதுைான் நல்லது!” 
என்று கூைினார்.  
   ாஸாஜி  ைிலாக, “உங்களுகடய கெப்பான வார்த்கதககளவயா, 
அல்லது நீங்கள் இகழ்ச்ெியாகப் வபசுவகதவயா நான் என் இதயத்தில் 
கவத்துக் மகாள்வதில்கல. ஆனால் நான் உணகவ வணீடிக்கிவைன் என்று 
நீங்கள் விகளயாட்டாகக் கூறுகிைரீ்களா இல்கலயா என்பகத நான் 
எப்படித் மதரிந்துமகாள்வது?” என்று முறையிட்டார்.  

“நீங்கள் அப்படிச் மொல்கிைரீ்கள் என்ைால், என்கனப் பற்ைிய 
எல்லாவெ உங்களுக்குத் மதரியும் என்று அர்த்தம்.”  ா ா அற ைியறடந்து 
 ாஸாஜியிடம், “அப் டியானால் ெரி, நீங்கள் என்னுடன் இருக்கலாம்” என்ைார். 

 ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்ட  ாைிரியுடன் குல் ாய், ருஸ்ைம் 
இருவரும் அன்று  ைியவவறளயில் ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது,  ண்டலி 
கடவுளின் ஏழு நாெங்ககள உச்ெரிக்கும்  ிரார்த்ைறனயில் ஈடு ட்டிருந்ைனர். 
குல் ாய்,  ா ாவுக்காக எடுத்துவந்ை ெிைப்பு உைவில் ெிைிைளறவ  ா ா 
ொப் ிட்டதும் எஞ்ெியறை  ண்டலிக்கு அளித்ைார்.  

ஏப்ரல் 18 ஆம் வைைி ப ஹர்  ா ாவின் குடிலுக்குமுன் அற ந்ை 
கழிவறைகளின் ைறரகளில் கற்கறளப்  ைித்து, வவறல நிறைவறடயும் 
ைருவாயில்,  ா ா அறைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். வாடறக வண்டியில் 
சுண்ைாம்பு மூட்றடகறள ருஸ்ைம் அனுப் ிறவத்ை வருத்ைத்ைில்  ா ா 
வகா  றடந்து, ை ால் அலுவலக கட்டிடத்ைில் புயல் வவகத்ைில் நுறழந்ைார். 
ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருந்ை அறனவறரயும் வநாக்கி  ா ா, “இது ாைிரியான 
எதுவும் பைாடர்ந்து நடந்ைால், நான் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து விலகிச் பென்று, 
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உங்கறளயும் றகவிட்டு விடுவவன்!” என்று கூைினார்.  ா ாவின் வகா த்ைின் 
காரைத்றைப் புரிந்துபகாண்ட ருஸ்ைம் ைன்  ைட்டத்றை பவளிப் டுத்ைினார். 
இப் டி, ‘வதகவக்கு அதிகொகப் பணம் மெலவு மெய்வது ெரியல்ல’ என்ை 
 ாடத்றை ருஸ்ைம் கற்றுக்பகாண்டார்.  

ராம்ஜூ வவறலப்  ளுவால்  ிகவும் அவைிப் ட்டார். கடுற யான 
காய்ச்ெல்;  ா ா ராம்ஜுவின் பநற்ைியில் யூடிக்வகாலறனத் ைடவிவிட்டார். 
அவ்வவறளயில் அங்கு நடக்கும்  ைிகறளக் கண்காைிக்கும் ைறலவர் 
ப ாறுப்ற  ராம்ஜுவிட ிருந்து குஸ்ைாஜி ஏற்றுக்பகாண்டார். 

ெத்குரு அல்லது இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவருடன் வாழ்வது 
எவ்வளவு கடினம் என் றை எடுத்துறரத்து ப ஹர்  ா ா அறனத்து 
 ண்டலிறயயும் எச்ெரித்ைார். வ லும், அவருடன் ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்வைில் 
உள்ள கஷ்டங்கறளயும் கூைி இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

ொகய (இல்லாை ஒன்றை இருப் து வ ால் வைான்ைறவக்கும்) 
எப்வபாதுவெ எல்வலாகரயும் தன்வெம் ஈர்க்க, அதனால் இயன்ைவகர 
ெிைப்பாக முயற்ெிக்கும். வெலும், இது ெத்தியத்தின் பாகதயில் மெல்ல 
இகடயூைாக இருக்கும். அப்படிச் மெய்வதன் காரணம் என்னமவனில், 
கடவுள் நிகலகய ஒருவன் அகடயும்வபாது, ொகய அவனுக்கு 
அடிகெயாகிவிடும் என்று அதற்குத் மதரியும். ொகய, கடவுள் நிகலகய 
அகடந்த ஒருவரின் பாதங்களின் கீவழ புரளும். அதன் ெக்தி, 
அைியாகெயில் மூழ்கியிருக்கும் ஒருவகர மவல்லும், ஆனால் 
இகைஞானி அகத அடக்கி ஆள்வார். 

ஹனு ான்,  கவான் ரா ின் முக்கிய ெீடர்களில் ஒருவர். ஏப்ரல் 19 ஆம் 
நாள் இந்து  ண்டலி, ஹனு ானின்  ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடினர். குல் ாய், 
ருஸ்ைம் இருவரும் ஆரத்ைிக்கு வவண்டிய ப ாருள்களுடன் அந்ை நிகழ்ச்ெி 
முடிந்ை  ிைகு வந்ைனர். ைா ை ாக வந்ைைால் ப ஹர்  ா ா குறையாக, “நீங்கள் 
எைற்காக இவ்வளவு ெிர ப் ட்டு இங்வக வரவவண்டும்?” என்ைதும், ருஸ்ைம் 
வழியில் வண்டி  ழுைாகி விட்டறைத் பைரிவித்ைார்.  ா ா அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டு அறனவருக்கும், அவர்கள் எடுத்துவந்ை இனிப்ற  வழங்கி, 
நிகழ்ச்ெிறய இன்னும் ஒரு  ைி வநரம் பைாடர்ந்ைார்.  

இரவு உைவு முடிந்து ஓரிரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா 
அறனத்து  ண்டலிறயயும் குடிலுக்கு பவளிவய அறழத்து அன்றைய 
நடவடிக்றககறளப்  ற்ைி விொரித்ைார். அப்வ ாது  ா ா,  ாஸாஜியிடம் உைவு 
ஏைாவது எஞ்ெியுள்ளைா எனக் வகட்டார்.  ாஸாஜி ஆ ாம் என்று  ைில் கூை, 
 ா ா, இந்து  ண்டலிக்கு ெற யல் பெய்யும் பெௌத்ைிரிறயக் வகட்டார்; அைற்கு 
அவர், “எப்வ ாைாவது  ீைம் வரும், வந்ைால் வைீாக்குவது இல்றல, 
பகாண்டிராமுக்கு பகாடுத்து விடுவவன்” என்ைார்.  

இறைக் வகட்டதும்  ா ா, அறனத்து  ார்ெி, ஈரானி  ற்றும் முஸ்லிம் 
 ண்டலிறயயும் பவகுவாகக் கண்டித்து,  ாஸாஜியிடம், “நீங்கள் உைறவ 
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வைீாக்குவது ஏன்? இந்து  ண்டலி ஒருவ ாதும் அவ்வாறு பெய்வைில்றல, 
ஏபனன்ைால் அவர்களுக்கு அைன்  ைிப்பு நன்ைாகத் பைரியும்.” 

உணவு விஷயத்தில் இப்படிமயாரு பரபரப்கப உண்டுபண்ணுவதில் 
ஓர் ஆழ்ந்த முக்கியத்துவம் உள்ளது. இந்து ெண்டலி அவர்களது உணகவ 
தனியாகத் தயார் மெய்தனர். வெலும், பகழய ஆச்ொர முகைப்படி வவறு 
இனத்தவர் தயார் மெய்யும் உணவில் இந்துக்கள் பங்மகடுப்பதில்கல. 
மெஹர் பாபா உருவாக்கிய இந்த வொதல், ெண்டலியிகடவய நிலவும் 
பாரபட்ெம் ெற்றும் தவைான அபிப்பிராயத்கத முைியடிக்கும் வநாக்கத்தின் 
ஆரம்பக் கட்டொகும். மெஹர் பாபா இயல்பான இயற்கக முகைகயக் 
ககயாண்டு, மவவ்வவறு ெண்டலிக்கு விதவிதொக உணவு தயார் மெய்யும் 
வவறுபட்ட முகைகய ஒழித்துக் கட்டினார் - ஆனால் அப் டிபயாரு நிறல 
உருவாக இன்னும் இரண்டு வருடங்கள்  ிடித்ைன.  
  ஏப்ரல் 20 ஆம் நாள்  ாறலயில் குல் ாய், ருஸ்ைம் இருவரும் ப ஹர் 
 ா ாவுக்காக உைவும், ெத்குரு உ ாஸனி  காராஜ் அவர்களின் புறகப் டம் 
பவளிவந்ை அக்பர் எனும் குஜராத்ைி பெய்ைித்ைாளின்  ிரைி ஒன்றையும் எடுத்து 
வந்ைனர். அைில் பவளியான பஸாராப்ஜி வைொய் அவர்களின் கட்டுறரயில், 
மெஹர் பாபாகவ ெந்தித்ததாகவும், அவவர இக்காலகட்டத்தில் வரும் 
‘ஜகத் குரு’, ‘பிரபஞ்ெத்தின் இகைவன்’, ‘அவதார புருஷன்’ என்பகத 
முற்ைிலும் நம்புவதாகவும் குைிப்பிட்டிருந்தார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் ெவகாைரர் ஜால்,  ா ாவுடன் வவரிய  யைங்களில் 
கலந்துபகாண்டார். இப்வ ாது  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைில் 
வாழத்பைாடங்கினார். 

அன்று  ைிய வவறளயில் விெித்ைிர ான வைாற்ைத்ைில் ஒருவர் 
கிைற்ைருகில் வந்து அவரது ைாகத்றைத் ைைித்ை  ின்னர்,  ெிபயடுப் ைாகக் 
குைிப் ிட்டார். ஜால், ஆைி இருவரும் ைிறகப்புற்று அவறர,  ா ாவிடம் 
அறழத்து வந்ைதும்,  ா ா ப ரு கிழ்ச்ெியறடந்து, வந்ைவர் ஒரு ெஸ்த் (இறை 
வ ாறையில் இருப் வர்) என் றை விளக்கினார். அந்ை  ஸ்த்துக்கு உைவளித்து 
இனிப்பும் வழங்கப் ட்டது. வகள்விகளுக்கு ‘அவரது ப ாழியில் எளிைில் 
புரிந்துபகாள்ள முடியாை முறையில்’  ைிலளித்ைார். அவருக்கு,  ா ா புைிய 
ெட்றடயும் காலுறையும் அைிவித்து அனுப் ி றவத்ைார். அவருறடய ப யறர 
எங்கும்  ைிவு பெய்யவில்றல என்ைாலும், அவர்ைான் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ை 
முைல்  ஸ்த் (இறை வ ாறையில் இருப் வர்) ஆவார்.  

வ லும் ஒருநாள், ஒரு வயைான ப ண் ைி அவருறடய இரண்டு 
 கன்களுடன்  ாறல வவறளயில் உைவு வவண்டி வந்ைனர். அவர்கறள 
 ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைதும்,  ா ா பெௌத்ைிரியிடம் ொைமும்,  ருப்பும் ையார் 
பெய்து அளிக்கு ாறு கூைினார்.  ா ா ப ரிய ற யனிடம் அவன் றவத்ைிருந்ை 
இறெக்கருவிறய இறெத்துப்  ாடக்கூைியதும் அவன்  ிர ல ான இந்து ொது 
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வகா ிெந்ைின் வாழ்க்றக வரலாற்றை  ாடலாகப்  ாடினான்.  ா ா அறைக்வகட்டு 
ப ரிதும்  கிழ்ந்ைார். அவர்களுக்கு உைவும், புத்ைாறடகளும் அளித்து அனுப் ி 
றவத்ைார்.  

இவ்வவறளயில், குஸ்ைாஜி நாள் முழுவதும் அவரது வவறலகளில் 
மும்முர ாக இருந்ைார். அறனவறரவிடவும் அவர்  ட்டும் கரு வ  கண்ைாய் 
இருந்ைைாக நிறனத்துக் பகாண்டார்.  ைிய வவறளயில் இைர  ண்டலி 
ஓய்பவடுக்கும்வ ாது, குஸ்ைாஜி புைிைாகக் கட்டப் ட்ட ெிப ண்ட் ைறரக்கு 
ைண்ைரீ் விட்டுவந்ைார். இவ்விை ான வவறலப் ளுவின் காரை ாக குஸ்ைாஜி 
எரிச்ெலான  னநிறலயில் இருந்ைார். 

ெில நாட்களாக குஸ்ைாஜி,  ார்வொப் இவர்களிறடவய கெப் ான 
 னநிறல நிலவிவந்ைது.  ார்வொப், ந ாஸ் பெய்யும் வவறளயில் 
அ ர்வைற்காக ஒரு புைிய  ிரார்த்ைறன கம் ளம் வவண்டும் என்ை 
வகாரிக்றகறய குஸ்ைாஜி நிராகரித்து விட்டார்.  ார்வொப்,  ிகவும் வகா ப் ட்டு 
குஸ்ைாஜியின் கஞ்ெத்ைனத்றை நிறனத்து, றகயிறுக்க ான வ லாளர் என்று 
குைிப் ிட்டார்.  

அவைநாள்  ாறல வவறளயில்,  ண்டலி அறனவரும் இருந்ை 
கூட்டத்ைில் ப ஹர்  ா ா  ார்வொப் ிடம் வகட்டார், “குஸ்ைாஜியிடம் 
உனக்கிருந்ை வகா ம் ைைிந்ைைா?”  ார்வொப் பவளிப் றடயாக இல்றல என்று 
 ைிலளித்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா உடவன அவறரத் ைனியாக அறழத்து விளக்கினார்:  
“யார் உங்ககள எவ்வாறு நடத்தினாலும், நீங்கள் அகெதிகாக்க 

வவண்டும். ஒருவர் கடுஞ்மொற்களால் உங்ககள எவ்வளவுதான் 
தாக்கினாலும், மபாறுகெயுடன் அகெதியாக அகதத் தாங்கிக்மகாள்ள 
வவண்டும். இதுவவ உண்கெயான துணிவும் கதரியமும் ஆகும். ஒருவன் 
முழு ராணுவத்கதயும் அடிபணிய கவக்கலாம், ஆனால், அவனது 
வகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்த இயலாெல் வபாகிைது.”  

மெஹர் பாபா, அப்வபாது, ஏசு மபருொகனத் துன்புறுத்தி, 
ெித்திரவகத மெய்தவபாது அவர் மவளிப்படுத்திய பணிவுத்தன்கெகயப் 
பற்ைிக் கூைி இவ்வாறு உகரகயத் மதாடர்ந்தார், “சுவாெி 
ராெகிருஷ்ணாகவப் மபாறுத்த வகரயில், மூன்று விஷயங்கள் ஒருவகன 
இகைவனிடெிருந்து விலக்கிகவக்கும். அகவ, காெம், வபராகெ ெற்றும் 
வகாபம். முதல் இரண்கடயும் - காெம், வபராகெ - மவன்றுவிடலாம். 
ஆனால் வகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்துவது என்பது எல்லாவற்கையும்விடக் 
கடினொனது. இம்மூன்று எதிரிககளயும் மவன்றுவிட்டால், நீங்கள் ஒரு 
துைவியாக முடியும். துைவி என்பவர் யார்? காெம், வபராகெ, வகாபம் 
இம்மூன்கையும் அடக்கி ஆளுபவவர துைவி!” 

ெீடர்கள், ைம்ற த்ைாவ  கட்டுப் ாட்டுக்குள் பகாண்டுவர,  ா ா இரண்டு 
ஒழுங்கு முறைகறள வலியுறுத்ைினார்:  
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“ைினமும் காறலயில், ஒவ்பவாரு ெீடரும்  ிைரின்  ாைங்கறளத் 
பைாட்டு, ‘நீ என் ெவகாைரன்’ என்று கூைவவண்டும்.”  

“ஒரு நாளின் 24  ைி வநரத்ைில் எவவரனும் வகா த்றை பவளிப் டுத்ைி, 
கெப்புடன் யாறரவயனும் வ ெினால், உடனடியாக எனக்குத் பைரியப் டுத்ை 
வவண்டும். நான் அப்வ ாது குற்ைவாளியின் கால்களில் விழுந்து வைங்குவவன்.” 
  “முைல் விைியானது என்னுறடய இஸ்லா ிய  ைக்வகாட் ாடுகளுக்கு 
எைிரானது” என்று  ார்வொப்  றுப்பு பைரிவித்ைார்.  

ஆனால்,  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார், “இவ்விைிப் டி,  ாைங்கறள 
இருகரங்களால் பைாட்டால்  ட்டும் வ ாதும், ைறல வைங்கவவா அல்லது 
 ிைரின்  ாைங்களில் ைறலறய றவக்கவவண்டும் என்ை வகள்விக்வகா 
இட ில்றல.” இருந்ைாலும்,  ிைர்  ாைங்கறளத் பைாடுவது இஸ்லா ிய  ை 
பகாள்றககளுக்கு எைிரானது என்று  ார்வொப் வலியுறுத்ைினார். எனவவ, 
கால்கறளத் பைாடுவைற்குப்  ைிலாக  ிைவராடு றககுலுக்கினால் வ ாதும் என்று 
 ா ா அைிவுறுத்ைினார்.  

ராம்ஜுவும் ஓர் இஸ்லா ியர் என் ைால்,  ா ா அவரிடமும், 
“இவ்விைிகறளப்  ின் ற்றுவைில் உனக்கும் ஏவைனும்  ைரீைியான இறடயூறுகள் 
உள்ளனவா?” என்று வகட்டார்.  

“இவ்விைிகள்  ைக்பகாள்றககளுக்கு எைிரானது என்று நான் 
கருைவில்றல. வ லும், முைல் விைிமுறைறய நான் ஏற்றுக் பகாள்கிவைன். 
ஆனால், நான் இவ்விைிமுறைகள் ெம் ந்ை ாக எறையும் உங்களுக்கு 
அைிவிக்கவவா, என்  ாைங்கறளத் பைாடவவா அனு ைிக்க  ாட்வடன்” என்று 
ராம்ஜு  ைிலளித்ைார். 
   ாைிரி, பநர்வஸ் இருவரும் ஆரம் த்ைிலிருந்வை இரண்டாவது 
விைிமுறைறய  றுத்ைார்கள். ஆனால்,  ா ா இது அவரது கட்டறள என்று 
விளக்கிய  ின்னர் ஏற்றுக்பகாண்டனர்.  

 ா ா ைனிப் ட்ட முறையில் ராம்ஜுவிடம், “ ார்வொப் பெய்ைறைத்ைான் 
நீயும் பெய்ைாய். என்னுறடய விருப் த்றை, பகாள்றகயளவில் ஏற்றுக்பகாண்டு, 
எவ்விைத் ையக்கமு ின்ைி பெயல் டுத்துங்கள். ெதக்வகாட்பாடுகள் 
என்விருப்பத்கதயும் ெிஞ்ெிவிடுொ என்ன? என் விருப்பம்தான் ெதமும், 
ெதக்வகாட்பாடும். அதற்குக் கீழ்ப்படிபவன் யாவரா, அவவன, 
ெதவகாட்பாடுகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, அவனுகடய ெதத்தின் கருத்துக்ககள 
நிகைவவற்றுகிைான். எகதப் பற்ைியும் கவகலப்படாெல் என்னுகடய 
விருப்பத்கதவய கருத்தில் மகாள்ளுங்கள்.”  

“நீங்கள் என்  ாைங்கறளத் பைாடுவறை நான் விரும் வில்றல... நான் 
உங்கறள வைங்குகிவைன்“ என்று ‘ராம்ஜு’ விளக்கினார்.  

“விருப்பு பவறுப்புகறளப்  ற்ைி ஏன் வ சுகிைாய்?”  ா ா ெற்று 
வகா த்துடன்  ைிலளித்ைார், “நான் விரும்புவறைவய நீங்களும் விரும்  
வவண்டும். என் விருப் த்றைக் கருத்ைில் பகாள்ளாவிடில், எப் டி என்றன 
வைங்குவாய்? நீ, உன் ஆறெகளுக்கு அடிற யாகும் அவைவவறளயில் என்றன 
எப் டி வைங்கமுடியும்?”  
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“நீங்கள் என்  ாைங்கறளத் பைாடுவறைப்  ார்க்க என் இையம் 
வலிக்கும்!” என்று ராம்ஜு  ைிலளித்ைார்.  

அைற்கு  ா ா, “உன்  ாைங்கறளத் பைாடாவிடில் என் இையம் 
பவடித்துவிடும்“ என்று கூைினார்.  

ராம்ஜு எதுவும் வ ெமுடியா ல் அற ைியானார். இரண்டாவது 
விைிமுறைறயப்  ின் ற்றுவைிலிருந்து விலக்களித்து,  ா ா நடந்ைறை  ைந்து 
கவறலப் டா ல் இருக்கு ாறு கூைினார். 

ப ஹர்  ா ாவுக்காக அற க்கப் ட்ட குடிறலச்சுற்ைி  ல்லிறக 
பெடிகள் றவத்து  ண்டலி அறவகறள  ிகவும் கவன ாக வளர்த்து வந்ைனர். 
சுற்ைித் ைிரியும் ஆடு ாடுகள் அழித்துவிடும் என்ை எண்ைத்ைில் பெடிகறளச் 
சுற்ைி வவலி அற க்கப் ட்டது. அைற்குப்  ின்னர், குடிலருகில் ஒரு பகாடி 
கட்டித் பைாங்கவிடவவண்டும் என்ை கருத்தும் முன்றவக்கப் ட்டது. ஏப்ரல் 23 
ஆம் நாள் நடந்ை ஒரு விவாைத்ைில் இந்துக்கள் பகாடியின் நிைம் ெிவப் ாக 
இருக்கவவண்டும் என்ைனர், ஆனால் ராம்ஜூ அறை எைிர்த்து, ெிவப்பு நிைம் 
வவைாந்ைத்றைக் குைிக்கும் எனக் கூைி,  ச்றெ நிைம் ெிைப் ானது என்ைார். 
அப்வ ாது, இந்துக்கள் ைங்கள் எைிர்ப்ற த் பைரிவித்து,  ச்றெ நிைம் ப ாதுவாக 
முஸல் ான்களின் நிைம் என்று வாைாடினர். அவை வவறளயில்  ார்ெிகளும், 
ஈரானியர்களும் இரண்டு நிைங்கறளயும் நிராகரித்ைனர். எனவவ, 
அறனவரிடமும் ெ ாைானம் நிலவ, ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு ைன்முடிறவ 
முன்றவத்ைார்: “மகாடி ஏழு நிைங்ககளக் மகாண்டதாக இருக்கவவண்டும்.” 
நவல் அவ்வண்ைவ  பகாடி ையார் பெய்து  ா ாவின் குடிலருகில் 
 ைக்கவிட்டார். 

பகாடி அழகாக  ைந்ைவண்ைம் இருந்ைறைப்  ார்த்து ப ஹர்  ா ா 
இவ்வாறு வகட்டார்: “ஏழுநிை மகாடிகய நான் ஏன் பரிந்துகரத்வதன் என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ? ஏழு நிைங்களும், உணர்வு நிகலயின் ஏழு 
தளங்ககளக் குைிக்கின்ைன.”  

இரண்டு நிைங்களின் இருப்பு நிறலறயக் குைிப் ிட்டு  ா ா, ”மகாடியின் 
கீழ்ெட்டத்தில் ெிவப்பு நிைமும், வெல்ெட்டத்தில் வான்நீல நிைமும் 
இருக்கவவண்டும். எஞ்ெிய ஐந்து நிைங்ககளயும் வரிகெப்படுத்துவகத 
நீங்கள் தீன்ொனிக்கலாம்” என்ைார். வ லும்  ா ா விளக்கினார்: 

“உணர்வு நிகலயின் ஏழு தளங்ககள குைிப்பது தவிர, இந்நிைங்கள் 
ெனப்படிவங்ககளயும் குைிக்கும். மகாடியின் நிைங்கள், ெனிதன், கீழ் 
நிகலயிலிருந்து வெல் நிகலகய அகடவகதக் காட்டும் - அதாவது 
ெிவப்பு நிைத்கத அகடயாளொகக் மகாண்ட, காெம், வகாபம் எனும் 
ெிகத்திடொன படிவங்களிலிருந்து படிப்படியாக உயர்ந்து, ஆன்ெீகத்தின் 
உச்ெநிகலயான கடவுவளாடு ஒன்ைிகணவகத வான்நீல நிைம் குைிக்கும்.” 
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ராம்ஜூ அப்துல்லா, அன்ைிரவில்  ா ாவிடம் “நட்ெத்திரங்கள் 
என்பகவ என்ன?” என்று வினவினார். அைற்கு ப ஹர்  ா ா அளித்ை 
விளக்கம்: 

“கிரகங்ககளப் வபால நட்ெத்திரங்களும் வகாளங்கள். ஆனால் 
ெனித இனம் பல கிரகங்களில் வாழ்கிைது. நட்ெத்திரங்கள் மபாதுவாக 
அைிவின் பண்பாடு, விஞ்ஞானம் ெற்றும் மபாருளாதாரம் ெம்பந்தப்பட்ட 
அகனத்திலும் பூெிவயாடு ஒத்திருக்கின்ைன. ஆனால் ஆன்ெீகத்கதப் 
மபாறுத்தவகரயில் நாம் வாழும் பூெியானது ெிகவும் வென்பட்டு 
இருப்பதால், ெத்குருக்கள் இங்வக பிைப்மபடுக்கிைார்கள்.”  

“இதர அகனத்து நட்ெத்திரங்கள் ஒவ்மவான்றும் மவகு 
மதாகலவில் இருப்பதுவபால் வதான்ைினாலும், உண்கெயில் அருகருவக 
இருக்கின்ைன. கடவுள் நிகலகய அகடந்த ஒருவர், ெிறு ெிறு குெிழ்கள் 
வபால வதாற்ைெளிக்கும் பல லட்ெக்கணக்கான நட்ெத்திரங்கள் 
தன்னிடெிருந்து மவளிவருவகத காண்கிைார். அவர், தாவன 
எல்லாவற்ைிற்கும் மூலாதாரம் - அகனத்கதயும் பகடப்பவரும் நாவன 
என்று அைிந்து மகாள்கிைார். பிரபஞ்ெத்தின் திட வகாள்கள் மவவ்வவைாக 
இருந்தாலும், ஆன்ெீக தளங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதிவகர 
ஒன்ைாகவவ இருக்கும்.” 

ெில வருடங்களுக்குப்  ின்னர், ப ஹர்  ா ா, பிரபஞ்ெத்தில் உள்ள 
18000 கிரகங்களில் ெனித இனங்கள் வாழ்வதாகவும், வெலும் பல லட்ெம் 
கிரகங்களில் பரிணாெ வாழ்க்கக மதாடர்வதாகவும், அத்துடன் 
லட்வொபலட்ெம் பிரபஞ்ெங்கள் அண்டவியல் பரிொண நிகலயில் 
இருப்பகதயும் விளக்கினார். ஆனால், பூெியில் ெட்டுவெ ஆன்ெீக 
உட்சுழற்ெி பரிணாெம் நகடமபறுவதாகவும் - அதாவது ஆன்ெீக உணர்கவ 
உள்ளடக்கும் தடங்கள் பூெியில் ெட்டும்தான் இருப்பதாகவும் 
மதளிவுபடுத்தினார். வெலும், இந்தப் பூெியில் ஐந்து ெத்குருக்கள் 
ெட்டுெின்ைி ஆன்ெீக பரம்பகரயில் இருக்கும் 7000 ொதுக்கள் ெற்றும் 
ஆன்ெீக உயர் நிகலகய அகடந்த ஞானிகளும் இருப்பதாக விளக்கினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களுக்கு இைங்க இரண்டு 
விைிமுறைகள் அ லுக்கு வந்ைன. ஏப்ரல் 24 ஆம் நாள், இரண்டாவது 
விைிமுறைப் டி,  ாைிரி அறைக் கறட ிடிக்கத் ைவைியைால் ப ஹர்  ா ா, 
அவரது  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார். அருகில் நின்று பகாண்டிருந்ை 
பநர்வஸ், பவளிப் றடயாக அவ்விைிமுறைகறளக் கறட ிடித்ை வ ாைிலும், 
அவர் கால்கறளயும்  ா ா பைாட்டு வைங்கினார். ப ஹர்  ா ாவின் இந்ைச் 
பெயறல ஏற்றுக்பகாள்ள முடியா ல் அவர் வைம் ி வைம் ி அழுது, 
ப ஹரா ாத்றைவிட்டு பவளிவயறுவைாகவும் கூைினார். ப ஹர்  ா ா 
எவ்வளவவா கூைியும், பநர்வஸ் ைன் முடிவில்  ிடிவாை ாக இருந்ைார்.  

கறடெியில், ப ஹர்  ா ா, அவறர அங்கிருந்துச் பெல்ல 
அனு ைியளித்து, அவருக்குத் வைறவயான ரயில் கட்டைத்றைக் பகாடுக்க, 
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பநர்வஸ் அறை வாங்க  றுத்ைார். அப்வ ாது  ா ா, “ ைம் இல்லா ல் எப் டிப் 
 யைம் பெய்வாய்” என வினவினார்.  

பநர்வஸ் ைன் ெட்றடயிலிருந்ை இரண்டு ைங்க ப ாத்ைான்கறளச் சுட்டிக் 
காட்டினார்,  றைமுக ாக அறை விற்று  ை ாக்குவைாக அர்த்ைம்.  ா ா, 
உடவன அப்ப ாத்ைான்கறள இழுத்பைடுத்து, “நீ இப்வ ாது வ ாகலாம்; ஆனால் 
இரண்டு நி ந்ைறனகள். ஒன்று, நீ உைவுக்காக  ிச்றெ எடுக்கவவண்டும். 
 ற்பைான்று,  ிைரிட ிருந்து ைிருடவவா அல்லது கடன் வாங்கவவா கூடாது” 
என்று குைிப் ிட்டார்.  
  பநர்வஸ் இரண்டு நி ந்ைறனகறளயும் ஏற்றுக்பகாண்டு புைப் டுவைற்கு 
ஆயத்ை ானவ ாது  ா ா, “நீ எங்குச் பென்ைாலும், உன்றன நான் பைாடர்ந்து 
வருவவன்” என்ைார். ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து பநர்வஸ் புைப் ட்டு நடக்கத் 
பைாடங்கினார்;  ா ாவும்  ின் பைாடர்ந்ைார். அவர் ஓட ஆரம் ித்ைதும்  ா ாவும் 
அவர்  ின்வன ஓடினார். ெிைிது தூரம் பென்ைதும் பநர்வஸ் ெிரித்துக்பகாண்வட 
 ா ாவுடன் ைிரும் ிவந்ைார்.  

பநர்வஸ் அற ைியானதும்  ா ா அவரிடம் “ஏன் இந்ை நாடகம்?” என்று 
வகட்டார்.  

அைற்கு பநர்வஸ், நான் யாரிடமும் வகா ப் டவவா அல்லது கடிந்து 
வ ெவவா பெய்யாைவ ாது என்  ாைங்கறள நீங்கள் ஏன் பைாட்டு 
வைங்கினரீ்கள்?” என்று வகட்டார்.  

 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், “உன்னிடத்ைில் ஏவைா  ிறழ 
இருந்ைைால்ைான் நான் அவ்வாறு பெய்வைன். நான் உன்  ாைங்கறளத் 
பைாடவில்றல என்ைால் உனக்கு அல்லது  ிைருக்கு, உன்னிடம் இருக்கும் 
குறை எப் டித் பைரியும்? ஒரு குற்ைமும் இல்றலபயன்ைால், அது என்விருப் ம் 
என நிறனத்து அற ைியாக இருக்கவவண்டியதுைாவன! உன்னிடம்  ிறழ 
இருந்ைாலும் நீ  ிறழயற்ைவன் என்று நிறனக்கிைாய். நீ அப் டியில்றல என்று 
நான் உனக்குக் காட்டவவண்டா ா?” 

 ா ா, உடவன அறனவறரயும்  ார்த்து, “நீங்கள் குற்ைெற்ைவர்களாகத் 
வதான்ைினாலும், இன்னமும் குற்ைம் உள்ளவர்கவள! - ஆனால் உங்கள் 
பலவனீங்களிலிருந்து உங்ககள நான் விடுவிப்வபன். எனவவ நான் 
மொல்வகதக் கவனொகக் வகட்டு, எகதயும் ெைக்காெல் அவ்வாவை 
மெய்யுங்கள்.” 

ஏப்ரல் 15 ஆம் நாள் ப ஹராவின் பவண்குைிறர சுபி 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு பகாண்டுவரப் ட்டது. குைிறர, சுத்ை ான பவண்ைிைத்ைில், 
 ிகவும் அழகாக இருந்ைது. ொப் ாட்டு வளாகத்ைின் அருகில் அைற்காக, 
குைிறரத் பைாழுவம் ஒன்று அற க்கப் ட்டது. வைாற்ைத்ைில் உன்னை ாக 
இருந்ைாலும், பெயலில் றெத்ைாறனப் வ ால விளங்கியது! ப ஹரா ாத்ைிற்குக் 
பகாண்டு வந்ைதும்,  ா ா அைற்கு குங்கு  ிட்டு, ெற்று வநரம் அைன் ீது 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். பவண்குைிறரக்கு ப ஹர்  ா ா அளித்ை  ரியாறை, அறை 
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நடத்ைிய முறை ப ஹரா  ீது ப ஹர்  ா ா றவத்ைிருந்ை அளவிலா அன்ற  
உைரச் பெய்ைது. 

துைவி வைாற்ைத்ைில், அறலந்து ைிரியும் ொது ஒருவர் இவ்வவறளயில் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைார். அவர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் 
வகள்விப் ட்டு ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர், காவி உறடயும், ெறட முடியும் 
அைிந்து, உடபலல்லாம் ைிருநீறைப் பூெியிருந்ைார். ப ஹர்  ா ா அவரிடம், “நீ 
யார்? எங்கிருந்து வருகிைாய்? எங்வக பெல்கிைாய்?” என்று வகட்டைற்கு அந்ை 
ென்னியாெி, ப ருற யாக, அவர் பென்ை இடங்கறளபயல்லாம்  ட்டியலிட்டுக் 
கூைி, இப்வ ாது ப ஹரா ாத் வந்துள்வளன் என்ைார்.  

 ா ா அவரிடம் வகட்டார், “இப்வ ாது என்ன?”  
“நான் உங்கள் ைரிெனத்ைிற்காக வந்துள்வளன்” ென்னியாெி கூைினார்.  

  “அப்புைம்?” 
  “இங்கிருந்து ‘கிர்னார்’ பெல்லவிருக்கிவைன். 
   “அப்புைம்?” 

“அங்கிருந்து அப் டிவய பென்று  வுண்ட் அபு முழுவறையும் 
வட்ட ிடுவவன்.” 
“அப்புைம் என்ன?” 
“அப் டிவய இன்னும் பென்று புனிை ஸ்ைலங்கறள  ார்றவயிடுவவன்.” 
“அைற்குப்  ின்னர்?” 
“அைற்குப்  ின்னர் என்ன, இதுவறர பெய்ைதுவ ால என்  யைத்றைத் 
பைாடர்வவன்.” 
“எவ்வளவு காலம்?”  ா ா வினவினார்.  
அைற்கு ொது  ைிலளித்ைார், “என்னுறடய குருறவ நான் அறடவது 
வறர. அந்ைப்  ிராப்ைம் எனக்குக் கிறடத்ைதும் நான் விடுைறலயாகி 
விடுவவன்!” 
“அது எப்வ ாது நடக்கும்?” 
“என்விைியில் எப்வ ாது உள்ளவைா அப்வ ாது.” 
 ா ா கூைினார், “இறுைியில் ஒவ்பவாருவரும் இறை நிறலறய 
அறடவார், ஆனால் யாருக்கும் அறைப்  ற்ைி எந்ை அைிவும் கிறடயாது. 
ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் வழியில் பெல்கிைார்.” 
“அப் டியானால் நான் என்னைான் பெய்ய வவண்டும்?” ென்னியாெி 
 ன்ைாடினார்.  

  “உன்றன ஒரு குருவிடம் அர்ப் ைம் பெய்ய வவண்டும்.” 
  “அப் டி ஒரு குருறவ கண்டுபகாள்ள முடியவில்றலவய!” 

“உன் கண்கள்ைான் அைற்குக் காரைம்! குரு எங்கு ிருக்கிைார். 
அவறரத்வைடி, அறடயாளம் கண்டுபகாள்வது அவெியம்.” 
“நான் அவறரக் கண்டுபகாள்ளத் ையாராக உள்வளன்.” 
“நான் உனக்கு கடவுறளக் காண் ிக்கிவைன், ஆனால் நான் பொல்வறை 
பெய்வாயா?” என  ா ா வினவினார்.  
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ப ஹர்  ா ா வகட்டைற்கு அந்ை ொது ையாராக இருப் ைாகக் கூைியதும், 
 ா ா அவறர அருகிலிருந்ை ஒரு  ரத்ைின் கீழ் அ ரு ாறு அனுப் ி றவத்ைார். 
அங்குச் பென்று காத்ைிருக்கும் ாறும், அவருறடய அைிவுறுத்ைல்கறளச் ெற்று 
வநரத்ைில் அளிப் ைாகவும்  ா ா கூைியனுப் ினார். உடவன அந்ை ென்னியாெி 
அங்குச் பென்று அ ர்ந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது கவெளா வயாகா  ைிறயப்  ார்றவயிடச் 
பென்று, ைவறுகறளச் சுட்டிக் காட்டி,  ண்டலிறய பவகுவாகக் கண்டித்ைார். 
அறர ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ா,  ாைிரிறய அனுப் ி அந்ை ென்னியாெிறய 
அறழத்து வரு ாறு கூைினார், ஆனால் அவர் அங்கிருந்து வ ாய்விட்டார்.  

அைன்  ின்னர், ைீவிர ான முறையில் ப ஹர்  ா ா,  ண்டலிக்குக் 
கருத்துறர வழங்கினார்:  

“காவிநிை உறடயைிந்து உலறகத் துைப் து எளிது, ஆனால் ஒரு 
ெத்குருறவக் கண்டுபகாள்வது  ிகவும் கடினம். அவர்  ாைகங்களில் 
ெரைறடவது அறைவிடக் கடினம், ஆனால் அறனத்ைிலும் கடின ானது அவர் 
கட்டறளகறள ஏற்று நடப் து.  

“உைாரை ாக அந்ைத் துைவிறய எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள்.  ல 
வருடங்களாக அவர் பவவ்வவறு இடங்களுக்குப் புனிை  யைம் பெய்து, 
பவயிலிலும் குளிரிலும் அறலந்து கஷ்டங்கறள அனு விக்கிைார். 
எண்ைிலடங்கா புனிை  யைங்கறள வ ற்பகாண்டு, வ லும் இவ்வாறு  ல 
வருடங்கள்  யைத்ைில் ஈடு டுவார். ஆனால், ஒரு ெத்குருவிடம் 
ெரைறடயாைவறர அவர் எவ்விை  யனும் அறடய ாட்டார். உடல், முகம் 
முழுவதும் ைிருநீறை அைிந்துபகாண்டு பவறு வன அறலந்துைிரிவார். 

“ஓர் உண்கெயான ெத்குருவின் மதாடர்பில் அவர் வந்தாலும்கூட, 
ஒன்கையும் புரிந்து மகாள்ளாெல், ககக்கு எட்டியது வாய்க்கு 
எட்டவிடாெல் தவைவிடுவார். அவறர நான்  ரத்ைின்கீழ் அ ரச் பொன்வனன்; 
அறர  ைி வநரம் கூட அவரால் அறைச் பெய்ய இயலவில்றல. கடவுள் 
நிறலறய அறடவது என் து ஒருவரின் ைிைனுக்கு அப் ாற் ட்டது; ெத்குருவின் 
கருறை ஒன்றுைான் அைற்கு வழி. வ லும், அவருறடய கருறைறயப் 
ப றுவது என் து அவ்வளவு எளிைல்ல.  ிைவிக்கு வ ல்  ிைவிகள் எடுத்து 
முயற்ெித்ைாலன்ைி உரிய ைகுைிறய அறடயமுடியாது. ஆறகயால், ஒரு 
ெத்குருவின் பைாடர் ில் வாழ் வர்கள் உண்ற யிவல ஆெீர்வைிக்கப் ட்டவர்கள்.”  

கடவுள் ீது உண்ற யான  ிரியமுள்ளவர் யார் என் றை  ா ா 
விளக்கினார்: 
  “பாகலவனத்தில் சுட்மடரிக்கும் மவயிலில் தாகொக இருக்கும் 
ஒருவன், முத்து, கவரங்ககளவிட தண்ணரீுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிப்பதுவபால, கடவுளின் உண்கெயான அன்பன் ஒருவன் அவருக்காக 
ஏங்கி, தவித்து, ெற்ை அகனத்கதயும் தூொகக் கருதுவான். ஓர் 
உண்கெயான பிவரெி மபயர், புகழ் அல்லது மெல்வத்தின்பின்வன 
அகலயொட்டான். அவன், தனக்குப் பிரியொன கடவுகள ெட்டுவெ 
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எண்ணி ஏங்குவான். இந்தப் பண்கப அகடயாத ஒருவன், 
தன்னலவாதியாக இருப்பான்.” 

அன்று  ாறல வவறளயில், பகாடூர ான முறையில் உயிர் ைியாகம் 
பெய்ை சுபி ொது ென்சூர் அவர்கறளப் ற்ைிய உருது ப ாழியில் புத்ைகம் 
ஒன்றை, ராம்ஜூ  ா ாவுக்கு வாெித்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அப்வ ாது 
முற்ைிலும்  ாறு ட்ட விைத்ைில் கூைினார்: “நான் இந்ை உலகில் இன்னும் 
ஐம் த்து நான்கு வருடங்கள் வாழ்வவன், அைன்  ிைகு வொக ான  ரைத்றைச் 
ெந்ைிப்வ ன்! இந்ைப்  ாரெீகர்கள்,  ிகவும் இரக்க ற்ை முறையில் எனக்பகாரு 
முடிறவக் பகாண்டு வருவார்கள்.” 

ப ஹர்  ா ா, அவருகடய முடிவு என்று கூைியைன் அர்த்ைம் உடறல 
துைப் து அல்ல. அவ்வவறளயில் பூனா, மும்ற   ற்றும் அஹ துநகரில் 
வாழ்ந்ை  ாரெீகர்கள், ஈரானியர்கள் இவர்களின் எைிர்ப்பு, ஏைக்குறைய நான்கு 
வருடங்களுக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக உட் ைியின் பவளிப் ாடாக 
விளங்கியது. ப ஹர்  ா ா, இந்ை எைிர்ப்ற  அவருறடய  ைியின் ஊடக ாகப் 
 யன் டுத்ைினார்; ஆனால், அது அவருறடய உயிருக்வக ஆ த்றை 
விறளவிக்கும் அளவுக்கு வரீியம்  றடத்ைைாக இருந்ைது. அவரின் உயிறரப் 
 ைிக்க, அவருக்குத் ைீங்கு விறளவிக்க, ைிட்டங்கள் வகுக்கப் ட்டைாக 
ஆங்காங்வக வைந்ைிகள்  ரவின, ஆனால் அப் டி எதுவும் நடக்கவில்றல. 
ைற்பெயலாக,  ா ா இவ்வாறு கூைியைற்குப்  ிைகு, பஸாராஸ்டிரிய 
இனத்ைவர்களின் எைிர்ப்பு  டிப் டியாகக் குறைந்ைது  ட்டு ின்ைி  ல 
 ார்ெிகளும், ஈரானியர்களும் ப ஹர்  ா ாறவ ஓர் உண்ற யான குருநாைர் 
என நம் ி, இறுைியில், அவருறடய ெீடர்களாக  ாறும்  ாக்கியத்றையும் 
ப ற்ைனர். 

 ை  க்ைி ிக்க ஒருவர், ப யர் பரூச்ொ, அவ்வவறளயில் 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கிவந்ைார். உ வாெம் இருப் தும், கடவுள் நா த்றை 
உச்ெரிப் றையும் வழக்க ாகக் கறட ிடித்ைார். ஏப்ரல் 25 ஆம் நாள்,  ா ா 
 ண்டலி அறனவறரயும் அறழத்து ஒவ்பவாருவறரயும்  ாடச்பொல்ல, 
 ண்டலியும் அவர்களுக்குத் பைரிந்ைறைப்  ாடினர்.  ரூச்ொறவ 
 ாடச்பொன்னவ ாது, அவர் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: “நான் ஒருவ ாதும் ெினி ா, 
நாடகம்  ார்க்கச் பெல்வைில்றல, வ லும் எனக்குப்  ாடத்பைரியாது. ையவு 
பெய்து என்றன  ன்னித்து விடுங்கள்.” 

இறைக் வகட்டு எரிச்ெல் ட்டு  ா ா வகா  ாக, “இங்கு என்வனாடு 
இருப் வர்கறள இவ்வளவு ைரக்குறைவாக நிறனத்து, அவர்கறள நாடக 
நடிகர்கவளாடு ஒப் ிடுகிைாயா? அவர்கள் உலறகத் துைந்ைவர்கள் என் றை 
எப்வ ாைாவது எண்ைிப் ார்த்ைாயா? என்றன  கிழ்விப் ைற்காக அவர்களின் 
ைனிப் ட்ட இன் துன் ங்கறளத் துைந்து, நான் பொல்வறைவய பெய்து 
பகாண்டிருக்கிைார்கள். இறைவிட எளிற , துைவு உலகில் வவவைவைனும் 
உண்டா அல்லது வவறு எைனுடனும் ஒப் ிடத்ைான் முடியு ா? அவர்கறளப் 
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 ற்ைிய இம் ாைிரி முட்டாள்ைன ான எண்ைங்கள் உனக்கு ஆகாது!” என்று 
கூைினார்.  

ைடு ாற்ை றடந்ை  ரூச்ொ  ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினார்.  ாடல் 
நிகழ்ச்ெி இரவு ஒன் து  ைிவறரத் பைாடர்ந்ைது. குரல்நயம் இல்லாைவர்கள் 
கூட  ாடவவண்டிய நிறலயில், ராகம் ைாளம் எதுவும் இல்லா ல்  ண்டலி 
 ாடியது அறனவறரயும்  கிழ்வித்ைது. 

அன்றைய ைினம்,  ா ா வராஜாப் ாகும்,  ழரெமும் கலந்ை  ால் ட்டும் 
அருந்ைி உ வாெத்ைில் இருந்ைார். 

1924, ஏப்ரல் 26 ஆம் நாள்,  ைிய வவறளயில், கவெளா வயாகா  ைி 
நிறைவறடந்ைதும், ப ஹர்  ா ா உணவுமுகை  ற்றும் பாலியல் குைித்து 
ெிைிய உறரறய நிகழ்த்ைினார்:  

“ொெிெம் ொப்பிடுவதில் பல தீகெகள் உள்ளன. முக்கியொக, 
ொெிெம் காெ உணர்கவ அதிகரிக்கும். கற்களுக்கு உணர்வு என்பது 
ெிகக்குகைவு - மொல்லப்வபானால் அைவவயில்கல. தாவரங்களில் 
உணர்வின் மவளிப்பாடு மதாடங்குகிைது. ஒரு ெிருகம் இன்மனாரு 
ெிருகொக உருமவடுக்கும்வபாது உணர்வும் அதிகொகும், ெனிதனில் அந்த 
உணர்வு முழுகெ அகடகிைது. உணர்வு முன்வனை முன்வனை காெ 
உணர்வும் அதிகொகும். உணர்வு நிகல அதிகொகும்வபாது காெ 
உணர்ச்ெியும் அதிகொகும், அவத வவகள, குகைவான உணர்வு நிகலயில் 
காெ உணர்ச்ெியும் குகைவாக இருக்கும். ஆககயால், ொெிெம் உண்ணும் 
வவகளயில் காெ உணர்வு அதிகொகும். ஆனால், கெவ உணவில் அது 
கூடாெல் குகையாெல் இருக்கும்.” 

அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில்,  ண்டலி அறனவரும் இரண்டு  ைிவநர 
 ிரார்த்ைறனயில் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, ‘சுபி குதிகர எங்வகா ஓடிவிட்டது’ 
என்ை  ாஸாஜியின் குரல் ெத்ை ாக ஒலித்ைது.  ா ா,  ண்டலியிடம் 
குைிறரறய துரத்ைிப்  ிடிக்க உத்ைரவிட்டார். ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கு வ லாக, 
நடந்தும்  ிைிவண்டியிலும், வ டும் ள்ளமு ாக இருந்ை புல்பவளியில், 
குைிறரறயத் துரத்ைி, கறடெியில்  ல இன்னல்களுக்குப்  ின்னர்  ிடித்து 
வந்ைனர். கூட்டத்ைில் யாவரா ஒருவர், “அவறன சுபி என்ைல்ல, கெத்தான் 
என்று ப யர் சூட்டியிருக்க வவண்டும்” என்ைார். 

 ைிய வவறளயில்,  ா ாவுக்குத் பைரியா ல் ருஸ்ைம் ஒரு குைிறர 
 யிற்ெியாளறர அறழத்துவந்து குைிறரறய  ரிவொைறன பெய்யு ாறுக் 
கூைினார்.  யிற்ெியாளரும் உடவன குைிறர  ீவைைி ஓட்ட ஆரம் ித்ைார். இறைக் 
வகள்விப் ட்ட  ா ா கடும் ெீற்ை றடந்து, ருஸ்ைத்ைிடம் கூைினார், “சு ி எனக்கு 
அன் ளிப் ாகத் ைரப் ட்டது, அது என்னுறடயது. என்னுறடய ப ாருள்களில் 
உரிற  பகாண்டாட உனக்கு என்ன றைரியம்? எனக்குரிய ஒன்றை 
பைாடுவைற்கு முன்னர் என் அனு ைிறய வகாரியிருக்க வவண்டும்.” ருஸ்ைம் 
ைவறை உைர்ந்து  ன்னிப்புக் வகாரினார். இவ்வாறு,  ா ா அந்ை பவண் 
குைிறரயின்  ீது எவ்வளவு  ிரிய ாக இருக்கிைார் என் றையும் ருஸ்ைம் 
உைர்ந்ைார். இக்குைிறர, ைனது  றனவியின் ைங்றக ப ஹராவுக்குச் 
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பொந்ை ாக இருந்ைைால், ருஸ்ைம்,  யிற்ெியாளருக்கு உத்ைரவிட்டார்; ஆனால் 
ைனது ைவறை,  ின்னர் உைர்ந்து பகாண்டார். 

 
1924, ஏப்ரல் 27 ஆம் நாள், அஹ துநகரில் வாழ்ந்துவந்ை 

பஸாராஸ்டிரியன் நஸர்வான் நவ்வராஜி ஸட்டா என் வர், அப்வ ாது 
அவருக்கு வயது 27, நீண்ட நறடப் யிற்ெிக்காக ைன் இறளய ெவகாைரன் 
பீலூவுடன் பென்ை வவறளயில், ப ஹரா ாத் ொறலறய அணுக வநர்ந்ைது. 
ெிைிது தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்ைவ ாது, ப ஹர்  ா ா ஒரு  ரத்ைின் கீழ் 
கம் ரீ ான வைாற்ைத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். “யார் இவர்? மஸாராஸ்டரின் அவத 
வதாற்ைம்!” என்று நஸர்வான் நிறனத்துக் பகாண்வட  ா ாறவ வநாக்கி 
நடந்ைார்; அவைவவறள  லீூ அங்வகவய நின்று பகாண்டிருந்ைார். ப ஹர்  ா ா 
அவறர அன்புடன் அறழத்து அருகில் அ ரச்பெய்ைார். ெிைிது வநரம் 
அற ைியாக இருக்கவவ, நஸர்வான்  னைில் ‘இவர் உண்ற யிவல 
பஸாராஸ்டரா? இவர் அந்ைத் ைீர்க்கைரிெியா?’ என்ை எண்ைம் இறடவிடா ல் 
அறலவ ாைியது. 

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது, புலனாகாை பைானியில் ப ன்ற யாகக் 
கூைினார், “மஸாராஸ்டர் ெறுபடியும் பிைந்து வந்துள்ளார், ஆனால் ெக்கள் 
அவகர அகடயாளம் கண்டுமகாள்ளவில்கல!” இந்ை வார்த்றைகள் அவறரத் 
ைிடுக்குைச் பெய்ைன; ஏபனனில் நஸர்வானின்  னைில் ஓடும் எண்ைங்கறள 
 ா ா அைிந்துவிட்டார் என் றை உைர்ந்ைார். ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது வகட்டார், 
“நீ என்ன பெய்கிைாய்?” 

நஸர்வான் வநர்ற யான முறையில் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், “நான் 
 ஹாத் ா காந்ைி அவர்களின் வழிறய  ின் ற்று வன். வ லும், இந்ைிய 
விடுைறல வ ாராட்டத்ைில் ைீவிர  ங்பகடுக்கிவைன்.”  

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, “அரெியல், விடுைறல வ ாராட்டம்  ற்ைிய 
அறனத்து எண்ைங்கறளயும் கறளந்து, இறையுைர்றவ அறடவைில் உன் 
கவனத்றைச் பெலுத்து, அதுவவ உண்ற யான விடுைறல, ைன்றனத்ைாவன 
ஆளும் நிறல!” என்ைார். “ைவைா ல் பைாடர்ந்து இங்வக வா, நான் கூறுவது 
அறனத்தும் உனக்குப் புலப் டும்!” என்று இறுைியாக ப ஹர்  ா ா அைிவுறர 
கூைி முடித்ைார்.  

நஸர்வான் ஒரு ப ரிய, பெல்வாக்கு ிக்க பஸாராஸ்டிரிய 
குடும் த்றைச் ொர்ந்ைவர். ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை அவருறடய முைல் 
ெந்ைிப் ின் காரை ாக, ககொய் மஜஸ்ஸவாலா குடும்பம் உட் ட, அறனத்து 
உைவினரும் ப ஹர்  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைனர். பவளியளவில் 
ைற்பெயலாகக் கிறடத்ை இந்ை வாய்ப்ற  எண்ைி நஸர்வான்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்து, குதூகல ான  னநிறலயில் வடீு ைிரும் ினார். 1921 ஆம் 
ஆண்டு ஸவராஷ் ென்ஸில் ைிைப்பு விழாவில் நஸர்வான், ப ஹர்  ா ாறவ 
முைன்முைலாக  ார்த்ைாலும், அவறர யார் என்று அறடயாளம் கண்டுபகாள்ள 
முடியாை நிறலயில் வ ெவும் வாய்ப் ில்லா லாயிற்று. இருப் ினும் இம்முறை 
இரும்கப காந்தம் கவர்வதுவபால ப ஹர்  ா ாவால் ஈர்க்கப் ட்டார்.  
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அஹ துநகரிலிருந்து நஸர்வான்  ட்டு ின்ைி வ லும்  லர், ப ஹர் 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அடிக்கடி வந்ைனர். ப ஹரா ாத் இப்வ ாது  லர் 
வந்து பெல்வைால் ஆரவாரத்துடன் வகாலாகல ாக காட்ெியளித்ைது. ஏப்ரல் 28 
ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா அங்கு வரும்  க்களுக்கு இறை அைிவித்ைார்:  

“மதய்வகீம் என்பது அளவிலா மபாக்கிஷம். உலகப் 
மபாருட்களுக்காக ஒரு ெத்-புருஷகன அல்லது இகை நிகலகய அகடந்த 
ஒருவகர அணுகுவது பயனற்ைது ெட்டுெல்லாெல் அர்த்தெற்ைதும் ஆகும்.” 

ஏப்ரல் 29 ஆம் நாள், அர்வதஷிர் ஈரானி, கராச்ெியில் வாழும் அவர் 
நண் ர் மபராம் என் வருடன்,  ழங்களும் பூக்களும் நிரம் ிய கூறடகளுடன் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். ப ஹர்  ா ா, ப ர்ஸியாவில் உள்ளதுவ ால 
பூந்வைாட்டம் ஒன்றை ப ஹரா ாத்ைில் உருவாக்குவது  ற்ைி விவாைித்து, 
“அப் டி ஒரு பூந்வைாட்டம் வளர்த்ைால் என்னுறடய  ண்டலி அைில்  ைிபுரிய 
வாய்ப் ாக அற யும்” என்று அர்வைஷிரிடம் கூைினார். அைற்குச் ெம் ைம் 
பைரிவித்து, அன்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைில்  ண்டலியுடன் 
வாழத்பைாடங்கினார். ப ஹர்  ா ா அவருக்கு விவொய இயக்குனர் என்ை 
 ைவிறய அளித்து, ப ஹரா ாத் நிலத்றை  ழத்வைாட்டத்ைிற்குரிய வள ான 
நில ாக  ாற்றும் டி ஆவலாெறனக் கூைினார்.  

ற தூல், அர்வைஷிறர  ன்ஸில்-எ- ீ ில் ப ஹர்  ா ா இருந்ைவ ாது 
அைிமுகப்  டுத்ைிறவத்ைார். அப்வ ாது அர்வைஷிர், ப ஹர்  ா ாவுடன் வாழும் 
விருப் த்றைத் பைரிவித்ைதும்,  ா ா, அவறரத் ைக்க வவறளயில் அறழப் ைாகக் 
பகாடுத்ை வாக்குறுைி இப்வ ாது நிறைவவைியது. இருந்ைாலும், புைியவைார் 
உறுப் ினர்  ண்டலிவயாடு இறைந்ைறை அவர்கள்  னமுவந்து ஏற்றுக் 
பகாள்ளவில்றல. அர்வைஷிர் ஓர் ஆர்வ ிக்க, சுறுசுறுப் ான  னிைர், இரக்க ற்ை 
கண்காைிப் ாளர், ஏன் ஒரு மகாடுங்வகாலன் என்றுகூட கூைலாம். புைிைாகப் 
 ைவியில் அ ர்ந்ை இந்ை விவொய இயக்குனர்  ண்டலிறய முதுபகலும்பு 
முைியும் அளவுக்கு வவறல வாங்கினார். ைரிசு நில ான ப ஹரா ாத்ைில் 
இவ்வளவு  ைிபுரிந்தும் என்ைாவது ஒருநாள்  ழத்வைாட்டம் ைறழத்வைாங்கி 
 ழங்கறளச் சுறவக்கும் வாய்ப்பு கிறடக்கு ா என்ை ெந்வைக பைானியில் 
அறனவரும் வ ெிக்பகாண்டனர்.  

1924, ஏப்ரல் 30 ஆம் நாள், குல் ாய், ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வந்ைிருந்ைார். அவர்  ா ாவுக்கு ப ன்துகில் வ லங்கி ஒன்றை அன் ளிப் ாகத் 
ைந்ைார். அது  ா ா அன்ைிலிருந்து அைியும் வழக்க ான உறடயாயிற்று. 
அவர்களின் வ ச்ெிற்கிறடயில் ப ஹர்  ா ா ெில ைினங்களுக்கு முன்பு நடந்ை 
ஒரு ெம் வத்றை குல் ாய்க்கு எடுத்துறரத்ைார். 

 ிகவும் ஆச்ொர ான பஸாராஸ்டிரிய இனத்றைச் ொர்ந்ை குஷ்ரவ் 
கர்வெட்ஜி என் வர்,  ற்றுப ாரு  ைபவைியருடன், என்றனப்  யமுறுத்ைி 
கண்டனம் பைரிவிக்கும் வநாக்கத்ைில், அஹ துநகரிலிருந்து இங்வக வந்ைார். 
யாறரயும் வகட்கா ல்  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ை குடிலுக்குள் வநரடியாக நுறழந்ைார். 
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காலைிறய பவளியில் விட்டுச் பெல்லு ாறு  ார்வொப் கூைியும், அவர் அறை 
ப ாருட் டுத்ைா ல் உள்வள நுறழந்து  ா ாவிடம், “நீங்கள் எந்ை வயாகா 
 யிற்ெிறய பெய்து வருகிைரீ்கள்?” என்று வகட்டார்.  

ப ஹர்  ா ா கூைினார், “கவ ளா வயாகா.” 
குஷ்ரவ் அப்வ ாது வகட்டார் “நீங்கள் ஏன் நீள ான ைறலமுடியுடன் 

நிர்வாை ாகச் சுற்ைித் ைிரிகிைரீ்கள்?”  
 ா ா, ெிைிைளவும் அலட்டிக் பகாள்ளா ல் அவர் அைிந்ைிருந்ை 

ஆங்கிவலய பைாப் ி  ற்றும் ெட்றடறயச் சுட்டிக்காட்டி, “நீ ஏன் அந்ைத் 
பைாப் ிறய அைிந்துள்ளாய்? ைீர்க்கைரிெி பஸாராஸ்டர், எப்வ ாைாவது இப் டி 
உறட அைிந்ைாரா?” என்று வகட்டார். 

குஷ்ரவ், அவ ான உைர்வில் வகா  ாகக் கத்ைினார், “ஆ ாம், 
பஸாராஸ்டர் இப் டித்ைான் உறடயைிந்ைார்.” ப ஹர்  ா ா அறரக்காலுறை 
அைிந்ைிருந்ைாலும், குஷ்ரவ்  ீண்டும்  ீண்டும் அவர் உறடயில்லா ல் 
இருப் ைாகவவ குைிப் ிட்டார்! அவர் ெீற்ைத்துடன் கத்ைினாலும், ப ஹர்  ா ா 
அற ைியாக  ைிலளித்ைார். பகாஞ்ெம்கூட வகா த்றை பவளிப் டுத்ைா ல்  ா ா 
 ிகவும் அற ைியாக இருந்ைைால் குஷ்ரவ் அவருறடய நண் ருடன் வெர்ந்து 
அவ ரியாறையுடன், “நீங்கள் ஒரு வ ாலி! க டநாடக ாடி வ ாெடி பெய் வர்! 
 க்கறள ைவைான வழியில் நடத்து வர்! அஹ துநகரிலிருந்து 
பவளிவயறுங்கள்!” என்று கத்ைினார். 

இறை, ைற்பெயலாகக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை குல் ாய்  கன் ஆைி, 
நிைானத்றை இழந்து அவர்கறள உடவன பவளிவயைக் கூைினார். 
ப ாறுற யிழந்து அவர்கறளத் ைாக்கச் பென்ை ஆைிறய  ா ா ைடுத்து நிறுத்ைி 
 ன்னிப்புக் வகாரு ாறு உத்ைரவிட்டார். ஆைி உடவன அவறர 
 ன்னிக்கும் டியாக வவண்டினார். புகழ்வாய்ந்ை கான் ொவக ின்  கன் ஆைி 
இவ்விை ாக அவ ான றடயும் சூழ்நிறலயில் இருப் றைக் கண்ட குஷ்ரவ் 
ைடு ாற்ை றடந்ைார். அைற்கு வ லும் ஒன்றும் கூைா ல் இருவரும் 
பவளிவயைிச் பென்ைனர். 

ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர், குஷ்ரவ் எைிர் ாராைவிை ாக ைனிற யில் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து அவரது முரட்டுத்ைன ான நடத்றைக்கு  ா ாவிடம் 
 ன்னிப்புக்வகாரினார். இது ஏற்கனவவ ப ஹர்  ா ா குைிப் ிட்ட 
‘பஸாராஸ்டிரியர்கள் பகாடூர ாக அவர் உயிறரப்  ைிப் ார்கள்’ என் துடன் 
பைாடர் ான ஒரு நிகழ்வு. 

1924 வ   ாைம்  ல நாட்கள் ப ஹர்  ா ா  ாலில்லா ல் வைநீர் 
 ட்டும் அருந்ைி உ வாெ ிருந்ைார். அரன்காவ்ம் அருகில்  ா ா குடியிருந்ைது, 
கிரா த்து  க்கள்  த்ைியில் வ ரார்வத்றைத் தூண்டியது. ஏவைா ஒரு ொது 
அல்லது புனிை ான ஒருவர் அவர்களருகில் இருப் ைாக எண்ைத்பைாடங்கினர். 

ஒரு நாள் கிரா த்ைிலுள்ள ெிறுவர்களில் இருவர் (ெீ ா, ொபு காம்ப்வள) 
 துங்கிப்  துங்கி ப ஹரா ாத்ைில் நுறழந்ைனர்.  ா ா அவர்கறளக் 
கண்டுபகாண்டு அருகில் வரு ாறு அறழத்ைார்.  யத்ைில் இருவரும் அழத் 
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பைாடங்கினர்.  ா ா இருவறரயும் அன் ாகத் ைடவிபகாடுத்துக் கூைினார், 
“ யப் டாைீர்கள். நீங்கள் எங்வக இருக்கிைரீ்கள்?” ெீ ா, அவர்கள் அரன்காவ்ம் 
கிரா த்ைில் வாழ்வைாகக் கூைினான்.  ா ா, கிரா த்ைில் எத்ைறன ெிறுவர்கள் 
இருக்கிைார்கள், நாபளல்லாம் என்ன பெய்கிைார்கள் என்று வினவினார். அங்வக, 
ைீண்டத்ைகாை இனத்றைச் ொர்ந்ை ‘ெகர்’  ற்றும் ‘ொங்’ குழந்றைகள் ஏராளம் 
உள்ளனர் என்று ெீ ா விளக்கி, அவர்கள் ஆடு,  ாடுகறள புல்வ ய்க்கக் கூட்டிச் 
பெல்வார்கள் என்று கூைினான்.  ா ா உடவன அவர்களிடம், “அவர்களுக்கு 
இனிப்புப்  ண்டங்கள் அளித்ைால் என்னிடம் வருவார்களா?” என்று வகட்டார்.  

ெிரித்துக்பகாண்வட, ொபு கூைினாள், “ஸார், நீங்கள் இனிப்பு வழங்கினால் 
அறனத்து குழந்றைகளும் இங்வக வருவார்கள்!”  

 ா ா புன்முறுவல் பெய்ை டி, “அவர்கள் அறனவறரயும் இங்வக 
நாறளக்கு அறழத்து வாருங்கள்” என்று கூைி, குஸ்ைாஜிறய இனிப்பு 
எடுத்துவரச் பொல்லி இருவருக்கும் வழங்கினார். கிரா த்ைிற்குத் ைிரும் ிச் 
பென்று புைிைாக ஒருவர் அங்வக வந்ைிருப் றை பைரிவித்ைனர். 

அடுத்ை நாள், ெில ெிறுவர்கள் வந்ைவ ாது,  ா ா, அவர்களிடம்  ராட்டி 
ப ாழியில் இரக்க ாகப் வ ெி, சுறவயான இனிப்புகறள வழங்கினார். ஒரு 
முறை  ா ா, லாலா காம்ப்வள என்ை ெிறுவனிடம், “என்னுடன் வெர்ந்து 
 க்ைிப் ாடல்கள் ( ஜன்)  ாடுவாயா?” என்று வகட்டதும் லாலா, “எங்களுக்கு 
இனிப்புகள் ைருவைானால், நீங்கள் எறைச் பொன்னாலும் பெய்வவாம்” என்று 
 ைிலளித்ைான். 

“முைலில்  ஜறனப்  ாடுங்கள்,  ின்னர் இனிப்புகள் ைருவவன்”, 
ெிறுவர்கள் அைற்கு ெரி என்ைதும்,  ா ா, “நான் ஒரு வரி  ாடுவவன், நீங்கள் 
அறை ைிரும் ப்  ாடுங்கள், ெரியா?” என்று கூைி,  ராட்டியில்  ாடினார்:  

ஓ பண்டரிநாதா, ககககள இடுப்பில் கவத்துக்மகாண்டு  
நிற்பகதப் பார்க்க எவ்வளவு அற்புதொக உள்ளாய்!” 
ெித்திரம் வபான்ை ெிற்பச்ெிகலயில் எத்தகன அழகான,  
எத்தகன ஆனந்தொன வதாற்ைத்தில் இருக்கிைாய்! 

ப ஹர்  ா ா முைல்வரிறயப்  ாடியதும், ெிறுவர்கள் அவர்களுக்கான 
கீச்சுக்குரலில்  ாடினர்.  ா ா, அவர்கள்  ாடுவறைக் வகட்டு, ெிரித்துக் பகாண்வட 
ப ரிதும் அனு வித்து ப ரு கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ஜன் முடிந்ைதும்  ா ா 
இனிப்புடன் ப ாரி  ற்றும் சுண்டல் வழங்கினார். அடுத்ை நாள்,  ா ா 
இன்னுப ாரு  ஜன்  ாடறல கற்றுத்ைந்ைார்: 

ஓ பாண்டுரங்கா! உன் தரிெனத்கத எப்வபாது தருவாய்? 
எப்வபாது நான் உன்கனப் பார்ப்வபன்?  
எப்வபாது நீ எனக்குக் காட்ெியளிப்பாய்?” 
 ண்டரிநாத்  ற்றும்  ாண்டுரங்கா இரண்டும்  காராஷ்டிரா,  ண்டர்பூர் 

கிரா த்ைிலுள்ள விட்வடாபா (கிருஷ்ணா) வகாயிலில் நிறலயாய் நிற்கும் 
கடவுளின் ெிறலக்கு றவக்கப் ட்ட ப யர்கள். இது ெந்திரபாகா நைிக்கறரயில் 
அற ந்துள்ளது.  க்ைர்கள் வருடத்ைில்  லமுறை வரும் புனிை நாட்களில் 
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ஆற்ைில் நீராடி,  ண்டரிநாைறன வைங்கி வகாலாகல ாகக் 
பகாண்டாடுகிைார்கள். 

ப ஹர்  ா ா, இந்ை ஏறழ ஹரிஜன் ெிறுவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கும் 
வவறளயில், அவர்கள் அறை  ெிபவைியில் வவக ாக உண்ட ின்னர்,  ீண்டும் 
கிறடக்கும் என்ை எைிர் ார்ப் ில்  ா ாறவ வநாக்குவர்.  ா ா அவர்கள் றககறள 
 று டியும் நிரப் ி ப ரு கிழ்ச்ெி அறடயச் பெய்ைார். 

ஒருமுறை, ப ஹர்  ா ா அவர்களிடம், “எந்ைத் பைய்வத்றை நீங்கள் 
வழி டுகிைரீ்கள்?” என்று வகட்டைற்கு, ஒவ்பவாரு குழந்றையும் வவறு வவறு 
இந்து பைய்வங்களின் ப யறரக் கூைினர். அப்வ ாது,  ா ா வகட்டார், “இத்ைறன 
வைவறைகளும் உங்கறள வநெிக்கின்ைனவா?” 

அைற்கு அந்ைச் ெிறுவர்கள், “எங்களுக்குத் பைரியாது; ஆனால் எங்கள் 
ப ற்வைார்கள் வழி டுகிைார்கள், ஆறகயால் நாங்களும் வைங்குகிவைாம்” என்று 
 ைிலளித்ைறைக் வகட்டு,  ா ா, ெிறுவர்களுடன் தத்தாத்வரயா ( ிரம் ன், 
விஷ்ணு, ெிவன் மூவரின் ஒன்ைிறைந்ை அம்ெ ாக ைிகழ் வர்)  ற்ைிய  ாடல் 
ஒன்றை  ாடினார்.  

ஓ தத்தாத்வரயா! மும்மூர்த்திகளான மதய்வவெ! 
ஓ பிரம்ொ! ஓ விஷ்ணு! ஓ ெவகஷ்வரா! 
மூன்று முகங்களும், ஆறு கரங்களும் மகாண்ட  
உங்ககள நாங்கள் வணங்குகிவைாம்! 
ப ஹர்  ா ா, பைாடர்ந்து அந்ைச் ெிறுவர்களிடம் வகட்டார், “ஆறு 

கரங்கள் பகாண்ட இந்ைத் வைவன் யார்?” 
ெிறுவர்கள் உடவன கடவுளின் ெிறலகளுக்கு, குங்கு ம்  ற்றும் 

ப ல்லிய துைிகறள அைிவிப் ைாகவும், அவர்கள் கடவுளுக்கு ஆறு கரங்கள் 
இருப் றைப்  ார்த்ைைில்றல என்றும்  ைிலளித்ைனர். 

“நாறள ஆடு ாடுகறள, புல் வ ய்வைற்காக எடுத்துச் பெல்லும் 
வவறளயில் இறைப்  ற்ைிச் ெிந்ைறனச் பெய்து  ாறலயில் வரும்வ ாது உங்கள் 
 ைிறலக் கூறுங்கள்” என்று  ா ா பொல்லியனுப் ினார். 

அடுத்ை நாள்  ாறலயில் ெிறுவர்கள் வந்து அவர்களின் ெிந்ைறனக்கு 
அது எட்டவில்றல என்றும், ஆறு கரங்கவளாடு கூடிய கடவுறள அவர்களுக்குத் 
பைரியாது எனவும் கூைினார்கள்.  

ப ஹர்  ா ா புன்முறுவல் பெய்ை டி, “நான் உங்களுக்கு அந்ைக் 
கடவுறளயும், இன்னும் அறனத்து கடவுள்கறளயும் காட்டுகிவைன், ஆனால் 
இப்வ ாது என்னுடன் வெர்ந்து  ஜன்  ாடல்கறளப்  ாடுங்கள்,  னம் ைிைந்து 
 ாடுங்கள்!” என்று கூைி இறைப்  ாடினார். 

அங்வக அந்தக் கடவுள் இந்தக் கடவுள் என்று பல கடவுள்கள்! 
ஓ கடவுவள! நீதான் கடவுள்களுக்மகல்லாம் கடவுள்! 
மெஹர் பாபா, ெதச்ெடங்கு ெம்பிரதாயங்களுக்கு எவ்வித 

முக்கியத்துவமும் தராெலிருந்தாலும், ெில வநரங்களில், அவகரக் 
கடவுளின் அவதாரம் என்று ெனப்பூர்வொக உள்ளூர 
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ஏற்றுக்மகாள்வதுவகர, பிைகர ெதச்ெடங்குகளில் பங்மகடுக்க 
அனுெதித்தார். 

குழந்றைகள்  ா ாறவக் வகட்டனர், “நாங்கள்  ஜன்  ாடினால் 
எங்களுக்கு உைவு வழங்குவரீ்களா?” 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, “ஆ ாம், நிச்ெய ாக உங்களுக்கு நான் 
ஏைாவது ைருவவன்” என்ைார்.  

இப் டி, ைினமும்  ாறல வவறளயில்  ா ா,  டிப் ைிவில்லாை இந்ைக் 
குழந்றைகளுடன்  ஜறன  ாடல்கள்  ாடி, அவர்களிடம் அவ்வப்வ ாது  ல 
விஷயங்கறளப்  ற்ைிய வகள்விகறள எழுப் ினார். அவர்களில் வாக்கட்யா 
எனும் அைிபுத்ைிொலி ஆனால் முட ான ெிறுவன் ஒருவன் கிரா த்ைிலுள்ள 
ப ரும் ாலான ெிறுவர்கறளயும் அறழத்துக்பகாண்டு அைிவகுப்பு முறையில், 
வ ளைாளத்துடன்  ா ாவிடம் நடத்ைிச்பென்ைான். வாக்கட்யா அைிவகுப் ில் 
முன்நின்று இறெக்கருவிறய இறெத்ை வண்ைம் ெிறுவர்கள் நடந்ைனர்.  

வ  3 ஆம் நாள் அரன்காவ்ம் கிரா த்ைிலிருந்து முப் து ெிறுவர்கள் 
வாக்கட்யா ைறலற யில் இறெ வ ளத்துடன் ப ஹரா ாத் வந்ைனர். அர்ஜுன் 
சுப்வ க்கருக்கு,  ஜறன  ாடல்கறளக் கற்றுத்ைரும் ப ாறுப்பு அளிக்கப் ட்டது. 
முன்ஷி ரஹமீ் மும்ற யிலிருந்து பகாண்டுவந்ை விைவிை ான  ழங்கறள 
ெிறுவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கினார். 

முன்ஷி ரஹமீ் வந்ைதும், ப ஹர்  ா ா அவறரத் ைனியாக அறழத்துப் 
வ ெினார்.  ின்னர் அறனத்து  ண்டலிறயயும் அறழத்ைார்.  ை அடிப் றடயில், 
 ிை ண்டலியின்  ாைங்கறளத் பைாடும்  ா ாவின் கட்டறளறய  ார்வொப் 
 ீைியறை ப ஹர்  ா ா, முன்ஷி ரஹமீுக்கு விளக்கி இவ்வாறு வகள்வி 
எழுப் ினார்: “என்னுறடய கட்டறள இஸ்லா ிய பகாள்றககளுக்கு எைிரானைா? 
ஒருவர் இன்பனாருவருக்கு  ரியாறை அளிப் றை இஸ்லாம் ைறட 
பெய்கிைைா?” 

முன்பனாரு காலத்ைில் இஸ்லா ிய  ைக்பகாள்றககளில் ைீவிர ாக 
இருந்ை முன்ஷி ரஹமீ் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: “இஸ்லாெிய ெத 
அடிப்பகடயில், இதில் எந்தத் தவறும் இருப்பதாக எனக்குத் 
மதரியவில்கல. ஆனால், ெதம் உங்கள் கட்டகளகளுக்கு முன்னால் 
என்னதான் மெய்யும்? உங்களின் கட்டகளகவள எங்கள் ெதம்!” 

இந்ைப்  ைிறலக்வகட்டு  ார்வொப் ைர் ெங்கட ான நிறலயிலிருந்ைார். 
ப ஹர்  ா ா, உடவன வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி, அன்று வந்ை கடிைம் 

ஒன்றை வாெிக்கச் பொன்னார். ப ய்லியிட ிருந்து வந்ை அந்ைக் கடிைத்ைில் 
அவருறடய நண் ர் ஒருவர், ெில ைினங்களுக்கு முன்னர் ப ஹர்  ா ாறவ 
மும்ற யில்  ார்த்ைைாகக் குைிப் ிட்டிருந்ைார். ப ய்லி குறைகூறும் பைானியில், 
‘நீங்கள் மும்ற  வந்ைவ ாது என்றன ஏன் அறழக்கவில்றல? உங்களுக்கு 
என்னிடத்ைில் ஏைாவது வறகயில் வகா  ா?’ என்று வகட்டு, ‘இது உங்களின் 
அற்புைம் நிறைந்ை ைிருவிறளயாடலாகக் கூட இருக்கு ா? ஏபனன்ைால், நீங்கள் 
மும்ற  வந்ைிருந்ைால் என்றனப்  ார்த்ைிருப் ரீ்கள் அல்லது ஒரு 
வார்த்றையாவது கூைி அனுப் ியிருப் ரீ்கள் என்று நிறனக்கிவைன்’ எனக் 
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குைிப் ிட்டிருந்ைார். எதுவாயினும்,  ா ா அறைப்  ற்ைி எதுவும் 
வ ெவிரும் வில்றல; ஏபனனில் அவ்வவறளயில் ப ஹர்  ா ா, 
ப ஹரா ாத்ைில்ைான் இருந்ைார், மும்ற க்குச் பெல்லவவயில்றல.  

அன்று  ைிய வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, அஹ துநகரின் இன்பனாரு 
 குைியில் அற ந்ை வஹப்பி வவலி என்ை இடத்ைிற்கு முன்ஷி ரஹமீ், றெயது 
ொவஹப், ஆைி  ற்றும் ருஸ்ைம் இவர்களுடன் புைப் ட்டுச்பென்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா வஹப் ி வவலியில்  ிகவும் இனிற யான 
 னநிறலயில் இருந்ைார். இறை நிறல (நிர்விகல்  ெ ாைி)  ற்றும் ெத்குருவின் 
வட்ட அற ப் ில் இருக்கும் ெீடர்கறளப்  ற்ைி விளக்கினார்:  

இகை ஞானத்தில் ஒரு ெிகச்ெிைிய பாகத்கத ஒரு கணவெனும் 
உங்களால் அனுபவிக்க வநர்ந்தால், இகைவனுக்வக உரிய வபரானந்தத்கதப் 
மபைலாம். அப்வபாது, நீங்கள் அகனத்து மவளியுலக மபாருட்களிலிருந்தும் 
ஆனந்தத்கத ெட்டும் அனுபவிக்கலாம். அப்மபாருளின் ஒவ்மவாரு 
அம்ெமும் இகையைிகவப் பற்ைிய ககதகயச் மொல்லும்! துன்பங்களின் 
மொத்த உருவொகத் மதன்படும் இவ்வுலகம் மொர்க்கத்கதப்வபால் 
பிரகாெிக்கும்!  
  ஆன்ெீக குரு ஒருவர் தன்கனப் வபால் ஒரு மபாறுப்புள்ள ெடீகர 
உருவாக்கி, தன்னிடெிருக்கும் அகனத்கதயும் அவருக்கு அளிப்பவதாடு, 
அவகரத் தன் ஒவர வாரிொக ொற்ைி, அத்தகனப் மபாறுப்புககளயும் 
அவரிடம் ஒப்பகடக்கிைார். அப்மபாறுப்கப ஏற்றுக்மகாண்ட அவர், 
ெரபுவழி மபற்ைகத தனது விருப்பத்திற்வகற்ப 12 வட்டத்து ெடீர்களுக்குப் 
பகிர்ந்தளிப்பார். இந்தப் மபாக்கிஷம், அதிகாரம் இரண்கடயும் அவரவர் 
மெயல்வன்கெக்குத் தகுந்தார்வபால் 12 ெடீர்களுக்கும் (இகை நிகலகய) 
உரியகாலத்தில் வழங்குவார்.  

இறை நிறலயின் அனு வம் அறனவருக்கும் ஒன்வை! இருந்ைாலும், 
ஒருவருக்கு, அவர் இறை நிறலறய அறடயும்முன் வழங்கப் டும் ஆற்ைலும், 
அைிகாரமும், வட்டத்ைில் அவரவர்  டித்ைரம்  ற்றும் ெகிப்புத்ைன்ற றயப் 
ப ாறுத்ைது. இைன் அர்த்ைம் என்னபவனில், ெத்குரு ைன் உடறல 
துைக்கும்வ ாது, அவருறடய ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாள்ளும் ெீடர் 
‘ கிர்ந்ைளிப் ாளராக’  ாறுகிைார். இப் டிக்கூட நடக்கலாம், அைாவது, அந்ைக் 
குருநாைர், உள்ளளவில் ‘உயிரற்ைவராக இருந்ைாலும், ைன் உடறல அப் டிவய 
றவத்ைிருப் ார். ெில ைருைங்களில் உயிறர இழக்கும் முன்னவர, உடல் 
 யனற்ைைாகிவிடும். 

‘ கிர்ந்ைளிப் து’ என் து அவருறடய ஆன் ீக உள்கடற கறள 
வட்டத்து ெீடர்களிடம் ஒப் றடப் ைன் மூலம் குருநாைர் சுைந்ைிர  ைறவயாகி 
விடுகிைார். இவ்வாறு, விடுைறல அறடயும் நிறலயில் அவர் எல்றலயில்லா 
ஆனந்ைத்றை அனு விக்கிைார்; இதுவறரயிலும் அவர், வட்டத்து ெீடர்களுக்கு 
இறை நிறலறய அளிக்கும்  ைியில் ஈடு ட்டிருந்ைைால், அறை அனு விக்க 
முடியா லாயிற்று! வட்டத்து  ிரைிநிைிகளின் நிறல, ப ாறுப் ான ஒரு 
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குருநாைரின் நிறலயிலிருந்து இவ்விைத்ைில்  ாறு டும்: ‘எப்வ ாது 
வவண்டு ானாலும், அவர்கள் விருப் ப் டி, இறையின் த்றை அனு விக்க 
முடிவது  ட்டு ின்ைி, அவர்களுக்கு அளிக்கப் ட்ட  ைியில் கவனம்பெலுத்ைி 
முடிக்கவும் முடியும்.’ 

நிர்விகல்ப் (நாவன கடவுள் என்ை உைர்வு நிறல) எனும்  ிக உயர்ந்ை 
நிறலறய, ெில நாட்கள் அல்லது ெில  ைி வநர அனு வத்ைிற்குப்  ின்னர், 
ப ாறுப் ாளராக இருந்ை அவறர, இறை இன் த்ைில் மூழ்கியவண்ைவ  
இருக்கவிடா ல், கீழ்நிறல ைளங்களுக்குக் பகாண்டுவருவைால், அவருறடய 
வட்டத்து ெீடர்களுக்காக ஆற்ைவவண்டிய கடற றயச் பெய்ய இயலும். 
இக்கடற றயச் பெய்யும் ைருவாயில் அவர்  லவிை ான  னக்கஷ்டங்கள் 
 ற்றும் வொைறனகறளச் ெந்ைிக்க வநரும். 

இவ்வாறு விளக்கம் அளித்ை  ின்னர், ப ஹர்  ா ா, அன்ைிரவு 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைார்.  

 
1924, வ  7 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா அவரது குடிலில் உ வாெத்றைத் 

பைாடங்கினார். இது  ல  ாைங்கள் பைாடரும் என் றை  ா ா ஏற்கனவவ 
அைிவித்ைிருந்ைார். ஆன் ீக உட் ைியின்  ளு காரை ாக  ா ாவின் 
உடல்நிறல  ாைிக்கப் ட்டிருந்ைாலும் உ வாெத்றைத் பைாடர முடிவு பெய்து, 
இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குப்  ின்னர் குடிலின் கைறவத் ைிைந்து 
றவப் ைாகவும், அது  ண்டலி அறனவரும்  ா ாறவப்  ார்க்க வாய்ப் ாக 
அற யுப ன்றும் கூைினார்.  ாைிரிறய, குைிப் ாக,  ா ாவின் இரவு- கல் 
காவலனாக, அறனத்துத் வைறவகறளயும் கண்காைிக்கும் வநாக்கத்ைில் 
வைர்ந்பைடுத்ைார். ஒரு நாள் இரவில், உ வாெ வவறளயில் 
அற ைிகாக்கும்வ ாது குடிப் ைற்குத் ைண்ைரீ் வவண்டி  ா ா அவரது றககறளத் 
ைட்டினார். ஆனால்  ாைிரிவயா வராந்ைாவில் ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைில் இருந்ைைால் 
கவனிக்கவில்றல.  ா ாவின் அைிருப்ைி அவர் ஜன்னல் கைவில் 
பைாங்கவிட்டிருந்ைக் குைிப்ற ப்  டித்ைதும்  ாைிரிக்குப் புரிந்ைது.  

 அவட, பன்ைியின் ெகவன! மூன்று ெணிவநரம் நான் தாகத்தால் 
தவிக்கும் வவகளயில், நீ அயராது தூங்கிக் மகாண்டிருந்தாய். நான் என் 
ககககளத் தட்டியும் நீ விழித்ததாக இல்கல. கும்பகர்ணனின் வியாதி 
உன்கனயும் தாக்கிவிட்டதா? 

ஏழு நாட்கள், இரவும்  கலும், ப ஹர்  ா ா உ வாெத்துடன் 
ஏகாந்ைவாெமும் இருந்ைார். வலுக்குறைந்ை வைநீர், ைண்ைரீ்  ற்றும்  ாலில் 
வவகறவத்ை ஜவ்வரிெி இறவகறள  ட்டுவ  அவ்வப்வ ாது அருந்ைி வந்ைார். 

வ  10 ஆம் நாள், விஷ்ணுறவ ஒரு கருநிை வைள் பகாட்டியது. 
அர்வைஷிர் அவருக்கு உடனடியாகச் ெிகிச்றெ அளித்ைாலும், ப ஹர்  ா ா 
 ண்டலி அறனவறரயும் அறழத்து, வைள்கள், குைிப் ாக விஷப் ாம்புகள் 
அங்கிருப் ைால்  ிகவும் எச்ெரிக்றகயாக இருக்கு ாறு கூைி, இரவு வநரங்களில் 
அறனவரும் றக விளக்றக ஏந்ைிச் பெல்லு ாறும் கட்டறளயிட்டார். 
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அர்வைஷிரின் வ ற் ார்றவயில் கவ ளா வயாகா என்ை கடுற யான 
உடல் உறழப் ில் அறனத்து  ண்டலியும் பூந்வைாட்டம் அற க்கும் 
வவறலகளில் மும்முர ாக இருந்ைனர். ைளங்கள்  ற்றும் சுவர்கள் 
கட்டுவைற்பகன ப ரிய ப ரிய கற்கறள கால்ற ல் தூரத்ைிலிருந்து எடுத்துவர 
வவண்டிய அவெியம். வவறலகளறனத்தும் வவடிக்றககள் நிறைந்து 
இல்லா லில்றல.  ார்வொப்  ாட்டுவண்டிறய ஓட்டிவரும்வவறளயில் 
 ாடுவ ாலவவ ெத்ை ிட்டு  ண்டலிறய  கிழ்வித்ைார். 

வ  11 ஆம் நாள், ஞாயிறு காறலயில் இந்து  ண்டலி  ா ாவின் 
குடிலுக்கு முன்வன  க்ைி,  ஜன்  ாடல்கறளப்  ாடிக்பகாண்டிருந்ைனர். ப ஹர் 
 ா ா இறடவய குைிக்கிட்டு, ைிடீபரனக் வகட்டார், “இரவில் பவளிவயச் 
பெல்லும்வ ாது உங்கள் றககளில் விளக்றக எடுத்துச் பெல்கிைரீ்களா?” இல்றல 
என்ை  ைில் வந்ைதும்,  ா ா வகா த்ைில், “என்னுறடய கட்டறளகறளக் 
கறட ிடிக்காத வறரயில் இந்ைப்  ஜன்  ாடல்களால் என்ன  லன்? 
இம் ாைிரியான  க்ைிப்  ாடல்கறளப்  ாடுவைால் உங்களுக்கு என்ன கிறடக்கும் 
என்று எைிர் ார்க்கிைரீ்கள்? என்னுறடய வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து 
நடப் துைான் உண்ற யான  ஜன் -  க்ைி. எனக்குக் கீழ்ப் டிந்ைால்  ட்டுவ  
உங்கள்  ஜன் அர்த்ைமுள்ளைாகும்!”  

ப ஹர்  ா ா உடவன இைர  க்ைர்கள்  க்கம் ைிரும் ி, இரவில் 
கழிவறைக்குச் பெல்லும்வ ாது விளக்றக ஏந்ைிச் பெல்கிைரீ்களா என்று 
வகட்டைற்கு அறனவரும் நிச்ெய ாக உங்கள் வார்த்றைகறள  ீை ாட்வடாம் 
என உறுைியளித்ைனர்.  ாைிரி  ருத்துவம் பெய்யும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக் 
பகாண்டார்.  ா ா அவரிடம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், “யாறரவயனும்  ாம்பு 
கடித்ைால், உடவன கடித்ை இடத்றைச் சுற்ைி இறுக்க ாக ஒரு கட்டுப்வ ாடுங்கள். 
காயத்றை பவட்டித் ைிைந்து அைில் ப ாட்டாெியம் ப ர் ாங்கவனட்றட நிரப் ி, 
உடவன  ாைிக்கப் ட்டவறர அஹ துநகர்  ருத்துவ றனக்கு நான்கு 
 ண்டலியுடன் அனுப் ிறவயுங்கள். யாறரவயனும் வைள் கடித்ைால், அர்வைஷிர் 
அைற்குரிய ெிகிச்றெறய பெய்வார்.” 

கடந்ை ெில நாட்களாக,  ண்டலியிறடவய ஒருவறரபயாருவர்  ற்ைிய 
ைவைான எண்ைங்கள் நிலவின. வ  12 ஆம் நாள்,  ா ா,  ண்டலிறயக் 
குடிலின் முன்னால் அறழத்து அவர்கள் அடிக்கடி வ ாைிக் பகாள்வறைக் 
குைித்து  ிகவும் கண்டித்ைார். குைிப் ாக,  ா ா, ஆைி,  ாஸாஜி இருவறரயும் 
ைிருந்ைறவக்கும் எண்ைத்ைில் ைிட்டினார். “நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் எனக்குத் 
தந்கத!” (இது ஒரு  ரபுத்பைாடர், இைன் ப ாருள்  ா ா அவ்விருவரும் 
பொல்வறைக்வகட்டு அைன் டி பெய்ய வவண்டும்) என்று கூைி முடித்ைார். 

அைன்  ின்னர்,  ா ா, ஒவ்பவாருவறரயும் அடி ைிந்து, “என் குருநாைர் 
 ீது ெத்ைிய ாகச் பொல்கிவைன்: அவர் என்னிடம் ‘நான் அவருக்குத் ைந்றை’ 
என்று கூைி, என்  ாைங்கறள வைங்கி இருந்ைால் - நான் இப்வ ாது உங்களிடம் 
பெய்ைது வ ால - நான் அவருடன் இருப் ைற்குத் ைகுைியற்ைவன் என்ை 
எண்ைத்ைில் ஒரு கைம்கூட அவருடன் இருக்கா ல், விட்டுச்பென்ைிருப்வ ன். 
ஆனால் உங்களுக்வகா என்றன விட்டுச்பெல்ல கூட றைரியம் இல்றல.” 
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இன்னும் ஒரு ெில கடுற யான வி ர்ெனத்ைிற்குப்  ிைகு கூட்டம் 
நிறைவறடந்ைது.  

 ா ாவின் கெப் ான வி ர்ெனங்கறளக் வகட்டு  னம் பநாந்துவ ான 
பெௌத்ைரி ப ஹரா ாத்றை விட்டுச்பெல்ல ஆயத்ை ானார். ெில  ண்டலி 
அவருக்குப் புத்ைி ைி பொல்ல எவ்வளவவா முயற்ெித்தும், பெௌத்ைரி 
ைன்முடிவில்  ிடிவாை ாக இருந்ைார். குஸ்ைாஜி இறை  ா ாவுக்குத் 
பைரியப் டுத்ைியதும்,  ா ா,  று டியும் அறனவறரயும் குடிலுக்கு அறழத்ைார். 
 ா ா வநரடியாக பெௌத்ைிரிறய எைிர்பகாண்டு, “எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும் 
என்னுடனிருப் ைாக நீ ஏன் வாக்குறுைி அளித்ைாய்? இப்வ ாது என்னுறடய 
கடுற யான வார்த்றைகளால் நீ என்றனவிட்டுப் வ ாகிவைன் என்கிைாய்! 
அறனத்து சூழ்நிறலயிலும் ைவைா ல் என் ாைங்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டிருப் ாய் 
எனக் கூைியைன் அர்த்ைம்ைான் என்ன? என்னுடன், வாழ்வது எப் டி, என் 
காலடிகளில் இருக்கும் தூசுவ ால இருப் து எப் டி என் றை நீ கற்றுக்பகாள்ள 
வவண்டும்!” இவ்வாறு கூைினார்.  

ஆனால், பெௌத்ைரி  ா ா பொன்னறைக் வகட்கா ல்  ிடிவாை ாக 
இருந்து பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். பெௌத்ைரி அங்கிருந்துச் பென்ைதும், 
 ா ா இைர  ண்டலியிடம் வகட்டார், “உங்களில் வவறு யாவரனும் என்றன 
விட்டுச்பெல்ல விரும்புகிைரீ்களா? அப் டியானால் இப்வ ாவை பெல்லலாம்!” 
ஆனால், வவறு எவரும் பெல்லத் ையாராக இல்றல.  

உங்கள்  னங்களின் கூற்றுக்குச் பெவி ொய்க்காைீர்கள் என்று கூைி 
 ா ா, “நீங்கள் ஆன்ெீக பாகதயில் முன்வனைிச் மெல்ல உங்கள் ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து விரும்பினால், எந்தச் சூழ்நிகலயிலும் என் 
அரவகணப்பில் இருங்கள். நான் ஒரு வபாதும் ஒரு தவறும் இகழக்க 
முடியாது, ஏமனன்ைால் நான் ‘உண்கெயின் மொத்த உருவம்’! 
உண்கெயிலிருந்து உண்கெவய மவளிப்படும்! ஆககயால், உங்களின் 
அைிவாற்ைலால் என் மெயல்ககளயும், வபச்சுக்ககளயும் அளவிட 
முயற்ெிக்காதீர்கள். உங்களால் அவற்கை ஒருவபாதும் 
ஆழங்காணமுடியாது.” 

ப ஹர்  ா ா, எைிர் ாரா ல், பைாடர்ந்து, ப ர்ஸியாவுக்கு  று டியும் 
 யைம் வ ற்பகாள்ளும் விஷயத்றைப்  ற்ைிக் கூைினார். ப ஹரா ாத்ைில் 
பைாடங்கிய ஏகாந்ைவாெம் நிறைவறடந்ைதும், இரண்டு வாரங்களுக்கு, ஆைி, 
குஸ்ைாஜி,  ற்றும் இருவருடன் ப ர்ஸியா பெல்லவிருப் ைாகத் பைரிவித்ைார்.  

அவ்வவறளயில் குல் ாய், ருஸ்ைம் இருவரும் அங்கு வந்ைனர். 
ப ஹர்  ா ா அவர்களிடமும் ப ர்ஸியா  யைம்  ற்ைி எடுத்துக்கூைி, 
இம்முறை ருஸ்ைத்ைின் காரில்  யைம்பெய்ய விரும்புவைாகத் பைரிவித்ைார். 
ருஸ்ைம், எதுவாயினும், காரில் இவ்வளவு பநடுதூரம்  யைம் பெய்வைில் 
 கிழ்ச்ெிறயயும், விருப் த்றையும் காட்டாை நிறலயில்  ா ா ைனது 
வருத்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார்.  ைிய வவறளயில்  ண்டலி இறைவனின் ஏழு 
நா ங்கறள உச்ெரித்துக் பகாண்டிருக்கும் வவறளயில், ஒருவிை  ாறு ட்ட 
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 னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, ராம்ஜூறவ அறழத்து,  ா ா, ருஸ்ைம் 
இருவருக்கு ிறடவய நடந்ை வாக்குவாைத்றைப்  ற்ைிய  ண்டலியின் 
கருத்துக்கறளக் வகட்டு வரு ாறு கூைினார். 

ராம்ஜூ ஒவ்பவாருவரிடமும் வகட்டார்: “ருஸ்ைம் அவருறடய காறர 
 ா ாவின் ப ர்ஸியா  யைத்ைிற்குத் ைர றுத்ைைால், ருஸ்ைத்ைிற்குச் 
பொந்ை ான அரன்காவ்ம் நிலத்ைில்  ா ா ைங்கியிருப் து முறையாகு ா?” 
என் றை  ா ா பைரிய விரும்புகிைார்.  ண்டலியில் ெிலர்  ா ா கூைியறை 
ஏற்றுக்பகாண்டனர்; ெிலர்  றுத்ைனர்.  ா ாவின் முடிவு எதுவாக இருக்கும் 
என் து அறனவருக்கும் ஒரு புைிராகவவ இருந்ைது. 

வ  14 ஆம் நாள், வயைான, எலும்பும் வைாலு ாகத் பைன் ட்ட 
முஸ்லிம் ென்னியாெி ஒருவர் ப ஹரா ாத் வந்ைதும்  ண்டலி அவறர 
 ா ாவிடம் அறழத்துச் பென்ைனர். அவறரப்  ற்ைிய வி ரங்கறளக் வகட்டைிந்ை 
 ின்னர், நீராட றவத்து, புத்ைாறட உடுத்ைி, உைவு அளிக்கு ாறு  ா ா, 
குஸ்ைாஜியிடம் கூைினார். உைவுக்குப்  ின்னர், குஸ்ைாஜி அவறர ஒரு 
 ரநிழலில் அ ரு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். அங்கு ஏற்பகனவவ மூன்று 
‘அறலந்து ைிரி வர்கள்’ கடந்ை ெில நாட்களாக இருந்து வந்ைார்கள். மூவரும் 
இந்துக்கள் - வயைான ஒருவர், அவர்  றனவி  ற்றும் இன்னுப ாரு 
ப ண் ைி, ப யர் பஜய் – அறரப் ற த்ைியம். இந்ை நான்காவது முஸ்லிம் 
ென்னியாெிறயயும் வெர்த்து அது ஒரு வித்ைியாெ ான கூட்ட ாகத் பைன் ட்டது.  

1924 வ  15 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா அவரது ஏழுநாள் ஏகாந்ைவாெத்றை 
நிறைவு பெய்து, உ வாெத்றை நிறுத்ைி ொைமும்,  ருப்பும் ொப் ிட்டார். அடுத்ை 
நாள், ‘மெயின்ட்’ என்ைறழக்கப் ட்ட பவண்ைிை காறளறய ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
அறழத்து வந்து, குளிக்க றவத்து ‘சுபி’ குைிறரக்குப்  க்கத்ைில் கட்டி 
றவத்ைனர். எப் டிவயா, ைிடீபரன, பெயின்ட் பவைி  ிடித்ைார்வ ால கட்றட 
அவிழ்த்துக்பகாண்டு ஒடியதும்,  ண்டலி அறைத் துரத்ைிப்  ிடிக்க 
வவண்டியைாயிற்று. பெயின்ட்டுக்கு, அருகில் வரு வறர உறைத்துத் ைள்ளும் 
பகட்ட  ழக்கம் இருந்ைைால்  ண்டலி கவன ாக இருக்க வவண்டிய நிறல; 
கறடெியில் எவ்விை ைீங்கும் நிகழா ல் காறளறயப்  ிடித்துக் கட்டினர்.  

 ின்னர் அவை நாள்,  ா ா  று டியும் ைனிற யில் இருக்கப் வ ாவைாக 
ஒரு  றைமுக குைிப் ால் சுட்டிக் காட்டினார். ைரிெனத்ைிற்காக வரும் 
 க்களுக்கு வெைியாக இருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில் ஒரு ப ல்லிய 
துைித்ைிறரறய, குடில் கைவில் பைாங்கவிட  ாைிரியிடம் கூைினார்.  

அடுத்ை நாள், ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின் முக்கிய ெீடரான 
யஷ்வந்த் ராவ் அவருறடய நண் ர்கள் ெிலருடன் ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். யஷ்வந்த் ராவ், ஸக்வகாரிக்கும் ப ஹரா ாத்ைிற்கும் 
இறடவயயுள்ள இறைப்பு ெங்கிலியாக இருந்து  ஹாராஜின் பெய்ைிறய 
 ா ாவுக்கும்,  ா ாவின் பெய்ைிறயப்  ின்னர்  ஹாராஜுக்கும் எடுத்துச் 
பென்ைார். 1920 ஆம் ஆண்டு ஆரம் த்ைில் குல் ாய், ஆைி இருவரும் 
அவ்வப்வ ாது தூதுவர்களாகவும் பெயல் ட்டனர். 
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 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, வ  17 ஆம் நாள், பநர்வஸ் இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார், “இன்று பஸாராஸ்டர் ைன் பூை உடறல துைந்ை நாள்.”  ா ா, 
பநர்வஸிடம் இறை ஏன் முன்னைாக நிறனவு  டுத்ைவில்றல, நாம் ஏைாவது 
நிகழ்ச்ெிறயத் ைிட்ட ிட்டிருக்கலாவ  என்று வகட்டார்.  ார்ெி  ற்றும் 
ஈரானியர்கள் இறை ஒட்டிய ெிைப்பு நிகழ்ச்ெிகறள நடத்துவைில் ஆர்வம் 
காட்டினர், ஆனால்  ா ா காலைா ை ாகி விட்டது என்ைார்.  

அப்வ ாது, ஆைி கிண்டலாகக் குைிப் ிட்டார், “இது ஓர் இந்து புனிை 
ைின ாக இருந்ைிருந்ைால் நீங்கள் உற்ொக ாகக் பகாண்டாடி இருப் ரீ்கள்!” 
   ா ா, ஆைிறய முறைத்துப்  ார்த்ைார். இருப் ினும் அவரது முடிறவ 
 ாற்ைி விழாறவ ெிைப் ாக நடத்ைக் கூைினார். ஆனால்,  ா ா, ஆைிறய வநாக்கி, 
“இந்துக்கறள நான் ஊக்குவிப் ைன் முக்கிய காரைம் அவர்கள்  ைப் 
 ண்டிறககறள  ிகுந்ை உற்ொகத்துடன் கறட ிடிப் ர்; வ லும், இந்துக்கள் வவறு 
எந்ைச் ெமுைாயத்றைச் ொர்ந்ைவர்கறளக் காட்டிலும்  க்ைி நிறைந்ைவர்கள்!” 
என்று கூைினார்.  

பஸாராஸ்டரின் நிறனவு நாறள ெிைப் ிக்க அறனவரும் ப ஹர்  ா ா 
முன்னிறலயில்  ிரார்த்ைறனயில் ஈடு ட்டனர்.  ிரார்த்ைறன வவறளயில்  ா ா 
அற ைியின் ப ாத்ை ரூ  ாகத் பைன் ட்டார். இறுைியில் அறனவருக்கும் 
இனிப்பு வழங்கப் ட்டது.  

 ாறல வவறளயில், ப ஹர்  ா ா அவர் ெிறுவயைில் ப ர்ஸியன் 
ப ாழியில்  ாடும்  ழற யான பஸாராஸ்டிரிய  ாடல்கறளத் பைாடர்ந்து ாட, 
ஆைி ைம்பூரா வாெித்ைார்.  

ஆரம் த்ைிலிருந்வை இந்து  ற்றும் இைர  ண்டலியிறடவய  ை 
வவறு ாடுகள் நிலவின. இந்துக்கள்  ிைர் ெற த்ை உைவுகறளத் 
பைாடுவைில்றல; இருந்தும் ப ஹர்  ா ா இந்துக்கள்  க்கம் ொய்ந்து 
அவர்களின்  ைச் ெடங்குகறளக் கறட ிடிக்க ஊக்க ளித்ைார். ஆன் ீக 
 ண் ாட்டு முறையில் இந்து  ண்டலிறய இவ்வவறு ாடுகளிலிருந்து 
விடுவிப் வை  ா ாவின் வநாக்கம். ஆனால், பைய்வகீ  து ானம் அருந்ைி அந்ைப் 
வ ாறையில் மூழ்கும்வறர அவர்கறள விடுவிக்க முடியாது. ப ஹர்  ா ா 
இந்துக்களின்  ண்டிறககளில்  ங்பகடுத்து, அவைவவறளயில் பஸாராஸ்டிரிய 
 ற்றும் முஸ்லிம்  ண்டிறககறள அலட்ெியம் பெய்து, ஆழ ாக வவரூன்ைிய 
முரண் ாடான ெிந்ைறனகறள பவளிச்ெத்ைிற்குக் பகாண்டுவந்து அடிவயாடு 
அழிக்கும் ைருவாயில்  ை வவறு ாடுகள் இல்லா லாகிவிடும். இவ்வாறு, 
றவைீக ான கருத்துக்கள்,  டிப் டியாக ஒழிக்கப் ட்டன. 

 “அகனத்து ெண்டலியும் - இந்து, முஸ்லிம் அல்லது 
மஸாராஸ்டிரியன் யாராயினும் - அவரவர் ெதத்கத குருநாதரின் 
அன்மபனும் ெதுபானத்தில் கண்டனர்.” 

ஆனால், அந்ை  து ானத்றை அறடயும் ஏக்கத்றை உருவாக்க, முைலில் 
அைற்கு வவண்டிய ைாகத்றை உண்டாக்க வவண்டும்.  னைிலுள்ள அசுத்ை ான 
ெிந்ைறனகறள பவளிவய பகாண்டுவந்து அழித்ைாபலாழிய அந்ைத் ைாகத்றை 
உருவாக்க முடியாது. ஆறகயால், உைவு  ற்றும்  ண்டிறககள் பைாடர் ான 



 

94 
 

விஷயங்களில் முரண் ாடாக வைாற்ை ளிக்கும் அறனத்தும் 
ஆக்கப்பூர்வ ானவை! ப ஹர்  ா ா,  ண்டலியிறடவய, வவண்டுப ன்வை 
வ ாைல்கறள வளரவிடுவைன் மூலம், இறையன்ற  உருவாக்கி வைறவயற்ை 
உலக ஆறெகறளத் ைவிர்த்து, ெத்ைியத்ைிற்கு முன் ாக நிர்வாை நிறலறய 
அறடய வழிவகுத்ைார். 

உடலளவில்  ிகப்ப ரிய ஆனால் ொந்ை ான  னிைர் ஒருவர், ப யர் 
ெிது தவுலத் காம்ப்வள, வயது 23, அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில் வாழ்ந்து வந்ைவர், 
அஹ துநகரில் ஏைாவது வவறல வைடிக்பகாண்டிருந்ைார். அவருறடய 
கிரா த்ைில் ஓர் உன்னதொனஞானி வந்து ைங்குவறைக் வகள்விப் ட்டு, 
ைரிெனத்ைிற்காக 1924, வ   ாைம் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். ை ால்நிறலய 
கட்டிடத்ைின் அருகில் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் கிரிக்பகட் விறளயாடிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வந்ைவர் வராட்டின் எைிவர அ ர்ந்து 
விறளயாடுவறைப்  ார்த்துக்பகாண்டிருக்க,  ா ா அவறர அறழத்து, நட்பு 
முறையில் வகட்டார், “உன் ப யர் என்ன? எங்வக இருக்கிைாய்? என்ன 
பெய்கிைாய்?”  

ெிது  ைிலளித்ைார், “இப்வ ாது நான் எதுவும் பெய்யவில்றல; ஆனால் 
வவறல வைடிக்பகாண்டிருக்கிவைன்.” 

“எதுவறர  டித்ைிருக்கிைாய்?” 
“ ராட்டி  ள்ளிக்கூடத்ைில் மூன்று வறர  டித்வைன்.” 
“மும்ற யில் நான் உனக்கு வவறல வாங்கித்ைந்ைால் ஏற்றுக்  

பகாள்வாயா?” 
“நிச்ெய ாக ஏற்றுக் பகாள்வவன்.” 
அப்வ ாது,  ா ா அவரிடம்  ைிய உைறவ ொப் ிடச் பொன்னதும், 

அற ைியாக  றுத்ைார்.  ா ா, அவறர உடன் ொப் ிடு ாறு வற்புறுத்ைி, ஒரு 
ைட்டு நிரம்  உைறவ அவர் றகயாவல எடுத்து ெிதுவுக்கு அளித்ைார். ஓர் 
அைியாை அந்நியர்  ீது  ா ா இவ்வளவு கருறை காட்டியது அவர் பநஞ்றெத் 
பைாட்டது. 

 ா ா, உடனடியாக மும்ற யிலுள்ள ஒரு ெினி ா ைிவயட்டரில் 
ெிதுவுக்கு வவறலக்கு ஏற் ாடு பெய்ைார். வ லும்  ா ா அவரிடம் ஒரு வருடம் 
அவறர வந்து ெந்ைிக்கக்கூடாது என உறுைியாகக் கூைிவிட்டார். மும்ற யில் 
இருந்ை வவறளயில் அடிக்கடி திப்புபாபாறவச் பென்று ெந்ைிக்கு ாறு ப ஹர் 
 ா ா அவருக்குக் கட்டறளயிட்டிருந்ைார்.  ா ா கூைிய டி ைிப்பு ா ா அப்வ ாது 
மும்ற யின் ஆன்ெீக மபாறுப்பாளராக இருந்ைார். ஒரு வருடத்ைிற்குப்  ின்னர், 
 ா ா, ெிதுறவ ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து, அங்வக ெிது, அவர்  றனவி 
இருவரும் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா,  று டியும் வ  18 ஆம் நாள் குடிலில் ைனியாக அ ர்ந்து 
ைிரவ ஆகாரங்கறள  ட்டுவ  உண்டு உ வாெம் இருந்ைார். இைற்கிறடயில், வ  
20 ஆம் நாள், ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின்  ிைந்ைநாறள ெிைப் ாகக் 
பகாண்டாட அறனவருக்கும்  ா ா கட்டறளயிட்டார்.  
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ப ஹரா ாத் ெம் ந்ைப் ட்ட ெில வவறலகளுக்காக, ப ஹர்  ா ா, 
பநர்வறஸ குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு அனுப் ி றவத்ைவ ாது ஆைியின் ைந்றை 
கான் ொவகப் அவரிடம்  ரியாறை இல்லா ல் முரட்டுத்ைன ாக நடந்து 
பகாண்டறைக் வகள்விப் ட்டதும் வகா த்ைில்  ா ா ஆைிறய அறழத்து, “உன் 
ைந்றையார் நடந்துபகாண்ட முறை ெற்றும் விரும் த்ைகாைது. இப் டி 
அன் ில்லா ல் நடந்து, என்  ண்டலிறய அவ ானப் டுத்துவது என்றன 
அவ ைிப் ைற்கு ெ ம்! நான் இப்வ ாவை இங்கிருந்து பவளிவயறுவைில் ைீவிர ாக 
இருக்கிவைன்!” 

 ா ா ஆைியிடம், அவர் ைந்றை ஏன் இப் டி நடந்து பகாண்டார் என் றை 
வகட்டு வரு ாறு வலியுறுத்ைிக் கூைினார். வ லும் அவர் ெவகாைரர் ருஸ்ைம், 
ைந்றை இருவரும் அன்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரவவண்டாம் என் றை 
எடுத்துக் கூைி, இனிவ ல் ருஸ்ைம் அவர் விருப் ப் டி எறையும் பெய்யலாம் 
என் றையும் பைரிவிக்கு ாறு ஆைிறய அனுப் ி றவத்ைார்.  

ஆைி அங்கிருந்து பென்ைதும்,  ா ா  ண்டலியிடம் மும்ற க்குச் 
பெல்லத் ையாராக இருக்கு ாறு கூைி, குடில் வாெலில் வ ாட்டிருந்ை ைிறரறய 
எடுக்கு ாறும்  ாைிரியிடம் கூைினார்.  

ஆைி,  ா ாவின் கட்டறளகறளச் பெயல் டுத்தும் முன்னவர 
ைிரும் ிவந்து, ருஸ்ைத்றை ப ஹரா ாத் ொறலயில் ெந்ைித்ைைாகவும், அவர் 
 ா ாவுக்காக  ழங்கள் எடுத்து வந்துள்ளைாகவும் பைரிவித்ைார். ஆைி உடவன, 
ருஸ்ைம்  ா ாறவ ைனியாகச் ெந்ைிக்கலா ா என்று வகட்டைற்கு,  ா ா, ெம் ைம் 
பைரிவித்து, நீண்ட வநரம் உறரயாடல் பைாடர்ந்ைது. ருஸ்ைம், அவர் ைந்றையின் 
ொர் ாக  ன்னிப்புக்வகாரி,  ா ாவின் அறனத்து கட்டறளகளுக்கும் 
கீழ்ப் டிவைாக வாக்குறுைி அளித்ைார். அைற்குப்  ின்னர்,  ா ா ப ஹரா ாத்றை 
விட்டுச் பெல்லும் முடிவு றகவிடப் ட்டது. 

ருஸ்ைம் அவர் பகாண்டு வந்ை நாய் ஒன்றை  ா ாவிடம் காண் ிக்க, 
அது முற்ைிலும் பவண்ைிைத்ைில் இல்லாைைால்  ா ா  றுத்துவிட்டார். ொது 
ெ ீ த்ைில் இைந்துவிட்டைால் அைற்குப்  ைிலாக ஒரு பாதுகாப்பு நாய் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வைறவ என்று  ா ா கூைியிருந்ைார்.  

குல் ாய், ஆைி, ருஸ்ைம்  ற்றும் ஸவராஷ் இவர்கள் ப ஹர்  ா ாவின் 
கடுற யான வி ர்ெனங்களால் ப ரிதும்  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் ஏபனன்ைால், 
இவர்கறளத் ைவிர குடும் த்ைில் இைர உைவினர்கள் அறனவரும் ப ஹர் 
 ா ாறவ அலட்ெியப் டுத்ைியது  ட்டு ின்ைி அவர் ஓர் இகை நிகலகய 
அகடந்த ஞானி என் றை நம்   றுத்ைனர். எதுவாயினும், ப ஹர்  ா ா 
அறனத்து உறுப் ினர்கறளயும்  டிப் டியாக அவர் வெம் ஈர்ப் வைாடு, 
எவ்விை ான பொத்து சுகங்களிலும் அவருக்குச் ெிைிைளவும் நாட்ட ில்றல 
என் றையும் உைர றவத்ைார். ப ஹரா ாத் பூ ியில் அவர் இருப் ிடத்றை 
அற த்து, உண்ற யிவல ைன்றன ஒரு ப ரிய கடற க்குள் உட் டுத்ைிக் 
பகாண்டார் என்ைாலும், ப ஹர்  ா ா இைன் மூலம் அவர்களுக்குச் பெய்யும் 
விறல ைிப் ற்ை பகௌரவத்ைிற்கு எவ்வறகயிலும் ஈடுபெய்ய முடியாது 
என் துைான் உண்ற . உைவினர்களிறடவய எவ்வளவுைான் விவராை 
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 னப் ான்ற  இருந்ைாலும் குல்ொய், ருஸ்தம், ஆதி மூவரும் பூரை 
நம் ிக்றகயுடன்  ா ாவின் வெறவயில் ஈடு ட்டு, மெஹராபாத் எனும் 
இறைவனின் உறைவிடத்றைச் ெிைப் றடயச் பெய்து,  ா ாவின் ஆண், ப ண் 
 ண்டலி அறனவறரயும்  ைிவுடன் கவனித்து வந்ைனர். 

வ  19 ஆம் நாள், மெஹரா மஜ. இரானி அவர் ைாயார் தவுலத்ொய் 
 ற்றும் ெவகாைரி  ிரீனியுடன் ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின்  ிைந்ைநாள் 
நிகழ்ச்ெிகளில் கலந்துபகாள்ள ப ஹரா ாத் வந்ைார்.  ற்றும்  ல ப ண் 
உறுப் ினர்களும் கலந்து பகாண்டனர்; ஷிரீன் ாயும்  கள்  ைியுடன் 
வந்ைார்கள்.  ைி  ிைந்ை நாளிலிருந்வை  ா ாவின் அன் ான கவனத்ைில் 
வளர்ந்து வந்ைார் -  ைி நிஜத்ைிவல  ைியாக (முத்ைாக) 
 ாைிக்பகாண்டிருந்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்ை அறனத்து ப ண்களும் ெற யல் வவறலயில் 
மும்முர ாக இருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ஒருமுறை ப ஹராவிடம் ஜவ்வரிெி  ாயாெம் 
பெய்யக்கூைி அனுப் ினார். ப ஹராவுக்குச் பெய்யும் முறை பைரியாைைால் 
உடனிருந்ைப் ப ண்களிடம் வகட்டுத் ையார் பெய்ைறை  ா ா ொப் ிட்டுவிட்டு 
ப ஹராவின் முயற்ெிறய  ாராட்டினார்.  

ப ஹராவின் குடும் ம்  ிகவும் வெைிவாய்ந்ை குடும் ம், வடீ்டில் அவர் 
இம் ாைிரியான வவறலகறளச் பெய்ைைில்றல. இருந்தும், ஸக்வகாரியில் 
 ஹாராஜ், ப ஹராறவ இத்ைறகய வவறலகறளச் பெய்யறவத்ைார்; வ லும் 
இப்வ ாது ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி அவை வவறலகறளத் 
பைாடர்ந்ைார். முதன்முகையாக மெஹர் பாபாகவப் பார்த்த அந்தக் 
கணத்திலிருந்து மெஹரா, பாபாவின் மதய்வகீ அழகில் மூழ்கியவண்ணம் 
அவருகடய வெகவகளில் ஈடுபடுவகதத் தவிர வவறு எந்த 
ஆகெகளுக்கும் இடம்தரவில்கல. 

வ  20 ஆம் நாள், ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின் 54 வது  ிைந்ைநாள் 
விழா  ிகவும் ெிைப் ாக நறடப ற்ைது.  லர் வைாரைங்கள் குடிறல 
அலங்கரித்ைன. குைிறர வண்டிகளில்  க்கள் வந்ைவண்ைம் இருந்ைனர்.  ா ா 
வந்ைவர்கள் அறனவறரயும் ைனித்ைனியாகச் ெந்ைித்துப் வ ெினார், குைிப் ாக 
ஜாம்பஷட், ப ஹராம்,  ா ாவின் ெவகாைரர்கள் நீண்டகால ாக  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கவில்றல.  

 ாறலயில் நடந்ை முக்கிய விழாவில், ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின் 
புறகப் டத்றை ஓர் ஊஞ்ெலில் றவத்து கிருஷ்ை கவானின் நிறனவில் 
ஆடவிட்டனர். அைன்  ின்னர் அலங்கார  ல்லக்கில் றவத்து ஊர்வல ாக 
எடுத்துச் பென்ைனர். ைிடீபரன அவ்வவறளயில் இடியுடன்  றழயும் புயலும் 
வெீியது. இயற்றகயின் ஆரவாரம்  ஹாராறஜ வாழ்த்துவதுவ ால ஓர் உைர்வு. 
 றழ அடங்கியதும்  ஜன் கீர்த்ைறனகளுடன் விழா ெிைப் ாக நிறைவறடந்ைது. 
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அடுத்ை ஐந்து நாட்கள் ப ஹர்  ா ா அவரது குடிலில் ைனியாகவவ 
இருந்ைார்; வ  23 ஆம் நாள், பவளிவய வந்ைதும், வாழ்றவ அர்ப் ைம் பெய்ை 
அறனத்து  ண்டலிறயயும் அறழத்து,  ா ாவின்  ாைங்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு 
இருப் து எவ்வளவு முக்கியம் என் றை  ீண்டும் அைிவுறுத்ைினார். அறனவரும் 
அவருறடய அரவறைப் ில் எப்வ ாதும் இருப் ைாக  று டியும் உறுைியளிக்கச் 
பெய்ைார். 

டாக்டர் கனி, அப்துல் ையாப் இருவரும் வலானவாலாவிலிருந்து 
அப்துலின் காரில் வந்ைவர்கள் அறை ப ஹர்  ா ாவின் உ வயாகத்ைிற்காக 
அங்வக விட்டுச்பென்ைனர். 

குல் ாயின் ப ரிய  கன் ருஸ்ைம் ப ஹர்  ா ாவிடம் வந்து அவர்கள் 
குடும் த்ைில் நடக்கவிருக்கும் ைிரு ைத்ைில் கலந்துபகாள்ள ஆைிறய 
அனுப் ிறவக்கவும், அவறரச் ெவரஞ்பெய்துபகாள்ள அனு ைிக்கு ாறும் 
வவண்டினார். (கவ ளா வயாகா நடந்து பகாண்டிருக்கும் இக்காலகட்டத்ைில் 
அறனத்து  ண்டலியும் ைாடி வளர்க்கவவண்டும் என் து  ா ாவின் கட்டறள). 
 ா ா ையக்கத்துடன் அனு ைி அளித்ைாலும், அவர் அறை விரும் வில்றல 
என் றை உைர முடிந்ைது. அன்ைிரவு ஆைி ைிரும் ி வந்ைதும் அவர் 
கட்டறளறய  ீைியைற்காக  ா ா ப ரிதும் கடிந்து பகாண்டார்.  ின்னர் அவறர 
 ன்னித்து ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க அனு ைித்ைார்.  

அன்ைிரவு  ாைிரி  ற்றும்  ா ாவின் ெவகாைரர் ஜால் இருவரும் 
உைவறையில் இரகெிய ாக நுறழந்து  க்ைர்கள் பகாண்டுவந்ை 
 ாம் ழங்கறளத் ைிருட முயற்ெித்ைனர்.  ண்டலிக்குக் பகாடுக்கா ல் 
அரன்காவ்ம் ெிறுவர்களுக்கு  ட்டுவ   ா ா அந்ை  ாம் ழங்கறளத் 
ைரலாப ன்று அவர்கள் நிறனத்ைார்கள். அவ்வவறளயில், குடிலிலிருந்ை  ா ா, 
 ாஸாஜிறய ெத்ை ில்லா ல் உைவறைக்குச் பென்று, அங்கு விளக்கு 
எரிகிைைா எனப்  ார்த்துவர அனுப் ி றவத்ைார்.  ாஸாஜி அங்குச் பென்று 
 ார்த்ைவ ாது  ாைிரி, ஜால் இருவரும் ஏைியில் ஏைி  ாம் ழங்கறள எடுத்துக் 
பகாண்டிருந்ைனர்.  ாஸாஜி அற ைியாக அருகில்பென்று ‘எனக்கும் ெில 
 ாம் ழங்கள்’ என்று காதுகளில் ப ல்லப் வ ெினார்.  ாஸாஜிறயப்  ார்த்ைதும் 
இருவரும்  யந்து வவக ாக ஓடி  றைந்ைனர்.  ாஸாஜி ெிரித்துக்பகாண்வட 
இந்ை நறகச்சுறவயான ெம் வத்றை  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்.  

 றுநாள் காறலயில் ப ஹர்  ா ா இரண்டு குற்ைவாளிகறளயும் 
அறழத்துக் கூைினார், “நிகனவிருக்கட்டும், என் கண்கள் அகனத்கதயும் 
பார்க்கின்ைன! இங்கிருந்து ஆயிரம் கெல்களுக்கப்பால் நடக்கும் 
நிகழ்வுககளயும் நான் பார்க்கமுடியும்! எகதயும் என் கண்களிலிருந்து 
ெகைக்கமுடியாது!” அவர்கள் புரிந்து பகாண்டைால்,  ா ா வவறு எதுவும் 
கூைவில்றல.  

ப ஹர்  ா ா, அவருக்வக பைரிந்ை  ல்வவறு காரைங்களுக்காக, 
குல் ாயின் கைவர் கான் ஸாவகப்  ற்றும் ருஸ்ைம் இருவரின் 
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பெயல்முறைகறள எடுத்துக்காட்டி, ப ஹரா ாத்றை அவருறடய 
ைறலற யக ாக நிறுவுவது ெரியா என்ை வகள்விறய  ண்டலி முன்னர் 
றவத்ைார்.  

இறுைியில் ப ஹர்  ா ா ஒரு ெில  ண்டலியுடன்  று டியும் 
குமவட்டா  யைம் வ ற்பகாள்ள ஆயத்ை ானார்.  

1924 ஜூன் 2 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, அர்வைஷிர், டாக்டர் கனி, ராம்ஜூ 
 ற்றும் வஜிப்ைர் இவர்களுடன் ரயிலில் புைப் ட்டார். மும்ற  வந்ைதும், 
பைரியா ல் இன்பனாரு ரயிலில் ராணுவ வரீர்களுக்கான ப ட்டியில் 
ைவறுைலாக ஏைினார்கள்.  ா ா  ண்டலியிடம் வைநீர், பெய்ைித்ைாள்  ற்றும் 
இரண்டாவது வகுப்பு டிக்கட் வாங்கிவர அனுப் ிறவத்ை அவ்வவறளயில், 
ரயில்வவ அைிகாரி ஒருவர் அங்வக வந்து அந்ைப் ப ட்டியிலிருந்து 
இைங்கு ாறும், அது அங்வகவய ரயிலிலிருந்து துண்டிக்கப்  டுவைாகவும் 
அைிவித்ைார். இது இரண்டாவது முறையாக எந்ை  ண்டலியும் உடனில்லா ல் 
 ா ா ைனியாக இருந்ை ெந்ைர்ப் ம். ெற்றும் கவறலப் டா ல், அற ைியாக 
அறனத்து சுற கறளயும் வைாளிலும், றககளிலும் எடுத்துக்பகாண்டு,  ா ா 
இரண்டாவது வகுப்புப் ப ட்டியில் பென்று அ ர்ந்ைார்.  ண்டலி ைிரும் ி 
வந்ைவ ாது  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ை ப ட்டிவய அங்கு இல்றல; அறனவரும் 
குழப் த்ைில் ைிண்டாடிப் வ ாயினர். இறுைியில்  ா ா இரண்டாவது 
வகுப்புப்ப ட்டியில் இருப் றைக் கண்டதும், நிம் ைியறடந்து, டிக்கட் 
கிறடக்காை விஷயத்றை  ா ாவுக்கு எடுத்துக் கூைினர்.  ா ா, கவறல 
வவண்டாம், இகத்புரிக்குச் பெல்லா ல் வழியில் இைங்கிக் பகாள்ளலாம் என்று 
அவர்கறள ெ ாைானப்  டுத்ைினார். அன்று  ாறல வவறளயில் ரயில் லஹித் 
வந்ைதும் அங்வக இைங்கினர். 

லஹித் ரயில் அலுவலகம் அருகில் பென்ைதும், ராம்ஜூ ரயில்வவ 
அைிகாரிறய ெந்ைிக்கச் பென்ைார். அவர் ஒரு பக்தி நிகைந்த பிராெணர், 
முதலில் இடங்மகாடுக்கத் தயங்கியதும், ராம்ஜூ ஷிர்டி ொய்பாபா ெற்றும் 
மெஹர் பாபா இருவருக்குெிகடவய உள்ள மதாடர்கப எடுத்துக் கூைினார். 
உடவன அந்த அதிகாரி இணக்கம் மதரிவித்து, பாபாகவ உற்றுவநாக்கியதும் 
ஏவதா இனம்புரியாத ெக்தி ஒன்று, அவகர ஆட்மகாண்டது.  றுகைவ  
அவர்களுக்கு உைவளிக்க விருப் ம் பைரிவித்ைார் அந்ை அைிகாரி.  ா ா, 
ராம்ஜூவிடம் அவர்  ா ா பகாடுக்கும்  ைத்றை ஏற்றுக் பகாள்ள வவண்டும் 
என் றை எடுத்துக் கூைினார். முைலில் வாங்க  றுத்ைவர்,  ின்னர்  ா ாவின் 
 ிரொை ாக ஏற்றுக்பகாண்டு, ஏைாவது ஏறழகளுக்கு உைவுவைாகக் கூைி 
அருற யான உைவு வறககறள  ா ா,  ற்றும்  ண்டலிக்காக ஏற் ாடு 
பெய்ைார். ரயில்வவ அைிகாரி அளித்ை உைறவ  ா ா பூரிப்புடன் உண்டு 
ப ரு கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  

அவ்வவறளயில் ரயில் துறையில்  ைி புரியும் பைாழிலாளிகளில் 
ஒருவர்,  ிகத்ைிைற யான  ஜன்  ாடகர்,  ா ாவின் அனு ைியுடன் 
கவிறைகறள எடுத்துச் பொல்லி அருற யான  ஜன்  ாடல்கறள ஒரு  ைி 
வநரம்  ாடினார். அவ்வவறளயில் ரயில் நிறலயத்ைில்  ைிபுரி வர்கள், 
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ைாழ்த்ைப் ட்ட ஹரிஜன் பைாழிலாளிகள் உட் ட அறனவரும்  ா ாவின் 
அருகில ர்ந்து நிகழ்ச்ெிறய ரெித்ைனர்.  

ஜூன் 3 ஆம் நாள் மும்ற  வந்து வெர்ந்து  ா ாவும்,  ண்டலியும் 
ஈரானி ப ன்ஷனில் ைங்கினர். ஸூனா ாெி, வகார்பஷத் இருவரும்  ா ாவின் 
வைறவகறள கவனித்துக் பகாண்டனர். குபவட்டா  யைத்ைிற்கு வவண்டிய 
அறனத்து ஏற் ாடுகளும் வவக ாகச் பெய்யப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா, குைிப் ாக லஹித் பென்ைைன் முக்கிய காரைம் அந்ை 
ரயில்வவ அைிகாரிறய ெந்ைிப் ைற்காகத்ைான்!  ிகுந்ை இறை க்ைி நிறைந்ைவர். 
அக்காலத்ைில், ைாழ்த்ைப் ட்ட ஹரிஜன  க்கறள, பகாடூர ாகத் 
பைால்றல டுத்ைி,  ின்ைங்கிய கீழ்ஜாைி  க்களாகப்  ார்த்ைது  ட்டு ல்லா ல் 
வ லினத்ைவர் எனக் கருைப் ட்ட  ிரா ைர்களின் அருகில் அ ருவது என் றை 
நிறனத்துக்கூட  ார்க்க முடியாைநிறல. லஹித் ரயில் நிறலயத்ைில், கீழ்ஜாைி 
என்று அறழக்கப் ட்ட அறனத்து  க்களும் ஒன்று ைிரண்டு ப ஹர்  ா ா 
அருகில் அ ர்ந்து நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்ைது ஒரு கண்பகாள்ளா காட்ெி. 
வ லும் ப ஹர்  ா ா அங்கிருந்ை ைாழ்த்ைப் ட்ட  க்களிடம் காட்டிய அன்பு, 
ரயில் நிறலய அைிகாரியின் பநஞ்ெத்றை பநகிழச் பெய்ைது. எல்லாவற்ைிற்கும் 
வ லாக,  ா ாவின் முன்னிறலயில், கடவுளின் ஒருற ப் ாட்டின் 
ஒளிக்கைிர்கள் அந்ைப்  ிரா ை அைிகாரியின்  க்ைியுைர்றவ இன்னும் ஆழ ாக 
வவரூன்ைச் பெய்ைது. 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் டும் முன்னர், ப ஹர்  ா ா, 
பவண்குைிறர சுபி, காறள ஸந்த் இரண்றடயும், ெத்குரு உ ாஸனி 
 ஹாராஜூக்கு அன் ளிப் ாகத் ைரு ாறு  ாைிரி, பநர்வஸ் இருவரிடமும் 
கூைியிருந்ைார். அவ்வண்ைவ  இருவரும், ப ஹர்  ா ா மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைதும் சு ி, ஸந்த் இரண்றடயும்,  ிகவும் ெிர ப் ட்டு 
ஸக்வகாரிக்கு எடுத்துச் பென்ைனர். இருவரின் றககளிலும் காசு,  ைம் எதுவும் 
இல்லாை நிறலயில் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து எடுத்துச் பென்ை பராட்டி, ெட்னி 
 ட்டுவ  உைவாக இருந்ைது. இறுைியில் ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ் சு ி, 
ஸந்த் இரண்றடயும் ஏற்றுக்பகாள்ள  றுத்ைது  ட்டு ின்ைி இருவறரயும் 
ெிைப்புற்ை ொ ங்களால் பவகுவாகத் ைிட்டினார். வவறு வழி பைரியா ல் 
அஹ துநகர் ைிரும் ிவந்து சு ி, ஸந்த் இரண்றடயும் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் 
விட்டுச்பென்ைனர். 

இருவரும் மும்ற  பென்ைதும்,  ா ா, ஸந்த், சு ி இரண்றடயும் 
 ஹாராஜூக்கு அன் ளிப் ாகத் ைந்ைீர்களா என்று வகட்டதும்,  ாைிரி 
புன்முறுவலுடன்,  ஹாராஜ், உலகிலுள்ள அறனத்து ொ ங்கறளயும் 
எங்கள் ீது  றழயாகப் ப ாழிந்ைார் என்று கூைி நடந்ைறை விளக்க ாக 
எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா அறைக்வகட்டு வயிறு குலுங்க ெிரித்ைார்.  

இறைப்  ார்க்கும் ஒருவருக்கு, மெஹர் பாபா ெற்றும் ெஹாராஜ் 
இருவரும் அவர்களிகடவய பரிொைிக் மகாள்ளும் ஆன்ெீக உட்பணியின் 
ெர்ெங்களின் அம்ெங்கள் ெட்டுவெ மதன்படும்; வவறு எதுவும் புரியாது. நாம் 
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இறை இப் டி யூகிக்க முடியும்,  ஹாராஜின்  றுப்புக்குக் காரைம் ப ஹரா, 
அவர் ப ஹர்  ா ாவின் அறவயில் நிரந்ைர அங்கத்ைினராக 
ப ாறுப்வ ற்றுள்ளார். அைற்கு முன்னர், ப ஹரா ஸக்வகாரியில் நிரந்ைர ாக 
ைங்க இருப் ைாகவும் கூைப் ட்டது. எதுவாயினும் மெஹரா, மெஹர் 
பாபாவுடன் வாழவவண்டியது இகைவனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்று! 

மும்ற யிலிருந்து குபவட்டா புைப் டும் முன்னர், ப ஹர்  ா ா, 
டாக்டர் கனியிடம் அவறரத் ைனது இல்லத்ைிற்கு ைிரும் ிச் பெல்லு ாறும், 
குபவட்டாவில் ைங்குவைற்கான வடீு வெைிகள் பெய்ை ின்னர் அறனத்து 
 ண்டலிறயயும் அவருடன் அறழத்து வரு ாறும் கூைினார்.  

ஜூன் 6 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, ஆைி, அர்வைஷிர்,  ற்றும் ராம்ஜூ 
மூவருடனும் குஜராத் மெயிலில் குபவட்டா புைப் ட்டார். றஹைரா ாத் 
பென்ைதும் ருஸிக்கு இவ்வாறு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ிறவத்ைார்: “ப ஹர் 
 ா ா, மூன்று ந ர்களுடன் 9 ஆம் வைைி குபவட்டா வருகிைார். ஸிபி வழியாக 
எந்ைத் ைறடயும் இல்லா ல்  யைம் பைாடர வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்யவும். பிவராஸ்ஷா ைவிர வவறு எவருக்கும் பைரிவிக்க வவண்டாம். 
ஆடம் ர ான ெடங்குமுறைகளுடன் கூடிய வரவவற்ற த் ைவிர்க்கவும். 
இவ்விஷயம் இரகெிய ாக இருக்கட்டும்.” பாபாவின் வருகககயப் பற்ைிப் 
பிைருக்குத் மதரிவிக்க வவண்டாம் என்பதன் காரணம், அவருகடய 
ஏகாந்தவாெத்தில் எவ்விதத் தகடயும் இருக்கக்கூடாது என்பவத! 

ஜூன் 9 ஆம் நாள் ஸிபி வந்து வெர்த்ைனர். ஏற்கனவவ ருஸி 
காவல்துறை அைிகாரிகளுக்குத் ைகவல் அளித்ைிருந்ைைால், எல்றலறயக் கடந்து 
பெல்வைில் எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் இல்றல. (வடவ ற்கு எல்றலறயக் கடந்து 
பெல்லும்  யைிகறள, ைகுந்ை அறடயாளம்  ற்றும்  யை உத்ைரவாைம் 
இல்லாை வவறளயில், ஆங்கில காவல் அைிகாரிகள் வகள்வி வ ல் வகள்வி 
வகட்டுத் துன்புறுத்துவது  ழக்கம்).  ாறல ஐந்து  ைியளவில் ருஸியின் 
வடீ்றட பென்ைறடந்ைதும், அவருறடய குடும் த்ைாரின் ெிைப் ான 
விருந்வைாம் லில்  யைக்கறளப்பு அைவவ பைரியவில்றல.  

இைற்கு முந்றைய வருறகயின்வ ாது ைங்கியிருந்ை பூந்வைாட்டங்கள் 
நிறைந்ை, அருற யான வடீு இப்வ ாது கிறடக்காைைால், வ லும் குபவட்டாவின் 
உறை னி காலநிறல  ண்டலிக்கு ஒத்துக் பகாள்ளாது என் ைாலும்,  ா ா 
 ிைரின் கருத்துக்கறளக் வகட்டு ஸக்கர் நகருக்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிட்டார். 
அவை வவறளயில், ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலியில் ஒருவர் முன்ஷி ரஹமீ் 
வவறலயின் நி ித்ைம் இட ாற்ை ாக ஸக்கர் வருவைாகவும் கூைப் ட்டது. 
 ா ா, அர்வைஷிர், ராம்ஜூ இருவறரயும் அங்குச் பென்று வவண்டிய ஏற் ாடுகள் 
பெய்யு ாறு அனுப் ிறவத்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா அவெர ாக ஸக்கருக்குச் பெல்வைன் காரைம் 
 ின்னர்ைான் புலப் ட்டது.  ா ா, ஸக்கரில் பச்ெல் ஷா ெ ாைியில் வாழ்ந்ை ஒரு 
 ஸ்த்றை (இறைவ ாறையில் இருக்கும் உயர்ைர ென்னியாெி) பைாடர்பு 
பகாள்வது அவருறடய முக்கிய வநாக்கம். அைற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா, 
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ராம்ஜூவிடம் அந்ை  ஸ்றை அடிக்கடி ெந்ைிக்கவும், வெைியான ஓர் 
இருப் ிடத்ைிற்கு ஏற் ாடு பெய்யவும் கூைி விறடப ற்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா கூைிய டி, ராம்ஜூ  ச்ெல் ஷா ெ ாைிக்கு அருகாற யில் 
ஒரு வெைியான  ங்களாறவ வாடறகக்குப் வ ெி ஆறு  ாைங்களுக்கு ஒப் ந்ைம் 
பெய்து முடித்ைார்.  ின்னர் ராம்ஜூ  ச்ெல் ஷா ெ ாைிக்கு வந்ைவ ாது, 
ஏற்கனவவ ப ஹர்  ா ா பைாடர்புபகாண்ட  ஸ்த் அங்வக பைன் டவில்றல; 
அவை வவறளயில், இன்னுப ாரு ெஸ்தானி (ப ண்  ஸ்த்) ஹஸ்ரத் 
 ா ாஜானின் வைாற்ைத்ைில் அங்வக இருப் றைக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைார். 
உடவன, அந்ை  ஸ்ைானி ராம்ஜூறவ எைிர்பகாண்டு “உன்னுகடய குருநாதர் 
யார்?” என்று வினவினார்.  

“ஸ்ரீ மெஹர் பாபா” ராம்ஜூ  ைிலளித்ைார்.  
 ஸ்ைானி அற ைியான குரலில் “பாத்ஷா, ஷாவஹன்ஷா!” ( ன்னன்! 

அரொைி ைி!) என்று உச்ெரித்து, ெில விெித்ைிர ான ஒலிகறள எழுப் ிவிட்டு 
அங்கிருந்து  றைந்துவிட்டார்.  ஸ்ைானியின் ப ாழிறயப் புரிந்துபகாள்ள 
முடியாவிடிலும், அவர் கூைிய இரண்டு வார்த்றைகள்  ட்டும் பைளிவாக 
ஒலித்ைன. அந்வநரத்ைில், ைிடீபரன,  முைலில் வைடி வந்ை  ஸ்த் எங்கிருந்வைா 
ராம்ஜூவின் அருகில் வந்ைார். ராம்ஜூ ஐந்து ரூ ாறய அவரிடம் பகாடுத்து, 
ப ஹர்  ா ாவின் தட்ெகண என்ைதும்,  ிக்க  கிழ்ச்ெியுடன் அறைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டார். 

 ண்டலி அறனவரும் அவர்கள் உறடற கறள ஸக்கர்  ங்களாவில் 
விட்டுவிட்டு  ா ாவுடன்  று டியும் குபவட்டா பென்று, ருஸி வடீ்டிற்கருகில் 
அற ந்ை ஓர் இரட்றட  ாடிவடீ்றட வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்து ைங்கினர். 
ைிடீபரன, பநர்வஸ் உடல்நல ில்லா ல் அவெர ாக  ருத்துவ றனயில் 
வெர்க்கவவண்டிய கட்டாயம்.  ா ா  ல முறை அங்குச் பென்று பநர்வறஸ 
கவனித்துவந்ைார்.  

குபவட்டாவில் ைங்கியிருந்ை அவ்வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, ருஸியின் 
இரண்டு இளம் ப ண் குழந்றைகள் வகாவஹர்  ற்றும் வகட்டி இருவறரயும் 
அவருறடய பநருங்கிய கண்காைிப் ில் றவத்ைிருந்து, ைினமும் அவர்களுடன் 
விறளயாடி வந்ைார்.  ல கறைகறள எடுத்துக்கூைி,  கிழ்ச்ெியில் ெிரிக்க பெய்து 
அவர்கறள வ லும் பநருக்கத்ைில் பகாண்டுவந்ைார். இவ்விரண்டு ெிறுெிகளும் 
மெஹர் பாபாவின் உள்வட்ட மபண்ெடீர்களாக ொறும் விதிபகடத்தவர்கள். 
அைற்குப்  ின்னர் ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்து வந்ை ப ண்கள் - ப ஹரா, 
ைவுலத் ாய், நாஜா, ப ரிய வகார்பஷத், குல் ாய் அறனவரும் குஸ்ைாஜி, 
ருஸ்ைம்  ற்றும்  ாஸாஜியுடன் குபவட்டா வந்ைார்கள். புைிய சூழ்நிறலயில் 
ப ஹரா  கிழ்ச்ெியாகவும், வெைியான முறையிலும் இருப் ைில் ப ஹர்  ா ா 
குைிப் ாக இருந்ைார்.  

குபவட்டாவில் ைங்கியிருந்ைவ ாது ப ஹர்  ா ா அவர் றககளால் 
ஆண்கள், ப ண்கள் அறனவருக்கும் உைவு வழங்கினார். ப ஹரா,  ிகவும் 
பவட்கப் ட்டு ஒவ்பவாரு முறையும் வரிறெயில் கறடெியாக வருவது 
வழக்கம். ஒருமுறை வவகத்ைில் ைட்றட வெீி எைிந்ைதும், ப ஹரா  யத்ைில் 
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நடுங்கினார். ஆனால்  ா ா அன் ாகக் கூைினார், “என்றனப்  ார்த்து பவட்கப் ட 
வவண்டாம், ைினமும் உைவு வாங்க வரிறெயில் கறடெியாக ஏன் வருகிைாய்? 
இனி அப் டிச் பெய்யாவை.” அவர் ப ஹராவுக்கு  ாதுறளயும், ைிராட்றெயும் 
அைிக ாகக் பகாடுத்ைார். 

நீள ாக வளர்ந்ை  ா ாவின் ைறல முடிறய குல் ாய் வநர்த்ைியாக வாரி 
விடுவது விடுவது வழக்கம். குல் ாய் எவ்வளவு அருற யாக ைறலறய 
வாரிவிடுகிைார்கள் என்று ப ஹராவுக்கு எடுத்துக் கூைினார். குல் ாய், 
குபவட்டாவில் இருந்ைவறர இந்ைப்  ைிறய பெய்துவந்ைார்; அவர் இல்லாை 
வவறளயில் குஸ்ைாஜியும் பெய்வதுண்டு.  ிைகு இந்ைச் ெிைப் ான கடற  
ப ஹராவுக்குத் ைரப் ட்டது; அறை அவர் இறுைிவறர பெய்துவந்ைார். 

ஒரு நாள், ருஸி  ா ாவுடன் அறனத்து ஆண், ப ண் 
உறுப் ினர்கறளயும் அருகிலிருந்ை ஒரு  றலக்கு உல்லாெப் யை ாக 
அறழத்துச் பென்ைார். ப ஹர்  ா ா,  ாறனப் வ ால் வவக ாகத் ைாவி 
 றலயில் ஏைி உச்ெிக்குச் பென்ைார். ஆனால்  ண்டலி எவ்வளவவா முயன்றும் 
ஒருவரும் உச்ெிறய எட்டமுடியவில்றல. ெகல உச்ெியில் நின்று 
மகாண்டிருந்த மெஹர் பாபா, கம்பீரொனத் வதாற்ைத்தில், ‘எப்வபாதும் 
ெந்வதாஷொக இருப்பவத வாழ்க்ககயின் குைிக்வகாள்’ என்பகத 
பகைொற்ைி அவருகடய ஆனந்தெயொன ஒளிக்கதிர்ககள ொனிடனுக்கு 
மவளிப்படுத்துவது வபாலத் மதன்பட்டார்! காகல வநர சூரிய கதிர்கள் அவர் 
பாதங்ககளத் தழுவி முத்தெிட்டன! மதன்ைல் காற்று அவருகடய தங்க 
நிை தகலமுடிகய வருடிச் மென்ைன! மொத்தத்தில் அவருகடய மதய்வகீ 
ொயலின் ஓர் அம்ெத்கத மெஹர் பாபா அன்று மவளிப்படுத்தினார். 

“எத்தகன அழகானத் வதாற்ைம்!” காலம் பகைொற்ைியது. 
ெந்திர ஒளியில் ெயங்கி நிற்கும் இந்திய ெிவப்பு நிை 

கால்ககளக்மகாண்ட வான்வகாழிகள் வபால ெண்டலி அகனவரும் 
ெகலயடிவாரத்தில் நின்றுமகாண்டு ஆச்ெரியத்தில் அவகர வழிபடுவது 
வபான்ை ஒரு வதாற்ைம். மெஹர் பாபாவின் அன்மபனும் மதன்ைல் காற்று 
அகனவரின் உள்ளங்ககளயும் மதாட்டு, கண்ககள ஆனந்தக்கண்ணரீால் 
ஈரப்படுத்தியது. வதடி திரியும் அவருகடய பார்கவ அகனவரின் 
இதயங்களிலும் ஊடுருவிப் பாய்ந்து கனிவான காயத்கத உருவாக்கியது. 
அகனவரும் கண்ணிகெககள அகெக்காெல் பார்த்தவண்ணம் நின்ைனர். 
புககப்பட கருவியால் படம் பிடித்தாலும் மதய்வகீ வதாற்ைத்கத அப்படிவய 
படொக்குவது அொத்தியம்! மெஹர் பாபாவின் மதய்வகீ அம்ெங்கள் 
பிரொதம்; ொெற்ை இதயம் ஒன்றுதான் அவகரச் சுற்ைியுள்ள பளிச்ெிடும் 
ஒளிகயப் பார்க்கமுடியும்.  

1924, ஜூறல 16  ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா கராச்ெிக்குச் பெல்லத் 
ைிட்ட ிட்டார்.  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்ட பநர்வஸின் உடல்நிறல 
கவறலக்கிட ாக இருந்ைது. கராச்ெிக்குப் புைப் டுவைற்கு முன்னர்,  ா ா, 
பிவராஸ் ஷாவுடன்  ார்ெி கல்லறைக்குச் பென்று, பநர்வறஸ அடக்கம் 
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பெய்யும் இடத்றை ஒரு கழியால் வகாடிட்டுக் காட்டினார்.  ிவராஸ் ஷாவிடம் 
2500 ரூ ாறய பகாடுத்து அைில் 500 ரூ ாய், கல்லறை கட்டி அறடயாளக்கல் 
றவக்கவும், எஞ்ெிய  ைத்றை  ார்ெி அைக்கட்டறளக்கு வழங்கவும் 
உத்ைரவிட்டார். ப ஹர்  ா ா  ண்டலியிடம், “றைரியத்றை இழந்து 
விடாைீர்கள். பநர்வறஸ காப் ாற்றும் வநாக்கத்ைில் கறடெி நி ிடம் வறர 
உங்களால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்யுங்கள்.” ஆனால்,  ின்னர்  ா ா 
அவர்களிடம் பநர்வஸ் உயிர்  ிறழக்க ாட்டார், பவகு விறரவில் உடறல 
துைந்துவிடுவார் என் றை எடுத்துக் கூைினார். வ லும், பநர்வஸின் உடல் 
அடக்கம் முடிந்ைதும், அறனத்து  ண்டலியும் ைிவயட்டர் பென்று ஏைாவது 
ெினி ா  ார்த்து  கிழ்ச்ெியாக இருங்கள் என்றும் கட்டறளயிட்டார் - இது 
ஒருவவறள பநர்வஸின் நடிகராக வவண்டும் என்ை நிறைவவைாை கனவுகளின் 
 ரியாறை நி ித்ை ாகக் கூட இருக்கலாம். 

ப ஹர்  ா ா ெில  ண்டலியுடன் கராச்ெிக்கு ரயிலில்  யைம் 
பெய்யும் வவறளயில் பநர்வஸ் கால ாகிவிட்டார் என்ை பெய்ைி வந்ைது. 
பநர்வஸ் இறுைிவறர, ைன்றன அர்ப் ைிக்கும் வாக்குைிைிறய காப் ாற்ைி, இளம் 
வயைிவலவய கால ானார்.  ன்ஸில்-எ- ீ ில் இருந்ைவ ாது வட்டத்து 
 ண்டலியில் இரண்டு அல்லது மூன்று வ ர் விறரவில்  றைந்து விடுவார்கள் 
என்று  ா ா கூைியறை இப்வ ாது நிறனவுகூைி, அைில் முைலாவைாக பநர்வஸ் 
இடம்ப றுகிைார் என் றையும் எடுத்துறரத்ைார். 

ஜூறல 17 ஆம் நாள் கராச்ெி வந்ைறடந்ைதும், ஏற்கனவவ ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்ட, வைாட்டமும், நீவராறடயும் அற ந்ை  ங்களாவில் சுற கறள 
இைக்கிவிட்டு, ப ஹர்  ா ா, உடனடியாக ொங்வகாபிர் எனும் இடத்ைிற்கு 
காரில் விறரந்ைார். கராச்ெியிலிருந்து 11 ற ல் தூரத்ைில், 12 ஆம் நூற்ைாண்டில் 
வாழ்ந்ை பிர் ொங்வகா என்ைறழக்கப் ட்ட சுபி துைவியின் ெ ாைி அற ந்ை 
இடம். அங்கு, கந்ைகம் கலந்ை நீவராறடகள்  ல இருந்ைன. பைாழுவநாயால் 
ைாக்கப் ட்டவர்கள் இந்ைக் கனி  நீரில் நீராடினால் வநாய்  றைந்துவிடும் என்ை 
நம் ிக்றக. வழியில்  ல நீவராறடகள் அறவகளில் சுற்றுலா  யைிகள் நீராடி 
 கிழ்ந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்க்றகயில், அவர், ப ண்கறள எப்வ ாதும் 
ஆண்கள் வாழும் இடத்ைிலிருந்து ைனியாக இருக்கச் பெய்ைார். 
குஸ்ைாஜிறயத்ைவிர, அதுவும் ஏைாவது குைிப் ிட்ட வவறலக்காக  ட்டும், வவறு 
எவறரயும் ப ண்கள்  க்கம் அனு ைித்ைைில்றல. ப ண்கள் எஸ்தான் எனும் 
கடவுளின் நா த்றை உச்ெரிக்கு ாறு  ா ா அறனவருக்கும் கூைியிருந்ைார்; 
வ லும் இைர அறனத்து வடீ்டு வவறலகறளயும் பெய்வது அவர்களின் கடற . 

அடுத்ைப்  யைத்றைப்  ற்ைிய  ல ைிட்டங்கள் முன்றவக்கப் ட்டன. 
ஆனால் ப ஹர்  ா ா இறுைியில் மும்ற  பெல்லு ாறு அைிவித்ைார். அன்று 
 ாறலயில் மும்ற  புைப் டுவைற்கு முன்னர் அறனத்து  ண்டலிறயயும் 
அருகிலிருந்ை நீர்வழீ்ச்ெியில் நீராடறவத்ைவ ாது  ா ா அவரது றககளால் நீறர 
அறனவரின் ைறலகளில் ஊற்ைினார். அடுத்ை நாள், ஜூறல 21  ஆம் நாள், 
பவகுவவக ாக ப ஹர்  ா ா ஒரு ெில  ண்டலியுடன் புைப் ட்டு, எஞ்ெியிருந்ை 



 

104 
 

அறனவறரயும் சுற கறள எடுத்துக் பகாண்டு மும்ற  வந்து வெரு ாறுக் கூைி 
விறடப ற்ைார்.  

மும்ற யில் ப ஹர்  ா ா ஈரானி  ான்ஷனில் ைங்கியிருந்ைார். 
ஸூனா ாெி  ற்றும் குைிப் ாக வகார்பஷத் இருவரும்  ா ா ஒரு ாைத்ைில் 
ைிரும் ி வந்ைறைப்  ார்த்து ப ரு கிழ்ச்ெி அறடந்ைனர், ஏபனன்ைால்  ா ா, 
ைிரும் ிவர 12 வருடங்கள் ஆகுப ன கூைிச் பென்ைார். ஜூறல ாை இறுைியில் 
ஆறு ஆண்  ண்டலிறயத்ைவிர அறனவரும் அவரவர் இல்லங்களுக்கு 
பென்றுவிட்டனர்.  

ஒரு நாள் ஈரானி  ான்ஷனில் ப ஹரா, வகார்பஷத் இருவரும் 
 ால் ாகு ையார் பெய்து  ா ாவுக்குக் பகாடுத்ைவ ாது,  ா ா அறை ையார் 
பெய்ைது யார் எனக் வகட்டு, ப ஹராறவ பவகுவாகத் ைிட்டினார். இன்பனாரு 
முறை உருறளக்கிழங்கு  ஜ்ஜி பெய்வது எப் டி என் றை  ா ா, ப ஹராவுக்கு 
விளக்கிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, அடுப் ில் எரியும் பநருப்ற க் காட்டி 
விளக்கினார்: “இந்த அடுப்பில் மகாழுந்துவிட்டு எரியும் மநருப்புவபால 
இதயத்திலும் அன்மபனும் மநருப்பு எரியவவண்டும்.” 

இவ்வவறளயில் ைவுலத் ாய் ஒரு ப ரிய பைாறகறய நன்பகாறடயாக 
 ா ாவிடம் பகாடுத்ைார்.  ா ா அைில் ஒரு  ாகத்றை ஹஸ்ரத்  ா ாஜான், 
ெத்குரு உ ாஸனி  காராஜ் இருவரின் ப யரில்  ள்ளிக்கூடம்  ற்றும் 
ெமூகவெறவக்காக றவத்துவிட்டு  ீைத்றை ப ர்ஸியாவில் வாழும் ஏறழ 
பஸாராஸ்டிரிய இறளஞர்களின் ப ாைியியல்  யிற்ெிக்காகவும் அளிக்கும் டி 
வகட்டுக்பகாண்டார். வ லும், அைில் ஒரு ெிைிய  ாகத்றை ஏறழ  ண்டலி 
குடும் ங்களுக்கும் பகாடுக்கக் கூைி, ப ர்ஸியாவுக்கு உரிய பைாறகறய 
குஜராத்ைி வார இைழ் மகய்ஸர்-இ-ஹிந்த் உரிற யாளரிடம் வழங்கப் ட்டது. 

ஒரு ெில நாட்களில் ப ஹர்  ா ா, காலவறரயின்ைி இந்ைியாவில் ஒரு 
நீண்ட  யைத்றை வ ற்பகாள்ளத் ைிட்ட ிட்டு, அைில் ஒரு  ாகத்றை 
 ாையாத்ைிறரயாகப்  யைிக்கவும் முடிவு பெய்ைார். அவரது வநாக்கங்கறளப் 
 ற்ைி வியப் ான அைிக்றககறள பவளிப் டுத்ைினார்: “5000 ொதுக்கறள ைரிெனம் 
பெய்ய விரும்புகிவைன். நான் அவர்கறள எங்குப்  ார்த்ைாலும் ைரிெிப்வ ன்.” 

அப்வ ாது  ா ா, ைவுலத் ாய், ப ஹரா இருவரிடமும் கூைினார், 
“நீங்கள் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் ருஸ்ைம்,  ிரீனியுடன் நான் ைிரும் ி 
வருவதுவறர இருங்கள்.  ின்னர், நிரந்ைர ாக வாழ இடம் ஏற் ாடு பெய்ைதும், 
உங்கறள நான் அறழப்வ ன்.” எனவவ, இருவரும் அஹ துநகர் பென்ைனர். 
நாஜா, ைந்றை  ாஸாஜி  ற்றும் அத்றை டவ்லா  ாஸியுடன் பூனாவில் 
அவர்கள் இல்லத்ைிற்கு வந்து குடிவயைினர்; ெவகாைரன் ப ண்டு, குஜராத் 
 யைத்ைின்வ ாது குபவட்டாவில் இருந்ைார்;  ா ா,  ின்னர் அவறர 
அறழக்கவு ில்றல.  

குஸ்ைாஜி, ப ய்லி  ற்றும்  ாைிரி மூவரிடமும்  யைத்ைிற்கு 
வைறவயான ப ாருட்கறள வெகரிக்கச் பொல்லி, ஒருமுறை  யைம் 
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பைாடங்கிவிட்டால், வழியில் எதுவும்வாங்க இயலாது என் றையும்  ா ா 
எடுத்துறரத்ைார். இைனால், சுற கள் அைிக ாக இருந்ைன. வவண்டாத 
வவகலயாக  ாைிரி,  யைத்ைின் ப ாறுப் ாளராக நிய ிக்கப் ட்டார். குைிப்புப் 
புத்ைகத்ைில் அன்ைாடம் நடக்கும் முக்கிய ெம் வங்கறள எழுைிறவக்கும் 
ப ாறுப்பும் அவருக்கு அளிக்கப் ட்டது. 1924, ஆகஸ்ட் 1 ஆம் நாள்  யைம் 
பூனாறவ வநாக்கி ஆரம்  ானது.  

பூனா  ண்டலி ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்து வழியனுப் ி 
றவத்ைனர். ரயிலில் றகவயந்ைி  ிச்றெபயடுக்கும் இரண்டு ொதுக்கறள 
அறடயாளம் கண்டு, பூனாவிலிருந்து ரயில் புைப் ட்டதும் ப ஹர்  ா ா 
அவர்கறள அணுகி உைவும்,  ைமும் பகாடுத்து கால்கறள  ைிவுடன் 
பைாட்டு வைங்கினார்.  

அங்கிருந்து வநரடியாக ெதராஸ் (மென்கன) பெல்லத் ைிட்ட ிட்டு 
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் நாள் இரவு 9  ைிக்கு மென்கன வந்து, ரயில் நிறலயம் 
அருகில் அற ந்ை வஷக் ஸித்திக்கி ெத்ைிரத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர்.  றுநாள் 
காறலயில் வபார்ட்வடா வநாவவா (இன்கைய பைங்கிெகல) பெல்லும் 
எண்ைத்ைில் விொரித்ைவ ாது, கடும் பவள்ளப் ப ருக்கால் அங்கு 
ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் வடீுகறள இழந்து ைவித்ை பெய்ைிறய அைிந்ைனர். 
அப்வ ாதுைான்,  யைம் பைாடங்கும் முன்னர்  ா ா கூைிய வார்த்றைகள் 
நிறனவுக்கு வந்ைன: “இப்பயணத்தின் வபாது, நான் பாதிக்கப்பட்வடாருக்கு 
வெகவ மெய்வவன்.” 

 யைத்ைின் வ ாது வறுத்ை பகாண்றடக் கடறல,  ாலாறடக் கட்டி, 
பராட்டி வ ான்ைறவகறளத் ைின் ண்டங்களாக எடுத்து வந்ைனர்.  ா ா 
 ாைிரியிடம் ெில்லறர நாையங்கறளக் றகயில் றவத்துக் பகாள்ளக் 
கூைியிருந்ைார், அறவகறளத் ைட்ெிறையாகக் பகாடுக்க வெைியாக இருக்கும்.  

பவள்ளப்ப ருக்குக் காரை ாக  ிகுந்ை வெைங்கள் ஏற் ட்டைால், 
ஒவரபவாரு ரயில் வண்டி  ட்டுவ  வ ார்ட்வடா வநாவவாக்கு,  ெிர ப் ட்டுப் 
 யைம் பெய்ைது. கூட்டத்ைில்  யைம் பெய்ய முடியாை நிறலயில்  ா ா 
 ண்டலியுடன் ைர் ொறலக்குத் ைிரும் ி வரவவண்டிய கட்டாயம்.  ா ா, 
புரிந்துபகாள்ள முடியாை புைிரான கருத்துக்கறளத் ைிரும் த் ைிரும் க் 
கூைிவந்ைார்: “நான் 5000 ொதுக்களின் பாதங்ககளத் மதாடவவண்டும்; 
வெலும் இந்நிகலயில் அவர்கள் என்கனத் தவைாக நிகனத்து 
அவொனப்படுத்துவது என் மதய்வகீ அகந்கதகய ெிதைடித்து, பாபாவின் 
தனித்துவத்கத சுக்குநூைாகச் மெய்யட்டும் என்பவத என் பிரார்த்தகன!” 
 ா ா அப்வ ாது  கவான் ஸ்ரீராம், ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ் இவர்களின் 
கறைகறள எடுத்துக் கூைி, இவர்கள் இந்ைியாவில் இப் டி அறலந்து ைிரிந்ை 
வவறளயில்  ிகுந்ை அவதூறுக்கு ஆளானார்கள் என் றை விளக்கினார்.  

எனவவ, அடுத்ை நாள் அங்கிருந்து புைப் ட்டு நீலகிரி  றலக்குச் 
பெல்லலாம் எனத் ைீர் ானித்து, ஆகஸ்ட் 5 ஆம் நாள் காறல ஆறு  ைிக்கு 
ஊட்டிக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். அவர்களின் ைிட்டப் டி அடுத்ை நாள் 
வ ட்டுப் ாறளயம் ெந்ைிப் ில் வந்து (வ ட்டுப் ாறளயத்றை  ா ா 
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வவடிக்றகயாக ப ட்வராலியம் என்று குைிப் ிட்டார்) அடுத்ை ரயிலில் 
பெல்லவவண்டும்.  ா ாவும்,  ண்டலியும் இருக்றகயில் அ ர்ந்து கறளப் ால் 
தூங்கிவிட்டனர். ரயில் ஒவ்பவாரு இடத்றையும் கடந்து பென்ை வ ாைிலும் 
வ ட்டுப் ாறளயம் வந்ை ாடில்றல. அருகிலிருந்ை ஒருவறரக் வகட்டவ ாது, 
இந்ை ரயில் வ ட்டுப் ாறளயம் பெல்லாது என்றும், அவர்கள் கண்மூடிய 
வவறளயில் இந்ைப் ப ட்டி  ிரிக்கப் ட்டு  ாற்ைிவிடப் ட்டறை அவர் 
விளக்கினார். எனவவ, அடுத்ை ரயில் நிறலயத்ைில் இைங்கி, வ ட்டுப் ாறளயம் 
பெல்லும் ரயிலில் ஏைினர்.  ாைிரியின் கவனக்குறைவவ அத்ைறனக்கும் 
காரைம் என்று  ிகவும் கடிந்து பகாண்டார். ( ாைிரி இந்ைச் ெம் வத்றைப் 
 ின்னர் விளக்கும்வ ாது ‘ ா ாவின் கடுற யான வார்த்றைகள் ெவுக்கால் 
வவக ாக அடித்ைாற் வ ாலிருந்ைது’ எனக் குைிப் ிட்டார்). சூழ்நிறலகள் 
ொைக ாக இல்லாைது  ட்டு ின்ைி  ா ா வயிற்றுக் வகாளாைால்  ிகவும் 
அவைிப் ட்டார். இருந்ைாலும்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

ஆகஸ்ட் 6 ஆம் நாள்  ைியவவறளயில் வ ட்டுப் ாறளயம் பெல்லும் 
ஒரு ெிைிய ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர்.  றல உச்ெிறய வநாக்கி ரயில் 
ப துவாகக் கடந்து பென்ைது. நீலகிரி  றலயின் அழகிய காட்ெிறய 
அறனவரும் கண்டு ரெித்ைனர். 

 ாறல நான்கு  ைிக்கு ஊட்டிறய பென்ைறடந்ைவ ாது, எைிர் ாராை 
கடுற யான குளிரில் நடுங்கினர். ப ஹராம்ஜி,  ாைிரி இருவரும் காய்கைியும், 
 ருப்பும் வாங்க  ஜார் பென்ைனர். எதுவுவ  கிறடக்காை  ட்ெத்ைில் பராட்டியும், 
பகாண்றடக் கடறல  ட்டும் ொப் ிட வவண்டியைாயிற்று! 

ப ஹர்  ா ாவின் உடல்நிறல  ாைிக்கப் ட்டைால், அறனவரும் 
உடவன குன்னூர் பென்று, அன்ைிரவு அங்வக ைங்கிவிட்டு, அடுத்ை நாள் 
வ ட்டுப் ாறளயத்ைிற்கு நடந்துபெல்ல ைிட்ட ிட்டனர்.  ாறல 7  ைிக்கு 
ஊட்டியிலிருந்து புைப் ட்டு ஒரு  ைி வநரத்ைில் குன்னூர் வந்ைறடந்ைனர். ஒவர 
 னி மூட்டம், கும் ிருட்டு; அங்கு நின்ை ஒரு ரயில் ப ட்டியில் ஏைி 
ஓய்பவடுத்ைனர்.  ா ா இரபவல்லாம் உடல்நல ில்லா ல் அவைிப் ட்டார்.  

இப் டி இருந்தும்  யைத்றைத் ைள்ளிப் வ ாடா ல், காறல 7  ைிக்கு 
21 ற ல் தூரத்ைிலிருந்ை  ா ாவின் ப ட்வராலியத்றை (வ ட்டுப் ாறளயம்) 
வநாக்கி நடந்ைனர்.  ல ற ல் தூரம் நடந்ை  ின்னர், ஒரு கிரா த்றை 
வந்ைறடந்ைதும் பராட்டியுடன்  ாலாறடக் கட்டிறய உண்டு கறளப் ாைினர். 

காறல உைவுக்குப்  ின்னர், நறட  யைம் பைாடர்ந்ைது.  ா ாவின் 
உடல்நிறல வ லும்  ாைிக்கப் ட்டு வழியில்  லமுறை நிற்க 
வவண்டியைாயிற்று. குன்னூறர சுற்ைியுள்ள இடங்கள் வையிறலத் 
வைாட்டத்ைிற்கு  ிகவும் புகழ்வாய்ந்ைது. ஆச்ெரியம் என்னபவன்ைால், 
அருகாற யிலிருந்ை வஹாட்டலில் வதநீர் இல்றல, காபி  ட்டுவ  இருந்ைது. 
 ா ாவுக்கு வைநீர் வைறவப் ட்டைால்  ண்டலி அவருறடய அனு ைியுடன் கா ி 
அருந்ைினார்கள். 

இவ்வாறு நடந்து பெல்லும் வழியில்  ல கிரா ங்கறளக் கடக்க 
வநர்ந்ைது; ப ஹர்  ா ா ெிறுவர்களுக்கு, சுண்டறலப்  ிரொை ாகக் பகாடுத்ைார். 
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 ைினாறு ற ல் தூரம் நடந்ை  ின்னர், எஞ்ெிய ஐந்து ற ல் தூரம் - 
கல்லாவிலிருந்து வ ட்டுப் ாறளயத்ைிற்கு ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர். 
அங்கிருந்து ஆகஸ்ட் 8 ஆம் நாள் காறலயில் பென்றன வந்து வெர்ந்ைனர். 

பென்றனயிலிருந்து  ா ா, ப ய்லிறய, வைறவயற்ை சுற களுடன் 
பூனாவுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். ப ய்லி புைப் டும் முன்னர்  ா ா, 
“உங்களில் ஒருவருக்குக் கூட என்  ீது  ாெ உைர்வு கிறடயாது! கடந்ை நான்கு 
இரவுகள் நான் தூங்கவவயில்றல; ஆனால் நீங்கவளா உங்கள் ப ட்டி 
 டுக்றககள்  ீது ொய்ந்து, குைட்றடவிட்டுத் தூங்கினரீ்கள். உங்களில் 
ஒவ்பவாருவரும் சுயநலவாைிகள்; ஒருவர் கூட என் வார்த்றைகறள - என் 
விருப் த்றை - அப் டிவய  ின் ற்றுவைில்றல!” 

ப ஹர்  ா ா பென்றனயில் இருந்ைவ ாது, ப ய்லி பூனாவுக்குத் 
ைிரும் ியதும், வ லுப ாரு புைிய  யைத் ைிட்டம் உருவாகியது. 
பென்றனயிலிருந்து மகால்கத்தா,  ின்னர் ஹரிதுவார் பென்று,  ண்டலியில் 
ஒருவரான வஜிப்ைறரயும் உடனறழத்துக் பகாண்டு கறடெியாக 1200 ற ல் 
நடந்து ஸக்வகாரிக்குச் பெல்லவவண்டும் என்ை ைிட்டத்றை  ா ா முன்றவத்ைார். 
வழியில் புனிைஸ்ைலங்களான பனாரஸ்  ற்றும் ஸார்நாத் பென்று 1925 ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி இறுைியில் ஸக்வகாரிறய வந்ைறடய வவண்டும் எனத் ைிட்டம் 
வகுக்கப் ட்டது. 

இைற்கிறடயில், ப ஹர்  ா ா, “ொதுக்கள் என்றனத் ைவைாக எடுத்து 
அவ ானப் டுத்துவது, என் பைய்வகீ அகந்றைறயச் ெிைைடித்து,  ா ாவின் 
ைனித்துவத்றைச் சுக்குநூைாக்கிவிடும்” என்ை விெித்ைிர ாகத் வைான்றும் 
வார்த்றைகள், உடன் பென்ை  ண்டலிறயக் குைிறவத்துக் கூைியது என் றை 
புரிந்து பகாண்டனர். குஸ்ைாஜி, ப ஹராம்ஜி இருவரும் அடிக்கடி, ெின்ன ெின்ன 
விஷயங்களில் விடாப் ிடியாக இருந்து ெண்றடயில் ஈடு டுவது  ழக்கம். 
இப் டி வகா  றடயும் வவறளயில்  ா ாவின் உத்ைரவுகறள அடிக்கடி 
அலட்ெியம் பெய்வதும் அன்ைாட நிகழ்வாயிற்று. இவ்வாறு ைன்றனவய 
குறைகூைி வி ர்ெிப் து,  ா ா அவர்களுக்கு,  ைிவு  ற்றும் நான் எனும் 
அகந்றைறய அழிப் து  ற்ைி,  ாடம் கற்றுத் ைருவைாகும். 

இப்வ ாது, அடுத்ை கட்ட  யை ாக,  ா ா,  ாைிரி, குஸ்ைாஜி,  ற்றும் 
ப ஹராம்ஜியுடன் ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்ைார். அங்வகயும் வழக்கம்வ ால 
கூட்டம் அறலவ ாைியது.  ா ாறவ காக்கறவக்க வவண்டாம் என்ை 
எண்ைத்ைில், ப ஹராம்ஜி இறடவகுப்பு டிக்கட்றட எடுத்து வந்ைதும், மூன்ைாம் 
வகுப்பு டிக்கட்றடவிட விறல அைிகம் என் ைால்  ா ா அவறரக் கண்டித்ைார், 
“ஏன் இறை வாங்கினாய்? எைற்கு இந்ை ஊைாரித்ைனம்? உன் ைகப் னார் என்ன 
ராஜ  ரம் றரயா? இது உன் ைகப் னார்  ை ா?  ைில் பொல்!” 

 ாைிரி நிறலற றய விளக்கிக் கூைி, இந்ை டிக்கட் கிறடத்ைவை ப ரிய 
விஷயம் என்ைதும்  ா ா, “மூன்ைாவது வகுப்பு டிக்கட் கிறடக்கவில்றல 
என்ைால், என்னிடம் வந்து கூைியிருக்கவவண்டும்” என்ைார்.  
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 ாைிரி  ைிலளித்ைார், “அப் டிச் பெய்ைிருந்ைால் நீங்கள் நிச்ெய ாக 
இறடவகுப்பு டிக்கட்றட வாங்க ெம் ைித்ைிருப் ரீ்கள். பென்றனயில் வ ார்ட்வடா 
வநாவவா பெல்லும் வ ாது கூட நீங்கள் இரண்டாம் வகுப்புக்குப்  ைிலாக முைல் 
வகுப்பு டிக்கட் வாங்க முயற்ெிக்கு ாறுக் கூைினரீ்கள்.” 

“அப்வ ாது நான் அப் டிச் பெய்வைன் என்ைால் அது எப்வ ாறைக்கும் 
உரிய ெட்ட ாகிவிடு ா? அப் டி நிறனப் து ப ரிய ைவறு!” என்று கூைி 
எைிர் ார்த்ைது வ ால  ா ா  ாைிரியின் ைவறை  ன்னித்ைார்.  

இப் யைத்ைின்வ ாது  ா ா அவறர எவரும் அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்ளா ல் இருக்க விரும் ினார். 1924, ஆகஸ்ட் 9 ஆம் நாள் ரயிலில் 
ஏைி அ ர்ந்ைதும், அங்கு வந்ை மூன்று  ார்ெிகளிடம் ப ஹராம்ஜி 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ை வ ாது, ப ஹர்  ா ாவுடன்  யைம் பெல்வைாக 
உளைிவிட்டார். உடவன அவர்கள்  ா ாறவ ெந்ைிக்க விருப் ம் பைரிவித்ைதும், 
 ா ா ப ஹராம்ஜிறய முறைத்துப்  ார்த்ைவண்ைம், அங்கு வந்ைவர்கறள 
ெந்ைித்ைைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைைாகக் காட்டிக்பகாண்டார். 

ரயிலில் அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார்  ா ா. எைிர் ாரா ல் ைிடீபரன 
 ா ா  ெி எடுப் ைாகத் பைரிவித்ைார். இறுைியில்  ா ா ஏைாவது ொப் ிட 
விரும்புவைில்  ண்டலி  கிழ்ச்ெியறடந்ைாலும், அவர்களிடம் அப்வ ாது 
வவகறவத்ை  ருப்ற த் ைவிர வவறு எதுவு ில்றல.  ா ா, அறை சுடறவத்து 
எடுத்துவரச் பொன்னதும்,  ாைிரி ரயில் ஓட்டுநரிடம் பென்று,  ண்பவட்டியின் 
உைவியால் நிலக்கரி பநருப் ில் றவத்து சூடாக்கினார்.  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியுடன் அறை உண்டு  ாைிரியின் ெ வயாெிை ெிந்ைறனறயப் 
 ாராட்டினார். 

பகால்கத்ைா மஹௌரா ரயில் நிறலயத்றை ஆகஸ்ட் 11 ஆம் நாள் 
வந்ைறடந்ைனர். அங்கிருந்து முஹல் வஹாட்டல் பென்று, அது சுத்ை ாக 
இல்லாைைால் உடவன பஞ்ொபி மபங்கால் எனும் இன்பனாரு வஹாட்டலுக்குச் 
பென்ைனர்.  ாறல வவறளயில் வாடறக காரில் இரண்டு  ைி வநரம் 
பகால்கத்ைா நகறர சுற்ைி வந்ைனர். 

அடுத்ைநாள் ெத்குரு ராெகிருஷ்ண பரெஹம்ெர் வாழ்ந்ை 
தக்ஷிவணஷ்வர் வகாயிலுக்குச் பெல்ல ைிட்ட ிட்டு, ஆகஸ்ட் 12 ஆம் நாள் 
ஹூக்ளி நைியில்  டகில்  யைம் பெய்ைனர். நைிக்கறர ஓரத்ைில் 
கண் ார்றவயற்ை ஏறழ ஒருவன் அழுக்கறடந்ை இடத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் றைப் 
 ார்த்து,  ா ா  ண்டலியுடன் அந்ை இடத்றை சுத்ைம் பெய்து, உைவளித்து 
அவறர ஆறுைல்  டுத்ைினார்.  

வபலூர் ெட், ரா கிருஷ்ை  ிஷனின் ைறலற யகமும் வகாயிலும் 
அற ந்ை இடம், ஹூக்ளி நைிக்கறரயில் ைக்ஷிவைஷ்வர் கிரா த்ைிலிருந்து 
ெற்று பைாறலவில் உள்ளது. வகாயிலின் முக்கிய  ாகம்  ிகவும் அழகாக 
வடிவற க்கப் ட்டு, சுற்ைிலும் 12 ெிைிய வகாயில்கறள பகாண்ட அற ப்பு. 
 க்கள் கூட்டம் நிறைந்ை பகால்கத்ைா நகரின் வெரிப் குைியில் அற ந்ை 
அற ைியான ஒரு ெரைாலயம். ரா கிருஷ்ைா அவரது உலகளாவிய  ைிறய 
பெய்து முடிக்க  யன் டுத்ைிய அந்ைப் புனிை ான அறையில் ப ஹர்  ா ாவும் 
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 ண்டலியும்  ைிவான வைக்கத்றைத் பைரிவித்ைனர். அருகிலிருந்ை 
இன்னுப ாரு அறையில் ரா கிருஷ்ைா வைங்கிய காளி ெிறல  ற்றும் 
ெத்குரு  யன் டுத்ைிய காலைி வ ான்ை ப ாருட்கள் நிறனவு ெின்ன ாக 
 டீத்ைில் றவக்கப் ட்டிருந்ைன. ரா கிருஷ்ைாவின் முக்கிய ெீடர்களில் 
ஒருவரான சுவாெி விவவகானந்தர் ைங்கியிருந்ை அறைறயயும் 
 ார்றவயிட்டனர்.  

ைிரும் ி வரும்வ ாது வ லுப ாரு அடக்க ாக அற ந்ை வகாயிலில், 
ஒரு ப ரிய ரா கிருஷ்ைாவின் புறகப் டம் சுவறர அலங்கரித்ைது; 
ைியானத்ைில் ஒருவர் அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டு,  ா ா அவருக்குச் ெில 
உ வைெங்கறள வழங்கிச் பென்ைார். 

வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிவந்து  ாறல 7  ைியளவில் ஹரித்துவார் 
நகறர வநாக்கி  யைம் பைாடங்கியது. ஹரித்துவார், இ ய றலயின் 
அடிவாரத்ைில் அற ந்துள்ளது, பகால்கத்ைாவிலிருந்து பநடுந்தூர  யைம். 
ஆகஸ்ட் 14 ஆம் நாள் அங்கு வந்து வெர்ந்ைனர்.  

மெஹர் பாபாவின் கடுகெயான வார்த்கதகள் ெற்றும் 
வகலிகளுக்கு பலி ஆடாக இருந்தவர் மபய்லி. மென்கனயிலிருந்து மபய்லி 
மென்ை பிைகு பாதிரி ெீது பாபா குைியாக இருந்தார். ஒவ்பவாரு ரயில் 
நிறலயத்ைிலும்  ாைிரிறய இைங்கச் பொல்லி, வைநீர் அல்லது உண்ை ஏைாவது 
உைவு உள்ளைா என்று  ார்த்துவரச் பொல்வதும், இல்றலபயன்ைால் 
ரயில்நிறலய அைிகாரியிடம் பென்று அங்கு ஏன் உைவகம் இல்றல என் றை 
விொரிக்கவும், உைவகம் இருந்ைாலும் ரயிலில் உைவகம் இல்லாைைன் 
காரைம் என்ன என் றை அைிந்து வரவும் கூைினார். அைற்கு முந்றைய ரயில் 
நிறலயத்ைில்,  ைிய உைவு உண்டு வைநீர் அருந்ைியிருந்ைாலும், அடுத்ை இடம் 
வந்ைதும்  ா ா இம் ாைிரியான இக்கட்டான சூழ்நிறலகறளச் ெந்ைிக்கச் 
பெய்ைார்.  

 ாைிரி ஒருமுறை அவருக்கு வந்ை வகா த்ைில் இப் டி எண்ைினார்: 
“இது என்ன நரக வாழ்க்கக! எனக்குக் கடவுளும் வவண்டாம் ஒன்றும் 
வவண்டாம்! நான் இப்வபாவத வபாகிவைன்!” ஆனால் அறனத்து  ைமும், 
 யைச்ெீட்டும் அவரிடவ  இருந்ைன - அத்ைறனயும் இடுப் ில் அைிந்ைிருந்ை 
ப ல்டில் றவத்ைிருந்ைார். அப் டிவய விட்டுச் பெல்லமுடியாது என்று ைன்றன 
நியாயப் டுத்ைிக் பகாண்டார். ப ருமூச்சு விட்ட டிவய ையக்கத்துடன்  ா ாவின் 
அருகில் பென்ைதும்  ா ா  று டியும் அப் டிவய நடந்து பகாண்டார். 

வியாழக்கிழற யன்று ஹரிதுவார் வந்து வெர்ந்ைனர் - அன்று இரட்றட 
ெிைப்பு ிக்க நாள், ஒன்று குருவுக்கு உரிய ைினம், இரண்டு  வுர்ை ி 
நிறைந்ைநாள். அருகிலிருந்ை ஓர் இந்து ைர் ெத்ைிரத்ைிற்குச் பென்று 
விொரித்ைவ ாது ைங்குவைற்கு அறைகள் இல்லாைைால் அைன் வராந்ைாவில் ஒரு 
 குைியில் ைங்கியிருந்ைனர்.  யை மூட்றடகறள அங்கு றவத்துவிட்டு 
அருகிலிருந்ை கங்றக நைிக்குச் பென்ைனர். 

அைற்குப்  ின்னர் காரில் ரிஷிவகஷ்க்கு  யைம் பெய்ைனர். ரிஷிவகஷ் 
என்ைால் ரிஷிகளும், முனிவர்களும் நிறைந்ை இடம் என்று அர்த்ைம். 
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 ழங்காலத்ைிலிருந்வை ொதுக்கள், ென்னியாெிகள், ரிஷிகள், முனிவர்கள்,  ற்றும் 
வயாகிகள் ெந்ைிக்கும் இடம். நகரத்றைச் சுற்ைிவரும்வ ாது ப ஹர்  ா ா, அவர் 
விரும் ிய யாத்ைிரிகர்கறள ெந்ைித்து,  ல ொதுக்களின்  ாைங்களில் ைறல 
வைங்கினார்; அவர்களில்  லர் பைாழு வநாயால்  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்.  ின்னர் 
ஒரு ைனியிடத்ைில் வநப்பாளி பாபா என்ை ஒரு உன்னை ான ொதுறவ 
ெந்ைித்துப் வ ெினார்; அவர் உள்  ற்றும் பவளியளவில் உலறக முற்ைிலும் 
துைந்ைவர். 

ரிஷிவகஷிலிருந்து பைாடர்ந்து 14 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
லக்ஷ்ெண் ஜூலாவுக்குச் (லட்சு ைனின் ஊஞ்ெல்) பென்று, அைன்  ின்னர் 
ஹரிதுவார் வழியாக லஸ்ககர வநாக்கி நடந்து பென்ைனர். வழியில் ொைமும், 
 ருப்பும் ொப் ிட்டப் ிைகு  ா ா  ண்டலிறய ஓய்பவடுக்க அனு ைிக்கா ல் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

இம்முறை நறட  யைம்  ிகவும் ெிர  ாக இருந்ைைன் காரைம் 
ப ட்டி  டுக்றககள், விளக்குகள், குறடகள்  ற்றும்  ல ப ாருட்கறள உடன் 
எடுத்துச் பென்ைது  ட்டு ல்லா ல்,  ிகவும் சூடான காலநிறல 
அபெௌகரியத்றை அைிகப் டுத்ைியது. வ லும்  ா ாவின் உடல்நிறலயும் 
ெீரான ாடில்றல.  

லஸ்கருக்கு நடந்து பெல்லும் வழியில்  ல ொதுக்கள் ஹரிதுவாறர 
வநாக்கி வந்துபகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா அவர்களின்  ாைங்களில் ைறல வைங்கி 
ைட்ெிறையும் அளித்ைார். கூட்டத்ைில் ஒருவர் ராம், ராம் நா த்றை உச்ெரித்ை 
வண்ைம் நடந்ைவ ாது,  ா ா, அவர் அறை  னைார விரும் ிச் பெய்யவில்றல, 
அவருறடய ெிந்ைறனகள் அறனத்தும் இறைவறனக் காட்டிலும்  ைத்ைிலும், 
உைவிலும் மூழ்கியுள்ளன என்று குைிப் ிட்டார். இருந்தும்  ா ா அந்ைத் 
துைவியிடம், கடவுறள அறடயும்  ாறையில் அவர் ைீவிர ாக இருப் ைானால், 
உலறக துைந்து வநர்ற யான வழியில் பெல்லு ாறு உ வைெித்ைார். 
 ற்றுப ாரு ொது  ாைத்ைில் ஏற் ட்ட காயத்ைால் நடக்க முடியா ல் 
கஷ்டப் டுவறைப்  ார்த்து  ாைிரி அவர்  ாைத்றை சுத்ைம் பெய்து 
கட்டுப்வ ாட்டுவிட்டார். அறனத்து ொதுக்களுக்கும் இனிப்பு வழங்கப் ட்டது. 

அடுத்ைநாள் காறலயில், ஆகஸ்ட் 16 ஆம் நாள்,  ா ா வயிற்றுக் 
வகாளாைால்  ிகவும் அவைிப் ட்டார். இரபவல்லாம் தூங்காைைால்  னநிறலயும் 
ெரியில்றல. குஸ்ைாஜி, ப ஹராம்ஜி,  ாைிரி மூவரும் காறலயில் 
ஐந்து ைிக்கு எழும் ி புத்துைர்ெியுடன் புைப் ட ையாராக இருந்ைனர்.  ா ா 
எரிச்ெலில் வகா ப் ட்டார்: 

“நீங்கள் அறனவரும் சுயநலவாைிகள், என்றனப்  ற்ைிய எந்ைக் 
கவறலயும் இல்லாைவர்கள்! உங்கள் இையங்களில் என்றனப்  ற்ைிய எந்ை 
உைர்வுகளும் இல்றல! உங்களில் ஒருவருக்குக்கூட என் ீது அக்கறையில்றல! 
வநற்று  ாறலயில் நான், இைற்கு முன்னர் அஜ் ீரில் நடந்ைதுவ ால வயிற்றுக் 
வகாளாைால் அவைிப் டுகிவைன் என்று கூைிவனன், ஆனால் எவருவ  என்றனக் 
கண்டுபகாள்ளா ல் குைட்றடவிட்டுத் தூங்கினரீ்கள். உங்கள் குைட்றடயில் நான் 
தூங்கவும் முடியவில்றல. நான்  லமுறை கழிவறைக்குச் பென்றுவந்வைன். 
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யாவரனும் என்னுடன் விழித்ைிருக்கவவா அல்லது உைவவவா இல்றல. 
உங்களின் வதாழன் தனியாக அவதிப்படும்வபாது, நீங்கள் நன்ைாகத் 
தூங்குங்கள் என்று ஏதாவது புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளதா?” 

இவ்வாறு கூைிமுடித்து,  ா ா அவறரப்  ற்ைிக் கூைினார்: “நானும் 
சுயநலவாைிைான், அைனால்ைான், இந்ைிய வைெத்ைில் சுற்ைியறலந்து, என் 
அகந்றைறய ெிைைடிக்கும் வநாக்கத்ைில் ொதுக்கறளத்வைடி அறலகிவைன்!” 

இறைக் வகட்டதும்  ாைிரி அவரது ப ாறுற றய இழந்து  ா ாவின் 
வ ச்ெில் பகாஞ்ெமும் நியாய ில்றல என்று குைிப் ிட்டார்.  ாைிரியின் ெீற்ைம் 
ைைிவதுவறர  ா ா அற ைிகாத்து, அைற்குப்  ின்னர் மூவறரயும் ஆறு 
 ைியளவில் முன்னின்று வழி நடத்ைினார். 

அங்கிருந்து நான்காவது எல்றலக்கல்றலத் பைாட்டதும், நீண்ட 
முடியுடன் கூடிய நாவடாடி ஒருவன்,  ார்றவயில் முஸல் ான்வ ால வைாற்ைம், 
எங்கிருந்வைா  ா ாமுன் வந்து நின்ைான். சுமூக ாக  ா ாறவ அணுகி 
வைங்கினான்.  ின்னர், ொைாரை ாக  ா ாவின் றககறளக் குலுக்கிவிட்டு 
அவன் வழியில் பென்ைான். அவன் நடந்துபகாண்ட விைம்  ண்டலிறய 
ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியது. ஆனால் அவன் யாபரன் து  ா ாவுக்குத் 
பைரியா லில்றல. அந்ை இடத்ைின் ஆன் ீக  ிரைிநிைி, அங்வக,  ா ாவின் 
ஆன் ீக உட் ைிறய கவனிக்கும் ஒரு காரியகர்த்ைா. றககறளக் குலுக்கிக் 
பகாள்வது இருவருக்கு ிறடவய ஏற் ட்ட ஒரு றக ாற்று. ஆனால் என்ன 
 கிர்ந்து பகாண்டார்கள் என் து இறைவனுக்வக பவளிச்ெம்! 

அந்ை ஒரு ெில கைவநர ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு, ைிடீபரன  றழ 
வவக ாகக் பகாட்டியது.  ா ாவும்  ண்டலியும் ரயில் ைண்டவாளத்ைின் 
அருகிலிருந்ை ஒரு காவல்காரனின் அறையில் பென்று ஒதுங்கினர்.  

காறல உைவுக்குப்  ின்னர், ( ா ா இன்னும் எதுவும் உண்ைவில்றல) 
 றழயின் வவகம் ைைிந்ைதும், அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  ல ற ல் 
தூரம் நடந்து, பைளிவான நீவராறட ஒன்ைில் ைாகம் ைைித்து இறளப் ாைினர். 
 ல நாட்களாக  ா ா ைிட உைவு எதுவும் ொப் ிடவில்றல. ஆனால், வயிற்றுக் 
வகாளாறு பைாடர்ந்து பைாந்ைரவாக இருந்ைது. 

ஆடுகறள வ ய்க்கும் ெில ெிறுவர்கறளப்  ார்த்ை  ா ா,  ாைிரிறய 
அனுப் ி, உண் ைற்கு அவர்களிடம் ஏைாவது உள்ளைா எனக் வகட்டுவரக் 
கூைினார். கூட்டத்ைில் ஒரு ெிறுவன், அவனிடம் ெப் ாத்ைியும், கார ான 
 ிளகாய் ெட்னியும் இருப் ைாகத் பைரிவித்ைான்.  ாைிரி இறை  ா ாவுக்கு 
எடுத்துச் பொன்னதும்,  ா ா அந்ைச் ெிறுவனுக்கு ஒரு அைா நாையத்றைக் 
பகாடுத்து ெட்னிறய வாங்கிவரக் கூைினார். ைிறகத்துப்வ ாய்  ாைிரி  ா ாவிடம், 
“ ா ா, நீங்கள் வயிற்றுக் கடுப் ால் அவைிப்  டுகிைரீ்கள். நீங்கள் ெட்னி ொப் ிட 
 ாட்டீர்கள், அப் டித்ைாவன? இது உங்கள் நிறலற றய இன்னும் 
வ ாெ ாக்கும்!” என்று வகள்வி கலந்ை குரலில் வகட்டார்.  

ப ஹர்  ா ா உடவன “உனக்கு என்ன பைரியும்?  ாைாக, ெட்னி 
வயிற்றுக் கடுப்ற ப் வ ாக்கி என்றனக் குைப் டுத்தும்” என்று  ைிலளித்ைார். 



 

112 
 

ையக்கத்துடன்  ாைிரி அந்ைச் ெிறுவனுக்குக் காசுபகாடுத்து, ெட்னிறய வாங்கி 
வந்ைதும், குஸ்ைாஜியிடம் இருந்ை ெப் ாத்ைியுடன்  ா ா அறைச் ொப் ிட்டார். 
 ல நாட்களுக்குப்  ிைகு, முைல் முறையாக  ா ா  கிழ்ச்ெியாகவும், 
ைிருப்ைிகர ாகவும் இருந்ைறை  ண்டலி  வியப்புடன்  ார்த்ைனர். அவதார 
புருஷனின் பாெம் ெற்றும் பணியில் ெகைந்திருக்கும் பரெ ரகெியத்கத 
யாவரனும் கற்பகன மெய்ய இயலுொ? ைன்னுறடய ஆன் ீக  ிரைிநிைிகளில் 
ஒருவறர ெந்ைித்து, அவர் மூலம் ஆன் ீக உள்ைளத்ைில் பெய்யவவண்டிய 
 ைிறயச் பெய்துமுடித்ை  ின்னர்,  ா ா உைவு உண்டார். அந்த ொதாரண 
ஆடு வெய்ப்பனுக்கு மெஹர் பாபா யார் என்பவத மதரியாது! ‘தன்னிடம் 
இருந்த எளிய உணகவ ஏற்றுக் மகாள்ளும் அளவுக்கு எவ்வளவு ஆழொன 
அன்கபப் பகடத்தவர் இந்த இகைவன்?’ என்று காலம் ஆச்ெரியத்ைில் 
ஆழ்ந்ைது. அறை உண்ட ின்னர்,  ா ா ெட்னி  ிகவும் சுறவயாக இருந்ைது 
என் றை அந்ைச் ெிறுவனுக்குக் கூைி அனுப் ினார். ஆடு வ ய்ப் ன் 
ைன்னிச்றெயாக அளித்ை உைறவ உண்டு,  ா ா ைனது நீண்ட நாறளய 
உ வாெத்றை முடித்துக் பகாண்டார். இைற்கிறடயில், அந்ைச் ெிறுவன், 
 ா ாவின்  ரவெமூட்டும் அம்ெங்கறள உற்றுவநாக்கிய வண்ைம் நின்ைான். 

ஆடு வ ய்ப் ன் பகாடுத்ை உைறவ உண்ட ின்னர், ப ஹர்  ா ா, ஓர் 
இனம்புரியாை புத்துைர்ச்ெியில் லஸ்கறர வநாக்கி நறட  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 16 ஆம் நாள் அங்கு வந்து வெர்ந்ைார்.  ண்டலி அளவுக்கு 
அைிக ான சுற யால்  ிகவும் கறளப் ாக இருந்ைனர். அருகாற யிலிருந்ை ஓர் 
இந்து ைர் ொறலயில் ைங்குவைற்கு அறைகள் இல்லாைைால், ைற்காலிக ாக 
வராந்ைாவில் சுற கறள இைக்கி றவத்துவிட்டு கறளப் ாைினர்.  ின்னர் ரயில் 
நிறலயத்றை பென்ைறடந்து, அைிகாரியின் அனு ைி ப ற்று  யைிகள் 
காத்ைிருக்கும் அறையில் ைங்கினர். ஆகஸ்ட் 17 ஆம் நாள் பூனாவில் வாழ்ந்ை 
ெைாஷிவ்க்கு பைாறலத்ைந்ைி மூல ாக பனாரஸ் வரு ாறு பெய்ைி 
அனுப் ப் ட்டது. அன்று முழுவதும்  ா ா, ொதுக்கறள ெந்ைித்து அவர்களின் 
 ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார். ஹரிதுவார் புனிை யாத்ைிறரக்கு லஸ்கர் 
ஒரு முக்கிய ெந்ைிப் ாக இருந்ைைால்  ல ொதுக்கறளச் ெந்ைிக்க வாய்ப் ாக 
அற ந்ைது.  

லஸ்கரிலிருந்து நறட  யை ாக ஸக்வகாரிக்குச் பெல்வறைப்  ற்ைிய 
விவாைத்ைின்வ ாது  ண்டலி நறட  யைத்ைில் அவ்வளவு உற்ொகம் 
காட்டா ல் இருந்ைைால்  ா ா ரயிலில் பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார். 

அன்று  ைியம் இரண்டு  ைியளவில் மொராதாபாத் வந்து வெர்ந்ைதும், 
 ா ா அவரது  ைிறயத் பைாடங்கினார்.  ா ா ொதுக்களின்  ாைங்கறளத் 
பைாட்டு வைங்குவைால், நிச்ெய ாக அவர்கள் உண்ற யான ொதுக்களாக 
இருக்க வவண்டும்.  ா ா பெய்ைதுவ ால  ண்டலியும் ொதுக்களின்  ாைங்களில் 
வைங்கியவ ாது, ொதுக்கள் அறனவரின் பநற்ைியிலும் ைிருநீறு இட்டனர்; 
 ா ாவும் அறை ஏற்றுக்பகாண்டார். 

ைிரும் ிவரும் வவறளயில் ஒரு வவப்  ரத்ைின் கீழ்,  ிகவும் 
அசுத்ை ான சூழ்நிறலயில் ஒரு ெஸ்த் இருப் றை  ா ா கவனித்ைார். கடந்ை 
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நான்கு வருடங்களாக ஒவர இடத்ைில், அறனத்து காலநிறலயிலும் அந்ை  ஸ்த் 
அங்வகவய இருந்ைைாகக் கூைப் ட்டது. அவர் குல்பி எனும் ஒருவிை ஐஸ்கிரீற  
விரும் ி ொப் ிடுவைாகக் வகள்விப் ட்டு ைாராள ாக வாங்கி வழங்கினார்; 
 ட்டு ில்லா ல் அருகிலிருந்ை குல் ி கறடக்காரரிடம் ஐந்து ரூ ாய் அைிகம் 
பகாடுத்து, வ லும் அவருறடய விருப் ப் டிக் பகாடுக்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார்.  

அன்ைிரவு ரயில் நிறலயத்ைில் ஓய்பவடுத்துவிட்டு அடுத்ைநாள் 
வபாபால் நகருக்கு  யைம் பெய்ைனர். வழியில் லக்வனாவில் ரயில்  ாைி, 
ஆகஸ்ட் 20 ஆம் நாள் வ ா ால் பென்ைறடந்ைதும்,  ா ா அவருறடய 
 ைிறயத் பைாடர்ந்ைார்.  

அஹ துநகரிலிருந்து ஆைி வ ா ால் வந்ைவர்  ா ாவிடம் அவருறடய 
 யைத்றை நிறுத்ைிவிட்டு ப ஹரா ாத்ைிற்கு ைிரும் ி வரு ாறு வவண்டினார். 
எந்ைப்  ைிலும் ைரா ல்  ா ா ரத்லம் நகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; ஆனால் 
ஆைிறய உடன்பெல்ல அனு ைித்ைார்.  

ஆகஸ்ட் 22 ஆம் வைைி ரத்லம் பென்ைதும் ெில  ைி வநரங்கள் ரத்லம் 
நகறரச் சுற்ைிவந்து  ல ொதுக்கறளச் ெந்ைித்து,  ாைங்கறளத் பைாட்டு 
வைங்கினார். அடுத்ைைாக, அங்கிருந்து அன்று  ாறல பவராடா பென்ைறடந்து 
குஜராத் இந்து விடுைியில் ைங்கியிருந்ைவ ாது  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
“நாம் அறனவரும் ெவுண்ட் அபு பென்று வந்ைதும் நாம் வ ற்பகாண்ட 
இப் யைம் நிறைவுக்கு வரும். இங்கிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு ைிரும் ிச் 
பெல்லப் வ ாகிவைாம்.” 

ப ஹர்  ா ா, அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லும் பெய்ைிறயக் 
வகட்டு, கடந்ை மூன்றுவாரங்களாக வ ற்பகாண்ட  யைத்ைால்,  ிகவும் 
கறளத்துப்வ ான  ண்டலி அறனவரும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். ப ஹர் 
 ா ாவின் இந்ை முடிவு (காரைம் குைிப் ிடாவிட்டாலும்) ஒருவவறள, 
றகயிலிருந்ை  ைம் ஏைக்குறைய ைீர்ந்துவிட்டைால்கூட இருக்கலாம். 

எைிர் ாரா ல், காலநிறல அைிக பவப்  ாக இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா 
 ண்டலியுடன்  வராடா நகறர சுற்ைி வந்ைார்;  ஹாராஜின் அரண் றன, 
கறலக்கூட அரங்கம்,  ற்றும்  ல இடங்கறளப்  ார்றவயிட்டனர். 

ஆகஸ்ட் 25 ஆம் நாள்  ா ா உஜ்ஜயின் வந்து ெிப்ரா நைிக்கறரயில் 
வாழ்ந்ை  ல ொதுக்கறளச் ெந்ைித்து, அவர்கள்  ாைங்களில் ைறல வைங்கி 
ைட்ெிறையாகப்  ைமும் பகாடுத்ைார்.  

ெைாஷிவ்  ாட்டீறல ெிப்ரா நைியில் நீராடிவிட்டு, நைிக்கறரயில் 
அற ந்ை வகாயிலுக்குச் பென்று இந்து முறைப் டி அர்ச்ெறன பெய்து வரு ாறு 
 ா ா வகட்டுக்பகாண்டார். வகாவிலருகில் அற ந்ை ஒரு குடிலில் இரண்டு 
விெித்ைிர ான ொதுக்கள் வாழ்ந்து வந்ைனர்; ஒருவர் பைாழுவநாயால் 
 ாைிக்கப் ட்டு கண்கறள இழந்து விரல்கள் எல்லாம் குறுகிப்வ ாய் 
காைப் ட்டார்.  

 ா ா அவர்கறள அணுகி முைலில்  ைத்றை அவர்கள் முன் றவத்து, 
 ாைங்களில் அடி ைிந்து வைங்கச் பென்ைதும், அவர்  ின்வாங்கி, உரத்ை 
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குரலில்  றுப்பு பைரிவித்ைார்.  ா ா இருகரம்கூப் ி வைங்கிவிட்டு அற ைியாக 
பவளிவயைினார். 

பைாழுவநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட அவர்,  ா ாறவ யார் என அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டார். அவர் ஆன்ெீக பாகதயில் ெிகவும் உயர்நிகலகய 
அகடந்த ொது என்பகத பாபா பின்னர் மதரிவித்தார். அங்கிருந்து 
புைப்படும் முன்னர், அந்த ொது அவருகடய அருகெயான குரலில் பாடி, 
கால்களால் தாளெிட்டு, மெஹர் பாபாகவ தரிெனம் மெய்த ெந்வதாஷத்கத 
மவளிப்படுத்தினார். 

1924 ஆகஸ்ட் 27 ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் ஓர் உள்ளூர் ரயிலில் 
 யைம் பெய்யும் வவறளயில், ஒரு வயைான முஸ்லிம் ப ரியவர்  ா ா 
இருந்ை ரயில்ப ட்டியில் ஏை முயற்ெித்ைவ ாது  ாைிரி அவறரத் ைடுத்து 
நிறுத்ைினார், ஏபனனில்  ா ா அவ்வவறளயில் ைனியாக இருக்க விரும் ம் 
பைரிவித்ைார்.  ா ாறவத் ைற்பெயலாகப்  ார்த்ை அந்ைப் ப ரியவர், அருகில் 
பென்று  ார்க்க விரும் ி, இவ்வாறு கூைினார்: “புனிை ான அவறர நான் 
 ார்க்கக் கூடாது என்று என்றன ஏன் ைடுக்கிைரீ்கள்? நான் அவவராடு றககறளக் 
குலுக்க வவண்டும், அவ்வளவு ைான்! என்றன ஏன் ைள்ளி விடுகிைரீ்கள்?” 

அப் டிக் வகட்டுக்பகாண்வட, ரயிலில் ஏைி  ா ாவின் அருகில் பென்று 
றககறள நீட்டினார்;  ா ாவும் அவர் றககறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு அ ர 
றவத்ைார். அந்ைப் ப ரியவர்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியில்  ா ாவுடன் 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வ ச்ெின் இறடயில் அவர் ைன்னிட ிருந்ை 
ஓ ியத்றை, ஒரு ெப் ாத்ைியில் நிரப் ி வவக ாக விழுங்கினார்.  ா ா, உடவன 
அவரிடம் பவஹர்  றலறயப்  ற்ைி விொரித்ைதும், ப ரியவர் அந்ை 
 றலறயப்  ற்ைி உரத்ை குரலில் ஆனால் வவடிக்றகயாக, நாட்டுப்புை 
பைானியில் புகழ் ாடத் பைாடங்கினார். அவர் உண்ட ஓ ியமும் வவறலச் 
பெய்ய ஆரம் ித்ைது.  யக்க ான  னநிறலயில் அவர்  வஹர்  றலறயப் 
 ற்ைிப் புகழ் ாடினார்: “அது ஒரு பொர்க்கம், நான் பொல்கிவைன், இந்ைப் பூ ியில் 
அது ஒரு பொர்க்கம்!” இறைக்வகட்டு ப ஹர்  ா ா  வுண்ட் அபுக்கு  ைிலாக 
 வஹர்  றலக்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  ாறல எட்டு  ைிக்கு, ைிரும் ி பவராடா 
வந்து குஜராத் இந்து விடுைியில் ைங்கிவிட்டு,  றுநாள்  ாறலயில்  வஹர் 
 றலறய வநாக்கி நடந்து இரவு ஒன் து  ைியளவில்  றலயடிவாரத்றைச் 
பென்ைறடந்ைார். இரவில், அருகிலிருந்ை ைர் ொறலயில் ைங்கிவிட்டு, அடுத்ை 
நாள் காறல ஆறு  ைிக்கு பெங்குத்ைாக இருந்ை  றல உச்ெிறய வநாக்கி 
நடந்ைனர்.  ா ா வயிற்றுக் வகாளாைால் இன்னமும் அவைிப் ட்டாலும் 
அைிவவகத்ைில்  றலறயத் ைாவி ஏைியது  ண்டலிறய ஆச்ெரியத்ைில் 
ஆழ்த்ைியது. வழியில் இரண்டு முறை வைநீர் அருந்துவைற்காக நின்ை 
வவறளயில்  ா ா நீலகிரி  றலறய நிறனவு  டுத்ைினார் –  றல முழுதும் 
வையிறலத் வைாட்ட ாக நிரம் ி இருந்ை வ ாைிலும், வஹாட்டலில் வைநீர் 
கிறடக்காைறையும், வநர் ாைாக ஒன்று ில்லாை இந்ை  றலயில் சுறவயான 
வைநீர் கிறடப் றையும் சுட்டிக்காட்டினார். 
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 றல உச்ெிறய அறடந்து, அங்கிருந்ை  ிரெித்ைிப்ப ற்ை காளி 
வகாயிலுக்குச்  பென்று வைவிறய ைரிெனம் பெய்ைனர்.  

ெிைிது பைாறலவில் அற ந்ை ஸாஜன் ஷா வாலி என்ை ஒரு 
முஸ்லிம் ொதுவின் ெ ாைியிலும் பென்று ைறல வைங்கினர்.  வஹர்  றல 
உச்ெியிலிருந்து அருற யான இயற்றகக் காட்ெிறயக் கண்டுகளித்ைனர். இரவு 
எட்டு  ைிக்கு  வராடா விடுைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

 றுநாள்  ா ா, இப் யைத்ைில் வழக்கம்வ ால கூைி வந்ை புரியாை 
புைிரான அைிக்றகறய வ லும் எடுத்துறரத்ைார்: “நான் பாபா அல்ல!” 
 ண்டலிறய எைிர் பகாண்டு, “நீங்கள்ைான் பாபா எனும் ைனித்ைன்ற யுடன் 
கூடிய இறை ைன்ற றய எனக்கு அளித்ைீர்கள்! இப்வ ாது அறனத்து 
ொதுக்களும், ெித்ைர்களும் என்றனச் ெிைைடிக்கத் துடிக்கிைார்கள்!” 

இவ்வாறு ப ஹர்  ா ா ைிரும் த் ைிரும்  கூைிய இவ்வார்த்றைகறளக் 
வகட்டு ெலித்துப்வ ான  ண்டலி, அறை நிறுத்து ாறு  ா ாவிடம் 
முறையிட்டனர்.  ா ா,  ைிலுக்கு, “இவ்விஷயத்ைில் நான் ைீவிர ாக 
இருக்கிவைன், என்னிடம் எதுவு ில்றல! வ லும் என்னுறடய குருக்கள், 
 ா ாஜான்,  ஹாராஜ் அவர்களிடமும் எதுவு ில்றல! பொல்லப்வ ானால் 
 ஹாராறஜ ெத்குரு என்ைறழக்க, அவர் ஒரு ொது என்று கூட கூை இயலாது!” 
என்று எடுத்துறரத்ைார். 

 ண்டலியில் ஒருவர்  ா ாவிடம் அவருறடய குருக்கறளப்  ற்ைி 
இவ்வளவு அைிர்ச்ெியான அைிவிப்ற  அளித்ைைன் காரைத்றை வினவியவ ாது 
 ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: “இறை நியைி, என்றன இப் டிக் கூை கட்டாயப் 
 டுத்துகிைது. நீங்கள் எறைச் பெய்ைாலும் இறை நியைியால் அறைச் பெய்யக் 
கடற ப் ட்டுள்ளரீ்கள்.” 

ப ஹர்  ா ாவின் இத்ைறகய கருத்துக்கள், முக்கிய ாக  ாைிரிறய 
குைிறவத்து இருந்ைன; அவருக்கு அப்வ ாது வயது 21.  ா ா, ைிரும் த் ைிரும்  
இவ்வாைான வார்த்றைகறள எடுத்துக் கூறுவைன் காரைம், அறனத்து 
 னங்களும் அவருக்கு ஒரு ைிைந்ை புத்ைகம்,  ாைிரியின் இளம்  னம் 
ஆரம் த்ைிலிருந்வை அற ைி குறலந்து காைப் ட்டது: “இது எந்ை விை ான 
ஆன் ீகம்? இவர்கள் எப் டிப் ட்ட ெத்குருக்கள்? இவர்கள் முன்னிறலயில் 
ொைாரை  னிைர்கள் எவ்வாறு ையக்க ின்ைி பெயல் ட முடியும்?” 

 ா ாவின் கட்டறளப் டி  ாைிரி, சுபி, ஸந்த் இரண்றடயும் ெத்குரு 
உ ாஸனி  ஹாராஜிடம் ஒப் றடக்க எடுத்துச் பென்ைவ ாது,  ஹாராஜ் 
 றுத்ைது  ட்டு ின்ைி  ாைிரிறய அவதூைாகத் ைிட்டி, ொ  றழ ப ாழிந்ைார். 
ப ஹர்  ா ா இவற்றை  ஹாராஜகீ்கு அன் ளிப் ாகக் பகாடுத்துவரச் 
பொன்னறை விளக்க ாக எடுத்துறரத்தும் அவர் நடந்து பகாண்ட முறை 
விவரிக்க முடியாை ஒன்ைாக இருந்ைது. 

 ாைிரியின் எண்ைங்கள் அறலவ ாைின: ‘ ா ாவுக்கு இப் டி 
நடக்குப ன்று முன்கூட்டிவய பைரிந்ைிருந்ைால் பநர்வஸ்  ற்றும் என்றன 
 ஹாராஜிடம் ஏன் அனுப் ிறவத்ைார்?  ஹாராஜ் இவ்வாறு ெீற்ை றடய 
வவண்டியைன் காரைம்ைான் என்ன?’ இப் யைம் பைாடங்கியைிலிருந்வை 
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 ாைிரியின்  னைில் அறலவ ாதும் இந்ை எண்ைங்களுக்கு ப ஹர்  ா ா 
அவ்வப்வ ாது, அவருறடய வகா க்குரறல எழுப் ா ல், அளித்ை  ைில்களாகும். 
இந்ை வார்த்றைகள் அவறர வநாக்கிக் கூைப் டுவறை  ாைிரி நன்கு அைிவார்; 
வ லும்,  ா ாவின் வார்த்றைகளின் அர்த்ைம் என்ன என் றை முழுற யாகப் 
புரிந்துபகாள்ள வழி பைரியா ல், ெத்குருக்களின் வார்த்றைகளில் 
நிறைந்ைிருக்கும் ஞானத்றை ெந்வைகக் கண்களால்  ார்த்ைைால் பவட்கத்ைில் 
ைறலகுனிந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா “இந்ை ொதுக்கள் பாபா எனும் இறை ைன்ற றய 
சுக்குநூைாகச் ெிறைக்கத் துடிக்கிைார்கள்” என்று ஒவ்பவாரு நாளும் காறல, 
 ைியம்,  ாறல எந்வநரமும் ைவைா ல் கூைிவந்ைார்.  னங்கறளக் கட்டுப் டுத்ை 
எவ்வளவவா முயன்றும், முடியா ல்,  ா ாவின் வார்த்றைகள் அவர்களிடம் 
பவறுப்ற த் தூண்டின. ‘ ா ா இந்ைப் வ ச்றெ நிறுத்துங்கள்’ என்று முறையிடும் 
அளவுக்கு ப ாறுற றய இழந்துவிட்டனர். 

ெில வநரங்களில் ெத்குருக்கள்  ண்டலிறய அவர்களின் 
ெித்ை ிரம்ற யிலிருந்து பவளிவய பகாண்டுவரும் வநாக்கத்ைில் ெ ித்துத் 
ைிட்டுவர். வ லும் அவர்கள்  ண்டலியின்  னங்களில் ெந்வைகங்கறள 
உருவாக்கும் வநாக்கத்ைில் அவர்கறள எைிர்பகாண்டு, “உங்களுக்கு என்ன 
மதரியும்? நீங்கள் என்கன, கடவுள் ெனித உருவில் வந்தவர் என்று 
ெட்டுவெ கூறுகிைரீ்கள். நான் கடவுள் என்பகத நீங்கள் உண்கெயில் 
நம்புகிைரீ்களா? என்னிடெிருந்து என்ன ஆதாயத்கதக் கண்டீர்கள்? ஏதாவது 
பயன் உண்டா? நீங்கள் என்ன நிகனக்கிைரீ்கள் என்று என்னிடம் 
கூறுங்கள்! வாகயத் திைந்துப் வபசுங்கள்” என்று அவர்களுக்கு எரிச்ெலும், 
வகா மும் வருவதுவறர வார்த்றைகறள அள்ளி வசீுவது வழக்கம். 

ப ஹர்  ா ா ைிரும் ிவரும்  ாறைறய  று டியும்  ாற்ைி, 
ஸக்வகாரிக்குச் பெல்லா ல் மும்ற றய வநாக்கி  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 
ஆைி,  ாஸாஜி இருவரும் மும்ற க்கு வரு ாறு ைகவல் ைரப் ட்டது. 
ஏைக்குறைய  த்து நாட்கள்  வராடா நகரில் ைங்கிவிட்டு பெப்டம் ர் 9 ஆம் நாள் 
மும்ற  வந்துவெர்ந்து ஈரானி  ான்ஷனில் ைங்கியிருந்ைனர். 
 

ஓரிரு நாட்கள் கடந்ைன;  ா ா வகாவா  ற்றும் பைன்னிந்ைியாவில் ெில 
இடங்களுக்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிட்டார்.  ாைிரி கடந்ை  யைத்றைத் பைாடர்ந்து 
 ிகவும் கறளப் ாக இருந்ைைால், இம்முறை அவறர விட்டுவிடு ாறு பகஞ்ெிக் 
வகட்டுக்பகாண்டார். வ லும், அவர்  ா ாவின் இறடயைாை பைால்றலகளுக்கு 
ஆளானைால்  னச்வொர்வறடந்து காைப் ட்டார். அவறர உடன் அறழத்துச் 
பெல்லவவண்டாம் என  ா ாறவக் வகட்டுக்பகாண்டார். ஆனால்  ா ா நம் 
நாட்டு வழக்கப் டி, பைாண்றடயில் றக றவத்து உறுைியளித்ைார், “என்னுடன் 
வா. எந்ைத் பைாந்ைரவும் பெய்ய ாட்வடன் என்று ெத்ைியம் பெய்கிவைன்.”  ாைிரி 
அறை ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல.  

 ாைிரி  ண்டலியில்  ிகவும் இளற னானவர், அடிக்கடி ெற்று வயைான 
 ண்டலியின் கலகங்களுக்கு, குைிப் ாக குஸ்ைாஜி, ப ஹராம்ஜி 
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இவர்களிறடவய  ாட்டிக்பகாண்டு ைவித்ைார். வ லும்,  ா ாவின் ைவைாை 
துன்புறுைல்களுக்கு ஆளாகி  ன உைர்ச்ெிகளால் பகாந்ைளித்ைார்.  ாைிரி 
முன்வகா க்காரர் ஆைலால் ஏைாவது அவ ைிப் ான வார்த்றைகறளக்கூைி 
வாழ்நாள் முழுதும் வருந்ைவவண்டிய சூழ்நிறலறயச் ெந்ைிக்க விரும் வில்றல. 
ப ஹர்  ா ா எவ்வளவவா உறுைியளித்தும்  ாைிரி உடன் பெல்லவில்றல; 
 ைிலாக வஜிப்ைறர வ லாளராக நிய ித்ைார். 

பெப்டம் ர் 14 ஆம் நாள் பஞ்ெிம்க்கு புைப் ட்டனர். ரயில் 
 யைத்ைின்வ ாது வஜிப்ைரின் உடல்நிறல ெரியில்லா லாயிற்று. மலாண்டா 
ரயில் நிறலயம் வந்ைதும்  ா ா ைிடீபரன எைிர் ாரா ல் வகா ப் ட்டு வஜிப்ைறர 
ஒரு நீள ான இருக்றகயில்  டுக்கறவத்து,  ால் வாங்கிவரச் பொல்லி அறை 
குடிக்க றவத்ைார். அைற்குப்  ின்னர்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். அைிெய ாக 
வஜிப்ைரின் உடல்நிறலயில் முன்வனற்ைம் ஏற் ட்டு ஒரிரு  ைி வநரத்ைில் 
முற்ைிலு ாக குை ாகிவிட்டார்.  

ொர்வகாவாவில் இைங்கி அங்கிருந்து  டகில்  யைம்பெய்து பஞ்ெிம் 
வந்து வெர்ந்து ஒரு ப ரிய வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  ஞ்ெிம்  ற்றும் 
 ழற யான வகாவாவில் வ ார்ச்சுக்கீெியர்கள் அற த்ை கிைிஸ்ைவ புனிை 
ஆலயங்கறளயும், இைர  ிரெித்ைிப ற்ை இடங்கறளயும்  ார்றவயிட்டனர். 
முக்கிய ாக மபஸிலிக்கா ஆப் ஜெீஸ் எனும் புனிை வகாயிலில் 16 ஆம் 
நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்ை பிரான்ெிஸ் வஸவியர் அவர்களின் உடல்  ாதுகாப் ாக 
றவக்கப் ட்டுள்ளது.  ா ா இந்ை விொல ான வகாயிறலச் சுற்ைி வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அவருறடய ஆன் ீக உட் ைிறய விறரவாக 
முடித்துவிட்ட காரைத்ைால் மூன்வை நாட்களில் அறனவரும் அங்கிருந்து 
புைப் ட்டு  மும்ற க்குத் ைிரும் ி வந்ைனர்.  

அடுத்ை மூன்று  ாைங்கள், பெப்டம் ர், அக்வடா ர், நவம் ர் 1924 ஆம் 
ஆண்டு, ப ஹர்  ா ா ப ரும் ாலும் ப ஹரா ாத்ைிவல இருந்துபகாண்டு, 
மும்ற க்குப்  ல முறை பென்று வந்ைார்.  

அஹெதுநகரில் வாழ்ந்துவந்த நஸர்வான் ஸட்டா என்பவரின் 
வடீ்டிற்கு மெஹர் பாபா அடிக்கடி விஜயம் மெய்தார். நஸர்வானின் 
கூட்டுக்குடும்பம் அக்பர் பிரஸ் என்ைகழக்கப்பட்ட வடீும், வியாபார 
கெயமும் வெர்ந்த ஒரு வளாகத்தில் வாழ்ந்து வந்தது. அங்கு ஒரு  ருத்ைி 
ஆறலயும், அச்ெகமும் இருந்ைன.  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைவ ாது 
அறனத்து அஞ்ெல்களும்  இந்ை முகவரிக்கு வந்ைன. 

ெில வநரங்களில் ப ஹர்  ா ா  ைிய உைவுக்காக ஸட்டா வடீ்டிற்குச் 
பென்று ஓய்பவடுப் து வழக்கம். அவ்வவறளயில் ஸட்டா  ற்றும் 
 ண்டலியுடன்  ா ா  ல விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைிப் துண்டு. 
நஸர்வானுக்கு நான்கு ெவகாதரர்களும் நான்கு ெவகாதரிகளும் 
உடன்பிைந்தவர்கள்; அர்வைஷிர் எனும் ஒரு  ாற்ைாந்ைாயின்  கனும் உண்டு. 
 டிப் டியாக குடும் த்ைிலுள்ள அறனத்து அங்கத்ைினர்களும்  ா ாவின் 
அரவறைப் ில் வந்ைது  ட்டு ல்லா ல் ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக 
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பைாடர் ில் வந்து, அவர் அறவயில் முக்கிய ான அங்கம் வகிக்கும் விைி 
 றடத்ைவர்களாக இருந்ைனர். 

வ லும், இக்காலகட்டத்ைில் அஹ துநகர்  ற்றும் மும்ற யிலிருந்து 
ப ஹர்  ா ாவிடம் வந்ை  லர்,  ா ாவின் ஆன் ீக  ைிக்குப் வ ருைவியாக 
இருந்ைார்கள்.  

கங்காராம் பவார் (முைன்முைலாக 1923 ஆம் ஆண்டு ப ஹர்  ா ா 
அரன்காவ்ம் வந்ைவ ாது அவருக்கு உைவளித்ைவர்) அவ்வவறளயில்  ா ாவின் 
பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைார். கங்காராம்  ரத்பைாழில் பெய்து வந்ைவர், 
ப ஹரா ாத் கட்டிடங்களில்  ழுது ார்க்கும் வவறலறயச் பெய்துவந்ைார். 
கிைிஸ்ைவ  ைத்றைச் ொர்ந்ை கங்காராம் புனிை நூலான ற  ிறள  ா ாவுக்கு 
 ராட்டி ப ாழியில் அவ்வப்வ ாது வாெிப் றையும் வழக்க ாகக் 
பகாண்டிருந்ைார். அறனவரிலும் ப ரியவர் ஆறகயால் அவறர அவஜாபா 
(ைாத்ைா) என்று அறழத்ைனர். 

ொருதி பாட்டீல், அரன்காவ்ம் கிரா த்துக்குத் ைறலவர், ப ஹர் 
 ா ாவின் பநருக்க ான பைாடர் ில் வந்ைைால் அறனத்து கிரா த்து  க்களும் 
அவர்  ார்றவயில் அறடக்கல ாயினர். 

இைற்கிறடயில், வஜிப்ைரின் பநருங்கிய நண் ன்  றைந்துவிட்டைால் 
அவர் குடும் த்ைின் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாள்வைாக வாக்குறுைி அளித்ை வஜிப்ைர் 
 ா ாவிட ிருந்து விலகவவண்டிய சூழ்நிறல. வஜிப்ைர்,  ண்டலியுடன் 
 ா ாவின் அறவயில் இறையும் வாய்ப்ற  இழந்து  ிரிந்து பென்ைார். அைற்குப் 
 ிைகு  ா ாறவ ஏழு வருடங்களுக்குப்  ின்னவர ெந்ைிக்கமுடிந்ைது. 

குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் வாழ்ந்துவந்ை மெஹரா  ற்றும் ைாயார் 
தவுலத்ொய் இருவறரயும்  ா ா அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்ைார். 
அவ்வவறளயில் அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை ஏறழ ெிறுவர்களுக்குச் 
ெட்றட றைக்கும்  ைிறய  ா ா, ப ண் ண்டலிக்குக் பகாடுத்ைிருந்ைார். 
ஒருமுறை அவர்கள் ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது  ா ா ப ஹராவிடம், “நீங்கள் 
எத்ைறனச் ெட்றடகள் றைத்ைீர்கள்?” என்று வகட்டைற்கு, ஐம் து என்று 
 ைிலளித்ைார். “அவ்வளவுைானா? இன்னும் அைிக ாகத் றைக்க முடியாைா? 
இதுவறரயிலும் நீங்கள் குறைந்ைது 200 ெட்றடகள் முடித்ைிருக்க வவண்டும்!” 
என்று கூைியதும், ப ஹரா அந்ைச் ெவாறல ஏற்றுக்பகாண்டார். 

ெில நாட்களுக்குப் ிைகு ப ஹர்  ா ா, மெஹரா, தாயார் தவுலத்ொய், 
ெிைிய வகார்மஷத், தவ்லா ொெி, நாஜா  ற்றும் மபரிய வகார்மஷத் ஆறு 
ப ண்  ண்டலிறய ப ஹரா ாத்ைில் நிரந்ைர ாக வாழ அனு ைித்ைார். 
அவர்கள் ையாரித்ைச் ெட்றடகறள அரன்காவ்ம் ெிறுவர்களுக்கு அன்வ ாடு 
வழங்கினார். 
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ஒருமுறை  ா ா ப ஹராறவ அறழத்து, “இன்ைிலிருந்து நீ 
என்னுறடய வைறவகறளக் கவனிக்கும்  ைியாள்” என்று கூைி, 
குஸ்ைாஜியிடம்,  ா ாவுக்குச் பொந்ை ான அறனத்து ைனிப் ட்ட ப ாருட்கள் 
அடங்கிய ப ட்டகத்றை ப ஹராவிடம் ஒப் றடக்கு ாறு கூைினார்.  ா ாவுக்கு 
வைநீர் ையார் பெய்து அனுப் ி றவப் து, உறடகறளத் துறவப் து, அவருறடய 
ொப் ாட்டுத் ைட்டுகறள சுத்ைம் பெய்வது வ ான்ை அன்ைாட  ைிகறளயும் 
ப ஹரா பெய்து வந்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா காறல வவறளயில் ப ண்  ண்டலி வெிக்கும் 
ை ால்நிறலய கட்டிட வராந்ைாவில் வந்து அ ர்ந்து, “ஏ நார்ஜூ! ஆறு 
 ைியாகிவிட்டது, எழும்  வவண்டிய வநரம்!” என்று குரல் பகாடுப் து வழக்கம். 
நாஜா  டுக்றகயிலிருந்து வவக ாக எழும் ிவரும் வவறளயில்  ா ா 
பவளியில ர்ந்து அவருறடய இனிற யான குரலில்  ாடுவறையும் 
 ழக்க ாகக் பகாண்டார். ஒரு முறை  ா ா, “நான் எப்வபாதும் என் குருவின் 
ககப்மபாம்கெயாக இருப்வபன்!” என்று  ாடிக்பகாண்டிருந்ைார்.  

இப்படி ஒரு வரிகயப்பாடி ஓரிரு நகடகள் எடுத்து கவத்து - 
கிருஷ்ண பகவான் வகாபிகளுடன் ஆடியதுவபால - நளினத்துடன் 
நடனொடினார். ெில வநரங்களில் துக்காராெின் பஜகனககளப்பாடி, தனிச் 
ெிைப்புெிக்க ெந்வதாஷம் ெற்றும் பிரகாெத்துடன் மதன்பட்டார். அவை 
வவறளயில், ப ண்கள் கவனக்குறைவால் ஏைாவது ைவைிறழத்ைால் வானத்ைில் 
இடி முழங்கும் குரலில் ெீற்ைத்றை பவளிப் டுத்ைியது ப ண் ண்டலிக்கு ப ரும் 
அச்ெத்றை விறளவித்ைது. 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா, ப ஹராவிடம் அவருக்கு ஏவைனும் ஆங்கில 
 ாடல் பைரியு ா என வினவி,  ாடு ாறு கூைினார். ப ஹரா, ஜார்ஜ் 
மகர்ஷ்வின் இயக்கிய ஸுவான ீ என்ை  ாடறலப்  ாடினார்.  ா ா அந்ை 
அப ரிக்கன் இறெறய ப ஹராவிட ிருந்து கற்றுக்பகாண்டு அவருறடய 
குரலில்  ிகவும் இனிற யாகப்  ாடிவந்ைார்.  

1924, நவம் ர் 17 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ாறல ஆறு  ைியளவில் 
அவருறடய குடிலுக்குள் பென்று, அன்ைிலிருந்து ஒரு வாரம் மெௌனம் 
அனுஷ்டித்தார்; கைறவ மூடிக்பகாண்டு பவளியில் வரா ல் குடிலுக்குள்வள 
இருந்ை அவை வவறளயில்  ாைிரி இரவும்  கலும் பவளி வராந்ைாவில் அ ர்ந்து 
காவல் புரிந்ைார். அவ்வப்வ ாது ெிைிைளவு உைவும் (உைவு உண்ைாை நாளில் 
நான்கு வவறள வைநீரும்) உண்டார்.  ாைிரி உைறவ எடுத்துக்பகாண்டு உள்வள 
பெல்லும் வவறளயில்  ா ாறவ வநரடியாகப்  ார்க்கா ல் கண்கள் கீழ்வநாக்கி 
இருக்க வவண்டும் என்ை உத்ைரறவ கறட ிடித்ைார்.  

குஸ்ைாஜி,  ாஸாஜி இருவரும் ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைாலும், ப ஹர் 
 ா ா ப ௌன ாக இருந்ை இந்ை ஒருவாரம்  ாைிரி  ட்டுவ   ா ாவுடனிருந்ைார். 
அஹ துநகரிலிருந்து ருஸ்ைம் பெய்ைித்ைாள்  ற்றும் ை ால்கறள எடுத்து வந்ை 
வவறளயில், ஏைாவது குைிப்ற  எழுைி  ரி ாைிக் பகாள்வார்கவள ைவிர 
வநரடியாகச் ெந்ைிக்கவில்றல. 
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1924, நவம் ர் 21 ஆம் நாள்  ா ா,  ாைிரிக்கு (குஜராத்ைியில்) இவ்வாறு 
எழுைினார்: 

என்னுறடய உடல்  லவனீத்ைாலும், கடுற யான ஆன் ீக 
உட் ைியில் ஈடு டுவைாலும், வநற்ைிலிருந்து மூலாைார ெக்ைி என்னில் 
விரய ாகிைது. இருந்தும் கவறலப் ட எதுவு ில்றல. ஏழாவது நாள், அைாவது 
வரும் ைிங்கட்கிழற  என் உடல்நிறலற  என்ன என் து பைரியும்.  

இந்நிறலற  நீடித்ைால், இந்ைப்  ைிறய றகவிட வவண்டியது வரும். 
என் உடல் வ லும் ஒத்துறழத்ைால், இந்ை வாகனம் (உலகளாவிய ஆன் ீக 
 ைி) பைாடர்ந்து பெல்லும். இது, என்  ழற யான குருக்களின் (ஐந்து 
ெத்குருக்கள்) கட்டறளப் டி நடக்கும். இது அவர்களிட ிருந்து வரும் பெய்ைியின் 
முக்கியத்துவத்றைப் ப ாறுத்ைிருக்கும்.  

ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து நான் பவளி வருவைானால், ொபாவலஷ்வர் 
பென்று ஓய்பவடுத்து உடறல வைற்ைிக் பகாள்வவன். இரண்டு நாட்களுக்கு 
ஒருமுறை உண் ைில் கஷ்ட ில்றல, ஆனால் உடல்  லவனீம் என்னுறடய 
ஆன் ீக  ைிக்கு முட்டுக்கட்றடயாக உள்ளது. எதுவாயினும் 
 யப் டவவண்டாம். இரண்டு மூன்று நாட்கள் கழித்துப்  ார்க்கலாம்.  

அடுத்ை நாள் குைிப் ில்  ா ா இவ்வாறு எழுைியிருந்ைார்: “ஜூரத்ைால் 
உடல் வ லும்  லவனீ ாக உள்ளது.” 

1924 டிெம் ர் முைல் வாரத்ைில், ஒருவார ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குப்  ிைகு, 
 ா ா,  ாைிரி,  ாஸாஜி, குஸ்ைாஜி, ப ஹரா, ைவுலத் ாய், நாஜா  ற்றும் ெிைிய 
வகார்பஷத்துடன் மும்ற க்குச் பென்று,  று டியும் ப ர்ஸியா  யைம் 
வ ற்பகாள்ளும் முன்னர், ஒரு  ாைம் பரூச்ொ கட்டிடத்ைில் ைங்கியிருந்ைார்.  

ரயில் புைப் டுவைற்கு முன்னர்,  ா ா ப ஹராறவ அறழத்து 
அவருறடய கால்கறள அழுத்ைி விடு ாறு கூைினார். ப ஹரா  ா ாவின் 
கால்கறள அழுத்ைிவிடும் வவறளயில் ைிடீபரன  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
“நீ என் கால்கறளத் ைினமும் இவ்வாறு அழுத்ைி விட்டால் நான் உன்றன 
 ா ாஜான்  ாைிரி  ாற்ைி விடுவவன்!” ஆனால்  ரூச்ொ கட்டிடத்ைில்  ா ா 
கடுற யான ஏகாந்ைவாெத்துடன் உ வாெமும் வ ற்பகாண்டைால் அைற்கு 
வாய்ப் ில்லா ல் ஆயிற்று; குஸ்ைாஜி  ட்டுவ   ா ாவின் அருகில் 
அனு ைிக்கப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ா இவ்வவறளயில் ப ரும் ாலும், ைிரவ ஆகாரவ  எடுத்து 
வந்ைார். 1924 டிெம் ர்  ாைத்ைில் குஸ்ைாஜியும்  ா ாவின் கட்டறளப் டி 
ஒருவாரம் நீர் ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். 

மும்ற யில் இருந்ை வவறளயில் நாஜா, ப ஹராவின் உைவியுடன் 
உைவு ையார் பெய்ைார். அவ்வப்வ ாது, குஸ்ைாஜி ெற யலறையில் பென்று 
ெத்குருக்களின் வழிமுறைகறளப்  ற்ைி விளக்க ளிப் து வழக்கம். ஒருமுறை, 
குஸ்ைாஜி சுவாரஸ்ய ான கறை ஒன்றை எடுத்துறரத்ைவ ாது, நாஜா 
வாய்விட்டுச் ெத்ை ாக ெிரித்து விட்டார். அறைக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை  ா ா, 
வகா  ாக  ாஸாஜியிடம் அவர்  கள் நாஜாறவ அறழத்துக் பகாண்டு உடவன 
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பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு உத்ைரவிட்டார். இருவரும் உடனடியாக 
ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச்பென்ைனர். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ின்னர்,  ா ா ப ஹராறவயும் வடீ்றடவிட்டு 
பவளிவயைவும், ைவுலத் ாறய வ ல் ாடிக்குச் பெல்லு ாறும் கூைினார். 
ொைாரை  றழய புடறவ கட்டியிருந்ை ப ஹரா, அப்வ ாது என்ன பெய்வது, 
எங்வக பெல்வது என்று புரியா ல் ைவித்ைார். வ லும் ஆண்கள் யாறரயும் 
பைாடக்கூடாது என்ை  ா ாவின் கண்டிப் ான உத்ைரவு; நறட ாறையில் 
பெல்லும் வவறளயில் மும்ற  பநருக்கடியில் ைவைியாவது எவறரயும் 
பைாட்டுவிடக்கூடாது என்ை  யத்ைில் கவன ாக நடந்து பென்ைார். ெிைிது 
வநரத்ைில்  ா ா குஸ்ைாஜியுடன் வவக ாக ப ஹராறவத் பைாடர்ந்து நடந்து 
வந்து,  ன்ஸில்-எ- ீமுக்கு அருகிலிருந்ை புர்ஜர் ைஹிவாலாவின் வடீ்டிற்குள் 
நுறழந்ைார். ப ஹராவும்  ா ாறவத் பைாடர்ந்து  ின்பென்ைதும்,  ா ா, 
குஸ்ைாஜியிடம் ப ஹராறவ உடனறழத்துக் பகாண்டு அவர்களின் 
இருப் ிடத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு கூைினார்.  
  இைற்கிறடயில், நாஜா,  ாஸாஜி இருவரும் பூனாவுக்குச் பெல்லும் 
ரயிறலத் ைவைவிட்டைால் வவறுவழி பைரியா ல் அவர்களும் புர்ஜர் 
ைஹிவாலா வடீ்டிற்கு வந்து  ா ாறவ எைிர் ாரா ல் ெந்ைித்ைனர். கண்களில் நீர் 
ைதும்  நாஜா வடீ்டில் நுறழந்ைவ ாது அன்புடன் அரவறைத்து  ா ா, “இது உன் 
ைவறு அல்ல”, வவபைாரு காரைத்ைிற்காகக் வகா  றடந்ைார் என் றை 
விளக்கிக் கூைினார் (நாஜா, அப்வ ாது  ா ாவின் கண்களிலும் கண்ைரீ் 
நிரம் ியிருந்ைறைக் கவனித்ைார்).  

நாஜா  ற்றும்  ாஸாஜி இருவறரயும்  ரூச்ொ வடீ்டிற்கு அறழத்து 
வந்து ப ஹர்  ா ா விளக்க ளித்ைார்: “நான் நாஜாவிடம் ஏன் 
வகாபப்பட்வடன் என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? என்னுகடய வவகலப் 
பளுவால், அந்வநரத்தில், வடீ்டில் எவரும் இருக்கக்கூடாது என்ை ெிகவும் 
அத்தியாவெியொன காரணத்தால்தான்! அதற்காக, நான் வகாபம் வந்தது 
வபால் பாொங்குமெய்து, உங்ககள மவளிவயறுொறு கட்டகளயிட்வடன்” 
என்று கூைி நாஜாறவக் கவறலப் டா ல் இருக்கச் பொன்னார்.  

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா, மெஹரா, நாஜா, தவுலத்ொய் 
மூவரிடமும் இவ்வாறு கூைினார்: “நீங்கள் ஒருவபாதும் என்கனவிட்டு 
விலகிச் மெல்லக்கூடாது - நான் உங்ககள மவளிவயைக் கட்டாயப் 
படுத்தினால் கூட - எப்வபாதும் என்னுடவன இருக்கவவண்டும்.” 

ப ஹர்  ா ா, அஹ துநகருக்கும் மும்ற க்கும் இறடவய,  யைம் 
பெய்யும்வ ாது அடிக்கடி அவர் குடும்  வடீ்டிற்குச் பெல்வதுண்டு. அப்வ ாது 
 ா ா, அவரது ெவகாைரன் ஆைிறய ஆதி ஜூனியர் என்று, குல் ாயின் கன் 
ஆைி ஈரானியின் ப யவராடு வவறு டுத்ைிக் காட்டும் வநாக்கத்ைில், அறழத்ைார்.  

ஆைி ஜூனியர்  ிகவும் குறும்புத்ைனம்  றடத்ைவர்; எறையும் 
ொைாரை ாக எடுத்து, கவறலயற்ை வாழ்க்றக வாழ்ந்து வந்ைார். ஒருநாள், 
 ா ாவின் ப ட்டியிலிருந்து ஒரு ெிட்டிறக புறகயிறலறயத் பைரியா ல் 
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எடுத்து வாயிலிட்டு ப ன்ைதும், வ ாறையில்  யக்க ானார். ஷிரீன் ாய் 
அறைக் கவனித்து  ா ாவிடம் எடுத்துக்கூை,  ா ா ஆைியின் கன்னத்ைில் 
வவக ாக அறைந்து, “என்னுறடய புறகயிறலறய ஏன் ைிருடினாய்?” என்று 
ைிட்டினார். 

ஆைி ஜூனியர்  ா ாறவ எைிர்த்து, “நான் ஏன் எடுக்கக் கூடாது? 
நீங்களும்ைான் ொப் ிடுகிைரீ்கவள!” என்ைதும், “நான் மெய்வகத நீ மெய்யாவத!” 
 ா ா எச்ெரித்ைார். “நான் ொதக்கணக்கில் உபவாெம் இருக்க முடியும், 
உன்னால் முடியுொ? நான் உன்னிடம் மொல்வகத ெட்டும் மெய்! நான் 
மெய்வகதப்வபால மெய்ய முயற்ெிக்காவத!” 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ின்னர்,  ா ா ஒரு ெிட்டிறக புறகயிறலறய 
எடுத்து ஆைி ஜூனியருக்குக் பகாடுத்து, ொப் ிடக் கூைினார். ஆைி ஜூனியர் 
குழப் த்ைில், “என்னால் உங்கறளப் புரிந்துபகாள்ள முடியவில்றல. நான் 
ொப் ிட்டைற்காக என் கன்னத்ைில் அறைந்ைீர்கள், ஆனால் இப்வ ாது நீங்கவள 
எனக்குச் ொப் ிடத் ைருகிைரீ்கள்?” என்ைார். 
   ா ா  ைிலாக, “நான் இகத உனக்குத் தருகிவைன், ஆககயால் 
பரவாயில்கல” என்று கூைி, குறும் ாக கண்ெி ிட்டி, “மெவொவிடம் ெட்டும் 
மொல்லாவத!” என்ைார். ஆனால் ஆச்ெரியம் என்னபவன்ைால் இம்முறை 
ஆைிக்கு வ ாறைவயா  யக்கவ ா வரவில்றல.  

ஆைி ஜூனியர் ஆன் ீகத்ைில்  ிகவும் நாட்டமுள்ளவர். ஆைி, அவர் 
ைாயார் ஷிரீன் ாயுடன் ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராறஜ ெந்ைிக்கச் பென்ைவ ாது, 
அந்ை  ஹாவயாகியின் அற்புை ான ஆளுற றய வியந்து  ாராட்டியதுண்டு. 
அந்நாட்களில் மெயின்ட் வின்ென்ட்  ள்ளிக்குச் பெல்லும் வவறளயில் ஹஸ்ரத் 
 ா ாஜானால் ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டார். உண்ற யாகக் கூைப்வ ானால் 
அப் ருவத்ைில், ப ஹர்  ா ாறவவிட ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் ீது ஆைிக்கு,  க்ைி 
கலந்ை  ரியாறை  ிக அைிகம். ைாய், ைந்றையர்க்குத் பைரியா ல், 
 ள்ளியிலிருந்து ைிரும் ி வரும்வ ாது ொர்  வ்டியில் ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் 
அருகில் பென்று உற்றுவநாக்குவது வழக்கம். ெில வநரங்களில்  ா ாஜான் 
ஆைிறய அருகிலறழத்து அவறரயும் வைநீர் அருந்ை றவத்ைார்; அவை 
வவறளயில் அவருறடய வழக்க ான முறையில் புரியாை வண்ைம் வ ெவவா, 
வ ர்வாறனப்  ற்ைி விொரிக்கவவா அல்லது ஆைியிடம் எதுவும் வகட் வைா 
கிறடயாது. 

 ா ாஜானின் வார்த்றைகள், அவர் வ சும் ப ாழி, புைிராக இருக்கும், 
புரிந்துபகாள்வது கடினம். இருப் ினும், ஒரு நாள் எக்காரைமு ின்ைி, ஆைியின் 
கண்கறள ஆழ்ந்து வநாக்கிய வண்ைம் பைளிவான ப ர்ஸியன் ப ாழியில் 
இவ்வாறு கூைினார்: “உண்கெவய வபசு, அது எவ்வளவுதான் கெப்பாக 
இருந்தாலும்.” 

அந்ை வார்த்றைகள் ஆைிறயத் ைிடுக்குை றவத்ைன. அறவ இையத்ைில் 
ஆழ ாகப்  ைிந்ைைால், ஒருவ ாதும்  ைந்ைவை இல்றல; ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் 
அதுவ ால பைளிவாக ஆைியிடம்  று டியும் வ ெியது ில்றல.  
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ப ஹர்  ா ா, மும்ற யில்,  ரூச்ொ கட்டிடத்ைில் இருந்ை வவறளயில், 
ஒரு பக்தன் ப ாட்டலம் நிறைய அகர் த்ைிறய எடுத்து வந்து எரியறவத்து 
 ா ாமுன் காண் ிப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார். இது  ா ாவுக்கு 
எரிச்ெலூட்டும்  டியும், பைாந்ைரவாகவும் இருந்ைைால்  ண்டலி அந்ைப் 
 ழக்கத்றை நிறுத்தும் டி கூைினர். ஆனால்  ண்டலி பொன்னறைக் 
கண்டுபகாள்ளா ல், “உங்களுக்கு மெஹர் பாபா யார் என்று மதரியாது! 
அவர் விரும்பினால் இந்த உலககத் தகலகீழாக ொற்ைமுடியும்!” என்று 
எடுத்துறரத்ைார். 

இந்ைத் ைினெரி ெடங்றக நிறுத்தும் எண்ைத்ைில், அவர் வருவறை 
அைிந்து  ா ாவுக்குத் பைரியப்  டுத்ைியதும்,  ா ா  டுக்றகயில் ொய்ந்து 
தூங்குவதுவ ால்  ாொங்கு பெய்ைார். இந்ைத் ைந்ைிரம் ெில நாட்கள் வவறல 
பெய்ைது;  ின்னர்,  ா ா தூக்கத்ைிலிருந்து எழும்புவதுவறர அந்ைப்  க்ைர் 
காத்ைிருக்கத் பைாடங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா, அவ்வப்வ ாது ைீனா ைலாட்டி, ஸூனா ாெி,  ற்றும் 
ெிைிய வகார்பஷத் மூவறரயும் மும்ற  நகருக்கு உடனறழத்துச் பெல்வதுண்டு. 
ஒருமுறை பாபா, அவர்ககள விக்வடாரியா பூங்காவுக்கு அகழத்துச் 
மென்று, பூங்காகவச் சுற்ைிவரும் வவகளயில், 1916 ஆம் ஆண்டு, வெர்வான் 
என்ைகழக்கப்பட்ட அன்று, அவர் இகை நிகலகய அகடந்தபிைகு 
ொதாரண ெனித உணர்கவயும் திரும்பப்மபறும் தருவாயில், அவர் 
வழக்கொக அெர்ந்திருந்த நீளொன ெர இருக்கககய அவர்களுக்குக் 
காண்பித்தார். இந்த இடத்தில்தான் பார்ெி இனத்கதச் ொர்ந்த ஒருவர் 
வெர்வானின் விெித்திரொன வதாற்ைத்கதயும், நடத்கதயும் கவனித்து, அவர் 
ெககள கண்ணிகெக்காெல் பார்த்துக் மகாண்டிருப்பதாகத் தவைாகப் 
புரிந்து வெர்வானின் கன்னத்தில் வவகொக அகைந்தார். பாபா இந்தச் 
ெம்பவத்கத விளக்கிக் கூைியதும் அகனவரும் ெிரிப்கப அடக்க 
முடியாெல், இப்வபாது எவ்வளவு நககச்சுகவயாகத் வதான்றுகிைது 
என்ைனர். 

இக்காலகட்டத்ைில்ைான் 1924 ஆம் வருடம் இறுைியில் மபராம்வராஸ் 
தாதாொஞ்ெி ப ஹர்  ா ாறவ அடிக்கடி ெந்ைித்து, ஒரு பநருக்க ான 
 ிறைப்ற  உருவாக்கினார். ஒருநாள்  ாறலயில்,  ா ா ொஞ்ெியிடம், 
அறனத்து ப ண்  ண்டலிறயயும் அவருக்குச் பொந்ை ான ொன்டலின் 
ெினிொவுக்கு அறழத்துச் பெல்லு ாறு கூைினார். ைவுலத் ாய், ப ஹரா, நாஜா 
மூவரும் அவர்கள் கட்டியிருந்ை  றழய ொைாரை புடறவயில் புைப் ட 
ஆயத்ை ானவ ாது  ா ா அவர்களிடம், “நீங்கமளல்லாம் என்ன 
கன்னியாஸ்திரிகளாக ொைிவிட்டீர்களா? உகடகளுக்கும், ஆன்ெீகத்துக்கும் 
ஏதாவது ெம்பந்தம் உண்டா? இல்கல, உங்கள் ஆகடககள ொற்றுங்கள், 
அப்புைம் மெல்லலாம்!” என்ைார். உடவன, ப ண்  ண்டலி அறனவரும் 
அவர்களிட ிருந்ை அழகான புடறவகறளக் கட்டிக்பகாண்டு  ா ாவுடன் ெினி ா 
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 ார்க்கச் பென்ைனர். எதுவாயினும்,  ாைி ெினி ா முடிந்ைதும்,  ா ா 
எைிர் ாரா ல் புைப் ட்டைால்  ரூச்ொ  ங்களாவிற்குத் ைிரும் ி 
வரவவண்டியைாயிற்று. 

ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெியிடம் (ொஞ்ெி,  ா ா ப ராம்வராஸ் 
ைாைாொஞ்ெிக்கு றவத்ை புறனப யர்) அவருறடய ெினி ா ைிவயட்டறர 
விற்றுவிட்டு, அறனத்து உலக ப ாறுப்புகள்  ற்றும் இைர இறைப்புகறளயும் 
விட்டுவிட்டு, நிரந்ைர ாக  ண்டலியில் ஒருவராக வந்து வாழும் டி 
கட்டறளயிட்டார். 

 ரூச்ொ கட்டிடத்ைில் எறும்புகள் நிறைய இருந்ைன. ஒரு முறை 
மெஹரா, பாபாவுக்காக வதநீர் தயார் மெய்து அனுப்பி கவத்தார். பாபா 
அதில் ஓர் எறும்பு விழுந்திருந்தகதப் பார்த்துக் வகாபமுற்ைார்; அதன் 
பின்னர், பாபாவுக்கு வெகவ மெய்யும் வவகளயில் எவ்வளவு கவனொக 
இருக்கவவண்டும் என்பகத விளக்கினார். இது மெஹராவுக்கு 
இன்னுமொரு பாடொக அகெந்தது. 

 ற்றுப ாரு ைருைத்ைில்  ா ாவுக்குத் ைிடீபரனப்  ெிபயடுத்ைதும், 
நாஜா, ப ஹரா இருவரும் அவெர ாக ஏைாவது உைவு ையார் பெய்யச் 
பென்ைனர். அந்ை நாள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை  ல  க்ைர்களிடம் அவர், 
“நீங்கள் ொப் ிட்டீர்களா?” என்று வகட்கவும், அங்கு வந்ை ஒவ்பவாருவரும் 
ஆ ாம் என்று  ைிலளித்ைனர். அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு கூைினார், “நீங்கள் 
ொப்பிட்டீர்கள் அல்லவா, அது உங்கள் பாக்கியம்; என்னுகடய விதிகயப் 
பாருங்கள் - நான் பெியாக இருக்கிவைன், என்கனக் கவனிக்க இங்குப் 
மபண்கள் யாருெில்கல!” நாஜா, ப ஹரா இருவரும் உைவு ையார் பெய்ய 
பென்ை ின்னர்,  ா ா இவ்வாறு குைிப்புகறள அனுப் ினார்: “இங்கு ஒருவர் 
வந்துள்ளார், அவர் ொப்பிட்டுவிட்டார். ஆனால் இப்வபாது நாவனா பெியால் 
துடிக்கிவைன், என்கனக் கவனிப்பார் யாருெில்கல!”  ா ா இம் ாைிரியான 
பெய்ைிகறள ஒவ்பவாரு நி ிடமும், உைவு ையாராகும் வறர அனுப் ிக் 
பகாண்டிருந்ைார். இப் டியாக, மபண் ெண்டலியும் மெஹர் பாபாவின் 
அம்புகளிலிருந்து தப்பியதில்கல. 

 ரூச்ொ  ங்களாவில், ப ஹர்  ா ா  று டியும் ஒருவாரம் ப ௌனம் 
அனுஷ்டித்ைார்; யாறரயும் அவரிருந்ை அறையில் அனு ைிக்கவில்றல. 
குஸ்ைாஜி பவளியில்  ாதுகாவலனாக இருந்து, ைினமும் ஒவர ஒரு முறை 
 ா ாவுக்கு இை ான சூட்டில் ெர்க்கறர நீர் பகாடுத்துவந்ைார். 

இப் டி, இதுவகர மெஹர் பாபா நான்கு முகை மெௌனொக 
இருந்துள்ளார் - 1923 ஆம் ஆண்டு இகத்புரியில் ஒருமுறை, ப ஹரா ாத் 
குடிலில் இருமுறை, இப்வ ாது நான்காவது முறையாக மும்ற யில். 

1924 டிெம் ர்  ாைத்ைில் ப ஹர்  ா ா,  ாஸாஜியுடன் இந்ைியாவின் 
பைன் குைிறய வநாக்கிப்  யைம் பெய்து மபல்காவ்ம் வந்து வெர்ந்ைார். 
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பவளியளவில் எவ்விை வநாக்கமும் இல்லா ல் ப ல்காவ்ம் நகரில் அறலந்து 
ைிரிந்து  ின்னர் மும்ற க்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். பாபாவின் பயணம் 
ஒருவபாதும் ஆன்ெீக வநாக்கம் எதுவுெில்லாெல் இருக்காது. ெில 
வநரங்களில் ரயிலில் நூற்றுக்கணக்கான கெல்கள் பயணம் மெய்து, 
எங்குவெ மவளியில் மெல்லாெல், பயணம் ஆரம்பித்த இடத்திற்வக 
திரும்பிவந்ததும் உண்டு. வவறு ெில வநரங்களில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் 
ஒரு ெில நிெிடங்கள் ெட்டுவெ இருந்து ஆன்ெீக பணிகய மவற்ைிகரொக 
முடித்துள்ளார். ஆன்ெீக உட்தளங்களில் அவருகடய பணி முற்ைிலும் 
தனித்துவொனது. 

மெஹர் பாபா ஆன்ெீக உட்தளங்களில் மெய்யும் உலகளாவிய 
பணி கண்ணுக்குத் மதரியாெலும், அைிவுக்கு எட்டும்படி 
அளவிடமுடியாெலும் இருக்கும். உதாரணொக ஓர் ஆன்ெீக பிரதிநிதிக்கு, 
ஒரு நகரின் அகனத்து மெயல்பாடுககளயும் கண்காணிக்கும் மபாறுப்பு 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று எடுத்துக் மகாண்டால், அந்தப் பிரதிநிதிவயாடு 
மதாடர்புமகாண்டு, அந்நகர ெக்கள் ெம்பந்தப்பட்ட விஷயங்ககளத் 
மதரிவிப்பது - மவளிப்பகடயாக, அல்லது ெகைமுகொகச் 
மெய்யப்பட்டாலும் - அது ெத்குரு ஒருவர் ஒவ்மவாரு ெனிதகனயும் 
மதாடர்பு மகாள்ள வவண்டிய வதகவகய இல்லாெலாக்கும். எனவவ, 
மெஹர் பாபாவின் பயணங்கள் ெற்றும் அவருகடய திட்டங்களில் 
ஏற்படும் திடீர் ொற்ைங்களில் அடங்கும் உள்வநாக்கத்கத கற்பகன 
மெய்வவத கடினம். எல்கலயற்ை ஒருவரின் பணிகயப் புரிந்துமகாள்ள 
ெற்மைாருவர் எல்கலயற்ைவராக இருக்கவவண்டும்.  

1925 ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி 11  ஆம் நாள்  ா ா டாக்டர் கனிக்கு 
எழுைினார்: “கடந்ை ஒன் து நாட்களாக நான் பவறும் நீர் அருந்ைிவய 
வாழ்கிவைன், வ லும் நான் ெிைிைளவில்  லவனீ ாக இருந்ைாலும் உடல் 
ஆவராக்கியத்துடனும், ஆற்ைவலாடும் காைப் டுகிவைன். இறைவனுக்கு நன்ைி.” 

 ரூச்ொ  ங்களாவில் இரண்டு  ாைங்கள் ைங்கிவிட்டு, ஜனவரி 25  ஆம் 
நாள் ப ஹர்  ா ா அறனவருடனும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். மெஹர் 
பாபாவின் நடவடிக்கககளில் முற்ைிலும் புதியமதாரு கட்டம் ஆரம்பொக 
உள்ளது. 
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மெஹர் பாபாவின் மெௌனம்  
(Meher Baba's Silence Begins) 
 

1925, ஜனவரி இறுதியில் ப ஹர்  ா ா, ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி 
வந்ைதும், ெில ைினங்களுக்கு அவர், குடிலில் இருக்கப்வ ாவைாக அைிவித்து, 
 ாதுகாவலனாக  ாைிரிறய நிய ித்ைார். டாக்டர் கனி, ராம்ஜூ இருவருக்கும் 
இவ்வாறு கடிைம் எழுைினார்: 

 ாைிரிறய உங்களிடம் அனுப் ி றவக்காைறை பைரியப் டுத்ை 
முடியாற க்கு வருந்துகிவைன்; ஏபனனில், இறைவனின் ெித்ைம் இருந்ைால், 
ப ப்ரவரி 1 ஆம் நாளிலிருந்து நான் குடிறலப் பூட்டிக்பகாண்டு அைனுள்வள 
இருக்கப்வ ாகிவைன்,  ாைிரி  ாதுகாவலனாக பவளியில் அ ர்ந்ைிருப் ார்.  

எந்தச் சூழ்நிகலயிலும் நம்பிக்கககய ககவிடாதீர்கள், ஆனால் 
உங்கள் பணிககள எளிதான ெனத்துடனும், உறுதியான உள்ளத்துடனும் 
மெய்யுங்கள். நான் உயிவராடு பவளியில் வந்ைால் உங்கறள ப ப்ரவரி 
 ாைத்ைில் ெந்ைித்து அறனத்து விஷயங்கறளயும் குைித்துப் வ சுவவாம்  

- வெர்வான். 
அஹெதுநகருக்குத் திரும்பி வந்தபின்னர், பாபா, மெஹராபாத்கத 

அவருகடய தகலகெயகம் என்று பலமுகை குைிப்பிட்டு, இனிவெல் 
அங்வக மபாதுெக்களுக்குத் தரிெனம் தரப்வபாவதாகத் மதரிவித்தார். ஜாதி, 
ெத, இன வவறுபாடில்லாெல் அரன்காவ்ம், அஹ துநகர் வ லும் 
பவளியிடங்களிலிருந்து  க்கள் ைிரள்ைிரளாக அடிக்கடி வந்ைனர். அறனத்து 
 ண்டலியும் ைிரும் ிவந்து ப ஹரா ாத்ைில் வாழத்பைாடங்கினர்.  ா ாவின் 
வருறகயால் அரன்காவ்ம் ெிறுவர்கள்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர் - ப ஹர் 
 ா ா அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வைாழனாக இருந்து, உண்ை ெிைப் ான உைவும் 
அளித்ைார்.  

ெிறுவர்களில் ஒருவன், “நாங்கள் இங்வக வரமுடியாது, ஏபனன்ைால் 
எங்களுக்கு ஆட்டு  ந்றைகறள வ ய்க்க வவண்டும். இல்றலபயன்ைால், எங்கள் 
ப ற்வைார் எங்கறளக் கண்டித்து அடிக்கவும் பெய்வார்கள்” என்ைான். 

 ா ா, ெிறுவர்களிடம் அவர் அறழத்ைைாகவும், ப ற்வைாரின் ெம் ைம் 
இருந்ைால்  ட்டுவ   ா ாவிடம் பெல்லவிருப் ைாகவும் கூைச்பொன்னார். 
அடுத்தநாள் முப்பது ெிறுவர்கள் மெஹராபாத்திற்கு வந்ததும், பாபா 
அவர்ககள நீராட்டி, புத்தாகடகள் அணிவித்து இனிப்பும் வழங்கினார். 
ஏறழ கிரா த்ைினர் இறைக் வகள்விப் ட்டு ஆண்கள், ப ண்கள், குழந்றைகளில் 
 லர்  ா ாவிடம் வந்து அவர்களுக்கும் புத்ைாறடகள் அளிக்கு ாறு வவண்டினர். 
ப ஹர்  ா ா அவர்கறளப் ப ாறுற யாக இருக்கச்பொல்லி, ெில நாட்களில் 
கிரா த்ைில் அறனவருக்கும் புத்ைாறடகளும், ெிைப்பு விருந்தும் அளித்ைார். 
 ின்னர், ெிறுவர்கள் கூட்டம் அைிக ானதும், அவர்களுக்காக ஒரு  ள்ளிக்கூடம் 
ஆரம் ிக்கத் ைிட்ட ிடப் ட்டது. 
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1925, ப ப்ரவரி  ாைத்ைில் ப ஹர்  ா ா, ைவுலத் ாய், ப ஹரா, நாஜா 
மூவறரயும் ெில நாட்களுக்காக ஸக்வகாரி அனுப் ி றவத்ைார். அவர்கள் 
ஸக்வகாரி பென்று வெர்ந்ைதும், உ ாஸனி  ஹாராஜ் ப ஹராவிடம் இப்வ ாது 
எங்குத் ைங்கியிருக்கிைாய் என்று வகட்டைற்கு ப ஹரா, ‘ப ஹர்  ா ாவுடன்’ 
என்று  ைிலளித்ைார்.  

 ஹாராஜின் முக்கிய ப ண் ெீடர்களில் ஒருவரான துர்காபாய் 
கர்ெர்கர் அவர்களுக்கு ப ஹரா ீது  ிரியம் அைிக ானைால் அவறர 
ஸக்வகாரியில் ைங்கும் டி வற்புறுத்ைினார். ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு  ா ா, 
 ாஸாஜிறய ஒரு கடிைத்துடன் ஸக்வகாரிக்கு அனுப் ி றவத்ைார்; அைில் 
ப ஹராவுக்கு, “நீங்கள் ஸக்வகாரியில் ைங்கவிரும் ினால் ைங்கலாம். ஆனால் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்ைால்  கிழ்ச்ெியறடவவன்” என்று 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்.  

மூவரும் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்வறை  ஹாராஜூக்குத் 
பைரிவித்ைதும், அவர் உரத்ை குரலில், “இது என்ன? இந்தச் ெிறுவன் ொதுவாக 
ொைிவிட்டானா? ஆன்ெீகத்கதப் பற்ைி அவனுக்கு என்ன மதரியும்? 
அவனிடெிருந்து நீங்கள் எகத அகடந்தரீ்கள்? நீங்கள் ஏதாவது பள்ளத்தில் 
விழ விரும்பினால், நான் அகதத் தடுக்கொட்வடன்! நீங்கள் பிடிவாதொக 
இருந்தால் என்கன விட்டுவிட்டு அவனிடம் மெல்லுங்கள்!” என்ைார்.  

ஆனால் அறைக் கூைி முடித்ைதும், மூவறரயும் ைனியாக ஓர் 
அறையில் அறழத்து அன்வ ாடு வ ெினார்: “நீங்கள் இங்கிருந்து வெர்வானிடம் 
மெல்லுங்கள். அவனுடவன இருங்கள். வெர்வான் எனக்குரியவன், 
அதுவபால நான் அவனுக்கு. அவன் பாதங்ககள இறுக்கொகப் 
பற்ைிக்மகாள்ளுங்கள். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் வெர்வான் யார் 
என்பகத இவ்வுலகம் அைிந்து மகாள்ளும்.” அடுத்ை நாள் மூவரும் 
 ாஸாஜியுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  

ப ஹர்  ா ாவின் 31 ஆவது  ிைந்ைநாள் 1925 ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி 18  
ஆம் நாள் (பஸாராஸ்டிரிய காலண்டர் டி) பகாண்டாடப் ட்டது. ை ால் 
அலுவலக கட்டிடத்ைில் ஒரு ப ரிய கூடாரம் அற த்து ெிைப் ாக 
அலங்கரிக்கப் ட்டது. நூற்றுக்கைக்கான  க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்ைிருந்ைனர். ப ற்வைார்கள் வ ாவ ா, ப வ ா இருவரும் ப ஹராம், ஆைி 
 ற்றும் ைங்றக  ைியுடன் வந்ைனர். மும்ற , பூனா, அஹ துநகரிலிருந்து 
 ா ாவின் பநருங்கிய  க்ைர்கள்  லர் வந்ைிருந்ைனர். ைவுலத் ாய், ப ஹரா 
 ற்றும்  லர் ஏற்கனவவ ை ால் அலுவலக கட்டிடத்ைில் நிரந்ைர ாகத் 
ைங்கியிருந்ைனர். 

ஆண்  ண்டலிக்கு, ைகரத்ைால் அற க்கப் ட்ட ைற்காலிக கட்டிடங்கள் 
எழுப் ப் ட்டிருந்ைன. ை ால் அலுவலக கட்டிடத்ைில் ஒரு ெரக்கு வெ ிப் றை 
அற த்து, குஸ்ைாஜி அைற்குப் ப ாறுப் ாளராக நிய ிக்கப் ட்டார். ப ஹர் 
 ா ாவின்  ிைந்ைநாறள ஒரு ப ாது விழாவாகக் பகாண்டாடி, அறனவருக்கும் 
 ிரம் ாண்ட ான விருந்து வழங்கப் ட்டது. வந்ைவர்கள் இரண்டு நாட்களில் 
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ைிரும் ிச் பெல்ல,  ண்டலி அவர்களின் வழக்க ான கடும் ைியில் கருத்ைாய் 
இருந்ைனர். 

 ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவின்வ ாது விருந்ைினர்கள் ை ால் 
அலுவலக வராந்ைாவில், ஆண்கள் ஒரு  க்கம், ப ண்கள்  று க்கமும் 
அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், நாஜா வராந்ைாறவ கடந்து புன்முறுவல் 
பெய்துபகாண்வட அங்குச் பென்று அ ர்ந்ைார். நாஜாறவ கவனித்துக் 
பகாண்டிருந்ை  ா ா ைிடீபரனச் ெீற்ை  றடந்து நாஜாறவ அறழத்து அறை 
ஒன்றைக் பகாடுத்து ைிட்டினார்: “உனக்கு மவட்கொக இல்கலயா? அகனவர் 
முன்னிகலயிலும் ஏன் இப்படிப் கபத்தியம்வபால் ெிரிக்கிைாய்? ஆண்கள் 
முன்னால் மபண்கள் இப்படிச் ெிரிப்பகத நான் விரும்புவதில்கல. மவளிவய 
என்ன மெய்தாலும் அது அவர்கள் ெொச்ொரம்; என் முன்னிகலயில் அது 
ஆகாது.”  

அங்குச் ெிரித்து ஆரவாரம் பெய்துபகாண்டிருந்ை ப ண்களில் ஒரு ெிலர் 
நடந்ைறைப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைனர். இது இளம் மபண்ெணியான 
நாஜாவுக்கு நியாயெற்ை, அவொனகரொன தண்டகனயாகத் 
வதான்ைினாலும், இதன்மூலம் பாபா அந்தப் மபண்களுக்கு ெைக்கமுடியாத 
பாடத்கதப் புகட்டினார். 

ப ஹர்  ா ா, ஆஷ்ர த்ைில் ஆண்கள், ப ண்கள் இருவறரயும் 
ைனித்ைனியாகத் ைங்க றவத்ைிருந்ைார்.  ா ா அவரது குடிலில் ெில ஆண் 
 ண்டலியுடன் இருந்ைார். ைினமும் அைிகாறல வவறளயில்  ா ா ப ண் 
 ண்டலி வெிக்கும்  க்கம் பென்று வராந்ைாவில் கூறட நாற்காலி அருகில் 
அ ர்ந்து ப்ரூக் பாண்ட் வைநீர் அருந்துவது வழக்கம்; உள்வள பெல்வது  ிகவும் 
அரிது. ப ண்  ண்டலி  ா ாறவ சூழ்ந்து அ ர, அவர் ஓய்பவடுத்துக்பகாண்வட, 
அவர்களுடன்  ஜன்  ாடுவதும் இல்றலவயல் ப ண்கள் ஏைாவது 
நறகச்சுறவ ிக்க கறைகள் கூறுவதும் வழக்கம். குல் ாயின் இரண்டு  கள்கள் 
பிவராஜா, டாலி இருவரும் அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருவதுண்டு. 
 ின்னர், டாலி ப ண்  ண்டலியுடன் இறைந்து வாழ்ந்ைார். 

மெஹரா  ற்றும் ெத்குரு உபாஸனி ெஹாராஜ் இருவருக்கு ிறடவய 
நடந்ை ஒரு சுவாரஸ்யொன ெம்பவம். ப ஹரா, ப ஹர்  ா ாவின் 
ஆஷ்ர த்ைிற்கு வருவைற்கு முன்னர், அவர்  ஹாராஜின் ஆஷ்ர த்ைில் ெிைிது 
காலம் வாழ்ந்து வந்ைார். 1922 ஆம் ஆண்டில் ஒரு நாள், ஒரு  ிரா ை 
ப ண் ைி ஸக்வகாரிக்கு வந்து  ஹாராஜுக்கு ஒரு ைங்க வ ாைிரத்றைப் 
 ரிொக அளித்ைார். அவருக்கு அது வைறவ இல்லாைைால், அப்ப ண் ைியிடம், 
“நான் வகாணிப்கபககளவய உகடயாக அணிகிவைன், துணிெணிகள், இந்த 
அெிங்கொன கிழவனின் உடகல அலங்கரிக்காதவபாது, தங்கவொதிரம் 
எப்படி அழகுபடுத்தும்?” என்று வகட்டார். அப்ப ண் ைி  ிடிவாை ாக 
இருந்ைைால்  ஹாராஜ் அறைக் கால்விரலில் அைிய அனு ைித்ைார்.  

 ஹாராஜ் அம்வ ாைிரத்றை ப ஹராவிடம் பகாடுத்துக் கூைினார், 
“இந்த வொதிரத்கத நீ அணிந்துமகாள், வெலும் தவைவிடாெல் 
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ஜாக்கிரகதயாகப் பார்த்துக்மகாள்.” ப ஹரா அந்ை வ ாைிரத்றை வாழ்நாள் 
முழுவதும் அைிந்ைிருந்ைார். 
  ஒருநாள், 1925 ஆம் ஆண்டு, ப ஹர்  ா ா, குஸ்ைாஜியுடன் ப ண் 
 ண்டலி இருக்கும் ை ால் நிறலய கட்டிடத்ைிற்கு வந்ைார். வழக்க ான 
இருக்றகயில் அ ர்ந்து பகாண்டு, ப ண்களில் யாரிடம் வ ாைிரம் இருந்ைாலும் 
அறை குஸ்ைாஜி மூல ாக  ா ாவிடம் அனுப் ிறவக்கு ாறு பெய்ைி 
அனுப் ினார். குஸ்ைாஜி ப ஹராறவ அணுகி வகட்டவ ாது,  ஹாராஜ் அளித்ை 
அம்வ ாைிரம் விரலிலிருந்து பவளிவரவில்றல. ப ரிய வகார்பஷத்ைின் 
றகயிலிருந்ைது ைிரு ை வ ாைிர ாறகயால் குஸ்ைாஜியிடம் ைர றுத்ைார். 
 ிகவும் ெிர ப் ட்டு ப ஹரா அம்வ ாைிரத்றை விரலிலிருந்து கழற்ைி 
குஸ்ைாஜியிடம் பகாடுத்ைார்.  

உடவன மெஹர் பாபா, ெஹாராஜ் மகாடுத்த வொதிரத்கதத் திரும்ப 
எடுத்துவந்து, அவரிடம் இருந்த இன்னுமொரு வொதிரத்துடன், (இதய 
வடிவிலான அந்த வொதிரத்தில் மெஹர் எனப் மபாைிக்கப்பட்டிருந்தது) 
மெஹராவின் இடது ககவிரலில் அணிவித்து இரண்கடயும் விரலிலிருந்து 
எடுக்கக்கூடாது என கூைினார்.  

பரிசுத்தொன மபண்ெணியின் விதி நிர்ணயிக்கப்பட்டது!  
மெஹர் எனும் மபயர் அவர் இதயத்தில் நிரந்தரொக 
மெதுக்கப்பட்டது! 
அவர் இதயம் இகணயற்ை விதத்தில் ஆனந்தக்கண்ணரீ் வடித்தது! 
ப ஹரா, ப ஹர்  ா ாவின் முக்கிய ப ண் ெீடராக அற வது 

இறைவனின் ைீர்ப்பு. ை ால் அலுவலக கட்டிடத்ைில், ஒரு நாள் ப ஹர்  ா ா 
ராைா-கிருஷ்ைனின் கறைறய எடுத்துறரத்து இவ்வாறு கூைினார், “கிருஷ்ணா, 
ராதாவிடம் மகாண்டிருந்த அவத அன்கப நானும் உன்ெீது கவத்துள்வளன். 
ராதா, கிருஷ்ணகன வநெித்ததுவபால நீயும் என்கன வநெிப்பாயாக.” ஒரு 
ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர், அறனத்து  ண்டலியின் முன்னிறலயில்  ா ா 
இவ்வாறு அைிவித்ைார், “மெஹரா என்னுகடய ராதா. அவருகடய அன்பு 
தனித்துவொனது. அவர் எனக்கு ெிகவும் பிரத்திவயகொனவர்.” 

காலங்கள் கடந்ைன,  ா ா  லமுறை ப ஹராறவப்  ற்ைி 
“பிரபஞ்ெத்தில் அதி பரிசுத்தொன ஆத்ொ” எனக் கூைி அவறர முைன்ற யாக 
வநெிப் வர் என்று குைிப் ிட்டார். பாபா கூைியதற்கிணங்க, அவருகடய 
வட்டத்தில் மெஹராவின் ெிைப்பான, தனிப்பட்ட இடம், ராெிற்கு ெதீா, 
கிருஷ்ணனுக்கு ராதா அல்லது ஜஸீஸுக்கு வெரி மெக்டலின் 
இருந்ததுவபால என்பது மதளிவாக்கப்பட்டது. 

ப ண்  ண்டலியின்  ாதுகாப்பு  ற்றும் ைனியுரிற றயக் கருத்ைில் 
பகாண்டு, ை ால் அலுவலக கட்டிடம், சுற்ைி நான்கு  க்கமும் மூங்கில் 
ைிறரயால்  றைத்ைது அவர்களுக்கு எல்றலயாகவும் அற ந்ைது. ப ஹர் 
 ா ா, குஸ்ைாஜி இருவரும் ைவிர வவறு எவரும் அங்கு 
அனு ைிக்கப் டவில்றல.  
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இக்காலகட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ா ப ாது க்களின்  ார்றவயிலிருந்து 
விலகி ைனியாக இருந்து, நீர் அல்லது  ாலின்ைி வைநீர்  ட்டும்  ருகிவந்ைார். 
அவ்வவறளயில், அரன்காவ் ிலிருந்து வந்ை ெிறுவர்களின் எண்ைிக்றக 
 டிப் டியாக உயர்ந்து வந்ைது. ஓரறை  ள்ளிக்கூடம் ஒன்றும் துவங்கப் ட்டது. 
 ாைவர்கள் ைங்கி,  டிப் ைற்கான ஏற் ாடுகளும் வ ற்பகாள்ளப் ட்டன.  

ப ஹர்  ா ாவின் மூத்ை ெவகாைரர் ஜாம்பஷட் உடல்நல ில்லா ல் 
இருந்ைைால் டவ்லா  ாஸி உடவன பூனாவுக்குச் பெல்லவவண்டிய கட்டாயம். 
அவர் அறனத்து ெற யல் ப ாறுப்ற யும் ஏற்று நடத்ைியைால்,  ா ா இைர 
ப ண்  ண்டலியிடம், “நீங்கள், நூறுக்கும் அைிக ான ந ர்களுக்கு ெற யல் 
பெய்வைாக இருந்ைால்  ட்டுவ  இங்வக இருக்கவவண்டும். இல்றலவயல் 
நீங்களும் இங்கிருந்து பென்றுவிடலாம்” என்று கூைினார். நாஜா, ைவுலத் ாய் 
இருவருக்கும்  ட்டுவ  ெற யல் பெய்து  ழக்கம், ஆறகயால் ப ஹராவும், 
ெிைிய வகார்பஷத் இருவரும் நாஜாவுக்கு உைவுவைாகக் கூைி உற்ொக ளித்து 
இறுைியில் நாஜா ெற யல் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டது  ா ாவுக்கு 
 கிழ்ச்ெிறய அளித்ைது. 

அரன்காவ் ிலிருந்து வந்து ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் குழந்றைகள் ஒரு 
ெிலவரயானாலும் ஆண்  ண்டலியின் எண்ைிக்றக  டிப் டியாக வளர்ந்ைது. 
அறனவருக்கும் உைவு ையார் பெய்ய ப ரிய  ாறனகள் வைறவப் ட்டன. 
அவைவவறளயில்  ா ா உைவு வைீாகுவறைப் ப ரிதும் கண்டித்து, அைற்கு 
நாஜாறவ காரைம்காட்டி குற்ைம் ொட்டினார்.  

இந்ைச் ெ யத்ைில், ஓர் இளம்  ராட்டிய ப ண் ைி வாலு பவார் 
ப ஹர்  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்.  ா ாறவ ெந்ைிந்ை அவைகைம் 
அவருறடய கண்காைிப் ில் ஆன் ீக  ாறையில்  யைம்பெய்ய ைீர் ானம் 
பெய்து, அப்ப ண் ைி அறனத்து பொத்து சுகங்கறளயும்  ா ாவின் 
 ாைங்களில் அர்ப் ைம் பெய்ைார். வாலு அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில் வாழ்ந்து 
வந்ைாலும் ைினமும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து ப ண்  ண்டலியுடன் இருக்க 
அனு ைிக்கப் ட்டார். அவர் வைறவயான பராட்டி,  ாக்ரிறய ையார் பெய்வவைாடு, 
 ா ாவின் ைனிப் ட்ட வைறவகறளக் கவனிப் ைில் ப ஹராவுக்கு உைவினார். 

வ லும் ஒரு வயைான,  ரியாறைக்குரிய ப ரியவர் காக்கா ஷஹாவன 
என் வர் ப ஹர்  ா ாவின் பநருக்க ான பைாடர் ில் வந்து, இறுைியில் 
ப ஹரா ாத்ைில் வாழ அனு ைிக்கப் ட்டார். அவருறடய ஒவர  கன் வொகன் 
நாள் ட்ட வநாயால்,  ல  ருத்துவ ெிகிக்றெகள் பெய்தும் குை ாகா ல் 
அவைிப் ட்டது, ப ஹரா ாத்ைில் வந்து வாழத்பைாடங்கிய நாளிலிருந்து 
 டிப் டியாகக் குறைந்து இறுைியில் முற்ைிலும் குை றடந்துவிட்டார். 

1925 ஆம் ஆண்டு, ப ஹரா ாத்ைில் இரண்டு ெிைிய அளவிலான 
வகாவில்கள் மூங்கில்  ாய்களால் அற க்கப் ட்டன. ஒன்று ைாழ்ந்ை ஜாைி எனக் 
கருைப் ட்ட ஹரிஜன  க்களுக்கும்,  ற்பைான்று உயர் ஜாைி  ிரா ைர்களுக்கும் 
என்று ைனித்ைனியாக இருந்ைன. விஷ்வநாத் எனும் உயர் ஜாைிறய ொர்ந்ைவர் 
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அர்ச்ெகராக நிய ிக்கப் ட்டார். வகாயில்களில் இந்து பைய்வங்களின் (கவைஷ், 
ைத்ைாத்வரயா, ஹனு ான்)  ற்றும் ெத்குருக்களின் ( ா ாஜான், ொய்  ா ா, 
உ ாஸனி  ஹாராஜ், ப ஹர்  ா ா) புறகப் டங்கள் சுவற்ைில் 
பைாங்கவிடப் ட்டன. அரன்காவ்ம் ெிறுவர்கள் ஹரிஜன் வகாயிலில் வழி ட்டு 
வந்ைனர். இந்து விவெஷ நாட்களில் இரண்டு வகாயில்கறளயும் அலங்கரித்து 
வகாலாகல ாக பகாண்டாடப் ட்டது.  

1925  ார்ச் 21 ஆம் நாள்  ார்ெி புதுவருட ைினத்றை ெிைப் ாகக் 
பகாண்டாடி, முக்கிய ாக மெஹர் அைநிகலய ெருத்துவெகன ஒன்று 
ைர் ொறலயில் நிறுவப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க குல் ாயின்  கன் ருஸ்ைம் 
 ற்றும் கைவர் கான்ொவகப் றககளால்  ருத்துவ றன ைிைந்து 
றவக்கப் ட்டது. எம் ைத்றைச் ொர்ந்ைவர்களும், ஜாைி,  ை  ாகு ாடின்ைி 
இலவெ ாகச் ெிகிச்றெ ப ற்றுக் பகாள்ளலாம் என்றும் அைிவிக்கப் ட்டது. 
 ருத்துவ றனயில் ைங்கியிருந்து ெிகிச்றெ ப றும் வநாயாளிகளுக்கு உண்ை 
உைவும், உறடயும் இலவெ ாக வழங்கப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா  ருத்துவ றனக்கு டாக்டர் வைறவ என கடம்ஸ் ஆப் 
இந்தியா  த்ைிரிறகயில் விளம் ரம் பெய்து, டாக்டர் ஒய்.ஜி.கர்கால் என் வறர 
ைறலற   ருத்துவராக நிய ித்ைார். அவர் குடும் த்துடன் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்து ைனது  ைிறய ஆரம் ித்ைார். ெில  ண்டலிறய 
உைவியாளர்களாக நிய ித்து  ருத்துவ றனறய  ிகவும் தூய்ற யாக 
றவத்து, ெிைப் ாக நடத்ைினர். பாதிரி  ருந்துகறளக் கவனிக்கவும், மபண்டு 
வ ற் ார்றவயாளராகவும் நிய ிக்கப் ட்டனர்.  

அந்நாளிலிருந்து ப ஹர்  ா ாவின் பெயல் ாடுகளில் ஒரு புைிய 
ெகாப்ைம் உைய ானது. ஆரம் த்ைில் ைினமும் ஏைக்குறைய 40 
வநாயாளிகளுக்குச் ெிகிச்றெ அளிக்கப் ட்டு, அது விறரவில் 125 ஆக உயர்ந்ைது. 
 ருத்துவ றனயில் ைங்கி ெிகிச்றெப் ப ற்ைவர்களின் எண்ைிக்றக 5 லிருந்து 
இரு றை எட்டியது. ஒன்ைறர வருடங்களில் குறையா ல் 7500 வநாயாளிகள் 
ெிகிச்றெ ப ற்ைனர். பவளியளவில் வைான்றும் இறுைி நிறல வநாய்கறள 
வியக்கத்ைக்க வறகயில் குைப் டுத்ைி, ெிைிய ெிைிய அறுறவ ெிகிச்றெகளும் 
ப ஹரா ாத்ைில் பெய்யப் ட்டன. கண் ெிகிச்றெக்காக ஒரு ைனி இடம் 
அற த்து,  ார்றவ இழந்ைவர்களுக்கு ெிைப் ாக ெிகிச்றெயளித்து இழந்ை 
 ார்றவறய  ீட்கவும் பெய்ைனர். அறனத்து பெயல் ாடுகளும் 
வியப்பூட்டு ளவுக்குச் ெிைப் ாக நடத்ைப் ட்டன. 

ஆரம் த்ைில் அற ைியாகத் வைாற்ை ளித்ை ப ஹரா ாத் விறரவில் 
ப ரிய  ாற்ைத்றைக் கண்டது. அரன்காவ்ம் ெிறுவர்களின் எண்ைிக்றக உயர்ந்து, 
1925  ார்ச் 25 ஆம் நாள் ஹஸ்ரத் பாபாஜான் பள்ளிக்கூடம் ைிைக்கப் ட்டு 7 
ஆவது வகுப்புவறர ஆரம்  ானது. அர்ஜுன் இயக்குநராகவும், விஷ்ணு 
ஹரிஜன்  ாைவர்களுக்கு ஆெிரியராகவும், வ லும்  ல ஆெிரியர்களும்  ைவி 
ஏற்ைனர். உைவு, சுகாைாரம் இரண்டும் அர்ஜுன், விஷ்ணு ப ாறுப் ில் 
விடப் ட்டது. பைாடக்கத்ைில்  ள்ளிக்கூடம் மூங்கில்  ாய்களால்  றைத்துக் 
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கட்டப் ட்டது நாளறடவில் ைகரத்ைால் விரிவாக்கப் ட்டு உயர்நிறல 
 ள்ளிப் டிப்பு வறர நிறுவப் ட்டது. இறுைியாக, அங்வக 200  ாைவர்கள் கல்வி 
 யின்ைனர்; ெிறு ிகளுக்குத் ைங்குவைற்காக ைனி இடமும் ஒதுக்கப் ட்டது. 

ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூடத்ைில்  ாைவர்களுக்கு உயர்ைர ான 
கல்வி வழங்குவவைாடு நல்ல உைவு, உறட,  ற்றும் உடற் யிற்ெியும் அளித்து 
அறனவறரயும்  கிழ்ச்ெியுடன் இருக்கச் பெய்ைனர். புத்ைகங்கள்,  ற்றும் 
எழுதுவைற்குத் வைறவயான வநாட்டு புத்ைகங்களும் இலவெ ாக 
வழங்கப் ட்டன. 

அக்காலகட்டத்ைில்  க்களிறடவய  ிகுந்ை  ார ட்ெம் நிலவியைால், 
ஹரிஜன  ாைவர்களுக்கு, ைனி ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன - ைனியறைகளில் 
 ாடம் கற் ித்து, உைவும் ைனியாக வழங்கப் ட்டது. இவ்விை ான ெமூக 
சூழ்நிறலகள்  ற்றும் அழுத்ைங்கள் ஹரிஜன  ாைவர்கறள ஒதுக்கிறவக்க 
காரை ாக இருந்ைறை ப ஹர்  ா ா ஒப்புக் பகாள்ளா ல் இருந்ைாலும், 
அக்காலகட்டத்ைில் அைற்கு இடம் பகாடுத்ைார். இவ்விை ஜாைி  ிரிவிறனறய 
 ாைவர்கள் நன்கு அைிந்து, உைர்ந்ைிருந்ைைால் கடுற யான ெமூக நிறலயின் 
அடிப் றடயில் உைவுக்காக பவவ்வவறு வரிறெயில் நின்ைனர்: உயர் ஜாைி 
 ிரா ைர்கள் வரிறெயில் முைலாவைாகவும், ஹரிஜன  ாைவர்கள் 
கறடெியிலும் நிற்க வவண்டிய சூழ்நிறல. ஹரிஜன  ாைவர்களிறடவய கூட 
ெமூகத்ைில் உயர்ந்ைவர் ைாழ்ந்ைவர் எனும்  ல்வவறு  ாகு ாடுகள். உைாரை ாக 
துைி றைப் வன் ற யன், கொப்பு கறடக்காரனின்  கறனவிட உயர் ட்டத்ைில் 
உள்ளவன் என்ை எண்ைத்ைில் அைன் டி நடந்து பகாள்வது வழக்க ாக 
இருந்ைது. ஆனால் படிப்படியாக, மபற்வைார்கள் ெற்றும் குழந்கதகளிகடவய 
ெெத்துவம் பற்ைிய விழிப்புணர்கவ மகாண்டுவந்து, மெஹர் பாபா 
அகனவகரயும் ஒருங்கிகணத்தார். 

ப ஹரா ாத்ைில் அறனத்து விறளயாட்டுகளுக்கும் வைறவயான 
வெைிகள் பெய்யப் ட்டன. வ லும்  ா ா கால் ந்து, கிரிக்பகட் 
விறளயாட்டுகளில்  ங்பகடுத்ைார். விறளயாட்டு,  டிப்பு இவற்ைில் பவற்ைி 
ப றும்  ாைவர்களுக்கு,  ரிசும்,  ைக்கங்களும் வழங்கப் ட்டன. 

ப ஹர்  ா ா  ள்ளிக்கூடம்,  ருந்ைகம்,  ருத்துவ றன 
அறனத்றையும் நடத்தும் முறைகளில் கண்காைிப் ாக இருந்ைார். வ லும் 
உயர்ைர நிறலறய வ ைி காப் ைில்  ா ாவின் கண்டிப் ான முறை 
 ண்டலிக்குச் ெிர  ாக இருந்ைது. விஷ்ணுவிடம் அவ்வப்வ ாது ஏைாவது 
குறைகறளக் கண்டு ிடித்து  ாைவர்கள் முன்னிறலயில் கண்டித்ைார். 
ப ண்டுவும் அைற்கு விைிவிலக்கல்ல. 

ஒவ்பவாரு நாள் காறலயிலும்  ா ா,  ண்டலி, ெிறுவர்கறள 
ஒழுங்காக நீராட்டி, சுத்ை ான உறடகள் அைிவித்துள்ளார்களா என் றை 
வ ற் ார்றவ பெய்வது வழக்கம். அவர்களில் ஹரிஜன  க்கள்  ிகவும் 
ஏழ்ற யானவர்கள். சூழ்நிறலகள்  ற்றும்  ழக்கவழக்கத்ைால் அவர்கள் 
தூய்ற யின்ைி இருந்ைைால், அவர்களிறடவய சுகாைாரத்றை வலியுறுத்ைி, 
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வொப் ால் சுத்ைம் பெய்து, நல்ல உறடகள் அைிவித்து, ொப் ாட்டுக்கு முன் 
றககறளக் கழுவிச் சுத்ைம் பெய்வறைக் கண்காைித்து வந்ைார். வாரத்ைில் 
இரண்டு முறை ஒவ்பவாரு  ாைவறனயும் நீராட்டி, ைினமும் அவர்களின் 
ஆறடகறளத் துறவப் றையும் ப ஹர்  ா ா வழக்க ாகக் பகாண்டார். 
ஹரிஜன ெிறுவர்கள் ைறல முடிறய பவட்டி ெீர்ைிருத்துவது அபூர்வப ன் ைால் 
அந்ைப்  ைிறய குஸ்ைாஜி, ப ஹராம்ஜி இருவரும் பெய்து வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ெிறுவர்கறள நீராட்டுவது வழக்கம்; அவ்வாறு நீராட்டும் 
வவறளயில், அன்னியர் யாவரனும் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைால், முைலில் 
அவர்கறள நீராட்டுவைில் றகபகாடுத்து உைவு ாறு வகட்டுக் பகாள்வார். ெிலர் 
உடனடியாக  ன ார முன் வந்து உைவுவர், அவை வவறள  லர் ஹரிஜன 
ெிறுவர்கறளத் ைீண்டவவ ையங்குவர்.  ா ா அப்வ ாது இவ்வாறு குைிப் ிடுவார்: 
“நீங்கள் கடவுகளத் தரிெிக்க வந்திருந்தால், இந்த ஹரிஜன ெிறுவர்கவள 
எனக்குக் கடவுள். நீங்கள் அவர்களுக்குச் வெகவ புரிவதானால் நான் 
உங்ககள மெஹராபாத்திற்கு வரவவற்கிவைன், இல்கலவயல் 
உங்களுகடய வதவகதககள உங்கள் வடீ்டில் அல்லது வகாயிலில் 
வழிபடுங்கள். இங்வக நீங்கள் காணமுடிகிை ஒவரகடவுள் 
இக்குழந்கதகவள!” 

ப ஹர்  ா ாவின் வார்த்றைகளில் புறைந்ைிருக்கும்  ைிநுட் த்றை 
நிறனத்து வியப் றடந்து, ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர்கள்  னைார உள்ளளவில் 
றகபகாடுத்து உைவ விரும் ினாலும், ெமுைாயத்ைிற்குப்  யந்து முன்வர 
ையங்கினார்கள். புைப் டுவைற்கு முன்னர்  ீண்டும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
வவண்டும் வவறளயில்  ா ா  று டியும் இவ்வாறு விளக்கினார்: “என்கனக் 
கடவுளாக நிகனத்து என்னுகடய தரிெனத்திற்காக நீங்கள் வந்துள்ளரீ்கள். 
ஆனால் நான் யாருக்குச் வெகவ மெய்கிவைவனா அவர்களுக்குச் 
வெகவமெய்ய உங்களால் இயலவில்கல. அப்படியானால் தரிெனத்திற்காக 
வவண்டுவதில் ஏன் இந்தப் பாொங்குத்தனம்? உங்களுகடய கடவுள் யாராக 
இருந்தாலும் அவரிடம் மெல்லுங்கள்! ெறுபடியும் உங்களுக்கு நான் 
மொல்கிவைன், இங்வக இருக்கும் ஒவர கடவுள் நான் வணங்கும் 
இக்குழந்கதகவள!” 

தாழ்த்தப்பட்ட ெக்களின் வெம்பாட்டுக்காக, மவளியளவில் மெஹர் 
பாபா மெய்த பணிகய, மபரிய மதாண்டு நிறுவனங்களின் பணிவயாடு 
ஒப்பிடமுடியாது. ஆனால், ஆன்ெீக கண்வணாட்டத்தில் பார்க்கும்வபாது, 
இந்திய ெமுதாயத்தில், படிப்படியாக, அவர்களும் ெெநிகலக்குக் மகாண்டு 
வரப்பட்டகத நாம் கண்கூடாகக் காண முடிந்தது. மெஹர் பாபாவின் பணி 
ெமூக நிறுவனங்களின் பணியிலிருந்து முற்ைிலும் ொறுபட்டது - ஆன்ெீகம் 
ெற்றும் மபாருளுதவி இரண்கடயும் ஒருவபாதும் ஒப்பிட முடியாது. இந்திய 
வதெத்தில் அக்காலகட்டத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் அவல நிகல 
ெிகவும் பரிதாபகரொக இருந்தது; அகதச் ெரீ்படுத்துவது என்பது, உலகின் 
ொதாரண ெனிதனின் மெயல்பாட்டு வரம்பிற்கும் அப்பாற்பட்டது; இதில் 
கடவுளின் வநரடிப்பங்கு ெிகவும் இன்ைியகெயாதது. 
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ப ஹரா ாத்ைில்  லவிை ான  ஜன், கஸல், இறெ நிகழ்ச்ெிகள் 
நறடப ற்ைாலும்,  ா ா, அவ்வப்வ ாது ொஞ்ெி, நவல் இவர்கறள மும்ற க்கு 
அனுப் ி ஊகெ திகரப்படங்ககளக் பகாண்டுவந்து ை ால் அலுவலக 
கட்டிடத்ைில் ைிறரயிடுவது வழக்கம். கிரா த்து  க்களில்  லர் இைில் 
 ங்பகடுத்ைனர். இைன் மூலம் அவர்கள் முைன்முறையாக, ைிறரப் டங்களுக்கு 
அைிமுக ானார்கள். இவ்வண்ைம், ெினி ா ப ாழுதுவ ாக்கிற்கு ஒரு நவனீ 
வழியாக அற ந்ைது  ட்டு ல்லா ல்,  ா ர கிரா த்து  க்கள் ப ஹர் 
 ா ாவின் ெகவாெத்றையும் ப ை வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

ப ஹரா ாத்ைில் அறனத்து  ைப்  ண்டிறககளும் பகாண்டாடப் ட்டன. 
1925, ஏப்ரல் 2  ஆம் நாள் பகவான் ராெின்  ிைந்ைநாள் ெிைப் ாக 
அனுஷ்டிக்கப் ட்டது. அடுத்ை நாள், அருகாற யிலிருந்து வந்ை ஏைக்குறைய 
5000  க்கள் ெிைப்பு விருந்ைில்  ங்பகடுத்ைனர்.  ைிய வவறளயில் நடந்ை குஸ்ைி 
ெண்றடப் வ ாட்டியில் பவற்ைி ப ற்ைவர்களுக்குப்  ரிசுகள் வழங்கப் ட்டன. 
ஸந்த் துக்காராம் என்ை ெத்குருவின் வாழ்க்றக வரலாற்றை ெித்ைரித்ை ஓர் 
ஊற   டத்றையும் இரவில் கண்டுகளித்ைனர். 

இவ்வாறு,  ல வழிகளில் வாழ்வின்  ல்வவறு துறைகளிலுள்ள 
 க்கறள ப ஹர்  ா ா ைன்வெம் ஈர்த்து, அவரது பைய்வகீ ஒளிக்கைிர்களின் 
கருறை  றழறயப் ப ாழிந்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் முைன்முைலாக  ருத்துவ றன ஒன்றை 
ைிைந்ைவ ாது, ப ஹர்  ா ா ஒரு ெில குைிப் ிட்ட  ருந்துகறள 
வநாயாளிகளுக்குப்  ரிந்துறரத்ைைன் காரைம் என்ன என் றை டாக்டர் கர்கலால் 
புரிந்துபகாள்ள முடியவில்றல.  ல சூழ்நிறலகளில் ப ஹர்  ா ா  ரிந்துறரத்ை 
 ருந்துகள்  ிகவும் ப ாருத்ை ற்ைைாக இருந்ைைால், ஆரம் த்ைில் டாக்டர் கர்கல் 
வகா த்ைில் ஆத்ைிர றடந்து ‘இங்கு மெஹர் பாபா டாக்டரா இல்கல நானா?’ 
என்று ஆச்ெரியப் ட்டார். ஆனால், உண்ற யில் ப ஹர்  ா ா  ரிந்துறரத்ை 
 ருந்துக்களால் வநாயாளிகள் பநருக்கடியான நிறலயிலிருந்தும் நன்கு 
குை றடந்ைறைக் கண்டு உண்ற யிவல டாக்டர் வியந்து வ ானார். டாக்டர் 
கர்கல், நாளறடவில், ெந்வைகங்களுக்கு இட ில்லா ல் ‘இந்தச் ெிக்கலான 
வநாய்களிலிருந்து ெக்ககளக் காப்பாற்ைியது மெஹர் பாபாவின் 
கருகணவய’ என் றைத் ைிட ாக நம் ினார். அைற்குப்  ிைகு, ைீவிர ான 
வியாைிகளுக்கு ப ஹர்  ா ாவின் ஆவலாெறனகறளக் வகட்ட  ின்னவர 
 ருந்துகள் பகாடுக்கப் ட்டன. இத்ைறகய வநாய்களிலிருந்து வநாயாளிகள் 
பூரை ாக குை றடந்ைதும், அந்ை நாறள உற்ொக ாக வரவவற்று,  ா ா, 
ஆெிகறள வழங்குவவைாடு, டாக்டர் கர்கல்,  ாைிரி, ப ண்டு அறனவறரயும் 
 ாராட்டினார்.  

1925, ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள்  ா ா,  ாைவர்களின் ெீருறடக்காக, காக்கி 
துைி வாங்கிவர மும்ற க்குச் பென்ைார். ைிரும் ி வந்ைதும் முைன்முைலாக 
 ருத்துவ றனக்குச் பென்று ஒவ்பவாரு வநாயாளி,  ற்றும் 
பைாழிலாளிறயயும் ெந்ைித்துப் வ ெினார். அறனத்றையும் கவன ாகப் 
 ார்றவயிட்ட  ின்னர்,  ள்ளிக்கூடம் பென்று  ாைவர்களின் உடல்நிறல, 
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உைவு,  டிப்ற ப்  ற்ைி விொரித்ை  ின்னவர  ண்டலிறய ெந்ைித்து 
விொரித்ைார். இப் டி  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை ஒவ்பவாரு குைிப் ிட்ட 
வி ரத்றையும் கவனத்ைில் பகாண்டார். எந்ைபவாரு பைாழிலாளியின் 
வொம்வ ைித்ைனத்றையும் அல்லது கவன ின்ற றயயும் அவர் ப ாறுத்துக் 
பகாள்ள  ாட்டார். 

ஓர் உள்ளூர் றையல் காரர் வாென் தாணி என் வறர  ாைவர்களின் 
ெீருறடறயத் றைப் ைற்காக, கூலிக்கு நிய ித்து,  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
துைிறய பவட்டு ாறு கூைி ஒழுங்காகச் பெய்கிைாரா என் றை ஊர்ஜிைம் 
பெய்து பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா, அவெர ாக மும்ற க்குச் பென்று ைிரும் ி வந்ைைால் 
முன்ஷி ரஹறீ  ெந்ைிக்க முடியவில்றல. இறைக் வகள்விப் ட்ட முன்ஷி 
அற ைி இழந்து ொப் ிடுவறை நிறுத்ைிவிட்டார். ஜந்து நாட்களுக்குப்  ின்னர் 
இச்பெய்ைி  ா ாவின் காதுகறள எட்டியதும்,  ா ா அவெர ாக மும்ற க்கு 
விறரந்ைார். புைப் டும்முன் ‘மும்ற யிலிருந்து ஏவைனும் ெிைப்பு ப ாருள் 
வாங்கிவர வவண்டு ா?’ என் றையும் வகட்டுக் பகாண்டார். ெீடர்கள்  ீது அவர் 
றவத்ைிருந்ை இத்ைறகய எளிய இரக்க பெயல்கள் ஆண், ப ண்  ண்டலியின் 
ஆழ் இையங்கறளத் பைாட்டு, அறனவறரயும் எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும்  ா ாவின் 
 ாைங்கறளப்  ற்ைியிருக்க உறுதுறையாக இருந்ைன.  

 ா ா மும்ற யில் முன்ஷிறய ெந்ைித்து உைவு உண்ணு ாறு 
வற்புறுத்ைினார். ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைதும், ஒரு  ாைவன் 
உடல்நல ில்லா ல் இருப் றை அைிந்து உடவன  ருத்துவ றனக்கு 
விறரந்ைார்.  ாைவறனச் ெந்ைித்து,  ள்ளிக்கூடம் பென்று அங்குள்ள 
அறனத்றையும்  ார்றவயிட்ட  ின்னர், விஷ்ணு  ா ாவிடம் மும்ற யிலிருந்து 
வாங்கிவரக் கூைியிருந்ை ெவ ாொறவ  ா ா அறனவருக்கும்  கிர்ந்ைளித்ைார். 
விஷ்ணுவின் முக லர்ந்ை புன்னறக அவருறடய நன்ைியுைர்வின் ொன்ைாக 
அற ந்ைது. 

 ல நாட்களாக ஆண்  ண்டலி அவர்களிறடவய அர்ஜுன் சுப்வ க்கறரப் 
 ற்ைிப் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா  ற்ை அறனவறரயும்விட அர்ஜுறன 
அைிக ாக வநெிக்கிைார் என்ை முடிவுக்கு வந்ைனர். ப ஹர்  ா ா உண்ட ின் 
இருக்கும்  ீை உைறவ அர்ஜுனுக்குத் ைருவறை அறனவரும் அைிவர், வ லும், 
அவருடன் ஒரு ைனிச்ெிைப்பு ிக்க உைவு இருப் ைாகக் கருைினர். இருப் ினும், 
 ா ா அம் ாைிரி எதுவும் அர்ஜுறனப்  ற்ைிக் கூைவில்றல.  

அைற்குப்  ின்னர்,  ா ாவின் உள்ளத்ைில் அர்ஜுனுக்கு எம் ாைிரியான 
இடம் உள்ளது என் றை எடுத்துக்காட்டும் வறகயில் ஒரு சூழ்நிறல 
உருவானது. ஒருநாள், அர்ஜுன்  ள்ளிக்கூடத்ைில் வ ற் ார்றவ பெய்து 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ா ா ைிடீபரன விஷ்ணுவின்  க்கம் ைிரும் ி, “கீவழ 
இருக்கும் அந்ைக் கழிறய எடுத்து என் றகயில் அடி” என்று உத்ைரவிட்டு, 
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றகறய நீட்டினார். அைிர்ச்ெியறடந்ை விஷ்ணு, “என்றன நீங்கள் இவ்வாறு 
பெய்யக் கட்டறளயிட்டால் நான் உயிறர விட்டுவிடுவவன்” எனப்  ைிலளித்ைார்.  

 ா ா அறைவய ருஸ்ைத்ைிடமும் கூை, அவரும்  ைிலாக, “உங்கறள 
நான் இப் டி அறைவறை விட ப ஹரா ாத்றைவிட்டு விலகிச் பெல்வவை 
வ ல்” என்ைார். 

 ா ா, அப்வ ாது ெற்று தூரத்ைில் ைனது  ைியில் மும்முர ாக இருந்ை 
அர்ஜுறன அறழத்து,  ிகவும் ைீவிர ான குரலில் அவர் றகயில் அறையு ாறு 
கூைினார். அர்ஜுன் உடனடியாக, வவறு எறையும் ெிந்ைிக்கா ல், அங்கிருந்ை 
கழிறய எடுத்து  ா ாவின் றகயில் அறைந்ைார்! 

அப்வ ாது  ா ா, “இதுதான் வநெம்; யார் என்னுகடய வார்த்கதககள 
ெதிக்கிைார்கவளா, அவர்கவள என்கன ெிகவும் வநெிக்கிைார்கள்.” ருஸ்ைம், 
விஷ்ணு இருவறரயும் சுட்டிக்காட்டி, வ லும், “நீங்கள், உங்கள் 
உணர்வுககளயும், தனிப்பட்ட கற்பகனககளயும் என்னுகடய 
வார்த்கதககள ெதிப்பதற்கும் வெலாக வநெிக்கிைரீ்கள். அதனால்தான் நான் 
அர்ஜுகன அதிகொக வநெிக்கிவைன். அவனும், என்னுகடய 
கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதன் முக்கியத்துவத்கத ெெீபகாலத்தில்தான் 
புரிந்து மகாண்டான்” என்று விளக்க ளித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து, அரன்காவ்ம் 
கிரா த்ைில் வாழ்ந்துவந்ை ெிது காம்ப்வள,  ா ா கூைியதுவ ால ஒரு வருட 
காலம் மும்ற யில்  ைிபுரிந்ை  ின்னர், ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 
வந்ைதும்  ா ா அவரிடம் இப்வ ாது நீ என்ன பெய்யப் வ ாகிைாய் என்று 
வகட்டைற்கு ெிது, “நீங்கள் என்ன பொல்கிைரீ்கவளா அறை நான் பெய்வவன்” 
என்று  ைிலளித்ைார்.  

 ா ா இவ்வாறு கூைினார், “நீ இங்வக எனக்கு உைவியாக இருக்க 
முடியும். ஆனால், நீ என்னிடம் எந்ை விை ான வகள்விகவளா, உறழப் ிற்கான 
ஊைியவ ா வகட்கக்கூடாது. உன்  ரா ரிப்ற  நீ என் விருப் த்ைிற்கு விட்டுவிட 
வவண்டும். ஆனால், நீ என்னிடத்ைில்  ைி புரிவறை ஏற்றுக்பகாண்ட  ின்னர், 
உனக்கு அளிக்கப் டும்  ைிறயச் பெய்ய வவண்டும்.” இந்ை நி ந்ைறனகறள 
ெிது முழுற யாக ஏற்றுக் பகாண்டதும்,  ா ா, “நீ ஒரு துப்புரவாளராக  ைி 
புரிந்து கழிவறைகறளச் சுத்ைம் பெய்வாயா?” என்று வகட்டார். ெிது  ைிலளிக்கத் 
ையங்கியவ ாது  ா ா அவரிடம், “கவறலப் டாவை! நீ இதுவ ான்ை  ைிறய 
பெய்யவில்றலபயன்ைால் நான் அறைச் பெய்வவன்” எனக் கூைினார். 
 ா ா, அப்வ ாது  ருத்துவ றனறய வநாக்கி நடக்க, ெிது  ின்பைாடர்ந்ைார். 
உள்வள நுறழந்ைவ ாது, ஒரு வநாயாளியின் அழுக்கறடந்ை  டுக்றகறயக் 
கண்டதும்,  ா ா அறை சுத்ைம் பெய்யத் பைாடங்கினார்.  ா ா ெிதுவின்  க்கம் 
ைிரும் ி, “கவறலப் டாவை! ஏவைனும் வநாயாளி அவர்  டுக்றகறய அசுத்ைம் 
பெய்ைால், நான் அறைச் சுத்ைம் பெய்வவன். நீ கவறலப் டத் வைறவயில்றல.” 
என்று கூைினார்.  
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ெிது பவட்கப் ட்டு, இம் ாைிரியான வவறலறய ப ஹர்  ா ா 
பெய்யும்வ ாது, அவரும் அறைச் பெய்யலாம் என் றை உைர்ந்ைார். ெிைிது 
காலத்ைிற்குப்  ின்னர்  ா ா ெிதுறவ  ண்டலியில் ஒரு நிரந்ைர உறுப் ினராக 
வெர்த்து, வநாயாளிகளின் துைிகறள ெலறவ பெய்து,  ருத்துவ றனறய 
 ாெற்ைைாக றவக்கும்ப ாறுப்ற  அவருக்கு அளித்ைார். 

19 வயைான ஓர் இறளஞன், ப யர் ெதீாராம் வதஷ்முக் 
அஹ துநகருக்கு பவளிப்புை நகரான பின்கர் என்ை இடத்ைில் வாழ்ந்து வந்ைார். 
ெகன் (Chagan) என்று  ின்னர்  ா ாவால் அறழக்கப் ட்ட அவர், ஒரு  ிரா ை 
குடும் த்றைச் ொர்ந்ைவர்; ஸக்வகாரிக்கு அடிக்கடி விஜயம் பெய்து ெத்குரு 
உ ாஸனி  ஹாராஜின் பைாடர் ில் வந்ைார். ஒருமுறை ஸக்வகாரிக்கு 
வந்ைவ ாது,  ஹாராஜின் முக்கிய ெீடர் ஒரு  ிரா ைர் அல்ல  ார்ெி 
என் றையும், அவர் அஹ துநகருக்கு அருகிலற ந்ை அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில் 
வாழ்ந்து வருவறையும் வகள்விப் ட்டார்! இறைக் வகட்ட ெகன் 
அைிர்ச்ெியறடந்ைார், ஏபனனில் அவர் ஒரு ெரபார்ந்த கவதீக பிராெணர் - 
வவதாந்தத்தில் ெிகவும் அக்ககையுள்ளவர். ஆனால் இந்தப் பார்ெி குருகவ 
ெந்திப்பதில் ெிைிது காலம் தயக்கம் காட்டினார். 

அவ்வவறளயில் ைிடீபரன, ெகன் குடும் த்றை துரைிர்ஷ்டம் ைாக்கியது; 
உலக சூழ்நிறலகள் அவறர ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்கத் தூண்டின. ஒரு 
குைிறர வண்டியில் ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டார்; ப ஹர்  ா ாவின் 
அன் ான வரவவற்பு ஆறுைலளித்ைது.  ா ா அவருக்கு என்ன வவண்டும் என்று 
வகட்க, ெகன் குடும் த்ைில் பொத்து சுகங்கள் அறனத்றையும் இழந்ை வொக 
கறைறய எடுத்துறரத்ைார்: “என் குடும் த்ைின் நிைி நிறலற   ிகவும் 
ெீர்குறலந்து விட்டது. அது  றழய டி ைிரும்  வவண்டும் என்று 
ஆறெப் டுகிவைன்.” 

ப ஹர்  ா ா உறுைியளித்ைார், “அறனத்தும், எனக்குத் பைரியும், 
 டிப் டியாக  றழய நிறலற  ைிரும்பும்.” 

அைற்குப்  ின்னர் ெகனின் ைந்றையாரும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரத் 
பைாடங்கினார். ஒரு நாள்  ா ா ெகனிடம், “என்னுறடய  ள்ளிக்கூடத்ைில் 
ஆெிரியராக  ைிபுரிவாயா?” என்று வகட்டார். 

“நான் உங்களுக்குச் வெறவபுரிய விரும்புகிவைன், நீங்கள் எந்ை வவறல 
பகாடுத்ைாலும் பெய்யத் ையாராக இருக்கிவைன்” என்ைார் ெகன். 

அப்வ ாது  ா ா அவறர ப ஹரா ாத்ைில் வாழ அனு ைித்ைார்; 
ைந்றையின் அனு ைிவயாடு ெகன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். ஆனால் இந்த 
ஆச்ொரொன பிராெணரால், மவண்மணயில் தயார் மெய்யப்பட்ட உணவு 
வககககள உண்ட பழக்கம், மெஹராபாத்தில் அளிக்கப்பட்ட எளிய பருப்பு 
ொதத்கத ஏற்றுக்மகாள்ள முடியவில்கல.  ா ாவின் அனு ைி ப ற்று ஓரிரு 
நாட்களில் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். இருப் ினும்,  ா ா ெகனிடம் 
ைந்றையாறர வரச்பொல்லிக் கூைியனுப் ினார். ைந்றையார் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்ைவ ாது,  ா ா ெில ஆன் ீக விஷயங்கறள அவரிடம் எடுத்துக் கூைினார்.  
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ெகனின் ைந்றையார் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்ைதும், ப ஹர்  ா ாவிடம் 
 று டியும் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு கண்டிப் ாகக் கூைிவிட்டார்! அைற்கு ெகன், 
“நான் வ ாக  ாட்வடன்! அங்குள்ள உைறவ நான் ொப் ிட முடியாது!” என்று 
கூைினார்.  

ைந்றையார்  ன்ைாடி வகட்டுக் பகாண்டார், “உன்றன அங்கு அனுப் ி 
றவப்வ ன் என்று வாக்குறுைி அளித்துள்வளன். நீ வ ாயாக வவண்டும்” வவறு 
வழியின்ைி ையக்கத்துடன் ெகன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து, ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் 
 ள்ளிக்கூடத்ைில் அர்ஜுன், விஷ்ணு இருவருக்கும் உைவியாக இருந்ைார்.  

ெகனின் ைந்றையார்  ின்னர் ஒருநாள், உ ாஸனி  ஹாராறஜ  ார்க்கச் 
பென்ைவ ாது,  ஹாராஜ் அவருறடய  கறனப்  ற்ைி விொரித்ைார். ெகன் 
ப ஹர்  ா ாவுடன் அரன்காவ் ில் ைங்கியிருப் றை விளக்கினார்.  

இறைக் வகட்டதும்,  ஹாராஜ் உரத்ை குரலில், “நீ என்ன அநியாயம் 
பெய்ைாய்? நீவயா ஒரு  ிரா ைர்; உன் ற யறனப்  றையர்கள் வெர்ந்து உண்டு 
வாழும் ஓர் ஈரானியிடம் அனுப் ியுள்ளாய்! அங்வக ைிரும் ிச் பென்று அவறன 
உடவன இங்கு அறழத்துவா! நீ என்ன பெய்ைாய் என்று உனக்குத் பைரியாது! நீ, 
உன்  ைத்ைின் தூய ைன்ற றயத் பைாறலத்து விட்டாய்!” 

ெகனின் ைந்றையார் அைிர்ச்ெியறடந்து, ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்று 
ப ஹர்  ா ாவிடம்  ஹாராஜ் அைிவித்ைறை  ைிவுடன் எடுத்துக்கூைி 
ற யறன வடீ்டிற்கு அனுப் ி றவக்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா 
இரக்கத்துடன்  ைிலளித்ைார், “ ஹாராஜ் கூறுவது முறைவய! அவன் உங்கள் 
 கன், விரும் ினால் அவறன நீங்கள் அறழத்துச் பெல்லுங்கள்!” 

ஆனால் ெகன் வியக்கத்ைக்க முறையில் ைறலயிட்டு, ைந்றையிடம் 
கூைினார்: “நான் இங்கிருந்து வந்ைவ ாது, நீங்கள் என்றனத் ைிருப் ி அனுப் ி 
றவத்ைீர்கள். நீங்கள் உங்கள் வாக்குறுைிறயயும் ப ஹர்  ா ாவுக்குத் 
ைந்துள்ளரீ்கள், அைனால்ைான் நானும் இங்வக இருக்கிவைன். நான் இப்வ ாது 
ைிரும் ிச்பெல்ல இயலாது! நான் ப ஹரா ாத்றை விட்டுச்பெல்லப் 
வ ாவைில்றல!” 

நடந்ததுதான் என்ன? மெஹர் பாபா, அவருகடய மதய்வகீ 
தன்கெகய ெகனுக்கு மவளிப்படுத்தினார்; வெலும், மெஹராபாத்தில் 
வியாபித்திருந்த இகையன்கப ெகன் மவகுவாக கிரகித்தார். 
இகையுணர்வவாடு இகணயும் ஏக்கம் இப்வபாது ெகனின் இதயத்திலிருந்து 
வார்த்கதகளாக மவளிப்பட்டது. மெஹர் பாபாவின் வநெம் ெற்றும் 
ெத்தியத்கத வெலும் வெலும் அனுபவப்பூர்வொக உணரும் வபராவலால், 
ெகனுக்கு மொத்து, சுகம், உலகப் மபாருட்கள் ெற்றும் உயர்தர உணவில் 
ஆர்வெில்லாெல் வபாயிற்று! 

ைிறகப் ில் அச்ெமுற்ை ெகனின் ைந்றையார்  று டியும் ஸக்வகாரிக்குச் 
பென்று ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை அறனத்றையும்  ஹாராஜுக்கு 
எடுத்துறரத்ைார்.  ஹாராஜ் அவறர ஆறுைல்  டுத்ைி, “உன்  கன் 
வரவில்றலபயன்ைால் கவறலப் டாவை! உனக்குத் பைரியாை ஒன்றை நான் 
இப்வ ாது கூறுகிவைன், நானும் பகையர்கவளாடு கலந்து வாழ்ந்திருக்கிவைன். 
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அவர்களின் தீண்டுதலால் ெதம் பாதிக்கப்படும் என்பது தவறு. இகத நீ 
நன்கு உணர்ந்து மகாள்ளவவண்டும்.  

ஒருநாள், இந்து  ைத்றைச் ொர்ந்ை டாக்வகஃபால்கர் என் வர் 
ப ஹரா ாத்ைில் நடக்கும் ெம் வங்கறளக் கண்டைிய அங்கு வந்ைிருந்ைார். 
அவர் ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூடத்ைில் ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்ை 
 ண்வடா ா என் வரின் நண் ர். டாக்வக (என்று சுருக்க ாக அறழக்கப் ட்டார்) 
அவ்வவறளயில், அஹ துநகரில் ஆெிரியராகப்  ைியாற்ைி வந்ைார்.  ண்வடா ா 
இவறரப்  ற்ைி,  ா ாவிடம் கூைியதுண்டு. இப்வ ாது, மெஹர் பாபா 
டாக்வகயிடம் ஹஸ்ரத் பாபாஜான் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆெிரியராகப் 
பணிபுரிவரீ்களா என்று வகட்டதற்கு டாக்வக விகளயாட்டுத்தனொக, 
“நீங்கள் எனக்கு 300 ரூபாய் ொத ெம்பளமும், இந்து பண்டிகக நாட்களில் 
விடுமுகையும் தரவவண்டும். வெலும், எனக்கு ஆன்ெீக பாகதயில் 
முன்மெல்லும் வநாக்கம் எதுவும் இல்லாததால், என்கனக் கண்டிக்கவவா 
அகையவவா கூடாது” என்று கூைினார். 

டாக்வகக்கு ஆச்ெரியமூட்டும் வறகயில் ப ஹர்  ா ா அவரது 
அறனத்து நி ந்ைறனகறளயும் ஏற்றுக் பகாண்டார். அப்வ ாது, டாக்வக 
அஹ துநகரில் 60 ரூ ாய் ெம் ளம்  ட்டுவ  வாங்கி வந்ைார். டாக்வக இரண்டு 
வாரத்ைிற்குப்  ிைகு வவறலயில் வந்து வெருவைாகத் பைரிவித்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா அைற்குச் ெம் ைம் பைரிவித்து வ லும் வினவினார், 
“எனக்குச் வெறவ பெய்வைன் மூல ாக ஆன் ீக  யன் கிறடக்கு ானால் 
உனக்கு அைில் என்ன ைீங்கு இருக்கிைது?” 

அதற்கு டாக்வக, “அப்படி ஒன்றுெில்கல, நான் இங்கு அதற்காக 
வரவில்கல” என்று கூைி, ெரியாகதயின் நிெித்தம் தகலவணங்கவவா, 
ககமயடுத்து கும்பிடவவா மெய்யாெல் புைப்பட்டார். டாக்வகயின் ெனதில் 
‘ஓர் ஈரானி எப்படிக் குருவாக இருக்கமுடியும்? ஈரானி ஓர் இந்துவுக்கு 
என்னதான் கற்றுத்தர முடியும்? ஆன்ெீகத்கதப் பற்ைி இவருக்கு என்ன 
மதரியும்? வவறு எந்த ெதமும் இந்து ெதத்திற்கு ஈடு இகண ஆகாது!’ 
என்ை எண்ணங்கள் அகலவொதின. 

இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ிைகு டாக்வக ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். 
அன்று ஞாயிற்றுக்கிழற  ஆைலால்  ா ா அவருக்கு நிறனவூட்டினார், “இன்று 
விடுமுறை, எனவவ உங்கள் வவறலறய நாறளவறரத் பைாடங்கவவண்டாம்.” 

ப ஹர்  ா ாவின் பெயல்முறை அவறரப் ப ரிதும் கவர்ந்ைது,  னைில் 
இவ்வாறு நிறனத்துக் பகாண்டார், “எங்களிறடவய உள்ள ஒப் ந்ைத்றை  ா ா 
நிறனவில் றவத்துள்ளார். அறை அவர்  ிகவும்  ைிக்கிைார். அவறரப்  ற்ைிய 
என் எண்ைங்கள் ைவறு.” டாக்வக ஓர் ஆெிரியராக நிய ிக்கப் ட்டாலும், ப ஹர் 
 ா ாறவ அவருறடய குருவாக ஏற்றுக்பகாண்டு  ின்னர்  ண்டலியில் 
ஒருவராகும்  ாக்கியத்றைப் ப ற்ைார். 
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1925, ஏப்ரல் 19 ஆம் நாள், புைிைாக ஒருவர், ப யர் வாென் என் வர் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். அவர் ப ஹர்  ா ாவிடம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
“உலக வாழ்க்றகயில் நான்  ிகவும் வொர்வறடந்து விட்வடன்; வ லும், ஆன் ீக 
 ாறையில்  யைித்து, பைய்வகீத்றை அனு விக்க விரும்புகிவைன்.”  ா ா 
அவறர ப ஹரா ாத்ைில் வாழ அனு ைித்து, ஏழு நாட்கள் நீர் ட்டுவ   ருகி, 
 ள்ளிக்கூட கட்டிடத்ைில் ைனியாக இருக்க உத்ைரவிட்டார். அவரால் நான்கு 
நாட்கள்கூட ைாக்குப் ிடிக்க முடியாைைால்,  ா ா அந்ை உத்ைரறவ  ாற்ைி, 
 ள்ளிக்கூடத்ைில் ஓர் ஆெிரியராக நிய ித்து அவறர கிஸன் ொஸ்டர் என்று 
அறழத்துவந்ைார்.  

ப ஹரா ாத்ைில் அன்று ஒரு ெிைப்பு இறெ நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. 
அரன்காவ்ம் கிரா த்ைார்  லர் அைில்  ங்பகடுக்கவில்றல. வகா த்ைில்  ா ா 
அங்கு எழுப் ப் ட்ட வகாயிறலத் ைகர்த்பைைிய உத்ைரவிட்டார்; இறுைியில் 
வகாயிலில் ெில  ரப் லறககள்  ட்டும்  ிஞ்ெின. 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ின்னர்  ாருைி  ாட்டீல்  ா ாறவ அரன்காவ்ம் 
கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று அறனவருக்கும் ைரிெனம் அளிக்கு ாறு 
வவண்டினார்.  ா ா வந்ைவ ாது  ல கிரா த்ைார் அங்கு இல்றல. 
கடுங்வகா த்ைில்  ா ா யாருக்குவ  அன்று ைரிெனம் அளிக்கவில்றல. 
அடுத்ைநாள் கிரா த்ைார் அறனவரும் வந்து ைரிெனத்ைிற்காக வவண்டிய 
வவறளயில்  ா ா, இங்கு நடக்கும் அறனத்து  ஜன், கீர்த்ைன் நிகழ்ச்ெிகளில் 
 ங்பகடுத்ைால்  ட்டுவ  ைரிெனம் அளிக்கப் வ ாவைாக நி ந்ைறனயிட்டார்.  

ெில நாட்கள் கடந்ைன; வ லும் அவை நிலற  பைாடர்ந்ைைால், ஹரிஜன 
 ாைவர்கறள,  று டியும் அங்கு வரவவண்டாம் எனக் கூைி, அவரவர் 
வடீ்டிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு உத்ைரவிட்டார். ெிறுவர்கள் என்ன பெய்வது 
என்று ஒன்றும் புரியா ல் அழத் பைாடங்கினர். ப ற்வைார்கறள வரச்பொல்லி 
குழந்றைகறள வடீ்டிற்கு அறழத்துச் பெல்லு ாறு உத்ைரவிட்டார்.  ா ா 
அவர்களிடம் கண்டிப் ாகக் கூைினார், “உங்களால் அவ்வப்வ ாது இங்கு நடக்கும் 
நிகழ்ச்ெிகளில்  ங்பகடுக்க முடியவில்றலபயன்ைால் உங்கள் குழந்றைகறள 
அறழத்துச் பெல்லுங்கள்!” 

ெில ப ற்வைார்கள் குழந்றைகறளத் ைிருப் ி அறழத்துச் பென்ைனர்; 
அவை வவறளயில்  லர் நிகழ்வுகளில்  ங்பகடுப் ைாக உறுைிகூைி 
குழந்றைகறள விட்டுச் பென்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா கிரா த்ைாரிடம் இவ்வாறு நடந்துபகாள்ள குைிப் ாக ஒரு 
காரைம் இருந்ைது. கல்வி அைிவற்ை இம் க்கள்  து அருந்ைி, சூைாட்டத்ைில் 
ஈடு ட்டு வநரத்றை விரும் த்ைகாை முறையில் பெலவழித்து வந்ைனர். 
அவர்களுக்கு, ைகுந்ை  ாடம் புகட்டி, ஆன் ீக விஷயங்களில் நாட்டத்றை 
ஏற் டுத்தும் வநாக்கத்ைில் அத்ைறகய ைீவிர நடவடிக்றககறள ப ஹர்  ா ா 
வ ற்பகாண்டார். வ லும், அவருறடய அன்ற  ஏற்றுக்பகாள்ளும் விைத்ைில்  ல 
வழிகறளக் றகயாண்டார்.  

கல்வி அைிவற்ை, வறுற யான, களங்க ற்ை அரன்காவ்ம் கிரா த்து 
 க்கவளாடு ப ஹர்  ா ா, ஒவ்பவாரு நாளும், அவர்களின் வாழ்வில் 
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ஒருங்கிறைந்ை ஒருந ராக இருந்து, கடவுறள அறடயும் வநர்ற யான 
 ாறையில் அவர்கறள வழி நடத்ைினார். அவர்களின் ைனிப் ட்ட கஷ்டங்கள் 
 ற்றும் கலகங்களில் ைறலயிட்டு, சுமூக ான ைீர்வுக்காக உைவினார்.  லருக்கு 
வவறல வாய்ப்பு அளித்ைது  ட்டு ின்ைி  ை உைவியும் பெய்ைார். இைர 
வழிகளிலும், அவர் ெத்ைியத்ைின் மூலாைார ாக ைன்றன நிறல நிறுத்ைி,  க்கள் 
அவர் ீது அளவிலா நம் ிக்றக றவத்து அறனத்துக்கும் அவறரவய நாடி 
இருக்கும் டியான சூழ்நிறலகறள உருவாக்கினார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் கருறையில் ஒரு குைிப் ிடத்ைக்க உைாரை ாக, 
அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை ஒரு விைறவ, அவரது கைவரின் 
நிலத்ைிற்கான வரி ாக்கிறய அரொங்கத்துக்குக் கட்டவவண்டிய சூழ்நிறலயில், 
வரி வசூலிப் வருடன் ஏற் ட்ட ெங்கட ான நிறலயில் ப ஹர்  ா ா வரி ாக்கி 
ரூ ாய் 50  ற்றும் அது ெம் ந்ைப் ட்ட இைர பெலவுகளுக்கான  ைம் 
அறனத்றையும் பெலுத்ைி அப்ப ண் ைிக்கு உைவினார். இந்ை எைிர் ாராை 
இையபூர்வ ான உைவியால், அவ்விைறவயின் உள்ளம் கருறையுள்ள 
இறைவறன வநாக்கி ைிரும் ியது  ட்டு ல்லா ல் வாழ்நாள் முழுவதும் 
 ா ாறவ நிறனத்து, நன்ைிவுைர்வவாடு வாழ்ந்ைார்.  

இன்னுப ாரு ஏறழ பெருப்பு றைப் வரின் கறை. ெில வருடங்களுக்கு 
முன்னர் 1922 ஆம் ஆண்டு, ப ஹர்  ா ா பூனா ப ர்குஸன் கல்லூரி 
அருகிலற ந்ை குடிலில் வாழ்ந்ை வவறளயில், அஹ துநகரில்  ிைந்து வளர்ந்ை 
கன்வனாபா ராவ் காவடக்கர் என் வர் ையார் பெய்ை காலைிகறள குல் ாய் 
 ா ாவுக்கு அன் ளிப் ாகத் ைந்ைார். ெில விளக்கப் டாை காரைங்களுக்காக, 
பவளித் வைாற்ைத்ைில் ொைாரை ாகத் பைன் ட்ட காலைிகறள ப ஹர்  ா ா 
 த்ைிர ாகக் கவனித்து அைிந்து வந்ைார். முைல் இந்ைிய  யைத்ைின்வ ாது 
இறைத்ைவிர வவறு எந்ைக் காலைிகறளயும்  யன் டுத்ை  றுத்துவிட்டார்.  

இவ்வளவு  ிரியம் றவக்கும் அளவுக்கு அைில் ஏவைா ஆன் ீக  ர் ம் 
 றைந்ைிருப் றை அறனவரும் உைர்ந்ைனர். அைிர்ஷ்டொலியான பெருப்புத் 
றைக்கும் பைாழிலாளியின்  கன் ராெச்ெந்திரா, வயது 21, 1925  ஏப்ரல் 29  ஆம் 
நாள் ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைிருந்ைார். ப ர்குஸன் கல்லூரியில் 
 டித்துக் பகாண்டிருந்ை அவறர ப ஹர்  ா ா அன்புடன் வரவவற்று, 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். வ லும் அவருறடய 
 டிப்புக்கான பெலவுகறளச் பெய்வைாகவும்  ா ா உறுைியளித்ைார்.  

நீண்ட கால ாக ரா ச்ெந்ைிர காவடக்கர் கடுற யான வயிற்று 
வலியால் அவைிப் ட்டார்; எந்ை  ருந்ைாலும் அது ெீராகவில்றல. அவருறடய 
 ரியாறைறயத் பைரிவித்து, வநாய்க்கு ஏைாவது நிவாரைம் வவண்டுப ன்ை 
எண்ைத்ைில் அவர் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைார்.  ா ா அவரிடம், 
“உனக்கு என்ன வவண்டும்? என்றன எைற்காகப்  ார்க்க வந்ைாய்?” என்று 
வகட்டார்.  

அவ்வவறளயில், ரா ச்ெந்ைிரா, ஒரு பைய்வகீ ஆவலால் 
ஆக்கிர ிக்கப் ட்டு அவறரத் துன்புறுத்ைிய வநாறயயும்  ைந்து, 
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ைன்னிச்றெயாகப்  ைிலளித்ைார், “ ா ா, நான் இறை நிறலறய அறடய 
விரும்புகிவைன்.” 

அறைக் வகட்டு ப ஹர்  ா ா புன்முறுவல் பெய்து, ைறலறயத் 
பைாட்டு ஆெீர்வைித்ைார். அைன்  ின்னர்  ா ா அவருறடய உடல் நிறலறயப் 
 ற்ைி விொரித்து ஒரு குைிப் ிட்ட ெிகிச்றெக்கு ஆவலாெறன வழங்கினார்.  

ெில  ாைங்களில் அவருறடய வயிற்றுவலி முற்ைிலு ாக  றைந்து 
விட்டது. ரா ச்ெந்ைிரா ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூடத்ைில் ஆெிரியராக 
நிய ிக்கப் ட்டார். அறைத் பைாடர்ந்து காவடக்கர் குடும் த்துடன் 
ப ஹரா ாத்ைில் வாழத் பைாடங்கினார். அவருறடய ைந்றையார் கன்வனா ா, 
 ா ாவின் வெறவயில் ைன்றன ஈடு டுத்ைி, அவருறடய  றழய காலைிறய 
அவ்வப்வ ாது ெரி பெய்து வந்ைார்.  

ரா ச்ெந்ைிர காவடக்கரின் ைாழ்த்ைப் ட்ட இனத்றைச் ொர்ந்ை  லர் அவர் 
மூல ாக ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ைது  ட்டு ல்லா ல்,  ற்றும்  லர் 
 ா ாவின் உண்ற  நிறலறய அைிந்து பகாண்டனர். காவடக்கர், எைிர்காலத்ைில் 
எங்குச் பெல்ல வநர்ந்ைாலும், ப ஹர்  ா ாவின் அன்பு  ற்றும் ெத்ைியத்ைின் 
வ ாைறனகறள அறனவரிடமும் எடுத்துறரத்ைார். இவ்வாறு, கன்வனாபா 
காவடக்கர் அவருகடய கககளால் மெய்த அந்தப் பாத அணிகள், முழு 
குடும்பத்கதயும் மெஹர் பாபாவுடன் இகணக்கும் ஒரு ெங்கிலியாக 
அகெந்தது.  

1925, வ  10 ஆம் நாள் ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின் 55 வது 
 ிைந்ைநாள் குைிப் ாக ெிறுவர்கவளாடு ெிைப் ாகக் பகாண்டாடப் ட்டது. அன்று 
 ா ா, ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூடத்ைில் அ ர்ந்துபகாண்டு அங்கு 
வந்ைவர்களுக்குத் ைனிப் ட்ட ஆவலாெறனகளும், ஆன் ீக அைிவுறரகளும் 
வழங்கினார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் குருநாைர்  ஹாராஜ் அவர்களின்  ிைந்ைநாள் 
அறனவருக்கும் ஒரு புனிை நாளாக அற ந்ைது. ப ஹர்  ா ா ஒவ்பவாரு ெிறு 
ெிறு விஷயங்களிலும் அவர் கவனத்றைச் பெலுத்ைினார். ஆயிரக்கைக்கான 
 க்களுக்குத் ைரிெனம் ைந்து, அவறர நாடு வர்களிடம் வநரடியாகப் வ ெினார். 
ஓரிடத்ைிலிருந்து இன்பனாரு இடத்ைிற்கு  ான்வ ால் ைாவினார் - நடக்கும் 
அறனத்து நிகழ்வுகளிலும் அவருறடய வநரடிப் ார்றவ இருந்ைது.  

 ஹாராஜின்  ிைந்ைநாள் விழாறவ நிறைவு பெய்ய ஓர் இந்து ப ண் 
ென்னியாெி, ஸக்குபாய் அவர்களின் வரலாற்றை ெித்ைரிக்கும் ெினி ா 
ைிறரயிடப் ட்டது.  ா ா, இத்ைறகய கறைகறளப் ப ரிதும் விரும் ினார்; 
குழந்கதகள், மபரியவர்கள் அகனவகரயும் அக்ககதககளப் படித்துப் 
புரிந்துமகாள்ளுொறு வகட்டுக் மகாண்டார். உண்ற யான ென்னியாெிகளின் 
கறைகறள அைிய விரும்புவவார்க்கு ஸக்கு ாய் கறை சுவாரஸ்ய ான ஒன்று.  

ஸக்கு என் து அவருக்குத் ைாய் ைந்றையர் றவத்ை ப யர். குழந்றை 
 ருவத்ைிலிருந்வை அவர் கிருஷ்ை  கவானின்  க்றை; ைன்னுறடய ைனிப் ட்ட 
வநரங்கறள வழி டுவைில் பெலவழித்ைார். துரைிர்ஷ்டவெ ாக, அவர், எந்ைவிை 
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 ை ஈடு ாடு ில்லாை, இரக்க ற்ை ஒருவருக்கு  ைமுடிக்கப் ட்டார். 
 ா ியாவரா கடவுளுக்கு அஞ்ொை ஒரு பகாடூர ான ப ண்ைாக இருந்ைார். 
அவர் ஸக்குறவ  ிகவும் துன்புறுத்ைி, அவரது  க்ைிறய இகழ்ந்து வ ெி, 
அறனத்து வடீ்டு வவறலகறளயும் அவறரவய பெய்ய றவத்ைார். உண்ைவும், 
உைங்கவும் வநர ில்லாை அளவுக்கு அவர் ீது வவறலகள் ைிைிக்கப் ட்டன.  
ஒருநாள், கடவுளின் உள் அனு வத்றை அறடந்ை வவறளயில், ஸக்கு வடீ்றட 
விட்டு பவளிவயைி, விட்டகல (கிருஷ்ண பகவான்) ைரிெனம் பெய்ய 
 ண்டர்பூருக்குப் புனிை  யைம் வ ற்பகாண்டார். அவ்வவறளயில் ஒரு ப ரிய, 
ெிைப் ான ைிருவிழா அங்வக நடந்து பகாண்டிருந்ைது.  க்ைர்கள் கிருஷ்ை 
 கவானின் காட்ெிக்காகப்  ிரார்த்ைறன பெய்து பகாண்டிருந்ைனர். 

இந்திய வதெத்து புராணக் ககதகளில், ஒருவருகடய அன்பு 
உண்கெயாகவும், பக்தி ெிகுந்து தூய்கெயாகவும் இருந்தால், கடவுளின் 
ெிகலகளும், ெித்திரங்களும் உயிர்மபற்று வரும் என்று கூைப்படுகிைது.
  

அவ்வவறளயில், கிருஷ்ை ப ரு ான் ஸக்குவின் உருவில் வந்து, 
அறனத்து வடீ்டு வவறலகறளயும் பெய்து பகாண்டிருந்ைைால்,  ா ியாருக்கு 
ஸக்கு பென்ை வி ரம் பைரியா ல் வ ாயிற்று!  ண்டர்பூர் பென்று கிரா த்துக்குத் 
ைிரும் ி வந்ை ெிலர், ஸக்குறவ,  ண்டர்பூரில்  ார்த்ைைாக  ா ியாரிடம் 
கூைினர்.  ா ியாரால் அவர்கறள நம் முடியவில்றல! அவர் ஸக்குறவத் வைடி 
உள்வள பென்ைார், ஆனால் கிருஷ்ை  கவான் அங்கிருந்து  றைந்து விட்டார் - 
வடீ்டில் எவருவ யில்றல. இந்நிறலயில், ஸக்குறவ உடவன அவர்  ா ியார் 
வைடிச் பென்ைார். ைிருவிழா ஊர்வலத்ைில் ஸக்குறவப்  ார்த்து அவர் 
ஆச்ெரிய றடந்ைார். விொரித்ைவ ாது, ஸக்கு  ண்டர்பூரிலிருந்து 
அறனவருடனும் ைிரும் ி வருவது உண்ற  என்று  க்கள் பைரிவித்ைனர். 
அப்வ ாதுைான்  ா ியாருக்குப் புரிந்ைது, ஸக்கு வடீ்டில் இல்லாை வவறளயில் 
கிருஷ்ை ப ரு ாவன வடீ்டில் அறனத்து வவறலகறளயும் பெய்ைிருக்கிைார் 
என்று!  ா ியார் ப ரிதும் வருந்ைினார். அந்ை வநரத்ைிலிருந்துைான் ஸக்குவின் 
 க்ைி ஒரு ொதுவின்  க்ைிக்கு நிகரானது என் றை அறனவரும் உைர்ந்ைனர். 
அன்ைிலிருந்து அவர் ஸக்குபாய் என்று  ைிவுடன் அறழக்கப் ட்டார். வ லும் 
 ல இந்துக்கறள கிருஷ்ை  கவானின் அறைப் ில் பகாண்டுவந்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் ஏராள ான  ண்டலி உறுப் ினர்கள், வநாயாளிகள் 
 ற்றும்  ள்ளிக் குழந்றைகள் ைங்கியிருந்ைைால், நாஜா ைினமும் 200 வ ருக்குத் 
வைறவயான உைறவத் ையாரிக்க வவண்டியைாயிற்று. குல் ாய்  கள் டாலி 
உடனிருந்ைைால் நாஜாவுக்கு உைவ முடிந்ைது. ஆனால், இைர ப ண்கள் அவரவர் 
 ைிகளில் மும்முர ாக இருந்ைைால் நாஜாவுக்கு ஒத்ைாறெயாக 
இருக்கமுடியவில்றல. ஒருமுறை,  ிக்க கறளப்புடன் இருந்ை நாஜா  னைில், 
இவ்விை எண்ைங்கள் அறலவ ாைின, ' ா ா, ப ஹராவுக்கு அவ்வளவு வவறல 
ைருவைில்றல. ஏன் எனக்கு  ட்டும் கடின ான வவறலறயத் ைருகிைார்கள்?' 
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நாஜா, ைனது எண்ைங்கறள பவளிப் டுத்ைாை வ ாதும்,  ா ா, ஒருநாள் 
நாஜாறவ அறழத்து விளக்கினார்: 

“வ ரி,  ார்த்ைா ெவகாைரிகளின் கறைறய நீ எப்வ ாைாவது 
வகள்விப் ட்டிருக்கிைாயா? இருவரும் இறைவன் ஜஸீறஸ ஆழ ாக 
வநெித்ைார்கள். 

“ ார்த்ைா, ஒருமுறை, ஜஸீஸுக்காக உைவு ையார் பெய்து 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வ ரி ஜஸீஸ் அருகில ர்ந்து, அவர் வ சுவறைக் 
கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ார்த்ைா, ஜஸீஸின் அருகில் அ ரும் வாய்ப்பு 
கிட்டாைைால், நாபளல்லாம் ெற யல் பெய்வறை விரும் வில்றல. ஒரு நாள், 
வ ரிறயயும் ைனக்கு உைவு ாறு கூைி ஜஸீஸிடம் முறையிட்டார். 

“அைற்கு ஜஸீஸ், “என் அருகிலிருந்து, வ ரி எனக்குச் பெய்யும் வெறவ, 
நீ என் உைறவத் ையார் பெய்யும் வெறவக்கு நிகரானது” என்ைார். 
“ஒவ்மவாருவரின் ெனப்படிவங்களும் வவறு வவறு, எனவவ அவர்களின் 
கடகெகளும் மவவ்வவறு. ஜெீஸின் அருகில் அெர்ந்து வெரி மெய்து 
மகாண்டிருந்த வெகவயானது, ொர்த்தா அவருக்காக உணவு தயார் 
மெய்தகதவிட அதிகொனது. மதாடர்ந்து, நீ உன் கடகெகய அன்புடன் 
மெய்! பிைர் என்ன மெய்கிைார்கள் என்பகத நீ நிகனக்காவத! உன்னுகடய 
வெகவ எவ்வளவு ெிைந்தது என்று உனக்குத் மதரியாது! இது 
உண்கெயிவல உயர்ந்த வெகவ என்பகத எதிர்காலத்தில் நீ உணர்ந்து 
மகாள்வாய்!” 

இறுைியில் ஆறுைலறடந்ை நாஜாவுக்கு, ைகுந்ை  ைில் கிறடத்ைது. 
அப்வ ாைிலிருந்து அவர் வவறலறய முழு  னவைாடு பெய்யத் பைாடங்கினார். 

ஒருநாள்,  ண்டலியில் ெிலர்,  னச்வொர்வில் நம் ிக்றகயிழந்து, 
 ா ாவுடன் இருந்ை காலங்கறள எண்ைிப்  ார்த்ைனர். அவவராடு இருந்தும், 
ஆன் ீகத்ைில் எவ்விை  லனும் கிட்டவில்றல என்ை முடிவுக்கு வந்ைனர். 1925, 
வ  12 ஆம் நாள்,  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வ ாது,  ா ா 
எைிர் ாராை விை ாக இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார். உங்கள் உடகல பராெரிக்க 
நீங்கள் உணவு உண்கிைரீ்கள். வெலும், அவத உடலால் நீங்கள் 
விதவிதொன மெயல்ககள மெய்கிைரீ்கள். அந்த உணவு, வயிற்ைில் 
திரவொகி, இரத்தொக ொறுகிைது. இது உங்களுக்குத் மதரியும்; ஆனால் 
இது எப்படி நிகழ்கிைது என்பகதப் பற்ைிய எண்ணவொ அல்லது 
அனுபவவொ உங்களுக்கு இல்கல. அதுவபால, என்னுடன் மதாடர்பில் 
இருப்பவர்கள் ஆன்ெீக பாகதயில் முன்வனைிச் மெல்வகத நீங்கள் 
பார்க்கவவா அல்லது அைிந்து மகாள்ளவவா முடியாது. என்னுடன் இங்வக 
இருக்கும் நீங்கள் ஆன்ெீக முன்வனற்ைத்கதப் பற்ைி முற்ைிலும் 
அைியாதவர்களாக இருக்கிைரீ்கள். ஆனால், முன்வனற்ைம் நிச்ெயொக 
உண்டு. ஒரு ெத்குருவின் பைாடர் ில் எவ்வளவு பநருக்கத்ைில் ஒருவர் 
இருக்கிைாவரா, அவ்வளவுக்கு, அவர் ெத்குருவின் வட்டத்ைில் உறுப் ினராக 
இருந்ைாலும், இல்லாைிருந்ைாலும், அவருக்கு நன்ற   யக்கும். 
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வ  15 ஆம் நாள்,  ைிய உைவுக்காக ையார் பெய்ை ொைம் ெற்று 
வவகா ல் இருந்ைைால்,  ா ா டாலிறயத் ைிட்டினார்: “குழந்றைகள் ெரியாக 
வவகாை இந்ைச் ொைத்றை உண்டிருந்ைால், அவர்களின் உடல்நலமும்,  டிப்பும் 
 ாைிக்கப் ட்டிருக்கும். இந்ைக் குழந்றைகறள நீ வநெிக்கிைாயா இல்றலயா? 
அவர்கள் உடல் நல ில்லா ல் வ ாக நீ முயற்ெிக்கிைாயா?” 

டாலி, உடவன ொைம் அப் டி வவகா லில்றல என்று  றுப்பு 
பைரிவித்ைார். அப் டிக் கூைியதும்  ா ா டாலிறய வவக ாக அறைந்ைவைாடு 
ைன்றனயும் அவை வவகத்ைில் அறைந்துபகாண்டார். டாலி அவறர அடித்ைறை 
ஒரு ப ாருட்டாகக் கருைவில்றல, ஆனால்  ா ா ைன்றனத்ைாவன அடித்ைறைக் 
கண்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைார்; கண்களில் கண்ைரீ் நிரம் ியது.  ா ா உடவன 
டாலிறய அறைத்து இறைப்  ற்ைி எதுவும் எண்ைாவை என்று கூைினார். 

 ா ா ஆண்  ண்டலிறய அவ்வப்வ ாது தூண்டிவிடுவது உண்டு. 
ைினமும் அவர்களிடம் உைவு எப் டி இருக்கிைது என்று விொரிப் தும்,  ண்டலி 
ஏவைனும் குறைகறள எடுத்துச் பொல்வதும்  ழக்கம்.  ண்டலி இப் டி 
பவளிப் றடயாகப் வ சுவறை  ா ா விரும் ினார். நாஜாறவ அறழத்து, 
‘உைவில் ஏன் உப்பு அைிகம்?  ண்டலி அறனவரும் இவ்வாறு குறை 
கூறுகிைார்கவள!’ என்று வகட் தும் வழக்க ாகி விட்டது. 

நாஜா,  ண்டலி ைவைாகக் குறை கூறுகிைார்கள் என்று கடுற யாக 
 ைிலளித்து, என்றும் நான் வழக்க ான ஒவர அளவில்ைான் வ ாடுகிவைன் 
என்ைார். நாஜாவின் ெவகாைரன் ப ண்டு கூட அவறர விட்டு றவக்கவில்றல. 
குஸ்ைாஜி  ட்டுவ  நாஜாவுக்கு  க்கத்துறையாக இருந்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா வவண்டுப ன்வை உள்வநாக்கத்துடன் இத்ைறகய 
 ிரச்ெிறனகறள உருவாக்கி, ஒவ்பவாருவர்  னைிலும் ஆழ ாக 
 றைந்ைிருக்கும் உைர்வுகறள பவளிக் பகாண்டுவந்ைார். எந்ைப் 
 ார ட்ெமு ில்லா ல் ஆண் ப ண்  ண்டலி அறனவரும் வநர்ற யாக  னம் 
ைிைந்து வ சுவறை விரும் ினார்.  ல்வவறு வாைங்களுக்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா 
ஆண், ப ண்,  ற்றும்  ாைவர் அறனவருக்கும் ைனித்ைனி ெற யல் அறைறய 
நிறுவினார்.  

1925 ஆம் ஆண்டு வ   ாைத்ைில்,  ல பைாழு வநாயாளிகறள அறழத்து 
வந்து ப ஹரா ாத்ைில் அவர்களுக்காக ைனி இடம் நிறுவப் ட்டது. 
பைாழுவநாயாளிகள் ஆஷ்ரெம் என்று ப யர் சூட்டி அைற்கு பார்வதி 
என்ைறழக்கப் ட்ட ஒரு ப ண் ைிறய (அவரும் ஒரு பைாழு வநாயாளி) 
வ ற் ார்றவயாளராக  ா ா நிய ித்ைார்.  ார்வைி  ா ாவின் நம் க ான 
உைவியாளர்  ட்டு ல்லா ல் இரகெிய தூதுவராகவும் இருந்ைார். ப ஹர் 
 ா ாவின் கட்டறளகறள யாவரனும்  ின் ற்ைத் ைவைினால்  ார்வைி உடவன 
அறை  ா ாவுக்கு எடுத்துக் கூைிவந்ைார். பைாழு வநாயாளிகள்  ா ாவிடம் 
பென்று, “ ா ா, நாங்கள் உங்களுக்குப்  யப் டவில்றல, ஆனால் இந்ைப்  ார்வைி 
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பகாடூர ானவள், நாங்கள் அவளுக்குத் ைான் அஞ்சுகிவைாம்” என்று 
முறையிட்டனர்.  

ஒரு முறை,  ா ா ப ண்  ண்டலியில் ஒருவர் பெய்ை ைவைால் 
வகா முற்று,  ார்வைியிடம் அவறரச் பெருப் ால் அறைய உத்ைரவிட்டதும், 
 ார்வைி அவ்வாவை பெய்ைார். அப்ப ண் ண்டலி ெிைிைளவும் அற ைிறய 
இழக்கா ல்,  ார்வைி  ா ாவின் கட்டறளறயத் ையக்க ின்ைி பெய்ைைற்காகப் 
 ாராட்டினார்.  

வ  21 ஆம் நாள் அவஜா ா ற  ிளிலிருந்து ெில  குைிகறள  ா ாவுக்கு 
வாெித்துக் பகாைடிருந்ை வவறளயில்  ா ா இவ்வாறு கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 
“கிைிஸ்து கூறுவது அகனத்தும் முற்ைிலும் ெரிவய! ெறுபடியும் கிைிஸ்து 
ெக்களிகடவய வதான்றுவது இப்வபாது நடக்கும் ெம்பவம். எனக்கும், 
கிைிஸ்துவுக்கும் இகடவய உள்ள மதாடர்கப நீங்கள் அைிவரீ்கள்.” 

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா  ள்ளி ெிறுவர்கள்  ற்றும் ஆெிரியர்களுடன் 
விஸாப்பூர் என்ை இடத்ைிற்கு சுற்றுலா பென்ைார்.  ா ாறவ எவரும் 
அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளக் கூடாது, ைரிெனத்றைத் ைவிர்க்க வவண்டும் என்ை 
எண்ைத்ைில் அவறர உரு ாற்ைி அறனவறரயும் வழிநடத்ைினார். ெில 
வநரங்களில் கறுப்பு கண்ைாடி அைிந்து,  ண்டலி அவறர, பாபா என்று கூட 
அறழக்கா ல் இரகெியத்றைப்  ாதுகாக்கக் வகாரினார். 

 விஸாப்பூர் ரயில் நிறலயம் பென்ைதும்  ா ா அறனவருக்கும் காறல 
ெிற்றுண்டி  ரி ாைினார்.  ின்னர், விஸாப்பூர் ெிறைக் றகைிகளின் கடும் 
உறழப் ால் கட்டப் ட்ட  ிகப்ப ரிய ஏரி  ற்றும் நீர்வைக்க அறைறய 
 ார்றவயிடச் பென்ைனர். அல்லும்  கலும் அயராது உறழத்ை ெிறைக் 
றகைிகறளக் குைித்து  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: “இந்த ஏகழ ஜவீராெிகள் 
தாங்கமுடியாத துன்பங்ககள அனுபவிப்பதன் காரணம் என்னமவன்ைால், 
அவர்கள் இந்நாட்டின் ெமூக ெட்டங்ககள ெீைிவிட்டார்கள். அப்படியானால் 
கடவுள் ெற்றும் இயற்ககயின் ெட்ட திட்டங்ககள ெீறுகிைவர்களின் கதி 
என்னாகும்? எனவவ, இகை ெட்டத்கத ஒருவர் ெீைாெல் பாதுகாக்க ஒவர 
வழி ஒரு ெத்குருவிடம் ெரணகடந்து அவர் விருப்பத்திற்கிணங்க நடப்பவத 
ஆகும்!”  ா ாவின் இரக்கத்ைன்ற  இத்ைறகய கடின ான குற்ைவாளிகறளயும் 
விட்டுறவக்கவில்றல.  

டாக்டர் கனி  ற்றும் ராம்ஜூ அப்துல்லா இருவரும் இவ்வவறளயில் 
 ா ாவுடன் ப ஹரா ாத்ைில் வாழவில்றல. வ  22 ஆம் நாள்  ா ா, ராம்ஜூ 
ஆரம் ிக்கும் மெஹர் அரிெி ொவு ஆகலறய அைிகாரபூர்வ ாகத் 
ைிைந்துறவக்க தகலகாவ்ம் வந்ைார். அன்ைிரவு ரயில் நிறலயத்ைில் 
ைங்கிவிட்டு அடுத்ை நாள் ராம்ஜூவின் வடீ்டிற்குச் பென்ைார். இவ்வளவு 
அைிகாறலயில் அங்குச் பென்ைதும், காறல ெிற்றுண்டி எதுவும் ையாராகாை 
நிறலயில் ராம்ஜூ ைிறகத்துப் வ ானார்.  ா ா உடவன அவரிடம், “நாங்கள் 
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இப்வபாது இங்வக விருந்துண்ண வரவில்கல. நான் உன்னுகடய ொவு 
ஆகலயில் அகரத்த ொவால் மெய்த மராட்டிகயச் ொப்பிட வந்துள்வளன்” 
என்று கூைியதும் ராம்ஜூ நிம் ைியறடந்ைார். அன்றைய ைினத்றை அறனவரும் 
 கிழ்ச்ெியுடன் ராம்ஜூ வடீ்டில் கழித்ைனர்; அப்ைர் ரஹ் ான் கவாலி 
 ாடல்கறளப் ாடி அறனவறரயும்  கிழ்வித்ைார். ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் 
 றுநாள் ப ஹரா ாத்  ைிரும் ி வந்ைார்.  

வ   ாைத்ைில் ஒரு நாள் காறல வவறளயில்  ா ா,  ாைவர்களின் 
உைவிவயாடு  ள்ளிக்கூடத்ைின் முன் ாகத்றை பவட்டி, ெ நிறலப் டுத்ைி 
உறடந்ை கற்கறள வ வல தூவு ாறு ப ஹராம்ஜிக்கு ஒரு பெய்ைி அனுப் ி 
றவத்ைார். அவ்வவறளயில் ப ஹராம்ஜி ெவரம் பெய்து பகாண்டிருந்ைைால் 
முடிந்ைதும் அந்ைப்  ைிறயத் பைாடங்குவைாகக் கூைியனுப் ினார்.  ா ா அறை 
அலட்ெிய ான  ைிலாக எடுத்து, வகா த்ைில் அவவர  ாைவர்களின் 
உைவிவயாடு அவ்வவறலறயச் பெய்து முடித்ைார். அைன்  ின்னர், ைீவிர ான 
பைானியில் ஒரு குருவின் கட்டறளகறள உடனடியாக பெயல் டுத்துவது 
எவ்வளவு முக்கியம், அவரது வார்த்றைகளுக்கு எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும் 
கீழ்ப் டியா ல் இருக்கக்கூடாது என் றையும் விளக்கினார். உண்ற யில் இது 
ப ஹராம்ஜிறய குைிப் ிட்டு  ா ா கூைியது என் றை அறனவரும் 
புரிந்துபகாண்டனர்.  

வ  25 ஆம் நாள், அவஜா ா  ைிய உைவுக்குத் ைா ை ாக வந்ைவ ாது 
 ா ா அவரிடம், “உங்கறள றகபயடுத்துக் கும் ிட்டு வவண்டுகிவைன், ொப் ாட்டு 
வவறளயில் ெரியான வநரத்ைிற்கு இங்வக வாருங்கள். உங்கள் வவறல 
முடியா லிருந்ைாலும்  ரவாயில்றல, அகனத்து விஷயங்களிலும் 
கண்டிப்பாக காலந்தவைாெல் இருக்க வவண்டியது அவெியம்; ஒவ்மவாரு 
விஷயத்திலும் ஒழுங்காக இருக்க வவண்டும்" என்று கூைினார்.  

வ  28 ஆம் வைைி  ாறல வவறளயில், ப ஹரா ாத்ைில்  லத்ை 
புயவலாடு கடுற யான  றழ ப ய்ைது.  ா ா அவ்வவறளயில்  ள்ளி 
 ாைவர்கறளப்  ார்க்க விரும் ினார்.  ண்டலி, அச்ெிறுவர்கறள  ா ாவிடம் 
அறழத்து வருவைாகக் கூைியதும்  ா ா, அவர்கறளக் குளிர்காற்று ைாக்கவவா 
அல்லது ஒரு துளி  றழநீர் அவர்கள்  ீது விழவவா கூடாது என்று 
 ண்டலிறய எச்ெரித்ைார். குழந்றைகறளப்  ாதுகாக்க, கம் ளத்றைப் வ ார்த்ைிக் 
பகாண்டு அறழத்து வந்ைனர்.  ா ா  கிழ்ச்ெியில் ெிறுவர்களுக்கு ஒவ்பவாரு 
குயிறனன்  ாத்ைிறரறயக் பகாடுத்து அன்ைிரவு அவரவர் வடீ்டிற்கு அனுப் ி 
றவத்ைார்.  ண்டலியும் குளிரால் நடுங்கினர்;  ா ா சூடாக வைநீர் ையார் 
பெய்யக்கூைி அறனவருக்கும் வழங்கினார்.  ண்டலிறய, குளிர்ந்ை 
காலநிறலயிலிருந்து பைாண்றட  ற்றும்  ார்ற   ாதுகாக்கு ாறு எச்ெரித்ைார்.  

அவ்வவறளயில் அரன்காவ்ம் ஒரு வைிய கிரா  ாக இருந்ைது; வவறல 
வாய்ப்புகள் எதுவும் இல்லாை நிறலயில் கிரா த்ைார் வட்டிக்குக் 
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கடன்வாங்குவது  ழக்கம். ஒருமுறை கிரா வாெி ஒருவர் வாங்கிய 20 ரூ ாய் 
கடறனத் ைிருப் ிக்கட்ட முடியா ல் ைறல  றைவானார். அந்ை வட்டிக்கார 
ஹரிஜன், ஓடிப்வ ான கிரா த்ைாரின்  றனவிறயத் ைாக்கிய பெய்ைிறய  ா ா 
வகள்விப் ட்டு இருவறரயும் அறழத்துவர உத்ைரவிட்டார்.  ா ா வட்டிக்கார 
ஹரிஜறன பவகுவாகத் ைிட்டி அந்ைப் ப ண் ைிறயத் ைாக்கியைற்காக 
வவக ாக கன்னத்ைில் அறைந்ைார். இறுைியில், வாங்கிய  ைத்றை ஒவ்பவாரு 
 ாைமும் ஏழு ரூ ாய் கட்டி மூன்று  ாைங்களில் ைீர்த்து விடு ாறு கூைியறை 
இருவரும் ஏற்றுக் பகாண்டனர். அப்ப ண் ைி அப் டிவய பெய்து கடன் 
பைால்றலயிலிருந்து விடு ட்டார். 

 ள்ளிக்கூட ஆெிரியர்கள்,  ாைவர்களின் மெத்தனம், கவனக்குகைவு, 
ெண்கட ெற்றும் முகையற்ை நடத்கத  ற்ைிய அைிக்றககறள வழக்க ாக 
 ா ாவிடம் ெ ர்ப் ித்து வந்ைனர். வ  29 ஆம் நாளன்று ெில ெிறுவர்கள் 
 த்ைியில் கெப் ான வணீ் ெண்றடகள் நிகழ்ந்ைன. அவ்வவறளயில்  ா ா, 
டாக்டர் கனிறய நீைி ைியாக நிய ித்து, ஒரு ைீவிர விொரறை வ ால 
இவ்வழக்றக விொரிக்கக் வகாரினார். வாக்குமூல பைாறககறளக் கட்டி, 
ொட்ெிகளுக்கு அறழப்பு விடுத்து, குற்ைவாளிகளாக நிரூ ிக்கப் ட்ட 
 ாைவர்களுக்கு ைண்டறனயாக எச்ெரிக்றக விடுக்கப் ட்டது. இவ்வாறு  ா ா 
முன்னிறலயில் நடந்ை நீைி ன்ை நாடகம்  ண்டலிக்கு  கிழ்ச்ெியூட்டும் 
ப ாழுதுவ ாக்காக அற ந்ைது.  ாைவர்களும் பவகுவாக இறை ரெித்ைது 
 ட்டு ல்லா ல், இந்ை வவடிக்றகயான நீைி அரங்வகற்ைத்ைின் மூல ாக 
அவர்களுக்குத் வைறவயான ஒழுக்க நறடமுறைகறளயும்  ட ிட்டுக் 
காட்டப் ட்டது. 

1925 ஜூன் 1 ஆம் நாள், ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூட ஆெிரியர் 
ஜாகிர்தார் ொஸ்டர் ப ஹர்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய வைநீருக்காக அவர் 
இல்லத்ைிற்கு அறழத்ைார்.  ா ா அங்கு அளித்ை ஒரு ெிைிய பொற்ப ாழிவு:  

“கடவுகளக் காணமுடியும். ஒருவர், எம்ெதத்கதச் ொர்ந்தவராகவும் 
அல்லது எவ்வித நம்பிக்கககய பின்பற்றுபவராக இருந்தாலும், 
ொகயயின் பிகணப்பிலிருந்து ெத்குரு அவகர விடுவிக்கும் தருவாயில் 
கடவுகளக் காணமுடியும். ஒவர வவறுபாடு ஏமதனில், அதற்காக அவர் 
எந்த முகைகயக் ககயாண்டார் என்பதுதான். ஒருவர், ெத்குருவின் 
கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது ெட்டுெின்ைி, எவ்வாறு கீழ்ப்படிகிைார் 
என்பதும் முக்கியம். ஒரு குரு உங்களிடம் எகதயும் மெய்யச் 
மொல்லலாம், மெய்தபின்னர் அதற்காக உங்ககள பழிக்கவும் மெய்யலாம்! 
ஒருவகரக் கண்டித்து, ஏன் அகதச் மெய்தாய் எனக் வகட்கவும் மெய்யலாம். 
எதுவாயினும் இகத நீங்கள் கட்டகள இட்டதால்தான் மெய்வதன் என்று 
பதிலளிக்காெல், என்னுகடய தவறுதான் ென்னித்து விடுங்கள் என்று 
பணிவுடன் கூை வவண்டும்.”  
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ஜூன் 2 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா அறனத்து  ாைவர்கறளயும் 
அவருறடய குடிலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். எளிய  ராட்டி ப ாழியில்,  ல 
எடுத்துக்காட்டுகறளக் கூைி  ா ா அவர்களுக்கு வவறு வவறு ஆன் ீக 
ைறலப் ில் பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கினார். அப்வ ாது,  ா ா இறுைி வைர்வில் 
பவன்ை அறனத்து  ாைவர்களுக்கும்  யனுள்ள  ரிசுகறளயும் வழங்கினார்.  

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்கு உயர்நிறல 
 ற்றும் கீழ்நிறல ஆவிகறளப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்.  

“ெில குைிப்பிட்ட கடகெகளுக்காக வரும் ஆற்ைல்ெிக்க, உயர்நிகல 
ஆவிகள், உண்கெயில் கடவுளின் பிரதிநிதிகள். அகவ ெத்குருக்களின் 
உத்தரவுககள ஏற்று, வழங்கப்படும் பணிகயச் மெய்து முடிக்க, மபௌதீக 
உடவலாடு பூெியில் பிரவவெிக்கும்.  

“கீழ்நிகல ஆவிகள் என்பகவ, மபௌதீக உடல் இல்லாத நிகலயில், 
எஞ்ெியிருக்கும் ெனப்படிவங்ககள அழிக்க வழிவதடும். இைப்பிற்குப் 
பின்னர், மெலவழிக்கப்படாத ெனப்படிவங்கள் விகரயொவதுவகர 
முன்வனை முடியாது. அதன் விகளவாக, அகவ விண்மவளித்தளத்தில் 
அகலந்து திரியும். இக்காரணத்தால், கீழ்நிகல ஆவிகள், உயிர் வாழும் 
ெக்களின் மதால்கலகளுக்கு மூலகாரணொக இருக்கும். ஒருவரின் 
விதிப்படி அவர் வாழ்நாள் 40 ஆண்டுகள் என்று கவத்துக் மகாள்வவாம். 
ஆனால், அவர் அவருகடய 30 ஆம்வயதில் தற்மகாகல மெய்து 
மகாள்கிைார். அதன் விகளவாக, எஞ்ெியுள்ள பத்துவருட, 
மவளிப்படுத்தப்படாத ெனப்படிவங்களின் காரணொக, அவருகடய ஆவி 
கீழ்நிகல தளங்களில் வாழும். ெில வநரங்களில், ெில ெனிதர்களுக்கு அது 
ஆவியாக / வபயாக வதாற்ைெளிக்கும். ஒரு கூட்டத்தில், இைந்த ஒருவரின் 
ஆவிவயாடு (தற்மகாகல மெய்து மகாண்டவர்) வபசுவது என்பது 
நககப்புக்குரியது, ஏமனன்ைால், அந்த ஆவியானது எப்வபாதும் நம்முடவன, 
நாம் வாழும் இப்மபௌதீக தளத்தில்தான் இருந்து மகாண்டிருக்கும். ஆன்ெீக 
பாகதயில் முன்வனைிச் மென்ை வயாகிகள் ெற்றும் முனிவர்கள் இந்த 
ஆவிகவளாடு ெட்டுெின்ைி உயர்நிகல தளத்தில் இருக்கும் ஆவிகளுடனும் 
உகரயாட முடியும். இந்த வயாகிகள், இரண்டு நிகலகளிலும் வாழ்வதால், 
ஆவிகவளாடு மதாடர்புமகாள்ள எவ்வித ஊடகமும் வதகவயில்கல.” 

1925 ஜூன் 3 ஆம் நாள், வயாகிகள், ெத்குருக்கள் இவர்கறள ஒப் ிட்டு 
ப ஹர்  ா ா அளித்ைத் ைீர்க்கைரிென கருத்துறரகள்: 

“இந்ைிய வைெத்ைில் ெில வயாகிகள் இரும்ற  ப ான்னாக  ாற்றும் ெக்ைி 
 றடத்ைவர்கள்; ஆனால், அைனால் ப ாது  யன் ாடு ஏது ில்லாைைால் அது 
உ வயாக ற்ைது. இவ்விை ான அைிெக்ைிவாய்ந்ை வயாகிகள்கூட, 
காலச்ெக்கரத்ைில்  ல  ிைவிகள் எடுத்ை  ின்னவர ெத்குருவின் நிறலறய 
அறடயமுடியும்.  

“ெத்குரு அளவிலா ெக்ைிகள் வாய்ந்ைவர்; இருந்தும், அவற்றை 
உ வயாகிப் து பவகு அரிது. ஒரு ெத்குரு புைிய உலகங்கறளப்  றடக்கிை 
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அளவுக்கு ெக்ைி வாய்ந்ைவர். அத்துடன் ஒப் ிடும் வவறளயில், இரும்ற ப் 
ப ான்னாக  ாற்றுவைில் என்ன இருக்கிைது?  

“ெத்குருக்கள்  ற்றும் ஆன் ீக ஆறையாளர்கள் அறனவரும் ஒரு 
 யங்கர ான  ிரச்ெிறனக்குத் ைீர்வு காண் ைில் மும்முர ாக இருக்கிைார்கள். 
உலகம்,  ிகப்ப ரிய அளவிலான வ ாரால் அச்சுறுத்ைப்  டுகிைது - இதுவ ான்ை 
ஒரு வ ாறர இதுவறரப்  ார்த்ைவைா, அைிந்ைவைா இல்றல - இைில் 
பூ ியிலிருக்கும் ஒவ்பவாரு நாடும் ஈடு டும். இந்ைப் வ ாராட்டம் நன்ற வய 
 யக்கும். ஆனால், இறுைியில், ப ரிய அளவிலான இப்வ ாராட்டம் 
நல்லமுடிறவ பகாண்டுவரும்.  

“ஒரு வென்கெ வாய்ந்த தரீ்க்கதரிெி, அவருகடய மதய்வகீ 
நற்மெய்திகய உலகில் மகாண்டு வருவார். அப்வபாது, 
பல்லாயிரக்கணக்கான ெக்கள் அவர் பாதங்களில் ெரணகடந்து, 
அவருகடய வபாதகனககளக் கவனத்துடன் கற்றுக் மகாள்வார்கள். 
அந்வநரம் வரும்; என் வார்த்கதககளக் குைித்துக் மகாள்ளுங்கள்.” 

 
1920 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ெில வருடங்கள், ப ண்டு உைவியாளர் 

 ற்றும் வ ற் ார்றவயாளராகவும்,  ாைிரி டாக்டருக்கு  ருந்துகறள வழங்கியும், 
ப ஹரா ாத்  ருத்துவ றனயில்  ைிபுரிந்து வந்ைனர். இருவரும் 
இவ்வவறலகளில் மும்முர ாக இருந்ைனர்.  ா ா, அவர்களிடம் அைிக ாக 
வவறல வாங்கியது  ட்டு ின்ைி, ைினமும் ஏைாவது ைவறுகறளக் 
கண்டு ிடித்ைார். ஒருநாள்  ா ாவின் குற்ைச்ொட்டுகள் இருவறரயும் 
எரிச்ெலறடய பெய்ைது.  ா ா இருவரின் குரலுக்குச் பெவிொய்த்து அைிவுறர 
வழங்கினார். 

"நீங்கள் ஒரு கால்பந்கதப்வபால இருங்கள்; அது, உகதக்கும் 
வவகளயில் வாய்விட்டுக் கதைவவா, புகார் மெய்வவதா கிகடயாது. 
உகதகள் வாங்குவது அதன் அதிர்ஷ்டம்; உகதகளால் கால்பந்து வவகொக 
உயர்வது அதற்கு அழகு. நீங்களும் உகதககள (குற்ைச்ொட்டுககள) 
ஏற்றுக் மகாள்ளும் நிகலக்கு வந்து, பணிவுடன், எவ்விதத்திலும் 
பாதிக்கப்படாெலிருக்க முயற்ெிக்க வவண்டும். என் உகதகள், உங்ககள 
ெிக உயரத்திலும், அதற்கு அப்பாலும் எடுத்துச் மெல்லும். கால்பந்கத 
எவ்வளவு வவகொக உகதப்வபாவொ, அவ்வளவு உயரத்தில் அது பைக்கும். 
அதுவபால, நீங்களும் இந்த உலகத்கதவிட்டு உயர்நிகலகய அகடவரீ்கள்."  

 ா ா அப்வ ாது  ாைிரிக்கு இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்:  
“ ாைிக்கப் ட்டவர்களுக்கு நீ பைாடர்ந்து  ருந்துகறளக்பகாடு; நான் என் 

ஆெிகறள உனக்குத் பைாடர்ந்து வழங்குவவன்.” அந்நாளிலிருந்து  ாைிரி 
 ா ாவின் ஆெிகவளாடு ெிகிச்றெறயத் பைாடர்ந்து பெய்துவந்ைார். 

இவ்வவறளயில், ப ஹர்  ா ா ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவருக்கும் 
ஜூன் 15 ஆம் நாளிலிருந்து அவர் ப ௌனம் வ ற்பகாண்டு, றகயால் எழுைியும், 
றகறெறககளால் பைாடர்பு பகாள்ளப் வ ாவைாகவும் கூைி  ருத்துவ றன, 
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 ருந்ைகம், வநாயாளிகள்,  ள்ளிக்கூடம்,  ாைவர்கள்,  ற்றும் ஒவ்பவாரு 
 ண்டலிறயப்  ற்ைியும் விரிவாக விொரித்து ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் 
கடற கறளச் பெய்வைில் ைவைக்கூடாது என்றும் எச்ெரிக்றகக் கலந்ை குரலில் 
கூைினார்.  

ப ஹர்  ா ா 1925 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 4  ஆம் நாள் இவ்வாறு 
அைிவித்ைார்:  

நான் ஒரு வருடம் மெௌனம் அனுஷ்டிக்க உள்வளன். 
அவ்வவகளயில் நான் யாவராடும் வபெொட்வடன். ஆனால் அகனவரும் 
என் பாதங்ககள இறுக்கொக பற்ைிக்மகாள்ளுங்கள்.  

யார் இறுைிவறர என்னுடன் இருக்கிைார்கவளா, அவர்கள்  ிகுந்ை 
 லனும், பவகு ைியும் அறடவார்கள்.  

இறைத் பைளிவு டுத்தும் வநாக்கத்ைில்  ா ா, உன்னை ான  க்ைர்கள் 
 ற்றும் ெீடர்கறள வ ற்வகாள் காட்டி, எவ்விை அைி ாைக ான சூழ்நிறலயிலும் 
அவர்கள் ைங்கள் குருநாைர்கறள விட்டு ஒருவ ாதும் பவளிவயைவவா அல்லது 
றகவிடவவா பெய்ைைில்றல என்ைார்.  

 ா ா, அவருறடய கருத்றை விளக்குவைற்காக இவ்வாறு விவரித்ைார்: 
ஒரு ொது, ஒருமுறை குைிப் ிட்ட ஒரு ந ருக்கு ஆன் ீக  யிற்ெி 

அளிக்கும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக் பகாண்டார். ஆனால்  ல்லாண்டுகால 
உறழப் ிற்குப்  ின்னர் அவர் அந்ைத் ைனி னிைனிடம் எவ்விை  ாற்ைத்றையும் 
காைவில்றல. அடுத்து அவர் ஒரு  ிருகத்துக்குப்  யிற்ெி அளித்ைது அறைவிட 
அவநம் ிக்றகறய ைந்ைது. ஆனால், அவர் ஒரு  னிைனிடம் ைிரும் ி வரா ல் 
ஒரு  ரத்ைிற்குக் கற்றுக்பகாடுக்க ஆரம் ித்ைார். அந்ை முயற்ெியும் 
வைால்வியறடந்ைது. கறடெி முயற்ெியாக ஒரு கல்லுக்குக் கற்றுத்ைர 
வவண்டியைாயிற்று. ஆனால், அது இ யத்ைில் உயர்ந்து நிற்கும்  றலயாக 
இருந்ைாலும் அல்லது ஒருவர் விரலில் அைியும் விறல உயர்ந்ை றவர ாக 
இருந்ைாலும், கல் என் து எப் டியாயினும் கல்ைான். எவ்வளவவா முயன்றும் 
கல்லின் உைர்றவ  ாற்ை முடியா ல் வைால்விறயச் ெந்ைித்ைார். 

கறடெிக்கட்ட முயற்ெியாக, அந்ை ொது கல்றல எடுத்து ைன் ைறல ீது 
அறைந்து, க ாலத்றை உறடத்து, ைன்றனத்ைாவன  ாய்த்துக் பகாண்டார்!  ா ா 
இறுைியாக இவ்வாறு கூைினார்: “உன்னுறடய குருநாைருடன் நீ இருக்க 
விரும் ினால், ஒரு கல்றலப்வ ால் ஆகவவண்டும். அவருடன் நீ அப் டிவய 
இருக்க வவண்டும்.” 

ஜூன் 13 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை ஒரு ெம் வம்  ா ாவின் 
ப ௌனத்றைத் ைள்ளிப்வ ாட றவத்ைது. ை ால்நிறலய கட்டிடத்ைில்  ல 
 ைறவகள் கூடுகட்டியிருந்ைன. வ லும் கூறர ீது கறரயான்கள் 
நிரம் ியிருந்ைன. குல் ாய் அங்கிருந்ை ஒரு வ றெவ ல் ஏைி  சுத்ைம் பெய்யும் 
வவறளயில் ைடுக்கி கீவழ விழுந்ைைால் கணுக்கால் கடுற யாகச் 
சுளுக்கிவிட்டது. வஙீ்கிய காறல  ா ா அழுத்ைி,  ருந்ைிட்டு ைினமும் 
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கட்டிவிட்டார். அைன்  ின்னர், குல் ாயின் கால் குை றடவதுவறர 
ப ௌனத்றைத் ைள்ளிப்வ ாடுவைாக அைிவித்ைார். 

 று டியும் ஜூன் 18 ஆம் நாள்  ா ா வ ற்பகாள்ளவிருக்கும் 
ப ௌனத்றைப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: “ெில ைினங்களில் நான் என் ப ௌனத்றைத் 
பைாடங்கப் வ ாகிவைன். நீங்கள் அறனவரும் என்ன நடந்ைாலும் என்றனக் 
பகட்டியாகப்  ற்ைிக்பகாண்டிருங்கள்.” 

வியாழனன்று  ா ா  ண்டலியுடன் அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை 
காக்கா ஸஹாவன வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்து ெிைப் ான வைநீர்  ற்றும் 
ெிற்றுண்டிறய ரெித்ைார். ப ஹர்  ா ா, வைநீர் அருந்தும் வவறளயில் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்:  

ஒரு ெத்குருறவ வடீ்டிற்கு அறழப் ைற்கு முன்னால் ஒன்ைிற்கு 
இரண்டு முறை வயாெிக்க வவண்டும். ஓர் உன்னை ான ொது (ெத்குரு) ைன்றனப் 
 ின் ற்று வர்களுக்கு ஒருவ ாதும் ைீங்கிறழக்க ாட்டார். ஆனால், உயர் 
நிறலயில் இருக்கும் ஓர் ஆத் ாறவ ைிருப்ைியறடய பெய்வது கடினம். 
ஒருமுறை ஒரு ொதுறவ அறழத்ைால் அவர் விருப் ங்களுக்கு எந்ை  றுப்பும் 
பைரிவிக்கக்கூடாது. எனவவ அவறரத் ைனியாக விட்டுவிடுவவை ெிைந்ைது. 
எங்வக இருக்கிைாவரா அங்வக  இருக்க விடுங்கள். 

இந்ைக் கருத்றை விளக்க,  ா ா கீழ்வரும் கறைறய எடுத்துறரத்ைார்: 
ஒருமுறை, ஒருவர் ஒரு ொதுறவயும், நூற்றுக்கைக்கான விருந்ைினறரயும் 
அவர் வடீ்டிற்கு அறழத்ைார். ஆனால், அந்ை ொது, குைித்ை வநரத்ைிற்கு முன்வ  
வந்ைவைாடு  ட்டு ின்ைி, ைன் உைறவயும் உரிற வயாடு வகட்டார். அவருக்கு 
உைவு வழங்கப் ட்டது; ஆனால் அவர் வ லும் வ லும் வகட்க, உைவிருந்ை 
அறனத்து  ாத்ைிரங்களும் காலியாகிவிட்டன. விருந்து அளித்ைவருக்கு, புனிை 
 னிைர்கவளாடு அனு வம் இருந்ைைால், அந்ை ொதுறவ அறழத்ைது  ட்டு ின்ைி, 
அவருக்கு வ லும் உைவு ைர றுப் து  ிகப்ப ரிய ைவறு என் றைத் 
பைரிந்துபகாண்டார். எனவவ இைர 500 விருந்ைினர்களுக்காகத் ையாரிக்கப் ட்ட 
உைவும் அந்ை ொதுவிற்கு அளிக்கப் ட்டது. இறுைியில் ொது, 
 னநிறைவறடந்து விருந்ைளித்ைவறர வாழ்த்ைிச் பென்ைார். எதுவாயினும், 
விருந்ைளித்ைவர் இவ்வாறு ஒரு ொதுறவ வடீ்டிற்கு அறழத்து, அவர் 
ொ த்ைிற்கு ஆளாக இருந்ை நிறலறய எண்ைி வருந்ைினார். 

அடுத்ை நாள்  ாறலயில்  ா ா, ஜாம்பஷட்  ற்றும் ெிலவராடு 
பூனாவுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டார். 

ஓர் ஆங்கிவலயர், லூயிஸ் மநம்ஸ் ப யர், டிெம் ர் 1923 ஆம் ஆண்டு 
ப ஹர்  ா ாறவ பூனாவில் ெந்ைித்து ப ஹரா ாத் ஆஷ்ர த்ைில் ப ஹர் 
 ா ாவுடன் இருக்க விரும்புவைாக வவண்டியவ ாது,  ா ா அவறர உரிய 
வநரத்ைில் அறழப் ைாகக் கூைினார். 1925, ஜூன் 19 ஆம் நாள்,  ா ா பூனா 
 க்களுக்குத் ைரிென ளித்ைார். அன்றும் மநம்ஸ்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை 
வவறளயில், அவர் விருப் த்றை வலியுறுத்ைிக் கூைினார்; இம்முறை  ா ா 
ெம் ைம் பைரிவித்ைார்.  ா ாவும்  ண்டலியும் அன்ைிரவவ ப ஹரா ாத்ைிற்குத் 
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ைிரும் ி வந்ைனர், பநம்ஸ் அடுத்ை நாள் காறலயில் வந்து வெர்ந்ைார். அவர் 
மெஹர் பாபா அகவயில் இகணந்த முதல் கிைிஸ்தவர் ஆவார்.  

பநம்ஸ் வயது 29, பகௌரவ ான குடும் த்ைில் மும்ற யில்  ிைந்து 
வளர்ந்ைார். ைந்றை ஓர் ஆங்கிவலய வ ாலீஸ் அைிகாரி, பெவிலியராகப் 
 ைிபுரிந்ை ஓர் ஆங்கிவலய ப ண் ைிறய  ைந்ைார். ஐந்து குழந்றைகள், 
பநம்ஸ் கறடெி குழந்றை. பநம்ஸ் ஓர் அளவடீ்டுக்காரராக வர்த்ைகத்துறையில் 
 ைிபுரிந்து, ஈலன் மநாலன் என் வறர 1919 ஆம் ஆண்டு  ைம் புரிந்ைார்; 
இரண்டு குழந்றைகவளாடு மும்ற  ற க்கலாவில் வாழ்ந்துவந்ைார். மநம்ஸ் 
நல்ல குணம் பகடத்தவர், ஆன்ெீகத்தில் அளவிலா ஆர்வம் 
மகாண்டிருந்தார். ெிைிய பருவத்திலிருந்வத, பாபாகவப் பார்க்கவவா, அவர் 
மபயகரக் வகட்கவவா மெய்யும் முன்னர், வதவாலயத்தில் பிரார்த்தகன 
வவகளயில் ஒரு முகை மெஹர் பாபா காட்ெியளித்தார். 

பிரார்த்தகன வநரத்தில், மநம்ஸ் ஜஸீஸின் ெித்திரத்கதப் 
பார்த்தவபாது, அதில் மெஹர் பாபாவின் முகத்கதக் கண்டார். பூனாவில் 
ெைாஷிவ் வடீ்டில்  ா ாறவ முைன்முறையாகச் ெந்ைித்ைவ ாது, பநம்ஸ், ெில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவருக்குக் கிறடத்ை அனு வத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார். 
பநம்ஸ் ப ஹரா ாத் வந்து ெீடர்களுடன் இயல் ாக ஒன்று கலந்து வாழ்ந்து 
வந்ைார். ப ண்டுவிற்கு, குைிப் ாக, அவர்  ிரிய ானவராக இருந்ைார். பநம்ஸ் 
ஆங்கிவலய  ழக்கவழக்கத்றைக் பகாண்டவராக இருந்ை வ ாைிலும்  ண்டலி 
உண்ட உைறவவய உண்டு, எவ்விை வவறலயும் பெய்ய எப்வ ாதும் ையாராக 
இருந்ைார்.  ண்டலியின் ஆவலாெறனக்குச் பெவிொய்க்கா ல், கிைற்றுநீறர 
இறைத்து, பகாள்கலங்களில் நிரப் ி, மூங்கிற்வகாலில் கட்டி, வைாளில் எடுத்துச் 
பெல்லும் கடின ான  ைிறயச் பெய்வைில் ைீவிர ாக இருந்ைார். அன்றைய 
நாட்களில்,  ண்டலி, இரண்டு வகாைிப்ற கறளச் வெர்த்துத் றைத்து 
ஒவ்பவாருவரும் அறைவய வ ார்றவயாகப்  யன் டுத்ைினர். பநம்ஸும் இந்ைச் 
ெிைிய அளவிலான  ாதுகாப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டு, அைற்கு வ லும் எறையும் 
விரும் வில்றல. அவர் ஒரு துைவிக்குரிய எளிற யான வாழ்க்றகறய 
ஆர்வத்துடன் ஏற்று, எளிைில் றெவ ாக  ாைி, இைர  ண்டலிறயப்வ ால வொள 
பராட்டியும்,  ால் வெர்க்காை வைநீரும் உட்பகாண்டார். 

அரன்காவ்ம் கிரா த்துத் ைறலவர்  ாருைி  ாட்டீல் ப ஹர்  ா ா 
 ற்றும்  ண்டலிறய  ைிய உைவுக்காக ஜூன் 21 ஆம் நாள் அறழத்ைிருந்ைார். 
அவர்கறள வடீ்டினுள்வள அ ரறவத்து, ைாழ்த்ைப் ட்ட கிரா த்து ஹரிஜன 
 க்கறள பவளியில் கம் ளம்விரித்து அைில் அ ரவும் ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டிருந்ைது. ஆனால்  ா ா வந்ைவ ாது, பவளியிலிருந்ை ஹரிஜன 
 க்கவளாடு அ ர்ந்து உைவில்  ங்பகடுத்து, கடுற யாக வி ர்ெித்ைார்: 
“ெமுதாயத்தில் தணீ்டத்தகாதவர், தாழ்த்தப்பட்டவர் யார்? யாருக்கு 
இகைவன்பால் இதயத்தில் அன்பு இல்கலவயா அவவர!” 

உைவுக்குப்  ின்னர், அந்ை ஹரிஜன  க்கள் அங்குப்  ழுது ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ை ைர் ொறலக்கு விஜயம் பெய்யு ாறு  ா ாறவ வவண்டினர். 
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 ழுது  ார்க்கும் வவறலக்குத் வைறவயான  ைம் இல்லாைைால் 
அறரகுறையாக இருப் றை  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவர் உைவுவைாக 
வாக்குக் பகாடுத்ைார். கருறையுள்ள கடவுள் அவர்களது ைர் ொறலறய 
 ட்டு ின்ைி ஒவ்பவாருவர் வடீ்டிற்கும் விஜயம் பெய்ைது  கிழ்ச்ெிகர ான 
ஆச்ெரியத்றை அளித்ைது.  

வ லும் விவெஷ நாட்களில், ப ஹர்  ா ா அரன்காவ்ம் கிரா த்துக்கு 
நடந்து, ஏறழ வடீுகளுக்குச் பென்ைது அறனவறரயும் ஆச்ெரியப் ட பெய்ைது. 
ெில ஹரிஜன  ாைவர்களின் ைாய் ைந்றையர்  ிகவும் வறுற யில் 
இருந்ைறைப்  ார்த்து ஒவ்பவாரு  ாைமும் அவர்களுக்குத் ைானியங்கறள 
வழங்க ஏற் ாடு பெய்ைார். 

ஜூன் 23  ஆம் நாள், இரண்டு  ாைவர்கள் ெண்றடயில் ஈடு ட்டு 
ஒருவன் கரும் லறகயால் இன்பனாருவறனத் ைாக்க, அவன் மூக்கிலிருந்து 
ரத்ைம் வழிந்ைது.  ா ா இருவறரயும் அறழத்து அவர்கள் குறைகறள 
விொரித்ைார். ொட்ெிகள் ஒருவன் குற்ைவாளி என் றை சுட்டிக்காட்டின.  ா ா 
 ண்டலி  ற்றும் இைர  ாைவர்களிடம் என்ன ைண்டறன அளிப் து என் றைக் 
வகட்டார். குற்ைவாளிறய ஒரு  ைி வநரம்  ள்ளிக்கூடத்ைின் முன்னால் நிற்கச் 
பெய்ய அல்லது  ா ா அவறனக் கண்டிக்க வவண்டும் எனப் 
 ரிந்துறரக்கப் ட்டது. 

 ா ா அந்ைச் ெிறுவனிடம் ைவறு பெய்ைானா என்று விொரிக்க, அவனும் 
ஆ ாம் என்று ைறலறய அறெத்ைதும்,  ா ா அவனிடம் அறனத்து 
 ாைவர்களின்  ாைங்கறளத் பைாடச் பொன்னார். இம் ாைிரியான ைவறுகறள 
 று டியும் பெய்ைால்  ள்ளிக்கூடத்றை விட்டு விலக்கி விடுவைாகவும் 
எச்ெரித்ைார்.  

அைற்கு முன்னாள் இரவில் ரகுநாத் வகாஸ்வா ி என்ை  ாைவன் 
விஷக்காய்ச்ெலால் அவைிப் ட்டு உயிரிழந்ைான்.  ா ா அவ்வப்வ ாது 
 ருத்துவ றனக்குச் பென்று அவறன ஆறுைல்  டுத்ைி, ப ற்வைாரிடம், 
“என்னுறடய ஆெிர த்ைில் ரகுநாத் உயிர் துைந்ைால் அவன் இவ்வுலக 
வாழ்விலிருந்து விடுைறல அறடந்து விடுவான். பவளியளவில் அவன் 
கஷ்டங்கள் அனு வித்ைாலும், அவன்  ிகவும் அற ைியாக உள்ளடக்கத்வைாடு 
உள்ளான்.” ப ண்டு, டாக்டர் கர்கல் இருவரும் அவர்களால் இயன்ைவறர 
அவறனக் கவனித்துக் பகாண்டனர். 

ஜூன் 25 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைில் விறளயாட்டுகளும், விைவிை ான 
வ ாட்டிகளும் நறடப ற்ைன; வ ற் ார்றவ  ற்றும் நடுநிறலயாளராக ருஸ்ைம் 
நிய ிக்கப் ட்டார்.  ா ா கழுறை ெவாரி வ ாட்டியில்  ங்பகடுத்து 
பவற்ைிக்கல்றல முைலில் எட்டினார். அரன்காவ்ம் ஹரிஜன  ாைவர்கள் 
 ற்றும்  ராட்டா கிரா வாெிகளுக்கிறடவய நடந்ை இழு ைி வ ாட்டி 
அறனவருக்கும் சுவாரஸ்ய ான ப ாழுதுவ ாக்காக அற ந்ைது.  
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இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர் ருஸ்ைம், அர்ஜுன் இருவரும் 
விறளயாட்டு  ற்றும்  ள்ளிக்கூடத் வைர்வுகளில் பவற்ைி ப ற்ைவர்களுக்குப் 
 ரிசுகள் வழங்கினர்.  ா ா அ ரும் வாகனம்  ள்ளிக்கூடத்ைில் ஓர் அறையில் 
றவத்து பூக்களால் அலங்காரம் பெய்யப் ட்டது. விழாவின் ஆரம் த்ைில் 
விஷ்ணு ஒரு ெிைிய பொற்ப ாழிவாற்ைினார். பைாடர்ந்து அப்ைர் ரஹ் ான் 
கவாலி  ற்றும் கஸல்  ாடல்கறளப்  ாடினார். ருஸ்ைம்  ரிசுகறள 
வழங்கினார். முைன்முைலாக கழுறை ெவாரியில் பவற்ைிப ற்ை  ா ாவுக்கு 
ருஸ்ைம்  ாறல அைிவித்துப்  ரிறெ வழங்கினார்.  

ெவாரியின்வ ாது ஒரு வவடிக்றகயான ெம் வம் நடந்ைது. குஸ்ைாஜி 
 ாைி வழியில் கீவழ விழுந்து விட்டார்.  று டியும் கழுறை ீது ஏைமுயற்ெித்ை 
வவறளயில் கழுறை அடம் ிடித்து குஸ்ைாஜிறய ஏைவிடவில்றல. பிடிவாத 
கழுகத என்று குஸ்ைாஜி ைிட்டி ெண்றடயிட்டறை அறனவரும் கண்டு 
ரெித்ைனர். 

பவள்ளிக்கிழற , 1925 ஜூன் 26  ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ஜூகல 10 
ஆம் நாளிலிருந்து மெௌனம் மதாடங்கப்வபாவதாக அைிவித்தார். 
அறடயாள ாக  ா ா கூைியது ஒரு  லறகயில் வர்ைங்களால் எழுைி 
ப ஹரா ாத்ைின் வாெலில் நிறுத்ைப் ட்டது. ப ாது அைிவிப் ாக காகிைத்ைில் 
அச்ெடித்து, ப ஹர்  ா ா ஒருவருடம் ப ௌனம் அனுஷ்டிக்க இருப் ைாக 
அறனவருக்கும் ை ால்வழி பெய்ைி அனுப் ப் ட்டது. வ லும், ஜூறல 1 ஆம் 
நாளிலிருந்து ெில வாரங்களுக்குத் ைரிெனம் ைரப் ட ாட்டாது என்றும் 
பைரிவிக்கப் ட்டது. ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் அறனத்து  ண்டலிக்கும் 
அவர்கள் ைங்குவது  ற்றும்  ைிகறளப்  ற்ைிய கறடெி வநர 
அைிவுறுத்ைல்கறள அளிக்க  ா ாவுக்கு, வ ாது ான ெ யம் வைறவப் ட்டது. 

எைிர்வரும் ஓராண்டு ப ௌனத்ைின்வ ாது,  ா ாவுக்கு ஏைாவது 
விஷயத்ைில் வகா ம் வந்ைால் அவர் எப் டி அறைக் றகயாளுவார் என்ை 
வகள்விறய ஒருவர் எழுப் ினார். ெிலர்  ா ா றகக்குட்றடறய வாயில் 
கட்டிக்பகாள்ளலாம் என்றும்  ரிந்துறரத்ைனர். ஆனால்  ா ா அறனவருக்கும் 
உறுைியளித்ைார், ஒரு முறை ப ௌனம் வ ற்பகாண்டால் அவர் ைனது 
கட்டுப் ாட்றட இழக்கா ல் அைற்குப்  ிைகு ஒரு வார்த்றைக்கூட பவளிவராது 
என்று குைிப் ிட்டார். கீவழ வரும் இப் ாடல் வரிகறளப்  ாடி கூட்டத்றை 
நிறைவு பெய்ைார்.  

ஷியாம் சுந்தகர (கிருஷ்ணனின் அழகக)  
நான் அவ்வவகளயில் உணர்ந்ததும், 

கடுகு விகத ஒன்று என் கண்களுக்கு முன்னால் ெலர்ந்தது. 
ஓ அதன் ெஞ்ெள் நிை பூக்கள்! நான் பார்த்தகத  

என்னால் வர்ணிக்க முடியாது! 
அந்த விகத ெலராக ெலர்ந்ததும்  அது 

என் கண்கள்முன்னால் ெகலகயவய ெைித்தது. 
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ப ஹர்  ா ா அக்கவிறையின் ப ாருறள இவ்வாறு விளக்கினார்: 
“கடுகு விறை  லர்வது இறையுைர்றவக் குைிக்கும்; அந்ை விறைறய ஆத் ா 
என்று பொல்லலாம். எனவவ, அந்ை விறை  றலறய  ைித்ைவ ாது, நான் இறை 
நிறலறய அறடந்ை அந்வநரத்ைில் ஆத் ா என் அகந்றை எனும்  றலறய 
அப் டிவய விழுங்கியது. இறைவனின் அழறக நான் எப் டி வர்ைிப் து? 
இருந்தும், நான்  ார்க்க முடிகிைது – அனு விக்க முடிகிைது." 

1925 ஆம் வருடம், ஜகந்நாத் கங்காராம் ஜாக்கல் வயது 36, 
அறனவரும் அவறர ‘அண்ணா’ என்று அறழத்ைனர், ப ஹர்  ா ாவின் 
 ண்டலியில் ஒருவராக இறைந்ைார். வஷாலாப்பூர் நகரில்  ிைந்து வளர்ந்ைவர், 
அங்வக அவரது குடும் ம் ஓர் அச்ெகத்றை நிறுவி பெய்ைித்ைாள்கள் வினிவயாகம் 
பெய்து வந்ைது. அவர்களுக்கு அஹ துநகரில்  ல பொத்துக்கள் இருந்ைன. 
அண்ைாவின்  ைி, ப ஹரா ாத் ெமுைாயத்ைிற்குத் வைறவயான ெந்றைப் 
ப ாருட்கறள வாங்கி வருவது. அவர் றெக்கிளில் அஹ துநகர் ெந்றைக்குச் 
பென்று வருவது வழக்கம். ஜூன் 28 ஆம் நாள், இரவாகியும் அண்ைா 
 ஜாரிலிருந்து ைிரும் ி வரவில்றல.  ைட்ட றடந்ை  ண்டலி  ா ாவுடன் 
அண்ைாறவத்வைடி நடந்துச் பென்ைனர். வழியில்  ாருைி  ாட்டீல் 
அண்ைாவின் ஒரு குைிப்புப் புத்ைகத்றைக் கண்படடுத்ைார். 

அப்வ ாது, அண்ைா ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வருறகயில் 
ைிருடர்கள் அவறர வழி  ைித்து அறனத்து ப ாருட்கறளயும்  ைித்துச் 
பென்ைைாகவும் அைிந்ைனர்.  லத்ை அடி உறைகளுடன் அண்ைா இரவில் அவர் 
வடீ்டிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ா ா  ண்டலியுடன் அவர் வடீ்டிற்கு 
விறரந்ைவ ாது, அண்ைா ைறலயில் ப ரிய கட்டுடன்  டுக்றகயில் இருந்ைார். 
 ா ா, “என்ன ஆயிற்று?” என வினவினார்.  
   யக்கத்ைில் அண்ைா ைிக்கிப்வ ெினார், “பாபா, 104...104!” 

 ா ா இரண்டு மூன்று முறை அறைவய வகட்டார், அண்ைா கூைிய 
ஒவர வார்த்றை, “பாபா!...104!” அண்ைா பொல்ல முயற்ெித்ைது எல்லாம் 
அவருக்கு 104 டிகிரி காய்ச்ெல் என்றுைான். டாக்டறர வரவறழத்துச் ெிகிச்றெ 
அளிக்கப் ட்டது. உடல் ெரியான  ிைகு  ா ா நடந்ைறை நிறனவுகூைி அண்ைா 
ஜுரத்ைால் அவைிப் ட்ட வவறளயில் கூைியறை றவத்து அவருக்கு அண்ணா 
104 என்ை புறனப யறர றவத்ைார்.  

ஜூறல 1 ஆம் வைைிக்குப்  ின்னர் ைரிெனத்ைிற்காக எவரும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரக்கூடாது என்று அைிவிப்புகள் விடுத்ை  ிைகும், ெில  ார்ெி 
அரெியல்வாைிகள் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைனர். இந்ைிய 
வைெத்ைின் ஆன் ீக  ற்றும் அரெியல் நிலவரங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ை  ின்னர் 
ப ஹர்  ா ா  னம், உடல் இறவகறளப் ற்ைிய பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார்.  

1925 ஜூறல 2 ஆம் நாளன்று  ைிவு பெய்யப் ட்ட மெஹர் பாபாவின் 
ககடெி வாய்மொழி மொற்மபாழிவு:  
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ெனித ெலம் முற்ைிலும் உபவயாகெற்ைது; பன்ைி ெட்டுவெ அகதச் 
ொப்பிடும். அதுவபால, உண்ணும் உயிரற்ை உடலிலிருந்து ெகதகய மவட்டி 
எடுக்கும் வவகளயில் எஞ்ெியிருப்பது எலும்புகவள; அகவ நாய்களுக்குத் 
தரப்படுகிைது. ெனித ெனம் ெகதகயயும், உடம்பு எலும்கபயும் வபான்ைது. 
ஒருவர் ொெிெத்கத உண்டு, ஜரீணிப்பதின் அர்த்தம், அவர் அகதப் 
பயன்படுத்துகிைார் என்று! ஆனால், எலும்புகள் உண்ணமுடியாெல் 
பயனற்ைதாக இருப்பதால் அவற்கை நாய்களுக்குத் தருகிைார்; நாய்கள் 
அகத மென்று ொப்பிடுகின்ைன.  

ஒரு ெனிதன் ொெிெம் வபான்ை அவன் ெனகத, 
கவனித்துக்மகாள்வது அவெியம். நல்வழியில் நடத்திச்மெல்ல 
பயிற்ெியளித்து, அவன் ெனகத பிரவயாகிக்க வவண்டும். என்ைாவது 
ஒருநாள் ெனிதன், உடகல விட்டுப் பிரிந்தாக வவண்டும்; ஏமனனில் 
உடகல பாதுகாப்பது என்பது முடியாத ஒன்று. இகத இவ்வாறு 
விளக்கலாம்: ஒருவரின் விரல் துண்டிக்கப்படுகிைது அல்லது கால் 
முடொகிவிடுகிைது என கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். அவர், அகத எண்ணி 
வருந்தவவா அல்லது அழவவா கூடாது, ஏமனன்ைால் முழு உடலும் 
ஒருநாள் தன்கனவிட்டு விலகிவிடும் என்று அவருக்குத் மதரியும். ஆனால் 
ஒரு ெனிதன் அவனுகடய ெனகதப் மபாறுத்தவகரயில் அதிகவனொக 
இருக்க வவண்டும்; அதுவவ ெிக முக்கியொன அளவில் பயன்படக்கூடிய 
ஒன்று. ெனகத ெரியான வகாணங்களில் வழிநடத்த வவண்டும்; 
தகடவபாட்டு பிரவயாகிக்க வவண்டும். 

இந்தப் பூத உடகல, எப்படியாயினும் ஒருநாள் விட்டுவிட 
வவண்டிய தருணத்தில், எதற்காகவாவது பிரவயாகிக்க வவண்டுமெனில், 
அகத மூன்று காரணங்களுக்கான வெகவயில் ஈடுபடுத்த வவண்டும்: 
கடவுள், குருநாதர் ெற்றும் ெகெனிதர்கள். இந்த உடல் ககளப்புற்று, 
வதய்ந்து வபாகலாம் - ஒருவருக்குக் கஷ்டங்ககளக் மகாண்டுவரலாம் - 
எதுவானால் என்ன? ஒருவன், ெனித உடலில் கஷ்டங்ககள அனுபவிக்க 
விதிக்கப்பட்டவன் தாவன! ஒருவரின் உடல் மெயல்பட்டு, துடிப்பாக 
இருக்கும் வகரயில், அவருகடய ெக்திகய நல்ல, உன்னதொன 
பணிகளில் வழிநடத்தினால், அவர் அகத நல்ல காரணங்களுக்காகப் 
பிரவயாகித்திருப்பதாகக் கூைலாம். 

1925 ஜூறல 4  ஆம் நாள், வகாதுற , கம்பு, வரகு வ ான்ை 
ைானியங்கறள அறரப் ைற்கான றகத்ைிருறவகறளத் ைனியாக ஓரறையில் 
றவத்து, ஆண்  ண்டலி பராட்டிக்கான  ாறவ அறரத்துத் ையார் பெய்ைனர். 
ைினமும் காறல ஏழு  ைியிலிருந்து ஒன் து  ைி வறர  ாவறரக்கும் 
ப ாறுப்பு அர்ஜுன், ப ஹராம்ஜி,  ாருைி  ாட்டீல், விஷ்ணு, ருஸ்ைம் 
ஆகிவயாருக்குத் ைரப் ட்டது.  ா ா அவ்வவறலறயத் ைனியாகக் காறலயில் 
ஒரு  ைி வநரம் பெய்யத் பைாடங்கி,  ின்னர் இரண்டு  ைி வநரம் 
பெய்துவந்ைார்.  
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ஒரு நாள் பாபா அவ்வாறு ொவு அகரத்துக் மகாண்டிருந்த 
வவகளயில், ஒருவர் பாபாவின் தரிெனத்திற்காக வந்திருந்தார். பாபா 
அவரிடம், "நான் வொளொவு அகரத்துக் மகாண்டிருக்கிவைன், வெலும், 
உங்களுக்கு என்னுகடய தரிெனம் வவண்டுொனால் நீங்களும் என் 
பணியில் பங்மகடுக்க வவண்டும்." என்ைார்.  

வந்தவர் திககப்புற்று, "பாபா, நான் உங்கள் தரிெனத்திற்காக 
வந்துள்வளன், ொவு அகரப்பதற்காக அல்ல!" என்று பதிலளித்தார்.  

பாபா புன்முறுவவலாடு கூைினார்: "இப்படித் தானியங்கள் 
அகரப்பவனின் தரிெனத்கதப் மபறுவதில் என்ன பயன்? யார் என்னுகடய 
தரிெனத்திற்காக வருகிைார்கவளா அவர்ககள நான் முற்ைிலுொக அகரத்து 
விடுகிவைன். அவ்வாறு 'அகரயாெல்' என் தரிெனத்கத எப்படி நீங்கள் 
அகடய முடியும்? நான் மொல்வகதச் மெய்ய உங்களுக்குச் ெிைிதளவும் 
விருப்பம் இல்லாதவபாது, நான் எப்படித் தரிெனம் தரமுடியும்?" 

ப ஹர்  ா ாவின் வார்த்றைகளின் அர்த்ைத்றைப் புரிந்துபகாள்ள 
முடியா ல், " ா ா, நான் உங்கறளப்  ார்த்து விட்வடன், இப்வ ாது வைங்கி 
விறடப றுகிவைன்" என்ைார்.  

"ெரி, என் ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாள்" என்று  ா ா கூைியதும், 
வந்ைவர்  ா ாவின்  ாைங்கறள வைங்கி விறடப ற்ைார். அைன்  ின்னர்,  ா ா, 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: "என் தரிெனத்திற்காக வந்தவர் 
அவருகடய ஆகெகள் ெற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அடிபணிந்து 
மெல்கிைார், என் பாதங்களில் அல்ல! இன்று, நான் மொன்னகத 
மெய்திருந்தால் அவருக்கு உண்கெயான இகை தரிெனம் தந்திருப்வபன்! 
நான் அவ்விதொன ெனநிகலயில் இருந்ததால் ெிகுந்த பயகன அகடயும் 
வாய்ப்கப வந்தவர் இழந்து விட்டார்." 

ஜூறல 8 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, அறனத்து ஆண்  ண்டலிறயயும் 
அறழத்து, ஒரு  ைி வநரம், அடுத்ை ஒரு வருடகால ப ௌனத்ைின்வ ாது 
ஒவ்பவாருவரும் என்ன பெய்யவவண்டும் என் றை ைிட்டவட்ட ாகத் 
பைளிவு டுத்ைினார். ஒரு ெில ெீடர்கள் ொஞ்ெி, நாவல்,  ார்வொப் மூவரும் 
அவர்களின் வவறலவிஷய ாக  ா ாவிடம் கலந்ைாவலாெிக்க 
மும்ற யிலிருந்து வந்ைனர். 

ஜூறல 9 ஆம் நாள், அறனத்து விஷயங்களிலும் இறுைி முடிவுகள் 
எடுக்கப் ட்டன. ப ஹர்  ா ா அவருறடய வார்த்றைகள் மூலம் 
அறனத்றையும் பவளிப் டுத்ைினாலும், ப ாது வழிமுறைகறள காகிைத்ைில் 
எழுைி ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூடத்ைில் அைிவிப்புப்  லறகயில் வ ாடும் டி 
உத்ைரவிட்டார். ப ஹராம்ஜி ைறலற  கண்காைிப் ாளராகவும், ருஸ்ைம் 
அவருக்குத் துறைவராகவும் நிய ிக்கப் ட்டனர். அர்ஜுறன  ள்ளிக்கூட 
கண்காைிப் ாளராக நிய ித்து  ாைவர்களின் நன்னடத்றை, 
முன்வனற்ைத்ைிற்கான ப ாறுப்பும் அவருக்கு அளிக்கப் ட்டது. 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் வைறவயான ெரக்குகள் வெ ிப்பு அறையின் ப ாறுப்பு 
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குஸ்ைாஜிக்கும்,  ருத்துவ றன  ற்றும்  ருந்ைகத்ைின் ப ாறுப்பு  ாைிரிக்கும் 
ைரப் ட்டது.  

இந்த ஐவர் ெட்டுவெ அவர்களின் பணி ெம்பந்தப்பட்ட 
விஷயங்ககள அதுவும் குைிப்பிட்ட வநரங்களில் பாபாவுக்கு எடுத்துகரக்க 
வவண்டும்; வவறு எவரும் பாபாவுடன் வநரடியாகப் வபெ தகட 
விதிக்கப்பட்டது. பாபா அவர்களிடம் வபெ விரும்பினால் கெகக அல்லது 
எழுத்து மூலொக அகதத் மதரிவிக்கும் வவகளயில் ெட்டுவெ 
ெம்பந்தப்பட்ட நபர் பாபாவுடன் வபெவவண்டும் என்பகதத் திட்டவட்டொக 
விளக்கினார். இவ்வவகளயில் பாபா நான்கு ெணிவநரம் ககத்திருகவகள் 
மூலம் ொவகரக்கும் பணிகய வெற்மகாண்டார். அவத வவகளயில் 
அவருடன் இவ்வவகலயில் ஈடுபட்ட ெண்டலி எவரும் பாபாவுடன் வபெ 
அனுெதிக்கப்படவில்கல.  

அன்று  ைிய வவறளயில் ப ஹர்  ா ா ெிறுவர்களின் ப ற்வைார்கறள 
ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூடத்ைில் ெந்ைித்து எைிர்வரும் ஓராண்டுகால 
ப ௌனத்றைப்  ற்ைி விளக்கினார். அப்வ ாது, அச்ெிறுவர்கள் அவருடன் 
இருப் ைன் ஆன் ீக முக்கியத்துவத்றை  ா ா எடுத்துறரத்ைார். ப ற்வைார்கள் 
உடவன 'அவர்கள் குழந்கதககள எந்தச் சூழ்நிகலயிலும் திருப்பி 
அகழத்துச் மெல்லொட்வடாம்' என வாக்குறுைி அளித்ைனர். 

அைன்  ின்னர்  ா ா,  ண்டலி அறனவறரயும் அறழத்து பநடு வநரம் 
வ ெினார். அறனவரும்  ா ாவின் வார்த்றைகளுக்குக் கவன ாகச் 
பெவிொய்த்ைனர். ஏபனன்ைால் அடுத்ை ஓராண்டிற்கு இதுவவ அவருறடய 
கறடெி வார்த்றைகளாகவும், குருநாைரின் குரறலக் வகட்கும் கறடெி 
ைருை ாகவும் இருந்ைது.  

1925, ஜூகல 9 ஆம் நாள் மெஹர் பாபா ெண்டலியுடன் 
ககடெியாக நடத்திய மூன்று தகலப்புககள உள்ளடக்கிய வபச்சும் 
விவாதமும்: 
முைலாவைாக,  ா ா அறனவருக்கும் அளித்ை ப ாதுவான அைிவுறர:  

"நீங்கள் பிைருக்காக வாழவவண்டும்; வெலும் உங்கள் உடல்ககள 
பிைரின் நன்கெக்காக பிரவயாகிக்க வவண்டும்!"  

அைன்  ின்னர்  ா ா ப ௌன ாக இருக்கப்வ ாவைன் காரைம், ஹஸ்ரத் 
 ா ாஜாறனச் ெம் ந்ைப் ட்டது என்று கூைி இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: “நான், 
ெில அதிகப்படியான ஆன்ெீக பணிக்காக மெௌனம் அனுஷ்டிக்க 
வவண்டியது அவெியம். அது கூடிய விகரவில், பாபாஜான் அவர் உடகல 
துைக்கும் தருவாயில் நிகழும்." 

இறுைியாக, அவர் சுய ாகத் ைன்றன ப ௌனத்ைில் ஆழ்த்ைியதுகூட, 
உலகின் எைிர்காலத்வைாடு பைாடர்புறடயது என்று விளக்கினார்: “எங்கும் ெத, 
ெமூக பகககெ, கலவரங்கள், உலகளாவிய வபார்கள் ெற்றும் இயற்கக 
வபரழிவுகள் நிகழும். இவ்வித நிகழ்வுகள், மபாதுவாக உலகம் முழுவதும், 
பல்லாயிரக்கணக்கான ெக்ககள இரத்தம் ெிந்தகவக்கும், குைிப்பாக 
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இந்திய வதெத்தில். ஆனால், அதற்குப் பிைகு உலகில் அகெதியும், 
ெவகாதரத்துவமும் நிலவும்." 

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது அங்கிருந்ை ப ண் ண்டலியில் ஒருவரான 
குல் ாயின்  க்கம் ைிரும் ி இவ்வாறு கூைினார்: "உலகில் இன்னுமொரு வபார் 
நிலவும்; அது இதற்கு முந்கதய வபாகரவிட பன்ெடங்கு அழிகவ 
உண்டாக்கி, மவகு நாட்கள் மதாடரும். இரத்த ஆறுகள் ககரபுரண்டு ஓடும்! 
நான் என் ககக்குட்கடகய அந்த ஆற்று இரத்தத்தில் நகனத்து தகலயில் 
சுற்ைிக் கட்டுவவன்! உலகம் கடவுகள வவண்டி கூக்குரல் எழுப்பும்வகர 
நான் என் மெௌனத்கதக் ககலக்கொட்வடன்!" 

 ள்ளிக்கூட ஆெிரியர்  ண்வடா ா  ா ாவிடம்  ன்ைாடினார்; இவ்வாறு 
 ா ா ப ௌன ாக இருந்ைால் அவர் கூை விரும்புவறை வகட்கும் வாய்ப்ற  
 க்கள் இழந்து விடுவார்கள்; உலகம் அவரது வ ாைறனகறள அைியமுடியா ல் 
ஆகிவிடும்!  ா ா, உடவன இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்:  

"நான் கற்பிக்க வரவில்கல; ஆனால் விழிப்பூட்ட வந்துள்வளன்!" 

இதுவவ அவர் கூைிய இறுைி வாக்கியம்! இதுவவ மெஹர் பாபாவின் 
மதய்வகீ பணியின் ொராம்ெம்! 

ஜூறல 9  ஆம் நாள்  ாறல வவறளயில் ப ஹர்  ா ா, ை ால் 
அலுவலக கட்டிடத்ைில் வாழும் ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைித்து அவரது இறுைி 
வாய்ப ாழி அைிவுறுத்ைல்கறளத் பைரிவித்ைார்: "இப்வபாது என்னுகடய 
ககடெி வார்த்கதககளக் கவனொகக் வகளுங்கள், ஏமனனில் 
நாகளயிலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்கு நான் மெௌனம் அனுஷ்டிக்கப் 
வபாகிவைன். அன்புடன் உங்கள் கடகெககளச் மெய்து, முழுெனதுடன் 
அகவககள நிகைவவற்றுங்கள். பள்ளிக் குழந்கதககள உங்கள் மொந்த 
குழந்கதகளாக நிகனத்து அவர்களுக்கு உணவு மெய்து வழங்குங்கள். 

"உலகத்திற்காக நான் மெய்யவவண்டிய வவகலகள் ஏராளம். 
என்னுகடய பணி முடிந்ததும் ெறுபடியும் நான் வபசுவவன்." 

 ா ா ப ண்களிட ிருந்து விறடப ற்று  ாஸாஜியுடன் ஆண் 
 ண்டலியின் இருப் ிடம் பென்று அவர்களிடம் ஒரு வருட ப ௌனத்றைப்  ற்ைி 
எடுத்துறரத்ைார். வழக்கம்வ ால ப ஹரா ாத்ைில் அறனத்ைிலும் கவன ாக 
பெயல் டவும், உடல்நலறன நன்ைாகப்  ார்த்துக் பகாள்ளவும் கூைினார்.  

"இரவு வநரத்தில் மவளிவய மெல்லும்வபாது, எப்வபாதும் ஒரு 
ககவிளக்கக எடுத்துச் மெல்லுங்கள். பாம்புககளப் மபாறுத்தவகரயில் 
எப்வபாதும் ஜாக்கிரகதயாக இருங்கள்! சூரியனுக்குக் கீவழ நிகழும் 
அகனத்து ஆபத்துக்களிலிருந்தும் நான் உங்ககளக் காப்பாற்றுவவன், 
ஆனால் பாம்பு கடித்தால் ெட்டும் என்னால் உதவ முடியாது. எனவவ 
எச்ெரிக்ககயாக இருங்கள்! 

"உங்கள் பணிககளச் மெய்தவண்ணம் இருங்கள். அவரவர் 
பணிகய நான் ஏற்கனவவ தரீ்ொனித்துள்வளன். ஒவ்மவாருவரும் 
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மதாடர்ந்து அகதச் மெய்யுங்கள். நான் மெௌனொக இருந்தாலும் உங்கள் 
பணியில் எந்த இகடயூறும் இராது; மெஹராபாத்தில் எல்லாம் சுமூகொக 
நடக்கும். நீங்கள் கவகலப்படத் வதகவயில்கல. நான் அகெதியாக 
இருப்பதற்கு பல மொந்த காரணங்கள் உள்ளன. நான் இகதச் மெய்தாக 
வவண்டும்.  

"உங்கள் பணிகளில் கவனம் மெலுத்தி என்னுகடய 
கட்டகளகள்படி அகனத்கதயும் மெய்யுங்கள். வவகலயிலிருந்து ெற்றும் 
விலகிவிடாதீர்கள்; கவகலயும் அகடயாதீர்கள். நீங்கள் எனக்குக் 
கீழ்ப்படிந்தால் கடினொனது ஒன்றுெில்கல." 

இரவு வநரம் 8:30,  ா ா அறனவறரயும் ெந்ைித்ை  ின்னர் அவருறடய 
குடிலுக்குச் பெல்வைாகக்கூைி விறடப ற்ைார். ெில நி ிடங்களில் அங்கிருந்ை 
ஏைக்குறைய 20  ண்டலி அவரவர் இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்ைனர். 

 ாைிரி  டுக்றகக்குச் பெல்லும்முன் கழிவறைக்குச் பெல்ல ெில அடிகள் 
எடுத்து றவத்ைதும் வழியில் மூன்ைடி நீள நாகப் ாம்ற க் கண்டார். 
றகவிளக்றக ஏந்ைிச் பென்று  ாம்பு என ஊர்ஜிைம் பெய்து, ' ாம்பு!  ாம்பு!' எனக் 
கத்ைினார். அருகிலிருந்ை  ண்டலி  ாம்ற  அடித்துக் பகான்ைனர்.  

 ா ா, அந்ைக் கூச்ெல் ெத்ைத்றைக் வகட்டு பவளிவய வந்து விொரித்ைார், 
"அங்வக என்ன ெத்ைம்?" 

" ா ா, நாங்கள் ஒரு நாகப் ாம்ற க் பகான்வைாம்!" 
"யார் அறைப்  ார்த்ைது?" 
"நான்" என்ைார்  ாைிரி.  
"றகவிளக்றக எடுத்துச் பென்ைாயா?"  ாைிரி ஆ ாம் என்று 

ைறலயறெத்ைார்.  ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ாைிரி ஒரு வகாறல  ா ா றகயில் 
பகாடுக்க,  ா ா  ாம் ின் ைறலறய வகாலால் ெிறைத்ைார். 

 ாைிரியின் றககால்கறளக் கழுவி சுத்ைம் பெய்யக்கூைி  ா ா 
எச்ெரித்ைார்: "உங்கள் அறனவறரயும்  று டியும் எச்ெரிக்கிவைன்.  ாம்புகறளப் 
 ார்த்து கவன ாக இருங்கள்! எப்வ ாதும் றகவிளக்றக ஏந்ைிச்பெல்லுங்கள். 
இப்வ ாது அறனவரும் பென்று நன்ைாகத் தூங்குங்கள்." 

ப ஹர்  ா ா உடவன ப ண்கள்  க்கம் பென்று ஓரிரு வார்த்றைகளில் 
சுருக்க ாகக் கூைினார்: "இன்று நீங்கள் என்னுகடய குரகலப் பலமுகைக் 
வகட்டீர்கள்! நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கியொலிகள் மதரியுொ? பாம்கபக் 
மகான்ை இந்தச் ெம்பவம் ககடெியாக இன்னுமொரு முகை என் குரகலக் 
வகட்கும் வாய்ப்பாக அகெந்தது."  ா ா, உடவன ப ண்  ண்டலியிட ிருந்து 
விறடப ற்று ைன் குடிலுக்குள் நுறழந்ைார்.  ாஸாஜி இரவு  ாதுகாவலனாகப் 
 ைிபுரிந்ைார்.  

1925, ஜூகல 10  ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா வழக்கம்வ ால காறல 
ஐந்து  ைிக்கு ைனது குடிலிலிருந்து பவளிவய வந்து  ண்டலி இருக்கும் 
இடத்ைிற்குச் பென்ைார். எைிர் ார்த்ைைற்கு  ாைாக  ா ா,  ண்டலி, ஆெிரியர்கள், 
குழந்றைகள் அறனவரிடமும் அவர்களது உடல்நலம், தூக்கம்  ற்றும் உைவு 
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 ற்ைிய வழக்க ான வகள்விகறளக் வகட்டார் - அகனத்தும் எழுத்து மூலம். 
இப் டி அந்நாளிலிருந்து, ப ௌனம் அனுெரித்ைாலும், ப ஹர்  ா ா அறனத்து 
விஷயங்களிலும்  ிகுந்ை விழிப்வ ாடும், கவனமுடனும், குைிப் ாக இரண்டு 
வ ற் ார்றவயாளர்களான ப ஹராம்ஜி, ருஸ்ைம் அவர்களின் ப ாறுப்பு 
விஷயங்களிலும் கவன ாக இருந்ைார்.  

அன்றுமுைல்  ல  ாைங்களுக்கு  ா ாவுடன் அரன்காவ்ம் கிரா த்றைச் 
ொர்ந்ை பால் எனும் ெிறுவன் துறையாக எப்வ ாதும் உடனிருந்ைான்.  ா ா 
அவன் ீது ஓர் இனம்புரியாை நட்ற  றவத்ைிருந்ைார்.  ால் அவன் றககளில் 
ப ன்ெில், வ ப் ர், ொக்குக்கட்டி  ற்றும் கற் லறகறய ைவைா ல் உடன் 
எடுத்துச்பென்ைான்.  ா ா அவர் வ ெவிரும்புவறை எழுைிக் காட்டுவது வழக்கம். 

ப ஹர்  ா ா இயல்பாகவவ ெிகுந்த மவளிவநாக்கும், ெரளொன 
வாக்குத்திைனும் பகடத்தவர் ஆறகயால், ைன்னிச்றெயாகவவ  ாடல்கள் 
 ாடுவதும், கவிறைகள்  டிப் தும் அவ்வப்வ ாது நிகழும் பெயல். எனவவ, 
 ண்டலியில்  லர்  ா ா ஒரு வருட காலம் ப ௌனம் அனுஷ்டிக்க இருப் ைில் 
ெந்வைகத்றை பவளிப் டுத்ைினர். ஆனால் நாட்கள் கடந்ை நிறலயில் ஒரு 
வார்த்றைக்கூட பவளிவரா ல், முழுக் கட்டுப் ாட்டுடன் இருந்ைறைக் கண்டு 
 ண்டலி ப ரிதும் ஆச்ெரியத்ைிற்கு உள்ளாயினர். அருற யான குரலிருந்தும் 
 க்கள் அறை வகட்கும் வாய்ப் ளிக்கா ல்  ஜன் நிகழ்ச்ெிகளில்  ா ா 
 ங்பகடுத்ைார். அவ்வவறளயில் விரல்கள் ைாள ிட அவ்வப்வ ாது றக 
றெறககறளக் காட்டி அறனவறரயும் ஊக்கப் டுத்ைினார். 

 ண்டலியின் ஏைாவது ைவறுகளுக்காக வகா ப் டும் ைருவாயில்,  ா ா 
அவரது கற் லறகறய  ல ாக அவர்களின் றககளில் அல்லது பைாறடகளில் 
அறைவதுண்டு. ஒருவரும் ஏன், எைற்காக என்ை வகள்விகறள எழுப்புவவை 
இல்றல. ஒருமுறை அவரிடம் இருந்ை மூன்று கற் லறககறளயும் ஏவைாஒரு 
 ண்டலி  ீது எரிச்ெலில் வெீினார்! எரச்ஷா, அப்வ ாது உைவியாளராகப் 
 ைிபுரிந்ைவர்  ா ாவின் ைிடீர்வகா த்ைின் முக்கிய  ங்றக ைன்  ீது ஏற்றுக் 
பகாண்டார்.  

மெஹர் பாபா, இதற்கு முன்னர் நான்கு முகை மெௌனம் 
அனுஷ்டித்துள்ளார், ஆனால் 1925, ஜூகல 10 ஆம் நாள் மதாடங்கிய 
மெௌனம் ககடெிவகர நிகலத்தது. எஞ்ெிய உலக வாழ்நாட்களில் ஒரு 
வார்த்கதக்கூட மவளிவந்தது இல்கல.  

 ா ா ப ௌன ாக இருந்ைாலும் அருகாற யில் இருப் வர்கள் அவர் 
ப ௌன ாக இருப் றை ஒருவ ாதும் உைர்ந்ைைில்றல; அது அவருறடய 
 ைிகளுக்கும் ைறடயாக இருந்ைைில்றல.  ாைாக,  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் 
ைினமும் ஈடு டும்  ைிகளின் அளவு வ லும் அைிகரித்ைது.  

ைினமும் நடக்கும் வழக்க ான வவறலகளில் வ லும் சுறுசுறுப் ாகக் 
காைப் ட்டார். அருகாற யில் இருப் வர்கள்  ா ா அவருறடய கற் லறகயில் 
பவகு விறரவாகவும், உறுைியாகவும் எழுதும் அைிவுறரகள், வாழ்த்துக்கள் 
 ற்றும் பொற்ப ாழிவுகறள எழுைிக்பகாள்வைில்  ிகவும் கவன ாக 
இருந்ைார்கள். 
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ஜூறல 13 ஆம் நாள், ப ௌனம் ஆரம் ித்ை மூன்ைாவது நாள், ப ஹர் 
 ா ா ஒரு புைிய நடவடிக்றகறயத் பைாடங்கினார். புைிய புத்ைகம் ஒன்றை 
எழுைப்வ ாவைாக அைிவித்ைார். அவருறடய குடிலில், ைினமும் அைிகாறல ஆறு 
 ைிக்கு அறை ஆரம் ித்து குறைந்ைது இரண்டு  ைிவநரம் எழுைிவிட்டு, 
 ின்னர் இைர  ைிகளில் ஈடு ட்டார். ப ரும் ாலும் ஆங்கிலத்ைில் எழுைி 
இறடயிறடவய குஜராத்ைி  ற்றும் ப ர்ெியன் பொற்பைாடர்கறளப் 
 யன் டுத்ைினார்.  ல  ாைங்களுக்கு இப் ைி பைாடர்ந்ைது. 

ஒருமுறை, ப ஹர்  ா ா  ண்டலியிடம் இவ்வாறு வலியுறுத்ைினார்: 
"எைிர்வரும் ஓரிரு வருடங்களுக்கு உங்களால் இயன்ைவறர உறழக்க 
வவண்டும். உறழப் ின்  லனாக இறைவனின் அருளாெி உங்களுக்காகக் 
காத்ைிருக்கிைது." 
 ற்பைாரு நாள்,  ா ா அவருறடய கற் லறகயில் இறை எழுைினார்: 

என் நாவிலிருந்து வார்த்கதகள் மவளிவராெல் தடுப்பது  
என் ெனதிற்கு ெிகவும் இம்கெயான ஒன்று! 

நான் வபெ வவண்டும், வபெ வவண்டும்,  
என்ைாலும் ஊகெயாக இருக்கிவைன் இன்று! 

ஜூறல 16  ஆம் நாள்  ைிய வவறளயில்  ா ா ஒரு கவிறைக்கு 
உருபகாடுத்ைார்: 

வாழ வடீில்லாத பிச்கெக்காரன்;  
அரண்ெகன இல்லாத வபரரென்!  

இன்று இகத குைித்துக்மகாள்ளுங்கள்,  
என்வெம் இல்கல இவ்விரண்டும். 

நீங்கவள கூறுங்கள் நான் இப்வபாது என்ன மெய்யட்டும்? 
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மெௌன மொழிகள் - பாகம் ஒன்று  
(Silent Words) 

பூனாவில், குடிலில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், ப ஹர்  ா ா  ராட்டிய 
 ன்னர் ெிவாஜிறயப்  ற்ைிக் கூறும்வ ாது, ெிவாஜி, பாபாவின் ெிைிய 
அவதாரங்களில் ஒன்று எனக் குைிப்பிட்டார். 1925, ஜூறல 13 ஆம் நாள், 
 ா ா அவை விஷயத்றை  ீண்டும் எடுத்துறரத்து, கற் லறகயில் எழுைி, 
உண்ற பயன உறுைி டக் கூைினார்: “ஐவராப்பிய வரலாற்று ஆெிரியர்கள், 
ெிவாஜிகய வவறுவிதொக மவளிச்ெெிட்டுக் காட்டினாலும், அவகரப் 
வபான்ை துணிச்ெல்ெிக்க, வநர்கெயான, புத்திொலித்தனமுள்ள, கனிவான, 
களங்கெற்ை வபார்வரீர் வவறு எவருெில்கல. அவர், ஆன்ெீக குருவான 
சுவாெி ராம்தாஸின் உன்னதொன பக்தனும், உண்கெயான ெடீருொக 
இருந்தார். அவத ெிவாஜி, இப்வபாது, இந்த உருவத்தில் வதான்ைி, விகரவில் 
நிகழவிருக்கும் ெிகப்மபரிய ஆன்ெீக எழுச்ெியில் முக்கிய அங்கம் வகிக்க 
உள்ளார்.”  

  ா ா, வ லும் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: “ஜஸீஸின் காலகட்டத்ைிலும் 
நான் இருந்வைன்; ஆனால் அது வவறு விஷயம். இது ஓர் இரகெியம், எனினும் 
அைில் ஒரு  ாகத்றை நான் இப் டி பவளிப் டுத்ைிவனன்." 

ெிவாஜிறய குைிப் ிட்டு அர்ஜுன்  ா ாவிடம் வினவினார்: “அப்வ ாது 
இருந்ைவர்கள் யாவரனும் இப்வ ாது இருக்கிைார்களா?"  ா ா, ஆ ாம் எனத் 
ைறலயறெத்து, கற் லறகறய வகட்டு வாங்கி இவ்வாறு எழுைினார்: “அவருடன் 
 ல வ ர் இருந்ைாலும், ஏைக்குறைய 24 வ ர் அக்காலத்ைில் முக்கிய அங்கம் 
வகித்ைனர். இவர்களில் 10 வ ர், இரண்டு வருடத்ைிற்குள், உலகின் உன்னை 
ஆன் ீக  ைியின் கருவிகளாக விளங்குவார்கள். ெிவாஜியால் மகால்லப்பட்ட 
அப்ஸல் கான், பணியில் மபரும்பங்கு வகிக்கிைார். ஓர் அயல் நாட்டவரும் 
அப்வபாது முக்கிய பங்மகடுத்தார்; அவரும், ெிவாஜியின் அகவயில் 
முக்கிய உறுப்பினராக இருந்தது வபால இப்வபாதும் இருக்கிைார். ெிவாஜி, 
இப்வபாது இகை நிகலகய அகடந்துவிட்டார்; அவர் மூலொக, விகரவில், 
அவருடன் இருந்தவர்களும், குைிப்பிட்ட வநரத்தில், அவருகடய 
திட்டங்களில் ஆற்ைல்ெிக்க மெயல்ககளச் மெய்தகத உணர்ந்து 
மகாள்வார்கள்." 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "இறைப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்காைீர்கள். 
இப் டிவய வ ாகட்டும். எல்லாவ  ஒரு புைிர். ஆனால் அைிய வவண்டியவர்கள் 
இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்குள் இறை அைிந்து பகாள்வார்கள்."  

அடுத்ை நாள்  ா ா  று டியும் அவை இரகெிய ான கருத்துக்கறள 
எடுத்துறரத்ைார்: 

"1927 ஆம் ஆண்டு இந்ை இரகெியங்கள் பவளிவரும் அவை வவறளயில், 
கண் ார்றவ அற்ைவர்களுக்குப்  ார்றவயும், உயிரிழந்ைவர்களுக்கு  று உயிரும் 
அளிக்கப் டும்." 
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ஜூறல 22 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா 'மதய்வகீ பார்கவ'றயப்  ற்ைி 
அளித்ை விளக்கவுறர:  

உதாரணொக 25000 ெக்கள் இங்வக இருக்கிைார்கள் என்று 
கவத்துக் மகாள்வவாம், அகனவரின் பார்கவயும், பார்க்கும் மபாருளும் 
ஒன்று – அதாவது ஒரு பந்து. இப்வபாது, கடவுளின் பார்கவகய எடுத்துக் 
மகாண்டால், 25000 வஜாடி கண்களின் பார்கவகயயும் அவர் ஒருவரின் 
ஞான திருஷ்டிவழியாகப் பார்த்துவிடமுடியும். ஒவ்மவாரு வஜாடி 
கண்களின் முன்னால் பல்வவறு நிை கண்ணாடிககள கவத்து, 
கண்ணாடிகளின் முன்னால் ஒரு பந்கத கவக்கவும். அகனவரின் 
கண்களின் பார்கவ ஒன்று; அகனவரும் பார்க்கும் பந்தும் ஒன்று! ஆனால், 
ெிகப்பு நிை கண்ணாடிகய அணித்தவருக்கு, பந்து ெிகப்பாகவும், ெஞ்ெள் 
நிை கண்ணாடி வழியாக ெஞ்ெளாகவும், மவண்ணிை கண்ணாடி வழியாக 
மவண்கெயாகவும் மதரியும். இப்படியாக ஒவ்மவாருவரும் வவறுபட்ட நிை 
பந்கதப் பார்க்கிைார்கள்.  

பார்கவ ஒன்று, பந்தும் ஒன்று; ஆனால் 25000 ெக்களுக்கும் அந்தப் 
பந்து வவறுபட்ட நிைங்களில் மதரிந்தது. இந்த வவறுபட்ட அனுபவம் 
வித்தியாெொன கண்ணாடிகளால் ஏற்பட்டது. அகனத்து நிைங்களும் வவறு 
வவறு ெனங்ககளயும், வவறுபட்ட கண்ணாடிகள் மவவ்வவறு 
உடல்ககளயும் குைிக்கும். விதவிதொன நிைங்கள் ெற்றும் கண்ணாடிககள 
ஊடகொகக் மகாண்டு, கடவுள் ஞான திருஷ்டிவழியாகப் பந்கதப் 
பார்க்கிைார். 
 இப்படி, தீர்க்கதரிெி (கடவுள்), நிைம் (ெனம்), கண்ணாடிகள் (உடல்கள்) என 
ஒப்பிடலாம். கடவுள் ஒருவவர. பந்தும் (ொகய) ஒன்றுதான், ஆனால், 
கடவுள் பல்வவறு ெனங்கள் ெற்றும் பல்வகக வழிகள் மூலொக 
இம்ொயாகவ அனுபவிக்கிைார். 

அகனத்து எண்ணங்களும் வவறுவவறு, உணர்வுகள் மவவ்வவறு, 
சுக துக்கத்தின் அனுபவங்களும் வவறுபட்டகவ என்று நீங்கள் அைிவரீ்கள். 
இதற்குக் காரணம் அகனவரின் ெனங்களும் ொறுபட்டகவ. எண்ணங்கள், 
அனுபவங்கள், ெனங்கள் ெற்றும் உடல்கள் அகனத்தும் வவறுபட்டு 
இருந்தாலும், ஒருவவன ஆன இகைவன் பந்தாகிய ொகய மூலொக 
எண்ணிலடங்கா உடல் ெற்றும் ெனங்களின் அனுபவங்ககள வவறு வவறு 
வழிகளில் அகடகிைார். அந்த இகைவன் பார்ப்பது நிைத்கதவயா அல்லது 
கண்ணாடிகயவயா அல்ல; அவரின் ஞானதிருஷ்டியால் நிைம் ( னம்) 
ெற்றும் கண்ணாடி (உடல்) வழியாக அந்தப் பந்கதப் ( ாறயறய) 
பார்க்கிைார். இகவ அகனத்கதயும் அனுபவிக்கும் இகைவன் அந்த ெனம் 
அல்ல; ஆனால் அவர் ெனங்கள் ெற்றும் உடல்கள் எனும் ஊடகங்கள் 
வழியாக ொயாகவப் பார்க்கிைார். 

அடுத்ை நாள் ப ஹர்  ா ா, ஷஹாவன வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்ை 
வவறளயில் பைாடர்ந்து சுைந்ைிரத்றைப்  ற்ைிய கறைறய விளக்கினார்: 
  பிைப்பிலிருந்வத ஒரு கிளி சுதந்திரொக, ஒரு ெரத்திலிருந்து 



 

166 
 

இன்மனாரு ெரத்கத வநாக்கி பைந்து, தான் விரும்பிய பழங்ககள உண்ண 
முடிந்தது, வெலும், அஹெதுநகரில் உண்டபின்னர் தூரத்திலிருக்கும் 
மும்கபக்குப் பைந்துமென்று கழிவுககள அங்வக மகாட்டியது. 
பிைவியிலிருந்வத சுதந்திர பைகவயாக இருந்தாலும், சுதந்திரம் என்ைால் 
என்ன என்று மதரியாெவல இருந்தது! அது எப்வபாதும் ‘சுதந்திரம் என்பது 
என்ன?' என்று வகள்வி எழுப்பி ‘என்கன விடுவியுங்கள்! என்கன 
விடுவியுங்கள்!' என்று கதைியது.  

ப ஹர்  ா ா, ெவகாைரன் ப ஹராம் என் வறரச் சுட்டிக்காட்டி, 
விளக்கத்றை பைாடர்ந்ைார்.  

ப ஹராற  வ ான்ை ைத்துவஞானி ஒருவர் கிளிறயப் ார்த்துக் 
கூைினார், 'ெவகாைரவன! நீ, ஏற்கனவவ சுைந்ைிர ாகத்ைான் இருக்கிைாய்.' ஆனால் 
அந்ைப்  ைறவ சுைந்ைிரத்றைப்  ற்ைி எதுவும் அைியாைைால், 'அறனத்தும் 
ெரிைான்! சுைந்ைிரம் என்ைால் என்ன என் றை நான் உனக்குக் காட்டுகிவைன். 
முைலாவைாக,  ைிவுடன் நீயாக என்னிடம் வந்து, என் கண்காைிப் ில் இருக்க 
வவண்டும்.' 

புத்ைிொலியான  ைறவ, ப ஹரா ிடம்  ைந்து வந்து கூைியது, 
'இப்வ ாது நான் உன் றககளில் உள்வளன். என் கழுத்றை நீ முறுக்கி 
விடமுடியும் அல்லது சுைந்ைிரத்ைின் அனு வத்றை எனக்கு அளிக்க முடியும்.'  

எப் டியாகிலும், ப ஹராம் அந்ைக் கிளிறய ஒரு கூண்டிலறடந்ைார். 
ெில நாட்களில், அந்ைக் கிளி  ைக்க முடியா ல், விரும் ிய  ழங்கறள உண்ை 
முடியா ல், ைனக்குப்  ிடித்ை  ரத்ைில் அ ர முடியாை நிறலறயக் 
கண்டுபகாண்டது. அது ஒரு கூண்டில் அறடக்கப் ட்டிருந்ைைால் 'நான் 
சுைந்ைிர ாக இருந்வைன்' என்ை எண்ைம் அந்ைக் கிளிக்கு வந்ைது. 
அவ்வவறளயில், இருந்ை சுைந்ைிரத்றை இழந்ை அந்ைக் கிளி ெிறையில் 
அறட ட்ட வ ாதுைான் சுைந்ைிரம் என்ன என் றை பைரிந்து பகாண்டது.  

ஒவ்பவாரு ஆத் ாவும் கடவுள்; சுைந்ைிர ானது; ஆனால், ஒருவர் 
ஆரம் த்ைிலிருந்வை சுைந்ைிர ாக இருப் ைால், ஆத் ாவின் சுைந்ைிரத்றைப் 
 ற்ைிய எந்ை அைிவும் கிறடயாது. அறை அறடவைற்கு, ஒருவர் ஒரு 
ெத்குருவின்  ிடியில்வர இடங்பகாடுக்க வவண்டும். ஒருவர் அவர் கழுத்றை 
ெத்குருவின் றககளில் பகாடுக்கும்வ ாது, ெத்குரு அவருறடய கட்டறளகள் 
 ற்றும் கட்டுப் ாட்டின் கீழ் அடக்கி றவத்து ஆத் ாவின் ப ய்யான 
சுைந்ைிரத்ைின் அனு வத்றை அளிக்கிைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் பெயல்முறைகளில் ஒன்றை அற்புை ான 
உைாரைத்துடன் கீவழ காைலாம். ஒரு குருநாைர், நாம் எறை விட்டுவிட 
விரும்புகிைாவரா, அறை ெில வநரங்களில் பெய்யும் டி ஊக்குவிப் ைன் மூல ாக 
புரிய றவக்கிைார். இவ்விை ாக, ெில  ை ொர் ான  ழக்கவழக்கங்கள் 
 யனற்ைது என அனு வபூர்வ ாக  ண்டலிறய உைரச்பெய்து, ைா ாகவவ 
 றழய முறைகளிலிருந்து பவளிவய வர வழிவகுத்ைார்.  ைத்ைின் ப யரில், 
 க்கள், விடுமுறை நாட்களில் ஆரவாரம் பெய்கிைார்கள்; ஆனால், அைன் 
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ொராம்ெத்றை  ைந்து விடுகிைார்கள். ஆரம்  நாட்களில், ப ஹரா ாத்ைில், 
பவளிப்புை காட்ெி முறைகறள விட்டுவிடும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா, இந்து 
 ண்டலிறய அவர்களின்  ை  ண்டிறககறள  ிகுந்ை ஆடம் ரம்  ற்றும் 
உற்ொகத்துடன் பகாண்டாட ஊக்குவித்ைார். இது, இயல் ாகவவ முஸ்லிம் 
 ற்றும் பஸாராஸ்டிரிய  ண்டலிறய குழப் த்ைில் ஆழ்த்ைியது.  ா ா, இப் டி 
ஒரு நிறலற றய உருவாக்கி, அைில்,  ண்டலி அவர்களாகவவ ஆன் ீக 
உண்ற களுக்கும், பெயற்றகயான வழி ாட்டு முறைகளுக்கும் இறடவய உள்ள 
வவறு ாட்றட அைிந்துபகாள்ள வழி வகுத்ைார். 

1925, ஜூறல 29 ஆம் நாள்,  ா ா, அர்ஜுனிடம் கிருஷ்ை  கவானின் 
 ிைந்ைநாறள ஏழு நாட்கள் பகாண்டாட ஆயத்ைம் பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
 ார்ெி  ற்றும் ஈரானி  ண்டலி,  ா ா இந்துக்களுக்கு ஆைரவாக இருந்து 
அவர்களின்  ை  ண்டிறககறளக் பகாண்டாடுவைாகவும், அவை வவறளயில், 
ைங்களுறடய பஸாராஸ்டிரிய  ை  ண்டிறக நாட்கறளத் ைவிர்ப் ைாகவும் 
புகார் பெய்ைைால், ருஸ்ைம், அன்று காறல, அவர்கறள ஓர் இரகெிய 
கூட்டத்ைிற்காக அறழத்ைிருந்ைார். இந்ை இரகெிய ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி  ா ா 
வகள்விப் ட்டதும், வருத்ைத்துடன் அறனவறரயும் ைன் முன்வன வரு ாறு 
அறழத்ைார்.  

முைலாவைாக, என்றனத் ைவிர்த்து ஒரு கூட்டத்றை ஏற் ாடு பெய்யும் 
எண்ைம் உங்களுக்கு வந்ைிருக்கக் கூடாது. அது என்னுறடய கட்டறள அல்ல. 
இரண்டாவைாக,  ண்டிறகறய ஒரு வாரம் பகாண்டாடக் கூைியதும் என் 
கட்டறள. என்னுறடய கட்டறளகளில் யாரும் கவனம் பெலுத்துவைில்றல. 
இப் டி ஏன் நீங்கள் ெிந்ைிக்கவில்றல?  ண்டிறககறள பகாண்டாடுவைன் 
முக்கியத்துவம் என்னுறடய கட்டறள என் ைால்ைான், இந்து அல்லது  ிை  ை 
 ண்டிறககள் என் ைால் அல்ல.  

நீங்கள், 'எங்கள்  ண்டிறககறளக் கண்டுபகாள்ளா ல் அவர்களின் 
 ண்டிறககறள ஏன் பகாண்டாடுகிைரீ்கள்?' என்ை வாக்குவாைத்ைில் ஈடு டும் 
வ ாது, குறுகிய  னம்  றடத்ை,  ிரிவு  னப் ாங்குள்ள உங்கள்  த்ைியில் 
வாழ்வறை விட, ஏைாவது  றலகளில் பென்று ஓய்பவடுப் து ெிைந்ைது. நீங்கள் 
அறனவரும் பவளியளவில் ெடங்கு ெம் ிரைாயங்கறள ஓரளவு 
விட்டுவிட்டாலும், உள்ளளவில் விடவில்றல. என்னுறடய  ண்டலியான 
நீங்கள் இத்ைறகய ெடங்கு முறைகறளப்  ின் ற்ை விரும்புகிைரீ்கள் என்று 
எனக்குத் பைரிந்ைிருந்ைால் நான் உங்கறள அனு ைித்ைிருப்வ ன். உங்களின் 
புத்திொலித்தனம் அகதமயல்லாம் கடந்து மெல்லும் என்று நான் 
நிகனத்வதன். கடவுவள! இவர்களின் ெிறுபிள்களத்தனொன நடத்கதகய 
என்ன மொல்வது? 

இங்கிருக்கும் குழந்றைகளில் ப ரும் ாவலார், இந்துக்களாக 
இருப் ைால், அவர்களுக்கு நன்ற   யக்கும் என்ை எண்ைத்ைில் நான் இந்ைப் 
 ண்டிறககளுக்கு ஏற் ாடு பெய்வைன். இது அவர்கறள  ாடி, ஆடி 
 கிழறவக்கும் என்று நிறனத்வைன். அவர்களுக்காக மவளியளவில் ெத 
பண்டிககககளக் மகாண்டாடவும், ஆனால் என் ெண்டலியான உங்களுக்கு 
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இகையைிவும், உள்ளனுபவமும் அளிக்கலாம் என்றும் நிகனத்வதன். 
அைனால் ைான், நான் உங்களுக்கு ஆன் ீக இரகெியங்கறளப்  ற்ைிய 
பொற்ப ாழிவுகளும் ைருகிவைன். ஆனால் நான் எங்குத் ைவறு பெய்து விட்வடன் 
என்று நீங்கள் எனக்குச் சுட்டிக்காட்டியது நல்லைாகப் வ ாயிற்று!  

என்னுறடய வநாக்கம் பவளியளவில் இக்குழந்றைகறள 
 கிழ்ச்ெியறடய பெய்வதும், அவை வநரம் உங்களுக்கு இறை நிறலறய 
அளிப் தும் ஆகும். ஆனால் நீங்கள், 'ஏன் எங்கள்  ண்டிறககறளத் ைவிர்த்து 
அவர்களின்  ண்டிறககறள  ட்டும்?' என்று முறையிடுகிைரீ்கள்? அவர்கள் 
உங்கறள எப்வ ாைாவது, 'ஏன் நீங்கள்  ட்டும்  ா ாவின் ஆெிகளுக்குத் 
ைகுைியானவர்களா? நாங்கள் இல்றலயா?' என்று வகட்கிைார்களா? அவர்களுக்கு 
அது எலும் ாகவும், உங்களுக்குச் ெறையாகவும் இருந்ைது. ஆனால் இப்வ ாது, 
நீங்கள் என் கண்கறளத் ைிைந்துவிட்டீர்கள். இந்வநரத்ைிலிருந்து பவளியளவில் 
பகாண்டாடும் எல்லா  ண்டிறககறளயும், உங்களுக்குத் ைரும் ஆன் ீக 
பொற்ப ாழிவுகறளயும் நான் நிறுத்ைி விடுவவன். இது உங்களுக்கு ெம் ை ா? 
 ார ட்ெம் இல்லா ல் எல்வலாரும் ெ நிறலயில் இருக்க வவண்டும் என்று 
நீங்கள் கூறுகிைரீ்கள்! அதுவும் ெரிைான்! அவர்களுக்குப்  ண்டிறககளும் 
இல்றல; உங்களுக்கு இறை நிறலயும் இல்றல! இந்ைச் ெ த்துவத்றை நீங்கள் 
எந்ை அளவுக்கு விரும்புகிைரீ்கள்?     

உங்கறளவிட அைிகம் அைிந்ைவன் நான் என்று நீங்கள் 
நம்புவரீ்கவளயானால், எனக்குக் கற்றுத்ைர முயற்ெிப் ாவனன்? என்னுறடய 
கட்டறளகறள எைிர்க்கும் எண்ைத்ைில் உங்கறளக் கூட்டிப் வ ெ ருஸ்ைத்ைிற்கு 
என்ன உரிற  இருக்கிைது? இறை ஒரு நி ிடம் நிறனத்துப்  ாருங்கள்; நாம் 
அறனவரும் வெர்ந்ைிருக்கும் வ ாது, உங்களுக்கு ஒன்றை பெய்ய 
கட்டறளயிடுகிவைன், நீங்கவளா உங்களுக்குள் ஒரு கட்டறளறயப்  ிைப் ித்து, 
அந்ைச் பெய்ைிறய ப ஹராம்ஜி மூல ாக எனக்குத் பைரிவித்து, என்னுறடய 
கட்டறளறய ரத்து பெய்ய வகாரிக்றக விடுகிைரீ்கள். இது முறையாகாது. 
ஒன்றை என் விருப் த்ைிற்கு  ாைாக, உங்கள் விருப் ப் டிச் பெய்வது உலகின் 
வழி. ஆனால் இது உங்கள் குற்ை ல்ல. ஒரு ெிலர்ைான் ெரைறடவார்கள். 

நான் ெிறுவர்களுக்காக பவளிப்புை ப ாழுதுவ ாக்கும், உங்களுக்கு இறை 
நிறலறய அளிக்கவும் விரும் ிவனன். கிைிஸ்துவும் இகதத்தான் மெய்தார். 
மபரும்பாலான ெக்களுக்கு கடவுள் மொர்க்கத்தில் இருப்பதாக 
பகைொற்ைினார். கிைிஸ்து, அவர் கடவுள் என்று மவளிவட்ட ெடீர்களுக்கு 
அைிவித்தார்; ஆனால், உள்வட்ட ெடீர்களுக்கு அவர்கவள கடவுள் என்பகத 
மவளிப்படுத்தினார். 

ஒவ்பவாரு  ண்டலியும்  ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினர். அவரது 
ஆன் ீக உட் ைியின் வழியாக  ா ா,  ண்டலிறய இயக்க முறையாக 
கறட ிடிக்கும்  ை ெடங்குகள்,  ற்றும்  ண்டிறககள் பைாடர் ான 
 னப் டிவங்களிலிருந்து விடுவித்ைார். அறனத்து  னப் டிவங்கறளயும் 
துண்டித்ைாக வவண்டும் என் றை அவர்களுக்கு நன்கு உைரறவத்ைார். ஒன்வை 
கடவுள் எனும் தத்துவத்கதக் ககடபிடித்து அவகரவய வணங்கும் 
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வநாக்கத்தில் ெண்டலிகய, படிப்படியாக விடுவித்தார். பாபாகவ 
வணங்குவது மநருப்பில் எரிவதற்கு ெெம்! அவர் அருள் ெிகுந்த ஒளி! 
அவகரத் மதாழுவது ொம்பலாக ொை வழி! 

ஆகஸ்ட் 5 ஆம் நாள், ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை ஓர் இறெ நிகழ்ச்ெியில் 
குல் ாயும் கலந்து பகாண்டார். நிகழ்ச்ெியினிறடவய  ா ா, கூட்டத்ைில் 
ப ஹராம்ஜி இல்லாைறைக் கவனித்து அவறரத் வைடிச்பென்ைார். கழிவறை 
அருகில் ப ஹராம்ஜி, அவஜா ா இருவரும்  றழக்காக ஒதுங்கி நின்ைவர்கறள 
 ா ா அறழத்து வந்ைார். அப்வ ாது ருஸ்ைத்ைின் வ ல்ெட்றடறய  ா ா 
 றழக்காக அைிந்ைிருந்ைார்.  

இறெநிகழ்ச்ெி பைாடர்ந்ைது.  ா ா குல் ாயிடம், "ருஸ்ைம் கீவழ விழுந்து 
விட்டான்" என்று கூைிவிட்டு  ாடல்கறளக் வகட்டு ரெிக்கத்பைாடங்கினார். 
குல் ாய், இறெ நிகழ்ச்ெியில் கவன ாக இருந்ைைால்  ா ா கூைியது அவர் 
பெவிகறள எட்டவில்றல. ருஸ்ைம் ஏவைா வவறலயாக அஹ துநகர் ைிரும் ிச் 
பென்ைதும் அவருக்குத் பைரியாது.  

அடுத்ைநாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ை ருஸ்ைம், ' ா ாவின் 
கருறையால் அவர் உயிர் காக்கப் ட்டார்' என் றை அறனத்து  ண்டலிக்கும் 
அைிவித்ைார். அைற்கு முந்றைய ைினம்  ாறல வவறளயில் ருஸ்ைம் ெரக்கு 
வண்டி ஒன்றை அஹ துநகருக்கு ஓட்டிச் பெல்லும் வவறளயில் கடுற யான 
புயல்  றழயில் ெிக்கித் ைவித்ைார். வழியிலிருந்ை வ வலாட்ட ான ஓறடறய, 
எளிைில் கடந்து விடலாம் என்ை நம் ிக்றகயில் பென்ைவ ாது, ஆழ ான 
 ள்ளத்ைில் வண்டி  ாட்டிக்பகாண்டது. ஆழத்றை அைிந்துபகாள்ள நீவராறடயில் 
இைங்கிய ருஸ்ைம் வவக ாக வந்ை பவள்வளாட்டத்ைில் ெிக்கி, ைப் முடியா ல் 
ைவித்ைார். வைறவயான ெக்ைிறய ைரவவண்டி ப ஹர்  ா ாறவ நிறனத்துக் 
குரல்பகாடுத்ைார். வி ரங்கறளக் வகட்டைிந்ைவ ாது, அவ்வவறளயில்ைான்  ா ா, 
பகாட்டும்  றழயில் இறெ நிகழ்ச்ெியிலிருந்து ப ஹராம்ஜிறயத்வைடி 
பவளிவய வந்ைார்.  

அப்வ ாது, இரண்டு அரன்காவ்ம்  ாைவர்களிறடவய நடந்ை 
ைிரு ைத்றைப்  ற்ைிய விவாைத்ைின் வ ாது ப ஹர்  ா ா ஒரு சுருக்க ான 
உறரறய வழங்கினார்: ஒருவர் நல்மலாழுக்க நடத்கதயுடன், திருெணம் 
மெய்து மகாள்ளாெல், சுத்தொன வாழ்க்கக வாழ்ந்தால், அதுவவ 
ொலச்ெிைந்தது, ஏமனன்ைால் திருெணம், ெில வநரங்களில் ஒருவரின் 
ஆன்ெீக வாழ்வில் இகடயூறுககள விகளவிக்கும். ஆனால், 
வகரமுகையற்ை ஒழுக்கக்வகடான வாழ்க்கக வாழ்வகதவிட திருெண 
பந்தம் விரும்பத்தக்கது. திருெண பந்தம் என்பது வாழ்க்கக துகணவர்கள் 
இருவரும் பிை ஆண்-மபண்களிடம் விரும்பத்தகாத மதாடர்பின்ைி 
இருக்கவவண்டும் என்பதாகும். 
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ஒருநாள்  ா ா அவருறடய பநருங்கிய  ண்டலியிடம், பெப்டம் ர் 1 
ஆம் நாளிலிருந்து உ வாெம் இருக்கப்வ ாவைாக அைிவித்து, ப ரும் ாலும் 
அவர் குடிலுக்கு உள்வளவய இருந்ைார். ைினமும் காறல ஐந்து  ைிக்கு 
அவருறடய புத்ைகத்றை பைாடர்ந்து எழுைி வந்ைார். வழக்க ான இைர 
 ைிகளிலும் உற்ொக ாக ஈடு ட்டார். 

1925, ஆகஸ்ட் 17 ஆம் நாள், ைிங்கள்கிழற , ப ஹர்  ா ாவின் ஐந்து 
ெத்குருக்களில் ஒருவரான ஹஸ்ரத் தாஜூதீன் பாபா, நாக்பூர் நகரில் 
அவருறடய பூை உடறல துைந்ைார். 30000  க்களுக்கும் அைிகான கூட்டம் இறுைி 
ஊர்வலத்ைில் கலந்து பகாண்டது.  

ஆகஸ்ட் 22 ஆம் நாள்,  ரியாறையின் நி ித்ைம்  ா ா  ண்டலிறய 24 
 ைிவநரம் உ வாெம் இருக்கக் கூைினார்.  ாறல ஆறு  ைியளவில் ப ஹர் 
 ா ா முைலில் ைாஜூைீன்  ா ா, அடுத்து அவருறடய அறனத்து ெத்குருக்களின் 
புறகப் டங்களுக்கும் பூ ாறல அைிவித்து  ரியாறை பெலுத்ைினார். 
 ண்டலியும் அவ்வாவை பெய்ைனர்.  ின்னர்,  ா ா அறனவருக்கும் இனிப்பு 
வழங்கினார்.  

"ஓ தாஜூதீன் பாபா, நீங்கள் வெர்வான் ெீது மகாண்ட அன்பிற்காக 
உங்கள் பாதங்களில் அடிபணிகிவைாம்! அவர் மொர்க்கவலாகத்தின் வராஜா 
என்பகத நீங்கள் அைிந்து உங்கள் ெகுடத்கத வெர்வானுக்கு 
அணிவித்தீர்கள்." 

இந்துக்கள், ைி த்ைியர்  ற்றும் முஸ்லிம்கள் இறடவய கூைப் டும் 
 ழங்கறைக்கிைங்க, ஜஸீஸ் இந்தியாவில் வாழ்ந்து, இந்தியாவில் உயிர் 
துைந்தார்.  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ஆகஸ்ட் 23  
ஆம் நாள்  ா ா இறை உறுைிப்  டுத்ைினார். 

ஜஸீகஸப் பற்ைிய ஓர் இரகெியம், மபரும்பாலான 
கிைிஸ்தவர்களுக்கு இது மதரியாது. ஜஸீஸ் ெிலுகவயில் 
அகையப்பட்டவபாது, அவர் உயிகரத் துைக்கவில்கல; ‘நிர்விகல்ப ெொதி’ 
(மபௌதீக உணர்வு இல்லாெல் ‘நான் கடவுள்’ என்ை உணர்வு) என்ை 
நிகலகய அகடந்தார். மூன்ைாவது நாள், அவர் மபௌதீக உணர்கவ 
திரும்பப் மபற்று, உருவத்கத ெகைத்துக்மகாண்டு, கிழக்கு வநாக்கி 
பயணம் மெய்து, (ெில ெடீர்களுடன்) இந்தியா வந்து வெர்ந்தார். இகதத்தான் 
‘ஜஸீஸின் உயிர்த்மதழுதல்’ என்பது. 

இந்தியா வந்தகடந்த பிைகு, பர்ொவிலுள்ள ரங்கூனுக்குச் மென்று 
ெில காலம் அங்குத் தங்கிருந்தார். பின்னர், வட திகெகய வநாக்கி 
பயணம் மெய்து காஷ்ெிரில் தன் இருப்பிடத்கத அகெத்தார். இப்பூவுலகில் 
அவருகடய பணி முடிந்ததும், தன் உடகல துைந்து, நிரந்தரொக 
‘நிர்விகல்ப ெொதி’ நிகலகய அகடந்தார். அவர் உடல் காஷ்ெீரில் 
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புகதக்கப்பட்டது. அவர் கல்லகைகய இன்றும் அங்குக் காணலாம். 
இந்தியாவில் வாழ்ந்த ெித்தர்கள் இந்த உண்கெககள ஊர்ஜிதம் 
மெய்தார்கள். ெனித இனம் ஜஸீஸின் உண்கெயான வாழ்க்கககய 
அைிந்து மகாள்ளும். 

இக்காலகட்டத்ைில் ப ஹரா ாத்ைில்  ண்டலியின் எண்ைிக்றக 
 டிப் டியாக உயர்ந்து புைிய கட்டிடங்கள் எழுப்  வவண்டிய சூழ்நிறல 
உருவாயிற்று. பெப்டம் ர் 4 ஆம் நாளிலிருந்து  லர் புைிய கட்டிடத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைனர். ஒவ்பவாருவருக்கும் தூங்க  ற்றும் அவர்களின் ப ாருட்கறள 
றவக்க ைனியிடம் ஒதுக்கப் ட்டது.  ா ாவுக்காக நடுநிறல  குைியில் ஓரிடம் 
ைனியாக அற த்ைனர். ை ால் அலுவலக கட்டிடத்ைின் பவளி வராந்ைாறவ 
நீள ாகக் கட்டி அறைச் ெரக்கு அறையாக உ வயாகித்ைனர்.  ண்டலியில் 
ஒருவர் ப ாறுப் ாளராக நிய ிக்கப் ட்டார். ப ாருட்கறள வாங்க, வகாரிக்றக 
ரெீதுகள் அச்ெடித்து, ஒரு வொப்புத்துண்டு வாங்கக்கூட நறடமுறை விைிகள் 
நிறுவப் ட்டன. 

பெப்டம் ர் 20  ஆம் நாள் விொல ான ைர் ொறல ஒன்றை 
ைிைந்துறவத்து  ல ஏறழகள், உைவியற்ைவர்,  ற்றும் உடல்நல ற்ைவர்களுக்கு 
அறடக்கலம் ைரப் ட்டது. பைாழுவநாயாளிகள் - ஆண், ப ண்- அறனவருக்கும் 
ைனியிடம் ஒதுக்கி அங்கு அற ந்ை  ிகப்ப ரிய கட்டிடத்ைிற்கு 'ொய் தர்பார்' 
என்று ப யரிட்டனர். 

1925, பெப்டம் ர் 30 ஆம் நாள், ருஸ்ைம் -  ிரீனி இருவருக்கும்  ிைந்ை 
குழந்றைக்கு  ா ா ‘ப ராம்' என்று ப யர் சூட்ட, அறனவருக்கும் ருஸ்ைம்  ிகப் 
ப ரிய விருந்ைளித்ைார். பைாடர்ந்து நடந்ை ஓர் இறெ நிகழ்ச்ெியின்வ ாது ஒரு 
முஸ்லிம் இறைவ ாறையில் இருப் வர்வ ால ஆடி ைறரயில் விழுந்து 
புரண்டவண்ைம் இருந்ைார். உடல் காயங்கறளக்கூடப் ப ாருட் டுத்ைாை 
அளவுக்கு கடவுள்  ற்றுள்ளவர் என்று எண்ைி ெில  ார்றவயாளர்கள் அவரால் 
ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டார்கள். 

இறெ நிகழ்ச்ெி முடிந்து அறனவரும் பென்ை ின்னர்  ா ா அவரது 
உடலில் ைாங்க முடியாை வலிபயடுப் ைாக முறையிட்டார்.  ா ாவின் உடறல 
இரு து ெீடர்கள்  ல ாக அழுத்ைி, வைய்த்துவிட்ட  ிைகும் வலி 
குறையவில்றல.  ா ா, இவ்வாறு கடுற யாகக் குைிப் ிட்டார்: “அந்ை 
முஸல் ான் துள்ளிக் குைித்து ஆடியைன் காரை ாக நான் அவைிப் டுகிவைன்.” 
கூட்டத்ைில் இருந்ை ஒருவர் பவகுளித்ைன ாக கூைினார்:  

“என்ன ஒரு காைல் வவகம் அந்ை  னிைறன ஆட்பகாண்டது!” 
 ா ா உடவன, “இது காதலல்ல, ஆனால் மவறும் வபாலியானது! நடிப்பது 
ெிகப்மபரிய பாவம், கடவுள் ஒருவபாதும் அகத ென்னிக்கொட்டார். 
கபடதாரிகளுக்குப் பயப்பட்டு கடவுள் அவர்களிடம் இருந்து 
விலகியிருப்பார்.” 
அறனவரும் வியப் றடந்து வகட்டனர், “அப் டியானால், காைல் என் து என்ன?” 
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 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்:  
“காதல் என்பது அடுப்பில் எரியும் மநருப்பு. யாமராருவர் 

காதலிக்கிைாவரா, அவருக்வக மதரியாது அவர் காதலிப்பது! இயல்பாக 
இருங்கள், பாொங்கு மெய்யாதரீ்கள் என்று நான் உங்ககள 
எச்ெரித்திருக்கிவைன். கடவுகள ஏொற்ை முடியாது; அவருக்கு நீ யாமரன்று 
மதரியும்! ஆககயால், நீ எது இல்கலவயா அதுவாக பாொங்கு மெய்வதில் 
என்ன பயனிருக்கிைது?” 

 ன்ஸில்-எ- ீ ில் ெலறவ பைாழில் பெய்து வந்ை காஷிநாத் என் வர் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், கட்டறளகறள 
 ீைியைால் அவர் பைாழுவநாயால் ைாக்கப் டுவார் என்று  ா ா எச்ெரித்ைார். 
இப்வ ாது, அவர் நிறலறயக் கண்டு  ண்டலி ைிறகத்துப் வ ாயினர். காஷிநாத் 
 ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினார்.  ா ா அவறர  ன்னித்து விட்டைாக எடுத்துக் 
கூைி ெ ாைானப்  டுத்ைினார், "நான் உன்கன ென்னித்து விட்வடன். நான் 
ென்னித்ததால் இப்வபாது அது உனக்கு ஆெரீ்வாதொக அகெகிைது. இந்தத் 
துன்பத்கதத் தாங்கிக்மகாள், நீ ஆெரீ்வதிக்கப்படுவாய்!" 

காஷிநாத்றை ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க  ா ா அனு ைித்ைார்.  ின்னர், 
 ல்லாண்டுகள் வாழ்ந்து அங்வகவய உயிர் துைந்ைார்.  ண்டலி எவரும் அவெிய 
வைறவயின்ைி அவரிடம் வ ெ வவண்டாம் என  ா ா அைிவித்ைிருந்ைார். 
 ா ாவும், அவறரக் கண்டுபகாள்ளவில்றல. ெில வநரங்களில் காஷிநாத் 
கரங்கூப் ி வைங்கும்வ ாது  ா ா றககறள அறெத்துப்  ைிலளித்ைார். 

 ாைாக, ப ஹர்  ா ா  கதூர் என் வறரப் ப ரிதும் வநெித்ைார்;  கதூர், 
ைாழ்த்ைப் ட்ட இனத்றைச் ொர்ந்ைவர், பூனாவில் துப்புரவு பைாழில் பெய்து 
வந்ைவ ாது, ப ஹர் ா ாவின் விருப் ப் டி  னிை  லத்றை வாளியில் நிரப் ி 
அளித்ைவர். 1922 ஆம் ஆண்டு,  ா ா பூனா, ப ர்குஸன் கல்லூரிக்கு 
அருகாற யில் அற ந்ை குடிலில் வாழ்ந்ை வவறளயில்,  கதூர் அவராகவவ 
கவாலிகளும்,  ஜறனகளும் எழுைி  ா ா முன்னிறலயில்  ாடினார். 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரும் வவறளயிலும் பைாடர்ந்து அவ்வாவை பெய்து வந்ைார். 
 ா ா,  கதூறர அன்புடன் அருகில் அ ரச்பெய்து, "புதிய பாடல்கள் ஏதாவது 
எழுதியுள்ளரீ்களா? எனக்காக இங்வக பாடுங்கள்!" என்று கூறும் வ ாது, 
 கதூர், அவரது ெ ீ த்ைிய இறெயற ப் ில் உருபவடுத்ை  ாடல்கறள  ிகுந்ை 
 கிழ்ச்ெியுடன்  ாடுவது வழக்கம். 

ப ஹர்  ா ாவின் குடிலின் அருவக ைினமும் இரவில்  ாதுகாவலர் 
இருந்து வந்ைார். குலாப்ஷா என் வர், ெ ீ த்ைில் அங்கு வந்து வெர்ந்ைவர், 
இப் ைிறய பெய்து வந்ைார். ெில வவறளயில் ெகனும் அவ்வப்வ ாது 
உைவியாக இருந்ைார். ஒருமுறை இரவில் ெகன் ைன்றன  ைந்து 
தூங்கிவிட்டார். இறைக்கண்ட குலாப்ஷா, வகா  றடந்து, ஏளன ாய், "தூக்கம் 
வரும்வ ாது பகாஞ்ெம்  ிளகாய் தூறள கண்ைருகில் தூவிக்பகாள்" என்று 
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உ வைெம் கூைினார். ெகனும் அறை அப் டிவய எடுத்துக் பகாண்டு அன்ைிரவில் 
தூங்கா ல் இருக்க அவ்வாவை பெய்ைதும், கண்கள் எரிந்து கைைினார். ெகனின் 
குரறலக் வகட்டு  ா ா விறரவில் அங்கு வந்து ெகனின் கண்கறள குளிர்ந்ை 
நீரால் கழுவி விட்டார்.  

ஆறு நாள் உ வாெத்ைிற்குப்  ின்னர், ப ஹர்  ா ா  ிகவும் ெிைிய 
அளவில் ெில வநரங்களில் உைவு உட்பகாண்டார்; ப ரும் ாலும் எதுவுவ  
உண்ணுவைில்றல. ஆனால், அவஜா ா அவருறடய நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு 
எழுைியிருந்ைார்:  ா ா, 'எப்வ ாதும் வ ால புத்துைர்வு  ற்றும் சுறுசுறுப்புடன் 
காைப் ட்டார்.' காறல வவறளயில் ைனியாக இருந்து அவருறடய 'இரகெிய 
புத்தகத்கத' எழுதுவைிலும்,  ாறலயில் ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ள்ளிக்கூட 
வராந்ைாவில் அ ர்ந்து, ெிைிய வ றெயில்  ண்பைண்பைய் விளக்வகற்ைி 
எழுதுவைில் மும்முர ாக இருந்ைார்.  

அவ்வவறளயில் ஒரு நாள்  த்ைிரிறக  ைிப் கத்ைார் ஒருவர் 
அவருறடய  ைக்கார நண் ருடன்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். 
ப ஹரா ாத்ைில் நடக்கும் அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் கண்டு பவகுவாக 
கவரப் ட்ட அவருறடய நண் ர்  ை உைவி பெய்யத் ையாராக இருப் ைாக 
 ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ைார். அவர் உைவிறய  ா ா அற ைியாக  றுத்து 
அவருறடய கற் லறகயில் இவ்வாறு எழுைினார்: "நான் ஒரு துைவி, எனவவ 
இப்பணத்கத கவத்து நான் என்ன மெய்வவன்? கடவுள் ெட்டுவெ 
எங்களுக்கு வபாதும்!" என்று பைளிவு டுத்ைி,  ைத்றை 
ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல. 

இந்து விடுமுறை நாட்களில், அர்ஜுன்  ா ாறவ நீராட்டும் ஒரு 
 ழக்கத்றைக் கறட ிடித்ைார். அைில் நூற்றுக்கும் அைிக ாவனார் ஒவ்பவாரு 
குவறள நீறர  ா ா ீது ஊற்ைி நீராட்டுவிழாறவ ெிைப் ித்ைனர். அக்வடா ர் 31 
ஆம் நாள்,  வுர்ை ி ைினம், அர்ஜுன் அவை நீராட்டு விழாறவ நடத்ைினார். 
 ா ாவும் புன்முறுவல் பெய்ை டி அறனத்றையும் ைாங்கிக் பகாண்டார். 
இறுைியில்,  ா ா, அர்ஜுறன எச்ெரித்ைார், "இது வ ான்ை நீராட்டு விழாவில் 
 ங்பகடுக்க என்றனத் ைிரும் த் ைிரும் க் கட்டாயப் டுத்ைாவை. இைற்கு 
முந்றைய முறை அளித்ை நீராட்டிற்குப்  ின்னர், குளிர்  ற்றும் இரு லால் நான் 
 ிகவும் அவைிப் ட்வடன்." 

குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் ைங்கியிருந்ை ருஸ்ைம்,  ிரீனி இருவரும் 
அவர்களின் இரண்டு குழந்றைகளுடன் ப ஹரா ாத்ைில் வந்து குடிவயைினர். 
நவம் ர் 8 ஆம் நாள், ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா  ண்டலியுடன் அவர்கள் வடீ்டு 
ைிைப்புவிழாவில்  ங்பகடுத்ைார்.  
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 ருவ றழ கால ாக இருந்ைாலும் அரன்காவ்ம்  குைியில் கடுற யான 
ைண்ைரீ் ைட்டுப் ாடு நிலவியது. 1925 ஆம் ஆண்டு, நவம் ர்  ாைத்ைில்,  க்கத்து 
ஊர் கிரா   க்கள், குடிப் ைற்கும், குறுறவ ொகு டிக்கும் வ ாது ான  றழ நீர் 
இல்லாைைால், ப ஹர்  ா ாறவ நாடிவந்து  றழக்காக வவண்டி நின்ைனர். 
 ா ா அவர்கறள ெற்று ப ாறுற யாக இருக்கக் கூைினார். 

நவம் ர் 10 ஆம் நாள் இரவில், அன்றைய கடுற யான  ைிகளுக்குப் 
 ிைகு, ப ஹர்  ா ா,  க்கள்  ற்றும்  ண்டலிறய அவரது வ றெ அறை 
 க்கம் வரவறழத்து விவாைித்ைார்.  று டியும் கிரா த்ைார்  றழக்காக 
 ா ாறவ வவண்டினர். ெத்குரு உ ாஸனி  காராஜின் ஆரத்ைிக்குப்  ின்னர், 
அங்வக ஒரு குழி பவட்டி, துனி (புனிை பநருப்பு) ஒன்றை எரியறவக்க 
உத்ைரவிட்டார். இரவு 11  ைிக்கு அந்ைத் துனி பகாழுந்துவிட்டு எரிந்ைது. 
அைற்குப்  ின்னர்  ா ா கிரா   க்களிடம் கூைினார், "கடவுள் உங்கள் 
பிரார்த்தகனககளக் வகட்டுவிட்டார். இப்வபாது நீங்கள் உங்கள் 
இல்லங்களுக்குச் மெல்லுங்கள்." துனி பநருப்ற  எரிப் ைற்கு முன்னர் 
வானில் கார்வ கம் எதுவுவ  இல்லா லிருந்ைது. ஒரு  ைி வநரத்ைில் 
கடுற யான  றழ ப ாழிந்ைது. 15  ைி வநரம் பைாடர்ந்து ப ய்ை  றழயால் 
கிரா   க்கள் உற்ொக றடந்ைனர்; ொகு டியும்  ாதுகாக்கப் ட்டது. 

அடுத்ை நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியிடம் துனிறயப்  ற்ைி ஒரு 
கவிறை எழுது ாறு கூைினார். அன்று  ைியம்  ள்ளிக்கூடத்ைிற்கு விடுப் ளித்து 
அவரவர் கவிறைறய எடுத்துறரக்க வாய்ப் ளிக்கப் ட்டது. ருஸ்ைம் முைல் 
 ரிறெ பவன்ைார்;  ாைிரிக்கு இரண்டாவது  ரிசு; ஆெிரியர்  ண்வடா ா 
மூன்ைாவதும், கிஸன்  ாஸ்டர் நான்காவது  ரிறெயும் பவன்ைனர். 
கவிறைகளின் எதுறக, வ ாறன, அற ந்ை விைம் வகட்க வவடிக்றகயாக 
இருந்ைது; ஒவ்பவாருவரும் ெிைந்ை கவிஞர் வ ால  ாொங்கு பெய்து அவரவர் 
கறலத் ைிைறனக் காட்டினர். புரியாை வரிகறள விளக்க வவண்டியதும் 
அவெிய ாயிற்று. ருஸ்ைம்,  ாைிரி இருவரின் கவிறைகறளத் ைவிர  ற்ை 
கவிறைகள் அவ்வளவு ப ாருள் அடங்கியைாக இல்றல.  
 ாைிரி எழுைிய 'துனி'  ற்ைிய கவிறைறய  ா ா ப ரிதும்  ாராட்டினார்: 

 
ஓ ெத்குரு மெஹர் பாபா, எங்களின் ஒவர துகண நீங்கள் ெட்டுவெ; 
இருவுலகுக்கும் அதிபதிவய, எங்களின் ெக்திெிக்க மதய்வவெ! 

 
இவ்விருபதாம் நூற்ைாண்டில், 1925 ஆம் வருடத்தில், 
இவ்வுலகின் தீகெகள் அழிக்கப்படும் என அைிவித்தீர்! 

 
பத்தாவது நாள், பதிமனான்ைாவது ொதம், வருடவொ 1925. 

 
உங்களுக்கு பிரியொனவர்ககள 10.30 ெணிக்கு அகழத்தீர்கள், 
ெிைப்பான துனிகய எரிக்க வவண்டும் என அைிவித்தரீ்கள்! 
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அகனத்து ஏற்பாடுகளும் மெய்தபின்னர் குடிலுக்கு வந்வதாம், 
ரிஷி, முனிகளின் வதாழர்கள் நாங்கள் துனிகய ஏற்ைிவனாம் 

 
என்ெனதிவலா பற்பல எண்ணங்கள் அகலவொதின, 
ஆனால், அதன் மபாருள்கள் ெற்றும் புரியாெவல இருந்தன! 

 
பிைப்பு இைப்பிலிருந்து எங்ககள விடுவிப்பவத உங்கள் வநாக்கம், 
அவதவவகளயில் துயரங்ககளத் தந்தவதா இயற்ககயின் ெறீ்ைம்! 

 
ெக்திெிக்க ெத்குரு வாழ்வில் வந்தவத ஆத்ொகவ காக்க, 
துனியின் பணிவயா எங்கள் பாவங்ககள வவவராடழிக்க! 

 
எங்களின் பிரியொனவர் இத்துனிகய ஏற்ைியது, 
எங்கள் மெயல்களின் பாரத்கத அைவவ குகைத்தது! 

 
ஓ துனி! உனது உள் அர்த்தவொ ெிகவும் ஆழொனது, 
எவ்வளவவா முயன்றும் அது முற்ைிலும் புரியாதது! 

 ண்டலியில்  ற்றுப ாருவர் பஸயிலர் அவரது கவி வண்ைத்றை இவ்வாறு 
பவளிப் டுத்ைினர்: 

 
தாய்ொர்கவள! பண்புள்ள மபரிவயார்கவள!  

நான் கூறுவகதக் வகளுங்கள் கவனொக,  
வநற்ைிரவு நாம் துனிகய ஏற்ைிவனாம்,   

மபாழிந்தவதா ெகழ ெிகவும் கனொக! 
 

ஆன்ெீக யாத்ரீகர்கள் முழுெனதாக  
துனிகய ஏற்றுவது வழக்கம், 

இகதப் புரிய கவப்பது கடினம், எனினும்  
உன் ெகிகெகயப் வபாற்றுவது எங்கள் பழக்கம்! 

 
இப்வபாது உங்கள் அனுெதியுடன் விகட மபறுகிவைன், 
என்னால் எகதயும் விளக்க முடியாெல் தவிக்கிவைன்! 

 
'மஸயிலர்' கூறுகிைார், இதுவவ முதன்முதலாக அவன் வாழ்வில், 
கவிகதயின் ககவண்ணத்கதக் காட்டியது, ஒன்றுவெ அைியாெல்! 

 
ப ஹர்  ா ா உடவன துனிறயப்  ற்ைிக் கீழ்வரும் வரிகறள எழுைினார்: 

 
உன் புககழப் பாட என் வபனாவில் ெக்தியில்கல! 
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தீச்சுடரின் முதல் ஒளியில் வந்தவதா இம்ெகழ! 
 

உன் அன்பளிப்பு எவ்வளவு அருகெயானது! 
தீப்பிழம்புககளக் குளிர்விக்க கடவுவள தரும் ெரியாகத! 

 
இறுதியில் ெணிக்கணக்காக மபருெகழ மபாழிந்தவத ெிைப்பு! 
ஆயிரக்கணக்கான ெக்ககளக் காப்பாற்ை, நீ வந்தவத எம் களிப்பு! 

 
ஏகழகளின் ஆெரீ்வாதங்ககள நீ ஏற்றுக் மகாள்வாயா? 
உன்கனப் பிரார்த்தகன மெய்வவார்க்கு நீ அகடக்கலம் தருவாயா? 

 
நீ ஒரு வாலியின் பண்புககள கவத்துள்ளாய்! 
ஒருவன் தன்கனவய இழக்கும்வபாது  

உன்கனப்வபால் அவகன ொற்றுவாய்! 
 

உன் தாக்கம் அற்புதொனது; உன் நாடகம் வியக்கத்தக்கது;  
உன் இயல்பான தன்கெவய ஆச்ெரியொனது! 

 
உன் அன்பளிப்பு ஒன்கை வளர்க்கும் அல்லது அழிக்கும்! 
ெரத்கத வவவராடு அழிப்பாய்;  

அவதவவகள விகதகயக் கருவுைச் மெய்வாய்!  
இரண்டுவெ உன் ஆெரீ்வாதங்கள். 

 
உன்கனக் கவனத்தில் மகாள்பவர்கள்  

நூறுவககயான உணவுககளத் தயார் மெய்யலாம்! 
ஆனால், அைியாகெயில் உன்கனப்  

புைக்கணிப்வபார்க்கு நீ வபரிடராகவும் இருக்கலாம்! 
 

நீ ஒரு வாலிகயப் வபால - மபருகெயும், பிகழகளும் 
நிகைந்தவன்! 
ஒருவகர நீந்தச் மெய்து ெற்றும் ஒருவகர மூழ்கடிப்பவன்!  
இதுவவ உன் இயல்பு. 

 
அஹெதுநகர் உட்புைநகர் பகுதி அகனத்தும் நீரின்ைி இருந்தது! 
ஆனால், ெரியான வநரத்தில் உழவர்களுக்கு பரிொகத் தந்தது,  

ெிகவும் உகந்தது! 
 

நீ பாபாவிடம் ெரணகடந்ததும் உன் உதடுகள் மூடட்டும்! 
ெத்குருவின் பாதங்களில் வெகவ மெய்பவர்  

கதரியம் நிகைந்தவர்கள் ெட்டும்! 
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ஓ துனி! உன் மபருகெ உன்னதொனது! 
ரிஷி முனிகள் ெட்டுவெ புரிய முடிவது! 
 
1925, நவம் ர் 26 ஆம் நாள்  ாைிரியின்  ிைந்ைநாள்; ப ஹர்  ா ா 

அவருக்கு  ாறல அைிவித்து முத்ை ளித்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் இப்வ ாது ஏைக்குறைய 500  க்கள் வாழ்ந்து வந்ைனர். 
புைிய ெ யலறை ஒன்று உருவாக்கப் ட்டது.  ா ா ஓர் அடுப்ற  எரியவிட்டு 
ெற யலறைறயத் பைாடங்கி றவத்ைார். பாபாவின் இச்மெயலில் ஓர் 
ஆழொன முக்கியத்துவம் அடங்கியிருந்தகத அகனவரும் கண்டனர். 
 ண்வடா ா என் வர்  ிரா ைர்;  ல நாட்களாக அவர்,  ிரா ைர் அல்லாை இைர 
இனத்ைவருடன் அ ர்ந்து உைவு உண்ை,  ா ாவின் அனு ைிறயக் 
வகாரிவந்ைார். அவ்வவறளயில்  ா ா அறனவறரயும் அவரவர்  ை 
வகாட் ாடுகறளக் கறட ிடிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். அது,  ண்வடா ா 
 ிைருடன் வெர்ந்ைிருப் ைற்குத் ைறடயாக இருந்ைது.  ண்வடா ா,  று டியும் 
 ா ாவின் அனு ைிறயக் வகாரினார். இம்முறை  ா ா, "உன் ப ாறுப்ற  நான் 
ஏற்றுக் பகாள்கிவைன்" என்ைார்.  ண்டலியில்  ண்வடா ா, இந்து  ை 
ஆச்ொரத்றைக் றகவிட்டு 'அகனவரும் ஒன்வை' என்ை  ா ாவின் 
பகாள்றகறய  னப்பூர்வ ாக ஏற்று கறட ிடித்ை முைல்  னிைராவார்.  

 
1925 டிெம் ர் 14  ஆம் நாள், ‘கிைிஸ்துறவப் வ ால வரவிருக்கும் இளம் 

ெீடர், புைிய உலக ஆெிரியர் பஜ.கிருஷ்ைமூர்த்ைி’ என்று டாக்டர். அன்னி 
ப ென்ட் பவளியிட்ட அைிக்றகறயக் குைித்து ப ஹர்  ா ா அளித்ை விளக்க 
உறர. 

இமதல்லாம் மவறும் மவற்றுப்வபச்சு. பிரம்ெ ஞானிகள் 
என்ைகழக்கப்படும் டாக்டர். அன்னி மபென்ட் ெற்றும் மஜ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
இவர்களிடம் ெத்தியத்தின் ஓர் அம்ெம்கூட கிகடயாது. இச்ெிறுவன் உலக 
ஆெிரியராக இம்ெண்ணில் வதான்றுவான் என்றும் அகனத்கதயும் 
ஆட்டிப்பகடப்பவன் எங்வகா அந்த இெயத்தில் இருப்பதாகவும் 
வபெிக்மகாள்கிைார்கள்.  

அந்த ெகலகளில் கற்களும், தூசும் தவிர வவமைான்றுெில்கல. 
புத்தா, கிருஷ்ணா, கிைிஸ்து ெற்றும் மஸாராஸ்டர் வபான்ை உண்கெயின் 
வபாதகர்கள் ெகல உச்ெிகளில் அெர்ந்தவர்கவளா அல்லது காடுகளில் 
மதாகலந்தவர்கவளா அல்ல. யாகர முன்வனற்ைப் பாகதயில் 
மகாண்டுச்மெல்ல வவண்டுவொ அவர்கவளாடு சுதந்திரொக ஒன்ைி 
வாழ்ந்தவர்கள். நிகனக்கவவா, கற்பகன மெய்யவவா முடியாத அளவுக்கு 
உயர் நிகலயில் இருந்தாலும், அவர்கள், ெடீர்கள் வாழும் 
சூழ்நிகலகளுக்கு ஏற்ைவாறு தங்ககளக் கீழ்நிகலக்குக் மகாண்டு 
வந்தவர்கள். 
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அதுவபால, எந்த ஒரு ெிைப்பு மபயரில் வதான்றும் ஆன்ெீக 
குருவுக்கும், தன் உடல் ஒன்கைத்தவிர வவறு எவ்வித ‘வாகனமும்’ 
வதகவயில்கல. இவ்வாறு தன்கனத்தாவன ‘உலக ஆெிரியர்’ என்று கூறும் 
அவர் ஒவர வருடத்தில் ெகைந்து வபானால் திருெதி. அன்னி மபென்ட் 
அகத எப்படி எடுத்துக்மகாள்வார் என்று பார்க்கலாம். 

பாபா முடிவாக இவ்வாறு கூைினார்: உண்கெயில் 
மொல்லப்வபானால், (கிருஷ்ணமூர்த்திகயப் பற்ைிய) இந்தத் தவைான 
மெய்திகூட அர்த்தெற்ைதல்ல. ொைாக, இது என்னுகடய பலதரப்பட்ட 
உள்பணிகளின் விகளவாகும். வெலும், இது என்னுகடய மவளிப்பாட்டிற்கு 
வழிவகுக்கும். 

அடுத்த நாள், மெஹர் பாபா இக்கருத்கதப் பற்ைித் மதாடர்ந்து 
விவாதிக்கும் வபாது, வபாலி துைவிகள் ெற்றும் ெஹாத்ொக்ககளக் 
குைிப்பிட்டு, எச்ெரிக்கும் மதானியில் இவ்வாறு எடுத்துகரத்தார்: 

மெல்வம் ெற்றும் மபண்கள் ெீது கருத்தாக இருக்கும் 
கபடதாரிகளாக நடிக்கும் மதய்வகீ பிரமுகர்கள் அல்லது ஆன்ெீக 
குருக்ககளத் துண்டு துண்டாக மவட்டவவண்டும்! இகதச் மெய்வதில் 
எந்தப் பாவமும் இல்கல. ொைாக, இவ்விதொன மெயலால், பக்திெிக்க, 
கள்ளங்கபடெற்ை ஆத்ொக்ககள அவர்களின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்ை 
முடியும். 
 
அவ்வவறளயில்  ா ா காந்ைிறயப்  ற்ைி இவ்வாறு கூைினார்:  

இகையுணர்கவ அகடயாத பல்லாயிரக்கணக்கான ஆத்ொக்களில் 
காந்தி ஓர் உன்னதொன ெனிதர். பலர் அவகர ‘ெஹாத்ொ’ 
என்ைகழத்தாலும், இகை நிகலகய அகடயும் இலக்கிலிருந்து அவர் 
மவகு மதாகலவில் இருப்பதாக, ெந்வதகத்திற்கு இடெில்லாெல் ஏற்றுக் 
மகாள்கிைார். வெலும், இகை நிகலகய அகடந்த ஒருவரிடம் முற்ைிலும் 
ெரகணகடய நிகனப்பதாகவும், ெெீபத்தில் எழுதியிருந்தார். இகை 
நிகலகய அகடவது என்பது ெிகவும் கடினொனது.  

டிெம் ர் 17 ஆம் நாள், குடும்பத்தார் விடுதியில், வழக்க ாக நடக்கும் 
வைநீர் வவறளயில், ப ஹர்  ா ா  ண்டலிறய எச்ெரித்ைார்: 

வகாபம் வரும்வபாது எச்ெரிக்ககயாக இருங்கள்! ஒரு ெத்குருவின் 
வகாபொனது அவவராடு மதாடர்பில் இருப்பவர்களுக்கும், பிைருக்கும் 
நன்கெகய விகளவிக்கும், ஆனால் ஒரு ொதாரண ெனிதன் அவனுகடய 
வகாபத்தின் விகளவாக, தன்கனத்தாவன காயப்படுத்திக் மகாள்கிைான். 
என்னுகடய தரிெனத்திற்காக யார் வந்தாலும், அவர் எந்தச் ெமூக 
பிரிகவச் ொர்ந்தவராக இருந்தாலும், அல்லது எவ்வித ெவனாநிகலகயப் 
பகடத்தவரானாலும் எல்வலாகரயும் ஒன்ைாகக் கருதி நடத்துங்கள். 
யாருகடய உணர்கவயும் காயப்படுத்தாதீர்கள். யாராவது உங்களிடம் 
வகாபொகப் வபெினால், அவரிடம் பணிவவாடு, வெலும் அகெதியாகப் பதில் 
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கூறுங்கள். உங்களுகடய பணிவு அவரிடம் எவ்விதொன விகளகவயும் 
ஏற்படுத்தாெல், மதாடர்ந்து அவர் உங்கள் வவண்டுதலுக்குக் கீழ்ப்படிய 
ெறுக்கும்வபாது, அவர் கால்களில் விழவவண்டும்.  

சுருக்கொக, உங்களுக்கு வகாபம் வரும்வபாது கட்டுப்படுத்த 
முயற்ெி மெய்யுங்கள். உண்கெயான துைகவப் பற்ைி நான் உங்களுக்கு 
கற்றுத்தருகிவைன். நான் மொல்வகதக் கவனியுங்கள்; இல்கலவயல் அது 
உங்ககளவய திருப்திபடுத்துவது வபாலாகும். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா வ ாலித்ைனம் அல்லது 
க டநாடகத்றைப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

ஒருவர் காகம் அல்லது அன்னப்பைகவயாக இருக்க வவண்டும், 
ஆனால் மவளிப்புைம் மவண்கெயாகவும் உட்புைம் கருகெயாகவும் 
இருக்கும் நாகரகயப் வபாலல்ல! 

வெலும், பிைருகடய மெல்வம் ெற்றும் மபண்களிடெிருந்து 
எப்வபாதும் விலகியிருங்கள். இகவ இரண்கடயும் தவிர என்னிடெிருந்து 
வவறு எகதயும் எதிர்பார்க்கலாம்; இல்கலமயனில், முடிவில்லாத 
ெங்கிலியான பிைப்பும் இைப்பும் மதாடர்ந்து உங்ககள அடிகெப்படுத்தும்.  

 
டிெம் ர் 19 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா அவருறடய உண்ற யான 

நிறலறயப்  ற்ைிய ஒரு ெிைிய குைிப்ற   றைமுக ாகத் பைரிவித்ைார்: 
என்னுகடய உண்கெயான நிகலகய விவரிக்க முடியாது! நான் 

வபசும்வபாது, ஒரு ெிலர் தனக்குள்வள அனுபவபூர்வொக அகத 
உணர்வார்கள். அவ்வவகளயில் நான் கிைிஸ்து, முகம்ெது, புத்தா, 
கிருஷ்ணா, ராம் ெற்றும் மஸாராஸ்டர் வபால மவளியளவில் 
வதாற்ைெளிப்வபன். அவர்கள் அகனவரும் என்கனப் வபாலவவ அவத 
தகலமுடி, அவத முகத்வதாற்ைத்துடன் இருந்தனர். 

என்னுறடய ப ௌைீக உடல் எத்ைறகய துன் ங்கறள அனு விக்கும் 
என் றை நீங்கள் ெிைிைளவும் அைிய  ாட்டீர்கள். எதுவும் உண்ைா ல், பவறும் 
வயிற்ைில் அங்கு ிங்கும் அறலந்து ைிரிந்து நாள் முழுவதும் நான் சுறுசுறுப் ாக 
இருப் வைாடு  ட்டு ல்லா ல், மூன்று நான்கு  ைி வநரம் பைாடர்ந்து புத்ைகம் 
எழுதுவது முதுகுவலிறயத் ைருகிைது. எதுவாயினும், எனக்காக நான் அறடய 
வவண்டியது வவறு எதுவு ில்றல. என் குைிக்வகாறள நான் அறடந்துவிட்வடன்! 
என்னுறடய ைற்வ ாறைய துன் ங்கள், விரைங்கள்,  ற்றும் ஏகாந்ைவாெம் இறவ 
அறனத்தும்  ிைரின் நன்ற க்காகவவ! இறை நீங்கள் அனு வபூர்வ ாகக் கண்டு 
பகாண்டைால், உங்களில் ப ரும் ாலாவனாருக்கு இது உண்ற  எனத் பைரியும். 

1925, டிெம் ர் 25 ஆம் நாள், கிைிஸ்து ஸ் ைினத்றை ஒட்டி முழு 
விடுமுறை அளிக்கப் ட்டது.  ா ா அறனவருக்கும் இனிப்புடன்  ஜ்ஜியும் 
வைநீரும் வழங்கினார். விறளயாட்டுப் வ ாட்டிகளும், இரவில் இறெ நிகழ்ச்ெியும் 
நறடப ற்ைன.  
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ப ஹரா ாத்ைில் ப ருகி வரும்  க்கறள வ ற் ார்றவச் பெய்ய 
ெர்க்கிள் குழு ஒன்று ருஸ்ைத்ைின் ைறலற யில் அற க்கப் ட்டது. 
 ண்டலியில்  லர் வவறுவவறு ப ாறுப்ற  ஏற்றுக் பகாண்டனர். 

இவ்வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, அவ்வப்வ ாது அக் ர் அச்ெகத்ைில் 
வாழ்ந்து வந்ை நஸர்வான் ஸட்டா குடும் த்ைினறர அங்குச் பென்று ெந்ைித்ைார். 
நஸர்வானின் ைங்றக ககொய், வயது 25, நாக்பூர் நகரத்ைில் கைவவராடு 
வாழ்ந்து வந்ைார். அஹ துநகருக்கு அவருறடய குழந்றைகளுடன் அடிக்கடி 
வந்து பெல்லும் அவ்வவறளயில் ப ஹர்  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்யும் 
வ ராவலில் இருந்ைார்.  

ஒருமுறை றக ாய் அவரது குழந்றைகளுடன் அஹ துநகருக்கு 
வந்ைதும், ஸட்டா குடும் த்ைார் அறனவரும் விக்வடாரியா குைிறர வண்டியில் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ைனர்.  ா ா,  ரத்ைின் கீழற ந்ை வ றெ 
அறையிலிருந்து அறனவரும் வருவறைக் கவனித்ைார். றக ாயின் முைல் 
 ார்றவயிலிருந்வை அவர், வாழ்வின் உயர்  ட்டத்ைிலிருந்து பெயல் டுவறை 
உைர்ந்ைார். அவதார புருஷனின் உலகளாவிய ெனம், அவருகடய ஒற்கை 
முகட்டு புள்ளியிலிருந்து, மதய்வகீ கண்களால் முழு உலககயும் 
வநாட்டெிடும்.  

ப ஹர்  ா ா, அவருறடய முைல் பைாடர் ிலிருந்வை ஸட்டா 
குடும் த்ைினறர, குைிப் ாக றக ாயின் மஜஸவாலா குடும் த்துடன் 
உள்ளிறைப்ற  உருவாக்கக் காத்ைிருந்ைார். அறனவரும் ஒவர குைிறர 
வண்டியில்  யைம் பெய்ைது, குைிறரக்கு  ார ாக இருக்கலாம் என் றை 
உைர்ந்து  ா ா வருந்துவார் என்ை எண்ைங்கள் றக ாய்  னைில் அறல ாய, 
அவரது ஒன் து வயது  கன் எரச் என் வறன விக்வடாரியாவிலிருந்து கீவழ 
குைிக்கு ாறு கூைினார். எரச் குைித்ைவ ாது ைடுக்கி விழுந்து காலில் உரெல் 
காயம் ஏற் ட்டது.  ா ாறவ பநருங்கியதும், அவர் காயத்றைப்  ற்ைி விொரித்து, 
துனியிலிருந்ை ைிருநீற்றை காயத்ைின் வ ல் ைடவி றகக்குட்றடயால் 
கட்டிவிட்டார். எரச்ெின் ைறலறயத் ைடவி பகாடுத்து, முத்ை ிட்டு ைனது 
 டியில் அ ர றவத்ைது எரச்ெின் இையத்றை பநகிழச் பெய்ைது. இதுதான் 
விதியின் விகளயாட்டு, வாழ்நாள் முழுவதும் மெஹர் பாபாவின் 
நம்பகொன துகணவராக இருக்கும் பாக்கியத்கதப் மபற்ைவர். 
அவ்வப்வபாது இகடயிகடவய மெஹர் பாபாகவ ெந்திக்க வநர்ந்தாலும், 
1938 ஆம் ஆண்டு நிரந்தரொக அவருடன் ெண்டலியாக இகணந்தார்.  

ஒருமுறை, ஸட்டா ெவகாதரிகள் பக்கம் திரும்பி, பாபா வராஜாப்பூ 
ஒன்கை பானுொெியிடம் மகாடுத்து பிரொதொகச் ொப்பிடக்கூைினார். 
குலாொெியிடம் உனக்கு எத்தகனச் ெவகாதரர்கள் என்று பாபா வகட்டதற்கு, 
குலாொெி, ஐந்து என்று பதிலளிக்க, "நான் உன்னுகடய ஆைாவது 
ெவகாதரன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ப ஹர்ஜி ஸட்டா ஒரு துைவிறய எப் டி அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்வது என்று வகட்டவ ாது  ா ா, "ஒரு துைவிகய அகடயாளம் 
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காண, நீங்கள் முதலில் ஒரு புனிதொன துைவியாக இருக்கவவண்டும்" 
என்று ைனது கற் லறகயில் எழுைினார். 

1926, ஜனவரி 7  ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ஆைரவற்ை  க்களுக்குச் 
பெய்யும் வெறவறயக் குைித்து  ண்டலிக்குக் கூைியது: 

வெகவ என்பது ஏகழ, வதகவயுகடவயார் ெற்றும் துன்பப்படும் 
ெக்களுக்கு உதவுவது. இவ்விதொன ெக்கள், வெகவ மெய்யும் வாய்ப்கப 
அளிப்பதற்கு நாம் அவர்களுக்கு நன்ைி மொல்லவவண்டும். அவ்வாறு 
வெகவயில் ஈடுபடும்வபாது தன்கனப் பற்ைிய எண்ணம் எள்ளளவும் 
கூடாது; அப்வபாதுதான் அகத உண்கெயான வெகவ என்று கூைமுடியும். 
நீ வெகவ மெய்பவர்கள், உனக்குக் கடகெப்பட்டவர்கள் என்று 
நிகனத்தால், அப்வபாது அது வெகவ என்ைில்லாெல் தன்னல 
உள்வநாக்கத்துடன் மெய்யப்பட்ட மெயலாகிவிடும். 

நம்கெ யாவரனும் தரக்குகைவாக நடத்தினாவலா அல்லது 
அவெதிப்பாக வபெினாவலா, அது நம் துன்பத்திற்குக் காரணொக 
இருக்குொனால் அல்லது எந்த விதத்திலாவது நெக்குத் மதால்கல 
தருவதாக இருந்தால் நாம் அவர்ெீது வகாபெகடயாெல், தகலவணங்க 
வவண்டும். ஏமனன்ைால் அவர் நம் ெனப்படிவங்ககள நீக்க 
வழிவகுக்கிைார். இதுதான் ஜஸீஸ், ’யாவரனும் உன் வலது கன்னத்தில் 
அகைந்தால், இடது கன்னத்கதயும் காட்டு’ என்று மொன்னதன் அர்த்தம். 
 

 ண்டலியின் ைன்னல ற்ை வெறவக்கு ஓர் உைாரை ாக காஷிநாத் 
எனும் ஹரிஜன ெிறுவறனப்  ற்ைிய ஒரு ெம் வம்.  

நிவ ானியா காய்ச்ெலால்  ாைிக்கப் ட்டு  ிகவும் ஆ த்ைான நிறலயில் 
அந்ைச் ெிறுவன் ப ஹரா ாத்  ருத்துவ றனயில் வெர்க்கப் ட்டிருந்ைான்.  

முைல் நாள் இரவு முழுவதும்  ா ா அவனருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
வைவல்காவ்ம் கிரா த்ைிலிருந்து அச்ெிறுவனின் ப ற்வைாறர அறழத்து 
வரு ாறு  ா ா கூைி அனுப் ினார். இரவில் தூங்கச் பெல்லும் முன்னர்,  ா ா 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: “நான் ஒரு ெமுத்திரம் எனும் வபாது, ெனித இனம் 
தண்ணரீில் இருக்கும் நீர்க்குெிழிகள் வபால. நீர்க்குெிழிகள் உகடயும்வபாது 
அகவ ெறுபடியும் ெமுத்திரத்வதாடு கலந்து ெகைகின்ைன."  

 காஷிநாத்ைின் ப ற்வைார்  றுநாள் வந்ைவர்கள், ெிறுவனின் 
உடல்நிறலறயக் கண்டு ப ரிதும் கவறலப் ட்டனர், ஆனால்  ா ா அறனத்தும் 
ெரியாகிவிடும் என்று ஆறுைல் கூைினார்.  ண்டலியில் ஒருவறர,  னிக்கட்டித் 
துண்டுகறள எடுத்துவர அஹ துநகருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். ஏறனய 
 ண்டலி இரவும்  கலும் ற யனின் அருகாற யில் இருந்து கவனிக்க 
ஏற் ாடும் பெய்யப் ட்டது.  ா ா, காஷிநாத்றைப்  ார்க்க அடிக்கடி 
 ருத்துவ றனக்குச் பென்று, டாக்டர் கர்கலிடம் அடுத்ைைாக எடுக்க வவண்டிய 
நடவடிக்றககறளப்  ற்ைிக் கூைிவந்ைார். ெிறுவறன உயிர்  ிறழக்க றவக்க 
எந்ை வழியும் பைரியா ல் ைவித்ை டாக்டர், ப ஹர்  ா ாவின் வழிகாட்டறல 
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 ட்டுவ  நம் ியிருந்ைார்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களுக்கு இைங்கி  ாைிரி, 
ப ண்டு  ற்றும் டாக்டர் கர்கல் அறனத்து முயற்ெிகறளயும் றகயாண்டைால், 
ற யனின் உடல்நிறல,  டிப் டியாக முன்வனைியது. ப ரு கிழ்ச்ெியறடந்ை 
 ா ா டாக்டர் கர்கலுக்கு ஒரு பவள்ளி குவறளயும்,  ாைிரி  ற்றும் 
ப ண்டுவிற்கு கம் ளி துண்டுகறளயும்  ரிொக வழங்கினார். அன்றைய ைினம், 
ப ஹரா ாத்ைில் இனிப்புகறள வழங்கி அறனவரும்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைனர். 

  ைார்டிறயச் வெர்ந்ை ஒரு முன்னாள் வழக்கைிஞர் ெில 
 யிற்ெிகளுக்கு ைன்றன அர்ப் ைித்து ஒரு வயாகியாக  ாைினார். 1926, ஜனவரி 
9 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். 
ஆன் ீகத்றைப்  ற்ைி அவர்  ல வகள்விகறளக் வகட்க விரும் ினார்;  ா ாவும் 
அறனத்து வகள்விகளுக்கும்  ைிலளிப் ைாகச் ெம் ைம் பைரிவித்ைார். அந்ை 
வயாகி,  ண்டலி அருகிலிருந்ைைால் ைனியாக அ ரந்து அவருறடய 
வகள்விகறள எழுை விரும் ினார்.  ா ாவும் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து 
அவரிடம் ஒரு கற் லறகறயக் பகாடுக்க, வயாகி வகள்விகறள ஒவ்பவான்ைாக 
எழுைத் பைாடங்கினார். அவைவவறளயில்  ா ாவும் எைிரில் அ ர்ந்து பகாண்வட, 
இன்னுப ாரு கற் லறகயில் எழுைினார். வயாகி அவரது வகள்விகறள 
முடித்ைதும்  ா ாவிடம் கற் லறகறயக் பகாடுக்க,  ா ா அவர் எழுைிய 
கற் லறகறய வயாகியிடம் பகாடுத்ைார்.  ா ாவின் கற் லறகயில் 
எழுைியிருந்ைறைப்  டித்ைதும் வயாகி அப் டிவய வாயறடத்துப் வ ானார். அைில் 
அவருறடய அறனத்து வகள்விகளுக்கும் வரிறெயாக  ைில்கள் இருந்ைன!  ா ா 
அகனத்தும் அைிந்தவர் என்ை உண்ற றய உைர்ந்து ப ரிதும் 
ஆச்ெரிய றடந்ைார். 

அந்ை வயாகி அங்கிருந்து பென்ைதும்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"இங்கு வருபவர் ஒருவரின் எண்ணங்ககள அைிந்து, அவற்ைிற்குப் 
பதிலளிக்கும் 'ஓர் இச்கெ' எனக்கு இன்றுதான் முதல் முகையாகத் 
வதான்ைியது. உங்களுக்குத் மதரியும், இகத நான் என் ெண்டலியுடன் 
அடிக்கடி மெய்வதுண்டு என்று!" 

குஜராத்ைி ப ாழியில் ப ஹர்  ா ாவுக்கு ஓர் ஆரத்தி பாடல் 
வவண்டும் என்ை விருப் த்றை  ண்டலி  லமுறை பைரிவித்ைனர்.  ா ா 
 ண்டலியிடம் அறை எழுைக்கூை, ெில  ண்டலி அவரவர் றகவண்ைத்றை 
பவளிப் டுத்ைியது  ா ாவுக்கு அவ்வளவு ைிருப்ைிகர ாக இல்றல. 

இறுைியில் 1926, ஜனவரி 11  ஆம் நாள்  ா ா ‘புஜாவவ நார்’ என்ை 
ஆரத்ைிறய குஜராத்ைியில் அவவர எழுைினார்.  

இகைவவன! அைியாகெயின் தீ  
அகணக்கப்பட வவண்டும் என்று ஆகணயிடு! 

உன்கன வநெிப்பவர்கள் அகடய விரும்பும்  
நம்பிக்ககயின் ஒளிகய அவர்களுக்குக் மகாடு! 
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ஓ ெத்குரு மெஹர் பாபா! நாங்கள்  
எங்கள் ெிரங்ககள உன் காலடிகளில் கவக்கிவைாம். 

ஓ மெஹர் பாபா! இகைவனின் மூலமுதலானநிகல  
உனக்குத் மதரியும் என நாங்கள் அைிவவாம். 

ெத்தியத்தின் மொத்த உருவம் நீ!  
வநெிப்பவனும் நீ, வநெிக்கப்படுபவனும் நீவய! 

எல்கலயில்லா ஞானத்தின் வவகொன நீவராட்டம் நீ!  
ஒருெித்த ெமுத்திரமும் நீவய! 

எங்களின் அன்பவர! இகை ஞானத்கதக்வகாரும்  
எங்களுக்கு அகத அள்ளிக் மகாடுப்பாய்! 

பரொத்ொவான நீ ெர்வ ஞானமும் மபற்ைவன்,  
மதய்வகீ அைிவின் உருவாய் இருக்கிைாய்! 

மதய்வகீ அன்பின் வகாப்கபயில் இருந்து  
எங்ககள அருந்த கவத்து மெய்ெைக்கச் மெய்கிைாய்! 

 
அகனத்தும் அைிந்தவவன! எங்கள் வாழ்கவ அர்ப்பணிக்கிவைாம்;  

ஒரு வகாப்கப ெதுகவ வழங்குவாய்!  
எங்களின் படகு நடு கடலில் தத்தளிக்கிைது;  

நீ அகதத் திகெதிருப்பினால் ெட்டுவெ  
நாங்கள் கடக்கமுடியும்! 

ஓ மெஹர் பாபா! எங்களின் தகலவன்,  
எங்ககளமயல்லாம் காக்கும் மதய்வம்! 

 
ப ஹர்  ா ாவின்  ிைப் ிலிருந்வை ெமூக எைிரிகள், குைிப் ாக  ார்ெி 

இனத்ைவர்கள்  லர் வைான்ைினர்.  ா ாவின் இறை நிறலறய நம் ாை இவர்கள், 
அவரது ைாயார் ஷிரீன் ாறயத் துன்புறுத்துவைற்காக, ைவைான வைந்ைிகறளப் 
 ரப் ி வந்ைனர். ஆனால், அவருறடய வலுவான குைநலன்களால், ஒருவ ாதும் 
ைடு ாைவவா, எைிர்ப்புகளுக்கு அடி ைியவவா இல்றல.  

மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு நாள், ப ஹர்  ா ா, பூனாவின் 
புைநகர்  குைியான கிர்கியில் வாழ்ந்துவந்ை முவலாக் என்ை இறளஞறன 
ெந்ைித்ைார். இவர், வ ாவ ா (ப ஹர்  ா ாவின் ைந்றையார்) நடத்ைி வந்ை நான்கு 
 து ானக்கறடகளின்  ங்குைாரர் ஆனார். வ ாவ ா, ஒரு க ட ற்ை  னிைர், 
முவலாறக முழுவது ாக நம் ினார், அவைவவறள ஷிரீன் ாய் நல்ல 
ஆர்வமும், உள்ளுைர்வவாடு கூடிய நுண்ைைிவும்  றடத்ைவர்; வ லும் 
எளிைாக அவறர ஏ ாற்ை முடியாது. 

ஒரு நாள், முவலாக், வ ாவ ாறவ வடீ்டிற்கு அறழத்து, “உங்களுக்கு 
வயைாகிவிட்டது, நீங்கள் ஏன் என்றன இம் து ானக் கறடகறள 
கவனித்துக்பகாள்ள அனு ைிக்கக் கூடாது? அது உங்களுக்கு உைவியாக 
இருக்காைா? இறை நீங்கள் ஏற்றுக் பகாண்டால், முழு ப ாறுப்ற யும் எனக்குத் 
ைருவைாக, உங்கள் விருப் த்றை எழுத்து மூலம் ைரவவண்டும். வ லும் நான் 
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ெில ஏக்கரில் வாங்கிய ( றன)  ரங்களுக்கு உரிய ஒப் ந்ைத்ைில் உங்கள் 
றகபயழுத்தும் வைறவ." என்று கூைினார். இந்வநரத்ைில் வ ாவ ாவும் 
வவறலறயக் றகவிடத் ையாராக இருந்ைார். முவலாக் ஓர் ஒப் ந்ை  த்ைிரத்றை 
வாங்கிவந்து வ ாவ ாவிடம் றகபயழுத்ைிடக் கூைினார்.  த்ைிரம், வி ரங்கள் 
எதுவும் எழுைப் டா ல் பவறுற யாக இருந்ைது. ஆனால், முவலாக், ஒரு 
வழக்கைிஞர் ஆவலாெறனப் டி, வைறவயானவற்றை  ின்னர் 
எழுைிக்பகாள்வைாகக் கூைினார். வ ாவ ா, அவர் ீது நம் ிக்றக றவத்து 
அப் டிவய பெய்ைார். 

முவலாக் ஒரு துவராகியாக  ாைி, ைவைாக எழுைி,  த்ைிரத்றைத் ையார் 
பெய்ைார். ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ின்னர், வ ாவ ா றகபயழுத்ைிட்ட  த்ைிரத்றைக் 
காண் ித்து நான்கு  து ானக் கறடகளும் அவருக்வக பொந்ைம் என உரிற  
பகாண்டாடினார். இவ்வழக்கு நீைி ன்ைத்ைில்  ல வருடங்களாக இழு ைியில் 
இருந்ைது. ப வ ாவும் ெறளக்கா ல் ஒரு வழக்கைிஞறர கலந்து 
ஆவலாெித்ைார். நீைி ன்ைத்ைில் வ ாவ ா எப் டிப் வ ெவவண்டும் என் றை 
வழக்கைிஞர் ப வ ாவுக்கு எடுத்துக்கூை, ப வ ா அறை வ ாவ ா  னைில் 
 ைியறவத்ைார். வழக்கைிஞர் வ ாவ ாவிடம் அந்ைப்  த்ைிரத்ைிலிருக்கும் 
றகபயழுத்து ைன்னுறடயைல்ல என்று நீைி ன்ைத்ைில் கூைச் பொன்னார். 
ஆனால் வ ாவ ா ப ாய் கூை  றுத்து விட்டார். இவ்வாறு வழக்கு 
வைால்வியறடந்து ைங்களுக்கு உரிற யுள்ள வியா ாரத்றை இழந்து, இறுைியில் 
ைங்கியிருந்ை வடீும், ெிைிது  ைமும்ைான்  ிஞ்ெியது. 

“நாம் ஒன்றையும் இழந்துவிடவில்றல, ஆனால் அவன் எைிர்பகாள்ள 
இருக்கும் துன் ங்கறளயும், வரும் வாழ்வில் எப் டி அறை ஈடுகட்டப் வ ாகிைார் 
என் றையும் எண்ைிப் ார். முவலாக் அவனுறடய எைிர்கால  ிைவிகளில், 
அவன்  ட்ட கடறனத் ைிருப் ித் ைந்ைாக வவண்டும்.” என்று வ ாவ ா எடுத்துக் 
கூைி ப வ ாறவ ஆறுைல் டுத்ை முயற்ெித்ைார். 

ப வ ா, நக்கலாக  ைிலளித்ைார், “ஆனால் அறைக்காை நான் 
இருக்க ாட்வடன்.” 

இதுவிஷயத்ைில், ப வ ா கடுற யாகக் கண்டனம் பைரிவிக்க, 
வ ாவ ாறவ எண்ைி ஒவ்பவாருவரும் வருத்ைம் பைரிவித்ைாலும், வ ாவ ா 
எப்வ ாதும் வ ால, எல்லாம் இகைவன் மெயல் என்பைண்ைி அற ைியானார். 
 ழி வாங்கும் எண்ைத்ைில் இல்லா ல், கறடெிவறர அவனிடம் அனுைா ப் 
 ட்டுவந்ைார்.  

ஒரு நண் ர் வழியாக, வ ாவ ா கீழ்காணும் பெய்ைிறய முவலாகுக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார்: 

“நீ மெய்த மெயலுக்கு, நான் உன்கன முற்ைிலும் ென்னித்து 
விட்வடன். எப்வபாதாவது நீ என்னிடம் ென்னிப்புக் வகாரும் காலம் 
வருொயின், நான் உயிவராடு இல்லாெல் வபாகலாம், ஏமனன்ைால் நான் 
ஏற்கனவவ வயதானவன். 

“எனவவ இகத நிகனவில் மகாள், இன்கைய தினம் நான் உன்கன, 
முழுவதுொக ென்னித்து விட்டதால், எக்காரணத்திற்காகவும் நீ என்னிடம் 
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ென்னிப்புக்வகார வவண்டாம். இப்வபாது இது கடவுளுக்கும் உனக்கும் 
இகடவய உள்ள ெொச்ொரம்.”  

1926, ஜனவரி 28 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைில் ஹஸ்ரத்  ா ாஜானின் 
 ிைந்ைநாள் பகாண்டாடப் ட்டது. ப ஹர்  ா ாவின் 32 ஆவது  ிைந்ைநாறளயும் 
ெிைப் ாகக் பகாண்டாட ைிட்ட ிட்டனர். 

 ண்டலியில் ப ரும் ாவலார் இந்வநரத்ைில் இறளஞர்களாக 
இருந்ைைால்,  ா ா, ஒழுக்க ற்ை பெயல்கள் மூல ாக விறளயும்,  ிகப்ப ரிய 
அளவிலான  னப் டிவங்கறளக் குைித்து, அவர்களுக்கு இரண்டு  ைி வநரம் 
விளக்கினார். கனவு காணும் வவறளயில் இத்ைறகய  ிறைப் ாற்ைல்  ிக்க 
 னப் டிவங்கள் உருவாகாது என்று கூைினார். ஆனால்,  கல் வவறளயில் 
வரும் தூய்ற யற்ை ெிந்ைறனகளின் விறளவுைான் இந்ைக் கனவு என்ைார்  ா ா. 
இறைப்  ற்ைி ப ஹர்  ா ா, பைாடர்ந்து கூைியைாவது: 

வொெொன ெிந்தகனகளுக்கு இடம் தரக்கூடாது. அன்பு ெற்றும் 
முழுப் பற்றுடன் பிைருக்குச் வெகவ மெய்வதில் ெனகத 
ஈடுபடுத்தவவண்டும். இம்முகையில் மெலவழிக்கும் ெனப்படிவங்கள் 
நன்கெ பயக்கும்; ஆனால் தூய்கெயற்ை மெயல்களில் ஈடுபடும்வபாது 
ெனப்படிவங்ககளச் மெலவழிக்க இயலாது. ெகழ எப்வபாதும் நல்லகதவய 
மெய்யும்; ஆனால் அது ெரியான முகையில் மபாழியவவண்டும். ொைாக, 
காலம் தவைிய ெகழயால், மெழிப்கபத் தருவதற்குப் பதிலாக, பயிர்கள் 
அழிவாலும், ெனித வாழ்வு மவள்ளத்தாலும் பாதிக்கப்படும். 

 
ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலியில் ஒருவர் ொஞ்ெி அப்வ ாது 

மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ைார்.  ா ாவுடன் வந்ைிறையும் வநாக்கத்ைில் 
அவருறடய ெினி ா பகாட்டறகறய விற்கும் கறடெி நி ிட முயற்ெியில் 
மும்முர ாக இருந்ைார்.  ா ாவின் பைாடர் ிலிருந்து அவர் கூைிய 
அறனத்றையும் பெய்து வந்ைார். ப ப்ரவரி 9 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்து  ண்டலியுடன் ஓர் ஆெிரியராகப்  ைியாற்ைினார். ொஞ்ெியின் 
வழிகாட்டுைல் மூல ாக விஷ்ணு  ண்டலியுடன் ெிவாஜி  ஹாராறஜப்  ற்ைிய 
நாடகம் ஒன்றை  ா ாவின்  ிைந்ை ைினத்ைிற்காக ஒத்ைிறக பெய்து வந்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா கூைினார், ஒருமுறை அவர் ெிவாஜியாக வந்து 
அவருறடய ெீடர்கறள,  றடவரீர்களாக வ ாரில் நடத்ைிச் பென்ைார். இப்வ ாது, 
அவர் இன்னுப ாரு வ ாருக்குத் ையாராகிைார் - ஆனால் ‘இது அைியாகெக்கும், 
உலகில் பரந்து திகளக்கும் ொயெக்திகளுக்கு எதிராகவும் நடத்தும் வபார்' 
என்று காலம்  றைொற்ைியது! 

ப ப்ரவரி 10 ஆம் நாள், ஷிரீன் ாய்,  கன்கள் ப ஹராம், ஆைி  ற்றும் 
ெிைிய  கள்  ைியுடன், ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவில் 
கலந்துபகாள்ள ெில ைினங்களுக்கு முன்னவர ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார்.  
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 ிைந்ைநாறள ஒட்டிய  ல்வவறு நடவடிக்றககள் விறுவிறுப் ாக 
நறடப ற்ைன. 

6x5x5 அடி அளவில் ஒரு ெிைிய  ரப்ப ட்டகத்றைத் ையார் பெய்து ொய் 
ைர் ாரில் றவக்கு ாறு  ா ா கூைியிருந்ைார். ப ப்ரவரி 17 ஆம் வைைிவறர அது 
ையாராகாை நிறலயில்  ா ா இரபவல்லாம் அவஜா ாவுடன் அ ர்ந்து, அறை 
அவருறடய  ிைந்ைநாளுக்கு முன்னர் பெய்து முடித்ைார்.  

ொய் ைர் ார் வைாரைங்கள், பூந்பைாட்டிகள்,  லர்கள்  ற்றும் 
 ாறலகளால் அலங்காரம் பெய்யப் ட்டிருந்ைது. நூற்றுக்கைக்கான  க்கள் 
ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்னவர வந்ைனர். ப ப்ரவரி 18 ஆம் நாள் 
அைிகாறலயிலிருந்து  க்கள் கூட்டம் அறலவ ாைியது.  

காறல எட்டு  ைிக்கு ப ண்  ண்டலி முைலில் ப ஹர்  ா ாவுக்கு 
புனிை நீராட்றடத் பைாடங்க, பைாடர்ந்து ஆண்  ண்டலியும் அவ்வாவை 
பெய்ைனர். அறனவரும் ஒவ்பவாரு குவறள நீறர  ா ாவின் ீது ஊற்ைினர். 
 லர்  ா ாவின் ப ன்ற யான  லர்வ ான்ை உடறல பைாடும் வாய்ப்ற யும் 
ப ற்ைனர்.  

கிரா த்து  த்ைளங்கள்  ற்றும் புல்லாங்குழல் இறெ றழ ப ாழிய, 
கட்டுப் டுத்ை முடியாை கூட்டத்ைால்  ண்டலி  ா ாறவச் சுற்ைி றக வகார்த்து 
 ாதுகாப்பு வறளயம் அற த்ைனர். புனிை நீராட்டுக்குப்  ின்னர்  ா ாறவ ொய் 
ைர் ாருக்கு அறழத்துச் பென்ைதும், முைன்முைலாக ப ஹர்  ா ா 
அம் ரப்ப ட்டகத்ைில் அ ர்ந்ைார்.  ா ாவின் பைய்வகீ ஒளிக்கைிர்கள் எங்கும் 
 ிரகாெித்து, அவ்விடத்றை அழகுை பெய்து, அங்கிருந்ைவர்களின் இையங்கறளக் 
கவர்ந்ைன. 

அங்கல்  ிளடீர் என் வர் புராை  குைிகறள வாெித்து,  ா ாவின் 
வாழ்வு  ற்றும்  ைிறயப்  ற்ைிய அழகான பொற்ப ாழிவு ஒன்றை ஆற்ைினார். 
பெந்தூர தூள்கறளக் காற்ைில் தூவி, பூச்ெரங்கறள  றலவ ால்  ா ா  ீது 
குவித்ைனர்.  ின்னர் ஆரத்ைி  ாடல்கறளப்  ாடி, ஆயிரக்கைக்கான 
 க்ைர்களுக்கு,  ிரம் ாண்ட ான விருந்து அளிக்கப் ட்டது. 

அன்ைிரவு  ா ா  ரப்ப ட்டகத்ைில் ஓய்பவடுத்ைார்.  ாறல 
வவறளயிலும்  க்கள் ைிரள் ைிரளாக வந்து ொய் ைர் ாரில் இரறவக் கழித்ைனர். 
அைிகாறலயில்  ா ா பவளிவய வந்ைதும்  க்கள் அருகாற யில் பென்று 
ைரிெனத்ைிற்காக வவண்டினர். பைாடர்ந்து ஆறு  ைிவநரம்  ா ா அறனவருக்கும் 
ைரிென ளித்ைார். 'ெத் ெெகம்' (வநருக்கு வநர் இறைவறன ெந்ைிப் து) என்ை 
 ராட்டி புத்ைகம் இலவெ ாக விநிவயாகம் பெய்யப் ட்டது. இதுவவ ெராட்டி 
மொழியில் மெஹர் பாபாகவப் பற்ைி எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகம். 

 ா ாவின் ைந்றை பஷரியார் ெவகாைரர் ஜாம்பஷட்டுடன் விழாவுக்காக 
வந்ைவர், விழா முடிந்ைதும் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ப ப்ரவரி 19 ஆம் நாளிலிருந்து  ா ா ொய் ைர் ாரில் அற ந்ை 
 ரப்ப ட்டகத்ைிவல அ ர்ந்ைார். அறனத்து ப ாது நிகழ்ச்ெிகளும் அங்வக 
நடந்ைன. 
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ப ப்ரவரி 25  ஆம் நாள் ொஞ்ெி ையாரித்ை 'ஷா ெிவாஜி' (வ ரரென் 
ெிவாஜி) என்ை நாடகம்  ண்டலியால் அரங்வகற்ைப் ட்டது;  ண்டலி  ிகவும் 
அற்புை ாக ைங்கள் நடிப்புத் ைிைறன பவளிப் டுத்ைினர். ொய் ைர் ார், 
நாடகவ றட அறனத்தும் ஒளி பவள்ளத்ைால் வகாலாகல ாகத் 
வைாற்ை ளித்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவுக்குப்  ிைகு  ா ா, ஜாம்பஷட் 
 ற்றும் அவர்  றனவி வகார்பஷத் இருவறரயும் வலானி கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை 
டவ்லா  ாெியுடன் ைங்க அனு ைித்ைார். இருவரும் பெல்லும் வழியில் ஹஸ்ரத் 
 ா ாஜாறனச் ெந்ைித்து, ைரிெனம் பெய்ைனர். ப ப்ரவரி 26 ஆம் நாள் நள்ளிரவில், 
ஜாம்பஷட்  ாரறடப் ால் அவைிப் ட்டார். அவருறடய வளர்ப்பு ப ற்வைாறர 
வைங்கி இவ்வாறு கூைினார், "உங்களுக்கு எதிராக நான் ஏதாவது தவறு 
மெய்திருந்தால் என்கன ென்னித்துவிடுங்கள். பாபா கடவுள் என்பகத 
ஒருவபாதும் ெைந்துவிடாதரீ்கள்." 

வகார்பஷத்ைிடம் ஆவலாக வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: "எந்தச் 
சூழ்நிகலயிலும் பாபாகவ விட்டுவிலகாவத."  டுக்றகக்குச் பென்ைவர் 
 று டியும்  ாரறடப் ால் ைாக்கப் ட்டு, கறடெி மூச்ெில் உரத்ை குரலில் 'பாபா! 
பாபா' என்று குரல்மகாடுத்து உயிர் துைந்தார். அவருக்கு அப்வ ாது வயது 33. 

 வ ாவ ா (ப ஹர்  ா ாவின் ைந்றை) ஜாம்பஷட்டின் இைப்ற ப்  ற்ைிய 
பெய்ைிறய பைாறலத்ைந்ைி மூலம்  ா ாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  ள்ளி 
ெிறுவர்களுடன்,  ைிய வவறளயில்  ா ா கிரிக்பகட் விறளயாடிக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, அந்ைச் பெய்ைி வந்ைது.  ா ா  ண்டலிறய வடீ்டில் 
அறழத்து ைந்ைிறய வாெிக்கச் பொன்னார். ஜாம்பஷட்டின் ைிடீர்  றைவு 
 ண்டலிக்கு  ிகப்ப ரிய அைிர்ச்ெிறயயும், வருத்ைத்றையும் அளித்ைது, ஆனால் 
 ா ா, எவ்விை ான  ாைிப்ற யும் காட்டிக் பகாள்ளா ல் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார், “நான் அடிக்கடி ஜாம்பஷட்டிடம் ப ஹரா ாத்றை விட்டுச் 
பெல்லாவை என்று கூைிவனன்; ஆனால் அவர் இங்கிருந்து பெல்வைில் 
 ிடிவாை ாக இருந்ைார். இப்வ ாது நிஜ ாகவவ வ ாய்விட்டார்.” 

 ா ா அப்வ ாது  ண்டலியிடம், “அவருறடய இழப்ற க் குைித்து 
நீங்கள் வருந்துகிைரீ்களா?” என்று வகட்டார். ஜாம்பஷட், அடிக்கடி வந்து 
பெல் வராகவும்,  ா ாவின் ப ரிய ெவகாைரனாகவும் இருந்ைைால்  ண்டலிக்கு 
 ிகவும் பநருக்க ானவர்.  ண்டலியின் ‘ஆ ாம்’ என்ை  ைிலுக்கு  ா ா, 
“இவ்வருத்தங்கள் அகனத்தும் மபாய்யானது; அர்த்தெற்ைது; வபாலியானது! 
இது உண்கெயானதல்ல! வெலும் நிஜொகச் மொல்லப்வபானால் இது 
சுயநலம்." என்ைார்.  

 ண்டலியில் ஒருவர், "ஆனால், உலகின்  ார்றவயில் ஒருவர் 
 றைந்து வ ானால் அறனவரும் வருந்துவது வழற ைாவன” என்று கூைினார்.  

 “ஏன்?” என  ா ா வகட்டு  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார், “அங்குதான் 
தவைிகழக்கப் படுகிைது. இைப்பு மபாய்யானது!” 

 ண்டலியில் இன்னும் ஒருவர்  ா ாவிடம், “ ா ா, ஆனால் அவர் 
உங்கள் ெவகாைரர்….. அவர் இைக்கவில்றலயா?” என்று வினவினார்.  
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 “உண்கெயில் அவர் எனது ெவகாதரர், ஆனால் இைக்கவில்கல. 
ொைாக, அகெதியாக அவர் என்னுள் உகைந்திருக்கிைார். அதனால் அவர் 
ெகைந்தகத எண்ணி நான் வருந்தவில்கல.” 

  ற்றுப ாரு  ண்டலி இவ்வாறு வகட்டார், “ஆனால், உலக  க்களாகிய 
நாங்கள், எவ்வாறு இந்ை உண்ற றயத் பைரிந்து, ஏற்றுக்பகாள்வது?” 
  “பிைப்பு, இைப்பு இகவகளின் இரகெியத்கத அைிந்தவர்கள் யாவரா, 
அவர்ககள நம்புவதன் மூலம்” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

 ஜாம்பஷட்டின்  றைவால், ‘இைப்பு’  ற்றும் ‘இைப்பகத’க் குைித்து 
 ா ா விரிவாக விளக்க ளித்ைார்.  

இைப்கப ஏற்றுக்மகாண்டு, என்னுகடய ெவகாதரர் ஜாம்மஷட் 
இவ்வுலகக விட்டுச் மென்ைார் என்பது முற்ைிலும் ெரிவய. ஆனால், இந்த 
அகனத்து குழப்பங்களும், உலக ஆரவாரங்களும் குறுகிய காலத்திற்வக! 
வெலும், ஒருவரின் நாடக பாத்திரம் நிகைவகடந்ததும் அவர் இவ்வுலகக 
விட்டுச் மென்ைாக வவண்டும். என்கன நம்புங்கள், ஜாம்மஷட் 
இைக்கவில்கல; அவர் உடல் இைந்து விட்டது. அகனவரும் 
நிகனக்கிைார்கள் அவர் இைந்து விட்டார் என்று; ஆனால் நான் 
மொல்கிவைன், அவர் பிைப்மபடுத்து விட்டார் என்று! ஒருவரின் ககடெி 
காலத்தில், கவகல, துக்கம் ெற்றும் அனுதாபம் காட்டுவதற்குப் பதிலாக, 
ஒரு குழந்கதயின் பிைப்பில் ெக்கள் மவளிப்படுத்தும் ெகிழ்ச்ெிகய, 
இவ்வவகளயிலும் மவளிப்படுத்த வவண்டும். இது முழுக்க முழுக்க 
அைியாகெத்தனம், வெலும் பிைப்பு, இைப்பின் இரகெியத்கத அைிந்தவர்கள் 
இவ்வித பாொங்குத்தனத்திற்கு அனுதாபப் படுவார்கள். 

உங்களுக்கு, மதய்வகீ பார்கவ இருந்திருந்தால், நீங்கள் 
முழுவதுொக நான் கூறுவகத நம்புவது ெட்டுெல்லாெல், மபௌதீக உடகல 
துைந்த ஆத்ொ, ஒருவபாதும் அழிவில்லாெல் எப்வபாதும் நிகலயாக 
இருக்கும் என்பகதயும் நீங்கள் கண்கூடாகக் காணமுடியும். வெலும், 
நீங்கள் நம்புவதுவபால இைப்பு இதில் எந்த ஒரு ெிைிய வித்தியாெத்கதயும் 
ஏற்படுத்தாது.  

 ஜாம்மஷட் அவரது வாழ்க்ககயின் முக்கியொன கட்டத்தில் 
இவ்வுலகக விட்டுப் பிரிந்ததாக அகனவரும் கருதுகிைரீ்கள். ஆனால் 
ஒருவர், எப்வபாதாவது, விகரவில் அல்லது ெற்று காலத்திற்குப் பின்னர் 
அவர் உடகல துைந்தாக வவண்டும்; கடவுளுக்கு ெட்டுவெ அந்தச் ெரியான 
வநரம் எதுமவன்று மதரியும். அவர் இகளஞர் என்று நீங்கள் எப்படிச் 
மொல்ல முடியும்? அவர் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கும் முந்தியவர், 
வெலும் இவ்வுலகில் ெீண்டும் அவர் எத்தகன முகை பிைப்மபடுப்பார் 
என்பது கடவுளுக்குத்தான் ெித்தம். நீங்கள் உங்கள் கண்களால் பார்த்தது 
ஜாம்மஷட்டின் மபௌதீக உடகல ெட்டுவெ! அது இல்லாத இவ்வவகள, 
அவருக்காக உங்ககள வருத்தமுடன் கண்கலங்கச் மெய்கிைது. 
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உங்களின் இந்தக் கண்மூடித்தனொன அைியாகெயில் நானும் 
பங்மகடுக்க வவண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் - அகத ெைந்து 
விடுங்கள்!  

ெரணம் அகனவருக்கும் மபாதுவானது. இகை வாழ்கவ (நிரந்தர, 
எல்கலயற்ை வாழ்கவ) வநாக்கி முன்வனைிச் மெல்ல ெரணம் ஒரு 
வதகவயான படிக்கல்லாக அகெகிைது. ஆத்ொவானது தன்கன வவறு ஒரு 
புதிய இருப்பிடத்திற்கு ொற்றும். இப்படி, இைப்பு என்பது வெலாகடகய 
ொற்றுவது வபாலில்லாெல் வவறு எதுவுெில்கல. இந்தப் மபௌதீக 
தளத்தில் வாழ்க்கககய அனுபவித்த பின்னர், ஜாம்மஷட் அவரது உடகல 
ொற்ைிக் மகாண்டார். இது ஒரு நடிகன் வவறு வவறு நாடகங்களில், 
விதவிதொன பாத்திரங்களில் நடிப்பது வபால, அல்லது ஒவர நாடகத்தில், 
திகரக்குப் பின்னால் ஆகடககள ொற்ைி ெறுபடியும் வெகடயில் 
வித்தியாெொன உகடயில் வதான்றுவதுவபால. அல்லது இகதத் 
தூக்கத்வதாடுகூட ஒப்பிடலாம். 

ெரணம், தூக்கம் இந்த இரண்டுக்கும் இகடவய உள்ள வவறுபாடு 
என்னமவனில், ெரணத்திற்குப் பின்னர் ஒருவன் புது உடவலாடு 
விழிக்கிைான், அவதவவகள தூக்கத்திற்குப் பின்னர் அவன் அவத உடல் 
உணர்வவாடு விழிக்கிைான். உலக எண்ணம் பகடத்த ெக்கள், ஒருவன் 
இரவில் தூங்கச் மெல்லும் வவகளயில், அவன் அடுத்த நாள் காகலயில் 
விழித்மதழுவான் என்ை ஒவர எதிர்பார்ப்பில், அகத நிகனத்து ஆவவெவொ 
வருத்தவொ அகடவதில்கல. அதுவபால, அவன் அல்லது அவள், 
விகரவில் அல்லது பின்னர் ஒரு புது உடலில் உயிர் மபற்று வந்தாக 
வவண்டும் எனும்வபாது, அவத அலட்ெியத்கத ஒருவன் இைப்பு எனும் 
தூக்கத்கதத் தூங்கும் வபாதும் ஏன் காட்டக்கூடாது? 

ெில வநரங்களில் நீங்கள் ரயிலில் பயணம் மெய்கிைரீ்கள், இதர 
பயணிகள் உலககப் பற்ைிய அக்ககை எதுவுெில்லாெல், வலானவாலா, 
கல்யாண் ெற்றும் தாதர் வபான்ை அவரவர் பயணச்ெடீ்டிலுள்ள இடம் 
வந்ததும் இைங்கி விடுகிைார்கள். அதுவபால, ஜாம்மஷட் மெய்து 
மகாண்டிருந்த பயணம், அவர் வெர வவண்டிய இடம் வந்ததும், 
பயணச்ெடீ்டின்படி ரயிலிலிருந்து இைங்கி விட்டார் (உடகல துைந்தார்). 
அவருகடய இடம் அருகாகெயில் இருந்தது. ஆனால், உங்ககளப் 
மபாறுத்தவகரயில் அவர் இளம் வயதிவலவய இைந்துவிட்டார். இரவும் 
பகலும் ஓடிக்மகாண்வட இருக்கும் ரயில்களில் பயணம் மெய்யும் 
எண்ணிலடங்கா பயணிகள், அவரவர் பயணச்ெடீ்டிற்கு ஏற்ைவாறு வவறு 
வவறு இடங்களில் இைங்குகிைார்கள். எத்தகன வபருக்காக நீங்கள் அழுது 
கண்ணரீ் ெிந்த வபாகிைரீ்கள்? 

மபரும்பாலான ெக்கள் ெரணத்கத அலட்ெியம் மெய்யாெல் 
இருப்பதன் காரணம், அவர்களின் அன்புக்குரியவர் அல்லது நண்பரின் 
ெரணத்திற்குப் பிைகு, இன்னமும் வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கும் நுண்ணிய 
சூட்சுெ (பிராண) உடகல, அவர்களின் குகைபாடுள்ள ொதாரண 
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கண்களால் காணமுடியாது; அதன் விகளவாக அவர்கள் ஆத்ொவின் புது 
வாழ்கவ அைியாதவர்களாய் இருக்கிைார்கள். இப்படிப் பிரிந்துவபான 
பிரியொனவர்களின் உடல்ககளப் பார்க்க முடியவில்கலவய என்ை 
சுயநலத்தால், கண்ணரீும் கம்பகலயுொக காணப்படுகிைார்கவள ஒழிய 
இைந்துவிட்டார் என்பதற்காக அல்ல! 

ஒருவரின் ெரணத்திற்குப் பிைகு, அகனத்து பக்கங்களிலும் அழுது 
புலம்பி ஆரவாரம் மெய்வர்: “எனக்குப் பிரியொன அப்பா அல்லது அம்ொ 
இைந்து விட்டார்... என் வாழ்வின் ஆதாரொய் இருந்தவர் ெகைந்து 
வபானார்… என் கண்களின் ஒளி ெங்கிவிட்டது!…. என் அன்வப நீ எங்குச் 
மென்ைாய்?.... என்னுகடய ஆதரவு ெகைந்து விட்டது…..” 

ஒரு ெரண வடீ்டில் இத்தககய வியப்புக்குரிய வார்த்கதககள 
நாம் வழக்கொகக் வகட்பதுண்டு. ஆனால், துக்கம், வவதகன இவற்கை 
ெிகப்மபரிய அளவில் மவளிப்படுத்தினாலும், ெகைந்தவரின் நலகனக் 
கருத்தில் மகாள்ளாெல், ‘நான்’, ‘என்னுகடயது’ என்பது ெட்டும் வெவலாங்கி 
இருக்கும்.  

ஒரு ெனித வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்வத இைப்பு எனும் வாள் 
ஊெலாடிக்மகாண்டுதான் இருக்கும். என்னுகடய பல்லாயிரக்கணக்கான 
ெவகாதரர்கள், இைப்கபப் பற்ைி எவ்வித உணர்வும் இல்லாெல் தினமும் 
இைப்பகத நான் பார்க்கிவைன்; அது வபால ஜாம்மஷட்டின் ெரணமும் 
இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. ெரணம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்பகத நாம் 
அகனவரும் ஏற்றுக் மகாள்கிவைாம் - அகனத்துக்கும் அவெியொன ஒரு 
முடிவு - இந்த உண்கெ உலகளாவிய முகையில் அனுபவரீதியாக 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டாலும், இம்ொதிரியான ெம்பவம் நிகழும் வவகளயில் 
ெக்கள் உடனடியாகக் கதைத் மதாடங்குகிைார்கள். இது 
கபத்தியக்காரத்தனம் அல்லது குழப்பொன ெனநிகல என்று கூைலாம்.  

உலகில், பிைப்பு ெற்றும் இைப்புகளுக்கு உட்படும் ஜுவாத்ொகவத் 
(தனிப்பட்ட ஆத்ொ) தவிர அகனத்தும் நிகலயற்ைது, எதுவும் 
நீடிப்பதில்கல. ெத்குருக்கள் ெற்றும் அவதார புருஷர்கள்கூட அவர்கள் 
பணிமுடியும் தருவாயில் உலககவிட்டுச் மெல்கிைார்கள் எனும்வபாது 
ொதாரண ஆத்ொக்ககள என்ன மொல்வது? இத்தககய ‘வந்து வபாகும்’ 
விகளயாட்டு, வாழ்க்ககயில் ொைி ொைி வரும் அனுபவங்களால் ஏற்படும் 
ெனப்படிவங்ககளச் வெர்ப்பதும், மெலவழிப்பதும் என்பகத 
உண்கெயிவலவய புரிந்து மகாள்வது ெிகவும் கடினம். 

மபரும்பாலான ெக்கள் கர்ெவிகன எனும் தத்துவத்கத 
நம்புவதில்கல, வெலும் இன்னும் ஓர் உடல் இல்கல என்பதில் உறுதியாக 
உள்ளனர். வவறு உடலில் ெறுபிைவி எடுக்கும் எண்ணம் அவர்ககள 
அதிர்ச்ெியில் நடுங்கச்மெய்யும். ஒருமுகை ஒருவர் இைந்துவிட்டால், 
காய்ந்த ெரம் ெறுபடியும் தளிர் விடாதது வபால, இைந்தவர்க்கு ெறுபிைவி 
கிகடயாது என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள்.  
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உண்கெயாகச் மொல்லப்வபானால், ஜாம்மஷட் இைக்கவில்கல. 
ஜாம்மஷட் உண்கெயிவல இைந்திருந்தால் அது ெனதிற்கு உகந்த 
ஆச்ெரியொக இருந்திருக்கும், ஆனால் அவர் இைக்கவில்கல. 
உண்கெயான இைப்பாக இருந்திருந்தால் அதற்காக அகனவரும் 
ெந்வதாஷப்படலாம், ஏமனனில் அது அவருக்கு ‘நிஜ வாழ்வு’ ஆகும். நாம் 
நிஜொக இைக்காத வகரயில் (அகந்கத அழியாத வகரயில்) இகை 
தன்கெகய உணர முடியாது. எனவவ இவ்வாறு மவளிப்படுத்தும் துக்கம், 
வருத்தம் அகனத்தும் அர்த்தெற்ைது! 

நான், உங்கவளாடு வாழ்ந்து, விகளயாடி, உயிவராடிருக்கும் ஒருவர் 
மெய்யும் அகனத்கதயும் மெய்து வந்தாலும், நான் உண்கெயிவலவய 
இைந்துவிட்டவன்! உயிவராடு உற்ொகொக இருப்பதுவபால் வதான்ைினாலும், 
நான் நிஜொகவவ இைந்துவிட்வடன். உண்கெயான இைப்கப நீ ஒருமுகை 
ெந்தித்து, இகை நிகலகய அகடந்து விட்டால், உனக்கு இன்னுமொரு 
பிைப்பு, இைப்பு என்பவத கிகடயாது. நான் ‘இைந்து விட்டதால் 
உயிவராடிருக்கிவைன்’! 

ஒவ்பவாருவரும் ‘நான் இைந்து பகாண்டிருக்கிவைன்’  
என்று கூறுகிைார்கள், ஆனால் யாரும் இைப் ைில்றல. 

இைப்புக்கு முன் யார் இைந்துவிடுகிைாவரா,  
அவருக்கு  று டியும் இைப்பு என் து இல்றல.  

இறவ க ரீின் வார்த்றைகள்.  
இைக்கும்வபாது, ெறுபடியும் இைக்க வவண்டாத இைப்கப அகடய 

வவண்டும். இைப்பு என்ை வார்த்கதயின் உண்கெயான அர்த்தத்தில் நீங்கள் 
அகனவரும் இைந்தால் நிகலயாக வாழலாம். உயிர் மூச்சு நின்று 
விடுவதும், நாடித்துடிப்பு இல்லாெலிருப்பதும் உண்கெயான இைப்பு 
ஆகாது. உங்கள் மபௌதீக உடகல இைக்க விடுவதில் ஒரு பயனுெில்கல; 
உங்கள் அகனத்து ஆகெகளும், ஏக்கங்களும் இைக்கவவண்டும். அதாவது, 
ொகயயிலிருந்து முதலில் விடுபட்டு, ெனப்படிவங்கள் இல்லாத நிகலகய 
அகடவது! அப்வபாதுதான் நீங்கள் உண்கெயான இைப்கப அகடந்து, 
நிகலயான வாழ்கவ வாழ்வரீ்கள். 

இம்ெண்ணில் வாழும் ஒருவர் இகை நிகலகய அகடயும் 
வவகளயில் அவர் நிஜ பிைப்கப அகடந்துவிட்டதாகக் கூைமுடியும். 
ஞானிகள், புனிதொனவர்கள், சுபிகள், ெித்தர்கள் ெற்றும் இகை 
மதாண்டர்கள் அகனவரும் எல்லா உலகப் மபாருட்ககளயும் 
இகைவனுக்கு அர்ப்பணம் மெய்வதன் மூலொக இறுதி இலக்கக - 
கடவுவளாடு ஒன்றும் நிகலகய - அகடகிைார்கள். எனவவ, அத்தககய 
மெயல்ககளச் மெய்வது, ஒருவருக்குப் பிைப்பு ெற்றும் இைப்புகளின் 
மதாடர்ச்ெியான சுழற்ெிகளிலிருந்து விடுதகலக்கு வழிவகுக்கும்.  

இகதமயல்லாம் நீங்கள் புரிந்து மகாள்ளும் வபாது, கவகலப்பட்டு 
அழுவதில் என்னபயன்? உயிரிழந்தவர் ெீது நீங்கள் அன்புகடயவராக 
இருந்தால் அது தன்னலெற்ைதாக இருக்கவவண்டும். துக்கத்கத 
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மவளிப்படுத்துவது இைந்தவருக்குத் வதகவயற்ைது. ொைாக, ெனம் 
நிகைந்து அவர்களின் ஆத்ொ ொந்தி அகடயும் அளவுக்கு அன்கப 
மவளிப்படுத்துங்கள். அந்த ஆத்ொக்களின் உணர்வு நிகல முன்வனைிச் 
மெல்வகத நீங்கள் விரும்பினால் தன்னலெற்ை அன்கபச்  மெலுத்துங்கள். 
அழுது, புலம்பி அவர்ககளக் கவகலக்குள்ளாக்காதீர்கள். 

ஜாம்மஷட் என் ெவகாதரர், ஆனால் நான் இைப்பின் அதிபதி. இந்த 
ெகைவு ஜாம்மஷட்கட அவருகடய குருநாதரிடம் மகாண்டு வெர்த்தது. 
ஜாம்மஷட் இப்வபாது அந்தக் குருநாதரின் அருகிலுள்ளார். ஆககயால், 
இத்தககய பயனற்ை நகடமுகைககள விட்டுவிட்டு உங்கள் கடகெகளில் 
கருத்தாய் இருங்கள். ஜாம்மஷட் இைந்ததால் இவ்வுலகவெ இைந்துவிட்டது 
என்று கருதாதீர்கள்.  

இைப்புக்குப்பின் பிைப்பு உண்டு என்பகத திடொக நம்பும் ஒருவர் 
கவகலயகடவவா அல்லது துக்கம் அனுஷ்டிக்கவவா ொட்டார். வயலில் 
காய்ந்துவபான பயிர்ககளப் பற்ைிக் கவகலப் படுவதில் என்ன பயன்? 
இைப்புக்கு முன் இைப்பதால் (ெனகத நிர்மூலொக்குவது) நீ ஈருலககயும் 
அகடயலாம். இல்கலவயல், பிைப்பு, இைப்பு என்பது ஒரு முடிவில்லா 
சுழற்ெியாகவவ இருக்கும். இதிலிருந்து தப்பிக்கவவ முடியாது.  

இது அவரவர் பாக்கியத்கதப் மபாறுத்தது. நம்முகடய இறுதி நாள் 
மநருங்கும் வபாது நாம் என்ன மெய்ய முடியும்? இது நம் கககளில் 
இல்லாத வபாது என்ன மெய்வது? நாம் அகனவரும் ஒரு நாள் 
மென்றுதான் ஆகவவண்டும். எனவவ, அழுவதில் என்ன புத்திொலித்தனம்? 
கடவுளின் ெித்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிவது தவிர ஒருவர் வவறு எதுவும் மெய்ய 
இயலாது.  
  முக்ைி  ற்றும் அழிவில்லாை வாழ்றவ அறடயும் எளிைான வழி 
என்னபவன்று  ண்டலியில் ஒருவர் வகட்டைற்கு  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
  அழியா நிகலகய அகடயும் எளிதான வழி ஓர் ஆன்ெீக குருவின் 
மதாடர்பில் வருவது. இகை நிகலகய அகடவதற்கான ஆழ்ந்த ஏக்கம் 
அகதவிடச் சுலபொனதாக அகெயும்.  

இதர வழிகள் அகனத்தும் ெிக நீண்டதும், கடினொனதுொகும். 
வெகவவய ெிகவும் உன்னதொன ெதம் என்று கூைப்படுகிைது, இன்னும் 
ஆயிரக்கணக்கான பிைவிகள் எடுத்தாலும், விடிவுகாலம் அவ்வளவு 
விகரவில் வருவதில்கல. எனவவ அகனத்திலும் ெிக சுலபொன வழி, 
ஞானிகளின் ெகவாெத்துடன் ஒரு ெத்குருவின் மதாடர்பில் இருப்பதாகும். 
அவர்களின் கட்டகளகளுக்கு இணங்கி மெய்யும் ஒவ்மவாரு வெகவயும் 
உங்களுக்கு உள்ளளவில் சுதந்திரத்கத அளிக்கும்; அதற்குப் பின்னர் 
நீங்கள் அகடவதற்மகன்று வவறு எதுவுவெயில்கல. இகை நிகலகய 
அகடய வவண்டும் என்ை ஆழ்ந்த உணர்வுகள் வதான்ைாத வகரயில் 
இம்ொதிரியான வெகவகள் கடினொகவும், நகடமுகைப்படுத்த 
முடியாததாகவும் வதான்றும். இத்தககய பலவனீங்கள் இருந்தவபாதிலும், 
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உங்களுக்கு இகைவகன அகடய வவண்டும் என்ை ஆர்வம், ஏக்கம் 
இருக்குொனால் இந்த ெகத்தான ொத்தியெற்ை வவகலகூட ொத்தியொகும். 

ஒரு மபரிய கப்பவலாடு இகணக்கப்பட்ட ெிைிய படகு, புயலிலும் 
அழுத்தத்திலும் பாதிக்கப்படாெல் மவகுதூரம் மெல்லும். ஆனால் அச்ெிைிய 
படகு தனியாகச் மெல்வதானால் அதன் இலக்கக அகடய பல 
வருடங்களாகும்; அது ெட்டுெின்ைி ஆழ்கடலில் புயலால் பாதிக்கப்பட்டு 
மூழ்கியும் வபாகலாம். அதுவபால, ொதாரண ெனிதர்கள், அைியாகெயில், 
உலக விஷயங்களில் ொறுதல்ககள விரும்பி, தங்களுக்கு ஏற்ைவாறு 
மெயல் படுகிைார்கள். இது, புயல் காலங்களில் எதிர்வரும் அபாயத்தில் 
அழிந்து வபாவது மதரியாெல், ஒரு ெிைிய படகில் ஏழு கடல்ககளயும் 
கடக்க முற்படுவது வபாலாகும். 

உண்கெயின் உருவான ெத்குருக்கள் ெட்டுவெ உங்ககள ெறுபுைம் 
கடக்கச் மெய்ய முடியும். அவர்களின் உதவி, ெிைிய படகுககள அதி 
வவகத்தில் அதன் இலக்கக அகடயச்மெய்யும் வரப்பிரொதொக அகெயும். 
இக்காரணத்தினால்தான், இந்த உலகம் அழிகவ வநாக்கிச் 
மெல்வதிலிருந்து தடுக்கவும், ெரியான வழியில் நடத்திச் மெல்லவும் 
ெத்குருக்கள் இக்கிரகத்தில் பிைவி எடுக்கிைார்கள். அவர்கள் உங்களுக்குக் 
கற்பித்து, வழி நடத்துவகத நீங்கள் ஏற்றுக்மகாண்டு, அவர்கவளாடு 
ஒத்துகழக்க வவண்டும்.  

இந்ைச் பொற்ப ாழிவுக்குப்  ிைகு,  ண்டலி  னநிம் ைி அறடந்து, 
ஜாம்பஷட்டின்  றைவு உண்ற யான இைப் ல்ல, கவறலயறடய 
எக்காரைமும் இல்றல என் றை உைர்ந்ைனர். இறுைியில்  ா ா 
அறனவருக்கும் இனிப்பு வழங்கினார்.  

 ா ா அவருறடய பநருங்கிய ெீடர்கறள ஜாம்பஷட்டின் இறுைி 
ெடங்குகளில் கலந்துபகாள்ள அனுப் ி றவத்ைார்.  

ஒரு ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர் ைாயார் ஷிரீன் ாய் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்ைிருந்ைார். ஜாம்பஷட்  றைந்ை அந்நாளில்  ா ா அறனவருக்கும் இனிப்பு 
வழங்கியறைக் வகள்விப் ட்டு அைிர்ச்ெியறடந்து,  னவருத்ைத்ைில் வினவினார், 
"ப வராக், உன்னுறடய ெவகாைரன் இைந்ை வவறளயில் இனிப்பு வழங்க என்ன 
வைறவ? அது எவ்வளவு அவ ரியாறைக்குரிய விஷயப ன்று உனக்குத் 
பைரியு ா? பூனாவில் ெிலர் உன்றனப்  ற்ைி என்ன கூறுகிைார்கள் என் றை 
அைிவாயா? ‘உன் ெவகாைரன் இைக்கிைான், நீ லட்டுக்கறள வழங்குகிைாய்!’" 

 ா ா ப வ ாறவ ெ ாைானப் டுத்ைி இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: "தாவய, 
நான் காண்பதுவபால் நீங்களும் ஜாம்மஷட்கடக் காண முடிந்திருந்தால், 
நீங்கள் லட்டுக்கள் ெட்டுெின்ைி இன்னும் ெிைப்பான இனிப்பு பண்டங்ககள 
வழங்கியிருப்பீர்கள்!" 

டாக்டர் கனிக்கு எழுைிய கடிைத்ைிலும்  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "ஜாம்பஷட்டின்  றைறவப் ப ாறுத்ைவறரயில், உனக்கு 
இது விஷயம்  ற்ைி நன்கு பைரியும். ஆயிரக்கைக்கான என் ெவகாைரர்கள் 
ைினமும் இைப் றையும்,  ிைப் றையும் நாம்  ார்க்கிவைாம், வ லும் என் 
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 ார்றவயில் எவரும்  ிைப் தும், இைப் தும் இல்றல. அந்ை நாள் நான்  ிகவும் 
ஆனந்ை ான  னநிறலயில் இருந்வைன். உண்ற யான ஆனந்ை நிறல." 

ஜாம்பஷட்டின்  றைவிற்குப்  ிைகு அவர்  றனவி வகார்பஷத் 
ப ண் ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்து வந்ைார். 

1926,  ார்ச் 4 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
விலங்குகளுக்கு இயலுணர்வும், ெனிதர்களுக்கு அைிவாற்ைலும் 

உள்ளன, ஆனால் என்னிடம் வருபவர்களில் பலர் உத்வவகத்தால் 
ஈர்க்கப்படுகிைார்கள். அவர்கள், என் இகையன்பின் வாெத்கத நுகர்ந்து 
என்னில் கவரப்படுகிைார்கள். உலகத்தின் மதாடர்கப நீங்கள் துண்டிக்கும் 
தருவாயில் கவகலயற்ை சுதந்திர பைகவயாகிைரீ்கள். உலகத்வதாடு 
நீங்கள் ஆழொன மதாடர்கப கவத்துக் மகாள்வதாக இருந்தால் 
கவகலகள் உங்ககள ஆக்கிரெிக்கும். பந்தம் அல்லது பிகணப்பு என்பது 
தகலமுடி வபால: அதிகொக வளரவிட்டால், அகத பல முகை சுத்தம் 
மெய்து, எண்மணய் தடவி, ெவீி விடவவண்டும். அதுவபால உலக 
பிகணப்புகளும் எப்வபாதும் வதகவயற்ை பிரச்ெிகன ெற்றும் 
கஷ்டங்களால் நிரம்பி, மதாடர்ந்த ென அழுத்தங்களுக்குக் காரணொக 
அகெயும். 

 ார்ச் 25 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா ஷஹாவன இல்லத்ைில்றவத்து 
அைிவுத்ைிைறனப்  ற்ைிய கீழ்வரும் விளக்கத்றை அளித்ைார்: 

அைிவாற்ைல் என்பகத, ெிந்தகன இல்லாத வவகளயில் 
தன்னுணர்வற்று இருக்கும் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு ஒப்பிடலாம். ெிந்தகன 
ெற்றும் கற்பகன, புலனுணர்வில் ெகைந்திருக்கும். புலனுணர்வு 
தன்கனவய எண்ணும்வபாது, அது இகை நிகலயில் இகைவனாக 
இருக்கும்; கற்பகன நிகலயில் இருக்கும்வபாது, உலகம், ெனம், உடல் 
ெற்றும் அைியாகெயாக இருக்கும்.  

உதாரணொக, இகெத்தட்கட எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். அகத 
இகெக்காத வவகளயில் ஆழ்ந்த தூக்க நிகலயில், தன்னுணர்வற்று 
ஆனால் அைிவுத்திைகன தன்னுள் அடக்கியதுவபால (அதாவது, ெிந்தகன 
இல்லாதது வபால) இருக்கும்; ஆனால், இகெ தட்டில் ஊெிகய கவத்ததும் 
இகெக்கத் மதாடங்கும். இது புலனுணர்வில் புகதந்திருக்கும் கற்பகனயின் 
ெிந்தகனயாக உருமவடுக்கும். 

 ற்றும் ஓர் எடுத்துக்காட்டாக, அகெதியாக இருக்கும் ஒரு 
மபருங்கடகல அைிவாற்ைலுக்கு உவகெப் படுத்தலாம். ஆனால், காற்று 
வசீும் வவகளயில் (அைிவு ைன்றன யார் என்று அைிந்துபகாள்ள 
ஆறெப் டும்வ ாது), அகெதியாக இருக்கும் நீரானது அகெவுககள 
உண்டாக்கி (அைிவானது ெிந்ைிக்கத் பைாடங்குகிைது), எண்ணிலடங்கா 
அகலகள் உருவாகி அதன் விகளவாக விளக்கமுடியாத அளவில் நீர் 
குெிழிககள உருவாக்குகின்ைன. இவ்வாறு, அைிவானது ெிந்திக்க 
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ஆரம்பிக்கும்வபாது, அது உருவாக்கும் அகலகள் ( ிர ஞ்ெங்கள்) நீர் 
குெிழிகளாக (வவறு ட்ட உலகங்களாக) உருமவடுக்கும். 

கடலானது (அைிவு) நீர் குெிழிகளில் (கற் றன), வகரயறுக்கப்பட்ட 
அகெப்பில் ெட்டுவெ இருக்கும். எனவவ நாம் அைிவாற்ைகலப் பற்ைிச் 
ெிந்திக்கும்வபாது, அதுவும் ஒரு குைிப்பிட்ட அகெப்பிவல இருக்கும். அது 
‘நான் இந்த உடல்’ என்பகத அப்வபாது மதரிந்து மகாள்ளும். 

ப ஹர்  ா ா,  ின்னர் ஒரு ப ரிய  ாறனயில் ெிைிைளவு ைண்ைறீர 
எடுத்து அைில் ஒரு டம்ளறர ைறலகீழாக றவத்துக் கூைினார்: 

 ாறனயில் இருக்கும் அவை நீர் டம்ளரில் இருந்ைாலும், அைன் 
பகாள்ளளவு வறரயறுக்கப் ட்டுள்ளது. அதுவபால, கடலானது நீர் 
குெிழியிலும், அைிவானது கற்பகனயிலும் வகரயறுக்கப்பட்ட அளவில் 
இருக்கும். 

 ாறல வவறளயில், பவளியிலிருந்து வந்ை  க்ைர்களுக்கு  ா ா 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

வாழ்க்ககயின் உண்கெயான குைிக்வகாள் இகை நிகலகய 
அகடவது எனும்வபாது, முழு உலகமும், மபண்கள் ெற்றும் மொத்து 
சுகங்களில் ெிக்கிக் மகாண்டிருக்கிைது. ெனித உடல் எடுத்ததன் வநாக்கம் 
நிகைவவைாெல் விரக்தியகடந்து, இகை நிகலகய அகடவது வகரயில், 
வாழ்வின் உண்கெப்மபாருள் பூரணெகடயாெல் வபாகிைது. 

அைிவானது சுத்தொக்கப்பட்டு, புனிதொகி, கற்பகனயிலிருந்து 
விடுதகல ஆகாதவகரயில் இகை நிகலகய உணர்வது என்பது 
ொத்தியெற்ைது. ொதுக்களின் ெகவாெத்தில் இருந்தால் ெட்டுவெ இகத 
அகடய முடியும். இதனால்தான் ஒரு ெத்குருவின் மநருக்கொன மதாடர்பு 
இகை நிகலகய அகடய இன்ைியகெயாததாக விளங்குகிைது. ஆனால், 
இவ்வாைான ‘உண்கெ வரீர்கள்’ (ெத்குருக்கள்) கிகடப்பது ெிகெிக அரிது. 
அவத வவகளயில், இவ்வுலகில் மதய்வகீ வழிகாட்டி என்று கூறும் 
வபாலித்தனொன ஏொற்றுக்காரர்கள் ெிககயாக உள்ளனர். இகை 
நிகலயின் அனுபவம் இல்லாத ஒருவர் எப்படிப் பிைகர ஆன்ெீக 
பாகதயில் வழிநடத்த முடியும்? 

ப ஹர்  ா ா அவருறடய இரகெிய புத்ைகத்றை எழுதும்  ைிறயத் 
பைாடர்ந்ைார். அவர் எழுதுவது என்ன என் றை பவளிப் டுத்ைாவிடினும், 
அவ்வப்வ ாது ஆன் ீகம்  ற்றும் அொைாரை ான, ஆச்ெரியத்ைிற்குரிய 
கருத்துக்கறள, ைன்னிச்றெயாக எடுத்துறரத்ைார். 

 ார்ச் 30  ஆம் நாள் அவரது ஆய்வு வநர சுற்ைின்வ ாது  ா ா இவ்வாறு 
 ண்டலிக்கு பவளிப் டுத்ைினார்: 

ஒருவர் ஒரு மபாருகளப் பற்ைி விவாதிக்கும்வபாது, அவர் 
பயன்படுத்தும் வார்த்கதககளப் மபாறுத்து, ெனப்படிவங்கள் வவறுபட்ட 
வண்ணங்களில் பதிவாகின்ைன. எடுத்துக்காட்டாக, மூன்று ெவகாதரர்கள் 
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ஒரு முகை அவர்களின் தாயாகர ொகலவயாரத்தில் பார்த்தவபாது, ஒருவர் 
‘அம்ொ’ எனவும், ெற்மைாருவர் ‘என் தந்கதயின் ெகனவி’ என்றும், 
மூன்ைாெவர் ‘என் தந்கதவயாடு மபௌதீக உைவில் இருக்கும் மபண்ெணி’ 
எனவும் குைிப்பிட்டார்கள். மூவரும் குைிப்பிட்டது ‘அம்ொ’ என்ை 
மொல்கலத்தான், ஆனால் அவர்கள் அகத மவளிப்படுத்திய விதம் 
முற்ைிலும் ொைானது. இவ்வாறு, மவவ்வவறு விதங்களில் ெனப்படிவங்கள் 
ெற்றும் ொறுபட்ட எதிர் விகனகள், ஒருவர் வதர்ந்மதடுக்கும் 
வார்த்கதககளப் மபாறுத்து அகெயும்.  

 றடத்ைலின் பைாடக்கத்றைக் குைித்து விளக்கும்வ ாது  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: “‘ஒன்றுெில்லாத’ நிறலயிலிருந்து உருவானது 'பகடத்தல்’. 
வ லும், ‘ஒன்றுவெ இல்கல’ எனும்வ ாது அது 'ஏவதா ஒன்கை’க் குைிக்கிைது. 
ஒருவர் ‘இது எதுவுவெ இல்லாதது’ என்று கூறும்வ ாது, ‘இல்லாத தன்கெ’ 
ஏவைா இருப் ைாகி விடுகிைது.” 

இவ்வவறளயில் ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்துவந்ை குலாப்ஷா, மெஹர் 
பாபா உண்கெயிவல மதய்வகீ உணர்வும், ெக்திகளும் பகடத்தவரா என்ை 
ெந்வதகத்தில் குழப்பெகடந்தார். இறை  ா ா அைிந்ைதும், குலாப்ஷாறவ 
அறழத்து, "உன்  னைில் இத்ைறகய ெந்வைகங்கள் இருக்கும்வ ாது நீ என்னுடன் 
வாழ்வது ெரியாகாது" என்று கூைி பைாடர்ந்து வினவினார்,  

"குவாஜா ஸாவஹப் கிஸ்ைியின் இறை ைன்ற யில் உனக்கு நம் ிக்றக 
உள்ளைா?"  

குலாப் ஷா ஆ ாம் என்று  ைிலளிக்க,  ா ா அவறர அஜ் ீரில் 
அற ந்ை வகாவிலுக்குச் பெல்லு ாறு கூைி, வ ாைிய  ைமும் பகாடுத்து, 
இவ்வாறு அைிவித்ைார்: "நான் உண்ற யில் யார் என் றை நீ அங்குச் பென்ைதும் 
அைிவாய்." 

அஜ் ீருக்குச் பென்ைதும், ப ஹர்  ா ாவின் நிறனவுகறளத் ைவிர 
அவரால் வவறு எவறரயும் நிறனத்துக்கூட  ார்க்க முடியா ல் ைவித்ைார். ைன் 
ைவறை உைர்ந்து, அவரறடந்ை அைிருப்ைியில் கிஸ்ைியின் ெ ாைிக்குச் 
பெல்லா ல் உடவன அங்கிருந்துப் புைப் ட்டு ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்து 
 ா ாவிடம் கூைினார், "நீங்கள் கடவுள் என் றை பூரை ாக நம்புகிவைன். 
என் னைில் ெந்வைகங்களுக்கு இடவ யில்றல." 

ப ஹரா ாத்ைில்  ள்ளிக்கூட ெிறுவர்களின் நலறனக் கருைி 
அைிவகுப்பு  யிற்ெிகள் அளிக்கப் ட்டன. இவ்வவறளயில் ஆங்கிவலய 
 றடகளில் வெர்ப் ைற்காக இம் ாைவர்களுக்குப்  யிற்ெிகள் வழங்கப் டுவைாக 
வைந்ைிகள்  ரவின. ஏப்ரல் 3 ஆம் நாள்  ல  ாைவர்களின் ப ற்வைார்கள் 
 யத்ைில் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து ைம் குழந்றைகறள அறழத்துச்பெல்ல 
ஆயத்ை ாயினர். உண்ற றய எடுத்துக் கூைி விளக்கியவ ாது,  ா ா 
அவர்களிடம், "இத்ைறன காலத்ைிற்குப்  ின்னர், இப் டி நீங்கள் ஏன் 
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நிறனக்கிைரீ்கள்? இங்கு நடப் து அறனத்தும் உங்கள் குழந்றைகளின் 
நன்ற க்காகவவ. கல்வி, உைவு, துைி ைிகள் - அறனத்தும் இலவெ ாக 
வழங்கப் டுகிைது, இருந்தும் உங்களுக்குச் ெந்வைக ா?" என்று வினவினார்.  

 ா ா,  ின்னர் 44 ைாழ்த்ைப் ட்ட  ஹர் குழந்றைகறள, ப ற்வைாருடன் 
அனுப் ி றவத்ைார்;  ராட்டா  ாைவர்கள் ஏைக்குறைய 44 வ ர் அங்வகவய 
ைங்கினர். அன்று  ாறலயில் அறனத்து  ஹர் இனத்றைச் ொர்ந்ை 
ப ற்வைார்களும் ைிரும் ி வந்து அவர்கள் பெய்ை ைவறுக்காக  ன்னிப்புக் 
வகாரினர்.  ா ா, இரண்டு நி ந்ைறனகளுடன்  ன்னிப் ைாகப்  ைிலளித்ைார்:  

ஒன்று, ொணவர்ககள பாபாவின் விருப்பத்திற்கு சுதந்திரொக 
அங்கு வாழ அனுெதிக்க வவண்டும்.  

இரண்டு, அவர்களின் அவநம்பிக்ககயின் காரணொக, மூன்று 
நாட்கள் உபவாெம் இருக்க வவண்டும்.  

அறனவரும்  ா ா கூைியறை  னமுவந்து ஏற்றுக்பகாள்ள, 
 ாைவர்கள்  று டியும்  ள்ளிக்கூடத்ைில் வெர்க்கப்  ட்டனர். 

 ா ா,  ஹர் குழந்றைகளின் சுகாைாரத்ைில்  ிகவும் கவன ாக 
இருந்ைார் . மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு  ா ா அரன்காவ்ம் கிரா த்ைிற்குச் 
பென்று உ வாெத்றை முடிக்கக்கூைி அறனவருக்கும் ைிருப்ைிகர ாக 
உைவளித்ைார். அடுத்ை நாள் வைநீர் விருந்ைளித்து,  ாறலயில் ெிைப்பு உைவும் 
வழங்கினார்.  

1926, ஏப்ரல் 22 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்கு 'நீங்களும், நானும் 
கடவுள்' என்ை ைறலப் ில் கீழ்வரும் பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார். 

ஆரம்பத்திலிருந்வத சுதந்திரொகவும், ஆனால் சுதந்திரம் என்ைால் 
என்ன என்று அைியாெலும் இருக்கும் ஒரு கிளியின் ககதகய நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள். கிளிகய கூண்டில் அகடத்ததும், அதனுள்வள 
சுதந்திரத்தின் அர்த்தத்கத, கிளி கற்றுக்மகாண்டது. கூண்டிலிருத்து 
விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர், சுதந்திரத்கத முழுகெயாக உணர்ந்து 
ெகிழ்ச்ெியகடந்தது. அகதக் கூண்டிலகடத்து, அதன் சுதந்திரத்கதப் 
பைித்து, சுதந்திரத்கதப் பற்ைிய அைிகவயும், அனுபவத்கதயும் அளித்தது 
அகத உணர கவப்பதற்காகவவ! இறுதியில், உண்கெயிவல சுதந்திரம் 
என்ைால் என்ன என்பகத அைிந்து மகாண்டவதாடு, தான் யார் என்பகதயும் 
அைிந்து மகாண்டது. 

நம் உடல் ஒரு கூண்டு வபான்ைது, ஆன்ொ ஒரு கிளிகயப்வபால. 
நீங்களும் ‘ஈஸ்வரன்’ (இறைவன்) என்று நான் உங்களுக்குக் கூைினால், 
நீங்கள் அகத நம்பியிருக்க ொட்டீர்கள், ஏமனன்ைால், கடவுகளக் குைித்த  
உங்களின் வகலித்தனொன வயாெகனப்படி அவர் ஏவதா மவண்தாடி 
கவத்த வயதான கிழவன் ஒருவன், மொர்க்கத்தில் கக நாற்காலியில் 
அெர்ந்து, உங்ககளப் பார்த்துக் மகாண்டிருக்கிைான் என்பவத! நீங்களும், 
“ஒரு ொதாரண ெனிதன் எப்படிக் கடவுளாக முடியும்?” என்று 
தனக்குத்தாவன வகட்கிைரீ்கள். நீங்கள் கடவுள் என்று வயாெகன 
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மெய்வதற்வக பயப்படுகிைரீ்கள்! ஆனால் இதுவவ உண்கெ. ஞானத்கதப் 
பற்ைிய உங்களின் அைியாகெ - அதாவது நீங்கள் ொனிடன் எனும் 
தவைான ெனப்படிவங்கள் - நீங்கள் கடவுள் எனும் அனுபவத்கத அகடய 
தகடயாக இருக்கிைது.  

உதாரணொக, நீ விழித்திருக்கும்வபாது மபாருட்ககளப் பார்க்க 
முடியும், ஆனால் அவத கண்கள் உன்னிடெிருந்தும், தூக்கத்தில் நீ பார்க்க 
முடிவதில்கல. தூங்கும் வவகளயில் நீ பார்க்க முடியாது என்பதால் 
உனக்குக் கண்கள் இல்கல என்ைாகுொ? இல்கல! உங்களுக்குக் கண்கள் 
எப்வபாதுவெ உள்ளன என்பது உண்கெ - அதாவது தூங்கும் வபாதும், 
விழித்திருக்கும் வவகளயிலும் - ஆனால், விழித்திருக்கும்வபாது பார்ப்பதும், 
தூக்கத்தில் பார்க்காெல் இருப்பதற்கும் இகடவய உள்ள வவறுபாடு, ெனம் 
மெயல்படும் நிகலயின் வித்தியாெத்கதப் மபாறுத்தது. 

உங்களிடம் ஒருவகாடி ரூபாய் இருப்பதாக கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். 
இருந்தாலும், நீங்கள் அகனத்கதயும் உங்கள் கபயில் எடுத்துச் 
மெல்வதில்கல. அப்வபாது அந்தப் பணம் உங்களுக்குச் மொந்தெல்ல 
ெற்றும் நீங்கள் காெற்ைவன் என்றும் அர்த்தொகாது. அதுவபால நீங்கள் 
‘கடவுள்’ என்பது உங்களுக்குத் மதரியாததால், உங்களில் ஒவ்மவாருவரும் 
‘கடவுள்’ என்பகத நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள வவண்டுமென நான் 
விரும்புகிவைன். 

உலகில், உங்கள் குடும்பத்தினரின் நல்வாழ்வுக்காக, உங்கள் 
கடகெககள வநர்கெயாகச் மெய்யுங்கள். ஆனால், இந்த உடலின் 
ஐம்புலன்களின் வதகவககளப் பூர்த்தி மெய்வதற்காக, வெலும் வெலும் 
பணம் ெம்பாதிக்கும் ஆகெகய வளர்த்து, அகதவய இலட்ெியொகக் 
மகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தின் பராெரிப்புக்குப் வபாதுொன அளவு 
ெம்பாதிப்பகத வநாக்கொகக் மகாண்டு, உங்கள் உடல் வருந்த கடுகெயாக 
உகழக்க வவண்டும். ஆனால், உடல் உணர்வுகளுக்கு அடிகெயாகி, 
வதகவக்கு அதிகொக ெம்பாதித்து, எஞ்ெிய பணத்கத சுய இன்பத்திற்காக 
வணீடிக்காதரீ்கள். இந்த உடகல ஒருநாள் துைந்தாக வவண்டுமென்பகத 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். நீ, உன்கன யார் என அைிந்து, இகை 
நிகலகய அகடய இந்த உடல் ஒரு கருவியாக உங்களுக்குத் 
தரப்பட்டுள்ளது. 

 ா ா, வைநீர் குவறள  ற்றும் ைட்டு இவற்றை, இறை நிறலறய 
அறடய உடல் ஒரு கருவி என்று விளக்க ளிக்க உவற ப் டுத்ைினார்: 

வதநீர் (நீர் அல்லது  ால்) அருந்துவதற்கு ஒரு குவகளயும், தட்டும் 
பயன்படுகிைது; அதாவது, குவகளயும், தட்டும் வதநீகர அருந்துவதற்கான 
ஒரு மபாருளாக இருக்கிைது. வதநீகர அருந்திய அடுத்த கணவெ, குவகள, 
தட்டு இவற்கைத் தனியாக கவத்து விடுகிவைாம். அதுவபால, இகை 
நிகலகய அகடந்ததும், அகத அகடய கருவியாக இருந்த இந்த உடகல 
துைந்துவிட வவண்டும். (இறை நிறலறய அறடந்ை  ிைகு) இந்த உடலால் 
என்ன பயன்? 
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ஏப்ரல் 30 ஆம் நாள், ஒரு ெில இந்து  க்ைர்கள் “துக்காராம்… 
துக்காராம்….” என்ை நா த்றை, உரத்ை குரலில் உச்ெரித்துக்பகாண்வட 
ப ஹரா ாத்றைக் கடந்து புனிை யாத்ைிறரயாக,  ண்டர்பூர் பென்று 
பகாண்டிருந்ைனர். அவர்கள் வகாஷ ிட்ட துக்காராம் நா த்றைக் வகட்டு  ா ா 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: “இந்த ெக்கள், நூறு வருடங்கள் இப்படிப் பஜகன 
பாடி, ஆடுவதால் எந்தப் பலனும் கிகடக்கப் வபாவதில்கல. அதற்கு 
ஆழ்ந்த பக்தி இன்ைியகெயாதது; அது இல்லாெல் ெற்ைகவ எல்லாம் 
பயனற்ைதாகும். துக்காராெின் நாெம் அவர்களின் வாயிலிருந்து வருகிைவத 
தவிர, இதயங்களிலிருந்து அல்ல.”  

இருப் ினும் ப ஹர்  ா ா அங்குச் பென்ை யாத்ைிரிகர்கறள அறழத்து 
உைவளிக்க உத்ைரவிட்டார். நாஜாவுக்குத் பைரியப்  டுத்ைா ல் பஸயிலர் 
 ாைவர்களுக்காகத் ையார் பெய்ை உைவில் ஒரு  ாகத்றை அவர்களுக்குக் 
பகாடுத்ைைால்  ீை ிருந்ை உைவு வ ாைா லாயிற்று.  ா ா, ெீற்ை றடந்து 
நாஜாவின் கவனக் குறைறவச் சுட்டிக்காட்டி ைிட்டினார். நாஜா, ஒன்றும் 
புரியா ல் வழக்க ாக ெற க்கும் அளறவவய ையார் பெய்ைைாகக் கூைினார். 
எப் டி அைன் அளவு குறைந்ைது என் றை புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல.  ா ா 
ப ரிதும் கடிந்து பகாண்டார். 

அவ்வவறளயில் பஸயிலர்,  ா ா முன் வைான்ைி, உைறவ 
யாத்ைிரீகர்களுக்கு அளித்ைைாகக் கூைி ைன்னுறடய ைவறை விளக்கினார். 
உடவன  ா ாவின் வகா ம் பஸயிலர்  க்கம் ைிரும் ியது, கற் லறகயில்  ா ா 
இவ்வாறு எழுைினார்: "வடய் ஈரானி முட்டாள்  யவல! நீ ஏன் இறை நாஜாவுக்குச் 
பொல்லவில்றல?" பஸயிலர் அடக்கத்துடன்,  ைந்து விட்டைாகக் கூைி 
 ன்னிப்புக் வகாரினார்.  ா ா, பஸயிலறர ஒரு தூைில் கட்டி மூன்று 
நாட்களுக்கு உைவு, நீர் எதுவும் ைரக்கூடாது என்று  ண்டலிக்குக் 
கட்டறளயிட்டார். கடுற யான பவயில் வநரத்ைில் இது ைாங்க முடியாை 
ைண்டறனயாக இருந்ைது.  ா ாவின் கட்டறளப் டி  ண்டலி அவ்வாவை 
பெய்ைனர். ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர்  ா ா அங்குச் பென்று பஸயிலறர 
விடுவித்து இனிப்பு வழங்கி ெ ாைானப்  டுத்ைினார்.  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்குத் 
ையார் பெய்ை உைறவ  ாைவர்களுக்குக் பகாடுத்ைனர்; வவண்டிய உைவு 
 று டியும் வவகவவக ாகத் ையார் பெய்யப் ட்டது.  

நாஜாறவ  ா ா கண்டித்ைது, வைறவயற்ைது என குஸ்ைாஜி  ின்னர் 
கருத்து பைரிவித்ைார். குஸ்ைாஜி கூைியறைக் வகட்டு  ா ா இவ்வாறு 
விளக்கினார்: "நான் யாகரயும் தண்டிப்பதில்கல! தண்டகனயாகத் 
வதான்றுவது நிஜத்தில் வரப்பிரொதம். நாஜா என்னுகடய பிரொதத்கதப் 
மபற்றுக்மகாண்டார். இப்படி நடந்திராவிடில் மஸயிலர் உண்கெகயக் 
கூைியிருக்கொட்டார்." 

அடுத்ை, ஏைக்குறைய ஐந்து வாரங்களுக்கு, வ  2 ஆம் நாள் வறர, இரவு 
வவறளயில்  ா ா ொய் ைர் ாரில் அற ந்ை  ரப்ப ட்டகத்ைிவல ைங்கினார். 
அங்கிருந்து, ப ஹரா ாத்  றல உச்ெியிலிருக்கும்  ாழறடந்ை கல்நீர் 
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பைாட்டியில் ைங்க விருப் ம் பைரிவித்ைார். இது ஆங்கிவலயரால் முைல் 
உலகப்வ ார் நடந்ை வவறளயில் கட்டப் ட்டது.  ா ா அவர் அங்குத் ைங்க 
விரும்பும் காரைத்றை  ண்டலிக்கு விளக்கி, வ  3 ஆம் நாள்  ாைவர்கள் 
 ற்றும்  ண்டலியுடன் ஊர்வல ாக வ ல் றலக்குச் பென்ைார்.  ஜறனகள் 
 ாட  ா ா அறனவருக்கும் இனிப்பு வழங்கினார்.  

 ால் எனும் ெிறுவன்  ற்றும் ஜால் ாய் இருவரும் இரவு காவலுக்காக 
அங்வக இருந்ைனர். அந்ை அற ைியும், ைனிற யும் நிறைந்ை வளி ண்டலத்ைில் 
ஏழு நாட்கள் பவளிவய வரா ல் ைங்கியிருந்து அவரது இரகெிய புத்ைகத்றை 
 ா ா பைாடர்ந்து எழுைினார்.  

கல்நீர் பைாட்டியில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில்  ா ா ெவரம் பெய்யா ல் 
இருந்ைார். உள்வளச் பெல்ல வாெல் இல்லாைைால் ைறரயிலிருந்து ஏழடி 
உயரத்ைில் ஏைி றவத்து ெிைிய ஜன்னல் வழியாக உள்வளச் பென்ைார். 

வ  14 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்கு இவ்வாறு 
பவளிப் டுத்ைினர்: 

நான் இகையுணர்கவ அகடவதற்கு முன்னர், என்கன 
ெகைத்திருந்த திகரகயக் கிழித்மதைிந்து, ெிகப்மபரிய அளவில் ஏற்பட்ட 
அதிர்ச்ெியால் (ெின்ொர அதிர்ச்ெிவபால) ஒரு குறுகிய வநரத்திற்கு நான் 
அனுபவித்த கடுகெயான அதிர்வுககள விவரிக்க இயலாது. இகதத் 
மதாடர்ந்து முதலில் அடர்ந்த இருளும், இறுதியாக ஒளியும் மதன்பட்டது. 
இந்த இகைமயாளிகயக் கருத்தில் மகாண்டு கற்பகன மெய்யக்கூட 
முடியாது; இதன் முன்னால், சூரிய ஒளி, விொலொன கடலாக வியாபித்து 
மஜாலிக்கும் ஒளியின் ஒரு ெிைிய அம்ெத்தின் நிழல்வபாலாகும். அதுவபால, 
நான் அனுபவித்த அடர்ந்த இருகளயும் விவரிக்கமுடியாது.  

ஒளி, இருள் இரண்கடயும் இவ்வுலகம் அனுபவிக்கும், ஆனால் 
நான் எகதப் பற்ைிக் கூறுகிவைவனா அதுவும் இதுவும் ஒன்ைல்ல. ஒரு 
ெிலவர ‘உண்கெயான இருகளயும் ஒளிகயயும்’ காண முடியும். அது 
வபால, ஒரு ெிலவர நிஜொன வலிகயயும், துயகரயும் அனுபவிப்பார்கள்; 
அது இகை நிகலகய அனுபவிக்கும் ஏக்கம் ெற்றும் இகைவனின் 
பிரிவால்வரும் கடுகெயான வவதகனயிலிருந்து ஆரம்பொகும். 

உலகில் அனுபவிக்கும் வவதகன ெற்றும் ெகிழ்ச்ெியின்கெ, 
பலவனீொன ெனதின் மவளிப்பாடன்ைி வவமைான்றுெில்கல. நிஜொகச் 
மொல்லப்வபானால், மதய்வகீ அன்புக்குரியவகரக் காணத் துடிப்பவர் 
அகடயும் துயரத்கதத் தவிர உலகில் வவறு எவரும் நிஜத்தில் துன்பப் 
படுவதில்கல. இகைவகனக் காணத் துடிப்பவர் தண்ணரீிலிருந்து 
மவளியில் எடுக்கப்பட்ட ெீகனப்வபால தவிப்பர். 

1926, வ  16 ஆம் நாள், ஞாயிற்றுக்கிழற  அங்கல் பிளடீர் 
வழக்கம்வ ால  ா ா,  ண்டலி  ற்றும்  ாைவர்கள் முன்னிறலயில் 
புராைத்றை வாெித்ைார். அங்கல் ெ ீ த்ைில் வகட்காவ்ம் பென்று ெத்குரு 
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நாராயண்  ஹாராறஜ ெந்ைித்ை வவறளயில் அவர் ப ஹர்  ா ாவின்  க்ைர் 
என்று கூைியவ ாது, நாராயண்  ஹாராஜ் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நானும் 
அவரும் ஒன்வை! அவருக்குச் வெகவ மெய்வதன் மூலொக நீ எனக்குச் 
வெகவச் மெய்கிைாய்! அவர் 'ெத் புருஷ்' (இகை நிகலகய அகடந்தவர்). 
அவர் என்னிடம் இதற்கு முன் வந்துள்ளார்." 

இவ்வாறு ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வரு வர்கள், ெத்குரு 
உ ாஸனி  ஹாராஜ், நாரயண்  ஹாராஜ்  ற்றும் ஹஸ்ரத்  ா ாஜாறன 
ெந்ைிக்கும் வவறளயில், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய இம் ாைிரியான 
பவளிப் ாடுகள் அவர்களின் நம் ிக்றகறய இன்னும் ஆழ ாக வவரூன்ைச் 
பெய்ைது. உ ாஸனி  ஹாராஜ் ெிலரிடம் இப் டி ஆைித்ைர ாகக் கூறுவதுண்டு, 
"என்னிடம் என்ன இருக்கிைது? இங்வக என்னதான் ெிஞ்ெி உள்ளது? 
மெஹர் பாபாவிடம் மெல்லுங்கள்!"  

இந்தக் காலகட்டத்தில், மெஹர் பாபா அவகர 'அவதார புருஷன்' 
என்று அதிகாரபூர்வொக அைிவிக்கவில்கல. ஆனால் அவருகடய ஐந்து 
ெத்குருக்களில் ஹஸ்ரத் பாபாஜான், உபாஸனி ெஹாராஜ் இருவரும் இந்த 
உண்கெகய அவர்களுகடய பக்தர்களுக்கு அைிவித்தனர்.  

ெில வாரங்களுக்குப்  ின்னர்,  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 
ஒரு ெில ெத்குருக்கள் ெக்களுக்குத் மதரிந்தும், ெிலர் மதரியாெலும் 

இருக்கிைார்கள். ஆனால், அவர்களின் கடகெகள் ெற்றும் பணிகளில் 
எவ்வித வவறுபாடும்  இராது. அகவ வழக்கம்வபால நிகழ்ந்து 
மகாண்டிருக்கும். 

ஒரு ெத்குரு, மபாதுவாக பிரெித்தியகடவது என்பது அவருகடய 
வாழ்நாளில் அகெயும் சூழ்நிகலகயப் மபாறுத்தது. உதாரணொக, 
பாபாஜான், உபாஸனி ெஹாராஜ் ெற்றும் என்கன எடுத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். எங்களில் மூவருக்கும் இகடவயயுள்ள முக்கிய வவறுபாடு 
என்னமவனில், பாபாஜானுக்கு, புத்தகங்கள் வழியாக எவ்வித அைிமுகமும் 
மகாடுக்கப்படவில்கல; ெஹாராஜூம் அவருகடய வாழ்க்கக வரலாறு 
மவளிவருவது வகர மபரிய அளவில் அைிமுகொகவில்கல; அவதவவகள, 
மெஹராபாத்திற்கு வந்த முதல் வருடத்திவலவய நான் ெக்கள் ெத்தியில் 
பிரபலொகிவிட்வடன். 

ஒவ்மவாரு ெத்குருவுக்கும் குகைந்தபட்ெம் ஒரு குருநாதர் 
இருப்பார். என் விஷயத்தில் எனக்கு (முக்கிய ானவர்கள்) இருவர் - ஒருவர் 
முகெதியர், ெற்மைாருவர் இந்து.  

வெலும், எனக்கு ஏன் இரண்டு குருநாதர்கள் என்பதன் காரணத்கத 
இப்வபாது மொல்கிவைன்: நான் ஓர் ஈரானிய (பஸாராஸ்டிரிய) குடும்பத்தில் 
பிைந்வதன். ஒரு குைிப்பிட்ட குடும்பம் ெற்றும் ெமுதாயத்தில் இவ்வாறு 
பிைவி எடுப்பது முந்கதய ெனப்படிவங்ககளப் மபாறுத்தது. ஒரு 
மஸாராஸ்டிரியரின் ெனப்படிவங்கள், ஒரு இந்து ெற்றும் முகெதியரின் 
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ெனப்படிவங்களுக்குச் ெெொகும். ( ஹாராஜூம் இறைப்  ற்ைிக் கூைியுள்ளார், 
ஆறகயால் இறை ஏபனன்று நாம்  ார்ப்வ ாம்.) 

உதாரணொக, இந்து வவத ொஸ்திரங்களில், அளவிலா வதவ-
வதவியர் ெற்றும் மதய்வகீ ெக்திககளப் பற்ைிக் குைிப்பிடப்பட்டு 
இருந்தாலும், இந்து ெதத்கதச் ொர்ந்த ஒருவர், கடவுள் ஒன்வை என்பகத 
நம்பும் தருவாயில், அந்தப் பிைவியில் இகை நிகலகய அகடயாவிடில், 
அவர் அடுத்தபிைவியில் ஓர் இஸ்லாெிய குடும்பத்தில் பிைவி எடுப்பார், 
ஏமனனில் முகெதியர்கள் கடவுள் ஒருவவர, அவர்களின் தரீ்க்கதரிெிவய 
அக்கடவுள் என்பகதயும் உறுதியாக நம்புகிைார்கள். 

இன்னும் மொல்லப்வபானால், ொெிெம் ொப்பிடுவதில் பிரியமுள்ள 
இந்து ெதத்கதச் ொர்ந்த ஒருவர், வவத நூல்களில் குைிப்பிட்டிருக்கும் 
வகாட்பாடுககள எடுத்துக்காட்டி - அதாவது ொெிெத்கத தகடமெய்து கெவ 
உணகவ இந்துக்களின் ெீது திணிப்பது ஏன்? - என்ை விவாதத்தில் 
ஈடுபட்டு அகெவ உணகவ உண்டு, இதர ெமூகத்தினவராடு கலந்து 
மகாள்ளும் தருவாயில் அவரும் அவதவிதொன ெனப்படிவங்ககள 
அகடந்து, அதன் காரணொக, அடுத்த பிைவியில் ஓர் இஸ்லாெிய 
குடும்பத்தில் பிைக்கவநரும். 

ஒரு மஸாராஸ்டிரியரின் ெனப்படிவங்கள், எப்படி ஓர் இந்து 
ெற்றும் முகெதியரின் ெனப்படிவங்களுக்குச் ெெொகும் என்பகத நாம் 
இப்வபாது பார்க்கலாம். 

மஸாராஸ்டிரியர்கள், மநருப்பு, சூரியன் இவற்ைில் நம்பிக்கக 
கவத்து, ெரியாகத மெலுத்தி, பக்தியுடன் வணங்குவது வபால 
இந்துக்களும் மநருப்பு, சூரியன் இரண்கடயும் புனிதொன 
மூலப்மபாருள்களாக கருதுவதால் - இந்து ெம்பந்தப்பட்ட ெனப்படிவங்கள் 
உருவாகின்ைன. இவ்வாறு, மஸாராஸ்டிரியர்கள் இயற்ககயின் 
மூலகங்களான மநருப்பு, சூரியகன நம்பி, ெரியாகதயுடன் 
வணங்கினாலும் - முகெதியர்கள் கடவுள் ஒன்வை என்று நம்புவதுவபால - 
அஹூராெஸ்த், பிரபஞ்ெத்கத எல்லாம் பகடத்த ஒவர கடவுள் என 
நம்புவதால் முகெதியர் ெம்பந்தொன ெனப்படிவங்களும் உருவாகும். 
ஆககயால், ஒரு மஸாராஸ்டிரியன், இந்து ெற்றும் முகெதியரின் 
ெனப்படிவங்கள் உள்ளவராக இருக்கிைார். 

இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், இக்காலகட்டத்தில், கடவுள் 
அவதார புருஷனாக, இந்து ெற்றும் முகெதிய ெனப்படிவங்களின் 
கலகவயாகத் திகழும் ஒரு மஸாராஸ்டிரிய ெமுதாயத்தில் பிைவி 
எடுக்கவவண்டிய அவெியம். வெலும், இவ்விரண்டு வககயான 
ெனப்படிவங்ககள ‘இல்லாெல் மெய்ய’ ஓர் இந்து ெற்றும் முகெதிய 
ெத்குருக்கள் வதகவப்பட்டார்கள். 

1926, வ  17 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா வ ல் றலயில் இருந்து கீவழ 
வந்து  ண்டலி அறனவறரயும் அறழத்து அவரது விளக்கவுறரறயத் 
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பைாடர்ந்ைார். ெண்டலியின் வாழ்வின் அகனத்து புனித தன்கெககளயும் 
எடுத்துகரத்து, கடகெகளில் உறுதியும் விழிப்புணர்வும், வெலும் ஆகெகள் 
ெற்றும் உணர்ச்ெிகளின் ெீது தனிப்பட்ட கட்டுப்பாடும் வதகவ என்பகத 
விளக்கிக் கூைினார்.  ா ா பைாடர்ந்து கூைியைாவது: 
  என்னுறடய வட்டத்து ெீடர்களுக்கு இறையுைர்றவ அளிக்கா ல் நான் 
ப ஹரா ாத்றைவிட்டுச் பெல்லப் வ ாவைில்றல. ஆனால் அைற்கு முன்னைாக, 
என்னுறடய கட்டறளகறளக் கண்டுபகாள்ளா ல், வொம் ல் ட்டு இவ்விடத்றை 
விட்டுச்பெல்ல என்றனக் கட்டாயப்  டுத்ைாைீர்கள். நான் உங்கள் 
அறனவறரயும் கூப் ிய கரங்கவளாடு, உங்கள் கால்களில் விழுந்து, நான் 
வ சுவது வறர என்றனவிட்டுப் வ ாகாைீர்கள் என்று வகட்டுக் பகாள்கிவைன். 
நான் உங்கறளக் கண்டித்ைாலும் அல்லது உங்களிடம் அைிருப்ைிறயயும் 
பவறுப்ற யும் காட்டினாலும், எந்ைபவாரு சூழ்நிறலயிலும் உங்கள் 
கடற கறளச் பெய்யத் ைவைாைீர்கள். 

கா  உைர்வால் வரும் ெிந்ைறனகள், பெயல்கள்  ற்றும் 
 னநிறலயின் தூண்டுைலால் விறளயும் வகா த்ைில் எச்ெரிக்றகயாக இருங்கள். 
என் அைிவுறரகறளப்  ின் ற்றுங்கள்; அது உங்களின் நலனுக்காகவவ! ஒரு 
குருவின் மதாடர்பு, ெனித குலத்திற்குச் மெய்யும் வெகவ வெலும் கடவுள் 
நாெத்கத மதாடர்ந்து உச்ெரிப்பது, இறவ மூன்றும் வெர்ந்ைதுைான்  ிகச்ெிைந்ை 
ொத்ைிய ான வயாக வாழ்வும்,  ை நறடமுறையு ாகும். இறைச் பெய்ைாவல 
அறனத்து  ைக் வகாட் ாடுகறளயும் கறட ிடிப் ைற்குச் ெ  ாகும். ைர் ொறல, 
 ருத்துவ றனயில் இருக்கும்  ல்வவறு வறகயில்  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் 
 ற்றும் ஊனமுற்ை  க்களுக்குச் வெறவ பெய்யும் வவறளயில் ‘அவர்கள் 
அகனவரும் நாவனதான்’ என் றைக் கருத்ைில் பகாள்ளுங்கள். இையபூர்வ ாக 
நீங்கள் அவர்களுக்குச் பெய்யும் வெறவ, நீங்கள் எனக்குச் பெய்வது வ ாலாகும். 

ஒரு நாள்  ா ா, இறளய  ண்டலிறய, குைிப் ாக கா  உைர்வால் 
ஈடு டும் பெயல்களில் கவன ாக இருக்கு ாறு எச்ெரித்து, வ லும், 
யாறரவயனும் அைிக ான கா  உைர்வு ஆட்பகாள்ளும் வவறளயில் 
“இப்பிைவியில் அதனால் உருவாகும் ெனப்படிவங்கள், அடுத்த பிைவியில் 
ஒரு வெவலாக அவகனப் பிைக்கச் மெய்யும். வெவல் காெத்தால் 
நிகைந்தது; இது உண்கெ. இத்தககய காெவுணர்வானது உன்கன ெனித 
பிைவியிலிருந்து கீழ்நிகலக்குக் மகாண்டு வந்து வெவலாகப் பிைக்கச் 
மெய்வது நிச்ெயம்.” 

 ா ா,  ின்னர், இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "ஹபீஸ் எழுதிய ‘திவான்’ 
உலகிவலவய ெிைந்த புத்தகம், அதிலுள்ள கவிகதகளால் உருவாகும் 
உணர்வு, இறுதியில் உத்வவகத்திற்கு வழிவகுக்கும்.” 

ப ஹர்  ா ா ெில  ண்டலியுடன் வ ல் றலக்கு இரவு 8  ைிக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைார். ெில ெ யங்களில் நடந்து பெல்வைற்குப்  ைிலாக  ா ா 
அங்கிருந்ை ெிைிய  ாட்டு வண்டியில்  யைம் பெய்ைார்.  ா ா அைற்கு 
வவடிக்றகயாக ' ஞ்ொப் ப யில்' என்று ப யர் றவத்ைிருந்ைார்.  
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வ  18 ஆம் நாள்,  ா ா விஷ்ணுறவ அறழத்து  ருத்துவ றனயில் 
 ருந்து பகாடுப் வரின்  கனுக்கு, ைினமும் இரண்டு  ைி வநரம்  ாடம் கற்றுத் 
ைரும் டி ொஞ்ெியிடம் கூைச் பொன்னார். விஷ்ணுவும் அவ்வாவை பெய்து 
 ா ாவின் கட்டறளறய நிறைவவற்ைி விட்டைாக நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைார். 
 ாறலயில்  ா ா விஷ்ணுவிடம், "நான் பொன்னறைச் பெய்ைாயா?" என்று 
வகட்டார்.  

நம் ிக்றக கலந்ை குரலில் விஷ்ணு ஆ ாம் என்ைார். ஆனால் 
விொரித்ைவ ாது ொஞ்ெி அந்ைச் ெிறுவனுக்கு ஒரு  ைி வநரம்  ட்டுவ   ாடம் 
பொல்லித் ைருவது பைரிய வந்ைது.  ா ா, விஷ்ணுறவ கண்டித்து, "என்னுறடய 
வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டிவைில் நீ ஒரு ப ரிய ைவைிறழத்து விட்டாய்" 
என்ைார்.  

விஷ்ணு அறை  றுத்து கண்டனம் பைரிவிப் துவ ால் இது அவருறடய 
ைவைல்ல, ொஞ்ெியின் ைவறு என்ைார். அறைக் வகட்டு வவைறனயறடந்து 
அருகில் நின்று பகாண்டிருந்ை கிஸாறன அறழத்து விஷ்ணுவின் ைவறுக்காக 
அங்கிருந்ை வகாலால்  ா ாவின் றகயில் மூன்று முறை அறையு ாறு 
உத்ைரவிட்டார்.  ா ாவின் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்ைாக வவண்டும், கிஸான் 
ையங்கினாலும்,  ா ா அவரது றகறய நீட்டியதும் வகாலால் மூன்று முறை 
அறைந்ைார்.  

விஷ்ணு அவ்வவறளயில் ஒன்றும் வ ொ ல் அற ைியாக நின்ைவர் 
ைிடீபரன,  யத்ைால் ைிறகத்துப் வ ானார். அங்கு நடந்ைறைத் ைாங்கிக் பகாள்ள 
முடியா ல் வவக ாக பவளிவயைி ஓடி ற த்ைியம் வ ால் அங்கு ிங்கும் 
அறலந்து ைிரிந்ைார். அவரது உைர்ச்ெிகறளக் கட்டுப் டுத்ை முடியவில்றல. 
 ா ா அர்ஜுனுடன் அவர்  ின்வன பென்று ைிரும் ி அறழத்துவர பவகு 
வநர ாயிற்று.  ா ா விஷ்ணுறவ ெ ாைானப்  டுத்ைினார்.  

ப ஹரா ாத்ைில்  ா ா விஷ்ணுவிடம் நடந்து பகாண்டது வ ால இைர 
 ண்டலிறயத் ைண்டிக்கவவா, அறையவவா பெய்ைைில்றல. விஷ்ணு ஓர் 
ஆெிரியராக  ைி புரிந்ைாலும்  ா ா அவறர  ாைவர்கள் முன்னிறலயில் 
கண்டித்து, அவ ானப்  டுத்துவதுண்டு. வவறு ஏவைனும் ஆெிரியர் ஒருவர் 
ைவைிறழத்ைால்கூட விஷ்ணு  ட்டுவ   ா ாவின் குற்ைச்ொட்டுகளுக்கு 
இலக்காக இருந்ைார்.  

ப ஹரா ாத்  ள்ளிக்கூடத்ைில் இரண்டு வறகயான ஆெிரியர்கள் 
இருந்ைனர். ப ஹர்  ா ாவிடம் ெரைறடந்து அவரது உள்வட்டத்ைிலிருக்கும் 
ஆெிரியர்களுக்கு ஊைியம் அளிக்கப்  டுவைில்றல. அவை வவறளயில், இைர 
ஆெிரியர்கள் ஊைியத்ைிற்காக உறழத்ைனர். இருந்ைாலும் ப ஹர்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் அவர்கள் இருந்ைைால்,  ா ாறவ இயற்றகயாகவவ வநெித்து 
நாளறடவில் ெீடர்களாக  ாைினர். ஏைாவது ஆெிரியர் வராை வவறளயில்  ா ா 
வகுப் றைக்குச் பென்று அவவர  ாடம் கற்றுத் ைந்ைார்.  
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வ  18 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் உறரயாடும்வ ாது 
இவ்வாறு வகட்டார், “எனக்மகன்று ஏதாவது வதகவயா?” 

 ண்டலியில் ெிலர், “இல்றல, உங்களுக்கு வைறவ எதுவு ில்றல. 
அறனத்தும் உங்களுக்குள் அடங்கியுள்ளன” என்று  ைிலளித்ைனர்.  ிைருக்கு 
என்ன பொல்வபைன்றுத் பைரியவில்றல.  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: 

“எனக்குத் வதகவமயன்று ஒன்று இருந்தால், நான் விரும்புவது, 
வவண்டுவது எல்லாம் அன்கபத்தவிர வவமைான்றுெில்கல.” 

 னப் டிவங்கறளப்  ற்ைி விளக்கும் வ ாது  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
இகை நிகலகய அகடந்த ஒருவருடன் கவத்திருக்கும் 

ெகவாெத்தால், ஒருவரின் உலகப்பற்ைினால் உருவாகும் ெனப்படிவங்கள், 
அந்த ெத்குருவின் மதய்வகீ மநருப்பில் எரிந்துவபாகும். அதனால்தான், ஒரு 
ெத்குருவின் அருகாகெயில் இருக்கும் ஒருவர் ெிைந்த ஆன்ெீக பலகன 
அகடகிைார், வெலும், ெத்குருவுக்குச் வெகவ மெய்பவர்கள் உண்கெயிவல 
உயர்ந்த தகுதிகயப் மபறுகிைார்கள். 

முற்பிைவிகளின் நற்பலனால், நீங்கள் அகடந்த வென்கெயான 
ெனப்படிவங்கள் ெற்றும் ஆழ்ந்த பக்தி இகவகளால் ெட்டுவெ ஒரு 
ெத்குருவின் மதாடர்பில் வரமுடியும். நாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு 
நம் ெனப்படிவங்கவள காரணம். நாம் ெனப்படிவங்களின் 
பிகணப்புகளிலிருந்து முழுவதுொக விடுபடும்வபாது கடவுள் நிகலகய 
அகடகிவைாம். 

உைாரை ாக பல முடிச்சுகள் மகாண்ட ஒரு நூல் பந்கத எடுத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். அந்த நூல், பல முடிச்சுகளுடன் கட்டுண்டிருப்பதால் அது 
தானாகவவ ொகயயில் இருக்கிைது. முடிச்சுக்ககள ெனப்படிவங்கள் 
என்றும் நூகல ஆத்ொ எனவும் மகாள்ளலாம். ஆத்ொ தன்கனக் கடவுள் 
என்று உணராத வகரயில் அதனுகடய கவனம் முழுதும் முடிச்சுகளிவல 
இருக்கிைது. அதன் முடிச்சுகளிலிருந்து விடுபட, நூலின் இரண்டு 
முகனககளயும் பிடித்து எதிர்திகெயில் திருப்ப, அகனத்து முடிச்சுகளும் 
தானாகவவ அவிழ்ந்து விடும். உடல், ெனம் எனும் வகலகய உருவாக்கிய 
ஆத்ொ, முடிச்சுகளிலிருந்து விடுபடும் அந்த வவகளயில், அது 
உண்கெயில் தான் நூல் (ஆத்ொ) என்றும், முடிச்சுகள் அல்ல என்பகதயும் 
உணர்ந்து மகாள்கிைது. 

ஆரம் த்ைில் ஆன் ாவிற்கு அைன் சுைந்ைிரத்றைப்  ற்ைிய உண்ற யான 
அைிவு இல்றல, ஆனால் இப்வ ாது ைானாகவவ அைிந்துபகாண்டது. 

அந்த நூலின் இரண்டு முகனககளயும் பிடித்து எதிர்திகெயில் 
திரும்பச் மெய்து முடிச்சுக்களிலிருந்து விடுவிப்பவர் யார்? அது ஒரு 
ெத்குருவால்தான் முடியும். ஒருவர் அவருகடய ெக்தியால் முடிச்சுக்ககள 
இழுத்து, நூகல விடுவிக்க முயற்ெித்தால், நூல் அறுந்துவிடும் அபாயம் 
ஏற்படும். கடவுள் நிகலகய அகடந்த பிைகு ொதாரண ெனித உணர்வவாடு 
திரும்பிவர அந்நூகல அப்படிவய பாதுக்காக்க வவண்டியது அவெியம். 
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இல்கலவயல், முடிச்சுக்ககள அவிழ்க்க முயற்ெிக்கும் வபாது திடீமரன, 
ஏடாகூடொக நூல்கள் அங்குெிங்கும் பிகணந்து அறுந்து வபாகும் - இது 
இகை நிகலகய அகடந்த ஒருவரின் உணர்கவ இழக்கச் மெய்து, ெஜ்ஜூப் 
என்ை நிகலயில் இருக்கச் மெய்யும் (உலக உணர்வு இல்லாெல் 
இகையுணர்வு ெட்டுவெ இருக்கும்). 

ஆககயால் ஒரு ெத்குருவிடம் உன்கன அர்ப்பணிப்பது 
அகனத்திலும் ெிைந்தது, அப்வபாது அவர் உன்னுகடய ெனப்படிவங்ககள 
அழித்து அதிலிருந்து விடுதகல தரும் மபாறுப்கப அவவர 
ஏற்றுக்மகாள்வார். ஒருமுகை நீ அவரிடம் ெரணகடந்து விட்டால் 
இகையைிவு ெற்றும் இகை நிகலகய வநாக்கி வழி நடத்துவது அவரது 
கடகெயாகிைது. 

 ண்டலியில் ஒருவர் இவ்வாறு வகட்டார், “ஆனால், நீங்கள் ஏன் 
எங்களுக்குத் பைளிவாகத் பைரியக்கூடிய முறையில் ஏைாவது பெய்யக் 
கூடாது?” 
 ா ாவின்  ைில்: 

நான் எப்வபாதுவெ, உங்களுக்கான எனது பணிகய மெய்து 
மகாண்டிருக்கிவைன், வெலும், உண்கெகய அகடய எளிதானவழி, உலகின் 
அகனத்து பந்தங்ககளயும் துண்டித்துவிட்டு ஒரு ெத்குருவிடம் 
ெரணகடவதுதான். இகதத்தான் ஜஸீஸ் 'அகனத்கதயும் விட்டுவிட்டு 
என்கனப் பின்மதாடருங்கள்' என்று கூைினார். ஒரு ெத்குருவின் மதாடர்பில் 
இருப்பவர்ககள உலக பிகணப்புகளிலிருந்து விடுவிக்கும்பணி எப்வபாதும் 
நடந்து மகாண்டிருக்கிைது. அவருகடய உள்ளார்ந்த இரகெிய பணிகய 
மவளிப்பகடயாக அவர் மெய்யும் பணிவயாடு ஒப்பிடமுடியாது. 

ப ஹர்  ா ா அற்புதங்ககளப் பற்ைி, கீழ்காணும் விளக்கங்கறள 
அளித்ைார்: 

உயிர் துைந்த ஒருவகர உயிர்த்மதழ மெய்வது ஒரு ெத்குருவிற்கு 
குழந்கதயின் விகளயாட்டுப் வபான்ை எளிய மெயலாகும், வெலும் இது 
அவருக்கு எவ்வககயிலும் முக்கியொன ஒன்ைல்ல, ஏமனன்ைால் அவர் 
இந்தப் பிரபஞ்ெத்திற்வக பணியாற்ை வவண்டியவர். உலகின் நன்கெக்காக 
அவர் அகத உரிய வநரத்தில் மெய்கிைார். ஓர் உடல்நிகல ெரியில்லாத 
குழந்கதயிடம் ஒரு ரூபாய் நாணயத்கதக் காட்டி, இந்தக் ‘குய்கனன்’ 
ெருந்கத ொப்பிட்டால் காசு உனக்கு என்று கூறும் வவகளயில், குழந்கத 
காசுக்கு ஆகெப்பட்டு, இணங்கி ெருந்கத ொப்பிடும். ஆனால் நாணயத்கத 
எடுக்க குழந்கத அணுகும்வபாது அது பைிக்கப்படுகிைது. குழந்கத 
ெருந்கத ொப்பிட்டு உடகல ெரிமெய்ய நாணயம் ஒரு தூண்டுதலாக 
அகெயும் என்பவத இதற்குக் காரணம். அதுவபால, உலக ெக்ககள 
இகைவன்பால் ஈர்த்துச் மெல்ல அற்புதங்கள் மெய்வது அவெியொகிைது. 
அகவ உலகின் நன்கெக்காக ெட்டுவெ மெய்யப்படுகின்ைன. 
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மஹன்ைி ஃவபார்கட இங்கு வரகவத்து, நான் அவரிடம் என்ன 
மெய்யச் மொல்கிவைவனா அகத அவர் மெய்வாரா? ஒருவபாதும் இல்கல! 
ஆனால் அவர் கண்களின் முன்வன, 1000 வருட பகழய பிணத்திற்கு நான் 
உயிர் மகாடுப்பதானால், அவர் இங்குத் தங்கும் வாய்ப்கபப் மபற்ை 
ெந்வதாஷத்தில் என்னுடனிருந்து என் துணிககளகயயும் துகவப்பார். 

ஒரு ெத்குருவின் ஆெரீ்வாதம், பார்கவ, மொற்கள் ெற்றும் 
வதாற்ைம் ெிகவும் முக்கியம் எனும்வபாது அவருகடய மதாடர்பிலும், 
ெகவாெத்திலும் இருப்பகத என்மனன்பது? அவர் அருகிலெர்ந்து, அவவராடு 
வபெி, அவரின் மொற்மபாழிவுககள கவனிக்கும் வாய்ப்கபப் மபற்ை ஒருவர் 
ெிகவும் அதிர்ஷ்டொலி ஆவார். இது எவ்வளவு மபரிய முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது என்பகத நீ ஒருவபாதும் முழுகெயாகப் புரிந்து 
மகாள்ளொட்டாய். உலகத்வதாடு பார்க்கும்வபாது நீ உன்கன ஒரு 
கஷ்டொன சூழ்நிகலயில் கண்டாலும், இது ஒன்றுதான் திட்டவட்டொன 
ெற்றும் எளிதான வழி; இவ்வழியில்தான் ெத்குரு விடுதகலகய வநாக்கி 
அகழத்துச் மென்று, ொகய எனும் வகலயிலிருந்து உன்கன விடுவிப்பார். 

நீங்கள் உணகவ உங்கள் வாயால் உட்மகாண்டு, ஜரீணித்து, 
ெலத்கத ஆெனவழியாக மவளிவயற்றுகிைரீ்கள். இது உங்களுக்குத் 
மதரியும். ஆனால் ஒரு கல்லுக்கு வாய், ெலக்குடல் என்ைால் என்ன என்று 
மதரியாதுதாவன? நீங்கள் ஒருவபாதும் ஆெனவழியாக உணகவ உண்ண 
முயற்ெிக்க ொட்டீர்கள்; அப்படி ஒரு மெயகலச் மெய்ய முயற்ெிப்பது 
மவறுக்கத்தக்கது. அதுவபால, இகை நிகலகய வநாக்கி உங்ககள 
அகழத்துச் மெல்லும் ெரியான பாகதகய ெத்குரு அைிவார். ஆககயால் 
எந்த உணகவ நீங்கள் ொப்பிடவவண்டும், எப்வபாது ெற்றும் எங்வக 
என்பகத அவர் அைிவார். உங்களுக்கு இந்த விஷயம் பற்ைிய அைிவு 
ெிைிதளவும் கிகடயாது எனும்வபாது நீங்கள் கல்கலவிட எந்த 
வககயிலும் ெிைந்தவரல்ல! 

ஒருமுறை நீங்கள் ெத்குருவின்  ாைங்கறளக் பகட்டியாகப்  ிடித்துக் 
பகாண்டால், உங்கள்  ிடியிலிருந்து நழுவி விடா ல் இறுக்க ாகப் 
 ற்ைிக்பகாள்ள முயற்ெிக்க வவண்டும். அப்வ ாதுைான் நீங்கள்  ாதுகாப் ாக 
இருக்கிைரீ்கள். 

இகைவன் ஒரு ெத்குருவின் வலது கரத்திலும், ொகய இடது 
கரத்திலும் உள்ளன. இகையுணர்வு அவரது வலது பாதத்திலும், 
( ாறயயில் வைான்றும்) அற்புதங்கள் இடது பாதத்திலும் இருக்கின்ைன. 
அவரது வலது குதிகாலால் அழுத்தும்வபாது ‘ஓம்’ எனும் உருவாக்கப் 
புள்ளி வநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகிைது. ஒரு ெத்குரு இகை நிகலகய 
அளிக்கும் எண்ணத்தில் அவரது வலது கரத்கத ஒருவர் தகலெீது 
கவக்கும் தருவாயில் அந்த ெனிதர் இகை நிகலகய உடனடியாக 
அகடகிைார். 
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  ஒரு ெத்குருவின் உள்ளார்ந்ை  ைியின் பவளிப்புை அைிகுைிகள்  ற்ைி 
 ா ா  ண்டலிக்கு வ லும் விளக்கியது: 

ஒரு ெத்குருவின் வலது கரமும் வலது பாதமும் சுறுசுறுப்பாக 
இயங்குவது, அவர், ெம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு ஆன்ெீக ரீதியில் 
இகையுணர்கவ அளிக்க உதவுவகதக் குைிக்கும். அதுவபால, அவரது இடது 
கரமும், இடது பாதமும் உலக சுகங்ககளயும், அற்புதங்ககளயும் குைிக்கும். 
ஒரு ெத்குருகவ நம்புபவருக்கு அற்புதங்கள் ொகயமயனும் ஊடகம் 
வழியாகத் தானாக நடக்கும். 

ஆனால் வட்டத்து ெீடர்கள் இம் ாைிரியான அற்புைங்கறள எைிர் ார்க்கக் 
கூடாது ஏபனன்ைால் ெத்குருவவ அவர்களுக்காகப்  ைிபுரிகிைார். 

அன்ைிரவு எட்டு  ைியளவில் ப ஹர்  ா ா வ ல்  றலக்கு நடந்து 
பெல்லும் வவறளயில் குஸ்ைாஜியின் வகாகட வடீுகளுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 
அப்வ ாது  ா ா ஆன் ீக ைளங்கள்  ற்றும் வானுலகங்கறளப்  ற்ைி 
 ண்டலிக்கு விளக்க ளித்ைார். 

ஆன்ெீக தளங்கள் ெற்றும் வானுலகங்கள் இரண்டும் முற்ைிலும் 
ொறுபட்டகவ. தளங்களுக்கு நிைங்களில்கல ஆனால் வானுலகங்களுக்கு, 
கீழ்காணும் நிைங்கள் உள்ளன: முதல் வானம் நீல நிைத்திலும், 
இரண்டாவது ெஞ்ெள், மூன்ைாவது ெிவப்பு, நான்காவது மவண்கெ, ஐந்து 
கறுப்பு, ஆறு பச்கெ நிைத்திலும் அகதயடுத்து ஏழாவது வானம் 
நிைெற்ைதாகவும் உள்ளன. உண்கெயில் ஏழாவது தளம் ெற்றும் ஏழாவது 
வானம் இரண்டும் ஒன்வை! 

வயாகிகள், ெஸ்துக்கள், வாலிகள் ெற்றும் பீர்கள் வானுலகங்கள் 
வழியாகவும் ெத்குரு அல்லது குதுப் ஆகும் விதிபகடத்த ஒருவர் தளங்கள் 
வழியாகவும் பயணம் மெய்கிைார்கள். தளங்கள் இருளால் 
நிரம்பியிருப்பதால் அதன் வழியாக பயணம் மெய்பவர்களுக்கு ஆன்ெீக 
முன்வனற்ைத்கதப் பற்ைிய எவ்வித உணர்வும் இருக்காது. யாமராருவர் 
ஒளி நிரம்பிய வானுலகங்கள் வழியாக பயணிக்கிைார்கவளா அவர்கள் 
தங்கள் முன்வனற்ைத்கத உணர்ந்து மகாள்வது ெட்டுெின்ைி மெல்லும் 
பாகதயில் அற்புதொன ஒளிககளயும், அளவிலா ெக்திககளயும் 
அனுபவிக்கிைார்கள்.  

ஆனால் தளங்கள் வானுலகங்ககளக் காட்டிலும் அதிக உயரத்தில் 
உள்ளன. ஒரு குைிப்பிட்ட தளத்தில் இருப்பவர்கள், அவர்கள் விரும்பினால், 
அதற்கிகணயான வானுலகில் பிரவவெிக்க முடியும். உதாரணொக, 
ஐந்தாவது தளத்தில் இருக்கும் யாத்ரீகர் ஒருவர் (ஒரு வாலி) ஐந்தாவது 
வானுலகில் நுகழய முடியும். ஆனால் வானுலகங்களில் இருக்கும் 
வயாகிகள் அல்லது ெஸ்துக்கள் தளங்களில் மெல்லமுடியாது.  

எதுவாயினும் நீங்கள் இவற்கைமயல்லாம் 
கண்டுமகாள்ளவவண்டிய வதகவயில்கல. மொத்தத்தில் கடவுள் 
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அகனத்துக்கும், அகனவருக்கும் ொராம்ெொகத் திகழ்பவர் என்பகத 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

1926, வ  22 ஆம் நாள்,  ண்டலி இதுவறரக் கண்டிராை அளவுக்கு, 
புழுைிப் புயல் ஒன்று அைி வவகத்ைில் ப ஹரா ாத்றைத் ைாக்கியது. ஜன்னல்கள் 
அைிர, ெில ைகர கூறரகள் புயலில்  ைந்ைன.  ைீியறடந்ை  ண்டலி  ா ாறவ 
அணுகவவ, அவர் இறெத்ைட்டு ப ட்டிறய எடுத்துவரக் கூைினார். முைல்  ாடல் 
ஒலிக்க த் பைாடங்கியதும், அறனவரும் வியக்கத்ைக்க வறகயில் புயலின் 
ெீற்ைம் அடங்கியது. 

வ  23 ஆம் நாள்  ாறலயில்  ா ா 14  ண்டலியுடன் ஒரு  க்ைர் வடீ்டு 
ைிரு ைத்ைில் கலந்துபகாள்ள ராகுரி புைப் ட்டார். அைற்கு முன்னர்  ா ா 
 ண்டலி அறனவறரயும் உ வாெம் இருக்கக்கூைி, "ராகுரியில் நீங்கள் அைிக 
அளவில் இனிப்பு ொப் ிட வநரும், எனவவ அங்குச் பெல்வைற்கு முன்னர் 
எதுவும் உண்ைா ல் இருப் து நல்லது" என்ைார். 

பெல்லும் வழியில் வடவர கிரா த்றை பநருங்கியதும்  ா ா அவரது 
 னறை  ாற்ைி அர்ஜுறன அனுப் ி ெிைிைளவு உைறவ  ிச்றெ எடுத்து 
வரு ாறு கூைினார். அர்ஜுன் எவ்வளவவா முயன்றும் ஒரு ெில பராட்டிகள் 
 ட்டுவ  கிட்டின. இருந்தும், ஓர் ஏறழ கிைிஸ்ைவர் ொைமும்,  ருப்பும் எடுத்து 
வந்ைார்.  ா ா ஒரு றகப் ிடி ொப் ிட்டு விட்டு எஞ்ெியறை  ண்டலிக்குக் 
பகாடுத்ைார்.  ின்னர் அருகாற யிலிருந்ை ஒரு  ார்வாடி கறடக்குச் பென்ைதும் 
அவர் றகயளவு ஊறுகாறய இனா ாகத் ைந்ைார்.  ண்டலி எஞ்ெியிருந்ை 
பராட்டிறய ஊறுகாயுடன் உண்டனர்.  ா ா வகலியாக  ண்டலியிடம், "அைிகம் 
ொப் ிடாைீர்கள். ைிரு ை விருந்றையும் குைிப் ாக சுறவயான லட்டுகறள நாம் 
புெிக்க வவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார்.  

ைிரு ை வடீ்டில்  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்து,  ண்டலிக்குப் 
பூச்பெண்டுகளும் வழங்கி வரவவற்பு அளிக்கப் ட்டது. ைிரு ைம் முடிந்து 
ைிரும்பும் வவறளயில்  ா ா டாக்வகயிடம் கிண்டலாக, "லட்டுக்கள் எங்வக?" 
என்று வகட்க, டாக்வக லட்டுக்களுடன் ப ரிய விருந்து ஒன்றை அளிக்கப் 
வ ாவைாகக் கூைி ராகுரியில் வாழ்ந்ை டாக்வகயின் உைவினர் டாக்டர் வொவப 
வடீ்டிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். டாக்டர் வொவ ,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு 
அவ ாக வரவவற் ளித்து சுறவயான உைவும் வழங்கினார். இந்தச் 
ெந்திப்பிலிருந்து பாபா ெண்டலியுடன் ராகுரிக்கு வருவதன் காரணம் இகை 
பிரியரான டாக்டர் வொவப அவர்ககளச் ெந்திப்பதற்காகவவ என்பகத 
அகனவரும் புரிந்து மகாண்டனர்.  

குல் ாயின் கைவர் கான்ொவகப் ப ஹர்  ா ாவுடன் அவ்வளவு 
பநருக்க ான உைறவ றவத்துக் பகாள்ளவில்றல; அவை வவறளயில் 
அவருறடய  றனவி  ற்றும் குழந்றைகள்  ா ாவின் அரவறைப் ில் 
இருப் ைற்கு எவ்விை ஆட்வெ றனயும் பைரிவிக்கவில்றல. ஆனால் 
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அவருறடய ற த்துனர், ஸவராஷ் ஈரானியின் தந்கத மூத்த கய்குஷ்ரு 
ஆரம் த்ைில் சுமூக ாக இருந்ைாலும்,  ின்னர் ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர்பு 
அவருறடய குடும் த்ைிற்குச் ெிர ங்கறளத் ைவிர வவறு எதுவும் 
பகாண்டுவரவில்றல என்ை நம் ிக்றகயில்  ா ாறவ, கடுற யாக எைிர்த்ைார். 
ஸவராஷ்  ா ாறவ ெந்ைிக்கச் பென்ைறைக் வகள்விப் ட்டு ைந்றை பவகுவாக 
வகா  றடந்ைைால், அவர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கச் பெல்லும் விஷயத்றை 
இரகெிய ாக றவத்ைிருந்ைார்.  

இருப் ினும், ஸவராஷ் அடிக்கடி ப ஹரா ாத் பென்று வருவறை 
அங்குப்  ைிபுரியும் ஒருவர் அவர் ைந்றைக்கு உளவாளியாக இருந்து 
அவ்வப்வ ாது பைரிவித்து வந்ைார். அப்வ ாது  ா ா அளித்ை  றைமுக ான 
குைிப்ற  றவத்து  ண்டலி, அங்வக  ைிபுரியும் ஜ ைார் என் வறர அணுகி, 
வகட்டவ ாது அவர் உண்ற றய ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ா, ஜ ைாறர, அப்வ ாது 
வயது 39, இரவு காவலனாக நிய ித்து அங்வகவய ைங்க அனு ைித்ைார். 
இவ்வாறு ெவராஷின் ைந்றையுடன் ஜ ைார் றவத்ைிருந்ை பைாடர்பு முடிவுக்கு 
வந்ைது. 1925 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஜ ைார், நம் ிக்றகயும், நாையமு ான 
வெவகனாக 45 வருடங்கள் ப ஹரா ாத்ைில்  ைிபுரிந்ைார்; அவருறடய 
 றனவியும் ப ண் ண்டலிக்கு உைவியாக இருந்ைார்.  

1922 ஆம் வருடம், பூனாவில் இருந்ைவ ாது  ா ா, ெவராஷிடம் அவறர 
ஒருநாள் ராஜாைி ைியாக  ாற்றுவைாகத் பைரிவித்ைார்.  ன்ஸில்-எ- ீற  விட்டு 
பவளிவய வந்ை ின்னர் அஹ துநகரில் ஒரு வ ாட்டார் வாகனம்  ழுது 
 ார்க்கும் பைாழிறலத் பைாடங்க  ா ா ெவராஷூக்கு ஆவலாெறனக் கூைினார். 
ெவராஷின் பைாழில் பவகுவாக வளர்ச்ெி ப ற்ைது; நல்ல பெல்வாக்கு  ிக்கவராக 
இருந்து  ின்னர் அஹ துநகர் வ யராக வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டார். ஸவராஷ் 
வாழ்நாள் முழுவதும்  ா ாவின் நம் ிக்றகக்குரிய ெீடர்களில் ஒருவராக 
இருந்து வெறவ பெய்துவந்ைார். 

1926, வ  27  ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா கடவுறளக் குைித்து, கீழ்வரும் 
விரிவான விளக்கத்றை அளித்ைார். 

யாவரனும் ஒருவர் என்னிடம் துக்காராம் அல்லது ஈஷ்வர் 
(உருவ ில்லா இறைவன்), மஸாராஸ்டர் அல்லது ஆஹூரெஸ்தா, ஜஸீஸ் 
அல்லது 'தந்கதயாகிய கடவுள்' இவர்களில் யார் உயர்ந்தவர் என்று 
வகட்டிருந்தால், நான் உறுதியாக, துக்காராம், மஸாராஸ்டர், ெற்றும் 
ஜஸீஸ்தான் உயர்ந்தவர்கள் என்று பதிலளித்திருப்வபன். உண்கெயில் 
அவர்கள் 'உயர்ந்தவர்களிலும் உயர்ந்தவர்கள்' ஏமனன்ைால், ஒரு 
ெத்குருவாக அல்லது அவதார புருஷராக இருக்கும் வவகளயில், அவர்கள் 
பிரபஞ்ெத்திற்கு எல்கலயில்லா வெகவகய வழங்கி, உலகின் அளவிலா 
ெனப்படிவங்களின் சுகெகயத் தாங்கி, எண்ணிலடங்கா துன்பங்ககள 
அனுபவிப்பதுவபால (உருவ ில்லா) இகைவன் அனுபவிப்பது இல்கல, 
ஏமனனில் இகைவனுக்கு உலக உணர்வு கிகடயாது. முழுகெயான இகை 
ெற்றும் உலக உணர்வுககளக் மகாண்ட துக்காராம், மஸாராஸ்டர் 
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இவர்ககள, ெந்வதகத்திற்கு இடெில்லாெல், உலக உணர்வற்ை, 
உருவெில்லாத ஈஷ்வர் அல்லது ஆஹூரெஸ்தாவவாடு ஒப்பிடும்வபாது 
நிச்ெயொக அவர்கள் உயர்ந்தவர்கவள! 

மஸாராஸ்டர், நிஜத்தில், கடவுள், ெனித உருவில் வந்தவர். அவர், 
இப்பூவுலகில் அவரது பணிகயச் மெய்து முடிக்க ஒரு ெனிதராக, 
படிப்பைிவற்ை, மவைித்தனொன ெற்றும் முன்வகாப ெனப்பான்கெயுள்ள 
ொனிடர் ெத்தியில் வரவவண்டியதாயிற்று. மஸாராஸ்டர், அவர்களிடம் 
தன்கன வணங்குொறு கூைியிருந்தால், அவகரக் கண்டனம் மெய்து, 
துன்புறுத்தி, மகாகலயும் மெய்திருக்கக் கூடும். ொமபரும் மூர்க்கத்தனொன 
முழுப் கபத்தியம் என்வை நிகனத்திருக்கவும் கூடும். ஆககயால், 
உருவெில்லா கடவுகள வணங்குொறு அவர்களுக்குப் வபாதித்தார். 
ஆனால் உண்கெ என்னமவனில், உருவெில்லா கடவுகள வணங்குவதன் 
மூலம் அவர்கள் மஸாராஸ்டகரவய வணங்கினர். வெலும், இதன் 
விகளவாக அவர்கள், ஆஹூரெஸ்தா மஸாராஸ்டகர விட உயர்ந்தவர் 
என்ை உணர்கவப் மபற்ைனர். 

ஜஸீஸ் 'நானும் என் தந்கதயும் ஒன்வை' என்று கூைியது 
ெட்டுெல்லாெல் காெ உணர்ச்ெிகள், அவநம்பிக்கககள், வகாபங்கள் 
ஆகியவற்கைக் ககவிடும் அகனவருக்கும் இகையுணர்வு ொத்தியம் 
என்பகத எடுத்துகரத்தார். வெலும், அன்புடன் இகைவகன தியானம் 
மெய்யவவண்டும் எனப் வபாதித்தார். 

ப ஹர்  ா ா,  ல்வவறு நிறலகளில் கல்வி  யிலும் உவற றய 
எடுத்துக்காட்டி ெத்தியத்கத அணுகும் மவவ்வவறு வழிககளப் ற்ைி 
விளக்கினார்.  

தனிப்பட்ட முகையில் ஒரு ெத்குருவிற்குச் வெகவ மெய்து, 
முற்ைிலுொக அவரிடம் ெரணகடவது வாழ்வில் முன்னணியான ெற்றும் 
உயர்வான ஒன்ைாகும். மதய்வகீ வெம்பாட்டுக்கு இதுவபால 
வவமைான்றுெில்கல! இரண்டாவதாக, கடவுளின் நாெத்கத நிகலயாகத் 
தியானம் மெய்வது. மூன்ைாவது தன்னலெற்ை வெகவ. நான்காவது 
இகைவனுக்குச் மெய்யும் பிரார்த்தகன. 

ஒரு ெத்குருவிற்குச் வெகவ மெய்து, அகனத்து விஷயங்களிலும் 
அவருகடய கட்டகளகளுக்கு அப்படிவய கீழ்ப்படிவது, முதுககல 
பட்டப்படிப்கபப் வபான்ைது. 

இகடவிடாது இகைவன் நாெத்கத அன்வபாடு உச்ெரிப்பது, 
இளங்ககல பட்டப்படிப்புக்குச் ெெொனது. இளங்ககல பட்டத்கத அகடந்த 
ஒருவரால் முதுககல பட்டத்கத அகடவதற்கு அதிக காலம் 
வதகவயில்கல.  

எவ்வித சுயநல வநாக்கமும் இல்லாெல் ெனித குலத்திற்குத் 
தன்னலெற்ை வெகவ மெய்வது உயர்நிகலப்பள்ளி ொன்ைிதகழப் மபறுவது 
வபால. 
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வெலும் பிரார்த்தகனகள் மெய்வது, ெடங்கு ெம்பிரதாயங்ககளக் 
ககடபிடிப்பது - வதகவயற்ை ெதக்வகாட்பாடுககளப் பின்பற்றுவது - 
ஆரம்பக் கல்வியில் அகரமுதல எழுத்துக்ககளக் கற்பதற்கு ெெம்.  

ஒரு குருநாதரின் மதாடர்பில் இருப்பவர்கள், முழு நம்பிக்ககயுடன் 
அவரிடம் ெரணகடந்து, அவரின் கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, 
அகவககள அப்படிவய மெயல்படுத்த வவண்டும்; அவ்வளவுதான்! அவ்வாறு 
மெய்வதுகூட கடினம், ஏமனன்ைால், ொனிடர் மபாதுவாக ெிகவும் 
ெிரெொன சூழ்நிகலயில் உள்ளனர். உலகம் ெற்றும் அதன் 
மபாருட்கவளாடு உள்ள பந்தங்கள் அவர்ககள ஒரு புைம் ஈர்க்க, ெறுபுைம் 
ெத்குரு அவர்ககளத் தன்வெம் இழுக்கிைார். இது இரண்டு ெகனவிககளக் 
மகாண்ட ஒருவரின் நிகல வபால! இறுதியில், ெத்குரு அவர்ககள 
ொகயயின் பிடியில் இருந்து மவளிவய இழுத்து, விடுவித்து மவற்ைி 
காண்பது உறுதி. 

அப்படியிருந்தும், ொகயயின் ெக்திகள் அவ்வளவு குகைவான 
வல்லகெ உகடயதல்ல. உண்கெயில், அதன் வெகீரிக்கும் தன்கெ 
ெிகப்மபரிது, அகத முைியடிப்பது இன்னும் கடினொனது. என்னுகடய 
விளக்கங்கள் ெற்றும் எச்ெரிக்கககள் எவ்வளவவா இருந்த வபாதிலும், 
அழகான மபண்ெணி ஒருவர் திடீமரன இவ்வாெலருகில் 
மதன்படுவதானால், நீங்கள் நிச்ெயொக அவகர முகைத்துப் பார்ப்பீர்கள். 
இப்வபாது நீங்கள் ொகயயின் பிடிப்பில் இருப்பதால் இது 
ென்னிக்கத்தக்கது. ொகய, உங்கள் உடல்ககள ஈர்க்கும் 
தன்கெயுகடயது….. ஆனால், நான் உங்களுக்குக் கூறுகிவைன் உங்களால் 
இயன்ைவகர ொகயயின் பிடியிலிருந்து விடுபட முயற்ெி மெய்யுங்கள். 

உதாரணொக, பற்களில்லாத ஒருவகர எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள். 
அவருக்குச் சுகவயான கரும்புத்துண்கடத் தருவதானால், அவர் அகத 
என்ன மெய்வார்? கரும்கப மென்று, ொப்பிட்டு அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்கத 
அகடய முடியா விட்டாலும், குகைந்த பட்ெம் ருெித்துப் பார்க்கும் 
ஆகெயில், 'இகைவன் எனக்கும் பற்ககளத் தந்திருந்தார்!' என்று 
வநர்கெயுடன் கூைியிருப்பார். அதுவபால, ெந்வதாஷத்கத அனுபவிக்க 
இயலாத வயதான ஒருவர், அவரது அருகாகெயில் இருக்கும் அழககக் 
கண்டு 'இகைவன் எனக்கும் இளகெகயத் தந்திருந்தார்!' என்று 
முகையிட்டிருப்பார். இதுவும் ொயவகலயில் ெிக்கித் தவிப்பதற்குச் ெெம். 

ொகயயின் பிடியிலிருந்து ஒருவகர விடுவிப்பது எப்படி? அது ஒரு 
ெத்குருவின் அருளால்தான் முடியும். இதயபூர்வொக ஒருவர் ஒரு 
ெத்குருவிடம் ெரணகடந்து, வெகவயில் ஈடுபடுவதானால், ஒரு 
தீக்குச்ெிகய எரியகவப்பது வபால ஒவர கணத்தில் அந்தச் ெத்குரு 
ொகயகய எரித்து அழித்து விடுவார். அவர் அத்தககய ெக்திககளப் 
பகடத்தவர்! ஆனால் ஒருவர் அதற்குரிய தயார் நிகலக்கு வந்து, 
அவருகடய அருகளப் மபறும் தகுதியுகடயவராக இருக்கவவண்டும்.  
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இல்கலமயன்ைால், பல காலங்களுக்கு நீங்கள் பிைப்பு இைப்பு 
எனும் சுழற்ெியில் மதாடர்ந்து பிைவிகள் எடுக்க வநரிடலாம், வெலும் 
மென்கெயான மதன்ைலில் தவழ்ந்து வரும் இகை வாெகனகய நீங்கள் 
நுகர இயலாது. ெத்குரு உங்களுள் உகைந்திருக்கும் ொகய எனும் 
ெக்திகய முழுகெயாக அழிப்பது ெட்டுெின்ைி, பிைப்பு இைப்பு எனும் ஓயாத 
வட்டத்திலிருந்து விடுவித்து, தகலயில் தட்டுவதன் மூலம், கடவுகள 
உடனடியாகப் பார்க்கச் மெய்வார். ஒரு ெத்குருவின் ெக்திககளப் பற்ைி 
நீங்கள் என்ன அைிவரீ்கள்? ஒன்றுவெ அைியொட்டீர்கள்! உங்கள் கககள் 
ொகயயில் கட்டுண்ட வண்ணம் உள்ளன, இக்ககககள விடுவித்தாக 
வவண்டும்.  

ஏற்கனவவ கககள் கட்டுண்ட ஒருவர் அவகரப் வபாலவவ கககள் 
கட்டுண்ட இன்மனாருவரிடம் வருவதானால் அவரால் ஒருவபாதும் 
கட்டிலிருந்து விடுபட முடியாது. ஆனால், கட்டுகளிலிருந்து விடுபட்ட 
ஒருவகர அணுகினால், அவர் உங்ககள உடனடியாக விடுவிப்பார். 

ஒரு பன்ைி மபரும்பாலும் நரகத்தில் (ொக்கறடயில்) வாழும். ெிைந்த 
உணவுபண்டங்ககள அதன் முன் வெீினாவலா அல்லது விகலெதிப்பற்ை 
ஒன்கை அதன்முன் கவத்தாவலா, அது குப்கப கூளத்கத நாடிவய 
மெல்லும். அந்தக் கழிவுககள உண்ட பின்னவர வவறு எதிவலனும் 
பங்மகடுக்க வயாெகனச் மெய்யும். இன்னும் மொல்லப் வபானால் 
ெிைந்தகதக் ககடெியாகத் வதர்ந்மதடுக்கும். முத்துக்ககள அதன்முன் 
எைிந்தாலும் அது, 'முதலில் இந்தக் கழிவுககள நான் ொப்பிடட்டும், 
அதற்குப் பின்னர் இந்த முத்துக்ககளப் பார்த்துக் மகாள்கிவைன்' என்று 
கூறும். இங்வக, 'முத்துக்கள்' என்பது இகை நிகலகய அகடயும் 
பாகதகயக் குைிக்கும். அவதவவகள, உங்கள் ெனித நிகல, முத்துக்ககள 
ெறுத்து குப்கப கூளங்ககள நாடும் பன்ைியின் நிகல வபான்ைது. 
இகையுணர்கவ அகடயும் பாகத எனும் முத்துக்ககள நான் உங்களுக்குக் 
காட்டினாலும், நீங்கள் ொகயமயனும் நரகத்தால் கவரப்பட்டு அகத 
வநாக்கி ஈர்க்கப்படுகிைரீ்கள். இந்த முத்துக்கள் யாருக்காக விதிக்கப் 
படுகின்ைன? உன்னதொன அன்னப்பைகவகளுக்காக! 

நீங்கள் அகனவரும் வநரடி பாகதயில் முன்வனைிச் மெல்கிைரீ்கள்! 
இகையுணர்வு, அகத அகடயும் தகுதி உகடயவர்களுக்கு ெட்டுவெ தக்க 
ெெயத்தில் அளிக்கப்படும். ஒரு ெத்குருவின் கருகணயிருந்தால், 
இகையுணர்கவ ஒரு குறுகிய கணத்தில் - தகலயில் தட்டுவதன்மூலம் 
அளிக்கப்படும். ஆஹா! என்ன ஒரு வபரானந்தம்! இகத நான் உங்களுக்கு 
எத்தகன காலம் விவரித்தாலும், அந்த ஆனந்தத்கத நீங்கள் ஒருவபாதும் 
அைியொட்டீர்கள். அகத அனுபவபூர்வொக அைிந்தாமலாழிய புரிந்து 
மகாள்ள முடியாது. 

ெண்டலிக்கு வெலும் உதாரணங்ககள எடுத்துக்காட்டி பாபா 
அவருகடய கற்பலககயில் மதாடர்ந்து விளக்கெளித்தார்: 



 

214 
 

நாம் அெர்ந்திருக்கும் இவ்வடீ்கட இகை நிகலயின் வடீாக 
எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். அங்வக பலவககயான மபட்டிகள், பாத்திரங்கள், 
விளக்குகள் வெலும் பல மபாருட்கள் உள்ளன. இப்வபாது, இப்மபாருட்ககள 
நீங்கள் பார்த்ததும் இல்கல, அகவககளப் பற்ைி உங்களுக்கு எவ்வித 
அைிவும் இல்கல என்று கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். அப்படியானால் அகவ 
என்னமவன்று உங்களுக்கு எப்படித் மதரியும்? இரண்வட வழிகள் உள்ளன, 
அகவககளப் பற்ைி விளக்கிக் கூறுவது அல்லது வநரடியாகப் பார்த்து 
அனுபவபூர்வொகத் மதரிந்து மகாள்வது. வகரயறுத்து விளக்கிக் கூறுவது 
என்பது கடினம் ெட்டுெின்ைி காலதாெதொகும் ஒன்று. உங்கள் கண்ககளக் 
கட்டி இங்வக கூட்டி வந்தபின்னர் கட்கட அவிழ்க்கும்வபாது நீங்கள் 
இங்கிருப்பகதக் கண்கூடாகப் பார்த்து வடீ்டிலிருக்கும் அகனத்கதயும் 
அைிந்து மகாள்வரீ்கள்.  

இன்னும் ஓர் உதாரணொக, நீங்கள், படிப்பைிவற்ை அரன்காவ்ம் 
கிராெத்தார் ஒருவரின் கண்ககளக்கட்டி, நியூயார்க் நகருக்கு அகழத்துச் 
மெல்வதாக கவத்துக் மகாள்வவாம். கண்களின் கட்கட அவிழ்க்கும் வபாது, 
அவர் கனவில்கூட கண்டிராத மபாருட்கள் அங்வக இருப்பகதக் கண்டு 
ஆச்ெரியெகடவார். வண்டிகள், வொட்டார் வாகனங்கள், டிராம் ெற்றும் 
ரயில் வண்டிகளின் ஆரவாரம் நிகைந்த நியூயார்க் நகரம் அவகர 
ஆச்ெரியத்தில் ஆழ்த்தி, திககக்க கவக்கும்! இவற்கைமயல்லாம் அவருக்கு 
அரன்காவ்ம் கிராெத்தில் கவத்து பல ஆண்டுகள் மதாடர்ந்து விளக்க 
முயற்ெித்தாலும் அது வணீ்தான், ஏமனன்ைால் அவரால் அகதப் புரிந்து 
மகாள்ள முடியாது. ஆனால், அவராக நியூயார்க் நகரத்கதப் 
பார்க்கும்வபாது மநாடிப் மபாழுதில் அகதப் பற்ைி அைிந்து மகாள்வார். 
அதுவபால, நான் என் உயிகரக் மகாடுத்து அகனத்கதயும் உங்களுக்கு 
விளக்கினாலும், நீங்கள் இப்வபாது இருக்கும் நிகலயிவலவய இன்னும் 
இருப்பீர்கள். அவத வவகளயில் அனுபவம் உங்களுக்கு அைிகவத் தரும். 

இகை நிகலகய அகடவது ொத்தியம்; இருப்பினும், உங்கள் 
கண்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதால், வெலும் அது என்ன என்பது உங்களுக்குத் 
மதரியாது. விகலெதிப்பற்ை ெத்திய-ொர்க்கத்தின் முத்துக்ககள நான் 
உண்கெயாகவவ உங்களுக்கு வழங்கினாலும், நீங்கள் உங்ககள 
நரகத்தில்தான் மூழ்கடிப்பீர்கள். எனவவ, நச்சுத்தன்கெெிக்க ொகயயின் 
பிடியிலிருந்து உங்ககள விடுவித்து, இகை அனுபவத்கத அளிப்பதுதான் 
ஒரு ெத்குருவின் முதன்கெயான கடகெயாகும். 

அகனத்கதயும் விட்டுவிடுங்கள் - தியானம், ஆன்ெீக 
ெம்பிரதாயங்கள், இகை நாெத்கத உச்ெரிப்பது - உங்களுக்குச் சுகெயாக 
இருக்கும் இகவ அகனத்கதயும் விட்டுவிடுங்கள். இந்த நகடமுகைகள் 
உங்ககள இன்னும் குழப்பெகடயச் மெய்யும். இகையுணர்கவ அகடந்து 
இகையின்பத்தில் மூழ்கி, உலககயும், அதன் நடவடிக்ககககளயும் பற்ைிய 
உணர்வவ இல்லாெலிருக்கும் ெஜ்ஜூப் ஒருவரிடம் மெல்வதால் 
என்னபயன்? 
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ஒரு ெத்குருவின் அருளில்லாெல் எகதயும் அகடய முடியாது. 
நீங்கள் ஒரு ெத்குருவிடம் ெரணகடந்ததும், உங்களுக்கான 

கடகெகய அவர் மெய்தாக வவண்டும். அதிலிருந்து அவர் தப்பிக்க 
இயலாது. அதன்பிைகு, உங்களின் எல்கலயற்ை அன்பும், அகெக்க முடியாத 
நம்பிக்ககயும்தான் உங்களுக்கான பணிகயச் மெய்ய அவகர 
ஊக்குவிக்கும். எனவவ, உங்கள் குருநாதகரக் கடவுளாக ஏற்றுக்மகாண்டு, 
முழுகெயான அன்பு ெற்றும் நம்பிக்ககயுடன் ெரணகடந்து அவருக்குச் 
வெகவ மெய்யுங்கள்! அப்வபாது நீங்கள் காப்பாற்ைப் படுவரீ்கள்! அன்பும், 
நம்பிக்ககயுவெ இப்வபாது உங்களுக்குத் வதகவ. 

 
1926, வ  29 ஆம் நாள் ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜின் 56 வது 

 ிைந்ைைின விழா  ிகுந்ை  க்ைியுடன் அனுெரிக்கப் ட்டது.  ள்ளிக்கூடத்ைிற்கு 
மூன்று நாட்கள் விடுமுறை அளித்து விறளயாட்டு  ற்றும் வ ச்சுப் வ ாட்டிகள் 
நறடப ற்ைன. ஏைக்குறைய 4000  க்களுக்கு  ிைந்ைநாள் நி ித்ைம் ெிைப் ான 
உைவு வழங்கப் ட்டது. ப ஹர்  ா ா, புனிை நீராட்டுக்குப்  ின்னர் 
அறனவருக்கும் இனிப்பு வழங்கினார். அங்கல்  ிளடீர் வழக்கம்வ ால புராை 
 குைிகறள வாெிக்க, பைாடர்ந்து  ஜறன நிகழ்ச்ெிகள் நறடப ற்ைன.  ாறல 
வவறளயில்  ா ாறவ  ல்லக்கில் ஊர்வல ாக வ ல் றலக்கு 
எடுத்துச்பென்ைனர். இறுைியில் வாைவவடிக்றகயுடன் நிகழ்ச்ெிகள் 
நிறைவுற்ைன. 
 

வ  30 ஆம் நாள்,  ா ா,  ண்டலி ஒருவறரக் கண்டித்ை வ ாது, 
அறைக்வகட்டு அவர் அற ைியாக இரா ல்  றுத்துப் வ ெினார். இந்ைச் ெம் வம் 
 ா ாறவ  ண்டலிக்கு இவ்வாறு விளக்கத் தூண்டியது: 

நீங்கள் ஏன் அடிக்கடி வகா  றடகிைரீ்கள்? நீங்கள் அடுத்ைடுத்து 
என்னுறடய கட்டறளகறள  ீறுகிைரீ்கள். அறைப்  ற்ைி, அப்வ ாது, நான் 
ஏைாவது கூைினால், நீங்கள் எரிச்ெலறடகிைரீ்கள். இவ்விை ான உங்கள் 
அணுகுமுறை என் ீதுள்ள  ாரத்றை அைிகரிக்கச் பெய்கிைது. ஒருவர் 
ெத்குருவின் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்ைாலும், இல்றலபயன்ைாலும், 
முற் ிைவிகளில் அவர் ெத்குருவவாடு றவத்ைிருந்ை பைாடர் ின் அளறவப் 
ப ாறுத்து ெத்குருவின் வட்டத்ைில் இறையும் ைகுைிறயப் ப றுகிைார். ஆனால், 
ெத்குருவின் சுற றயக் குறைக்க அவருறடய உத்ைரவுகறள அப் டிவய 
 ின் ற்ை வவண்டும். உன்னுறடய ைவைான  னப் ாங்கு ெத்குருவின் 
பைால்றலகறள வ லும் அைிகரிக்கச் பெய்கிைது. 

உங்களில் இருவர் என்னுடன்  யைம் பெய்வைாக றவத்துக் 
பகாள்ளுங்கள். ஒருவர் விருப்  ின்ைி ஒரு அங்குலம்கூட நகரத் 
ையாராயில்றல.  ற்றுப ாருவர் விரும் ி உடன் பெல்கிைார். இருவறரயும் 
ஒவர வநரத்ைில் ஒவர இடத்ைிற்கு அறழத்துச்பெல்ல வவண்டும். ஒருவறர 
எளிைாகக் கூட்டிச்பெல்லும் அவை வவறளயில் இன்பனாருவறர அறழத்துச் 
பெல்வது ெிர  ாகிைது. ெில வநரங்களில், என்னுறடய  ைியின் நி ித்ைம், 
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அவ்வாறு  றுப் வறர என் வைாளில் சு ந்து வலுக்கட்டாய ாக எடுத்துச்பெல்ல 
வவண்டியைாகிைது. 

முடிைிருத்து வர் ஒருவர், உனக்கு ெவரம் பெய்யும் வவறளயில், 
வநர்த்ைியான ெவரம் வைறவ என் ைால், உன் ைறலறய அங்கு ிங்கும் 
அறெப் றை நீ அனு ைிக்கிைாய்! அதுவ ால, நீ கடவுறள அறடய ஒரு 
ெத்குருவிடம் உன் உடல், ஆத் ா இரண்றடயும் அர்ப் ைம் பெய்து அவருறடய 
ஒவ்பவாரு வார்த்றைக்கும் கீழ்ப் டிய வவண்டும். 

ஆற்று நீரானது ப ாது ஜனங்களின் உ வயாகத்ைிற்காக. அவரவர் 
வைறவக்வகற் , நீறர நிரப்  அவர்கள் பகாண்டுவரும் பகாள்கலங்கள் ெிைியைாக 
அல்லது ப ரியைாக இருக்கும். அதுவ ால, ெத்குருக்கள் அவர்களுறடய  ரந்ை 
 ற்றும் வற்ைாை 'எல்றலயில்லா ஆனந்ைம், அைிவு, இறையனு வம்' இவற்றை 
கருறையுடன் அள்ளி வழங்கும் கடற றயச் பெய்வைற்காக இப்பூவுலகில் 
வருகின்ைனர். அவர்கவளா, இறை ஞானம்  ற்றும் அளவிலா ஆெிகளின் 
களஞ்ெியம்! ைகுைி உறடயவர்கள் ெத்குருக்களிடம் வந்து, அவரவர் 
பகாள்கலங்களில் முடிந்ை வறர அள்ளிக்பகாள்ளலாம். 

ப ஹரா ாத்ைில் அவ்வவறளயில் ைங்கியிருந்ை ரா ச்ெந்ைிர காவடக்கர் 
கல்லூரி வைர்வு  ரீட்றெ எழுைியிருந்ைார். வ  31 ஆம் நாள்,  ா ா அவரிடம் 
இவ்வாறு அைிவித்ைார், "உன்னுறடய வைர்வில் நீ வைால்வியறடந்து விட்டாய்." 
அந்ை இறளஞர் ப ரிதும்  னமுறடந்து கண்கலங்கி வ ானார். அவருக்கு 
ஆறுைலளிக்க  ா ா அறனவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கி, "இது காவடக்கர் 
 ரீட்றெயில் வைால்வியறடந்ைறைக் பகாண்டாடுவைற்காக!" என்று அைிவித்ைார். 
ெில கைங்களில் காவடக்கர் வைர்வில் பவற்ைியறடந்து விட்டார் என்ை பெய்ைி 
வந்ைதும் அவரது துயரங்கள்  கிழ்ச்ெியளிக்கும் புன்னறகயாக  ாைின.  

வைநீர் வவறளயில், ெிறு ிகள்  ள்ளிக்கூடத்ைில், ப ஹர்  ா ா, இந்ைிய 
வழக்கப் டி, ொது  ற்றும் துைவிகளுக்கு வைங்காய் வழங்குவைன் அர்த்ைம் 
குைித்து விளக்க ளித்ைார்: 

வைங்காறய நான்கு  ாகங்களாகப்  ிரித்ைால் உட்புைம் நீரும், பவளிவய 
மூன்று  ாகங்களாகவும் இருக்கும். ஒவ்பவான்றும் வித்ைியாெ ான ஒன்றைக் 
குைிக்கும். பவளிப்புைத்ைில் இருக்கும் நாரானது, ப ௌைீக உடறலக் 
குைிப் ிடுகிைது. கடின ான வைங்காய் ஓடு, நுண்ைிய ான சூட்சு  ( ிராை) 
உடறலக் குைிக்கிைது. உள்வள இருக்கும் பவண்ற யான  ாகம் ஆழ் னறைக் 
குைிக்கும். உள்ளிருக்கும் நீரானது இறையுைர்றவக் குைிப் ிடுகிைது. 

வைங்காயிலிருக்கும் நீறர எடுப் ைற்கு,  டிப் டியாக நான்கு 
வழிமுறைகள் உள்ளன. முைலாவைாக நாறர எடுப் து; இரண்டாவது 
வைங்காறய உறடப் து; மூன்ைாவது உறடத்ை வைங்காறய இரண்டு  ாக ாகப் 
 ிரிப் து; நான்காவைாக நீறர எடுப் து. வைங்காறய உறடப் ைற்கு  க்கள் 
இவ்விை ொைாரை, அடுத்ைடுத்ைச் பெயல்முறைகறள றகயாளுவர். ஆனால், 
ெடங்குகள்  ற்றும் புனிை விழாக்களில் வைங்காய் நீறர பூறஜ வவறளயில் 
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பைளிக்க, முழுத் வைங்காறய ஒரு சுவரிவலா அல்லது ைறரயிவலா ஒவர 
அடியில் அடித்துச் ெிைைச் பெய்வர்.  

இவ்வாறு  டிப் டியான நான்கு பெயல்முறைகளில் ஆன் ீக 
முக்கியத்துவம் அடங்கியுள்ளது. வைங்காயிலிருந்து நாறர எடுக்கும் பெயல், 
மபௌதீக உடகலயும், அைன்  னப் டிவங்கறளயும் விட்டுவிடுவைற்கு 
உவற ப்  டுத்ைப் டுகிைது. என்ைாலும், ப ௌைீக உடறல இழக்கும் ைருவாயில் 
சூட்சுெ (பிராண) உடல் சுறுசுறுப் ாகிைது. சூட்சு  உடல் கடின ான வைங்காய் 
ஓடு வ ான்ைது, அது  ின்னர் ெிைைடிக்கப் டுகிைது. 

ப ௌைீக  ற்றும் சூட்சு  உடல்கறள (நாரும், வைங்காய் ஓடும்) 
அகற்ைிய  ின்னர், எஞ்ெியிருப் து ஆழ்ென உடல் (பவண்ற யான வைங்காய்) 
 ட்டுவ . இறுைியாக  னறை நிர்மூல ாக்குவைன் மூலம் கடவுறளக் (நீறரக்) 
கண்டு பகாள்ளலாம். 

வைங்காயின் நாரிறழகறள ஒவ்பவான்ைாக அகற்றுவது,  ாறயயின் 
ைனிப் ட்ட குைங்கறள ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக அகற்றுவைற்கு ெ ம். ஆனால், 
அறனத்து நாரிறழகறள அகற்ைிய  ின்னரும் (முழு உடறலயும், அறைச் 
ொர்ந்ை ைிட ான  னப் டிவங்கறளயும் நீக்கிய  ின்னரும்),  ாறய, சூட்சு  
(வைங்காய் ஓடு)  ற்றும் ஆழ் ன (பவண்ற யான வைங்காய்) உடல்களாக 
இருக்கும். 

வைங்காய் ஓட்றட பநாறுக்கிய  ின்னரும் (சூட்சு  உடல் அழிந்ை 
 ிைகும்), பவண்ற யான வைங்காய் எஞ்ெியிருக்கும் (ஆழ் னம் பைாடர்ந்து 
 றடப் ிறன அனு விக்கும்). பவண்ற யான வைங்காறய அகற்ைியதும், நீர் - 
இறையுைர்வு -  ட்டுவ   ிஞ்சும். 

இகையுணர்கவ அகடவதற்கு ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக மூன்று 
உகைககளயும் - மபௌதீக, சூட்சுெ (பிராண), ஆழ்ென உடல்ககள - அகற்ை 
வவண்டியது அவெியம், அதாவது மூன்று விதொன ெனப்படிவங்ககள 
முற்ைிலுொக நிர்மூலொக்குவது. உட்சுழற்ெியின் ொைாரை வ ாக்கில், 
இம் னப் டிவங்கள்  டிப் டியாக அகற்ைப் ட்டு முற்ைிலு ாக முடிவறடய 
நூற்றுக்கைக்கான வருடங்கள் அல்லா ல் யுகம் யுக ான காலங்கள்  ிடிக்கும். 

ஒரு ெத்குருவிற்கு  ட்டுவ  கண்ைிற க்கும் வநரத்ைில், ஒவரயடியாக, 
ஒருவருக்கு இறை நிறலறய அளிக்கும் ெக்ைி உள்ளது. அவர்  ட்டுவ  முழுத் 
வைங்காறய ஒவர அடியில் ெிைைச்பெய்து  ாறய  ற்றும் ஆழ் னறை 
நிர்மூல ாக்க முடியும். ஆறகயால், ஒரு வைங்காறய அளிப் து என் து 
ஒருவரின் உடல்  ற்றும் ஆத் ாறவ அறுைியாக அர்ப் ைம் பெய்வறைக் 
குைிக்கும். எனவவ இவ்வாறு அளிப் ைன் முக்கியத்துவத்றைப் புரிந்து பகாள் வர் 
அவர்களுறடய இையம்  ற்றும் ஆத் ாறவ ஒரு ெத்குருவிடம் ெரைறடயச் 
பெய்ய வவண்டும்.  
 

பைாடரந்து ப ஹர்  ா ா ெத்குருவுடன் ஒருவர் ெகவாெம் றவத்துக் 
பகாள்வது  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 
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ரிஷி, முனிவர்கள் கூறுவதுவ ால, இறைவுைர்றவ அறடய மூன்று 
பவவ்வவைான வழிகள் உள்ளன. ஒரு ெத்குருவின் மதாடர்பின் மூலம் ெிகக் 
குறுகியகாலத்தில், வவகொக, எளிதான முகையில் இகையுணர்கவ 
அகடவது முதல் வழி, அைாவது ெத்குருவின் ெகவாெத்ைிலிருந்து, அவருக்குக் 
கீழ்ப் டிந்து வெறவ பெய்வைன் மூலம். இறை, நீங்கள் பென்ைறடய வவண்டிய 
இடத்ைிற்கு வநரடியாக எடுத்துச் பெல்லும் ஒரு ெிைப்பு விறரவு ரயிலுக்கு 
ஒப் ிடலாம். 
  ஒரு ெத்குரு அல்லது ஆன் ீக வழிகாட்டி இல்லாை நிறலயில், 
வ ற்பகாள்ள வவண்டிய  ாற்று வழிகறளவிட எளிைான, இரண்டாவது வழி 
அன்பு ெற்றும் முழுெனதுடன் கடவுளின் ஏவதனும் நாெத்கத உச்ெரிப்பது, 
வெலும் முடிந்த வகரயில் ெனித இனத்திற்கு தன்னலெற்ை வெகவ 
மெய்வது. இறை, கிட்டத்ைட்ட அறனத்து ரயில் நிறலயங்களிலும் நின்று 
பெல்லும்  யைிகள் ரயிலுக்கு ஒப் ிட முடியும். 

ஒரு ெத்குரு அல்லது ஆன் ீக வழிகாட்டி இல்லாை நிறலயில் 
வ ற்பகாள்ளும் இரண்டாவது வழிறயப் வ ாலவவ மூன்ைாவது வழியும், 
ஆனால் இது  ிகவும் நீண்ட  ற்றும் கடின ான வழியாகும், அைாவது 
ெதக்வகாட்பாடுககளச் ொர்ந்த ெட்டதிட்டங்ககள தவீிரொக ககடபிடிப்பது. 
இைற்கு, ஒரு  ைத்ைின் அறனத்து ெடங்கு ெம் ிரைாயங்கறளயும் 
இயந்ைிரத்ைன ாக அல்லா ல் முழு னதுடன்  ற்றும் உண்ற யாக 
பெயல் டுத்ை வவண்டும் என்று அர்த்ைம். இறை,  ிக ப துவாகச் ெத்ை ிட்டு 
நகர்ந்து பெல்லும் ெரக்கு ரயிலுக்கு ஒப் ிடலாம். 

அவைார புருஷர்கள்  ற்றும் ெத்குருக்கள் அவர்களது முக்கிய ெீடர்கறள 
விறரவு ரயிலில் உடன் எடுத்துச் பென்று, இறைவுைர்றவ அளித்து,  ிைப்பு, 
இைப் ின் முடிவில்லாை சுற்றுகளிலிருந்து விடுைறல அளிக்கிைார்கள். உள் 
வட்டத்ைில் இருக்கும் ெிலருக்கு  ட்டுவ  இந்ை நல்லைிர்ஷ்டம் உரித்ைானது. 
 க்ைி  ற்றும் வெறவ  ார்க்கத்றைப்  ின் ற்ை விரும்புவவார்களுக்கு 
குருநாைர்கள் ைன்னல ற்ை வெறவ  ற்றும் இறை நா த்றைத் பைாடர்ந்து 
உச்ெரிக்கும்  ாறைறயக் காட்டினார்கள். 

ெத்குருக்கள் உலகின் ப ரும் ாலாவனாருக்கு, ெடங்கு ெம் ிரைாய 
வழிமுறைறயக் கறட ிடிக்கக் கூைினர். ஆனால், அவர்களால் 
 ரிந்துறரக்கப் ட்ட  ை  ழக்கங்கள்  ற்றும் ெடங்கு முறைகளுக்கு ஆழ்ந்ை 
அர்த்ைம் உள்ளது. இந்துக்கள் ைாளம் பகாட்டி  ஜறனப்  ாடுவது, முஸ்லிம்கள் 
ந ாஸ் ( ிரார்த்ைறன) வாெிப் து இறவபயல்லாம், இறை நிறலறய அறடய 
 ிகப்ப ரிய ைறடயாக இருக்கும்  னப் டிவங்கறள அகற்ை வழிவகுக்கும் 
முறைகளாகும். 

உைாரை ாக, பஸாராஸ்டிரியர்கள் அைியும் கஸ்ைிறய (பூணூறல) 
எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். அைன் மூன்று முடிச்சுகள் பஸாராஸ்டிரிய  ைத்ைின் 
மூன்று அடிப் றட பகாள்றககறளக் குைிக்கின்ைன: நல்ல எண்ணங்கள், 
நயொன வார்த்கதகள், நற்மெயல்கள். இப்வ ாது, ஒவ்பவாரு நாளும் 
கஸ்ைிறய அைிவைற்கு முன்னர் அறைக் றககளால் உைறுவைன் 
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குைிப் ிடத்ைக்க காரைம் என்ன? அது, முந்றைய நாளிலிருந்து நூலில் வெர்ந்ை 
தூெிகறள ( னப் டிவங்கறள) அகற்றுவறை அறடயாளப்  டுத்துகிைது. ஆனால், 
அறை வநர்ற யாகவும், முழு  னவைாடும் பெய்ய வவண்டும். இல்றலவயல், 
அறை ஒரு வழக்க ான  ழக்க ாகக் பகாண்டு, ஆயிரம் முறை  ந்ைிரத்றை 
இயந்ைிரத்ைன ாக முணுமுணுப் ைால் எந்ைப்  யனு ில்றல.  

இந்துக்கள்  ஜறனப்  ாடுவதும், முஸ்லிம்கள் ந ாஸ்  ிரார்த்ைறனச் 
பெய்வதும் ஒவர  ரம்ப ாருள்  ீது முழுக் கவனத்றையும் பெலுத்ை 
வழிவகுக்கும். இறவ, உலகின் கவறலயிலிருந்து நம்  னறை ைிறெத் ைிருப் ி, 
ஒவர இறைவனிடம்  னறை ஒருநிறலப் டுத்தும் வநாக்கத்துடன் ரிஷி 
முனிவர்கள் வகுத்ை வழிகளாகும். 

நீங்கள் துக்காராம், துக்காராம் என்று கூைிக் பகாண்வட ஆயிரம் 
வருடங்கள் அங்கு ிங்கும் குைிப் ைால் எவ்விை  யனு ில்றல. வைவ 
வைவறைகள் அல்லது ொதுக்களுக்கு இத்ைறகய இறை நா த்றை உச்ெரிப் து 
அல்லது ைாளத்வைாடு  ஜறன  ாடுவது வைறவயற்ைது. உங்களுறடய  க்ைியும், 
அன்பும்  ட்டுவ  வைறவவய ைவிர பவறும் இயந்ைிரத்ைன ான 
முணுமுணுப்புடன் உங்கள்  னமும், இையமும் உலக லட்ெியங்கறள வநாக்கி 
பைாடர்ந்து பெல்வைில் அல்ல! 

1926, ஜூன் 3 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாறவ வருத்ைமுைச் பெய்ை ஒரு 
ெம் வத்ைால் அவர் ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயைப் வ ாவைாக 
அச்சுறுத்ைினார். அைன்  ின்னர், அன்று  ாறலயில் அறைப்  ற்ைி  ண்டலிக்கு 
விளக்க ளித்ைார். 

நான் பொல்வறைக் கவனித்து, அறை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்: 
எவவரனும் உயிர் துைப் றை நிறனத்து நான் வருத்ைப்  டுவைில்றல, ஆனால் 
நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப் டியாவிடில் அது என்றனப் ப ரிதும் வருத்தும். இன்று 
 ைியம் நடந்ை ெம் வத்ைால் நான் இவ்விடத்றை விட்டுச் பெல்ல விரும் ிவனன். 
நீங்கள் ஒருவிை கலக்கத்துடன் அற ைியாக இருந்ைீர்கள். உங்கள் 
அலட்ெியத்ைால் நான் பெய்ைறை உங்களுக்கு எடுத்துக் கூைிவனன். 

எந்ை ஒரு ெத்குரு அல்லது அவைார புருஷனும் அவருறடய வட்டத்து 
ெீடர்களுக்கு வவண்டியறை முற்ைிலு ாகச் பெய்து, ையார் நிறலக்கு 
பகாண்டுவரும் வறரயில் அவர்களின் ப ௌைீக உடறல துைப் து ொத்ைிய ல்ல.  

என்  னநிறல இன்று  ைிய வவறளயில் ெரியில்லா ல் இருந்ைைற்குக் 
காரைம் நீங்கள்ைான் என்று நான் கூைவில்றல. இைற்கு முன்வ  ஒருவிை 
வகா  ான  னநிறலயில் இருப் ைற்கு பவளிப்புை நிகழ்வுகவள காரைம் 
என் றை நான் உங்களுக்குக் கூைியிருக்கிவைன். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஒற்றைக்கண்  ார்றவ பகாண்ட ஒருவறர  னைில் 
பகாள்ளுங்கள். அவர் வவறு எங்காவது  ார்க்கும் வவறளயில், அது உங்கறள 
முறைத்துப்  ார்ப் து வ ாலத் வைான்றும். இது என்விஷயத்ைிலும் அப் டித்ைான். 
நான் என்னுறடய  ைியில் மும்முர ாக இருக்கும் வவறளயில் என் 
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பவளிப்புை நடத்றை  ிகவும் விெித்ைிர ானைாக இருப் ைால் நீங்கள் அறை 
புரிந்துபகாள்ள  ாட்டீர்கள். 

குருநாைர்களின் ெக்ைிறயப்  ற்ைி நீங்கள் என்ன அைிவரீ்கள்? அவர்கள் 
 ானிடருக்குச் பெய்ய வவண்டிய  ைியின் நி ித்ைம் அவர்களின் 
எல்றலயில்லா உயர் நிறலயிலிருந்து கீழுலகுக்கு இைங்கிவந்து, கற் றன 
பெய்ய இயலாை அளவுக்குத் துன் த்றை அனு விப் ர். அது எவ்வளவு 
 யங்கர ான வ ரின் ம் என் து உங்களுக்குத் பைரியாது! 

 ா ா அப்வ ாது அவர்களுக்கு அைிவுறர வழங்கினார்: 
எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும் ஒரு கல் அறெவைில்றல; நீங்கள் அறை 

உறைக்கலாம், அைன்  ீது எச்ெிறலத் துப் வவா அல்லது அறை வைங்கவவா 
பெய்யலாம், ஆனால் இறவ அறனத்தும் எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும் எவ்விை ான 
விறளறவயும் உண்டு ண்ைாது. நீங்கள் உங்கள் விருப்பு பவறுப்புகறளக் 
கண்டுபகாள்ளாை வறர, உங்கறள உறைத்து, அவ ானப் டுத்ைி, ஏளனம் 
பெய்வறை அலட்ெியப் டுத்துவது வறர, இறை நிறலறய அறடயும் 
நம் ிக்றகறய ப ைமுடியாது - உன் அகந்கதகய எரித்தாக வவண்டும். நீ 
தூொக ொை வவண்டும்! ஒரு குருநாதரின் ெகவாெம் ெட்டுவெ இதற்கு 
வழிவகுக்கும்.  

வாெறன ைிரவியம் பூெிய ஒருவறர எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். அவர் 
 க்களிறடவய வந்து அ ரும் வவறளயில் அவறரச் சுற்ைியுள்ள இடப ல்லாம் 
நறு ைம் வசீும். அதுவ ால, ஒருவர் வாயுறவ பவளிவிட வநர்ந்ைால்,  க்கள் 
துர்நாற்ைம் ைாங்க முடியா ல் மூக்குகறள மூடிக்பகாள்வர். இைனால்ைான் 
நீங்கள் ொதுக்களின் ெகவாெத்ைில் இருக்கவவண்டியது அவெியம்; அவர்களின் 
பைய்வகீ சூழ்நிறல உங்களுக்கு நன்ற   யக்கும்.  ாைாக, நீங்கள் 
உலகப னும் ொக்கறடயில் மூழ்குவைானால் அது உங்கள் ஆன் ீக 
ஆவராக்கியத்றை  ிகவும் வ ாெ ாக  ாைிக்கும். 

ஜூன் 5 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா,  ண்டலிக்கு வ லும் 
உைாரைத்துடன் 'ொகயகயக் கண்டு பயப்படாதரீ்கள்' என்று வலியுறுத்ைிக் 
கூைினார்: 

ஒரு ைிறரப் டத்றை எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள், அைில் வில்லன் ஒருவன், 
ஏறழ அப் ாவி குழந்றை அல்லது ப ண் ைிறய அடக்கி, பகாடுற ப் டுத்ைி 
அந்ை ஏறழறய உயிருடன் ைீயில் எரித்வைா அல்லது ஒரு வ ாட்டார் வாகனம் 
அல்லது ரயிலின் கீழ் நசுக்கவவா பெய்யும்வ ாது எவ்வளவு ப ரிய கவறல 
ஏற் டுகிைது? ஒரு துைிச்ெலான ஹவீரா, ெம் வ இடத்ைில் ைிடீபரனத் வைான்ைி, 
துரைிருஷ்டவெ ான உயிறர, ைக்க வநரத்ைில் காப் ாற்றும் ைருைத்ைில் 
அறனவரும் எவ்வளவு பூரிப் றடகிைரீ்கள்!  

 ாைிக்கப் ட்டவர் அந்ைச் ெங்கட ான சூழ்நிறலறயக் கடந்து பென்ைால், 
ரெிகர்கள்  கிழ்ச்ெியறடகிைார்கள்; ஆனால், அவைவவறளயில் வில்லன் றக 
வ வலாங்கி நின்ைால் அவர்கள் துக்க ாகி விடுகிைார்கள். 

சுருக்கொகச் மொன்னால் திகரப்படத்தில் எப்படி நிகழ்கிைவதா 
அதற்குத் தகுந்தாற்வபால உணர்ச்ெி வெப்படுகிைரீ்கள்! ஆனால், காட்ெி 



 

221 
 

முடிந்ததும் நீங்கள், 'ஓ! இது மவறும் திகரப்படம்தான்!' என்பகத உணர்ந்து, 
காட்ெிகயக் காணும் வவகளயில் ெனதில் மபருக்மகடுத்த உணர்வுகள் 
அடிப்பகடயற்ைது என்பகதயும் அைிகிைரீ்கள். உங்ககள ஆட்மகாண்டது, 
மவறும் நாடகம், கற்பகன உருவாக்கம். 

இது வபால, நெது வாழ்கவயும், நாம் வாழும் பிரபஞ்ெத்கதயும் 
நிகனத்துப் பாருங்கள். இவ்வுலக வெகடயில் நம் பாகத்கத நாம் 
நடிக்கிவைாம்; வாழ்க்கக நாடகம் நிகைவுறும் வபாதுதான் நடந்தமதல்லாம் 
ஒருகனவு என்பகத அைிகிவைாம். இது வபாலியானது, மபாய்கெயால் 
உருவாக்கம் தரப்பட்ட மவறும் திகரப்படம்தான். அகனத்தும் மபாய் - 
இல்லாத ஒன்று, பித்தலாட்டம், ஒரு நாடகம், ஒரு திகரப்படம், நிஜத்தில் 
கானல் நீர் வபான்ைது! எனவவ நான் ெீண்டும் ெீண்டும் வலியுறுத்திக் 
கூறுகிவைன் ொகயயின் ஈர்ப்பில் ொட்டிக் மகாள்ளாதீர்கள். கடவுளின் 
நாெத்கத உச்ெரித்து, கடவுள் நிகலகய அகடந்த ஒருவகரத்வதடி 
அவரிடம் உங்ககள அர்ப்பணம் மெய்யுங்கள்; அவர்கள் ெட்டுவெ 
பாதுகாப்பாக அைிவுகர வழங்கவும், வழிகாட்டவும் முடியும். 

ஜூன் 9 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, 'ெீடர்கள்  ற்றும்  க்ைர்கறளப் 
 ற்ைிய' கருத்துறரறய வழங்கினார்: 

 க்ைர்கள் எனக்குப் ப ரு ளவில் இருந்ைாலும், ெீடர்கள் ஒரு ெிலவர! 
 க்ைன் அவனுறடய  க்ைியின் இன் த்றை நாடுகிைான்; அவை வவறளயில் 
ெீடரின் ஒவர கடற , எத்ைறனக் கடின ாக இருந்ைாலும், குருநாைரின் 
கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிவவை!  க்ைர்கள் ைங்களது குருநாைறரத் 
வைர்ந்பைடுத்து அவரிடம் ெரைறடகிைார்கள். ஒரு குருநாைர், ெீடர்கறள அவவர 
வைர்ந்பைடுக்கிைார். எனவவ  லர்  க்ைர்களாகும் அவை வவறளயில் ஒரு ெிலவர 
ெீடர்களாக முடியும்.  

ஒவ்பவாரு வியாழக்கிழற யும் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன், 
அரன்காவ்ம் குடும்  குவாட்டர்ஸில் வாழும் காக்கா ஷஹாவன வடீ்டிற்கு 
விஜயம் பெய்யும் வவறளயில் அவர் வைநீரும்,  ஜ்ஜியும் ெிற்றுண்டியாக 
வழங்குவது வழக்கம். ஒருமுறை  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "காக்கா 
அளித்ை  ஜ்ஜி  ிகவும் சுறவயாக இருப் ைால் நாம் அறைச் ொப் ிட்டு 
ெந்வைாஷ ாக இருக்கிவைாம், ஆனால் உண்ற யான ெந்வைாஷம் என் து 
 னப் டிவங்கள் எனும்  ாவால் பெய்து,  க்ைியான எண்பையில் ப ாரித்து, 
வநெப னும் பநருப் ில் ையார் பெய்வைிவலவய உள்ளது." 

அன்று  ைிய வவறளயில்  ைத்ைின் வநாக்கத்றைப்  ற்ைிய 
முக்கிய ான ைறலப் ில் விவாைம் நறடப ற்ைது.  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: 
"ெதத்தின் உண்கெயான அர்த்தம் கடவுகள அைிந்து, பார்த்து அவருடன் 
ஒன்ைாவது. இகதத் தவிர ெதத்கதப் பற்ைிய ெற்றுெகனத்தும் ெடங்கு 
ெம்பிரதாயங்களின் மெயல்பாடுகள் ஆகும்.” 
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அவஜா ா, ைினமும் நடக்கும் ெம் வங்கறள அவரது டயரியில் 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார், "ப ஹர்  ா ா,  ைிக்கைக்கில் ஆன் ீக 
விஷயங்கறளப்  ற்ைிய விளக்கங்கள் அளித்ைது  ண்டலிறய ஆர்வம்  ற்றும் 
கவனத்துடன் ப ய் ைந்து வகட்கச் பெய்ைது. 

 ா ா, அப்வ ாது, ஒவ்பவாருவறரயும் ஏைாவது  ாடல்  ாடு ாறு 
கூைினார்; முைலில் காக்கா ஷஹாவன அவர்கறள சுட்டிக் காட்டியதும், அவர் 
ஆச்ெரியத்ைில் என்ன பெய்வபைன பைரியா ல்  ைட்ட றடந்ைார். எதுவாயினும், 
அவர் ைிக்கித்ைிக்கிப்  ாடியது அறனவறரம்  கிழ்வுைச் பெய்ைது. 

அஹ துநகரில் அப்வ ாது காட்ெியிடப் ட்ட ெர்க்கஸ் ஒன்ைில் அங்கம் 
வகித்ை ரா மூர்த்ைி என்ை குஸ்ைிச் ெண்றடக்காரர் ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக  ஜூன் 10 ஆம் நாள் வந்ைிருந்ைார்.  ின்னர்,  ா ா,  ண்டலிறய 
ெர்க்கஸ்  ார்க்கச்பெல்ல அனு ைித்ைார், ஆனால், ஆைி ெீனியரால் வாகனத்ைிற்கு 
ஏற் ாடு பெய்யமுடியா லாயிற்று.  ா ா, அப்வ ாது குைிப் ிட்டார், "இதுவும் 
நன்ற க்வக! உலகவாழ்க்றக முழுதும் ஒரு ெர்க்கறஸ வ ால. எவவரனும் 
அைன் உண்ற யான உருவில்  ார்க்க விரும் ினால் ெர்க்கஸ் 
என்ைறழக்கப் டும் இறைப்  ார்ப் ைில் ஆர்வம் காட்டா ல், உலறகவய ஒரு 
ெர்க்கஸ் ற ைான ாகக் கண்டுபகாள்வார். 

ஆனால் அன்றைய  ாறலப்ப ாழுது  ண்டலிக்கு முற்ைிலும் 
ஏ ாற்ை ாக அற யக்கூடாது என்ை எண்ைத்ைில்  ா ா அறனவறரயும் 
ப ாழுது ொய்ந்ை  ின்னர் அறழத்து ஒவ்பவாருவறரயும் அவருக்கு  ிகவும் 
குறைவாகத் பைரிந்ை ப ாழியில் ஒரு பொற்ப ாழிவாற்ை உத்ைரவிட்டார். 
அவர்களின் ைடு ாற்ைத்ைில் முயற்ெித்ை, ெீரில்லாை ெிறைந்துவ ான 
வாக்கியங்கள் அறனவறரயும் களிப்புடன் பூரிப் றடய பெய்ைது. ப ஹர்  ா ா 
அப்வ ாது அங்கிருந்து புைப் ட்டு வ ல் றலக்குச் பென்ைார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர்  ா ா,  ண்டலிக்கு வ லும் விளக்கங்கள் 
அளித்ைார்: 

நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து பகாள்ளவவண்டும்; அைாவது, ப ௌைீக, சூட்சு  
( ிராை)  ற்றும் ஆழ் ன உலகங்களின் இன் , துன் ங்கறள ஒன்று வெர்த்துப் 
 ார்த்ைால் அது எல்றலயில்லா வ ரானந்ை கடலின் ஒரு துளியின் 
ொயலுக்குக்கூட ெ  ாகாது! என்ன ஒரு வ ன்ற யான வ ரின் ம்! இறை 
அழகின் என்ன ஒரு வற்ைாை ப ாக்கிஷம்! 

கடந்ைச் ெில  ாைங்களாக, ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் இவ்வாறு 
கூைிக்பகாண்வட இருக்கிைார், "என்னுகடய ஏழு ொதங்களும் பதிமூன்று 
நாட்களும் நிகைவகடந்து விட்டன!" எவ்வளவு ஆழ ான அர்த்ைம் அைில் 
அடங்கியிருக்கும்! ஒருவவறள இப் டியாக இருக்கலாம், ஒரு குழந்றை 
கருவுற்று,  ிைக்க ஒன் து  ாைங்கள்  ிடிக்கும்  ட்ெத்ைில்  ா ாஜானின் ஏவைா 
ஒரு முக்கிய ான ஆன் ீக  ைி நிறைவறடய ஒரு  ாைமும்  ைிவனழு 
நாட்களும் எஞ்ெியிருப் றைக் குைிக்கும். ெ ீ த்ைில் நவல் ைலாட்டி ஹஸ்ரத் 
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 ா ாஜாறன ெந்ைித்ைறை வ ற்வகாள்காட்டி ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: 
நவல்  ா ாஜாறன ெந்ைித்து, என்னிட ிருந்து வந்ைறைக் கூைியதும்  ா ாஜான், 
'அவன் என்னுகடய ககடக்காரன்' என்று  ைிலளித்ைார். இது எறைக் 
குைிப் ிடுகிைது என்ைால்  ா ாஜான், அறனத்து ஆன் ீக ெக்ைியின் ஆைார ாகத் 
ைிகழும் இக்காலத்ைில், நான் அவருறடய ஒவர காரியகர்த்ைா; அவரது 'வெெிப்பு 
கிடங்கில்' இருப் வைா பொல்லப் டாை ப ாக்கிஷங்கள்.  ா ாஜான் உடவன 
கீழ்வரும் ஈரடிக்கவிறைறய ப ாழிந்ைார்: 

 
என்ககட எந்தக் கட்டிடத்தில் அல்லது உலகத்திவலா இல்கல; 
என் உலகம் எஸ்தான் அல்லது வெர்வானுக்கு ெட்டுவெ எல்கல! 

ப ஹரா ாத்  ருத்துவ றனயின் முக்கிய  ருத்துவராக  ைி 
புரிந்துவந்ை டாக்டர். கர்கல்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய ஜூன் 12 ஆம் நாள் 
வைநீர் விருந்துக்காக அறழத்ைிருந்ைார்; ஆனால்  ா ா உைவு  ண்டங்கள் 
ையாராகும் முன்னவர அவர் வடீ்டிற்கு வந்துவிட்டார்.  ா ா நீண்டவநரம் அங்கு 
இருப் றை விரும் ா ல் ையாராக இருந்ை அறனத்றையும்  ண்டலிக்குப் 
 கிர்ந்ைளித்ைார். வைநீறரயும் அவெர ாகத் ையாரித்து அறனவருக்கும்  ா ா 
அவருறடய றககளால் வழங்கி, டாக்டர் கர்கலிடம் இவ்வாறு கூைினார், 
" ாருங்கள் எத்ைறன அைிவவகத்ைில் அறனத்தும் முடிந்துவிட்டது? 

டாக்டர் கர்கல் உடவன, " ா ா, ைிைவுவகால் உங்கள் றகவெம் உள்ளது" 
என்று  ைிலளித்ைார். டாக்டர் கர்கலின்  ைிறலக்வகட்டு ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு 
விளக்க ளித்ைார். 

உலகின் திைவுவகால் ஒன்வை ஒன்று, ஆனால் அது ஐந்து 
ெத்குருக்களின் கககளிலுள்ளது. உதாரணொக, காப்பு மபட்டகத்திற்கு ஒவர 
ஒரு திைவுவகால் ெட்டுவெ இருக்கும், வவறு எந்தத் திைவுவகாலாலும் 
அகதத் திைக்க முடியாது. காப்பு மபட்டகத்கத (இந்த உலகக) ஐந்து 
ெத்குருக்கள் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் கவத்துள்ளனர். ஒரு ெத்குரு 
திைவுவகாகல கவத்திருப்பவர்; அது இல்லாெல் காப்பு மபட்டகத்கதத் 
திைக்கமுடியாது. இரண்டாவது ெத்குரு காப்பு மபட்டகத்கதப் பாதுகாப்பவர்; 
அகதத் திைக்க அவருகடய முன் ஒப்புதல் அவெியம். மூன்ைாவது 
ெத்குருவிடம் ெட்டுவெ திைவுவகாகலப் பயன்படுத்தி, காப்பு மபட்டகத்கதத் 
திைக்கும் அதிகாரமுள்ளது. காப்பு மபட்டகத்திலிருக்கும் திரவியத்கதப் 
பகிர்ந்தளிக்கும் உரிகெ நான்காவது ெத்குருவிடம் உள்ளது. வெலும் 
ஐந்தாவது ெத்குருவிடம் அவ்விநிவயாகத்கத அங்கீகரிக்கும் அதிகாரம் 
இருக்கும். இப்படி, உலகின் ஒவர திைவுவகாகல ஐந்து ெத்குருக்களும் 
ெெொகப் பகிர்ந்து மகாள்கிைார்கள். 

ஐந்து ெத்குருக்கள் ெற்றும் 51 இகை நிகலகய அகடந்த 
ஆன்ொக்கள் (ெஜ்ஜூப் ெற்றும் ஜவீன் முக்தாக்கள்) திைவுவகாகல தங்கள் 
கட்டுப்பாட்டில் மகாண்டுள்ளனர். இந்த 51 ெஜ்ஜூப் ெற்றும் 
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ஜவீன்முக்தாக்கள் ஐந்து ெத்குருக்களின் பாராளுென்ை உறுப்பினர்கள் 
ஆவர். 51+5 = 56; இந்த எண் 56 எப்வபாதும் ொைாது. ஒவ்மவாரு ெத்குருவின் 
வட்டத்திலும் 12 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இம்முகையில் உலக 
விவகாரங்கள் அகனத்தும் நடந்தவண்ணம் இருக்கும். நான் உங்களுக்குக் 
கூறும் இகவமயல்லாம் ஆன்ெீக ரகெியங்களாகும். 

ப ஹர்  ா ா  த்து  ண்டலியுடன் அன்று  ைியம் ெர்க்கஸ்  ார்க்கச் 
பென்ைார். அஹ துநகர் பென்று, 15 நி ிடங்கள் ெர்க்கஸ் நிகழ்ச்ெிகறளப் 
 ார்த்ைதும்  ா ா இருக்றகயிலிருந்து எழும் ி, இது புைப் டும் வநரம் எனக் 
குைிப் ிட்டார். 

அடுத்ை நாள், ஜூன் 13 ஆம் வைைி, ப ஹர்  ா ா அதுவ ால பக்த 
சூர்தாஸ் எனும் நாடகம்  ார்க்கச் பென்ைார். ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
 ாைவர்கள் உட் ட ஏைக்குறைய 150 வ ர் அந்ைச் ெிைப்பு காட்ெிறயக் காைச் 
பென்ைனர். முைல்  ாகம் நிறைவறடந்ைதும்  ா ா இருக்றகயிலிருந்து எழும் ி 
பவளிவயவந்து, அரங்கத்து வராந்ைாவில் அங்கு ிங்கும் வவக ாக நறடவ ாட்டு, 
றகறெறககளால் வானில் ஏவைா பெய்வதுவ ால் பைன் ட்டார். இது நாடகம் 
நிறைவுறுவதுவறரத் பைாடர்ந்து நடந்ைது.  ாறல 5  ைியளவில் ைிரள்ைிரளாக 
வந்ைவர்கள் ைிரும் ிச் பென்ைனர்.  ா ா, நாடகத்ைின் கறைறய ொஞ்ெியிடம் 
வகட்டுத் பைரிந்துபகாண்ட  ின்னர், நாடகம் நல்ல கருத்து வாய்ந்ைது, அைாவது, 
‘காெம் ககளந்ததும் கடவுள் அருகில் வருகிைார்’ எனக் குைிப் ிட்டார். 

ெத்யொங், அஹ துநகர் ஜில்லாவில் வாழ்ந்ை,  லரும் அைிந்ை ஒரு 
வ ாெ ான குற்ைவாளி; ஒருமுறை ைனது கும் லுடன் ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைிருந்ைார். குருநாதரின் அருள் கிகடத்தால், அவருகடய 
மதாழில் மதாடர்ந்து லாபகரொனதாக இருக்கும், வெலும் அவர் ககது 
மெய்யப்படொட்டார் என்ை நம்பிக்ககயில் வந்தார். அவர் வந்ை வவறளயில் 
 ா ா ஏைக்குறைய 50  ண்டலியுடன் அவரது குடிலில் 
உறரயாடிக்பகாண்டிருக்க, ஒரு கூட்டம் வந்ைிருப் றை  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைனர். வந்ைவர் உண்ற யிவல யார் என் து அங்கிருந்ை எவருக்கும் 
பைரியாது. முைலில்  ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து வைங்கி ெத்ய ாங் 
அவருறடய கூட்டாளிகளுடன்  ா ாவின் அருகில் ைறரயில் அ ர்ந்ைார்.  ா ா 
ைிடீபரன  ிகவும் ைீவிர ாகி ெில நி ிடங்களுக்கு அற ைியாக இருந்ைார்.  ா ா 
அப்வ ாது வகட்டார், "நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிைரீ்கள், எங்வக பெல்கிைரீ்கள்?" 
ெத்ய ாங், ைான் யார் என் றை பைரியப் டுத்ைா ல்  ைிலளித்ைார்.  ா ா உடவன 
வநரடியாக அவறர உற்றுவநாக்கி றகறெறககள் மூலம் கூைினார், "நீ 
வகளயல்கள் அணிந்திருக்க வவண்டும்!" 

 ா ா கூைியைன் அர்த்ைம் புரியா ல் ெத்ய ாங்  ண்டலியிடம்  ா ா 
என்ன கூைினார் என வினவினார்.  ா ா,  று டியும், "நீ உன்கககளில் 
வகளயல்கள் அணிந்திருக்க வவண்டும்! நீ ஏன் அகவககள 
அணியவில்கல?" என்று வகட்டார். 
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 ண்டலியில் ஒருவர் விளக்கிக் கூைியதும், ெத்ய ாங் "ஏன்? நான் 
என்ன பெய்வைன்?" என்று வகட்டார். 

"நீ ஒரு வகாகழ!"  ா ா உரத்ை குரலில் கூறுவதுவ ால றெறககளால் 
காண் ித்ைார். 

"நீங்கள் என்ன கூறுகிைரீ்கள்?" ெத்ய ாங் வகாரினார்.  
"உன்கனப் வபான்ை, உருவத்தில் மபரிய அளவிலான, வலிகெெிக்க 

ெனிதர் ஒருவர் கல்லிலிருந்து தண்ணகீர எடுக்கமுடியும் (அவர் கடின ாக 
உறழத்து ஒரு வநர்ற யான வாழ்வாைாரத்றைச் ெம் ாைிக்க முடியும் என 
அர்த்ைம்). அது மெய்யாெல், ெக்களிடம் திருடி, மகாள்களயடிக்கிைாய்! 
உன்னுகடய மபயர் மபண்கள் ெற்றும் குழந்கதகள் ெனங்களில் பீதிகய 
கிளப்பி உன்கன நிகனக்கும்வபாது தூங்கமுடியாெல் பயப்படுகிைார்கள்." 

அதுவறர,  ண்டலிக்கு அங்கு வந்ைிருப் வர் யார் என் து பைரியாது; 
 ா ா கூைியறைக் வகட்ட  ின்னவர அவர் அவ ரியாறைக்குரிய ெத்ைிய ாங், 
அவறரக் காவல் துறையினர் வைடி, கண்டுபகாள்ள முடியா ல் இருப் வர் 
என் றை ஊர்ஜிைம் பெய்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "நீ ெட்டவிவராதொன முகையில் 
ெம்பாத்தித்து உன்கனக் காப்பாற்ைிக் மகாள்கிைாய். உனக்கு இந்த 
ெீகெகய வளர்க்க மவட்கொக இல்கலயா? நீ ஓர் ஆண்ெகன் அல்ல - நீ 
ஒரு மபண்!" 

ெத்ைிய ாங்  ைிலளித்ைார், "என்னுறடய பைாழில்,  ரம் றர 
 ரம் றரயாக என்னிடம் வந்ைது. இறை நான் பைாடரவில்றல என்ைால், 
என்றனயும் என் குடும் த்றையும்  ரா ரிப் து எப் டி?"  

"ெக்ககளக் மகாள்களயடிப்பகதத் தவிர வவவைதும் மதாழில் 
மெய்ய முடியாதா? உலகத்தில் உள்ளவமரல்லாம் என்ன மெய்கிைார்களாம்? 
நீ என்ன மொல்கிைாய், உலகில் ஒவ்மவாருவரும் திருடித்தான் 
பிகழக்கிைார்களா?" 

இத்ைறகய ஆ த்ைான குற்ைவாளியிடம் இம் ாைிரியாக முறையிடுவது 
எவருவ  வகட்டிராை ஒன்று! காவல் துறையினர் கூட ெத்ைிய ாங்,  ற்றும் 
அவனுறடய கும் றலக் கண்டு  யந்து நடுங்குவர். ஆனால், மெஹர் பாபா 
முன்னிகலயில் இந்ை 'ஓநாய் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வபால் ொைி'  ைிவுடன் 
வகட்டது, " ஹாராஜ், என் குடும் த்றைப்  ரா ரிக்க எனக்கு வவறு ஏவைனும் 
வவறலயிருந்ைால், நான் இம் ாைிரியான பைாழிறல விட்டுவிடத் ையாராக 
இருக்கிவைன். எனக்கு வழிகாட்டுங்கள்." 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "அதற்கு உடனடியாக ஏற்பாடு மெய்யலாம்; 
ஆனால், திருடுவகத ெட்டும் நீ எப்படி நிறுத்துவாய்? அதன் கிருெிகள் உன் 
உடலிலுள்ள ஒவ்மவாரு உயிர் அணுவிலும் நிரம்பியுள்ளன!" 

ெத்ைிய ாங் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "இல்றல,  ஹாராஜ், என் 
குழந்றைகளுக்கு ஏவைனும் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டால் அத்ைறகய 
வாழ்க்றகயிலிருந்து நான் என் முகத்றைத் ைிருப் ிக் பகாள்வவன் என்று 
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ெத்ைியம் பெய்கிவைன். அவ்வாறு பெய்ைால் நான்  ீண்டும் ஒருவ ாதும் 
பகாள்றளயடிக்க  ாட்வடன்." 

 ா ா அப்வ ாது ைீவிர ாகக் வகட்டார், "யார் முன்னிகலயில் நீ இந்த 
வாக்குறுதிகய அளிக்கிைாய் மதரியுொ? யாருக்கு நீ இந்தச் ெத்தியத்கத 
மெய்கிைாய் என்ை அைிவு உனக்குள்ளதா? கடவுளுக்கு அளித்த 
வாக்குறுதிகய நீ ெீைினால், உன் வாழ்க்கக அழிந்துவிடும். கடவுள் 
எல்லாவற்கையும் அைிவார், உனக்குப் புரிகிைதா? 

"ஆ ாம்,  ஹாராஜ், எனக்குப் புரிகிைது. நான் முன்பு பெய்ைறை இனிச் 
பெய்ய ாட்வடன். என் வாக்குறுைிறய ஒருவ ாதும்  ீை ாட்வடன்." 
அவ்வவறளயில், பாபா அவரது கககய நீட்டி கெககயால் மதரிவித்தார், 
"உன்னுகடய வாக்குறுதிகய எனக்குத் தா!" உடனடியாக ெத்ைிய ாங் 
முன்வந்து  ா ாவின் உள்ளங்றகறய அவனுறடய உள்ளங்றகயால் 
பைாட்டான். அப்வ ாது  ா ா எச்ெரித்ைார், "நீ எனக்குக் மகாடுத்த 
வார்த்கதகய ெீைினால், நீ முற்ைிலும் முடங்கிப் வபாவாய். இகத 
நிகனவில்மகாள்."  ா ா உடவன அவனது குடும் த்றைப்  ர ாரிக்க வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்து, ெத்ைிய  ாங்றக வாரம் ஒருமுறை ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வரு ாறு கூைினார். அந்நாளிலிருந்து அஹ துநகர் ஜில்லாவில் பகாள்றள 
அச்சுறுத்ைல் முற்ைிலு ாக  றைந்ைது  ட்டு ின்ைி இந்ை அைிெய நிகழ்வு 
 க்கறள ப ரிதும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியது.  ா ாவின் ைறலயடீ்டில் 
எல்வலாரும் வியப் றடந்ைனர். வ ாலீஸ் அைிகாரிகளிட ிருந்து இதுவறர 
பவற்ைிகர ாகத் ைப் ி, ைறல றைவாக இருந்ை பகாடூர பகாள்றளக்காரன் 
ெத்ைிய ாங் இவ்வளவு எளிைாக ஓர் ஆன் ீக குருநாைரிடம் ெரைறடவது 
யாரும் இதுவறரயிலும் வகட்டிராை ஒன்று. 

ெத்தியொங் பாபாவுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகயக் காத்து, ெிைிது 
காலம் நாணயொக, நம்பிக்ககக்கு உரியவராக இருந்தார். ஆனால், 
ெறுபடியும் திருடிய கககளில் அரிப்புத் வதான்ைவவ, ஒரு நாள் இரவில் 
திருடும் வநாக்கத்தில் ரகெியொக ஒருவடீ்டில் நுகழந்து, ஆபரணங்களில் 
ககககள கவத்ததும் மெஹர் பாபா அவர்முன் வதாற்ைெளித்தார். பயத்தில் 
நடுங்கிப்வபான ெத்தியொங்கிற்கு பாபா கூைியது நிகனவுக்கு வந்தது, 
'கடவுள் எங்கும் இருக்கிைார். எல்லாவற்கையும் பார்க்கிைார். எதுவுவெ 
அவர் கண்களிலிருந்து ெகைக்கப்படுவதில்கல.' 

ைிடீபரன அங்வக இருள் நிரம் ி கண்கள் குருடானதுவ ால் ஓர் உைர்வு. 
ெத்ைிய ாங் பவளிைிப்வ ாய் கண்கறள மூடிக்பகாண்டார். ெிைிது வநரத்ைில் 
கண்கறளத் ைிைந்து  ார்த்ைவ ாது  ா ா அங்கிருந்து  றைந்து விட்டார். ைிருடிய 
ஆ ரைங்கறள அங்வக விட்டுவிட்டு ப ஹரா ாத்றை வநாக்கி விறரந்ைார். 
ப ஹர்  ா ாறவக் கண்டதும் கண்களில் நீர்வழிய நடந்ை உண்ற றய 
ஒப்புக்பகாண்டார், " ஹாராஜ், ையவுபெய்து இந்ை ஒருமுறையும் என்றன 
 ன்னித்துவிடுங்கள். நான் என்னுறடய வாக்குறுைிறயக் காப் ாற்ை 
முடியவில்றல." ஒன்றும் அைியாைவர்வ ால  ா ா, "நீ என்ன பொல்கிைாய்? 
என்னைான் நடந்ைது?" என்று வகட்டார். ெத்ைிய ாங் கைைிப் புலம் ினார், 
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"அறனத்தும் உங்களுக்குத் பைரியும். என்றன  ன்னித்து விடுங்கள்" என்று கூைி 
 ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்ைார். 

மெய்த தவறுக்கு உண்கெயாக வருந்தியதால் அவகர பாபா 
ென்னித்து எச்ெரிக்கக மெய்தார், "ெறுபடியும் இகதச் மெய்யாவத. 
பரொத்ொவுக்கு அகனத்தும் மதரியும், வெலும் அகனத்கதயும் அவர் 
பார்க்கிைார்." 

அைற்குப்  ிைகு, ெத்ைிய ாங்  று டியும் ஒருமுறை கூட 
இம் ாைிரியான குற்ைம் அல்லது ைிருட்டில் ஈடு டவில்றல;  ாைாக, 
அவருறடய உைவியால் வ ாலீஸ் அைிகாரிகள் வவறு குற்ைவாளிகறளயும் 
கண்டு ிடிக்க முடிந்ைது. 

ெத்ைிய  ாங் ஒவ்பவாரு வியாழக்கிழற யும் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் 
பென்று அங்கு நடக்கும் நிகழ்ச்ெிகளில்  ங்பகடுக்கும்  ழக்கத்றைக் 
கறட ிடித்ைார்.  ா ா  ீது அவர் பகாண்ட அறெக்க முடியாை நம் ிக்றக 
அவறர முற்ைிலும்  ாற்ைிவிட்டது.  ா ாவின் ஒரு வார்த்றைவய வ ாதும், 
ைன்னுயிறரத் ைியாகம் பெய்யத் ையாராக இருந்ைார். ஒருமுறை  ா ாவுக்குச் 
வெறவபெய்யும் வாய்ப்ற  அளிக்கு ாறு  னமுவந்து வவண்டினார். அைற்கு 
 ா ா, "வவறள வரும்வ ாது எனக்குச் வெறவ பெய்யும் வாய்ப்ற  நிச்ெய ாக 
உனக்களிப்வ ன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

1926, ஜூன் 21 ஆம் நாள் இஸ்லா ிய பக்ரீத் விடுமுறை ைினத்ைன்று, 
இப்ராஹிம் அவரது  கன் இொக்றக இறைவனுக்கு உயிர் லி பகாடுத்ைது 
நிறனவு நாளாக அனுஷ்டிக்கப் டுகிைது. ப ஹரா ாத்ைிலும் அறை நிறனவு 
நாளாகக் கறட ிடித்து,  ா ாவின் இரண்டு முஸ்லிம்  ண்டலி கரீம்,  ார்வொப் 
இருவறரயும் இருக்றகயிலிருந்து எழச்பெய்து, அந்நாளின் முக்கியத்துவத்றைப் 
 ற்ைி முடிந்ைவறர விளக்கு ாறு  ா ா கூைினார். அந்நாளில் ஆடுகறள 
 லிைானம் பெய்யும் இஸ்லா ிய வழக்கத்றைப்  ற்ைி  ா ா குைிப் ிடும்வ ாது, 
"தீர்க்கதரிெி முகம்ெது, அந்நாளில் ஆடு ஒன்ைிகனக் மகான்ைதால், 
இஸ்லாெியர்களும் அகதச் மெய்ய வவண்டும் என்று நிகனக்கிைார்கள். 
அவர்கள் ஆடுககள அல்ல, அவர்களின் ெனங்ககளக் மகால்ல முயற்ெிக்க 
வவண்டும்! பாதுகாப்பற்ை விலங்குககளக் மகால்வதில் என்ன 
பயனிருக்கிைது?" 

 ா ா வ லும் கூைினார், "நான்  ண்டலியிடம் ைறலயில் பைாப் ி 
அைியா ல் பவயிலில் பெல்லக்கூடாது என்று கட்டறளயிட்டால், 
நாளறடவில் அறை  ை நறடமுறையாகக் கருைி பவயிலில் பைாப் ி 
அைிவறை வழக்க ாகக் கறட ிடிப் ர்." 

ஒருமுறை, ப ஹர்  ா ா அவரது நறகச்சுறவ உைர்றவ 
 ிரைி லிப் வைாடு ெத்குருக்கறளக் குைித்து இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

அவஜா ா  ிகவும் வயைானவர். அவருக்குக் குடும் ம், குழந்றைகள் 
உள்ள நிறலயில், அவருறடய  னப் டிவங்கறள இந்ை வாழ்க்றகயில் 
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பெலவழித்து வருகிைார். அவர் அடுத்ை  ிைவியில் ஒரு ப ண் ைியாகப் 
 ிைப் ைாக றவத்துக் பகாள்ளுங்கள். (கடவுள் ெித்ைம்) நான், இப்வ ாது இந்ை 
வயைான  னிைறரப்  ார்க்கிவைன்; அவைவவறள, அடுத்ை  ிைவியில் அவர் 
எப் டி இருப் ார் என் றையும்  ார்க்க முடிகிைது – அது எனக்குச் ெிரிப்ற  
ஊட்டுகிைது.! அந்ை நறகச்சுறவயான நிகழ்ச்ெிறய எண்ைி நான் 
 கிழ்ச்ெியறடவது நியாயம்ைாவன? நான் காணும் அறனத்றையும் ஒரு 
கனவாகக் காண்கிவைன்! இருந்ைாலும், எல்லாவற்றையும் எண்ைி நான் 
கவறலப்  டுகிவைன், ஏமனன்ைால் ெற்ைவர்ககளயும் அகத ஒரு கனவாகப் 
பார்க்க கவப்பது என் பணியாகும். 

உ ாஸனி  ஹாராஜ், அவருறடய முந்ைிய  ிைவியில் ஒரு 
ப ண் ைியாக  ிைந்ைார், இனிவ ல் அவர் ஒருவ ாதும் (இறை நிறலறய 
அறடந்ைைால்)  ிைவி எடுக்க ாட்டார்.  னிை  ிைவியுடன் அைிகாரம் ஓர் 
அங்க ாக இருப் ைால், வழக்க ாக,  னிைனாக வாழும்வ ாது இறை நிறலறய 
அறடகிைான். ஆனால், ஆண்  ிைவியுடன் அவனுக்கு ஒரு ெிைப்பு அைிகாரமும் 
உள்ளது. ஒரு ெத்குருவின் வட்டத்ைில் 12 ஆண் உறுப் ினர்களும் 2 ப ண் 
இறை உறுப் ினர்களும் உள்ளனர். இந்ை 14 ந ர்களில் ஆன் ீக ைாயார்  ற்றும் 
ெவகாைரியாக இருக்கும் 2 ப ண் இறை உறுப் ினர்கறளத் ைவிர இைர 12 
உறுப் ினர்களும் ஆண்கவள ஆவர். 

 ா ாஜான் ஓர் இறை ஞானி, இக்காலகட்டத்ைில் வாழும் 5 
ெத்குருக்களில் ஒருவர். இறை நிறலறய அறடந்ை 56 ந ர்களில், ஒருவர் ப ண் 
ெத்குருவாகவும்,  ற்றுப ாருவர் இறை நிறலறய அறடந்ை நிறலயிலும் (ஒரு 
ஜவீன்முக்ைா அல்லது  ஜ்ஜூப் ாக) இருப் ார். அந்ைப் ப ண் ைி இப்வ ாது 
ைி த் நாட்டில் உள்ளார். அவருடன் இருக்கும் ெீடர்களின் கூட்டம் வழக்க ாக 
 றலகளில் வாழ்வைால் குருநாைறர ெந்ைிப் து  ிக  ிக அரிது. பூ ியில் 
வாழும் இறை நிறலறய அறடந்ை ஆன் ாக்கள் எப்வ ாதுவ  56 ஆக இருக்கும், 
ஒருவ ாதும் அது  ாைாது. (அவைார காலகட்டத்ைில் கடவுள்  னிைனாக 
உருபவடுத்துவரும் வவறளயில்  ட்டுவ  அது  ாறும்). 

1926, ஜூன் 22 ஆம் நாள்  ா ா இறை பவளிப் டுத்ைினார்: 
ஒரு ெத்குரு ெமுத்ைிரம்வ ால; ஒரு வரம் ற்ை நீர் நீட்ெி.  ாறயயின் 

உருவாக்க ான அறனத்து ஆறெகளும் உங்கள்  னறைவிட்டு விலகும்வ ாது 
கடல்நீர் எல்றலயில்லா அைிவு, ெக்ைி,  ற்றும் ஆனந்ைம் எனும் நீர் நீட்ெிகறள 
அறடயும் வழிகறளக் கண்டுபகாள்ளும். ஜவீன்முக்ைாக்கள்,  ஜ்ஜூப்  ற்றும் 
ஆன் ீக  டிநிறலகளில் இருக்கும் இறை ஞானிகள், இறை நிறலயின் நீர் 
நீட்ெிகறள அறடயும் குழாய்களாகத் ைிகழ்வர். அவர்கள் ெமுத்ைிரத்ைின் நீர் 
நீட்ெிகறள உரிய, ைகுைி வாய்ந்ைவர்களுக்கும், ைகுைி நிறலக்கு ஆயத்ை ாகும் 
அறனவருக்கும் அள்ளி வழங்குவர்.  ரந்ை நீர் நீட்ெியின் உவற றயத் 
பைாடர்ந்து  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

நீர், வாயு நிறலயிலிருந்து ஆவியாகும் வ ாது வ கங்கள் உருவாகும். 
இப்வ ாது, வ க ாக இருக்கும் இந்ை ஆவிறய ரயில் என்ஜின்கள் அல்லது 
நீராவி மூலம் இயக்கப் டும் வவறு ஏவைனும் வாகனத்ைிற்காக உ வயாகிக்க 
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முடியாது. அைற்காக, கடல், ஆறு அல்லது வவறு ஏவைனும் நீர் வளத்ைிலிருந்து 
நீறர எடுத்து, எஞ்ெின் நீர் பைாட்டிறய நிரப் ி, ஆவியாக  ாற்றும் ைருவாயில் 
எஞ்ெிறன இயக்க முடியும். ஆவி உறைந்து வ க ாக உருவானறை 
 ஜ்ஜூப்களுடன் ஒப் ிடலாம்; உருவான ஆவிறய ெத்குருக்கள் அவர்களின் 
உலகளாவிய  ைிக்காகப்  யன் டுத்துவர். வ லும், நீராக இருக்கும் உங்கறள, 
 க்ைர்கறளக் ( ிரிய ானவர்கள்) பகாைிக்க றவத்து ஆவியாக  ாற்ை வவண்டும். 
இன்னுப ாரு விைத்ைில் கூைப்வ ானால், அைன் முக்கிய அம்ெ ான ொரத்ைின் 
உருறவ  ாற்ை வவண்டும். அைற்கு  ாைாக,  னிக்கட்டி  ற்றும் பவண் னியாக 
இருக்கும் உலக  க்கள் ஆன் ீகத்ைில் நாட்ட ில்லா ல்  னிவ ால் 
உறைந்ைிருப் ர். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர் இறை நிறலறய அறடந்ை 
 ஜ்ஜூப்புக்கறளப்  ற்ைி விளக்கும்வ ாது ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

 ஜ்ஜூப்கள் ைங்கள்  ரவெத்ைில் உள்வாங்கப் ட்டு உலகிற்கு, 
ற த்ைியக்காரத்ைன ாகத் வைாற்ை ளிப் ர். அவர்கள் ஓட்டுனர் இல்லா ல் 
குைித்து ஓடிப்வ ாகும் குைிறர வண்டிகள் வ ால! அக்குைிறர வண்டிவய  ஜ்ஜூப்; 
குைிறரகள், கறடெி துளிகளாக  னைில் உறைந்ைிருக்கும் ப ௌைீக, சூட்சு  
 ற்றும் ஆழ் னப் டிவங்கள்; வ லும் ஓட்டுனர், அைிவும், அகந்றையு ாக 
ைிகழ் வர். ஒரு  ஜ்ஜூப் படிவங்களுள்ள அகங்கார ெனம் இல்லாதவராக 
இருப் ைால் அவருறடய வாகனம், ஓட்டுனர் இல்லா ல் இருக்கும். 

ெில ைினங்களாக, திவயாவொபிகல் மொகெட்டியின் ைறலவர் அன்னி 
மபென்ட்  ற்றும் 'புைிய உலக ஆெிரியர்' என்று அவரால் ஊக்குவிக்கப் ட்ட 
கிருஷ்ணமூர்த்தி இருவறரயும்  ற்ைிய  ல ெர்ச்றெகள் எழுந்ைன.  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக அங்குவந்ை அந்ை அற ப்ற ச் ொர்ந்ை ஒரு ெிலரிடம்  ா ா 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "எந்வநரமும் ெத்ைியத்றைத் வைடிக் கண்டு 
பகாள்ளுங்கள் - உண்ற யின் ெத்ைியம் - எந்ைச் ொைி, ெ ய வவறு ாடும், 
 ார ட்ெமும் இல்லா ல் எங்கிருந்ைாலும் அறைக் கண்டு பகாள்ளுங்கள். 
உங்கள் உைர்ச்ெிகறளக் கட்டுப் டுத்ைி,  ாறயறயத் துைந்து, ெர்வவல்லவறரக் 
காணும் ஒரு ஏக்கத்றை உருவாக்குங்கள்.” 

ைிவயாபொ ிஸ்ட் அற ப்ற ச் ொர்ந்ைவர்கள் ைிரும் ிச் பென்ை ின்னர் 
 ா ா 'திவயாமொபி'றய  ற்ைிக் கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

என் பார்கவ யார்ெீது விழுகிைவதா அவர்ககள உலகம் 
தகலவணங்கும் காலம் வரும். 

அவர்கள் இங்கு (ைரிெனத்ைிற்காக) வந்ைைால், அது அவர்களுக்கு நன்ற  
 யக்கும். ஆனால் கிருஷ்ைமூர்த்ைி ஒரு 'புைிய உலக ஆெிரியரா'? இறைவவன 
 ார்த்துக்பகாள்ளட்டும்! (கல்கத்ைாவில் வாழ்ந்ை) ரா கிருஷ்ைாறவ 
கிருஷ்ைமூர்த்ைியுடன் ஒப் ிடுங்கள். கிருஷ்ைமூர்த்ைி, அறனத்து கம் ரீம், 
 கிற , ஆடம் ரம்  ற்றும் அைிகாரத்ைில் வாழ்ந்து,  ிரபுத்துவ, நாகரீக ான 
வட்டங்களில் இங்கிலாந்து நகறர வலம் வந்து, படன்னிஸ், வகால்ப் 
விறளயாடி,  ிகவும் வெைியான வாழ்க்றகறய நடத்துகிைார். உண்ற யான 



 

230 
 

ெத்ைியத்ைின் ெிைிைளவு அைிவும் அவருக்குக் கிறடயாது - எள்ளளவு ஆர்வம் 
கூட இல்றல. 

வ வல கூைியதுவ ாலவவ இந்ைக் கவறலயற்ை,  கட்டான 
ைிவயாவஸா ிஸ்ட்களும் இருக்கிைார்கள். அவர்களின்  கத்துவம், முகவுறர 
எழுதுவைில்  ட்டுவ  - ைளங்கள், ெக்ைிகள், நிைங்கள், ெமுைாயம்  ற்றும் 
ெ யத்றைப் ற்ைிய ஆரவார வார்த்றைகளில் எழுதுவதும், 
பொற்ப ாழிவாற்றுவதும் - அவைவவறளயில் ெத்ைியத்ைின் ஒரு ெிைிய 
அம்ெத்றைப்  ற்ைிய வ வலாட்ட ான அைிவில், அவர்கள் நடந்துபகாள்வைிலும், 
 ற்ைவர்கறள, ைங்களின்  கத்துவத்றை நம் றவப் ைிலும் கருத்ைாக 
இருப் ார்கவள ைவிர வவறு எைிலு ில்றல. ெத்ைியம் (இறைவன்) 
இறைபயல்லாம் ைாண்டி நிற்கும் ஒன்று!  

( ா ா, ஹ ஸீின் ஓர் ஈரடிக்கவிறைறய எடுத்துக்காட்டி விளக்கினார்) 
நீ இறை நிறலறய அறடய விரும்புவைானால், உன்னுறடய ஒவர 

வாழ்றவ உன் உள்ளங்றககளில் ஏந்ைி, எந்வநரத்ைிலும் அறைத் ைியாகம்பெய்ய 
ஆயத்ை ாய் இருக்கவவண்டும்! அப்வ ாதுைான் நீங்கள் ைகுைியுள்ளவராகக் 
கருைப் ட்டு, ெத்ைியத்ைின் வாயிறலச் பென்ைறடய முடியும். 

அப்வ ாது, அவர்களின் வ ச்ெின் ைறலப்பு அமெரிக்கன் கிைிஸ்தவ 
ெகப ெற்றும் இரட்ெண்ய வெகனயாக இருந்ைது - இவ்விரண்டு 
நிறுவனங்களும்  க்கறள கிைிஸ்ைவராக  ை ாற்ைம் பெய்யும்  ைியில் 
இயன்ைவறர ஈடு ட்டு, இரட்ெிப் ின் ஒவர உறுைியான  ாறையாக அறை 
அைிவித்ைனர்.  ா ா இவ்வாறு வினவினார், "இமதல்லாம் எதற்கு? இதர 
ெதங்களின் ெீதுள்ள நம்பிக்கககயப் வபாக்கி, ெதம் ொறுவகதத் 
தூண்டுவாவனன்? ெதம் என்பது ெத்தியத்தின் உண்கெயா அல்லது அகத 
அகடயும் வழியா?” 

 ா ா அப்வ ாது அறைப்  ற்ைித் பைளிவு ட எடுத்துறரத்ைார்: 
கடவுளுக்கு  ைத்துடன் ஆகவவண்டியது எதுவு ில்றல. இது ஒரு 

 ைத்ைின் வறரயறுக்கப் ட்ட, அப் ட்ட ான கட்டறளகள்  ற்றும் 
வகாட் ாடுகளுக்கு  ிக  ிக அப் ாற் ட்டது.  ாறயறய, குைிப் ாக கா ம், 
வகா ம், வ ராறெ இவற்றைத் துைந்துவிடுங்கள். இதுவவ ெத்ைியத்ைின் 
பவளிப் றடயான, எளிைான வைறவயாகும். யாராக இருந்ைாலும் இறைவறன 
விரும் ி அறடய முடியும். அங்வக ொைி, ெ ய வவறு ாடுகள் அல்லது 
 ார ட்ெங்கள் எதுவு ில்றல. 

இஸ்லா ிய  ைத்ைின் வழியாக  ட்டுவ  இறை நிறலறய 
அறடயமுடியும் என்று இஸ்லா ியர்கள் கூறுகிைார்கள்; வ லும், அவர்கள் 
ஷரியத்ைின் (இஸ்லா ிய ெட்ட முறைகள்) வவடிக்றகயான வாைங்கறள 
முன்றவத்து, விருத்ைவெைனம் (ஆண்களின்  ிைப்புறுப் ின் நுனித்வைால் 
அகற்றுைல்) வ ான்ை பெயல்முறைகறளக் கறட ிடிக்கவவண்டும் என்று 
வலியுறுத்துகிைார்கள். எவ்வளவு அ த்ை ானது! இஸ்லா ியர்கள் ஏன் ஆண் 
விருத்ைவெைனத்றைக் கறட ிடிக்கிைார்கள் என்று உங்களில் யாருக்காவது 
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பைரியு ா? அவர்களின்  ஹா ைீர்க்கைரிெி முகம் து வலியுறுத்ைிய பைய்வகீ 
வகாட் ாட்டிற்கிைங்க "ெனம், ொகய ெற்றும் ெனப்படிவங்ககள 
மவட்டுவது," அைாவது, உலக ொகயயில் எப்வபாதும் அகலபாய்ந்து 
மகாண்டிருக்கும் அவர்களின் ெனகதக் கட்டுக்குள் கவத்திருப்பது! 

ைீர்க்கைரிெி முகம் து  க்களிடம் இயன்ைவறர எைிலும் 
 ற்ைில்லா லும்,  ாறயயின்  ிடியிலிருந்து விலகியிருக்கவும் கூைினார். 
ஆனால் அந்ைத் பைய்வகீ வகாட் ாட்டின் உள் அர்த்ைத்றைப் புரிந்துபகாள்ள 
முடியா ல், ெில ெிைந்ை இறையியலாளர்கள் ‘முன் வைாலிறன 
பவட்டிபயடுப் து  ற்றும் அப் டி, இப் டி’ எனக் கண்டு ிடித்துப்  ிரெங்கம் 
பெய்ைனர்.  க்களும் இறை முகம் து ந ி வழங்கியைாகக் கருைி இந்ைக் 
வகாட் ாடுகறளக் கண்மூடித்ைன ாக ஏற்றுக்பகாண்டு கறட ிடித்ைனர். ஆனால் 
முகம் து ந ி அவர்கள் கற் ித்ை உண்ற யான  ற்றும் மூலமுைலான 
வகாட் ாட்டிலிருந்து இது எவ்வளவு  ாறு ட்டது! 

ஒவ்பவாரு  ைமும் இவ்வண்ைம் ைவைாகக் கறட ிடிப் து 
உண்ற வய -  ார்ெிகளும் அவர்கள் அைியும் கஸ்ைியும் (புனிை நூல்), 
கிைிஸ்ைவர்களும் அவர்களின் ஞானஸ்நானமும். அதுவ ாலவவ, கிைிஸ்ைவ 
ைத்துவத்றை ைழுவிய இக்கால  ைகுருக்கள் கூறுவைன் அடிப் றடயில், 
கிைிஸ்துறவ நம் ி ஏற்றுக்பகாண்டு ஞானஸ்நானம் வ ற்பகாள்வைன் மூலவ  
ஒருவர் இரட்ெிக்கப் டுவார் என் து.  ைத்ைின் புனிை ப யரில் இதுவ ான்ை 
நறடமுறைகறளக் றகயாளுவைில் என்ன அர்த்ைம் இருக்கிைது?  

 ிைரிறடவய அவர்கள்  ைத்ைின் ால் ெந்வைகத்றை உருவாக்குவது 
 ாவம் இல்றலபயனினும், நிச்ெய ாக அறை  ிகப்ப ரிய  லவனீம் அல்லது 
வகாறழத்ைனம் என்று கூைலாம். ஒரு குைிப் ிட்ட  ைத்றை நம்புவர்களின் 
எண்ைிக்றகறய அைிகரிப் ைாலும்  ற்றும் அவர்களின் ெ ய நம் ிக்றகறய 
ஆயிர, லட்ெக்கைக்கான  க்கள்  ின் ற்றுகிைார்கள் என் றை உலகத்துக்குப் 
ப ருற யாக எடுத்துக் கூறுவைிலும் எவ்விை  யனு ில்றல. ஒரு ைத்ைின் 
ப ருற றய அறை நம் ி  ின் ற்று வர்களின் எண்ைிக்றகறய றவத்ைா 
எறடவ ாடுவது? 

இந்ைியாவில் வாழும் லட்ெக்கைக்கான ஏறழ, எளிய, ஆைரவற்ை 
 ற்றும் கல்வியைிவற்ை  க்களுக்கு ெிைிைளவு நல்ல உைவு, உறட  ற்றும் 
 ைம்பகாடுத்து தூண்டும்வ ாது அவர்கள் எந்ை  ைத்றையும் ஏற்றுக் பகாண்டு 
அறைத் ைழுவுவைற்குத் ையாராக இருக்கிைார்கள்! வ லும், அறைவிட ஏவைனும் 
ெிைப் ாக இன்னுப ாரு ெ ய நம் ிக்றகயாளர் பெய்வைாயின்  று டியும்  ைம் 
ைாவிவிடுவார்கள்! இைில் என்ன ப ருற  இருக்கிைது? ஒன்று ில்றல! 

பைாடர்ந்து, ப ஹர்  ா ா அைிவுறுத்ைினார்:  
ஆறகயால் நான் கூறுவது: "உங்கள் ெனகத கட்டுப்படுத்துங்கள்; 

களங்கெற்ை, தூய்கெயான, நல்மலாழுக்கமுள்ள வாழ்க்கககய 
நடத்துங்கள்; கீழ்த்தரொன ஆகெககள அகற்றுங்கள்; இகை நிகலகய 
அகடந்த ஒருவகரப் பின்பற்றுங்கள்; அப்வபாது நீங்கள் 
காப்பாற்ைப்படுவரீ்கள். இந்த அர்த்தத்தில் பின்பற்றுவது என்பது உங்கள் 
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மொந்தெதத்கத விட்டுக்மகாடுப்பது ஆகாது. எனவவ ெனகதத் 
துைக்கவவண்டும்! 

நீங்கள்  சும்புல்லில் ைீ றவக்க முயற்ெித்ைால், அது எரியாது. ஆனால் 
றவக்வகாலுக்கு ஒவர ஒரு ைீக்குச்ெிறய றவத்ைால், அது உடனடியாக எரிந்து 
ொம் லாகிவிடும். றவக்வகால்வ ார் என் து  னப் டிவங்களின் குவியறல 
குைிக்கும்.  சும்புல்றல உலரச்பெய்ய பநருப் ின் அருகில் றவக்கவவண்டும். 
இைன் அர்த்ைம் என்னபவன்ைால்,  னப் டிவங்கறளக் கறளவைற்கு, எந்வநரமும் 
இறைஞானம் ஒளிர்விடும் ஒரு குருநாைருடன் இருக்கவவண்டும். அவருறடய 
ெகவாெத்ைிலிருக்கும் பைாடர் ால்  னப் டிவங்கள் உருவாகும், ஆனால் அறவ 
வைண்டுவிடும். இறுைியில், ைனது அருபளாளிச் சுடரால், ைீ றவத்து, ஒருவரின் 
அறனத்து  னப் டிவங்கறளயும் வவவராடு அகற்ைிவிடுகிைார். ஒரு ெத்குருவின் 
பைாடர் ில் இருக்கும்வ ாது, ஆழ ாக வவரூன்ைி, வவக ாக வளரும் கா ம் 
 ற்றும் வகா த்ைால் உருவாகும் ெிவந்ை  னப் டிவங்கறளப்  ற்ைிகூட நாம் 
கவறலப் ட வவண்டிய வைறவயில்றல. 

என்ன ஒரு கலியுக காலத்தில் நாம் வாழ்கிவைாம்!  ைபவைியில் 
காட்டு ிராண்டித்ைன ான இரத்ைக்களரி ஒருபுைம் இருக்க, கிருஷ்ைமூர்த்ைி 
வ ான்ை ‘ைிைிக்கப் ட்ட அவைாரமும்’ அது  ெம் ந்ைப் ட்ட ைவைான 
எண்ைங்களும்  றுபுைம் இருக்கும்!  ைத்ைின் ப யரால் பெய்யப் டும் 
பகாடுற கறளப்  ாருங்கள்.  ைத்ைின் ப யரில், அைியாற யால் இந்து 
முஸ்லிம் இறடவய, குழந்றைத்ைன ான, அற்  ான காரைங்களுக்காக 
ெ ீ த்ைில் டில்லியில் இறழக்கப் ட்ட பகாடூர ான ெம் வங்கறளப்  ாருங்கள். 
அவை வவறளயில்  ல வ ாலி ைீர்க்கைரிெிகள் வைான்ைி க டநாடகம் ஆடுவதும் 
கட்டுக்கடங்கா ல் இருக்கும். 

இந்நாட்களில், ெக்கள் விரும்புவது என்னமவனில், 
ெதக்வகாட்பாடுகள் அவரவர் ரெகனகளுக்கும், வாழ்வின் கருத்துகளுக்கும் 
மபாருத்தொனதாக அகெயவவண்டும்; வெலும், அதற்வகற்ப 
ககலநயெிக்கத் தகலவர்களின் வபச்சுத்திைனால் ஆயிரக்கணக்கான 
ெக்கள் அவர்ககளப் பின்பற்றும் அவத வவகளயில், உண்கெயான 
வெவகர்கள், வெலும் ெத்தியத்தின் அடிப்பகடயிலான ெதத்கத 
நம்புகிைவர்கள் எவ்வளவுதான் உன்னதொன கருத்துக்ககள 
எடுத்துகரத்தாலும் ெக்ககள உண்கெயின் திகெகய வநாக்கி திரும்பச் 
மெய்வது ெிகவும் கடினம். இதுவவ, நாம் வாழும் 20 ஆம் நூற்ைாண்டு 
காலம், அங்வக தினம் தினம் கண்டுபிடிக்கும் விஞ்ஞான பகடப்புகளும், 
மவறுகெயான ெனித நாகரீகமும் தகலமயடுத்து ஆடுகின்ைன. 

 ா ா, அவராபிந்வதா வகாகஷப் பற்ைிக் குைிப்பிடும் வவகளயில், 
அவர் ஒரு  டித்து  ட்டம்ப ற்ை,  ல நூல்கறள நன்கு கற்ைைிந்ை, ஆன்ெீக 
தளங்களில் பயணிக்கும் ஒரு ொது என்று கூைினார். 

1926 ஜூன் 28 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, ைிரு ைம் பெய்து 
பகாள்வறைப்  ற்ைிய கருத்துறரறய வழங்கினார்: 
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உண்ற யில், ஒருவர் இறை நிறலறய உைர அல்லது ஒரு 
ெத்குருவிடம் ெரைறடய அல்லது ஒரு குருநாைரின்  ிரத்ைிவயக கட்டறளப் டி, 
ைிரு ைம் பெய்துபகாள்ள வ ாது ான அைிர்ஷ்டம் இல்றலவயல் அப்வ ாது 
(ொைாரை முறைப் டி நடக்கும்) ைிரு ைம் அவருறடய ஆன் ீக வழியில் 
 ிகப்ப ரிய ைறடயாக அற யும், அவை வவறளயில் ைிரு ைத்ைிற்கு பவளிவய 
உள்ள (உடல்) உைறவ என்பனன் து? 

துைவைம்  ாறயறயக் குைிக்கும்; ஒரு ெத்குருவின் உத்ைரவின்ைி 
எறையும் பெய்யா லிருப் து. ஒரு ப ண் ைிறய  றனவியாக 
அற யப்ப ற்ை ஒருவர் எப்வ ாதுவ  முழு நிறைவறடவைில்றல, என்ைாலும் 
குருநாைர்களும், ெத்குருக்களும்கூட ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டார்கள். ஆனால் 
ொைாரை  னிைனுக்கு ைிரு ைம்  ிகப்ப ரிய ைறடயாக அற கிைது.  

இருப் ினும் (உ ாஸனி  ஹாராறஜப்வ ால ைிரு ைத்ைிற்குப்  ின்னர் 
இறை நிறலறய அறடயும்) இந்ை அைிர்ஷ்டம்கூட முற் ிைவியில் பெய்ை 
நற் லன்களின் விறளவாகும்.  ஹாராஜ் ைிரு ைம் 
பெய்ைிருக்கவில்றலபயனில்  று டியும்  ிைவிபயடுக்க வநர்ந்ைிருக்கும், 
ஏபனன்ைால் ஒரு ெத்குரு இறை நிறலறய அறடவைற்கு முன்னர் அறனத்து 
 னப் டிவங்களிலிருந்தும் விடு ட்டிருக்க வவண்டும். 

 ின்னர், ப ஹர்  ா ா வட்டத்து ெீடர்களுக்குத் தவிர்க்க முடியாத 
இகை நிகலகய அளிப் து  ற்ைி விளக்கியது: 

நான் விரும் ியிருந்ைால் என் வட்டத்து ெீடர்களுக்கு இறை நிறலறய 
உடனடியாக அளித்ைிருக்க முடியும். ஆனால், ைிடீபரனக் பகாடுக்கப் டும் இந்ை 
அனு வத்ைால், உலகில் அவர்களின் கடற கறளச்  பெய்ய முடிவைில்றல. 
அப் டியானால் யார் இறைச் பெய்வார்கள்? உன் றகக்கு  ட்டும் இறை 
நிறலறய அளித்து புதுற  உைர்றவ ைருவைாகயிருந்ைால் அந்ைக் றக 
முன்புவ ால பெயல் டுவறை நிறுத்ைிவிடும். றகயின் வவறலறய வவறு எது 
பெய்யும்? அைனால்ைான், ெத்குருக்கள் எப்வ ாதும் ெீடர்கறள அவர்களுக்கு 
நடப் து எதுவும் பைரியா ல்  டிப் டியாக இறை நிறலறய வநாக்கி அறழத்துச் 
பெல்வர். 

 ா ா உறரயாற்றும் வவறளயில் ஒருவர், ‘உலகில் எப்வபாதும் 56 
இகை நிகலகய அகடந்த ஆன்ொக்கள் இருப்பதன் காரணம் என்ன?’ என 
வினவினார்.  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்; 

56 எனும் எண் பூர்ைத்துவத்றைக் குைிக்கும். ஆன் ீக பெயல் ாடுகறள 
நிர்வாகிப் வர்களுக்கு, ஒவர ஒரு இறைஞானியால் அறனத்து உலக 
விவகாரங்கறளயும் றகயாள முடியாைைால், இந்ை எண் நிறைவானைாகத் 
வைாற்ை ளிக்கும். அவருக்கு உைவி வைறவ, வ லும் அந்ை உைவியாளர்களின் 
எண்ைிக்றக எப்வ ாதும் 56 ஆகவவ இருக்கும். 

உைாரை ாக,  து ானக்கறட நடத்துனருக்கு  ல உைவியாளர்கள் 
வைறவ - ஒருவர்  துறவத் ையாரிக்க, இன்பனாருவர்  துறவ விநிவயாகிக்க, 
 ற்றுப ாருவர்  ைம் வசூலிக்க இப் டிப்  ல வவறலகள். ஆனால், கறடவய 
இல்றலபயன்ைால், உைவியாளர்கள் எைற்கு? அதுவ ால,  ிர ஞ்ெவ  
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இல்லாைவ ாது - இறை நிறலறய அறடந்ை  ஜ்ஜூப்களுக்கு உலகம்  ற்றும் 
அைன் விவகாரங்கறளப்  ற்ைிய உைர்வு எதுவும் இல்லாை வவறளயில் -- 
 ஜ்ஜூப்களுக்கு வவறல எதுவும் இல்றல. 

 ண்டலியின் வகள்விக்குப்  ைிலாக:  
பிரபஞ்ெத்கத பராெரிக்கவும், அதன் விவகாரங்ககள ஒழுங்கான 

முகையில் மெய்து முடிக்கவும் 56 இகையுணர்கவ அகடந்தவர்கள் 
வதகவப்படுகிைார்கள். அந்த எண்ணிக்கக 56 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, 
ஏமனன்ைால், அதில் ஒருவர் குகைந்தாலும் அகனத்து வவகலககளயும், 
பலவிதொன மபாறுப்புககளயும் மெய்ய இயலாது. ஒருவர் ஒரு கண்கண 
இழந்ததாக கவத்துக் மகாள்வவாம். அவருகடய ெற்மைாரு கண்ணால் 
பார்க்க முடிந்தாலும், ெிரெப்பட்டுதான் பார்க்க முடியும். அதனால்தான் 
ெரீாகப் பார்க்க ஒவ்மவாரு ெனிதனுக்கும் இரண்டு கண்கள் 
தரப்பட்டுள்ளன.  

அதுவபாலவவ, இரண்டு காதுகள், ஒரு மூக்கு, இரண்டு கககள், 
இரண்டு கால்கள் உள்ளன. சுருக்கொகச் மொன்னால் இயற்ககயில் 
அகனத்தும் - அனுபவம்ெிக்க அல்லது இகையுணர்கவ அகடந்த 
ஞானிகளால் வகுக்கப்பட்ட விதிகள், ஒழுங்கு முகைகள் - 
மகாள்கககளின்படிவய நகடமபறுகின்ைன, ஏடாகூடொக அல்ல. 

இந்ை விளக்கங்கள் அறனத்றையும் நீங்கள் அைிவுபூர்வ ாகப் 
புரிந்துபகாள்ள முடியாது. இறை நிறலயின் அனு வத்றை அறடவது வறர 
இவ்விை ாகப் புரிந்துபகாள்வது ப ரும் ாலும்  யனற்ைது. உங்கள் அைிவுத் 
ைிைனால் எவ்வளவுைான் முயன்ைாலும், இறையுைர்வின் ெலனம் உங்கறளத் 
ைீண்டும் வறர, இறுைியில் அறனத்துவ  பூறனகளும், நாய்களும் வெர்ந்து 
எழும்பும் கூச்ெல் ஒலி வ ாலாகும். 

ஒரு ெத்குருவின் இறை அைிவு  ற்றும் அனு வத்றை அைிவாற்ைலால் 
புரிந்துபகாள்ள முடியாது ஏபனன்ைால் இறவ அறனத்தும் அைிவுக்கு 
அப் ாற் ட்டது. ஹ ஸீ் கூறுவது வ ால: 

இகைஞானத்கத அைிவுத்திைன் எனும்  
முடிச்ொல் அகடய முடியாது;  
முடிச்கெ அவிழ்க்கும்வபாது ெட்டுவெ  
அகத அகடய முடியும். 

  



 

235 
 

மெௌன மொழிகள் - பாகம் இரண்டு 
(Silent Words) 

 
1926, ஜூன் 30  ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா ொகயறயப்  ற்ைி 

 ண்டலிக்கு அளித்ை விளக்கம்: 
கடவுள், ஈஸ்வரன் எனும் நிகலயில், பிரபஞ்ெத்தின் 

விவகாரங்ககள நடத்த, ொகய ெற்றும் அதன் பண்புககளப் பிரவயாகம் 
மெய்கிைார், அவத வவகளயில் ஈஸ்வரனுக்கு ெிகவும் அப்பாற்பட்ட 
பரொத்ொ, அகனத்து ெக்திகளின் மூலப்மபாருளாக அகெந்து, எங்கும் 
வியாபித்திருக்கும் பரிபூரண ெக்திகயப் பிரவயாகிக்கிைார். ெத்குரு பிைகர 
ொகயயிலிருந்து விடுவிக்க ொகயகயப் பயன்படுத்துகிைார். 

உைாரை ாக, அர்ஜுறன  ர ாத் ாவாகவும், அவனுறடய  ிரம்ற க் 
கடவுளாகவும், வ லும், ஏழு நிை ெரத்றை ( ாறய)  ிரம் ில் 
சுற்ைியிருப் ைாகவும் றவத்துக்பகாள்வவாம். அந்ைச் ெர ானது  ிரம்ற  
(கடவுறள)  ட்டுவ  பைாட்டுக் பகாண்டு இருக்கிைவைபயாழிய ைனிப் ட்டு 
நிற்கும் அர்ஜூறன ( ர ாத் ா) அல்ல! 

 ற்றுப ாரு எடுத்துக்காட்டாக அங்கல்  ிளடீரின் கீர்த்ைறனயிலிருந்து 
ஒன்றை எடுத்து  ா ா பைாடர்ந்து கூைியது: 

நீங்கள் வரும் வழியில் ைவைாக ஒரு கயிற்றை  ாம்ப ன்று 
நிறனத்ைைாக றவத்துக் பகாள்வவாம். இந்ைத் ைவைானது  ாறயக்கு 
உருபகாடுக்கும். ஆனால், நீங்கள் அந்ைக் கயிற்றை, வவறு எதுவும் இல்லா ல் 
ஒரு ொைாரை கயிைாக  ட்டுவ   ார்ப் ைானால்,  ாறய  றைந்துவிடு ா? 
இல்றல, ஏபனன்ைால் அறைத்பைாடர்ந்து ஏற் டும் அச்ெம் நிறைந்ை கற் றனகள் 
- "எப் டிப் ட்ட  ாம்பு அது? எத்ைறன நீளம்? அது கடிக்கு ா? - இறவைான் 
 ாறய. இறுைியில், அது ஒரு கயிறு  ட்டும்ைான் என் றை அைிந்து பகாள்ளும் 
ைருவாயில், உன்னுறடய ைவைான யூகத்றை எண்ைிச் ெிரிக்கிைாய், 
ஏபனன்ைால் உன்னுறடய  யங்கள் வ ாய்,  ாறய விலக்கப் டுகிைது. 
அவை ாைிரி, ஒருவர் இறை நிறலறய அறடயும்வ ாது, உலகம்  ற்றும் அைன் 
அறனத்துத் பைாடர்புகளும் முற்ைிலும் ைவைானறவ, உண்ற யானறவ அல்ல 
என் றை அைிந்து பகாள்வைால்,  ாறயயின் இந்ைத் ைவைான கருத்துக்கறள 
எண்ைி அவர் ைனக்குள்வள ெிரிக்கிைார். 

ஏவதனும் ஆகெ, உணர்ச்ெி ெற்றும் வகாபம் உங்கள் தகலயில் 
நுகழந்தால், அகத ொகய என்று எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்; அந்த 
ொகயவய அகனத்து கவகலகள், பிரச்ெிகனகள் ெற்றும் 
பதட்டங்களுக்கும் மூலகாரணம். அது உங்கள் மூகளயில் நுகழயும் 
அந்தக் கணவெ தூக்கி எைிந்துவிடுங்கள்! உள்வள ஒருவபாதும் 
நுகழயவிடாதீர்கள்! 

பவைி ிடித்ை நாய் ஒன்று உங்கள் அறையில் நுறழவைானால், நீங்கள் 
எழுந்து நின்று அறைக் கூச்ெலிட்டு விரட்டுகிைரீ்கள்.  ாைாக, அைற்கு  ாலும், 
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பராட்டியும் பகாடுத்ைால், அது பவளிவய வ ாகா ல் அங்வகவய இருந்துவிடும். 
இதுவ ால்,  ாறய ஒரு பவைி ிடித்ை நாய்  ாைிரி. குறரக்கும் நாறய 
வலுக்கட்டாய ாக முடிந்ை வறரயில் வவக ாக பவளிவயற்ைி விடுங்கள்! 
அப்வ ாதுைான்  ாறயயின்  ிடியிலிருந்து உங்கறள நீங்கள் காப் ாற்ைிக் 
பகாள்ளமுடியும்! 

ொகயகய உருவாக்கியவர் கடவுவள என்று ெக்கள் கூறுகின்ைனர், 
ஆனால் அப்படியல்ல. உதாரணொக தகலயிலிருக்கும் முடிகய எடுத்துக் 
மகாள்வவாம். முடி என்பது ொகய; தகல, அதாவது கடவுள் முடி வளர 
இடம் மகாடுக்கும். முடி தகலயில் வளர்வதாக இருந்தாலும், அது எப்படி, 
ஏன், எங்கிருந்து வருகிைது என்று தகலக்குத் மதரியாது. 
அப்படியிருக்கும்வபாது, தகல, முடிகய உருவாக்குகிைது அல்லது கடவுள் 
ொகயகய உருவாக்குகிைார் என்று எப்படிக் கூைமுடியும்? ஆனால் ஒரு 
வழியில் மொல்லப்வபானால், ொகயயின் உருவாக்கம் கடவுகளவய 
ொர்ந்துள்ளது. 

ொகய, முற்ைிலுொக, இல்லாத ஒன்ைின் கற்பகன வடிவம். காெம் 
எங்கு இருக்கிைவதா அங்கு ொகய இருக்கிைது. எங்கு வகாபம் 
இருக்கிைவதா அங்வக ொகய இருக்கிைது. எங்கு வபராகெ இருக்கிைவதா 
அங்வகயும் ொகயதான் இருக்கிைது. யாமராருவர் ொகயகயத் 
துைக்கிைாவரா அவர் அகனத்கதயும் அகடகிைார்! ொகயக்கு 
அடிகெயாகாதீர்கள். ொகயகய மவல்லும் வபாது நீங்கள் கடவுகள 
அவருகடய முழுகெயான வதாற்ைத்தில் காண்பீர்கள். 

இறை நிறலறய அறடவது என் து ஏைக்குறைய ொத்ைிய ற்ைது. 
ஒருவர் அவருறடய உயிறரக் பகாடுத்து இந்ை நிறலறய அறடய வவண்டும், 
நீரில் மூழ்கிவயா அல்லது ைற்பகாறல பெய்வைா அல்ல, ஆனால்,  ாறயறயத் 
துைந்து, ஒருவறர அைன் வெீகரத்ைிலிருந்து விடு டபெய்வைன் மூல ாக. இந்ை 
 ாறய  ிகவும் பகாடுற யும் ெக்ைியும்  ிக்கைாக இருப் ைால்,  ிகச் 
ெிைந்ைவர்கள்கூட அைன் கவர்ச்ெிகளுக்கு அடி ைிவார்கள்.  ாறயறய 
அப் டிவய விழுங்கும் வரீர்கள்  ிக அரிது. உங்களது வழிறய எளிைாக்க 
என்னுறடய  ாைங்கறளக் பகட்டியாகப்  ிடித்துக் பகாள்ளுங்கள்; இல்றலவயல் 
உண்ற யின் ஒரு ெிறு அம்ெத்றைக்கூட நீங்கள் அறடய முடியாது; வ லும், 
உங்களுறடய இலக்றக அறடய, காலங்கால ாக நீங்கள் எடுக்கும் 
விடாமுயற்ெி உங்கறள அைன் அருகில்கூட பகாண்டுபெல்லாது. 

வயாகா  யிற்ெிகள் பெய்வறைப்  ற்ைி ஒருவர் குைிப் ிட்டவ ாது,  ா ா 
இவ்வாறு கூைினார்: 

உங்களுக்கு வயாகாவும் இல்றல, உலக இன் மும் இல்றல. நீங்கள் 
அப் டிவய - கண்கறள கட்டிய வண்ைம், ஒன்றுவ  அைியாை முறையில் - 
இறுைி இலக்றக வநாக்கி எடுத்துச்பெல்லப்  டுகிைரீ்கள். 

ஒரு ெத்குரு அவருறடய வட்டத்து ெடீர்களின் அைிவாற்ைல் ெற்றும் 
அகந்கதகய படிப்படியாகப் பலவனீப்படுத்தி, அகற்றுவதன்மூலம் அகத 
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நிரந்தரொக இறுதியில் நிர்மூலொக்குகிைார். அவர் ைனது வட்டத்து 
உறுப் ினர்களின்  னங்கறள இருள் நிரம் ிய நிறலயில் றவத்ைிருந்ைாலும், 
அப் டி இருப் றைவய அவர் விரும்புகிைார் ஏபனன்ைால், அந்ை ெத்குருவின்  ைி 
அவர்கள்  னங்களின் பின்னால் பைாடர்ந்து நடந்துபகாண்வட இருக்கும். 

 ா ா, அப்வ ாது,  ாறய  ற்றும்  னப் டிவங்களின் இறடவய உள்ள 
வித்ைியாெத்றை எடுத்துக்காட்டினார். 

உங்ககள, வகாபம், காெம், வபராகெ அல்லது ஏவதனும் 
விரும்பத்தகாத உணர்ச்ெிகள் ஆட்மகாண்டிருப்பதாக கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். இது ொகயயின் வவகல. ஆனால், உங்களுக்கு வரும் பெி, 
தாகம், அல்லது தூக்கம் இகவ அகனத்துக்கும் ெனப்படிவங்கவள 
காரணம். நீங்கள் உணவு உண்டு, நீர் அருந்தி, தூங்குவது இகவமயல்லாம் 
ஒரு மபாருட்டல்ல என்ைாலும், இகவ அகனத்தும் நம் வாழ்வுக்கு 
முக்கியொனகவ. ஆனால், வகாபம், காெம், வபராகெ இகவ ெனதில் 
நுகழயும் கணத்திவலவய துரத்தியடிக்க வவண்டும். "ொகய நீ மவளிவயறு! 
எனக்கு நீ வதகவயில்கல" என்று மொல்லுங்கள்! 

இவ்வாறு விளக்க ளித்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ஷங்கர்நாத் 
உள்வள நுறழந்ைார்.  ா ா வவடிக்றகயாக, "ஷங்கர், கங்கராக (கல்லாக) 
 ாறுவாராக, அப்வ ாது, அந்ை சூனியக்காரி  ாறயயின் சூழ்ச்ெிகளால் நீங்கள் 
 ாைிக்கப் டா ல் இருக்கலாம்" என்று கூைினார்.  

பாபா மதாடர்ந்து, "ஒரு கல்கலப் பூக்களால் பூஜிக்கலாம் அல்லது 
அகதக் குப்கபகளால் நிரப்பலாம், ஆனால் அது எந்நிகலயிலும் 
பாதிக்கப்படாெல் இருக்கும். ஓர் உண்கெயான வயாகிகய உலகின் 
எந்தமவாரு மபாருளும் மதாடமுடியாது என்பகத நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்; அவர் எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் அக்ககையற்ைவராகவும் 
எவ்வககயிலும் பாதிக்கப்படாெலும் இருக்கிைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஒரு ெஜ்ஜூப், ெத்குரு, ெற்றும் ஒரு ொதாரண 
ெனிதனின் நிகலயில் உள்ள வவறுபாட்கட உதாரணத்துடன் 
விளக்குகிைார்: 

உைாரை ாக, கடலில் ஒரு  னிைன்  டகில்  யைம் பெய்கிைான். 
ைண்ைரீுக்கு பவளிவயயிருந்து கடல் காற்றை அனு விக்கிைான். ஆனால், 
அவவன ெமுத்ைிர ாக  ாறும் ைருவாயில்,  டகுக்கு என்ன வைறவ? ெமுத்ைிரம் 
 ற்றும் அைன்  கிற றய அைியாை ஒருவனுக்கு,  டறகப்  யன் டுத்ைி அறை 
இயக்குவைால் வரும் இன் த்றை அனு விப் து அவெிய ாகிைது. ஆனால், 
அவன் ெமுத்ைிர நிறலறய அறடந்ை  ின்னர்  டறகப்  ற்ைிக் 
கவறலப் டுவாவனன்? இதுவவ, அங்கு ிங்கும் அறலவ ல் அல்லல் டும் 
 டகின் நிறலவ ால ஒரு  ஜ்ஜூ ின் நிறலயும் -  டறகக் (ைன் உடறல) 
கண்டுபகாள்ளாை நிறல. 

எதுவாயினும், ஒரு ெத்குரு  டகில் கவனம் பெலுத்ைி அறைப் 
 ிரவயாகிப் து உண்டு. அவர், நீரில்  ிைக்கும்  டறக அடிவயாடு நகர்த்ைி, 
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எங்கும் எப்வ ாது வவண்டு ானாலும் எடுத்துச் பெல்ல முடியும். அவை 
வவறளயில்,  னிைகுலம் அைன் 'இலக்கக' வநாக்கி ெிைிதுகூட நகரா ல் 
அங்கு ிங்கும் அறலவ ாதும். இதுவவ, ஒரு  ஜ்ஜூப், ெத்குரு  ற்றும் ொைாரை 
 னிைன் இவர்களிறடவய உள்ள வவறு ாடு. ஆனால், இவ்விை வவறு ாடு 
பவளியளவில் முக்கிய ற்ைைாகத் வைான்ைினாலும், உண்ற யில் கற் றனக்கு 
அப் ாற் ட்டது. 

ெிகவும் உன்னதொன, நிகலயான, எல்கலயில்லா அைிவு, 
ஆனந்தம் ெற்றும் ெக்தி இகவ அகனத்தும் கற்பகனக்கு அப்பாற்பட்டு 
இருந்தாலும், நீங்கள் என்னுடன் வபெி, எனக்குச் மெவிொய்ப்பகதவிட 
நிஜத்தில் ெிகவும் உறுதியான, ஈர்க்கக்கூடிய ெற்றும் உண்கெயானதும் 
ஆகும்; வெலும் என்னுடன் இப்வபாது இந்வநரத்தில் நீங்கள் இருக்கும் இந்த 
உண்கெகய காட்டிலும் வென்கெயான உண்கெயாகும். இகை நிகலகய 
அகடயும் உண்கெ என்பது, நீங்கள் நிஜமென்று நம்பி வாழும் 
தற்வபாகதய வாழ்க்கககயவிட ஆயிரம் ெடங்கு உண்கெயானதாகும். 
ெனிதனால் இகத ஏற்றுக் மகாள்வது கடினம், ஆனால் உண்கெகய 
உணர்ந்த எங்களுக்கு இகவ அகனத்தும் மவறும் கனவவ. வெலும், இந்த 
உண்கெ அவ்வளவு மதளிவாக இருந்தாலும், கடவுவளாடு ஒன்ைாகி 
அந்நிகலகய ஆட்மகாண்ட ஒருவர் அவருகடய இகை அனுபவங்ககள 
வார்த்கதகளால் விவரிக்க முடியாது. 

வென்கெயான இகை நிகலகய வார்த்கதகளால் வர்ணிப்பது 
என்பது ெிகவும் பரிதாபகரொன வழியாகும். ஆனால், வென்கெயான 
இகை ஞானம், ஆனந்தம் ெற்றும் ெக்திகய பிைருக்கு அள்ளி வழங்கும் 
ஒருவரின் ெக்திககள எண்ணிப் பாருங்கள்! இது தவிர, இகை நிகலயின் 
பண்புகளாகிய வெம்பட்ட அைிவு, ஆனந்தம், ெக்தி இவற்கை நிஜத்தில் 
நாங்கள் பிரவயாகிக்க முடியும் என்பகத எடுத்துகரக்கும்வபாது நீங்கள் 
என்னதான் நிகனப்பீர்கள்? இல்கலவயல், இகை அனுபவத்கத, பிைருக்கு 
வழங்குவகதப் பற்ைி நீங்கள் எப்படி நிகனக்க முடியும்? 

இகை தன்கெ புத்தியின் திைனுக்கும், ெக்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு 
விளங்குவதால், உன் வகரயறுக்கப்பட்ட ெனம் இகத எப்படி அைிந்து, 
புரிந்து மகாள்ள முடியும்? எனவவ, பரம்மபாருகள நாங்கள் எப்படி 
விவரிக்க முடியும்? உங்கள் அைிவின் வரம்பிற்கு உட்பட்டு, ஒரு குைிப்பிட்ட 
அளவுக்கு ெட்டுவெ புரிந்து மகாள்ளும் தன்கெ பகடத்ததாக இருக்கும் 
தருவாயில் நாங்கள் எப்படி விளக்க முடியும்? குருநாதர், இவ்வவகளயில், 
எல்கலக்குள் இருக்கும் உன் அைிகவ எல்கலயற்ை நிகலக்கு 
எடுத்துச்மெல்ல வவண்டும். சுருக்கொகச் மொன்னால், அவர் உனக்குத் 
தனிப்பட்ட இகை அனுபவத்கதத் தரவவண்டும், அப்வபாது நீ அகத 
உடனடியாகப் புரிந்து மகாள்வாய். நாவன பிரபு (எஜொன்)! நாவன அகனத்து 
ஞானம்-ெக்தி-ஆனந்தம் ஆவவன்! நீங்கள் என்கனப் பார்த்து, உகரயாடி, 
என்கனத் மதாடவும் மெய்கிைரீ்கள்; ஆனால் நான் அளவிறுதியற்ை 
தன்கெயுடன் இருக்கிவைன். எனது நிகல விவரிக்க முடியாதது. 
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அைன்  ின்னர்  ா ா பவவ்வவறு ஆனந்ை நிறலகறளக் குைித்து, 
பொற்ப ாழிவாற்ைினார்: 

இறை நிறலறய அறடந்ை ஆத் ாவின் ஆனந்ைத்றை ஒரு  னிை 
உடவலாடு ஒப் ிடும்வ ாது, வயாகிகள் அனு விக்கும் இன் ம் என் து அந்ை 
உடலின் நிழல்வ ால; வ லும் ஒரு உலக  னிைன் அனு விக்கும் சுகம், 
குளத்ைின் நீரில்  ிரைி லிக்கும் நிழறலப்  ார்ப் து வ ால. இப் டி, ொைாரை 
 க்கள் உண்ற யான ஆனந்ைம் என்ன என் றைக் கற் றன பெய்யக்கூட 
இயலாது! 

ெஜ்ஜூப்களுக்கு ெனமும், உடலும், அவதவவகள அைிவும், 
அகந்கதயும் இல்லாததால், அவர்கள் வபரானந்தத்கத பரிபூரணொக 
அனுபவிப்பர். வயாகிகளுக்கு ெனம் ெற்றும் உடகலத் தவிர அைிவும் 
அகந்கதயும் இருப்பதால் வபரின்பத்கத அனுபவிக்க ொட்டார்கள்.  

அைனால்ைான் நான் கூறுகிவைன் ொைாரை  னிைனுக்கு, 
வ ரானந்ைத்றைப்  ற்ைி, ெிைிைளவும் அைிவு இருக்காது என்று! அவர்கள் அறைக் 
கற் றன பெய்யவும் இயலாது! 

ப ஹர்  ா ா, அைற்குப்  ின்னர், க ரீின் ஈரடிக்கவிறைகறளப்  ற்ைி 
விளக்க ளித்ைார்: 

ஒரு கடவுள் தவழ்ந்து, விகளயாடி, அலங்கரிக்கும் தெரத 
ென்னனின் அரண்ெகன = உடல் = ஜவீாத்ொ = பரொத்ொ ஒரு 
தனிப்பட்ட ஆத்ொவாக விளங்குவது. 
ஒரு கடவுள் ஒவ்மவாரு இதயத்தின் உயிர்த்துடிப்பாக இருப்பது = 
உலகளாவிய ெனம் = ஈஷ்வரன் = அகனத்கதயும் பகடக்கும் 
இகைவன். 
ஒரு கடவுள் முழுபிரபஞ்ெத்திலும் வியாபித்திருப்பவன் = 
பரெெிவன் = உண்கெயின் உணர்வுநிகலயான பரொத்ொ.  
ஒரு கடவுள் மூவுலகுக்கும் அப்பால் நிகைந்திருப்பவர் = தானாக 
அகெந்திருப்பவர் = வென்கெயிலும் வெம்பட்ட, தன்னுணர்வின்ைி 
அகனத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு நிகலப்பவர். 
கடவுள் அவறர, அவர் யாபரன்று அைிந்துபகாள்ள, அவவர ைனிப் ட்ட 

ஆத் ாவாக உருபவடுத்ைார்; அைனால் அவர் கர்  விறனயால் கட்டுண்ட 
நிறலயானார். எவருவெ அவருகடய மெய்விகனயிலிருந்து தப்பமுடியாது. 
ஆனால் ஒருவரின் மெயல்கள் ொதாரண ெனப்படிவங்ககள அகற்ைி 
ெெப்படுத்தும் எதிர் ெனப்படிவங்களாக அகெய வவண்டும்.  

பக்தி, தானம் மெய்தல், பிரார்த்தகன, பஜன், கீர்த்தகனகள் 
பாடுவது, வெலும் இகைவனின் நாெத்கத உச்ெரிப்பது இகவகளால் 
உருவாகும் ெனப்படிவங்கள் ொதாரண ெனப்படிவங்ககள எரித்துவிடும். 
ஆனால், வநான்பு, விரதம், வயாக பயிற்ெிகள் அகனத்தும் இன்னும் 
அதிகொன பிகணப்கப உருவாக்கும். உண்கெயான விரதம் என்பது 
ெனகதப் பட்டினி வபாடுவது, உடகல அல்ல! 
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இகை நிகலகய அகடவதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், 
விழித்திருக்கும் நிகலயிலும் ஆழ்ந்த தூக்க நிகலகய அனுபவிப்பது. இந்ை 
வநர் ாைான  னப் டிவங்கறள உருவாக்க ெிைந்ைவழி ஒரு ெத்குருவிடம் 
ெரைறடந்து, அவருறடய அரவறைப் ில் இருந்து, அவரது உத்ைரவுகறள 
முழுற யாக, வார்த்றைக்கு வார்த்றை நிறைவவற்றுவைிவல உள்ளது. 

வயாகாறவப்  ற்ைி விளக்கும்வ ாது  ா ா, வயாகிகளின் ெ ாைி 
நிறலறய எடுத்துறரத்ைார்: 

வயாக  யிற்ெிகளால் அறடயும் ெ ாைி நிறல எளிைாக ஆன் ீக 
 ாறைறயயில்  யைிக்க வழிவகுக்கும். உைாரை ாக, நீங்கள் நடந்து 
(முன்வனைி)  ின்னர் (ஆழ்ந்ைத் தூக்கத்ைில்) ஓய்பவடுப் ைாக இருக்கட்டும். இந்ை 
ஓய்வானது  யைத்றை  ீண்டும் பைாடர வைறவயான ெக்ைிறயத் ைரும். 
அவ்வளவுைான் வவறு எதுவு ில்றல. சுருக்க ாகச் பொன்னால், ெ ாைி நிறல 
ஒருவருக்கு ஓய்றவ ைந்ைாலும், இது  ட்டுவ  முன்வனற்ைத்ைிற்கு வவண்டிய 
வைறவப்ப ாருளாக அற யாது. ஒரு குருநாைரின் ெகவாெத்ைில் இருப் து 
வ ான்ை ெிைந்ை, எளிைான  ற்றும் விறரவான வழிகளும் உள்ளன. 

அடுத்ை நாள், ஜூறல 11, ப ஹர்  ா ா அவருக்கும், உடன் இருக்கும் 
 ண்டலிக்கும், அடுத்ை ஏழு  ாைங்களுக்கு 1927 ப ப்ரவரி  ாைம் வறர, ஒரு 
புைிய  ழக்கவழக்கத்றை அைிவித்ைார்.  

*ஜூறல 13 ஆம் நாளிலிருந்து,  ா ா 24  ைி வநரத்ைில் ஒரு முறை 
ைிட ஆகாரம் உண் றை நிறுத்துவார். 
* ா ாவின் உ வாெத்ைில்  ங்பகடுக்கும் ஒவ்பவாரு  ண்டலியும் ைிரவ 
உைறவ  ட்டுவ  உட்பகாள்ள வவண்டும்.  
* ா ா எந்ை விறளயாட்டுகளிலும்  ங்பகடுக்க  ாட்டார். 
* ா ா பொற்ப ாழிவு  ற்றும் விளக்கங்கள் அளிக்க  ாட்டார். 
*ப ஹரா ாத்றை வ ற் ார்றவ இடுவைற்காக  ா ா வாரத்ைில் ஒன்று 
அல்லது இரண்டு முறைகள் வருவார், வ லும் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
ப ரும் ாலும் ஒவர இடத்ைிவலவய இருப் ார். 
அம்முறைப் டி,  ா ா அடுத்ை நாளிலிருந்து உ வாெத்றைத் பைாடங்கி 

துனிக்கு அருகிலற ந்ை வ றெ அறையில் நாள் முழுவதும் ைனியாகவவ 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

ஜூறல 14 ஆம் நாள் நடந்ை ைரிென வவறளயில், கடவுறளத் வைடி, 
அறலயும்  க்ைர் ஒருவர்,  ா ாவிடம் ைனக்கு இறை நிறலறய அளிக்கு ாறு 
 ன்ைாடினார்.  ா ா அவறர வ றெ அறைக்கு எைிரில் அற ந்ை ெிைிய குடிலில் 
ைினமும் ஒருவவறள உைவு உண்டு ஓராண்டு அங்வகவய ைங்கு ாறு 
உத்ைரவிட வந்ைவரும் அைற்குச் ெம் ைம் பைரிவித்ைார்.  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 
கூட கடக்கவில்றல,  ா ாவின் எைிரில் அ ர்ந்ைிருந்ை  க்ைரின்  னம் 
பவவ்வவறு எண்ைங்களால் அறலவ ாைியது.  ா ா அவரிடம், "என்ன 
ெிந்ைறன?" என்ைார். அைற்கு அவர், "இங்கிருப் ைற்குப்  ைிலாக நான் ஷிர்டி 
பென்று அங்வக இருக்க விரும்புகிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ாவும் அைற்கு 
இைக்கம் பைரிவிக்க, உடவன அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
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ஜூறல 16 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் அ ர்ந்ைிருந்ை 
வவறளயில், ருஸ்ைம் வட்டத்து ெீடர்கறளக் குைித்து வகள்வி எழுப் ,  ா ா, 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்.  

"ஒவ்மவாரு குருநாதரும் அவருகடய வட்டத்துச் ெடீர்ககள 
அவகரப் வபால பரிபூரணநிகலக்குக் மகாண்டுவருவது அவெியம். 
அவர்கள் குருநாதவராடு நீண்டகால மதாடர்பிலிருந்து, கடவுள் அவதார 
புருஷராக ெனித வடிவில் உலகில் வரும் வவகளயில், தானாகவவ 
அவருடன் வந்திகணவர். இறுதியில், தக்க தருணத்தில் இகை நிகலகய 
அளிப்பார். இகை ஞானம் எனும் உண்கெயான பழரெத்கதப் பருகுபவர் 
ஒரு ெிலவர! அவத வவகளயில் பல வகாடியில் ஒருவர் ெட்டுவெ 
குருநாதராக ஆவார்.  

"அப் டியானால் அத்ைறகய அரிய வாய்ப்புக்காக ஏன் இத்ைறன 
கஷ்டங்கள் அனு விக்க வவண்டும்? இது ப ரியபைாரு  ரிசுச் ெீட்றட பவல்வது 
 ாைிரி! எந்ை வாய்ப்பும் இருப் ைாகத் பைரியவில்றல!" என்று ருஸ்ைம் 
கூைியதும்  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

"நீங்கள் என்னுடன் இருப்பதால், தாெதொனாலும் மவற்ைி நிச்ெயம்! 
நீங்கள் எதற்காக முயற்ெிக்கிைரீ்கவளா அகத அகடவது உறுதி! இறுதியில், 
இகைவகனக் கண்டுமகாள்வது அகனவரின் ஒவர வநாக்கமும், மபாறுப்பும் 
ஆகும்." 

ருஸ்ைம் உடவன, "அறனவருக்கும் நிச்ெய ாகக் கிறடப் ைானால் 
முயற்ெி பெய்வாவனன்? அதுவாகத் ைாவன வரட்டுவ !" என்ைார்.  

ெற்று அற ைியாக இருந்து,  ின்னர்  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
"உங்களின் முயற்ெியும் வபாராட்டமும் உங்கள் இலக்கக 

விகரவில் மநருங்க உதவியாக இருக்கும். நீங்கள் 99 முகை 
வதால்வியகடந்தாலும், நூைாவதுமுகை எடுக்கும் முயற்ெி, உங்ககள, 
குருநாதரின் அருகளப் மபறும் நிகலக்கு மகாண்டு வருொனால், உங்கள் 
உகழப்பு வபாதுொன அளவு நியாயப் படுத்தப்படுகிைது என்பகதப் புரிந்து 
மகாள்ளுங்கள். 

"ஒரு குருநாதகரக் கண்டு மகாண்ட அந்தக் கணத்திலிருந்து, 
அவருகடய இரகெிய பணி ெற்றும் அளவிலா ெக்தியால் நீங்கள் 
மதாடர்ந்து இலக்கக வநாக்கித் தள்ளப்படுகிைரீ்கள்." 

மகாடுகெயான மகாகலகள் நடப் றைப்  ற்ைிய  ண்டலியின் 
வகள்விகளுக்கு  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

"ெத்குருக்களாகிய நாங்கள், பார்க்கப் பயங்கரொன காயங்கள் 
ெற்றும் உடல் ெிகதவுகள் குைித்து உணர்ச்ெிவெப்படுவாவனன்? நீங்கள் ஈ, 
எறும்பு அல்லது மகாசுக்ககளக் மகால்ல கவகலப் படுவரீ்களா? 
மகாஞ்ெமும் இல்கல! கொப்புக் ககடக்காரன் ஒரு வகாழியின் கழுத்கதக் 
மகாடூரொகத் திருகிக் மகால்லும் வபாது வருத்தப் படுவரீ்களா? இல்கல. 
அப்படிமயனும்வபாது, ெனித மகாகல - காயங்கள், இரத்தம், வலி 
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இகவககளக் கண்டு பயந்து நடுங்குவாவனன்? ஈ, எறும்பு, வகாழி, ஆடு 
இகவ அகனத்துக்கும் ெனிதர்ககளப் வபால உயிர் உள்ளது. ஒன்றுக்காக 
வருந்தி இன்மனான்றுக்காக வருந்தாெல் இருப்பாவனன்? 

"ெனிதர்கவளாடு ஒப்பிடும் வபாது இந்த ஜவீராெிகளின் வாழ்க்கக 
அவ்வளவு முக்கியெல்ல என்று நீங்கள் கருதுவதுவபால ெத்குருக்களும் 
ெனித இைப்புககள அற்பத்தனொனது, முக்கியெற்ைது என்று 
கருதுகிைார்கள். அவர்களுக்கு இந்த முழு உலகமும் ஒரு ெிைிய விஷயம், 
ஒரு புள்ளி வபால. அப்படிமயனும்வபாது, ஒருவரின் ெரணத்திற்காக 
வருந்துவாவனன்? இகதத் தவிர, ஒரு ெத்குருகவப் மபாறுத்தவகரயில் 
உடகல துைப்பது என்பது ஒருவபாதும் இைப்பல்ல. ஓர் உருகவக் ககளந்து 
ெற்றும் ஓர் உருவில் வருவவத! உடல் என்பது ஆத்ொகவ உள்ளடக்கும் 
ஒரு ெட்கடயாகும். இப்படி லட்ெக்கணக்கான உடல்கள் ஒவர நாளில் 
ெகைந்து ஒவர வநரத்தில் பிைவி எடுக்கின்ைன. ெத்குருக்கள் ொகயகயப் 
மபாறுத்தவகர உயிரற்ைவர்கள் வபால இருந்து உண்கெயில் நித்தியத்தில் 
வாழ்கிைார்கள். அப்படிமயனும்வபாது அவர்களுக்கு ெனித உடல்கள் 
ெகைந்து, பல ஆகடககள ொற்ைிக்மகாள்வதில் என்ன இருக்கிைது? 

"இந்த ெனம் அழிய வவண்டும், உடல் அல்ல! உடல் ஆயிரம் முகை 
இைக்கலாம்; ஆனால் ஆத்ொ உயிவராடு இருக்கும். அது இைப்பதில்கல. 
இகை நிகலகய அகடயும்வபாது உடலும் ெனமும் ெகைந்தாலும் அந்த 
ஆத்ொ எப்வபாதுவெ உயிருடன் இருக்கும். ெனதிற்காக உடல் வாழ்ந்து, 
பணிபுரிந்து, கஷ்டங்ககள அனுபவிக்கும்; வெலும், ஆத்ொவுக்காக ெனம் 
வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கும். 

"உதாரணொக, உடகல உகடயாகவும், ெனகத உடலாகவும், 
ஆத்ொகவ ெனொகவும் எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். இப்வபாது இளகெயான, 
ெிைப்பாக உகடயணிந்தக் கன்னிப்மபண் ஒருத்தி உங்கள்முன்வந்து 
நிற்பதாக நிகனத்துக் மகாள்ளுங்கள். அந்தப் மபண்ணின் உடல் 
முழுவகதயும் உகட ெகைப்பது வகர, ெனம் அதில் எவ்வித ெிைப்பு 
கவனமும் மெலுத்தாெல் தகட மெய்யப்படுகிைது. ஆனால், அவருகடய 
உகடயில் ஒரு பாகம் காற்ைில் அகெந்து கால்ககள மூடியிருந்த பாகம் 
விலகுவதானால், அது உடவன ெனகத பாதித்து, பல வவண்டத்தகாத 
எண்ணங்கள் ெனதில் அகல வொதும். இப்வபாது என்னதான் நடந்தது? 
உகட - உடல். எனவவ, உடலுக்கு உகட இருப்பது வபால, ெனதுக்கு உடல்; 
அதாவது, உடலால் ெனம் பாதிக்கப்படுவது வபால, உகடயால் உடல் 
பாதிக்கப்படுகிைது." 

 
ப ஹர்  ா ா புைிய ெற யலறை ஒன்றை பைாடங்கி றவத்ைது இந்து 

 ண்டலியிறடவய  னக்கெப்ற  உருவாக்கியது. அன்ைிரவு அறனவரும் ஒவர 
உைறவ ஒன்ைாக அ ர்ந்து உண்ை வவண்டும் என்று  ா ா வலியுறுத்ைினார். 
ஆச்ொர ான இந்து  ண்டலி  ற்றும் முற்வ ாக்கு  ிக்க முஸ்லிம், 
பஸாராஸ்டிரிய  ண்டலியிறடவய  லத்ை வாக்குவாைம் நறடப ற்ைது. 
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அறனத்றையும் கவனித்துக் பகாண்டிருந்ை  ா ா ைன்னுறடய எழுத்துப் 
 லறகறய எடுத்து இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

எனக்கு அகனத்து ெதங்களும் ெெம்; வெலும், ெதக்வகாட்பாடுகள் 
ெற்றும் நகடமுகைகள் ெீதான வொதல்கள் அகனத்தும் பயனற்ைகவ. 
அறனத்து  ை  ழக்கவழக்கங்களும் அன்ைாடம் வ ற்பகாள்ளும் நறட 
முறைகளாகும். ஒவ்பவாருவரின்  ை உைர்வுகளும் முற்ைிலு ாக  ைிக்கப் ட 
வவண்டும், எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும் ஒருவரின் இைக்கத்ைிைன்  ாைிக்கப் டா ல் 
 ார்த்துக்பகாள்ள வவண்டும்.  ாைாக, ெ ய நறடமுறைகறளக் கடுற யாகப் 
 ின் ற்றும் ஒருவறர ஊக்குவித்து, அறனத்து வெைிகறளயும் வழங்கவவண்டும். 

ஜூறல 27 ஆம் நாள்,  ா ா,  ாய உலறகப் ப ாறுத்ைவறரயில் ஒரு 
ெத்குருவின் ஆன் ீக கடற றயப்  ற்ைி இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

ஒரு ெத்குரு, அவருகடய இகை நிகலகய அகடந்த பின்னர், 
பிரபஞ்ெத்திற்கான தனது கடகெகய முழுகெயாக நிகைவவற்றும் ஒவர 
வநாக்கத்தில், இந்த உலகில் ெறுபடியும் வருகிைார். அவர் ொகயயிலிருந்து 
முற்ைிலும் விடுபட்டவர் என்ைாலும் இவ்வாறு வருவது ொகயயின் 
காரணொகும். தன்கனப் வபாலவவ பிைகரயும் உருவாக்க அவர் 
ொகயயில் மெயல்பட வவண்டியிருப்பதால், ஒருவககயில் அவர் 
ொகயகயச் ொர்ந்திருக்கிைார். 

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் வைநீர் அருந்தும் வவறளயில் ஒரு 
குவறளயும், ெிைிய ைட்றடயும் உ வயாகிக்கிைரீ்கள். வைநீறரப்  ருகி முடித்ைதும் 
அறைத் ைள்ளி றவக்கிைரீ்கள்; அைாவது, ஒன்றைச் பெய்ய அல்லது அனு விக்க 
ஏவைனும் ஒரு முறைறயக் கறட ிடிக்கிைரீ்கள். ஒருமுறை அறைச் பெய்து 
முடித்ைதும், அந்ைப் ப ாருட்கள் வைறவயற்ைைாகின்ைன. 

அதுவ ால, இறை நிறலறய அறடய ைவிர்க்கமுடியாை ஒன்ைாகக் 
கருைப் ட்ட இம் னிை உடல்,  ரிபூரை இறை நிறலறய அறடந்தும், 
முற்ைிலும் வைறவயற்ைைாக இருப் ைால் அறைத்  துைந்துவிட வவண்டும். 

1926, ஆகஸ்ட் 5 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா,  ண்டலி  ற்றும் ெில 
 க்ைர்களுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருக்கும் வவறளயில் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

உண்கெயான பக்தி என்பது 'ஒவ்மவாரு நாளும் ஓராயிரம் முகை 
இைப்பது வபால!' 

ஒரு கவிஞர் இவ்வாறு கூைினார், "ஒரு கூர்ற யான அம் ால் ஏற் டும் 
காயத்றை வரவவற்கும் அளவுக்கு உங்களுக்கு ஏக்கம் இருக்கு ானால், முைலில் 
இதுவ ான்ை ஆ த்ைான விறளயாட்டில் ஈடு டுவைற்குப்  க்குவ ான இையத்றை 
உருவாக்குங்கள். அப்வ ாது அந்ை இையம் அைன் கஷ்டங்கறளயும், 
துன் ங்கறளயும் ைாங்கு ளவுக்குத் றைரிய ாக இருக்கும்." 

இந்ை வ ற்வகாள் அைன் இலக்கிய ரீைியான 'இையத்றை 
உருவாக்குங்கள்' என்ை அர்த்ைத்றை  ட்டு ின்ைி, அந்ைக் காயத்ைால் ஏற் டும் 
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துன் ங்களின் உள் உைர்றவ, வவறு எவருக்கும் பைரியா ல் ைாங்கிக்பகாண்டு, 
அற ைியாக, எந்ை முணுமுணுப்பும், வலியின் அைிகுைிகள் பைன் டாை 
வண்ைம் இருப் றையும் சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

ஒருவர் பகாடிய காயங்களால்  ாைிக்கப் ட்டு உள்ளளவில் ெிறு ெிறு 
துண்டுகளாக பவட்டப் ட்டாலும் அறை முற்ைிலும் பவளிப் டுத்ைாை ைன்ற  
வவண்டும்!  

ஐவயா - என்ன ஒரு கைகைப்பு! என்ன வநெம், என்ன ஆறெ! உள் இையம் 
எரியும் உைர்வுடன் ஒப் ிடும்வ ாது சூரியனின்  யங்கர பவப் ம் எதுவுவ  
இல்றல! இத்ைறகய துன் ங்களறனத்தும் எவ்விை ான உைவியும் இல்லா ல் 
ைன்வ ாக்கிவலவய கடவுறள அறடயவிரும்பும் ஒருவர் அனு விப் து.  ாைாக, 
ஒரு ெத்குருவிடம் ெரைறடயும் ஒருவருக்கு இம் ாைிரியான நிறலறயச் 
ெந்ைிக்க வவண்டிய வைறவ எதுவு ில்றல. குருநாைர் ெீடர்களின் கண்கறள 
மூடியவண்ைம் எல்றலறய வநாக்கி எடுத்துச் பெல்வார். நீங்கள், என்னில் 
ஒரு குருநாதகர கண்டுமகாண்டது உங்கள் பாக்கியம்! 

ஆகஸ்ட் 7 ஆம் நாள்,  ண்டலி ப ஹர்  ா ாவுடன் உறரயாடிக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது அவர்களின் வ ச்சு,  ா ா ஜூறல  ாைத்ைில் பைாடங்கிய 
 ிகவும் ைனித்துவ ான றக றெறககளால் உறரயாடும் முறைறயக் குைித்து 
அற ந்ைது. ஆரம்பத்தில், பாபா அவரது ககவிரலால் தகரயில் எழுதுவகத 
வழக்கொகக் மகாண்டார். பள்ளி ொணவர்ககள நீராட்டும் வவகளயிலும், 
படிப்பு, உகரயாடல் ெற்றும் பிைர் கூறுவகதக் கவனிக்கும்வபாதும், 
காற்ைில் தனது ககககள ஒரு குைிப்பிட்ட முகையில் இயக்குவது 
பாபாவின் ெிைப்பியல்பாக அகெந்தது. அத்ைறகய ைருைங்களில், அவர் 
ைனது சுற்றுப்புை சூழ்நிறலறள அைியாைவர் வ ால் வைாற்ை ளித்ைார். அவர் 
கண்ணுக்குத் பைரியாை வடிவங்கறள காற்ைில்  ின்னிப்  ிறைப் துவ ால் 
பைன் டும். வ லும்  ன்ஸில்-எ- ீ ில் ப ஹர்  ா ா 'மகாழுந்து விட்டு எரியும் 
மநருப்பாக' இருந்ை வவறளயில், அவ்வப்வ ாது உடனிருந்ை ெீடர்கள் கீழ்ப் டிய 
ைவைினால் அவர்கறளக் கன்னங்களில் அறைவதும், அடிப் தும் வழக்க ான 
காட்ெியாக இருந்ைது; ஆனால்,  ா ாவின் இப்வ ாறைய  னநிறலகள் அவரது 
கடந்ைகால உக்கிரத்துடன் ஒப் ிடும்வ ாது கைிெ ான அளவில் 
அற ைியாகவும் நல்ல  னநிறலயுடனும் இருந்ைன. 

அன்ைிரவு துனியின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், ெத்குரு 
உ ாஸனி  ஹாராஜ், ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் இருவரும் ஆங்காங்வக அறலந்து 
ைிரிவறைப்  ற்ைி ப ஹர்  ா ா விவாைித்ைார்: 

நான் இந்ைியா, ப ர்ஸியா நாடுகளில் சுற்ைி அறலந்ை அவ்வவறளயில், 
 ஹாராஜ் ஸக்வகாரியில் அற ைியாக இருந்ைார். ஆனால், நான் இப்வ ாது 
ப ஹரா ாத்ைில் அற ைியாக இருக்கும் வநரத்ைில்  ஹாராஜ் ஓரிடத்ைிலிருந்து 
வவவைார் இ டத்ைிற்குப்  யைம் வ ற்பகாள்கிைார்.  
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 ா ாஜான் அனு வ ிக்க ெத்குருக்களுக்கு எல்லாம் ெத்குரு. வ லும், 
ெமூகத்ைின்  ிரபுக்கள்  ற்றும் உயர்  ைவியிலிருக்கும் முக்கிய ான 
 ிரமுகர்களுக்கு அளிக்கும்  ரியாறைறயப் வ ால  ா ாஜானுக்கும், அவர் இடம் 
விட்டு இடம் அறலந்து ைிரிந்ைவ ாது  ிக உயர்ந்ை பகௌரவங்கள் 
வழங்கப் ட்டன. அத்ைறகய ெ யங்களில், ஆன் ீக  ாரம் ரியத்ைில் 
முைன்ற யாகத் ைிகழ்ந்ை ஞானிகள் கூட முன்னின்று அவறர வரவவற்ைனர். 
உலக வழியில் நடப் ைற்கிைங்க,  ா ாஜான் அவரது ைறலற யகத்ைிலிருந்து 
பவளிவயை இருந்ை வ ாது, ஆன்ெீக கம்பிகள் அரவம் பெய்து இறைஞானிகறள 
முன்னிறலயில் இருக்கு ாறு அறழத்ைன. 

பஸாராஸ்டரின்  ிைந்ைநாள் விழா 1926, ஆகஸ்ட் 15 ஆம் நாள் 
அனுஷ்டிக்கப் ட்டது. ப ஹர்  ா ா, ெில வநரங்களில் முந்றைய அவைார 
புருஷர்கறளப்  ற்ைி  ண்டலிக்கு விளக்கினார். ஆகஸ்ட் 16 ஆம் நாள் 
ைீர்க்கைரிெி முகம் றை  ற்ைிய ெில உண்ற கறள பவளிப் டுத்ைினார்: 

நாஸ்திகர்களில் ெிலர் முகம்ெகத தாக்கி அவரது பற்ககள 
உகடத்தவபாது, ஒரு ெிைிய ெத்தம்கூட அவரிடெிருந்து மவளிவரவில்கல. 
குருநாதர்களான எங்களின் வழியானது, உலகின் வழிகளிலிருந்து 
முற்ைிலும் ொைானது. எங்ககள வநெிப்பவர்ககள மவளிப்பகடயாக 
துன்புறுத்துவதும், அவதவவகள எங்ககள அவதூைாக நடத்துபவர்ககள 
நாங்கள் கண்டு மகாள்ளாெலும் இருப்பதுண்டு. நாங்கள் எதிரிககள 
வளர்த்து, எங்கள் நண்பர்ககளக் மகால்கிவைாம்! எங்களில் ஒருவரான 
முகம்ெது அவர்களின் பற்கள், கற்களால் உகடக்கப்பட்டன. அதுவபால ஏசு 
நாதருக்கு என்ன நடந்தது என்பகதப் பாருங்கள் - அவர் ெிலுகவயில் 
அகையப்பட்டார். நாங்கள், எங்ககள வநெிப்பவர்களின் கருவிழிககளக் 
கால்களால் ெிகதக்கும் அவத வவகளயில் எங்களின் எதிரிககளக் கண்டு 
மகாள்ளாெல் இருக்கிவைாம். நாங்கள் இரக்கெின்ைி எங்கள் அன்பர்ககளக் 
மகாடுகெப் படுத்துகிவைாம், அவர்ககளக் மகாகல மெய்கிவைாம். 

ஆனால் அறை நாங்கள் ஏன் பெய்கிவைாம் என்று வகட்க எவருக்கும் 
உரிற வயா றைரியவ ா கிறடயாது! 

வயாகா (ஒருவர் ெத்குருவின் பைாடர் ில் இருக்கும்வ ாது) 
அர்த்தெற்ைது, முற்ைிலும் பயனற்ைது. கடவுகள அகடவதற்கு 
நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் உபவாெம் இருப்பதில் என்ன வதகவ 
இருக்கிைது? கடவுளுக்காகப் மபௌதீக உடகல துைந்து, இைப்பதில் 
என்னபலன் இருக்கிைது? எனது ஒவர ஒரு அைிவுறுத்தகல நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்: பணிவுடன் தகலவணங்கி இருங்கள் - என்னுகடய 
விருப்பங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நகடயுங்கள். எனது காலடிகளின் 
தூசுகள்வபால நீங்கள் ொைவவண்டும்.  

ெகைவியலான ( ாயாஜால) ெக்திககள விரும்பாதீர்கள்; ஆன்ெீக 
பாகதயில் அது தகடயாக இருக்கும். உதாரணொக ஒரு ெிலந்திகய 
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எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். அது அப்படிவய அகெயாெல் இருக்கும்வகர 
ஒன்றுெில்கல; ஆனால் அது ஒரு வகலகயப் பின்னத்மதாடங்கும் 
தருணத்தில், வகலயில் ெிக்கிக்மகாண்டு விடுவித்துக்மகாள்ள முடியாெல் 
தவிக்கும். அது எவ்வளவு அதிகொக முயற்ெிக்கிைவதா, அவ்வளவுக்கு 
தனது வகலயில் பின்னிப் பிகணந்து தத்தளிக்கும். 

டாக்டர் கனி, ராம்ஜூ இருவரும் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத் 
வந்ைனர்; 19 ஆம் நாள் இரவு, றெயது ொவஹப், ராம்ஜூ, டாக்டர் கனி 
இவர்களிறடவய  ைம்  ற்றும் கடவுறள அறடயும்வழி குைித்து  ா ா அளித்ை 
விளக்கத்றைப்  ற்ைி ஒரு சூடான விவாைம் நறடப ற்ைது. அவ்வவறளயில் 
அங்கு வந்ை  ா ா அவர்களின் விவாைத்றைக் வகட்க வநர்ந்ைது. குரான் அல்லது 
இந்து வவத நூல்களில் கூைியிருப்பகவ பாபாவின் விளக்கங்களுக்கு 
நிகராக இருப்பதாக கெயத் ஸாவஹப் கூைினார். ராம்ஜூ அகத ெறுத்தார். 
இருவரில் யார் கூறுவது ெரி என் றைத் ைீர் ானிக்க முடியா ல்,  ா ாவிடம் 
முறையிட்டனர்.  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

என்னுகடய விளக்கங்கள் வவத நூல்களின் விளக்கங்களிலிருந்து 
முற்ைிலும் ொறுபட்டது ெட்டுெின்ைி ெதக்வகாட்பாடுகளின் 
நகடமுகைகவளாடு மதாடர்பு எதுவும் இல்லாதது.  

வவத வெனங்களில் எங்கும் ஏவதனும் ஒளியூட்டம் இருக்குொனால் 
அது இந்து ொஸ்திரங்களிலும், வவதாந்தத்திலும் ெட்டுவெ காணமுடியும். 
ஆனால் அகவயும் எனது விளக்கங்களின் நிழல் ெட்டுவெ. முந்திய 
காலத்தில் வென்கெயான குருநாதர்கள் யாரும் இதுவபான்ை 
விளக்கங்ககள அளித்ததில்கல. அவர்கள் ெிகவும் உயர்ந்த குருநாதர்கள், 
உன்னதொன அவதார புருஷர்கள், எத்தகனவயா வபருக்கு இகை 
நிகலகய அளித்தவர்கள். இருந்தாலும், அவர்கள் உலகுக்கு அளித்தது 
அல்லது உலகில் விட்டுச் மென்ைது 'ஷரியத்' எனும் சுகவயான பழரெம் 
ெட்டுவெ. இகை ஞானத்கத ஒரு ெில ெடீர்களுக்கு ெட்டுவெ 
மவளிப்படுத்தினர். அவர்கள் மொன்னதும், அகதத் மதாடர்ந்து வந்த 
ொஸ்திர நூல்களில் எழுதப்பட்டதும், ெெய ெம்பிரதாயங்ககள 
வழிநடத்தும் ெட்டதிட்டங்களும் அக்காலத்து ொதாரண ெக்களின் 
ெனங்கள் ஏற்றுக்மகாள்ளும் விதத்தில் அகெந்திருந்தது. ெனித குலத்தின் 
மபரும்பாவலார் மெய்யும் ஒவர மபரிய தவறு என்னமவன்ைால், அவர்கள் 
ஷரியத்கத இகை நிகலகய அகடயும் வழியாகக் கருதாெல் இறுதி 
இலக்காக எடுத்துக் மகாள்கிைார்கள். 

இகை ஞானத்கதப் பற்ைி நான் அளிக்கும் விளக்கங்கள், 
உண்கெயான ஞானத்தின் நிழலாயினும், ஒரு ொதாரண ெனிதனின் 
அைிவாற்ைலால் புரிந்து மகாள்வதற்கும் அப்பாற்பட்டது. இவற்கைக் 
குைித்து நான் அளிக்கும் விளக்கம், யார் ஒருவர் ஏற்றுக் மகாள்ளும் தயார் 
நிகலயில் இருக்கிைாவரா அவரால் ெட்டும்தான் ஜரீணிக்க முடியுவெ தவிர 
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எல்வலாராலும் புரிந்து மகாள்ளவவா, ஏற்றுக் மகாள்ளவவா அல்லது 
மபாறுத்துக் மகாள்ளவவா முடியாது.  

உதாரணொக, நான் கூறுகிவைன் நீங்கள் அகனவரும் கடவுள் 
என்று! அவதவவகளயில், இஸ்லாம் வபான்ை பிை ெதங்கள் உங்ககளக் 
கடவுளின் வெவகர்கள் என்று கூறுகின்ைன. நான் கூறுகிவைன் முகம்ெது, 
பரிபூரண இகை நிகலகய அகடந்த அவதார புருஷர் என்று! ஆனால் 
முகெதியர்கள் அவகரத் 'வதவதூதன்' என்று அகழக்கின்ைனர். 

மஸாராஸ்டர், ஏசு நாதர் இவர்களின் நிகலயும் அதுவவ! நான் 
கூறுகிவைன், பஜகனப் பாடி ககதட்டுவதும், பார்ெிகள் 'கஸ்தி' எனும் புனித 
நூல் அணிவதும், நொஸ் மெய்வதும் ஒருவித பயிற்ெிகள் வபாலத்தான். 
கடவுளின் ஒரு மபயகர ெட்டும் மொல்லுங்கள்; காெம், வகாபம், வபராகெ 
இவற்கைக் ககளந்து விடுங்கள்; இதுவவ இன்ைியகெயாதது. ஆனால் 
நான் கூறும் வார்த்கதககள, ஆச்ொரொன ெதத்கதச் ொர்ந்தவர்கள் 
வகள்வியுற்ைால் என் தகலகயச் ெிதைச் மெய்வார்கள்! அவர்களுக்காக 
நான் இரக்கப்படுகிவைன். ஏமனன்ைால் அவர்கள் ெிகவும் குறுகிய எண்ணம் 
மகாண்டவர்கள், ஆழெற்ை பார்கவ பகடத்தவர்கள் வெலும் இந்த 
ெனநிகலயிலிருந்து மவளிவர விருப்பம் காட்டவவா, முயற்ெி மெய்யவவா 
முன்வராதவர்கள். 

நான் உங்களுக்குக் கூறுகிவைன்:  
ெத்தியத்தின் உண்கெககள ஏற்றுக் மகாண்டதற்காக நரகத்திற்கும், 

கடவுளின் வகாபத்திற்கும் பயந்து, அவர்ககளப் வபால வகாகழகளாக 
இருக்க வவண்டாம். எனது எல்லா விளக்கங்களுக்கும் அடித்தளொக 
இருப்பது 'ெனப்படிவங்கள்', வவறு எந்த ெதங்களும் இகதப் பற்ைி 
விளக்கியதில்கல. நான் அகத ெிகவும் மதளிவாகவும், தர்க்கரீதியாகவும் 
விளக்கியுள்வளன். வவறு எங்குவெ இகவ இவ்வளவு விரிவாக, ெரளொக, 
மவளிப்பகடயாக விளக்கப்படவில்கல.  

காலம் இவ்வாறு கருத்துறரத்ைது: 
இகை நிகலகய அகடந்த ஒரு குருநாதர் உலகளாவிய ெனம் 

உகடயவராக இருக்கிைார். நாம் எழுதிய கடிதங்ககள பாபா படித்தாரா 
இல்கலயா என்பதில் என்ன இருக்கிைது. எல்லாவெ அவருக்குத் திைந்த 
புத்தகம். எதுவுவெ அவரிடெிருந்து எப்வபாதும் ெகைக்கப் படுவதில்கல. 
உலகில் ஒவ்மவாரு ெனிதனும், எந்த மநாடியிலும் என்ன நிகனக்கிைான், 
என்ன மெய்கிைான் என்பது அவருக்குத் மதரியும்; வெலும், ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அவன் என்ன நிகனப்பான், என்ன மெய்வான் 
என்பகதயும் அவர் அைிவார். அவரது ஒவ்மவாரு மெயலும் எல்கலயற்ை 
தயவின் மவளிப்பாடாகும். 

ப ஹர்  ா ா அவரது குடிலில்  ிகவும் இனிற யான,  கிழ்ச்ெிகர ான 
 னநிறலயில் காைப் ட்டார். அவவராடு அ ர்ந்ைிருப் வர்களில்  ா ாவின் 
 ார்றவ வகாபால்சுவாெி  ீது விழுந்ைது. வகா ால்சுவா ி 1926 ஆம் ஆண்டு 
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ப ஹரா ாத்ைில் குடிவயைிய வ ாது,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறள ஓராண்டு 
கறட ிடிப் ைாக வாக்குறுைி அளித்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் வழிகாட்டுைலின் கீழ் 
அவர் ஒவ்பவாரு நாளும் ெில  ைி வநரம் ப ௌனம் அனுஷ்டித்ைார்; வ லும் 
ொறலயினருவக ஒரு  ரத்ைின்கீழ் அ ர்ந்து கடவுளின் ப யறர 
உச்ெரிக்கு ாறும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ா அவரிடம் வினவினார்:  

"நீ ெிகவும் விரும்புவது என்ன?" 
வகா ால் "எதுவுெில்கல" எனப்  ைிலளித்ைார்.  
 ா ா  ீண்டும் வலியுறுத்ைிக் கூைினார், "தயங்காெல் வகள். எதுவாக 

இருந்ைாலும்  ரவாயில்றல. உன்னுறடய ஆறெகறள இப்வ ாவை கூறு; 
அகனத்கதயும் நிகைவவற்றுகிவைன்." வகா ால் அற ைியாக  ா ாறவவய 
உற்று வநாக்கி, புன்முறுவல் பெய்து பகாண்டிருந்ைார்.  

"பொல், இப்வ ாவை பொல்"  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார், "உன் 
ெனதிலும், இதயத்திலும் இருப்பகத என்னிடம் எடுத்துச்மொல்! இதுவவ 
ெரியான தருணம்! இப்வ ாது நானாக முன்வந்து உன்விருப் ங்கறள 
நிறைவவற்றும்  னநிறலயில் உள்வளன்." 

இைர  ண்டலியும் வகா ாறல உற்ொகப்  டுத்ைினர். இறுைியில் 'முக்தி' 
(விடுைறல) என்ை ஒவர வார்த்றை வகா ாலின் நாவிலிருந்து பவளிவந்ைது. 

 ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட "அப் டிவய ஆகட்டும், அறை நான் உனக்கு 
வழங்கிவிட்வடன்!" என்று கூைிவிட்டு  ண்டலிக்கு இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

"வகா ால் ஒரு நல்ல, வநர்ற யான  க்ைன். எனது உத்ைரவுகறள 
இறுைிவறர உறுைியாகப்  ாதுகாக்கும் ஒவர  க்ைன். ஆன் ீக 
முன்வனற்ைத்ைிற்காக என்றன நாடிவந்ை  லரில் (வயாகிகள், ொதுக்கள், 
வழிப்வ ாக்கர்கள்) இவன்  ட்டுவ  ைீர் ான ாக என்னுடன் ைங்கியுள்ளான்; 
 ற்ை அறனவரும் ஏவைா ஒரு காரைம் காட்டி இங்கிருந்து  றைந்து விட்டனர். 
இவன்  ட்டுவ  வகள்வி எதுவும் எழுப் ா ல் எனக்குக் கீழ்ப் டிகிைான், 
அவனுக்கு வழங்கப் டும் உைறவ விருப் த்துடன் ஏற்றுக் பகாள்கிைான்." 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "நான் உன்னுறடய விருப் த்றை 
நிறைவவற்றுவவன், அதுவும் இந்ைப்  ிைவியில்", வ லும் அவறனச் வொைிப் து 
வ ால் "ஒரு வ ச்சுக்காக, உன்னுறடய அடுத்ை  ிைவியில் உன்றன ஒரு 
கழுறையாக அல்லது முட ாக  ிைக்க றவப் ைாக இருந்ைால்!" என்று வகட்டார்.  

வகா ால்  ைிவுடன்  ைிலளித்ைார்: "அது உங்கள் விருப்  ாக 
இருந்ைால் அப் டிவய ஆகட்டும்  ா ா." 

 ா ா, அப்வ ாது ஷிவ்நாத் விபூதி, (ைாடியுடன் கூடிய ஒரு குள்ள ான 
 னிைர், ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாவின் கட்டறள டி வாழ்ந்து வந்ைார்) என் வறர 
அவர் அரன்காவ்ம் வந்ைவ ாது நடந்ை  ின்னைி நிகழ்வுகறள எடுத்துக் கூைச் 
பொன்னார். விபூைி, கங்காபூர் நகரில் அற ந்ை ொது ஒருவரின் ெ ாைிறயத் 
ைரிெனம் பெய்யச் பென்ைவ ாது, அவருறடய கனவில் ஒரு குரல் ‘டவுண்ட் 
நகறர வநாக்கி நீ பென்ைால், நீ நிறனப் து நிறைவவறும்' என்று வலியுறுத்ைிக் 
கூைியது. அடுத்ை நாள் காறலயில் டவுண்றட வநாக்கி நடந்து, வழியில் 
அரன்காவ்ம் கிரா த்றை வந்ைறடந்ைதும், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் 
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வகள்விப் ட்டு அவறரச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. அன்ைிலிருந்து ஷிவ்நாத் விபூைி 
ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்து வந்ைார். 

  வகா ால், அவர் முைல் முைலாக ப ஹரா ாத் வந்ை கறைறய 
விவரித்ைார். இைற்கு முன்னைாக, வகா ால், ஸக்வகாரியில் உ ாஸனி 
 ஹாராறஜயும், வகட்காவ் ில் நாராயண்  ஹாராறஜயும் ெந்ைித்ைார். 
ஒருமுறை அவர் டவுண்ட் நகரில் இருந்ைவ ாது அரன்காவ் ில் ஒரு ெத்குரு 
வாழ்ந்து வருவறைக் வகள்விப் ட்டு, அரன்காவ்ற  வநாக்கி நடந்ைார். 
கடுற யான ைாகத்றைத் ைீர்த்துக்பகாள்ள, வழியில் கிைற்ைருகில் நீர் 
நிறைத்துக் பகாண்டிருந்ை ஒரு வயைான கிழவரிடம் பென்ைார்; அவர்  ல 
விஷயங்கறளக் கூைினார். வ ச்ெினிறடவய வகா ால் ஒரு குருநாைறரத்வைடி 
அறலவைாகக் கூைியதும் அந்ைப் ப ரியவர் ஒரு கற்ைாறழ  ழத்றை உண்ைக் 
பகாடுத்துக் கூைினார், "ெத்குருக்கள் இந்ைப்  ழத்றைைான் ொப் ிடுவார்கள்." 
வகா ால் ையக்க ின்ைி அந்ைப்  ழத்றை உண்டதும் அந்ைப் ப ரியவர் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: "அரன்காவ்ம் பெல், வவறு எங்கும் பெல்லவவண்டாம். அவர் 
அங்குைான் இருக்கிைார். அவரிடம் வ ா, உன் ஆறெகள் நிறைவவறும். அவர் 
உன்றன வழிநடத்ைி உனக்கு வவண்டியறைத் ைருவார்." வகா ால் அந்ைப் 
ப ரியவர் கூைியதுவ ால அடுத்ைநாள் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ைார்.  

வகா ாலின் கறைறயக்வகட்டு  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "அந்த 
வயதான மபரியவர் யார் என்று உனக்குத் மதரியுொ? அந்த வவடத்தில் 
இருந்தது நாவனதான்!" 

 
ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்னர்,  ாபு றெக்கிள்வாலா என் வரிட ிருந்து 

வந்ை கடிைத்ைில், ப வ ாறவப் ( ா ாவின் ைாயாறரப்)  ற்ைிய பெய்ைிறயக் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார். ப வ ா, டவ்லா  ாெி, பஷரியாரின் ைங்றக  ிவராஜா 
மூவரும் ஹஸ்ரத்  ா ாஜாறனத் ைரிெனம் பெய்துவிட்டுத் ைிரும் ி வரும் 
வவறளயில்  ா ா ஒரு விக்வடாரியா குைிறர வண்டியில் இருப் றைக் 
கண்டனர்.  ா ா குைிறர வண்டியிலிருந்து இைங்கி இருட்டு ைிறெறய வநாக்கி 
நடந்து பென்ைறையும் கவனித்ைனர்; ப வ ா குரல் பகாடுத்ைவ ாதும் 
கவனிக்காைவர் வ ால  ா ா அவரது வழியில் பென்று  றைந்ைார். 'மூன்று 
மபண்ெணிகளும் பாபாகவ மதளிவாக அகடயாளம் கண்டுமகாண்டதாக 
உறுதிபூண்டனர்' என்று  ாபு கடிைத்ைில் குைிப் ிட்டிருந்ைார்.  ா ா 
அவ்வவறளயில் ப ஹரா ாத்ைில்ைான் இருந்ைார். கடிைத்ைில் குைிப் ிட்டிருந்ை 
வி ரங்கறளக் வகட்டு  ா ா எதுவும் கூைவில்றல. ஆனால்  ண்டலிக்கு இது 
ஏவைா இயற்றகக்கு அப் ாற் ட்ட ெம் வம் என்று  ட்டும் புரிந்ைது. 

ப வ ாவின் ைாயார் வகாலண்டூன் ைிடீபரனக் கால ானதும் 
ப வ ாவின் உடல்நிறல  ாைிக்கப் ட்டது என் றை இரண்டாவது கடிைம் மூலம் 
அைிந்தும்,  ா ா எவ்விை கருத்தும் பைரிவிக்கவில்றல.  ா ா,  ாஸாஜிறய 
பூனாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார். ஆக்ஸ்ட் 23 ஆம் நாள்  ாஸாஜி 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்து அங்கு நடந்ைறை எடுத்துக் கூைினார்.  
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ஓரிரவு, ப வ ா  லர் ாறல ஒன்றை எடுத்துக்பகாண்டு ஹஸ்ரத் 
 ா ாஜாறனக் காைச் பென்ைார். அறை அவர்  ா ாஜானுக்கு அைிவிக்க 
அருகில் பென்ைவ ாது  ா ாஜான், ப வ ாவிடம் அவவர அந்ை  ாறலறய 
அைிந்து பகாள்ளு ாறு கூைினார். ப வ ா ையங்கியவ ாதும், 
அங்கிருந்ைவர்களின் வற்புறுத்ைலினால்  ாறலறய ைன் கழுத்ைில் 
அைிந்துவிட்டு உடனடியாக அறைக் கழற்ைி  ா ாஜானிடம் பகாடுத்ைார். 
 ா ாஜான் அந்ைப் பூ ாறலறய அருகிலிருந்ை வ ர்வானின் புறகப் டத்ைிற்கு 
அைிவித்து, றககறள அைில் றவத்து கண்ைரீ் வடித்ைார்.  ா ாஜான் 
ப வ ாவிடம், "என்ெகன் இந்த முழு உலககயும் ஆட்டிப்பகடப்பான். 
வெலும், இன்று உனக்காக ஓர் ஆச்ெரியம் காத்திருக்கிைது" என்றும் 
கூைினார்.  

ப வ ா வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது  கள்  ைியின் அழுகுரறலக் 
வகட்டார். உள்வள பென்ைதும்,  ைி ஆச்ெரியத்ைில், " ாருங்கள், ஒரு நூல் என் 
காறல சுற்ைிக்பகாண்டு அறெகிைது ஆனால் காலிலிருந்து விடு டவில்றல" 
என்ைதும் ப வ ா,  ைியின் காலில் ஒரு ெிைிய  ாம்பு சுற்ைியிருந்ைறைக் 
கண்டு ைிகிலறடந்ைார். ெற்று வநரத்ைில் அது வவக ாக  றைந்துவிட்டது. 
ப வ ா, அது நூலல்ல, ஒரு  ாம்பு என்று  ைிக்கு விளக்கிக் கூைினார். 

மெஹர் பாபாவின் ஐந்து ெத்குருக்களும் மவளிப்பகடயாக 
அவர்களின் அன்பு ெற்றும் பிரியத்கதக் காட்டினர். இந்த வநரத்தில், 
பாபாஜான், கண்களில் நீர் ததும்ப, பாபாவின் புககப்படத்திற்குத் தகல 
வணங்குவதாக, மதாடர்ந்து பூனாவிலிருந்து மெய்திகள் வந்த வண்ணம் 
இருந்தன. 

ெத்குரு உபாஸனி ெஹாராஜ் அவருகடய ெடீர்களிடம், "இங்வக 
எதுவும் இல்கல; அரன்காவ்ெில் இருக்கும் வெர்வானிடம் மெல்லுங்கள்" 
என்று கூைியதாக ஸக்வகாரியிலிருந்து மெய்திகள் வந்தன. அதுவபால, 
நாராயண் ெஹாராஜ் அவருகடய பக்தர்ககள மெஹராபாத்திற்கு அனுப்பி 
கவத்து, மெஹர் பாபாவின் இகை தன்கெகய மவளிப்பகடயாக 
அங்கீகரித்து, இந்நாட்களில் அவகரத் மதாடர்ந்து நிகனவில் மகாண்டார். 

ஒருமுறை, நாராயண்  ஹாராஜ் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். அவர் 
அடிக்கடி இந்ைிய வைெம் முழுவதும் யாத்ைிறர பெய்வது வழக்கம். 
வகட்காவ் ிலிருந்து ஒரு நாள் அவர் வடக்கு வநாக்கி  யைம் பெய்யும்வ ாது 
அஹ துநகறர கடந்து பெல்லும் வவறளயில், ைிடீபரன ரயில் நின்ைது. 
நாராயண் ைன்னுடனிருந்ை ெீடர்களிடம் என்ன நடந்ைது என வினவினார். 
அவர்களுக்கு எதுவும் பைரியாை  ட்ெத்ைில் ஸிக்னல் இல்லா வலா, அல்லது 
ைண்டவாளத்ைில் ஏவைா ைறட இருக்கலாம் எனக் கூைினர். நாராயைன் 
 ஹாராஜ் அவர்கள் பொன்னறை  றுத்து, "மெஹர் பாபாவின் ஆஷ்ரெம் 
இங்வக உள்ளது; வபாய் பாருங்கள்" என்ைார். ஆச்ெரியெகடந்த அவருகடய 
ெடீர்கள் கதகவத் திைந்து மவளிவய பார்த்தவபாது அங்வக மெஹர் பாபா 
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ஒரு ெரத்தின்கீழ் கரங்ககளக் குவித்தபடி நிற்பகதக் கண்டார்கள். 
தண்டவாளத்தில் பாபாவின் ெண்டலியும் வரிகெயாக ககககளக் 
கூப்பியவண்ணம் நின்று மகாண்டிருந்தார்கள். 

ப ஹர்  ா ா அருகில் நின்று பகாண்டிருப் றை நாராயண் 
 ஹாராஜுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவர் ைன்னுறடய இருக்றகயிலிருந்து 
எழுந்துவந்து வாெலருகில் நின்று அற ைியாக  ா ாறவ உற்று வநாக்கினார். 

 ண்டலி முன்வந்து  ஹாராறஜ வைங்கினர்; அவ்வாவை  ஹாராஜின் 
 ண்டலியில் ெிலர் ரயிலிலிருந்து இைங்கி ப ஹர்  ா ாறவ வைங்கினார்கள். 
ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு நாராயண்  ஹாராஜ் றெறகயால்  ா ாவிடம் 
"நான் வ ாகலா ா?" என வினவினார்;  ா ா றகயறெத்து அவருக்கு விறட 
பகாடுத்ைார். இந்ைச் ெம் வம் அறனத்தும் முன்வ  முடிவு பெய்யப் ட்டது வ ால் 
வைான்ைியது. எவ்விை ைறடகள் இல்லாைவ ாதும் ரயில் ைிடீபரன நின்ைைன் 
காரைம் பைரியா ல் ரயில்வவ ப ாைியியலாளர்  ற்றும் நடத்துனர்கள் 
ஆச்ெரியப் ட்டறை  ண்டலி  ஹாராஜுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவர் 
புன்முறுவல் பெய்ைார். 

நாராயைன்  ஹாராஜ் அஹ துநகர் வழியாக ரயிலில்  யைம் 
பெய்யும்வ ாபைல்லாம் ரயில் அரன்காவ்ம் வந்ைதும் ைவைா ல் அங்கு நிற் தும், 
அவைவவறளயில்  ஹாராஜ் அவருறடய ெீடர்களிடம் நாம் அரன்காவ்ம் வந்து 
விட்வடா ா எனக் வகட் தும் வழக்க ாக இருந்ைது. அறனவரும் 
ஆச்ெரியத்வைாடு ஜன்னல் வழியாக ப ஹரா ாத்  றலறய  ார்ப் ார்கள். ெில 
கை வநரத்ைில் ரயில்  று டியும் பைாடர்ந்து பெல்லும். 

ப ஹர்  ா ாவின் முக்கிய ெீடர்களில் ஒருவர் ொஞ்ெி, பெப்டம் ர் 11 
ஆம் நாள் மும்ற க்குச் பென்று அவருறடய ெவகாைரர் நவ்வராஜி 
குடும் த்துடன் ைிரும் ி வரும் வவறளயில் அவரது ைட்டச்சு இயந்ைிரத்றையும் 
எடுத்து வந்ைார்.  ா ா,  ண்டலி அல்லது  ாைவர்களுக்குச் பொற்ப ாழிவு 
 ற்றும் விளக்கங்கள் அளிக்கும் வ ாபைல்லாம் ொஞ்ெி சுருக்பகழுத்ைில் 
குைிப்ப டுத்துக் பகாள்வது வழக்கம்.  ின்னர் நள்ளிரவில் தூங்கா லிருந்து 
அறை விரிவு டுத்ைி எழுைி வந்ைார். அடுத்ைநாள் அறை  ா ாவிடம் பகாடுத்துத் 
ைிருத்ைங்கள் பெய்து வாங்கினார்.  

1926, பெப்டம் ர் 11 ஆம் நாளிலிருந்து ொஞ்ெி ஒரு குைிப்புப் புத்ைகத்ைில் 
அன்ைாட நிகழ்வுகறள எழுைிவந்ைார். ொஞ்ெியின் இந்ை முயற்ெியால் 
ஏராள ான பைாகுப்புகள் உருவாயின. இது வருங்கால ெந்ைைியினருக்கு 
 ா ாவின் பைய்வகீ விறளயாட்டின் உைர்றவப்  ாதுகாக்கும் ப ாக்கிஷ ாக 
அற ந்ைது. 

பெப்டம் ர் 19  ஆம் நாள்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
வாழ்வின் ஒரு ெிைிய கணத்கத ெத்குருவின் ெகவாெத்தில் 

மெலவிடுவது என்பது, நூைாண்டு காலம் கககளில் ெணிொகலயுடன் 
கடவுள் நாெத்கத உச்ெரிப்பகதக் காட்டிலும் ெதிப்புெிக்கது. அல்லது 
விவவகானந்தா கூைியது வபால, "ஒரு ெத்குருவின் புககக்குழாகயப் பற்ை 
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கவப்பது என்பது பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் தியானம் 
மெய்வதற்குச் ெெம்." 

இவ்வவறளயில் ப ஹரா ாத்ைில் ப ண்  ண்டலி இன்னமும் ை ால் 
நிறலய கட்டிடத்ைில் ைங்கி வந்ைனர், அறை  ா ா மூங்கில் சுவரால் 
 ைில்வ ால  றைத்துக் கட்டியிருந்ைார்.  ா ா அவர்கறள அைனுள்வளவய 
கிரிக்பகட் விறளயாட கூைி அவ்வப்வ ாது  ா ாவும் அைில்  ங்பகடுத்ைார்.  
 

தவுலத்ொயின் இறளய ெவகாைரர் கர்னல் வெர்வான் மஸாராப் 
ஈரானி, ஒரு ெருத்துவ நிபுணர், ஆங்கிவலய ராணுவத்ைில்  ிகப்ப ரிய 
 ைவியில் இருந்ைார். தவுலத்ொயின் கணவர் ெகைந்த பின்னர், கர்னல் 
ஈரானி தவுலத்ொய் ெீது கவத்திருந்த வபரன்பால் அவர்ககளக் 
கவனிக்கும் மபாறுப்கப ஏற்றுக்மகாண்டார். ஆனால், தவுலத்ொய் அவரது 
இரண்டு ெகள்களுடன், முதலில் ெத்குரு உபாஸனி ெஹாராஜின் 
மதாடர்பில் வந்து, பின்னர் மெஹர் பாபா வாழ்ந்து வந்த அரன்காவ்ம் 
எனும் பாழகடந்த வனப்பகுதியில் வந்து வெர்ந்தகத எண்ணி கர்னல் 
ஈரானி மபரிதும் கவகலப்பட்டார். அவர், தனது ெவகாதரியின் பக்திகய 
குருநாதர்கள் தவைான வழியில் பயன்படுத்திக் மகாள்ள வநரிடும் என்று 
அஞ்ெினார். கர்னல் ஈரானி வெலதிரியாக உயர்ந்த பதவியில் இருந்ததால், 
தன்னுகடய ெவகாதரி, குழந்கதகளுடன் பூனா வந்து அவருடன் 
இருக்கவவண்டும் என்று விரும்பினார். தவுலத்ொய் அதற்கு ெறுத்ததால் 
கர்னல் ஈரானி கடுகெயான ஏொற்ைெகடந்து, தனது ெவகாதரிகய, பணம் 
ெற்றும் மொத்திற்காக பாபா ஏொற்ைி விட்டதாக முடிவு மெய்தார். 

கர்னல் அவருகடய பதவியின் அதிகாரத்கதப் பயன்படுத்தி, 
பாபாவின் கடுகெயான எதிர்ப்பாளராக ொைி அவருகடய பணிகளுக்குத் 
தகடயாக இருந்தார். பார்ெி நாளிதழில் பாபாகவப் பற்ைிய தவைான, 
கற்பகன ககதககள கர்னல் ஈரானி மவளியிட்டது, பார்ெி ெமுதாயத்தில் 
ெக்களிகடவய பாபாவின் இகை நிகலகயப்பற்ைிய ெந்வதகத்கத 
எழுப்பியது. 

1926, பெப்டம் ர் 20 ஆம் நாள் காறலவவறளயில் கர்னல் ஈரானி, 
படக்கன் கல்லூரியில் கைிை வ ராெிரியராக இருந்ை ைீன்ஷா க ாடியாவுடன் 
ப ஹரா ாத் வந்ைார். ருஸ்தம் அவர்கறள வரவவற்று ஆஷ்ரெத்கதச் சுற்ைிக் 
காண்பித்தார். அவ்வவகளயில் கர்னல் ஈரானி ருஸ்தத்தின் ெகனவி 
பிரீனியின் தாய்ொொ என்று அவருக்குத் மதரியாது. ஆனால், கர்னல் ஈரானி 
 ல வருடங்களாக ப ஹர்  ா ாறவ கண்டனம் பெய்து, அவதூைான 
பெய்ைிகறள எழுைிவந்ைார் என் து ருஸ்ைத்ைிற்குத் பைரியும்.  

ப ஹராம்ஜி அங்கு வந்ைவர்களில் கர்னல் ஈரானிறய அறடயாளம் 
கண்டு, ருஸ்ைத்றை எச்ெரிக்றகயாக இருக்கக் வகாரினார்.  

வ ராெிரியர் க ாடியா படக்கன் கல்லூரியில்  டித்ை வ ாகன் ஷகாவன 
என் வறர ஏற்கனவவ அைிந்ைிருந்ைார். ஆஷ்ர த்ைில் வ ாகறனப்  ார்த்ைதும், 
க ாடியா, "உன்றனப்வ ால ஒரு ைிைற யான ற யன் இம் ாைிரியான 
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மூடநம் ிக்றகயும், முட்டாள்ைனமும் நிறைந்ை இடத்ைில் வநரத்றை 
வைீாக்குவது நல்லைல்ல" என்று கடுற யாகக் கண்டித்ைார். வ ாகன் உடவன 
ப ஹர்  ா ாறவக் குைித்து வி ர ாக எடுத்துறரத்தும் வ ராெிரியர் 
ைிருப்ைியறடயா ல் குறைகாணும் வநாக்கத்ைில், "இங்குத் வைறவயான 
 ைப ல்லாம் எங்கிருந்து வருகிைது?" எனக் வகட்டார்.  

வ ாகன் உடவன, "எனக்கு அறைப்  ற்ைிபயல்லாம் கவறலப் ட 
வைறவயில்றல. எனக்குத் பைரிந்ைபைல்லாம் ஏறழகள், வநாயாளிகள், 
ஆைரவற்ைவர்கள் அறனவருக்கும் வவண்டிய வெறவ இங்வக 
அளிக்கப் டுகிைது." 

கர்னல் ஈரானி உடவன இறடயில் குறுக்கிட்டு, "இகவமயல்லாம் ஒரு 
சுய விளம்பரம், தவைான ஆன்ெீக ெகத்துவத்கத எடுத்துக் காட்டும் ஒரு 
அகெப்பு" என்று கூைினார். இந்தக் கெப்பான கருத்துக்கள், விரும்பத்தகாத 
வாதத்கத ெண்டலி, ெற்றும் கர்னல் ஈரானி இகடவய ஏற்படுத்தின. கர்னல் 
ஈரானி  ற்றும் க ாடியா இருவரும் மஸாராஸ்டர், புத்தா, கிைிஸ்து மூவரும் 
ொதாரண ெனிதர்கள், அவர்ககள, புராண ககதகள் மபரிய ஆன்ெீக 
ஞானிகளாக எடுத்துக்காட்டின என்று கூைியதும் ெண்டலி அவவராடு 
வாதம் மெய்வகத நிறுத்திவிட்டனர். 

இத்ைறன ெர்ச்றெகளுக்குப்  ின்னரும், வந்ைவர்கள்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
விரும் ினார்கள்.  ா ா ொைாரை ாக அைிகாறலயில் அவரது குடிலிலிருந்து 
வருவது வழக்கம்; ஆனால் அன்று ைா ைா ாக, காறல 10.30  ைிக்கு வந்ைார். 
 ா ாவின் அறையில் நுறழவைற்கு முன் அவர்களின் காலைிகறளக் 
கழற்ைிவிட்டு உள்வள நுறழயு ாறு ருஸ்ைம் கூைினார். அது அவர்கறள 
அவ ானப்  டுத்ைியைாக நிறனத்து, மூன்று  ைிவநரம் காத்ைிருந்தும் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்கா வல ஆவவெ ாக பவளிவயைினர். பாபாகவ வநருக்கு 
வநராக, இப்வபாது ெட்டுெல்ல எப்வபாதுவெ, ெந்திக்கும் வாய்ப்பு கர்னலின் 
விதியில் இல்லாெலாயிற்று! 

கர்னல் ஈரானியின் மூத்ை ெவகாைரி,  ிரீனி ாெி ( ாைிரியின் ைாயார்) 
 ா ாஜானின் இருப் ிடத்ைிற்கு அருகில், ொர் வ்டி என்ை இடத்ைில் 
குடியிருந்ைார்.  ிரீனி ாெி  ா ாஜானிடம் பகாண்டிருந்ை  க்ைி,  ற்றும் அவர் 
ைன் கன்  ாைிரிறய ப ஹர்  ா ாவின் ஆஷ்ர த்ைிற்கு அனுப் ியறைப் 
 ற்ைியும் கர்னல் ைவைாகவவ கருைினார். கர்னல், ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ை அந்ை 
நாள்  ாைிரி  ிகவும்  னம் ைளர்ந்து, ப ஹரா ாத்றைவிட்டு பவளிவயறும் 
 னநிறலயில் இருந்ைார். ஒருவவறள  ாைிரி, கர்னறல ெந்ைித்ைிருந்ைால் ைாய் 
 ா ாவுடன் பூனா ைிரும் ிச் பென்ைிருப் ார். 

கர்னல் ஈரானி ைிரும் ிச் பென்ைதும்,  ா ா உலக எண்ைம்  றடத்ை 
 க்கறளப் ற்ைிய கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

ெது, ொது ெற்றும் மெல்வத்திற்குப் பின்னால் 24 ெணி வநரமும் 
இருப்பவர்கள், ெத்தியத்கத விெர்ெிப்பது அல்லது ெத்தியத்கதப் பற்ைிப் 
வபசுவது சுத்த பாொங்குத்தனொகும். ஒரு கணம்கூட ெத்தியத்கதப் பற்ைி 
எண்ணிப் பார்க்காெல், எப்வபாதும் உலக மொத்து சுகங்களின் பின்னால் 
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மெல்லும் இத்தககய ெக்களுக்கு உண்கெகயப் பற்ைிய கருத்து எப்படி 
இருக்க முடியும்? 

ெனித ெனொனது அதன் எண்ணங்ககள அப்படிவய பின்பற்றும் 
தன்கெயுகடயது. ெதம் ெம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கூட அவவன 
அகனத்திலும் ெிைந்தவன் என்று எண்ண கவக்கும். பார்ெிகள், அவர்களின் 
ெதம் ெட்டுவெ அகனத்திலும் உயர்ந்தது, ெற்ை அகனவரும் தணீ்டத் 
தகாதவர்கள் என்று கருதுகிைார்கள். முஸ்லிம்களும் அவத வகககயச் 
ொர்ந்தவர்கள்; அவர்களுக்கு இஸ்லாம் ெற்றும் முகம்ெது ெட்டுவெ 
உண்கெயானது; வெலும் இதர ெக்கமளல்லாம் கடவுள் 
நம்பிக்ககயற்ைவர்கள். கிைிஸ்தவர்கள் ஒன்றும் குகைந்தவர்கள் அல்ல. 
அவர்களுக்கு கிைிஸ்துவவ ெனித குலத்தின் ஒவர இரட்ெகர், ெற்ை ெக்கள் 
அகனவரும் புைஜாதிகள். 

கர்னல் என்றனச் ெந்ைிக்க முடியாைது  ிகவும் வருந்ை ைக்கது, 
இல்றலவயல் அவர் ைனது வாழ்க்றகயின் விரிவுறரறய என்னிட ிருந்து 
ப ற்ைிருப் ார்! நான் அவருக்கு ப ாருத்ை ான  ைிறலக் பகாடுத்ைிருப்வ ன், அது 
அவரது  னைிலிருந்து எல்லா ஆைவங்கறளயும் விரட்டியிருக்கும். 

எதுவாயினும், அவரது விரும் த்ைகாை வி ர்ெனம்  ற்றும் வ ாெ ான 
வநாக்கங்கள் இருந்ை வ ாைிலும், அவர் எனக்காக மூன்று  ைி வநரம் 
காத்ைிருந்ைது, அைற்குரிய  லறன அளிக்கா ல் வ ாகாது. அவரது 
தற்மெயலான புனிை யாத்ைிறரக்காக அவருக்கு வவண்டிய பவகு ைி நிச்ெயம் 
கிறடக்கும். அவவராடு வர்ைவர்களும் அைன்  யறன அறடவார்கள். கர்னல் 
ஈரானி ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராறஜச் ெந்ைிக்கச் பென்ைவ ாது, அவருறடய 
உள்வநாக்கம் ெரியாக இல்லாைைால், அவறர அங்கிருந்து ஒரு துளி நீறரக்கூட 
 ருக  ஹாராஜ் அனு ைிக்கவில்றல;  ஹாராஜ் அவறரச் ெந்ைிக்கவு ில்றல. 
கர்னல் அறனத்து ொ ங்கறளயும் பகாட்டித் ைீர்த்து விட்டு அங்கிருந்து 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

கர்னல் ஈரானி உண்ற யிவல  ிகுந்ை ஆர்வமும்,  க்ைியும் நிறைந்ை 
பஸாராஸ்டிரியன். அவர் பஸாராஸ்டிரிய  ைத்ைின் வ ன்ற றயக் குைித்து 
புத்ைகம் பவளியிட்டுள்ளார், அைில் அவர் பஸாராஸ்டரின் 
நல்பலாழுக்கங்கறளப் புகழ்ந்தும், அவை வவறளயில் பூொரி வர்க்கங்கள் 
 ரப் ிய ெடங்கு ெம் ிரைாயங்கறள  இழிவு டுத்ைியும் கூைியுள்ளார். 

ருஸ்ைம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "கர்னல் இங்கு நடப் றைபயல்லாம் 
 ார்த்து ஏளன ாப் வ ெினார். அவர் பஸாராஸ்டரின் வாழ்க்றக வரலாற்றை 
ஆழ ாகக் கற்ைைிந்ைைாகவும், ஆனால் இங்கு ப ஹரா ாத்ைில் நடப் து எதுவும் 
அவ்வளவு ெிைப் ாக இல்றல எனவும் கூைினார்." 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "மஸாராஸ்டர் அக்காலத்தில் நிலவிய 
சூழ்நிகலகளுக்கு உகந்தாற்வபால அகனத்கதயும் மெய்தார். இப்வபாது 
நான் இக்கால நகடமுகைகளுக்குத் தகுந்தாற்வபால, எது நல்லவதா அகத 
உங்களிடம் மெய்யச் மொல்கிவைன். நீங்கள் அகதக் ககடபிடிக்க 
விரும்பினால் ெரி, இல்கலவயல் என்கனவிட்டுச் மென்றுவிடுங்கள்! 
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நீங்கள், உங்கள் உைவினர்கள், நண்பர்கள், ஏன் இந்த முழு உலகமும் 
என்கனப் பின்பற்ைினாலும், இல்கலமயன்ைாலும் எனக்கு என்ன? நான் 
எதுவவா, அதுவவ!” 

 ா ா முன்கூட்டிவய  லமுறை கூைியதுண்டு,  ார்ெிகளும், ஈரானிகளும் 
அவர் இைப்புக்குக் காரை ாக இருப் ார்கள் என்று! ஆனால் அது அவருறடய 
ப ௌைீக உடலின் இைப்ற க் குைிப் ைல்ல. பவளியுலகில் யாருக்குவ  இது 
பைரியாது என்ைாலும், பாபா கூைியதன் அர்த்தம் அவருக்கும் அவருகடய 
பணிகளுக்கும் கடுகெயான எதிர்ப்பாக இருப்பார்கள், அவரது ஆழொன 
ஆன்ெீக வநாக்கங்களுக்கு அது அவெியம் என்றுதான் எதிர்ெகையாகப் 
மபாருள்பட கூைினார்.  

கர்னல் ஈரானி, ப ஹர்  ா ாவுக்கு எைிராக, பைாடர்ந்து ஏைக்குறைய 35 
வருடங்கள்  ிகவும் வ ாெ ான முறையில் ைவைான  ிரச்ொரம் பெய்துவந்ைார். 
ஆனால் இந்ைப்  றகற யும் எைிர்ப்பும்  ா ாவின் உள்வவறலக்கு ஒரு 
ஊடக ாக இருந்ைன, ஏபனன்ைால் இவருறடய அவதூைான பெய்ைிகள் 
வழியாக,  லர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைித் பைரிந்து பகாண்டனர். அவர் எழுைிய 
ைகவல்கள் ைவைானறவ என்ைாலும் இது  க்களிறடவய ஆர்வத்றைத் தூண்டி, 
இறுைியில்  ா ாறவ வநரடியாகச் ெந்ைிக்கச் பெய்ைது. ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காகச் பென்ைவ ாது, அவருறடய அன் ான  ிரென்னத்ைின் 
இனிற யான அ ிர்ைத்ைால் அவர்கள் வரவவற்கப் ட்டனர். ஏராள ான ஈரானி 
 ற்றும்  ார்ெிகளிறடவய  ா ாவின்  ீைான நம் ிக்றக,  டிப் டியாக 
ஒளிர்விட்டது. அறனவரும், நாளறடவில், ப ஹர்  ா ாவின் பநருக்கத்ைில் 
வந்ைனர். 

இவ்வாறு, கர்னல் ஈரானியின் எைிர்ப்பு மூல ாக ப ரிய அளவில் ஒரு 
 ைி நிறைவவைியது; இறுைியில் அறனவரும் ொைக ான விறளவு 
ஏற் ட்டறைக் காைமுடிந்ைது. இந்ைக் கண்வைாட்டத்ைில்  ார்க்கும்வ ாது கர்னல் 
ஈரானி, அவருக்குத் பைரியா வல ப ரு ளவில் வெறவ பெய்துள்ளார்.  ா ா, 
அவறரப்  ற்ைி இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இந்தக் கர்னல் என்கனவய 
நிகனத்துக்மகாண்டு இருப்பதால் - எப்படி நிகனக்கிைார் என்பது ஒரு 
மபாருட்டல்ல - அவர் ஓர் அதிர்ஷ்டொலி." 
 

இைற்கிறடயில், பூனாவில் பஸாராஸ்டிரிய  க்களும் ப ஹர் 
 ா ாவின் ைாயாறரத் பைாடர்ந்து ஏளனம் பெய்து அவதூைாகப் வ ெிவந்ைனர். 
அவருறடய நண் ர்களும்,  க்கத்ைில் உள்ளவர்களும் ெமுைாயத்துக்குப்  யந்து 
பவளிப் றடயாக ஆைரறவத் பைரிவிக்கா ல் அற ைியாக இருந்ைனர். ப வ ா 
ெற்றும்  ய ின்ைி, எறையும் கருத்ைில் பகாள்ளா ல், அவர் ப ரிதும் விரும்பும் 
நாடகங்கள்  ற்றும் இறெ நிகழ்ச்ெிகறளக் கண்டு ரெித்து வந்ைார். 

இந்ைிய வைெத்ைில் ொது, ென்னியாெிகள் அவரவர் வாழ்க்றகறயத் 
துைந்து, நாபடங்கும் கடவுறளத் வைடி அறலந்து ைிரிந்து றகவயந்ைி வாழ்வறை 
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நாம் ொைாரை ாகக் காைமுடியும். 1926, பெப்டம் ர் 21 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

உலக வழிகளில் வகாகழயாக இருக்கும் ஒருவன் ஆன்ெீக 
பாகதயில் வரீனாக இருக்கிைான். ஒருவவகள நீங்கள் நிகனக்கலாம், 
உலக வழியில் வபாவகதவிட, அகதத் துைந்து ஆன்ெீக பாகதயில் 
பயணிப்பது எளிதானது என்று; ஆனால் அப்படியல்ல, அது ெிகவும் கடினம். 
உயிகரக் மகாடுக்க விரும்பும் ஒருவர் ெட்டுவெ துைவைத்கதப் பற்ைி 
முடிமவடுக்க வவண்டும்.  

மவளியளவில் துைவைம் என்பது அர்த்தெற்ைது; அது உள்ளளவில் 
வவண்டும். தன்கனவய துைக்க விருப்பெில்லாத ஒருவன் இகைவனிடம் 
அன்பு காட்டுவது என்பது இயலாத காரியம். 

ப ஹர்  ா ா,  ண்டலிக்கு ஒருவரின்  ரைத்ைிற்குப்  ின்னர் இருக்கும் 
நிறலறயப்  ற்ைி விளக்கினார்: 

ஒருவரின் இைப்பு என்பது அவரது ெனப்படிவங்கள் தீர்ந்துவபாகும் 
வவகளயில், அதாவது முற்ைிலுொகச் மெலவழிக்கப்பட்ட பின்னர் நடக்கும் 
நிகழ்வு. ஒருவர் இைந்ததும் ெனப்படிவங்கள் மபௌதீக உடவலாடு 
ெனதிற்குள்ள மதாடர்கபத் துண்டித்துவிடும். அந்த வநரத்தில் அவர் 
அகடயும் அத்தககய அதிர்ச்ெியில் தனது கடந்தகால வாழ்க்ககயின் 
ஒவ்மவாரு ெம்பவத்கதயும் ெைந்து விடுகிைார். மபௌதீக உடல் 
ெகைந்தாலும்கூட ஆழ்ென ெற்றும் சூட்சுெ உடல்களில் ெனப்படிவங்கள் 
நிகைந்திருக்கும்.  

 ரைத்றை அடுத்து, 40-70  ைி வநரத்ைிற்க்கு  னப் டிவங்களின் 
கவனம் ப ரும் ாலும் உடல் றவக்கப் ட்டுள்ள இடத்றை ற ய ாகக் 
பகாண்டிருக்கும். ஆனால் அைற்குப்  ிைகு இைந்ை ந ருக்கும் அந்ை இடத்ைிற்கும் 
எந்ைவிை பைாடர்பும் இருக்காது. அடுத்ை 8 அல்லது 10 நாட்களுக்குள், 
 றைந்ைவரின் ஆவியானது, அப்வ ாைிருக்கும்  னப் டிவங்களுக்குத் 
ைகுந்ைாற்வ ால் சூட்சு  நிறலறய அறடந்து பொர்க்கம் அல்லது நரகத்றை 
அனு வித்து அடுத்ை  ிைவிறய எடுக்கும்.  

ப ரும் ாலான  க்கள், ஒருவரின்  ரைத்ைிற்குப்  ிைகு, நீண்ட 
நாட்களுக்குச் ெடங்கு ெம் ிரைாயங்களில் ஈடு டுகிைார்கள், ஆனால் 
அறவபயல்லாம் வைறவயற்ைறவ. இது  ைத்றையும் ெக்ைிறயயும்  ட்டுவ  
வைீாக்கும். 10 நாட்களுக்குப்  ின்னர் எந்ை விை ான ெடங்குகளும் 
வைறவயில்றல.  

இருந்ைாலும், வ ன்ற யான ெடங்குமுறை என் து  ரை றடந்ை 
ஒருவரின் அருகிலிருக்கும் நாய்கள் அல்லது காகங்களுக்கு உைவிடுவவை 
ஆகும். ஏபனன்ைால், அறவகளுக்கு இருக்கும் சூட்சு   ார்றவயால் 
 றைந்ைவரின் ஆவிறயக் காைமுடியும். காகம்  ற்றும் நாய்களுக்கு, சூட்சு  
உைர்வுகள் இல்றலபயன்ைாலும் அறவ சூட்சு , கருத்து நுட்  ான 



 

257 
 

ைிைன்கறளப்  றடத்ைறவ என் ைால் இைந்ைவர்களின் சூட்சு  
 னப் டிவங்கறளத் ைம்வெம் ஈர்க்கும் ெக்ைி றடத்ைறவயாகும். 

அந்வநரத்ைில்  ா ா  ற்றுப ாரு கருத்றைத் பைரிவித்ைார் - அைாவது, 
இைந்ைவர் உடறல அடக்கம் பெய்வது அறனத்ைிலும் ெிைந்ை முறையாகும். 

 
பெப்டம் ர் 26 ஆம் நாள்  ண்டலியில்  லர் எவ்விை வவறு ாடு ின்ைி 

அறனவருக்கும் ஒவர குடிநீர் வெைிக்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் பெய்ய 
முடிபவடுத்ைனர். ஆனால்,  ிரா ைர்கள் அறை ஏற்றுக்பகாள்ளத் ையாராக 
இல்லாைைால் அறனத்து  ிரா ாை  ாைவர்களும் அவரவர் வடீ்டிற்குத் 
ைிரும் ிச் பெல்ல ஆயத்ை ாயினர்.  ா ா அறனவறரயும் ஒன்ைாக அறழத்து 
ஒவ்பவாருவரின் கருத்றையும் வகட்டார்.  

பநடுவநர விவாைத்ைிற்குப்  ின்னர், வாக்பகடுப்பு - ப ாதுவான குடிநீர் 
வெைி அல்லது வழக்க ான ைனித்ைனி முறைறய பைாடர்வது - நறடப ற்ைது. 
ப ாது வெைிக்கு ஆைரவாக 28 வ ரும், எைிராக 28 வ ரும் ஓட்டளித்து 
ெ நிறலறய நிறல நாட்டினர். அறனவரும்  ா ாவின் ஓட்டுக்காக அவறர 
உற்று வநாக்கினர்.  ா ா ஆச்ொர ான இந்துக்களுக்கு ஏற்கனவவ 
நறடமுறையில் இருப் றைத் பைாடரு ாறு வாக்களித்து இவ்வாறு 
விளக்க ளித்ைார்: 

பிை ஜாதிககளச் ொர்ந்த ஏகழகள் ெற்றும் ஆதரவற்வைாரின் 
வழியில் தகடககள கவப்பவர்கள், வெலும் அவர்களின் அடிப்பகட 
நம்பிக்ககக்கு எதிராகச்மெல்ல கட்டாயப் படுத்துபவர்கள், குடிநீர் பற்ைிய 
வகள்விகய ெட்டும் வலியுறுத்தக்கூடாது. குடிநீர் ெட்டும் ஒரு பிரச்ெிகன 
அல்ல; நாம் எல்லா வககயிலும் - உணவு, உகட, ெத நம்பிக்கககள் 
வபான்ை அகனத்திலும் - உண்கெயிவலவய நம்கெ 
பாரபட்ெெற்ைவர்களாகக் கருத விரும்பினால் நாம் அகனவரும் 
ெெநிகலயில் இருக்கவவண்டும். ஜாதி, ெதம், பிராெணர்கள் அல்லது 
தீண்டத்தகாதவர்கள் என்ை வவறுபாடு எதுவுெில்லாெல் அகனவரும் ஒவர 
இடத்தில் ஒன்ைாக அெர்ந்து உணவு உண்ணவவண்டும். இந்தப் பிரச்ெிகன 
முற்ைிலுொக ஒரு முடிவுக்கு வரவவண்டும்.  

மவவ்வவறு ெதங்களின் மவளிப்புை அகடயாளங்ககளத் 
தவிர்க்கும் வககயில் அகனவரும் காதி, பருத்தி துணியில் உகடயணிய 
வவண்டும். பார்ெி ெற்றும் இந்து இனத்தவர் கஸ்தி எனும் புனித நூல் 
அணிவகத விட்டு விடவவண்டும்; முஸ்லிம்கள் தாடிவளர்ப்பகதக் 
ககவிடவவண்டும். நீங்கள் வாழும் முகையில் முன்வனற்ைத்கதக் 
மகாண்டுவர விரும்பினால், அது எல்லாவககயிலும் முழுகெயானதாக 
இருக்க வவண்டும். இல்கலவயல், வதகவயற்ை நன்கெகய அகடயும் 
வநாக்கத்தில், நம்கெ நம்பியிருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட ெக்ககள அப்படிவய 
இருக்கச் மெய்வது எவ்வககயிலும் நல்லதல்ல.  

இக்காரணத்துக்காகத்தான் உங்களின் புதிய முகைகய ககயாள 
வவண்டாமென்று நான் கூறுகிவைன். அகனத்து ெக்களிகடவய ஒற்றுகெ 
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பற்ைிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவது ொதாரண ெனித முயற்ெிக்கு 
அப்பாற்பட்டது. ொனிட இனத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மபரும் ெக்தியால் 
ெட்டுவெ இகதக் மகாண்டுவர முடியும். அத்தககய ொற்ைத்கத ெனித 
குலத்தின் முயற்ெிகள் மூலம் ஒருவபாதும் மகாண்டுவர முடியாது. 

மெஹர் பாபாவின் அருகெயான விளக்கங்கள், நாளகடவில், 
இந்துக்களின் ெனங்களில் ஆழொக வவரூன்ைி, இகைவனின் 
ஒருகெப்பாட்டு தத்துவத்தின் விழிப்புணர்வு அவர்கள் இதயங்களில் 
ஒளிர்விட்டது.  

அைன்  ின்னர் அன்று,  ா ா  ண்டலிக்கு ஒரு விடுகறைறய அளித்து 
விளக்கம் வகாரினார்: 

"உலக ப ாருட்களில் நாட்ட ிக்க ஒருவன், ஒரு  ிருகம், ஒரு 
நாஸ்ைிகன், ஒரு குழந்றை,  ற்றும் ஒரு முட்டாள் இவர்களுக்கும் இறை 
நிறலறய அறடந்ை ஒருவருக்கும் இறடவய உள்ள ஒற்றுற  என்ன?" 

ஒருவராலும் இைன்  ைிறல யூகிக்க முடியாைைால்  ா ா 
விளக்க ளித்ைார்.  

"ெதத்கதப் பற்ைிக் கவகலப் படாதவர்கள் இருவர் – ஒருவர் உலக 
ப ாருட்களில் நாட்ட ிக்கவர்,  ற்பைாருவர் இறை நிறலறய 
அறடந்ைவர்." 
"பணத்கதப் பற்ைிக் கவகலப்படாதவர்கள் இருவர் - ஒன்று  ிருகம், 
இன்பனாருவர் இறை நிறலறய அறடந்ைவர்." 
"கடவுகள வணங்காதவர் இருவர் – ஒருவர் நாஸ்ைிகர்,  ற்பைாருவர் 
இறை நிறலறய அறடந்ைவர்." 
"காெம் இல்லாதவர்கள் இருவர் - ஒன்று குழந்றை,  ற்பைாருவர் 
இறை நிறலறய அறடந்ைவர்." 
"வகாபவெ வராதவர்கள் இருவர் – ஒருவர் முட்டாள்,  ற்பைாருவர் 
இறை நிறலறய அறடந்ைவர்." 
 
பெப்டம் ர் 29 ஆம் நாள், ஒருவர் அவரது  கன் காைா ல் வ ானதும், 

 கறனப்  ற்ைிய குைிப்புகவளாடு ப ஹர்  ா ாவிடம் வந்ைார். அவர் ெககனக் 
கண்டுபிடிக்கும் உண்கெயான ஆர்வத்துடன் வந்தாலும் பாபாகவச் 
வொதிக்க விரும்பினார். அவர்  ா ாவிடம், "என்னுகடய கபயன் எங்வக? 
அவகன நான் எப்வபாது கண்டுபிடிப்வபன்?" என்று வகள்வி எழுப் ினார். 

 ா ா  ைிலாக, "உன்னுகடய ெககன நாகள கண்டுபிடிக்கலாம்; 
அதற்காக நீ உடவன வஷாலாபூர் புைப்பட்டாக வவண்டும்" என்ைார். வந்தவர் 
அங்கிருந்து கிளம்பும்வபாது  ா ா அவறரத் ைிரும்  அறழத்துக் கண்டித்ைார், 
"என்கன யார் என்று நிகனக்கிைாய்? நீ என்கன ஒரு ொது என்று 
நிகனப்பதானால் இம்ொதிரி வகள்விகள் வகட்பதன் அவெியம் என்ன? 
வெலும் நீ என்கன உன் அதிர்ஷ்டத்கதக் கூறுபவன் என்று நிகனத்தால் 
எனக்குத் தரவவண்டிய கட்டணம் எங்வக?" என்று வகட்டார்.  
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வந்ைவர் ைவைான உள்வநாக்கத்துடன் வந்ைறை ஒப்புக்பகாண்டதும், 
 ா ா அவறரக் வகட்காவ்ம் மென்று நாராயண் ெஹாராஜின் தரிெனத்கதப் 
மபறுொறு கூைியனுப்பினார். வபாகும்வழியில் கிைிஸ்தவ ெகப 
பள்ளிக்கூடத்தில் அந்தப் கபயகனப் பற்ைி விொரிக்கக் கூைி, கபயகன 
மவகுவிகரவில் கண்டுமகாள்வரீ்கள் என்று வாக்குறுதியும் அளித்தார்.  

 
இன்னும் ஒரு ந ர், அவருக்கு நான்கு ெகன்கள், மெஹர் பாபாகவ 

வொதிக்கும் வநாக்கத்தில் மெஹராபாத் வந்தார். வந்ைவர்  ா ாவிடம், 
"எனக்கு ஒரு குழந்கத பாக்கியத்துக்காக ஆெரீ்வதியுங்கள்" என்று 
வவண்டினார். இறை நிறலறய அறடந்ை ஒரு குருநாைர் அறனத்தும் 
அைிந்ைவர், ஆனால் ஒன்றும் அைியாைவர் வ ால  ா ா அவரிடம் அப்படிவய 
ஆகட்டும் என ஆெீர்வைித்ைார். வந்ைவரும் ெகிழ்ச்ெியகடந்தவர் வபால 
பாொங்குமெய்து  ா ாறவ வைங்கி விறடப ற்றுச் பென்ைார். 

கிரா த்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைதும், மெஹர் பாபா ஒரு வபாலி 
ொெியார் என்றும் அவகர எப்படி முட்டாளாக்கினார் என் றையும் 
அறனவருக்கும் பைரிவித்ைார். ஆனால், ெில நாட்களில் அவருகடய மூன்று 
ெகன்கள் ெர்ெொக ொண்டுவபாயினர். அப்வ ாது அவர் ஒரு குருநாதகரச் 
வொதிப்பைால் வரும் வொெொன விகளவுககள உணர்ந்தார். ஒரு 
குழந்கதக்காக வவண்டிய அவருக்கு இறுதியில் ஒரு குழந்கத ெட்டுவெ 
ெிஞ்ெியது. 

 
அன்ைிரவு நட்ெத்ைிரங்களுக்குக் கீவழ, ப ட்வரா ாக்ஸ் பவளிச்ெத்ைில் 

 ா ா அறனவருக்கும் வழக்கத்துக்கு  ாைான ஒரு சுறவயான விருந்ைளித்ைார். 
 ண்டலி உைறவப்  ற்ைிப் வ ெ ஆரம் ித்ைதும், உறரயாடல்  னாரெில் வாழும் 
 ிரா ை உைவு  ிரியர்கள்  க்கம் ைிரும் ியது.  ா ா 1919 ஆம் ஆண்டு 
உ ாஸனி  ஹாராஜூடன்  னாரஸ் பென்ை விஷயத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார். 
வகாவிலில்  ிரா ைர்கறளத் ைவிர வவறு எவறரயும் அனு ைிக்காைைால் 
 ஹாராஜுடன் பென்ை  ா ா வவட்டி கட்ட வவண்டியைாயிற்று. 

வகாவிலினுள்வள பென்ைதும்  ஹாராஜ் அங்குக் கூடியிருந்ை 
 ிரா ைர்கறள வ ர்வானுக்கு அடி ைியு ாறு கட்டறளயிட்டார், "அவன் 
ஜகத்நாராயணன், உலகுக்மகல்லாம் கடவுள்! அவன் பாதங்ககளத் மதாட்டு 
வணங்குங்கள்" அறனவரும்  ஹாராஜ் கூறுவறைக் வகட்டு அப் டிவய 
பெய்ைனர். 

1926, அக்வடா ர் 1 ஆம் நாள்  ா ா, ப ஹரா ாத்றைப்  ற்ைி இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்:  

"இந்த இடம் ெிகவும் முக்கியொன ஒன்று. ஆன்ெீக வழியில் 
மெல்பவர்களுக்கு இது ெிகச் ெிைந்த இடம். என்னுகடய பணிகளுக்காக 
நான் மவவ்வவறு இடங்களுக்குச் மென்ைாலும், இங்வக திரும்பி வருவது 
எப்வபாதுவெ ெிைப்பானது." 
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வைநீர் வவறளயில்  ா ா  யத்றைக் குைித்து பொற்ப ாழிவு 
வழங்கினார்: 

எதற்கும், எவருக்கும் பயப்படாதீர்கள்; வெலும் உங்கள் 
ெனொட்ெிக்குத் தகுந்தாற்வபால எப்வபாதும் ெரியானகதவய மெய்யுங்கள். 
ஒருவபாதும் கடவுளுக்குப் பயப்பட வவண்டாம், அப்படிப் பயப்படுவதானால், 
அவகர எப்படி நீ வநெிக்க முடியும்? உன்னுள் இருக்கும் பரொத்ொவுக்குப் 
பயப்படாவத, ஏமனன்ைால், பரொத்ொ ஒருவபாதும் உன்னிடெிருந்து விலகி 
இருப்பதில்கல. நீவய உன்னுகடய பரொத்ொ (பரவெஷ்வர்), எனவவ 
அவகரக்கண்டு அஞ்சுவதில் எவ்வித பயனுெில்கல.  

ஆனால் உலகுக்கும், ொகய எனும் உருவகத்திற்கும் பயப்படுங்கள். 
மபாருள் நிகைந்த இவ்வுலகம் வகாபம், காெம் ெற்றும் வபராகெயின் 
விகளவுககளச் ொர்ந்திருக்கும். இவற்ைிற்குப் பயப்படுங்கள், முடிந்தவகர 
இகவகளிடெிருந்து விலகி இருங்கள். வவறு எதற்கும் பயப்படாதரீ்கள்.  

ெக்கள் உண்கெயிவல கடவுளுக்கு அஞ்சுகிைார்களா? இல்கல. 
அவர்களின் மெயல்கள் ெரியாக இல்கல எனும் தருணத்தில், கடவுள் 
அவர்ககள நரகத்தில் தள்ளிவிடுவார் என்ை பயமுறுத்துலுக்கு 
அஞ்சுகிைார்கள். அதுவ ால, இங்கிருக்கும்  ாைவர்கள் அர்ஜூனுக்கா அல்லது 
அவன் றகயிலிருக்கும்  ிரம்புக்குப்  யப் டுகிைார்களா? அர்ஜுன் 
 ாைவர்கவளாடு ெில வநரங்களில் விறளயாடுவான், அவர்களும் விரும் ி 
அவவனாடு விறளயாடுவைால் நிச்ெய ாக  ிரம்புக்குத்ைான் அஞ்சுகிைார்கள், 
அர்ஜூனுக்கு அல்ல!  

அக்வடா ர் 7 ஆம் நாள்  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில் அவர்களில் ஒருவர்  ா ாவிடம், "கடவுள் இறைபயல்லாம் ஏன் 
 றடத்ைார்?" என்று வகள்வி எழுப் ினார்.  

 ா ா அளித்ை விளக்கம்: 
"கடவுள் இகதப் பகடக்கவில்கல. இது தானாகவவ உருவானது. 

ஆரம்பத்தில் வவறு எதுவும் இல்லாத வவகளயில் கடவுள் ெட்டுவெ 
இருந்தார். அவரில் அனுபவம், அைிவு, ெக்தி, வாழ்க்கக அகனத்தும் 
அடங்கியிருந்தன. ஆனால் அவருக்குக் கடவுள் எனும் உணர்வு ெட்டும் 
இல்லாெலிருந்தது. உன்கனச் சுற்ைியுள்ள அகனத்துத் தகலவலியும், 
மதால்கலயும் அந்த உணர்கவ அகடவதற்காகவவ!” 

ப ஹரா ாத்ைில் நிலவிவரும் நாள் ட்ட ைண்ைரீ்  ிரச்ெிறனறயக் 
குைித்து  ா ா ஒன்றும் அைியாைவர்வ ால  ார்த்ைார், "இங்கிருக்கும் 
முரண்பாடான நிலவரத்கதப் பாருங்கள்! மவளியிலிருந்து என்னுகடய 
தரிெனத்திற்காக வருபவர்களின் வவண்டுதல்கள் என் ஆெரீ்வாதத்தால் 
நிகைவாகிைது. என் அருளால் அவர்களின் கிணறுகளில் நீர் நிரம்பி 
வழிகிைது. ஆனால் மெஹராபாத்திலுள்ள மூன்று கிணறுகளிலும் 
தண்ணரீுக்குத் தட்டுப்பாடு.”  



 

261 
 

 ா ா, அப்வ ாது அஜ் ீறர ொர்ந்ை ெத்குரு குவாஜா ஸாவஹப் கிஸ்தி 
ஒரு  ரத்ைின்கீழ்  ல வருடங்களாக அ ர்ந்ைிருந்ை கறைறயக் கூைினார். 
"அந்தக் குைிப்பிட்ட ெரத்தில் பழங்கள் விகளயாெல் வபானது ெட்டுெின்ைி, 
ெிைிது காலத்தில் அந்த ெரம் பட்டும் வபானது" என்று  ா ா கூைிமுடித்ைார். 

அவ்வவறளயில் அருகிலுள்ள கிரா த்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத் வந்ை 
விவொயி,  ா ாறவ அணுகும்வ ாது  ிகவும்  னம் ைளர்ந்து காைப் ட்டார். 
 ா ா ஏன், என்ன காரைம் என்று வகட்டைற்கு, அந்ை விவொயி, "நான் ஒரு 
ஏகழ, ஒரு ெிைிய நிலத்கத வாங்கி தண்ணரீ் இல்லாத காரணத்தால் 
அதில் பயிரிட முடியாத நிகலயில் உள்வளன். கடன் வாங்கி கிணறு 
மவட்டிவனன், ஆனால் அதில் தண்ணரீும் வரவில்கல. இப்வபாது நான் 
ெிகுந்த ெிரெத்தில் இருக்கிவைன்” என்று கூைினான். 

"உனக்கு என்ன வவண்டும்?"  ா ா வினவினார். 
"நீங்கள் ஒரு ெிைந்த ஞானி; நான் உங்களிடெிருந்து தண்ணகீரக் 

வகட்டுப்மபை வந்துள்வளன். எனக்குத் தண்ணரீ் கிகடத்துவிட்டால் 
பிரச்ெிகனகள் அகனத்தும் தீர்ந்துவிடும். நீங்கள் இந்த வரத்கத 
வழங்குவரீ்கள் என்று முழுகெயாக நம்புகிவைன்." 

"நீ எவ்வளவு ஆழம் வதாண்டினாய்?" 
"நாற் து அடி." 
"வதாண்டுவகத நிறுத்தாவத. வெலும் ஐந்து அடி ஆழத்திற்குத் 

வதாண்டு. கடவுள் நல்லவர், அவர் உனக்கு உதவுவார்." 
அந்ை விவொயி  ா ா அளித்ை  ைிலில் ைிருப்ைியறடந்து ைிரும் ிச் 

பென்ைார்.  
ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது,  ண்டலிக்கு இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்:  
"இன்று நான் ஒரு ப ரிய ைவைிறழத்து விட்வடன். இறை நான் எப் டிச் 

பெய்வைன் என்று எனக்குத் பைரியவில்றல. நான் அந்ை விவொயியிடம் வ லும் 
ஐந்ைடி ஆழத்துக்குப் வ ாகச்பொன்வனன். அைிலும் ைண்ைரீ் 
வரவில்றலபயன்ைால் என்னாகும்? அவர் என்  ீதும், கடவுள்  ீதும் 
றவத்ைிருக்கும் நம் ிக்றகறய இழந்து விடுவார். இங்வக நீங்கள் ஆழ ாகத் 
வைாண்டியும் என்னுறடய கிைற்ைில் ைண்ைரீ் வரவில்றல. அப் டியானால் 
அவருக்கு  ட்டும் எப் டிக் கிறடக்கும்? இன்று ஒரு ப ரிய ைவறு நடந்து 
விட்டது." 

ஒரு வாரத்துக்குப்  ின்னர் அந்ை விவொயி கிரா த்ைிலுள்ள 
அறனவவராடும், வ ளைாளத்துடன்  ா ாவுக்கு ஆரத்ைியும், பூறஜயும் 
பெய்வைற்காக வந்ைார். அவர்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார்.  ா ா, 
அவருறடய  கிழ்ச்ெியின் காரைத்றைக் வகட்டவ ாது, இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், 
"உங்கள் கருறையால் என்னுறடய கிைற்ைில் ைண்ைரீ் கிறடத்ைது." அவர் 
 ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்து, ஆரத்ைி எடுத்து பூறஜ பெய்ைார். அவர்களுக்குப் 
 ிரொைம் வழங்கியதும், கிரா த்ைினர் அறனவரும்  ா ாவின்  கிற றயப் 
 ாடிக்பகாண்வட பென்ைனர். கிரா த்ைார் அறனவரும் ைிரும் ிச் பென்ை ின்னர் 
 ா ா  ண்டலியிடம் இவ்வாறு கூைினார்: 
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"என்கன நம்புங்கள். நான் உங்களுக்கு உண்கெகயத்தான் 
கூறுகிவைன். நான் எதுவும் மெய்யவில்கல. அந்த விவொயியின் 
நம்பிக்ககவய அவருக்குத் தண்ணகீரத் தந்தது." 

 ா ா கூைியறை ருஸ்ைத்ைால் ஜரீைிக்க முடியவில்றல. 
"அப்படியானால், எங்களுக்கு என்னாவது? நாங்களும் கிைறு பவட்டுகிவைாம், 
ஆனால் ைண்ைரீ் வரவில்றல."  

 ா ா  ைிலளித்ைார், "நான் கடவுள், வெலும், நான் எனக்காக 
உங்களிடம் கிணறு மவட்டக் கூைிவனன். நான் நம்பிக்கக கவக்க இங்கு 
என்கனத்தவிர வவறுயாராவது இருந்தாக வவண்டும், ஆனால் நான் 
ெட்டுவெ இருப்பதால் யார் ெீது நான் நம்பிக்கக கவப்வபன். எனக்குத் 
மதரியும் நம்பிக்கக பலனளிக்கும் என்று. ஆனால், நம்பிக்கக என்று 
ஒன்கை கவக்க யாராவது இருக்கவவண்டுவெ! வெலும் அவ்வாறு 
நம்பிக்கக கவக்க எவருவெயில்கல. அதனால்தான் உங்களுக்குத் 
தண்ணரீ் கிகடக்கவில்கல." 

ருஸ்ைம் உடவன கூைினார், "ஆனால் நாங்கள் உங்களிடம் நம் ிக்றக 
றவத்துள்வளாம். ஏன் எங்களுக்கு அதுவ ால ைண்ைரீ் கிறடக்கவில்றல?" 

"எனக்கு அறைப் ற்ைித் பைரியாது. ஆனால் ஒன்று  ட்டும் எனக்கு 
நன்ைாகத் பைரியும், அந்ை விவொயி அவருறடய நம்பிக்ககயின் காரணொகத் 
தண்ணகீரக் கண்டு மகாண்டார். நான் அவருக்காக எதுவும் பெய்யவில்றல." 
 ா ா அறைவய ைிரும் த் ைிரும் க் கூைியைால் ருஸ்ைம் எரிச்ெலறடந்ைார்: 
  "உங்கவளாடு இருப் ைால் எங்களுக்கு எந்ைப்  லனு ில்றல. எங்களுக்கு 
உங்கள்  ீது நம் ிக்றகயில்றல என்று நீங்கள் நிறனப் து பைளிவாகத் 
பைரிகிைது. இரவு  கபலல்லாம் நாங்கள் உங்கவளாடு இருந்தும், உங்கள் ீது 
எங்களுக்கு அவ்வளவு நம் ிக்றகயில்றல என்று நீங்கள் நம்புகிைரீ்கள் – ஒரு 
நாள் ைிடீபரனத் வைான்ைிய அந்ை விவொயி, வவண்டிய ைண்ைறீர அறடயும் 
அளவுக்கு, நம் ிக்றக றவத்ைிருக்கிைார்!" 

 ா ா உள்ளூர அற ைியாக நறகத்து,  ின்னர் விளக்கினார்: "அந்த 
விவொயி தண்ணரீுக்காக வந்தார், அவருகடய நம்பிக்கக தண்ணரீ் 
கிகடப்பகத ெட்டுவெ ொர்ந்திருந்தது என்பகத நீ புரிந்து 
மகாள்ளொட்டாய். அவருக்குத் தண்ணரீ் கிகடத்திராவிடில் அவர் கிராெத்து 
ெக்களிடம், 'மெஹர் பாபா என்னிடம் வெலும் ஐந்தடி ஆழம் வதாண்டும்படி 
கூைினார். அவ்வாவை நான் மெய்வதன், ஆனால் தண்ணரீ் கிட்டவில்கல. 
நான் அவரிடம் மென்ைதில் எனக்கு, பணம், வநரம், ெக்தி வணீானதுதான் 
ெிச்ெம். அவர் என்கன ஏொற்ைி விட்டார்' என்று கூைியிருப் ார்.  

“ஆனால், நீங்கள் இங்வக இருக்கிைரீ்கள். உங்களின் நம்பிக்கக 
எகதயும் ெம்பந்தப்பட்டது அல்ல. உங்களுக்குத் தண்ணரீ் கிகடத்தாலும் 
கிகடக்காவிட்டாலும், உங்கள் ஆகெகள் நிகைவவைினாலும் 
இல்கலமயன்ைாலும், உங்களுக்கு என்ெீதான நம்பிக்கக அப்படிவய 
இருக்கும். எனவவ, உங்கள் நம்பிக்கக என்கன ெட்டுவெ ொர்ந்திருக்கிைது, 
வவறு எதகனயுெல்ல! ஆககயால், நான் உங்ககள முழுவதுொக 
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நம்பலாம். தண்ணரீுக்காக வந்த அந்த விவொயிகய நான் பூரணொக 
நம்ப முடியாது. நான் உங்ககள முழுகெயாக நம்புெளவுக்கு நீங்கள் 
உண்கெயிவல எவ்வளவு அதிர்ஷ்டொலிகள்; ஆனால் நீங்கள் அவகர 
ொதிரி இருக்க விரும்பினால் உங்களுக்கும் தண்ணரீ் கிகடக்கும். 
உங்களுக்குத் தண்ணரீ் வவண்டுொ அல்லது நான் வவண்டுொ நீங்கவள 
முடிவு மெய்து மகாள்ளுங்கள்.”  

ப ஹர்  ா ாவின் விளக்கத்றைக் வகட்டு  ண்டலி ெ ாைானம் 
அறடந்ைார்கள்.  ா ா பைாடர்ந்து, "நான் நிர்வாணொக உங்கள் முன்னால் 
நடனம் ஆடினாலும் என்ெீது உங்களுக்குள்ள நம்பிக்கக ொைவவ ொைாது 
ஏமனன்ைால் நீங்கள் என்கனக் கடவுளாக ஏற்றுக்மகாண்டு விட்டீர்கள். 
கிராெத்தார் என்ெீது கவத்திருப்பது, 'நம்பிக்கக எனும் வழிபாட்டு 
உருவத்தின்' அடிப்பகடயில் உள்ளதால் கடவுள் இரக்கப்பட்டு அவரது 
நம்பிக்ககயின் வவண்டுதகலப் பூர்த்தி மெய்தார். கடவுள் 
உங்களுக்காகவும் இரக்கப்படுகிைார் - ஆககயால் அவர் உங்ககளத் 
துண்டுதுண்டாக (அகந்கதகய) உகடக்கிைார். நான் உங்ககள என்வனாடு 
இங்கு கவத்திருப்பது 'நம்பிக்கக’ எனும் வழிபாட்டு உருவத்கதத் 
திருப்திபடுத்த அல்ல; ஆனால் அந்த உருவத்கதத் துண்டுதுண்டாக 
உகடப்பதற்காகும்.” 

 
ப ஹர்  ா ா வ ல்  றலயிலிருந்து ைினமும்  ைியவவறளயில் கீவழ 

வந்து துனியின் அருகில ர்ந்து அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் 
கண்காைிப் றை அவ்வப்வ ாது வழக்க ாகக் பகாண்டார்.  றலயின் வ லும் 
கீழும் நடந்து வரும்வ ாது, இரண்டு மூன்று முறை வழியில் நின்று அவருறடய 
ைனித்துவ ான முறையில் – ெில வநரங்களில் பூ ிறய பவகுவாக உற்று 
வநாக்கி, விரலால் ைறரயில் ஏைாவது வடிவங்கள் அற த்து, அல்லது 
பவறு வன தூரத்ைில் இருக்கும் ப ாருட்கறள கூர்ந்து கவனித்துக் பகாண்டும் 
இருப் துவ ால பைன் டுவார். 

காலம் இவ்வாறு  றைொற்ைியது:  
"பாபா ஓர் இகை ெக்தி, பிரபஞ்ெத்தின் கெயம், பூெியின் ஆதாரம். 

ஆககயால் அவருகடய ஒவ்மவாரு மெயலும் அவரின் உள்ளளவிலான, 
கண்ணுக்குப் புலப்படாத, ஆன்ெீக பணியின் பிரதிபலிப்பாகும். 
இப்பூவுலகின் தகலவிதிகய நிர்ணயிக்கும் மபாறுப்கப அவதார புருஷர் 
ஏற்றுக் மகாள்வதால், உலகளாவிய அளவில் வரும் இடர்பாடுககள 
ொனிடனுக்காக அவர்ெீது எடுத்துக் மகாள்கிைார்." 

அந்தத் துன்பங்கள் 1926, அக்வடா ர்  ாைம் பாபா இரவில் 
ஓய்மவடுக்கும் வவகளயில் கண்கூடாகத் மதன்பட்டன. 

ஆைி ஈரானி இரவு  ாதுகாவலனாக அப்வ ாது நான்கு  ைி வநரம் 
 ா ாவின் அருகில் இருந்துவந்ை வவறளயில்,  ா ா அவரது கால்கறள அழுத்ைி 
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விடு ாறு கூைினார். ஒருமுகை ஆதி, பாபா கண்கலங்கி கண்ணரீ் 
விடுவகதக் கவனித்தார். ஆதி எதுவும் வகட்காெல் அகெதியாக இருந்தார்.  

ஆதி பாபாவின் அருகிலிருந்த இன்னும் ஓர் இரவில், பாபா 
ஆதியிடம் கால்ககள அழுத்துவகத நிறுத்தச் மொன்னார். அப்வபாது 
திடீமரன ஏவதா இனம்புரியாத வலியால் பாபா அவதிப்பட்டார்; அவரால் 
நிற்கவவா, அெரவவா முடியவில்கல. கல் தகரயில் அப்படிவய ொய்ந்து 
உடகல அங்குெிங்கும் புரட்டிய வண்ணம் படுத்திருந்தார். 
மநற்ைியிலிருந்து வவர்கவ மகாட்டியது; கககால்கள் குளிர்ந்து பனிவபால் 
உகைந்தன. இப்படி ஏைக்குகைய இருபது நிெிட வநரம் பாபா 
அவதிப்பட்டகத ஆதியால் தாங்கமுடியவில்கல; என்ன மெய்வது என்றும் 
புரியவில்கல. மநற்ைி வவர்கவகயத் துணியால் மெதுவாகத் துகடத்தார். 
ெற்று வநரத்தில் பாபா அவரது தகலகய ஆதியின் ெடிெீது கவத்து 
அகெதியாகப் படுத்திருந்தார்.  

 ா ா,  ின்னர் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இன்று என்னுகடய 
உலகளாவிய துன்பத்தின் ஓர் அம்ெத்கத உன்னால் காணமுடிந்தது, 
ஓரளவு புரியமுடிந்தது."  

ஒரு நாள்  ாறல வவறளயில் ஒரு வயைான  னிைர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். அவர் வைாற்ைத்ைில் உடல்நல ற்ைவர் வ ால 
இருந்ைார், பாபா அவகர இரக்கத்துடன் ஏற்றுக்மகாண்டு அவருகடய 
உடல்நிகலகயப் பற்ைிக் வகட்டவபாது, வந்தவர் அதற்குச் மெவி 
மகாடுக்காெல் குருநாதகர ெந்தித்த ெகிழ்ச்ெியில் ஆனந்தொக இருந்தார். 
பாபா உடவன ெருத்துவ ெிகிச்கெக்கு வவண்டிய ஏற்பாடுகள் மெய்து, 
அன்ைிரவு 'உபாஸனி மஸராய்' அகையில் தங்ககவத்து இரவில் மூன்று 
அல்லது நான்கு முகை அவகரச் ெந்திக்கச் மென்ைார்; ககடெி முகையாக 
பாபா வந்த வபாது அவர் பாபாகவ எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது வபாலத் 
வதான்ைியது. கண்ககளத் திைந்து நீண்ட வநரம் பாபாகவ ஆகெ தரீ 
உற்றுவநாக்கிக் மகாண்டிருந்தார். பாபா அவருகடய கககய மநற்ைியில் 
கவத்து வருடிக் மகாடுத்தவபாது மபரியவரின் கண்களில் கண்ணரீ் 
ததும்பியது. ெில நிெிடங்களில், அவர் தனது ககடெி மூச்கெ விட்டார். 
"அவர் குைிப்பாக என்கனவய பார்க்க வந்தார். அவருகடய பயணம் 
இத்துடன் முடிவகடந்தது" என  ா ா எடுத்துறரத்ைார்.  

ெறுநாள் காகலயில் பாபா அவரது வபார்கவயால் ெகைந்தவர் 
உடகல மூடி, இறுதிச் ெடங்குககளச் மெய்து முடித்தார். பாபா, ககடெியாக 
உடகல, கல்லகையில் கவக்க உதவி, அவரது கககளால் ெண்கண 
அள்ளி கவத்து ெலர்ககளயும் தூவினார். 

 
அன்று  ைிய வவறளயில், மூன்று  ைியளவில்,  ா ா  ைியடித்து 

 ண்டலிறய குடிலுக்கு அறழத்து, "இன்று ஒவ்பவாருவரும் ஏைாவது நீங்கள் 
விரும்பும் ஒன்றை என்னிடம் வகட்க வவண்டும். உங்களில் அைிகம் வ ர் என்ன 
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விரும்புகிைரீ்கவளா அறை நான் பெய்வவன்" என்று கூைி, அறனவருக்கும் துண்டு 
காகிைமும், ப ன்ெிலும் ைரப் ட்டது.  ின்னர்  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
ஒவ்பவாரு துண்றடயும்  ிரித்து வாெித்ைனர். 

வொகன் எழுைியைாவது, " ா ா, அவருறடய ப ௌனத்றை இன்று 
விட்டு விடவவண்டும்." 
மெயிலர், " ா ா இன்று உைவு உண்ை வவண்டும்" என வவண்டினார். 
மபஹராம்ஜி, " ா ா,  ண்டலியின் அறனத்து  ாவங்கறளயும் 
 ன்னிக்க வவண்டும்" என்று வகட்டுக் பகாண்டார்.  
ொஞ்ெி இவ்வாறு எழுைினார், " ா ா ஒரு பொற்ப ாழிவு 
ஆற்ைவவண்டும்." 
ராம்ஜூ விரும் ினார், " ா ா, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு கப் வநநீர், ஒரு 
ப ாட்டலம் பவற்ைிறல,  ாக்கு வ லும் ஒரு ெிகபரட் ைர வவண்டும்." 
டாக்டர் கனி இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: " ா ா  ால் கலந்ை வைநீரும், 
ைாரள ாக அறுசுறவ உைவும் உடவன ைரவவண்டும்." 
இந்ை வவண்டுைல்கவளாடு இன்னும்  லர் அவரவர் விருப் ங்கறளத் 

பைரிவித்ைிருந்ைனர்.  
ெிலர்  ைம், வவறல வவண்டுப னக் கூைியிருந்ைனர். ஆனால் 

ப ரும் ாலான  ண்டலி நல்ல உைவு வவண்டுப னக் குைிப் ிட்டைால்,  ா ா 
அவரது கற் லறகயில் இவ்வாறு எழுைினார்: "நான் ககடெியாக இன்று 
உணவு உண்ணுவவன்; நாகள அக்வடாபர் 20 ஆம் வததியிலிருந்து நூறு 
நாட்கள் நான் எதுவும் உண்ணாெல் உபவாெம் இருக்கப்வபாகிவைன்.  ா ா, 
 ண்டலி விரும் ிய உைறவ அவர்கவள ையார் பெய்யு ாறு கூைி, 
அவர்களுடன் உைவில்  ங்பகடுத்ைார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் விருப் ப் டி, உ வாெம் இருக்கும் நூறு நாட்களில் 
ப ஹரா ாத்ைில் வ லும் கீழும் பெல்வறைத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில் கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில்  ரத்ைின் கீழ் ஒரு ெிைிய வ றெ அறையில் ைனது 
இருக்றகறய அற த்துக் பகாண்டார். இவ்வவகளயில் தான் பாபா அவரது 
'இரகெிய புத்தகத்கத' எழுதி முடித்தார். 
 
  ப ஹர்  ா ா ெில வநரங்களில் ப ஹரா ாத்ைில் அற க்கப் ட்ட 
 ள்ளிக்கூடம்,  ருத்துவ றன வ ான்ை நிறுவனங்கறள கறலத்துவிடப் 
வ ாவைாக அைிவித்ைார்.  

ருஸ்ைம் குைிப் ாக  ா ாவின் இந்ை அைிவிப் ால் ெற்று அற ைி 
குறலந்து,  ா ாறவத் ைனியாகச் ெந்ைித்து வகள்வி எழுப் ினார், "நீங்கள் அளித்ை 
நம் ிக்றகயின் வ ரில் இங்கு வந்து உங்களுடன் வநர்ற யாக இருப் வர்களின் 
நிறல என்னாவது? நீங்கள் ப ௌனத்றை றகவிட்டு,  று டியும் வ சுவது வறர 
அவர்கள் உங்கவளாடு இருந்ைால் விடிவுகாலம் வரும் என்ை நம் ிக்றகறய 
நீங்கள் அளித்ைது என்னாகும்?" 
   ா ா அைற்கு ஒரு நீண்ட விளக்கத்றை கற் லறகயில் எழுைினார்: 
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அறனத்து குழந்றைகளும் கல்வியின் நன்ற றயப் ப ற்றுள்ளார்கள்; 
வ லும் குைிப் ாகக் கூைப்வ ானால் அவர்கள் அறடந்ை ஆன் ீக முன்வனற்ைம் 
இவ்வுலகில் வவறு எங்கிருந்ைாலும் கிறடத்ைிருக்காது. என் ப யறரக் வகட்டு 
அவர்கள் இங்கு வந்ைார்கள் என் றை ஏற்றுக்பகாண்டாலும், 
காலவகரயற்ைவகர அவர்களுக்குக் கல்வி வழங்கி, அவர்ககள 
என்னுடன் கவத்திருக்க வவண்டும் என்பது கட்டாயொ? நான் 
விரும்பும்வறர அவர்கறள என்னுடன் றவத்ைிருக்கலாம் அல்லவா? 

நான் என்னுகடய உள் ெற்றும் மவளியளவில் உள்ள 
பணிககளமயல்லாம் அவர்களுக்காக விட்டு விடவவண்டும் என்று 
மொல்கிைாயா? என்னுகடய பணிகள் அகனத்தும் அவர்கள் என்னுடன் 
வாழ்வகதப் மபாறுத்தா இருக்கிைது? 

நான் எங்கு எப்வ ாது வவண்டு ானாலும் இருந்து பகாண்டு 
அடுத்ைவர்கள்  னங்கறள அைிந்து, வழிநடத்ை முடியு ானால், இங்வகயிருந்து 
பெய்வதுவ ால வவறு எங்காவது தூரஇடத்ைில் இருந்துபகாண்டு அறைச் பெய்ய 
முடியாைா? 

அவர்கள் இங்வக இருந்து,  ாடம் கற்று அறனத்து விஷயங்கறளயும், 
ெட்டைிட்டங்கறளயும் கறட ிடித்ைது உலகில் அவர்கள் எங்குச் பென்ைாலும் 
உைவியாக இருக்கும் என் து நிச்ெயம். ஆன்ெீக மபாக்கிஷம் - அது ஒரு 
ெிைிய விஷயெல்ல - ைவிர, அவர்கள் உைவு, உறட,  ிரொைம் வ லும் என் 
கககளால் அவர்ககள நீராட்டியது! நல்வாழ்றவ அவர்களுக்கு வழங்குவவன் 
என ஆரம் த்ைில் நானளித்ை நம் ிக்றக ஒரு புை ிருக்க, அவர்கள் என்னுறடய 
வார்த்றைகள், கட்டறளகள் அறனத்றையும்  லமுறை  ீைிய வ ாதும் 
அவர்கறள  ன்னித்து என்னருகிவலவய கவத்து என்னுகடய ெகவாெத்கத 
வழங்கியமதல்லாம் ஒரு ெிைிய விஷயெல்ல. 

இப்வ ாது, நான் யாருக்கு வாக்குறுைி அளித்வைவனா அவர்கறளப்  ற்ைி:  
அவர்கள் மபரும் நன்கெகய – உலகப் மபாருட்கள், ஆன்ெீகம் 

இரண்கடயும் - அகடவார்கள். ஆனால் அவர்களாகவவ என் கட்டறளகறள 
 ீைி என்றன விட்டுச் பென்ைிருந்ைால் என்னவாகும்? உைாரை ாக, எத்ைறன 
 ாைவர்கள் வாக்குறுைி அளித்ைப்  ிைகும், ஏவைாபவாரு காரைம் காட்டி, 
அவர்களின் வார்த்றைகறள  ீைி, விட்டுச் பென்ை ின்னர் எத்ைறன வ ர் 
இப்வ ாது இங்வக உள்ளனர்? மூன்று அல்லது நான்கு வ ர்  ட்டுவ . 
வநாயாளிகளுக்கு நம் ிக்றக அளித்தும் இவ்விடத்றை விட்டுச் பென்ைவர்களில் 
எத்ைறன வ ர் உயிர் ைப் ினர்? ஒருவர்  ட்டுவ ! வ லும் அறை நான் என் 
ப ௌனத்றை விடும்வ ாது  ார்த்துக் பகாள்வவன். 

இறைத்ைவிர, இங்குள்ள நிறுவனங்களாகிய  ள்ளிக்கூடம்,  ருந்ைகம், 
 ருத்துவ றன  ற்றும் ைர் ொறல இறவகறள றவத்து நான் என்ன 
பெய்வது? முதலாவதாக, இந்த அகெப்புகள், நான் விரும்பும் நபர்களின் 
மெல்வத்கதச் மெலவிட்டு, அவத வவகளயில் அவர்களுக்கு ெிககயான 
ஆன்ெீக உந்துதகல அளிக்கும் ஊடகொக அகெப்பது; இரண்டாவதாக, 
நான் வதர்ந்மதடுத்து, குைிப்பிட்ட பணிககளச் மெய்ய கவத்து அவர்ககள 
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வெகவயில் ஈடுபட ஒரு வாய்ப்கப அகெத்துக் மகாடுப்பது. இப்வ ாது, இந்ை 
வநாக்கங்கள் அறனத்தும் பூர்த்ைியானைால், இவற்றைத் பைாடர வவண்டிய 
வைறவயில்றலபயன நான் நிறனத்வைன்.  

உலக பொத்து சுகங்கள், என்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில் ஒன்றுவ  
இல்லாை நிறலயில், வ லும் அைன்  ிடியிலிருந்து  க்கறள விடுவிக்க இயன்ை 
வறரயில் நான் முயலும் வவறளயில், அறவகறள றவத்து நான் என்ன 
பெய்வவன்? 

அைற்கு ருஸ்ைம், "நீங்கள் கூறுவபைல்லாம் உண்ற ைான்; ஆனால் 
உலக  க்கள் உங்கறளயும், உங்கள் பெயல்கறளயும் குைித்து என்ன 
கூறுவார்கள் - குைிப் ாக உங்கறள நம் ி இங்கு வாழும் ஆைரவற்ை ஏறழகளின் 
நிறலற  என்ன ஆகும்?" என்று வகட்டார். 

 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
உலகம் பலவிதொகப் வபசும். இந்த அகெப்புககள மூடி, 

ஆதரவற்ை ஏகழ எளிய ெக்ககள உதவியற்ை நிகலக்குத் தள்ளுவது 
நல்லதல்ல எனக் குகை கூைலாம். இவ்வளவு மபரிய அளவில் ஆரம்பித்து, 
இத்தகன வவகத்தில் அவற்கை மூடுவதன் உள்வநாக்கத்கத உலக ெக்கள் 
புரிந்துமகாள்ள ொட்டார்கள். ஆனால் ெத்குருக்களான எங்களுக்கு இது 
ெிக முக்கியொனது என்ைாலும் இவ்விதொன 'திைப்பும், அகடப்பும்' ஒரு 
விகளயாட்டு வபால. இந்த நிறுவனங்கள் எனக்குத் வதகவயற்ைது 
என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள்; என்னுகடய வட்டத்து ெடீர்களுக்கு ஓர் 
ஆன்ெீக உந்துதல் அளிப்பவத என் முக்கிய வநாக்கம். அது பூர்த்தியகடந்த 
இவ்வவகளயில் அகனத்தும் ஒரு முடிவுக்கு வரும். 

எடுத்துக்காட்டாக,  ைி எப் டி உருவாக்கப்  டுகிைது என்று 
உங்களுக்குத் பைரியு ா? முைலில், ஒரு வார்ப்பு (அச்சு) ையாரித்து அைில் ைிரவ 
நிறலயில் இருக்கும்  ித்ைறள ஆக்றெட் ஊற்ைப்  டுகிைது. ஆக்றஸட் ைிரவம் 
குளிர்ந்து ைிட நிறலறய அறடந்ைதும் களி ண் வார்ப்ற  உறடத்து  ைி 
பவளிவய எடுக்கப் டும். களி ண்ைால் உருவாக்கப்  ட்ட வார்ப் ின் ஒவர 
வநாக்கம்  ைிக்கு உருவம் பகாடுப் து  ட்டுவ .  ைி உருவானதும் 
வார்ப் ிற்கு எந்ை வவறலயும் இல்லா லாகிைது. 

அதுவ ால, ப ஹரா ாத்ைிலுள்ள பைாண்டு நிறுவனங்கள் அறனத்தும் 
என்னுறடய ஆன் ீக  ைிறயச் பெய்து, குைிப் ிட்ட ெிலருக்கு ஆன் ீக ரீைியில் 
உந்துைறல அளிக்கும் ஊடக ாகப்  யன்  டுத்ைப் ட்டன. 

ஒரு ெத்குருவின் உண்கெயும், முக்கியமுொன கடகெ அவகரச் 
ொர்ந்தவர்களின் விகனப்பதிவங்ககள அகற்றுவதாகும். 

அந்ை வநாக்கத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு, ெத்குருவின்  க்ைர்களாக 
இருக்க விருப் முள்ளவர்கள், அவர்களுறடய ஆத் ா, இையம் அறனத்றையும் 
ெத்குருவின்  ாைங்களில் அர்ப் ைிக்க வவண்டும். அம் ாைிரியான  க்ைர்கள் 
எந்ைத் ைறடயு ின்ைி உடனடியாக எரிந்து ொம் லாகும் காய்ந்ை  ரம் வ ால 
இருப் ார்கள்.  ாைாக ஈர ான  ர ாக இருந்ைால் விறரவாக எரிவைற்குப் 
 ைிலாக ஒரு புறகமூட்டத்றை உருவாக்கி ப ருந்பைால்றலறயத் ைரும். 
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அத்ைறகய  க்ைர்கள் குருநாைருக்குக் கீழ்ப் டிந்து, இைக்க ாக நடந்து, வெறவ 
பெய்யக் கூடிய  க்குவமுள்ளவர்களாக இருக்க வவண்டும்.  

 ா ா அவரது விளக்கத்றை இவ்வாறு நிறைவு பெய்ைார்: 
உலகம் அது பொல்வறைச் பொல்லட்டும்! ெத்குருக்கள் உலக  க்கள் 

அறனவரின் நலனுக்காகச் பெய்யும் ஆன் ீக  ைிகறளப்  ற்ைி அவர்களுக்கு 
என்ன பைரியும்? ஏவைனும்  ிகப் ப ரிய அற்புைங்கள் நிகழ்ந்ை  று கைவ  
முழு உலகமும் ற த்ைியத்ைில் ஆரவாரம் பெய்யும். அவ்வவறளயில் இந்ைத் 
பைாண்டு நிறுவனங்கறளத் பைாடர்வது அல்லது மூடுவைன் மூல ாக எனது 
 ைிகறள எறடவ ாடுவது  ற்ைிய எண்ைம் முக்கிய ற்ைைாகி விடும்.  க்கள் 
அற்புைங்கறளயும், அந்ைச் ெக்ைிகளால் அவர்களுக்கு வரும்  ாற்ைங்கறளயும் 
எைிர் வநாக்கும் காலம் வரும். 

சுருக்க ாகச் பொன்னால் அவதார புருஷனின் தகலயாய கடகெ 
அவரது வட்டத்து ெடீர்ககள பக்குவெகடயச் மெய்து, தயார் நிகலக்குக் 
மகாண்டு வந்து இறுதியில் இகையுணர்கவ அளிப்பதாகும். இந்தப் 
பணிகய நான் தள்ளிப்வபாட இயலாது; எனது உள்வட்ட ெடீர்ககள பூரண 
தயார் நிகலக்குக் மகாண்டு வருவது அவெியம். இரண்டாவதாக 
வட்டத்துக்கு மவளியிலிருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு ஓர் ஆன்ெீக 
உந்துதகல அளிக்க வவண்டும். வெலும், மூன்ைாவதாக எனது உதவிக்குத் 
தகுதியானவர் என்பகத நிரூபிக்கும் ெற்ைவர்களுக்கு நான் உலகப் 
மபாருட்கள் ெம்பந்தப்பட்ட நன்கெககள வழங்க வவண்டும். 

 ா ாவின் விளக்கங்கறளக் வகட்டு ருஸ்ைம்  ிகுந்ை ைிருப்ைியும், 
நிம் ைியுடம் அறடந்ைார்.  ா ா முைலில் அவருறடய ைிட்டத்றை அைிவித்ைதும் 
அங்குத் ைங்கி வந்ை  லர் ைங்க இட ின்ைி உைவியற்ைவர்களாகி விடுவார்கள் 
என்று  யப் ட்டைாக ருஸ்ைம் ொஞ்ெியிடம்  னம் ைிைந்து முறையிட்டார். 
வ லும்  ா ாவின் விளக்கங்கள் அறனவறரயும் வாயறடக்கச் பெய்ைது. 

1926, அக்வடா ர் 26  ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்கு நான்கு 
புைிர்கறள முன்றவத்து விறடறயக் கண்டு ிடிக்க இரண்டு நாட்கள் அவகாெம் 
பகாடுத்ைார், வ லும் ெரியான விறட அளிப் வர்க்கு ஜிவல ியும்,  ாலும்  ரிொக 
அைிவிக்கப் ட்டது: 

மொல்வது ஒன்று மெய்வது இன்மனான்று, அவர் யார்? 
மூன்று வபானால் ஒன்று வரும், அது என்ன? 
நால்வர் இைந்தால் ஒருவர் பயப்படுவார், அவர் யார்? 
இரண்டு தவைானது, ஒன்று நிஜொனது, அது என்ன? 
 ா ா இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு அறனவறரயும் அறழத்து 

வகட்டவ ாது, ைிருப்ைியளிக்கும் வறகயில் எவரும்  ைிலளிக்காைைால்,  ா ா 
விளக்க ளித்ைார்: 

'பொல்வது ஒன்று பெய்வது இன்பனான்று' - கபடவவடதாரி. 
'மூன்று வ ானால் ஒன்று வரும்' - இதன் அர்த்தம், காெம், வபராகெ, 

வகாபம் இம்மூன்றும் அழியும்வபாது கடவுள் வருகிைார். 
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'நால்வர் இைந்ைால் ஒருவர்  யப் டுவார்' - 'காெம், வபராகெ, வகாபம் 
ெற்றும் நம்பிக்கக' இகவ நான்கும் இைக்கும்வபாது ொகய பயப்படும். 

'இரண்டு ைவைானது, ஒன்று நிஜ ானது' - அைாவது, இரட்கடத்தன்கெ 
தவைானதாக உணரும்வபாது ஒருகெ (அதாவது ஒன்றுபடுதல்) நிஜொகும். 

டாக்வக என் வருக்கு, அைிகம் ொத்ைிய ான 100  ைிப்ப ண்களில்  த்து 
 ைிப்ப ண்களும், ருஸ்ைத்ைிற்கு நான்கும் வழங்கினார்.  ின்னர்  ா ா 
அவர்களிடம் ஒரு கைிை புைிருக்கு விறடயளிக்கு ாறு கூைினார். "16-100=0.” 

ஒருவராலும்  ைிறல யூகிக்க முடியாைைால்,  ா ா விளக்கினார். ஹிந்ைி 
ப ாழியில் "வஸா" என்ைால் 100 என்றும் "வஸாலா" என்ைால் 16 என்றும் 
அர்த்ைம். இந்ை "வஸாலா"விலிருந்து "வஸா"றவ எடுத்துவிட்டால்  ிஞ்சுவது 
"லா.” முல்லிம்கறளப் ப ாறுத்ைவறரயில் "லா" என்ைால் ஒன்று ில்றல 
"ஸீவரா" என்று அர்த்ைம்.  

ெில வாரங்களுக்குப்  ின்னர் நவம் ர் 10 ஆம் நாள்  ா ா ஆண் 
 ண்டலியிடம் இந்ை ஆன் ீக புைிறர எடுத்துறரத்து  ைிறலக் வகட்டார். 

"5 – 7 = 12" இது எப் டி? 
 ா ாவின் விளக்கம்: 

இயற்றகயின் ஐந்து முக்கிய கூறுகளான காற்று, மநருப்பு, பூெி, நீர், 
வானம் இவற்ைால் உருவாக்கப் ட்ட  னிை உடல் ஏழு ைளங்கள் வழியாகக் 
கடந்து பெல்கிைது. இதுவவ "5 - 7" என் ைன் அர்த்ைம். இவ்வாறு முடிவறடயும் 
வ ாது ஒருவர் ெத்குரு ஆகிைார்; வ லும் அந்ை ெத்குரு 12  ாகங்களாகப் 
 ிரிக்கப் டுகிைார்; அது அவருறடய வட்டத்து ெீடர்கறளக் குைிக்கும்.  

இதுவவ "5 - 7 = 12" என் ைன் அர்த்ைம்.  

 ா ாவின் ைரிெனம் ெிைிது நாட்களுக்கு நிறுத்ைி 
றவக்கப் ட்டிருந்ைாலும்,  க்ைர்கள் பைாடர்ந்து ைிரளாக ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து 
பகாண்டிருந்ைார்கள். நவம் ர் 9 ஆம் நாள் வந்ை ெில  க்ைர்களுக்கு  ா ா 
ைரிென ளித்ைார். இறைக் கவனித்ை  ண்வடா ா, காக்கா ெஹாவனயின் 
காதுகளில் முணுமுணுத்ைறைப்  ார்த்து,  ா ா என்ன கூைினாய் என்று 
வகட்டார்.  ண்வடா ா  ைிலுக்கு, "பவளியிலிருந்து வரு வர்களுக்கு உங்கள் 
 ாைங்கறளத் பைாட அனு ைிக்கும் அவை வவறளயில் எங்களுக்கு  ட்டும் ஏன் 
 றுக்கிைரீ்கள்" என்று வகள்வி எழுப் ினார்.  

 ா ா உடவன, "நீ என்னுறடய  ாைங்கறளத் பைாட விரும்புகிைாயா? 
அப் டியானால் ஒரு நாையத்றைத் சுழற்ைிப் வ ாடுவவாம்; ைறலவந்ைால் 
உனக்கு பவற்ைி, பூ வந்ைால் வைால்வி" என்ைார். 

 ண்வடா ா ையங்கிய வ ாது,  ண்டலி அவறர உற்ொகப்  டுத்ைி இந்ை 
வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்து ாறு வகட்டுக் பகாண்டனர். நாையத்றைச் 
சுழற்ைியவ ாது ைறல வந்ைதும் அறனத்து  ண்டலியும், 'பாபாவுக்கு மஜய்' 
என்று கூைிக் பகாண்டு,  ா ாவின் அனு ைிக்குக்கூட காத்ைிரா ல்  ா ாவின் 
 ாைங்களில் ைறல வைங்கி முத்ை ிட்டார்கள்.  
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அந்ை நாள், ஒரு விவொயி  ா ாவிடம்  ருவ  றழ ப ாய்த்ைறைப் 
 ற்ைிக் குறை கூைினார். அவர்  ா ாவிடம்  றழ வவண்டி  ிரார்த்ைறனச் 
பெய்ைவ ாது  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: "கவறலப்  டாவை. ப ரும் றழ 
ப ாழியும். வைறவப் டுவது என்னபவன்ைால், ஒன்வை ஒன்று, ஒரு 
ைிைவுவகாறல  ட்டும் ைிருகும்வ ாது நீ விரும் ிய டி நடக்கும். இறை  ா ா 
கற் லறகயில் எழுைிமுடித்ை அந்ைக் கைவ  ப ரிய அளவில்  றழ பகாட்ட 
ஆரம் ித்ைது.  

நவம் ர் 10 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, மும்ற க்குச் பென்று ப ப்ரவரி 
 ாைம் வறர அங்வக ைங்குவைாகவும், ப ஹரா ாத்றை ருஸ்ைத்ைின் 
கண்காைிப் ில் விட்டுச் பெல்வைாகவும் அைிவித்ைார். அவருடன் 
பெல் வர்களின் ப யர்களும் குைிக்கப் ட்டது.  

அன்று  ாறலயில்,  ா ா நிைியுைவி  ற்ைிய நறடமுறை 
விஷயங்கறள வ ாகன், டாக்வக இவர்களுடன் விவாைித்ைார்.  ா ா விளக்கிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், உலக ைத்துவத்றைக் குைித்து சுவாரஸ்ய ாக 
வாைாடுவைில் ஆர்வமுள்ள வ ாகன், ைன்றன  ட்டுவ  நம் ி நிைி 
விஷயங்களில் ைனக்குத்ைாவன உைவியாக இருப் றைக் குைித்து வகள்வி 
எழுப் ினார்.  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

இவ்வுலகில், அகனவரும் ஒன்று அல்லது ெற்மைான்றுக்காக 
ஒருவகர ஒருவர் ொர்ந்திருக்கிைார்கள்; ெிககயாகக் கூைினால் நாம் 
சுவாெிப்பதற்கு இயற்ககயின் குைிப்பிட்ட ெக்திககளச் ொர்ந்திருக்கிவைாம். 
ஆன்ெீக முன்வனற்ைத்திற்குச் ெிைந்ததும், முக்கியொனதுொக நீங்கள் 
கருதக் கூடியகவ, எங்ககளப் (ெத்குருக்ககளப்) மபாறுத்தவகரயில் அகவ 
உங்களுக்குத் தீங்கு விகளவிப்பகவ. அகவ உங்கள் ஆன்ெீக பாகதயில் 
தகடயாக இருந்து பின்னகடகவத் தரலாவெ தவிர முன்வனற்ைத்கதத் 
தராது. இக்காரணத்தினால்தான் நாங்கள் உங்ககள, பணம் ெம்பந்தப்பட்ட 
விஷயங்களில் தகலயிட அனுெதிக்காெல், அவத வவகள நாங்களும் 
(குருநாதர்களும்) அகதக் கண்டு மகாள்ளாெல் இருக்கிவைாம். இந்தச் 
சூழ்நிகலகளில் எகதயும், எவகரயும் ொர்ந்திராெல் இருக்கும் கடவுகளச் 
ொர்ந்திருப்பது அகனத்திலும் ெிைந்ததாகும். 

துனி ஆரம் ித்து ஒருவருட நிறைறவ நிறனவு கூர்ந்து,  ாறல ஏழு 
 ைிக்கு, துனியில் பநருப்பு றவக்கப் ட்டது.  ா ா எழுைிய குஜராத்ைி 
ஆரத்ைிறயப்  ாடி முடித்ைதும், முைல் முறையாகத் துனிறய ஏற்ைியவ ாது 
ப ய்ை  றழவ ால இன்றும் ெிைப் ாக  றழ ப ாழிந்ைது. 

1926, நவம் ர் 11 ஆம் நாள்,  ா ா ஆண்  ண்டலியிடம் அவறரப் 
 ின் ற்றுவைற்கான ைீர் ானத்ைில்  னறை உறுைியாக றவத்ைிருக்கு ாறு 
வலியுறுத்ைினார். "உங்கள் ெனம் ஒரு பாகைவபால உறுதியாக இருக்க 
வவண்டும்" என்று கூைி வ லும் விளக்கினார்: 
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அர்த்தெற்ை, அற்பத்தனொன வகள்விககள உங்கள் ெனதில் 
அடக்கி கவத்து அகதத் தளரவிடாதீர்கள். இவ்வாறு எண்ணங்ககள 
ெனதில் மதாடர்ந்து அகலபாய விடுவது வதகவயற்ை கவகலகயயும் 
ெனபாரத்கதயும் விகளவிக்கும். மபாருளாதார ரீதியான ெிந்தகனகள் 
அல்லது கவகலகள் உங்கள் ெனதின் அகெதிகயக் குகலத்துவிடும். 
ெக்கள் எகதக் கூை விரும்புகிைார்கவளா அகதக் கூைட்டும். மதாடர்ந்து 
வசீும் மபரும் புயலிலும் எவ்வித பாதிப்புெின்ைி தன் இடத்திலிருந்து ஓர் 
அங்குலம்கூட அகெயாெலிருக்கும் பாகைகயப் வபால இருங்கள். 
ெரத்திலிருக்கும் இகலயானது ெிறு காற்ைிலும் அங்குெிங்கும் அகெந்து 
இறுதியில் கீவழ விழுவதுவபால இருக்காதீர்கள். 

ெில வநரங்களில் ஒரு ெிைிய பூச்ெி உங்களுக்குத் மதால்கல 
தருவதாக கவத்துக்மகாள்வவாம்; அப்வபாது அகத விரட்ட நீங்கள் என்ன 
மெய்வரீ்கள்? உங்கள் ககககள அங்குெிங்கும் அகெத்து அகத 
விரட்டுவரீ்கள். அதுவபால உலக ெக்களின் வணீ் வார்த்கதகள் உங்கள் 
காதுகளில் விழுந்தாலும் கண்டு மகாள்ளாெல் அலட்ெியொக இருங்கள். 

நிகலயான, நித்திய உண்கெகய ெட்டும் ொர்ந்திருங்கள். இந்த 
உண்கெ மபாருகளத் தவிர இப்பூவுலகில் அல்லது வவறு எங்கும் 
ஒன்றுவெ இல்கல என்பகத நான் பார்த்து, உணர்ந்து அனுபவிப்பதால் 
அகத நான் உங்களுக்குத் திட்டவட்டொகக் கூறுகிவைன். கடந்த காலம் 
என்று ஒன்று இருந்ததில்கல, நிகழ் காலம் இப்வபாது இல்கல, எதிர் 
காலம் என்பதும் இருக்காது. ஒரு மெயலற்ை வணீ் கனகவத் தவிர வவறு 
எதுவுெில்கல. தாய், தந்கத, குழந்கதகள், மொத்து, சுகங்கள் என 
நிகனப்பது அகனத்துவெ வணீ் கனவுகள். ஏமனனில் இப்படி ஒன்று 
இல்லவவ இல்கல. எல்லா உலகமும், எல்லா பிரபஞ்ெமும், அது இது என 
நீ 'வாழ்வதாக நிகனக்கும்' அகனத்தும் மவறும் கனவவ. ொகய எனும் 
கனவில், கண்டு களித்து அனுபவித்த இந்தக்  காட்ெிகள் அகனத்தும் 
தவைானது, உண்கெயல்ல என்பகத விழிப்பகடயும் வவகளயில் மதரிந்து 
மகாள்வாய். 

எனவவ, அகனவரின் ஒவர இலக்காக இருக்கும் உண்கெ 
மபாருகள வநாக்கி - இந்த முழு உலகமும் உன்கன இகழ்ச்ெியாகப் 
பார்த்தாலும் – பயெின்ைிச் மெல்லுங்கள். இந்த உண்கெ மபாருகள - 
பரொத்ொகவ எங்வகயும் வதட வவண்டாம், ஏமனன்ைால் அது உன் 
அருகில், உன் உடகலவிட ெிகவும் அருகாகெயில் இருக்கிைது. அது 
உன்னுடன் உனக்குள்வளவய இருக்கிைது. அது உன் சுவாெக்காற்கை 
விடவும் அருகில் இருப்பகத உன்னால் கற்பகனச் மெய்து பார்க்கக்கூட 
இயலாது. அப்படியானால் அவகர எங்வகனும் மவளியில் வதடுவாவனன்? 
உனக்குள்வளவய அவகரத் வதடு! 

நான்கு கெத்தான்கள் ெட்டும் - 'நான்' எனும் தவைான அகந்கத, 
காெம், வகாபம், வபராகெ - உங்கள் பாகதயில் தகடயாக 
இல்லாெலிருந்தால் நீங்கள் பரொத்ொகவ எளிதில் காணமுடியும். 
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இவற்ைில் ெிகவும் வொெொனது 'அகந்கத'. உங்கள் ஆரம்பகால குழந்கதப் 
பருவத்திலிருந்து வெம்பட்ட முதுகெ வகர இந்த அகந்கத ஆன்ெீக 
பாகதயில் ெிகப்மபரிய தகடயாக இருக்கிைது.  

அதற்கு அடுத்த கெத்தானாக இருப்பது காெம், குைிப்பாக, உலகின் 
ெிகப்மபரிய, வொெொன தீகெகளில் ஒன்ைான ெற்றும் ெத்தியத்தின் 
பாகதயில் மபருந்தகடயாக இருப்பது காெ உணர்வு. அகனவரும் அதன் 
வெகீரம் ெற்றும் பிடியில் ெிக்காெல் விழித்திருக்க வவண்டும். அது 
அத்தகன ெக்திெிக்கதாக இருப்பதால், ெிந்திக்கக்கூட இடம் மகாடுக்காெல் 
மெயல்படுத்தத் தூண்டும். இகதப் பற்ைிய ஒரு ெிைிய ெிந்தகனக்கூட 
ஆன்ெீக பாகதயில் உன்கனத் தகுதியற்ைவனாக ஆக்கிவிடும். ொதாரண 
உலக ெக்ககளப் மபாறுத்தவகரயில், அம்ொதிரியான ெிந்தகன வரும் 
வவகளயில் - இது அகனவகரயும் உண்கெயிவல தாக்கும் ஓர் உணர்வு - 
அகதச் மெயல் படுத்தாெல் இருப்பவத ெிைந்தது. அகத நிகனக்காெலிருக்க 
முயற்ெிப்பது அதிலும் ொலச்ெிைந்தது. 

இந்த நான்கு கெத்தான்ககளயும் கடந்து மெல்வது ெிக ெிகக் 
கடினொனாது, இருப்பினும் உங்கள் நம்பிக்கககய இழக்காதீர்கள். 
மதாடர்ந்து வபாராடுங்கள். பரொத்ொ உங்கள் அருகில், உங்கவளாடு, 
உங்களுள் ெத்தியத்கத அகடய உங்கள் வநர்கெயான முயற்ெிக்கு 
உறுதுகணயாக எப்வபாதும் இருப்பார்.  

ஓர் உறுைியான உைாரைத்வைாடு விளக்கிக் காட்ட,  ா ா  ண்டலியில் 
ஒருவறர அறழத்து, அவர் முன்னால் நிற்கும் டிக் கூைி, அவர் கண்கறள 
நான்கு துைித் துண்டுகளால் கட்டி முழுற யாக  றைக்கச் பெய்ைார். அைன் 
 ின்னர்  ா ா கூைினார்: 

உன் கண்கறளத் துைித் துண்டுகள்  றைத்ைிருப் ைால் இப்வ ாது நீ 
என்றனப்  ார்க்க இயலாது.  ார்ப் ைற்காக உனக்கு கண்கள் இருப் தும், உன் 
எைிரில் நான் அ ர்ந்ைிருப் தும், இரண்டும் உண்ற வய. இருந்தும் உன்னால் 
 ார்க்க முடியவில்றல. உனக்குப்  ார்க்க வழியிருந்தும்,  ார்க்கும் 
ப ாருளிருந்தும் உன்னால்  ார்க்க முடியாைது ஏன்? காரைம், இந்ை நான்கு 
துைித்துண்டுகளும் உன் கண்கறள  றைக்கின்ைன. இந்ை நான்கு 
துண்டுகறளயும் எடுத்ை  றுகைவ  நீ என்றனப்  ார்க்க இயலும். 

அதுவ ால, உங்களின் உட்கண்களால்  ர ாத் ாறவ, உண்ற  
ப ாருறளப்  ார்க்கலாம்.  ாறயயின்  கத்ைான நான்கு மூலப்ப ாருட்கள் 
அல்லது இயல்பு ைன்ற கள், உங்கள் அருகில், உங்கவளாடு, உங்களுள் 
இருக்கும் உண்ற  ப ாருறள  றைப் ைால் உங்களால் அறைப்  ார்க்க 
முடியவில்றல. கண்கறள மூடியிருக்கும் றெத்ைான்கறள அகற்ைியதும் 
 ர ாத் ாறவக் காைலாம். ஆனால் நீங்கள் அறை எப் டி அகற்ை முடியும்? 
 ாறய எனும் ைிறரறய விலக்கி, உங்களின் உண்ற  நிறலறய 
உைரறவப் து ஒரு ெத்குருவின்  ைியாகும். 
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அந்ை நாள்,  ா ா மும்ற க்குச் பெல்வறை உறுைிப்  டுத்ைி, உடன் 
பெல் வர்கள்  ற்றும் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருப் வர்களின்  ட்டியறல 
பவளியிட்டார்.  

 ாறலயில்  ா ா  ண்டலிறயச் ெந்ைித்துப் வ சும் வவறளயில் ைாயார் 
ஷிரீன், குல் ாய், ஸூனா ாெி மூவரும் உடனிருந்ைனர். மும்ற க்குச் பெல்லும் 
காரைத்றை  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: "ஒவர ாைிரியான  ைியில் பநடு 
நாட்களாக ஈடு ட்டு வொர்வறடந்துவிட்வடன், குைிப் ாக ஒவர இடத்ைில் 
இருந்துபகாண்டு ப ௌனத்றைக் கறட ிடிப் ைால் கறளப் ாக உைர்கிவைன். 
மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் ப ஹரா ாத்  றலயில் இருந்துவிட்டு, 
 ின்னர் மும்ற க்குச் பெல்வறைப்  ற்ைி முடிவு பெய்வவன்."  ா ா 
ஸூனா ாெியிடம், ைாைரில் ைங்குவைற்கு வெைியான இடம் கிறடத்ைால் 
 கிழ்ச்ெியறடவவன்; இல்றலவயல் அவர் ொந்ைாகுரூஸில் ைங்கவவண்டுப ன்று 
கூைினார்.  ா ா ைாயாரிடம் ைன்வனாடு மும்ற  வரும் டியும், ைங்றக 
 ைிஜாவின்  டிப்ற ப்  ற்ைிய எவ்விை ெிந்ைறனயும் வவண்டாம் எனவும் 
அைிவுறுத்ைினார். ைாயார் ஷிரீன்,  ா ா மும்ற யில் ைங்கு ிடம் எங்கு என் து 
முடிவானதும், ைன்னுறடய முடிறவ பைரிவிப் ைாகக் கூைினார்.  

மும்ற யில் வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைற்காகவும் 
அவருறடய குடும் த்ைினறரச் ெந்ைிப் ைற்காகவும் ொஞ்ெிறய  ா ா அனுப் ி 
றவத்ைார்.  

அடுத்ை நாள்  ா ா ப ஹரா ாத்  றலறய விட்டுக் கீவழ வரவில்றல; 
இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு காறல 11  ைிக்குக் கீவழ வந்ைவ ாது 
மபஹராம்ஜி, மபாென்ஜி இருவரும்  லத்ை வாக்குவாைத்ைில் 
ஈடு ட்டிருந்ைறைக் கவனித்ைார்.  ா ா அறைக் கண்டு அற ைியின்ைி 
காைப் ட்டாலும், இருவறரயும் ெ ாைானப்  டுத்ைினார். வவைறனயறடந்ை 
 ா ா இவ்வாறு அைிவித்ைார்: "இன்ைிலிருந்து ஸாக்கியா (ைாழ்த்ைப் ட்ட 
இறனத்றைச் ொர்ந்ை ஒரு ெிறுவன்) உங்கள் அறனவருக்கும் உைவு 
 ரி ாறுவான். நீங்கள் ஜாைி, குலம்  ற்ைிய எந்ை எண்ைங்கறளயும்  னைில் 
றவத்துக் பகாள்ளா ல் அறனவரும் உைறவ உண்ைவவண்டும்." 

இறை விரும் ாைவர்கள் ப ஹரா ாத்றை விட்டுச் பெல்லலாம்! இப் டி, 
 ா ா ப ஹராம்ஜி, ப ா ன்ஜி இருவரிடமும் வகா ப் டுவதுவ ால  ாொங்கு 
பெய்து, ெண்டலிக்கு இகடயிலான ஜாதிெத வவறுபாடுககள ஒழிக்கும் 
இறுதிக்கட்ட பணிகயச் மெய்து முடித்தார். 

 ா ாவின் இந்ைக் கட்டறள இந்து  ண்டலிறய அைிர்ச்ெியில் 
ஆழ்த்ைியைால், அன்று  ைியம் அவர்கள் ஒன்ைாகக்கூடி  ா ாவின் புைிய 
அைிவுறுத்ைல்கறளப்  ற்ைி வி ர்ெனம் பெய்ைனர். இந்து  ண்டலி இந்ை 
முடிவால்  கிழ்ச்ெியறடயாை வ ாதும்,  ா ாவின் கட்டறளறய உள்ளளவில் 
ஏற்றுக் பகாள்ள ையாராக இருந்ைார்கள். கிஸன் ொஸ்டர்  ட்டும் 
பவளிப் றடயாக அறை எைிர்த்ைாலும், இரவில் உைவு உண்ணும் வவறளயில் 
 ா ாவின் விருப் ப் டி நடந்து பகாண்டார். 
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இறுைியாக இந்து  ண்டலிக்கு விழிப்புைர்வு வந்ைது  ட்டு ின்ைி 
உண்ற றயப் புரிந்து பகாண்டு  ா ாவின் கட்டறளகறள - விறளயாட்டுகளில் 
 ங்பகடுப் து, ைறரறயச் சுத்ைம் பெய்வது, ைிறரப் டங்கள்  ார்ப் து, 
கழிவறைகறளச் சுத்ைம் பெய்வது,  ா ா கூறுவறைச் பெவ்வவன 
பெய்துமுடிப் து - இறவ அறனத்தும் உயர்ந்ை  ை ெடங்கு 
ெம் ிரைாயங்கறளவிட ொலச்ெிைந்ைது என்ை முடிவுக்கு வந்ைனர். பாபாவின் 
கட்டகளகளுக்கு இணங்கி ஈடுபடும் மெயல்ககளத் தவிர, நகடமபறும் 
இதர நிகழ்வுகளுக்குக் காரணம் அவரவர் ெனப்படிவங்கள் என்பகதயும் 
உணர்ந்து மகாண்டார்கள். 

பாபாவின் இந்தச் மெயலின் விகளவு, மெஹராபாத்தில் ெண்டலி 
ெற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட ெக்களிகடவய, மபரிய ெனொற்ைத்கத 
ஏற்படுத்தியது ெட்டுெின்ைி, இந்திய வதெம் முழுவதிலும் தாழ்த்தப்பட்ட 
ெக்களுக்கு ஆதரவாக வபாராட்டங்ககள உருவாக்கியது. 

 ா ா அப்வ ாது அங்கிருந்ை ெிலருக்கு கீழ்க்காணும் புறனப யர்கள் 
றவத்து அறழத்ைார்:  

வபாரிபந்தர் (மும்ற  சுற்றுவட்டத்ைில் உள்ள ஓர் இடம்), பந்தர் 
(குரங்கு),  
ெிலிண்டர் (எஞ்ெினில் ஒரு  ாகம்)  
தலிந்தர் (ஒன்றுக்கும் ஆகாைவன்)  
கிகரண்டர், ப்மளண்டர், ஒண்டர், ஸிக்கந்தர் ( ஹா 
அபலக்ஸாண்டர்) இன்னும்  ல.  
 ா ா ைனக்குத்ைாவன ஸெந்தர் (ெமுத்ைிரம்) என்ை ப யறரயும் 

றவத்துக் பகாண்டார்.  

நவம் ர் 17 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ைிய வவறளயில் வ ல் 
 றலயிலிருந்து இைங்கிவந்து வ றெயறையில் அன்று முழுவதும் இருந்ைார். 
அன்ைிரவு,  ண்வடா ா 'உலகில் முக்கியொனது அல்லது பயனுள்ளது 
எதுவுெில்கல' என்று  ண்டலியுடன் உறரயாடும்வ ாது கூைியறை கவனித்து, 
 ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: 

இது முற்ைிலும் உண்கெ. உலக விவகாரங்களுக்கு எந்த 
முக்கியத்துவமும் இல்கல. இகை நிகலகய அகடந்த ஒருவருக்கு இகத, 
ஒரு கனவாகக்கூட கருத முடியாது. அைிவார்ந்த ொமபரும் ெிைப்புெிக்க 
கவிஞரான வஷக்ஸ்பியருக்கும் நிஜொன வாழ்வு ெற்றும் நிகலயான 
வபரானந்தத்தின் நிழகலப் பற்ைிய ஒரு ெிைிய அைிவும் கிகடயாது. 

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருப்பவத கடவுளின் அெலான நிகல. இகை 
நிகலகய அகடவது என்பது ஆழ்ந்த தூக்கத்திலும் முழுகெயான 
விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது. உண்கெயிவல இந்த நிகலகய விவரிக்க 
முடியாது. ஹபீஸ் இகத ெிகச் ெிைப்பாகக் கூறுகிைார்:  

"இந்த உலகம் ஒன்றுெில்லாத ஒன்ைில் ஒன்ைாக இருப்பது!" 
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ப ஹர்  ா ா, நவம் ர் 20 ஆம் நாள்  ண்டலியுடன் மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்; வழியில் வலானவாலா  றலப்  ள்ளத்ைாக்கில் ராம்ஜூ 
 ற்றும் டாக்டர் கனி ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை  ங்களாவில் ைங்கியிருந்ைனர். 

ொஞ்ெி,  ாஸாஜி, அப்வஸரி மூவரும் மூட்றட முடிச்சுகளுடன் அன்று 
 ாறல அங்கு வந்து வெர்ந்ைனர்; வந்ைதும் முைல் வகள்வியாக  ா ா 
அவர்களிடம் 'வழியில் ஏவதனும் ொப்பிட்டீர்களா?' என்று வகட்டார்.  

ொஞ்ெி,  ாஸாஜி இருவரும் ொப் ிட்டைாக ஒப்புக்பகாள்ள, அப்வஸரி, 
ையக்கத்துடன் ைப் ிக்கும் விைத்ைில் வ ெத் பைாடங்கினார். உடவன  ா ா 
அவரின் ெட்றடறயப்  ிடித்துக் கடுற யாக உலுக்கினார்.  ா ா,  ாஸாஜி, 
ொஞ்ெி அவர்களின்  க்கம் ைிரும் ி, "என்னுறடய அனு ைி இல்லா ல் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு பவளியில் எதுவும் ொப் ிடக்கூடாது என் து என் நிறலயான 
கட்டறள. அறை ஏன் நீங்கள் ப ாருட் டுத்ைவில்றல?" 

 ாஸாஜி அவர்களுக்கு ஆைரவாக,  ா ாவின் உத்ைரவு ப ஹரா ாத்ைில் 
இருக்கும் வறர  ட்டுவ , அங்கிருந்து பவளிவய வந்துவிட்டால் அறைக் 
கறட ிடிக்க வவண்டாம் என்ை எண்ைத்ைில்  ா ாவின் உத்ைரறவ  ீைவில்றல 
என எடுத்துறரத்ைார்.  ாஸாஜி கூைியறைக் வகட்டு  ா ா ெீற்ை றடந்து, 
அவறரப்  ிடித்து  று டியும் ைாக்கியவ ாது  ாஸாஜியின் ெட்றட கிழிந்ைது. 
 ாஸாஜிறய அப் டிவய தூக்கி  த்து  ீட்டர் பைாறலவில் வெீித் ைள்ளினார். 
அருகில் நின்ை  ண்டலி அறனவரும் இவ்வளவு ப ரிய  னிைரான 
 ாஸாஜிறய  ா ா அவரது ப ல்லிய உடம் ால் தூக்கி எைிந்ைறைக் கண்டு 
ஆச்ெரிய றடந்ைனர். 

ொஞ்ெியும்  ா ாவின் வகா த்ைிற்கு ஆளாகி அவரது றககளால்  ல ாக 
இரண்டு அறைகறளப் ப ற்ைார்.  ா ா, உடவன மூவறரயும் அங்கிருந்து 
பவளிவயறு ாறு கூைினார். அடுத்ை கைவ ,  ா ா நல்ல  னநிறலயில் 
இருப் வர்வ ால வைாற்ை ளித்து அவர்கறளத் ைிருப் ி அறழத்து, "இன்ைாவது 
நீங்கள் என்னுகடய பலத்கத அைிந்து மகாண்டீர்களா?" என்று வகட்டதும் 
மூவரும் அடக்க முடியாெல் வாய்விட்டுச் ெிரித்தனர். அப்வ ாது  ா ா 
அன்புடன் விொரித்ைார், "உங்களில் யாராவது காய றடந்ைீர்களா?" எவரும் 
காயப் டவில்றல, ஆனால் ொஞ்ெி  ா ாவின் வகா த்ைால் அஞ்ெி நடுங்கி 
அவரது காலுறை முழுவறையும் ஈரம் பெய்துவிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது இரகெிய புத்ைகத்றை எழுைி முடித்ை  ின்னர், 
ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவய பெல்லும் வ ாபைல்லாம் றகபயழுத்து 
 ிரைிறய ஒரு ப ட்டகத்ைில் றவத்து, பூட்டி உடபனடுத்துச் பெல்வது வழக்கம். 
ஒருமுறை அப்ப ட்டகத்றைப்  ாதுகாக்கும் ப ாறுப்பு அப்வஸரிக்குத் ைரப் ட்டது. 
அப்வஸரி தூங்கும்வ ாதும் அறைத் ைன்னருவக  த்ைிர ாகப்  ாதுகாத்து வந்ைார். 
ப ட்டகத்ைின் ைிைவுவகாறல  ா ா அவருடவன றவத்ைிருந்ைார். ெண்டலியில் 
எவருவெ பாபா எழுதிய புத்தகத்தின் ஒருவரிகயக்கூட படித்ததில்கல. 
நவம் ர் 26 ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் வலானவாலாவில் 
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ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ா ா அந்ைப் புத்ைகத்ைில் எழுைியிருப் றைக் குைித்துக் 
கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

 
1926 நவம் ர் 28  ஆம் நாள் வல்வன் பங்களா உறடற யாளரின் 

 கன் அவனது மூன்று நண் ர்களுடன் ப ண்  ண்டலி ைங்கும் வடக்கு 
ைிறெறய வநாக்கி நுறழய முயற்ெித்ைனர்.  ண்டலியில் ஒருவர் அவர்கறளத் 
ைடுத்து நிறுத்ைி விளக்க முயன்ைவ ாது அவர்கள் அைற்குச் பெவிொய்ப் ைாகத் 
பைரியவில்றல.  ண்டலி அவர்கறளச் சூழ்ந்துபகாண்டு வழிவிடா ல் 
ைடுத்ைனர். வந்ைவர்கள்  ண்டலிறய வகாறழகள் என அவதூைாகப் 
வ ெியவ ாதும்,  ா ாவின் கட்டறளகளால் அவர்கறளத் ைாக்க முடியாை 
சூழ்நிறல.  லத்ை வாக்குவாைத்ைிற்குப்  ின்னர் அந்ைப் வ ாக்கிரிகள் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். 

 ா ா அவரது அறையிலிருந்து நடந்ை அறனத்றையும் கவனித்துக் 
பகாண்டிருந்ைார். அந்ை இறளஞர்கள் அங்கிருந்து பென்ைதும்  ா ா  ண்டலிறய 
விறளயாட அறழத்ைார். அப்வ ாைிருந்ை  ைட்ட நிறலயில்  ண்டலியில் 
ப ரும் ாலாவனார் வகா த்றை அடக்க முடியா ல் இருந்ைார்கள். ெிைிது வநர 
விறளயாட்டுக்குப்  ின்னர்,  ா ா, "நீங்கள் அகனவரும் எப்வபாதும் 
என்னுடவன இருந்தும், என்னுகடய மொற்மபாழிவுககளக் வகட்டும், 
உங்கள் நிதானத்கத இழந்து வகாபப்படுவரீ்களானால், ொதாரண 
உலகெக்கள் இம்ொதிரி நடந்து மகாள்வகத எப்படிக் குகைகூை முடியும்? 
அவர்கள் ஒன்றும் அைியாதவர்கள். ெவகாதரர்கவள, அவர்கள் என்ன 
மெய்கிைார்கள் என்று அவர்களுக்வக மதரியாதவபாது அவர்களின் 
வொெொன அடாவடித்தனத்கத ென்னித்து விடுங்கள். அவர்கள் அப்படி 
முரட்டுத்தனொக நடந்து மகாண்டாலும், என்னுகடய எல்கலக்குள் 
வந்ததால் அதற்கான பலகன அகடவார்கள்.” 

 ண்டலியின் வகா ம் ைைியாை வ ாதும்,  ா ாவின் ஆைரவான 
வார்த்றைகள், எைிர் ார்த்ை ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைி உண்ற றயப் புரிய 
வழிவகுத்ைன. 

ப ஹர்  ா ா, அன்று,  ல விளக்கங்கறள அளித்ைார். 
உல்லாெப் யை ாக  ா ா பவளிவய, கர்லாவுக்கு அருகிலுள்ள வலாவஹகாவ்ம், 
விொபூர் வகாட்றடகளுக்குச் பென்ைவ ாது அந்ை இடம் 'ெிவாஜியின் 
விகளயாட்டு கெதானம்' என்று குைிப் ிட்டு, வட்டத்து ெீடர்கறளப்  ற்ைிய 
ெில உண்ற கறள பவளிப் டுத்ைினார். 

ஓர் ஆண் அல்லது மபண் இைக்கும்வபாது அடுத்த பிைவியில் 
இன்மனாரு ெனித பிைவிகய எடுப்பார். இந்த வடிவம் முந்கதய 
வடிவத்கதக் காட்டிலும் ொறுபட்டதாக இருக்கும். ஆயிரக்கணக்கான 
பிைவிகளில் ஓர் ஆத்ொவின் எந்த இரண்டு உருவங்களும் ஒன்று வபால 
இருக்காது. ஆனால் இதிலும் ஒரு விதிவிலக்கு உண்டு. ஒருவர் ஒரு 
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ெத்குருவின் வட்டத்தில் நுகழயும் வபாது எந்த உருவில் இருந்தாவரா அவத 
உருவில் இகை நிகலகய அகடயும்வபாதும் இருப்பார். 

ஒரு குருநாதரின் வட்டத்தில் நுகழந்த அடுத்த 100 அல்லது 200 
வருடங்களில் ஒருவர் இகை நிகலகய அகடவார். வட்டத்தில் நுகழந்த 
பின்னர் எஞ்ெியிருக்கும் ெனப்படிவங்ககளச் மெலவழிப்பது 'பிராப்தம்' 
என்ைகழக்கப்படும்; ஒருவர் ஒன்ைிலிருந்து நான்கு அல்லது ஐந்து 
பிைவிககள எடுக்கலாம். ஆனால், இகை நிகலகய அகடயும் தருணம் 
வரும் வவகளயில், ஒருவர் வட்டத்தில் நுகழயும்வபாது இருந்த அவத 
ஆண் அல்லது மபண் உருவில் இருப்பார்.  

என்னுகடய வட்டத்து ெடீர்களுக்கான விகதகய 400 
வருடங்களுக்கு முன்னால் ெிவாஜியின் காலத்திவல விகதத்தாகி விட்டது. 
ெிவாஜியின் குருநாதர் சுவாெி ராம்தாஸ், அக்காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த 
ஐந்து ெத்குருக்களில் ஒருவர், அவவர என்னுகடய ெடீர்களின் விகதகய 
விகதத்தவர். அது வபாலவவ, நான் இப்வபாது விகதக்கும் விகதகள் 400-500 
வருடங்களில் தளிர்விடும். 

விகதகள் விகதக்கப்படும் வவகளயிலும், குருநாதர்கள் ெற்றும் 
அவருகடய ெடீர்கள் இவ்வுலகில் பிைக்கும் வநரத்திலும் அவர்களின் 
மவளித்வதாற்ைமும், ஆண் அல்லது மபண் பாலினமும் ஒன்ைாகவவ 
இருக்கும். உதாரணொக, தற்வபாகதய வட்டத்திற்கான விகத 
விகதக்கப்பட்ட வபாது ெிவாஜியாக நான் மவளிப்பட்டது, இப்வபாது எனக்கு 
அவத வபான்ை நிகலகயத் தந்துள்ளது. என்னுகடய அம்ெங்கள் ெற்றும் 
உருவாக்கத்தில் இன்று நான் ெிவாஜிகயப் வபால் ஒத்திருக்கிவைன். 

மபஹராம்ஜி, அப்வபாது, ெிவாஜியால் மகால்லப்பட்ட பககவரின் 
இராணுவ தளபதி அப்ஸல்கானின் நகலாவார். அவதவபால, எனது 
வட்டத்தின் தற்வபாகதய உறுப்பினர்கள் அகனவரும் ெிவாஜியின் கடந்த 
காலத்தில் இருந்தகதப் வபாலவவ இருக்கிைார்கள். 

இறைத் பைாடர்ந்து நடந்ை இறெ நிகழ்ச்ெியின் நடுவவ  ா ா ஒரு நீண்ட 
பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார். 

கடவுகள நம்பி, கடவுள் இருக்கிைார் எனக் கூறுவது வபாலித்தனம் 
அல்ல, ஆனால், இகை நிகலகய அகடயாெல் ‘நான் கடவுள்’ என்று 
பகைொற்றுவது முழுகெயான பாொங்குத்தனொகும். எல்லா 
நம்பிக்ககயும் புத்திகய அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது, அைிவார்ந்த 
நம்பிக்கக இல்லாெல் ொதாரணொக நம்புவது என்பது இயலாத காரியம். 
அைிவுத்திைனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்கை வகரயறுக்கப்பட்ட 
அைிவாற்ைலால் புரிந்துமகாள்ள முடியாது.  

அதாவது ெனித ெனம் எட்டமுடியாத இடம் என்பகத 
புரிந்துமகாள்ள அல்லது அைிவுபூர்வொக அகதப் பற்ைி அைிந்துமகாள்ள 
முயல்வதற்கு முன்னால், அது முற்ைிலும் உறுதியாக இருக்கும் ஒன்று 
என்பகத ஏற்றுக்மகாள்ள வவண்டியது அவெியம். அதாவது, 
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மொல்லப்வபானால், அது சூத்திரத்தின் அடிப்பகட தகவல்கள் வபால; 
எல்கலயற்ை, ஆழங்காண முடியாத பரம்மபாருகள அணுகும் 
முதற்படியாகும். உதாரணொக, கடவுள் யார், எங்கு இருக்கிைார், அல்லது 
உண்கெயிவல கடவுள் இருக்கிைாரா, இல்கலயா என்பது நெக்குத் 
மதரியாது. எதுவாயினும், கடவுகள அைிவுபூர்வொகப் புரிந்துமகாள்ள 
அல்லது வவத நூல்கள், ொன்வைார்கள் கூறுவதுவபால கடவுகளயும் 
அவரது கடகெககளயும் புரிந்துமகாள்ள அல்லது அகதப்பற்ைிய கருத்து, 
உண்கெயின் ஓர் அம்ெத்கதத் மதரிந்துமகாள்ள முதலில் அகத ஒரு 
மபாருட்டாக எடுத்து, அவர் இருக்கிைார், பரம்மபாருளின் மூலொன கடவுள் 
எங்கும் நிகைந்திருக்கிைார் என்பகதக் கருத்தில் மகாள்ள வவண்டியது ெிக 
முக்கியம். அகத ஆரம்பொகக் மகாண்டு அவர்ெீது நம்பிக்கக கவத்து, 
அவகரத் வதடுங்கள்.  

மபரும்பாலான உலக ெக்கள், உண்கெயில் கடவுள் இருப்பகத 
நம்புவதில்கல. கடவுள், நல்லவர்களுக்கும் தகுதியுள்ளவர்களுக்கும் 
மவகுெதி அளித்து தீயவகரத் தண்டிக்கும், அைியப்படாத, வலிகெெிக்க 
ஒரு ெனிதர் என எண்ணி அவருக்குப் பயப்படுகிைார்கள். வெலும், 
கடவுள்தான் இந்த நரக தண்டகனகய வழங்குபவர் என நம்பி, 
கடவுகளவிட நரகத்துக்கு அஞ்சுகிைார்கள்; ஏமனன்ைால், அவர்கள் 
கடவுகளயும், கடவுள் இருப்பகதயும் உண்கெயாக நம்பி அவருக்கு 
அஞ்சுவதாக இருந்திருந்தால் அவர்களுகடய நடத்கத இன்று 
இருப்பதுவபால் - வநர்கெயற்ை, சுயநல, வஞ்ெக ெற்றும் மபால்லாத - 
குணம் நிகைந்ததாக இருக்காது. அவர்கள் உண்கெயிவல கடவுளுக்குப் 
பயப்படுவதாக இருந்தால், அவருக்குப் பிடிக்காத எகதயும் மெய்ய 
வவண்டாம் என்று எப்வபாதும் எச்ெரிக்ககயாக இருப்பார்கள். அவர்கள் 
கடவுகளயும், இவ்வுலகில் அவர் இருக்கிைார் என்பகதயும் ெனப்பூர்வொக 
நம்புவதாக இருந்தால், உடனடியாக அவகரத் வதடி, கண்டுமகாள்வது 
வகர ஓய்மவடுக்க ொட்டார்கள். ஏமனன்ைால் கடவுள் ெீது அன்பு 
வரும்வபாது பயம் ெகைந்துவிடும். அந்த அன்பு அதன் உச்ெத்கத 
அகடயும்வபாது, அவர் தாவன கடவுள் என்பகதக் கண்டுமகாள்கிைார். 

நாஸ்திகனாக, கடவுள் இருக்கிைார் எனும் நம்பிக்ககவய இல்லாத 
ஒருவர் ஆன்ெீக பாகதயில் அடிமயடுத்து கவக்க இயலாது. 

உலகில் அகனத்து ெக்களும் நாஸ்திகத்கதப் பின்பற்றுவதாக 
இருந்தால், ெத்தியத்தின் பாகதயில் எவ்வித முன்வனற்ைமும் இருக்காது. 
ஆனால், உள்ளளவில் நம்பிக்ககயற்ைவராக இருந்து, மவளியில் கடவுகள 
நம்புகிைவராகத் வதாற்ைெளிப்பது ெிகவும் கீழ்த்தரொன கபடநாடகம். 
இகை நிகலகய அகடந்த ஒருவரால் அளிக்கப்படும் அைிவுபூர்வொன, 
எந்தப் பாொங்குத்தனமும் இல்லாத நம்பிக்கக, அவகர அப்படிவய 
இகைவழியில் எடுத்துச்மெல்லும். 
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 ா ா அவரது வாழ்நாள் முழுவதும், ைனிப் ட்ட விஷயங்கள் 
அறனத்றையும் சுத்ை ாகவும், ெீராகவும் றவத்ைிருப் ைில் ைீவிர ாக இருந்ைார். 
நவம் ர் 30 ஆம் நாள், அவ்வளவு சுத்ை ாக இல்லாை ஒரு பகட்டிலிலிருந்து 
அவருக்குத் வைநீர் வழங்கப் ட்டது.  ா ா அறைக் கண்டு  ிகவும் 
வகா  றடந்ைார். அவர் அந்ைத் வைநீறர தூக்கி எைியக் கூைி,  ண்டலிறய 
பவகுவாகக் கண்டித்ைார். 

அகனத்து விஷயங்களிலும் தூய்கெகயப் பற்ைி நீங்கள் 
எப்வபாதும் ெிகவும் கவனொக இருக்கவவண்டும், குைிப்பாக உணவு 
ெற்றும் அருந்தும் நீர். என்கனப் மபாறுத்தவகர, தூய்கெயும் அசுத்தமும் 
ஒன்வை, எந்த வித்தியாெமும் இல்கல, ஆனால், ஏதாவது ஒன்கை 
பூரணொக அனுெரிக்க வவண்டும். நான் சுத்தொக இருக்கவவண்டும் என்று 
நீங்கள் விரும்பினால், எனது உணவு, தண்ணரீ் ெற்றும் துணிககள நன்கு 
சுத்தொக கவத்திருப்பதில் நீங்கள் அதிக கவனம் மெலுத்தவவண்டும். 
ொைாக, நான் அசுத்தொகத் வதான்ை ஆரம்பித்தால், நான் ெிகவும் 
அசுத்தொக இருப்வபன், அப்வபாது ெக்கள் என்கன அணுகுவதற்கு முன் 
பலமுகை வயாெிப்பார்கள். முற்ைிலும் சுகாதாரெற்ை சூழலில், நான் 
ெிகவும் அருவருப்பான முகையில் வாழமுடியும், அவ்வாறு நீங்கள் 
ஒருவபாதும் இருக்க இயலாது. 

அர்ஜுன் ஸுப்வ க்கர் வலானவாலாவில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில் 
 ிகவும் வ ாெ ான உடல்நிறலயில் டாக்டர்  ிவல்கர்  ருத்துவ றனயில் 
அனு ைிக்கப் ட்டார்.  ா ா அடிக்கடி அங்குச் பென்று அர்ஜுறனச் ெந்ைித்ைார், 
அவருக்குச் ெிகிச்றெயளிப் ைில் முடிந்ைது அறனத்றையும் பெய்யு ாறு டாக்டர் 
 ிவல்கறர வலியுறுத்ைினார். ப ஹர்  ா ா  ீது றவத்ைிருந்ை ஆழ்ந்ை அன்ற  
அைிந்ை டாக்டர் முழு னதுடன் அர்ஜுறனக் கவனிக்க ஆரம் ித்ைார். 

 ா ா அவ்வப்வ ாது அர்ஜுறனச் ெந்ைிக்கச் பென்று அவரது அன்ற  
பவளிப் டுத்ைினார்; வ லும், டிெம் ர் 4 , 5 ஆம் வைைிகளில் ைரிெனத்ைிற்காக, 
ப ரு ளவில் கூட்ட ிருந்தும்  ா ா அறை நடுவில் நிறுத்ைி, டாக்டருக்கு 
விரிவான அைிவுறுத்ைல்கறள அளிக்கும் வநாக்கத்ைில்  ருத்துவ றனக்குச் 
பென்று வந்ைார். 

 த்து நாட்கள் வலானவாலாவில் ைங்கியிருந்ை  ின்னர், 1926 டிெம் ர் 5 
ஆம் நாள்,  ா ா  ண்டலியுடன் மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் பெல்ல இருந்ைார். 
ஸாந்ைா குருஸில் ஒரு  ங்களாறவ, 1925 ஆம் ஆண்டு ப ஹரா ாத்ைில் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ை ராம்ைாஸ் எனும்  க்ைர் ஒருவர் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 
புைப் டும் முன்னர் டாக்டர் கனி  ற்றும் டாக்டர்  ிவல்கர் இருவரிடமும் 
அர்ஜூனின் நலறனக் குைித்து அைிவுறுத்ைிச் பென்ைார்.  

அடுத்ை நாள்  ா ா மும்ற யில்  ண்டலி கறட ிடிக்க வவண்டிய 
வி ரங்கறள முன்றவத்ைார்.  
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 ண்டலி அறனவரும் காறல 6  ைிக்கு விழித்து இரவு 10  ைிக்கு 
 டுக்றகக்குச் பெல்லவவண்டும். காறல உைவாக வைநீர், பராட்டி;  ைிய 
வவறளயில் ொைம்,  ருப்பு;  ாறலயில்  று டியும் வைநீர்; வ லும் இரவு 
உைவாக, காய்கைி, பராட்டி என அட்டவறையில் குைிக்கப் ட்டிருந்ைது. 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு  ா ா  ண்டலியிடம் அவர்களுக்காக ஏவைனும் 
வவறலகறளத் வைடிக்பகாள்ளும் டி அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா கூைியைாவது: 
"வழக்க ான வவறல அல்லது பெயல்களில் ஈடு டா ல் இருப் து உங்கள் 
ஆவராக்கியத்றைக் பகடுத்துவிடும், அத்துடன் எைிர்காலத்ைில் வவறலயின்  ீது 
அக்கறையின்ற றய உருவாக்கும், இது எனக்கு ஒரு ைறடயாக இருக்கும்." 
முைலில்,  ண்டலி ஏவைனும் ெிறு பைாழிற்ொறலகள் அல்லது உைவகங்களில் 
வவறல பெய்வது  ற்ைிக் கலந்துறரயாடினர். ஆனால் குலாப்ஷா, அப்வஸரி 
இருவரும், அவர்கள் வடீ்டிற்கு அருகாற யிலுள்ள ைீப்ப ட்டி 
பைாழிற்ொறலயிலிருந்து குறைந்ை அளவில் வைறவயான ப ாருட்கறள 
எடுத்துவந்து ைீப்ப ட்டி பெய்யும்  ைிறயப்  ரிந்துறரத்ைனர்.  ா ா அைற்குச் 
ெம் ைம் பைரிவித்து, அந்ை வவறல கிறடக்காை  ட்ெத்ைில்  ண்டலியில் 
குறைந்ைது 12 ந ராவது வவறு ஏைாவது வவறலறயத் வைடிக்பகாள்ள வவண்டும், 
அல்லது கூலி வவறலயாவது பெய்ய வவண்டும் என்று கூைினார்.  

ப வ ா, ஆைி ஜூனியர்,  னிஜா மூவரும்  ா ாறவக் காை மும்ற  
வந்ைனர்.  ா ா அவருறடய 12 வயது ைம் ி  ற்றும் 8 வயது ைங்றகயுடன் 
விறளயாடி அவர்களது இனிற யான உறரயாடல்கறள ரெிப் து வழக்கம். 

மும்ற யில் இருந்ைவ ாது  ா ா  ண்டலியுடன் எைிர் கால ைிட்டத்றைப் 
 ற்ைி பவளிப் றடயாகப் வ ெினார். ப ர்ஸியா,  னாரஸ், அஜ்வ ர், நாஸிக் 
 ற்றும் ைறலகாவ்ம் வ ான்ை இடங்களில் எங்குச் பெல்லலாம் என்ை 
வகள்விக்கு அறனவரும் வலானவாலா அருகிலற ந்ை ைறலகாவ்ம் பெல்ல 
விருப் ம் பைரிவித்து, வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய ராம்ஜூக்கு  ா ா 
கடிைம் எழுைக்கூைினார்.  

பூனாவிலிருந்து வழக்கத்துக்கு ொைாக - ஹஸ்ரத் பாபாஜாகனத் 
தரிெனம் மெய்வதற்காக, தினமும் திரள் திரளாக ெக்கள் வந்து அவகரச் 
சூழ்ந்திருப்பதாகவும், இந்தப் பழங்கால மபண்ெணி ெிகவும் சுறுசுறுப்பாக 
பக்தர்ககள வரவவற்று ஆெிர்வதிப்பதாகவும் - மெய்திகள் வந்தவண்ணம் 
இருந்தன. வெலும், விக்வடாரியா குதிகரவண்டியில் பாபாஜான் பூனா 
நககரச்சுற்ைி அடிக்கடி ஊர்வலம் வந்து ெக்ககள ஆெரீ்வதிப்பதாகவும் 
தகவல்கள் வந்தன. 

இறைக் வகள்விப் ட்டதும்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இது 
பாபாஜான் மவகுவிகரவில் அவரது உடகல துைக்க இருப்பதன் அைிகுைி; 
இவ்வவகளயில் நான் அவர்கள் பணிபுரிந்த வட்டத்து எல்கலக்குள் 
இருக்கவவண்டிது அவெியம். 1918 ஆம் ஆண்டு ஷிர்டி ொய் ா ா அவரது 
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உடறல துைக்கும் வவறளயில் உ ாஸனி  ஹாராஜ் கல்கத்ைாவில் ைான் 
பெய்து பகாண்டிருந்ை  ைிறய விட்டுவிட்டு ஸக்வகாரிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார் 
என் றை ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்கு நிறனவு கூர்ந்ைார். 

டிெம் ர் 20, 21 ஆகிய வைைிகளில் இரவு  கல்  ாரா ல்  க்கள் 
ராம்ைாஸ்  ங்களாவிற்கு ைிரண்டு வந்து ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுச் பென்ைனர். 

 ா ா, அர்ஜுனின் ெவகாைரன்  ாலா, விஷ்ணு இருவறரயும் 
வலானவாலாவில் அர்ஜூனுடன் இருந்து கவனித்துக்பகாள்ள அனுப் ி 
றவத்ைார். டாக்டர் கனி அங்குள்ள நிறலற றய அவ்வப்வ ாது  ா ாவுக்குக் 
கடிைம் மூலம் அைிவித்து வந்ைார்; அர்ஜுனின் இரத்ை அழுத்ைம் அைிக ாகி 
உடலின் ஒரு க்கம் பெயலிழந்துவிட்டது. டாக்டர்  ிவல்கர், அர்ஜுனின் நிறல 
 ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைைால் ெிைப்பு  ருத்துவரான டாக்டர் நான்ஜிறய 
அறழத்ைார். எதுவாயினும் அர்ஜுன் உடல்நிறலயில் எந்ை முன்வனற்ைமும் 
இல்லா ல்,  யக்க நிறலயிவலவய இருந்ைார். 

1926 டிெம் ர் 22 ஆம் நாள் காறல 5  ைிக்கு அர்ஜுன் அவரது 
உயிறரத் துைந்ைார். கஸ் ாவ ட்டில் ஒர ெிைிய ப ட்டிக்கறடறய நடத்ைிவந்ை 
எளிற யான அர்ஜுன், உயிருக்கும் வெலான, பிரியொன வாடிக்ககயாளர் 
வெர்வானிடம் வாழ்கவ அர்ப்பணித்து, வாழ்நாள் முழுவதும் மெஹர் 
பாபாவின் வெகவயில் இருந்து, தனது 31 ஆவது வயதில் உயிர் துைந்தார். 

டாக்டர் கனி அர்ஜுனின்  றைறவப்  ற்ைித் பைரிவித்ைதும்,  ா ா 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "என்கனப் மபாறுத்தவகரயில், அவன் 
இப்வபாது உயிர் துைந்தது நல்லது. கடந்த மூன்று நாட்களாக அவனது 
ககடெி மூச்சுவகர, என்னுகடய உண்கெயான மொரூபத்கதப் பார்த்தது 
ெட்டுெின்ைி, அவன் இப்வபாது என்னுடவன இருக்கிைான். ஒரு ெிகப்மபரிய 
ஆன்ெீக உந்துதகலயும் அகடந்துள்ளான்.  ா ா, டாக்டர் கனிக்கு, 
பைாறலத்ைந்ைி வழியாக இறுைி ெடங்குக்கு வவண்டிய வி ரங்கறளத் 
பைரிவித்ைார். அைன் டி டாக்டர் கனி, அர்ஜுனின் உடறல பூனாவில் அடக்கம் 
பெய்ைார். 

அர்ஜுன்  றைந்ை அந்ை நாள் டாக்டர்  ிவல்கர் மும்ற யில்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்து அர்ஜுனின் கறடெி வநர ெம் வங்கறள விளக்க ாக எடுத்துறரக்க 
வந்ைிருந்ைார். டாக்டர்  ிவல்கர் வந்ைதும், அவருறடய வ ச்றெ ஆரம் ிக்கும் 
முன்னவர  ா ா, "டாக்டர் நான்ஜியின் கட்டைம் எவ்வளவு?" என்று வினவினார். 
 ா ாவின் எைிர் ாராை இந்ைக் வகள்வி டாக்டர்  ிவல்கறர அைிர்ச்ெியறடயச் 
பெய்ைது.  ா ா ஏன், என்னாயிற்று எனக் வகட்டைற்கு டாக்டர், "பாபா நீங்கள் 
குருநாதர், உங்களுக்கு அகனத்தும் மதரியும்! உங்களிடெிருந்து எகதயும் 
ெகைக்கமுடியாது. இந்த விஷயத்தில் எனக்கு முழுகெயான நம்பிக்கக 
உள்ளது. உண்கெ என்னமவன்ைால், நான் வலானவாலாவிலிருந்து 
புைப்படுவதற்குச் ெற்று முன்னர், டாக்டர் நான்ஜி அவரது கட்டணத்கதக் 
மகாடுக்குொறு வகட்டார்; வெலும் நான் இங்கு உங்கள் முன்னால் காலடி 
எடுத்துகவக்கும் முன்வப இகதப் பற்ைி நீங்கள் வகட்டுவிட்டீர்கள். 
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அர்ஜுனின் ககடெி நிெிட விபரங்ககளச் மொல்ல வந்த நான், இகத 
எப்படி உங்களிடம் கூறுவது என்று தயங்கிக்மகாண்டிருந்வதன்" எனக் 
கூைினார். அைன்  ின்னர், அர்ஜுறனப்  ற்ைிய அறனத்றையும் டாக்டர்  ிவல்கர் 
எடுத்துறரத்ைார். டாக்டர், அர்ஜுறனக் கவனித்ை விைத்றை எண்ைி  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். டாக்டர் நான்ஜிக்குத் ைரவவண்டிய  ைத்றை  ா ா  ை 
அஞ்ெல் மூலம் அனுப் ிறவத்ைார்.  

 ா ாவின் விருப் ப் டி ைறலகாவ் ில் ராம்ஜூவால் ைங்கும் வெைி 
ஏற் ாடு பெய்ய முடியாைைால், ருஸ்ைத்ைின் வயாெறனப் டி அறனவரும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்ைனர். 

ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ை ஓரிரு நாட்களில் அங்குத் ைறலற  
 ருத்துவராக இருந்ை டாக்டர் கர்கல் அவர்களும் கால ான பெய்ைி  ா ாவின் 
காதுகறள எட்டியது. 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்ட ஒவர  ாைத்ைில்  ா ாவின் இரண்டு 
பநருங்கிய ெீடர்கள் அர்ஜுன், டாக்டர் கர்கல் இருவரும் கால ானார்கள். 

உலகக விழிப்பகடயச் மெய்யும் மெஹர் பாபாவின் அகெதியான, 
ஆக்கபூர்வொன பணி விகதயிலிருந்து தளிர்விட்டு ெரொகி, எதிர் 
காலத்தில் மபரும் பலகன அளிப்பதற்காகக் காத்திருக்கிைது. 



 
 

 

வெவகத்ைில் 
லாவகம் 

 

 

 

 

-அவைார் ப ஹர்  ா ா 


