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இகைவனின் அன்பளிப்பு 

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

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

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

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

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

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

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

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



 
 

முன்னுகர வழங்குபவர்: சுப்ரபா டிக்ஷதா,  
மெலாண் இயக்குனர், கிமரடிட் சுவிஸ் இந்தியா லிெிமெட், பூமன. 

மெஹர் பாபாவின் வாழ்க்றக வரலாற்ைின், இந்ை ஆைாம் மதாகுப்பு, 
என்  னைிற்கு பநருக்க ானது.  ா ாவின் ஆழ ான உ வைெங்கள், உலக 
வாழ்க்றகயின் மூலப்ப ாருள், அவைார புருஷர் ப ஹர்  ா ாவின் 
கருறைறயப்  ிரைி லிக்கும்  ெம் வங்கள் அடங்கிய ஓர் அழகான பைாகுப்பு. 

1936 முதல் 1939 வறரயிலான  ா ாவின்  யைங்கள்,  ைிகள்,  ானிட 
வெறவ,  க்ைர்களுக்குத் ைரும் விளக்கங்களும் இைில் அடங்கியுள்ளன.   

இறையன்ற ப் ப ை, உலக விருப் ங்கறளத் ைவிர்த்து, அன்ற  
 ட்டுவ  உரியைாக்கிக் பகாள்ள,  ா ா ைரும் அற்புை ான விளக்கங்கள்,  
ஒவ்பவாரு ஆன் ாவிற்குள்ளும் பைய்வம் உள்ளது என் றைப் புரியறவக்கும். 

 ல இடங்களில்  ா ா, ‘அகனத்து காலகட்ெத்தின் அவதார 
புருஷர்களும் உலக வாழ்க்ககயில் உள்ள ொகயகய விலக்கி, மதகவயற்ை 
துன்பத்கதத் தவிர்க்க மவண்டும் என வலியுறுத்தினர்’ என் றை 
விளக்குகிைார். 

 ல காலகட்டங்களில் அவைார புருஷர்கள் இப்பூவுலகில் அவைரித்து, 
 னிைர்களுக்காகச் ெிர ங்கறள அனு வித்ைது வ ால, மெஹர் பாபா, இந்த 
அவதார காலகட்ெத்தில், உயிர் பிைந்து, பல துன்பங்ககள, அன்பாக 
ஏற்றுக்மகாண்ெகத நாம் காண முடிகிைது. பாபாவின் அழகான சிறு 
ககதகள், தன்கன நம்பாதவர்களுக்கு அவர் அன்பாக எடுத்துகரக்கும் விதம், 
உலக ெக்களுக்காக அவர் தன்கன அர்ப்பணித்து மசய்யும் மசகவ, என 
ஒவ்மவான்றும் நம் ெனதில் இருக்கும் ொகயகய விலக்கி அவர்பால் 
ஈர்க்கும். 

இன்ைியகெயாத மதகவக்கும் அளவற்ை ஆகசக்கும் இகெமய 
உள்ள மவறுபாட்கெ பாபா எடுத்துகரக்கும் விதம், நம்கெ ஆழொகச் 
சிந்திக்க கவக்கும்.  

இறையன்ற  அறடய மகாபம், காெம், புைம்மபசுதல்,  ற்றும் ஏழு  
ொத்ைான்கறளயும் கறளய வவண்டும் என  ா ா எடுத்துறரக்கிைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் 43ஆவது  ிைந்ைநாளன்று,  ா ா ஏறழ எளிய 
 க்களின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்குவது, நம்  னைில் இருக்கும் 
அகங்காரத்றை அழிக்க உைவும் ஒரு ெிைந்ை  ாடம். "அவர்களுக்குள் இருக்கும் 



 
 

பைய்வத்றை நான்  ார்க்கிவைன்" எனும் உ வைெத்ைின் வழியாக,  ா ா,  னிைர்கள் 
வைறவயற்ை ெடங்கு ெம் ிரைாயங்கறள விட்டு,  ிை உயிர்கறள, எவ்வாறு 
வநெித்து வெறவ பெய்ய வவண்டும் என் றை உைர்த்துகிைார்.  

இந்தத் மதாகுப்பில், பாபாவின் கெல் மபான்ை அன்பும், கருகண 
நிகைந்த மசயல்களும், நம்கெ அவர்தம் திருவடி மநாக்கி அகழத்துச் 
மசல்லும்.  

பெய்  ா ா. 

  



 
 

முன்னுகர வழங்குபவர்: 
க.வரீெணி, மபாது மெலாளர் (ஓய்வு), ொொ மொட்ெர்ஸ். 

 ிரிய ான ை ிழ் பநஞ்ெங்களுக்கு,  ைிவான வைக்கங்கள். நீங்கள், 
அவைார் ப ஹர்  ா ாவின் முைல் ஐந்து வாழ்க்றக வரலாற்றுத் 
பைாகுப்புகறளயும்  டித்து, என்றனப் வ ாலப்  ரவெம் அறடந்ைிருப் ரீ்கள்! கடந்ை 
42 ஆண்டுகால வாழ்க்றகறய உள்ளடக்கிய இந்ைத் பைாகுப்புகளில், மெஹர் 
பாபாவின் இளகெப் பருவம், இகை அனுபவம், ஷிர்டி சாய் பாபாவின் 
'பர்வர்திகார்' எனும் பகைசாற்ைல், சத்குரு உபாஸனி ெஹாராஜ், மெர்வாகன 
'அவதார புருஷர்' என்று உலகுக்கு அைிவித்தல், செீர்களின் வட்ெ அகெப்பு, 
இந்தியா ெற்றும் அண்கெ நாடுகளுக்கு மெற்மகாண்ெ பயணங்கள், மெஹர் 
பாபாவின் மெௌனம், மெஹர் ஆஷ்ரெம், பிமரொஷ்ரெம் நிறுவுதல், 
எழுத்துப்பலகக வழியாக அளித்த மசாற்மபாழிவுகள், மபாதகனகள், 
ஐமராப்பா அமெரிக்கா, சனீா பயணம் வ ான்ை, 1936 நவம் ர் இறுைிவறர நடந்ை 
நிகழ்வுகறளக் கண்டு 'பாபாகவப் மபால் ஒருவரும் இல்கல' என்ை 
ஐயப் ாடற்ை நிறலப் ாட்டிற்கு நாம் வந்துள்வளாம். என்ன ஆச்ெரியம்! 

1936 டிெம் ர் முைல் 1939 ெூறல வறரயிலான காலகட்டத்றை 
உள்ளடக்கிய இந்ை ஆைாவது பைாகுப் ில், பைளிவாக பவளிச்ெம் வ ாட்டுக் 
காட்டும் ெில அரிய நிகழ்வுகறள நான் குைிப் ிட விரும்புகிவைன். மெற்கத்திய 
அன்பர்ககள (ஆண், மபண்) இந்தியாவில் தங்க கவத்து, பயிற்சி அளித்தது, 
மெஹர் பாபாவின் 42 ஆவது பிைந்தநாளில், அவர், பல்லாயிரக் கணக்கான 
ெக்களின் பாதங்களில் தகலவணங்கி, உகெ, தானியம் அெங்கிய 
மபாட்ெலங்ககள அன்புப் பரிசாக வழங்கியது, மெற்கத்திய அன்பர்கள், 
முதல் முகையாக இந்திய பக்தர்களுென் கலந்து, சுதந்திரொக 
அகனத்திலும் பங்மகற்பதுென் ஒமர இெத்தில் தகரயில் அெர்ந்து 
அகனவருென் உணகவ உண்ெனர். பிராெணர்கள், தீண்ெத்தகாதவர்கள், 
இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், பார்சிகள், ஈரானியர்கள், கிைிஸ்தவர்கள் 
அகனவரும் பாபாவுென் ஒமர இெத்தில் இருந்தது, அன்கபயும், 
சமகாதரத்துவத்கதயும் மவளிப்படுத்துவதாக அகெந்தது. இதுவறர உலகம் 
கண்டிராை இது வ ான்ை நிகழ்வுகள், 'எல்மலாரும் ஓரினம்' என்ை அறுைியான 
நிறலப் ாட்டிற்கு வழிவகுத்ைது. 

ப ஹர்  ா ா அவரது ஆண், ப ண்  ண்டலி  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுடன், மூன்று ொதங்கள் ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் மகன்ஸ் நகரில் ைங்கி, 
 ல உள்நாட்டு  க்களுடன் பைாடர் ில் வந்து, அவைவவறளயில், இகை 
மபாகதயில் இருந்த ஆன்ெீக மெல்நிகல ெஸ்த் முஹெகத, கப்பல் வழியாக 
மகன்ஸ் நகருக்கு அகழத்து வந்து அவருென் தவீிர ஆன்ெீக பணியில் 
ஈடுபட்ெது, இதுவ ான்ை  ல நிகழ்வுகள், ப ஹர்  ா ாவின் கூற்றுப் டி, 
இரண்ொவது உலகப்மபாருக்கு வித்திட்ெது, ஓர் அொைாராை ான காரியம் 
 ட்டு ின்ைி அறனவறரயும் ெிந்ைிக்கத் தூண்டும் ஒப் ற்ை பெயலாகும். 



 
 

ப ஹர்  ா ா, அவ்வப்வ ாது, பஞ்ச்கனியில் அற ந்ை 'கெகர் மவலி' 
என்ை குககயில் ஏகாந்தவாசம் இருந்து  ைிபுரிந்ைார்.  ல வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுக்கும் ஓரிரறவத் ைனிற யில் அந்ைக் குறகயில் ைங்கும் 
அனு வத்றை வழங்கினார். 

ப ஹரா ாத் வ ல் றலயின் புதிய கட்ெகெப்புககள ெண்ெலி 
மூலொக எழுப்பி, மெற்கத்திய ெற்றும் கிழக்கத்திய அன்பர்ககள ஒன்ைாக 
வாழகவத்து, ஒவர விை ான எளிய உைறவ உண்டு, ைா றர இறலத் ைண்ைரீ் 
வ ால் இருந்து, உலறக  ைந்து இறையுைர்றவ அறடவது ஒன்றுைான் 
வாழ்வின் லட்ெியம் என் றை வலியுறுத்ைினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக  ைியில் இன்னுப ாரு இன்ைியற யா 
அம்ெ ாகத் ைிகழ்வது, இகை மபாகதயில் இருக்கும் 'ெஸ்துகளுென்' ஆன்ெீக 
உள் பணியில் ஈடுவது. இகத அவர், ெஸ்துககளக் குளிப்பாட்டி, உகெ 
உடுத்தி, உணவளிப்பதன் மூலம் அவருக்மக உகந்த முகையில் அவரது 
பணிகய முடித்துவிடுவமதாடு, அவர்களுக்கு ஓர் ஆன்ெீக உந்துதகலயும் 
அளிக்கிைார்.  ஸ்துகளின் ' னம்வ ான வ ாக்கின்' விருப்பு பவறுப்புகறள 
பூர்த்ைி பெய்வறைவய கருத்ைாகக் பகாண்டு பெயல் டுகிைார். இறை 
அைிந்துபகாள்ள ஒருவருக்கு வவறுவிை ான கண்களும் காதுகளும் வைறவ! 

இந்ைத் பைாகுப் ின் இன்னுப ாரு முக்கிய கட்ட ாக இருப் து 
'நீலப்மபருந்து' பயணம்.  ா ா, ைன்னுறடய ப ண்  ண்டலியுடன் 
நீலப்வ ருந்ைில் இந்ைியா முழுவதும், கஹதராபாத், ஜபல்பூர், மபனாரஸ், 
ஆக்ரா, மெல்லி, அஜ்ெீர், மஜய்ப்பூர் சுற்றுப் யைம் பெய்ைார். இைர  ண்டலி 
ரயிலில்  யைம் பெய்து எல்லா இடங்களிலும்  ா ாவுடன் இறைந்ைனர். இந்ைப் 
 யைத்ைின் வ ாது,  ா ா, பல ெஸ்துககளச் சந்தித்து அவர்களுென் ஆன்ெீக 
உள்பணியில் ஈடுபட்ொர். இந்த ெஸ்துகள் பாபாவின் மபயகரக் மகட்ெதும், 
அவகரப் பார்த்ததும், அவருகெய உண்கெ நிகலகய உெனடியாக அைிந்து 
சிலர் 'சிவன்' என்றும் சிலர் 'விஷ்ணு, இப்பூலகின் ென்னர்' என்றும் 
அகெயாளம் கண்டு அவருகெய ெகிகெகயப் பாராட்டினர். 1939 ெூறல 
 ாைம் ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைதும்  ீண்டும் அவர்களுடன் ைீவிர ஆன் ீக 
 ைியில் ஈடு ட்டார். 

இப் டி, வ லும் பல சுவாரஸ்யொன நிகழ்வுகள் இந்ைத் பைாகுப் ில் 
நிரம் ியுள்ளன.  டிக்கப்  டிக்க இன் மூட்டும்  ா ாவின் வாழ்க்றகறய நீங்களும் 
 டித்து அலாைியான இன் த்றை அறடய எனது வாழ்த்துகள். 

பநஞ்ெம்  ைவா நிறனவுகளுடன், 
மஜய் பாபா. 

  



 
 

அவதார புருஷர் எவ்வாறு பணிபுரிகிைார்? 

உலக  க்களிறடவய ஆன் ீக  ாற்ைத்றைக் பகாண்டு வருவைற்கான 
ப ஹர்  ா ாவின் வழிமுறைகறள எடுத்துக்காட்ட முயற்ெிப் து முக்கிய 
வநாக்க ாக இருந்ைாலும், அவருறடய  ைியின்  ல்வவறு அம்ெங்கறளப் 
 ின்வரு ாறு வறகப் டுத்ைலாம்: 

1. மதான்றுமதாட்ெ நகெமுகைகள்: இகவ, அவதார புருஷர் அவரது 
பகெப்பு முழுவதற்கும், ஆன்ெீக உந்துதகல வழங்கும் அவதார 
மநாக்கத்துென் மதாெர்புகெய அகெயாள மசயல்களாகும். உதாரணொக, 
ஒரு சிைிய அனாகதக்கு நீராட்டி, புத்தாகெ உடுத்தி, உணவளிப்பது 
என்பது அவதார புருஷர் தனது இகை விருப்பத்கத இந்தச் மசயலில் 
ஈடுபடுத்தி முத்திகரப் பதிப்பது மபாலாகும். இதனால் உலமகங்கிலும் 
உள்ள அனாகதகள், அனாகத இல்லங்கள் அல்லது குைிப்பிட்ெ 
இெங்களில் சில குைிப்பிட்ெ நிறுவனங்கள் மபருெளவில் 
பயனகெகின்ைன. 

2.  ானிடனின் கர்  விறனறய எைிர்பகாள்ளத் வைறவயான ெக்ைி,  ன உறுைி 
இவற்றை அளித்து, அவற்றைக் கடந்து பெல்ல உைவுவது, ப ரும் ாலும் 
 ிகவும் துன் ம் ைருவைாக இருக்கும். 

3. சக்திககளயும் எண்ணங்ககளயும் இயக்க, இகை ஆற்ைகலப் 
பயன்படுத்துவது. 

4.  ஸ்துகளின் (இறை வ ாறையில் இருக்கும் உயர்நிறல ஆன் ாக்கள்) 
ஆன் ீக தூய்ற றயப்  யன் டுத்ைி உலகிற்கு உைவுைல். 

5. கர்ெ விகனயின் தாக்கத்கதத் தன்ெீது எடுத்துக்மகாள்வது. இது கர்ெ 
விகனகயப் மபறுவகதக் குைிக்காது, ஆனால் ெனிதகுலத்திற்காகத் 
துன்பப்படுவதன் மூலம் அதன் விகளவுககள ொற்ைியகெக்கிைது. இது 
ெக்களுகெய அல்லது உலகளாவிய கர்ெ விகனயாகமவா, 
தனிப்பட்ெதாகமவா இருக்கலாம். 

6. ெீடர்கறள, பவளியளவில் அர்த்ை ற்ை  ைிகறளச் பெய்யத் தூண்டுவைன் 
மூலம் ஒரு குைிப் ிட்ட அவெர நிறலயிலிருந்து பவளிவர ெில ந ர்களுக்வகா 
அல்லது குழுவிற்வகா உைவுவது. 

7. மபாலியும், மபாய்யுொன ொனிெனின் அகந்கதகய, பல்மவறு வழிகளில் 
அதாவது ‘ககளப்பு’, ‘அவொனம்’, ‘பதற்ைம்’ மபான்ை அனுபவங்கள் 
மூலொகச் சின்னாபின்னொக்குவது. 

8. ப ாறுற றயக் கற் ித்ைல்; கடவுறள முழுற யாக நம் ியிருப் ைன் மூலம் 
கவறலயிலிருந்து விடு ட்டு, சுைந்ைிரப்  ைறவயாக இருக்கச் பெய்வது. 

9. பார்கவக்குப் புலப்படும் ெற்றும் புலப்பொத முகவர்ககளப் (உயர்நிகல 
ஆன்ொக்கள்) பயன்படுத்துவமதாடு, அவதார புருஷர்  அவரது மபௌதீக 



 
 

உெகலத் தவிர, ஆழ்ென ெற்றும் சூட்சுெ உெல்ககள மவறு சில 
பணிகளுக்குப் பயன்படுத்துதல்.  

10. அன்பு, கருறை, நம் ிக்றக, வநர்ற  - இறவ அறனத்றையும்  ானிடனின் 
அடித்ைள ாக  ாற்ைியற த்ைல். 

11. பற்ைின்கெ ெற்றும் தன்னலெற்ை மசகவயின் வளர்ச்சிக்கு ஆதாரொக 
இருப்பது. 

12. அற்புைங்கள் - ஆன் ீக நன்ற கறள  ட்டுவ  கருத்ைில் பகாண்டு 
நிகழ்த்துவது. 

13. இந்த அவதார காலகட்ெத்தில், அடிக்கடித் திகரப்பெங்களுக்குச் 
மசல்வகத வழக்கொகக் மகாண்ெ நிகழ்வுகள், ெக்களின் ெனகத 
ஒருநிகலப்படுத்தி, உள்ளுணர்கவச் சரீான பாகதயில் வழிநெத்தி 
ெனப்படிவங்ககள ொற்ைியகெப்பது. இது ஒரு ெகத்தான பணி. 

14.  க்கள் கூட்டங்கூட்ட ாக எங்பகங்கு இருக்கிைார்கவளா அங்கு அவர்களின் 
உைர்வுகறள ஆைிக்கம் பெய்வைன் மூலம்  ிறகயான நற் யறன 
விறளவிப் து. 

15. அவதார புருஷர் அவரது பணிகயத் தனிப்பட்ெ முகையிலும், கூட்ொகவும் 
மெற்மகாள்கிைார்; மெலும் அவரது ஒவ்மவாரு வருகக காலத்திலும் இந்த 
முகையிமலமய எப்மபாதும் மசயல்படுகிைார். 

16. வ ல்நிறலறய அறடந்ை ஆன் ாக்கள் (ஐந்து, ஆைாவது ஆன் ீக ைளங்கள்) 
 ைிபுரியும் விைம் ெத்குருக்களின் வழியிலிருந்து  ாறு ட்டது; இருந்தும், 
அவைார புருஷரின்  ல பெயல் ைந்ைிர முறைகறள, வ ல்நிறல ஆன் ாக்கள் 
 யன் டுத்துவது வழக்கம். அவர்கள், நிச்ெய ாக, ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வமுள்ள 
உலகின் ஒரு ெிலரின் குைிப் ிட்ட  ைிகளில்  ட்டுவ  அக்கறைக் 

பகாண்டிருக்கும் வவறளயில், அவைார புருஷர் அறனத்ைிலும், 
அறனவரிடத்ைிலும் அக்கறையுடன்  ைிபுரிகிைார். 

17. முதலாவது ஆன்ெீக தளத்திலிருந்து ஆைாவது ஆன்ெீக தளம் வகரயிலும் 
நிகலமகாண்டிருக்கும் ெஸ்துகளுென் (சாது, சன்னியாசி, வாலி, 
மயாகிகள்) மதாெர்பு மகாண்டு, அவர்ககள நீராட்டி, உகெ உடுத்தி, 
உணவூட்டி அவதார புருஷர் உலகளாவிய ஆன்ெீக உட்பணியில் 
ஈடுபடுவமதாடு, அவர்களுக்கும் ஒரு கணிசொன ஆன்ெீக உந்துதகல 
வழங்குகிைார். மசால்லப்மபானால் இது ஒரு மகாடுக்கல் வாங்கல் எனும் 
ெகத்தான பரிொற்ைம். 

18. அவைார புருஷர்  யைம் பெய்யும் இடப ல்லாம் ொது, ென்னியாெி, 
ெத்குருக்களின் ெ ாைி, வகாவில், புனிை ஸ்ைலங்களுக்கு விெயம் பெய்வைன் 
மூலம், அவற்றை நம் ிவரும்  க்களுக்கு நற் யன் விறளவிக்கும் விைத்ைில் 
ஆற்ைல் ிக்கைாகச் பெய்கிைார். 

19. அவதார புருஷரின் சொதி தரிசனம் என்பது ெகத்தான வழிபாட்டு 
முகையாகும். தனிப்பட்ெ நபரின் ெனப்படிவங்கள் ெிககயான 



 
 

ொற்ைங்ககளச் சந்திப்பமதாடு அளவிறுதியற்ை இகை உணர்மவாடு ஒரு 
மநருக்கத்கதக் மகாண்டுவரும். 

20. ஒட்டுப ாத்ை ாகப்  ார்த்ைால், இறவ அறனத்தும் ஏக இறைவனின் 
ெகவாெத்ைில் வருவைற்கான  டிக்கற்களாக விளங்கும். 

ப ஹர்  ா ா நம் ிறடவய வாழ்ந்ைவ ாது, இறைப்  லமுறை 
வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: ஒரு  ரிபூரை குருநாைரால்  ட்டுவ  ஒருவறர 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைிலிருந்து, ஆழ ான  ாைாளத்றைக் கடந்து, ஏழாவது 
நிறலக்கு எடுத்துச் பெல்ல முடியும்; வ லும் இறை நிறலறய அறடவது 
என் து முற்ைிலும் அவரது அருறளயும், ஆெீர்வாைத்றையும் ப ாறுத்ைது. 
இறைநிறலறய அறடயும் ஆர்வம்  ட்டும் இருந்ைால் வ ாைாது; அைற்கு 
வவண்டிய ைகுைிறய ஒருவர் அறடயவவண்டியது  ிகவும் இன்ைியற யாைது. 
ஒருவர் அந்ைத் ைகுைிறய அறடந்ை அடுத்ை கைவ , அவைார புருஷர், அவரது 
வாழ்நாளில்  ட்டு ின்ைி, இைர காலங்களிலும், ஏவைா ஒரு வழியில் அவறர 
அணுகத் ைவறுவைில்றல என் துைான் யைார்த்ை ான உண்ற . 

மஜய் மெஹர் பாபா. 
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1937
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1937
•ஆகஸ்ட் 15, ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் மொன்ட்ஃப்ளூரியில் 'வில்லா 
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1937
•பெப்டம் ர் 19 - 22,மெஹர் பாபாப ண்  ண்டலியுடன் பாரிஸ்  யைம்

1937
•பெப்டம் ர் 25 -அக்வடா ர் 8, ‘ஸ்ட்ராதாய்ட்’ கப் லில்முஹெது ெஸ்த்இரண்டு 
 ண்டலியுடன் மகன்ஸ் வருறக



 
 

  

1937

•நவம் ர் 3, ‘டி.எம்.எஸ். ஸர்காஸியா’ கப் லில் ப ஹர்  ா ா, மும்ற வருறக.

•நவம் ர் 29, ப ஹரா ாத்அைக்கட்டறள கூட்டம்

1937
•டிெம் ர் 21 - 26, நவ்ஸாரி - நாக்பூர் - மும்கப - தரிசன நிகழ்ச்சி

1937

•டிெம் ர் 28, மஸாராப்ஜி மதசாய் ெகைவு. 

•டிெம் ர் 28, ப ஹரா ாத்வருறக

1938

•ெனவரி 12, மஹப்பி மவலி சுற்றுலா
• ிப்ரவரி 2,  ஞ்ச்கைி - கெகர் மவலிவருறக, இந்துஉயர்நிறலப்  ள்ளி விெயம் 

1938
• ிப்ரவரி 19 - 21, மெஹர் பாபாவின் மூன்று நாள் பிைந்தநாள் விழா

1938

• ார்ச் 14,  ஞ்ச்கைி - 'தில்குஷா'  ங்களா - ஏகாந்ைவாெம்
• ார்ச் 28,  ிராைாப்கர் வகாட்றடவிெயம்

1938

•ஏப்ரல் 24, ப ங்களூர்  யைம் - ஆன் ீக ற யம் குைித்து வ ச்சுவார்த்றை
•ெூன் 10, நவல் தலாட்டி  ாரறடப் ால்  ரைம்.

1938
•ெூன் 15, மெஹராபாத் மெல்ெகல – கட்ெகெப்புப் பணிஆரம் ம், ப ஹர்  ா ா, 

முஹ து  ஸ்த்  ற்றும்  ண்டலி  ி.ட ிள்யூ.டி.  ங்களாவில் ைங்குைல்.
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ஆல்வார் வழியாக அஜ் ீர் வருறக.  
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1939
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•பைாடரும்...
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நாசிக் நகரம் –  
மெற்கத்தியர் பயிற்சி கெயம் 

(Nasik Retreat) 

 ஐமராப்பா பெல்வைற்கு முன்பு, இந்ைியா வருவைற்காகத் 
வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட பநருங்கிய வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ைங்குவைற்பகன, நாெிக் 
நகரில் நிலம் வாங்கியைாக, ப ஹர்  ா ா கடிைம் எழுைியிருந்ைார். வநாரினாவின் 
நிைி உைவியால் (கைவரின் வாெறனத் ைிரவிய நிறுவனத்றை விற் றனச் 
பெய்ைைன் மூலம் கிறடத்ை  ைம்) இது ொத்ைிய ானது. 1936 ெூறல  ாைத்ைில், 
 ா ா அவர்களுக்கு இறை அைிவித்ைார்:   
 ிரிய ான உள்ளங்களுக்கு, 

என்றும் நம் இறை ிரியா, நிரந்ைர  ா ாவான காக்கா அவரது முைல் 
 ற்றும் கறடெி விரிவுறரறய ஆங்கிலத்ைில் வழங்க விரும்புகிைார். அவரது 
'காட்டு ிராண்டி ஆங்கிலம்', ஒருவறரச் ெிரிப் ால் ெித்ைிரவறைச் பெய்து, அவரது 
துயரங்கறளத் ைற்வ ாறைக்கு விழுங்கிவிடும். அவர் கடந்ை இரண்டு நாட்களாக 
இறை எழுைி, ஒத்ைிறகப்  ார்த்து வருகிைார். "நீங்கள் பாபாவுக்குக் கீழ்ப்படிய 
மவண்டும்! நீங்கள் பாபாவுக்குக் கீழ்ப்படிய மவண்டும்!" என்ை ஒவர வரிறய, 
ஒவர ஒலிறய, அறனத்தும் அைிந்ை நான் புரிந்து பகாண்டைால்  ின்வரும் ெில 
பொற்கறள உங்களுக்குச் பொல்ல விரும்புகிவைன்: 

நான் நாெிக் நகரில் ஒரு ஏதுவான நிலத்றை வாங்கிவனன். இது அழகிய 
சூழல்களுக்கு  த்ைியில், அற்புை ான இயற்றக காட்ெிகளுடன் அற ந்துள்ளது. 
நாசிக் நகரில் மெற்கத்திய அன்பர்களும், மெஹராபாத்தில் கிழக்கத்திய 
குழுவும், மெலும் நான் ராஹுரி, மெஹராபாத், நாசிக் இவற்ைின் 
இகெமயயான பகுதியிலும் வாழும் வாழ்க்ககயின் அம்சங்கள் அகனத்தும், 
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எனது மசயல்பாடுகளின் கருவகையாகத் 
திகழும். 

நாெிக் ற ய ானது, வழக்க ான ஆெிர ங்கள், ஆன் ீக ற யங்கள் 
அல்லது ப ாதுவாக அவற்றை நிர்வகிக்கும் கடுற யான, உலர்ந்துவ ான, 
கண்டிப் ான, ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட ஒழுக்க பநைிமுறைகறளப்  ின் ற்றும் 
ஒன்ைாக இருக்காது. இமயசு தன்னுகெய செீர்களுக்கு அளித்தகதப் மபாலமவ, 
எனது தனிப்பட்ெ வாழ்க்ககயின் வழிகாட்டுதகலக் ககெப்பிடிப்பது இதன் 
சிைப்பு அம்சொகும். 

வ வல குைிப் ிட்ட டி, இங்கு வாழும் வாழ்க்றக கடின ான, 
கண்டிப் ான ஒழுக்கத்ைிலிருந்து ைிறெத் ைிருப் ப் ட்டு, உெலின் சுகமபாக 
மசாகுசு வாழ்வில் மவண்டிய அளவு வகளந்து மகாடுக்கும் 
மநகிழ்வுத்தன்கெ இருந்தாலும், எல்லாமெ என்னிெெிருந்து ெகைமுக 
ஆன்ெீக அைிவுறுத்தல்களின் மகள்விகளுக்குப் மபாதுொனதாக இருக்கும்; 
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இைில் பவளி உலக வெறவகள் இருக்கலாம், வநாயுற்ைவர்களுக்கு அல்லது 
ஊனமுற்வைாருக்கு  ருத்துவ உைவி பெய்வது, ஏறழகளுக்கும் 
ஆைரவற்ைவர்களுக்கும் துறையாக இருப் து வ ான்ை  னிைவநய ாகவும் 
இருக்கலாம். சுருக்கொக, ஒவ்மவாருவரின் திைகெ, ெனநிகல ெற்றும் 
திைனுக்கு ஏற்ப தனிப்பட்ெ முகையில் நான் உங்களுக்கு வழிகாட்டுமவன். 
எனக்குப்  ிரிய ான அறனவரும் வைறவயான ெில அனு வங்கறளக் கடந்து 
பெல்ல வழிவகுப்வ ன். 

உங்கள் வடீ்டு நிறலற கள், குடும் ம்,  ிை  ிறைப்புகள் பைாடர் ான 
விஷயங்கறளக் கருத்ைில் பகாண்டு, நீங்கள் ஒவ்பவாருவரும், ஒன்று முதல் 
ஐந்து வருெங்கள் வகர இந்தியாவில் என்னுென் வாழத் தயாராக இருங்கள். 
இந்ைியாவில்  யைச் பெலவுகறள நீங்கள் வழங்க வவண்டும், இது ஒவ்பவாரு 
ந ருக்கும்  ாைத்ைிற்கு சு ார் ஆறு  வுண்டுகள் வரும். கறடெியாக, என் 
உத்ைரவுகளுக்குத் ைவைா ல் இைங்கி வாழ வவண்டும். 

இந்தியாவில், என் அருகில் வாழும் வாழ்க்கக ெிகவும் 
சுவாரஸ்யொக இருக்கும், மெலும் இது எனது பணிகயக் கண்கூொகக் 
காணவும், அதில் பங்மகடுக்கவும் உதவும். 

உங்களின் ொைாரை உலக வாழ்க்றகறய எளிைாக்குவைற்குச் 
ொத்ைிய ான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டுள்ளன; அது முட்களின் 
கிரீட ாக இல்லா ல் இருந்ைாலும், வராொக்களின்  ஞ்ெறையாக இருக்காது! 
நவனீ - நாசிக், பழகெயான - ராஹுரி, ெற்றும் எளிய - மெஹராபாத் ஆகிய 
மூன்று மவவ்மவறு சூழ்நிகலகளில் என் அன்ைாெ நெவடிக்கககளின் மூன்று 
கட்ெங்ககள நீங்கள் அவ்வப்மபாது காண்பீர்கள். 

உங்களில் ஒவ்பவாருவரும் எவருக்கும் அல்லது எைற்கும் 
 யப் டக்கூடாது. என்ன நடந்ைாலும், நீங்கள் உங்கள் நம் ிக்றகயில் உறுைியாக 
இருக்க வவண்டும், உங்கறள எைிர்ப் வர்களின் வி ர்ெனங்களால் 
வருந்ைக்கூடாது. நீங்கள் என்னிடம் ெரைறடந்ைால், " ா ா என் உடல்நலத்றை 
கவனித்துக் பகாள்ள வவண்டும்...  ா ா எனது குடும் த்றை கவனிக்க வவண்டும்... 
நான் வநாய்வாய்ப் டக்கூடாது... நான் உயிர்த்துைக்கக்கூடாது... அல்லது எனது 
குடும்  உறுப் ினர்களில் எவரும்  றைந்துவிடக்கூடாது... " இது வ ான்ை 
கூற்றுகள் நம் ிக்றகயின்ற றயக் குைிக்கும் - ஒரு செீன் அவனுகெய 
குருநாதர் அகனத்தும் அைிந்தவர், எல்லாம் வல்லவர் என்ை நம்பிக்ககயில் 
இருக்கமவண்டும். நீங்கள் என்றன நம் ி, அறனத்றையும் என்னிடம் 
விட்டுவிடலாம், ஆனால் அறை நி ந்ைறனக்கு உட் டுத்ை வவண்டாம். 

முக்கிய ான ஒன்வை ஒன்றை வலியுறுத்ைி நான் நிறைவு பெய்கிவைன்: 
என் அைிவுறுத்தல்ககள உள்ளெக்கத்துென் முழுகெயாகக் ககெப்பிடிக்க 
முயற்சிக்க மவண்டும். வாக்குவாைத்ைில் ஈடு டாைீர்கள்; நான் பொல்வறைவய 
பெய்யுங்கள் - எல்லாம் ெரியாகிவிடும்.     
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1936 ெூறல 25ஆம் நாள், காமரட் ஃமபார்ட் எழுைிய கடிைம்,  ா ா 
அவர்கறள இந்ைியாவுக்கு அறழக்கும் முடிறவப்  ற்ைி அறனவரும் எவ்வளவு 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார்கள் என் றைப்  ிரைி லிக்கிைது: 

 ா ா, வநாரினா வழியாக நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப் ிய கடிைம்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெிறய அளித்ைது. ைகுைிவாய்ந்ை, ைகுைியற்ை அறனவருக்கும் ைக்க வநரம் 
வந்துவிட்டது என்று நிறனத்து, உங்களருகில் எங்கள் இடங்கறளப்  ிடித்து, 
உங்களின்  கத்ைான  ைியில்  ங்பகடுப் து என் து  ிகப்ப ரிய  கிழ்ச்ெிக்குரிய 
ெந்ைர்ப்  ாகும். இது, எங்கள் அன்ைாட வாழ்க்றகயில் அறனத்றையும் 
அற்  ாகத் வைான்ைச் பெய்கிைது, இந்ை வநரத்ைிலிருந்து உங்கறள வந்ைறடயும் 
வநரத்ைிற்கு இறடயிலான நாட்களில், உங்கள் அன் ான புன்னறகயால் எங்கறள 

வரவவற்கும் அந்ை நாறள எைிர்வநாக்கி இருக்கிவைாம். 
 ள்ளிக்கூடத்ைிலிருந்து வடீ்றடவநாக்கி விறரந்வைாடி வரும் ஒரு 

குழந்றைறயப் வ ால - நிறைந்ை நிம் ைியுடன் நான் உங்களிடம் வருகிவைன். 
நான் உங்களுடன் நீண்ட காலம் வாழ விரும்புகிவைன்,  றழய, வைய்ந்துவ ான 
ஆறடகறளப் வ ால, நான் அைிந்ை வாழ்க்றகறயத் ைள்ளி றவக்கவும், இரண்டு 
 ிைவிகளுக்கு நடுவிலான இறடபவளிறய நான் ஏற்றுக்பகாள்ளும் அவை 
 னப் ான்ற யுடன், உங்கள் வ ாைறனயின் புத்துயிர் ப றும் உத்வவகத்றைத் 
வைடவும் விரும்புகிவைன். இந்ை நாள் வறர அைிந்து, வாழ்ந்ை வாழ்க்றகறயக் 
காட்டிலும், நான்  ீண்டும் இவ்வுலகில் வர வவண்டிய வநரம் வரும்வ ாது, 
உங்கள் பைாண்டர்களில் ஒருவராக அைிந்து வாழ்வவன்.  

நான்  ாற்ைப் டுவவன், எனது  னம், உடல்  ற்றும் அறனத்து ஆன் ீக 
அம்ெங்களும் முற்ைிலும்  ாற்ைப் டும் என்று எைிர் ார்க்கிவைன். நீங்கள் என்றன 
அனுப்பும் வறர நான் ைிரும் ி வர விரும்   ாட்வடன் என்று நிறனக்கிவைன். 
இந்ை வாழ்க்றகயின்  ாயக் கவர்ச்ெி  றைந்துவிட்டது - எல்லாவற்றையும் நான் 
 ார்த்ைிருக்கிவைன்,  ிர ல ான  னிைர்கள்,  ைம், வலொன புகழின் அனு வம் 
(ஆனால் அது என்னபவன்று பைரிந்து பகாண்டால்  ட்டுவ  வ ாதும்), ெிரித்து 
 கிழ்ந்ைது,  து வ ாறையில் இருந்ைது, காைல் வயப் ட்டது, வொகத்றை 
எைிர்பகாண்டது, வானத்றை வநாக்கிக்பகாண்டு வாழ்க்றகயின் வாய்க்கால் 
வழியாக நடந்ைது. இவற்றை விட  ாய உலகில் வவறு என்ன இருக்கிைது? 

நான் உங்களிடம் வரும்வ ாது என் இறைப்புகள் அறனத்றையும் 
எரித்துச் ொம் லாக்க உத்வைெித்துள்வளன். 

 ால்கம், ெனீ், ருவாவனா ஆகிவயார் இந்ைியாவுக்குப்  யைம் பெய்யப் 
வ ாது ான நிைி இல்லாை ெங்கடத்றை எைிர்பகாண்டனர், ஆனால் காபரட்டின் 
நிைி உைவியுடன் அவர்களும் வர முடிந்ைது. 

இைற்கிறடயில்,  ா ாவின் வநாக்கம் குைித்ை ெந்வைகம் இங்கிலாந்து 
குழுவில் ெில ெிக்கல்கறள ஏற் டுத்ைியது.  ா ா ஐவராப் ாறவ விட்டு 
பவளிவயைிய  ிைகு, கிட்டி (ெவராொ), ஆங்கில குழு ொர் ாக அவருக்கு ஒரு 
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கடிைம் எழுைினார்; இந்ைியாவில் அவருடன் ெிைிது காலம் ைங்கிய ின், இைற்கு 
முன்பு  ா ா, ஒரு வருட காலம் ைங்க அறழத்து, ஒவர வாரத்ைில் ைிருப் ி 
அனுப் ியது வ ால், அவர்கறள இம்முறையும் ைிருப் ி அனுப் லாம் என்ை 
கவறலறய பவளிப் டுத்ைினார்.  ா ா  ின்வரும்  ைிறல அனுப் ினார்: 
26 நவம் ர் 1936 
டார்லிங் ெவராொ, 

இது எனக்கு ஏ ாற்ை ாக உள்ளது; அவர்களுக்கு என்  ீது ப ரு ளவில் 
அன்பு இருந்தும், இவ்வளவு பைளிவாக, கிம்வகா அன் ர்களுக்கு, ெில 
முக்கிய ான விஷயங்களின் விளக்கங்கள் அளித்ைவ ாைிலும், அவர்கள் 
என்றனப் புரிந்து பகாள்ளவில்றல... நீங்கள் அறனவரும் இறுைியில் இந்ைியா 
வர ஒப்புக்பகாண்டது, எனக்கு  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைது, ஆனால் 
ப ாதுவாக, கிம்வகாவின் விெித்ைிர ான அணுகுமுறை - எல்லாவற்கையும் 
தீவிரொக எடுத்துக்மகாள்ளாெல் இலகுவாக பார்ப்பது; மெலும் நீங்கள் 
விஷயங்ககள தவீிரொக எடுத்து, புரிந்து மகாள்ள மவண்டும் என்று நான் 
விரும்பும்மபாது கூெ நீங்கள் அகத அலட்சியொகப் பார்த்து இலகுவாக 
எடுத்துக் மகாள்வது - ெில வநரங்களில் எனக்கு  ிகுந்ை வவைறனறய 
ஏற் டுத்துகிைது... 

உங்கள் இையம்  ிகவும் அற்புை ானது, எப்வ ாதும்  ிகவும் ஆழ ாகவும் 
உண்ற யாகவும் உைர்கிைது; வ லும் எந்ை ஓர் அறழப்புக்கும் புரிைலுக்கும் 
 ைிலளிக்கக்கூடியது, ஆனால் உங்களுறடய அந்ை விெித்ைிர ான  னம் ெில 
ெ யங்களில் ைடு ாைி உங்கள் நம் ிக்றகறயத் ைள்ளாடச் பெய்கிைது, அவை 
வநரத்ைில் உங்கள் அன்பு  ீண்டும்  ீண்டும் புத்துயிர் ப றுகிைது. ஒரு கைம் 
நீங்கள் முழுற யாக எறையும் பெய்யத் ையாராக இருப் ைாக உைர்கிைரீ்கள், 
அடுத்ை கைம் நீங்கள் ையக்கத்துடன் 'அப் டி என்ைால்.. இப் டி ஆனால்..' என்று 
நிறனத்து  னச்வொர்வும், கவறலயும் அறடகிைரீ்கள். 

ஆனால் தகலக்கும் (அைிவு) இதயத்துக்கும் (அன்பு) இறடயிலான 
இந்ை நித்ைிய வ ாராட்டத்ைின்  லவனீத்ைால்  ாைிக்கப் ட்டுள்ள அறனவருக்கும், 
இறுைியில், ைறலக்கு வ லாக இையம் பவற்ைிவாறக சூடும் நிறலறய 
உருவாக்கி, இரண்டும் ஒன்ைாகக் கலப் றை நான் காண்வ ன். ஒவ்பவாரு 
கைமும் ைவைாகப் புரிந்து பகாள்ளப் டுவைன் மூலமும்,  னிைகுலத்ைின் 
உைர்வு நிறலறயயும், புரிந்து பகாள்ளும் ஆற்ைறலயும் உயர்  ட்டத்ைிற்கு 
எடுத்துச் பெல்லும் என்னுறடய ஒவ்பவாரு இரக்க ான பெயலிலும், என்றன 
நன்கு அைிந்து என்வனாடு பநருக்க ாக இருப் வர்களுக்கும் கூட, உண்ற யில், 
நான் அைற்காகப்  ைிபுரிகிவைன். நான் பொல்வறைப் புரிந்து, பெயல் ட நீங்கள் 
எடுக்கும் ஒரு ெிைிய ைனிப் ட்ட முயற்ெி எனக்கும் அறனவருக்கும்  ல 
ெிர ங்கறளயும் வவைறனறயயும்  ிச்ெப் டுத்தும். 

இந்ை வநரத்ைில் இங்கிலாந்ைில், அந்நாட்டு எட்டாவது  ன்னர் எட்வர்ட், 
வாலிஸ் வார்ஃ லீ்ட் ெிம்ப்ெனுடன் பைாடர்பு றவத்ைிருப் ைாகத் 
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பைரியவந்ைவ ாது, அவர் கைவரிடம் விவாகரத்து வகாரி, அவர்  ீது வழக்குத் 
பைாடர்ந்ைார். 1936, டிெம் ர் 6, அன்று, ப ஹர்  ா ா இது குைித்துக் கருத்து 
பைரிவிக்றகயில் 'அவர் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்வைாக அளித்ை 
வாக்குறுைிறயப் ப ாய்யாக நிரூ ிப் றை விட, ைான் காைலிப் ைாகக் கூறும் 
ப ண்றைத் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்வைற்காக, ைனது அரியறைறய 
றகவிடுவது நல்லது' என  ா ா குைிப் ிட்டார், "இது ஒரு உண்ற யான வரீச் 
பெயல்" என்றும்  ா ா கூைினார். 

டிெம் ர் 8ஆம் நாள், மநாரினா, எலிஸமபத், ஜனீ், ொல்கம், ராமனா, 
நான்னி ஆகிவயார் "எலிெியா' என்ை நீராவி கப் லில் மும்ற றய 
வந்ைறடந்ைனர். அவர்கள் இரண்டு நாய்கறள அவர்களுடன் அறழத்து வந்ைனர் 
- எலிஸப த்ைின்  ாஸ்டன் வவட்றட நாய் கிப் ி,  ற்றும் சுவிட்ெர்லாந்ைில் 
 ா ாவுக்கு அனிைா  ரிொக அளித்ை பவள்றள றெ ரீியன் ஹஸ்கி கானுட். 

ருஸ்ைம், ஃ ிரீனி  ற்றும் ஏைக்குறைய 50  ா ா  க்ைர்கள் அவர்கறள 
வரவவற்று ப ெஸ்டிக் வஹாட்டலுக்கு அறழத்துச் பென்ைனர். குழு வொர்வாக 
இருந்ைவ ாைிலும், அவர்கள் அப ரிக்க தூைரகத்ைில்  ைிவு பெய்யவும், 
மும்ற றயப்  ார்றவயிடவும்,  ின்னர் அன்ைிரவு ைிறரப் டம்  ார்க்கவும்  ா ா 
அனு ைி வழங்கினார். 

நாெிக் நகரில் உள்ள ப ஹர் ரிட்ரீட்டில் வெைிகள் இன்னும் ையாராக 
இல்லாை நிறலயில்,  றுநாள், ருஸ்ைம் குழுறவ இகத்புரிக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். எலிஸப த் கப் லில் பகாண்டு வந்ை ஒரு பவள்றள வி - 8 ஃவ ார்ட் 
காறர ( ின் இறைப்பு ஊர்ைியுடன்)  ற்பைாருவர் ஓட்டி வந்ைார். 10ஆம் நாள் 
காறலயில் அவர்கறளச் ெந்ைிப் ைற்காக ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவ இகத்புரிக்கு 
அறழத்துச் பென்று,  ின்னர் அறனவரும் நாெிக் ைிரும் ி வந்ைனர். அன்று 
 ிற் கல், குழு நாெிக் ஆெிர த்றையும், அவர்கள் ைங்கும் அறைகறளயும் 
 ார்த்துவிட்டு, இகத்புரிக்குத் ைிரும் ினர். 

 ா ா ைனது அப ரிக்க அன் ர்கறளச் ெந்ைித்ைவ ாது, அவருறடய 
 றழய, கிழிந்துவ ாய் றையலிட்ட கம் ளி வகாட்றட அைிந்ைிருந்ைார். அவரது 
வகாட் ற கள் கடிைங்கள், இைர ை ால், ைந்ைிகளால் நிரம் ி வழிந்ைன;  ா ா 
புன்னறகயுடன் ெிலவற்றை பவளிவய இழுத்து, "இது எனது தபால் 
அலுவலகம்!" எனக் கூைினார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ண்டர்ைாராவில் உள்ள ஒரு  ங்களாவில் 
ைங்குவைற்கு அவர்கறள அறழத்துச் பென்ைனர், அங்கு காலநிறல 
குளிர்ச்ெியாகவும் வெைியாகவும் இருந்ைது. நாெிக் நகரிலிருந்து,  ா ா டிெம் ர் 
14ஆம் நாள்  கிரத்துடன் ஐந்து நாட்கள்  ண்டர்ைாராவில் ைங்க வந்ைார். இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு, காமரட், நதீன் ொல்ஸ்ொய், கிராண்ட் ெச்சஸ் மெரி 
பாவ்மலாவ்னா ஆகிவயார் அப ரிக்காவிலிருந்து 'கான்வட பவர்வட' கப் லில் 
வந்ைனர்.        
 46 வயைான கிராண்ட் டச்ெஸ் வ ரி, வரா ாவனாவ் குடும் த்றைச் வெர்ந்ை 
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ரஷ்ய உயர் குடியில்  ிைந்ைவர், நைீன் டால்ஸ்டாய்க்கு அைிமுக ானவர், அவரும் 
அப ரிக்காவுக்குக் குடிப யர்ந்ைார். 

அவர் ஒரு முன்னாள் பைாழிலைி ர்,  ின்னர் ஒரு ைன்னுரிற  பைாழில் 
ொர்ந்ை புறகப் டப்  த்ைிரிறகயாளராகப்  ைிபுரிந்ைார். வ ரி  ா ாவுடன் பைாடர்பு 
பகாண்டிருந்ை வ ாைிலும், அவறரச் ெந்ைித்ை  ின்னர், நாெிக் நகரில் ைங்க 
வவண்டாம் என்று முடிவு பெய்ைார், ஏபனனில் அங்கு வாழ்க்றக நிறலற கள் 
என்னவாக இருக்கும் என்ை  னச்ெஞ்ெலத்ைில், ஒரு ஆெிர த்ைில் வாழ்வது 
அவருறடய ைனியுரிற   ற்றும் ைனித்துவத்றை இழப் றைக் குைிக்கும் என்ை 
அச்ெ உைர்வவாடு இருந்ைார். அவர் ஒரு காலத்ைில் பெல்வந்ைராக இருந்ை 
வவறளயில், அவறரச் சுயநலத்ைிற்காகப்  லர்  யன் டுத்ைியைால், இந்ைியாவில் 
 யைம் பெய்வைற்கான ைனது ைிட்டத்றைக் றகவிட்டு, அைற்குப்  ைிலாக நாெிக் 
நகருக்கு ஓய்பவடுக்க வரு ாறு கூைி, அவர் விரும் ிய  த்ைிரிறகக்கு 
உைவு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைியவ ாது,  ா ாறவ 'ரஸ்புட்டிறனப் வ ால' (ரஷ்ய 
ஆன் ீக குரு) இருப் ைாக டச்ெஸ் ெந்வைகித்ைார். வ ரி  ா ாவின் வநாக்கத்றைச் 
ெந்வைகக் கண்களால்  ார்த்ைார், வ லும் ைனது ப யறரப்  யன் டுத்ைி ஒரு 
ைிட்டத்றைத் பைாடங்குவைற்கான அவரது முயற்ெி என்று ைவைாகக் கருைினார். 
அவறரத் வைடிவந்ை ெிைந்ை வாய்ப்ற , அவ்வாறு காைத் ைவைிய கிராண்ட் 
டச்ெஸ்  ண்டர்ைாராவில் நான்கு நாட்கள்  ட்டுவ  ைங்கியிருந்து,  ின்னர் 

இந்ைியாவின்  ிை  குைிகளில்  யைம் பெய்ைார்; ஆனால் அவர்  ீண்டும் 
 ா ாவின் பைாடர் ில் வரவில்றல. 

ஆன்ெீகம், துைவைம், ஆன்ெீக பாகத இறவ அறனத்தும் என்ன 
என் து  ற்ைிய வகள்விகள் காபரட்டின்  னைில் அறலவ ாைின. 1936 டிெம் ர் 
17ஆம் நாள்,  ா ா குழுவிடம் அவரது கருத்துகறள, காரட் ஃவ ார்டுக்கு 
அனுப் ியறை எடுத்துறரத்ைார்: 

பைய்வகீம்  ானிடரிட ிருந்து ைனியாகப்  ிரிந்து இருப் ைில்றல - இது 
 னிைகுலத்றை இறை நிறலக்கு உயர்த்துகிைது. ஆன் ீகம் என் து உலக 
நடவடிக்றககறளக் றகவிடுவறையும் குைிக்கவில்றல. உண்ற யான ஆன் ீகம் 
என் து இவ்வுலக ஆறெகறள உள்ளளவில் துைப் றைக் குைிக்கிைது. 
பவளியளவிலான துைவைம் - ென்யாெம் - ஆன் ீகத்ைிற்கு வழிவகுக்காது. 

இயற்றகயின் இரட்றட பவளிப் ாடுகளிலிருந்து  ின்வாங்குவைன் 
மூலம் ெிக்கல்களிலிருந்து ைப் ிக்க முயல்வது  ரிபூரை நிறலறயக் குைிக்காது. 
 ரிபூரை இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவர்,  ாறய எவ்வளவுைான் 
ஈர்ப்புத்ைன்ற   ற்றும் ெக்ைிவாய்ந்ைைாக இருந்ைாலும், அைன் ீது ைனது 
ஆைிக்கத்றை உறுைிப் டுத்ை வவண்டும். ஒரு  ரிபூரை குருநாைர் ைீவிர ான 
பெயல் ாட்டின்  த்ைியிலும் அறனத்து ெவீராெிகளின் வாழ்வின் பைாடர் ில் 
இருந்து முழுற யான  ற்ைற்ை ைன்ற யுடன் இருக்கிைார். 
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ப ஹர்  ா ா ைனிந ர்களிடம் வவடிக்றகயான கறைகறள 
எடுத்துறரக்கு ாறு வகட்கும் வவறளயில்,  ா ாவின் நறகச்சுறவ உைர்றவ 
எண்ைி காபரட் ஃவ ார்ட்  கிழ்ச்ெியுடன் ஆச்ெரிய றடந்ைார்.  ா ா 
புன்னறகத்துப்  ைிலளித்ைார், "மதய்வகீொனது, அகனத்து அழககயும் 
கருகணகயயும் உள்ளெக்கியது எனும்மபாது ஒரு பரிபூரண ெனிதர் 
நககச்சுகவ உணர்வு இல்லாதவர் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்?" 

ைிருப்ைி அறடந்ை காரட் ஃவ ார்ட், அறைப் புரிந்து பகாண்டைாகப் 
 ைிலளித்ைார். 

வ ற்கத்ைியர்கள் முைன்முைலில்  ண்டர்ைாராவுக்கு வந்ைவ ாது, 
ஒவ்பவாருவரும் ஐந்து முைல்  த்து நி ிடங்கள் வறர, இறளப் ாறுவது வ ால் 
அற ைியாக அ ர்ந்து,  னறை முற்ைிலும் பவறுற யாக இருக்கச்பெய்ய 
முயற்ெிக்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். டிெம் ர் 17ஆம் நாள், "எறைப்  ற்ைியும் 
நிறனக்காைீர்கள் - என்றனக் கூட நிறனக்க வவண்டாம்!" அறை வ ல்  ாயும் 
ைண்ைறீரச் சுட்டிக் காட்டி,  ா ா, "எண்ைங்கள், அறல  ாய்வறை நிறுத்துவது 
உங்களுக்குக் கடின ாக இருந்ைால்,  ாறைகள்  ீது விழும் ைண்ைரீின் 
ஒலிறயக் வகளுங்கள். ஆனால் நீங்கள் முழுற யான நிைானத்ைில் இருப் றை 
உறுைிப் டுத்ைிக் பகாள்ளுங்கள்" என்ைார். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா,  யிற்ெி எப் டி நடக்கிைது என 
வினவினார். ெிலருக்கு அது ெிர  ாக இருந்ைது. "கெவுகள உணர்ந்து 
மகாள்வதில் உள்ள சிரெம் அதன் எல்கலயற்ை எளிகெயில்தான் உள்ளது. 
சிரெொக உணர்வது உங்கள் தவறு அல்ல, அகதப் பற்ைி நீங்கள் 
கவகலப்பெத் மதகவயில்கல. உங்கள் ெனம் ஒமர மநரத்தில் ஆயிரொயிரம் 
எண்ணங்ககள நிகனத்து, பழகி, உங்ககள அதன் ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
கவத்திருப்பமத இதன் முக்கிய காரணம். நீங்கள் அவ்வாறு மசய்ய 
முடியாவிட்ொல், நான் உங்களுக்கு உதவுமவன். ஆனால் நீங்கள் 
சிரெப்பொெல் முயற்சி மசய்ய மவண்டும், உங்ககள நிதானொக 
கவத்துக்மகாள்ள மவண்டும். 

"முழுக் கவனத்றையும் அைில் பெலுத்ை வவண்டாம். ஒருமுக கவனம் 
 ரவெத்றையும், ைன் நிறனவிழந்ை ெ ாைி நிறல  ற்றும் ஆன் ீக 
அனு வத்றையும் உருவாக்குகிைது.  னறை பவறுற யாக றவத்ைிருப் து 
அற ைிறயத் ைருகிைது. ஒருவர் ஆன் ீக  ாறையில் நுறழவறை இது 
ொத்ைிய ாக்குகிைது. 

இது ெகல ஏறுவகதப் மபான்ைது. நீங்கள் ெகலயடிவாரத்கத 
அகெந்து ெகலயில் ஏறும் மவகளயில், உங்கள் சுகெகய ஒருபுைம் கீமழ 
கவத்துவிடுகிைரீ்கள். ெனம் நிதானொக இருக்கும்மபாது, ெயக்கெகெயும் 
மபாக்கு உருவாகிைது. நாம் ெனகத முழு உணர்வுென், விருப்பத்துென் 
மவறுகெயாக ொற்ை மவண்டும்.    
 "எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக," அவர் ஒரு குறும்பு கலந்ை புன்னறகயுடன் 
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கூைினார், "உங்களுக்குக் கண்பகாள்ளா காட்ெிகறளக் காண் ிப் ைற்காக நான் 
உங்கறள இந்ைியாவுக்கு அறழத்து வரவில்றல!" 

 னறைப்  ற்ைி வ லும் விளக்க ளித்ை  ா ா, "முழுப் பகெப்பும் 
சிந்தகனயில் ஈடுபடும் ெனதின் விகளவாகும். ெனம் உங்ககளப் 
பிகணப்பது ெட்டுெின்ைி விடுவிக்கவும் மசய்கிைது - உங்ககள 
ஆகசகமளாடுப் பிகணக்கிைது, அதிலிருந்து உங்ககள விடுவிக்கிைது" 
என்ைார். 

குருநாைரின் பநருங்கிய ெகவாெத்ைில் இரண்டு நாட்கள் கடந்ைன, 
டிெம் ர் 19 அன்று  ா ா  ண்டர்ைாராவிலிருந்து நாெிக் புைப் டுவைற்கு முன்பு, 
அவர் அறனவருக்கும் விளக்கினார்: "நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் உங்கள் 
தனிப்பட்ெ திைனுக்கு ஏற்ப எனது பணியில் உதவ மவண்டும்; நீங்கள் எந்த 
அளவிற்கு உலமகாடு இணந்திருப்பீர்கள் என்பது நீங்கள் மசய்ய மவண்டிய 
பணிகளால் தரீ்ொனிக்கப்படும். உலகில் எவ்வாறு நெந்துமகாள்ள மவண்டும் 
என்பகத நான் உங்களுக்குக் கற்பிப்மபன், அமதமவகளயில் எல்கலயற்ை 
என்னுென் உள்ளார்ந்த மதாெர்பில் எப்மபாதும் இருங்கள். உங்கள் 
பயிற்சியின் ஓர் அங்கொக நாசிக் நகரின் மசாகுசான வாழ்க்கக, அத்துென் 
ராஹுரி ெற்றும் மெஹராபாத்தின் அமசௌகரியங்கள் இரண்கெயும் நீங்கள் 
அனுபவிக்க மவண்டும், பின்னர் இரண்டிலிருந்தும் விடுபட்டு, பற்ைற்ை 
நிகலயில் இருக்க மவண்டும்." 

"கவகலப்பெ மவண்ொம், அவசரப்பெ மவண்ொம்" என்று  ா ா கூைி 
முடித்ைார்.  ின்னர் இரவு  த்து  ைிக்கு நாெிக் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

1936, டிெம் ர் 22ஆம் நாள் வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள்  ண்டர்ைாராவிலிருந்து 
நாெிக் நகரில் ப ஹர் ரிட்ரீட்டுக்கு அறழத்துவரப் ட்டனர். அவர்கள் 
ைங்கியிருந்ை கட்டிடத்ைிற்கு 'ஸர்ஸாத்' என்று ப யர். இது ' ன்ஸில்' என்று 
அறழக்கப் டும்  ிரைான  ங்களாவின்  ின்னால் அற ந்ைது.  ன்னிரண்டு 
அறைகறளக் பகாண்ட பெவ்வக அற ப் ில் இருந்ைது. ஒவ்பவாரு அறையும் 
பொகுசு ப த்றையுடன் கூடிய  டுக்றக, ஒப் றன வ றெ, அல ாரி, வ றெ, 
நாற்காலி,  ின்ொர இறைப்புகள்  ற்றும்  ிை வெைிகளுடன் அற ந்ைிருந்ைது. 

வ லும், இரண்டு அறைகளுக்கும் இறடவய ப ாதுவான குளியலறை, 
ைானியங்கி கழிப் றை, சூடான  ற்றும் குளிர்ந்ை நீவராட்ட வெைிகள்  கிர்ந்து 
பகாள்ளும் விைத்ைில் அற ந்ைிருந்ைன. ப ஹரா ாத்ைில் கிழக்கத்ைிய  ண்டலி 
வாழும் எளிய, ெிர  ான நிறலற களுக்கு முற்ைிலும்  ாறு ட்ட விைத்ைில் 
வ ற்கத்ைியர்களுக்கு, ொத்ைிய ான அறனத்து வெைிகளும் வழங்கப் டுவைில் 
 ா ா குைிப் ான கவனம் பெலுத்ைினார். 

லண்டனில்,  ா ா நாெிக் ஆெிர த்ைின் ெிைப் ான அம்ெங்கறள 
விவரித்து, வ ற்கத்ைியர்கள் எளிய வாழ்க்றகறய  ின் ற்ை வவண்டும் என 
எச்ெரித்ைிருந்ைார். ஆனால் அைற்கு  ாைாக அறனத்து வெைிகளும், ெின்ன ெின்ன 
விஷயங்களிலும் நுணுக்க ான கவனத்துடன், வழங்கப் ட்டறை அவர்கள் 
கண்டுபகாண்டனர். ராவனா இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: "நாங்கள் இந்ைியாவுக்கு 
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வந்ைவ ாது,  அறனவரும் ைறரயில் தூங்குவவாம், கடின ான சூழ்நிறலகளில் 
வாழ்வவாம் என்ை எண்ைத்ைில் இருந்வைாம். அைற்காக, நாங்கள் 
தூங்குவைற்கான ப த்றையுடன் கூடிய  டுக்றகவயாடு ையாராக வந்வைாம்.  ா ா 
எங்கறள நாெிக் ஆெிர த்றைப்  ார்க்க அறழத்துச் பென்ைவ ாது,  ா ா அளித்ை 
அறனத்து வெைிகறளயும்  ார்த்து நாங்கள் ைிறகத்துப் வ ாவனாம்." 

வ ற்கத்ைியர்களில் ெிலர் 'ென்னியாெி' வாழ்க்றக முறைறய 
வவறுவிை ாகக் கற் றனச் பெய்ைிருந்ைனர். 1936 டிெம் ர் 23ஆம் நாள்,  ா ா 
அவர்களின் ைவைான கருத்துக்கறள விளக்கி உறரயாற்ைினார்: 

இந்தியாவில் நீங்கள் எளியமதாரு வாழ்க்கககய வாழ 
விரும்புகிமைன். பின்னர், நீங்கள் மெற்கு மநாக்கித் திரும்பும்மபாது, உங்கள் 
பழக்கொன வாழ்க்கககய ெீண்டும் அங்குத் மதாெரலாம், ஆனாலும் நீங்கள் 
எவ்வககயிலும் பாதிக்கப்பொெல் இருக்கமவண்டும். இகதப் 
பார்க்கும்மபாது, நான் உங்களுக்காக இந்த வசதிகள் அகனத்கதயும் ஏன் 
மசய்மதன் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவரீ்கள். உதாரணொக, உங்ககளத் 
தகரயில் தூங்குொறு கூைினால், உெல் குதர்க்கொகச் மசயல்பட்டு ெனதில் 
விகனபுரியும். இத்தககய திடீர், கடுகெயான ொற்ைங்ககள நான் 
உங்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம், உங்கள் ெனம் அவற்கைப் புரிந்து மகாள்ள 
முடியாத நிகலயில், உண்கெககள வழங்குவது, விளக்கிக் கூறுவது 
கடினம். எனமவ நான் இந்த வசதிககளப் படிப்படியாக உங்களிெெிருந்து 
திரும்பப் மபறுமவன், பின்னர் அவற்கை ெீண்டும் உங்களிெம் திருப்பித் 
தருமவன். 

உலகம் வைறவகளுக்கு அடிற . ஆனால் வைறவகள் உங்கள் 
அடிற களாக  ாை வவண்டும். நவனீ வெைிகறளப்  யன் டுத்ை நீங்கள் கற்றுக் 
பகாள்ள வவண்டும் - அறவ உங்கறளப்  யன் டுத்ைக்கூடாது. உங்கள் 
வைறவகறள நீங்கள் விட்டுவிடுவறை நான் விரும் வில்றல, ஆனால் நீங்கள் 
அவற்ைிலிருந்து விடு ட வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். எனவவ 
முைலில், நீங்கள் குழப் த்ைில் வொர்வாக, அற ைியற்ைவராக அல்லது 
பவறுற யாக உைரலாம்; ஆனால் கவறலப் ட வவண்டாம். விறரவில் நான் 
உங்கறள வழிநடத்ைத் பைாடங்குவவன்; கடற கறளயும்  ைிறயயும் ைரும் 
வவறளயில், இது உங்களுக்கு உள்ளடக்கத்றை உைர்த்தும். ஒருமுறை நான் 
பைாடங்கிவிட்டால், எதுவும் என்றனத் ைடுக்க முடியாது. எனவவ ெனவரி 15ஆம் 
நாள் வறர, உங்களால் முடிந்ைவறர ஓய்பவடுக்கவும். ெனவரி 16 முைல், 
 ைிகள் முழு முறனப் ில் பைாடங்கும். 16ஆம் வைைி முைல், நீங்கள் காறல 6:30 
 ைிக்கு எழுந்து இரவு 9:30  ைிக்கு  டுக்றகக்குச் பெல்ல வவண்டும். வ லும் 
உங்கள், ஒவ்பவாருவருக்கும் வழங்கப் டும் கடற கறளச் பெவ்வவன பெய்ய 
வவண்டும்.` 

அவ்வப்மபாது, நான் உங்ககள, ரிஷிகளும், முனிகளும் தியானம் 
புரிந்த நாசிக் அருமக உள்ள ெகலகளின் சுவாரஸ்யொன இெங்களுக்கும் 
அழகான குகககளுக்கும் அகழத்துச் மசல்மவன். ஆனால் எனது பிைந்தநாள் 
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வகர, என் அனுெதியின்ைி நீங்கள் மவளிமய மசல்வகத நான் 
விரும்பவில்கல. நீங்கள் அகையில் அகெத்து கவக்கப்பட்டுள்ளதாக 
உணரலாம், ஆனால் அது உங்கள் மசாந்த நலனுக்காகமவ. மெஹராபாத், 
ராஹுரி ஆசிரெங்களுக்கு ஜனவரி 5ஆம் நாளிலிருந்து அகழத்துச் 
மசல்மவன். 

எனது  ிைந்ைநாறள ஒட்டி 15,000 வ ருக்கு ைானியமும், துைியும் வழங்க 
உள்வளன். அைற்கு வவண்டிய மூட்றடகறளத் ையார்ச் பெய்யும்  ைியில் நீங்கள் 
அறனவரும் உங்கள்  ங்றகச் பெய்ய வவண்டும். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ைனது  ைிறயப்  ற்ைி விளக்கினார்: 
மநரத்கதக் ககெப்பிடிப்பது பற்ைி நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

ஆன்ெீக தளங்களுக்கு அப்பாற்பட்ெ நிகலயில் மநரம் இெம் என்று எதுவும் 
இல்கல. இருகெத்தன்கெயுள்ள இவ்வுலகில் மநரம், இெம், காரணம், 
விகளவு ஆகியகவ உள்ளன. எனமவ, ெனிதகுலத்தின் முன்மனற்ைத்திற்காக 
நான் இவ்வுலகில் பணிபுரியும் மவகளயில், மநரம் ெற்றும் இெத்தால் நான் 
மெமலாட்ெொகப் பிகணக்கப்படுகிமைன். இதன் விகளவாக, நான் சில 
மநரங்களில் ெட்டுப்படுத்தப்பட்ெவனாகத் மதான்ைலாம், ஆனால் 
உண்கெயில், நான் மதாெர்ந்து ஏக இகைவனின் எல்கலயற்ை நிகலகய 
அனுபவிக்கிமைன். 

எனது வட்ெத்திற்காக நான் நிர்ணயிக்கப்பட்ெ மநரத்தில் மவகல 
மசய்கிமைன், ஆனால் பிரபஞ்சத்திற்கு, மநரம் நிர்ணயிக்கப்பெவில்கல. நான் 
இருகெத்தன்கெயில் இருப்பவர்களுக்காக மவகல மசய்யும்மபாது, மநரம் 
கணக்கிெப்படுகிைது. ஆகமவ, காலத்திற்குக் கட்டுப்படும்படி நான் உங்களிெம் 
மகட்கும்மபாது, வட்ெத்திற்காக உகழப்பதன் நன்கெகய அகெகிைரீ்கள் 
என்று அர்த்தம். சில விஷயங்ககளச் மசய்ய நான் எப்மபாதும் ெண்ெலிக்கு 
ஒரு குைிப்பிட்ெ மநரத்கதத் தருகிமைன். 

ராவல் ிண்டி கப் லில் லண்டனில் இருந்து  யைம் பெய்ை கிட்டி, 
ொர்கமரட், டிலியா, ொம், வில் & மெரி ஆகிவயார் 1936 டிெம் ர் 24 அன்று 
மும்ற க்கு வந்ைனர். அவர்கறள ொஞ்ெி  ற்றும் சு ார் 50 மும்ற   க்ைர்கள் 
துறைமுகத்ைில் ெந்ைித்ைனர். ஓரிரவு ஓய்வுக்குப்  ின்னர் அடுத்ை நாள் நண் கல், 
கிைிஸ்து ஸ் ைினத்ைன்று நாெிக் நகறர வந்ைறடந்ைனர். 

அவை நாளில், 'ஈவினிங் நியூஸ் ஆஃப் இந்தியா'  த்ைிரிறக ஆெிரியரான 
டி. ஏ. ரா ன், வநாரினா, நைீன், காபரட் ஆகிவயாறர வநரடி வ ட்டிக் கண்டார். 
அைற்கு முந்றைய நாள் அவர்  ல வகள்விகள் அடங்கிய  ட்டியலுடன்  ா ாறவ 
அணுகினார். இந்ைியாவில் 'ஆன் ீகம் என்று அறழக்கப் டு றவ' அைிகம் 
இருப் ைாக ரா ன் கருத்து பைரிவித்ைார்.  ா ாவுடனான அவரது உறரயாடல் 
 ின்வரு ாறு: 
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ரா ன் குறைகூறும் வநாக்கில்  ா ாவிடம், "இந்ைியாவில் ந க்கு 
இன்ைியற யாை வைறவ ஆன் ீக விஷயங்களிலிருந்து விடுமுறை!" என்ைார். 

 ா ா புன்னறகயுடன்  ைிலளித்ைார், "நான் விடுமுகை அளிக்க 
ொட்மென், ஆனால் மவவ்மவறு ெதங்களின் நகெமுகையுென் கூடிய செங்கு 
சம்பிரதாயங்ககள நிரந்தரொக ஓய்வு மபைச் மசய்மவன்; இந்திய நாடு, பாதிப் 
பிரச்சிகனகளுக்கு, செங்கு சம்பிரதாயங்கமள காரணம் எனக் குற்ைம் 
சாட்டுகிைது." 

"அப் டியானால் உங்கள் ைத்துவம் என்ன?" 
"எனக்கு, தத்துவம் என்று ஒன்று இல்கல." 
"வ ாைிக்க உங்களிடம் புைிய ைத்துவம் இல்றல என்ைால், உங்கள் 

வவறலைான் என்ன?" 
"ெனிதகுலத்தில் மதய்வகீ உணர்கவ எழுப்புவமத எனது மவகல." 
ரா ன், "ஆனால், நம் நாட்டின் வறுற றயயும்,  ல்வவறு வைெங்களின் 

 த்ைியில் நாம்  ிகவும் ைாழ்ந்ை நிறலயில் இருப் றையும்  ைந்து விடக்கூடாது" 
என்ைார். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "நெது துன்பங்கள் ெனிதனின் சுயநலம், 
மபராகச இவற்ைின் விகளவாகும். நாம் கெவுளின் வாழ்க்கககய 
வாழ்ந்தால், இந்தப் மபாருளாதார ஏற்ைத்தாழ்வுகள் ெகைந்துவிடும். எல்லா 
ெனிதர்களும் ஒருவருக்மகாருவர் உதவ முடிவு மசய்தால், தியாகங்கள் 
எளிதாகிவிடும், மசல்வம் ெற்றும் வாய்ப்பின் ஏற்ைத்தாழ்வுகள் 
ெகைந்துவிடும்." 

"நீங்கள் ஏன் சுய ாகத் ைிைிக்கப் ட்ட ப ௌனத்றைக் கறலத்து, ப ாது 
இடங்களில் வ ாைிக்கக்கூடாது?" 

"ஒவ்மவாரு மபரிய ொற்ைமும் கவனொக, தக்க தருணத்தில் 
மசய்யப்பெமவண்டும். ெனித ெனதின் ெிகப்மபரிய புரட்சியுென் இகத மவறு 
எப்படிச் மசய்ய முடியும்?  

எந்ை உலகமும் இதுவறர கண்டிராை  யங்கர ான  டுபகாறலறய 
எைிர்பகாண்டு,  ைிவு  னப் ான்ற யுடன் உலகம் சுத்ைிகரிக்கப் ட்ட  ின்னவர 
ப ாது இடங்களில்  ிரச்ொரம் பெய்யும் வநரம் வரும். 

ஒரு மபார் திட்ெவட்ெொனது என்று பல ஆண்டுகளாக நான் 
கூைிவருகிமைன், இது ககெசி யுத்தத்கத விெ குறுகியதாக ஆனால் ெிகவும் 
பயங்கரொக இருக்கும்; மெலும் இந்தியா இதில் தவீிரொகப் பாதிக்கப்படும்; 
இதன் விகளவாக நாட்டின் சமூக ெற்றும் மபாருளாதார நிகலகெகள் 
புரட்சிகரொக ொறும். முதல் உலகப் மபார், ெனிதனிெம் மபாதுொன இதய 
ொற்ைத்கதக் மகாண்டு வரவில்கல. அகங்காரத்கதக் ககளந்த உலகம், 
இன்னும் பயங்கரொன சுத்திகரிப்புக்குப் பிைகுதான், 'இகவ அகனத்துக்கும் 
காரணம் என்ன?' என்று மசவிமகாடுத்துக் மகட்கும். 

"நான் ெீண்டும் மசால்கிமைன்: உலகளாவிய மபரழிவுகள் உலககச் 
சூழ்ந்துமகாள்ளும்." 
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"இது உங்கள் கருத்து அப் டித்ைாவன?" என்று  த்ைிரிறகயாளர் வகட்டார். 
ரா றன வநரடியாகப்  ார்த்து,  ா ா புன்னறகத்து, "ெகமன, நான் 

உங்களுக்கு வழங்கியது கருத்து அல்ல! அது எனக்குத் மதரியும்!" என்ைார். 
நிரு ர் ப ஹர்  ா ாவிடம் ெவால் விடும் வநாக்கத்ைில் வந்ைிருந்ைார், 

ஆனால்  ா ா  ற்றும்  ண்டலி  ீது வ றல நாட்டினரின் உைர்வுகள்  ற்றும் 
உண்ற யான அன் ின் ஆழத்ைால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். அவரது  ைிவு 1937 
ெனவரி 7 அன்று  ாறல இைழில் பவளிவந்ைது. 

டிெம் ர் 25ஆம் நாள் இரவு ஒரு கிைிஸ்து ஸ் விருந்து ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டது.  ா ா முழுக் குழுவுடன் ஒரு நீண்ட வ றெயின் நடுவில் 
அ ர்ந்ைார்.  ா ாவுக்கு வ ற்கத்ைியர்கள்  ல்வவறு  ரிசுகறள வழங்கினர். 
ஒவ்பவாரு  ரிறெயும் ைிைந்து  ார்த்து,  ின்னர் அவற்றை குழுவில் 
இன்பனாருவருக்கு வழங்கினார்;  ா ாவின்  னநிறல  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைது. 
ஃ ிரீனி ெிைப்பு றெவ உைவுகறளயும், ஒரு வகக்கும் ையார்ச் பெய்ைார். 

இரவு உைவிற்குப்  ிைகு,  ா ா காக்காவிடம் ஆங்கிலத்ைில் ஒரு ெிைிய 
பொற்ப ாழிறவ வழங்கு ாறு கூைினார். காக்காவுக்கு ஆங்கில ப ாழி பைரியாை 
வ ாதும், உறடந்ை ஆங்கிலத்ைில் ெில குறுகிய அைிவுறரகறள வழங்கியது, 
அறனவரும் ரெிக்கும்  டியான வவடிக்றக நிகழ்வாக அற ந்ைது. காக்காவின் 
கருத்துக்களின் சுருக்கம்: "மவண்ொம் பரிந்துகர! மவண்ொம் விவாதம்! 
கீழ்ப்படிதல் ெட்டும்!" வ ற்கத்ைியரின்  ழக்கத்றை அைிந்ை காக்கா கூைியறைக் 
வகட்டு, அறனவரும்  னம் விட்டுச் ெிரித்ைனர். ஆனால்  ா ா, "ெில  ாைங்களில் 
நீங்கள் உருது ப ாழியில் ஒரு உறரறய எவ்வளவு ெிைப் ாக வழங்க முடியும் 
என்று  ார்ப்வ ாம்!" என்ைார். 

உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா, "என் அன்பு அறனவரிடமும் பைாடர்ந்து 
நித்ைிய ாகப்  ாய்கிைது, ஆனால் இன்று நம் ிறடவய இல்லாைவர்கறள நாம் 
நிறனவில் பகாள்வவாம்" என்று கூைினார். 

ெில கைங்கள் ப ௌன ாக இருந்து,  ின்னர் கிைிஸ்துறவ 
நிறனவுகூர்ந்ை  ா ா, "நான் ஒவ்மவாரு கணமும் சிலுகவயில் 
அகையப்படுகிமைன், நான் மதாெர்ந்து சிலுகவயில் அகையப்படுகிமைன், 
மதாெர்ந்து பிைக்கிமைன்" என்று கூைினார். 

அைன் ிைகு,  ா ா ைனிப் ட்ட முறையில் குழுறவ ஸர்ஸாத் 
கட்டிடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று ஒவ்பவாருவருக்கும் அவரவர் அறைகறள 
ஒதுக்கீடு பெய்ைார். கிட்டி, டிலியா,  ார்கபரட், டாம்,  ால்கம், ெனீ், வில், வ ரி, 
நைீன், காபரட், ருவாவனா ஆகிவயாருக்கு ஒவ்பவாரு ைனி அறை வழங்கப் ட்டது. 
காபரட்  ற்றும்  ால்கம் ஆகிவயாரின் ைறலயங்க அலுவலக ாக ஓர் அறை 
காலியாக றவக்கப் ட்டது. வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் ஸர்ஸாத்ைிலிருந்து 
ெற்று பைாறலவில் அற ந்ை  ிரைான  ன்ஸில்  ங்களாவில் ஒவர அறைறயப் 
 கிர்ந்து பகாண்டனர், அங்வகவய ராவனா, நான்னி இருவருக்கும் அறைகள் 
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இருந்ைன.  ா ா ஒரு ைனி அறையிலும்,  ண்டலி வவறு வவறு அறைகளிலும் 
ைங்கினர். 

1936 டிெம் ர் 26 அன்று, நாெிக் ஆெிர த்ைின் பெலவுகளில் 
ஒவ்பவாருவரும் ைங்கள்  ங்றகச் பெலுத்துவது குைித்து,  ா ா வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுக்குத் பைரிவித்ைார். இது  ாைத்ைிற்கு சு ார் 30 டாலராக இருந்ைது, 

குழுவில் ெிலர் வ லும் அைிக  ைம் பெலுத்ை வவண்டுப ன உைர்ந்ைனர். 
 ின்னர்,  ா ாவுக்குப்  ரிசுகறள வழங்குவது குைித்தும் அவர் 

விளக்கினார், "நீங்கள் குருநாதரின் பிைந்தநாளில் அளிப்பது தட்சிகண. அமத 
மவகளயில் வட்ெத்தின் உறுப்பினர்கள் வழங்கும் பரிசுகள், அவர்களுக்கு 
மநரடியாகப் பயனளிக்காது, ஏமனனில் வட்ெத்தின் உறுப்பினர்களாக 
இருப்பதால் அவர்களுக்கு அது மதகவயில்கல. ஆனால் பரிசுகள் 
வழங்கப்படும்மபாது, அவர்களுென் மநருக்கொக இகணந்தவர்களுக்கு 
அகவ பயனளிக்கின்ைன. உதாரணொக, டிலியா எனக்கு ஒரு பரிகச 
வழங்கினால், ஆன்ெீக நன்கெ அவரது தாகயச் மசன்ைகெயும். ெனவரி 
15ஆம் நாளுக்குப்  ிைகு, நான்  ல விஷயங்கறள விளக்குவவன் - கிட்டி 
சுருக்பகழுத்ைில் அறை எழுைி, நான்னியின் உைவிவயாடு ைட்டச்ெில்  ைிவு பெய்து, 

காபரட்டுக்குக் பகாடுக்க வவண்டும். காபரட்,  ால்கம் இருவரும் ஒரு 
 த்ைிரிறகறயத் ைிருத்ைம் பெய்யப் வ ாகிைார்கள்; அது ஒரு ைனித்துவ ான 
பெயலாக இருக்கும்." 

 ா ா, ைனது வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு ப ஹர் ரிட்ரீட்டில் 
ைங்கியிருப் து குைித்து விளக்கினார், "வாரத்ைிற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு 
முறை உங்கறளப்  ார்க்க நான் இங்கு வருவவன், அைற்குப்  ிைகு அடிக்கடி 
வருவவன். நான் ப ஹரா ாத், ராஹுரி இரண்டு இடங்களிலும்  ிகவும் 
மும்முர ாக இருக்கிவைன். ராஹுரியில் வாழும்  ஸ்துகள்  ற்றும் 
 னவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டவர்களுக்கு என்னுறடய ைனிப் ட்ட கவனம் 
வைறவப் டுகிைது."  

 ா ா இப் டிக் கூைி முடித்ைார்: "அவதார புருஷன் என்பதால், 

அகனத்கதயும் ெிக நுணுக்கொகக் கவனிக்கும் ஒரு மகட்ெ பழக்கம் 
என்னிெம் உள்ளது!" 

இந்ைியாவில் இருப் ைில் வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள்  கிழ்ச்ெியாக 
இருந்ைாலும்,  ா ா அவர்களுடன் அடிக்கடி இருக்க  ாட்டார் என் றை அைிந்து 
அவர்கள் ெற்று ஏ ாற்ை றடந்ைனர். அன்று  ைியம்  ா ா நாெிக் நகரிலிருந்து 
ராஹுரிக்குப் புைப் ட்டார். 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸில்  ா ா வாங்கிய 
வடீ்டு நாய் சம்ெி, 1936, டிெம் ர் 28ஆம் நாள் இரவு  ரை றடந்ைது. அப்வ ாது 
உடனிருந்ை  ா ா, ெம் ிக்கு, அைன்   வலிறயக் குறைக்க அவரது றககளால் ஒரு 
கரண்டி  ிராந்ைிறயக் பகாடுத்ைார். ெம் ி  றுநாள் வ ல் ப ஹரா ாத்ைில் 



16 
 

அடக்கம் பெய்யப் ட்டது.       

 29ஆம் வைைி, காக்கா  ற்றும் ராம்ெூவுடன் வநாரினா, எலிஸப த் 
இருவரும் எலிஸப த் எடுத்து வந்ை ஃவ ார்டு காரில் ராஹுரிக்குச் பென்ைனர். 
அன்று ராஹுரியில் நறடப ைவிருந்ை  ண்டலி  ரா ரிப்பு அைக்கட்டறளயின் 
கூட்டத்ைில் அவர்கள் கலந்து பகாள்ளவிருந்ைனர். 

 ா ா, எலிஸப த், வநாரினா இருவருக்கும் ஆெிர த்றைச் சுற்ைிக் 
காண் ித்ைார். ராஹுரி அறைறயப்  ார்றவயிட்டு, அவர்  ஸ்துகள்,  னவநாயால் 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களுடனான ைனது  ைிறயப்  ற்ைி விளக்கினார். 
பைாழுவநாயாளிகளாக இருந்ை ெில ற த்ைியக்காரர்கறளப்  ற்ைி,  ா ா கருத்து 
பைரிவிக்றகயில், "இவர்கள் மதாற்றுமநாயால் எவ்வளவுதான் 
பாதிக்கப்பட்ொலும், அது என்கனமயா அல்லது அவர்ககள நீராட்டி, சுத்தம் 
மசய்யும் பணியில் எனக்கு உதவும் எந்த ஒரு நபகரயும் எவ்விதத்திலும் 
பாதிப்பது இல்கல. ராஹுரியில் இந்தப் பணிகய நான் மசய்வது 
உலகளவில் மசய்வதற்கு இகணயானது." 

ராஹுரி ஆெிர த்ைில்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் (ற த்ைியம்) 
 ற்றும் ஆன் ீக ரீைியில் முன்வனைிய  ஸ்துகள் (இறை-வ ாறையில் 
இருப் வர்) யார் யார் என் றை  ா ா சுட்டிக்காட்டினார், 'ெிைிைளவிலான 
இளந்பைன்ைறல வெீச்பெய்வைன் மூலம் - கடவுளுக்காக ஏங்கும் காற்ைின் 
ஸ் ரிெத்ைில்' அவர்கறளக் கண்டுபகாள்ள முடியும். ெில வநரங்களில், 

எலிஸப த்றை, புறகப் டம் எடுக்க  ா ா அனு ைித்ைார், வ லும்  ா ா 
 ஸ்துகறள அன் ாக நடத்தும் முறைறயக் கண்டு எலிஸப த், வநாரினா 
இருவரும் ஆச்ெரியத்ைால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டனர்.  ா ா அவர்களுடன் 
 ரங்களுக்குக் கீவழ ஒரு நீண்ட வ றெயில்  ைிய உைவு உண்டார். 
அைக்கட்டறள கூட்டத்ைிற்குப்  ிைகு, வநாரினாவும் எலிஸப த்தும் நாெிக் 
ைிரும் ினர். 

நாெிக்கில், வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்காக ரிட்ரீட்டில்  ின்வரும் கால 
அட்டவறை  ற்றும் விைிமுறைகள் பவளியிடப் ட்டன: 

6:30 காறல - விழித்பைழுைல் 

8:00  ைி - காறல உைவு 

12:00  ிற் கல் -  ைிய உைவு (குழு ஒன்ைிறைந்து உண்ைவும்) 
7:00  ாறல - இரவு உைவு 

9:30 இரவு - தூக்கம். 
காறல 10:00  ைியிலிருந்து  ாறல 4.00  ைி வறர யாரும் பவயிலில் 

அ ரக்கூடாது. (வலுவான சூரிய கைிர்கள் காரை ாக). 
 ிப்ரவரி 25 வறர, வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் யாரும் ரிட்ரீட் எல்றலகளுக்கு 

அப் ால் பெல்லக்கூடாது. 
 ா ாவின் அனு ைியின்ைி வ ற்கத்ைிய  க்ைர்கள் யாரும் 

 ார்றவயாளர்களுடன் உறரயாடக்கூடாது. 



17 
 

 ா ாவின் அனு ைியின்ைி விருந்ைினர்கறள அறழக்கவவா அல்லது 
அவர்களுக்கு உைவளிக்கவவா அல்லது இரவில் விழித்ைிருக்கவவா கூடாது. 

ெற யலறைக்குள் நுறழய அனு ைி இல்றல. 
ஆெிர த்ைின் ஒட்டுப ாத்ை ப ாறுப்ற  வகிக்கும் வநாரினாவிடம் 

உங்கள் புகார் ஏவைனும் இருந்ைால் முன்றவக்கலாம். 
நாெிக் அல்லது மும்ற யில் உங்களின் ைனிப் ட்ட வவறலகளுக்காக 

அலுவலகத்றை அணுகவும். 
ெரக்குச் வெ ிப்பு அறைறய,  கலில் எந்ை வநரத்ைிலும் அணுகலாம்; 

ொவிறய அலுவலகத்ைிலிருந்து ப ற்றுக் பகாள்ளுங்கள். 
அலுவலகத்ைிற்குத் ைகவல் பைரிவிக்கா ல் யாரும் வாகனங்கறளப் 

 யன் டுத்ை அனு ைி இல்றல. 
ருஸ்ைம், ஃ ிரீனி, ராம்ெூ  ஆகிவயாருடன் ஆைி ெூனியர், ொஞ்ெி, 

கலிங்கட் மூவறரயும் வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு உைவியாக,  ா ா நாெிக்கில் 
இருக்கக் கூைினார். 

முைலில், ஆெிர த்ைின் ப ாறுப்பு ஆைி ெீனியரின் றககளில் இருந்ைது; 

 ின்னர், ெனவரி 15 முைல் அறனத்றையும் வநாரினா ப ாறுப்வ ற்க வவண்டும். 
எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, இந்ைச் ெிைிய குழுவில் இறைந்துள்ள வவறு ட்ட 
ஆளுற கள்  ற்றும் வைெிய இனங்கள் பகாண்ட வலுவான ைனிந ர்கள் 
அறனவரும் ஒற்றுற யாக வாழ வவண்டும் என  ா ா விரும் ினார். டிெம் ர் 
31 அன்று ைனது வருறகயின் வ ாது  ா ா இறை வலியுறுத்ைினார்: 

உைவு  ற்றும் ப ாது வ லாண்ற  பைாடர் ான விஷயங்கறள நான் 
வநாரினாவின் ப ாறுப் ில் விட்டுவிட்வடன். உங்கள் அறனவர்  த்ைியிலும் 
முழுற யான நல்லிைக்கம் நிலவ, நான்கு விஷயங்கறள  னைில் பகாள்ள 
வவண்டும். 

முதலாவதாக: உங்களுக்கும் வநாரினாவுக்கும் இறடவய முழுற யான 
ஒத்துறழப்பு இருக்க வவண்டும். 

இரண்ொவது: ெில விஷயங்களில், வநாரினா விட்டுக் பகாடுக்க 
வவண்டும்; ெிலவற்ைில், நீங்கள் வழி விட வவண்டும். நீங்கள் அறனவரும் 
அறனத்றையும் விட்டுவிட்டு ஆன் ீக ெத்ைியத்றைக் கற்றுக்பகாள்ள இங்கு 
வந்துள்ளரீ்கள்! எனவவ, நீங்கள் ெிைிய ெிைிய அபெௌகரியங்கள்  ற்றும் 
ெிர ங்கறள எைிர்பகாள்ள வவண்டும். இைன் மூலம், உங்கள் விருப் ங்கறளயும், 

உண்ற யான வைறவகறளயும் ப ாருட் டுத்ைா ல் இருக்க வவண்டும் என் து  
அர்த்ை ல்ல. காபரட்  த்ைிரிறகயின் மூலம் நாம் அன்பு  ற்றும் 
ெவகாைரத்துவத்ைின் பெய்ைிறய உலகுக்கு வழங்கப் வ ாகிவைாம், ந க்குள்வள 
ெின்ன ெின்ன ெில்லறை விஷயங்களில் முரண் ாடுகளும் ஒற்றுற யின்ற யும் 
இருந்ைால், நாம் வழங்கும் பெய்ைி வகலிக்குரியைாகவும்  ாொங்குத்ைன ாகவும் 
இருக்கும். 

மூன்ைாவது: நான் முன்னர் குைிப் ிட்ட 'முட்கள்'  ல வடிவங்களில் 
இருக்கும். நீங்கள் அவற்றை  ிகவும் ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாண்டு அைிக 
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முக்கியத்துவம் பகாடுத்ைால், அறவ இயற்றகயாகவவ வைறவயற்ை துன் த்றை 
ஏற் டுத்தும்.  ாைாக, நீங்கள் இந்ை முட்கறள வலொக எடுத்துக்பகாண்டு, 

முக்கியத்துவம் ைராவிட்டால், இந்ை முட்களும் பூக்கறளப் வ ால் இருக்கும். 
நான்காவது: வநாரினா இந்ைப் ப ாறுப்ற  ஏற்ைிருப் ைால் அவர் 

அறனத்து விஷயங்கறளயும் ைனது பொந்ை வழியில் இயக்க முயற்ெிக்கிைார் 
என்ை எண்ைம் உங்களில் எவருக்கும் இருந்ைால், அது முற்ைிலும் ைவைான 
கருத்து என் றை உைர்ந்து, உடனடியாக உங்கள்  னைில் இருந்து அகற்ைப் ட 
வவண்டும். வநாரினா என்ன பெய்ைாலும், ஒருபுைம், அது அவருறடய ஆழ்ந்ை 
அன்பு  ற்றும் என்றனப்  ற்ைிய உைர்வினால்  ட்டுவ  அவ்வாறு பெய்கிைார், 

இயன்ை வறரச் ெிக்கன ாக இருந்து என்னுறடய  ைிக்கு வவண்டிய 
அறனத்றையும் பெய்கிைார் என் து எனக்குத் பைரியும்.  றுபுைம், வநாரினா இந்ைப் 
ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டது ெிலருக்குப்  ிடிக்கவில்றல என்ை கருத்து 
இருப் ைாகத் பைரிகிைது, இது முற்ைிலும் முரைானது, ைவறு என்று எனக்குத் 
பைரியும். அவர்கள் அறனவரும் வநாரினாறவப் வ ாலவவ விஷயங்கறள 
நிர்வகிக்க விரும்புகிைார்கள். இப் டித் ைவைாக புரிந்துபகாள்வது விரும் த்ைகாை 
சூழ்நிறலகறளயும் ஒற்றுற யின்ற றயயும்,  னவருத்ைத்றையும் 
உருவாக்குகின்ைன; எனவவ எவ்வளவு விறரவில் நீங்கள் அறனவரும் அவற்றை 
அகற்றுகிைரீ்கவளா, அவ்வளவுக்குச் ெிைந்ைது. 

உங்கள் உள் வநாக்கம் ஆன் ீகம் என் றை நீங்கள் ஒருவ ாதும் 
 ைந்துவிடக் கூடாது; இல்றலபயனில், இந்ை ரிட்ரீட் ஓய்வு இல்லம் அல்லது 
வஹாட்டல் வ ால  ாைிவிடும். நீங்கள் எனக்காக வந்ைிருந்ைால், நீங்களும் 
என்னுடன் எனக்காகத் துன் ங்கறளத் ைாங்கிக்பகாள்ள வவண்டும். 

உங்களில் எவவரனும் உடல்நலம் ெரியில்லா ல் இருந்ைால், ெரியான 
வநரத்ைில் வநாரினாவுக்குத் பைரியப் டுத்ை வவண்டும்; அவர் அறை உடனடியாகக் 
கவனித்து, காபரட்டின்  ருந்துகறளப்  யன் டுத்ைிக் பகாள்ள உைவுவார் அல்லது 
ஏவைனும் ைீவிர ாக இருந்ைால்  ருத்துவறர அறழப் ார். நான் ஒவ்பவாரு 
வாரமும் வரும்வ ாது வநாரினா எனக்கு ஒரு விரிவான சுகாைார அைிக்றகறயக் 
பகாடுக்க வவண்டும். 

அன்று  ைியம்  ா ா அவர்கறள நாெிக் நகரில் சுற்றுப் யைத்ைிற்காக 
அறழத்துச் பென்று, கங்காப்பூர் நைி  ற்றும்  ிை காட்ெிகறளப்  ார்றவயிட்டனர். 
 ா ா, நைிவயாடு இறைந்ை நீர்வழீ்ச்ெிக்கு அருகில் ஒரு  ாறையில் அ ர்ந்ைார், 

வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் அறனவரும் அற ைியாக அவறரச் சுற்ைி அ ர்ந்ைனர். 

டாக்டர் வைஷ்முக்  றனவியுடன் நாெிக் வந்து அன்றைய ைினம் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். இந்து ைி  ா ாவிடம், "கடவுள், உண்ற ப்ப ாருள், 

ஆன் ீகம் வ ான்ை விஷயங்கறளப்  ற்ைிக் கற்ைைிய எனக்கு விருப் ம் 
இருந்ைாலும், அைிவுபூர்வ ாக ைிருப்ைி அறடந்ைாலும், எனக்கு ஏன் உள்ளார்ந்ை 
நம் ிக்றக இன்னும் வரவில்றல?" என்று வகட்டார்.  

 அைற்கு  ா ா, "இைற்கு உண்ற யான அனு வம் வைறவ, அது 
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இல்லா ல் நீங்கள் ஒருவ ாதும் உள்ளளவில் நம்   ாட்டீர்கள்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

அடுத்ை நாள், 1937, ெனவரி 1 அன்று,  ா ா  ீண்டும், இைக்க ாக 
வாழ்வது  ற்ைி வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் உறர நிகழ்த்ைினார்: 

ஒரு சத்குருவின் ெீதான அன்பு, எவ்வளவுதான் ஆழொக அல்லது 
பக்திபூர்வொக இருந்தாலும், ஒரு நபரின் அசலான இயற்கக தன்கெகய 
அது எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது, ஏமனன்ைால் மெமலாட்ெொன ொற்ைங்கள் 
இருப்பது மபாலத் மதான்ைினாலும், தனிப்பட்ெ இயல்பு ஏழாவது ஆன்ெீக 
தளத்கத எட்டுவது வகர அப்படிமய இருக்கும். ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
தனிப்பட்ெ ெனம் என்பது இல்கல, எனமவ தனிப்பட்ெ இயல்பும் இல்கல. 
இந்த இயல்பு ெிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, அது மதாெர்ந்து தன்கன 
உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ள முயற்சிக்கிைது, மெலும் இயல்பாகமவ ஒருவரின் 
கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ெதாக இருப்பதால், தூய்கெயான அன்பின் 
மவளிப்பாட்கெக் கூெ மபரும்பாலும் எரிச்சலூட்டும், குழப்பொன 
வடிவங்ககள எடுப்பதன் மூலம் பாதிக்கிைது. 

ஆகமவ, செீர்கள் என் ெீது மகாண்டுள்ள அன்பில் எந்தவித பாதகமும் 
ஏற்பொெல் இருக்க, மபாைாகெ, மபருகெ, மகாபம் மபான்ை சில ெனித 
இயல்புகளின் குகைெிக்க குணங்ககள நான் கண்டுமகாள்ளாெல் இருக்க 
மவண்டும். இல்கலமயனில், இந்தக் குணங்கள் அன்பின் ெீது ஆதிக்கத்கதப் 
மபற்று, அகத எதிர்ப்பின் உணர்வாக ொற்றும் ஆபத்து எந்மநரமும் உள்ளது; 

இதனால் எனது மவகலயில் இகெயூறுகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. 
உதாரணொக, மக.மஜ. தஸ்தூர் ெற்றும் மஹர்மபர்ட் மெவி. 

நாெிக் நகரில் வாழ்ந்ை காலகட்டத்ைில் கிட்டத்ைட்ட ைினமும் 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களிறடவய வவறு ாடுகளும், ெச்ெரவுகளும் இருந்ைன, ஆனால் 
இந்ை முரண் ாட்டுத் ைன்ற யில் அைன் வநாக்கமும் மூடி றைந்ைிருந்ைது; 

காலம் விளக்குவது வ ால்: "அவதார புருஷர் உலகத்கதத் துகெத்து, 

சுத்திகரிக்க வருகிைார் - ெனித ெனகதச் சுத்தம் மசய்யவும், இதயத்கதத் 
தூய்கெயாக்கவும் மசய்கிைார். பாபா அவருகெய செீர்கள் மூலொக 
உலகத்கதத் துகெத்து, மசால்லப்மபானால், குப்கபககள ஒமர இெத்தில் 
மசகரித்து, அகத எளிதில் அப்புைப்படுத்துகிைார். அவரது 'துகெப்பம்' 

அவர்களின் ஆழ்ெனகதத் மதாட்டு அகந்கத எனும் தூசிகயத் துகெத்து 
மவளிமயைச் மசய்கிைது. 

"அைனால்ைான், இந்ை வநரத்ைில் வ றல நாட்டினரிறடவய  லவனீங்கள் 
 ிகவும் பவளிப் றடயாகத் வைான்ைி, சூடான வாைங்களுக்கு வழிவகுத்ைன. 
இதுவவ அறனவரின் குறை ாடுகறளயும் பவளிவய பகாண்டுவரும்  ா ாவின் 
வவறல. அவர்களிறடவய நிகழும் ெண்றட ெச்ெரவுகள் இையத்ைின் அசுத்ைத்றை 
பவளிவய பகாண்டுவரும் ஊடக ாகச் பெயல் ட்டு, அறனவரின் 
குறை ாடுகறளயும் பைளிவாக உைரச் பெய்ைன. ஒவ்பவாரு ந ரிடமும் உள்ள 
உள்ளார்ந்ை  லவனீங்கறள அகற்றும் ஆக்கபூர்வ ான வழிமுறையாக,  ா ா 



20 
 

இந்ைச் ெண்றட ெச்ெரவுகறளப்  யன் டுத்ைினார். இத்ைறகய வ ாராட்டங்களும் 
கருத்து வவறு ாடுகளும்  னறைத் தூய்ற ப் டுத்துகின்ைன; அவை வவறளயில், 

உலகில் ொைாரை ாக நிகழும் ெண்றட ெச்ெரவுகள் இயற்றகயில் முற்ைிலும் 
 ாறு ட்டறவ, ஏபனன்ைால், அவற்ைின் அடிப் றட காரைம் சுயநலம்  ற்றும் 
அகந்றை. ஆனால், குருநாைரின் ெகவாெத்ைில் பவளிப் டும் முரண் ாடுகள் 
அைியா வலவய அன்ற ச் ொர்ந்து இருப் ைால், அறவ விடுவிக்கப் டுவவைாடு, 

அறனத்து அசுத்ைங்கறளயும் வவவராடு அழிக்கின்ைன. 
ஒரு நாள்,  ா ா அவரது ஆய்வு வநரத்ைில்  ால்கம் ஸ்க்வலாஸின் 

அறைக்கு வந்து அவர் எப் டி இருக்கிைார் என வினவினார். " ிகவும் வ ாெம்" 
என்று  ால்கம்  ைிலளித்ைார். "நான் ைற்ப ருற  நிறைந்ைவன்.  யனற்ை 
விஷயங்களில் நான் ப ாறுற யிழந்து எரிச்ெலறடகிவைன். இந்ை விஷயத்ைில் 
நான் என்ன பெய்ய முடியும்?" 

 ா ா அப் டிவய அவறர உற்று வநாக்கிய அந்ைத் ைருைம் ஆழ்ந்ை 
ெிந்ைறனத் வைாய்ந்ை ைருைம்.  ின்னர்  ால்கம் அறை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
"பாபாவின் அந்தத் மதாற்ைத்கத நான் ஒருமபாதும் ெைக்க ொட்மென். அவர் 
மபசியிருந்தால் இவ்வளவு மதளிவாகப் மபசியிருக்க முடியாது, 'சரி, இப்மபாது 
நாம் நெது மவகலகய முடிப்மபாம்!'"  

 ா ா அவரது எழுத்துப்  லறகயில் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார், "சில 
வழிகளில் நீங்கள் ெிகவும் முன்மனைியுள்ளரீ்கள், மவறு சில வழிகளில் 
ெிகவும் குகைவு. தற்மபருகெ உங்களின் ஒரு குகைபாடு."  

"என்னுறடய ஒரு குறை ாடு!"  ால்கம் கூச்ெலிடும் பைானியில், "எனது 
ப ாறுற யின்ற , என் எரிச்ெல் இறவபயல்லாம் என்னாவது?" என்று வகட்டார். 

"அகவத் தற்மபருகெயின் விகளவாகும். தற்மபருகெ 
விலகும்மபாது, அகவத் தானாக மபாய்விடும்." 

"இைற்காக நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" 

"நீங்களாக அகதப் மபாக்க முடியாது, ஆனால் நான் அகத 
உங்களுக்காகச் மசய்மவன். ஆயினும்கூெ, நீங்கள் முயற்சி மசய்ய மவண்டும். 
முழு மூச்சுென் முயற்சி மசய்ய மவண்டும்." 

"நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" 

"சிைிய சிைிய விஷயங்கள் உங்ககளக் குழப்பமும், கவகலயும் 
அகெய இெம் தராதீர்கள்; அவற்கைமயல்லாம் தாண்டி மபருந்தன்கெ 
ெற்றும் தாராள ெனப்பான்கெயுென் இருங்கள்; எஞ்சியகத என்னிெம் 
விட்டுவிடுங்கள்; அகதப் பற்ைிக் கவகலயகெயாதரீ்கள்; நான் அகதச் 
மசய்மவன். என்னுகெய பணிக்காக நான் அகதச் மசய்ய மவண்டும்." 

இந்ைியாவுக்கு வந்ை வ ற்கத்ைிய அன் ர்களில் கறடெியாக, ருவாவனா 
வ ாகிஸ்லாவ் 1937 ெனவரி 2ஆம் நாள் பகாழும்பு வழியாக "ஸ்ட்ராவைர்ட்' 

கப் லில் மும்ற  வந்ைறடந்ைார். ொஞ்ெி அவறரச் ெந்ைித்து, அவை நாளில் நாெிக் 
அறழத்து வந்ைார். இப்வ ாது ஆெிர த்ைில் ப ாத்ைம்  ைிறனந்து வ றல 
நாட்டினர் ஒன்ைாகத் ைங்கியிருந்ைனர். 
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1937, ெனவரி 5ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, வ ற்கத்ைியர்கறள ராஹுரிக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். அறனவரும் அைிகாறல,   ெிற்றுண்டிறய முடித்துவிட்டு 
ஆறு  ைிக்குப் புைப் ட்டனர். 

ராஹுரியில் டாக்டர் கனி, விஷ்ணு, ப ண்டு,  ாைிரி, ராவ்ஸாவஹப், 

ற தூல், டாக்டர் நீலு ஆகிய  ண்டலிறயச் ெந்ைித்ைனர். அவர்கள் ஆெிர த்ைில் 
சுற்றுப் யைம் பெய்து,  ஸ்துகள்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளப் 
 ார்த்ைப்  ிைகு,  ா ா ைன்னல ற்ை வெறவறயப்  ற்ைி விளக்கினார்: 

ெனிதகுலத்திற்குச் மசகவகய வழங்குவது பிைருக்கு ஒரு 
படிப்பிகனயாக அகெயும் என்ை மநாக்கத்தில், நாமன பிைருக்குச் மசகவ 
புரிகிமைன். மெஹராபாத் ஆசிரெத்தில் (பள்ளிக்கூெத்தில்), எனது பிராெண 
பக்தர்கள், தீண்ெத்தகாதவர்களுக்குச் மசகவ மசய்ய மவண்டும் என்று நான் 
விரும்பிமனன். அந்த மநாக்கத்திற்காக, தீண்ெத்தகாத சிறுவர்களுக்கு, நான் 
தனிப்பட்ெ முகையில் மசகவ மசய்மதன், அவர்ககள நீராட்டிமனன், 

துணிெணிககளச் சுத்தம் மசய்மதன். எனது பிராெண பக்தர்ககள எனக்கு 
உதவும்படி நான் மகட்ெமபாது, அவர்கள் என்கன மநசித்ததால் அப்படிமய 
மசய்தார்கள். உண்கெயான மசகவயில், ஒருவர் மசகவகய வழங்கமவா 
அல்லது ெறுக்கமவா முழு உரிகெகயப் மபற்றுள்ளார் என்ை எண்ணம் 
இருக்கக்கூொது. ஒருவர் அவருகெய உெலின் உரிகெயாளர் அல்ல, அந்த 
உெல் குருநாதருக்கு உரியது என்பகத அவர் உணர மவண்டும்; எனமவ 
ஒருவரின் உெல், குருநாதருக்குச் மசகவகய வழங்குவதற்காக ெட்டுமெ 
உள்ளது என்பகதப் புரிந்துமகாள்ள மவண்டும். 

ராஹுரியிலிருந்து அவர்கள் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ைனர்.  ா ா 
அவர்களுக்கு, கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை ஆண்கள் குவாட்டர்றஸக் காட்டிய 
 ின்னர் வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகள், ப ஹரா  ற்றும்  ிை ப ண்  ண்டலிறயப் 
 ார்க்க, வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பென்ைார் - நாொ,  ைி, வகார்பஷத், 

ஸூனா ாெி, குல் ாய், வாலு, காக்கு ாய், ப வ ா, ைவ்லத் ாய், ஃ ிரீனி ாெி 
ஆகிவயாறர, குடும்  குடியிருப் ில் ெந்ைித்ைனர். 

வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் ப ஹரா ாத் வருறகயின் வ ாது, அவர்கள் 
வ ாது ானைாக உைவு உண்ைவில்றல என்று குைிப் ிட்டு,  ா ா, "நான் 
என்னுறடய வழக்கப் டிவய உங்களுக்கு உைறவ அளிக்கப் வ ாகிவைன். இது 
என்னுகெய பகழய பழக்கம், கடந்ை நான்கு ஆண்டுகளாக நான் அறை 
நிறுத்ைிவிட்வடன். உைவு என்னிடம் பகாண்டுவரப் டுகிைது, நீங்கள் 
ஒவ்பவாருவரும் உங்கள் ைட்டுகறள எடுத்து வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு 
உணகவ வழங்குகிமைன். இமயசு இகதச் மசய்தார்."  

 அவர்கள் நாெிக் ைிரும் ி வந்ைவ ாது,  ா ா அவர்களிடம் ப ஹரா ாத் 
எப் டி இருக்கிைது என்று வகட்டார். அறனவரும், ' ிகவும் நன்ைாக இருக்கிைது' 

என்ைனர்.  ா ா, ராவனாவின் கருத்றைக் வகட்டவ ாது அவர், "இது  ிகவும் 
அருற யானது,  ா ா, ஆனால் எனக்கு இல்றல" என்று பவளிப் றடயாகக் 
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கூைவவ,  ா ா புன்னறகத்ைார். பைாறலதூர  றலயில் ஒரு ெில ப ண்களுடன், 

ைனிற  வாழ்க்றக வாழ வவண்டும் என்ை எண்ைம் ராவனாறவ ஈர்க்கவில்றல. 
விைியின் விறளயாட்றடப்  ாருங்கள், இந்தக் குழுவிலிருந்து அவர் ஒருவர் 
ெட்டுமெ வாழ்நாள் முழுவதும், அந்த ெகலயில் பாபாவுென் வாழப் 
மபாகிைார் என்ை குகைந்தபட்ச மயாசகன கூெ ராமனாவுக்கு அந்மநரத்தில் 
இல்கல. 

1937, ெனவரி 8ஆம் நாளிலிருந்து,  ா ா ைினமும் இரண்டு டம்ளர்  ால் 
 ற்றும் வைநீர்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருக்கத் பைாடங்கினார்; வ லும் 
 ிப்ரவரி 18, அவரது  ிைந்ைநாள் வறர, 40 நாட்கள் பைாடர்ந்து இறைச் பெய்யப் 
வ ாவைாகத் பைரிவித்ைார். ெனீ், டிலியா,  ார்கபரட், காபரட், நைீன், கிட்டி, ராவனா, 

டாம், எலிஸப த், நான்னி,  ால்கம், வ ரி, வில், ருவாவனா, வநாரினா இவர்களில் 
ஒவ்பவாருவரும் ெனவரி 8ஆம் நாளிலிருந்தும், ெனவரி 24 முைல், 

ப ஹரா ாத்ைில் ஆண்  ற்றும் ப ண்  ண்டலி ஒரு குழுவாக,  ா ாவுடன்  ாைி 
 ாைி உ வாெம் இருக்கவும் ைீர் ானிக்கப் ட்டது. 

ெனவரி 9ஆம் நாள்,  ா ா நாெிக் பென்று, நான்கு நாட்கள் ைங்கியிருந்ைார். 
11ஆம் நாள் காறலயில், அவர் ஐந்து ற ல் பைாறலவில் உள்ள பாண்டு மலனா 
குகககளுக்குக் குழுறவ அறழத்துச் பென்ைார்.  ைிறனந்து வ ற்கத்ைியர்கறளத் 
ைவிர,  ா ாவுடன் வ லும் நான்கு வ ர் இருந்ைனர்.  ா ா, அவரது ைறல  ற்றும் 
பநற்ைிறயச் சுற்ைி  துெிவப்பு நிைத்ைில் வ ார்றவ ஒன்றைக் கட்டியிருந்ைார். 
ஃ ிரினி,  ா ாவுக்கு ஒரு வராொ  ாறலறய அைிவித்ைார். 

 ாண்டு வலனாவில் அற ந்ை 22 குறககளில்,  ா ா அவர்கறள 
ஒவ்பவாரு குறகக்கும் அறழத்துச் பென்ைார், ெிலவற்ைில் அவர் அங்வக 
ைங்கியிருந்ை ரிஷிகள், முனிவர்கள்  ற்றும் வயாகிகள் குைித்துச் ெில 
கருத்துக்கறள வழங்கினார்.  ா ா குைிப் ாக, குறக எண் எட்றட விரும் ி, அைில் 
வநாரினா, டிலியா, எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் அ ர்ந்து, "நான் இங்கு வந்து என் 
உலகளாவிய பணிக்காகச் சிைிது மநரம் தங்கலாம்" என்று கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது கிருஷ்ைர்  ற்றும்  ாண்டவர் ெவகாைரர்களின் 
கறைறய விவரித்ைார்;  ின்னர் குறககளின் கீவழ அவர்கறள அறழத்து வந்ைார். 
காறலயில் குறககளுக்குச் பெல்லும்  ாறையில்,  ா ா ப துவாக 
நடந்ைவர்களுடன் இறைந்ைிருந்ைார். இப்வ ாது, கீவழ வரும் வவறளயில், அவர் 
அறனவறரயும் வழிநடத்ைிச் பென்ைார்; காரில் நுறழவைற்கு முன்பு, அறனவரும் 
 ாதுகாப் ாகக் கீவழ இைங்கும் வறர  ா ா காத்ைிருந்ைார். 

ரிட்ரீட்டுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள 
அறழத்து,  யைத்றைப்  ற்ைி வ லும் எடுத்துறரத்ைார்: "நான்  றலயில் 
விறுவிறுப் ாக ஏறுவறை நீங்கள் அைிவரீ்கள்; என்றன இத்ைாலிய  றலயில் 
 ார்த்ைீர்கள். ஒருமுறை ெீனாவில், பஹர்ப ர்ட், ஒரு குைிப் ிட்ட இடத்ைில் ஏைி, 
யார் முைலில் அங்குச் பென்ைறடவார் என்று ெவால் விடுத்ைார். நானும் 
அவ்வாவை பெய்து, பவற்ைி  ப ற்வைன். ஆனாலும் இன்று நான் ப துவாக 
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 றலவ ல் ஏைியறை நீங்கள் கவனித்ைீர்கள்; விறரவாக ஏை முடியாை  ிைருடன் 
இருந்து அவர்கறளயும் வவக ாக அறழத்துச் பெல்ல வவண்டும் என்ை 
எண்ைத்ைில் அவர்களுடன் இருந்வைன். இறை அைியாை  ிை ந ர்கள்,  ா ா 
ப துவாக  றலயில் ஏறு வர் என்று நிறனக்கலாம். நான் முைலில் 
இருந்ைாலும், ஆன் ீக ரீைியில் முன்வனைாைவர்களுக்கு ஒரு உைவிக்கரம் 
வழங்கும் வநாக்கத்ைில்  ின்வாங்கிவனன். இப்படித்தான் எனது ெனித 
அம்சத்தில் நான் அடிக்கடி தவைாகப் புரிந்து மகாள்ளப்படுகிமைன். 

" றலயில் ஏறுவது உங்களுக்குக் கடின ாக இருந்ைைா? ஏபனன்ைால் 
அடுத்ை முறை குறககறள விட அைிக உயரத்ைில் அற ந்ை வகாயில்களுக்கு 
நாம் பெல்ல வவண்டும்." 

 ற்பைாரு ைருைத்ைில், ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள, 

வகாயில்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அந்ைப்  யைத்ைில்,  ா ா ஒரு 
வகாவிறலச் சுட்டிக்காட்டி, "உண்கெயான புனிதத்தன்கெ, மசங்கல் ெற்றும் 
கற்களால் எழுப்பப்பட்ெ உயிரற்ை சுவர்களில் இல்கல, அல்லது புனித 
நதிகளின் நீமராட்ெத்திலும் இல்கல; ஆனால் பக்தி, அன்பு, வழிபாடு எனும் 
மநருப்பின் சக்தியால், இந்தச் சுற்றுப்புை சூழல்ககளப் புனிதப்படுத்தும் இங்கு 
வாழும் ெக்கள், ெற்றும் இக்கால குருநாதர்களின் அருளால் விகளந்த 
ஆன்ெீக சக்திகளிலும்தான் நிரம்பி உள்ளது." 

ஒவ்பவாரு பவள்ளிக்கிழற யும் குழு ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருறகத் ைர 
வவண்டும் என்று  ா ா விரும் ினார். 1937, ெனவரி 11 அன்று நாெிக் நகரில் அவர் 
வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகளிடம் வகட்டார், "நீங்கள் அறனவரும் வாரத்ைில் ஒரு 
நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருவது ெிர  ாக இருக்கு ா என் றை, வநர்ற யாக 
என்னிடம் பொல்வறை விரும்புகிவைன். அைிகாறல 5:00  ைிக்கு இங்கிருந்து 
புைப் டுவது உங்களுக்குச் பெௌகரிய ாக இருக்கு ா?" என்ைதும், அறனவரும் 
ஒரு னைாக ஒப்புக்பகாண்டனர். 

13ஆம் நாள், ெனீின் கால்களில் பகாைிக்கும் நீர் பகாட்டி, கடுற யான 
காயம் ஏற் ட்டது. இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு 15ஆம் நாள்,  ிை  அறனவரும் 
ப ஹரா ாத் பென்ைவ ாது ெனீ்,  ால்கம் இருவரும் நாெிக்கில் இருந்ைனர். 
இந்ைக் குழு அைிகாறல ஐந்து  ைிக்குப் புைப் ட்டு, எட்டு  ைியளவில் 
ராஹுரிக்கு வந்து,  த்து  ைிக்கு,  ா ாவுடன் ப ஹரா ாத் பென்று,  ாறல 
நான்கு வறரத் ைங்கியிருந்ைனர். இந்திய மகாபிகககளும் மெற்கத்திய 
அன்பர்களும் தங்கள் இகைவகனச் சூழ்ந்திருந்த நிகழ்வுகள் மெஹராபாத் 
வரலாற்ைில் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியான காலங்கள்.   

 நாெிக் நகரில் ெனீ்  ிகவும்  னச்வொர்வுடன் இருந்ைார். ெனவரி 18 
அன்று, ப ஹர்  ா ா அவறரத் ைனிப் ட்ட முறையில்  ார்க்க வந்ைார். காலில் 

காயம் வலி ிகுந்ைைாக இருந்ைாலும், அைன் விறளவுகள்  லனளிக்கும் என்று 
 ா ா உறுைியளித்ைார். 
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ெனீுக்குத் பைரியா ல்  ா ா,  ால்கமுடன் ஒரு ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்ற  
நடத்ைி, "ெனீ் உயிறரத் துைந்துவிடுவார் என் றை நான் உங்களுக்குச் பொல்ல 
வவண்டும். நான் உங்களிடம் பொன்னறை, ெறீனயும் வெர்த்து, யாரிடமும் 
பொல்ல வவண்டாம். நீங்கள் இைற்குத் ையாராக இருக்க வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன்" என்று கூைினார்.  ால்கம் அறை அற ைியாக எடுத்துக்பகாண்டு 
 ா ா இறைச் பொன்னைற்கு நன்ைி பைரிவித்ைார். எதுவாயினும், ெில 
நாட்களுக்குப்  ிைகு, இைப் ைற்குப்  ைிலாக, ெனீ் உடல்நலம் இல்லா ல் 
முழுற யாக பநாறுங்கிப் வ ாவார் என்று  ா ா அவருக்கு அைிவித்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா  ின்வரும் வார அட்டவறைறய 
கண்காைிக்கத் பைாடங்கினார்: 

திங்கள்: காறல 8:00  ைி - ராஹுரியிலிருந்து நாெிக் வருறக. 
மசவ்வாய்: காறல 10:00  ைி - நாெிக்கிலிருந்து ராஹுரி வருறக. 
புதன்: காறல 8:00  ைி - ராஹுரியிலிருந்து ப ஹரா ாத்,  று டியும் 
ைிரும் ி ராஹுரிக்கு வருறக. 
வியாழன்: ராஹுரியில் நாள் முழுவதும். 
மவள்ளி: வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்று, 

ராஹுரிக்குத் ைிரும் ி வருறக. 
சனி: ராஹுரி. 
ஞாயிறு: வ ற்கத்ைிய ஆண்கள்  ா ாவுடன் இருக்க  ராஹுரி வருறக. 

ெில நாட்களில் ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய  க்கள் விழித்பைழும் முன் 
அைிகாறலயில் நாெிக் ரிட்ரீட் வருவதுண்டு; வழக்க ாக ஆைி ெீனியர் அல்லது 
ஸவராஷ்  ா ாறவக் காரில் அறழத்து வந்ைார். " ா ா வந்து விட்டார்!  ா ா 
வந்து விட்டார்!" என்று எங்கிருந்வைா ஒரு குரல் முழங்கும். எல்வலாரும் 
 டுக்றகயிலிருந்து எழுந்து, ஆறடகறள  ாற்ைி,  ா ா ஸர்ஸாத் கட்டிடத்ைிற்கு 
வரும் வறரக் காத்ைிருந்ைனர். ஒவ்பவாருவருக்கும் வாழ்த்துத் பைரிவித்ை ின், 

 ா ா அவரது அறைக்குச் பென்று,  ின்னர் ொப் ாட்டு அறையில் காறல 
உைவுக்காக அவர்களுடன் இறைவது வழக்கம். அறனவரும் ஒரு ப ரிய 
வ றெயில் ஒன்ைாக அ ர்ந்து ெிற்றுண்டி உண்டனர். அவர்களின் உைறவ 
ைறலப் ாறகக் கட்டிய  ட்லர் ஒருவர் வழங்கினார், ஆனால் சில செயங்களில் 
பாபா உணகவ அவரது கககளால் அகனவருக்கும் வழங்கினார்.  

 ின்னர், அறனவரும்  ிரைான அறையில்  ா ாறவச் சுற்ைி அ ர்ந்து, 

இரவில் கண்ட கனவுகறள விளக்கிச் பொல்வறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். ஒரு 
நாள் காறலயில் வநாரினா, அவரது ென்னலுக்கு பவளிவய  ா ாறவக் கண்டு 
விழித்ைார். “உங்கள் கனறவக் கூறுங்கள்" என்று  ா ா வகட்க, வநாரினா 
ையக்கத்துடன், பவட்கத்ைில் ைறல குனிந்ைார். ஏபனனில் இது ஒரு பைளிவான 
 ாலியல் கனவு. கறடெியில், வநாரினா அறை விளக்கினார். அறைப்  ற்ைிக் 
கவறலப் ட வவண்டாம் என்று  ா ா எடுத்துக் கூைி, "ஆைாவது ஆன்ெீக 
தளத்தில் கூெ ஒருவருக்குக் காெம் இருக்கிைது" என்று குைிப் ிட்டார். 
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ெில ைருைங்களில்,  ா ா ஒவ்பவாரு ந ருடனும் ைனிப் ட்ட முறையில் 
 ைிறனந்து நி ிட வநர்காைறல நடத்ைினார். இைர  வநரங்களில்,  ா ா ஒருவரின் 
வகள்விகளுக்கு விறட அளிக்கும் விைத்ைில் ஒரு பொற்ப ாழிவு அல்லது 
விரிவுறரறய வழங்கினார். ெில வநரங்களில் அவர்களிறடவய எழும் 
வ ாைல்கறளத் தீர்த்து கவப்பதும்  அல்லது அவற்றை உருவாக்குவதும் 
வழக்கம். 

 ிற் கலில் ஓய்வுக்குப்  ிைகு,  ா ா  ிரைான வராந்ைாவில்  ிங்- ாங் 
விறளயாடினார். ஒரு முறை  ா ா  ிரைான அறையில்  டுக்றகயில் ொய்ந்து 
அவரது ஆன் ீக உட் ைியில் ைீவிர ாக ஈடு ட்டார்.  ின்னர்,  ா ா ப துவாக 
எழுந்து  ிங்- ாங் விறளயாடச் பென்று, குழுவில் ஒருவருடன் விறளயாடத் 
பைாடங்கினார்; இது அவரது அைி உயரிய உைர்வு நிறலயிலிருந்து ொைாரை 
உைர்வு நிறலக்கு விறரவில் வர வழி வகுக்கும். 

வழக்க ாக இரவு உைவிற்குப்  ிைகு,  ா ா வைாட்டத்ைில் குழுவுடன் 
அ ர்ந்து பொற்ப ாழிவுகறள வழங்குவது வழக்கம், அல்லது ஒன் து  ைிக்கு 
ஓய்பவடுக்கும் முன்னர் ெிைிது தூரம் நடக்கச் பென்ைார்.  ா ா இரவில் நாெிக்கில் 
ைங்கியிருந்ை வ ாபைல்லாம், காறலயில், ஒரு கவெ நாற்காலியில் அ ர்ந்து 

பகாள்ளும் வவறளயில், டிலியா,  ார்கபரட் இருவரும் ெில ெ யங்களில் 
ைறலமுடிறய சுத்ைம் பெய்ைனர்.  ார்கபரட் க்ராஸ்க் ஒருமுறை இவ்வாறு 
நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

நாெிக்கில் வாழ்ந்து வந்ை ஒரு ெில ெீடர்கள், ைங்கள் கனவுகள் ெிைப்பு 
ஆன் ீக முன்வனற்ைத்றைக் குைிக்கின்ைன என்ை வலுவான நம் ிக்றகறயக் 
பகாண்டிருந்ைனர்; வ லும் அவற்றைப்  ிைருக்கு விவரிக்க  ிகவும் ஆர்வ ாக 
இருந்ைனர். இந்ைக் கனவுகறளக் வகட்டு, அவற்றைப்  ற்ைி விவாைிக்க,  ா ா 
அன்புடன் ஒப்புக் பகாண்டு, ஒவ்பவாரு நாள் காறலயிலும் 5:30  ைிக்கு, அவரது 
அறையில் அறனவறரயும் ெந்ைிக்க ஏற் ாடு பெய்ைார். 

நாங்கள் நிறனவில் பகாள்ளும் அளவுக்கு எந்ைவிை ான கனவுகளும் 
இல்றல என்று ஒப்புக்பகாண்ட டிலியாவும் நானும், விவாைத்ைிற்குள் 
நுறழவைற்குப்  ைிலாக,  ா ாவின் ைறலமுடிறயச் சுத்ைம்பெய்து, அவரது 
உச்ெந்ைறலயில்  ஸாஜ் பெய்ய வவண்டும் என்று கூைப் ட்டது. எங்களுக்கு இது 
அருற யான ைருைம்.  ா ாவின் அழகிய ைறலமுடிறயச் ெீர்ச் பெய்யும் 
ஆர்வத்துடன், அவரது உச்ெந்ைறலயில்  ொஜ் பெய்வவைாடு ஒப் ிடும்வ ாது 
கனவுகளுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் இருக்க முடியும்? அவரது ைறல ஒரு 
அற்புை ான வடிவம். இப்வ ாது கூட எனது றககளால் அது எவ்வாறு 
உருபவடுத்ைது என் றை நிறனவில் பகாள்ள முடியும்.  

 ெனவரி  ாை நடுவில், ப ஹர்  ா ா நாெிக்கில் ைங்கியுள்ள ஒவ்பவாரு 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கும், ைத்ை து கடற கறள வறரயறுத்துக் காட்டினார். 
அறனவரும் காறல 6:30  ைிக்கு எழுந்து, ஒரு  ைி வநரம் ைியானித்து,  ின்னர் 
ராம்ெூவிடம் ஒரு  ைி வநரம் உருது ப ாழிறயக் கற்க வவண்டும். ஒருவரும், 

நான்னி அல்லது ருவாவனா வ ான்ை வயைில் ப ரியவர்கள் கூட  ைிய 
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வவறளயில் ஓய்பவடுக்க அனு ைிக்கப் டவில்றல. அவர்களின் ைனிப் ட்ட 
கடற கள்  ின்வரு ாறு: 

டிலியா: நாடகம்  ற்றும் கறல கற் ித்ைல் - ஒரு  ைி வநரம்; 

 ார்கபரட்டுடன் ஒரு  ைி வநரம் நடனம்; இரண்டு  ைி வநரம் 
வைாட்டக்கறல. 
எலிஸமபத்: ஆெிர  கைக்குகளில் வநாரினாவுக்கு உைவுைல்; குழுவின் 
உறுப் ினர்கறள, வைறவக்வகற்   ொர் அல்லது வவறு இடங்களுக்கு 
(ராஹூரி அல்லது ப ஹரா ாத்) காரில் ஓட்டிச் பெல்வது; நாய்கள், 

கானூட், கிப் ி ஆகியவற்றைக் கவனித்துக்பகாள்வது. 
காமரட்:  ா ா பகாடுத்ைக் கருத்துகளிலிருந்து மூன்று  ைி வநரம் 
எழுதுைல் ( த்ைிரிறகக்கு). 
ஜனீ்:  த்ைிரிறக வவறலகளில் காபரட்,  ால்கம் இருவருக்கும் 
பெயலாளராகப்  ைிபுரிைல்; இரண்டு  ைி வநரம் ஆன் ீக கவிறை 
 ற்றும் உறரநறட எழுதுைல்; ஒரு  ைி வநரம் றகத்ைைி பநெவு. 
கிட்டி: ருஸ்ைத்ைின்  கள் ப ஹருவுக்கு ஒரு  ைி வநரம்  ியாவனா 
கற் ித்ைல்; ைிறரப் டத்ைிற்கான நடனங்களுக்கு இறெ அற ப் ைில் 
 ார்கபரட்டுடன் இரண்டு  ைி வநரம்  ைியாற்றுவது;  ா ாவின் 
வவறலறயத் ைட்டச்ெில்  ைிவு பெய்யும் ஒரு  ைி வநரம்;  ா ா நாெிக் 
வரும்வ ாது அவருக்குக் காட்ட வவண்டிய ைினெரி நாட்குைிப்ற யும் 

எழுைவவண்டும். 
ொல்கம்: மூன்று  ைிவநர விரிவுறரகறளத் ையார்ச் பெய்து,  ா ாவின் 
விருப் த்ைிற்கிைங்க உறர வழங்குவது. 
ொர்கமரட்: ராவனா, டிலியா இருவருக்கும் ஒரு  ைி வநரம் நடனம் 
கற் ித்ைல்; ைிறரப் ட ைிட்டத்ைிற்காக இரண்டு  ைிவநர நடன 
 யிற்ெிகள்; வநரம் கிறடக்கும்வ ாபைல்லாம் வைாட்டக்கறலயில் 
டிலியாவுக்கு உைவுைல். 
மெரி: ஆைரவற்ைவர்களுக்கு பநெவு, நூற்பு, துைி றைத்ைல்; வ லும், 

ஓவியம்  ற்றும் வடிவற த்ைல். 
நதீன்:  ா ாவின் வாழ்க்றகறயயும் பெய்ைிகறளயும் ரஷ்ய ப ாழியில் 
ப ாழிப யர்ப் து; வநாரினா, ருவாவனா, வ ரி ஆகிவயாருக்கு, 

வைறவக்வகற்  உைவுைல். 
நான்னி:  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகள்  ற்றும் விளக்கங்களுக்கு 
கிட்டியின் சுருக்பகழுத்துக் குைிப்புகளிலிருந்து ைட்டச்ெில் 
ப ாழிப யர்ப் து;  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின்  டி ஒரு  ைிவநரம் 
எழுதுவது; அவர் விரும்பும் வ ாது  ிைருக்கு உைவுவது. 
மநாரினா: வ ற்கத்ைிய குழுவின் வடீ்டு விவகாரங்களில் வ ற் ார்றவ; 

அைக்கட்டறளயின் நாெிக் கைக்குகறளப்  ரா ரிப் து. 
ராமனா:  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின்  டி ஆன் ீக கருப்ப ாருட்ருகறள 
வறரந்து ஓவியம் ைீட்டுவது;  ார்கபரட்டுடன் ஒரு  ைிவநர நடனம். 
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ருவாமனா:  ொர் (ப ாருட்கள் வாங்க) துறைகறள 
வ ற் ார்றவயிடுவது, உைவு ெற த்ைல்  ரி ாறுைல்  ற்றும் 
வநாரினாவின் கீழ் முழு குழுவிற்கும் ெலறவச் பெய்ைல்; 

 ார்பஸல்லஸில் இருந்து பகாண்டுவரப் ட்ட  ைறவகறள 
கவனித்துக்பகாள்வது (இது ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து பகாண்டு வரப் ட்டு 
அவரது  ரா ரிப் ில் ஒப் றடக்கப் ட்டது). 
ொம்: எப்வ ாது, எங்கு வவண்டு ானாலும் றகவவறலக்கான உறழப் ில் 
அறனவருக்கும் உைவுைல். 
வில்: ஐவராப் ிய  க்ைர்கள்  ற்றும் இந்ைியாவில் உள்ள 
அறனவருடனும் வநரடித் பைாடர் ில் இருப் ைற்காக, கடிைப் 
 ரி ாற்ைத்ைில் மூன்று  ைிவநரம் கலந்து பகாள்வது.  

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி, காபரட் ஃவ ார்ட்,  ால்கம் 
ஸ்க்வலாஸ் இருவரும் பைாடங்கவிருந்ை  த்ைிரிறகக்கு 'அவதார்' என்று 
ப யரிடப் ட்டது. அறைப்  ற்ைி,  ா ா குைிப் ிடுறகயில், " த்ைிரிறகத் 
பைாடங்கிய  ின்னர் அது பைாடர வவண்டும், நிறுத்ைப் டக்கூடாது; அது  ிகவும் 
ெிைப் ாக இருக்க வவண்டும். காபரட்,  ால்கம் இருவரும் இறைந்து 
பெயல் ட்டு, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குத் பைாடர்ந்து பவளியிடப் ட வவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிவைன்." 

 ா ா, வாரம் ஒரு முறை நாெிக் வரும் வவறளயில்,  ார்கபரட்டிடம் 
அவர் இயக்கிய நடனங்கறள,  ா ாவின் முன்னிறலயில் ஒத்ைிறகப் 
 ார்க்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்.  ார்கபரட்  ின்னர் இது குைித்துக் கருத்து 
பைரிவிக்றகயில்,  ா ா எப்வ ாதும்  ிறழகறளச் சுட்டிக்காட்டி, ைிருத்ைங்கறளப் 
 ரிந்துறரத்ைார்: "ககலகயப் மபாறுத்தவகர ஒரு பரிபூரண ககல ஞானிக்கு 
ெட்டுமெ அதன் உள் நுணுக்கங்கள் மதரியும்; இகவ அகனத்தும் பாபாவின் 
முழுகெத் தன்கெகயக் காட்டுகிைது." 

ராவனா  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி ஓவியம் வறரவைிலும் ைன்றன 
ஈடு டுத்ைினார், வ லும் அவர் ைனது  ைிறயக் கண்காைிப் ைில்  ிகவும் 
குைிப் ாக இருந்ைார்.  த்து வட்டங்கறள ஓவிய ாக  ாற்ை வவண்டிய  ல 
புள்ளிகறளயும், புள்ளிவிவரங்கறளயும் அவருக்குக் பகாடுக்க, ராவனா 
ஓவியங்கறள உருவாக்கி,  ா ாவின் ஒப்புைலுக்காக அவற்றைக் காண் ித்ைார். 
இந்ைத் ைருைத்ைில், ராவனாவுக்கு அற்புை ான அனு வம் ஒன்று கிறடத்ைது. 
அவர் ஒரு நாள் காறலயில் எழுந்ைவ ாது, ைிறகப்பூட்டும் ஒளியில்  ா ாவின் 
முகத்றைப்  ார்த்ைார்! அடுத்ை நாள் ராவனா  ா ாவுடன் ைனியாக இருந்ைவ ாது, 
 ா ா அவர்  க்கம் ைிரும் ி, "வநற்று இரவு என்ன கனவு கண்டீர்கள்?" என்ைதும் 
ராவனா அவர்  ார்த்ைறை விவரித்ைார். 

நாெிக் வந்ைவ ாது ராவனா 'லக்கி ஸ்ட்றரக்'  ற்றும் 'பெஸ்டர்ஃ லீ்ட்' 
ெிகபரட்டுகறளப் புறகத்து வந்ைார்; ஆனால்  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
ஒருவ ாதும் புறகப் ிடிக்கா ல் கவன ாக இருந்ைார். ஒரு நாள்  ா ா அங்கு 
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வந்ை வவறளயில் ராவனா ெிகபரட்றட ஏைக்குறைய முடிக்கும் நிறலயில் 
இருந்ைவர் அறை விறரவாக அறைத்து பவளிவய றவத்து, " ா ா, இது 
என்னுறடய கறடெி ெிகபரட்" என்ைார்.  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்து 
அன்புடன் அரவறைத்ைார்.  ா ா, இறைப் ற்ைி எதுவும் கூைாைவ ாதும், 
புறகப் ிடிப் றை நிறுத்தும் எண்ைம் அவருக்கு எப் டி வந்ைது என் றை எண்ைி 
ஆச்ெரியப் ட்டார். ( ண்டலியில்  ாைிரி, ஆைி ெீனியர், ப ண்டு ஆகிவயார் 
புறகப் ிடிக்கும்  ழக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைனர்). 

அடுத்ை நாள், காபரட், ராவனாவுக்கு, ெில பெஸ்டர்ஃ லீ்டு ெிகபரட்டுகறள 
வழங்கினார். ராவனா கூச்ெலிட்டு, "புறகப் ிடிப் றைக் றகவிடுவைாக நான் 
 ா ாவிடம் வாக்குறுைி அளித்துள்வளன். இறைக்கூட என்னால் பெய்ய 
முடியாவிட்டால் நான் எப் டிப் ட்ட ெீடராக இருப்வ ன்? ஒரு நாள் முன்னைாக 
நீங்கள் வந்ைிருக்க வவண்டும்!" ராவனாவுக்கு  ின்னர் புறகப் ிடிக்கும் எண்ைம் 
வந்ைவை இல்றல என்று கூைினார். 

 ா ா ஒவ்பவாரு ந ரிடமும், காறல ைியானத்றைப்  ற்ைிக் வகட்டு, 
அறைத் ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாள்ள ஊக்குவித்ைார். 1937, ெனவரி 17 அன்று 
 ா ா, "நீங்கள் எப்மபாதும் களிப்புென், இதயத்தில் பாரம் இல்லாெல், 
நககச்சுகவ உணர்மவாடு இருக்க மவண்டும் என்றும், அமத மவகளயில், 
குைிப்பாக, தியானத்தில் நீங்கள் தீவிரொக இருப்பகதயும் நான் 
விரும்புகிமைன். உலக விஷயங்களிலிருந்து ெனதின் கவனத்கதத் திருப்பி 
ஆன்ெீகத்கத மநாக்கி அகத வழிநெத்த இன்ைியகெயாத இரண்டு 
அம்சங்கள் - ஒன்று நிகலயான பிரார்த்தகன, ெற்மைான்று தன்னலெற்ை 
மசகவ." 

ஒவ்பவாரு ந ரும் காறலயில் எழுந்ைதும் ைத்ை து அறையில் 
ைனியாக, ைியானத்ைில் அ ர வவண்டும். ஒருமுறை  ா ா, ராவனா 
ைியானிக்கும்வ ாது அறைக்குள் வந்து, அவர் தூங்கி விழுவறைக் கண்டு, 
அவருறடய புறகப் டத்றை முன்னால் றவத்து அைில் கவனம் பெலுத்தும் டி 
ராவனாவுக்கு அைிவுறுத்ைினார். ைியான வநரத்ைில், சுற்றுப்புைம், முற்ைிலும் 
அற ைியாக இருக்க வவண்டும் என்று  ா ா எடுத்துறரத்ைார். "பவளிப்புை 
நிெப்ைம் உள்  னத்ைிற்கு உைவுகிைது, வ லும் ஆழ்  னைில்  ட்டுவ   ா ாறவக் 
காைமுடியும்" என்று கூைினார். 

 ா ா, ைியானம் பைாடர் ாக ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனிப் ட்ட 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். ைியானத்ைின்வ ாது ைான்  ார்த்ை அல்லது 
வகட்ட எறையும் அவறரத் ைவிர வவறு யாரிடமும் பொல்ல வவண்டாம் என்று 
 ா ா,  ால்கற  வழிநடத்ைினார். ைியானம் பெய்யும்வ ாது ைான்  ார்த்ை அல்லது 
வகட்ட எறையும் எழுைிக்பகாள்ள, ைற்காலிக ாகத் ைனது ைியானத்றைத் ைடுத்து 
நிறுத்ைலா ா என்று  ால்கம் வகட்டைற்கு, "இல்றல," என்று  ா ா  ைிலளித்ைார், 
"நீங்கள் இந்ை வழியில்  ார்த்ைறை, வகட்டறை ஒருவ ாதும்  ைக்க  ாட்டீர்கள். 
நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள், எங்குச் பெல்கிைரீ்கள் என் து உங்களுக்குத் பைரியும். 
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நீங்கள் ஒரு  ாறைறயப் வ ால் இருப் ரீ்கள் - நீங்கள் எங்வக இருக்கிைரீ்கள் 
என் தும் உங்களுக்குத் பைரியும்." 

ெனவரி 18 அன்று, காபரட் 'அவதார்'  த்ைிரிறகக்கு ைனது அைிமுக 
ைறலயங்கத்துடன்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார்.  ா ா அறை  ிகவும் விரும் ி, இரண்டு 
முறை  டித்ைார், வ லும் அவர் எழுைியிருந்ை  ாைி  ட்டு ல்ல,  டிப் டியாக, 
காபரட்,  ா ாவின் ப யறரயும் ஆன் ீக நிறலறயயும் அைிமுகப் டுத்ைிய 
விைத்றையும் அவர் விரும் ினார் என்று கருத்து பைரிவித்ைார். 

அந்ை நாள்,  ா ா குழுவிடம், "நீங்கள் ஏற்கனமவ மநசிப்பவர்ககள 
மநசிப்பது உங்களுக்கு ெிகவும் எளிதான ஒன்று, ஆனால் நீங்கள் 
மவறுப்பவர்ககள மநசிப்பது என்பது வித்தியாசொன ெற்மைான்று! மநசிப்பது 
என்பது கருகண காட்டுவது என்று அர்த்தொகாது. நீங்கள் 
விரும்பாதவர்ககள மநசிக்க முடியுொ? அது நெக்கும்." 

அப்வ ாது வ ச்ெின் ைறலப்பு, தூக்கத்றை வநாக்கித் ைிரும் ியது, 
எலிஸப த்  ா ாவிடம், "நாம் தூங்கும் வ ாது எங்வக வ ாகிவைாம்?" என 
வினவினார். 

"எல்லா இெங்களிலும்!"  ா ா  ைிலளித்ைார். "நீங்கள் எப்மபாதுமெ 
எல்லா இெங்களிலும் இருக்கிைரீ்கள். இப்மபாது கூெ, முழு உணர்வுென் 
இருந்தாலும், நீங்கள் எல்லா இெங்களிலும் இருக்கிைரீ்கள் என்பகத நீங்கள் 
உணரவில்கல, ஏமனன்ைால் ெனம் எப்மபாதும் அதன் அகெயாளத்கத 
இழக்கும் இயல்பான மபாக்ககக் மகாண்டுள்ளது. இது புரிகிைதா?" 

எலிஸப த் வகட்டார், "அப் டியானால் நம்ற  தூக்கத்ைிலிருந்து 
விழிக்கச் பெய்வது எது?" 

"ெனப்படிவங்கள் - அகவ உங்ககள முள் மபாலக் குத்தி, மதள் 
மபாலக் மகாட்டி எழுப்பி, கதறும், 'எழுந்திருங்கள், எழுந்து எங்ககளச் 
மசலவிடுங்கள்!' ெனம் எப்மபாதும் ஏதாவது விகன புரிய விரும்புவதால், 
தூக்கத்தில் நீங்கள் எப்மபாதும் 'திரும்பிச் மசன்று, ஓய்மவடுத்து', எழுந்ததும் 
புத்துணர்வு மபறுகிைரீ்கள். ஆனால் ெீண்டும் விழித்தபின், ெனம் அதன் 
அகெயாளத்கத இழக்க விரும்புகிைது." 

"கனவுகள் என்ைால் என்ன?" எலிஸப த் பைாடர்ந்து வகட்டார். 
"கனவுகள் என்பது உங்கள் கெந்த கால மபௌதீக உலகின் 

அனுபவத்துென் எப்மபாதும் இகணந்திருக்கும் ஆழ்ென அனுபவங்கள். சில 
மநரங்களில், உங்கள் கனவுகளில், இந்த வாழ்க்ககயில் நீங்கள் பார்த்திராத 
நபர்ககள பார்க்கிைரீ்கள். இந்த இகணப்பு கெந்த காலத்திலிருந்து வந்தது. 
இகவ அகனத்தும் ொகய ெற்றும் கற்பகனகய அடிப்பகெயாகக் 
மகாண்ெகவ." 

எலிஸப த், "அப் டியானால், நான்  ன்னிரண்டு வயைில் உங்கறள 
மூன்று பவவ்வவறு ைருைங்களில் கனவில் கண்வடன்; நான் உங்கறள 
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முைன்முைலில் ெந்ைித்ைவ ாது கனவில் நான் அைிந்ைவராக அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்வடன்; அது  ாறயவயா, கற் றனவயா அல்ல!" என்ைார். 

"நான் மசால்வது என்னமவன்ைால், நீங்கள் எல்கலயற்ைவராக 
இருப்பகதத் தவிர எல்லாமெ ொகய. நான் ெிகவும் பழகெயானவன். ெிக 
ெிக வயதானவன், இருப்பினும் எப்மபாதும் இளகெயாக இருப்பவன்" என்று 
 ா ா  ைிலளித்ைார். 

அப்வ ாது வநாரினா, "கற் றன என்ைால் என்ன?" என வினவினார். 
"கற்பகன என்பது நீங்கள் என்னவாக இருக்க விரும்புகிைரீ்கமளா 

அது, ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்கல!"  
ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா ெத்குரு க ரீின் ெில ஈரடிக்கவிறைகறள 

ப ாழிப யர்த்ைார்: 
"ஒருவர் முழு மவகத்தில் ஓட்ெத்கதத் மதாெங்க முடியாது; அவர் 

உந்து விகசகய ஒன்று திரட்டி, படிப்படியாக மவகத்கத அதிகரிக்க 
மவண்டும்." 

"ஒருவர் ஆன் ீக நிைத்துடன் கறை டிய வவண்டு ாயின், அந்ைக் கறை, 
ெீராகப்  டிந்ைிருக்க வவண்டும். வண்ைம் ஆழ ாகவும் வநர்த்ைியாகவும் ஊடுருவ 
வநரம்  ிடிக்கும் - அது ெிைிது ெிைிைாகப்  டிய வவண்டும்." 

"காலங்காலொக அைியாகெயின் தூக்கத்கதத் தூங்கிக் 
மகாண்டிருக்கும் ெனம், படிப்படியாகத்தான் இகை அைிவுக்கு விழித்துக் 
மகாள்ள முடியும்." 

1937, ெனவரி பைாடக்கத்ைில், ப ஹர்  ா ா 40 நாள் உ வாெத்றைத் 
பைாடங்கினார். ெனவரி 22ஆம் நாளுக்குள், அவர் ைனது அட்டவறையில் ெில 
 ாற்ைங்கறளச் பெய்ைார். இப்வ ாது அவர் உைவாக, ைிரவ ஆகாரங்கறள, 
ைினமும் காறல  த்ைிலிருந்து  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு இறடவய எடுத்து 
வந்ைார். இைர வநரங்களில் ைண்ைரீ்கூட அருந்ைா ல் கடுற யான விரைத்றைக் 
கறடப் ிடித்ைார். வ ற்கத்ைிய குழுவின் உறுப் ினர் ஒருவர் ஒவ்பவாரு நாளும் 
அவருடன் ஒவர  ாைிரியாக வநான்பு வ ற்பகாள்ள வவண்டும் என்று அவர் 
அைிவுறுத்ைினார், அவர்களும் ஒருவர்  ின் ஒருவராக,  ின்வரும் 
அட்டவறைறயக் கறடப் ிடிக்கத் பைாடங்கினர்: 

காறல 10  ைி -  ைிய உைவு 
 ைியம் 12  ைி - ஆரஞ்சு  ழரெம் 
 ைியம் 1  ைி - வைநீர், ெிற்றுண்டி  ற்றும் வைன் 
 ைியம் 2  ைி - ைண்ைரீ். 

ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி இருவரும் வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள, அவர்களின் 
மூன்ைாவது  யை ாக, ெனவரி 23ஆம் நாள் அைிகாறலயில் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைனர்.  ா ா அவர்கறள எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைார். இந்ை 
வருறகயின் வ ாது,  ா ா அவர்களிடம், "தூய்கெயான அன்பு எல்லாவற்ைின் 
ஆரம்பமும் முடிவும் ஆகும். இகை அன்பிற்கான ஆகச ஒன்று ெட்டுமெ 



31 
 

இருக்கும்மபாது, அது முழு ெகிகெயில் மவளிப்படுகிைது - ஏமனன்ைால் 
மதய்வகீ அன்பிற்குரியவரிெம் ெட்டுமெ அன்பு எல்கலயற்ை, 
தூய்கெயானதாக இருக்கும். அன்பரும், அன்பிற்குரியவரும் ஒன்ைாகும் 
தருணம்தான் முடிவும் ஆரம்பமும்." 

இந்ைக் குழு மூன்று கார்களில் வந்ைது. காபரட் ஒரு காறர ஓட்டிச் 
பென்ைார், ஆைி ெீனியர் எலிஸப த் இருவரும் இைர இரண்டு கார்கறள ஓட்டினர். 
நாசிக் திரும்பிவரும் மவகளயில் அகனவரும் ஒன்ைாக இகணந்து 
இருக்குொறு பாபா அவர்களுக்கு அைிவுறுத்தினார், மெலும் காமரட், வந்த 
அமத பாகதயில் மசல்ல மவண்டும் என்றும் குைிப்பிட்ொர். ஆனால் ைிரும் ி 
வரும் வழியில்,  ாைிரி கூைியறைக் வகட்டு காபரட் வவறு  ாறையில் பென்ைார். 
ெிைிது தூரத்ைிற்குப்  ிைகு ைனது வழிறய இழந்ைார். காரில் எரிப ாருள் ைீர்ந்து 
விடும் நிறலயில் அவர்  யந்து வ ானார். அது ஒரு பவைிச்வொடிய ொறல, 
எப் டி நாெிக் ைிரும்புவது என்று பைரியவில்றல. ப ாழுதும் இருண்டுவிட்டது, 
அவர்  ா ாறவ ஆழ் இையத்ைிலிருந்து அறழத்ைார். அப்வ ாது எைிர் 
ைிறெயிலிருந்து கார் ஒன்று வந்ைது. டிறரவர் அவருக்கு ெிைிைளவு 
எரிப ாருறளக் பகாடுத்து  ிரைான ொறலறய எப் டிச் பென்ைறடவது என் றை 
விளக்கினார். இரவில் ைா ை ாக நாெிக் வந்து வெர்ந்ைனர். ஒருவர் குருநாதரின் 
விருப்பத்திற்கு எதிராகச் மசன்ைால் என்னவாகும் என்பகத நன்கு 
உணர்ந்தனர். இைர நண் ர்கள் கவறலக்குள்ளாகி, அவர்கறளத் வைடி, ‘ ருத்துவ 
அவெர ஊர்ைி’றய அனுப் ிறவத்ைனர். 

1937, ெனவரி 29ஆம் நாள்  ிற் கலில்  ா ா ஒரு கூட்டத்றை நடத்ைினார், 
அைில் அவர் 'ெிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்கை' விவாைிக்க 
விரும்புவைாகக் கூைினார்: 

நான் மசால்வகதமயல்லாம் தவீிரொக எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். இது 
ெிகவும் இன்ைியகெயாதது. நான் இன்னும் உங்களுக்காக எந்த மவகலயும் 
மசய்யத் மதாெங்கவில்கல. முதல் ொதத்தில், இங்மக, எல்லாம் எப்படி 
நெக்கும் என்பகதப் பார்க்க விரும்பிமனன். இப்மபாது, இன்று, சில 
விஷயங்ககள முடிவு மசய்ய மவண்டும். உங்கள் பதில்களில் மநர்கெயாக 
இருங்கள். 

கடந்ை ஒரு  ாைம், நீங்கள் ஒன்ைாக இங்கு வாழ்ந்து வருகிைரீ்கள்; நான் 
காை விரும் ிய நல்லிைக்கம் உங்களிறடவய இல்றல. ைற்வ ாறைய 
சூழ்நிறலயில், நான் பெய்ய விரும்பும் வவறலறய என்னால் பெய்ய முடியாது. 
ஒன்று நீங்கள் இைக்க ாக வாழ்ந்து, எனது வவறலயில் எனக்கு உைவ 
வவண்டும், அல்லது ஆெிர த்றைக் கறலத்து, எனது வவறலறய நாவன 
ைனியாகச் பெய்ய வவண்டியிருக்கும். 

நீங்கள் அகனவரும் இங்கு ஐந்து ஆண்டுகள் இணக்கொக வாழத் 
தயாரா? நீங்கள் இங்மக இருந்து எனக்கு உதவுவகத நான் நிச்சயொக 
விரும்புகிமைன், ஆனால், உங்களால் இங்குத் தங்க முடியாது, அல்லது 
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உண்கெயான நல்லிணக்கத்துென் இருக்க முடியாது என்று நீங்கள் ெனதார 
நிகனப்பதானால், இங்கிருந்து விகெமபறுவது நல்லது. 

நான் இன்னும் எனது  ைிறயத் பைாடங்கவில்றல. முட்கள் உங்கறளத் 
துறளக்கக் காத்ைிருக்கின்ைன. நான் உங்களிடம் பவளிப் றடயாகப் வ சுகிவைன், 
எனவவ ெிந்ைிக்கா ல்  ைில் பொல்ல வவண்டாம். உைர்வும், ைற்காலிக 
உற்ொகமும் உங்கறளத் தூண்ட விட வவண்டாம். ஒருமுறை ஒப்புக் பகாண்டு, 
முடிவாகக் கூைிய  ின்னர், உங்கள் வாக்குறுைிறயக் கறடப் ிடிக்க வவண்டும். 

சில குடும்ப பிரச்சிகனகள் காரணொக, உங்ககள - உதாரணொக, 
ொர்கமரட், டிலியா அல்லது கிட்டி - வடீ்டிற்கு திரும்ப அகழப்பதானால், 
நீங்கள் மசல்லக்கூொது. ொயா மதாந்தரவு மசய்யலாம். நீங்கள் கவனொக, 
திெொக இருக்க மவண்டும் என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்: என்ன 
நெந்தாலும் மபாக மவண்ொம்! உங்களில் ஒருவரும் மசல்லொட்டீர்கள் 
என்று நான் நம்புகிமைன், இருந்தும் நான் உங்ககள எச்சரிக்கிமைன். 

வவறு ாடுகள் இருக்கத்ைான் பெய்யும், ஆனால் உங்களில் ஒருவர் 
அல்லது இன்பனாருவர் விட்டுக் பகாடுக்க வவண்டும். அைாவது இங்கிருக்கும் 
நீங்கள் அறனவரும் விட்டுக் பகாடுக்கத் ையாராக இருக்க வவண்டும். 
குழப் த்றையும், பநருக்கடிகறளயும் நான் ப ாருட் டுத்ை ாட்வடன், ஆனால் 
ஒற்றுற யில்லா சூழ்நிறலறய நான் ஏற்றுக்பகாள்ள ாட்வடன். எனது  ைியில் 
கவனம் பெலுத்ைி, உங்களுக்கு ஆன் ீகத்ைில் ஓர் உந்துைறல அளிப் ைற்குப் 
 ைிலாக, உங்கறள ஒன்ைாக இறைத்து, ைற்வ ாறைய நிறலற றயச் ெரி 
பெய்வைில் எனது வநரத்றைச் பெலவழிக்க வவண்டியைாகிைது. 

நான் அகனத்கதயும் மபாறுத்துக் மகாள்கிமைன். எனமவ, நீங்களும் 
அவ்வாமை மசய்ய மவண்டும். எல்மலாரிெமும் சகிப்புத்தன்கெயுென் 
இருங்கள்; மகாபம் உங்ககள ஆட்மகாண்டு எதிரியுென் வாக்குவாதம் 
மசய்யும்மபாது, "நான் இங்மக பாபாவுக்காக இருக்கிமைன், அகனத்துக்கும் 
மெலாக பாபா நல்லிணக்கத்கத விரும்புகிைார்" என்று கூறுங்கள். 

நான் பொல்வது ெரி என்று நீங்கள் நிறனக்கிைரீ்களா? 
அறனவரும்ஆம் என்று  ைிலளித்ைவ ாது,  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: 
நீங்கள் உற்சாகம், மபாைாகெ, சில மநரங்களில் மபருகெயும் 

அகெவரீ்கள்; இந்தக் குணங்கள் அகனத்தும் உங்களில் உள்ளன. நான் 
மசால்வது என்னமவன்ைால், இருந்தும் விட்டுக்மகாடுக்கும் 
ெனப்பான்கெயுென் இருங்கள்! மநருப்பின் வழியாகச் மசல்வது விட்டுக் 
மகாடுப்பகத விெ எளிதானது. ஒரு சுயநலவாதிகய தன்னலெற்ைவராக 
ொற்றுவதும், விொபிடியாக இருப்பதிலிருந்து விட்டுக் மகாடுப்பதும், 
உலககப் பகெப்பகத விெ ெிகவும் கடினொன பணியாகும். நீங்கள் 'ஆம்' 
என்று பதிலளிப்பது எனக்கு ஒரு புனிதொன வாக்குறுதியாகும். 

 ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும்  ைில் அளிக்கு ாறு வகட்டார். அறனவரும் 
ையாராக இருப் ைாகவும், இைக்கத்துடன் ஒன்ைாக வாழ்வைற்கும், ஐந்து 
ஆண்டுகள் அல்லது அைற்கு வ ற் ட்ட காலம் இந்ைியாவில் ைங்குவைற்கும் 
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ைங்களால் முடிந்ை அறனத்றையும் பெய்யத் ையாராக இருப் ைாகக் கூைினர். இது 
 ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 

1937, ெனவரி 31ஆம் நாள்,  ா ா அறனவறரயும் ெர்க்கிள் ெினி ாவில் 
'ென் பூ ி' என்ை இந்ைி ைிறரப் டத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். இந்ைிய 
கிரா வாெிகளுக்கும்  ைம்  றடத்ை நில உரிற யாளர்களுக்கும் இறடயிலான 
வ ாராட்டத்றைப்  ற்ைிய ஒரு ைிறரப் டம். 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், காபரட்  ா ாவிடம் ஒரு ைிறரப் டத் 
பைாகுப் ாக அவர் எழுைிய கறைறயக் காண் ித்ைார்.  ா ா அறை விரும் ினார், 
வ லும்  த்ைிரிறகக்கு எழுதுவவைாடு பைாடர்ந்து அைில்  ைியாற்றும் டி  ா ா 
அவரிடம் வலியுறுத்ைினார்.  ின்னர் ஆைி ெீனியர்  ா ாறவ, ராஹூரிக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். 

1937,  ிப்ரவரி 1ஆம் நாள், 'ப ஹர்' இலவெ  ருந்ைகத்ைின் பைாடக்க 
விழா, அன்று காறல எட்டு  ைிக்கு ராஹுரியில் நறடப ற்ைது. ொக்ெர் நீலு, 
உைவியாளராக ஜால்பாய் இருவரும் ப ாறுப்வ ற்க இருந்ைனர். டாக்டர் கனி, 
அப்வ ாது, பவற்ைிவ ல் பவற்ைிவாறகச் சூடிய ஒருவர் கூைிய கருத்றை 
எடுத்துறரத்ைார்: "நான் எல்லாவற்ைிலும் பவற்ைி ப ற்வைன், ஏபனன்ைால் நான் 
எப்வ ாதும் எனது வவறலறயத் பைாடங்க,  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 
முன்னைாகவவ இருந்வைன்." இந்ை வார்த்றைகறள வ ற்வகாள் காட்டிய டாக்டர் 
கனியின் முரண் ாட்டுத் ைன்ற றய (எறையும் ைா ை ாகச் பெய் வர்), ெக 
 ண்டலி கவனிக்கா ல் இல்றல. 

 ருத்துவ வெைி குைித்து,  ா ா கூறுறகயில், "ஓரிரு  ாைங்களில், 
 க்கள் இந்ை  ருந்ைகத்ைிற்கு, ைிரள் ைிரளாக வருவார்கள்;  லருக்கு, குைிப் ாக 
ஏறழகளுக்கு நல்ல  லன் கிறடக்கும்."  ருந்ைகம் அடுத்ை நாள் பெயல் டத் 
பைாடங்கியது. வித்வான் என்ை  ற்பைாரு  ருத்துவர், வ லும் ஒரு கம் வுண்டர் 
 ருந்ைகத்ைில் வவறலக்கு நிய ிக்கப் ட்டனர். இந்ைக் காலகட்டத்ைில், 
டாக்வகஃ ால்கர் ராஹுரியில் அலுவலக விவகாரங்கறளக் கவனித்து, அைன் 
பெயல் ாடுகளின் நாட்குைிப்ற  றவத்ைிருந்ைார். 

 ிப்ரவரி 4ஆம் நாள்,  ா ா நாெிக் வருவைாக இருந்ைது; ஆனால்  ிப்ரவரி 
3, வநாரினாவின்  ிைந்ைநாளாக இருந்ைைால், அவருக்கு ஓர் ஆச்ெரியத்றை 
அளிக்க,  ா ா ராஹுரியிலிருந்து 3ஆம் நாள்  ாறல வந்ைார். எவ்வாைாயினும், 
 ா ா கறளப் ாக இருந்ைைால் ஆைி ெீனியர் குழுவிடம் இரவு உைறவ முடிக்கச் 
பொல்லி, ஓய்வுக்குப்  ிைகு  ா ா அவர்கறளச் ெந்ைிப் ைாகத் பைரிவித்ைார். 

 ா ா, முன் அறைக்குச் பென்று, வொஃ ாவில் ொய்ந்ைார்;  ிகவும் 
துன் ப் டுவைாகத் வைான்ைியது, ெில ஆன் ீக உட் ைிகளில் உள்வாங்கப் ட்டவர் 
வ ால் இருந்ைார். வ ற்கத்ைியர்கள் உள்வள வந்து அவறரச் சுற்ைி அ ர்ந்ைனர். 
முகத்றைக் கழுவ  ா ா ெிைிது குளிர்ந்ை நீறரக் வகாரினார்.  ின்னர், அவர் 
எழுத்துப் லறக வழியாக, "சில மநரங்களில் நான் முழுச் சுகெகயயும் எனது 
மதாள்களில் தாங்க மவண்டியதாகிைது. இங்குக் காரில் வரும்வ ாது நான் 
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றககறள அறெக்க முடியா ல் கஷ்டப் ட்வடன். இறை நான் ஆைியிடம் கூடத் 
பைரிவிக்கவில்றல. 

"எல்கலயற்ை மபரின்பம் ெற்றும் எல்கலயற்ை துன்பம், இகவ 
அகனத்தும் நாமன! - இங்மக (அவகரமய சுட்டிக்காட்டி) சுதந்திரொகவும், 
அங்மக (குழுகவச் சுட்டிக்காட்டி) பிகணக்கப்பட்டும் உள்மளன். 
அகனத்கதயும் அைிந்தவர் இங்மக, அைியாதவர் அங்மக. ஒமர ஒருவர் 
ெட்டுமெ என்கன மநசிக்கிைார்! யாமரன்று மசால்லுங்கள் பார்க்கலாம்! 
என்கனத் தவிர மவறு யாரும் என்கன மநசிக்கவில்கல! பாபா, எல்மலார் 
மூலொகவும் பாபாகவ மநசிக்கிைார்!" 

அப்வ ாது உலக நிறலற கள் காரை ாக, ப ஹரா ாத்ைில் ஒருமுறை, 
கடுற யான  ாரறடப் ால் பகாடூர ான துன் த்றை அனு வித்ை, கடந்ை கால 
ெம் வத்றை  ா ா விவரித்ைார். உடல் ரீைியாக அவர் நடுங்கி, வியர்றவ ெிந்ை, 
துன் ங்கறள அனு விப் ைன் காரைம் உண்ற யில் அவரது 
உட் ைியாகத்ைான் இருக்கும். 

வ ற்கத்ைிய அன் ர்களில் ஒருவர், இதுவ ான்ை துன் ங்கறள,  ா ா 
எவ்வாறு ைாங்க முடியும் என்று வகட்டார். "நான் அகதமயல்லாம் தாங்க 
மவண்டும்," என்று  ா ா  ைிலளித்ைார், "உலகம் முழுவதும் எனக்கு எதிராகத் 
திரும்பினாலும், இது எனது மவகல; நான் அகதத் தாங்கியாக மவண்டும்." 

வண்ை ப ழுகுவர்த்ைிகளுடன் வநாரினாவின்  ிைந்ைநாள் வகக் பகாண்டு 
வரப் ட்டது.  ா ா, வகக்றக பவட்டி அறனவருக்கும் வழங்கினார்.  ின்னர் அவர் 
குழுவுடன்  ல விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார், இந்ைியாவில்  யைம் 
பெய்ய காபரட்டிற்கு அைிவுறுத்ைல்கறளயும் வழங்கினார். 

 ா ா  ீண்டும் ைனது  ைியில் உள்ள 'முட்ககள'  றைமுக ாகக் 
குைிப் ிட்டு, "இகவ எதுவும் நெக்கக்கூொது: பிப்ரவரி 17 அல்லது 18ஆம் மததி 
பிைந்தநாள் விழாவில் ெகழ மபாழியக்கூொது; அந்த நாட்களில் நான் 
மநாய்வாய்ப்பெக்கூொது; என் அன்புக்குரியவர்கள் ொர்ச் ொத இறுதிக்குள் 
ெரணத்கதச் சந்திக்கக் கூொது. இகவ எதுவும் நெக்கவில்கல என்ைால், 
நாம் 'மபரிய முள்கள' எதிர்மகாள்ள முடியும், அதற்குப் பிைகு, அற்புதொன 
ஆன்ெீக சூழ்நிகலகள் உருவாகும்!"     
 'மபரிய முள்' என்னவாக இருக்கும் என் றை  ா ா விளக்கவில்றல. 
நாெிக்கில் ஓர் இரவுக்குப்  ிைகு,  றுநாள்  ிற் கலில் ராஹுரிக்குப் புைப் ட்டார். 

‘சிைிய முள்'  ா ாவின்  ிைந்ைநாளின் வநர ாகப்  ார்க்கப் ட்டது.  ா ா 
வ ற்கிலிருந்து ைிரும் ியவ ாது, அந்ை ஆண்டு அவரது உண்ற யான  ிைந்ைநாள் 
 ிப்ரவரி 15ஆம் வைைி ( ார்ெி நாட்காட்டியின்  டி) வந்ைாலும்,  ா ா குைிப் ாக 17, 
18ஆம் வைைிகறள விழா நிகழ்ச்ெிகளுக்காகத் வைர்ந்பைடுத்ைார். அறைத் 
பைாடர்ந்து, புைிய அரெியலற ப் ில் நாடு ைழுவிய வாக்பகடுப்புக்காக  ிப்ரவரி 
17ஆம் வைைிறய அரொங்கம் அைிவித்ைது.  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் நிகழ்ச்ெியில் 
முடிந்ைவறர ப ரும் ாலான  க்கள் கலந்து பகாள்வறை விரும்புவைாக,  ா ா 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 
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என்னுகெய மசாந்த காரணங்களுக்காக, எனது பிைந்தநாளில் நான் 
ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் பாதங்ககளத் மதாெ விரும்புகிமைன். இந்த 
ஆண்டு, எனது பிைந்தநாளுக்கு அதிக முக்கியத்துவமும் உள்ளது. 
ஆயிரக்கணக்கான ஏகழ ெற்றும் ஆதரவற்ைவர்களின் பாதங்ககளத் 
மதாட்டு எனது பிரசாதத்கத வழங்க விரும்புகிமைன்; ஆனால், இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில், எனது பக்தர்கள் ெற்றும் பிைர் அகனவரும் - ஒன்ைாகத் 
திரண்டு என் அருகில் இருக்க மவண்டும், சிைப்பு நன்கெ அகனவருக்கும் 
அந்த மநரத்தில் கிகெக்கும். 

ஏைக்குறைய 20,000 ந ர்கள் கலந்துபகாள்வறை அவர் விரும்புவைாகவும், 
அறை நிறைவவற்ை முடியு ா என்றும்  ா ா வகட்டார். ருஸ்ைம் முழுப் 

ப ாறுப்ற யும் ஏற்றுக்பகாண்டார், ராம்ெூ, விஷ்ணு, ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி 
ஆகிவயார் அறனத்து  க்ைர்களுக்கும், நண் ர்களுக்கும், கடிைம் எழுது ாறு 
வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டனர். ‘புைிய அரெியலற ப் ிற்கான வாக்களிப்புக் 
காரை ாக,  ா ா அளிக்கும் இந்ை வாய்ப்ற ,  லர்  யன் டுத்ைிக் 
பகாள்வார்களா’ என்ை வகள்வி எழும் ியது.  

ொஞ்ெி குைிப் ிட்டது வ ால, " ிப்ரவரி 17ஆம் வைைி வைர்ைல் ஒரு ப ரிய 
ைறடயாக இருந்ைது.  லர் வர விரும் ினாலும் முடியாை நிறல. இது 
கெவுளுக்கும் ொயாவிற்கும் இகெயிலான உண்கெயான மபாராட்ெொகும்." 

1937,  ிப்ரவரி 7 முைல்,  ா ா ைிட ஆகாரத்றைக் றகவிட்டு, அவரது 
நாற் து நாள் உ வாெத்ைின் கறடெி  த்து நாட்களில் நீர்  ட்டுவ  அருந்ைினார். 
 ஸ்துகறளயும்,  னவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளயும்  ரா ரிக்கும் 
 ைிறயப்  ாராட்டிய டாக்வக, அன்றைய நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 

ஆகா ற தூல்,  ிளடீர் இருவரும் 24  ைி வநரமும்  ஸ்துகறளக் 
கவனித்துக் பகாள்கிைார்கள்; அவர்களின் ப ாறுற   ற்றும்  ன வலிற றய 
நிச்ெய ாகப்  ாராட்ட வவண்டும்; ெில ற த்ைியக்காரர்கள் ரவுடிகறளப் 
வ ாலவும், ெிலர் வ ாெ ாக, கட்டு டுத்ை முடியாை நிறலயில் எப்வ ாதும் 
பைாந்ைரவு ைரு வர்களாகளாகவும் - ஒரு  ாைைியில் அகப் ட்ட குறுங்கற்கள் 
வ ால - குைிப் ாக முஹ து  ஸ்த்,  ற்றும் ெிலர் எப்வ ாதும் பகாந்ைளித்துக் 
பகாண்வட இருப் வர்கள். இவற்றைபயல்லாம், அவர்கள் புன்னறகயுடனும், 
வ ன்ற யான குருநாைரின் உண்ற யான ெீடரின் றவராக்கியத்துடனும் 
ஏற்றுக்பகாண்டு, அந்ைப்  ைிறயச் பெவ்வவன பெய்கிைார்கள். 

 ருந்ைகத்றைப்  ற்ைி,  ா ா கருத்து பைரிவிக்றகயில், ெிகிச்றெக்காக 
வரு வர்கள்  ண்டலிக்கு, வெறவ பெய்யும் ஒரு வாய்ப்ற  வழங்குகிைார்கள், 
எனவவ வநாயாளிகள் உண்ற யில் உ காரிகள்,  ண்டலி அல்ல. அறனத்து 
வநாயாளிகளுக்கும் அவர்களின் ெமூக அந்ைஸ்றைப் ப ாருட் டுத்ைா ல், 
ையவுடனும், ெரிெ  ாகவும் ெிகிச்றெயளிக்கு ாறு  ருத்துவர்  ற்றும் 
 ைியாளர்கறள அவர் வகட்டுக்பகாண்டார். 
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1937,  ிப்ரவரி 9ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா நாெிக் பென்று, அறனவறரயும் 
அறழத்து, 'ஆன்ெீக முகவர்கள்' என்ைத் ைறலப் ிலிருந்து பைாடங்கி கீழ்வரும் 
விளக்கங்கறள அளித்ைார்: 

சூஃபியிஸத்தில் 'குதுப்' என்ைால் 'கெயம்' என்று மபாருள். அந்த 
'கெயம்' தனது முகவர்கள் மூலொக முழுப் பிரபஞ்சத்கதயும் 
கட்டுப்படுத்துகிைது. அவர்களிகெமய 'சந்திப்புகள்' நிகழ்கின்ைன, ஆனால் 
இகத நெது மபௌதீகக் கண்களால் காண முடியாது. உலக (மபௌதீக) 
மபாருட்ககள ெட்டுமெ கட்டுப்படுத்தும் முகவர்கள் 'அப்தல்'கள் என்று 
அகழக்கப்படுகிைார்கள். அவர்கள் உெகல ொற்றும் திைன் பகெத்தவர்கள். 
'பதல்' என்ை உருது வார்த்கதக்கு 'ொற்ைம்' என்று மபாருள். எனமவ, 'அப்தல்' 
என்ைால் ொற்ைக்கூடியவர். 

நைீன்  ா ாவிடம், "நீங்கள் கடவுளாக இருப் றை எப் டி, எந்ை விைத்ைில் 
உைர்கிைரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: 
மசார்க்கம், நரகம், கெவுள், ெனிதன் அகனத்தும், அகனவரும் 

இங்மகமய உள்ளன, உள்ளனர். நீங்கள் இப்வ ாது கெவுள்  ட்டு ல்ல நதியா 
வும் கூட. நதியா காைா ல் வ ாகும்வ ாது, கெவுள் இருக்கிைார். எனமவ, நதியா 
கட்ொயம் மசன்ைாக மவண்டும். நைியா வ ாகும்வ ாது, கடவுள்  ட்டுவ  
இருக்கிைார். 

நைியா பெல்ல வவண்டும். எப் டி? நீங்கள் என்னுள் இறைந்ைால், நைியா 
பெல்கிைார். நைியா பெல்ல எளிைான வழி ைன்றன  ைந்துவிடுவது - ைன்றன 
நைியா என் றை  ைப் து எப் டி? பாபாகவப் பற்ைி அதிக அளவில் சிந்திப்பதன் 
மூலம்; நதியாகவப் பற்ைி குகைவாகச் சிந்தியுங்கள்.  ா ாவில் நைியா 
(மூழ்கும்) ஒன்ைிறையும்வ ாது, நைியா இல்லா லாகிைார்;  ா ா இருக்கிைார். 

ஆனால் அறை எப் டிச் பெய்வது, எவ்வாறு இறைவது என்று நீங்கள் 
ெிந்ைித்துக்பகாண்வட இருந்ைால், இந்ை எண்ைம் உங்கறளத் ைடுக்கும். எப் டி? 
எப்வ ாது? என்று நிறனக்க வவண்டாம் -  ா ாறவப்  ற்ைி  ட்டும் ெிந்ைியுங்கள். 

ஆனால் இகதவிெ சிைந்ததும், பாதுகாப்பானதும், எனது 
கட்ெகளககளக் ககெப்பிடிப்பது - நான் மசால்வகதமய மசய்வது. அதாவது, 
அகனவரும் எனது வார்த்கதகளுக்கு உெனடியாகக் கீழ்ப்படிவது! 
 குழுவில் ஒருவர், "நாங்கள் கீழ்ப் டிய விரும்புகிவைாம், ஆனால் ெில 
காரைங்களால் உடல் ரீைியாகவவா அல்லது  ன ரீைியாகவவா அவ்வாறு பெய்ய 
முடியவில்றல, அப் டிபயன்ைால்?" 

உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும் விருப்பம் இருந்தால், அது கீழ்ப்படியாகெ 
ஆகாது. உதாரணொக, நான் 'பைந்து மசல்லுங்கள்' என்று மசான்னால், 
உங்களால் அது முடியாது; எனமவ அது கீழ்ப்படியாகெ ஆகாது, ஆனால் 
நீங்கள் பைக்க முயற்சிக்க மவண்டும்! 'என்னால் பைக்க முடியாது' என்று 
மசால்லாதீர்கள். முயற்சி மசய்யுங்கள். 
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ஒரு விைத்ைில் கீழ்ப் டிவது எளிது, ஆனால் இையபூர்வ ாக அறைச் 
பெய்வது கடினம். உைாரை ாக, ஆைி ெீனியரிடம், 'உங்கள் ைந்றைறயக் 
பகால்லுங்கள்' என்று பொன்னால், அவர் அவறரக் பகால்வார். அது எளிைானது; 
அவர் அறைச் பெய்வைில்  கிழ்ச்ெியாக இருக்க  ாட்டார், ஆனால் அவர் 
பெய்வார். முழுற யான கீழ்ப் டிைல், முழுற யான குருட்டுக் கீழ்ப் டிைல்,  ிக, 
 ிக அரிைானது. 

'ெறீனக் பகால்லுங்கள்' என்று நான்  ால்க ிடம் பொன்னால், அவருக்கு 
முழு நம் ிக்றக இருந்ைால் அவர் அறைச் பெய்வார், ஆனால் விருப் த்துடன் 
அல்ல. எனவவ, அைில் ஒரு வித்ைியாெம் உள்ளது. முழுற யான குருட்டுக் 
கீழ்ப் டிைல் என் து முழுற யான நம் ிக்றகயின் விறளவு. 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா  ீண்டும் எச்ெரித்ைார், அகந்றைறய எவ்வாறு 
அகற்றுவது, அளவிறுைியற்ை முறையில் எவ்வாறு ஒன்ைிறைவது என்று 
பைாடர்ந்து ெிந்ைிப் பைன் து ஓர் 'உைவியாக' இல்லா ல்  ாறையில் ஒரு 
'ைறடயாக' இருக்கிைது. 

பைாடர்ந்து,  ா ா கீழ்ப் டிைறல வலியுறுத்ைினார்: 
நீங்கள் எப்மபாதும் கீழ்ப்படியாத பலகரக் காண்பீர்கள். அவர்கள் 

மவறும் பக்தியுள்ளவர்கள். அவர்கள் வணங்குகிைார்கள், ஆனால் 
கீழ்ப்படிவதில்கல. இது புரிகிைதா? விருப்பெில்லாெல் மசய்தாலும், பக்திகய 
விெ கீழ்ப்படிதல் முக்கியம். இது ஒரு மபரிய விஷயொகக் கருதப்படுகிைது, 
ஏமனனில், பின்னர், மசயல்பாட்டில், இருகெத்தன்கெ ெகைந்து, மபாறுப்பு, 
நீங்கள் கீழ்ப்படியும் குருநாதர் ெீது விழுகிைது. அவர் உங்ககள எழுந்திருக்கச் 
மசான்னால், நீங்கள் கண்டிப்பாக எழ மவண்டும். அவர் உங்ககள 
அகழத்தால், நீங்கள் உெமன மசல்ல மவண்டும். 

கீழ்ப் டிைறலக் காட்டிலும் அன்பு வ ன்ற யானது. உண்ற யான 
காைலில் - ொைாரை காைல் அல்ல - அன்பு, கீழ்ப் டிைல்,  க்ைி இறவ அறனத்தும் 
இயல் ாக நிகழ் றவ. இத்ைறகய அன்பு வாழ்க்றக, உடல், ஆன் ா - 
அறனத்றையும் அன்புக்குரியவருக்கு அளிக்கிைது. இந்ை அன்பு, கீழ்ப் டிைல்,  க்ைி 
இரண்றடயும் விட உயர்ந்ைது. 

இந்த அன்பின் அடுத்த கட்ெம் ஐக்கியம். எனமவ, அன்கப, அதிக 
அன்கபக் மகாடுங்கள், மெலும் மெலும் அதிக அன்கபக் மகாடுங்கள். மபரிய 
இதயங்கள் எப்மபாதும் மகாடுக்கின்ைன, விட்டுக் மகாடுத்துக்மகாண்மெ 
இருக்கின்ைன; சிைிய இதயங்கள் உள்மள எடுத்துக்மகாண்மெ இருக்கின்ைன. 

ஒரு நாள் உங்கள் அறனவருக்கும் நான் அன்ற ப்  ற்ைி வ லும் 
விளக்குவவன். 'அன்பு' ெரியாகப் புரிந்துபகாள்ளப் டவில்றல. ஒவ்பவாரு 
உைர்ச்ெிபூர்வ ான பெயலும் அன் ிலிருந்து பைாடர்கிைது என்று கருை 
முடியாது. அன் ின் உண்ற யான அறடயாளம் அறனத்றையும் பகாடுப் து - 
பகாடுத்துக்பகாண்வட இருப் து! 
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ஒரு நாள் நான் விளக்குமவன். ஒரு தாய் தன் குழந்கதகய 
மநசிக்கிைாள். ஆனால் இது தூய்கெயான அன்பு அல்ல. இது அன்மபாடு 
இகணந்த ெனநிகைவு. 

உண்ற யான அன் ில் ைிருப்ைி அறடவைற்கான ஆர்வம் இல்றல - 
ைிருப்ைிப் டுத்துவவை வநாக்கம்! 

இப்மபாமதல்லாம், காெம் கூெ காதலாகக் கருதப்படுகிைது. அவற்ைின் 
நுட்பொன மவறுபாட்கெ அைியப்பொத நிகலயில் உள்ளது. அது நுட்பொக 
இருந்தாலும் ெிகவும் மதளிவாக உள்ளது. அகவ இரண்டும் மவவ்மவறு 
விஷயங்கள். நீங்கள் சாதம், கைிக்குழம்பு இரண்கெயும் விரும்புகிைரீ்கள்; 
இது காெம். நீங்கள் ஒரு சிகமரட்கெ மநசிக்கிைரீ்கள்; ெீண்டும் காெம். நீங்கள் 
கைிக்குழம்கப மநசிக்கிைரீ்கள், அகத உண்ணுகிைரீ்கள், ஆனால் அந்தச் 
மசயலின் மூலம் எகதயும் மகாடுப்பதில்கல! உங்கள் காதலிகயயும் ெைந்து 
விடுகிைரீ்கள்! 

அன்று  ிற் கல் ( ிப்ரவரி 9),  ா ா பாசாங்குத்தனம்  ற்றும் ொகய 
(வ ாலி நம் ிக்றக)  ற்ைிப் வ ெினார். அவர் வ ற்கத்ைியர்களிடம் "சுய  ாறய 
என்ைால் என்ன? ஒருவர் ைன்றனத்ைாவன ஏ ாற்ைிக் பகாள்வது என்று நாம் 
கூறுகிவைாம். இைன் ப ாருள் என்ன?" என்று வகட்டார். 

குழுவில் ஒருவர், ‘ஒருவர் இல்லாை ஒன்றை ைன்னில் கற் றனச் 
பெய்துபகாள்கிைார்’ என்று கூைியைற்கு,  ா ா  ைிலளித்ைார்: 

இந்தக் கற்பகன ெிகவும் வலுவானது; தன்கனத் தாமன ஏொற்ைிய 
ெனிதன், தன்னுகெய நம்பிக்ககப் மபாலியானது என்று 
சந்மதகப்படுவதில்கல! அவர் உண்கெயில் 'நான் இவர்' அல்லது 'அவர்' 
என்று உணர்கிைார். இந்த ொகய, ெிகவும் உறுதிப்பாடுகெயது என்ைாலும், 
எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக, ொகய, ொகயமய! 

இந்ை  னிைர்கள்  ாொங்குத்ைன ானவர்கள் அல்ல என்ைாலும், அவர்கள் 
அந்ை அளவுக்கு ஆ த்ைானவர்களும் அல்ல. 

ஒரு விதத்தில் பார்த்தால், அகனவரும் கபத்தியம் பிடித்தவர்கள்; 
ஏொற்ைப்பட்ெ நபர்கள் எப்மபாதும் ‘கபத்தியம்’ பிடித்தவர்கள். உதாரணொக, 
நீங்கள் உங்ககள 'உெல்' என்று நிகனக்கிைரீ்கள். நீங்கள் உெல்-கபத்தியம், 
அப்படித்தாமன? 

குழுவில் ஒருவறர வநாக்கி  ா ா, குறும்புத்ைன ான புன்னறகயுடன் 
கூைினார், "உங்களுக்குப் ற த்ைியம், ஆனால் இறை-ற த்ைியம்!" என்று கூைி 
 ா ா பைாடர்ந்ைார்:       
 ஒருவரின் மபாலி நம்பிக்கக, துரதிர்ஷ்ெவசொனது, ஆனால் 
பாசாங்குத்தனம், ென்னிக்க முடியாதது. தானாகமவ ஏொற்ைப்பட்ெ 
ஒருவருக்கு அது மதரியாதமபாதும், தனக்குத் மதரியும் என்று நிகனக்கிைார். 
அமதமவகளயில் ஒரு நயவஞ்சககர எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள், அவருக்குத் 
மதரியாது என்பகத அவர் அைிவார்; இருந்தும் மதரிந்தவர் மபால நடிக்கிைார். 
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இறைவனுக்கு ஆண், ப ண் என்ை  ாலினம் இல்றல, ஆனால் 
ைனி னிைன் ைன்றன ஓர் உடலாகக் கருதும்வ ாது,  ாலினத்ைின் ப ாய்த் 
வைாற்ைம் உருவாகும்; எனவவ, இருற த்ைன்ற  உருவாகும். நம் 
ஒவ்பவாருவரில் இருக்கும்  ர ாத் ா, ஏக இறைவன்  ாலின ற்ைவர்; ஆனால் 
ஒரு ைனி ந ரின் வ ாலி நம் ிக்றக ைன்றன ஒரு ப ண்ைாகவும்,  ற்பைான்ைில் 
ைன்றன ஆைாகவும் கருதுகிைது. இது  ாறய.  ிக  ிக நுட்  ான வவறு ாடு. 
இது நம்ற  நாம் 'உடல்' என்று நிறனப் ைன் மூலம் வருகிைது. 

உைாரைம் ஒன்றை எடுத்துக் கூைி  ா ா விளக்கினார்: 
மசாட்கெ தகலயனுக்குச் மசயற்கக முடி இருப்பகதப் மபால், 

ஆன்ொவுக்கு உெல். மசாட்கெ தகலயன், காகலயில் மவகலக்குச் 
மசல்லும்மபாது அவனது மசயற்கக முடிகய அணிந்து மகாள்கிைான். 
வடீ்டிற்குத் திரும்பி வந்து இரவில் தூங்கும்மபாது, அகதக் கழற்ைி 
விடுகிைான். இப்படி, உங்கள் மவகலக்காக ெட்டும் மதகவப்படும் 
மவகளயில், உெகலப் பயன்படுத்தக் கற்றுக் மகாள்ள மவண்டும், மெலும் 
உங்களுக்கு இனி மதகவப்பொதமபாது, உங்ககள ொகயயிலிருந்து 
விடுவிக்க, அகத விட்டுவிெ மவண்டும். 

 ிப்ரவரி 10, டிலியாவின்  ிைந்ைநாள். வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் 
 ிைந்ைநாளில் ஐஸ்கிரீம், அனு ைிக்கப் ட்ட ' ாரம் ரிய  ழக்க ாக'  ாைிவிட்டது. 

ப ஹர்  ா ா டிலியா,  ார்கபரட் இருவறரயும் ைனது அறைக்கு 
அறழத்ைவ ாது அவர்கள்  ா ாவின் வாழ்த்துகறள எைிர் ார்த்துச் பென்ைனர். 
டிலியா,  ா ாவின் அன் ான  ிைந்ைநாள் அரவறைப்ற  எைிர் ார்த்ைார், ஆனால் 
 ாைாக,  ா ா அவரது வருத்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார்: "17, 18ஆம் வைைிகளில் 
நான் எனது  ிைந்ைநாள் விழாறவ, குைிப் ாக, வ ற்கத்ைியர்கள்  னங்களில், 
என்றனப்  ற்ைிய நல்பலண்ைத்றை உருவாக்கி, அவர்கறள என் ால் 'ஈர்க்க' 
 ட்டுவ  ஏற் ாடு பெய்கிவைன் என்று நீங்கள் இருவரும் நிறனப் றைக் வகட் து 
எனக்கு  ிகுந்ை வவைறனறய அளிக்கிைது. நான் யாறரயும் கவர வவண்டும் 
என்று நீங்கள் நிறனக்கிைரீ்களா? குறைந்ை ட்ெம் இவ்வளவாவது இப்வ ாது 
நீங்கள் உைர்ந்து புரிந்ைிருக்க வவண்டும்!"    
 'கவுண்படஸ் நைீன் டால்ஸ்டாறய',  ா ா 'ஈர்க்க' விரும்புவறைப்  ற்ைி 
டிலியா  ண்டலியில் ஒருவருக்குக் குைிப் ிட்ட ைகவல்  ா ாவின் பெவிகறள 
எட்டியது.  ா ாவின் வவைறனறய நிறனத்து இருவரும் அழ ஆரம் ித்ைனர். 
ெிைிது வநரத்ைில்  ா ா அவர்கறள  ன்னித்து, டிலியாவின் ' ைக்க முடியாை' 
 ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடுவைற்காக அவர்கறள உைவறைக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா ைனது வரவிருக்கும்  ிைந்ைநாள் 
குைித்து வ ற்கத்ைியர்களுக்கு விளக்கினார்: 

ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வறர, எனது  ிைந்ைநாள் இந்ை ஆண்டு 
பகாண்டாடத் ைிட்ட ிடப் ட்ட அவை அளவிவலவய பகாண்டாடப் ட்டது.  ின்னர் 
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நான் இந்ைப் ப ரிய அளவிலான விழாக்கறள நிறுத்ைிவனன். குறைவான ஒரு 
ெில ந ர்கறள  ட்டுவ  என்றனச் ெந்ைிக்க நான் அனு ைித்வைன், எனது 
 ாைங்களில் ைறலறய றவத்துத் ைரிெனம் பெய்வறையும் நான் 
நிறுத்ைிவிட்வடன். 

நான் வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் வ ற்பகாண்ட  யைத்ைின் வ ாது, ெில 
வநர்காைல்கறளயும் அனு ைித்வைன். என்றனச் ெந்ைிக்கும் வநாக்கத்ைில் நீங்கள் 
பவளியிலிருந்து  லறர அறழத்து வந்ைவ ாது நான் அடிக்கடி அைிருப்ைிறயத் 
பைரிவித்ைறை நீங்கள் கவனித்ைிருக்க வவண்டும். இதுமபான்ை சந்திப்புககளத் 
தவிர்ப்பதற்கான காரணம் மநரம், சரியான மநரம் இதுவல்ல என்பதால்தான்; 
நான் விரும்பும் மபாது முழு உலகத்கதயும் என்னிெம் மகாண்டுவருமவன். 
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ப ஹர்  ா ாவின் 43 வது விவெஷ  ிைந்ைநாள் விழா,   ிப்ரவரி 1937  
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மெஹர் பாபாவின் 43 வது  

விமசஷ பிைந்தநாள் விழா 

(Meher Baba’s 43rd Special Birthday Celebration) 

“இந்ை ஆண்டு, (1937)  ல வருடங்களுக்குப்  ிைகு, எனது பிைந்தநாகள 
ெீண்டும் மபரிய அளவில் மகாண்ொெ ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது, 
ஏமனன்ைால் இது எனது கிழக்கத்திய பக்தர்கள் பலகரச் சந்திக்கும் 
வாய்ப்கப உங்களுக்கு வழங்கும். மெலும், ஏைக்குகைய 10,000 மபருக்குத் 
தானியங்களும் துணிெணிகளும் வழங்கி, அவர்களின் பாதங்ககள எனது 
ககயால் மதாெ மவண்டும். 

“ஆனால் ொயாவின் பணி மபரும்பாலும் முரண்பாொன முகையில் 
நிகழும். இம் ாைம் 17, 18ஆம் வைைிகளில் புைிய அரெியலற ப் ிற்கான வைர்ைல் 
நடக்க உள்ளது. இந்ைியா முழுவதும்  க்கள் வாக்களிக்கக் காத்ைிருக்கிைார்கள். 
ஆகவவ, ருஸ்ைமும் இைர நண் ர்களும் 10,000 க்கும் அைிக ான  க்கறள 
எைிர் ார்க்கிைார்கள் என்ைாலும்,  லர் வரா ல்கூட வ ாகலாம்.” 

ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாறள  ிகப்ப ரிய அளவில் 
பகாண்டாடுவைற்கான ைிட்டங்கள் நடந்து வருகின்ைன; வ லும்  ா ா, உ வாெம் 
வ ற்பகாண்டிருக்கும் வவறளயிலும், எப்வ ாதும் வ ாலவவ சுறுசுறுப் ாக 
இருந்ைார்; ப ஹரா ாத், நாெிக், ராஹுரி வ ான்ை இடங்களுக்குச் பென்று,  ல 
விஷயங்கறள வ ற் ார்றவயிட்டார். 

வ றல நாட்டினர், வவறளக் கிறடக்கும்வ ாபைல்லாம் ைனித்ைனி 
ப ாட்டலங்கறள, ஐந்து பகெம் துைிகளில் கட்டி, ையார்ச் பெய்து உைவுவைில் 
மும்முர ாக இருந்ைனர். ைானியங்களின் மூட்றடகறளத் பைாடர்ந்து 
இறடவிடா ல் கட்டியைால் ருவாவனா, நைீன் இருவரின்  ைிகட்டுகள் 
புண்ைாகி வலிக்கத் பைாடங்கியது. நான்னி றகவாைத்ைால் ெிர ப் ட்டைால், இந்ை 
வவறலயிலிருந்து விலக்களிக்கப் ட்டார். வ லும், விழாவில் கலந்து பகாள்ளும் 

அறனவருக்கும் ஒவர நாளில் விருந்து அளிப் ைற்கான ைிட்டங்களும் இருந்ைன. 
 ா ா நீண்ட கால ாக ஆெிர ங்களில் இருப் வர்கள் ைவிர, பவளி 

ந ர்களுக்குத் ைரிெனம் பகாடுப் றை நிறுத்ைி றவத்ைிருந்ைார்;  ா ா 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருப் ைாக  ிை அறனவருக்கும் பைரிவிக்கப் ட்டது. ஆனால் 
அவரது இந்ை இரண்டு நாள் விழாவின்வ ாது,  க்களுக்குத் ைரிெனத்றை வழங்க 
 ா ா ஒப்புக் பகாண்டார், வ லும்  காத் ா காந்ைிக்கு  ின்வரும் கடிைத்றை 
எழுது ாறு ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைினார்: 

 ிப்ரவரி 4, 1937          
என் அன் ான காந்ைிெி,       
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 ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவின் 43 வது  ிைந்ைநாள் இம் ாைம் 17, 18ஆம் 
வைைிகளில் நாெிக் ரிட்ரீட்டில் பகாண்டாடப் ட உள்ளது. 

இந்ை நிகழ்வின் முக்கிய பெயல் ாடுகளில், ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, ைனிப் ட்ட 
முறையில் 10,000 க்கும் வ ற் ட்ட ஏறழ, எளிய, ஆைரவற்ை  க்களுக்கு, ொைி, 
ெ ய வ ை ின்ைி, ைானியங்கள்  ற்றும் துைி ைிகறளப்  ிரொை ாக வழங்க 
உள்ளார். 

நீண்ட கால ாக ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருக்கும் ஸ்ரீ  ா ா, இந்ை இரண்டு 
நாட்களில் அறனவருக்கும் ைரிெனம் அளிக்கிைார். 

இது, அவரது கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாட்டு ெீடர்களும்,  க்ைர்களும் 
ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற  வழங்கும், ஏபனனில் நாெிக் ரிட்ரீட்டில் ெ ீ த்ைில் 
முைல்முறையாகத் ைங்கவந்ை அவரது வ ற்கத்ைிய  க்ைர்கள், இந்ைியருடன் ஒரு 
ப ாது விழாவில்  ங்வகற்க இருக்கிைார்கள். 

இந்ைக் குைிப் ிட்ட ைருைத்ைில், இயன்ைவறர, அவரது பைாடர் ில் 
வந்ைவர்கள் அருகில் இருக்க வவண்டும் என் து ஸ்ரீ  ா ா ஸாவஹ ின் 
விருப்  ாகும். இது ஒவ்பவாருவரின் ைனிப் ட்ட நன்ற க்கான ெிைப்பு ஆன் ீக 
முக்கியத்துவத்றைக் பகாண்டிருக்கும்; அவை வநரத்ைில், அவருக்கு அருகிலுள்ள 
ைனிந ர் ஒவ்பவாருவரும் ப ாருள் ரீைியாகவும் ஆன் ீக ரீைியாகவும் 
 யனறடவார்கள். 

ஸ்ரீ  ா ாவின் அறழப்ற , அவரது விருப் ப் டி, உங்களுக்கும், உங்கள் 
குடும் த்ைினருக்கும், உங்களுடன் வர விரும்பும் நண் ர்களுக்கும் பைரிவிக்கும் 
இந்ை வாய்ப்பு,  ிக்க  கிழ்ச்ெிறய அளிக்கிைது. உங்கள் அறனவருக்கும் 
ைங்குவைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடு பெய்வைில் நாங்கள்  கிழ்ச்ெியறடவவாம். 

எப்வ ாதும் வ ால - ஸ்ரீ  ா ாவின் அன்பு  ற்றும் ஆெீர்வாைங்களுடன்... 

அறழப்ற   றுத்து,  காத் ா காந்ைி இவ்வாறு எழுைினார்: 
11  ிப்ரவரி 1937, ஸிகாவ்ம், வர்ைா. 
என் அன் ான ைாைாொஞ்ெி, 

உங்கள் கடிைத்றை நான் ப ற்றுக்பகாண்வடன். ஏறழகளுக்குத் 
ைானியங்கள்  ற்றும் துைிகறள இலவெ ாக வழங்குவைில் எனக்கு உடன் ாடு 
இல்றல. இைில்  ாகு ாடு  ிகவும் கடினம், ஏறழகறள ஏன்  ிச்றெக்காரர்களாக 
 ாற்ை வவண்டும்? 

ைானியங்கள்  ற்றும் துைி ைிகறள இலவெ ாக விநிவயாகிக்க ஸ்ரீ 
 ா ா ஸாவஹப் ஒப்புக்பகாள்வறை, என்னால் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல; 
அவைெ யம்  ைிகளுக்காக வழங்கப் டும் முழு  ற்றும் பகௌரவ ான 
கட்டைத்றை என்னால் புரிந்து பகாள்ள முடிகிைது. இலவெ ாக வழங்கப் டுவது 
வறுற றயப்  ாவ ாக்குகிைது, அவை வவறளயில் வவறலக்கு ஊைியம் என் து 
கண்ைியத்றை அளிக்கிைது. 

இைற்குப்  ைிலளிக்கும் விை ாக ொஞ்ெி காந்ைிக்கு எழுைினார்: 
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உங்கள் பவளிப் றடயான கருத்றை உள்ளடக்கிய கடிைத்றை நாங்கள் 
 ாராட்டுகிவைாம், ஆனால் நீங்கள் முக்கிய ான விஷயத்றைத் ைவைவிட்டைாகத் 
பைரிகிைது. ஸ்ரீ  ா ாவால் ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்கு, ைானியங்கள்  ற்றும் 
துைி ைிகறள விநிவயாகிப் ைில் எழுப் ப் ட்ட வகுப்புகளுக்கு இறடயில் 
'ைானம்' அல்லது ' ாகு ாடு' என்ை வ ச்சுக்கு இடவ  இல்றல; இறைச் 
பெய்வைற்கான ஒவர வநாக்கம், இனம்,  ைம், நிைம் அல்லது வாழ்க்றகயில் 
அந்ைஸ்றைப் ப ாருட் டுத்ைா ல், ஏறழ,  ைக்காரர் எவராக இருந்ைாலும், ைனது 
றககளால், ஒவ்பவாரு ந ருக்கும், அவரது நீண்டகால ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குப் 
 ிைகு, ஸ்ரீ  ா ாவின் ைரிெனத்ைின்  லறன அளிப் து  ட்டு ல்லா ல், அவரது 
'பைாடுைல்' இறை அருளின் ெிைப்பு  ரிொக விளங்கும் என் துைான். 

ஸ்ரீ  ா ாவின் முன்னிறலயில் அறனத்து வர்க்க  க்களும், 
 ைக்காரர்களும், ஏறழகளும் ஒவர  ாைிரியாக இருக்கிைார்கள், வ லும் 
விழாவில்  ங்குபகாள்ள அறழக்கப் ட்ட அறனவருக்கும், எந்ைவிை ான 
 ாகு ாடு ின்ைி பைரிவிக்கப் டுகிைது. இத்துடன் இறைக்கப் ட்டுள்ள  ராத்ைி 
துண்டு  ிரசுர நகல் ஆயிரக்கைக்கானறவ விநிவயாகிக்கப் ட்டுள்ளன. ஆன் ீக 
குருநாைரிட ிருந்து ப ைப் டும்  ிரொைத்ைின் ப ாதுவான நன்ற   ற்றும் 
முக்கியத்துவத்றைப்  ற்ைி, ொஸ்ைிரங்கறளக் கற்ைைிந்ை உங்களுக்கு விளக்க 
வவண்டியைில்றல. 

ஏறழகள்  ற்றும் ஆைரவற்ைவர்கறள  ட்டுவ  குைிப் ிடுவைன் 
காரைம், இந்ை வர்க்கத்ைின்  ீைான  ா ாவின் அன்ற யும் கருத்றையும் 
குைிப் ாகக் வகாடிட்டுக் காட்டுவவை ஆகும்.  னிைகுலத்ைின் ப ாது 
வ ம் ாட்டிற்கான அவரது அறனத்து நடவடிக்றககளும் ஒருபுை ிருக்க, இந்ை 
ஏறழ, ஆைரவற்ைவர்கள்  ீைான அைீை ஆர்வம் இையத்ைில் இருப் ைால், 
அவர்களின் முன்வனற்ைத்ைிற்காக அவர் எப்வ ாதும்  ைிபுரிகிைார். 
 ஸ்ரீ  ா ா பவறு வன வ ாைிப் ைில்றல, ஆனால் ஆன் ீகத்றை, ைாவன 
கறடப் ிடித்து, ைனிப் ட்ட முன் உைாரை ாகப்  ிைருக்கு அறை நறடமுறைப் 
 டுத்துகிைார். ஆகவவ, உறழப் ின் பகௌரவம் குைித்து அவரது ஆெிர ங்களில் 
அைிகம் வலியுறுத்ை முடியாது. ஒரு நறடமுறை எடுத்துக்காட்டாக, ராஹுரியில் 
அற ந்ை அவரது புைிய ஆெிர த்ைில் ஆன் ீக ரீைியில் ைிறகத்துப்வ ாய், இறை-
வ ாறைக்குள்ளான ற த்ைியக்காரர்கள், அவரால் அறழத்துவரப் ட்டு ைனிப் ட்ட 
முறையில் நடத்ைப் டுவவைாடு, அவர் ஒரு  ரிபூரை குருநாைர் என்ை முறையில் 
ஆன் ீக உந்துைறலயும் அளிக்கிைார். அவர் ைனது ைனிப் ட்ட 'பைாடுைல்' 
மூல ாக அறனத்து நன்ற கறளயும் வழங்கும் விைத்ைில் அவர்கறளத் ைனது 
றககளால் நீராட்டி, உைவு ஊட்டுவது  ட்டு ல்லா ல், அவர் ைனது  ல 
பநருக்க ான  ண்டலி அறனவறரயும் அவருடன் இறைந்து  ைிபுரியச் 
பெய்கிைார். உலகில் அக்கறையற்ைவர்களாக, வைீிகளில் அறலந்து ைிரிந்து, 
அவர்களின் உடறலயும் ப ாருட் டுத்ைா ல், இவ்வாறு இறை-வ ாறையில் 
இருக்கும் ஆத் ாக்களுக்கு உண்ற யான, ைன்னல ற்ை வெறவறய 
வழங்குவைற்கான ைிைன்கறளயும்  ண்டலிக்கு வழங்குகிைார். 
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ஆன் ீக குருநாைராக, உலபகங்கிலும் உள்ள  ைக்காரர்கள், ஏறழகள் 
அறனவறரயும் ஒவர  ாைிரியாகப்  ார்ப் ைால், இனம், ொைி,  ைம், நிைம் 
ஆகியவற்ைில்  ாகு ாடு காண் து, ைானம் வாங்குவறை ஊக்குவிப் து அல்லது 
வறுற றய  ாவ ாக்குவது வ ான்ை எந்ைபவாரு கருத்துக்கும் முற்ைிலும் 
இட ில்றல. 

வகட்காவ் ில் வாழும் நாராயண்  ஹாராெுக்கு  ண்டலி  ின்வரும் 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினர்: 
 ிப்ரவரி 15, 1937 

ெத்குரு ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவிற்கு  ிப்ரவரி 17, 18ஆம் 
வைைிகளில் நாெிக், ைிரிம் க் ொறலயில் அற ந்ை ப ஹர் ரிட்ரீட்டில் உங்கள் 
வருறகறய நாங்கள் விரும்புகிவைாம். 

- ப ஹர்  க்ைி  ண்டலி. 
ெத்குரு நாராயண்  ஹாராொல் விழாவில் கலந்து பகாள்ள 

முடியாைைன் காரைம் எங்கும்  ைிவு பெய்யப் டவில்றல. 

ஏைக்குறைய ஆறு வாரங்களாக இரவு  கலாக, ப ஹர்  ா ாவின் 43 
வது  ிைந்ைநாறள ப ஹர் ரிட்ரீட்டில் பகாண்டாட, வவண்டிய ஏற் ாடுகள் முழு 
வசீ்ெில் நடந்து பகாண்டிருந்ைன.  ிகப்ப ரிய அளவிலான இந்ை விழாவிற்காக 
வரும் விருந்ைினர்கறளத் ைங்க றவக்க, ப ரிய கூடாரம் ஒன்று 
அற க்கப் ட்டது. ராம்ெூ, ஆைி ெீனியர், ருஸ்ைம் ஆகிவயார் இந்ை வவறலயில் 
மும்முர ாக இருந்ைனர்;  ிப்ரவரி 15ஆம் நாள், ப ண்டு,  ாைிரி, விஷ்ணு, ெிது 
ஆகிவயார் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அவர்களுக்கு உைவ வந்ைனர். ஒவ்பவாரு 
நாளும் உற்ொகம் அைிகரித்ைது; வ லும் வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் குைிப் ாக, 
குருநாைரின் கிழக்கத்ைிய  க்ைர்கறளச் ெந்ைிக்கவும், வகாலாகல ான இந்ை 
விழாறவக் கண்டுகளிக்கவும் ஆர்வ ாக இருந்ைனர். 

காலம் இப் டிக் கருத்துறர வழங்கியது: "உலகம் அற ைி, இன் ம் 
இரண்றடயும் பைாடர்ந்து வைடிவருகிைது, ஆனால் அந்ை  கிழ்ச்ெியில் ‘மதய்வகீ 
ெதுபானம்’ இல்றல. இந்ைத் பைய்வகீ  து வ ாறையுடன் ஒப் ிடும்வ ாது, உலக 
இன் மும்  கிழ்ச்ெியும் நிழல்கறளத் ைவிர வவபைான்று ில்றல. 
முற் ிைவியின் நற் யனால் ப ைப் ட்ட அைிர்ஷ்டம் ஒன்றுைான் இந்ைத் பைய்வகீ 
 துறவ அறடய வழிவகுக்கும். உலகின் ப ாத்ை புறையறல அளித்ைாலும் 
அைில் ஒரு துளிறயக் கூட வாங்க முடியாது; ஏக்கத்ைால் ைவிக்கும் இையம் 
 ட்டுவ  அைன் விறலறயச் பெலுத்ை முடியும். ஆற்பைாைா ைாகத்ைால் 
பகாழுந்துவிட்டு எரியும் இையம்,  து ான ெத்ைிரத்றை அணுகும் ைருவாயில், 
அைன் கைவுகள் ைிைக்கப் டுகின்ைன!" 

அந்ை ஆண்டு நாெிக் நகரில் அவரது  ிைந்ைநாள் வ ான்ை நல்ல 
ெந்ைர்ப் ங்களில், ப ஹர்  ா ா ைனது  து ான ெத்ைிரத்ைின் கைவுகறளத் ைிைந்து, 
பைய்வகீ அன்ற  அள்ளி வழங்குகிைார், வ லும் ஒவ்பவாரு ந ரின்  ங்கும் 
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அவரவர் ஏக்கத்ைின் ைீவிரத்ைிற்கு ஏற்  இருந்ைது. மும்ற , பூனா, அஹ துநகர், 
நாக்பூர், கராச்ெி  ற்றும் இந்ைியா முழுவதும் உள்ள பைாறலதூர 
இடங்களிலிருந்து இதுவ ான்ை ைாகமுள்ள ஆத் ாக்கள், நாெிக் நகறர வநாக்கி 
ைிரள்ைிரளாக வந்ைன, வ லும் அவர்களின்  க்ைியின் நறு ைத்ைால் நகரம் 
 லர்ந்ைது. நாக்பூரிலிருந்து  ாப் ா பெஸவாலா குடும் த்ைினர், 
மும்ற யிலிருந்து ைாைாொஞ்ெி குடும் த்ைினர் நரி னுடன் வந்ைனர்.  ிப்ரவரி 16 
அன்று பூனாவிலிருந்து ப வ ா (ஷிரீன் ாய்) வந்து வெர்ந்ைார்; கிழக்கு  ற்றும் 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளிலிருந்து ஆயிரக்கைக்கான அன் ர்கள் ைனது புைல்வனின் 
 ாைங்கறளப்  க்ைியுடன் பைாழுவறைப்  ார்த்து, ைாயார்  கிழும் நாள். 
பஷரியார்ெியின் ெவகாைரர் வகாடாைாத் காக்காவும் நிகழ்ச்ெியில் கலந்து 
பகாண்டார். 

இரண்டு நாள் நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுக்க வந்ை ஆயிரக்கைக்காவனாருக்கு 
ைங்கு ிட வெைிகறள ஏற் ாடு பெய்வது ெிைிய, எளிைான காரிய ல்ல; ைவிர,  ல 
ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்கு உைவு ையார்ச் பெய்வது  ிகப்ப ரிய 
முயற்ெியாக இருந்ைது. ஆனால்  ா ாவின்  ார்றவ அறை ொத்ைிய ாக்கியது. 

1937  ிப்ரவரி 17 புைன்கிழற  காறல, ஆைவன் அடிவானத்ைில் வைான்ைி 
குருநாைரின் ைரிெனத்றை முைன்முைலில் ப ற்றுக்பகாண்டது. அைன் ஒளி 
இறைவனின் அன்பு  ிரொைத்றைப் ப ை காத்ைிருக்கும்  க்கள் கடறல 
நீராட்டியது. முைல் நாள் ப ாது ைரிென நாளாக இருந்ைது.  ா ா, உறட  ற்றும் 
ைானிய மூட்றடகறள ஏறழகளுக்கும் வைியவர்களுக்கும் இனிப்பு 
லட்டுக்களுடன் விநிவயாகிக்க விரும் ினார். விைானத்ைின் கீழ்,  ா ாவின் 
இருக்றகக்கு அருகில், மூட்றடகள் ப ரிய குவியல்களாக அடுக்கி 
றவக்கப் ட்டன. 

ப ஹர்  ா ா, காறல எட்டு  ைிக்கு,  ிரைான இல்லத்ைிலிருந்து நடந்து 
பென்ைார்.  து ான ெத்ைிரத்ைின் கைவுகள் ைிைந்ை நிறலயில், "சத்குரு மெஹர் 
பாபா ெஹாராஜ் கி மஜய்!" என்ை  க்களின் வகாஷம் அவரது ஒவ்பவாரு 
நறடயிலும் ஒலித்ைது! வைவதூைர்களும், வைவறைகளும் ைங்கள் வ ரின் த்றைச் 
ெ ித்து,  ா ாவின் அன் ர்கள் அனு வித்ை  கிழ்ச்ெி ஆரவாரத்றைக் கண்டு 
ப ாைாற ப் ட்டனர். இத்ைறகய இடிமுழக்கம் வ ான்ை குரவலாறெகளுடன் 
கூடிய வழி ாடுகளுக்கு  த்ைியில்  ா ாவின் அற்புை ான அழறகக் கண்டு, 
"இகை-ெனிதன், ைனது வாழ்நாளில் இதுவ ான்ை வழி ாட்டிறன முந்றைய 
காலகட்டத்ைில் எப்வ ாைாவது ப ற்ைதுண்டா?" எனக் காலம்  ிர ிப் ில் 
ஆழ்ந்ைது.        

ப ஹர்  ா ா வ றடயில் ைனது இருக்றகயில் அ ர்ந்து பகாண்டு, 
 ிரொைத்றை வழங்கத் பைாடங்கினார். அறழத்துவரப் ட்ட ஏறழ எளிய  க்கறள 
நீள் வரிறெயில் நிற்கறவத்து, ஒவ்பவாருவராக  ா ாவின் முன்னால் 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்ட வவறளயில், ஆயிரக்கைக்கான  க்கள், கூட்டம் 
கூட்ட ாக, உற்ொகத்துடன் நடக்கும் நிகழ்வுகறளப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைனர். 
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 ா ா, ஒரு றகயால் ப ாட்டலத்றைப்  ிரொை ாகக் பகாடுத்து, ைறல ைாழ்த்ைி, 
 ற்பைாரு றகயால் அந்ை ஏறழயின் கால்கறளத் பைாட்டு,  ின்னர் ைனது 
பநற்ைிறயத் பைாட்டார்; இதன் மூலொக, பாபா அவர்கள் இதயத்தில் 
நிகைந்திருக்கும் இகைவகன வணங்கினார்! 

இப் டி ஒவ்பவாரு ந ராக,  ா ாவின் முன்னால் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டு, காறல எட்டு  ைி முைல்  ாறல ஆறு  ைி வறர இந்ை 
நிகழ்ச்ெி, பைாடர்ந்து நறடப ற்ைது, வ லும் அந்ைப்  த்து  ைி வநரத்ைில் 10,000 
க்கும் அைிக ாவனார்  ா ாவின்  ிரொைத்றைப் ப ற்ைனர். ஆண்களில் 
இரு த்றைந்து வ ர் கூட்டத்றை வரிறெயில் ெீராக றவத்ைனர், ெில  க்ைர்களும் 
உைவினார்கள். ஒவ்பவாரு ஏறழ ஆணும் ப ண்ணும் ஒருமுறை ைரிெனம் 
பெய்ை  ின்னர்,  ீண்டும்  ீண்டும் வருவறைத் ைடுக்க, ஆண் அல்லது 
ப ண்ைின் றக, ொயத்ைில் நறனக்கப் ட்டு ெிவப்பு நிைத்ைில் இருந்ைது. ெில 
வநரங்களில் அவர்களின் உற்ொகத்ைில், ஏறழ  க்கள் ைங்கள் வரிறெயிலிருந்து 
பவளிவயறுவறைத் ைடுக்க  ண்டலி  ிகவும் ெிர ப் ட்டனர். ப ருங்கடல் வ ல் 
நுறர உருவாகி, ெில நீர்த்துளிகறளப் ப ாங்கி எழச் பெய்ைது வ ாலத் 
வைான்ைியது! 

ஒரு கட்டத்ைில், கட்டுக்கடங்காை கூட்டத்றை  ண்டலியால் ெ ாளிக்க 
முடியாை நிறல ஏற் ட்டது. ஆனால் ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌன ான எச்ெரிக்றக, 
கூட்டத்றைத் ைங்கள் உைர்வு நிறலக்குக் பகாண்டு வந்து அற ைிறய 
 ீட்படடுத்ைது. ஏறழகளுக்கு இறை- னிைனின்  ிரொைத்வைாடு அவரது 
ைனிப் ட்ட பைாடர்ற ப் ப றுவைற்கும் இது ஓர் அரிய வாய்ப் ாகும்; வ லும் 
வரிறெயில் காத்ைிருக்கும்  லர்,  ா ா ப ாட்டலங்கள் விநிவயாகிப் றை 

நிறுத்ைிவிடுவைானால் வாய்ப்ற  இழக்க வநரிடும் என்றும் நிறனத்ைிருக்க 
வவண்டும். ஆனால் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை ஒவ்பவாருவருக்கும்  ா ா 
ப ாட்டலங்கறள  ைிக்கைக்கில் அள்ளி வழங்கினார். 

ைரிெனம்  ிற் கறலயும் ைாண்டி, பைாடர்ந்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
 ண்டலியில் ஒருவர்  ா ாவின்  ின்னால் ொய்ந்து, முதுகு வலிக்கிைைா என்று 
வகட்டார்.  ா ா உடவன, "எனது முதுகு வலிக்கும் வலியில், அது வலியற்ைது 
மபால் ஆகிவிட்ெது!" என்று  ைிலளித்ைார். 

வொர்வுடன் ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா, "முழுப் பரிணாெ 
மசயல்முகையும் இன்று எனது முதுமகலும்பு வழியாக இயங்குகிைது. 
எனக்கு ெரியாகதச் மசலுத்த வருபவர்களின் பாதங்ககளத் மதாடுவது 
இதுமவ முதல் முகை. அவர்கள் என்னில் இகைவகனத் மதாழும்மபாது, நான் 
அவர்களில் இருக்கும் மதய்வகீத்தன்கெக்கு அடிபணிகிமைன்." 
  ின்னர், ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களிடம், "நான் தருகிமைன், 
நான் மபறுகிமைன். பாபாவாக நான் மகாடுத்மதன்; கஷ்ெப்படும் ஏகழககளப் 
மபாலமவ நான் மபற்றுக்மகாண்மென்" என்று குைிப் ிட்டார். 
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இப் டி, ஒவ்பவாரு சுற்றுக்குப்  ின் சுற்ைாக, பைய்வகீ  து ானத்றை 
ஊற்ைிக் பகாடுக்கக் பகாடுக்க, ெத்ைிரம் காலியாகிக்பகாண்வட இருந்ைது. இறைப் 
 ார்த்துப்  ார்த்து, ைாக ற்ைவர்கள் கூட வவட்றகறய உைரத் பைாடங்கினர்! 
அபூர்வ ாக அழுை கண்களும் கலங்கி கண்ைரீ் ெிந்ைின! உலகால் உறைந்துவ ான 
இையங்களும், கண்ைரீால் இறை  னிைனின்  ாைங்கறளக் கழுவ முன்வனாக்கி 
விறரந்ைன! 

ப ஹர்  ா ாவிட ிருந்து அன் ின் ஊற்று, பைாடர்ச்ெியாக நீவராறட 
வ ாலப்  ாய்ந்ைது; இறை நாட்டம்  ிக்கவர்கள் அவரது ெமுத்ைிரத்ைில் 
மூழ்குவைற்காக ஏங்கினர்; ைங்கள் இல்லங்கறளயும், வவறலகறளயும், 
குடும் ங்கறளயும்  ைந்து, இன் ப்  ரவெத்ைில் மூழ்கினர்.  ல நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, அற ைியான ஓரிடத்ைில் ைங்கறளத் ைாங்கவள ைனிற ப் டுத்ைி, அந்ை 
ஆழ்ந்ை உைர்றவ அனு விப் றைத் ைவிர வவபைான்றையும் அவர்கள் 
விரும் வில்றல. 

இந்ை விழாவில் கலந்துபகாண்ட ஆயிரக்கைக்கான  க்கள்,  கிழ்ச்ெி 
ப ாங்கும் அன் ின் ஆரவார அறலறய உள்ளூர உைர்ந்ைனர். அந்ை உைர்றவ 
வார்த்றைகளால் விவரிக்க முடியாது; அனு விக்கத்ைான் வவண்டும். 

இறெ முழக்கத்ைில், எல்லா இடங்களிலும்  க்கள் நிரம் ி 
வழிந்ைவ ாைிலும்,  ா ாவின் கறடக்கண்  ார்றவயில் எதுவும் விழா ல் 
இல்றல. ஒவர  ார்றவயில் முழுப்  ிர ஞ்ெத்றையும் வநாட்ட ிடும் கண்கள், 
எறையாவது அல்லது அருகில் உள்ள எவறரயாவது எப் டிக் காைா ல் இருக்க 
முடியும்? ஒரு வயைான ப ண் ைி, முைல்முறை  ிரொைத்றைப் ப ற்ை  ிைகு, 
 ீண்டும் வரிறெயில் வந்து நின்ைார். அவரது ெிவப்பு நிை உள்ளங்றகறயப் 
 ார்த்து, விஷ்ணு அந்ைப் ப ண் ைிறய வரிறெயிலிருந்து அகற்ை முயன்ைார்; 
 ா ா உடனடியாக அந்ை வரிறெறய நிறுத்ைி, விஷ்ணுறவ அறழத்து அவறர 
அறைந்ைார்! 

இறைத் ைாங்க முடியா ல் அந்ை ப ண் ைியின் இையம் பநகிழ்ந்ைது: 
"வைவா! எனது ைவறை  ன்னியுங்கள். அது அவருறடய ைவறு அல்ல, 
என்னுறடயது. நான் உங்களிடம் இரண்டாவது முறையாக வருகிவைன்!" இந்ை 
வநரத்ைில்,  ா ா அந்ைப் ப ண் ைிறயத் ைழுவி, விஷ்ணுவிடம் அவரது இரண்டு 
குழந்றைகளுக்கும் உைவளிக்கும் டிக் கட்டறளயிட்டார், வ லும் அந்ைப் 
ப ண் ைிறய, குழந்றைகளுடன்  றுநாள் உைவுக்காக அறழக்கும் டியும் 
கூைினார். 

 ாறல ஆறு  ைிக்கு,  ிரொைம் வழங்கி முடிந்ைதும்,  ா ா 
இருக்றகறய விட்டு பவளிவய வந்து, அடுத்ை நாள் நறடப ைவிருக்கும் விருந்து 
 ற்றும் இைர நடவடிக்றககளுக்கான ஏற் ாடுகறளக் கண்டைியச் பென்ைார்.  ா ா 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள, அவரிடம் அறழத்ைவ ாது ஏைக்குறைய 
நள்ளிரவாகிவிட்டது.  ா ா  டுக்றகயில் ெிர ப் ட்டு, குப்புைப்  டுத்ைிருந்ைார்; 
முற்ைிலும் கறளத்துப் வ ாயிருந்ைார். வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் அவறரச் சுற்ைி 
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அ ர்ந்ைவ ாது,  ா ா ெிர ப் ட்டுப்  டுக்றகயில் அ ர்ந்ைார்.  ா ா பைாடர்ந்து 
 த்து  ைி வநரம் அளித்ைத் ைரிெனத்ைில்  க்ைர்களின் இையங்கள் நிரம் ி 
வழிந்ைன ( ைிய உைவுக்காக  ா ா  ைிறனந்து நி ிடங்கள்  ட்டுவ  
ைரிெனத்றை நிறுத்ைினார்). அறனவரும்  ா ாறவ ஓய்பவடுக்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டனர். ஆனால்,  ா ா அந்நிறலயிலும் ஒவ்பவாருவறரயும் 
 ார்த்து, "இன்கைய மசயல்பாட்கெப் பற்ைியும், என் உலகளாவிய பணியில் 
இது எகதக் குைிக்கிைது என்பகதயும் நான் உங்களுக்கு விளக்க 
விரும்புகிமைன்" என்று கூைினார். 

அவர் ஓய்பவடுத்து, அடுத்ை நாள் வறர விளக்கத்றைத் 
ைள்ளிப்வ ாடு ாறு வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் அவரிடம்  ன்ைாடினர்; ஆனால் 
இதுவவ ெரியான வநரம் என்று  ா ா வலியுறுத்ைி, விளக்கத் பைாடங்கினார்: 

உலகளாவிய ெனமும் எல்கலயற்ை உணர்வும் உலகளவில் பணி 
புரிவதற்கான எண்ணிலெங்கா வழிககளக் மகாண்டுள்ளன. உலகளாவிய 
ெனகதயும் எல்கலயற்ை உணர்கவயும் மகாண்ெ எந்த ஒரு குருநாதரின் 
பணியும் பிரபஞ்சத்தில் அதிர்வகலககள எதிமராலிக்கச் மசய்து, எதிர் 
விகனககள உருவாக்குகின்ைன. அவர் உபவாசம் இருந்தால், அதன் 
விகளவு பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஆன்ெீக ரீதியில் உணரப்படுகிைது. ஒரு 
குருநாதர் எப்மபாதுமெ ஆன்ெீக விகளகவக் கருத்தில் மகாண்டுதான் பணி 
புரிகிைார். அவர் ககெப்பிடிக்கும் மெௌனமும் அமத விகளகவத்தான் 
மகாண்டு வருகிைது. 

இப்வ ாது, உலகம்  யங்கர ான ப ாருளாைார குழப் த்ைில் ெிக்கித் 
ைவிக்கிைது. ஆன் ீக  ாறைறயப்  ின் ற்ைவும், ஆன் ீகத்றை ஏற்றுக்பகாள்ளும் 
அளவுக்கு  னறைப்  க்குவப் டுத்ைி இயக்கவும், ப ாருளளவிலான வைறவகளில் 
ஓரளவிற்குத் ைிருப்ைி அறடந்ைால்  ட்டுவ  வ ாதும். நான் எனது றககளால் 
ஏறழகளுக்கு உைவு, உறடகறள வழங்கும்வ ாது, இைன் விறளவு உலக 
ப ாருளாைாரம்  ற்றும் ப ாருள் வளத்ைிலும் ஏற் டும். நான்  னவநாயால் 
 ாைிக்கப் ட்டவர்கறளயும், பைாழுவநாயாளிகறளயும் நீராட்டி அல்லது கழுவி 
சுத்ைம் பெய்வது, அொைாரை அல்லது இயல்பு நிறலறய இழந்ைவர்கறள, 
ொைாரை இயல்பு நிறலக்குக் பகாண்டுவரும்; வ லும் பைாழுவநாயாளிகள் 
குை றடவார்கள் அல்லது அவர்களின் எைிர்கால  ிைவிகளின் எண்ைிக்றக, 
கைிெ ான அளவு குறைந்துவிடும். 

உங்களில் ஒருவகர நான் ஒரு மதாழுமநாயாளிகய நீராட்ெ அல்லது 
சுத்தம் மசய்யச் மசால்லும்மபாது, நீங்கள் அவ்வாறு மசய்வது, இரண்டு 
விதொன அனுகூலத்கத விகளவிக்கும். முதலில் நீங்கள் கடினொன 
பணிகயச் சொளிக்கும் விதத்தில் பயிற்சியளிக்கப்படுகிைரீ்கள், இது 
இறுதியில் ஆன்ெீக நிகலப்பாட்டில், உங்கள் அகந்கதகயப் படிப்படியாக 
அகற்றும்; இரண்ொவதாக, எனது கட்ெகளகளுக்கு முற்ைிலும், எந்தக் 
மகள்விக்கும் இெம்தராெல், கீழ்ப்படியும் பழக்கம் உருவாகும். 
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உைாரை ாக, ப ௌனத்றைக் கறடப் ிடிக்கு ாறு நான் உங்கறளக் 
வகட்டுக்பகாள்ளும் வவறளயில், உங்கள் கீழ்ப் டிைல் அந்ை வறகயில் 
வ ாது ான நிறலப் ாட்டில் இருந்ைால், இதுவ ான்ை  ிை கடின ான  ைிகளில் 
எனக்குக் கீழ்ப் டிய நான் உங்கறள நம் ியிருக்க முடியும். வ லும், நீங்கள் 
எனைருகில் இறைந்ைிருப் ைால், உ வாெம், ப ௌனம், பைாழுவநாயாளிகறள 
நீராடச் பெய்வது அல்லது சுத்ைப் டுத்துவது, இதுவ ான்ை  ற்றும்  லவற்றைக் 
கறடப் ிடிப் து, எனக்கான உங்கள்  ைியின் முழு அளறவயும்  ாைிக்கும். 

இந்ை விஷயத்றை, அறர  ைி வநரம் விளக்கிய  ிைகு,  ா ா ைனது 40 
நாள் உ வாெத்றை, வைநீர், ெிற்றுண்டியுடன் நிறைவு பெய்ைார். நள்ளிரவு ஒரு 
 ைியளவில் அவர் வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள,  டுக்றகக்குச் பென்று 
ஓய்பவடுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். அவரது அளவிறுைியற்ை நிறலயின் 
ஆழத்ைில்,  ா ா துன் ப் டு வர்களின் துன் த்றை ைாவன அனு வித்து, அைனால் 
விறளயும் வவைறனறய ஒரு புன்னறக  ற்றும் அன் ான  ார்றவயுடன் 
ைாங்கிக்பகாண்டார். அவரது இரக்க ிக்க புன்னறக, துயரத்ைில் இருப் வர்களுக்கு 
 கிழ்ச்ெிறயத் ைந்ை அவைவவறளயில், அவர் கறளத்துப் வ ாய் இருப் றை 
அறனத்து அன் ர்களும்  ைந்துவிட்டனர். 

1937,  ிப்ரவரி 18ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் உண்ற யான 
 ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடும் நாள்.  ா ா காறல 5  ைிக்கு எழுந்ைவ ாது, 
 ிர ாை ான புத்துைர்ச்ெியுடன் காைப் ட்டார்; உடனடியாக விருந்துக்கு 
வவண்டிய அறனத்றையும் வ ற் ார்றவயிடவும், ைனிப் ட்ட முறையில் 
கண்காைிப் ைிலும் ஆர்வ ாக இருந்ைார்.  கிழ்ச்ெியூட்டும் புன்னறகயுடன்,  ா ா 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள வாழ்த்ைி, "ஒவ்மவாரு விஷயத்கதயும் நாமன 
மெற்பார்கவயிடும் ஒரு மொசொன அவதார பழக்கம் எனக்கு உள்ளது!" 
என்ைார். 

எட்டு  ைிக்கு ப வ ா  ா ாவின்  ாைங்கறள,  ால், வைன் இவற்ைால் 
அ ிவஷகம் பெய்ைார். அவ்வாவை ப ண்  ண்டலிறயத் பைாடர்ந்து ஆண் 
 ண்டலியும் பெய்ைனர். இந்ை விழாவில் வ றல நாட்டினரும்  ங்வகற்ைனர். 
 ின்னர்,  ால்  ிரொை ாக வழங்கப் ட்டது.  
 அவ்வவறளயில் ஒவ்பவாருவரும் ைரிெனத்ைிற்காக வரிறெயில் 
நின்ைனர்; ப ரும் ாலான  க்ைர்கள்  லர்  ாறலகறளக் பகாண்டு வந்ைனர். 
 ா ா,  ால்-கலந்ை-காஃ ி நிைத்ைில் ஒரு  ட்டு ொக்பகட் அைிந்து, ைனது 
அன் ர்கறளச் ெந்ைிக்கும் வ ாது  ிகவும் ஒளிரும் முகத்துடன் வைாற்ை ளித்ைார். 
ைரிென வவறளயில்  ெறனகள்  ாடப் ட்டன. அவரது அன் ின் வ ாறையில் 
இருந்ைவர்களுக்கு இந்ை நாள் விழாக்வகாலம்  ிக்க ைிருநாளாக இருந்ைது. 

முைல் நாள்  ிரொைம் ப ற்றுச் பென்ை ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் 
'பைய்வகீ  து ானத்ைின்' வாெறனறய  ட்டுவ  நுகர்ந்து பென்ைனர்; அதுவவ 
 க்கறள இந்ை அளவுக்கு பவைித்ைன ாக்கும்வ ாது, உண்ற யில் அறைப் 
 ருகியவர்களின் நிறலறய என்பனன் து? 
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ப ஹர்  ா ாவின் முஸ்லீம்  க்ைர்களில் ஒருவர் 'பஸஹரா' 
( ாரம் ரிய  ழக்க ாக ஒரு முஹ ைிய  ை கன் ைறலயில் சூடும்  லர் 
கிரீடத்துடன் கூடிய பூக்களாலான நீண்ட முக்காடு) ஒன்றை  ா ாவின் 
ைறலயில் சூடியவ ாது  ா ா  ிகவும் அழகாகத் வைாற்ை ளித்ைார்;  கிழ்ச்ெி 
ப ாங்கும் புன்னறகவயாடு  ா ா அறை ஏற்றுக்பகாண்டார். 

இரண்டு நாட்களிலும் அற்புை ான அறுசுறவ விருந்து வழங்கப் ட்டது, 
கிழக்கத்ைிய  ற்றும் வ ற்கத்ைியர்கள் அறனவரும் ைறரயில் ஒன்ைாக அ ர்ந்து 
அறை அனு வித்து  கிழ்ந்ைனர். வாறழ இறலகளில்  ரி ாைப் டும் உைறவ 
வ ற்கத்ைிய ஆண்களுக்கும் ப ண்களுக்கும் ைங்கள் றககளால் உண்ைத் 
பைரியாைைால், ப வ ா, அவர்களுக்கு அறை விளக்க முயன்ைார், அவை வநரத்ைில் 
குல் ாய்  ைிய உைவிற்காகப்  ரப் ப் ட்டிருந்ை  ாய்களில் அ ர்ந்து, 
நறடமுறையில் அவர்களுக்குக் கற்றுத் ைந்ைார். இந்ை நிகழ்றவ 'மும்ற  
இம் ரீியல் ஃ ில்ம்' நிறுவனம் ைிறரப் ட ாக எடுத்ைது. நாெிக், அஹ துநகர், 
துலியா, மும்ற , பூனா ஆகிய இடங்களிலிருந்து வந்ை  ாடகர்களால் நாள் 
முழுவதும் இறெ நிகழ்ச்ெிகள் நறடப ற்ைன. 

இந்ை நிகழ்ச்ெிக்காக, அரங்காவ்ம் கிரா வாெிகளின் ஒரு குழு,  ல கிரா  
நடனங்கறள நிகழ்த்ைினர்.  ால்கம், வில், டாக்வக, வஸா ா வைொய், அங்கல் 
 ிளடீர் ஆகிவயார் ப ஹர்  ா ாறவப் புகழ்ந்து குறுகிய உறரகறள நிகழ்த்ைினர். 
ஆன் ீக  ிைப்புக் குைித்ை ப ஹர்  ா ாவின் பெய்ைிறய ருஸ்ைம் வழங்கினார்: 

பிைப்பு என்பது பூெியிலுள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் 
மபாதுவானது. உலகில் வாழும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பொத 
உயிரினங்கள், அனிச்கசயான வாழ்க்கககய வாழ்ந்து, நிச்சயெற்ை 

இைப்கபச் சந்திப்பது மபாலல்லாெல், ொனிெர்களின் பிைப்பு முக்கியொன 
ஒன்கைக் குைிக்கிைது என்ை அதிக அளவிலான விழிப்புணர்வுென் 
இருந்தால், ஒருமவகள அவற்ைின் பரிணாெ வளர்ச்சியின் இறுதி கட்ெொக 
அகெயும். இங்மகயிருந்து, அகவ இனி தானியங்கும் கருவிகளாக 
இல்லாெல், விதியின் எஜொனர்களாக இருந்து, விரும்பியபடி வாழ்கவ 
வடிவகெத்து, வழிநெத்த முடியும். இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், 
ெனிதர்கள், கீழ் நிகல பரிணாெ மசயல்முகைகளின் அகனத்து 
இெர்பாடுககளயும் கெந்து, அதன் மவற்ைிகய, மவகுெதிகய வலியுறுத்தி, 
இந்த வாழ்க்ககயிமலமய 'ஆன்ெீக பிைப்கப' வாழமவண்டும்; அடுத்த 
பிைவியில் பார்த்துக்மகாள்ளலாம் என்ை வாக்குறுதி ெற்றும் 

உள்ளெக்கத்மதாடு திருப்தி அகெயக்கூொது. 
ஒருவர் எவ்வளவு விறரவில்  னதுக்கு ஒவ்வாை சூழ்நிறலயிலிருந்து 

 ின்வாங்கி, 'எங்கிருந்து வந்மதாம்? எங்குச் மசல்கிமைாம்?' என்ை அகவநாக்குப் 
 ார்றவயுடன் கூடிய வகள்விகளுக்கு, விறடகாணும் ஆர்வம்  ற்றும் ஏக்கம் 
நிறைந்ைவராக இருக்கிைாவரா, அந்ை அளவுக்கு நிச்ெய ாக அவர் ஆன் ீக 
 ிைப்ற  அறடந்ைைாகக் கூைலாம். 
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இந்த அகெதியான ெனநிகலகய அகெந்த அடுத்த கணமெ ஒருவர், 
தானாகமவ, தன்கன அைியாெமல உலகப்மபாருட்கள் சார்ந்த சூழல்ககள 
ெறுசரீகெத்து, தான் உலகத்துென் இணக்கொகவும் சொதானொகவும் 
இருப்பகதக் காண்கிைார். பழகெவாதம், சகிப்பின்கெ, இறுொப்பு, சுயநலம் 
ஆகியகவ அடிமயாடு விலகிவிடும். 

அறனத்தும் ஒரு புைிய அர்த்ைத்வைாடு, புது வநாக்றகக் கண்டுபகாள்ளும். 
 ாவியும் துைவியும் ஒவர கடலின் வ ல் ைவழும்,  ாறு ட்ட அளவிலான 
அறலகளாகத் வைான்றும். இது  ிர ஞ்ெத்ைில் உள்ள ெக்ைிகளின் இயற்றகயான 
விறளவு, இடம், காலம்  ற்றும் காரைத்ைால் நிர்வகிக்கப் டுகிைது. துைவிக்கு 
இடத்ைின் ப ருற வயா,  ாவிக்கு நித்ைிய ெீரழிவின் களங்கவ ா இல்றல. 
எவருவ  முற்ைிலு ாக இழப் து ில்றல, எவரும் விரக்ைியில் நம் ிக்றகறய 
இழக்கவவண்டிய வைறவயு ில்றல. 

‘எங்கிருந்து வந்மதாம், எங்குச் மசல்கிமைாம்?’ என்ைக் 
மகள்விகளுக்கான விகெகயக் கண்டுமகாள்வதற்கான முயற்சிமய, 
கவகலப்படும் உலகிற்கு நான் வழங்கும் அருெருந்து. 

பூெியில் அகனவருக்கும் மதாெக்கமும் முடிவும் ஒன்று; மெலும் 
இவ்வுலக வாழ்க்கக ஒரு ெகிழ்ச்சியான இகெமவளிக்காட்சி என்ை அைிவு, 
ெனிதனின் சமகாதரத்துவத்கத, பூெியில் நகெமுகையாக்குவதில் ெிகுந்த 
மவற்ைிகய அகெயச் மசய்யும்; இது குறுகிய, ஏொற்ைி வாழும் வர்க்கத்கத 
மவமராடு தாக்கும். இதுமவ வாழ்க்ககயின் மநாக்கம் என்பகத உணர நான் 
உங்கள் அகனவகரயும் ஆசரீ்வதிக்கிமைன். 

பூனாறவச் வெர்ந்ை  ெறனப்  ாடகர்  ாஸ்டர் கிருஷ்ைா,  ாறலயில் 
பைாடங்கி, இரவு 1.30  ைி வறர நடத்ைிய இறெ நிகழ்ச்ெிறயக் கண்டு  ா ா 
 கிழ்ச்ெி அறடந்து, அவறரப்  ாராட்டினார். இந்ை வநரத்ைில், வ ற்கத்ைியர்கள் 
வொர்வாக இருந்ைைால்,  ா ா அவர்கறள அவரவர் அறைக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 
இரவில் குளிர் அைிக ாகிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ராவனா ைனது நீலம் 
 ற்றும் பவள்றள நிை, குறுக்காகக் வகாடிட்ட ொல்றவறய  ா ாவுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். அது யாருறடயது எனக் வகட்டைிந்து,  ா ா, உடல்நிறல ெரியில்லாை 
காரைத்ைால்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வர முடியாை ைனது  க்ைர்களில் 
ஒருவருக்கு அனுப் ினார்.     
 இரண்டு நாள் பகாண்டாட்டம் இன்றுவறர  ா ாவின்  ிைந்ைநாளில் 
 ிகப் ப ரியது, வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு இது அவர்கள் ஒருவ ாதும்  ைக்க 
முடியாை அனு வ ாக இருந்ைது.  ல ஆண்டுகளாக,  ா ா ைனது  ிைந்ைநாறளக் 
பகாண்டாடுவறை நிறுத்ைிவிட்டார், ஆனால் அவர் ைனது உலகளாவிய  ைி 
காரை ாக, 1937 இல் அறை அனு ைித்ைார். அவரது இறை கீைத்ைின் 
எைிபராலியால் உலறக ஏக இறைவன் ால் ஈர்ப் து, அவரது அறனத்து 
 ைிகளிலும் முக்கிய ான அம்ெ ாகும்! இறை ஒரு விண்ணுலக நிகழ்வு, உலக 
வரலாற்ைில் ப ாைிக்கப் ட்ட ப ான்னான நாள் என்வை கூைவவண்டும். ஆனந்ைக் 
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கண்ைரீ் அவரது அன் ர்களின் இையங்கறளத் தூய்ற ப் டுத்ைியது; ொைி,  ைம், 
நிைம் வ ான்ை அறனத்து வவறு ாடுகறளயும் அவர்களின்  னைிலிருந்து 
அழித்துவிட்டது; இந்ைக் கண்ைரீின் ஓட்டத்ைில் அறனத்து  ிறைப்புகளும் 
வவறு ாடுகளும் தூய்ற ப் டுத்ைப் ட்டன, வந்ைவர்கள் இறைவனின் 
 ாைங்களில் ஒன்ைிறையும் வவட்றகறய உைர்ந்ைார்கள். 

இரண்டு நாள் விழா நிறைவுற்ைதும்,  ா ாவின்  க்ைர்கள் அவரது 
அளவிலா அன்ற  இையங்களில் ைாங்கிக்பகாண்டு, அவரவர் இல்லங்களுக்குச் 
பென்ைனர்.  ிைந்ைநாள் நிகழ்வுகளின் வ ாது, வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள், 
முைன்முறையாக குருநாைரின்  ாைங்கறளக் கழுவும் இந்ைிய வழக்கத்றைக் 
கண்டனர். இைன் வநாக்கத்றை  ா ா  ின்னர் ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில் விளக்கினார்: 

உெலின் ெிகவும் கீழ் பாகத்தில் அகெந்த பாதங்கள் ஆன்ெீக ரீதியில் 
ெிகவும் உயர்ந்தகவ. உெல் ரீதியாக, பாதங்கள் எல்லாவற்கையும் கெந்து 
மசல்கின்ைன - நல்லது, தயீது, அழகு, அசிங்கம், சுத்தம், அசுத்தம் - இருந்தும் 
அகவ எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக உள்ளன. ஆன்ெீக ரீதியில், ஒரு பரிபூரண 
குருநாதரின் பாதங்கள் பிரபஞ்சத்தில் தூசி மபால் இருக்கும் 
எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக உள்ளன! 

 க்கள் ஒரு  ரிபூரை குருநாைரிடம் வந்து, அவரது  ாைங்கறளத் 
ைறலயால் பைாடும்வ ாது, அவர்கள் ைங்கள்  னப் டிவங்களின் சுற றய அவர் 
 ீது றவத்து விடுகிைார்கள். ஒரு ொைாரை  னிைன் நடக்கும் வ ாது, ைனது 
கால்களில் தூெிறயச் வெகரிப் து வ ால், ஒரு ெத்குருவின்  ாைங்கள்  ிர ஞ்ெம் 
முழுவைிலு ிருந்தும்  னப் டிவங்கறளச் வெகரிக்கின்ைன. இந்ை 
 னப் டிவங்களின்  ாரத்றைக் குைித்து இவயசு குைிப் ிடுறகயில், "உகழப்பின் 
சுகெகயத் தாங்கும் நீங்கள் அகனவரும் என்னிெம் வாருங்கள்; நான் 
உங்களுக்கு ஓய்வு தருகிமைன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ஆன்ெீக குருநாதகர ஆழொக மநசிப்பவர்கள், இயன்ைவகர அவரது 
சுகெகயக் குகைக்க விரும்புகிைார்கள், அவரது பாதங்ககள, மதன், பால் 
அல்லது நீரால் கழுவ மவண்டும். மதன், சிவப்பு நிை ெனப்படிவங்ககளயும் 
(ஆழ் னம்); பால், மவள்கள நிை ெனப்படிவங்ககளயும் (சூட்சு  அல்லது 
 ிராைம்); ெற்றும் நீர், ெஞ்சள் நிை ெனப்படிவங்ககளயும் (ப ௌைீக அல்லது 
ைிடப்ப ாருள்) குைிக்கின்ைன. சில பக்தர்கள் அவரது பாதங்களில் மதங்காகய 
அர்ப்பணிப்பது, ெனகதப் பிரதிபலிப்பமதாடு அவரின் விருப்பத்தின் 
முழுகெயான சரணகெதகல அகெயாளப்படுத்துகிைது. 

விழா முடிந்து, நாெிக் நகரிலிருந்து ைிரும்பும் வவறளயில், வழியில்  ல 
வி த்துக்கள் நிகழ்ந்ைன - ஆர்வமூட்டும் முறையில், குருநாைரின்  ைியுடன் 
இதுவும் ஏவைாபவாரு வறகயில் பைாடர்புறடயது என் ைில் ெந்வைக ில்றல -. 
ராஹுரி  ஸ் ( ினூ காராஸுடன்)  ற்றும் லக்வகஜ் வவன் (கலிங்கட், 
 ாஸாெியுடன்) இரண்டும் வி த்துக்கறளச் ெந்ைித்ைன; அரங்காவ்ம் 
கிரா த்ைிற்குச் பெல்லும் இரு து வ ருந்துகளில் ஐந்து அல்லது ஆறு 
வ ருந்துகள் நிறைவு பெய்யப் டாை வாய்க்கால்  ாலத்ைில் வ ாைியது. 
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ஒருவவறள, அறனத்ைிலும்  ிகக் கடுற யான வி த்து,  ாைிரி ஓட்டிச்பென்ை 
காரிலிருந்து  (ைவ்லத் ாய், ஃ ிரீனி  ாஸி, குல் ாய்,  ிவராொ ஆகிவயார் 
 யைம் பெய்ைனர்) குல் ாய்,  ிவராொ இருவரும் பவளிவய வெீப் ட்டனர், 
குல் ாய்க்குத் ைறலயில் காயம் ஏற் ட்டது. 

 ாைிரியிட ிருந்து  ிப்ரவரி 20ஆம் நாள் வி த்து  ற்ைிய பெய்ைி 
வந்ைதும்,  ா ாவும் ஆைி ெீனியரும் உடனடியாக அஹ துநகருக்குப் 
புைப் ட்டனர். 

ஆைி, இயற்றகயாகவவ, ைன் ைாறயப்  ற்ைிய கவறலயுடன் 
அற ைியின்ைிக் காைப் ட்டார். அறையும்,  ர ரப் ான இரண்டு நாள் 
விழாறவயும் கருத்ைில் பகாண்டு, ராஹுரி பெல்லும் வழியில்,  ா ா, ஆைியிடம், 
"தவீிரொன மசயல்பாடுகளுக்கு ெத்தியிலும், ெனம் அகெதியாக இருந்தால், 
அதுமவ ெிக உயர்ந்த அன்பு!" என்று குைிப் ிட்டார். 

பவவ்வவறு வி த்துக்களில் ெம் ந்ைப் ட்ட ந ர்கள், அவரது 
ஆெீர்வாைத்ைால்  ரைத்ைிலிருந்து காப் ாற்ைப் ட்டனர் என் றையும் ப ஹர் 
 ா ா பவளிப் டுத்ைினார். 

 ா ா குல் ாறய, குஷ்ரு க்வாட்டர்ஸில், ப ஹரா ாத் பெல்வைற்கு 
முன்பு ெந்ைித்ைார். 

1937,  ிப்ரவரி 20ஆம் நாள், நாெிக் புைப் டுவைற்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா 
காபரட் ஃவ ார்றட வட இந்ைியா சுற்றுப் யைத்ைிற்காக, ஒரு  ாைம் அனுப் ி 
றவத்ைார். ொஞ்ெி அவருடன் ரயிலில் மும்ற க்குச் பென்ை  றுநாள் இரவு 
காபரட் அங்கிருந்து புைப் ட்டார். வ ா ால், உஜ்றென், குவாலியர், ஆக்ரா, 
படல்லி, ப னாரஸ், அலஹா ாத் வ ான்ை இடங்களுக்கு அவர் பெல்ல இருந்ைார். 
ஒரு கவர்ச்ெி ிக்க ஹாலிவுட் வாழ்க்றக முறையில்  ழகியைால், நாெிக் நகரில் 
இருந்ை இரண்டு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு காரட் அற ைியற்ைவராகிவிட்டார், 
எனவவ  ா ா அவறர இந்ைியாவில் சுற்றுப் யைம் பெய்து, வ ற்வ ாக்காக 
பவவ்வவறு இடங்கறளப்  ார்க்கவும், ைிறரப் டத் ைிட்டத்ைிற்கான  ின்னைிப் 
ப ாருட்கறளச் வெகரிக்கவும் அனு ைித்ைார்.  ா ா ெில கட்டுப் ாடுகறள 
விைித்ைிருந்ைாலும், ஃவ ார்ட் காரட்டின் சுற்றுப் யைம் இைர  ண்டலி 
உறுப் ினர்கள் அனு வித்ைறைப் வ ாலக் கடுற யானைாக இல்றல,  ிளடீர் 
வ ான்ைவர்கறள  ா ா உைவுக்காகப்  ிச்றெ எடுக்கு ாறு உத்ைரவிட்டிருந்ைார். 
காபரட் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா அவருக்கு,  ின்வரும் நி ந்ைறனகளின் 
 ட்டியறல வழங்கினார்: 

முதல் வகுப்பு மஹாட்ெல்களில் தங்க மவண்ொம், ஏமனன்ைால் 
எளிய வாழ்க்கககய நெத்துவதன் மூலம் நீங்கள் உண்கெயான இந்திய 
வாழ்க்கககய அைிந்து மகாள்ள முடியும். 

 ிகக் குறைந்ை அளவிலான வஹாட்டல்களிலும் ைங்க வவண்டாம்; 
இறடப் ட்ட வறக வஹாட்டறலத் வைர்வு பெய்யவும். 
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ொெிசம், ெீன் உண்ண மவண்ொம். முட்கெ, காய்கைிகள், பால், பழ 
வகககள் உணவாக இருக்கட்டும். 

வ ாறை ைரும்  து ானம், ஆல்கஹால் வ ான்ைவற்றைத் ைவிர்க்கவும். 
எந்தமவாரு காெ மசயலிலும் ஈடுபெக் கூொது. 
ைற்காப்புத் ைவிர வவறு எந்ை சூழ்நிறலயிலும் யாறரயும் ைாக்க 

வவண்டாம். 
பாபாகவப்பற்ைி யாரிெமும் விசாரிக்கமவா அல்லது மதரிவிக்கமவா 

கூொது. 
யாருடனும் அரெியல் கலந்துறரயாடல்களில் ஈடு ட வவண்டாம். 
ெதம், ஆன்ெீகம் பற்ைிய விஷயங்ககள வினவுவதில் ஆட்மசபகன 

இல்கல. 
ைிறரப் டம்  ற்ைி விவாைிப் ைில் ஆட்வெ றன இல்றல; அைில் உைவ 

விரும்பும் ந ர்கறள நீங்கள் காைலாம். 
உள்ளூர் மயாகி அல்லது துைவிகய மநரடியாகச் சந்தித்து 

விசாரிப்பதில் எந்த ஆட்மசபகனயும் இல்கல, ஆனால் அவர்களுக்குப் பணம் 
மகாடுப்பகதத் தவிர்க்கவும். 

உங்கள் முழுப்  யைத்றையும் இரண்டாம் வகுப்பு ரயிலில்  யைம் 
பெய்யுங்கள். 

ஒவ்மவார் இெத்திலிருந்தும் பாபாவுக்கு ஒரு கடிதத்கத 
அனுப்புங்கள். ஏமதனும் ஆபத்கதச் சந்திக்க மநர்ந்தால் மதாகலத்தந்தி 
அனுப்பவும். 

ஆன் ீக ரீைியான காைற்பெயலின் கற் றன நயம்  ிக்க 'இன்ட்-யா' வில் 
ஒரு கவர்ச்ெியான ொகெத்றை வ ற்பகாள்வது  ற்றும் அற்புை ான 
விஷயங்கறளக் அவருக்குக் காண் ிக்கும் ஆன் ீக ரீைியில் முன்வனைிய 
ஆத் ாக்கறள எைிர்பகாள்வது வ ான்ை எண்ைங்கள் நிறைந்ை  னதுடன் காரட் 
ஃவ ார்ட் நாெிக் நகரிலிருந்து புைப் ட்டார். எவ்வாைாயினும், அவரது கனவுகள் 
நிறைவவைியைாக இல்றல.  ிப்ரவரி 25ஆம் நாள், குவாலியரிலிருந்து, நாெிக் 
நகரில் வாழும் இைர வ ற்கத்ைிய நண் ர்களுக்கு அவர் எழுைினார்: 

இதுவறர, வவப்  ரத்ைின் கீழிருந்து, இருண்ட நிை, ைறலப் ாறக 
அைிந்ை அன்னியர்கள் எவரும் றெறகயால் என்றன அறழக்கவவா அல்லது 
 றைந்ைிருக்கும் கிழக்கத்ைிய நாட்டின் ரகெியங்கறள பவளிப் டுத்ை என்றன 
இருண்ட மூறலகளுக்கு அறழத்துச் பெல்லவவா இல்றல! ஆனால் நான் 
நம் ிக்றகறய இன்னும் றகவிடவில்றல. இந்ைப்  யைம் - இந்ைியாவின் 
ெிவந்ை  ண் தூெியில்  ாைிறய என் உடல் உைிந்து பகாண்டாலும் - ஏைக்குறைய 
ரெறன இல்லாை ஒன்ைாகவவ இருந்ைது. 

 ார்ச் 2ஆம் நாள், காரட் ஆக்ராவிலிருந்து,  ா ாவுக்கு எழுைினார்: 
ஆன் ீக அனு வத்துடன் பைாடர்பு  டுத்தும் வறகயில் எதுவும் இந்ைப் 

 யைத்ைின் வ ாது இதுவறர நடக்கவில்றல. ஒரு விைத்ைில் இது எனக்கு 
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ஏ ாற்ை ாக உள்ளது, ஏபனன்ைால்  ால் ப்ரண்டறனப் வ ான்ை ஒரு  னிைர் 
கூறும் ஆன் ீக அனு வங்கறள நானும் எைிர் ார்க்கிவைன்... 

 ா ா, ொஞ்ெி மூலம் காரட் ஃவ ார்டிற்கு எழுைினார்: 
எவ்விை ான ஆன் ீக  யிற்ெி, வநாக்கங்கள்  அல்லது அனு வங்கறளக் 

கருத்ைில் பகாண்டு,  ா ா உங்கறள இந்ைப்  யைத்ைில் அனுப் ினார் என்ை 
எண்ைத்றை உங்கள்  னைிலிருந்து விலக்கிவிட்டு,  னறைச் ெீராக றவத்துக் 
பகாள்ளுங்கள்! அறைவய எண்ைி  னம் ெஞ்ெல றடயாைீர்கள். ைிறரப் டம் 
பைாடர் ான  ைிறய  னைில் றவத்து,  யனுள்ள குைிப்புகறளக் கண்டு ிடிக்க 
உங்களால் முடிந்ைவறர முயற்ெி பெய்யுங்கள். 

ப ஹர் ரிட்ரீட்டில் வாழும் இைர வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறளப் 
ப ாறுத்ைவறரயில், அவர்களின் வாழ்க்றகறய நிர்வகித்ை விைிமுறைகள் ஓரளவு 
ைளர்த்ைப் ட்டன. உைாரை ாக, ஆண்களும் ப ண்களும் ஆெிர  வளாகத்றை 
விட்டு பவளிவய  ொரில் கறடகளுக்குச் பென்று வவண்டிய ப ாருட்கறள 
வாங்க அனு ைிக்கப் ட்டனர், ஆனால் ெில நி ந்ைறனகள் கண்டிப் ாகக் 
கறடப் ிடிக்கப் ட வவண்டியிருந்ைது: 

எவரும் நெனம், கிளப் அல்லது மவறு எந்த மபாழுதுமபாக்கு 
இெத்திற்கும் மசல்லக்கூொது, வளாகத்துக்கு மவளிமய எந்த 
விகளயாட்டுகளிலும் பங்மகற்கக்கூொது. 

அன்னியருடன் வ ெக்கூடாது, அவெர ாகத் வைறவப் ட்டாபலாழிய, 
அல்லது எந்ை அைிமுக ானவறரயும்  ார்க்கச் பெல்லக்கூடாது. 

காகல 10:00 ெணியிலிருந்து, ொகல 4.00 ெணிக்கிகெமய எவரும் 
நெந்து அல்லது ெிதிவண்டியில் மவளிமய மசல்லக்கூொது. (இது வலுவான 
சூரிய கதிர்களின் தாக்கம் காரணொக நகெமுகையில் இருந்தது.) 

எல்வலாரும் உைவுக்காக ெரியான வநரத்ைில் ரிட்ரீட்டில் இருக்க 
வவண்டும். 

காஃபி தவிர, வடீ்டில் தயாரிக்கப்பொத எகதயும் யாரும் உண்ணமவா, 
அருந்தமவா கூொது. 

"இது இைக்றககறளக் கட்டிறவக்கப் ட்ட சுைந்ைிரம்" என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார்.  ின்னர் வ லும் கூறுறகயில்: 

 ார்ச் 16ஆம் வைைி முைல் உருது  ாடங்கள்  ீண்டும் பைாடங்குகின்ைன. 
 ிரச்ெிறனகள் எதுவும் இல்லா ல் அவரவர்  ைிறய  ிகவும் ைீவிர ாக 
எடுத்துக் பகாள்ள விரும்புகிவைன். ஒவ்பவாரு ஞாயிற்றுக்கிழற யும் உருது 
ப ாழியில் இருந்து விடுமுறை அளிக்கப் டும் - வ லும் ஒவ்பவாரு  ாைத்ைிலும் 
மூன்று நாட்கள் நீங்கள் ஒரு சுற்றுலாவிற்கு நாள் முழுவதும் (காறல 
எட்டிலிருந்து  ாறல எட்டு  ைி வறர) பவளிவய பெல்ல அனு ைி 
வழங்கப் டுகிைது. 

 ிங்- ாங், பூப் ந்து வ ான்ை உடற் யிற்ெிக்கான விறளயாட்டுகளில் 
ஈடு டுவது  ிகவும் நல்லது என்று காபரட் என்னிடம் இரண்டு முறை 
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குைிப் ிட்டுள்ளார். நான் உங்களுக்கு ரூ .50 ைருகிவைன், அைில் நீங்கள்  ிங்- ாங், 
பூப் ந்து, படக் படன்னிஸ் உ கரைங்கள்  ற்றும் நீங்கள் விரும்பும் வவறு 
எறையும் வாங்கலாம். 

நீங்கள் ரிட்ரீட்டிலிருந்து பவளிவய பெல்வது பைாடர் ாக நான் வழங்கிய 
கட்டுப் ாடுகளின்  ட்டியறல நீங்கள் அறனவரும் நன்கு  டித்துப் புரிந்துபகாள்ள 
வவண்டும். கட்டறளகளின் ஒரு நகறல றவத்து நீங்கள் அறைச் ெரியாகப் புரிந்து 
பகாள்ளும் வறரப்  டிக்கவும்,  ின்னர், எதுவும் பைளிவாக இல்றல என்று 
பொல்ல வவண்டாம்! 

வகாறடக்காலம் விறரவில் வருவைால், வாரத்ைிற்கு ஒரு முறைக்குப் 
 ைிலாக 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை  ட்டுவ  ப ஹரா ாத்ைிற்குப்  யைம் 
பெய்வவாம். 

வகாறடக்காலத்ைிற்குப்  ிைகு,  று டியும் வாரத்ைிற்கு ஒரு முறை 
அல்லது ஒவ்பவாரு  த்து நாட்களில் பெல்வவாம்.  ார்ச் 15ஆம் நாள் நீங்கள் 
அறனவரும் என்னுடன் ப ஹரா ாத் பெல்கிைரீ்கள். 

அவர்கள்  ாைத்ைிற்கு ஒரு முறை சுற்றுலாவிற்குச் பெல்லலாம் என்று 
 ா ா அைிவித்ைிருந்ைார்; இது குைித்ை வ லும்  ல வழிமுறைகறள அவர்களுக்கு 
வழங்கினார்: 

உங்கள் சுற்றுலா நாட்களில் வழக்க ான கடற களுக்கும் 
ைியானத்ைிற்கும் விடுமுறை. நீங்கள் 8:00  ைிக்கு பவளிவய பென்று இரவு 8.00 
 ைிக்கு முன் ைிரும் ி வரவவண்டும். உைறவ பவளிவய வாங்க முடியாது 
என் ைால், எல்லா உைறவயும் உங்களுடன் எடுத்துச் பெல்லலாம். வநாரினா 
இறைப்  ார்த்துக்பகாள்வார்.  கல் 10.00  ைியிலிருந்து 4.00 வறர நிழலில் 
அ ரவவண்டும். 

கார்களில் ெிர  ில்லா ல்  யைம் பெய்ய, மூன்று குழுவாகப்  ிரித்து, 
வவறுவவறு நாட்களில்  யைம் பெய்யலாம். இைனால் ெிலர் எப்வ ாதும் 
ரிட்ரீட்டில் இருப் ர், வ லும் சுற்றுலா பெல்ல விரும் ாைவர்கள் இங்கு 
அற ைியாக இருக்க முடியும். எலிஸப த் அவரது காறர அவவர ஓட்டுவைால் 
 லமுறை சுற்றுலா பெல்லும் வாய்ப்ற ப் ப றுகிைார். 

கிட்டத்ைட்ட எப்வ ாதும், எலிஸப த், வநாரினா, வில், வ ரி வ க்பகட் 
ஆகிவயார் சுற்றுலா பெல்வைில் ஆர்வம் காட்டா ல் ரிட்ரீட்டில் இருக்க 
விரும் ினர். ஆனந்த்  ள்ளத்ைாக்கு வ ான்ை இடங்களுக்குச் பெல்ல குைிப் ாக 
ஆர்வத்துடன் இருந்ைவர்கள் ராவனா, கிட்டி, டிலியா,  ார்கபரட், ஆைி ெூனியர் 
 ற்றும் கலிங்கட்.  ா ா, கிட்டி,  ார்கபரட், டிலியா மூவறரயும் 'முட்ொள் மூவர்' 
என்ை பெல்லப்ப யரால் அறழத்ைார். உல்லாெப்  யை வவறளயில் வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்கள்  லர் ொஞ்ெி, ஆைி ெூனியர், ருஸ்ைம் ஆகிவயாறரச் சுற்ைி 
வறளத்துக்பகாண்டு 'பாபாவுெனான தங்கள் வாழ்க்ககயின் ககதககளக் 
மகட்க ஆர்வொக இருந்தனர்' என்று ராவனா நிறனவு கூர்ந்ைார். இைன் 
காரை ாக அவர்கள் எப்வ ாதும் சுற்றுலா பெல்வைில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக 
இருந்ைனர். 
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ஒரு நாள்  ிற் கல்,  ா ா ஸர்ஸாத்  ங்களாவின் வராந்ைாவிற்கு வந்து 
றகைட்டியதும், அறனவரும் ஓடி வந்ைனர்.  ா ா, அவர்களுடன் ெில 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார், உறரயாடலின் நடுவவ கிட்டி  க்கம் 
ைிரும் ி, "நீங்கள் என்கன எப்படி மநசிக்க மவண்டுமொ அப்படி 
மநசிக்கிைரீ்கள்" என்று எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைார். 

 ிை அறனவறரயும் வநாக்கி,  ா ா, "ஏக இகைவனாகிய ஒருவரில் 
பலகர மநசிக்காதீர்கள், ஆனால் பலரில் ஒருவரான ஏக இகைவகன 
மநசியுங்கள். நான் உங்ககள ஒருமபாதும் ககவிொத ஒமர நண்பன்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

எவ்வாைாயினும், புலி வவட்றடக்காக, ருஸ்ைத்துடன் பெல்ல கிட்டி 
ஒப்புக் பகாண்டறைக் வகள்விப் ட்டவ ாது  ா ா ெற்று ெீற்ை றடந்ைார். இது 
அவர் அளிக்கும் சுைந்ைிரத்றை, ொைக ாகப்  யன் டுத்துவைாக உைர்ந்ைார். 1937, 
 ார்ச் 4ஆம் நாள்  ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: 

நீங்கள் அறனவரும் 'எளிதில் உகெக்க முடியாத மகாட்கெகள்!' 
என்ைார்.  ிக்னிக் நல்லது, நறடப் யிற்ெியும் ெிைந்ைது.  ிங்- ாங் வ ான்ை 
விறளயாட்டுகளும் உடற் யிற்ெிக்கு நல்லது. 

அப் டியானால், ைினமும் நீச்ெலுக்குச் பெல்லலாம் அல்லது புலிகறள 
வவட்றடயாடிக் பகால்லலாம் என்று அர்த்ைப் டுத்ைக் கூடாது. ருஸ்ைம் ஒரு 
புலிறயச் சுட்டுக் பகான்ைைால் இதுவ ான்ை பெயல்கறள நீங்களும் பெய்ய 
விரும்புகிைரீ்களா? 

நீண்ட அல்லது குறுகிய நறடப் யிற்ெிறய வ ற்பகாள்ளுங்கள், ஆனால் 
புைிய  ரிந்துறரகள் எதுவும் வவண்டாம். கட்டுப் ாடுகறளக் கவன ாகப்  டித்து, 
பொன்ன டிச் பெய்யுங்கள். நான் உங்கறள வநெிப் ைால்ைான் இறைக் 
கூறுகிவைன். 

 ார்கபரட்  க்கம் ைிரும் ி,  ா ா, "புலிகறள வவட்றடயாடிக் 
பகால்வைற்காக, நீங்கள் உங்கள் ‘நடன'  ள்ளிறய ஏறழ வ ப லிடம் 

விட்டுவிட்டு வரவில்றல, அப் டித்ைாவன?" என்று வினவி,  ின்னர் பைாடர்ந்ைார்: 
 ாைம் ஒரு முறை உல்லாெப் யைம் பெல்வது ெரி; நான் அறை 

நிறனத்து  கிழ்ச்ெியறடகிவைன்; ஆனால் இைர ெலுறககறள என்னிடம் வகட்க 
வவண்டாம். இது எனக்கு அைிருப்ைிறயத் ைருகிைது. நீங்கள் சுற்றுலாவிற்கு 
பவளிவய பெல்வது எனக்குப்  ிடிக்கவில்றல என்ைால், நான் எலிஸப த்ைிடம், 
"நீங்கள் எப்வ ாது பெல்கிைரீ்கள்? நீங்களும் ஏன் பெல்லக்கூடாது?" என்று 
வகட்டிருக்க  ாட்வடன். ஒவ்பவாரு நாளும் நீங்கள்  ல ற ல் தூரம் நடக்கச் 
பெல்வது, அல்லது வவண்டிய ப ாருட்கறள வாங்க  ொருக்குச் பெல்வைில், 
எனக்கு ஒன்று ில்றல. ஆனால் நீங்கள் நைியில் நீராடவவா, அல்லது காட்டில் 
வவட்றடயாடவவா பெல்லக்கூடாது. 

இைில் முக்கிய அம்ெம் என்னபவன்ைால், நீங்கள் புைிய  ரிந்துறரகறள 
முன்றவக்கக்கூடாது. நான் உங்களுக்குக் பகாடுப் றை விட அைிக ாக வகட்க 
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வவண்டாம். நான் ஒரு விரறல உங்களுக்குக் பகாடுத்ைால், முழுக் றகறயயும் 
 ிடிக்க முயற்ெிக்காைீர்கள். 

இப்வ ாது நான் ஒருவருக்கு ஒரு ெில சுைந்ைிரங்கறள 
வழங்கியிருப் ைால், அறை எல்வலாருக்கும் பகாடுக்க வவண்டும் என்று 
அர்த்ை ல்ல. ஒருவருக்கு நல்லைாக இருப் து இன்பனாருவருக்கு நல்லைாக 
இருக்கவவண்டும் என்ை வைறவயும் இல்றல. இறை நீங்கள்  னைில் பகாள்ள 
வவண்டும். 

நான் கூைியது வ ால, சுற்றுலா நாட்களில், ைியானப்  யிற்ெி  ற்றும் 
உருது  ாடங்கறள நிறுத்ைி றவக்கலாம், ஆனால் இது, சுற்றுப் யைம் 
பெல்லாைவர்களுக்குப் ப ாருந்ைாது. அவர்கறளப் ப ாறுத்ைவறர ைியானம், 
உருது வகுப்பு இரண்டும் முன்பு வ ாலவவ பைாடரும். ைியானம்  ற்றும் உருது 
ப ாழிறயக் கற்றுக்பகாள்வைில்  லருக்கு பவறுப்பு உண்டு. ைியானம் - 
உங்களில் ெிலர் இறை விரும்புகிைார்கள், ெிலர் விரும்புவைில்றல. நானும் 
பவறுக்கிவைன், ஆனால் நீங்கள் ைியானிப் றை நான் விரும்புகிவைன், 
ஏபனன்ைால் அைில் நான் வநரடியாக உங்களுக்கு உைவுகிவைன். 

காைல் என் து அைன் உயர்ந்ை நிறலயில் ைியானம், ஆனால் அத்ைறகய 
காைல்  ட்டுவ   ிரிய ான ைனது காைலறர ( ிரிய ான இறைவறன) ஒரு 
கைம் கூட  ைப் ைில்றல. அப்வ ாது ைியானம் என் து வைறவயற்ை ஒன்ைாக, 
 ிறகயானைாக  ாறுகிைது.  ஜ்னுன் றலலாறவத் ைவிர வவறு எறையும் 
ெிந்ைிக்கவில்றல. அறனத்ைிலும் றலலாறவவய  ார்த்ைார். 

உருது கற்றுக்பகாள்வது ஆ ைக்கு எண்பைய் வ ான்ைது. ஆனால், 
உண்ற யிவலவய நீங்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் இங்கு ைங்குவைற்குத் ைிட்ட ிட்டால், 
நீங்கள் அறைக் கற்றுக் பகாள்ள வவண்டும், எவ்வளவு விறரவில் 
கற்றுக்பகாள்வரீ்கவளா அவ்வளவு ெிைந்ைது. 

 ா ா  ின்னர், ெில கட்டாய ாகத் பைரியவவண்டிய உருது 
விறனச்பொற்களில், குழுவிற்கு வினா-விறட வ ாட்டி நடத்ைினார்! 

அன்றையைினம், ப ஹர்  ா ா ைனது ப ௌனத்றைப்  ற்ைிக் 
குைிப் ிட்டார்: 

ஏைக்குகைய பன்னிரண்டு வருெங்களாக ஒரு வார்த்கதக்கூெ என் 
உதடுககளக் கெந்துமபாகவில்கல. இருப்பினும் நான் ஒருமபாதும் 
மெௌனொக இல்கல; காலவரம்பில்லாெல் எப்மபாதும் மபசுகிமைன். ஆழ் 
இதயத்தில், ஆத்ொவுக்குள் ஆழொகக் மகட்கப்படும் குரல் எனது குரல் - 
உத்மவகத்தின் குரல், உள்ளுணர்வால் வழிகாட்டும் குரல். இந்தக் குரகல 
ஏற்றுக்மகாள்பவர்கள் மூலொக நான் மபசுகிமைன். 

எனது பவளியளவிலான ப ௌனம் ஆன் ீக  யிற்ெி அல்ல. ஒருமுறை 
 க்ைர் ஒருவர், குருநாைரிடம் அவர் உ வாெம் இருப் து ஏன் எனக் வகட்டவ ாது 
குருநாைர், "நான் இறைவறன நாடும்  க்ைனல்ல; இறை உைர்றவ அறடந்து 
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 ரிபூரை ானவன். ஆகவவ நான் உ வாெம் வ ற்பகாள்ளுவது எனக்காக அல்ல, 
 ிைருக்காக" என்று  ைிலளித்ைார். 

ஆன்ெீகத்தில் நாட்ெமுள்ளவர் பரிபூரண நிகலகய அகெந்தவகரப் 
மபாலச் மசயல்பெ முடியாது, ஆனால் பரிபூரணொனவர் பிைருக்காக, 
ஆன்ெீகத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர் மபாலச் மசயல்பெ முடியும். ககலப் 
பட்ெப்படிப்கபப் மபற்ை ஒருவர் குழந்கதகளுக்குக் கற்பிப்பதற்காக ஒரு 
கற்பலககயில் எழுத்துக்ககள எழுதும்மபாது அவர் ககலத் மதர்ச்சி 
மபற்ைவர் அல்ல என்று அர்த்தொகாது! 

எனமவ எனது மெௌனமும் பிைரின் நன்கெக்காக ெட்டுமெ 
மெற்மகாள்ளப்பட்டுப் பராெரிக்கப்படுகிைது. 

'ஆன்ெீகம்'  ற்ைி  ா ா கூைியைாவது: 
இகதப் படித்து அைிவது அைியாெல் இருப்பகத விெச் சிைந்தது; 

இகதப் படித்து அைிவகத விெ உணர்வது சிைந்தது; இகத உணர்வகத விெ 
அனுபவிப்பது சிைந்தது; எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக இத்துென் ஒன்ைாக 
இகணவது சாலச்சிைந்தது. 

 ா ா  ின்னர் 'மூன்ைாவது கண்'  ற்ைி விளக்கினார்: 
கண்கள் முழு உணர்வு நிகலயில் உள்மநாக்கித் திரும்பும்மபாது, 

'இந்தக் கண்' (பாபா, அவரது மநற்ைியின் கெயத்கத சுட்டிக்காட்டி) 
திைக்கிைது, அப்மபாது அக நிகலகய ெட்டுமெ காணமுடிகிைது. இகதத்தான் 

நுண்ணைிவுத் திைன் என்பது. இதற்குப் பிைகு மதடி அகெயப்படுவமத 
இகைநிகல. 

இப்வ ாது, நீங்கள் இறை நிறலறய அறடய, இறைவவனாடு ஐக்கிய ாக 
ஏங்குகிைரீ்கள், ஆனால் நீங்கள் ஐக்கிய ாக இருக்க விரும்பும் அவறர இன்னும் 
காைா வல இருக்கிைரீ்கள். கண்கள் உள்வநாக்கித் ைிரும் ி, இந்ைக் கண் ைிைக்கும் 
ைருவாயில் நீங்கள் ஏங்கித் ைவிக்கும் ஏக இறைவறனக் காண்கிைரீ்கள், வ லும் 
அந்ை ஏக்கம் அைன் உச்ெ நிறலறய அறடயும்வ ாது இறைவவனாடு 
ஐக்கிய ாகிைரீ்கள். 

கண்ககள உள்மநாக்கித் திருப்புவது, தனது மசாந்த முயற்சியால் 
தானாகச் மசய்ய முடியாது. பயிற்சி மூலொகவும் அவ்வாறு மசய்ய முடியாது. 
இருப்பினும், இது ஒரு வினாடிக்கும் குகைவான மநரத்தில் குருநாதரால் 
மசய்யப்படுகிைது. அப்மபாது நீங்கள் உங்ககள உங்களில் ஏக இகைவனாக, 
பரொத்ொவாகப் பார்க்கிைரீ்கள். எல்லாம் ொைிவிடும் - முற்ைிலும் 
வித்தியாசொன ஒன்ைாக ொைிவிடும்! 

வ ரி வ க்கட்  ா ாவிடம் வினவினார், "ஒருவர் ஏழாவது ஆன் ீக 
ைளத்றை அறடந்து கடவுளுடன் ஐக்கிய ாவது வறர எல்லாம்  ாறய என்று 
நீங்கள் ஒருமுறை கூைினரீ்கள். இறடநிறல ஆன் ீக ைளங்கறளப்  ற்ைி நாம் 
ஏன் கவறலப் ட வவண்டும்?" 
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அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "ஐக்கியம் உண்கெயானது, ஆனால் ஒரு 
வினாடியாக இருந்தாலும்கூெ ஆன்ெீக தளங்ககளக் கெந்து மசல்ல 
மவண்டியது அவசியம். ஒரு சத்குரு அல்லது அவதார புருஷர், விரும்பினால், 
அவர் உங்ககள ஒமர மநாடியில் ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்திற்கு எடுத்துச் 
மசல்ல முடியும், ஆனாலும் அந்த ஒமர மநாடியில் நீங்கள் ஆறு ஆன்ெீக 
தளங்ககளயும் கெந்தாக மவண்டும். 

"ஒவ்மவாரு ஆன்ெீக தளமும் ெிகவும் கவர்ச்சிகரொனதாக 
இருப்பதால் ஒவ்மவான்கை அகெயும் மபாதும் அகதமய இறுதி இலக்கு என 
ஆத்ொ கருதுகிைது. மெலும், மதாெர்ந்து மசல்ல ஆர்வம் இல்லாெல் 
இருக்கிைது. தாஜ்ெஹால் அருமக என்மைன்றும் தங்க விரும்புகிமைன் என்று 
காமரட் கூறுகிைார்; அது ெிகவும் அழகாக இருக்கிைதாம். முதல் ஆன்ெீக 
தளமெ அவ்வளவு அற்புதம். இந்நிகலயில் ஒரு குருநாதர் உங்களுக்கு 
உதவாவிடில், நீங்கள் மெமல மதாெர்ந்து மசல்ல முடியாது" என்று 
விளக்க ளித்ைார். 

வ லும்  ல விளக்கங்களுக்குப்  ிைகு, எழுத்துப் லறக மூல ாக  ா ா 
நிகழ்த்ைிய உறர நிறைவுக்கு வந்ைது; அவர் கூட்டத்ைில் ஒருவரிடம், "இது 
உங்களுக்குத் பைளிவாகப் புரிந்ைைா?" எனக் வகட்டார். 

அந்ை ந ர், "இல்றல. நீங்கள் இப் டிப் வ சும்வ ாது எனக்கு எல்லாவ  
குழப்  ாக உள்ளது!" என்ைார். 

 ா ா, ெிரித்துக் பகாண்வட, "பாபாகவ மநசியுங்கள்! நீங்கள் மசய்ய 
மவண்டியது அவ்வளவுதான். மவடிக்கக என்னமவன்ைால் நீங்கள் ஏற்கனமவ 
ஐக்கியொகத்தான் இருக்கிைரீ்கள்! இது மவடிக்ககயானதுதான். ஆனால் 
நீங்கள் அகதக் கெந்து மசல்ல மவண்டும் - நீங்களும், எல்மலாரும் அகதக் 
கெந்து மசல்ல மவண்டும். 'நான் ஏற்கனமவ எல்கலயற்ை ஏக இகைவமனாடு 
இருக்கிமைன், நான் எப்மபாதும் எல்கலயற்ைவனாகமவ இருக்கிமைன்' 
என்பகத நீங்கள் மதரிந்துமகாள்ள மவண்டும்” என்ைார். 

 ால்கம் உடவன, "நாம் எப் டி ஐக்கிய ாவைற்கும் அப் ால் பென்று 
தூய்ற யானவர்களாக இருக்க முடியும்?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் 'சுயத்கத', 'நிகலயான 
இகைவகன' எப்படி உணர மவண்டும் என்று மதரிந்து மகாள்ள 
விரும்புகிைரீ்கள், அப்படித்தாமன? ெிகவும் அழகாக இருக்கிைது. அவர் 
அகனத்திலும் முக்கியொன ஒமர ஒரு விஷயத்கத ெட்டுமெ மகட்கிைார்! 
இது இரகசியொனதாகக் கருதப்படும் ஒன்கைப் பற்ைி அைிந்துமகாள்வது 
அல்ல, இது ஒன்ைான ஏக இகைவகன உணர்வது! ஒருவர் சிகையில் 
அகெக்கப்பொவிட்ொல், சுதந்திரத்கதப் பாராட்ெ முடியாது. தண்ணரீில் 
பிைந்த ெீன் தண்ணரீிமல வாழ்கிைது என்பதால் அது தண்ணகீர உணர 
முடியாது. அது தண்ணரீிலிருந்து மவளிமய வந்து ெீண்டும் தண்ணரீுக்குள் 
மசன்று தண்ணகீர அைிந்துமகாள்ளும்." 
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நைீன், "அப் டியானால் நாம் எல்லாவற்றையும் ஆெீர்வைிக்க வவண்டும், 
(ஆெீர்வாை ாக எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும்) நம்முறடய கஷ்டங்கறளக்கூட, 
இல்றலயா?"  

 ா ா, "எல்லாவற்கையும், ஆொம். இனிப்புப் பண்ெங்கள் ெற்றும் 
எலுெிச்கச உணவு வகககள் கூெ! எல்லாமெ ஆசரீ்வாதம்" என்ைார். 

 றுநாள் காறல, 1937, ார்ச் 5 அன்று,  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் ைிறரப் டம் 
மும்ற யிலிருந்து வந்ைது. ஸர்கிள் ெினி ாவில்  ா ா வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுடன் அறைப்  ார்த்ைார். 

அன்று  ிற் கல், றெயத் ஸாவஹப், ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
வந்ைார். அவரது  ன்னிபரண்டு வயது  கள் ெ ீ த்ைில் இைந்துவிட்டார், றெயத் 
 ிகவும்  னச்வொர்வுடன் காைப் ட்டார், அந்ைச் ெிறு ி இைந்ைைால் அல்ல, 
ஆனால் அவள் அனு வித்ை துன் ங்கறள நிறனத்து வருந்ைினார். அவர்களின் 
அைியாற யில், குடும்  உறுப் ினர்கள் ெிறு ிக்கு 'ஆவி' அல்லது வ யின் 
பைாந்ைரவாக இருக்கலாம் என நம் ி, பவவ்வவறு  னநல  ரிகாரங்கறளக் 
றகயாண்டனர். 

றெயத் ொவஹப் குடும் த்ைினருடன் கருத்து வவறு ாடு 
பகாண்டிருந்ைார்,  ல ஆண்டுகளாக ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் 
இருக்கும்வ ாது, ஆவி ைனது குழந்றைறய எவ்வாறு பைாந்ைரவு பெய்ைிருக்க 
முடியும் என் றைப் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல. அவறர ஆறுைல் டுத்ைிய 
 ா ா, இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார் "உங்கள் ெகளுக்கு ஆவியின் மதாந்தரவு 
எதுவும் இல்கல; ஆனால் காசமநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். எந்த ஓர் 
ஆவியும், எவ்வளவு சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தாலும், என்னுென் 

உள்ளவர்ககளத் மதாெ முடியாது. அகவ எனது வட்ெத்து 
உறுப்பினர்களிெெிருந்து கெல்கள் மதாகலவிற்கு ஓடிவிடும்!" 

 ார்ச் 6ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர்  ா ாறவ நாெிக் நகரிலிருந்து 
ராஹுரிக்குக் காரில் அறழத்துச் பென்ைார். வழியில், கடுற யான வி த்து 
ஒன்றைக் காை வநர்ந்ைது. 

ைிரு ை குழுவுடன் பென்றுபகாண்டிருந்ை வ ருந்து ஒன்று கவிழ்ந்து, 
 ை கன் உட் ட  ைினாறு வ ர் காய றடந்ைனர். காய றடந்ைவர்களில் 
இருவறர  ா ா ைனது காரில்  ருத்துவ றனக்கு எடுத்துச் பென்ைார்.  ிை 
அறனவரும் ராஹுரி  ருத்துவ றனக்கு பகாண்டு வரப் ட்டனர்.  ா ா  றுநாள் 
காறல ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

அடுத்ை மூன்று நாட்கள்  ா ா ராஹுரிக்கு வந்து, ஒவ்பவாரு 
 ாறலயிலும் ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். ஆைியின் ெவகாைரி டாலி 
இன்னமும் கலக்க ான நிறலயில் காைப் ட்டார், ப ரும் ாலும் ொப் ிட 
 றுத்து வந்ைார். 9ஆம் நாள்  ாறல,  ா ா  ால்  ற்றும் ெிவல ிறய உைவாக 
அளித்ைார். (முந்றைய நாள்  கன்  ிைந்ைறைக் பகாண்டாட ஸவராஷ் பகாண்டு 
வந்ை இனிப்புப்  ண்டம்). 
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ப ஹர்  ா ா ஏன் பைாடர்ந்து  ல இடங்களுக்குப்  யைிப் து வ ான்ை 
ஒரு கால அட்டவறைறய  ரா ரித்ைார் என் து, ைனிப் ட்ட முறையில் 
கவனித்ைவர்களுக்குக் கூடக் குழப்  ாக இருந்ைது. 1937,  ார்ச் 9ஆம் நாள் 
டாக்வகஃ ால்கர் ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைார்: 

ஸ்ரீ  ா ா இங்கு (ராஹுரி) வந்ைார், ெரியாகக் கடிகாரம் எட்டு ைிறய 
எட்டியதும்  ா ாவின் கார் ொறலயிலிருந்து கர்ெறன பெய்வது வழக்கம். இது 
என்றன  ீண்டும்  ீண்டும் ெிந்ைிக்கத் தூண்டுகிைது; ப ஹரா ாத், நாெிக்  ற்றும் 
ராஹுரிக்கு இறடவய ெக்கரங்களில்  ா ா ஏன் இவ்வளவு அைிக ாகப்  யைம் 
பெய்கிைார் என்று எந்ை ஒரு முடிவுக்கும் ஒருவ ாதும் என்னால் 
வரமுடியவில்றல. ஒருவர் அவரது  ைியின் பைாடர் வரிறெறயப்  ின் ற்ை 
முடியாது. இைில்  றைந்ைிருக்கும்  ர் ம் உலகிற்கு நன்ற  பெய்வைற்கான 
அவரது ஒவர வழி.  னிைகுலத்ைின் நன்ற க்காக அவர் இரவும்  கலும் 
உறழக்கிைார் என் ைில் ெந்வைக ில்றல. ஆனால் அவரது  ைி பவளியளவில் 
எந்ைபவாரு நிறுவப் ட்ட அற ப் ின் முறையான வவறலக்கும் உட் ட்டது 
அல்ல. அவர் நிச்ெய ாக ைனது பொந்ை நன்ற க்காக உறழக்கவில்றல. அவர் 
எறைச் பெய்ைாலும் ைம்ற ப்  ின் ற்று வர்களின்  ற்றும்  ிை  க்களின் 
நன்ற க்காக  ட்டுவ  பெய்கிைார். அைனால்ைான் அவரது  ைிறயப் 
 ின் ற்றுவது கடினம். ஒருவரிடம் அவரது அருள்  றழ ப ாழியும் வறர, 
ஒருவர் அந்ைப்  ைிறயப்  ாராட்ட முடியாது. அவருறடய அருளால் நாம் 
அவரிடம் பெல்லும் வறர அவருக்குக் கீழ்ப் டிய முயற்ெிப்வ ாம். 

 ா ா அவருறடய பொந்ை காரைங்களுக்காக, ைனது  ிைந்ைநாள் 
விழாவிற்கு  காத் ா காந்ைி வரவில்றல என்ை ஏ ாற்ைத்றை 
பவளிப் டுத்ைினார். ஆன் ீக வநாக்கத்ைிற்காக வ றல நாட்டினரும், கிழக்கத்ைிய 
 க்களும் ஒன்றுகூடியறை காந்ைி  ார்த்ைிருந்ைால் அவருக்கு நன்ைாக 
இருந்ைிருக்கும் என்ைார்.  ா ா கூைிய டி ொஞ்ெி, காந்ைிக்கு கீழ்வரும் கடிைத்றை 
எழுைினார்: 
5  ார்ச் 1937 
நாெிக் ரிட்ரீட். 

அன்புள்ள காந்ைிெி,      
 கடந்ை  ிப்ரவரி 11ஆம் நாள் நீங்கள் எழுைிய கடிைம் எனது றககளுக்கு 
வந்ைது.  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு இந்ை முறை ப ரிய அளவில் 
பகாண்டாடப் டும் ஸ்ரீ  ா ாவின்  ிைந்ைநாள்,  ல வழிகளில் ஒரு முக்கிய ான 
ெகாப்ைத்றைக் குைித்ைது. அைன்  ிக முக்கிய ான இரண்டு அம்ெங்கறள நான் 
குைிப் ிட விரும்புகிவைன்: ஒன்று, ஸ்ரீ  ா ா ஆயிரக்கைக்கான  க்களின் 
 ாைங்கறளத் பைாடுவது; இரண்டு, கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளின் 
 ிகவும் பநருக்க ான  ிறைப்ற  உருவாக்குவது.  
 ஆன் ீக குருநாைரான ஸ்ரீ  ா ா, கண்மூடித்ைன ான பைாண்டு 
நிறுவனங்களின்  ாைிதூர முறைகறள நம் வில்றல; இது ப ரும் ாலான 
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வ ம் ாட்டுத் ைிட்டங்களின் ெிைப்பு அம்ெ ாகும். இது வ ான்ை ஒரு ெந்ைர்ப் ம், 
உங்களிட ிருந்து இைன் வைறவறயப்  ற்ைிய ஒரு வகள்விறயத் தூண்டியது, 
பவகுென பைாடர்ற க் பகாண்டுவருவைற்காக வவண்டுப ன்வை 
உருவாக்கப் ட்டது; வ லும் பவகுென வ ாெனம்  ற்றும் உைவு உறட 
வழங்குைல் (இந்ைிய வாழ்க்றகயின் அம்ெ ாகத் ைிகழும் இத்ைறகய பைாண்டு 
நிறுவனங்களின் பெயற் ாடுகள்) ஸ்ரீ  ா ாவின் இறுைி வடிவற ப் ின் 
ஆர்வத்ைில் பெய்யப் டுகின்ைன - அைாவது குருநாைரின் ஆன் ீக 'பைாடுைறல' 
வழங்குைல்! 

 ிப்ரவரி 17ஆம் நாள் ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்குத் ைானியங்கள், 
உறட  ற்றும் இனிப்பு லட்டுக்கறள விநிவயாகித்ைவ ாது, ஸ்ரீ  ா ா ைனது 
 ிரொைத்றைப் ப றும் ஒவ்பவாருவரின்  ாைங்கறளயும் அவரது றககளால் 
பைாட்டார், குெராத்ைியில், நாங்கள் இறை அடி ைிைல் ( வக  ட்வா) என்று 
அறழக்கிவைாம். இந்ைப்  ிரொைம், ஏறழ,  ைக்காரன், ொைி,  ை வவறு ாடு 
எதுவும் இல்லா ல் அறைப் ப ை வந்ை அறனவருக்கும் வழங்கப் ட்டது. இந்ைப் 
 ிரொைத்ைின் ஆன் ீக முக்கியத்துவத்றை இக்கடிைத்ைிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து 
பகாள்ளலாம்; இறைப் ' ிச்றெக்காரர்களுக்குச் பெய்யும் உைவி' என்று நீங்கள் 
ைவைாகப் புரிந்து பகாண்டறை நாங்கள் காண்கிவைாம். 

இந்ை விழாவின்  ற்பைாரு முக்கிய ான அம்ெம், ஸ்ரீ  ா ாவின் 
வ ற்கத்ைிய  க்ைர்கள், முைன்முறையாக இந்ைிய  க்ைர்களுடனும்  ிை 
 க்களுடனும் சுைந்ைிர ாகக் கலந்து, அறனத்ைிலும்  கிரங்க ாக  ங்வகற் துடன், 
ஒவர இடத்ைில் 'அ ர்ந்து' அறனவருடனும் ப ாதுவான உைறவ உண்டனர். 
அறனத்து வகுப்புகள்  ற்றும்  ைங்கள் - இந்துக்கள் ( ிரா ைர்கள்  ற்றும் 
ைீண்டத்ைகாைவர்கள்), முஸ்லிம்கள்,  ார்ெிகள், ஈரானியர்கள், கிைிஸ்ைவர்கள் 
(வ ற்கத்ைிய, இந்ைிய  க்கள்), அறனவருவ  ஸ்ரீ  ா ாவுடன் ஒவர இடத்ைில் 
( ட்டத்ைில்) இருந்ைது, எப்வ ாதுவ  இல்லாை அளவுக்கு, அன்ற யும் 
ெவகாைரத்துவத்றையும் பவளிப் டுத்துவைன் ஆைார ாகத் ைிகழ்ந்ைது. எப்வ ாதும் 
வ ால் அன்புடன். 
அைற்குப்  ைிலளித்ை  காத் ா காந்ைி ொஞ்ெிக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: 
 ார்ச் 10, 1937 
பஸகாவ்ம், வர்ைா. 

என் அன் ான ைாைாொஞ்ெி, 
17ஆம் வைைி என்ன நடந்ைது என்று நீங்கள் என்னிடம் பொன்னைில்  ிக்க 

 கிழ்ச்ெி அறடகிவைன். இருப் ினும், இப்வ ாறைக்கு, உங்கள்  ார்றவயில் நான் 
 ார்க்க முடியவில்றல. நீங்கள் விவரித்ை நிகழ்வுகறளயும், நீங்கள் பொல்வது 
வ ாலவவ இனி என்ன நடக்கும் என் றையும், ஒரு நாள் நான் புரிந்துபகாள்வவன் 
என்று நம்புவவாம். நிச்ெய ாக, அறனத்து ொைிகள், வகுப்புகள்,  ைக்காரர்கள், 
ஏறழகள்  ற்றும் அறனத்து வைெிய இனங்களும் இைற்கு முன்பு ஒவர குழுவில் 
 ிரைிநிைித்துவம் பெய்யப் ட்டு, அன்பு  ற்றும் ெவகாைரத்துவ உைர்வில் ஒன்ைாக 
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அ ர்ந்து உண்டதுண்டு. இது ஒரு புைிய நிகழ்வு அல்ல. ஆனால்  ார்றவயின் 
வகாைங்கள் வவறு டும்வ ாது ஒரு விஷயத்றைப்  ற்ைி விவாைிப் து  யனற்ைது. 

1937,  ார்ச் 11ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ஆண்  ண்டலிறய அறழத்து 
அவர்களுக்கு விளக்கினார்: 

மவளிப்பகெயாகவும், நியாயொகவும் இருப்பது மநர்கெயான 
நபர்களின் தரம் ெற்றும் சிைப்பியல்கபக் குைிக்கும்; அவர்கள் விஷயங்ககள 
இதயத்தில் கவத்திருப்பகத விெ அல்லது ெக்கள் முதுகின் பின்னால் 
மசால்வகதக் காட்டிலும் என்ன நிகனக்கிைார்கள் என்பகத 
மவளிப்பகெயாகச் மசால்லும் கதரியம் பகெத்தவர்கள். 

'ப ரு ளவில் பவளிப் றடயான' அந்ைக் குைத்ைில் ெிலர் ப ரு ிைம் 
அறடயும் அவை வவறளயில் பவளிப் றடயாக விஷயங்கறளப் வ ொைவர்கறள 
பவறுக்கிைார்கள். 

ஆனாலும், ஒருவர் பாகுபாடு காட்ெ மவண்டிய மநரங்கள் உள்ளன. 
சில மநரங்களில் சிைந்த மநாக்கங்களுென் மபசப்படும் விஷயங்கள் 
சூழ்நிகலகய முற்ைிலுொகக் மகடுத்துவிடும்; அந்த இெத்தில் மெௌனம் 
சாதித்திருந்தால் உதவியாக இருந்திருக்கும். 

உைர்ச்ெி வெப் டும்  ற்றும் வவக  னப் ான்ற  உள்ள ஒரு ந ர், 
வகட்கும்  னநிறலயில் இல்லாை வவறளயில், ெிைந்ை வநாக்கங்களுடன் 
வ ெப் டும் பொற்கறளயும் ைவைாகப் புரிந்துபகாள்வார். அத்ைறகய ந ர் 
ஆத்ைிரத்ைில் பெயல் டலாம், ஒன்றை  ிறகப் டுத்ைிக் கூைலாம்  ற்றும் ெிைந்ை 
நண் ர்கள் அல்லது நலம் விரும் ிகளுக்கு எைிராக  ார ட்ெம் காட்டலாம். இைன் 
மூல ாக அவர் அைிவுறரகள்  ற்றும் ஞானத்ைின் பொற்களின்  யறன 
இழக்கிைார்; அதுவவ, அற ைியான ைருைங்களில் நன்ைாக புரிந்துபகாண்டு, 
உண்ற றயப்  ாராட்டும் ைருவாயில் அவருக்கு நல்ல  யனுள்ளைாக 
அற ந்ைிருக்கும். ஆகவவ, எந்ை விஷயமும் எப்வ ாதுவ  பவளிப் றடயாகச் 
பொல்லப் ட்ட பொற்கள் அல்லது விஷயங்களில் அல்ல, ஆனால் ெரியான 
வநரம்  ற்றும் அறவ றவக்கப் டும் முறையில் உள்ளது. 

மெௌனொக இருப்பகத இராஜதந்திரம் அல்லது பாசாங்குத்தனம் 
என்று தவைாகப் புரிந்து மகாள்ளப்பட்ொலும், இறுதியில், அதிக அளவில் 
மவளிப்பகெயாக இருப்பகத ெகிகெப்படுத்தும் மநாக்கத்கத விெ சிைப்பாகச் 
இருக்கும். சில மநரங்களில் ெனிதகுலம் ெகிகெப்படுத்தும் குணங்களில் 
ெிகச் சிைந்தகவ, சரியான மநரத்தில் பாகுபாடின்ைி 
பயன்படுத்தப்பொவிட்ொல் ெிக மொசொன குகைபாடுகள் நிகைந்ததாக 
இருக்கும்.. 

1937,  ார்ச் 13ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா நாெிக் ைிரும் ி வந்ைார். நாெிக் 
நகரில் நடந்ை ஒரு  ை  ாநாட்டில்  ால்கம் கத்வைாலிக்க  ாைிரியார் ஒருவறரச் 
ெந்ைித்ை வ ாது, அவர்  ா ாறவப்  ார்க்க,  ாைிரியாறர வலியுறுத்ைினார், ஆனால் 
அவர்  றுத்துவிட்டார்.  ால்கம்,  ா ாவிடம் இறைக் கூைியவ ாது, அவரும் 
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அக்கறைக் காட்டவில்றல. இருப் ினும்,  ால்க ின் தூண்டுைலின் காரை ாக 
ஒரு ெந்ைிப்பு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 

இந்ைச் ெந்ைிப் ின்வ ாது,  ா ா அவரிடம், "முல்லாக்கள் (முஸ்லீம் 
 ாைிரியார்கள்) அறனவரும் நல்லவர்கள்; வ ாப் நல்லவர்; ஆகா கான் நல்லவர்; 
 ண்டிைர்கள் (இந்து அைிஞர்கள்) நல்லவர்கள். ஆனால் ெங்கராச்ொரியாரால் 
(ைறலற  இந்து  ண்டிைர்)  ட்டுவ  இறுைியில்  ைிக்கைக்கில் வ ெ முடியும்!" 
என்ைார் 

 ா ாவின் வார்த்றைகறளக் வகட்ட  ாைிரியார், அறைப் ப ருற யுடன் 
 றுத்ைார், "இது ெங்கராச்ொரியார் அல்ல, ஆனால் முழு  ாநாட்டிலும் நான் 
வ ெிவனன். ெங்கராச்ொரியாரால் உறுைியாக, நம்பும் டியாகப் வ ெமுடியவில்றல. 
அவர் என்னிடம் ஒரு வார்த்றைகூடப் வ ெ முடியவில்றல; நான் அவறரக் 
கடுற யாகக் கண்டித்வைன்." 

"ஆம்," என்று  ைிலளித்து,  ா ா, "இந்ை முல்லாக்கள், ெங்கராச்ொரியார் 
அறனவறரயும் எச்ெரிக்க வவண்டும். அவர்கள் விரிவுறரக்குத் ைகுைியானவர்கள், 
ெரியான  ாடம் புகட்ட வவண்டும்." 

"அவர்கள் நல்லவர்கள் என்று நீங்கள் இப்வ ாதுைான் பொன்னரீ்கள், 
உடவனவய அவர்களுக்கு விரிவுறர வழங்க வவண்டும் என்றும் பொல்கிைரீ்களா?" 
 ாைிரியார் கூைினார், "நீங்கள் பொல்வறை நான் புரிந்துபகாள்ள முடியவில்றல." 

 ா ா, வ லும் விளக்குறகயில், "ெங்கராச்ொரியார்  ற்றும் உயர் 
 ண்டிைர்களுக்கு, ப ரிய ைறலகள் உள்ளன - அவர்கள் புத்ைிெவீிகள் - ஆனால் 
அவர்களுக்குக் குறுகிய இையங்கள் உள்ளன. இருப் ினும், உங்களுக்கு நல்ல 
இையம் இருக்கிைது" என்று எழுத்துப்  லறகயில் உச்ெரித்ைார். 

"உலகில் கற்பிக்கப் பலர் உள்ளனர், ஆனால் கற்றுக்மகாள்பவர் ெிகக் 
குகைவு" என்று  ா ா வ லும் கூைினார். 

"நீங்கள் என்ன பொல்கிைரீ்கள்?"  ாைிரியார் வகட்டார். 
"அவர்கள் அகனவரும் கற்பிக்கிைார்கள், ஆனால் அவர்களில் யாரும் 

கற்றுக்மகாள்ள விரும்பவில்கல - கற்பிப்பவர்களுக்கு உண்கெப்மபாருளான 
கெவுகளத் மதரியாது!" 

 ின்னர்  ா ாவின் வாழ்வில் நிகழ்ந்ை ஒரு ெம் வத்றை அவர் 
விவரித்ைார்: "ப ய்லி என்ை ப யரில் எனக்கு ஒரு  ள்ளி நண் ர், அவருடன் 

வகாலி விறளயாடிய என்றனப் வ ான்ை ஒரு ெிறுவன் எப் டி இவ்வளவு உயர்ந்ை 
நிறலறய அறடய முடியும் என் றை அவரால் நம்  முடியவில்றல. 
அவருக்கும் எனக்கும் இறடயிலான வவறு ாடு  ிகவும் ைனித்துவ ானது, அவர் 
என்றனப்  ற்ைிய நம் ிக்றகறயப் ப றுவைற்காக, ெில அற்புைங்கறள 
ஆைார ாகக் காை விரும் ினார். ஒரு நாள், பூனாவில் நான் வாழ்ந்ை எனது 
குடிலில், ப ய்லி ஏவைா எழுைிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, ைிடீபரன ற   ாட்டில் 
வ லும் கீழும் நடன ாடத் பைாடங்கியது! அறைக்கண்டு அவர் உடல் 
புல்லரித்துப் வ ானது. ெிைிது வநரத்ைில், அவரது றகயிலிருந்ை வ னா குைித்து 
நடன ாடத் பைாடங்கியது. அவர், ' ா ா!  ா ா!' என்று கைைி ெில நாட்கள் 
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பைாடர்ந்து அழுைார். அன்ைிலிருந்து இன்றுவறர அவர் எனது ெக்ைிகறள 
நம் ினார், என் ீது நம் ிக்றக றவத்ைிருந்ைார். 

"நான் அவரிெம் கூைிமனன், 'முட்ொள், இந்தச் சிைிய நிகழ்வுகள் 
உங்கள் ெனதில் ஆன்ெீகத்கத நம்பகவக்க முடிந்தால், நீங்கள் ஏன் 
முஹெது மசல் (நன்கு பிரபலொன தாந்த்ரீக ெந்திரவாதி) என்பவகரப் 
பின்பற்ைக்கூொது?' 

"அகனத்து அற்புதங்களும் குழந்கதயின் விகளயாட்டுப் மபால், 
அமத மநரத்தில் ஆன்ெீகம் அவற்ைிற்மகல்லாம் அப்பாற்பட்ெது, மெலானது. 
அற்புதங்களுக்கு தனிப்பட்ெ முகையில் ஆன்ெீக ெதிப்பு அல்லது 
முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்கல. ஆனால் அகவ அவசியொனகவ, சில 
செயங்களில், உண்கெப்மபாருகளயும் ஆன்ெீகத்கதயும் நம்ப 
கவப்பதற்கான ஒரு வழியாக, இகை உணர்கவ அகெந்த குருநாதரால் 
நிகழ்த்தப்படுகின்ைன. இமயசு நிகழ்த்திய அற்புதங்கள் அவருகெய மசாந்த 
நலனுக்காக அல்ல, ொைாக ெக்கள் உண்கெப்மபாருகள, சத்தியத்கத 
அங்கீகரிக்கவும், அதன்ெீது நம்பிக்கககய உருவாக்கவும் மசய்கின்ைன. 
ஆயினும், அவர் சிலுகவயில் அகையப்பட்ெமபாது, உயிர் இழந்தவர்ககள 
ெறுபடியும் உயிருென் எழுப்பக்கூடியவர் அகதத் தடுக்கவில்கல!" 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி  ாைிரியார், "நீங்கள் ஏன் ப ௌனம் 
காக்கிைரீ்கள்? ஏன் வ ெக்கூடாது?" என வினவினார். 

"நான் எப்மபாதும் மபசுகிமைன்!"  ா ா, ெிரித்ை டிவய  ைிலளித்ைார், 
"நான் மதாெர்ந்து உங்கள் மூலமும், ொல்கம், எல்லா பிரதான பாதிரியார்கள், 
ெற்றும் அகனவரின் மூலொகவும் மபசுகிமைன்." 

 ா ா கூைியைன் ப ாருறளப்  ின் ற்ைா ல்,  ாைிரியார், "அப் டியானால் 
நீங்கள் ஏன் எழுத்துப் லறகறயப்  யன் டுத்துகிைரீ்கள்?"  

"நான் உங்கள் ெற்றும் அகனவரின் மூலொகவும் மபசுகிமைன், இந்த 
எழுத்துப்பலகக வழியாகக் மகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கிமைன்" என்ைார் 

 ாைிரியார் வ லும் குழப்  றடந்து, "அது எப் டி? எனக்கு ஒன்றும் 
புரியவில்றல" என்ைார். 

 ா ா, "ஆொம், நீங்கள் 'மராம்' நகருக்குச் மசன்ைிருந்தால் உங்களால் 
புரிந்துமகாள்ள முடியாது, நான் இல்லத்திற்கு (மஹாம்) வந்ததால் எனக்குத் 
மதரியும்! இதுமவ உங்களுக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசம். நீங்கள் 
மராெில் இருக்கிைரீ்கள், நான் இல்லத்தில் (மஹாெில்) இருக்கிமைன்!" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ாைிரியார்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைைில்  ிகவும் குழம் ிப் வ ானார்.  ா ா 
'இல்லம்' என்ைைன் ப ாருள் என்னபவன்ைால், அவர் இறைவவனாடு ஒன்ைாக 
இருக்கிைார். 'வராம்' என் து வைவாலயம் - அைாவது ெடங்குகள் ெம் ிரைாயங்கள் 
 ற்றும்  ை  ரபுவழி. 
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இைற்கிறடயில், 'உண்ற யான' இந்ைியாறவப்  ார்க்க, நாெிக் நகறர 
விட்டு பவளிவயை விரும் ியைற்காக, காபரட் ஃவ ார்ட்  ிகவும் 
வருந்ை றடந்ைார். ைனது  யைத்ைின்வ ாது, இந்ைிய கிரா ங்கறளக் கண்டு 
அவர் ைனிற யும்,  னச்வொர்வும் அறடந்து, கீழ்நிறல வஹாட்டல்களில் ைங்கி, 
ஒவ்வாை உைறவயும் உண்டுவந்ைார். எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக அவர் 
இந்ைியாவில் என்னைான் பெய்கிைார் என் றையும் ெிந்ைிக்கத் பைாடங்கினார். 1937, 
 ார்ச் 5ஆம் நாள்,  ா ாவுக்குத் ைனது உைர்வுகறள பவளிப் டுத்ைி நீண்ட பநடிய 
கடிைம் ஒன்று எழுைினார். நாெிக் நகரில் வாழ்ந்து வந்ை ஒவ்பவாரு வ றல 
நாட்டினரிடமும்,  ா ா, அவருக்வக உகந்ை முறையில்  ர ரப்ற  ஏற் டுத்ைி, உள் 
பகாந்ைளிப்புக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அவரது கடிைம் 
அற ந்ைது. உண்ற யில், பைாடர்ந்து  டிப் டியாக நடந்ை நிகழ்வுகறளப் 
 ார்த்ைால், காபரட் ஃவ ார்டின் உைர்வுகள் ஆெிர த்ைில் ப ரிய  ாற்ைங்களுக்கு 
வழிவகுத்ைது. அவர்  ா ாவுக்கு எழுைிய கடிைம்  ின்வரு ாறு: 

இதுவறர எந்ைபவாரு ொைாரை சுற்றுலாப் யைிக்கும் கிறடக்காை 
அனு வம் எனக்கு இல்றல, வ லும் இக்கால இந்ைிய வாழ்க்றக முறையின் 
'வ ற் ரப்ற ப்'  ார்ப் றைத் ைவிர, ந து ைிறரப் டத்ைிற்கு உைவக்கூடிய 
 னப் ைிவுகள் குைித்து நான் ெந்வைகம்  ட்டு ின்ைி, நம் ிக்றகயற்ை நிறலயில் 
இருக்கிவைன்.  ா ா, எனது வாழ்நாள் முழுவதும் நான்  டித்ை  ற்றும் 
வகள்விப் ட்ட  ிறகயான கவர்ச்ெியும்,  னறை ஈர்க்கும் ைன்ற யும் பகாண்ட 

இந்ைியா, எங்வகயாவது இருக்க வவண்டும். அது எங்வக உள்ளது? இதுவறர நான் 
அடி எடுத்து றவத்ை இடங்களில் அறவ இல்றல. நான்  ார்த்ைது எனக்குத் 
பைரியாை ஓர் இந்ைியா; உண்ற யில் நான் அறைக் கண்டுபகாள்ள என் இரு 
றககளாலும் இந்ைிய வாழ்க்றக முறைறயத் வைாண்டி எடுக்க வவண்டும் என்ை 
எண்ைம் என்றன ெற்று அைிருப்ைிக்குள்ளாக்குகிைது. அந்ைத் ைரக்குறைவான 
வஹாட்டல்களில் ைங்கா ல்,  னைிற்கு உகந்ை உைறவ உண்ைா ல், 
கடின ான  டுக்றககளில் தூங்கா ல், ெனீ் ஹார்வலாறவ எனக்குத் பைரியு ா 
என்று பைரிந்து பகாள்ள விரும்பும் மூன்ைாம் ைர வஹாட்டல் அைிகாரியின் 
ைந்ைிர ான வகள்விகறளக் வகட்கா லும் நான் இந்ைிய வாழ்க்றகறய 
இழக்கிவைன் என்று நீங்கள் நிறனப் ைானால், நான் நாெிக் நகருக்குத் ைிரும் ி 
வந்து உருது ப ாழிறயக் கற்றுக் பகாள்வது நல்லது. 

நான்  ிகவும் நன்ைி உைர்வற்ைவனாக ஒலிப் றை பவறுக்கிவைன், 
ஆனால் நான் எப்வ ாதும் உங்களுடன் வநர்ற யாக இருக்க வவண்டும், வ லும் 
நான் எறையும் கனிவான ைன்ற யுடன் காைாை வ ாது 'அற்புைம்!' என்று 

இனிற யாகக் கூறுவைில் என்ன நன்ற  இருக்கிைது? நான் காை விரும் ியது 
 ழம் ப ரும் கவர்ச்ெியான இந்ைியா. ஆனால் நான் அறைக் காைவில்றல. 
இந்ைியா ஓர் அழுக்கறடந்ை நாடு என்று நான் நிறனக்கிவைன், என்றனப் 
ப ாறுத்ைவறரயில் இதுவறர நான் வைால்வி அறடந்துவிட்வடன். 

 ா ா, எனக்கு ஏைாவது பெய்யுங்கள்! இந்ைக் பகாடூர ான, அறரயும் 
குறையு ான நிறலயிலிருந்து என்றன விடுவிக்கவும் - நான் பைரிந்து வாழ்ந்ை 
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வாழ்க்றகயிலிருந்து துண்டிக்கப் ட்டு, புது வாழ்றவ ஏவைா வவறு 
காரைங்களுக்காக நிறுத்ைி றவத்ை நிறலயிலிருந்து விடுவிக்க வவண்டுகிவைன். 
ைண்ைரீுக்கு பவளிவய ைத்ைளிக்கும்  ீறனப் வ ாலச் சுற்ைி அறலவைற்காக 
நீங்கள் என்றன இந்ைியாவுக்கு அறழத்து வரவில்றல என் து எனக்குத் 
பைரியும். நான்  ிகவும்  யனற்ைவனாக உைர்கிவைன், உத்வவகம் இல்லா ல், 
 ிகவும்  ந்ை ானவனாகக் கருதுகிவைன். எனது  னைிற்குள் அறட ட்டிருக்கும் 
அறனத்றையும் நான் அைிவவன்; அழகு, உற் த்ைித்ைிைன்  ற்றும் உருவாக்கும் 
ைிைன் என்னிடம் உள்ளது; உங்களுக்கும் உங்கள் காரைங்களுக்கும், உங்கள் 
வெறவயில்  யன் டுவைற்கும்  ிகுந்ை ஏக்கம் என் இையத்ைில் இருக்கிைது. 
இறைபயல்லாம் ைிைக்கும் ைிைவுவகால் உங்களிடம் உள்ளது, வ லும் இது ஒரு 
 ரந்ை, வரம் ற்ை ஆற்ைலின் ஓட்டத்ைில் பவளிவயைி, ப ரிய அளவிலான 
நன்ற க்கு  ாற்ைப் டும். அன் ிலும் நம் ிக்றகயிலும் உங்கள்  ாைங்களில் நான் 
றவத்ைிருக்கும் உள் ெக்ைிகறளப்  யன் டுத்ை, அறைத் ைிருப் ி வழிநடத்ை 
நீங்கள் ஏன் ையங்குகிைரீ்கள்? நீங்கள் ஒரு நாள் அறைச் பெய்வரீ்கள் என்று 
எனக்குத் பைரியும், ஆனால் இைற்கிறடயில் நான்  டிப் டியாகப் ற த்ைியம் 
ஆகிவைன்! 

எனது வாழ்நாள் முழுவதும் நான் சுறுசுறுப் ாக இருந்வைன், ஒவ்பவாரு 
விஷயங்கறளயும் பெய்யப்  ழகிவனன், அவற்றை ொைறனகளாக  ாற்ைியைில் 
ப ருற ப் டுகிவைன்; ஆனால் நான் உங்களுக்காக என்ன பெய்ய முடியும் 
என் வைாடு ஒப் ிடும்வ ாது இது எவ்வளவு ெிைியைாகவும் முக்கிய ற்ைைாகவும் 
இருந்ைிருக்கலாம்; நீங்கள் என்றன அனு ைித்ைால்  ட்டுவ  இது ொத்ைிய ாகும் 
- எனக்கு உைவுங்கள். என்னால் பவறு வன உட்கார்ந்து எனது கட்றடவிரறலக் 
சுழற்ைிக்பகாண்டு எங்கள் குழுவில் உள்ள  ிைறரப்  ார்த்து இனிற யாகச் 
ெிரித்து, உருது விறனச்பொற்கறளப்  ற்ைிப் வ ெமுடியாது! இப் டிப் ட்ட 
 யைத்றை வ ற்பகாள்வது வ ாது ானைாக எனக்குத் வைான்ைவில்றல, 
ஏபனன்ைால் நான் எத்ைறன ற ல்கள்  யனுள்ள நடவடிக்றககறளத் வைடிச் 
பென்ைாலும், நான் உண்ற யில் எங்கும் பெல்லவில்றல; இது என்  னக் 
கைவுடன் என்னுள் இருக்கும் ஆன் ா இன்னும் இறுக்க ாக மூடப் ட்டுள்ளது. 
உங்களுக்கு உைவ, நான் நாெிக் நகரில் எனது வ றெயில் அ ர்ந்து ெிைந்ை 
நாடகங்கள், ெிைந்ை ைிறரப் டக் கறைகள், இைப் ில்லா உறரநறட - எறையும் - 
எனது நாற்காலியில் அ ர்ந்துபகாண்டு அங்கும் இங்கும் அறெயா ல் 
பெய்யலாம். அபைல்லாம் எனக்குத் பைரியும். நான் அறைச் பெய்யவும் 
விரும்புகிவைன். நான் அப ரிக்காவிலிருந்து வந்து, உங்களிட ிருந்து பகாஞ்ெம் 
அைிறவப் ப ை விரும்புகிவைன், என் உலகில் வைறவ எனக் கருதும்  ிைருக்கு 
வழங்கும் வறகயில் ஏைாவது அைிறவப் ப ை ஆவலாய் இருக்கிவைன். இந்ை 
வநரத்ைில் நான் ைிடீபரன வ ற்கு வநாக்கித் ைிரும்  வவண்டு ானால், நான் 
உங்களுடன் இருந்ை ஒரு ெில ஆெீர்வைிக்கப் ட்ட  ைிவநரங்களின் நிறனறவத் 
ைவிர வவபைான்று ில்லா ல் பவற்று றககளுடன் ைிரும் ிச் பெல்வவன். 
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கடந்ை ெில ஆண்டுகளாக உங்களிடம் வந்ைவர்களில்  லறர நான் 
 ார்க்கும்வ ாது, ஆச்ெரியமும் குழப் மு ாக இருக்கிைது. 

அவர்களிட ிருந்து நீங்கள் ைிடீபரன உங்கறளத் துண்டித்துக் 
பகாண்டால், அவர்கள் எங்வக வ ாவார்கள்? இத்ைறன ஆண்டு வெறவ  ற்றும் 
ைியாகங்களால், அவர்கள்  ிைருக்குத் ைரமுடியும் வறகயில் என்ன கிறடக்கப் 
ப ற்றுள்ளனர்? ைங்கறளப் ப ாறுத்ைவறர, ஒரு குைிப் ிட்ட அளவிலான ஆன் ீக 
விடுைறல; ஆனால் அது ஒரு சுயநல அணுகுமுறைறயக் பகாண்டைாக 
இருக்கும்.  ிைருக்கு உைவும் வறகயில் அவர்கள் என்ன பெய்ய முடியும்? 
அவர்களுக்கு முன்பு பைரியாை ஏவைனும் இன்று இப்வ ாது பைரியு ா? 

ந து வ ற்கத்ைிய ெீடர்கள்: அவர்கறளப்  ற்ைி என்ன பொல்ல?  ால்கம், 
ெனீ் இருவரும் அப ரிக்காவிற்கு எறை எடுத்துச் பெல்ல முடியும்? எலிஸப த் 
உங்கள் வவறலறய, அது என்னபவன்று ெரியாகத் பைரியா ல் எவ்வாறு 
முன்பனடுக்க முடியும்? டாம், லண்டனுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார், 
 ா ாவிட ிருந்து எந்ைக் கடிைமும்,  ா ாவுடன் எவ்விை பைாடர்பும் இல்லா ல், 
அவர் என்ன பெய்வார்? நீங்கள் பொன்ன விஷயங்கள் அறனத்றையும் அவர்கள் 
அறனவரும் நறடமுறையில் பெயல்  டுத்தும் அளவிற்கு  க்குவ றடந்து 
விட்டார்கள் என்று நிறனக்கிைரீ்களா? அந்ைச் ெிைிய பொற்ப ாழிவுகள், 
வ ச்சுக்கள், சுருக்பகழுத்ைில்  ிகவும் கவன ாக குைிப் ிடப் ட்டுள்ளன,  ிகவும் 
உன்னிப் ாகத் ைட்டச்சு பெய்யப் ட்டன - அறவ அறனத்தும் இந்ை  க்களில் ஓர் 
அங்க ாக ஆக்கப் ட்டைாக நீங்கள் நிறனக்கிைரீ்களா? எனக்கு அப் டித் 
வைான்ைவில்றல. 

முைலில், அவர்களில்  ாைி வ ருக்குப் புரியவில்றல. எனக்கும் 
புரியவில்றல. எலிஸப த்றைக் வகளுங்கள் தூக்கத்ைிலிருந்து அவர் 
விழிப் ைற்குக் காரை ாக இருப் து என்ன என்று வகளுங்கள். அவர், 'எனது 
 னப் ைிவுகள். அவற்றை நான் பெலவு பெய்ய வவண்டும்’ என்று கூறுகிைார். 
இைன் அர்த்ைம் என்ன என்று அவரிடம் வகளுங்கள், அவர் ைடு ாறுவறை நீங்கள் 
காைலாம்.  ாய வைாற்ைத்ைிற்கும், வ ாலி நம் ிக்றகக்கும் இறடவய உள்ள 
வித்ைியாெத்றை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்க வநாரினாவிடம் வகளுங்கள். 
அவர் எல்லாவற்றையும் ைட்டச்சு பெய்து ஒரு நல்ல குைிப்புப் புத்ைகத்ைில் 
றவத்துள்ளார், ஆனால் உங்கள் விளக்கங்கறளக் வகட்காை ஒருவருக்கு அவர் 
அறை பைளிவு டுத்ை முடியு ா? அவரால் முடியாது என்று நான்  ந்ையம் 
கட்டுவவன்; அது என்னாலும் முடியாது. 

இன்னும் நாங்கள் எல்வலாரும் உங்கள் காலடியில் அ ர்ந்து நீங்கள் 
கூறுவறைக் வகட்டு, அறனவரும் புத்ைிொலிகள் என்று நிறனத்து, 'ஆன் ீகம் 
 ல்வறக' என்ை நிறனப் ில் புருவங்கறளத் தூக்கிச் பெல்கிவைாம்! ஆனால் 
அறவ என்னபவன்று ெிைிைளவு வயாெறனகூட இல்லா ல் இருக்கிவைாம். 
அவர்கள் அறனவரும் வாழ்க்றகறய விட்டுவிட்டு உங்களுடன் இந்ைியாவில் 
இருக்கிைாரகள்; அவர்கள் பெய்கிை ஒவ்பவான்றையும்  ற்ைிய துல்லிய ான 
வி ரங்களால் நிரப் ப் ட்ட நீண்ட கடிைங்கறள வடீ்டிற்கு எழுதுகிைார்கள், 
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வ லும் அவர்கள் உங்கள் வவறலயில் உைவுகிைார்கள் என்று உைர்கிைார்கள்; 
அல்லது ஒருநாள் உங்கள் வவறலயில் உைவ முடியும் என நம்புகிைார்கள். 
ஆனால் அவர்களில் ஒருவருக்கும் அது என்ன வவறல அல்லது அவர்கள் அறை 
எவ்வாறு பெய்யப் வ ாகிைார்கள் என்ைத் பைாறலதூர கருத்தும் இல்றல. 

நாங்கள் அறனவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் நாெிக் நகரில் உங்களுடன் 
இருப் ைானால்  ிகவும் நன்ைாக இருக்கும். வ ற்கத்ைிய குழுவில்  லர் 
ஏைக்குறைய  ாைி வாழ்க்றகறயக் கடந்துவிட்டனர், வ லும் அவர்கள் 
ஓரிடத்ைில் அற ைியாக வாழ்ந்து, எஞ்ெிய நாட்களில்  ாதுகாப் ாகக் கவனித்துக் 
பகாள்ளப் ட வவண்டும் என்று நிறனப் து ஆறுைலளிக்கிைது. 

அன்புள்ள வயைான வில்  ற்றும் வ ரி, நான்  ார்த்ைவர்களில்  ிகவும் 
புனிை ானவர்கள். ருவாவனா, இன்னும் பவளிப் றடயாக விவரிக்க முடியாை 
ஆற்ைறலப் ப ற்ைிருந்ைாலும், அவருக்குப்  ின்னால் வண்ை ய ான வாழ்க்றக 
ஒன்று இருப் றை அைிகிவைன். வநாரினா, கடந்ை காலத்ைில் ஒரு ெிைந்ை பைாழில் 
துறையில் வாழ்க்றகறய வாழ்ந்ை வயைான ப ண் ைி.  ால்கம், ெனீ் 
இருவரும்,  ல ஆண்டுகளாக வாழ்க்றகறயப்  ற்ைிக் பகாண்டு, இப்வ ாது ஒரு 
புகலிடத்ைில்  கிழ்ச்ெியாகக் காைப் டுகிைார்கள். எலிஸப த்,  ைவாழ்க்றகத் 
ைீங்குகளிலிருந்து ஓய்வு ப ற்று உங்களுடன் ஒன்ைிறைந்துள்ளார். இந்ை  க்கள் 
அறனவரும், நல்ல  னம்  றடத்ைவர்கள், வநர்ற யானவர்கள், 
நம் ிக்றகயானவர்கள், ஆனால் வாழ்க்றகயில் வைாள்கறளத் ைிரும் ிப் 
 ார்க்கிைார்கள். எனது வாழ்க்றகக் கூட இன்னும் பைாடங்கவில்றல என்று 
நிறனக்கிவைன். என்  னைில், நான் இன்னும்  ைிவனழு வயது  ருவத்ைில் 
இருக்கிவைன், என் முன்னால் இருக்கும் உலறக எைிர்பகாள்வது, அனு விப் து, 
பவல்வது,  ாடங்கள் கற்றுக்பகாள்வது, எனக்கு இன்னும் வயைான உைர்வவ 
இல்றல. நான் ஓரிடத்ைில் அ ர்ந்து வாழ்நாளுக்கு வவண்டிய அரிெி 
மூட்றடகறளக் கட்டிச் சு க்கத் ையாராக இல்றல, இருப் ினும் நான் அறை 
நிச்ெய ாக உங்கள்  ீது பகாண்டுள்ள  க்ைிக்காகச் பெய்வவன். 

ஆனால் நான் ையாராக இருக்கிவைன் - வ லும் ஓர் ஓட்டப் ந்ைய 
வரீறரப் வ ால் ஆவலுடன் - ஆன் ீக வலிற   ற்றும் அைிவின் ப ாக்கிஷத்றை 
அறடயவும், உங்கள் குழந்றைகளுக்கு உைவும் வறகயில் ஒரு பெய்ைிறயயும் 
அந்ை அைிவின் நறடமுறை  யன் ாட்றடயும் உலகில்  ரப்புவைற்கு ஆயத்ை ாக 
இருக்கிவைன். அந்ை வநாக்கத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு, என்றனத் ையார்ப் 
 டுத்ைா ல் என்னால் இருக்க முடியாது. இத்ைறனயும் வைறவப் டும்  லறர 
நான் காண்கிவைன், இப்வ ாது நான் இந்ைியாவில் இருக்கிவைன், முன்ற  விட 
நான் இன்னும் உைவியற்ைவனாக உைர்கிவைன். குறைந்ை  ட்ெம் ஹாலிவுட்டின் 
வாழக்றகறய விரும் ா ல் இருந்ைாலும், ஒரு ெிலருக்கு உயிர்வாழ 
உைவிவனன், எனது  ைம் ொைக ாகப்  யன் டுத்ைப் டுவைாக உைர்ந்வைன். 
என்னால் அவர்கவளாடு வ ெ முடிந்ைது, ஆறுைல் கூைவும், அவர்கறள ெிரிக்கவும், 
 னறை வாழ்க்றகயின் இலகுவான  க்க ாக  ாற்ைவும் என்னால் உைவ 
முடிந்ைது. 
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ஆனால் இப்வ ாது நான் எதுவும் பெய்யவில்றல. என்னிடம்  ைமும் 
இல்றல, எனக்கு வவண்டியவர்கள்  ெிவயாடு இருக்கின்ைனர். கடிைத்றைத் ைவிர, 
எனக்கு எந்ைத் பைாடர்பும் இல்றல, அறை ஒரு நல்ல  ரி ாற்ை ாக நான் 
கருைவில்றல. நான் ஒரு வெைியான ஆெிர த்ைில் ைங்கி இருந்து உருது 
(வ ாெ ாக) கற்றுக்பகாண்டு, (எப்வ ாைாவது) ஒரு வார அல்லது  ாை 
 த்ைிரிறகறய இைறழப்  டித்துக்பகாண்டு, ைிறரப் டப்  ைியில் 
(ெிலவநரங்களில்) ஈடு ட்டு, அல்லது ரயில்களில் ஏைி நாடு முழுவதும் பென்று, 
உங்கள்  ைத்றைச் பெலவழித்து வந்ை வ ாைிலும், என்னுறடய முணுமுணுப்பு 
நின்ை ாடில்றல! நான் ஒரு நல்ல ெீடர்! எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, நீங்கள் 
ஒருவவறள என்றன அப ரிக்காவிற்குத் ைிருப் ி அனுப்புவைாக இருந்ைால், 
அங்வக நான் எடுத்துச்பெல்ல என்னிடம் என்ன இருக்கிைது? 

எனக்கு அைிபவாளி வவண்டும் என் து சுயநல ா? தூக்க ின்ைித் 
ைவிக்கும் ஆத் ாறவ வலொகத் பைாட்டு, அறை உயிர்ப் ிக்கச் பொல்வது 
நியாயத்ைிற்குப் புைம் ானைா? ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி, நான் முற்ைிலும் 
ைகுைியற்ைவனாக இருந்ைாலும், என் உள் காைில் அந்ை  ந்ைிர வார்த்றைறய 
நீங்கள் விறரவில் கிசுகிசுப் ரீ்கள், அது எனது முழு வாழ்வுக்கும் 
உயிவராட்ட ாக இருக்கும்,  ன  ற்றும் ஆன் ீக ஆற்ைலின் அறைகறளத் 
ைிைக்கும், உண்ற யில் வாழவும், வெறவ பெய்யவும் எனக்கு உைவும் என்று 
நான் எடுத்துக்பகாள்ளலா ா? 

ஒரு ைிறரக்குப்  ின்னால் எரியும் ைீ ம் புறகமூட்டத்றை உருவாக்கி, 
ைிறரறய அழிப் ைாக இருந்ைாலும், ‘ஆன்ெீக தளங்களில் அகனத்தும் 
நிகழ்கின்ைன’ என்ை உைர்வு  ட்டும் இருந்ைால் வ ாைாது. நான் ையார் 
நிறலயில் இருப் ைானால், ஏன் அந்ை இடங்களுக்குச் பெல்ல முடியாது, ஏன் 
அந்ைத் ைிறரறய அழிக்கும் அனு வத்றைத் ைர முடியாது? இல்றலபயன்ைால், 
அறை உருவாக்க என்ன பெய்ய வவண்டும்?     

ையவுபெய்து,  ா ா, இறைக் குைித்து நீங்கள் ைீவிர ாகச் ெிந்ைித்து ஒரு 
முடிவுக்கு வாருங்கள். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு நான் உைர்ந்ைறைவிட 
இறைப்  ற்ைி இன்னும் வலுவாக இப்வ ாது நான் உைர்கிவைன், அைற்குத் 
ைகுைியானவனாக இருக்க என்னால் முடிந்ை அறனத்றையும் பெய்வைன். 

இது ஓர் அச்ெமூட்டும், ப ாருத்ை ற்ை, முணுமுணுக்கும் கடிை ாகத் 
வைான்றும் என்று எனக்குத் பைரியும், ஆனால் நான் அறை எப் டி 
அர்த்ைப் டுத்துகிவைன் என் தும் உங்களுக்கு நன்ைாகத் பைரியும். நான் 
பவறுற யாக, சும் ா இருக்க விரும் வில்றல; பெய்ய வவண்டியது ஏராளம் 
உள்ளது. எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, ெரியாக அல்லது ைவைாக இருந்ைாலும், 
நான் எப்வ ாதும் உங்களுடன் வநர்ற யாக இருக்க வவண்டும், என்  னைிலும், 
இையத்ைிலும் இருப் றை உங்களுக்குக் கூை வவண்டும், ஏபனன்ைால் இந்ை 
வநரத்ைில், இந்ை வாழ்க்றகயில், நாம்  ீண்டும் ெந்ைித்வைாம், ஒன்ைாக ஒரு நீண்ட 
ொறலயில்  யைிக்கப் வ ாகிவைாம் என் து எனக்குத் பைரியும். 
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என் இையத்ைின் எல்லா அன்பும், என்பைன்றும்,    - 
காபரட். 

காபரட் ஃவ ார்ட் ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டைன் விறளவாக, இந்ைக் கடிைம் 
எழுைிய ஒரு வாரத்ைிற்குள், அவர் வட இந்ைியாவிலிருந்து 1937,  ார்ச் 13ஆம் 
நாள் நாெிக் ைிரும் ி வந்ைார். அவர் ைிட்ட ிட்டைற்கு முன்னைாகவவ ைிரும் ி 
வந்ைைில்  ா ா அைிருப்ைிறயத் பைரிவித்ைார். அவர்  யைித்ை இடப ல்லாம் 
வறுற , அழுக்கு, அசுத்ைம் ைவிர வவறு எதுவும் இல்றல என்று கூைி, ைனது 
 யைத்ைால் அவர் ஏ ாற்ை றடந்து, விரக்ைியில் வொர்வறடந்து வ ானைாகக் 
காபரட் விளக்கினார். 

அவறரக் கண்டித்து,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

நம்பிக்கக ஒருமபாதும் வாதம் மசய்வதில்கல! நீங்கள் என் ெீது 
உறுதியான நம்பிக்கக கவத்திருந்தால், தூசு, ொசு, மகாசுக்கள், காலரா, 
மநாய் மபான்ைவற்ைில் அக்ககைக் காட்டியிருக்க ொட்டீர்கள், நான் 
உங்களுக்காக தயாரித்தத் திட்ெத்கதயும் ொற்ைியிருக்க ொட்டீர்கள். நீங்கள் 
திட்ெப்படி மசய்யாெல் விகரவில் திரும்பி வந்துள்ளரீ்கள். நீங்கள் அகதப் 
பின்பற்ைி இருந்தால், ககெசி மநரத்தில் கூெ 'ஏதாவது' பார்த்திருக்கக் கூடும். 

நான் அறனத்தும் அைிந்ைவன் என்ைால், நீங்கள் என்ன பெய்ய வவண்டும் 
என் றை அைிந்து, அைற்வகற்  நான் அைிவுறுத்ைிவனன். நான் எல்லாம் வல்லவன் 
என்ைால், இறவ அறனத்றையும் நீங்கள் எவ்வாறு கடந்து பெல்ல வவண்டும் 
என்று நான் விரும் ிவனவனா, அவ்வாவை எனது ைிட்டங்கறள வகுத்வைன். எனது 
ைிட்டங்கள்  ற்றும் வவறலச் பெய்யும் முறை உங்களுக்குத் பைரியாது, எனவவ 
வநரத்றையும்  ைத்றையும் வைீடிப் றைப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்கிைரீ்கள் -  எல்லாவ  
நல்ல நம் ிக்றகயுடனும் நல்ல வநாக்கங்களுடனும் என் து எனக்குத் பைரியும். 

இந்தியாவில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன: ஒன்று, கிராெங்களும் 
நகரங்களும், இந்தியாவின் இயற்பியல் அகெப்பு. ெற்மைான்று, இெயெகல, 
ெவுண்ட் அபு மபான்ை அழகிய இெங்கள், இந்தியாவின் ஆன்ெீக உெல். 
கெவுள் அகெதியான இயற்கக சூழ்நிகலகளிலும், ெகலமெடுகளிலும் 
ெட்டுமெ காணப்படுவதில்கல. அவகரக் கண்டுமகாள்ள விரும்பினால், 
கிராெங்கள், நகரங்களின் தூசு ெற்றும் ொசுகளின் ஒவ்மவாரு அணுவிலும் 
அவகரக் காணலாம். இகதமயல்லாம் நான் உங்களுக்குச் மசால்கிமைன், 
ஏமனன்ைால் நான் உங்ககள மநசிக்கிமைன், உள்ளார்ந்த நம்பிக்கக ெட்டுமெ 
முற்ைிலுொக அைிந்துமகாள்ள உதவும் என்பகத நீங்கள் புரிந்துமகாள்ள 
விரும்புகிமைன். 

ஆயினும்கூட, காபரட் இப்வ ாது வ ற்கு வநாக்கித் ைிரும் த் ையாராக 
இருந்ைார். அவர் ஹாலிவுட்டுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல விரும்புவைாகவும், 
 ா ாவின் ஆெிர ங்கள்  ற்றும் ைிறரப் டத் ைிட்டங்களுக்கு, நிைியளிக்க  ைம் 
வெர்க்கும் வநாக்கத்ைில் கடுற யாக உறழக்க விரும்புவைாகவும் கூைினார். 
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அவரது வற்புறுத்ைலின் காரை ாக,  ா ா அவறர அனுப்  ஒப்புக்பகாண்டார், 
அவரது முயற்ெிகளில் அவருக்கு உைவுவைாக உறுைியளித்ைார். 

வ லும் இந்ைியா வரவிருந்ை வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறளத் ைங்க 
றவப் ைற்காக, நாெிக் நகரில்  ற்பைாரு  ங்களாறவக் கட்டுவது குைித்து 
விவாைங்கள் பைாடங்கின. 1937,  ார்ச் 13 அன்று,  ா ா வ ற்கத்ைிய குழுறவக் 
கூட்டி இவ்வாறு கூைினார்: 

நான் எல்வலாரிடமும், எல்வலாருடனும், ெிலருக்கு அருகாற யிலும் 
இருக்கிவைன். கடந்ை முறை, நாம் புைிய  ங்களாறவக் கட்டுவது  ற்ைிப் 
வ ெிவனாம், அைற்பகல்லாம்  ைம் வைறவ என்ை உண்ற றய ற ய ாக 
றவத்து விவாைித்வைாம். உங்கள் அறனவறரயும், அறை எவ்வாறு ஏற் ாடு 
பெய்வது என் து  ற்ைிச்  ெிந்ைிக்கச் பொன்வனன், ஆனால் நீங்கள் யாரும் இறைப் 
 ற்ைிச் ெிந்ைிக்கவில்றல என்று நான் நம்புகிவைன்! இைன் விறளவாக, என் 
எைிர்கால  ைிக்கு,  ைத்றை எப் டித் ைிரட்டுவது என்று நாவன ெிந்ைிக்க 
வவண்டியிருந்ைது. இன்று, காபரட்றட  ீண்டும் ஹாலிவுட்டுக்குச் பென்று 
வவறலச் பெய்யும் டிக் கட்டறளயிட்டு, அவர் ெம் ாைிக்கும்  ைத்றை எனக்கு 
அனுப் ி றவக்கு ாறு கூைிவனன். அவைார புருஷர் எப்வ ாதும் ஏறழயாக 
இருப் ைால், இது  ிகவும் வைறவயான உைவி, ஒவர உறுைியான உைவி! 

"ஆகா கான், (அவடால்ஃப்) ஹிட்லர் வ ான்ைவர்கள் நிறைய  ைம் றவத் 
துள்ளார்கள், ஆனால் அவைார புருஷர் எப்வ ாதுவ  ஏழ்ற யானவர் - எப்வ ாதும் 
அவருக்குப்  ைம் வைறவப் டுகிைது. உள் வட்ட உறுப் ினர்கள் எப்வ ாதும் 
அவைார புருஷருக்கு உைவுவைால், நாம் காபரட்றட மூன்று வநாக்கங்களுக்காக 
ஹாலிவுட்டுக்கு அனுப்புகிவைாம்:  ைம் அனுப்புவது, எனது பெய்ைிறயப் 
 ரப்புவது, ஏபனன்ைால் நான் அவர் மூல ாக ஆன் ீக ரீைியில்  ைியாற்றுவவன், 
வ லும் ைிறரப் டத்ைிற்காகப்  ைி புரிவது; ைிறரப் டம் கட்டாயம் பவளிவர 
வவண்டும். எனவவ, இந்ை மூன்று வநாக்கங்கறளக் கருத்ைில் பகாண்டு, காபரட் 
 ைினான்கு  ாைங்களுக்கு ஹாலிவுட் பெல்கிைார். இப்வ ாது அவர் முைலில், ஏழு 
நாட்கள்  ஞ்ச்கனிக்குச் பென்று, நான்  ல  ாைங்களுக்கு முன்பு ஏகாந்ைவாெம் 
இருந்ை ‘றடகர் வவலி’ குறகயில் ைங்குவார். 

"எல்லாவற்ைிலும் எப்மபாதும் மபறுவகத விெத் தருவது நல்லது. 
காலம் கெந்து மசல்லச்மசல்ல, ஒருவர் மகாடுப்பமத சிைந்தது என்பகதக் 
கண்டுமகாள்வார்" என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ார்ச் 14,  ா ா கட்டிடத் ைிட்டம் குைித்து வ லும் 
விவாைித்ைார்: 

 ங்களா விவகாரத்றை இன்வை முடிப்வ ாம், ஏபனன்ைால் நாறள வநரம் 
இராது. இந்ைக் கட்டிடத்ைிற்கு ரூ 16,000 பெலவாகும், ைள ாடங்கள் 
( ரச்ொ ான்கள்) ரூ 8,000: ப ாத்ைம் ரூ 24,000. 

ந க்கு எவ்வளவு  ைம் வைறவப் டுகிைது! அைனால்ைான் காபரட் 
ஹாலிவுட்டுக்குச் பெல்கிைார்.  ங்களாவுக்கு வவண்டியறை நாம் எப் டியாவது 
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நிர்வகிக்க முயற்ெிப்வ ாம். ஆனால்  ிற்காலத்ைில்,  ிகச் ெிைந்ை  ைிக்காக 
ந க்கு நிறைய  ைம் வைறவப் டும். காபரட்டால்  ட்டுவ  விறரவாகப்  ைம் 
ெம் ாைிக்க முடியும்; நான் அவறரப்  ின் நின்று வழிநடத்துவவன். 
 ங்களாவிற்காக அைக்கட்டறள  ைத்றை நாம் பைாட முடியாது, ஆனால் நாம் 
கட்டும் புைிய கட்டிடம் அைக்கட்டறளயின் உடற யாகும்.  ைம்  ிகவும் 
முக்கிய ாகத் வைறவப் டும்வ ாது உைவுவறை விட ப ரிய வெறவ என்ன 
இருக்கிைது! 

 ைத்றைப்  ற்ைிய இந்ைக் கலந்துறரயாடல்  ா ாறவப் ப ாறுத்ைவறர 
ஒரு சூழ்ச்ெிவய ைவிர வவபைான்று ில்றல.  ா ாவின்  ைிக்கு,  ைம் 
முக்கிய ானது என்று காபரட் ஃவ ார்ட் நிறனத்ைார், ஆனால் அது அப் டி அல்ல. 
ஒரு கட்டத்ைில், காபரட் ஒவ்பவாரு  ாைமும் 1,000 டாலர் அனுப்புவைாகப் 
 ரிந்துறரத்ைார். அவரது  னம்  ிகவும்  ந்ை ாகவும், உத்வவகம் 
இல்லாைைாகவும் இருப் ைாகப் புகார் கூைிய வவறளயில்,  ா ா அவருக்கு 
உறுைியளித்ைார், "என்னுறடய றகயிருப் ில் ஏராள ாக உத்வவகம் உள்ளது, 
அைில் ெிலவற்றை நான் உங்களுக்குக் பகாடுப்வ ன்;  ைினான்கு  ாைங்களுக்குப் 
 ிைகு நீங்கள் இங்வக என்னிடம் ைிரும் ி வர வவண்டும்." 

1937 பெப்டம் ர்  ாைத்ைில்,  றழக்காலம் நின்று கூடுைல் நிைி வந்ை 
 ின்னர்,  ங்களாறவக் கட்டத் பைாடங்க முடிவு பெய்யப் ட்டது. எனவவ, டிெம் ர் 
 ாைத்ைிற்கு முன்னர் புைிய ந ர்கள் யாரும் இந்ைியாவுக்கு வர 
அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ா ாவும் ஒரு துறளக்கிைறு வைாண்ட விரும் ினார், 
இைனால் குடிநீறரக் பகாைிக்க றவக்க வவண்டிய வைறவ இராது. 

கட்டிடத் ைிட்டம் குைித்ை விவாைம் நிறைவறடந்ை  ின்னர்,  ா ா 
குழுவிற்கு பவவ்வவறு  னநிறலகள்  ற்ைி விளக்கினார்: 

உள் ன அனு வங்கள், ஒவர ஆன் ீக ைளத்ைில் இருந்ைாலும் அறவ 
வவறு டுகின்ைன. ெில அனு வங்கள் பவறும் கனவுகளாகவும், ெில 
காட்ெிகளாகவும், ெில  னப் ைிவுகள் விரய ாவறை முன்னைிவித்ைாற் வ ாலவும் 
இருக்கும் - ஆனால் உள் ன அனு வங்கள் கூட,  ிரற  அல்லது 
 ாயத்வைாற்ை ாக இருக்க முடியும். இது  ிகவும் சுவாரஸ்ய ானது. 

இப்வ ாது, பிரகெ அல்லது ொயத்மதாற்ைம் என்ைால் என்ன என் றைப் 
 ார்ப்வ ாம்! பவறும் பொற்கவளாடு விறளயாட வவண்டாம். நீங்கள் 
உண்ற யிவலவய புரிந்துபகாள்கிைரீ்களா என்றும்  ார்ப்வ ாம். அது ஒரு கனவு 
அல்ல; அது ொகய மபான்ைது; இல்லாத ஒன்கை இருப்பது மபாலத் 
மதாற்றுவிப்பது. இந்ை வித்ைியாெத்றை எடுத்துக்காட்டுகளால் புரிந்து பகாள்ள 
முடியும். நீங்கள் நிதானொக அெர்ந்து, உங்கள் ெனதில் உங்கள் இல்லத்கத 
ஒரு சித்திரொக வடிவகெத்து, உங்கள் தாய், குடும்பத்தினர் அகனவகரயும் 
நிகனவுக்குக் மகாண்டு வருகிைரீ்கள்; உங்கள் ெனதிற்கு முன் மகாண்டு 
வரக்கூடிய சித்திரங்களுென் மபசுகிைரீ்கள். இது கற்பகன. இப்மபாது நீங்கள் 
அமெரிக்காவில் இருப்பதாகக் கற்பகனச் மசய்கிைரீ்கள் - மபசுவது, 
சாப்பிடுவது, இப்படிப் பல; அது கற்பகன. இப்மபாது, இந்தக் கற்பகனயில், 
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நீங்கள் உண்கெயில் உங்கள் வடீு, உங்கள் தாய், குடும்பம் மெலும் 
பலவற்கைக் காண்கிைரீ்கள் என்று நிகனக்கிைரீ்கள், அப்படி இருப்பகதயும் 
உணர்கிைரீ்கள். இது பிரகெ அல்லது ொயத்மதாற்ைம். 

 ற்பைாரு எடுத்துக்காட்டு, நான் ஒரு முறை ஒரு  னிைறன, 40 நாட்கள் 
ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி, உ வாெம் இருக்கக் கூைிவனன். 14 வது நாளில் அவர் 
விெித்ைிர ான விஷயங்கறளக் கண்டார்.  த்துத் ைறலகளும்  ன்னிரண்டு 
றககளும் பகாண்ட வ சும் உருவம் ஒன்றைக் கண்டார்! இது ஆன் ீக அனு வம் 
என்று அவர் நிறனத்ைார், ஆனால் அது  ிரற ,  ாயத்வைாற்ைம் என்று நான் 
அவருக்கு விளக்கிக் கூைிவனன். 

இப்வ ாது பிரகெக்கும் (ொயத்மதாற்ைத்திற்கும்) ஆன்ெீக 
அனுபவத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? 

ொயத்மதாற்ைத்தில் நீங்கள் மபாருட்ககளப் பார்க்கிைரீ்கள் - 
அசாதாரணொன மபாருட்கள் - ஆனால் நீங்கள் ஒருமபாதும் 
ஆனந்தொகமவா அகெதியாகமவா உணரொட்டீர்கள். ொயத்மதாற்ைம் 
ெற்றும் ஆன்ெீக அனுபவத்கத மவறுபடுத்துவதற்கான ஒமர உறுதியான 
அைிகுைி இதுதான். அது பிரகெயாக, ொயத்மதாற்ைொக இருக்கும்மபாது, 
ஆனந்தமும் அகெதியும் சாத்தியெில்கல. ொகயயின் நிகலயிலும் 
(தவைான நம்பிக்ககயிலும்) ஆனந்தமும் சொதானமும் சாத்தியெில்கல, 
ஆனால் அது ொயத்மதாற்ைொ அல்லது ஆன்ெீக அனுபவொ என்ை குழப்பம் 
நீடிக்காது. ொயத்மதாற்ைத்தில் நீங்கள் உருவங்கள், ொமபரும் உருவங்கள் 
அல்லது குறுகிய உருவங்கள் மபான்ை பலவற்கைக் காண்கிைரீ்கள், ஆனால் 
அகவ இருக்கிைதா இல்கலயா என்று நீங்கள் சந்மதகிக்கிைரீ்கள். ஆனால் 
ொகயயில் (அதாவது தவைான நம்பிக்ககயில்) நீங்கள் உண்கெயில் 
இல்லாத விஷயங்ககள இருப்பதாக எடுத்துக் மகாள்கிைரீ்கள். 
ொயத்மதாற்ைம் என்பது உணர்வுள்ள கனவு மபான்ைது! காபரட் வகட்டார்,"நாம் 
 ார்த்ைிராை ப ாருட்கறள எப் டி கற் றனச் பெய்ய முடியும்?" 

அைற்கு  ா ா, "நீங்கள் அந்தப் மபாருட்ககள நீண்ெ காலத்திற்கு 
முன்மப பார்த்திருக்கிைரீ்கள், நீங்கள் பார்த்திராதகத உங்களால் ஒருமபாதும் 
உருவாக்க முடியாது. கற்பகன எல்கலயற்ைது. ஆனால் சில மநரங்களில் 
உங்கள் கனவுகளில், பல வருெங்கள் கழித்து நிகழும் நிகழ்வுககள நீங்கள் 
காண்கிைரீ்கள், திடீமரன நீங்கள் கனவு கண்ெகத நிகனவில் மகாள்கிைரீ்கள்; 
சில மநரங்களில் இதுமபான்ை மவடிக்ககயான (விசித்திரொன) 
அர்த்தெில்லாத மபாருட்ககள அல்லது விஷயங்ககள, நீங்கள் 
காண்கிைரீ்கள்; அல்லது இந்த வாழ்க்ககயில் நீங்கள் பார்த்திராத நபர்ககளப் 
பார்க்கிைரீ்கள், ஆனால் நீங்கள் அவர்ககள, கெந்த காலங்களில் 
பார்த்திருக்கிைரீ்கள் அல்லது எதிர்காலத்தில் அவர்ககளப் பார்ப்பீர்கள்." 

காபரட் வகட்டார், "எைிர்கால நிகழ்வுகறளப்  ற்ைிக் கனவு காணும்வ ாது, 
அறைப்  ார்க்கமுடியு ா?" 
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"நீங்கள் இதுவகரப் பார்க்காவிட்ொலும், அகதப் பின்னர் பார்ப்பீர்கள். 
கற்பகன என்பது எப்மபாதும் நீங்கள் பார்த்த அல்லது எதிர்காலத்தில் 
பார்க்கக்கூடிய ஒன்று" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

"சூட்சு  (ப ௌைீக உலறகக் கடந்ை)  யைங்கறளப்  ற்ைிக் கூறுங்கள்!" 
காபரட் வகட்டுக்பகாண்டார். 

"சூட்சுெ பயணங்கள் - சூட்சுெ (அதாவது நுண்ணிய, பிராண) ஆன்ெீக 
தளங்களில் மெற்மகாள்ளும் பயணங்கள் – ஒருவரால் உணர்வுபூர்வொகவும், 
உணர்வற்ை நிகலயிலும் மெற்மகாள்ளப்படுகின்ைன, ஆனால், உண்கெயில், 
உணர்வுபூர்வொன பயணங்கள் முக்கியொனகவ. மபௌதீக உெலிலிருந்து 
விலகி, பிரிக்கப்பட்டு, சூட்சுெ உெகலக் மகாண்டிருப்பகதயும், சூட்சுெ 
உெலின் கண்களால் பார்ப்பகதயும், சூட்சுெ உெலின் மூக்கினால் ெணத்கத 
நுகர்வகதயும் நீங்கள் உண்கெயில் அனுபவிக்கிைரீ்கள்." 

"நீங்கள் தூங்கும்மபாது மதான்றும் கனவில், இந்தப் மபௌதீக உெல் 
பயன்படுத்தப் படுவதில்கல, இருந்தும் நீங்கள் பார்க்கிைரீ்கள், வாசகனகய 
நுகர்கிைரீ்கள், மகட்கிைரீ்கள், சுகவகய ருசிக்கிைரீ்கள், இப்படிப் பல! நீங்கள் 
இவற்கை எல்லாம் நுட்பொன சூட்சுெ உெல் மூலொகச் மசய்கிைரீ்கள், 
ஆனால் உணர்மவாடு அல்ல. நீங்கள், அகத உணர்மவாடு மசய்யும்மபாது 
உண்கெயில் மபௌதீக உெலிலிருந்து விலகி இருப்பகத அனுபவிக்கிைரீ்கள். 
நீங்கள் வாசகனகய நுகர்கிைரீ்கள், நீங்கள் உண்கிைரீ்கள், மகட்கிைரீ்கள், 
உணர்கிைரீ்கள், மபௌதீக உெலுென் மசய்வது மபாலமவ, மதளிவாக 
அகனத்கதயும் மசய்கிைரீ்கள்; கனவுகளில் நெப்பது மபாலத் மதளிவற்ைதாக 
இல்கல. நீங்கள் உண்கெயிமலமய உெகல, ஓர் உகெயாக உணர முடியும் 
- அதாவது உகெமபாலக் கழற்ைி அப்படிமய விலக்கி கவக்க முடியும்; 
நிஜொக, கற்பகனயில் அல்ல." 

காபரட் வகட்டார், " ா ா, உங்களுடன் ஒரு வநரடி,  ன பைாடர்ற  
நாங்கள் ஏற் டுத்தும்வ ாது என்ன ஆகும்?" 

"இப்மபாது, இது ெிகவும் முக்கியொன ஒன்று" என்று  ா ா 
வலியுறுத்ைினார். "கற்பகனக்கும் மதாெர்புக்கும் இகெமய உள்ள மவறுபாடு 
ெிகவும் நுட்பொனது, ஆனால் உலகளவு வித்தியாசம் உள்ளது. நீங்கள் 
கற்பகனச் மசய்யும் மபாது, உங்களுக்கு எந்த மநாக்கமும் இல்கல; ஆனால் 
நீங்கள் மதாெர்பு மகாள்ளும்மபாது உங்களுக்கு மநாக்கம் உள்ளது." 

அப்வ ாது  ால்கம், "இது பைளிவாகப் புரிகிைது, ஆனால் பைாடர் ில் 
கூடக் கற் றனறயப்  யன் டுத்ைவில்றலயா?" என வினவினார். 

"ஆம், கற் றனைான்  ின்னைி" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
வ ச்ெின் ைறலப்பு, அப்வ ாது,  ரைத்ைிற்குப்  ிைகு நடப் றை வநாக்கித் 

ைிரும் ியது; வ லும்  ா ா மசார்க்கம்  ற்றும் நரகத்கதப் பற்ைிக் கருத்து 
மதரிவித்தார்: 

"மசார்க்கமும், நரகமும் ெனதின் நிகலகள், இெங்கள் அல்ல. இந்த 
நிகலகளில் ெனதின் ஆகசகளும், ஒன்கை அகெயும் திைனும் ெிகவும் 
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தீவிரெகெகின்ைன. உதாரணொக: நீங்கள் ெரணத்கதச் சந்திக்கிைரீ்கள் - 
இைந்துவிட்டீர்கள். அதாவது மபௌதீக உெகல விட்டுப் பிரியும் தருவாயில், 
ஆத்ொவாக நீங்கள் மெலும் மதாெர்கிைரீ்கள். உங்கள் ெனமும், அகந்கதயும் 
அத்துென் மதாெர்கின்ைன, உங்கள் ெனதில் அகனத்து ெனப்படிவங்களும் 
அப்படிமய இருக்கும். 

"இந்த ெனப்படிவங்களில் ஒன்ைான, உதாரணொக, ெது அருந்தும் 
பழக்கத்கதச் சார்ந்த சிந்தகன. இப்மபாது இந்த எண்ணத்கத, ெது 
அருந்துவதன் மூலம் அழிக்க மவண்டும். ஆனால் இங்மக மபௌதீக உெல் 
இல்லாத இந்த நிகலயில், ெது அருந்தும் மசயல்முகை, சிந்தகன ெற்றும் 
விருப்பத்தால் ெட்டுமெ பூர்த்தி அகெயும். சூட்சுெ உெலில் ென இன்பம் 
அதிகொகி மெலும் தவீிரொகும் தன்கெ உகெயது; அது நீண்ெ காலம் 
நீடிக்கும். இந்தப் மபௌதீக உெலில் ெது அருந்த மவண்டும் என்ை எண்ணம் 
ெட்டும் இருக்கிைது. இப்மபாது இந்தச் சூட்சுெ உெலில், நீங்கள் சிந்திப்பதன் 
மூலம் ெது அருந்துவகத அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் மபௌதீக உெல் 
இப்மபாது இகணக்கப்பொததால், நீங்கள் ெதுகவ, அதன் மபௌதீக உருவில் 

அருந்தாததால் குடிமபாகதயில் இருக்க முடியாது." 
காபரட்  ற்பைாரு வகள்விறய எழுப் ினார், "மபய் பிடித்தல் என்ைால் 

என்ன?" 
 ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "சில 

மநரங்களில், ஒரு நபரின் ெனப்படிவங்கள் முழுகெயாக விரயம் ஆவதற்கு 
முன்பு, அவர் தற்மகாகலச் மசய்து மகாள்வது மபான்ை சம்பவம் 
நிகழுொனால், அவர் மபௌதீக உெகலக் ககவிெ மவண்டிய கட்ொயம் 
ஏற்படுகிைது. மபௌதீக உெல் பிரிந்து விட்ெது, ஆனால் அகனத்து மபௌதீக 

ெனப்பதிவுகளின் மவகமும் மதாெரும் அவ்மவகளயில் அவர் மபௌதீக 
உெலற்ை மபயாக (ஆவியாக) ொறுகிைார்.  

ஆத்ொ (ெனப்படிவங்கள் இன்னும் இருப்பதால்) அருந்த, உண்ண, 
ெற்றும் இதுமபான்ை மசயல்களில் ஈடுபெ ெிக ெிகத் தீவிரொன ஆகசகயக் 
மகாண்டிருக்கும்; அவ்மவகளயில் மவமைாருவரின் உெலில் நுகழவதன் 
மூலம் இயற்ககக்கு ொைான வழிமுகைககள உபமயாகிக்கும். அது தக்க 
வாய்ப்கப எதிர்மநாக்கிக் மகாண்டிருக்கும். நீங்கள் ெது அருந்துவகதக் 
கண்ெைிந்தால் (குழுவில் ஒருவகரச் சுட்டிக்காட்டி), அது உங்ககள 
ஆட்மகாண்டு, ெது அருந்துவதன் மூலம் அதன் ஆகசகய, விருப்பத்கதப் 
பூர்த்திச் மசய்யும். ெற்மைாரு எடுத்துக்காட்ொக, அது மகாபத்கத அனுபவிக்க 
மவண்டியிருக்கும் மபாது, நீங்கள் மகாபொக இருப்பீர்கமளயானால் அது 
உங்கள் மூலொக அந்தக் மகாபத்கத மவளிப்படுத்தி அனுபவிக்கும். இது 
உண்கெ.       
  றுநாள் காறலயில் வ ற்கத்ைிய குழு,  ா ாவுடன் ப ஹரா ாத் பெல்ல 

இருந்ைைால் அன்று இரவு எட்டு  ைிக்கு அறனவரும்  டுக்றகக்குச் பென்ைனர். 
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1937,  ார்ச் 15 அன்று  கல் பவப் த்ைில்  யைம் பெய்வறைத் ைவிர்க்க, 
 ா ா, அவர்கறள அைிகாறல ஒரு  ைிக்கு எழுப் ி மூன்று கார்களில் 
ஒவ்பவாரு ந ரின் இடத்றையும் முடிவு பெய்து, நல்ல நறகச்சுறவயுடன், 
இரண்டு  ைிக்கு மூன்று கார்களில் புைப் ட்டனர். ஒவ்பவாருவரின் புைிய 
புறனப்ப யருடன்  ா ா ஒரு  ட்டியறல பவளியிட்டார்: 

ஃவ ார்ட் கார்: எலிஸப த், 'தி இட்ெர்னல்' கார் ஓட்டுநர்; வநாரினா, 
'ொொ'; ராவனா, 'யுனிவர்ஸல் கெண்ட்'; ருவாவனா, 'தி மஹவன்ஸ்'; நான்னி, 
'தி பிலவட்'; கிட்டி, 'தி லவ்'; கானுட்  ற்றும் கிப் ி, 'தி நியூமஸன்ஸ்'. 

பஷவர்வல கார்: ப ண்டு, 'தி கிமரட்', ஓட்டுநர்; டாம், 'தி லவ்வர்'; 
 ால்கம், 'தி மெகஸீன்'; ெனீ், 'தி ஜுவல்'; வ ரி, 'தி மெரி'; வில், 'தி டிகவன் வில்' 
நைியா, 'தி மநாவர்'. 

ஓப் ல் கார்:  ா ா, 'தி இன்ஃகபனட்’; ஆைி ெீனியர், 'தி ஆல்ஃபமபட்', 
ஓட்டுநர்;  ார்கபரட், 'தி மஹாலி ஸ்பிரிட்’; டிலியா, 'தி சம்பக்’ (ஒரு  லர்); 
 ற்றும் ஒரு ெிறுவன் (ெலீல் அல்லது  ஹரீத்). 

இந்ை நாள் ப ஹரா ாத் விெயத்ைிற்குப்  ிைகு, ராஹுரி வழியாக இரவு, 
ைா ை ாக அறனவரும் நாெிக் ைிரும் ி வந்ைனர்,  ா ா, ராஹுரியில் 
இைங்கினார். 

ராஹுரியில்,  ா ா, ஏறழ வழிப் யைி, வயைான ப ண் ைி 
ஒருவரிடம்  ிகுந்ை அக்கறை காட்டினார், அவர் ைறலயில் ஒரு ப ரிய 
காயத்துடன் ராஹுரி  ருந்ைகத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைார், காலைா ைம் ஆனைால் 
காயம் பைாற்ைாகப்  ரவி இருந்ைது. முைலுைவி அளித்து, தூக்க ருந்து பகாடுத்து, 
 டுக்றகயில் தூங்க றவத்து,  றுநாள் அவறர அஹ துநகர்  ருத்துவ 
 றனக்கு அறழத்துச் பெல்லு ாறு ஆைி ெீனியருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா ெில நாட்கள் ராஹுரியில் ைங்கியிருந்ைார், டாக்வக அவரது 
குைிப்புப் புத்ைகத்ைில்  ைிவுபெய்ைது வ ால, " ா ா இங்கு வரும்வ ாபைல்லாம் 
நாங்கள் ஒவ்பவாருவரும் ப ரும்  கிழ்ச்ெியறடகிவைாம், எல்லா வவறலகளும் 
பெவ்வவன பெய்யப் டுகின்ைன.  ா ா இங்கு இருக்கும் வ ாபைல்லாம் ‘ராஹுரி 
'ஆெிர ங்களில்' இருக்கும் ஒவ்பவாருவரும் ஒரு வறகயான  கிழ்ச்ெிறய 
உைரத் ைவைியைில்றல!" 

1937,  ார்ச் 18 அன்று,  ா ா காபரட் ஃவ ார்றட இரண்டு நாட்கள் 
ஏகாந்ைவாெம் இருக்க  ஞ்ச்கனியில் உள்ள ‘கெகர் மவலி’ குககக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார், ொஞ்ெியும் உடன் பென்ைார். ஆனால் காபரட் குறகக்குள் 
பென்ைவ ாது, உள்வள இருந்ை ஆயிரக்கைக்கான கருப்பு எறும்புகறளக் கண்டு 
ைிகிலறடந்து, அவற்றைக் பகால்ல பூச்ெிக்பகால்லி  ருந்றை  ரப் ினார். இரவில் 
எறும்புகள் ைிரும் ி வருவறைக் கண்டு அவர் கலக்கம் அறடந்ைார், அவருறடய 
முழுக் கவனமும் கடவுறளப்  ற்ைிச் ெிந்ைிப் றை விட கருப்பு எறும் ிவலவய 
இருந்ைது. ஆனால் அவர்  ா ாறவப்  ற்ைி நிறனத்ைவ ாது,  ாதுகாப் ாக 
உைர்ந்ைார். 
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இந்ைியாவிலிருந்து புைப் டத் ையாராக இருந்ை காபரட்,  ார்ச் 20ஆம் 
நாள்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க  ஞ்ச்கனியிலிருந்து ப ஹரா ாத் வந்ைார். ஒரு 
கட்டத்ைில், "நான் பவறுங்றகயுடன் ைிரும் ிச் பெல்கிவைன்!" என காபரட் ஃவ ார்ட் 
ைனது ஏ ாற்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார். 

காபரட் கூைியைன் அர்த்ைம் என்னபவன்ைால், அவருக்கு எந்ைவிை ான 
ஆன் ீக அனு வங்களும் கிறடக்கவில்றல என் துைான். ஆனால்  ா ா 
விளக்கினார், "நீங்கள் மவறுங்ககயுென் திரும்பவில்கல; எனது 
கட்ெகளககள உங்கள் கககளில் மகாண்டு மசல்கிைரீ்கள். இந்தியாவில் 
நீங்கள் இருந்த காலம் என்னமவன்று உங்களுக்குத் மதரியாது. 
அகதமயல்லாம் நீங்கள் பின்னர் உணர்ந்து மகாள்வரீ்கள். இது ஒரு கர்ப்பிணி 
மபண்ெணி குழந்கதயின் சுகெயுென் சங்கெொன, அமசௌகரிய உணர்வுென், 
அகெதியற்ை மநரத்கதக் கெப்பது மபான்ைது. ஆனால் அவர் குழந்கதகய 
ஈன்மைடுத்ததும், இமலசாக, பூரிப்புென் சுதந்திரொக உணர்கிைார். 

"நீங்கள் இப்மபாது சிைப்பு அனுபவங்கள் நிகைந்த நிகலயில் 
அவற்கைப் பற்ைிய உணர்வில்லாெல் திரும்பிச் மசல்கிைரீ்கள். அதனால்தான் 
நீங்கள் ெிகவும் ென அகெதி குகலந்த நிகலயில், கவகலயாக, 
மவறுங்ககயுென் மசல்கிைரீ்கள் என்று நிகனக்கிைரீ்கள். ஆனால் இகெமய 
இருக்கும் திகர அகற்ைப்பட்ெதும் பிரகாசம், புரியும் தன்கெ, அைிவின் 
ஒளியூட்ெம் அகனத்கதயும் அகெவரீ்கள்." 

 ா ா, காபரட் ஃவ ார்டுக்கு வழங்கிய அறனத்து உத்ைரவுகறளயும் 
 ின் ற்று ாறு, குைிப்பாக, காெ மசயல்களில் இருந்து விலகி இருக்குொறு 
மகட்டுக்மகாண்ொர்.  ா ா அவறர எச்ெரித்ைார், "ஓர் உெல் உைவு ெட்டுமெ 
அகெந்த அகனத்கதயும் இழக்கச் மசய்யும், எனமவ ஜாக்கிரகத!" 

காபரட் ஃவ ார்ட்  ார்ச் 24ஆம் நாள், ொஞ்ெியுடன் ரயிலில் நாெிக் 
புைப் ட்டு,  ா ாவின் உத்ைரறவப்  ின் ற்ைி,  றுநாள் நண் கலில் 
கலிவ ார்னியாவுக்குச் பெல்லும் ‘கான்வட பவர்வட’ கப் லில்  யைம் 
வ ற்பகாண்டார். அவர்  ீண்டும் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கவில்றல. காபரட் 
ஃவ ார்ட் புைப் ட்டுச் பென்ைது நாெிக் ஆெிர த்ைின் இறுைி கட்டத்ைின் 
பைாடக்க ாகும். 'அவைார்'  த்ைிரிறக ஒருவ ாதும் பைாடங்கப் டாைைற்கு இதுவும் 
ஒரு காரைம். 

காபரட்டின் கருத்துக்கள் குற்ை ற்ைறவ, ஆனால் அப் ாவித்ைன ாக 
இருந்ைன. ஒரு பவற்ைிகர ான ஹாலிவுட் ைிறரக்கறை எழுத்ைாளர், ைனது 
எழுத்ைின் இலா கர ான பைாழிறல அனு வித்ைவர், ' ாய  ந்ைிர' இந்ைிய 
வைெத்ைிற்கு வந்து, இறை உைர்றவ அறடந்ை ஒரு குருநாைருடன்  ல  ாைங்கள் 
இறைந்ைிருந்ைார். ைிறரப் டத் பைாழிலில்  ீண்டும்  ைி புரியும் ஆர்வத்துடன் 
இருந்ை அவர், ஆயிரக்கைக்கான டாலர்கறளச் ெம் ாைித்து,  ா ாவுக்கு அனுப் ி 
றவக்கும் ைருவாயில்,  ா ா அவறர நிறனத்து எவ்வளவு ப ருற ப் டுவார் 
என் துைான் அவரது ஒவர எண்ைம். ஆனாலும், காபரட் ஃவ ார்ட் ைிட்ட ிட்ட டி 
சூழ்நிறலகள்  ாைவில்றல. உண்ற யில், அவர் இந்ைியாவில் ைங்கி,  ா ாவுக்கு, 
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வநர்ற யாக உைவும் வநாக்கத்ைில் ைனது பொந்ை ைிட்டங்கறள வகுப் ைற்குப் 
 ைிலாக, அவரது எைிர்காலத்றை ப ஹர்  ா ாவவ ைீர் ானிக்க 
அனு ைித்ைிருந்ைால், அது புத்ைிொலித்ைன ாக இருந்ைிருக்கும். ஒன்கைச் 
மசய்யும் தவீிர ஆர்வத்மதாடு ஓருவர் மெஹர் பாபாவின் ஒப்புதல் அல்லது 
அனுெதிக்காக அவரிெம் வருவதானால், பாபா அகத ஒருமபாதும் 
மவண்ொம் என்று மசான்னதில்கல; தனது ெனகதப் பயன்படுத்தி, 
விரும்பியகதச் மசய்ய அந்த நபகர அனுெதித்தார், பின்னர் 
எல்லாவற்கையும் குருநாதரிெம் விட்டுவிடுவதற்கான ஞானத்கத, 
இயல்பாகமவ கற்றுக்மகாள்ள கவத்தார்.  

காபரட் விஷயத்ைில்,  ல ஆண்டுகளாக, ஹாலிவுட்டில் அவர் 
வவறலயின்ைி, பெயலற்ை ைன்ற றய எைிர்பகாள்ள வவண்டி இருந்ைது, 
அவறரப் ப ருந்துயரத்ைிற்கு உள்ளாக்கியது. அவர் கடனில் மூழ்கி,  ா ாவுக்கு 
ைனது அவல நிறலறய விவரிக்கும் நீண்ட கடிைங்கறள எழுைினார். வவறல 
இல்லாைது அவருக்குப் ப ரும் ெித்ைிரவறைப் வ ால் இருந்ைது, வ லும் 
 ா ாவுக்காகப்  ைத்றையும் ெம் ாைிக்க முடியா ல் வ ானது, ஆழ்ந்ை 
பவறுப்ற  அளித்ைது. ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில் இந்ை விஷயத்ைின் முரண் ாடு 
என்னபவன்ைால், இக்காலகட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ா உண்ற யில் அவருக்கு 
அவ்வப்வ ாது  ைம் அனுப் ிறவத்ைார்.  ா ாவிற்கும் காபரட்டிற்கும் இறடயில் 
 ல  ாைங்கள் பைாடர்பு நீடித்ைது. காபரட்டின் 'ெிணுங்கும்' கடிைங்களில் ஒன்று 
(அவவர அப் டி விவரித்ைிருந்ைார்)  ா ாவிடம் ஏைாவது உைவி பெய்யும் டி 
வகட்டுக் பகாண்ட  ிைகு, ப ஹர்  ா ா  ின்வரும் கடிைத்றை (1937 அக்வடா ர் 
3ஆம் நாள் வகன்ஸ் நகரிலிருந்து) அனுப் ினார். 

உங்கள் ஆன்ெீக முன்மனற்ைத்கதச் சிைந்ததாக நான் கருதும் 
மவகளயில், உங்களின் பணம் சம்பாதிக்கும் திைன், இதர எல்லா 
திைகெககளயும் மபாலமவ, என்னுகெய கருகணயின் வடிவாக, 
மகாடுக்கப்படும் அல்லது நிறுத்தி கவக்கப்படும் என்பகத இப்மபாது நீங்கள் 
அைிவரீ்கள். 

உங்கள் கடிைத்ைில் நீங்கள் வாழ்க்றகறய எனக்காக 
அர்ப் ைித்துள்ளைாகவும், எனக்குச் வெறவ பெய்வறைத் ைவிர வவறு எந்ை 
லட்ெியமும் இல்றல, என் அறழப்புக்குத் ையாராக இருக்கும் ஒரு ெிப் ாய் 
என்றும் உங்கள் கடிைத்ைில் கூைியுள்ளரீ்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்கு விடுத்ை 
அறழப்பு உங்களுக்குப்  ிடிக்கவில்றல. உங்கள் கருத்துக்களின் டி வ ார் புரிய 
வவண்டும், என்னுறடய விருப் ப் டி அல்ல, என்று நீங்கள் விரும்புகிைரீ்கள். 

அன்புள்ள காபரட், நீங்கள் எனது பணிகயச் மசய்கிைரீ்கள் என்பகத 
நிகனவில் மகாள்ள முயற்சி மசய்யுங்கள், இது என்கனப் மபாலமவ ெிகவும் 
பழகெயானது. உங்கள் வாழ்க்கககய என்னிெம் அர்ப்பணம் மசய்வதில், 
முடிவுககள கவனிக்காெல், எனது கககளில் இருக்கும் ெற்றும் எனது 
விருப்பத்கதத் சார்ந்திருக்கும் என் வழிமுகைககள, முற்ைிலுொகப் 
பின்பற்ை நீங்கள் தயாராக இருக்க மவண்டும். எனது வாக்குறுதிகள் 
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எப்மபாதும் நிகைமவற்ைப்படும், ஆனால் என்னுகெய தனிப்பட்ெ வழியில், 
குைிக்கப்பட்ெ மநரத்தில் என்பகதப் புரிந்து மகாள்ளுங்கள். 

நான் ஓர் எழுத்ைாளர் அல்ல, எனவவ உங்கறளப் வ ால், உங்கள் 
விருப் ம் வ ால நான் எப்வ ாதும் என்றன பவளிப் டுத்துவைில்றல. நான் ஓர் 
உ ாத்ைியாயரும் அல்ல என் ைால், நாறளக்கான  ாடம் என்னவாக இருக்கும் 
என் றை நான் முன்கூட்டிவய உங்களுக்குச் பொல்லவும் இல்றல. நான் கெவுள், 
உச்ச நிகலயில் இருக்கும் இரட்சகர். நீங்கள் என்கன விட்டுச் மசன்ை 
நாளிலிருந்து நீங்கள் அனுபவிக்கும் மசாதகனகளால், நீங்கள் விடுதகலகய 
மநாக்கி என்ன முன்மனற்ைம் கண்டுள்ளரீ்கள் என்பது உங்களுக்குத் 
மதரிந்திருந்தால், அதிருப்தியில் நிரம்பி இருப்பதற்குப் பதிலாக நீங்கள் 
நன்ைியுணர்வால் மபருெிதம் அகெந்திருப்பீர்கள். 

இது உண்கெதான், ொகயயின் பிடியிலிருந்து எனது பக்தர்ககள 
விடுவிக்க, அன்ைாெ வாழ்க்ககயின் சூழ்நிகலககள, உங்கள் புத்திக்கு 
எட்ொத வககயில் பயன்படுத்துகிமைன். ஆகமவ, என்னுகெய தனிப்பட்ெ 
அல்லது உலகளாவிய திட்ெங்களின் விளக்க வகரபெங்ககள நான் 
உங்களுக்கு வழங்குமவன் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூொது. என்கன 
நம்புங்கள், பரிபூரணொக நம்புங்கள். நான் எப்மபாதும் உங்களுென் 
இருக்கிமைன், உங்ககள என் ஊெகொக, என் அருகெ புதல்வனாக 
வழிநெத்துகிமைன். நீங்கள் மசய்யும் அல்லது மசய்யாத எல்லாவற்ைிலும் 
உங்கள் மசயல்திைன் எப்மபாதும் எனது விருப்பத்கதச் சார்ந்தது! நீங்கள் 
எனது மதய்வகீ இகசக்குழுவில் ஒரு கருவி, எனக்குத் மதகவயான ஒரு 
கருவி, ஆனால் அகத முழுகெயகெயச் மசய்ய மவண்டும். நான் உங்ககள 
ஒருமபாதும் மதால்வியகெய விெொட்மென், நீங்களும் என்கனத் 
மதாற்கடிக்கும் வழியில் மசல்லக் கூொது. நீங்கள் இருந்தபடிமய மதாெர்ந்து 
கதரியொக இருக்க மவண்டும். 

1937,  ார்ச் 25 அன்று காறலயில்  ா ா நாெிக் நகரிலிருந்து  ைினாறு 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை வகாைாவரி நைியின்  ிைப் ிட ான திரிம்பக் 
ெகலக்கு வ ற்கத்ைியர்கறள அறழத்துச் பென்ைார். அறனவரும் மூன்று 
கார்களில்  றலயின் அடிவாரத்ைில் வந்து, பெதுக்கி, வடிவற க்கப் ட்ட 700 
கற் டிகளில் ஏைத் பைாடங்கினர்.  ா ாவுடன் ெனீ், நான்னி  ற்றும் 

உடல்நல ின்ைி இருந்ை ெிலறர, தூக்குத்தூக்கியில் அ ர றவத்து, சு ந்து 
பென்ைனர். 

வ வல,  ா ா அவர்களுக்கு வகாைாவரி நைி உற் த்ைியாகும் இடத்றைக் 
காட்டினார்.  ின்னர்  ர நிழலில் அ ர்ந்து  ைிய உைறவ உண்ட  ின்னர், 
எஞ்ெிய உைறவயும் எடுத்துக்பகாண்டு  ா ா அறனவறரயும் நடக்க அறழத்துச் 
பென்ைார். 

ஒரு  ைிவநர நறடப் யைத்ைிற்குப்  ிைகு, அறனவரும் வொர்வாக 
இருந்ைனர்.  ின்னர்  ா ா டிலியாவிடம் வைநீர் ையாரிக்கக் கூைி,  ெியுடன் 
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இருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். "நாம் அறனவரும்  று டியும் ஏன் ொப் ிடக்கூடாது?" 
என்று  ா ா வகட்க, இரவு உைவிற்கு எதுவும்  ிஞ்ொது என் ைால் டிலியா 
ஆட்வெ ித்ைார். " ரவாயில்றல, நாம் ொப் ிடுவவாம்", என்று கூை எஞ்ெிய 
உைறவ வைநீருடன் உண்டனர். 

அப்வ ாது காறல 10  ைி, அவர்கள் ஏற்கனவவ  ைிய உைவு, வைநீர் 
 ற்றும் இரவு உைறவ முடித்து விட்டார்கள். "வவறு ஒன்றும் பெய்ய 
இல்லாைைால், உைவு முடிந்ைதும், ைிரும் ிச் பெல்லலாம்" என்று  ா ா 
பைரிவித்ைார். அைற்குள் சூரிய பவப் ம் அைிக ாக இருந்ைது, ஆனாலும் அவர்கள் 
வவறு  ாறையில் இைங்கி  ைியம் ரிட்ரீட் ைிரும் ி வந்ைனர். 

 ார்ச் 28ஆம் நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க ப வ ா ைனியாக 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து, குடும்  குவாட்டர்ஸில் ைவ்லத் ாயுடன் 
ைங்கியிருந்ைார். அைங்காவலர்களின் ெந்ைிப்பு  ார்ச் 30ஆம் நாள் ராஹுரியில் 
நறடப ற்ைது; ராம்ெூ, ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி, ப ண்டு, விஷ்ணு, 
காக்கா, வநாரினா, எலிஸப த் ஆகிவயார் கலந்து பகாண்டனர். ொஞ்ெியும் 
அன்றைய ைினம் மும்ற யிலிருந்து ராஹுரிக்கு வந்ைார். 

வொைிடர் வடன் ருத்யாரின்  றனவி ெல்யா ருத்யார் இந்ைியாவுக்கு 
சுற்றுப் யைம் பெய்து 1937,  ார்ச் 31ஆம் நாள் நாெிக் வந்ைார். ருத்யார் 
ைம் ைியினர்  ா ாறவ 1931ஆம் ஆண்டில்  ாஸ்டனிலும்,  ீண்டும் 1932 இல் 
ஹாலிவுட்டிலும் ெந்ைித்ைனர்.  ல்யாவின் ெந்ைிப் ின் வ ாது,  ா ா அவரிடம், 
"துணிச்சலும் வலிகெயும் எல்லா சிரெங்ககளயும் சொளிக்கும். உறுதியாக 
இருங்கள், நம்பிக்கககய தளரவிெ மவண்ொம், இதயத்தில் மவண்டிய 
ஏக்கத்கதக் மகாண்டிருங்கள். அது உங்களிெத்தில் உள்ளது. நீங்கள் 
எல்கலயற்ை பிரபஞ்சத்தின் உரிகெயாளர், ஆனால் நீங்கள் அகதத் மதடி, 
கண்டுபிடிக்க மவண்டும். நான் எப்மபாதும் உங்களுக்கு உதவுமவன். 

"ஏக்கமும், உறுதியும் ஆழொகவும் வலுவாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில் 

இெங்களும், சூழ்நிகலகளும் ஒரு மபாருட்ெல்ல. உதாரணத்திற்காகச் 
மசான்னால், இது மபாறுகெமயாடு மெற்மகாள்ளும், முடிவில்லாத 
நகெப்பயணம் அல்ல. நீங்கள் எப்படி, எங்கு, எந்தத் திகசயில் நெக்கிைரீ்கள் 
என்பதுதான் முக்கியம். நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக நெந்து 
மகாண்டிருக்கலாம், ஆனால் அது தவைான திகசகய மநாக்கி இருந்தால் 
ஆற்ைகலயும் மநரத்கதயும் வணீடிக்கும். நீங்கள் மெலும் விலகிச் மசன்ைால், 
மநரம் வரும்மபாது நிச்சயொக நீங்கள் திரும்பி வருவரீ்கள், ஆனால் இது ஒரு 
நீண்ெ மசயல்முகை." 

 ல்யா நாெிக் ஆெிர த்ைில் ைங்க அறழக்கப் ட்டார், அப ரிக்கா 
ைிரும்புவைற்கு முன்பு ெில வாரங்கள் அங்கு ைங்கியிருந்ைார். 

1937, ஏப்ரல் 1ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு, 
 ிகவும் சுவாரஸ்ய ான ஒரு பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார்; அவர்கள் மசய்யும் 
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ஒவ்மவான்ைிலும் பாபாகவப் பற்ைி எப்மபாதும் சிந்திக்க மவண்டும் என்று 
விளக்கினார்: 

நான் உங்களிட ிருந்து எறையும் விரும் லாம். பைாழுவநாயாளிகறள 
நீராட்டி, சுத்ைம் பெய்து அவர்கறளக் கவனித்துக் பகாள்ளவும், உங்களில் 
ெிலருக்கு நான் அைிவுறுத்ைலாம். ெிலரிடம் என்றன நிறனத்துத் ைியானம் 
பெய்யு ாறு கட்டறளயிடலாம், அல்லது ொதுக்கறளப் வ ால் அறலந்து 
ைிரியலாம், நடன ாடலாம்,  கிழ்ச்ெியுடன்  ாடலாம், அல்லது 
எலும்புக்கூடுகறளப் வ ாலாகலாம், அல்லது உண்டு, உைங்கி பகாழுப்பு நிரம் ிய 
உடவலாடு ப ரியைாகவும் வளரலாம்; நான் எறையும் அைிவுறுத்ைலாம். ஆனால் 
அது எதுவாக இருந்ைாலும், அறனத்தும் எனது  ைிக்காகச் பெய்ய வவண்டும். 
இந்ைப் புைிய  ைி ஏப்ரல்  ாைத்ைில் பைாடங்கும். 

தியானம் என்பது எல்லா மநரத்திலும் - ெனகத அங்குெிங்கும் 
அகலபாய விொெல், எப்மபாதும் பாபாகவ நிகனத்துக் மகாண்டிருப்பது. 

எனக்காக, நீங்கள் அறைச் பெய்கிைரீ்கள் என் துைான் முக்கியம்; 
இல்றலபயனில், நம் ிடம் லட்ெக்கைக்கான  ருத்துவ றனகளும், 
வகாடிக்கைக்கான பெவிலியர்களும் உள்ளனர். ஆனால் நீங்கள் எனக்காகப் 
 ைிபுரிய வவண்டும், எனக்காக ( ிைரிடம் ஒன்றைக்) வகட்கவும், எழுைவும், 
ைியானம் பெய்யவும் வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். இந்ைத் 
பைாழுவநாயாளிகறள நீங்கள் 'பாபா' என்று நிறனக்கும் ைருைத்ைில், நீங்கள் 
அவர்கறள அன்புடன் சுத்ைம் பெய்வரீ்கள்.  ா ா எல்லாவற்ைிலும் இருக்கிைார், 
எனவவ நீங்கள் எனது ைறலமுடிறயச் சுத்ைம் பெய்யும் அவை அன்புடன் 
அவர்கறளயும் சுத்ைம் பெய்யுங்கள். அப்வ ாதுைான் புனிை ஃ ிரான்ெிஸ் 
நிறலறய நீங்களும் பவளிப் டுத்துவரீ்கள். 

 ார்கபரட் க்ராஸ்க்  க்கம் ைிரும் ி,  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
எனக்காக நீங்கள் நெனொடினால், என்கன நிகனத்து, 

தியானிப்பவகரப் மபாலமவ நீங்களும் சிைப்பான ஒன்கைச் மசய்கிைரீ்கள் 
என்று அர்த்தம். சிலருக்கு மவகலச் மசய்வதிலும், சிலருக்கு 
விகளயாடுவதிலும் பிரியம் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் எனக்காக அகதச் 
மசய்யும்மபாது, இரண்டும் ஒன்மை. சுருக்கொகச் மசான்னால் இது மவதாந்தம் 
ெற்றும் கிைிஸ்தவ தத்துவம்; ெிகவும் எளிதானது அமதமவகளயில் ெிகவும் 
கடினொனது! 

நீங்கள் ஈடு டும் அறனத்ைிலும் என்றன நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். 
ொப் ிடுங்கள், ஆடுங்கள், ஆனால் பெயலில் உங்கறள  ைந்துவிட்டு, அைற்குப் 
 ைிலாக என்றன நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். இது மசயல்களின் மூலம் ஏற்படும் 
ஐக்கியம். உங்கறளப்  ற்ைி நீங்கள் எவ்வளவு குறைவாக நிறனக்கிைரீ்கவளா, 
அவ்வளவு அைிக ாக நீங்கள்  ா ாறவப்  ற்ைி நிறனக்கிைரீ்கள், விறரவில் 
‘அகந்றை’ பவளிவயைி ‘ ா ா’ அப் டிவய உங்களுள் உறைகிைார். உங்கள் (யூ) - 
அகந்றை [யூ(ஈ)மகா] வ ாகும்வ ாது - முழுவது ாகப் வ ாகும்வ ாது, நான் ( ா ா) 
உங்களில் ஒருவன் ஆகிவைன். எனவவ, பகாஞ்ெம் பகாஞ்ெ ாக 'நீங்கள்' வ ாக 
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வவண்டும். இன்று உங்கள் மூக்கு, நாறள உங்கள் காதுகள்,  ின்னர் உங்கள் 
கண்கள், உங்கள் றககள், அறனத்தும். 

நீங்கள் உண்ணும்மபாது, உைங்கும்மபாது (படுக்ககக்குச் மசல்லும் 
முன்), பார்க்கும்மபாது, மகட்கும்மபாது என்கனமய நிகனத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். எல்லாவற்கையும் ரசித்து அனுபவிக்கவும், ஆனால் அகவ 
அகனத்தும் பாபா என்று நிகனத்துக் மகாள்ளுங்கள். பாபா அகத 
ரசிக்கிைார். பாபா அகத உண்ணுகிைார். பாபாவில் நிம்ெதியாக தூங்குங்கள், 
நீங்கள் எழுந்ததும் நிகனவில் மகாள்ளுங்கள் பாபா எழுந்திருக்கிைார். இந்த 
ஒமர எண்ணத்கத உங்களுென் மதாெர்ந்து கவத்திருங்கள். நீங்கள் தவறு 
மசய்தால், அகத, பாபா மசய்கிைார் என்றும், உங்களுக்கு வலி எடுத்தால், 
அந்த வலிகய பாபா தாங்கிக்மகாள்கிைார் என்றும் நிகனத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். அப்படியானால் எல்லா மநரத்திலும் பாபா ெட்டுமெ 
இருக்கிைார். உங்ககள ெைந்து, பாபாவுக்காக அகனத்கதயும் மசய்ய முயற்சி 
மசய்யுங்கள். அது எல்லா மநரத்திலும் பாபாவாக இருக்கட்டும்! 

ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் இந்ைப் புைிய வாழ்க்றகத் பைாடங்குகிைது. உங்கறள 
 ைக்க முயன்று,  ா ாவாக  னத்ைிறரயில் பகாைர்ந்து, அறனத்றையும் 
பெய்யும் ைருவாயில், நீங்கள் பெய்வறை நீங்கவள அனு விப் ரீ்கள். இதுவவ 
உண்ற யில் எல்லா வ ரின் மும் - எல்லா அன்பும்.   துன் ம், துயரம் இவற்றை 
நாவ  உருவாக்கியுள்வளாம்; எனவவ  கிழ்ச்ெியாக இருப்வ ாம். எப் டி? 
எைனுடனும்  ிறைக்கப் டா ல் இருப் ைன் மூலம். 

நான் கார் ஓட்டுவகதயும், நெனொடுவகதயும் நீங்கள் கற்பகனச் 
மசய்ய முடியுொ? நீங்கள் நெனொடும்மபாது, பாபா நெனொடுகிைார்; நீங்கள் 
காகர ஓட்டும்மபாது, அகத பாபா ஓட்டுகிைார். பாபா எல்லாவற்கையும் 
மசய்கிைார். நீங்கள் மூச்சுக்காற்கை விடும்மபாதும், அகத பாபா விடுகிைார்... 
இப்படி, பாபாகவ எப்மபாதும் சிந்தியுங்கள். இது எளிதான ெற்றும் 
இயற்ககயான வழி. 

ஒவ்பவாரு காறலயிலும், ஒரு  ைிவநரம் ைியானத்ைில் அ ரு ாறு 
 ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்; ஏப்ரல் 2 ம் வைைி, 
ைியானத்றைத் ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாள்ளு ாறு  ா ா வலியுறுத்ைினார்: 
"ைியானத்ைில் முழுக் கவனத்துடன், உங்கள் ஆன் ீக வாழ்க்றக, அறைவய 
ொர்ந்துள்ளைாக நிறனத்து முயற்ெி பெய்யுங்கள், உற்ொக ின்ைி ஏவைா 
 யிற்ெியில் ஈடு டுவது வ ால், அல்லது ஆ ைக்கு எண்பைறய அருந்ைி 
அபெௌகரிய ாக உைர்வது வ ாலல்லா ல் பெய்யுங்கள்." 

பாபா அவர்களிெம், "நான் மகாடுக்க விரும்புவதில் ஒரு சிைிய 
பகுதிகய நீங்கள் அனுபவிப்பதாக இருந்தால், தியானத்தில் அெர்ந்து என் 
ெீது கவனம் மசலுத்துவது ெிகவும் ஆனந்தொக இருக்கும். அதுவகர நான் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் தனித்தனியாகக் கூைியகத தவைாெல் பின்பற்ை 
முயற்சி மசய்யுங்கள்" எனக் கூைினார். 
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 ா ா  றுநாள் அைிகாறலயில் ொஞ்ெியுடன் ப ஹரா ாத் பென்ைார். 
ொர்லஸ்  ர்ட ின் புைிய புத்ைகம் 'தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்ெர்' ெ ீ த்ைில் 
இங்கிலாந்ைில் பவளியிடப் ட்டது; அைன் ெில  ிரைிகள் இந்ைியாவுக்கு வந்ைன. 
ொர்லஸ்  ர்டம் எழுைிய புத்ைகத்றை, குெராத்ைி ப ாழியில் ப ாழிப யர்ப் து 
குைித்து ொஞ்ெி விவாைித்ைார்.  ண்டலி  ற்றும் வ றல நாட்டினர் ைங்கள் 
அனு வங்கறள எழுை வவண்டும் என்றும் ொஞ்ெி  ரிந்துறரத்ைறை,  ா ா 
ப ரிதும் விரும் ினார்: "நாம் நாெிக் ைிரும்பும்வ ாது அறைப்  ற்ைி எனக்கு 
நிறனவூட்டுங்கள்" என்ைார்.  

ஷிரீன் ாய், ப ஹராம், ப ரின், குழந்றைகவளாடு 1937, ஏப்ரல் 4ஆம் 
நாள்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ஏப்ரல் 6ஆம் நாள் நாெிக் பென்ை இரண்டு நாட்களுக்குப் 
 ிைகு வ ற்கத்ைியர்கறள எட்டு ற ல் பைாறலவில் உள்ள ‘ஆனந்த்’ 
 ள்ளத்ைாக்குக்கு மூன்று கார்களில் அறழத்துச் பென்ைார். வகாைாவரி 
நைிக்கறரயில்  ா  ரங்களால் சூழப் ட்ட சூழ்நிறல சுற்றுலாவுக்கு உகந்ை 
இட ாக இருந்ைது.  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக, விறளயாட்டுத்ைன ான 
 னநிறலயில் இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் வ ரில் நான்னி 40 நாட்கள் ைிரவ 
உைவு, மூன்று டம்ளர் ஆரஞ்சு ரெம்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். 
 ா ா, படக் படன்னிஸ், கிட்டிப்புள் விறளயாடிய வவறளயில் நான்னிறய 
நிழலில் ஓய்பவடுக்கும் டி வகட்டுக்பகாண்டார். 

சு ார்  த்ைறர  ைியளவில் வநாரினா ரிட்ரீட் பென்று சூடான  ைிய 
உைறவ எடுத்து வந்ைார்.  ா ா குழுவுடன் ஒன்ைாக அ ர்ந்து 
இறலத்ைட்டுகளில் உண்டனர்; அறனவருக்கும் உைறவ அவரது றககளால் 

 ரி ாைினார்.  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, அவர்கள் ஓய்பவடுத்து வ லும் 

விறளயாட்றடத் பைாடர்ந்ைனர். வநாரினா எடுத்து வந்ை  ானங்கறள,  ார்லி நீர், 
வொடா, ஆரஞ்சு, ைர்பூெைி ரெம் ஆகியவற்றை புத்துைர்ச்ெியூட்டும் கலறவயாக 
 ாற்ைி,  ா ா அறனவருக்கும் வழங்கினார். இனிப்பு  ண்ட ாக, ைர்பூெைி 
துண்டுகறளப்  கிர்ந்ைளித்ைார்.  ிற் கலில் வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள்  ா ாறவச் 
சுற்ைி வட்ட ாக அ ர்ந்து வவடிக்றகயான கறைகறளச் பொல்லி அவறர 
 கிழ்வித்ைனர். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு  வலரியா வநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட ருஸ்ைத்றை 
அறழத்து வர  ா ா ஃ ிரீனிறய அனுப் ினார். ருஸ்ைம் வந்ைதும்  ா ா அவறர 
நிழலில் ஓய்பவடுக்கு ாறு கூைி  ார்லி நீறரக் பகாடுத்ைார்.  ின்னர்,  ைியம் 
நான்கு  ைியளவில் ரிட்ரீட்டுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

'தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்ெர்' புத்ைகத்ைின் நகல்கறள  ா ா வநாரினா, நைீன், 
கிட்டி ஆகிவயாருக்கு வழங்கினார். வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ைங்கள் 
அனு வங்கறள ஒரு புத்ைக ாக வடிவற க்கும் ொஞ்ெி,  ால்கம் ஆகிவயாரின் 
வயாெறனப்  ற்ைியும் அவர் விவாைித்ைார்; அறை ஒரு  ாைத்ைில் எழுதும்  டியும் 
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அைிவுறுத்ைினார்.  ாறலயில்  ா ா ராஹூரிக்குப் புைப் ட்டு,  ின்னர் 
ப ஹரா ாத் பென்ைார். 

ஏப்ரல்  ாைத்ைில், நைீன் டால்ஸ்டாய் ைனது அனு வங்கறளப்  ற்ைி 
வங்காள கவிஞரும், நாவலாெிரியரும், வநா ல்  ரிறெ பவன்ைவரு ான 
ரவநீ்திரநாத் தாகூருக்குக் கடிைம் எழுைினார்;  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
நியூயார்க் நகரில் நைீன் அவறரச் ெந்ைித்ைார். அவரது கடிைத்ைின் ஒரு  குைி 
 ின்வரு ாறு: 

ரஷ்யர்களாகிய நாங்கள் எப்வ ாதும் உங்கள் கவிறைகறளப்  டித்து 
 னம் கனிந்து  ாராட்டுகிவைாம். இந்ைியா எப்வ ாதுவ  எங்களுக்கு  ிக உயர்ந்ை 
ஆன் ீக பவளிப் ாடுகள்  ற்றும்  ல ைன்வயப் டுத்தும்  ர் ங்கள் நிறைந்ை 
நாடாகத் வைான்ைியது; அது எங்கள் கற் றனறயக் கவர்ந்து,  ரிபூரை நிறலறய 
நாடும் நம் ிக்றகறய ஊக்குவித்ைது; ஆனால் உண்ற யான ஆன் ீகத்ைின் 
அர்த்ைத்றை அனு வப்பூர்வ ாகத் வைடி, கண்டுபகாள்ள  ல வருடங்கள் ஆயிற்று! 

 ல வ றல நாட்டினறரப் வ ால, நானும் ெில வயாக  யிற்ெிகறளச் 
பெய்யத் பைாடங்கி, எனது வாழ்வின்  ிகப்ப ரிய உத்வவகம்  ற்றும் முழு 
 னதுடன் நான் அைில் ஈடு ட்வடன். ஆனால் என்னால் இயன்ைவறர நான் 
பெய்ய முயன்ைவ ாது, எளிைில் றகயாள முடியாை ெிர ங்கறள நான் ெந்ைிக்க 
வநர்ந்ைது; உண்ற யான வழிகாட்டுைலின் ப ாறுப்புகறள ஏற்கக்கூடியவர்கள் 
யாரும் இல்லாைைால் நான் அறை நிறுத்ை வவண்டிய கட்டாயத்ைில், 
ைிறகத்துப்வ ாய், உைவியற்ைவராக இருக்க வவண்டியிருந்ைது. 

ஒருவரிடம் அறனத்து புத்ைகங்களும் வகாட் ாடுகளும், ஆன் ீக 
 ள்ளிக்கூடங்கள், பவவ்வவறு கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய வ ாைகர்களும் 
ைறலவர்களும் இருக்க முடியும் - ஆனால் உயர்ந்ை உண்ற யான ஆன் ீக 
 யிற்ெிக்கு உகந்ை உைவி எதுவும் இல்றல... 

வாழ்வில் கிறடக்கப்ப ற்ை அறனத்து அனு வங்களும் யாறரயும் 
நம்புவறை  ிகவும் கடின ாக்கியது. ஒன்று  ட்டும் பைளிவாகப் புலப் ட்டது - 
எளிய வழிகள், இறை உைர்றவ அறடந்ை ஒரு  ரிபூரை குருநாைரின் வைறவ 
- இவற்றை ஒரு ெரியான எடுத்துக்காட்டாகக் கூறுவவன். ஆகவவ, நான் 
பைாடர் ில் வந்ை, உண்ற யான  ரிபூரை குருநாைரின் முன்னிறலயில் 
இருந்ைவ ாது, நான் அறடந்ை  ிகப் ப ரிய  கிழ்ச்ெிறய நீங்கள் கற் றனச் 
பெய்து பகாள்ளலாம். உடனடியான உள் அங்கீகாரமும், வநரடி நறடமுறை 
உைவியும், அற்புை ான அனு வங்களும் எனக்கு நீண்டகால அற ைிறயத் 
ைந்ைன. அந்வநரத்ைிலிருந்து என் ஆன் ீக  ாறை உறுைியாகவும் பைளிவாகவும் 
இருந்ைது, உள்ளளவில் வநர்ந்ை  ாற்ைங்கள் அறனத்தும் முன்னாள் ெிர ங்கறள 
அகற்ைின;  றழய முறைகள் நிராகரிக்கப் ட்ட நிறலயில், அைிகரித்து வரும் 
முன்வனற்ைம் உறுைி பெய்யப் டுகிைது.... 

உண்ற யும், தூய்ற யு ான ஓர் ஆன் ீக வழிகாட்டிறயக் 
கண்டு ிடிப் து அரிது, அது  ிகவும் அரிைான கடவுளின் கருறை, உண்ற யான 
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அந்ைத் பைய்வகீ அன் ிற்காக நாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் 
ஏங்கிக்பகாண்டிருக்கிவைாம், இந்ைப் பூ ிக்கு வருகிவைாம்... ஸ்ரீ  ா ாவின் பைய்வகீ 
அன் ில் ஒரு ைவிர்க்கமுடியாை ெக்ைி உள்ளது - இது பைய்வகீ அன்ற  
எழுச்ெியுைச் பெய்து, அவரது தூய ஆன் ீக வழிகாட்டுைலில் நம் ிக்றக  ற்றும் 
பைய்வகீ உறுைிறயக் பகாண்டு வருகிைது. இது ஆத் ாவுக்கு அைீை ஆறுைறல 

அளித்து, ந து ஆன் ீக இலட்ெியத்றை நிறைவவற்ை உைவுகிைது. 

வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் 1937 ஏப்ரல் 10 அன்று அைிகாறலயில் 
ப ஹரா ாத் வந்து, அவை  ாறலயில் ஏழு  ைிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 
 றுநாள் ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவ ராஹுரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அலி 
அக் ர் (அவலா ா), கெஃபாலி  ற்றும் ெில  ார்றவயாளர்கள் அவறரச் ெந்ைிக்கக் 
காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா ஒவ்பவாருவரின் ைனிப் ட்ட  ிரச்ெிறனகள்  ற்றும் 
கவறலகறளத் ைீர்த்து றவத்ைார், இருப் ினும்  ா ா வகா  றடந்ைார்; வ லும் 
ராஹுரியில் அவரது முழு வநரத்றையும் அங்கு வாழ்ந்ை  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்  ற்றும்  ஸ்துகளுடன் பெலவழித்ைார். ராவ்ஸாவஹப், டாக்டர் 
கனி இருவரும் அன்று அவர்களுறடய வழக்க ான  னநிறலயில் இல்லாைது 
 ா ாறவ வ லும் எரிச்ெலூட்டியது. 

1937, ஏப்ரல் 12ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ஒவர வநரத்ைில் இரண்டு 
நிறுவனங்கறளப்  ரா ரிக்க விரும் வில்றல என் றைத் பைளிவாகச் 
சுட்டிக்காட்டினார்: "முழு விவகாரமும் ப ஹரா ாத் அல்லது ராஹுரியில் 
நறடப ை வவண்டும், ஆனால் இரண்டு இடத்ைிலும் வவண்டாம்." ராஹுரியில் 
நில உரிற யாளரான லக்ஷ் ிநாராயைறனப்  ார்த்து, வ லும் வவண்டிய 
நிலத்றைப் ப ை முயற்ெிக்கு ாறு,  ா ா, டாக்வகக்கு அைிவுறுத்ைினார்; 
இல்றலவயல், ஆெிர த்றை ப ஹரா ாத்ைிற்கு  ாற்ை வவண்டும் என் றைத் 
பைளிவு ட எடுத்துறரத்ைார். 

வ லும் 12ஆம் வைைி, ருஸ்ைம் வக ராவ ன்  ற்றும் இம் ரீியல் ஃ ிலிம் 
கம்ப னியின் இயக்குனருடன் ராஹுரிக்கு வந்ைார். நாெிக் நகரில்  ா ாவின் 
 ிைந்ைநாள் விழாவில் அவர்கள் எடுத்ை காட்ெிகளுடன் இறைக்க ராஹுரி 
ஆெிர ம்  ற்றும்  ா ா  ஸ்துகளுக்கு உைவளிக்கும் காட்ெியும் 
 ட ாக்கப் ட்டது. 

அன்று  ா ா எைிர் ாரா ல் இரவு உைவுக்குப்  ிைகு, எட்டு  ைிக்கு 
நாெிக் வந்ைார்; எவருவ   றுநாள் வறர அவர் வருவாபரன எைிர் ார்க்கவில்றல. 

அங்கு வழக்க ாக நிகழ்வது வ ாலவவ, அவர்கள்  ிரைான கட்டிடத்ைிற்கு 
பவளிவய நின்று,  ா ா காரிலிருந்து இைங்குவறைப்  ார்த்துக்பகாண்டிருந்ைனர். 
 ா ா, ஆன் ீக உட் ைியில் ைீவிர ாக இருந்ைைால், அவர்கள் ெில ெ யங்களில் 
பெய்ைறைப் வ ால முன்வந்து அவறரத் ைழுவ வவண்டாம் என்று அவர்களுக்குச் 
றெறகயால் பைரிவித்து, முற்ைிலும் அற ைியாக இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார், 
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ஆனால் ைாழ்வாரத்ைின்  டிகளில் ைன்றனச் சுற்ைி அ ர  ா ா அறனவறரயும் 
அனு ைித்ைார். 

எலிஸப த்ைின் நாய் கிப் ி ப ாதுவாக,  ா ா நாெிக்கில் இருந்ை 
வவறளயில் அவறரவய சுற்ைி வருவது வழக்கம். நாய்,  ா ாவிடம் நடந்து 
பென்று அவரது கால்கறள நாவால் வருடும்.  ா ா ஒரு கைம் கிப் ிறயத் ைன் 
றககளில் எடுத்ைார். 

ெிைிது வநரம் கழித்து, கிட்டி எங்வக என்று  ா ா வகட்க, அவர் 
நறடப் யிற்ெிக்குச் பென்ைைாகத் பைரிவித்ைனர், ஆனால் ஏற்கனவவ ப ாழுது 
 றைந்தும், அவர் இன்னும் ைிரும் ிவரவில்றல.  ா ா அறனவறரயும் 
வைாட்டத்ைில் அ ர அறழத்துச் பென்று, "கிட்டி எங்வக?" என்று  று டியும் 
வகட்டுக்பகாண்வட ெிைிதுவநரத்ைில்  ா ா அங்கிருந்து பவளிவயைி ைனது 
அறைக்கு ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார்; அவர்களில் ஒருவரிடம் கிட்டிக்கு இந்ைச் 
பெய்ைிறய வழங்கு ாறு கட்டறளயிட்டார், "கிட்டியிடம் பொல்லுங்கள் அவர் 
எல்லா வழிகளிலும் அற்புை ானவர், நல்லது, ைீயது இரண்டிலும்!" 

வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் இப்வ ாது நான்கு  ாைங்களாக ஒன்ைாக 
இருந்ைவ ாைிலும், நாெிக் ஆெிர த்ைில் வவறு ாடுகளும், குட்டி ெண்றடகளும் 
நீடித்ைன. 1937, ஏப்ரல் 13ஆம் நாள்  ிற் கலில்,  ா ா இந்ைச் ெிக்கலான 
சூழ்நிறலறயக் குைிப் ிட்டு, இன்ைியகெயாத மதகவகளுக்கும், சாதாரண 
விருப்பங்கள் அல்லது ஆகசகளுக்கும் இறடயிலான வவறு ாட்றட 
விளக்கினார்: 

இன்று காகல நான் கூைியது மபால, நாம் 'இைக்க' மவண்டியமநரம் 
இது. 'இைப்பது' என்பது சாதாரண இைப்பு என்ை அர்த்தத்தில் அல்ல, ஆனால் 
மதகவயற்ை, கீழ்த்தரொன ஆகசகளின் 'இைப்பு' என்று அர்த்தம். எங்கும் 
ஆனந்தம் நிரம்பி வழியும் அமத மவகளயில், அைியாகெயால் அகனத்துமெ 
பரிதாபகரொக உள்ளது; இந்த அைியாகெ, மதகவயற்ை ஆகசககள 
நிகைமவற்ை ஒருவகரத் தூண்டுகிைது. இருப்பினும் ஒவ்மவாருவரின் 
குைிக்மகாள், ஆகசயற்ை நிகலகய அகெவதுதான். இது உங்களுக்குப் 
புரிகிைதா? நீங்கள் எகதயும் அகெய ஆகசக் மகாள்ளாதமபாது எல்லாமெ 
ெகிழ்ச்சிகரொன, எல்கலயற்ை, ஆழங்காண முடியாத மபரின்பொக 
இருக்கும். எனமவ, ஆகசகள் இைக்கட்டும் - ஆனால் எப்படி? 

நீங்கள் லட்ெக்கைக்கான விஷயங்கறள விரும்புகிைரீ்கள். "எனக்கு இது 
வவண்டும், எனக்கு அது வவண்டும்" என்று நீங்கள் கூறுகிைரீ்கள். உங்கள் 
ஆறெறள நீங்கள்  ட்டியலிட்டுக் கைக்கிட்டால் – கடவுவள, இன்ைியற யா 
வைறவகள் என் து ஆறெகளல்ல. அத்ைியாவெிய வைறவகளுக்கு அப் ாற் ட்ட 
அறனத்தும் ஆறெகவள. இந்ை ஆறெகள் இறுைியில் ைவிர்க்க முடியாை 
இன்னல்களுக்கும், அழிவுக்கும் வழிவகுக்கின்ைன. 

ஆகமவ, உங்கள் இன்ைியகெயா மதகவகளுக்கு அப்பாற்பட்ெகத 
இயன்ைவகரக் குகைவாக விரும்புவதற்கு முயற்சி மசய்யுங்கள். மெலும் 
மெலும் அன்கப வளர்க்க முயற்சி மசய்யுங்கள். தவீிரொக முயற்சிக்கவும். 
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நீங்கள் எகதயும் விரும்பவில்கல என்ைால், எல்லாமெ ஆனந்தொக 
இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் முழு உணர்வுென் முயற்சி மசய்ய மவண்டும். 
கற்கள் எகதயும் விரும்புவதில்கல, ஆனால் அது உணர்வின்ைி நிகழும் 
ஒன்று. 

இப் டி இைப் ைன் மூலம் இறைத் பைாடங்கலாம்! நீங்கள் எவ்வளவு 
அைிக ாக விரும்புகிைரீ்கவளா, அவ்வளவு  ரிைா  ாக இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் 
ஐந்வை நி ிடங்கள், உங்கள் வாழ்க்றகயில் விரும் ியது, அறடந்ைது, 
அறடயாைது அறனத்றையும் ைீவிர ாகச் ெிந்ைித்துப்  ாருங்கள்; இன்று நீங்கள் 
வாழ்க்றகயில் ைிருப்ைியாக உள்ளரீ்களா என்று உங்கறள நீங்கவள வகளுங்கள். 

கெந்த காலத்தில் நீங்கள் அனுபவித்த இன்பங்கள் அகனத்தும் 
இன்று இல்கல! அதுமபால நீங்கள் அனுபவித்த துன்பங்களும் இன்று 
இல்கல! எல்லாமெ ொகயயின் விகளயாட்டு. 

எனவவ,  கிழ்ச்ெியாக இருப் து ந து உரிற  எனும்வ ாது, ஒன்றை 
விரும்புவைன் மூலம்  கிழ்ச்ெிறய இழக்க ஏன் முயற்ெிக்க வவண்டும்? எனவவ 
எறையும் விரும் ா ல்  கிழ்ச்ெியாக இருங்கள். நீங்கள் விரும்பும் வவறளயில், 
ஆறெகள் உங்கறள அற ைியற்ைவராக ஆக்குகிைது. நீங்கள் அறை 
அறடயவில்றல என்ைால், ஏ ாற்ை றடகிைரீ்கள். அறடந்ை  ின்னர் அறை 
விரும் ி அனு விக்கா ல் இருக்கிைரீ்கள்.  

எனமவ, ெிகப்மபரிய, ெகத்தான ஒன்கை அகெயும் ஒமர ஏக்கத்தில் 
இருங்கள். அது, லட்சக்கணக்கான இதர, மதகவயற்ை ஆகசககளக் 
மகான்றுவிடும். இகைவமனாடு ஒன்ைிகணயும் ஏக்கத்தில் இருங்கள். 
எவ்வளவு மதளிவான, எளிகெயான ஒன்று. முழு ெனதுென் 
முயற்சிக்கவும்.ஆம் என்று கூைி, பின்னர் மசய்யாெல் இருக்காதரீ்கள்; 
இப்மபாமத தீவிரொகத் மதாெங்குங்கள். 

நீங்கள் ஒருவறர ஒருவர் வநெிக்கத்ைான் முடியவில்றல; ெரி, ஆனால் 
குறைந்ை ட்ெம் ஒருவருக்பகாருவர் விட்டுக்பகாடுக்க முயற்ெி பெய்யுங்கள். 
இறைக் கூட நீங்கள் பெய்யவில்றல. ஏன்? ஏபனன்ைால் நீங்கள் வநர்ற யாக 
இல்றல. அைனால்ைான் நான் ராஹுரி ஆெிர த்ைில் ற த்ைியங்கறள 
விரும்புகிவைன். அவர்கள், ற த்ைியக்காரத்ைனத்ைில் வநர்ற யானவர்கள். நீங்கள் 
என்றன வநெிப் ைன் மூலம் எனது நிறலறய அறடயும் வநாக்கத்ைில் 
பைாறலதூரத்ைிலிருந்து வந்துள்ளரீ்கள்; ஆனால் இங்வக நீங்கள் அறனத்றையும் 
வகாழிச்ெண்றடயாக  ாற்ைிவிட்டீர்கள்! 

நான் உங்கள் அகனவகரயும் விட்டுவிட்டு மநபாளத்திற்குச் மசல்ல 
மவண்டும் அல்லது உங்கள் அகனவகரயும் இெயெகலக்கு அனுப்பலாம் 
என்று நிகனக்கிமைன். எனமவ குகைந்தபட்ச ஆகசகளுென் இப்மபாது 
மதாெங்குங்கள். மெலும் ஒருவகரமயாருவர் மநசிக்க முயற்சி மசய்யுங்கள். 
சகிப்புத்தன்கெகய அதிகொக வளர்க்க முயலுங்கள். எங்கும் மெச்சத்தக்க 
விதத்தில் ெகிழ்ச்சியான சூழ்நிகல இருந்தாலும் நீங்கள் எல்மலாரும் மசாக 
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உணர்வுென், பரிதாபொன ெனநிகலயில், துன்பப்படுகிைரீ்கள். எனமவ, 
நீங்கள் அகனவரும் 'இைக்கத் தயாராக' இருப்பதாக உறுதியளிக்கிைரீ்களா? 

குழுவில் உள்ள ஒவ்பவாருவரும்  ா ாவின் வார்த்றைகறள வாழ 
முயற்ெிப் ைாக உறுைியளித்ைனர்.  ின்னர்  ா ா  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார்: 

உங்களிகெமய ஒற்றுகெயின்கெகயக் கண்ெைிந்தால், 'இைப்பதற்கு' 
நீங்கள் தயாராக இல்கல எனில், நீங்கள் அகனவரும் உங்கள் மபட்டி, 
படுக்ககககள எடுத்துக்மகாண்டுப் புைப்படுவது நல்லது. நீங்கள் மபயர், 
புககழ நாடி இங்கு வரவில்கல. மெற்கத்திய செீர்கள் பலர் உள்ளனர். எனக்கு 
யாரும் மதகவயில்கல. நான் எப்மபாதும் தனியாக இருக்கிமைன், 
முடிவில்லா காலம் வகர அப்படிமய இருப்மபன். நீங்கள், நானாக ொறும் 
வகர நான் உங்களுக்குத் மதகவப்படுகிமைன். ஆனால் நீங்கள் முயற்சி 
மசய்யாவிட்டில், என்ன பயன்? 

எனவவ அறனவரும் இப்வ ாது முயற்ெிக்கத் பைாடங்குங்கள், 
இல்றலவயல், அறனவறரயும் அவரவர் இல்லங்களுக்குத் ைிருப் ி அனுப்புவைில் 
நான் உறுைியாக இருக்கிவைன். உங்கள் முயற்ெியில் வநர்ற யாக இருங்கள். 
நல்லிைக்கம், அன்பு, அற ைி நிலவ வவண்டும். உண்ற யான நல்லிைக்கம், 
அன்பு  ற்றும் அற ைி - கட்டாயப் டுத்துவைால் அல்ல! நீங்கள் எனது 
விருப் த்ைிற்கிைங்கி இருந்ைாபலாழிய, நான் விரும்புவறை உங்களுக்குக் 
பகாடுக்க முடியாது. 

(இதயத்கதச் சுட்டிக்காட்டி) கதவுககள மூடி கவக்க மவண்ொம். 
அவற்கை திைந்த நிகலயில் கவத்திருங்கள், அப்மபாது நான் விரும்பும் 
மவகளயில் நுகழய முடியும்.     
 ஒவ்பவாரு முறையும் நான் நுறழய விரும்பும்வ ாது, கைவுகள் 
மூடப் ட்டிருப் றைக் காண்கிவைன், அறனத்தும்  யனற்ை ஆறெகளால் 
நிரம் ியுள்ளன! 

அன்பின் மூலம் (ஆகசயின்) இைப்கபத் தழுவுங்கள். எனக்கு உறுதி 
கூறுங்கள். நீங்கள் ஒருவகர ஒருவர் மநசிக்க முடியாவிட்ொல், உங்ககளத் 
துன்புறுத்தி, சித்திரவகதச் மசய்பவர்ககள எப்படி மநசிக்க முடியும்? இமயசு 
எப்படி மநசித்தார் என்று எண்ணிப் பாருங்கள்! அவர் அகனத்திலும் 
தன்கனமய பார்த்தார். ஆழ் இதயத்தில் பாபாகவப் பாருங்கள். நான் 
'மவண்ொம்!' எனும்மபாது உங்களுக்குக் மகாபம் வருொ? மநாரினா 
'மவண்ொம்' எனக் கூறும்மபாது, பாபா அகதக் கூறுவதாக நிகனத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். இது அகனத்தும் விருப்பம், மபருகெ, அகந்கதகயத் 
திருப்திப்படுத்தும் முகை - அகனத்துமெ ஆகசகள். 

குழுவில் ஒருவர்  ா ாவிடம் "இன்ைியற யா வைறவகள், விருப் ங்கள் 
இரண்றடயும் எவ்வாறு வவறு டுத்துவது? ெிலர், 'நான் விரும்பும் அறனத்தும் 
எனக்குத் வைறவ' என்று கூறுகின்ைனர். என்ன வவறு ாடு உள்ளது?" என 
வினவினார். 

 ா ாவின் விளக்கம்: 
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நீங்கள் பாகலவனத்தில் தாகத்தால் உயிகரத் துைந்து 
மகாண்டிருக்கிைரீ்கள் என்ைால், உங்களுக்குத் தண்ணரீ் மதகவ - எலுெிச்கச 
பானம் அல்ல. நீங்கள் தண்ணரீ் மகட்ொல், அது உங்கள் இன்ைியகெயா 
மதகவ. பார்லி நீர் மகட்ொல், அது விருப்பம். இகதத் மதளிவாகப் 
புரிந்துமகாண்டீர்களா? ஆனால் நீங்கள் நல்ல தண்ணகீரப் மபை முடிந்தால், 
தாகத்கதத் தணிக்க, மசற்று நீகரக் குடிக்க மவண்டிய மதகவயில்கல. நல்ல 
நீர் அருந்தவும். எலுெிச்கசப் பழ ரசம் அல்லது மசற்று நீர் அல்ல, ஆனால் 
தூய்கெயான, சாதாரண நீர். 

நாெிக் நகரில் உைவு வறக ப ரும் ாலும் முறுகல் நிறலக்குக் 
காரை ாக இருந்ைது. ெனீ் ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு ெிைப்பு முறையில் 
ெற க்கப் ட்ட  ெறலக் கீறரறய விரும் ினார்;  ற்பைாரு ந ருக்கு  டீ் கிழங்கு 
வவண்டும். குழுவில் ஒருவர் வகாதுற  பராட்டிறய  ட்டுவ  ொப் ிட வவண்டும் 
என்று கூைினார்.  ற்பைாருவர் ஒவ்பவாரு காறலயிலும் ஒரு குைிப் ிட்ட 
வநரத்ைில் வ ார் வவண்டுப னக் வகட்டார். ராவனா, டிலியா இருவரும் ஒவ்பவாரு 
நாளும் கிரீம் ொப் ிடவவண்டும் என்று  ா ா அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்; இைர 

நண் ர்களும் அறை விரும் ினர். எனவவ, இந்ைச் ெந்ைிப் ின் வ ாது, வநாரினா 
உைவு  ற்ைிய வகள்விகறள எழுப் ினார்;  ா ா பைாடர்ந்து கருத்துறர 
வழங்கினார்: 

நீங்கள் அகனவரும் 'இைப்பதற்கு' உங்களால் முடிந்தவகர முயற்சி 
மசய்மவாம் என்று உறுதியளித்துள்ளரீ்கள், எனமவ இப்மபாது உணவுென் 
ஆரம்பிக்கலாம். உணகவக் குைித்து எந்தவித கருத்து மவறுபாடும், சண்கெ 
சச்சரவுகளும் இனி மவண்ொம். மநாரினா முன்பு மபாலமவ உணவு தயார்ச் 
மசய்யட்டும். 

நீங்கள் ( ா ா, வநாரினாறவச் சுட்டிக்காட்டி) எறையும் 
ஒளிவு றைவின்ைி  ிகவும் அப் ட்ட ாகக் கூைி விடுகிைரீ்கள். ஒரு ைாயின் 
இடத்ைிலிருந்து,  ிகவும் ப ன்ற யாக இருக்க வவண்டும். அறனவரிடமும் 
ஒன்றுவ ால் இருங்கள். கனிவுடன் இருங்கள். எல்வலாரும் கூறுவறைக் 

வகளுங்கள். அவர்கள் விருப் த்ைிற்கு இைங்க முடிந்ைால், நல்லது; இல்றலவயல், 
முத்ை ளித்து ப ன்ற யாக 'இல்றல' என்று பொல்லுங்கள். இது நய ான 
பெயல்ைந்ைிரம். நீங்கள் ெில வநரங்களில்  ிகவும் பவளிப் றடயாக இருந்ைால் 
அது வவைறனறய விறளவிக்கும், இறை நான் விரும் வில்றல. 

எனமவ, நான் ெீண்டும் கூறுகிமைன்: அகனவரும் இப்மபாது 
முயற்சிக்கத் மதாெங்குங்கள், இல்கலமயல், உங்ககள உங்கள் 
இல்லங்களுக்குத் திருப்பி அனுப்புவதில் உறுதியாக உள்மளன். உங்கள் 
முயற்சியில் மநர்கெ முக்கியம். உண்கெயான நல்லிணக்கம், அன்பு, 
அகெதி இருக்க மவண்டும் - கட்ொயத்தின் மபரில் இல்லாெல். 

ெிைிய ெிைிய விஷயங்கள் உங்கள் ஆற்ைல், எண்ைம்  ற்றும் வநரத்றை 
வைீடிக்கின்ைன. அைற்கு வ ல் ஒன்றும் இல்றல. ஒவ்பவாருவறரயும் வநெித்து, 
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நடந்ைறை  ைந்து விடுங்கள். இதுைான் முக்கியம். வநெியுங்கள், எப்வ ாதும் 
வநெிக்க முயற்ெி பெய்யுங்கள். 

மநாரினா நயெின்ைி, தான் நிகனப்பகத அப்படிமய உகரப்பது 
உங்களுக்கு ரசிக்கவில்கல. அவகர இன்னும் அதிகொக மநசிக்கவும். அது 
அவருக்குத் மதகவ. உங்கள் ஆகசகளில் பலவனீம் இருப்பகத அவர் 
கண்டுமகாண்ொல், அவரும் உங்ககள மநசிக்க மவண்டும். இது உங்களுக்குத் 
மதகவ. ஒரு தாய் தனது குழந்கத உெல்நிகல சரியில்லாெல் அல்லது 
பலவனீொக இருப்பகதக் கண்ொல், அவள் அகத அதிகம் விரும்பி, 
மநசிப்பாள். அதுமபால், உங்களில் யாராவது பலவனீொக இருந்தால், இதர 
நண்பர்கள் அகனவரும் அவகர இன்னும் அதிகொக மநசிக்க மவண்டும். 

 லவனீம் என்று நான் குைிப் ிடுவது வைறவயற்ை ஆறெகறளக் 
பகாண்டிருப் து. அைாவது வகா ம் என் து  லவனீம், ப ருற   லவனீம், 
இதுவ ால  ற்றும்  ல. எனவவ அறனவரும் முயற்ெி பெய்யுங்கள். காக்கா 
கூறுவது வ ால, "வவண்டாம் விவாைம்; முயற்ெி  ட்டுவ !" 

ெற்று இறடவவறளக்குப்  ிைகு,  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
இன்று முதல் நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் ஐந்து நிெிெங்கள் 

அகெதியாகவும் தனியாகவும் அெர்ந்து உள் மநாக்கிப் பார்க்க முயற்சிக்க 
மவண்டும். இந்த ஐந்து நிெிெங்கள் தியானம் அல்ல, அது ஓர் 'உள் மநாக்கு' 
ெட்டுமெ. 

இறை எப் டிச் பெய்வது? நிைான ான நிறலயில் அ ர்ந்து பகாள்ளுங்கள் 
- எறைப் ற்ைியும் ெிந்ைிக்க வவண்டாம்,  ா ாறவயும் வெர்த்து. கண்கறள 
மூடிக்பகாண்டு  னைளவில் உள் வநாக்கிக் கவனத்றைச் பெலுத்ைி உங்கறள 
எல்றலயற்ைவராகக் கற் றனச் பெய்து  ாருங்கள். நீங்கள் எல்றலயற்ைவர் 
என்ை எண்ைம் ஐந்து நி ிடங்கள் நீடிக்கட்டும். உங்கறள எல்றலயற்ைவராகக் 
கற் றனச் பெய்வது எப் டி? எல்றலயற்ை வானம், கடல் அல்லது  ரந்ை 
பவற்ைிடம் என நீங்கள் கற் றனச் பெய்யலாம். இந்ை ஒவர எண்ைம் உங்கள் 
 னைில் இருக்கட்டும் - அைாவது 'நீங்கள் எல்றலயற்ைவர்' என்று. 

தனிப்பட்ெ அைிவுறுத்தல்களின்படி ஒவ்மவாரு நாளும் வழக்கம் 
மபால் உங்கள் ஒரு ெணி மநர தியானத்கதத் மதாெரவும். நான் இங்மக 
இருக்கும்மபாது, ொகலயில் என்னுென் அகர ெணி மநரம் மெௌனம் 
ககெபிடிக்க மவண்டும். இன்று முதல், மெலும் ஐந்து நிெிெங்கள் 
உள்மநாக்கிப் பார்கவகயத் திருப்ப மவண்டும். நான் உங்களுக்கு உதவி, 
நான் விரும்புவகத உங்களுக்கு வழங்க இது ெிகவும் இன்ைியகெயாதது. 

அன்று  ாறல,  ா ா அறனவரும் ஒன்ைிறைந்து புல்பவளியில் 
பவளிவய ப ௌன ாக அ ர அறழத்ைார்.  ா ா அவரது எழுத்துப்  லறகயில் 
'நாறள' என்று உச்ெரித்து,  ின்னர் விரிவாகக் கூைினார்: "நாறள  ாறலயில் 
நாம் ப ௌன ாக இருப்வ ாம், ஆனால் ஒரு முக்கிய ான நி ந்ைறனயின் கீழ் - 
நீங்கள் ஒருவறர ஒருவர் ைறலறய அங்கும் இங்கும் அறெத்துப்  ார்க்கா ல், 
என்றன  ட்டும்  ார்த்து, நீங்கள் என்னுடன் ைனியாக இருப் றைப் வ ால் உைர 
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வவண்டும். நீங்கள் அறைச் ெிர  ின்ைி இயற்றகயாகச் பெய்ய வவண்டும். 
உங்கள் உடல்கறள நீங்கள் உைரக்கூடாது. ைறல உங்கள் உடலின் ற ய ாக 
இருக்கட்டும். அப் டி இருக்கும் வவறளயில், நீங்கள் உங்கள் உடறல  ைந்து, 
என்றனப்  ற்ைி  ட்டும் ெிந்ைிக்கலாம்." 

"ைறலயில் அழுத்ைம் ஏற் ட்டால் நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" என்று 
வ க்பகட் வகட்டார். 

அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "நிதானொக அெர்ந்து கண்ககள 
மூடிக்மகாண்டு தூங்குவது மபால் ஓய்மவடுங்கள்… உங்கள் உெகல 
ெைந்துவிடும் விதத்தில் என்கன ஒருமுகொகப் பார்க்க முடிந்தால், அது 
சிைந்தது. கண்ககள மூடிக்மகாள்ளாவிட்ொல், என்கனப் பாருங்கள், ஆனால் 

உங்கள் உெகல ெைந்து என்னில் ஆழ்ந்து மூழ்கி விடுங்கள். 
"நான் அறை உங்களிடம் விட்டு விடுகிவைன். நான் பொல்வது 

என்னபவன்ைால், நான் உலகத்ைிற்காக உள்ளளவில்  ைி புரிகிவைன்; நீங்கள் 
ைியானிக்கும்வ ாது, உங்கள் உடறல  ைந்து என்  ீது கவனம் பெலுத்ைினால், 
நீங்கள் எனது  ைியில்  ங்பகடுக்கிைரீ்கள் என்று அர்த்ைம். 

"எனது பணியும் நானும் மராஜா ெலரும் அதன் வாசகனயும் மபால; 
பிரிக்க முடியாதகவ. ஆனால் மராஜா ெலர் அதன் வாசகனயும் அல்ல, 
அதுமபால வாசகன, மராஜா ெலருெல்ல. முள்ளும், முள் குத்துவதும் பிரிக்க 
முடியாதகவ, ஆனால் முள்ளும், முள் குத்துவதும் மவறு மவறு." 

 ா ா  றடப்ற யும் அைன் இறுைி வநாக்கத்றையும் விவரித்து, 
"கடவுளுக்கு, ெக்ைி, வ ரின் ம், ஒளி, அற ைி அறனத்தும் உள்ளது, ஆனால் 
அவர் ைன்றனத்ைாவன பவளிப் டுத்ை விரும்புவைால், உலக உைர்றவப் ப ை 
வவண்டியது அவெியம். எனவவ இறை உைர்வவாடு ொைாரை உலக உைர்றவப் 
ப ை, இந்ை வவடிக்றக நாடகம் அறனத்தும் பைாடங்கியது. நான் வவடிக்றக 
நாடகத்றை விரும்புகிவைன், ஆனால் இந்ை வவடிக்றகயில் எல்றலயில்லா 
வவைறனறய அனு விக்கிவைன்." 

குழுவில் ஒருவர், "ஏன் இந்ைத் துன் ம்?" என வினவினார். 
 ா ா இந்ைச் சுருக்க ான  ைிறல வழங்கினார்: "அகந்கதகய அகற்ை 

துன்பம் அவசியம்; எனது மகாட்டிலிருந்து ககைகய அகற்ை நீங்கள் அகத 
அழுத்தித் மதய்த்து, சுரண்டுவது அவசியொக இருந்தது." 

ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவின்வ ாது நறடப ற்ை ெிைப்பு ிக்க 

காட்ெிகள்,  ப் ா பெஸவாலாவின் இையத்ைில் ஆழ ாக ஊடுருவி, அவறர 
என்பைன்றும்  ா ாவின்  ாைங்களில் அடி ைிய றவத்ைது. அவர் நாக்பூருக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்று, வகாறடயில் இரண்டு  ாைங்களுக்காக ைனது குடும் த்ைார் 
அறனவறரயும் நாெிக் நகருக்கு அனுப் ி றவத்ைார் - அவரது  றனவி 
பகய் ாய், மூத்ை  கன் எரச் (20)  கள்கள்  னு, (19) ப ஹரு, (17),  ற்றும் 
இறளய  கன் ப ஹர்வான், (7) ஆகிவயார். அவர்கள் 1937 ஏப்ரல் 15ஆம் நாள் 



95 
 

நாெிக் நகருக்கு வந்து ரிட்ரீட்டுக்கு அருகிலுள்ள ‘ ிச்ெி ஃ ிப்ஸன்’ 
ஸானிட்வடாரியத்ைில் வந்து ைங்கினர். 

எரச் மஜஸவாலா அப்வ ாது கல்லூரியில்  யின்று வந்ை  ாைவன்; 
ஒருநாள் ைனது ைாய் ைந்றையருடன் ப ஹர் ரிட்ரீட்டிற்கு விெயம் பெய்ைார். 
ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா அவறர ைனது வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைி, அவரிடம், "நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிைரீ்கள்?" என்று 
வகட்டதும், ப னாரஸில் ஒரு ப ாைியியல் கல்லூரியில்  டிக்க விரும்புவைாக 
எரச்  ைிலளித்ைார். 

"மபாைியியலாளராக ொைி நீங்கள் என்ன மசய்வரீ்கள்?" என வினவி, 
 ா ா, காக்காறவ அறழத்து, "காக்கா, ொொ கம்மபனியில் ஒரு மபரிய 
மபாைியியலாளர். மபாைியியலாளராக அவர் என்ன மசய்தார் என்று அவரிெம் 
மகளுங்கள்" என்று எழுத்துப் லறக வழியாக எரச்ெிடம் கூைினார். 

 ண்டலி  ா ாவின் குைிப்புகறளக் கண்டு ிடிப் ைில் பகட்டிக்காரர்கள்; 
வ லும் அவரின் ைந்ைிரத்றைப் புரிந்து, அைற்கு உகந்ைாற் வ ாலப்  ைிலளித்ைனர். 
காக்கா உடவன, "ப ாைியியல் முற்ைிலும்  யனற்ைது! உலகில் எந்ைபவாரு 
பைாழிறலயும் ஒருவர்  ின் ற்ைலாம், ஆனால் ப ாைியியலாளராக  ாறுவது 
 ாவம்! நான் எனது வவறலயில் எைிர்பகாண்ட  ல ெிர ங்களால், உயிறர 
விட்டுவிடும் நிறலக்குத் ைள்ளப் ட்வடன். இந்ைப் பூ ியில் ப ாைியியறலவிட 
வ ாெ ான பைாழில் வவறு ஒன்றும் இல்றல!" என்ைார். 

 ின்னர்  ா ா எரச்ெிடம், "மபாைியியல் பற்ைி காக்கா மசால்வகத 
நீங்கள் மகட்டீர்களா? அதற்குப் பதிலாக நீங்கள் ஏன் எனது 
மபாைியியலாளராக ொைக்கூொது?" என்று வினவ, ‘என்ன நடக்கிைது என்று 
 ார்க்கலாம்’ என எரச்  ைிலளித்ைார். 

எரச் உடல் ரீைியில் ைிடகாத்ைிர ாக இருந்ைார். நாெிக்கில் இருந்ை ஒரு 
நாள்,  ா ா ைனது கால்கறள  ஸாஜ் பெய்யு ாறு எரச்ெிடம் கூைினார். எரச் 
ைறெகறள  ஸாஜ் பெய்து பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா, அவரிடம் "உங்களுக்கு 
எல்லாம் மதரியுொ?" எனக் வகட்டார். 

"நான்  ல விஷயங்கறளக் கற்றுக்பகாண்வடன்" என்று எரச் 
ப ருற யுடன்  ைிலளித்ைார். 

"நீச்சல் மதரியுொ?" என்ைதும் எரச்ஆம் என்ைார். 
"நீங்கள் எனது கெலில் நீந்துவரீ்களா?" எரச் உடவன வாய்விட்டுச் 

ெிரித்ைார். 
 ா ா அப்வ ாது எரச்ெிடம், "உங்களுக்கு எல்லாம் மதரியுொனால், 

எனது பாதணியில் அறுந்துமபான மதால் பட்கெகயச் சரிமசய்து மூன்று 
நிெிெங்களுக்குள் மகாண்டு வாருங்கள்" என்ைார். 

எரச் அந்ைப்  ாைைிறயக் றகயில் எடுத்துக் பகாண்டார்: 'நான் அறை 
ெரியான வநரத்ைில் ெரி பெய்யாவிடில், ப ருற ப் வ சுவைாக  ா ா கூறுவார்' 
என்ை நிறனப் ில் அவர் ஃ ிரீனிறய அணுகி வடீ்டில் றையல் இயந்ைிரம் 
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இருக்கிைைா என்று வகட்டார். அவர் அறைச் சுட்டிக்காட்டியதும், எரச் வைால் 
 ட்றடறயச் ெரிபெய்யத் பைாடங்கினார். 

எரச் வைால்  ட்றடறயத் றைக்கும் வவறளயில் ஃப்ரீனியின் 
குழந்றைகள் ப ஹரு, நாகு இருவரும் அருகில் பென்று கூச்ெலிட்டனர்; எரச் 
அவர்கறள அற ைியாக இருக்கக் கூைி,  ாைைிறயச் ெரி பெய்து ஏழு 
நி ிடங்களில்  ா ாவிடம் அறை எடுத்துச் பென்ைார்.  ா ா அறை ஆராய்ந்து, 
"நல்லது, ஆனால் நீங்கள் இவ்வளவு மநரம் எடுத்தீர்கள்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

"ெரியான கருவிகள் இல்றல" என்று எரச்  ைிலளித்ைார். 
நன்ைாகச் பெய்கிைரீ்கள் எனக் கூைி  ா ா அவறர வாழ்த்ைினார்;  ின்னர் 

"உங்களுக்கு, தச்சுத் மதாழில் மதரியுொ? கதயல், மசருப்புத் கதக்கக் 
கூெவா?" எனக் வகட்டார். 

"ஆம், நான் அறையும் பெய்வவன்; எனது ப ற்வைார் எனக்குப்  ல 
விஷயங்கறளக் கற்றுத் ைந்ைனர்" என்ைார் எரச்.  ா ா  கிழ்ச்ெியில் எரச்ெின் 
ைிைன்கறளப்  ாராட்டினார். 

நாெிக்கில் ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ா ா ஏப்ரல் 26 அன்று பெஸவாலா 
குடும் த்ைினறர ராஹுரிக்கு அறழத்துச் பென்று ஆெிர த்றைக் காண் ித்து, 
அங்கு அவர் புரியும்  ைிறய விளக்கினார்.  ா ா  ஸ்துகறள நீராட்டியவ ாது, 
எரச்றெ ைனது அருகிவலவய இருக்கச் பெய்ைார். 

ராஹுரியில், ொல் ாயின் உைவியுடன் டாக்டர் நீலு நடத்தும் ப ஹர் 
இலவெ  ருந்ைகத்ைில், ஒரு நாளுக்குக் கிட்டத்ைட்ட 200 வநாயாளிகள் ெிகிச்றெப் 
ப ற்று வந்ைனர். வநாயாளிகள், ப ரும் ாலும் ஏறழ, கல்வியைிவற்ை 
கிரா வாெிகள், நல்ல ெிகிச்றெறயப் ப ற்ைனர், ெில வநரங்களில்  ா ாவும் 
உைவுவது உண்டு.  ா ா அவர்களின் ெிகிச்றெறயக் குைித்து விழிப்புடன் 
இருந்ைவைாடு, அவர்கறளச் ெந்ைிக்க  ருத்துவ றனக்கு வந்ைார். வநாயாளிகள் 
 ா ாவின் வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைனர்;  ா ா அவர்களுடன் இருக்கும் 
வவறளயில் அறனவரும்  கிழ்ச்ெியாகவும், துன் த்ைிலிருந்து விடு ட்டது 
வ ாலவும் உைர்ந்ைனர்.  

ஒரு நாள் ஏறழப் ப ண் ைி ஒருவர், பைாற்றுப் புழுக்களால் 
 ாைிக்கப் ட்ட  லத்ை ைறலக் காயத்துடன்  ருந்ைகத்ைிற்கு வந்ைார். காயம் 
ஆழ ாகவும், வவைறன அளிப் ைாகவும் இருந்ைது. அவர், "ப ஹர்  ா ா!" 
என்ைறழத்து "எனக்கு ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனம் வவண்டும்! நான் இைப் ைற்கு 
முன் அவறரப்  ார்க்க விரும்புகிவைன்! ையவுபெய்து அவறர அறழக்கவும்" 
என்று கத்ைினார். 

அன்று  ா ா ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வந்ைதும், அந்ைப் ப ண் ைிறய 
இை ாக ைனது அரவறைப் ில் அறழத்துச் பென்ைார். அவர் முற்ைிலும் 
அற ைியானார், நிம் ைியின்  ிரகாெம் அவர் முகத்ைில்  ரவியது. அவர் 
 ா ாறவ முறைத்துப்  ார்த்ைார், இனிற யான புன்னறகயுடன் ப ருமூச்சு 
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விட்டார். அறர  ைி வநரம் கழித்து, அந்ைப் ப ண் ைி ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைில் 
இருப் து வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். ஆனால் அது  ரைத்ைின் தூக்கம். காலம் 
இந்ைச் ெம் வத்ைால் உருகிப்வ ாய்,  ின்னர் இப் டி வர்ைித்ைது: "அவருறடய 
இறைவறனச் ெந்ைித்ை  கிழ்ச்ெிறயத் பைாடர்ந்து என்ன ஓர் அற ைியான 
தூக்கம். துன் த்ைிலிருந்து அவறர விடுவித்ைத் தூக்கம், கடவுளின் கருறை ிக்க 
அரவறைப் ில், அந்ைப் ப ண் ைி விடுைறல அறடந்ைார்!" 

மும்ற றயச் வெர்ந்ை ஃவ ரடூன் ஈரானி ஒரு நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க 
ராஹுரிக்கு வந்ைார். அவர் ைனது வைிகக் கூட்டாளியுடன் ஏற் ட்ட 
 னஸ்ைா த்ைால் கலக்க றடந்ை நிறலயிலிருந்ைார்; வ லும் இந்ை விஷயத்ைில் 
ைீர்வு காை ஃவ ரடூன் ஒரு குைிப் ிட்ட பைாறகறயக் வகாரினார்.  ங்குைாரர் 
அவர் வகாரியறை விடக் குறைவாகவவ பகாடுத்ைார். இறைக் வகள்விப் ட்ட  ா ா 
"அவர் பகாடுப் றை ஏற்றுக்பகாள்" என்று அைிவுறுத்ைினார். இது நியாய ற்ைது 
என்று ஃவ ரடூன்  றுப்புத் பைரிவித்து, வ லும் அவர் பெலுத்ை வவண்டிய முழுத் 
பைாறகறய  ீட்கும் வநாக்கத்ைில் நீைி ன்ைத்ைில் வழக்குத் பைாடரப் வ ாவைாக 
அைிவித்ைார். "இதுவ ான்ை ெிக்கலில்  ாட்ட வவண்டாம்" என்று  ா ா எச்ெரித்ைார். 
"இல்றலபயனில், நீங்கள்  னம் வருந்துவரீ்கள்" என்ைார். 

மும்ற க்குத் ைிரும் ிவந்ை ஃவ ரடூன், அவரது வழக்கைிஞர்களின் 
ஆவலாெறனயின் வ ரில் நீைி ன்ைத்ைில் வழக்கு ஒன்றைத் ைாக்கல் பெய்ைார், 
இைன் விறளவாக அவர் வழக்றக இழந்ைது  ட்டு ல்லா ல், முைலில் 
வழங்கப் ட்டறையும் ப ைமுடியா ல்,  ங்குைாைரின் பெலவுகறளச் பெலுத்ை 
நீைி ைியால் அவருக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது.  ா ாவின் ஆவலாெறனறய 
எைிர்த்துப் வ ாவைால் ஏற் டும் விறளவுகள் என்ன என் றை உைர்ந்து, அவர் 
ைனது முட்டாள்ைனத்ைிற்காக  னம் வருந்ைினார். 

ராஹுரி ஆெிர த்ைில் ெற யல் ப ாறுப்ற  ற தூல் ஏற்றுக்பகாண்டார்; 
பூெைிக்காய் அைிக  லிவாகவும், ெற க்க எளிைாகவும் இருந்ைைால் ைினமும் 
அறைவய ெற த்ைார். ற தூல்  ிகவும் ஒழுக்க ான,  ன உறுைி  றடத்ை ஒரு 
ைனிந ர். அைிகாறலயில் மூன்று  ைிக்கு விழித்து ஐந்து  ைிக்கு அன்றைய 
உைறவத் ையார்ச் பெய்து விடுவது வழக்கம். அைற்குப்  ிைகு, அவர் 
 ஸ்துகறள நீராட்டி, ற த்ைியக்கார நண் ர்களுக்கு உைவூட்டி ைனது 
கடற யில் கருத்ைாய் இருந்ைார். பூெைிக்காறய விரும் ாை இைர ஆண் 
 ண்டலி வவறு காய்கைிகளுக்காகக் வகாரிக்றக றவத்ைாலும் அது பெவிடன் 
காைில் ஊைிய ெங்காகவவ இருந்ைது. 

டாக்டர் கனிக்கு, இனி இந்ை உைவு வ ாதும் வ ாதும் என்ைாகிவிட்டது. 
ற தூறல பவறுப்பூட்டும் வறகயில் டாக்டர் கனி 'ற தூல் வஸட்டும் 

பூெைிக்காய் ெற யலும்' என்ை நறகச்சுறவயான கவிறைகறள இயற்ைி 
 ா ாவின் முன்னிறலயில்  ாடினார். கவிறைகளில் இது வ ான்ை வெனங்கள் 
இருந்ைன: 

கபதூல் மஸட் முழுகெயும், முதுகெயுொன ஒரு பூசணி! 
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ஒவ்மவாரு நாள் சகெயலிலும் பிரொதொன பூசணிமயா பூசணி! 
 ஸ்துகறள  கிழ்விக்கவும், இைக்க ான  னநிறலயில் றவக்கவும் 

 ாபு என்ை  ாடகறர ப ஹர்  ா ா நிய ித்ைிருந்ைார்.  ாபுவின் இறெறயக் வகட்டு 
 கிழ்வைில்  ஸ்துகளுக்கு ஓர் அலாைி ஆறெ; நாள் முழுவதும் அந்ை இறெறய 
முணுமுணுப் து வழக்கம். ஒரு நாள்  ாறல வவறளயில்  ாபு, ப ஹர் 
 ா ாவின் முன்னிறலயில் டாக்டர் கனியின் றகவண்ை ான 'பூெைிக் 
கவிறை'றயப்  ாடியது  ா ாறவச் ெிரிக்க றவத்ைது. புகழ்ப ற்ை கவிஞர் யார், 
கவிறையின்  ின்னைிக் கறை என்ன என் றையும்  ா ா விொரித்ைார். இவ்வாறு 
ற தூலின் ைினெரி பூெைி உைவுப்  ட்டியல்  ற்றும் அைன்  ீது டாக்டர் 
கனியின் றநயாண்டி ைாக்குைல்  ற்ைிய முழுக் கறையும் பவளிச்ெத்துக்கு 
வந்ைது. ஆனால் இந்ை றநயாண்டித்ைனம் ற தூறல எந்ை வறகயிலும் 
 ாைிக்கவில்றல, அவர் பூெைிக்காய் ெற யறலத் பைாடர்ந்ைார். 
எவ்வாைாயினும்,  ா ா விறரவில் ைறலயிட்டு ஒவ்பவாரு நாளும் பவவ்வவறு 
காய்கைிகறளச் ெற க்க அைிவுறுத்ைினார். டாக்டர் கனியின் கவிறை 

இைற்கிறடயில் புகழ் ப ற்ை ஒன்ைாக  ாைி, ராஹுரி கிரா த்ைில் இறெக்கத் 
பைாடங்கியது. 

ராஹுரி ஆெிர த்ைில் ஒரு நாள், வழக்கத்ைிற்கும்  ாைாக நல்ல 
 னநிறலயில் ப ஹர்  ா ா, இந்ை ஈரடிக்கவிறைறய இயற்ைினார்; இைன் 
முைல் வரி ராவ்ஸாவஹபுக்கும், அறைத் பைாடரும் வரி டாக்டர் கனிக்கும் 
ப ாருந்தும் என விவரித்ைார்: 

முணுமுணுப்கபத் தவிர மவறு எதுவும் மதரியாத ஒருவர்  
அங்மக எப்மபாதும் வாழ்ந்துவந்தார், 
இவவரா ைாழ்ற ,  ைிவு இவற்ைின் இலக்கை ாக நடித்ைாலும் 
எப்வ ாதும் ப ருற யுடன் பெயல் ட்டார். 

யாருகெய உெல் எல்லா வசதிககளயும் மதடியது?  
ஆனால் யாருகெய ெனம் தடுொைியது? 
யாரது, எண்ைற்ை குண்டு குழிகறளக் கடந்தும்    
ஒன்ைில்கூட ைடுக்கிவிழாைது? 

 க்களின்  னறை அைிவது  ற்ைி, டாக்டர் கனி ஒரு புத்ைகத்றைப் 
 டிப் ைாக,  ார்ச் 12 அன்று  ா ாவின் கவனத்ைிற்குக் பகாண்டுவரப் ட்டது. 
கிண்டல் பெய்யும் வைாரறையில்,  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் இகதக் 
கற்றுக்மகாண்டு என்ன மசய்யப்மபாகிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

அைற்குப்  ைிலளித்ை டாக்டர் கனி, “நான் ெப் ானுக்குச் பென்று நிறைய 
 ைம் ெம் ாைிப்வ ன்” என்ைார். 

 ா ா உடவன, "உங்கள் மயாசகன ெிகவும் அற்புதொனது, ஆனால் 
நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு சுயநலவாதியாக இருக்க மவண்டும்? நீங்கள் 



99 
 

எப்மபாதாவது எனக்கு உதவி மசய்ய நிகனத்தீர்களா? நான் இப்மபாமத 
கடுகெயான நிதி மநருக்கடியில் இருக்கிமைன்" என்று கூைினார். 

எனவவ டாக்டர் கனி, "நீங்கள் எனக்கு  னறைப்  டித்ைைியும் ெக்ைிறயக் 
பகாடுத்ைால், நான் எனது ெம் ாத்ைியத்ைில் 50 ெைவைீத்றை உங்களுக்குத் 
ைருகிவைன்!" என்ைார். 

"சரி," என்று  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார், "ஆனால் நீங்கள் அந்தச் சக்திகய 
அகெய ஒரு வருெம் பால் ெட்டுமெ அருந்தி உபவாசம் இருக்க மவண்டும்!" 
அைன்  ின்னர், டாக்டர் கனிக்கு 'மபராசிரியர் உகான்சி' என்று ப யர் 
சூட்டப் ட்டது - அைாவது 'வொம்வ ைி' என்று ப ாருள். 

டாக்டர் கனி உண்ைாவிரைத்ைிற்குச் ெம் ைம் பைரிவித்ைார்;  ார்ச் 16 
 ாறல ராஹுரியில் நடந்ை ப ஹர்  ண்டலி  ரா ரிப்பு அைக்கட்டறள 
கூட்டத்ைில்  ா ாவுக்கும் டாக்டர் கனிக்கும் இறடவய ஒப் ந்ைம் ஒன்று 
உருவாக்கப் ட்டது. அைன் நி ந்ைறனகள் கீழ் வரு ாறு: 

ஒரு வருெத்திற்கு ொக்ெர் கனி இரண்டு ெம்ளர் பாகலத் தவிர மவறு 
எகதயும் உணவாக எடுத்துக் மகாள்ளக்கூொது - சர்க்ககரயுென் அல்லது 
சர்க்ககர இல்லாெல் - ஒவ்மவாரு நாளும் ஒரு ெம்ளர் மதநீர் ெற்றும் 
மவண்டிய அளவு தண்ணரீ். 

வ லும், அவர் ஒரு நாறளக்கு ஐந்து ெிகபரட்டுக்கு வ ல் 
புறகக்கக்கூடாது. 

அவர் எந்தச் சூழ்நிகலயிலும் (ராஹுரி) வளாகத்திலிருந்து மவளிமய 
மசல்லக்கூொது. 

 ா ாவுக்காகச் பெய்யும்  ைிக்குத் வைறவயான  ைம் ைவிர அவர் அைிக 
 ைம் வகட்கக்கூடாது. 

இந்ை ஒப் ந்ைம் 1937 ஏப்ரல் 1 முைல் 1938  ார்ச் 31 வறர 
அைிகாரப்பூர்வ ாகச் பெல்லு டியாகும்.  ார்ச் 31 அன்று, கனிக்கு அவர் விரும்பும் 
இரண்டு விஷயங்கள், ஞானதிருஷ்டி  ற்றும் ஐம்மபாைிகளுக்கு 
அப்பாற்பட்ெவற்கை மகட்கும் ஆற்ைல் ஆகியவற்றைக் பகாடுப் ைாக,  ா ா 
உறுைியளிக்கிைார்; அவறர வ ராெிரியர் உகான்ெியாக ெப் ானுக்கு அனுப் ி 
றவப் ார், வ லும் டாக்டர் கனி இறை நிறலறய அறடவது வறர,  ா ாவின் 
வவறலறயச் பெய்ய ஆன் ீக ரீைியிலான ெக்ைிகறள வழங்குவார். 

ொல் ாய் உடவன இவ்வாறு முறையிட்டார், "சுறவ ிக்க உைவுக்காக 
 ிரிய ான டாக்டர் கனியின் ஏக்கத்றை நாம் அறனவரும் நன்கு அைிவவாம். 
இந்ை ஒரு வருட காலத்ைிற்குள் அவர் இைந்து விடுவார் என்று 
றவத்துக்பகாள்வவாம், அவரது இறுைி யாத்ைிறரச் பெலவுகறள யார் பெய்வது?" 

எனவவ  ா ா, கனியிடம் ஒவ்பவாருவரிட ிருந்தும் ஒரு ரூ ாய் வைீம் 
வாங்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்; இவ்வாறு அவர் ரூ 40 ப ற்றுக்பகாண்டார். 
"ஏப்ரல் 27 அன்று கனி இைந்துவிட்டால், இந்ை ரூ 40 ஐ அவரது இறுைி 
ெடங்குகளுக்குப்  யன் டுத்ை வவண்டும்" என்ை அைிவுறுத்ைல்களுடன்  ா ா 
இந்ைத் பைாறகறய டாக்வகஃ ால்கரிடம் பகாடுத்து றவத்ைார். இந்ை 
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விெித்ைிர ான ஒப் ந்ைத்ைில் அடுத்ை நாள்  ா ா, டாக்டர் கனி இருவரும் 
 ண்டலியின் முன்னிறலயில் றகபயழுத்ைிட்டனர். 

டாக்டர் கனி ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் முைல் உண்ைாவிரைத்றைத் 
பைாடங்கினார், ஆனால் இரண்வட நாட்களில் அவர், " ா ா,  ால்  ட்டும் அருந்ை 
 ிகவும் கடின ாக உள்ளது. எனது வியர்றவயில்  ால் வாெறன; எனது சுவாெம், 
ெிறுநீர் அறனத்ைிலும்  ால் வாெறன; நான்  ாறல ெிறுநீராகக் கழிக்கிவைன்!" என 
முறையிட்டார். 

"இது ஒரு வருெம் ெட்டுமெ!"  ா ா  ைிலளித்ைார். "அதற்குப் பிைகு 
நீங்கள் எவ்வளவு சம்பாதிப்பீர்கள் என்று மயாசித்துப் பாருங்கள் - அதுவும் 
எனக்கு உதவும் அளவுக்கு! சற்று மபாறுகெ காத்து, உபவாசத்கத 
முடிக்கவும்." 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, டாக்டர் கனி  டுக்றகயில் இருந்து 
பவளிவய வரமுடியா ல்  ிகவும்  லவனீ ாக உைர்ந்ைார். அவர்  ா ாவிடம், 
" ா ா, இந்ை ஒப் ந்ைம் எனது  ரை ாக இருக்கும்! என்றன  ன்னித்து, உைவு 
உண்ை அனு ைி ைாருங்கள்" என்று பகஞ்ெினார். 

ஆனால்  ா ா  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் என்னுடன் வ ரம் வ ெியறை 

நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். நீங்கள்  ண்டலியின் முன் ாக ஒப் ந்ைத்ைில் 
றகபயழுத்ைிட்டீர்கள். எனது முடிவில் நான் உறுைியாக இருக்கிவைன். ெரியாக 
ஒரு வருடம் கழித்து நான் உங்களுக்குத் வைறவயான அைிகாரங்கறள 
வழங்குவவன். ஆனால் உங்கள் வாக்குறுைிறய  ீைி, அைற்காக என்றனப்  ழிகூை 
வவண்டாம்!" 

"ஆனால் நான் இைந்துவிடுவவன்  ா ா!" டாக்டர் கனி புலம் ினார். 
"இைற்கு என்னிடம் ஒரு ைீர்வு உள்ளது, எனவவ நீங்கள் 

இைக்க ாட்டீர்கள்" என்று  ா ா அவரது வழிறய முன்ப ாழிந்ைார். 
டாக்வகஃ ால்கறர அறழத்து,  ா ா, இறுைி ெடங்கிற்கான ெவப்ப ட்டிறயத் 
ையார்ச் பெய்து ராஹுரிக்கு பகாண்டு வரு ாறு கூைி அவறர அஹ துநகருக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார். டாக்வக அவ்வாவை பெய்து, ஒவர வாரத்ைில் ெவப்ப ட்டிறய 
எடுத்துவந்ைார். 

ஏப்ரல் 20ஆம் நாள்  ிற் கலில், ப ஹர்  ா ா, டாக்டர் கனிறய,  றழய 
வகாைிப்ற யாலான வ ல் அங்கிறய அைியச் பெய்து, ைறலயில் றவக்வகால் 
ைறலப் ாறகறயக் கிரீட ாக றவத்ைார்.  ின்னர் அவர் 'ஃ ாத்ைிஹா'விலிருந்து 
(இைந்ைவர்களுக்காகச் பெய்யும் இஸ்லா ிய கடற ) ஸ்வலாகங்கறள ஓது ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். 

வானத்றை வநாக்கிக் றககறளத் தூக்கி, டாக்டர் கனி  ிரார்த்ைறனறய 
ஆர்வத்துடன் பெய்ைார்,  ா ாவும் அைில்  ங்பகடுத்ைார். அைன்  ின்னர், கனிறயச் 
ெவப்ப ட்டியில் றவத்து, ெிலர் வைாள்களில் ைாங்கிய வவறளயில், இறுைி 
ஊர்வலத்ைின்  ாடறலப்  ாடு ாறு கனியிடம் கூைினார். டாக்டர் கனி ப துவாக, 
"லா இலாஹா இல்லல்லா, முஹம் து-இ-ரசூல் அல்லாஹ்!" (இரக்கமுள்ளவர் 
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கடவுள்; அவறரத் ைவிர வவறு கடவுள் இல்றல, முஹம் து அவருறடய ந ி!) 
என்று  ாடினார். 

ராஹுரி ஆெிர த்றைச் சுற்ைி ஊர்வல ாக வந்ை  ின்னர்  ா ா இவ்வாறு 
அைிவித்ைார், "இப்வ ாது, கனி முன்னர் ைீர் ானித்ை டி (27ஆம் நாள்) இைக்க 
 ாட்டார்." 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள் இருந்ைவ ாைிலும், டாக்டர் கனி ஆறு 
நாட்களில் ைனது உ வாெத்றைக் றகவிட்டார்;  ா ா, கனியிடம், "நான் இப்வ ாது 
என்ன பெய்ய வவண்டும்? நான் உங்களுக்கு அைிகாரங்கறள வழங்குவைாகவும், 
உங்கறள உயிருடன் றவத்ைிருப் ைாகவும் உறுைியளித்வைன்! ஆனால் இப்வ ாது 
நீங்கள் உங்கள் வாக்குறுைிறயக் கறடப் ிடிக்கவில்றல, எனவவ என்ன 
பெய்யப் ட வவண்டும்? நீங்கள் அைிக  ைம் ெம் ாைித்ைிருந்ைால், அைில்  ாைித் 
பைாறகறயப் ப ற்று நான்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைிருப்வ ன்! அைற்காகத்ைான் நான் 
உங்களுக்கு உைவ முன்வந்வைன்." 

"வ ாதும்,  ா ா, வ ாதும்!" டாக்டர் கனி கண்கலங்கி அழுைார், "நீங்கள் 
உண்ற யிவலவய எனக்கு உைவ விரும் ியிருந்ைால், இதுவ ான்ை, பகாடூர ான 
காலங்கறள நான் கடந்து வந்ைிருக்க  ாட்வடன். உண்ற யில், நான் 
இைக்கப்வ ாகிவைன்." 

 ா ா, நம் முடியா ல் றெறகயால் பைரிவித்ைார்: "நீங்கள் என்ன 
பொல்கிைரீ்கள்? நான் உங்களுக்கு உைவிவனன்." 

" ா ா, நான் இப்வ ாது உங்கறளப் புரிந்துபகாள்கிவைன். இதுவ ான்ை ஒரு 
காரியத்ைிலும் நீங்கள் ஒருவ ாதும் உைவ  ாட்டீர்கள். நீங்கள்  ரிபூரை ான 
கடவுள், அைி புத்ைிொலி! கடவுள் உங்கறளப் வ ான்ை கடவுளிட ிருந்து, 
ஒருவறரக் காப் ாற்ைட்டும்!" என்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் புன்னறக அற ைியான ெிரிப் ாக உருபவடுத்ைது. 
டாக்டர் கனிறயத் ைழுவி, "வ ராெிரியர் உகான்ெி, கவறலப் ட வவண்டாம்; நான் 
எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்கிவைன், நீங்கள் எனக்கு  ிகவும் அன் ானவர்" 
என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். இது குருநாைரின் நறகச்சுறவத் 
ைிருவிறளயாடல்.  ின்னர்  ா ா நாெிக் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

கலிஃவ ார்னியாவின் ஓெியாவனா நகறரச் வெர்ந்ை ஸாம் மகாஹன், 1937 
ஏப்ரல் 20 அன்று, ‘கான்வட பவர்வட’ கப் லில் மும்ற  வந்து வெர்ந்ைார், அவறர, 
ொஞ்ெி ெந்ைித்து அவை  ாறலயில் நாெிக் அறழத்து வந்ைார்.  ல்யா ருத்யார் 
 றுநாள் இந்ைியா சுற்றுப் யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்து, ஸர்ஸாத்ைின் 
ஐந்ைாவது அறையில் ைங்கத் பைாடங்கினார். 

ஐவராப் ாவிலிருந்து  ிை பநருங்கிய அன் ர்களான குயன்டின் டாட், 
கிைிஸ்டின் ப க்நாட்டன், அனிைா டி காவரா, வ ப ல் ரியான், ஆல்ஃ ிரவடா, 
கான்சுவலா றெட்ஸ், கன்னா வால்ஸ்கா ஆகிவயாரும் நாெிக் நகரில் உள்ள 
ப ஹர் ரிட்ரீட்டில் குழுவுடன் இறைய இருந்ைனர். அவர்களுக்காகவவ  ா ா 
வ லும் அறைகறளக் கட்டவவண்டும் எனக் கூைியிருந்ைார். 
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வ ற்கத்ைியர்கள் இரண்டு வாரங்களில் ஒருமுறை ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வருறக ைந்ைனர்;  கல் பவப் த்ைில்  யைிப் றைத் ைவிர்ப் ைற்காக இரவில் 
ைா ை ாகப் புைப் ட்டனர். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ராவனா,  ார்கபரட்,  ற்றுப ாரு 
ந ர் பைாண்றடப் புண்ைால் அவைிப் ட்டனர். 

 லர் வநாயால் ெிர ப் ட்டைால், இந்ைப்  யைத்றை ரத்து பெய்வது 
நல்லது என்று வநாரினா  ா ாவுக்கு ைந்ைி ஒன்றை அனுப் ினார்.  ா ா 
பைளிவான, வநரடி பொற்களால்  ைிலளித்ைார்: "அறனவரும் வராவிட்டால், நான் 
உங்கறள வ ற்கு வநாக்கித் ைிருப் ி அனுப்புவவன்!" 

ராவனாவுக்கு வைால் அரிப்பும் காய்ச்ெலும் இருந்ைைால்  யைம் பெய்ய 
வவண்டாம் என்று  ருத்துவர் அைிவுறுத்ைினார், ஆனால் " ா ா என்றன 
அறழத்ைால், நான் வ ாகிவைன்" என்ைார். நான்னி 40 நாள் உ வாெம் இருந்ைைால் 
வர வவண்டாம் என்று  ா ா, முன்பு கட்டறளயிட்டைால் அவர்  ட்டும் 
குழுவவாடு பெல்லவில்றல. 

ப ஹர்  ா ா  டிப் டியாக, கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய ப ண்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் நன்ைாகத் பைரிந்து, புரிந்து  ழக வவண்டும் என்ை 
எண்ைத்ைில் அவர்கறள அறழத்து வந்ைார். ஒரு வருறகயின் வ ாது  ைி, 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்காக, குறு நாடகம் ஒன்றை நடத்ைினார். 
ப ஹரா ாத்ைில்  ைிப்ப ண்களாக இருந்ை ொனி, பாகு ஆகிவயாருக்கு ஆங்கில 
வார்த்றைகள் கற் ிக்கப் ட்டன; வ லும் வ ற்கத்ைியர்கள், உறரயாடலில் 
அவர்கள் வ ற்பகாண்ட முயற்ெிகறளக் வகட்டு  ிகவும்  கிழ்ந்ைனர். 

ஆங்கிலம் கற்கும்  ற்பைாரு இந்ைிய ப ண் ைி வாலு. அவர் பொத்து 
சுகங்கவளாடு கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை உயர்ந்ை குடும் த்ைில்  ிைந்ைவராயினும், 
ஆழ்ந்ை  னத்ைாழ்ற யுடன் அறனத்து குற்வைவல்  ைிகறளயும் முழு 
 னதுடன் பெய்ைார், ைன்னல ற்ை வெறவக்கு ஒரு ெிைந்ை எடுத்துக்காட்டு வாலு. 
ப ஹரா முைன்முைலில் அந்ைப் ப ண் ைிறயச் ெந்ைித்ைவ ாது, வாலு கழுத்து 
 ற்றும் றககளில் விறலயுயர்ந்ை ைங்க ஆ ரைங்கறள அைிந்ைிருந்ைார். 
ஆனால் வாலு, ப ண்  ண்டலியுடன் வெர்ந்து வாழச் பென்ைவ ாது,  ா ாவின் 
அருகில் இருக்கும் ஒவர வநாக்கத்ைில், உலக பெல்வங்கள் அறனத்றையும் 
விட்டுவிட்டு,  ா ாவுக்குச் வெறவ பெய்வைில் அவரது முழு வாழ்றவயும் 
அர்ப் ைித்ைார். 

ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் கிழக்கத்ைிய ப ண் ைிகள் எப் டிப் ட்ட 
எளிைான வாழ்க்றகறய வாழ்கிைார்கள் என் றை வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள்  ார்க்க 
வவண்டும் என்று  ா ா விரும் ினார். ஒருமுறை  ா ா, அவர்களிடம் "நீங்கள் 
இங்குள்ள சூழ்நிகலயில் சுவாசிக்கவும், உங்களால் முடிந்தவகர ெனதில் 
உள்வாங்கவும் விரும்புகிமைன்" என்று அவர்களிடம் வலியுறுத்ைினார். 

ஏப்ரல் 23, பவள்ளிக்கிழற  அன்று, நாெிக்கில்,  ா ா ஏழு ஆன் ீக 
ைளங்கறளப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 
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ஒவ்மவாரு கணமும் நான் 'ஸாஹஜ் சொதி' நிகலயில் இருக்கிமைன். 
(இதன் அர்த்தம்: 'நான் எல்லா இெங்களிலும், எல்லாவற்ைிலும், 
எல்மலாரிெமும் இருக்கிமைன்.') அதனால்தான் என்கன அைிந்து மகாள்ள 
நீங்கள் சுய நிகலயான இகை நிகலகய உணர மவண்டும். நீங்கள் என்கன 
சாதாரண மபௌதீக உெலில் பார்க்கிைரீ்கள் - ஆனால் நான் 'சொதி'யில் 
இருக்கிமைன். நீங்கள், உங்களுக்குள் ஆழொக உற்று மநாக்கும் மவகளயில், 
அங்மக என்கன அளவிறுதியற்ைவராகக் காண்பீர்கள். அப்மபாது நீங்கள் 
எல்மலாரிெமும் எல்லாவற்ைிலும் என்கனப் பார்க்கிைரீ்கள். அது எல்லாமெ 
'பாபா'. கெவுள் 'இருக்கிைார்' என்பது ெட்டுமெ உண்கெ; சொதி என்பது 
மெய்யற்ை ஒன்று. கெவுள் ெட்டுமெ உண்கெயானவர், ஒவ்மவாருவரும், 
ஒவ்மவான்றும் கெவுள்! 

கடவுள் இது அல்லது அது என்று கூைி கடவுறள நீங்கள் கட்டுப் டுத்ை 
முடியாது. கடவுள் பவறும் கடவுள்  ட்டுவ !  ாறயயும் கடவுள்ைான்! கடவுள் 
ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்ல, ஆனால் கடவுள்  ட்டுவ ! ஒன்று ில்லாை 
ைன்ற யுடன், அறனத்தும் ஒன்றுக்பகான்று ஒன்ைிறைந்ைிருப் ைால், 'இது 
ஒன்று ில்லாைது' அல்லது 'இதுவவ எல்லாம்' என்று நீங்கள் கூை முடியாது. 

எதுவும் இல்லாத நிகலயும் இருப்பதால்தான், அது ொகய 
என்ைகழக்கப்படுகிைது. 

இது என்ன? இது கடவுள். பைளிவாகப் புரிகிைைா? கடவுள் கடவுவள. 
நீங்கள் என்றன உைரும் நிறலறய அறடயும்வ ாது இறை அைிவரீ்கள். இந்ை 
அைிவு நிரந்ைர ானது. இறை நிறலறய அறடந்ைைன் ஒவர அைிகுைி 
என்னபவன்ைால், ஒருவர் கடவுவளாடு ஐக்கிய ாகும்வ ாது, ஒருவர் 
எல்லாவற்றையும் அைிகிைார் - எல்லாவற்றையும் கடவுளாகப்  ார்க்கிைார். 
ஒருவர் எறையும் பெய்ய முடியும். ஒருவர் எல்லாவற்றையும்  னைினால் 
பைரிந்துபகாள்ள முடியாது. ஒருவர் அறை அைிந்து பகாள்ளும் ைருைத்ைில் 
அப் டிவய அைிந்து பகாள்வார். நீங்கள் இப்வ ாது கடவுள், ஆனால் அது 
உங்களுக்குத் பைரியாது. நான் கடவுள். அது எனக்குத் பைரியும். 

ஒவ்பவாருவரும் ஏழு ஆன் ீக ைளங்கள் வழியாகச் பெல்ல வவண்டு ா 
என்று ஒருவர் வகட்டைற்கு,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

பரிபூரண குருநாதர் ஒருவர் உங்ககள, ஒவ்மவாரு ஆன்ெீக தளத்தின் 
வழியாக எடுத்துச் மசல்வதில்கல; அவர், அவற்கை எல்லாம் கெந்து 
எடுத்துச் மசல்கிைார்; இதில் மவடிக்கக என்னமவன்ைால், நீங்கள் எங்கும் 
'மசல்லவில்கல'. நீங்கள் இருக்கும் இெத்திமலமய இருக்கிைரீ்கள்; இப்மபாது 
நீங்கள் எழுந்து, மவளிமய நெந்து மசல்லுங்கள். நீங்கள் மசல்கிைரீ்கள் என்று 
நிகனக்கிைரீ்கள், ஆனால் நீங்கள் எல்லா இெங்களிலும் இருக்கிைரீ்கள். 
உங்கள் ெனம் இந்த உெகல அபகரித்துக் மகாள்கிைது. நீங்கள் எங்கும் 
இருக்கிைரீ்கள். 

எனவவ, கடவுவளாடு ஒன்ைிறையும் ைீவிர ஏக்கத்ைில் இருந்ைால்  ட்டும் 
வ ாது ானது. ஆன் ீக ைளங்கள் அல்லது ெ ாைியின் ெக்ைிகறளப்  ற்ைிக் 
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கவறலப் ட வவண்டாம். கடவுவளாடு ஒன்ைிறையும் ஏக்கத்ைில் ப ாறுற யாக 
இருங்கள். 

ஒருமுகை குருநாதர் ஒருவர் செீரிெம் ெிக உயர்ந்த, உன்னதொன 
நிகலகய அகெய, "உங்கள் கக, கால்ககள ெரத்தாலான ஒரு பலககயில் 
கட்டிக்மகாண்டு, பின்னர் உங்கள் ஆகெககள ஈரப்படுத்தாெல் நதியில் 
மூழ்க மவண்டும்!" எனக் கூைியகத, இந்த அப்பாவி செீரால் புரிந்து மகாள்ள 
முடியவில்கல. 

அவர் வவபைாரு துைவியிடம் வந்து, இைன் அர்த்ைத்றைக் வகட்டுத் 
பைரிந்துபகாள்ளும் வறர, அவர் அங்கும் இங்கும் சுற்ைி அறலந்ைார். அந்ைத் 
துைவி, "இைன் ப ாருள் என்னபவன்ைால், நீங்கள், அவனன்ைி இன்பனாரு கைம் 
வாழ முடியாது எனும், ‘இறைவனுடன் ஒன்ைிறையும்’ ைீவிர ான ஏக்கத்றைக் 
பகாண்டிருக்க வவண்டும்; அைற்காக ஆயிர ாயிரம் ஆண்டுகள் ப ாறுற  
காக்கவவண்டும்!" 

எனமவ நான் மசால்கிமைன்: இகைவமனாடு ஒன்ைிகணயும் 
ஏக்கத்துென் நீண்ெ காலம் மபாறுகெயாக இருங்கள். ஏக்கம் கெவுளின் 
அன்பளிப்பு, அமதமபால் அருளும் அவரின் அன்பளிப்புதான். நான் மசால்வது 
மபாலச் மசய்யுங்கள். அதற்கான அந்த ஏக்கத்கதக் மகாண்டிருங்கள், 
அப்மபாது நான் உங்களுக்கு உதவுமவன், ஏமனன்ைால் அது நான்தான். நான் 
இங்கிருந்து (அவருகெய இதயத்கத சுட்டிக்காட்டி) தருகிமைன், அங்கிருந்து 
(அவர்களின் இதயங்ககள சுட்டிக்காட்டி) மபறுகிமைன்.   
 நிறனவில் பகாள்ளுங்கள், அன்பு அதன் உச்சக்கட்ெ நிகலயில் 
கெவுள். 

1937 வ  1ஆம் நாள், வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ப ஹரா ாத்றைப் 
 ார்றவயிட்டனர்.  ா ா அவர்கறளயும் இந்ைிய ப ண்  ண்டலிறயயும் ஒரு 
சுற்றுலாவிற்கு அரன்காவ்ம் அருவக அற ந்ை வைாப்புக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
ெிது,  ாண்டு (ஒரு டிறரவர்) இருவரும் பைாறலவில் இருந்ைனர். ராவனாவின் 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், நான்னி, வில், டிலியா,  ால்யா 
ஆகிவயாருடன் ரிட்ரீட்டிவல ைங்கியிருந்ைார். 

நாெிக் ைிரும்புவைற்கு முன்,  ா ா, ஸவராஷ் ெினி ாவில் ' ார்ன் டு 
டான்ஸ்' ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க வ ற்கத்ைியர்கறள அறழத்துச் பென்ைார். 
ைிறரப் டத்ைின் நடுவில்,  ார்கபரட் ைிடீபரன  யங்கர ான ைறலவலியால் 
அவைியுற்ைார். அவர் ஆஸ் ிரின்  ாத்ைிறர வைறவ எனக் வகட்டவ ாது,  ா ா, 
என்னவாயிற்று என்று வினவினார்.  ார்கபரட் அவரிடம் ைனது நிறலறய 
எடுத்துக் கூைியதும், விெித்ைிர ாகத் ைறலவலி இடந்பைரியா ல்  ைந்து, அவர் 
முற்ைிலும் நல ாக உைர்ந்ைார். அறனவரும் ஸவராஷ் ெினி ாவில் ெிற்றுண்டி 
 ற்றும் வைநீருக்குப்  ின்னர், இரவு ஒன் து  ைிக்குப் புைப் ட்டு, நள்ளிரவில் 
நாெிக் பென்ைறடந்ைனர். 
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இருப் ினும், நைீன்,  ால்கம், ருவாவனா, ஸாம் வகாஹன், டிறரவர் 
ஆகிவயாறரக் பகாண்ட குழு, அவர்கள்  யைம் பெய்ை கார்  ழுைானைால், 
அன்ைிரவு நாெிக்கிற்குத் ைிரும் ி வரமுடியா ல், நட்ெத்ைிரங்களுக்குக் கீவழ 
இரறவக் கழிக்க வவண்டியைாயிற்று. 

அடுத்ை நாள், வநாரினா வநாய்வாய்ப் ட்டவர்கறளப்  ற்ைி,  ா ாவுக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார். அன்ைிரவு  ா ா, நாெிக்கிற்கு வருவைாகப் 
 ைிலளித்ைார்.  ா ா, குைிப் ாக ராவனாவின் அருகிலிருக்க வந்ைிருந்ைார்; அவரது 
உடல்நிறல  ிகவும்  ாைிக்கப் ட்டிருந்ைது; இரவு 8:00  ைிக்கு வந்ைவர் 
வநாயுண்ட அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். ராவனாறவ க வாை ெூரம் 
ைாக்கியுள்ளைால் அடுத்ை அறையில் ைனியாக இருக்க ஏற் ாடு பெய்ைைாகவும் 
 ருத்துவர் கூைினார். ராவனாவுக்கு ஓய்வும் அற ைியும் வைறவ என் ைால், 
 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு நடக்கும் வழக்க ான இறெத்ைட்டுப்  ைிவுகள் 
விறளயாடுவது நிறுத்ைப் ட்டன. அவருக்காக ஒரு குைிப் ிட்ட வறக உைவு 
 ரிந்துறரக்கப் ட்டது.  ா ா, ராவனாறவக் கண்காைிக்கும் ப ாறுப்ற  
ருவாவனாவுக்கு வழங்கினார்.  ின்னர்  ா ா ஸர்ஸாத் வறர நடந்து பென்று 
உடல்நல ின்ைி  டுக்றகயில் இருந்ை வில் வ க்பகட்றடச் ெந்ைித்ைார். அவருடன் 
ெில நி ிடங்கள் அ ர்ந்ை  ின்னர்,  ா ா ைனியாக பவளிவய நடக்கச் பென்ைார். 

 றுநாள் காறலயில்,  ா ா ராவனாவின் ைீவிர ான உடல்நிறலறயப் 
 ற்ைிக் குழுவில் அறனவருக்கும் எடுத்துக்கூைி, அக்கறையும், கவறலயும் 
அறடந்ைது வ ாலத் பைன் ட்டார். வ லும் அவறர எவரும் பைாந்ைரவு 
பெய்யா ல், ெந்ைிக்கா ல் அற ைியான சூழ்நிறலறயப்  ாதுகாக்க வவண்டும் 
என்று  ீண்டும்  ீண்டும் கூைினார்.    
  ின்னர்  ா ா, "மநாய் என்ைால் என்ன? ெரணம் என்பது என்ன? இகவ 
அகனத்தும் ொயாவின் சிற்ைனுபவங்கள். ெரணத்திற்கு முன் இைந்து 
விடுவது, உங்ககள என்மைன்றும் வாழகவக்கும்!" 

அவர் வ லும் எடுத்துறரத்ைார்: "சுைந்ைிரத்ைால் கட்டுண்டு இருங்கள்; 
 ற்ைின்ற யுடன் இறைந்ைிருங்கள். அைாவது ஆறெகறளக் பகாண்டிருங்கள், 
ஆனால் அவற்ைிற்கு அடிற யாக இல்லா ல் எெ ானராக இருங்கள். 

"பிடித்துக் மகாள்ளுங்கள், ஆனால் பிடிமகாடுக்காதீர்கள்! நீங்கள் 
குளிர்ச்சியான காலநிகலயில் ஒரு மகாட்கெ அணிவது மபால், ஆனால் 

உஷ்ணொக உணரும்மபாது அகத உங்கள் விருப்பப்படிக் கழற்ைிவிடுவது 
மபால! 

"நீங்கள் பெய்யும் ஒவ்பவான்றையும், உங்கள் முழு  னவைாடு பெய்ை 
 ின்னர், அறை  ைந்து விடுங்கள். நீங்கள் பெய்யும் பெயல்களுடன் 
இறைந்ைிருக்க வவண்டாம்." 

1937 வ  3 ைிங்கள்கிழற  அன்று, ப ஹர்  ா ா, ஒவ்பவாரு வ ற்கத்ைிய 
அன் ருக்கும்  ைிறனந்து நி ிட வநரடி ெந்ைிப் ின் வாய்ப்ற  வழங்கினார். 
 ால்கம் ஸ்க்வலாஸின் கலந்துறரயாடல் கீழ் வரு ாறு: 
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 ா ா  ால்க ிடம், "எல்லாம் எப்படி உள்ளது?" என வினவினார். 
"என்றன விட உங்களுக்கு நன்ைாகத் பைரியும்" என்று  ால்கம் 

கூைினார். 
"நீங்கள் எழுதுகிைரீ்களா?" 
"ஆ ாம், ையவுபெய்து நான் நிரந்ைர ாகக் கடவுளுடன் 

ஒன்ைிறைவறைத் ைவிர, வவபைைிலும் ஆர்வம் காட்டுவவன் என்று எைிர் ார்க்க 
வவண்டாம்" என்ைார்  ால்கம். 

 ா ா, பைாடர்ந்து, "இல்கல. அது ெட்டுமெ உண்கெயானது. இதர 
அகனத்தும் ொகய. ஐக்கியம் சூரியகனப் மபான்ைது - அது நிரந்தரொனது. 
இதர அகனத்தும் வந்து மபாகும் மெகங்கள். 

"உங்கள் கடிைம் ப ைப் ட்ட நாளிலிருந்து நான் உங்கறள நிறனவில் 
பகாண்டுள்வளன்.  ரவெ ான அனு வங்கள்  ட்டும் வ ாைாது என்று நீங்கள் 
கூறுவது முற்ைிலும் ெரிைான். முகத்றையும் அகத்றையும் மூடும் ைிறர 
முழுவது ாக விலக்கப் ட வவண்டுி்ம். அைில் அங்கும் இங்கும் துறளகள் 
இடுவது  ட்டும் வ ாது ானது அல்ல." 

"நான் எல்லாவற்கையும் திட்ெெிட்மென். முதலில், ஜகீனப் 
மபாறுத்தவகரயில் அவர் இங்மக ஒரு முழுகெயான ொற்ைத்கதப் மபை 
மவண்டும். அதுவகர, உங்களின் உதவி அவருக்குத் மதகவப்படும். இந்தச் 
'சுத்திகரிப்பு' பணி நிகைவகெந்ததும் - இது ஆகஸ்ட் வகரத் மதாெரும் - நான் 
ொல்கெின் அகந்கதகயத் துண்டு துண்டுகளாக மவட்ெத் மதாெங்குமவன்!" 

"நல்லது,"  ால்கம்  ைிலளித்ைார். 
"அப்மபாது நீங்கள் இகைவமனாடு ஐக்கியொகும் உணர்கவ 

அகெவரீ்கள்; ஆனால் அதன் விகல என்ன மதரியுொ" 
"அறைவிட அைிக விறல ஏதும் உண்டா?"  ால்கம் வினவினார். 
"இல்கல, இல்கல" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார், பின்னர் அவர் மூன்று 

ொதங்கள் தண்ணரீ் ெட்டும் அருந்தி உபவாசம் இருக்க விரும்புகிைாரா என்று 
மகட்ொர். அதற்கு ொல்கம் ஒப்புக்மகாண்ொர். 

 ிற் கல் 4:30  ைிக்கு ப ஹர்  ா ா, பெஸவாலா ைங்கியிருந்ை 
இடத்ைிற்குச் பென்று (ஸானிட்வடாரியத்ைில் அற ந்ை பைஹாக்  ங்களா) 
அவர்களுடன் வைநீர் அருந்ைினார். அன்று  ாறல பைன்னிந்ைியாவில்,  ல ார் 
எனும் இடத்ைிலிருந்து ஏறழ  னிைர் ஒருவர்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவ ாது, 
 ின்வரும் உறரயாடல் பைாடர்ந்ைது: 

"உங்களுக்குக் குடும்பம் உள்ளதா?"  ா ா வகட்டார். 
"இல்றல, எனக்கு எனது ைந்றை  ட்டுவ  இருக்கிைார், நான் ைனியாக 

இருக்கிவைன்" என்று வந்ைவர்  ைிலளித்ைார். 
"நீங்கள் அகனவரிெெிருந்தும் தனியாக இருக்கிைரீ்கள் என்று 

நிகனக்கிைரீ்களா?" 
"ஆம், நான் ைனியாகத்ைான் இருக்கிவைன்." 
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"நீங்கள் எப்மபாதும் தனியாக இல்கல, அது உங்களுக்குத் 
மதரியுொ?" என்று  ா ா வகட்டார். 

ெில கைங்கள் ெிந்ைித்துக்பகாண்வட அந்ை  னிைர், "நான் எப்வ ாதும் 
ைனியாக இருக்கிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

"அப்படியானால் நீங்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்ெசாலி." 
"எப் டி?" 
"கெவுள் ெட்டுமெ தனியாக இருக்கிைார். நீங்கள் தனியாக இருப்பகத 

உணர்ந்தால், நீங்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்ெசாலி." 
அந்ை  னிைர் குழப் த்ைில் ஆழ்ந்ைதும்,  ா ா விளக்கினார், "நீங்கள் 

தனியாக இல்கல. ெனம், ஆகசகள், எண்ணங்கள், பாலியல் தூண்டுதல்கள் 
மபான்ை பல 'நண்பர்கள்' உங்கமளாடு உள்ளனர், அகவ எப்மபாதும் 
உங்களுென் இருக்கின்ைன. அவர்கள் உண்கெயில் உங்கள் எதிரிகள். 

"நீங்கள் உண்கெயிமலமய தனியாக இருந்திருந்தால், நீங்கள் 
கெவுகளப் மபால் இருப்பீர்கள்! கெவுள் தனியாக இருக்கிைார், நான் தனியாக 
இருக்கிமைன். இப்மபாது மசால்லுங்கள், உங்களுக்கு உண்கெயில் என்ன 
மவண்டும்?" 

அந்ை ந ர், "நான் எனது நாட்டுக்குச் வெறவ பெய்ய விரும்புகிவைன், 
ஆனால் ஒரு வொக ான காைல் விவகாரம் எனது ைிட்டங்கறளச் 
ெீர்குறலத்துவிட்டது. நான் எனது ைிட்டங்கறள நிறைவவற்ைி ெந்வைாஷ ாக 
இருக்க விரும்புகிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

"திட்ெங்களும், அகெதியும்! இந்த இரண்டும் ஒருமபாதும் ஒன்மைாடு 
ஒன்று ககமகார்த்துச் மசல்லமுடியாது. எங்கு அகெதி நிலவுகிைமதா 
அங்குத் திட்ெத்திற்கு இெெில்கல; எங்குத் திட்ெங்கள் உள்ளனமவா அங்குக் 
மகாந்தளிப்பு ெட்டுமெ இருக்கும். திட்ெங்ககளக் ககவிட்டு அகெதிகய 
நாடுங்கள் அல்லது 'திட்ெங்கள்' வகுத்து, சொதான எண்ணங்ககள 
விட்டுவிடுங்கள். நீங்கள் இரண்கெயும் மகாண்டிருக்க முடியாது. அது 
சாத்தியெற்ைது. 

"சாத்தியெற்ைகத, அகெய முடியாதகத அகெய விரும்புவதால் 
ெக்கள் துன்பப்படுகிைார்கள்! 

நீங்கள் மநருப்பில் நிற்க விரும்புகிைரீ்கள், அமத மநரத்தில் அது 
உங்ககள எரிப்பகத நீங்கள் விரும்பவில்கல. நீங்கள் ஒரு ெயானத்தில் 
வடீ்கெக் கட்ெ விரும்புகிைரீ்கள்!    
 "எனமவ நீங்கள் காதலிகய விட்டுவிட்டு, உங்கள் நாட்டுக்குச் மசகவ 
மசய்ய முயற்சிக்க மவண்டும். அது படிப்படியாக உங்களின் இறுதி இலக்கக 
மநாக்கி அகழத்துச் மசல்லும்." 

"நம் நாட்டிற்கும்  க்களுக்கும் வெறவ பெய்ய முடியாவிட்டால், இறை 
உைர்றவ அறடவைில் நன்ற  என்ன?" வந்ைவர் வகட்டார். 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "நீங்கள் துரதிர்ஷ்ெவசொகத் தவைான 
முகையில் நிகனக்கிைரீ்கள். இகை உணர்கவ அகெந்தால் ெட்டுமெ, 
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உங்களின் அைிவு, சக்தி, மபரின்பம் இவற்ைின் மூலம் நீங்கள் நாட்டிற்கு 
உண்கெயிமலமய மசகவயும், பிைருக்கு நல்லதும் மசய்ய முடியும். 

"உங்களுக்குத் மதகவயானது ஒரு ொதத்திற்கு மவண்டிய 
ஆெணக்கு எண்மணய்! அது உங்கள் வயிற்கையும் குெகலயும் சுத்திகரித்து, 
உங்கள் ெனகதத் மதளிவாக கவத்திருக்கும். அப்மபாது நீங்கள் எளிதாக, 
அகெதியாக, அெக்கொகச் சிந்திக்க முடியும், சரியானகதச் மசய்ய முடியும். 

"அகத்கதச் சுத்தப்படுத்தி, அகெதியாக இருங்கள், நல்ல 
எண்ணங்ககளமய நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்." 

அசட்கெப் மபாக்குகெய ெமனாபாவம் சரியல்ல என்ைக் கருத்கத 
எடுத்துகரத்து, அந்த எளிய ெனிதருக்கு மெஹர் பாபா அளித்த ஆமலாசகன 
அகனவகரயும் சிரிப்பில் ஆழ்த்தியது. 

1937 வ  4ஆம் நாள், காறல உைவுக்கு முன்னர்,  ிரைான அறையில், 
 ால்கம்  ா ாவிடம், "விதி, தகலவிதி அல்லது வாய்ப்பு இவற்ைிற்கு என்ன 
வித்ைியாெம்?" என்று வகட்டைற்கு,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

‘விதி’ என்பது மதய்வகீ சட்ெம் அல்லது இகை விருப்பம், இது 
நம்முகெய ஏராளொன, எண்ணிலெங்கா வாழ்க்கககள் மூலம் நம்கெ 
வழிநெத்துகிைது. ஒவ்மவாரு ஆத்ொவும் அதன் பரிணாெ வளர்ச்சியின் 
மதாெக்கத்திலிருந்து 'இகை உணர்வு' என்ை இறுதி இலக்கு வகர, ெகிழ்ச்சி, 
துன்பம், நல்லது, தீயது மபான்ை அகனத்கதயும் அனுபவிக்க மவண்டும். 

‘ைறலவிைி’ என் து கர்  விறனறய அடிப் றடயாகக் பகாண்டது; ந து 
நிகழ்கால வாழ்வின் நிகழ்வுகறளயும், எைிர்கால வாழ்க்றகயின் 
நிகழ்வுகறளயும் நிர்வகிக்கும் காரைி  ற்றும் விறளவுைான் ைறலவிைி. 
 ரிைா  வளர்ச்ெியின் மூலம் ஆத் ா,  னப் டிவங்கறளப் ப றுகிைது. 

அனுபவங்ககள உருவாக்கும் மசயல்முகைகள், பின்னர் இந்த 
ெனப்பதிவுககள அகற்றும் முகைகயத்தான் தகலவிதி, அதிர்ஷ்ெம் அல்லது 
வாய்ப்பு என்று அகழக்கப்படுகிைது. 

விைி அல்லது ஆத் ாக்கள் இறுைியாக அறடய வவண்டிய குைிக்வகாள் 
என் து இறை உைர்றவ அறடவைாகும்; ஆனால் உண்ற யில் ைறலவிைி 
ஒவ்பவாரு ந ருக்கும் வவறுவவைானது. நீங்கள் இவ்வாறு கற் றனச் பெய்ய 
முடிந்ைால், விைிறய 700 டன் எறடயான இன் ம்-துன் ம், நல்லது-ைீயது 
இவற்றுடன் ஒப் ிடலாம்; ஒவ்பவாரு ஆத் ாவும் அைன் வாழ்நாள் வறர இந்ை 
முழுச் சுற றயயும் சு க்க வவண்டும். ஓர் ஆத் ா 700 டன் இரும்ற  எடுத்துச் 
பெல்கிைது,  ற்வைார் ஆத் ா அவை எறடயிலான எஃகு, இைர ஆத் ாக்கள் ஈயம் 
அல்லது ைங்கம். எறட எப்வ ாதும் ஒவர  ாைிரியாக இருக்கும், ஆனால் 
ப ாருளின் வறக  ட்டுவ   ாறுகிைது. ஒவ்பவாரு  னிைனின்  னப் ைிவுகள் 
 ாறு டுகின்ைன  ற்றும் ப ைப் ட்ட  னப் டிவங்கள் ஒவ்பவாருவரின் எைிர்கால 
வாழ்க்றகயின் கட்டற ப்ற யும் நிறலறயயும் உருவாக்குகின்ைன. எனவவ, 
விதி ஒன்று, ஆனால் தகலவிதி ஒவ்பவான்றும்  ாறு ட்டது, வவறு ட்டது. 
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அடுத்ை நாள்,  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு  னப் டிவங்களின் 
பெயல் ாடு குைித்து வ லும் விளக்கினார். 

ஏப்ரல் இறுைியில் இருந்து ராவனா  ிக அைிக ெுரத்ைால் அவைிப் ட்டார். 
அவர் முகம் வகீ்கம் பகாண்டிருந்ைது, அவர்  ார் ில் எரிச்ெல்  ற்றும் வைால் 
நற ச்ெல் ஏற் ட்டது. அவர் உயிர்  ிறழக்கும் நம் ிக்றகறயக் றகவிட்ட 
 ருத்துவர்  ா ாவிடம் அறைக் கூைினார். ராஹுரியிலிருந்து டாக்டர் நீலு 
அறழக்கப் ட்டார்; அவருறடய  ரிவொைறனப் டி இது ஒருவறக நச்சுக் 
காய்ச்ெல் என் து பைரியவந்ைது.  ா ாவின் ஆவலாெறனயின்  டி டாக்டர் நீலு, 
ராவனாவுக்குச் ெிகிச்றெயளிக்கத் பைாடங்கினார். 

நாெிக்கில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா ஒரு நாறளக்கு இரண்டு அல்லது 
மூன்று முறை ராவனாறவப்  ார்க்கச் பென்ைார்.  ா ா, அறைக்குள் 
நுறழயும்வ ாது, தூங்கிக் பகாண்டிருக்கும் ராவனாறவத் பைாந்ைரவு 
பெய்யக்கூடாது என் ைற்காக,  ாைைிகறளக் கைவுக்கு பவளிவய விட்டுவிடுவது 
 ழக்கம். அன்று  ா ா மூன்று முறை வந்ைார். ைாயார் நான்னி  ா ா வந்ைறைத் 
பைரிவித்ைதும், ராவனாவின் உடனடி  ைில்: "ெரி, நான் இப்வ ாது 
விழித்ைிருக்கிவைன்!" 

 ா ா, ராவனாவுக்கு  ருந்றைக் பகாடுத்து, ெில வநரங்களில் ஆரஞ்சு 
 ழரெத்றை, கரண்டியால் ஊட்டினார். ஒருமுறை, ராவனா குை றடந்ை 
காலத்ைில், ஒருவரின்  ிைந்ைநாளில், ஐஸ்கிரீம் வழங்கப் ட்டது. ராவனா 
 ா ாவிடம் அவருக்கும் பகாஞ்ெம் பகாடுக்கும் டிக் வகட்டார். 'இல்றல, இல்றல' 
என்று றெறகயால் பைரிவித்து "ஐஸ்கிரீம் உங்கள் பைாண்றடக்கு நல்லைல்ல" 
என்ைார். 

"ஆனால் பைாண்றடப் புண்ணுக்கு ஐஸ்கிரீம் பகாடுக்கிைார்கள்  ா ா," 
என்று அவர் பகஞ்ெினார். "வ லும் எனது பைாண்றட ெரியாகி விட்டது" என்ைதும், 
 ா ா  ீண்டும் இல்றல என்ைார். ஆனால்  ின்னர், அவர் ராவனாவின் அறைக்கு 
வந்து, அவரது சுண்டுவிரலில் அணு அளவு ஐஸ்கிரீற  எடுத்து அவருக்குக் 

பகாடுத்ைார். 
ராவனாவின் உடல் பவப் நிறலறய ஒரு நாறளக்கு ஏழு முறை எடுக்க 

டாக்டர் நீலுவுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ா, நாெிக் ரிட்ரீட்டில் இல்லாை 
வவறளயில் ராவனாவின் உடல்நிறலக் குைித்து அவ்வப்வ ாது பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ப் ட்டது.  டுக்றகயிலிருந்து கீவழ கால் றவக்க வவண்டாம் என்று  ா ா 
ராவனாவுக்கு உத்ைரவிட்டார். 

இறுைியாக, அவரது காய்ச்ெல் குறைந்து, வ  6ஆம் நாள், ஏைக்குறைய 
ஆறு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, அவர் குை றடவைற்கான ஒவ்பவாரு அைிகுைியும் 
பைன் ட்டது. ராவனா ஒருமுறை நிறனவு கூர்ந்ைார், "நான் ஒரு பெல்லப் ிள்றள, 
 ிகவும் ஆடம் ர ாக, விரும் ிய அறனத்தும் ப ற்று எப்வ ாதும்  ிைருடன் 
இருப் றை நான் ைவைவிட்டைில்றல. ஒருவவறள,  ா ாவுக்கு 21 நாட்களுக்கு, 
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இருந்ை இடத்றைவிட்டு அறெயா ல் ஒருவர் வைறவப்  ட்டிருக்கலாம் - ஒரு 
வட்டத்ைில் 40 நாட்கள் கழிப் து வ ால." 

ராவனா குை றடந்ை  ிைகு,  ா ா அவரிடம், "நான் எனது வவறலக்காக 
உங்கறளக் காப் ாற்ைிவனன். நீங்கள் வநாய்வாய்ப் ட்டிருந்ைவ ாது நான் இங்கு 
இல்லாைிருந்ைால், நீங்கள் உயிறரத் துைந்ைிருப் ரீ்கள்!" 

1937, வ  5ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய ஆண்கள், ப ண்கள் 
அறனவறரயும் அறழத்து, கீழ்ப் டிைறல விளக்கும் இந்ைச் ெிறுகறைறய 
விவரித்ைார்: 

ஒருமுறை குருநாைர் ஒருவர் ைனது ெீடரிடம் காறல 5:00  ைிக்கு, 
கைறவத் ைட்டி அவறர எழுப்பு ாறு கூைினார். ெீடர், இரபவல்லாம் விழித்ைிருந்து 
ெரியாகக் காறல 4:55  ைிக்குத் தூங்கிவிட்டார்.  ின்னர்  த்து நி ிடங்கள் தூங்கி 
எழும் ியவ ாது வநரம் காறல 5:05  ைி. 

இைற்கிறடயில் ஒவ்பவாரு நாளும் ெரியாக ஐந்து  ைிக்கு வரும் 
 ால்காரர், ைனது வழக்க ான வநரத்ைில் வந்து கைறவத் ைட்டினார். குருநாைர், 
"ைிைந்து வா" என்று பொன்னதும், முழுப்  ிர ஞ்ெமும்  ால்காரருக்காகத் 
ைிைக்கப் ட்டது! ஆனால் இது  ால்காரருக்காக விைிக்கப் ட்டது; ைற்பெயலாக 
நிகழ்ந்ைது அல்ல! 

இகை நிகலகய அகெவகத ஒருமபாதும் வாய்ப்பாகக் 
கருதக்கூொது. இது ஒரு ெகத்தான விஷயம். இது அகனத்தும் முன்கூட்டிமய 
தீர்ொனித்து, திட்ெெிெப்பட்டுள்ளது. 

அன்று  ிற் கல் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா வ ற்கத்ைியர்கறள, 
 ிரைான அறைக்கு அறழத்து டா ிடம் ெில ஃவ ாவனாகிராப்  ைிவுகறள 
இறெக்கச் பொன்னார். ஒரு ெில இறெத்ைட்டுகறள ரெித்ை  ின்னர், ஒரு 
குைிப் ிட்ட பால் ராப்சன்  ாடறலக் வகட்க விரும்புவைாக,  ா ா கூைினார். 
 ின்னர்  ா ா குழுவிற்கு இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார், "நீங்கள் இகசகயக் 
மகட்கும்மபாது, என்கன, சிலுகவயில் அகையப்பட்ெ சித்திரத்கத, உங்கள் 
ெனத்திகரயில் காட்சிப்படுத்த முயற்சி மசய்யுங்கள். அகதக் 
கட்ொயப்படுத்தாதரீ்கள்; அகத உங்கள் ெனதின் பார்கவயில் பார்க்க முயற்சி 
மசய்யுங்கள்." 

குழுவில் அறனவரும் முயற்ெித்ைது, அவர்களில் ப ரும் ாலாவனார் 
கண்களில் கண்ைறீர வரவறழத்ைது.  ின்னர்,  ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும் 
அவர்கள் என்ன உைர்ந்ைார்கள் என்று வகட்டார். எலிஸப த், "இந்ைச் ெித்ைிரத்றை 
நீங்கள்  னக்கண்ைில் ைியானிக்கச் பொல்வைற்குச் ெற்று முன்பு, நீங்கள் 
வொ ாவில்  டுத்துக் பகாண்டிருப் றை நான்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்வைன், உங்கள் 
கால்கள் ஆைிகளால் அறையப் ட்டிருப் ைாகக் கற் றனச் பெய்வைன்" என்ைார். 
இறெத் பைாடரும் வவறளயில், இந்ைச் ெித்ைிரத்றை அவர்கள்  னக்கண்ைில் 
ைியானிக்க வவண்டும் என்று  ா ா  ீண்டும்  ீண்டும் கூைினார். 
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 ா ா நான்கு  ைிக்கு ஆைி ெீனியருடன் ராஹுரிக்கு புைப் ட்டார். 
ராஹுரி ஆெிர ம்,  ஸ்துகள்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் 
அறனவறரயும், ப ஹரா ாத்ைிற்கு  ாற்றுவது பைாடர் ான  ைிறய ப ஹர் 
 ா ா வ ற் ார்றவயிடத் பைாடங்கினார். 

லக்ஷ் ிநாராயண் என்ை  ார்வாரியிட ிருந்து ஐந்ைாண்டு குத்ைறகக்கு 
எடுக்கப் ட்ட நிலத்ைில் ராஹுரி ஆெிர ம் நிறுவப் ட்டது.  ா ா அவரது 
 யன் ாட்டிற்கு அைிக நிலம் வவண்டும் என்று விரும் ினார்; இறை ஏற் ாடு 
பெய்ய டாக்வக  ற்றும் காவள ா ாறவ அனுப் ி றவத்ைார். 

ஏப்ரல் 14 அன்று அவர்கள் லக்ஷ் ிநாராயைறனச் ெந்ைித்ை வவறளயில், 
அவர் ைனது பொத்துக்கறள அைிகம் பைாறகக்குக் குத்ைறகக்கு விடவவா 
அல்லது முழுச் பொத்றையும் எந்ைபவாரு பைாறகக்கும் விற்கவவா 
 றுத்துவிட்டார். அவருக்கு,  ைம் வைறவயில்றல என்று பைரிவித்ைார்;  ா ரத் 
வைாட்டங்கள் அவரது குடும் த்ைில்  ல ைறலமுறைகளாக இருந்ைன. 
(உரிற யாளர் ஏற்கனவவ நியாய ான வாடறக விறலறய விட குறைவாக 
அவருக்கு வழங்கப் டுவைாக நிறனத்ைிருந்ைார்; ப ாதுவாக ஆெிர த்ைின் 
வைறவகளுக்கு அவர் ஒத்துறழக்கவில்றல.) 

லக்ஷ் ிநாராயண் ஆெிர த்ைிற்கு அடுத்ைைாக ைனது  ண்றையில் 
வெித்து வந்ைார். ஒரு வொடி காறளகளால் ப ரிய வைால் ற யில் 
இறைக்கப் ட்ட கிைற்று நீரில் அறை நீர்ப் ாெனம் பெய்ைார். காறளகளில், 
ஒன்ைின் முதுகில் காயம் இருந்ைறை  ா ா கவனித்து, காறளறய அவ்வளவு 
கடின ாக உறழக்க றவக்க வவண்டாம் என்றும், ெிகிச்றெக்காகக் கால்நறட 
 ருத்துவ றனக்குக் பகாண்டு பெல்லவும்  ார்வாரிக்கு,  ல முறை 
 ரிந்துறரத்ைார்.  ார்வாரி இறைச் பெய்வைாக உறுைியளித்ைார், ஆனால் எதுவும் 
பெய்யவில்றல. 

காவள ா ா, டாக்வகஃ ால்கர் இருவரும் லக்ஷ் ிநாராயைறனச் 
ெந்ைித்ைவ ாது, அவறர இைங்கச்பெய்யும் முறையில், கருகண என்பது இந்து 
தர்ெத்தின் அடிப்பகெக் மகாள்கக என் றை அவருக்கு நிறனவூட்டு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். அவர் விலங்குகள்  ீது கருறை காட்ட வவண்டும், அைற்கு 
ெிகிச்றெயளிக்க வவண்டும், அல்லது  ற்பைாரு காறள வாங்க வவண்டும். 
டாக்வக, காவள ா ா இருவரும் அவறர நீண்ட வநரம் இைங்கச் பெய்ய 
முயன்ைனர், ஆனால் அந்ை  னிைன் அைற்கு உடன் டத் ையாராக இல்றல, 
"உங்கள்  னிைா ி ான உள்ளுைர்வுகறளப் பூர்த்ைி பெய்வைற்காக இன்பனாரு 
காறள வாங்க ரூ 200 பெலவிட என்னால் முடியாது!" அவர் ைனது 
விவகாரங்களில் ைறலயிட வவண்டாம் என்று  ண்டலிறயக் 
வகட்டுக்பகாண்டார்.       
 ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ார்வாரி  ா ாவிடம் வந்ைார். அவருக்குக் 
குழந்றைகள் இல்றல, ஒரு  கறன அறடயும் வரத்றை, ைனக்கு வழங்கு ாறு 
 ா ாவிடம் முறையிட்டார். "நீங்கள் நிச்ெய ாக ஒரு வலிற யான, அழகான 
ஆண்  கறனப் ப றுவரீ்கள்" என்று  ா ா ஆெீர்வைித்ைார்.  ா ா அவறர 
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ஆெீர்வைித்ைைால்,  ார்வாரி, காறளக்கு ஓய்வு பகாடுப் ார் என  ண்டலி 
இப்வ ாது நிறனத்ைனர், ஆனால் அவர் அவ்வாறு பெய்யவில்றல. 

ப ஹர்  ா ா, ராஹுரி ஆெிர த்றை நீட்டிக்க விரும் ினார், அைற்காக 
அைிக நிலம் வைறவப் ட்டது.  ார்வாரி வ லும் அைிக நிலத்றை, குத்ைறகக்கு 
விடவவா அல்லது விற்கவவா  றுத்ைைால்,  ா ா ராஹுரி ஆெிர த்றை 
அங்கிருந்து அகற்ை உத்ைரவிட்டார். ஏப்ரல் 19 முைல்  ண்டலி ைற்காலிக 
கட்டற ப்புகளிலிருந்து அறனத்துப் ப ாருட்கறளயும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
 ாற்றும்  ைிறயத் பைாடங்கினர், பெங்கல், ராஹுரி குடில்கள் கூட, 
ைனித்ைனியாக எடுத்துச் பென்று ப ஹரா ாத்ைில்  ீண்டும் கட்டற க்கப் ட்டன. 
(ஆச்ெரியமூட்டும் வறகயில் காலநிறலக்கு எைிர்  ாைாக அன்று ராஹுரி, 
ப ஹரா ாத் இரண்டு இடங்களிலும் இறடவிடாை  றழ ப ாழிந்ைது.) 

1937, வ  2 அன்று,  ா ா இரண்டு ப ரிய வாகனங்களில் ப ாருட்கறள 
நிரப் ி, ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ி, இந்ைக் குைிப்ற , ப ண்டுவுக்கு இறைத்ைார்: 

இங்கு இருக்கும் இரண்டு வாகனங்களில் என் அறையின் ப ாருட்கள் 
 ற்றும் ைளவாடங்கள் அடங்கியுள்ளன. எனது அறையின் ப ாருட்கறளத் 

ைனியாக றவக்கவும், அறை எவரும் பைாடவவா, பைாந்ைரவு பெய்யவவா 
வவண்டாம்.  

வ  6ஆம் நாள், நான்  ண்டலி  ற்றும்  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களுடன் வருகிவைன். அன்று முைல் கூடுைலாக ஐந்து 
 ண்டலிக்குத் வைறவயான  ால், உைவுக்கு ஏற் ாடு பெய்யுங்கள்.  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களின்  ாதுகாவலர்களுக்கும் நாம் ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டும். 
வ  5ஆம் நாள்  ாறலக்குள் அறனத்து கட்டற ப்புகளும் ையாராக இருக்க 
வவண்டும். 

 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களில் ெிலர் ைங்கள் இல்லங்களுக்கு 
அல்லது உள்ளூர் கிரா ங்களுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டனர்.  ா ாவுடன் இைர 
 ண்டலியும்,  ைின்மூன்று  ஸ்துகளும் வ  6ஆம் நாள் ப ஹரா ாத் பென்ைனர். 
 ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் ைனது குடிலுக்குத் பைற்குப்  குைியில், ைிைந்ை பவளியில் 
எழுப் ிய கட்டற ப் ில் அவர்கறளத் ைங்க றவத்ைார். கட்டற ப்புகறளச் சுற்ைி 
ஒரு ைனி வவலியும் எழுப் ப் ட்டது. 

ராஹுரி நிலம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, குத்ைறகக்கு எடுத்து, முழுத் 
பைாறகயும் முன்கூட்டிவய வழங்கப் ட்டது. ஆனால் நில உரிற யாளரின் 
இைக்க ற்ை அணுகுமுறை காரை ாக,  ா ா ஒன் து  ாைங்களுக்குள் 
ஆெிர த்றை மூடிவிட்டார், வ லும் அவர் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ைவ ாது 
அந்ைத் பைாறகறயத் ைிரும் க் வகட்கவும் இல்றல. ராஹுரிவாழ்  க்களும், 
உள்ளூராட்ெி அைிகாரிகளும்,  ா ா அங்கிருந்து புைப் டும் வவறளயில் 
வருத்ைத்றைத் பைரிவித்ைவைாடு, லக்ஷ் ிநாராயைன்  ீது அழுத்ைம் பகாடுக்கவும் 
முன்வந்ைனர். ஆனால்  ா ா அவர்கறள அவ்வாறு பெய்யவிடா ல் ைடுத்ைார். 

லக்ஷ் ிநாராயைனுக்கு ஒரு  கன்  ிைப் ான் என்று  ா ா 
உறுைியளித்ைிருந்ைார்; இப்வ ாது அவரது  றனவி கர்ப்  ாக இருந்ைார். அந்ை 
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 னிைர்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார், ஆனால் அவர் ஒருவ ாதும் ைன் 
குழந்றையின் முகத்றைப்  ார்க்கமுடியாை சூழ்நிறல உருவாயிற்று. 1937 ெூறல 
17 அன்று, அவர் குைிறரயில் அருகிலுள்ள கிரா த்ைிற்குச் பென்று ைிரும்பும் 
வழியில் ராஹுரியில் நைிறயக் கடக்கும்வ ாது ைிடீர்  ருவ றழ பவள்ளத்ைால் 
அடித்துச் பெல்லப் ட்டு, நீரில் மூழ்கிவிட்டார். அவரது உடல் இரண்டு ற ல் 
பைாறலவில் கண்டு ிடிக்கப் ட்டது.  ல  ாைங்கள் கழித்து, அவரது  றனவி 
ஒரு  கறன ஈன்பைடுத்ைார். 

சம்பத் ஐயங்கரின் உைவினர், சி. வி. ராொனுஜாச்சார்லு, வயது 65, 
1930ஆம் ஆண்டு  ா ா ைனது  ிைந்ைநாள் விழாவிற்காக  ைராஸுக்கு விெயம் 
பெய்ை நாளிலிருந்து  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்ைார். அவருக்கு,  ா ாவின் 
அறவயில் வெர வவண்டும் என்ை ைீவிர விருப் த்ைில் ஒரு வநர்காைறலக் 
வகாரினார். ஏப்ரல் 11ஆம் வைைி  ா ா அவறர ராஹுரியில் ெந்ைித்ை வவறளயில் 
ரா ானுொச்ொர்லு அவரது ஆர்வத்றை பவளிப் டுத்ைினார்.  ா ா அவரிடம், 
"நீங்கள் அருகெயான மநரத்தில் வந்துள்ளரீ்கள். என்னுென் உெனடியாக 
இகணந்து மகாள்ளுங்கள்; நான் யார் என்பகத நீங்கள் கண்டு மகாள்வரீ்கள்" 
என்று கூைினார். அவர்  ைராஸுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, ைனது விவகாரங்கறள 
ஒரு முடிவுக்குக் பகாண்டுவந்து,  ின்னர், வ  5ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க 
வந்ைார்;  ா ா அவருக்கு, சுவாெிஜி என்று புறனப்ப யர் சூட்டி, வ லும்  ிளடீர், 
ற தூல் இருவருக்கும் ற த்ைியக்காரர்கள் ஆெிர த்ைில் உைவியாக இருக்கு ாறு 
கடற கறள வழங்கினார். வ  9ஆம் நாள் விெயம் பெய்ைவ ாது  ா ா  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்ட  ற்றும்  ஸ்துறள நீராட்டி, சுத்ைம் பெய்ய  ாவனக் ரஞ்ெியும் 
உைவினார். 

ப ஹர்  ா ா, இருப் ிடத்றை ராஹுரியிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
 ாற்ைிய  ின்னர், வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள நாெிக்கிலிருந்து  ாற்றுவது குைித்து 
விவாைங்கள் நறடப ற்ைன. வ   ாைத்ைில்  ா ா அவர்களின் எைிர்காலத் 
ைிட்டங்கறளத் ைீர் ானிக்க, அவர்கறளப்  லமுறை ெந்ைித்ைார்.  றழக்காலம் 
விறரவில் பநருங்கிக் பகாண்டிருந்ைைால்,  ா ா ஒரு  ாற்ைத்றை 
விரும்புவைாகத் வைான்ைியது. 1937, வ  10ஆம் நாள் காறல  ா ா, ஆைி ெீனியர், 
 கீரத் ஆகிவயாருடன் நாெிக் வந்ைார். அடுத்ை நாள் நடந்ை கூட்டத்ைில்,  ா ா 
கூைினார்: 

ஆவிக்கும் (ப ௌைீக உடறல இழந்ை ஆத் ா) மபௌதீக உெலுக்கும் 
இகெமய எப்மபாதும் ஒரு மபாராட்ெம் நெந்து மகாண்டிருக்கும், ஆத்ொ 
அந்தப் மபாராட்ெத்திற்குச் சாட்சி.  ஆவி, மபௌதீக உெலுக்கு, எந்த எதிர்ப்பும் 
மதரிவிக்காெல் எளிதில் அடிபணிவதானால், அது நம்பிக்ககயற்ை 
சூழ்நிகலகயச் சந்திக்கும். மபாராடி, பின்னர் வகளந்து மகாடுப்பதானால் 
நம்பிக்கக இருப்பதாகக் கூைலாம். ஆனால் ஆவி, மபௌதீக உெகல 
மவன்றுவிடுொனால், மவற்ைி நித்தியொனது. எதுவாயினும் மபாராட்ெமெ 
ஒருவகரப் பரிபூரணொக்கும். எனமவ இப்மபாது மபாராடுமவாம். 
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நீங்கள் இப்வ ாது கூறுவைில் அறனவரும், முற்ைிலும் வநர்ற யாகவும் 
உண்ற யாகவும் இருக்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். என்றன 
 கிழ்விக்க, ைிருப்ைிப் டுத்ை 'ஆம்' என்று பொல்லாைீர்கள். எைிர்பகாள்ள வவண்டிய 
ெிக்கல் ஏராளம் உள்ளது -  ிகப் ப ரிய அளவில்!  ருவ றழ காலத்ைில், நாெிக் 
- ப ஹரா ாத் இறடவய  யைம் பெய்வது என் து கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைது. 
ராஹுரியில் ஓடும் நைி நிரம் ி வழியும். ஒருமுறை ருஸ்ைம் அந்ை நைியில் 
ஏைக்குறைய அடித்துச் பெல்லப் ட்டார். 

இந்தியர்கள் இங்கிலாந்தின் காலநிகலகய தாங்கிக்மகாள்ள 
முடியாதது மபால, நீங்களும் இந்திய காலநிகலகயத் தாங்கிக்மகாள்வது 
சிரெம். மெவன்ஷியரில், ொக்ெர் கனி ஏழு மபார்கவககள 
மபார்த்திக்மகாண்டு தூங்கியது என் நிகனவுக்கு வருகிைது; ககயுகைகள் 
ெற்றும் காலில் பூட்ஸ் அணிந்து தூங்கினார்; கிட்ெத்தட்ெ ஓர் எகிப்திய ெம்ெி 
மபாலக் காட்சியளித்தார்! என்னுகெய இந்திய ெண்ெலி, எவ்வளவுதான் 
உதவ முயற்சித்தாலும், அவர்களால் எந்த மவகலகயயும் துல்லியொகச் 
மசய்ய முடியவில்கல. அமதமபாலத்தான், நீங்கள் அகனவரும் 
அஹெதுநகரில் எனக்கு உதவ விரும்பினாலும், முடியாெல் மபாகலாம்.
 ப ஹரா ாத்ைில் ஓடும் நீர் இல்றல, ைானியங்கி கழிவறைகளும் 
இல்றல - இது  ண்டர்ைாரா வ ான்ைது. ஆனால்  ண்டர்ைாராவில், உங்கறளக் 
கவனித்துக் பகாள்ள காக்கா இருந்ைார். இப்வ ாது,  றழக்காலத்ைில் 
ப ஹரா ாத் சூழ்நிறலறய நீங்கள் ைாங்கிக்பகாள்ள முடியு ா என் துைான் 
வகள்வி. 

கிழக்கு ெற்றும் மெற்கத்திய ெக்களுக்கு ஏற்ை இெம் 
மபார்மொஃபிமனா. நம்ெிெம் பணம் இருந்தால், ராஹுரிக்கு நிகரான ஆசிரெம் 
ஒன்கை அங்குத் மதாெங்கலாம். ஆனால், உங்களுக்கு ஆறுதல் தரும் 
வசதிகள் இல்கல என்ைாலும் அஹெதுநகர் சிைப்பான இெம். நான் 
சுதந்திரொக எனது மவகலகயச் மசய்ய மவண்டும், உங்கள் சுகங்ககளயும் 
அமசௌகரியங்ககளயும் மதாெர்ந்து பார்க்க மவண்டிய மதகவயில்கல. 

ெிலர் ஆறு  ாைங்கள், ெிலர் வருடங்கள், ெிலர் ஐந்து ஆண்டுகள் இங்குத் 
ைங்கும் எண்ைத்ைில் வந்துள்ளரீ்கள்; எனவவ உங்களில் எவவரனும் 
ைிரும் ிச்பெல்ல விரும் ினால், இதுவவ ெிைந்ை வநரம். நீங்கள் பெல்ல 
விரும் வில்றல என்ைால், உங்கறளக் கட்டாயப் டுத்ை  ா ா விரும் வில்றல. 
நாம்  ிகவும் வநர்ற யாகவும், உண்ற யாகவும் இருப் ைன் மூலம் நீங்கள் 
எனக்கும் எனது  ைியிலும் உைவுவரீ்கள்.  ிகவும் கவன ாகச் ெிந்ைித்து ஒரு 
முடிவுக்கு வாருங்கள். நீங்கள் அஹ துநகரில் இருப் ைாக இருந்ைால், 
 ருவ றழ பைாடங்குவைற்கு முன்பு நான் விறரவாக, ஒவர  ாைத்ைில் 
அறனத்து நகர்வுகறளயும் பெய்ய வவண்டும். உங்களில் எவரிடமும், எந்ைத் 
ைவறும் நான் காைவில்றல. நான் பொன்னது வ ால, வ ற்கத்ைியர்களுக்கு 
இங்கிலாந்து  ற்றும் கிழக்கத்ைிய  க்களுக்கு இந்ைியா. அவர்கள் இங்கிலாந்ைில் 
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வாழ முடியாது. ஆனால் நீங்கள் இந்ைியாறவ இதுவறர, ெிைப் ாகத் ைாங்கிக் 
பகாண்டீர்கள்! 

எனது பணிகய ஓர் இெத்தில் மதாெங்குகிமைன். அது முடிந்ததும், 
இன்னும் ஓர் இெத்கத உருவாக்குகிமைன்; அவ்வாறு எனது பணி 
மதாெர்கிைது. நான் எங்கிருந்தாலும் அது என்கனப் மபாறுத்தவகரயில் 
ஒன்மைதான். அதனால், எனது பணி ஒருமபாதும் பாதிக்கப்படுவதில்கல 
அல்லது நின்றுமபாவதில்கல. மெஹராபாத் ஆசிரெத்கத கீமழ இழுத்து 
ெறுபடியும் எழுப்ப, மபண்டு எப்மபாதும் தயாராக இருக்கிைார். 

எனது  ைிறய நான், கிழக்கு அல்லது வ ற்கு, எங்கிருந்ைாலும் பெய்ய 
முடியும்; ஆனால் எனது வட்டத்து  ண்டலி என்னுடன் இருக்க வவண்டும். 
வ ார்வடாஃ ிவனா அல்லது ப ஹரா ாத், எனக்கு எது வெைியானது என் றைப் 
 ார்க்க வவண்டும். இவர்களில்  லர் இத்ைாலிறய விரும்புகிைார்கள்; நான் எனது 
 ைிறயப்  ற்ைி  ட்டுவ  நிறனக்கிவைன். ைற்வ ாறைய இடங்களுக்கு இறடவய 
அைிக ான  யைம் பெய்ய வவண்டியுள்ளது - கிட்டத்ைட்ட ஐந்து நாட்களுக்கு 
ஒருமுறை. 

நான் உலகளவில் பணி புரிகிமைன். நீங்கள் என்கன நிகனவில் 
மகாண்டு மநசித்தால், நீங்கள் எனது பணிகயப் பகிர்ந்து மகாள்கிைரீ்கள். 
இகணப்பு ஒன்றுதான் முக்கியொனது. ஊர்தி இயந்திரத்துென் 
இகணக்கப்பட்ெ வண்டிகள் அத்துென் மசல்கின்ைன.   
 சுைந்ைிரம் இருந்ைாலும், இல்றலபயன்ைாலும் எனது  ைிறய நான் 
பெய்கிவைன்; ஆனால் ைறடகள் இல்லாைவ ாது  ைி எளிைாக முடிகிைது. 
எனவவ, உங்கள்  ைில்களில் வநர்ற யாகவும், உண்ற யாகவும் இருங்கள். 
அஹ துநகரில் உைவு இங்கு இருப் றைப் வ ாலவவ இருக்கும், வ லும் 
உைவிக்காக ஊழியர்களும் இருப் ார்கள். வைள் அைிக ாகவும்,  ாம்புகள் 
குறைவாகவும் இருக்கும்; நீராடுவைில் உள்ள ெிக்கல் என்னபவன்ைால்  ல 
கட்டுப் ாடுகளும் நி ந்ைறனகளும் இருக்கும். டாக்டர் நீலு உங்கள் 
உடல்நிறலறயக் கவனித்துக் பகாள்வார். 

நல்லிணக்கம் இன்ைியகெயாதது; இல்கலமயனில் அவரவர் 
இல்லத்திற்குத் திரும்புவமத நல்லது. 

அபெௌகரியங்களும், ஒற்றுற யும் ஒன்ைிறைந்து பெல்ல வவண்டும். 
நான் காபரட்றட ஒரு விஷயத்ைில் விரும்புகிவைன்: எப்வ ாதும் வநர்ற யாக 
இருப் வைாடு அவரது  ைில்களும்  ிகவும் வநரடியானைாக இருக்கும். 

மபாராடுவது மபால் ஒன்றும் இல்கல; இது ஒருவகர 
முழுகெயகெயச் மசய்கிைது. கீமழ விழுந்தாலும் ெீண்டும் ெீண்டும் 
எழுந்திருங்கள். மதாெர்ந்து மபாராடுங்கள். 

இப்வ ாது  ைிலளிப் ைற்கு முன் நன்கு ெிந்ைியுங்கள். உைர்ச்ெிகள் 
ைறலயிடா ல்  ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள். 

ப ரும் ாலாவனார் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வாக்களித்ைனர்;  ா ா பைாடர்ந்து 
கூைினார்: 
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எனமவ மெஹராபாத் மபார்மொஃபிமனாகவ விெ 
நகெமுகைக்குரியதா என்பகதக் கண்ெைியும் வகர நாம் இங்மகமய 
இருப்பதாக இருக்கட்டும். காமரட் பணம் தருவதாக இருந்தால், நாம் 
அகனவரும் தனிக்கப்பலில் மபார்மொஃபிமனாவுக்குச் மசல்கிமைாம்!  

இப்வ ாது, உங்களில் எவவரனும் பெல்ல விரும் ினால் பென்று 
வாருங்கள். ெூன்  ாைத்ைில் புைப் ட்டு அக்வடா ரில் ைிரும் வும். யார் யார் 
பெல்ல விரும்புகிைார்கள்? (ஒருவரும் றகறயத் தூக்கவில்றல.) 

மெஹராபாத் எனக்கு ஏற்ை இெம். நீங்கள் அகனவரும் எனதருகில் 
இருக்கமவண்டும். ஆனால் அமசௌகரியங்கள் நீங்கள் தாங்க முடியாத 
அளவுக்கு அதிகொக இருக்கும் என்று நிகனக்கிமைன். நம்முென் 
அகனவரும் வலுவான நபர்களாக இருந்தால், அகனத்கதயும் நாம் 
நிர்வகிக்க முடியும். நீங்கள் அகனவரும் அன்பில் வலிகெயானவர்கள், 
ெிகவும் வலிகெயானவர்கள். உங்களில் ஒருவர் கூெ மவளிமயை 
விரும்பவில்கல. 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா  ழக்கவழக்கங்கறளப்  ற்ைிக் கருத்து 
பைரிவித்ைார்:         

ஒரு பழக்கவழக்கொக உருமவடுக்கும் எதுவும் அதன் புத்துணர்வு, 
மநர்கெ, உற்சாகம் இவற்கை இழந்து விடுகிைது - ெனம் வருந்துதல் கூெ 
அப்படித்தான். நீங்கள் ஒவ்மவாரு நாளும் தவைிகழத்து அதற்காக தினமும் 
ெனம் வருந்துவதானால், இறுதியில் உங்கள் தவமை ெனம் வருந்துவது 
மபாலாகிவிடும். அன்பு ஒன்றுதான் எப்மபாதும் புதியதாக, புத்துணர்மவாடு 
இருக்கும். 

வகள்விகள் எழுப் ி, ெந்வைகிக்கும்  ழக்கம், கறடெியில், வகள்வி 
வகட் வருக்கு எைிராக விறனபுரிகிைது. விவவகானந்ைர் எப்வ ாதும் வகள்விகறளக் 
வகட் றைப்  ழக்க ாகக் பகாண்டார்: "ஏன்? ஏன் இது? ஏன் அது?" ரா கிருஷ்ைர் 
அவறர  ிகவும் வநெித்ைைால்  ைிலளித்ைார். ஆனால் ஒரு நாள் அவர் 
அலுத்துப்வ ாய்  ைிலளிக்கவில்றல. விவவகானந்ைர்  ீண்டும்  ீண்டும் வகட்டார், 
ஆனால்  ைில் கிறடக்கவில்றல. 

பின்னர் ஒரு நள்ளிரவில், "எனக்கு உணகவ எடுத்து வாருங்கள்" 
என்று ராெகிருஷ்ணர் கூைி, அவர் சில வககயான உணவுகளின் மபயகரப் 
பட்டியலிட்ொர். விமவகானந்தர் அந்த மநரத்தில், வடீ்டில் உணகவக் 
கண்டுமகாள்ள முடியவில்கல. ராெகிருஷ்ணர் உெமன அவரிெம், "ஏன்? அது 
ஏன் கிகெக்கவில்கல? இது ஏன் கிகெக்கவில்கல" என வினவ, 
விமவகானந்தர், "ஏமனன்ைால், இப்மபாது இரவு பன்னிரண்டு ெணி ஆகிைது! 
இது சாப்பிடுவதற்கான மநரம் அல்ல!" என்று கூைிய விமவகானந்தருக்கு, 
அவரது பதிலும் கிகெத்தது. அன்று முதல் அவர் ெற்மைாரு மகள்விகயக் 
மகட்கவில்கல.       
 எனவவ,  ைிலளிக்கும்  ழக்கத்றை உருவாக்கிய நான், இப்வ ாது 
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வகள்விகறளக் வகட்வ ன், நீங்கள் அறனவரும் வநர்ற யாக எனக்குப்  ைிலளிக்க 
வவண்டும். இங்வக உண்ற யான நல்லிைக்கம் உள்ளைா? 

கடந்ை ஆண்டு, எட்ொம் எட்வர்ட் ென்னர், வாலிஸ் சிம்ப்ஸன் 
என் வறரத் ைிரு ைம் பெய்ய  ிரிட்டிஷ் ெிம் ாெனத்றைக் றகவிட்டார். அவரது 
ைம் ி, ஆைாவது ொர்ஜ், 1937 வ  12 புைன்கிழற  ‘பவஸ்ட் ின்ஸ்டர் அவ ’ - ல் 
அரெராக முடிசூட்டப் ட்டார், வ ற்கத்ைியர்கள் முடிசூட்டு விழாறவ  ி. ி.ெி. 
வாபனாலியில் வகட்டனர். 

 ா ாவும் ெிைிது வநரம் அறைக் வகட்டு, "இது எல்லாம் ொகய - இெம், 
மநரம் இரண்டினாலும் பிகணக்கப்பட்ெ ொகய" என்று குைிப் ிட்டார். 
இருப் ினும், அன் ின் ப ாருட்டு,  ன்னர் ைனது அரியாெனத்றை 
விட்டுக்பகாடுத்ைறை அவர்  ாராட்டினார். 

முடிசூட்டு ஒலி ரப்ற  எட்வர்ட் வகட்கிைாரா என்று அவர்கள் 
வகட்டைற்கு,  ா ா, "ஆம், ஆனால் அவர் அறைப்  ற்ைி கவறலப் டுவைில்றல" 
என்று கூைினார். 

வகன்டர் ரி வ ராயரின் உறரயின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா, "அவர்கள் 
(வைவாலயத்ைில் உள்ளவர்கள்) அறனவரும் நம்முறடய கர்த்ைராகிய 
கிைிஸ்துறவப்  ற்ைிப் வ சுகிைார்கள், ஆனால் அவறர ஒருவரும் 
 ின் ற்றுவைில்றல" என்று கூைினார். 

விழாவுக்குப்  ிைகு அவர் அறனவருக்கும் விளக்கினார், "எட்வர்ட் 
இப்வ ாது அன்ற ப்  ின்பைாடர்ந்து என்றன வநாக்கி வரும் சுைந்ைிர ான 
நிறலயில் இருக்கிைார். என்னிடம் வருவது என் து பைய்வகீ அன்ற , கடவுள் 
 னிை உருவில் இருக்கும்வ ாதும் இல்லாைவ ாதும்  ின் ற்றுவைற்குச் 
ெ  ாகும்." 

புைிய  ன்னர் ஜார்ஜ்  ற்றும் அவரது  றனவி எலிஸமபத் 
ெகாராணிறயப்  ற்ைி  ா ா கூறுறகயில், "குறைந்ை  ட்ெம் அவர்கள் 
இருவருக்கும் நல்ல இையங்கள் இருப் து  க்களுக்கு ஒருவிை ஆறுைலளிப் ைாக 
உள்ளது." 

பெஸவாலா குடும் த்ைினர் ைங்கியிருந்ை விருந்ைினர்  ாளிறகயில் 
அன்று  ா ா  ைிய உைவு உண்டார், வ லும், குடும் த்ைில் 
ஒவ்பவாருவருடனும்  னம் ைிைந்து வ ெினார். 

1937 வ  13ஆம் வைைி, அைிகாறல ஆைி ெீனியருடன்  ா ா நாெிக் 
புைப் ட்டு ஏழு  ைிக்கு ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைார். பெஸவாலா 
குடும் த்ைினர், பகய் ாய், அவரது ெவகாைரி ஷிரின் ை ானியா ஆகிவயாருடன், 
அவர்களின் குழந்றைகளின் நிச்ெயைார்த்ைம் குைித்து  ா ா வ ெினார். வ லும் 
இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ைிரு ைம் குைித்ை முடிவும் ப ஹரா ாத்ைில் 
அறனவர் முன்னிறலயிலும் ைீர் ானிக்கப் ட்டது. 
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நாெிக் நகரில்,  ா ா 27, 28ஆம் வைைிகளில் பெஸவாலா 
குடும் த்ைினருடன் வ லும் உறரயாடல்கறள வ ற்பகாண்டார்; அவர்களிறடவய 
இருந்ை கருத்து வவறு ாடுகறளயும் ைீர்த்து றவத்து, உலகில் எறைப்  ற்ைியும் 
கவறலப் ட வவண்டாம், அவர் அறனத்றையும்  ார்த்துக்பகாள்வைாக  ா ா 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனித்ைனியாகக் கூைினார்; பகய் ாயிடம்  ா ா, "நான் 
ஒருமபாதும் திட்ெங்ககள உருவாக்குவதில்கல, திட்ெங்ககள ஒருமபாதும் 
ொற்றுவதுெில்கல. இது ஒரு திட்ெமும் இல்கல என்பகத ெக்களுக்குத் 
மதரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு முடிவற்ை திட்ெம்" என்று குைிப் ிட்டார் 

ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ிைகு (1937 ெூன்), நிச்ெயைார்த்ை விழா 
அஹ துநகர், அக் ர் அச்ெகத்ைில் நறடப ற்ைது.  ா ா விழாவில் கலந்து 
பகாண்டு வகார்பஷத் பெஹாங்கிர் ை ானியாவுக்கு எரச்றெ ைிரு ைம் பெய்து 
றவத்ைார், அவை வநரத்ைில், அவர் எரச்ெின் ெவகாைரி ப ஹருறவ 
வகார்பஷத்ைின் ெவகாைரர் ஸவக்குடன் ைிரு ைம் பெய்து றவத்ைார். அன்று 
நடந்ை ெிைிய விழாவில் வ றல நாட்டினர் ஒரு ெிலர் கலந்து பகாண்டனர்.  ா ா 
ைம் ைிகளுக்கு  ாறல அைிவித்து, பநற்ைியில் குங்கு  ிட்டு,  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் வ ாைிரங்கறள  ாற்ைிக்பகாண்டனர். இரு குடும் ங்களின் 
விருப்  டித் ைிரு ைம் ஏற் ாடு பெய்யப்  ட்டாலும், எரச்ெிற்குத் ைிரு ைம் 
பெய்து பகாள்வைில் விருப் ம் இல்றல. எரச்கச, குடும்ப பிகணப்பிலிருந்து 
விடுவிப்பதற்காக, பாபா அவகர இந்தப் பிகணப்பில் நுகழயச் மசய்தார், 
ஆனால்  ா ா வழிகாட்டிய முறையில் ைிரு ைம் அவறர ஒருவ ாதும் 
' ிறைக்கவில்றல'. 

எரச் அவரது குடும் த்ைினருடன்  ின்னர் நாக்பூருக்குச் பென்று, அங்குத் 
ைனது கல்விறயத் பைாடர்ந்ைார். 

இக்காலகட்டத்ைில், நாெிக் நகரில்  ா ா, வ ற்கத்ைியர்களுடன் இருந்ை 
வ ாபைல்லாம், ஆெிர த்ைின் எைிர்காலம் குைித்ை விவாைங்கள் பைாடர்ந்ைன. ஒரு 
நாள் காறலயில் ெனீ் அட்ரியல்  ா ாவிடம் பென்று, வநாரினாறவ வ லாளர் 
ப ாறுப் ிலிருந்து விடுவிக்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா வநாரினாறவ 
அறழத்து ெனீ் ைனது வகாரிக்றகறய அவருக்கு முன் ாக  ீண்டும் 
எடுத்துறவக்கு ாறு கூைினார். வநாரினா, வ லாளராக இருப் றை அவர் 
விரும்புவைாக விளக்கிக் கூைினார், ஆனால் இந்ைப் ப ாறுப்புக்கு ருவாவனா 
ெிைப் ாக இருப் ார் என்று ெனீ் வலியுறுத்ைினார். 

வநாரினா  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு அறனவரின் கருத்றையும் 
வகட்கு ாறு  ா ாவிடம் வகட்டுக்பகாண்டார். எலிஸப த் - வநாரினாவின் 
அறையில் ஒரு ெந்ைிப்புக்காக அறனவரும் அறழக்கப் ட்டனர். ஒவ்பவாருவரும் 
ைங்கள் கருத்றை வநர்ற யாகத் பைரிவிக்கும் டிக் வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டனர். 
வில், வ ரி, எலிஸப த் மூவறரயும் ைவிர, இைர அன் ர்கள் எப்வ ாதும் 
 ாறு ட்ட கருத்துக்களுக்கு குரல் பகாடுத்ைனர். இவ்வாறு, அறனவரின் 
உைர்வுகளும் பவளிப் டுத்ைப் ட்டு, ைவைான எண்ைங்கள் அகன்ைிட 
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வழிவகுக்கப் ட்டது, இறுைியில்  ா ா, ெனீின் வவண்டுவகாளுக்கு இைங்கி, வடீ்டு 
விவகாரங்கறளக் கவனிக்கும் வ லாளர் ப ாறுப்ற  ருவாவனாவிற்கு அளித்ைார். 
வநாரினா வரவு - பெலவு கைக்றகத் பைாடர்ந்து றகயாண்டார். 

ஆனால் 'புதிய பரிந்துகரகள் மவண்ொம்' என்று  ா ா ஒரு முறை 
அவர்களுக்கு வலியுறுத்ைியறை ெனீ்  ைந்துவிட்டார். இந்ை  ாற்ைங்கள் முழு 
ஆெிர த்றையும் உடனடியாக மூடப்வ ாவைன் முன்னைிவிப் ாகத் வைான்ைியது. 
முந்றைய ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா அவர்களுக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 

துன்பம், மபரழிவு அல்லது துரதிர்ஷ்ெங்கள் உங்கள் ெீது வந்து 
குவியும்மபாது ெனம் தளரமவா, பயப்பெமவா மவண்ொம். இதன் மூலம் 
சகிப்புத்தன்கெகயயும் வலிகெகயயும் மபறுவதற்கான வாய்ப்கப அவர் 
உங்களுக்கு வழங்கியுள்ளார் என்ை உண்கெகயப் புரிந்து, கெவுளுக்கு நன்ைி 
கூைமவண்டும். துன்பங்ககளத் தாங்கும் சக்திகயப் மபற்ை ஒருவர் ஆன்ெீக 
பாகதயில், எளிதில், அடிமயடுத்து கவக்க முடியும். 

வகா ப் ட வவண்டாம், ஆனால் உங்கறளப் புைம் கூறு வறரக் கண்டு 
 கிழ்ச்ெி அறடயுங்கள், ஏபனன்ைால் அவர் உங்கள்  னப் டிவங்களின் 
சுற றயக் குறைப் ைன் மூலம், உங்களுக்குச் வெறவ புரிகிைார். வ லும், 
அவருக்காக நீங்கள்  ரிைா ப் ட வவண்டும், ஏபனனில், இைன் மூலம் அவர், 
ைனது  னப் டிவங்களின் சுற றய அைிக ாக்குகிைார். 

எவகரயும், எகதயும் விெர்சிக்க மவண்ொம். நம் சக ெனிதர்ககள 
விெர்சிப்பது, மகட்ெ பழக்கம். அதற்குப் பின்னால் மபரும்பாலும் 
தன்மனாழுக்க வைீாப்பு, கர்வம் ெற்றும் மென்கெயின் தவைான உணர்வு 
அெங்கி இருக்கும். சில மநரங்களில் அது மபாைாகெ அல்லது பழிவாங்கும் 

விருப்பத்கதக் குைிக்கும். 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் நடந்ை ஒரு ெந்ைிப் ின் முடிவில், 

அறனவரும் வாக்களிக்கு ாறு வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டனர்.  ின்னர்  ா ா 
நறகச்சுறவயாகக் குைிப் ிட்டார், "எைிர்விறனகள் ைிருப்ைிகர ாக உள்ளன. 
ஆனால் எலிஸப த்  றைந்துவிட்டார் அல்லது  ரிபூரை நிறலறய 

அறடந்துவிட்டார், ஏபனன்ைால் அவர் எந்ை வறகயிலும் ஆைரவு அல்லது 
எைிர்ப்ற த் பைரிவித்ைைாகத் பைரியவில்றல!" 

ஒரு நாள், அறனவரும்  ா ாறவச் சுற்ைி அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, அவர் 
 ால்கம்  க்கம் ைிரும் ி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு காகிைம்  ற்றும் வ னாறவ 
பகாடுக்கும் டிக் கட்டறளயிட்டார். அப்வ ாது  ா ா, "உங்கள் நிகனவுக்கு எது 
வருகிைமதா அகத எழுதுங்கள்" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

ெிலர் நறகச்சுறவயான விஷயங்கறளயும், ெிலர் ைீவிர ான 
எண்ைங்கறளயும் எழுைினர். ஒரு ெில எடுத்துக்காட்டுகள்  ின்வரு ாறு: 

"எனது முழு வநரமும் ‘இதுபவல்லாம் என்ன!’ என்ை ஆச்ெரியத்ைில் 
கழிந்ைது. கண்ைிற க்கும் வநரத்ைில், வநர்த்ைியாகக் கட்டப் ட்ட ப ாட்டலத்றை 
அனுப்   உத்ைரவிடுவது வ ால் உைர்கிவைன்!" - (ககமயாப்பெிொதது) 
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" ிக முக்கிய ான ஒரு விஷயம் என்னபவன்ைால், இன்றைய நாள் 
 ிகவும்  கிழ்ச்ெியான நாள்.  ா ா இங்வக இருப் ைால், என் உலகம் 
முழுற யானது வ ால் உைர்கிவைன்." - நான்னி 

"அன்பு உலறகச் சுழலச் பெய்வைாகக் கூைப் டுகிைது. அன் ான 
 ா ாறவ வநெிப் து அறை இன்னும் வவக ாகச் சுழல றவக்கிைது!" - ராமனா 

இந்ைியாவில் ைங்கியிருப் ைன் நன்ற , ைீற கள்  ற்ைி  ீண்டும், 
விவாைிக்கப் ட்டது; வ லும் எைிர்காலத் ைிட்டங்கள் குைித்ை இறுைி கூட்டம் 1937 
வ  18ஆம் நாள் நறடப ற்ைது. ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருப் து 
வ ற்கத்ைியர்களுக்கு நறடமுறையில் ொத்ைிய ற்ைது என்று  ா ா 
வலியுறுத்ைினார். இத்ைாலி, குைிப் ாக வ ார்வடாஃ ிவனா, கிழக்கு  ற்றும் 
வ ற்கத்ைியர்களுக்கு  ிகவும் உகந்ைைாகக் கருைப் ட்டது. 

அன்று  ாறல, ப ஹர்  ா ா அறனவறரயும் பவளிவய புல்பவளியில் 
அறழத்ைார். இத்ைாலியில் ஆெிர ம் ஒன்றை நிறுவுவைற்கான புைிய ைிட்டம் 
குைித்ைக் கலந்துறரயாடலில், குழுவில் ஒருவர், அறை இரகெிய ாக 
றவத்ைிருக்க வவண்டு ா, அல்லது அறைப்  ற்ைி,  ிை அன் ர்களுக்கு 
எழுைலா ா என்று வகட்டார். அப்வ ாது  ா ா, 'ரகசியம்' ஏற்கனமவ 
மவளியாகிவிட்ெது என் றை எடுத்துறரத்து,  ின்வரும் கறைறய விவரித்ைார்: 

ப ண்கள் ஒருவ ாதும் ரகெியங்கறளப்  ாதுகாக்க முடியாது என்று 
 ழப ாழி ஒன்று உண்டு.  ண்றடய ப ர்ெியாவில் ஒரு  னிைர் ைனது 
 றனவிறய  ிகவும் வநெித்ைார், எல்லாவற்றையும் அவரிடம்  கிர்ந்துபகாள்வது 
வழக்கம். அறனத்றையும்  றனவியிடம் பொல்ல வவண்டாம் என அவரது 
நண் ர் அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார், அைற்கு அவர், "என்  றனவி  ிகவும் 
நம் க ானவர்" என்று  ைிலளித்ைார். 

நண் ர் உடவன, "ெரி, அப் டியானால் நான் பொல்வது வ ாலச் பெய்து 
உங்கள்  றனவிறயச் வொைித்துப்  ாருங்கள்" என்ைார். 

அந்ை ந ர் வடீ்டிற்குச் பென்று,  றனவியிடம் அவர் ஏவைாபவான்றைப் 
 ற்ைி  ிகவும்  யப் டுவைாகப்  ாொங்கு பெய்ைார். அது என்ன என்று  றனவி 
வகட்டவ ாது அவர், "என்னால் அறைச் பொல்ல முடியாது, இது வாழ்வுக்கும், 
ொவுக்கும் இறடயிலான விஷயம்" என்ைார்.  றனவி எவ்வளவவா 

வற்புறுத்ைியும் அவர்  ீண்டும்  ீண்டும்  றுக்கவவ,  றனவி அறைத் பைரிந்து 
பகாள்வைில்  ிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைார். கறடெியாக, "நான் உங்களுக்குச் 
பொல்கிவைன், ஆனால் அறை ரகெிய ாக றவத்துக்பகாள்ளுங்கள்.  ன்னனுக்குத் 
பைரிந்ைால், அவர் எனது ைறலறயத் துண்டித்துவிடுவார்!" என்ைார். 
  றனவி உறுைியளித்ைார், "நான் எனது பொந்ை வாழ்க்றகறய விட 
உங்கறள வநெிக்கிவைன். இறை நான் யாரிடம் பொல்ல முடியும், உங்கள் 
ைறலைான் துண்டிக்கப் டுவ ?" 
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“ெரி, இன்று நான்  ன்னனின் அரண் றனறயக் கடந்து பென்ைவ ாது, 
 ன்னனின்  வைாளிலிருந்து ஒரு காகம் பவளிவய வருவறைக் கண்வடன். இறை 
யாரிடமும் பொல்லாவை!" என்ைதும்  றனவி " ாட்வடன்" என்று உறுைியளித்ைார். 

அந்ைக் கைவன்  றுநாள் வவறலக்குச் பென்று,  ாறலயில் 
ைிரும் ியவ ாது ெில ப ண்கள் கிசுகிசுத்துக் பகாண்டிருப் றைக் கண்டார். 
அவறரப்  ார்த்ைதும், "இவைா, 40 காகங்கள்  ன்னனின் வைாளிலிருந்து பவளிவய 
 ைந்ைறைக் கண்டவர்!" என்ைனர். 

கைவர் வடீ்டிற்கு வந்ைதும் ைனது  றனவியிடம், "நான் ஒரு காகம் 
என்றுைான்   பொன்வனன், ஆனால் அது  இப்வ ாது 40 ஆனது!" என்ைார். 

"எனமவ நம் ஏழ்கெயான 'மபார்மொஃபிமனா' ரகசியம் ஏற்கனமவ 
உலகின் காதுககள எட்டிவிட்ெது" என்று  ா ா கூைி முடித்ைார், அைாவது ெிலர் 
இறைப்  ற்ைி ஏற்கனவவ எழுைியிருக்கிைார்கள். 

வ  19 அன்று நாெிக் நகரில்  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா 
குழுவில் ெிலருக்கு  ாம் ழங்கறள வழங்கினார். ெிலர், வயிற்றுக் வகாளாறு 
என்ை ொக்குவ ாக்கில்  றுத்துவிட்டனர்;  ா ா இறை விரும் ா ல் இவ்வாறு 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார்:    
 தானாக வராதது ஒருமபாதும் வராது! ொம்பழங்ககள நான் 
உங்களுக்கு வழங்கியமபாது, உங்களில் எத்தகன மபர் ெறுத்துவிட்டீர்கள், 
உங்களில் எத்தகன மபர் தயங்கினரீ்கள்? உண்கெயாகச் மசான்னால், 
அன்கபயும் நம்பிக்கககயயும் மசாதிக்க பல வழிகள் உள்ளன. அன்பு 
எப்மபாதும் அன்புக்குரியவரின் விருப்பம், ெகிழ்ச்சி, இன்பம் ெற்றும் 
கட்ெகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவகதமய நாடும். அன்பு ஒருமபாதும் தன்கன 
நிகனப்பதில்கல; அதுமவ காதல், அதுமவ கெவுள். கெவுள் நித்தியொகக் 
மகாடுக்கிைார். அன்பும் அதுமபாலக் மகாடுக்கிைது; காதலன் ஒருமபாதும் 
எகதயும் எதிர்பார்ப்பதில்கல. 

முைலில் நான் அழுகிய  ாம் ழங்கறள உங்களுக்குக் பகாடுக்க 
விரும் ிவனன்! ஆனால் உங்களில் ஒருவர் கூட விருப் த்துடன் அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டிருக்க  ாட்டார் என்று எனக்குத் பைரியும். இன்னும் நீங்கள் 
அறனவரும் கடவுளுக்காக இைப் றைப்  ற்ைிப் வ சுகிைரீ்கள்! வநர்ற யாக 
இருங்கள். நீங்கள் என்றன வநெிக்கிைரீ்கள் என்று பொல்லும்வ ாது - உண்ற யாக 
வநெிக்கவும். 

ராம்தாஸ், கல்யாண் இவர்ககளப் பற்ைி நான் மசான்ன ககத 
உங்களுக்கு நிகனவில் இல்கல; ராம்தாஸின் முழங்காலில் கட்ெப்பட்ெ 
ொம்பழத்கத, விஷம் என்று நிகனத்து கல்யாண் எப்படி உைிஞ்சினார்? இது 
அன்பு: அன்புக்குரியவரின் அன்பிற்காக - அன்பானவரின் ெகிழ்ச்சிக்காக 
உயிகர விெத் தயாராக இருக்க மவண்டும். 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி,  ா ா, இவயசு  ற்றும் அவருறடய 
ெீடர்களான  டீ்டர், யூைாஸ் இவர்கறளப்  ற்ைி விளக்கினார்: 
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இப்மபாது பார்ப்மபாம், கிைிஸ்து என்பவர் யார்? தனிப்பட்ெ ஆத்ொ. 
இமயசு என்பவர்? நாசமரத்தின் அவதார புருஷர். கிைிஸ்து என்ைால் என்ன? 
கெவுளின் கெந்தன்; அதாவது கெவுள் ெனித உருவில் வருவது! 

யூைாஸ், இவயசு கிைிஸ்துவின் உலகளாவிய  ைியில் அவருக்கு 
உைவினார். கிைிஸ்து ெிலுறவயில் அறையப் டாவிட்டால்,  ிர ஞ்ெத்ைின் 
சுற றய அவர் ைன் ீது ஏற்ைிருக்க முடியாது. இவயசுவவ ைம்ற , ெிலுறவயில் 
அறையப் டும் அந்ைச் சூழ்நிறலறய உருவாக்கினார். 

பீட்ெர் இமயசுகவ ெிகவும் மநசித்தார். இமயசுவின் அன்பு 
அகனவருக்கும் ஒமர ொதிரியாக இருந்தாலும், இமயசுவும் அவகர ெிகவும் 
மநசித்தார். இகத எப்படி விளக்க முடியும்? அகனவகரயும் ஒன்றுமபால 
மநசிக்கிைரீ்கள், இருந்தும் சிலகர சற்று அதிகொக மநசிக்கிைரீ்கள். எப்படி? 
இது உெலின் மவவ்மவறு உறுப்புககளப் மபான்ைது: அகவ அகனத்தும் 
உங்களுக்குச் மசாந்தொனது, ஆனால் நீங்கள் சில உறுப்புககள இதர 
உறுப்புககள விெ அதிகொக விரும்புகிைரீ்கள். உதாரணொக, கண்கள் 
உங்கள் விரல்ககள விெ ெிகவும் பிரியொனகவ. இப்மபாது மதளிவாகப் 
புரிகிைதா? 

இந்ை விைத்ைில் இவயசு  டீ்டறர  ிகவும் வநெித்ைார்.  டீ்டர் அவரது 
கண்கள். "நீங்கள் என்றனக் காட்டிக்பகாடுப் ரீ்கள்" என்று இவயசு  டீ்டரிடம் 
கூைியவ ாது, ைான்  ிகவும் வநெித்ை ைன் குருநாைறரக் காட்டிக் பகாடுப் ைாக, 
 டீ்டர் அைிந்ைிருந்ைார்; ஆனாலும் அவர் அறைத் றைரிய ாகத் 
ைாங்கிக்பகாண்டார். 

இது ெிகவும் கடினொன காரியம்: அவர் துமராகம் மசய்யப்மபாவகத 
அைிந்திருந்தும், பலவனீெகெயக்கூொது என்பகத அைிவது ெிகக் கஷ்ெொன 
காரியம். இமயசு, பீட்ெர் தனது உலகளாவிய பணிக்காகத் துமராகம் 
மசய்யப்மபாகிைார் என்பகத அைிந்திருந்தார். 

இவயசு, யூைாறஸயும் துவராகம் பெய்ய றவத்ைார்.  டீ்டர் 
விருப் த்துடன் அந்ைத் துவராகத்றைச் பெய்ைார். நீங்கள் காட்டிக் பகாடுக்கும் 
ஒருவறர நீங்கள் வநெிக்கும்வ ாது - இது  ிகவும் கடின ான பெயல். 
உைாரை ாக, நீங்கள் (பாபா ஒருவகர சுட்டிக்காட்டி)  டீ்டர், என்றன  ிகவும் 
வநெிக்கிைரீ்கள் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம். நீங்கள் (பாபா, இன்மனாருவகரக் 
காட்டி) யூைாஸ். நீங்கள் இருவரும் என்றனக் பகால்ல வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். இப்வ ாது நீங்கள்,  டீ்டர், என்றனக் பகால்லும் டி 
தூண்டப் டுகிைரீ்கள். நீங்கள் விருப் த்துடன் அவ்வாறு பெய்ய  ாட்டீர்கள். 
என்றன நீங்கள் பகால்லும் டி வகட்கப் டுகிைரீ்கள், உங்கள் வாழ்க்றகறய விட 
நீங்கள் என்றன அைிக ாக வநெிக்கிைரீ்கள். ஆனால் எனது வவறலக்காக நீங்கள் 
என்றன அன்புடன் பகால்வரீ்கள். 

அர்ஜுனன் கூெ, பீட்ெகரப் மபால் இருக்க முடியாது. ஏமனன்ைால் 
மபாரில் தனது சமகாதரர்ககளயும் உைவினர்ககளயும் மகால்வதற்கு முன்பு, 
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கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய உண்கெ ரூபத்கதக் காட்ெ 
மவண்டியிருந்தது. 

நீங்கள் யூைாஸ், (இன்மனாருவகரச் சுட்டிக்காட்டி) என்றன  ிகவும் 
வநெிக்கிைரீ்கள். இப்வ ாது நான் எனது ைிைவுவகாறலத் ைிருப்புகிவைன், எனது 
வவறலக்காக நீங்கள் எனக்கு எைிராகச் பெல்கிைரீ்கள். உங்கள் பொந்ை 
விருப் ப் டி நீங்கள் எனக்கு எைிராகச் பெல்ல ாட்டீர்கள். என்றனப்  ற்ைி 
 க்களுக்குச் பொல்லும் ப ாருட்டு நான் உங்கறள, எனக்கு எைிராகச் 
பெல்லும் டிச் பெய்கிவைன். நீங்கள் கூறுவறைக் வகட்கும்  க்கள், என்றன 
அடித்து ெிலுறவயில் அறைவார்கள் என் றை அைிந்து, நீங்கள் அறை 
விருப் த்துடன் பெய்கிைரீ்கள். 

இகவ அகனத்தும் அன்பு, நம்பிக்கக ெற்றும் தியாகம் என்று 
மபாருள்படும். நான் மகட்பகத நீங்கள் விருப்பத்துென் மசய்தால், நீங்கள் 
என்கன ெிகவும் மநசிக்கிைரீ்கள் என்று அர்த்தம். நான், நீங்கள் அகதச் 
மசய்யுொறு கூைியும் மசய்யாவிட்ொல், நீங்கள் என்கனச் சற்று குகைவாக 
மநசிக்கிைரீ்கள் என்று அர்த்தம். ஆனால் நீங்கள் அகதச் மசய்யாவிடில், நான் 
ொம்பழங்ககள உங்களுக்கு வழங்கியமபாது, நீங்கள் அகனவரும் 
ஏற்றுக்மகாள்ளத் தயங்கிய நிகலயில், இது இன்கைய ொம்பழ 
வியாபாரொக ொைிவிடும்.      
  ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "கெவுளின் கருகண, உங்ககள, 
என்கன மநசிக்க கவக்கிைது. என் அருள் உங்ககள என்னுென் ஒருவராக 
ஆக்குகிைது." 

 றுநாள்,  ா ா நாெிக் நகரிலிருந்து புைப் ட்டு, ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்ைார். ஆறு நாட்களுக்குப்  ிைகு, வ  26ஆம் நாள்,  று டியும், அவர் எைிர் ாராை 
விை ாக நாெிக் வந்ைார். டிலியா, ெனீ், வில்,   ல்யா அவர்களின் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைைால்,  ா ா அவர்கறளப்  ார்க்க ஸர்ஸாத்துக்குச் 
பென்ைார். நாள் முழுவதும்  ிகவும் அைிக ாக இருந்ை டிலியாவின் உடல் 
பவப் நிறல ைிடீபரன இயல்பு நிறலக்கு வந்ைது.  ா ா, எழுத்துப் லறகயில் 
விரல்கறள விறரவாக நகர்த்ைி, "வாருங்கள், விறரவாக வாருங்கள், 
 றடவரீர்களின் அைிவகுப்பு வ ால நடந்து பெல்வவாம்!" என்று 
சுட்டிக்காட்டினார். இது அவர்கள் விறரவில் நாெிக்றக விட்டு பவளிவயைி வவறு 
எங்காவது பெல்லவிருக்கிைார்கள் என்று அர்த்ைம். 

ப ஹர்  ா ா ெில நாட்கள் நாெிக்கில் ைங்கியிருந்ைார், வ  28ஆம் நாள் 
காறல ெிற்றுண்டிக்கு முன், அவர் அன்ற ப்  ற்ைிய இந்ைச் பொற்ப ாழிறவ 
வழங்கினார் (இறை நைீன் எழுைிக்பகாண்டார்): 

அன்பு என்ைால் என்ன? மகாடுப்பதுதான் அன்பு; மகட்டு வாங்குவது 
அல்ல!  இந்த அன்பிற்கு வழிவகுப்பது எது? கருகண. இந்தக் கருகணக்குக் 
காரணியாக இருப்பது எது? கருகண இலகுவாக, ெலிவான விகலயில் 
வாங்கப்படுவதல்ல. எந்மநரமும் மசகவ மசய்யத் தயாராக இருப்பதன் 
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மூலமும், மசகவகய ஏற்றுக்மகாள்ளத் தயங்குவதன் மூலமும் இது 
மபைப்படுகிைது. 

இந்ை அருறளப்  ல வழிகளில் ப ைலாம்: 
ஒருவர் தன்நலம் கருதாெல் பிைர் நலகனக் கருத்தில்மகாண்டு 

நல்வாழ்த்துக்ககளத் மதரிவிப்பது; 
புைங்கூைாற ; 
மெம்பட்ெ சகிப்புத்தன்கெ; 
கவறலப் டா ல் இருக்க முயற்ெிப் து (இது கிட்டத்ைட்ட 

ொத்ைிய ற்ைது, ஆனால் எப் டிவயனும் முயற்ெிக்கவும்); 
பிைரின் நல்ல விஷயங்ககள அதிகொக நிகனத்து, தீயகதக் 

குகைவாக நிகனப்பது. 
'உங்கள் அண்றட வடீ்டாறர வநெியுங்கள்' என்று கிைிஸ்து 

பொன்னவ ாது, அவர்கவளாடு காைற் பெயலில் ஈடு டுவது என்று அர்த்ை ல்ல. 
வ வல கூைிய ஏைாவது ஒன்றை நீங்கள் பெய்ைால்,  ீைமுள்ளறவ, ைானாகவவ, 
ெரியான முறையில்  ின்பைாடர்ந்து வரும்.  ின்னர் இறைவனின் அருள் றழப் 
ப ாழியும். அன்புடன் இருங்கள்; அன்பு இருக்கும்வ ாது, அன் ிற்குரியவருடன் 
ஒன்ைிறைவது நிச்ெயம். நீங்கள் வநெிக்கும்வ ாது, பகாடுக்கிைரீ்கள். அது 
காைற்பெயலாக  ாறும்வ ாது, நீங்கள் ப ை விரும்புகிைரீ்கள். நீங்கள் விரும்பும் 
எந்ை விைத்ைிலும் என்றன வநெிக்கவும், ஆனால் என்றன வநெிக்கவும். இது 
எல்லாம் ஒன்றுைான். 

என்கன மநசியுங்கள். நான் தூய்கெயானவன், தூய்கெயின் 
ஆதாரம், எனமவ என் அன்பின் மநருப்பில் உங்கள் அகனத்து 
பலவனீங்ககளயும் நான் அகற்ைிவிடுகிமைன். 

உங்கள்  ாவங்கள்,  லவனீங்கள், நல்பலாழுக்கங்கள் அறனத்றையும் 
எனக்குக் பகாடுங்கள் - ஆனால் பகாடுங்கள். ஒருவர் என்றனக் காைலிப் றையும், 
காைற்பெயல் பெய்வறையும் நான் ப ாருட் டுத்ை  ாட்வடன்; நான் அறைச் 
சுத்ைிகரிக்க முடியும். ஆனால் நீங்கள் வவறு யாறரயும் காைலிக்கும்வ ாது 
அல்லது காைற்பெயலில் ஈடு டும்வ ாது அறை அன்பு என்று அறழக்க முடியாது. 

அன்பு, கெவுகளப் மபாலத் தூய்கெயானது. அது ஒருமபாதும் 
மகட்பதில்கல; அதற்கு இகைவனின் அருள் மதகவ. 

இ ய றலயில் உள்ள வயாகிகள், நீண்ட கண் இற கள்  ற்றும் 
ைாடியுடன்  ல ஆண்டுகளாக, ைியானம் பெய்து ெ ாைியில் அ ர்ந்தும், 
அவர்களிடம் இந்ை அன்பு இருப் ைில்றல. அது  ிகவும் விறல ைிப் ற்ைது. ைாய் 
ைனது குழந்றைக்காக உயிறரவிடுகிைார் - உன்னை ான ைியாகம் - இருந்தும் 
அது அன்பு அல்ல. வரீர்கள் ைங்கள் நாட்டிற்காக உயிறரத் ைியாகம் 
பெய்கிைார்கள், ஆனால் அறையும் அன்பு என்று கூை முடியாது. 
 அன்பு என்ன என்பகத, அது உங்களிெம் உள்ளமபாதுதான் 
அைிந்துமகாள்ள முடியும். நீங்கள் அகத அைிவளவில், மகாட்பாட்டு 
முகையில் புரிந்து மகாள்ள முடியாது, நீங்கள் அகத அனுபவிக்க மவண்டும். 
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 ஜ்னுன் றலலாறவ வநெித்ைார். இது தூய்ற யான அன்பு, உடலளவில் 
அல்ல, அைிவார்ந்ை அன்பும் அல்ல, ஆன் ீகத்றை அடிப் றடயாகக் பகாண்ட 
அன்பு. எல்லாவற்ைிலும் எல்லா இடங்களிலும்  ஜ்னுன், றலலாறவப்  ார்த்ைார். 
அவறரப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்கா ல் உண்ணுவது, அருந்துவது, உைங்குவது என்று 
அவர் ஒருவ ாதும் நிறனத்ைைில்றல. எல்லா வநரத்ைிலும் அவர் றலலாவின் 
 கிழ்ச்ெிறயவய விரும் ினார். றலலா வவபைாருவறர  ைந்து,  கிழ்ச்ெியாக 
இருப் ார் என்று அவருக்குத் பைரிந்ைிருந்ைால், அறையும் ெந்வைாஷ ான 
ஒன்ைாகப்  ார்த்ைிருப் ார். 

ககெசியில், அது ெஜ்னுகன என்னிெம் அகழத்து வந்தது. நீங்கள் 
மநசிக்கும்மபாது சுயத்கதக் குைித்த எந்தச் சிந்தகனயும் இல்லாெல், 
ஒவ்மவாரு மநாடியும் மதாெர்ந்து, பிரியொன இகைவகனமய நிகனக்க 
மவண்டும். 

நீங்கள் முயற்ெித்ைாலும் இந்ை அன்ற  நீங்கள் ப ை முடியாது. அைற்கு 
அவன் அருள் வைறவ. ஆனால் முயற்ெி ைிருவிறனயாக்கும்! 

கெவுள் என்ைால் என்ன? அன்பு. அளவிறுதியற்ை அன்பு.  
அந்ை நாள்  ிற் கலில்,  ா ா குழுறவ  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 

ைியானிக்க அறழத்ைார். அன்று  ாறல உைவுக்கு முன்னைாக, ‘ொறுபட்ெ 
சிைப்பு உகெ' அைிந்து விருந்துக்கு வரு ாறு அறனவறரயும் அனுப் ி 
றவத்ைார். வநாரினாவும் எலிஸப த்தும் ெியா ி இரட்றடயர்கறளப் வ ால் ஒவர 
உறடயைிந்து வந்ைனர். 

வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் முைல்  ரிறெ பவன்ைனர். 
இரண்டாவது  ரிசு சூனியக்காரியாக உறடயைிந்ை  ார்கபரட்டுக்குச் பென்ைது. 
டிலியா ஸ் ானிஷ் நாட்டு ஃ ிபள ிங்வகா நடனக் கறலஞராக மூன்ைாவது 
இடத்றைப்  ிடித்ைார். ஐஸ்கிரீம், வகக் அறனவருக்கும் வழங்கப் ட்டது.  ின்னர், 
 ா ா அவர்கறள  ிரைான அறைக்கு அறழத்து எைிர்வரும் ஐவராப் ிய 
 யைத்ைிற்கான ைனது ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். 

ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் பைற்குப்  குைியில் அற ந்ை மகன்ஸ் நகருக்குச் 
பெல்ல முடிவு பெய்யப் ட்டது; வ லும் கிட்டி, ொர்கமரட், டிலியா, வில், மெரி, 
ொம் ஆகிமயாரிெம் ஜூன் ொதம் இங்கிலாந்து திரும்புொறு பாபா 
அைிவுறுத்தினார். வ லும், கிட்டியிடம் வகன்ஸ் நகரில் மூன்று வாடறக 
வடீுகறள ஏற் ாடு பெய்யு ாறு கூைினார் - ஒன்று  ா ா  ற்றும் இந்ைிய ப ண் 
 ண்டலிக்கு, இரண்டாவது ஆண்  ண்டலிக்கு, மூன்ைில் ஒரு  குைி வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுக்கு. இவ்வாறு,  ற்பைாரு ஐவராப் ிய  யைத்ைிற்குத் வைறவயான 
அடித்ைளம் அற க்கப் ட்டது, நாெிக் ஆெிர த்ைின் நாட்கள் எண்ைப் ட்டன. 

 றுநாள் காறல நான்கு  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, ஆைி ெீனியர், டாக்டர் 
நீலு,  கீரத் மூவருடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களின் கப் ல்  யைம்  ற்றும் வஹாட்டல் அறைகறளயும் முன் ைிவு 
பெய்ய, ொஞ்ெி மும்ற க்கு அனுப் ப் ட்டார்.  ா ா, குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் 
குல் ாய்,  ிவராொ, இந்து ஸப்னிஸ், ஸவராஷ், அவரது ெவகாைரர் ைீன்ஷா 
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குடும் த்ைினறரச் ெந்ைித்ைார். ப ஹரா ாத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு ஸவராஷ் 
ெினி ாவில் (டு வ ரி - வித் லவ்) ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைிற்கு வந்து, சு ார் 23 உள்வாெிகறள முடித்ைிருத்ைம் அல்லது 
ப ாட்றடயடித்து, நீராட்டி ைனது றககளால் உைவு ஊட்டினார். ராஹுரியில் 
இருந்ைறை விட இங்குள்ள ைண்ைரீ்  ற்றும்  ிை ஏற் ாடுகள்  ிகவும் வெைியாக 
இருந்ைன. பவளியிலிருந்து ப ாருட்கறள வாங்கி வழங்குவதும் எளிைாக 
இருந்ைது. ஒருமுறை, முஹ து  ஸ்றை நீராட்டி உைவளிக்கும் வ ாது,  ா ா 
பொல் ொலத்துடன் "முஹெதின் தாய் யார்?" என்று வினவ, "பாபா முஹெதின் 
தாயார்" என்று அவர் றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ரா ச்ெந்ைிர காவடக்கர் மூல ாக ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
வகள்விப் ட்ட, வஷாலாப்பூர் நகறரச் வெர்ந்ை பகவத் எனும்  ள்ளிக்கூட ஆெிரியர் 
வ  31 அன்று ைனது  கனுடன்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். ெிறுவன் எதுவுவ  
வ ொ ல் நின்ை வவறளயில், ைந்றை அவறனப்  ற்ைிய ெில ெம் வங்கறள 
விவரித்ைார், இது அவன் ஆன் ீக ரீைியில் முன்வனைியைாக நம்புவைற்கு 
வழிவகுத்ைது.  ா ா, ெிறுவறன விரும் ினார், ெிறுவனும்  ா ாறவ 
விரும் ினான், ஆனால் அவன் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்கு, ைந்றை 
இைங்கவில்றல.  

ப ஹரா ாத்ைில், ப ஹர் இலவெ  ருந்ைகம் 1937ஆம் ஆண்டு ெூன் 
1ஆம் நாள் முைல், டாக்டர் நீலுவின் வ ற் ார்றவயின் கீழ்,  ீண்டும் இயங்கத் 
பைாடங்கியது. இது மூங்கில் சுவர்களின் ைனித்ைனி கட்டற ப் ில், கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைின் முன்புைத்ைில் அற க்கப் ட்டிருந்ைது. டாக்டர் கனி அன்று 
அவரது வநான்ற  நிறுத்ைிவிட்டு ொைாரை ாக உைவு உண்ை ஆரம் ித்ைார். 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் வைறவயான ப ாருட்கறள வாங்க ராவ்ஸாவஹப் 
கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு நாளும் அஹ துநகர்  ொருக்குச் பென்ைார்; ற தூல், 
 ிளடீர் இருவரும் முன்பு வ ாலவவ பைாடர்ந்து ஆெிர த்றை 
வ ற் ார்றவயிட்டனர். 

ைர் ொலா கட்டிடத்ைின் வ ற்கு  குைியில் அற ந்ை ைற்காலிக 
அறைகளில் டாக்டர் நீலுவுடன் இன்னும் ெிலர் ைங்கியிருந்ைனர். ப ரும் ாலான 
 ண்டலி குவாட்டர்ஸின் நீள் வராந்ைாவில் தூங்கினர். ஒவ்பவாருவரின் 
உறடற களும்  டுக்றகக்கு அருகில் றவக்கப் ட்டிருந்ைன. 

ெூன் 3ஆம் நாள், வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு விெயம் 
பெய்து, அன்றைய இரறவ அங்வக கழித்ைனர். ஸாம் வகாஹறனத் ைவிர 
அறனவரும்  றுநாள் இரவு நாெிக் ைிரும் ிச் பென்ைனர்; அவர் ஆெிர த்ைில் 
இருந்து,  த்து நாட்கள்  ண்டலிக்கு உைவ அனு ைிக்கப் ட்டார். துலியாறவச் 
வெர்ந்ை  ாவனகரும் அங்கு வந்ைிருந்ைார். 
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1937 ெூன் 6ஆம் நாள்,  ா ாவின்  ள்ளிப் ருவ நண் ர் ப ய்லி, 
ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது, அவருறடய ைனிப் ட்ட காரைங்களுக்காக,  ா ா 
ப ய்லிறயச் ெற்று தூரத்ைில் றவத்ைிருந்ைார்; ஆனால்  ா ா அவறர  ிகவும் 
வநெிக்கிைார் என் து அறனவருக்கும் பைரியும். ப ய்லி வந்ை வவறளயில்  ா ா, 
ஸாம் வகாஹன், சுவா ிெியின் உைவியுடன் முஹ து  ஸ்றை 
நீராட்டிக்பகாண்டிருந்ைார். முஹ து ைனது வ லாறடறய அைிய  றுத்து, 
நிர்வாை ாக நின்று பகாண்டிருந்ைார். முஹ றைக் குைித்து  ா ா கருத்து 
பைரிவிக்றகயில், "இங்குள்ள ப ாத்ை உள்வாெிகளில், நான்கு வ ர்  ட்டுவ  
ஆன் ீக  ாறையில் அடிபயடுத்து றவத்துள்ளனர், அவர்களில் முஹ தும் 
ஒருவர்." 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா, ொஞ்ெி, ஸவராஷ் ஆகிவயாருடன் 
நாெிக் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ருஸ்ைம், இரண்டு  கன்களுடன் ைனது காரில் 
 ின்பைாடர்ந்ைார். 

ெூன் 8ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய குழுவுக்கு விளக்கினார்: 
நறுெணம் வசீும் எல்லா மபாருளும் நல்லதல்ல. நீங்கள் ெனகத 

கவனொக வழிநெத்தும் மபாது எந்தக் கவகலயும் இல்கல. ஆனால் இது 
ெிகவும் கடினம். எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக, இதனால் என்னவாகிவிடும்? 

 னம் அைன் முழு உைர்வு நிறலயில், பெயலிழந்து நின்றுவிடும்வ ாது, 
புரிந்துபகாள்ள முடியாை அளவுக்குப் வ ரின் ம் நிலவும். அந்ைப் வ ரின் த்றை 
ஒருவர் விவரிக்க முடியாது. (அந்ை நிறல) இறை உைர்றவ அறடந்ை நிறல 
அல்ல, அைற்கு ஒரு  டி முன். 

ெனித ெனம் மவகொகச் மசயல்படுகிைது. கட்டுப்பாெற்ை ெனம், 
ஒருவரின் ஆன்ொவுக்குப் மபரழிகவ ஏற்படுத்துகிைது. ஆனால் (டிலியாகவக் 
மகலி மசய்வது மபால, பாபா) உங்கள் கட்டுப்பாெற்ை ெனம் எனது 
தகலமுடிக்கு அழிகவ ஏற்படுத்துகிைது. 

என்  னம் கடல் வ ான்ைது, நல்லது, ைீயது,  ிர ஞ்ெத்ைின் அறனத்து 
அசுத்ைங்களும், நற்ப ாருட்களும் அைில் வந்து வெருகின்ைன. உங்களின் நல்ல, 
ைீய எண்ைங்கள் அறனத்றையும் நான் உள்வாங்குகிவைன். ஒரு ெிைிய குட்றட 
நீரில் அசுத்ைம் பென்ைறடந்து ைண்ைறீர  ாசு டுத்துகிைது. ஆனால் இந்ை நல்ல, 
ைீய எண்ைங்கள், ெமுத்ைிரம்  ிகப் ப ரியைாக இருப் ைால், அறைச் 
பென்ைறடந்ைாலும், ெமுத்ைிரத்றை அசுத்ைப் டுத்ைா ல் ைாவன அடித்துச் 
பெல்லப் டுகின்ைன. உங்கள்  ட்டுப் டுத்ைப் ட்ட  னம், ெில வ ாெ ான 
எண்ைங்களுடன் வைங்கி நிற்கிைது, ஆனால் உலகளாவிய ைீய எண்ைங்கள் 
கூட, எனது கடல் வ ான்ை  னறை  ாைிக்காது.     

1937, ெூன் முைல் வாரத்ைில் ெில ந ர்கறள ஐவராப் ாவிற்குத் ைிருப் ி 
அனுப்   ா ா முடிவு பெய்ைிருந்ைார். வில், வ ரி வ க்பகட் இருவரும் முைலில் 
மும்ற க்கு அனுப் ப் ட்டனர். 
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ஆைி ெீனியருடன் காரில்  ா ா, கிட்டி, டிலியா  ற்றும்  ார்கபரட் 
பென்ைனர். வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும்  ின்பைாடர்ந்ைனர். அறனவரும் 
காக்காவின் இல்லத்ைில் ைங்கினர். எைிர்வரும்  ிரிவிறனப்  ற்ைி நிறனப் றைத் 
ைடுக்க,  ா ா அன்ைிரவு அவர்கறள ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

ெூன் 10ஆம் நாள், 1932 இல் ஹாலிவுட்டில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை எஸ்ரா 
ெிர் என்ை இயக்குனர் அவறரப்  ார்க்க வந்ைார்.  ிர், ஐவராப் ாவில் வகப்ரியல் 
 ாஸ்கறலச் ெந்ைித்ை வவறளயில் அவர்  ா ாறவத் பைாடர்பு பகாள்ள 
ஊக்குவித்ைார்.  ா ா அவறர நாெிக்கிற்கு வரவறழத்து, அவருடன் நீண்ட வநரம் 
உறரயாடினார். 

ெூன் 11ஆம் நாள்,  ா ா, மும்ற யிலிருந்து நாெிக் வழியாக 
ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டார்; வ லும் ஐந்து ஆங்கிவலய அன் ர்கள், 12ஆம் 
வைைி ராவல் ிண்டி வழியாக லண்டறன வநாக்கி  யைம் பெய்ைனர்; ஆறு 
 ாைங்களுக்கு முன்பு இந்ைியாவுக்கு அவர்கறள அறழத்துவந்ை அவை கப் ல். 
ஏைக்குறைய 50 மும்ற   க்ைர்கள் அவர்கறள அன்புடன் வழியனுப் ி 
றவத்ைனர்.  த்ைிரிறக, புறகப் டக் கறலஞர்கள்  ற்றும் நிரு ர்களும் கூடி 
இருந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், வ ற்கத்ைிய அன் ர்களிட ிருந்து பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது: 
"உங்கள் கட்டறளகறள ஏற்று நாங்கள் புைப் டுகிவைாம், ஆனால்  ிரிய ான 
 ா ா, எங்கள் இையங்கறள உங்களிடம் விட்டுச் பெல்கிவைாம்." 

ப ஹர்  ா ா, ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் மகன்ஸ் நகருக்குச் பெல்லும் 
விரிவான ைிட்டங்கறள வகுத்ைிருந்ைாலும், இந்ைத் ைிட்டமும்  ா ாவின் ைந்ைிர 
பெயல்களில் ஒன்ைா என்று வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ஒருவ ாதும் உறுைியாகக் 
கூைமுடியவில்றல; வ லும் 'ைிட்டங்கள்  ாைிவிட்டன' அல்லது ( ைீிறயக் 
கிளப்பும் வறகயில்) 'ைிட்டங்கள் ைள்ளிறவக்கப் ட்டுள்ளன' என்று 
இந்ைியாவிலிருந்து பைாறலைந்ைிறய எைிர் ார்த்து அச்ெத்ைில் இருந்ைனர். 
இந்ைியாவிலிருந்து புைப் டும்வ ாது இந்ை எண்ைம் அவர்கள்  னைின் வ ல் 
ைளத்ைில் இருந்ைது. 

ெூன்  ாை இறுைியில்,  ஞ்ச்கனியில் உள்ள ‘றடகர் வவலி’ குறகயில் 
ைங்கு ாறு  ா ா, ஸாம் வகாஹனுக்கு அைிவுறுத்ைினார்; ஆனால் அவர் ைனியாக 
அங்வக இருக்க அஞ்ெியைால்,  ா ா அவறர இலங்றக வழியாக ஐவராப் ா 
பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார். ஸாம் ெூன் 23 அன்று புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
ொஞ்ெி அவறர மும்ற யில் ெந்ைித்து, வழியனுப் ி றவத்ைார். 

1937, ெூன் 26ஆம் நாள், ப ஹரா ாத்ைில் காறல 9:00 முைல் 11:30 வறர 

அைக்கட்டறள கூட்டம் நறடப ற்ைது. வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் 
நாெிக்கிலிருந்து ராம்ெூ  ற்றும் காக்காவுடன் அங்குச் பென்ைனர்; அவை இரவில் 
 ா ாவுடன் ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்று,  ின்னர் நாெிக் ைிரும் ினர். 
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ப ஹர்  ா ா, கிழக்கத்ைிய ப ண்  ண்டலிறய ைன்னுடன் ஃ ிரான்ஸ் 
வைெத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்ல விரும் ினார். ெூறல 5ஆம் வைைி, ஆைி ெீனியர், 
ஆைி ெூனியர், ப ண்டு,  ாைிரி, விஷ்ணு ஆகிவயாருக்கு எைிர்வரும்  யைம் 
குைித்துத் ைகவல் அளித்து, ரகெியம் காக்கு ாறு எச்ெரித்ைார். 

ெில ஆன் ீக  ைிகளுக்காக நைீறன இத்ைாலி நாட்டின் பவனிஸ் நகரம் 
பெல்ல  ா ா அைிவுறுத்ைினார்; ெூறல 8ஆம் நாள், நைீன் மும்ற யிலிருந்து 
‘கான்வட வராவஸா’ கப் லில்  யைம் பெய்ைார்.  ா ா அவருக்கு விறடயளிக்க 
மும்ற ச் பென்ைார். நைீன் புைப் ட்டுச் பென்ைவைாடு, நாெிக் ரிட்ரீட்டில் ப ாத்ைம் 

எட்டு வ ற்கத்ைியர்கள்  ட்டுவ  எஞ்ெியிருந்ைனர்: ெனீ்,  ால்கம், வநாரினா, 
எலிஸப த், ருவாவனா, டாம், ராவனா, நான்னி ஆகிவயார். 

அைன்  ின்னர், வகன்ஸ்  யைம் பெய்வைற்குத் வைறவயான அறனத்து 
ஏற் ாடுகளும் பைாடங்கின. 

ராவல் ிண்டியிலிருந்து  யைம் பெய்ை ஆங்கில குழுவின் ொர் ாக 
கிட்டி, ‘ப ஹர் பகஸட்’டில்  ிரியாவிறட கடிைம் ஒன்றை பவளியிட்டிருந்ைார்; 
அைன் ொராம்ெம் கீவழ வரு ாறு: 

இந்ைத் ைிடீர் ைிட்டம் (வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் புைப் ாடு) பவளி 
உலகத்றை வியப் ில் ஆழ்த்தும்; ஆனால், ப ஹர்  ா ாவின் வழிமுறைகறள 
அைிந்ை பநருங்கிய ெீடர்கறள அல்ல! ஒரு குைிப் ிட்ட இடத்ைில் அவருறடய 
 ைி முடிந்ை அடுத்ை நி ிடம், அறனத்துக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி றவக்கப் டும். 
இறுைிக்கட்ட  ைியும், கறடெி ஓரிரு  ாை ைிட்டங்கறளயும் காற்ைில் 
 ைக்கவிட்டு, புைிய சூழலில் புைிய ைிட்டம் பைாடங்கப் டுகிைது. இறை,  ா ா 
வநரடி வார்த்றைகளில் பவளிப் டுத்ைா ல், இறடயிறடவய அறனவறரயும் 
உைரச் பெய்கிைார். எப் டியாயினும் இது ஒரு  ாறய, எனவவ அத்துடன் ஏன் 
ஒன்ைியிருக்க வவண்டும்? இைனால் என்ன விறளவு நிகழும்? முக்கிய ான 
அம்ெம் என்னபவன்ைால், அது நீடித்ைிருக்கும் வ ாது அைில்  ங்பகடுத்ை 
அறனவரிடமும் என்ன  ாற்ைம் ஏற் ட்டது என் துைான். 

கிழக்கத்ைிய வாழ்க்றக முறையில்  ங்பகடுக்க வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளிலிருந்து அறழக்கப் ட்ட எங்களில் ஏற் ட்ட அந்ை  ாற்ைம்ைான் என்ன? 
அறைப்  ற்ைிக் கருத்து பைரிவிப் து எங்களின் அனு வத்ைிற்கு அருகில் இல்லாை 
ஒன்று. எனினும், எங்களிறடவய ஒருவருக்பகாருவர் ெகிப்புத்ைன்ற , புரிந்து, 
உைர்ந்து பகாள்ளும் வழிமுறை, அன்பு, வெறவ இவற்ைின் உண்ற யான உள் 
அர்த்ைம், வ லும் புைிய  ற்றும் வறரயறுக்கப் ட்ட வாழ்க்றகறய நாங்கள் 
ைழுவிக்பகாள்ள வவண்டியைன் அவெியம் இறவ அறனத்றையும் நாங்கள் 
கற்றுக் பகாண்வடாம். 

எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, இது, குருநாைர் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
எங்களுக்கு என்ன பவளிப் டுத்ைியுள்ளது? ஒருவர், ஸ்ரீ  ா ா,  ைிபுரியும் 
வழிமுறைகறள அைிகம் புரிந்துபகாள்கிைார் என்று உண்ற யாகச் பொல்ல 
முடியு ா? இல்றல, இந்ை ஆறு  ாை பநருங்கிய பைாடர்பு, ஒருவறர  ிகுந்ை 
 றலப்பு,  ிர ிப்பு  ற்றும் அவறரப் புரிந்துபகாள்ள முடியாை வழியிலான 
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ைிறகப்புடனும் இருக்கச் பெய்கிைது என்று நான் ைனிப் ட்ட முறையில் 
உைர்கிவைன். அறவ வறரயறுக்கப் ட்ட  னிை அைிவுக்கு அப் ாற் ட்டறவ. 
ஆனால் ஒருவருறடய அன்பும் அறெக்கமுடியாை நம் ிக்றகயும்  ிக ஆழ ாக 
வவரூன்ைியுள்ளன, வ லும் இந்ை ஆழ்ந்ை நம் ிக்றகயுடன் இன்னும் 
முழுற யாகச் ெரைறடயும்  னப் க்குவம் வந்துள்ளது. அவருறடய 
கட்டறளகளுக்கு நாம் கீழ்ப் டியா ல் வ ாகலாம், ஏபனன்ைால் நாம் 
 னிைர்களாக இருப் ைால்  லவனீ ாக இருக்கிவைாம், இைனால் ந து அன்பு 
குறைந்துவிட்டது என்று அர்த்ைப் டுத்ைக்கூடாது. உண்ற யில்,  ா ா ஒவ்பவாரு 
முறையும், ந து  லவனீங்களின் மூலம்ைான் நம்ற  அவவராடு பநருங்கச் 
பெய்கிைார். அவர் நம்ற   ன்னிப் து, கடினத்ைன்ற  அல்லது ப ன்ற யுடன் 
இருக்கலாம், ஆனால் எப்வ ாதும் நீைி ைவைா ல் ையவுடன் இருந்ைாலும், 
 னைிலும் இையத்ைிலும்  ைக்க முடியாை  டிவங்கறள ஏற் டுத்துகிைது. ப ஹர் 
 ா ா வ ான்ை ஒரு குருநாைருடன் பநருங்கிய பைாடர் ில் வாழ்வைற்கான இந்ை 
வாய்ப்புைான், கடந்ை  ாைங்களில் எங்களுக்குக் கிறடத்ைப்  ாக்கியம்; இது 
எங்களுக்காக உருபவடுத்ைப்  யிற்ெி ற யம். 

 ா ாவின் அன்புைான் எங்கறள இந்ைியாவுக்கு அறழத்து வந்ைது, 
அதுவ ால், அவருறடய அன்பு ஒன்றுைான் இப்வ ாது  ீண்டும் வ ற்கு வநாக்கி 
எங்கறள அனுப் ி றவத்து, அங்கு அவரது அடுத்ை கட்ட நடவடிக்றகக்குத் 
ையாராகச் பெய்கிைது. எனவவ இது ைற்வ ாது இந்ைியாவுக்கு நாங்கள் அளிக்கும் 

' ிரியாவிறட'.  ா ாவின்  ல  க்ைர்கள்  ற்றும் பநருங்கிய ெீடர்கறளச் 
ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்று, நாங்கள் அவர்கறள ப ரிதும் வநெித்வைாம், 
வநெிக்கிவைாம்;  ா ாறவ வநெிக்கும் அறனவருடனும்  ிக பநருக்க ான உைறவ 
உைர்கிவைாம்,  ா ா எங்கறள  ீண்டும் இந்ைியாவுக்கு அறழத்ைால், அந்ை 
நட்ற ப் புதுப் ிக்க ஒரு நாள் வரும் என நம்புகிவைாம். 

கப் ல்ைளத்ைில் எங்கறள வாழ்த்ைி வழியனுப்  வந்ை அறனத்து 
அன்புள்ளம்  றடத்ை ஒவ்பவாருவரும் எங்கள் இையங்கறள பநகிழச் பெய்ைனர்.  

1937 ெூறல 10, ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனத்ைின்  ன்னிரண்டாம் 
ஆண்டு, ப ஹரா ாத்ைில்  ண்டலி  ற்றும் ெில பநருங்கிய ந ர்களால் 
ைனிப் ட்ட முறையில் அனுெரிக்கப் ட்டது. இந்ை அரிய ெந்ைர்ப் த்ைில், வநாரினா, 
எலிஸப த், நான்னி ஆகிவயார் நாெிக்கிலிருந்து அறழக்கப் ட்டனர். அன்று 
 ண்டலியின் ெிைப்பு உைவுக்காக 50 ரூ ாய் வறரச் பெலறவ,  ா ா 
அனு ைித்ைார். ராஹுரி அறையில் அைக்கட்டறளயின் உறுப் ினர்கள்  ற்றும் 
வ ற்கத்ைியர்களுடன் நடந்ை ஒரு குறுகிய கலந்துறரயாடலுக்குப்  ிைகு, ப ௌன 
ைினத்ைின் நிகழ்ச்ெி பைாடங்கியது. டாக்டர் கனி  ின்வரும் உறரறய 
நிகழ்த்ைினார்: 

 ிகவும்  ிரிய ான ஸ்ரீ  ா ா, இன்றைய ைினம் உங்கள் ப ௌனத்ைின் 
 ன்னிரண்டாம் ஆண்டு நிறைறவக் பகாண்டாடும் எங்கள் வகாரிக்றகக்கு 
இைக்கம் பைரிவித்ைைற்கு,  ண்டலி ொர் ில் நன்ைி கூறுகிவைன். வ லும், 
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அபெௌகரியம்  ற்றும் வெைியற்ை சூழ்நிறலயிலும் இந்ை விழாவில்  ங்வகற்க 
வந்துள்ள வ ற்கத்ைிய  ண்டலியின்  ிரைிநிைிகளுக்கும் நன்ைி கூறுகிவைன். 

இன்று, ஜூகல 10ஆம் நாள், என்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில்,  ண்டலி 
அறனவறரயும்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியான ஆனால்  ிரைி லிக்கும்  னநிறலயில் 
காண்கிவைன். உங்கள் ப ௌனத்ைின்  ன்னிரண்டாம் ஆண்டு,  ிகுந்ை 
நம் ிக்றகயுடன் வாக்குறுைிகள் நிறைந்ைைாக உள்ளது; வ ற்கத்ைிய 
அறரக்வகாளத்ைிலிருந்து நம் ிக்றகயின் அடிப் றடயில் வருறக ைந்துள்ள 
ெவகாைர ெவகாைரிகள், இந்ைியாவில் இருப் து இந்ை விழாவிற்குச் ெிைப்பு 
வண்ைங்கறள வழங்குகிைது. இன்றைய சூழ்நிறலகறளப்  ார்க்கும்வ ாது, 
நம் ிக்றகயுடன் எைிர் வநாக்கிய அடுத்ை ஆயிர ாண்டு காலம் 
பைன் டவில்றலபயன்ைாலும், என்றனப் ப ாறுத்ைவறர எல்லாவ  ஒன்றுைான், 
அது நம்ற , ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி இருக்கச் பெய்ைது. உங்கள் பைய்வகீ 
ஞானம்,  ாைாக, அறைத் ைிட்ட ிட்டுள்ளது என்றுைான் நான் கூறுவவன். எங்கள் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் எது ெிைந்ைது என் றை நீங்கள் நன்கு அைிந்ைிருப் ைால், 
உங்கள் ெர்வவல்லற யுள்ள ைீர்றவ நாங்கள்  ிகவும் ைாழ்ற யுடன், 
விருப் த்துடன் ஏற்றுக்பகாள்கிவைாம்.    
 இந்ைச் ெந்ைர்ப் ம், ஓரளவிற்கு  னைில் உள்வநாக்கு  னப் ான்ற றயத் 
தூண்டியுள்ளது. ஆகவவ, உங்கள் முன்னிறலயில் உங்கள் ப ௌனத்ைின் 
முக்கியத்துவத்றையும், எங்கறள அைியா வலவய கற்றுக்பகாண்ட  ற்றும் 
கற்றுக் கறளந்ை  ாடங்கறளயும், காலப்வ ாக்கில் ைத்துவ ய ாக்குவைற்கான 
ைிைறனக் பகாண்டிருப் ைற்கு நான்  ன்னிக்கப் ட வவண்டும். உங்கள் 
ப ௌனத்றைப்  ற்ைிய எனது விளக்கம், பைய்வகீ  ாறையில்  ிைரால் 
அனுஷ்டிக்கப் ட்ட இதுவ ான்ை வொைறனகளுடன் ஒப் ிடுறகயில் இவ்வாறு 
அற ந்துள்ளது: 

 ிைரால் கறடப் ிடிக்கப் ட்ட இந்ை இயற்றகயின் வொைறனகள், 
பவவ்வவறு  ைங்களின் புராைக் கறைகளில்  ல நிகழ்வுகள், ப ாதுவாக சுய ாக 
ைிைிக்கப் ட்டறவ  ற்றும் ஒழுக்கமுறைகறளச் ொர்ந்ைறவ. உங்கள் மெௌனம் 
மதய்வகீ தன்கெயுெனும், ஆன்ெீக ரீதியாகவும் கட்ெகளயிெப்பட்டுள்ளது. 

 ிை ஞானிகளுடன், இது வழக்க ாக இறைநிறலறய அறடவைற்கு 
முன்னைாக நிகழ்ந்ைது அல்லது ையார் நிறலக்குத் ைம்ற  ஆயத்ைப் டுத்தும் 
 யிற்ெியாக அனுஷ்டிக்கப் ட்டது; உங்களுென், இது பரிபூரண இகை 
உணர்வுக்குப் பிைகு மெற்மகாள்ளப்படுகிைது. 

 ிைருடன், இது வ ான்ை வொைறனயானது சுய சுத்ைிகரிப்பு  ற்றும் சுய 
 கிற ப் டுத்ைலுக்காக வ ற்பகாள்ளப் டுகிைது; உங்களுெனான இந்த 
மெௌனம், உங்கள் செீர்களின் ஆன்ெீக சுத்திகரிப்புக்காகவும், 
ெனிதகுலத்கதப் பாதுகாத்து, மெம்படுத்துவதற்காகவும் என்பகத நாங்கள் 
அைிமவாம். 

 ிைருடன் அது  ிராயச்ெித்ைம்; உங்களுென், அது சிலுகவயில் 
அகையப்படும் சம்பவம். 
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 ிைருடன், இது ஒரு நிறலயான ெ ைம்; உங்களுென், இது ஒரு மதய்வகீ 
கெகெ. 

 ிைரில், அது அவர்களுக்கான வலிற றய வழங்குகிைது; உங்களுென், 
இது அடுத்தவர்களுக்கு ஆன்ெீக அதிகாரத்கத வழங்குவதாகும், இைன் 
அர்த்ைம் என்னபவன்று  ண்டலிக்கு விளக்கப் ட்டுள்ளைாக நிறனக்கிவைன். 

 ிைருடன், இது முன்வனற்ைத்ைிற்கான  னப்வ ாராட்டம்; உங்களுென், 
இது அன்பின் உகழப்பு, முற்ைிலும் ஆன்ெீகம் ெற்றும் மதய்வகீொனது. 

 ிைறரப் ப ாறுத்ைவறர, இது வொைிட கைிப்புடன் கூடிய, அல்லது 
ெிைந்ை  ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை, 12, 24, 36 ஆண்டுகளுக்கான காலச்சுற்ைாக 
அற யும்; உங்கள் மெௌனத்தின் ஆன்ெீக முக்கியத்துவம், இந்த 
நிகலப்பாட்கெ நிராகரிக்கிைது. நீங்கள் முதலில் உங்கள் மெௌனத்கத ஒரு 
வருெத்திற்மகன குைிப்பிட்டீர்கள், இன்று பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் 
கெந்துவிட்ெதால், நீங்கள் திடீமரனவும் எதிர்பாராத விதொகவும் 
ஆரம்பித்தது மபாலமவ முடிக்கவும் கூடும். எங்கள் பிரியொன குருநாதரான 
உங்களுென், ெண்ெலியாகிய நாங்கள் கவனித்திருக்கிமைாம், எல்லாமெ 
வரம்பற்ைது, அளவிறுதியற்ைது. உங்களில் உருபவடுக்கும் உைர்வின் வரீியம் 
குைித்ைக் வகள்விகறள விவாைிக்க  ிகவும் நிைான ான  ற்றும் ைீவிர ான 
ெந்ைர்ப் த்ைிற்காகக் காத்ைிருக்கிவைன். 

நான் இப்வ ாது உங்கள் அறனவர் முன்னிறலயிலும் ெற்று உரத்ை 
ெிந்ைறனயில் ஈடு ட்டு, நான் அைிந்ைறை முன்றவத்துள்வளன். எனது 
வ ற்கூைிய அனு ானங்கள் ஆர்வத்றைத் தூண்டும் வவடிக்றக வார்த்றைகளாகத் 
வைான்ைினாலும் ைவைானறவ அல்ல. ஆறகயால், இங்குள்ள அறனத்து 
 ண்டலியிட ிருந்தும் வநர்ற யான, உறுைிப் டுத்தும், ஆவராக்கிய ான 
வி ர்ெனங்கறள நான் வரவறழக்கிவைன். 

ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, உங்கள் ப ௌனத்ைின் இந்ை  ன்னிரண்டாம் ஆண்டு 
நிறைறவ நிறனவுகூரும் வறகயில், உங்கள் அன் ான ெீடர்களுக்கும், 
ஊழியர்களுக்கும், ெில ைனித்துவ ான ஆன் ீக  ற்றும் பைய்வகீ 
பொற்ப ாழிவுகறள, ெில நாட்கள் அல்லது வருடங்களுக்கு, எங்கள்  னைிற்கு 
ஊக்க ளிக்கும் ஊட்ட ாக வழங்குவரீ்களா என்ை எங்களின் வவண்டுைல் 
 ிறகயாகு ா? 

ஒரு சூஃ ி துைவியின் அழகான, நம் ிக்றகயான வார்த்றைகளுக்கு நான் 
உடன் ட விரும்புகிவைன். 

உதடுகள் ஊகெயாக இருப்பவன் பாக்கியவான்; 
வாழ்க்ககயின் வார்த்கதகள் யாரால் வழங்கப்படும்? 
நான் எப்மபாதும் உங்கள் காலடியில் இருக்கிமைன். 
டாக்டர் கனியின் வகாரிக்றகக்கு இைங்கி  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
நான் மெௌனத்கத ஒரு சபதொக, ஒரு தவத்தின் அடிப்பகெயில் 

ககெப்பிடிக்கவில்கல. அவ்வாறு இருந்திருந்தால், அதன் 13 வது ஆண்டின் 
மதாெக்கொன இன்று நான் ககவிட்டிருப்மபன். 
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இருப் ினும், இது, விறரவில் நான் வ ெப் வ ாவைில்றல என்று 
அர்த்ை ாகாது. இந்ைப் 13 வது வருடத்ைில் நான் வ ெலாம், ஏபனன்ைால் 13 வது 
எண்றை நான் விரும்புகிவைன். 

சாதகொன அைிகுைிகளும் மதன்படுகின்ைன. காலங்காலொக 
வைண்டு, இந்த ஆண்டும் ெகழ மபய்யாத அஹெதுநகரில், மநற்று இரவு 
பன்னிரண்டு ெணி முதல், நிகலயான, மதாெர்ச்சியான ெகழ மபாழியத் 
மதாெங்கியது, எனது மெௌனத்தின் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் 
நிகைவகெவகதக் குைிக்கிைது. ஆனால் அது மபரும் ெகழயாக இல்லாெல் 
மவறும் தூைலாக ெட்டுமெ இருப்பதால், இது ஆபத்துக்கான அைிகுைியாகும். 
அதனால்தான் இன்று நான் ஒரு புதிய சிவப்பு நிை மகாட்கெ 
அணிந்துள்மளன். உங்களில் ஒருவர் உயிகரத் துைக்கக்கூடும், ஒருமவகள 
'எக்ஸ்,' இல்கலமயல் 'ஒய்', ஆனால் அவர் இந்த பூவுலககக் ககவிடுவதற்கு 
முன்பு கெவுள் நிகலகய அகெவார். 

இன்று கனி வழங்கிய உறரறயக் கவனியுங்கள், இது எனது ப ௌனம் 
 ற்றும் அைன் விளக்கம் குைித்ை ெிைந்ைவைார் உறரயாகும். இந்ை உறரயின் ஒரு 
வரிறய  ட்டுவ  றகவிட நான் விரும்புகிவைன், அது ஒரு 'பொற்ப ாழிவு'க்கான 
அவரது வவண்டுவகாறளப்  ற்ைியது. 

 ின்னர்  ா ா, டாக்டர் கனி, ொஞ்ெி இருவறரயும்  ஒருவறரபயாருவர் 

அரவறைக்கு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். "நான் ொஞ்ெி மூல ாக  
உங்களிலிருக்கும் எனது சுயத்றை அரவறைத்வைன். ொஞ்ெியிலிருக்கும் எனது 
பொந்ை சுயத்றை உங்கள் வழியாக அரவறைத்வைன். எனது வழிகளும், 
முறைகளும் எனது நிறலறயப் வ ாலவவ எல்றலயற்ைறவ."  ா ா  ின்னர் 
ப ண்  ண்டலிறயப்  ார்க்க ப ஹரா ாத் வ ல் றலக்கு நடந்து பென்ைார். 

1937 ெூறல  ிற் குைியில், ஃ ிரான்ஸ் நாட்டிற்குப் புைப் டுவைற்கு 
முன்னர், ப ஹர்  ா ா முக்கிய ாக ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்காக அறழத்து 
வரப் ட்ட  ஸ்துகளுக்கும்,  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களுக்கும் வெறவ 
பெய்வைில் முழு வசீ்ெில் ஈடு ட்டார். அவர் ஒவ்பவாரு நாளும் அவர்கறள 
நீராட்டி, உைவூட்டி பைாடர்ந்து அவர்களின் நலறன வ ற் ார்றவயிடவும் 
பெய்ைார்.  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களில் ெிலர் ெூறல  ாைம் அனுப் ி 
றவக்கப் ட்டனர். ற தூல்,  ிளடீர் இருவரும்  ன்னிரண்டு  ஸ்துகறளப் 
 ரா ரிக்கும் ப ாறுப்வ ற்ைனர். வ லும்,  ா ா பவளிநாடு பெல்லும் வவறளயில், 
எஞ்ெியிருந்ை  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளக் கவனிக்கும் விரிவான 
அைிவுறுத்ைல்கறளயும் வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா ஒவ்பவாரு ஆண்களுக்கும் கடற கறள வழங்கினார். 
ப ண்டு ப ஹரா ாத்ைில் வ லாளராக நிய ிக்கப் ட்டார்,  ாைிரி 
வநாயுற்ைவர்களுக்கு வஹா ிவயா ைி  ற்றும் டாக்டர் நீலு ஆங்கில  ருத்துவ 
முறையில் ெிகிச்றெயளித்து வந்ைனர். டாக்டர் நீலு இல்லாை நிறலயில் டாக்டர் 
கனியின் உைவியுடன்  ாைிரி  ருந்ைகத்றை இயக்கவிருந்ைார். முரளி 
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கம் வுண்டராகப்  ைிபுரிந்ைார். விஷ்ணு வைறவயான அறனத்து 
ப ாருட்களுக்கும் ஏற் ாடு பெய்யும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக் பகாண்டார். காவள ா ா 
ப ாைியியல்  ைிகறளக் கவனிப் ைாக இருந்ைது; ெிது  ஸ்துகளின் கவனிப்பு 
 ற்றும் வ ற் ார்றவக்கு உைவினார்; இவைவ ால  ிை ைனிப் ட்ட கடற களும் 
இைர  ண்டலிக்கு வழங்கப் ட்டன. மும்ற க்குச் பென்ை ராவ்ஸாவஹப் 
அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருறகத் ைந்ைார். 

 ா ா, ெூறல 12 அன்று நாெிக் பென்று, மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
வைறவயான  யை ஆவைங்கறளப் (புைிய  ாஸ்வ ார்ட், விஸாக்கள்  ற்றும் 
 யைச் ெீட்டுகள்) ப றுவைற்காக, மும்ற க்குக் காரில் புைப் ட்டார்;  ஆைி ெீனியர், 
வநாரினா, ராவனா, எலிஸப த்  ற்றும் ருஸ்ைத்ைின் இரண்டாவது  கன் ஃ ாலு, 
வ ற் டிப்புக்காக இங்கிலாந்து பென்று பகாண்டிருந்ைவரும் அவருடன் 
பென்ைனர்.  இம்முறை  ா ா, காக்காவின் இல்லத்ைில் ஆைி  ற்றும் ஃ ாலுவுடன் 
ைங்கியிருந்ைார். (அன்ைிரவு  ா ா வருவைாக, ைந்ைி அலுவலகம் ைவைாக 
எழுைியிருந்ைைால்  கல் உைவும்  ா ாவின் அறையும் ையாராக 
றவக்கப் டவில்றல.) ொஞ்ெி, ரீென்ட் வஹாட்டலில் எலிஸப த், வநாரினா, 
ராவனா ஆகிவயார் ைங்குவைற்கான அறைகறள முன் ைிவு பெய்ைிருந்ைார். 

1936 நவம் ர்  ாைத்ைில்  ா ா லண்டன் பென்ைவ ாது, ராவனாவும் 
அவரது ைாயார் நான்னியும்  ா ாவுக்கு மூன்று இறைப் ிலான, குறுகிய 
வகாடிட்ட வகாட்டுச் ெட்றடகறள வாங்கியிருந்ைனர். அவர்கள் கறடயில் 
 ைிபுரியும் ஒருவறர கண்டு ிடித்து,  ா ாவின் உயரத்றை யூகித்து அவை 
அளவில் வாங்கினர். இது  ிகவும் ெரியாகப் ப ாருந்ைியது. மும்ற யில் 
இம்முறை ராவனாவிடம் நான்னியின்  ரிொக  ா ாவுக்கு ஒரு வொடி 
காலைிகறள வாங்கச் பொன்னார். அவர் வநாரினா, எலிஸப த் இருவருடன் ஒரு 
கறடக்குச் பென்று  ா ாவின் கால் அளறவ யூகித்து வாங்கியதும்  ா ாவின் 
கால்களில் ெரியாகப் ப ாருந்ைியது.  ா ா அவற்றை ஃ ிரான்ஸ் 
 யைத்ைின்வ ாது அைிந்ைிருந்ைார். 

 ா ாவின் மும்ற  வருறக, ைனிப் ட்ட முறையில் 
றவக்கப் ட்டிருந்ைாலும்,  லருக்கு அது பைரியா ல் இருந்ைவ ாதும், ெூறல 17, 
18 வைைிகளில் காக்காவின் இல்லத்ைில் ைனது அன் ர்கறளச் ெந்ைிக்க 
ஒப்புக்பகாண்டார். ொஞ்ெி அைிவித்ை டி  லர் அந்ை வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைிக் 
பகாண்டனர்.       
 'வ ெக்கூடாது' என்ை நி ந்ைறன அறனவருக்கும் அைிவுறுத்ைப் ட்டாலும் 
அது வழக்கம் வ ால பைாடர்ந்ைது.  ா ா, ஒரு ைனிந றரப்  ற்ைிக் வகட்க 
வவண்டும் அல்லது வகட்கப் ட்ட வகள்விகளுக்குப்  ைிலளிக்க வவண்டியிருந்ைது. 
ெிலருக்கு, அவவர ெில விஷயங்களுக்கு ஆவலாெறன வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா  ல விஷயங்களில் ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக அல்லது ஒவர 
வநரத்ைில்,  ல  ைிவநரம்  ைிபுரிவறைப்  ார்ப் து, அளவிறுைியற்ை ஆற்ைல் 
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 ற்றும் விவவகத்றை ஒன்ைிறைத்து, அந்ைப்  ைியில் ஈடு டுவைாகும். உடனடி 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை  ைி பைாடர் ான இடர் ாடுகளிலிருந்து (இைற்காக 
அவர் விவெஷ ாக  ம் ாய்க்கு வந்ைார்)  ார்றவயாளர்களின் ஆயிரத்து ஒரு 
வகள்விகளுக்கு, அவர்களின் துன் ங்கள்  ற்றும் இடர் ாடுகளின் அறனத்து 
வறகயான கறைகறளயும் முடிவில்லா ல் ைிறெ ைிருப் ி விடவும் – 
ெ ாைானப் டுத்ைவும்,  ைிலளிக்கவும் கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு விஷயத்றையும் 
ெ ாளிக்கவும் எல்றலயற்ை ப ாறுற யும், ஞானமும் வைறவப் டும் ஒரு 
 கத்ைான  ைியாகும். குருநாைர்கள்  ட்டுவ  அறைச் பெய்ய முடியும். ஒருவர் 
நடக்கும் ெம் வங்கறளப்  ல  ைிவநரம்  ார்த்துப்  ார்த்துச் வொர்ந்துப் 
வ ாகிைார்! அவரது  க்கத்ைிவலவய  லர் அவருக்கு உைவுவைற்காக, 
வைறவப் டும்வ ாது  ாைி  ாைி வந்து வ ாகிைார்கள் - ஆனால்  ா ா  ட்டுவ  
முழுவது ாக அவரது வவறலறயச் பெய்கிைார். உண்ற யாகச் 
பொல்லப்வ ானால் இதுவவ 'லாவகத்தில் மசவகம்' என் து!  

மும்ற யில் ெில ைினங்கள் இருந்ை  ின்னர்,  ா ா 18ஆம் வைைி 
எலிஸப த்ைின் காரில் நாெிக் புைப் ட்டார், அவருடன், வநாரினா, ராவனா, ஃ ாலு 
ஆகிவயாரும் உடன் பென்ைனர்.  ா ா ைனது வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள ப ஹர் 
ரிட்ரீட்டில் ெந்ைித்ைது இதுவவ கறடெி முறை. இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
20ஆம் வைைி  ா ா, ப ஹரா ாத் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ெூறல 23 அன்று ருவாவனா மும்ற க்கு ரயிலில் புைப் ட்டார்; அங்கு 
அவறர ொஞ்ெி, காக்கா இருவரும் ெந்ைித்து, இலங்றக வழியாக ஐவராப் ாவுக்குப் 
 யைம் பெய்ய வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைனர். (இது ஒரு விறல 
குறைவான  ாறை என்ைாலும் அைிக வநரம் எடுக்கும்), வ லும் ருவாவனா 
 ா ாறவயும் வகன்ஸ் நகரில் இருந்ை குழுறவயும் ெந்ைிக்க இருந்ைார். 

அந்ை நாள்  ிற் குைியில், ப ஹர் பகஸட்டின் ஆெிரியரான ெம் த் 
அய்யங்கார்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க  ைராஸிலிருந்து நாெிக் வந்ை வவறளயில் 
 ா ா, ஏற்கனவவ அங்கிருந்து புைப் ட்டுவிட்டார்.  ின்னர், அவர் ப ஹரா ாத் 
பென்ைார்,  ா ாவின் வரவிருக்கும் ஃ ிரான்ஸ்  யைம் குைித்து அவருக்குத் 
பைரிவிக்கப் ட்டது. 
  



136 
 

 
  

ஆல்ஃப்பரவடா,   மெஹர் பாபா, கான்ஸுலா டி றஸட்ஸ். காக்கா, நைீன், 

அறடயாளம் பைரியாைவர், வநாரினா, டிலியா,  ார்கபரட், அனிைா.      
பின்னால்:  ால்கம், டாக்டர் நீலு, கிட்டி, ஸாம் வகாஹன், அரன்ட் ஃ ர்ப ன், 

ொஞ்ெி, அறடயாளம் பைரியாைவர், ெனீ் அட்ரியல், அனா ப ர்படன்ஸ், 

வில்லா கமபா டி ொன்மெ - 1937 
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மகன்ஸ், ஃபிரான்ஸ்  

(Cannes, France) 

மெஹர் பாபா, மெஹரா, ெணி, நாஜா, மகார்மஷத், ஸூனாொசி, 
வாலு ஆகிவயாருடன் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு, 1937, ஜூகல 29ஆம் 
நாள், ஃ ிரான்ஸ் நாட்டுக்குத் ைங்கள்  யைத்றைத் பைாடங்க இருந்ைனர். 
(விஷ்ணு அவர்களுடன் மும்ற க்குச் பென்ைார்.) சாஞ்சி, காக்கா, ொக்ெர் நீலு 
ஆகிவயார்  யைத்ைில்  ா ாவுடன் இறையவிருந்ைனர். நாெிக் நகரிலிருந்து, 
மநாரினா, எலிஸமபத், நான்னி, ராமனா, ொல்கம், ஜனீ், ொம் ஆகிவயார் அவை 
நாளில் ஃ ாலுவுடன் மும்ற க்குச் பென்ைனர்.  றுநாள் அைிகாறலயில்  ா ா, 
ப ண்  ண்டலியுடன் மும்ற க்கு வந்ைவ ாது, அவர் ைனது அன் ர்கள் 
எவறரயும் ரயில் நிறலயத்ைில்  ார்க்க விரும் வில்றல, எனவவ மும்ற யில் 
யாருக்கும் ைகவல் பைரிவிக்கப் டவில்றல. 

ரீெண்ட் வஹாட்டலில் ஒரு நாள் ைங்கி,  ா ாவும் குழுவும் 1937 ஜூகல 
31ஆம் நாள் 'ஸ்ட்ராத்வநவர்' கப் லில்  ார்பஸல்லறஸ வநாக்கிப்  யைத்றைத் 
பைாடங்கினர். கிப் ி, கானூட் இரண்டு நாய்களும் அவர்களுடன் பென்ைன 
(எலிஸப த்ைின் ஃவ ார்டும் கப் லில்  யைம் பெய்ைது). 

முைல் ெில நாட்களுக்கு, கடல் அற ைியின்ைி பகாந்ைளித்ைது; 
அறனவரும் அவரவர் அறைகளில் இருந்ைனர். ஆனால் வானிறல 
ெீரானவ ாதும், ப ண்  ண்டலி ைங்கள் அறைகளில் ைனிற யில் இருக்க 
வவண்டியிருந்ைது. கப் லில்,  ிை  யைிகளின்  ார்றவயில் வரக்கூடாது என்ை 
வநாக்கத்ைில, இைர  யைிகள் தூங்கும் அைிகாறல வவறளயில்  ட்டுவ , 
அவர்கள் பவளிவய கப் ல்ைளத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர்.  ா ா 
அவர்கறள வ வல அறழத்து வந்ைவ ாது, காக்கா, ொஞ்ெி இருவரும் 
புைக்காவலர்களாகப்  ைிபுரிந்ைனர். ப ரும் ாலும் 'வைீிகளில் வலம் வரும் 
 ிச்றெக்காரர்கறளப் வ ால்' இருண்ட  ாறைகளில் வறளந்து பநளிந்து காவல் 
புரிய வவண்டிய நிறலறய,  கிழ்ச்ெியற்ை பைானியில், ொஞ்ெி ைனது குைிப்புப் 
புத்ைகத்ைில் எழுைியிருந்ைார். 

எவ்வாைாயினும், ராவனாறவத் ைவிர இைர வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் 
சுைந்ைிர ாக நட ாடுவைில் எந்ைத் ைறடயும் விைிக்கப் டவில்றல. ராவனா 
இந்ைிய ப ண்  ண்டலிறயப் வ ாலத் ைனிற ப் டுத்ைப்  ட்டார். 

ஒருமுறை  ா ா, ராவனாறவக் கப் ல்ைளத்ைில் கண்டு ிடித்து, அவர் 
அங்கு இருப் ைன் காரைத்றை வினவினார். அறையில் மூச்சுத்ைிைைலால் 
ெிர ப் ட்டைாகவும், புத்ைம் புது காற்று வைறவ என்று ராவனா விளக்கியதும், 
 ா ா, "நான் உங்கறள வழிநடத்ைாவிட்டால், உங்கள் அறையிலிருந்து பவளிவய 
வர வவண்டாம்" என்று  ா ா கூைினார். ஆனால் அைற்குப்  ிைகு,  ா ா, 
ஒவ்பவாரு நாளும் இரண்டு  ைி வநரம் வநாரினாவுடன் கப் ல்ைளத்ைில் நடக்க 
அனு ைித்ைார்.  
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ப ஹர்  ா ா  யைம் பெய்ை அவை கப் லில், ராெச்சந்திர காமெக்கர், 
ஓர் எளிய,  ாைைிகள் பெய்யும் பைாழிலாளியின் புைல்வன்,  ா ாவின் 
பநருங்கிய பைாடர் ில் இருந்ை அவரும்  யைம் பெய்ைார். காவடக்கர் 
ஸ்காட்லாந்து, எடின் ர்க்  ல்கறலக்கழகத்ைில் கல்வி கற்க அரசு 
உைவித்பைாறகப் ப ற்ைிருந்ைார். உண்ற யில்,  ா ா, 'ஸ்ட்ராத்வநவர்' கப் லில் 
ஃ ிரான்ஸ் வைெத்ைிற்குப்  யைிப் ைாக முன்கூட்டிவய பைரிவித்து, அறை 
இரகெிய ாக றவக்கு ாறு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். எனவவ காவடக்கரின்  றனவி 
குைாைாய்  ற்றும் அவர்களது இரண்டு குழந்றைகளும் அவறர வழியனுப்  
வந்ைவ ாது,  ா ாறவயும்  ண்டலிறயயும் கப் லில் ெந்ைித்ைைில் அவர்கள்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். குைாைாயிடம்,  ா ா, "கவறலப் ட வவண்டாம், நான் 
உங்கள் கைவருடன் இருக்கிவைன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ற்றுவ ார் அைிர்ஷ்டொலியான ெக  யைி, இளம் நடனக் கறலஞர் 
ஆட்ரி வில்லியம்ஸ்,  ார்கபரட்டிற்கு அைிமுக ானவர், அவர் 1933 க்கு  ிைகு 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்கவில்றல. ஆட்ரி 'டி  ாெில்  ாவலஸ் ரஸ்ஸஸ் டி  ான்வட 
கார்வலா' என்ை நடன நிறுவனத்ைிற்கு  ைியின் நி ித்ைம், 
ஆஸ்ைிவரலியாவிலிருந்து வந்து பகாண்டிருந்ைார்.  ீண்டும்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் இருந்ை அவர், 'இந்ை நித்ைிய  கிழ்ச்ெியின் உைர்வு இன்னும் 
இருந்ைது' என்று நிறனவு கூர்ந்ைார். ஆனால் இது  ா ாவுடன் ஆட்ரியின் கறடெி 
ெந்ைிப் ாக அற ந்ைது. 

1937, ஆகஸ்ட் 4  ிற் கலில் கப் ல் ஏதன் வந்ைறடந்ைது. ஒரு 
கட்டத்ைில்,  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார், "துன்பம் ஆன்ெீக வாழ்க்ககயின் 
முக்கிய அம்சொகும். சத்குருக்களும், அவதார புருஷர்களும், அற்புதங்ககள 
நிகழ்த்தி அவர்களின் அல்லது வட்ெத்து செீர்களின் துன்பத்கத ஒருமபாதும் 
தவிர்ப்பதில்கல. அவர்கள் அதீத துன்பங்ககளத் தாங்கிக்மகாள்ளும் அமத 
மவகளயில், வட்ெத்து செீர்ககளயும் தாங்கிக்மகாள்ளச் மசய்கிைார்கள்!" 
இத்ைறன நாட்களாக, கூண்டு வ ான்ை அறைகளில் அறடக்கப் ட்ட ப ண் 
 ண்டலியின் உைாரைத்றை அவர் எடுத்துக் கூைினார்.  ா ா அவர்கறள, 
கப் லின் ஒதுங்கிய  குைிக்கு பவளிவய அறழத்துவர ஏற் ாடு பெய்து, அவர்கள் 
குளிர்ந்ை கடல் காற்ைின் ெில ைருைங்கறள அனு வித்துக்பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், ஒரு  ைற் புயல் கப் றலத் ைாக்கி அறனவறரயும்  று டியும் 
கூண்டுக்குள் ைள்ளியது.  

கப் ல்  யைத்ைின் வ ாது, 1937, ஆகஸ்ட் 7ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, 
ைன்னல ற்ை வெறவ குைித்து வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு விளக்கினார்: 

இகைவன், இகைவனின் உணர்வு நிகலயில் ெட்டும் ெனித உணர்வு 
இல்லாெலும், ெனிதன், ெனிதனின் உணர்வு நிகலயில் ெட்டும் இகை 
உணர்வு இல்லாெலும் உள்ளனர். இகை-ெனிதன் ெட்டுமெ உணர்வுபூர்வொக 
இகைவனாகவும் ெனிதனாகவும் இருக்கிைார். எனமவ இகை-ெனிதன் 
பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியும், மசவகனும் ஆவார். 
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 ிர ஞ்ெத்ைின் அைி ைியான இறைவன், அவருறடய நிறலயில் 
அறனத்து ஆத் ாக்களும் ெத்ைியத்றை (உண்ற ப்ப ாருறள) வநாக்கி முன்வனை 
உைவுகிைார்; வெவகனாக அவர், அறனவருறடய சுற கறளயும், 
உைர்வுபூர்வ ாகச் சு க்கிைார். அறனவருக்கும் வெறவ பெய்யும் அந்ை 
இறைவனுக்கு, வெறவ பெய்வது  ிர ஞ்ெத்ைிற்குச் பெய்யும் வெறவயாகும். 

தன்னலெற்ை மசகவயும், அன்பும் இரட்கெ மதய்வகீ குணங்கள். 
மநசிப்பவனால் ெட்டுமெ மசகவ மசய்ய முடியும். உங்கள் பிரியொன இகை-
ெனிதனுக்குச் மசகவ மசய்வதன் மூலொக, நீங்கள் அகனவரிலும் 
நிகலமகாண்டிருக்கும் உங்கள் சுய பரொத்ொவுக்குச் மசகவ மசய்கிைரீ்கள். 
குருநாதர் உங்களிெெிருந்து உரிகெமயாடு மகட்டுப் மபறும் இந்தச் மசகவ, 
உங்கள் மசாந்த ஆன்ெீக நலனுக்காக. இருப்பினும், உங்கள் மசகவ, 
தன்னிச்கசயாக, விருப்பத்துென், முழு ெனதுென், நிபந்தகனயற்ைதாக 
இருக்க மவண்டும்; மெலும் எந்த மவகுெதிகயயும் எதிர்பார்க்கக்கூொது. 

குருநாைருக்குச் வெறவ என் து, துன் ம் விறளவித்து உங்கள் உடல், 
 னம், ஆத் ா மூன்றையும் வொைறனக்குள்ளாக்கும். உடல்  ாைிக்கப் டுகிைது, 
 னம் வவைறன அறடகிைது, ஆனால் குருநாைரின் ைன்னல ற்ை வெவகனின் 
ஆத் ா, உண்ற யான ைிருப்ைியுடன் வ ரின் த்றை அனு விக்கிைது. 

ஆகஸ்ட் 11ஆம் நாள், முமசாலினி, சிசிலி நாட்டின் மெஸினா நகருக்கு 
 ைினான்கு ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, இராணுவ  யிற்ெித் ைிைன்கறளக் காைச் 
பென்று பகாண்டிருந்ைைாக, கப் லின் பெய்ைி வெறவ ற யம் பைரிவித்ைது. 
'ஸ்ட்ராத்வநவர்' கப் ல், அன்று அவை வநரத்ைில் ப ஸினா நகறரக் கடந்து 
பெல்லவிருந்ைது; வ லும் ப ஹர்  ா ா இது  ற்ைியும், உலக நிலவரங்கள் 
 ற்ைியும் 10ஆம் வைைி கருத்து பைரிவித்ைார். முமசாலினி வரும் அமத இெத்கத 
மெஹர் பாபா கெந்து மசல்வது குைிப்பிெத்தக்கதாக அகெந்தது என்று அவர் 
சுட்டிக்காட்டினார்: "நான் இங்கிருந்து பெல்கிவைன், அவர் அங்கிருந்து வருகிைார்!" 
 ா ா ைனது றகவிரல் முட்டிகறள ஒன்வைாடு ஒன்ைாகக் பகாண்டுவந்து, 
றெறகயால் பைரிவித்ைார்; இைன் அர்த்ைம் ஒரு வ ாரின் முறுகுநிறல காரை ாக 
வ ாைல் ஏற் டும் என் ைன் அைிகுைி. 

ஸ்ப யின் நாட்டு  க்கள் ஏற்கனவவ ைங்களுக்குள் ெண்றட 
ெச்ெரவுகளில் ஈடு ட்டுக் பகாண்டிருந்ைனர். "ஸ்ப யின் ஒரு சுவாரஸ்ய ான 
நாடு" என்று  ா ா பைாடர்ந்ைார். "நான் அறை விரும் ிவனன், ஆனால் அவர்கள் 
இப்வ ாது ெண்றடக்வகாழிகள் வ ாலப் வ ாராடுகிைார்கள்! நீங்கள் எப்வ ாைாவது 
ஒரு வெவல் ெண்றடறயப்  ார்த்ைிருக்கிைரீ்களா? அைன் ெிைப்பு அம்ெம் 
என்னபவன்ைால், இரண்டு வெவல்கள், கறடெி வறர வ ாராடுகின்ைன, இருவரும் 
பகால்லப் டும் வறர விட்டுக் பகாடுப் ைில்றல. இைர எல்லா ெண்றடகளிலும், 
எவ்வளவு கடுற யானைாக இருந்ைாலும், ஒன்று பகால்லப் ட்டு,  ற்பைான்று 
பவற்ைிவாறகச் சூடும். ஆனால் இந்ைச் வெவல்களின் ப ாதுவான  ண்பு 
என்னபவன்ைால், இருவரும் இைக்கும்வறரப் வ ாராடுகிைார்கள்! ஸ்ப யின் 
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நாட்டில் அவர்கள் அறைவய பெய்து வருகிைார்கள் - ெண்றடக்வகாழிகள் வ ாலச் 
ெண்றடப் வ ாடுகிைார்கள்! ஒருவறரபயாருவர் விட்டுக்பகாடுக்கா ல்,  ல 
 ாைங்களாக, ெண்றட நடந்து பகாண்டிருக்கிைது. இரு ைரப் ினரும்  ரைத்றைச் 
ெந்ைிக்கும்வறரப் வ ாராடுவார்கள்!" 

1937 ெூறல  ாைத்ைில், ெப் ானியர்கள் ெீனாறவக் றகப் ற்ை ஒரு 
 ிரச்ொரத்றை முன்னிறுத்ைினர்.  ின்னர் ப ஹர்  ா ா ெப் ான்  ற்றும் ெீன 
நாடுகளின் நீண்டகால  ரஸ் ர  றக  ற்ைிக் கூைினார்: "அவர்கள் வ ாராட 
பவளிவய வரும் அைில்கள் வ ான்ைவர்கள், ெண்றடயிடுகிைார்கள், எப் டி? 
றககலப்புகறள உருவாக்கி,  ின்னர் ைங்கள் கூடுகறள வநாக்கிப் 
 ாதுகாப் ிற்காகத் ைிரும் ி ஓடுகிைார்கள்.  ின்னர் இருவரும் பவளிவய வந்து, 
 ீண்டும் ஒரு றககலப்பு  ீண்டும் ைிரும் ிச் பெல்லுைல்! ெப் ான் ெக்ைி வாய்ந்ை 
நாடு, ஆனால் ெீனாவில் அைிக ான அளவில்  க்கள் உள்ளனர், இைனால் அது 
ஒரு நிறலப் ாட்றட எடுக்க முடியும். 

ப ஹர்  ா ா ரஷ்யா நாட்றடப்  ற்ைியும் குைிப் ிட்டார்: "ரஷ்யா அதன் 
வாய்ப்புக்காகக் காத்துக்மகாண்டிருக்கிைது, மெலும் ரஷ்யா அரங்கத்தில் 
நுகழந்தால், உலகில் உள்ள பிை மபரிய நாடுகள் அகனத்தும் 
ஒன்றுக்மகான்று எதிராக நிற்கும், ெீண்டும் ஒரு மபரிய மபார் ஏற்படும். 
பின்னர் நான் எனது ெந்திரக்மகாலுென் அரங்கில் நுகழமவன்!" 

ஒரு வாரத்ைிைகுப்  ின்னர், ெப் ான், ெீனா இரண்டு நாட்களுக்கும் 
இறடவய வ ார் அைிகாரப்பூர்வ ாக அைிவிக்கப் ட்டது. இைனால்  ா ாவின் 
ைற்வ ாறைய  யைம், உலகளவில்  ர ரப்ற  ஏற் டுத்ைிக் பகாண்டிருப் ைாகக் 
கருைப் ட்டது. 

1937, ஆகஸ்ட் 13ஆம் நாள் காறல ஆறு  ைிக்கு  ா ா குழுவுடன் 
 ார்பஸல்லறஸ வந்ைறடந்து, கிட்டி, டிலியா ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைார். 
 ா ாவும் ப ண்களும் வஹாட்டல் படர் ினஸில் ெில  ைி வநரம் காத்ைிருக்க 
வவண்டியிருந்ைது ( ா ா முன்பு ைங்கியிருந்ை இடம்), ஆண்கள் ொ ான்கறளக் 
றகயாண்டனர்.  ின்னர் ரயிலில் மகன்ஸ் நகருக்கு  ாறல நான்கு  ைியளவில் 
வந்து வெர்ந்ைனர்.  ா ாவின் வருறகக்கு முன்னர், கிட்டி ெூன்  ாை இறுைியில் 
வகன்ஸுக்குச் பென்று டிலியா  ற்றும் வநாரினாவின் ெவகாைரி  ார்பகரிட்டா 
'கீைா' கில்லி ப்ளம் ஆகிவயாரின் உைவியுடன் வில்லாக்கறள வாடறகக்கு 
எடுத்ைிருந்ைார்; கிட்டி, ப ஹர்  ா ாவிற்கு  ிகுந்ை அர்ப் ைிப்புடன் இருந்ைார். 

ஏற் ாடுகள் அறனத்தும்  ிகவும் இனிற யானைாக இருந்ைன; ஆனால் 
ஒரு ெில காரைங்களால் 'பஷல்லி ஹவுஸ்',  ா ா  ற்றும் இந்ைிய ப ண் 
 ண்டலி ைங்கியிருந்ை வில்லா, அவறர அைிருப்ைியறடயச் பெய்ைது. எனவவ 
வநாரினா  ற்பைாரு வில்லாறவ வாடறகக்கு எடுத்து, அைில் வநாரினா, 
எலிஸப த், ராவனா, கிட்டி ஆகிவயாரும் ைங்கியிருந்ைனர். ஆண்  ண்டலி 
 ற்பைாரு வில்லாவிலும், இைர வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் - டிலியா, ருவாவனா, 
கீைா, ெனீ்,  ால்கம், நான்னி, ஸாம், கிைிஸ்டின் ப க்நாட்டன், அனிைா டி காவரா 
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 ற்றும் ஆண்ட்வர அவரான் - மூன்ைாவது வில்லாவில் இருந்ைனர். நாெிக் ரிட்ரீட் 
வ ாலவவ, வ ற்கத்ைியர்களின் வில்லாவில் ருவாவனா வடீ்டுத் ைறலவராக 
நிய ிக்கப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ா வகன்ஸ் நகருக்கு வந்ைவ ாது, ற சூர், கபுர்ைலா, இந்தூர் 
 ற்றும் வந ாளம் நகரின் நான்கு இந்ைிய இளவரெர்களும் ப ாருத்ை ான 
இடவெைிகறளக் கண்டு ிடிக்க முயன்ைனர். இங்கு வில்லாக்கறளக் 
கண்டுபகாள்வது  ிகவும் கடினம், ஆனால் வநாரினா ைனது பெல்வாக்றகப் 
 யன் டுத்ைி ( ின்னைியில்  ா ாவின் உைவியுடன்),  ற்பைாரு வில்லாவும் 
வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டது, இறை,  ா ா உடனடியாக அங்கீகரித்து, ஆகஸ்ட் 
15ஆம் நாள் அறனவரும் அங்குச் பென்ைனர். ஒரு  றலயில் அற ந்துள்ள 
 ா ாவின் வில்லா, மொன்ட்ஃப்ளூரியில் 'வில்லா கல்ொனா' என்று 
அறழக்கப் ட்டது, வ லும் அபவன்யூ டு வராய் ஆல் ர்ட்டில் அற ந்துள்ள 
'கமபா டி ொன்மெ' எனும் வில்லாவில்  ண்டலி ைங்கினர். 

இரண்டு ப ண்  ைியாட்களுக்கு ஏற் ாடு பெய்யு ாறு  ா ா கிட்டியிடம் 
வகட்டிருந்ைார், ஆனால் அவரால் லண்டனிலிருந்து ஒருவறர  ட்டுவ  
அறழத்து வர முடிந்ைது. ப ாதுவாக, அவறரப்  ற்ைியும் குழுறவப்  ற்ைியும் 
வைீாகக் கிசுகிசுப் ார்கள் என்ை எண்ைத்ைில் உள்ளூர் ப ண்கறள வடீ்டு 
வவறலகளில்  ைிய ர்த்ை  ா ா விரும் வில்றல. 

அைன்  ின்னர், வில்லா கல்டானாவில் வடீ்டு வவறலகளுக்கு 
உைவக்கூடிய அளவில் ைனது ஐவராப் ிய ெீடர்களில் ஒருவரின்  கள் யாவரனும் 
இருக்கிைாரா என்று வகட்டார். 

ஸூரிச் நகரில் வாழ்ந்ை பஹடி ப ர்படன்ஸுக்கு பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ப் ட்டது. பஹடியின்  கள் அன்னகாத்ைரினா வடீ்டுப்  ரா ரிப் ில் 
 ழக்க ில்றல என் ைால், அைற்குப்  ைிலாக அவர்களது குடும்  நண் ரான ஐரீன் 
ரூத்  ில்வலா, இரு து வயைான இளம்ப ண்றை அணுகினார்.  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ை ைனது ப ற்வைார் மூல ாக ஐரீன்  ா ா  ீது ஆர்வம் காட்டினார். 
பஹடியின் அறழப்ற  ஏற்றுக்பகாண்ட அவர், ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள், வில்லா 
கல்டானாவிற்கு வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவுடனான ைனது முைல் ெந்ைிப்புக்கு வழிவகுத்ை 
நிகழ்வுகளின் வரிறெறய ஐரீன் நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

1936ஆம் ஆண்டு ஒரு நாள்  ைிய வவறளயில் நான் எனது ைந்றையின் 
அலுவலகத்ைில் நுறழந்து, ொக்வலட்டுகறளத் ைிருட, அவரது ரகெிய 
அல ாரிறயத் ைிைந்ைவ ாது, ஃப ல்ட்ப யிலனில் (ப ர்படன்ஸின் இல்லத்ைில்) 
எடுக்கப் ட்ட  ா ாவின் புறகப் டத்றை முைன்முறையாகப்  ார்த்வைன். இது ஒரு 
அழகான  டம், என்னில் ஆழ ான ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. நான்  ா ாறவப் 
 ற்ைி எனது ைாயாரிடம் வகட்வடன், அவர் எனக்கு 'வகள்விகள்  ற்றும்  ைில்கள்' 
என்ை றகவயட்றடக் பகாடுத்ைார், ஆனால் நான் ஆன் ீக விஷயங்களில் 
அைிவுபூர்வ ாக ஆர்வம் காட்டவில்றல. 
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நாெிக் ரிட்ரீட்டில் ைங்கியிருந்ை வநாரினா எனது ைந்றைக்குக் கடிைம் 
எழுதுவது வழக்கம்; அப்வ ாது நானும் ஸூரிச்ெில் கூட்டங்களில் 
கலந்துபகாள்ளத் பைாடங்கிவனன். ஆனால் 1936 நவம் ரில்  ா ா வந்ைவ ாது 
அவறரச் ெந்ைிக்க நான் பெல்லவில்றல,  ிகவும் பவட்கப் ட்வடன். என் எல்லா 
ரகெியங்களும்  ா ாவுக்குத் பைரியும், அவரால் அறனத்றையும்  ார்க்க முடியும் 
என் றை நான் உைர்ந்வைன். 

நான் வகன்ஸ் நகருக்கு வந்ைவ ாது, எலிஸப த் என்றன ரயில் 
நிறலயத்ைிலிருந்து அறழத்துச் பென்ைார். வில்லா கல்டானாவில்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ைதும், என் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைது வ ால் உைர்ந்வைன். இைற்கு 
முன் அல்லது அைற்குப்  ிைகு நான் அனு விக்காை  ிகப் ப ரிய விஷயம் இது. 

 றுநாள்  ாறலயில்  ா ா என்றன அவர் அருகில் அ ரு ாறு கூை, 
ப ஹரா  றுபுைம் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ாவின் அருகில் அ ரும் வநரப ல்லாம், 
உள்ளளவில் எறைவயா கிளைிவிட்டு, எழுச்ெியூட்டி என்றனத் ைறலகீழாக 
 ாற்ைியது வ ால் உைர்ந்வைன். அவருறடய அன்பு, நான் அனு வித்ை 
எல்லாவற்றையும் விட  ிகப் ப ரியது. 

ஐரீன்  ா ாவின் அறைறய உன்னிப் ாகச் சுத்ைம் பெய்து 
அறனத்றையும் வநர்த்ைியாக றவத்ைிருந்ைார். இரவு காவல் புரிய காக்கா 
அ ர்ந்ைிருக்கும் ஒரு ெிைிய  ாகத்றையும் ஐரீன் சுத்ைம் பெய்ைார். ஐரீன் 
 ா ாவின் ைறலயறைகளில் ஒட்டிக்பகாண்டிருந்ை   ைறலமுடிறயச் வெகரித்து, 
கவன ாகப்  ாதுகாத்ைார். 

ஒரு வவடிக்றகயான ெம் வம்; இது  ா ாவின் ைறலமுடிறயப் வ ைி 
 ாதுகாப் ைில் ஐரீன்  ிகவும் கவன ாக இருக்க முயற்ெித்ைறை உள்ளடக்கியது. 
ெில வநரங்களில், காக்கா,  டுக்றகயிலிருந்து ைறலயறைறய எடுத்து இரவு 
கண்காைிப் ின் வ ாது நாற்காலியில் அ ர்ந்ைிருக்கப்  யன் டுத்ைினார். 

இந்ைத் ைறலமுடிறய,  ா ாவின் முடி என நிறனத்து, ஐரீன் அறையும் 
வெகரித்து வந்ைார், ஆனால்  ா ா ஏன் இரண்டு இடங்களில் தூங்கியிருக்க 
வவண்டும் என்று ஆச்ெரியப் ட்டார். இது  ல நாட்கள் நீடித்ைது, கறடெியில் ஒரு 
நாள், அவர் காக்காவின் ைறலமுடிறய, கவன ாகச் வெகரித்து வருவறைக் 
கண்டு ிடித்ைார். 

 ா ாறவப்  ார்க்கவும், இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் அவரது 
ெகவாெத்ைில் கழிக்கவும்  ல ஐவராப் ியர்கள் வகன்ஸ் நகருக்கு வந்ைனர். 1937 
ஆகஸ்ட் 17 அன்று, ஆல்ஃ ிபரவடா, கான்ஸுவலா றஸட்ஸ் இருவரும் 
 ாரிஸிலிருந்து ெிைிது காலம் ைங்குவைற்காக வந்ைனர். அந்ை நாளில், காக்கா 
 ீண்டும் ஒரு சுருக்க ான ஆனால்  ைக்கமுடியாை உறரறய வழங்கினார் - 
உறடந்ை ஆங்கிலத்ைில், குறைந்ை வார்த்றைகளில் அங்குக் 
கூடியிருந்ைவர்களுக்கு இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: 

"இப்வ ாது நான் கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கு நாடுகளுக்கு, ப ாதுவாகப் வ ெ 
விரும்புகிவைன். இது அறனவருக்கும்  ாடம். எங்கள் குருநாைரின் 
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கட்டறளகறளப்  ற்ைி நான் வ ெ வவண்டும். குருநாைர் உத்ைரவுகறள 
வழங்கும்வ ாது அைற்குக் கீழ்ப் டிய வவண்டும். நீங்கள் விரும் ினாலும் 
விரும் ாவிட்டாலும்  ரவாயில்றல. எந்ை விவாைமும் வவண்டாம். நீங்கள் 
குருநாைறரப்  ின் ற்றும்வ ாது ஒவ்பவாரு ஆறெயும் றகவிடப் ட வவண்டும் - 
ஏபனன்ைால் ஒருவருக்கு நல்ல உைவு வவண்டும், இன்பனாருவருக்கு நல்ல 
 டுக்றக வவண்டும்,  ற்பைாருவருக்கு நீச்ெலுக்குச் பெல்லும் ஆறெ, யாவரா 
ஒருவர் ஷாப் ிங் பெல்ல விரும் ினார். குருநாைருடன் வாழ்வைால் என்ன 
 யன்? விடுமுறைக்குச் பெல்லுங்கள்! 

"உங்களுக்குக் குருநாைர் வைறவயானால், எறையும் விவாைிக்கா ல் 
அவர் கூறுவறைக் வகட்க வவண்டும். குருநாைரின் வவறல (எப் டி) என் து 
உங்களுக்குத் பைரியாது. எல்லா ஆறெகளும் விடு ட வவண்டும். குருநாைரின் 
கட்டறளகள் ைவிர வவறு எறையும் ஒருவ ாதும் வகார வவண்டாம்... 
அைனால்ைான் நான் எப்வ ாதும்  ா ாவின் வட்டத்து ெீடர்கறளக் 
வகட்டுக்பகாள்கிவைன், நீங்கள் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வரும்வ ாது, 
எல்லா ஆறெகறளயும் விட்டுவிட்டு  னநிறைவுடன் இருக்க வவண்டும். இது 
எனது கறடெி பொற்ப ாழிவு." 

1937, ஆகஸ்ட் 19ஆம் நாள் இரவு, பஹடி, வால்டர் ப ர்படன்ஸ் 
ஆகிவயார் ைங்கள்  கள் அன்னகாத்ைரினாவுடன் வந்ைனர்.  ா ா அவர்கறள 
வரவவற்று, "மூன்று வாரங்கள் இங்மகமய இருங்கள். அகனத்து மவளி 
எண்ணங்ககளயும் விட்டுவிட்டு, என்னுகெய சூழலில் சுவாசிக்கவும். 
என்கன ெட்டும் நிகனத்து எல்லாவற்கையும் என்னிெம் விட்டு விடுங்கள், 
ஏமனன்ைால் நான் எல்லாவற்ைிற்கும் ஆதாரொக இருக்கிமைன்" என்ைார். 

அடுத்ை நாள், 30 வயைான,  ாரிஸ் நகறரச் ொர்ந்ை மராஜர் வில்லார்ட் 
என் வர்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்து, அவறர கடவலாரப் புைங்களுக்குக் காரில் 

அறழத்துச் பென்ைார். வில்லார்ட் ஒரு கறலஞராகவும், ெர்வவைெ படன்னிஸ் 
ொம் ியனாகவும் இருந்ைார், வ லும் எைிர்வரும் வ ாட்டிகளில் ஒன்றைப்  ற்ைி, 
 ா ா ஆகஸ்ட் 22 அன்று அவரிடம் குைிப் ிடுறகயில், "நீங்கள் பவற்ைிப றுவதும் 
வைால்வியறடவதும் முக்கிய ல்ல, ஏபனன்ைால் நீங்கள் என் அன்ற  
பவன்ைரீ்கள்!" அவர் அனிைா டி காவராறவ (அவரும் ஒரு கறலஞர்) ைிரு ைம் 
பெய்து பகாள்ள விரும் ினார், வ லும் அவர்களின் நிச்ெயைார்த்ைத்ைிற்கு  ா ா 
ஒப்புைல் அளித்ைார். வராெர் குருநாைரிடம்  ிகுந்ை அர்ப் ைிப்புடன் இருந்ைார், 
வராெர், அனிைா இருவரும் ஒன்ைறர வருடங்களுக்குப்  ிைகு, ைிரு ைம் பெய்து 
பகாண்டனர். 

நாெிக் ரிட்ரீட் வ ாலல்லா ல்,  ா ா வகன்ஸில் உடனிருந்ை குழுவிற்கு, 
ெில ஆன் ீக விளக்கங்கறளயும் பொற்ப ாழிவுகறளயும் வழங்கினார். வில்லா 
கல்டானாவில் வெிக்கும் ப ண் ைிகள் - ப ஹரா,  ைி, நாொ, வகார்பஷத், 
ஸூனா ாெி, வாலு, வநாரினா, எலிஸப த், ராவனா, கிட்டி ஆகிவயார் - 
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வைாட்டத்ைில் நறட யிற்ெி  ற்றும் விறளயாட்டுகறள விறளயாடினர். கிட்டி, 
 ைிக்கு, சுருக்பகழுத்து, ைட்டச்சு வ ான்ை  ாடங்கறளக் கற்றுத் ைந்ைார்; 
ப ஹரா  ியாவனா  யிற்ெிறய விரும் ினார்; ஆண்ட்வர அவரான் கிழக்கத்ைிய 
ப ண்களுக்கு ஆறட ையாரிக்கும்  ாடங்கறள அளித்ைார்; எலிஸப த், ஐரீன் 
இருவரும்  ளிறக கறடயிலிருந்து ப ாருட்கறள வாங்கிவந்ைனர். 

காறல  த்து  ைி முைல் நண் கல் வறர  ா ா,  ார்றவயாளர்கறளச் 
ெந்ைித்து, வநரடி வ ட்டிகறள வழங்க 'வகப்வ ா டி  ான்வட'க்குச் பென்ைார்; ெில 
வநரங்களில் நறடப் யிற்ெியில் ஈடு டுவதும், அல்லது எலிஸப த்துடன் காரில் 
பெல்வதும், ஐரீனுடன் ெவாரி பெய்வறையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார். அவர் 
 ைிய உைவுக்காக வில்லா கல்டானாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, மூன்று 
 ைிக்கு வ ல் வகப்வ ா டி  ான்வடயில்  ண்டலி அல்லது  ார்றவயாளர்கறளச் 
ெந்ைித்ைார்;  ாறல 5:30  ைிக்கு இரவு உைவிற்காகத் ைிரும் ி வந்து,  ாறல 
வநரங்களில்,  ிங்- ாங் அல்லது ‘றெறக ப ாழி விறளயாட்டு’ விறளயாடினார்; 
வ லும்  லமுறை அவர் கிரா ப்புைங்களில் காரில் ப ண்  ண்டலிறய 
பவளிவய அறழத்துச் பென்ைார். 

ஒரு நாள்  ா ா, வராெர், ஆல்ஃ ிரவடா இருவறரயும் ‘கநஸ்’ நகருக்குச் 
பென்று 'றெவ உைவு உண்ணும்' ஒரு குைிப் ிட்ட ஆங்கிவலயறரக் 
கண்டு ிடித்து, கல்டானாவுக்கு அறழத்து வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா அந்ை 
ந றரப்  ற்ைிய வி ரம், ப யர், விளக்கம் எறையும் பகாடுக்கவில்றல; 
இருப் ினும், அவர்கள் உடனடியாக பவளிவய பென்ைனர்;  ா ாவுக்கு புைியவர் 
என் ைால், அந்ை உத்ைரறவ, ப ரியபைாரு ப ாருட்டாக எடுத்துக் பகாள்ளா ல், 
விெித்ைிர ாக நிறனத்ைனர். அவர்கள் றநஸ் நகருக்கு வந்து, ைற்பெயலாக ஒரு 
ெிைிய  ளிறகக் கறடக்குள் நுறழந்ைதும், அவர்களின் முட்டாள்ைனத்றை 
உைர்ந்ைிருந்ைாலும், இங்கு அருகில் வெிக்கும் ஏவைனும் றெவ ஆங்கிவலயறர 
அைிந்ைிருக்கிைரீ்களா என்று உரிற யாளரிடம் வகட்டனர். அவர்களுக்கு 
ஆச்ெரிய ளிக்கும் விைத்ைில், அந்ைக் கறடக்காரர் இங்கிலாந்ைிலிருந்து ஒரு 
 னிைர் அக்கம்  க்கத்ைில் இருப் ைாகவும், அத்ைிப் ழங்கள்  ட்டுவ  
ொப் ிடுவைாகவும் கூைினார்! உடவன, இருவரும் அந்ை முகவரிக்குச் பென்று 

 ா ாறவப்  ற்ைி அந்ை  னிைரிடம் கூைியவ ாது, அவர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
அவர்களுடன் கல்டானாவுக்குச் பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார். இந்ைச் ெந்ைிப் ில், 
 ா ா ப ரு கிழ்ச்ெி அறடந்ைார், இந்ை அொைாரை ஆத் ாவுடன் ப ஹர்  ா ா 
பெய்ய விரும் ிய ெில  ைிகறள நிறனத்து வராெர், ஆல்ஃ ிரவடா இருவரும் 
 ன கிழ்ந்ைது  ட்டு ல்லா ல், அவருறடய  ைிகறளச் பெய்வைில் ஒரு 
 ைக்கமுடியாை  ாடத்றையும் கற்றுக்பகாண்டனர். 

ஒரு நாள் அனிைா,  ா ாறவப்  ற்ைி எடுத்துக் கூைிய ஒரு சுவிஸ் 
 னிைர் அவறரச் ெந்ைிக்க வந்ைார்.  ா ாறவச் ெந்ைிப் ைற்கு முன்னர் ைன்றனத் 
ையார்ப்  டுத்ைிக் பகாள்ளும் வநாக்கத்ைில் அவர் உண்ைாவிரைம் வ ற்பகாண்டு, 
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மூன்று நாட்களாக எதுவும் உண்ைவில்றல என்று  ா ாவிடம் கூைினார். "நீங்கள் 
 ெியுடன் இருப் ரீ்கள்" என்று அப் ாவித்ைன ாக றெறகயால் காட்டி  ா ா 
அவறர உற்று வநாக்கினார். வந்ைவர் அைிர்ச்ெியறடந்ை அவ்வவறளயில்  ா ா 
இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: "நீங்கள் அெர்ந்திருக்கும் அந்த நாற்காலிகயப் 
மபாலமவ ஆன்ெீகம் இயல்பானது, இயற்ககயானது. நீங்கள் உண்ணாவிரதம் 
இருக்கத் மதகவயில்கல. அன்பு ஒன்றுதான் முக்கியம். என்கன 
மநசிக்கவும்." 

அனிைா ைிைற யான ஒரு கறலஞர்; அவர் வகன்ஸில் இருந்ை 
வவறளயில் ஒரு ெித்ைிரம் வறரந்து அறை,  ா ாவிடம் காட்டினார்; அது  ிகவும் 
நன்ைாக உள்ளது என்று  ா ா கருத்து பைரிவித்ைார்.  ின்னர்  ா ா, ராவனாவின் 
கருத்றைக் வகட்டவ ாது, அவர், உண்ற யில் நான் அறைப் 
ப ாருட் டுத்ைவில்றல என்று கூைினார்.  ா ா ராவனாறவக் கண்டித்து, "நீங்கள் 
இப்படி எவ்வாறு மசால்ல முடியும்? இது ெிகவும் அழகாக இருக்கிைது! 
உங்களால் இது மபால் ஒருமபாதும் வகரய முடியாது!" என்று ராவனாறவ 
எரிச்ெலூட்டும் விைத்ைில் அனிைாவின் ைிைற கறளத் பைாடர்ந்து புகழ்ந்து 
வ ெினார். 

ெில  ாைங்களாக, ராவனா ஒரு ப ரிய ஓவியத்ைில்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல் டி ரகெிய ாகப்  ைி புரிந்துவந்ைார். இது,  ின்னர் 'பத்து 
வட்ெங்கள்' என்று அறழக்கப் ட்டது. இந்ை ஓவியத்ைின் வவறலகறளத் பைாடர, 
வகன்ஸ் நகருக்குத் ைனது ஓவியப் ப ாருட்கள் அறனத்றையும் எடுத்து வரு ாறு 
 ா ா, ராவனாவுக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். ஒரு நாள், ராவனா அந்ை ஓவியத்ைில் 
ஒரு  ாகத்றை வறரந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா அறைப்  ற்ைிய ெில 
வி ர்ெனங்கறள முன்றவத்ைார். "அனிைாவின் வறர டத்றை நீங்கள்  ிகவும் 
விரும் ினால், ஏன் இந்ை வவறலறயச் பெய்யும் டி அவளிடம் வகட்கக்கூடாது?" 
என்று ராவனா வினவினார். 

ராவனாவின் வார்த்றைகறள விரும் ா ல்  ா ா "நீங்கள் ஓர் 
உதவாக்ககர! உங்களுக்கு அைிமவ இல்கல! எனது கட்ெகளககள 
நிகைமவற்றுவமத உங்கள் கெகெ!" என்று கூைி, உைடுகறள மூடிய வண்ைம், 
அவருறடய ஒவ்பவாரு ப ட்டுக்கும் நடன ாடக் கற்றுத் ைந்ைார். ெில 
வநரங்களில்,  ா ா அவறரக் கிண்டல் பெய்ைார், "நீங்கள் ஏன் உங்கள் தாகயப் 
மபால் ஒரு நல்ல மபண்ெணியாக இல்கல? நான்னி ெிகவும் 
இனிகெயானவள், நீங்கள் ஏன் அவகரப் மபால் இருக்க முடியாது?" - இது 
ராவனாவின் அகந்றைறய நசுக்குவைற்கான அவரது  ைியின் ஒரு  குைியாகும். 

1937, ஆகஸ்ட் 21ஆம் நாள்,  ிர ல அப ரிக்க நாவலாெிரியரான 
வில்லியம் மஹன்ைி வார்னர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். அவர், "உங்கறளச் 
ெந்ைிப் து ஒரு  ரியாறை  ற்றும்  கிழ்ச்ெி ைரும் ெிைப்பு ிக்க வாய்ப்பு" என்ைார். 
 ா ாவும் அவறரச் ெந்ைித்ைைில்  கிழ்ச்ெியறடவைாகக் கூைினார். 
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 வார்னர்  ா ாவிடம், "நீண்ட கால ாக, நான் அன் ின் உண்ற யான 
வறரயறைறயக் கண்டுபகாள்ள முயற்ெிக்கிவைன். அது என்னபவன்று நீங்கள் 
பொல்ல முடியு ா?" என வினவினார். 

அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "அன்பு என்ைால் எந்த மவகுெதிகயயும் 
எதிர்பாராெல், அள்ளி வழங்கும் வாழ்க்கக" என்ைார். 

வார்னர்,  ா ாவின் இந்ை  ைிச்பெைிவான ஓரடிச் பொற்களால் 
பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார், வ லும்  ா ா பைாடர்ந்ைார், "ெக்கள் தர மவண்டும், 
பின்னர் மபை மவண்டும். முதலில் தாருங்கள், பின்னர் உங்களிெம் எல்லாம் 
இருக்கும். ஆனால் அதற்குப் பதிலாக, ெக்கள் முதலில் அகனத்கதயும் 
தம்முென் கவத்திருக்க விரும்புகிைார்கள், பின்னர் மகாடுக்க 
நிகனக்கிைார்கள். இது சரியான வழி அல்ல." 

கல்டானாவில் இருந்ைவ ாது,  ா ாவுடன் ஒரு ெந்ைிப்ற  நிகழ்த்ை, 
குைிப் ாக, வநாரினா ஆர்வம் காட்டிய ஒரு ரஷ்ய  ாவல நடனக் கறலஞர் 
வாஸ்லாவ் நிஜின்ஸ்கி ஆவார். நிெின்ஸ்கி ரஷ்ய  ாவல 'இம்ப்ரவஸரிவயா 
பஸர்ெி ைியாகிவல'வின் முன்னைி நடனக் கறலஞராக இருந்ைார் (அவருடன் 
 ார்கபரட் க்ராஸ்வகயும்  ைியாற்ைினார்). 20ஆம் நூற்ைாண்டின்  ிகச்ெிைந்ை 
ஐவராப் ிய ஆண் நடனக் கறலஞராகக் கருைப் ட்டாலும், நிெின்ஸ்கியின் 
வாழ்க்றக அைன் உச்ெக்கட்டத்ைில இடர் ாடுகளால் நிறைந்ைிருந்ைது. 29 வயைில், 
 னவநாயால் கடுற யாகப்  ைற்ை றடந்ை நிெின்ஸ்கி ஓய்வு ப ற்ைார், அடுத்ை 
31 ஆண்டுகள்  னநிறல புகலிடத்ைிற்கு உள்வளயும் பவளிவயயும் 
வாழ்க்றகறயக் கழித்ைார். ஃ ிரான்ஸ்  யைத்ைின் வ ாது நிெின்ஸ்கிறயப்  ற்ைி 
வநாரினா  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். அவருடன் ெில  ாைங்கள் ைங்க முடிந்ைால், 
நிெின்ஸ்கிறய அவரது  னநிறல  ாைிப் ிலிருந்து குைப் டுத்ை முடியும் என்று 
 ா ா சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், அவறர விறரவில் விடுவித்து  ா ாவிடம் 
அறழத்து வர முடியு ா என்று வநாரினா வகட்டவ ாது,  ா ா, "என்றனச் 
பெய்யவிடுங்கள்" என்று  ைிலளித்ைார். 

1937 ஆகஸ்ட் 21ஆம் நாள், நிெின்ஸ்கியின்  றனவி அவறர 
புகலிடத்ைிலிருந்து பவளிவயற்ைத் ைிட்ட ிட்டுள்ளைாக வநாரினா பெய்ைித்ைாளில் 
 டித்ைார். இருப் ினும், நிெின்ஸ்கி ஒருவ ாதும் ப ஹர்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்கவில்றல. 

ஆகஸ்ட் 21 அன்று  ிற் கல், கிைிஸ்டின் லண்டனுக்குப் புைப் ட்டார். 
அவரும் ப ஹர்  ா ாறவக் கறடெியாக ெந்ைித்ை வாய்ப்பு இது. (1941ஆம் 
ஆண்டு லண்டனில் பெர் ன் வான்வழித் ைாக்குைலின் வ ாது அவர் 
பகால்லப் ட்டார்.) 

அன்று இரவு,  ா ா,  ண்டலி, வநாரினா, எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் 
' ான்வட கார்வலா'வுக்கு 'வகெிவனா'க்கறளப்  ார்க்கச் பென்ைார்.  ாற்று உறட 
அைிந்ை  ா ா அைிர்ச்ெியூட்டும் அற்புை ான வைாற்ைத்ைில் இருந்ைார்; 
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வநாரினாவின் பைாப் ி  ற்றும் ப ர்ெிடிஸின் ப ன்ற யான ஃ ிரஞ்சு 
ைட்றடத்பைாப் ியும் அைிந்ைிருந்ைார். 

ஆகஸ்ட் 22, ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா விளக்கிய ஆன் ீக 
கருப்ப ாருட்கறள ற ய ாக றவத்து, ைிறரப் ட குறும் டங்கறளத் ையாரிக்கும் 
ைனது வயாெறனறய, ஆல்ஃ ிரவடா,  ா ாவுடன் விவாைித்ைார்.  ா ா அவறர 
ஊக்குவிக்கும் விைத்ைில், "ஒரு பாவி, துைவியாக ொறுவதற்கான 
தனித்துவொன அனுபவங்ககளயும் முயற்சிககளயும் குறுகிய ஆனால் 
சுவாரஸ்யொன ககத வடிவங்களில் வியக்கத்தக்க முகையில் 
நிரூபிக்கலாம், இது ஆெம்பரத்கத விரும்பும் ெக்ககள 
உற்சாகப்படுத்துவமதாடு ெட்டுெல்லாெல், விறுவிறுப்பான விதத்தில் 
‘ெனிதன் கெவுள் ஆகலாம்’ என்ை ஒமர உண்கெகய கற்பிக்கும்!" 

வராெர்  றுநாள்  ாறல  ாரிஸ் நகருக்குப் புைப் ட்டார், புைப் டுவைற்கு 
முன்பு  ா ாவிடம், "முைலில் நான் அனிைாவின் காரை ாக உங்கறள 
வநெித்வைன், ஆனால் இப்வ ாது நான் உங்களால் அனிைாறவ வநெிக்கிவைன்" 
என்று கூைினார். 

ராவனா,  ா ாவின் வில்லாவில், வநாரினாவும் எலிஸப த்தும் இருந்ை 

மூன்ைாவது  ாடியில் ைங்கியிருந்ைார்.  ா ாவின் அறை, ைாழ்வாரத்ைின் 
முடிவில் இருந்ைது. அந்ை வநரத்ைில் ராவனா அறை உைரவில்றல என்ைாலும், 
 ா ா, இந்ைியாவில் அவருடன் நிரந்ைர ாக வாழும் வநாக்கத்ைில் வகன்ஸில் 
அவருக்குப்  யிற்ெி அளிக்கத் பைாடங்கினார். இரவில்,  ா ா அடிக்கடி காக்காறவ 
ராவனாவின் அறைக்கு அனுப் ி றவத்ைார். காக்கா கைறவத் ைட்டும் வவறளயில், 
ராவனா பவளிவய வரவும், " ா ா உங்கறள அறழக்கிைார்" என்று காக்கா 
கூைினார்... எனவவ ராவனா அவருடன்  ா ாவின் அறைக்குச் பென்ைதும்,  ா ா, 
இயல் ாக ராவனாவிடம் "வொடா நீறர ஆர்டர் பெய்வது  ற்ைி நீங்கள் நாறள 
எனக்கு நிறனவூட்ட வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். அவ்வளவுைான். 
இப்வ ாது நீங்கள் வ ாய் ஓய்பவடுங்கள்" என்ைார். 

ைனது அறைக்குத் ைிரும் ிய ராவனா, பூ ியில்,  ா ா ஏன் இந்ை 
நள்ளிரவில், இப் டி ஒரு ொைாரை காரியத்ைிற்காக, அவறர அறழத்ைார் என்று 
வயாெித்ைார்.  ீண்டும் ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, கைறவத் ைட்டும் ெத்ைம் 
வகட்டது, ராவனா  று டியும் அறழக்கப் ட்டார். "வொடா நீறரப்  ற்ைி எனக்கு 
நிறனவூட்ட  ைந்துவிடாைீர்கள். இப்வ ாது தூங்கச் பெல்லுங்கள்; நீங்கள் 
வொர்வாக இருக்கிைரீ்கள்" என்று  ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துக் 
கூைினார். ராவனாவுக்கு ஏன் என்று புரியவில்றல; இதுவ ான்ை ஒரு ொைாரை 
விஷயத்ைிற்காக,  ா ா  ீண்டும் தூக்கத்ைிலிருந்து பைாந்ைரவு பெய்ைார். 
ஆயினும்கூட, இரவு முழுவதும், முக்கிய ற்ை வொடா நீரின் நிறனவால் 
தூக்க ின்ைித் ைவித்ைார்.  ா ா, ராவனாறவயும் தூங்க அனு ைிக்கவில்றல 
அவரும் தூங்கவில்றல.  ல வருடங்களுக்குப்  ிைகுைான், ஒரு குருநாைரின் 
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உத்ைரவுகள்  ற்றும் இனம்புரியாை ஆறெகறள நிறைவவற்றுவைற்கும், எந்ை 
வநரத்ைிலும் எப்வ ாது வவண்டு ானாலும் எச்ெரிக்றகயுடன், விருப் ங்களுக்கு 
இைங்கவும் ஒருவர் ையாராக இருக்க வவண்டும் என் றை ராவனா உைர்ந்ைார். 

 ற்றுவ ார் இரவு, காக்கா  ீண்டும் ராவனாவின் கைறவத் ைட்டி, அவர் 
பவளிவய வந்ைதும், "எங்கிருந்வைா புறக வருகிைது, ஏவைா எரிவறை நீங்கள் 
கண்டு ிடிக்க  ா ா விரும்புகிைார்" என்று கூைினார். 

ராவனா ெற யலறைக்குக் கீவழ பென்று, ஐரீனின் உைவியுடன், 
( ரத்துண்டு  ற்றும் நிலக்கரிறயப்  யன் டுத்தும்) அடுப்பு ெரியாக 
அறைக்கப் டா ல் அலட்ெிய ாக விட்டுறவக்கப்  ட்டறைக் கண்டார்.  ா ாவும் 
காக்காவுடன் ெற யலறைக்குச் பென்ைார், ென்னல்கள் அறனத்றையும் ைிைந்து 
ெரிபெய்ை  ின்னர்,  ா ா ைனது அறைக்குத் ைிரும் ினார். 

ராவனா தூங்கச்பென்ைதும் காக்கா  று டியும் கைறவத் ைட்டியைால் 
விறரவில்  ீண்டும் விழித்பைழுந்ைார். கைறவத் ைிைந்ைவ ாது, "நீங்கள், வடீு 
முழுவறையும் ஒருமுறை கூட வநாட்ட ிட்டு அறனத்தும்  ாதுகாப் ாகவும் 
 த்ைிர ாகவும் இருப் றை உறுைிபெய்ய வவண்டும் என்று  ா ா விரும்புகிைார்" 
என்ைார். ராவனாவும் அவ்வாவை பெய்து, எல்லாம் நன்ைாக உள்+ளது என்று 
காக்கா வழியாக,  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைினார். 

விறரவில், காக்கா  ீண்டும் அவை பெய்ைியுடன் ராவனாவின் அறைக் 
கைறவத் ைட்டினார். இவ்வாறு இரவு முழுவதும் நடந்ைது; 'ஏன்' அல்லது 'எைற்கு' 
என்ை வகள்வி எதுவு ின்ைி,  ா ாவின் கட்டறளப் டி ராவனா பெய்யக் 
கற்றுக்பகாண்டார்; இப் டி அவரது  ன எைிர்விறனகறளப் புைக்கைித்து, 
 ா ாவின் வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து, எந்வநரமும் குருநாைரின் 
விருப் த்றைப் பூர்த்ைிபெய்து, அவறர  கிழ்விப் வை அறனத்ைிலும் ைறலயாய 
கடன் என் றை ராவனா கற்றுக்பகாண்டார். 

 ா ாவின் இரவு காவலராகப்  ைிபுரிவது உண்ற யிவலவய கடின ான 
 ைியாகும். ெிைிைளவிலான அறெவும், அரவமும் கூடத் ைறடபெய்யப் ட்டது. 
ஒருவர் இருமுவது, தும்முவது அல்லது கழிவறைக்குச் பெல்வதும் முடியாை 
காரியம். இந்ைியாவில் பகாசுக்கள் அைிகம், ஆனால்  ா ாறவத் பைாந்ைரவு 
பெய்யும் ெத்ைம் எழுவ ா என்ை  யத்ைில் றககால்கறள அறெக்க முடியாை 
நிறல. காக்கா வ ான்ை வயைான ஒருவருக்கு இரவு  ாதுகாவல்  ிகவும் 
கடின ாக இருந்ைைால் அவர் இரவில் ைன்றன விடுவித்துக் பகாள்ள முடியாை 
நிறல.  ா ாவின் பைாடர்  யிற்ெியால் ெில ஆண்கள் அறைச் பெய்ய 
முடிந்ைாலும், அது  ிகப்ப ரிய வொைறனயாக இருந்ைது. ஒருவர் முயற்ெிக்கும் 
வறர குருநாைருக்குச் வெறவ பெய்வைில் உள்ள கஷ்டங்கறள, கற் றனச் 
பெய்வது கடினம். 

 ார்கபரட், வ ப ல் இருவரும் 1937 ஆகஸ்ட் 26ஆம் நாள் லண்டனில் 
இருந்து வந்ைனர். வ ப ல் கல்டானாவில்  ா ாவுடன் ைங்கியிருந்ைார், ஆனால் 
 ார்கபரட் ெில நாட்களில் ைிரும் ிச்பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. 
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குருநாைர் ைனது பநருங்கிய அல்லது வொைறனக்குள்ளாக்கப் ட்டு 
நிரூ ிக்கப் ட்ட ெீடர்களிட ிருந்து  ட்டுவ  அவ்வப்வ ாது  ைத்றைப்  ரிொகப் 
ப ற்றுக்பகாள்வது வழக்கம். புைிய ந ர்கள் அவருக்கு  ைத்றை வழங்கினாலும், 
அவர் ொைாரை ாக அறை  றுத்ைார். யாவரா ஒருவர் 'ப ஹர்  ா ா' ப யரில் 
வில்லா கல்டானா முகவரிக்கு ஒரு காவொறலறய அனுப் ினார்.  ா ா அறை 
எம்.எஸ். ஈரானி என்று றகபயழுத்ைிட்டைால், ' ாங்க் ஆஃப்  ார்பஸல்லஸ்' 
கிறள அறை 'ப ஹர்  ா ா' ஒப்புைல் அளிக்கும் வறர  ை ாக  ாற்ை 
 றுத்துவிட்டது. ஆறகயால், ஆகஸ்ட் 26 அன்று, வகவ ா டி  ான்வடயில்,  ா ா, 
ொஞ்ெி றவத்ைிருந்ை ற  வ னாறவ, அவரது றகறயப்  ிடித்து, 'ப ஹர்  ா ா' 
என்று றகபயாப்  ிட்டார். வநாரினா, ொஞ்ெி ஆகிவயாருடன், பஹடி ப ர்படன்ஸ் 
 ா ாறவ, ைா ஸ் குக் அலுவலகத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று காவொறல, 
 ை ாக்கப் ட்டது. 

 ா ா ைனது ப யறர 'மெஹர் பாபா' என்று றகபயழுத்ைிட்டது இதுவவ 
முைல் முறை. 

ொஞ்ெி அைன் முக்கியத்துவத்றை நிறனத்து ஆச்ெரியப் ட்டார்: 
ஆகஸ்ட் 1931 இல் (1927 இல்  ா ா எழுதுவறை றகவிட்ட நாளிலிருந்து) 

கராச்ெியில் (ைனது  ாஸ்வ ார்ட்டிற்காக) முைல் முறையாக  ா ா 'எம்.எஸ். 
ஈரானி' என்று றகபயழுத்ைிட்ட அவ்வவறளயில், புகழ்ப ற்ை காந்ைி - இர்வின் 
ஒப் ந்ைம் உருவானது; வ லும்,  ா ா காந்ைிறய அவருடன் வ ற்கு வநாக்கி அவை 
கப் லில் அறழத்துச் பென்ைார் (அந்ை வநரத்ைில்  ிரிட்டிஷ் அரொங்கத்ைிற்கும் 
காந்ைி இயக்கத்ைிற்கும் இறடயிலான  ைற்ைம் காரை ாக அது ொத்ைிய ற்ைது 
என்று கருைப் ட்டது). 

ஃ ிரான்ஸ் நாட்டில் இந்வநரத்ைில் இந்ைப் புைிய நடவடிக்றக  ற்றும் 
கருத்றை பவளிப் டுத்தும் பெயற்குைிப்பு என்னபவன்ைால், உலபகங்கிலும் உள்ள 
குழப்  ான சூழ்நிறலயிலிருந்து ெீனாவும் ெப் ானும் ஷாங்காறயச் சுற்ைி 
ஒருவருக்பகாருவர் குரல்வறளறய பநருக்குகின்ைனர். (ஸ்ப யின் நாட்டில் 
ஃ ிராங்வகா ைனது பவற்ைிக்காக அறனத்து றைரிய ான முயற்ெிறய 
வ ற்பகாள்கிைார். ஐவராப் ிய அரெியல் நிறலற   ிகப் ப ரிய குழப் த்ைில் 
உள்ளது. என்ன நடக்கப் வ ாகிைது என் றைப் ப ாறுத்ைிருந்துைான்  ார்க்க 
வவண்டும்.)  

1937, ஆகஸ்ட் 27 அன்று, சுவிட்ெர்லாந்து நாட்டின் ஓவியர் மஹலன் 
ொம் அவரது நண் ர் ஆலிஸ் என் ருடன் வந்ைார். அன்று  ாறலயும், 
பைாடர்ந்து அடுத்ைநாளும்  ா ாறவ அவர்கள் ெந்ைித்ைனர். 

அந்ை நாளில்,  ா ா, டிலியா  ற்றும் ெிலரிடம், "நான் ொட்ரிட்டில் 
பெய்ைறைப் வ ால, ெிைிது வநரம்  க்கள்  த்ைியில் இருக்க விரும்புகிவைன். 
இதுவ ான்ை இடங்கறளயும்,  க்கள் ைிரளும் வநரத்றையும் கண்டு ிடியுங்கள்" 
என்று குைிப் ிட்டார்.      
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 "நீங்கள்  ாட்ரிட்டில் ஒரு கூட்டத்துடன் கலந்ைீர்கள், இைன் விறளவாக 
ஒரு ப ரிய புரட்ெிவய ஏற் ட்டது" என்று டிலியா நறகச்சுறவயாகக் கூைினார். 

ஸ்ப யின் வைெத்றைப்  ற்ைி  ா ா குைிப் ிடுறகயில், "நான் ஒன்றை 
 ீண்டும் கட்டிபயழுப்பும் எண்ைத்ைில் அறை அழிக்கிவைன். நான்  க்களிறடவய 
 ைிக்கைக்கில் சுைந்ைிர ாக நகர்ந்து,  னிைர்களுக்கும் ப ாருட்களுக்கும் ஒரு 
புைிய ெவீிைம்  ற்றும்  றுெீரற ப்ற  உருவாக்கும் வநாக்கத்ைில்  ைிபுரிந்வைன். 
இைற்காக நான், நீங்கள் இப்வ ாது  ார்க்கும் எல்லா ப ாருட்கறளயும் அழித்து 
ெின்னா ின்ன ாக்க வவண்டியது அவெியம்." 

1931 இல் ஹார் ன் ரிட்ரீட்டில்  ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்ை 
மொரதி மநாரிஸ் ஆகஸ்ட் 28 அன்று வகன்ஸ் வந்து ெில நாட்கள் 
ைங்கியிருந்ைார். 

வகன்ஸ் வில்லாவில் ஒரு நாள்  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார், "எனது 
பணிக்கு ஆமராக்கியொன, அழகான, புத்திசாலியும், கள்ளம்கபெெற்ை 
சிறுவன் ஒருவன் மதகவ. காெத்கத அடிமயாடு குகைக்க, குைிப்பாக ஓரினச் 
மசர்க்ககயாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ெ உலகிற்காக நான் மசய்ய விரும்பும் 
பணிக்கு இந்தக் குணங்கள் ெிகவும் அவசியம். இது இப்மபாது உலகம் 
முழுவதும் ஆபத்தான அளவிற்கு நகெமுகையில் உள்ளது. சிறுவன் 
அப்பாவியாக இல்கல என்ைால், அவன் எனது மநாக்கத்கத உெனடியாக, 
தவைாகப் புரிந்துமகாள்வான், இது எனது பணிக்கு உதவுவதற்குப் பதிலாக, 
தகெயாக இருக்கும்." 

 ற்பைாரு ைருைத்ைில்,  ா ா, ெிறுவர்களுடன் வ ற்பகாள்ளும் 
 ைிறயப்  ற்ைி கிட்டி வகள்வி எழுப் ியவ ாது, "நான் எதிர்கால 
இகளஞர்களுென் இகணந்து பணியாற்றுகிமைன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

வகன்ஸ் வில்லாவில் குழுவுடன் ைங்கியிருந்ை வில்லியம் டான்கின், 
ஒரு ெிறுவறனக் கண்டு ிடிப் ைற்கான  ா ாவின் விருப் த்றைப்  ற்ைிக் 
வகள்விப் ட்டதும், அத்ைறகய இறளஞறனத் வைடி அவர் இங்கிலாந்து பென்ைார். 
டான்கின் ஆகஸ்ட் 28ஆம் நாள் காறலயில் மஜாஸ் லூயிஸ் என்ை இளம் 
ஸ்ப யின் நாட்டு அகைியுடன் வகன்ஸ் நகருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ா அந்ைச் 
ெிறுவறன முழுற யாக ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல என்ைாலும், வில்லாவில் 
றவத்ைிருந்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து உடனடியாக, கிட்டி  ற்பைாரு ெிறுவறனத் 
வைடுவைற்காக,  ாரிஸ் நகருக்குச் பெல்லும் டிக் வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டார்; 
வைறவப் ட்டால், அைற்காக  ா ா, டான்கினுடன் அங்வக வி ானத்ைில் 
பெல்லவும் ையாராக இருப் ைாகச் சுட்டிக்காட்டினார். கிட்டி  றுநாள்  ாறல 
 ார்கபரட்டுடன் புைப் ட்டார். அவர்கள்  ாரிஸ் நகரில் அற ந்ை ஸ்ப யின் 
நாட்டின் அகைிகள் முகாமுக்குச் பென்ைனர், அங்கு,  ா ா ஒரு ெிறுவன் 
இருப் ைாகப்  லமுறை சுட்டிக்காட்டினார். 

ஆகஸ்ட் 30ஆம் நாள் கிட்டி பைாறலவ ெி  ற்றும் பைாறலத்ைந்ைி 
மூல ாக, ெிறுவறனக் கண்டுபகாண்ட பெய்ைிறயத் பைரிவித்ைார்.  ா ா, உடவன, 
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"அறழத்து வாருங்கள்" என்ை  ைில் ைந்ைிறய அனுப் ினார். ஆகஸ்ட் 31 அன்று, 
கிட்டி மபல்லர்ெிமனா என்ை ஸ்ப யின் நாட்டுச் ெிறுவறன  ா ாவிடம் 
அறழத்து வந்ைார். ஆனால்,  ா ா இந்ைச் ெிறுவறனயும் ஏற்றுக்பகாள்ளா ல், 
 ைிலாக, வொஸ் லூயிஸ் ைங்க வவண்டும் என்று முடிவு பெய்ைார். "ஒருவவறள, 
லூயிஸ் என்றன வநெிக்க ஆரம் ித்ைால், நான் அவறன என்னுடன் 
இந்ைியாவுக்கு அறழத்துச் பெல்லலாம்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

இைற்கிறடயில், வில்லாவில் நிலவிய சூழ்நிறல  ாற்ைங்கள், நாளுக்கு 
நாள், அந்ைச் ெிறுவனிடம் விரும் த்ைக்க விறளறவக் ஏற் டுத்ைியைாகத் 
வைான்ைியது, ஏபனனில், அவன் ஆவராக்கியத்துடன் கலகலப் ான 

அணுகுமுறைறயக் றகயாண்டான்;  ா ாறவப்  ற்ைி வ லும் அைிந்துபகாள்ளும் 
வாய்ப்ற ப் ப ற்ைான். ெிறுவன் ைினமும் காறலயில்  ா ாவின் வருறகக்காகக் 
காத்ைிருந்து, அவறர ' ன்னர்களுக்பகல்லாம்  ன்னர்!' (கிங் ஆஃப் கிங்ஸ்!) என்று 
அறழத்ைான். ' ா ா லூயிறஸ வநெிக்கிைார்' ( ா ா லூயிஸ் அவ ார்) என்று 
 ா ாவின் எழுத்துப்  லறகயில் உச்ெரிப் ைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைான். 

 ா ா, வில்லாவிலிருந்து ராவனாவுடன் காறலயில் ஆண்  ண்டலியின் 
வில்லாவுக்கு நடந்து பென்று, அங்கு அவர்  ார்றவயாளர்கறளச் ெந்ைிப் து 
வழக்கம். லூயிஸ் எப்வ ாதும்  ா ாவின் அருகில் அ ர விரும் ினான், ஆனால், 
ெிைிது வநரம்  ா ா அறை அனு ைித்து  ின்னர் வவறு அறைக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார், ஏபனனில் வந்ைவர்களில்  லர்  ா ாவுடன் ைனிப் ட்ட முறையில் 
வ ெ விரும் ினர். ஒரு நாள் லூயிஸ் ஆல்ஃ ிரவடாவிடம், "நீள ான 
ைறலமுடியுடன் கூடிய இந்ை  னிைறன நான் விரும்புகிவைன். அவர்  ிக்க 
அன்பும், கனிவும் நிறைந்ைவர்; ஆனால் என்ன  ரிைா  ான நிறல, அவரால் 
வ ெமுடியாது" என்று கூைினான். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, டான்கிறன ைனிப் ட்ட முறையில் 
ெந்ைித்து இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், "இன்னும் ெில நாட்கள் இங்கு நீங்கள் 
எனது பநருங்கிய பைாடர் ில் இருக்க விரும்புகிவைன். நான் உங்கறள  ிகவும் 
வநெிக்கிவைன். நான் உங்களுக்கு, ெிைப் ான ஒன்றை அளிக்க விரும்புகிவைன். 
ஆனால் இங்கு நிலவும் சூழ்நிறலகறளக் கருத்ைில் பகாண்டு, இந்ை வநரத்ைில் 
நான் விரும்பும் பநருக்க ான ெகவாெத்றை என்னால் ைர முடியாது, ஏபனனில் 
 லர் வந்து வ ாகிைார்கள்." 

ஆகவவ, 1937 ஆகஸ்ட் 31 அன்று  ா ா, டான்கிறன லண்டனுக்கு 
அனுப் ி றவத்து, ைனது  ருத்துவ  டிப்ற த் பைாடரவும், 25 நாட்களுக்குப்  ிைகு 
வகன்ஸ் நகருக்கு வரவும் கூைினார். ப ல்லர் ிவனாறவ  ாரிஸுக்கும், (கிட்டி 
வகன்ஸுக்கு அறழத்து வந்ை ெிறுவன்) ஆங்கில  ைிப்ப ண்றை  ீண்டும் 
இங்கிலாந்துக்கு அறழத்துச் பெல்லவும்  ா ா டான்கினுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
வில்லியம் டான்கின் குருநாைருடன் இருந்ை அனு வங்கள் அவறர இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குள் இந்ைியாவில் ப ஹர்  ா ாவுடன் வாழ வழி வகுத்ைது. 
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அப ரிக்க பவளிநாட்டவர் நவனீ நடனக் கறலஞரான பீட்கரஸ் 
மவங்கர் ( ிர ல ஹாலிவுட் ையாரிப் ாளரான வால்டர் வவங்கரின் மூத்ை 
ெவகாைரி) 29ஆம் வைைி  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். அந்ை நாளில்  ற்றுப ாரு 
 ார்றவயாளர், அப ரிக்க ெிற் ி பஹன்ைி கிளவீ்ஸின் (கடந்ை  ாைம் 
கால ானார்)  றனவி மெரி கிளவீ்ஸ் என் வரும்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். வ ரி, 
 ா ாறவ நன்கு புரிந்து  ைிலளிக்கும் ைன்ற றயக் பகாண்டிருந்ைார். உலகில் 
ைனது ஆைிக்கத்றை நிறலநாட்டும் 'ைீற யின்  ிகப்ப ரிய ெக்ைிகள்'  ற்ைி அவர் 
ைனது கவறலறய பவளிப் டுத்ைினார்.  ா ா அவருக்கு நம் ிக்றகயூட்டும் 
விைத்ைில், "இது வரவிருக்கும் நன்கெக்கான அைிகுைியாகும். நல்ல 
ஆத்ொக்கள் (இகை உணர்கவ அகெந்த ெனிதர்கள்) ெிகக் குகைவாக 
இருந்தாலும், அவர்கள் எப்மபாதும் பணி புரிகிைார்கள்; அவர்களின் நல்ல 
சிந்தகனகள், வார்த்கதகள் ெற்றும் மசயல்கள் மூலம் ெனிதகுலத்திற்கு 
உதவ ெிகப் மபரிய பங்காற்ைி வருகிைார்கள். அவர்கள் எதிர்மநாக்கும் 
மவற்ைியின் மநரம் மவகொக மநருங்கி வருகிைது." 

 ின்னர் வ ரி, ொஞ்ெியிடம், "புத்ைரின் புன்னறக என்னபவன்று நான் 
எப்வ ாதும் ஆச்ெரியப் ட்வடன். ப ஹர்  ா ாவின் பவளிப் ாட்றடக் 
கண்டவ ாது, அைன் அர்த்ைம் என்னபவன்று எனக்குப் புரிந்ைது" எனக் கூைினார். 

வ ரி, ப ஹர்  ா ாறவ வகன்ஸ் நகருக்கு அருகிலுள்ள 'வெட்வடா டி 
லா வநபூல்' இல்லத்ைிற்கு விெயம் பெய்யு ாறு அறழத்ைார்; ஒரு வாரத்ைிற்கு 
 ிைகு, பெப்டம் ர் 6  ிற் கலில்,  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் பென்ைார்; ொஞ்ெி, 
ெனீ், வநாரினா ஆகிவயாரும் உடன் பென்ைனர். வ ரியும் அவரது கைவரும் 
 ைிபனட்டு ஆண்டுகள் அந்ை  கத்ைான, கம் ரீ ான, இறடப் ட்ட வரலாற்றுக் 
காலத்ைில் கட்டப் ட்டக் வகாட்றடறய புதுப் ித்து வாழ்ந்ைனர். வகாட்றடயின் 
ஒரு  குைி அவரது கைவரின் ஸ்டுடிவயாவாக  ாற்ைப் ட்டது. இந்ை இடத்ைின் 
அழறகயும், கிளவீ்ஸின் றகவண்ைத்றையும் அறனவரும்  ிகவும்  ாராட்டினர். 
 ிை  னிை குைாைிெயங்களுக்கிறடயில் ைீற , வ ராறெ, ைந்ைிரம் 
வ ான்ைவற்றைச் ெித்ைரிக்கும் கிளவீ்ஸின் கறல நுணுக்கங்கறளக் கண்டு,  ா ா 
சுருக்க ாக, "ைத்துவ ய ான கறல" என்று குைிப் ிட்டார். 

வகன்ஸ் நகரில் இருந்ைவ ாது  ா ா, குழுவுடன்  ல ைிறரப் டங்கறளப் 
 ார்க்கச் பென்ைார். 1937, ஆகஸ்ட் 30 அன்று  ாறல, அவர்கள்  ிரா ர் 
உைவகத்ைில் இரவு உைவிற்காகச் பென்ைனர்,  ின்னர் இரட்றட அம்ெ ாக 
அற ந்ை (‘ ிங் கிராஸ் ி இன் வகாயிங் ஹாலிவுட்’  ற்றும் ‘கிளார்க் வக ிள் இன் 
ப ன் இன் றவட்’) ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைனர். ஆனால் ைா ை ாகிவிட்டைால், 
முைல்  டத்ைின் இறடபவளியின் வ ாது அறனவரும் வில்லாவுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைனர். 

ைிறரக்கறை எழுத்ைாளர் அபலக்ஸாண்டர்  ார்க்கி 1937, பெப்டம் ர் 2ஆம் 
நாள் வகன்ஸ் நகருக்கு வந்ைார். ைிறரப் டம் குைித்து,  ா ாவுடன்  ார்க்கி 
நிகழ்த்ைிய நீண்ட உறரயாடலுக்குப்  ிைகு, 'பிரபஞ்சத்கதத் திகரப்பெொகப் 
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பகெத்தவர்' இது அவரது மநாக்கங்களுக்கு இன்ைியகெயாதது என்று 
பாசாங்கு மசய்தார். ஒரு திகரப்பெத்கதத் தயாரிப்பதில் பாபா இவ்வளவு 
ஆர்வம் காட்டியதற்கு உண்கெயான காரணம் ொர்க்கி, மகப்ரியல் பாஸ்கல், 
காமரட் ஃமபார்ட் மபான்ைவர்ககள அவரிெம் ஈர்த்து, அவர்கமளாடு ஒர் 
இகணப்கப ஏற்படுத்துவமத ஆகும் என் றைக் காலம் அைிந்ைிருந்ைது. 
நிெத்ைில் உருவாக்கப் டும் ைிறரப் டம் குருநாைரின்  ைிக்கு அவெிய ற்ைது. 

1936 நவம் ர்  ாைம் லண்டனில் நடந்ை முைல் ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு 
 ார்க்கி,  ா ா அல்லது அவரது அன் ர்களுடன் பைாடர் ில் இல்றல. அவர் ஒரு 
நாடகத்ைிற்குக் கறை வெனம் எழுைி, வ லும் வகன்ஸ் நகருக்குச் பென்று அைன் 
 ைிகறளத் பைாடர முடிவு பெய்ைார். அவர் வகன்ஸ் வந்ைவ ாது, எைிர் ாரா ல், 
லண்டனிலிருந்து அனுப் ப் ட்ட ஒரு பைாறலத்ைந்ைிறயப் ப ற்ைார், 'ப ஹர் 
 ா ா வகன்ஸ் நகருக்கு வரப்வ ாவைாகவும், அங்கு அவர்  ார்க்கிறயச் ெந்ைிக்க 
விரும்புவைாகவும்' குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைது. இத்ைறகய ஆச்ெரிய ான 'ைற்பெயல்' 
நிகழ்வு  ா ா  ீைான  ார்க்கியின் அன்ற யும் நம் ிக்றகறயயும் வ லும் 
வலுப் டுத்ைியது. 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு  ார்க்கி  ா ாறவ  ீண்டும் ெந்ைித்ைார். ஒரு 
ைருைத்ைில்,  ா ா  ார்க்கியிடம் இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், "ஒருநாள், நாம் 
இப்மபாது விவாதித்து வரும் கருப்மபாருட்கள் திகரப்பெங்களில் முற்ைிலும் 
ஒரு புதிய மபாக்கின் அடிப்பகெயாக அகெயும்." 

வில், வ ரி வ க்பகட் இருவரும் பெப்டம் ர் 2ஆம் நாள் இரவு வகன்ஸ் 
வந்ைனர்.  றுநாள் வால்டர், பஹடி ப ர்படன்ஸ் அவர்களின்  கள்  ற்றும் 
 கனுடன் ஸூரிச் பென்ைனர். வால்டர், பஹடி, எலிஸப த், ராவனா ஆகிவயாறர 
வகன்ஸில் இருந்ை வவறளயில்  ா ா,  ல்வவறு ெந்ைர்ப் ங்களில் புறகப் டம் 
எடுக்க அனு ைித்ைார். 

பெப்டம் ர் 3ஆம் நாளன்று,  ா ா, வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு 
வலியுறுத்ைிக் கூைினார், "நல்லிணக்கம் என்பது வாழ்க்ககயின் அடிப்பகெ, 
ஒரு குழுவுென் வாழ்ந்து, என்னுென் பணியாற்ைி எனது சகவாசத்தில் 
இருந்து எனது பணியில் உதவுவது. உங்களின் தனிப்பட்ெ விருப்பு 
மவறுப்புககள அடிப்பகெயாகக் மகாண்ெ உணர்வுககளப் பின்பற்றுவது, 
நான் விரும்பும் சூழ்நிகலயில் என் ஆன்ெீக பணிக்கு இகெயூைாக 
இருக்கிைது." 

ப ஹர்  ா ா ஒரு ெில வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகறள அவருடனும் 
இந்ைிய ப ண்  ண்டலியுடனும் வில்லா கல்டானாவில் இறைந்து  ல 
விறளயாட்டுகளில்  ங்பகடுக்க அனு ைித்ைார்.  லரின்  ிைந்ைநாள் 
பகாண்டாடப் ட்டது, அறனவரும்  ீண்டும் குருநாைரின் கலகலப் ான 
ெகவாெத்ைில்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைனர். 

 ா ா,  ண்டலி, லூயிஸ், டிலியா, எலிஸப த், அனிைா ஆகிவயார் 
கிராஸ் நகரத்ைிற்கு 1937 பெப்டம் ர் 5ஆம் நாள் எலிஸப த்ைின் காரில் பென்ைனர். 
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அவர்கள் அங்கு ஒரு ஃ ிபரஞ்ச் ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைனர், ஆனால் ைிவயட்டர் 
 ிகவும் சூடாக இருந்ைைால்  ாைியிவலவய ைிரும் ிவந்ைனர். அடுத்ை நாள், 
ஆங்கில குழுவவாடு பைாடர்புறடய மஜாஃப்மர என்ை இறளஞர்  ா ாறவப் 
 ார்க்க வந்ைார். ஒருவர்  கிழ்ச்ெியாக எப் டி இருக்க முடியும் என்று வகட்டவ ாது 
 ா ா, "எகதயும் விரும்பாெல் அகெதி, ெனநிகைவு ெற்றும் மபரின்பம் 
நிகைந்த வாழ்க்கககய வாழ்வதன் மூலம்" என்று  ைிலளித்ைார். 

பெப்டம் ர் 7ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய குழுவிற்கு, ைனிப் ட்ட 
இயல்புகறளப்  ற்ைி விளக்கினார்: 

எனக்கு எல்மலாரும் செம். உலகளவில், நான் அகனவகரயும் 
செொக மநசிக்கிமைன். இருப்பினும், தனித்தனியாக ஒவ்மவாருவருெனும் 
இது ஒரு வித்தியாசொன ககத. நான் உங்கள் அகனவகரயும் மநசிப்பகதப் 
மபால, சகெயல்காரகர அவ்வளவு ஆழொக மநசிக்கவில்கல. ஏன்? அந்தப் 
மபண்ெணி ஒரு சகெயல்காரராக இருப்பதாலும், நீங்கள் அவகரவிெ, 
சமூகத்தில் சிைந்த நிகலயில் இருப்பதாலும் அல்ல, ஆனால் பிைகர விெ 
நீங்கள் என்கன அதிகொக மநசிப்பதால். எனக்காக எகதயும் மசய்ய நீங்கள் 
தயாராக இருக்கிைரீ்கள். டிலியா எனக்காக எல்லாவற்கையும் விட்டுவிட்ொர்! 
இந்தியாவுக்குச் மசல்வதற்கான அவரது திட்ெத்கத அவருகெய 
சமகாதரர்களும் மபற்மைார்களும் விரும்பவில்கல அல்லது 
ஏற்றுக்மகாள்ளவில்கல, ஆனாலும் அவர் எனக்காக அகதச் மசய்தார். 

இறவ எல்லாம்  ிகவும் நல்லது, ஆனால் ைனிப் ட்ட இயல்புகளுக்கு 
வரும்வ ாது ப ரிய வவறு ாடுகள் உள்ளன. ைனிற , ப ௌனம், ைியானம் 
ஆகியவற்ைின் அற ைியான ஆெிர  வாழ்க்றகறய விரும்பும் ெிலர் 
இருக்கிைார்கள், வ லும் ெிலர்  ர ரப்பும்,  கிழ்ச்ெியும்  ிக்க வாழ்க்றகறய 
விரும்புகிைார்கள். ைனிப் ட்ட முறையில், நான் இரண்டாவது வறகறய 
விரும்புகிவைன் - ஆனால் எனது வவறலக்கு, முைல் வறக முக்கியம்! எனவவ, 
நான் இரண்டு வறககறளயும் ப ாறுத்துக்பகாள்ள வவண்டும். உங்களிட ிருந்து 
ஒத்துறழப்ற யும் உைவிறயயும் நான் எைிர் ார்க்கிவைன், ஆனால் எல்லா 
வநரங்களிலும் உங்களில் ஒவ்பவாருவரும் இவ்வளவு  ிடிவாை ாக இருப் ைால் 
அது எனது வவறலறயக் பகடுத்துவிடும்! 

எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் ஒவ்மவாருவரின் ெனநிகலக்கு 
ஏற்ைாற்மபால் இணங்கிச் மசல்ல முயற்சிக்கவும். இயற்ககயாக இருங்கள்! 
உங்கள் களிப்புணர்வின் தன்கெகய ொற்ை மவண்ொம், ஆனால் 
அதிருப்திகயக் காட்ொதரீ்கள் அல்லது இயல்பில் மவறுபட்ெ பிைகர 
விெர்சிக்க மவண்ொம். உங்கள் ெனதில் பலகர நீங்கள் கவத்திருக்க 
முடிந்தாலும், இதயத்தில் ஒமர ஒரு பிரியொனவகர ெட்டுமெ நீங்கள் 
கவத்திருக்க முடியும்.  

ஆகவவ ( ா ா, ைன்றனத்ைாவன சுட்டிக்காட்டி), இந்ை அன் ானவறர 
உங்கள் இையங்களில் றவத்து, இைர ஒவ்பவாரு இையத்ைிலும் என்றனக் 
கண்டுபகாள்ளுங்கள்! ஒவ்பவாரு இையத்ைிலும் நீங்கள் என்றனப்  ார்க்க 
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முயற்ெித்ைால் இந்ை ஒரு ந றர அல்லது அந்ை ந றர பவறுக்க முடியாது. 
 ின்னர் ஒற்றுற யும், நல்லிைக்கமும் ைானாகவவ உருவாகும். 

 ா ாவின் உத்ைரவின் வ ரில், நிய ிக்கப் ட்ட ஆங்கிலப்  ைிப்ப ண், 
டான்கினுடன் அனுப் ி றவக்கப் ட்டார்; எனவவ பெப்டம் ர் 10ஆம் நாள் 
ப ர்படன்ஸ் குடும் த்ைாரின்  ற்பைாரு நண் ர், பெக்வகாஸ்வலாவாக்கியாறவச் 
வெர்ந்ை ஈல்ஸா என்ை  ைிபனட்டு வயது ெிறு ி, வகன்ஸ் வந்து ஐரீன் 
 ில்வலாவுக்கு உைவியாக இருந்ைார்.  

பெப்டம் ர் 11ஆம் நாள் புகழ்ப ற்ை ஃ ிபரஞ்சு ெிற் ி விக்டர் டூ ியும் 
அவரது  றனவியும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வில்லா கல்டானாவிற்கு வந்ைனர். 49 
வயைான டூ ி, வகன்ஸ் நகரில் வாழ்ந்து வந்ை நீண்ட பவள்றள ைாடியுடன் கூடிய 
நல்ல  னிைர்.  ா ா அவறர  ிகவும் விரும் ினார். டூ ியும் அவரது  றனவியும் 
நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ிர ல ஃ ிபரஞ்சு கவிஞர் ஃப்பரபடரிக்  ிஸ்ட்ரலின் 
 ரு களுடன்,  று டியும் வந்ைனர். 

இத்ைாலியில்  ைிபுரிந்ை வநாரினாவின் ெவகாைரி கீைா, 1937 பெப்டம் ர் 
12ஆம் நாள் ைிரும் ிச் பென்று, ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு அவர் வகன்ஸ் 
நகருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். இத்ைாலியில் புைிய பைாடர்புகறள ஏற் டுத்ைவும் 
 றழய இறைப்புகறளப் புதுப் ிக்கவும்  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
"பெல்வாக்கு ிக்க பெய்ைித்ைாள்களில் வரும் கட்டுறரகள் மூலம் அவர்கள் 
ஆன் ீக வாெறனறய நுகர்ந்து, கடவுறளத் வைடுவைற்கான ஆர்வத்றைத் 
தூண்டுவைற்கும் - இவ்வாறு அவர்கறள என்னிடம் பகாண்டு வருவைற்கும் 
முயற்ெி பெய்யுங்கள்" என்று  ா ா கூைினார். இது ஓர் அொைாரை உத்ைரவு, 
" ா ா எப்வ ாதும் ைனிற   ற்றும் அந்ைரங்கத்றை விரும்புவைால், அவர் 
இத்ைாலியில் ஏைாவது வவறலச் பெய்ய விரும்புவைாக இருக்கலாம்" என்று 
ொஞ்ெி குைிப் ிட்டார். 

அன்று காறல, ஆைி ெூனியர் பெவனாவாவிலிருந்து வந்து வெர்ந்ைார். 
ஆைிக்கு ஐவராப் ா வருவைில் எந்ை ஆர்வமும் இல்றல; ைனது முந்றைய 
 யைங்களிலிருந்து  ா ாவுடன் வருவைால் விறளயும்  ன அழுத்ைங்கறளயும் 
ெிர ங்கறளயும் அவர் நன்கு அைிந்ைிருந்ைார், ஆனால்  ா ா அவருக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி ஃ ிரான்சுக்கு வரும் டி உத்ைரவிட்டார். 

பெப்டம் ர் 15ஆம் வைைி, வியன்னாவின் ஆலிஸ் ட்ராவ்-ஃபிஷர், அவரது 
கைவர் விக்டர்  ற்றும் ைாய் ைந்றையருடன்  ா ாறவப்  ார்க்க வகன்ஸுக்கு 
வந்ைார். அவர்கள் ‘ ான்வட கார்வலா’வில் ைங்கியிருந்து,  ன்னிரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு  ீண்டும் வந்ைார்கள். ஆலிஸ் ஒரு ஓ ரா நிறுவனத்ைில் 
 ாடகராக இருந்ைார்,  ா ாறவ ஆழ ாக வநெித்ைார். வ ார்வடாஃ ிவனாவில் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க முடியாை வ ாைிலும், அவர்  ா ாறவப்  ற்ைி வியன்னாவில் 
 லரிடம் கூைியிருந்ைார். ஆலிஸ்  ா ாறவ வியன்னாவுக்கு வரு ாறு அறழப்பு 
விடுத்ைார், ஆச்ெரியப் டும் விை ாக, 1938 ெனவரி 7 முைல் 17 வறர,  ைிபனாரு 
வ ர் பகாண்ட குழுவுடன்  த்து நாட்கள் ைங்குவைாக  ா ா கூைினார். இறைக் 
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வகட்டு ட்ராவ்-ஃ ிஷர் குடும் த்ைினர்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். ஆலிஸின் 
ப ற்வைார் ப ாழி பைரியா ல், ஒரு வார்த்றைக் கூடப் வ ெவில்றல, இருந்தும் 
அவர்கள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது கண்கலங்கி அழுைனர். 

பெப்டம் ர் 16ஆம் நாள்,  ா ா ‘கவ ா டி  ான்வட’க்கு வந்ை வவறளயில், 
அவர்  ால்க ிடம் அவரது அறையில் ஆறு  ாைங்கள், குளியலறைறய 
 ட்டுவ   யன் டுத்ைி, ைனிற யில் இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ால்கம் 
ப ௌன ாக இருந்ைவைாடு,  த்து நாட்களுக்குப்  ிைகு உ வாெம் இருக்கும் டியும் 
கூைினார். 

17ஆம் வைைி, வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகள் இரவு உைவு  ற்றும் 
ப ாழுதுவ ாக்கிற்காக வில்லா கல்டானாவுக்கு அறழக்கப் ட்டனர். 

பெப்டம் ர் 18 அன்று, ருவாவனா வ ாகிஸ்லாவ், ஆைி ெூனியர் 
இருவரின்  ிைந்ைநாறளச் ெிைப் ிப் ைற்காக,  ா ா நாள் முழுவதும் காறல எட்டு 
 ைி முைல்  ாறல எட்டு  ைி வறர, ‘கவ ா டி  ான்வட’யில் இருந்ைார். இது 
கிபரட்டா கார்வ ாவின்  ிைந்ைநாள் என்றும் ஒருவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

ஒரு ப ரிய  ிைந்ைநாள் வகக் உட் ட இரவு ெிைப்பு உைவிற்கும் ஏற் ாடு 

பெய்யப் ட்டிருந்ைது. வகக் பவட்டத் ையாராகும் வவறளயில் பைாறலவ ெி  ைி 
ஒலித்ைது. ஸூரிச் நகரிலிருந்து பஹடி ப ர்படன்ஸ் அறழத்ைார்.  ா ா வநாரினா 
வழியாக அவருடன் வ ெச் பென்ைார்;  ா ா ைிரும் ி வருவைற்கு முன்பு ெிலர் 
ைங்கள்  ங்கிலான வகக் துண்டுகறள ொப் ிடத் பைாடங்கினர். இங்கிதத்தில் 
அவர்கள் இகழத்த தவறு குைித்து  ா ா ைனது ஏ ாற்ைத்றை 
பவளிப் டுத்ைினார்; குருநாைர் உண்ை அனு ைி வழங்கும் வறர அவர்கள் 
காத்ைிருக்க வவண்டும்.  னச்வொர்வறடந்ை அன் ர்களின் உைர்றவச் ெீர்ச்பெய்ய, 
 ா ா, அறனவறரயும் ைனது அறைக்கு அறழத்து, கண்கறள மூடிக்பகாண்டு 
அவருடன் ஐந்து நி ிடங்கள் ப ௌனம் காக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். ருவாவனா 
 ற்றும் ஆைி ெூனியருக்கு  ரிசுகள் வழங்கப் ட்டன, முைலாவைாக,  ா ா 
இருவருக்கும்  னம் நிறைந்ை அரவறைப்ற  அளித்ைார். ஹிட்லராக 
உறடயைிந்து பவளிவய வந்து உறர நிகழ்த்ைியவ ாது, கிட்டி ஒரு வவடிக்றக 
நிகழ்ச்ெிறய நடத்ைினார். 

இைற்கிறடயில் கான்சுவலா  ற்றும் ஆல்ஃ ிரவடா றஸட்ஸ் ஆகிவயார் 
 ா ாறவ, ப ண்  ண்டலியுடன்  ாரிஸ் நகருக்கு வர அறழப்பு விடுத்ைனர். 1937 
பெப்டம் ர் 19ஆம் நாள் காறல,  ா ா, ப ஹரா,  ைி, வகார்பஷத், நாொ, கிட்டி, 
எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் காரில் புைப் ட்டார்.  ாரிஸில் அவர்கறளச் 
ெந்ைிப் ைற்கான வழிமுறைகளுடன், ராவனா, அனிைா, ஸூனா ாெி, வாலு 
ஆகிவயார் ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர்.  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் ஓர் இரவு 
லிவயான்ஸ் நகரில் ைங்கி,  ின்னர்  ாரிஸுக்குச் பென்ைார்.  

ப ஹரா,  ைி, வகார்பஷத், நாொ ஆகிவயார் எந்ை ஓர் ஆண் கறனயும் 
 ார்க்க வநர்ந்ைால், அவர்கள் உடனடியாகக் கீவழ  ார்க்க வவண்டும் என் து 
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ப ஹர்  ா ாவின் உத்ைரவு.  ாரிஸ் நகரில் அவர்கள் இருந்ை இரண்டு 
நாட்களில்,  ா ா,  ைிறய, ராவனாவின் கண்காைிப் ில் றவத்ைார், வ லும் 
 ைியின் ஆறட கூட எந்ைவவார் ஆண் கறனயும் இவலொகத் பைாடவும் 
கூடாது என் ைில் கவன ாக இருக்கு ாறு  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
 ைியின் வயது 19. இயற்றகயில் கலகலப் ாக இருப் ைால், அவர்கள் பவளிவய 
பெல்லும் வவறளயில் விறரவாக நகர்ந்ைார். ராவனாவுக்கு இது ஒரு கடின ான 
கடற யாக இருந்ைது,  ைி எந்ை ஆண் கறனயும் கவனக்குறைவாகக் கூட 
பைாடா ல் இருப் றைக் கண்காைிப் ைில் அவருறடய முழுக் கவனமும் 
இருந்ைது. 

பெப்டம் ர் 21ஆம் நாள்  ிற் கலில், வகப்ரியல்  ாஸ்கல், அவரது 
வைாழர்கள் பவுலின், மராஜர் வில்லார்ட் ஆகிவயாருடன்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
வந்ைார்,  ா ாவும் ப ண்களும் 1 ரியூ வகாட்-பல-வகாரில் அற ந்ை றஸட்ஸின் 
இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர். 

 ாரிஸ் நகரில் இருந்ைவ ாது,  ா ா ப ண்கறள அருங்காட்ெியங்கறளப் 

 ார்றவயிட அறழத்துச் பென்ைார். அழகான 'மஸன்' நைியில்  டகு ெவாரி 
பெய்து, அந்ை வநரத்ைில் நறடப ற்ை கறல, பைாழில்நுட்  கண்காட்ெி  ற்றும் 
'வநாட்வர வடம்' வைவாலயத்றை அறனவரும்  ார்றவயிட்டனர். அவர்கள் பென்ை 
இடப ல்லாம் எப்வ ாதும்  ல ஆண்கள் இருந்ைைால், கிழக்கத்ைிய ப ண் ைிகள் 
ைறலறயக் குனிந்துபகாண்வட இந்ை இடங்கறளக் கடந்து பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது; அருற யான காட்ெிகள் எறையும்  ார்க்க முடியா லாயிற்று! 

ஆெிர த்ைில் ப ண்களின் வாழ்க்றக எப்வ ாதும் 
ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டிருந்ைது, குைிப் ாக, ப ஹராவின் வாழ்க்றக.  ா ாவின் 
கட்டறளகளின் கீழ், ப ஹராவின் வாழ்நாளில் அவர் எந்ை ஆண் கனுடன் 
வ ெவு ில்றல,  ார்த்ைது ில்றல (ெில  ிக அரிைான, ைவிர்க்க முடியாை 
ெந்ைர்ப் ங்கறளத் ைவிர). அவர் எப்வ ாதுவ  ஒதுங்கியிருந்ைவைாடு,  ல 
ஆண்டுகளாக,  டிக்கவவா எழுைவவா கூடாது என்றும் கட்டறளயிடப் ட்டார். 

ப ண்  ண்டலிறயப் ப ாறுத்ைவறர, ஓரிடம் கிட்டத்ைட்ட இன்னுவ ார் 
இடத்றைப் வ ாலவவ இருந்ைது, ஏபனனில் அவர்களால் சுைந்ைிர ாகப் 
 ார்க்கவவா நகரவவா முடியவில்றல. பெப்டம் ர் 21 அன்று இரவு ஒன் து 
 ைிக்கு,  ா ா அவர்கறள ஈஃ ிள் வகாபுரத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார், ஆனால் 
ப ண்கள்  ீண்டும் ைங்கள்  ார்றவறய கீழ்வநாக்கி றவத்ைிருந்ைார்கள், வ லும் 
 ரந்ை காட்ெிறய அவர்களால் அனு விக்க முடியவில்றல. காலம் இறை 
இப் டிப்  ார்த்ைது: "எதுவாயினும், அன்புக்குரியவறரத் ைவிர வவறு எவறரயும் 
அவர்கள் காை விரும் வில்றல, அறனத்தும், அறனவரும் அவரிவல 
அடங்கியுள்ளன! அவர்கறளப் ப ாறுத்ைவறர, அவருக்கு பவளிவய எதுவும் 
இல்றல. அவர்  ட்டுவ  அவர்களுக்கு உண்ற யானவர்; அவரின்ைி, வாழ்வில் 
வவபைான்று ில்றல."       
  ா ா இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்;  றலவ ல் இருந்ைவ ாது, அஸிஸி 
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 ற்றும் ஃபாலன்ஃப்ளூவில் நடத்ைிய கூட்டங்கறளப் வ ாலவவ, அவர் ைனது 
முகவர்கள்  ற்றும் இைர ஆன் ீக குருநாைர்களுடன் ஒரு ெந்ைிப்ற  நடத்ைினார்." 

பெப்டம் ர் 22ஆம் நாள், இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ாவும் 
ப ண் ைிகளும்  ாரிஸ் நகரிலிருந்து புைப் ட்டு,  றுநாள் இரவு  ைிபனாரு 
 ைிக்கு வகன்ஸ் வந்து வெர்ந்ைனர். 

 ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன்  ாரிஸில் இருந்ை வவறளயில், டிலியா, 
காக்கா, டாக்டர் நீலு, ொஞ்ெி ஆகிவயாறர 23ஆம் நாள் றநஸ்  ற்றும்  ான்வட 
கார்வலாவுக்கு ஒரு சுற்றுலா  யை ாக அறழத்துச் பென்ைார். 

1937 பெப்டம் ர் 24, பவள்ளிக்கிழற ,  ா ா ைிரும் ிய  றுநாவள, 
வில்லியம் டான்கின் லண்டனிலிருந்து வகன்ஸ் நகருக்கு,  ற்பைாரு 
ஆங்கிவலயரான டாம் ஷார்ப்லியுடன் ைிரும் ி வந்ைார்.  ாரிஸ் நகரில்  ா ா 
ஆற்ைிய ஆன் ீக  ைி, அவரது ப ௌைீக உடலில்  ாைிப்ற  ஏற் டுத்ைியது. ஆண், 
ப ண்  ண்டலிறயப்  ார்க்க காறலயில் கவ ா டி  ான்வடக்கு வரவிருந்ை  ா ா, 
 ைியம் வறர வர ாட்டார் என்ை பெய்ைிறய, காக்கா வழங்கினார்.  ா ா 
அவர்கறளப்  ார்க்க வந்ைவ ாது, அவர் வொர்வாகவும்  லவனீ ாகவும் 
வைாற்ை ளித்ைார், ஆனால் இவ்வாறு விளக்கினார், "நான் வொர்வறடயவில்றல. 
ஆனால் கடந்ை ஐந்து நாட்களில் நான் பெய்ை ஆன் ீக உட் ைியின் காரை ாக, 
கீவழ வருவது  ிகவும் கடினம்.  ின்னர் அவர்  ாரிஸ்  யைத்றைப்  ற்ைி 
விவரித்ைார், இரவு உைவுக்குப்  ிைகு  ீண்டும் ைனது அறைக்குச் பென்ைார். 

வால்டர் ப ர்படன்ஸ் மூல ாக ஸீபர் என்ை பெர் ன் ந ர் ஒருவர் 
 ா ாவுடன் பைாடர்பு பகாண்டிருந்ைார். அவர் பெர் னிக்குச் பெல்லக்கூடும் 
என் றையும்  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். பெப்டம் ர் 26ஆம் நாள் வநாரினாவுடன் 
வந்ை ஸீ ருக்கு,  ா ா ஒரு நீண்ட வநரடி ெந்ைிப்ற  வழங்கினார்; அவர் ைனது 
நாட்டிற்கும்  க்களுக்கும்  ைி புரியும் ஆர்வத்ைில் இருந்ைார். 

அமொல்ஃப் ஹிட்லரின் கீழ், நாஸிக்கள் ஆட்ெிக்கு வருகிைார்கள், 
ஐவராப் ாவில் வ ார் ைவிர்க்க முடியாைைாகத் வைான்ைியது. பெர் னியின் 
ைற்வ ாறைய நிறலற கள் குைித்து  ா ா ஸீ ரிடம் வகட்டவ ாது, அவர் 
 ா ாவிடம் ைனது நாட்டில் நிறலற கள் ஏன்  ிகவும்  யங்கர ாக உள்ளன என 
வினவினார். 

 ா ா புன்னறகத்து விளக்க ளித்ைார்: 
ெறுசரீகெப்புக்கு, மபருங்குழப்பமும் மபரழிவும் அவசியம். 

உருவாக்குவதும், அழிப்பதும் - குழப்பம், சரீ்குகலவு ெற்றும் துயரங்ககள 
உருவாக்கி, பின்னர் அகத ெீண்டும் புதிதாகக் கட்டிமயழுப்பும் மநாக்கத்தில் 
அழிப்பது - இது ஆன்ெீக விதிமுகை. ஒரு பகழய வடீு இடிக்கப்பொவிட்ொல், 
அகத எவ்வாறு ெறுபடியும் கட்டிமயழுப்ப முடியும்? 

இன்று நீங்கள் என்னிடம் வருவது ைற்பெயல் நிகழ்வு அல்ல, ஆனால் 
ஏற்கனவவ ைிட்ட ிடப் ட்டது. குைிப் ிட்ட வநாக்கத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு, 
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ஹிட்லகரச் சந்திக்க முமஸாலினி இன்று பெர் னிக்குச் பென்றுள்ளார், 
அவர்களுக்கிறடயில்  ிக முக்கிய ான வ ச்சுவார்த்றைகள் இந்ை வநரத்ைில் ஒரு 
கூட்டத்ைில் நடத்ைப் டுகின்ைன! நீங்கள் இங்வக இருப் தும், பெர் னிறயப்  ற்ைி 
வ சும் டி நான் உங்களிடம் வகட் தும் ஒரு குைிப் ிடத்ைக்க வநாக்கத்றைக் 
பகாண்டுள்ளது. இந்ைக் காரைத்ைிற்காகத்ைான் நான் இன்று உங்கறள 
வவண்டுப ன்வை இங்கு அறழத்து வந்வைன். 

ஹிட்லரும் முமஸாலினியும் அவர்ககளச் சூழ்ந்துள்ள குழப்பொன 
நிகலகெகளுக்கு ஒருமபாதும் தரீ்வு காண முடியாது. அகவ, 
துயரத்கதத்தான் அதிகரிக்கும். ஒரு கிைிஸ்துவால், அவதார புருஷரால் 
ெட்டுமெ இகதச் மசய்ய முடியும் - அதற்கான மநரம் மநருங்கிவிட்ெது. 

என் அைிவுறுத்ைல்கறளக் கறடப் ிடித்து, நான் பொல்வறைப் வ ாலச் 
பெய்வைால், நீங்கள் பெர் னியில் எனது  ைிறயக் றகயாளும் ஒவர முகவராக 
இருக்கலாம். 

ஸீ ர்  ிகவும் அைிவார்ந்ை  னிைர். வ லும், அவர்,  ா ா எவ்வாறு 
 ைியாற்ைினார் என் து  ற்ைிய வகள்விகறளத் பைாடர்ந்ைார், அைற்கு,  ா ா 
 ைிலளிக்க விரும் வில்றல. உைாரை ாக, ெில வாரங்கள் வகன்ஸ் நகரில் 
ைங்கிய ின், அக்வடா ர் 7ஆம் நாள், ஸீ ர், அவர் கண்ட கனவுகறளப்  ற்ைி, 
 ா ாவிடம்  லமுறை வகள்விகள் எழுப் ினார்.  ா ா வொர்வறடந்து அவரிடம் 
உறுைியாகக் கூைினார்: 

நீங்கள் எல்லாவற்கையும் நிகனத்துக் கவகலப்படுகிைரீ்கள், உங்கள் 
கனவுககளப் பற்ைி என்னிெம் மகட்கிைரீ்கள்; அகதமயல்லாம் என்னிெம் 
விட்டுவிெச் மசால்லி, சில காரணங்களுக்காக நான் அவற்கை 
விளக்கவில்கல. ஆனால் இப்மபாது நீங்கள் மபாறுகெயிழந்து ெிகவும் 
கவகலப்படுகிைரீ்கள், எனக்கு எல்லாம் மதரியும் என்பகத நான் 
உங்களுக்குத் மதளிவாகச் மசால்ல மவண்டும்! நான் என்னுகெய தனிப்பட்ெ 

வழிகளில் இகத எல்லாம் மசய்து மகாண்டிருந்மதன். நான் மெற்பரப்பில் 
'மெமலாட்ெொக' மவகலச் மசய்யவில்கல. நான் ஒவ்மவாரு விஷயங்களின் 
அடிெட்ெத்திலிருந்து ஆழொக மவகலச் மசய்கிமைன், விரும்பத்தகாத 
விஷயங்ககள ஒழிக்க அகத மவமராடு அகற்ைி, விரும்பத்தக்க 
ஒவ்மவான்கையும் நிகலநாட்டுகிமைன். 

இரவு வவறளயில், உங்கள் எல்லா கவறலகளுக்கும், கனவுகளுக்கும் 
உங்கள் கடந்ைகால  னப் டிவங்கவள காரைம்; இைற்கு முந்றைய வாழ்க்றக 
 ட்டு ல்ல,  ல நூறு வாழ்க்றககளில் உருவான  னப் டிவங்கள்! அறவ 
அறனத்தும் முழுப்  லத்துடன் பெயல் டுகின்ைன. அறவ, பவளிவய வ ற் ரப் ின் 
உயரத்ைிற்கு வர வவண்டும், முடிந்ைவறர அவற்றை இயற்றகயாகவவ பெலவிட 
வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். 

பின்னர், சரியான மநரத்தில், நான் அவற்கைமயல்லாம் மவமராடு 
அகற்ைிவிடுகிமைன், உங்கள் எல்லா மகள்விகளுக்கும் காரணொன 
விகதகள் அழிந்து விடுவதால் அது முற்ைிலும் நின்றுவிடும்! 
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 ா ா, ைனது குழுவுடன் இருப் ைற்கான வாய்ப்ற  ஸீ ருக்கு வழங்க 
முயன்ைார், (இது, ொஞ்ெி குைிப் ிட்டது வ ால, 'வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ஒரு 
ெிலருக்கு  ட்டுவ  வழங்கப் ட்ட ெிைப்பு  ாக்கியம்'), ஆனால் ஸீ ர் ஒருவ ாதும் 
அந்ைத் ைகுைிறயத் ைக்கறவக்கவில்றல.  ா ா அவருடன் நீண்ட வநரம் 
உறரயாடினார், ஆனால் இறவ அறனத்தும் ஸீ ரின்  னைில், ெிைிைளவு 
ைாக்கத்றையும் ஏற் டுத்ைவில்றல.  ா ா அவறரப்  ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில், 
"அவர் ஒரு பவற்றுக் பகாள்கலறனப் வ ான்ைவர், அைில் றவக்கப் டுவறை 
பவளிவய எைிந்து விடுகிைார்!" வகன்ஸ் நகறரவிட்டுச் பென்ை  ிைகும், 
கடிைத்ைிற்குப்  ின் கடிைம் எழுைி  ா ாவின் வழிகறளக் குைித்து ஸீ ர் பைாடர்ந்து 
வகள்விகள் எழுப் ினார். 

1937, அக்வடா ர் 3 அன்று, பெர் னியின்  ியூனிக் நகறரச் வெர்ந்ை 
மஜாசப் மஸாெரர் என் வர் எைிர் ாராை விை ாக வந்ைார். ைத்துவத்ைில் 
முறனவர்  ட்டம் ப ற்ைவர், மூன்று அல்லது நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பு 
 ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டு, ஸூரிச் நகரில் வாழும் வால்டர் 
ப ர்படன்றஸத் பைாடர்பு பகாண்டு,  ா ா வகன்ஸ் நகரில் இருப் றை அைிந்து, 
உடனடியாக அங்குச் பென்ைார்.  ா ா அவறர அன்புடன் வரவவற்று, இைர 
அன் ர்களுடன் மூன்று நாட்கள் ைங்க அனு ைித்ைார்.  ா ா அவரின் இையத்றை 

ஆழ ாகத் பைாட்டு, அவறர கல்டானாவுக்கு அறழத்ைைாக வொெப் வஸா ரர் 
உைர்ந்ைார். 

 ாைிரியின் ைாயார் ஃ ிரீனி ாெி, முன்பு பூனாவில் வாழ்ந்ை வவறளயில், 
 ா ாொனுடன் பநருங்கிய பைாடர் ில் இருந்து, ைினமும் அவறரச் ெந்ைித்து 
வந்ைார். 1931 இல்  ா ாொன் கால ான  ின்னர், ஃ ிரீனி ாெி ப ஹரா ாத்ைிற்குக் 
குடிப யர்ந்து, அவரது ெவகாைரி ைவ்லத் ாயுடன் ஒரு ைனிற  வாழ்க்றக 
வாழ்ந்ைார். இருவரும் குடும் க் குவாட்டர்ஸில் ஒன்ைாக வாழ்ந்து வந்ைனர். 1937, 
பெப்டம் ர் 28 அன்று,  ாைிரியிட ிருந்து ஒரு பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது: "ைாயாரின் 
நிறலற  நம் ிக்றகயற்ை முறையில், கவறலக்கிட ாக உள்ளது. அவறர 
விடுவித்து அருளுங்கள்." 

ப ஹர்  ா ாவின் பைாறலத்ைந்ைி விறரந்து பென்ைது: "ஃ ிரீனி ாெி 
கஷ்டப் டா ல் என்னிடம் வருகிைார் என்று ைவ்லத் ாயிடம் கூறுங்கள்." அடுத்ை 
நாள்,  ாைிரியிட ிருந்து வந்ை  ற்பைாரு பைாறலத்ைந்ைியில் ஃ ிரீனி ாெி 
கால ாகிவிட்டார் என் றைத் பைரிவித்ைார்.  ா ா, "அவர் விடுவிக்கப் ட்டார்!" 
என்று கூைினார். பஸாராஸ்ட்ரிய  ரபுக்கு இைங்க, அவரது உடல் 
அஹ துநகரில் அற ைி வகாபுரத்ைிற்குக் பகாண்டு பெல்லப் ட்டது. அவருக்கு 62 
வயது. 

1937 பெப்டம் ர் 29ஆம் நாள்,  ா ா, வநாரினா, எலிஸப த், நான்னி, 
ருவாவனா, கிட்டி ஆகிவயாருடன் வகன்ஸ் நகரில் ைங்கியிருப் து, இதுவறரயான 
பெலவு  ற்றும் ப ாது கைக்குகறள  று ஆய்வு பெய்வது குைித்து 
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விவாைித்ைார்.  ா ா, இறைப்  ற்ைிக் கருத்து பைரிவிக்றகயில், "நான் இங்குத் 
ைங்கியிருப் து ைற்வ ாறைய நிைி நிறலற றயப் ப ாறுத்ைது; இல்றலபயனில், 
நான் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புவது நல்லது. நான் நீண்ட காலம் ைங்க 
விரும்புகிவைன், ஆனால் ந து நிைி நிறலற  அறை அனு ைிக்காவிட்டால் அது 
நல்லைல்ல." காபரட் ஃவ ார்டிட ிருந்து எைிர் ார்க்கப் ட்ட  ைம் வரவில்றல, 
நிைி  ற்ைாக்குறை காரை ாக ஃவ ார்ட் வகன்ஸ் நகருக்கு வரவும் முடியாை 
நிறல. 

1937 ஆகஸ்ட் இறுைியிலிருந்து முஹ து  ஸ்றை, வகன்ஸ் நகருக்கு 
அறழத்து வருவது குைித்து, இந்ைியாவில் ெில  ண்டலியுடன் கடிைப்  ரி ாற்ைம் 
நடந்ைது. ஆைி ெீனியர், ற தூல் இருவரும் அவறர அறழத்து வரு ாறு 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. அவர்களின் உடனடி வருறக  ா ாவின் 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு,  ா ா நிச்ெய ாக வகன்ஸ் நகரில் நீண்ட காலம் 
ைங்கியிருப் ார் என்ை எண்ைத்றை உருவாக்கியது. ப ஹர்  ா ா  ஸ்த் 
முஹ ைின் வருறகக்கு  ிகுந்ை முக்கியத்துவம் அளித்து, "முஹ து 
வரவில்றல என்ைால், அறனவறரயும் ைிருப் ி அனுப் ிவிட்டு, நான் 
இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புவவன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

பெப்டம் ர் 30 அன்று  ா ாறவப்  ார்க்க, வகப்ரியல்  ாஸ்கல் வகன்ஸ் 
நகருக்கு வந்ைார்.  ாஸ்கல்  ா ாவிடம், "நான் எல்லா  க்கங்களிலும் 
ெிர ங்களால் சூழப் ட்டிருந்வைன், ஆனால் உங்கறளச் ெந்ைித்ை நாளிலிருந்து, 
உங்களின் உள்ளளவிலான உைவிறய அனு வித்வைன், எனது ெிர ங்கள் 
 டிப் டியாக  றைந்து பகாண்டிருப் றைக் கண்வடன். உங்கள் உைவியால், 
நிறலற கள் ெீராகி,  று டியும் நான் ைிறரப் டங்கறள எடுக்க முடிந்ைது" என்று 
கூைினார்.  ாஸ்கல், அபலக்ொண்டர்  ார்க்கி (அவரும் அவை நாளில் 
வந்ைிருந்ைார்) இருவரும்  ா ாறவ  ிகவும் வநெித்ைனர்; அவர்கள் ைிட்ட ிட்ட டி 
 ா ாவின் ைிறரப் டங்கள் எதுவும் ையாரிக்கப் டவில்றல என்ைாலும், அவர்கள் 
 ா ாறவ வநெிப் ைில் உறுைியுடன் இருந்ைனர். 

1937, அக்வடா ர் 7ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவுடனான டான்கினின் வநரடி 
ெந்ைிப் ின்வ ாது,  ா ா அவரிடம், "எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்க முயற்சி மசய்யுங்கள். ஆனந்தத்கதத் தவிர மவறு எதுவும் இல்கல. 
அன்பின் மதய்வகீ ெகிகெ எல்லா இெங்களிலும் உள்ளது. மசார்க்கம், நரகம் 
இவற்கை மபாதிக்கும் பாதிரியார்கள் ெனங்களில் துன்பமும், துயரமும் 
உள்ளன. உண்கெயில், நரகம் என்று ஒன்றும் இல்கல. எந்தக் கெவுளும் 
நரகத்கத ஒருமபாதும் பகெக்கவில்கல. நரகத்கத உருவாக்கும் அந்தக் 
கெவுகளக் கண்டுமகாள்ளாதரீ்கள்!" 

 ா ா வ லும் கூறுறகயில், "நான் அகனவகரயும் மநசிக்கிமைன். 
இதயத்கத மநசியுங்கள், ஆனால் ெனம் மொசொனது! இந்த ெனமெ 
மசார்க்கத்கதயும் நரகத்கதயும் உருவாக்குகிைது." 
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அக்வடா ர் 7ஆம் நாள் வநாரினாவின் ைங்றக கீைாவும், கிட்டியின் 
ைங்றக ஏஞ்ெலா லாம்ப ர்ட் (1931ஆம் ஆண்டில் ஹார் ன் ரிட்ரீட்டில்  ா ாறவ 
முைன்முைலில் ெந்ைித்ைவர்) என் வரும்  றுநாள் லண்டனிலிருந்து வகன்ஸ் 
நகருக்கு வந்ைனர். கீைா,  ா ாவுடன் இத்ைாலியில் அவருக்காகச் பெய்ை  ைிகள் 
குைித்து நீண்ட வநரம் உறரயாடினார்.  ா ாவின் ப யறர அங்கு அைிமுகப் டுத்ை 
அவர் எவ்வளவு முயன்றும், கடவுள்,  ைம் அல்லது ஆன் ீகம்  ற்ைி எறையும் 
பவளியிடுவைற்கு எைிராக ஒரு ைறட அ லில் இருந்ைது. கீைா இறை நிறனத்து 
அற ைியின்ைிக் காைப் ட்டார்; ஆனால்  ா ா விளக்கினார், "நான் இத்தாலிகய 
விரும்புகிமைன், இது எப்மபாதும் ஆன்ெீகத்தின் உகைவிெொகவும், ஆன்ெீகம் 
நிகைந்தும் காணப்படும் நாடு. தற்மபாகதய சூழலும் மதகவயானது, இது 
வரவிருக்கும் ஒரு மபரிய ஆன்ெீக எழுச்சிகயக் குைிக்கிைது. ெக்களிகெமய 
உண்கெப்மபாருகளத் மதடும் ஏக்கம் தற்மபாது தகெபட்டு, கட்டுக்குள் 
கவக்கப்பட்ொலும், அது தவீிரெகெயும் தருவாயில் தகெகள் 
உகெக்கப்பட்டு, எதிர்விகன ெிகப்மபரியதாக இருக்கும்! 
அெக்கிகவக்கப்பட்ெ ஆமவசம் முழுச் சக்தியுென் மவளிவரும்!" 

 ா ாவின் ைிட்டங்கள் ஒருவ ாதும் ைிட ானைாக இருக்காது. அவரது 
 ைி முடிந்ைதும், அவர் ஏவைனும் காரைத்றை எடுத்துக்கூைி, அந்ை இடத்றை 
விட்டு உடனடியாக பவளிவயறுவது வழக்கம்.  ா ா முைலில் ஒரு வருடம் 
ைங்குவைற்கான ைிட்டங்களுடன் வகன்ஸ் நகருக்குச் பென்ைார், ஆனால் 1937, 
அக்வடா ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா மூன்று வாரங்களுக்குள் இந்ைியாவுக்குத் 
ைிரும்புவைாக அைிவித்து அறனவறரயும் அைிர்ச்ெிக்குள்ளாக்கினார். அவர் 
இவ்வளவு விறரவில் புைப் டுவார் என்று யாரும் எைிர் ார்க்கவில்றல, 
முஹெது ெஸ்த் இன்னும் வரவில்கல, அவர் ஏற்கனமவ கப்பலில் 
இந்தியாவிலிருந்து பயணம் மசய்து மகாண்டிருந்தார். 

இந்ைியாவிலிருந்து ஃ ிரான்ஸ் நாட்டிற்கு, ஒரு ெர்வவைெ  யைத்ைில் 
இறை-வ ாறையில் இருக்கும்  ஸ்றை அறழத்து வருவது எளிய காரிய ல்ல. 
ஆனால் அது  ா ாவின் விருப் ம், அவர்  ீண்டும் ொத்ைிய ற்ைைாகத் வைான்றும் 
ஒன்றை ொத்ைிய ாக்கினார். 

முைலாவைாக, முஹ து வ ான்ை ஒரு ந ருக்கு,  ாஸ்வ ார்ட் வ ான்ை 
ஆவைங்கறளப் ப றுவவை ப ரிய அைிெயம், ஏபனனில் அவரது 
றகபயாப்  ின்ைி அறைப் ப ை முடியாது. ொைாரை உலக  க்கள், ற த்ைியம் 
என்று கருதும் ஒரு  னிைருக்கு, அைிகாரிகள் எவ்வாறு  ாஸ்வ ார்ட் 
வழங்குவார்கள்? அஹ துநகர் நகர நீைி ைி, முஹ றை வநரில்  ார்க்க ைனது 
அலுவலகத்ைிற்கு அறழத்து வரு ாறு வலியுறுத்ைினார். அைற்கு முன்பு, 
ஸவராஷ் ஒரு றையல்காரறர ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று முஹ து 
 ஸ்ைிற்கு ஒரு வகாட்டு-காலுறைறயத் ையார்ச் பெய்ைார். பெப்டம் ர் 14ஆம் நாள், 
முஹ து ைனது புைிய உறட, ஒரு வொடி காலைிகள்  ற்றும் ொக்ஸ் அைிந்து, 
ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர், ப ண்டு, ற தூல் ஆகிவயாருடன்  ாவட்ட ஆட்ெியாளர் 
அலுவலகத்ைில் நீைி ைிக்கு முன்னர் ஆெரானார். நீைி ைி ைிருப்ைி அறடயாை 
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 னநிறலயில், "நீங்கள் என்ன ஒரு ற த்ைியக்காரறன அறழத்து வந்துள்ளரீ்கள்" 
என்று வகட்டதும், முஹ து ற த்ைியம் அல்ல, ஆனால் இறை வ ாறையில் 
இருக்கிைார் என்று ஸவராஷ் விளக்க முயன்ைார். நீைி ைி முஹ ைிடம் "உங்கள் 
ப யர் என்ன? ... நீங்கள் எங்குச் பெல்ல விரும்புகிைரீ்கள்?" வ ான்ை பைாடர் 
வகள்விகறளக் வகட்டார். முஹ து ெிைிது வநரம்  ைிலளித்ைார், ஆனால்  ின்னர், 
"நான் ஏன் இங்கு வந்வைன்?" என்று வகட்கத் பைாடங்கினார். 

முஹ து  ஸ்ைால் யாருக்கும் எந்ை ஆ த்தும் இல்றல என்ை 
உத்ைரவாை ின்ைி ஆவைங்களில் நீைி ைி றகபயழுத்ைிட  றுத்துவிட்டார். 
ஸவராஷ் வவண்டிய உத்ைரவாைத்றை வழங்கினார்  ற்றும் முஹ ைின் 
 ாஸ்வ ார்ட்டுக்குத் வைறவயான ஆவைங்கள் பூர்த்ைிச் பெய்யப் ட்டுப் 
 ாஸ்வ ார்ட் வழங்கப் ட்டது. 

 ைிபனாரு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர், ற தூல், 
முஹ து மூவறரயும் மும்ற க்கு அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர்கள் 
வ லும் ைடங்கல்கறள எைிர்பகாண்டனர். முஹ து அன்று விைண்டாவாை ாக, 
ெண்றடயிடும்  னநிறலயில் காைப் ட்டார். அவர்கள் கப் லில் ஏைச் 
பென்ைவ ாது, சுங்க அைிகாரி முஹ றை அனு ைிக்க  றுத்துவிட்டார். முஹ து 
'ெிகிச்றெக்காக, ஃ ிரான்ஸ் நாட்டிற்குச் பெல்லும் ஒரு  ன வநாயாளி' என்று 
ஆைியும் ஸவராஷும் அைிகாரியிடம் பகஞ்ெினர். இறுைியாக, முன்னும் 
 ின்னு ாக நீடித்ை வாைங்களுக்குப்  ிைகு, அைிகாரி இைக்கம் பைரிவித்ைார். 
நிறலற ச் ெீரானதும் மூவரும் கப் லில் ஏைினர்.  

இரண்டு  ண்டலி (ஆைி ெீனியர், ற தூல்), முஹ து  ஸ்த் மூவரும் 
ஒவர அறையில்  ைிவு பெய்யப் ட்டனர். கப் ல் புைப் டும் முன்னர், ஆைி, 
கப் லில் ஏற்ைப் ட்ட அவர்களின் ொ ான்கறளச் ெரி ார்க்கும் எண்ைத்ைில், 
ற தூலிடம் முஹ து  ஸ்றைப்  ார்த்துக் பகாள்ளும் டிக் கூைிச் பென்ைார். 
ற தூல், கப் லில்  யைம் பெய்யும் உற்ொகத்ைில், ஒரு கைம் 
கப் ல்ைளத்ைிற்குச் பெல்வைால் எந்ைத் ைீங்கும் ஏற் டாது என்று நிறனத்து 
பவளிவய பென்ைார். ஆனால் அவர் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, முஹ து  ஸ்த் 
அறையில் இல்றல. அவர் எங்வக வ ாயிருக்கக் கூடும்? முஹ து, ெிறுநீர் 
கழிக்க விரும் ி, வ ற்கத்ைிய கழிப் றைக்குச் பெல்ல ற தூலின் உைவிறய நாடி 
அவறரத் வைடிச் பென்ைார். 

கவறலயுடன் பவைித்ைன ாக, ஆைி ெீனியர், ற தூல் இருவரும் 
 ஸ்றைத் வைடி ஓடினர். இருவரும் அவறர வ ல்  ிரைான ைளத்ைில் 
கண்டுபகாண்டனர். முஹ து  ஸ்றைச் சுற்ைி ஒரு ப ரிய கூட்டம் 
நின்றுபகாண்டிருந்ைது; அவர் கப் ல்ைளத்ைில், ைிைந்ை பவளியில் ெிறுநீர் கழித்து 
ஒரு குழப் த்றை உருவாக்கினார்! ப ண்கள், குழந்றைகள் அறனவரும் 
இறைந்து பகாண்டனர்; வகப்டன் வரவறழக்கப் ட்டார். "இந்ை  னிைறன  
கப் லில் இருந்து அகற்றுங்கள்," என்று அவர் ஆைி ெீனியரிடம் அலைினார். 
"இல்றலபயனில், நான் காவல்துறைறய அறழத்து அவர் அகற்ைப் டுவறை 
உறுைி பெய்வவன்!" என்ைார். 
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ற தூல், முஹ றை  ீண்டும் ை து அறைக்கு அறழத்துச் 
பென்ைவ ாது, ஆைி வகப்டனுடன் ைனிப் ட்ட முறையில் கலந்துறரயாடி, 
 ன்னிப்புக் வகாரி  ீண்டும் முஹ து  ஸ்றைப்  யைிக்க அனு ைிக்கு ாறுக் 
பகஞ்ெினார். எல்லா வநரங்களிலும்  ஸ்றை உன்னிப் ாகக் கண்காைிப் ைாக, 
ஆைி உறுைியளித்ை  ின்னவர வகப்டன் ஒப்புக்பகாண்டார். 

எனவவ, கப் ல் ‘ஸ்ட்ராைாய்ட்’ - முஹ து  ஸ்துடன் - 
மும்ற யிலிருந்து 1937, பெப்டம் ர் 25 அன்று ஃ ிரான்ஸ் நாட்றட வநாக்கிச் 
பென்ைது. 

முைல் ெில நாட்கள், முஹ து  ஸ்த் அற ைியாக, நன்ைாக 
நடந்துபகாண்டார்; ஆனால் இரண்டு வார  யைத்ைின் எஞ்ெிய நாட்களில், அவர் 
கடும் பவறுப்பூட்டுகிை விைத்ைில் இருந்ைார். அவர் இைர  யைிகளிடம் ைகாை 
முறையில் கடுற யாக நடந்து, ொ  ிட்டுப் வ சுவது  ட்டு ன்ைி, ெில 
வநரங்களில் ஒளிரும் ெிகபரட் துண்டுகறள அவர்கள்  ீது வெீினார், வ லும் 
கப் ல்ைளத்ைிலிருந்து குப்ற கறள அள்ளி வெகரிப் ைில் அைிக வநரத்றைச் 
பெலவிட்டார். ெக  யைிகள் அஞ்ெவில்றல என்ைாலும் அைிர்ச்ெியில் 
வகப்டனிடம் புகார் பெய்ைனர். ஆைியும் ற தூலும் முஹ து  ஸ்ைின் நடத்றைக் 
காரை ாக  ிகவும் துன் த்ைிற்குள்ளாகி ெிர ப் ட்டனர். இறுைியாக, ஆைி, 
முஹ றைக் கட்டுப் ாட்டிற்குள் பகாண்டுவர வ ாலீறஸ அறழத்து வருவைாகக் 

கூைியது  ட்டுவ  அவறர அச்சுைச் பெய்ைது; ஒரு குழந்றைறயப் வ ால நடந்து 
பகாண்ட முஹ து, வ ாலீஸ் என்ை வயாெறனக்கு  ட்டுவ   யந்ைைாகத் 
வைான்ைியது. 

 ிை ெில வநரங்களில், முஹ து ைன்றன அறைக்குள் பூட்டிக் பகாள்ளும் 
வவறளயில், ஆைி பவளிவய வராவிட்டால் வ ாலீறஸ அறழப் ைாக  ிரட்டி 
 ீண்டும், அவறர இைங்கச்பெய்ைார். 

அக்வடா ர் 8ஆம் நாள், வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் ஆைி ெீனியர், 
ற தூல், முஹ து  ஸ்த் ஆகிவயாறர  ார்பஸல்லஸில் ெந்ைித்து, வநரடியாகக் 
வகன்ஸ் நகருக்கு அறழத்துச் பென்ைனர். வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் 

காத்ைிருப் றைக் கண்ட  ஸ்த் கண்கலங்கி அழுைார். முஹ து வந்து வெர்ந்ைதும் 
 ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அவர் ஆைி ெீனியரிடம், "முஹெகத மகன்ஸ் 
நகருக்கு அகழத்து வருவதன் மூலம் என்னுகெய ஒரு மபரிய மவகலகய 
நீங்கள் மசய்துள்ளரீ்கள்" என்று கூைினார். 

ஆைி ெீனியர்  ண்டலி வில்லாவின்  ின்புைத்ைில்  ிரிக்கப் ட்ட 
குடிறெயில் டாக்டர் நீலு, வொஸ் லூயிஸ் ஆகிவயாருடன் ைங்கினார்; முஹ து 
 ஸ்த், ற தூல் இருவரும் வில்லாவின் வகவரெின் வ ல் அறைறய 
ஆக்கிர ித்ைனர். அடுத்ை நாள் முைல், பாபா அவருென் தனியாக அெர்ந்து 
அவரது பணிகயத் மதாெங்கினார் - காகல 8:00 ெணியிலிருந்து ெதியம் 1:00 
வகர, மெலும் பிற்பகல் 4:00 ெணியிலிருந்து இரவு 8:00 வகர. ஒவ்மவாரு 
நாளும் பாபா, முஹெது ெஸ்கத நீராட்டினார், சகெயலகையிலிருந்து 
உணகவ எடுத்துவந்து ஊட்டினார், அவருென் தனது 'ஆன்ெீக உள் 
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பணிககளத்' மதாெர்ந்தார். முஹெது வந்த பின்னர், மெஹர் பாபா 
மபரும்பாலான சந்திப்புககள நிறுத்திவிட்டு, முழு மநரமும் தனது ஆன்ெீக 
பணிக்காக ெஸ்துென் இருந்தார். 

முஹ து  ஸ்துக்கு இரவும்  கலும் வெறவ பெய்வவை ற தூலின் 
ைறலயாய கடற யாக இருந்ைது. ெிைிைளவு கவனக்குறைவும்  ா ாவின் 
கடுற யான கண்டனத்றை வரவறழத்ைது. ஒருமுறை, ற தூலுடன்  ா ாவின் 
கடுற யான நடத்றைக்கு ொட்ெியாக இருந்ை வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள், 
வ ரைிர்ச்ெிக்குள்ளாயினர்.  ா ா இறை இவ்வாறு விளக்கினார், "எனது பணி 
அகனத்திலும் ெிக உயர்ந்தது. முஹெது, மஜர்ெனி நாட்டின் ஆன்ெீக 
பிரதிநிதி ஆவார். எனமவ அவகர இங்கு ஃபிரான்ஸுக்கு அகழத்துவந்து, 
இந்த மநரத்தில் அவருென் நான் மசய்த பணியின் முக்கியத்துவத்கத நீங்கள் 
கற்பகனச் மசய்து மகாள்ளலாம்." 

"இரக்கத் தன்கெகய மவளிப்படுத்த நான் மகாடூரொக இருக்க 
மவண்டும்" என்று  ா ா வ லும் கூைினார். ஹிட்லரின் தகலகெயில் 
மஜர்ெனி 'மவகுஜன ெனமநாகய' அனுபவித்து வருவதாகவும் பாபா கருத்து 
மதரிவித்தார். இத்தாலியில் அவரது நண்பரான மபனிட்மொ முமஸாலினி 
மபாலமவ, அமொல்ப் ஹிட்லரும் முழு அதிகாரத்திற்கு வந்து 
மகாண்டிருந்தார். மெஹர் பாபா இவ்மவகளயில் ஃபிரான்ஸ் நாட்டில் 
இருந்தது குைிப்பிெத்தக்கது.  

1937, அக்வடா ர் 21ஆம் நாள், ஹாலிவுட்றடச் வெர்ந்ை ப ர்ெிடிஸ் டி 
அவகாஸ்டா வகன்ஸ் நகருக்கு வந்ைார்; விைிவிலக்களித்து  ா ா அவறர இைர 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் ைங்க அனு ைித்ைார். ஒரு நாள்  ிற் கல்  ா ா 
அவருடன் ஒரு குறுகிய  யைம் வ ற்பகாண்டவ ாது,  ா ா முஹ து 
 ஸ்றையும் உடன் அறழத்துச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். ப ர்ெிடிஸ், றநஸ் நகர 
வ ாக்குவரத்து பநரிெலில் காறர ப துவாக ஓட்டிச் பென்ை வவறளயில், 
முஹ து அவரது உச்ெக் குரலில் கத்ை ஆரம் ித்ைார். ஒரு வ ாலீஸ்காரர் காறர 
நிறுத்ைி  ா ாறவப்  ார்த்து, என்ன  ிரச்ெிறன என்று வகட்க, அவர் 
வ சுவைில்றல என் றை,  ா ா றக றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

முஹ து  று டியும் முன்ற விட அைிக ான உரத்ை குரலில் 
கத்துவவைாடு,  ாடவும் பெய்ைார். 

இந்ைக் கட்டத்ைில், ப ர்ெிடிஸ் காவல்துறையினரிடம் நிறலற றய 
விளக்கிக் கூைினார், "இவர்கள் இந்ைியாறவச் வெர்ந்ைவர்கள். இந்ை  னிைர் ( ா ா) 
ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கும் ெ ைம் எடுத்துள்ளார்,  ற்ைவர்  னநலம் 
 ாைிக்கப் ட்ட இந்து, இங்குச் ெிகிச்றெ ப ற்று வருகிைார், ஆனால் அவரால் 
யாருக்கும் எந்ை  ாைிப்பும் இல்றல." வ ாலீஸ்காரர் இந்ை 'விெித்ைிர ான' 
 னிைர்கறளக் கண்டு வியப் றடந்ைார். வைாள்கறளக் கவ்விக் பகாண்டு, றகறய 
அறெத்து, பைாடர்ந்து அவர்கள் வழியில் பெல்லு ாறு கூைினார். 
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ப ர்ெிடிஸ் வகன்ஸில் இருந்ை அந்ை நாட்களில், ப ஹர்  ா ாறவ 
 கிழ்ச்ெியூட்டும் விறளயாட்டு  னநிறலயில் கண்டார். ஒரு நாள்  ா ா, 
அவருறடய அறைக்குள் வந்து, அங்குத் பைாங்கவிடப் ட்டிருந்ை கருப்பு 
ஸ் ானிஷ் றகயில்லாை வைாளில் அைியும் ஆறடறயக் கவனித்ைார்.  ா ா 
அறை அைிந்துபகாண்டு, ைன்றனத் ைாவன மூடிய வைாற்ைத்ைில் ஒரு ஸ் ானிஷ் 
நடனத்ைிற்கு, ைாளத்துடன் அடிபயடுத்து றவக்கத் பைாடங்கினார். அவர் ஒரு 
புைத்ைிலிருந்து  றுபுைம் அறைறயச் சுற்ைி, விரல்களால் ைாள ிட்டு, 
நடன ாடினார், ப ர்ெிடிஸ் ைனது றககறள அவை ைாளத்துடன் ைட்டிச் ெிரித்ைார். 
அவருடன் நடன ாட  ா ா ப ர்ெிடிறஸ அறழத்ைார். " ா ாறவ  ிக்க 
களிப்புடனும், வவடிக்றகயாகவும்  ார்த்ைைில் நான்  கிழ்ச்ெியறடந்வைன்," 
ப ர்ெிடிஸ் நிறனவு கூர்ந்ைார், "ஆனால் ப ண்களில் எவரும் உள்வள வந்து 
எங்கறளக் கண்டுபகாள்ள  ாட்டார்கள் என்று நான் நம் ிவனன்.  ா ாவிடம் 
இந்ை விறளயாட்டுத்ைன ான குைத்றை நான் வநெித்வைன், அவறர ஒருவ ாதும் 
எறடவ ாடவவா, என்ன பெய்வார் என்று முன்கூட்டிவய கைிக்கவவா முடியாது." 

இந்ைியாறவ விட்டுச்பென்ை நாளிலிருந்து, ெனீ் அட்ரியல்  ா ாவுடனான 
பநருக்கம்,  ாெம் இரண்றடயும் இழந்து விட்டைாக உைர்ந்ைார். இந்ைியாவில் 
அவர் உடல்நிறல ெரியில்லா ல்  ன அழுத்ைத்ைில் இருந்ைறைத் பைாடர்ந்து, 
ஃ ிரான்ஸ் நகருக்குப்  யைம் பெய்ை கப் லிலிலும், உடல்நலக் குறைவால், 
 ிைரிடம் கனிவான முறையில் நடந்துபகாள்ள முடியா ல் ெிர ப் ட்டார். அவர், 
கப் லில் ைனது கைவர்  ால்கமுடன்  கிர்ந்து பகாண்ட அறை,  ா ா  ற்றும் 
இைர ப ண்களிட ிருந்து பவகு பைாறலவில் இருந்ைது; வ லும்  யை 
வவறளயில் அவர் யாறரயும்  ார்க்கவில்றல. இருந்தும், ப ஹர்  ா ா ெனீின் 
அறைக்கு, அைிகாறல மூன்று  ைிக்குச் பென்று அவர் தூங்குவறையும், எப் டி 
இருக்கிைார் என்றும்  ார்த்து வந்ைார். 

வகன்ஸ் நகரில் இருந்ைவ ாது, ெனீ் வ லும்  னச்வொர்வறடந்ைார்; 1937, 
அக்வடா ர் 9ஆம் நாள் இரவு, அவர் வில்லாறவ விட்டு பவளிவயைி, உயிறரத் 
துைப் ைில் உறுைியாக இருந்ைார்.  ா ா, ைனது 'அன் ான  ைறவகள்' குைித்து 
எப்வ ாதும் விழிப்புடன் இருந்ைைால், அவர் அறையில் இல்லாைறைக் கவனித்து, 
அவறரத் வைடி அறழத்துவர ெிலறர அனுப் ி றவத்ைார்.  
 அடுத்ை நாள்  ா ா, ெனீின் ைறலறயக் றககளில் ஏந்ைி, கண்கறள 
உற்று வநாக்கி, "நான் மகாடூரொனவன் என்று நீங்கள் நிகனக்கிைரீ்களா?" என 
வினவினார். 

"நீங்கள் பகாடூர ானவர்" என அவர் உள்ளூர உைர்ந்ைறை அவரால் 
கூைா ல் ைடுக்க முடியவில்றல.     
  ா ா முன்பு கூைியறை  ீண்டும் எடுத்துறரத்ைார்: "எப்மபாதும் 
இரக்கத்துென் இருக்க, தற்காலிகொகக் மகாடூரொக இருக்க மவண்டியது 
அவசியம்." 
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இரக்க ாக அவறரப்  ார்த்து, "அகனத்கதயும் ஆட்மகாள்ளும் 
ஆனந்தம் உங்கள் ஆத்ொகவ நிரப்பி, இந்த வலியின் ஞாபகத்கத அழிக்கும் 
நாள் வரும்" என்று வ லும் கூைினார். 

ெனீ் அழுதுபகாண்வட, "ஆனால்  ா ா, இரவு இன்னும் பவகு தூரத்ைில் 
இருக்கிைது!" என்ைார். 

 ா ா புன்னறகத்து, "ஆனால் அதிகாகல விடியும் மவகளயில், 
நீங்கள் இப்மபாது தாங்கிக்மகாள்ளும் துயரங்கள் அகனத்தும் ஆயிரம் 
ெெங்காக இருந்திருந்தாலும் தகும் என்பகதக் காண்பீர்கள்!" என்று ஆறுைல் 
 டுத்ைினார். 

 ா ா விளக்கினார், "நான் உங்ககளத் தள்ளிவிட்டு, பின்னர் என்கன 
மநாக்கி இழுக்கிமைன். ெீண்டும் நான் உங்ககளத் தள்ளிவிட்டு இன்னும் 
மநருக்கொக இழுக்கிமைன். இப்மபாது, நான் உங்ககள மவகுதூரம் தள்ளி, 
என்கன மநாக்கி இழுக்கும் தருவாயில் என் உலகளாவிய பரொத்ொவுென் 
என்மைன்றும் ஒன்ைியிருப்பீர்கள்!" 

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா, கீைாவிடம் இது வ ான்ை 
ஒன்றைக் கூைினார். ஒரு ெில வ றல நாட்டினர்  ா ாவுடன் இந்ைியா 
ைிரும்புவைாக இருந்ைது, ஆனால் கீைா அவர்களில் ஒருவராக இல்றல. அவறரப் 
 ிரிந்ைிருக்கும் அன் ர்களுக்கு, அைனால் விறளயும் பவளிப் றடயான வலியின் 
'பகாடுற '  ற்ைி,  ா ா விளக்கினார், "உங்களின் அன்கபத் தவீிரப்படுத்தி 
என்னருகில் மகாண்டுவர, பிரிவிகனயின் அனுபவத்கதயும், அதன் 
வலிகயயும் நான் உங்களுக்கு வழங்க மவண்டும். (என்) அன்பின் முதல் 
அனுபவத்கதப் மபற்ை பிைகு, என்கனப் பிரிந்து, தனியாக இருந்து 
கஷ்ெங்ககள அனுபவிக்க மவண்டியது அவசியம்." 

ஃ ிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து  ா ா புைப் டுவைற்கான வநரம் வவக ாக 
பநருங்கி வருவைால், 1937, அக்வடா ர் 15 அன்று, அவர் காக்கா, டாக்டர் நீலு, 
ஆைி ெீனியர், ஆைி ெூனியர் ஆகிவயாறர,  ாரிஸ் நகரில்,  ா ா, ப ண் 
 ண்டலிறய அறழத்துச் பென்ை இடங்கறளப்  ார்றவயிட, ெில நாட்களுக்காக 
அனுப் ிறவத்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ொஞ்ெியின்  ரு கன் நரிென் தாதாசாஞ்சி 
இங்கிலாந்ைின்  ான்பெஸ்டரில் வவைியியல்  டித்துக்பகாண்டிருந்ைார், வ லும் 
அவர் 17ஆம் வைைி  ிற் கலில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வகன்ஸ் நகருக்கு வந்ைார். 24 
வயைான நரி ன் அைிகம் வ ொ ல், வகள்விகள் எறையும் எழுப் ா ல் 
அற ைியாக இருக்கும் குைம்  றடத்ைவர். குருநாைருடனான முைல் 
பைாடர் ிலிருந்து, அவர் ப ௌன ாக ஸ்ரீ  ா ாவின் ப ௌனத்ைின் அ ிர்ைத்றைப் 
 ருகிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அவரது  டிப்ற ப்  ற்ைி விொரித்ைார், நான்கு 
நாட்கள்  ா ாவுடன் ைங்கிய  ிைகு நரி ன்  ாரிஸ் வழியாக இங்கிலாந்து 
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பென்ைார். ொஞ்ெி அவருடன்  ாரிஸ் பென்று 25ஆம் நாள் வகன்ஸுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைார். 

அக்வடா ர் 17ஆம் நாள்,  ா ா, வில்லியம் டான்கினுடன் வொஸ் 
லூயிறஸ  ாரிஸ் நகருக்கு அனுப் ி றவத்ைார் (லூயிஸ் அங்குள்ள ஸ் ானிஷ் 
அகைிகள் முகா ில் ஒப் றடக்கப் ட்டார்). மஜாஸ் லூயிகஸ, பாபா அனுப்பிய 
பின்னர், ஸ்மபயின் நாட்டின் அரசியல் நிகலகெச் சரீாகி, இறுதியில் 
அகதியாக அகெக்கப்பட்ெ குழந்கதகளில் மபரும்பாலாமனார் வடீு 
திரும்பினர். 

வகன்ஸ் நகரில் வ ப ல் ரியான் புற்றுவநாயால்  ிகவும் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் ைனது ப ரும் ாலான வநரத்றைப்  டுக்றகயில் கழித்ை 
வவறளயில், வ ரி வ க்பகட் அவறரக் கவனித்துக் பகாண்டார். இது அவர்களின் 
இறுைி ெந்ைிப்பு என் றை அைிந்ை  ா ா, ைினமும் அவறரப்  ார்க்க வந்ைார். 
 ார்கபரட் வகன்ஸ் நகருக்குத் ைிரும் ி வந்து, வ ப ல்  ற்றும் டாம் 
ஷார்ப்லியுடன் 17ஆம் நாள் லண்டனுக்குப் புைப் ட்டார். 

வில்லியம் டான்கிறனயும் அவர்களுடன் லண்டனுக்குத் ைிரும்பு ாறு 
 ா ா அைிவுறுத்ைினார். வ ப ல் ஐந்து  ாைங்களுக்குப்  ிைகு கால ானார். 

அக்வடா ர் 25ஆம் நாள், ஸாம் வகாஹறன,  ா ா ப க்ஸிக்வகாவிற்கு 
அனுப் ி றவத்ைார், வ லும், நைீன் ஸூரிச் பென்ைார். மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
ெனீ்,  ால்கம் ஸ்க்வலாஸ் இருவரும்  ாரிஸுக்குப் புைப் ட்டனர்.  ா ாவிடம் 
விறடப ை அைற்கு முந்றைய நாள் வந்ைிருந்ை ஆல்ஃ ிரவடா, கான்சுவலா 
றெட்ஸ் இருவரும் அன்று  ிற் கலில் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

ெனீ் ஸ்க்வலாஸ், புைப் டும் வவறளயில் அழுதுபகாண்வட  ா ாவிடம், 
"உங்களுடன் எனது வாழ்க்றகயில் நான் அனு வித்ை ெந்வைாஷம், வவைறன 
அறனத்ைிற்கும் நன்ைி" என்று கூைினார். 

"மவதகனக்கு ெட்டுமெ எனக்கு நன்ைி கூறுங்கள்" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார்.  ா ா கூைியைன் உட்ப ாருறள ெனீ் புரிந்து பகாண்டார். 
துன் த்ைின் வ ாது  ட்டுவ  நாம் அன் ில் வளர்கிவைாம், வலியின் மூலம் நம் 
 லவனீங்கள், இறு ாப்பு அறனத்றையும் கட்டுக்குள் பகாண்டுவருகிவைாம். 

 ாரிஸிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை ஆைி ெீனியர், ஆைி ெூனியர், டாக்டர் நீலு 
ஆகிவயார் அக்வடா ர் 28ஆம் நாள்  ார்பெல்லஸுக்குச் பென்று இந்ைியாவுக்குப் 
புைப் டத் ையாராக இருந்ை ஸ்ட்ராத்வநவரில் ஏைினர். 

அடுத்ை நாள், ப ர்ெிடிஸ் டி அவகாஸ்டா அப ரிக்கா புைப் டும் முன்னர் 
 ா ாவிடம் விறடப ற்றுச் பென்ைார். சிலருக்கு, மகன்ஸ் நகரில் பாபா அளித்த 
இந்தப் பிரியாவிகெ அவர்களின் ககெசி மநருங்கிய மதாெர்பாக அகெந்தது. 
1952 வறர, அடுத்ை  ைிறனந்து ஆண்டுகளில்  ா ா  ற்பைாரு வ ற்கத்ைிய 
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 யைத்றை வ ற்பகாள்ளவில்றல. சில மெற்கத்திய அன்பர்கள் பாபாகவ 
ெீண்டும் ஒருமபாதும் பார்க்கவுெில்கல. 

ப ஹர்  ா ா இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புவைாக அைிவித்ைப்  ிைகு, ராவனா 
அவறர  ீண்டும் ெந்ைிப் ாரா என்று ெிந்ைிக்கத் பைாடங்கினார். வநாரினா, கிட்டி 
இருவரும் அவருடன் ைிரும் ிச் பெல்வது ராவனாவுக்குத் பைரியும், ஆனால் 
வவறு யாறரயும்  ற்ைி எதுவும் குைிப் ிடப் டவில்றல. கறடெி நாட்களில்,  ா ா 
ராவனாறவத் ைனது அறைக்கு அறழத்து, "நீங்கள் என்னுென் இந்தியாவுக்குத் 
திரும்பி வர விரும்புகிைரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

"நான்!" என்று ராவனா கூக்குரலிட்டார். "ஆனால், நான்னி என்ன 
பொல்வார்?" 

"இம்முறை நான்னி எதுவும் பொல்ல ாட்டார்!" ராவனா பைரிவித்ைார். 
"அவர் உங்கள்  யைத்ைிற்கு வவண்டிய  ைத்றைக் பகாடுப் ார்களா?" 
"அவர்  றுக்க  ாட்டார் என்று எனக்குத் பைரியும்." 
"கவறலப் டாைீர்கள்,"  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார், "நான்னி  ைம் 

ைரவில்றல என்ைால், நான் உங்கள் கட்டைத்றைச் பெலுத்துவவன்." 
நாெிக் நகரில் இருந்ை வவறளயில் ராவனாவிடம்  ா ா, ப ஹரா ாத்றை 

அவர் எப் டி விரும்புகிைார் என்று வகட்டைற்கு ராவனா, " ிகவும் அருற , 
ஆனால் எனக்கு இல்றல" என்று வநர்ற யாக  ைிலளித்ைிருந்ைார். இப்வ ாது, 
அவர் ைனது  ிரிய ான  ா ாவுடன் இந்ைியா வருவைற்கு  ட்டுவ  ையாராக 
இருந்ைார்! 

வகன்ஸ் நகரில் குளிர்ந்ை, ஈர ான, இறலயுைிர் காலநிறல பைாடங்கிய 
அவ்வவறளயில்,  ா ாவின் உடல்நிறல குைிப் ிடத்ைக்க அளவில் 
 ாைிக்கப் ட்டது. 1937, அக்வடா ர் 31 அன்று வ ற்கத்ைியர்களில் ஒருவர் 
 ா ாவிடம், "ஒரு குருநாைர் வநாயால்  ாைிக்கப் ட்டு  ருந்து  ாத்ைிறரகறளப் 
 யன் டுத்துவைன் காரைம் என்ன?" என வினவினார். 

 ா ா அளித்ை விளக்கம்: 
ஆன் ீக  ரிபூரை நிறலறயக் குைித்ை இலட்ெியத்ைில், வ ற்கத்ைிய 

 ாகம் கிழக்கிலிருந்து வவறு டுகிைது. இறைநிறல என் து  னைின் ெக்ைிகறளப் 
ப றுவறையும்,  யன் டுத்துவறையும் குைிப் ைாக வ ற்கத்ைிய நாடுகள் 
நம்புகின்ைன. 

ஒரு மயாகி ெனதின் சக்திககளப் பயன்படுத்தி அகனத்து கண்கட்டு, 
ஏொற்று வித்கதககளயும் மசய்ய முடியும். அவர் உணகவத் தவிர்க்கலாம், 
தூக்கெின்ைி இருக்கலாம், உெகல விருப்பப்படி விட்டுவிெவும் மசய்யலாம், 
அல்லது சுவாசிப்பகத நிறுத்தலாம் இதுமபான்ை இன்னும் பல. ஆன்ெீக 
ரீதியில் பார்த்தால் ஒரு சாதாரண, எளிய, நல்ல ெனிதர் உலகில் 
தன்னலெின்ைி பிைருக்காகப் பணியாற்றும் ஒருவர், இத்தககய 
அற்புதங்ககளச் மசய்யும் மயாகிகயவிெ ெிகவும் உயர்ந்தவர். ஒரு 
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மயாகியின் ொயாஜால வித்கதகளில் எந்த ஆன்ெீக முக்கியத்துவமும் 
இல்கல; மெலும் அவர் எகதச் மசய்தாலும் அது அவரது தனிப்பட்ெ 
சுயத்திற்கானது, எனமவ ஒரு மயாகி தன்னலெற்ைவர் அல்ல. அவர் ஒரு 
ொகயகய தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மகாண்டுவந்து, ெற்மைான்கை 
உருவாக்குவதன் மூலம் அவர் மவற்ைிகய நிகலநாட்டுகிைார்; இது ஒரு 
பரிபூரண குருநாதரின் மபாதகன ெற்றும் பணியிலிருந்து அடிப்பகெயில் 
மவறுபடுகிைது. 

ஒரு  ரிபூரை குருநாைர், உலகின் சுற கறள உள்வாங்கி 
முழுவறையும் அவர்  ீது எடுத்துக் பகாள்வைால், உடல் ரீைியான 
எைிர்விறனகறளத் ைாங்கிக் பகாள்ள வவண்டும், இைன் விறளவாக, ஒரு 
ொைாரை  னிைறனப் வ ால் உடல் ரீைியாக அவைிப் ட்டாக வவண்டும். 

கிருஷ்ணா, முஹம்ெது, இமயசு மபான்ை அவதார புருஷர்கள் 
அகனவரும் பரிபூரணொனவர்கள். விகன ெற்றும் எதிர்விகன 
விதிகளுக்குத் தங்ககளச் செர்ப்பிப்பதன் மூலம் அவர்கள் அந்தக் கர்ெ 
விகனயின் விதிககள நிறுவி, மெலும் தன்னலெின்ைி, விருப்பத்துென் 
அதற்கு உட்பட்ெவர்கள் ஆகிைார்கள். ஆனால், இந்த விதிமுகைகளுக்குத் 
தங்ககளத் தாங்கமள உட்படுத்திக் மகாண்ொலும், அவர்கள் இந்தச் 
சட்ெதிட்ெ விதிகளுக்கு மெமல நிற்கிைார்கள். அவர்கள், ஒமர மநாடியில், 
தங்ககளக் குணப்படுத்திக் மகாள்ளலாம் அல்லது விகனகளிலிருந்தும் 
எதிர்விகனகளிலிருந்தும் தங்ககள விடுவித்துக் மகாள்ளலாம். 
அப்படியானால், விகன, எதிர்விகன இவற்ைின் அர்த்தமும் மநாக்கமும் 
என்னவாக இருக்கமுடியும்? 

விறன  ற்றும் எைிர்விறனயின்  ிறைப்புகளிலிருந்து  னிைகுலத்றை 
விடுவிப் ைன் மூலம்,  னிைவநயத்றை  ாறயயிலிருந்து பவளிவயற்ைி, 
உலகளாவிய  ாறயயின் இரட்றட விறளவுகறள,  ரிபூரை குருநாைர்கள் 
ைம்முள் ஈர்த்துக் பகாள்கிைார்கள்.  ரிபூரை குருநாைர் அவரது உண்ற யான 
நிறலயில் இருற த்ைன்ற றய ைன்னுள் ஈர்த்து அறைப் புனிை ாக்குகிைார். 

ராெகிருஷ்ணாகவ புற்றுமநாய் தாக்கியது, ஒரு கண மநரத்தில், 
அவர் தனது எல்கலயற்ை சக்திகளால் அகதக் குணப்படுத்தியிருக்க முடியும். 
இமயசு சிலுகவயில் அகையப்பட்டு ெயக்கொனார், அகத அவர் 
தவிர்த்திருக்க முடியும், ஆனால் அது ெனிதகுலத்தின் நன்கெக்குத் 
மதகவயான சான்ைாகும். 

நான்  ீன், முட்றட,  ா ிெம் உண்ணுவைிலிருந்து விலகிவிட்வடன்; இது 
எனது நன்ற க்காக அல்ல, ஆனால்  ானிடர்  னங்களில் இறை ஓர் 
எடுத்துக்காட்டாகப்  ைியறவத்து,  ின்னர் நான் வ சும்வ ாது, ஒரு நிறுவப் ட்ட 
ெட்ட ாக  ாறும். 

நான்கு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு நான்னி, எலிஸப த் இருவரும் 
இந்ைியாவுக்கு வரும் இறுைி அைிவுறுத்ைல்கறளத் பைாடர்ந்து, ஐரீன்  ில்வலா, 
கிப் ி, கானுட் என்ை இரண்டு நாய்கறளயும் சுவிட்ெர்லாந்ைிற்கு உடன் எடுத்துச் 
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பென்ைார்.  ின்னர்,  ா ா 1937 நவம் ர் 2 அைிகாறலயில் வகன்ஸ் நகரிலிருந்து 
 ார்பெல்லஸுக்குப் புைப் ட்டார்.  ண்டலி  ற்றும் கிட்டி. ொஞ்ெி, காக்கா, 
ற தூல், முஹ து  ஸ்த் ஆகிவயாறரத் பைாடர்ந்து ராவனா, வநாரினா 
இருவரும் ரயிலில் பென்ைனர்.  ார்பஸல்லஸில், வஹாட்டல் 
கான்டிபனன்டலில் அறனவரும் ஓரிரவு ைங்கினர். 

 ார்பஸல்லஸில், ப ஹர்  ா ா வநாரினாறவ ஒரு  ருந்ைகத்ைிற்கு 
அனுப் ி, அவருக்கு இயற்றக கனி  நீர் வாங்கிவரக் கூைினார். 

வநாரினா அறை வாங்கிவந்ை வ ாது,  ாட்டிலில் அறடயாளக் குைிப்பு 

ஃ ிபரஞ்சு ப ாழியில் இருந்ைது;  ா ா, அறை ப ாழிப யர்க்கு ாறு 
ராவனாவிடம் வகட்டார். இது ைவைான வறகறயச் ொர்ந்ை கனி  நீர் என் றை 
 ா ா சுட்டிக்காட்டி, ெரியான ஒன்றை வாங்கி வரு ாறு வநாரினாறவத் ைிருப் ி 
அனுப் ினார்.  று டியும் அது ைவைானைாக இருந்ைறை  ா ா குைிப் ிட்டு, 
பைாடர்ந்து ஐந்து அல்லது ஆறு முறை வநாரினாறவத் ைிருப் ி 
அனுப் ிறவத்ைார். 

 ருந்ைக ப ாறுப் ாளர் ெற்று ெீற்ைத்துடன் வநாரினாவிடம், "உங்கள் 
குழுவினரிடம் ஏன் ஃ ிபரஞ்சு ப ாழியில் ெரியான ப யறர நீங்கள் 
வகட்கக்கூடாது? நிச்ெய ாக, அவர் அறடயாளக் குைிப்ற ப்  டிக்க முடிந்ைால், 
அவர் உங்களுக்குச் ெரியான ப யறரச் பொல்ல முடிந்ைிருக்கும்" என்று வகட்டார். 
வநாரினா ைனது அற ைிறயப்  ாதுகாத்ைார். வநாரினா, அவரின் இறு ாப்பு, 
வகா ம் இரண்றடயும் விழுங்கி, ைன்னுறடய சுய கட்டுப் ாட்றடப் வ ைி, 
 ாதுகாக்க இது ஒரு வாய்ப்பு,  டிப் ிறன என்று அந்ை ப ாறுப் ாளருக்குத் 
பைரியாது. 

வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்ை  ா ா, ராவனாவிடம், "நான் இறை 
எனக்காகச் பெய்கிவைன் என்று நீங்கள் நிறனக்கவில்றல, அப் டித்ைாவன?" என்று 
வகட்டார். 

1937, நவம் ர் 3ஆம் நாள் வகன்ஸ் நகரில் எஞ்ெியிருந்ை வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்கள், மும்ற றய வநாக்கிப்  யைிக்கும் ‘டி.எம்.எஸ். ஸர்காஸியா’ 
கப் லில்  ா ாறவ வழியனுப்  வந்ைிருந்ைனர். காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: 
" த்து வாரங்கள்  ா ாவுடனான ெகவாெத்றைத் பைாடர்ந்ை இந்ைப்  ிரிவு,  ிகுந்ை 
வவைறனயாக இருந்ைது. வகன்ஸ் நகரில்  ா ாவுடன் நடந்ை வித்ைியாெ ான 
ெம் வங்கறளயும், பவவ்வவறு காட்ெிகறளயும் நிறனவுகூரும் வவறளயில் 
அவர்களின் இையங்கள் பவடித்ைன.  ா ாவின் நறகச்சுறவ உைர்வு, அவரது 
ைீவிர ைன்ற , இகழும், புகழும் விைம், அன் ான வழிகள், அவரது 
வவடிக்றகயான வார்த்றைகள், ஆழ ான விளக்கங்கள் அறனத்தும் கெப்பும் 
இனிப்பு ாக நிறனவில் நின்ைன.  

"இந்ைப்  ைறவகள்,  ா ா அவர்களுடன்  ிங்- ாங்  ற்றும்  ல 
விறளயாட்டுகறள அவர்களுடன் விறளயாடியறை நிறனவில் றவத்ைிருந்ைன; 
வ லும் ஒரு குைிப் ிட்ட ெந்ைர்ப் த்ைில்  ா ா, வ ாஸறஸச் ெிைப் ாகச் 
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ெித்ைரித்ை நடிப்புத் ைிைறனக் கண்டு அறனவரும் ஆச்ெரிய றடந்ைனர். அழகிய 
வ ற்கத்ைிய ஆறடகளில், அந்ை ெமுக  க்களுடன் ஒன்ைாகக் கலந்ை விைத்றை 
எல்லாம் நிறனவில்பகாண்டு, அவர்களின் இையங்கள் பநாறுங்கிய நிறலயில், 
ஏவைா பைாறலதூர வைெத்ைிற்குச் பெல்வறைப் வ ால் உைர்ந்ைார்கள்!  ா ாவின் 
ஒவ்பவாரு பெயலின் ைாக்கமும் அவர்களின் இையங்களில் ஊடுருவி, அன் ின் 
 துவால் நிரம் ச் பெய்ைது. அவரது க ட ற்ை விறளயாட்டுகள், குறு 
நாடகங்கள், நடிப்பு, வவடிக்றகயான துணுக்குகள் இறவ அறனத்தும் அவரது 
 ைியின் ஊடக ாகத் ைிகழ்ந்து, என்பைன்றும் அவரது அழறக ஈர்க்கும் 
ெிந்ைறனகளாக இருந்ைன." 

ஸர்காஸியா கப் லில்  ா ாவின் அறை, கழிப் றை  ற்றும் குளியல் 
அறையுடன்  ிகவும் வெைியாக இருந்ைது; வ லும், கப் ல்  ைியாளர்கள்  ிக்க 
 ரியாறையுடன் நடந்து பகாண்டனர். ப ண்  ண்டலியின் அந்ைரங்க 
விஷயங்களில் இறடயூறு விறளயா ல் கவனித்துக் பகாண்டனர். இது 
ஸர்க்காஸியா கப் லின் முைல்  யைம், குழுவினர் குைிப் ாக  ரியாறையுடன் 
நடந்துபகாண்டனர். 

 யைத்ைின் வ ாது,  ா ா ைனது ப ரும் ாலான வநரத்றை முஹ து 
 ஸ்றை நீராட்டி, உைவூட்டுவைில் பெலவிட்டார், வ லும் ப ண்  ண்டலியுடன் 
இருந்து உைறவ அவர்களுடன் உண்டார்.  

நவம் ர் 12ஆம் வைைி,  ா ா, ஒரு கிைிஸ்ைவ  ைகுருறவ, கப் லில் 
ெந்ைிக்க அனு ைித்ைார். அவர் மராம் மலண்ொவ் எழுைிய 'காட் இஸ் கெ 
அட்மவன்ச்சர்' என்ை புத்ைகத்ைில் ப ஹர்  ா ாறவக் குைித்ை அத்ைியாயம் 
ஒன்றைச் சுட்டிக்காட்டினார்.  ின்வரும் உறரயாடல் பைாடர்ந்ைது: 

"இவயசு அவறர கடவுளின் கு ாரன் என்று குைிப் ிட்டறை முக ைியர்கள் 
ைவறு எனக் கூறுகிைார்கள்" என்று கூைி  ைகுரு பைாடங்கினார். 

அைற்கு  ா ா, "முஹம்ெது எப்மபாதாவது இமயசுகவப் பற்ைி அப்படிக் 
கூை முடியும் என்று நீங்கள் நம்புகிைரீ்களா?" என வினவினார். 

"அப் டி அவர்கள் பொல்கிைார்கவள!" 
"யார்?" 
"புத்ைகங்கள்." 
"ஆஹா, புத்தகங்கள்! முஹம்ெது இவற்கை எழுதினாரா?" 
"எனக்குத் பைரியாது. ஆனால் முஹ ைிய இலக்கியங்களில் அது அப் டி 

எழுைப் ட்டுள்ளது, வ லும் கிைிஸ்ைவத்ைிற்கு எைிராக இன்னும்  ல 
குற்ைச்ொட்டுகள் உள்ளன" என்ைார் கிைிஸ்ைவ  ைகுரு."ஆனால் ெக்கள் 
எகதயும் மசால்லலாம் அல்லது எழுதலாம். அதற்காக நீங்கள் முஹம்ெகத 
எவ்வாறு குகை கூை முடியும்?" 

"ஏபனன்ைால் அவர்கள் அவறரப்  ின் ற்று வர்கள்" என்ைார்  ைகுரு. 
"நீங்கள் இமயசுகவப் பின்பற்றுபவர்; நீங்கள் ஏமதனும் கடுகெயான 

தவறு மசய்கிைரீ்கள் என்று கவத்துக்மகாள்மவாம் (கடவுள் அறைத் 
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ைடுக்கட்டும்)! நீங்கள் இமயசுகவப் பின்பற்றுபவராகவும், ஊழியம் 
புரிபவராகவும் இருப்பதால் ெக்கள் அந்தத் தவறுக்கு இமயசுமவ மபாறுப்பு 
என்று கூறுவார்களா? 

"ஆகமவ, குருநாதர்கள் ெற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் மபாதகனககள, 
அதி உற்சாகொகப் பின்பற்றுபவர்களால் தவைாக சித்தரிப்பதன் மூலம், இகை 
ஞானிகள் தவைாகப் புரிந்து மகாள்ளப்படுகிைார்கள். இமயசு கூைியது தவறு 
என்று முஹம்ெது ஒருமபாதும் கூைியிருக்க முடியாது. அவர் அவ்வாறு 
மசய்திருந்தால், அவர் ஒரு நபி அல்ல! தீர்க்கதரிசி, இம்ெண்ணுலகில் அவரது 
பூத உெகலத் துைந்த பின்னர், செீர்களும் அவகரப் பின்பற்றுபவர்களும் 
அவருகெய மபாதகனககள, தங்கள் மசாந்த அபிப்ராயங்களுக்கும் 
புரிதலுக்கும் ஏற்ப உலகுக்கு முன்கவக்கிைார்கள்; அவர்களின் இந்த 
விளக்கங்கள் அதன் உள் அர்த்தத்தில் ொறுபட்டு, சில மநரங்களில் 
தீர்க்கதரிசியின் மபாதகனகளுக்கு முற்ைிலும் முரண்பாொக இருக்கும். 

"ஒரு விரிவுகரயாளர் இன்று 500 மபர் அெங்கிய ஒரு கூட்ெத்தில் 
மபசியகத, அமத 500 மபர் பிைரிெம் திரும்பத் திரும்ப எடுத்துச் மசான்னால், 
500 மவவ்மவறு விளக்கங்களாக மவளிவரும் - அவற்ைில் சில விளக்கங்கள் 
அந்த விரிவுகரயாளரால் கனவு கண்டிருக்கக் கூெ முடியாத அளவுக்கு 
இருக்கும்! ஆகமவ இமயசு மபான்ை தீர்க்கதரிசியின் மபாதகனககள 
என்மனன்பது? கெந்த காலங்களில் மவவ்மவறு மொழிமபயர்ப்பாளர்கள் 
மூலம் அவருக்குப் பிைகு ஆயிரம் முகைகள் ொற்ைங்ககளக் 
கண்டிருக்கலாம். முதலும், அசலுொன சிந்தகன, சில செயங்களில் அதன் 
மதாற்ைத்கத இழந்து விடுகிைது - அல்லது ஒவ்வாததாகி விடுகிைது - 
ஆனால் ஒவ்மவான்றும் முதலும் அசலும் என்ை தனது மவறுபட்ெ 
விளக்கத்துென் ஒட்டிக்மகாண்டிருக்கும். 

"அதனால்தான் இன்று பலர் கபபிகளயும் பிை புத்தகங்ககளயும் 
நம்பத் தயங்குகிைார்கள், அதன் விளக்கங்கள் அவர்களின் இதயங்ககளத் 
மதாடுவதில்கல. கிைிஸ்துகவ விெ கபபிள் எழுதியவர்கள் அதிக 
எண்ணிக்ககயில் உள்ளனர்! 

"இவ்வாறு, தீர்க்கதரிசிகள் ஒருமபாதும் மசால்லாத மசாற்கள் ெற்றும் 
விளக்கங்கள் மதாெர்பாக மவவ்மவறு ெதங்ககள மவைித்தனொகப் 
பின்பற்றுபவர்களிகெமய எப்மபாதும் சண்கெ சச்சரவுகள் நிலவும், ஆனால் 
அகவ அதி உற்சாகொன செீர்கள் ெற்றும் பாதிரியார்களால் புனித 
நூல்களில் எழுதப்படும்மபாது, அகவ இயற்ககயாகமவ பிைர் ெனதில் ஒரு 
கிளர்ச்சிகய உருவாக்குகின்ைன."  

அந்ைக் கிைிஸ்ைவ  ாைிரியார்  ா ாவிடம், "ஒரு குருநாைராக,  க்கள் 
வைவாலயம் அல்லது  ாைிரியாரிடம் பென்று, கிைிஸ்ைவ  ைத்ைில்  ாவ ன்னிப்பு 
வகாருவது வ ால, நீங்கள், ஒருவர் பெய்ை  ாவங்களுக்கான ைண்டறனயாக, 
 ிராயச்ெித்ைம் என்ை முறையில் ஏவைனும் விைிக்கிைரீ்களா?" எனக் வகட்டார். 
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 ா ா  ைிலளித்ைார், "ஒருவர் மசய்த பாவங்ககள 
ஒப்புக்மகாள்வதற்கான மவறும் சிந்தகனயும் மசயலும், உண்கெயாகவும், 
மநர்கெயாகவும் இருந்து, ெீண்டும் ஒருமபாதும் அகதச் மசய்ய முயற்சிக்க 
ொட்மென் என்ை வாக்குறுதியும் இருந்தால் மபாதும், மவறு எந்தத் தவம் 
மசய்யப்பொவிட்ொலும் பரவாயில்கல. தவிர, இகை நிகலகய அகெந்த 
குருநாதர்களுக்கு, துல்லியொன முகையில் வலியுறுத்தும் மவறு வழிகளும் 
முகைகளும் உள்ளன!" 

"ஆனால் கிைிஸ்ைவ  ைத்ைில் கறடப் ிடிக்கும் உண்ற யான 
 ாவ ன்னிப்பு என்ை பெயல்முறை அவெிய ா?" 

 ா ா விளக்கினார், "இது குருநாதரின் விருப்பத்கதயும் 
அைிவுறுத்தல்ககளயும் சார்ந்துள்ளது. சில மநரங்களில் அவர் ெிகவும் 
கடுகெயான தவத்கத சுெத்துகிைார், அல்லது ஒரு விரதம், பணிவுென் 
பிைருக்குச் மசய்யும் மசகவகயப் பற்ைி வலியுறுத்துகிைார், அல்லது அவர் 
அகத முற்ைிலும் 'ென்னித்து', இதயத்கத சுத்தம் மசய்யும் விதத்தில் ஒரு 
மநர்கெயான ஒப்புதல் வாக்குமூலத்கத ஏற்றுக்மகாண்டு அகனத்கதயும் 
ெைந்துவிெக் மகாருகிைார்."  

ப ஹர்  ா ா ஸர்க்காஸியா கப் லில் ஏைிய வவறளயில், அவர் இைர 
 யைிகறளப்  ார்த்து வநாரினாவிடம், "கப்பலில் பயணம் மசய்யும் பல 
ெக்களிகெமய ஒரு மநர்கெயான ஆத்ொகவக் கண்டுமகாள்ளலாம்" என்று 
குைிப் ிட்டார். ஆனால் ெக  யைிகள் எவருக்கும் அவரது அறடயாளத்றை 
பவளிப் டுத்ை வவண்டாம் என்றும் எச்ெரித்ைார். இருப் ினும், நவம் ர் 18ஆம் 
நாள், ஆர்வத்றை அடக்கமுடியாை  யைிகளில் ெிலருக்கு, அவறரப்  ற்ைிய ஒரு 
வநர்காைறல வழங்க  ா ா வநாரினாவுக்கு அனு ைி வழங்கினார் 
(வகள்விகளுக்குப்  ைிலளிக்க, ொஞ்ெியும் கலந்து பகாண்டார்.) ஏைக்குறைய ஒரு 
டென் ந ர்கள் கப் ல்ைளத்ைின் அற ைியான இடத்ைில் கூடினர். 

அந்ைச் ெிைிய கூட்டத்ைில்  ங்பகடுத்ைப்  யைிகளுக்காக,  ா ா இந்ைச் 
பெய்ைிறய வழங்கினார் ( ா ா, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னைாகவவ இந்ைச் 
பெய்ைிறய எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைார்): 

உண்கெப்மபாருள் எல்கலயற்ை அளவுக்கு எளிகெயானது. 
அதுமபாலமவ உண்கெப்மபாருகள உணர்தலும் இயற்ககயாகமவ 
எளிகெயானது. ஏக இகைவமனாடு ஒற்ைிகணய சிக்கல்களும், 
சிரெங்களும் இயல்பானகவ அல்ல, ஏமனனில் இருகெத்தன்கெ என்பது 
சிக்கல்ககளயும், சிரெங்ககளயும் அடிப்பகெயாகக் மகாண்ெது. புத்தகங்கள், 
தத்துவங்கள் ெற்றும் (மவவ்மவறு) மசாற்மைாெர்கள் அகனத்தும் ஒருவரின் 
ஆன்ெீக மபாக்குக்குப் மபாருந்தாத தருணத்தில், குழப்பத்திற்கும் 
முரண்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும். இகையுணர்வு என்பது ஒவ்மவாரு 
சிந்தகனயிலும் மசயலிலும், மதய்வகீம் தானாகமவ உணர்வுபூர்வொக, 
ஒற்றுகெயுென் இகைவமனாடு இகணந்து வாழ்வதாகும்.  
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நீங்கள் தூங்கும்வ ாதும், விழித்ைிருக்கும்வ ாதும், உைர்வு அல்லது 
உைர்வற்ை நிறலயில் உள்ளவ ாதும், உண்ணும்வ ாதும் அல்லது உண்ைா ல் 
இருக்கும்வ ாதும்,  க்கவளாடு வெர்ந்வைா அல்லது ைனியாகவவா, எந்ை 
நடவடிக்றககளுக்கும்  த்ைியிவலா அல்லது எதுவும் பெய்யா வலா 
இருக்கும்வ ாது, உங்கள் சுவாெம் ைானாகவவ உங்களுடன் இருக்கும். அதுவ ால், 
உங்கள் வாழ்க்றகயின் ஒவ்பவாரு கட்டத்ைிலும் கடவுள், ைானாகவவ 
உங்களுடன் இருக்க வவண்டும். இது வாழ்க்றகயின் ொைாரை ஓட்டத்ைில் 
எளிற யான, நறடமுறையில் வாழக்கூடியைாக இருக்க வவண்டும். 

தனிப்பட்ெ அனுபவத்தின் மூலம் திெொன நம்பிக்ககயின் 
அடிப்பகெயில் இல்லாவிடில், நம்பிக்கக, திெ நம்பிக்கக, உறுதியான பற்று 
இகவ அகனத்தும் ொகயயின் மசயற்பாடுகள் என்று கூைலாம். ஒன்றும் 
அைியாத அப்பாவி ஆத்ொக்கள், முதலில் தங்கள் மசாந்த குகைபாடுககளக் 
கண்டுமகாள்ளாெல், பிைரின் தவறுககளயும் பலவனீங்ககளயும் 
நாடுகின்ைன, மெலும் சிலருக்கு அந்த உண்கெயான அைிகவ அகெய 
முடியாத நிகலயில், மகலியும் கிண்ெலும் மசய்வமத வாழ்நாள் மவகலயாக 
இருக்கும். 

எளிைாகக் காைத்ைக்கதும், பவளிப் றடயானதும் நிெத்ைில் 
உண்ற யானைல்ல. வாழ்வின்  லைரப் ட்ட  ிரச்ெிறனகளில் ெில எளிய 
உண்ற கள் ஒளிந்ைிருக்கும்; அறவ அைியாற  எனும் முகத்ைிறரயால்  னிை 
 ார்றவயிலிருந்து மூடி  றைக்கப் டுகின்ைன. 

எனமவ அைியாகெகய நம்புவதில் உங்ககளத் மதாந்தரவு 
மசய்யாதீர்கள், என்கன நம்புவகதப் பற்ைியும் கவகலப்பொதரீ்கள். 
சத்தியத்திற்கான ஏக்கத்கத அகெய, உங்கள் ஆழ் இதயத்கத 
உகைவிெொகக் மகாண்ெ பரொத்ொகவ நம்புவதற்குத் தயாராக இருங்கள். 
அப்மபாது, அதன் தூய்கெயான, எல்கலயற்ை எளிகெமயாடு நீங்கள் 
உண்கெப்மபாருகள அைிந்து மகாள்வரீ்கள். 

அைன்  ின்னர், ஒரு ப ண் ைி வநாரினாவிடம் வந்து, ப ஹர் 
 ா ாவுடன் ஒரு வநரடி வ ட்டிக்காக  ன்ைாடினார், அறை அவர் அவை நாளில் 
வழங்கினார். மதன்னாப்பிரிக்கா நாட்டின் டிரான்ஸ்வால் நகறரச் வெர்ந்ை 
இஸமபல்லா பால் என்ை ப ண் ைி, ைங்கச்சுரங்க வ ற் ார்றவயாளரின் 
 றனவி ஆவார். இங்கிலாந்ைிலிருந்து வந்து பகாண்டிருந்ைவர், ைிப த் 
 றலயில் கடவுறளக் கண்டு ிடிப் ைில் உறுைியாக இருந்ைார்.  ல ஆண்டுகளாக 
அவர் இந்ைியாவுக்கு வர ைிட்ட ிட்டு, இ ய றலக்குச் பென்றுபகாண்டிருந்ைார். 
வநாரினா, ப ஹர்  ா ாவின் ப யறரக் கூறுவறைக் வகட்டதும்,  ல 
ஆண்டுகளாகத் வைடிக்பகாண்டிருப் றைக் கண்டுபகாண்டைாக இஸப ல்லாவுக்கு 
இயல் ாகவவ பைரியவந்ைது. கப் லில் ஏைியவ ாது ப ஹர்  ா ா குைிப் ிட்டதும் 

அவறரத்ைான் என் தும் ஊர்ெிை ானது. 
ப ஹர்  ா ா அவரிடம், "திமபத்தில் அல்ல, ஆனால் நீங்கள் 

கெவுகள உங்களில் காண்பீர்கள்" என்று கூைினார். இஸப ல்லா,  ா ாறவ 



176 
 

எஞ்ெியிருந்ை  யைத்ைில் கிட்டத்ைட்ட ைினமும்  ார்த்ைார், வ லும், "அவர் எனது 
வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் ஒரு நறடமுறை வழியில் என்னிடம்  ல 
விஷயங்கறள விளக்கினார்.  ா ாறவப் வ ான்ை ஒருவறர ெந்ைிப் ைில், எல்லா 
வைடல்களும் ஒரு முடிவுக்கு வந்ைன" என்று குைிப் ிட்டார். 

அவறரச் ெந்ைிக்க விருப் ம் பைரிவித்ை வ லும் ெில  யைிகறளயும் 
 ா ா ெந்ைித்ைார். 

 ார்பஸல்லஸிலிருந்து புைப் ட்டு வந்ை  ின்னர்,  ா ா ைனது அறையின் 
குளியலறையில் முஹ து  ஸ்றை நீராட்டத் பைாடங்கினார். இது ஒன்றும் 
எளிற யான அல்லது எளிைான  ைி அல்ல. ஒரு  ஸ்றை நீராட்ட 
 ைிக்கைக்கில் வநரம்  ிடிக்கும். வழக்க ாக அவர் அைிந்ைிருந்ை  ாைைிறயக் 
கழற்ை ஒரு  ைிவநரம் ஆனது: ஒவ்பவாரு முறையும்  ா ா முயற்ெிக்கும் 
வ ாதும், முஹ து ைனது கால்கறள உறைத்ைார். முழு வநரமும், முடிந்ைவறர 
எைிர்த்து, முஹ து ைனது  ாைைிறய  ிக்க ையக்கத்துடன் எடுக்க 
அனு ைித்ைார். அவைவ ால், அவரது உறடகறள அவிழ்த்து, நீராட்டிய  ின்னர் 
உறடகறள  ாற்ைியதும்,  ீண்டும் அந்ைப்  ாைைிகறள அைியச் பெய்யும்வ ாது 
- அது எல்லா வழிகளிலும் ஒரு வ ாராட்ட ாகவவ இருந்ைது! 

 ா ாவின் உடல்நிறல  ாைிக்கப் ட்ட வ ாைிலும், அவர் முஹ ைின் 
ைற்வ ாக்கான ைிடீர் ஆர்வங்கறளயும், ெிடுெிடுப் ான  னநிறலறயயும் 
ைாங்கிக்பகாண்டு, அளவுக்கு அைிக ாக அன்பு காட்டி  ைிக்கைக்கில் அவருடன் 
வநரத்றைச் பெலவிட்டார். இறை,  ா ா ஒரு முறை இவ்வாறு விளக்கினார்: 
அவர் ெஸ்துகளின் தாகயப் மபான்ைவர்; எனமவ இந்த வழியில் ஒரு 
ெஸ்துக்குச் மசகவ புரிவதில் பாபாவுக்கு ெட்ெற்ை ெகிழ்ச்சி. பாபா இகை 
மபாகதயில் இருக்கும் ெஸ்துகளுக்கு ெத்தியில் எப்மபாதும் ெகிழ்ச்சியாக 
இருந்தார். 

இயந்ைிரக் வகாளாறு காரை ாக, ஒரு நாள், கப் ல், அைன் வவகத்றை 
இழந்ைது;  ா ா வநாரினாறவ, வகப்டன் ட ிள்யூ. பெம் லிடம் அனுப் ி அவர்கள் 
எப்வ ாது மும்ற றயச் பென்ைறடவர் என்று விொரித்ைார். வநாரினா முைலில் 
அவருடன் ப ாதுவான விஷயங்கறளப்  ற்ைிப் வ ெி,  ின்னர் ொைாரை ாக 
வினவினார், "வ லும், நாம் எப்வ ாது மும்ற றயச் பென்ைறடவவாம்?" வகப்டன் 
கூைிய  ைிறல  ா ாவிடம் பைரிவிக்க, அவர்  ீண்டும் அவை வகள்விறயக் வகட்க 
வநாரினாறவத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். அவர் ைிரும் ி வந்ைதும்  ா ா 
 று டியும் வகப்டனிடம் பென்று விொரிக்கக் கூைினார். இறுைியில் விரக்ைி 
அறடந்ை வகப்டன் எரிச்ெலில், "வ டம், உங்களுக்கு என்னவாயிற்று? அவை 
வகள்வியுடன் நீங்கள் என்னிடம் ைிரும் த் ைிரும்  வருகிைரீ்கள்! நான் பொன்னது 
உங்களுக்கு நிறனவில் இல்றலயா?" என்று வகட்டார். 

இறை வநாரினா  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவர்  ீண்டும் அவை 
வகள்வியுடன் வநாரினாறவ அனுப் ி றவத்ைார். இந்ை முறை வகப்டன் அவரது 
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ப ாறுற றய முற்ைிலும் இழந்து ெீற்ை றடந்ைார். வநாரினாவும் 
அவ ானப் ட்டு, ைடு ாற்ைத்ைில் அற ைியாகப்  ின்வாங்கினார். அவர் 
என்னைான் பொல்ல முடியும்? வகப்டன் வநாரினாறவ ொ  ிட்டுத் ைிட்டினாலும் 
குருநாைரின் கட்டறளக்குக் கீழ்ப் டிவைன் முக்கியத்துவத்துடன் ஒப் ிடும்வ ாது 
அது ஒன்று ில்றல என்று அவருக்குத் பைரியும். 

 ீண்டும்  ா ா வநாரினாவிடம், "எனது முக்கிய ான  ைியின் நி ித்ைம், 
நான் விறரவில் மும்ற றயச் பென்ைறடய வவண்டும். கப் ல் குைிப் ிட்ட 
வநரத்ைிற்கு முன்னைாகச் பென்று வெரும் ொத்ைியம் உள்ளைா என்று வகப்டனிடம் 
வகட்டுவாருங்கள்" என்ைார். 

இந்ை இக்கட்டான சூழ்நிறலறயத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில் வநாரினா, 
" ா ா, இந்ை ஏறழ வகப்டன் ஏற்கனவவ என்னிடம் எரிச்ெலாகவும், வகா  ாகவும் 

இருக்கிைார்..." என்ைார். 
ஆனால்  ா ா  ைிலளித்ைார், "உங்களுக்கு எதுவும் பைரியாது! எனக்கு 

 ிக முக்கிய ான வவறல ப ஹரா ாத்ைில் காத்ைிருக்கிைது, எனவவ இைில் 
எனக்கு உைவ உங்களால் முடிந்ை அறனத்றையும் பெய்ய வவண்டும். கப் றல 
விறரவாக ஓட்டிச்பென்ைால் நாம் வநரத்ைிற்கு முன்வ  மும்ற றயச் 
பென்ைறடவவாம்." 

ையக்கத்துடன், வநாரினா வகப்டனின் அறைக்குச் பென்ைார். 
வநாரினாறவப்  ார்த்ை வகப்டன் வ லும் எரிச்ெலறடந்ைார். வநாரினா முற்ைிலும் 
அற ைியாக நின்ைார், அவர் இையம்  ட டத்ைது, ெிைிது வநரம் கழித்து அவை 
வகள்விறயக் வகட்டார். வகப்டன் ெீற்ை றடந்து, வவறளக்கு முன்னைாகச் பெல்ல 
வவண்டு ா? அந்ைக் வகள்விக்கு இடவ யில்றல! வநாரினா பகாந்ைளிப் ில் 
ைிரும் ினார். 

ப ஹர்  ா ா, வநாரினா இருவரிறடவய நடந்ைறை எல்லாம் கவனித்ை 
ொஞ்ெி  ிகவும் அனுைா ப் ட்டார்; முந்றைய  யைங்களின் வ ாது, அவர் 
இதுவ ான்ை வொைறனகறளச் ெந்ைித்துள்ளார். இப்வ ாது அது வநாரினாவின் 
முறை. 
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ப ஹர்  ா ா, நாக்பூர், டிெம் ர் 1937 
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மெஹராபாத், நவ்ஸாரி & நாக்பூர்  

(Meherabad, Navsari & Nagpur) 

1937, நவம்பர் 20 அைிகாறலயில், ஸர்க்காஸியா மும்ற  வந்து 
வெர்ந்ைது. 

 ாைிரி, துக்காராம், ஆைி ெீனியர் மூவரும்  ா ாறவயும் குழுறவயும் 
மும்ற யில் ெந்ைித்ைனர். வநாரினா, கிட்டி, ராவனா மூவறரயும் காரில் 
பூனாவுக்கு அறழத்துச் பென்று, முக்கிய இடங்கறளப்  ார்றவயிட்டு,  ின்னர் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப்  ாைிரிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. ஆைி 
ஃ ிரான்ஸிலிருந்து பகாண்டு வரப் ட்ட எலிஸப த்ைின் காரில்  ா ாறவ 
அறழத்துச் பென்ைார். ொ ான்கறள எடுத்துச் பெல்ல ஒரு ெரக்கு வண்டி 
வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டது. ொஞ்ெி அைனுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் (75 மூட்றட 
முடிச்சுகளுடன் சுங்கச்ொவடிகறள  ிகவும் ெிர ப் ட்டுக் கடந்து) பென்ைார். 

பூனா நகரில் அற ந்ை  ா ா இல்லத்ைில், வநாரினா, கிட்டி, ராவனா 
மூவறரயும்  ாைிரி, ப வ ாவுக்கு  ீண்டும் அைிமுகப் டுத்ைி றவத்ைார்.  ின்னர் 
அவர்  ா ாவின் குடில் இருந்ை ஃப ர்குஸன் ொறல,  ா ா ைனது ஆரம் கால 
ெீடர்களுடன் இருந்ை கஸ் ாவ ட் வ ான்ை இடங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
 ின்னர்  ா ாவுடன் ெம் ந்ைப் ட்ட இைர குைிப் ிடத்ைக்க இடங்களுக்கும் ஒரு 
சுற்றுப் யைத்றை வழங்கிய  ின்னர்,  ாைிரி அவர்கறள அன்ைிரவு 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அவர்களின் வருறகக்காக வ ல் றலயில் காத்ைிருந்ைார். 
அவர்கள் வந்ைதும்,  ா ா அவர்கறள, ைங்கும்   இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
நீர் பைாட்டி கட்டிடத்ைின் வ ற்கு அறை என்று அறழக்கப் டும் அறையில் 
மூன்று  டுக்றககள், மூன்று நாற்காலிகள்  ற்றும் ஒரு கீைல் விழுந்ை கண்ைாடி 
 ட்டுவ  இருந்ைன. நாெிக் ரிட்ரீட்டில் வாழ்ந்ை வாழ்க்றகவயாடு ஒப் ிடுறகயில் 
ப ஹரா ாத் ஓர் எளிற யான, ஆடம் ர ற்ை இட ாக இருந்ைது.  ா ா 
அவர்கறள நாெிக் நகரில் வாழ்ந்ைவ ாது எச்ெரித்ைார், "உங்கள் எல்லா 
வசதிககளயும் நான் படிப்படியாகப் பைித்துவிடுமவன்." அவருறடய 
வார்த்றைகள் இப்வ ாது நிறைவவைி வருகின்ைன. 

 ா ா, கிட்டிக்கு, ெற யலறை  ைிகறள வழங்கினார். விளக்கப் டங்கள் 
 ற்றும்  த்து வட்டங்கள் அடங்கிய ஓவியம் ையாரிப் ைில் ராவனாவிற்கும், 
வநாரினாவுக்கு எழுதுவது வ ான்ை கடற கறளயும் வழங்கினார். நாொ, 
வகார்பஷத் இருவருக்கும் கிட்டி வடவிஆங்கிலம் கற் ிக்க இருந்ைார். 

ராவனா, ைினமும் வநரம் ைாழ்த்ைிப்  டுக்றகக்குச் பென்று, ைா ை ாக 
எழுந்ைிருக்கும்  ழக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைார். ஆனால் ப ஹரா ாத்ைில், இைர 
ப ண்கள் காறல ஐந்து  ைிக்கு விழித்து, முைலில் வைநீர் அருந்துவது வழக்கம். 
வந்ை  று நாள்,  ா ா நாொவிடம் ராவனாறவ ெற யலறைக்கு அறழத்து 
வரு ாறு கூைினார். ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைில் இருந்ை ராவனாறவ நாொ எழுப் ியதும், 
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ராவனா கண்கறள வருடிக்பகாண்டு, தூக்கக் கலக்கத்ைில், அங்கி ஒன்றை 
அைிந்து, நாொவுடன் ெற யலறைக்குச் பென்ைார். பகட்டிலில் 
பகாைித்துக்பகாண்டிருந்ை நீறரச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா அவரிடம், "பகட்டிலின் 

இனிற யான இறெறயக் வகட்டீர்களா?" என்று றெறகயால் வகட்டார். 
ராவனா அற ைியாக நின்று,  னைில் நிறனத்துக் பகாண்டார்: "இது 

என்ன? நான் ஒரு பகட்டில் பகாைிக்கும் ெத்ைத்றைக் வகட்கவா 
அறழக்கப் ட்வடன்?" 

அவரது எண்ைத்றை அைிந்ை  ா ா, "பகட்டிலின்  ாடலில் 
முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்றல, ஆனால் நான் உங்கறளப்  ற்ைியும், உங்கறள 
அறழப் றைக் குைித்தும் நிறனத்வைன்" என்று உச்ெரித்ைார். 

வநாரினா, கிட்டி, ராவனா மூவரும் ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்க்றகறயத் 
பைாடங்கியவ ாது, கிழக்கத்ைிய ப ண்  ண்டலிக்கு முன்னால் எந்ை ஆைின் 
ப யறரயும், அதுவ ால், ஆண்களின் முன், ப ண்களின் ப யர்கள் எறையும் 
குைிப் ிட வவண்டாம் என்றும்  ா ா  ீண்டும் அைிவுறுத்ைினார். நாெிக் 
ஆெிர த்ைிலிருந்து அவர்கள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ை வவறளயிலும் இந்ைக் 
கட்டுப் ாடு அ லில் இருந்ைது. ஒரு நாள்,  ா ா, ராவனா, விஷ்ணு மூவரும் 
ஒன்றைப்  ற்ைி விவாைித்துக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, ராவனா  ைியின் ப யறரத் 
ைற்பெயலாகக் குைிப் ிட்டார்.  ா ா வருத்ைத்ைில் அவறரத் ைிட்டினார், " ீண்டும் 
இதுவ ான்ை ைவறு பெய்யாைீர்கள்! நான் உங்களுக்குச் பொன்னது நிறனவில் 
இல்றலயா? அல்லது அறை நீங்கள் ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாள்ளவில்றலயா?" 

காலம் இறை இப் டிக் குைிப் ிட்டது: " ா ா ப ண்  ண்டலிறய 
முற்ைிலு ாகத் ைனிற ப் டுத்ைி றவத்ைிருந்ைார், எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக 
ப ஹராறவக் கருத்ைில் பகாண்டு இந்ைக் கட்டுப் ாடு முக்கிய ாகக் 
கருைப் ட்டது.  றடப்புடனான  ா ாவின் உட் ைிக்காக ப ஹராறவத் 
ைனிற ப்  டுத்துவது அவெியம். ப ஹரா வைாட்டத்ைின்  ஹாராைி, வ லும் 
 ிரிய ானவருக்காக அவர் பெய்ை வெறவயின் உைாரை ாக இருந்து 

வைாட்டத்ைின் இைர கன்றுகளுக்கு ஊட்ட ளிக்கும் விைத்ைில் வாழ்ந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஃ ிரான்ஸ் பென்று ைிரும் ி வந்து, அவர் கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில்  ஸ்த்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளக் கவனிக்கும் 
 ைியில் ஈடு ட்டார். 1937, நவம் ர் 29 அன்று, ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை 
அைக்கட்டறளயின் கூட்டத்ைிற்கு ராம்ெூ, காக்கா  ாரியா ஆகிவயாரும் வந்ைனர், 
அைில் வநாரினாவும் கலந்து பகாண்டார். 

கிட்டி, ெற யலறைக் கடற கறளக் கவனித்து, நாொவுக்கு ஆங்கிலம் 
கற் ிக்க முயன்ைவ ாது, நாொ அவருக்குச் ெற யல் கற்றுத் ைந்ைார். கிட்டிக்கு 
இந்ை வவறல கடின ாக இருந்ைது, ஏபனனில் இந்ைிய உைவு வறககள் 
வ ற்கத்ைிய உைவிலிருந்து ப ரிதும் வவறு ட்டிருந்ைன, வ லும் அவற்றைத் 
ையாரிக்க அைிக ஈடு ாடு வைறவப் ட்டது. ெப் ாத்ைித் ையார்ச் பெய்ய, கிட்டி, புறக 
எழுப்பும்  ண்பைண்பைய் அடுப் ருகில்  ைிக்கைக்கில் அ ர 
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வவண்டியிருந்ைது. ஒரு நாள் கிட்டி வொக ாகச் ெிந்ைறனச் பெய்து 
பகாண்டிருந்ைார்: "இந்ைியாவுக்கு நான் இைற்காக வரவில்றல! இதுவ ான்ை 
வவறலகறள என்னால் வடீ்டிவல பெய்ய முடியும். இங்கு நான்  ா ாவுடன் 
இருக்க வந்துள்வளன், ஆனால் நான் அவறரப்  ார்ப் வை இல்றல." 

அன்று  ாறல, ப ண்  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, கிட்டிக்குக் கூறுவது வ ாலக் குைிப் ிட்டார்: "நான் 
ஒருவருக்கு அளிக்கும் பணி எனது பணி, எனது விருப்பத்திற்கு இணங்க 
அகதச் மசய்கிைவர் ெிகப் மபரிய பிராயச்சித்தம் மசய்கிைார் என்று அர்த்தம்! 
அத்துென் ஒப்பிடுககயில், தியானம், தனிகெ, உபவாசம், எளிகெயான 
வாழ்க்கக இவற்ைிமலல்லாம் எதுவுமெ இல்கல!" 

 ா ாவின் வார்த்றைகள் கிட்டியின் இையத்ைில் நிறலயாக நின்று 
அவரது  ைிக்கு  ிகவும்  யனுள்ளைாக அற ந்ைது.  ல ஆண்டுகளாக, 
 ா ாவுடன் இந்ைியாவில் ைங்கியிருந்ைவ ாதும்,  ின்னர் அப ரிக்காவில் வாழ்ந்து 
அவருக்காகச் பெய்ை கடின ான  ைி, ெறளக்காை கடற  உைர்வு  ற்றும் 
கீழ்ப் டிைலுக்குக் கிட்டி ஓர் எடுத்துக்காட்டு. 

இைற்கிறடயில், ( ா ாவுடன் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ி வரா ல்) 
ஐவராப் ாவிலும் அப ரிக்காவிலும் இருந்ை அன் ர்களுடன்  ா ா பைாடர்ந்து 
கடிைப்  ரி ாற்ைத்றை வ ற்பகாண்டார்.  ா ாவின் இனிற யான வார்த்றைகள் 
அவர்களின் உள்ளங்கறள பநகிழ றவத்து, ை க்கும் ைங்கள்  ிரிய ானவருக்கும் 
இறடயிலான தூரத்றைக் குறைத்ைது. 1937 டிெம் ர் 15 அன்று இங்கிலாந்ைில் 
வாழும் அன் ர்களுக்கு,  ா ா கீழ்வரும் கடிைத்றை எழுைினார்: 

கடந்ை ஓரிரு நாட்களில், ஐவராப் ாறவப்  ற்ைிப் வ சும் வவறளயில், 
நான் விரும் ிய மூன்று விஷயங்கறள எடுத்துச் பொன்வனன் - கிம்மகா, 
அஸிஸி மூன்ைாவதாக, மபார்மொஃபிமனா; எனவவ என் இையத்ைின் 
விறல ைிப் ற்ை இடத்ைிலிருந்து கிம்வகா நழுவி விடும் என்று நீங்கள் 
ஒருவ ாதும் அஞ்ெத் வைறவயில்றல. 

டிெம் ர் 8 அன்று டாக்டர் டான்கினுக்கு கிட்டி எழுைிய கடிைத்ைில்: 
இந்ைச் சுவாரஸ்ய ான உண்ற றய  ா ா ஒருநாள் எனக்கு எடுத்துக் 

கூைினார் - கடந்ை கால நான்கு ப ரிய அவைார புருஷர்களின் நான்கு 
அம்ெங்களும் ைற்வ ாறைய அவைார காலத்ைில் உள்ளடங்கியுள்ளன. புத்ைரின் 

ெீரான நிறல, அற ைி, பவளியளவிலான ொந்ைம் நிறைந்ை குைம், துைவைம் 
இறவ அறனத்தும், பவளியளவில் வைான்ைினாலும், இல்லாவிடிலும் எல்லா 
அவைார புருஷர்களிடத்ைிலும் நிறலபகாண்டிருக்கும். இருப் ினும், இன்றைய 
அவைார புருஷரின்  ைிகள் சுறுசுறுப் ாகவும், அைிவவக ாகவும் இருக்க 
வவண்டும். அவர்  ண்டலியுடனான கடுற யான ஒழுக்கத்ைில் முஹம் து 
வ ாலவும், ப ண்  ண்டலியுடன் கிருஷ்ைாவின் களிப் ான வாழ்க்றக 
வாழ்வதும், வ லும் இவயசுறவப் வ ால  ஸ்துகள்  ற்றும்  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்கறள நீராட்டி, சுத்ைம் பெய்து, உைவூட்டுவதும் குைிப் ிடத்ைக்க 
அம்ெங்களாகும். 
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1927ஆம் ஆண்டில், கலிங்கட், ப ஹர் ஆஷ்ர த்ைில் ைனது உயர்நிறலப் 
 ள்ளி கல்விக்காக, ப ர்ெியாவிலிருந்து இந்ைியாவுக்கு வந்ைிருந்ைார். அவர்,  ா ா 
விரும் ிய ெிறுவர்களில் ஒருவர், ப ஹரா ாத்ைில் ைனது கடற களில்  ிக்க 
விழிப்புைர்வுடன் இருந்ைார்.  ா ா அவறர ஆண்  ண்டலியுடன் இறைந்ைிருக்க 
அனு ைித்ைார், கலிங்கட் ைனது கடற கறள அன்புடனும், குருநாைர்  ீது முழு 
நம் ிக்றகயுடனும் பெய்ைார். அவர்  ா ாறவ விட்டுப் ப ர்ெியாவுக்குத் ைிரும் ிச் 
பெல்ல விரும் வில்றல, ஆனால் ஒரு  ாரெீக குடி கனாக இருந்ைைால், அவர் 
இராணுவத்ைின் வறரயறுக்கப் ட்ட ெட்ட ைிட்டங்களுக்குள்  ைிவுடன் இருந்ைார்; 
ைவைினால் ராணுவம் நடவடிக்றக எடுக்கும் வாய்ப் ிருந்ைது.  

"நான் எப்மபாதும் உங்களுென் இருக்கிமைன்; என்கன எப்மபாதும் 
உங்களுென் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள்" என்று ஆறுைலளித்ை  ா ாவின் முன், 
கலிங்கட் கண்ைரீ் ெிந்ைி அழுைார். 

ப ஹர்  ா ாவுடன்  த்து ஆண்டுகள் இருந்ை  ின்னர், கலிங்கட் 
கண்களில் நீர் ைதும் , ப ர்ெியாவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ஆண்  ண்டலியும் 
 ிக்க வருத்ைத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். ெில ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு கலிங்கட் 
ப ர்ெியாவில் கால ானார். 

டிெம் ர் 19 அன்று, டாக்வக,  ா ாறவப்  ார்க்க ப ஹரா ாத் வந்ைார். 
 ா ா, வ ல்  றலயிலிருந்து இைங்கி வந்து, ப ண்டு, டாக்வக இருவருடன் ெில 
முக்கிய விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ை  ின்னர், அவர்  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு 
அவெர ாக நடந்து பென்ைார்.  ாஸாெி ஒரு துறடப் த்றை  ா ாவிடம் 

பகாடுத்ைதும், அவர் ைனது ெட்றட, ற ொ ாறவ சுருட்டிக்பகாண்டு, வநரடியாக, 
 ஸ்துகளின் கழிவறைகளுக்குச் பென்ைார். அவற்றை முற்ைிலு ாகச் சுத்ைம் 
பெய்து, கிரு ிநாெினி றைலத்றைத் பைளித்ைார்.  ின்னர்,  ா ா குளியலறைக்கு 
விறரந்து, முஹ து  ஸ்றை வற்புறுத்ைி நீராட்ட முயற்ெித்ைார்; ஒரு  ாைத்ைில் 
ஐவராப் ாவிற்கு  ற்பைாரு  யைம் பெய்வைாக உறுைியளித்ை  ின்னவர அவர் 
இைக்கம் பைரிவித்ைார்! 

இறைபயல்லாம் இைர  ண்டலியுடன்  ார்த்துக் பகாண்டு நின்ை டாக்டர் 
கனி, " ா ா உண்ற யிவல  ிகவும் ஆற்ைல்  ிக்கவர் - அவர் பெய்வறைப் 
 ார்த்துப்  ார்த்து நான் வொர்வறடந்து வ ாகிவைன்!" என்ைார். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "இந்த வழியில் சுறுசுறுப்பாக இருப்பகத 
நான் ெிகவும் விரும்புகிமைன். இகை மபாகதயிலிருக்கும் ெஸ்துகளின் 
கழிவகைககள சுத்தம் மசய்து, அவர்ககள நீராட்டி, உணவூட்டுவதில் எனக்கு 
ஓர் அலாதி ஆகச; இது எனது ெண்ெலி எனக்கு ஆரத்தி எடுத்து, என்கன 
வணங்குவகத விெ ெிகவும் ெகத்தான ஒன்ைாக நான் கருதுகிமைன். 

"இந்த ஆத்ொக்கள் உதவியற்ைவர்கள் இல்கலயா? அவர்களுக்கு 
மசகவ மசய்வது உண்கெயான மசகவ. அவர்களுக்கு உணவளிப்பது 
உண்கெயான பமராபகாரம். அவர்ககளக் கவனிப்பது உண்கெயான 
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ெனிதமநயம், அவர்ககள ெகிழ்விப்பது கெவுகள ெகிழச் மசய்வதற்குச் 
செம்!"  

நவ்ஸாரி  ற்றும் நாக்பூர் நகர  க்கள் விடுத்ை அறழப்ற  ஏற்று 
ப ஹர்  ா ா, 1937 டிெம் ர் 20ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து காரில் 
புைப் ட்டார்; ஆைி ெீனியர் காறர ஓட்டிச் பென்ைார். வநாரினா, குஸ்ைாெி, 
கொனந்த் (அஹ துநகர் ரயில் நிறலயத்ைில் ொல் ாய் கண்டு ிடித்ை ஒரு புைிய 
ெிறுவன்) ஆகிவயாரும் அவர்களுடன் பென்ைனர். வகன்ஸ் நகரில் இருந்ை 
வவறளயில்,  ா ா வநாரினாவிடம், "நாம் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ிய  ின்னர், 
அங்வக, நீங்கள் ெில நகரங்கள் வழியாக என்னுடன்  யைத்ைில் இறைய 
வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். நான் இங்வக  ைிபுரிவறைப்  ார்த்ைது 
வ ால, நீங்கள் அங்கும் நான் பெய்வறைப்  ார்க்க வவண்டும்." 

வழியில் அவர்கள் பூனாவில்  ா ாவின் குடும்  வடீ்டிற்கு விெயம் 
பெய்து, ப வ ா, ஆைி ெூனியர், ப ஹராம், அவரது  றனவி ப ரின் 
ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைனர். வடீ்டின் வ ல்  ாடியில் இருந்ை அறைறயக் காட்டி, 
 ா ா, அங்வக அவர் ைனியாக இருந்து, ைனது ைறலறயக் கல்லில் அறைந்ை 
நிகழ்வுகறள எடுத்துறரத்ைார். "ஒரு நாள் உலகின் அகனத்து 

பாகங்களிலிருந்தும் ெக்கள் இந்த இெத்திற்கு, புனித யாத்திகரயாக 
வருவார்கள்" என்று அவர் குைிப் ிட்டார். 

ைறலகாவ் ில்  ா ா, ராம்ெூ, டாக்டர் கனி குடும் த்ைாறரயும், அ ினா, 
அப்துல்லா ொஃ ர் ஆகிவயாறரயும் ெந்ைித்ைார். டாக்டர் கனி உள்ளூர்  ாடகர் 
ஒருவரின் இறெ நிகழ்ச்ெிக்கு ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார், அைில்  லர் கலந்து 
பகாண்டனர்; இரபவல்லாம் நிகழ்ச்ெித் பைாடர்ந்ைைால்  ா ாவுக்கு அைிக ஓய்வு 
இல்றல. 

அடுத்ை நாள் காறலயில் புைப் ட்டு, மும்ற யில் பநௌவராெி 
ைாைாொஞ்ெி இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார்; அங்கு ைரிென நிகழ்ச்ெிக்கான ஏற் ாடுகள் 
பெய்யப் ட்டன.  ா ா ைங்கியிருந்ை காக்கா  ாரியாவின் ெவகாைரியின் 
இல்லத்ைில்,  ா ா,  லருக்குத் 'ைரிெனம்' வழங்கினார். அல ாய் கத்ரக்கின் (அவை 
கட்டிடத்ைில் கீவழ வெித்து வந்ைவர்) இல்லத்ைில்  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா 
பநௌவராெி ைாைாொஞ்ெி இல்லத்ைில் ைனது அன் ில்  ிகவும் பநருக்க ான 
மும்ற  அன் ர்கறளச் ெந்ைித்ைார். காலம் இறை இப் டிப் வ ாற்ைியது: "ஆரம்  
நாட்களிலிருந்வை, ஆன் ீக  து ானம் அவர்களின் ஆத் ாவுக்குள் நுறழந்து, 
இறை கீைத்றை அவர்களின் இையங்களில் ஒலிக்கச் பெய்ைது!" 

இந்ை வநரத்ைில் நவல் ைலாட்டி  ா ாறவச் ெந்ைித்து,  ிளடீர், 
அவரிட ிருந்து விலகி இருப் ைால்  ிகவும் அவைிப் டுவைாக,  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைார். மும்ற யில்  ற்பைாரு  குைியில் ைங்கியிருந்ை  ிளடீருக்கு  ா ா 
இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார்: "எனது வாழ்வின் ஒவ்பவாரு பநாடியும் 
பொல்லமுடியாை ெித்ைிரவறைகறள நான் அனு விக்கிவைன்; நீங்களும் அறைப் 
 கிர்ந்து பகாள்ள வவண்டும். இது இப்வ ாது கறடெி கட்டத்றை பநருங்குவைால். 
நீங்கள் என்றன  ீண்டும்  ார்க்கும்வ ாது, என் உண்ற யான ரூ த்றைக் 
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காண் ரீ்கள்!"  ா ா,  ிளடீறர,  ிச்றெ எடுத்து ஒரு சுற்றுப் யைம் 
வ ற்பகாள்ளவும்,  ின்னர்  ஞ்ச்கனி குறகயில் ைங்கவும் உத்ைரவிட்டார். 

அன்று  ைியம்  ா ா ஓய்பவடுக்க விரும் ியைால் எவறரயும் 
அனு ைிக்க வவண்டாம் என்று ொஞ்ெிக்குத் பைரிவித்ைார். 

அன்றைய ைினம், வஹா ி  ா ா ஸட்டா, அவரது  றனவி  ில்லா 
குழந்றைகளுடன் - ஆலு, தூன், நவல் & வராஷன் -  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர். 
 ா ாவின் கட்டறளப் டி, ொஞ்ெி அவர்கறள அனு ைிக்கத் ையங்கினார். இறை, 
 ா ா ைனது அறையிலிருந்து  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைவர் பவளிவய வந்து, 
ொஞ்ெிறயக் கடுற யாகக் கண்டித்து, "அவர்கள் உள்வள வருவறை ஏன் 
ைடுக்கிைரீ்கள்? அவர்கள் யார் என்று உங்களுக்குத் பைரியாைா? அவர்கள் 
அஹ துநகரில் வாழும் ஸட்டா  ரம் றரயின் ஓர் அங்கம். அவர்கள் உள்வள 
வரட்டும்" என்று கூைினார்.  ா ா அவர்கறளத் ைனது அறைக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். குழத்றை வராஷறன  ா ா அவரது  டியில் றவத்து விறளயாடினார். 
வஹா ி குழந்றைகறளக் கவனித்துக் பகாள்வார், எனவவ குழந்றைகறளப் 
 ற்ைிக் கவறலப் ட வவண்டாம் என்று கூைினார்.  ா ா, வராஷறன, வஹா ி 
 ா ாவின் ெவகாைரி  ானு ாெி வகராவாலாவிடம் ஒப் றடத்ைார்.  ா ாவின் 
இந்ை எளிற யான றெறகக்கு  ின்னால் உள்ள முக்கியத்துவத்றை யாராலும் 
புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல. ஆனால்  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, வராஷன், 
 ானு ாெியின்  கன் ஸாற   ைந்ைவ ாது, அவர்கள் இந்ைச் ெம் வத்றை 
நிறனவு கூர்ந்து, அைன் அர்த்ைத்றைப் புரிந்து பகாண்டனர். 

ஆலு, தூன், நவல் மூவரும் (ைறெ) ைிசு பெயலிழப் ால் 
 ாைிக்கப் ட்டனர், வராஷனும்  ாைிக்கப் டலாம் என்று வஹா ி  யந்ைார். ஆனால் 
அவர் இறைக் குைிப் ிடுவைற்கு முன்பு,  ா ா அவறர ஆறுைல் டுத்ைினார், இது, 
வராஷன் காப் ாற்ைப் டுவார் என் றை  றைமுக ாகக் குைித்ைது.  ா ா, தூன், 
நவல் ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு வராொ  லறரக் பகாடுத்ைார், குடும் த்ைினர் 
 கிழ்ச்ெியுடன் விறடப ற்றுச் பென்ைனர். 

1937, டிெம் ர் 21 அன்று மும்ற யில் நடந்ை ைரிென நிகழ்ச்ெியின் வ ாது, 
வநர்த்ைியாக உறடயைிந்ை இறளஞன் ஒருவன், வரிறெயில் நின்று 
அழுதுபகாண்டிருந்ைான். அவன்  ா ாறவ அணுகி, வலுக்கட்டாய ாக அவறரத் 
ைழுவி, காலில் விழுந்ைான்.  ா ா ைரிெனத்றை நிறுத்ைி, இறளஞனின் கண்கறளப் 
 ார்த்து, “என் அறனத்து உத்ைரவுகறளயும் நீங்கள் நிறைவவற்ைினரீ்களா?” என்று 
வகட்டார். அந்ை இறளஞனால் ஒரு வார்த்றைக் கூடக் கூை முடியவில்றல.  ா ா 
அைிருப்ைியில், வகள்விறய  ீண்டும் வகட்டார். "என்னுகெய உத்தரவு, ஆன்ெீக 
ஏக்கம் அல்லது ஆயிரக்கணக்கான ரூபாகயப் பரிசாக அளிப்பகத விெ 
ெிகவும் முக்கியொனது" என்று அவர் எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார். 
அறையில் இருந்ை இரண்டு ப ண்கறள பவளிவயறு ாறு வகட்டு,  ா ா அவரிடம் 
 ாலியல்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

ெனப்படிவங்களில் ஏழு வகககள் ெற்றும் ஏழு வண்ணங்கள் 
உள்ளன. சிவப்பு ெிக மொசொனது, ஆழொனது; இது நீண்ெ காலம் ெனதில் 
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மதாற்ைிக்மகாண்டு இருக்கும்; அகத அழிக்க மநடு மநரம் பிடிக்குெ. இந்தச் 
சிவப்பு ெனப்படிவங்கள் பாலியல் மசயலால் ஏற்படுகின்ைன, எனமவ அகவ 
ஆன்ெீக முன்மனற்ைம் அல்லது மெம்பாட்டிற்குத் தகெயாக இருக்கும். 
பாலியல் மசயல் ஆன்ெீக பாகதயில் ஒரு மபரிய பாவொகக் 
கருதப்படுவதால், ஆன்ெீக ஆர்வலர்களுக்குத் தகெவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ாலியல் ஆறெகள் பைாடர் ான எண்ைங்கள் வரக்கூடும்,  ற்றும் 
அவெர தூண்டுைல்கள் கூட வரலாம், ஆனால் ஒருவர்  ற்பைாரு ந ருடன் எந்ை 
பெயறலயும் பெய்யக்கூடாது. உடல் ரீைியாக வ ாெ ாக இருந்ைாலும் சுய 
 ாசு ாடு (சுய இன் ம்) அறைவிடச் ெிைந்ைது. 

உெலுைவு ெிக மொசொன விகளவுககள ஏற்படுத்தும். இது 
ஒருவமராடு இகணபவரின் கெந்த கால, ெிக மொசொன ெனப்படிவங்ககள 
ஈர்க்கும்; எனமவ அழிக்க ெிகவும் கடினம். இது ஒருவரின் ஆன்ெீக 
முன்மனற்ைத்திற்கு நம்பமுடியாத மசதத்கத ஏற்படுத்தும். 

 ா ா கூைியைன் ப ாருள் என்ன என் றை அந்ை இறளஞன் அைிந்து 
பகாண்டான். ைரிெனம்  ிற் கல் வறரத் பைாடர்ந்ைது.  ாறலயில்  ா ா ஒரு 
நறகச்சுறவ ைிறரப் டத்றைப் - 'டாப் ர் அட் ைி  ாலஸ் ைிவயட்டர்'  ார்க்கச் 
பென்ைார். 

இைற்கிறடயில் ப ஹர்  ா ாறவ நவ்ஸாரிக்கு அறழத்துச் பெல்ல, 
 ினூ வைொய் மும்ற க்கு வந்ைார்.  ா ா, டிெம் ர் 22ஆம் நாள்  ாறல ஆறு 
 ைிக்கு 'ஃ ிறளயிங் ராைி' ரயிலில்,  ினூ வைொய், காக்கா  ாரியா, வஹா ி 
 ட்வடனா, ராவ்ஸாவஹப், ஆைி ெீனியர், குஸ்ைாெி, ொஞ்ெி, கொனந்த், வநாரினா 
ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டார். ரயிலில், வநாரினா  ிைருடன் ெில ஆன் ீக 
ைறலப்புகறளப்  ற்ைி விவாைித்ைவ ாது,  ா ா குறுக்கிட்டு  னப் டிவங்கறளப் 
 ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

இன்று, ெனப்படிவங்ககளப் பற்ைிய சில புதிய உண்கெககள நான் 
உங்களுக்குக் கூறுகிமைன்; உண்கெயிமலமய, எந்தத் தத்துவ புத்தகங்களும் 
இந்த வார்த்கதகயச் சரியாக விளக்கவில்கல. ெனப்படிவங்கள் 
இருகெத்தன்கெயின் பதிவுகள் ஆகும், இது ஆன்ொ, கெவுமளாடு 
ஒற்ைிகணய இருகெச் மசயல்முகையின் வழியாகப் பயணம் மசய்கிைது. 
இருகெத்தன்கெயின் உணர்வுபூர்வொன அனுபவங்ககளக் கெந்துமசல்லும் 
வகர, ஆன்ொ உணர்வுபூர்வொக இகைவமனாடு ஐக்கியொக முடியாது, 
மெலும் இருகெத்தன்கெயின் இந்த அனுபவங்கள் அகதச்சார்ந்த 
ெனப்படிவங்கள் வழியாகமவ நிகழும். 

ப ாதுவாக  னப் டிவங்கள் ‘பிராரப்த’  னப் டிவங்கள் என்று 
அறழக்கப் டுகின்ைன;  ிராரப்ை என் து விதி என்று ப ாருள். இறவ,  ிகக் 
குறுகிய அணுவின் நிறலயிலிருந்து இறை நிறலறய அறடவது வறர, 
 ரிைா  வளர்ச்ெியில் முழு  ிர ஞ்ெத்றையும் உள்ளடக்கும்.  ிராரப்ை 
 னப் டிவங்கள் என் றவ, ஆரம் ம் முைல் இறுைி வறர - ஆத் ா உைர்வு 
நிறலறய ைன்வயப் டுத்ைி இறை உைர்றவ அறடய உைவும். 
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இகை நிகலகய அகெந்த ஒருவர், உலக உணர்வு நிகலக்கு 
திரும்பாத வகர, அவரிெம் ெனப்படிவங்கள் இருப்பதில்கல. ஆனால், இகை 
நிகலகய அகெந்த பின்னர், உலக உணர்கவத் திரும்பப் மபறும் ஆத்ொ 
தானாகமவ ஓர் உலகளாவிய ெனகதப் மபற்று, இருகெத் தன்கெயின் 
மூலம் மசயல்பெ முடிகிைது; மெலும் அது எந்தவித பிகணப்புகளுக்கும் 
உட்படுத்தமுடியாத 'மயாகமயாக' ெனப்படிவங்ககளப் மபறுகிைது. 
'மயாகமயாக' என்ை மசால்லின் மநரடி மபாருள் 'தானியங்கி'. பரிபூரண 
ஆத்ொக்களில் ஒரு சிலமர இந்த மயாகமயாக ெனப்படிவங்ககளக் 
மகாண்டிருக்கிைார்கள், ஏமனன்ைால் இகை நிகலகய அகெந்தவர்களில் 
சிலர் ெட்டுமெ சாதாரண, உலக உணர்வு நிகலக்குத் திரும்புகிைார்கள். 

இப்வ ாது, ஒருவவன வைவனான அவைார புருஷர், எப்வ ாதும் ஒன்ைாக 
இருக்கும் நிறலப் ாடும், அவரது வட்டம் எப்வ ாதும், ஒவ்பவாரு முறையும் 
ஒவர  ாைிரியாக இருக்கும் 120 உறுப் ினர்கறள உள்ளடக்கிய அற ப்பும், இந்ை 
அவைார புருஷர் ைனது வட்டத்து உறுப் ினர்களுக்கு வித்யானி (Vidnyani) 
 னப் டிவங்கறள அளிக்கும் உண்ற றயயும் பைளிவாகப் புரிந்துபகாள்ள 
வவண்டும். 

வித்யானி என்ைால் இகைவமனாடு ஐக்கியொகும் நுகழவாசல் 
(Threshold) என்று அர்த்தம். அவதார புருஷர், அவரும், அவருகெய வட்ெத்து 
உறுப்பினர்களும் ெனித வடிவம் எடுக்கும் முன்னமர, (பிைவி எடுப்பதற்கு 
முன்மப) வித்யானி ெனப்படிவங்ககள அளிக்கிைார். இது ஒரு முகத்திகர 
அல்லது முக்காடு இெப்பட்ெகதப் மபான்ைது, மெலும் அவரால் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ெ மநரத்தில், அவதார புருஷர் அவரது அசல் மதய்வகீ 
தன்கெகய அனுபவித்து, பின்னர் வித்யானி ெனப்படிவங்களுென் 
இகணந்து மசயல்படுகிைார். 

வட்டத்து உறுப் ினர்கள் இறை உைர்றவ அறடவது வறர, இந்ை 
வித்யானி  னப் டிவங்களாலான முகத்ைிறரயின் கீழ் இருப் ர்; ொைாரை உலக 
 னப் டிவங்களின் இரட்றடத் ைன்ற யின் அறனத்து அைிகுைிகளும் இைில் 
இருக்கும். ைக்க ைருைம் வரும் ைருவாயில், அவைார புருஷர் வட்டத்து 
உறுப் ினர்களுக்கு இறை உைர்றவ அளிக்கிைார். இருப் ினும், அதுவறர 
வித்யானி  னப் டிவங்கள், அவர்களுடன் இருந்ைாலும், அறவ அவைார 
புருஷரின் உலகளாவிய  ைிக்கான ஒரு கருவியாக  ட்டுவ  இருக்கும். 

புதிய ஏற்பாட்டில் கிைிஸ்துவின் மபாதகனகளில் மபரும்பாலானகவ, 
சரியாகப் புரிந்து மகாள்ளப்பட்ொல் அகவ அகெயாளச் சின்னொகத் திகழும். 
கிைிஸ்து மவதாந்தத்கதப் மபாலமவ பரிணாெ வளர்ச்சி, ெனப்படிவங்கள், 
ெறுபிைவி பற்ைிக் கூைியுள்ளார். 

வ ராறெயும் அைன் வநர் ாைானதும்; வகா மும் அைற்கு வநர் 
எைிரானதும்; அறனத்து ைீய  ற்றும் நல்ல எண்ைங்கள், வார்த்றைகள்  ற்றும் 
பெயல்கள். நல்ல  ற்றும் ைீய  னப் டிவங்கள் - இத்ைறகய இரட்றடத் 
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ைன்ற யுடன் கூடிய  ிராரப்ை  னப் டிவங்கள் முழுப்  ிர ஞ்ெத்றையும் 
நிர்வகிக்கிைது. 

பிராரப்த ெனப்படிவங்களிலிருந்து விடுபெ, நல்ல, தயீ 
ெனப்படிவங்கள் இரண்டும் ஒன்மைாடு ஒன்ைாக இகணய மவண்டும்; 
மெலும், ஒவ்மவாருவரின் அகந்கதயும் தன்னலெற்ை மசகவ புரிவதன் 
மூலம் அழிக்கப்பெ மவண்டும், அல்லது வகரயறுக்கப்பட்ெ சுயொனது 
அன்பில் ஒன்ைிகணய மவண்டும். நல்ல, தீய ெனப்படிவங்கள் இரண்டும் 
பிகணப்கப உருவாக்கும் தன்கெ ெிக்கது. பரிணாெ வளர்ச்சியின் 
காரணொக, ஆத்ொ அகனத்து ெனப்படிவங்ககளயும் ெனித வடிவம் வகர 
மசகரிக்கிைது - இகவ 'விலங்கு ெனப்படிவங்கள்' என்று 
அகழக்கப்படுகின்ைன. ஆககயால், முதல் ெனித வடிவில், ஆன்ொ முழு 
உணர்கவயும் அகெயும் இத்தருணத்தில், தீய ெனப்படிவங்கள் ஏற்கனமவ 
நல்ல ெனப்படிவங்கமளாடு ஒன்றுென் ஒன்ைாக மசர்கின்ைன. இப்மபாது 
நல்ல ெனப்படிவங்கள் தீய ெனப்படிவங்களுென் ஒன்று மசரும் மவகளயில், 
என்ன நெக்கும் என்ைால், இரண்டுமெ ெகைந்துவிடும்; இல்லாெல் 
ஆகிவிடும். நான் ஒரு முகை இந்த உணர்வு நிகலகய உதாரணத்மதாடு 
விளக்கிமனன். 

உைாரை ாக, நீங்கள் உங்கறள ஒரு கனவில்  காராைியாகப் 
 ார்க்கிைரீ்கள் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம், அது நீண்ட கால ாகத் பைாடரும் 
ஒரு நிகழ்ச்ெி. ைிடீபரன, ஒரு  ாம்பு உங்கறளத் ைாக்குவது வ ான்ைக் கனறவ 
நீங்கள் காண் ைானால், உடவன கண்விழித்து விடுகிைரீ்கள் - அவ்வவறளயில் 
நல்ல, பகட்ட கனவுகள் இரண்டும்  றைந்துவிடும். இங்வக முைலில் உங்கறள 
 காராைியாகக் கண்டு அனு வித்ை நல்ல கனவு,  ின்னர் ஒரு  ாம்பு உங்கறளத் 
ைாக்கிய பகட்ட கனவு; இது நல்லைான ஒன்றுடன், ைீயைான ஒன்று 
இறைவைாகும். இரண்டும், நீங்கள் விழித்ைதும்  றைந்து விடுகின்ைன; எனவவ, 
ைீயது நல்லவைாடும் அல்லது, நல்லது ைீயவைாடும் ஒன்றுடன் ஒன்ைாக 
இறைக்கப் ட வவண்டும். ஆனால், ஏற்கனவவ ஆத் ா வ ராறெ, கா ம், வகா ம் 
வ ான்ை  னப் டிவங்கறளச் வெகரித்ைிருந்ைால் - இப்வ ாது அறவ அவற்ைின் 
எைிர்  ண் ான - ைாராள  னப் ான்ற , அன்பு, அற ைி ஆகியவற்ைால் 
ஒன்றுடன் ஒன்று வெர்க்கப் ட வவண்டும். 

இரண்ொவது உதாரணொக, மசகவ: நீங்கள் உங்ககளப் பற்ைி 
நிகனக்காெல், பிைகரப் பற்ைி நிகனக்கும் மபாது, உங்கள் அகந்கதகயப் 
பற்ைிய சிந்தகன, பிைகரப் பற்ைிச் சிந்திப்பதன் மூலம் ொற்ைெீாக 
அகெகிைது; இப்படி, படிப்படியாகப் பிைருக்குச் மசகவ மசய்வதில் உங்ககள 
ெைந்துவிடுவரீ்கள்.      

மூன்ைாவைாக, அன்பு: காைலன் ைன்றனவய இழக்கும் அளவுக்கு 
அன் ிற்குரியவறர வநெிக்கும்வ ாது, அன் ிற்குரியவர்  ட்டுவ  
எஞ்ெியிருக்கிைார். 

எனமவ, இயற்ககயாகமவ ெனப்படிவங்கள் ெகைந்துவிடும். 
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ைீயறைச் பெய்வது  ிகவும் எளிைானது, நல்லறைச் பெய்வது  ிகவும் 
கடினம். ஏன்? ஏபனன்ைால் ைீயது ஏற்கனவவ உள்ளது. 

இப்மபாது, முதலில் கூைியகதத் திரும்பிப் பார்க்ககயில், நான் 
உங்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுககளத் தருகிமைன்: நல்லது தீயதுென் 
ஒன்று மசர்வது, தீயது நல்லமதாடு ஒன்று மசர்வது; மெலும் இரண்டும் 
எவ்வாறு ெகைந்துவிடும் என்பது. ஒரு ொசுபடிந்த தட்டு. நீங்கள் மசாப்பு, 
தண்ணரீ் இரண்கெயும் பயன்படுத்தி, அசுத்தத்கத, மசாப்புென் 
ஒன்ைிகணக்கிைரீ்கள்; பின்னர் அகதக் கழுவுவதில் - இரண்டும் 
ெகைந்துவிடும். இங்கு, நீங்கமள தண்ணரீ். ஒன்றுென் ஒன்ைான 
மசயல்பாட்டில் நீங்கள் எப்மபாதும் இருக்கிைரீ்கள். இந்திய வழக்கப்படி, 
கிரீஸ் நிகைந்த ஒரு தட்கெச் சுத்தம் மசய்ய குகழவான ஈர ெண் அல்லது 
மசறு மதகவ. சுத்தம் மசய்யத் தண்ணரீ் மதகவயில்கல. இதில் கிரீஸ், ெண் 
இரண்டும் ெகைந்துவிடும். எதிமரதிரானது ஒன்றுென் ஒன்ைாக இகணவது - 
ெண் என்பது முற்ைிலும் க்ரீஸ் இல்லாத ஒன்று, எனமவ எதிரானது. 
எதுவாயினும் சுத்தொன தட்கெப் மபறுவதுதான் குைிக்மகாள். 

நல்ல  னப் டிவங்கள் ைீயதுடன் ஒன்வைாடு ஒன்று வெரும்வ ாதும், ைீய 
 னப் டிவங்கள் நல்லதுடன் ஒன்ைிறையும் வ ாதும், இரண்டும்  றைந்துவிடும், 
உங்கள்  னம் ஒரு சுத்ை ான  லறகக்கல்லாக இருக்கும். அறனத்தும் 

துறடத்துச் சுத்ை ாக்கப் ட்டுள்ளது. 
உங்கள் ெீது எதுவும் பதிக்கப்பெவில்கல - ஆனால் உங்கள் ெனதில் 

பதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள், ஆத்ொ, அப்பழுக்கற்ைவராக இருக்கிைரீ்கள். 
நல்லது, தீயது எல்லாம் உங்கள் ெனதில் மபாைிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ெனப்படிவங்கள் மசல்லும்மபாது, அகனத்தும் அழிக்கப்படும். 
அவ்மவகளயில் ெனம் ஆன்ொகவப் பார்க்கிைது - இகதத்தான் ஒளிர்வு 
என்பது. நல்லதும் தீயதும் ெனதிலிருந்து ஒழிக்கப்பட்ெதும், ெனம் 
ஆன்ொகவப் பார்க்கிைது. ெனம் பின்னர் ஆத்ொவுென் ஒன்மைாடு ஒன்ைாக 
முயற்சிக்கிைது - இகதத்தான் 'உணர்தல்' என்பது. 

ஆன் ாறவப்  ார்ப் து என் து கடவுறளக் காண் து என்று ப ாருள். 
ஆனால்  னம் நீங்களாக  ாைவில்றல, நீங்கள் கடவுளாக இருப் ைால்,  னம் 
ஆன் ாவுடன் ஒன்ைிறைய வவண்டும்.  னம் ஆன் ாவுடன் ஒன்ைிறையும் 
ைருைத்ைில், நீங்கள் இறை உைர்றவ அறடகிைரீ்கள். 

ப ஹர்  ா ா  யைம் பெய்ை ரயில்  ிகவும் ைா ை ாக நவ்ஸாரிறய 
பநருங்கிக் பகாண்டிருந்ைது. ரயில் நிறலயத்ைிற்குள் நுறழயும் முன்பு, வைொய் 
குடும் த்ைின் உறுப் ினர்களின் ப யர்கள் அறனத்றையும்  ா ா ைிடீபரனத் ைனது 
எழுத்துப் லறகயில் நிறனவு கூர்ந்ைார். அவர்களின் வாழ்க்றக நிகழ்வுகள் 
 ற்றும் ைனிப் ட்ட  ிரச்ெிறனகள்  ற்ைிய ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயின் 
பவளிப் ாட்டுடன், புரிந்துபகாள்ள முடியாை வறகயில் அவர்கறள வாழ்த்துவது 
வ ாலத் வைான்ைியது. 
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வைொய் குடும் த்றைச் வெர்ந்ை ஒரு ெிலர் ப ஹர்  ா ாறவ ரயில் 
நிறலயத்ைில் ெந்ைித்ைனர்,  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் அன்புடன் ைழுவினார். 
அவறர வைொய் இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ை வ ாது, குடும் த்ைின்  ிை 
அறனவரும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வரிறெயில் நின்ைனர்.  ா ா, பஸாராப்ெி, 
 ிர ல வயைான எழுத்ைாளர் வொ ா வைொறயப்  ற்ைி விொரித்ைார்; அவர் 
உடல்நல ின்ைி  டுக்றகயில் இருந்ைைால், வவறு எறையும் பெய்வைற்கு முன்பு 
 ா ா அவரது அறைக்குச் பென்று அந்ை முைியவறர ஆறுைல் டுத்ைி 
அரவறைத்ைார். மஸாராப்ஜியின் முன் நின்று, அந்த வாழ்க்ககயின் இறுதிச் 
மசயலுக்கு, பாபா ஒரு முகத்திகரகயப் மபாட்ெது மபால் இருந்தது. 

 ின்னர்  ா ா எழுத்துப்  லறகயில் வவக ாகத் ைனது விரல்கறள 
நகர்த்ைி, 'மசல்ல மவண்டிய மநரம் இது' என்று சுட்டிக் காட்டினார். 

அடுத்ை நாள் ைரிென நிகழ்ச்ெி நடத்ைப் ட இருந்ைது. பஸாராப்ெி வைொய், 
 ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து ொஷ்டாங்க ந ஸ்காரம் பெய்வைில் ைீவிர ாக 
இருந்ைார்.  ா ா, அவறர அறழக்கும் வ ாது  ட்டுவ  வரவவண்டும் என்ை 
நி ந்ைறனயின் வ ரில் அைற்கு ஒப்புக் பகாண்டார். 

1937, டிெம் ர் 23ஆம் நாள், அறனவரும் காறல ைரிென நிகழ்ச்ெிக்குத் 
ையாராயினர்.  ா ா, பஸாராப்ெிறயப்  ார்க்கச் பென்று, அவர் எப் டி 
ஓய்பவடுத்ைார் என்று வகட்டார். பஸாராப்ெியின்  ரு கன்  ினூ  ற்றும் 
 ரு கள்   ாய்க்கும் இறடயிலான ைிரு ை நிச்ெயைார்த்ை நிகழ்ச்ெிறய, நாெிக் 
நகரில்  ா ா நடத்ைி றவத்ைார்; ைிரு ைம் இப்வ ாது நறடப ைவிருந்ைது. 
ஆனால் பஸாராப்ெியின் உடல்நிறல வ ாெ றடந்து குடும் த்ைில் அறனவரும் 
கவறலயாக இருந்ைனர். 300 விருந்ைினர்கறளக் பகாண்ட ஆடம் ர ான ைிரு ை 
விருந்றை நிறுத்து ாறும், விறரவில் ைிரு ை விழாறவ நடத்தும் டியும்  ா ா, 
அவர்களுக்கு உத்ைரவிட்டார்.  ினூவின் ைந்றை ைிரு ைத்றை  ிக்க 
ஆடம் ர ாக நடத்ை விரும் ினார், இறை ஏற் ாடு பெய்ய  ல நாட்கள் 
வைறவப் ட்டிருக்கும். ஆனால் கூடிய விறரவில் நறடப றும் இந்ை எளிய 
விழாவிற்கு ஒரு ெிலறர  ட்டுவ  அறழக்கு ாறு  ா ா அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். 

அன்று நவ்ஸாரியில் ஒரு ப ாது ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது,  லர் 
இைில் கலந்து பகாண்டனர். பஸாராப்ெியின்  ரு கள்  ன்ஸாரி வைொய் 
 ா ாவின் அன் ால் ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டு, முற்ைிலும் அைில் 'மூழ்கிவிட்டார்'. 
இந்ை வருறகயின் வ ாது முக்கிய ாக  ா ா,  ன்ஸாரி  ீது  ிகுந்ை 
அக்கறையுடன் காைப் ட்டார், ஆெிர த்ைில் அவருடன் இறையும் வநரம் 
வந்துவிட்டது. ைரிெனத்ைின்வ ாது,  ா ாவின் முன்னிறலயில் பஸாராப்ெி 
அறழத்து வரப் ட்டார்; அவர்  ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து வைங்கினார். 

காலம் இப் டிப்  கிர்ந்துபகாண்டது: "இது பஸாப்ெியின் இறுைி 
 ிரியாவிறட, அன்புக்குரியவருக்கு அளித்ை கறடெி ந ஸ்காரம் என்று யாருக்குத் 
பைரியும்?" பல வருெங்களுக்கு முன்னர் பாபா அளித்த வாக்குறுதிகய இன்று 
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நிகைமவற்ைினார், மஸாராப்ஜி பாபாவிெம் தனது இறுதி மூச்சிற்கு சற்று 
முன்பு தரிசனம் மகாடுக்குொறு மகட்டுக் மகாண்ெதற்கு பாபா ஒப்புதல் 
அளித்தார். 

ைரிெனத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, பஸாராப்ெிறயப்  டுக்றகயில் 
ஓய்பவடுக்கு ாறு கூைினார்.  ா ா,  றுநாள் காறல ஏழு  ைிக்கு 
நவ்ஸாரியிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ன்ஸாரி வநாரினாவிடம்,  ா ா, 
அவறர விறரவில் அறழக்கு ாறு கூைச் பொன்னதும், 'நல்லைற்காகவா?' என்று 
வநாரினா வகட்டார். 

 ன்ஸாரி, "ஆம், நல்லைற்காக!" என்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ரயிலில் பென்றுபகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
ராவ்ஸாவஹப் வகால்வாட் நகரில், இைங்கி, குைிப் ிட்ட பைாழுவநாயாளிகளின் 
குடும் த்றைச் ெந்ைிக்கு ாறு உத்ைரவிடப் ட்டார்; அன்று  ாறல மும்ற யில், 
குழுவவாடு  ீண்டும் அவர் வந்ைிறைய இருந்ைார்.  ா ா ரயிலில்  ெியுடன் 
இருந்ை வவறளயில்,  ண்டலி ெில ைின் ண்டங்கறள வாங்கி வந்ைனர். அன்று 
 ைியம்  ா ா மும்ற  வந்து காக்காவின் ெவகாைரியின் இல்லத்ைில் ைங்கினார். 
ொல் ாய் அஹ துநகரிலிருந்து கிைிஸ்து ஸ் அஞ்ெல்  ற்றும் 
பைாறலத்ைந்ைிகறள எடுத்து வந்ைிருந்ைார். 

 ா ா, பநௌவராெியின் இல்லத்ைிற்கு  ைிய உைவுக்காகச் பெல்லும் 
வழியில் ஐவராப் ா, அப ரிக்காவிற்குத் பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப்  ைந்ைி 
அலுவலகத்ைிற்குச் பென்ைார்.  ா ா, பநௌவராெியின் இல்லத்ைில் இருந்ை 
வவறளயில் அவரிடம், "நான் நீண்ெ காலத்திற்கு மும்கப வரொட்மென்" 
என்று குைிப் ிட்டார். 

ஸாந்ைா குரூஸில் வாழும் ைீனா ைலாட்டியின் ெவகாைரிறயப்  ார்க்கச் 
பெல்வைற்கு முன்பு, அன்று  ைியம்  ா ா, காக்கா  ாரியா இல்லத்ைிற்கு விெயம் 
பெய்ைார்.  ின்னர் அவர் குஸ்ைாெியின் உைவினறரயும், புதும்ெியின்  கள் 
ஸில்லாறவயும் ெந்ைித்ைார். 

ஓய்வுக்காக ப ஹர்  ா ா, கிைிஸ்து ஸ் அன்று  ிற் கல் மூன்று 
 ைியளவில்  ால் முனி நடித்ை 'ைி றலஃப் ஆஃப் எ ிவல வஸாலா' என்ை 
ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைார்; ஆனால்,  ா ா அந்ை வநரத்ைில் முற்ைிலும் 
அங்கு 'இல்லாைவர்' வ ாலத் வைான்ைினார்.  ா ா,  ைியில் ஈடு ட்டிருப் றைக் 
கவனித்ை வநாரினா, இருளில் அவரது கண்கள் ஒளிர்வறைக் கண்டார். அன்று 
 ாறல ரயிலில் மூன்ைாம் வகுப் ில்  யைம் பெய்ை அவர்கள் நாக்பூறர 
வநாக்கிச் பென்று பகாண்டிருந்ைனர். ொல் ாயும் குழுவவாடு இறைந்ைார். 

1937, டிெம் ர் 26 காறல வவறளயில் அறனவரும் நாக்பூறர 
பென்ைறடந்ைனர்.  ப் ா பெஸவாலா, அவரது  கன் எரச், ொல் வகரவாலா, 
டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகிவயார்  ா ாறவ எைிர் வநாக்கி நின்ைனர்.  ா ா, 
பெஸவாலாவின் காரில் ெில  ண்டலியுடன் பென்ைார்; இைர  ண்டலி 
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 ற்பைாரு காரில் பெஸவாலாவின் 'வ ரி லாட்ஜ்' என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ிர ாண்ட ான இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். பகய் ாயும் அவரது இரண்டு 
 கள்களும் வாெலில்  ா ாவுக்காகக் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா உள்வள நுறழந்ைதும், 
அவர்கள்  ா ாறவத் ைழுவி, ொஷ்டாங்க ந ஸ்கார ாக ைறலயால் அவரது 
 ாைங்கறளத் பைாட்டு, ஆரத்ைி எடுத்து, வைங்காய்கறள உறடத்து,  லர்கறளத் 
தூவி, வாெறன நீறர எல்லா இடங்களிலும் பைளித்ைனர்.   
 ப ஹர்  ா ா,  ிரைான  டுக்றகயறையில் ெற்று ஓய்பவடுத்ைார். 
விறரவாக, குளியல், காறல உைவு வ ான்ைவற்றை முடித்ைதும், வநரடி 
ெந்ைிப்புகள் பைாடங்கின.  ா ாவின் மூன்று நாள்  யைத்ைின் வ ாது வைஷ்முக், 
 றனவி இந்து ைி இருவரும் வ ரி லாட்ெில் ைங்கியிருந்ைனர். வைஷ்முக் 
அவரது ெக வ ராெிரியர்கறளயும்  ாைவர்கறளயும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
அறழத்து வந்ைிருந்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக் ஒரு ெிைிய உறரறய நிகழ்த்ைினார், 
இந்து ைி  ா ாவின் ஆரத்ைிறயப்  ாடினார். டாக்டர் வைஷ்முக்கின் இரண்டு 
 ாைவர்களான சுஷிலா, வி லா ஆகிவயாருக்கு,  ா ா ஒரு வநர்காைறல 
வழங்கினார். ைிவனஷ் நந்ைினி வொர்டியா என்ை  ற்பைாரு  ாைவர் குைிப் ாக 
 ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்; அவரது ைந்றை வ ராெிரியர்,  ிகுந்ை 
கவிறை நயம் வாய்ந்ைவர். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  னவநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட ஏறழ இந்து 
ெிறுவன் ஒருவறன  ா ா நீராட்டினார். புைிய ஆறடகறள அைிவித்ைதும், 
ெிறுவன் உற்ொகத்ைில் குைித்து,  ா ாறவக் றககளால் ைழுவினான்.  ா ா 
அவறன அன்வ ாடு அரவறைத்து, ெிறுவறனத் ைனது வருறகயின் வ ாது 
வடீ்டிவல றவத்ைிருக்கு ாறு உத்ைரவிட்டார். ஏப்ரல்  ாைம் ெிறுவறன 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வரும் டி  ப் ா பெஸவாலாவிற்கு அவர் 
அைிவுறுத்ைினார். 

 ின்னர், ைத்துவம்  ற்றும் ஒப் டீ்டு  ைம் குைித்துக் கற்ைைிந்ை 
வ ராெிரியர் ஒருவர் வந்து  ல வகள்விகறள எழுப் ினார், அைற்கு  ா ா 
 ைிலளித்ைார். அவர் பவளிவயைிய  ிைகு  ா ா குைிப் ிட்டார், "அவரது ெனம் 
எளிய காரியத்கத, அவரது அைியாகெயால் கடினொக்கியுள்ளது - இதுதான் 
தத்துவம்!" 

அன்று ப ஹர்  ா ா ைனது அறையில் ெிறுவன் கொனந்துடன்  ைிய 
உைறவ உண்டார்.  ிற் கலில் பெஸவாலா குழந்றைகள்,  ா ாறவச் 
சூழ்ந்துபகாண்டவ ாது  ா ா, ஒரு ைிறெயில்  ார்த்துக் பகாண்வட இன்பனாரு 
ைிறெயில் அவர்கறள வநாக்கி இனிப்பு  ிட்டாய்கறள வெீி அறனவறரயும் 
 கிழ்வித்ைார். அன்று  ைிய வவறளயில்  ா ா, டாக்டர் வைஷ்முக் இல்லத்ைிற்கு 
விெயம் பெய்து, அங்கிருந்து,  ப் ா பெஸவாலா,  ா ாறவ நாக்பூர் 
சுற்றுப் யைத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று,  ாறல நான்கு  ைியளவில் வடீு 
ைிரும் ினர்; அன்று  ாறல ஏழு  ைிக்கு  ற்பைாரு ைரிென நிகழ்ச்ெி 
நறடப ற்ைது. 
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டிெம் ர் 27 அன்று, ப ஹர்  ா ா  ீண்டும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்ட 
ெிறுவறன நீராட்டினார்.  ன உறளச்ெலுக்கு  த்ைியிலும்  ா ா  கிழ்ச்ெியுடன் 
 ைிலளித்ைார். ெிறுவனுடன் விறளயாடிய  ிைகு,  ா ா அஞ்ெலுக்குப்  ைிலளித்து 
வநர்காைல்கறள வழங்கினார். 

அன்று  ைியம்  ப் ா பெஸவாலா,  ா ா, ொல் வகரவாலா, ொல் ாய், 
வநாரினா ஆகிவயாறர ைிவனஷ் வொர்டியா இல்லத்ைில் வைநீருக்காக அறழத்துச் 
பென்ைார். வழியில், நீச்ெல் குளம் ஒன்றைக் கடந்து பெல்லும் வ ாது,  ா ா 
நறகச்சுறவயாக ொல் வகரவாலாவிடம், "உங்களுக்கு நீச்ெல் பைரியு ா?" என்று 
வகட்டதும், ொல் உறுைியுடன்  ைிலளித்ைார்.  ா ா பைாடர்ந்து, "ெரி, நீங்கள் ஒரு 
நாள் எல்கலயற்ை அன்பின் கெலில் நீந்துவரீ்கள். நாமன அந்த அன்பின் 
கெல்." என்ைார். 

 ின்னர், அவர்கள் ஒரு பவளிநாட்டு பெல்வந்ைரின்  ாளிறகறயக் 
கடந்து பெல்லும் வ ாது,  ா ா பவளிப் றடயான வைாற்ைத்றைப்  ற்ைிக் 
குைிப் ிட்டார், "காெம் உகெகெககள நாடுகிைது, அன்பு உகெகெககளத் 
தருகிைது." 

அன்று  ாறல பெஸவாலா  ங்களாவில் ஒரு ப ரிய ப ாது ைரிெனம் 
நறடப ற்ைது. எரச், முன்பு நாக்பூர் ரா கிருஷ்ைா ஆெிர த்துடன் பைாடர் ில் 
இருந்ைைால், அைன் ைறலற  சுவாெி பாஸ்கமரஷ்வர் ஆனந்தா, நிகழ்ச்ெியில் 
கலந்து பகாண்டார். துக்மொஜி ெகாராஜ் என்ை  ிர ல ான துைவியும் கலந்து 
பகாண்டார். துக்வடாெி, ப ஹர்  ா ா முன்னிறலயில் இையப்பூர்வ ான 
 ெறனகறளப்  ாடினார், வ லும்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ைைில் ப ரு 
 கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

முழுநீள வகள்விகளுடன் வந்ைிருந்ை சுவா ி  ாஸ்கவரஷ்வர் ஆனந்ைா, 
ப ஹர்  ா ாவின் முன்னிறலயில் அவர் வகட்க விரும் ியறை முற்ைிலும் 
 ைந்துவிட்டார். அவர் அற ைியாக  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை 
வவறளயில், கண்களில் நீர் வழியத் பைாடங்கியது. அவர் ைனது 
வகள்விகளுக்கான  ைில்கறள இையபூர்வ ாக உள்ளளவில் ப ற்றுக்பகாண்டார்; 
வ லும் அவரது இையம் பைய்வகீ அன் ால் நிறைந்து வழிந்ைது. புைப் டுவைற்கு 
முன்பு அவர், "நான் இன்று ரா கிருஷ்ைரின் ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்வடன்!" எனக் குைிப் ிட்டார். 

அன்று  ாறல நூற்றுக்கைக்கான  க்கள் ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர், அவர்களில் முக்கிய ாக, புகழ்ப ற்ை நீைி ைி 
ஒருவரின்  றனவியும் இருந்ைார். அவருறடய குருநாைர் அவரிடம், 
"நாக்பூருக்குச் பென்று கல்கி அவைாரின் ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள்!" 
என்று கூைினார். அந்ைப் ப ண் ைி ப ஹர்  ா ாறவ அணுகிய வவறளயில், 
"கல்கி அவைார்! கல்கி அவைார்!" என உரத்ைக்குரலில் கத்ைியறைக் வகட்ட 
அறனவரும் அைிர்ச்ெிக்குள்ளாகி, அவர் ஒரு  ஸ்ைானி (ப ண்  ஸ்த்) 
என்பைண்ைி ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். அந்ைப் ப ண் ைி  ா ாவின் 
 ாைங்களில் ைன்றன அர்ப் ைித்து, "எனது வாழ்க்றகயின் குைிக்வகாள் 
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இன்றுைான் நிறைவவைியது! கல்கி அவைாரத்ைின் ைரிெனம் எனக்குக் கிறடத்ைது!" 
என்று கூைிக்பகாண்வட கண்ைரீுடன் ைிரும் ிச் பென்ைார் - ஆனால் அது 
ஆனந்ைத்ைில் ப ருக்பகடுத்ைக் கண்ைரீ். 

நாக்பூரில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், ப ஹர்  ா ா அவ்வப்வ ாது 
காக்காறவ ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அனுப் ி, அவருக்காகப் ப ைப் ட்ட 

பைாறலத்ைந்ைிகறள எடுத்து வர அைிவுறுத்ைினார் - ஒருவவறள 
நவ்ஸாரியிலிருந்து பஸாராப்ெி வைொய் பைாடர் ான பெய்ைிறய, அவர் 
எைிர் ார்த்ைது வ ாலத் வைான்ைியது.  ரைப்  டுக்றகயில் இருந்ை அந்ைப் 
 ிரிய ான, வயைானவறர  ா ா நிறனவு கூர்ந்ைார், இைன் மூலம்  ா ா, 
பைய்வகீ  து ானத்றை அவர் அருந்ை அனு ைித்ைார். ெினூ, பபாய் இருவரின் 
ைிரு ைம் 27ஆம் நாள் நவ்ஸாரியில் நறடப ற்ைது.  ின்னர் ைிரு ை 
ைம் ைியினர் பஸாராப்ெியின் ஆெீர்வாைங்களுக்காகச் பென்ைனர். ஆெீர்வாைத்றை 
வழங்கிய இரு து நி ிடங்களில் ப ஹர்  ா ா அவர் முன்னிறலயில் நிற் து 
வ ான்ைக் காட்ெிறய அவர் காை முடிந்ைது; அருள் நிறைந்ை அந்ைக் காட்ெியுடன் 
பஸாராப்ெி இறைந்ைார்! இந்ைத் ைிரு ைத்ைிற்காகவவ  ா ா, பஸாராப்ெிறய 
உயிருடன் றவத்ைிருந்ைைாகத் வைான்ைியது; முடிந்ைவுடன், அவறரத் ைனது 
அன்ப னும் ப ருங்கடலில் மூழ்கறவத்ைார்! 

அடுத்ை நாள் பஸாராப்ெி வைொய் கால ான பெய்ைிறய,  ா ா 
ப ற்றுக்பகாண்டார். பைாறலத்ைந்ைிறய வாெித்ை வ ாது  ா ா  கிழ்ச்ெியுடன், 
"அது நல்லைல்லவா? நல்லவை நடந்ைது!" என்று அவர் ைன்றனவய வாழ்த்துவது 
வ ால் எடுத்துறரத்து, பஸாராப்ெியின் குடும் த்ைினருக்கு இந்ைச் பெய்ைிறய 
அனுப் ினார்: "பஸாராப்ெி என்னிடம் வந்து  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார்." 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, மஸாொ மதசாய் குஜராத்தி இலக்கியத்தில் 
ஒரு சிைந்த, தனித்துவம் ெிக்க நபராக இருந்தார். நூற்றுக்கும் அதிகொன 
புத்தகங்களுக்கு ஆசிரியர்; ெற்றும் மசய்தி இதழ்கள், பத்திரிகககளுக்கு 
ஆன்ெீகம் குைித்தக் கட்டுகரகள் பல எழுதி, குைிப்பிெத்தக்க 
பங்களிப்பாளராக இருந்தார். 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா, ைிவயாவஸாஃ ிக்கல் பஸாறெட்டி 
 ற்றும்  ார்றவயற்ை ெிறுவர்களுக்கான அற ப்பு ஓன்றையும்  ார்றவயிட்டார். 
கூடியிருந்ை ைிவயாவஸாஃ ிஸ்டுகளுக்கு,  ா ா, "அனு வத்ைின் மூலம் 
உண்ற ப்ப ாருறள இறுைியாக உைர, நீங்கள் வ லும் வ லும் வவண்டிய 
ஏக்கத்றைக் பகாண்டிருக்க, நான் உங்களுக்கு என் ஆெீர்வாைங்கறள 
வழங்குகிவைன்" என்று கூைினார். 

அன்று காறலயில்  ா ா, இன்னும் ெில வநரடி வ ட்டிகறள வழங்கினார், 
மூன்று  ைிக்கு பெல்வந்ைரான வைிகர் ஒருவரின் வடீ்டிற்குச் பென்ைார். அங்கு 
அளிக்கப் ட்ட வரவவற்பு வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக, புனிை ானைாகவும் 
கட்டுப் டுத்ைப் ட்டைாகவும் இருந்ைது.  ா ா ஒரு ெில நி ிடங்கள் அந்ை 
வைிகரின் அருகில் அ ர்ந்து ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ின்னர், அவர் அங்குச் 
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பென்ைைன் காரைம் என்ன என்று வநாரினா  ா ாவிடம் வகள்வி எழுப் ினார். 
 ா ா ைனது இயல் ான வ ாக்கில் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "அந்ை ந ர் 
கடுற யாக உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருக்கிைார், அவருக்கு உைவ நான் 
அங்குச் பென்வைன்." 

ொல் வகரவாலா, எரச் இருவரும் நாக்பூரில்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
கவனத்றைப் ப ற்ைனர், இது அவர்கறள எப்வ ாதும்  ா ாறவ வநாக்கி ஈர்த்ைது. 
 ா ாவின் அன் ின்  து ானத்றைப்  ருகி, ொல் இறை வ ாறையில் இருந்ைார், 
வ லும் அவர் ைன்றன முற்ைிலு ாக, குருநாைருக்கு அர்ப் ைித்ைார். அன் ின் 
 து ானம் அவறர  ிரிய ானவருக்காகக் கடின ாக உறழக்கச் பெய்ைது, 
வ லும் அவர் எைிர் வரும் காலங்களில்  ா ாவின் ஆன் ீக  ைிக்கு  ிகவும் 
 யனுள்ள கருவியாக இருந்ைார். 

எரச்ெின் ைிட்டப் டி அவர் ப னாரஸில் ப ாைியியல்  டிப் ைாக 
இருந்ைாலும், குருநாைர் அவருக்காக, ைனது பொந்ை ைிட்டங்கறள வகுத்ைிருந்ைார். 

பெஸவாலா குடும் ம் முழுவதும் ப ஹர்  ா ாவின் அன்பு  றழயில் 
நறனந்து, பகய் ாய் அவருடன் நிரந்ைர ாக வாழ விரும் ினார். அவர்களுறடய 
வாழ்வின் ‘வஸ்ைிரங்கள்’  ிரிய ானவரின் அன் ின்  துவில் நறனந்து 
அவர்கறள எங்கும் பெல்ல அனு ைிக்கா ல் குருநாைரின்  ாைங்கறள வநாக்கி 
வழிநடத்ைின. 

1937, டிெம் ர் 28ஆம் நாள்,  ா ா நாக்பூரிலிருந்து ப ஹரா ாத் 
புைப் ட்டார்; ரயிலில் அவர் இருக்கக ஒன்ைில் சாய்ந்து ஓய்மவடுத்து, ொகல 
முழுவதும் ஒரு மபார்கவயால் தன்கன ெகைத்துக்மகாண்டு, அவரது 
ஆன்ெீக உள் பணியில் தவீிரொக ஈடுபட்ொர். காறல ஐந்து  ைிக்கு எழுந்து, 
ஏழு  ைியளவில் ென்ொட் ரயில் நிறலயத்றை வந்ைறடந்ைனர், அங்கு ஆைி 
ெீனியர்  ா ாறவ எைிர்வநாக்கி நின்ைார். ொஞ்ெி, ராவ்ஸாவஹப், காக்கா 
ஆகிவயார் மும்ற க்கு ரயிலில் பைாடர்ந்ைனர், வ லும்  ா ா, ஆைி ெீனியர், 
ொல் ாய், குஸ்ைாெி, கொனந்த், வநாரினா ஆகிவயார் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் 
பென்ைனர். 

காரில் பெல்லும் வவறளயில்,  ா ா ைிடீபரனப்  ெி எடுப் ைாகக் கூைி, 
காறர நிறுத்ை உத்ைரவிட்டார். நாக்பூரிலிருந்து எடுத்துவந்ை உைவு 
ப ாட்டலங்கறள, ொறல ஓரத்ைில் ப ரிய ஆல ர நிழலில் அ ர்ந்து 
அறனவரும் உண்டனர். ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுத்ைப்  ிைகு,  ா ா  ண்டலியுடன் 
 கறட விறளயாட்றட ரெித்ைார். அவ்வவறளயில், ஏறழ  னிைர் ஒருவர் 
ொறலயில் நடந்து பென்ைறைக் கவனித்து, விறளயாட்றட நிறுத்ைி, ஆைி அந்ை 
ஏறழ  னிைருக்கு  ீை ிருந்ை உைறவக் பகாடுக்கும் டி  ா ா கட்டறளயிட்டார். 
"ஸ்ரீ சத்குரு மெஹர் பாபாமவ மகாடுப்பவர்" என்ை வார்த்றைகறளக் கூைி இந்ை 
உைவு வழங்கப் ட்டது. 

அந்ை  னிைர் ைாழ்ற யுடன், "அவரால் உைவளிக்கப் டுவது எனது 
நல்ல அைிர்ஷ்டம்" என்று  ைிலளித்ைார். 
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காரில் பைாடர்ந்து பெல்லும் வழியில்  ா ா ஒரு வடீ்றடச் சுட்டிக்காட்டி, 
"உ ாஸனி  ஹாராஜ் ைற்வ ாது அங்கு வருறகத் ைருகிைார்" என்று 
குைிப் ிட்டார்.  ின்னர், நாராயண்  காராஜ் வாழ்ந்ை வகட்காவ்ம் கிரா த்றை, 
 ா ா, வநாரினாவுக்குச் சுட்டிக்காட்டினார். அவர்கள் டிெம் ர் 29ஆம் நாள் 
நண் கலில்  ீண்டும் ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ைிரும் ி வந்ைதும், ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் ஒரு ெில 
புைிய கட்டிடங்கறள எழுப்புவறைப்  ற்ைி, ப ண்டுவுடன் கருத்ைாய்வு பெய்ைார் - 
அவருறடய எைிர்கால ெ ாைி, ைியான ற யங்கள், நீர் பைாட்டியின் இரண்டாவது 
 ாடி,  கப்வ று இல்லம்,  ற்றும் வளாகத்றைச் சுற்ைி ஒரு சுவர்.  ா ாவின் 44 
வது  ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடுவைற்கான ஏற் ாடுகள் ெனவரி 1938 இல் 
பைாடங்கியது, வ லும் இந்ை நிகழ்விற்கு அறழக்கப் ட்ட நூற்றுக்கைக்கான 
 க்ைர்களுக்கு உறைவிடம் வ ான்ை ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைிலும் ப ண்டு 
முழுற யாக ஈடு ட்டார். இந்ை முறை, நகரத்ைிற்கு பவளிவய உள்ள 
ப ண்களுக்கு ப ஹரா ாத்  றலயிலும், கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ஆண்களுக்கும் 
ைனித்ைனி ைங்கு ிடம் வழங்கப் ட இருந்ைது. 

1938 ெனவரி 12 புைன்கிழற ,  ா ா கிழக்கத்ைிய ப ண் ைிகள்  ற்றும் 
வநாரினா, ராவனா, கிட்டி ஆகிவயாறர ஒரு சுற்றுலா  யை ாக 'வஹப் ி 
வவலி'க்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

விஷ்ணுவும் உடன் பென்ைார். ெனவரி 13ஆம் வைைி, ஆைியின் ெவகாைரி 
 ிவராொ,  ா ாவுடன் ஒரு வநர்காைறல நடத்ைினார். ப ஹர் ஆஷ்ர த்ைின் 
முன்னாள் ஆெிரியரான மகாொ கமணஷ் ஃபாட்ெக் அவை நாளில் காக்கா 
சின்மசார்கர் எனும் நண் ருடன்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். வ ற் டிப்புக்காக 
இங்கிலாந்து பெல்ல ஃ ாட்டக்  ா ாவின் நிைி உைவிறய நாடினார், ஆனால் 
 ின்னர்  ா ா விஷ்ணுவிடம் ைந்ைிர ாக அறை  றுத்து, ெ ாளிக்கும் டிக் 
கூைினார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, கெபாலி எனும் ஆெிரியரும்  ா ாவின் 
நிைி உைவிறய நாடினார்;  ா ா, ஒரு குைிப் ிட்ட அளவிற்கு உைவ இைக்கம் 
பைரிவித்ைார். 

ராம்ெூ அப்துல்லா, ெனவரி 14ஆம் வைைி  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார்; 
 றுநாள், வருறக ைந்ை ஃ ிரீனியும், குழந்றைகளும் நாெிக் ைிரும் ினர். 
ஃப்ரீனியின் கைவர் ருஸ்ைம், ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ாறவ, குஷ்ரு 
குவாட்டர்ஸிலும், ெனவரி 22ஆம் நாள், ப ஹரா ாத்ைிலும் ெந்ைித்துப் வ ெினார். 
ருஸ்ைம் ைிறரப் ட ைிட்டத்ைில்  ைிபுரிந்து, மும்ற யில் ைங்கியிருந்ைார். 
ைிறரப் டத்ைின் பவற்ைிகர ான முன்வனற்ைம் குைித்து  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார்; ராம்ெூவும் ைிறரப் டத்றைப்  ார்த்து  ா ாவிடம் 
ருஸ்ைத்ைின் முயற்ெிறயப்  ாராட்டினார்.  ா ா, வ லும் இரண்டு 
ைிறரப் டங்களுக்கு (எலிஸப த்ைின் நிைி உைவியின் மூலம்) உைவுவைாக 
உறுைியளித்ைார்; விநிவயாகம் பைாடர் ான முயற்ெிகளில் உைவ,  ா ா மும்ற  
வருவைாகத் பைரிவித்ைார்.      
 1938, ெனவரி 27 அன்று, காக்கா ெின்வொர்கர்  ீண்டும்  ா ாவின் 
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ைரிெனத்றைப் ப ற்ைார்; வ லும் அவரது ஆெீர்வாைத்ைிற்கு நன்ைி பைரிவித்ைார். 
முந்றைய நாள் நறடப ற்ை வைர்ைலில் ெின்வொர்கர் அஹ துநகர் நகராட்ெியின் 
ைறலவராகத் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டார். 

ெனவரி 30ஆம் நாள்,  ா ா, வநாரினா, கிட்டி, ராவனா  ற்றும் அன்று 
வருறக ைந்ை ப வ ா, ஆைி ெூனியர் ஆகிவயாருடன் வ ல் றலயிலிருந்து 
இைங்கி வந்து, அவர்கறள  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களின் ஆெிர த்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் ைங்குவைற்கு ஏற்ைாற்வ ால், ஒரு 
 ங்களாறவக் குத்ைறகக்கு ஏற் ாடு பெய்ய, காவள ா ாறவப்  ஞ்ச்கனிக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார், ஏபனனில் எைிர்வரும் பவப்  ான வகாறட  ாைங்களில் 
 ா ா அங்கிருக்க விரும் ினார். ( ார்ச், ஏப்ரல், வ   ாைங்களில் ப ஹரா ாத்றை 
விட  ஞ்ச்கனியில் குளிரான காலநிறல நிலவும்.) 

1938  ிப்ரவரி 2ஆம் நாள்,  ா ா, ஆைி ெீனியர், கொனந்த் ஆகிவயாருடன் 
பூனா வழியாக  ைிய வவறளயில்  ஞ்ச்கனி வந்து வெர்ந்ைார். அங்வக, 
காவள ா ா  ார்த்ை ஒரு ெில  ங்களாக்களில் ஒன்றை  ா ா வைர்ந்பைடுத்து, 
 ார்ச்  ாைத்ைில் அங்குச் பெல்வைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைார். 
 ிளடீர் ைங்கியிருந்ை 'றடகர் வவலி'யில் அற ந்ை ைனது குறகறயயும்  ா ா 
 ார்றவயிட்டார். ப னாரஸ் நகருக்குப் புனிை யாத்ைிறர பென்று, எட்டு  ாைங்கள் 
அங்வகவய இருக்கு ாறும், வழியில் உைவுக்காகப்  ிச்றெ எடுத்து, ஒரு 
குைிப் ிட்ட காலத்ைிற்கு உண்ைாவிரைம் இருக்க வவண்டும் என்றும்  ா ா 
கட்டறளயிட்டார். 

 ின்னர்  ா ா இந்து உயர்நிறலப்  ள்ளிக்கு விெயம் பெய்து,  ள்ளி 
ெிறுவர்கறளச் ெந்ைித்து, இரறவ அவர்களுடன் கழித்ைார்;  றுநாள் ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 

இங்கிலாந்ைில் மெமபல் ரியான் கால ான பெய்ைிறய,  ார்கபரட் 
க்ராஸ்வக பைாலத்ைந்ைி மூல ாக  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்;  ா ா அறைக் 
றககளில்  ற்ைிக் பகாண்டு, "அவர் என்னிடம் வந்துவிட்டார். அவர் இன்னும் 
இங்வக இருக்கிைார்; வவறு எங்குச் பெல்ல முடியும்? அவர் வகாட்டும் பைாப் ியும் 
அைிந்ை அந்ை அறடயாளம் இல்லா ல் நீங்கள் அவறரப் 
 ார்க்கமுடியவில்றல!" என்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, வ ப றல ைனது 'ஆமலாசகர்' என்று அறழப் துண்டு, 
ஏபனன்ைால்  ா ா ஐவராப் ாவில் இருந்ை வவறளயில், அவரது ைிட்டங்கறளப் 
 ற்ைி அடிக்கடி ஆவலாெறனச் பெய்துவந்ைார். "வ ப ல் ஓர் அழகான ப ண் ைி; 
 கிழ்ச்ெியூட்டத்ைக்க வறகயில் ைனிப் ண்பும், குதூகலமும் நிறைந்ைவர்" என்று 
டிலியா ஒருமுறை கூைினார். ப ஹர்  ா ா  ின்னர் வ ப றலக் குைித்து 
ஆங்கிலக் குழுவுக்கு எழுைினார்: 

வ ப ல்  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார் என்ை எண்ைத்ைில் நீங்களும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருங்கள். அவர் என்றன எப்வ ாதும்  ார்க்கிைார், என் அருகில் 
இருக்கிைார்,  ிகக் குறுகிய காலத்ைில், அவர், உடல் ரீைியாகவும் என் அருகில் 
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இருப் ார். இது இப் டித்ைான் இருக்க வவண்டும், ஏமனன்ைால் அவர் எனது 
வட்ெத்தின் உறுப்பினர். எதிர்கால பணிக்காக நான் மதர்ந்மதடுத்தவர்கள் 
எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பகத யாராலும் உணர முடியாது. நீங்கள் 
ொகயயில் ெட்டுமெ மபாராடுகிைரீ்கள் என்று உணரலாம், ஆனால் இது 
உண்கெயில் அப்படியா? நீங்கள் எப்மபாதாவது என்னிெெிருந்து 
பிரிந்திருக்கிைரீ்களா? அன்பு, பிரிவிகன அைியாது. நீங்கள் இங்மக 
இருந்திருந்தால் நான் உங்கள் அருகில் இருப்பகத விெ, நான் உங்ககள 
அனுப்பிய இெத்தில் மெலும் உங்களுக்கு அருகில் இருக்கிமைன்; நான் 
உங்ககள இங்மக இருக்கும்படி உங்களிெம் மகட்கவில்கல. ஆனால் 
மபாராட்ெம் நல்லது. அது இல்லாெல், ொயா, ொகய இரண்கெயும் எப்படித் 
மதாற்கடிப்பது? 

ராம்ெூ, நவல், ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா,  ினூ  ரூச்ொ ஆகிவயார் 
நாெிக்கிலிருந்து 1938,  ிப்ரவரி 5 அன்று,  ிைந்ைநாள் ஏற் ாடுகளில் உைவ 
வந்ைனர்.  றுநாள்,  ா ா குஷ்ரு குவாட்டர்ஸ் விெயம் பெய்து குல் ாய்  ற்றும் 
 ிவராொவின்  கள் பைஹ் ிறய 'ெின்னம்ற ' ைாக்கியறையும்  ார்க்கச் 
பென்ைார். 

அயராது உறழத்து, ப ண்டு  ிைந்ைநாள் விழாவுக்கான அறனத்றையும் 
வ ற் ார்றவயிட்டார்; விஷ்ணு, காவள ா ா,  ாைிரி ஆகிவயார் ப ண்டுவிற்கு 
உைவியாக இருந்ைனர். ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர் இருவரும் ெற யலுக்குத் 
வைறவயான  ாத்ைிர  ண்டங்கறள ப ஹரா ாத்ைிற்கு எடுத்து வந்ைனர். ெகன் 
ெற யல் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார்;  ாஸாெி அவரது  ிரைான 
உைவியாளராக இருந்ைார். ைிருவிழாவுக்காக ஒரு கூடாரம் அற க்கப் ட 
இருந்ைது, ஆனால் அந்ை வநரத்ைில்  லத்ை காற்று வெீியைால், வவறல 
நிறுத்ைப் ட்டது. குளிர்ந்ை வானிறல இை ாக இல்லாைைால் அறனத்றையும் 
ெரியான வநரத்ைில் ையார்ச் பெய்ய  ண்டலிக்கு, ெற்று கடின ாக இருந்ைது. 
எரிச்ெலறடந்ை ப ண்டு  ா ாவிடம் பென்று, " ா ா, காற்று ஆவவெ ாக 
வசீுகிைது, வவறலறய வநரப் டி வ ற்பகாள்ள முடியவில்றல. நாங்கள் என்ன 
பெய்ய வவண்டும்?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு  ா ா, "ஒரு வழி உள்ளது. நீங்கள் ெில நாட்கள் புறகப் ிடிப் றை 
நிறுத்ைினால், காற்று நின்று குளிர் குறையும்" என்று  ைிலளித்ைார். எனவவ, 
புறகப் ிடிப் றைப்  ழக்க ாகக் பகாண்ட ஆண்கள், இந்நாட்களில் அறை 
நிறுத்ைினர். ஒரு குறுகிய காலத்ைிற்குள், எைிர் ார்த்ைது வ ாலக் காற்ைின் வவகம் 
குறைந்து, வானிறல வலொக  ாைியது. வவறலயும் முடிந்ைது, எல்வலாரும் 
 ா ாவின் நூைன ான அணுகுமுறைறயப்  ாராட்டினர். 

எலிஸப த்  ாட்டர்ென்  ிப்ரவரி 15 அன்று அப ரிக்காவிலிருந்து 
'கான்வட பவர்வட' கப் லில் மும்ற  வந்ைார். எலிஸப த் இந்ைியா வரும் 
வழியில், சுவிட்ெர்லாந்ைில் ஐரீன்  ில்வலாவுடன் இருந்ை அவரது நாய் 
கிப் ிறயயும் உடன் எடுத்து வந்ைார். ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி, வகாபஹர், 
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அர்னவாஸ் ஆகிவயார் கப் ல்ைளத்ைில் அவறரச் ெந்ைித்து, அங்கிருந்து ஆைி 
ெினியர் வநரடியாக ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு எஸ்.எஸ். ரிறலயன்ஸில் நான்னியும் இந்ைியா வந்ைார், 
ொஞ்ெி, நான்னிறய  ிைந்ைநாள் விழாவுக்காக ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து 
வந்ைார், இருவரும் இைர ப ண்  ண்டலியுடன் வ ல் றலயில் வாழத் 
பைாடங்கினர்.       
 வ றல நாட்டினர் ைங்கள் குடும் த்ைினறரயும், நண் ர்கறளயும்  ிரிந்து 
இந்ைியாவில்  ா ாவுடன் வந்ைிறைவது, குைிப் ாக அவர்களது குடும்  
உறுப் ினர்கள் அல்லது நண் ர்களில் எவவரனும்  ா ாறவப்  ின் ற்ைாைவ ாது 
அது எளிைான காரியம் அல்ல. எலிஸப த்ைின் ைாயார் மபஸ் (1932 இல் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைவர்) அவருக்கு அற்புை ான, ஊக்க ளிக்கும் குைிப்பு ஒன்றை 
எழுைினார்: 

உங்கள்  கிழ்ச்ெியும், அறெக்கமுடியாை ைிட நம் ிக்றகயும் உங்கறள 
இதுவறர அறழத்துச் பென்ைைற்குப்  ைிலாக, ெில கடுற யான கடற  - 
அல்லது ைியாக உைர்வவாடு இறைச் பெய்வைாக இருந்ைால் நான் 

உண்ற யிவலவய துக்கப் ட்டிருப்வ ன் - ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஆத் ாவின் 
ஒளிறயப்  ின் ற்றுகிைரீ்கள் என் ைால், என் ஆத் ாவும், உங்கறள நான் 
 ீண்டும்  ார்ப் துவறர, அைன் ெிைிய ப ழுகுவர்த்ைிறய  ிரகாெ ாக எரிய 
றவத்ைிருக்கும். ஆனால், நீங்கள் எங்களுடன் இருந்ை  ாைங்கள் 
 கிழ்ச்ெியாகவும் ஆறுைலாகவும் இருந்ைன என் றை நீங்கள் அைிந்து பகாள்ள 
விரும்புகிவைன். நீங்கள் அைிக ெிந்ைறனயுடனும், கனிவாகவும் இருந்ைீர்கள் - 
ப ன்ற யான  ற்றும் இனிற யான  ா ாவுடனான உங்கள் பைாடர் ின் 
அழகிய, அற்புை விறளவுகறளயும், அன் ின் ஒளிவசீும் அற ப்ற யும் ைவிர, 
வவறு எறையும் என்னால்  ார்க்க முடியவில்றல! 

1938  ிப்ரவரி 19ஆம் நாள், மூன்று நாள் விழாவிற்காக, 
 ிரிய ானவர்களும்,  க்ைர்களும், வரத்பைாடங்கியவ ாது, ப ஹரா ாத்ைின் 
சுற்றுப்புை சூழ்நிறலறய ஊடுருவிய  கிழ்ச்ெியான உைர்றவ, வானுலகம் 
வழங்கும் எந்ை ஓர் இன் கர ான சூழவலாடும் ஒப் ிட முடியாது! பொர்க்கத்ைில் 
 கிழ்ச்ெி  ட்டுவ  உள்ளது, ஆனால், இங்கு ப ஹரா ாத்ைில், ஆன் ீக வ ரின் ம் 
நிறைந்ைிருந்ைது! பைய்வகீ  து ானம்  ீண்டும் சுைந்ைிர ாக 
ஓடிக்பகாண்டிருந்ைது, மும்ற , பூனா, அஹ துநகர், நாெிக், நவ்ஸாரி, நாக்பூர் 
 ற்றும்  ிை நகரங்கள், கிரா ங்கறளச் வெர்ந்ை ஏைக்குறைய 500 அன் ர்கள் 
ைங்கள் ைாகத்றைத் ைைிக்க வந்ைனர். 

பநௌவராெி,  றனவி  ச்ொ ாய் ைாைாொஞ்ெி உட் ட 200 க்கும் 
வ லாவனார் மும்ற யிலிருந்து வந்ைனர்; அவர்களது குழந்றைகள் அர்னவாஸ், 
நர்கிஸ், வஹா ா, ைாரா, வராடா,  ற்றும் வகாபஹர் (அவர்களுடன் வெித்து 
வந்ைவர்கள்); அல ாய் கத்ராக், கர் ான்  ாெி,  ச்ொ ாயின் ெவகாைரி 
ஸூனா ாெி, ைனது ஆறு வயது  கள் டாலி (ைஸ்தூர்); ைீனா ைலாட்டி ைனது 
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இரண்டு  கள்களான பெரூ  ற்றும் ப ர்விஸ்; அ ினா ொஃ ர், கைிொ 
அப்துல்லா, ப ஹர் ாய் ப ர்ென்ட், ஆலு கம் ட்டா ஆகிவயார். ப வ ா, 
அத்ைறகய ெந்ைர்ப் ங்கறள ஒருவ ாதும் ைவைவிட்டைில்றல, குல் ாய், 
விஷ்ணுவின் ைாயார் காக்கு ாறயப் வ ாலவவ  லீா ாயும் அவரது  கள் 
ஸில்லாவும் வந்ைனர்.      

நாக்பூரிலிருந்து  ப் ா, பகய் ாய், ப ஹரு,  னு, ப ஹர்வான்  ற்றும் 
எரச் பெஸவாலா ஆகிவயார் வந்ைனர், இந்ைக் குடும் த்றை குைிப் ாக நன்ைாக 
கவனிக்க  ா ா, நாொவுக்கு அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கியிருந்ைார், அவர்களுக்கு 
நல்ல உைறவ வழங்குவவைாடு, அறனத்து வெைிகறளயும் அளித்ைார். 
பெஸவாலா குடும் த்ைினர் ப ஹர்  ா ாவின் பநருங்கிய  ண்டலி 
உறுப் ினர்களாகச் வெர்க்கப் டவிருந்ைனர், இந்ைச் ெகவாெம் அைற்கு ஒரு 
முன்வனாடியாக இருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் இரண்டு இடங்களில் ைனித்ைனியாகக் 

பகாண்டாடப் ட்டது - ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் ப ண்கள்  ற்றும் கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் ஆண்கள். வ ற்கத்ைிய ப ண்களில் ஒரு ெிலருக்கு  ட்டுவ  கீழ் 
ப ஹரா ாத் நிகழ்ச்ெிகறளப்  ார்றவயிட அனு ைி வழங்கப் ட்டது. 

1938  ிப்ரவரி 20ஆம் நாள், பஸாராஸ்ட்ரியன் காலண்டர்  டி,  ா ாவின் 
 ாைங்கள்,  ால்  ற்றும் குங்கு ப்பூவால் தூய்ற ப் டுத்ைப் ட்டன.  ின்னர், 
காறல எட்டு  ைிக்குத் பைாடங்கிய ைரிென நிகழ்ச்ெி  ாறல வறர பைாடர்ந்ைது. 
இந்ை முக்கிய ான நாளில்  ங்வகற்க அனு ைித்ைைற்காக, கடவுளின் அறனத்து 
கருறையிலும் கடவுறளப் புகழ்ந்து,  ெறனகள்  ாடுவைற்கு இறடயில், ைிரள் 
ைிரளாக வந்ைிருந்ை  க்களுக்கு,  ா ா இரு றககளாலும்  ிரொைத்றை அள்ளி 
வழங்கினார். 

காலம் இறைக் கனிவவாடு விவரித்ைது: "ப ஹரா ாத்ைின் சுற்றுப்புை 
சூழல்கள் பைய்வகீ  து ானத்ைின் நறு ைத்துடன் நிறைந்ைிருந்ைது,  க்கள், 
வ ாறையில் இருந்ைறைப் வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைனர். ப ஹரா ாத்ைின் 
 து ானம்  ிகவும் வித்ைியாெ ானது; அறைச் சுறவக்கும் ைகுைிறயப் 
ப ற்ைவர்கள் காலாைி காலத்ைிற்குப்  ிைகு ஒவர ஒரு வகாப்ற   துறவ  ட்டுவ  
அருந்ை முடிந்ைது!  து ான ெத்ைிரத்ைின் உரிற யாளர் அைன் வாெறனறய 
உலகம் முழுவதும்  ரவச்பெய்து, உைர்வு நிறலயில் ப ரிய  ாற்ைத்றை 
விறளவிக்கும் இத்ைருைத்ைில், அவைார யுகம் வவபைந்ை காலத்றையும் 
வ ாலல்லாை ெிைப் ான  ாற்ைத்றைக் பகாண்டுவரும்!" 

அங்கல்  ிளடீர்  ற்றும்  லர் உறரகறள நிகழ்த்ைினர், வ லும் 
நவ்ஸாரியிலிருந்து வரவறழக்கப் ட்ட கவாலி  ாடகர் ஆண்கறள  ிற் கல் 
ஏைக்குறைய இரண்டு  ைிவநரம், நான்கு  ைி வறர  கிழ்வித்ைார். பூனாறவச் 
வெர்ந்ை ப ண்  ாடகி ஒருவர் வ ல் றலயில் ப ண்களுக்காகப்  ாடினார். 
 ிைந்ைநாள் விழா நள்ளிரவு மூன்று  ைி வறரத் பைாடர்ந்ைது. அன்று இரவு 
 ா ா, ைா ை ாக ைனது அறைக்குச் பென்ைவ ாது, ஒரு ப ண் ைி அவறர 
அணுகி, " ா ா, எனது குழந்றைப்  ெியாக இருப் ைால் அழுது பைாந்ைரவு 
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பெய்கிைான்; அைற்குப்  ால் வைறவ" என்று கூைினார்.  ா ா, கறளத்துப்வ ாய் 
இருந்ைாலும், காவலாளி ெ ாைாருடன் கீழ் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்று,  ாறல 
எடுத்துவந்ைார். 

 ிப்ரவரி 21 ைிங்கள் அன்று, சுற்ைியுள்ள  குைிகறளச் வெர்ந்ை 
ஏைக்குறைய 5,000 ஏறழ கிரா   க்களுக்கு இலவெ விருந்து வழங்கப் ட்டது. 
 ா ா ைனிப் ட்ட முறையில் ஏராள ான  க்களுக்கு லட்டுக்கறளத் ைனது 
றககளால் வழங்கினார்.  ங்பகடுத்ை அறனவரும் ஏக்கங்கள் நிரம் ிய 
இையங்களுடன் ப ஹரா ாத்ைின் வ ரின் த்றை, ைத்ை து இல்லத்ைிற்கு எடுத்துச் 
பென்ைனர்; அந்ை  கிழ்ச்ெியான உைர்வு நிறல அவர்களுடன்  ல நாட்கள் 
நீடித்ைிருந்ைது. 

இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ிைந்ைநாள் விழாவில் கலந்து பகாள்ள 
புவாஸாவஹப், ெைாஷிவ்  ாட்டீல் இருவரும் பூனாவிலிருந்து வந்ைிருந்ைனர்; 
ப ஹர்  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைித்ைார். 

அவர்  ீண்டும் புவாஸாவஹப்ற  நிறனவு டுத்ைினார், "என்னுடனான 
உங்கள் பைாடர்பு  ிகவும்  ழற யானது, நீங்கள் இப்வ ாது நிரந்ைர ாக வந்து 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். நீங்கள் 
ஆரம் த்ைில் இருந்வை என்னுடன் இருந்ைீர்கள்; நீங்கள் இனி பூனாவில் 
வாழ்வறை நான் விரும் வில்றல. இந்ை வாழ்க்றகயில்  ீண்டும் இத்ைறகய 
வாய்ப்பு கிறடக்கப்வ ாவைில்றல!"  ா ாறவ விட்டு பவளிவயைியைிலிருந்து 
அவர் பைாடங்கிய வைிகங்கறளக் (கன்றுத் வைாட்டங்கள், உைவகம் 
வ ான்ைறவ) கருத்ைில்பகாண்டு,  ா ா அன்புடன் அளித்ை வாய்ப்ற  
புவாஸாவஹப்  றுத்துவிட்டார். ெைாஷிவ்  ாட்டீலும் ப ஹரா ாத்ைில் 
 ா ாவுடன் வாழ்வறை  ா ா விரும் ி, வலியுறுத்ைினார், ஆனால் அவரும் ெில 
வடீ்டு ெிர ங்கறளச் சுட்டிக்காட்டிய வவறளயில்,  ா ா  ீண்டும் இருவருக்கும் 
வலியுறுத்ைினார், "நான் உங்களுக்கு வாழ்நாள் வாய்ப்கபத் தருகிமைன்! 
பூனாவுக்குச் மசன்று, அகதப் பற்ைிச் சிந்தித்து, உங்கள் முடிகவ எனக்கு 
எழுதுங்கள்." இருவரும் விறடப ற்றுச் பென்ைனர், ஆனால் துரைிர்ஷ்டவெ ாக 
இருவரும்  ா ாவுக்கு எழுைவு ில்றல, அவர் விரும் ிய டி ஒருவ ாதும் 
அவருடன் வந்து வாழவு ில்றல. 

மூன்று நாள் நிகழ்ச்ெிகள் முடிந்ைதும்,  ா ா ஆண்  ண்டலியிடம், "இந்த 
ஆண்டு அல்லது கெந்த ஆண்டு, எந்தப் பிைந்தநாகள நீங்கள் அதிகம் 
விரும்பினரீ்கள்?" என வினவினார். கடந்ை ஆண்டு என்று ப ரும் ாலான 
 ண்டலி கூைினர், ஏபனன்ைால் ஏராள ான  ைம் பெலவிட்டு, அைிக 
ஊழியர்கறள வவறலக்கு அ ர்த்ைி,  ிறகயான அலங்கார ப ாருட்கள் வாங்கி, 
இதுவ ான்ை  லவற்றைச் பெய்ய முடிந்ைைால் அது  ிகவும் ெிைப் ாக 
அற ந்ைது. ஆனால்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நீங்கள் அகனவரும் 
தனிப்பட்ெ முகையில் கடினொக உகழத்ததால், இந்த ஆண்டு எனக்கு 
ெிகவும் சிைப்பானதாகக் கருதுகிமைன். இதுதான் முக்கியம் - பந்தலும், 
அலங்காரங்களும் மபரியதல்ல!" 
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 ிைந்ைநாள் நிகழ்ச்ெிகளுக்குப்  ிைகு, ெில நாட்கள் பெஸவாலா 
குடும் த்ைினர் அக் ர் அச்ெகத்ைில் ைங்கினர். குடும்  நண் ராக இருந்ை ற முனா 
என்ை  ைக்கார முக ைிய ப ண் ைியும் அவர்களுடன் நாக்பூரிலிருந்து 
வந்ைிருந்ைார்.  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு, எதுவும் உண்ைா ல் "நான் 
ப ஹர்  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்ை  ின்னவர உண்ணுவவன்" என்று கூைி 
உ வாெம் இருந்ைார். 

 ா ா அவரிடம்  ிகவும் கனிவாக நடந்துபகாண்டார், ஒரு முறை 
அவறர அறழத்துவர பகய் ாறய அனுப் ி றவத்ைார். பகய் ாய் பென்ைவ ாது, 
ற முனா, "இது எனது  ிரார்த்ைறன வநரம். என்னுறடய ந ாஸ் முடிந்ைதும் 
 ா ாவிடம் வருகிவைன் என்று பொல்லுங்கள்" எனக் கூைி அனுப் ினார். 

பகய் ாய்  ா ாவிடம் இந்ைத் ைகவறலத் பைரிவித்ைதும்,  ா ா 
குைிப் ிட்டார், "என்ன திெொன ென உறுதி பாருங்கள்! அவர் நொஸ் 
வழங்கும் 'அந்த ஒருவரிெம்' வந்துவிட்ொர், ஆனால் அவமர 

அகழக்கும்மபாது, ெிகவும் மும்முரொகப் பிரார்த்தகன மசய்கிைார்! அவர் 
என் அகழப்கப ஏற்று வந்திருந்தால், ெிக்க அதிர்ஷ்ெசாலியாக 
இருந்திருப்பார். ஆனால் அவர் தனது கற்பகனகளுக்கு அடிகெயாக 
இருப்பது, எனக்கு அடிகெயாக இருப்பகதத் தடுக்கிைது!" என்ைார். 

1938,  ிப்ரவரி 23 அன்று,  து ானம், வ ாறைப்ப ாருள்  ற்றும்  ல 
 ழக்கவழக்கங்கறளப்  ற்ைி விளக்கி,  ா ா கூைினார்: 

சாதாரண, ெிதொன மபாகதத் தரும் ெதுபானங்கள், தூண்டும் 
தன்கெயுகெயதாக இருந்தாலும், பாதிப்பில்லாதகவ. அதிக அளவில் 
அருந்துவது தீங்கு விகளவிக்கும். மபாகத ெருந்துகள், சிைிய அல்லது மபரிய 
அளவில் இருந்தாலும், தஙீ்கு விகளவிப்பமதாடு அருந்துமவாகர 
அடிகெயாக்கும் தன்கெ பகெத்தகவ. ஒரு சிைிய அளவில் மதாெங்கி, 
ெிகவும் நுட்பொன முகையில் அருந்தும் ஒருவகர, கண்மூடித்தனொக 
அளகவ அதிகரிக்கத் தூண்டும்; இறுதியில் அகவ இல்லாெல் எதுவும் 
மசய்ய முடியாது என்ை அடிகெத்தனம் வகரக் மகாண்டுமசல்லும். 

புறக ிடிப் ைில் ெிைிைளவு வ வலாட்ட ான இன் த்றை  ட்டுவ  
ப ைமுடியும்; இதுவும் ைற்காலிக ானது. ஆனால் இைில் மூன்று ைனித்துவ ான 
குறை ாடுகள் உள்ளன: உெல், ெனம் ெற்றும் பழக்கவழக்கம். உடல் ரீைியாக 
அது ஒழுங்கு நறடமுறைறயக் பகடுக்கும்; வ லும் அது கிறடக்காைவ ாது 
 னரீைியாக ஒருவறர, ெித்ைிரவறைச் பெய்யும். 

புககப்பிடிப்பகத நிறுத்தியமபாது இயல்பான நிகழ்வுகளில் 
மதன்பட்ெ ொற்ைங்களால், சுற்றுப்புை சூழ்நிகல சாதகொக இருந்தது என்று 
ெண்ெலி அண்கெயில் அனுபவபூர்வொகக் கண்ெகதப் பற்ைி பாபா 
கூைினார், "ஏழு நாட்கள் இத்தககய சிைிய பழக்கவழக்கங்ககளத் 
தவிர்ப்பதன் மூலம் இயற்ககயின் கூறுககள ெண்ெலியால் கட்டுப்படுத்த 
முடியுொனால், ஏழு ொதங்களில் முழு பிரபஞ்சத்கதயும் அற்புதொன 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு வர முடியும்!" 
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 ிப்ரவரி 1938ஆம் ஆண்டு  ிற் குைியில்,  ா ா  ீண்டும் ப ண்டு, 
பநௌவராெி, காவள ா ா ஆகிவயாருக்கு, ப ஹரா ாத்  றலயில் ெில 
கட்டு ானங்கறள அற ப் து குைித்து விரிவான அைிவுறுத்ைல்கறள 
வழங்கினார். ராஹுரிறய விட்டு வந்ைைிலிருந்து டாக்டர் நீலு ப ஹரா ாத்ைில் 
ஒரு இலவெ  ருந்ைகத்றை நடத்ைி வந்ைார்;  ாைிரி வநாயாளிகளுக்கு 
வஹா ிவயா ைி ெிகிச்றெ அளித்து வந்ைார்.  ாைிரிக்கு ெில அடிப் றட 
ப ாைியியல் அனு வம் இருந்ைது, வ லும்  றலயின் கட்டு ானப்  ைிகளில் 
உைவியாக இருந்ைார். ஆைி ெீனியர் கடிைப்  ரி ாற்ைத்றைக் கவனித்ைார். 
 னநிறல  ாைித்ைவர்கள்  ற்றும்  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் ப ாறுப்ற  ற தூல் 
ஏற்றுக்பகாண்டார். ப ய்லி (ெனவரி 16ஆம் வைைி ைனது  றனவியுடன் 
அஹ துநகரில் ைங்க வந்ைார்) வ லும், சுவா ிெி இந்ை வநரத்ைில் 
ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களின்  ரா ரிப் ில் 
உைவினார். 

வநாரினாவின்  ிைந்ைநாள்  ார்ச் 2ஆம் நாள் பகாண்டாடப் ட்டது. 4ஆம் 
வைைி, ப ஹர்  ா ா, ப ண்டு, குஸ்ைாெி, ஆைி ெீனியர் ப ஹராம் ஆகிவயார், 
அஹ துநகர் அக் ர் அச்ெகத்ைில் வாழும் நஸர்வான் ஸட்டாவுடன் இரவு 
உைவிற்குச் பென்று,  ின்னர் ப ய்லியின் வடீ்டிற்குச் பென்ைனர். 

1938,  ார்ச் 6ஆம் நாள், ருஸ்ைத்ைின் முயற்ெிறய ஆைரிக்கும் 
வநாக்கத்ைில்  ா ா மும்ற ச் பென்ைார். ஆைி ெூனியர், ெீனியர் இருவரும் உடன் 
பென்ைனர். ராம்ெூவின் ற த்துனர் நூருவும் பூனா ரயில் நிறலயத்ைில் 
குழுவுடன் இறைந்ைார். அறனவரும்  ாறலயில் மும்ற ச் பென்ைறடந்து, 
காக்கா  ாரியாவுடன்  ானு ாய் இல்லத்ைில் ைங்கினர். ருஸ்ைம்  ா ாவுடன் 
ைிறரப் டம் குைித்து விவாைித்ைார். 

 ார்ச் 8ஆம் நாள், ஃ ிரீனி (எட்டு  ாை குழந்றைறயச் சு ந்ை வண்ைம்) 
காக்கா  ாரியா இல்லத்ைிற்கு வந்து வகா த்ைில் பகாந்ைளிக்கும் காட்ெிறய 
ஏற் டுத்ைினார்.  ா ா அவறர அற ைியாக இருக்கச்பெய்ைார்.  ா ா மும்ற யில் 
இருந்ை இரண்டு நாட்களில், ராவ்ஸாவஹப் அ ீர் கான் என்ை ஏறழ  ட்டான் 
குடும் த்றைச் ொர்ந்ை ெிறுவன் ஒருவறன  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார். 9ஆம் 
நாள்,  ா ா அந்ைச் ெிறுவறனயும் நாெிக் அறழத்துச் பென்று, அங்கு 
ைவ்லத் ாறயச் ெந்ைித்ைார், உைவு உண்டு ஓர் இரவு அங்வக ைங்கினார்.  றுநாள் 
 ாறல 8:00  ைிக்கு ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைார்; வழியில், ஸங்கம்மனர் 
கிரா த்ைில்,  ா ா ஆரம் கால கஸ் ாவ ட்  ற்றும்  ன்ஸில்-இ- ீம் 
 ண்டலியில் ஒருவரான  ாபு றெக்கிள்வாலாறவச் ெந்ைித்ைார்; அவர் ைிரு ைம் 
பெய்து பகாண்டு குடும்  வாழ்க்றக வாழ்ந்து வந்ைார். 

 ார்ச் 11ஆம் நாள், அ ீர் கான், இரவு ரயிலில் ப ஹரா ாத் 
வந்ைறடந்ைார். ஆைி ெீனியர் அவருக்கு வவண்டிய துைி ைிகறள வாங்க 
அறழத்துச் பென்ைார்; வ லும் வாகனம் ஓட்டக் கற்றுக்பகாடுக்கும் வநாக்கத்ைில் 
வ ாரிஸ் கார் ஒன்றை ஏற் ாடு பெய்து அந்ைப் ப ாறுப்ற ,  கீரத்ைிற்கு 
வழங்கினார். 
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ப ஹர்  ா ா  ஞ்ச்கைி ‘றடகர் வவலி’ 1938 
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பஞ்ச்கனி ‘கெகர் மவலி’  
(Panchgani ‘Tiger Valley’) 

அறனவருக்கும் அவரவர் ப ாறுப்புகறள வழங்கிய  ின்னர், ப ஹர் 
 ா ா 1938  ார்ச் 14ஆம் நாள், மூன்று கார்களில்  ஞ்ச்கனிக்குப் புைப் ட்டார். 
 ா ா, எலிஸப த்ைின் காரில் ப பஹரா,  ைி, நாொ, வகார்பஷத் 
ஆகிவயாருடன்  யைம் பெய்ைார். துக்காராம், ஸூனா ாெி, வாலு, கிட்டி, ராவனா, 
எலிஸப த், வநாரினா, நான்னி ஆகிவயாறர  ற்பைாரு காரிலும், ஆைி ெீனியர், 
குல் ாய், ஷிரீன் ாய், ெிறுவன் அ ீர்கான் ஆகிவயாறர அறழத்துச் பென்ைார். 
வழியில், எலிஸப த்ைின் காரில் ஒரு ெக்கரத்ைில் காற்றுப்வ ாய்  ழுைாகி 
நின்ைது. அவர்கள்  ைிய உைவுக்காக, பூனாவில் விஷ்ணுவின் உைவினர் 
வடீ்டில் நின்ைனர்; ஆைி, காரின் ெக்கரத்றைப்  ழுது ார்த்துச் ெரிபெய்ைார். 

 ஞ்ச்கனியில் ைங்கியிருந்ை  ண்டலியில் ொஞ்ெி, குஸ்ைாெி, விஷ்ணு, 
ெகன்,  கீரத் ஆகிவயார் அடங்குவர். முஹ து  ஸ்றை,  ின்னர் அங்கு 
அறழத்துச் பென்று  ாஸாெியின் கண்காைிப் ில் றவப் ைாகத் ைிட்டம். 
ொல் ாயும் அங்கு வரவிருந்ைார். 

 ஞ்ச்கனியில்  ா ா இருந்ை  ங்களா 'தில்குஷா' என்று 
அறழக்கப் ட்டது, வ லும், இது 'றடகர் வவலி'க்கு அருகில் இருந்ைது. 
ப ண் ைிகள்  ிரைான வடீ்றட ஆக்கிர ித்ைனர், அவை வநரத்ைில்  ா ா 
ெற யலறைக்கு அடுத்ை ஒரு ெரக்கு அறையில் ைங்கி, முஹ துடன் ஒரு ெிைிய 
இறைக்கப் ட்ட  குைியில்  ைிபுரிந்ைார். ப ண்களின் ைனியுரிற றய உறுைி 
பெய்ய காம் வுண்டில் மூங்கில்  ாயால் ைடுப்புச் சுவர்கள் அற க்கப் ட்டன. 
முைன்முைலில்  ண்டலி இந்து உயர்நிறலப் ள்ளியின் அறைகளில் வெைியாகத் 
ைங்க றவக்கப் ட்டனர், ஆனால் ஒரு வாரத்ைில் ைில்குஷா  ங்களாவிலிருந்து 
ெிைிது தூரத்ைில் உள்ள ெிைிய, பநரிெலான 'ப ல்லா விஸ்டா' குடிலுக்கு 
 ாற்ைப் ட்டனர். 

ொஞ்ெி, ைனது நாட்குைிப் ில் (1938,  ார்ச் 16) குைிப் ிட்டது வ ால, 
" ா ாவுடன் எங்குச் பென்ைாலும்,  ண்டலி எப்வ ாதும் அபெௌகரிய ான, 
ெிர ங்கள் நிறைந்ை, விரும் த்ைகாை சூழல்களிவல இருக்க வவண்டிய நிர் ந்ைம்." 
ஆனால் ொஞ்ெி இறையும் சுட்டிக்காட்டினார்: " ா ா ைனக்காகத் வைர்ந்பைடுத்ை 
அறையும் ' ிகச்ெிைியதும், எளிற யானதும்  ட்டு ின்ைி, கறடெியாகப் 
 யன் டுத்ைப் ட்ட ந ர்களால் அலங்வகால ாக றவக்கப் ட்டது; அைற்கு 
ென்னல்களும் இல்லா ல் ஒவர ஒரு கைவு  ட்டுவ  இருந்ை அறை, ஒரு ெரக்கு 
அறையாகப்  யன் டுத்ைப் ட்டது. மூவுலகங்களின் அைி ைி ைனக்பகனத் 
வைர்ந்பைடுக்கும் இடம்!" 

 ார்ச் 25 அன்று, ப ஹர்  ா ா முைன்முறையாக  ண்டலியின் 
குடிறெக்குச் பென்ைார், வ லும் அவறரச் ெந்ைிக்கு ாறு  லமுறை 
வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை ஒரு ெில ந ர்கறளயும் ெந்ைித்ைார். ஒவ்பவாரு 
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வியாழக்கிழற   ாறல நான்கு முைல் ஐந்து  ைி வறர,  ா ா ைரிெனம் 
வழங்கும் வநரம் என்று  ிை அறனவருக்கும் பைரிவிக்கப் ட்டது. 

 ஞ்ச்கனியில் ப ண் ைிகளில் ஒவ்பவாருவரும் ஒவ்பவாரு நாளும் 
ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்ைிற்கு, ைியானம் பெய்யு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா 
 ல  யைங்களில் ப ண்கறள  ஹா ாவலஷ்வருக்கு அறழத்துச் பென்ைார், 
வ லும் அவர் 28ஆம் வைைி,  ிரைாப்கரில் அற ந்ை ெிவாெியின் வகாட்றடக்கும் 
விெயம் பெய்ைார். அண்ற யில் ெீரான, இடியுடன் கூடிய  றழ ப ய்ைைால், 
பவளிவயறுவைற்கு முந்றைய நாள்,  ா ா  ண்டலியுடன் ைற்பெயல் நடப்பு 
நிறலக்கு வவண்டிய ைிட்டங்கறள விவாைித்ைார். ொஞ்ெி அறை விரிவாக 
விளக்கியது கீவழ வரு ாறு: 

காலநிறல எப்வ ாதுவ  வ கமூட்ட ாகக் காைப் ட்டாலும், கன றழ 
ப ய்ைாலும்,  ா ா,  ிரைாப்கருக்குச் பெல்லும் வயாெறனறயக் றகவிடா ல், 
 ாைாக அைில் உறுைியாக இருந்ைார்.  ிரைாப்கருக்குப் புைப் டுவைற்கு முன்பு 
அல்லது அைற்குப்  ிைகு கூட,  றழ ப ய்ைால், நாட்களின் ைிட்டத்றை, 
புத்ைிொலித்ைன ாக, வானிறல சூழ்நிறலக்வகற் ச் ெரிபெய்ைார். நாள் முழுவதும் 
அவறரத் பைால்றலக்குள்ளாக்கிய இந்ை ஏற் ாடுகள்  ற்ைிய நுணுக்க ான 
விவரங்கள் ஒருவறர, ற த்ைியம்  ிடிக்கச் பெய்யும்! 

ஆனால் 28ஆம் வைைி, வானிறல பைளிவாகத் பைன் ட்டது, ப ஹர்  ா ா 
ப ண்களுடன் காறல ஐந்து  ைிக்கு,  ிராைாப்கர் வகாட்றடக்குச் பென்று, 
 ாறல ஆறு  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். காக்கா,  ிளடீருடன் ப னாரஸ் 
நகருக்கு அனுப் ப் ட்டார், ஆனால் அவை நாள்  ிற் கலில் அவர் ைனியாக, 
 ஞ்ச்கனிக்குத் ைிரும்  அறழக்கப் ட்டார். ஆைி ெீனியர் நாெிக் நகரிலிருந்து 
அன்று வந்ைவர், ஃ ிரீனியின்  ைற்ை ான  னநிறலறயச் ெ ாளிக்க, காக்காவின் 
உைவிறய நாடி அவெர ாக அறழத்துச் பென்ைார். 

 யங்கர ான  ன  ற்றும் உடல் ரீைியான வவைறனறய எைிர்பகாண்ட 
வ ாைிலும்,  ா ாவின் கட்டறளகளில்  ிளடீர் ெிக்கியிருப் ைாக, காக்கா, 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ை வவறளயில்,  ா ா, "இன்னும் வரவிருப் து ஏராளம். 
அவர் அனு விக்க வவண்டியது இது  ட்டு ல்ல, நிறைய உள்ளது" என 
எடுத்துறரத்ைார்.  ண்டலிக்கு,  ிளடீர் ைனது ைிைற றய நிரூ ித்ைார் என்றுைான் 
கூைவவண்டும், வ லும் காக்கா விவரித்ை அறனத்து இடர் ாடுகறளயும் 
ைாங்குவைில்  ிளடீர் பவளிப் டுத்ைிய ஆற்ைறலயும், றைரியத்றையும் 
அவர்களால்  ட்டுவ   ாராட்ட முடிந்ைது. 

28ஆம் வைைி, ப ண்கள் ெற யலறைக்கு பவளிவய ஐந்து அடி நீள  ாம்பு, 
அைன் வாயில் ஒரு குருவியுடன் இருந்ைறைக் கண்டனர்.  ா ாறவ 
அறழத்ைவ ாது, அவர் ஒரு ெில ஆண்  ண்டலியுடன் வந்ைார். ஒருவர்  ாம்ற  
அைன் முதுகில் ைாக்கியவ ாது, குருவி விடு ட்டுப்  ைந்து பென்ைது.  ா ா அைன் 
ைறலறய நசுக்கி, கறடெி அடிறயக் பகாடுத்ைார். அன்று, இரவு உைவுக்குப் 
 ிைகு,  ா ா,  ாம்புகறளப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார், "ஒரு பாம்பு, ெனிதனால் 
மகால்லப்பொவிட்ொல், அது எப்மபாதும் பாம்பாகமவ இருக்கும். ஒரு 
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பாம்கப எப்மபாதுமெ காயப்படுத்தி விட்டுவிெக் கூொது, அது உயிகரவிெ 
நீண்ெ மநரம் எடுக்கும். ஒரு முகை காயெகெந்தால், அது மகால்லப்படுவது 
வகர உங்கள் அருகாகெயிமல இருக்கும்." 

 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், கீழ் ப ஹரா ாத்ைில்  ாம்பு ஒன்று 
காயப் ட்டவ ாது,  ாைிரி அறை,  ா ாவிடம் பகாண்டு வந்து அைன் ைறலறய 
நசுக்கினார். அப்வ ாது ப ஹர்  ா ா இது குைித்து விளக்க ளித்ைார்: "பரிணாெ 
வளர்ச்சியில், பாம்பு வடிவம் சிக்கிப் பிகணக்கப்பட்ெ கயிறு மபான்ைது, 
அதன் முடிச்கச நீங்கள் சரீாக்கமவா, பிரிக்கமவா முடியாது. ஆனால், அது 
ஒரு ெனிதனால் மகால்லப்பட்ொல், 'முடிச்சு' தானாகமவ பிரிக்கப்பட்டு, 
சிக்கலிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்ொ அதன் வழியில் பரிணாெ வளர்ச்சியில் 
தகெயின்ைித் மதாெர முடியும்."  

1938,  ார்ச் 29 அன்று,  ா ா அவறரச் சுற்ைியுள்ள உண்ற யான 
ஊழியர்களின் வட்ட அற ப்பு ஒன்றை உருவாக்கும்  ைிறயப்  ற்ைி 
வ ற்கத்ைியர்களுக்கு விளக்கினார்; அவர்கள், உலக உறடற கறளக் 
றகவிடுவது  ட்டு ின்ைி, அவரது நடவடிக்றககளின்  ல்வவறு துறைகளில், 
வநரடி வழிகாட்டுைலின் கீழ் புரியும் ைன்னல ற்ை வெறவ, குைிப் ிடத்ைக்கைாக 
இருந்ைாலும், அது அற ைியாக, பவளிப் றடயான விளம் ரம் எதுவும் 
இல்லா ல்,  ிைருக்குத் பைரியா வல இருக்கும். 

மபயர்மபற்ை மபாது நபர்கள், 'மசகவ' என்ை மபயரில் உரத்த குரல் 
எழுப்பி, பிரசங்கங்கள் மசய்யும் மவகளயில் பத்திரிகககளும், 
மபாதுெக்களும் அவர்களுக்குப் புகழாரம் சூட்டி, மபருகெப்படுத்துவது, 
அவர்களின் பலவனீங்ககளயும், தீகெககளயும் ெகைத்து 
மபாதுெக்களிகெமய மபயகரயும், புககழயும் மகாண்டுவரும். இந்த 
ஒலிப்மபருக்கிகமளாடு ஒப்பிடும்மபாது, எனது ெண்ெலிமயா ரத்தின கற்கள், 
அவர்களில் பலர் உெல் ரீதியாக ெட்டுெல்ல, ெனரீதியாகவும் 
பாதிக்கப்படுகிைார்கள்; ென அழுத்தத்தால் படும் அவஸ்கத ெிக 
மொசொனது. 

எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக அவர்கள்  னிைர்கள்.  னிைர்களாக, முழு 
நிறைவில்லாை நிறலயில் இருப் ைால், அவர்களுக்கு  னமும் அைனுடன் 
இறைந்ை குறை ாடுகளும் இருக்கும். அவர்களுக்கும் கா ம்  ற்ைிய  ல 
எண்ைங்கள் உள்ளன; இறவ, எப்வ ாதும் கட்டுப் டுத்ை முயலும் வவறளயில், 
 ழிவாங்கும் வவகத்ைில் பெயல் டும். அவர்கள் விரும் ிய டிச் பெயல் ட 
சுைந்ைிரம் இல்லா ல், அவற்றை பெயல் டுத்ைக்கூடாது என்ை கட்டறளகளின் 
கீழிருப் து இறடவிடா ெித்ைிரவறைக்குச் ெ ம். ஆயினும்கூட அவர்கள் 
வாழ்க்றகயின் உச்ெ நிறலயில், முழுச் ெக்ைியுடன் முன்வனாடியாக இருந்து, 
வாழ்க்றகறய உண்ற யிவல அனு விக்கும் கட்டத்ைில் அறனவரும் எனக்குக் 
கீழ்ப் டிய முழு னதுடன் முயற்ெிக்கிைார்கள். 
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முந்கதய ஆண்டுககள, எனது மசகவயிலும், சகவாசத்திலும், 
கடுகெயான கட்டுப்பாட்டு நிபந்தகனகமளாடு, ெிக்க எளிகெயான 
வாழ்க்கக முகையின் கீழ் கழித்திருந்தாலும், அவர்களுகெய 
எதிர்காலத்கத எதிர்மகாள்ள ஒரு மவற்றுச் சுவகரத் தவிர மவமைான்றும் 
இல்கல; அகவ பல ஆண்டுகளாக குருநாதரின் கககளில் முழுகெயாக 
விட்டுவிெப்பட்ெ நிகலயில், அவருகெய வார்த்கதயும், உறுதிமொழியும் 
அவர்களின் நன்கெக்காகமவ என்பது அவர்களுக்கு நன்ைாகத் மதரியும். 
உலகப்மபாருள் அல்லது ஆதாயங்ககளப் மபாறுத்தவகர முழு, 
தன்னிகைவற்ை, மொசொன ஏொற்ைத்கதத் தவிர மவறு எதுவும் இல்கல. 
ஆயினும்கூெ, ஆரம்பத்திலிருந்மத, சில மபரிய ஆன்ெீக நன்கெக்காக, 
அவர்களுக்கு இந்த மநரத்தில் அகதப்பற்ைிய எந்தச் சிைிய கருத்தும் 
இல்லாதமபாதும், என்னுகெய மகாடுக்கல் வாங்கல் ஒப்பந்தம் (மபரம்) 
ெற்றும் வாக்குறுதிகய அவர்கள் இன்னும் பற்ைிக் மகாண்டிருக்கிைார்கள். 

 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் ஆெிர த்ைின் ப ாறுப் ில், ற தூல் 
ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைைால்,  ாஸாெி  ஞ்ச்கனியில் முஹ து  ஸ்ைின் 
ைனிப் ட்ட  ரா ரிப் ாளராக நிய ிக்கப் ட்டார். இது  ாஸாெியின் 
ப ாறுற றயப் ப ரு ளவில் வொைித்ைது. அவருறடய வாக்குவாை குைமும், 
எரிச்ெலறடயும் ைன்ற யும் வயைில் முைியவர் என் ைால், இயல் ான 
ைன்ற யுடன்,  ாஸாெியின்  னநிறலறயக் கட்டுப் டுத்துவது என் து  ிகவும் 
கடினம். ஆனால், விஷயங்கறள இன்னும் வ ாெ ாக்கும் விைத்ைில்,  ா ா நல்ல 
 னநிறலயில் இருக்கும் வவறளயில், ைனது பொந்ை வநாக்கங்களுக்காக, 
 ாஸாெிறய, வகலியும் கிண்டலும் பெய்வைன் மூலம் முஹ து  ஸ்றை 
 கிழ்விக்கும் விைத்ைில் நறகச்சுறவயாக எறைவயனும் கூறுவது வழக்கம். ஒரு 
கட்டத்ைில்,  ாஸாெி  ிகவும் வகா  றடந்ைார், அவர்  ா ாவின் 
வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டியா ல், வருந்ைத்ைக்க விஷயங்கறளக் கூைினார், 
வ லும் உடனடியாக பவளிவயைத் ையாராக இருந்ைார்.  ா ா, ப ாதுவாக 
இதுவ ான்ைச் சூழ்நிறலகளில் அலட்ெியத்றைக் காட்டினார். "நீங்கள் பென்ைால் 
யார் கவறலப் டப் வ ாகிைார்கள்?"  ா ா, றெறகயால் பைரிவித்ைார். "யாருக்கு 
நீங்கள் வைறவ? நீங்கள் வ ானால், உங்கள் ைந்றையர்களில் நூறு வ ர் (அைாவது 
உங்கறள விட ெிைந்ைவர்கள்) உங்கள் இடத்ைில் ெிரம் ைாழ்த்ைி, வெறவ பெய்யத் 
ையாராக உள்ளனர்!" 

ஆனால்,  ின்னர்  ா ா  ாஸாெிறய அன்வ ாடு அரவறைத்து 
 ன்னிப் து வழக்கம், "யாராவது உங்கறளக் வகலி பெய்ைால், அது உங்களுக்குப் 
புரியும், ஆனால் முஹ து ஒரு குழந்றைறயப் வ ான்ைவர். அவருறடய 
வார்த்றைகளில் கவனம் பெலுத்ைி அவற்றை ஏன் ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாள்ள 
வவண்டும்? நீங்கள் அறைக் கண்டுபகாள்ளா ல் அலட்ெிய ாக இருங்கள். 
(அவறரக் கவனிப் ைில்) அத்ைறகய கடற றயச் பெய்வைற்கான வாய்ப்ற ப் 
ப ை உங்களுக்கு நல்ல அைிர்ஷ்டம் வைறவ. ஆனால் நான் உங்களுக்குக் 
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பகாடுப் றை நீங்கள் ெரீைிக்க முடியாைது துரைிர்ஷ்டவெ ானது."  ாஸாெி 
அழுதுபகாண்வட  ா ாவின்  ாைங்களில் ைறலறய றவத்து வைங்கினார். 

ெில வநரங்களில், வ ாெ ான  னநிறலயில்,  ாஸாெி வவண்டுப ன்வை 
முஹ து  ஸ்றை அச்சுறுத்ைினார், இறைக் கண்டு  ஸ்த்  யப் டுவது உண்டு. 
இது  ா ாவுக்குப்  ிடிக்கவில்றல,  ா ா ப ாறுத்துக் பகாள்வதும் இல்றல. 
முஹ துவுடனான அவரது  ைி  ிகவும் ெிைப்பு வாய்ந்ைது, புரிந்துபகாள்ள 
முடியாைது. அவர் எப்வ ாதும் முஹ றை நறகச்சுறவ உைர்வுடன் நடத்ைி, 
கற் றனக்கு எட்டாை ப ாறுற யுடன்  ஸ்ைின் ெில  ிடிவாைங்கறளத் ைாங்கிக் 
பகாண்டார்.  ண்டலியும்  ஸ்றை அவை வழியில் றகயாள வவண்டும் என்று 
அவர் விரும் ினார், ஆனால் அது  ாஸாெிக்கு  ிகவும் கடின ாக இருந்ைது. 

கறடெியாக, 1938, ஏப்ரல் 1 அன்று,  ாஸாெியின் இடத்ைில் முஹ றைக் 
கவனித்துக் பகாள்ள,  ைியாளர் ைல்யாறவ அனுப் ி றவக்க, ற தூறலக் 
வகட்கு ாறு  ா ா விஷ்ணுவுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

முந்றைய நாள் ( ார்ச் 31)  ஞ்ச்கனியில்,  த்து முைல்  ைிபனாரு  ைி 
வறர,  ா ா ைனது அறையில் ைனிற யில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். அந்ை நாளின் 
 ிற் குைியில், வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும்  ா ாவுக்கு எங்காவது ஒரு 
'உலகளாவிய கெயம்' ஒன்றை நிறுவுவைன் மூலம்,  ா ாவின் பெய்ைிகறள 
உலகம் முழுவதும் உள்ள  ிை ற யங்களுக்குத் பைரிவிக்க முடியும் என்று 
 ரிந்துறரத்ைனர். அவர்  க்கள்  த்ைியில்  ரவலாக அைியப் ட்டிருந்ைைால், 
உற்ொக ான ஊழியர்கள் அவரது பெய்ைிகறள  க்களிறடவய ைீவிர ான 
முறையில்  ரப்  ஒரு வாய்ப் ாக அற யும் என்று கூைியைற்கு,  ா ா இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்:  

இது உண்கெயில் ஒரு நல்ல மயாசகனயாகும், ஆனால் அதற்கு 
ெிகுந்த முக்கியத்துவத்கத இகணப்பதன் மூலம், அது ஒரு வழக்கொன 
அகெப்பாக உருமவடுக்கும்; இந்த விதத்தில் என்கனக் கட்டுப்படுத்தமவா 
அல்லது இதுமபான்ை எந்தமவாரு விஷயத்துெனும் என்கன பிகணக்கமவா 
நான் விரும்பவில்கல. 

நான் ஒரு உறுைியான அஸ்ைிவாரத்ைில் அறனத்றையும் உருவாக்கி, 
அவற்றைக் கீவழ இழுத்து இல்லா ல் ஆக்குகிவைன். நான் எவ்வளவு 
 ாற்ைங்கறளச் பெய்கிவைவனா, அவ்வளவுக்கு  ாைாைவனும் நாவன! 

நான் ஒரு அகெப்கபயும், எந்த ஒரு சமூகத்கதயும் 
விரும்பவில்கல. இறுதியில், அதுதான் நெக்கும் என்று நான் அஞ்சுகிமைன். 
அத்தககய கெயங்கள் தகழத்மதாங்க அனுெதிக்கப்பட்ொல், அகவத் 
தங்ககள அகெப்புகளாக அல்லது சமூகங்களாக உருவாக்கிவிடும். அந்தக் 
காரணத்திற்காகத்தான், நான் கட்ெகெப்புககள உருவாக்கி, பின்னர் 
அவற்கை தகர்த்து விடுகிமைன். நான் எவ்வளவுக்கு அதிகொன 
ொற்ைங்ககளச் மசய்கிமைமனா, அவ்வளவுக்கு நான் ொைாதவனாக 
ொறுகிமைன்! நிறுவனங்கள் என்பது மதகவயற்ை விஷயங்ககள, கெலின் 
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மெற்பரப்பு வகரக் மகாண்டு வரும் நுகரப் மபான்ைகவ, 
உண்கெப்மபாருளானது கீமழமய இருந்து, ஆழ்கெலில் மூழ்கிவிடும். 

விஷ்ணுவின் உைவினர்கள் அன்று  ைியம், ெத்ைாராவுக்குச் பெல்லும் 
வழியில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர்.  ாைிரியும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வந்து 
 ா ாவுடன் ஒரு ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்ற  நடத்ைினார்.  ஞ்ச்கனியில் அன்று  ைியம் 
நான்கு முைல் ஐந்து  ைி வறர,  ா ா முைன்முறையாக ஆண்  ண்டலியின் 
குடிறெயில் ப ாது க்களுக்குத் ைரிெனம் அளித்ைார். 

அடுத்ை நாள், ஏப்ரல் 1, ஒரு ற யத்ைிற்கான எைிர்கால ைிட்டங்கள் 
குைித்ை வயாெறனகறளப்  ற்ைி விவாைிக்கும் வ ாது,  ா ா அவரது பொந்ை, ெில 
குைாைிெயங்கறளயும், கடந்ை கால அவைார புருஷர்களின் ைன்ற கறளயும் 
பவளிப் டுத்ைினார்: 

மதளிவற்ை தன்கெ, மவற்ைிெத்தில் வடீு கட்டுவது மபாலத் 
திட்ெங்ககள உருவாக்குவது, ஓரிெத்திலிருந்து இன்னுமொர் இெத்திற்கான 
வழக்கொன நகர்வுகள், ஒரு திட்ெத்திலிருந்து ெற்மைாரு திட்ெத்திற்கு தாவும் 
ொற்ைங்கள் மபான்ைகவ அகனத்தும், அவதார புருஷரின் முக்கிய 
பண்புகளும் விமசஷ குணங்களும் ஆகும். ராம், கிருஷ்ணா, புத்தர், இமயசு, 
முஹம்ெது மபான்ை அவதார புருஷர்களின் முழு வாழ்நாள் நிகழ்வுககள 
ஒருவர் ஆழ்ந்து கவனித்தால், அவர்களின் மபாதகனககளப் பரப்புவதற்கும், 
உலக வாழ்க்ககயின் பயனற்ை தன்கெகய ெனிதகுலத்திற்குத் திெொக 
உணரகவக்கவும், அவர்களின் மசாந்த, புரிந்துமகாள்ள முடியாத, மதளிவற்ை 
தன்கெ ெற்றும் நெவடிக்ககககளத் தவிர, அவர்களுக்கு ஒரு 
திட்ெவட்ெொன திட்ெமொ, மசயல்முகைமயா அல்லது அகெப்மபா இல்கல 
என்பகதக் கண்ெைிய முடியும். 

 லவிை நிறுவனங்களில் ஈடு டும் ொைாரை  க்களுக்கு, நிைி நிறலக்கு 
ஏற்  அற ப்புகறளப்  ரா ரிக்கத் வைறவயான ைிட்டவட்ட ான ைிட்டங்கள் 
அவெியம். இைற்காக, முன்கூட்டிவய ைிட்டங்கறளத் ையாரித்து, வைறவயான 
அற ப்ற  நிறுவி, அறை நடத்ை வவண்டும்; இல்றலபயனில், முழுத் ைிட்டமும் 
வைால்விறயச் ெந்ைிக்கும். 

ஆனால் அவதார புருஷர் விஷயத்தில், அகனத்தும் இதற்கு ொைாக 
நிகழும். அவரது வழிகளும் முகைகளும் விசித்திரொனகவ, வழக்கத்துக்கு 
ொைானகவ, ெற்றும் உலக நெப்பிலிருந்து முற்ைிலும் ொறுபட்ெகவ. 
முதலாவதாக, அவதார புருஷர்கள் எகதயும் திட்ெெிடுவது மபாலத் 
மதான்றுவது ஒரு மவளிப்புை நிகழ்வு, மெய்யல்லாத ஒன்று - அகனத்தும் 
எந்தமவார் உறுதியான அடிப்பகெயும், அடித்தளமும் இல்லாெல் 
(உதாரணொக, நிதி மகாடுக்கல், வாங்கல் ெற்றும் இதுமபான்ை பல) 
எந்மநரத்திலும் மவளிப்பகெயான மதால்விக்குரிய அபாயத்துென் 
அகனத்தும் காற்ைில் ெிதந்து மகாண்டிருக்கும். 
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ஆனாலும், அவர்கள் ஆ த்றை விறளவிக்கும் விறளயாட்டில் ஈடு டும் 
அவை வநரத்ைில், அவர்களின் ைிட்டங்கள் காற்ைில் ஊெலாடிக் பகாண்டிருக்கும்! 
ஒருவவறள, அந்ைத் ைிட்டங்கள் ெிைப் ாகச் பெயல் ட்டு, ைிட ான அடிப் றட 
ைன்ற யுடன் இருந்ைாலும், அறவ எந்ை வநரத்ைிலும் ைகர்க்கப் டலாம். 
இத்ைறகய ைிட்டங்களும், ஒழுங்கு முறைகளும் ஒரு குைிப் ிட்ட காலத்ைிற்கு, 
ஒரு குைிப் ிட்ட வநாக்கத்ைிற்காக உருவாக்கப் டுகின்ைன. வநாக்கம் நிறைவவைிய 
அடுத்ை நி ிடவ , அவைார புருஷர்களும், ெத்குருக்களும், அறவ எவ்வளவுைான் 
ைறழத்வைாங்கி நின்ைாலும் பைாடர்ந்து இயங்கச் பெய்யா ல் றகவிடுகிைார்கள். 
அவைார புருஷர்களும், ெத்குருக்களும் ைங்கள் ைிட்டங்கறள  ாதுகாப் ான, 
உறுைியான, நிரந்ைர அடிப் றடயில் ையாரிப் ைாக இருந்ைால், அவர்களுக்கும், 
ொைாரை  னிைர்களுக்கும் இறடவய என்ன வித்ைியாெம் இருக்கும்? 

கிருஷ்ணா, இமயசு அல்லது முஹம்ெது மபான்ை கெந்தகால 
அவதார புருஷர்களில் ஒருவரும் இகதச் மசய்யவில்கல. அவர்களின் 
வாழ்க்கக ெற்றும் மவகல அகனத்தும் பரபரப்பான நகர்வுகள், பயணங்கள், 
கசகககள் அல்லது மசயற்குைிப்புகள் நிகைந்தகவ, அகவ முற்ைிலும் 
மதளிவற்ைகவ, உலகப்மபாருள் சார்ந்த அர்த்தத்தில் எந்தவிதொன 
அடிப்பகெயும் இல்லாெல், அவதார புருஷரின் ஒமர மநாக்கொன - அதாவது, 
உலகின் அகனத்து மபாருள்களும் மபாய்யானது, மபாலியானது என்பகதச் 
சித்தரித்து நிரூபிப்பமத அவர்களின் தகலயாய கெகெயும், பிரதானொன 
பணியும் ஆகும். இதன்மூலம் அவர்கள், தகுதிவாய்ந்தவர்ககள ஆன்ெீக 
பாகதயில் அடிமயடுத்து கவக்கச்மசய்து, நித்திய, நிரந்தர ஜவீனுக்கான 
திெொன, விமவகமுள்ள, கட்டுறுதிெிக்க விகளவுககள மநாக்கிப் பயணம் 
மசய்யத் தூண்டுகிைார்கள். எதிர்பாராத திடீர் ொற்ைங்கள் ெற்றும் நிகல 
தடுொறும் வழிககளயும் முகைககளயும் ககயாண்டு, இந்த ொைிவரும் 
உலகமும் அதில் உள்ள அகனத்தும் ொகய என்பகத குருநாதர்கள் 
ொனிெனுக்கு நிரூபிக்கிைார்கள்! மதாெர்ந்து அவர்கள் ஆன்ெீக 
வாழ்க்ககயின் நிகலயான, நீடித்த உண்கெப்மபாருகள மநாக்கி அவர்ககள 
வழிநெத்தி, இகையுணர்கவ அகெயச் மசய்கிைார்கள். 

கிருஷ்ைர் ஒருபுைம் வகா ிறககளுடன் விறளயாடும் அவை 
வவறளயில், வ ாறரப்  ற்ைிய ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைிருந்ைார். இவயசுவும் 
ைிட்டவட்ட ான ைிட்டம் எதுவும் இல்லா ல்  றலயில் நிகழ்த்ைிய உறரறயத் 
ைிரும் த் ைிரும்  நடத்ைி வந்ைார். முஹம் து முற்ைிலும் பைளிவற்ைவராக 
இருந்து, எப்வ ாதும் ஓடி ஓடி, இங்வக ஒரு ைிரு ைம், அங்வக ஒரு ைிரு ைம் 
என்ை நிறலயில் இருந்ைார். அறனத்தும் பைளிவற்ை ஒரு  ிரம்ற க்கு உரு 
பகாடுத்ைாலும், அைன்  ின்னால் ஒரு ைிட்டவட்ட ான துல்லிய ான வநாக்கம் 
 றைந்ைிருப் றை நிறனவில் பகாள்ளவவண்டும். 

நானும் அவர்ககளப் மபாலமவ இருக்கிமைன்! நான் ெணலில் 
அல்லது காற்ைில் கட்ெகெப்புககள உருவாக்குகிமைன்; சில மநரங்களில் 
எனது சட்கெப் கபயில் காசு எதுவும் இல்லாெல் அல்லது எதிர்கால 
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பராெரிப்புக்கான திட்ெவட்ெொன ஏற்பாடுகள் மசய்யாெல் திட்ெங்ககள 
வகுக்கிமைன். ஒன்கை நிறுவினாலும் கூெ, அகத நான் உகெக்கிமைன், 
அல்லது ககவிடுகிமைன். மெஹராபாத் பள்ளிக்கூெம், ஆசிரெம், 
ெருத்துவெகன, நாசிக் ரிட்ரீட் இவற்ைிற்கான திட்ெங்கள் வகுக்கப்பட்ென - 
அகனத்தும் நன்கு திட்ெெிெப்பட்டிருந்தன, ஆனால் எனது மநாக்கம் 
நிகைமவைியதும் அகனத்தும் உகெக்கப்பட்டுத் தகரெட்ெொக்கப்பட்ெது; 
மநாக்கம் என்ன என்பது எனக்கு ெட்டுமெ மதரியும். 

ஆனால்  க்கள் அறைப் புரிந்துபகாள்ள முடியா ல் ைவைாக எடுத்துக் 
பகாள்கிைார்கள். இப் டித்ைான் அவைார புருஷனின்  ைி, எப்வ ாதுவ  
உலகத்ைால் ைவைாகப் புரிந்து பகாள்ளப் டுகிைது, ைவைாக  ைிப் ிடப் டுகிைது. 
இவ்வாறு, அவைார புருஷனின்  ைி அவரது வாழ்நாளில் எப்வ ாதுவ  
 ாராட்டப் டா ல் வ ாகும். என்னுறடய  ைியும் அப் டித்ைான். 

ஒரு மநரு அல்லது நரிென், ஏகழத் தணீ்ெத்தகாதவர் தகலமுடிகய 
மவட்டினால் அல்லது மொட்கெயடித்தால் பத்திரிகககளும் மபாதுெக்களும் 
அவர்ககள, ெனிதகுலத்தின் இரட்சகர்கள் என்று பாராட்டுகிைார்கள். ஆனால் 
ஒரு (மெஹர்) பாபா அல்லது உபாஸனி, அமத மவகலகய ஒதுங்கிய 
இெங்களில் அகெதியாகச் மசய்வது, கவனிக்கப்பெமவா பாராட்ெப்பெமவா 
ொட்ொது; ொைாக மகலியும், கிண்ெலும் மசய்து விெர்சிக்கப்படுகிைார்கள்! 
இதுமபான்ை உலகம், கவர்ச்சி ெற்றும் மவளிப்புை நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பின் 
ஓடுவது, சாதாரண விஷயங்களுக்குத் மதகவயற்ை முக்கியத்துவம் 
மகாடுப்பது, ஏமனன்ைால் அகவ மபாதுெக்களின் பார்கவயில் சிைப்பு 
வாய்ந்தவர்களால் மசய்யப்படுகின்ைன. 

வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் ஒரு ற யத்றை நிறுவுவைற்கான 
வயாெறனறயப்  ற்ைி வ லும் விவாைித்து,  ா ாவிடம், "எங்கறளப் 
ப ாறுத்ைவறர, அது வைறவயில்றல; ஆனால் வரவிருக்கும் இைர வ ற்கத்ைிய 
ப ண்களுக்கு இது அவெிய ாக இருக்கும்" என்று கூைினர். 

 ா ா நீண்ட  ைிலளித்ைார்: 
ஆொம் எனக்குத் மதரியும். நீங்கள் உங்ககளப் பற்ைிச் 

சிந்திக்கவில்கல. நீங்கள் எப்மபாதும் மபால ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிைரீ்கள். கிட்டி சகெயல் மசய்கிைார், மநாரினா தட்ெச்சில் எழுதுகிைார், 
ராமனா வண்ணம் வகரந்து பிை மவகலககளயும் மசய்கிைார், எலிஸமபத் 
எழுதுகிைார் ெற்றும் பல்மவறு மவகலகளில் ஈடுபடுகிைார். நான் உங்ககள 
இரக்கச்மசய்யும் எந்தச் சூழ்நிகலயிலும், நீங்கள் விருப்பத்துென் இப்படி 
வாழ்வரீ்கள் என்பகதயும் நான் அைிமவன். பிை ஆசிரெங்ககளப் மபாலமவ, 
நிகழ்ச்சிககளயும் வழக்கொன விழாக்ககளயும் நீங்கள் விரும்பவில்கல, 
என்னருகில் இருப்பகதமய விரும்புகிைரீ்கள். 

வ ற்கத்ைிய நாட்டின்  ல ப ண் ைிகள் இங்வக வந்து எனது  ைியில் 
 ங்பகடுக்க விரும்புகிைார்கள் என் தும் உண்ற ைான், அவர்களுக்கான 
 ைிக்காகவும், எனது  ைிக்கு ஒரு வழியாகவும் ஓர் இடம் வைறவப் டுகிைது. 
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இங்கு வரவிருக்கும் ப ண் ைிகள் ைங்குவைற்கு வெைியான இடம் 
எதுவு ில்றல. நம் ிடம் ப ஹரா ாத் இருந்ைாலும், அங்கு அைற்குரிய வெைிகள் 
எதுவும் இல்றல. இன்னும்  ல காரைங்களுக்காக, ப ஹரா ாத் 
ப ாருத்ை ற்ைது  ட்டு ின்ைி, ெிர த்ைிற்குரியதும் ஆகும்.  றழ இல்லாைைால் 
வைண்டு காைப் டுகிைது. இது  ாழறடந்ை இடம், வ லும் ஆண்டு முழுவதும் 
நிலவும் பவப்  ான காலநிறல அங்கு வாழ்வறை இன்னும் கடின ாக்குகிைது. 
எவரும், குைிப் ாக வ றல நாட்டினர், வகாறடயில் ைங்கியிருந்து வவறலச் 
பெய்வது முடியாை காரியம். அைிக பவப் ம் ஆற்ைறலக் குறைக்கிைது, எனது 
 றழய  ண்டலி கூட இப்வ ாது வொர்வாகவும்,  ந்ை ாகவும், முன்பு வ ால் 
உற்ொக ாகவும் இல்றல -  ாைாக முற்ைிலும் உைர்வற்ைவர்களாக 
 ாைிவிட்டார்கள் என்று நான் கருதுகிவைன்! வ லும் ைண்ைரீ்  ற்ைாக்குறை 
என் து ஒரு நிரந்ைர  ிரச்ெிறனயாகவும், ைீவிர முட்டுக்கட்றடயாகவும் உள்ளது. 
நான் விரும் ினாலும், ப ஹரா ாத்ைின் வ ம் ாட்டிற்காக என்னால் பெலவிட 
முடியாது, ஏபனனில் ைண்ைறீரக் கண்டுபகாள்ள முடியும் என்ை உத்ைரவாைமும் 
இல்றல; ைண்ைரீ் இல்லா ல் நாம் எதுவும் பெய்ய முடியாது. 

எனமவ சிைந்தமதார் இெத்கதத் மதர்ந்மதடுப்பது அவசியம் என்று 
மதான்றுகிைது. இெ ொற்ைம் அகனவரின் உெல் ெற்றும் ென நலனுக்கு 
நல்லது. இத்தகன வருெங்கள் அங்மகமய தங்கிய பின்னர் மெஹராபாத்கத 
விட்டு மவளிமயறுவதும் கடினம், ஆனால் ஒரு முகை நாம் புதிய இெத்தில் 
பழகிவிட்ொல், அது எளிதாகவும் சிைப்பாகவும் அகெயும். ஆனால் நாம் 
எங்கு மசல்வது? அகனத்துக் மகாணங்களிலும் பார்க்கும் மபாது, கெசூர் 
சிைந்ததாகத் மதரிகிைது. காலநிகல நன்ைாக உள்ளது, தண்ணரீுக்குக் 
குகைபாடில்கல; மெலும் ஒத்திகசவான இெம். என்கனப் மபாறுத்தவகர, 
தூரம் ஒரு மபாருட்ெல்ல. ஆறு ொதங்களுக்குப் பிைகு நான் திரும்பி வந்து 
என் அன்பர்ககளப் பார்க்க முடியும் என்பதால் அவர்கள் தனிகெகய உணர 
ொட்ொர்கள்; பின்னர் திரும்பி வரலாம். 

ஆனால் இறைபயல்லாம் எப் டி ஏற் ாடு பெய்வது? பெலவுகறளச் 
ெ ாளிப் து  ற்றும் நிைி ஆகியவற்ைின் ெிக்கல் கடின ாக இருந்ைாலும், ஆறு 
 ாைம் முயற்ெிப் ைில் எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் இல்றல. நிைி வ ான்ை  ிை 
விஷயங்கறள முைலில் ஏற் ாடு பெய்ை ின், ப ரிய ைிட்டங்கறளத் பைாடங்கி 
அவற்றை நிறைவவற்றுவது, உலகின் வழி. முைலில், முைல் விஷயங்கறளப் 
 ார்ப் து ொைாரை பெயல்முறையாக இருக்கும். றகயில் நிைி இல்லா ல் 
அல்லது எந்ைபவாரு எைிர் ார்ப்பும் இல்லா ல் இதுவ ான்ை ப ரிய 
ைிட்டங்கறளத் பைாடங்குவது, இைனால் வரும் அ ாயங்கறள எைிர்பகாள்வது - 
அவைார புருஷனின் வழி! நான் அறை அவ்வாவை பெய்ய விரும்புகிவைன்; 
அப் டிவய பெய்கிவைன். எனவவ (ைறலற யகத்றை  ாற்றும்) இந்ைப் 
 ிரச்ெிறனறய இவை வழியில் ெ ாளிக்க நாம் முயற்ெிக்க வவண்டும். ைிட்டம் 
பெயல் ட்டு பவற்ைியறடந்ைால், நல்லது. இல்றலவயல், அைில் என்ன ைீங்கு 
இருக்கிைது? ப ாறுத்ைிருந்து  ார்ப்வ ாம். 
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1936ஆம் ஆண்டில் ப ஹர்  ா ா ற சூரில் இருந்ைவ ாது, ற சூர் 
அரொங்கத்ைின் ைிவான் ஸர் ெிர்ஸா இஸ்ொயில், 55,  ற்றுப ாரு பெல்வாக்கு 
 ிக்க ந ரான சுப்ரெணிய ஐயர் ஆகிவயாருடன் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா ஒரு 
ற யம் அல்லது ஆெிர த்றை நிறுவைற்குப் ப ாருத்ை ான இடத்றைத் வைர்வு 
பெய்ய, அவர்கள் இப்வ ாது கடிைம் மூலம் வகட்கப் ட்டனர். இருவரும் 
 ா ாவுடன் ஒத்துறழப் ைாக உறுைி பெய்து எழுைிய  ைில் கடிைம், அவர் 
 ஞ்ச்கனியில் இருந்ைவ ாது ப ைப் ட்டது, ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு, ொஞ்ெி, 
ப ண்டு இருவரும் ப ங்களூருக்குச் பென்று ஸர்  ிர்ஸாறவச் ெந்ைித்ைனர் (1938, 
ஏப்ரல் 17). 

அைற்கான இடம் ஒன்று வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டைாக, ைிவானின் கடிைத்றைப் 
ப ற்ைதும்,  ா ா அறைப்  ார்றவயிட விருப் ம் பைரிவித்ைது, வநாரினா 

எலிஸப த் இருவறரயும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியது, ஏபனனில்,  ா ா 

ப ஹரா ாத்ைிற்கு பவளிவய ஒரு ற யத்றை நிறுவுவார் என்று அவர்கள் 
எைிர் ார்க்கவில்றல.  ா ா அடிக்கடி பெய்ைறைப் வ ாலவவ அவரது  னறையும் 
 ாற்ைிவிடுவார் என்று அவர்கள் நம் ினார்கள். 

ப ஹர்  ா ா அவரது இந்ைப்  ண்ற க் குைிப் ிட்டுக் கூறுறகயில், 
"மவளிப்பகெயாக ெிகப் மபரிய ொற்ைங்ககளச் மசய்கிைவர்கள், ொற்ைெற்ை 
தன்கெ பகெத்தவர்கள் அல்லது ொற்ை முடியாதவர்கள் என்பது உலகின் 
ெிகப்மபரிய அதிசயங்களில் ஒன்ைாகும்! இது ெற்மைாரு உண்கெகயயும் 
நிரூபிக்கிைது - எது மவளிப்பகெயாகத் மதான்றுகிைமதா அது 
உண்கெயானதல்ல!" என்ைார். 

வநாரினா, எலிஸப த்,  ண்டலி அறனவரும் இ ய றல,  வுண்ட் அபு, 
நீலகிரி  றல,  ற்றும்  ிை அழகிய இடங்கறள ஒரு ற யம் அற ப் ைற்கு 
உகந்ைைாக இருக்கும் எனப்  ரிந்துறரத்ைனர். அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: 

இெயெகலயில் இனி ஆன்ெீக ெகத்துவம் எதுவும் இல்கல. ஆன்ெீக 
ரீதியில் அகவ மவறும் கற்ககளத் தவிர மவமைான்றும் இல்கல! 

 னிைகுலத்ைின் ஆன் ீக  ரிைா  வளர்ச்ெியின் ெிைந்ை உலகளாவிய 
விறளயாட்டில், வ ன்ற  ிகு ஆன் ீக ெத்குருக்கள், அவைார புருஷர்களின் 
 ாரம் ரிய வரிறெயில், அவர்களால் ைனிப் ட்ட முறையில் வ ைி,  ாதுகாத்து 
வளர்ச்ெியறடய பெய்ை இடங்களில் இ ய றல,  வுண்ட் அபு, நீலகிரி 
ஆகியறவ ஒரு காலத்ைில்  ிகவும் வ ன்ற யாகப் வ ெப் ட்டு, உலகம் 
அங்கீகரிக்கும் விைத்ைில்  ைிக்கப் ட்டன; அறவ  ாப ரும் ரிஷி முனிகள் 
 ற்றும் புனிைர்களின் இருப் ிட ாகத் ைிகழ்ந்ைன. ஆனால், இப்வ ாது, ஆன் ீக 
ரீைியில் எந்ைப்  ங்கும் வகிப் ைில்றல என் ைால் ப ரிய  றல,  ாறைகறள 
விட ப ரிய முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்லா லாயிற்று! 

ெனிதனுக்குக் கெவுள் மதகவ, ஆனால் மதவாலயங்கள், 
மகாயில்கள், சிகலகள் ெற்றும் உருவங்களின் வடிவத்தில் அவனுக்குக் 
‘கற்கள்’ மகாடுக்கப்படுகின்ைன! அகனவரும் இப்மபாது ஊழல்வாதிகளாக 
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ொைிவிட்ெனர்! ஒரு முகை வழிபாட்டுத் தலங்களாகக் கருதப்பட்ெகவ, 
அவற்கைப் பராெரிக்கும் பணக்கார கும்பல்களால் பரிதாபகரொன வணிக 
கெயங்களாக ொைியுள்ளன. கெவுளின் பிரார்த்தகன, வழிபாடு ெற்றும் 
அன்பின் சின்னொக விளங்கிய இெங்கள் இன்று வணிக கெயங்களாக 
ொைிவிட்ென! 

கடவுள்  ற்றும்  ைத்ைின் ப யர்கள் இவ்வாறு அழிக்கப் ட்டு, இறுைியில் 
இயற்றகயின் வ ரழிவுகளான பகாள்றளவநாய்,  ஞ்ெம் வ ான்ை  ிை ொ ங்கள் 

 னிைகுலத்ைின்  ீது ைாங்பகாைா துயரங்கறளக் பகாண்டுவருகின்ைன. ஆகவவ, 
அவைார புருஷர்கள்  ற்றும் குருநாைர்களின் வ ாைறனகள், அத்ைறகய 
இடங்களுக்கும், வழி ாட்டு முறைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் பகாடுக்கக்கூடாது 
என்று எச்ெரிக்றக விடுக்கின்ைன.  னிைகுலத்றை பநருங்குவறை விட 
கடவுளிட ிருந்து விலக்கி றவக்கும் இந்ைக் கற்குவியல்கள் அறனத்றையும் 
அழித்து, சுக்குநூைாக்குவவை அவர்களின்  ைி. 

1938, ஏப்ரல் 2 அன்று விட்டல் வ ாக்வர பூனாவிலிருந்து  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க வந்ைார். அவை நாளில்,  ா ா ைினமும் காறலயில் ெில  ைி வநரம் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் ைனியாக அ ரப்வ ாவைாக அைிவித்து, அவ்வவறளயில் 
ஆண்கள் எவரும் ைறடச் பெய்யப் ட்ட  குைிக்குள் நுறழயக்கூடாது எனத் 
பைரிவித்ைார். 

 ஞ்ச்கனியில் இருந்ை வ ாது, அருகிலுள்ள நகரங்களில் வாழும் 
 க்ைர்களுக்கு, வியாழக்கிழற களில்,  ா ா வாரத்ைிற்கு ஒரு முறை ைரிெனம் 
பகாடுத்து வந்ைார். வ லும், ெில வநரங்களில் இைர  க்ைர்கள் பைாறலதூர 
நகரங்களிலிருந்து வருவதுண்டு. ஏப்ரல் 8ஆம் நாள், நாக்பூர் நகரிலிருந்து சுலூ 
ராம் மெஷ்ரம் என்ை  ைினான்கு வயது ெிறுவன் ஒருவன் வருறகத் ைந்ைான். 
1937ஆம் ஆண்டு  ா ாவின் நாக்பூர் விெயத்ைின்வ ாது, பெய்ைித்ைாள்களில் வந்ை 
கட்டுறரகறளப்  டித்து, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி வ லும்  ல விஷயங்கறளத் 
பைரிந்துபகாண்டது  ட்டு ின்ைி, பெஸவாலா குடும் த்ைினறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டான். சுலூ, 1938 ெனவரி  ாைத்ைில்  ா ாவுக்கு எழுைிய கடிைத்ைிற்குப் 
 ைிலளித்து,  ா ா அவறன ஏப்ரல்  ாைம்  ஞ்ச்கனிக்கு அறழத்ைிருந்ைார். 

வழியில், ெிறுவன்  ா ாவுக்காக எடுத்து வந்ை  இரண்டு கூறட ஆரஞ்சு 
 ழத்றைத் ைவிர, ைனது அறனத்து ொ ான்கறளயும் இழந்ைான். வ ருந்து 
ஓட்டுநர் அனுைா த்துடன் ெிறுவறன,  ஞ்ச்கனிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். சுலூ, 
 ா ாறவச் ெந்ைித்து, ைன்னுறடய  ைம், உறட, உறடற  அறனத்றையும் 
இழந்துவிட்டைாக அவரிடம் கூைியவ ாது,  ா ா, "அகனத்கதயும் இழந்துவிடு, 
ஆனால் என்கன இழக்காமத! அகனத்கதயும் இழப்பது கிட்ெத்தட்ெ 
சாத்தியெற்ைது, நீங்கள் அகனத்கதயும் இழக்கும்மபாது - என்கனக் 
கண்டுமகாள்வரீ்கள்!" என்ைார். 

 றுநாள் காறலயில்  ா ா அங்கு வந்ை வவறளயில் சுலூ நீராடிக் 
பகாண்டிருந்ைார். குஸ்ைாெி, சுலூறவ அறழத்ைதும், உள்ளாறட ைவிர 
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நிர்வாை ாக அப் ாவி வ ால,  ா ாவிடம் பென்ைான். 'இரவில் நன்ைாகத் 
தூங்கினாயா?  னைில் என்ன எண்ைங்கள் வந்ைன?' என்று வகட்டு,  ா ா 
அவறன உற்று வநாக்கி, "இந்ைப்  ாறைக்குப் ப ாருத்ை ாக இருக்கிைாய்!" 
என்ைார். மூன்று நாட்கள்  ா ாவின் பநருங்கிய ெகவாெத்றை அளித்து, அவனுக்கு 
ெில அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கி,  ின்னர் அவறன நாக்பூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி 
றவத்ைார். இளற யாக இருந்ைவ ாைிலும், சுலூ,  ா ாறவ முழு  னதுடன் 
வநெித்து, முழு வாழ்றவயும் அவருக்கு அர்ப் ைித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஒவ்பவாரு காறலயிலும், ெில  ைி வநரம்  ஞ்ச்கனியில் 
ஏகாந்ைவாெம் இருந்து ஆன் ீக  ைியில் ஈடு ட்டார். டாக்டர் வைஷ்முக் அவரது 
 றனவியுடன் ஏப்ரல் 8ஆம் நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்து, காறலப் ப ாழுறை 
அவருடன் கழித்ைார். அடுத்ை நாள், டாக்டர் வைஷ்முக்  ா ாறவத் ைனியாகச் 
ெந்ைித்து, இந்து ைிக்கு எைிராக, "எனது  றனவிக்கு உங்கள்  ீது அன்பு இல்றல, 
 ா ா. உங்கள் அருறளப் ப ாழிந்து அவர் உங்கறள வநெிக்கு ாறு பெய்யுங்கள்!" 
என்று முறையிட்டார். இது  ா ா, நான்கு வழிகளில்  ைி புரியும் விைத்றைப் 
 ற்ைிய விளக்கத்ைிற்கு வழிவகுத்ைது: 
நான் நான்கு விை ான வழிகளில்  ைி புரிகிவைன்: 

1.பிரபஞ்சத்திற்கான என் உலகளாவிய ெனதுென்; 
2.தனிநபர்களுக்கான எனது தனிப்பட்ெ ெனதுென்; 
3.மநரடி பணி; 
4.எனது முகவர்களிெெிருந்து மசய்திககளப் மபற்று, அவர்களுக்குச் 

மசய்திககள அனுப்பும்மபாதும் நான் புரியும் ெகைமுக பணி. 
ைனிந ர்களுக்காக  றைமுக ாகப்  ைி புரிவது என் து, நான் 

எப்வ ாதும் எனது ெீடர்கள்  ற்றும்  க்ைர்களுக்கு அருகில் இருக்கும்வ ாது 
அவர்களுக்கு  றைமுக ாக உைவுகிவைன். ஒரு ந ருக்கு நான் ைிட்டவட்ட ான 
கட்டறளகறள வழங்குவது வநரடி  ைியாகும். ெீடர்கள் அவற்றைச் 
பெயல் டுத்தும்வ ாது, அவர்களுக்கு வநரடியாக நான் உைவுகிவைன். நான் 
ைிட்டவட்ட ான உத்ைரவுகறள வழங்கும்வ ாது, நிச்ெய ாக உைவுகிவைன். 

உைாரை ாக, நான் உங்கறள ஒரு குறகயில் அ ர்ந்து, எனது ப யறரச் 
பைாடர்ந்து பொல்ல உத்ைரவிடுகிவைன் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம். என் 
உத்ைரறவப்  ின் ற்ைி, நீங்கள் குறகயில் அ ர்ந்து பகாள்கிைரீ்கள். 
இைற்கிறடயில் புலி ஒன்று குறகக்கருகில் வருவறை நீங்கள்  ார்க்கிைரீ்கள், 
அதுவும் உங்கறளப்  ார்க்கிைது, ஆனால் அது உங்கறள ஒன்றும் பெய்யாது. இது 
வநரடி உைவி, ஏபனன்ைால் நான் உங்கறளக் குறகக்குள் பென்று அ ரச் 
பொன்வனன். 

 ா ா இந்து ைிறயயும் அறழத்து இருவருக்கும் ெில அைிவுறுத்ைல்கறள 
வழங்கி, இவ்வாறு கூைினார்: 

இப்வ ாது நான் உங்களுக்கு, ைிட்டவட்ட ான வழிமுறைகறள 
வழங்கியுள்வளன். இந்ை உத்ைரவுகறள நீங்கள் எப் ாடு  ட்டாவது கறடப் ிடிக்க 
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வவண்டும். அைனால்ைான் உங்கள் இருவரிடமும் "நீங்கள் பெய்வரீ்களா?" என்று 
வகட்டைற்கு, உங்கள் வாக்குறுைிறய அளித்துள்ளரீ்கள். நான் உங்களுக்கு 
உத்ைரவுகறள வழங்கிவனன், இப்வ ாது நீங்கள் அவற்றைப்  ின் ற்ை வவண்டும். 
என்னுடன் ைங்குவைற்கு நீங்கள் இவ்வளவு தூரத்ைிலிருந்து வந்துள்ளரீ்கள், 
உங்கறள நான் ைிரும் ிச் பெல்லச் பொல்கிவைன் என்று நிறனக்காைீர்கள். ஏன் 
அப் டி நிறனக்க வவண்டும்? நான் நிச்ெய ாக உங்களுடன் பெல்கிவைன். இறை 
உங்கள்  னைில்  ிகத் பைளிவாக றவத்துக்பகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு 
வநரடியாக உைவ நான் இப்வ ாது உங்களுடன் இருப்வ ன். இது உங்கள் 
விருப் த்ைிற்கு ஏற்  இருக்கும் என்றும் நான் உங்களுக்குச் 
பொல்லியிருக்கிவைன். ஆனால் உண்ற  என்னபவன்ைால், அது எனது 
விருப் த்ைிற்கு ஏற் வும் இருக்கும்! 

(வைஷ்முக்) நீங்கள்  ட்டு ல்ல, உங்கள்  றனவியும் என் எல்றலயற்ை, 
உருவ ற்ை நிறலறய அனு விக்க வவண்டும். அவர் உங்கறளப் வ ாலவவ 
ைீவிர ான ஏக்கத்றைக் பகாண்டிருக்கவில்றல என்ைாலும், உங்கள் 
இருவருக்கும் என்னுடன் கடந்ைகால பைாடர்புகள் உள்ளன. நீங்கள் இருவரும் 
என் உண்ற யான நிறலறய அனு விக்க வவண்டும். கடந்ை காலத்ைில் 
அவருக்கு இந்ை ஏக்கம் இல்றல என் து உங்களுக்கு எப் டித் பைரியும்? 
அவரிடம் அந்ை ஏக்கம் இருந்ைது; எனக்கு அது பைரியும்! இறைபயல்லாம் நான் 
முன்வனற் ாடாகச் பெய்ைிருக்கிவைன். இப்வ ாது நீங்கள் எனது வழிமுறைகறள 
முற்ைிலு ாக நிறைவவற்ை வவண்டும். 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "ைியானிக்க வவண்டாம், ஆனால் 'நான் 
பாபாவின் எல்கலயற்ை வாழ்வில் ஒன்ைாக இருக்க விரும்புகிமைன்' என்ை 
ஏக்கத்றைக் பகாண்டிருங்கள் - 

1938 ஏப்ரல் 10 அன்று டாக்டர் வைஷ்முக் அவரது  றனவியுடன் 
 ஞ்ச்கனியிலிருந்து ைிரும் ிச் பென்ைார். அவை நாளில்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக, ஆைி ெூனியர் உட் ட  லர் வந்து,  ண்டலியுடன் ெிைிது வநரம் 
ைங்கியிருந்ைனர். ப வ ா, ொல் ாய் இருவரும்  ா ாவுடன்  ஞ்ெகைியில் 
ைங்கியிருந்து 11ஆம் வைைி பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். காக்கா, ஆைி 
ெீனியர்,  ாைிரி, ஸவராஷ், ராம்ெூ, ைத்து ப ஹன்ைர்வக ஆகிவயார் ப ஹர் 
 ண்டலி  ரா ரிப்பு அைக்கட்டறளயின் குழு கூட்டத்ைில் கலந்துபகாள்ள 
வந்ைனர். ைத்து முன்னாள் ப ஹர் ஆஷ்ர   ாைவர்.  ா ா வகட்டைற்கிைங்க 
‘ஸவராஷ் ெினி ா’வில்  ைிபுரிந்து வந்ைார். ைட்டச்சு  ற்றும் கடிைப் 
வ ாக்குவரத்ைில் உைவ, ைத்து இப்வ ாது,  ஞ்ச்கனியில் ைங்க வவண்டும் என்று 
 ா ா விரும் ினார்.  ின்னர், ைத்து குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் ஆைி ெீனியரின் 
எழுத்ைராகப்  ைியாற்ைினார். 

இங்கிலாந்ைில், கிட்டி வடவி ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஈஸ்டர் ைினத்ைன்று 
வைவாலயத்ைிற்குச் பெல்வது வழக்கம். 1938 ஏப்ரல் 17, ஈஸ்டர் ைினத்ைன்று, கிட்டி 
 ஞ்ச்கனியில் உள்ள ஒரு வைவாலய வெறவகளில் கலந்து பகாள்ள 
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விரும் ினார். கிட்டி, ராவனாவிடம் வகட்டவ ாது வைவாலயத்ைிற்குச் பெல்வறைப் 
 ற்ைி அவர் கவறலப் டவில்றல என்றும், ஆனால் கிட்டி விரும் ினால் உடன் 
பெல்லத் ையார் என்றும் கூைினார். இருவரும் அன்று  ாறல வைவாலயத்ைிற்கு 
நடந்து பென்ைனர், ஆனால் அறைக் கண்டுபகாள்வைில்  ிகவும் ெிர ப் ட்டனர். 
இறுைியாக, வைவாலயம் வந்ைதும், அது காலியாக இருப் றைக் கண்டனர், 
அவர்கள் உள்வள நுறழந்ைதும்,  லத்ை  றழ ப ய்யத் பைாடங்கியது.  றழ 
நிற்கும் வறர அவர்கள் பவைிச்வொடிய வைவாலயத்ைிற்குள் ைனியாகக் 
காத்ைிருந்ைனர்.  றழ நின்ைதும் ஏ ாற்ைத்துடன்  ீண்டும் ைங்கள்  ங்களாவுக்கு 
நடந்து வந்ைனர். 

இைற்கிறடயில், அவர்கள் வடீ்டில் இல்லாைைால்,  ா ா அவர்கறளத் 
வைடுவைற்காக, எலிஸப த்றை ைனது காரில் அனுப் ினார். அந்ைக் கார் வெற்ைில் 
ெிக்கி, அறை பவளிவய எடுக்க ெில ஆண்களின் உைவி வைறவப் ட்டது. கிட்டி, 
ராவனா இருவரும் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, அவர்கள் எங்வக பென்ைனர் என  ா ா 
வகட்க, "வைவாலயத்ைிற்கு," என்று கிட்டி  ைிலளித்ைார். ராவனா வ லும் கூைினார், 
"எனக்குச் பெல்ல விருப் ம் இல்றல, ஆனால் நான் கிட்டிக்குத் துறையாகச் 
பென்வைன்" என்ைார். 

 ா ா கிட்டியிடம், "நீங்கள் வைவாலயத்ைிற்குச் பெல்வறை  ிகவும் 
விரும்புவைால், ஒவ்பவாரு ஞாயிற்றுக்கிழற யும் பெல்லுங்கள்!" என்று 
கூைினார். 

"நான் இன்று எனது  ாடத்றைக் கற்றுக்பகாண்வடன்," என்று கூைி "நான் 
 ீண்டும்  ற்பைாரு வைவாலயத்ைில் எனது கால்கறள றவக்க  ாட்வடன்!" என்று 
கிட்டி  ைிலளித்ைார். 

"இல்றல, இல்றல," என்று  ா ா அவரிடம் ைிரும் த் ைிரும் , "நீங்கள் 
ஒவ்பவாரு ஞாயிற்றுக்கிழற யும் பெல்ல வவண்டும்! உங்களுக்குத் 
வைறவயான அறனத்தும் அங்வக இருக்கிைது! இங்வக ைங்கி என்னுடன் 
இருப் ைன் மூலம் உங்களுக்கு எதுவும் கிறடக்கப்வ ாவைில்றல" என்ைார். 

"என்றன  ன்னித்து விடுங்கள்,  ா ா. நான் இறை ஒருவ ாதும் பெய்ய 
 ாட்வடன்." 

"என் அனு ைியின்ைி பெல்வது ெரியானைா?" என்று  ா ா வகட்டார். 
இப்வ ாது அழுதுபகாண்வட, கிட்டி, "இது எனது ைரப் ில் ஒரு ைவறு. 

 ன்னிக்கவும், ையவுபெய்து என்றன  ன்னிக்கவும்" என்று பகஞ்ெினார்.  ா ா 
அவறர  ன்னித்து, அன்புடன் ைழுவி முத்ைம் பகாடுத்ைது, அவர் கண்டித்ைைால் 
ஏற் ட்ட வலிறயப் வ ாக்கிவிட்டது. 

 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ராவனா, கிட்டி இருவரும்  ிகுந்ை 
 னச்வொர்வுடன் காைப் ட்டனர்.  ா ா  ஞ்ச்கனியில்  ஸ்த்  ற்றும்  ிை 
வவறலகளில் மும்முர ாக இருந்ைைால்,  ா ாறவப்  ார்க்கவவ முடியாை  ன 
வருத்ைத்ைில் இருந்ைனர். ஒரு நாள்  ா ா ப ண்களிடம் வந்து அவர்களின் 
 னைில் இருப் றைச் பொல்லும் டி வகட்டார். ராவனா, கிட்டி இருவரும் ைங்கள் 
உைர்வுகறள பவளிப் டுத்ைினர். அவர்கறள ஆறுைல் டுத்ை,  ா ா, "நான் 
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அவ்வப்மபாது உங்களிெெிருந்து உெல் ரீதியாக என்கன விலக்கிக் 
மகாள்ளாவிட்ொல், நீங்கள் என்கன இங்மக (இையத்றைச் சுட்டிக்காட்டி) உணர 
ொட்டீர்கள், நான் இருப்பகத நீங்கள் உணர மவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிமைன்" என்று கூைினார். 

புைிய ஆெிர ம் அற க்கச் ொத்ைிய ான இடங்கறளப்  ார்ப் ைற்காக, 
ப ஹர்  ா ா ஏப்ரல் 19 அன்று எலிஸப த்துடன் ஸத்தாரா நகருக்குச் பென்ைார். 
அர்னவாஸ், நர்கிஸ் இருவரும் மும்ற யிலிருந்து 21ஆம் நாள் வந்து 
'ைில்குஷா'வில் இைர ப ண்களுடன் ைங்கத் பைாடங்கினர். அர்னவாஸ் 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். 

முன்னைாக, 1930ஆம் ஆண்டில் லாஹூரிலிருந்து அ ிர்ைஸரஸ் வறர 
ரயிலில்  யைித்ைவ ாது,  ா ாவும்  ண்டலியும் விரக்ைியுடன் காைப் ட்ட ெக 
 யைி ஒருவருடன் உறரயாடறலத் பைாடங்கினர். எவ்வாைாயினும், அவர்களின் 
உறரயாடலுக்குப்  ிைகு, அந்ை ந ர்  ா ாவின் அைிவுறரக்கு  ன ார நன்ைி 
பைரிவித்ைார். அந்ை ந ர் வவறு யாரு ல்ல, பிரபல இந்திய கவிஞரும் 
தத்துவஞானியுொன முஹம்ெது இக்பால். சுைந்ைிரத்ைிற்கு முந்றைய முஸ்லிம் 
புத்ைிெவீிகளிறடவய இக் ால் ஓர் உயர்ந்ை  னிைராக இருந்ைார், ஆகவவ, 
ராம்ெூ, டாக்டர் கனி இருவரும் 1938 ஏப்ரல் 21 அன்று ைனது 61 வயைில் இக் ால் 
கால ான பெய்ைிறயக் வகட்டு,  ிக்க வொகத்துடன் இருந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், அவர்கள்  ஞ்ச்கனியில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க இருந்ைனர், 
ஆனால் அவர்கள் விவாைிக்க இருந்ை இைர விஷயங்களில்  ிகவும் ஆர்வ ாக 
இருந்ைைால், அவர்கள் வந்ை வவறளயில் இக் ாலின்  றைறவ முற்ைிலும் 
 ைந்துவிட்டனர். ஆனால்,  ா ா, அவரது ைறலயில் ஒரு  யிரிறழறயச் 
சுட்டிக்காட்டி, எழுத்துப் லறக மூலம் பைரிவித்ை முைல் விஷயம், "மெரா இக் 
பால் கயா" என்ை உருது பொற்கள், அைாவது "நான் எனது தகலமுடியில் 
ஒன்கை இழந்துவிட்மென்" என்று நயம் டக் கூைினார். ெில கைங்களுக்கு 
ராம்ெூ, டாக்டர் கனி இருவரும்  ா ா கூைியறைப் புரிந்துபகாள்ள முடியா ல் 
ைிண்டாடினர்;  ா ா ைான் கூைியறை  ீண்டும்  ீண்டும் எடுத்துறரத்து, 
"உங்களுக்குப் புரியவில்றலயா?" என்று வகட்டவ ாதுைான், 'இக்பால்', 'இக் பால்' 
(ஒரு முடி) என்ை ஒலி இறயபுறடய பொற்கறள  ா ா  யன் டுத்துவறை 
அவர்கள் கண்டுபகாண்டனர்.  ா ா அந்ை வார்த்றைகளில் அவரது 
'இழப்புைர்றவ' பவளிப் டுத்ைியிருந்ைார், ஆனால் ஒரு முடி உைிர்ந்து 
விட்டவைாடு ஒப் ிடுவைன் மூலம் அைன் முக்கியத்துவ ின்ற றயயும் 
பவளிப் டுத்ைினார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ப ங்களூரில் ற யம் ஒன்றை 
நிறுவுவைற்கான ொத்ைியக்கூறுகள் குைித்து திவான், ஸர் ெிர்ஸா இஸ்ொயில் 
என் வருடன் கலந்துறரயாட ொஞ்ெி, ப ண்டு இருவறரயும் ஏப்ரல் 15ஆம் நாள், 
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 ா ா ப ங்களூரு, ற சூர்  ற்றும்  ைராஸுக்கு அனுப் ி றவத்ைார். ஸர் 
 ிர்ஸாறவச் ெந்ைித்ை  ின்னர், இருவரும் 22ஆம் நாள்  ஞ்ச்கனிக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைனர். அவர்களின் அைிக்றகறயக் வகட்ட  ா ா, இஸ் ாயிலுடன் ைனிப் ட்ட 
முறையில் கலந்துறரயாடவும், ொத்ைிய ான இடங்கறள ஆய்வு பெய்யவும் 
ைனது விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைினார். ப ஹர்  ா ா,  றுநாள்  ிற் கல் 
எலிஸப த்ைின் காரில் வநாரினா, ொஞ்ெி, ப ண்டு ஆகிவயாருடன் 
 ஞ்ச்கனியிலிருந்து புைப் ட்டு, பூனா வழியாக ரயிலில் 1938, ஏப்ரல் 24 அன்று 
ப ங்களூருக்கு வந்ைார். அவர்கள் ரயிலிலிருந்து இைங்கும்வ ாது, இயற்றக, 
பகாட்டும்  றழயுடன்  ா ாறவ வரவவற்ைது என் றைக் காலம் கவனித்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவும் குழுவும் ெங்கரபுரத்ைில் அற ந்ை ெம் த் ஐயங்காரின் 
வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைனர்.  றுநாள் வநாரினா, ொஞ்ெி இருவரும் ஸர் 
 ிர்ஸாறவச் ெந்ைிக்கச் பென்ை வ ாது அவர் இருவறரயும் அன்புடன் 
வரவவற்ைார்.  ா ாவுடனான வநாரினாவின் அனு வங்களில் அவர்  ிகவும் 
ஆர்வம் காட்டினா ர். அவர்கள் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர்,  ா ா 'க ன்' ஹவுஸுக்கு 
(ஓர் அரண் றன குடியிருப்பு) ெர் வலடி அக் ர் றஹைரிறயப்  ார்க்கச் பென்ைார். 
ெர் றஹைரி, காந்ைிறயப்  ற்ைிக் வகட்டவ ாது,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

காந்தி, ஜின்னா இருவரும் சிைந்த ஆத்ொக்கள், ஆனால் அவர்கள் 
முடிவுககள மநாக்கிக் குைியாக இருப்பதால் கவகலப்படுகிைார்கள். ஒருவர் 
தனது கெகெககள மநர்கெயாகச் மசய்ய முயற்சிக்க மவண்டும், ஆனால் 
முடிவுககள எப்மபாதும் கெவுளிெம் விட்டுவிெ மவண்டும். முடிவுககளப் 
பற்ைிக் கவகலப்படுவது நல்லதல்ல; அதில் எந்தப் பயனுெில்கல. ஒருவர் 
பிைருக்காக எகதயும் மசய்ய விரும்பினால், அகத உண்கெயாகச் மசய்ய 
மவண்டும், அகதச் மசய்தபின், முடிவுககளப் பற்ைி கவகலப்பெக்கூொது. 
முடிவுகள் ெனிதனின் கககளில் இல்கல. ஒன்கைச் மசய்ய மவண்டியது 
ெனிதர்களின் கெகெ, ஆனால் அதன் முடிகவ கெவுள் நிர்ணயிக்க 
மவண்டும். 

இது கடினம் அல்ல, ஆனால்  க்கள் முயற்ெிப் து இல்றல. 
முடிவுகறளப்  ற்ைிச் ெிந்ைிப் து  னிை இயல்பு என் ைால், அவற்றைப்  ற்ைி 
ஒருவர் கவறலப் ட வவண்டும் என்று அர்த்ை ல்ல. ஒருவர் அறைப் ற்ைி 
நிறனக்கலாம், ஆனால் கவறலப் டக்கூடாது.   
 உங்கள் எல்லா மசயல்ககளயும் கெவுளுக்கு அர்ப்பணிக்க முயற்சி 
மசய்யுங்கள். முடிவுகள் அவருகெயதாக இருக்கட்டும். காந்தி கெவுளுக்காக 
எல்லாவற்கையும் மசய்கிைார் என்று கூறுகிைார், ஆனால் முடிவுககளப் 
மபறுவதில் அக்ககை இருப்பதால் அவர் கவகலப்படுகிைார். 

ஏப்ரல் 27 அன்று, ொஞ்ெி பைற்கு வநாக்கி  ைராஸுக்கு அனுப் ப் ட்டார், 
அவை வநரத்ைில்  ா ா, வநாரினா ப ண்டு மூவரும் ப ங்களூரிலிருந்து புைப் ட்டு, 
 றுநாள்  ாறல  ஞ்ச்கனிக்கு வந்ைனர். ஏப்ரல் 29ஆம் நாள் ொஞ்ெி ைிரும் ி 
வந்ைதும்,  ா ா உடனடியாக அவறர ற சூர்  ற்றும் ப ங்களூருக்கு 
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மூன்ைாவது முறையாகத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார்! ப ஹர்  ா ா, அவரது 
ைிட்ட ிட்ட நடவடிக்றகறய அடுத்ை ஆண்டு  ார்ச் வறர ஒத்ைிறவக்க முடிவு 
பெய்ைிருந்ைார்; வ லும் இது குைித்து ஸர்  ிர்ஸாவுக்கு வநரில் பைரிவிக்க, 
ொஞ்ெிறய அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ங்களூரிலிருந்து  ா ா நாக்பூருக்குத் பைாறலத்ைந்ைி ஒன்றை 
அனுப் ி,  ஞ்ச்கனியில் ெந்ைிக்கு ாறு எரச் மஜஸவாலாவுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
 ா ாவின் ைந்ைி வந்ை வவறளயில் எரச்ெின் ைந்றை பப்பா மஜஸவாலா 
அலுவலகம் பைாடர் ான  யைத்ைில் இருந்ைைால், எரச்ெின் ைாயார் பகய் ாய் 
அவறர உடனடியாகப் புைப் டு ாறு கூைினார். அந்ை வநரத்ைில் வைாட்ட 
வவறலயில் மும்முர ாக இருந்ை எரச், ' றுநாள் காறலயில் பெல்கிவைன்' 
என்று ொைாரை ாகப்  ைிலளித்ைார். ஆனால் பகய் ாய், " ா ா உடனடியாக 
உங்கறள எைிர் ார்க்கிைார்! உடனடியாக என்ைால் நாறள என்று அர்த்ை ா?" இந்ை 
உறரயாடல் நிகழும்வ ாது,  ா ாவிட ிருந்து இரண்டாவது பைாறலத்ைந்ைி 
வந்ைது, அைில்  ஞ்ச்கனிக்கு உடனடியாகப் புைப் ட்டு வரும் டி 
அைிவுறுத்ைப் ட்டிருந்ைது! 

பகய் ாய், "நான் உங்கறளப் வ ாகச் பொன்வனன், ஆனால் 
வகட்கவில்றல. இப்வ ாது உடனடியாகச் பெல்லுங்கள்!" என்ைார். 

எரச் ைனது ைாயாறர வருத்ைப் டுத்ை விரும் வில்றல, எனவவ 
உடனடியாக, ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டு,  றுநாள், 1938 ஏப்ரல் 29ஆம் 
நாள், ஜால் மகரவாலாவுடன்  ஞ்ச்கனிக்கு வந்ைார்.  ா ா, அவர்கறள 
எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைார். அவர் எரச்றெப்  ார்த்ைைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து, 
"நீங்கள் அகழத்ததும் வந்துவிட்டீர்கள்!" என்ைார். 

"உடனடியாக என்றன வரச் பொன்னரீ்கள், நானும் அவ்வாவை பெய்வைன்" 
என்று எரச் கூைினார். 

 ா ா, அவரது குடும் த்றைப்  ற்ைி விொரித்து,  ின்னர்  ண்டலி 
அறனவறரயும் அறையிலிருந்து ெற்று நகரு ாறு றெறகயால் பைரிவித்து, 
 ா ா அவரது எழுத்துப்  லறக மூல ாக எரச்சுடன் ைனிப் ட்ட முறையில் 
உறரயாடினார். எரச் எந்ைச் ெிர மு ின்ைி எழுத்துப் லறகறயப்  டிக்க முடிந்ைது, 
இது  யிற்ெி இல்லாை ஒருவருக்கு ஆச்ெரிய ான விஷயம்.  ா ா உடவன, 
"உலகமும் அதன் விவகாரங்கள் அகனத்தும் ொகய. கெவுள் ஒருவமர 
உண்கெயானவர். கெவுள் ெட்டுமெ இருக்கிைார், இதர அகனத்தும் 
நிகலயற்ைகவ!" என எடுத்துறரத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "உலகில் நிகலகெகள் 
மொசொன நிகலயிலிருந்து இன்னும் மொசொகி வருகின்ைன; மபார் 
வருவது நிச்சயம். எல்லாம் குழப்ப நிகலயில் இருக்கும், 
லட்சக்கணக்கானவர்கள் உயிகர இழந்து விடுவார்கள். இது 
ெனிதகுலத்திற்கு இகெயிலான மவறுப்பு ெற்றும் விமராதத்தால் ஏற்படுவது 
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அல்ல, ஆனால் மூல காரணொக இருப்பது 'நான்' எனும் அகந்கத. 
இதுமவல்லாம் ஒரு மதய்வகீ விகளயாட்டு!" 

அப்வ ாது  ா ா, “உங்கள் திட்ெங்கள் என்ன?” என்று வகட்டார். 
ப ாைியியல்  டிப் ைற்காக, ப னாரஸ்  ல்கறலக்கழகத்ைிற்குத் ைனது 

விண்ைப் த்றை அனுப் ியைாக எரச் கூைினார். 
ைிடீபரன,  ா ா இந்ைக் வகள்விறய எழுப் ினார், "உங்கள் படிப்பு, 

உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் மசாத்து, உங்கள் குடும்பம் - எல்லாவற்கையும் 
விட்டுவிட்டு என்னுென் வந்து தங்குொறு, நான் உங்களிெம் 
மகட்டுக்மகாண்ொல், உங்கள் பதில் என்னவாக இருக்கும்?" 

"உங்கள் அருளால், எதுவும் ொத்ைிய ாகும்" என்று எரச்  ைிலளித்ைார். 
 ா ா  கிழ்ச்ெிப் ப ாங்க புன்னறகத்து, "நல்லது. ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள் 

வாருங்கள்" என்ைதும், எரச் 'சரி' என்று ைறலயறெத்ைார்;  ா ா அவறரத் 
ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு கூைினார்.  ா ாறவ அடி ைிந்து, வைங்கி விறடப ற்று 
புைப் ட்டவ ாது,  ா ா றகத்ைட்டி அவறரத் ைிரும்  அறழத்து, "உங்கள் முழுக் 
குடும்பமும் எல்லாவற்கையும் விட்டுவிட்டு என்னிெம் வருவது சாத்தியொ?" 
என்று  ா ா வகட்டார். 

எரச் அவை  ைிறலக் பகாடுத்ைார்: "உங்கள் அருளால், எதுவும் 
ொத்ைிய ாகும்." 

 ா ா உடவன, "இது சாத்தியொ என்று உங்கள் தந்கதயிெம் மகட்டு, 
எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள். அவர் ஒப்புக்மகாண்ொல், 
எல்லாவற்கையும் விட்டுவிட்டு, உங்கள் தந்கத, தாயார், சமகாதரிகள் 
ெற்றும் சமகாதரகர இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1ஆம் மததி மெஹராபாத்திற்கு 
அகழத்து வாருங்கள்" என்ைார். 

அந்ை வநரத்ைில், எரச்ெிற்கு அவர் ஏன் இந்ை வாக்குறுைிறயக் 
பகாடுத்ைார், அல்லது அவர் அளித்ை வாக்குறுைிறய எவ்வாறு நிறைவவற்ை 
முடியும்  ற்றும் குடும் த்ைின் உறடற கறள இவ்வளவு குறுகிய காலத்ைில் 
ஏற் ாடு பெய்வது எப் டி என்று பைரியவில்றல. அவர்களது வடீு, அவர்களின் 
பொத்து, அவரது ெவகாைரிகளின் ைிரு ைங்கள், ைம் ி ப ஹர்வானின் 
 ள்ளிப் டிப்பு -  ற்றும் எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, அவரது ைந்றையின் அனு ைி 
 ற்ைிய வகள்வியும்  னைில் அறலயாகப்  ாய்ந்ைது.  
 ப ஹர்  ா ா, "நான் ஆதிகால புருஷன். உங்கள் முடிவு நீங்கள் 
அைிந்தகதவிெ எனக்கு ெகிழ்ச்சி அளிக்கிைது. என்னவானாலும் நீங்கள் 
உங்கள் முடிவில் உறுதியாக இருக்க மவண்டும்!" 

அப்வ ாது  ா ா வகட்டார், "ஒரு புலிகய அதன் காதுககளப் 
பற்ைிக்மகாண்டு வழிநெத்தச் மசான்னால், நீங்கள் பயப்படுவரீ்களா?" 

"நீங்கள் கூறுவைானால், நான் ஒரு புலிறயச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைால், 
நிச்ெய ாக நீங்கள் பொல்வது வ ாலச் பெய்வவன்" என்று எரச்  ைிலளித்ைார். 

 ா ா ஒளிரும் புன்னறகயுடன், "அதற்குப் பதிலாக, நீங்கள், உங்கள் 
இரவு உணகவ உண்டு, 'கெகர் மவலி'யில் அகெந்த எனது குககயில் 
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இன்கைய இரகவக் கழிக்கவும். ஏமதனும் புலி, குககக்கு வந்தால், பயப்பெ 
மவண்ொம். காகலயில், என்கனச் சந்திக்காெல் மநரடியாக நாக்பூருக்குப் 
புைப்படுங்கள், ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள் உங்கள் குடும்பத்தினருென் 
மெஹராபாத்திற்கு வாருங்கள்." 

குறகயில் இரறவக் கழித்ை  ின்னர், எரச் நாக்பூருக்குப் புைப் ட்டார். 
என்ன நடந்ைது என் றை அவர் குடும் த்ைினரிடம் பொன்னவ ாது, அவர்கள்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். குைிப் ாக, பகய் ாய்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், 
ஏபனனில் அவர்  ல வருடங்களாக இந்ை வாய்ப்ற  எைிர்வநாக்கி இருந்ைார். 
அவர், "நாம் எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலிகள், ப ஹர்  ா ா, அவைார புருஷர் - 
அவராகவவ நம்ற  அறழக்கிைார்!" என்ைார். 

 ப் ா பெஸவாலா ப ாைி ைக்கும் ெினம்  றடத்ை  னநிறலறயக் 
பகாண்டிருந்ைைால் (உண்ற யில்,  ா ாவின் றக றெறகயில் அவர் ஒரு 
துப் ாக்கிறய எடுத்து சுடுவது வ ாலக் காட்டி ' ிஸ்டல்' என்று குைிப் ிட்டார்), எரச் 
ைந்றையின் ெம் ைத்ைில் ெந்வைகம் பகாண்டிருந்ைார். 

ஆனால்  ா ாவின் கட்டறளறய,  ப் ாவிடம் கூைியவ ாது, அவர் ைனது 
றககறள விரித்து, ைனது குடும் த்ைினரிடம், "நான் உறழத்து, இந்ைச் பொத்றை 
உங்களுக்காகக் கட்டிபயழுப் ிவனன். இறவ அறனத்தும் உங்கள் வெைியான 
வாழ்வுக்கும்,  கிழ்ச்ெிக்கும்ைான்.  ா ாவுடன் இருப் ைில்  கிழ்ச்ெி இருந்ைால், 
எனக்கு எந்ை ஆட்வெ றனயும் இல்றல. ஆனால் இறைபயல்லாம் விற்கும் 
ப ாறுப்ற  என்  ீது வெீ வவண்டாம். நீங்கள் உண்ற யிவலவய பெல்ல 
விரும் ினால் நீங்கள் அறனவரும் அைில் கலந்து பகாள்ளுங்கள்."  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்களின் டி, அடுத்ை ெில ாைங்கள், எரச்சும் அவரது ைாயும் 
ெவகாைரிகளும் ைங்கள் காறரத் ைவிர இைர அறனத்து உறடற கறளயும் 
விற்கும் முயற்ெியில் ைீவிர ாக ஈடு ட்டனர். (அவெர ாக விற்க முயன்ைைால் 
 ிகக் குறைவான  ைவ  வந்ைது). ெமூகம் அவர்கறள ஏளனம் பெய்து 
அவர்களின் முடிறவ எைிர்த்ைது, ஆனால் பெஸவாலா குடும் த்ைினர் ைங்கள் 
ைீர் ானத்ைில் உறுைியாக இருந்ைனர். 

இைற்கிறடயில், ஸவக் பகாத்வால் அவரது  றனவி நர்கிஸ், 
குழந்றைகள் நாெூ, ஆைி, ஹில்லா, பைஹ் ி (ஆைி ெீனியரின் ெவகாைரி 
 ிவராொவின்  கள்) ஆகிவயாருடன், வகாறட விடுமுறைறய,  ா ாவுடன் 
 ஞ்ச்கனியில் கழிக்க அறழக்கப் ட்டனர். அவர்கள் 1938, ஏப்ரல் 28ஆம் நாள் 
 ஞ்ச்கனி வந்ைனர்.  ா ா எலிஸப த்துடன் காரில், ஏப்ரல் 30 அன்று 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு விறரவு  யைம் ஒன்றை வ ற்பகாண்டு, ஆைி ெீனியர் 
ராம்ெூ இருவருடன் ப ங்களூரு ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைப்  ின்னர், வ  
3ஆம் நாள்  ஞ்ச்கனிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். பநௌவராெி ைாைாொஞ்ெியும் 
 ா ாறவ ப ஹரா ாத்ைில் ெந்ைித்ைார். வ  5ஆம் நாள் ொஞ்ெி மும்ற யிலிருந்து 
 ஞ்ச்கனிக்கு வந்ைார். 
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 ஞ்ச்கனி 'றடகர் வவலி' குறகயில் ஓர் இரறவக் கழித்ைவர் எரச் 
 ட்டு ல்ல; ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு, எலிஸப த்,  ா ாவிடம் அந்ைக் 
குறகயில் ஓர் இரறவக் கழிக்கும் ஆர்வத்றைத் பைரிவித்ைவ ாது,  ா ா, "நீங்கள் 
அங்வக இருக்கலாம், ஆனால் நான் பொல்லும் வவறளயில்  ட்டுவ " என்று 
 ைிலளித்ைார். ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு, எலிஸப த்  ா ாறவ 
நிறனவு டுத்ைினார்;  ா ா புன்னறகத்து, "நீங்கள் இப்வ ாது பெல்ல 
விரும்புகிைரீ்களா, அல்லது ெரியான வநரம் வரும்வறரக் காத்ைிருக்கிைரீ்களா?" 
என்று வகட்டார். 

அடுத்ை ெில நாட்களில், 1938 வ  6ஆம் நாள்,  ா ாவும் ப ண் 
 ண்டலியும் எலிஸப த்துடன் குறகக்குச் பென்று, அங்கு 12  ைி வநரம் 
இருக்கு ாறு அவருக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. எலிஸப த்ைின் நாட்குைிப் ில் 
அவர் குைிப் ிட்டிருந்ைது  ின்வரு ாறு: 

ெரியாக  ாறல 6:00  ைிக்கு  ா ா, என்றன குறகக்குள்வள அ ரச் 
பெய்து, பவளி வாெறலப் பூட்டித் ைிைவுவகாறல என்னிடம் பகாடுத்ைார். 
கறடெியாக எனது நிறனவில்  ைிந்ைது - எல்வலாரும் என்றன இரவில் ைனியாக 
விட்டுச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா அவரது றகறய இரும்புக் கம் ிகள் வழியாக 
உள்வள நீட்டி எனது ைறலறயத் பைாட்டது, என்றன ஆெீர்வைித்ைது வ ாலத் 
வைான்ைியது. அறனவரும்  ாறையின் வறளறவச் சுற்ைி  றைந்துவிட்ட அந்ைத் 
ைருைத்ைில், ஆழ்ந்ை அற ைி நிலவியது.  ல எண்ைங்கள் விறரவாக என் 
 னறைக் கடந்து பென்ைன, ஆனால்  ா ா அைிவுறுத்ைியைற்கு இைங்க நான் 
இரவு முழுவதும், கவனம் பெலுத்ைி,  னறைக் கட்டுப் டுத்ை வவண்டும்; வ லும் 
கண்கறளத் ைிைந்து றவத்துக்பகாள்ள முடியாைவறரத் தூங்கக்கூடாது என்றும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  

 ா ா கூைிய டி, ெரியாக  ாறல ஏழு  ைிக்குப்  த்து நி ிடத்ைிற்கு 
முன்பு, விளக்கு ஒன்றை ஏற்ைி,  டுக்றகயில் ொய்ந்து பகாண்வடன். 

ஒருமுறை, நான் பவளிப்  ாறையில் 'பைாப்' என்ை நறடச் ெத்ைம் 
குறகறய வநாக்கி பநருங்கி வருவறைக் வகட்டு, யாவரனும் வருவார்கள் என 
ஆவலுடன் காத்ைிருந்வைன். ஆனால், அந்ை அரவம் ெற்று வநரத்ைில்  றைந்ைது; 
பநருங்கியிருந்ைாலும், அவநக ாக  ாடு அல்லது எருற ,  றலப் குைியில் 
வ ய்ந்துபகாண்டு இருந்ைிருக்கும். நான்கு நட்ெத்ைிரங்கள், இைர 
நட்ெத்ைிரங்களிலிருந்து ைனியாக, பைற்கு ைிறெயில் வைான்றும் ெிலுறவயின் 
வடிவத்ைில்  ட்டம்  ைக்கவிட்டறைப் வ ால, வானில் பைளிவாகத் பைன் ட்டது. 
எனது றகக்கடிகாரத்றைப்  ார்த்ை வ ாது, நள்ளிரவு பவகு பைாறலவில் இல்றல 
என் றை உைர்ந்வைன். விழித்ைிருக்கத் ைீர் ானித்ை நான்,  ா ாறவப்  ற்ைிவய 
பைாடர்ந்து ெிந்ைறனச் பெய்வைன். 

அைிர்ச்ெியூட்டும் விைத்ைில், ெற்றும் எைிர் ாரா ல், ைறலயிலிருந்து 
 ாைம் வறர, முதுபகலும்பு வழியாக  ின்ொரம்  ாய்வறைத் பைளிவாக 
உைர்ந்வைன். இது  ாறு ட்ட அறலவரிறெகளில் பைாடர்ந்ைது, வ லும் இரண்டு 
அல்லது மூன்று  டங்கு வலுவுற்ைைாக  ாைி, அது என்றனக் காற்ைால் அடித்துத் 
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தூக்குவது வ ாலத் வைான்ைியது. விறரவில் நான் விண்பவளியில்  டுக்றகயின் 
வ ல் அறெவது வ ால் உைர்ந்வைன்; அது ஒரு  ந்ைிர ொல கம் ள ாக 
இருந்ைிருந்ைால் நான்  ாதுகாப் ாகக் பகாண்டு பெல்லப் டுவவன் என்றும் 
உைர்ந்வைன். ஆனால் அது என்றன  ிகவும் உலுக்கி எடுத்ைது, உடனடியாக 
நான்  ா ாவின் ப யறர எனது நாவால் உச்ெரித்ைது என் நிறனவில் உள்ளது; 
 ிகவும்  ைற்ை ான நிறலயில் காைப் ட்வடன். அந்ைத் ைிறகப்பூட்டும் 
அனு வத்ைிலிருந்து பவளிவய வந்ைவ ாது, எனது கரங்கள் இைந்ை  லரின் 
கரங்கவளாடு இறைந்து என்றனப்  ற்ைிக்பகாண்டிருப் றைக் கண்வடன். 
உைர்வற்ை நிறலயில் அந்ை உடல்கள் இருந்ைைால், நகர்த்துவைற்குச் ெிைிது 
வநரம்  ிடித்ைது. நான் கடந்து வந்ை நிறல எதுவாக இருந்ைாலும், எனக்கு 
உைர்வு வந்ைதும் நான்  யக்க ாவனன்... 

 கிழ்ச்ெியான குரல்களின் ஒலியால் ஈர்க்கப் ட்டவ ாது, அறை நான் 
எனது நண் ர்களின் குரல் என் றை உைர்ந்வைன்; ைிடீபரன அவர்கள் குறகக்குள் 
வைான்ைி, வநரம் ெரியாக காறல ஐந்து  ைி, என்றன அறழத்துச் பெல்ல 
வந்ைைாகத் பைரிவித்ைனர். காறல ஆறு  ைி வறர, குறகறய விட்டு 
பவளிவயை வவண்டாம் என்று  ா ா பொன்னது எனக்கு நிறனவிருந்ைது. இது 
ஏவைா முரண் ாடாகத் பைரிந்ைது. நான் என்ன பெய்வது என்று வயாெித்துக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ா ா என்னிடம் பொன்னறை அப் டிவய 
பெய்வதுைான் முறை என்ை எண்ைம் எனக்குள் வந்ைது. அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா 
நுறழவாயிலில் ஒளிரும் முகத்துடன் வைான்ைியதும், பவளிச்ெம் குறகறய 
அொைாரை ான  ிரகாெத்துடன் நிரப் ியது. அவர் புன்னறகத்து எனது 
வகள்விக்குப்  ைிலளித்ைார், "நான் பொன்ன டிச் பெய்யுங்கள்; ஆறு  ைிக்கு 
பவளிவய வாருங்கள்." ெிைிது வநரத்ைில், எனது கண்கறளத் ைிைந்து 
றகக்கடிகாரத்றைப்  ார்த்ைவ ாது, அது ஆறு  ைிறய பநருங்குவறைக் 
கண்வடன்; குறகறய விட்டு பவளிவயை எழுந்ை நான் புத்துைர்ச்ெியுடன் 
உற்ொக ாக உைர்ந்வைன்;  கல் பவளிச்ெம் அைன் கீற்றுகறளக் குறகக்குள் 
ஊடுருவச் பெய்ைது. 

 ங்களாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ாவிடம், "நான் கண்டது கனவா?" 
என்று வகட்டைற்கு,  ா ா  ைிலளித்ைார், "இல்கல, இது விழிப்பு, தூக்கம் 
இரண்டிற்கும் இகெயிலான ஒரு திககப்பூட்டும் ெயக்க நிகல. நீங்கள் 
உண்கெயில் இந்தச் சம்பவங்ககள உெல் ரீதியாக அனுபவித்தரீ்கள்." 
அப்வ ாது, நான்  ா ாவிடம் விொரித்வைன், "இது எறையாவதுக் குைியடீ்டுக் 
காட்டுகிைைா?" "ஆம்" என்று பதிலளித்தார் பாபா. "எதிர்காலத்தில் அதன் முழு 
அர்த்தத்கதயும் நீங்கள் விரிவாக அைிந்து மகாள்வரீ்கள்" என்ைார். 

 ஞ்ச்கனியில் நாொவின் உடல்நிறலச் ெரியாக இல்லாைைால், கிட்டி 
ெற யல் பெய்து பகாண்டிருந்ைார். எந்ை உைறவயும்  ிச்ெப் டுத்ைவவா அல்லது 
வைீடிக்கவவா கூடாது என்ை  ா ாவின் கடுற யான அைிவுறுத்ைல்களில் 
கவன ாக இருந்ைார். ஆனால் ெில ெ யங்களில், ஏவைா ஒன்று  ிஞ்ெிவிடும், 
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ஏபனன்ைால் கிட்டி,  லருக்கு ஒவர வநரத்ைில் ெற யல் பெய்து  ழக்க ில்றல. 
 ருப்பு  ீை ிருந்ைால் அறை அவவர அருந்ைிவிடுவதும், காய்கைி அன்றைய 
ைினம் அைிகப் டியாக இருந்ைால், ைாவன உண்டு விடுவறையும் வழக்க ாகக் 
பகாண்டார். ஒரு ெிைப் ான ஆங்கில ப ண் ைி, குருநாைரின் கட்டறளகளுக்குக் 
கீழ்ப் டியும் ஒவர எண்ைத்ைில், இத்ைறகய சூழ்நிறலகறளச் ெந்ைிப் து 
ஆச்ெரியமூட்டுவது  ட்டு ல்லா ல்  ா ாவின் உத்ைரவுகறள நிறைவவற்றும் 
ைீவிர விருப் த்ைிற்கான ொன்ைாகும். 

ஞாயிற்றுக்கிழற களில், ப ண்கள் ப ௌனம் காத்து,  ிற் கல் மூன்று 
 ைிக்கு ஒரு வவறள உைறவ - பராட்டி, பவண்பைய், வைநீர் -  ட்டுவ  
உண்ை வவண்டும் என்ை அைிவுறுத்ைல்கறள  ா ா ப ண்களுக்கு 
வழங்கியிருந்ைார். கிட்டி இந்ை எளிய உைறவ வழங்கினார். ஆெிர த்ைிற்கான 
இடங்கறளப்  ார்றவயிட  ா ா ப ங்களூருக்குச் பென்ைவ ாது, குழுவில் ெிலர் 
கிட்டிறய அணுகி, பராட்டிக்குப்  ைிலாக, ெிற்றுண்டிறய விரும் , கிட்டியும் 
அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார். பைாடர்ந்து அடுத்ை ஞாயிற்றுக்கிழற , இன்னும் ெிலர் 
இறை விரும் ிக் வகட்டனர். 

 ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, அவரது உத்ைரறவ  ீைியறைப் 
 ற்ைி எதுவும் குைிப் ிடவில்றல. ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகுைான் ப ஹரா ாத்ைில், 
ஒரு நாள் அைிகாறலயில்  ா ா அறனவறரயும் அறழத்து ஆரஞ்சு  ழங்கறள 

விநிவயாகித்ைவ ாது, "கிட்டி என்கன ெகிழ்விப்பகத விெ பிைகர 
ெகிழ்விப்பதில் ஆர்வொக இருக்கிைார்!" என்று கூைி,  ஞ்ச்கனியில் நடந்ை 
ெம் வத்றை எடுத்துறரத்ைார். வ லும் கிட்டி ைன்றனப்  ாதுகாத்துக் பகாள்ள 
எடுத்ை முயற்ெி வைீாயிற்று! இறுைியாக,  ிகவும் வருத்ைப் ட்டு, அவர் 
றகயிலிருந்ை ஆரஞ்சு  ழத்றை அறையில் வெீியது, நல்ல வவறள,  ா ாறவத் 
ைாக்கா ல் அருகில் விழுந்ைது. கிட்டி, பெய்ை ைவறை உைர்ந்து,  ின்னர் 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா கிட்டியிடம் சுட்டிக்காட்டினார், " பிைகர ெகிழ்விக்க, 
நீங்கள் என் உத்தரகவ ெீைிவிட்டீர்கள்! ஆனால் நீங்கள் பிைகர ெகிழ்வித்து, 
என்கன வருந்த மசய்வதன் மூலம், நீங்கள் ஒன்கையும் மபைொட்டீர்கள். 
என்கன ெகிழ்விக்க ெட்டுமெ முயற்சி மசய்யுங்கள், அவ்வாறு 
மசய்யும்மபாது, நீங்கள் உலகம் முழுவகதயும் அதிருப்தியகெயச் 
மசய்தாலும், அகனத்கதயும் அகெவரீ்கள்! 

"நீங்கள் பிைரின் இன்பத்தில் கவனத்துென் இருக்கும் அமத 
மவகளயில், என் அைிவுறுத்தல்ககளப் புைக்கணிக்கிைரீ்கள்! என்கன 
ெகிழ்விக்க ெட்டுமெ முயற்சி மசய்யுங்கள், அவ்வாறு மசய்வதன் மூலம் பிைர் 
அதிருப்தி அகெந்தாலும், அகதப் பற்ைி கவகலப்பெ மவண்ொம்." 

வாைிட வவண்டாம் என்று  ா ா அடிக்கடி ராவனாறவ எச்ெரிப் துண்டு. 
அவர் எறையாவது விளக்க முயன்ைாலும், "வாைிடாைீர்கள்!" என்று முடிப் ைற்கு 
முன்வன ைடுத்து விடுவதும் உண்டு. 



226 
 

ஒரு நாள், எைிர் ாரா ல் ஏற் ட்ட துர்ச்ெம் வம் ஒன்ைில்,  ா ா, 
ராவனாறவக் கூர்ற யாக உற்றுவநாக்கி, "வாைிடாைீர்கள்!" என்று அவர் 

உைடுகறள மூடிவிடு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
அைற்கு ராவனா, "ஆனால் நான் வாைிடவில்றல,  ா ா. நான் அறை 

உங்களுக்கு விளக்குகிவைன்" என்ைார். 
இது  ா ாறவ இன்னும் வருத்ை றடயச் பெய்ைது.  னமுறடந்து வ ான 

ராவனா, "நீங்கள் எப்வ ாதும் என்னுடன் அைிருப்ைி அறடவைால் நான் உங்களுடன் 
இருப் ைில் எந்ைப்  யனும் இல்றல" என்று கடுற யாக முறையிட்டார். 

அைற்கு, "நான் உங்கறள விட ாட்வடன், உங்கறள ஒருவ ாதும் 
விட ாட்வடன்!" என்று கூைிய  ா ா, ராவனாறவ ஒருவ ாதும் அங்கிருந்து பெல்ல 
அனு ைிக்கவில்றல. அறனத்து வ ற்கத்ைிய ப ண்களிலும், ராவனாறவ 
 ட்டுவ  வாழ்நாள் முழுவதும்  ா ா, இந்ைியாவில் ைங்க அனு ைித்ைார் - 
ஆனால் வாழ்க்றக ஒருவ ாதும் எளிைானைாக இருந்ைைில்றல. 

ப ஹர்  ா ா விரும் ிய வண்ைம் ற யத்றை நிறுவுவது குைித்து, 
 ஞ்ச்கனியில் விவாைங்கள் பைாடர்ந்ைன. ற சூர்  ற்றும் ப ங்களூருக்குச் 
பென்ை வநாரினா, ஒரு விரிவான 'உலகளாவிய ஆன் ீக ற யம்' நிறுவப் ட 
வவண்டும் என்று விரும் ினார். ஒரு நாள், ற சூர், ப ங்களூர், றஹைரா ாத் 
அல்லது  ஞ்ச்கனி வ ான்ை இடங்களுக்கு இடம்ப யர்வைற்கான ொத்ைியம் 
குைித்து, எலிஸப த்துடன் வ ெிக் பகாண்டிருந்ைார். வநாரினாவின் 
 ிரம் ாண்ட ான கற் றனத் ைிைன் எலிஸப த்ைின் நறடமுறை 
இயல்புத்ைன்ற வயாடு இறைந்து வ ாவைாக இல்றல. எலிஸப த் 
வநாரினாவின் ைிட்டங்களில் உள்ள ெிர ங்கறளயும் குறை ாடுகறளயும் 
சுட்டிக்காட்ட முயன்ைார், ஆனால் வநாரினா அறை ஏற்றுக்பகாள்ளும் நிறலயில் 
இல்றல. 

ஒருமுறை, அவர்கள் இந்ைப்  ிரச்ெிறனறயப்  ற்ைி விவாைித்ைவ ாது, 
 ா ா அவர்கறள அறழத்து, அவர் முன்னிறலயில் வாைத்றைத் பைாடர 
அனு ைித்ைார்,  ின்னர், "உங்கள் இருவரின் நிறலப் ாடுகளும் ெரியாகவவ 
உள்ளன. ஆனால் வநாரினா ெற்று ப துவாகவும், எலிஸப த் ெற்று வவக ாகவும் 
பெல்ல முயற்ெிக்க வவண்டும்" என்று கூைினார். இருவறரயும்  ார்த்துப் 
புன்னறகத்து, "இப்வ ாது நீங்கள் ஒருவறரபயாருவர் ைழுவிக் பகாள்ளுங்கள்" 
என்று கூைினார்.  ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், இரண்டு ப ண் ைிகளுக்கிறடவய 
பூெல் ஏற் ட்டவ ாது,  ா ா ைறலயிட்டு இவ்வாறு விளக்கினார்: 

ஒருவகரமயாருவர் மநசித்து, நெந்தகத ெைந்து விடுங்கள். இது 
ஒன்றுதான் முக்கியம், இதில் ஆதாயம் உள்ளது. உங்களில் கிட்ெத்தட்ெ 
அகனவரும் பலவனீொனவர்கள். நான் பலவனீம் என்று குைிப்பிடுவது 
ஆகசகள் சம்பந்தப்பட்ெது. மகாபம் பலவனீம், மபருகெ பலவனீம், 
இதுமபான்ை ெற்றும் பல. ஒரு தாய் தனது குழந்கதகய, பலவனீொகப் 
பார்த்தால், அவள் அகத அதிகொக மநசிப்பாள். எனமவ நீங்களும் அதிகொக 
மநசியுங்கள். 
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நாெிக்கில் நான் பொன்னது உங்களுக்கு நிறனவில் இல்றலயா? 'ெரி, 
வ ாகட்டும்!' (ொவன வைா!) என்று பொல்லக் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள். கறடெி 
வார்த்றையான 'ஆறெ'றய விட்டுவிடுங்கள். எல்லா ஆறெகறளயும் 
உைைித்ைள்ளிவிட்டு  கிழ்ச்ெியாக இருங்கள். ஆனால் நீங்கள் இறை முழு 
உைர்வுடன் முயற்ெி பெய்ய வவண்டும். இப்வ ாது  கிழ்ச்ெியாக இருங்கள். நான் 
உங்கள் அறனவறரயும்  ன்னிக்கிவைன், ஆனால் பைாடர்ந்து முயற்ெி 
பெய்யுங்கள். 

உணவு எப்மபாதுமெ ெனகதக் கிளறும் விவாதொக உருமவடுத்தது; 
குைிப்பாக இப்மபாது கிழக்கு ெற்றும் மெற்கத்தியர்கள் இருவரும் ஒன்ைாக 
வாழ்ந்து, ஒமர கட்ெணத்கதப் பகிர்ந்து மகாண்ெனர். இந்திய உணவு 
மெற்கத்தியர்களுக்கு ெிகவும் காரசாரொனதாக இருக்கும் அமத மவகளயில் 
மெற்கத்திய சகெயல் இந்திய வாய்க்குச் சுகவயாக இருக்காது. 

ஆரம் த்ைில்  ா ா குைிப் ாக வ ற்கத்ைிய அன் ர்களிடம், கார ான 
உைவு பைாந்ைரவு ைரக்கூடாது எனக் கவன ாக இருந்ைார். ஆனால்  டிப் டியாக 
அவர் இதுவ ான்ை விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவறை நிறுத்ைிவிட்டார். 
 ஞ்ச்கனியில் ஒரு நாள், உைவு வறகப்  ட்டியறலப்  ற்ைி விவாைித்ைவ ாது, 
 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

மவறுப்பு விருப்புககளப் மபாலமவ 'ஆகச’களும். இரண்டும் 
அகந்கதயால் உருவாகும் ஆகசகள், எனமவ விருப்பு, மவறுப்பு 
இரண்கெயும் துைந்தாக மவண்டும். சிலருக்கு ஒன்று பிடிக்கும், ெற்மைான்று 

பிடிக்காது. நீங்கள் ஒரு விஷயத்கத விரும்புகிைரீ்கள், ஆனால் 
ெற்மைான்கை மவறுக்கிைரீ்கள். இரண்டும் எதிர் எதிர் ஆகசகள் ஆககயால் 
இரண்கெயும் விட்டுவிெ மவண்டும். 

ஆகசககளப் மபாறுத்தவகர, நீங்கள் ஒரு கல்கலப் மபால் இருக்க 
முயற்சி மசய்ய மவண்டும். கல் ஒருமபாதும் 'எனக்கு இது மவண்டும், எனக்கு 
அது மவண்ொம்!' என்று மசால்வதில்கல. விருப்பு, மவறுப்பு இரண்கெயும் 
ெைந்துவிடுகிைது. ெட்டுப்படுத்தப்பட்ெ விருப்பங்களுக்கு அப்பால் - உங்கள் 
விருப்பு மவறுப்புகள் - கற்களாக ொறும்மபாது, நீங்கள் எல்கலயற்ை உணர்வு 
நிகலகய அனுபவிப்பீர்கள்! 

1938, வ  13ஆம் நாள், ருஸ்ைத்ைின் குழந்றைகள் ப ஹரு, நாகு, 
ப ஹராம் ஆகிவயார் பைஹ் ியுடன்  ஞ்ச்கனிக்கு வந்ைனர். ொஞ்ெியும் ெில 
வாரங்களுக்கு அர்னாவாஸ், வகாபஹர் ஆகிவயாறர அறழத்து வந்ைார்; ஆனால் 
வகாபஹர் உடல்நலம்  ாைிக்கப் ட்டு  றுநாள் மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
இந்ை வநரத்ைில் ஒரு ெில நாட்களுக்காக, ொஞ்ெி  ன்ஸாரிறயயும் அறழத்து 
வந்ைார். 

வ  19ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, வநாரினா, எலிஸப த் இருவருடன் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு விெயம் பெய்ைார்; நாெிக் நகரில் ைங்கியிருந்ை ப ண்களுக்கு, 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் நீர்த்பைாட்டியில் (வ ல்  குைியில்) அறைகள் 
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ையாராகும் வறர, அஹ துநகரில் ப ாருத்ை ான வாடறக  ங்களாறவக் 
கண்டு ிடிக்கு ாறு ஆைி ெீனியருக்கு அைிவுறுத்ைினார், நஸர்வான் ஸட்டா, 
 ாவனக் ரஞ்ெி ஆகிவயார் உைவியுடன் பி.ெபிள்யூ.டி. (ப ாதுப் ைித் துறை) 
 ங்களாறவ ெூன் 15 முைல் வாடறகக்கு எடுத்ைனர். 

 ஞ்ச்கனிக்கு ைிரும்பும் வழியில்  ா ா, ராம்ெூ, ஸவராஷ், ருஸ்ைம் 
ஆகிவயாறர, அவரது குடும்  இல்லத்ைில் ெந்ைித்ைார். ருஸ்ைம் ையாரித்ை 
ைிறரப் டத்ைின் பைாடக்க நாள் நுறழவுச்ெீட்டு விற் றன ரெீதுகள் 
ஏ ாற்ை ளித்ைன, ஆனால்  ா ா அவருக்கு ஆறுைல் கூைி ஊக்கப் டுத்ைினார். 

1938,வ  29ஆம் நாள்,  ப் ா பெஸவாலா, எரச் இருவரும் நாக்பூரிலிருந்து 
வந்து, ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைித்து, குடும் த்ைார் அறனவரும்  ா ாவிடம் 
வருவைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டுள்ளைாகத் பைரிவித்ைனர். 
ைவ்லத் ாறய ப ர்ெியாவுக்கு அனுப்புவது குைித்து  ா ா, ஆைி ெீனியருடன் 
வ ெினார், இது 'ஆன் ீக ரீைியில் அவருக்கு நன்ற   யக்கும்' என்று  ா ா 
கூைினார். அடுத்ை நாள், ருஸ்ைத்ைின் குழந்றைகள் ஆைி ெீனியருடன் புைப் ட்டுச் 
பென்ைனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் உத்ைரவின் டி, ஐவராப் ாவில் வ ார் உருவாகும் 
வறர டிலியா,  ார்கபரட் இருவரும் இங்கிலாந்ைில் ைங்க வவண்டியிருந்ைைால், 
அவர்கள்  ா ாவின் ெகவாெத்றைத் ைவைவிட்டனர், வ  29ஆம் நாள்,  ா ா, 
டிலியாறவ உற்ொகப் டுத்ை, இந்ைக் கடிைத்றை அனுப் ி றவத்ைார்: 

நீங்கள் எறையும் புரிந்து பகாள்ளும் ைன்ற யில்  ிறகயாக 
வளர்ந்துள்ளரீ்கள், நான் பெய்யும் அறனத்தும், நீங்கள் ஒவ்பவாருவரும் 
அனு விக்கும் கஷ்டங்களும், என் அன் ில் நீங்கள், உங்களின்  ிரிய ான 
 ா ாறவ வ லும் பநருங்கி வருவைற்காக  ட்டுவ  என் றை நன்கு உைர்ந்து 
பகாள்கிைரீ்கள். இத்ைறகய விறல ைிப் ற்ை முத்து ைிறய அறடவைற்காகவவ 
இந்ைத் துன் ங்கள் உங்கறள வழிநடத்ைாவிடில், நீங்கள் கஷ்டப் டுவறை நான் 
ைாங்கிக்பகாள்ள முடியு ா? அன்பு, அறனத்றையும் அைியும், புரியும் 
ைன்ற றயத் ைாண்டிச் பெல்லும்! 

நீங்கள் ஏன் எனது வட்டத்ைில் ஒருவராக இருக்கிைரீ்கள்? ஏபனன்ைால், 
இப்வ ாது நீங்கள்  ிகவும் ஆவலுடன் விரும்பும் ஒன்றை உங்களிடம் 
றவத்துள்ளரீ்கள் - அைாவது, வநெிக்கும் ைிைன்; இறுைிவறர வநெிக்கும் ைிைன். 
அன் ிற்கான இந்ைச் ெக்ைி அைன் முழுற யான நிறலறய எட்டும்வ ாது - 
அைாவது, நீங்கள் சுய ெிந்ைறன இல்லா ல் இருக்கும்வ ாது - நீங்கள் இதுவறர 
அனு வித்ை அறனத்றையும் ைாண்டி ஒரு  கிழ்ச்ெிறய அனு விப் ரீ்கள். 
இறைத்ைான் ஐக்கியம் என் து. சுய உைர்விலிருந்து விடு ட்ட, உங்கள் 
 ிரிய ான  ா ாவின்  ீதுள்ள அன்பு. உங்கள்  னநிறலறயயும் 
உைர்ச்ெிகறளயும் கட்டுப் டுத்ைி, இருள் மூடிய காலங்களுக்கு வ வல 
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பெல்வைற்காக நீங்கள் எடுக்கும் முயற்ெிைான் என்றன உங்களருகில் பநருங்கச் 
பெய்து உைரறவத்ைது. 

நான், உங்கறளப் வ ய் வ ாலப்  ின்பைாடர்கிவைன் என்று நீங்கள் 
பொல்வது ெரிைான், அைனால் உங்களுக்கு என்  ீைான ஏக்கமும், ஆறெயும் 
வ லும் ப ருகித் ைீவிர றடந்துள்ளது. ஏன்? இந்ை ஏக்கமும் ஆறெயும் நான் 
அல்லவா? நீங்கள் எனக்குச் பொந்ை ானவர். நான் உங்கறள வநெிக்கிவைன். 
எனவவ, இந்ைப் வ ாராட்டம்  யனுள்ளது அல்லவா? 

1938, ெூன்  ாைத்ைில், ெிது, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ஞ்ச்கனிக்கு, 
ெகனின்  றனவி ஸாந்ைாறவயும் அறழத்து வந்ைார். ெிது வந்ைதும்,  ா ா, 
அவரிடம்  கீரத்றை, சுற்றுலாவுக்காக  ஹா ாவலஷ்வர் அறழத்துச் பெல்லவும், 
ைிரும் ி  ஞ்ச்கனி வந்து உைவு உண்ணு ாறும் கூைி அனுப் ினார். ெிது 
 கீரத்றை அறழத்துக்பகாண்டு சுற்றுலாறவ முடித்துவிட்டு ைிரும் ி வரும் 
வவறளயில்,  ெியுடன் இருந்ைைால் வழியில் இருந்ை உைவகம் ஒன்ைில் 
உண்டனர்.  ஞ்ச்கனி வந்ை  ின்னவர  ா ாவின் உத்ைரவு அவர்கள் நிறனவுக்கு 
வந்ைது. 

நடுக்கத்துடன் அவர்கள்  ண்டலியின் வடீ்டில் நுறழந்ைவ ாது,  ா ா, 
அவர்களுக்காகக் காத்ைிருந்து, இரவு உைறவச் ொப் ிடச் பொன்னார். 
 ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டியாை  யத்ைில், ையக்கத்துடன் ஏற்கனவவ ொப் ிட்டைாக 
ஒப்புக்பகாண்டனர். "என் உத்ைரவு என்ன?" என்று  ா ா வகட்டார். 

இருவரும் ைங்கள் ைவறை ஒப்புக்பகாண்டாலும், அவர்கறள வவக ாக 
அறைந்து, "என் அைிவுறுத்ைல்கறள எப்வ ாதும் நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்!" 
என்ைார். அந்ை வநரத்ைில் அவர்கள் அைிந்ைறை விட நடந்ை ெம் வத்ைில் இன்னும் 
அைிக ான விஷயங்கள் இருந்ைன, ஏபனன்ைால் விறரவில் அவர்கள் 
 ா ாவுக்கான ஒரு  ைியில் ஈடு ட்டிருந்ைவ ாது கடுற யான கார் 
வி த்ைிலிருந்து காப் ாற்ைப் ட்டனர் – இைற்கு  ா ா அளித்ை அறைைான் காரைம் 
என இருவரும் உைர்ந்ைனர். 

ஒருமுறை  ஞ்ச்கனியில், ஷிரீன் ாய் (ப வ ா) ைனது  னநிறலறய 
இழந்து,  ங்களாவிலிருந்து பவளிவயைி, ெில புைர்களுக்குப்  ின்னால் ஒளிந்து 
பகாண்டார்.  ா ாவவ அவறரத் வைடிச் பென்ைார்,  ின்னர் நானா வகாலி என்ை 
ஊழியறர அனுப் ினார். நானா அவறரக் கண்டதும், வடீ்டிற்குத் ைிரும்பும் டிக் 
வகட்டுக்பகாண்டார். ஆனால் ஷிரீன் ாயின் வகா ம் ைைிந்ை ாடில்றல.  ா ா, 
ைகவல் அைிந்து ப வ ாவிடம் பென்ைார். ஷிரீன் ாய் இன்னும் யாருக்கும் பெவி 
ொய்க்கா ல் வகா த்ைில் இருந்ைார்.  ா ா, உள்வள பென்று ெிைிது வநரத்ைில், 
 ீண்டும் நானாறவ அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா ப வ ாறவ நிறனத்து எவ்வளவு 
வருத்ைப் ட்டார் என்று நானா ஷிரீன் ாய்க்கு விளக்கியவ ாது, அவர் ைிரும் ிச் 
பென்ைார், ெம் வம் அத்துடன் முடிவறடந்ைது. 
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1938 ெூன் 2ஆம் நாள், விஷ்ணுவின் உைவினர் இந்து, கைவர் 
விஸ்வநாத் எஸ்.ஹல்ைங்கருடன்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக,  ஞ்ச்கனிக்கு 
வந்ைார். விஸ்வநாத் பைாழிலால் ஒரு ப ாற்பகால்லர்  ற்றும்  கிழ்ச்ெியான 
 னநிறலப்  றடத்ை  னிைர். விஷ்வநாத் அந்ை நகரத்றைச் வெர்ந்ைவர் என் ைால், 
 ா ா அவரிடம் ப ல்காவ்ம்  ற்ைி விொரித்ைார்.  ா ா அவரது விளக்கத்றைக் 
வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, அவர் ைிட்ட ிடும் ஆெிர த்ைிற்குச் ொத்ைிய ான 
இட ாக அந்ைப்  குைிறயப்  ார்றவயிடும் ஆர்வத்றை  ா ா பவளிப் டுத்ைினார்; 
வ லும் விஷ்ணுவுடன் ெூன் 4ஆம் நாள் ப ல்காவ்ம் பென்ைார். (ொஞ்ெி, 
அர்னவாஸ், நர்கிஸ் இருவறரயும் ப ல்காவ்ம் அறழத்துச் பென்று  ா ாறவ 
அங்குச் ெந்ைித்ைார்.)  ா ா ப ல்காவ்ம் நகறரப் ப ரிதும் விரும் ினார். இடத்ைின் 
 ைிப்பும், காலநிறலயும் ொைக ாக இருந்ைைால் இது வ ற்கத்ைியர்களுக்கு 
ஏற்ைைாக இருக்கும்; வ லும் பூனா, அஹ துநகரிலிருந்து பவகு பைாறலவிலும் 
இல்றல;  ா ாவுக்குக் காட்டப் ட்ட இடம் நிழல் நிறைந்து  ா  ரங்கள் சூழ்ந்து 
காைப் ட்டது. 

நவல் ைலாட்டி வ  25 அன்று  ாரறடப்புக் காரை ாக, நாெிக் நகர 
 ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டார். ஆயினும், ெூன் 10 அன்று, அவர் 
ைனது 45 வயைில் ைிடீபரனக் கால ானார். அவரது எைிர் ாராை  றைவின் 
பெய்ைிறயக் வகள்விப் ட்டதும், ப ஹரா ாத்ைில் முந்றைய ப ௌன ைினத்ைன்று 
ப ஹர்  ா ா கூைிய வார்த்றைகறள அறனவரும் நிறனவு கூர்ந்ைனர்: "எனது 
பநருங்கிய  ண்டலியில் ஒருவர் இந்ை ஆண்டு உயிறரத் துைப் ார்." 
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ப ஹர்  ா ா, ப ஹரா ாத் 1938 
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மெஹராபாத் மெல்ெகல –  

கட்ெகெப்புப் பணி  

(Construction on Meherabad Hill) 

1938 ஜூன் 15ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, முஹ து  ஸ்த், ஆண், ப ண், 
 ண்டலியுடன்  ஞ்ச்கனியிலிருந்து அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 
ப ஹரா ாத்  றலயின் கட்டு ானப்  ைிகள் இன்னும் நிறைவறடயாைைால், 
 ா ா  ற்றும் ப ண்  ண்டலிறய, ஸவராஷ், பி.ெபிள்யூ.டி. பங்களாவில் ைங்க 
ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். முஹ து  ஸ்த்  ீண்டும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
அனுப் ப் ட்டார். கட்டிட  ைிகளின் முன்வனற்ைத்றை ஆய்வு பெய்ய  ா ா, 
ைினமும் ஆைி ெீனியருடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ைார் - அவரது எைிர்கால 
ெ ாைி நிலத்ைடி  றைவுக்கு வ ல் குவி ாடம், நீர் பைாட்டியின் வ ல்  ாடி, 
 கப்வ று இல்லம்  ற்றும்  ல - காவள ா ா, ப ண்டு, பநௌவராெி ஆகிவயாறரத் 
துரிைப் டுத்ைி,  ைிகறள முடிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ெூன் 22ஆம் நாள், ருஸ்ைம் ஃ ிரீனியுடன்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். 
நாெிக் நகரில், ஃ ிரீனி எதுவும் உண்ைா ல், அருந்ைா ல் விடாப் ிடியாக 
 றுத்துவந்ைார். டாக்டர் நீலு,  ாஸாெி இருவரும், அவறரக் குடும்  
குவாட்டர்ஸில் ைங்க றவத்துக் கவனித்து வந்ைனர்.  ா ா, ைனிப் ட்ட முறையில் 
அடுத்ை இரண்டு நாட்கள் ெில  ைி வநரம் அவருடன் பெலவிட்டார். 

ெூன் 26ஆம் வைைி, ஆைி ெீனியர், நாக்பூறரச் வெர்ந்ை திமனஷ் 
மசார்டியா, அவரது ெவகாைரர், டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகிவயாருடன் வந்ைார். 
ைிவனஷ் ப ஹரா ாத் சுற்றுப் யைத்ைில் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார், ெூறல 
1ஆம் நாள் ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்க  ா ா அவறர அறழத்துச் பென்ைார். 

 ல ஆண்டுகளாக பஸாராப்ெி வைொயின்  ரு கள்  ைி, ப ஹர் 
 ா ாவுடன் நிரந்ைர ாக ஆெிர த்ைில் ைங்க விரும் ினார்.  ா ா, ெ ீ த்ைில் 
 ஞ்ச்கனியில் இருந்ை வவறளயில், அைீை ஆர்வத்துடன் அந்ை இளம் ப ண்  ைி, 
இரண்டு முறை  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைார். ஒவ்பவாரு முறையும் அவறர 
வடீ்டிற்குத் ைிரும் ிச் பென்று  ா ாவின் அறழப் ிற்காகக் காத்ைிருக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 1938 ெூன் 15ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ைனது வாக்குறுைிறய 
நிறைவவற்ைினார், அைன் டி,  ன்ஸாரி (என்ை ப யரில்  ின்னர் 
அறழக்கப் ட்டார்) ப ண்  ண்டலியில் நிரந்ைர உறுப் ினரானார், அவர்களுடன் 
ெூன் 15ஆம் நாள் அஹ துநகர்  ங்களாவில் 28 வயைில் வெர்ந்ைார்.  ன்ஸாரி 
அடுத்ை இரண்டு  ாைங்கள் ெற யலில் உைவியாக இருந்ைார். நாொ இன்னும் 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், ெற யலறையில் உள்ள அறனத்து 
ப ாறுப்புகறளயும் கிட்டி வடவி ைனியாகக் றகயாண்டார். 
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ப ஹர்  ா ாவுடனான  ன்ஸாரியின் பைாடர்பு  ிகவும் ஆழ ானது; 
இத்ைறன ஆண்டுகளாக  ா ா, அவறரப் புைக்கைிக்கவில்றல. ஐந்து 
வயைிலிருந்வை, குைப் டுத்ை முடியாை வைால் வியாைியால்  ன்ஸாரி 
அவைிப் ட்டார். ெிைந்ை  ருத்துவர்கறளயும் மும்ற யில்  ிகச் ெிைந்ை 
 ருத்துவ றனகறளயும் அணுகிய  ின்னரும் வநாய் ெீரான  ாடில்றல. 
அவருறடய  ைிபனட்டு வயைில், குடும்  நண் ரான பகய்வகா ாத் ைஸ்தூர் 
ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க அவருடன் அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா 
 ீைான ைனது குடும் த்ைினரின் நம் ிக்றகக் குைித்து அந்ை வநரத்ைில் ெந்வைகம் 
இருந்ைவ ாைிலும்,  ன்ஸாரி ஒப்புக் பகாண்டார். ஆயினும்,  ா ாறவச் ெந்ைித்ை 
வ ாது அவர் அறடந்ை  ன ாற்ைத்ைில், அழுதுபகாண்வட அவறர அடி ைிந்து 
வைங்கினார். பகய்வகா ாத்  ா ாவிடம்  ன்ஸாரியின் துன் ங்கறள 
விவரித்ைவ ாது, "இைற்காக நீங்கள் இவ்வளவு அழுகிைரீ்களா?" என்று  ா ா 
வினவினார். 

அைற்கு  ன்ஸாரி, "இல்றல  ா ா, உங்கள் அன் ின் காரை ாக 
அழுகிவைன்; எனது வநாறய நிறனத்து அல்ல!" என்ைார். 

"கவறலப் ட வவண்டாம்; நீங்கள் நிரந்ைர ாக குை றடவரீ்கள். 
துனியிலிருந்து ெிைிது ொம் றல எடுத்து, ைினமும் காறலயில் வைநீருக்கு முன், 
எனது ப யறர உச்ெரித்து, அைில் ஒரு ெிட்டிறக ொம் றலக் வெர்த்து 
அருந்துங்கள்" என்று  ா ா,  ன்ஸாரிக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

நவ்ஸாரிக்கு ைிரும் ிச் பென்ை  ன்ஸாரி,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறள 
முறையாகப்  ின் ற்ைினார்; ஒவர  ாைத்ைில் அவர் முழுற யாகக் 
குை றடந்துவிட்டார். 

குை றடந்ை உடவனவய,  ன்ஸாரியின்  ா ா பஸாராப்ெி வைொய் 
 ா ாறவப்  ார்க்கச் பென்ைார். நவ்ஸாரிக்குத் ைிரும் ிவந்து அவர் 
குடும் த்ைினரிடம், " ா ா அவரது அன்ற யும் ஆெீர்வாைங்கறளயும் உங்கள் 
அறனவருக்கும் வழங்குகிைார்" என்று கூைி,  ன்ஸாரி  க்கம் ைிரும் ிய அவர், 
" ா ாவின் உடலில் உங்கறளப் வ ாலவவ ஒரு வைால் வியாைி 
உருவாகியுள்ளைாகத் பைரிகிைது" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ன்ஸாரி கவறலயுடன் ெீற்ை ாகத் வைான்ைினார்,  ா ா, ைனது 
துன் த்றை அவர்  ீது எடுத்துக் பகாண்டு ைனது ொர் ாகத் துன் ப் டுகிைார் 
என்று நம் ினார். அறைத் பைாடர்ந்து மும்ற யில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, 
 ன்ஸாரி ைனது துன் த்றை  ா ா அவர்  ீது ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டாம் என்று 

 ிரார்த்ைறனச் பெய்ைார். 
அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "அது அப் டிவய இருக்கட்டும். நீங்கவளா 

நாவனா கஷ்டப் ட வவண்டியைில்றல. இது உங்கறள என்னிடம் பகாண்டு 
வருவைற்கான எனது விறளயாட்டு. இந்ைக் 'குைப் டுத்ை முடியாை' வநாறய 
நாவன உருவாக்கிவனன்; இப்வ ாது நீங்கள் என்னுறடயவர், நீங்கள் இனி 
ஒருவ ாதும் அவைிப் ட  ாட்டீர்கள்" என்று வாக்குறுைியளித்ைார்; இந்ை வநாய் 
 ன்ஸாரிறய நிரந்ைர ாக விட்டுச்பென்ைது. 
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ப ண்  ண்டலியுடன் புைிைாக இறைந்ைவர்  ன்ஸாரி  ட்டு ல்ல; 
ெூன் 28 அன்று, 'காண்வட பவர்வட' கப் லில் வந்ை நான்கு வ ற்கத்ைிய 
ப ண் ைிகறள (நைீன் டால்ஸ்டாய், பஹடி ப ர்படன்ஸ், பஹலன் டாம், ஐரீன் 
 ில்வலா ஆகிவயார்) எலிஸப த், வநாரினா இருவரும் அஹ துநகருக்கு 
அறழத்துச் பென்ைனர். ஐரீன்  ில்வலா ப ஹரா ாத் வந்ைதும்  ஞ்ெள் கா ாறல 
வநாயால்  ாைிக்கப் ட்டார், எனவவ  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி ராவனா அவறரப் 
வ ைிப்  ாதுகாத்ைார்.  ா ா, ெிகிச்றெறயத் பைாடர்ந்து வ ற் ார்றவயிட, ஐரீன் 
 டிப் டியாகக் குை றடந்ைார். 

 ஸ்த் ஆெிர த்ைில்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்ட ஒருவறரத் ைாக்கிய 
வநாயிலிருந்து  ீள முடியா ல் அவர் ெூறல 6ஆம் நாள் கால ானார்.  றுநாள் 
 ா ா ப ஹரா ாத் வந்து டாக்டர் கனிறய, கடுற யாகத் ைிட்டினார், இந்ை 
ந றரக் கவனிப் ைில் அலட்ெியம் காட்டியைாக,  ா ா குற்ைம் ொட்டினார். 

ெூறல 9ஆம் நாள், ப ரும் ாலான ப ண்கள் (ப ஹரா, நாொ, 
வகார்பஷத் ைவிர) ப ஹரா ாத் வந்து ஒரு கண்காட்ெியில் கலந்து பகாண்டு 
அரங்காவ்ம் கிரா வாெிகள் நடத்ைிய ஊர்வலத்றைப்  ார்றவயிட்டனர்.  ா ா 
அங்கிருந்ைவ ாது, ெிைிய ஆயுை  ள்ளிக்கூடத்றைச் வெர்ந்ை இரண்டு ஆங்கில 
இராணுவ அைிகாரிகள் வந்ைனர்.  றுநாள் ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாவுடன் நடந்ை 
வநர்காைலில் கிட்டி அவர்களுடன் வ ெினார். 

1938 ெூறல 10,  ா ாவின் ப ௌனத்ைின் 13 வது ஆண்டு விழாவிற்காக, 
ொஞ்ெி ப ஹரா ாத் வந்ைார். டாக்டர் ஆலு கம் ட்டா  ற்றும் டாக்டர்  ர ானந்த் 
(டாக்டர் ஆலுவின் மும்ற  கிளினிக்கில் உைவும் ெக ப ண்  ருத்துவர்) 
ொஞ்ெியுடன் வந்ைனர். டாக்டர் ஆலு ஒரு  ருத்துவப்  டிப்புக்காக அயர்லாந்து 
பெல்ல விரும் ினார்,  ா ா அவரிடம், "அச்ெ ின்ைிச் பெல்லுங்கள். 
அறனத்றையும் என்னிடம் விட்டு விடுங்கள். அறனவறரயும் - இங்வகயும் 
அங்வகயும் - நான்  ார்த்துக் பகாள்வவன். ஒவ்பவாரு 21 நாட்களுக்கும் ஒரு 
கடிைம் எழுதுங்கள்" என்று கூைினார். 

அவர் ஒருமுறை பவளிநாட்டுக்குச் பென்ைால் ைனது கிளினிக்றக 
 று டியும் பைாடர முடியாது என ஆலு  யந்ைார். ஆனால்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்கறளப்  ின் ற்ைி, அவர் அயர்லாந்து பென்று ஒன் து 
 ாைங்களுக்குப்  ிைகு இந்ைியா ைிரும் ினார். 

இந்ை ஆண்டின் ப ௌன ைினத்றைக் பகௌரவிக்கும் வறகயில் ெிைப்பு 
பெயல் ாடு எதுவும் பெய்யப் டவில்றல. முந்றைய ஆண்டு  ா ா, ‘என்னுறடய 
 ைிமூன்று ஆண்டு நிறைவறடயும் ைருைத்ைில் நான் வ ெக்கூடும்’ என்று 
குைிப் ிட்டிருந்ைார். ஆனால் அவரது உைடுகளிலிருந்து ஒருவார்த்றைக் கூட, 
ைப் ித் ைவைியாவது பவளிவரா ல் இன்னுப ாரு வருடம் கடந்துவிட்டது. 
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வரவிருக்கும் ெில புைிய  ாற்ைங்கறள  ா ா அவ்வப்வ ாது 
சுட்டிக்காட்டினார். "அக்வடா ர் 18ஆம் வைைிக்குப்  ிைகு வைாள்ைட்டிச் பெல்லம் 
பகாடுப் பைல்லாம் இனிவ ல் நிறுத்ைப் டும்!" 

அவை நாள்  ிளடீர்,  ா ாவுடன் ஒரு கலந்துறரயாடறல 
வ ற்பகாண்டார், அைில்  ா ா அவருக்கு வாக்குறுைியளித்ை ஆன் ீக 
விழிப்புைர்வுக்கான 'கால அட்டவறை' குைித்து அவர் கவறலத் பைரிவித்ைார். 
( ா ாவின் முன்வனாடியான ெீடராக  ிளடீருக்குப் பூக்கறள வழங்கவும், 
அவருக்கு  ரியாறைச் பெலுத்ைவும் ொைாரை  க்கறள அனு ைிப் ைாக 
 ண்டலி வகள்விப் ட்டனர்.) 

கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை ராஹூரி வக ினில், ெூறல 11ஆம் நாள் 
காறல 10  ைிக்கு, ராம்ெூ, ொஞ்ெி, டாக்டர் கனி, நான்னி, ெம் த் ஐயங்கார், 
ஆைி ெீனியர், வநாரினா, எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் நடந்ை கூட்டத்ைில் 'ப ஹர் 
பகஸட்' இைறழ  றுெீரற த்து புைிய  த்ைிரிறக ஒன்றைத் பைாடங்குவது 
குைித்து,  ா ாவுடன் கலந்துறரயாடல் நறடப ற்ைது.  ா ா அைற்கான 
ஆெிரியர்கறள நிய ித்ைார்: நிர்வாக ஆெிரியர் - எலிஸப த், இலக்கிய ஆெிரியர் 
= வநாரினா, பெய்ைி ஆெிரியர் = ொஞ்ெி,  ற்றும் பெயலாளர் = நான்னி. ஆைி 
ெீனியர் அலுவலகத்ைில்  ைிபுரிந்ை ைத்து ப ஹன்ைர்வக அவர்களின் எழுத்ைராக 
 ைியாற்ை இருந்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக், டாக்டர் கனி இருவரும்  ிை 
 ங்களிப் ாளர்களாக, வவைாந்ைம்  ற்றும் சூஃ ி ைத்துவத்றைப்  ற்ைி எழுை 
வவண்டும். புைிய பவளியடீ்டிற்கான ப யறரத் ைீர் ானிக்க 14ஆம் வைைி 
 ற்பைாரு கூட்டம் நறடப ற்ைது. ொஞ்ெி பவறு வன ப ஹர்  ா ா என்ை 
ப யறரப்  ரிந்துறரத்ைார்,  ா ா உட் ட அறனவரும் ஒப்புைல் அளித்ைனர். 
இருப் ினும்,  ா ா  ின்னர் அறை 'மெஹர் பாபா ஜர்னல்' என்று முடிவு 
பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் வைறவகளுக்காகப்  ங்களிக்கும் வநாக்கத்ைில், 
காபரட் ஃவ ார்ட்  ைம் ெம் ாைிக்க வ ற்பகாண்ட முயற்ெியில் இதுவறர அவர் 
பவற்ைி ப ைவில்றல. 1938 ெூறல 14 அன்று,  ா ா அவருக்குக் கடிைம் ஒன்றை 
எழுைினார்: 

அகனத்தும் நான் அைிமவன் - நீங்கள் ஏற்கனமவ கெந்து வந்த 
ெற்றும் பிற்காலத்தில் கெந்து மசல்ல மவண்டிய ஒவ்மவாரு விவரத்கதயும், 
எனது திட்ெங்களாகத் தீர்ொனித்து, மகாடிட்டுக் குைித்துள்மளன்.... எனக்குச் 
மசாந்தொன அகனவரின் விதிககளயும் நான் இப்படிமய வழிநெத்தி, அந்தக் 
கடிவாளத்கத எனது கககளில் கவத்துள்மளன். நீங்கள் அகனத்கதயும் 
மநரடியாக எதிர்மகாள்ள மவண்டும் என்று நான் விரும்புகிமைன்; எவ்வளவு 
குழப்பொகத் திககத்துப் மபாயிருந்தாலும், இகவ அகனத்கதயும் கெந்து 
மசன்று, தவிர்த்துவிெ மவண்டும். சத்தியத்கத மநாக்கிச் மசல்லும் வழியில் 



236 
 

உங்ககள உயர்த்தும் அந்த அனுபவங்களுக்கு நீங்கள் மசலுத்த மவண்டிய 
விகலதான் இந்தத் துன்பம். 

சில மநரங்களில், உள்ளளவிலும், மவளியளவிலும் நான் வழங்கும் 
அகனத்து உதவிகளும், உங்ககளயும் பிைகரயும் ஆச்சரியப்படுத்தும். இந்த 
உதவியில் நீங்கள் எப்மபாதும் உறுதியுென் இருக்க மவண்டும். என்ன 
நெந்தாலும், நீங்கள், உங்கள் விரக்தியின் ெத்தியில், என்கன விட்டுச் 
மசன்ைாலும் அல்லது எனக்கு எதிராகத் திரும்பினாலும் நான் உங்ககள 
ஆன்ெீக ரீதியில் ஒருமபாதும் வழீ்ச்சியகெய விெொட்மென். (இறை நான் ஒரு 

விளக்கத்ைிற்காக  ட்டுவ  குைிப் ிடுகிவைன்.) உங்களிெம் என் அன்பு 
ஒருமபாதும் மதால்வியகெயாது. 

ெூறல 1938 முழுவதும்,  ா ா பைாடர்ந்து ப ஹரா ாத் பென்று, அங்கு 
நடக்கும் கட்டு ானப்  ைிகளின் முன்வனற்ைத்றை உறுைி பெய்ைார், வ லும் 
 ிரைான கட்டிடத்ைின்  ின்புைம் அற ந்ை ஆெிர த்ைிற்குச் பென்று  ஸ்துகள், 
 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளயும் கண்காைித்து வந்ைார். 

ஒருமுறை  ா ா, ஆைி ெீனியருடன் வந்ைவ ாது ப ண்டு, விஷ்ணு, ெிது 
மூவரும் ஒன்ைாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர்.  ா ா எரிச்ெலில், "நீங்கள் இங்வக என்ன 
பெய்கிைரீ்கள்? வாழ்க்றகறய அனு விக்க  ட்டுவ  நீங்கள் என்னுடன் 
இறைந்துள்ளரீ்களா?" என்று வகட்டார்.  

எரியும் பநருப் ில் எண்பைய் வார்ப் து வ ால் ஆைி, "வாழ்க்றகறய 
அனு விப் ைற்காக அல்ல, ஆனால் வம்புப்வ ெி வைந்ைிகறளப்  ரப்புவைற்காக!" 
என்ைார். 

உண்ற  என்னபவன்ைால், விஷ்ணு, ப ண்டு, ெிது மூவரும் அன்ைாட 

வைறவகறளப்  ற்ைி விவாைித்ைனர், பவறு வன இருக்கவில்றல. ஆைி 
கூைியறைக் வகட்டு விஷ்ணு உள்ளுர ெீற்ை றடந்ைார், ஆனால் ைன்றனத்ைாவன 
கட்டுப் டுத்ைிக் பகாண்டார்.  ா ா ப ஹரா ாத்  ண்டலி மூவறரயும் 
கண்டித்ைார். விஷ்ணு வகா த்றை விழுங்க முயன்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ைனது அறைக்குச் பெல்லவிருந்ை வவறளயில், ஆைி 
வவறு ஏவைா கூைியதும், விஷ்ணு அவறர கடுற யாக அறைந்ைார். இது, 
 ா ாறவ அைிருப்ைியறடயச் பெய்ைது; விஷ்ணுறவ ஆைியின்  ாைங்கறளத் 
பைாட்டு வைங்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். விஷ்ணு கீழ்ப் டிந்து, இருவரும் 
ஒருவறரபயாருவர் ைழுவிக்பகாண்டனர். அன்றைய ைினம் விஷ்ணுறவ 
அஹ துநகர்  ொருக்குக் காரில் அறழத்துச் பெல்லு ாறு  ா ா ஆைிக்கு 
உத்ைரவிட்டார் (ப ாதுவாக விஷ்ணு றெக்கிளில் பெல்வது வழக்கம்). 
 ாறலயில் ைிரும் ிவந்ை வ ாது, இருவரும்  ீண்டும் நண் ர்களாக இருந்ைனர். 

ெூறல 16ஆம் நாள், அ ீனா ொஃ ர், ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்க 
அனு ைிக்கப் ட்டார். 22 அன்று, ொஞ்ெி, அ ீர்கான் என்ை ெிறுவறன  ன் ாட் 
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ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச்பென்று, அவனது பொந்ை ஊருக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். 

 ி.ட ிள்யூ.டி.  ங்களாவில், ' ாயா', ' னப் டிவங்கள்'  ற்றும் 'வயாகா' 
 ற்ைி  ா ா ப ண்  ண்டலிக்கு விளக்கினார். 1938 ெூறல 24 ஞாயிற்றுக்கிழற  
 ா ா,  கிழ்ச்ெியாக இருப் றைப்  ற்ைிப் வ ெினார்: 

உலகில் ெக்கள் ஈடுபடும் அகனத்தும், ெகிழ்ச்சிகயப் 
மபறுவதற்காகமவ மசய்யப்படுகின்ைன. அதிகாரத்கதத் மதடுவது 
ெகிழ்ச்சிகயப் மபறுவதாகும். உகெகெகளின் மூலம் ெகிழ்ச்சிகய அகெய 

விரும்பும் ெக்கள் பணத்திற்காகப் பாடுபடுகிைார்கள். பணத்கத, சரியான 
முகையில் பயன்படுத்தினால் நல்லது; ஆனால் மொசொன பயன்பாடு துயரம் 
வருத்தம் இரண்டிற்கும் வழிவகுக்கிைது. 

விஞ்ஞானமும்  கிழ்ச்ெிறய ஊக்குவிக்க முயல்கிைது - புைிய 
கண்டு ிடிப்புகள்  ானிடனின்  கிழ்ச்ெிக்காகச் பெய்யப் டுகின்ைன; அறைச் 
ெரியாகப்  யன் டுத்ைினால் அவ்வாறு இருக்க முடியும். ஆனால் ைவைான 
வநாக்கங்களுக்காகப்  யன் டுத்ைப் டும்வ ாது, அறவ அைிக இடர் ாடுகள், அைீை 
துயரங்களுக்கு  ட்டுவ  வழிவகுக்கும். உைாரை ாக வி ானங்கறள எடுத்துக் 
பகாள்ளுங்கள்: அறவ, வ ாருக்குப்  யன் டுத்ைப் ட்டால்,  ரைத்றையும் 
அழிறவயும் பகாண்டு வருகின்ைன.  

எனமவ எல்மலாரும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முற்படுவதால், ெகிழ்ச்சி 
ெிகவும் முக்கியொனது. நாம் கெவுகள அகெயும்மபாது, நிரந்தர 
ெகிழ்ச்சிகய அகெகிமைாம். சுய ெைதியின் அடிப்பகெயில் ஏற்படும் ெகிழ்ச்சி 
ெட்டுமெ நிரந்தர ெகிழ்ச்சிகய மநாக்கி - கெவுகள மநாக்கி - அகழத்துச் 
மசல்லும். பிைகர ெகிழ்விப்பதில் ஒருவர் சுயத்கத இழக்கும்மபாது, 
உண்கெயான ெகிழ்ச்சிகய அகெகிைார், அதுமவ கெவுள். ெகிழ்ச்சியின் இதர 
அகனத்து வடிவங்களும் மநாடிப்மபாழுதில் ெகைந்து விடுபகவ 
ெட்டுெின்ைி ொைக்கூடியகவ. 

ஒருவருக்கு வரும் எல்லா துன் ங்கறளயும் ஏற்றுக்பகாள்ளும் 
வறகயில் இயலக்கூடியைாகச் பெய்ய, இந்ை உண்ற யான  கிழ்ச்ெி  ிகவும் 
வலுவாக இருக்க வவண்டும், அல்லது நான் ைாங்கக் கூடியது வ ான்ைைாக 
இருக்க வவண்டும்! 

அந்ை நாளில் 'வால்ட் டிஸ்னி' ையாரிப் ில் 'ஸ்வனா ஒயிட்'  ற்றும் 
'பஸவன் டுவார்ஃப்' ைிறரப் டங்கறளப்  ார்க்க  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் 
பென்ைவ ாது, விலங்குகறளப்  ற்ைிய உறரயாடல் நடந்ைது. குழுவில் ஒருவர் 
ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு விலங்குகள்  ருத்துவ றனறய நிறுவுவறைப் 
 ரிந்துறரத்ைதும், அது நல்ல வயாெறன என்று  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். அவர்கள் 
இறைத் ைிரும் த் ைிரும்  விவாைித்ை வவறளயில்  ா ா வகலி பெய்ைார், "நீங்கள் 
அறனவரும் ஏறழகளுக்காக  ருத்துவ றனயில்  ைிபுரியும் வ ாது, எவ்வளவு 
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வலிற  ிக்கவர்களாக இருக்கிைரீ்கள் என் றை நானும்  ார்க்கிவைன் - ஓயாை 
வாெறனகள், இரத்ைம், வ ாெ ான காயங்கள்,  யக்கம், இைப் ின் வவைறனகள் 
வ ான்ைறவ..." 

 ா ா வ லும் பைாடர்ந்து, "நான் கூறுவறை நீங்கள் அறனவரும் 
வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, நான் என் உலகளாவிய  ைியில் மும்முர ாக 
இருந்வைன்; அவை வவறளயில் உங்களுடனும் இருந்வைன்" என்று கூைி முடித்ைார். 

1938 ெூறல 25 அன்று, ப ஹரா ாத்ைில்  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரியும் 
வவறளயில்,  ா ா, "நான் இங்கிருந்து விறரவில் பவளிவயறுவது வ ாலத் 
பைரியவில்றல, அவர்களுடன்  ைியாற்றுவைில் நான்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடகிவைன்" என்று குைிப் ிட்டார். நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, 
கிட்டி, ராவனா, நான்னி ஆகிவயாறர ப ஹரா ாத்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் அவர் 
 ைிபுரிவறைப்  ார்க்க அறழத்து வந்ைார்.  ா ா 40 நி ிடங்களில் 20 
உள்வாெிகறள நீராட்டி முடித்து,  ிக்க  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் 
காைப் ட்டார்; இது வ ற்கத்ைியர்கள்  னைில் ஆழ ான ைாக்கத்றை 
ஏற் டுத்ைியது.        
 அவை நாள், ப ஹரா ாத்ைில், வ ார்கர்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார்; 
வ லும்  ா ா அவரது ஆன் ீக நறடமுறைகள் குைித்துச் ெில வழிமுறைகறள 
வழங்கினார்; வ ார்கர் அறைப்  ின் ற்றுவைில் ஆர்வ ாக இருந்ைார். 

எரச் பெஸவாலா, ப ஹர்  ா ாவுக்கு அளித்ை வாக்குறுைிறய 
நிறைவவற்றும் விைத்ைில், ைனது குடும் த்றை நாக்பூரிலிருந்து அஹ துநகருக்கு 
1938 ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள்,  ா ாவின் ஆெிர த்ைில் வந்ைிறைய அறழத்து 
வந்ைார். ைந்றையார்,  ப் ா பெஸவாலாவும் உடன் வந்ைிருந்ைார்.  ா ாவுடன் 
அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் விவாைித்ை  ின்னர்,  ா ா அவறர 5ஆம் வைைி 
நாக்பூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். அவர் ஓய்வூைியத்துடன் ஓய்வு 
ப றுவைற்கு இன்னும் ஒரு வருடம் இருந்ைைால், அவரது கடற றய முடித்து 
ஒரு வருடம் கழித்து அவருடன் வந்ைிறையு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 ப் ா பெஸவாலா நாக்பூருக்குத் ைிரும் ிச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா 
அவருடன் வகலியாக முறையிட்டார்: "பப்பா, எரச் தனது குழந்கதப் 
பருவத்திலிருந்மத என்னுென் இருக்க மவண்டும் என்று நான் விரும்பிமனன், 
ஆனால் உங்களால் அவகரவிட்டுப் பிரிந்திருக்க முடியவில்கல. ஆனால், 
அந்த மநரத்தில் நீங்கள் அவகர என்னுென் விட்டுச்மசன்ைிருந்தால், அவரது 
படிப்கபயும், வளர்ப்கபயும் நாமன கவனித்துக் மகாள்ள மவண்டியதாக 
இருந்திருக்கும். ஆகமவ, அவகர இப்மபாது என்னிெம் மகாடுத்து, எல்லா 
சிக்கல், சிரெங்களிலிருந்து என்கனக் காப்பாற்ைியதற்கு நன்ைி. இது எனது 
சுகெகயப் மபரிய அளவில் குகைத்துவிட்ெது." 

ப ஹர்  ா ாவுடன் வந்ைிறைந்ை  ின்னர், கடிைத் பைாடர்பு 
ெம் ந்ைப் ட்ட  ைிகளில் ொஞ்ெிக்கு உைவு ாறு அவர் எரச்ெிற்கு 
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அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா, ப ஹரா ாத்  றலயின் வ வலயும் கீவழயும் நடந்து 
பெல்லும் வவறளயில் ைறல வ ல் குறடப்  ிடிப் றையும் வழக்க ாகக் 
பகாண்டார். எரச்ெின் ெவகாைரர் ப ஹர்வான், அவரது உைவினர் ைாைி இருவரும் 
ெிறுவர்களாக இருந்ைனர், அவர்கள் ஆண்களுடன் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைனர். எரச்ெின் ைாயார் பகய் ாய், இரண்டு  கள்கள் ப ஹரு, 
 னுவுடன்  ி.ட ிள்யு.டி.  ங்களாவில் ப ண்  ண்டலிவயாடு ைங்கினார்.  ா ா 
ைனது ெவகாைரி  ைியிட ிருந்து வவறு டுத்தும் எண்ைத்ைில்  ைி வைொய், 
 ைி பெஸவாலா ஆகிவயாருக்கு முறைவய ென்ஸாரி (நவ்ஸாரிறயச் 
வெர்ந்ைவர்), ொன்பூர் (நாக்பூரிலிருந்து வந்ைைால்) அல்லது ெனு என்ைப் 
புறனப்ப யர்கறளக் பகாடுத்ைார். 

இந்ை முழு விவகாரத்ைிலும் இருந்ை ஒவர ஒரு 'முள்' என்னபவன்ைால், 
 ா ா, அவர்களிடம் இருந்ை வாகனத்றையும் வரும்வ ாது உடன் எடுத்து 
வரும் டி எரச்ெிடம் கூைியிருந்ைார். நாக்பூரில்  ப் ா பெஸவாலாவுக்கும் கார் 
வைறவ என் ைால், அறைக் குறைந்ைது ஆறு  ாைங்களாவது அங்வக 
றவத்ைிருக்கு ாறு ைனது ைந்றை வலியுறுத்ைியைாக எரச்  ா ாவிடம் 
விளக்கினார். 

இந்ை விஷயத்ைில்  ட்டும்  ா ா அவ்வளவு  கிழ்ச்ெியறடந்ைைாகத் 
பைரியவில்றல, "இது எப்வ ாதும் என் இையத்ைில் ஒரு களங்க ாக இருக்கும்" 
என்று குைிப் ிட்டார். 

அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா கூைியைன் உட்கருத்றை எரச் புரிந்து 
பகாள்ளவில்றல. ஆனால்  ைிபனட்டு ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, 1956ஆம் வருடம் 
ெத்ைாராவில் எரச் ஓட்டிய கார் வி த்துக்குள்ளான  ிைகு, அவர்  ா ாவின் 
வார்த்றைகறள நிறனவு கூர்ந்ைார், வ லும் 1938 இல்  ா ாவுக்கு முழுற யாகக் 
கீழ்ப் டியாைைால் இந்ை வி த்து ஏவைாபவாரு வறகயில் பைாடர்புறடயது என்று 
நிறனத்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவுடன் வருவைற்கு முன்பு, எரச் பெஸவாலா, இரண்டு 
குைிப் ிடத்ைக்க கனவுகறளக் காை வநர்ந்ைது. ஓரிரவு அவர்,  ா ா ைனது 
வடீ்டிற்கு வந்து, சுைந்ைிர ாக அங்கும் இங்கும் உலாவுவது வ ாலக் கனவு 
கண்டார்.  ா ா, 'எல்லாவற்ைிற்கும் முற்றுப்புள்ளி றவத்துவிட்டு என்னுடன் 
வாருங்கள்' என்று எரச்ெிடம் கூைினார்.  ா ா,  ப் ா, பகய் ாய் இருவறரயும் 
அவருக்கு முன்னால் நிற்க றவத்து, இரண்டு குழந்றைகறள அவர்களின் 
ப ாறுப் ில் பகாடுத்துவிட்டு, பவளிவயை ஆயத்ை ானார். 'வடீ்டில் நிறைய  ால் 
உள்ளது; அது பகட்டுவிடும்' என்று எரச் விறரவாகக் கூைியதும்,  ா ா கனவில், 
"அறைச் ொக்கறடயில் பகாட்டிவிட்டு,  ால்  ாத்ைிரத்றைச் சுத்ைம் பெய்ை 
 ின்னர், என்னிடம் வாருங்கள்!" என்று கூைினார். 

ெிைிது வநரத்ைில், எரச்  ற்பைாரு கனறவக் கண்டார். அைில் அவர்,  ா ா 
அருகில் அ ர்ந்ைிருக்க, காறர ஓட்டிச் பென்ைார்.  ா ா, காறர விறரவாக 
ஓட்டு ாறு வற்புறுத்ைினார். வவகத்றை அைிகரித்ைவ ாது,  ா ா அவறர இன்னும் 
விறரவாக ஓட்டு ாறு உரத்ை குரலில் கட்டறளயிட்டார். அவர்களுக்கு முன்னால் 
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ப ரிய கடல்,  ா ா அவறர அைில் விறரவாக ஓட்டு ாறு வலியுறுத்ை அவரும் 
அவ்வாவை பெய்ைார். எரச்ெின் உடபலல்லாம் வியர்த்துக் பகாட்டியது; ெற்று 
தூரத்ைில் ஒரு பவள்றள  ாளிறகறயக் கண்டார்.  ா ா கட்டிடத்ைின் ஓரத்ைில் 
காறர நிறுத்து ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைதும், அவர்  ிகவும் ெிர த்துடன் 
அறைச் பெய்ைார். ஆனால் கார் அப்வ ாது  ைலில் ெிக்கியது. இங்வக அவரது 
கனவு முடிவுக்கு வந்ைது. 

விெித்ைிர ான கனவுகளின்  ைிவங்கள் எரச்ெின்  னைில்  ல நாட்கள் 
ைங்கியிருந்ைன, அவர் வந்ைைிலிருந்து,  ா ாவுடன் நிரந்ைர ாகத் ைங்கும் ைனது 
ைீர் ானத்றைத் ைக்க றவத்துக் பகாள்ள இது உைவியது. 

1938, ஆகஸ்ட் 3 அன்று,  ா ாறவப்  ார்க்க, ெம் த் ஐயங்கார்  ீண்டும் 
 ைராஸிலிருந்து வந்து  றுநாள்  ாறலத் ைிரும் ிச் பென்ைார். ருஸ்ைம், 
ஃ ிரீனிறய அறழத்து வந்து குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் அற ந்ை உ ாஸனி 
 ஹாராெின் அறையில் ைங்க றவத்ைார்.  ி.ட ிள்யு.டி.  ங்களாவுக்குத் ைிரும்பும் 
வழியில்  ா ா ஃ ிரீனிறயப்  ார்த்ைார்.    
 ஆகஸ்ட் 6ஆம் நாள்,  ா ா ப ண்களுடன் சுற்றுலா பென்று அடுத்ை நாள் 
காறலயில் ஸவராஷ், 'வ ட் அவுட்  ியூெிக்' என்ை ஒளி இறெ நறகச்சுறவத் 
ைிறரப் டத்ைிற்கு,  ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைார்;  ா ா அறைப் ப ரிதும் 
ரெித்ைார்.  

 லவனீங்கறளப்  ற்ைி,  ா ா ப ண்களுக்கு விளக்கினார்: 
ஒமரவிதொன பலவனீங்ககளக் மகாண்ெ பக்தர்கள், தன்னலகன 

நாடும் ெனப்பான்கெ உள்ளவர்கள், மவளிப்பகெயாக ஒருவருக்மகாருவர் 
நல்லிணக்கத்துென் மநசிக்கிைார்கள், ஆனால்   பிைகர மநசிப்பதில்கல. 

ஆனால் இைன் விறளவுகள் வ ாெ ானைாக இருக்கும். அவ்வப்வ ாறைய 

 னநிறலறயச் ொர்ந்ைிருக்கும் அடிற த்ைன ான வ ாக்கு நிறலபகாள்ளத் 
பைாடங்கும். 

எப்படி? உதாரணொக, மநாரினாகவ எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்; 
அன்பிற்குரியவராக அவர் என்கன மநசிக்கிைார், என் அருகில் இருக்கும் 
மநாக்கத்தில் அகனத்கதயும் துைந்துவிட்ொர். இருப்பினும், ஒரு மபச்சுக்காக, 
மநாரினாவின் ெனநிகலயும் பலவனீங்களும் மஹடிக்கு ஒத்தகவ, ஆனால் 
கிட்டியுென் ஒத்ததாக இல்கல என்று கவத்துக் மகாள்மவாம். இதன் 
விகளவு என்ன? மநாரினாவும், மஹடியும் ஒருவருக்மகாருவர் முன்னும் 
பின்னுொக ெனப்பதிவுககளப் பரிொைிக் மகாள்கிைார்கள். 'பாபா ெிகவும் 
அன்பானவர், ெிகவும் அழகானவர்' என்று மஹடி கூறுககயில், மநாரினா 
அகத ஆமொதித்து அதற்கு இணக்கொகப் பதிலளிக்கிைார். ஆனால், 
பலவனீங்கள் காரணொக, மஹடி ஒரு நாள் என் அன்பின் மசாதகனயில் 
மதால்வியகெந்து என்கனக் ககவிெக்கூடும். பாபா இப்படி, அப்படி என்று 
மசால்லிய அமத மஹடி இப்மபாது பாபாகவப் பிசாசு என்று மசால்லக்கூடும்! 



241 
 

அப்வ ாது வநாரினாவுக்கு என்ன நடக்கும்? பஹடியால் விறளந்ை 
 னப் ைிவுகளின் ைாக்கத்ைால் இப்வ ாது ைனியாகத் ைவிக்கிைார். எனவவ 
 க்ைர்கள் எப்வ ாதும் ஒருவர் இன்பனாருவர்  ீது ொர்ந்ைிரா ல்,  ா ாவின்  ீது 
ொய்ந்து பகாள்ள வவண்டும். இது நீங்கள், ஒருவருக்பகாருவர் வ ெக்கூடாது, 
வநெிக்கக்கூடாது, ஒன்ைாக இருந்து அனு வங்கறளயும்,  னப் ைிவுகறளயும் 
 கிர்ந்து பகாள்ளக்கூடாது என்று அர்த்ை ாகாது - ஆனால் ஒருவர் இன்பனாருவர் 
 ீது ொய்ந்து பகாள்ளக்கூடாது (அைாவது ொர்ந்ைிருக்கக் கூடாது). நீங்கள் 
ஒருவறரபயாருவர் வநெிக்க வவண்டும், வெறவ புரிய வவண்டும், 
ஒருவருக்பகாருவர் என்றன அைிக ாக வநெிக்கத் தூண்டுைலாக இருக்க 
வவண்டும். வநெியுங்கள்; ொய்ந்து விடாைீர்கள். 

எல்மலாரும் எல்மலாகரயும் செொக மநசிப்பது ெிகவும் கடினம், 
ஆனால் சாயாெல் (சாராெல்) இருப்பது கடினம் அல்ல. இதற்கு ஒமர வழி: 
அன்பும் நம்பிக்ககயும் ெிக்க வலுவுென் இருக்க மவண்டும், அகனவரும் 
மதால்வியுற்று என்கன விட்டு விலகினாலும், நீங்கள் அவ்வாறு மசய்ய 
ொட்டீர்கள்!       
 ராவனா, கிட்டி இருவரும் ஒவர  ாைிரியான அணுகுமுறைகறளக் 
பகாண்டுள்ளனர். எலிஸப த் வநாரினாறவப் வ ாலவவ, வநாரினாவும் பஹடியும் 
ஒவர  ாைிரியான அணுகுமுறைகறளக் பகாண்டுள்ளனர். எனவவ 
ஒருவருக்பகாருவர் அன்பு பெலுத்துங்கள்; ஆனால் இறை நீங்கள் பெய்ய 
முடியாவிட்டால், குறைந்ை ட்ெம் ஒருவருக்பகாருவறர பவறுக்க வவண்டாம். 

நதீன் ொல்ஸ்ொகயச் சுட்டிக்காட்டி, பாபா இவ்வாறு கூைி முடித்தார்: 
நைீன்  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலி - அவர் ொய்ந்து பகாள்ள விரும்புகிைார், 

ஆனால் ொய்வைற்கு யாரும் இல்றல! அவருறடய இயல்பு வவறு யாருடனும் 
உடன் டவில்றல!  ிகவும் அன் ானவர், எனக்காக எல்லாவற்றையும் பெய்ய 
விரும்பு வர். எவபரஸ்ட் ெிகரத்ைின் உச்ெியில் கூட, அவர் கூறுவறைக் வகட்க, 
 னி மூட்டம்  ட்டுவ  நிரம் ி இருந்ைாலும் அவர் என்றனப்  ற்ைிப் வ சுவார்! 

நாட்கள் பெல்லச் பெல்ல, ப ஹரா ாத்  றலயின் கட்டு ானப் 
 ைிகறள, ைிட்ட ிட்ட டி முடிப் ைில் ஏற் ட்ட ெிக்கல்கள் ப ண்டுவின் 
ைறலக்கு வ ல் அச்சுறுத்தும் வ கம் வ ாலத் வைான்ைின.  ா ா, ப ண் 
 ண்டலியுடன்  ி.ட ிள்யு.டி.  ங்களாறவ ஆகஸ்ட் மூன்ைாவது வாரத்ைில் 
விட்டுவிட வவண்டுப ன பைரிவிக்கப் ட்டது. ஸவராஷின் பெல்வாக்றகப் 
 யன் டுத்ைி, ெூன்  ாைத்ைிலிருந்து அவர்கள் அரொங்க விடுைிகளில் ைங்க 
முடிந்ைது; ொைாரை ாக ஒரு ெில வாரங்கவள அங்கு அனு ைிக்கப் ட்டது. 
 ருவ றழ காரை ாக ப ஹரா ாத்ைில் கட்டற ப்புப்  ைியும் ைா ை ாக 
நறடப ற்ைது. 

காவள ா ா, ப ண்டு  ற்றும்  ாைிரியுடன்  ைிபுரிந்ைார், ஆனால் அவர் 
ைர ான  ைியில்  ிகவும் கவன ாக இருந்ைார்; அவர் எைிர் ார்த்ைத் ைரத்றைப் 
பூர்த்ைி பெய்யாவிடில், நாள் முழுவதும் அவர்கள் கட்டிபயழுப் ிய சுவரின் ஒரு 
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 குைிறயக் கீவழ ைள்ளிவிட்டு  று டியும் கட்டுவைில் ையக்கம் காட்டாைவர். 
காவள ா ாவின் இந்ைச் பெயலால் விரக்ைியறடந்ை  ாைிரி இறுைியில் 
பவறுப் றடந்து விலகினார், வ லும் அவர்  ிகவும் வொர்வாக இருந்ைைால் 
 ைிறயத் பைாடரவில்றல. நீர்த்பைாட்டியின் இரண்டாவது  ாடிறயக் கட்டி 
எழுப்  ப ரிய ஸ்டீல் கட்டு ான ெட்டங்கள் மும்ற யிலிருந்து வரவறழக்க 
வவண்டி இருந்ைைால் , இது ஒன்ைறர  ாை கால ைா ைத்றை ஏற் டுத்ைியது. 

ஆனால், கட்டற ப்புகறள எழுப்புவைில் காலைா ைம் ஆனைற்கு 
 ா ாவும் ஒரு முக்கிய காரைம்.  ா ா, ஆைி ெீனியருடன் ைினமும் வருறகயில், 
 ைியாளர்கள் அவருக்கு  ரியாறைச் பெலுத்துவைற்காக வவறலகறள 
விட்டுவிட்டு வருவைால், கைிெ ான அளவில்  ைி வநரம் இழக்கப் ட்டது 
 ட்டு ில்லா ல்,  ா ா,  ல புைிய  ைிகறளயும்  ரிந்துறரத்ைார். 
எடுத்துக்காட்டாக, ப ண்டுவிடம், " ருத்துவ றனறயச் சுற்ைி ஒரு கூட்டுச் சுவர் 
அற க்க வவண்டும் என்றும்... இறை இப் டி அல்லது அப் டிச் பெய்ைிருக்கலாம்” 
என்ை வயாெறனகறளப் வ ான்ை  ற்றும்  ல! 

ஆகஸ்ட்  ாைத் பைாடக்கத்ைில்,  றழய ெ ாைி அறை  ற்றும் சுவர்கள் 
 ீது குவி ாடம் கட்டுவது ப ரும் ாலும் நிறைவறடந்ைது.  றழய கடின ான 
கல் சுவர்கள் ைகர்க்கப் ட்டு, முன்னாள் ை ால் நிறலய கட்டிடத்ைிலிருந்து 
பகாண்டுவரப் ட்ட கற்கள் உ வயாகிக்கப் ட்டன. இது கறடெியில் ப ஹர் 
 ா ாவின் ெ ாைியாக  ாைியது. 

ஐந்து ெிைிய, ைகரத்ைாலான நான்கு அடி உயர ைியான அறைகளும் 
( றழய ‘ஸைக்’ ஆெிர த்றைப் வ ான்ைது) ெ ாைியின் கிழக்குச் சுவறர ஒட்டிக் 
கட்டப் ட்டன. ஆனால் கல்லறையின் வடக்குப்  குைியில் எழுப்  வவண்டிய 
 கப்வ று இல்லம் இன்னும் ையாராகவில்றல, வ லும் நீர் பைாட்டியின் வ ல் 
நிறலயும் முழுற யாகக் கட்டப் டவில்றல.  ா ா பைாறலதூரத்ைிலிருந்து 
 ார்றவக்குத் பைன் டும் விைத்ைில் பைாட்டியின் வ ல் கட்டற ப் ில் 
ைனித்துவ ான ஒன்றைக் கட்ட விருப் ம் பைரிவித்ைவ ாது, ப ண்டு ஒரு 
வகாபுரத்றைப்  ரிந்துறரத்ைார். ஆனால் இரண்டாவது  ாடிக்குச் பெல்லும்  டிகள் 
இன்னும் கட்டப் டவில்றல. ப ண்டு,  ா ாவிடம் அைிக வநரம் வகட்டார், 
ஆனால்  ா ா அறை  றுத்துவிட்டார். 

1938, ஆகஸ்ட் 6ஆம் நாள்,  ா ா, ஸவராஷ்  ற்றும் மூன்று வ ர் பகாண்ட 
குழுவுடன் ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைார். ப ண்டு அவர்கறள, புைிய  க்ைர்கள் 
என்று நிறனத்ைார். உண்ற யில், அவர்கள் வவறலறய ஆய்வு பெய்யவந்ை 
கட்டிட ப ாைியியலாளர்கள்;  ா ாவின் ைிட்டப் டி அறனத்றையும் முடிக்க 
இரண்டு வாரங்கள் ஆகும் என்ை  ைிப் டீ்றட அளித்ைனர். 

 ா ா, ப ண்டுவிடம் அவரது  ைிறயத் பைாடர அனு ைித்ைார். வ லும் 
அவர் முைலில் வகாரிய இரண்டு கூடுைல் வாரங்கறள அவருக்குக் பகாடுத்து, 
 ைத்றை  ிச்ெப் டுத்ைினார். 

 றுநாள் காறலயில்,  ா ா ப ண்டுறவ அறழத்து, ைீவிர ான 
பைானியில், "வவறலறய முடிக்க இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் ைருகிவைன். 
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ஆகஸ்ட் 25 க்குள் அறை முடிக்க வவண்டும். எனக்குத் ைங்குவைற்கு வவறு 
இட ில்றல.  ி.ட ிள்யூ.டி  ங்களாவிலிருந்து நாங்கள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வர 
வவண்டும். நீங்கள் முடித்ைாலும் இல்றலபயன்ைாலும் நான் ஆகஸ்ட் 25ஆம் 
நாள் இங்கு வருகிவைன்!" என்ைார். 

ப ண்டு ெற்று கவறலயுடன் காைப் ட்டார்;  ா ா அவறர ஊக்குவிக்கும் 
விைத்ைில், "கதரியொக இருங்கள்! சிரெங்கள் ெற்றும் அமசௌகரியங்களுக்கு 
ஆளாகி ெனம்தளர்ந்து, நம்பிக்கககய இழக்க மவண்ொம். அகதமயல்லாம் 
எதிர்மகாள்வமத ஆண்ெகனின் இயல்பு, அதுமவ வரீம்! 

"ஒவ்மவாரு விஷயமும் சரீாக அல்லது எளிதாகச் மசல்வதில் 
அவ்வளவு சுவாரஸ்யம் இராது" என்று  ா ா பைாடர்ந்ைார், "ஒன்கை எளிதில் 
மசய்து முடிப்பதில் மபருகெ இல்கல. ஒருவர் எதிர்ப்கபச் சந்திப்பமதாடு, 
சிரெங்ககளயும், மொசொன சூழ்நிகலககளயும் கெந்து மசல்ல மவண்டும். 
இகவ உண்கெயான மசாதகனகளாக இருந்து, ெனிதனின் ெிகச் சிைந்த 
ெற்றும் மொசொன அகனத்கதயும் மவளிமய மகாண்டுவரும். ொயாவின் 
எதிர்ப்பு எவ்வளவு அதிகொக இருக்கிைமதா, அவ்வளவு அதிகொக நீங்கள் 
எதிர்க்கும் அளவுக்குக் கடுகெயான உறுதியுென் அகத எதிர்மகாள்ள 
மவண்டும். கவகலப்பெ மவண்ொம். உங்களால் முடிந்தகதச் மசய்யுங்கள்." 

ப ண்டு  ா ாவின் விைிமுறைகறள ஏற்றுக்பகாண்டு, 'நான் முழு 
 னதுடன் வவறலச் பெய்ைால்,  ா ா நிச்ெய ாக எனக்கு உைவுவார்' என்று 
நம் ினார். அவரால் இயன்ைறைச் பெய்வைாக உறுைியளித்ைார், " ா ா, நீங்கள் 
விரும்பும் நாளுக்குள் எல்லாவற்றையும் முடிப்வ ன், ஆனால் நீங்களும் ஒரு 
நி ந்ைறனக்கு உடன் ட வவண்டும். அந்ை நாளுக்கு முன்பு இங்கு வராைீர்கள்! 
ஒவ்பவாரு முறை நீங்கள் இங்கு வரும்வ ாதும் எனது வவறலறய 
அைிகப் டுத்துகிைரீ்கள்!" ஆகஸ்ட் 25ஆம் வைைி காறல எட்டு  ைிக்கு வருவவன் 
என்று  ா ா புன்னறகத்து வாக்குறுைியுடன் றகறய நீட்டினார். 

ப ஹரா ாத்  றலயின்  ைிகள் இப்வ ாது ஒரு ைிட்டவட்ட ான 
காலக்பகடுவில் முடியும் நிறலயில் இருந்ைன. ப ண்டு  கல், இரபவல்லாம் 
 ைி பைாடர வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார்; வ லும் பைாழிலாளர்கறள 
(ப ரும் ாலும் அரங்காவ்ம் கிரா த்ைில் உள்ளவர்கள்) ஊக்குவிக்க ஒரு வைநீர் 
ெத்ைிரத்றைத் ைிைந்ைார். ப ண்டு அவரது ப ட்டி  டுக்றககறள வ ல் றலக்கு 
எடுத்துவந்து, அடுத்ை இரண்டு வாரங்களில் ஒரு முறை கூடக் கீவழ வரவில்றல. 
அறனத்தும் அைி விறரவில் பெய்யப் ட்டது. 

ஆகஸ்ட் 10ஆம் நாள், காக்கா  ாரியா, பநௌவராெி ைாைாொஞ்ெி 
இருவரும் மும்ற யிலிருந்து எடுத்து வந்ை கைவுகள், ென்னல்கள், வவண்டிய 
 ர ொ ான்கள்  ற்றும் நான்கு காண்கிரீட்  டிவத்ைிலான வடிவங்கள்: 
கிைிஸ்தவ சிலுகவ, இந்து மகாவில், முகெதிய ெசூதி, ெற்றும் 
மஸாராஸ்டிரிய தீச்சுெர் ெ ாைியின் நான்கு வ ல் மூறலகளிலும் 
ப ாருத்ைப் ட்டன.  ிரைான நுறழவாயிலுக்கு இரும் ால் ையாரிக்கப் ட்ட கைவும் 
மும்ற யிலிருந்து பகாண்டு வரப் ட்டது. 
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ொல் வகரவாலா, ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க  றுநாள் வந்ைார். 
மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ை ராவ்ஸாவஹப்பும் ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 

ஆகஸ்ட் 11ஆம் நாள், ைாைா  ாட்டீல், ஒரு வயைான கிரா வாெிறய 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்து, அவரிடம் இருந்ை காறள வண்டிறய 
வாடறகக்கு எடுத்ைார்; ஆனால் அந்ைக் கிரா த்ைார் வ ல்  றலயில் இருந்ை 
 ரப் லறககறளத் ைிருட்டுத்ைன ாகத் ைிருடிச் பென்ைைால், அன்று  ா ா 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு விெயம் பெய்ை வவறளயில், அந்ை ந ர் அவருக்கு முன் 
பகாண்டுவரப் ட்டார்.  ாைிரி அல்லது ப ண்டு எந்ைத் ைிருடறனயும் 
கடுற யாகத் ைண்டித்ைிருப் ார்! ஆனால்  ா ா அளித்ை ைண்டறன என்ன? அந்ை 
ந ர், ைிருடிய  லறககறளத் ைறலயில் சு ந்து, கிரா த்ைின் ஒவ்பவாரு 
வடீ்டிற்கும் பென்று, 'மெஹர் பாபாவிெெிருந்து திருடிய மசாத்து' என்று கூை 
வவண்டும்! ைாைா  ாட்டீல் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்து, அவர் அறைச் பெய்வறை 
ஊர்ெிைப் டுத்ை வவண்டும். அந்ை முைியவர்  ன்னிப்புக் வகாரி,  ா ாவின் 
கட்டறளப் டிவய பெய்வைாகக் கூைினார், ஆனால்  லறககள்  ளுவாக 
இருந்ைைால் ைறலயில் சு க்கச் ெிர ம் என்று பகஞ்ெினார்,  ா ாவும் அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டார். 

எரச்ெின் உைவினர்களான ஸட்டா ெிறுவர்கள் அன்று வந்ைிருந்ைனர், 
 ா ா அவர்கறளச் ெந்ைித்து அவர்களின்  ள்ளிப்  டிப்ற ப்  ற்ைிக் வகட்டார். 
ெிறுவர்கள் இந்து  ைப் ண்டிறகக் காரை ாக அந்ை நாளில் விடுமுறை 
என் றைத் பைரிவித்ைவ ாது,  ா ா புத்ைறர வ ற்வகாள் காட்டி, "நான் 
நித்தியொக சுதந்திரொகவும், கட்டுண்ெவனாகவும் இருக்கிமைன்" என்று 
கூைினார். 

பகய் ாயின் ெவகாைரர் நஸர்வன் ஸட்டா ஆகஸ்ட் 17ஆம் நாள் காக்கா 
ெின்வொர்கருடன் வந்து  ஸ்த்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களின் 

ஆெிர த்றையும், வ ல்  றலயின் புைிய கட்டிடங்கறளயும்  ார்றவயிட்டனர். 
அன்று காறல, ஆைியின் ைந்றை கான்ஸாவஹப்புடன்  ா ா வந்ைார்; அவரும் 
அறனத்து இடங்கறளயும்  ார்றவயிட்டார். ப ஹர்  ா ா  ஸ்துளுக்குச் 
பெய்யும் வெறவயால் - ைறலமுடிறயச் ெீர்த்ைிருத்துைல், கழிவறைகறளச் 
சுத்ைம் பெய்ைல், நீராட்டுைல், உைவூட்டுைல் - கான்ஸாவஹப் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டார். 

முரளி காவள இந்ை வநரத்ைில் மும்ற யில் வஹா ிவயா ைி  ருத்துவம் 
 டித்துத் பகாண்டிருந்ைார், ஆகஸ்ட் 19ஆம் வைைி,  ா ா, ஆைி ெீனியறர அங்கு 
அனுப் ி அவறர ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வரும் டி அைிவுறுத்ைினார். ஆைி 22ஆம் 
வைைி ைனியாக வந்ைது  ா ாறவப் ப ரிதும் வருத்ை றடயச் பெய்ைது.  

அஹ துநகரில் அற ந்ை ப ண்கள் குவாட்டர்ஸ் வளாகத்ைில், ஒரு 
வநாய்வாய் ட்ட நாய் அறலந்து ைிரிந்ைது.  ா ா,  ன்ஸாரிறய அறழத்து, 
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அறைக் கவனித்துக் பகாள்ளும் டிக் வகட்டதும், நாய்கறளக் கடுற யாக 
பவறுக்கும்  ன்ஸாரி, "ஆனால் நான் இங்கு நாய்க்குச் வெறவ புரிய வரவில்றல. 
நான் உங்களுக்குச் வெறவ பெய்ய வந்ைிருக்கிவைன்!" என்ைார். "ஓ, 
உண்ற யாகவா? நான் அறை ஒருவ ாதும் நிறனத்துப்  ார்த்ைைில்றல" என்று 
பொல்வது வ ால,  ா ா அவறரப்  ார்த்ைார். 

 ின்னர்  ா ா, பகய் ாறய அறழத்து,  ன்ஸாரியின் முன்னிறலயில் 
அவரிடம் அறைவய வகட்டவ ாது, "நிச்ெய ாக, நான் அறை  கிழ்ச்ெியுடன் 
கவனிப்வ ன்" என்று பகய் ாய் கூைினார். 

"ஆனால் இது வநாய்வாய் ட்ட பொைி நாய்; நீங்கள் அறை நீராட்டி சுத்ைம் 
பெய்ய வவண்டும்" என்று கூைி, "நீங்கள் உங்கள் இல்லம்  ற்றும் அறனத்றையும் 
விட்டுவிட்டு இங்வக வந்து ஒரு நாய்க்குச் வெறவ பெய்ய வவண்டு ா?" என 
வினவினார். 

"ஆனால்,  ா ா, அது இப்வ ாது உங்கள் நாய்!" என்று பகய் ாய் ெரியாகப் 
 ைிலளித்ைார். 

 ன்ஸாரிக்குச் றெறக முலம்,  ா ா ைனது காறைச் சுட்டிக்காட்டி, "அவர் 
பொன்னறைக் வகட்டீர்களா? இைிலிருந்து கற்றுக்பகாள்ளுங்கள்!" என்ைார். 

இந்து  ண்டிறக  ஞ்ெ ி ைினத்ைன்று,  ி.ட ிள்யூ.டி.  ாளிறகயில் 
ப ண்கள்  ா ாறவக் கிருஷ்ைராகவும், வ ற்கத்ைியர்கள் உட் ட அறனத்து 
ப ண் ைிகள் வகா ிறககளாகவும் ஆறட அைிந்ைனர். விழாவில்  ா ா 
 ங்வகற்ைார்; அவர்கறள நடன ாட வலியுறுத்ைி,  ாரம் ரிய வண்ை நீறரத் 
பைளித்ைார்.  கவான் கிருஷ்ைர் இைங்கி ைனது அன் ான வகா ிறகளுடன் 
 ீண்டும் விறளயாடுவது வ ாலத் வைான்ைியது!  யக்கும்  ார்றவயில் காலம் 
வியப் றடந்து இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைது: " ிரிய ானவர் ைனது வகா ிறகறள 
 கிழ்விப் ைன் மூலம் உலகின் ைாகத்றை, பைய்வகீ  துவால் ைைித்ைார்!" 

1938 ஆகஸ்ட் 19 பவள்ளிக்கிழற ,  கவான் கிருஷ்ைரின் 
 ிைந்ைநாளாகக் பகாண்டாடப் ட்டது; அப்வ ாது ப ஹர்  ா ா, கிருஷ்ைர் 
 ற்றும்  ாண்டவர்களின் கறைறய வ ற்கத்ைியர்களுக்கு விவரித்ைார். இந்ைக் 
கருத்துக்களுடன் அவர் இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "மவடிக்கக 
என்னமவன்ைால், என்னுென் இருக்கும் நீங்கள், நாள் முழுவதும் என்னுென் 
இருப்பதால், நான் உங்களில் ஒருவன் என்று உணர்கிைரீ்கள்; எனமவ 
பயபக்தியின் முக்கியத்துவம் இயற்ககயாகமவ இல்லாெலாகி, அந்த 
இெத்தில் அன்பு அல்லது சாதாரண பரிச்சயம் நிகலமகாள்ளும். இப்மபாது, 
அது அன்பாக இருந்தால், நீங்கள் உங்ககள அைியாெமலமய என்கனப் 
மபாலாக முயற்சிக்கிைரீ்கள், ஆனால் அது பரிச்சயம் ெட்டுமெ என்ைால், 
என்கன உங்ககளப் மபால ொற்ை முயற்சிக்கிைரீ்கள். எனமவ என்னிெம் 
அன்பு காட்டினால், பின்னர், நீங்கள் என்கனப் மபாலாகிவிடுவரீ்கள்." 
 இக்காலகட்டத்ைில்,  ாைிரி ஒருமுறை  ி.ட ிள்யு.டி.  ங்களாவுக்கு ஒரு 
கவாலி  ாடகறர அறழத்துவந்ைார்.  ா ா, அவறரச் ெந்ைித்ை வவறளயில், அந்ை 
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ந ர், "இன்று நான் உங்கறளச் ெந்ைிப் து என்னுறடய  ிகப் ப ரிய அைிர்ஷ்டம். 
ஒருநாள்  ாடல்கறளத் பைாகுத்து, உங்கள் முன் வழங்க விரும்புகிவைன், 
ஹஸ்ரத்" என்ைார்.      
 அைற்கு  ா ா, "நீங்கள்  ாட விரும் ினால், நான் உங்கள் இறெறய 
ரெிக்கும்  னநிறலயில் இருப் ைால் இப்வ ாது  ாடுங்கள்" என்று  ைிலளித்ைார்.
 ஆனால் அந்ை ந ர், "ஹஸ்ரத், என்றன  ன்னித்து விடுங்கள்; இப்வ ாது 
எனது ந ாஸிற்கான வநரம். நான் புைப் ட்டாக வவண்டும் இல்றலவயல் 
காலைா ை ாகி விடும்" என்ைார். 

"அப் டியானால் நீங்கள் வ ாய் உங்கள்  ிரார்த்ைறனறயச் பெய்யுங்கள்" 
என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

கவாலி  ாடகர் அங்கிருந்து  சூைிக்குப் புைப் ட்டதும்,  ா ா, "ெக்களுக்கு, 
கெவுள் மவண்ொம், நொஸ்தான் மவண்டும்! ஏகழ கெவுள் என்ன மசய்ய 
முடியும்? கெவுள் அவகரமய மகாடுக்க விரும்புகிைார்; ஆனால் அவர்கள் 
பிரார்த்தகனயில் ஆர்வொக இருக்கிைார்கள்!" என்ைார். 

காலமும் இவ்வாறு முணுமுணுத்ைது: "உருவ ில்லா கடவுள்  னிை 
உருவில் வருகிைார், ஆனால் கடவுளிடம்  ிரார்த்ைறனச் பெய்யும் அறனவருவ , 
அவறர  னிை வடிவில் அறடயாளம் கண்டுபகாள்வைில்றல!" 

நாட்கள் விறரந்து பென்ைன, ப ஹரா ாத் வ ல் றலயின்  ைிகள் 
கிட்டத்ைட்ட நிறைவறடந்ைன. கட்டிடத்ைின் ெில  ிரிவுகளில் கூறரயாக 
 ங்களூர் ஓடுகறள நிரப்  வவண்டியிருந்ைது. காவள ா ா, ஓடுகள்  ல 
உறடந்துவிட்டைால், வ ாது ானைாக இல்றல என ப ண்டுவுக்குத் பைரிவித்ைார். 
ப ண்டு உடனடியாக, பஸயிலரின்  கன் ைீன்ஷாறவ அறழத்து,  ண்டலி 
குவாட்டர்ஸின் கூறர ஓடுகறள எடுத்து உ வயாகப் டுத்து ாறு கூைினார். 

கறடெியாக இந்ை வவறல நிறைவறடந்ைதும், ப ண்டு புைிய 
கட்டிடத்ைின் ைிைவுவகாறல,  ாைிரியிடம் ஒப் றடத்து,  ா ா வரும்வ ாது 
ைிைவுவகாறல அவரிடம் பகாடுக்கு ாறு கூைினார். ப ண்டு  ல நாட்களாகத் 
தூங்கா ல், கறளத்துப் வ ாயிருந்ைார். அவர் ைனது அறைக்குச் பென்று தூங்க 
முயன்ைார், ஆனால் முடியா ல் ஒவ்பவாரு கட்டிடத்றையும் ஆய்வு பெய்யும் 
எண்ைத்ைில் விழித்துக் பகாண்டார். 

1938, ஆகஸ்ட் 25ஆம் நாள், அறனத்து கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
ப ண்கறளயும், காறல எட்டு  ைிக்கு,  ா ா ப ஹரா ாத் வ ல்  றலக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். புைிய கட்டிடங்கறளப்  ார்றவயிட்டு,  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். முைன்முைலாக, ப ண்டுறவப்  ாராட்டும் எண்ைத்ைில் 
 ா ா, கீழ் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து, ப ண்டுவின் அறைக்கு பவளிவய 
வராந்ைாவில் நின்று,   ாைிரியுடன் உறரயாடினார்.  ாைிரியின் குரறலக் வகட்டு, 

ப ண்டு  டுக்றகயிலிருந்து எழுந்து பவளிவய வந்ைார். புன்னறகத்து,  ா ா 
அவறரத் ைழுவி முத்ை ிட்டார்; இது, ப ண்டுவின் அயராை உறழப் ில்  ா ா 
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எவ்வளவு  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார் என் றை பவளிப் றடயாகக் காட்டியது. 
"நான், குைிப் ாக உங்கறளப்  ார்க்க வந்வைன். வ றல நாட்டினருக்கு அவரவர் 
அறைகறள ஒதுக்குவைற்கு முன்பு, முைலில் உங்கறளப்  ார்க்கும் எண்ைத்ைில் 
இங்வக வந்வைன்" என்ைார். 

காவள ா ா, பநௌவராெி இருவறரயும் ெரியான வநரத்ைில்  ைிறய 
முடிக்க உைவியைற்காகப்  ாராட்டி. ஆகஸ்ட் 28ஆம் நாள், ெ ாைிக்கு பவளிவய 
அறனவறரயும் அறழத்து, ப ஹர்  ா ா, விழா ஒன்றை நடத்ைினார். மூன்று 
முக்கிய பைாழிலாளர்களுக்கு,  ா ா  ாறல அைிவித்ைார். அரன்காவ்ம் 
கிரா த்ைில் ஒரு ெிைப்பு விருந்து ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது,  ற்றும்  ா ா ஒரு 
ப ரிய ஊர்வலத்ைில் அங்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அரன்காவ்ம் 

கிரா வாெிகள்  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்ைனர்;  ா ா அறனவருக்கும் 
 ிரொைத்றை வழங்கினார். ப ண்டுறவ வாழ்த்ைி, ஸவராஷ் அந்ை வநரத்ைில் 
அறனவரின் உைர்வுகறளயும் பவளிப் டுத்ைினார், " ிரிய ான ப ண்டு, 

உங்களுக்கு நாங்கள் ைறல வைங்குகிவைாம். நீங்கள் அறனத்றையும் 
அற்புை ாகச் பெய்ைீர்கள்!" 

ப ண்டு கடின உறழப் ாளியாக இருந்ைவ ாைிலும், அவறரச் ெ ாளிப் து 
என் து கடின ான காரிய ாக இருந்ைது. ஆைி ெீனியர் இந்ைப்  ிரச்ெிறனறய 
27ஆம் வைைி  ா ாவின் முன்னிறலயில் எழுப் ினார்; ப ண்டு, விஷ்ணு,  ாைிரி 
மூவரும் ஒன்ைிறைந்து ஆைிறய பவவ்வவறு முடிவுகளிலிருந்து விலக்கி 
றவத்ைனர். அறனத்து  னக்கெப்புகறளயும் பவளிவரச் பெய்து,  ா ா, 

அவர்களிறடவய இருந்ை  ிரச்ெிறனறயத் ைீர்த்து றவத்ைார்.  ா ா, ஆைி 
கூைியைில் ஓரளவிற்கு உடன் ட்டார், வ லும் அங்கிருந்து  ிரிந்து 
பென்ைவர்களில் இருவர் (ராவ்ஸாவஹப்  ற்றும் கரீம்)  ா ாவின் காரை ாக 
அவ்வாறு பெய்யவில்றல, ஆனால் இைர  ண்டலியுடனான வவறு ாடுகள் 
காரை ாக விட்டுச்பென்ைைாகக் கருத்து பைரிவித்ைார். 

ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் ஒரு  கப்வ று இல்லத்றை நிறுவுவது 
 ற்றும் அவருக்காக அர்ப் ைிக்கப் ட்ட ஒரு  த்ைிரிறகறயப் புதுப் ிப் து 
குைித்தும்  ா ா ப ண்  ண்டலியுடன் கலந்துறரயாடினார். 1938, ஆகஸ்ட் 29 
அன்று,  ா ா ப ண்  ண்டலிறய அறழத்து, அறனவருக்கும் அவரவர் 
கடற கறள வழங்கினார்; ப ண் ைிகளின் வ ற் ார்றவயில் நடத்ை, 
நம் ிறடவய நான்கு துறைகள் உள்ளன: ெற யல், ஊழியர்கள்,  ருத்துவ றன 
 ற்றும்  த்ைிரிறக. 

சகெயலகை: இறை பகய் ாய் நிர்வகிக்க வவண்டும். அவர் விஷ்ணு 
மூலம்  ொரிலிருந்து வைறவயான அறனத்து ப ாருட்களுக்கும் ஏற் ாடு பெய்ய 
வவண்டும், வ லும்  னுவின் உைவியுடன் எல்லா ப ண்களுக்கும் உைவு ையார்ச் 
பெய்ய வவண்டும். ஒவ்பவாரு நாளும், கிட்டி வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகளுக்கு 
என்ன உைவு வவண்டும் என் றைக் பகய் ாய்க்குத் பைரியப் டுத்துவார். இரண்டு 
 ைிப்ப ண்களான ொனி, பாெி இருவரும் ெற யலறையில்  ட்டுவ   ைி 
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புரிய வவண்டும்,  ற்பைாரு  ைிப்ப ண் மஸவ்,  ா ாவின் ெற யலறையில் 
(ப ஹரா ெற யல் பெய்யும் இடத்ைில்) அவருக்கு உைவ வவண்டும். 

ஊழியர்கள்: கிட்டி ஏழு ஊழியர்கறளயும், (கழிப் றை) துப்புரவாளர் 
மஜாஹ்ரா என்ை ப ண் ைிறயயும் கண்காைிக்க வவண்டும்.  ைிப்ப ண்கள் 
ெரியான வநரத்ைில் வந்து பெல்வது, ஒவ்பவாரு அறைறயயும் ைினமும் சுத்ைம் 
பெய்வது, ஒவ்பவாருவரும்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின்  டி, ைனது கடற றய 
நிறைவவற்றுவது. ராஹியும் புைிய ஊழியரும் குளியலறைறயச் சுத்ை ாக 
றவத்து, வைாட்டத்ைில்  ைி புரிய வவண்டும். வடீ்டு வவறல, ெலறவ  ற்றும் 
வொளம் வ ான்ை ைானியங்கறளச் சுத்ைம் பெய்வைற்கு, இைர ஊழியர்கள் - சந்தர், 

லக்ஷசி, மசானி, சாந்தா, சுந்தர் - வவறலறயத் ைங்களுக்குள்  கிர்ந்துபகாள்ள 
வவண்டும். 

ெருத்துவெகன: இங்கு (வ ல் றலயின் ெ ாைி  ற்றும் அறைக்கு 
 ின்னால் அற ந்துள்ளது),  த்து (ப ண்) வநாயாளிகளுக்குச் ெிகிச்றெ அளிக்கும் 
வெைிகள் உள்ளன. நைீன் ைறலற  பெவிலியராக இருப் ார். ஒவ்பவாரு 
வநாயாளியும் வந்து பெல்லும் வி ரங்கள்  ைிவு பெய்யப் ட வவண்டியது 
அவெியம், வ லும் ஒவ்பவாரு வநாயாளிக்கும் ஒரு விரிவான அைிக்றக அட்றட 

றவக்கப் ட வவண்டும். ஐரீன்,  ன்ஸாரி  ற்றும் ப ஹரு (பெஸவாலா) 
வநாயாளிகறள நீராட்டி, உறட உடுத்ைி, உைவளிப் றைக் கவனித்துக்பகாள்ள 
வவண்டும். வநாயாளிகளின் ெற யறல வ ற் ார்றவயிடுவது  ன்ஸாரி. ஒரு 
ப ண்  ருத்துவர் ைினமும்  ஒரு முறை வந்து பெல்வார், ைகுைி வாய்ந்ை, 

அனு வம்  ிக்க ஒரு பெவிலியர் கடற யில் இருப் ார். ஆறு ைனி ப ண் 
ஊழியர்கள்  ருத்துவ றனயில்  ைிய ர்த்ைப் டுவார்கள். 

பத்திரிகக ெற்றும் பிை கெகெகள்: 'ப ஹர்  ா ா ெர்னல்' என்று 
அறழக்கப் டும் இந்ைப்  த்ைிரிறக எலிஸப த், வநாரினா, நான்னி இவர்களின் 
ப ாறுப் ில் ஒப் றடக்கப் ட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு  ருத்துவ றன 
குவாட்டர்ஸில் அலுவலகம் வழங்கப் டும். 

ஸூனா ாெி  ிரைான வாயிறலக் கண்காைிப் ார். அவறர 
‘பொர்க்கத்ைின் நுறழவாயில்’ என்று அறழக்கலாம்! அவர் லக்ஷிறய காறல 
ஐந்து  ைிக்கு எழுப் ி, வஸாஹ்ரா கழிப் றைகறளச் சுத்ைம் பெய்வறை 
ஊர்ெிைம் பெய்ய வவண்டும். வஸாஹ்ரா, வ ற்கத்ைிய ப ண்களின் 
கழிப் றைகறளச் சுத்ைம் பெய்வறைக் கண்காைிப் து கிட்டியின் ப ாறுப்பு. 
 ொரிலிருந்து ப ாருட்கள் வந்ைதும், ஸூனா ாெி, பகய் ாய்க்குத் பைரிவிக்க 
வவண்டும், வ லும் பகய் ாய்,  ா ிறய அந்ைப் ப ாருட்கறள உள்வள எடுத்துவர 
அனுப்  வவண்டும். நிலக்கரி அல்லது ைானியம் வ ான்ை கனரக மூட்றடகறள 
எடுத்துவர ஸூனா ாெி கிட்டியிடம் ஊழியர்களின் உைவிறய நாடலாம். 

குழுவில் வநாய்வாய்ப் ட்ட அறனவறரயும் கவனிப் து ராவனாவின் 
ப ாறுப்பு; எல்லா  ருந்துகளும் ெரியான வநரத்ைில் விநிவயாகிக்கப் ட வவண்டும். 
ஒரு கிழக்கத்ைிய ப ண் ைி உடல்  நல ின்ைி இருந்ைால், பகய் ாய் அவரது 
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உைறவக் கவனிக்க வவண்டும்; அதுவ ால வ ற்கத்ைியராக இருந்ைால், ஐரீன். 
ராவனா வடீ்டுத் ைச்சு வவறலகறளயும் கவனித்துக் பகாள்வார். 

இந்ை வநரத்ைில்  ின்வரும் விைிகள் வகுக்கப் ட்டன: 
இங்குள்ள நீர் குைித்து:  றழப்  ற்ைாக்குறை எப்வ ாதும் இருக்கும். 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் கிைறுகளில் நீர் குறைந்துவிடும்.  ஸ்த் ஆெிர ம்  ற்றும் 
 ருத்துவ றனக்கு ஒவர ஒரு கிைறு  ட்டுவ  உள்ளது, எனவவ நீறர 
வைீடிக்கக்கூடாது;  ா ாவின் உத்ைரவு டித் ைண்ைறீரப்  யன் டுத்துங்கள்: 

கழுவும் வ ாது, குழாறயத் ைிைக்கவும், ைண்ைறீர எடுத்ைதும் மூடிவிட 
வவண்டும்; குழாய் ைிைந்ைிருக்கக் கூடாது. 

ஒவ்பவாருவரும் இரண்டு நாளுக்கு ஒருமுறை நீராட வவண்டும்; 

ஆனால் பகய் ாய் ைினமும். ஒவ்பவாருவருக்கும் அறர வாளி  ிகவும் சூடான 
நீர் அனு ைிக்கப் டுகிைது. ைறல முடி சுத்ைம் பெய்ய, ஒன்ைறர வாளி நன்கு 
சூடான நீர் எடுத்துக்பகாள்ளலாம். 

 ா ா அவரது அறையில் இல்லாை வவறளயில் அல்லது அவரது 
அனு ைியின்ைி யாரும்  ா ாவின் வளாகத்ைிற்குள் நுறழயக்கூடாது. வாலு 
 ட்டுவ  வ ல்  றலயில்  ா ாவின் அறைறயச் சுத்ைம் பெய்ய வவண்டும். 

ப ஹர்  ா ாவின் எைிர்கால ெ ாைியின் உட்புைத்ைில் ெித்ைிரம் 
வறரவது பஹலன் டாம், ஆனால் அவர்  ாறல ஏழு  ைிக்கு வ ல் அறைத் 
பைாடரக்கூடாது. 

 ா ா இல்லா ல் எவரும் நீர்த்பைாட்டிக் வகாபுரத்ைில் ஏைக்கூடாது. 
 ா ாவின் அனு ைியின்ைி அல்லது அவருடன் வரா ல் யாரும் 

வளாகத்து  ைிலுக்கு பவளிவய வரக்கூடாது.  ருத்துவ றன  ற்றும் 'ப ஹர் 
 ா ா ெர்னல்' அலுவலகத்ைில்  ைிபுரி வர்களுக்கு இைிலிருந்து விைி விலக்கு 
அளிக்கப் டுகிைது. 

அறனவரும் பகாசு வறல உ வயாகிக்க வவண்டும். 
கிட்டியிடம் வகட்கா ல் யாரும் எந்ை ஊழியறரயும் அறழக்கக்கூடாது. 
எந்ை வநரத்ைிலும்  ருந்து, டானிக்,  ால், ஆரஞ்சு ரெம்,  ற்றும்  லவற்றை 

எடுத்துக் பகாள்ளும் ஒவ்பவாருவரும், ைத்ை து பொந்ை வகாப்ற  அல்லது 
கரண்டிறயக் கழுவி அைற்குரிய இடத்ைில் றவக்க வவண்டும். 

ஏவைனும் ப ாருட்கறள வாங்குவைற்கான  ட்டியலில் ' ைம் பெலுத்ைி 
வாங்கவும்' அல்லது 'பெலுத்ை வவண்டாம்' என்று குைிப் ிட்டு பகய் ாய்க்கு 
அனுப் ி றவக்கவும். வவண்டிய கடிைங்கள், பைாறலத்ைந்ைிகள் - ஒரு நாறளக்கு 
ஒரு முறை,  ா ா காறலயில் கீழ் றலக்குச் பெல்லும் வவறளயில் - 
 ா ாவிடம்  ட்டுவ  வழங்கப் ட வவண்டும். 

 ிங்- ாங் வ றெயில் எவரும் எறையும் றவக்கக்கூடாது. 
உணவு மநரம்: 
காறல உைவு - 6:45 காறல   ைிய உைவு - 11:30 காறல 

வைநீர் - 2:30  ிற் கல்  இரவு உைவு - 6:00  ாறல. 
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அன்று  ிற் கலில், ஆைி ெீனியர், இராணுவ வ ெர் குல்ஷர்  ற்றும் 
அவரது  றனவிறய  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து 
வந்ைார்.  றனவி ஒரு  கனுக்காக வவண்டி, அவறர ஆெீர்வைிக்கு ாறு 
 ா ாவிடம் பவளிப் றடயாகக் வகட்டவ ாது,  ா ா ஒரு  லர் இைறழக் 
பகாடுத்து, அறைச் ொப் ிடச் பொன்னதும், அவரும் அவ்வாவை பெய்ைார். ஆனால் 
 ா ா அந்ைப் ப ண் ைியிடம், "உங்கள் ெனதில் எல்லா வககயான 
ஆகசகளும் இருப்பதால், நீங்கள் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியவில்கல; 

என்கனப் பாருங்கள், எனக்கு எந்த ஆகசகளும் இல்கல, நான் எப்மபாதும் 
ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிமைன், ஒருமபாதும் வருந்துவதில்கல. நான் 
உங்களிெமும் அகனத்திலும் பாபாகவ அனுபவிக்கிமைன். எனக்கு எல்லாம் 
மதரியும் என்று நீங்கள் நிகனத்தால், எந்தமவாரு விருப்பத்கதயும் 
மவளிப்படுத்த மவண்டிய மதகவயில்கல. எனக்கு எதுவும் மதரியாது என்று 
நீங்கள் நிகனத்தால், உங்களின் எந்தமவாரு ஆகசக்காகவும் மவண்டுவதில் 
பயனில்கல" என்று கூைினார். 

1938 ஆகஸ்ட் 30ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ஆைி ெீனியர், குல் ாய் 
ஆகிவயாருடன் அக் ர் அச்ெகத்ைில் இரவு உைவிற்காகச் பென்ைார். ப ஹரா ாத் 
வ ல்  றலயில் கட்டற ப்புகறள வ ற் ார்றவயிட்ட டாக்டர் கனி,  ன்னிரண்டு 
நாட்கள் விடுமுறை முடிந்ைதும் பூனாவிலிருந்து வந்ைார். அவர், டாக்வகஃ ால்கர், 

ொஞ்ெி, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன் இறைந்து, வ ல் றல அலுவலகத்ைில் 
'ப ஹர்  ா ா' ெர்னறலத் ையாரிக்கும்  ைியில் ஈடு ட்டார். ெர்னல் 
அஹ துநகரில் (நஸர்வான் ஸட்டா  ற்றும் ஆர்.  ி. ஹிராய் ஆகிவயாரால் 
நடத்ைப் டும்) வ ாகன் அச்ெகத்ைில் அச்ெிடப் ட இருந்ைது; ஆைி, டாக்டர் கனி 
இருவரும் பெப்டம் ர் 13ஆம் நாள்  த்ைிரிறககளின் வடிவற ப்ற ச் ெரி ார்க்க 
அங்குச் பென்ைனர். ஆைி ைிரும் ி வருவைில் காலைா ை ானைால்,  ா ாறவ, 

அன்றைய ைினம் இரவு உைவிற்கு அக் ர் அச்ெகம் அறழத்துச் 
பெல்லவிருந்ைறை ஆைி  ைந்துவிட்டார்.  ா ா வகா  றடந்து இருவறரயும் 
பவகுவாகக் கண்டித்ைார். 'அவர் டாக்டர் கனிறய, கிட்டத்ைட்ட அறைந்ைது 
வ ாலத்ைான்!' என்று ஆைி ைனது நாட்குைிப் ில் எழுைியிருந்ைார். 

ஆனால், ப ஹர்  ா ா, டாக்டர் கனி  ற்றும் அவருடன் 

பநருங்கியவர்கறளக் வகலி பெய்து ரெிப் து வழக்கம்.  ா ா, ஸூனா ாெிறய 

முடித்ைிருத்ைம் பெய்யும் 'நாவிைர்' என்று அறழப் துண்டு. ஒரு நாள் ஸூனா ாெி 
ெிரிப்பூட்டும் விைத்ைில் எைிர்வாைம் பெய்ைார், "நான் ஒரு நாவிைராக 
இருந்ைிருந்ைால் நன்ைாக இருந்ைிருக்கும்! குறைந்ை ட்ெம் ஒரு முறையாவது 
உங்கள் முகத்றை எனது றககளில்  ிடித்ைிருக்க முடியும்!" 

ப வ ா ஒவ்பவாரு  ாைமும் ெில நாட்கள்  ா ாறவயும், 
ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் ப ண்கறளயும் ெந்ைித்து, பூனாவுக்குத் ைிரும்புவது 
வழக்கம். ப வ ா பெப்டம் ர் 5ஆம் வைைி ொல் ாயுடன் வந்து அக்வடா ர் 11 
அன்று ப ஹராம்  ற்றும் ப ரினுடன் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
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ஒருமுறை ப வ ா ப ண்களிடம், "ப வராறக கடவுள் என்று 
அறழக்காைீர்கள், பொர்க்கத்ைின் நி ித்ைம், அவனுக்கு  லர்  ாறலகள் 
அைிவிக்காைீர்கள்! அகங்காரம் ப ருகி ஆைவத்ைின் குழிக்குள் 
விழுந்துவிடுவான்!" என்ைார். 

அந்ை ஆவலாெறனறயக் வகட்டு,  ா ா, "ஆனால் நான் உண்கெயில் 
கெவுள்!" என்ைார். 

"நீ கடவுளாக இருக்கலாம், ஆனால் நீ இன்னும் எனது குழந்றை! 
எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, நான் உன்றன ஈன்பைடுத்வைன்!" என்ைார் ப வ ா. 

"நீங்கள் என்கன ஈன்மைடுத்தரீ்களா?"  ா ா பொற்பெைிவுடன் 
முறையிட்டார், "நான்தான் முதலில் உங்களுக்குப் பிைப்கபக் மகாடுத்மதன், 

பின்னர் நீங்கள் என்கன ஈன்மைடுத்தரீ்கள்! பகெப்பின் ஆரம்பத்தில் நான் 
உங்கள் தாயாக இருந்மதன், இப்மபாது நீங்கள் எனக்குத் தாய்!" 

"நீ என்றன இவ்வளவு துன்புறுத்தும்வ ாது எனது ைாயாக எப்வ ாைாவது 
இருந்ைிருக்க முடியு ா?" ப வ ா புலம் ினார். "பூனாவில் எங்குவ  எனது 
முகத்றைக் காட்ட முடியாைைற்கு நீைான் காரைம்; ெமூகம் என்றனக் வகலி 
பெய்கிைது, நான் அப் டிவய அ ர்ந்து அறைபயல்லாம் ெகித்துக் பகாள்ள 
வவண்டும்!" 

அைற்கு  ா ா, "ஆனால் இகத எல்லாம் தாங்கிக் மகாள்வது 
உங்களுக்கு ெிகவும் நல்லது!" என்ைார். 

ப வ ா ஆவவெ ாக உற்றுவநாக்கி,  ின்னர், பெஸவாலா குடும் த்றைப் 
 ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில், "ப வராக், உனக்கு ஏைாவது புத்ைி இருக்கிைைா? 

அத்ைறகய  கிழ்ச்ெியான குடும் த்றை, அறனத்றையும் விட்டுவிட்டு இங்வக ஏன் 
வரச் பெய்ைாய்? அவர்கள் பெல்வந்ைர்களாக வாழ்ந்ைவர்கள். இந்ை ஏறழ 
அன் ர்களின் நிறலற  இப்வ ாது என்னவாகும்?" என வினவினார். 

"இங்மக அவர்கள் ெகிழ்ச்சி, துக்கம் இரண்டும் என்ன என்பகதக் 
கற்றுக்மகாள்வார்கள்!" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், இரவு ஓய்வு ப றுவைற்கு முன்பு, ஒன் து 
 ைியளவில்  ா ா ஒவ்பவாரு ப ண்  ண்டலிறயயும் ைழுவி விறடப றுவது 
வழக்கம்.  ா ா இவ்வாறு விறடப ற்றுச் பெல்லும் வவறளயில், ப வ ா 
வவக ாக நடந்து ைனது அறைக்குச் பென்று விடுவார்.  ா ா, ப வ ாறவ 
அரவறைக்க அவரது அறைக்குச் பெல்ல வவண்டியிருக்கும். அப்வ ாது,  ா ா 
இவ்வாறு வினவினார், "நீங்கள் ஏன் பென்று விடுகிைரீ்கள்? உங்களிடம் 'இரவு 
வைக்கம்' கூைி விறடப ை நான் இங்கு வர வவண்டும்!" 

ப வ ா  ைிலளித்ைார், "நீ  ிைறரத் ைழுவி இரவு வைக்கம் பொல்வது 
 ிரச்ெிறனயாகத் பைரியவில்றல, என்றன அரவறைக்க வருவறைப்  ற்ைி 
 ட்டுவ  புகார் பெய்கிைாய்."      

ப வ ாறவத் ைழுவி விறடப றும் வவறளயில் ஏவைனும் ஒரு 
ொக்குப்வ ாக்கில் ைிரும்  அறழப் துண்டு. இப் டி நான்கு அல்லது ஐந்து முறை 
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நடந்ைது. கறடெியாக, பவளிவயைி,  ா ா  ிைரிடம், " ாருங்கள், நான் கடவுளாக 
இருந்ைாலும், எனது ைாயாருக்கு எப் டிச் வெறவ பெய்கிவைன்!" 

ப வ ா,  ா ாறவ ஆழ் இையத்ைிலிருந்து வநெித்ைார், பூனாவில் 
எவவரனும்  ா ாவுக்கு எைிராக, அவதூைாகப் வ ெினால் ப வ ா றைரிய ாக 
அவர்கறளக் கண்டித்ைார். ப ரும் ாலான  ார்ெிகளும், ஈரானியர்களும் ப ஹர் 
 ா ாறவக் கடுற யாக எைிர்த்ைனர்; ஆனால் ப வ ா அவர்களிடம், "ப வராக் 
எனது கடவுள்! நீங்கள் அவனுக்கு எைிராகப் வ ெினால் அறனவரும் அழிந்து 
பைாறலந்து வ ாவரீ்கள் என் றை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு 
ஏவைனும் புத்ைி இருந்ைால் அவனது  ாைங்களில்   ைிந்து வைங்குங்கள். அவன் 
பஸாராஸ்டர்!" என்று கூைினார். 

இந்ை வநரத்ைில், குல் ாய் ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் 
ைங்கியிருந்ைார்; ப வ ா அங்குச் பெல்லும்வ ாது, இருவருக்கு ிறடவய ைவிர்க்க 
முடியாை ெச்ெரவுகள் ஏற் டும் - ஷிரீன்ொய் உலகத் தாய், குல்ொய் ஆன்ெீக 
தாய். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில் (1938, அக்வடா ர் 19), ஆைி ெீனியர் ைனது நாட்குைிப் ில் 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "ஷிரீன் ாய் வழக்கம் வ ால, குல் ாறயப் 
 ார்த்துப் ப ாைாற ப் டுகிைார், வ லும்  ா ா இந்ைச் சூழ்நிறலயால்  ிகவும் 
 ாைிக்கப் டுகிைார்." 

ஆனால்  ல ெ யங்களில், ஆண்  ற்றும் ப ண்  ண்டலியிறடவய,  ா ா 
வ ாட்டிகறள உருவாக்குவதுண்டு; இைனால் அவர்களின்  னைில் உள்ள 'குப்ற ' 

ைிைந்ை பவளியில் வந்து அடித்துச் பெல்லப் டும். இத்ைறகய வ ாைல்கள் 
அகந்றைறய அகற்றுவைற்கும், அவறரப்  ின் ற்று வர்கறள, ெத்ைியத்றை 
வநாக்கி வழிநடத்துவைற்கும் அவருறடய  ைியின் ஓர் அங்க ாகத் ைிகழ்கிைது. 

1938, பெப்டம் ர்  ாைத்ைில், ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ' ற்ைின்ற ' 

குைித்துப் ப ண்களுக்கு விளக்கினார்: 

நான், மபரிய ெற்றும் சிைியன அகனத்திலும் உள்மளன். எல்லாமெ 
பூஜ்ஜியம், எனமவ எதற்கும் ஏன் முக்கியத்துவம் மகாடுக்க மவண்டும்? 

ெனநிகல பாதிக்கப்பட்ெவர்ககளப் பார்த்துக் மகாள்வதில் நான் அகெயும் 
ெகிழ்ச்சிகயப் மபால, ெண்ெலியுென் இருப்பது, எனது முகவர்களுக்கு 
உத்தரவுககள வழங்குவது, சிைப்பான உலகளாவிய பணி புரிவது, மஹடிக்கு 
முட்கெகள் எடுத்து வருவது, உங்கள் அகனவருகெய அஞ்சகலயும் 
அனுப்புவது - இகவ அகனத்கதயும் நான் ெிகவும் ரசித்து ெகிழ்கிமைன். 
நீங்கள் சிைிய சிைிய விஷயங்களிலிருந்து தப்ப முடியாது, ஏமனன்ைால் 
கெவுகளத் தவிர பிை அகனத்தும் சிைிய விஷயம்தான். நீங்கள் என்ன மசய்ய 
முடியும் என்பதில் பற்ைற்று இருக்க மவண்டும். சிைிய விஷயங்ககளப் 
பயன்படுத்துங்கள், ஆனால் அகவ சிைியது என்பகத அைிந்து அவற்றுென் 
பற்ைிக் மகாள்ளாெலும், ஒட்டிக் மகாள்ளாெலும் இருங்கள். 

உைாரை ாக, பெயற்றக  ற்கள் உண் ைற்காக உங்கள் வாயில் 
ப ாருத்ைப் ட்டுள்ளன. அறவ ப ாய்யானறவ, வ ாலியானறவ என் றை நீங்கள் 
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அைிவரீ்கள், எனவவ அவற்றை நீங்கள் பவளிவய எடுக்கலாம்; ப ாருத்ைி,  ிரித்து 
நீங்கள் அவற்றைப்  யன் டுத்துகிைரீ்கள். 

நான் 'உலாவும் கழிவகை' என்ைகழக்கும் இந்த அசுத்தொன  உெகல, 

ஆன்ொ தன்கனத் தாமன உணர பயன்படுத்தப்படுகிைது. நீங்கள் அதிலிருந்து 
தப்பிக்க முடியுொ? நீங்கள் அதன் வியர்கவகயத் தவிர்க்க முடியுொ? எனமவ 
நீங்கள் என்ன மசய்கிைரீ்கள்? வியர்கவகயக் கழுவி உெகலச் சுத்தம் 
மசய்கிைரீ்கள். ஆனால் நாள் முழுவதும் நீங்கள் 'எனக்கு ஏன் வியர்கவ 
வருகிைது? எனக்கு வியர்கவ வரக்கூொது' எனக் கூச்சலிடுவதில் எந்தப் 
பயனுெில்கல. நீங்கள் அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது, ஆனால் அகதப் 
மபாருட்படுத்தாெல் பற்ைற்ை தன்கெயுென் இருக்கலாம்.  

பெப்டம் ர் 2ஆம் நாள், ப ண்  ண்டலிக்கு 'அன்பு', 'மநசம்' குைித்து 
விளக்கும் வ ாது, ப ஹர்  ா ா  ண்றடய  ாரெீக  ன்னர் கஸ்னவிறயப் 
 ற்ைிய இந்ைக் கறைறய விவரித்ைார்: 

முஹெது கஸ்னவிக்கு அயாஸ் என்ை அடிகெ இருந்தார், அவர் 
ென்னகர ெிகவும் மநசித்தார். அவர் ஒவ்மவாரு விஷயத்திலும் 
ென்னனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, அவருகெய எல்லா கட்ெகளககளயும் 
நிகைமவற்ைினார். அயாஸுக்கு, தனது மசாந்த வாழ்க்ககயில் அக்ககை 
இல்கல, ஆனால் ென்னன் கஸ்னவிகய ெகிழ்விக்க எகதயும் மசய்யத் 
தயாராக இருந்தார். 

 ன்னன், அயாறஸ அைிகம் வநெித்ைைால், அறவயின் இைர 
உறுப் ினர்கள் ப ாைாற யுற்ைனர்; வ லும்  ன்னன் ைனது அடிற   ீது அன்பு 
பெலுத்துவறை அவர்களால் ெகித்துக் பகாள்ள முடியவில்றல. 

ென்னனுக்கு இது குைித்து அகனத்தும் மதரியும். ஒருமுகை அவர் 
தன்கனச் சுற்ைியுள்ள அரசகவ உறுப்பினர்ககள வரவகழத்து,  ஒரு விகல 
உயர்ந்த முத்துெணிகய அவர்கள் முன் கவத்து, அகதக் கல்லால் துண்டு 
துண்ொக உகெக்கும்படிக் கட்ெகளயிட்ொர்! அகனவரும் திககத்துப்மபாய், 

அத்தககய ெதிப்புெிக்க ரத்தினத்கத உகெக்க உத்தரவிெ ென்னருக்குப் 
கபத்தியம் பிடித்ததாக நிகனத்தார்கள்! அவர்களில் ஒருவர் கூெ 
ென்னனுக்குக் கீழ்ப்படியத் தயாராக இல்கல. 

 ன்னர் கஸ்னவி,  ின்னர் அயாறஸ அறழத்து முத்து ைிறய 
உறடக்க உத்ைரவிட்டார். அயாஸ் உடனடியாக அந்ை உத்ைரறவ நிறைவவற்ைி, 
அந்ை முத்றை உறடத்துச் ெிைைடித்ைார்!    ன்னர் கஸ்னவி உடவன, "அயாஸ் 
எனது வார்த்றைறய, முத்து ைிறய விட அைிக ாக  ைிக்கிைார்! எனது 
வார்த்றைகளுக்கு முன் ஒரு  ாைிக்கத்ைில் என்ன இருக்கிைது? நான் அவரிடம் 
பொல்லும் எறையும் அவர் பெய்கிைார்,   எனது கட்டறளகறள, புறையல்களுக்கும் 
வ லாக  ைிக்கிைார். எனது கட்டறளகறள நிறைவவற்றுவதும், என் இன் த்றை 
நிறலநிறுத்துவதும் ைவிர அவருக்கு வவறு எதுவும் பைரியாது. அவர் என்றன 
 ிகவும் வநெிக்கிைார், நானும் அவறர  ிகவும் வநெிக்கிவைன்! உங்கள் 



254 
 

 ார்றவயில், முத்து  ைிப்பு ிக்கது, ஆனால் அயாஸின்  ார்றவயில், எனது 
வார்த்றைகளின்  ைிப்பு  ற்றும் என் இன் ம் அறைவிட விறல ைிப்பு  ிக்கது!" 

கறைக்குப்  ிைகு,  ா ா இந்ைக் கருத்துடன் நிறைவு பெய்ைார்: 
நீங்கள் என் அன்பிற்கும், மநசத்திற்கும் தகுதியுகெயவராக இருக்க 

விரும்பினால், அயாகஸப் மபால் இருங்கள்! ஆனால், இந்த மநரத்தில், நீங்கள் 
அயாகஸப் மபாலல்லாெல், பியாகஸப் (பவங்காயத்றைப்) மபால் 
இருக்கிைரீ்கள்! ஒவ்மவாரு முகை உங்ககளக் 'ககயாளும்' மபாதும், நான் 
அழுகிமைன்! 

1938 ஆகஸ்ட்  ாைத்ைிலிருந்து சுவிஸ் கறலஞரான பஹலன் டாம், 

ப ஹர்  ா ாவின் ெ ாைியின் உட்சுவர்களில் வண்ை ய ான 
சுவவராவியங்கறள வறரயத் பைாடங்கினார். அவர் காறல முைல்  ாறல வறர 
ைனது  ைியில் முழு வசீ்ொக ஈடு டார். பஹலனுக்கு அப்வ ாது வயது அறு து; 

குவி ாடத்ைின் உச்ெவரம்ற  வறரவைற்கு, ைற்காலிக ொரக்கட்டுக்கு வ ல் ஏைி, 
முதுறகச் ொய்த்துத் ைாங்கி வவறலச் பெய்ைார். பஹடி ப ர்படன்ஸ், 

ஓவியக்கறலயில்  ிக்க ைிைன்  றடத்ைவர், பஹலனுக்குத் ைனது 
வண்ைப்பூச்சுகளின் ெரியான கலறவறயத் ையாரிப் ைில் உைவினார்; ஆனால் 
பஹலன்  ட்டுவ  ஓவியத்றை வறரந்ைார். 

சொதிக்கு மெல் ஒரு குவிொெம் கட்டுொறு பாபா மபண்டுவுக்கு 
அைிவுறுத்தியமபாதுதான், இது அவரது எதிர்கால சொதியின் தளம் என்பது 
அகனவருக்கும் மதரிய வந்தது. 1927ஆம் ஆண்டில், பாபா ஏகாந்தவாசம் 
இருந்து, பிமரம் ஆஷ்ரெ சிறுவர்ககளத் தனது இகையன்பின் 
மகாப்கபயிலிருந்து அருந்த கவத்த இெம் இது. 1935ஆம் ஆண்டு மெல் 
ெகலயில் டின் மகபின் கட்ெப்படும் வகர அவர் இரகவ இங்குதான் 
கழித்தார் என்பதும் குைிெப்பிெத்தக்கது. 'சொதியின் நிலத்தடி அகை' என்பது 
அவரது மபௌதீக உெகலப் பாதுகாக்கும் இெம் என்பகத அகனவரும் 
அைிந்தனர், மெலும் அவர்கள் இந்தத் தனிச் சிைப்புெிக்க கட்ெகெப்கப, 
புனிதொன இெொகப் பாதுகாத்தனர். 

பஹடி ைனது குழந்றைகறள, சுவிட்ெர்லாந்ைில் கைவர் வால்டரின் 
 ரா ரிப் ில் விட்டு வந்ைார். அவரது உைவினர்கள், ஒருவவறள, அவறர 
வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வர றவக்கும் முயற்ெியில், பஹடியின் இரண்டு இளம் 
குழந்றைகளுக்கு நிவ ானியா  ாைிப்பு ஏற் ட்டைாகக் கடிைம் எழுைியிருந்ைனர். 
பஹடி அந்ைக் கடிைத்றைப்  டித்துக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வநாரினா 
அறைக்குள் வந்து  நிறலற றய,  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ை பஹடிறய 

அறழத்துச் பென்ைார். ‘ ா ா,  ைனது குடும் த்ைிற்கான ப ாறுப்ற  ஏற்றுக் 
பகாண்டைால், ைான் கவறலப் டவில்றல’ என்று பஹடி  ா ாவிடம் கூைினார்.
  ா ா, பஹடியின் அணுகுமுறைறயப்  ார்த்து  ிக்க  கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைார்.  ா ா, ெிரித்துக்பகாண்வட, "நான் இப்மபாது உங்கள் 
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குழந்கதககளப் பார்க்கிமைன். அவர்கள் சூரியக் குகெயின் கீழ் 
புல்மவளிகளில் அெர்ந்திருக்கிைார்கள். அவர்களின் பாட்டியும் உென் 
இருக்கிைார், வால்ெர் அவர்களின் புககப்பெத்கத எடுக்கிைார். இகளய 
குழந்கத மூக்கில் விரல் கவத்த வண்ணம் அெர்ந்திருக்கிைது" என்று 
விவரித்ைார். 

மூன்று வாரங்களுக்குப்  ிைகு, பஹடிக்கு வந்ை இன்பனாரு கடிைத்துடன் 
ஒரு புறகப் டமும் இருந்ைது; ெரியாக,  அப் டிவய  ா ா விவரித்ை டி - சூரியக் 
குறடயின் கீழ் குழந்றைகள்  ற்றும் இறளய குழந்றையின் விரல் மூக்றகத் 
பைாட்டாற் வ ால் - இருந்ைது. 

இக்காலகட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ா, வஹா ி  ா ா ஸட்டா,  றனவி 
பில்லா, அவர்களது இரண்டு  கள்களான ஆலு, தூன் ஆகிவயாறர 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரவறழத்ைார். அவர்களுக்கு மராஷன் என்ை  ற்பைாரு 
 கள், ஒரு வயது, அக் ர் அச்ெகத்ைில் இருந்ைார். 

 ில்லா, ஆலு, தூன் மூவறரயும் ஒவ்பவாரு நாளும் ஒருவறர 
ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் ைங்க அனு ைிப் ைாகத் பைரிவித்ைார். தூன், 

 ைிபனாரு வயது ெிறு ி றைரிய ாக,  ா ாவிடம் "பகய் ாய்  ா ிறய 
உங்களுடன் இங்வக ைங்க அனு ைித்ைீர்கள். ஏன் நான் இல்றல?" பகய் ாய் 
அற ைியாக இருக்கு ாறு அவறரக் கிள்ளினார். அவறர ஆறுைல் டுத்ை,  ா ா 
தூறன எட்டு நாட்கள் ைங்க அனு ைித்ைார். 

தூன் ெற்று முட ாக இருந்ைார். அவறரப்  ரிவொைித்ை டாக்டர் நீலு, 

காலில் குருைிக்கட்டியாகக் பகாப் ளம் இருப் ைாகவும், அறை அறுறவச் 
ெிகிச்றெச் பெய்ைால் ெரியாகிவிடும் என்றும் பைரிவித்ைார். அறுறவச் ெிகிச்றெ 
என் றைக் வகட்ட தூன்  யத்ைில்  ா ாவிடம் அவர் வடீ்டுக்குச் பெல்ல 
விரும்புவைாகக் கூைினார்;  ா ாவும் அைற்கு இைக்கம் பைரிவிக்க, ஒரு நாள் 
 ட்டுவ  ைங்கிய  ின்னர் தூன் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1938, பெப்டம் ர் 19 அன்று, வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகளில் ஒருவர், "நாம் 
ஏன் துன் ப் டுகிவைாம்?" என்று வகட்டைற்கு,  ா ா இந்ைப்  ைிறல 
எடுத்துறரத்ைார்: 

நாம் ஏன் பிைக்க மவண்டும்? பிைப்பின் அர்த்தமெ துன்பப்படுவது. 
துன்பம், உண்கெயான நித்திய ெகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் மபாது, இந்தத் 
துன்பத்திற்கு நாம் முக்கியத்துவம் மகாடுக்கக்கூொது. துன்பத்கதப் 
மபாக்குவதற்குத் துன்பம் மதகவப்படுகிைது. இந்தத் துன்பங்களில் 
மபரும்பாலானகவத் மதகவயற்ைகவ, சுயொக உருவாக்கப்படுபகவ. 
உலகின் துன்பங்களில் மதாண்ணூற்மைான்பது சதவதீம் சுயொகமவ 
உருவாக்கப்படுகிைது. இருந்தும், அவர்கள் மகட்பது: "நாம் ஏன் 
துன்பப்படுகிமைாம்?" மபரும் துன்பம் என்ைாமல மபரிய விடுதகல. 
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துன் ம் இல்லாவிடில், அைியாற  என் து என்ன? வ ார் என் தும் 
ைனிப் ட்ட, விவெஷ ான துன் ம் அல்ல.  க்கள் எப்வ ாதுவ  
கஷ்டப் டுவைில்றலயா? உலகளாவிய ஒட்டுப ாத்ை துன் ம், இறுைியில் 
வ ாருக்கு வழிவகுக்கிைது.  க்கள் எைிலுவ  ைிருப்ைி அறடயாைைால் 
அவைிப் டுகிைார்கள்; அவர்கள் வ லும் வ லும் அறடய விரும்புகிைார்கள். 
அைியாற  ஒன்றுைான் வ ராறெ  ற்றும்  ாறயக்கு வழிவகுக்கிைது. நீங்கள் 
எறையும் விரும் வில்றல என்ைால், துன் ப் டுவரீ்களா? ஆனால் நீங்கள் 
விரும்புகிைரீ்கள். நீங்கள் எறையும் விரும் வில்றல என்ைால், ெிங்கத்ைின் 
வாயில் கூட நீங்கள் துன் ப் ட ாட்டீர்கள்! வ ார் இல்லாை நிறலயிலும் 
அறனவரும் உடல் ரீைியாக  ாைிக்கப் டுகிைார்கள். 

உெல் ரீதியான துன்பங்ககள விெ, ெனக்கவகலகள் ெிகவும் 

மொசொனது. ெட்டுப்படுத்தப்பட்ெ கண்மணாட்ெம் உகெய உலக ெக்கள் 
உெல் ரீதியான துன்பத்கதப் பற்ைி ெட்டுமெ நிகனக்கிைார்கள். அவர்கள் 
குண்டுகள் தாக்கிய நபரின் பெங்ககளச் சித்தரிக்கிைார்கள், மூக்கு, கக 
கால்கள் உகெந்த புககப்பெங்ககளக் காட்டுகிைார்கள். சில மநரங்களில் 
உெல் ரீதியான துன்பங்கள் ென உகளச்சகலக் குகைக்கும். துன்பம் ெற்றும் 
ெகிழ்ச்சி பற்ைிய உலகின் கருத்து முற்ைிலும் வகரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கிழ்ச்ெி - உண்ற யான  கிழ்ச்ெிறயப்  ற்ைி உங்களுக்கு எதுவும் 
பைரியாது - இந்ை  கிழ்ச்ெிக்காக,  ிர ஞ்ெத்ைின் அறனத்து உடல்  ற்றும்  ன 
ரீைியான துன் ங்கறளத் ைாங்கிக்பகாண்டாலும் ைகும்; அத்ைறன  ைிப்பு ிக்கது! 
 ின்னர் எல்லா துன் ங்களும் இல்லாைது வ ாலாகிவிடுகிைது. இது அைியாற க் 
காரை ாக விறளந்ைது. அைியாற , உங்கறள ஒரு கரப் ான் பூச்ெிறயப் 
 ார்த்ைாவல  யத்ைில் நடுங்கச் பெய்கிைது; உண்ற யான  கிழ்ச்ெி உங்கள் 
உடலில் ஒரு புலியின்  ற்கறளக்கூட உைரறவக்காது! 

இகை உணர்கவயும், ஞானத்கதயும் அகெயாதவர்கறள, உயிமராடு 
புகதத்தாலும் கூெ, எந்த மவதகனகயயும் துன்பத்கதயும் உணரமுடியாத 
அளவுக்கு, தங்கள் ெனகதக் கட்டுப்படுத்த முடியும். இகை ஞானத்தின் ஒரு 
சிைிய வாசகனகயக் கூெ நுகராத ஒரு மயாகி, மகாதிக்கும் எண்மணய் 
மதாட்டியில் (அவரது மயாக சக்தியின் மூலம்) தன்கனத் தூக்கி எைிந்தும், 

அவர் வலிகய உணராதது ெட்டுெல்லாெல், அவரது மதால் மகாஞ்சம் கூெ 
எரிந்து காயப்பெவில்கல. இது மபாருட்கள் ெீதான ெனதின் கட்டுப்பாடு 
அல்ல, மசால்லப்மபானால் அகத விெவும் குகைந்த நிகலயில் இருக்கும் 
சுவாசக் கட்டுப்பாடு. 

நான் இறை ஞானத்றைப்  ற்ைி வ சும்வ ாது, அது ொைாரை ஞான ல்ல: 
அது கடவுளின் அனு வம். கடவுறளப்  ற்ைிய அைிவு என் து கடவுளாக 
 ாறுவது – இைர அறனத்தும் பூஜ்ெியம். குருநாைர் கடவுள் நிறலயிருந்து 
ொைாரை உைர்வு நிறலக்கு வரும்வ ாது, அவர் கடவுறள உலகில் பகாண்டு 
வருகிைார். அவர் ஒரு பநாடிப்ப ாழுது கூடக் கடவுளிட ிருந்து 
 ிரிந்ைிருப் ைில்றல; ஆனால் அவர் அறனவருடனும் ஒவர நிறலயில் 
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இருக்கவவண்டும் என்ை இரக்கக் குைத்துடன் இருப் ைால் - அவர் ொைாரை 
 னிைறனப் வ ால் உண்ணுகிைார், அருந்துகிைார், அவைிப் டுகிைார். இறவ 
அறனத்தும் அவறரத் ைனிப் ட்ட முறையில்  ாைிக்காது ஆனால் உலகளவில் 
 ாைிக்கும். 

வ றல நாட்டினர் ப ரும் ாலும் கிைிஸ்ைவ  ின்னைிறயச் 
ொர்ந்ைவர்கள் என் ைால், இவயசுறவப்  ற்ைிய வகள்விகள் எழும். இமயசு 
சிலுகவயில் உயிர்த்துைக்கவில்கல என்று பாபா ஏற்கனமவ 
விளக்கியுள்ளார்; அவர்களில் ஒருவர், "கிைிஸ்து ெிலுறவயில் உடல் ரீைியாகத் 
துன் ப் ட்டாரா?" என வினவினார். 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: 
இல்கலமயன்ைால், உெல் எதற்காக? இமயசு, இவ்வாறு 

பாதிக்கப்பெவில்கல என்ைால், சிலுகவயில் அகைவதன் மதகவதான் 
என்ன? கிைிஸ்து துன்பங்ககளத் தாங்கிக்மகாண்ொர். இல்கலமயன்ைால், 

அவர் எடுத்த ெனித வடிவத்தின் அர்த்தம்தான் என்ன? இகையைிகவ, 

மதாெர்ந்து உள்ளெக்கிய தனது உலகளாவிய ெனதின் மூலம் - இகவ 
அகனத்திலும் ஒன்றுமெ இல்கல என்ை அைிவின் அடிப்பகெயில் இமயசு 
அனுபவித்தகத, இகை இன்பம் நலிவுைாெல் நலமுென் இருக்கச் மசய்தது. 
இமயசு துன்பப்பட்ொர், ஆனால் துன்பத்தால் அவர் பாதிக்கப்பெவில்கல. 
இகை ஞானம் என்பது இகைவமனாடு முழுகெயாக ஐக்கியொவது! 
குருநாதரின் துன்பம் உலகளாவிய துன்பம். ஆனால் அவரது உலகளாவிய 
துன்பம் குருநாதரின் இகைத்தன்கெயில் எந்த விகளகவயும் ஏற்படுத்தாது. 

நீங்கள் கடவுள் நிறலறய அறடந்ைதும் என்ன நடக்கும் என் றை 
விளக்குவது எப் டி? உடல்,  னம், அகந்றை எதுவும் இல்றல;  ிர ஞ்ெமும் 
இல்றல, கடவுளாக நீங்கள் எல்றலயில்லா ஆனந்ைத்றை அனு விக்கிைரீ்கள். 
அப்வ ாது, நீங்கள் எல்றலயில்லா அைிறவயும், ெக்ைிறயயும் அனு விக்கிைரீ்கள்; 

ெக்ைிறய அனு வித்ைாலும் நீங்கள் அறைப்  யன் டுத்துவைில்றல; இந்ைச் ெக்ைி, 
இந்ை அைிவு, இந்ைப் வ ரின் த்துடன் ஒன்ைிறைந்து இருக்கிைரீ்கள். 

நீங்கள் உலகத்திற்காக கீமழ இைங்கி வரும்மபாது, ஓர் உலகளாவிய 
ெனமதாடு வருகிைரீ்கள். இப்மபாது, கெவுளாகிய நீங்கள் எல்லா 
ஆத்ொக்ககளயும் உங்களுக்குச் மசாந்தொகக் காண்கிைரீ்கள்; நீங்கள் 
எல்லாவற்ைிலும் உங்ககளப் பார்க்கிைரீ்கள், உங்கள் உலகளாவிய ெனதில் 
எல்லா ெனங்களும் உள்ளன - ஒமர ெனொக. ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ெ ெனமும் 
அகெயும் துன்பமும் உங்கள் உலகளாவிய ெனதிற்கு வருகிைது. உங்கள் 
உலகளாவிய ெனம் எல்லா ெனங்களின் துன்பத்கதயும் அனுபவிக்கிைது; 

அமதமபால், எல்லா ெனங்களின் ெகிழ்ச்சிகயயும் அனுபவிக்கிைது. 
ஆனால் எல்லா  னங்களிலும் அைியாற  இருப் ைால், உலகளாவிய 

 னம் அனு விக்கும் துன் ம், அந்ை  னங்களின் ஒட்டுப ாத்ை  கிழ்ச்ெிறய விட 
 ிறகயானது; எனவவ, நீங்கள் எல்றலயற்ை துன் த்றை அனு விக்கிைரீ்கள். 
இருப் ினும், உங்கள் ஆத் ா - முழு உைர்றவ அறடந்ை நிறலயில், பைாடர்ந்து 
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கடவுளின் எல்றலயற்ை ஆனந்ைத்றை அனு வித்து வருவைால், அந்ைத் 
துன் த்ைால்  ாைிக்கப் டுவைில்றல. இப்வ ாது நீங்கள், ஆத் ாவாக (உங்கள் 
ைற்வ ாறைய ைனிப் ட்ட நிறலயில்), கடவுறளப்  ற்ைியும், கடவுளின் 
ஆனந்ைத்றைப்  ற்ைியும் உைர்வற்ைவர்களாக இருக்கிைரீ்கள். உங்கள் ைனிப் ட்ட 
 னம் அனு விக்கும் துன் ம் அல்லது  கிழ்ச்ெி உங்களின் ைனிப் ட்ட 
 னப் டிவங்கறளப் ப ாறுத்ைது. ஆத் ா, இருந்ை டிவய  ாைிக்கப் டா ல் 
இருக்கும், ஏபனனில் அைியாற யின் மூலம் உங்கள் ஆன் ா உங்கள்  னதுடன் 
அறடயாளப் டுத்ைிக் பகாள்கிைது. 

இகை ஞானத்கத அகெந்த பின்னர், உங்கள் ஆன்ொ முழு 
உணர்வுென் மபரானந்தத்கத அனுபவிக்கிைது. (அப்மபாது நீங்கள் கீமழ 
இப்பூவுலகில் வருவதானால்), உங்கள் ெனம் துன்பம் அல்லது ெகிழ்ச்சிகய 
அனுபவிக்கும்; ஆனால், ஆத்ொ எந்நிகலயிலும் பாதிக்கப்படுவதில்கல. 
நீங்கள்தான் ஆத்ொ. உங்கள் பணி முடிந்ததும் உலகளாவிய ெனமும், 

அதனுெனான உலகளாவிய துன்பமும் ெகைந்துவிடும்; ஆத்ொ இகை 
இன்பத்கத நித்தியொக அனுபவிக்கும். இகை ஞானம் என்று நான் 
கூறுவதன் அர்த்தம், அந்த ஞானத்கத அனுபவபூர்வொக அைிந்து 
மகாள்வதாகும். 

இந்த யுத்தமும் அதனால் விகளயும் துன்பமும் ெிகவும் மதகவயான 
ஒன்று. ஆனால் உலகின் மபரும்பாலான துன்பங்கள் மதகவயற்ைகவ, 

சுயொக உருவாக்கப்பட்ெகவ. 
இப் டித் 'வைறவயில்லா ல்' துன் ப் ட்டவர்களில் ஒருவர் 

ராவ்ஸாவஹப். ப ஹர்  ா ாவின் கடுற யான அலட்ெிய  னப் ான்ற க் 
குைித்து, அவர் ெ ீ த்ைில் புகார் கடிைம் ஒன்று எழுைியிருந்ைார். பெப்டம் ர் 16ஆம் 
நாள்,  ா ா அவருக்குக் கீழ்வரும்  ைிறல அனுப் ினார்: 

உங்களில் சில பலவனீங்கள் இருந்தும், 'லில்லி' (ராவ்ஸாவஹப் 
 ா ாவுக்கு றவத்ைப் புறனப் ப யர்) உங்ககள மநசிப்பதால் அவர் உங்களிெம் 
கருகண காட்ெட்டும். 

உங்களின் கற் றன நய ிக்க எனது 'மகாடூர’ ைன்ற யும்  ாறயயின் 
றகவண்ை ான என் 'அநீதி' குைித்தும், நீங்கள்  னம் வருந்ைி வறரந்ை புகார் 

கவிறைகறள, முைன்ற  கவிஞராகிய ஃபிர்தாசி கூட எழுைியிருக்க முடியாது. 
நீங்கள் 'மகாடுங்மகான்கெ' என்று அறழப் து எனது அன் ின் பவளிப் ாட்றடத் 
ைவிர வவபைான்று ில்றல. நான் உங்களிடம் ஆர்வம் காட்டி,  லவனீ ான 
பெயல்கறள நீங்கள் பெய்யா ல் இருக்கு ாறு எச்ெரிக்க வவண்டா ா? நான் 
எச்ெரிப் றை நீங்கள் துன்புறுத்ைல் என்று நிறனக்கிைரீ்கள். 

நீங்கள் அனுபவித்த இெர்பாடுகள், உங்கள் உள் வாழ்வின் 
முன்மனற்ைத்திற்காகமவ. உங்களின் உள்மநாக்குப் பார்கவ குகைவாக 
இருக்கும் இந்மநரத்தில், இதர விஷயங்கள் ெீதான எனது கட்டுப்பாடு 
வரம்பற்ைதாக உள்ளது. எனக்காக நீங்கள் மசய்த தியாகத்திற்கு 
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முக்கியத்துவம் மகாடுக்கிைரீ்கள்; ஆனால் எனக்காக நீங்கள் மசய்யாத 
தியாகத்கத நான் மகட்கிமைன்! 

நீங்கள் விறல ைிப் ற்ை ஒன்ைிற்கு ஒரு விறலறய நிர்ையிக்க 
விரும்புகிைரீ்கள், நாவனா, அறடய முடியாைறை உங்களிடம் பகாண்டு 
வருகிவைன். நீங்கள் இயல் ாகவவ, உங்கள் ொைாரை  னிை நிறலயிலிருந்து, 

ெிைிய ெிைிய குறை ாடுகறளப் ப ரிது டுத்துகிைரீ்கள், அவை வநரத்ைில் 
உண்ற யான துன் ங்கறள ஏற்றுக்பகாள்ளும் ையார் நிறலக்கு நீங்கள் 
வருவறை நான் எைிர்வநாக்கி இருக்கிவைன். உலக வாழ்றவப்  ற்ைிய உங்கள் 
கண்வைாட்டம், வள ற்ை ைரிசு நில ாக உள்ளது - ஆனால் என்னுறடயது 
வள ானது. எனவவ, எனைன்பு  கவன, நான் உங்கறள வநெிப் ைால், நான் பெய்வது 
உங்கள் நன்ற க்காகவவ, என் றை அைிந்து பகாள்ளுங்கள். 

அதிலுள்ள உண்கெகய நீங்கள் பார்க்காெல் இருக்க ொட்டீர்கள். 
கவகலப்பொதீர்கள். நான் உங்ககள ஒருமபாதும் அவ்வாறு தண்டிக்க 
ொட்மென்; உண்கெயில், நான் எப்மபாதும் யாகரயும் தண்டிப்பதில்கல. 

நீங்கள் கறடெியாக அனு வித்ைத் துன் த்றைப் வ ால,  ீண்டும் அந்ை 
வழியில் கஷ்டப் ட வவண்டியைில்றல. நான் உங்களுக்கு அந்ை 
உத்ைரவாைத்றைத் ைருகிவைன். 

எனமவ, உற்சாகொகவும், கதரியொகவும் இருங்கள், உெனடியாக 
எனக்கு ஒரு நல்ல சிறுவகனக் கண்டுபிடித்து அனுப்புங்கள்! 

1938, பெப்டம் ர் 22 அன்று, ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா வ லும் 
ராவ்ஸாவஹ ிற்கு எழுைினார்: 

நான் வலிகெயான ெனிதர்ககள மநசிக்கிமைன். ெனதில் வலிகெ, 

உள்ளத்தில் வலிகெ, உற்சாகத்தில் வலிகெ (உெல் ஒரு மபாருட்ெல்ல.) 
எனமவ நான் மநசிப்பவர்கள், பலொக இருக்க மவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிமைன். நான் உங்ககள மநசிக்கிமைன், எனமவ நீங்கள் பலசாலியாக 
மவண்டும் என்று நான் விரும்புகிமைன். ஆனால் பலவனீங்களிலிருந்து 
விலகியிருக்க நான் எப்மபாதும் உங்ககள எச்சரிக்கிமைன், அச்சுறுத்துகிமைன். 

நான் உங்களிடம் ஆர்வம் காட்டுவறை நீங்கள் ஏன் விரும் வில்றல? 

உடல் ரீைியாக விலகி இருப் ைால், நீங்கள் இனி என்னுறடயவர் அல்ல என்று 
அர்த்ை ாகு ா? 

'பாபா அகனத்தும் அைிந்தவர், எல்லாம் வல்லவர், நாம் மசய்வது - 
நல்லது, தீயது - எல்லாமெ அவருகெய விருப்பத்தினால்தான்' என்று நீங்கள் 
எப்மபாதும் குழந்கதத்தனொகச் மசால்கிைரீ்கள்... சரி, அப்படியானால், எல்லா 
இன்ப துன்பங்களும் பாபாவின் விருப்பத்தினால்தாமன! அப்படியானால் 

நீங்கள் ஏன் உங்களில் திருப்தியாக இல்கல? நான் உங்ககள மநசிக்கிமைன் 
என்று உறுதியாகக் கூறுகிமைன், நான் என்ன மசய்கிமைமனா அது 
உங்களுகெய அறுதியும், உறுதியுொன ஆன்ெீக நன்கெக்மக என்பகத 
நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள மவண்டும் என்று நான் விரும்புகிமைன். 
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எனது கறடெி கடிைத்ைில் கூைியது வ ால, நீங்கள் உடல் ரீைியாக 
 ாைிக்கப் ட  ாட்டீர்கள் என்று நான் நிச்ெய ாக உத்ைரவாைம் ைருகிவைன். 
வ லும், நீங்கள் கண்மூடித்ைன ாக இருக்க  ாட்டீர்கள்! ஆனால் நீங்கள் என் 
உத்ைரவுகறள  ீைினால் துன் ம் என்  ீது வரும்! எனவவ றைரிய ாக இருங்கள், 

அைிவுறுத்ைல்கறள  ீைா லிருக்க முயற்ெி பெய்யுங்கள். 24, 25 வைைிகளில் 

இல்றலபயனில், 25ஆம் நாளிலாவது இங்வக இருக்க முயற்ெி பெய்யுங்கள். 
ஒரு சிைந்த (இலட்சிய) சிறுவகன உங்கமளாடு அகழத்து வாருங்கள். 

அந்தச் சிறுவன் விழிப்புணர்மவாடும், மதளிவாகவும், புத்திசாலித்தனொகவும், 

துடிப்புெனும் எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக, மதாற்ைத்தில் ெகிழ்ச்சியாகவும் 
இருக்க மவண்டும். ஆனால் இதற்கு முந்திய முகை மகாண்டுவந்த சனீ 
அல்லது ஜப்பானிய சிறுவகனக் மகாண்டு வர மவண்ொம். 

ராவ்ஸாவஹப்  ின்னர் ப ஹர்  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைினார், அவர் 
 ிகவும்  னச்வொர்வு அறடந்துள்ளைாகவும்,  ா ா  ீைான குருட்டு நம் ிக்றகறய 
இழந்துவிட்டைாகவும் கூைியிருந்ைார். உடனடியாக,  ா ா அவருக்கு இந்ை 
சுருக்க ான பெய்ைிறய அனுப் ினார்: 

உங்கள் குருட்டு நம்பிக்கக சிகதந்துவிட்ெதில் நான் 
ெகிழ்ச்சியகெகிமைன், ஏமனன்ைால் இப்மபாது ஒரு 'முழுக்கண்' நம்பிக்கக 
அந்த இெத்கதப் பிடித்துக் மகாள்ளும்! 

இந்ை வநரத்ைில் முப் த்ைாறு  ஸ்துகளும்,  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களும் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர், அவர்களுக்குச் 
வெறவ பெய்வைில்  ா ா முழு வசீ்ொக ஈடு ட்டார். வ   ாைத்ைின்  ிற் குைியில், 
ப னாரஸிலிருந்து வரவறழக்கப் ட்ட  ிளடீரும், ற தூலும்  ஸ்த்  ற்றும் 
 னநிறல  ாத்க்கப் ட்டவர்கள் ஆெிர த்ைின் வ ற் ார்றவயாளர்களாக இருந்து, 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, ைங்கள் கடற கறளச் பெய்து வந்ைனர்.  ா ா 
 ஸ்த்,  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களின் ைறலமுடிறய பவட்டிச் ெீர்பெய்ைார்; 

வ லும் அவர்கறள நீராட்டி, ெவரம் பெய்து, உைவூட்டவும் பெய்ைார். 
ப ண்டு,  ாைிரி, ெிது, விஷ்ணு வ ான்ை ப ரும் ாலான  ண்டலி  ஸ்த் 

ஆெிர ம் பைாடர் ான வவறலகளில் ஈடு ட்டனர். டாக்டர் நீலு  ருத்துவ றன, 

 ருந்ைகத்றைக் கவனித்து, ஏறழகளுக்கு இலவெ ாகச் ெிகிச்றெ அளித்து வந்ைார்; 

ெகன்  ா ாவின் இரவு  ாதுகாவலராகவும்;  ாஸாெி ெற யல்  ற்றும் 
காவள ா ா கட்டு ானப்  ைிகளுக்கான ப ாறுப்புகறளயும் ஏற்றுக்பகாண்டனர். 
குைிப் ிட்ட எந்ை கடற களும் இல்லா ல், குஸ்ைாெி ைனது ப ௌனத்ைில் 
 கிழ்ச்ெியாகவும்,  னநிறைவுடனும் இருந்ைார். 

ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில், ப ஹர்  ா ா, மகாபிசந்த்  ன்னறரப்  ற்ைிய ஒரு 
நாடகத்றை நடத்ை  ஸ்துகறள ஒத்ைிறகப்  ார்க்கும் டிப்  ிளடீருக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா அவர்களுக்கு ஒரு  ாைம் அவகாெம் பகாடுத்ைிருந்ைார். 
இது ஒரு விெித்ைிர ான, பெயல் டுத்ை  ிகவும் கடின ான உத்ைரவாக இருந்ைது. 
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ஒரு நாடகத்ைில்  ஸ்துகறளயும்,  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளயும் எப் டி 
நடிக்கறவக்க முடியும்? ஆனால்  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க,  ிளடீர் முழு 
 னதுடன் ஈடு ட்டு, இந்ை வழக்கத்ைிற்கு  ாைான நடிகர்கறள ஒத்ைிறகப் 
 ார்க்கத் பைாடங்கினார், அவர்களுறடய உறரயாடலின் வரிகறளச் ெிர  ின்ைி 
கற் ித்ைார். எரச், வஹா ி இருவரும் நாடகத்றைத் ையாரிக்க உைவியாக 
இருந்ைனர்.  ிளடீர் பூனாவிலிருந்து ஒப் றன, நடிப்புக்குத் வைறவயான 
ஆறடகறள வாடறகக்கு எடுத்ைார், வ லும் நாடகத்றை நடத்ை கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் ஒளிவிளக்குகள்  ற்றும்  ின்னைியுடன் ஒரு வ றட 
அற க்கப் ட்டது. 

1938, பெப்டம் ர் 25ஆம் நாள், ராஜா மகாபிசந்த் நாடகம் 
அரங்வகற்ைப் ட்டது; மும்ற , பூனா, நாெிக், அஹ துநகர்  ற்றும்  ல 
இடங்களிலிருந்து அன் ர்கள், ருஸ்ைம், வகாபஹர், ைாைாொஞ்ெி ெவகாைரிகள் 
உள்ளிட்ட  லர், இந்ைத் ைனித்துவ ான நாடகத்றைப்  ார்க்க வந்ைனர். வ ல் 
ப ஹரா ாத் ப ண்களும்,  ண்டலியும் கலந்து பகாண்டனர். இதுவ ான்ை ஒரு 
நிகழ்ச்ெிறய இதுவறர யாரும் கண்டைில்றல.  ஸ்துகளும்,  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களும் அவரவர்  ங்றக  ிகவும் ெிைப் ாகச் பெய்ைனர். 
அவர்களின் அற்புை ான நடிப்பு,  ார்றவயாளர்கறள வியப்புக்குள்ளாக்கியது. 
'இகை-கபத்திய ஆசிரெ சிைப்பு நிகழ்ச்சிநிரல்' கீவழ வரு ாறு: 

 ா ாவின் ஆரத்ைிறயத் பைாடர்ந்து, இறை-ற த்ைியங்கள்  ாடிய 
'கிமரஸ்ஃபுல் நஸர்' (கனிவான  ார்றவ)  ாடல். 

ஹனு ான் (ப ண்கள்) ெங்கீை குழுவினரின் இறெ நிகழ்ச்ெி. 
ெிைப்பு  ாடல் 'ைிஸ் இஸ் ைி டிறவன் வகார்ட் ஆஃப் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா' 

(ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவின் பைய்வகீ நீைி ன்ைம்) -  ாடியவர்  ாபு. 
கடவுள் ற த்ைியங்களால் நிகழ்த்ைப் ட்ட நாடகம் 'ராஜா மகாபிசந்த்.' 
'ஷம்லு ைி வஷயர்' கவிறைகள்,  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் றகவந்ை கவிஞர். 

ஆெிர த்ைின் ைறலவரான லால் ஸாவஹப், ஷாம்லு ைி வஷயர் 
இருவரின்  ா ாவுடனான உறரயாடல். 

 ெறன நிகழ்ச்ெிகள். 
 ாடல்: 'பாபாவின் பாதங்களில் நான் என் இதயத்கத 

அர்ப்பணித்மதன்.' 
நாடகத்ைின் முழு நிகழ்ச்ெிறய  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் உள்வாெிகள் 

ைனியாக நிகழ்த்ைினர். இந்த அவதார காலகட்ெத்தின் அற்புதொன ஒரு 
நிகழ்வு, ெீண்டும் இகத ஒருமபாதும் பார்க்க முடியாது. ப ௌைீக உடல்கறளப் 
 ற்ைிய எந்ை உைர்வும் இல்லாை நிறலயில்,  ஸ்துகள் எவ்வாறு பெயல் ட 
முடியும்? ஒரு நாடகத்ைில்  ங்வகற்க  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறள எவ்வாறு 
கட்டுப் டுத்ை முடியும்? ஆயினும்கூட, இந்ை விெித்ைிர ான உள்வாெிகள், உயர் 
 யிற்ெித் ைிைன் வாய்ந்ை நடிகர்கறளப் வ ாலவவ முழுநிறைவவாடு பெயல் ட 
முடிந்ைது! இது ஈடுஇறையற்ை ஒரு காட்ெியாக அற ந்ைது - குருநாதரின் 
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லீகலகயத் தவிர மவமைான்றும் இகத விகளவிக்க முடியாது! இகத 
அவரது மதய்வகீ நாெகம் என்றுதான் கூைமவண்டும்! 

 ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து, "இன்று எனது  ைி நிறைவுற்ைது. 
 ிர ஞ்ெம் எனும் நாடக வ றடயில் நான் உங்களுக்கு என் அரவறைப்ற த் 
ைருகிவைன்" என்று கூைி  ிளடீறரத் ைழுவினார். 

வ றட நாடகம் முடிந்ை இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, பெப்டம் ர் 27 
அன்று, 36 உள்வாெிகளில்  ைிபனட்டு வ ர் அவரவர் நகரங்கள் அல்லது 
கிரா ங்களுக்கு அனுப் ப் ட்டனர். உள்வாெிகள் அறனவரிலும் முஹ து  ஸ்த் 
 ிரைான ாக இருந்ைார், வ லும் அவர்  ா ாவின் கவனத்றை அைிகம் ப ற்ைார். 
முஹ து  ஸ்த் அவர் பெய்ை ஒவ்பவான்ைிலும்  ல  ைிவநரம் எடுத்ைார் - 
உண்ை, நீராட, உறட உடுத்ை - ஒவ்பவாரு உடல் ரீைியான பெயல் ாடும் 
அவறரக் கவனித்துக் பகாள்ளும் ஒருவருக்கு, ெித்ைிரவறை என்வை பொல்லலாம் 
- வ லும்  ரா ரிப் ாளர்கள் அறனவரும் அவருறடய  னம்வ ான வ ாக்கிற்கு 

இைங்க வவண்டுப ன உத்ைரவிடப் ட்டனர். 
ஒவ்மவாரு அவதார மசயற்பாட்டிலும் இருப்பது மபாலமவ - இந்த 

நாெக அரங்மகற்ைம் ெற்றும் உள்வாசிககள அவரவர் இெங்களுக்கு அனுப்பி 
கவத்தது - இகவ அகனத்தும் உலக நிகலகெகளுென் சம்பந்தப்பட்ெது 
என்று மெஹர் பாபா விளக்கினார். இப்மபாது, ஐமராப்பாவில் மபார் தவிர்க்க 
முடியாததாகத் மதான்ைியது. ெஸ்துகளின் மெகெ நாெகத்திற்குப் பிைகு, அது 
குைித்து ஒரு திட்ெவட்ெொன முடிகவ எடுக்கப்மபாவதாக, பாபா 
கூைியிருந்தார். சில நாட்களுக்கு முன்பு, 'ஹிட்லர் ஒரு மகாகழ' என்று அவர் 
குைிப்பிட்டிருந்தார். 

ஆெிர  உள்வாெிகறள அவரவர் இடங்களுக்கு அனுப் ிய அந்ை நாள், 

 ா ா, ப ண்  ண்டலியிடம், "முழு ஐவராப் ாவும் (வ ாருக்குத்) ையாராகி 
வருகின்ைன, ஆனால் நாங்கள், அவைார புருஷரும், ெத்குருக்களும் என்ன முடிவு 
பெய்வைாம் என் து அவர்களுக்குத் பைரியாது. இைன் ப ாருள் என்னபவனில் 
வ ார் நடப் து உறுைி; ரஷ்யா, ஃ ிரான்ஸ், இங்கிலாந்து மூன்றும் இறைந்து 
பெர் னி, இத்ைாலி  ற்றும்  ிை நாடுகளுக்கு எைிராகப் வ ார் புரியும்." 

அடுத்ை நாள்  ிற் கல், ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் வ ாறரப்  ற்ைிக் 
குைிப் ிட்டார்: 

இந்தியாவும், இதர நாடுகளும் மஜர்ெனி, இத்தாலி, ஃபிரான்ஸ், ரஷ்யா 
நாடுகளுக்கு உதவும்; இன்னும் பலர் இதில் இகணவார்கள். எங்கும் ெக்கள் 
கவகலயுென் காணப்படுகிைார்கள். வானிலிருந்து குண்டுகள் விழும்மபாது 
அது எப்படி இருக்கும் என்று அகனவரும் கற்பகனச் மசய்கிைார்கள். எனது 
முகவர்கள் இப்மபாது ெிகவும் தீவிரொகச் மசயல்படுகின்ைனர். சனீா, ஜப்பான் 
இரண்டு நாடுகளும் மபார்க்களத்தில் இைங்கிவிட்ென. அகனவரும் 
என்னவாகுமொ என யூகிக்கத் மதாெங்கிவிட்ெனர். அபிஸீனியாவின் மபரரசர் 

மநகஸ் - கஹமல மசலாஸி, இப்மபாது தனது நாட்கெ (இத்தாலியில் 
இருந்து) திரும்பப் மபைத் திட்ெெிட்டுள்ளார். 
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வநரம் பநருங்கிவிட்டது - உலகம் இப்வ ாது குழப் த்ைில் உள்ளது. 
அைனால்ைான் 'நான் அவதார புருஷர்' என்று  த்ைிரிறகக் கட்டுறரயில் 
 கிரங்க ாக அைிவித்வைன். இது ஒரு ெிைப் ான கட்டுறர; அந்ைக் கட்டுறரயில் 
நான் பொன்னறை நீங்கள் நிறனவில் பகாள்ள வவண்டும். இறை உைர்றவ 
அறடந்ை ஆத் ாக்கள் ப ாத்ைத்ைில் எப்வ ாதும் 56 வ ர் உள்ளனர். இந்ை 56 
வ ரில் 5 ெத்குருக்கள் பூ ியில் வாழ்கின்ைனர். ஆனால் ஒவ்பவாரு அவைார 
காலகட்டத்ைிலும், இந்ை ஐந்து ெத்குருக்களும் (கடவுள்  னிை உருவில் அவைார 
புருஷராக வருங்காறலயில்) ஒன்ைிறைந்து, காலச்சுழற்ெியின் 
பெயல் ாடுகறள விளக்கிக்காட்டுகிைார்கள். 

எனமவ அவதார புருஷர் இந்த ஐந்து சத்குருக்களின் இதயங்களில் 
ஒன்ைாக இருக்கிைார். இந்த ஐந்து சத்குருக்களும் அவதார புருஷகரப் 
மபாலமவ இகை உணர்கவ அகெந்தவர்கள். அகனவரும் ஒன்மை; ஆனால், 

சுருக்கொகச் மசான்னால், அவதார காலகட்ெத்தில், அவதார புருஷர் ஐந்து 
சத்குருக்களுக்கும் செம். இவ்வாறு, ஐந்து சத்குருக்கள் அவதார புருஷகர 
உருவாக்குகிைார்கள் - இதுமவ இந்த நிகழ்வின் சாராம்சம்! எனமவ 
சத்குருக்கள் தங்கள் இதயங்ககளக் காட்டினால், நீங்கள் என்கனக் 
காண்பீர்கள். 

ஐந்து ெத்குருக்கள் எப்வ ாதும் உலகில் வாழ்கிைார்கள்.  ா ாொன் 
அவருறடய ப ௌைீக உடறலத் துைந்ைதும், அந்ை இடத்ைில் வரு வர் பூனாவில் 
இருக்க வவண்டிய அவெிய ில்றல, ஆனால் உலகில் ஐந்து வ ர் இருக்க 
வவண்டும். எனவவ பூனா,  ைராஸுக்கு இடம் பகாடுக்கக்கூடும். 

நாம் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மசய்யும் மவகளயில் பல 
சாதுக்ககளயும், ஐந்து சத்குருக்ககளயும் காண்பீர்கள். ஒவ்மவாரு 
இெத்திலும் மபரும்பாலும் மவவ்மவறு வககயான துைவிகளும் சாதுக்களும் 
வருவார்கள். நாம் மபனாரஸ் நகரில் நான்கு நாட்கள் தங்கியிருப்மபாம்; 

அவ்மவகளயில் பல புனிதர்கள் என்னிெம் வருவார்கள். நான் எனது 
மெௌனத்கதக் ககலப்பதற்கு முன்பு இது ஒரு மபாது வரமவற்பாக இருக்கும், 

மெலும் மபார் முழு வசீ்சில் இருக்கும்மபாது இது நெக்கும். 
"இப்வ ாது, எைிர்வரும் அக்வடா ர் 7ஆம் நாளன்று, ஒரு ப ரிய 

ஆச்ெரியத்ைிற்குத் ையாராக இருங்கள்" என்று  ா ா புைிராகக் கூைி முடித்ைார். 
அடுத்ை நாள் அவர் வ லும் கூறுறகயில், "இந்த ஆச்சரியத்திற்கு, 

மநரடியாகப் மபார் அல்லது அகெதிமயாடு எந்தத் மதாெர்பும் இல்கல. இகத 
ஆச்சரியம் என்று கூறுவதற்குெில்கல. மபார் நிச்சயொக நிகழும்; இதில் 
ஐயத்திற்கு இெெில்கல." 

1938, பெப்டம் ர் 29 அன்று,  ிரிட்டிஷ்  ிரை   ந்ைிரி மநவில் 
மசம்பர்மலய்ன், அமொல்ஃப் ஹிட்லர்  ற்றும் மபனிட்மொ முமசாலினியுென், 

'ெியூனிக்' ஒப் ந்ைத்ைில் றகபயழுத்ைிட்டார்; வ ாறரத் ைவிர்ப் ைற்காக பெர் னி, 
இத்ைாலி இரண்டு நாடுகளுடன் ெ ாைானத்றை ஏற் டுத்தும் முயற்ெியில், 

பெக்வகாஸ்வலாவாக்கியா நாட்றட பெர் னிறய வநாக்கித் ைிறெத் ைிருப் ினார். 
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வெம் ர்லினின் நடவடிக்றகக் குைித்து,  ா ா கருத்து பைரிவிக்றகயில், "இைனால் 
எந்ைப்  யனும் இல்றல, நிச்ெய ாகப் வ ார் உருவாகும்" என்ைார். 

முைல் உலகப் வ ாரின்வ ாது  ிரிட்டிஷ் இராணுவம் அரங்காவ்ம் 
கிரா த்ைிற்கு வந்து, அறை ஓர் இராணுவ முகா ாக  ாற்ைி, அது  ின்னர் 
ப ஹரா ாத் ஆனது. பெப்டம் ர் 30 காறலயில் நடந்ை உறரயாடலின் வ ாது, 

ப ண்டு,  ா ாவிடம், "வரவிருக்கும் வ ாரின் வைந்ைிகள்  ரவலாக உள்ளன. வ ார் 
உருவானால், நாம் 24  ைி வநர அைிவிப் ில் ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயை 
வவண்டும், வ லும் இந்ைப் புைிய கட்டற ப்புகள் அறனத்றையும் 
இராணுவத்ைிடம் ஒப் றடக்க வவண்டியது வரும்" என்று கூைினார். 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட அற ைியாகப்  ைிலளித்ைார், "பார்க்கலாம். 
இப்மபாது யாரும் அகத ஆக்கிரெிக்கப் மபாவதில்கல." 

"நீங்கள் கூறுவது, வ ார் வராது என்று அர்த்ை ாகு ா?" என ப ண்டு 
வகட்டார். 

"நான் மசால்வகத நீங்கள் எவ்வாறு முழுவதுொகப் புரிந்து மகாள்ள 
முடியும்? இங்குள்ள கட்ெகெப்புகளுென் மபாருக்கு என்ன மதாெர்பு உள்ளது?" 

"ஒரு பைாடர்பு உள்ளது, ஏபனனில் இறுைியில் வ ார் வருவைாக 
இருந்ைால், 24  ைி வநர அைிவிப் ில் நாம் அறனத்றையும் ஒப் றடக்க 
வவண்டியிருந்ைால், உங்கள் உத்ைரவுப் டி எல்லா வநரத்ைிலும் கடுற யான 
'ைனிற ' வாழ்க்றக வாழும் ப ண் ைிகறள எங்வக அறழத்துச் பெல்வது? என 
ப ண்டு வாைாடினார். 

 ா ா  ீண்டும் புன்னறகத்து, "நீங்கள் அதி புத்திசாலி என்று 
மதான்றுகிைது. இப்மபாகதக்கு இந்த விஷயத்கத ககவிடுமவாம்; நான் 
உங்களுக்கு வழங்கிய பணியில் கவனம் மசலுத்துங்கள்" என்ைார். 

இருப் ினும், அவை நாளில்,  ா ா, ப ண்  ண்டலிக்கு இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

மபார் நிச்சயொக உருவாகும்; அது எதிர்வரும் பிப்ரவரி, நவம்பர் 
அல்லது டிசம்பர் ொதத்திலா என்பகதப் பற்ைி நாம் கவகலப்பெ மவண்டிய 
மதகவயில்கல. ஏமதா ஒன்று நெக்கும், இது அவர்களின் வாக்குறுதிகள் 
அகனத்கதயும் ெைக்கச் மசய்யும், அதுவும் ஒரு புதிய கட்ெத்திலிருந்து - 
மபாலந்து - ரஷ்யா என்னவாகும் என்று பார்க்கலாம்! எனமவ இந்தப் 
மபாருக்கும் எனது மவளிப்பாட்டிற்கும் ஐந்து ொத முன்மனற்பாடு 
மெற்மகாள்ளப்படும். மபார் முழு வசீ்சில் முன்மனைி அதன் உச்சக்கட்ெத்கத 
எட்டும்மபாது நான் மபசுமவன். இது ஒரு வருெத்திற்கு மெல் நீடிக்காது, 

எனமவ, மபார் பிப்ரவரி ொதத்தில் மதாெங்கினால், ஜூகல ொதத்திற்குள், 

நான் மபசும் வாய்ப்புள்ளது.     

 இப்வ ாது உலக அற ைி  ற்ைிய வ ச்சு எழும். ஆன் ீக ரீைியில், 

கடவுறளத் ைவிர இைர அறனத்தும் பூஜ்ெிய ாகும். எனவவ, ஆன் ீக 
அடிப் றடயில்  ார்க்கும்வ ாது வ ார், அற ைி இரண்டிலும் ஒன்று ில்றல. 
ஆனால் பவளியளவில் வ ார் என் து  ிகவும்  யங்கர ான விஷயம். ஆன் ீக 
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எழுச்ெிக்குப் வ ார் முற்ைிலும் அவெிய ில்றல என்ைால், நான் ஒருவ ாதும் அறை 
அனு ைிக்க  ாட்வடன் - ஒருவ ாதும்! ஆனால் ஆன் ீக காரைங்களுக்காக அது 
முற்ைிலும் அவெியம். 

எனமவ அக்மொபர் முதல் பிப்ரவரி வகர, எந்த நாளிலும் மபார் 
மதாெங்கும். ஒப்பந்தம் ககமயழுத்தானாலும், சொதானத்கத 

ஏற்றுக்மகாள்ளும் வககயில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ொலும் கூெ, பிப்ரவரி 
இன்னும் மபாரின் மதாெக்கத்திற்கான செீபத்திய மததியாக இருக்கும். 
ஆகமவ, மபார் மதாெங்கும் வகர, அடுத்த  நான்கு ொதங்களுக்கு நாம் இகதக் 
குைித்துப் மபச மவண்ொம். 

அவை வநரத்ைில்,அக்வடா ர் பைாடக்கத்ைில் (என்னிடம்) வ ாறர விட  ிக 
முக்கிய ான ைிட்டம் ஒன்று உள்ளது. இந்ைத் ைிட்டம்  றைமுக ாகப் 
வ ாருடனும், வநரடியாக உங்களுடனும் என்னுடனும் பைாடர்புறடயது. இந்ை 
'வியப்பூட்டும் ைிட்டம்' என்னபவன்று யூகியுங்கள்  ார்க்கலாம்! 

அவர்கள் அறனவரும் யூகிக்க வவண்டியிருந்ைாலும், அது என்னபவன்று 

அவர்களுக்கு ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகுைான் பைரியவந்ைது. 

அக்வடா ர் 3ஆம் வைைி ப ஹரா ாத்  றலயில் இந்து  ண்டிறக 
‘ைஸரா’ பகாண்டாடப் ட்டது. அன்றைய வழக்கப் டி, ப ண்கள் 'ெம்', 'கிப் ி' என்ை 
நாய்க்குட்டிகளுக்கு ஆறட  ற்றும் பூக்கள் அைிவித்து அலங்காரம் பெய்ைனர். 
 ா ாறவ  கிழ்விக்க,  றலயில் வாழ்ந்ை ஒரு 'பெல்ல' முயலுக்கும் அலங்கார 
ஆறட அைியப் ட்டது. பஹலன் ைன்றன ஒரு முயல் வ ால் அலங்கரித்ைார். 
ப ண்கள் அறனவரும்  ா ாவின் முன்னிறலயில் ைங்கள் வளாகத்ைில் 
அைிவகுத்துச் பென்ைனர்; வாலு ஒரு பவற்று ைகர பகாள்கலறன  த்ைளம் 
வ ால் இறெபயழுப் ி அறனவறரயும்  கிழ்வித்ைார்.  ா ா, எல்வலாருடன் 
இறைந்து  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் வவடிக்றக, விவனாைங்கறளப்  ார்த்து 
ரெித்ைார். 

1938, அக்வடா ர் 7 அன்று, இந்தியா முழுவதும் மபருந்தில் பயணம் 
மசய்வது குைித்து பாபா, ஆண், மபண் ெண்ெலியுென் தனித்தனியாகப் 
மபசியமபாது இந்த 'வியப்பூட்டும் திட்ெம்' என்னமவன்று மவளிப்பட்ெது. 
பாபாவின் இந்தத் திட்ெத்திற்குப் பின்னால், ஈடு இகணயற்ை முக்கியத்துவம் 
ஒன்று இருந்தது; ஏமனனில், மெஹர் பாபா, இந்தப் மபருந்தில் தனது கிழக்கு 
ெற்றும் மெற்கத்திய மபண்ெணிகளுென் இந்திய நாட்டின் அகனத்து 
பாகங்களிலும் பயணம் மசய்து, பல ெஸ்துககளத்  மதாெர்புமகாள்ள 
இருந்தார். 

அடுத்ை நாள் ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலிக்கு ெிைப்பு முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ை நாளாகக் கருைப் ட்டது.  ா ா, ெற்று முன்பு,  ிளடீருக்கு அளித்ை 
விளக்கங்களின் டி, "எனது வட்ட உறுப் ினர்களின்  னப் டிவங்கள் அறனத்தும் 
அந்ை நாளிலிருந்து அழிக்கப் டும் - 1938, அக்வடா ர் 8ஆம் நாள் அறனத்து 
 ண்டலியும்  னப் டிவங்களிலிருந்து விடு டுவார்கள்."  ா ா இப் டிக் கூைியைன் 
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ப ாருள் என்ன என் து அவருக்கு  ட்டும் பைரியும்.  ண்டலி ைத்ை து 
கடற கள்  ற்றும்  ைிகளில்  ட்டுவ  கண்ணும் கருத்து ாய் இருக்கும் அவை 
வவறளயில், குருநாைரின் அொைாரை கருத்து  னைில் அறலவ ாலப்  ாய்ந்து 
பெல்லும் ெிந்ைறனயாக இருந்ைது. 

இக்காலகட்டத்ைில், சுற்ைியுள்ள கிரா ங்களுக்குச் பென்று கர்ப் வைியாக 
இருந்ை ப ண் ைிகறள ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் அற ந்ை  கப்வ று 
 ருத்துவ றனக்கு அறழத்து வர, ொல் ாய்க்கு உத்ைரவிடப் ட்டது. அக்வடா ர் 
12ஆம் நாள் காறல நான்கு  ைிக்கு,  னநிறல  ாைிக்கப் ட்ட ஒரு ப ண் ைி, 
அங்கு முைல் ப ண் குழந்றைறய ஈன்பைடுத்ைார். அந்ைக் குழந்றையின் 
அழுறகறய முைலில் வகட்ட  ா ா, அவர்  ிை அறனவறரயும் வரவறழத்ைார். 
ைாய், இயல் ாக இல்லாைைால் குழந்றைக்குச் ெிைப்பு கவனம் பெலுத்ை 
உத்ைரவிட்டார். 

டாக்டர் கலாவ்கர் என்ை ைடித்ை ப ண்  ருத்துவர் மூன்று 
 ாைங்களுக்காகப்  ைியில் நிய ிக்கப் ட்டார், ஆனால் அவர் இரவில் 
 ைிபுரிவைில்றல. ஒருமுறை அைிகாறல மூன்று  ைிக்கு,  கப்வ றுக்காக 
வந்ை கிரா த்துப் ப ண் ைி ஒருவறரக் கவனிக்க,  ா ா  ன்ஸாரிறய அனுப் ி 
றவத்ைார். ஆனால் அவருக்கு எந்ை அனு வமும் இல்லாைைால், 

அைிர்ஷ்டவெ ாக, அந்ை வநரத்ைில் அங்கிருந்ை ப வ ா  ன்ஸாரியுடன் 
 ருத்துவ றனக்கு வந்ைார்.  ா ாவவ அடுத்ை அறையில் சூடான நீறரக் 
பகாைிக்கறவத்து, விளக்குகறள ஏற்ைி, வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். 
ப வ ா,  ன்ஸாரியின் துறைவயாடு குழந்றைறய ஈன்பைடுக்க உைவி, அறைச் 
சுத்ைம் பெய்யும் வவறளயில்  ா ா,  ச்ெிளம் குழந்றைறயப்  ார்க்கப்  ல முறை 
உள்வள பென்று, றகயிவலந்ைி முத்ை ிட்டார். 

 ன்ஸாரி  ிகவும் குள்ள ாக   இருந்ைார்.  ா ா பவயிலில் நடக்கும்வ ாது 
அைிய ஒரு ப ரிய பநகிழ் பைாப் ிறய அவருக்குக் பகாடுத்ைிருந்ைார். அவர் 
அறை  ருத்துவ றன வளாகத்ைிற்கும் ெற யலறைக்கும் இறடவய பெல்லும் 
வவறளயில் அைிந்ைார்.  ருத்துவ றன வநாயாளிகளுக்கு, ைட்டில் வைநீர் 
எடுத்துச் பெல்லும்வ ாது, பைாப் ி ெற்று ப ரியைாக இருந்ைைால், கண்களுக்கு 
வ வல விழுந்ைது.  ா ா அறை இைர ப ண் ைிகளுக்குச் சுட்டிக்காட்டி 
அறனவரும் வவடிக்றகயாகச் ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர். 

நைீன் டால்ஸ்டாய்  கப்வ று இல்லத்ைின் ைறலற ச் பெவிலியராக 
இருந்ைார். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ப ஹர்  ா ா அவருக்கு விளக்கினார், "உலகில் 
ஆயிரக்கைக்கான  ருத்துவ றனகள் உள்ளன. இங்கு ஆயிரக்கைக்கான 
பெவிலியர்கள்  ைியாற்ை முடியும்.  ருத்துவ றனயில் இந்ை வவறலறய 
நான் உங்களுக்கு வழங்கியிருந்ைால், அைன் காரைத்றை நீங்கள் கற்றுக் பகாள்ள 
வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். மசகவ மசய்யும் உண்கெயான 
ெனப்பான்கெ - தன்னலெற்ை தன்கெ." 
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ஒரு கட்டத்ைில், நைீன் இவ்வாறு எழுைினார்: 
 ருத்துவ றனக்குப் ப ரும் ாலும் நாட்டின் ஏறழ எளிய  க்கவள 

வந்ைனர்; அவர்கள் - வைய்ந்துவ ான ஆறடயால் வைகத்றை மூடிக்பகாண்டு, கந்ைல் 
புடறவகறள அைிந்து - உண்ற யிவல ஆைரவற்ைவர்கள். றகவைர்ந்ை 
 ருத்துவர்கள் வழங்கும் ெிகிச்றெ  ற்றும் ஊெி  ருந்துகள் அைன் ெரியான 
நிவாரைத்றை அளிக்கத் ைவறும்வ ாது,  ா ாவின் வைாற்ைமும் அன் ான 
அரவறைப்பும் 'புனிை  துவாகச் பெயல் ட்டு', அவர்களின் நம் ிக்றகறயப் 
புதுப் ித்து, நீடித்ை நிவாரைத்ைிற்குத் தூண்டுைலாக இருந்ைது.  ா ாறவப்  ார்த்ை 
 கிழ்ச்ெியும், அவர்  ட்டுவ  உைவ முடியும் என்ை நம் ிக்றகயும் அவர்களின் 
இையங்களுக்குள் ஓர் உறுைியான ைீர்வாகச் பெயல் ட உைவுகின்ைன. 

இைற்கிறடயில், இங்கிலாந்ைில், வில், வ ரி வ க்பகட் இருவரும் ப ஹர் 
 ா ாவின் ப யறரப்  ரப் ி, அவைார புருஷரின் ெிைப்பு  ைி  ற்ைிப்  லரிடம் 
கூைினர். 

1938, அக்வடா ர் 13 அன்று, ப ஹர்  ா ா, வில் வ க்பகட்டுக்கு எழுைிய 
கடிைத்ைில்: 

நீங்கள் உைவி பெய்கிை பவவ்வவறு ந ர்கறளப்  ற்ைி உங்கள் 
கடிைங்களில் குைிப் ிடுவறையும், எப் டி, என்  ீைான உங்கள் அன் ின் மூலம், 

அவர்களும் என்னுடன் பநருங்கி வருகிைார்கள் என் றையும் நான் 
கவனிக்கிவைன்; வ லும் அவர்கள் என்றனச் ொர்ந்து, என் உைவிறய உைர 
முடியும் என் றைக் கண்டைிந்ைாலும்,  னிை ரூ த்ைில் அவர்கள் என்றனப் 
 ார்த்ைைில்றல. ெிலர், எனது ெீடர்கள் மூலம் என்றன அைிந்து பகாள்வது 
வ ருைவியாக இருக்கிைது. கெவுளின் ெனித பக்கத்கத எல்மலாராலும் புரிந்து 
மகாள்ள முடியாது. கெவுகளப் பற்ைிய முன்கூட்டிய கருத்துக்கள் 
காரணொக, ெனித வடிவத்தில் கெவுகளப் பின்பற்றுவதும் கீழ்ப்படிவதும் 
சிலருக்கு ெிகவும் கடினம். 

டாக்டர் கனியின் ெவகாைரர் அப்துர் ரஹ் ான் அக்வடா ர் 13 அன்று 
 ா ாறவச் ெந்ைித்து, நீைி ன்ை வழக்கில்  ா ாவின் உைவிறயக் வகாரினார். 
வலானவாலாவில் அவரது நில உரிற யாளரும்,  றனவியும் பகாறலச் 
பெய்யப் ட்டனர், வ லும் நில உரிற யாளருக்கும் கனியின் குடும் த்ைினருக்கும் 
இறடவய ஏற் ட்ட ைகராறு காரை ாக, அவரிடமும், அவரது ைந்றையிடமும் 
காவல்துறையினர் விொரித்ைனர். காக் ஸாவஹபும் அன்று  ா ாறவப்  ார்த்ைார். 

அக்வடா ர் 15ஆம் நாள் முைல், ப ஹர்  ா ா டின் வக ினிலும், கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை குடிலிலும்  ாைி ாைி இரவுகறளக் கழித்ைார். 
ஒவ்பவாரு  ாறலயும் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கி, காறல ஏழு  ைியளவில் 
அறை நிறைவு பெய்ைார். 
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1938, அக்வடா ர் 2ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா இங்கிலாந்ைில் டிலியாவுக்கு 
எழுைிய கடிைம்: 

உலகம் அச்சுறுத்தலால் பயத்திலும், குழப்பொன நிகலயிலும் 
உள்ளது. என்ன நெக்கப் மபாகிைது என்பது யாருக்கும் மதரியாது. ஆனால் 
மபாறுத்திருந்து பாருங்கள். நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அகனத்கதயும் நான் 
அைிமவன்; நான் இங்குச் மசய்யவிருக்கும் பணிகய எதுவும் தடுக்க முடியாது. 
நான் அவதார புருஷன் இல்கலயா? உலகம் அகத விகரவில் அைிந்து 
என்கன அப்படிமய ஏற்றுக் மகாள்ளும். மபாறுகெக் காத்து அகெதியாக 
இருங்கள். நீங்கள் என்ெீதான அன்பிலும், நம்பிக்ககயிலும் ஒரு 
பாகைமபாலத் திெொகவும், உறுதியாகவும் இருங்கள். ெனித குலத்தின் 
மெம்பாட்டிற்காக, உங்ககளத் மதய்வகீ அன்பின் பணிக்கான கருவியாகப் 
பயன்படுத்த முடியும். 

நான், என விருப் த்ைிற்கிைங்க, சுய ாகப்  ைிபுரிய முடியும்,உங்களில் 
எவரும் வைறவயில்றல என் றை நீங்கள் அைிவரீ்கள். ஆனால், எனது பொந்ை 
காரைங்களுக்காக, அந்ை வவறலயில் எனக்கு உைவ உங்களில் ெிலறர நான் 
வைர்ந்பைடுத்துள்வளன். 

ஆனால் இந்தச் சிலருக்கு, அஸிஸியின் ஃபிரான்சிஸ், கிைிஸ்துவிெம் 
மகாண்ெ அரிதான அன்பும் நம்பிக்ககயும் மதகவ; அமத அன்பு உங்கள் 
இலக்காக இருக்கட்டும், அவர் தனது குருநாதகர மநசித்தபடிமய என்கன 
மநசிக்கவும். 

இந்ைக் கடிைத்றைக் குைித்து, டிலியா  ல வகள்விகறள எழுப் ினார்; 

வ லும், 1938 நவம் ர் 5 அன்று,  ா ா எழுைிய  ற்பைாரு கடிைத்ைில் இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்: 

எனது வார்த்கதககள நீங்கள் தவைாகப் புரிந்து 
மகாள்ளவில்கலயா? எனக்கு இங்கு அல்லது மவறு எங்கும் எந்தச் 
செீர்களும் மதகவயில்கல என்பது உண்கெதான். குைிப்பிட்ெ சில 
செீர்ககளத் மதர்ந்மதடுக்காெல், எனது பணிகய, ெனிதனின் இதயத்தின் 
மூலம் தனியாகச் மசய்ய முடியும். ஆனால் இந்த அவதார காலகட்ெத்தில், 

இமயசுவின் காலத்கதப் மபாலமவ, நானும், என்னுென் மநருங்கிய 
மதாெர்பில் வாழ்வதற்காகச் சிலகரத் மதர்ந்மதடுத்மதன் - இங்கு அல்லது 
மவறு இெங்களில், அது ஒரு மபாருட்ெல்ல - கெந்த காலங்களிலிருந்து 
என்னுென் இருந்தவர்கள், என்கன ஆழொக மநசிப்பவர்கள், காலாதி 
காலொக நானும் அவர்ககள மநசித்து வருகிமைன்.   

 இருந்தும், நீங்கள் இல்லா ல் எனது  ைிறய என்னால் பைாடர முடியும் 
என்று பொல்வைிலிருந்து இது என்றனத் ைடுக்காது. நீங்கள் அறனவரும் என்றன 
விட்டுச் பென்ைாலும், எனது வவறலத் பைாடரும். ஆனால், இது எனக்குக் 
கடின ாக இருக்கும், ெிலுறவயில் அறையப் டுவது வ ால நான் உைர்ந்ைாலும், 

என் அன் ின்  ைி எவ்வறகயிலும்  ாைிக்காது. கடவுளின்  ைிறய எதுவும் 
ைடுக்க முடியாது. எனது பொந்ைம் என்றன  றுத்துவிட்டால் அல்லது 
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ஏ ாற்ை றடயச் பெய்ைால், வவறு ஊடகம் மூலம் நான் வவறலறயச் பெய்ய 
வவண்டும். 

உங்கள் கடிதத்தில் நீங்கள் என்ன கூைியிருந்தாலும், உங்ககளமயா 
அல்லது மவறு எவகரயுமொ என்னிெெிருந்து பிரிக்க முடியாது என்று 
உங்களுக்குத் மதரியும், ஏமனன்ைால் நான் எல்லாவற்ைிலும் இருக்கிமைன். 
கெவுகளக் கெவுளிெெிருந்து பிரிக்க முடியாது; அவரால் முடியுொ? ஆனால், 

நான் அவ்வப்மபாது விளக்கியது மபால, வாசகனகய நுகரும் அல்லது 
மதாடுதலின் உணர்கவக் காட்டிலும், கண் அல்லது காது ெனிதனுக்கு 
ெிகவும் பயனுள்ளதாகவும் அவசியொகவும் இருப்பகதப் மபால, பிைகர விெ 
எனது தற்மபாகதய மவகலக்கு, உங்களில் சிலர் எனக்கு ெிகவும் அவசியம். 
நான், எப்மபாதும் மபால் இப்மபாதும் மசால்கிமைன், கிம்மகா என் இதயம், 

அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் எப்மபாதும் என் இதயொகமவ இருப்பார்கள்; 

உெலில் இதயத்தின் ெதிப்பு உங்களுக்குத் மதரியும்! 
நீங்கள் மூன்ைாவது கூைியது: நான் உங்கறள உருவாக்கிவனனா? 

உங்களின்  னப் டிவங்கள், என்னுறடய  ைிக்காக நான் உங்களுக்குக் 
பகாடுத்ைைால், நான் உங்கறள உருவாக்கிவனன் என்று பொல்வது உண்ற ைான். 
ஆனால் உங்கள் அறனவரின் இறுைி இலக்றக, இன்னும், இருற த்ைன்ற  
மூல ாகவவ அறடய வவண்டும். இறை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்.  ாயா எனது 
நிழல், எனவவ  றைமுக ாக அது நானும் கூட. ஆத் ா, பைய்வகீ ானது, ஆனால், 
அைன் பைய்வகீத்ைன்ற றய இன்னும் உைர்வுபூர்வ ாக அைியாவிடிலும், 

கடவுவளாடு ஐக்கிய ாகி அந்ை உைர்வு நிறலறய அறடய வவண்டும். 
இங்மகதான் பிரபஞ்சத்தின் புதிரும், என்னுகெய திருவிகளயாெலும் 

அெங்கி உள்ளன. என்னுகெய இந்தத் திருவிகளயாட்டில் நீங்கள் எவ்வாறு 
உதவ முடியும்? அன்பு, மசகவ இவற்ைால் உதவ முடியும்; உங்கள் ெனகதயும், 
ெனநிகலகயயும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் உதவ முடியும்;ஆம், 

பலவனீங்கள், அவற்ைின் ெீது கட்டுப்பாட்கெக் மகாணரும் 
மநாக்கத்திற்காகமவ உள்ளன. 

ப ரும் ாலும், ஒருவரின் அன்பு அைிக ாக இருந்ைால்,  ன உைர்வின் 
வ ாக்கும் வவறுவிை ாக இருக்கும், ஏபனனில்  ிரிவால் வரும் வலி  ிகவும் 
பகாடியது. ஆனால்  ன உைர்வின் வ ாக்குகறள நான் விரும்புவைில்றல; 

எனவவ என்றனப்  ிரியப் டுத்தும் வநாக்கத்ைில், இது என் ீது உங்கள் அன்ற க் 
காண் ிப் ைற்கான ெிைந்ை வழிகளில் ஒன்ைாகும், அவற்றைக் கடக்க உங்களால் 
இயன்ைவறர முயற்ெிக்கவும். 

வகாபஹர் ஈரானி இப்வ ாது மும்ற யில்  ருத்துவம்  டித்து, 

ைாைாொஞ்ெி குடும் த்துடன் ைங்கியிருந்ைார்.  ள்ளி விடுமுறையின் வ ாது, 

வகாபஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருவதுண்டு, வ லும், வகட்டி 
ைனது குடும் த்ைினருடன் அஹ துநகரில் வாழ்ந்து வந்ைைால், அவரும் 
அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைிற்கு வர அனு ைிக்கப் ட்டார். இரு ெவகாைரிகளும் 
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1938 ைீ ாவளி விடுமுறை நாட்களில் அர்னவாஸ், நர்கிஸ் ைாைாொஞ்ெி 
ஆகிவயாருடன் ஒரு வாரம்  ா ாவுடன் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க வந்ைனர். 

ஒரு நாள் வகாபஹரின் ைாயார் வகார்பஷத் ைனது ெவகாைரி 
ஸூனாவுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். அவர்களின் ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு, 

அறனத்து ப ண்  ண்டலிறயயும் அரவறைக்கு ாறு  ா ா இருவருக்கும் 
அைிவுறுத்ைினார். ஆனால், பகய் ாயும்,  னு பெஸவாலாவும் 
ெற யலறையிலிருந்து வியர்றவயால் முழுவது ாக நறனந்து வருவறைக் 
கண்டதும், அவர்கறளத் ைழுவுவைற்குப்  ைிலாக, தூரத்ைிலிருந்து றககறளக் 
கூப் ி வாழ்த்துத் பைரிவித்துச் பென்ைனர். 

ஆனால்  ா ாவிட ிருந்து எதுவும்  றைக்கப் டுவைில்றல. அவர்கள் 
ைிரும் ி வந்ைவ ாது, "நீங்கள் அறனவறரயும் அரவறைத்ைீர்களா?" என  ா ா 
வினவினார். 

இல்றல என்று அவர்கள் உண்ற றய ஒப்புக்பகாண்டனர் - பகய் ாயும் 
 னுவும் வியர்றவயால் நறனந்ைிருந்ைைால், அவர்கள் அைிந்ைிருந்ை நல்ல 
புடறவகறள வியர்றவயால் கறைப் டுத்ை விரும் வில்றல. இைன் விறளவாக, 

 ா ா, வகார்பஷத், ஸூனா இருவறரயும் பகய் ாய் முன் அறழத்துச் பென்று, 

"அவர்கள் எனக்காக வவறலச் பெய்வைால் அந்ை வியர்றவயால் உங்கள் 
அைிர்ஷ்டம் பெழிக்கும்! அவர்கறள  னப்பூர்வ ாகத் ைழுவுங்கள்!" என்ைார். 
இருவரும்  ா ாறவப்  ார்த்துச் ெிரித்ை டிவய பகய் ாறயயும்  னுறவயும் 
ைழுவினர். 

வகார்பஷத், கைவர் ரூஸி  ாப் இருவரும் பொத்துக்கள் அறனத்றையும் 
 ா ாவுக்கு அர்ப் ைம் பெய்வறைப்  ற்ைி விவாைித்ைனர்.  ா ா, ஆைி ெீனியர் 
 ற்றும் ஸவராஷின் விரிவான குடும் த்ைின் பவவ்வவறு உறுப் ினர்களுடன் இது 
குைித்துப்  ல ெந்ைிப்புகள் நிகழ்ந்ைன. 

இறுைியில், இருவரும் அறனத்றையும் ப ஹர்  ா ாவுக்கு அர்ப் ைிக்க 
முடிவு பெய்ைனர், வ லும் குடும் த்ைின்  ரா ரிப்பு  ற்றும் வகாபஹரின் 
கல்விக்கான ப ாறுப்ற ,  ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ப ஹர்  ா ா, இந்ைியா முழுவதும்  யைம் 
பெய்ய, ஒரு வ ருந்து ையார்ச் பெய்யும் விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார்.  ா ா, 

அக்வடா ர் 14 அன்று ஆைி ெீனியருக்கு அறனத்து விவரங்கறளயும் விளக்கினார். 
வ ருந்ைின் உைிரிப்  ாகங்கறளக் பகாண்டு மும்ற யில் அறைக் கட்டற க்கத் 
வைறவயான ரூ ாய் 1800  ற்றும் வி ரங்கள், அக்வடா ர் 21ஆம் நாள் 

பைாறலத்ைந்ைி மூலம் ஸவராஷுக்கு அனுப் ப் ட்டன. 
 ப் ா பெஸவாலா 1938, அக்வடா ர் 21ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாறவச் 

ெந்ைித்ைார். மூன்று  ைி வநர ெந்ைிப் ில்,  ப் ா ைனது குடும் த்றை 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கவும்,  ா ாவின் கண்காைிப் ில் முழுப் ப ாறுப்ற  
விட்டுவிடவும் ஒப்புக்பகாண்டார். 
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அக்வடா ர் 23 அன்று டாக்டர் வைஷ்முக்,  றனவியுடன் ப ஹரா ாத் 
வந்து இரண்டு நாட்கள் ைங்கினார். விறரவில் பவளிவரவிருக்கும் 'மெஹர் பாபா 
ஜர்னல்' கட்டுறரக்கு,  னப் டிவங்கறளப்  ற்ைி,  ா ா அவருக்கும் ஆைி 
ெீனியருக்கும் விளக்க ாக எடுத்துறரத்ைார். 

1938 அக்வடா ர், முைல் வாரத்ைிலிருந்து  ா ாவின்  ைியின் நி ித்ைம், 

ொஞ்ெி மும்ற , பைன்னிந்ைியா  ற்றும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு இறடவய முன்னும் 
 ின்னு ாகப்  யைம் பெய்து வந்ைார். ஸர் றஹைரிறயச் ெந்ைித்து, வாடறகக்குச் 
ொத்ைிய ான  ங்களாக்கறளப்  ற்ைி விொரிக்க அக்வடா ர், நவம் ர்  ாைங்களில் 
இரண்டு முறை ொஞ்ெி றஹைரா ாத்ைிற்கு அனுப் ப் ட்டார். 

இைற்கிறடயில் ப ர்ெிடிஸ் டி அவகாஸ்டா, கான்ஸுவலா றஸட்ஸ் 
இருவரும் நவம் ர்  ாைத்ைில் இைர ஆன் ீக ஞானிகறளயும், வயாகிகறளயும் 
ெந்ைிக்கும் வநாக்கத்துடன் இந்ைியா வந்ைிருந்ைனர். அவர்கள் (முக்கிய ாக  ால் 
 ிரண்டறனச் ெந்ைித்ைைால்)  ா ாவிட ிருந்து 'விலகிச் பென்ைைாகத்' 

வைான்ைியது. ஆயினும்கூட, ொஞ்ெி, வநாரினா இருவரும் மும்ற யில் 
அவர்கறளச் ெந்ைித்து 1938 நவம் ர் 17 அன்று ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவப் 
 ார்க்க அறழத்து வந்ைனர். அவர்கள் இைர புனிைர்கறளயும், குருநாைர்கறளயும் 
ெந்ைிப் ைில் எந்ை ஆட்வெ றனயும் இல்றல என்று  ா ா கூைினார், ஆனால் 
"நீங்கள் உண்ற ப்ப ாருறளத் வைடி அறடய விரும் ினால், அைற்கான வழி இது 
அல்ல" என்ைார். 

அவர்களின் ெந்ைிப் ின் வ ாது,  ா ா அவர்களுக்கு இவ்வாறு 
வலியுறுத்ைினார்: 

நான் என்கனத் மதளிவுபடுத்த விரும்புகிமைன், உங்களிெெிருந்து 
எகதயும் நான் விரும்புவதால் அல்ல, ஆனால் நான் உங்களுக்காக 
உணர்கிமைன் என்பதாலும், ஐமராப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு நீங்கள் 
வந்ததாலும் இகதக் கூறுகிமைன். இந்தியாவில் மூன்று வககயான ஆன்ெீக 
ெனிதர்கள் உள்ளனர்: முதல் வகக, பரபரப்பூட்டி ஆர்வத்கதத் தூண்டும்; 

இரண்ொவது, தன்னெக்கமுள்ள, ஆழ்ந்த, அகெதியான வகக; மூன்ைாவது, 

இகை-ெனிதன் (அவதார புருஷர்), ெனித-கெவுள் (சத்குருக்கள்). 
 ர ரப் ான முைல் வறக, வவைாந்ைத்றைப்  ற்ைிய ைங்கள் அைிறவ 

பவளிப் டுத்ைி, வாழ்க்றக  ற்றும் ஆன் ீகத்ைின் வ ன்ற யான 
பகாள்றககறளப்  ற்ைிய உயர்ைர வ ச்சுக்கறள வழங்கக்கூடியவர்கள். இது 
அறனத்தும் வ ற் ரப் ிவல இருப் ைால் பவளிப்புை காட்ெியாகவவ இருக்கும்.
 அவர்கள் உண்கெயின் மதாற்ைத்கத உருவாக்க முற்படுகிைார்கள், 

அவர்களிெம் மசல்லும் ெக்கள் அற்புதங்களால் ஈர்க்கப்படுகிைார்கள், அகவ 
உண்கெயில் ெந்திர தந்திரங்ககளத் தவிர மவமைான்றுெில்கல. இது ஒரு 
வித மபரம் மபசும் விதொக இருப்பதால் விரும்பத்தகாதது. இந்த வககயான 
நம்பிக்கககய நான் விரும்புவதில்கல. 
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இைர வறக, ைன்னடக்கத்துடன் அற ைியான, அைிவு  ற்றும் 
அனு வத்ைில் ஆழ ானது, ஏபனனில் அறவ வ ல்நிறலறய அறடந்ை 
ஆத் ாக்கள்  ற்றும் ஒரு ெில இறை நிறலறய அறடந்ை ந ர்கள். அவர்கள் 
அற ைியான வாழ்க்றகறய விரும்புகிைார்கள், ைங்கள் வவறலறய 
ப ௌன ாகச் பெய்கிைார்கள் - எனவவ, அைிகம் அைியப் டுவைில்றல. 

குதுப் அல்லது சத்குருக்கள் கெவுள் ெற்றும் ெனித நிகல 
இரண்கெயும் அனுபவிக்கிைார்கள். அவர்கள் ஆன்ெீக உச்சத்கத 
அகெந்தவர்கள், மெலும் ெனிதகுலத்திற்கு உதவ, ெனித நிகலக்கு 
வந்தவர்கள். அவர்களின் வழிகளும் முகைகளும் விசித்திரொனகவ, 

எனமவ, மபரும்பாலான ெக்கள் புரிந்து மகாள்வதில்கல. 
அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெியிடம், ப ர்ெிடிஸ், கான்ஸுவலா 

இருவறரயும் வகட்காவ் ிற்கு அறழத்துச் பென்று நாராயண்  ஹாராெின் 
ைரிெனத்றைப் ப று ாறு கூைி அனுப் ினார். அவர்கள் நாராயண்  ஹாராெின் 
ஆெிர த்ைிற்கு வந்ைவ ாது,  ஹாராஜ் ஐந்து நி ிடங்களுக்கு முன்பு 
ஓய்பவடுக்கச் பென்ைைாகத் ைகவல் கிறடத்ைது. ஆனால் ப ஹர்  ா ா 
அனுப் ிய மூன்று ந ர்கள் வந்ைைாக நாராயைனுக்குத் ைகவல் பைரிவித்ைதும் 
அவர் ைிரும் ி வந்து, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அன்புடன் விொரித்ைார். 
வந்ைவர்கறளப்  ற்ைிய பெய்ைிகள்  ரி ாைப் ட்டதும், அவருறடய 
ஆெீர்வாைங்களுடன் ப ர்ெிடிஸ், கான்ஸுவலா, ொஞ்ெி மூவரும் விறடப ற்றுச் 
பென்ைனர். ொஞ்ெி அவர்கறள, பூனாவில்  ா ாொனின் ெ ாைிக்கு அறழத்துச் 
பென்று, ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைனர்.  ின்னர் அவர்கள் பைன்னிந்ைியாறவ 
வநாக்கி ர ை  கரிஷியின் ைரிெனத்ைிற்காகச் பென்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ெர்னலின் முைல்  ைிவு 1938 நவம் ரில் 
பவளியிடப் ட்டது. ஒவ்பவாரு  ாை இைழிலும் ஒரு புைிய பொற்ப ாழிறவ 
வழங்கு ாறு வநாரினா விடுத்ை வவண்டுவகாளுக்கு,  ா ா இைக்கம் 
பைரிவித்ைார். முைல் இைழின் ைறலப்பு 'அவதார்'.  ா ா எடுத்துறரத்ை 
கருத்துகளிலிருந்து 'சுயநலம்'  ற்றும்  ல பொற்ப ாழிவுகளுக்கு விரிவுறர 
எழுைியறை ஆைி ெீனியர் நிறனவு கூர்ந்ைார். ஆனால் அறைத் பைாடர்ந்து, 

நாக்பூரில் வாழும் டாக்டர் வைஷ்முக் (ைத்துவ வ ராெிரியர்) இந்ைப் ப ாறுப்ற  
ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும் என்று ஆைி ெீனியர்  ரிந்துறரத்ைார். வ றல 
நாட்டினருக்குத் பைரியாை முறையில், ப ஹர்  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகளின் 
ைற்காலிக  ிரைிகறள  று டியும் எழுது ாறு டாக்டர் வைஷ்முக்றகக் 
வகட்டுக்பகாள்ளும் டி  ா ா, ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  ின்னர், பவளியடீ்டிற்கு 
முன்,  ா ா, ஒவ்பவாரு வரிறயயும் கவன ாக ஆராய்ந்து ைிருத்ைங்கறளச் 

பெய்து, கூடுைலான இறைப்புறளயும் வெர்த்ைார். இவ்வாறு  ிரைான ாக, டாக்டர் 
வைஷ்முக் ைனிப் ட்ட முறையிலும், ெில வவறளகளில், ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி, 
ராம்ெூ  ற்றும்  லர் குருநாைரின் துறை எழுத்ைாளர்களாகவும்  ைியாற்ைினர்; 
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வ லும்  ா ாவின் கட்டறளப் டி, பொற்ப ாழிவுகளின் முைல்  ிரைிறய 
எழுைினர். 

ப ஹர்  ா ா ெர்னலின் முைல் இைழ் அச்ெிடப் ட்டவ ாது,  ா ா, அைன் 
ஒரு நகறல நாராயண்  ஹாராெுக்கு அனுப் ி றவத்ைார். நாராயண் அறைத் 
ைனது ெீடர்களில் ஒருவரிடம் பகாடுத்து, அவர் எழுைிய கட்டுறரகவளாடு 
ஒப் ிட்டுப்  ார்க்கக் கூைினார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, அவர் அறை முடித்துவிட்டைாக நாராயண் 
 ஹாராெிடம் பைரிவித்ை வ ாது, நாராயண்,  ா ாவின் 'அவதார்' என்ை 
பொற்ப ாழிறவ அவரிடம் ெத்ை ாக வாெிக்கு ாறு கூைினார். அந்ை  னிைர் 
அறை வாெிக்கும் வவறளயில், நாராயண்  ஹாராஜ் ஒரு குழந்றையின் 
இயல் ான முறையில், "ஓ, அற்புதம்! அற்புதம்!" என்று  றைொற்ைினார். 

1938, நவம் ர் 19 அன்று, ஆைி ெீனியர்,  ா ா, வநாரினா, எலிஸப த், நான்னி 
 ற்றும் ஒரு ெில  ண்டலிகறள, அஹ துநகரில், டாக்டர் கங்காைர் ொஸ்ைிரி 
குவனயின் ஆயுர்வவை  ருத்துவ றனறயத் ைிைந்து றவக்க அறழத்துச் 
பென்ைார். டாக்டர் குவன நவம் ர் 30ஆம் நாள்  ீண்டும்  ா ாறவ 
ப ஹரா ாத்ைில் ெந்ைித்து ைனது ஆயுர்வவை  ைிகறள விரிவு டுத்ை உைவு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா, அவரிடம் ஒரு ைிட்டத்றை வறரயறுக்கும் டிக் கூைி, 
அவர் ைனது சுற்றுப் யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைதும், அறை  று ரிெீலறனச் 
பெய்வைாகத் பைரிவித்ைார். 

1920ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ப ஹரா ாத் நிறுவப் ட்ட ஆரம்  நாட்களில், 

அரங்காவ்ம் கிரா வாெிகள் ைங்களுக்குள் ஏற் டும் ைகராறுகளுக்கு ப ஹர் 
 ா ாறவ அணுகி, அைற்கான ைீர்ப்ற க் வகாருவறை வழக்க ாகக் பகாண்டனர். 
ஒருமுறை,  ா ா ெர்ச்றெயில்  ங்பகடுத்ை அறனத்துத் ைரப் ினறரயும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு பவளிவய அறழத்து, 'நீைி ன்ை நடவடிக்றககளுக்கு' 

ொட்ெியாக, வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகறள அறழத்ைார். ைகராைில் ஈடு ட்ட இரு 
கட்ெிகளும் வந்து  ிகவும் வகாஷம் எழுப் ி வாைிட ஆரம் ித்ைன; ஒரு கட்டத்ைில், 

 ா ா பவளிவயை எழுந்து, முழு விவகாரத்ைிலும் வொர்வறடந்ைது வ ாலிருந்ை 
வவறளயில், அவர்கள்  ா ாவின் முடிறவ ஏற்றுக்பகாள்ள முன்வந்ைனர். 

நன்ைியுடன், ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, 1938, நவம் ர் 26 அன்று, அரங்காவ்ம் 
கிரா வாெிகள்  றலயிலிருந்து  ா ாவின் ெ ாைிக்கு ஊர்வலம் ஒன்றை 
வழிநடத்ைிச் பென்ைனர், அங்கு  ா ா அவர்களுக்காகக் காத்ைிருந்ைார்;  ென்கள் 
 ாடி அவறர  கிழ்விக்க நடன ாடி இன்புற்ைிருந்ைனர். 

அவை நாளில், வால்டர் ப ர்படன்ஸ் ொஞ்ெியுடன் ப ஹரா ாத் வந்ைார். 
அவர் ப ஹரா ாத் வ ல்  றலக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டவ ாது அவரது 
 றனவி பஹடிறயப்  ார்க்க அனு ைிக்கப் ட்டார். அவர்  ா ாவின் ராஹூரி 
வக ினில் ைங்கி இருந்ைார். 
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அடுத்ை நாள்,  ா ாவுடனான ஒரு ெந்ைிப் ின் வ ாது, வால்டர் ைனது 
உைர்வுகறள பவளிப் றடயாகத் பைரிவித்ைார், "நான் கிழக்கத்ைிய முறைப் டி 
ஒரு புனிை  னிைனாகவவா அல்லது துைவியாகவவா  ாை விரும் வில்றல. 
நான் ஓர் ஐவராப் ியன், எங்கும் எந்ைச் பெயலிலும் ைன்றன பவளிப் டுத்ைக்கூடிய 
ஆன் ீகத்றை நம்புகிவைன்." 

அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "நான் கிழக்கு, மெற்கு இரண்டிற்கும் 
மெலாக நிற்கிமைன்; நான் மயாகி அல்ல, துைவியும் அல்ல, ஆனால் 
கிைிஸ்துகவப் மபாலமவ ஓர் இகை-ெனிதன். நீங்களும், பஹடியும் நானும் 
ஒன்று. உங்கள் இருவருக்கும் முன்னால் ப ரிய  ைிகள் காத்ைிருக்கின்ைன. 
நீங்கள் எப்வ ாதும் என்னுடன் இருந்து வருகிைரீ்கள்." 

 ா ா, வால்டர், பஹடி இருவறரயும் ஐந்து நாட்களுக்கு,  ஞ்ச்கனிக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார்;  ிளடீர் அவர்களின் வழிகாட்டியாக இருந்ைார். அவர்கள் 
டிெம் ர் 5ஆம் நாள் ைிரும் ி வந்ைனர். ஒவ்பவாரு ந ரும்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்களின் டி, 'றடகர் வவலி'யில் அற ந்ை  ா ாவின் குறகயில் 
ைனியாக ஓர் இரறவக் கழித்ைனர். 

டிெம் ர் 5ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க ராவ்ஸாவஹப்,  ாவனக் 
ரஞ்ெி  ற்றும் காக்கா  ாரியா வந்ைனர். 

1938, டிெம் ர் 7ஆம் நாள், ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயறுவைற்கு 
ஒரு நாள் முன்பு,  ா ா, ொய்  ா ாவின் வாழ்க்றகயின் ஒரு  ாகத்றைச் 
சுட்டிக்காட்டி, ப ஹர்  ா ா ெர்னலில் ஒரு கட்டுறர எழுது ாறு டாக்டர் கனிக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். ப ஹர்  ா ாவின் எைிர்கால ெ ாைியில் பஹலன் டாம் 
வறரந்ை ஓவியங்கறளக் காண் ிப் ைற்காக, அறனத்து  ண்டலிறயயும்  ா ா 
வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
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நீலப்வ ருந்து – 1938 -39 



276 
 

நீலப்மபருந்து பயணம்  

ஜபல்பூர், மபனாரஸ், ஆக்ரா, மெல்லி, அஜ்ெீர் & மஜய்பூர்  

(Blue Bus Tour) 

வ ருந்து  யைத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள் அறனத்தும் 1938, நவம் ர்  ாைம் 
நடந்து பகாண்டிருந்ைன. ப ஹர்  ா ாவின் துல்லிய ான 
விவரக்குைிப்புகளின் டி, மும்ற யில், ஸவராஷ், வ ருந்ைின் முக்கிய 
கட்டற ப்ற க் கவனித்து வந்ைார். இது நீல நிை வண்ைத்ைால் பூெப் ட்டைால், 

அது 'ப்ளூ  ஸ்' (நீலப்வ ருந்து) என்று அறழக்கப் ட்டது. 
இறுைியில் 1938, டிசம்பர் 8ஆம் நாள்,  யைம் பைாடங்கும் நாளாக 

நிர்ையிக்கப் ட்டது. நவம் ர் 19 அன்று, ெில உலர்ந்ை புற்கறள எரிக்கும்வ ாது, 

வாலுவின் புடறவயில் ைீப் ற்ைிக் பகாண்டைில் அவரது கால்களில் கடுற யான 
காயம் ஏற் ட்டது. ைீக்காயங்களுக்குச் ெிகிச்றெச் பெய்ை  ாைிரி, டாக்டர் கலாவ்கர் 
இருவரும்  ா ாவிடம், வாலுறவ இந்ை நிறலயில்  யைத்ைில் அறழத்துச் 
பெல்வது நல்லைல்ல என்று கூைினர். ஆனால்  ா ா உறுைியாக  ைிலளித்ைார், 

"இல்றல, நாம் அறனவரும் இந்ைப்  யைத்றை ஒன்ைிறைந்து பைாடங்க 
வவண்டும். எனது வழியில் தகெககள கவக்க ொயாகவ 
அனுெதிக்கக்கூொது!" 

சுற்றுப் யைம் குைித்து,  ா ா ப ண்களுக்கு விரிவாக அைிவுறுத்ைினார். 
வ ருந்து நிறுத்ைப் டும் ஒவ்பவாரு வவறளயிலும் உைவுப்ப ாட்டலங்கறளக் 
றகயாளும் ப ாறுப்பு ராவனாவுக்கு வழங்கப் ட்டது; கிட்டி உைறவத் ையார்ச் 
பெய்ைார். இப் டி, ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் குைிப் ிட்ட கடற கறளச் பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது. 

டிெம் ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா, எரச்ெிடம் "நீங்கள் எங்களுடன் வருகிைரீ்களா?" 

என்று வகட்டைற்கு, எப் டியாயினும் எனக்கு ஒன்றுைான் என்று எரச்  ைிலளித்ைார். 
 ா ா உடவன, "அலட்சியொக இருப்பது கூெ உள்மளான்று கவத்து 
புைமொன்கை காட்டுவது மபாலத்தான்; இதுவும் அந்த 

'ஏமதாமவான்ைிலிருந்து' விடுபெ மவண்டும். என்னுடன் வாருங்கள்!" என்ைார். 
அன்று காறல, ஸவராஷ் வ ருந்துடன் வந்ைவ ாது,  ாைிரி, அறை 

ப ஹரா ாத் வ ல்  றலக்கு ஓட்டிச் பென்ைார்; எரச், காக்கா இருவரும் அைன் 
வ ல் அறனத்து ொ ான்கறளயும் ஏற்ைினர். உைவுப் ப ாருட்கள், ெற யல் 
 ாத்ைிரங்கள், ப ட்டி  டுக்றககள்,  ற்றும்  ல ப ாட்டலங்கள் இருந்ைன. ஒரு 
கட்டத்ைில் காக்கா, வொர்வறடந்து  யங்கி, கீவழ விழுந்ைார்; அப்வ ாது 
இளற யும் வலிற யும்  ிக்க எரச், எஞ்ெிய  ைிறயச் பெய்து முடித்ைார். 
அவர்கள் வ ருந்ைில் அறனத்து ப ாருட்கறளயும் குவித்து முடித்ைதும், வ ருந்து 
 ிகவும் வித்ைியாெ ான - 'நாமொடிகளின் கவிகக வாகனம்' வ ான்ைத் 
வைாற்ைத்றைக் பகாண்டிருந்ைது. 
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ெகாராஜா ஸர் கிஸான் பிரசாத்  ற்றும் மெௌலா அலி ஆகிவயாரின் 
உைவியுடன் றஹைரா ாத் நகரில் ெில  ங்களாக்கறள ஏற் ாடு பெய்ய, ொஞ்ெி 
ஏற்கனவவ அங்குச் பென்ைிருந்ைார். றஹைரா ாத்ைின் ஷாட்நகர்  குைியில் 
 காராொவுக்கு ஓர் அரண் றன இருந்ைது, ஆனால் அப் குைியில் பைாற்றுவநாய் 
 ரவும் ெம் வங்களால்,  ா ா குழுவுடன் அங்வக இருப் றை அவர் 
விரும் வில்றல.  ிக்க ெிர த்துடன்,  காராொ  ற்றும் ப ௌலா அலி 
ஆகிவயாரின் பெல்வாக்றகப்  யன் டுத்ைி, ொஞ்ெி லிகம் ள்ளியில் அற ந்ை 
அரண் றன அந்ைபுரத்ைில் ஏற் ாடு பெய்ைார். ஆனால்,  ா ா ஷாட்நகரில் ைங்க 
விரும்புவைாகச் ொஞ்ெிக்கு அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைி டிெம் ர் 8ஆம் வைைி 
அவறர வந்ைறடந்ைது; எனவவ இறை ஏற் ாடு பெய்ய ெற்று காலைா ை ானது. 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா, ப ஹர்வான் 
பெஸவாலா வ ான்ை ெிறுவர்கறள, ைாைி வகராவாலாவுடன் ைங்குவைற்காக 
அக் ர் அச்ெகத்ைிற்கு அனுப் ிறவத்து, "நான் உங்கறளப்  ின்னர் அறழக்கிவைன்" 
என்று கூைினார். லக்ஷி,  ா ி (ஊழியர்கள்), முஹ து  ஸ்த் ஆகிவயாறர 
அறழத்துச் பெல்லவிருந்ை வால்டர் ப ர்படன்ஸ்  ற்றும்  ிளடீருடன் ரயிலில் 
வகட்டியும் றஹைரா ாத்ைிற்குச் பெல்ல  ா ா அனு ைித்ைார். 

1938 டிசம்பர் 8 அைிகாறல நான்கு  ைியளவில்,  ா ா ப ஹரா ாத் 
வ ல்  றலயிலிருந்து நீலப்வ ருந்ைில்  ல்வவறு வயைான ப ண் ைிகளுடன் 
புைப் ட்டார்: 

ப ஹரா, 31  ைி, 20 

நாொ, 30  வகார்பஷத், 28 

ஸூனா ாெி, 54 வாலு, 38 

 ன்ஸாரி, 28 பகய் ாய், 38 

 னு, 19  ப ஹரு (பெஸவாலா), 17 

காக்கு ாய், 52  எலிஸப த், 42 

பஹடி ப ர்படன்ஸ், 45 பஹலன் டாம், 60 

ஐரீன், 22  கிட்டி வடவி, 47 

நைீன் டால்ஸ்டாய், 54 நான்னி, 63 
வநாரினா, 58 ராவனா, 36 

 

எலிஸமபத் பிரதான ஓட்டுநராக இருந்தார்; எரச், காக்கா இருவரும் 
முன் இருக்றகயில் எலிஸப த்துடன் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். ப ண்களுடன்  ா ா 
அ ர்ந்ைிருந்ை  ின்புைம் ஒரு  ரப் லறகயால் ஓட்டுநரின் அறையிலிருந்து 
ைனியாகப்  ிரிக்கப் ட்டிருந்ைது. பாபா, எலிஸமபத்தின் பின்னால் மநரடியாக 
அெர்ந்திருந்தார், இகெமய ஒரு சிைிய நகரும் ஜன்னல் வழியாக, அவரது 
எழுத்துப்பலகக மூலம் மதாெர்பு மகாள்ள வசதியாக இருந்தது. எண்ைற்ை 
ெிைிய ற கள்  ற்றும் மூட்றட முடிச்சுகளுக்கு இறட வழியாகப் ப ண்கள்  ின் 
அறைக்குள் நுறழந்ைனர். அறனவருக்கும் இட ளிக்க ெிைிய இருக்றககறளப் 
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 ாறையில் றவக்க வவண்டியிருந்ைது. இவ்வாறு, பதிமனாரு கிழக்கத்திய 
ெற்றும் ஒன்பது மெற்கத்திய மபண்ெணிகள், இரண்டு ஆண்களுென் பாபா - 
மொத்தத்தில் 23 நபர்கள் - மபருந்தில் சவாரி மசய்தனர். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின்  டி, வாலுவின் ைீக்காயங்களுக்கான 
கட்டுகளும்  ருந்துகளும் ராவனாவின் ப ாறுப் ாக இருந்ைது. இைற்கு முன்னர், 

இரத்ைம் அவருக்கு,  னைிற்கு ஒவ்வாை காட்ெியாக இருந்ைது. ஆனால்  ா ாவின் 
வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து, அவர் ைனது  ன ெங்கடத்றையும் ைாண்டி, 

ஒவ்பவாரு நாளும் வாலுவின் ைீக்காயத்றைச் சுத்ைம் பெய்யும்  ைிறய 
ஏற்றுக்பகாண்டார். 

இந்ைக் குழு,  ாறலயில் வஷாலாப்பூறர வந்ைறடந்ை வவறளயில்  ா ா 
இவ்வாறு அைிவித்ைார், "நாம் நாறள அைிகாறல நான்கு  ைிக்கு இங்கிருந்து 
புைப் ட வவண்டும். வ ருந்ைிலிருந்து மூட்றட முடிச்சுகறள இைக்க வவண்டிய 
வைறவயில்றல, ஏபனன்ைால் அறை  ீண்டும் ெீரற ப் து ைறலவலியாகி, 
நிறைய வநரம் எடுக்கும்." எனவவ, அைிவுறுத்ைப் ட்ட டி, அவர்கள் அறனவரும் 
வஷாலாப்பூர்  யைிகள் ஓய்வு இல்லத்ைில் இரவில் ைங்கினர்; வ லும் 
அறனவரும் நாற்காலிகள், வ றெகள் அல்லது வராந்ைாவின் ைறரயில் 
ஓய்பவடுத்ைனர். எரச், காக்கா இருவரும் வ ருந்ைில் தூங்கினர். 

வஷாலாப்பூர் நகறரச் பென்ைறடந்ைதும், உண்ை ஏைாவது உள்ளைா என்று 
 ா ா கிட்டியிடம் வகட்க, அவர் பராட்டியும், ஒரு ெிைிய துண்டு  ாலாறடக் கட்டி 
ைவிர வவறு எதுவும் இல்றல என்று  ைிலளித்ைார், ஏபனன்ைால் அவர்கள் 
எடுத்துச் பென்ை உைவு பகட்டுப்வ ாய் வைீானது. 

குழுவிற்கு வைநீருடன் பராட்டியும், இரண்டு ஓட்டுநர்களான எலிஸப த், 

எரச் இருவருக்கும்  ாலாறடக்கட்டியும் அனுப்பும் டி  ா ா, கிட்டிக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். 

ராவனாவுக்கு,  ா ாவின் இந்ை அைிவுறுத்ைல்கள் பைரியாை நிறலயில், 
அவர் கிட்டியிடம், "எலிஸப த், எரச் வ ாலவவ நானும் கடின ாக உறழத்வைன், 

அைிகாறல மூன்று  ைிக்கு எழுந்ைிருக்கிவைன்! எனக்குப்  ாலாறடக்கட்டி 
எதுவும் இல்றலயா? நானும்  ெியுடன் இருக்கிவைன்!" என்ைார். 

 ா ாவின்  ார்றவயிலிருந்து எதுவும் ைப்புவைில்றல. அவர் கிட்டி, 

ராவனா இருவரும் என்ன வ ெிக்பகாள்கிைார்கள் என்று வகட்டு, இறுைியில் இந்ைச் 
ெம் வத்றை பவளிப் றடயாக அறனவர் முன்னிறலயிலும் பகாண்டு வந்ைார். 
ராவனா பவட்கத்துடன்  னம் வருந்ைினார். 

அவர்கள் டிெம் ர் 9ஆம் வைைி றஹைரா ாத்ைிற்குப்  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைனர். வழியில்  ா ா, ைனக்குப்  ெி எடுப் ைாகக் கூைி,  ிகவும் 
விெித்ைிர ான ெில உைவுகறளக் வகாரினார்: "வநாரினாவின் மூக்கு, ெஃப்ரா ாடி 
எருற   ாடு,  ன்ஸாரியின் ைறலமுடிக் பகாத்துக் கலறவ, ஒரு ைவறளயின் 
வால் கைி,  ற்றும் பகய் ாயின் றகயின் சூப்!" இத்ைறகய நறகச்சுறவயான, 

 கிழ்ச்ெிகர ான இறடவவறளகள் வரவவற்கப் ட்டன, வ லும்  ா ா, அரிெி, 



279 
 

வவர்க்கடறல உருண்றட, ப ாங்கல் அல்லது இனிப்புகறள அறனவருக்கும் 
வழங்கி  கிழ்ச்ெியுடன் இருக்கச் பெய்ைார். 

 யை வவறளயில்  ைிய உைவிற்காக அறனவரும் ொறலவயார  ர 
நிழலில் அ ர்ந்து உண்டனர்; வ லும் ராவனா, வாலுவின் ைீக்காயங்கறளச் சுத்ைம் 
பெய்து,  றைப்புக்கட்டுப் வ ாட்டுவிடுவது வழக்கம். வாலுவால் நடக்க 
முடியாைைால் வ ருந்ைிற்கு உள்வளயும் பவளிவயயும் தூக்கிச் பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது. 

 ாறல ஏழு-முப் து  ைிக்கு, அவர்கள் றஹைரா ாத்றை 
வந்ைறடந்ைனர், அங்கு, ொஞ்ெி, நகரிலிருந்து 20 ற ல் பைாறலவில் 
அவர்களுக்காகக் காத்ைிருந்ைார். அவர் ைங்கியிருந்ை விடுைிறயப்  ற்ைி, 
 ா ாவிடம் பைரிவித்து, அறனவரும் அரண் றனயின் அந்ைபுரத்ைில் 
 டுக்றககறளத் ைறரயில் விரித்து இரறவக் கழித்ைனர், அன்ைிரவு முஹ து 
 ஸ்த், வகட்டி, லக்ஷி,  ா ி ஆகிவயாருடன்  ிளடீர், வால்டர் ப ர்படன்ஸ் 
இருவரும் வந்து, அங்வகவய ைங்கினர். 

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெி  ற்றும் றஹைரா ாத்றைச் வெர்ந்ை 
ெில உள்ளூர் ந ர்களுடன்  ிகவும் ப ாருத்ை ான  ங்களாறவத் வைடி, ொகிர்ைார் 
கல்லூரிக்கு எைிவர வ கம்வ ட்றடப்  குைியில் நிொ ின் ெவகாைரர் 
ப ஹரலியின் அரண் றனறய அவர்கள் வாடறகக்கு எடுத்ைனர். அன்று இரவு 
 த்து  ைிக்கு அவர்கள் அங்குச் பென்ைனர். தூங்குவைற்கு முன், பாபா 
எதிர்வரும் சுற்றுப்பயணத்கதப் பற்ைி ஒரு கலந்துகரயாெகல நெத்தி, 
மபருந்து பயணத்தின் நான்கு முக்கிய மநாக்கங்ககள எடுத்துகரத்தார்: 

முதலாவதாக:  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்வது. 
இரண்ொவது: புைிய ஆெிர ம் அல்லது ற யத்றை நிறுவ 

ப ாருத்ை ான இடத்றைக் கண்டு ிடிப் து. 
மூன்ைாவது: ப ண் ைிகள் நாட்றடச் சுற்ைிப்  ார்க்கவும், அவர்கள் 

இதுவறர வழிநடத்ைியறை விட வித்ைியாெ ான வாழ்க்றக முறைறய 
அனு விக்கவும் வாய்ப்பு அளித்ைல். 

நான்காவது: புனிைர்கள், குருநாைர்கள் அல்லது ெத்குருக்களின் 
ஆலயங்கள்  ற்றும் ெ ாைிகளுக்கு விெயம் பெய்ைல்.  

ப ஹர்  ா ா நகரின்  ல்வவறு  க்களுடன் ஆெிர ம் அல்லது ற யம் 
அற ப் து குைித்ை ொத்ைியத்றை விவாைித்ைார்; பைாடர்ந்து றஹைரா ாத்ைில் 
பவவ்வவறு இடங்கறளப்  ார்றவயிட்டார். 

நகருக்கு பவளிவய  ைிபனாரு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஏரி 
அருகில் ஓர் இடத்றை அவர் விரும் ினார். அைற்கான முைன்ற  ைிட்டத்றைத் 
ையாரிக்க வால்டரிடம் வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டது. ஒரு வைாராய ான ைிட்டம் 
வறரயப் ட்டு, விவாைித்து  ல  ாற்ைங்கள் பெய்யப் ட்டன.  காராொ கிஸான் 
 ிரொத், ப ௌலா அலி  ற்றும்  ிை பெல்வாக்கு  ிக்க ந ர்கள் இந்ை அறனத்து 
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ைிட்டங்களிலும் நம் ிக்றகத் பைரிவித்ைைால், ப ஹர்  ா ா றஹைரா ாத்ைிற்குச் 
பெல்வது குைித்துத் ைீவிர ாகப்  ரிெீலித்து வந்ைார். 

 ல ெந்ைர்ப் ங்களில், றஹைரா ாத்ைில் உள்ள வகால்பகாண்டா 
வகாட்றட  ற்றும்  ிை  ிரெித்ைி ிக்க இடங்கறளப்  ார்றவயிட  ா ா 
ப ண்கறள அறழத்துச் பென்ைார். 

றஹைரா ாத்ைில் புைிய ற யத்றைத் பைாடங்குவது  ற்ைி இன்னும் ெில 
நாட்கள் நடத்ைிய கலந்துறரயாடலுக்குப்  ிைகு, ைிட்டம் இறுைி பெய்யப் ட்டு 
நறடமுறைக்கு வரவிருந்ைவ ாது, ைிடீபரன, டிெம் ர் 15 அன்று, 

ெம் ந்ைப் ட்டவர்களுக்கு,  ா ா இவ்வாறு அைிவித்ைார், "நான் என்னுறடய 
முக்கிய ான  ைிக்காக, ெ ல்பூருக்கு உடனடியாகச் பெல்கிவைன். நான் ைிரும் ி 
வரும் வவறளயில் ஏறனய விஷயங்கறளப்  ற்ைி வ லும் விவாைிப்வ ாம்." 

றஹைரா ாத்ைில்  ா ா இருந்ை இந்ைக் குறுகிய காலத்ைில், 'ெஸ்தானி 
ொய்' என்று அறழக்கப் டும் ஆைாவது ஆன்ெீக ைளத்ைிலிருந்ை அவறரத் 

பைாடர்பு பகாள்ள,  ா ா,  ிளடீறர அனுப் ி றவத்ைார்: "முழு கஹதராபாத் 
நகரப்பகுதிகளின் திைவுமகாகலயும் அவர் ககயில் கவத்திருக்கிைார்" என்று 
 ா ா கருத்து பைரிவித்ைார்.  ா ா, 60 வயைான  ஸ்ைானிறய வநரடியாகத் 
பைாடர்பு பகாள்ளவில்றல என்ைாலும், அவர், ைான் நகரத்ைில் இருப் ைாகக் 
கூறும் டி  ிளடீருக்கு அைிவுறுத்ைினார். பஹடி, வால்டர் ப ர்படன்ஸ் இருவரும் 
 ிளடீருடன் ைங்கள் புறகப் டத்றை எடுக்க  ஸ்ைானி வெித்ைத் பைருவுக்குச் 
பென்ைனர். எல்லா வநரத்ைிலும் ஏைக்குறைய நிர்வாை ாக இருந்ை அந்தப் மபண் 
ெஸ்தானி, பாபாஜானின் மதாற்ைத்கதக் மகாண்டிருந்தார். 

1938 டிெம் ர் 17 காறல,  ா ா ப ண்களுடன் றஹைரா ாத்ைிலிருந்து 

நாக்பூருக்குப் புைப் ட்டார். வழியில், நாந்மதட் நகறர பநருங்கியதும்  ா ா 
எலிஸப த்ைிடம் வ ருந்றை வவக ாக ஓட்டும் டிக் கூைினார்! வ ருந்றை 
இவ்வளவு அைிக ான சுற வயாடு, வவக ாக ஓட்டுவது ஆ த்ைானது, இருந்தும் 
எலிஸப த்  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிந்ைார். ைிடீபரன,  ா ா வ ருந்றை நிறுத்தும் டிக் 
கட்டறளயிட்டு, அவர் கீவழ இைங்கினார். சாகலமயாரம் நெந்து மசன்று 
மகாண்டிருந்த ெஸ்த் ஒருவகரத் மதாெர்பு மகாள்ளும் மநாக்கத்தில் பாபா 
அவசரப்பட்ெதாகத் மதரியவந்தது. மெஹர் பாபா அங்மகமய ஒரு ெரத்தின் 
கீழ் அவருென் அெர்ந்து மதாெர்பு மகாண்ொர். 

 ாறலப்ப ாழுது ொய்ந்து விட்டைால், அவர்கள் நாந்வைட்  யைிகள் 
 ங்களாவில் அன்ைிரவு ைங்கினர்.  டுக்றகச் சுருள்கறள இைர ப ாருட்களின் 
குவியலிலிருந்து  ிரிக்க முடியாைைால்  ீண்டும் அறனவரும் நாற்காலிகள், 

வ றெகள் அல்லது ைறரயில் தூங்கித் ைிருப்ைியறடய வவண்டியைாயிற்று. 
இவ்வாறு, ப ண்கள் ஓரிரவு அரண் றனயிலும் அடுத்ை இரவு  யைிகள் 
விடுைியில் ைறரயிலும் தூங்குவைற்கான  ாறு ட்ட அனு வங்கறளக் 
பகாண்டிருந்ைனர். காக்கா  ாரியா, எரச் இருவரும் வழக்கம் வ ாலப் வ ருந்ைில் 
தூங்கினர். 
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 ிளடீர் ஏற்கனவவ இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் 
றஹைரா ாத்ைிலிருந்து ெ ல்பூருக்கு ரயிலில் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

டிெம் ர் 18ஆம் நாள் காறல ஆறு  ைிக்கு,  ா ாவும் குழுவும் நாந்மதட் 
நகரிலிருந்து நாக்பூருக்குப் புைப் ட்டு,  ாறல ஏழு  ைியளவில் அங்குச் 
பென்ைறடந்ைனர்.  ப் ா பெஸவாலா ைனக்பகன வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ை ஒரு 
ெிைிய வடீ்டில் அறனவரும் ெிர ப் ட்டுத் ைங்கினர்.  ப் ாவின் குடும் த்ைினர் 
 ா ாவுடன் இருந்ைைால், அவர் ைனிற யில் வொக ாக உைர்ந்ைார். அவரது 
 னநிறலறய ெீராக்கும் எண்ைத்ைில், நறகச்சுறவத் துணுக்குகளால்  ா ா 

அவறர வரவவற்ைதும்,  ப் ாவின்  னவருத்ைம் எங்வகா  ைந்து பென்ைது. 
பகய் ாய்  ா ாவுடன் வந்ைிருந்ைைால், அன்றைய ைினம் அவரது  ிைந்ைநாறள, 

பொந்ை ஊரிவல பகாண்டாட முடிந்ைது.  றனவி  ற்றும் குழந்றைகறளப்  ார்த்து 
 ப் ா பெஸவாலா  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். 

ொஞ்ெி ஒரு ெில முக்கிய விஷயங்களுக்காக றஹைரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்து,  ின்னர் ெ ல்பூருக்குச் பெல்லும் வழியில், நாக்பூரில்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக், அவரது  றனவி இருவரும் வந்ைனர்; வ லும் 
 ா ா ஒரு  ருத்துவ றனக்கு விெயம் பெய்ைார். நாக்பூரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு 
முன்பு,  ாண்ட்லா நகரத்றைச் வெர்ந்ை பெல்வந்ைர், நில உரிற யாளரான 
 வகந்ைிர லால் பெௌத்ரி  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார்.  ல ஆண்டுகளாக நீடித்ை 
ஒரு பகாறல வழக்கில் அவர் ஈடு ட்டைால்  ிக்க கவறலயுடன் காைப் ட்டார். 
அவறரக் றகது பெய்யவும் உத்ைரவு  ிைப் ிக்கப் ட்டது. 

"எனது கட்டறளகறள நீங்கள்  ின் ற்ைினால், நான் உங்கறளக் 
காப் ாற்றுவவன்" என்று  ா ா அவரிடம் கூைினார். "உடனடியாக, வ ாலீொரிடம் 
பென்று ெரைறடயுங்கள்." 

அந்ை  னிைர், அறை ஏற்றுக்பகாள்ளா ல் ெம் ை ின்ைி ைிரும் ிச் 
பென்ைார்; ஆனால் விறரவில் அவர் ஓர் உயர் அைிகாரியின் கீழ் ெரைறடந்ைார்! 

ப ஹர்  ா ா டிசம்பர் 19ஆம் நாள், ஜபல்பூருக்குப் புைப் ட்டார். ஜால் 
மகரவலா ஒரு ொவட்ெ நீதிபதியாகவும் ஜபல்பூரின் உதவி ஆகணயராகவும் 
பணி புரிந்தார்; ஒரு ப ரிய அரொங்க  ங்களாவில் வாழ்ந்து வந்ைார். ொல், 65, 

‘ ார் ிள் ராக்ஸ்’ ொறலயில் அற ந்ை ைனது  ங்களாவில்,  ா ா  ற்றும் 
ப ண் ைிகள் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்து, அவர் அருகிலுள்ள ஒரு 
வாடறக வடீ்டில்  ண்டலியுடன் ைங்கச் பென்ைார். அறனத்து ஏற் ாடுகளும் 
அற்புை ாகச் பெய்யப் ட்டன; அறனவரும் ைங்கள் இல்லத்ைில் வாழ்வறைப் 
வ ால் உைர்ந்ைனர்.  ா ா  ீது ொல் பகாண்டிருந்ை அன்பு  ிகவும் 
 ாராட்டத்ைக்கது, அவர் எப்வ ாதுவ   ா ாவின் கட்டறளகள் டிவய வாழ்ந்து 
வந்ைார்.  ா ா ெ ல்பூரில் 22 நாட்கள் ைங்குவைாகத் ைிட்டம். இறடவய மூன்று 
நாட்கள்  ாண்ட்லாவுக்குச் பென்று வந்ைார். அவர் வந்ை முைல்  த்து நாட்கள், 

அவரது வருறக,  ைியின் நி ித்ைம் ரகெிய ாக றவக்கப் ட்டிருந்ைைால், அவர் 
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யாறரயும் ெந்ைிக்க விரும் வில்றல அல்லது பைாந்ைரவு பெய்வறை அவர் 
விரும் வில்றல. 

இைற்கிறடயில், பெஸவாலாவின் இரண்டாவது  கன் ப ஹர்வான், 

அக் ர் அச்ெகத்ைில் வாழ்ந்ை அவரது உைவினர்களுக்கு ஒரு சுற யாகக் 
கருைப் ட்டார்; சுற்றுப் யைத்ைிற்கு முன் ாக,  ா ா அவறர அங்குத் 
ைங்கறவத்ைார். பகய் ாயின் ெவகாைரி ஷிரினின் கைவர் ெஹாங்கிர் ை ானியா, 

ப ஹர்வாறனக் கவனிப் ைில் ெிர ம் இருப் ைாகத் பைரிவித்து, அவறனத் 
ைிரும்  அறழத்துச் பெல்லு ாறு பகய் ாய்க்குத் பைாடர்ந்து கடிைம் எழுைினார்; 

இைனால், பகய் ாய் ஒரு நாள் கவறலயுடன் இருப் றைக் கண்டு,  ா ா அவரிடம் 
காரைத்றை வினவினார். 

பகய் ாய், "எங்கறளப் ப ாறுத்ைவறர, நாங்கள் உங்கறளச் 
ெிக்கல்களுக்கு உள்ளாக்கியுள்வளாம். இப்வ ாது கவறலப் ட ப ஹர்வான் 
இருக்கிைான். நாங்கள் உங்களுக்குச் ெிர ங்கறளத் ைர  ட்டுவ  
வந்ைிருக்கிவைாம்." 

"நீங்கள் யாறர வநெிக்கிைரீ்கள், ப ஹர்வாறனயா அல்லது என்றனயா?" 

என்று  ா ா வகட்டார். 
பகய் ாய் உடவன, "என் ஒரு ப ஹர்வாறன உங்கள்  ாைங்களில் 

அர்ப் ைிப் து வ ாைாது; நான் ஓராயிரம்  கன்கறளச் ெரைறடயச் பெய்ைாலும் 
அது ஒன்றும் இல்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

பகய் ாயின்  ைில்  ா ாறவப் ப ரு கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்து, 

"எல்லாவற்றையும் துைந்து நீங்கள் என்னிடம் வந்ைைால், எனக்கு என்ன கஷ்டம்?" 

வ லும் பைாடர்ந்து அவர், "நீங்கள் எரச்சின் தாயாக அல்ல, ஆனால் எனது 
தாயாக இருக்கத் தகுதியானவர்கள்!" என்று ஆறுைல் டுத்ைினார். 

டிெம் ர் 22ஆம் நாள்,  ா ா, ப ஹர்வாறன ெ ல்பூருக்கு அறழத்து 
வரு ாறு  ாஸாெிக்குக் கடிைம் எழுைினார். வ லும் ப ஹர்வான் வரும்வ ாது, 

அவர் ப ண்  ண்டலியுடன் ைங்க வவண்டும் என்று பகய் ாய்க்குத் பைரிவித்ைார். 
அந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்வானின் வயது சு ார் எட்டு; ப ண்களுடன் ைங்கிய 
முைல் ெிறுவன்.  ப் ா டிெம் ர் 23ஆம் நாள் ெ ல்பூருக்கு வந்து  ா ாவுடன் நீண்ட 
வநரம் உறரயாடினார். 

 ா ாவின்  ைிக்காக ஒரு ெிைந்ை ெிறுவறனத் வைடும்  ைி இன்னும் 
பைாடர்ந்து பகாண்டிருந்ைது. ராவ்ஸாவஹப் டிெம் ர் 22ஆம் நாள் 
மும்ற யிலிருந்து பஷரியர் ப ஹ்ரா ன்பூர் என்ை ெிறுவறன அனுப் ி 
றவத்ைார். ெிறுவன்  ிகவும்  ைிவானவன், ஆனால்  லவனீமும், 

 ந்ைமு ானவன், எனவவ ப ாருத்ை ற்ைவனாக இருந்ைான். ொல் வகரவாலாவும், 

இன்னும்  லரும், ெகறனப் வ ாலவவ ஒரு ெிறுவறனத் வைடும்  ைியில் 
ைீவிர ாக ஈடு ட்டனர். 

1938, டிெம் ர் 24, 25 இரண்டு நாட்களுக்காக, ெ ல்பூரிலிருந்து  ைின்மூன்று 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை  ிர ல ாக அைியப் ட்ட மபெகாட் (ொர்பிள் 
ராக்ஸ்) என்ை  றலகள் நிறைந்ை இடத்ைிற்குச் பென்ைனர்.  ா ா  யைிகள் 
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 ங்களாவில் ைங்கினார். 24ஆம் நாள்  ாறலயில் துந்தர் நீர்வழீ்ச்சிக்குச் பென்று, 

64 பைய்வங்களின் ெிறலகறள உள்ளடக்கிய இந்து வகாவிலுக்கு விெயம் 
பெய்ைார். 

கிைிஸ்து ஸ் ைினத்ைன்று அறனவரும் நர்ெதா நைியில்  டகு ெவாரி 
பெய்ைனர்.  ா ா ைனது றககறளத் ைண்ைரீில் நறனத்ை காட்ெிறய, ராவனா 
புறகப் டம் எடுத்ைார். "நர் ைா உங்களுக்காக எவ்வளவு காலம் காத்ைிருக்கிைாள், 

 ா ா!" என்று பகய் ாய் கூைியதும்  ா ா  கிழ்ச்ெியில் ெிரித்ைார். 
அவர்கள் நைியிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை வவறளயில்,  ா ா, "நாம்  டகில் 

இருந்ைவ ாது, ஒரு ெத்குருறவப்  ற்ைிய கறை எனது நிறனவுக்கு வந்ைது" 
என்ைதும், அறைக் கூறும் டி ப ண்கள் ஆவலுடன் வகட்டுக்பகாண்டனர்;  ா ா 
கறைறய இவ்வாறு பைாடங்கினார்: 

ஒரு முறை, ெத்குரு ஒருவர் ைனது ெீடர்கள் ெிலருடன் ஒரு குைிப் ிட்ட 
இடத்ைில் ைங்கியிருந்ைார். ஓர் இரவு அவரது ெீடர்கள் ைங்களுக்குள் உறரயாடிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், கடந்ை  ல ஆண்டுகளாகக் குருநாைருடன் இருந்தும், 

அவர்கள் எறையும் ப ைவில்றல என்று விவாைித்ைனர். அறனத்தும் அைிந்ை 
ெத்குருவுக்கு, ெீடர்கள் எறைப்  ற்ைிப் வ சுகிைார்கள் என் து நன்ைாகத் பைரியும். 

ஆனால் அவர் எதுவும் வ ொ ல், அப் ாவித்ைன ாக அறைப் 
ப ாருட் டுத்ைாைவர் வ ாலத் வைான்ைினார். 

அடுத்ை நாள், அறனவரும் குருநாைர் முன் அவரவர் இடங்களில் 
அ ர்ந்ைனர். அவர்கள் வொக ான  னநிறலயில் இருப் றைக் கவனித்ை 
குருநாைர், அைற்கான காரைத்றை வினவியவ ாது, அவர்கள்  னைில் இருந்ைறை 
எடுத்துறரத்ைனர். குருநாைர் ெிரித்ை டிவய ப ாறுற யாக இருக்கக் கூைி, குறுகிய 
வநரத்ைில், அவர்களின் வருத்ைத்றை முற்ைிலு ாகப் வ ாக்கியதும் அறனவரும் 
ைங்கள் பவறுப்ற   ைந்துவிட்டனர். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு ெத்குரு ைனது ெீடர்களிடம், "இன்று நீங்கள் எந்ை 
வவறலயும் பெய்யா ல், ஒரு  ாற்ைத்ைிற்காக, நன்ைாக உண்டு, அருந்ைி, 
விரும் ிய டி அனு வித்து  கிழுங்கள். நாள் முழுதும் உங்களிடம் உள்ளது" 
என்ைதும் அறனவரும்  கிழ்ச்ெி பவள்ளத்ைில் மூழ்கினர். அவர்கள் ெீட்டு 
விறளயாடி, இறெறய ரெிப் ைிலும், ஒருவருக்பகாருவர் வகலி கிண்டல் 
பெய்வைிலும் முழு நாறளக் கழித்ைனர். 

அன்று  ாறலயில் ெத்குரு, "நாம் இன்ைிரவு  டகில் பவளிவய 
பெல்வவாம்" என்ைதும், இது அவருறடய ெீடர்கறள வ லும்  கிழ்ச்ெியறடயச் 
பெய்து, "குருநாைவர, இன்று  ாறல நீங்கள் எங்கறள ெிைிது  துவருந்ை 
அனு ைித்ைால் அது  ிகவும் நன்ைாக இருக்கும்" என்று கூைினர். குருநாைர் 
உடனடியாக அைற்கு ஒப்புக் பகாண்டார்; அறனவரும் ைிருப்ைிகர ாக உண்டு, 
அருந்ைி  ின்னர்  டகில் அவரவர் இடத்ைில் அ ர்ந்து பகாண்டனர். வ லும் 
பைாடர்ந்து ெீட்டு விறளயாடி, இறெறயக் வகட்டு, ப ய் ைந்து  கிழ்ச்ெி 
ஆரவாரம் பெய்ைனர்.  டகில் இருவர்,  ாைி ாைி, துடுப்புகறள ஏந்ைி,  டறக 
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ஓட்டிச் பெல்லு ாறு குருநாைர் கட்டறளயிட்டார். அதுவும் அறெந்து அறெந்து 
பென்ைது. 

இவ்வளவு சுைந்ைிரத்றை குருநாைர் வழங்கியைில், ெீடர்கள்  ட்டற்ை 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர், ெில  ைிவநரங்களுக்குப்  ிைகு ெத்குரு, "நாம் பவகு தூரம் 
வந்துவிட்வடாம், ப ாழுது விடியும் முன்னர் ைிரும் ி வர முடியாது" என் றைக் 
கவனித்ைார். 

ெீடர்கள் இப்வ ாது வ ாறையில் ைள்ளாடிய வண்ைம், வைீாப்புடன், "நாம் 
எவ்வளவு தூரம் பென்ைாலும், நிச்ெய ாக ப ாழுது விடியும் முன்னர் வடீு 
ைிரும்புவவாம்;  டறக இன்னும் விறரவாக ஓட்டுவவாம்!" என்ைைற்கு, குருநாைர் 
ஒரு வார்த்றையும் கூைவில்றல. 

அன்று ப ௌர்ை ி இரவு, அறனவரும் நிறைந்ை  துவ ாறையில் 
இருந்ைனர். அடிவானத்ைில் சூரியனின் கைிர்கள் வரும் அைிகுைி பைன் ட்டது. 
குருநாைர், "ஓ, இப்வ ாது, ப ாழுது விடிந்து விட்டது, இன்னும் நாம் வடீு 
ைிரும் வில்றல!"  துவ ாறையின் ைாக்கம் ெற்று ைளரத் பைாடங்கியது. 
அப்வ ாதுைான் அவர்கள் நீண்ட பநடிய தூரம் வந்துவிட்டைாக நிறனத்ைனர். 
ஆனால்,  ின்னர், சுற்றுப்புைங்கறள உன்னிப் ாகக் கவனித்ைவ ாது, அவர்கள் 
முந்றைய நாள் இரவு  டகில் ஏைிய அவை இடத்ைில்ைான் இன்னும் இருப் றைத் 
பைரிந்து ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர்! அவர்களின் வ ாறை  யக்கத்ைில்,  டறக 
ஓட்டுவைற்குப்  ைிலாக, அவர்கள்  யைம் ஆரம் ித்ை இடத்ைில் அப் டிவய 
நகரா ல் நின்று பகாண்டிருந்ைனர்! 

அப்வ ாது ெத்குரு, கருத்து பைரிவிக்றகயில், "இரபவல்லாம் நீங்கள் 
துடுப்ற  வவக ாக நகர்த்ைிக் பகாண்டிருந்ைீர்கள்! நானும் உங்களுடன் 
அ ர்ந்ைிருந்வைன். ஆனால்  டகு ெிைிதும் நகரவில்றல; நீங்கள் இருந்ை 
இடத்ைிவலவய இருக்கிைரீ்கள், வ லும் ஒரு  டி வ வல பெல்லவில்றல. இைற்கு 
என்ன காரைம்?" என வினவினார்.  

ெீடர்களில் ஒருவர் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "நாங்கள்  து வ ாறையில் 
இருந்வைாம்,  டறக ஓட்டிச்பெல்கிவைாம் என்று நிறனத்வைாம்; உண்ற யில், அது 
முழு வநரமும் அறெயா ல் இங்வகவய கட்டப் ட்டிருந்ைது!" 

குருநாைர் விளக்க ளித்ைார், "நீங்கள் உலக இன் த்ைில் மூழ்கி 
இருப் ைால், இருந்ை இடத்ைிவலவய இருக்கிைரீ்கள். நான் உங்களுடன் 
இருந்ைவ ாைிலும், நீங்கள் ப ாருளுலக இன் ங்களில் இறைந்ைிருப் ைால் நான் 
என்ன பெய்ய முடியும்? அதுவ ால, நீங்கள் என்னுடன்  ல்லாண்டுகள் 

இருந்ைவ ாைிலும், என்னுடன் பநருங்கி வருவைற்குப்  ைிலாக, ைற்காலிக 
இன் ங்களில் மூழ்கி இருப் ைால், நீங்கள் எறைப் ப ைமுடியும் என்று 
எைிர் ார்க்கிைரீ்கள்? என்னுறடய ெகவாெத்ைால் நீங்கள் எவ்வாறு  யனறடவரீ்கள்? 

நீங்கள் இருந்ைறைப் வ ாலவவ இருக்கிைரீ்கள்! "ஆறகயால், ப ாருளுலக 
வ ாறைக்கு அடிற யாக இருக்காைீர்கள்; எனக்கு அடி ைிந்து இருங்கள், நீங்கள் 
வகட்கா வலவய எறைப் ப றுகிைரீ்கள் என்று  ாருங்கள்!" 
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இது அறனவருக்கும் அவர்களின்  னச்வொர்வான நிறலறய 
நிறனவூட்டியது; வ லும் அவர்கள் ைங்கள் குருநாைர் கூறுவது உண்ற  என 
நம் ினர். 

ப ஹர்  ா ா  ின்னர், ப ண்களுக்கு விளக்கினார், "நான் உங்களுக்கு 
அருகெயான காட்சிககளக் காட்டுகிமைன், உங்களுென் பயணம் 
மசய்கிமைன், உங்ககள இங்மகயும் அங்மகயும் அகழத்துச் மசல்கிமைன். 
இமதல்லாம் உங்ககள, மபாருளுலக பிகணப்பிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். 
இகதமயல்லாம் மசய்து, யாருகெய ெனம் எகத நாடுகிைது என்பகத நான் 
கவனிக்கிமைன்; உங்ககள விடுவிக்கும் மநாக்கில் உங்கள் ஈடுபாடுகளில் 
நான் குறுக்கிடும்மபாது, நீங்கள் அகதத் தவைாக எடுத்துக்மகாண்டு, 

வருந்துகிைரீ்கள். 

"நான் இப் டி நடந்து பகாள்ளாவிடில்,  ல ஆண்டுகளாக நீங்கள் 
என்னுடன் இருப் ைால் என்ன  யன் இருக்கிைது? ஒன்றை  னம் விரும் ி 
அனு விக்கும் வ ாதும் உங்கள் கவனத்றை எப்வ ாதும் என்  ீது பெலுத்துவறை 
நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். ப ாருளுலக இன் ங்களில் மூழ்கி விடாைீர்கள். 
உங்கள் ஆறெகளுக்கு அடி ைியாைீர்கள்! 

"என்கன ெட்டும் மநசிக்கவும்! நீங்கள் என்கன ெட்டுமெ 
மநசிக்கும்மபாது, அந்த அன்பின் மபாகதயில், எல்லா உெல் இன்பங்ககளயும் 
உயிரற்ைதாகக் காண்பீர்கள்."  

 ின்னர்  ா ா அவர்கறளக் கிண்டல் பெய்ைார், "அந்ைச் ெீடர்கள் 
குருநாைரின் வார்த்றைறய உண்ற பயன நம் ினர்; ஆனால் நீங்கவளா 
இப் டிப் ட்டவர்கள் - நான் இந்ைக் கறைறயச் பொல்லிக்பகாண்டு இருந்ைவ ாது, 

இறை எப்வ ாது முடிப்வ ன், முடிந்ைதும் ொப் ிடலாம் என்று நீங்கள் ஆவலுடன் 
காத்ைிருக்கிைரீ்கள்!" என்ைதும் அறனவரும்  ன ார ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர். 

1938, டிெம் ர் 27 அன்று  ாஸாெி, ெிறுவன் ப ஹர்வான் 
பெஸவாலாறவ அறழத்துக்பகாண்டு ரயிலில் ெ ல்பூருக்கு வந்ைார்.  ாஸாெி, 
 ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அவர் காலில் விழுந்து அழத் பைாடங்கினார். அைன் 
காரைத்றை  ா ா வினவியவ ாது,  ாஸாெி, " ா ா, நீங்கள் என்றனக் 
காப் ாற்ைினரீ்கள்; இல்றலபயன்ைால், நான் உங்கறள  ீண்டும் ஒருவ ாதும் 
எைிர்பகாள்ள முடியா ல் இருந்ைிருக்கும்! ொலிஸ்காவ்ம் ரயில் நிறலயத்ைில், 

ொ ான்கறளச் ெரி ார்க்க நான் ரயிலிலிருந்து இைங்கியவ ாது, ரயில் புைப் ட்டுச் 
பென்றுவிட்டது! நான் ரயில் வ றடயில் நின்று பகாண்டிருந்வைன், என்ன 
பெய்வது என்று பைரியவில்றல. 

"உங்கள் ப யறர என் உைடுகளால் ப ாழிந்து அழ ஆரம் ித்வைன், 

எப் டிவயா ரயில் நிறலய அைிகாரி என்னிடம் வந்து அவரது உைவிறய 
வழங்கினார். அவர் அடுத்ை நிறலயத்ைிற்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி என்றன 
வவறு ரயிலில் அனுப் ி றவத்ைார். நான் வந்ைதும், ப ஹர்வான்  த்ைிர ாக 
இருப் றைக் கண்வடன்" என்று நடந்ைறை எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா,  ாஸாெிறய 
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அரவறைத்து, அவர் எப்வ ாதும் உடன் இருப் றை உறுைிப் டுத்ைினார்.  ாஸாெி 
 ின்னர் ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

ப ாதுவாக, ப ஹர்  ா ா  யைத்றைத் பைாடங்கிய நாளிலிருந்து, அவர் 
யாறரயும் அரவறைக்கவவா, எவரும் அவறர வைங்கி,  ாைங்கறளத் பைாடவவா 
அனு ைிக்கவில்றல. இந்ை நாள் வறர, ஒருவரின்  ிைந்ைநாளில், ெம் ந்ைப் ட்ட 
அந்ை ந றர  ட்டுவ  ைழுவி வந்ைார். 

டிெம் ர் 27ஆம் நாள் காறலயில்,  ா ா, பஹடி, வால்டர் ப ர்படன்ஸ் 
இருவருடன், காரில், ெ ல்பூருக்கு அருகில் ஒரு  றலயின் வ ல் கட்டப் ட்ட 
ெதன் ெஹால் என்ை  றழய அரண் றனக்குச் பென்ைார். 

 றுநாள் காறல எட்டு  ைியளவில்,  ா ா ப ண்களுடன் ொண்ட்லா 
நகருக்குச் பென்று அறனவரும் 'ஸர்க்யூட்' ஹவுஸில் ைங்கியிருந்ைனர்;  ண்டலி 
( ப் ா, எரச், காக்கா, ொஞ்ெி, ொல் வகரவாலா) அருகில் அற ந்ை ெமகந்திர லால் 
சவுத்ரிக்குச் பொந்ை ான ைனியார்  ங்களாவில் ைங்கினர்.  ாண்ட்லாறவப் 
 ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில்,  ா ா, "ொண்ட்லாவில் பண்கெய காலங்களில் 
மபரிய சாதுக்கள், மயாகிகள், சன்னியாசிகள் ொமபரும் தவங்களில் 
ஈடுபட்ெனர். அந்தப் பூெி இன்றும் ஆன்ெீகத்தால் நகனந்துள்ளது" என்ைார். 

 ின்னர்  ா ா,  ிர ல ான புண்ைிய ஸ்ைல ான நர் ைா நைியில் 
அற ந்ை 'ஸஹஸ்ரதாரா' வகாயிலுக்கு விெயம் பெய்ைார். ப ஹர்  ா ா அவரது 
கால்கறளத் ைண்ைரீில் றவத்து, "அவதார புருஷர் நதிகளில் தனது கால்ககள 
நகனக்கும் மவகளயில், நதி நீர் புனிதப்படுத்தப்படுகிைது" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ாண்ட்லாவில் ெிலர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து அவரது ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்ைனர்.  ா ா, யாறரயும் ெந்ைிக்கவும் அல்லது யாருக்கும் ைரிெனம் 
பகாடுக்கவும் விருப் ம் பைரிவிக்கவில்றல. குழு ைிரும் ி வருறகயில், ஒரு 
வழக்கைிஞர்  ா ாறவ வநாக்கி ொ  றழ ப ாழிந்து, அவருக்கு எைிராக 
கடுற யான எைிர்ப்ற  உருவாக்கினார்.  ின்னர் அந்ை ந றரப்  ற்ைிய 
ைகவல் டி அவர் புற்றுவநாயால் அவைிப் ட்டு வந்ைைாகவும், ெில நாட்களில் உயிர் 
துைந்ைைாகவும் பைரிய வந்ைது. 

1938, டிெம் ர் 29ஆம் நாள், (பஸாராஸ்ட்ரியன் காலண்டர் டி) 
ப ஹராவின்  ிைந்ைநாளாகக் பகாண்டாடப் ட்டது. அன்று காறல ைனது 
அன் ிற்குரியவரிட ிருந்து ஒரு ெிைப்பு அரவறைப்ற ப் ப ற்ைார்,  ின்னர்  ா ா, 

ப ஹரா  ற்றும் ப ண் ைிகறளப்  டகு ெவாரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
 ாறலயில்  ா ா  ண்டலியின் இல்லத்ைில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியான 
 னநிறலயில் இருந்ைார்;  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, அவர்களுடன் (டிக்-டாக்-
வடா வ ான்ை) ெில விறளயாட்டுகறள விறளயாடினார். அவ்வவறளயில்  ா ா 
இந்ைக் கருத்துக்கறளயும் எடுத்துறரத்ைார்:   

 இகைநிகலகய அகெவதற்கு முன் மூன்று விஷயங்கள் அகற்ைப்பெ 
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மவண்டும்: மபராகச, காெம், புைம்கூறுதல். இவற்ைில் புைம்கூறுதல் ெிகவும் 
மொசொனது ெட்டுெின்ைி மபரிெகர விகளவிப்பது. மபராகச, காெம் 
இரண்கெயும் சொளிப்பது ெிகவும் கடினொக இருந்தாலும், ஒருவரால் அகத 
மவன்றுவிெ முடியும்; ஆனால், புைங்கூறுதல், பிைகர மொசொகப் மபசுவது, 

பிைரின் தவறுககளக் கண்ெைிவது அதீத தீகெகய விகளவிக்கும், 

ஏமனன்ைால் இது பிைரின் ெனப்படிவங்ககள தன்ெீது ஈர்த்துக்மகாள்கிைது; 

ஆன்ெீக ரீதியில் மபரழிகவத் தருகிைது. 

முரளதீர் டி. பதக் என்ை வழக்கைிஞர், ொல் வகரவாலாவின் நண் ர், 

டிெம் ர் 30ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாறவ அணுகி, "ஆெிர ம் அற ப் ைற்கு இங்கு 
 ிகச் ெிைந்ை இடம் உள்ளது. அறைப்  ார்க்க என்னுடன் வாருங்கள்" என்று 
அறழத்ைார்.  ா ா, அந்ை அறழப்ற  ஏற்று, அவறர  றுநாள் காறல 8:30 
 ைிக்குத் ைிரும் ி வரும் டிக் கூைியும், கால ைா ை ாகிவிட்டைால்,  ா ா, 

அந்ைத் ைிட்டத்றை ரத்து பெய்து, ெர்க்யூட் ஹவுறஸ விட்டு பவளிவயறும் 
வவறளயில், வழக்கைிஞர் வந்ைறைக் கண்டு  ற்பைாரு ெந்ைிப் ிற்கான வநரம் 
வழங்கப் ட்டது. இந்ை வநரத்ைில்  ா ா அவருடன் பென்று அந்ை இடத்றைப் 
 ார்றவயிட்டார்.  ா ா அறை விரும் ி, விறல நியாய ாக இருந்ைால் 100 ஏக்கர் 
நிலத்றை வாங்க ொல் வகரவாலாவுக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  ின்னர்  ா ாவும் 
குழுவும் ெ ல்பூருக்குப் புைப் ட்டு,  ிற் கல் வந்து வெர்ந்ைனர். 

அந்ை ஆண்டு, 'கெம்ஸ்'  த்ைிரிறக 1938ஆம் ஆண்டு ைிறரப் டத் 
துறையில் முன்னைி ந ராக வகப்ரியல்  ாஸ்கறல வைர்ந்பைடுத்ைது.  ாஸ்கல் 
இறைப்  ற்ைி ஒரு பைாறலத்ைந்ைி வழியாக,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்: "நான் 
உங்கள்  ீது பகாண்டுள்ள நம் ிக்றக  ற்றும் உங்கள் ைீர்க்கைரிெனத்ைில் 
வைால்வியுைவில்றல என் ைில் நான்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன், இது ஆரம் ம்ைான். 
நான் உங்களுக்கு உறுைியளித்ை டி, கறல மூலம் அற்புைங்கறள 
உருவாக்குவவன்." 

1939, ெனவரி 1ஆம் நாள், ொல் வகரவாலா,  ப் ா பெஸவாலாறவக் 
குைித்துக் வகலி பெய்ைார்;  ப் ா, அறைக் வகட்டு பநாந்துவ ாய் வருத்ைத்ைில், 

வநரடியாக,  ா ாவின்  ங்களாவுக்குச் பென்று கடுற யாகப் புகார் கூைினார். 
ொல், ொஞ்ெி இருவரும் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ை வ ாது,  ா ா அவர்கறள 
அறழத்து, ெலெலப்புக்கான காரைத்றை வினவினார். "என்றன 
 ன்னித்துவிடுங்கள்,  ா ா, நான் இறை நறகச்சுறவயாக  ட்டுவ  கூைிவனன்" 
என்று ொல்  ைிலளித்ைார். 

"அவறர ஒரு நீைி ைியாக நிய ித்ைவர் யார்? அவருக்கு எந்ை 
உைர்ச்ெியும் இல்றல! அவறர  ன்னிக்கக்கூடாது!" என்று  ப் ா வகாஷ ிட்டார். 

ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா, "நான் ஜாகல ென்னித்திருக்க ொட்மென், 

ஆனால் ென்னிப்பது என் இயல்பு. நான் அவகர ென்னிக்கவில்கல என்ைால், 

உலகம் வழீ்ந்துவிடும்! நான் ென்னிப்பதால் ெட்டுமெ இந்த உலகம், 
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உலகொகத் மதாெர்கிைது, இல்கலமயல் இல்கல!" என்று எழுத்துப் லறக 
வழியாகத் பைரிவித்ைார். 

"நீங்கள் பைாடர்ந்து உலறக  ன்னிக்க வவண்டும் - ஆனால் ொல் 
வகரவாலாறவ அல்ல! அவர் என்றன ப ரிதும் துன்புறுத்ைினார்!" என்ைார்  ப் ா. 

"சரி," என்று  ா ா ைறலறய அறெத்து "நான் ஜாகல ென்னிக்க 
ொட்மென், ஆனால் நீங்கள் அவகர ென்னிக்க மவண்டும்!" என்ைார். 

ொல்,  ப் ாவின்  ன்னிப்ற க் வகாரினார், இறுைியாக,  ல  ைி 
வநரங்களுக்குப்  ிைகு, அவர்  ன்னித்ைார். ஆயினும்,  ப் ா, "நீங்கள் கூைியைால் 
நான்  ன்னித்துவிட்வடன், ஆனால் அவர் ஒரு  ிொசு என்று நான் உங்களுக்குச் 
பொல்ல விரும்புகிவைன்!" என்ைார்  ப் ா. 

ப ஹர்  ா ா,  ப் ாவிற்கு விளக்கிக் கூைினார், "இது ென்னிப்பு அல்ல! 
ென்னிப்பின் மபாருள் அவொனத்கத ெைந்துவிடுவது. அகத நிகனவில் 
கவத்துக் மகாள்ளும்மபாது, அகத எப்படி ென்னித்திருக்க முடியும்? 

ென்னித்தப் பிைகு, நீங்கள் நெந்த சம்பவத்கத நிகனவில் கவத்துக் 
மகாள்ளக்கூொது அல்லது அவருக்கு எதிராக எகதயும் ெனதில் 
கவத்திருக்கக்கூொது. 

"இன்று புத்தாண்டு, நீங்கள் ென்னிக்கவும் ெைக்கவும் ஒரு 
தீர்ொனத்கத எடுக்க மவண்டும். ெைப்பதன் மூலம் ெட்டுமெ நீங்கள் 
உண்கெயிமலமய ென்னிக்க முடியும். இல்கலமயனில், 'நான் உன்கன 
ென்னிக்கிமைன்' என்ை மசாற்ககள மவறுெமன மசால்வதன் பயன் என்ன? 

அது இதயத்திலிருந்து வர மவண்டும்." 
 ப் ா  றுநாள் நாக்பூருக்குப் புைப் ட்டார். 

டாக்டர் வைஷ்முக் ெனவரி 1ஆம் நாள் நாக்பூரிலிருந்து  ா ாறவப் 
 ார்க்க வந்ைார். ெ ீ த்ைில்,  ராட்டி ப ாழியில் ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்க்றகக் 
குைித்து டாக்டர் வைஷ்முக் ஒரு புத்ைகத்றை பவளியிட்டார். ப ஹர்  ா ா, 

ைன்றனக் கடவுள் என்று ஏன் அறழக்கிைார் என்று  க்கள் அவரிடம் வகட் ைாக 
வைஷ்முக்  ா ாவிடம் கூைினார். அவர்கள், "இது ப ஹர்  ா ாவின் அகந்றையின் 
பவளிப் ாடு இல்றலயா? அவர் உயர்ந்ைவைார் அகங்காரவாைி அல்லவா?" என்று 
வகட்கும் அவர்களுக்கு எப் டிப்  ைில் பொல்வது என்று பைரியவில்றல என்ைார். 
 ா ா கீழ்வரும் விளக்கத்றை அளித்ைார்: 

இகை நிகலகய அகெந்த ஆத்ொ அல்லது ஒரு சாதாரண ெனிதன் 
மசால்லும் அல்லது மசய்யும் அகனத்திலும், 'நான்' என்பது உறுதிப்படுத்தப் 
படுகிைது. இருவரிலும் உள்ள மவறுபாடு என்னமவன்ைால், சாதாரண 
ெனிதனில் 'நான்' எனும் அகந்கத ெட்டுப்படுத்தப் பட்டுள்ள அமத மவகளயில் 
இகை உணர்கவ அகெந்த ஒருவரில் அது வரம்பற்ைது. "நான் புத்தகத்கத 
எழுதியுள்மளன்" என்று மதஷ்முக் மசான்னால், மதஷ்முக்கில் 'நான்' மசய்த 
ஒரு குைிப்பிட்ெ மவகலகய அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால், "நான் 
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கெவுள்" என்று நான் கூறும்மபாது, அதன் உலகளாவிய அம்சத்கத நான் 
உறுதியாகக் கூறுகிமைன். 

 ட்டுப் டுத்ைப் ட்ட 'நான்' எனும் இடத்ைிலிருந்து ைனி னிைன், 

அளவிறுைியற்ை 'நான்' எனும் இறைவனின் இடத்றைச் பென்ைறடய வவண்டும். 
வறரயறுக்கப் ட்ட 'நான்' ஏழு தகல பகெத்த கசத்தாகனப் மபான்ைவன். 
காெம், மகாபம், மபராகச, பிகணப்பு, மபருகெ, மபாைாகெ, மவறுப்பு என்ை 
ஏழு தகலகள், எந்ை ஒரு ைடயமும் விட்டுச் பெல்லாை அளவுக்கு 
முழுற யாகக் பகால்லப் ட வவண்டும். இந்ைப் வ ாலியான 'நான்' முற்ைிலு ாக 
அழிக்கப் டும்வ ாது, உண்ற யான, உறுைியான, வரம் ற்ை  ற்பைாரு 'நான்' 

அைன் இடத்றைப் ப றுகிைது. 

1939, ெனவரி 2 அன்று, ப ஹர்  ா ா இந்ைக் குறுகிய ஆனால், அன் ின் 
வரிகறள ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை ற தூலுக்கு எழுைினார்: 
அன்புள்ள ற தூல், 

எப் டி இருக்கிைரீ்கள்? 

 ிரிய ான சுவா ி (சுவா ிெி) எப் டி இருக்கிைார்? 

ப ரிய ைறலயன் டாக்டர் (கனி) நன்ைாக இருக்கிைாரா? 

 ன்ைித் ைறலயன் ப ய்லி? 

என் அன் ான ற த்ைியக்கார குழந்றைகள் எப் டி உள்ளனர்? குெராத்ைியில் 
ப ய்லி மூலம் எனக்கு ஒரு கடிைம் எழுதுங்கள். நல்ல  னநிறலயுடன்  ற்றும் 
 னநிறல குன்ைிய ஆெிர  உள்வாெிகளுக்கு என் அன்ற த் 
பைரியப் டுத்துகிவைன். 

ெனவ ரி 3ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ப ண்களுடன் ெதன் ெஹால் 
மகாட்கெ  ற்றும் குவாரிகாட் வ ான்ை இடங்கறளப்  ார்றவயிட்டார். வால்டர் 
ப ர்படன்ஸ்  ா ாவின் குழுவுடன்  யைம் பெய்து பகாண்டிருந்ைார், ஆனால் 
இைர ெில  ண்டலியுடன் ரயிலில் ைனித்ைனியாகப்  யைம் பெய்ைார். அன்று 
ெ ல்பூரில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா, வால்டர் ப ர்படன்றஸ ஸூரிச் 
புைப் டும் டி அைிவுறுத்ைினார். அவர்  ிகவும் வநெித்ை ப ஹர்  ா ாறவயும், 

பஹடிறயயும் விட்டு பவளிவயறும் எண்ைத்ைில் அவர் கண்கலங்கினார்.  ா ா 
அவறர ஆறுைல் டுத்ைி, "நான் உங்களுென் வருகிமைன், ஸூரிச்சில் நீங்கள் 
எனக்காகச் மசய்யும் பணியில் உங்களுென் இருப்மபன்."  ா ாவின் 
வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து, இைய  ாரத்துடன் வால்டர் மும்ற  பென்று 
அங்கிருந்து சுவிட்ெர்லாந்ைிற்குப்  யைம் பெய்ைார். 

ெனவரி 3ஆம் நாள்,  வகந்ைிர லால் பெௌத்ரி,  ைக் இருவரும் 
எைிர் ாரா ல்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைனர்.  ைக், ஓர் ஆெிர த்றை 
அற ப் ைற்காக,  ாண்ட்லாவில் ஒரு நிலத்றைப்  ார்றவயிட  ா ாறவ 
அறழத்துச் பென்ைார், ஆனால் அந்ை வநரத்ைில்  ா ா எந்ைபவாரு ைிட்டவட்ட ான 
முடிறவயும் எடுக்கவில்றல. அவர்  ீைான பகாறலக் குற்ைச்ொட்டுக்கள் 
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றகவிடப் ட்டைால், அவரிட ிருந்து ஒரு ெிைிய  ரிறெ ஏற்றுக்பகாள்ளு ாறு 
பெௌத்ரி  ா ாவிடம்  ிரார்த்ைறனச் பெய்ைார். அது என்ன என்று  ா ா வகட்க, 

பெௌத்ரி ெர்க்யூட் ஹவுஸுக்குப்  ின்னால் அற ந்ை ைனது நிலம் என்று 
 ைிலளித்ைார் - 300  ா  ரங்கள் நிரம் ிய 37 ஏக்கர் நிலம்! 

 ா ா, அறை ஏற்றுக்பகாள்ளா ல், "எனக்கு உங்கள் அன்பு ெட்டுமெ 
மவண்டும், தட்சிகண (பிரசாதம்) அல்ல. தூய அன்பின் தட்சிகண என்பது 
ஒருவர் மசய்யக்கூடிய ெிக உயர்ந்த நன்மகாகெ" என்று  ைிலளித்ைார். 

ஆனால் பெௌத்ரி,  ைக் இருவரும் அந்ைப்  ரிறெ ஏற்றுக்பகாள்ளும் டி 
 ா ாவிடம்  னைார வவண்டினர். இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாக நடந்ை 
விவாைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா இறுைியாக அறை ஏற்றுக்பகாண்டார். பெௌத்ரி, 

"நீங்கள் எனது ைட்ெிறைறய ஏற்றுக்பகாண்டைால் நான் இன்று 
ஆெீர்வைிக்கப் ட்வடன்" என்ைார்.  ின்னர் அவர் ொஞ்ெியிடம், " ா ா, எங்களுக்கு 
ஒரு வாய்ப்ற  வழங்குவதும், வ லும் அவருறடய காரைத்ைிற்காக அறை 
ஏற்றுக்பகாள்வதும் எங்களின்  ிகப்ப ரிய அைிர்ஷ்டம்" என்ைார். 

உ ாஸனி  ஹாராெின்  ார்ெி  க்ைரான மகக்கி பஜன், ெனவரி 3ஆம் 
நாள் காட்னி நகரிலிருந்து ைனது குடும் த்ைினருடன்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார்; 

 றுநாள் காறலயில்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர்கள் ெில கைங்கள் 
அவருடன் ப ௌன ாக அ ர்ந்ை  ின்னர்,  ா ா கூைினார்: 

நான் ஒரு குழந்கதகயப் மபாலவும், வளர்ந்த ெனிதகனப் மபாலவும் 
- ஒமர மநரத்தில் ெிகச் சிைியவனாகவும் ெிகச் சிைந்தவனாகவும் 
இருக்கிமைன். இறுதியில், ஒரு நபர் சிைிய ெற்றும் மபரிய, ஒரு குழந்கத 
ெற்றும் வயது வந்தவர் என்ை அனுபவத்கத ஒமர மநரத்தில் மகாண்டிருக்க 
மவண்டும், இதன் மூலம் அவர் அகனவராகவும் இருப்பகத 
உணர்வுபூர்வொக அனுபவிக்கிைார். அது நெக்க மவண்டுொயின், ‘நான்’ 
எனும் அகந்கத ெகைந்து மபாயாக மவண்டும். இந்த ‘நான்’ எனும் மபாய்யும் 
மபாலியுொன அகந்கத ெகைந்து மபாவது ெிகவும் கடினம். அந்தத் தவைான, 

வகரயறுக்கப்பட்ெ ‘நான்’ மசன்ைால், எல்கலயற்ை ‘நான்’ (கெவுளாக) 
வருமவன். 

'பாபா' வரவவண்டு ாயின் 'மகக்கி' வ ாயாக வவண்டும்! இது  டிப்பு 
அல்லது வ ச்ெின் மூலம் ப ைப் ட்டைல்ல, ஆனால் என் உண்ற யான 
அனு வம்.  ண்டிைர்கள்  லர் இருந்ைாலும் உண்ற யான அனு வம் இருக்க 
வவண்டும். 

"உங்கள் அருள் எனக்குத் வைறவ,  ா ா" என்று வகக்கி கூைினார். 

"ஆொம், அருள் இல்லாெல் சாத்தியெில்கல. ஆனால் அருள் வரும். 
ெஹாராஜிெம் ககெசிவகர ஒட்டிக்மகாள்ளுங்கள். அவரது பாதங்ககளக் 
மகட்டியாகப் பற்ைிக்மகாள்ளுங்கள். குருநாதருக்கு ெட்டுமெ மதரியும். 
அவர்கள் ஒருவகர நீந்த அல்லது மூழ்கச் மசய்யலாம்!" என்ைார். 
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வகக்கி, உ ாஸனி  ஹாராெின் ெ ீ த்ைிய நடவடிக்றககள்  ற்றும் 
சுற்றுப் யைத்றைப்  ற்ைி விவரித்ைார், " ைினான்கு நாட்கள்  ஹாராஜ் 
ப னாரஸிலும், இரண்டு நாட்கள் காட்னி, ஒரு நாள் ெத்னாவிலும் இருந்ைார். 
அவர் இங்கிருந்து (ெ ல்பூர்) வநற்று புைப் ட்டார்! இரண்டு நாட்கள் நாக்பூரில் 
ைங்கிய  ிைகு, ஸக்வகாரிக்குத் ைிரும்புகிைார்." 

“நானும் ப னாரஸ் பெல்ல விரும்புகிவைன்" என்று  ா ா கூைினார். 
வகக்கி அவறர கட்னியில் உள்ள ைனது இல்லத்ைிற்கு வரு ாறு 

அறழத்ைார் (இது ெ ல்பூரிலிருந்து ப னாரஸுக்குச் பெல்லும் வழியில் உள்ளது), 
இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ிைகு, அங்கு பெல்வைற்கான அறழப்ற   ா ா 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ா அவருக்கு விளக்கினார், "குருநாதர்களின் ( ஹாராஜ் 
 ற்றும்  ா ா இது வ ான்ை இடங்களுக்குச் பெல்கிைார்கள், ஆனால் 
ஒருவறரபயாருவர்  ாரா ல் இருப் து) இந்தக் கண்ணாமூச்சி விகளயாட்டு 
குைிப்பிெத்தக்கதாகும், விகரவில் முடிவகெயும்." அவர் வ லும் கூறுறகயில், 

"உபாஸனி ெஹாராஜ் விகரவில் அவரது மபௌதீக உெகல ககவிெப் 
மபாகிைார்" என்று பைரிவித்ைார். வகக்கியும் அவரது குடும் த்ைினரும் 
விறடப ற்றுச் பென்ை ிைகு,  ா ா  ீண்டும் ஆண்  ண்டலிக்கு "ஆறு 
 ாைங்களில்  ஹாராஜ் ைனது உடறலக் றகவிடுவார்" என்று குைிப் ிட்டார். 

டாக்டர் வைஷ்முக் நாக்பூரில் உ ாஸனி  ஹாராறெச் ெந்ைித்து, 

 ா ாவின் வாழ்க்றக வரலாற்றுத் பைாகுப் ின் புைிய  ராட்டி புத்ைகத்ைின் நகறல 
அவருக்கு வழங்கினார்.  ஹாராஜ் புத்ைகத்ைின் அட்றடப் டத்ைில் ப ஹர் 
 ா ாவின் புறகப் டத்ைிற்கு  லர்  ாறலறய றவத்து, அறைத் ைனது 
 ிரொை ாக வைஷ்முக்கிடம் பகாடுத்ைார். இந்ைச் ெம் வத்றைப்  ற்ைி, டாக்டர் 

வைஷ்முக் எழுைிய கடிைத்றைப்  ார்த்ைதும்  ா ா, "முைியவர்  ீண்டும் என்றன 
வநெிக்கிைார்" என்ைார். 

1939, ெனவரி 5ஆம் நாள், வகக்கி  ீண்டும் ைனது குடும் த்ைினருடன் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். குருநாைரிடம் ‘சரணகெதல்’  ற்றும் அவரின் 
‘கருகண’  ற்ைி அவர்களுக்கு விளக்கிய  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

சரணகெவது என்பது ெக்கள் நிகனப்பது மபாலக் கடினம் அல்ல. 
இது புைத்தில் அல்லாெல் அகத்தில் இருக்க மவண்டும். உங்கள் 
அன்பானவர்களிெம் - உங்கள் ெகனவி, குழந்கதகள் ெற்றும் உங்ககளச் 
சார்ந்திருக்கும் பிைரிெம் நீங்கள் உங்கள் கெகெகயச் மசவ்வமன மசய்ய 
மவண்டும். நீங்கள் உங்கள் மபாறுப்புககளத் தவிர்க்கமவா, தட்டிக்கழிக்கமவா 
கூொது. ஆனால் இந்தக் கெகெகளில் ஈடுபடும்மபாது, ஒருவர் ொயாவுென் 
இகணயாெல் பார்த்துக்மகாள்ள மவண்டும். 

இைன் விறளவு எதுவாக இருந்ைாலும் ஒருவர் அைனுடன் 
 ிறைப் ில்லா ல்  ார்த்துக்பகாள்ள வவண்டும். உங்கள் அன் ானவர்களில் 
ஒருவர் உயிறரத் துைந்ைாலும், நீங்கள் அறைப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்கக்கூடாது, அறைப் 
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 ற்ைிச் ெிைிைளவும் கவறலப் டக்கூடாது, ஆனால் அறனத்றையும் குருநாைருக்கு 
அர்ப் ைிக்கவும். ஒவ்பவாரு ெிந்ைறனறயயும் ஒவ்பவாரு பெயறலயும், நல்லது 
ைீயது அறனத்றையும் அவருறடய  ாைங்களில் அர்ப் ைிக்க வவண்டும். இது 
 ிகவும் எளிைானது, ஆனால்  ிகவும் எளிைானது என் ைால், அது கடின ானது. 
அர்ப் ைித்ை அடுத்ை கைவ , நீங்கள் அறனத்றையும்  ைந்துவிட வவண்டும், 

அவற்றை (எண்ைங்கறளயும் பெயல்கறளயும்)  ைக்க முடியாவிட்டால், நீங்கள் 
ெரைறடந்துவிட்டீர்கள் என்று எப் டிச் பொல்ல முடியும்? 

ெகழ, ெகலப்பாகையிலும் ெண்ணிலும் மபய்யும். ஆனால் நீர், 
பாகையின் கீழ் பாய்ந்து ஓடுகிைது, பூெி அகத உைிஞ்சுகிைது. பாகைக்கு 
ெகழயினால் எந்த நன்கெகயயும் இல்கல, அமத மநரத்தில் ெண் 
பயனகெகிைது. ெகழ இரண்டிலும் செொகப் மபய்தாலும், ெண் ெட்டுமெ 
அகதப் பயன்படுத்திக் மகாள்கிைது. 

இவைவ ால், எனது கருறையும் இரக்கமும் அறனவருக்கும் ெ  ாக 
இருக்கும். ஆனால் ெ பவளியில் இருப் வர்கள்  ட்டுவ  அைற்குத் 
ைகுைியானவர்கள், அவை வவறளயில் உயர ான  றல உச்ெியில் இருப் வர் 
 யனறடவைில்றல! 

இைற்கிறடயில்,  ா ா, ொல் வகரவாலாவுக்கு பவவ்வவறு கடற கறள 
வழங்கியிருந்ைார், அவற்ைில் ஒன்று, ஒரு ெிைப் ான ெிறுவறனக் கண்டு ிடித்து 
 ா ாவிடம் அறழத்து வருவது; ொல் ைினமும் ஒரு ெிறுவறன ஒன்ைன் ின் 
ஒன்ைாக அறழத்து வந்ைார்; அறனவருக்கும்  ா ா உைவளித்து, புத்ைாறட 
உடுத்ைி,  ின்னர் ொலிடம் ைிரும்  அனுப் ி றவத்ைார். இது  ா ாவின் 
வைறவகறளப் பூர்த்ைிச் பெய்வைில் வைால்வியுற்ைைாக நிறனத்ை ொல் 
வருத்ை றடந்ைார்.  ா ாவின்  ைி முற்ைிலும் வித்ைியாெ ானது, 

விெித்ைிர ானது, ெிறுவர்களுக்கு உைவளித்து உறட அைிவிக்கும் வ ாவை அவர் 
அறைச் பெய்து முடிக்கிைார் என் து அவருக்குத் பைரியாது. ஒருமுறை, 

ைன்னிடம் வந்ை பவவ்வவறு ெிறுவர்களுடன் பெய்யப் ட்ட  ைிகள் குைித்துக் 
வகள்வி எழுப் ியவ ாது, "அவர்கள் மூலொக நான் எதிர்கால 
இகளஞர்களுென் இகணந்து பணியாற்றுகிமைன்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

ெனவரி 5ஆம் வைைி,  ா ா, முன்பு வகக்கியிடம் கூைியறைவய ொலிடமும் 
கூைினார்: 

முடிவுககள எப்மபாதும் எதிர்மநாக்கி இருக்காதீர்கள்; விகளவு 
நல்லது அல்லது தீயது, எதுவாக இருந்தாலும் இரண்டிலிருந்தும் 
விலகியிருக்கமவண்டும். ராெகிருஷ்ணகரப் மபாலமவ, எல்லாவற்கையும் 
உங்கள் குருநாதருக்கு அர்ப்பணிக்கவும். 

ஒவ்பவாரு எண்ைத்றையும் குருநாைரின் காலடியில் அர்ப் ைம் 
பெய்வைன் மூலம், உங்கள் எண்ைங்கள்  ற்றும் பெயல்களின் 
 னப் டிவங்களின்  ாசு, உங்கறளத் ைீண்டா ல்  ார்த்துக்பகாள்ளலாம். ஒரு 
ெலறவத் பைாழிலாளி, துைிகறளத் துறவத்து, சுத்ைப் டுத்துவது வ ால், உங்கள் 
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எண்ைங்கள்  ற்றும் பெயல்களின் மூலம் உங்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டிருக்கும் 
அறனத்து அசுத்ைங்கறளயும் நான் அகற்றுவவன். 

நான் மசால்வகதமய மதாெர்ந்து மசய்யுங்கள். உங்கள் முயற்சிகளில் 
நீங்கள் முழுமூச்சாக ஈடுபட்ொல், கவகலப்பெ எக்காரணமும் இல்கல. 
எனது மவகல எனக்குத் மதரியும்! நான் உங்களுென் மபசிக்மகாண்டிருக்கும் 
இந்மநரத்தில், முழுப் பிரபஞ்சத்திலும் நான் மசய்து வரும் பணிகய நீங்கள் 
காணமுடிவதில்கல! 

வநர்த்ைியாக உறடயைிந்ை ஒருவர்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்து, ஆன் ீக 
 ாறையில் வழிநடத்து ாறு அவரிடம்  ிரார்த்ைறனச் பெய்ைார்.  ா ா அவரிடம், 

"இறை நீங்கள் எைற்காக விரும்புகிைரீ்கள்?" என வினவினார். 
அந்ை ந ர் உண்ற றய ஒப்புக்பகாண்டு, "எனது குடும் த்றை வெைியுடன் 

 ரா ரிக்க நான்  ல கடன்களுக்கு ஆளாகியுள்வளன்; இப்வ ாது இந்ைக் கடன்கள் 
ஒரு ப ரிய  றலறயப் வ ால் என் ீது குவிந்துள்ளன. அறவ என்றன 
அம்புகறளப் வ ாலத் துறளக்கின்ைன, நான்  ிகவும் துன் ப் டுகிவைன். உலகில் 
யாருவ  என்றனப் வ ாலப்  ரிைா  ாக இல்றல!" என்று முறையிட்டார். 

 ா ா அவறரத் றைரிய ாக இருக்கக்கூைி, "உங்கள் கடன்கறளத் ைீர்க்க 
முயற்ெி பெய்யுங்கள், நான் உங்களுக்கு உள்ளளவில் உைவுவவன்" என்று 
அைிவுறுத்ைினார். 

ஆறுைலறடந்ை அந்ை  னிைருக்கு,  ா ா வ லும் விளக்கினார், "தியாகம் 
ஒரு நல்ல காரணத்திற்காக இருக்கும்மபாது இனிகெயாக இருக்கும். துன்பம் 
பயனுள்ள ஒன்றுக்காக இருக்க மவண்டும், சுயநலம் அல்லது 
பலவனீத்திற்காக அல்ல. 

"வரீர்ககளப் மபாலமவ மகாகழகளும் பாதிக்கப்படுகிைார்கள், 

ஆனால் இருவரின் துன்பத்திலும் மபரிய மவறுபாடு உள்ளது. துணிச்சலான 
ஒருவர் தாங்கிக்மகாள்ளும் அம்புகளின் காயங்களும், உங்ககளத் 
துகளக்கும் உலக அம்புகளும், பூெிகயயும் வானத்கதயும் மபாலமவ 
மவறுபட்ெகவ. மகாகழகள் ொகயயின் அம்புகளால் 
பரிதாபத்திற்குள்ளாகிைார்கள், வரீர்கள் கெவுகள மநசிப்பதற்காக அகதத் 
தாங்கிக் மகாள்கிைார்கள்." 

ஒரு நாள் கிைிஸ்ைவ இறளஞர் ஒருவர், ொல் வகரவாலாறவ அணுகி 
அவரிடம், "நான் அரபு நாட்டு உறடயில் ப ஹர்  ா ாறவக் கனவில் கண்வடன், 

அவர் உங்கறளச் ெந்ைிக்கு ாறு என்னிடம் கூைினார்!" என்ைதும் ொல், அந்ை 
இறளஞறர ெனவரி 6ஆம் நாள்  ா ாவிடம் அறழத்துச் பென்று, இந்ை 
விெித்ைிர ான கறைறய எடுத்துறரத்ைார். 

 ா ா அறைக் வகட்டு,  ின்னர் அந்ைச் ெிறுவனிடம், "வாழ்க்றகறய இப் டி 
வைீடிக்கக்கூடாது! வவறலக் கிறடக்காைைால் நீங்கள்  னச்வொர்வறடகிைரீ்கள். 
நீங்கள் என்னிடம் வந்ைிருப் து நல்லது. கவறலப் ட வவண்டாம், நான் 
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உங்களுக்கு உைவுவவன், வ லும் நீங்கள் என் உைவிறய உைர்வரீ்கள்."  ா ா 
அந்ைச் ெிறுவனின்  னைிலுள்ள அறனத்றையும் அைிந்ைிருப் ைாக அவனுக்குப் 
புரிந்ைது. 

அந்ை நாளில், ப ஹர்  ா ா இந்ைியாவில் இதுவ ான்ை முைன்ற யான 
நிறுவனங்களில் ஒன்ைான 'லிமயானார்ட் இகையியல் கல்லூரி'றயப் 
 ார்றவயிட ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ா கல்லூரிறயச் சுற்ைி வந்து,  ின்னர் 
 ிரார்த்ைறன நடந்துபகாண்டிருந்ை வைவாலயத்ைிற்குள் பென்ைார்.  ா ா 
வைவாலயத்ைில் சு ார் அறர  ைி வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைது  ிகவும் 
அொைாரை ான ெம் வம் - அங்கிருந்ை  க்கள் இவயசுவின் வடிவத்ைில் 
அவரிடம்  ிரார்த்ைறனச் பெய்து பகாண்டிருந்ைார்கள்! புைப் டுவைற்கு முன்பு, 

 ா ாறவ, வ ராெிரியர்களில் ஒருவர் ெற க்கு அைிமுகப் டுத்ைினார். 
அவரது ஆன் ீக உட் ைிக்காக,  ா ா, ெ ல்பூரில் ைங்குவறை ரகெிய ாக 

றவத்ைிருக்க விரும் ினார். ஆனால்  டிப் டியாக அவரது வருறகப்  ற்ைிய 
பெய்ைி  க்களிறடவய கெிந்து, அறனவரும்  ா ாவின் ைரிெனத்றை நாடினர். 
இரண்டு நாட்களில் ப ாது ைரிெனம் அளிக்க  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார்: ெனவரி 8, 

10 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் முறைவய ஆண்களுக்கும், ப ண்களுக்கும் ைரிென 
நிகழ்ச்ெிக்காக அைிவிக்கப் ட்டது. இரண்டு ைனி ைரிெனங்களுக்கான காரைம், 

ெ ல்பூரில் ஏராள ான முஸ்லிம்கள் இருந்ைனர்,  ற்றும் முஸ்லீம் ப ண்கள் 
ஆண்களுடன் சுைந்ைிர ாகக் கலக்க அனு ைிக்கப் டவில்றல, வ லும் ப ாதுவாக 
முக்காடு அைிய வவண்டியைாக இருந்ைது. 

1938, ெனவரி 8ஆம் நாள், ‘அறனத்து நம் ிக்றக’றயச் ொர்ந்ை  க்களும் 
ஒரு நாள் ைரிெனத்ைிற்காக  ா ாவின்  ங்களாவில் வந்து குவிந்ைனர். 
ெ ல்பூரிலிருந்து ெிைிது பைாறலவில் அற ந்ை ஓர் ஆெிர த்ைிலிருந்து வந்ை 
ொது ஒருவர்  ா ாறவப்  ார்த்து, "கடந்ை டிெம் ர்  ாைத்ைில் ஹரிதுவாரில் நான் 
உங்கறளப்  ார்த்வைன்!" என்ைார். 

"டிெம் ர்  ாைத்ைில்  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைார்!" என்று ொஞ்ெி 
குறுக்கிட்டார். 

"பாபா இப்மபாது உங்களுென் இங்மக இருக்கிைார், அமத மநரத்தில் 
மவறு பல இெங்களிலும் இருக்கிைார்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

அந்ைச் ொது இறை உைர்றவ அறடயும் ைனது விருப் த்றை 
பவளிப் டுத்ைியவ ாது,  ா ா, அவரது வநாக்கத்றைப்  ாராட்டினார். 

"நான் கடவுறளக் கண்டுபகாள்ள முடியு ா?" ொது வினவினார். 
"ஏன் இல்கல? அகனவரும் இகதக் கண்டுமகாள்ள மவண்டும்" என்று 

 ா ா  ைிலளித்ைார். 
"எப் டி?" 

"உங்கள் சுயத்கத இழப்பதன் மூலம்." 
"ென்யாெம் (உலறகக் றகவிடுவைன் மூலம்)?" 

"இல்கல, உலககக் ககவிடுவதன் மூலம் அல்ல, ஆனால் உங்கள் 
உலக ஆகசககளக் ககவிடுவதன் மூலம். கெவுள் எப்மபாதும் உங்களுக்குள் 
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இருக்கிைார், நீங்கள் அவகர அங்மகமய கண்டுமகாள்ள மவண்டும் - மவளிமய 
அல்ல" என்ைார்  ா ா. 

"நான் கடவுறளக் கண்டுபகாள்வது  எப் டி?" அவர் வகட்டார். 
"தவைாெல் தியானம் மசய்து, உங்கள் உயர்ந்த இலட்சியத்தில் 

கவனம் மசலுத்துங்கள். நான் உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்று  ா ா 
உறுைியளித்ைார். 

ெிலருக்கு, ெிைப்பு வநரடி வ ட்டிகள் வழங்கப் ட்ட நிறலயில், ைரிெனம் 
 ிற் கல் வறர நீடித்ைது. அடுத்ை நாள் நடந்ை கவாலி நிகழ்ச்ெிறய  ா ா ப ரிதும் 
ரெித்ைார்.  ாடகருக்கு ஒரு ைனிச்ெிைப்பு ிக்க குரல் இருந்ைது, வ லும்  ா ா 
அவருக்கும் அவருடன் வந்ை இறெக்கறலஞர்களுக்கும் அலங்கார வ றழகறள 
வழங்கினார். 

‘அமஸாஸிமயட்ெட் பிரஸ்’ஸின் நிரு ர் அவை நாளில்  ா ாவுடன் ஒரு 
வநரடி வ ட்டிக்காக வந்ைிருந்ைார். நிரு ர்  ிகவும்  ரியாறைக்குரியவராக இருந்து 
 ா ாறவ, ‘புனிை ானவவர’ என்று அறழத்ைார். அவர்களின் ெந்ைிப்பு 
 ின்வரு ாறு: 

நிரு ர், "உலகில் ைற்வ ாறைய குழப்  ான நிறல எவ்வளவு காலம் 
நீடிக்கும்?" எனக் வகட்டார். 

அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "சுயநலம் இருக்கும் வகர, அதுமவ மூல 
காரணம். இந்த ஒழுங்கின்கெ ெற்றும் குழப்பங்கள் அகனத்திலும் எனது 
பணி மதாெர்கிைது. இது ஒரு சுத்திகரிக்கும் மசயல்" என்ைார். 

"நீங்கள் குைிப் ாக ெ ல்பூரில் எவ்வளவு காலம் இருப் ரீ்கள், இங்கிருந்து 
நீங்கள் எங்குச் பெல்கிைரீ்கள்?" என வந்ைவர் வகட்டார். 

"நான் ஜனவரி 15ஆம் மததி ஜபல்பூரிலிருந்து புைப்பட்டு மபனாரஸ், 

ஆக்ரா, அஜ்ெீர், காஷ்ெீர் ெற்றும் பிை இெங்களுக்குச் சுற்றுப்பயணம் 
மெற்மகாள்மவன். ஏப்ரல் ொதத்தில், ஜபல்பூருக்குத் திரும்பி வந்து ஆன்ெீக 
கெயம் ஒன்கை இங்மக அல்லது ொண்ட்லாவில் திைக்க விரும்புகிமைன்." 

" காத் ா காந்ைி  ற்ைி, புனிை ான உங்களின் கருத்து என்ன?" 

"அவர் ஒரு சிைந்த, உன்னதொன ஆத்ொ, முழு ெனதுென் 
ெனிதகுலத்திற்கு மசகவ மசய்யச் முயற்சிக்கிைார்." 

"இந்ைியாவுக்கு அைன் சுைந்ைிரம் எப்வ ாது வழங்கப் டும் என்று நீங்கள் 
நிறனக்கிைரீ்கள்?" 

"இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் சண்கெயிடுவகத நிறுத்தும்மபாது." 
"இன்று உலகில்  ிகவும் ஒடுக்கப் ட்ட யூைர்கள் வாழும் வைெம், 

ஹிட்லரும் முவொலினியும் நிகழ்த்தும் ைாக்குைறலத் ைாங்கிக் பகாள்ள 
முடியு ா?" 

"யூதர்கள் அல்லது யூதரல்லாதவர்கள், எவமராருவர் சத்தியத்கதச் 
சார்ந்திருக்கிைாமரா, அல்லது சத்தியத்தின் அருகிலிருக்கிைாமரா, அவர் 
எந்தமவாரு தாக்குதகலயும் தாங்க முடியும்!"   
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 "நான் உலகிற்கு ஒளி ரப் க் கூடிய ஒரு பெய்ைிறய, புனிை ான நீங்கள் 
ையவுபெய்து எனக்குத் ைருவரீ்களா?" 

ப ஹர்  ா ா ெில  ாைங்களுக்கு முன்னர் வ ற்கத்ைியர்களுக்கு அளித்ை 
ஒரு ெில கருத்துக்கறள  ீண்டும் கூைினார்: 

துன்பம், உண்கெயான, நித்திய ெகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் மபாது, 

இந்தத் துன்பத்திற்கு நாம் எந்த முக்கியத்துவத்கதயும் இகணக்கக்கூொது. 
துன்பத்கத நீக்குவதற்கு, துன்பம் இருந்தாக மவண்டும். ெக்கள் திருப்தி 
அகெயாததால் துன்பப்படுகிைார்கள். அவர்கள் மெலும் மெலும் 
ஆகசப்படுகிைார்கள். அைியாகெ, மபராகசக்கும் தற்மபருகெக்கும் 
வழிவகுக்கிைது. நீங்கள் எகதயுமெ விரும்பவில்கல என்ைால், 

கஷ்ெப்படுவரீ்களா? ஆனால் நீங்கள் விரும்புகிைரீ்கள். நீங்கள் எகதயும் 
விரும்பவில்கலமயன்ைால், சிங்கத்தின் வாயில் கூெத் துன்பப்பெொட்டீர்கள். 

நவனீ வாழ்க்றகயின்  ரவலான அைிருப்ைிக்கு, ைத்துவம், நறடமுறை 
இரண்டிற்கும்  ற்றும் இலட்ெியத்ைிற்கும் பூ ியில் அறை அறடவைற்கும் 
இறடவயயான இறடபவளிவய காரை ாகும். வாழ்க்றகயில் ஆன் ீக  ற்றும் 
ப ாருளுலக அம்ெங்கள் பநருக்க ாக ஒன்ைிறைவைற்குப்  ைிலாக,  ரவலாகப் 
 ிரிக்கப் டுகின்ைன. ஆத் ாவிற்கும் ப ாருளுலகுக்கும் இறடயில் எந்ை 
அடிப் றட எைிர்ப்பும் இல்றல அல்லது நீங்கள் விரும் ினால், வாழ்க்றகக்கும் 
வடிவத்ைிற்கும் இறடயிலும் இல்றல. பவளிப் றடயான எைிர்ப்புக்கு 
அைியாற யால் விறளயும் ைவைான ெிந்ைறனவய காரைம். 

ெனிதனின் அகந்கதகயக் கெந்து, இகை உணர்கவ அகெவதற்கான 
சிைந்த, எளிதான வழி, அன்கப வளர்த்துக் மகாள்வதும், எந்தச் 
சூழ்நிகலயிலும் நாம் ெனிதர்கள் அகனவருக்கும் தன்னலெற்ை மசகவகய 
வழங்குவதும் ஆகும். அகனத்து மநைிமுகைகளும் ெத நகெமுகைகளும் 
இதற்கு வழிவகுக்கும். பிைருக்காக நாம் எவ்வளவு அதிகொக 
வாழ்கிமைாமொ, அவ்வளவு குகைவாக நெக்காக வாழ்கிமைாம், மெலும் 
தரக்குகைவான ஆகசகள் நம்கெவிட்டு அகலும். இது அகந்கத ெீது 
விகனபுரிந்து, அகதச் சரி விகிதத்தில் ொற்றும். 

நம்முறடய ைனிப் ட்ட  ற்றும் ெமூக ெிர ங்களுக்கும் ெீர்குறலவுக்கும் 
மூல காரைம் சுயநலம். சுயநலத்றை நீக்கினால், உங்கள் ைனிப் ட்ட  ற்றும் 
ெமூக  ிரச்ெிறனகள் அறனத்தும் ைீர்ந்துவிடும். 

ஒருபுைம் வழிபாட்டு முகைகள், ெதங்கள், மகாட்பாடுகள், செங்கு 
சம்பிரதாயங்கள், மசாற்மபாழிவுகள், ெறுபுைம் மபாருள் அல்லது உெல் சார்ந்த 
இன்பங்ககளத் தவீிரொக நாடுவது, இகவ அகனத்தும் உண்கெயான 
ெகிழ்ச்சிகயக் மகாண்டுவர முடியாது என்பகத உலகம் விகரவில் உணரும். 
தன்னலெற்ை அன்பும், உலகளாவிய சமகாதரத்துவமும் ெட்டுமெ 
ெகிழ்ச்சிகயத் தரும். 

1939 ெனவரி 10, அன்று, ப ஹர்  ா ா காறல ஏழு  ைி முைல்  ாறல 
வறர உைவு எதுவும் உண்ைா ல் பைாடர்ந்து ைரிெனம் அளித்ைார். 
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 ா ாவிடம் ஒருவர்  ின் ஒருவராகத் இறடவிடா ல் கடந்து பென்ைனர். 
இறடவய, ொஞ்ெி அவருக்கு ஒரு பெய்ைிறய அனுப் ினார்: " ா ா, என்ன 
அவெரம்? ொப் ிட ெிைிது வநரம் கூட ஒதுக்க முடியவில்றலயா?" 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "இந்த அவசர சூழ்நிகலயில் ெட்டுமெ எனது பணி, 
குைிப்பாக (ெனப்படிவங்ககள) 'சுத்திகரித்தல்' ெற்றும் ‘அப்புைப்படுத்துதல்’ 
முழுவசீ்சில் மசய்யப்படுகிைது.” 

ப ண்களுக்குத் ைனிப் ட்ட முறையில் ைரிெனம்  ிற் கல் மூன்று  ைி 
முைல் ஆறு வறர வழங்கப் ட்டது. ஆண்கள் அனு ைிக்கப் டாைைால்,  ைி, 
ொஞ்ெியின் இடத்ைில் எழுத்துப்  லறகறயப்  டித்ைார். 

ஒரு கட்டத்ைில், ெ ல்பூரின் வ யர் டி'ஸில்வா அங்கு வந்ைார். அவறர, 

ைான் ஒரு நாத்ைிகர் என்று கூைி, இந்துக்களுக்கும் முக ைியர்களுக்கும் 
இறடயிலான ைற்வ ாறைய  ிரச்ெிறனகளுக்கு மூல காரைம் குைித்து, ைனது 
கருத்றைத் பைரிவித்ைார்; இரு குழுக்களுக்கிறடயில்  றகற றய 
ஏற் டுத்ைியைற்காக ஆங்கிவலயர்  ீது குற்ைம் சு த்ைினார். "எங்கள் அரெியல் 
ைறலவர்கள் கூைிய டி வைெத்ைிற்குரிய உண்ற யான வெறவ  னப் ான்ற , 

உைர்வு எதுவுவ  இல்றல" என்று அவர் கூைினார். "இறவபயல்லாம் 
வெறவயின் ப யரில் அைிகார வ ாகத்ைிற்கான ஒரு வ ார்றவயாகும்." 

ப ஹர்  ா ா, அறை ஒப்புக் பகாண்டு, "இதற்மகல்லாம் தன்னலெற்ை 
தன்கெகய விெவும் சுயநல ெனப்பான்கெமய காரணொகும்" என்று 
கூைினார். 

வ யர் பைாடர்ந்து, " ொைி, ெ ய வவறு ாடின்ைி  னிைகுலத்ைிற்கான 
வெறவவய எனது பகாள்றகயும் நம் ிக்றகயும்" என்ைார். 

"அதுமவ கெவுளுக்கான மசகவ" என்று  ா ா அவறரப்  ாராட்டினார். 
"எனக்கு அறைப்  ற்ைிக் கவறலயில்றல. அைற்கு நான் ஒரு 

ப யறரவயா அறடயாளக்குைிப்ற வயா வழங்க விரும் வில்றல" என்ைார் 
வ யர். 

"அது மெலும் சிைந்தது. தனக்காக எதுவும் கூைாெல், மசய்யாெல் 
ெனிதகுலத்திற்குச் மசகவ மசய்வமத உண்கெயான இலட்சியொகும்; நான் 
ெிக்க ெகிழ்ச்சியகெகிமைன்." 

ஒரு ற யத்றை நிறுவ  ா ாவின் விருப் ம் குைித்து வ யருக்கு 
அைிவிக்கப் ட்ட வ ாது, அவர் ெ ல்பூறரப்  ரிந்துறரத்து,  ா ாறவப்  ரிெீலறனச் 
பெய்ய வலியுறுத்ைினார். 

துறை காவல்துறை கண்காைிப் ாளர் அலி அக் ரும் ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்து, ஆர்வத்துடன்  ா ாவிடம், "எனது  கன்  ருத்துவ றனயில் கடுற யாக 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருக்கிைார். ையவுபெய்து உங்கள்  ார்றவறய அவர் 
 ீது றவத்ைிருங்கள்" என்று பைரிவித்ைார். 
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 ா ா அவறர ஆறுைல் டுத்ைி, "கவகலப்பொதீர்கள். அவர் 
சரியாகிவிடுவார். எனது பார்கவ அவர் ெீது இருக்கும்!" என்ைார். 

இறுைியாக, ொஞ்ெியின் வவண்டுவகாளுக்கு இைங்க,  ா ா ெிைிது 
வநரத்ைிற்காக, ைரிெனத்றை நிறுத்ைி, ொப் ாட்டுக்குச் பெல்லவிருந்ை வவறளயில், 

பெௌத்ரியும்,  ாண்ட்லாவின்  ைக்கும் வந்ைனர்.  ா ாவுக்கு அவர் வழங்கிய 
நிலத்றைப்  ார்றவயிட, பெௌத்ரி  ா ாறவ  ாண்ட்லாவுக்கு அறழத்ைார், 

 றுநாள்  ா ா அங்குச் பென்ைார்.  ா ா அழகான அந்ை இடத்றை  ிகவும் 
விரும் ி ஒரு  ரத்ைின் கீழ் அறர  ைி வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

அவர், "நான் எல்கலயற்ை வயதானவன் ஆயினும், நித்தியத்தில் 
இளகெயாக இருக்கிமைன்... இது எனது பகழய, பழகெயான இெம்" என்று 
குைிப் ிட்டார், வ லும் பெௌத்ரி,  ைக் இருவறரயும்  ார்த்து, "இங்மக எனது 
பகழய, பழகெயான நண்பர்கள் உள்ளனர்" என்று கூைினார். அவர்களின் 
கடந்ைகால பைாடர்ற ,  ா ா விளக்கவில்றல. 

அவை நாளில்  ா ா ெ ல்பூருக்குத் ைிரும் ி வந்து, அந்ைச் நிலத்றைச் 
ெட்டப்பூர்வ ாக ைனது ப யருக்கு  ாற்றும்  ைிறய ொல் வகரவாலாவுக்கு 
வழங்கினார். 

 ா ா ெ ல்பூரில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், வநரடி ெந்ைிப்பு 
வழங்கப் ட்ட  ற்பைாரு முக்கிய ந ர் எச்.வி.காெத் ஆவார். அவறர 
அைிமுகப் டுத்ைிய ொல் வகரவாலா, கா த் இந்ைிய நகர வெறவயில் உயர் 
 ைவிறய வகித்ைைாக,  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார், ஆனால் காங்கிரஸ் கட்ெி மூலம் 
நாட்டிற்காகப்  ைியாற்றும் வநாக்கத்ைில் அறனத்றையும் விட்டுவிட்டார். 
"தியாகம் ஒரு நல்ல காரணத்திற்காக இருக்கும்மபாது இனிகெயானது" 
என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

கா த்  ா ாவிடம், " றடப் ின் குைிக்வகாள் என்ன?" என வினவினார். 
 ா ா  ைிலளித்ைார், "எல்கலயற்ை நித்திய வாழ்மவ இகைவன் என 

அைிந்துமகாள்வதற்கும், பிைருக்கும் அமத இகையுணர்கவ அகெய 
உதவுவதற்கும்." 

"நல்பலாழுக்க ெக்ைிகறள விட ைீய ெக்ைிகள் ஏன் ஆைிக்கம் 
பெலுத்துகின்ைன?" 

"இது எல்லாம் பிரபஞ்சத்தின் சட்ெத்தின் மநாக்கத்தில் 
உள்ளெங்கியது. சுதந்திரத்கத அனுபவிக்க, பிகணப்பு அவசியம் என்பது 

மபால, ெிகவும் கடுகெயானதாகத் மதான்றும் துன்பங்கள் ெகிழ்ச்சிக்கு 
அவசியம். தீகெ, தற்காலிகொக மவற்ைிமபைாவிடில், துன்பத்கத அனுபவிக்க 
முடியாது. இந்தப் பிரபஞ்சம் இருகெத்தன்கெகய அடிப்பகெயாகக் 
மகாண்ெது. பிகணப்பு   - சுதந்திரம், நல்லது  -  மகட்ெது, தீகெ - நல்மலாழுக்கம் 
ஆகியகவ ஒன்கைமயான்றுச் சார்ந்தகவ. இதில், ஒமர அம்சம் ெட்டுமெ 
இருந்திருந்தால், வாழ்க்ககயில் ஆர்வமொ அர்த்தமொ இருக்காது. இறுதி 
சுதந்திரம் ெற்றும் ெகிழ்ச்சிகய அகெவதற்கு, நல்மலாழுக்கத்தின் ெீது 
தீகெயின் தற்காலிக மவற்ைி அவசியம்."  "இவ்வளவு இரக்கமும் 
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கருறையும் உள்ள இறைவன் ஏன்  லருக்குத் துன் த்றையும் வவைறனறயயும் 
ைருகிைார்?" 

"இகைவனுக்கும் இதற்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்கல. எல்லாமெ 
இகைவன்; ஒன்மைாடு ஒன்ைாக இருப்பவனும் அவமன! அவன் ஒன்ைிலும் 
ஈடுபாடு இல்லாத நிகலயில் இருந்தாலும், அகனத்தும் அவனது ‘அன்பு’, 
‘விருப்பம்’ எனும் சட்ெத்கத உள்ளெக்கிமய மசயல்படுகிைது. நீங்கள் ‘விழிப்பு’ 
அகெந்த நிகலயில் இகைவன் உங்கள் ெீது இரக்கமுள்ளவர் அல்லது 
மகாடூரொனவர் அல்ல!' 

" ண்றடய நாட்கறளப் வ ாலவவ உலகத்றை வழிநடத்ை இந்ைியாவும் 
முன்னைியில் வரு ா?" என்று கா த் வினவினார். 

"உலகக ஆன்ெீக ரீதியில் வழிநெத்துவது இந்தியாவின் கெகெ" 
என்ைார்  ா ா. 

 ா ா வ லும் வலியுறுத்ைிக் கூைினார், "இந்தியாகவ உண்கெயிமலமய 
சுதந்திரம் அகெயச்மசய்யும் ஒமர மநாக்கத்துென் உங்கள் முழு 
இருதயத்மதாடு மசயல்படுங்கள்; ஆனால், உங்கள் மசயலின் முடிவுககளப் 
பற்ைிச் சிந்திக்க மவண்ொம். உங்ககளப் மபான்ை ஒரு சில ஆண்ெகன்கள் 
லட்சக்கணக்கானவர்களால் மசய்ய முடியாதகதச் மசய்ய முடியும்; 

உங்களுக்கு இதயம், அைிவுத்திைன் ெற்றும் மநர்கெ உள்ளன. இந்தியாவின் 
சுதந்திரத்திற்காகப் பாடுபடுவதில் உங்களது இந்தத் தன்னலெற்ை மசகவ, 

உங்ககள இறுதியில் கெவுளிெம் அகழத்துச் மசல்லும்." 

1939, ெனவரி 11 அன்று, வில்-வ ரி வ க்பகட்டுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில், 

 ா ா இறளஞர்கறளப்  ற்ைிப் வ ெி,  ின்னர் ற யம் அற ப் ைற்கான இடம் 
 ற்றும் அைன் நன்பகாறடயாளறரப்  ற்ைியும் விவரித்ைார்: 

நான் எல்லா குழந்றைகறளயும் எல்லா இறளஞர்கறளயும் அவர்களின் 
ஒளி ய ான வநாக்கு, உற்ொகம்  ற்றும் ஆற்ைலுடன் வநெிக்கிவைன். எனது 
வருங்கால ஆன் ீக வவறலகளுக்காக, எனது பொந்ை வழியில் அவர்களுக்குப் 
 யிற்ெியளிக்க நான் அவர்களில்  லறர என்னிடம் பகாண்டுவரும் அளவுக்குப் 
ப ரிய ற யம் அற ப்வ ன்... 

நான் ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயைிய நாளிலிருந்து  ல 
 குைிகளில் - றஹைரா ாத்ைில் 600 ஏக்கர்  ற்றும் இங்கிருந்து 60 ற ல் 
பைாறலவில் உள்ள  ாண்ட்லாவில் 100 ஏக்கர் நிலங்கறள நான் ப ற்றுள்வளன்; 

அவற்ைில்  ின்னர் குைிப் ிட்டது  ிகச் ெிைந்ைது. 
இந்ை முக்கிய ான நகரத்ைிலிருந்து 70 ற ல் பைாறலவில் 

இந்ைியாவின் ற யத்ைில் ஓர் அருற யான சூழலில், இரண்டு முக்கிய ான 
நைிகள்  ாண்ட்லாவில் ெந்ைிக்கின்ைன; நான் குைிப் ிடும் இந்ை இடம் 
நைியிலிருந்து ஒரு ற ல் பைாறலவில் உள்ளது, வ லும் எண்ைிலடங்கா 
 ரங்களில் ெிலவற்றை பவட்டி வழீ்த்ை வவண்டியிருக்கும். இறுைி ஏற் ாடுகறளச் 



300 
 

பெய்வைற்கும்,  த்ைிரத்ைில் றகபயாப் ம் இடுவைற்கும் நான் வநற்று  ீண்டும் 
அங்குச் பென்வைன். 

காலநிறல  ிகவும் அற்புை ானது; வ லும் கிழக்கு  ற்றும் 
வ ற்கத்ைியர்களுக்கு ஏற்ைைான இடம். இந்ைச் சுற்றுப்புைத்ைில் 
நன்பகாறடயாளருக்கு,  ல பொத்துக்கள் உள்ளன - 117 கிரா ங்கள். அவர் 
ஆன் ீகத்ைில்  ிக்க ஆர்வமுள்ளவர். என்னுறடய ஒவ்பவாரு பெயறலயும் 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் விைத்ைில்  ிகவும் ஆர்வ ாக உள்ளார். இது இந்ைியாவின் 
 ிகச்ெிைந்ை ஆன் ீக  குைியாகும், வ லும் எனது வைறவகளுக்கு ஒவ்பவாரு 
வறகயிலும் ப ாருத்ை ானைாகும். 

அவை நாளில் டிலியாவுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில்,  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: 

உங்கள் தாயிெம் பணத்கதப் பற்ைிமயா அல்லது மபார் குைித்த 
அச்சத்தால் கவகலப்பெமவா மவண்ொம் என்று மசால்லுங்கள். 
என்னுகெயவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்ககள நான் பாதுகாப்மபன். 
உண்கெப்மபாருளுக்கான ஏக்கத்கதக் மகாண்டிருங்கள். அப்மபாது 
உங்களுக்கு, ஒருமபாதும் நெக்க வாய்ப்பில்லாதகதப் பற்ைிக் கவகலப்பெ 
மநரெிராது. உண்கெப்மபாருளும், அன்பும் ஒன்று; நீங்கள் அகதக் 
கண்டுமகாள்ளும் மவகளயில், அகவ நிரந்தர ெகிழ்ச்சிகயத் தரும். 
இரண்டுமெ எல்லாவற்ைிலும் இருக்கும் ஒமர ஏக இகைவனின் 
மவளிப்பாடுகள் - உங்கள் அன்பான பாபா. 

குழுவில் இகணந்திருக்கும் மெற்கத்திய அன்பர்களுக்கு வாழ்க்கக 
எளிதானது அல்ல. அவர்கள் என்கனப் பார்ப்பமத ெிகக் குகைவு. இது 
அவர்களுக்கு விடுமுகைப் பயணமும் அல்ல. நான் ெிகப்மபரிய பணிகயச் 
மசய்ய மவண்டியுள்ளது; அவர்கள் கற்றுக்மகாள்ள மவண்டியதும் ஏராளம். 
நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் வாழ்க்கக ஒரு பள்ளிக்கூெம். நான் மதர்ந்மதடுத்த 
அகனவருக்கும் பாெம் கற்பிக்கிமைன்... இகதயும் நீங்கள் 
கண்டுமகாள்கிைரீ்கள். உங்களுக்குத் மதகவயான அனுபவங்ககள நீங்கள் 
மபறுவகத நான் பார்த்துக்மகாள்மவன். நீங்கள் எதிர்மகாள்ளும் 
அகனத்திலும் உண்கெ எது மபாய் எது என்பகதக் கண்டுமகாள்வது பாதிப் 
மபார் மவன்ைதற்குச் செம். உள்மளயுள்ள உண்கெப்மபாருகள உண்கெயற்ை 
அகந்கத மூடி ெகைக்கிைது. எல்லா உள்ளங்களின் மதய்வகீ சிற்பியான 
நான், உங்கள் அகனவரிலும் மநசிக்கும் ஒருவகரப் 'பரிபூரணொக' 

வடிவகெப்மபன். 

முஹ து  ஸ்த் டிெம் ர் நடுப் குைியில் ெ ல்பூருக்கு அறழத்து 
வரப் ட்டார்.  ா ா ைினமும்  ண்டலியின் இல்லத்ைில் அவறர நீராட்டி, 
உைவூட்டினார். அவர் ைனது  ைிக்காக முஹ துடன் ைனிற யில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார், அருகில் எவரும் அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ிளடீர் மும்ற க்குச் 
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பென்ைைால், எரச்  ஸ்ைின் ைனிப் ட்ட உைவியாளராக இருந்ைார். முஹ து 
விரும் ிய ஒரு குைிப் ிட்ட காய்கைிறய எரச்  ொரிலிருந்து வாங்கி வருவது 
வழக்கம். ஒருமுறை, முஹ து  ட்டாைிறய விரும் ியவ ாது, பகய் ாய் வவறு 
ெில காய்கைிகறளத் ையார்ச் பெய்ைார், ஏபனனில்  ட்டாைி அப்வ ாது 
கிறடக்கவில்றல. ஆனால்  ா ா அவருக்கு  ைிய வவறளயில் உைறவ 
எடுத்துச் பென்ைவ ாது, முஹ து, "எனது  ட்டாைி எங்வக? பகய் ாய் ஏன் 
அறைத் ையாரிக்கவில்றல? அவறர இங்வக அறழக்கவும்!" என்று கத்ைினார். 

 ா ா கூைியதும் எரச் பகய் ாறய அறழத்து வந்ைார்; உடவன  ா ா, 

முஹ துக்குச் றெறகயால், "அவர் இன்று உங்களுக்காகப்  ட்டாைி 
ெற க்கவில்றல, அைனால் நான் அவறரத் ைண்டிக்கப் வ ாகிவைன்" என்று 
பைரிவித்து, அவறரத் ைாக்குவது வ ால,  ா ா றகறய உயர்த்ைினார். 

ஆனால் முஹ து, "இல்றல, இல்றல! அவறர அறையாைீர்கள்; அவறர 
 ன்னித்துவிடுங்கள். இன்று நான் வவறு ஏைாவது ொப் ிடுவவன்" என்று 
கத்ைினார். அத்துடன்  ிரச்ெிறன முடிந்து முஹ து  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்; 

பாபாவின் தந்திரமும் பலித்தது. 

ெ ல்பூர் அருகில் வாழ்ந்ை ெில  ஸ்துகறள,  ா ாவிடம் அறழத்துவர 
எவ்வளவவா முயன்றும், அவர்கள் அைற்கிைங்காைைால், அவர்கறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள  ா ா அங்குச் பென்ைார். ஒரு நாள் ெகன், ெிவயானி நகரில்  ஸ்ைாக 
இருந்ை ஒரு ெிறுவறன அறழத்து வந்ைார்.  ா ா, அந்ைச் ெிறுவறனத் பைாடர்பு 
பகாண்ட  ின்னர், ெகனுடன் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். ெிவயானியில்  லர் 
அந்ைச் ெிறுவறன, ஒரு ொது என்று நம் ினர். ைிரும் ிச் பென்ை இளம்  ஸ்த், 

"மெஹர் பாபாகவ அகனத்திலும், அகனத்து உயிரினத்திலும் நான் 
பார்க்கிமைன்!" என்று  றைொற்ைினான். 

' வராஸா'  ா ா என்ை  ஸ்றை ெ ல்பூருக்கு அறழத்து வர வகக்கி 
 ெனுக்குத் ைகவல் ைரப் ட்டது. அந்ை  ஸ்த் வயைானவர், இடுப் ில் ஒரு 
லங்வகாட்டிறயத் ைவிர வவறு எதுவும் அைியா ல், எப்வ ாதும் அழுக்கு துைி, 
குச்ெி வ ான்ைறவகறளச் சு ந்து பெல்வறைக் காை முடிந்ைது. ெ ல்பூரில்,  ா ா 
அவறர நீராட்டி, உைவூட்டி புைிய உறடறய அைிய றவத்ைார்; ஆனால்  ின்னர் 
அவர்  ிகவும் வகா  ாகவும் அற ைியற்ைவராகவும் காைப் ட்டார். ஓரிரு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு அவறர  ீண்டும் கட்னிக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அளித்ை வாக்குறுைியின் டி, ஒரு நாள் அவர் வடகிழக்றக 
வநாக்கி 90 கி. ீ பைாறலவில் அற ந்ை கட்னி நகருக்கு ொல் வகரவாலா, 

குஸ்ைாெி  ற்றும் ஒரு ெில ஆண்  ண்டலியுடன் வகக்கி  ென் இல்லத்ைிற்குக் 
காரில் பென்ைார்.  ா ா ைம் ைியினருடன்  ைிய உைறவ உண்டு, ைன்னுறடய 
புறகப் டம் ஒன்றை வழங்கி, "என்வனாடு உங்களுக்கு,  ல வாழ்நாள் காலத் 
பைாடர்பு உள்ளது" என்று  ா ா அவர்களுக்குத் பைரிவித்ைார். 
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வகக்கி, அவரது ெில நிைி ெிக்கல்கறளப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார், ஆனால் 
 ா ா ெிரித்ை டிவய, "எல்லாம் அதன் மநரத்தில் சரியாகிவிடும். அகதப் பற்ைிக் 
கவகலப்பெ மவண்ொம். அந்தக் கெகனப் பற்ைி நிகனக்காதீர்கள், ஆனால் 
(கெவுகளக் குைித்து மெல்மநாக்கிச் சுட்டிக்காட்டி) இந்தக் கெகனப் பற்ைிக் 
கவகலப்படுங்கள்" என்று கூைினார். 

ைனது நாற்காலியின் வ வல சுவரில் பைாங்கவிடப் ட்ட பஸாராஸ்டர் 
ஓவியத்றை வநாக்கிச் றெறகக் காட்டிய  ா ா, "நீங்கள் அவகர நிகனப்பது 
மபால் என்கன நிகனத்துப் பாருங்கள்" என்று ைம் ைியருக்கு வற்புறுத்ைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், குல் ாய், ஆைி ெீனியர் இருவரும் ெனவரி 12 
அன்று வந்ைனர்; வ லும் குஸ்ைாெியும்  ா ாவுடன் ைங்க வந்ைார்.  ண்டலியில் 
ொஞ்ெி, காக்கா, ெகன் மூவரும் ஏற்கனவவ  ற்பைாரு  ங்களாவில் 
ைங்கியிருந்ைனர். அவை நாளில்,  ா ா, பெஸவாலா குடும் த்றை, எரச்றெத் ைவிர, 

 ப் ாவுடன் நாக்பூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா  ற்றும் 
ப ண்களுக்கும் வடீ்டுவெைி ஏற் ாடு பெய்ய ெகன் ப னாரஸுக்கு 
அனுப் ப் ட்டார்; ொஞ்ெியும் முக்கிய  ைி நி ித்ைம் ெனவரி 10ஆம் நாள் 
ப னாரஸுக்குப் புைப் ட்டார். 

1939, ெனவரி 15ஆம் நாள், குல் ாய், குஸ்ைாெி, முஹ து  ஸ்த், 

ருஸ்ைத்ைின் மூத்ை  கன் ப ஹலு  ற்றும் ஊழியர்கள் ரயிலில் ஆைி 
ெீனியருடன் ப னாரஸுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

பெனு எனும் கனிவான குைமுள்ள வவறலக்காரர் முஹ துறவக் 
கவனிக்கும் ஒரு குைிப் ிட்ட வநாக்கத்ைிற்காக ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
அறழக்கப் ட்டார்.  யைம் முழுவதும் முஹ து அருகில் இருக்க வவண்டும் 

என்று  ா ா விரும் ினார். முகல் பஸராயில் ொஞ்ெி அவர்களுடன் இறைந்ைார். 
அவை நாளில் ப ஹர்  ா ா ெ ல்பூரிலிருந்து நீலப்வ ருந்ைில் 

ப ண்களுடன் புைப் ட்டார்; காக்கா, எரச், எலிஸப த் மூவரும் முன்னால் அ ர்ந்து 
ெவாரி பெய்ைனர், எரச்சும் வ ருந்றை அவ்வப்வ ாது ஓட்டினார்.  ாறலயில் 
கட்னிறயச் பென்ைறடந்து, அவர்கள் வகக்கி  ென் இல்லத்ைில் ைங்கினர். 
அறனவரும்  றுநாள் காறல ஆறு  ைிக்கு, ப னாரஸ் நகறர வநாக்கிப் 
புைப் ட்டு,  ாறல ஐந்து  ைிக்கு அங்கு வந்து வெர்ந்ைனர். ெகன் 
கன்வடான்ப ன்ட்  குைியில் (ெிவில் வஹாட்டலுக்கு அருகில்)  ங்களாக்கறள 
வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைார், அங்கு ஆைி ெீனியர் அவரது குழுவுடன் 
காத்ைிருந்ைார். 

ெனவரி 18ஆம் நாள் காறலயில்,  ா ா ப ண்கறள, புனிை கங்றக 
நைியில்  டகு ெவாரிக்காக அறழத்துச் பென்ைார். ப னாரஸ், கங்றக இவற்ைின் 
முக்கியத்துவத்றைப்  ற்ைி  ா ா விளக்கினார், வ லும், "ஒவ்மவாரு அவதார 
புருஷரும் இந்நகரத்திற்கு வந்து, இந்த நதியின் நீரில் அவரது கால்ககள 
கவத்துள்ளார்" என்று குைிப் ிட்டார். 
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ப னாரஸில் 1,500 க்கும் வ ற் ட்ட வகாயில்கள் உள்ளன.  ா ா 
அவர்களுக்கு விமஷஸ்வர் (ெர்வ வல்லவர்) வகாவிறலக் காட்டி, புன்னறகயுடன், 

"விமஷஷ்வரின் முன்னிகலயில் விமஷஷ்வர் மகாயிகல நீங்கள் 
பார்க்கிைரீ்கள்!" என்று குைிப் ிட்டார். 

ஆண்கறளப்  ற்ைி அவர் கருத்து பைரிவிக்றகயில், 

"பழங்காலத்திலிருந்மத, புனித நகரொன மபனாரஸ், ரிஷி, முனிகள் ெற்றும் 
மெம்பட்ெ ஆத்ொக்களின் உகைவிெொக இருந்து வருகிைது. எனமவ, இது 
ஆன்ெீக சூழ்நிகலக்கு இணக்கொக இருப்பமதாடு, ஆன்ெீகத்தில் நாட்ெம் 
உள்ளவர்களுக்கு ஊக்கெளித்து உதவியாக இருக்கும். இங்கு 
நிகைந்திருக்கும் சிவாலயங்கள் ெற்றும் மகாயில்ககளப் மபாறுத்தவகர, 

இது மவறும் கற்களாலான சுவர்கள் அல்ல, ஆனால் இங்குள்ள சூழலும், 

சூழ்நிகலயும் (மெம்பட்ெ ஆத்ொக்கள் இருப்பதால்) ஆன்ெீகத்கதச் 
சுவாசிக்கின்ைன" என்ைார். 

 ா ா வ லும் விளக்கினார், ெக்கள், பாவங்ககளச் 'சுத்திகரிக்க' 

அத்தககய இெங்களுக்கு யாத்திகர மெற்மகாண்ொலும், குருநாதர்கள் 
தங்கள் பணிக்காக அங்குச் மசல்லும் மவகளயில், அந்த இெங்கள் 

புனிதப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

ெனவரி 18 அன்று  ிற் கலில்  ா ா,  ண்றடய நகரத்ைின் பைருக்களில் 
ொஞ்ெி, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன், குைிறர வண்டியில்,  ா ாவின் ைிட்டப் டி 
ஒரு ெிைந்ை ெிறுவறனக் கண்டுபகாள்ளச் பென்ைாலும், உண்ற யில்,  ா ா 
 ஸ்துகறளயும் ொதுக்கறளயும் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைார். பெல்லும் 
வழியில்,  ா ா ப ரும் ாலும் குைிறர வண்டிறய நிறுத்ைி, குைிப் ிட்ட ந றரத் 
பைாடர்புபகாள்ளும் எண்ைத்ைில் இைங்கி, ெில ெ யங்களில் அவர்களுக்குப் 
 ைம் பகாடுத்து அல்லது அவறர அப் டிவய உற்று வநாக்கி அவரது  ைி 
முடிந்ைைாகக் கூைித் ைிரும் ிச் பென்ைார். காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்து: "அவரது 
பைாடர்பு,  ிகக் குறுகிய காலத்ைிற்வக இருந்ைாலும், காலாைி காலத்ைிற்காகப் 
 ரந்து நின்ைது."  ல வருடங்களாக,  ா ா,  ைத்றைத் ைனது றககளால் 
பைாடவில்றல, இருந்ைாலும், அறை  ஸ்துகள், ொதுக்கள் அல்லது ஏறழகளுக்குக் 
பகாடுக்கும்வ ாது,  அவர் ைனது றககளால் பகாடுத்ைார். 

ஏவைனும் ைந்ைிகள் அல்லது ை ால்கள் வந்துள்ளனவா என்று விொரிக்க, 

ை ால் நிறலயத்ைில் நிறுத்ைிய  ின்னர், ப ஹர்  ா ா குைிறர வண்டி 
ஓட்டுநரிடம் (அவவர ஓர் அறர- ஸ்த் என்று, ொஞ்ெி நிறனவு கூர்ந்ைார்) 
நகரத்ைின்  ிகவும் பநரிெலான  குைி வழியாகச் பெல்ல உத்ைரவிட்டார். 
அப்வ ாது, வைீியில் இருந்ை ஒரு குைிப் ிட்ட  னிைறர  ா ா, சுட்டிக்காட்டினார், 

அவர் ஒரு  ிச்றெக்காரறரப் வ ாலத் வைாற்ை ளித்து,  ஆைி, ொஞ்ெி இருவறரயும் 
உற்று வநாக்கிய வண்ைம் நின்று பகாண்டிருந்ைார்; வ லும் கீழும்  ார்றவறயச் 

சுழற்ைி, சுற்றுப்புைங்கறளப்  ற்ைிய உைர்வற்ை நிறலயில் இருப் வர் வ ாலத் 
வைான்ைினார். இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ஆைியிடம், அவருக்கு ஒரு நாையம் 
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பகாடுக்கும் டி கட்டறளயிட்டார். ொஞ்ெி இந்ைத் பைாடர்ற  இவ்வாறு 
விவரித்ைார்:        

 இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா எந்ை விளக்கமும் வழங்கவில்றல;  ா ா 
 னரீைியாக, வவறு எங்வகா 'மும்முர ாக'  இருப் து வ ாலத் வைான்ைியைால் 
நாங்களும் வவறு எந்ைக் வகள்வியும் எழுப் வில்றல. ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, 

 ல வைீிகளில் குைிறர வண்டிறய ஓட்டிச் பென்ை  ின்னர், ைிடீபரன அவர்கள் 
ைங்கியிருந்ை  ங்களாவுக்குச் பெல்லு ாறு கூைினார். அவைவவறளயில்,  ா ா, 

அவருக்வக உரித்ைான ஒரு 'ரீங்கார' ஒலிறய எழுப் ியது ஆன் ீக உயர் 
(ஆழ் ன) உைர்வு நிறலயிலிருந்து கீவழ ொைாரை உைர்வு நிறலக்கு 
வருவறைப் வ ாலத் வைான்ைியது. குைிறர வண்டி, வடீ்றட வநாக்கிச் பெல்வறைக் 
கண்ட  ா ா, பவளிப் றடயான ஆர்வத்துடன்,  ீண்டும் வைீிகறளச் சுற்ைி 
வரு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். அவருறடய குைிப் ிடத்ைக்க ெில 
றெறககறளப்  ற்ைிய விளக்கத்றைக் வகட்க இந்ை வாய்ப்ற  நாங்கள் 
 யன் டுத்ைிவனாம்;  ா ாவும் உடனடியாக அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து 
விளக்க ளித்ைார். அப்வ ாது அவர், அந்ை  னிைர் ஆன் ீக  ாறையில், 

ைிறகத்துப்வ ாய், ஒரு குைிப் ிட்ட இடத்ைில்  ாட்டிக்பகாண்டைால் (ப ஹரா ாத் 
 ஸ்த் ஆெிர த்ைில் வாழும் உள்வாெிகறளப் வ ால) அந்ை  னிைனுக்கு 
(இரண்டாவது ஆன் ீக ைளத்ைிலிருந்து மூன்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைிற்கு) ஓர் 
உந்துைல் வைறவப் ட்டது. இரண்டு அைா நாையம் இந்ைத் பைாடர்புக்கு 
ஊடக ாக இருந்து அந்ை  னிைறனக் கடக்கச் பெய்ைது குைிப் ிடத்ைக்க 
ெம் வ ாக இருந்ைது. 

1939 ெனவரி 19ஆம் நாள்  ா ா, ப ண்கறள, ஸாரநாத் நகரத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர் பகௌை  புத்ைறரப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார். 
புத்ைர் இறையுைர்றவப் ப ற்ை  ிைகு முைன்முைலில் அவரது வ ாைறனறய 
வழங்கிய இடம் ஸாரநாத். ப ஹர்  ா ா புத்ைராக ைனது அவைார புருஷரின் 
நிறலறய நிறனவு கூர்ந்ைார்,  ின்னர் "புத்தர் இப்மபாது மெௌனொக 
இருக்கிைார்" என்று குைிப் ிட்டார். 

அன்றைய ைினம்  ருப்பு ஒரு  ண்  ாறனயில் ெற க்கப் ட்டது, 

ஆனால் அது ெிைிது ெிைிைாகக் கெிந்து பவளிவயைத் பைாடங்கியது; எனவவ அது 
காலியாகிவிடும் நிறலயில் வவபைாரு  ாத்ைிரத்ைில்  ாற்ைிப்  ரி ாைப் ட்டது. 
 ா ா, உடவன அவர்கறளக் வகலி பெய்ைார், "உங்கள்  ாறனகறளக் கவன ாகப் 
 ார்த்துக்பகாள்ளுங்கள் (அவர்களின் இையங்கறள அர்த்ைப் டுத்ைி), அவற்ைில் 
துறளகள் விழுந்ைால் உங்கள் அன்பும் கெிந்துவிடும்!" 

இந்ைக் குழு  ாறலயில் ப னாரஸ் நகருக்குத் ைிரும் ி வந்து, வ லும் 
மூன்று நாட்கள் அங்வகவய ைங்கி இருந்ைது.  ா ா  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாள்வைிலும், அவரது இலட்ெியத்ைிற்கு ஏற்ை ெிறுவர்கறளத் வைடுவைிலும் 
முழுவசீ்ொக ஈடு ட்டிருந்ைார். ெனவரி 21ஆம் வைைி,  ா ா, வநாரினா  ற்றும் 
இரண்டு ஆண்  ண்டலியுடன் குைிறர வண்டியில் பவளிவய பென்ைார். கீவழ 
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இைங்கி ெிைிது தூரம் நடந்து பென்ைதும், வைீியில் ஒரு  னிைன், இடுப் ில் 
 ட்டுவ  உறடயைிந்து இருப் றைக் கண்டனர்.  ா ா பவகு பைாறலவில் 
நின்று அவருக்கு இரண்டு நயா ற ொ நாையம் பகாடுக்கு ாறு றெறகயால் 
பைரிவித்ைதும்,  ண்டலியும் அவ்வாறு பெய்ைனர். அந்ை  னிைன் வ வல 
 ார்த்ைவ ாது, அவர் ஒளிர்விடும் முகத்துடன்  யக்கத்ைில் இருப் றைப் வ ாலத் 
வைாற்ை ளித்ைார். முைல் ஆன் ீக ைளத்ைில் இருந்ை அவறர இரண்டாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைிற்கு எடுத்துச் பென்ைைாக,  ா ா  ின்னர் விளக்கினார். 

இதுவ ாலவவ இன்னுப ாரு ெம் வம் நடந்ைது. வவக ாக நடந்து பென்ை 
 ா ா, ைிடீபரன நின்று, ைனது ெீடர்களால் சூழப் ட்ட  டகில் அ ர்ந்ைிருந்ை ஒரு 
 ரியாறைக்குரிய ந றரச் சுட்டிக்காட்டினார்.  ண்டலி அவறர அணுகி, “நாங்கள் 
ப ஹர்  ா ாவிட ிருந்து வருகிவைாம்” என்ைதும், அந்ை ந ர் "ப ஹர்... ப ஹர்... 
ப ஹர்..." என்று மூன்று முறை ைிரும் த் ைிரும் க் கூைினார்.  ா ா இவறரப் 
 ற்ைிக் கருத்து பைரிவிக்றகயில்: "ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் இருந்ை 
அவருக்கு நான் ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைிற்கான உந்துைறல அளித்வைன்" 
என்ைார். 

ெகன் ‘ெிைப் ான’ ெிறுவர்கறளத் வைடி  ா ாவிடம் அறழத்து வருவது 
வழக்கம், ஆனால்  ா ா எப்வ ாதும் அவர்கறளத் ைிருப் ி அனுப் ி நீண்ட வநரம் 
ெகறன வி ர்ெித்ைார், "உங்கள் நன்ற யின் நி ித்ைம் வகட்கிவைன், நீங்கள் என்ன 
 ாைிரியான ெிறுவர்கறள அறழத்து வருகிைரீ்கள்? உங்களுக்கு என்ன கண் 
 ார்றவ ெரியில்றலயா? எனது விருப் த்ைிற்கிைங்க ஒருவறரக் கூடவா 
கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல?" 

அைற்குப்  ைிலளித்ை ெகன், "அத்ைறகய ற யறனக் கண்டு ிடிக்க, நான் 
கடவுள் நிறலறய அறடந்ைிருக்க வவண்டும்! இது ஒரு ொைாரை  னிைனுக்கான 
வவறல அல்ல!" என்ைார். 

இந்ைியாவில், ஒரு ொது அல்லது ென்னியாெியின் ‘வாழ்கறகத்பைாழில்’ 
என் து வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் ஒரு  ாைிரியார் அல்லது வ ாைகரின் பைாழிறலப் 
வ ாலவவ ப ாதுவானது. ஒரு நாள், ொதுக்கள்  ற்றும் ென்னியாெிகளின் 
கூட்டத்ைில்,  ா ா ப ண்களிடம், "இந்ை 7,000 வ ரில், ஏழு வ ர்  ட்டுவ  
உண்ற யானவர்கள்!" என்ைார். 

1939, ெனவரி 23 அைிகாறலயில் ப னாரஸ் நகறர விட்டு பவளிவயைி, 
 ா ாவின்  ரிவாரங்கள்,  ிற் கல் நான்கு  ைிக்குக் கான்பூருக்கு வந்து வெர்ந்து, 

இந்துக்களால் நிர்வகிக்கப் டும் 'காஷ் ீர்' வஹாட்டலில் ைங்கினர். கான்பூர் நகர 
வைீிகளில் வாழும் ஒரு ெில ஏறழ எளியவர்கறளயும், ெிறுவர்கறளயும் பைாடர்பு 
பகாண்ட  ிைகு,  ா ா ெனவரி 24ஆம் நாள் ஆக்ரா வந்து வெர்ந்ைார். 

அங்கு, ைங்கு ிட வெைிகறள ஏற் ாடு பெய்வைற்காக,  ல நாட்களுக்கு 
முன்பு ொஞ்ெி ஆக்ராவுக்குச் பென்று, அைற்குப் ப ாருத்ை ான ஒரு ைனியார் 
வடீ்றடக் கண்டு ிடித்ைார். வடீு இதுவறர எவராலும் ஆக்கிர ிக்கப் டா ல் புத்ைம் 
புைியைாக இருந்ைது. ப ஹர்  ா ாவும் அவரது குழுவும் ைங்கயிருப் றை அைிந்ை 
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உரிற யாளர், அறை  ைிறனந்து நாட்களுக்கு இலவெ ாக வழங்கினார்; வ லும் 
இதுவ ான்ை ெிைந்ை ஆளுற   ிக்க ஒருவருக்கு வழங்குவைில் ைனது 
நன்ைிறயயும் நல்லைிர்ஷ்டத்றையும் பைரிவித்ைார்.  ின்ொர விளக்குகள் 
இருந்ைன, ஆனால் துரைிர்ஷ்டவெ ாக கிைற்று நீர் குடிக்க இயலாை நிறலயில் 
வவறு நீர் வெைி இல்லாைைால் ெிக்கல் ஏற் ட்டது. கிட்டி, அண்றட வடீ்டில் 
வாழும் ஒரு வ ற்கத்ைிய ப ண் ைி ைிரு ைி  ிரவுறனத் பைாடர்பு பகாண்ட 
வ ாது, அவர் ைனது குழாயிலிருந்து ைண்ைறீரப்  யன் டுத்ை அனு ைித்ைார். 

ெனவரி 26ஆம் வைைி, தாஜ்ெஹால், ஜும்ொ ெஸ்ஜித், மகாட்கெ, ஷீஷ் 
ெஹால்  ற்றும் மொதி ெஸ்ஜித் (ைிரு ைி  ிரவுன் வழிகாட்டியாக இருந்ைார்) 
 ார்க்க  ா ா ப ண்கறள அறழத்துச் பென்ைார். ஒவ்பவாரு முறையும் அவர்கள் 
ஒரு  ஸ்ெித்ைிற்குள் நுறழயும்வ ாதும், காலைிகறள அகற்ை வவண்டியிருந்ைது, 

வ லும்  ா ா கூட அவரது காலைிகறளக் கழற்ைினார். இந்ைப் புகழ்ப ற்ை 
சுற்றுலா இடங்கறளப்  ற்ைி  ா ா குைிப் ிடுறகயில், "இது ஒரு மபரிய பூஜ்ஜியம் 
- ஒரு கனவு! நான் ெட்டுமெ உண்கெயானவன். எனமவ, இந்த அற்புதொன 
இெங்ககளமயல்லாம் பார்க்கும்மபாது, இந்தப் பூஜ்ஜியத்தில் என்கனப் 
பார்க்க ெைந்துவிொதரீ்கள்!" என்ைார். 

ஆனால்,  ாறலயில்,  ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார், "நான் 
தாகஜ விெத் தனிப்பட்ெ முகையில் மகாட்கெகய விரும்பிமனன். இது அதன் 
வகககளில் சிைப்பாகவும், அகனத்தும் இணக்கொகவும் இருக்கிைது." 

ஆயினும்கூட, அறனத்து காட்ெிப்ப ாருட்களிலும் ப ண் ைிகள் ெிைிதும் 
அக்கறை காட்டவில்றல, ஏபனன்ைால்  ா ாவின் வகலி, கிண்டல், எரிச்ெலூட்டும் 
ைன்ற , அவர்களிறடவய  ைட்டங்கறளயும் ெண்றடகறளயும் உருவாக்கும் 
ெம் வங்கள், இைனால் அவர்கள் உல்லாெப்  யைங்களில் எந்ை  கிழ்ச்ெிறயயும் 
காைவில்றல. நகரத்ைின் பவவ்வவறு அழகான இடங்கள் வழியாக,  ா ா 
ப ண்கறள வழிநடத்ைியவ ாது, ஆண்கறளத் ைனித்ைனியாக அவரவர்  ைியில் 
மும்முர ாக இருக்கச் பெய்ைார் - 'ெிைந்ை' ெிறுவர்கறளத் வைடுவைில் ெகன், எரச், 

காக்கா  ற்றும் ஆைி ெீனியர்; ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் ொஞ்ெி வடீ்டுவெைி  ற்றும் 
உைவு ெம் ந்ைப் ட்ட விஷயங்கறள முன்கூட்டிவய ஏற் ாடு பெய்ைார், வ லும் 
குஸ்ைாெி இரவு கண்காைிப் ாளராக இருந்ைார். 

ெனவரி 26ஆம் நாள்  ாறல, ப ஹர்  ா ா, ப ண்கள் அறனவறரயும் 
அறழத்து, பெய்ைித்ைாறள வாெிக்கக் கூைினார். ைற்வ ாறைய உலக 
நிகழ்வுகறளக் குைித்து,  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "இங்கிலாந்து, 

ஃபிரான்ஸ் இரண்டு நாடுகளும் பலவனீொக உள்ளன, எதிலும் மபாதுொன 
அளவில் திெொக இல்கல. அமெரிக்கா இப்மபாது வலுவாக உள்ளது. 
பிரதெர் (இங்கிலாந்தின்) ஒளிபரப்பு ஒன்கைச் மசய்துள்ளார். அவர் ஒரு 
சிைந்த, பண்புள்ள, உன்னதொன ெனிதர், இந்த (ஹிட்லர், முமசாலினி 
மபான்ை) மூர்க்கத்தனொனவர்கமளாடு சற்றும் மபாருத்தெற்ைவர். மஜர்ென் 
தகலவமரா சுத்த கபத்தியம்! ஒரு கபத்தியக்காரகனத் தவிர மவறு எவரும் 
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யூதர்களுக்கு விகளவித்த அராஜகம் மபாலச் மசய்திருக்க முடியாது. ஆனால் 
அது அகனத்தும் அவ்வாறு நெக்க மவண்டியதாக இருந்தது. இதில் 
யாருகெயத் தவறும் இல்கல. நெந்தமதல்லாம் சரியாகத்தான் நெந்துள்ளது. 

"இது சதுரங்க விகளயாட்டு மபான்ைது; அவர்கள் சதுரங்க காய்கள்; 

நான் காய்ககள  நகர்த்தி  விகளயாடுகிமைன்." 

ெனவரி 27 அன்று,  ா ா காறலயில் ப ண்களுடன் ஃபத்மதபூர் 
ஸிக்ரிக்கு விெயம் பெய்து, மஷக் சலீம் கிஸ்தியின் கல்லகை, பஞ்ச் ெஹால், 

பீர்பலின் அரண்ெகன, ருக்யா மபகம் வசிக்கும் இெம், மஜாத்பாயின் 
அரண்ெகன, மகாயில்  ற்றும்  ிை காட்ெிகறளப்  ார்றவயிட்டார். 

 ிற் கலில்  ா ா, ைிரு ைி  ிரவுன், வநாரினா இருவருடன் காரில் 

ப ாருத்ை ான ெிறுவறனத் வைடி ஒரு ெிறுவர்  ள்ளிக்குச் பென்ைார். ஆைி ெீனியர், 
ொஞ்ெி இருவரும்  ா ாவிற்கும் ப ண்களுக்கும் ஒரு  ங்களாறவ ஏற் ாடு 
பெய்ய படல்லிக்குப் புைப் ட்டனர், ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு அவை 
வநாக்கத்ைிற்காக எரச் அஜ் ீருக்குச் பென்ைார். 

 றுநாள்  ா ா, ப ண்கறள, கிருஷ்ைா  ிைந்ை இட ான  துராவுக்கு 
அறழத்துச் பென்று, ைனது குழந்றைப்  ருவத்றைக் கழித்ை வகாகுலுக்கும், 

வகா ிறகயருடன் வாழ்ந்ை  ிருந்ைாவனத்ைிற்கும் விெயம் பெய்ைார். 
 ிருந்ைாவனத்ைில் அற ந்ை வகாவிலுக்கருகில், புல்லாங்குழல் இறெத்துக் 
பகாண்டிருந்ை ஓர் இளம்  ஸ்த்,  ா ாறவப்  ார்த்து, "இமதா எனது முரளதீரன் 
வருகிைார்! நான் உங்களுக்காகமவ காத்திருக்கிமைன்!" என்று கூைி, 
 ரவெ றடந்ைார்.  ா ா,  ஸ்ைின் கன்னங்கறளத் ைட்டிக் பகாடுக்க, அவருக்கு 
ஒரு ெில நாையங்கள் பகாடுக்கப் ட்டன.  ின்னர்,  ா ா ப ண்களிடம், "அவர் 
ந து முஹ துறவ விட  ிகவும் முன்வனைியவர்" என்று பைரிவித்ைார். 

கிருஷ்ைாவுடன் பைாடர்புறடய இடங்களுக்குச் பென்ை வவறளயில், 

 ா ா, "இந்த இெங்ககளப் பார்க்கும்மபாது, எனது பகழய பழக்கவழக்கங்கள் 
நிகனவுக்கு வருகின்ைன; அகவ ஓயாது என்கனத் துரத்திவரும் மபய்ககளப் 
மபான்ைகவ. இங்மக நான் மகாபிகககளுென் விகளயாடிமனன், பால் ெற்றும் 
தயிகரத் திருடிமனன்; இங்மக, நான் எனது புல்லாங்குழகல வாசித்த 
மவகளயில்; என் ராதா என்னிெம் விகரந்மதாடி வந்தாள்! இப்மபாது, நான் 
என் இன்கைய மகாபிகககளுென் இங்கு வந்துள்மளன்; இப்மபாது, மெஹரா 
என் ராதா" என்று  கிழ்ச்ெி ப ாங்கக் கூைினார். 

அன்று  ிற் கல்  ா ா, "கிருஷ்ைா ைனது கறடெி உைறவ உண்ட 
இடத்றை இப்வ ாது பென்று  ார்ப்வ ாம்" என்று கூைினார். கிருஷ்ைருடன் 
பைாடர்புறடய அறனத்றையும் ஏற்கனவவ  ார்த்து விட்டைாக நிறனத்து 
அறனவரும் குழப்  றடந்ைனர். இறுைியில் அவர்கள்  ா ாவுடன் அன்று  ைிய 
உைவு உண்ட  யைிகள் ைங்கு ிடவ  அது எனத் பைரியவந்ைது!  று டியும் 
வைநீருக்காக அறனவரும் அங்குச் பென்ைனர். 
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 ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் ப ண்கறள, சுற்றுப்புை இடங்களுக்கு 
அறழத்துச் பென்று  ின்னர் ஆக்ராவுக்குத் ைிரும் ினார், அங்கு அவர் ைனது 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். ஆனால்  ஸ்த் வவட்றடயில் 
இைங்குவைற்கு முன்,  ா ா முைலில் முஹ து  ஸ்றை நீராட்டி ைனது றகயால் 
உைவூட்டுவது அவரது முைன்ற யான கடற யாக இருந்ைது; வ லும் அவர் 
ஒவ்பவாரு நாளும் சு ார் இரண்டு  ைி வநரம் முஹ துடன் பெலவிட்டார். 

ெனவரி 28ஆம் வைைி, அவர்களின்  ங்களாவில் ஒரு விெித்ைிர ான 
ெம் வம் நிகழ்ந்ைது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு,  ா ா ஒரு இறளஞனின் 
கவட்றடயால்  டுகாய றடந்ை  ரங்பகாத்ைிப் ைறவ ஒன்றை வடீ்டிற்கு எடுத்து 
வந்ைிருந்ைார். ப ண்கள் அறை உள்வள எடுத்து  வந்து, காயத்ைிற்கு  ருந்ைிட்டு, 

கட்டுவ ாட்டுப்  ாதுகாத்ைனர்.  ா ா அறைத் ைனது  டியில் றவத்து, 

உைவளித்ைார். எவ்வளவவா முயற்ெித்தும்,  ைறவ நீண்ட காலம் 
உயிர்வாழவில்றல; இரண்வட நாட்களில் அது கூண்டிலிருந்து ெிர ப் ட்டு 
பவளிவய வந்து,  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ை இடத்றை வநாக்கிச் பென்று அவரது 
காலடியில் உயிறரத் துைந்ைது. 

 ா ா அறைக் றகயில் எடுத்து, "இந்ைப்  ைறவ எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலி 
என்று உங்களுக்குத் பைரியாது. அைன் அடுத்ை  ிைப் ில் இது ஒரு  னிைனாகப் 
 ிைவி எடுக்கும், ஆனால் ஒரு ொைாரை  னிைனாக அல்ல ( ாைாக ஆன் ீக 
 ாறையில் நாட்டம் உள்ளைாகவும், ஒருவவறள ெில ஆன் ீக ெக்ைிகறளயும் 
பகாண்டிருக்கலாம்)" எனத் பைரிவித்ைார். 

1939, ிப்ரவரி 1ஆம் நாள்,  ா ா, ஆக்ராவிலிருந்து  ைியம் படல்லிக்குப் 
புைப் ட்டு,  ாறலயில் வந்து வெர்ந்து 'ரீகல்' வஹாட்டலில் ைங்கினர். அங்கிருந்ை 
ஒரு வார காலத்ைில் ஜொ ெஸ்ஜித், பகழய மகாட்கெ, மபரரசர் ஹுொயூன் 
சொதி, லக்ஷ்ெி நாராயண் மகாயில்  ற்றும் ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீனின் சொதி 
ஆகியவற்றைக் காை  ா ா ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைார். 

238 அடி உயரமுள்ள ஒரு கல் வகாபுரம் (அந்ை வநரத்ைில் இந்ைியாவின் 
 ிக உயர்ந்ை கட்டற ப்பு) - குதுப் ெினாகரக் காை  ா ா ப ண்கறள 
அறழத்துச் பென்ைவ ாது, அவர்  ாறையின் ஒரு  குைிக்கு  ட்டும் பென்று 
 ின்னர் கீவழ இைங்கினார்.  ா ா பைாடர்ந்து வருவைாக நிறனத்து,  ன்ஸாரி 
வ வல ஏைினார். அறனவரும் பவளிவயைவிருந்ை அந்வநரத்ைில், ைிடீபரன 
 ன்ஸாரி குழுவில் இல்லாைறை,  ா ா கவனித்து, வகாபுரத்ைின் வ வல 
 ார்த்ைவ ாது அவர் அங்வக நின்றுபகாண்டு றகயறெப் றைக் கண்டார்.  ா ா 
அவறர உடனடியாகக் கீவழ வரும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

அவர் வந்ைதும், "நீங்கள் என்ன ற த்ைிய ா? ஏன் எங்கறளக் கீவழ 
 ின்பைாடரவில்றல?" என  ா ா வினவினார். 

 ா ா வ வல பென்ைார் என்று ைான் நிறனத்ைைாகவும், அவருடன் இருக்க 
விரும் ி  ின்பைாடர்ந்ைைாகவும்  ன்ஸாரி விளக்கினார். ெீற்ை றடந்ை  ா ா, 
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"நீங்கள் என்னுடன் இருக்க விரும்புவைாகவும், நீங்கள் என்றன வநெிப் ைாகவும் 
பொல்லுகிைரீ்கள்! என்னுடன் இருப் து  ிகவும் கடினம்! என்றன வநெிப் தும் 
 ிகவும் கடினம்! குதுப்  ினார் உங்கறள என்னிட ிருந்து  ிரித்துவிட்டது" என்று 
 ா ா ைிட்டினார். 

 ிப்ரவரி 4ஆம் நாள்,  ா ா,  ிற் கலில் ப ண்களுடன் ஒரு  ாநாட்றட 
நடத்ைினார், வடீ்டு விவகாரங்கள்  ற்றும் அவரது முக்கிய  ைிகறளக் 
றகயாளும்  ிை விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார்: "இப்வ ாது இன்றைய 
 ாநாடு முக்கிய ானது. கவன ாகக் வகளுங்கள்; ைீவிர ாக இருந்து, 

விருப் த்துடன் கீழ்ப் டியுங்கள். எனக்கு இந்ை நகரத்ைில் பெய்ய வவண்டிய, 
 ிகவும் நறடமுறைக்கு உகந்ை  ற்றும் விெித்ைிர ான வவறல ஒன்று உள்ளது. 
இங்வக, அந்ை வவறலக்கு ஏற்ை சூழ்நிறலகறள நான் காைமுடியவில்றல. 
ஆனால், அஜ் ீர் நிச்ெய ாகப் ப ாருத்ை ாக இருக்கும், அைற்கு, கீழ் குைிப் ிடும் 
விஷயங்கள் எனக்கு உைவியாக இருக்கும்." 

 ின்னர் அவர் ெில வடீ்டு ஏற் ாடுகறளக் வகாடிட்டுக் காட்டினார்: 
"அஜ்ெீரில் பத்து நாட்கள், நான் இகைவனாக, மவகலக்காரனாக, பக்தனாக, 

குருநாதராக - ஒன்ைில் பலராக இருக்கப் மபாகிமைன். ெிகவும் விசித்திரொன 
ஆனால் குைிப்பிெத்தக்க மவகல - வழிபடுபவர், வழிபெக்கூடியவர் ெற்றும் 
எல்லாமெ! இது  ிகவும் முக்கிய ானது, குைிப் ாக  ிைந்ைநாளுக்கு ஏழு 
நாட்களுக்கு முன்பு,  ிப்ரவரி 11 முைல் 18 வறர. இைற்கு முந்றைய இரண்டு 
 ிைந்ைநாட்களில், நான் ஏறழகளின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கிவனன். இந்ைப் 
 ிைந்ைநாள்  ிகவும் வித்ைியாெ ாக இருக்கும். நான் ைறலவைங்குவவன், 

அவைவவறளயில் பவவ்வவறு  னிைர்களால் வைங்கப் டுவவன்; எனவவ, நான் 
பவண்பைய், பராட்டி  ற்றும் காலைிகளிலிருந்து விடு ட வவண்டும்!" 

அன்று இரவு  ா ா ப ண்கறள  றழய  ற்றும் புது டில்லியின் 
விளக்குகறளக் காை அறழத்துச் பென்ைார். கராச்ெியில் இருந்து வந்ை  லீா ாய் 
 ிப்ரவரி 5ஆம் நாள் குழுவில் இறைந்ைார். அவை நாளில், காக்காவும் ஆைி 
ெீனியரும் அறழத்து வந்ை  ஸ்த் ஒருவரின் ைறலமுடிறய பவட்டி, நீராட்டி, 

புத்ைாறட அைிவித்து, உைவளித்ை  ின்னர்  ா ா அவறரத் ைிருப் ி 
அனுப் ினார். ெகன் அறழத்து வந்ை ஒரு ெில ெிறுவர்களுக்கு ஆறடகறளயும் 
 ைத்றையும் பகாடுத்து அனுப் ினார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ப ஹர்  ா ாவுடன் நீலப்வ ருந்ைில்  யைம் 
பெய்யும் வவறளயில்,  ஸ்துகறளயும், 'ெிைந்ை' ெிறுவர்கறளயும் வைடுவவை ஆண் 
 ண்டலியின்  ிரைான கடற யாக இருந்ைது. அவர்கள் ஓரிடத்ைிற்கு வந்ைதும், 

எரச், காக்கா, ெகன் மூவரும் இந்ைப்  ைியில் ைங்கறள அர்ப் ைிக்கும் டி,  ா ா 
கட்டறளயிட்டிருந்ைார். 

 ிப்ரவரி 6ஆம் நாள், நிொமுைீனின் ைர்கா அருவக,  ா ா, கெல் மபாஷ் 
என்ை வ ல்நிறல  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா ப ண்களுக்கு 
விளக்கினார், "கெல் மபாஷ் ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருப்பவர், என் 
உண்கெயான அன்பர். அவரது உெல் அசுத்தத்கதச் சூழ்ந்திருக்கும் 
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அற்புதத்கத, என்னால் ெட்டுமெ பார்க்க முடியும். உலகம் அவகரப் 
கபத்தியம் என்று நிகனக்கிைது, ஆனால் உலகம்தான் கபத்தியம், அவர் 
விமவகமுள்ளவர்! இந்த உண்கெயான வரீர்ககளப் பார்க்கும் மபாது நான் 
அகெயும் ெகிழ்ச்சி மவறு எதிலும் கிகெப்பதில்கல!"  

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா 'ஹஃபீஸ்ஜி நபீனா'றவத் பைாடர்பு பகாண்டார், 

அவர் டில்லியின் ப ாறுப் ாளராக இருப் ைாக,  ா ா கூைினார்.  க்களால் 
வழி டப் ட்ட ஹஃபீஸ்ஜி, கண்பார்கவயற்ை முற்ைிலும் நிர்வாண நிகலயில் 
இருந்த ஒரு முஸ்லீம் துைவி; பார்கவ இல்லாத மபாதிலும் அவரால் 
நகமரங்கும் சுற்ைிவர முடியும். அருகெயான ககதகளும் அற்புதங்களும் 
அவகரச் சுற்ைி இருந்ததாகத் மதரியவந்தது. 

1939,  ிப்ரவரி 7ஆம் நாள் காறலயில் ப ஹர்  ா ா அவரது குழுவுடன் 
அஜ்ெீர் நகருக்குப் புைப் ட்டார். அன்று  ிற் கல் ஆல்வார் கிரா த்றை 
வந்ைறடந்து அரொங்க விடுைி ஒன்ைில் ைங்கினர். அங்குப்   புைிைாகப்  ிைந்ை ஆடு 
ஒன்று துள்ளித் துள்ளி ஓடிக்பகாண்டிருந்ைது; ப ண்கள், குைிப் ாக எலிஸப த், 

அைனுடன் விறளயாடினர்,  ா ா அறை அன்வ ாடு றகயிவலந்ைி அறைத்ைார். 
 றுநாள் காறல ஆறு  ைிக்குப் புைப் ட்டு, மூன்ைறர  ைி வநரத்ைில் 

மஜய்ப்பூர் வந்து வெர்ந்ைனர். பெய்ப்பூர், அம்பர் அரண் றனக்கு அருகில்,  ா ா 
ைிடீபரனப் வ ருந்றை நிறுத்ைி, ொறலயின்  றுபுைம் அற ந்ை ைிடலிலிருந்து 
அரண் றனறயப்  ார்க்கப் ப ண்கறள அறழத்துச் பென்ைார். எைிர் ைிறெறயப் 
 ார்த்ை டி நின்ை  ா ாவின்  னநிறல ஒரு விெித்ைிர ான 
 ாற்ைத்ைிற்குள்ளானது. விறரவில், அந்ைத் ைிறெயிலிருந்து, நிர்வாை ாக  ஸ்த் 
ஒருவர் பவளிப் ட்டார்.  ா ாவும்  ஸ்தும் ெிைிது வநரம் ஒருவறர ஒருவர் 
 ார்த்துக் பகாண்டனர். ப ண்கறள அறழத்து  ா ா, அந்ை  னிைறனச் 
சுட்டிக்காட்டி, அவர் மஜய்ப்பூரின் ஆன்ெீக மபாறுப்பாளராக இருப்பகதத் 
மதரிவித்தார். 

 யைத்ைின்வ ாது,  ா ா கடறலப்  ருப்புகறளக் பகாைிப் தும், ைிராட்றெ, 

ஆப் ிள், ஆரஞ்சு அல்லது பவள்ளரி காய்கறள ஒரு வாய் கடிப் றையும் 
வழக்க ாகக் பகாண்டார்; அவ்வப்வ ாது ெிலவற்றைக் குழுவில் ெிலருக்கு 
அளித்ைார். ஒருமுறை, ப ண்களுடன் வகலி பெய்து உறரயாடும் வ ாது, அவர் 
குைிப் ிட்டார், "கடந்ை அவைார காலத்ைில் மநாரினா, ஒரு (உயர்ந்ை) பாதிரியார்... 
ராமனா, கிட்டி இருவரும் மபாட்டிப் பாதிரியார்கள்... ஐரீன், குதிகரக் மகாட்டில் 
சிறுவன் (குைிறர என்ைால் அலாைி ஆறெ)... குல்ொய், ொசியின் கணவர்... 
எலிஸமபத், மநாரினாவின் ெகனவி… என்று கூைி, நாள் முழுவதும் 
அறனவறரயும் ைிைைடித்ைார்." 

இந்ைக் குழு  ிப்ரவரி 8ஆம் நாள்  ிற் கலில் அஜ்ெீர் வந்ைது. எரச் 
உள்ளூர் வங்கியாளர் ஒருவருக்குச் பொந்ை ான  ங்களாறவ வாடறகக்கு 
எடுத்ைிருந்ைார், அங்கு,  ா ாவும் ப ண்களும் வெைியாகத் ைங்க முடிந்ைது. 
 ண்டலி ைங்குவைற்கான விடுைிகள் கால் ற ல் பைாறலவில் ஏற் ாடு 
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பெய்யப் ட்டன. அவர்கள் வந்ை ெில நாட்களில், பாபா அவரது ெஸ்த் 
மவகலயில் தவீிரொக ஈடுபட்ொர். 

காக்கா, எரச் இருவரும்  ஸ்துகறளத் வைடுவைில்  ட்டுவ  
மும்முர ாயினர்.  ஸ்துகறள நீராட்டத் வைறவயான சுடுநீறரத் ையார்ச் பெய்ய 
ராவனாவுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. குளியலறையில் றவக்கப் ட்ட வாளிகறள 
நிரப்  ராவனா  ீண்டும்  ீண்டும் விறரந்து பென்ைார்.  ா ா  ின்னர்  ஸ்றை 
நீராட்டி புைிய உறடகள் அல்லது வ லங்கிறய அைியச் பெய்ைார். பாபா 
மபண்களிெெிருந்து மபார்கவகள் ெற்றும் துண்டுககள எடுத்து தனது 
பிரியொன ெஸ்துகளுக்கு அனுப்பி கவத்தார்; இந்தச் மசயல்பாட்டின் மூலம், 

அவர் படிப்படியாகப் மபண்களின் உகெகெகளின் சுகெகயக் குகைத்துக் 
மகாண்டிருந்தார்! 

 ிப்ரவரி 12ஆம் நாள், ஒரு  ரிச்ெய ான குைிறர வண்டிக்காரர் 
'பிரம்ொனந்தா சிங்' என்ை  ஸ்றை  ங்களாவிற்கு அறழத்து வந்ைார். இந்ை 
 ஸ்த்  ல ஆண்டுகளாக அசுத்ை ான சூழ்நிறலயில் வாழ்ந்து, ொக்கறட நீறர 
அருந்ைி வந்ைார்.  ா ா அவறரத் ைனது அறையில் றவத்து,  ின்னர் நீராட்டி, 

உறட உறடத்ைி, உைவூட்டினார். 1922ஆம் ஆண்டில் ென்ஸில்-எ-ெீெிலிருந்து 
அஜ்ெீருக்கு வந்தமபாது, பதிமனழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர்கள் சந்தித்த 
அமத ெஸ்த் என்பகத ஆதி நிகனவு கூர்ந்தார். காக்கா, எரச் இருவரும் நாள் 
முழுவதும்  ஸ்றைக் கவனித்துக் பகாண்டனர்; காக்கா அவருக்கு அருகிவலவய 
தூங்கினார். அந்த ெஸ்த் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருப்பதாகக் 
குைிப்பிட்டு, அவகர மெஹராபாத்திற்கு அகழத்துச் மசல்ல விரும்புவதாக, 

பாபா கூைினார். 
1939,  ிப்ரவரி 13 அன்று, அஜ் ீரில் ஆன் ீக ைளங்களில் முன்வனைிய 

ஆறு ஆத் ாக்கள் இருப் ைாக  ா ா விளக்கினார்: ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
இரண்டு, ஐந்ைில் இரண்டு, மூன்ைாவது  ற்றும் நான்காவது அல்லது ஐந்ைாவது 
 ற்றும் ஆைாவது ைளங்களுக்கிறடவய இரண்டு. "ஒருவர் உயிகரத் துைக்கும் 
மபாது, ெற்மைாருவர் அவருகெய இெத்கத ஆக்ரெிப்பதன் மூலம் அமத 
எண்ணிக்கக (ஆறு) பராெரிக்கப் படுகிைது" என்று  ா ா விளக்கினார். 

இறை நிறலறய அறடந்ை ெஜ்ஜூப்கள்  ற்ைியும், உலகில் அவர்கள் 
எவ்வளவு அரிைானவர்கள் என் றைக் குைித்தும் ப ஹர்  ா ா விளக்கினார்; 

வ லும்  ஜ்ெூப்கள் இப்வ ாது அருகிவலவய இருப் ைாகவும் கூைினார். அந்ை 
நாளில்,  ா ா, காக்கா, ஆைி ெீனியர் இருவறரயும், ஏழாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
இருக்கும், உலகின்  ிகப் ப ரிய  ஸ்த் ஒருவறர,  ங்களாவிற்கு அறழத்துவர 
அனுப் ி றவத்ைார். முைலில் அவர் இருந்ை இடத்ைிலிருந்து அவர்களுடன் பெல்ல 

 றுத்துவிட்டார் - குவாொ ப ாய்னுைீன் கிஸ்ைியின் கல்லறைக்கு அருகில் 
நம் முடியாை அளவுக்கு அசுத்ை ான, ெிைிய, இரண்டு அறைகள் பகாண்ட குடிலில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். அந்ை  ஸ்றை 'சாச்சா' என்று அறனவரும் அறழத்ைனர். 
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'ொச்ொ' ைனது  ட்டான் வம்ொவளிறயப் வ ாலல்லா ல் குறுகிய 
வைாற்ைத்ைில் வலிற   ிக்கவராகக் காைப் ட்டார்; வ லும், நாள் முழுவதும் 
நூற்றுக்கைக்கான கப் வைநீர் (ொ) அருந்துவைில் ஒருைறல விருப் த்றைக் 
பகாண்டிருந்ைைால் அவர் அவ்வாறு அறழக்கப் ட்டார். 

பவவ்வவறு ெந்ைர்ப் ங்களில்,  ஜ்ெூப் ின்  க்ைர்கள் ஆைி, காக்கா 
இருவருக்கும் வைநீர்  ரி ாைிக் பகாண்டிருந்ை அவை வநரத்ைில் ொச்ொ "ொ... ொ...!" 
என்று குரல் பகாடுத்து,  ின்னர், கட்டறளயிடும் பைானியில், "பென்று விடுங்கள்!" 
என்று கூை, இருவரும் எழுந்ைதும், "அ ருங்கள்… அ ருங்கள்...!" என்ைார். 

அவர்களின் ஆரம் த் பைாடர் ில், வைநீர்  ரி ாைப் ட்டவ ாது, காக்கா 
ைனது வயிறு நிரம்பும் வறர அறைப்  ருகினார். ஆைி, காக்காவிடம் நிறுத்ைக் 
கூைி, " ா ா, நம் ிடம் இந்ைத் வைநீர் அறனத்றையும் அருந்ைச் பொல்லவில்றல, 

 ாைாக  ஸ்றை அறழத்துவர  ட்டுவ  கூைினார்" என்று நியாயப் டுத்ைினார். 
அங்கு நடந்ைறை அவர்கள்  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, அவர்  றுநாள் 
அவர்கறளத் ைிருப் ி அனுப் ினார்.  ீண்டும், அவை காட்ெி அரங்வகைியது. இப் டி 
ெில நாட்கள் கடந்ைன; இறுைியாக,  ா ா "ெரி, நீங்கள் பெல்வறை நிறுத்துங்கள்" 
என்று கூைினார். 

ஆனால், ைிருப்ைியறடயா ல்  ா ா, ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு  ீண்டும் 
ஆைியிடம், "எப் டியாவது ொச்ொறவ அறழத்து வர முடியு ா?" என்று வகட்டார். 

" ா ா, அைில் எந்ைப்  யனும் இல்றல" என்று கூைி, "அவர் ெற்றும் 
இைங்க  ாட்டார்!" என ஆைி  ைிலளித்ைார். 

ஆயினும்கூட,  ா ா ஆைிறயயும் காக்காறவயும் ைிருப் ி அனுப் ினார். 
அவர்கள் பென்ைவ ாது,  ிப்ரவரி 17 அன்று, ஆைி ப துவாகச் ொச்ொறவ அணுகி, 
மூன்று முறை அவருறடய றகறயப்  ற்ைிக் பகாண்டு, "இன்று நீங்கள் 
எங்களுடன் வரவில்றலயா?" என்ைதும், ஆச்ெரிய ளிக்கும் விைத்ைில், மூன்ைாவது 
முயற்ெியில்  ஸ்த் அவரது இடத்ைிலிருந்து எழுந்து, எந்ை வாைமும் இல்லா ல் 
அவர்களுடன் பென்ைார். அருகிலிருந்ை குைிறர வண்டியில் ஏைி -  ின்புைத்ைில் 
ஆைி, முன்னால் ொச்ொ  ற்றும் காக்கா - புைப் ட்டுச் பென்ைனர். இறைக் 
கவனித்துக் பகாண்டிருந்ை ொச்ொவின் முஸ்லீம் கண்காைிப் ாளர்கள் 
ெந்வைக றடந்து அவறர எங்வக அறழத்துச் பெல்கிைார்கள் என வினவினர். 

"எங்கள் ப ரிய ெவகாைரரிடம்," என்று ஆைி  ைிலளித்ைார். 
அவர்கள் வருவது நிச்ெய ாக  ா ாவுக்குத் பைரியும்; ராவனா ொச்ொறவ 

நீராட்ட சுடுநீறரத் ையாராக றவத்ைிருந்ைார். இருப் ினும், அவர்கள் வந்ைவ ாது, 

 ஜ்ெூப் (ொச்ொ) குைிறர வண்டியிலிருந்து கீவழ இைங்க  றுத்துவிட்டார்.  ா ா 
பவளிவய வந்து ொச்ொவின் றகறயப்  ற்ைியதும், இறுைியில் அவர் கீவழ 
வந்ைார். ொச்ொ கடந்ை  ல ஆண்டுகளில் ைனது இடத்ைிலிருந்து நகர்ந்ைவை 
இல்றல, இைன் விறளவாக அவரால் ெரியாக நடக்க முடியவில்றல; 

ைடு ாைியதும் காக்கா, ஆைி இருவரும் அவருறடய றககறளப்  ிடித்து 
உைவினர். 
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கிட்டத்ைட்ட கடந்ை முப் து ஆண்டுகளில் ொச்ொ குளிக்கவில்றல 
என் றை பவளிப் டுத்ைிய  ா ாவுக்கு உைவ ஆைிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது!  ா ா 
அவறர நீராட்டுவைற்கு முன் ாக  ல வாளிகளில் பவதுபவதுப் ான நீர் ையாராக 
றவக்கப் ட்டது. நீராட்டும் வவறளயில் ொச்ொவின் உடறல ப துவாகவும், 

ப ன்ற யாகவும் பைாட வவண்டும் என்று  ா ா எச்ெரித்ைார். இத்ைறன 
ஆண்டுகளாக, வைநீர் உடலில் பகாட்டி, அவரது ெட்றட  ார்வ ாடு 
ஒட்டிக்பகாண்டிருந்ைைால் ெட்றடறயக் கழற்றுவது  ா ாவுக்கு  ிகவும் 
ெிர  ாக இருந்ைது. அவறர ஒரிரு  ைி வநரம் நீரில் ஊைறவத்து, இறுைியில் 

 ா ா, கத்ைரிக்வகாலால் ெட்றடறயத் துண்டு துண்டாக பவட்ட வவண்டியிருந்ைது. 
அைன்  ின்னவர  ா ா அவறர நீராட்டினார். 

காலம் இறைக் கண்டு வியப் றடந்ைது. "சாச்சா உண்கெயிமலமய 
பாழான மபாருட்களுக்கிகெயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ெ ஒரு புகதயல்! 
அவகரப் மபான்ை இகை உணர்கவ அகெந்த ஆத்ொக்கள் பூெியில் ெிக 
ெிகக் குகைவு. சாச்சாவின் ஆகெககள மவட்டி, பின்னர் நீராட்டும்மபாது, 

சாச்சாவுக்கு அவரது உெகலப் பற்ைிய எந்த உணர்வும் இல்கல - இகை 
உணர்வு ெட்டுமெ இருந்தது. ெஜ்ஜூப் பாபாகவக் கெவுளாகமவ கண்ொர்; 

அவர் மெஹர் பாபாகவக் கெவுள் என அைிந்திருந்தார்." 
ஆைி, ொச்ொவின் ைறலப் ாறகயின் கீழிருந்ை  றழய ெிவப்பு ஃப ஸ் 

பைாப் ிறய எடுக்க முயற்ெித்ைார்; அது முப் து ஆண்டுகளுக்கு முன்னைாக அவர் 
ைறலயில் அைிந்ைது, இப்வ ாது அவரது வைாலின் ஒரு  குைியாக இருந்ைது! 
 ிகவும் ப துவாக, அவறரக் காயப் டுத்ைா ல், பவதுபவதுப் ான நீறர ஊற்ைி, 
ஆைி ப துவாக எடுக்க முயற்ெித்ைவ ாது, "ப துவாக, ப துவாக... அவறரக் 
காயப் டுத்ைாைீர்கள்" என்று  ா ா ைிரும் த் ைிரும் க் கூைினார். இறுைியாக, ஆைி 
பைாப் ிறய பவளிவய எடுத்து, காயத்றைத் துைியால் துறடத்து அறை உலர 
றவத்ைார். 

 ல  ைிவநர முயற்ெிக்குப்  ிைகு  ா ா, ொச்ொறவ நீராட்டி, புைிய 
வ லங்கிறய அவருக்கு அைிவித்து அலங்கரித்ைார். ஆைி முற்ைிலும் 
வொர்வறடந்து வ ானார்; ஆனால்  ா ா  கிழ்ச்ெி ப ாங்க, அற்புை ான 
 னநிறலயில் இருந்ைார்; ஆைி, காக்கா இருவரின்  கத்ைான ொைறனறய,  ா ா 
ப ரிதும்  ாராட்டினார். 

அடுத்து நடந்ைது என்ன?  ஜ்ெூப் (ொச்ொ) உடனடியாகத் வைநீர் 
வவண்டுப னக் வகட்க, அறைப்  ரி ாைியவ ாது ொச்ொ, வைநீறரத் ைன்  ீது 
ஊற்ைத் பைாடங்கினார்! அவர் நீண்ட காலம் அங்கு ைங்குவாரா என்று  ா ா 
வகட்டைற்கு, "நீங்கள் எனக்கு உைவினால் நான் ைங்குவவன்" என்று ொச்ொ 
ப ன்ற யான குரலில் கூைினார்.  ா ா, அவருக்கு ைனது றகயால் ெிைிது 
உைறவ ஊட்டினார்,  ின்னர் குைிறர வண்டியில் அவரது இடத்ைிற்கு 
அனுப் ிறவத்ைார். 
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1939  ிப்ரவரி 15ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாவின் 45 வது  ிைந்ைநாள் 
அஜ் ீரில் அனுஷ்டிக்கப் ட்டது, ஆனால் வவறு எந்ை ஆண்றடயும் விட 
வித்ைியாெ ான ஒன்ைாக இருந்ைது.  ா ா, அைிகாறல இரண்டு  ைிக்கு, 

காக்காவுடன்,  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்ள நகருக்கு பவளிவய பென்று ஐந்து 

 ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். இவ்வவறளயில் உ வாெம் இருந்து நீர் கூட 
அருந்ைவில்றல. ப ஹரா ாத்ைில் அப்வ ாது ைங்கி இருந்ைவர்களுக்கு  ா ா 
இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "மபாதுவான அல்லது தனிப்பட்ெ நிகழ்ச்சி எதுவும் 
இல்கல, நான் புதிய ஆகெககளயும் அணிய ொட்மென். விழா இல்கல, 

இகச இல்கல, பாட்டும் இல்கல." 
அன்கைய தினம் இருபது ஆண்கள் பங்களாவுக்கு அகழத்து 

வரப்பட்ெனர்: ஒரு சிலர் ெஸ்துகள்; பலர் ெனநிகல பாதிக்கப்பட்ெவர்கள்; 

சிலர் வதீிகளில் வசிக்கும் ஆதரவற்ைவர்கள். 
 ா ா, எரச்  ற்றும் குஸ்ைாெியின் உைவியுடன், அன்வ ாடு அவர்கறள 

நீராட்டி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஆறட அைிவித்து,  ின்னர் உைவளித்து,  ிற் கல் 
இரண்டு  ைிக்கு ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். அறனவரும் பென்ை  ின்னர்  ா ா 
அவரது  ைிய உைறவ உண்டு, "எனது பிைந்தநாளின் இன்கைய நிகழ்ச்சி 
ெிகச்சிைப்பாக இருந்தது. ஒவ்மவாரு நாளும் இப்படி மகாண்ொடுவகத நான் 
விரும்புகிமைன்! இந்தப் பிரியொன ெஸ்துகளுக்குச் மசகவ மசய்வதால் நான் 
அகெயும் ெகிழ்ச்சி மவறு எதிலும் இல்கல!" 

ப ஹர்  ா ா அஜ் ீரில் இருந்ை ஒவ்பவாரு இரவும் ொச்ொறவ அவரது 

இருப் ிடத்ைில் ெந்ைிக்கத் பைாடங்கினார். அவர்,  க்கள் கூட்டத்றைத் ைவிர்க்கும் 
வநாக்கத்ைில், ஆைி ெீனியர் காக்கா இருவருடன் அைிகாறல 3:30  ைிக்குச் 
பென்று, அறர  ைி வநரம் ொச்ொறவத் ைனிற யில் பைாடர்பு பகாண்டார். 

அஜ்ெீரில் பாபா, இதற்கு முன்பு எப்மபாதும் மசய்யாத, 

அசாதாரணொன ஒன்கைச் மசய்தார். அவர் தன்னுென் பங்களாவில் தனது 
அகையில் இரண்டு ெஸ்துககள கவத்திருந்தார் - ஆைாவது ஆன்ெீக 
தளத்தில் இருந்த லக்கன் ஷா ெற்றும் ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருந்த 
கப்ரிஸ்தான்வாலா (சாக்ரடீஸ் என்ை புகனப்மபயர்). சாதாரணொக, பாபா, 

ெஸ்துகளுென் ஒரு தனி அகையில் மவகலச் மசய்வது வழக்கம், ஆனால், 
லக்கன் ஷா, சாக்ரடீஸ் இருவகரயும் அவரது அகையில் தங்க கவத்தார். 
பாபா அவர்களின் கால்ககள ெஸாஜ் மசய்வதும், அவர்களுக்கு 
முத்தெளிப்பதும், அடிக்கடி அவர்ககள அகணப்பதும் கண்மகாள்ளா காட்சி. 
மெலும் அவர்களின் ெலக்கழிகவச் சுத்தம் மசய்து, அவர்ககள 
எல்லாவககயிலும் ெகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளெக்கொகவும் கவத்திருக்க 
அகனத்து முயற்சிககளயும் மசய்தார். ( ின்னர், அவர்கறள  ண்டலியின் 
இருப் ிடத்ைிற்கு  ாற்ைி, அங்கு  ா ா அவர்களுடன் பைாடர்ந்து  ைியாற்ைினார்.) 

லக்கன் ஷா யார் என்று ொக்ரடீஸிடம் வகட்கப் ட்டவ ாது, ொக்ரடீஸ், 

'ஜகந்நாத்' (விஷ்ணு) என்றும்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகட்டவ ாது, 'சிவநாத்' (ெிவன்) 
என்றும் கூைி அவர்  ா ாவின்  ாைங்கறள அழுத்ைத் பைாடங்கினார். 
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லக்கன் ஷா யாரிடம் வந்துள்ளார் என வினவியவ ாது, அவர் உடவன, 

"நான் இகைவனிெம் வந்மதன்!" என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ா, லக்கன் ஷாவின் 
கால்கறள  ிகவும் ப ன்ற யாக  ஸாஜ் பெய்ய முயன்ைதும், அந்ை  ஸ்த் 
ப துவாக முணுமுணுத்ைார், "குருநாைவர, இறைச் பெய்யாைீர்கள் என்று 
 ிரார்த்ைறனச் பெய்கிவைன்" என்ைார். 

முஹ து  ஸ்த் அவை வடீ்டில் ஒரு ைனி அறையில் ைங்கியிருந்ைார். 
புைிைாக வந்ை  ஸ்துகறளப்  ார்க்க முஹ துறவ அறழத்து வந்ைதும், "இறைச் 
பெய்யுங்கள்!... ைாைா ( ா ா) நீங்கள் இறைச் பெய்வறை விரும்புகிைார்" என்று 
அவர்களிடம் கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா ஒருமுறை  ஸ்துகளுடனான அவரது  ைிகறளக் 
குைித்து விளக்கினார்: 

எனக்மக உரித்தான வழியில், இந்தக் கெவுகள மநசிப்பவர்ககள 
நான் மநசிக்கிமைன்! அவர்களுக்கு உலக உணர்வு இல்கல; ஆனந்தொன 
நிகலயில் இருப்பவர்கள். உலக உணர்வு இல்லாததால் அவர்கள் உெல் 
ரீதியான ஆகசகளில் அலட்சியொக இருக்கிைார்கள். அவர்களிெம் இகை 
அன்பு ஒன்றுதான் உள்ளது! 

உலககப் பாருங்கள். இது ொயாகவ மநசிக்கிைது, ொயாவுக்காகக் 
கண்ணரீ் சிந்துகிைது, மெலும் ொயாவிெம் மகஞ்சுகிைது! உலகம், காெம், 

மகாபம், மபராகச ஆகியவற்ைில் ஒன்மைாடு ஒன்ைாகப் பிகணந்துள்ளது. 
ஆனால் இவர்கள் துணிச்சலான வரீர்கள், ொயாகவ உகதத்துத் தள்ளி, 
அன்பின் இகைவனுக்காக ெட்டுமெ வாழ்கிைார்கள். 

 ா ாவுடன் இருந்ை ப ண் ைிகறள, தாரகார்  றலக்கு அறழத்துச் 
பெல்வைாகக் குைிப் ிட்டிருந்ைார்; ஆனால்  ின்னர், "அங்குச் பெல்வது ஒரு 
ைறலவலி. நான்னிக்கு (குழுவில்  ிக்க வயைானவர்) ஒரு  ல்லக்குத் 
வைறவப் டும், ஏபனனில் அவரால் பெங்குத்ைான  றலயில் ஏை முடியாது. 
பெலவு ைவிர, அறனவருக்கும் கடின ாக இருக்கும் என்று நான் நிறனக்கிவைன்." 

இைற்கிறடயில், ராவனா, கிட்டி இருவரும் ைங்களிறடவய இறைப் ற்ைிப் 
வ ெி,  ின்னர்  ா ாறவ அணுகினர்; ைாரகாருக்குச் பெல்வைற்கான 
வயாெறனறயக் றகவிடு ாறு  ரிந்துறரத்ைனர்.  ா ா, அவர்களுக்காக இவ்வளவு 
ெிர ங்கறளயும் ைாங்கி, பெலவுகறளயும் பெய்ய வவண்டிய வைறவயில்றல 
என்றும், அவர்கள் வகாட்றடக்குச் பெல்வறைத் ைவைவிட்டால்  ரவாயில்றல 
என்றும் விளக்கினர்.  ா ா உடனடியாக அவர்கறளக் கண்டித்ைார், "நான் 
உங்களுக்காக இகதச் மசய்கிமைன் என்று நீங்கள் நிகனத்தால், அது தவறு. 
எனது மவகலக்கு முதலிெம்; அதற்குப் பிைகுதான் நீங்கள். எனது மவகல 
சம்பந்தப்பட்ெ மசலவுககளப் பற்ைி நான் கவகலப்படுவதில்கல! எனது 
மவகலகயப் மபாறுத்தவகர பணம், நீங்கள் இதர அகனத்தும் இரண்ொம் 
பட்சம்தான்." ராவனாவும் கிட்டியும் இறை நன்ைாகப் புரிந்ைிருந்ைாலும், 
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பவட்கத்ைில்  ின்வாங்கி  ா ாவின் வார்த்றைகளின் உண்ற றய உைர்ந்து 
பகாண்டனர்.  

1939  ிப்ரவரி 16 அன்று, ப ஹர்  ா ா, குஸ்ைாெி, ொஞ்ெி, காக்கா, ஆைி 
ெீனியர் எரச் ஆகிவயாருடன் ைாரகார்  றலக்குச் பென்ைார், வ லும் 'இரண்டறர 
நாள் குடிறெ' என்ைறழக்கப் டும் புகழ்ப ற்ை  சூைிறயயும்  ார்றவயிட்டார். 
அன்று ப ாழுது ொயும் வவறளயில், அவர்களின்  ங்களாவில் ஒரு  ைி வநரம் 
கவாலி நிகழ்ச்ெி ஒன்று நறடப ற்ைது.  ா ா,  ாடகர் அஸீம் கவாறலப் ப ரிதும் 
விரும் ினார்.  ா ா, இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு ப ண்கறளத் ைாரகாருக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர்  ல விரும் த்ைக்க காட்ெிகறள அவர்களுக்குக் 
காண் ித்ைார்; ஒரிரவு அங்வக ைங்கினார். ( ா ா ஆண்  ண்டலியுடன் தூங்கினார், 

ப ண்கள் அருகிலுள்ள  யைிகள் விடுைியில் ைங்கினர்.) 
அனா சாகர் ஏரி, புஷ்கர் ஏரி, லக்ஷ்ெியின் இந்து மகாயில், ஒரு செண 

மகாயில், ஹஸ்ரத் ெீரான் கசயத் ஹுகஸனின் கல்லகை, கிஸ்தியின் 
கல்லகை உள்ளிட்ட  ல இடங்களுக்கு  ா ா, ப ண்களுடன் விெயம் பெய்ைார். 
கிஸ்ைியின் கல்லறையின்  ரா ரிப் ாளர் வ ற்கத்ைிய ப ண்கள், ென்னைிக்குள் 
நுறழவறை ஆட்வெ ித்து அவர்கறளத் ைடுத்ைார். இருப் ினும், அவர்  ா ாவால் 
பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு, "கடவுள் உங்கறள ஆெீர்வைிப் ாராக" என்று கூைி, 
 ா ாவிடம் அவரது ப யறரக் வகட்டார்,  ா ா ைனது விரலால் தூெியில் 
எழுைினார்: "மெர்வான்." 

புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா ென்னைிக்கு அருகில் இருந்ை ஒரு 
 ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டு, ஒரு ரூ ாய் நாையத்றைக் பகாடுத்ைார்.  ா ாறவப் 
 ார்த்ை  ஸ்த், "ஓ இங்மக பாருங்கள், சங்கரா (சிவன்) இங்மக இருக்கிைார்! 
சகீ்கிரம் வாருங்கள், பகவானின் (கெவுளின்) தரிசனத்கதப் மபற்றுக் 
மகாள்ளுங்கள்!" என்ைார். 

அருகிவலவய இந்து துைவி ஒருவரின் கல்லறையும் இருந்ைது; 

எலிஸப த்  ா ாவிடம் இரண்டு ப ரிய புனிைர்களின் கல்லறைகள் ஏன் 
ஒன்றுக்பகான்று பநருக்க ாக இருந்ைன என வினவினார்.  ா ா இவ்வாறு 
விளக்கினார், "பல வருெங்களுக்கு முன்பு, மபரும்பாலும் ஒரு முகெதிய துைவி 
வாழும் இெத்தில் ஓர் இந்து துைவியும் அெர்ந்து மகாள்வது வழக்கொக 
இருந்தது; அல்லது மநர்ொைாக, ஏமனன்ைால் இது அகனத்து 
முகெதியர்ககளயும் இந்துக்ககளயும் ஒன்ைாக இகணக்கும் - அவர்கள் 
அகனவரும் ஒன்மை என்பகதக் காட்டும் ஒரு வழி." 

 ிப்ரவரி 18ஆம் நாள், ைாரகாரில் இருந்ைவ ாது, பவவ்வவறு ஆலயங்கள், 

கல்லறைகள் அல்லது புனிைர்கள்  ற்றும் ெத்குருக்களின் ைர்காக்களுக்கு அவர் 
விெயம் பெய்ைைன் வநாக்கத்றைப்  ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில்,  ா ா இவ்வாறு 
கூைினார்: 

இப்மபாது நான் இங்கு இருப்பதன் மூலம், உயிகரத் துைந்த சாதுக்கள் 
ெற்றும் சத்குருக்களின் ஆலயங்களின் சிக்கலான சூழ்நிகலகய நான் 
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துய்கெப்படுத்துகிமைன். இந்த இக்கட்ொன சூழ்நிகல, சிந்தகன உலககச் 
சார்ந்துள்ளது. 

சிந்தகனச் சக்தி உண்கெயில் ெிக்க வலுவானதும், சக்தி 
வாய்ந்ததும் ஆகும். 'கசத்தன்ய பிரபு', புனித யாத்திகரயின் நிெித்தம் 

யாத்திகரச் மசல்வதில்கல, ஆனால் உலக ெக்களின் ஆழ்ெனப்படிவங்கள் 
நிகைந்த சூழ்நிகலகயச் சுத்திகரிப்பதன் மூலம் ெக்கள் நற்பயகன 
அகெவார்கள்.  

எனது  ைிக்கு, இறை நிறலறய அறடந்து, ஏழாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
உயிறரத் துைந்ை ஒரு ொதுவின் ெ ாைிறய விட மூன்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
வாழும் ஒரு யாத்ரீகர்  ிக்க உைவியாக இருக்கிைார்; ஆனால் ஒரு பிரபலொன 
சாது அல்லது சத்குருவின் சொதிக்குப் மபருந்திரளாக ெக்கள் வருவதால் 
அது நல்ல விகளபயகனக் மகாண்டிருக்கலாம். அதனால்தான் நான் 
இதுமபான்ை இெங்களுக்குச் மசல்வதன் மூலம் இந்த சிக்கலான சிந்தகன 
ெனப்படிவங்களின் வலுகவ இழக்கச் மசய்கிமைன். 

 ா ா குழுவுடன் கிஸ்ைியின் ெ ாைிறய விட்டு பவளிவயறும் 
வவறளயில், அவர்  ன்ஸாரி  க்கம் ைிரும் ிக் குைிப் ிட்டார்: "ஒரு துைவி 
ஒருமுறை கூைினார், 'மதய்வகீ அழகின் உணர்கவ, மதய்வகீ ஒளிரும் 
பார்கவகய என் இதயத்தில் பார்த்தமபாது, நான் எங்கும் எதிலும் 
அளவிறுதியற்ை இகைவகனப் (பர்வதிகார்) பார்த்மதன்.'" 

' ா ாவவ அந்ைத் துைவியா' என்று  ன்ஸாரி வகட்டைற்கு,  ா ாஆம் எனத் 
ைறலயறெத்ைார்; ஆ ாம் அவவரைான், ஏபனனில் அவர் அந்தக் கவிநயெிக்க 
வரிககளத் தன்னிச்கசயாக எடுத்துகரத்தார், ஏமனனில் அவமர அவரது 
காலகட்ெத்தின் அவதார புருஷர், ஐந்து சத்குருக்களின் தகலவர் (குதுப்-இ-
இர்ஷாத்).  

 ா ா இைற்கு முன்னர் இரண்டு முறை (1922  ற்றும் 1935 இல்) 
கிஸ்ைியின் ெ ாைிக்கு விெயம் பெய்ைார், வ லும் அவர் இப்வ ாது அஜ் ீரில் 
இருந்ைவ ாது  லமுறை அங்குச் பென்ைார். எரச் விவரித்ை டி, ஒரு நாள் இரவு 
 ா ா, கிஸ்ைியின் ெ ாைிக்குச் பென்ைவ ாது, ைனியாக நின்று, ஆயிரம் முறை 
ெத்குருவின் ெ ாைியில் ைறல குனிந்து வைங்கினார்.  

  

 ிப்ரவரி 19 அன்று  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ெினூ காரஸ் கராச்ெியிலிருந்து 
வந்ைார்; நீண்ட கலந்துறரயாடலுக்குப்  ிைகு, அவர் ைிரும் ிச் பென்ைார். அந்ை 
நாளில்,  ா ா மூன்று  ஸ்துகறளயும் (ொக்ரடீஸ், லக்கன் ஷா, முஹ து) 
 ண்டலியின்  ங்களாவில் நீராட்டினார், வ லும் காக்கா, ஆைி ெீனியர் இருவரும் 
ொச்ொறவயும் அங்வக அறழத்து வர முடிந்ைது.  ா ா, ொச்ொவின்  ாைங்கறளக் 
கழுவி அவருக்கு உைவளித்ைார். ஆனால் அடுத்ை நாள், ொச்ொ  ண்டலியின் 
 ங்களாவிற்கு வந்ைவ ாது குைிறர வண்டியிலிருந்து பவளிவயவர 
 றுத்துவிட்டார்; அன்று  ா ா அவரது ைறலமுடிறயச் ெீர்பெய்து நீராட்ட 
விருப் ம் பைரிவித்ைார். அைற்குப்  ைிலாக,  ா ா அவறர, ப ண்கள்  ங்களாவுக்கு 
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அறழத்துச் பென்று அங்கு உைவூட்டினார். 23ஆம் நாள், ொச்ொறவ அறழத்து 
வந்ைவ ாது, எவ்வளவவா முயன்றும் குைிறர வண்டியிலிருந்து அவறர கீவழ 
இைங்கறவக்க முடியா லாயிற்று! 

 ிப்ரவரி 21 அன்று,  ா ா, ஆைி ெீனியர், குஸ்ைாெி ஆகிவயாருடன் உள்ளூர் 
 து ான பைாழிற்ொறலயில்  ைிபுரிந்ை ொச்ொவின் ஒன்றுவிட்ட  ெவகாைரரின் 
வடீ்டிற்குச் பென்ைார். அந்ை  னிைனுக்கு,  த்து குழந்றைகள்,  ிகக் குறைந்ை 
ெம் ளம் -  ா ா அவரது ெிர ங்களுக்கு அனுைா ம் பைரிவித்து அவறர 
ஆெீர்வைித்ைார். 

அடுத்ை  யை ாக மபாபால் நகரில் குழு ைங்குவைற்கான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய,  ிப்ரவரி 23ஆம் நாள்  ாறலயில் எரச் வ ா ால் நகருக்குப் 
புைப் ட்டார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா, லக்கன் ஷா, ொக்ரடீஸ் 
இருவறரயும் காக்காவுடன் அஜ் ீரில் ைத்ை து இடங்களுக்குத் ைிருப் ி 
அனுப் ினார்; இருவரும்  ா ாறவ விட்டுச்பெல்ல விரும் வில்றல என்று 
காக்கா பைரிவித்ைார். 

1939,  ிப்ரவரி 27ஆம் நாள் காறலயில்  ா ா, ப ண்களுடன், பகாட்டும் 
 றழயில், அஜ் ீரிலிருந்து நீலப்வ ருந்ைில் பெய்ப்பூருக்குப் புைப் ட்டு, மூன்று 
 ைி வநரத்ைில் பென்று வெர்ந்ைனர். பெய்ப்பூரில், ஆைி ெீனியர் முன்கூட்டிவய 
ஏற் ாடு பெய்ை புைிய வஹாட்டலில் அவர்கள் ைங்கினர்.  ா ா, ப ண்கறள ஹவா 
ெஹால், அம்பர் ெஹால், மஜய் ெந்திர், திலாராம் கார்ென், மொகன் கார்ென், 

ெற்றும் பிரதான அரண்ெகன சந்திர ெஹால் என அகழக்கப்படும் சுல்தான் 
ெஹால்கள் (அரண்ெகனகள்),  ின்னர் ப ாது வைாட்டங்களில் உள்ள 
 ிருகக்காட்ெிொறலறயயும்  ார்றவயிட அறழத்துச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவும் அவரது குழுவும் நகரத்ைில் ைங்கியிருந்ைவ ாது 
இந்ைியாவின்  ிரிட்டிஷ் றவஸ்ராய் பெய்ப்பூருக்கு அைிகாரபூர்வ ான விெயம் 
வ ற்பகாண்டார். காலம் இறை முரண் ாட்டுத் ெிந்ைறனயில் முறையிட்டது, 

" ிரிட்டிஷ் றவஸ்ராறய முழு நகரமும்  ிகப்ப ரிய விழாக்வகாலத்துடன் 
வரவவற்ைது - உண்ற யான ெக்கரவர்த்ைி ஒரு ைனிச்ெிைப் ற்ை, ொைாரை 
வஹாட்டலில் ைங்கியிருந்ைது, அவரது  ஸ்துகளுக்கு  ட்டுவ  பைரியும்! இகை 
சக்கரவர்த்தியான அவர் தன்கன ெகைத்து கவத்து, கண்டுபிடிப்பகதக் 
கடினொக்கும் என்ன ஒரு திருவிகளயாெகல அரங்மகற்றுகிைார் பாருங்கள்! 
தூய அன்பினால் ெட்டுமெ அவகர வரமவற்க முடியும்; அகதப் 
மபைப்பட்ெவர்களால் ெட்டுமெ அவர் தன்கன அணுக அனுெதிக்கிைார். 
ெஸ்தாகிய வரீர்களும், மெம்பட்ெ ஆத்ொக்களும் ெட்டுமெ அவர்களின் 
அன்பின் வழியாக, சக்கரவர்த்திகயச் சூழ்ந்து மகாள்கிைார்கள்! 

1939,  ார்ச் 1ஆம் நாள் காறலயில், ப ஹர்  ா ா பெய்ப்பூரிலிருந்து 
புைப் ட்டு, உஜ்கஜன் நகருக்கு அடுத்ை நாள்  ைிய வவறளயில் வந்து வெர்ந்ை 
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வ ாது, ஆைி ெீனியர், குல் ாய், ொஞ்ெி, பெனு ஆகிவயார் அவர்கறளச் ெந்ைித்ைனர் 
(வழக்கம் வ ால முன்னைாகவவ ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர்).  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைலின்  டி, காக்கா அங்வகவய நீராடி, அறனவரும் வைநீர் கழித்ைப்  ிைகு, 

 ா ா குழுறவ ெஹா காளி வகாவிலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். உஜ்றெனில் 
ஒரு குைிப் ிட்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா விரும் ினார். பநரிெலான 
 ொரின் குறுகிய  ாறைகள் வழியாக அவர்கள் ப துவாக ஓட்டிச் பென்ைவ ாது, 

 ா ா ஆர்வத்துடன் பவளிவய உற்றுவநாக்கிக் பகாண்டிருந்ைார். 
அத்ைறகய  னிைர் கண்களில் பைன் டவில்றல, எனவவ  ா ா 

ென்னறலத் ைிைந்து (வ ருந்துடன் நடந்து பென்று பகாண்டிருந்ை) காக்காவிடம் 

றெறகயால் பைரிவித்ைார், 'அவர்கள் மதடும் நபர் தனது கககளால் 
எகதயாவது மசய்கிைார்' என்று கூைியதும் திடீமரன, கந்தல் துணிகளக் 
கிழித்துக் மகாண்டிருந்த ஒரு பிச்கசக்காரனின் அருமக மபருந்கத 
நிறுத்துொறு பாபா கூைினார். அந்த ெனிதனுக்கு ஒரு ரூபாய் நாணயத்கதக் 
மகாடுக்க பாபா, காக்காவிெம் கசககயால் மதரிவித்தார், சிைிது மநரம் அந்த 
ெஸ்த் பாபாகவமய மநரடியாக உற்று மநாக்கிக் மகாண்டிருந்தார். பாபாவும் 
ெகிழ்ச்சியாக, திருப்தியகெந்தவர் மபாலத் மதான்ைினார்; காக்காறவ 
வ ருந்ைில் ஏைச் பொல்லி, அறனவரும் உடனடியாக உஜ்றெறன விட்டு 
பவளிவயைினர். 

அன்று  ாறல ஐந்து  ைியளவில் மதவாஸ் வந்ைறடந்து,  யைிகள் 
விடுைியில் ைங்கினர். 1939,  ார்ச் 3ஆம் நாள், அடுத்ை  த்து நாட்களுக்கு, அவர்கள் 
ைங்கயிருந்ை ரூ ி வஹாட்டலுக்கு வந்ைனர். ப ஹர்  ா ாவின்  யைம் குைித்ைச் 
ெரியான ைகவல்கள் ப ஹரா ாத்  ண்டலியில் எவருக்கும் பைரியாது. அஞ்ெல் 
 ற்றும் பைாறலத்ைந்ைிகறள எங்கு அனுப்புவது என் றைத் பைரிவிக்க, 

ப ண்டுவிற்கு அவ்வப்வ ாது பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் டும். வ ா ாலுக்கு 
அவர்கள் வந்ைதும், ெகன் ைினமும் 'இெர்ஸி' என்ை இடத்ைிற்குப் (பைற்கு வநாக்கி 
77 கி. ீ)  யைம் பெய்து, ப ைப் ட்ட கடிைங்கறளயும் பைாறலத்ைந்ைிகறளயும் 
வெகரித்து, அனுப்  வவண்டியறை அனுப் ினார் (ஒருவவறள, குழப் ம் 
விறளவிக்கும் விைத்ைில்,  ா ா இருக்கும் ெரியான இடத்றைக் குைித்து 
அைியா லிருக்க),  ற்றும்  ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் எவறரவயனும் 
ெந்ைிக்க விரும்பும்வ ாபைல்லாம், ெம் ந்ைப் ட்ட அந்ை ந ருக்குத் பைாறலைந்ைி 
அல்லது கடிைங்கள் மூல ாகத் பைரியப் டுத்ைி இடர்ஸி நகருக்கு 
அறழக்கப் ட்டார். 

மபாபால் நகரில்  ல  ஸ்துகள்  ற்றும் ெிறுவர்கறள,  ா ா பைாடர்பு 
பகாண்டார்.  ார்ச் 4 அன்று,   நான்கு  ஸ்துகள் அவரிடம் பகாண்டு வரப் ட்டனர். 
 ா ா அளவிலா  கிழ்ச்ெியில் அவர்கறள நீராட்டி, உைவூட்டினார்.  ப் ா 
பெஸவாலா 5ஆம் நாள் ைிடீபரன வந்து,  ா ாவுடன் அவரது குடும்  வாழ்க்றக 
ஏற் ாடுகள் குைித்து விவாைித்ைார். 
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வ ா ால் நகரில், ப ஹர்  ா ா அைன் அழகிய ஏரியான மொதி ெஸ்ஜித், 

ஜும்ொ ெஸ்ஜித், நவாபின் அரண்ெகன வ ான்ைவற்றைப்  ார்க்கப் 
ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைார்.  ார்ச் 6ஆம் நாள் அறனவரும் 'ஸாஞ்சி' 
நகருக்கு விெயம் பெய்ைனர்;  ா ா ப ண்களுக்கு,  ப ரிய ஸ்தூ ிறயக் காட்டி 
விளக்கினார்: "புத்ைர் இங்கு ஒருவ ாதும் வாழ்ந்ைைில்றல. அவருறடய அஸ்ைி 
ஆயிரக்கைக்கான இடங்களில் றவக்கப் ட்டுள்ளது, இது அவற்ைில் ஒன்று. 
 ின்னர் அவருறடய ெீடர்கள் இங்கு வாழ்ந்து, ைியானம் பெய்து, உயிர் 
துைந்ைவர்கள் இங்கு அடக்கம் பெய்யப் ட்டனர். ஆனால் புத்ைரின் உண்ற யான 
இடம் 'ஸாரநாத்'." 

அவை நாளில் ப ஷவார் நகரிலிருந்து  ட்டான்  ிரைிநிைிகள்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ைைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைனர்.  ார்ச் 6ஆம் நாள், இந்ைியாவின் அரெியல் 
நிறலற றயக் குைிப் ிட்டு, ப ஹர்  ா ா "துஷ்ெர்கள் அகனவரும் 

அழிக்கப்படுவார்கள், நிகலகெ எல்லாம் சரீாகிவிடும்" என்ைார்.  

வ ா ாலில் இருந்ை வவறளயில் பஹலன் டாம் ப ருங்குடல்  ாைிப் ால் 
அவைிப் ட்டு  ார்ச் 8ஆம் நாள்  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டார். 
அவருக்கு உைவியாக இருக்கு ாறு ஐரீனுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ா 
அவர்கறளக் கவனித்துக் பகாண்டாலும் அவரது உடல்நிறலயும் ெீராக இல்றல; 

வயிற்றுக் வகாளாைால் அவைிப் ட்டு அடிக்கடி கழிவறைச் பெல்லவவண்டிய 
நிறல; உடல் ெூரமும் அவறரத் ைாக்கியது. 

 ைியும் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால்,  ா ா, வகட்டியிடம் 
ைினமும்  ிற் கல் மூன்று  ைிக்கு ஆரஞ்சு  ழரெம் வழங்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 

ஒருமுறை வகட்டி 3:05  ைிக்குப்  ழரெத்றை எடுத்துச் பென்ைார், 

நிச்ெய ாக,  ா ா அவரது ப த்ைனத்றைக் கவனித்து, "நீங்கள் ஏன் ஐந்து 
நி ிடங்கள் ைா ை ாக வருகிைரீ்கள்?" ஆரஞ்சு ரெம் ையார்ச் பெய்ய அைிக வநரம் 
 ிடித்ைது என்று வகட்டி  ைிலளித்ைார்.  ா ா, வகட்டிறயக் கண்டித்து, "எனது 
கட்டறளறயப்  ின் ற்றுவைில் ைா ைம் ஏற் ட்டைால்,  ைியுடனான எனது 
 ைியும், நான் பெய்ய முயற்ெித்ை அறனத்தும் வைீாகிவிட்டன. வவறு 
விஷயங்களில் ைா ைத்ைிற்கு உரிய காரைங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் 
கீழ்ப் டிைலில் இது ஒரு துரைிர்ஷ்டவெ ான வொக நாடகம்!" என்ைார். 

அந்ை வநரத்ைில் வ ார் உருவாகிவிட்டைாக வைந்ைிகள்  ரப் ப் ட்டன. 
ைற்வ ாறைய உலக நிறலற றயப்  ற்ைிச் ெில ந ர்கள் விவாைிப் றைக் வகட்டு, 

வ ா ால் நகரில்  ஸ்த் ஒருவர்,  ா ா வைீியில் நடந்து பென்ைவ ாது அவறரச் 
சுட்டிக்காட்டி, "அவர் இந்ைப் ப ாய்ப் ிரச்ொரம் பெய் வர்கறள வவவராடு அகற்ைி, 
அறனத்றையும் ெரி பெய்வார்" என்று  ீண்டும்  ீண்டும் கூைினார். 
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இந்ைிய குழுவவாடு இருக்க விரும் ிய இங்கிலாந்ைில் வாழும் 
டிலியாவின் கடிைத்ைிற்குப்  ைிலளிக்கும் விைத்ைில்,  ா ா இந்ை வரிகறள  ார்ச் 
5ஆம் நாள் எழுைினார்: 

...நீங்கள் என்னுென் இங்மக இருப்பகத நான் விரும்புகிமைன், ஆனால் 
நீங்கள் உண்கெயில் கூறுவது  மபால, குருநாதரின் சகவாசத்தில் இல்லாெல் 
வாழ்ந்து, கற்றுக்மகாள்ள மவண்டிய பாெங்கள் பல உள்ளன. நீங்கள் 
எங்கிருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு மவண்டிய பாெங்ககளக் 
கற்றுத்தருகிமைன். 

எனது  ரிபூரை உைர்வு நிறலயில் நாவன என்றனக் 
கட்டுப் டுத்துகிவைன். அதுவ ால எனது வட்டத்து உறுப் ினர்களின் உைர்வு 
நிறலயிலும், நான் வரம்புகறள நிர்ையிக்கிவைன். எனக்வக உரித்ைான வநரத்ைில் 
நான் அவர்கறள அந்ை வரம்புகளிலிருந்து விடுவிக்கிவைன். அதுவறர 
 கிழ்ச்ெியாகவும்,  னநிறைவாகவும் இருங்கள், இது அறனத்தும் எனது 
பெயலாகும். நான் முகத்ைிறரறய விலக்கும்வ ாது, நீங்கள் அறனத்றையும் 
புரிந்துபகாண்டு எனது ைிருவிறளயாடறலப்  ார்த்துச் ெிரிப் ரீ்கள். இது 
அறனத்தும்  ாறய - வநற்றைய வலி இனி இல்றல, ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்பு 
இருந்ை  கிழ்ச்ெியும் இன்று இல்றல; நிகழ்காலம்  ட்டுவ  உள்ளது, உங்கள் 
அன்புக்குரியவருக்கான உங்களின் அன் ின் உைர்வும் உள்ளது. 

தனிெனிதன் தான் கெவுமளனும் உணர்வற்ை நிகலயிலிருந்து, 

கெவுள் உணர்கவ அகெவதற்கும், கெவுமளாடு ஐக்கியொவதற்கும், 

அன்பகரயும் அன்புக்குரியவகரயும் ஒன்ைிகணயச் மசய்வதற்கும் இந்த 
மவளிப்பகெயான எதிமரதிர் இரட்கெத் தன்கெயின் மசயல்முகை 
வழியாகச் மசல்ல மவண்டியது அவசியம். 

நீங்கள் முயற்ெிறய வ ற்பகாள்ளுங்கள், நான் உங்களுக்கு பவற்ைிறய 
வழங்குவவன். இது ஒரு குைிப் ிட்ட வநாக்கத்துடனான பைய்வகீ வ ாராட்டம்; 

அைற்கு எைிராகப் வ ாராட வவண்டாம். 

1939,  ார்ச் 7ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ைனது  யைத்ைின் வநாக்கம் 
குைித்து வில், வ ரி வ க்பகட்டிற்கு எழுைினார்: 

இது சுற்றுலா பயணொக ெட்டுெல்லாெல், ஆன்ெீக பணிகய 
முக்கிய மநாக்கொகக் மகாண்ெது. நான் மபசுவதற்கும், எனது 
மவளிப்பாட்டிற்கும் முன்பு, தனிப்பட்ெ முகையில் சில சாதுக்கள் ெற்றும் 
முகவர்ககளத் மதாெர்புமகாள்ள மவண்டியது அவசியம். ஒவ்மவாரு நாளும் 
ெிகப் மபரிய ஆன்ெீக எழுச்சி மநருங்கி அருகில் வருவமதாடு 'ஆத்ொவின் 
விழிப்புணர்வுக்கு' முன்னதாக மகாடூரொன இெர்பாடுகளும் ஏற்படுவது 
திண்ணம். இது நிகழும் முன் என்கனப் பார்த்து அைிந்த நீங்கள், எஞ்சிய 
ெனிதகுலத்திலிருந்து மவறு வழியில் பாதிக்கப்படுவரீ்கள். 

உங்கள் துன் ம் உங்கள் அன்புக்குரியவருடன் வெர்ந்வை இருக்கும் - இது 
இப் டித்ைான் இருக்க வவண்டும் என்று புரிந்து அைிந்து பகாள்ளும் 
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ைன்ற யிலிருந்து அற ைியும்  கிழ்ச்ெியும்  ிைக்கும்; வ லும் இப்வ ாறைய 
உலகத்துடன் ஒருவ ாதும் இருக்க முடியாது என் தும் பைளிவாகும். இது, எனது 
பெய்ைிறயப்  ரப்புவைற்கான உங்களின் ஆெீர்வைிக்கப் ட்ட வாய்ப் ாகவும் 
இருக்கும். 

பிரிவிகனயின் இந்தத் தாங்மகாணா மகாகல வலிதான், அதன் தீவிர 
உச்சத்தில் காதலாக உருமவடுத்து, நீண்ெ மநடிய காலொக அனுபவிக்க 
ஏங்கும் உணர்வுபூர்வொன ஐக்கியத்கதத் தருகிைது. எனமவ இது எல்லாமெ 
பயனுள்ளது ெட்டுெின்ைி, ஒரு குைிக்மகாகளக் கருத்தில் மகாண்ெது. 
அனுபவம், அகனவருக்கும் மவண்டும் - மகாகலச் மசய்யப்படும் ெற்றும் 
மகாகலச் மசய்யும் அனுபவம் - துைவி ெற்றும் பாவி என்ை அனுபவம், இதில் 
பாவம் என்பது நல்லது எனும் அளவுமகாலில் கீழ்நிகலயில் இருப்பதாகும்! 
பிைருக்கு உதவ நீங்கள் பிைரில் என்கனக் காண மவண்டும். இகத 
ஒருமபாதும் ெைவாெல் இருப்பீர்கமளயானால் புரிந்துமகாள்ளும் 
தன்கெயிலும், உதவும் மநாக்கத்திலும் நீங்கள் ஒருமபாதும் மதால்விகயச் 
சந்திக்க ொட்டீர்கள். 

ஆைி ெீனியர், ைாயார் குல் ாய் இருவரும்  ார்ச் 10ஆம் நாள் ஃ ிரீனியின் 
பைாடர்ச்ெியான நிறலயற்ை  ன ஆவராக்கியத்ைில் ருஸ்ைத்ைிற்கு உைவ நாெிக் 
நகருக்கு அனுப் ப் ட்டனர், 

 லீா ாய்  றுநாள் கராச்ெிக்குப் புைப் ட்டார். 1939,  ார்ச் 12ஆம் நாள் 
 ாறலயில்  ா ா, வ ா ாலிலிருந்து ஸாகர் நகருக்குப் வ ருந்ைில்  யைித்ைார். 
பஹலனின் உடல்நிறல இன்னும் ெீராகாை நிறலயில், அவறரக் கவனிக்க ஐரீன் 
ெிவில்  ருத்துவ றனயிவல இருந்ைார். 

ஸாகர் நகரில்,  யைிகள் விடுைியில் அறனவரும் ைங்கினர். 'சக்ரா' ஏரி, 

'அஸ்பாதல்' நைிக்கறர வ ான்ை இடங்களுக்கு  ா ா, ப ண்கறள அறழத்துச் 
பென்ைார். அடுத்ை நாள்,  ா ா  ஸ்துகறளத் வைடிச் பென்று, ஒருவறரக் குைிறர 
வண்டியில்  ங்களாவுக்கு அறழத்து வந்ைார்.  ஸ்ைின் உடல் முைறலயின் வைால் 
வ ான்ை பெைில்கறளக் பகாண்டிருந்ைது;  ா ா அவறர நீராட்டி, உடறலத் 
துறடத்து, எண்பையால்  ஸாஜ் பெய்ைார்.  ின்னர் அவருக்கு உைவூட்டி, 

ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா அவறர ெகர் ஷா (முைறல  ன்னர்) என்று 
அறழத்ைார்.  ா ா, அவறர நீராட்டிய ஏழு நாட்களுக்குப்  ிைகு  கர் ஷாவின் 
உடலில் பெைில்கறளப் வ ான்ை வைால் ெீராகிவிட்டைாக  ண்டலி குைிப் ிட்டனர். 

அவை நாள்,  ார்ச் 13,  ிற் கல் இரண்டு  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா 
அறனவருடனும் ஸாகரிலிருந்து ெ ல்பூர் வந்ைறடந்து, ொல் வகரவாலா ஏற் ாடு 
பெய்ைிருந்ை  ங்களா ஒன்ைில்  ா ாவும் ப ண்களும் ைங்கினர், ஆண்  ண்டலி 
அருகிலுள்ள  ற்பைாரு வடீ்டிற்குச் பென்ைனர். ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் ெ ல்பூர் 
நகரில் கால்  ைித்ைதும் முைல் வவறலயாக, அவர் ைன்றன  ஸ்றைத் 
வைடுவைில் ஈடு டுத்ைிக் பகாண்டார்; அவர்கறளத் பைாடர்புபகாள்ள நகரத்ைிற்குள் 
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நுறழந்ைார். வழக்கம் வ ால,  ண்டலியின்  ங்களாவுக்கு அறழத்து 
வரப் ட்டவர்கறள நீராட்டி, அவர்களுக்கு உைவு வழங்கப் ட்டது. இந்ைக் 
காலகட்டத்ைில்  ா ாவின் ப ரும் ாலான வநரத்றை  ஸ்துகளுடன் 
பெலவிட்டார். 

 ா ா, ெ ல்பூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  நாக்பூரிலிருந்து பெஸவாலா 
குடும் த்ைினறர (பகய் ாய்,  னு, ப ஹரு, ப ஹர்வான் ஆகிவயாறர) அறழத்து 
வர எரச் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

அவர்கள்  ார்ச் 19ஆம் நாள்  ா ாவுடன் வந்ைிறைந்ைனர்; 

அறனவருக்கும் ெற யல் பெய்யும் கடற  வகட்டி,  னு இருவருக்கும் 
வழங்கப் ட்டது. 

இைர ப ண் ைிகளுடன் சுற்றுப் யைத்ைில்  ா ா, ருஸ்ைத்ைின் 
 றனவிறயயும் அறழத்துச் பெல்லாை வருத்ைத்ைில், ஃ ிரீனி உண்ைாவிரைம் 
இருந்ைைாக இந்ை வநரத்ைில் நாெிக்கிலிருந்து ைகவல் வந்ைது. ஃ ிரீனி 
உண்ைவும், அருந்ைவும் பெய்யா ல்,  ா ாறவப்  ார்க்க அனு ைிக்கப் டும் வறர 
உண்ைாவிரைம் இருந்து உயிறரத் துைக்கப்வ ாவைாகத் பைரிவித்ைார். ஆகவவ, 

 ா ா ைனது முக்கிய ான  ஸ்த்  ைிறய விட்டுவிட்டு, பவப்  ான வகாறட 
காலநிறலயில் ெ ல்பூரிலிருந்து நாெிக் பெல்ல வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. 

இது  ா ாறவ  ிகவும் வருந்ைச் பெய்ைது.  ார்ச் 15 அன்று, "இமயசு ஒரு 
முகை சிலுகவயில் அகையப்பட்ொர், ஆனால் நான் ஒவ்மவாரு நாளும், 

ஒவ்மவாரு ெணி மநரமும் சிலுகவயில் அகையப்படுகிமைன்!" என்ைார். 
ஒரு வாரம் மும்ற க்குப் வ ாவைாக ப ஹர்  ா ா பொன்னவ ாது 

முஹ து  ஸ்த் உண்ற யில் அழுைார். அவரது கன்னங்களில் கண்ைரீ் வழிய, 

 ஸ்த், "ைாைா, நீங்கள் இல்லா ல் இவ்வளவு நாட்கள் நான் எப் டி வாழ்வவன்?" 

இது  ிகவும்  னறை  பநகிழறவக்கும் காட்ெியாக இருந்ைது,  ா ாவும்  ிகவும் 
வொக ாக உைர்ந்ைார், முஹ துக்கு ஓர் இை ான, நீண்ட அரவறைப்ற  
அளித்ைார், இது முஹ துக்கு, ைனது  ிரிய ானவரின்  ிரிறவச் 
ெகித்துக்பகாள்ளும் வலிற றய அளித்ைது என் ைில் ெந்வைக ில்றல. 

1939,  ார்ச் 19ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, குஸ்ைாெி, காக்கா, ொஞ்ெி  ற்றும் 
இரண்டு ெிறுவர்களுடன் ெ ல்பூரிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டார்.  றுநாள் 
அைிகாறல நாெிக் வந்து ருஸ்ைத்றைச் ெந்ைித்ைார். ஃ ிரீனி ைனது  ைிபனட்டு நாள் 
உண்ைாவிரைத்ைால் (ைண்ைரீ் இல்லா ல்  த்து நாட்கள்) வ ாெ றடந்ை 
நிறலயில் இருப் றைக் கண்ட  ா ா, அவறரச் ெ ாைானப் டுத்ைி, நிறலற றய 
அன் ாக விளக்கினார். அவரது  னக் பகாந்ைளிப்பு காரை ாக, ெங்கூ என்ை ஆண் 
குழந்றைறயச் ெரியாக கவனிக்கவில்றல.  ா ா குழந்றைறயச் ெிைிது  ால் 
அருந்ைச் பெய்ைார், அறை,  ா ா ைனது றககளால் பகாடுத்ைறைக் கண்ட 
ஃ ிரீனியின்  னம் அற ைியறடந்து, நிறலற  ைற்காலிக ாகச் ெீராகியது. 
 ீண்டும் குை றடந்ைதும் அவறர அறழப் ைாக  ா ா உறுைியளித்ைார். 
அப்வ ாது,  ா ாவுக்கு  ட்டுவ  பைரிந்ை ஓர் இடத்ைிற்கு ருஸ்ைத்றை 



324 
 

அனுப் ிறவக்கத் ைீர் ானிக்கப் ட்டது. ராம்ெூ குடும் த்ைினறரயும் ெந்ைித்ைப் 
 ிைகு,  ா ா நாெிக் நகரிலிருந்து ஆைி ெீனியருடன் எலிஸப த்ைின் காரில் 
ப ஹரா ாத்துக்குப் புைப் ட்டார்; அங்கு ற தூல், காவள ா ா, டாக்டர் நீலு,  ாைிரி, 

ப ண்டு, ெிது, விஷ்ணு ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்து, ைனது ெ ீ த்ைிய 
சுற்றுப் யைத்றைப்  ற்ைி அவர்களிடம் கூைினார், வ லும் மூன்று நாட்கள் 
ைங்கிய  ின்னர், பூனா பென்று ப வ ா, ப ஹராம், ப ரின்  ற்றும் 
குழந்றைகறளப்  ார்த்ைார். 

 ா ா, ப வ ாவின் ெவகாைரி டவ்லா  ாெிறய வடீ்டிற்கு அறழக்கு ாறு 
ைாயாரிடம் கூைியிருந்ைார். அவர் வந்ைதும்  ா ாறவ  ீண்டும்  ீண்டும் ைழுவி 
முத்ை ிட்டார். 

 ா ா அவறர ஆெீர்வைித்ைது  ிரிய ான டவ்லா  ாெிக்கு ஒரு 
 ிரியாவிறடயாக இருந்ைது; அவர்  ா ாறவப்  ார்த்ைது இதுவவ கறடெி முறை; 

ஒவர வருடத்ைில் அவர் கால ானார். 
அைன்  ின்னர்,  ா ா ஆைியுடன் மும்ற க்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார், 

ைாைரில் அற ந்ை பநௌவராெி ைாைாொஞ்ெியின் புைிய இல்லத்ைில் இரண்டு 
நாட்கள் ைங்கியிருந்ைார். அங்கு  ா ா  ிளடீறரயும் ெந்ைித்ைார்;  ா ாவால் 
விைிக்கப் ட்ட கட்டுப் ாடுகளின் கீழ்  ிளடீர்  ிகவும்  ாைிக்கப் ட்டார். இறுைியில், 

அவர்  னமுறடந்து அழுைார்.  ா ா  கிழ்ச்ெியில் அவரது உைர்ச்ெியின் 
பவளிப் ாட்றடப்  ாராட்டி, புன்னறகயுடன்  ிளடீர் அவருக்கு எவ்வளவு ெிைப்பு 
 ிக்கவர், முக்கிய ானவர் என் றை  ீண்டும் வலியுறுத்ைினார். 

அடுத்ை நாள், ைனது கைவர் நவலின்  ரைம் குைித்து, அைீை 
வருத்ைத்ைில் ஆழ்ந்ைிருந்ை ைீனா ைலாட்டியின் இல்லத்ைிற்கு வந்து, ப ஹர்  ா ா 
ஆறுைல் கூைினார். இது  ிகவும் இையத்றைத் பைாடும் காட்ெியாக இருந்ைது. 
அவர் வநெித்ை கைவறர இழந்ைைால் உலகில் அறனத்றையும் இழந்து ைவிக்கும் 
உைர்வில், அவர் கூைியது  வ ால வாழ்க்றக ஒரு சுற யாகிவிட்டது. அவர், 

ைனது அன் ான கைவரிடம் அறழத்துச் பெல்வைானால், வாழ்க்றகறய 
 னப்பூர்வ ாக முடிக்க விரும் ினார். ஆனால் ஒரு குருநாைரின் வழிகளும் 
முறைகளும் வவறு; ஒருவறர அகந்றையின் கடுற யான  ிடியிலிருந்து 
விடுவிக்க அவறர, துன் ம்  ற்றும் துயரங்கள் மூல ாகச் சுத்ைிகரிக்கிைார். 

இது ைினாவுக்கு ஒரு சுத்ைிகரிப் ின் பெயல்முறையாக இருந்ைது, 

வருங்கால வாழ்க்றகக்காக அவறரத் ையார்ப்  டுத்தும் ஒரு ைிட ான 
வடிவற ப் ாகத் ைிகழ்ந்ைது. இைன் விறளவாக, இையத்றை பநகிழச்  பெய்யும் 
எந்ை அழுறகயும், புலம் லும் குருநாைறரப்  ாைிக்கவில்றல;  ாைாக,  ா ா, அவர் 
உைர்ச்ெி ப ாங்கி, அனு வித்ை துன் ங்கள் அறனத்ைிற்கும் வழி பகாடுக்க, கைைி 
அழு ாறு ைீனாறவத் தூண்டினார். ஒரு குறுகிய வநரத்ைிற்கு அங்கு நிலவிய 
சூழ்நிறலயில் " ா ா!...  ா ா…!" என்ை குரல் அறனவரின் இையங்கறளயும் 
பைாட்டு, கண்கறளக் கண்ைரீால் நிரப் ியது. 



325 
 

அந்ைக் காட்ெிறய, ொஞ்ெி இவ்வாறு விவரித்ைார்: " ா ா ைனது முகத்ைின் 
புன்னறக ஒளியுடன், முற்ைிலும்  ாைிப் ற்ை முறையில் -  ாைாக,  ிகவும் 
ைிைம் டச் பெய்யப் டும் ெிைப் ான  ைியில்  கிழ்ச்ெிறயயும், களிப்ற யும் 
உைர்கிைார்." 

ப ஹர்  ா ா  ார்ச் 25ஆம் வைைி மும்ற யிலிருந்து ெ ல்பூருக்குத் 
ைிரும் ினார். அஞ்ெல்களின் ப ரிய குவியல் ஒன்று அவருக்காகக் காத்ைிருந்ைது. 
அறனத்ைிலும், அபலக்ொண்டர்  ார்க்கி எழுைிய கடிைத்ைில், உண்ற யான 
ஆன் ீகத்றைக் குைித்ை ஒரு ைிறரப் டம் ையாரிக்க இந்ைியாவுக்கு வருறகத் 
ைருவைற்கான ைனது வயாெறனறயத் பைரிவித்ைிருந்ைார்.  ா ா இந்ைத் 
பைாறலத்ைந்ைிறய  ார்க்கிக்கு அனுப் ினார்: "உங்கள் ைிட்டத்றை 
அங்கீகரிப் வைாடு, எனது ைார் ீக ஆைரவும் ஆன் ீக உைவிறயயும் 
வழங்குகிவைன்." ஆனால், இதுவ ான்ை  ல ைிட்டங்கறளப் வ ாலவவ, இதுவறர 
எந்ைத் ைிறரப் டமும் ையாரிக்கப் டவில்றல. 

1939,  ார்ச் 29 அன்று குல் ாய்,  ாஸாெி இருவரும் ைிரும் ி வந்ைனர். 
ப வ ாவும் ொல் ாயும்  றுநாள் ெ ல்பூருக்கு வரவிருந்ைைால், ஷிரீன் ாய் 
வருவைற்கு முன்பு, ப வ ாவின் ப ாைாற  ிக்க ைாய்வழி ைன்ற  குைித்து, 

 ா ா குல் ாய்க்கு முன்னைிவிப் ாக எடுத்துறரத்து, அவரது ஆன் ீக  ற்றும் 
உலக ைாய்க்கு இறடயிலான வழக்க ான வ ாைறலத் ைவிர்க்க, ைன்னால் 
இயன்ைறைச் பெய்யு ாறு வலியுறுத்ைினார். அவர்களுறடய ெண்றட ெச்ெரவுகள் 
 ா ாவின் பொந்ை வநாக்கங்களுக்காகச் ெிைப் ாகச் பெயல் ட்டாலும், இந்ை 
வநரத்ைில், அவர் ைனது  ஸ்த் வவறலயில்  ிகவும் ஆர்வ ாக இருந்ைைால்,  ா ா 
ைனது வைாழர்களிறடவய முழுற யான நல்லிைக்கத்றை விரும் ினார், வ லும் 
ெிைிய, ெிரத்றையற்ை ெண்றட ெச்ெரவுகறளப் ப ாறுத்துக்பகாள்ள  ாட்டார். 

 ார்ச் 30ஆம் நாள்,  ாைிரி, மூன்று ஊழியர்கள், துக்காராம் ஆகிவயாருடன் 
எலிஸப த்ைின் காரில் வந்ைார்.  ா ா அனுப் ிய 'ப ஹரா ாத் 
 ிருகக்காட்ெிொறலயில்' இருந்து  ைறவகள்  ற்றும் விலங்குகளின் கூண்டுகள் 
அடங்கிய இறைப்பு வண்டி ஒன்றும் காருடன் வந்ைது.  ாைிரி  றுநாள் ரயிலில் 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1939, ஏப்ரல் 1ஆம் நாள், ொல் வகரவாலாவின் ப ரிய ெவகாைரர் 
 ாரறடப் ால் கால ானைாகத் பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. அறை அவர் 
அற ைியான அணுகுமுறையுடன் பைரியப் டுத்ைியதும்,  ா ா, அறைப் 
 ாராட்டினார். ‘இது அகனத்தும் ொகய என்றும், இகதப்பற்ைித் தீவிரொகச் 
சிந்திப்பதற்கு எதுவுெில்கல என்றும்’  ா ா அவரிடம் கூைினார்.  ின்னர், 

ெ ல்பூரில் ொஞ்ெிக்காக ொல் பெய்ை  ைிறய  ா ா  ாராட்டினார், "ஜால் 
மநர்கெயும், சிைந்த, தரொன இதயமும் பகெத்தவர்; இது அவகர எனக்கு 
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ெிகவும் பிரியொனவராக ஆக்குகிைது. இந்த வாழ்க்ககயில் அவர் என்கன 
உணர்ந்து, என் உண்கெயான ரூபத்கதக் காணக்கூடும்." 

ப வ ாவின் வருறகயின் வ ாது,  ா ா, ைாயாறரக் கவனிக்கும் 
கடற றய, பகய் ாய்க்குக் பகாடுத்ைார், "ஷிரீன்ொகய ெகிழ்ச்சியாக 
கவத்திருக்க உங்களால் முடிந்தவகர முயற்சி மசய்யுங்கள், எப்மபாதும் 
அவர் விருப்பப்படிமய மசய்யுங்கள்" என்று அைிவுறுத்ைினார். பகய் ாய் 
அவருக்கு, ெிைப் ான வெறவகறளச் பெய்வைில் உறுைியாக இருந்ைார். 

இைற்கிறடயில் மும்ற யில் வாழ்ந்ை பகய் ாயின் ெவகாைரி  ானு ாெி, 
இரண்டு  கன்களான ைாைி, ஸாம் ஆகிவயாருடன்  ா ாவுடன் வந்து 
இறையவிருந்ைார். ப வ ா ஒரு நாள் பகய் ாயிடம், " ானு வரும்வ ாது 
மும்ற யிலிருந்து, எனக்காக  ீன் வாங்கி வரும் டி எழுதுங்கள்" எனக் 
வகட்டுக்பகாண்டார். 

"ஆனால் ைாவய," பகய் ாய்  ைிலளித்ைார், "ஆெிர த்ைில்  ீன் 
ொப் ிடுவைற்குத் ைறட விைிக்கப் ட்டுள்ளது; இது  ா ாவின் கட்டறளக்குப் 
புைம் ானது. வ ற்கத்ைியர்கள் கூட, றெவ உைவில்ைான் வாழ வவண்டும்." 

"இந்ைக் கட்டுப் ாடு உங்களுக்கானது," ப வ ா  ைிலளித்ைார், "எனக்காக 
அல்ல!  ானுவுக்கு ஒரு கடிைம் எழுதுங்கள். நீங்கள் எைற்காகப்  யப் டுகிைரீ்கள்? 

நான் உங்கள் கடவுளின் ைாய் அல்லவா?" 

பகய் ாய் இவ்வாறு நிறனத்ைார்: "ஷிரீன் ாய் பொல்வது வ ால, நான் 
பெய்வறை,  ா ா விரும்புகிைார், எனவவ நான் அவருறடய வகாரிக்றகறய 
நிறைவவற்றுவவன்."  ின்னர், பகய் ாய் ெவகாைரிக்குக் கடிைம் எழுைினார். 

ஸவக் பகாத்வால்,  ானு ாெி, பகய் ாயின்  ற்றுப ாரு ெவகாைரி 
குலா ாெி ஸட்டா ஆகிவயாருடன் ஏப்ரல் 6ஆம் நாள் ப ண்டு 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வந்ைார்.  ானு ாெி  னிக்கட்டிகளால் குளிர் 
 ைனப் டுத்ைிய  ீன் ப ாட்டலத்றைக் பகாண்டு வந்ைிருந்ைார்.  ா ா அப்வ ாது 
 ஸ்துகளுடன் மும்முர ாக இருந்ைார். 

 ா ா இல்லாை வநரத்ைில் எவரும்  ங்களாவுக்குள் நுறழயக்கூடாது 
என்றும், யாரும் எந்ைப் ப ாட்டலத்றையும் ைிைக்கக்கூடாது என்றும்  ா ாவின் 
உத்ைரவு அ லில் இருந்ைது. எனவவ  ானு ாெி, குலா ாெி இருவரும் 
வராந்ைாவில் அ ர்ந்து  ா ாவுக்காகக் காத்ைிருந்ைனர். அவ்வவறளயில் ப வ ா 
பவளிவய வந்து,  ானு ாெிறயப்  ார்த்து, "நீங்கள் எனக்காக  ீன் வாங்கி 
வந்ைீர்களா?" என்ைதும்  ானு ாெி ஆ ாம் என உறுைியுடன்  ைிலளித்து, 

ப ாட்டலத்றை ப வ ாவிடம் பகாடுத்ைார். 
ப வ ா அறை உள்வள எடுத்துச் பென்று பகய் ாயிடம் ைனது  ைிய 

உைவிற்காக அறைச் ெற க்கக் கூைினார். பகய் ாயும் ப வ ா கூைிய டிவய 
அறைத் ையார்ச் பெய்ைார்; ஆனால் ஷிரீன் ாய் அறைச் ொப் ிடுவைற்கு முன்பு, 

 ா ா உள்வள நுறழந்து, "எனக்கு ெீன் வாசகன வருகிைது, அது எங்கிருந்து 
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வருகிைது?" என்று வகட்டதும், பகய் ாய் அவரிடம் நடந்ை அறனத்றையும் 
எடுத்துறரத்ைார்;  ா ா அறைக் வகட்டு  ிக்க வருத்ை றடந்ைார். 

ப வ ா ைறலயிட்டு, "நான்ைான்  ீறன எடுத்து வரச் பொன்வனன்! நீ ஏன் 
அவருடன் இப் டி நடந்துபகாள்கிைாய்?" என்று முறையிட்டார். 

 ா ா உடவன, "அம்ொ, நீங்கள் பூனாவில் ெீன் சாப்பிெலாம், இங்மக 
இல்கல! என் ஆசிரெத்தில் எவரும் ெீன், ொெிசம் எதுவும் சாப்பிெ முடியாது!" 
என்ைார்.  

"என்றனத் ைடுக்க நீ யார்?" 

"நான் கெவுள்!" 
"நீ அறனவருக்கும் கடவுளாக இருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு நீ எனது 

ப வராக். எனது நீரிழிவு வநாய்க்கு  ீன் ொப் ிடு ாறு  ருத்துவர் என்னிடம் 
கூைியுள்ளார், அறைச் ொப் ிடுவறை நீ ைடுக்க முடியாது.”  

ைாய்க்கும்  கனுக்கும் இறடயில் இந்ை சூடான வாக்குவாைம் நடந்து 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், இரண்டு அறலந்து ைிரியும் பூறனகள் 
ெற யலறையில் நுறழந்து முழு  ீன்கறளயும் எடுத்துச் பென்ைன! ப வ ா 
இறைப்  ார்த்ைதும், "ப வராக்! நீ ஏன் என்றன இப் டித் துன்புறுத்துகிைாய்? நான் 
அறைச் ொப் ிடுவறை நீ விரும் ாைைால் இது நடந்ைது அப் டித்ைாவன?" என்ைார். 

"இப்மபாது நான் கெவுள் என்று நீங்கள் நம்புகிைரீ்களா?" என்று  ா ா 
வகட்டார். 

" ிைருக்காக," என் றை ஒப்புக்பகாண்டு, "ஆனால் என்றனப் 
ப ாறுத்ைவறர நீ எப்வ ாதும் எனது குறும்புக்கார ப வராக்!" என்ைார் ப வ ா. 

 ா ாவின்  னம் நிறைந்ை ெிரிப்புடன், அங்கு இருந்ைவர்கள் அறனவரும் 
முழு நிகழ்ச்ெியின் நறகச்சுறவறயயும் ரெித்ைனர். 

1939, ஏப்ரல் 7ஆம் நாள், காறல எட்டு  ைியளவில்,  ா ா, 
எலிஸப த்ைின் காரில்  ாண்ட்லாவுக்கு ொஞ்ெி, ொல் வகரவாலா, ெ ல்பூறரச் 
வெர்ந்ை துவ  ஆகிவயாருடன் பென்ைார். ஒரு  ைி வநரம்  யைம் ெீராகச் 
பென்ைது, ஆனால்  ாண்ட்லாவுக்கு ஐந்து ற ல் துரம் இருந்ைவ ாது 
வரடிவயட்டரிலிருந்து நீர் பகாப் ளங்கள் பவளிவயைத் பைாடங்கியதும், அவர்கள் 
காறரக் குளிரறவக்க நிறுத்ைினர். வரடிவயட்டரிலிருந்து நீர் கெிந்து 
பகாண்டிருந்ைைால் பைாடர்ந்து காறர ஓட்ட முடியாை நிறல.  ா ா அவர்களின் 
 ிரச்ெிறனக்கு அொைாரை ைீர்வு ஒன்றைப்  ரிந்துறரத்ைார். அறனவரும் 
ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில், ஒவ்பவாரு முறையும் காறர நிறுத்ைி,  ீண்டும் 
பைாடரும் முன்னர்  கவத் கீறையில் இருந்து ஒரு  த்ைிறய ெத்ை ாகப் 
 டிக்கும் டி அவர் அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார்! இவ்வாறு அவர்கள்  ாண்ட்லா 
பென்ைறடந்ைனர் (அங்கு  ா ா, ஒரு ெில ெமூகத் ைறலவர்கறளத் ெந்ைித்து 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்), அவை விெித்ைிர ான ெடங்றக, 
ெ ல்பூருக்குத் ைிரும் ி வரும் வழியிலும் பைாடர்ந்ைனர். "இந்தக் கீகதகய 
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யாருக்கும் மகாடுக்காதரீ்கள், அகத இழந்துவிொதீர்கள். இது எனது பிரசாதம்" 
என்ை வார்த்றைகளால்  ா ா புத்ைகத்றை, துவ யிடம் பகாடுத்ைார். 

ஏப்ரல் 9 அன்று, ப ஹர்வான், ஸாம் இருவரின் பஸாராஸ்ட்ரிய புனிை 
நூல் விழாறவ நடத்ை  ா ா அனு ைித்ைார்.  ப் ா பெஸவாலா இந்ை 
நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாண்டார். உள்ளூர் அக்யாரியில் அைன் குடியாள் பூொரி 
அந்ைச் ெடங்றக நடத்ைி றவத்ைார். அைில் கலந்து பகாண்ட 200 வ ருக்கு 
 ாஸாெி ஒரு விருந்து ையார்ச் பெய்ைார். இரண்டு ெிறுவர்களும் விழாவுக்குப் 
 ிைகு  ா ாறவச் ெந்ைிக்க அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர்.  ாைிரியாரும்  ா ாறவத் 
ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைிக்க விரும் ினார், ஆனால்  ா ா ைனது பொந்ை 
காரைங்களுக்காக அவறரப்  ார்க்க  றுத்துவிட்டார். ( றுநாள்  ா ா ெில 
வநர்ற யான உள்ளூர் வாெிகளுக்குத் ைரிெனத்றை வழங்கினார்.) 

ஒருவரின் குடும் ம்  ற்றும் குழந்றைகறளப்  ற்ைி,  ா ா ஏப்ரல் 8ஆம் 
நாள்  ப் ாவுக்கு விளக்கினார்: 

உங்கள் ெகனவி, ெக்கள், உைவினர்கள் ெற்றும் பலமராடு 
உங்களுக்கான பிகணப்பு அகனத்தும் ொகய. உண்கெயில் அவர்கள் 
உங்களுக்மகா அல்லது,  நீங்கள் அவர்களுக்மகா மசாந்தம் அல்ல. நீங்கள் 
அகனவரும் உணரும் இந்தத் மதாெர்பும் பாசமும் இந்த வாழ்க்ககக்கு 
ெட்டுமெ. நீங்கள் உங்கள் உெகல விட்டுச் மசல்லும் மவகளயில் எவரும் 
உங்களுென் மபாகப்மபாவதில்கல; உயிகரத் துைந்த பின்னர் அவர்கள் 
உங்களுக்காக அழுதாலும், அது ஒரு குறுகிய காலத்திற்கும், சில 
நாட்களுக்கும் ெட்டுமெ. ெரணத்திற்குப் பிைகு, நீங்கள் புதிய பிகணப்புககள 
உருவாக்கி, அடுத்த பிைவியில் பகழயனவற்கைப் புதுப்பிக்கிைரீ்கள்; பின்னர் 
அது துண்டிக்கப்பட்டு, புதிய வாழ்க்ககயில் ெீண்டும் புதுப்பிக்கப்படுகிைது, 

இப்படி வாழ்க்ககக்குப் பின் வாழ்க்ககயாக முடிவில்லாெல் மதாெர்ந்து 
மசல்கிைது. 

உங்கள் கடந்ைகால வாழ்க்றகயில் ஆயிரக்கைக்கான 
 றனவிகறளயும் குழந்றைகறளயும் நீங்கள் ப ற்ைிருந்ைீர்கள், ஆனால் 
அவர்களில் எவறரயாவது இப்வ ாது நீங்கள் நிறனவில் றவத்ைிருக்கிைரீ்களா? 

அல்லது அவர்களில் யாராவது உங்கறள இப்வ ாது நிறனவில் 
றவத்துள்ளார்களா? இது உண்ற யானைாகவும், அவர்கவளாடு உருவான பைாடர்பு 
 ிகவும் குறுகியைாகவும், எப்வ ாதும்  ாைக்கூடியைாகவும் இருந்ைால், அறைப் 
 ற்ைி ஏன் கவறலப் ட்டுக் கண்கலங்க வவண்டும்? இது எல்லாம் குறுகிய 
காலத்ைிற்வக! வ லும் நாம் இவ்வுலறக விட்டுச் பெல்ல வவண்டும் என் றை 
நாம் நிச்ெய ாக அைிந்ைவுடன், இதுவ ான்ை விஷயங்கறள ஏன் நம் வவண்டும் 
அல்லது அத்துடன் இறைந்ைிருக்க வவண்டும்? 

இது நாக்பூரிலிருந்து ஜபல்பூருக்கு மசல்லும் வழியில் அகெந்த 150 
கிராெங்ககளப் மபான்ைது, அங்கு நீங்கள், ஓய்மவடுப்பதற்காக நின்று, 

உண்டு, ஓர் இரகவக் கழிப்பது மபால! ஒவ்மவாரு இெத்தில் நிற்கும் மபாதும் 
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நீங்கள் பலகரச் சந்திக்கிைரீ்கள், ஆனால் அடுத்த இெத்திற்குச் மசன்ைதும் 
அவர்ககள ெைந்து விடுகிைரீ்கள். வாழ்க்ககயும் அப்படித்தான். 

உண்ற யில் எதுவுவ  உங்களுறடயது அல்ல. அறனத்தும் 
ைற்காலிக ாக இருந்து இயற்றகயில் எப்வ ாதும்  ாைக்கூடியது. இன்று 
உங்களுக்குச் பொந்ை ானது நாறள வவறு ஒருவருக்குச் பொந்ை ாகி,  றுநாள் 
மூன்ைாவது ந ருக்கு பொந்ை ாகும். உங்களுக்கு ஒருவ ாதும் பொந்ை ில்லாை 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி ஏன் கவறலப் ட வவண்டும்? உங்களின் உறடற றயப் 
 ற்ைி எதுவும் பைரியாவிட்டால் நீங்கள் ஒருவ ாதும்  ாைிக்கப் ட  ாட்டீர்கள். 
எனவவ எறையும் ைனக்பகன 'றவத்துக்பகாள்ள' முயற்ெிக்காைீர்கள்... இது 
கவறல அல்லது ஏ ாற்ைத்ைிற்கான எந்ைபவாரு காரைத்ைிலிருந்தும் உங்கறள 
விடுவிக்கும். 

'குருநாதரின் அருளால்' மபாருள் வளம் ெற்றும் உகெகெககளப் 
மபறுவது பற்ைி நிகனக்க மவண்ொம். ஏமனன்ைால், வாழ்க்ககயில் ொகய 
ெற்றும் ொயாவிமனாத உகெகெகளிலிருந்து படிப்படியாக ெீட்மெடுத்து, 

அதனுள் ெீண்டும் ஆழொகப் மபாகவிொெல் தடுப்பமத ஒரு உண்கெயான 
சத்குருவின் மநாக்கம். இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், ஏமதா ஒரு வழியில் 
துன்பத்கத அனுபவிப்பது. ஆனால் ஆன்ெீக பாகதயில் நாட்ெம் உள்ள 
ஒருவரின் முன்மனற்ைத்திற்கு அது அவசியம் - ொைாக அது ஆன்ெீகத்தில் 
ஆர்வம் உள்ளவர்களின் உண்கெயான வாழ்க்கக; துன்பமும் தியாகமும் 
இகணந்த வாழ்க்கக; அகத அகெகிழ்மவாடு, துன்பத்தில் ெகிகெகயக் 
காணும் உணர்வுென் ஏற்றுக்மகாள்ள மவண்டும். 

1939, ஏப்ரல் 10 அன்று, ஆண்  ண்டலி, ெ ல்பூரில்  ைிறனந்து 
 ிச்றெக்காரர்கறள ஒன்ைாகத் ைிரட்டி,  ங்களாவுக்கு அறழத்து வந்ைனர். அங்கு, 

 ா ா இந்ை ஏறழ எளியவர்கள் ஒவ்பவாருவறரயும்  ிற் கல் மூன்று 
 ைியிலிருந்து ஐந்து வறர நீராட்டி, ெவரம் பெய்து, புைிய உறட அைிவித்து, 

உைவளித்து அனுப் ிறவத்ைார். 
ப ண்டு, ொஞ்ெி இருவரும் ஏப்ரல் 11ஆம் நாள் ெ ல்பூரிலிருந்து 

புைப் ட்டனர்; ப ண்டு மும்ற  பென்று  ின்னர் ப ஹரா ாத்துக்கும், ொஞ்ெி 
இடர்ெிக்கும் அனுப் ப் ட்டனர். ொஞ்ெி  றுநாள் ைிரும் ி வந்ை அவை ரயிலில் 

ற தூலும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  யைம் பெய்ைார். ஆெிர த்ைில் 
வாழ்வைற்காக, ப ர்ெியா பென்று ைனது குடும் த்றை இந்ைியா அறழத்து 
வரு ாறு அவருக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது. ப ஹர்  ா ாவின் உத்ைரவின் வ ரில் 
ப ஹராவின் ைாயார் ைவ்லத் ாய் ஒரு வருடம் ப ர்ெியாவில் ைங்கியிருந்ைார்; 

ற தூலின் குடும் த்ைினர்  ார்ச்  ாை பைாடக்கத்ைில் அவருடன் ைிரும் ிவர 
இருந்ைனர். ஆனால் ற தூலின் மூத்ை  கள்,  ைிபனட்டு வயைில்,  ிகவும் 
வநாய்வாய்ப் ட்டு  ார்ச் 18 அன்று கால ானைால், ற தூல்  ிக்க  ன 
உறளச்ெலுக்கு ஆளாகியிருந்ைார். அவ்வப்வ ாது ைனியாக அ ர்ந்து ப ௌன ாக 
கண்ைரீ் ெிந்ைினார். ற தூறலப் வ ான்ை உறுைியான  னம்  றடத்ைவர்கள் 
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குருநாைரிடம் ெரைறடந்ைிருந்ைாலும், அவர்களும் அத்ைறகய  னிை 
துயரங்கறள அனு விக்கா லில்றல. 

ஏப்ரல் 12 அன்று ப ஹர்  ா ா,  ற தூறலச் ெந்ைித்து ஆறுைல் 
பைரிவித்ைார்: 

உயிகரத் துைக்கும் மவகளயில் என்கன நிகனப்பவர்கள் என்னிெம் 
வருகிைார்கள். அவர்கள் பிைப்பு - இைப்பு எனும் சக்கரத்திலிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்டு என்கன நிரந்தரொகப் பார்க்கிைார்கள். நீங்கள் அகதப் 
பார்க்க முடியாததால் பிரிவிகனகய உணர்கிைரீ்கள். நீங்கள் 
வருந்துவதானால், உயிகரத் துைந்தவர்களுக்காக அல்ல, ஏமனன்ைால் 
அவர்கள் என்னிெம் வந்திருக்கிைார்கள், ஆனால் உயிமராடு இருந்தும் 
அபத்தொன நிகலயில் இருப்பவர்களுக்காக வருந்துங்கள். 

மூன்று  ாைங்களுக்குள் குடும் த்றை  ீண்டும் அறழத்து வாருங்கள். 
எைிர்காலத்ைில் எனக்காக நீங்கள் பெய்ய வவண்டிய  ைிகள் ஏராளம் உள்ளன. 
எனவவ உங்கள்  றனவி  க்கறள எனது கண்காைிப் ில் விட்டுவிட்டு, நான் 
உங்களிடம் ஒப் றடக்கும்  ைியில்  ட்டுவ  கவனம் பெலுத்துங்கள். 

1939, ஏப்ரல் 13 அன்று,  த்ைிரிறகயாளர் ஒருவருக்கு ப ஹர்  ா ாவுடன் 
ஓர் அரிய வநரடிப்வ ட்டி வழங்கப் ட்டது. 'பரிபூரண நிகல'றயக் குைித்து 
விரிவாக விவாைிக்கப் ட்டது.  ா ாவின் விளக்கம்: 

இருகெத்தன்கெயின் எல்கலக்குள் அெங்கும் அகனத்தும், 
விகிதத்தின் பாகககய அடிப்பகெயாகக் மகாண்டு இயங்குவது மபாலமவ, 

பரிபூரணமும் இருகெத்தன்கெயின் வரம்பிற்குள் வரும்மபாது அடிப்பகெ 
படிநிகலககளக் மகாண்ெதாக இருக்கும். நல்லது-தீயது, நல்மலாழுக்கம்- 
தீமயாழுக்கம், வலிகெ- பலவனீம் இதுமபான்ை அகனத்தும் 
இருகெத்தன்கெயுென் மதாெர்புகெயதாகக் கருதப்படும்மபாது, அது 

பல்மவறு படிநிகலககள அடிப்பகெயாகக் மகாண்டிருக்கும். ஆனால், 

உண்கெப்மபாருகளப் (இகைவன்) மபாறுத்தவகரயில், 

இருகெத்தன்கெயுள்ள இவ்வுலகில், எல்லாமெ ஒருகெயின் பாகககளாக 
இருக்கும். 'தீயது', தீயது அல்ல, ஆனால் 'நல்லது' ெிகக் குகைந்த 
அளவிலானது. இகதப்மபால, 'பலவனீம்' பலவனீம் அல்ல, ஆனால் 
'வலிகெ'யின் ெிகக் குகைந்த அளவிலானது. 

முழுற யற்ை ஒருவருடன் (அபூரைத்துடன்) ஒப் ிடுறகயில், 

முழுற யும்  ல்வவறு  டிநிறலகறள அல்லது  ாறகறயக் பகாண்டுள்ளது. 
எனவவ, இருற த்ைன்ற யில் முழுற நிறலறய அறடந்ை ஒருவர் அறனத்து 
துறைகளிலும் முழுற நிறலறய அறடந்ைவராக இருப் ைில்றல என் றை 
நீங்கள் காை முடியும். அைிவியல் துறையில் முழுற யறடந்ைவர் 
(பூரை ானவர்) இறெயில் அவ்வாறு இருப் ைில்றல. வ லும் இறெயில் 
முழுற யறடந்ைவர் ஓவியத்ைில் அவ்வாறு இருக்க  ாட்டார். எனவவ இந்ைப் 
'பூரை நிறலகள்' அறனத்தும் இரட்றடத்ைன்ற யுறடய உலகில் 
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உள்ளடங்கு றவ. துல்லிய ான, ெட்டத்ைிற்குப் புைம் ான குற்ைங்கறளப்  ற்ைி 
நீங்கள் எப்வ ாைாவது வகள்விப் ட்டிருக்கிைரீ்களா? ஒரு ைடயத்றைக் கூட 
விடா ல்  ிகவும் புத்ைிொலித்ைன ாகக் பகாறலக் குற்ைத்ைில் ஈடு டும்வ ாது, 
அது ஒரு துல்லிய ான குற்ைம் என்று அறழக்கப் டுகிைது. எனவவ குற்ைங்கள் 
 ற்றும்  ாவங்கள் என்று அறழக்கப் டும் பெயல்களில் கூட முழுற யான 
(பூரை ான) நிறல உள்ளது.      

 ஆனால் ஆன்ெீக பரிபூரணம் இருகெத்தன்கெயின் வரம்பிற்குள் 
இல்கல. மெமல விளக்கப்பட்ெ இந்த ஒப்பீட்டு முழுகெ நிகலகள் 
அகனத்தும் அைிவுத்திைனின் எல்கலக்குள் வருகின்ைன, ஆனால் ஆன்ெீக 
ரீதியில், பரிபூரண ஆத்ொக்களின் பரிபூரணம் அைிவுத்திைனுக்கு (புத்திக்கு) 
அப்பாற்பட்ெது. ஒருவர் ஆன்ெீக ரீதியில் பரிபூரணொக இருக்கும்மபாது, 

கெவுகளத் தவிர மவறு எகதயும் அனுபவிப்பதில்கல. ஒரு பரிபூரண 
ெனிதனுக்கு, அைிவுத்திைன் ெற்றும் இரட்கெத்தன்கெயின் கீழ் உள்ள 
அகனத்தும் ொகய. ஆகமவ, பரிபூரண ெனிதகனப் மபாறுத்தவகர, 

கெவுகளத் தவிர மவறு எதுவும் இல்கல - அைிவியல், ககல, இகச, 

பலவனீம், மகாகலகள் அகனத்தும் அவருக்குக் கனவுகள். அவரது 
அளவிறுதியற்ை அைிவு, அவரது பரிபூரண தன்கெ, ஒரு பிரிக்க முடியாத 
இகை வாழ்வாக இருக்கும். 

இந்ைப்  ரிபூரை ஆத் ா, ஆன் ீக காரைங்களுக்காக, ைன்னுறடய எல்லா 
ெக்ைிறயயும் அைிறவயும்  யன் டுத்ை விரும்பும்வ ாது, அவர் அறைப்  ிைரின் 
ஆன் ீக நன்ற க்காக  ட்டுவ  பெய்கிைார். அப்வ ாது அவர் ைனது உலகளாவிய 
 னறை  யன் டுத்ைி அது ெம் ந்ை ான அறனத்றையும் அைிந்து பகாள்கிைார். 
அறனத்றையும் பவளிப் றடயாக பவளிப் டுத்துவது அவெிய ில்லாை ஒன்று, 

ஆனால் அவர் எல்லாம் அைிந்ைவர். 
எப்படி? எல்லா மொழிகளும் ஆழ்ென உலகில், சிந்தகனகளாக 

மவரூன்ைி உள்ளன, பின்னர் அகவ வார்த்கதகளாக 
மவளிப்படுத்தப்படுகின்ைன. ஆனால், ஆன்ெீக ரீதியில் பரிபூரணொன ஒருவர், 

அகனவரின் ெனகதயும் அைிவார்! ஒவ்மவாரு சிந்தகனயின் உட்கருத்து, 

உள்மநாக்கம் அகனத்கதயும் அது மவளிவருவதற்கு முன்மப அவர் அைிவார்! 
இப்படி, இது எல்லா துகைகளிலும் இெம்மபற்ைிருக்கும் - அைிவியல், ககல, 

ெற்றும் பல - அவர் விரும்பினால், அது உண்கெயில் மவளிப்படுவதற்கு 
முன்மப அகத அைிந்து மகாள்ள முடியும். ஆனால் அவர் அகத அவசியம் 
என்று நிகனக்கும் மபாது ெட்டுமெ மசய்கிைார். 

 ின்னர் பைாடர்ச்ெியான வகள்விகள்  ற்றும்  ைில்கள்: 
 த்ைிரிறகயாளர் ொஞ்ெியிடம், " கவத் கீறையில் குைிப் ிட்டுள்ள டி, 

'முந்றைய  ிைப்புகள்' எனும் வகாட் ாட்றட ப ஹர்  ா ா நம்புகிைாரா?" 

"ஆம்,"  ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக உச்ெரித்ைார், "முழு வாழ்வும் 
'ெறுபிைவி' எனும் சட்ெத்கதச் சார்ந்துள்ளது." 
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"கிருஷ்ைர், ப ாருள் ரீைியாகவும்  ரிபூரை ாக இருந்ைார். எனவவ 
நீங்களும் அதுவ ாலப் ப ாருள் ரீைியில்  ரிபூரை ாக உள்ளரீ்களா?" 

"பரிபூரணம் என்பது எல்லா விதொன பூரணத்துவங்ககளயும் 
உள்ளெக்கியது, ஆனால் அவற்கை மவளிப்படுத்த மவண்டிய 
அவசியெில்கல. கிருஷ்ணர் ஆன்ெீக ரீதியில் பரிபூரணொக இருந்தார். 
அதாவது அவர் எல்லாவற்ைிலும் பரிபூரணொக இருந்தார், ஆனால் அவர் 
ஒருமபாதும் தனது பரிபூரணத்கத மபாருள் ரீதியாகக் காட்ெவில்கல, 

ஏமனனில் அது எந்த அர்த்தமும் இல்லாதது, ொகயயின் வரம்பிற்கு 
உட்பட்ெது. மெலும் அவர் தன்கன ஒரு முழுகெயான குடிகாரன், ஒரு 
முழுகெயான பாவி, ஒரு முழுகெயான முரெனாகக் கூெ காட்டியிருக்க 
முடியும். 

ஆனால் அது உலகக அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியிருக்கும். எனமவ, அவர் 
அகத மவளிப்படுத்தவில்கல. அவர் ஒரு முழுநிகை குடிகாரன், முழுநிகை 
பாவி, முழுநிகை முரென் - எல்லாவற்ைிலும் முழுநிகையானவர், 

பரிபூரணொனவர். அவர் எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக, ஒரு பரிபூரண கெவுள் 
என்பதால் அவர் அப்படிமய இருந்திருக்க மவண்டும்!" 

"ஆனால் கிருஷ்ைர் ைன்றன ஒரு முழுநிறை பகாறலகாரன் என்று 
காட்ட வவண்டியது அவெிய ா?" 

"மதகவப்படும்மபாது, இந்தப் பரிபூரண ஆத்ொக்கள் எல்லாவற்ைிலும் 
தங்கள் பரிபூரணத்கத மவளிப்படுத்துகின்ைன என்று நான் கூைியுள்மளன். 
உலகின் ஆன்ெீக நலனுக்காக, நான் ககெப்பிடிக்க மவண்டிய எந்தமவாரு 
வாழ்க்கக முகையிலும், நான் பரிபூரணொக இருக்க முடியும், மவறுெமன 
பரிபூரண நிகலகயக் காண்பிப்பதற்காக அல்ல (ஆனால் எனது பணிக்காக). 
வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு அம்சமும் ெிக உயர்ந்த பரிபூரண நிகலயில் 
அெங்கியுள்ளது - உலகளவில் பரிபூரணம் என்பது, மயாகாவில் பரிபூரணம், 

பிகணப்பில் பரிபூரணம், பற்ைின்கெயில் பரிபூரணம், இப்படிப் பல!" 
அப்வ ாது  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் உண்கெயில் என்ன 

விரும்புகிைரீ்கள்? உங்களுக்கு உண்கெயில் மதகவப்படுவது என்ன?" என 
வினவினார். 

அந்ை ந ர், "எனக்கு இறைநிறலறய அளித்து ைிருப்ைியறடயச் பெய்யும் 
ஒரு  ரிபூரை ான ஆெிரியறர நான் வைடுகிவைன்" என்ைார். 

 ா ா, "நானும் என்கனத் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு 
முழுகெயான செீகனத் மதடுகிமைன்! ஆனால் நான் அப்படி ஒருவகரக் 

கண்டுபிடிக்க முடியவில்கல! உண்கெகயச் மசால்லுங்கள், உங்களுக்கு 
என்ன மவண்டும்?" 

ெற்வை குழப்  றடந்ை அந்ை  னிைன், "நான் ப ாருள் வழிமுறையில் 
முழுற றயப் ப ை விரும்புகிவைன். ஆன் ீக  ிரச்ொரத்றைத் பைாடங்குவைற்கு 
முன்பு  ட்டினியால் வாடும் எனது நாட்டு  க்களின் வயிற்றை நிரப்புவைற்கான 
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வழிகறளயும் முறைகறளயும் நான் முைலில் கண்டு ிடிக்க வவண்டும்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

"ஆம், நீங்கள் மசால்வது சரிதான்" என்று  ா ா  ைிலளித்து "ெக்கள் 
பட்டினியால் தவிக்கும்மபாது, நீங்கள் ஆன்ெீகத்கதப் மபாதிக்க முடியாது. 
அகத அவர்கள் மசவி மகாடுத்துக் மகட்க ொட்ொர்கள். பதிகனந்து 
நாட்களுக்குப் பிைகு வாருங்கள். பின்னர் நான் உங்களுக்கு ஒன்கை 
மவளிப்படுத்துமவன் - ெிகவும் எளிகெயான ஒன்று." 

பஹலன் டாம் ைனது வயிற்று வநாயிலிருந்து  ீண்டு  ார்ச் 23 அன்று 
ஐரீனுடன் வ ா ாலிலிருந்து ெ ல்பூருக்கு வந்ைார். வ லும் மூன்று 
வாரங்களுக்குப்  ிைகு, ஏப்ரல் 17 அன்று,  ா ா பஹலன் டாம், பஹடி ப ர்படன்ஸ் 
இருவறரயும் ஸுவிட்ெர்லாந்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். குல் ாய், ப ஹராம் 
இருவருடன், ொஞ்ெி அவர்கறள மும்ற க்கு அறழத்துச் பென்ைார்; அவர்கள் 
மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு  யைம் பெய்ைனர். புைப் டுவைற்கு முன், பஹடி 
ொஞ்ெியிடம், "நான் உடல் நலக்குறைவால் இங்கிருந்து வ ாகிவைன் என்று 
 ா ாவிடம் கூறுங்கள், ஆனால் என் ஆழ் ன இறைப் ில் நான் எப்வ ாதும் 
அவருடன் இருப்வ ன். உலகில்  ா ாறவப் வ ால வவறு எவரும் இல்றல!" என்று 
கூைினார். 

காலம் இறை இப் டி வர்ைித்ைது: "அன்புக்குரியவரிட ிருந்து  ிரிந்து 
பெல்வது உண்ற யில் துன்  ாகும், அத்ைறகய ைாங்பகாைா ஆன் ீக 
துயரத்ைின் வலி அவரிட ிருந்து  ிரிந்ை இையத்ைிற்கு  ட்டுவ  பைரியும். 
அத்ைறகய துன் த்ைின் ஆழத்றை பவளிப் டுத்ை, கண்ைரீ் ெக்ைியற்ைது. ஆனால் 
கண்ைரீால் பகாழுந்துவிட்டு எரியச்பெய்ை பநருப்புக்கு அந்ைச் ெக்ைி இருக்கிைது, 

அது அன்புக்குரியவரின் அன் ான இையத்றைத் பைாடும். அவறரப்  ற்ைிய 
ெிந்ைறனயின் பநருப்பு ஒருமுறை எரியத் பைாடங்கியதும், அது ஒருவ ாதும் 
எரிவறைத் ைடுக்காது. காைலன் ொம் லாக எரிக்கப் டும்வ ாது  ட்டுவ  
அறைக்கப் டும். 

இவ்வாறு பகாழுந்துவிட்டு எரியும் பநருப் ில், வவைறன  கிழ்ச்ெி 
இரண்டும் இருக்கும். இது காைலறனத் துன்புறுத்ைி,  ரிைா கர ான நிறலக்குத் 
ைள்ளுகிைது; இருந்தும், இது இல்லா ல் காைலன் வாழ முடியாது என்ை 
நிறலயில், அவன் வ ாெ ான  ாைிப்புக்குள்ளாகிைான்! இந்ை அற்புை ான வலிறய 
எப் டி, எப்வ ாைாவது உலகுக்கு விளக்க முடியு ா?" 

1939, ஏப்ரல் 21ஆம் நாள் பைாடங்கி ப ஹர்  ா ா, அடுத்ை  ைிபனாரு 
நாட்கள் உ வாெத்றைக் கறட ிடித்ைார்; காறலயில் ஒரு டம்ளர்  ால் இல்லாை 
வைநீரும்  ாறலயில் ெிைிது ஆரஞ்சு ரெமும்  ட்டுவ  அருந்ைினார். ஒரு முறை 
உ வாெம் பைாடங்கியதும், 'உலகம் முழுவதும் பல மபரிய நிகழ்வுகள் 
நெக்கும்' என்று அவர் ப ண்  ண்டலியிடம் கூைியிருந்ைார். 
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இந்ை உ வாெத்ைின் வ ாது,  ா ா,  ஸ்த் வவறலயில் முழு மூச்ொக 
ஈடு ட்டார். ஏற்கனவவ காக்கா, ொல் ாய் இருவரும் எலிச்பூரிலிருந்து குலாப்ஷா 
என்ை உயர் நிறல  ஸ்றை அறழத்து வந்ைிருந்ைனர். முைன்முைலில் 
குலாப்ஷாறவச் ெந்ைித்து, காக்கா, ொல் ாய் இருவரும் ப ஹர்  ா ாறவப் 
 ார்க்க அவர்களுடன் வரும் டி அவறர வற்புறுத்ை முயன்ைவ ாது, அந்ை  ஸ்த் 
அக்கம்  க்கம் உள்ளவர்களிடம், "ஒருவர் (பாபா) மதய்வகீ நிைங்களால் என்கன 
வண்ணம் தீட்ெ விரும்புகிைார்; ஆனால் அகத நான் விரும்பவில்கல..., அவர் 
என்கனப் பற்ைிப்பிடித்துக் மகாண்ொர்; ஆனால் நான் மசல்ல 
விரும்பவில்கல... அவர் என்கன ெகத்தான இகைவனின் தாயகத்திற்கு 
அனுப்ப விரும்புகிைார், ஆனால் நான் அங்கு மசல்ல விரும்பவில்கல..." 
என்ைார். 

குலாப்ஷா முைன்முைலில் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, "அவர் 
கெவுள் தாமன!" என்று கூைி, காக்காறவச் சுட்டிக்காட்டி, "நீங்கள் என்கன 
ஏொற்ைிவிட்டீர்கள்!" என்ைார்.  ா ா ைறரயில் ஒரு ப த்றையில் அ ர்ந்து 
குலாப்ஷாவிடம் அருகில் அ ரு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். குலாப்ஷா 
காக்காவிடம், "நான் அவருக்கு அருகில் அெர தகுதியற்ைவன். நான் எப்படி 
ொென்னரின் முன்னால் அெர முடியும்?" என்று வகட்டார். 

 ார்ச் 31 அன்று ஸிவயானியில் இருந்து ெகன் ஓர் உயர் நிறல 
 ஸ்ைானி கலா ொசிறய அறழத்து வந்ைவ ாது, அந்ை வயைான ப ண் ைி 
உடனடியாக,  ா ாவின்  கத்துவத்றை உைர்ந்து, "மதய்வகீ 
மபருங்கெலிலிருந்து ஒரு சில துளிககள ெட்டும் நான் அருந்த நீங்கள் 
அனுெதிக்க ொட்டீர்களா?" என வினவினார். 

 ா ா  ீண்டும் ெ ல்பூரில் வாழ்ந்ை  ஸ்த் ெகர் ஷா  ற்றும்  த்து 
ற ல் பைாறலவில் உள்ள ஒரு கிரா த்ைில், தாதா தந்தன் பால் என்ை 
 ஸ்றையும் ெந்ைித்ைார். இைற்குப்  ிைகு, அவர்  ாண்ட்லாவில் தாணிராம் 
ெகாராஜ் (வலாவஹவாலா  ா ா என்றும் அறழக்கப் ட்டார்) என்ை  ிகவும் 
உயர்ந்ை நிறலயில் இருந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா, 

இைற்கிறடயில் ஒரு நாள் அலஹா ாத்துக்குச் பென்று  ல  ஸ்துகறளக் 
கண்டு ிடித்துத் பைாடர்பு பகாண்டார். காலம் இறை இப் டிப்  ிரைி லித்ைது: 
"ப ருங்கடல் இறை கீைத்றைப்  ீட்டும் அைன் கடற்துளிகறளத் வைடி அறலந்ைது! 
அவற்ைின் வவைறன  ிகுந்ை ப ல்லிறெ, இறெயற ப் ாளர்  அவர்கறளத் வைடி, 
கண்டுபகாள்ளக் கட்டாயப் டுத்ைியது." 

 ஸ்துகறளப்  ற்ைி, ப ஹர்  ா ா ஒருமுறை  ண்டலிக்கு இவ்வாறு 
விளக்கினார்: 

என்மனாடு அவர்கள் ெட்ெற்ை ெகிழ்ச்சிகய உணர்கிைார்கள், 

ஏமனன்ைால் அவர்கள் பாபாகவப் பார்ப்பமதாடு, பாபா உண்கெயிமலமய 
யார் என்பகத அைிவர் - உங்களின் மபௌதீக கண்களால் நீங்கள் பார்க்க 
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முடியாத ஒரு விஷயம். அவர்கள் என்கன ெிகவும் வித்தியாசொன 
கண்ணால் பார்க்கிைார்கள்; இந்தச் சிைப்பு அகக்கண் எனது மதய்வகீ 
வடிவத்கதக் காண்கிைது. 

உங்கள் ப ௌைீக கண்களால், நீங்கள்  ாயாவின் விறளயாட்டுகறள 
 ட்டுவ  காை முடியும் - இந்ை வ றெ, நாற்காலி  ற்றும்  ல. ஆனால் 
 ஸ்துகளின் அகக்கண்கள் இந்ை அறனத்து ப ாருட்களிலும், அவற்ைின் 
மூல ாகக் கடவுறள  ட்டுவ  காண்கின்ைன. 

கெவுகள மநசிக்கும் இவர்ககள நான் மநசிக்கிமைன். அவர்கள் 
உலகில் எகதயும் கண்டுமகாள்வதில்கல. அவர்களின் உெல் 
மதகவககளயும் மபாருட்படுத்தாெல், ெிக்க ஆனந்தம் ெிகுந்த அலட்சியத்தில் 
இருக்கிைார்கள் - எதற்காக? இகவ அகனத்துமெ கெவுகள மநசிப்பதற்காக, 

அமத மநரத்தில் முழு உலகமும் ொகயயின் லீகலகளுக்காக ெட்டுமெ 
ஏங்குகிைது, அழுகிைது; அதன் திருப்திக்காக ஒவ்மவாருவரின் 
குரல்வகளகய மநாக்கி விகரகிைது! இந்த ெஸ்துக்கள் கெவுளின் 
உண்கெயான வரீர்கள்! 

ஆலு கம் ட்டா  ற்றும் அவரது அலுவலக  ங்குைாரர் டாக்டர் 
 ர ானந்த் ஆகிவயார் ஐவராப் ாவிலிருந்து ைிரும் ி வந்து 1939, ஏப்ரல் 22ஆம் 
நாளன்று  ா ாவுடன் ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்ற  நடத்ைினர். 

அந்ை நாளில் ொஞ்ெி, ருஸ்ைத்ைின்  கள்கள் ப ஹரு, நாகு இருவறரயும் 
அறழத்து வந்ைவர், அவை நாளில்  ீண்டும் மும்ற க்கு அனுப் ப் ட்டார்; வ லும் 
அவர் வ  2ஆம் நாள் ைனது உைவினர்களுடன், அவரது  ரு கள்கள் அர்னவாஸ், 

நர்கிஸ் ைாைாொஞ்ெி  ற்றும் அந்ைக் குடும் த்துடன் வாழ்ந்து வந்ை வகாபஹர் 
ஆகிவயாருடன் ைிரும் ி வந்ைார். ப ஹரு, நாகு இருவரும்  ள்ளியில்  யின்று 
வந்ைனர், ஆனால் அர்னவாஸ், நர்கிஸ் ஆகிவயார் கிைிஸ்து ஸ்  ற்றும் வகாறட 
விடுமுறை நாட்களில் ைவைா ல்  ா ாவிடம் வருவது வழக்கம். 

ொஞ்ெி, நாெிக் நகரிலிருந்து ருஸ்ைத்ைின் ஒரு வயது  கன் 
ெங்கூறவயும் அறழத்து வந்ைார். ஏற்கனவவ குைிப் ிட்டது வ ால, ருஸ்ைத்ைின் 
 றனவி ஃ ிரீனி  னநல  ாைிப் ால் அவைிப் ட்டைால், ைனது குழந்றைகறளக் 
கவனித்துக் பகாள்ள முடியாை சூழ்நிறல, எனவவ  ா ா ஒரு வயது குழந்றைறய 
வகார்பஷத்ைின் ப ாறுப் ில் ஆெிர த்ைில் ைங்க றவத்ைார். ெ ல்பூரில் 
ைங்கியிருந்ை வவறளயில், ெங்கூ கடுற யான வநாயால் ைாக்கப் ட்டு 
கறடெியில்  ா ாவின் அருளால் காப் ாற்ைப் ட்டார். 

வ  3ஆம் நாள்  னு பெஸவாலாவின்  ிைந்ைநாள்; விழாறவச் 
ெிைப் ிக்க  ா ா, ப ண் ைிகளிடம் ஒரு குறு நாடகத்றை அரங்வகற்ைக் கூைினார். 
இத்ைறகய இயக்கங்களில்  ிகவும் ைிைற யானவராக இருந்ை  ைி, 
ைற்வ ாறைய உலகத் ைறலவர்கறளக் வகலியும் கிண்டலும் பெய்யும் 
நறகச்சுறவயான ைிறரக்கறைறய எழுைினார்.  ைி, ஹிட்லரின்  ங்றகயும், 
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வகட்டி, முவொலினியாகவும், ராவனா,  ிரை ர் வெம் ர்லிறனயும், ப ஹரு, நாகு 
வ ான்ைவர்கள் இைர வவடங்களில் நடித்ைனர். நாடகம்  ா ா  ற்றும்  ண்டலி 
முன்னிறலயில் அன்று  ாறல ஏழு  ைிக்கு நடத்ைப் ட்டது; அறனவரும் 
நாடகத்றை  ிகவும் ரெித்ைனர். ெரியாக நான்கு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, இரண்டாம் 
உலகப் வ ார் உருவானது. ஒரு சில மபண்ககளப் பாத்திரொக கவத்து 
நெத்தப்பட்ெ இந்த அப்பாவித்தனொன நாெகத்தின் மூலம், பாபா, ஆன்ெீக 
ரீதியில் அவருக்மக உரித்தான முகையில் பணி புரிந்தார் என்பதில் 
சந்மதகெில்கல. 

 ா ா இத்ைறகய குறுநாடகங்கறள அவ்வப்வ ாது  ார்த்து 
 கிழ்வதுண்டு. ஒருமுறை ராவனா ஒரு  ார்ெி  ாைிரியார் வவடத்ைில் நடித்து 
குெராத்ைி ப ாழியில் ைனது வரிகறளப் வ ெ வவண்டியிருந்ைது. அவர் அந்ைப் 
 குைிறயச் ெிைப் ாக  னப் ாடம் பெய்தும், வ றடயில் வந்ைவ ாது 
 ைற்ை றடந்து ைடு ாைினார்.  ா ா, ராவனாவின் ைவறுகறள நாடகத்ைின் வவறு 
எந்ைப்  குைிறயயும் விட அைிக ாக அனு வித்ைைாகக் கருத்து பைரிவித்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ா ப ண்கறள  ீண்டும் ' ார் ிள் 
ராக்ஸுக்கு' அறழத்துச் பென்ைார். 

உங்களுக்குத் மதரியுொ? நீங்கள் எவ்வளவு அதிர்ஷ்ெசாலி என்று 
உங்களுக்கு ஏதாவது மதரியுொ? நான் உங்களுென் இங்மக 
அெர்ந்திருக்கிமைன், உங்களுென் விகளயாடுகிமைன், உங்களுென் 
மபசுகிமைன், எனது சகவாசத்கத உங்களுக்குத் தருகிமைன், பல இெங்களில் 
என்னுகெய தரிசனத்திற்காக, என்கனக் காணும் ஏக்கத்தில் பலர் 
உயிகரயும் துைக்காெல் இருக்கிைார்கள், ஆனால் இன்னும் நான் 
அவர்ககளச் சந்திக்கவில்கல. 

 றலகளில் ைனிற யில் வாழும் ஒரு துைவியின் கண்ைிற   யிர், 
ைறரறயத் பைாடும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது. அவர் எனது ைரிெனத்ைிற்காக 
இன்னும் வாழ்கிைார், ஆனால் நான் அங்குச் பென்று அவறரப்  ார்ப் ைில்றல. 
700 வயைான  ற்பைாருவரின் ைறலமுடி நீள ாக வளர்ந்து ைறரயில் 
வவரூன்ைியது வ ால் உள்ளது. அவர் உண் ைில்றல, எதுவும் அருந்துவைில்றல, 

ஆனால் எனக்காக  ட்டுவ  ஏங்குகிைார். இருந்தும் நான் அவறரப் 
 ார்ப் ைில்றல. 

நான் ஏன் உங்கள் அகனவகரயும் என்னிெம் அகழத்து எனது 
சகவாசத்கத அனுெதிக்கிமைன்? ஏமனன்ைால், கெந்த பல பிைவிகளில் 
கடுகெயான தவங்ககளச் மசய்து, ெிககயான துன்பங்ககள 
அனுபவித்துள்ளரீ்கள் என்பது உங்களுக்குத் மதரியாது. அதனால்தான் நீங்கள் 
இப்மபாது என்னுென் இங்மக இருக்கிைரீ்கள். 

ஒரு நாள் அர்னவாஸ் இங்கிலாந்ைில்  டித்துக்பகாண்டிருந்ை ைனது 
உைவினர் நரி னின் கடிைத்றை வாெித்துக்பகாண்டிருந்ை அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா, 
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அவறரக் கடந்து பென்று, நரி ன் என்ன எழுைியுள்ளார் என்று வகட்டார். இரண்டு 
வருட  டிப்புக்காக நரி ன் இங்கிலாந்ைிலிருந்து பெர் னிக்குச் பெல்கிைார் என்று 
அர்னவாஸ்  ைிலளித்ைார். "உெனடியாக இந்தியாவுக்குத் திரும்பும்படி 
அவருக்கு எழுதுங்கள்!" அர்னவாஸ் அைிவுறுத்ைப் ட்ட டி எழுைினார்  ற்றும் 
அவரது கடிைம் நரி னின்  னறை உற்ொகப் டுத்ைியது. அவர் இரண்டு 
ஆண்டுகளாக பெர் னியில் வவைியியல்  டிக்க உைவித்பைாறகப் ப ற்ைிருந்தும், 

ஆரம் த்ைில்  ா ா ஏன் இவ்வளவு ெீக்கிரம் இந்ைியாவுக்கு வர வவண்டும் என்று 
விரும் ினார் என் றை புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல. ஆனால் வ ார் முரசு 
ஒலிக்கத் பைாடங்கியவ ாது, அவர் அறைப் புரிந்துபகாண்டு  ா ா கூைிய டித் 
ைிரும் ி வந்ைார். 

கடந்ை ஆண்டு  ஞ்ச்கனியில், வகாபஹர் உடல்நல ின்ைி இருந்ை 
வவறளயில், ப ஹர்  ா ாவின் ையவு, வகாபஹர்  ீைான அவரின் அக்கறை 
அர்னவாறஸ பவகுவாக ஈர்த்ைது. ஆனால் அடுத்ை நாள் முற்ைிலும்  ாறு ட்ட 
ஒரு சூழ்நிறலயாக அற ந்ைது. நாொவும்  ிகவும் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருந்ை அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா முன்னைிவிப் ாக இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
"நீங்கள் உயிறரத் துைந்து விடுவரீ்கள்.  ின்னர்,   நான் உங்கறள ஒரு நீண்ட 
கயிற்ைில் கட்டி,  ஒரு  ள்ளத்ைில் ைாழ்த்ைி, ஒரு புலிக்கு இறரயாகச் பெய்வவன்! 
அப்வ ாதுைான் எனது  ிரச்ெிறன ைீரும், ஏபனன்ைால் இப்வ ாது நீங்கள் எனக்குச் 
சுற வய ைவிர வவபைான்று ில்றல!" 

ப ஹர்  ா ாவுறடய இயல்புநிறலயின் இந்ைக் 'பகாடூர ான' 

 க்கத்றைப்  ார்த்து அர்னவாஸ் அைிர்ச்ெியறடந்ைார்; அவர் இது வ ான்ை 
சூழ்நிறலறய இைற்கு முன்பு ெந்ைித்ைைில்றல. அவர் ைனக்குள்வள 
நிறனத்துக்பகாண்டார்: "ொைாரை ாக, வநாய்வாய்ப் ட்ட ஒருவருக்கு 
ஆறுைலளித்து, அவர் விறரவில் குை றடய வாழ்த்துவது வழக்கம். ஆனால், 

இங்வக  ா ாவுடன், அது வநர் ாைாக உள்ளது!" 
 ா ா, அர்னவாஸிடம் எதுவும் பொல்லவில்றல; அப்வ ாது அவரும் 

உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைார். அர்னவாறஸப்  டுக்றகக்கு அறழத்துச் 
பென்று,  ா ா, "நன்ைாக ஓய்பவடுங்கள், எறைப்  ற்ைியும் ெிந்ைிக்க வவண்டாம்" 
என்று அைிவுறுத்ைினார். அர்னவாறஸக் கவன ாகப்  ார்த்துக்பகாள்ள  ா ா 
ராவனாவிடம் கூைியது, அவறர ஆழ ாகத் பைாட்டது. அவர் ைன்றனத்ைாவன 
முட்டாள் என்று கடிந்து பகாண்டார்: "இவ்வளவு ெிைிய காரியத்றை  னைில் 
பகாண்டு, நான்  ா ாறவச் ெந்வைகக் கண்களால்  ார்த்வைவன, நான் எவ்வளவு 
ப ரிய முட்டாள்!  ா ா கடவுள், அவர் என்ன பெய்ைாலும்  ிைரின் 
நன்ற க்காகவவ பெய்கிைார்." 

 ா ா,  ஞ்ச்கனியில் இருந்ைவ ாது, இந்ைச் ெம் வத்றைப்  ற்ைி எதுவும் 
குைிப் ிடவில்றல, ஆனால் அர்னவாஸ் ெ ல்பூருக்கு வந்ை வவறளயில் , ஒரு 
நாள்  ா ா,  இவ்வாறு விளக்கினார், "நான் புலி; வநாயாளிகள் எனக்கு இறர. நீங்கள் 
இப்வ ாது ஒரு வநாயாளியானைால் நான் இப் டிச் பெய்ய வவண்டியிருக்கும்..." 
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"ஆனால், நான் இப்வ ாது குை றடந்து நன்ைாக இருக்கிவைன்," என்று 
அவர் குறுக்கிட்டார். 

"...உங்கறள நான் ொப் ிடப் வ ாகிவைன்!" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். அர்னவாஸ் அடக்கமுடியா ல்  னம்விட்டுச் ெிரித்ைவ ாது,  ா ா 
பைாடர்ந்ைார், "நாவன அந்ைப் புலி, அைன் இறரறய அடித்து பநாறுக்குவைன் மூலம் 
உயிர்ப் ிக்க றவக்கிவைன்; இப் டி ஒருவர் உயிவராடு இருக்கும்வ ாது, 

ஒருவ ாதும் அவர் இைக்க  ாட்டார்!" 
முைன்முைலில் நர்கிஸ்,  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, அவர்  ிகவும் நலிந்து 

ப லிந்து காைப் ட்டார்; 1938ஆம் ஆண்டில் அவர்  ஞ்ச்கனிக்குச் பென்ைவ ாது, 

 ா ா,  றைமுக ான அர்த்ைத்துடன் சுட்டிக்காட்டினார், "நீங்கள்  ிகப் ப ரியைாக 
வளர வவண்டும்! ொைம் ொப் ிட்டு, நிறைய ைண்ைரீ் அருந்ைி ஓய்பவடுங்கள்!" 
அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா கூைியைன் அர்த்ைத்றை நர்கிஸால் புரிந்துபகாள்ள 
முடியா ல், ைீவிர ான பைானியில் கூைியைாக நிறனத்ைார். நர்கிஸ் 
மும்ற க்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது,  ிரிவின் வவைறனறய ஆழ ாக உைர்ந்ைார், 

வ லும் வ லும்  ா ாறவவய நிறனவில் பகாள்ளத் பைாடங்கினார். 
ெ ல்பூரில் இருந்ை வவறளயில், ஒரு நாள்  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் 

இப்மபாது மபரிதாக வளர்ந்து வருவகதக் கண்டு நான் 
ெகிழ்ச்சியகெகிமைன்!" நர்கிஸ் குழப்  றடந்து, அவரும் அவ்வாவை 
 கிழ்ச்ெியறடவைாகக் கூைி, "ஏன் அப் டிச் பொல்கிைரீ்கள்?" என்று வகட்டைற்கு 
 ா ா, "எனக்கான உங்கள் அன்பு மபரிய அளவில் வளரவில்கலயா?" என 
வினவினார். 

"அறைப்  ற்ைி எனக்குத் பைரியாது, ஆனால்  ஞ்ச்கனிறய விட்டுச் 
பென்ை  ின்னர், உங்களிட ிருந்து விலகி இருப் து எனக்கு  ிகவும் ெிர  ாகவும், 

வருத்ை ாகவும் இருந்ைது" என்று அவர் கூைினார். 
"இகதத்தான் 'வளர்ந்து வருவது' ெற்றும் 'மபரிதாக வளர்வது' என்று 

அகழக்கப்படுகிைது! நீங்கள் என் அன்பில் பலசாலியாகிைரீ்கள், நான் 
உங்ககள இன்னும் வளரகவப்மபன்!" 

எலிஸப த்ைின்  ாஸ்டன் வவட்றட நாய் 'கிப் ி' நீலப்வ ருந்து 
 யைத்ைின் பைாடக்கத்ைிலிருந்து குழுவுடன்  யைம் பெய்து பகாண்டிருந்ைது. 
கிப் ியின்  ிைந்ைநாள் கூட வ  5 அன்று ெ ல்பூரில் ஒரு ெிைிய விழாவாக 
அனுெரிக்கப் ட்டது, வ லும் அந்ைச் ெிைிய நாய்க்குட்டிக்கு, புைிய உறடயில் 
அலங்காரம் பெய்து அறனவரும் இனிய  ிைந்ைநாள் வாழ்த்துக்கறளப்  ாடிய 
 ின்னர், இரவில்,  ா ா ப ண்கறள நர் ைா நைியில் நிலபவாளியில்  டகு 
ெவாரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

வ  10 அன்று,  ா ா ' ிங்வகா'  ற்றும் 'ெிங்வகா' என்ை இரண்டு 
நாய்க்குட்டிகறளக் பகாண்டுவந்ைார். எலிஸப த்ைிடம் அவற்றைக் 
கவனித்துக்பகாள்ளு ாறு கூைினார். எலிஸப த் நாய்கறளப் ப ரிதும் வநெித்ைார், 

 ா ா அவருறடய விருப் த்றை நிறைவு பெய்ைார். 
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இந்ைக் காலகட்டத்ைில் ஓர் ஆெிர த்றை நிறுவுவது குைித்து வ லும் 
விவாைிக்கப் ட்டது.  ாண்ட்லாவில் பெௌத்ரியின் நிலத்றை ஏற்றுக்பகாண்ட 
 ிைகு, ஒரு ைிட்டமும் வகுக்கப் ட்டது.  ாண்ட்லாவில் வாழ்ந்ை ெிலர் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்ைிருந்ைனர், ஆனால் அவர் யார் என் றை ப ாது 
 க்களுக்கு வ லும் பைரியப் டுத்ை, வ  12ஆம் நாள், ஒரு ப ாதுக் கூட்டம் 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது; அைில் வைஷ்முக், வநாரினா, நைீன் ஆகிவயார் உறர 
நிகழ்த்ைினர். புைிய ஆெிர த்றை அற ப் ைில் வநாரினா  ிகவும் ஆர்வ ாக 
இருந்ைார், வ லும் ைகவல்கறளச் வெகரித்து, பெல்வாக்கு  ிக்க குடி க்கறளத் 
பைாடர்புபகாள்வைன் மூலம் ஆைரறவப் ப ற்று வந்ைார். எவ்வாைாயினும்,  ா ா 
இைில் ைீவிர ாகப்  ங்வகற்கவில்றல, ஏபனனில் அவர் ைனது  ஸ்த் பைாடர் ான 
 ைிகளில்  ிகுந்ை ஈடு ாடுடன் இருந்ைார்; இது இைர  எல்லா விஷயங்களுக்கும் 
வ லாக முக்கியத்துவ ானது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

டாக்டர் கனி, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய ப ாது பொற்ப ாழிவுகறள, 

குைிப் ாக அவரது ெக முஸ்லிம் அன் ர்களுக்கு, வழங்குவைில் ஆர்வ ாக 
இருந்ைார், இது குைித்து,  ா ா, 1939, வ  3ஆம் நாள் எழுைிய கடிைம் கீழ் வரு ாறு: 

அஹ துநகரில் 4, 5ஆம் வைைிகளில் நீங்கள் வழங்கவிருக்கும் 
பொற்ப ாழிவு குைித்து, நான்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன்; உங்கள் பாபாகவப் பற்ைி 
நீங்கள் குைிப்பிடுவரீ்கள் என்பதில் நான் உறுதியாக உள்மளன்; அது சரியான 
மநரமும் சந்தர்ப்பமும் அல்ல என்பதற்கான காரணங்ககள எனது முன் 
கவக்காதீர்கள். முகெதியர்கள் அகத விரும்ப ொட்ொர்கள் என்று நீங்கள் 
கூைலாம்; அப்படியானால், உங்கள் குருநாதர் 'இக்கால நபி' என்பகத 
ஏற்றுக்மகாள்ளாத நபர்களின் கூட்ெங்களில் ஏன் கலந்து மகாள்ளமவண்டும்? 

நீங்கள் கதரியொக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிமைன்; உங்கள் வழி 
வந்த இந்த வாய்ப்கபப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் என் அன்பிற்குத் தகுதியானவர் 
என்பகத நிரூபிக்க மவண்டும். நீங்கள் என்கன ஏொற்ைினால், உங்ககள 
நீங்கமள ஏொற்ைிக் மகாள்வதாகும். 

ெ ல்பூரில் அல்லது  ாண்ட்லாவில் ஒரு ஆெிர த்றைத் ைிைப் ைா 
வவண்டா ா என்ை முடிவு வகள்விக்குைியாகவவ இருந்ைது.  ா ா இந்ைப் 
 ிரச்ெிறனறயத் ைற்காலிக ாக நிறுத்ைிறவத்து, 1939, வ  15ஆம் நாள் ெ ல்பூறர 
விட்டு ப ஹரா ாத் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். ப ஹர்  ா ா, எலிஸப த்ைின் 
காரில் ப ஹரா,  ைி, ப வ ா மூவருடன் ெவாரி பெய்ைார்; இைர ப ண் ைிகள் 
காறரப்  ின்பைாடர்ந்து நீலப்வ ருந்ைில் (எரச், காக்கா இருவரும் முன்னால் 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர்) ெவாரி பெய்ைனர். 

முஹ து  ஸ்த்,  ற்றுப ாரு  ஸ்த், குஸ்ைாெி, ஆண்  ண்டலி,  ற்றும் 
மூன்று ப ண் ஊழியர்கள் ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர். இைர  ஸ்துகள் ைத்ை து 
நகரங்கள் அல்லது கிரா ங்களுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டனர். இந்ை வநரத்ைில் 
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பகய் ாய்,  ானு ாெி இருவரும் அவர்களது குழந்றைகவளாடு ெ ல்பூரில் 
ைங்கியிருந்ைனர். 

வ   ாைம் இந்ைியாவில் வகாறடகாலத்ைின் இறடப் குைி. கடுற யான 
பவப் ம் காரை ாக,  ா ாவுடன் குழு விடியற்காறலயில் இரண்டு  ைிக்கு 
நீண்ட  யைத்றைத் பைாடங்கினர். அவர்கள் காறலயில் 11:00  ைியளவில் 
நாக்பூறர வந்ைறடந்து ‘வகாவரவாலா’  யைிகள் விடுைியில் ைங்கினர். டாக்டர் 
வைஷ்முக், இந்து ைி இருவரும்  ாறலயில் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். நாக்பூரில், 

பவப் ம் ைாங்கமுடியா ல் ப ண்கள் ஈர ான ஆறடகறள அைிவது வழக்கம்; 

ஆனால் ஆறடகள் ஐந்வை நி ிடங்களுக்குள் உலர்ந்து வ ாகும்!  ா ாவும் 
குழுவும் வ  17ஆம் நாள் பத்மனரா  ற்றும் காம்கான் வழியாகக் குல்ைா ாத் 
வந்ைறடந்து  யைிகள் விடுைியில் ைங்கினர். ப ஹர்  ா ா அங்கு ஒரு 
 றலறயச் சுட்டிக்காட்டி, 'சாய் பாபா தனது இளகெப் பருவத்தில் இங்மக 
வாழ்ந்ததாகவும், அருகிலுள்ள குககயில் இகை உணர்கவ அகெந்ததாகவும்' 

குைிப் ிட்டார். அடுத்ை நாள் காறலயில் அவர்கள்  ண்றடய (இந்து  ற்றும் புத்ை) 
எல்மலாரா குகககளுக்கு விெயம் பெய்து  ைிய உைவு வவறளயில் ைிரும் ி 
வந்ைனர்;  ின்னர்  ிற் கல் 5:00  ைி  வறர, ஒரு வழிகாட்டியின் உைவியுடன் 
குறககறள  ீண்டும்  ார்றவயிட்டனர். உடன் பென்ை வழிகாட்டிறய,  ா ா 
 ிகவும் விரும் ினார். 

வ  19ஆம் நாள் காறல 7:00  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, எரச், காக்கா 
 ாரியாவுடன் ஔரங்கா ாத் பென்று,  ொபூத் என்ைறழக்கப் டும் உயர் நிறல 
 ஸ்த் ஒருவறர, குல்ைா ாத் அறழத்து வந்ைார்.  ா ா அவறர நீராட்டி, 

ைறலமுடிறய பவட்டிச் ெீர் பெய்து, உைவூட்டினார்.  ா ா அன் ாக அந்ை 
 னிைனின் வ ல் றகறய றவத்து முதுகில் ைட்டிய வ ாது, அவர் "அவைா அங்வக 
ைீவிர ாக ஒளிர்விட்டு எரிகிைது! ...நீங்கள் என்றன பநருப் ில் ைள்ளிவிட்டீர்கள்! 
..நான் பநருப் ில் எரிகிவைன்!" என்ைதும்  ா ா அவறர அற ைிப் டுத்ைினார்; 

 ின்னர் அவறர  று டியும் நீராட்டி உைவளித்ைார். அவை  ாறலயில், 

எலிஸப த்ைின் காரில்  ஸ்றை ஔரங்கா ாத்ைிற்கு அனுப்பும் முன்பு, காக்கா 
'அவர் எங்வக வந்துள்ளார்' எனக் வகட்டைற்கு அந்ை  ஸ்த், "நான் அல்லாவின் 
தர்பாருக்கு (கெவுளின் மபரகவ) வந்து என் அரண்ெகனயில் உணகவ 
உண்மென்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா ப ண்களுடன் 1939 வ  20 அைிகாறலயில் குல்ைா ாத்ைிலிருந்து 
புைப் ட்டு, 1928ஆம் ஆண்டில்  ா ா ைங்கியிருந்ை வடாக்கா ஆெிர த்றை 
வ ற்கத்ைிய ப ண்களுக்குக் காட்டினார். நீலப்வ ருந்து வெற்ைில் 
ெிக்கிக்பகாண்டவ ாது, அறனவரும் வடாக்கா நைியில் உல்லாெ ாக றககறளக் 
வகார்த்து நடந்து பென்ைனர். வ ருந்றைச் வெற்ைிலிருந்து பவளிவயற்ை,  ல 
காறளகறளப்  யன் டுத்ை வவண்டியிருந்ைது. அவர்கள் அன்று  ைியம் வகாட்நைி 
 யைிகள் விடுைியில்  ைிய உைவுக்காக நின்று, அன்று இரவு எட்டு  ைிக்கு 
வலானவாலா வந்ைறடந்ைனர், அங்கு அறனவரும் டாக்டர் கனி ஏற் ாடு பெய்ை 
வால்வன் கிரா த்ைில் அற ந்ை நூர் முஹ ைின்  ங்களாவில் ைங்கினர். 
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 ா ா வலானவாலாறவச் சுற்ைியுள்ள இடங்களுக்குப் ப ண்கறள 
அறழத்துச் பென்று, இந்திராவன் ஏரி, எல்பின்ஸ்மொன் சந்திப்பு ஆகியவற்றைக் 
காட்டினார். வால்வன் ஏரிக்கு அருகில்,  ா ா ைனது ெிறுவயது நண் ர்களுடன் 
பூனாவிலிருந்து வந்து வகாலி விறளயாடி,  ட்டம்  ைக்கவிட்ட இடத்றையும் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

ஆைி ெீனியர் வ  22ஆம் நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். 
அறுறவச்ெிகிச்றெ பெய்ை குல் ாயுடன் அவர் ஒரு  ாைம் மும்ற யில் 
இருந்ைார். ப ண்டு, விஷ்ணு, ஆைி ெூனியர் மூவரும் அன்று ப ல்காவ் ிலிருந்து 
வந்து  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். 

1939, வ  23 அன்று  ா ா, ொஞ்ெிறய உடன் அறழத்துக்பகாண்டு 
அருகிலிருந்து ைறலகாவ்ம் நகருக்குப் புைப் ட்டார்; அவர்கள் ராம்ெூவின் 
ெவகாைரி, அவரது கைவர், அ ினா  ற்றும் அப்துல்லா ொஃ ர் ஆகிவயாறர 
ெந்ைித்ைனர்; அவர்கள் அங்கிருந்ை இைர அன் ர்களுடன்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுக் பகாண்டனர்.  ா ாறவத் பைாந்ைரவு பெய்யும் அளவுக்கு அங்கு ஏவைா 
நடந்ைது,  ா ா உடவன, அ ீனா ைனது வாழ்நாள் வறர,  ா ாறவ ஒருவ ாதும் 
அவரது  ாைங்கறள வைங்கி ைரிெனத்றைப் ப ைக்கூடாது எனக் 
கட்டறளயிட்டார்! அவரும்,  ிை உைவினர்களும் வழங்கிய  ைிய உைறவ 
உண்ட  ின்னர்,  ா ாவும் ொஞ்ெியும் அந்ைிப்ப ாழுைில் வலானவாலாவுக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைனர். 

பூனா, மும்ற , ப ல்காவ் ிலிருந்து ஒரு ெில  க்ைர்களும், 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ெில  ண்டலியும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 1939, வ  24ஆம் 
நாள் வலானவாலாவுக்கு வந்ைனர். குைிப் ாக, பூனாவில் வாழும் ெைாஷிவ்  ாட்டீல், 

புவாஸாவஹப் இருவறரயும் வலானவாலாவுக்கு வரு ாறு  ா ா ஒரு பெய்ைிறய 
அனுப் ியிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் இந்ை இரண்டு ஆரம் கால ெீடர்கறள 
 ண்டலியுடன் வந்து ைங்கு ாறு, குைிப் ாக புவாஸாவஹப்,  ிக்க ஆர்வ ாக 
இருந்ைார். எவ்வாைாயினும், புவாஸாவஹப் வைிக ப ாறுப்புகறளக் காரைம் 
காட்டி  ன்ைாடினார்; அைன்  ின்னர்  ா ா, முழு நிைிச் சுற றயயும் ைன்  ீது 
ஏற்றுக்பகாள்வைாகவும், அறனத்து  ைப் ப ாறுப் ிலிருந்தும் புவாஸாவஹப்ற  
விடுவிக்கவும் முன்வந்ைார். இைற்காக ஓர் ஒப் ந்ைமும் ையார்ச் பெய்யப் ட்டது; 

ஆனால் புவாஸாவஹப்  ின்னர் அைிலிருந்து  ின் வாங்கியைால் அந்ை ஒப் ந்ைம் 
நறடமுறைக்கு வரவில்றல. அடுத்ைடுத்ை நிகழ்வுகறள பவளிச்ெ ிட்டுப் 
 ார்க்கும் வவறளயில், இது புவாஸாவஹற க் காப் ாற்ை  ா ாவின் 
முயற்ெியாகும் என் து புலப் ட்டது. 
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மெஹராபாத் வருகக 

(Return to Meherabad) 

1939, மெ 25ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, ப ண்களுடன் ப ஹரா ாத் வந்ை 
 ின்னர்,  ாண்ட்லா அல்லது ெ ல்பூரில் ற யம் நிறுவுவது குைித்ை விவாைம் 
 ீண்டும் பைாடங்கியது. வ ற்கத்ைிய ப ண்கள்  ாண்ட்லாறவ விரும் ினர், 

 ா ாவும் அறை விரும்புவைாகக் குைிப் ிட்டார். வநாரினா, அைன்  ின்னர், 

ற யத்றைத் பைாடங்கும் ைிட்டத்ைில் ைீவிர ாக ஈடு ட்டார். 
 ா ா, வ ல் றலயில் இரவில் தூங்குவது வழக்கம், ஆனால் அவர் வ  

27 அன்ைிரவில், கீழ் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து, நீண்ட நாட்களுக்குப்  ிைகு, 

 ண்டலியுடன் ெீட்டு விறளயாடினார். (வைால்வியுற்ைவர்களுக்குத் 
ைண்டறனயாக,  ா ா, கழியால் ஓர் அறை பகாடுத்ைார்.) இப் டி, இரவு வநரத்ைில் 
ெீட்டு விறளயாடும் வழக்கத்றை அவர் ெில நாட்கள் பைாடர்ந்ைார். 

'ப ஹர்  ா ா ெர்னல்' வ ாலவவ, குெராத்ைி ப ாழியிலும்  த்ைிரிறக 
ஒன்றைத் பைாடங்குவைற்கான ைிட்டம் குைித்து வ  29ஆம் நாள் காறல,  ா ா, 

ப ய்லி, டாக்டர் கனி, ொஞ்ெி ஆகிவயாருடன் கலந்துறரயாடினார். அன்று  ாறல, 

வ ல் றலயிலிருந்து வந்து,  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் உள்வாெிகளால் நடத்ைப் ட்ட 
 ென் ( ற்றும் நடன) நிகழ்ச்ெிறயப்  ார்த்து  ா ா ப ரிதும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

1939 ெூன்  ாைம்,  ா ா, டாக்டர் வைஷ்முக், வநாரினா, நைீன் ஆகிவயாறர 
மும்ற , பூனா  ற்றும் நாெிக் நகருக்கு விரிவுறரகறள வழங்க 
அனுப் ிறவத்ைார். அவர்கள் ப ாது க்கள் முன்னிறலயில் ("தற்மபாகதய 
ஆன்ெீக மநருக்கடி" என்ை ைறலப் ில்) ைிைம் ட வ ெினர்; வ லும், கர்னல் ஈரானி 
 ற்றும் அவரது ெக நண் ர்கள்,  ா ாறவப்  ற்ைி இன்னும்  ரப் ி வரும் ெில 
அவதூைான வைந்ைிகறளயும், கருத்துகறளயும் வநரடியாக எைிர்பகாண்டனர். 
உலகளாவிய ற யம் ஒன்றை நிறுவும் ைிட்டத்றை அவர்கள் ப ாது க்களுக்குத் 
பைரியப் டுத்ைினர். 

ஆறு  ாை காலத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ா  ீண்டும் ப ஹரா ாத்ைில் வெித்து 
வந்ைைால், 1939 ெூன் 4ஆம் நாள், ஞாயிற்றுக்கிழற , ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க, 

 லர் - ஸட்டா குடும் த்ைினர், ஸவராஷ்  ற்றும் விலூ, இந்து வைஷ்முக்,  ாவனக் 
ரஞ்ெி,  ினூ வ ாஹவாலா, ரா ச்ெந்ைிர காவடக்கர்  ற்றும் டாக்வகஃ ால்கர் 
குடும் த்ைினர் - வந்ைனர். 

ஆைி ெீனியர், நஸர்வான் ஸட்டா, காக்கா ெின்வொர்கர் ஆகிவயாரும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைனர். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா 
குல் ாறய, குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் ெந்ைித்து,  ின்னர் ஸவராஷ் ெினி ாவில் 
ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பென்ைார். நாெிக் நகரிலிருந்து வந்ை ருஸ்ைம் ெூன் 28 
அன்று  ா ாறவ ப ஹரா ாத்ைில் ெந்ைித்து, இரண்டு நாட்கள் ைங்கியிருந்து 
 ின்னர் நாெிக் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
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 ா ா, ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், அங்கு வெித்ை  க்களின் 
எண்ைிக்றகப் ப ரிதும் அைிகரித்ைைால், விஷ்ணு ைனியாக, ைினமும்  ொர் 
பென்று அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் கவனிப் து, கடின ாக இருந்ைது, ஏபனன்ைால் 
அவருக்கு இைர ப ாறுப்புகளும் இருந்ைன. எனவவ  ொரிலிருந்து ப ாருட்கறள 
வாங்க முழுவநர ப ாறுப் ாளராக ஒருவறர நிய ிக்க, பெய்ைித்ைாள்களில் 
விளம் ரம் பவளியிடப் ட்டது. வவறலக்கு விண்ைப் ித்து, 28 வயைான 
லக்ஷ்ெண் கங்காதர் ஜங்க்மள என் வர் ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது,  ா ா 
அவரிடம், "இப்வ ாபைல்லாம் நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"நான் ப ட்ரிக் வைர்வில் வைால்வியறடந்ைைால், அறை  ீண்டும் எழுை 
ைிட்ட ிட்டுள்வளன்" என்று ெங்க்வள கூைினார். 

"நீங்கள் இங்கு வவறலச் பெய்ய விரும் ினால், வ லும்  டிக்க 
உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது." 

"நீங்கள் எனக்கு வாய்ப் ளித்ைால் நான் ைங்குவவன்" என்ைார் ெங்க்வள. 
 ா ா அந்ை இறளஞறனப்  ைியில் நிய னம் பெய்ைதும், அவர் 

குடும் த்துடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குக் குடிப யர்ந்ைார். வவறலத் வைடி வந்ை 
ெங்க்வள, குருநாைரால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு,  ின்னர் அங்வகவய 
ைங்கியிருந்ைார்; விஷ்ணு, ெிது இருவரும் பெய்து வந்ை அறனத்து  ைிகளிலும் 
வ ருைவியாக இருந்ைார். 

1939, ெூன்  ாைத்ைில்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் வ ரில், ஸவராஷ் 
இரண்டு ஆங்கில பவள்றள   ன்ைிகறள ப ஹரா ாத்ைிற்கு பகாண்டு வந்ைார். 
 ா ா அவற்ைிற்கு 'நட்டி'  ற்றும் 'கட்டி' என்று ப யரிட்டார். ெூன் 11ஆம் நாள் 
டாக்டர் நீலு ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ை வவறளயில், அழகிய  ான்குட்டி ஒன்றை 
ஒரு ப ரிய  ரப்ப ட்டகத்ைில் அறடத்து எடுத்து வந்ைார்.  ா ா அைற்கு 'லில்லி' 
என்று ப யரிட்டார்; வ லும் அைில் 'மெஹர்' என்ை ஆட்டுக்குட்டி  ற்றும் 'லக்கி' 
என்ைறழக்கப் ட்ட குரங்கும் றவக்கப் ட்டன. இவற்றுடன்  ச்றெக்கிளிகள், 

கருப்புப்பைகவகள், பாம்புகள், முயல்கள், நாய்கள், மகாழிகள், வாத்துகள் 
 ற்றும் இரண்டு ொடுகளும் இருந்ைன! ப ண்  ண்டலி கண்காைிப் ாளர்களாக 
இருந்து, காறல முைல் இரவு வறர விலங்குகறளப் வ ைி  ாதுகாக்க 
வவண்டியிருந்ைது. 

'லக்கி' ஆெிர த்ைிற்கு வந்து வெர்ந்ை கறை  ிகவும் சுவாரஸ்ய ானது. 
ஆங்காங்வக வாழ்ந்து வந்ை ெில  ண்டலிக்கு  ா ா ஒரு ைகவல் 
அனுப் ியிருந்ைார், ' ா ாவுடன் இைக்க ாக இருக்கும்' பெல்லக்குரங்கு ஒன்றை 
அவருடன் றவத்ைிருக்க விரும் ினார். ைனி ெிைப்பு ிக்க ஒரு ெிம் ன்ெி உட் ட 
 ல குரங்கினங்கள் அனுப் ி றவக்கப் ட்டன, ஆனால் அவற்ைில் ஒன்று கூட, 

 ா ாவுடன் இைக்க ாக ஈர்க்கப் டவில்றல. மும்ற யிலிருந்து ஒரு நாள் 
ஸவக் ை ானியா, ஒரு  ரப்ப ட்டகத்றை, கீழ் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். அைில் ஒரு குழந்றை அைிலின் அளறவவிடச் ெிைிய குரங்கு ஒன்று 
இருந்ைது. அப்வ ாது, அறைப்  ார்க்க  ா ா அங்வக அறழக்கப் ட்டார்; வழக்க ான 
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நறடமுறைறயப் வ ாலவவ, கூண்றடத் ைிைக்கும்வ ாது என்ன நடக்கும் 
என் றைப்  ார்க்க, அறனவறரயும் கூண்றடச் சுற்ைி ஒரு வட்டத்ைில் அ ர்ந்து 
பகாள்ளு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். குரங்கு முைலில்  ா ாறவ வநாக்கிப் 
 ாய்ந்து அவர்  டியில் குைித்ைால், அது  ா ாவுக்குப்  ிரிய ான, 

வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ஒன்ைாக இருக்கும். 
கூண்டு ைிைக்கப் ட்டதும், அந்ைச் ெிைிய பெல்லக்குரங்கு  ா ாறவ 

வநாக்கி வந்து, அவர் றககளில் குைித்ைது!  ா ா உடனடியாக அைற்கு 
ப ாருத்ை ான 'லக்கி' (அைிர்ஷ்டம்) என்ை ப யறரச் சூட்டினார். 

ப ஹரா ாத் ைிரும் ிய  ின்னர், பாபா, முஹெது ெற்றும் 
ராஹூரியிலிருந்து அகழத்து வரப்பட்ெ பிை ெஸ்துகளுென் கீழ் 
மெஹராபாத்தில் தனது ஆன்ெீக உட்பணிகயத் மதாெர்ந்தார். ெண்ெலியில் 
ஒரு சிலர் ெஸ்துககளக் கவனித்துக் மகாண்ொலும், பாபா ெட்டுமெ 
தகலமுடிகயச் சரீ்மசய்து, சவரம் மசய்து, நீராட்டி, உணவூட்டினார். 
அகெக்கப்பட்ெ அகையில் அவர் ஒவ்மவாரு ெஸ்துெனும் தனித்தனியாக 
மநரத்கத மசலவிட்ொர், மெலும் அவர் இந்தப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 
மவகளயில், அகையருகில் எவரும் மசல்ல அனுெதிக்கப்பெவில்கல. 

1939 வ  இறுைியில், ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் இருந்ை  ஸ்த் லக்கன் 
ஷாறவ அஜ் ீரிலிருந்து அறழத்து வர  ா ா, காக்கா  ாரியா  ற்றும் ஸவக்கின் 
ெவகாைரர் பஸாலி பகாத்வாறல அனுப் ினார்.  ா ாவிடம்  ஸ்துகறள 
அறழத்து வருவது  ிகவும் கடின ானைாக இருந்ைது, ஏபனனில் அவர்கள் 
ஒருவ ாதும் இருக்கு ிடத்றை விட்டு பவளிவயை விரும் ியைில்றல; வ லும், 

அக்கம்  க்கம் வாழும்  க்ைர்களும் அவர்கறளக்  ின் ற்று வர்களும் ைங்கள் 
ைனிப் ட்ட வைவவைவர்கறள (கடவுள்கறள) கூட்டிச் பெல்வறை 
விரும்புவைில்றல. ஆனால் குருநாைரின் கருறை ிக்க  ார்றவயின் கீழ் காக்கா, 

பஸாலி இருவரும் ெூன் 2ஆம் நாள் லக்கன் ஷாறவ ப ஹரா ாத்ைிற்குக் 
பகாண்டுவருவைில் பவற்ைி கண்டனர். லக்கன் ஷா வந்ைதும்,  ா ா அவறர 
அன் ாகத் ைழுவினார்.  ா ா உடனடியாக அவறர நீராட்டி, புைிய வ லங்கிறய 
அைியறவத்து, அவரது றகயால் உைவூட்டிய  ிைகு, அவறர ஒரு ைனி 
அறையில் இருக்கச் பெய்ைார். அடுத்ை  ைிறனந்து நாட்களுக்கு,  ா ா ஒவ்பவாரு 
நாளும் ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்ைிற்கு, ைனிற யில் லக்கன் ஷாவுடன் அ ர்ந்து 
ைீவிர ஆன் ீக உட் ைியில் ஈடு ட்டார். இந்ைப்  ைி முடிந்ைதும், அவறர, 

காக்காவுடன் அஜ் ீருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 
ஒரு முறை,  ா ா எைிர் ாராை விை ாக ஆண்  ண்டலியுடன்  ஸ்த் 

ஆெிர த்ைிற்குச் பென்ைார்.  ஸ்துகறளக் கண்காைிப் வர்கள் அவரது ைிடீர் 
வருறகறயக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைனர்; ஆனால்  ஸ்துகளும்,  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களும் அவருக்காகக் காத்ைிருந்ைனர். அவர்கள் இறெக் 
கருவிகறளப் வ ால் உவலாகத் ைகடுகள், ைகர பகாள்கலன்கறளத் ையாராக 
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றவத்து,  ர்  ான ைாளத்றை எழுப் ிக் பகாண்டிருந்ைார்கள், "மஜய், மஜய் 
குருராயா, மெஹர் பாபா (வைக்கம், அன் ான இறைவவன, ப ஹர்  ா ா)!" 

கடவுளின் இந்ைக் காைலர்கள் ைங்கள் இறைவறனப்  ிரிந்ை ஏக்கத்ைில் 
ெிக்கித் ைவித்ைறை காலம் கண்டுகளித்ைது: "இறை-வ ாறையில் இருக்கும் இந்ை 
ஆத் ாக்கள், ைங்கள் உருவங்களுக்கு அப் ாற் பென்ை நிறலயில், உண்ைவும், 

அருந்ைவும், உறட அைியவும், அல்லது  னிை உடலுடன் வவறு எறையும் பெய்ய 
வவண்டும் என்ை குறைந்ை ட்ெ உைர்வும் இல்லா ல் இருக்கும் கடவுளின் 
உண்ற யான  னிைர்கள். அவர்கள் உலகத்துடனான பைாடர்ற  
இழந்ைிருந்ைாலும், அன் ான  ா ாவின் முன்னிறலயில் அனு வித்ை வ ரின்  
வ ாகத்ைிற்கு அவர்களின் உடல்கள்  ைிலளித்ைன, வ லும் அவர்கள் ைங்கள் 
அன் ான நண் ருக்காக ைங்கள்  ாடலில் உைர்ச்ெிவயப் ட்டுப்  ரவெத்ைில் 
ஆழ்ந்ைனர்!" 

1939, ெூன் 8 அன்று, டாக்டர் வைஷ்முக் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். 
ொஞ்ெி அவை நாளில் மும்ற   ற்றும் நவ்ஸாரிக்கு ைனது  ரு கள்கள் 
அர்னவாஸ், நர்கிஸ் இருவருடன், வகாறட விடுமுறை முடிந்ைதும், 

அனுப் ப் ட்டார். ெூன் 23ஆம் நாள்  ாறல,  காத் ா காந்ைிறயச் ெந்ைிக்க 
 ீண்டும் ொஞ்ெிறய மும்ற க்கு அனுப் ி,  ா ா, காந்ைியிடம் ைனது ெில 
கட்டுறரகறள, குெராத்ைியில் ப ாழிப யர்க்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். 
 ா ாவின் கட்டுறர 'அவதார்' பவளிவந்ை 'மெஹர் பாபா' ெர்னலின் முைல் 
இைறழ, ொஞ்ெி, காந்ைிக்கு வழங்கியறைத் பைாடர்ந்து, காந்ைி  ின்வரும் 
கடிைத்றை எழுைினார்: 

 ிர்லா ஹவுஸ் 

 வுண்ட் ப்பளெண்ட் வராடு 

மும்ற , 24 ெூன், 1939 

ெவகாைரர் ைாைாொஞ்ெி, 
இன்று காறல, நீங்கள் வநற்று என்னிடம் விட்டுச் பென்ை  ாைாந்ைிர 

இைறழப்  ார்த்வைன்.  ா ாவின் கட்டுறரறயப்  டித்வைன்; இைர 
கட்டுறரகறளயும்  ார்த்வைன். நான் புரிந்து பகாண்ட டி,  ா ாவின் விருப் ம் 
என்னபவன்ைால், அவர் ைனது கட்டுறரயில் கூறுவறை நான் ஒப்புக் பகாண்டால், 

அறை நாவன ப ாழிப யர்க்க வவண்டும். ஆனால் என்றன விட  ல 
ைிைற யான குெராத்ைி ப ாழிப யர்ப் ாளர்கள் உள்ளனர். 

'நான் அறை ஒப்புக்பகாள்கிவைன்' என்று என்னால் கூை முடியாது, 'நான் 
இல்றல' என்றும் பொல்ல ாட்வடன், இரு வழிகளிலும் அது யூக ாகத்ைான் 
இருக்கும். எனவவ, வவறு வார்த்றைகளில் கூறுவைானால், 'இது என்ன என்று நான் 
வயாெித்துக் பகாண்டிருக்கிவைன்.' இைர இைழ்கறளயும் எனக்கு அனுப்புங்கள். 
 ா ாறவயும் அவரது  றடப்புகறளயும் புரிந்து பகாள்ள என் ஆர்வம் 
அைிகரித்துள்ளது என் றை ஒப்புக்பகாள்கிவைன். 
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 ா ா ஒப்புக் பகாண்டால், எனது ெக ஊழியர்களில் ஒருவறர 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப்  விரும்புகிவைன். ஆகவவ, அவறர எனது பொந்ை 
வழியில் அைிந்து பகாண்ட  ிைகு, அவருறடய கட்டுறரகள் என்றனக் 
கவர்ந்ைால், நான் நிச்ெய ாக அவற்றை ப ாழிப யர்ப்வ ன். இைில் நான் 
கடவுளால் வழிநடத்ைப் டுவவன். நீங்கள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைப்  ிைகு, 

இல்றலபயனில், எனது ெக ஊழியர்களில் ஒருவறர ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப்  
வவண்டு ா என் றை ஒரு அஞ்ெலட்றட மூலம் எனக்குத் பைரியப் டுத்துங்கள். 

 காத் ா காந்ைியின் ஆச்ொர ான  ரபுவழி  ழக்க வழக்கங்கறளச் 
ொர்ந்ை  னநிறலறய அைிந்ை  ா ா, காந்ைிக்கு 'அவைார்' என்ை கட்டுறரறய, 
ொஞ்ெி அவருக்கு வழங்க ஒருவ ாதும் விரும் வில்றல. நிறலற க்குத் ைீர்வு 
காணும் வநாக்கத்ைில், காந்ைி ொஞ்ெிக்கு எழுைிய அவை நாளில், ப ஹர்  ா ா 
ொர் ாக, டாக்டர் கனி ொஞ்ெிக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: 

ப ஹரா ாத் 

24 ெூன், 1939 

அன்புள்ள ொஞ்ெி, 
ஸ்ரீ  ா ா உங்கள் கடிைத்றையும், பைாறலத்ைந்ைிறயயும் ப ற்றுக் 

பகாண்டார். உங்களுக்கு இறைத் பைரிவிக்க அவர் என்றனக் வகட்டுள்ளார்: 
"ைிரு. காந்ைிக்கு 'அவைார்' எனும் முைல் கட்டுறரறய 

ப ாழிப யர்ப் ைற்காக ஏன் வழங்கினரீ்கள்? இது என்றனக் குைித்ைத் ைனிப் ட்ட 
கட்டுறர; ைிரு. காந்ைி அந்ைக் கட்டுறரறய ப ாழிப யர்ப் ைில் ைன்றன 
ஈடு டுத்ைிக் பகாள்ள வாய்ப் ில்றல. 'சுயநலம்' என்ை கட்டுறரறய முைலில் 
அவருக்கு வழங்கு ாறு, நான் உங்களிடம் ைிட்டவட்ட ாகக் கூைியிருந்வைன். 
இப்வ ாது அறனத்தும் குளறு டியான நிறலயில், ைிரு. காந்ைி இைர 

கட்டுறரகளில் கூட ஆர்வம் காட்டுவார் என்று நான் நிறனக்கவில்றல; 

அறனத்தும் ஒவர ைனிப் ட்ட பைானியும் ைிைற யும் பகாண்டறவ என்று அவர் 
நிறனத்துக்பகாள்வார். 

எப் டியாயினும்,  ீண்டும் ஒரு முறை முயற்ெி பெய்து, 'சுயநலம்' என்ை 
கட்டுறரறய அவருக்குக் பகாடுங்கள்." 

ஸ்ரீ  ா ாவுடன் கலந்து ஆவலாெறன பெய்ை  ின்னர், 'றடம்ஸ் ஆப் 
இந்ைியா'  த்ைிரிறகக்குக் கட்டுறர எழுதுவவன். 

ைங்கள் உண்ற யுள்ள, 

அப்துல் கனி முன்ெிஃப். 

(குைிப்பு) அவர் (காந்ைி) இைர கட்டுறரகறள  றுத்ைிருக்க  ாட்டார், ஆனால் 
 றுக்க அவருக்கு எந்ைவிை ான காரைமும் இல்றல; முைல் கட்டுறர, 'அவைார்' 

அைன் வாய்ப்ற  இழந்ைாலும் சூழ்நிறலறயச் ெீரற க்க வாய்ப்புள்ளது. 
-எம். எஸ். ஈரானி 
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(வ ற்குைிப்பு)  ா ா இைற்காகப்  ரிந்துறரத்ைத் ைீர்வு: 
"ஸ்ரீ  ா ாவின் அறனத்து கட்டுறரகறளயும் ைிரு. காந்ைியிடம் எடுத்துச் 

பென்று, 'அவைார்' கட்டுறர ஸ்ரீ  ா ாவின் ஒவர ைனிப் ட்ட கட்டுறர என்றும் 
 ீைமுள்ள அறனத்தும் ப ாதுவான, ஆன் ீகம்  ற்றும் ைத்துவ ரீைியில் 
அற ந்ைது என் றையும் எடுத்துக் கூறுங்கள். ைிரு. காந்ைி அவர் விரும் ியறைத் 
வைர்ந்பைடுக்கட்டும்." 

1939, ெூன் 25ஆம் நாள்,  ா ா, மும்ற யில் இருந்ை ொஞ்ெிக்கு  ற்பைாரு 
கடிைத்றை அனுப் ினார்: 

அன்புள்ள ொஞ்ெி, 
காந்ைி,  இன்று முைல் மும்ற யில் இருக்கிைார். உடனடியாக அவறரப் 

 ார்த்து, கறடெியாக நான் உங்களிடம் கூைியறை அவரிடம் எடுத்துச் 
பொல்லுங்கள்,  ின்னர் இங்கு வந்து நடந்ைறை எனக்குத் பைரியப் டுத்ைவும். 

 ா ா கூைிய டி, ொஞ்ெி மும்ற யில்  காத் ா காந்ைிறயப்  ார்க்கச் 
பென்று,  ா ாவிட ிருந்து வந்ை பெய்ைிறய அவருக்கு வழங்கினார்: 

நீங்கள் பொல்வது ெரிைான். 'அவைார்' கட்டுறரறய நீங்கள் 
ப ாழிப யர்ப் து, என்றன நீங்கள் அைியா வலவய அைற்கு உடன் டுவைாகப் 
ப ாருள் பகாள்ளப் டும்.  ா ாறவ, அவைார புருஷராக உைர்வுபூர்வ ாக நீங்கள் 
அனு விக்கும் வறர அந்ைக் கட்டுறர அப் டிவய இருக்கட்டும். ஆனால் இப்வ ாது 
என்னுறடய இைர கட்டுறரகள் உங்களுக்கு இைக்க ாக, நீங்கள் 
ஒப்புக்பகாள்ளும் வறகயில் இருந்ைால்  ட்டுவ  அவற்றை நீங்கள் 

ப ாழிப யர்க்கலாம்.  
உங்களுக்கு இைக்க ாக இல்றலபயன்ைால், குெராத்ைியில் என் 

எழுத்துக்கறள ப ாழிப யர்ப் ைாக நீங்கள் அளித்ை வாக்குறுைியிலிருந்து நான் 
உங்கறள விடுவிக்கிவைன். 

ப ஹரா ாத்ைில் என்றனயும் எனது  ைிறயயும்  ார்க்க நீங்கள் 
யாறரவயனும் அனுப் லாம். ஆனால் நீங்களாக இங்கு வருவைற்கு உங்களுக்கு 
100 ெைவிகிைம் விருப் ம் இருந்ைாலன்ைி, என்றனப்  ார்க்க நீங்கள் வருவறை 
நான் விரும் வில்றல. 

எனது கட்டுறரகள் அறனத்றையும் நீங்கள்  டிக்க வவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிவைன். 

அப்வ ாது ொஞ்ெி காந்ைியிடம், "அந்ைக் கட்டுறரகளின் 
ப ாழிப யர்ப் ாளராக உங்கள் ப யறரக் பகாண்டிருப் து  ிரச்ொரத்ைிற்காக 
என்று நிறனக்கும் அளவுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் அைியாைவர் அல்ல என்று 
 ா ாவுக்குத் பைரியும். நீங்கள் அவ்வாறு நிறனப் ைாக இருந்ைால், அறை 
பவளிப் றடயாக எடுத்துறரப் ைன் மூலம் ஸ்ரீ  ா ா உங்கறள, உங்கள் 
வாக்குறுைியிலிருந்து விடு டச்பெய்வார். 
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" ா ா கூறுவது வ ால், 'எனது பிரச்சாரம் என்னுகெய மசாந்த, 

சுயொன இகைநிகலயாகும்!'" 

காந்ைி கட்டுறரகறளப்  டிக்க எடுத்துக்பகாண்டு, அவருறடய கருத்றை, 

 ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்துவைாகக் கூைினார். 
உண்ற  என்னபவன்ைால்,  காத் ா காந்ைி, ப ஹர்  ா ாவின் 

கட்டுறரகறள, குெராத்ைியில் ப ாழிப யர்க்க,  ா ா ஆர்வம் காட்டவில்றல. 
 ா ா, அவ்வாறு விரும் ியிருந்ைால் அவர் ைனது பநருங்கிய ெீடர்கள் 

மூல ாக அறைச் பெய்ைிருக்கலாம். இந்த நிகழ்வுகள் பல ஆண்டுகளாக, 
காந்திகயத் தனது மதாெர்பில் கவத்திருந்து அவரது பணிகயச் மசவ்வமன 
மசய்து முடிக்க ஒரு ெகைமுக பாசாங்காகத்தான் இருந்தது. 

 காத் ா காந்ைியுடனான ொஞ்ெியின் ெந்ைிப் ின் விறளவாக, காந்ைி 
ைனது ெக நண் ரான டி. பி. 'காக்கா ஸாமஹப்' காமலல்கர் என் வறர 
ப ஹரா ாத் ஆெிர த்ைிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். காவலல்கர், 54,  ற்றும் அவரது 
பெயலாளர் தர்ொதிகாரி இருவரும், 1939 ெூறல 22 அன்று  ாறல 
பூனாவிலிருந்து ஆைி ெீனியர், நஸர்வன் ஸட்டா, ொஞ்ெி ஆகிவயாரால் அறழத்துச் 
வரப் ட்டனர். அவர்கள் வரும்வவறளயில்  ா ா ஏற்கனவவ வ ல் றலக்குச் 
பென்றுவிட்டார், ஆனால் காந்ைியின்  ிரைிநிைி அவரது கருத்துக்களில்  ழங்கால 
 ாரம் ரிய ெிந்ைறன உறடயவராக இருப் றை உைர்ந்து,  ா ா நான்கு அல்லது 
ஐந்து ஆண்  ண்டலிறய, ைத்ை து அறைகளில் ைங்கி, ைியானம் பெய்யு ாறு 
அைிவுறுத்ைி இருந்ைார். இரண்டு  ார்றவயாளர்களுக்கும் அன்ைிரவு ராஹூரி 
வக ினில் தூங்கும்  ாக்கியம் வழங்கப் ட்டது. 

 றுநாள் காறல ஏழு  ைிக்கு முன்னைாக, ப ஹர்  ா ா 
வ ல் றலயிலிருந்து இைங்கி வந்ைார். காந்ைியின்  ிரைிநிைிக்கு  ா ா, ைனது 
அறையில் சு ார்  ைிறனந்து நி ிடங்கள் வநரடிப்வ ட்டிறய வழங்கினார். 

அவர்களின் ெந்ைிப் ின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா காவலல்கருக்கு இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

அைிவுபூர்வ ான  ல்யுத்ைம்  ற்றும் உறரகறளப்  டிப் ைன் மூலவ ா 
அல்லது வகட் ைன் மூலவ ா ஆன் ீக உண்ற கறளப் புரிந்து பகாள்ள 
முடியாது. அைிக ட்ெ ாக, இறவ ஒருவருக்கு அைிவுொர்ந்ை புரிைறலக் பகாடுக்க 
முடியும், இது ஆன் ீக  ாறையில் நுறழவைற்கான முைல் ஆயத்ைக் கட்ட ாகும். 

உண்கெயான உள்ளுணர்வும், சத்தியத்தின் உண்கெயான 
அனுபவமும் இன்ைியகெயாதது - அது மெய்யானதும், நிகலயானதும், 

ஐயத்திற்கிெெில்லாததும் ஆகும். ஒருவர் கெவுமளாடு ஐக்கியொவகத 
அனுபவிக்கும் மபாது, அவர் அகனவருெனும் அகனத்துெனும் 
நல்லிணக்கொக இருப்பகத உண்கெயான அனுபவத்தால் அைிவார் - 
எல்கலயற்ை, பிரிக்க முடியாத வாழ்வு ஒன்கைத் தவிர மவமைான்றும் 
இல்கல, இதர அகனத்தும் மநாடிப்மபாழுதில் ெகைந்துவிடும் நிழல்ககளப் 
மபாலாகும்.  
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ஒரு ெனிதன் அவனுகெய உண்கெயான அனுபவத்தால் தான் ஒரு 
ெனிதன் எனவும் , விலங்கு, நாய் அல்லது குதிகர அல்ல என்பகத அைிவது 
மபால. அவர், ஒரு ெனிதனாக இருப்பதால் அகதப் பற்ைி சிந்திக்க 
மவண்டியதில்கல, ஏமனன்ைால் அவர் அவமரதான். எனமவ, அகனத்திலும், 

அகனவரிெத்திலும் ஏக இகைவன் இருப்பகத உண்கெயான அனுபவத்தால் 
ஒருவர் அைிந்து மகாள்ள மவண்ொொ? பிைரிெெிருந்து விலகியிருக்கும் ஒரு 
தனிப்பட்ெ ெனிதன் அல்ல என்பகதத் மதரிந்து மகாள்ள மவண்ொொ? பக்தி, 
அன்பு இகவ அகனத்தும் மதய்வகீம், மதய்வகீ ஞானிகள், இகை நிகலகய 
அகெந்த குருநாதர்கள் ெீது நம்பிக்கககய உருவாக்குகின்ைன, ஆனால் 
இகை அனுபவம் ஒன்றுதான் எப்மபாதும் முக்கியொனது. 

என் ஆர்வ ிக்க  க்ைர்களிட ிருந்து நீங்கள் என்றனப்  ற்ைி நிறையக் 
வகட்கலாம், ஆனால்  ிைர் கூறுவறைக் வகட்டு, நம் ி அப் டிவய இருந்துவிடா ல், 

நீங்களும் அந்ை அனு வத்றைப் ப ற்ைிருக்க வவண்டும், அவர்கள் உைர்வது 
வ ால் உைர வவண்டும்; அது  ட்டுவ  உண்ற யானது, நீடித்ைது  ற்றும் 
உறுைியானது. 

சன்யாசம் (துைவு) புைத்கதவிெ அகத்கதச் சார்ந்திருப்பதாகும். 
ஒருவரின் ஆதரவில் வாழ்பவர்ககளக் ககவிடுவது அல்லது 

கெகெகளிலிருந்து பின்வாங்குவது சன்யாசம் அல்ல. ஆனால் இந்தக் 
கெகெகள் அகனத்கதயும் ெனசாட்சியுென் மசய்வதிலும், வாழ்வதிலும், 

மெலும் அவர்களின் ெகிழ்ச்சிகயயும் துன்பங்ககளயும் பகிர்ந்து 
மகாள்வதிலும்தான் உள்ளது. அதுமவ உண்கெயான சன்யாசம், அதுமவ 
உண்கெயான மயாகா. உலகில் வாழ்வது அமத மவகளயில் உலகிலிருந்து 
விலகியிருப்பது. 

காவள ா ா ைியானம் பெய் வர்களின் அறைகளுக்கு காவலல்கறர 
அறழத்துச் பென்ைார். ைியானத்ைில் இருந்ைவர்கள் ைங்கள்  ங்றகச் ெிைப் ாகச் 
பெய்ைனர், வ லும் அவர்கள் ைியானத்ைில் கடவுளின் ப யறர உச்ெரித்து அைில் 
ைீவிர ாக மூழ்கியிருந்ைது வ ாலத் பைன் ட்டனர்.  ாைிரி  ின்னர் அவருக்கு 
எளிய,  ழற யான  ஸ்த் ஆெிர த்றைக் காட்டி,  ஸ்துகறளப்  ற்ைி 
விளக்கினார். அவர்  ீண்டும்  ா ாவிடம் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டவ ாது,  ா ா, 

அவருடன்  ல ஆன் ீக கருப்ப ாருட்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார்;  ஸ்துகள் 
 ற்றும் ஆன் ீக உள்ைளங்கறளப்  ற்ைி வ லும் விளக்கினார். 

அஹ துநகரின் நஸர்வான் ஸட்டா, காக்கா ெின்வொர்கர் இருவரும் 
 காத் ா காந்ைிக்கு அைிமுக ானவர்கள், ப ஹரா ாத் சுற்றுப் யைத்ைில் 
வந்ைவர்கறள வழிநடத்ை  ா ாவால் அறழக்கப் ட்டனர். 1920ஆம் 
வருடத்ைிலிருந்வை இருவரும்  ா ாவின்  றழய  க்ைர்களாக இருந்ைைால், ஆண் 
 ண்டலியால் நிகழ்த்ைப் ட்ட இந்ைத் 'ைியான நிகழ்ச்ெி' அவர்கறள 

ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கியது, ஏபனன்ைால்  ண்டலி இப் டித் ைியானத்ைில் 
அ ர்வறை அவர்கள் அைிந்ைைில்றல. 
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இருவறரயும் வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பென்று, வழக்க ாக வரம் ிற்கு 
அப் ாற் ட்ட இடங்களாகிய  ருத்துவ றன, வக ின்,  ா ாவின் எைிர்கால ெ ாைி 
 ற்றும் ைியான அறைகள் வ ான்ைவற்றைப்  ார்றவயிட அறழத்துச் பென்ைனர் 
- வ லும் அவர்கள் ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாக வநாரினா, நைீன் 
ஆகிவயாருடன் உறரயாடினர். 

காவலல்கர் அன்று  ாறல ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ை 
 ின்னர், ப ஹர்  ா ா, நஸர்வான் ஸட்டா, காக்கா ெின்வொர்கர் இருவருக்கும் 
விளக்கினார்: 

காமலல்கரின் ஆச்சாரொன ெனநிகலப்படி, அவருக்கு முதலில் 
இந்தத் தியானப் பயிற்சி, கெவுளின் நாெத்கத உச்சரிப்பது மபான்ைகவ 
காட்ெப்பட்ெது. அவர் முதலில் ெஸ்த் ஆசிரெத்கதப் பார்கவயிட்டிருந்தால் 
அவரது ெனதின் மபாக்கு ெகிழ்ச்சியகெந்திருக்காது; மெலும் அவர் 
ெஸ்துககளப் பற்ைிய எனது விளக்கங்களுக்கு சரியாகச் மசவிசாய்த்திருக்க 
ொட்ொர். ஆககயால், அவரது ெனப்மபாக்கிற்கு இணங்கி, திருப்தி அகெயும் 
மவகளயில், நான் அவரிெம் என்ன மசால்கிமைன் என்பதில் அவர் கவனம் 
மசலுத்த முடியும்! 

ஒருவரின் நிகலயான, ஆழ்ென கருத்துக்ககளப் பூர்த்திச் மசய்ய 
நான் அத்தககய முகைகயக் ககயாள மவண்டும். மெதுவாக நான் 
அவர்ககள, சத்தியத்தின் பாகதயில் மகாண்டு மசல்கிமைன். ஆரம்பத்தில் 
அவர்களின் ெனம் அதிர்ச்சிகயச் சந்தித்தால், ஆர்வத்கத 
இழந்துவிடுவார்கள். 

ப ஹர்  ா ா ைனது பநருங்கிய அன் ர்களிட ிருந்து, அவர்களால் 
இயன்ை வ ாபைல்லாம்  ைத்றை நன்பகாறடயாக ஏற்றுக்பகாண்டார். வ லும் 
ெூறல  ாைத் பைாடக்கத்ைில் ராவ்ஸாவஹப்  ா ாவுக்கு ரூ ாய் 100  க்கான 
காவொறலறய அனுப் ியிருந்ைார். ெூறல 5ஆம் நாள்  ா ா இந்ை 
நறகச்சுறவயான 'நன்ைி' குைிப்ற  அவருக்கு அனுப் ினார்: 

உங்கள் கடிைம் எனக்கு ஆச்ெரிய ாக இல்றல  

ஆனால் இது ஓர் அருற யான முயற்ெி! 
அைனுடன் வந்ை நூறு ரூ ாய் காவொறல,  

நிறைவான  ரிொக இருந்ைைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெி! 
அத்துடன் எனக்கு வந்ைவைா நீங்கள்  

 ீண்டும் பெய்வரீ்கள் என்ை நம் ிக்றக! 
அவ்வப்வ ாது எனக்குத் ைாராள ாக அனுப்புவறைத்  

பைாடரட்டும் உங்கள் அன் ான றக! 
நான் கவனித்துக் பகாள்வவன் உங்கள் ஆவராக்கியத்றை! 
நீங்கள் கவனித்துக் பகாள்ள வவண்டியவைா என் அந்ைஸ்றை! 
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1939, ெூறல 2ஆம் நாள், ெவக் பகாத்வால் ப ஹரா ாத் வந்து, 

 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். ராம்ெூவின்  கன் ைாதுவும் அவை நாளில் வநரடிப் வ ட்டி 
ஒன்ைில் கலந்துபகாண்டார்.  ா ா அவ்வப்வ ாது குஷ்ரு குவாட்டர்ஸ் பென்று 
குல் ாறயச் ெந்ைித்து, ஸவராஷ் ெினி ாவில் ைிறரப் டத்றைத் ைவை 
விடுவைில்றல. ெூறல 4ஆம் நாள், குல் ாய்,  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
கண்கலங்கி அழுைார், ஷிரீன் ாய் காரை ாக, அவரும் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலயில் வாழ முடியவில்றல எனக் கடுற யாகப் புகார் கூைினார். ஒரு 
வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, ெூறல 12ஆம் நாள்,  ா ா அவறரப்  ார்க்கச் பென்ைவ ாது, 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து நீலப்வ ருந்ைில் பெல்லவிருக்கும் குழுவுடன் அவர் 
வர ாட்டார் என்ை ைகவறல அவருக்குத் பைரிவித்ைவ ாது, குல் ாய் இன்னும் 
ஏ ாற்ை றடந்து உயிறர விட்டுவிட விரும்புவைாகக் கூைினார்.  ா ா அவறர 
ஆறுைல் டுத்ைி, அவருடனான ஆன் ீக பைாடர்ற  வலியுறுத்ைி, "நீங்கள் இந்ை 
ஆன் ீக  ாறையில் இருக்கும்வ ாது துன் ம் அவெியம்" என்று கருத்து 
பைரிவித்ைார். 

1939, ெூறல 5ஆம் நாள் பூனாவிலிருந்து இரண்டு  ன்ைிகளுடன் டாக்டர் 
நீலுவும்,  றுநாள் ொல் ாயும் வந்ைனர். 7ஆம் வைைி,  ா ா  லருடன் ராஹூரிக்கு 
விெயம் பெய்து டாக்வகஃ ால்கர் இல்லத்ைில் இரவு உைறவ உண்டார். அடுத்ை 
இரண்டு நாட்களில் ஆைி ெூனியர் ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது அவர் பூனாவில் 
ைங்கும் முடிபவடுக்கப் ட்டது. 

ஆைி ெீனியரின் கல்லூரி நண் ர் ொம்பஷட் அர்வைஷீர் ஈரானி ெூறல 
13 அன்று ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு 
 ாவனக் ரஞ்ெி வந்ை வவறளயில்,  ா ாவின் ‘உலகளாவிய’ ற யத்ைிற்கான 
(யுனிவர்ெல் பென்டர்) ைிட்டத்ைிற்குப்  ங்களிக்கும் டி  ா ா வகட்டுக்பகாண்டார். 

ஒரு நாள்  ா ா ப ண்களிடம் வ ாறரப்  ற்ைி வ லும் விளக்க ளித்ைார்: 
நான், கிருஷ்ணராக, அர்ஜுனனுக்குக் மகால்லும்படிக் 

கட்ெகளயிட்மென். கிைிஸ்துவாக, நான் பீட்ெரிெம் அவரது ெறு 
கன்னத்கதயும் அகையக் மகாடுக்கும்படிக் கூைிமனன், ஆனால் இரண்டிற்கும் 
அடிப்பகெயான உண்கெ ஒன்மை. அதன் பின்னர் ெக்கள் ொைவில்கலயா? 

ெக்கள் முன்மனைவில்கல, ஆனால் ொைிவிட்ொர்கள். 
உலகம் இப்வ ாது அைன் காட்டு ிராண்டித்ைன ான அணுகுமுறைக்குத் 

ைிரும் ிச் பெல்கிைது, எனவவ,  ீண்டும்  ீண்டும், அது வாழ்க்றகயின் 
 ாற்ைங்கறளச் ெந்ைிக்கிைது. ஆனால் கீறையில் கிருஷ்ைர் கற் ிப் து பைய்வகீம்; 

அது ஆழ் இையத்றை ஊடுருவிச் பெல்கிைது. நீங்கள் என்றன வநெித்து, என்றனப் 
 ின் ற்ைினால், என்னிடம் ெரைறடந்ைால் நீங்கள் கடவுளாக முடியும் என்று அது 
கூறுகிைது. வவறு எந்ை  ார்க்கமு ில்றல. குருநாைர் கட்டறளப் டிச் ெீடர்கள் 
பெய்ய வவண்டும் - அவர் பெய்வறைச் பெய்யக்கூடாது. அர்ெுனன் ைனது 
வில்றல விருப் த்வைாடு றகயிவலந்ைிக் கீழ்ப் டிந்ைான், அவன் பகால்லவில்றல 
என்ைப் பூரை அைிவவாடு அறைச் பெய்ைான். 
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முற்ைிலும் பற்ைில்லாெல், அவர்களின் ஆன்ெீக நன்கெக்காக இகத 
அவன் மசய்ய மவண்டியிருந்தது - மகாகல மசய்வதற்கான மவைி அல்லது 
கெகெ எதுவுெின்ைி, முழுகெயான பற்ைற்ை தன்கெயுென் கிருஷ்ணரின் 
பணிகயச் மசய்ய மவண்டியதாயிற்று.    

 நீங்கள் அகிம்றெறய முழுற யாகப்  ின் ற்று வராக இருந்ைால், எந்ை 
உயிரினத்றையும் காயப் டுத்ை  ாட்டீர்கள் என்று ெ ைம் பெய்கிைரீ்கள். 
இருப் ினும், ஒரு நாய் மூன்று பூறனகறளக் பகால்வறைக் கண்டால், நீங்கள் 
என்ன பெய்வரீ்கள் - நாறயக் பகால்வரீ்களா? நீங்கள் ஒதுங்கி நின்ைால், மூன்று 
பூறனகறளக் பகால்ல அனு ைிக்கிைரீ்கள் என்று அர்த்ைம். எலிஸப த், நீங்கள் 
என்ன பெய்வரீ்கள்? நீங்கள் அற ைியாக இருந்ைால், மூன்று பூறனகறளக் 
பகால்ல உைவுகிைரீ்கள். நீங்கள் நாறயக் பகான்ைால், வன்முறையாளர் என்று 
அறழக்கப் டுகிைரீ்கள். 

ஆட்டு ெந்கதகளுக்கு ெத்தியில், ஒரு புலி இருப்பதாக கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் அகிம்கசகயப் பின்பற்றுவதாகச் சபதம் எடுத்துக் 
மகாண்ெதால், உங்கள் வடீ்டிலிருக்கும் துப்பாக்கிகயத் மதாெொட்டீர்கள்; 

நீங்கள் புலிகயக் மகான்று, ஆட்டு ெந்கதகயக் காப்பாற்ை முடியும் என்பது 
உங்களுக்குத் மதரியும். அவ்மவகளயில் நீங்கள் என்ன மசய்வரீ்கள்? 

புலிகயக் மகால்லுங்கள், ஆனால் அதில் ஈடுபாெற்ை முகையில் இருங்கள் - 
இகதத்தான் கிருஷ்ணர் கற்பிக்கிைார். வன்முகை அல்லது அகிம்கசகயப் 
பின்பற்ை மவண்ொம், பற்ைற்ைவராக இருங்கள். ெந்கதயின் நன்கெக்காக 
நீங்கள் மகால்ல மவண்டும். அர்ஜுனகனப் மபாறுத்தவகர, அது காெம், 

மபராகச மபான்ை புலிகள் எனக் கருதப்பட்ெ பிைரின் ஆன்ெீக 
நன்கெக்காகமவ மசய்யப்பட்ெது. 

வ ாருக்குச் பெல்வது ெரியா? அறழக்கப் ட்டால் வ ாருக்குச் 
பெல்லுங்கள், அறைத் ைவிர்க்க முடியாது, ஆனால் உயிர்கறளக் பகால்வைற்காகப் 
வ ாராட வவண்டாம். நீங்கள் உைவி பெய்து பகால்லப் ட வவண்டியவர்கறளக் 
பகான்று, அைிலிருந்து முற்ைிலும் விலகியிருங்கள் அல்லது பகாறலயாளிக்குப் 
 யப் டா ல், வகா மும் பகாள்ளா ல் உயிறரத் துைக்கத் ையாராக இருங்கள். 
இறை ஒரு ெிலவர அவ்வாறு பெய்ய முடியும். நான் ஏன் வ ாறர விரும்புகிவைன்? 

ஆன் ீக முன்வனற்ைத்றையும் வ ம் ாட்றடயும் கருத்ைில் பகாண்வட நான் 
இறைச் பெய்கிவைன். 

இந்ை வநரத்ைில் ஈரானிலிருந்து குடிப யர்ந்து ற தூல் அவரது  றனவி 
பஸால்டூன், இரண்டு  கள்கள் டவ்லா, ஸர்வர்  ற்றும்  கன் ஃ ாரடூன், 

ப ஹரா ாத்ைில் வாழ வந்ைனர். அவர்கள் அரங்காவ்ம் குடும்  குவாட்டர்ஸில் 
குடிய ர்த்ைப் ட்டனர். பஸால்டூன்  ற்றும் குழந்றைகளுக்கு,  ாரெீக ப ாழிறயத் 
ைவிர வவறு எந்ை ப ாழியும் பைரியாைைால் டவ்லாவும் ஸர்வரும் விறரவில் 
குெராத்ைி ப ாழிறயப் ப ண்  ண்டலியிட ிருந்து கற்றுக்பகாண்டனர். 
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ஒரு  ாைத்ைிற்கு,  ா ா ற தூறல இரவு காவலனாக, கண்காைிக்கும் 
கடற றயக் பகாடுத்து, ைனது அருகில் அ ரச் பெய்து ைன்னுறடய ைட்டிலிருந்து 
உைறவ அவருக்கும் அளித்ைார். இரவில்  ா ா அவருடன்  ஸ்துகறளப்  ற்ைி 
விவாைித்து, எைிர்காலத்ைில் ற தூலுக்கு இந்ைப்  ைியில்  ிறகயான  ங்கு 
இருக்கும் என்றும்  றைமுக ாகக் குைிப் ிட்டார். ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா 
அவறரப் புகழ்ந்து, "நீங்கள்  ஸ்துகளின் ெர்ைார் (ைறலவர்) ஆகிவிட்டீர்கள், 

இப்வ ாது நீங்கள் அவர்கறள அறடயாளம் கண்டுபகாள்ள முடியும்!" என்ைார். 
ொைாரை  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும் வ ல்நிறல 

 ஸ்துகறள வவறு டுத்துவது கடினம், ஏபனன்ைால் பவளியளவிலான கூறுகள் 
இருவருக்கும் ஒத்ைைாகவவ இருக்கின்ைன. ஆனால் உள்ளளவில், அவர்களின் 
நிறலகளில் உலகளவு வவறு ாடு உள்ளது. ற தூல் இப்வ ாது ைனக்கு அந்ைச் 
ெக்ைி இருப் ைாக நம் ினார், ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில்  ா ாவின் கருறையால் 

உண்ற யான  ஸ்த் ஒருவறர முைல்  ார்றவயிவலவய அறடயாளம் காை 
முடிந்ைது. ஆன் ீக முன்வனற்ைத்ைின் நிறல  ற்ைி, அவருக்கு நிச்ெய ாக எதுவும் 
பைரியாது, ஆனால் இருவறரயும் வவறு டுத்ைிப்  ார்ப் ைில் பகட்டிக்காரர். 

ப ஹர்  ா ா ஒருமுறை இந்ை விைிமுறைகறள வழங்கினார்: 
ஒரு பரிபூரண குருநாதரின் மதய்வகீ அதிகாரம் இல்லாெல், 

ஒருவகர ெஸ்த் என்றும் இன்மனாருவகர ெனநிகல பாதிக்கப்பட்ெவர் 
என்றும் எந்த ஒரு சாதாரண ெனிதரும் மசால்ல முடியாது. இருப்பினும், 

ெஸ்துகள் அவர்களின் உகெகெயாக அகெந்திருக்கும் மதள்ளத்மதளிவான 
தரம் ெிக்க குணாதிசயங்கள் தங்கள் சகவாசத்தில் ஒருவகர ெகிழ்விக்கும் 
திைன் பகெத்தது; அமதசெயம், ஒரு ெனநிகல பாதிக்கப்பட்ெவரின் 
சகவாசத்தில் ஒருவர் ெனச்மசார்கவயும் மசாகத்கதயும் உணர்கிைார். 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், இறைநிறலறய அறடந்ை ஸலிக்  ற்றும்  ஜ்ெூப் 
இறடவயயான வித்ைியாெத்றை,  ா ா விளக்கிக் கூைினார்: 

இகைநிகலகய அகெந்த பின்னர், இகை உணர்வின் ெிக 
உன்னதொன நிகலயிலிருந்து சாதாரண ெனித உணர்வுக்கு வராதவர்ககள 
ெஜ்ஜூப்கள் என்ைகழக்கிமைாம். அவர்கள் நித்திய, நிரந்தர ஆனந்தத்கத 
அனுபவிக்கிைார்கள், ஆனால் உலகிற்கான எந்தக் கெகெயும் 
இல்லாதவர்கள். ஒரு ெஜ்ஜூப்பிற்கு இகையுணர்கவத் தவிர மவறு எந்த 
உணர்வும் இல்கல, மெலும் அவரது உெகலயும் அதன் மதகவககளயும் 
முற்ைிலும் ெைந்துவிடுகிைார். ஒரு ெஜ்ஜூப்பிற்கு, எல்லாம் 
பூஜ்ஜியொகிவிடுகிைது. அவர் கெவுளாக ெட்டுமெ இருக்கிைார்! 

அவை வவறளயில்  றுபுைம், ஸலிக் என் வர் இறை உைர்றவ அறடந்ை 
 ின்னர், ொைாரை உலக உைர்றவத் ைக்கறவத்து,  னிைகுலத்ைின் 
வ ம் ாட்டிற்காக உறழப் வர். பைய்வகீ ஆனந்ைத்றை பைாடர்ந்து அனு விப் வர், 

ஆனால் ஒவர வநரத்ைில் உலகின் துன் ங்கறளயும் அனு விப் வர் ஸலிக். 
பவளித்வைாற்ைத்ைில், அவர் ஒரு ொைாரை  னிைறனப் வ ால் இருக்கிைார்; 
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ஆனால் உள்ளளவில், அவறரப் புரிந்து பகாள்ள முடியாது. அவவர சத்குரு 
என்ைறழக்கப் டுகிைார்; உலகின் முன்வனற்ைத்ைிற்காக உறழப் து ஒன்வை 
அவரது கடற . 

அவதார புருஷர் என்பவர் அவரது உயர்ந்த மதய்வகீ உணர்வு 
நிகலயிலிருந்து சாதாரண ெனித உணர்வு நிகலக்கு இைங்கி வருகிைார். 
அவர் பரிணாெம், ெறுபிைவி, இகை உணர்வு மபான்ை கட்ெங்ககள கெந்து 
மசல்ல மவண்டியதில்கல. அவர் எப்மபாழுதும் கெவுள், அவரது கெவுள் 
உணர்வு நிகலயிலிருந்து மநரடியாக ெனித உணர்வு நிகலக்கு வந்து, 

பகெப்கபப் பற்ைிய முழு உணர்வு நிகலயில் இருப்பவர். அவரது நற்பண்பு 
உலகளாவியது, மெலும் அவர் பகெப்பில் உள்ள அகனத்து மபாருட்களுக்கும் 
– மசயலற்ை, உயிர்வாழும், உயிரியக்கமுள்ள ெற்றும் உயிரற்ை 
அகனத்திற்கும் - ஆன்ெீக உந்துதகல அளிக்கிைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ப ஹராவின் ெவகாைரி ஃ ிரீனி நாெிக் 
நகரிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார்,  ா ாவிட ிருந்து பைாடர்ந்து 
பைாறலதூரத்ைில்  ிரிந்து, ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டைாக நிறனத்து வருந்ைினார். 
ஃ ிரீனி,  ா ா  ீது ஆழ்ந்ை அன்பு பகாண்டிருந்ைார், இைர ப ண்  ண்டலியுடன் 
இருக்க விரும் ினார், ஆனால், ஒருவவறள, அவர் ைனது கைவர் ருஸ்ைம் 
 ற்றும் அவர்களது குழந்றைகளின் குடும் ப் ப ாறுப்புகறளக் கவனிக்க 
வவண்டியிருந்ைைால்,  ா ா அவர் ஆெிர த்ைில் இருப் றை விரும் வில்றல; 

ருஸ்ைமும்  ிகுந்ை  ன வவைறனக்கு உள்ளானார்; யாரிடமும் பொல்லா ல் 
அவ்வப்வ ாது  றைந்து விடுவது வழக்கம். ஆனால் இந்ை வநரத்ைில் அவர் 
நிரந்ைர ாகக் காைா ல் வ ாய், அவரது குடும் த்ைினர் அல்லது  ண்டலியுடன் 
பைாடர் ில் இல்லா ல் ( ா ாவுக்குச் ெில முறை எழுைியிருந்ைாலும்) இருந்ைார். 
அவரது ைிரு ைமும் உைர்ச்ெி வயப் டும்  னநிறலயும் குடும் த்துடன் 
வாழ்வது  ிகவும் கடினம் என நிரூ ிக்கப் ட்டது. 

ஃ ிரீனி பைாடர்ந்து கவறலயுடன் இருந்ைது, அவரது  னநிறலறயப் 
ப ரிதும்  ாைித்ைது.  ா ா அவறர ஆறுைல் டுத்ைி, விறரவில் அறழப் ைாக 
உறுைியளித்ைப்  ிைகு, அவர் நாெிக் ைிரும் ிச்பென்ைார். 

இந்ை இக்கட்டான நிறலறயப்  ற்ைி விவாைித்து,  ா ா, கருத்து 
பைரிவிக்றகயில்: 

ெனிதகுலத்தின் ஆன்ெீக மெம்பாட்டிற்காக உலகில் உகழக்கும் அமத 
மவகளயில், அவதார புருஷர் உலகின் முழுத் துன்பத்கதயும் சுகெயாக 
ஏற்றுக்மகாள்ள மவண்டும். அைியாகெயின் இருளில் மூழ்கியிருக்கும் இந்த 
ொனிெனின் துன்பம் அவதார புருஷரின் துன்பொக ொறுகிைது. இது அவகரச் 
சிலுகவயில் அகையப்படுவதற்கு நிகரானது. அவதார புருஷர் பூெியில் 
அவரது வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு கணமும் சிலுகவயில் 
அகையப்படுகிைார். 
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ஆனால், இந்த எல்கலயற்ை துன்பத்கத அவர் தன்ெீது எடுத்துக் 
மகாள்ளும் அமத மவகளயில், இகைநிகலயின் நித்தியொன எல்கலயற்ை 
மபரின்பத்கதயும் அனுபவிக்கிைார். இல்கலமயனில், அது முற்ைிலும் 
சாத்தியெற்ைது ெட்டுெின்ைி, அவர் எல்லா தரப்பிலிருந்தும் இதுமபான்ை 
துன்பங்களின் சுகெயால் உண்கெயில் உகெந்துமபாவார். ஒரு சாதாரண 
ெனிதன், எவ்வளவுதான் மபரியவனாக இருந்தாலும், அவதார புருஷனின் 
துன்பத்தின் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதிகயக் கூெ உணர்வதாக இருந்தால், அவன் 
கபத்தியொகிவிடுவான்! உலக துன்பங்களின் சுகெகயக் குகைக்க, அவதார 
புருஷர் இந்தப் பாரத்கதச் சுெந்தாக மவண்டும். 
ஃ ிரீனிறயப் வ ான்ைவர்கறளப்  ற்ைி  ா ா விளக்க ளித்ைார்: 

இது மபான்ை பல நிகழ்வுகளின் பாரத்கத நான் சுெக்க மவண்டும். 
ஆனால், இத்தககய சூழ்நிகலககளக் ககயாளுவதில், ெக்களுக்குப் புரியாத, 
விசித்திரொன முகைககள நான் பின்பற்ை மவண்டும். ொைாக, அவர்கள் 
நான் பணிபுரியும் பாகதகளில் தகெககள கவத்து, தங்களுக்கும் அதிக 
துன்பங்ககள உருவாக்குவமதாடு, எனது துன்பத்கதயும் அதிகரிக்கிைார்கள். 
நான் துன்பப்படுவதன் மூலம், அவர்ககளக் கண்காணித்து, காப்பாற்ைி, 
துன்பத்திலிருந்து ெீட்கிமைன். 

ஃ ிரீனிக்கு என்  ீது அைீை அன்பு உள்ளது, ஆனால் அவர் எனக்குக் 
கீழ்ப் டியவில்றல. அவருறடய பொந்ை நலனுக்காக நான் அவறரத் தூரத்ைில் 
றவத்ைிருக்கிவைன், ஆனால் அவர் உருவாக்கும் குழப் ம் எனது துன்  ாக 
 ாறுகிைது! அவர் எதுவும் உண்ைா ல், அருந்ைா ல் இருந்ை வவறளயில், நான் 
அறைக் றகவிடு ாறு கட்டறளயிட்வடன், ஆனால் கீழ்ப் டியவில்றல. அவறரச் 
ெ ாைானப் டுத்ை ெ ல்பூரிலிருந்து நாெிக் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது; 

இறைபயல்லாம் நான் ைாங்கிக் பகாள்கிவைன், இந்த அளவிலா துன்பங்கள் 
அகனத்தும், என் இகை இன்பப் மபருங்கெலில் ஒரு துளி கூெ இல்கல! 

ப ஹர்  ா ா எறைக் குைிப் ிட்டு விளக்குகிைார் என் ைற்கு உைாரைம் 
ஒன்றை வ ற்வகாள் காட்டி, வ லும் கூைினார்: 

ஒருவகர, மபரிய மதள் ஒன்று கடித்து விட்ெதாக 
கவத்துக்மகாள்மவாம். இது பயங்கரொன வலிகய ஏற்படுத்துகிைது. அந்த 
நபர் கஷ்ெப்படுகிைார், வலி தாங்க முடியாெல் அழுகிைார். இதற்கிகெயில், 

ஒரு சிைிய எறும்பும் அவகர மவமைாரு இெத்தில் கடித்தால், மதள் கடித்த 
மவதகனயில் எறும்பு கடித்தது எந்தப் பாதிப்பும் மதரியாது; இகதப் பற்ைிய 
சிந்தகனக்கும் எந்தவித வாய்ப்பும் இருக்காது. 

எனவவ, எனக்கு வந்ை இந்ைத் ைனிப் ட்ட ெிக்கல்கறளச் ெ ாளிப் து - 
அறவ எவ்வளவுைான் கடின ாகவும், நுண்ற யாகவும், ைீர்வுகாை 
முடியாைைாகவும் இருந்ைாலும் - என்றனப் ப ாறுத்ைவறர, அறவ 
முக்கிய ற்ைறவ  ட்டு ின்ைி  ிகச் ெிைியறவ. வைள் பகாட்டுவவைாடு 
ஒப் ிடும்வ ாது எறும்பு கடித்ைறை அரிைாகவவ கவனிக்கப் டுவைால், முழு 
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 னிைகுலத்ைின் ஒட்டுப ாத்ை துன் த்ைின் சுற களுடன் ஒப் ிடும்வ ாது, இந்ை 
ைனிப் ட்ட ெிக்கலான  ிரச்ெிறனகள் ஒன்றும் இல்றல! 

ெனிதகுலத்தின் துன்பத்தின் சுகெகய அகற்றுவது எனது வாழ்வின் 
மநாக்கம். இதற்காகமவ நான் வந்துள்மளன். ஆனால் உண்கெயாகச் 
மசால்லப்மபானால், என்னுகெய பணி அல்ல, ெக்களின் அைியாகெ ெற்றும் 
ஆன்ெீக விஷயங்ககளப் பற்ைிய அவர்களின் அடிப்பகெ அலட்சியமெ 
என்கனத் துன்பப்படுத்துகின்ைன. 

ப ஹரா ாத்ைில், ப ண்கள்  த்ைியில் உைவுகள் எப்வ ாதும் இைக்க ாக 
இருந்ைைில்றல. ப ஹர்  ா ா  ற்பைாரு சுற்றுப் யைத்றைத் ைிட்ட ிட்டுக் 
பகாண்டிருந்ைார், எனவவ அவர் அப்வ ாறைய நிறலற றயச் ெீர் டுத்ை 
அறனத்து ப ண் ைிகறளயும் அறழத்துப் வ ெினார். 

உங்கள் வழிககளச் சரிமசய்யுங்கள் அல்லது மசன்றுவிடுங்கள். 
அகனத்கதயும் என்னிெம் அர்ப்பணிக்க உங்கள் இல்லத்கதயும், 

குடும்பத்கதயும் விட்டுவிட்டு இங்மக வந்துள்ளரீ்கள், இருந்தும் 
கட்டுப்பாடுென் வாழ்கிைரீ்கள். சினிொ, திகரயரங்குகளுக்கு மவளிமய மசல்ல 
உங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்கல. ஒவ்மவாரு வககயிலும், நீங்கள் 
அன்பிற்காகத் தியாகம் மசய்கிைரீ்கள். நீங்கள் அகனவரும் என்கன 
மநசிக்கிைரீ்கள், என்கனக் கெவுளாகப் பார்க்கிைரீ்கள் - நான் உண்கெயில் 
கெவுள்தான் - ஆனால் உங்கள் அகனவரிெமும் உள்ளக் குகைபாடு 
என்னமவன்ைால், இந்த முழுகெயான கட்டுப்பாடு இல்லாததுதான்! 
உங்களுக்குக் கட்டுப்பாடு ெட்டும் இருந்திருந்தால், நீங்கள் ெணிக்கற்ககளப் 
மபான்ை செீர்களாக இருந்திருப்பீர்கள்! ஆனால் உங்கள் அகனவரிெமும், 

கட்டுப்பாடு என்பது ெிகுந்த அவல நிகலயில் இருப்பதால், உங்களின் இதர 
நற்குணங்ககள ொற்ைியகெத்துச் சரீ்படுத்த எனக்கு ெிகவும் சிரெொக 
உள்ளது. இந்த ஒரு பற்ைாக்குகை முழு விஷயத்கதயும் ஒரு மகலிக்கூத்தாக 
ொற்றுகிைது! 

இங்மக, உங்களில் பன்னிரண்டு மபர் ெட்டுமெ இருந்தும் 
உங்களிகெமய இணக்கம் இல்கல. நீங்கள் ஒருவருக்மகாருவர் 
மநசிப்பதில்கல; நீங்கள் ஒருவருக்மகாருவர் மபாறுத்துக் மகாள்வதில்கல. 
சிைிதளவு மகாபமூட்டினாலும் உங்கள் பலவனீங்கள் ெிகப் மபரியதாக 
நிரூபிக்கப்படுகிைது. மநாரினா, நதீன் இருவரும் உலகிற்குப் 
பகைசாற்றுகிைார்கள், "நாங்கள் யுகத்தின் ெிகப் மபரிய குருநாதருென் 
வாழ்கிமைாம்!" ஆனால், "நாங்கள் அவருென் தங்கியிருந்து நாய்கள் ெற்றும் 
பூகனககளப் மபாலப் மபாராடுகிமைாம்!" என்று நீங்கள் கூறுவதில்கல. 
கிழக்கு ெற்றும் மெற்கிலிருந்து வந்த உங்கள் அகனவகரயும் ெிகத் 
தீவிரொக எச்சரிக்கிமைன், "உங்ககள நீங்கள் கட்டுப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள்!" 

நீலப்வ ருந்து  யைத் பைாடக்கத்ைில், வஷாலாப்பூரில் கிட்டி, ராவனா 
இருவரிடம்  ா ா கூைியறை  ீண்டும்  ீண்டும் நிறனவூட்டுகிைார்: 
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நீங்கள் தவீிர உற்சாகத்தில், துள்ளிக்குதிக்கும் மபாமதல்லாம், 

அல்லது பிைர் நியாயெற்ை முகையில் இருப்பதாக உணரும்மபாது, அல்லது 
அவர்கள் உங்ககள விெர்சிப்பதாக நிகனக்கும் மபாது, அல்லது ஏதாவது 
ஒன்ைில் நீங்கள் சரியாகவும், அவர்கள் தவைாக இருப்பதாகவும் - 
இகதமயல்லாம் நீங்கள் உணரும் தருணத்தில், என்கன நிகனவில் 
மகாண்டு கட்டுப்பாட்கெ நிகலநாட்டுங்கள். உங்ககளமய நீங்கள் 
கிள்ளிவிட்டு, ஒதுங்கிச் மசல்லுங்கள். நகெமுகைக்குரிய நெவடிக்ககககள 
நாடுங்கள். நீங்கள் உற்சாகொக உணரும் தருணத்தில், ஒரு வம்பு 
மசய்யுங்கள், என்கன நிகனவில் மகாண்டு ஆடிப்பாடுங்கள் - இதுமவ 
நகெமுகை தரீ்வு. 

நீங்கள் அந்ைச் சூழ்நிறலறய ஒவர வநரத்ைில் குதூகலத்துடன்  கிழ்ச்ெி 
ஆரவாரம் பெய்து  ாற்ைிவிடுவரீ்கள். நீங்கள் கட்டுப் ாட்றடப் ப ை முடியாை 
ைருைத்ைில், இந்ை நறடமுறை நடவடிக்றகறய எடுக்க வவண்டும்; 

இல்றலபயன்ைால், நீங்கள் பைாறலந்து வ ாவரீ்கள். அகந்றைக்கு அளிக்கப் ட்ட 
ெிைிைளவு நன்ற , உைர்ச்ெிவெப் ட்ட  னைின் தூண்டுைலால், ஆத்ைிரத்ைில் 
ைீப்ப ாைியாக பவடிக்கும். 

ஆன்ெீக ரீதியில், விட்டுக் மகாடுப்பது அல்லது மதால்விகய 
ஏற்றுக்மகாள்வது மகாகழத்தனம் அல்ல. உங்களால் மநசிக்க முடியாவிடில் 

குகைந்தபட்சம், விட்டுக் மகாடுக்கும் கதரியம் மவண்டும். இகதமயல்லாம் 
நான் ஆயிரம் முகை கூைியிருக்கிமைன், ஆனால் அது ஒரு காதில் நுகழந்து 
ெறு காது வழியாக மவளிமய மசல்கிைது. ககெசி முகையாகக் கூறுகிமைன். 
அது அப்படிமய மவளிமய மபாவதானால், அகனவரும் 
மபாகமவண்டியதுதான். நீங்கள் எந்தக் காரணமும், கட்டுப்பாடும் இல்லாெல் 
சண்கெ சச்சரவுகளில் ஈடுபடுகிைரீ்கள்; இது மயாகா அல்ல, 'மபாகா'. மபாகம் 
என்ைால் மபற்றுக்மகாள்வது, அதாவது சுயநலம். மயாகா, மகாடுப்பகதக் 
குைிக்கிைது, அதாவது, தன்னலெற்ை தன்கெ. 

ராவனா, வநாரினாறவ பவைி ிடிக்கச் பெய்கிைார், கிட்டி ைினமும் 
எரிச்ெலான  னநிறலயில் இருக்கிைார். சுருக்க ாகச் பொல்வைானால், நீங்கள் 
 ன்னிரண்டு வ ர் ஒவ்பவாரு நாளும் ெல்லிக்காசு ப ைாை விஷயங்களுக்காக 
அ ர்க்களம் பெய்கிைரீ்கள். நான் உங்கள் அறனவறரயும் ப ௌன ாக இருக்கச் 
பெய்ைிருக்கலாம், அப் டியானால் நீங்கள் ஒருவறரபயாருவர் உண்டு இல்றல 
என்ைாக்கியிருப் ரீ்கள்! 

"சுற்றுப்பயணத்தில், ஏமதனும் சண்கெ சச்சரவுகளுக்கு 
இெெிருக்குொ?" என்ை வகள்வியுடன்  ா ா முடித்ைார். 

 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ப ண்களிடம், "எந்தவிதொன தவம், 

துைவைம், தியானங்களுக்கும் எனது முன்னிகலயில் இெெில்கல. நான் 
உங்கள் ககககளப் பற்ைிக்மகாண்டு இறுதி இலக்கக மநாக்கி அகழத்துச் 
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மசல்மவன். ஆனால் நீங்கள் எனது கககய உறுதியாகப் பிடிக்கமவண்டியது 
அவசியம். 

"எண்ணத்திலும், மபச்சிலும் எப்மபாதும் என்கனமய நிகனவிற் 

மகாள்ளுங்கள். என்கனப் பற்ைிப் மபசுவது ெட்டுமெ நிரந்தரொனது! என்கன 
நிகனவிற் மகாள்வமதன்பது, இந்த நிகலயற்ை உலகில் உண்ணுவது, 

அருந்துவது, உைங்குவது ெற்றும் அகனத்கதயும் ெைந்துவிெச் மசய்யும்!" 
1939, ெூறல 18ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ஆண்  ண்டலியிடம் 'துைவைம்' 

 ற்ைிப் வ ெினார், "துைவு என்பது நீங்கள் ெிகவும் விரும்பும் விஷயங்ககள 
விட்டுவிடுவது." 

 ாஸாெி  க்கம் ைிரும் ி, " ாஸாெி, ைிறரப் டங்களுக்குச் பெல்ல 
வவண்டும், ஆனால் ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கா ல் ைிரும் ி வர வவண்டும்! அது 
உண்ற யான துைவு. ைிறர அரங்கத்ைிற்குச் பெல்லுங்கள், ஆனால் 
ைிறரப் டங்கறளப்  ார்க்க வவண்டாம்,  ின்னர் ைிரும் ி வாருங்கள்" என்று 
எழுத்துப்  லறகயில் உச்ெரித்ைார். 

காலம் இறை ஒரு ெில வார்த்றைகளில்  ார்த்ைது: "சுருக்க ாகச் 
பொன்னால், குருநாைர்,  ண்டலிறயப்  யிற்றுவிப் ைற்கான ைனித்துவ ான வழி 
என்னபவன்ைால், அவர்கள் ைீவிர ாக விரும்பும் ஒன்றை அவர்களால் இழக்கச் 

பெய்வைில் அல்ல,  ாைாக அவர்களுக்கு அறைக் பகாடுப் ைில் உள்ளது - ஆனால் 
 ின்னர் அறைப்  யன் டுத்ைவவா அல்லது ரெிக்கவவா கூடாது என்று 
கட்டறளயிடுகிைார்!" 

இறை நிறலறய அறடயும் வநாக்கத்ைில் முைலில் ப ஹர்  ா ாவுடன் 
வந்ைிறைந்ை  ிளடீர், ெ ீ த்ைில் மும்ற யிலிருந்து ைிரும் ி வந்து  ல நாட்கள் 
 ா ாறவ எைிர்பகாண்டார், "உங்கள் உத்ைரவின் டி, நான் மூன்று ஆண்டுகள் 
உ வாெம் வ ற்பகாண்வடன்; ப ௌனம்  ற்றும் ஏகாந்ைவாெத்றையும் 
கறடப் ிடித்வைன்; ஆனால், நீங்கள் எனக்கு இறைக்காட்ெிறய இதுவறர 
அளிக்கவில்றல!" இவ்விை ான அொைாரை நறடமுறைகறளத் பைாடரு ாறு 
 ா ா அவறர வலியுறுத்ைினார். இைர ஆண்கள் அத்ைறகய பவளியளவிலான 
 ிராயச்ெித்ை நடவடிக்றககறளக் கறடப் ிடிக்கவில்றல. அவர்களுக்கு,  ா ா, 
கீழ்ப் டிைல் ஒன்றை  ட்டுவ  வலியுறுத்ைினார். 

ஆனால், இக்காலகட்டத்ைில் ஒரு நாள்,  ிளடீர், ைனது பவறுப்ற யும் 
விரக்ைிறயயும்  றைக்க முடியா ல் வ ாயிற்று. அவ்வவறளயில், அைற்குப் 
 ைிலளிக்கும் விைத்ைில்  ா ா, ப ண்டுறவ அறழத்து, “நீங்கள் என்னுென் 
எவ்வளவு காலம் இருக்கிைரீ்கள்?” என்று  ிளடீரின் முன்னிறலயில் 
வினவினார். 

"1922 முைல்," ப ண்டு  ைிலளித்ைார். 
"என்னிெெிருந்து உங்களுக்கு என்ன மவண்டும்?" 

"ஒன்று ில்றல!" 
"அப்படியானால் நீங்கள் ஏன் என்னுென் இருக்கிைரீ்கள்?" 
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"உங்களுக்குச் வெறவ பெய்யவும், உங்கள்  கிழ்ச்ெிறயக் காைவும், 

உங்கள் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டியவும்" என்ைார் ப ண்டு. 
ப ண்டுறவ அங்கிருந்து அனுப் ிவிட்டு,  ா ா  ிளடீறரக் கண்டித்ைார், 

"மபண்டு என்னுென் பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிைார், அவர் எனக்காக 
எவ்வளவு கடினொக உகழக்கிைார் என்பது உங்களுக்குத் மதரியும். 
ஆனாலும், அதற்குப் பதிலாக அவர் எகதயும் விரும்பவில்கல! நீங்களும் 
அந்த ெனநிகலகய உருவாக்கும் செயத்தில், நீங்கள் விரும்புவது 
உங்ககளக் மகட்காெமலமய வந்து மசரும்."  ின்னர்  ா ா  ிளடீருக்குச் ெில 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கி மும்ற க்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 

1939, ெூறல 20ஆம் நாள் ஸவராஷ் மும்ற யிலிருந்து 
எலிஸப த்துக்காகக் பகாண்டுவந்ை ஒரு புைிய ப்யூக் காறரப்  ரிொக 
வழங்கினார். ெூறல 26ஆம் நாள் எலிஸப த்ைின்  ிைந்ைநாளன்று அவர் 
 ா ாவுடன் அந்ைப் புைிய காரில்  யைம் பெய்ைார். அடுத்ை நாள், ஸவராஷ் 
 ா ாறவப்  ார்க்க விலூவுடன் ப ஹரா ாத் வந்ைார். 1920ஆம் ஆண்டின் 
ஆரம் த்ைிலிருந்வை ஸவராஷ்  ா ாவிடம்  ிகுந்ை அர்ப் ைிப்புடன் 
இருந்ைவ ாைிலும், அவரது  றனவி விலூ இன்னும்  ா ாறவப்  ற்ைிய 
ெந்வைகங்களுக்கு  னைில் புகலிடம் வழங்கியது  ட்டு ன்ைி பவளிப் றடயாகக் 
குறைகூறும்  ழக்கத்றையும் பகாண்டிருந்ைார். அவர்களின் ெந்ைிப் ின் வ ாது, 

 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "நான் என்ன மசான்னாலும், என் 
அளவிறுதியற்ை நிகலயிலிருந்து மசால்கிமைன். ஆனால் உங்களிெம் 
இருப்பது வகரயறுக்கப்பட்ெ 'நான்' எனும் தன்கெ. நீங்கள் இப்மபாது என்ன 
நிகனக்கிைரீ்கள், மெலும் நாகள என்ன நிகனப்பீர்கள் என்பகதயும் நான் 
அைிமவன். ஒரு நாள் நான் அகத உங்களுக்கு நிரூபிப்மபன்!" 

இந்ைத் ைருைங்களில் பவளிவந்ை  ா ாவின் 'நிரூ ைங்கள்' விலூவின் 
வகள்விகளுக்கு  ிகச் ெிைந்ை  ைிலாக அற ந்ைது! அவர் அற ைியாக இருந்ை 
அவ்வவறளயில் ஸவராஷ் விலூவின் ொர் ாகக் குரல் பகாடுத்ைார்: " ா ா, விலூ, 

ப ண்  ண்டலிறய  ாயாவிலிருந்து விடுவிப் ைற்குப்  ைிலாக, நீங்கள் 
அவர்கறள  ாறயயில் ஆழ ாக மூழ்கடிக்கிைரீ்கள் என்று கூறுகிைார்! நான் 
பகாண்டு வந்ை ஆங்கில  நாட்டுப்  ன்ைிகள், கன்றுகள் இறவ எல்லாவ  
ப ண்கறள வ லும்  ாறயயில்  ிறைப் ைாக அவர் கருதுகிைார். நீங்கள் 
அவர்கறள இங்வகயும் அங்வகயும்,  யைங்களில்  ற்றும் ைிறரப் டங்களுக்கு 
அறழத்துச் பெல்கிைரீ்கள் என் றையும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிைார், வ லும் 
இதுவ ான்ை நடவடிக்றககள் ப ண்  ண்டலிறய கடவுளிடம் பகாண்டு 
வெர்க்கு ா என்று அவர் ெந்வைகிக்கிைார்." 

 ா ா, விலூவின் கூற்றைச் ெரிபெய்யும் விைத்ைில் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார், "நான் அவர்ககள ொயாவிலிருந்து மவளிமய மகாண்டுவர 

ொயாகவப் பயன்படுத்துகிமைன், ஆனால் அவர்ககளத் மதாொத வககயில் 
அகத நான் ககயாளுகிமைன்!" 
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ைனது கருத்றைத் பைளிவு டுத்துவைற்காக,  ா ா, ஸவராஷ், விலூ 
ஆகிவயாருக்கு, ரா ரின் காலத்ைில் நடந்ை,  ன்னர் ெனக்கின் வாழ்க்றக குைித்து 
ஒரு ெம் வத்றை விவரித்ைார்: 

ஜனக ென்னர் ஒரு ‘விமதமுக்தா’ (சத்குரு) உெல் ரீதியாக 
உணர்ச்சிமயா உணர்மவா இல்லாெல், ொயாவுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்தார். 
ஆனால், அவர் ஒரு ராஜாவாக இருந்ததால், ராஜ பாணியில் ராஜாகவப் 
மபாலமவ வாழ்ந்தார், அவருகெய அரண்ெகனயில் ஒரு ராஜாவுக்குப் 
மபாருத்தொன அகனத்து வசதிகளும் மசல்வங்களும் இருந்தன. 

ஆன் ீக  ாறையில் ஆர்வம்  ிக்க ஒருவறர அவருறடய குருநாைர் 
ெனக  ன்னரிடம் அனுப் ிறவத்ைார். இந்ை யாத்ரீகர் கடுற யான ைவ ிருந்து, 
எளிற யான வாழ்க்றக வாழ்ந்து வந்ைார்;  ல ஆண்டுகளாக அறலந்து ைிரிந்து, 
உைவு உண்ைா ல், ைண்ைரீ் கூட அருந்ைா ல் பநடுநாட்கள் உண்ைாவிரைம் 
இருந்ைார். 

அவர் அரண்ெகனக்கு வந்ததும், அதன் ஆெம்பரத்கதயும் 
கம்பீரத்கதயும் கண்டு அவர் நிகனத்தார்: "ஒரு ராஜாவுக்குரிய 
வாழ்க்கககய வாழும் ஒருவர், எனக்கு எப்படி இகை ஞானத்கத வழங்க 
முடியும்? ராஜாமவ ொகயயில் மூழ்கியிருக்கும்மபாது, அவர் எப்மபாதாவது 
பிைகர அதிலிருந்து விடுவிக்க முடியுொ?" 

ெனக  ன்னர் அந்ை யாத்ரீகரிடம் இரவு ஓய்பவடுக்கக் கூைி, ெில 
நாட்களுக்குப்  ிைகு அவருடன் வ சுவைாகக் கூைினார். அவருக்கு 
அரண் றனயில் அறனத்து ஆடம் ரங்களும் நிறைந்ை ஓர் அருற யான அறை 
வழங்கப் ட்டது. ஒரு வெவகனும் அவர் வெம் இருந்ைார்; அவருக்கு  ிகச் ெிைந்ை 
உைவு வழங்கப் ட்டது. ஆனால் இரவில் அவர் தூங்கச் பென்ைவ ாது, அவர் 
 டுக்றகக்கு வ ல் ஒரு ப ரிய கற் ாறைத் பைாங்கிக்பகாண்டு இருப் றைக் 
கண்டார், அது அவறர வநாக்கி ப துவாக இைங்குவது வ ாலத் வைான்ைியது. அவர் 
 யத்ைில், இரபவல்லாம் விழித்ைிருந்து கல்றலவய  ார்த்துக்பகாண்டிருந்ைார், அது 
ைறல ீது விழுந்து, நசுக்கிக் பகான்றுவிடுவ ா என்று  யந்ைார். இரண்டு 
நாட்களாக அவருக்குத் தூக்கம் வரா ல் உடல்நலம் குன்ைிக் காைப் ட்டார். 

மூன்ைாம் நாள், ஜனக ென்னர் அவகர அகழத்துவரக் கூைி, அவகரப் 
பற்ைி விசாரித்தார். வந்தவர் தனது தூக்கெில்லாத இரவுககள 
நிகனவுகூர்ந்தார். ென்னர் உெமன, "எல்லா வசதிகளும் மசௌகரியங்களும் 
இருந்தமபாதிலும், நீங்கள் தூங்க முடியாெல், அகெதியற்ைவராக 
இருந்தீர்கள். உங்கள் கெந்தகால தவத்தில் நீங்கள் அனுபவித்த 
கஷ்ெங்களுென் ஒப்பிடும்மபாது, உங்கள் ெனம் எப்மபாதுமெ கற்பாகையில் 
கவனம் மசலுத்தியதால், இந்த அனுபவம் ெிகவும் மவதகனயளித்ததாகத் 
மதரிகிைது. மவளியளவில், நீங்கள் எல்லா சிைப்கபயும் ெகிகெகயயும் 
கண்ொலும், உங்கள் வாழ்க்கக, நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக வழிநெத்தியகதப் 
மபாலமவ இருக்கிைது!" 
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அரண் றனயின் சுகவ ாகங்கள் என்றனச் சூழ்ந்ைிருப் றை நீங்கள் 
கண்டாலும், அகத்ைில், நான் எப்வ ாதும் கடவுளில் வவரூன்ைி இருக்கிவைன். நான் 
இவற்றைபயல்லாம் கடந்து வாழ்கிவைன், அவை வவறளயில் நான்  ிைறர 
அவற்றைபயல்லாம் ைாண்டி அறழத்துச் பெல்கிவைன்! 

அப்மபாது அந்த யாத்ரீகர் ஜனக ென்னரின் உண்கெ நிகலகயப் 
புரிந்துமகாண்டு அவரிெம் சரணகெந்தார். 

 ா ா பைாடர்ந்து எழுத்துப் லறக மூல ாக, குைிப் ாக விலூவுக்கு 
விளக்க ளித்ைார். 

இங்மக, மெஹராபாத்தில், மபண் ெற்றும் ஆண் ெண்ெலி அமத 
சூழ்நிகலயில் இருக்கிைார்கள். மவளிமய உள்ளவர்கள் இகதப் பார்க்க 
முடியாது, ஆனால் எனது ெண்ெலி இந்த நிகலகய அனுபவிக்கிைார்கள். 
கதரியொன ஆண்களும் மபண்களும் ெட்டுமெ என்னுென் இருக்க முடியும், 

ஏமனன்ைால் இந்த வாழ்க்கக ெிகவும் வித்தியாசொனது, மெலும் ஒவ்மவாரு 
அடியிலும் முட்கள் கால்ககளத் துகளக்கின்ைன. 

நான்  னிைகுலத்ைிற்கு ஒரு குருநாைர் என் றை விட ஒரு வெவகன் 
என்று கூைலாம்; அைற்கு நான் வெறவ பெய்ய  னிை உருவில் இைங்கி 
வந்துள்வளன்! உலக  க்கள் அைிகப் ிரெிங்கிகளாக இருந்து,  ிைருக்கு அைிவுறர 
வழங்குகிைார்கள், ஆனால் அவர்களின் பெயல்முறை முற்ைிலும் முரைானது. 

ெனிதகுலத்தின் அைியாகெ ெற்றும் வாழ்க்ககயின் உயர்ந்த 
ெதிப்புககள ெக்கள் அலட்சியப்படுத்திப் புைக்கணிப்பதால், நான் 
எல்கலயற்ை துன்பங்ககள அனுபவிக்கிமைன். ொயாவின் பிகணப்பிலிருந்து 
ெக்ககள விடுவிக்க நான் விரும்புகிமைன், ஆனால் அவர்கள் அதில் சிக்கி 
இருப்பகதமய விரும்புகிைார்கள்! 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை உருக்க ான பொற்ப ாழிவில் ஸவராஷ்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெி அறடந்ைார், வ லும் இது விலூவின்  னைிலும் அைீை ைாக்கத்றை 
ஏற் டுத்ைியது. இருவரும் ப ஹர்  ா ாறவ வைங்கி, விறடப ற்ைனர். 
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வாழ்க்ககயின் 

மநாக்கம்:  

சத்தியத்கத 

 அகெவதற்கும் 

அகத்கத 

அைிவதற்கும் 

-அவைார் ப ஹர்  ா ா 


