
 
 

மெஹர் பிரபு 
(MEHER PRABHU) 

 

இக்கால அவதார புருஷரின் வருகக 

(ADVENT OF THE AVATAR) 

மெஹர் பாபாவின் 

வாழ்க்கக வரலாறு 

(MEHER BABA’S LIFE HISTORY) 

 

குறுகிய தெிழாக்கம் 

  (TAMIL TRANSLATION - ABRIDGED) 

 

மதாகுப்பு ஏழு 

(VOLUME SEVEN) 

1939 – 1941 



 
 

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 
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இது ஒரு ப ாக்கிஷ ாக அற ய வவண்டும் என்ை ஆர்வத்ைில் ெ ர்ப் ைம் 
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பாபாகவப் பபால் எவரும் இல்கல 

'உலகில், பாபாகவப் பபால் எவரும் இல்கல!' பஹடி ப ர்படன்ஸின் 
இந்ை வார்த்றைகள், மெஹர் பாபாவின் ைனிப் ட்ட பைாடர் ில் இருந்ை ஒரு 
சுவிஸ் ப ண் ைியின் உள்ளார்ந்ை உைர்வின் ஆழத்றை விவரிக்கின்ைன. 
மெஹர் பாபாகவச் சந்தித்த எவரும், அவகரப் பபான்ை ஒருவகர 
இதுவகரச் சந்தித்ததில்கல; மெஹர் பாபாகவப் பபால் எவரும் 
வாழவுெில்கல. மெஹர் பாபா பேசித்தகதப் பபால் ஒருவர் எவகரயும் 
இதுவகர பேசித்ததுெில்கல. ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனத்ைில்  றைந்ைிருக்கும் 
அைிவுடன், எந்ைக் கல்வித்ைிைன் அல்லது ஞானத்றையும் ஒப் ிட முடியாது. 
மெஹர் பாபாகவப் பபால யாரும் இல்கல! ப ஹர்  ா ாறவப் வ ால் எந்ை 
ஒரு துைவியும், வ ாைகரும் வாழ்ந்ைது ில்றல.  கடந்த காலகட்டத்தின் 
அவதார புருஷர்களான ம ாராஸ்டர், ராம், கிருஷ்ணா, புத்தா, இபயசு, 
முஹம்ெது ஆகிபயாகரத் தவிர இதுவகர வாழ்ந்த எந்தக் குருோதகரயும் 
மெஹர் பாபாவுடன் ஒப்பிட முடியாது. 

ஏற்கனவவ ை ிழ் ப ாழியில் பவளிவந்ை ஏைக்குறைய 2000  க்கங்கள் 
வ லும் எைிர்வரும் ஏைக்குறைய 4000  க்கங்கறள ஒருவர்  டித்து அைிந்து 
பகாள்ளும் ைருைத்ைில், இந்ை வாழ்க்றக வரலாறு பவளிப் டுத்துவறை அவர், 
ப ஹர்  ா ாவின் எல்றலயில்லா ப ருங்கடறல  வநாக்கி  அறழத்துச்  
பெல்லும் உள்  யை ாக ஏற்றுக்பகாள்கிைார்.  மெஹர் பாபாகவத் தவிர, பவறு 
எந்த ெனிதனும் அத்தககய பணிக்குத் தகுதியானவர் அல்ல, ஏமனன்ைால் 
கடவுளுக்காகவும், ெனித குலத்திற்காகவும், பிரபஞ்சத்திற்காகவும் பவறு 
எந்த ெனிதனும், தன்கன இந்த அளவிற்கு அதிகொக அர்ப்பணிக்கவில்கல. 
ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனம் கறலந்து, அது அறனத்து வார்த்றைகறளயும் 
கடந்து பெல்லும் அந்ை நாள் வரும். கடவுள் பவவ்வவறு காலங்களில், யுகம் 
யுக ாக வவறு வவறு ந ருடன்  வ ெியுள்ளார் என்று அைியப் டுகிைது. கடவுள் 
வ சுகிைார், பைாடர்ந்து வ சுகிைார் என் து அைன் முக்கியத்துவத்றைக் 
பகாண்டுள்ளது; ஆழ் இையத்ைிலிருந்து வரும் அந்ை வார்த்றைகளும் அைன் 
முக்கியத்துவத்றை பவளிப் டுத்துகிைது.  கடவுள் வ சுவது என் து காலவரம் ற்ை 
ைருை ாகும்.  ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனத்றையும் அன்ற யும் உைர்ந்ைவர்கள் 
இதுவ ான்ை ைருைங்கறள அனு வித்ைிருக்கிைார்கள். 

ப ஹர்  ா ாவின் அன் ின் ஆழத்றை உைர்ந்ைவர்களுக்கு ஒருவர் 
என்ன பொல்ல முடியும்? இந்தப் புத்தகம், ப ஹர்  ா ா, அவறர பவளிப் டுத்ை 
அறழப்பு விடுகிைது; இந்தப் புத்தகம், அவரது ெத்குருக்கள் ஐவரும் அவரது 
 கிற றய பவளிப் டுத்ை அறழப்பு விடுகிைது; வ லும் இந்தப் புத்தகம், 
அவருறடய புனிைர்கள்  ற்றும்  ஸ்துகள் அவரது வாழ்வின் உண்ற  
ைன்ற றய அைிந்து, அவரது விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைவும் நிறைவவற்ைவும் 
அறழப்பு விடுக்கிைது. மெஹர் பாபாவின் வாழ்க்கக ேம் அகனவருக்கும் ஒரு 



 
 

சவாலாகத் திகழ்கிைது: "ேீங்கள் எவ்வளவு ஆழொகச் சிந்திக்க முடியும்? 
எவ்வளவு ஆழொக உணர முடியும்? எந்த அளவுக்கு உள்ளூர கிரகிக்க 
முடியும்?" 

இந்தத் மதாகுப்பு இரண்டாம் உலகப் பபாரின் காலகட்டத்கதப் 
பிரதிபலித்து விவரிக்கிைது; ஆனால் அந்ைப் வ ார்கள், அந்ைக் பகாடூர 
ெம் வங்கள், அந்ைத் ைீற கள் அறனத்தும்  னிைனின் உள்ளளவிலான 
வ ாராட்டத்ைின்  யங்கர ான  ிரைி லிப்பு, அவனது  னக்பகாந்ைளிப்பு  அவனுள் 
நரக ாக உருபவடுக்கின்ைன.  ஒவ்மவாரு ெனிதனின் உள்ளளவிலான 
பபாராட்டத்தில் மெஹர் பாபா அததீ அக்ககை மகாண்டுள்ளார். ைன்றனத் 
ைாவன எைிர்த்துப் வ ாராடு வர்கள், ப ாய்யும், வ ாலியு ான 'ோன்' எனும் 
அகந்றைறயக் கட்டுப் டுத்ை அல்லது நிர்மூல ாக்க முயற்ெிப் ைன் அர்த்ைத்றை 
அவர்கள் எவ்வாறு விவரிக்க முடியும்?  புனிைர்கள்  ற்றும்  ஸ்துகளின் கந்ைல் 
உறடயும், நிர்வாை நிறலயும் ஒரு சுல்ைானின் பெங்வகால்  ற்றும் உறட 
வாறள விட  ைிப்பு ிக்கது: "கடவுள் ேிர்வாண ேிகலக்கு ெட்டுபெ 
அஞ்சுகிைார்." 

இந்ை வரலாற்றுத் பைாகுப்பு, ப ஹர்  ா ாவின் 'உலகளாவிய 
மவளிப்பாட்கட' ஒரு நீண்டகால  எைிர் ார்ப்வ ாடு அன் ர்கறளத் ையார் டுத்தும் 
ைிட்டங்களுடன் நிறைவுறுகிைது. 'மவளிப்பாடு'  ர் த்ைால் நிரப் ப் ட்ட ஒரு 
வார்த்றை; வ லும் கடவுள்  ற்றும் அவரது  றடப்ற ப் வ ாலவவ அதுவும் 
ஆழ ான  ர்  ாகும். இந்ை  ர் த்றை ஆழ்ந்து ஆராயும்வ ாது, ஒருவர் 
வவறு ட்ட அர்த்ைங்கறளக் கண்டுபகாள்ள முடிகிைது.  'மவளிப்பாடு' என்பது 
ஒரு மதய்வகீ ஜவீன் மவளிப்படும் ஒரு வடிவம் என்பதும் மதளிவாகிைது, 
பெலும் இது பரொத்ொவின் மபாருள் வடிவொகும். ப ஹர்  ா ாவின் 
வாழ்க்றகறய பவளிப் டுத்துவது அவரது பைய்வகீத்ைின்  டிப் டியான 
பவளிப் ாட்டுடன்  ர்  ாக இறைக்கப் ட்டுள்ளது என் றையும் ஒருவர் 
ஏற்றுக்பகாள்ள முடிகிைது. ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்க்றக கறை அவறர 
பவளிப் டுத்துகிைது அல்லது பவளிச்ெ ிட்டுக் காட்டுகிைது என் றை ஒருவர் 
நம்  முடிகிைது; வ லும், ஒருவர் மெஹர் பாபாவின் வரலாற்றுப் 
புத்தகங்ககளப் புரட்டும் பபாது, அவரது அளவிறுதியற்ை அன்பு, அைிவு, 
ஆனந்தம் அகனத்தும் ேம் கககளில் ஒரு குழந்கதகயப் பபாலத் 
தவழ்வகத அனுபவிக்க முடிகிைது. 



 
 

ேிகழ்வுகளின் காலவரிகச

 

1939

•ஆகஸ்ட் 02 - 14, மெஹர் பாபாஆண், ப ண்  ண்டலியுடன்ற சூறர வநாக்கிப் 
 யைம், வஷாலாப்பூர், மபங்களூர் 'லிங்க்ஸ்' பங்களா வருகக

1939

•நவம் ர் 28 - 29, ெஸ்துககளத் மதாடர்புமகாள்ள மெஹர் பாபா, தெிழ்ோட்டில்
ோகப்பட்டினம், திருச்சிராப்பள்ளி பயணம்.

1939

•டிெம் ர் 17, கபரெங்களாவில் மெஹர் பாபாவின் உலகளாவிய ஆன்ெீக 
கெயத்திற்கான அடித்தளம் அற க்கும் விழா

1939

•டிெம் ர் 25 - 31,  கிைிஸ்து ஸ், ப ஹராவின்  ிைந்ைநாள்  ற்றும் புத்ைாண்றட 
ஒட்டி ப ண் ைிகளின் குறுந்நாடகங்கள் அரங்வகற்ைப் ட்டன

1940

• ஜனவரி 4 - 10, பைன்னிந்ைியாவுக்கு ரயிலில்  யைம் - திருவிதாங்கூர், 
திருவனந்தபுரம், பகப் காெரின் (கன்னியாகுெரி), ெதுகர, திருச்சூர்

1940

•ஜனவரி 15, ஹாசன் - நீலப்வ ருந்ைில் குறுகிய  யைம் 'ஆனந்த்'  ள்ளத்ைாக்கு -

சுற்றுலா

1940
• ிப்ரவரி 15, மெஹர் பாபாவின் 46வது பிைந்தோள் லிங்க்ஸ்  ங்களாவில் 
இறெ நிகழ்ச்ெியுடன் பகாண்டாடப் ட்டது

1940

•ஏப்ரல் 1 - 11,  ேீலப்பபருந்தில் பகாவா பயணம் - அர்ெிவகவர, ஷிவ ாகா, 
பகர்வஸாப் ா, கார்வார் வழியாக  ன்ஜிம்

1940

•ஏப்ரல் 15 - 28, அம்வ ாலி, ஸாவந்த்வாடி, ப ல்காவ்ம், ெிப்லூன்,  கா ாவலஷ்வர், 
 ஞ்ச்கனி கடகர் பவலி குகக விஜயம்

1940

•ஏப்ரல் 29 - வ  3,  ஞ்ச்கனியிலிருந்து அஹ துநகர், வஹப் ி வவலி விஜயம்
 ின்னர்மெஹராபாத் வருறக

1940

•ஜூன் 1, ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் அற ந்ை ெஸ்த் ஆசிரெத்தில் பாபா 
ஏகாந்தவாசத்கதத் மதாடங்கினார்

1940

•ஜூறல 3,  மெஹர் பாபா ஆண், ப ண்  ண்டலி, ெஸ்துகளுடன் ரயிலில் 
ராஞ்சி  யைம்



 
 

 

  

1940
•ஜூறல 19 - 25, மெஹர்பாபா குழுவுடன் கல்கத்தா விஜயம்; ெக்ரைார்பூர் 
வழியாக மெஹராபாத் வருறக.

1940
•நவம் ர் 1 - 4 இலங்கக  யைம் - ைனுஷ்வகாடி - ைறல ன்னார் - (ரயில்,  டகு 
வழியாக) மவயங்பகாடா வருறக.

1940
•டிெம் ர் 5 - 8 ,  காலிகட்  யைம் -  ன்னார், ைனுஷ்வகாடி, ராம்நாடு -  ின்னர் 
நீலப்வ ருந்ைில் ைிண்டுக்கல்,  ழனி, ப ாள்ளாச்ெி,  ாலக்காடு வழியாக காலிக்கட்.

1940
•டிெம் ர் 23 - 26, 42 பபர் அடங்கிய குழுவுடன் ஆக்ரா வழியாக மஜய்ப்பூர்  யைம்.

• 1941, ஜனவரி 03 - 08,  ஸ்துகள் பைாடர்பு - பஜாத்பூர் வருறக.

1941
• ிப்ரவரி 03 - 18, பஜய்ப்பூரிலிருந்து (5000 ற ல்  ஸ்த்  யைம்) படல்லி, லக்வனா, 
ப னாரஸ், ஜகந்நாத் பூரி,  ைராஸ் (ராம்நாடு, ைிருச்ெி), நாக்பூர்  யைம்.

1941
• ிப்ரவரி 25 -  ார்ச் 11, ேீலப்பபருந்தில் ெகலவழி பயணம் - பஜய்ப்பூர், 

லூைியானா, லாஹூர்,  ாண்ட்வகாப ரி, முல்ைான், வலாரலாய், குமவட்டா

1941

•ஏப்ரல் 10, லாஹூர்,  லக்ஸர் வழியாக மடஹ்ரா டூன் வருறக
•வ  15 - அஜ்ெீர்வருறக

1941
•ஜூன் 11, வ ற்கத்ைியர்களில் இருவர் (எலிஸப த், வநாரினா)அமெரிக்காவில்
ஆன்ெீக கெயம் நிறுவும் வநாக்கத்ைில் ைாயகம்ைிரும் ினர்

1941

•ஜூறல 18,  மெஹராபாத் வருகக
•ஆகஸ்ட் 01, கடுற யான ஏகாந்தவாசம் ஆரம் ம்

1941
•பெப்டம் ர் 03 - அக்வடா ர் 24, பஞ்ச்கனி ஏகாந்தவாசம், இரண்டு வாரங்களில் 
இந்ைியாவில் 3000 கெல் ெஸ்த் பயணம்,  ீண்டும்  ஞ்ச்கனி வருறக 

1941
•அக்வடா ர் 17, மெஹர் பாபா - உபா னி ெஹாராஜ் இறுதி சந்திப்பு 
(ைஹிகாவ்ம்)

1941
•அக்வடா ர் 28 - நவம் ர் 12, பஞ்ச்கனியிலிருந்து ேீலப்பபருந்தில் பயணம் -
கார்வார் - ப ல்காவ்ம் - ைார்வாட்.

1941
•நவம் ர் 14 - 17,   மெஹர் பாபா குழுவுடன் ரயிலில் தெிழ்ோடு, ோகப்பட்டிணம் 
ெஸ்த் (ெட்டி  ா ா) சந்திப்பு



 
 

 

 
  

1941

•நவம் ர் 17 - 24, ப ங்களூரிலிருந்து மெஹர் பாபா குழுவுடன் மபல்லாரி, 
பீஜாப்பூர் வழியாக தார்வாட் வருறக.

1941

•நவம் ர் 27 - 28, ேீலப்பபருந்தில் மெஹர் பாபாவின் ககடசி பயணம் - ைார்வாட் 
- ெத்ைாரா - ப ஹரா ாத் வருறக.

1941

•டிெம் ர் 12, துனி ோள் - பைாடர்ந்து ஒவ்மவாரு ொதமும் இந்த பததிகய 
துனி தினொக அனுஷ்டிக்கப்படுகிைது

1941
•டிெம் ர் 24 சத்குரு உபா னி ெஹாராஜ் மபௌதீக உடகலத் துைந்தார்

1941
•மதாடரும்...
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ேீலப்பபருந்து பயணம் - மபங்களூர் 
ஆசிரெம்  

(Blue Bus Tour – Bangalore Ashram) 

இங்கிலாந்ைில்  ருத்துவ கல்வியில் வைர்ச்ெி ப ற்ை  ின்னர், 28 வயைான 
டாக்டர் வில்லியம் டான்கின், 1939 ஜூறல 27ஆம் நாள் மும்ற க்கு வந்ைார். 
காக்கா  ாரியா, ொஞ்ெி இருவரும் அவறரச் ெந்ைித்து, டாக்டர் ஆலு 
கம் ட்டாவின் அறழப்ற  ஏற்று,  றுநாள் டாக்டர் டான்கிறன 
அவரது    ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பென்ைனர்;  ின்னர் மூவரும் பூனா 
வழியாக ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைனர். ஜூகல 29ஆம் ோள், டாக்டர் 
டான்கின், மெஹர் பாபாவின் ெண்டலியில் ஒருவராக இகணந்தார். அன்று 
முைல்,  ா ாவும்  ிை அறனவரும் அவறர 'டான்' என்று அறழத்ைனர். காலம் 
இறைக் குைித்து இவ்வாறு கருத்துறரத்ைது: 'லண்டனில் ைனது 
அன் ிற்குரியவரின் முைல்  ார்றவயில் இருந்ை வ ாறைத் ைரும்  து ானத்றை 
ருெித்ைது, டான் அறனத்து உலக இன் ங்கறளயும், முயற்ெிகறளயும் 
றகவிடும் டிக் கட்டாயப் டுத்ைி, அவறர எப்வ ாதும்  ா ாவின்  ாைங்களில் 
 ைிய றவத்ைது.' 

ப ஹர்  ா ா, விறரவில் ப ஹரா ாத்றை விட்டு 
பவளிவயைவிருந்ைைால், 1939 ஜூறல 30ஆம் நாள் பநௌவராஜி, அவரது 
குடும் த்ைினர்  ற்றும் ொஞ்ெியின் ெவகாைரி உட் ட  லர்  ா ாறவப்  ார்க்க 
வந்ைனர். 

ஜூறல 30ஆம் நாள் வறர, ஆண்களும் ப ண்களும் ஆெிர த்றை 
ஜ ல்பூருக்கு  ாற்றுவது குைித்ை விவாைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர், அங்கு, ஜால் 
வகரவாலா வவண்டிய அறனத்து வெைிகறளயும் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். ஆகஸ்ட் 
1ஆம் நாள் முைல் ஜ ல்பூரில் ைங்கப் வ ாவைாக,  ா ா, வகரவாலாவுக்குத் 
பைரிவித்ைிருந்ைார்; வ லும்  ாண்ட்லாவில் ஆன் ீக ற யம் ஒன்றை நிறுவுவது 
குைித்ை நீண்ட விவாைங்கள் நடத்ைப் ட்டன. ஆனால்,  ின்னர் ஜால், ைிடீபரன 
இந்ைியாவின் இன்பனாரு  குைிக்கு  ாற்ைப் டுவைாக அைிவிக்கப் ட்டது,  ா ா 
ஜ ல்பூறர விரும் ினாலும், அவர் ைனது ைிட்டத்றை  ாற்ை வவண்டிய 
சூழ்நிறலயில், அைற்குப்  ைிலாக அவரது ைறலற யகத்றை ற சூருக்கு  ாற்ை 
முடிவு பெய்ைார், அங்கு அவரும்  ண்டலியும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
ைங்கியிருந்ைனர். 

ஜ ல்பூரில் ஏற்கனவவ அறனத்து ஏற் ாடுகளும் முடிவுற்ை நிறலயில், 
 ண்டலி அறனவரும் அைிர்ச்ெியறடந்ைனர். ற சூரில் எவ்விை ஏற் ாடும் 
பெய்யப் டவில்றல என்ைாலும்,  ா ா அங்குப்  யைம் பெய்ய முடிவு பெய்ைார். 
ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள்  ா ா இப் டிக் குைிப் ிட்டார்: "எல்லா குழப்பங்களுக்கும் 
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ெத்தியில் என்னுகடய தூய்கெப்படுத்தும் பணி துல்லியொகச் 
மசய்யப்படுகிைது. ஜால் கவகலப்படத் பதகவயில்கல; அகனத்கதயும் 
எனது திைவுபகால் இந்த வழியில் திருப்பியது." 

ற சூரில் வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய ொஞ்ெி, காவள ா ா 
இருவரும் உடனடியாக அனுப் ப் ட்டனர், வ லும்  ாண்ட்லா பொத்து 
ெம் ந்ை ான விவகாரங்கறளச் ெ ாளிக்க, எரச்,  ப் ா பஜஸவாலா இருவரும் 
ஜ ல்பூருக்குப் புைப் ட்டனர். 

1939 ஆகஸ்ட் 2ஆம் நாள் காறல 6:30  ைிக்கு,  ா ா 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து எலிஸப த்ைின் புைிய காரில் ப ஹரா,  ைி, நாஜா, 
வகார்பஷத் ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டார், வ லும், நீலப்வ ருந்து இைர 
ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைது. 

ஆைி ெீனியர், காக்காவுடன் முன் இருக்றகயில் அ ர்ந்ை டி 
பஷாலாப்பூர் வறரப் வ ருந்றை ஓட்டிச் பென்ைார்.  விஷ்ணு, ற தூல், 
குஸ்ைாஜி, ஒரு ெில  ண்டலி  ற்றும் ப ண் ஊழியர்கள் ரயிலில் ற சூர் 
நகருக்கு (ஆகஸ்ட் 13 அன்று) அறனத்து ப ாருட்கள்  ற்றும் ெில 
பெல்லப் ிராைிகளுடன் அனுப் ப் ட்டனர். டாக்டர் கனி பூனா பென்ைார். 

வழியில், வ ருந்து ஒரு நைிக்கறரயில்  ைிக்கைக்கில் 
 ாட்டிக்பகாண்டது; இறுைியில் விவொயி ஒருவரின்  ல காறளகறளக் 
பகாைர்ந்து வ ருந்றை  ீட்க வவண்டியிருந்ைது.  ா ாவும் ப ண்களும் 
வஷாலாப்பூரில்  யைிகள் விடுைியிலும்,  ண்டலி  க்கத்து  ங்களாவிலும்  ஒரு 
நாள் ைங்கியிருந்ைனர். ைிரள்ைிரளாக வந்ை பகாசுக்களின் காரை ாக, அவர்கள் 
ஆகஸ்ட் 4ஆம் நாள், எக்ருக் வடங்கிற்கு அருகிலுள்ள ஹிப் ர்காவ் ில் அற ந்ை 
 யைிகள்  ங்களாவுக்கு  ாற்ைப் ட்டனர்.  டான், நீலு ஆகிவயார் இங்கிருந்ை 
குழுவுடன் வந்ைிறைந்ைனர். ெகன் உைவுக்கு ஏற் ாடு பெய்வைற்காக, ரயிலில் 
வஷாலாப்பூருக்கு அனுப் ப் ட்டார். அவ்வவறளயில் காவடக்கர், அவரது  றனவி 
குைாைாய் ஆகிவயார் வஷாலாப்பூரில் வாழ்ந்து வந்ைனர், அங்கு, காவடக்கர் 
 ாவட்ட கல்வி அைிகாரியாகப்  ைிபுரிந்ைார். அவர்கள் குழுவின் உைவுக்கு 
வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்து, ப ஹர்  ா ாவின் ெகவாெத்ைில் இருக்கும் 
வாய்ப்ற ப் ப ற்ைனர். 

ற சூரிலிருந்து ொஞ்ெியின் பைாறலத்ைந்ைிக்காக,  ா ா வஷாலாப்பூரில் 
காத்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது. ொஞ்ெி அங்குப்  ல  ங்களாக்கறள ஆய்வு 
பெய்ைார், ஆனால்  ா ாவின் அனு ைியின்ைி எறையும் வாடறகக்கு எடுக்க 
முடியாை நிறல. ொஞ்ெி  ா ாவுக்குத் ைகவறலத் பைரிவித்து,  ிக்க ெிர த்துடன் 
குழுறவ, ப ங்களூரில் உள்ள வஹாட்டல்களில் ைங்க ஏற் ாடு பெய்ைார், 
இைற்கிறடயில் ற சூரில்  ல  ங்களாக்கறள, ைனிப் ட்ட முறையில் ொஞ்ெி 
ஆய்வு பெய்ய முடிந்ைது. 

துக்காராம் வஷாலாப்பூர் வந்ைதும்,  ா ா, ஆைி ெீனியறர 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார்.  இக்குழு 1939, ஆகஸ்ட் 9 அன்று 
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 யைத்றைத் பைாடர்ந்து சத்தாரா, பகாலாப்பூர், ஹரிஹர் வழியாக ப ங்களூர் 
பென்று வெர்ந்ைனர்; வ ருந்றை ஓட்டுவைில் டான் உைவியாக இருந்ைார். 
கிழக்கத்ைிய ப ண்கள் ஒரு  ார்ெி வஹாட்டலிலும், வ ற்கத்ைியர்கள் வவறு ெில 
இடங்களிலும் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். 

அடுத்ை நாள்,  ர் ெிர் ா இஸ்ொயில், ப ஹர்  ா ா அவரது 
ஆெிர த்றை ப ங்களூரில் நிறுவு ாறு  ரிந்துறரத்ைார்.  ா ா அவ்வாறு பெய்யத் 
ைீர் ானித்ைால், ஸர்  ிர்ஸா ஆெிர த்ைிற்குரிய ஒரு நிலத்றை ஏற் ாடு பெய்ய 
உைவ முடியும் என்ைார். அவர் உடனடியாக,  ா ாறவ ப ங்களூரிலிருந்து 22 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 'கபரெங்களா' என்ை இடத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பென்ைார்;  ா ா, அந்ை இடத்றைப் ப ரிதும் விரும் ி, 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ப ங்களூர் றஹ கிரவுண்ட் ொறலயில் அற ந்ை 
இஸ் ாயிலின் ெவகாைரருக்குச் பொந்ை ான 'லிங்க்ஸ் பங்களா'றவ 
வாடறகக்கு எடுத்து, ஆகஸ்ட் 14ஆம் நாள்  ா ாவும் ப ண்களும் அந்ை 
 ங்களாவில் ைங்கினர். 

ப ங்களூரில் ைங்குவைற்கான முடிவு ைிட ானதும், 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்ை  ஏறனய  ண்டலி அறழக்கப் ட்டனர். அைன் டி, 
காவள ா ா, அவரது  கன் முரளி, ெிது,  றனவி  ற்றும் குழந்றைகள், சுவா ிஜி 
ஆகிவயார் ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள்  ைியம் வந்ைனர்.  விஷ்ணு, ற தூலின் 
குழுவுடன் ற சூரிலிருந்து அவை வநரத்ைில் வந்ைார்.  ின்னர் ெகன்,  றனவி 
ொந்ைா,  கள் ெகுந்ைலா ஆகிவயாருடன் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
அறழக்கப் ட்டார். லிங்ஸ்  ங்களா அருகில், எண் 4 'பாலஸ் சாகல' 
ெந்ைிப் ிலிருந்து கால் ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஒரு ப ரிய வடீு 
ஆண்களுக்காக வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டது; இதுவும் இஸ் ாயிலின் 
ெவகாைரருக்குச் பொந்ை ானது, அவர்  ல முறை  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார், வ லும் 
அவரது  ங்களாக்கறள,  பகளரவ ான ஒரு குழுவிற்கு வழங்கியது அவரது 
 ாக்கியம் என் றை பவளிப் டுத்ைினார்.  இன்னும் ெிலர் ப ங்களூர்  ங்களாவுக்கு 
அறழக்கப் ட்டனர். எரச் ைனது ைந்றை, ைாய், இரண்டு ெவகாைரிகள்  ற்றும் 
ெவகாைரருடன் ஆகஸ்ட் 14 அன்று வந்ைார்; அவரது அத்றை  ானு ாெி வகரவாலா 
 ற்றும் அவரது  கன்கள் ைாைி, ஸாம் அவர்களும் உடன் பென்ைனர். 

லிங்க்ஸ்  ங்களாவில்,  ா ாவுடன் 24 ப ண்கள் வாழ்ந்து வந்ைனர்: 
கிழக்கத்ைிய ப ண்கள் மெஹரா, ெணி, ோஜா, ென் ாரி, பகட்டி,  ூனாொசி, 
அவரது ெகள் பகார்மஷத், வாலு, விஷ்ணுவின் தாயார் காக்குபாய், 
கபதூலின் குடும்பம் (ம ால்டன்,  ர்வர், டவ்லா), மூன்று சபகாதரிகள் 
(குலாொசி, பானுொசி, மகய்ொய்) ெற்றும் மகய்ொயின் ெகள்கள் ெனு 
மெஹரு. ஏழு பெற்கத்திய மபண்கள் எலி மபத், போரினா, கிட்டி, ராபனா, 
ோன்னி, ேதீன் ெற்றும் ஐரீன்.     
 ற ர ங்களா நிலத்றைப்  ார்றவயிட்ட  ிைகு, வநாரினா,  ொஞ்ெி 
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இருவரும் ஆெிர த்ைிற்கான ைிட்டங்கறள வகுப் ைில் ைீவிர ாக ஈடு ட்டனர். 
லக்கி எனும் குரங்றகக் கவனித்துக் பகாள்ளும் ப ாறுப்பு வநாரினாவுக்கு 
வழங்கப் ட்டது; அது ஒரு குறும்புக்கார குரங்கு. ஆகஸ்ட் 19 அன்று  ாறல, ஸர் 
 ிர்ஸா, லிங்க்ஸ்  ங்களாவுக்கு வந்து  ா ாவின் முன்னிறலயில் ைறரயில் 
அ ர்ந்ைார்.  ா ா வநாரினாறவயும் உடனடியாக  வரு ாறு அறழத்ைார். அந்ை 
வநரத்ைில், வநாரினா லக்கி உருவாக்கிய ஒரு குளறு டியில் அறைறயச் சுத்ைம் 
பெய்து பகாண்டிருந்ைார்.  ா ாவின் அறழப்பு வந்ைதும், அவர் ஒரு றகயில் 
துறடப் ம் இன்பனாரு றகயில் வாளியுடன் அவரிடம் ஓடினார்; அப்வ ாது 
வநாரினா  றழய, கந்ைலான ஆறடறய அைிந்ைிருந்ைார். ைிவாறனப்  ார்த்து, 
"இளவரசி போரினா ொட்சமபல்லிகயச் சந்தியுங்கள்" என்று  ா ா கூைியதும் 
அவர் ைடு ாற்ைத்ைில் ெங்கட ாக உைர்ந்ைார்.  ா ா, வநாரினாவுக்கு, சுத்ைம் 
பெய்யும்  ைிறய  அளிக்கவில்றல என் தும் அவருக்குத் பைரியும். 

ஸர் இஸ் ாயில்,  ாைாக, வநாரினா, அந்ைஸ்து ிக்க ப ண் ைி ஒருவர் 
இப் டித் துறடப் த்றைக் றகயில் ஏந்ைிச் பெல்வறைப்  ார்த்துத் 
ைிறகத்துப்வ ானார்! அவர்  ா ாவிடம், "உங்கள் அன்பு அற்புை ானது! ஒரு 
 ைக்கார  ின்னைியில் வாழ்ந்து,  டித்ை வ ற்கத்ைிய ப ண் ைி இந்ை 
வறகயான வவறலறயச் பெய்கிைாரா? அற்புைம்! அவர் டஜன் கைக்கில் 
ஊழியர்கறள ஈடு டுத்ை முடியும், ஆனால் உங்கள் அன்புைான் அவறர இப் டிச் 
பெய்யத் தூண்டுகிைது. உங்கள் அறவயில் ஒரு துறடப் த்றைக் றகயில் 
 ிடிப் து அவர் அைிர்ஷ்டம்!" இறைக் வகட்ட வநாரினாவின் கண்களில் கண்ைரீ் 
ப ருக்பகடுத்து, அவர் உைர்ந்ை காயத்றைத் துறடத்ைது.  ா ா ஏன் அந்ைச் 
ெந்ைிப் ிற்குத் ைன்றனத் ையார்ப் டுத்ைவில்றல என் றை அவர் இப்வ ாது 
உைர்ந்ைார். 

 ா ா ைிவானிடம் குைிப் ிட்டார், "இங்பக ேீங்கள் மபாருள் வளத்தின் 
சக்திகயக் மகாண்டுள்ளரீ்கள்; ஆன்ெீக ரீதியில், எல்லா இடங்களிலும், எனது 
மசாந்த வழியில் ோன் சக்தியாக வியாபித்திருக்கிபைன். எனபவ ோம் 
'சக்திகள்' பற்ைிப் பபச பவண்டாம். உங்ககள எனது மசாந்தங்களில் 
ஒருவராக எடுத்துக் மகாண்டு, ோன் உங்களுடன் ெிகவும் மவளிப்பகடயாகப் 
பபச விரும்புகிபைன்; ோன் இந்த கெயத்கதத் தனித்துவெிக்கதாக ேிறுவ 
விரும்புகிபைன்."  ா ா அவருடன் ைிட்டம்  ற்றும் அைன் நிைி குைித்து 
விவாைித்ைார். ைிவான் அறனத்றையும் புரிந்துபகாண்ட உைர்வுடன்  ிக்க 
ஒத்துறழப்புடன் இருந்ைார். 

இைற்கிறடயில், டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகஸ்ட் 20ஆம் வைைி வஸகாவ் ில் 
 ஹாத் ா காந்ைிறய அவரது ஆெிர த்ைில் ெந்ைித்ைைாக,  ா ாவுக்குக் கடிைம் 
எழுைினார்.  ா ாறவப்  ற்ைிய வைஷ்முகின் ெ ீ த்ைிய புத்ைகத்ைிற்கு ஓர் 
அைிமுக முன்னுறரறய எழுை காந்ைி  றுத்துவிட்டார். வைஷ்முக் கூைிய டி, 
காந்ைி இன்னும்  ா ாவுடன் நல்லிைக்கமுள்ளவராக இருந்ைார், வ லும் ப ஹர் 
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 ா ா ஜர்னறலப்  டித்து  கிழ்ந்ைார்; வைஷ்முக் அவருக்கு ஒவ்பவாரு  ாைமும் 
அறை அனுப் ி றவப் ைாக உறுைியளித்ைார். 

கிழக்கத்ைிய ைத்துவத்ைில் அைிஞரான  ார்ெி இனத்றைச் ொர்ந்ை 
ஜஹாங்கிர் வான்பகடியாவுடன் 1939 ஆகஸ்ட் 23ஆம் நாள் ஆைி ெீனியர் 
ப ங்களூருக்கு வந்ைார். வான்வகடியா ைனது வாழ்க்றகயில் ெில பநருக்கடிகறள 
எைிர்பகாண்டைால் மூன்று வாரங்கள் ப ங்களூரில் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டார். 

 ப் ா பஜஸவாலா அவரது  ைியிலிருந்து ஓய்வு ப ற்று, 
ப ங்களூருக்கு வந்து குடும் த்துடன் ஆெிர த்ைில் வெித்து வந்ைார். ஆகஸ்ட் 
24ஆம் வைைி, ப ஹர்   ா ா,  ப் ாவிடம் காக்கா, ஆைி ெீனியர் அவர்களுடன் 
பென்று ஒரு  ஸ்றைத் வைடி 'லிங்ஸ்'  ங்களாவுக்கு அறழத்து வரு ாறு 
கூைினார்.  ஸ்ைின் ப யர் ‘சாதர்வாலா’ - ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
வாழ்ந்து, மபங்களூரின் மபாறுப்பாளராக இருந்தார்.  "காக்காவும் ஆைியும் 
என்றன விட அனு வம் வாய்ந்ைவர்கள். அவர்கள் இறைச் ெிைப் ாகச் 
பெய்வார்கள்" என்று  ழுப் ி முணுமுணுத்ைார்  ப் ா. 

ஆனால்  ா ா, "இந்ை  ஸ்த் வவறலயில் நீங்கள்  ங்வகற்க 
விரும்புகிவைன். உங்கள் மூலம் பெய்ய எனக்கு வவறல இருக்கிைது.  ஸ்த் 
உங்கறளக் கடித்ைாலும்  யப் ட வவண்டாம்!" என்ைார். 

 ப் ா  யந்து, " ா ா, எனக்கு நீரிழிவு வநாய் உள்ளது. அவர் என்றனக் 
கடித்ைால் நான் வநாய்வாய்ப் டுவவன்!" என்ைார். 

 ா ா வலியுறுத்ைிக் கூைினார், "நீங்கள் பென்ைாக வவண்டும். நீங்கள் 
இங்வக  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் ப ாறுப் ில் இருக்க வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன், எனவவ நீங்கள் இந்ை வவறலறயச் பெய்ய வவண்டியது 
அவெியம்." 

இந்ை வயாெறன  ப் ாவுக்குச் ெரியாகப் டவில்றல, இருந்ைாலும் அவர், 
அவை நாளில் காக்கா  ற்றும் ஆைியுடன் நகரத்ைிற்கு காரில் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். அவர்கள் காறலயிலிருந்து  ாறல வறர  ஸ்றைப்  ின்பைாடர்ந்து, 
அவர்களுடன் வரு ாறு அவறர வற்புறுத்ைினர். இறுைியில் ப ாழுது ொய்ந்ை 
 ின்னர்,  ிக்க ெிர த்துடன்,  ஸ்த் அவர்களுடன் காரில் வரு ாறு தூண்டப் ட்டு, 
லிங்ஸூக்கு அறழத்து வரப் ட்டார். வழியில், ெஸ்த் பப்பாகவ அகைந்து 
சாபெிடத் மதாடங்கினார், ஆனால் அவர் அறைப் ப ாறுத்துக் பகாண்டார். 
அவர்கள்  ா ாறவப்  ார்த்ைவ ாது,  ப் ா அைிவித்ைார், "இவைா உங்கள்  ஸ்த்! 
 ிகப் ப ரிய ெிர த்ைிற்குப்  ிைகு  ட்டுவ  எங்களால் அவறர அறழத்து வர 
முடிந்ைது, இப்வ ாது நீங்கள் அவருடன் உங்கள் வவறலறயச் பெய்ய முடியும்!" 

"ேீங்கள் என்கன அல்லாவின் இல்லத்திற்கு அகழத்து வந்தீர்கள்!... 
ோன் மேருப்பில் எரிகிபைன்!... என்கன இங்கிருந்துப் பபாக விடுங்கள்" என்று 
சாதர்வாலா உரத்ை குரலில் கத்ைினார். அவர் ெற யலறைறய வநாக்கி 
விறரந்து,  ின்னர் ைிரும் ி வந்ைார்;  ிகவும் அற ைியற்ைவராகவும், 
எப் டிவயனும் பவளிவயறும் வநாக்கத்ைில் இருப் ைாகத் வைான்ைினார்.  ா ா 
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அவறர நீராட்ட விரும் ியும்  ஸ்த்  றுத்துவிட்டார்.  
  ா ாவின் றெறகறயப் புரிந்துபகாண்ட காக்கா,  ஸ்றை அறழத்துச் 
பென்று  ீண்டும் காரில்  அ ர றவத்ைார். "ோன் ெீண்டும் வருபவன்" என்று 
கூைி, குைிப் ிடத்ைக்க விைத்ைில் அந்ை  ஸ்த் "என் கணக்கு தீர்க்கப்பட்டது!" 
எனக் கூைினார்.  

 ஸ்த் பவளிவயறுவறைக் கண்ட  ப் ா, வருத்ைத்ைில்  ா ாவிடம், 
"அவருடன்  ைிபுரியா ல் அவறர ஏன் ைிரும் ிச் பெல்ல அனு ைித்ைீர்கள்? 
அவறர இங்கு அறழத்து வர நாங்கள் எவ்வளவு ெிர ப் ட்வடாம் என்று 
உங்களுக்குத் பைரியு ா? ஒரு துளித் ைண்ைரீ் கூட அருந்ைா ல்,  நாள் 
முழுவதும் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்வைாம்;  அத்ைறகய உறழப்புக்குப்  ிைகு, 
நீங்கள் அவருடனான உங்கள்  வவறலறயச் பெய்யா ல் அவறரத் ைிருப் ி 
அனுப்புகிைரீ்கள்? இது என்ன?" என வினவினார். 

 ப் ாவின் எரிச்ெலூட்டும் ைன்ற யால்  ா ா அவரது ெிரிப்ற  
அடக்கமுடியா ல் அக கிழ்ந்து விளக்கினார், "ெஸ்த் ேல்ல ெனேிகலயில் 
இல்கல, இப்பபாது ோன் அவருடன் பவகலச் மசய்ய முடியாது." 

ஆகஸ்ட் 25ஆம் நாள்,  ஸ்றை வற்புறுத்ைி அறழத்துவரும் 
வநாக்கத்ைில்,  ா ா  ீண்டும் காக்கா, ஆைி ெீனியர் இருவறரயும் 
ொைர்வாலாவிடம் அனுப் ி றவத்ைார், ஆனால் அவர்  ா ாவின்  ங்களாவுக்கு 
வர  றுத்துவிட்டார். அவர் காக்காறவத் ைறலயில் அடித்து, இருவர்  ீதும் 
எச்ெிறல உ ிழ்ந்ைார்! 

ப ங்களூரின் காலநிறலத் ைிடீபரன  ாைி, குளிரத் பைாடங்கியது; ஏழு 
ப ண்களும் இரண்டு ஆண்களும் ஜூரத்ைால் அவைிப் ட்டனர்;  ா ாவின் 
உடல்நிறலயும் ெரியில்லா ல் காைப் ட்டது. ஆனால் 102° உடல் உஷ்ைமும், 
குறைவான தூக்கமும் இருந்ைவ ாைிலும் அவர் வழக்கம்வ ாலத் ைனது 
 ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். ப ங்களூர்  ற்றும் சுற்றுப்புை  குைிகளில் காக்காவால் 
கண்டு ிடிக்கப் ட்ட ஒவ்பவாரு  ஸ்றையும்  ா ா நீராட்டி, உைவூட்டினார். 

பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி,  கள் நர்கிஸுடன் ஆகஸ்ட் 24ஆம் நாள் 
ப ங்களூருக்கு வந்ைார். அடுத்ை நாளிலிருந்து, ற ர ங்களா ைிட்டம் குைித்து, 
ப ஹர்  ா ா, பநௌவராஜிக்கு (அவர் ஒரு கட்டிட ஒப் ந்ைக்காரராக இருந்ைார்) 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். அகைகளின் எண்ணிக்கக, ஒவ்மவாரு 
கட்டகெப்பின் ேீளம், அகலம், உயரம் ெற்றும் பலவற்கைக் குைிக்கும் 
வககயில், அங்குக் கட்டப்படும் கட்டிடங்ககள எவ்வாறு 'குைியீடாக' 
உருவாக்க விரும்பினார் என்பகத விரிவாக விளக்கினார். "எந்தமவாரு 
குைிப்பிட்ட ெதத்திற்கும் இணங்காெல், வடிவகெப்பு உலகளாவியதாக 
இருக்க பவண்டும்" என்று பாபா முடித்தார், பெலும் கட்டிடங்களின் 
மவளிப்புை பதாற்ைத்திற்கு இகடேிகலக்காலக் கூர்ொடச் சிைப்பு பாணி 
(பகாதிக்) ெற்றும் பகழய இந்திய பாணிகளின் கலகவகய, பாபா 
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பரிந்துகரத்தார். ஐந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, மும்ற க்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு 
பநௌவராஜி ெில கடின ான ஓவியங்கறள உருவாக்கினார். 

1939, ஆகஸ்ட் 28ஆம் நாள், ஆண்களுடன் வழக்க ான 
வ ச்சுவார்த்றைகளின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா ைிடீபரன அறையில் இருந்ை 
ஒவ்பவாருவரிடமும், "கடவுள் எங்பக?" என வினவினார். 

அறனவரும் ைன்னிச்றெயாகப்  ைிலளித்ைனர். "எல்லா இடங்களிலும்" 
என்று ஜஹாங்கிர் வான்வகடியா கூைினார். 

டாக்டர் நீலு  ார்ற ச் சுட்டிக்காட்டி, "இையத்ைில்!" என்ைார். 
விஷ்ணு, "ஆத் ாவில்!" 
"இது நித்ைிய வகள்வி" என்று ஒருவர், ெரியான  ைிறல அளிக்கும் 

இயலாற றய பவளிப் டுத்ைினார். 
கறடெியாக,  ா ா, டானிடம் வகட்டார்.  டுக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ை 

 ா ாறவச் சுட்டிக்காட்டிய டான், " ா ாவில்!  ா ா கடவுள்" என்று  ைிலளித்ைார். 
ஒரு கைம் அந்ைப்  ைில் அறனவறரயும் ைிக்குமுக்காடச் 

பெய்ைது.  டானின்  ைில்  ிகவும் எளிற யானது,  ிகவும் இயல் ானது.  ின்னர் 
 ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக விளக்கினார்: 

ேீங்கள் என்கன, உங்கள் குருோதராக எடுத்துக் மகாண்டு, என்கனப் 
பரிபூரணொனவராகவும், எல்கலயற்ை ஒருவராகவும் உறுதியாக ேம்பினால், 
டான் கூைியது ெட்டுபெ சரியான ெற்றும் தர்க்கரீதியான பதில். 

'ேீங்கள்' எங்கு இல்றலவயா அங்குக் கடவுள் இருக்கிைார்! 'உங்கள்' 
என் ைன் அர்த்ைம் உங்களின் ப ாய்யும், வ ாலியு ான 'ோன்', அைாவது காக்கா, 
ஆைி, எரச், ற தூல் வ ான்ை உங்களின் வ ாலி வைாற்ை ிக்க  ாய வாழ்க்றக. 
'ேீங்கள்' எங்கு இருக்கிைரீ்கவளா அங்குக்  கடவுள் இல்றல!  கடவுளிட ிருந்து 
நீங்கள்  ிரிந்து இருப் பைல்லாம் கற் றன. உங்களின் ப ாய்யான 
'அகந்கத'  நீங்கள் அப் டிப் ட்டவர்கள் என்று நிறனக்க றவப் து  ட்டு ன்ைி 
கடவுள் உங்களுக்குள் ஒருவ ாதும் வாழ முடியாது என்று நம்பும் விைத்ைில் 
உங்கறள வழிநடத்துகிைது! உங்கள் வ ாலியும் ப ாய்யு ான 'அகந்கத' 
 றைந்து, 'ோன்' வ ாகும்வ ாது, 'கடவுள்' வருகிைார்! 

குழுவின்  ல்வவறு  ைில்கறளக் குைிப் ிட்டு,  ா ா வ லும் விளக்கினார்: 
கடவுள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிைார் என்று மசால்வது 

மபாதுேிகலப்பாடு; இது ஒன்றும் புதிதல்ல. உலமகங்கிலும் உள்ள 
பண்டிதர்களும், பாதிரியாரும் இகதத்தான் மசால்கிைார்கள், பவதாந்தம் 
இப்படிப்பட்ட விளக்கங்களால் ேிரம்பியுள்ளது. மவறுெபன மசால்வதில் 
பயனில்கல. ேீங்கள் கடவுகளத் பதட பவண்டும், கடவுகளக் கண்டுமகாள்ள 
பவண்டும், கடவுகள உணர பவண்டும், கடவுகள (எல்லா இடங்களிலும்) 
அனுபவிக்க பவண்டும். 

கடவுள் இையத்ைில் இருக்கிைார் என்று பொல்வது,  ீண்டும் 
உண்ற யின் ெிைிய  ாகம்  ட்டுவ . கடவுள் எல்லா இடங்களிலும் 
இருப் ைானால், நீங்கள் அறனவரும் அைிந்ைதும் பொல்வதும் வ ால், இரத்ைத்றை 
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உந்ைித் ைள்ளும்  இருையத்ைின் எல்றலக்குள்  ட்டும் அவறர ஏன் அறடத்து 
றவக்க வவண்டும்? அவர் ஏன் உங்கள் ைறல, விரல், கால்விரலில் இருக்க 
முடியாது? நீங்கள் ஏன் அவறர ஒரு குைிப் ிட்ட  குைியில்  ார்க்க முயற்ெிக்க 
வவண்டும், அவை வநரத்ைில்  ற்பைாரு  குைியில் இல்றல? 

வாகன போக்கிக் கண்ககள உயர்த்தி, உச்சத்திலும் உச்சத்திலான, 
பிரியொன இகைவகன, வானுலகில் எங்காவது பார்க்க முயற்சிப்பது ஒரு 
மபாதுவான தவறு ெட்டுென்ைி, குைிப்பிடத்தக்க ெனித பலவனீொகும். 
அல்லது, உடலில் பதடும்பபாது, ெனிதர்கள் அதிகொக விரும்பும் 
பாகங்களில் ெட்டுபெ அவகரக் கண்டுமகாள்வது: அதாவது, இதயத்தில் 
அல்லது கண்களில், இதர பாகங்களில் செொக பவறு எங்கும் இல்லாதவர் 
பபால் - உடலின் பின்புைம் அல்லது எலும்புகளில், ேகங்களில் அல்லது 
சகதகளில்; கடவுள் பராஜாவில் ெட்டும் இருக்க, முள்ளில் இல்கலயா? 
அல்லது ெலர்களில் ெட்டும் இருக்க, அசுத்தத்தில் இல்கலயா? 

நீங்கள் விரும்பும் ப ாருட்களில் கடவுறளப்  ார்ப் தும், நீங்கள் 
விரும் ாை அல்லது பவறுக்கும் ஒன்ைிலும் கடவுள் இருப் றை 
நிறனத்து  நடுங்கும் இந்ைப்  லவனீத்றைக் கடந்துபெல்ல வவண்டும். 

ேல்லது, தீயது என்ை இந்த எல்லா பயாசகனகளுக்கும் பெலாக 
ேீங்கள் உயர்ந்து, ெலர்கள், ொசுக்கள் அகனத்கதயும் ஒன்ைாகப் பார்த்து, 
உணர்ந்து, கடவுகள எல்லாவற்ைிலும் செொகக் காணும்பபாதுதான், ேீங்கள் 
உண்கெயான ஒன்கை அைிந்துள்ளரீ்கள், கற்றுக்மகாண்டீர்கள் என்று 
கூைலாம். இல்கலமயனில், இதுமவல்லாம் கூண்டுக்கிளியின் தவைான 
கருத்தாக, ொகயயாகபவ இருக்கும். 

இறைத் ைவிர,  னிை உடலில், கடவுள் வாழ்வைற்கான  ிகச் ெிைந்ை, 
உன்னை ான உறைவிடம் இையம் என் றை ஒரு ப ாருட்டாக எடுத்துக் 
பகாண்டாலும்,  னிைர்கள், கடவுளால் குடியிருக்க அர்ப் ைிக்கப் ட்ட இந்ைச் 
ெிைந்ை உறைவிடத்ைில் கூட, எவ்வளவுைான் ைன்னிச்றெயான அன்வ ாடும் 
 ாெத்வைாடும் அது வழங்கப் ட்டாலும், தூய்ற யிலும் தூய்ற யான இறைவன், 
அந்ை இையம் எந்ை ஒரு  ாசும்  டியா ல், அப் ழுக்கற்ை நிறலயில் 
இருப் துவறர, அைில் நுறழய ாட்டார் என் றைத் பைளிவாக நிறனவில் 
பகாள்ளவவண்டும். ெிைிைளவிலான  னம் அல்லது உடலின் அசுத்ைங்களும் 
ைறடகளும் கூட  அவர் நுறழவறைத் ைடுக்கிைது! ஆகவவ, கடவுள் ைங்கள் 
இையங்களில் குடியிருக்க வவண்டும் என்று உண்ற யிவலவய விரும்பு வர்கள், 
முற்ைிலும் சுத்ை ாகவும், பவறுற யாகவும், சுயநல ஆறெகள், கா ம், வகா ம், 
வ ராறெ, பவறுப்பு இல்லாைவர்களாகவும் இருக்க வவண்டும். 

கடவுள் ஆத்ொவில் இருக்கிைார் என்பது, அகத உண்கெயில் 
அனுபவிக்கும் வகர, ெீண்டும் முழுகெயற்ைது, மதளிவற்ைது, மவறும் 
மவற்றுப்பபச்சு. விஷ்ணு பிைரிடம் பாபா கடவுள் என்று கூறுகிைார். அவர் 
அகத முழு ெனதுடனும், ஆழொன உணர்வுடனும் கூறுகிைார்; ஆனால் ோன் 
அவரிடம், ‘கடவுள் எங்பக?’ எனக் பகட்கும்பபாது அவர் ஆன்ொகவச் 
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சுட்டிக்காட்டுகிைார்!       
 இது எல்லாவ  ைத்துவம், உலர்ந்ைது, எந்ைப்  யனு ற்ைது. வவைாந்ைம் 
முழுவதும் இதுவாக நிறைந்துள்ளது. எல்லா ெமூகத்ைின்  ரபுவழி 
 ிரிவுகளுக்கும், எல்லா இடங்களிலும் உள்ள  ண்டிைர்கள் அறை 
உளைித்  ைள்ளுகிைார்கள்; அவர்கள் ைங்கள்  னைிற்கு இை ான 
நம் ிக்றககளுடன் உறுைியாக ஒட்டிக்பகாண்டு, ெடங்கு ெம் ிரைாயங்களின் 
நான்கு சுவர்கறளத் ைாண்டிச் பெல்ல விரும் வில்றல.   ண்டிைர்கள் ைங்கள் 
வார்த்றைகளின் உண்ற யான அர்த்ைத்றைப்  ற்ைிச் ெிைிைளவும் வழிகாட்டும் 
குைிப் ின்ைி  றைந்து விடுகிைார்கள்.   ைகுரு ார்களின் குருட்டு நம் ிக்றகயால் 
பவகுஜன  க்கள் ைவைாக வழிநடத்ைப் டுகிைார்கள், அவர்கள் உண்ற யான 
அனு வமுள்ளவர்களிட ிருந்து உண்ற கறளப் வ ெவவா அல்லது வகட்கவவா 
கூட  றுக்கிைார்கள், வ லும் அறைப்  ற்ைி வயாெிப் றைக் கூட அவதூைாகக் 
கருதுகிைார்கள். அவர்கள் ைத்துவப் வ ச்சுக்களிலும் கற்றுத் வைர்ந்ை 
பொற்ப ாழிவுகளிலும்  ட்டுவ  ஆர்வம் காட்டுகிைார்கள், அவற்ைில் ைிருப்ைி 
அறடகிைார்கள்.  அைனால்ைான் இறை நான் அனு வம் இல்லாை வ றட நாடகம் 
என்று கூறுகிவைன்.  இது அறனத்தும்  யனற்ை உலர்ந்ை ைத்துவம். ஒருவர் கற்று, 
அைிந்து பகாள்வது  ட்டு ின்ைி, உைர்ந்து அனு விக்க முயற்ெிக்க வவண்டும். 

(வான்வகடியா  ீண்டும் கூைினார், "இது கடவுறள உைரத் துடிக்கும் ஒரு 
நித்ைிய வ ாராட்டம்!") 

இது உண்கெ. ஆனால் ஒருவர் மவறுெபன அெர்ந்து முயற்சி 
மசய்யக்கூடாது என்று அர்த்தெல்ல! 

 ிரச்ெிறனக்குத் ைீர்வு காை இயலாது என்று நிறனத்து ஒருவர் 
நம் ிக்றகயற்ைவராக வளரக்கூடாது, அறை அறடய எந்ை முயற்ெியும் 
எடுக்கா ல் இருக்கக்கூடாது.  கடவுளுக்கான வ ாராட்டமும் வைடலும் 
ஒவ்பவாரு அடியிலும் அைிக ஆற்ைல், உறுைிப் ாடு  ற்றும் வரீியத்துடன் பைாடர 
வவண்டும். வ லும், அவறரத் வைடுவறைத் ைவிர, வவறு எந்ை உலக 
ெிந்ைறனயும்  இருக்கக்கூடாது என் ைற்கான ஏக்கம்  ிகவும் ைீவிர ாக 
வவண்டும். இறை ஞானத்ைின் அறனத்து ஆைாரங்கறளயும் வைடித் துருவுவைில் 
எந்ைபவாரு வாய்ப்ற யும் நழுவவிடா ல், இந்ை வநாக்கத்றை அறடயும் ஒவர 
எண்ைத்ைில் ஆர்வலர் முன்வனாக்கிச் பெல்ல வவண்டும். 

ஆனால் இகை ேிகலகய அகடந்த ஒரு குருோதகரக் 
கண்டுமகாள்வபத சிைந்த, எளிதான ெற்றும் விகரவான வழி. இருப்பினும், 
இது அகனவருக்கும் எளிதானது அல்ல, ஏமனனில் சிலர், ஒரு பரிபூரண 
குருோதகரக் கண்டுமகாள்ளும் முன், தவைாக வழி ேடத்தும் பபாலி 
குருக்கள் ெற்றும் புனிதர்களின் மசல்வாக்கின் கீழ் வருகிைார்கள். ஆனாலும், 
அந்த ேித்திய பதடலுக்கான ஏக்கம் எல்லா ேம்பிக்ககயுடனும், 
உற்சாகத்துடனும் இருக்குொனால், அவகர பேராக இறுதி இலக்கக போக்கி 
அகழத்துச் மசல்லும் பரிபூரண குருோதகர ேிச்சயொகக் கண்டுமகாள்வார்! 
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ஒரு குருநாைரின் ெகவாெத்ைில் இருப் வர்கள்,  ன நிறைவுடன் 
இருப் ைால், அறனத்றையும் கண்டுபகாண்டைாகக் கருைக் கூடாது. ஏபனனில், 
அது உண்ற ைான் என்ைாலும், அவர்களுக்கு உண்ற யான அனு வம் இல்றல. 
முயற்ெி இல்லா ல், அனு வத்றை ஒருவ ாதும் அறடய முடியாது.  ஆகவவ, 
உங்கள் குருநாைர் பவளியளவில் வைாற்ை ளிப் றைப் வ ாலல்லா ல், 
அவருறடய உண்ற  நிறலறயக் காை முயற்ெி பெய்யுங்கள். எங்கும் 
வியா ித்ைிருக்கும் குருநாைரின் இறை வாழ்றவக் கண்டுபகாள்ள  ன ார 
முயலுங்கள். 

 ின்னர்  ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும், "கடவுள் எங்பக இல்கல?... 
கடவுள் எங்கு இல்லாெல் இருக்கிைார்?" எனக் வகட்டார். 

இது அறனவறரயும்  ீண்டும் ெிந்ைிக்க றவத்ைது; எவரும் 
ைிருப்ைிகர ான  ைிறல அளிக்க முடியவில்றல. இறுைியில் ொஞ்ெி, "எங்கும் 
இல்லா ல் இல்றல!" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா விளக்கினார், "எங்கு 'அகந்கத' இருக்கிைபதா அங்குக் 'கடவுள்' 
இல்கல! இருகெத்தன்கெ இருக்கும் இடத்தில் கடவுள் இருக்கொட்டார்! 
ஆனால் கடவுள் எங்கும், எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்திருப்பதால், 
இருகெத்தன்கெ வாழ வழியின்ைி ொகயயாகத் திகழ்கிைது." 

கடவுறளப்  ற்ைிய இந்ை விவாைம் எழுந்ைைன் காரைம் 
என்னபவன்ைால், ைத்துவம்  ற்றும் இறையியல் ைறலப்புகள் குைித்து 
வான்வகடியா,  ா ாவிடம்  ல வகள்விகறளக் வகட்க விரும் ினார். ஆனால் 
அவற்றைக் வகட் ைற்கு முன்னவர,  ா ா, எல்லா வகள்விகளுக்கும்  ைிலளித்ைார். 
இறுைியில்,  ா ா அவரிடம், "ஆசிரியர் ஒருவரின் பாத்திரத்கத வகிப்பதற்குப் 
பதிலாக, எப்பபாதும் (கற்ைைியும் ஆர்வத்துடன்) ஒரு ொணவராக இருப்பது 
ேல்லது" என்று கூைினார். 

ஆகஸ்ட் 31 அன்று ஆைி ஜூனியர், ப வ ா  ற்றும் டாக்டர் கனியின் 
குடும் த்ைினருடன் ஜால் ாய், பூனாவிலிருந்து ப ங்களூருக்கு 
வந்ைார்.  அர்னவாஸும் வந்து 'லிங்ஸ்'  ங்களாவில் ைங்கினார். 

ஒன் து  ாைங்களுக்கு முன்பு 'ேீலப்பபருந்து'  யைத்ைின் 
பைாடக்கத்ைிலிருந்து, எைிர்வரும் வ ாறரப்  ற்ைி  ப ஹர்  ா ா ைினமும் 
குைிப் ிடுவது வழக்கம். 

1939, பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள், அவடால்ஃப் ஹிட்லரின் கீழ் இருந்ை 
பஜர் ன் இராணுவம், வ ாலந்றை ஆக்கிர ித்ைது.  அன்றைய ைினம்  ா ா, ஆைி 
ெீனியர், ஜால் ாய், எலிஸப த், டான் ஆகிவயாறர, ஒருவருக்குப்  ின் ஒருவராக, 
அருகிலுள்ள கறடக்கு அனுப் ி அண்ற  கால வாபனாலி பெய்ைிறயக் 
வகட்டுவரச் பெய்ைார். இது முழு நாள், இரவு  ற்றும்  றுநாள் வறரத் 
பைாடர்ந்ைது, ஆைி ெீனியர், ஜால், ரூஸி  (ப ங்களூரில் குழுவுடன் 
ைங்கியிருந்ைவர்) மூவரும் ஒரு வாபனாலிறய வாடறகக்கு எடுத்து வந்து, 
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"லிங்ஸ்'  ங்களாவில் நிறுவியைால்  ஒவ்பவாரு  ைி வநரமும் பெய்ைிறயக் 
வகட்க முடிந்ைது. 

பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் ஆரம் கால ஆைரவாளர்களில் 
ஒருவரான மப ு ஈரானியின் ைிடீர்  ரைம் குைித்து, பூனாவிலிருந்து 
பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. பெய்ைிறயக் வகட்டு  ா ா புன்னறகத்ைவ ாது  ண்டலி 
அைிர்ச்ெியறடந்ைனர், ஆனால்  ா ா விளக்க ளித்ைார், "இது, ேீங்கள் 'வாழ்க்கக' 
என்று அகழப்பதன் முடிவாகும், ஆனால், இது, உண்கெயில் உங்கள் உலக 
வாழ்க்ககயின் முடிவாகுொ? இதுபபான்ை ஒரு ேல்ல, இளம், வலிகெயான 
சகெனிதர் திடீமரன, எதிர்பாராத விதொக ெரணத்கதச் சந்திக்கிைார்... பலர் 
பபாரில் இைந்துவிடுகிைார்கள்... ஆனாலும், அவர்கள் என்மைன்றும் 
வாழ்வார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பது பபால, ெக்கள் அழுது புலம்புகிைார்கள், 
சுயேலத்துடன் ேடந்துமகாள்கிைார்கள்." 

அடுத்ை நாள் பைாடர்ந்து  ா ா குைிப் ிட்டார், "வாழ்க்கக என்பது 
மதாடர்ந்து வரும் அனுபவங்களுக்குத் பதகவயான எண்ணற்ை 
வடிவங்ககள உள்ளடக்கியது. ெரணம் அந்த ேீண்ட வாழ்க்ககயில் ஒரு 
இகடமவளி." 

 ின்னர் அவர் துடுக்காக, "வாழ்க்கக, ோன் முன்பு கூைியது பபால, 
பத்தினி, கத்தி  ற்றும் கலவரத்தால் ேிரம்பியது" என்ைார். 

1939, பெப்டம் ர் 3ஆம் நாள்,  ாறல 5:30  ைி உலகச் பெய்ைியில், 
பஜர் னிக்கு எைிரான வ ாறர அைிவிக்கும் பசம்பர்லினின் உறரறயக் வகட்ட 
 ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

ஆசரீ்வதிக்கப்பட்ட வயதான ெனிதரின் பபச்சு என்கனத் 
திருப்திப்படுத்தி உள்ளது. பபார் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளகத ேிகனத்து ோன் 
ெகிழ்ச்சியகடகிபைன். மபரிய பாரம் குகைந்து ோன் ேிம்ெதியாக 
இருக்கிபைன். பபாகரக் குைித்த முடிவுக்கு வராத பட்சத்தில், சந்பதகத்திற்கு 
இடெின்ைி, ோன் அந்தப் மபாறுப்கப உணர்ந்பதன். இறுதியில் இங்கிலாந்து 
தனது வார்த்கதகய ேிகலேிறுத்தியது. பசம்பர்லின், வயதாகி, பவகம் 
குகைந்தவராக இருந்தாலும், உறுதியாக இருக்கிைார். ஹிட்லரின் அதிகாரம் 
ஒடுக்கப்படும் வகர ஓய்மவடுக்க ொட்டார் என்று அவர் கூைியதற்கு இது 
ஒரு சான்று. இப்பபாது அது மஜர்ெனி ெற்றும் ோ ி த்திற்கு எதிரான 
பபாராட்டொக இருக்கும். இது ஒரு ேீண்ட மேடிய பபாராகவும் இருக்கும். 

ஏறழ முபசாலினி - ஆனால் அவர் அைற்கு ைகுைியானவர்.  ஹிட்லர் 
சுத்ை ற த்ைியம், ஆனால் முவொலினி ஒரு கஞ்ென். 

மஜர்ெனி பயத்தில், "ோன் பபாராட ொட்படன்" என்று கூைி 
பின்வாங்காவிட்டால், இப்பபாது, பபார் இறுதி வகரத் மதாடரும். அது 
பின்வாங்கினால், மஜர்ெனிய ெக்கள் ஹிட்லகரயும் பிை (ோ ி) 
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தகலவர்ககளயும், அழிவுக்குக் மகாண்டு மசன்ைதற்காகக் 
கண்டந்துண்டொக மவட்டுவார்கள். 

இது அறனத்தும் எனது ைிருவிறளயாடல். நான் இங்வக அற ைியாக 
அ ர்ந்ைிருப் றை நீங்கள் காண்கிைரீ்கள், ஆனால் இந்ை மூறலயில் நான் 
அற ைியாக என்ன பெய்கிவைன் என் றை எப் டி அைிந்து பகாள்வது?  இப்வ ாது 
முழு உலகமும்  ர ரப் ான உைர்வு நிறலயில் உள்ளது. 

இந்த பேரத்தில், குைிப்பாக ஐபராப்பாவில், ெக்களின் ேிகல என்ன 
என்பகத ேீங்கள் கற்பகனச் மசய்து பார்க்க முடியாது - ஓய்வில்கல, தூக்கம் 
இல்கல - மதாடர்ந்து கவகல ெற்றும் பதற்ைம் ேிலவுகிைது. 

இந்ை யுத்ைம் நீரிலும் நிலத்ைிலும் வ ாராடிய கறடெி யுத்ைம் 
வ ாலல்லா ல்,  இப்வ ாறைய இந்ை யுத்ைம் அறனத்தும் வான்பவளியில் 
நிகழும். 

இந்ைியா  ீது  றடபயடுப் ைற்கான ொத்ைியம் குைித்து வகட்டவ ாது, 
 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

ரஷ்யாவின் உதவியின்ைி இந்தியா பபான்ை மதாகலதூர 
இடங்களுக்கு விகரந்து மசல்லும் அளவுக்கு ஹிட்லர் மவைிபிடித்தவர் 
அல்ல. ஆனால் ஜப்பான் தனது கண்ககள இந்தியா ெீது கவத்துள்ளது, அகத 
விரும்புகிைது. 

இங்கிலாந்துக்கு எனது ஆெீர்வாைங்கள். இந்ை முறை 
வைால்வியறடந்ைால், அது முடிவாக இருந்ைிருக்கும்.  இந்ை நிறலயில் ஹிட்லர் 
 ின்வாங்குவது இப்வ ாது ொத்ைிய ில்றல. அவர் 'நிறுத்து!' என்று 
கூைினாலும்  இைர நாடுகள் அவ்வாறு பெய்யாது, ஏபனன்ைால் அவர்கள் 
நாஸிஸத்றை நாெம் பெய்வைில் உறுைியாக உள்ளனர். 

அமெரிக்கா இப்பபாது பபார் வரீர்ககள அனுப்பாவிட்டாலும், பணம் 
ெற்றும் மபாருள் உதவிககளச் மசய்யும் என்று ேம்பலாம். அது ேிச்சயொக, 
ேிகைய உதவும். 

 ா ா  ீண்டும் இரவு 9:30  ைி   பெய்ைிறயக் வகட்டு இவ்வாறு 
கருத்துறரத்ைார்: 

ககடசி ‘ெியூனிக் ஒப்பந்தம்’ சொதானத்திற்காகக் 
ககமயழுத்திடப்பட்டபபாது, ேிச்சயொக ஒரு பபார் ேிகழும் என்று ோன் 
உங்களுக்குச் மசான்பனன். அது மதாடங்கியதில் ோன் ெகிழ்ச்சி 
அகடகிபைன் - ோன் மசான்னதால் அல்ல, ஆனால் அது உலகின் மபரும் 
எழுச்சிக்கு முன்பனாடியாக, தவிர்க்க முடியாததும் இன்ைியகெயாததுொக 

இருக்கும் என்பதால். 
யுத்ைம் அைன் முழு வசீ்ெில் நடந்ைால், இதுவறர அைியாை 

வ ரழிறவயும் இடர் ாடுகறளயும் உலகம் ெந்ைிக்கும். இது எல்லா இடங்களிலும் 
 ரவி, ஆச்ெரியங்கள் நிறைந்ைைாக இருக்கும். அது பகாண்டு வரும் வ ரழிவு 
 ற்றும்  ாைகங்கள் உலகின் முழு வரலாற்றையும், வறர டத்றையும் 
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 ாற்றும்.  இது இந்ைியா, ப ர்ெியா  ற்றும் ஆப்கானிஸ்ைான் வ ான்ை வ ார் 
 ண்டல  ாகங்களிலிருந்து பவகு பைாறலவில் உள்ள நாடுகறளயும்  ாைிக்கும். 

எனக்கு ேிச்சயொகத் மதரிந்த ஒரு விஷயம் என்னமவன்ைால், இந்தப் 
பபார் முழுப் பலத்துடன் ேடத்தப்பட்டால், அது விகரவில் முடிவகடயாது.
 ப ஹர்  ா ா ைனது முக்கிய ான ஆன் ீக உள் ைிக்காக எங்காவது 
ரகெிய ாக விலகிச் பெல்வைற்கான வாய்ப்ற க் குைிப் ிட்டார். 

ஒரு ொதத்திற்குள் பபார் முடிவுக்கு வரவில்கல என்ைால், உலகின் 
பாதி ெக்கள் உண்கெயிபலபய மகால்லப்படுவார்கள். இந்தியாவுக்குக் குடி 
உரிகெ வழங்கப்படும்; ஜப்பான் சனீாவால் பதாற்கடிக்கப்பட்டு 
ஆக்கிரெிக்கப்படும்; மஜர்ெனி ேசுக்கப்படலாம் பெலும் ஆப்கானிஸ்தான், 
பலுச்சிஸ்தான் ெற்றும் மபர்சியாவின் மதாகலதூர ோடுகளும் 
பாதிக்கப்படும். ஒரு ொதத்தில் பபார் முடிவகடந்தால் (அதற்கான 
வாய்ப்புகள் மவகு மதாகலவில் உள்ளன), உலகம் முழுவதும் ஒரு 
மபாருளாதார பபார் உருமவடுக்கும் (ோடுகளுக்கு இகடயிலான பபாட்டியின் 
மபாருளாதார பதற்ைம்). 

எனது ைிட்டங்கள் அறனத்தும் வ ார் அைிவிப்ற ப் ப ாறுத்ைது. அறவ 
அப்வ ாது அைற்வகற் ச் ெரிபெய்யப் டும். 

ோன், எல்லாவற்கையும் விட்டுவிட்டு ஏகாந்தவாசத்தில் இருக்கலாம் 
அல்லது ஒரு அகையில் என்கன அகடத்துக் மகாள்ளலாம் அல்லது 
உபவாசத்கதத் மதாடங்கலாம். இப்பபாது ேீங்கள் (ஐபராப்பிய அன்பர்கள்) 
ெீண்டும் இங்கிலாந்து மசல்ல முடியாது, உங்ககள ோன் எங்கு, எப்படி 
இருக்கச் மசய்தாலும் அங்பகபய தங்கி இருக்கபவண்டும். இகவ அகனத்தும் 
ோன் பபசுவதற்கு முன்பு ேடக்கும். 

அடுத்ை நாள் அவர் வ லும் கூறுறகயில், "இந்தப் பபார் 
அகனவருக்கும் என்ன விகளகவ ஏற்படுத்தும் என்பகத ேீங்கள் கற்பகனச் 
மசய்து பார்க்க முடியாது ... அகனத்தும் ொறும்" என்ைார். 

பெப்டம் ர் 9ஆம் வைைி  ா ா கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "இது ஒரு 
ேீண்ட பபாராக இருக்கும், பெலும் இது உலகம் முழுவதும் இகணயற்ை 
பபரழிகவ ஏற்படுத்தும்." சில வாரங்களுக்குப் பிைகு, 24ஆம் பததி, "இறுதியில் 
ஒருவரும் மவற்ைிவாககச் சூடப்பபாவதுெில்கல, பதால்வியால் வழீ்ந்து 
பபாவதுெில்கல. அகனவருபெ பசார்வகடந்து துவண்டுப் பபாவார்கள். 
ஆனால் இது உலகில் ஒரு புதிய ஒழுங்கக ேிகலோட்டும்" என்று கூைினார். 

இந்ை முறையில்,  ா ா பைாடர்ந்து வ ாறரப்  ற்ைிய கருத்துத் 
பைரிவித்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ாவுக்கு அருகிலுள்ளவர்கள்,  ஸ்துகளுடன் 
அவர் பெய்ை  ைி,  ஸ்துகளின் எைிர்விறனகள், வ ார் பைாடர் ான நிகழ்வுகள் 
 ற்றும் முன்வனற்ைங்களுடன் ெம் ந்ைப் ட்டிருப் றைக் கவனித்ைனர். வ ார் 
பைாடங்குவைற்குச் ெில நாட்களுக்கு முன்பு,  ா ா உடல்நிறலச் ெரியில்லா ல் 
ஜுரத்ைால் அவைிப் ட்டறைக் கவனத்ைில் பகாள்ள வவண்டும். ஆனால், 
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குைிப் ிட்டுள்ள டி, இது  ஸ்துகளுடனான அவரது அன்ைாட  ைியில் எந்ைத் 
ைறடறயயும் ஏற் டுத்ைவில்றல. 

காலம், கிருஷ்ைா, முஹம் து வ ான்ை அவைார புருஷர்களின் 
காலகட்டங்களுடன் ஓர் ஒற்றுற றயக் கண்டது: "முழு உலகமும்  ிர ஞ்ெமும் 
அவைார புருஷரின் ஆட்ெியின் கீழ் இருப் ைால், ப ஹர்  ா ாவின் ஆறைப் டி 
வ ார் ஆரம்  ானது!" 

இந்ைியாவில்  ருத்துவராகப்  ைிபுரியும் அனு வத்றைப் ப ை, 
ப ங்களூரில் அற ந்ை ‘விக்வடாரியா  ருத்துவ றன’க்குத் ைினமும் 
பெல்லு ாறு டாக்டர் டானுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. நீலுவும் ெில ெ யங்களில் 
அவருடன் பென்ைார். எரச்,  ண்டலிக்குப்  ஜாரிலிருந்து வவண்டிய ப ாருட்கறள 
வாங்கி வந்து ொஞ்ெியின் உைவியாளராகப்  ைியாற்ைினார்; ொஞ்ெி ஊருக்கு 
பவளிவய இருக்கும் வ ாபைல்லாம் ைனது பெயலக கடற களில் 
கலந்துபகாண்டார். காக்கா  ஸ்த்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளத் 
வைடித் ைிரிந்ைார்; லிங்ஸ்  ங்களாவுக்கு அறழத்து வந்ைவர்கறள,  ா ா நீராட்டி, 
உைவூட்டி,  ின்னர் வைீிகளில் அவர்கள் ைங்கு ிடங்களுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி 
றவத்ைார்.  ஆைி ெீனியர், டாறன  ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பெல்லவும் 
காக்காவுக்கு  ஸ்த்  ைியில் உைவியாகவும் இருந்ைார். 

ராவனா, காம் வுண்டில் ஒரு ெிைிய குடிறெ அற த்து, அறை ஒரு 
ைனியார் ஸ்டுடிவயாவாகப்  யன் டுத்ைி, அங்கு அவர்  ா ாவின் முழு உருவ 
ஓவியம் ஒன்றை வறரந்து பகாண்டிருந்ைார், அவர் ைறலப் ாறக  ற்றும் துண்டு 
அைிந்ைிருந்ைார். ஆனால் ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவரிடம் வவறு 
இடத்ைிற்குச் பெல்ல வவண்டியிருக்கும் என்று பைரிவித்ைார், ஏபனன்ைால் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வரும்  ஸ்த்  ற்றும்  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களுக்காக, 'லிங்க்ஸ்' காம் வுண்டில் ஒரு  ஸ்த் ஆெிர த்றை 
நிறுவ விரும் ினார். 

1939, பெப்டம் ர் 2ஆம் நாள், காக்கா, சுவா ிஜி இருவரும்  ஸ்துகறளக் 
கண்டு ிடித்துக் பகாண்டு வர ற சூருக்கு அனுப் ப் ட்டனர், ஆனால் 
அவர்களால் ஒருவறரயும் அறழத்து வர முடியவில்றல. 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, அவை வநாக்கத்துடன்  ா ா அவர்கறள 
ஆைி ெீனியருடன் ெதராஸ் நகருக்கு அனுப் ினார். பெப்டம் ர் 7ஆம் நாள், கஃபூர் 
ஷா என்ை  ஸ்றை  ீண்டும் அறழத்து வந்ைனர். அவர் லிங்க்ஸ்  ங்களாவுக்கு 
வந்ை வநரத்ைில்  ஸ்த் முற்ைிலும் வொர்ந்துவ ாய், ஜவீனற்ைவர் வ ாலத் 
பைன் ட்டார்; ஆனால்  ா ா அவறர நீராட்டிய  ின்னர், புத்துயிர் ப ற்று 
ொைாரை ாக இருந்ைார். பெப்டம் ர் 9ஆம் நாள் அவர்  ைராஸுக்குத் ைிருப் ி 
அனுப் ப் ட்டார். அந்ை நாளில், ஆைியும் ஜால் ாயும் கவாலி  ாடகனான ஒரு 
ெிறுவறன ஏற் ாடு பெய்ைனர், அவறன  ா ா ப ரிதும் விரும் ி, ஒரு  ாைம் 
கவாலி  ாடும்  ைியில் அ ர்த்ை விரும் ினார். 
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பெப்டம் ர் 7ஆம் நாள், ற ர ங்களா நிலத்ைின் விறல குைித்து, 
 ா ாவுக்குச் பெய்ைி வந்ைதும்,    ரிவர்த்ைறனறயத் ைீர்வு பெய்யும் விைத்ைில், 
ஸர் இஸ் ாயிலுக்கு உடனடியாக, காவொறல ஒன்றை அனுப் ி றவத்ைார். 
அடுத்ை நாள், ற யம் அற ப் து  ற்ைி விவாைிக்கவும், அவரது ெட்ட 
நிபுைத்துவத்றை வழங்கவும் ெம் த் ஐயங்கார்  ைராஸிலிருந்து வந்ைார். 

பெப்டம் ர் 11ஆம் நாள் இரவு  த்து  ைியளவில்,  ா ா, ஆைி ெீனியர், 
காக்கா இருவறரயும் ஃ ிரீனிறயக் கவனித்துக்பகாள்ள நாெிக் நகருக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார்.  அவர்கள்  றுநாள் காறலயில்  புைப் டுவைாக இருந்ைது, ஆனால் 
 ா ா, ைிடீபரன,  அவர்கறள உடனடியாகப் புைப் டச் பொன்னார்;  அவர்கள் 
அங்கிருந்து பெல்லவவண்டியது முக்கிய ானைாகத் வைான்ைியது. ஆைி, காக்கா 
இருவரும்  த்பைான் து நாட்களுக்கு முன்னர்  ா ாறவத் ையக்கத்வைாடு ெிைிது 
வநரம் ெந்ைித்ை, ொைர்வாலா என்ை  ஸ்ைின்  ிரைான பைாடர்புகளாக இருந்ைனர். 
அவர்கள் ப ங்களூரிலிருந்து புைப் ட்ட ஏைக்குறைய அவை வநரத்ைில்,  ஸ்த் ஒரு 
 ருத்துவ றனக்கு முன்னால் பென்று, வாயில் விரறல றவத்து 
வாந்ைிபயடுத்து,  ின்னர் ஒரு இளம் வயது  க்ைரிடம், "நான் பொர்க்கத்ைிற்குச் 
பெல்கிவைன்... ஒரு  டுக்றகறயத் ையார்ச் பெய்யுங்கள், நான் தூங்க வவண்டும்" 
என்று கூைி,  ின்னர் ொைர்வாலா வைீியின் நறட ாறையில் உயிறரத் துைந்ைார். 
 ா ா அவறரச் ெந்ைிக்க வவண்டியது அவெியம் என்று விளக்கி, அவருக்கு இறுைி 
உந்துைறல அளித்ைார். உண்ற யில்,  ஸ்த், லிங்க்ஸ்  ங்களாவில் வந்ைவ ாது, 
அவர் ைனது 'கைக்கு' ைீர்த்து றவக்கப் ட்டைாகக் காக்காவிடம் பைரிவித்ைார். 

 ா ா, ஆைி ெீனியருக்கு இறைப் ற்ைி எழுைினார், "சாதர்வாலாவின் 
ெரணம், உலகத்திற்கான எனது ஆன்ெீக பணியுடன் மதாடர்புகடயது." 

1939, பெப்டம் ர் 19 அன்று, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ஸ்த்  ற்றும் 
 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் அறனவரும், ப ங்களூருக்கு 
அறழத்துவரப் ட்டனர்.  லிங்க்ஸ் காம் வுண்டின் ஒரு மூறலயில் புல் 
குடிறெகள் அற க்கப் ட்டு,  ா ா அவர்களுடன்  ைிபுரியத் பைாடங்கினார்; 
வ லும் சுற்றுப்புை  குைிகளிலிருந்து பகாண்டு வரப் ட்ட  ஸ்துகளும் அங்கு 
இருந்ைனர். ஏராள ான ந ர்கள் இப்வ ாது  ங்களாறவ ஆக்கிர ித்துள்ளைாலும், 
எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக,  ின்புைம் அற ந்ை ெிைிய குடிறெகளில்  ஸ்துகள் 
 ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் இருந்ைைாலும், வநாரினா  க்கத்து 
வடீ்டுப் ப ண் ைியின் உைவிறய நாடவவண்டியிருந்ைது. அவரது புைிய 
அண்றட வடீ்டில் 'விெித்ைிர ாக' எதுவும் நிகழாது என உறுைியளித்ைார்.  

பெப்டம் ர் 21ஆம் வைைி முைல், ப ஹர்  ா ா ைினமும் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அவரது   ைிகறள, காறல ஆறு முைல் எட்டு  ைி வறர 
 ற்றும்  ைியம் 11:30 முைல் 1:00 வறர, ஒரு வவறள உைறவ  ட்டுவ  உண்டு, 
 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார். அடுத்ை 30 நாட்களுக்கு,  ா ா இந்ை 
அட்டவறைறயக் கறடப் ிடித்து வந்ைார், இந்ைக் காலகட்டத்ைில் வ ார் ஒரு 
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ைிட்டவட்ட ான வ ாக்றகக் பகாண்டிருக்கும் என் றை இது குைிக்கிைது.  ா ா 
வாபனாலி  ற்றும் பெய்ைித்ைாள்களில் வ ார்  ற்ைிய புள்ளிவி ரங்கறளத் 
பைாடர்ந்து கவனித்து வந்ைார். பெப்டம் ர் 21ஆம் நாள் பெய்ைித்ைாளில் வந்ை ஒரு 
கட்டுறரக்குப்  ின்னர், அவர்  ீண்டும் ‘இது ஒரு ேீண்ட மேடிய பபாராக 
இருக்கும்!’ என்று குைிப் ிட்டார். 

ப ஹர்  ா ாவுடன் வாழ்ந்ை கிழக்கத்ைிய ப ண்  ண்டலி, எந்ைபவாரு 
ஆண் கறனயும்   ார்க்கவவா அல்லது ப யறரக் வகட்கவவா பெய்யா ல், 
ஒதுங்கிய ைனிற  வாழ்க்றகறய வாழ்ந்து வந்ைனர்; வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகள் 
கூட,  ா ாவின் முன்னிறலயில் பெய்ைித்ைாள்கறள வாெிக்கும்வ ாது, அவர்கள் 
எந்ைபவாரு ஆண், இளம் அல்லது வயைானவரின் ப யறரக் குைிப் ிட 
வவண்டாம் என்ை நிறலயான கட்டறள அ லில் இருந்ைது. 

பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி ெில நாட்கள் ப ங்களூரில் இருந்து, ஆன் ீக 
ற யத்ைின்  ைிகறளத் ைிட்ட ிட உைவி புரிந்து, 23ஆம் நாள் மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டார். அடுத்ை நாள் இரவு, ஒரு  கிழ்ச்ெிகர ான  னநிறலயில்,  ா ா 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

பிைரிடெிருந்து ெகிழ்ச்சிகய எதிர்பாராத ஒருவர், ெிக்க ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிைார். அன்பு, அகத அளிப்பதில் ெகிழ்ச்சிகயயும் ெகிகெகயயும் 
அகடகிைபத தவிர, அகதப் மபறுவதில் அல்ல. ஆகபவ, அன்பு மசலுத்தி 
அள்ளிவழங்கக் கற்றுக்மகாள்ளுங்கள், பிைரிடெிருந்து எகதயும் எதிர்பார்க்க 
பவண்டாம். 

நீங்கள்  ாயாறவ விட்டு விலகி, ஒரு ெத்குருவிடம் ெரைறடந்ை 
 னிைர்கள்  த்ைியில்,  ிக்க  கிழ்ச்ெியாக இருக்கும் வ ரைிர்ஷ்டொலி என் றை 
உண்ற யில் உைர வவண்டும். நீங்கள் இப்வ ாது கவறலகளிலிருந்து விடு ட்டு, 
ஒருவர் ைறலயிலிருந்ை ப ரும்  ாரத்றை இைக்கியதுவ ால் இலகுவாக 
இவலொக உைர வவண்டும். 

ேீங்கள் மசய்யும் ெிகப் மபரிய தவறு என்னமவன்ைால், உங்கள் 
தகலயிலிருந்த சுகெகயத் தூக்கி, அகத எல்லா மபாறுப்பபாடும் 
ெனமுவந்து ஏற்றுக்மகாள்ளும் குருோதரின் தகலயில் கவப்பதற்குப் 
பதிலாக, அகதக் காற்ைில் மதாங்கவிட்டு, 'ெதிப்புெிக்க' மபாருளாகக் கருதி, 
இழக்க விருப்பெில்லாெல் அவரிடம் மகாடுக்கத் தயங்குகிைரீ்கள்! இவ்வாறு 
ேீங்கள் சுகெகயச் சுெக்கவும் மசய்யாெல், அகத உளொர ஏற்றுக்மகாள்ள 
விரும்புபவரின் (பாபா) தகலயிலும் கவக்க அனுெதிக்காெல் இருக்கிைரீ்கள். 
இப்படி, ேீங்கள் இருவருக்கும் இகடயில் அகத ஊசலாட விட்டு, உங்கள் 
துன்பத்கத அதிகரிக்கச் மசய்கிைரீ்கள். ஒன்று அகத ேீங்கபள 
கவத்திருக்கலாம் அல்லது அகத முழுவதுொக விட்டுவிடலாம்! 

அக்வடா ர் முழுவதும்,  ா ா வாபனாலியில் உலக நிகழ்வுகளின் 
முன்வனற்ைத்றைத் பைாடர்ந்து வகட்டுவந்ைார்.  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் ெில 
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முறை, வ ாறரப்  ற்ைிய பெய்ைிகறள விொரித்தும், அவ்வப்வ ாது அைில் 
ஏற் டும் முன்வனற்ைங்கள் குைித்தும் கருத்துத் பைரிவித்ைார். 1939, அக்வடா ர் 
7ஆம் நாள்,  ா ா, இப்வ ாது நாடுகளுக்கு இறடயில் உலகில் உருவாகும் 
பவவ்வவறு கூட்டைிகறளப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: "இதுமவல்லாம் புரியாதது, 
புதிரானது, மதாடர்ச்சியாக உருமவடுக்கும் சிக்கல்கள் அகனவகரயும் 
கபத்தியம் பிடிக்கச் மசய்யும். என்ன மசய்வது, இவற்ைிலிருந்து எப்படி 
மவளிவருவது என்று மதரியாெல் திககத்துப் பபாவார்கள். உலகின் 
ஏக்கத்திற்கும் அழுககக் குரலுக்கும், ோன் பதிலளிப்பபன் - 
குரல்மகாடுப்பபன்!" 

அடுத்ை நாள் ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "எைிர்வரும் 
21ஆம் வைைிக்குள், இது ஒரு நீண்ட யுத்ை ாக இருக்கு ா என் றை நான் 
நிச்ெய ாகத் ைீர் ானிப்வ ன். அப் டியானால், இது வரலாற்ைில்  ிகப் ப ரிய 
வ ாராக இருக்கும். இல்றலபயன்ைால், உலகளாவிய புரட்ெிகள் ஏற் டும்." 

அக்வடா ர் 23 அன்று, "முழு உலகமும் பபாரில் ஈடுபடும்" என் றை 
பவளிப் டுத்ைினார். 

 ாஸாஜி, டாக்டர் கனி, ப ண்டு, ஜங்க்வள ஆகிவயார் அக்வடா ர் 6ஆம் 
நாள் எஞ்ெியிருந்ை இைர ப ாருட்கள், ப ட்டிகள்,  ருந்துப் ப ாட்டலங்கள், 
விலங்குகள் ஆகியவற்றுடன் ப ங்களூருக்கு ரயிலில் வந்ைனர்.  ாைிரி, ஆைி 
ெீனியர், டாலி ஆகிவயார் டாலியின் 'வகா ியா' எனும் பூறனயுடன் அக்வடா ர் 
7ஆம் நாள் காரில் வந்ைனர்.  ா ா ைனது ைறலற யகத்றை அங்கு நிறுவுவைாக 
அைிவித்ைைால், அறனத்து  ண்டலியும் ப ங்களூரில் நிரந்ைர ாகத் ைங்கத் 
ையாராக இருந்ைனர்.  இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ஜ ைார், ப ஹரா ாத்  றலயில் 
சத்யா ொங்குடன் ைங்கியிருந்து கண்காைிக்கும் டி கூைப் ட்டது, வ லும் 
ஸவராஷ் வாரத்ைிற்கு ஒரு முறை ப ஹரா ாத்றைப்  ார்றவயிடவும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். ப ஹரா ாத்  குடியிருப் ில் இருந்ைவர்கள் அறனவரும் 
ப ங்களூரில்  ா ாவுடன் இருந்ைனர். 

ஆைி ெீனியர் ைனது ெவகாைரி டாலியுடன் ைனியாகத் ைங்கியிருந்ைார். 
ஃ ிரீனி, ைவ்லத் ாய் ஆகிவயாரின் ைற்வ ாறைய நிறலற க் குைித்து, 
 ா ாவிடம் பைரிவிக்க ராம்ஜூ அக்வடா ர் 10ஆம் நாள் ப ங்களூருக்கு வந்து, 
ைவ்லத் ாய் நாெிக் நகரிலும், ஃ ிரீனி  ப ங்களூருக்கு வரத் ையாராக 
இருப் ைாகவும் பைரிவித்ைார். ஃ ிரீனிக்கு ஒரு ைனி வடீு ஏற் ாடு பெய்யு ாறு 
ஆைி ெீனியருக்கு அைிவுறுத்ைி, ஒன்றைத் வைர்ந்பைடுக்க  ா ாவும்  அவருடன் 
பென்ைார். 

விஷ்ணுவின் உைவினர் விஸ்வநாத் ஹல்ைங்கர் ப ஹர்  ா ாவுக்கு 
ஃபூல்வாலா (பூக்களின் நாயகன், எப்வ ாதும் அவறர பூக்களால் அலங்கரிப் றை 
விரும் ினார்) என்று அறழக்கப் டும், ப ல்காவ் ில் வாழும் ஒரு ைனி 
ெிைப்பு ிக்க  ஸ்றைப்  ற்ைி எழுைினார். அவறர அறழத்து வர  ா ா, ப ண்டு 
டாக்டர் நீலு இருவறரயும் அனுப் ி றவத்ைார். அக்வடா ர் 10ஆம் நாள் அந்ை 
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 ஸ்றை, ப ங்களூருக்கு அறழத்து வந்து,  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் ைங்க றவத்ைனர். 
 ா ா இந்ை புனிை  ஸ்றை  ிகவும் விரும் ினார், வ லும்  ண்டலிக்கு, 
"ஃபூல்வாலாகவப் பாருங்கள் - உங்கள் கன்னத்தில் அகை ஒன்கை 
வழங்குவதன் மூலம், அவர் உங்ககள ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்திற்கு ஒபர 
மோடியில் உயர்த்த முடியும்!" என எடுத்துறரத்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ிற் கல் இரண்டு  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, 
ஃபூல்வாலாவுடன்  ண்டலியின்  ங்களாவில் ஓர் அறையில் 
அ ர்ந்ைார்.  ஆனால் அறர  ைி வநரத்ைில் அந்ை  ஸ்த் அற ைியிழந்து, 
அறைறய விட்டு பவளிவயைி, வாெறல வநாக்கி நடக்கத் பைாடங்கினார். அவறர 
 ீண்டும் அறழத்து வர ற தூல்  ிக்க ெிர த்துடன் ெ ாளிக்க 
வவண்டியைாயிற்று.  "அவர் ஒரு நல்ல  ஸ்த்," என்று  ா ா கருத்துத் பைரிவித்து, 
"ஆனால் அவர் இங்குத் ைங்க  ாட்டார்" எனவும்  பைரிவித்ைார். 

அவர் ைிைந்ை பவளியில், ொக்கறடகளில்கூடச் சுற்ைித் ைிரிவது வழக்கம். 
இத்ைறகய 'கவுஸ்’ வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்துகள் நான்கு சுவர்களுக்குள் 
அறடத்து றவக்கப் டுவறையும், ஆண்களின்  த்ைியில் இருப் றையும் 
விரும்புவைில்றல, ஏபனன்ைால், ெில இரவுகளில், ைங்கள் உடலின்  ாகங்கறளத் 
(றககால்கறள) ைனித்ைனியாகப்  ிரித்து றவக்கும் ைன்ற ப்  றடத்ைவர்கள் 
என் வை இைற்குக் காரைம்." 

ப ஹரா ாத்ைின்  ைறவகள்  ற்றும் விலங்குகளின்  ரா ரிப்பு ற யம், 
ப ங்களூருக்கு எடுத்து வந்து லிங்க்ஸ் வளாகத்ைில் நிறுவப் ட்டது. புைிய 
இனங்களும் வந்ைிறைந்ைன: எலிஸப த் ஒரு நாள்  ஜாரிலிருந்து ஒரு  யிறல 
வாங்கி வந்ைார், அைற்கு 'பொத்தி' என்று ப யரிடப் ட்டது. இந்ை 
பெல்லப் ிராைிகறளச் சுத்ைம் பெய்து, உைவளித்து வவண்டிய நீர் வெைிகறளச் 
பெய்வைில் ப ண்கள் இப்வ ாது ப ரும் ாலான வநரத்றைச் பெலவிட்டனர்.   ல 
வாத்துகள், வகாழிகள்  ற்றும் ஒரு வெவலும் இருந்ைன; அவற்ைின் ைண்ைரீ் 
குட்றடகள் ைினமும் சுத்ைம் பெய்யப் ட்டு, ைண்ைரீால் நிரப் ப் ட்டது. ஒரு நாள் 
 றழ நீர் நிரம் ிய குட்றடயில் வகாழி ஒன்று விழுந்து மூழ்கியது. எலிஸப த் 
அறைக் கண்டதும், கண்கலங்கி அழுை டி உயிரிழந்ை  ைறவறய,  ா ாவிடம் 
எடுத்து வந்து, "அன் ான  ா ா, வகாழி குளிரால்  யக்க றடந்துவிட்டது. 
இப்வ ாது நாம் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" என்ைார். 

 ா ா, வகாழிறய எடுத்துக்பகாண்டு வகட்டியும்  னுவும் 
ெற த்துக்பகாண்டிருந்ை ெற யலறைக்குச் பென்று  அவர், "இந்ைக் வகாழி 
குளிரில் உறைந்துள்ளது, அறை பநருப் ின் வ ல்  ிடித்துக் பகாள்ளுங்கள்!" 
என்ைார்.  வகட்டி  ா ாவிட ிருந்து வகாழிறயக் றகயில் வாங்கி, குஜராத்ைி 
ப ாழியில் (இது எலிஸப த்துக்கு புரியவில்றல) வகாழி ஏற்கனவவ 
இைந்துவிட்டது என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ா கண் றெறகயால் வகட்டியிடம் 
அற ைியாக இருக்கக்கூைி, எலிெப த்றை வநாக்கி, "இந்ைக் வகாழி எவ்வளவு 
அைிர்ஷ்டொலி என்று உங்களுக்குத் பைரியு ா? நான் எனது றகயில் 
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 ிடித்ைிருப் வை அைன்  ிகப்ப ரிய அைிர்ஷ்டம். என் முன்னிறலயில் அது 
உயிறரத் துைந்ைால், அடுத்ை  ிைப் ில் இன்னும் வ ம் ட்ட  ிைவிறய எடுக்கும்" 
என்ைார். 

உடவன, வகட்டி அப் டிவய  ாொங்கு பெய்து, " ா ா, வகாழி 
இைந்துவிட்டது!" என்ைதும், எலிஸப த் அைன் ைற்பெயலான  ரைத்றை 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.  அைிர்ஷ்டம்  ிக்க வகாழி  ா ா முன்னிறலயில், விழா 
வகாலத்துடன் அடக்கம் பெய்யப் ட்டது. 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், நான்னி ப ங்களூரில் கடுற யாக 
வநாய்வாய்ப் ட்டார், டாக்டர்கள் டான், நீலு இருவரும் ப ஹர்  ா ாவின் 
வழிகாட்டுைலின் டி, ெிகிச்றெ அளித்ைனர்.  ா ா, அவ்வப்வ ாது பென்று  ார்த்ைது, 
அவருக்கு ஆறுைலாக இருந்து. ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ராவனாவிடம், "நான்னி 
உயிறரத் துைந்ைால், நீங்கள் வருத்ைப் டுவரீ்களா?" என வினவினார். 

"உங்கள் விருப் ம் எதுவாக இருந்ைாலும் அது நடக்கும்" என்று ராவனா 
 ைிலளித்ைார்.  இருப் ினும், அைற்குப்  ிைகு, ராவனா கண்கலங்கி அழுைவ ாது, 
 ா ா அவரிடம் அழுறகயின் காரைத்றை வினவினார். நான்னியின்  ரைம், 
அப ரிக்காவில் வாழும் ைனது ெவகாைரறரச் வொகத்ைில் ஆழ்த்தும் என்று அவர் 
விளக்கினார். "அவறரப்  ற்ைிக் கவறலப் ட வவண்டாம், நான் 
கவனித்துக்பகாள்வவன்" என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். 

1939, அக்வடா ர் 13 அன்று, நான்னிக்கு  ாரறடப்பு ஏற் ட்டது;  றுநாள் 
 ாறலயில், 64 வயைில், அவர் முகத்ைில் இனிற யான ஒளிர்ந்ை 
புன்னறகயுடன் நிரந்ைர ாகக் கண்கறள மூடினார். 

 ா ா, அன்று ற ர ங்களாவுக்கு வந்ைிருந்ைார். லிங்க்ஸுக்குத் ைிரும்பும் 
வழியில்,  லத்ை  றழயில் கார் வெற்ைில் ெிக்கியைால்,  ா ா உட் ட 
அறனவரும் காறரத் ைள்ள வவண்டியைாயிற்று.  ின்னர், அவர்கள் பைாடர்ந்ை 
வவறளயில்,  ா ா ஒவ்பவாரு நி ிடமும்  ீண்டும்  ீண்டும் ொஞ்ெியிடம் 
வநரத்றைக் வகட்கத் பைாடங்கினார். ெரியாக  ாறல 6:40  ைிக்கு, "நான்னி 
கால ானார்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  இருப் ினும்,  த்து 
நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு அவர்கள் லிங்க்ஸ்  ங்களாவிற்கு வந்ைவ ாது, நான்னி 
உயிறரவிடும் இறுைிக் கட்டத்ைில் இருந்ைார். 

 ா ா, வநரடியாக நான்னியின் அறைக்குச் பென்று, அவறர உற்று 
வநாக்கினார். நான்னி எப் டி இருக்கிைார் என்று வகட்டு  ா ா, டாக்டர் டான், நீலு 
 ற்றும் ராவனாறவத் ைனியாக அறழத்துச் பென்ைவ ாது, நான்னியின் நிறல 
ைீவிர ாக இருந்ை பெய்ைியைிந்து விறரந்ைனர்.   டுக்றக அருகில் பென்ைதும், 
 ா ா மூடிய கண்ைிற களில் இரண்டு விரல்கறள றவத்ைார். அவர் இறைச் 
பெய்யும்வ ாது, நான்னி ஓர் இறுைி ப ருமூச்றெ விட்டு உயிறரத் துைந்ைார். ஒரு 
துளியாக இருந்த ஆன்ொ, அன்மபனும் மபருங்கடலில் ேிரந்தரொக 
இகணந்தது. ெகிழ்ச்சி, துன்பம் எதுவுெில்லாத, ஆனால் எல்கலயற்ை 
பபரின்பத்தின் உகைவிடொன அரண்ெகனக்குள் என்மைன்றும் நுகழவதற்கு 
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முன்பு, பிரியொனவரின் தரிசனத்கத இறுதி முகையாகப் மபறும் ஆர்வத்தில் 
ோன்னி காத்திருந்தகதப் பபாலத் மதரிந்தது! 

இறுைி மூச்றெ விடுவைற்கு முன்பு, "என்ன அழகு! என்ன அழகு!" என்ை 
வார்த்றைகள் நான்னியின் உைடுகளில் ஒலித்ைன. 

இறைக் வகட்ட டான், உைர்ச்ெிவெப் ட்டு ஆச்ெரியத்ைில் 
ஆழ்ந்ைார்.  இத்ைறகய  கிழ்ச்ெியான  ரைத்றை அவர் ஒருவ ாதும் 
கண்டைில்றல;  ிரிந்து பெல்லும் ஆத் ா எங்வகவயா அழகாக 
வழிநடத்ைப் டுவது வ ாலத் வைான்ைியது. நான்னியின் புன்னறக டானின் 
இையத்றை நிரப் ியது,  ா ாவின் அளவற்ை அன்பு எவ்வளவு ப ரியது என் றை 
அவர்  ீண்டும் உைர்ந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ராவனாறவ அன்புடன் அரவறைத்து எழுத்துப் 
 லறகயில் உச்ெரித்ைார்: "ோன்னி எனது ெிகப் மபரிய அன்பர்களில் ஒருவர், 
எப்பபாதும் எனது பணிக்மகன அவராகபவ ேிதி உதவி வழங்கினார். சரியான 
பேரத்தில் அவர் வழங்கிய பங்களிப்புகளின் காரணொக, ஆன்ெீக 
கெயத்கதக் குைித்த இந்தத் திட்டம் இப்பபாது மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. ேிதி 
வரும், ஏராளொக வரும், ஆனால் ெனிதகுலத்தின் ெிகப் மபரிய 
பசகவக்கான இந்த ஆன்ெீக கெயத்கதத் மதாடங்குவதற்கு பவண்டிய ேிதி 
உதவிகயச் மசய்த மபருகெ, பிரிந்து மசன்ை பிரியொன இந்த ஆத்ொகவபய 
பசரும். அவரது அன்பான மபயர், இந்தத் தனித்துவொன ேிறுவனத்துடன் 
இகணக்கப்பட்டு என்மைன்றும் ேிகலத்திருக்கும் என்பதில் ோன் 
ெகிழ்ச்சியகடகிபைன்." 

அதன் பின்னர், பாபா, அவர் முன்னிகலயில் தனது சடீர்களில் 
ஒருவர் உயிகரத் துைந்தது இதுபவ முதல் முகை என்று கூைினார். பாபா, 
ராபனாவிடம், ோன்னி முக்தி (விடுதகல) அகடந்துவிட்டதாக 
மவளிப்படுத்தினார். 

நான்னியின் உடல்  றுநாள் காறலயில் ப ங்களூரில் நல்லடக்கம் 
பெய்யப் ட்டது, வ லும் ப வ ா உட் ட 30 ஆண், ப ண்  ண்டலி கலந்து 
பகாண்டனர். அக்வடா ர் 16ஆம் நாள்,  ா ா, நான்னியின் அஸ்ைிறய ஆைி 
ெீனியருடன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

1939 டிெம் ரில், மெஹராபாத் பெல்ெகலயில், பாபாவின் எதிர்கால 
சொதிக்கு அருகில், ோன்னிக்கு ஒரு கல் ேிகனவுச்சின்னம் கட்டப்பட்டது. 
ஸவராஷ் பூனாவிலிருந்து ெ ாைிக்கல்றல வரவறழத்ைார். 'ோன்னி, 
பாபாவுக்குப் பிரியொனவர்' என்ை பொற்கள் அைில் ப ாைிக்கப் டவவண்டும் 
என்று  ா ா அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்.  ா ா வ லும், நான்னியின் நிறனவு 
ஆண்டுவிழாவில் ஏறழகளுக்கு உைவு வழங்கவும் உத்ைரவிட்டார். 

நான்னி கால ான அடுத்ை நாள், 1939, அக்வடா ர் 15 அன்று, ப ஹர் 
 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "பபார் முடிவகடவதற்கு முன்பு, பெலும் 
இரண்டு வட்டத்து உறுப்பினர்கள் - இருவரும் ஆண்கள் அல்லது ஓர் ஆண், 
ஒரு மபண் - உயிகரத் துைப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் உலமகங்கிலும் 
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பபமரழுச்சிகய உருவாக்கும் எனது ெகத்தான பணியின் ஒரு முக்கியொன 
ெற்றும் மேருக்கடியான காலகட்டத்தில் அவர்களின் உடல்ககளத் துைக்கும் 
அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆவர்." 

ப ஹர்  ா ா ப ங்களூருக்கு வந்ை  ின்னர், அவரது கவனம் குைிப் ாக 
இரண்டு விஷயங்களில் இருந்ைது: ஒன்று,  ஸ்துகளுடனான அவரது  ைி, 
ெற்மைான்று, உலகளாவிய ஆன் ீக ற யம் ஒன்றை நிறுவுைல். ஏற்கனவவ 
குைிப் ிட்ட டி, ப ங்களூரிலிருந்து 22 ற ல், பிடாடி ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து 
மூன்று ற ல் பைாறலவிலற ந்ை ற ர ங்களாவில் இந்ை ற யத்ைிற்கான 
இடம் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டது. 560 ஏக்கருக்கும் அைிக ான நிலம் வாங்கப் ட்டது, 
வ லும் 350 அறைகறளக் பகாண்ட ஒன் து ைனித்ைனி கட்டு ானங்கறள 
அற ப் ைற்கான ைிட்டங்கள் வகுக்கப் ட்டன. ற யத்ைின் நிைி  ற்றும்  ிை 
அம்ெங்கறள வ ற் ார்றவயிட வநாரினா, எலிஸப த்,  ப் ா பஜஸவாலா, ஆைி 
ெீனியர், ராம்ஜூ, ொஞ்ெி, ஜால் வகரவாலா ஆகிவயார் அடங்கிய குழு ஒன்று 
அற க்கப் ட்டது. 

அடித்ைளம் அற க்கும் விழா ஆரம் த்ைில் 1939, அக்வடா ர் 25 என 
நிர்ையிக்கப் ட்டது.  ஆனால் உள்ளூர் விவொயிகள் ற ர ங்களா நிலத்ைின் 
 ீைான  யிர்கறள அறுவறட பெய்ை  ின்னர் விழா நடத்து ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டனர்.  அக்வடா ர் 25 ற சூர்  ல்கறலக்கழகத்ைில்  ட்டம் 
வழங்கும்  ாநாட்டிற்கான நாள், இைில்  ா ாறவப்  ின் ற்று வர்கள் ெிலரும் 
 ங்பகடுத்ைைால், விழா டிெம் ர்  ாைத்ைிற்கு ஒத்ைிறவக்கப் ட்டது. இந்ை நிலம் 
சு ார் 40 விவொயிகளுக்கும் அரொங்கத்ைிற்கும் பொந்ை ானது, வ லும் அறை 
வாங்கி, வவண்டிய ஆவைங்கள் ையார்ச் பெய்ய ைிவான்  ிர்ஸா இஸ் ாயிலின் 
பெல்வாக்கு வ ருைவியாக இருந்து அறனத்தும் விறரவு டுத்ைப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா முைன்முைலில் ப ங்களூருக்கு வந்ைவ ாது, ெிைிதும் 
 றழயில்லா ல்  யிர்கள் வைண்டு வ ாயின.  ற ர ங்களாறவச் சுற்ைியுள்ள 
கிரா ப்புை விவொயிகள், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து, அவறர அணுகி, 
விறரவில்  றழ வவண்டி  ிரார்த்ைறனச் பெய்ைனர்.  ா ா அவருக்வக உரித்ைான 
முறையில் அைிவுறுத்ைினார், "இதற்கான ஒபர வழி என்னமவன்ைால், என்கன 
இங்கிருந்து அனுப்பி விடுவது; என்கனத் துரத்தி விடுங்கள்! ஏமனன்ைால் 
ோன் எப்பபாதும் வைண்ட இடங்களில் சிக்கித் தவிப்பது எனது 
துயரத்திற்கான ேிகலப்பாடு." ஆனால்  றழப் ப ாழியும் என்று  ா ா 
அப்வ ாது அவர்களுக்கு உறுைியளித்ைார். அடுத்ை நாள் பைாடங்கிய  றழ ஏறழ 
விவொயிகளின் இையங்கறள  கிழ்வித்ைது. 

 ஸ்துகறளத் வைடுவறைப் வ ாலவவ, ப ஹர்  ா ா ைனது  ைிக்குப் 
ப ாருத்ை ான ெிறுவர்கறளக் கண்டு ிடித்து அறழத்து வருவைற்கான 
கடற றய ஜால் ாய்க்கு வழங்கினார்.  ைினமும், ஜால் ாய் ஒரு ெில 
ெிறுவர்கறள அறழத்து வருவதும்,  ா ா வழக்க ாக ஒரு குறுகிய வநரத்ைிற்குப் 
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 ிைகு அவர்கறளத் ைத்ை து இல்லங்களுக்குத் ைிருப் ி அனுப்புவறையும் 
வழக்க ாகக் பகாண்டார். ஆனால், ஜால் ாய் அறழத்து வந்ை ெிறுவர்களில், 
நான்கு வ றர -   கிருஷ்ணா ோயர், ராஜு, கலாப்பா  ற்றும் அம்தூ -  ா ா 
ைன்னுடன் இருக்கத் வைர்வு பெய்து அவர்கறள  ஸ்த் ஆெிர த்ைில்  ைிபுரியச் 
பெய்ைார். 

 ற்பைாரு ெிறுவன், மவங்பகாபா ராவ், 18, முைலில் ற ர ங்களா 
ற யத்ைின்  ைிைப்பு விழா குைித்ை துண்டு  ிரசுரங்கறள  விநிவயாகிக்கும் 
 ைிபுரிந்ைார். டிெம் ரில் நடந்ை விழாவுக்கு முன்னர்  அவர்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்கவில்றல, ஆனால்,  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு உைவும் டி 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். 

சூழ்நிறலகளின் ைிருப் த்ைில்,  ைினான்கு வயைான கிருஷ்ைா நாயர் 
ப ஹர்  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைார். இந்ை அழகான வகரள 
நாட்டு  ெிறுவன், ஒரு ெிைிய உைவகத்ைில் வவறலச் பெய்வறைக் கண்ட 
ஜால் ாய், கிருஷ்ைாறவ அக்வடா ர் 19ஆம் நாள் அறழத்து வந்ைார்.  அவறரப் 
 ார்த்ை  ா ா, "உங்களுக்கு என்னுடன் கடந்ைகால பைாடர்பு உள்ளது" என்று 
குைிப் ிட்டார்.   ா ாவுக்குத் ைனிப் ட்ட முறையில் வெறவ பெய்ய கிருஷ்ைா 
நிய ிக்கப் ட்டார், அவரும் பவங்வகா ா ராவும் ப ங்களூரில் நிரந்ைர 
குடியிருப் ாளர்களாக  ாைினர். எஞ்ெியுள்ள மூன்று ெிறுவர்களான ராஜு, 
கலாப் ா  ற்றும் அம்தூ  ின்னர் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க அனுப் ப் ட்டனர். 

இந்து ைிருவிழாவான த ரா ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ற சூரில்  ிகவும் 
ெிைப் ாகக் பகாண்டாடப் ட்டது, இது ஓர் அற்புை ான அைிவகுப்புடன் 
நிறைவறடவது வழக்கம். 1939 அக்வடா ர் 19 அன்று  ிற் கலில், எலிஸப த்ைின் 
காரில்  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன்  யைம் பெய்ைார். ஜால் ாய், எரச் ஆகிவயார் 
 ற்பைாரு காரில் பென்ைனர், டான் எஞ்ெியிருந்ை ப ண் ைிகறள 
நீலப்வ ருந்ைில் அறழத்துச் பென்ைார்.  ாறல ஆறு  ைிக்கு ற சூர் 
வந்ைறடந்ை அவர்கறள, ொஞ்ெி, ப ண்டு இருவரும் ெந்ைித்து 'எல்வால்' 
 ங்களாவுக்கு அறழத்துச் பென்ைனர் (இறை, ொஞ்ெி ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்வ  
ஏற் ாடு பெய்ைார்).   ா ாவும் ஆண்களும்  ிர ாண்ட ான  ங்களாவின் ஒரு 
 குைியிலும், ப ண் ைிகள் அவை வடீ்டின்  ற்பைாரு  ிரிவிலும் ைங்கினர். 
குஸ்ைாஜி,  ப் ா பஜஸவாலா, அவரது  கன் ப ஹர்வான் ஆகிவயார்  றுநாள் 
ரயிலில் வந்ைனர். 

 ா ா, ப ண் ைிகறள ற சூர் உயிரியல் பூங்கா,  ிருந்ைாவன் 
வைாட்டங்கள்  ற்றும்  ிை ெிைப் ான இடங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
ொமுண்டி  றலயில்,  ா ா ஏழு  ாடி வகாயிறலச் சுட்டிக்காட்டினார், அதன் 
ஏழு ேிகலகளும் ஏழு ஆன்ெீக தளங்ககளக் குைிக்கின்ைன.  ா ாவின் 
விருப் ப் டி, ைிவான் அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைார், இைனால்,  ா ா 
ப ண்களுடன் விஜயம் பெய்ை வநரத்ைில், அந்ை இடங்களில் வவறு எந்ை 
ஆண்களும் இல்றல. ெர்  ிர்ஸா இதுவ ான்ை விஷயங்களில் ைனது முழு 
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ஒத்துறழப்ற  வழங்கினார், வ லும்  ா ாவின் விருப் ங்கறள எல்லா 
வறகயிலும் நிறைவவற்ைினார். 

இருந்ைாலும், எந்ைபவாரு இடத்ைிலும்  ா ா  ிகவும் அவெர ாக 
இருந்ைார்; ப ண்கள் எறையும் ப ாறுற யாகப்  ார்றவயிட 
அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ஒரு கட்டத்ைில், ப வ ா எரிச்ெலுடன், "ப வராக், 
நாங்கள் எறையும்  ார்ப் றை நீ விரும் வில்றலபயன்ைால், எங்கறள ஏன் இங்கு 
அறழத்து வந்ைாய்?" என வினவினார். 

"இமதல்லாம் ஒரு பகற்கனவு, ோன் ெட்டுபெ உண்கெ என்பகத 
உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட!” என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

"எல்லாவ  கனவு என்ைால், அறை ஏன் எங்களுக்குக் காட்ட 
விரும்புகிைாய்?" 

"முதலில் அகதப் பார்க்காெல், கனவு என்று எப்படி அைிந்து 
மகாள்வரீ்கள்? ோன் இகத உங்களுக்கு ஒரு கனவாகக் காட்ட 
விரும்புகிபைன். இமதல்லாம் கனமவன்று ோன் கூைியும் ேீங்கள் அகத 
விடாெல் பற்ைிக்மகாண்டு, அத்துடன் பின்னிப் பிகணயப் பார்க்கிைரீ்கள். 
அதனால்தான் ோன் உங்ககள அவ்வாறு மசய்வதிலிருந்துத் தடுக்கிபைன்." 

1939 அக்வடா ர் 22 ஞாயிற்றுக்கிழற , ற சூர்  ஹாராஜாவின் 
நிைியுைவியுடன் நிகழ்த்ைப் டும் ெிைப்பு அம்ெ ான அைிவகுப்ற க் காை 
அறனவரும் வருறக ைந்ைனர். ற சூர்  ஹாராஜா ஒரு புனிை ான 
 னிைர்.  கிழக்கத்ைிய ப ண் ைிகள் யுனானி  ருத்துவ றனயில் 
 றைக்கப் ட்ட  ால்கனியிலிருந்து அைிவகுப்ற ப்  ார்றவயிட,  ாறல நான்கு 
 ைி வறர ைனி ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன; அவ்வவறளயில் ப ஹர்  ா ா 
இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "ோன் இந்த அணிவகுப்கபப் பார்கவயிடுவதால் 
கெசூர் ென்னர் ஒரு மபரிய அதிர்ஷ்டசாலி; ஆனால் அடுத்த த ராவில் 
அவர் இகதப் பார்க்க இருக்கொட்டார்."  ா ா கூைியைற்கிைங்க  ன்னர் 
ஒன் து  ாைங்களுக்குப்  ிைகு கால ானார். 

 ா ாவும் குழுவும் 23ஆம் நாள்  ாறலயில் ப ங்களூருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைதும், "நான் முன்பு பெய்ைறை விட இன்னும் கடின ாக இப்வ ாது எனது 
 ைிறயத் பைாடருவவன்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

 ின்னர்  ா ா அறை விளக்கி, "முழு உலகமும் பபாரில் ஈடுபடும்" 
என்று கூைினார்.  காறலயிலும்  ிற் கலிலும்  ண்டலியின் இருப் ிடத்ைிற்கு 
வருறக ைந்ை  ா ா, இப்வ ாது காறலயில் வருவறை நிறுத்ைிவிட்டார். 
அக்வடா ர் 21ஆம் நாள் ற சூரில் இருந்ைவ ாது அவரது ஒரு  ாை 
உ வாெத்றையும் நிறுத்ைினார். 

இந்ை வநரத்ைில் கர் ான்  ாெி ைனது  கன்கள் வஹா ி, வ ர்வான், 
ஸவராஷ் ஆகிவயாருடன் வந்ைார். கர் ான்  ாெி 1920ஆம் ஆண்டின் 
முற் குைியிலிருந்து  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்து வந்ைார்; அவரது  கன்கள் 
ப ஹர் ஆஷ்ர   ள்ளியில்  ாைவர்களாக இருந்ைனர்.  1938ஆம் ஆண்டில் 
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அவரது கைவர் ருஸ்ைம் ைின்யார் கால ானறைத் பைாடர்ந்து, கர் ான்  ாெி 
ப ங்களூருக்கு வந்ைார்; அங்கு,  ா ா, வஹா ி, வ ர்வான் இருவறரயும்  ீண்டும் 
ஆெிர த்ைில் வெர அனு ைித்ைார். (ஸவராஷ் ஒரு குறுகிய காலத்ைிற்கு, பூனாவில் 
 ள்ளிக்கூட விடுைியில் வெர்க்கப் ட்டார்).  ெில  ாைங்கள்  ா ாவுடன் 
ைங்கியிருந்ை  ானு ாெியும் அவரது  கன்கள் ைாைி, ஸாம் இருவரும் 
மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

டாக்டர் வைஷ்முக்  றனவியுடன் 1939, அக்வடா ர் 24 அன்று ப ங்களூர் 
வந்து, ஆைி ெீனியருடன் ைங்கினார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, டாக்டர் 
வைஷ்முக்,  ாைிரி, ப ண்டு, ொஞ்ெி ஆகிவயார் ற சூருக்குச் பென்று அங்கு ஒரு 
ப ாதுக் கூட்டத்றை ஏற் ாடு பெய்ைனர். 

1939, அக்வடா ர் 27ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு 
பைரியப் டுத்ைினார், "ேவம்பர் 11 முதல், ஆறு ொதங்களுக்கு, என்கனப் 
பின்பற்றுபவர்கள் ெற்றும் என்னுடன் ெிகவும் மேருக்கொக 
இருப்பவர்களிகடபய குழப்பொன சூழ்ேிகலகள் உருவாகி, ேிகைய ஏற்ைத் 
தாழ்வுகள், போய்கள் ெற்றும் சந்பதகங்கள், ேிலவும். காலத்தால் 
கட்டுப்பட்டவர்ககள விடுவிக்க ோன் காலத்திற்கு கட்டுப்பட 
பவண்டியிருக்கும். எதிர்ப்கப உருவாக்க ோபன ஏதாவது மசய்ய பவண்டியது 
வரும்." 

ஆைி ெீனியர், ஸவராஷ்,  ினூ  ரூச்ொ மூவரும் 28ஆம் நாள், 
ஃ ிரீனியுடன் ப ங்களூருக்கு வந்ைவர்கள், ப ங்களூரில் ஃ ிரீனி எைிலுவ  
ஒத்துறழக்கா ல் இருந்ைைால் மூவரும் 31ஆம் நாள் அவருடன் நாெிக் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். 

 ார்கபரட் க்ராஸ்க், டிலியா டிலிவயான் இருவரிடமும், வ ார் 
உருவானதும் இங்கிலாந்ைிலிருந்து இந்ைியா வரு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்.  இருவரும் இந்ைியா வர  அனு ைி வகாரி, லண்டன் 
உள்துறை அலுவலகத்ைிற்குச் பென்ைனர்; ஆனால் அவர்களுக்கு பவளிநாட்டில் 
அவெர பைாழில் ெம் ந்ை ான அல்லது அங்குச் பெல்வைற்கான ெிைப்பு 
காரைங்கள் இல்றலபயனில் அனு ைி வழங்கப் ட ாட்டாது என்று 
பைரியவந்ைது. டிலியா விண்ைப் ித்ைவ ாது, அவருக்கு அனு ைி  றுக்கப் ட்ட 
அவை வவறளயில்   ார்கபரட்டிற்கு அனு ைி வழங்கப் ட்டது, ஏபனனில் அவர் 
இங்கிலாந்ைில்  டித்துக்பகாண்டிருந்ை ஃ ாலு ஈரானியின் (ருஸ்ைம்  ற்றும் 
ஃப்ரீனியின்  கன்)  ாதுகாவலராகச் பெயல் ட்டு வந்ைார். ெிறுவன் ைனியாகப் 
 யைம் பெய்ய முடியாது என்று அைிகாரிகளிடம் கூைியிருந்ைார்.  ார்கபரட் 
அந்ைச் ெிறுவறன அறழத்துச் பெல்வைால், ஃ ாலு ஒரு  ஹாராஜாவின்  கனாக 
இருக்கவவண்டும் என்று அைிகாரிகள் நிறனத்ைனர்.  எனவவ அவர்கள் இருவரும் 
இங்கிலாந்ைிலிருந்து, கப் ல் குழுவினரின் உைவியுடன்,  ார்பஸல்லஸ் 
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நகரத்ைிற்குச் பென்று, அக்வடா ர் 30ஆம் நாள் பகாழும் ில் ைறரயிைங்க 
முடிந்ைது.  அவர்கறள சுவா ிஜி ெந்ைித்து, 1939, நவம் ர் 1ஆம் நாள் 
ப ங்களூருக்கு அறழத்து வந்ைார்;  ார்கபரட்  ா ாவுடன் லிங்க்ஸ்  ங்களாவில் 
வாழத் பைாடங்கினார். ஃ ாலு, ஆைி ெீனியருடன் ைனி  ங்களாவில் ைங்கினார். 

 ார்கபரட்  ின்னர் நடந்ைறை நிறனவுகூர்ந்து, "ஒருவவறள, வ ார் 
காரை ாக, இங்கிலாந்ைிலிருந்து இந்ைியாவுக்கு வரும் ஒருவருடன்  ா ா 
உருவாக்கிய இறைப்புச் ெங்கிலியாக இருக்கும்" என்று யூகித்ைார். 

இைற்கிறடயில், டிலியாவும் இந்ைியாவில் ப ஹர்  ா ாவுடன் 
வந்ைிறைய முடியாைறை எண்ைி  ிகவும் வருத்ைப் ட்டார்.  ா ா அவருக்கு 
அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைியில், "கவறலப் ட வவண்டாம், நீங்கள் எங்கு இருக்க 
வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைவனா அங்வக இருக்கிைரீ்கள்." (அந்ை 
வநரத்ைில், டிலியாவின்  ற த்துனர் மூல ாக,  ைாயாறரக் கவனிக்க 
இங்கிலாந்ைில் அவர் வைறவ என் து, இரகெிய ாக  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைப் 
 ட்டது.) 

லிங்ஸிலிருந்து  ா ா டிலியாவுக்கு  ீண்டும் எழுைினார்: 
துன் ம்  ற்றும் ஆழ்ந்ை அனு வத்ைின் மூலம்  ட்டுவ  நீங்கள் 

கற்றுக்பகாள்ள முடியும் என்று கூறும்வ ாது நீங்கள் உண்ற யாகவும் ஆழ ான 
அனு வத்ைிலிருந்தும் அறைக் கூறுகிைரீ்கள் என்றுைான் அர்த்ைம். ஹஃ ஸீின் 
இந்ை வரிகறள நீங்கள் அைிவரீ்களா? 

என் பாகதகய ெிதிப்பவன்,  
துக்கத்தின் முட்ககளக் கண்டுமகாள்வான்,  

இதற்குப் பயந்து யாத்ரீகர் எவரும்,  
அவரது பதடகலத் தள்ளிப் பபாடுவாரா?  

அைிவார்ந்தவர் என்ைாலும்,  
உண்கெயான பரிபூரண அன்கப அகடபவர்,  

ஒரு விளக்கின் ஒளி பபால்  
அவருகடய ஆத்ொவின் துயரம் பிரகாசிக்காதா? 

இந்ை 'அகந்கத'ைான் ைற்காலிக துன் த்றைக் பகாண்டிருக்கும். ஆனால் 
இந்ைத் ‘துன்பம்’ைான் நித்ைிய, நிரந்ைர  கிழ்ச்ெிக்கும், வ ரின் த்ைிற்கும் 
வழிவகுக்கும். 

உங்களுக்காகக் காத்ைிருக்கும் உண்ற யான  கிழ்ச்ெி, ைற்வ ாறைய 
துன் ம்  ற்றும் வ ாராட்டத்றை விடவும்  ன் டங்கு  ைிப்புள்ளது என்று நான் 
கூறும்வ ாது என்றன நம்புங்கள். வநெிக்கும் ைிைன் அைிக ாக இருக்கும் 
ைருவாயில்  ிரிவின் வலிறய, உடல் ரீைியாக, தூரத்ைில் வாழ் வர்  ட்டு ின்ைி 
பநருக்கத்ைில் இருப் வர்களும் அைிக ாக உைர்கின்ைனர். உண்ற யில், உடல் 
ரீைியாக, குருநாைருடன் பநருக்க ாக வாழும்வ ாது, இறையுைர்வு, 
இறைவவனாடு ஐக்கியம்  ற்ைிய உைர்வு இல்லாை நிறலயில்,  ிரிவிறனயின் 
உைர்வு ப ரிதும் ைீவிர றடகிைது. இது, எனது வவறலறயச் பெவ்வவன 
பெய்யும் ப ாருட்டு, உங்களுக்கு உைவும் வநாக்கத்ைில், இந்ை அனு வத்றை 
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வவண்டுப ன்வை மூடி  றைக்க நான் வறரந்ை ைிறர. நான் பெய்யும் வவறல 
எனது வட்டத்து ெீடர்களுக்காக என் து உங்களுக்குத் பைரியும். ஆனால் நீங்கள் 
ஒவ்பவாருவரும், உங்கள்  ங்றகச் பெய்ய, அறை முழு  னவைாடு, ைீவிர ாக 
எடுத்துக் பகாள்ளும் அவை வவறளயில், என்றன வநெித்து, எனக்குக் கீழ்ப் டிந்து 
ஒவ்பவாருவரும் பெய்ய வவண்டிய வவறலறயச் ெிைப் ாகச் பெய்து முடிக்க 
வவண்டும். 

ைற்வ ாது எனது  ைி  ிகவும்  ளுவானது, அறனவரின் 
வ ம் ாட்டிற்கான உலகளாவிய  ைிகறளத் ைவிர, அைிக வநரம்  ிடிக்கும் 
ஆன் ீக ற யத்ைின்  ைியும் என்னிடம் உள்ளது. ஒவ்பவாரு விவரத்றையும் 
ைனிப் ட்ட முறையில் வ ற் ார்றவயிட்டு, ஒவ்பவாருவருக்கும் ப ாருத்ை ான 
 ைிறய வழங்குகிவைன். இந்ை ற யம்  ிகப் ப ரிய அளவில் இருக்க 
வவண்டும், இைில்  ல  ிரிவுகள் உள்ளன, அறனத்தும் எனது வழிகாட்டுைலின் 
கீழ் இருக்கும். 

1939, நவம் ர் 2ஆம் நாள், ற யத்ைின் ‘விளம் ரக் குழு’ ப ஹர் 
 ா ாவின்  ைிகள் குைித்து  க்களுக்குத் பைரிவிக்கவும், டிெம் ர்  ாைத்ைில் 
அடித்ைளம் அற க்கும் விழாவிற்கு அவர்கறள அறழக்கவும் ற சூரில் ஒரு 
ப ாதுக்கூட்டத்றை நடத்ைியது.  கூட்டத்ைில் போரினா, டாக்டர் பதஷ்முக், ஜால் 
பகரவாலா  ற்றும் டாக்டர் கனி உறரயாற்ைினர். 

இரண்டாவது ப ாதுக்கூட்டம் நவம் ர் 6ஆம் நாள்  ாறல ப ங்களூர் 
டவுன் ஹாலில் நறடப ற்ைது.  ேதீன் டால்ஸ்டாய், பதஷ்முக், டாக்டர் கனி, 
போரினா ஆகிவயார் விரிவுறரகறள வழங்கினர்.  கூட்டத்ைிற்கு முன்பு  ா ா 
வைஷ்முக்கிடம், "இது ஒரு முழு மவற்ைியாக இருக்க ோன் அனுெதிக்க 
ொட்படன். 50 சதவிகிதம் எதிர்ப்பும் 50 சதவிகிதம் அனுதாபமும் இதில் 
இருப்பகத ோன் உறுதி மசய்பவன்!" என்ைார். 

மூன்ைாவது ப ாதுக்கூட்டம் ப ங்களூரில் அற ந்ை இந்ைிய அைிவியல் 
நிறுவனத்ைில் நவம் ர் 9ஆம் நாள் நறடப ற்ைது. வநா ல்  ரிசு ப ற்ை இந்ைிய 
இயற் ியலாளர்  ர் சி. வி. ராென் கூட்டத்ைிற்குத் ைறலற  ைாங்கினார். 
டாக்டர் வைஷ்முக் விஞ்ஞானம்  ற்றும் ஆன் ீகம்  ற்ைிய வகள்விக்கு ஒரு 
 ர ரப் ான உறரறய நிகழ்த்ைினார். வநாரினா, நைீன் இருவரும் அப்வ ாது 
ப ஹர்  ா ாவுடன் அவர்களின் அனு வங்கறளப்  ற்ைிப் வ ெினர். டாக்டர் 
வைஷ்முக்  ிகவும் ைர்க்கரீைியான  ற்றும் நம் ிக்றகக்குரியவராக இருந்ைதும், 
வநாரினா, நைீன் இருவரின் வநர்ற யும், ஸர் ெி. வி. ரா றன, அவறரயும்  ீைி 
அவர்களின் உைர்வுகளில் ஆழ ாக ஈர்த்ைது. 

 ின்னர், ஸர் ெி. வி. ரா ன் ைனது கருத்துக்கறளத் பைரிவித்ைார்: 
நான் புத்ைர், கிைிஸ்து,  ற்றும்  லரின் வாழ்க்றகறயப் 

 டித்ைிருந்ைாலும், அவர்கள்  ீது  ிகுந்ை  ரியாறையும்  ய க்ைியும் 
பகாண்டிருந்ைாலும், நான் ஒருவ ாதும் இதுவ ான்ை ஆளுற கறள 
நம் வில்றல. ஆனாலும், ப னாரஸின்  ாழறடந்ை  ற்றும்  ிை புனிை 



29 
 

ஸ்ைலங்கறள நான்  ார்றவயிட்டவ ாது, அந்ை இடங்களின் சூழ்நிறலகள் 
என்றனத் பைாட்டு ஊக்கப் டுத்ைத் ைவைவில்றல. 

கடந்ை காலங்களில் ரிஷி முனிவர்கள் ஆயிரக்கைக்கான ஆண்டுகளாக 
வாழ்ந்ைிருந்ைாலும், அவர்களின் பெல்வாக்கு, அவர்கள் வாழ்ந்ை அந்ை 
இடங்களின் ஆன் ீக சூழ்நிறலகள் இன்னும்  ரந்து வியா ித்ைிருப் ைால் இது 
நிச்ெய ாக ஒரு விெித்ைிர ான அனு வ ாகும். இந்ை அனு வம் 
வார்த்றைகளால் பவளிப் டுத்ைப் ட வவண்டிய விஷயம் அல்ல, ஆனால் அது 
உள்ளுைர்வு ெம் ந்ைப் ட்டது என் ைில் எந்ை ஐயப் ாடும் இல்றல. இந்ைப் 
 ாழறடந்ை கட்டிடங்கள்  ட்டுவ   ல நூற்ைாண்டுகளுக்குப்  ிைகு இதுவ ான்ை 
உைர்வுகறள உருவாக்குகின்ைன என்ைால், நிச்ெய ாக ஆன் ீகம் என் து 
உைர்வு ெம் ந்ைப் ட்ட விஷயம், அைிவுத்ைிைறனச் ொர்ந்ைது அல்ல. 

ஆரம் த்ைில் அவர் டாக்டர் வைஷ்முக் கூைியைற்கு உடன் டவில்றல 
என்ைாலும், ெி. வி. ரா ன் அவரது முழு உறரறயக் வகட்ட ின் அவருடன் 
முற்ைிலும் உடன் ட்டைாகக் கூைிமுடித்ைார்: 

இது டாக்டர் வைஷ்முக் அவர்களின் ைர்க்கரீைியான வாைங்கள் 
 ட்டு ல்லா ல், முைன்ற யாக அவர்  ிகுந்ை வநர்ற யுடனும் 
நம் ிக்றகயுடனும் பவளிப் டுத்ைிய கருத்துக்களில் உறுைியாக இருந்ைது 
என்றன  ிகவும் கவர்ந்ைது. 

எல்லா ைீர்க்கைரிெிகளின் வ ாைறனகளும் ஒவர  ாைிரியானறவ 
என்ைாலும், அவற்றைப்  ின் ற்றுவது  ிகவும் கடினம். ஒரு வ ாைறனயாளர் 
எப்வ ாதும் ைனது வ ாைறனகறள விட உயர்ந்ைவர்;  னிைகுலத்ைின்  ீது அவர் 
பெலுத்தும் பெல்வாக்கு, இந்ைப் வ ாைறனகளுக்கு அவர் உயிரூட்டம் பகாடுத்து 
வாழ்வைில்ைான் உள்ளது. ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவின்  கிற றய  க்கள் 
அவருடனான ைனிப் ட்ட பைாடர்பு மூலம்  ைிப் ிட முடியும். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், அர்னவாஸ், நர்கிஸ் ைாைாொஞ்ெி ஆகிவயார் 
ப ங்களூரில் இைர ப ண்களுடன் ெிைிது காலம் ைங்கியிருந்ைனர்.  ா ா 
நர்கிஸிடம் எதுவும் பெய்யா ல் ஓய்பவடுக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். நர்கிஸ், 
 ா ாவின் ைனிப் ட்ட வவறலகறளச் பெய்ய விரும் ியைால்,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல் அவறர வவைறனக்குள்ளாக்கியது.  அந்ை வநரத்ைில், 
குருநாைருக்குக் கீழ்ப் டிைல் ஒன்றுைான்  ிக உயர்ந்ை வறகயான வெறவ 
என் றை நர்கிஸ் புரிந்து பகாள்ளவில்றல. 

1939, நவம் ர் 5ஆம் நாள், நர்கிஸ் ைனது அறைறய ெீர் பெய்யும் 
வவறளயில், இரும்புக்கட்டிறல ெிைிது நகர்த்ைினார். இது  ா ாறவ வருத்ைப் டச் 
பெய்ைது.  ா ா, ைன்றன ஏன் ெற்றும் ெிர த்ைிற்குள்ளாக்குவறைத் ைடுக்கிைார் 
என்பைண்ைி ஆச்ெரியப் ட்டார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு அவருக்குத் 
ைிடீபரன  ாரறடப்பு ஏற் ட்டது; அப்வ ாதுைான்  ா ா, ைன்றன எந்ை உடல் 
உறழப் ிலும் ஈடு ட அனு ைிக்காைைன் காரைம் புலப் ட்டது. அவருக்கு 
 ருத்துவர் ஒருவர் ெிகிச்றெ அளித்ை வவறளயில்,  ா ா, அவரிடம் ைனிக் 
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கவனம் பெலுத்ைினார். நர்கிஸ்,  ா ாவுக்குச் வெறவ பெய்வைற்குப்  ைிலாக, 
 ா ா, அவருக்குச் வெறவ பெய்கிைார் என்று நர்கிஸ் ெிந்ைிக்கத் பைாடங்கினார்! 
"எனது அன் ான  ா ா எனக்குச் வெறவ பெய்வது என் துரைிர்ஷ்டம்" என்று அவர் 
நிறனத்ைார். 

உடல் ெற்று ெீரானதும்  ா ா, அவரிடம், "மும்ற க்குச் பென்று, இைய 
நிபுைரான டாக்டர் வகாஹியாரிடம் ெிகிச்றெப் ப றுங்கள்" என்று 
அைிவுறுத்ைினார். 

"ஆனால் அவர் வசூலிக்கும் கட்டைம்  ிக அைிகம்" என்று நர்கிஸ் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

"கவறலப் டாவை; நான் அறைப்  ார்த்துக்பகாள்வவன்" என்று  ா ா 
உறுைியளித்ைார். 

ஆெிர த்றை விட்டு பவளிவயறுவது,  ா ாவுக்குச் வெறவ பெய்வைில், 
நர்கிஸின் வநெத்துக்குரிய நம் ிக்றககளுக்கு எைிரானது, என்று கூைி அவர் "நான் 
அறை அனு ைிக்க  ாட்வடன். நான் உங்களுக்குச் வெறவ பெய்ய விரும்புகிவைன், 
உங்களுக்கு ஒரு சுற யாக இருப் றை விரும் வில்றல" என்று எைிர்ப்புத் 
பைரிவித்ைார். 

 ா ா விளக்கினார், "ோன் மசால்வது பபாலத் மதாடர்ந்து மசய்யுங்கள். 
எனக்குக் கீழ்ப்படியாததன் மூலம், ேீங்கள் எனக்கு ஒரு சுகெ! ோன் 
உங்களுக்கு ஒவ்மவான்கையும் விளக்க பவண்டியிருக்கும் பபாது, அது 
எனக்கு ஒரு தகலவலி! ேீங்கள் என்னிடெிருந்து எகதயும் விரும்பாதபபாது, 
ஏன் கவகலப்பட பவண்டும்?" 

நர்கிஸ், அர்னவாஸுடன் மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்று டாக்டர் 
வகாஹியாரின் கண்காைிப் ில் இருந்ைார். ொைாரை ாக அவரது ெிகிச்றெக் 
கட்டைம்  ிக அைிக ாக இருந்ைாலும், அவர் நர்கிஸிட ிருந்து எந்ை 
கட்டைமும் வசூலிக்கவில்றல. இது நர்கிறஸ ஆச்ெரியப் டச் பெய்ைாலும் 
அவருக்கு  ா ா  ீைான அன்பு வ லும் வலுவாக வவரூன்ைியது. 

நவம் ர் 4ஆம் நாள் ஆைி ஜூனியரும், நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
நரி ன், பநௌவராஜி, ஸவராஷ் ஆகிவயாரும் ப ங்களூருக்கு வந்ைனர். 
வகாபஹரும்  ல வாரங்கள் லிங்க்ஸில் ைங்கியிருந்ைார். காக்கா  ாரியா நவம் ர் 
10ஆம் நாள்  ைிரும் ி வந்து  ா ாவின் இரவு காவலராகப்  ைிறயத் 
பைாடர்ந்ைார். நவம் ர் 11ஆம் நாள்,  ாைிரியும் ஸவராஷும் காறல ரயிலில் 
ற சூருக்குப் புைப் ட்டனர். பநௌவராஜி, நரி ன் இருவரும் அவர்களுடன் பென்று, 
மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு மும்ற க்குத் ைிரும் ினர். மும்ற யிலிருந்து 
 ாஸாஜி, 12ஆம் வைைி ப ங்களூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

டாக்டர் வைஷ்முக்  ைராஸுக்கு விஜயம் பெய்து 11ஆம் நாள் 
நாக்பூருக்குச் பென்ைார். அவர் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா அவறர டாலி 
 ற்றும் ஃ ாலுவுடன் ஆைி ெீனியரின்  ங்களாவில் ெந்ைித்ைார். அன்று  ாறல 
ஐந்து  ைிக்கு ஆண்களின்  ங்களாவில்  ா ா ஒரு கூட்டத்றை நடத்ைினார். 
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களிப்பூட்டும்  னநிறலயில்,  ஒவ்பவாருவரிடமும் ைங்கள் வவடிக்றகயான 
விருப் ங்கறளக் காகிைத்ைில் எழுது ாறு  ரிந்துறரத்ைார்.  டான் 
நறகச்சுறவயாக ' ளிங்குக்கற்கள்' ( ார் ிள் வகாலிகள்) என்று எழுைினார், 
எனவவ  ா ா அவறர ' ார் ிள்ஸ் கிளப் ின்' பெயலாளராக நிய ித்ைார்.   ா ா 
அைன் ைறலவர், டாக்டர் கனி, காக்கா  ற்றும் ப ண்டு அைன் உறுப் ினர்கள். 

டாக்டர் நீலு 'ைிங்கள் கிழற களில் இனிப்புகள்' என்று எழுைியவ ாது, 
ஒவ்பவாரு ைிங்கட்கிழற யும் அவருக்கு ஒரு கரண்டி ெர்க்கறர பகாடுக்க 
வவண்டும் என்று  ா ா கூைினார். ைத்து ப பஹண்டர்வக ஒரு நல்ல  டம் 
(ைிறர டம்)  ார்க்க அனு ைிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார், எனவவ  ா ா 
புனிைர்களின் ' டங்கள்' நிறைந்ை ஒரு புத்ைகத்றைப் ' டம்  ார்க்க' அவருக்கு 
வழங்கினார்! 

ப ஹர்  ா ா, ப ங்களூரில் ப ாதுவாக எவறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல. 
ஆனால், 1939, நவம் ர் 12ஆம் நாள், அவர் விைிவிலக்கு அளித்ை 
வவறளயில்,  ைிைற யான மூன்று இறளஞர்களுக்கு அவர் ெில நி ிட வநர 
ைரிெனத்றை வழங்கினார்: ஒரு வ ற்கத்ைிய எழுத்ைாளரும் கறல 
வி ர்ெகரு ான ஃபிரான்சிஸ் வாட் ன், 32; வகம் ிரிட்ஜில் அைிவியல்  யின்று 
வந்ை இந்ைிய  ாைவர் விக்ரம் சாராபாய், 20;  ற்பைாரு இந்ைியர், 
ஆக்ஸ்வ ார்டில் முன்னாள்  ாைவர் கிட்டு பூர்ணா.  அவர்களின் 
வகள்விகளுக்குப்  ைிலளிக்கும் விைத்ைில், ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகு ைிரும் ி 
வரு ாறு  ா ா குைிப் ிட்டார். 

ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வம்  ிக்க ஃ ிரான்ஸிஸ் வாட்ென்,  ின்னர் ர ை 
 கரிஷிறயச் ெந்ைித்ைார். 

வாட்ென் (அல்லது  ிை இருவர்) ப ஹர்  ா ாவுடன் இரண்டாவது 
ெந்ைிப்புக்குத் ைிரும் ி வந்ைனரா என் து பைரியவில்றல, ஆனால் லிங்க்ஸ் 
 ங்களாவில் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ிைகு, ைனது ைாய்க்கு எழுைிய 
கடிைத்ைில், வாட்ென் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 

இன்று  ிற் கல் வராம் வலண்டவ் எழுைிய 'காட் இஸ் ற  அட்பவஞ்ெர்' 
என்ை புத்ைகத்ைில் விவரிக்கப் ட்டுள்ள ஆன் ீக ைறலவர்களின் விெித்ைிர ான 
பைாகுப்ற  நான்  ார்த்வைன். ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா... அவறரப்  ற்ைி வராம் வலண்டவ் 
அவ்வளவு இைக்க ான கருத்றைத் பைரிவிக்கவில்றல என்ைாலும், நான் 
இறைச் பொல்லியாக வவண்டும்; இது ஒரு சுருக்க ான வநர்காைலாக 
இருந்ைாலும், நான் அவரால் பவகுவாக எல்லா நிகழ்வுகளிலும் ஈர்க்கப் ட்வடன். 
டிெம் ர் 18க்குப்  ிைகு அவறர  ீண்டும் ெந்ைிக்க விரும்புகிவைன், அவர் 
என்னுறடய வகள்விகளுக்குப்  ைிலளிப் ைாக 
உறுைியளித்ைார்.  இப்வ ாபைல்லாம் அவர் கடுற யான ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருக்கிைார்; உண்ற யில் இன்று அவறரச் ெந்ைித்ைது எனக்கு ப ரும் 
ஆறுைலாக இருந்ைது.       
 1939, நவம் ர் 13ஆம் நாள்,  ா ா, அவரது  ைிபனாரு நாள் உ வாெத்றைத் 
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பைாடங்கினார். இந்ைக் காலகட்டத்ைில், நான்கு ப ண்கள்  ற்றும் மூன்று 
ஆண்கள் முறைவய ஒவ்பவாரு நாளும் ஒருவர் அவருடன் உ வாெம் 
இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். நவம் ர் 15ஆம் நாள், அவர் கருத்துத் 
பைரிவிக்றகயில், "எனது  ைிபனாரு நாள் உ வாெத்ைின் வ ாது, வ ார் 
முழுவசீ்ெில் பைாடங்கவில்றல என்ைால், அல்லது அற ைி நிச்ெயம் என்று 
கருைப் டாவிட்டால், அைாவது ைற்வ ாறைய  ந்ைநிறல பைாடர்ந்ைால், நான் 
உ வாெத்றைக் காலவறரயின்ைி பைாடருவவன். இல்றலவயல், நான் 
 ன்னிரண்டாம் நாளில் உ வாெத்றை நிறுத்துவவன்" என்ைார். 

"உண்ற யான வ ார் நவம் ர் 11ஆம் நாளிலிருந்து பைாடங்கியது" என்று 
 ா ா வ லும் கூைினார். 

நவம் ர் 15ஆம் நாள், வ ார் முயற்ெியின் ஓர் அங்க ாக, வ ாரில் 
காய றடந்ைவர்களுக்கு, கட்டுகறளத் ையாரிக்கத் பைாடங்கு ாறு  ண்டலிக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, நவம் ர் 17 அன்று  ா ா 
உ வாெத்றை நிறுத்ைினார். 

 ார்கபரட்டின் வருறகக்குப்  ிைகு,  ா ா ப ங்களூரில் ஒரு நடனப் 
 யிற்ெி  ள்ளிறயத் பைாடங்க வவண்டும் என்று முன்ப ாழிந்ைார், இது  ா ாவின் 
 ைிகளில் உைவ ஒரு வரு ானத்றையும் வழங்கும். ஆைி ெீனியர், டான் 
ஆகிவயார்  ள்ளிக்கான ஒரு ைிட்டத்றை உருவாக்கவும், அைற்குச் ொத்ைிய ான 
இடங்கறளத் வைடுவைிலும் ஈடு ட்டனர். ஓர் இடத்றைத் வைர்ந்பைடுத்து,  ா ா 
 ார்கபரட்றட அங்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ஆனால்,  ின்னர் அந்ை வயாெறன 
றகவிடப் ட்டது,  ீண்டும் ஒருவ ாதும் எழுப் ப் டவில்றல. 

டானின்  ிைந்ைநாள் நவம் ர்  14 அன்று வைநீர் வவறளயில் 
வகக்குகளுடன் பகாண்டாடப் ட்டது, ஐயங்கார் குடும் த்ைினர் நவம் ர் 17ஆம் 
நாள் லிங்க்ஸுக்கு வருறக ைந்ைனர். 

நவம் ர் 19 அன்று வ ார் குைித்து,  ா ா வ லும் கருத்து பைரிவித்ைார். 
"ஹிட்லர், ஒரு துணிச்சலான ெனிதர், சிைந்த பதசபக்தர்; தனது ோட்டுக்கு 
அற்புதொன பசகவகயச் மசய்துள்ளார். ஆனால் ஒரு ெனிதராக அவர் 
ேல்லவர் அல்ல - மகாடூரொனவர் - பயனற்ைவர்! யூதர்களுக்கு அவர் 
விகளவித்தது இரக்கெற்ை மசயல்."  

"வ ார் ைீவிர ாகு ா அல்லது அற ைி நிலவு ா?" என்று  அவரிடம் 
வகட்டைற்கு...  

"வ ார்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "இருப் ினும் அவர்கள் 
ெ ாைானத்ைிற்கு உடன் ட்டால், அது நீடித்ைைாக இருக்காது. எல்லா 
இடங்களிலும் உள்ோட்டுப் பகக ேிலவும் - உள்ோட்டுப் பபார்கள், 
மபாருளாதாரப் பபார்கள் ெற்றும் பல - இது பபார்க்களத்தில் ேடத்தும் பபாகர 
விட ெிக பொசொக இருக்கும்! இந்தியாவும் இதில் கஷ்டங்ககளத் தாங்க 
பவண்டியிருக்கும்." 
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இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ின்டா  வடாலிடாவனா அவரது ெவகாைரி 
டிலியாறவப் வ ாலவவ, இங்கிலாந்ைில் ைனிப் ட்ட ெிர ங்கறள 
எைிர்பகாண்டிருந்ைார். 1939, நவம் ர் 20 அன்று,  ா ா அவர்களின் கடிைங்களுக்கு 
இறுைியாகப்  ைிலளித்ைார்: 

எனது ஷாலி ார் எனக்கு எழுை வவண்டுப ன்ைால், என்னிட ிருந்து 
ஒரு  ைில் கடிைத்ைிற்காக நான் அவறர நீண்ட காலம் காத்ைிருக்கச் பெய்ய 
வவண்டும்! அவருறடய கறடெி இரண்டு கடிைங்களுக்கு நான்  ைில் எழுைா ல் 
ைவிர்த்ைைால், அவரிட ிருந்து நான் எைிர் ார்த்ைது வ ால, மூன்ைாவது ஒரு 
கடிைம் வந்ைது - கடிைம் முழுவதும், ‘அவருறடய அன் ிற்குரியவரின் ப ௌனம், 
அலட்ெியம், இரக்க ற்ை ைன்ற ’ வ ான்ை குறைகளால் நிரம் ியிருந்ைன; அவர் 
 ரிைா  ாகவும், ைனிற ப் டுத்ைப்  ட்டைாகவும்,  கிழ்ச்ெியற்ைவராகவும் 
இருப் றைக் கண்டுபகாள்ளவில்றல எனவும் முறையிட்டிருந்ைார். அைனால், 
என்ன பெய்வது அல்லது விரக்ைியில் எங்குச் பெல்வது என்று பைரியா ல், 
அைற்குக் காரை ாக இருந்ை 'ஒருவரிடம்' அவர் ப ாறுற யிழந்து, வகா ம், 
 னக்கெப்பு  ற்றும் எரிச்ெறலக் பகாட்டித் ைீர்த்ைிருந்ைார்!" 

 ிரிய ான ஷாலி ார், ஒவ்பவாரு வரியிலும்  ிரிவால் ஏற் டும் 
துன் ங்களின் ஆழ ான வவைறனறயக் காைமுடிகிைது. நீங்கள் இப்வ ாது 
அனு விப் றை எல்வலாரும் எப்வ ாைாவது ஒரு வநரத்ைில் உைர்கிைார்கள்... 
இறை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள், இருள், ப ாழுது விடியும் முன்னைாக இருக்க 
வவண்டும், வ லும் நீங்கள் இந்ை அனு வங்களான உஷ்ைம் - குளிர், ஒளி - 
இருள்,  ைில் - அலட்ெியம் வ ான்ை வவறு ாடுகளுக்கு பவளிவய இல்றல 
என் ைில்  கிழ்ச்ெியாக இருங்கள்.   னிை வாழ்க்றகயின் உண்ற யும், 
வொக ானதும் என்னபவன்ைால், ஒருவர் வாழ்க்றகயின் அனு வங்களால் 
 ாராமுக ாகவும், ைீண்டப் டா லும் இருப் துைான். உங்களின்  ிரிய ான 
ஹஃ ஸீ் என்ன பொல்கிைார்? 

இதயபெ, மபாறுகெயாக இருங்கள், கலங்காதீர்கள்,  
ஏமனன்ைால் இறுதியில்... 
ொகலக்குப் பிைகு காகல வருவது பபால்  
இரவுக்குப் பிைகு விடியல்... 
நீங்கள் விரும்பும் அந்ை 'இறைவனுடன் ஐக்கிய ாகும்' அனு வத்றை 

ஒவர கைத்ைின் இறடபவளியில் என்னால் பகாடுக்க முடியும், ஆனால் அது என் 
வழி அல்ல. 

 ா ா, முன்னர் டிலியாவுக்கு அனுப் ிய ஹஃ ஸீின் ஈரடிக் கவிறைகறள 
வ ற்வகாள் காட்டி, "இந்ைப்  ாறையில்  யைிக்கும் யாத்ரீகர்கள் 'துயரத்ைின் 
முட்கறள'  ட்டுவ  கண்டுபகாள்கிைார்கள்" என்ைார்.  
 இைிலிருந்து ஒருவரும் ைப் ிக்க முடியாது. என் விரும் த்ைிற்கிைங்க, 
உங்கள்  ிரிய ானவரின் ெகவாெத்ைில் உடல் ரீைியாக வாழ்ந்ைாலும், அல்லது 
நீங்கள் முடிவு பெய்ை டிவய விலகி இருந்ைாலும், வ ாராட்டமும் பநருக்கடியும் 
எப்வ ாதும் இருந்துபகாண்வடைான் இருக்கும். ஆரம் த்ைிலிருந்வை நான் 
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உங்களுக்கு அறனத்றையும் வழங்கிவனன் என் றை ஒரு நாள் நீங்கள் 
உைர்வரீ்கள். உங்கள் அன் ிற்குரியவரின் அருகில் நீங்கள் 
ைங்கியிருக்கலாம்;  உங்கள் அன் ானவறர நீங்கள்  ார்த்ைிருக்கலாம்;  நீங்கள் 
அடிக்கடி பெய்ைறைப் வ ால், உங்களின் அன் ானவர் வொர்வறடந்து கறளப்புறும் 
ைருைங்களில் நீங்கள் ஆறுைலாக இருந்ைிருக்கலாம்; நீங்கள்  கிழ்ச்ெியாகவும், 
 னநிறைவாகவும் உங்கள்  ிரிய ானவருடன் வாழ்ந்ைிருக்கலாம்; நீங்கள் 
அவறர வநெித்து, அவருக்காக உறழத்து, அவருக்குக் கீழ்ப் டிந்து அவரிடம் 
அறடக்கல ாகி இருக்கலாம்; ஆனால் இறைபயல்லாம் என் அன் ான நீங்கள் 
வைர்வு பெய்யவில்றல. 

நான் என்ன பொல்ல முடியும்?  நீங்கள் பகாடுக்க வவண்டிய உங்கள் 
'விருப் ம்'  ற்றும் 'இையத்றை' எனக்கு வழங்குவது இப்வ ாது உங்கள் முறை 
அல்லவா? உங்கள் நம் ிக்றக முழுற யானது, அது எனக்குத் பைரியும், அறை 
எதுவாலும் அறெக்க முடியாது;  ஆனால் உங்கள் 'அகந்றை' ைிருப்ைிறய 
விரும்புகிைது, அறைச் சுக்குநூைாகச் ெிைைடிக்கச் பெய்வறை அது 
விரும் வில்றல. இது ைன்னல ற்ை அன் ின் வழியில் நிற்கிைது; இதுவவ 
உங்கள் அன் ிற்குரியவறரத் ைிருப்ைிப் டுத்தும் அல்லது உங்களுக்கு நித்ைிய 
 கிழ்ச்ெிறயத் ைரும் ஒவர அன்பு. இருந்தும் இறைத் பைரிந்துபகாள்ளுங்கள் 
எனது அன் ின் ஷாலி ார், உங்களில் என்றனத் ைவிர எதுவுவ  உண்ற யானது 
அல்லது நிறலயானது அல்ல. 

மதய்வகீம் என்ை வார்த்கதயின் மவளிப்பகடயான  
சித்திரம் ோன்! 

அகனத்து ராஜ கம்பீர அழககயும் பிரதிபலிக்கும்  
கண்ணாடியும் ோன்! 

இந்த உலகில் ோனின்ைி தானாக எதுவும் இல்கல! 
ேீங்கள் எங்குத் பதடபவண்டுபொ அங்குத் பதடுங்கள் -  
ேீங்கள் கண்டுமகாள்ள முடியாதது எதுவும் இல்கல! 
அகனத்தும் ோபன! அகனவரும் ோபன! 

மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு (நவம் ர் 17 அன்று), ப ஹர்  ா ா இந்ைச் 
பெய்ைிறய இங்கிலாந்ைில் வாழும் வில், வ ரி வ க்பகட்டுக்கு அனுப் ியிருந்ைார்: 
"நீங்கள் எப்வ ாதும் வ ால் எனக்குக் கடிைம் எழுதுங்கள், கவறலப் ட வவண்டாம். 
நான் எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்கிவைன், எனது பொந்ை  ந்றைகறள 
எப்வ ாதும் கண்காைித்துக் பகாண்டிருக்கிவைன்." 

1939, நவம் ர்  ாைத்ைில், ப ஹர்  ா ா, காக்கா, எரச் இருவறரயும் 
இந்ைியாவில் பைற்கு வநாக்கிப்  யைம் பெய்து,  ஸ்துகறளத் வைடிக் 
கண்டு ிடித்து, ப ங்களூருக்கு அறழத்து வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ப ஹர் 
 ா ாவின் அறடயாளத்றை  ட்டும்  பவளிப் டுத்ைா ல்,   ஸ்துகளிடம் 
இனிற யாகப் வ ெி, இைங்கச்பெய்யத்  வைறவயான அறனத்றையும் 
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பெய்யும் டி அவர்களுக்கு எடுத்துறரக்கப் ட்டது. எரச், காக்கா இருவரும் நவம் ர் 
12ஆம் நாள் இரவு, ஜால் வகரவாலாவுடன் புைப் ட்டனர்; அவர்கள்  ைிபனாரு 
நாட்கள் வவறுவவறு இடங்களுக்குச்  பென்ைனர்.  றழக்காலம் ஆைலால் 
பவள்ளம் சூழ்ந்ை  ல  குைிகளில்  யைிக்க வவண்டியிருந்ைது. அவர்கள்  ல 
வ ல்நிறல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டாலும், ஒருவறரக் கூட 
இைங்கச்பெய்து ப ங்களூருக்கு அறழத்துவர முடியவில்றல. 

அவர்களின் வைால்விறயக் கருத்ைில் பகாண்டு,  ா ா குைிப் ிட்டது 
வ ால, 'பபாகரத் மதாடங்க அல்லது சொதானத்கத ேிகலோட்ட', அவர் 
பென்று, இந்ை  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள முடிவு பெய்ைார்.  இைற்கிறடயில் 
 ா ா ைனது ‘விருப் ப்  த்ைிரத்றை' முடிவு பெய்ைார்.  ப ங்களூரிலிருந்து 
புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா முைல் முறையாக நவம் ர் 25ஆம் நாள், ைனது 
கறடெி ‘ககடசி விருப்பப் பத்திரம்  ற்றும் உறுதிச் சான்று' ஆவைத்ைில் 
றகபயழுத்ைிட்டார்.  ல்வவறு ஆண், ப ண்  ண்டலி அைன்  யனாளிகளாக, 
நிர்வாகிகளாக குைிப் ிடப் ட்டனர். ப ஹரா ாத்,  ாண்ட்லா, இப்வ ாது 
ற ர ங்களா ஆகிய இடங்களில் உள்ள பொத்துக்கள்  ா ாவின் விருப் ப் டி 
 ிரிக்கப் ட்டன. 

 றுநாள் அைிகாறல, 1939, நவம் ர் 26ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா 
ப ங்களூரிலிருந்து இந்தியாவின் மதற்குப் பகுதிகளுக்கு ரயிலில் மூன்ைாம் 
வகுப் ில்  யைம் பெய்ைார். அவருடன் எரச், குஸ்ைாஜி, காக்கா, ஜால் வகரவாலா 
 ற்றும் ெிறுவன் கிருஷ்ைா ஆகிவயார் இருந்ைனர்.  ா ா அடுத்ை ரயில் 
நிறலயத்ைில் வைநீர் அருந்ைி,  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில், ஜாலிடம், 
"என்னுடன் பயணம் மசய்வது ெகிழ்ச்சி, இடர்பாடுகள் இரண்டும் ேிகைந்தது. 
ெகிழ்ச்சிக்குக் காரணம், எனது சகவாசத்தில் இருக்கும் பாக்கியத்கதப் 
மபறுவபதாடு என்னுகடய உகரககளயும், விளக்கங்ககளயும் பகட்க 
முடிகிைது. இடர்பாடுகள் என்னமவன்ைால் என்னுடன் இருக்கும் பவகளயில் 
கடினொன பணிககளச் மசய்யபவண்டும்; உங்ககளச் சக்ககயாகப் 
பிழிவதில் ோன் கில்லாடி. ெஸ்துககளத் பதடிக் கண்டுபிடித்து என்னிடம் 
மகாண்டு வருவது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல!" 

அவர்கள் அன்ைிரவு  த்து  ைிக்கு, திருச்சிராபள்ளிக்கு வந்து ஒரு 
வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  றுநாள் காறலயில் குழு,  ா ாவுடன் காரில் ெஸ்த் 
யூ ுப் ெஸ்தாகனத் பைாடர்பு பகாள்ளப் புைப் ட்டது.  ா ா காரில் காத்ைிருக்க, 
 ண்டலி  ஸ்த் அ ர்ந்ைிருந்ை ஒரு முக ைிய ெத்ைிரத்ைிற்குள் பென்று, 
அவர்களுடன் வஹாட்டலுக்கு வரு ாறு வகட்டுக்பகாண்டனர்; அங்கு,  ா ா, 
அவறர நீராட்டி உைவூட்ட முடியும் என்றும் கூைினர்.  ஸ்த் அைற்கு இைக்கம் 
பைரிவித்து  ா ாவுடன் வஹாட்டலுக்குச் பென்ைார். யூ ுப்  ிக்க  கிழ்ச்ெியாகக் 
காைப் ட்டார்;  ா ா, அவறர நீராட்டி உைவளிக்கவும் அனு ைித்ைார். 
அவர்களுடன் ப ங்களூருக்கு வரும் டி  ஸ்றைக் வகட்டவ ாது, அைற்கும் 
அவர்  ஒப்புக்பகாண்டார். அவர்கள் ைிரும் ி வரும் வழியில் அவறர உடன் 
அறழத்துச் பெல்வைாக  ா ா கூைினார்.   ண்டலி யூஸுப்ற  அவரது 
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ெத்ைிரத்ைிற்குத் ைிரும்  அறழத்துச் பென்ைனர்,  ா ா கிருஷ்ைா நாயருடன் 
காத்ைிருந்ைார்.  ண்டலி ைிரும் ி வந்ைதும், ைிருச்ெிரா ள்ளியில் ைனது  ைி 
முடிந்துவிட்டைாகவும், உடனடியாக அவர்கள் ோகப்பட்டினம் நகருக்குச் பெல்ல 
வவண்டும் என்றும்  ா ா பைரிவித்ைார். 

அறனவரும்  ாறல நான்கு  ைிக்கு, காரில் புைப் ட்டனர்.   அவர்களின் 
ப ட்டி  டுக்றககள், இருக்றககளில் நிரம் ியிருந்ைைால்  யைம் ெிர  ாக 
இருந்ைது. வ லும் முந்றைய நாள் ப ய்ை  லத்ை  றழ காரை ாக, 80 ற ல் 
தூரம் கடந்து பெல்ல,  ைிபனாரு  ைி வநரம்  ிடித்ைது. எனவவ  லமுறை 
அவர்கள் காரிலிருந்து இைங்கி வெை றடந்ை  ாலங்கள்  ீது நடந்து பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது.   ாறலயில் காரின் ஒரு ெக்கரமும்  ழுைானது. அது ெரி 
பெய்யப் டும்வ ாது, அறனவரும்  ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்து இரவு உைறவ 
உண்டனர்; வ லும்  ா ாவுடன்  கிழ்ச்ெியாகப் வ சுவைற்கான வாய்ப்ற ப் 
ப ற்ைனர். ெிர ங்களும், கஷ்டங்களும் இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா அற்புை ான 
 னநிறலயில் காைப் ட்டார்.  சுற யான பநல் வயல்களால் சூழப் ட்ட 
ப ௌர்ை ி இரவில் அவருடன் அ ர்ந்ைிருந்ைது  ைக்கமுடியாை நிகழ்வாக 
அற ந்ைது.  

இரவு முழுவதும்  யைம் பெய்து அவர்கள் நாகப் ட்டினத்ைிற்கு 
நவம் ர்  28ஆம் நாள் அைிகாறல மூன்று  ைிக்கு வந்து வெர்ந்து, ரயில் நிறலய 
வ றடயில் ஓய்பவடுத்ைனர். ஆைாவது ஆன் ீக  ைளத்ைில் இருக்கும் 'பொத்தி 
பாபா' என்ைறழக்கப் டும்  உயர் நிறல  ஸ்றை வஹாட்டலுக்கு அறழத்து வர 
காக்கா அனுப் ப் ட்டார். வ ாத்ைி  ா ாறவ அறழத்து வந்ைவ ாது அவர்  ிகவும் 
அற ைியற்ைவராக,  ா ாவின் நீராட்டுைறலப்  ப றும் முன்னவர,  ின்னர் 
ைிரும் ி வருவைாகக் கூைி பவளிவயைினார்; ஜால்  று டியும்  ாறலயில் அந்ை 
 ஸ்றை  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைவ ாது,  ா ா அவறர நீராட்டி, அவருக்கு 
உைவூட்டினார். 

 றுநாள் காறலயில் வ ாத்ைி  ா ா ைிரும் ிச் பென்ைதும், ப ஹர்  ா ா 
குழுவுடன் அருகிலுள்ள கிரா த்றை வநாக்கி காரில் விறரந்ைார்; ஆைாவது 
ஆன்ெீக தளத்தில் வாழும் இந்தியாவின் ெிகப் மபரிய ெஸ்துகளில் 
ஒருவரான 'சட்டி பாபா' என் வறரத் வைடிச் பென்ைார்.  ா ா ைிடீபரனக் காறர 
நிறுத்து ாறு கூைியவ ாது அவர்கள் நகரத்ைிலிருந்து ஆறு ற ல் தூரம் கடந்து 
வந்ைிருந்ைனர்.  ெட்டி  ா ா ொறலயின் ஓரத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் ைாகவும், அவர்கள் 
அவறரக் கடந்து வந்துவிட்டைாகவும்  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். ைனது முந்றைய 
 யைத்ைில் ெட்டி  ா ாறவப்  ார்த்ை காக்கா, அவர் ைனது கிரா த்றை விட்டு 
பவளிவயைி இந்ை வநரத்ைில் வந்ைிருக்க முடியு ா என்ை ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைார். 
ஆனால் அவர்கள் காரிலிருந்து இைங்கியவ ாது, அவர் உண்ற யில் சட்டி பாபா 
என் றை அவர்கள் ஊர்ஜிைப் டுத்ைினர்.  

 ா ா, குழுவுடன் அவறர பநருங்கியவ ாது, ெட்டி  ா ா ைறரயில் 
இருந்து எழுந்து, அற ைியாக  ா ாறவ உற்று வநாக்கினார்; அவை வநரத்ைில் 
 ண்டலி அருகில் வந்து அவருடன் வ ெ ஆரம் ித்ைனர்.   ா ா தூரத்ைில் 
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அற ைியாக நின்றுபகாண்டிருந்ைார்.  ெஸ்தின் உடல் முழவதும் அழுக்கு 
ெற்றும் ெணலால் ேிகைந்திருந்தாலும், அவரது முகம் பிரகாசொக ஒளிர்ந்து, 
அன்பும் தயவும் ேிகைந்து காணப்பட்டது. ெட்டி  ா ா ை ிழில் வ ெியைால், 
கிருஷ்ைா நாயர்  ட்டுவ  அவருடன் பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது.  ா ா, 
கிருஷ்ைாவிடம் அவறர ப ங்களூருக்கு வரு ாறு அறழக்கக் கூைினார். ெட்டி 
 ா ா உடவன, "அவர் எங்பக இருக்கிைார், ோன் எங்பக இருக்கிபைன்?... அவர் 
உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவர்!... என்கன அவருடன் எப்படி ஒப்பிடுவது?" 
எனக் வகட்டார். 

கிருஷ்ைா இறை,  ா ாவிடன் கூைியதும் "இது பவறு விஷயம். அவர் 
என்னுடன் வர விரும்புகிைாரா என்று ெட்டும் அவரிடம் பகளுங்கள்" 
என்ைதும்  ஸ்த் ஒப்புக் பகாண்டார்; அவர்கள் ெட்டி  ா ாறவக் காரில் 
அறழத்துச் பென்ைனர், அங்கு அவர்  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். ெட்டி 
 ா ாவுடன், அறனவரும் நாகப் ட்டினத்ைிலிருந்து  ாறல ஐந்து  ைிக்கு 
ைஞ்ொவூறர வநாக்கிப்  யைம் பெய்து நான்கு  ைி வநரத்ைில் வந்ைறடந்ைனர். 
ெட்டி  ா ாவுக்கு,  ா ா உைவு வழங்கி, அவரும் ெிைிைளவு உண்டார். 
 ண்டலியில் இருவர் இரவு வநரங்களில்  ஸ்துடன் ைங்கினர்.  ப ரும் ாலும் 
அவர் ைறரயில் அ ர்ந்து எழுதுவது வ ால, பூ ியிவலா அல்லது ைறரயிவலா 
விரறல நகர்த்ைிக் பகாண்டிருந்ைார். 

 றுநாள், 1939, நவம் ர் 29 அன்று, ப ஹர்  ா ா தஞ்சாவூர் நகரில் 
 ற்பைாரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைிருந்ைவ ாது, ஜால் வகரவாலா, 
ெட்டி  ா ாறவ வஹாட்டலுக்கு பவளிவய ஒரு வைாட்டத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பெல்ல விரும் ினார். ஆனால், காறர எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிரா ல், ெட்டி  ா ா 
நகர வைீிகளில் நடந்து பென்ைார்.  ா ாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டதும், 
அவர் உடனடியாகக் காரில் வந்து, ஜால் வகரவாலாவிடம், ெட்டி  ா ா 
விஷயத்ைில் ைறலயிட வவண்டாம், ஆனால் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்துச் பெல்ல 
அைிவுறுத்ைி, காக்காறவ ஜாலுக்கு உைவியாக விட்டுச்பென்ைார். நகரத்ைின் 
வைீிகள் வழியாக நான்கு  ைிவநரம், பைாறலதூர கிரா ப்புைங்களுக்கு,  ல 
ற ல்கள் நடந்து பென்ை  ின்னர், ெட்டி  ா ா இறுைியாக ஜால், காக்கா 
இருவருடன் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வர ஒப்புக்பகாண்டார். 

இருப் ினும்,  ஸ்த் வஹாட்டலின் வ ல் ாடிக்குச் பெல்ல  றுத்து, 
வஹாட்டல் வைாட்டத்ைில்  ைிய உைறவ உண்டார், அைன்  ின்னர் அவர் 
விெித்ைிர ாகச் பெயல் டத் பைாடங்கினார்; அறர  ைி வநரம்  ைறலச் 
வெகரித்து ைனது உடல்  ீது வெீினார்.   ா ா, அவரது இைர  ஸ்த்  ைிறய 
முடித்துத் ைிரும் ி வந்ைதும், ெட்டி  ா ாவின் அற ைியின்ற றயக் கண்டு, 
 ா ா உடனடியாக அவறர நீராட்டத் பைாடங்கினார்; அவருறடய உடலின்  ீது 
வாளி வாளியாகத் பைாடர்ந்து ைண்ைறீர ஊற்ைினார்; ஏைக்குறைய ஐம் து வாளி 
ைண்ைறீர அவர்  ீது ஊற்ைிய  ின்னவர ெட்டி  ா ா ெற்று அற ைியானார்.
 ப ஹர்  ா ா, அன்று காறலயில் அப்துல் காதிர் ஜிலானி என்ை 
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ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் வாழ்ந்த ஒரு ‘கவுஸ்’ வகக ெஸ்கதத் மதாடர்பு 
மகாள்ளச் மசன்ைார். இவறர  ீண்டும் வஹாட்டலுக்கு அறழத்து வர  ைியம் 
காக்கா அனுப் ப் ட்டார். எரச், காக்கா, ஜால் ஆகிவயார் அப்துல் காைிறரத் 
பைாடர்பு பகாண்ட வவறளயில், அவர்களின் முைல் வருறகயின் வ ாது, 
அவர்கள் ப ஹர்  ா ாவால் அனுப் ப் ட்டறை பவளிப் டுத்ை வவண்டிய 
கட்டாயம் ஏற் ட்டது. பாபாவின் மபயகரக் பகட்டு, ெஸ்த் எழுந்து ேின்று, 
ககககளக் கூப்பி, மெஹர் பாபாவின் மபயகர இரண்டு அல்லது மூன்று 
முகை திரும்பத் திரும்ப எடுத்துகரத்து, ககககள முகத்தின் பெல் கவத்து, 
பின்னர் தனது ககககளயும் அவர்கள் மூவகரயும் ெிகவும் பாசத்துடன் 
முத்தெிட்டார். 

அன்று  ாறல ைஞ்ொவூர் நகறர விட்டு பவளிவயைி,  ா ாவும் 
 ண்டலியும் நள்ளிரவில் ைிருச்ெிரா ள்ளிக்கு வந்ைனர். ெட்டி  ா ாறவ 
அவர்களுடன் அறழத்துச் பென்று, எரச், குஸ்ைாஜி, கிருஷ்ைா ஆகிவயார் 
 ா ாவிற்காக அடுத்ை ரயில் நிறலயத்ைில் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா, காக்கா, ஜால் 
மூவரும் ைிருச்ெிராப் ள்ளியில் இைங்கி,  ீண்டும் யூசுப்  ஸ்ைாறனத் 
பைாடர்புபகாண்டு ப ங்களூருக்கு அறழத்து வந்ைனர். அவர்கள் முன்பு 
ைங்கியிருந்ை அவை வஹாட்டலில் இரறவக் கழித்து,  றுநாள் காறலயில் 
 ஸ்துடன் பவளிவயைினர். அடுத்ை ரயில் நிறலயத்ைில் இைர  ண்டலிக்காகக் 
காத்ைிருந்ை அவ்வவறளயில்  ா ா, ெட்டி  ா ாறவ  ீண்டும்  ஒரு முறை 
நீராட்டினார். அறனவரும் டிெம் ர் 1ஆம் நாள் காறலயில் ப ங்களூர் வந்து 
வெர்ந்ைனர். ெட்டி  ா ா ை ிழ் ப ாழி  ட்டுவ  வ ெியைால் அவறர கவனிக்க 
கிருஷ்ைா நிய ிக்கப் ட்டார். 

1939 நவம் ர் பைாடக்கத்ைில் ற சூர்  ற்றும் ப ங்களூரில் டாக்டர் 
வைஷ்முக், வநாரினா இருவரின் ப ாதுக் கூட்டங்களுக்குப்  ிைகு, சம்பீஜ் 
மவங்கடபாகதய்யா என்ை உள்ளூர் வழக்கைிஞர் ஒருவர்,  ா ா, குழுவுடன் 
இப் குைியில் குடிவயறும் ைிட்டத்ைிற்குக் கடும் எைிர்ப்ற த் பைரிவிக்கத் 
பைாடங்கினார். 55 வயைான பவங்கட ாறைய்யா ஒரு வலதுொரி இந்து 
வைெியவாை அரெியல் கட்ெியான இந்து  ஹாெ ாவின் நிறுவன உறுப் ினராக 
இருந்ைார்.  ஆன் ீக ற யத் ைிட்டத்றை முைியடிக்கவும்,  ா ாவுக்கு எைிராக 
 க்கள் கருத்றை  ாற்ைவும் அவர் பெய்யாை வவறலவய இல்றல. உைாரை ாக, 
1939 டிெம் ர் முைல் வாரத்ைில், பவங்கட ாறைய்யா இந்ை மூர்க்கத்ைன ான 
அைிக்றகறயப்  த்ைிரிறககளுக்கு பவளியிட்டார்: 

ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய அறனத்து பவைித்ைன ான ைம் ட்டம் 
பகாட்டும்  க்ைர்கள், ெீடர்கள், அ ி ானிகள், நண் ர்கள் ஆகிவயார் ப ாய், வ ாலி 
ஆரவாரம், வைீாப்பு, அைட்டல் அறனத்றையும் முயற்ெிக்கிைார்கள், 
வ லும்,  அவருறடய பநருக்க ான ஈடு ாடுகளுக்குத் ைிட ான ஆவை 
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ொன்றுகள் உள்ளைாகவும், இது அவறரக் கண்டனம் பெய்யும் அளவுக்கு, வ ாெடி 
பெய்து, ஏ ாற்றும் வ ாலி,  ித்ைலாட்டக்காரர் என் றைத் பைளிவாக்குகிைது. 

(ப ஹர்  ா ா) எந்ைபவாரு ஒழுக்க ான எண்ைம் பகாண்ட ஆவைா 
ப ண்வைா அணுக முடியாை அளவுக்கு இழிவான குை ிக்கவராகக் 
கண்டிக்கப் டுகிைார்... அவர்  னிைகுலத்ைின் வ ாெடி... ஆ த்ைான அரக்கன்! 

1939 டிெம் ர் 9ஆம் நாள், இந்ை எைிர்ப்ற ப்  ற்ைி விவாைிக்கும் வ ாது, 
ஜால் வகரவாலா,  ா ாவிடம், அவர் ஏன் பவளிவய வந்து, இத்ைறகய 
அவதூைான விவராைத்றைக் கண்டிக்கவில்றல என்று வகட்டார். ப ஹர்  ா ா 
இந்ைப்  ைிறல அளித்ைார்: 

ஆனால் அவர்கள் என்கன சிலுகவயில் அகையும் பேரத்கத 
இன்னும் எட்டவில்கல! ோன் விரும்புவகத ஒப்பிடும்பபாது இது 
ஒன்றுெில்கல. எனபவ, அதற்குத் தயாராக இருங்கள். இது ஓர் ஆரம்பம் 
ெட்டுபெ - மவறும் குழந்கதயின் விகளயாட்டு! இகத விட ெிகவும் 
தீவிரொன ெற்றும் மபரிய அளவிலான எதிர்ப்பிற்குத் தயாராக இருக்க 
பவண்டும் என்று சில காலத்திற்கு முன்பு ோன் எச்சரித்பதன். 

டாக்டர் கனி, "நீங்கள் ஏன் உங்கள் ைிைவுவகாறலத் ைிருப் க்கூடாது?" 
என்று வகட்டார். 

இதுதான் எனது திைவுபகால்; இல்கலமயனில் இந்த அைிவற்ை 
ெக்கள் என்ன மசய்ய முடியும்? இது அவர்களின் தவறு அல்ல. அபத பகழய 
குழப்படிககள பெமலழுப்பி அவர்கள் வணீடிக்கிைார்கள், அபத பகழய 'ஜான் 
புல்' (ஒரு பிரிட்டிஷ் மவளியீடு) ககதகள், பக. மஜ. தஸ்தூரின் மசய்தி ெற்றும் 
கிராஃபிக் (ஒரு இந்திய பத்திரிகக) - இகவ அகனத்தும் வார்த்கதககளப் 
மபாறுத்தவகர ெிகவும் குழந்கதத்தனொனகவ! 

இது வறர நான் எறையும் ப ாருட் டுத்ைவில்றல, ப ாதுவான 
 ைில்கறளயும் அனு ைிக்கவில்றல, ஆனால் இப்வ ாது நாம், இங்கு ஒரு 
முக்கிய ான ஆன் ீக ற யத்றை நிறுவுகிவைாம் என் ைால் உலகம் இறைத் 
பைரிந்து பகாள்ள வவண்டியது அவெியம். அந்ை வவறல எந்ை வறகயிலும் 
 ாைிக்கப் டக்கூடாது. எனவவ, கண்ைிய ான முறையில் - இை ாக, 
அற ைியாக, ஆனால் நம் ிக்றகயூட்டும் விைத்ைில் நாம் அவர்களுக்குப் 
 ைிலளிக்க வவண்டும். 

இங்குள்ள விஷயங்கள் அகனத்தும் ெிகவும் மெதுவாக, 
மெத்தனொக உள்ளன, ொைாக ெந்தொக, ெகைந்துவிட்ட ேிகலயில் 
உள்ளன. (உங்களில் எந்த உற்சாகமும் இல்கல) எனபவ, அகதமயல்லாம் 
கிளைிவிட இப்பபாது இந்த எதிர்ப்பு வந்துவிட்டது. அகத வரபவற்று எனது 
பணிக்குப் பயன்படுத்துபவாம். அகதத் தனிப்பட்டதாக ொற்ைி, 
தனிேபர்களிடம் மவைிபிடித்து ேடந்து மகாள்ள பவண்டாம். உண்கெககள 
எடுத்துகரத்து அவர்களின் பவடிக்ககயான பபச்சுக்கள் ெற்றும் வாதங்ககள 
மோறுக்குங்கள். 
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நான் உள்ளளவில் எனது வவறலறயச் பெய்கிவைன்.  நீங்கள் 
பவளியளவில்  பெய்கிைரீ்கள்,  க்களுடன் பைாடர் ில் இருப் து, சூழ்நிறலகறள 
றைரிய ாக ஆனால் அற ைியாக எைிர்பகாள்வது, நம் அன் ின்  ைிறய 
 ன ாரச் பெய்வது, உைர்ச்ெிவெப் டா ல், கடுற யான பொற்கறளப் 
 யன் டுத்ைி வணீ் பவறுப்ற  உருவாக்கா ல், உங்கள் எைிரிகளின் வாைங்கறள 
உண்ற யுடன் அன் ாக பவல்வது - இதுைான் உங்கள் வொைறன. அைில் 
உண்ற யாக இருங்கள்.  ெீடர்கள் என்ை அந்ைஸ்ைிற்கு நீங்கள் ைகுைியானவர் 
என் றை நிரூ ிக்கவும், நான் உங்களுக்கு உைவுவவன். 

இது, உங்ககள மதம்புடன் பணியில் ஈடுபடச் மசய்து, உங்கள் 
உற்சாகத்கதயும் ஆர்வத்கதயும் தூண்டும். அப்பபாது விகளயாட்டு 
புத்துணர்வு மபற்று, கலகலப்பாக இருக்கும்! முழு உலகமும் ஒன்று அல்லது 
ெற்மைான்றுக்காக பபாராடுகிைது, ேீங்களும் விகளயாட்டில் இகணயுங்கள் 
- பபாராடுங்கள், சுயேல போக்கங்களுக்காக அல்லது ஆதாயங்களுக்காக 
அல்ல, ஆனால் சத்தியத்திற்காக. எதற்கும் பயப்பட பவண்டாம், முடிவுககளப் 
பற்ைியும் சிந்திக்க பவண்டாம். 

ஒரு வ ார்வரீனாக இருங்கள், ஆன் ீகம்  ற்றும் ெத்ைியத்ைிற்கான 
உங்கள் புனிை ான காரைத்ைிற்காகப் வ ாராடுங்கள்,  முடிவுகறளப்  ற்ைி 
ஒருவ ாதும் ெிந்ைிக்கவவா, கவறலப் டவவா பெய்யாைீர்கள். முடிவுகள் 
எப்வ ாதும் என்னுறடயறவ. எனது வவறல எனக்குத் பைரியும், 
சூழ்நிறலகளுக்கு ஏற்  நான் ைிட்டங்கறள வடிவற க்கிவைன். நீங்கள் 
பவறு வன வழிமுறைகறளப்  ின் ற்ைி,  ிரச்ொரத்றை முன்பனடுக்க வவண்டும் 
- ெத்ைியம்  ற்றும் ஆன் ீகத்ைிற்கான வ ாரில் வரீர்களாக விளங்கும் ெீடர்கள். 

அவை ைறலப் ில் பைாடர்ந்து,  ா ா கருத்துறரத்ைார்: 
ெக்கள், தங்கள் உற்சாகத்தில் அல்லது அததீ ஆர்வத்தில், அவர்கள் 

என்ன மசய்கிைார்கள் என்பகத உணராெல், தங்கள் மசாந்த குைிக்பகாகளக் 
மகடுத்துவிடுகிைார்கள் என்பது பரிதாபத்திற்குரியது. அவர்கள் 
மபருெிதெகடந்து ெகிழ்ச்சியாக இருக்க பவண்டிய விஷயம் தவைாகப் 
புரிந்து மகாள்ளப்பட்டு, துரதிர்ஷ்டொக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகிைது. 
பபாதுொன அடிப்பகட காரணங்கள் இல்லாத விஷயங்களில் 
மவளிப்பகடயான எதிர்ப்பும் கண்டனமும், கூக்குரலும் எழுப்பப்படுகின்ைன, 
பெலும் இதுபபான்ை அற்பத்தனொன விஷயங்களில் ெதிப்புெிக்க பேரமும் 
சக்தியும் வணீடிக்கப்படுகின்ைன; இகதத் தனக்கும், பிை அகனவருக்கும் 
பயனளிக்கும் வககயில், ேல்ல போக்கங்களுக்காக ெிகவும் சிைப்பாகப் 
பயன்படுத்த முடியும். 

ப ாைாற   ிகப் ப ரிய  லவனீம். இது உண்ற ப்ப ாருள்  ற்றும் 
ப ய்ற யின் வைாற்ைத்றை இருளறடயச் பெய்து  றைக்கிைது. இது ஒருவரில் 
பவைித்ைனத்றைத் தூண்டி அவறர வாைங்களில் ஈடு ட றவக்கிைது. அர்த்ை ற்ை 
வ ச்சுக்களில் சுைந்ைிர ாக ஈடு ட்டு, அவற்ைின்  லவனீத்ைால் விறளந்ை ைீங்றக 
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உைர்ந்து பகாள்வைற்கு முன்பு, அறவ அவ ானத்றையும் துயரத்றையும் ைவிர 
வவபைான்றையும் பகாண்டு வருவைில்றல. 

உண்கெப்மபாருகள, ஒருபபாதும் ெங்கச்மசய்யபவா அல்லது 
எவ்வளவுதான் பிரம்ொண்டொன முகையில் அழுது புலம்புவதன் மூலம், 
அகத மூடி ெகைக்கபவா முடியாது. அது தனது சுய மவளிச்சத்தில் 
பிரகாசிக்கிைது. பெகங்கள் வந்து மசல்லும், அகவ ேிழல்ககளயும் 
தற்காலிக இருகளயும் ெட்டும்தான் மகாண்டுவரும். சூரியனுக்கு ஒருபபாதும் 
மதால்கலபயா மதாந்தரபவா தரமுடியாது எனும்பபாது, பெகங்கள் 
என்னதான் மசய்யமுடியும்! மபாய்யும், பபாலியுொன பிரச்சாரத்தால் சத்தியம் 
ஒருபபாதும் ெகைக்கப்படுவதில்கல. சூரியகன போக்கி தூசிகய வசீ 
முயற்சிப்பது, சூரியகன அல்ல அகத வசீிய ேபகரபய குருடாக்குகிைது. 

ஆனால் இந்ை எளிய உண்ற கறளப் புரிந்துபகாள் வர்கள் 
 ிகக்குறைவு. ப ரும் ாலான  க்கள் ெில சுய  ாைியிலான ைறலவர்களால் 
ைவைாக வழிநடத்ைப் டுகிைார்கள், ஆளப் டுகிைார்கள், அவர்கள் நியாய ான 
வழிமுறைகள் அல்லது ைவைான பெயல்களால் பவளிச்ெத்ைிற்கு வர 
முயற்ெிக்கிைார்கள். அவர்கள் ைங்கள் சுயநல வநாக்கங்களுக்காக, ெத்ைியத்றை 
விரும் வில்றல, ஆனால்  க்கள்  த்ைியிலிருந்து பைாறலந்து வ ாகா ல் 
இருக்க, எப்வ ாதும்  க்கள்  ார்றவயில் இருக்க, அவர்கள் ப ாய்கறளயும் 
புரளிகறளயும் கண்டு ிடித்து, கட்டுக்கறைகறள உருவாக்குகிைார்கள், 
உண்ற கறளச் ெிறைக்கிைார்கள், ப ாது வெறவயின் ப யரில் இந்ைப் 
ப ாய்கறள, ப ாது க்கள் முன் றவக்கிைார்கள்.  பவகுஜன  க்களின்  னைில், 
 லவனீத்றை ஏற் டுத்தும்  ர ரப் ான வ ச்சுகளுடன், உண்ற ப்ப ாருறளத் 
ைவைாகச் ெித்ைரிக்கும் ைிைறன உருவாக்கும் ைறலவர்களின்  கட்டான 
ப யர்களால் அல்லது ைந்ைிரங்களால் ப ாது க்கள் ைவைாக வழி 
நடத்ைப் டுகிைார்கள். 

உலகம் முழுவதும் ஒபர ொதிரியான பபாராட்டம் - மவற்ைி 
பதால்விக்கான விகளயாட்டு - மவவ்பவறு வழிகளில், அவரவர் 
ேிபந்தகனகளுக்கு ஏற்ப, ெதம், அரசியல், அைமேைி, மதாழில் (வணிகம்), 
மவவ்பவறு பேரங்களிலும் இடங்களிலும், எல்லா துகைகளிலும், 
வாழ்க்ககயின் அகனத்து அம்சங்களிலும் வாழ்வின் தவிர்க்க முடியாத 
பபாராட்டம் ேடந்துமகாண்பட இருக்கும். 

ெிரித்துக்பகாண்வட,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார்: 
எனவவ இது ப ஹர்  ா ாவிற்கும் கூட! கடந்ை  ல ஆண்டுகளாக, 

எனக்கு எைிராக இந்ை விவராைப்வ ாக்கு இருந்ைவ ாைிலும், எனது  ைி எந்ைத் 
ைறடயு ின்ைி  ரவி வருகிைது என் றை நீங்கள்  ார்த்து வருகிைரீ்கள். புரிந்து 
பகாள்ளாைவர்கள், உண்ற கறளக் வகட்டைிய விரும் ாைைால், ஏளனத்ைிற்கு 

உள்ளாவறை நீங்கள்  ரிைா ம், வருத்ைம் இவற்ைின் கலறவயான 
உைர்வுகளுடன்  ார்த்ைிருக்கிைரீ்கள்.   த்ைிரிறககள் மூல ாகவும், ப ாது க்கள் 
முன் ாகவும் இந்ைப் ப ாய்  ிரச்ொரத்ைால் எனது  ைிகள் எவ்வாறு 
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 ாைிக்கப் டும்? எனக்கு எைிரான இந்ைக் கூக்குரலும் அழுறகயும்,  ிரச்ொரம் 
அறனத்தும் எனது  ைிறய எந்ை வறகயிலும்  ாைிப் ைில்றல.  ாைாக, 

வவடிக்றகயான வைந்ைிகள்  ற்றும்  ர ரப் ான  க்களின் பெயலற்ை 
ஆர்வத்றைத் தூண்டுவைன் மூலம், இது எனது ப யறரயும்  ைிறயயும் 
அவர்கள்  த்ைியில் அைிக முக்கியத்துவம் அறடயச் பெய்துள்ளது. என்றனக் 
வகலி பெய் வர்கள், என்றனப்  ார்த்து, என்றனப்  ற்ைிய உண்ற கறள அைிந்ை 
 ின்னர், ைவறு பெய்ைற க்காக  னம் வருந்ைி, உள்ளுறுத்ைலுடன் 
அங்கலாய்க்கிைார்கள்! 

பூனா, அஹெதுேகர் பபான்ை இடங்களில் மதாடங்கி, மும்கப, 

ெதராஸ், மதன்னிந்தியா ெற்றும் வட இந்தியாகவ உள்ளடக்கிய எனது பணி, 
இப்பபாது பெற்கத்திய ோடுககள எட்டியுள்ளது. இது முதலில் 
இங்கிலாந்திலும், அங்கிருந்து ஐபராப்பா வழியாக அமெரிக்காவிலும், உலகம் 
முழுவதிலும் பரவியுள்ளது! இது என்னுகடய உண்கெ ேிகலக்கான 
ஆதாரம் இல்கலயா? இப்பபாது வகர, ோன் மபரும்பாலும் ஏகாந்தவாசத்தில் 
பவகலச் மசய்து வருகிபைன். இன்னும், ோளுக்கு ோள், என்கனப் 
பின்பற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கக அதிகரிக்கிைது. ோன் மபாதுெக்ககளப் 
பார்ப்பதில்கல, மவளியளவில் என்கனப் பார்க்க விரும்புவது பபாலப் 
பாசாங்கு மசய்பவர்ககளயும் சந்திப்பதில்கல. பெலும், அரண்ெகனகளில், 

எல்லா வசதிகபளாடும் வாழக்கூடியவர்கள், என்னுடன் தங்குவதன் மூலம் 
ஒரு துப்புரவாளரின் பணிகயச் மசய்வது எவ்வளவு தனித்துவொனது. 
ஆககயால், கண்கள் இருந்தும் காணாதவர்கள் பபால், அந்த அளவுக்குக் 
குருடாக எவருெில்கல! 

நீங்கள் என் வரீர்கள், எனக்காக நீங்கள், உங்களின் 'நான்' எனும் 
அகந்றைறய அகற்ை வ ாராட வவண்டும். எனது அரங்கத்ைில் நீங்கள் வ ாராடும் 
வ ாது, உங்கள் அகந்றைறய நீங்கள் உறைத்துத் ைள்ளுகிைரீ்கள் என் றை 
நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். 

இைற்கிறடயில் பவங்கட ாறைய்யா, கர்னல் ஈரானி  ற்றும்  ா ாறவ 
எைிர்க்கும்  ிைருடன் பைாடர்பு பகாள்ளத் பைாடங்கினார். 'ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரம்  ற்றும் ைகுைி நிறலச் ொன்றுகறள ஆராய்வைற்கும், ற ர ங்களாவில் 
ப ஹர்  ா ா உலகளாவிய ஆன் ீக ற யம் நிறுவுவறை எைிர்ப் ைற்கும்' அவர், 
1939, டிெம் ர் 10ஆம் நாள் ைனது பொந்ை ப ாதுக்கூட்டத்றை நடத்ைினார். 

ஜால் வகரவாலா, டாக்டர் கனி, டாக்டர் வைஷ்முக், வநாரினா ஆகிவயார் 
'மெஹர் பாபாவின் ராஜாங்கம் (ஆட்சி)' என்ை ைறலப் ில் ஒரு ெிைிய 
றகவயட்றட பவளியிட்டிருந்ைனர்; இது ப ஹர்  ா ாறவக் குைித்ை ொைாரை 
 க்களின் அச்ெத்றைத் ைீர்க்கவும், எைிராளிகளின் ெில வி ர்ெனங்களுக்குப் 
 ைிலளிக்கும் வறகயிலும் அற ந்ைது.  ா ாவின் ெம் ைத்துடன், அவர்கள் 
பவங்கட ாறைய்யாவின் கூட்டத்ைில் கலந்து பகாண்டு றகவயட்றட 
விநிவயாகிக்க முயன்ைனர். 
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 ா ா, எைிர்கால ஆன் ீக  ற யம் அற யும் இடத்றை டிெம் ர் 7ஆம் 
நாள்  ார்றவயிடச் பென்ைார். ப ண்டு,  ாைிரி, காவள ா ா, பநௌவராஜி, ஆைி 
ெீனியர், விஷ்ணு ஆகிவயார் ற யத்ைின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைில் மும்முர ாக இருந்ைனர். ஒரு ப ரிய கூடாரம் 
அற க்கப் ட்டது, அறழப் ிைழ்கள் அச்ெிடப் ட்டு அஞ்ெல் வழி அனுப் ப் ட்டன, 

வ லும் அறனத்து முக்கிய பெய்ைித்ைாள்களிலும் ப ாது க்கள் கலந்துபகாள்ள 
அறழப்பு விடுக்கப் ட்டது. 

1939 டிெம் ர் 17, ஞாயிற்றுக்கிழற , ப ஹர்  ா ாவின் உலகளாவிய 
ஆன் ீக ற யத்ைிற்கான அடித்ைளம் அற க்கும் விழா நறடப ற்ைது. ப ாது 
 க்கறளத் ைவிர, மும்ற , பூனா, நாெிக், அஹ துநகர் வ ான்ை நகரங்கறளச் 
வெர்ந்ை அன் ர்கள்  லர் கலந்து பகாண்டனர்.  ப ங்களூரிலிருந்து ற யத்ைிற்குச் 
பெல்ல நாற் து வ ருந்துகள் வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டன.   ர் ெிர் ா (ற சூர் 
ைிவான்)  ற்றும்  ிை முக்கிய அரொங்க அைிகாரிகள் உட் ட ஏைக்குறைய 4,000 
வ ர்  ங்வகற்ைனர். ப ஹர்  ா ா எலிஸப த்ைின் காரில் காக்கா, ஜால் 
வகரவாலா, வநாரினா, நைீன் ஆகிவயாருடன் வந்ைார்;  ா ா, ெத்ராவுடன் பெங்கல் 
ெிவப்பு நிை வகாட் அைிந்ைிருந்ைார். 

வரவவற்புக் குழுவின் ைறலவரான  ப் ா பஜஸவாலா, ப ஹர் 
 ா ாறவ வரவவற்று  லர்  ாறல அைிவித்து, நிகழ்ச்ெிறய  ாறல 4:30 
 ைிக்குத் பைாடங்கி றவத்ைார். குருநாைறரக் பகௌரவிக்கும் விைத்ைில், கசயத் 
ர ூல் ஆரிஃப் உருது ப ாழியில் ஒரு கவிறைறய ப ாழிந்ைார்; ெம் த் 
ஐயங்கார் உறர நிகழ்த்ைினார்.  ா ா, ைறரறய உறடக்கப்  யன் டுத்தும் ஏழு 
உவலாகத்ைாலான  ண்பவட்டியின் முக்கியத்துவத்றை டாக்டர் கனி 
விளக்கினார்.  ா ா ைறரறய உறடத்து அடித்ைளம் வ ாடத் பைாடங்கினார். ஒரு 
ெிைப்பு கல் இருக்றகயில் அ ர்ந்து (இது எைிர்கால கட்டிடத்ைின் மூலக்கல்லாக 
றவக்கப் டவிருந்ைது),  ின்னர்  ா ா எழுந்து, நிலத்ைிலிருந்து ெிைிைளவு 
 ண்றைத் வைாண்டிய அவை வவறளயில் அவறர வாழ்த்ைிக் வகாஷங்கள் 
எழும் ின.  ா ா ஏழு முறை இவ்வாறு  ண்றைத் வைாண்டி,  ீண்டும் ைனது 
ெிைப்பு இருக்றகயில் அ ர்ந்ைார். ப ஹர்  ா ாவின்  ின்வரும் பெய்ைிறய 
ஐயங்கார் வாெித்ைார்: 

உலகம் இன்று பபார்க்களத்தில் இைங்கியுள்ளது. இது அரசியல், 

மபாருளாதார, சமூக ெற்றும் ெத ரீதியான அகனத்து வாழ்க்ககத் 
துகைககளயும் சூழ்ந்துள்ளது. 

எைிர்காலத்றைப்  ற்ைிய  யம்  ற்றும் நிச்ெய ற்ை ைன்ற யால் 
வ ம் டுத்ைப் ட்ட சுய  ாதுகாப் ின் உள்ளுைர்வு  ல்வவறு கற் றன ப யர்கள் 
 ற்றும் கவர்ச்ெி பொற்களின் வ ார்றவயில் அைி ைீவிர ாகச் பெயல் டுகிைது. 
 ிரத்வயக ான ஒவ்பவான்றும் வைெியவாை ாக அைிவகுத்துச் 
பெல்கிைது;  ைன்னலம்  ப ாருளாைாரம் என்று அறழக்கப் டுகிைது;  பவைித்ைனம் 
என் து  ைத்ைிற்கு ஒத்ைைாக இருக்கிைது; சுைந்ைிரவாைம், ெமூக  ற்றும் ைார் ீக 
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சுைந்ைிர ாகக் கருைப் டுகிைது; வ லும் சுரண்டல் அரெியல் என்று 
அறழக்கப் டுகிைது. 

சுய பாதுகாப்பின் இந்த உள்ளுணர்வு, கீழ் ேிகல பரிணாெ 
வாழ்க்ககயின் வளர்ச்சியில் ஏற்கத்தக்கது, இயல்பானது. ஆனால், ெனிதன் 
மூலொக மவளிப்படும்பபாது, அது தன்கனப் பபசும் ெிருகத்கதத் தவிர பவறு 
எந்த வககயிலும் சிைந்தவன் அல்ல என்றும், 'பகடப்பில் சிைந்தவன் 

ெனிதன்' என்ை பட்டத்திற்கு அவன் இன்னும் மவகுமதாகலவில் இருக்கிைான் 
என்பகதயும் சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

ஒருவர் உலக விஷயங்களின் ெரியான அல்லது ைவைான  க்கத்ைில் 
ைன்றனக் கண்டுபகாண்டால், அது அவருறடய ைவைாகு ா?  இல்றல! 
ஒவ்பவாரு  னிைனும் ஒரு ைிட்டவட்ட ான வநாக்கத்ைிற்காகப்  ைிபுரிந்து, 
அறை அறடவைற்காகவவ வந்ைிருக்கிைான்; வ லும் ைன்  ங்றக முழு 
நிறைவவாடு, ெிைப்புைச் பெய்வைன் மூலம், அவன் ைானாகவவ ைனது 
விடிவுகாலத்றை, விவ ாச்ெனத்றைக் கண்டு பகாள்கிைான். 

இருப்பினும் இந்த பவறுபாடு இல்லாெலில்கல. உலக 
விஷயங்களின் மதய்வகீ திட்டத்தில், தனிேபர்கள் அல்லது ொனிடர்கள், 

ஆன்ெீக பாகதயில் முன்பனைிச் மசல்வதற்குப் பதிலாக, முட்டாள்தனொகக் 

காலத்கதக் கழித்து, கஷ்டங்ககள அனுபவிக்கின்ைனர்; இந்தக் கஷ்டங்கள் 

அவர்கள் புனர்வாழ்கவ போக்கிச் மசல்ல வழிவகுக்கும்.  
இந்ை  கத்ைான இலக்றக, ஆன் ீக குருநாைர்கள், வ ாைிப் து 

 ட்டு ில்லா ல்,  ிகவும்  ழக்க ான பொற்களாகிய, சுய  றுப்பு,  ற்ைற்ை 
ைன்ற , ெவகாைரத்துவம் ஆகியவற்றை பெயல்முறையில் கறடப் ிடிக்கச் 
பெய்வைன் மூலமும்  ிக எளிைாகவும், குறைவான வவைறனயுடனும் 

அறடயச்பெய்கிைார்கள்; அன்பு ஒன்றுைான் அைன் ஆரம் மும், முடிவும். 
இதுபபான்ை ஓர் உலகளாவிய விழிப்புணர்வுக்கான தருணம் 

எதிர்காலத்தில் ெிககயாக வளர்ந்து வருகிைது; இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதச் 
சந்திக்கத்தான், உலகளாவிய ஆன்ெீக கெயத்திற்கான அடித்தளம் இன்று 
அகெக்கப்பட்டுள்ளது. அரசகுல ராஜாங்கத்தின் தகலேகரான கெசூர், 

மவகுவிகரவில், பல முற்பபாக்கான அம்சங்களுக்கிகடயில், உலகின் 
ஆன்ெீக மூலதனத்கதயும் கவத்திருப்பதில் அதன் தனித்துவொன 
ேல்லதிர்ஷ்டத்கத ேிச்சயொக உணரும். 

உலகம் இதுவறர அைிந்ைிராை ஆன் ீக  றுவாழ்வு  ற்றும் நீங்கள் 
இன்று கண்ட ஆன் ீக ற யத்ைின் அடித்ைளம் அற ப் ைன்  ிகப் ப ரிய 
ைிட்டத்ைில்,  ங்வகற் வர்கறளயும்,  ங்வகற்காை ஒவ்பவாருவறரயும் நான் 
ஆெீர்வைிக்கிவைன். 

உலகளாவிய ஆன்ெீக கெயத்தின் இந்தத் திட்டம், பூெியில் எனது 
மதய்வகீ பணியின் தன்கெகயக் குைிக்கிைது. ோன் உங்ககள 
ஆசரீ்வதிக்கிபைன். 
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 ின்னர் லட்சு ி ஐயங்கார், எம்.ெக்ரவர்த்ைி ஐயங்கார் ஆகிவயார் உறர 
நிகழ்த்ைினர்.  'ப ஹர்  ா ாவுக்கு பஜய்' என்ை உரத்ை ஆரவாரங்களுக்கு  த்ைியில் 
நிகழ்ச்ெி நிறைவுற்ைது.  ா ா பவளிவயறும்வ ாது, வாைவவடிக்றககள் 
வானத்றை ஒளிரச் பெய்ைன. 

காலம், கண்கவரும் அற்புை ான காட்ெிகறளக் கண்டு 
ஆச்ெரிய றடந்ைது. "அடித்ைளம் அற க்கும் விழா, ஆயிரக்கைக்கான 
 க்களுக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் வாய்ப்ற  அளித்ைது. இந்ை 
விழாவின் பவளிப்புை நிகழ்வின் மூல ாக, ப ஹர்  ா ா  ல ற சூர்  க்களின் 
இையங்களில் அன் ின் விறைகறள விறைத்ைார் - இது, காலப்வ ாக்கில் 
கன்றுகளாக வளர்ந்து,   பூக்களாக  லர்ந்து கனி ைரும் காலம் வரும்!" 

இைற்கிறடயில், இந்ை விழா நறடப ற்றுக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 

 ா ாவுக்கு எைிராக பவகுஜன எைிர்ப்ற  எழுப்பும் வநாக்கத்ைில்,  வழக்கைிஞர் 
பவங்கட ாறைய்யா ஒரு வ ாரிஸ் காறர வாடறகக்கு எடுத்து, ப ஹர் 
 ா ாறவக் கண்டிக்கும் துண்டு  ிரசுரங்கறளக் காரில் நிரப் ி, ற ர ங்களாவில் 
அந்வநரம் விநிவயாகிக்க நிறனத்ைார்.  ஆனால்  ாறல ஆறு  ைிக்கு  அது விைகு 
சு ந்து வந்ை ஒரு காறள வண்டிவயாடு வ ாைி,   ள்ளத்ைில் கவிழ்ந்து, துண்டு 
 ிரசுரங்கறள, ொறலபயங்கும் நிரப் ியது.  அவ்வவறளயில் அந்ை இடத்றைக் 
கடந்து பென்ை  ாைிரி அந்ைக் காட்ெியின் புறகப் டத்றை 
எடுத்ைார்.  துரதிர்ஷ்டவசொன 'விபத்துக்குப்' பின்னால் ஒருபவகள, கடவுளின் 
கக இருந்திருக்க பவண்டும். 

இந்ை ற யத்ைின் கட்டு ானத்றை வ ற் ார்றவயிட ஒரு ெில 
வ ற்கத்ைிய ப ண்கள்  ற்றும் ெில  ண்டலி உட் ட ஒரு குழு அற க்கப் ட்டது. 

ஒப் ந்ைக்காரராக இருந்ை பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி, அன்ைாட கட்டிட 
 ைிகறள வ ற் ார்றவயிட டிெம் ர் 1ஆம் நாள் மும்ற யிலிருந்து வந்து 
ப ங்களூரில் ைங்கியிருந்ைார். ஆனால் இப்வ ாது அவர்,  ாைிரி, முரளி 
(உைவியாளர்கள்) ஆகிவயாருடன் ற ர ங்களாவில் வெிக்கத் பைாடங்கினார். 
 ாஸாஜி அவர்களுக்கு வவண்டிய உைறவத் ையார்ச் பெய்ைார். வ லும் 
ப ண்டுவும் ைிட்டத்ைிற்கு உைவியாக இருந்ைார். ஒவ்பவாரு 
ஞாயிற்றுக்கிழற யும் ப ங்களூருக்கு வந்து,  ா ாறவச் ெந்ைித்து, அவருறடய 
அைிவுறுத்ைல்கறளப் ப ற்றுக்பகாண்டனர்.  ா ா முைலில் அந்ை நிலத்ைின்  ீது 
இரண்டு கட்டற ப்புகறள உருவாக்க உத்ைரவிட்டார். 1939,  டிெம் ர் 19 அன்று, 

 ைிகள் பைாடங்கின.  

ற ர ங்களாவில் நடந்ை விழாவிற்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா, 
ப ாது க்கறளச் ெந்ைிக்கவில்றல; அவர் ஏகாந்ைவாெம்  ற்றும்  ஸ்த் 
 ைியில்  ைன்றன முழுற யாக ஈடு டுத்ைிக் பகாண்டார்; பவளி ந ர்கள், ஒரு 
ெிலர்  ட்டுவ  ைரிெனத்ைிற்காக அனு ைிக்கப் ட்டனர். ஆனால் ெ ீ த்ைிய 
விளம் ரங்களின் விறளவாக (ஆைரவாகவும், எைிராகவும்)  க்கள்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க அைிக ஆர்வம் காட்டினர். எனவவ, ஒவ்பவாரு நாளும் புைிய 
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ந ர்களுக்குத் ைரிெனம் வழங்க  ா ா, குைிப் ிட்ட வநரங்கறளக் கனிவுடன் 
வழங்கினார். 1939, டிெம் ர் 18ஆம் நாள் முைல், ஒவ்பவாரு நாள் காறலயிலும் 
எட்டு முைல் ஒன் து  ைி வறரயிலும்,  ிற் கல் மூன்று முைல் நான்கு 
வறரயிலும் ைரிெனம்  ற்றும் வநரடிப்வ ட்டிகறள வழங்கத் பைாடங்கினார். 

டிெம் ர் 22ஆம் நாள், ெ ீ த்ைிய நிகழ்வுகளின் வ ாக்கு  ற்ைி 
விவாைிக்கும் வ ாது, ப ஹர்  ா ா விளக்க ளித்ைார்: 

ஆன்ெீகம் ெற்றும் உண்கெப்மபாருகள (இகைவகன) ெனொர 
பதடும் முயற்சியில் பெற்கத்திய ோடுகளின் ெனேிகல, இந்திய பதசத்தில் 
இருப்பகத விட இப்பபாமதல்லாம் சிைப்பாகத் மதரிகிைது. இந்திய ெக்களின் 
அணுகுமுகையும், ெனேிகலயும் இந்த ோட்களில் ெிகவும் 
அசாதரணொகவும், விசித்திரொகவும் உள்ளது. இந்தியா, ஒட்டுமொத்தொக, 
இப்பபாது மபாருளாதார சக்திகள், அரசியல் விழிப்புணர்வு ெற்றும் 
மசல்வத்கத விரும்புகிைது. இருந்தும், இகத ேிகனவில் மகாள்ளுங்கள், 
இந்தியா ஒன்றுதான், பவறு எந்த ோட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு, 
ெஸ்துககள உருவாக்குகிைது. ஆனால், மொத்தத்தில் பார்க்கும்பபாது, 
இங்குள்ள ேிகலகெ ெிகவும் பொசொக, வருந்தத்தக்கதாக உள்ளது. ஆன்ெீக 
பாகதகயப் மபாறுத்தவகர, இந்திய ெக்களின் ஆன்ெீக இகை 
ேம்பிக்கககய பகள்விக்குட்படுத்த முடியாது, ஆனால் பெதாவிகளின் 
அைிவுசார்ந்த ெல்யுத்தம் விரும்பத்தக்கது அல்ல; எதிர்காலத்தில், ேீங்கள் 
இகத அதிக அளவில் காண்பீர்கள். 

ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக  க்கள் வரத் பைாடங்கியவ ாது, 
அவர்கள் இயல் ாகவவ வ ாறரப்  ற்ைிய வகள்விகறள எழுப் ினர். ெில 
நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா டாக்டர் கனியிடம், "வ ாறரப்  ற்ைிய எனது விளக்க 
உறரகள், அைிக்றககள் அறனத்றையும் நீங்கள் பைாகுத்து, அச்ெிட்டு 
விநிவயாகிக்க வவண்டும்" என்று கூைினார். 

புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட டாக்டர் கனி, "ஒரு றகவயட்றட 
ையாரிப் ைால்  ட்டும் என்ன விறளவு ஏற் டும்? நீங்கள் அவைார புருஷராக 
இருக்கும்வ ாது ெிைிய றகவயட்றட பவளியிட்டு விநிவயாகிப் து ெரியானைாகத் 
பைரியவில்றல!" என்ைார். 

அைற்கு ப ஹர்  ா ா  ைிலளித்ைார்: 
அவதார புருஷர் துண்டுப்பிரசுரங்ககளத் தயாரித்து விேிபயாகிக்கும் 

அளவுக்கு அதிர்ச்சி தரும் ேிகலகய இன்கைய ெக்கள் எட்டியுள்ளகத இது 
காட்டுகிைது! இருந்தாலும், ோன் அகதச் மசய்தாக பவண்டும். இது ெக்ககள 
ஆயத்தப்படுத்தும் ஆரம்பப்பணியாக இருக்கும். ோன் அடித்தளத்கதத் தயார்ச் 
மசய்கிபைன். 

நீங்கள் முட்டாள்கள். இந்ைப் வ ார் பைாடங்குவைற்கு முன்பு  ல கடிைப் 
 ரி ாற்ைங்கள் பைாடர்ந்ைன; கூட்டங்கள் நறடப ற்ைன. அைன்  ின்னர், 
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ஆர்ப் ாட்டங்களும் எைிர்ப்புகளும் எழுந்ைன.   ின்னர் வ ார் பைாடங்கி, இறவ 
அறனத்தும்  யனளிக்காைவ ாது, குண்டுகள் விழத் பைாடங்கின! 

எனபவ பபாகரப் பற்ைிய (என்னுகடய) இந்த விளக்கங்கள் 
அகனத்தும் ஒரு வககயான தகவல் மதாடர்பு என்று கூைலாம், இது, 
மபாதுெக்கள் மசவிசாய்த்துத் தம்கெ பெம்படுத்த வாய்ப்பாக விளங்குகிைது. 
அவர்கள் அவ்வாறு மசய்யாவிட்டால், ஆன்ெீக குண்டுகள் விழத் மதாடங்கும்!
 இத்ைறன வருடகால பைாடர்புக்குப்  ிைகும், நீங்கள் என்றன அைிந்து 
பகாள்ளவில்றலயா? உலறக, ெற்றும் ப ாருட் டுத்ைாை  ற்றும் அப ரிக்காவில் 
 கிரங்க ாக 'நான் இங்கு வந்து வ சுவவன்' என்று கூைி, அறைச் பெய்யா ல் 
இருக்கும் ஒருவறரப்  ற்ைி நீங்கள்  இன்னும் புரிந்துபகாள்ளவில்றலயா? 

உலகம் என்ன ேிகனக்கும் அல்லது மசால்லும் என்பகத ோன் 
மபாருட்படுத்தவில்கல. எனது பணிக்காக ோன் எகதயும் மசய்பவன். முழு 
உலகமும் எனக்கு எதிராகச் மசன்ைாலும், ோன் மசய்ய பவண்டியகதச் 
மசய்பவன். ஆனால் அகனத்கதயும் அதற்குரிய காலத்தில் மசய்பவன், 
இரண்கடயும் மசய்பவன் - கற்றும் தருபவன், கழியால் அகையவும் 
மசய்பவன்! 

ஆனால் இந்ைிய வைெம் இப்வ ாபைல்லாம்  கவறலயளிக்கும் அளவுக்கு 
ஆன் ீகத்ைில்  ின்ைங்கி, அைிகப் டியான அரெியலிலும்,  ாறயயின்  ிடியிலும் 
ெிக்கியுள்ளது.  றழய ஆன் ீக  கிற  இல்லா ல் வ ாய்விட்டது. இது 
வருத்ைத்றை அளித்ைாலும், இன்றைய உண்ற நிறல இதுவவ. 

1939, டிெம் ர் 24 அன்று  ாறல, கிரா ப்புைத்றைச் வெர்ந்ை வழக்கைிஞர் 
ஒருவர், ஒளிவு றைவின்ைி எளிற யாக வ சும் அவர்,  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார், 
 ிகவும் பவளிப் றடயாக,  ா ாவிடம் அற ைியான குரலில் கூைினார், " லர் 
அன்ற ப்  ற்ைிப் வ சுவறை நான் வகள்விப் ட்வடன், ஆனால் அது உண்ற யில் 
என்னபவன்று பைரிந்து பகாள்ள விரும்புகிவைன்." 

"நீங்கள் ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டீர்களா?" என்று  ா ா வினவினார். 
"ஆம்." 
"உங்களுக்கு குழந்றைகள் இருக்கிைார்களா?" 
"ஆம்." 
"நீங்கள் அவர்கறள வநெிக்கிைரீ்களா?" 
"ஆ ாம், ொைாரை வழியில். ஆனால் அது உண்ற யான அன்பு என்று 

என்னால் கூைமுடியாது. நான் உண்ற யான அன்ற ப்  ற்ைிக் கூறுகிவைன், 
உலக  ாெம்  ிறைப்பு இவற்றைப்  ற்ைி அல்ல. அத்ைறகய அன்ற  
அனு விக்கும் நம் ிக்றகயில் நான்  ல புனிைர்கறளப்  ார்க்கச் பென்வைன்; 
ஆனால் இதுவறர நான் எந்ை வழியிலும் பவற்ைிறயச் ெந்ைிக்கவில்றல." 

உண்ற யான, பைய்வகீ அன் ிற்கான  னிைனின் ஏக்கத்றைப்  ாராட்டி, 
ப ஹர்  ா ா வ லும் விளக்கினார்: 
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உண்கெயான அன்பு என்ைால் என்ன என்பகத, ேீங்கள் முதலில் 
புரிந்து மகாள்ள பவண்டும். ெக்கள், அன்பு என்ைகழக்கும் சுயேல 
போக்கங்கள் கூட, மபரும்பாலும் அவர்ககள ஏொற்றுகின்ைன; பெலும் 
அவர்கள் சுயேல உணர்வுககள அன்பு எனத் தவைாகப் புரிந்து 
மகாள்கிைார்கள். 

நான் இறை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் பைளிவு டுத்துகிவைன். அன்ற ப் 
 ற்ைிப் வ சும் ஒருவர், "நான் என் அன் ிற்குரியவறர வநெிக்கிவைன், என் 
அன் ிற்குரியவர் என்னுடன் இருக்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன்," 
இப் டிப்  ல விஷயங்கறளக் கூறுவார்.  இந்ை அன் ின் அறனத்து 
பவளிப் ாடுகளிலும், 'நான்', 'என்' என் றவைான் முைன்ற யானறவ. 

ெற்மைாரு எடுத்துக்காட்டு: உங்கள் குழந்கத, கிழிந்த, கந்தலான 
ஆகடகளில் ஓடுவகதக் கண்டால், அகதக் கண்டு ேீங்கள் 
ெகிழ்ச்சியகடவதில்கல. அது உங்களுக்கு பவதகனகய அளிப்பது 
ெட்டுெல்லாெல், ேீங்கள் அதற்காக உடனடியாக வருந்துவரீ்கள். குழந்கத 
ேல்ல உகடககள அணிந்து, ெகிழ்ச்சியாக இருக்க, ேீங்கள் உங்களால் 
இயன்ை அகனத்கதயும் மசய்வரீ்கள். 

அவை வவறளயில், வவபைாருவரின் குழந்றைறய இவைவ ான்ை 
நிறலயில் வைீியில்  ார்க்க வநர்ந்ைால், நீங்கள் அறைப் வ ாலவவ உைர்ந்து, 
உங்கள் பொந்ை குழந்றைக்குச் பெய்ைறைப் வ ாலவவ உடனடியாகச் 
பெயல் டுவரீ்களா? 

இல்கலமயன்ைால், உங்கள் மசாந்தக் குழந்கதகயப் பற்ைிய உங்கள் 
அணுகுமுகை உங்கள் சுயேல உணர்வுகளின் விகளவாக ேிகழ்கிைது 
என்பகதத்தான் இது காட்டுகிைது. 

அன்னியர் ஒருவரின் அைியப் டாை குழந்றைறயப்  ற்ைிய உங்கள் 
அணுகுமுறை, அவை சூழ்நிறலயில், உங்கள் பொந்ை குழந்றைறயப் வ ாலவவ 
இருந்ைால்  ட்டுவ , உங்கள் உைர்வுகறள உண்ற யான அன் ின் விறளவு 
என்று அறழக்க முடியும். ஆகவவ, முற்ைிலும் சுயநல ற்ை ைன்ற றய, தூய 
அன் ின் உண்ற யான  ண்பு, நிஜ ான வொைறன என்று கூைலாம். 

இந்ைத் தூய்ற யான, பைய்வகீ அன்ற  எவ்வாறு அனு விக்க முடியும் 
என் றை  ா ா விவரித்ைார்: 

தூய அன்பு என்பது யாபரா ஒருவர் ெீது கட்டாயப்படுத்தப் படக்கூடிய 
ஒன்ைல்ல, அது இன்மனாருவரிடெிருந்து பைிக்கப்படக் கூடியதும் அல்ல. 
ஒருவரிடம் 'ோன்' எனும் மபாய்யும், பபாலியுொன சுயேலம் முைியடிக்கப்பட்டு, 
மவற்ைி மபற்ை பிைகுதான் அது அகடயப்படுகிைது. 

இந்ைத் ைன்னல ற்ை நிறலறய அறடவது கடினம் எனும் அவை 
வநரத்ைில், அறை அறடவது எளிைானது என்றும் கூைலாம். இந்ைக் கருத்துக்கள் 
முரண் ட்டைாகத் வைான்ைினாலும், அறவ உண்ற யானறவ. 

தன்னலெற்ை ேிகலகய அகடய ஆகசப்படும் ஒருவர், தரீ்ொனொன 
முடிகவ எடுக்காத வகர அகத அகடவது கடினம். திடொன உறுதிப்பாடு 
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இல்கலமயனில், ஒருவரின் கீழ்ேிகல பற்றுகளும், பிகணப்புகளும் 
வலிகெயானகவ என்பகத ேிரூபிக்கும் தருணத்தில், தனது இலக்கக 
அகடவது முடியாத காரியொகி விடும். 

அைற்கு  ாைாக, எந்ைபவாரு வநாக்கத்றையும் எப் டியாவது அறடயும் 
வலுவான ஆர்வமுள்ள ஒருவர், ஒரு முறை அந்ை முடிவில் உறுைியாக 
இருந்ைால், அவர் ைனது  ைிறய எளிைாகக் காண்கிைார். உைாரை ாக, 
உங்களிடம்  ிகவும்  ிடித்ை  றழய வகாட் ஒன்று உள்ளது. உங்களால் அறைத் 
தூக்கி எைிய  ன ில்லாை நிறலயில், நீங்கள் உங்கள்  னறைத் ைிடப் டுத்ைி, 
றைரிய ாக இருந்ைால், ஒவரயடியாக அறைத் தூக்கி எைிந்துவிட 
முடியும்.   இத்ைறகய றவராக்கியத்துடன் கூடிய முடிவு, ஒரு  ைிறய 
எளிைாக்குகிைது; இல்றலபயனில் அது கடின ாகவவ இருக்கும். 

தூய்கெயான அன்கப அனுபவிக்க, பற்ைற்ை தன்கெ முற்ைிலும் 
அவசியம். தாெகர இகல தண்ணரீ் பபாலப் பட்டும் படாெல் இருக்கும் 
தன்கெ என்பது, அகனத்து உலக மதாடர்புககளயும் விவகாரங்ககளயும் 
விட்டுவிட்டு, காடுகளுக்குள் மசன்று ஒளிய பவண்டும் என்று அர்த்தெல்ல. 
ொைாக, உலபகாடு இருந்து ஒருவரின் கடகெககள உண்கெயுடன் 
ேிகைபவற்றும் அபத பேரத்தில், எந்தப் பிகணப்பும் இல்லாெல் இருப்பது 
என்று மபாருள்படும். இது அகடய முடியாத இலட்சியெல்ல, ஆனால் 
எளிதில் அகடய முடிகிை ஒரு ேகடமுகை குைிக்பகாள்; ஆர்வம், பேர்கெ, 
கதரியம் உள்ள ஒருவர் அகத இலகுவாக அகடகிைார். 

ஒருவர்  ிகுந்ை  ெியுடன் இருக்கும்வ ாது உைறவ அறடயும் 
விருப் த்ைில் ைீவிரம்  காட்டுவது வ ால், ஒருவர், தூய்ற யான அன்ற  
அனு விக்க விரும்பும்வ ாது, அைற்கான ஏக்கத்றை அவர் உைர்கிைார்; ைக்க 
ைருைத்ைில் குருநாைர் அவறர வழிநடத்ைி இறுைி இலக்றக அறடய 
வழிவகுக்கிைார். 

அதன் பின்னர், அவர் மதய்வகீ அன்பின் ஆனந்தத்கத அனுபவிக்க 
முடிகிைது. 

"இது ஒவ்பவாருவரும் அனு விக்க வவண்டிய நிறல, அைிவுபூர்வ ாக 
விவரிக்க முடியாைது" என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 

ப ங்களூரில் இருந்ைவ ாது, பைாடர்ச்ெியாக ஐந்து நாட்கள் 
குறுந்நாடகங்கறள நடத்ை  ா ா, ப ண் ைிகளுக்கு அைிவுறுத்ைினார். ஒரு 
நாடகம் காட்டில் வாழும் ஆஃப் ிரிக்க  ழங்குடியினறரப்  ற்ைியது.  ராவனா ஒரு 
வவட்றடக்காரனாகவும், ஐரீன் அவனது  றனவியின்  ங்குகறளயும் 
வகித்ைனர்.  வகட்டி ஆஃப் ிரிக்கத் ைறலவராகவும், அவரது  களாக  ைியும் 
 ற்றும் கர் ன்  ாெி, ஸூனா  ாெி,  னு வ ான்வைார்  ழங்குடியினராகவும் 
அங்கம் வகித்ைனர். 

கிைிஸ்து ஸ்  ற்றும் புத்ைாண்டு நிகழ்வுகறள ஒட்டி, ஒவ்பவாரு 
குழுவும் ஒரு குறுந்நாடகத்றை அரங்வகற்ைியது. இவயசு கிைிஸ்து ெிலுறவயில் 
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அறையப் ட்ட ஒரு  ாகத்றை வநாரினா ையார்ச் பெய்ைார். பஸால்டூன், டவ்லா 
இருவருக்கும்  வ றடயில் அ ர்ந்து, ஊர்வலம் கடந்து பெல்லும் வவறளயில் 
 லர்கறளத் தூவி,  ரியாறை பெலுத்தும்  ாகம் அளிக்கப் ட்டது.  வ றடயில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், இவயசு ெிலுறவறயச் சு ந்ை டி வந்ைதுவ ால, 
வநாரினா உறடயைிந்து வரும் காட்ெிறயக் கண்டு  ிர ித்துப் வ ானைால், 
ைத்ை து  ாத்ைிரங்கறள  ைந்துவிட்டனர். ஊர்வலம் முடிவறடயும் அந்ை 
வநரத்ைில், டவ்லா அவரது  ாகத்றை நிறனவு கூர்ந்து, இருவரும் 
பூக்கூறடகறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு,  ாரெீக ப ாழியில் கூச்ெலிட்டு, ஜஸீறஸப் 
 ின்பைாடர்ந்து பென்ைனர். இந்ைப்  குைிறய,  ா ா  ிகவும் விரும் ி ரெித்ைைாகக் 
குைிப் ிட்டார். 

 ற்பைாரு நாடகத்ைில், ப ஹர்வான் பஜஸவாலா 
ெற யல்காரனாகவும்,  ைி அவரது முஸ்லீம் முைலாளியாகவும் 
 ங்பகடுத்ைனர். ஆனால், ைட்டில் வைநீர் எடுத்து வந்து,  ைிறய வைங்கி, 
வைநீறர அளிப் ைற்குப்  ைிலாக, ெிறுவன் ப ஹர்வான்,  ா ாவின் அருகில் 
பென்று, அவருக்கு வைக்கம் பைரிவித்ைார்; இது  ா ாறவ அடக்கமுடியா ல் 
ெிரிக்க றவத்ைது; அவர் முகம்  இளஞ்ெிவப்பு நிை ாக  ாைியது. ப ஹர்வான் 
 ின்னர் வைநீர் ைட்றடத் தூக்கி எைிந்துவிட்டு, அவரது வரிகறளக் கூைா ல் 
ைடு ாைினார்;  ைி அவருக்கு அந்ை வரிகறளக் கற் ித்ை வ ாைிலும், 
ப ஹர்வான் அவர் விரும் ிய வரிகறளவய எடுத்துறரத்ைார். 

வ லும் ஒரு குறுந்நாடகத்றைப் ப ாறுத்ைவறர, வாலு முக ைியராக 
உறடயைிய நாஜா உைவினார்; ஆனால் நாஜா, வாலுவின் உறடறயச் ெீராக 
அைிவிக்காைைால் வாலு, வ றடயில் ைடு ாைி, வகா  றடந்து, அவர் 
கூைவிருந்ை உருது வரிகறளப்   ைந்து,  ராட்டியில் வ ெத் பைாடங்கினார். 
இதுவும்  ா ாறவ  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 

ராவனா ஒரு முறை டாக்டர் ஒருவரின்  ங்றக வகித்ைவ ாது, உருது 
ப ாழியில் வ ெ வவண்டியிருந்ைது. வநாரினாவும்  ற்பைாரு நாடகத்ைில் 
டாக்டராக நடித்ைார். வகட்டி எப்வ ாதும் வ ாலவவ அவர் நடித்ை எந்ை ஒரு 
 ாத்ைிரத்ைிலும் ஒரு ைிைற யான நடிறகயாக இருந்ைார். இந்ை நறகச்சுறவ 
நாடகங்களின் கறை வெனம் ப ரும் ாலானவற்றை  ைி எழுைினார், அவற்ைில் 
 ல கிைிஸ்து ஸ்  ற்றும் ப ஹராவின்  ிைந்ைநாள் விழாக்களில் 
அரங்வகற்ைப் ட்டன. 

ப ஹர்  ா ாவின்  ைாயார் ப ங்களூரில் இருந்ைவ ாது, பகய் ாய் ஒரு 
முறை, ப வ ா வகாரியைற்கிைங்க  கத்ைரிக்காய் வறுவல் பெய்து,  அறை 
அவருக்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  னு, ைட்றட ப வ ாவின் அறைக்கு எடுத்துச் 
பெல்லும் வவறளயில், அங்கு வந்ை  ா ா, றகயில் என்ன இருக்கிைது என்று 
வகட்டார். 

இது ஷிரீன் ாய்க்காக வறுத்ை கத்ைரிக்காய் என்று  னு கூைினார்.  ா ா, 
பகய் ாறயக் கடுற யாகக் கண்டித்து "நீங்கள் என் ைாயாருக்குக் 
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கத்ைரிக்காறயக் பகாடுத்துக் பகால்ல விரும்புகிைரீ்களா? கத்ைரிக்காய் 
நல்லைல்ல என்று நான் பொல்லவில்றலயா?" என்று வகட்டார். 

உண்ற யில், ப வ ாவுக்கு ெிைப்பு உைவு வழங்குவறை  ா ா 
விரும் வில்றல;  அறனவருக்காகவும் ெற த்ை அவை உைறவ ப வ ாவும் 
உண்ை வவண்டும் என்று அவர் விரும் ினார்.  பகய் ாறயக் கண்டிக்கும் அவை 
வவறளயில்,  ா ா வறுத்ை, சுறவயான கத்ைரிக்காய் ப ாரியறல ைாவன 
ொப் ிட்டுக் பகாண்டிருந்ைார்; இறுைியில் ைட்டிலிருந்ை முழுப் ப ாரியறலயும் 
ொப் ிட்டார்.  அந்ை வநரத்ைில் ப வ ா கீவழ வந்து, அற ைியாக, காட்ெிறயக் 
கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார். கறடெியில் அவர் உரத்ை குரலில் கத்ைி, "ப வராக், 
கத்ைரிக்காய் உனக்கு நல்லது, எனக்கில்றலயா?" என வினவினார். 

அைற்கு  ா ா, "உங்களுக்கு வயைாகிவிட்டது, அம் ா, வயைானவர்கள் 
கத்ைரிக்காய் ொப் ிடக்கூடாது!" ஆனால் ப வராக் அவறர  ீண்டும் ஒரு முறை 
உண்ைா ல் ைடுக்க முயற்ெிக்கிைார் என்று ப வ ாவுக்கு நன்ைாகத் பைரியும். 

ப ங்களூரில்  ற்பைாரு முறை, யாவரா ஒருவர்  ா ாவுக்கு ஒரு 
அழகான, விறலயுயர்ந்ை வ ார்றவறய வழங்கினார். ப வ ா அறைப் 
 ாராட்டினார், வ லும்  ா ா அறை அவருக்குக் பகாடுப் ார் என்ை எண்ைத்ைில் 
இருந்ைார்.  எைிர் ார்த்ைைற்கு  ாைாக,  ா ா ஏறழ ஒருவரின்  ாைங்கறளப் 
 ைிவுடன் பைாட்டு வைங்கி, அவருக்கு அந்ைப் வ ார்றவறயக் 
பகாடுத்ைார்.  ப வ ா வருத்ை றடந்து,  "ப வராக், உனக்கு ஏைாவது புத்ைி 
இருக்கிைைா இல்றலயா?" எனக் வகட்டார்.  "நீ என்ன ற த்ைிய ா? நீ அவறர 
வைங்கி, அவருக்கு இவ்வளவு  ைிப்பு ிக்க ொல்றவறய பகாடுக்கும் அளவுக்கு 
அந்ை  னிைர் உன்றன விட உயர்ந்ைவரா? அவர் கடந்ை ஒரு வாரத்ைில் 
ொப் ிடவில்றல வ ாலத் பைரிகிைது! இவ்வளவு விறலயுயர்ந்ை வ ார்றவறய 
அவர் என்ன பெய்வார்? அவர் அறை விற்று, முறைவகடான  து ானங்கறளக் 
குடித்து  கிழ்வார்!" 

"எனக்கு எவருபெ உயர்ந்தவபரா, தாழ்ந்தவபரா அல்ல" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார், "ோன் அவரிடமும் இருக்கிபைன் - உங்களிடமும் இருக்கிபைன். 
பபார்கவகய உங்களுக்கு அளிப்பகதவிட அவருக்குத் தருவகத ோன் 
விரும்புகிபைன்; அதனால்தான் ோன் அகத அவருக்குக் மகாடுத்பதன்." 

ப வ ா, "என்னிடன் அப் டிப் வ ொவை! உன் ைறலறய அந்ை 
நாவடாடியின் கால்களில் றவப் றை நான் விரும் வில்றல" என்று கத்ைினார். 

 ா ா வைாள்கறள உயர்த்ைி, "ோன் என்ன மசய்ய முடியும்? இதுபபான்ை 
மசயல்கள் எனக்கு ெகிழ்ச்சிகயத் தருகின்ைன. ஏமனன்ைால் ோன் 
என்கனபய அகனவரிலும் பார்க்கிபைன். என்கனத் தவிர, பவறு எவரும் 
இல்கல" என்ைார். 

ஒரு முறை, பகய் ாயின்  ட்டுப் புடறவறய ப வ ா அைிந்ைவ ாது, 
 ா ா அவரிடம், "இது யாருகடய புடகவ?" என்று வகட்டார். 
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ப வ ா, "இைனால் உனக்கு என்ன?" 
"இங்பக பாருங்கள், ோன் ஒரு பகழய, கிழிந்துபபான பகாட்கட 

அணிந்திருக்கிபைன். ோன் அவதார புருஷன் எனும்பபாது, என்னுகடய தாய் 
இப்படிப் பட்டுப்புடகவககள அணிவது உங்களுக்கு உகந்ததல்ல. ோன் எப்படி 
வாழ்கிபைன் என்று பாருங்கள்; கிழிந்த பகாட்டும் சட்கடயும்!" 

"உன்றன யார் அப் டி உறட அைியச் பொன்னார்கள்? நீ விரும் ியறை 
அைிய வவண்டியதுைாவன? நான் கிழிந்ை புடறவகறள அைியப் வ ாவைில்றல. 
நீ அவைார புருஷனாக  இல்லா லிருந்ைால் நன்ைாக இருந்ைிருக்கும்! எப் டியும், 
நீ என்றனத் ைவிர  ிை அறனவருக்கும் பொந்ை ாயிற்வை!" என்ைார் ப வ ா. 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா கர் ான்  ாெியிடம், "ேீங்கள் புத்தரின் ொசி 
(அத்கத)" என்று கூைினார். "700 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ோன் ெறுபடியும் 
திரும்பி வரும்பபாது, ேீங்கள் என் தாயாக இருப்பீர்கள், என் தந்கத கர்ொன் 
ொசி" என்று அவர் பகய் ாய்க்குத் பைரிவித்ைார்.  

இறைக் வகட்ட ப வ ா, பகய் ாயிடம், "ஒருவ ாதும் அவைார 
புருஷனின் ைாயாக இருக்க வவண்டாம்! இது ஒரு  ரிைா கர ான வாழ்வு! என் 
அவல நிறலறய நீங்கள் காைவில்றலயா - அன்னியர்கள் என்றன, நிம் ைியாக 
வாழவிடா ல்,  எப் டி அவ ைிக்கிைார்கள்  ார்த்ைீர்களா? என்று கூைினார். 

ப வ ாவின் ற த்துனி (பஷரியார்ஜியின் ெவகாைரி) பிபராஜா ொெி 
(ைந்றைவழி அத்றை) ஒரு முறை ைனது  ிரிய ான  ரு கறனப்  ார்க்க 
ப ங்களூருக்கு வந்ைார். இரவு உைவுக்குப்  ிைகு, அவர் றககறளச் சுத்ைம் 
பெய்ய  ா ாவின் குளியலறைக்குச் பென்ைார்.  அன்றைய  ாறலப் ப ாழுைில் 
இரவு  ாதுகாவலராகப்  ைிபுரிந்ை ெகன், அறைக்குள் நுறழவைற்கு முன் 
அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைினார். "நான்  ா ாவின்  ா ி. என்றனத் ைடுக்க நீங்கள் 
யார்?" என்று  ிவராஜா  ா ி வினவினார். 

"இங்வக யாரும் அனு ைிக்கப் டுவைில்றல;  ா ா ஓய்பவடுக்கிைார். 
ையவுபெய்து ைிரும் ிச் பெல்லுங்கள்" என்ைார் ெகன். 

ஏ ாற்ை றடந்ை,  ிவராஜா  ா ி உடவன பவளிவயைினார்.   ா ா, 
ெகறன அறழத்து என்ன குழப் ம் என்று வகட்டார். ெகன் நடந்ைறைக் கூைியதும், 
அவர்  ிவராஜா  ா ிறய ைிரும்  அறழத்ைார்.   ின்னர் ெகறனப்  ார்த்து, கண் 
ஜாறடயால் பைரிவித்து,  ா ா, அவருக்கு முன்னால் ெகறனக் கண்டித்ைார், "நீ 
ஒரு  ன்ைி! என்  ா ிறய ஏன் அவர் றககறளக் கழுவ அனு ைிக்கவில்றல? 
அவருறடய கால்கறளத் பைாட்டு  ன்னிப்புக் வகாருங்கள். ஒருவ ாதும், அவறர 
அப் டி நடத்ைக் கூடாது! அவர் அவைார புருஷனின்  ா ி!" 

ெகன்,  ா ா அைிவுறுத்ைிய டிவய பெய்ைதும்,  ிவராஜா  ா ி ைிருப்ைி 
அறடந்ைார்.  அப்வ ாது  ா ா அவரிடம், " ா ி, ையவுபெய்து இரவில் இங்கு 
வரா ல்  ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள். ஒரு வ ய் என்றனத் பைாந்ைரவு பெய்கிைது, 
அைனால்ைான் ெகன் உங்கறள இங்கு வரவிடா ல் ைடுக்க முயன்ைார். இரவில் 
நீங்கள் இங்கு வருவது ஆ த்ைானது" என்று விளக்கினார். 
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"ஓ, அப் டியா? அது எனக்குத் பைரியாது. நான் இனி இந்ைப்  க்கம் 
வர ாட்வடன்." 

அவர் பவளிவய பென்ை  ிைகு,  ா ாவும் ெகனும் நடந்ைறை நிறனத்து 
ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர், வ லும்  ா ா, " ா ி ஓர் அப் ாவி" என்று குைிப் ிட்டார். 

1939, டிெம் ர் 27 காறல, குழுவில் 'பாவம்'  ற்றும் 'பாவிகள்'  ற்ைிய 
விவாைம் நறடப ற்ைது.  ா ா இது குைித்து கருத்துத் பைரிவிக்றகயில்: "எனது 
கண்பணாட்டத்தில், எவரும் ெனந்திருந்தி, முன்பனைி ேல்லவர்களாக 
ொைக்கூடாத அளவுக்கு பொசொனவர்கள் அல்ல. இருப்பினும், 
ஒவ்மவாருவரும், எவ்வளவுதான் துர்ொர்க்கொன ேிகலயில் இருந்தாலும், 
ெனிதகுலத்திற்கான ேல்மலாழுக்கத்தில், சிைப்பிற்பகார் எடுத்துக் காட்டாக 
ொறும் வகர, அகனவகரயும் பெம்படுத்தி, சிைந்தவர்களாக ொற்ை முடியும். 
அகனவருக்கும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு, ேம்பிக்கக எப்பபாதும் இருக்கும்" 
என்று விளக்கினார். 

ஸவராஷ் ைனது  றனவி விலூ, அவர்களின் குழந்றை  கன் வ ர்வான் 
 ற்றும் ருஸ்ைம், ஃப்ரீனி,  கள்கள் ப ஹரு, நாகு ஆகிவயாருடன் டிெம் ர் 
28ஆம் நாள் ப ங்களூருக்கு வந்ைார். 

இரண்டு ெிறு ிகளும்  ா ா  ற்றும்  ிை ப ண்களுடன் ெில வாரங்கள் 
லிங்க்ஸ்  ங்களாவில் ைங்கியிருந்ைனர். ராம்ஜூ, ப ஹ்லு, ஃ ிரீனி 
இருவறரயும் நாெிக் நகரிலிருந்து ரயிலில் அறழத்து வந்ைார், அவர்கள் ஆைி 
ெீனியர், டாலி, ஃ ாலு ஆகிவயாருடன் ைங்கினர்.  ஃ ிரீனி இன்னும்  ிடிவாை ாகச் 
பெயல் ட்டைால்,  ா ா ைற்வ ாறைக்கு ஃ ிரீனி ப ங்களூரில் இருப் றைவய 
விரும் ினார்.  

டிெம் ர் 30ஆம் நாள்  ிற் கலில் வந்ை  ார்றவயாளர்களிறடவய 
வங்காளத்றைச் வெர்ந்ை இளம் சுவா ி பபானந்தா என் வர் காவி உறட 
அைிந்து, அவறரப் வ ாலவவ உறடயைிந்ை  ற்றுவ ார் இளம் சுவா ியுடன் 
வந்ைார்; அவர் ஏற்கனவவ  ா ாறவச் ெந்ைித்ைிருந்ைார்.  ா ாவுடன் நடந்ை 
உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

  ானந்ைா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "கடவுறளத் வைடும் வநாக்கத்ைில், 
எனது ைந்றை, ைாய், குடும் ம், இைர அறனத்றையும் நான் துைந்வைன்! 
இந்ைியாவின்  ல இடங்களுக்குச் பென்று,  ின்னர் ைிப த்துக்குப்  யைம் பெய்து, 
இப்வ ாது ராவ ஸ்வரத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வருகிவைன்.  ப ங்களூரில், 
உங்கறளப்  ற்ைி நான் அைிந்வைன்; உங்கறளச் ெந்ைிப் ைிலிருந்து  லர் என்றனத் 
ைடுக்க முயற்ெித்ை வ ாைிலும், என்னில் ஏற் ட்ட ஓர் உள் தூண்டுைலால், 
எப் டியாவது உங்கறளச் ெந்ைிப் ைில் உறுைியாக இருந்வைன். இன்று உங்கள் 
ைரிெனத்ைின்  ாக்கியம் கிறடத்ைைில் நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடகிவைன்."
  ா ாவும் அவறரப்  ார்த்ைைில்  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைி, அவறரப் 
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 ாராட்டினார்; இறைவறனத் வைடுவைில் அவர் ஓர் அரிய வறகறயச் ொர்ந்ைவர் 
என்று கூைினார்.  ஆனால்  ா ா அவறர எச்ெரித்ைார், "தந்கத, தாய் ெற்றும் 
குடும்பத்கத விட்டுவிடுவது ெிகவும் எளிதானது, ஆனால் கடவுகள 
உணர்ந்து மகாள்வது ெிகவும் கடினம்." 

"இறையுைர்விற்காக என் உயிறரவய பகாடுக்க நான் ையாராக 
இருக்கிவைன்" என்று   ானந்ைா  ைிலளித்ைார்.    
  ா ா கூைினார், "உயிகர விடுவது கூட எளிதானது. உங்களுகடய 
இந்த ஏக்கம் ெிகவும் ேல்லது, பாராட்டத்தக்கது. கடவுகள உணர்ந்து 
மகாள்வகதத் தவிர, பவறு எந்த எண்ணமும் விருப்பமும் இல்லாத 
உங்ககளப் பபான்ை, திைகெ வாய்ந்த ெனிதர்ககள ோன் விரும்புகிபைன், 
ஏமனன்ைால் அது ஒன்றுதான் வாழ்க்ககயின் உண்கெயான விஷயம்." 

இந்ை ஊக்க ளிக்கும் வார்த்றைகளால் சுவா ி  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடந்து, வ லும் "நான் எைற்கும் ையாராக இருக்கிவைன்!" என்ைார். 

"ோன் உங்ககளச் பசாதகனக்குள்ளாக்குபவன்... அது அவ்வளவு 
சுலபொக இருக்காது; பயாசித்து, பின்னர் எனக்குத் மதரியப்படுத்துங்கள்" 
என்று  ா ா எச்ெரித்ைார். 

"நான் வயாெிக்க எதுவும் இல்றல,"   ானந்ைா கூைினார். "நான் இறைப் 
 ற்ைி ஏற்கனவவ வயாெித்து விட்வடன், இப்வ ாது கருத்ைில் பகாள்ள எதுவும் 
இல்றல." 

ெிரித்ை டிவய ப ஹர்  ா ா, "அப்படியானால் ேீங்கள் எனக்குரியவர்!" 
என்ைார். 

  ானந்ைா  கிழ்ச்ெியாக உைர்ந்ைார், கண்கறள மூடிக்பகாண்டு, 
 ா ாவின் வநர்ற றய அங்கீகரிப் து வ ால் ஆழ்ந்ை ப ருமூச்சு விட்டார். 
"ேீங்கள் அகத அகெதியாகச் சிந்திக்க விரும்புகிபைன்," என்று  ா ா கூைினார், 
"ஆன்ெீக பாகதயில் ஆர்வம் ெிக்க பலகர ோன் அைிபவன்; அவர்களின் 
தற்காலிக உற்சாகத்தில், இபத பபான்ை விஷயங்ககளபய எடுத்துக் 
கூைினார்கள்; ஆனால் பசாதகனக்கு உட்படுத்தப்பட்ட தருணத்தில் அவர்கள் 
பதால்விகயச் சந்தித்தனர்." 

"நான் எல்லாவற்றையும் றக கழுவி விட்வடன்" என்று   ானந்ைா 
 ைிலளித்ைார். 

"ெ ாஷ்! எனக் கூைி, "ெிக்க ெகிழ்ச்சி. அப்படியானால் ோன் உங்களின் 
சிந்கத கவர்ந்த போக்கத்கத அகடய வழிகாட்டி உதவுபவன்" என்ைார்  ா ா. 
இப்வ ாது கவன ாகக் வகளுங்கள்.  முைற்கட்ட நடவடிக்றகயாக, நீங்கள் 
ராவ ஸ்வரத்ைிற்கு நறடப் யைம் பெய்ய வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை  ட்டுவ , வவண்டிய உைறவ 
 ிைரிடம் வகட்டு வாங்கி உண்ைவவண்டும்.  ைம், காறெத் 
பைாடக்கூடாது;   எந்ைப் ப ண் ைிறயயும் ைீண்டக்கூடாது. நீங்கள் ெந்ைிக்கும் 
எந்ைப் ப ண் ைிறயயும் உங்கள்  ைாயாக நிறனத்துக் பகாள்ளுங்கள். 
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"ராவ ஸ்வரத்ைில் 100 வ றரத் ைரிெனம் பெய்து,  ிப்ரவரி முைல் 
வைைிக்குள் இங்குத் ைிரும் ி வாருங்கள்.” 

 ைத்றை பைாடக்கூடாது என்று ப ஹர்  ா ா பொன்னதும்,   ானந்ைா 
அவரிட ிருந்ை  ைப்ற றய எடுத்து  ா ாவின் உத்ைரவுக்கிைங்கி, ைறரயில் 
வெீினார். அவரது நண் ர்,  ற்பைாரு சுவா ி, "ராவ ஸ்வரத்ைிற்குச் பென்று ஒரு 
 ாைத்ைில் ைிரும் ி வருவது நறடமுறையில் ொத்ைிய ற்ைது" என்று 
கிசுகிசுத்ைார். ஆனால்   ானந்ைா அைற்குச் பெவி ொய்க்கா ல் அவருறடய 
முடிவில் உறுைியாக இருந்ைார். 

 ா ா இரண்டாவது சுவா ியிடம் ப துவாகக் குைிப் ிட்டார், "அறை 
அவர்  ார்த்துக் பகாள்வார்; நீங்கள் ஏன் கவறலப் டுகிைரீ்கள்? அவர் அவ்வாறு 
இல்றல; எைற்கும் ையாராக இருப் ைாகக் கூறுகிைார்; வ லும் கடவுளுக்காக 
உயிறர விடவும் ையாராக இருக்கிைார்!" 

 ா ா  ின்னர்   ானந்ைாறவ, நீங்கள் என்ன பொல்ல விரும்புகிைரீ்கள் 
என்று வகட் து வ ால், ஒரு குைிப் ிடத்ைக்க  ார்றவயுடன் அவறர வநாக்கினார். 
ஆனால் அவர் எதுவும் வ ொ ல்  ா ாவின் அனு ைி  ற்றும் 
ஆெீர்வாைங்களுடன் பவளிவயை எழுந்ைதும்,  ா ா அனு ைியளித்ைார்; இைர 
சுவா ியும் அவறரப்   ின்பைாடர்ந்து பென்ைார். 

அறையில் இருந்ை  ண்டலி,   ானந்ைாவின் உறுைிறயயும் 
ஏக்கத்றையும் ப ௌன ாகப் வ ாற்ைினர். இரண்டு சுவா ிகளும் கைறவத் ைிைந்து 
பவளிவய பென்ைதும்,   ானந்ைாறவத் ைிரும்  அறழக்கு ாறு  ா ா 
 ண்டலியில் ஒருவரிடம் கூைினார். அவர் ைனியாகத் ைிரும் ி வந்து,  ா ா முன் 
நின்ைார்.  ா ா அவறரப்  ார்த்து புன்னறகத்து,  ின்னர் கூைினார்: "நீங்கள் எனது 
வொைறனறய பவற்ைிகர ாகத் ைாங்கிக்பகாண்டைில் நான்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடகிவைன்; ையக்க ின்ைி, வகள்வி எதுவும் எழுப் ா ல், உங்களின் 
காய றடந்ை காலால்  கடின ான சூழ்நிறலறயச் ெந்ைிக்க வநரலாம் 
என்ை  காரைத்றையும் முன்றவக்கா ல் இருந்ைைில்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடகிவைன். (காலில் பகாப் ளங்கள் இருந்ைைால் அவரால் ெரியாக 
நடக்க முடியவில்றல.) கடவுறள அறடயும் ஏக்கமும், அறனத்து 
வொைறனகறளயும் றவராக்கியத்துடன் எைிர்பகாள்ளும்  ன உறுைியும் 
இருந்ைால், நீங்கள் நிச்ெய ாக அவறர உைர்வரீ்கள். அவர் உங்களிலும், 
உங்கவளாடும் எப்வ ாதும் இருக்கிைார்." 

அைற்குப்  ைிலளித்ை   ானந்ைா, "ர ை  கரிஷி  ற்றும் நான் ெந்ைித்ை 
இைர புனிைர்களும் அறைவய கூறுகிைார்கள், ஆனால், இதுவறர இந்ை 
வார்த்றைகளின் அனு வம் எனக்கு இல்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா விளக்கினார், "ர ை  கரிஷி கூைியது ெரிைான்; ரா கிருஷ்ைாவும் 
அவ்வாவை கூைினார். வவைாந்ைமும் அறைத்ைான் பொல்கிைது. ஆனால், அது 
அனு வம் ெம் ந்ைப் ட்ட விஷயம். நீங்கள் அறை உைர வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். அைனால்ைான் நான் உங்களிடம் ஆர்வம் காட்டி ெில 
விஷயங்கறளச் பெய்ய அைிவுறுத்துகிவைன். நான் ஏற்கனவவ பகாடுத்ை 
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வழிமுறைகறள நீங்கள்  ின் ற்ை வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன் - 
ராவ ஸ்வரத்ைிற்குச் பெல்லுங்கள், நடந்து அல்ல, ரயிலில்.” 

சுவா ி ஏவைா பொல்ல முற் ட்டார்; ஆனால் ையங்கினார்.  ா ா 
அவரிடம் பொல்ல வந்ைறைத் பொல்லு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். சுவா ி 
உடவன "ரயிலில்  யைம் பெய்ய என்னிடம் வ ாது ான  ைம் இல்றல" 
என்ைார். 

அவர் கீவழ வெீிய  ைத்துடன், ெில ரூ ாய் வநாட்டுகறளயும் அவருக்கு 
வழங்கு ாறு  ா ா உத்ைரவிட்டார். கவறலப் ட வவண்டாம், ஆனால்,  ா ா 
கூைியறை ஏற்றுக்பகாண்டு அைற்வகற் , விசுவாெத்துடனும் உறுைியுடனும், 
ெிைிதும் ையக்க ின்ைி பெயல் ட வவண்டும் என்று அவர் அைிவுறுத்ைினார். 
"இந்ைப்  ைத்றை எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். உங்கள் ரயில் கட்டைத்ைிற்கு இறைப் 
 யன் டுத்துங்கள். ஏற்கனவவ பகாடுக்கப் ட்ட எல்லா வழிமுறைகறளயும் 
 ின் ற்றுங்கள். ராவ ஸ்வரத்ைிற்குச் பென்று நான் குைிப் ிட்ட வைைியில் இங்கு 
வாருங்கள்." 

"ஆனால் குருநாைவர, நான் ராவ ஸ்வரம் இப்வ ாதுைான் பென்று 
வந்வைன்" என்று சுவா ி முறையிட்டார். 

"இது இப்வ ாது உங்களுக்கு ஒரு புைிய ராவ ஸ்வர ாக இருக்கும்" 
என்று  ா ா விளக்கினார். "நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள்?...  ஏன் உங்கள் வநரத்றை 
வைீடிக்கிைரீ்கள்?... நீங்கள் எங்வக வ ாகிைரீ்கள்?" என்று வகள்விகள் வகட்டு 
உங்கள் உற்ொகத்றை இழக்கச் பெய்து, ைடுக்க முயற்ெிப் வர்  லர் இருப் ார்கள். 
ஆனால் அவர்கள் கூறுவறை ஒரு காது வழி வாங்கி  று காது வழியாக விட்டு 
விடுங்கள். அறனவறரயும் ஆெீர்வைித்து உங்கள் வழியில் பெல்லுங்கள். 
விடாமுயற்ெியுடன்  ய ின்ைி இருங்கள்; நான் எப்வ ாதும் உங்களுடன் 
இருப்வ ன். நான் உங்களுடன் இருப் றையும், உைவுவறையும் நீங்கள் 
உைர்வரீ்கள்."        

  ானந்ைா, ைறலைாழ்த்ைி  ைிவுடன் வைங்கி, "ஓம்" என்று உச்ெரித்து, 
அறைறய விட்டு பவளிவயைி, ைனது  யைத்றைத் பைாடங்கினார். 

டிெம் ர் 30ஆம் நாள் முைல், ப ஹர்  ா ா  ற்பைாரு  ஸ்த்  யைத்றை 
வ ற்பகாள்ள ைிட்ட ிட்டிருந்ைைால் ைரிென நிகழ்ச்ெிகள் நிறுத்ைப் ட்டன. 

1940, ஜனவரி 2ஆம் நாள்,   ண்டலியுடன் இருந்ை வவறளயில், ப ஹர் 
 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "1940ஆம் ஆண்டு, உலகம் உருவான நாளிலிருந்து 
அது காணும்   ிக வ ாெ ான ஆண்டாக இருக்கும்! 

"1941, 50:50 -  ாைி நல்லது,  று  ாைி ைீயது. 
"1942, உலகம் இதுவறர கண்டிராை அளவுக்குச் ெிைப் ாக இருக்கும்." 
(வ ரழிறவ விறளவிக்கும் ஆண்டு, உண்ற யில் டிெம் ர் 27 அன்று 

துருக்கியில் ஏற் ட்ட பூகம் த்துடன் பைாடங்கியது. ஆனால் உண்ற யான 
ஆரம் ம் 25ஆம் நாள்  காறலயில் நிகழ்ந்ைது, அந்ை வநரத்ைில்  ா ாவுக்குத் 
ைிடீபரன 'இருதய தகசப்பிடிப்பு' ஏற் ட்டது.  ின்னர், அவர்  ண்டலியிடம் அந்ை 
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வநரத்றைச் சுட்டிக்காட்டினார் - காறல 9:25  ைி, வ லும் அவரது வலி மூன்று 
நி ிடங்கள் நீடித்ைது.  ா ா கூைிய டி, துருக்கியில் பூகம் த்ைின் முைல் நடுக்கம் 
உண்ற யில் இந்ை வநரத்ைில் பைாடங்கி,  ின்னர் இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
பவடித்ைது.) 

 ா ா பைாடர்ந்து விளக்கினார், "30,000 வ றரக் பகான்று, வ ரழிறவ 
ஏற் டுத்ைிய இந்ைப் பூகம் ம் கூட, உயிறரத் துைந்ைவர்கறளச் ொர்ந்ை இன்னும் 
 ல ஆயிரக்கைக்கான  க்கறளப்  ாைிக்கிைது, வ லும் லட்ெக்கைக்கில் 
இழப்ற  ஏற் டுத்ைியது; இன்னும் வரவிருக்கும் ெம் வங்களுடன் 
ஒப் ிடுறகயில் இது ஒன்றும்  இல்றல." 

இந்ை மூன்று ஆண்டுகளில் எந்ை ஆண்டு  ண்டலிக்கு ெிைந்ைது என்று 
டாக்டர் கனி வகட்டைற்கு,  ா ா உடனடியாகப்  ைிலளித்ைார்: "1940 ஜூன்  ாைம் 
முைல் 1941 ஜூன் வறர  ிகச் ெிைந்ைைாக இருக்கும். இது முக்கிய ாக எனது 
வட்டத்து உறுப் ினர்களுக்கானது. நான் உங்களுக்பகன முன்கூட்டிவய கைித்து 
பொல்லும் வநரம்  இந்ை ஆண்டுகளில் 'வருகிைது' - இவைா 'வந்துவிட்டது!'" 

ப ஹர்  ா ா ப ங்களூரிலிருந்து பைன்னிந்ைியாவுக்கு, ெதராஸ் 
எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 1940, ஜனவரி 4ஆம் நாள், காக்கா, குஸ்ைாஜி, ஜால் 
வகரவாலா, கிருஷ்ைா நாயர் ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டார்.  அவரது  யை 
வி ரங்கள்  ண்டலியில் எவருக்கும் பவளிப் டுத்ைப் டவில்றல.  அவர்கள் 
முைலில் திருவிதாங்கூர்,  ின்னர் திருவனந்தபுரம் வறர  யைம் பெய்து, 
அங்கு, சின்ன சுவாெி என்ைறழக்கப் ட்ட வயைான  ஸ்த் ஒருவறர  ா ா 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  அங்கிருந்து பைாடர்ந்து அறனவரும் பகப் காெரின் 
(கன்னியாகுெரி), ெதுகர, திருச்சூர் ஆகிய இடங்களுக்குச் பென்று  ல 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, ஆறு நாட்களுக்குப்  ிைகு ஜனவரி 10 அன்று, 
 ஸ்த் ெின்ன சுவா ிறயயும் உடனறழத்துக் பகாண்டு ப ங்களூருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைனர். ஒரு  யைத்ைின் வ ாது, ரயிலில் கூட்டம்  ிகவும் நிரம் ி வழிந்ைைால், 
 ா ாவும், ஆண்களும் ஒரு 'மபண்கள் ெட்டும்' என்று குைிக்கப் ட்ட ப ட்டியில் 
நுறழய வவண்டியிருந்ைது.  ஜால் வகரவாலா ைனது ' ாவட்ட ஆட்ெியாளர்' 
அறடயாள அட்றடறயக் காட்டிய  ின்னவர நடத்துனர் அவர்கறளப்  யைம் 
பெய்ய அனு ைித்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ஒரு ெில  ண்டலியுடன்,  ார்ெிகளின்  ிரச்ெிறன 
 ற்றும் ஆன் ீகம்  ற்ைி ொைாரை ாகப் வ ெினார். பஸாராஸ்ட்ரியர்களுக்கு 
ஆன் ீக  ாறைறயப்  ற்ைிய குறுகிய அளவிலான கருத்தும் இல்லாை நிறலயில் 
குருநாைர்கள்  ற்றும் ஆன் ீக நறடமுறைகள்  ற்ைிய  குழந்றைத்ைன ான 
வாைங்களில் ஈடு டுவது அவர்களின் ைவறு அல்ல என்று  ா ா விளக்கினார். 

கர்னல் ஈரானி (ஒரு பஸாராஸ்ட்ரியன்) ப ங்களூர் வருவைாக வைந்ைி 
 ரவியது. கர்னல் வந்து அவறரப்  ார்க்க வவண்டும் என்ை விருப் ம் பைரிவித்து, 
 றைமுகக் குைிப் ாக,  ா ா  இறைச் சுட்டிக்காட்டினார்: இைனால் அவரது 
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எைிர்ப் ின் இந்ைப்  ிரச்ெிறன நிரந்ைர ாக நிறுத்ைப் டலாம். " ின்னர் அவரும் 
நானும் சுமூக ாக உைரலாம்" என்று  ா ா கூைினார். 

வ லும் விளக்கிக் கூறுறகயில்,  ா ா, இந்ைப்  ிடிவாை ான  னிைறரப் 
 ற்ைிப்  ரிைா ப் ட்டார்: 

இது அவரது தவறு அல்ல, ஏமனன்ைால் அவர் இராணுவ பெல்ேிகல 
அதிகாரியாக பல பட்டங்கள் மபற்று, பணம் பகடத்த ஓர் உலக ெனிதர். 
ஆயினும்கூட, அவர் கண்பார்கவயற்ை குருடகரப் பபால் இருக்கிைார். 
இந்துக்களுக்கு பவதாந்தம், இஸ்லாெியர்களுக்கு ஆன்ெீக அைிமவாளி 
ஊட்டும்  ுஃபித்துவம் இருக்கும் அபதபவகளயில், புனிதர்கள், வாலிகள் 
ெற்றும் பயாகிககள ெக்கள் அணுக முடிவது ெட்டுெின்ைி, அவர்களின் 
வழிகாட்டுதகலயும் மபை முடிகிைது. ஆனால் பார்சிகளுக்கு எதுவும் 
இல்கல. அந்த ெதத்தின் பென்கெெிக்க வல்லவர்களாக இருப்பவரகள் 
தஸ்தூர்கள் (பாதிரியார்கள்) பெலும் அவர்ககளப் பற்ைி எவ்வளவு 
குகைவாகப் பபசுகிபைாபொ அவ்வளவுக்கு ேல்லது! இவர்களில் பலர் 
ெிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் குணேலன் பகடத்தவர்கள், இவர்ககளப் பற்ைிய 
ரகசியங்கள் அகனவருக்கும் ஒரு திைந்த புத்தகம்; எந்த விதொன ஆன்ெீக 

வழிகாட்டுதகல இவர்கள் ெக்களுக்கு வழங்க முடியும்? 
எந்ை அைிபவாளியும் இல்லாை இவர்களிட ிருந்து நாம் என்ன 

எைிர் ார்க்க முடியும்? அது அவர்களின் ைவறு அல்ல - குறை கூறுவறை விட, 
அவர்கறள நிறனத்துப்  ரிைா ப் ட வவண்டும். 

இருப்பினும் பல வழிகள் உள்ளன - இனிப்புப்பண்டம் அல்லது 
ககப்மபாம்கெகளால் எளிதில் குழந்கதககள ஈர்க்க முடிவது பபால் 
அல்லது அகை, உகதயால் பிைகர இணங்கச் மசய்வது பபால, ஞானிகளின் 
சிைிய தூண்டுதல் ஒன்பை அவர்ககளச் சரீாக்கிவிடும். ேீரில் மூழ்கும் ஒருவர், 
உயிருக்குப் பபாராடும் பவகளயில், அவகரக் காப்பாற்ை, தனிச் சிைப்பு 
முகையில் தகலயில் அகைய பவண்டியது அவசியம், இல்கலபயல் அவர் 
உதவ வந்தவகரயும் ேீரில் மூழ்கடித்து விடுவார். 

வ லும்  ார்ெி ெமூகம் ஆன் ீக ொம்ராஜ்யம் எனும் ெமுத்ைிரத்ைில் 
மூழ்கும்  னிைறனப் வ ான்ைது. ஆன் ீகத்றைப்  ற்ைிய முழு அைியாற யால், 
அவர்கள்  வி த்ைிற்குள்ளான கப் ல் வ ால நீரில் மூழ்குகிைார்கள்.  ஆகவவ, 
அவர்கறளக் காப் ாற்ை விரும்புவவார் எச்ெரிக்றகயாக அருகில் பெல்ல 
வவண்டும், ஏபனனில், நீரில் மூழ்கும்  னிைன் அவர்கறளயும் 
மூழ்கடிக்கக்கூடும். எனவவ, ஏற்கனவவ விளக்கிய டி, ைறலெிைந்ை முறை 
என்னபவனில் மூழ்கும்  னிைனின் ைறலயில்  வலுவான அறை ஒன்றைக் 
பகாடுத்து, அவறன  யக்க றடயச் பெய்து, வ ாராடுவறை நிறுத்ைி,  ின்னர் 
பவளிவய பகாண்டு வரவவண்டும். 

முடிவில்,  ா ா, "ோன் அகதச் மசய்பவன்!" என்ைார். 
 அவர்கறள அவ்வாறு  அறைவைற்கு என்ன அவெியம் என்று 
கூட்டத்ைில் ஒருவர்  வகட்டைற்கு,  ா ா, விளக்க ளித்ைார்: "கட்டுெீைிப்பபான 
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போய்களுக்கு, ககடசி முயற்சியாக, துணிச்சலான ேிவாரணம் பதகவ! 
திரும்பத் திரும்பச் மசால்லியும் பகட்காெல், வகளந்து மகாடுக்கும் 
தன்கெயும் இல்லாத ேிகலயில், வார்த்கதகள், விளக்கங்கள், அைிவுகர, 
ெற்றும் பல வழிகளில், அதாவது, வலுவாக அகைவது பபான்ை கடுகெயான 
முகை ஒன்கை ோட பவண்டியது அவசியம்."    
 ஒரு முறை, ப ங்களூரில், ப ஹர்  ா ா, டான், நீலு இருவருக்கும் ெில 
குைிப் ிட்ட கடற கறள வழங்கிய வ ாது, அவர்களும் அறைச் பெய்து 
முடித்ைனர். ஆனால்,  ா ா அந்ைப்  ைியில் ெில ைவறுகறளக் கண்டைிந்து 
அவர்கறளக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார். இதுவ ான்ை ெிைிய விஷயத்ைிற்காக, 
 ா ா ஏன் இவ்வளவு அைிருப்ைி அறடந்ைார் என்று இரு டாக்டர்களும் 
ஆச்ெரிய றடந்ைனர். 

1940 ஜனவரி 12ஆம் நாள் இருவறரயும் அறழத்து, நீரில் மூழ்கிய 
 னிைனின் ஒப்புற கறளப்  யன் டுத்ைி  ீண்டும் விளக்கினார்: 

ேீரில் மூழ்கும் ெனிதகனக் காப்பாற்ை ஒரு பதர்ச்சி மபற்ை 
உயிர்க்காப்பாளர், மவவ்பவறு முகைககளக் ககயாளுவகதப் பபால - ேீரில் 
மூழ்குபவர், காப்பாற்ை வந்தவகரயும் அவருடன் மூழ்கச் மசய்யாெல் 
இருப்பதற்காக, அவகரத் தாக்குவதன் மூலம் உயிர்க்காப்பாளரின் பணி 
இலகுவாக முடிகிைது - சில செயங்களில், ோனும் என் அன்பர்ககள 
மவளிப்பகடயாகக் மகாடூரொன முகையில் ேடத்த பவண்டும். 
பார்கவயாளர்களுக்கு, உண்கெயான ேிகலகெ பற்ைி எதுவும் மதரியாது, 
குைிப்பிட்ட ேபர்களிடம் ோன் சில பேரங்களில் பதகவயின்ைி கடுகெயாக 
இருக்கிபைன் என்று ேிகனப்பது மபாருத்தொனது. உண்கெயில், ஒரு ேிபுணர் 
உயிர் காக்கும் விஷயத்கதப் பபாலபவ, ொகயயில் மூழ்கி இருக்கும் 
குைிப்பிட்ட ேபரின் ஆன்ெீக வாழ்கவக் காப்பாற்றும் போக்கத்தில், அவரின் 
மசாந்த ேலனுக்காகபவ அகனத்கதயும் ோன் மசய்கிபைன். 

நீங்கள் இருவரும் நான் ஏவிய அம்புகளின் ைாக்குைலால் ஏற் ட்ட 
வலிறய உைர்கிைரீ்கள், ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ொைக ாக என்ன 
பெய்துள்வளன் என் றைப்  ற்ைி உஙகளுக்கு எதுவும் பைரியாது. 

காரணம் இல்லாெல் ோன் எகதயும் மசய்வதில்கல என்பகத 
எவரும் புரிந்து மகாள்வதில்கல. ோன் எகதச் மசய்தாலும் பிைரின் 
ேலனுக்காகபவ மசய்கிபைன். 

டான், " ா ா, என்றன  ன்னித்துவிடுங்கள். நீங்கள் பகாடூர ானவர் 
என்று நிறனத்வைன். அது என் ைவறு" என்ைார்.  ா ா இருவறரயும் அன்புடன் 
அரவறைத்ைார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் வழிகாட்டுைலின் கீழ், ப ங்களூரில் ைங்கியிருந்ை 
ராவனா, நாெிக் நகரில் ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பைாடங்கிய 'பத்து வட்டங்கள்' 
அடங்கிய ஓவியம் குைித்ை ைனது  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். அவர் ைறலப் ாறக 
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அைிந்ை  ா ாவின்  ற்பைாரு ப ரிய ஓவியத்றையும் வறரயத் பைாடங்கினார். 
ஜனவரி  ாைத்ைில் ஒரு நாள், அவர் இந்ை ஓவியம் நிறைவுறும் ைருவாயில், 
 ா ாவின் கண்கள் வவண்டிய உைர்றவ பவளிப் டுத்ைவில்றல என நிறனத்து 
ைிருப்ைி அறடயவில்றல. அந்ை வநரத்ைில்  ா ா, ராவனாவின் அறைக்கு வர 
வநர்ந்ைது, ராவனா ைனது குழப் த்றை பவளிப் டுத்ைினார். பாபாபவ ஒரு 
தூரிகககய எடுத்து, சில வண்ணங்ககளக் கலந்து, ஓவியத்தில் இடது 
கண்ணில் சிைிது தடவி, உடனடியாக அதன் மவளிப்பாட்கட பெம்படுத்தினார்! 
"இப்பபாது அகதத் மதாடாதீர்கள்!" என்று கூைிச் பென்ைார். 

1940, ஜனவரி 15ஆம் நாள்,  ா ா ப ங்களூரிலிருந்து ஹாெனுக்கு ஒரு 
குறுகிய  யைத்றை வ ற்பகாண்டார். அவர் எலிஸப த்ைின் காரில் ப ஹரா, 
 ைி, வகார்பஷத் ஆகிவயாருடன்  யைம் பெய்ைார்; ஜால் ாய் ஒரு ெில 
வ ற்கத்ைியர்களுடன்  ற்பைாரு காரில் பென்ைார்; இைர ப ண்கள்  ற்றும் 
காக்கா, எரச் ஆகிவயாருடன் டான் நீலப்வ ருந்ைில் புைப் ட்டார்.  ா ா 
ப ண் ைிகளுடன் ஒரு  யைிகள் விடுைியில் ைங்கினார். குஸ்ைாஜி,  ப் ா 
பஜஸவாலா இருவரும் ஆண்களுக்கும் ப ண்களுக்கும் ைனித்ைனி 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய ஒரு நாள் முன்னைாகவவ பென்ைிருந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா ப ண் ைிகறள  ‘ஷ்ராவணமபலபகாலா’ 
 றலக்கு அறழத்துச் பென்று, ெ ை துைவியான பகாெபதஸ்வராவின் 59 அடி 
உயரமுள்ள ெிறலறய அவர்களுக்குக் காட்டினார்.  றுநாள் காறலயில், 
அவர்கள் பபலூர்  ற்றும் ஹபலபித் வ ான்ை இடங்களுக்குச் பென்று  ழங்கால 
வகாவில் ஒன்றைப்  ார்றவயிட்டனர். 

ஜனவரி 18ஆம் வைைி, ப ஹர்  ா ா, வயிற்றுக்வகாளாைால் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைவ ாைிலும், ' ா ா புைான்' எனும்  பெங்குத்ைான  றலவ ல் 
காறரச் பெலுத்து ாறு அைிவுறுத்ைினார். டான் நீலப்வ ருந்ைில்  றலவ ல் 
ஏறுவது கடினம் எனத் பைரிந்தும், அவர் றைரியத்றைச் ெற்றும் இழக்கா ல் 
வ ருந்றை ஓட்டிச் பென்ைார். ப ஹர்  ா ா 1936ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு இங்கு 
ஒரு முறை விஜயம் பெய்ைிருந்ைார், இப்வ ாது அந்ைப்  குைிறயயும், 
ென்னைிறயயும் ப ண்களுக்குக் காண் ித்ைார். அவர்களுடன் வ ற்பகாண்ட 
ைினெரி  யைத்ைின் வ ாது,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "ோன் எனது ஆன்ெீக 
பணிக்காக வந்துள்பளன், ோன் இங்கு எத்தககய பணிகய 
ேிகைபவற்றுகிபைன் என்று உங்களுக்குத் மதரியாது. இந்த இடங்கள் ஆன்ெீக 
சூழ்ேிகலயால் ேிரம்பியுள்ளன; ோன் இங்கு இருப்பது அதற்கு ஒரு ெகத்தான 
ஆன்ெீக உந்துதகலக் மகாடுக்கும்." 

ஹாெனில் இருந்ைவ ாது ஒரு நாள், குழந்றைகள், ஸர்வர், ப ஹரு, 
ப ஹர்வான் மூவரும் புளியம்  ழங்கறளச் ொப் ிட பவளிவய பென்ைனர். 
வகார்ஷத் இறை,  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைினார். 

இறைக் வகள்விப் ட்ட குலா ாெி, குழந்றைகறளக் கண்டிக்க வந்ைார். 
(புளியம்   ழம் அைிக ாகச் ொப் ிட்டால் பைாண்றடப் புண் ஏற் டும்.) அவர் 
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வருவைற்கு முன்பு ப ஹர்வான், ஸர்வர், ப ஹரு இருவரிடமும் வாறயச் 
ெரியாகத் சுத்ைம் பெய்யக் கூைினான். புளியம்  ழம் ொப் ிட்டைற்காக குலா ாெி 
அவர்கறளக் கண்டித்ைார்,  ப ஹர்வான் உடவன "நாங்கள் எதுவும் 
பெய்யவில்றல! எங்கள் வாறய முகர்ந்து  ாருங்கள்!" என்ைதும், குழந்றைகளின் 
நடத்றைக் குைித்ை அைிக்றக ைவைானது என்று குலா ாெி  ா ாவிடம் கூைினார். 

ப ஹர்வான் ைன்னுடன் இருந்ை இரண்டு ெிறு ிகளிடம் ைிரும் ி, 
"இப்வ ாது,  ா ா நம் ிடம் இறைக் வகட்டால், நாம் உண்ற றயச் பொல்லியாக 
வவண்டும். ஆனால் ‘நாங்கள் புளியம்  ழத்றைச்  சுறவத்து,  ின்னர் அறைத் 
துப் ிவிட்வடாம் என்று பொல்ல வவண்டும்’ என்ைான். 

 ா ா அவர்கறள அறழத்து, புளியம்  ழம் ொப் ிட்டார்களா என்று 
வகட்டார்.  ப ஹர்வான், ப ஹரு இருவரும் ொப் ிட்டறை ஒப்புக்பகாண்டனர்; 
ஆனால் ஸர்வர் இல்றல என  றுத்ைார்.  ா ா அவறளக் குறடயால் ைறலயில் 
ஒரு ைட்டுக் பகாடுத்து, ப ாய் பொன்னைற்காகத் ைண்டித்ைார், வ லும் அவர் 
ப ஹர்வான், ப ஹரு ஆகிவயாரின் உள்ளங்றகயில் ஒவ்பவாரு அறை 
பகாடுத்ைார். 

ஸர்வர் அவ்வப்வ ாது ஏைாவது ஒரு ைவறுக்காகத் ைண்டறனறயப் ப ை 
வநர்ந்ைது. ஒரு முறை ப ங்களூரில் அவள் ஒரு  ின்சுவிட்றெ அழுத்ைி 
விளக்குகறள அறைத்ைாள்.   ா ா அவறள அறழத்து ‘ஏன் விளக்குகறள 
அறைத்ைாய்?’ என்று வகட்டைற்கு ஸர்வர், "நான் அப் டி ஒன்றும் 
பெய்யவில்றல! நான் இந்ைப் ப ாத்ைாறன  ட்டுவ  அழுத்ைிவனன்" என்று 
 ைிலளித்ைார். அவள் என்ன பெய்ைாள் என்று அவளுக்குத் பைரியாவிட்டாலும் 
 ா ா அவறளத் ைண்டித்ைார். ஆனால்,  ா ாவின் ைண்டறனகள் அவர்  ீைான 
அவளது அன்ற  வலுவாக வளரச்பெய்ைது. 

காக்கா, எரச் இருவரும் ஜனவரி 18 அன்று ெிக் களூரிலிருந்து ஒரு 
 ஸ்றை அறழத்து வந்ைனர்; அந்ை  ஸ்த், "இது ஷரியத் (ெடங்கு முறைகள்), 
அது ஷரியத். எல்லாம் ஷரியத்!" என்று நறகச்சுறவயாகக் கூறும் 
 ழக்கத்ைிற்காக,  ா ா, குைிப் ாக இந்ை  ஸ்றை, விரும் ினார்; வ லும் 
அவருக்கு 'ஷரியத் கான்' என்ைப் புறனப் ப யறரச் சூட்டினார்.  ஸ்த் அைற்குப் 
 ைிலாக,  ா ாறவ "இப்பூவுலகின்  ன்னர்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ா ாவும் குழுவுடன் ஜனவரி 20ஆம் நாள் ஷரியத் காறனயும் 
அறழத்துக் பகாண்டு ப ங்களூருக்குத் ைிரும் ினர். 

1940, ஜனவரி 27ஆம் நாள், லிங்க்ஸ்  ங்களாவில் நடந்ை ைரிென 
நிகழ்ச்ெியில், அைிமுக ாகாை ஒரு புைிய ந ர்  ா ாவிடம், "உண்ற யான 
ஆன் ீகம் என்ைால் என்ன?" என வினவினார். 

 ா ா, கீழ்வரும்  ைிறல அளித்ைார்: 
ஆன்ெீகம் என்பது அனுபவித்து வாழ பவண்டிய ஒரு விஷயம். அது 

உங்ககள, பாகை பபால் உறுதியாக ொற்றும். உலக சுக துக்கங்கள் 
உங்ககள வருந்தச் மசய்யாது. எந்த ஆகசகளும் இல்லாத ேிகலகய ேீங்கள் 
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அகடவதால் எகதயும் விரும்புவதில்கல. ேீங்கள் எகதயும் 
விரும்பாதபபாது, எல்லாபெ உங்களிடம் உள்ளது. 

இந்ை  ஸ்றைப்  ாருங்கள், ெட்டி  ா ா. கள்ளம் க ட ற்ைவர்,  ிக்க 
அன் ானவர், எப்வ ாதும்  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார் - அவர் எறையும் 
விரும் வில்றல என்ை ஒவர எளிய காரைத்ைிற்காக;   கிழ்ச்ெி,  னநிறைவு 
 ற்றும் நித்ைிய  ன அற ைி - எல்லாவற்றையும் அவர் பகாண்டிருக்கிைார். 

ஆகச இல்லாத ேிகல, அல்லது எகதயும் விரும்பாத தன்கெ 
என்பது, அகனவரிடத்திலும் ெகைந்திருக்கும் ஓர் ‘இயல் திைன்’. 

உங்களுள் இருக்கும் அறை நீங்கள் கண்டைிய வவண்டும்.  நான் அறைக் 
கண்டு பகாண்டைால் இறடவிடா ல் அனு விக்கிவைன். இந்ை இயல் ைிைன் 
அறனவரிடத்ைிலும் உள்ளது என் றை நான் அைிவவன், ஆனால், உள்ளூர 
 றைந்ைிருப் ைால், அறைக் கண்டைிந்து அனு விக்க வவண்டும். உங்களுக்கும் 
எனக்கும் உள்ள வித்ைியாெம் என்னபவன்ைால், நம் இருவரிடமும் இந்ை இயல் 
ைிைன் இருந்ைாலும், நான் உண்ற யில் அறை அனு வித்து உைர்கிவைன், அவை 
வநரத்ைில் நீங்கள் இன்னும் அறைக் கண்டைியவில்றல. உங்கள் கண்களால் இந்ை 
உலகப் ப ாருட்கள் அறனத்றையும் நீங்கள் காண் து வ ால், உங்கள் 
அறனவரிடத்ைிலும் நான் என்றனக் காண்கிவைன்.  இது என்றனப் 
ப ாறுத்ைவறரயில் உண்ற . 

உங்கள் மபௌதீக கண்களால், ேீங்கள் மவளிப்புை மபாருட்ககளக் 
காண்கிைரீ்கள். இந்த மவளிப்புை அம்சத்திற்குப் பின்னால், மவறுெபன 
ஒன்றுெில்லாத மவற்ைிடம் ெட்டுெல்ல, தூய்கெயான 'ஏதும் இல்லா ேிகல' 
என்றும் ஒன்று உள்ளது. இந்தத் தூய்கெயான 'ஏதும் இல்லா ேிகலகய 
ேீங்கள் அனுபவிக்கும்பபாது, 'எல்லாம் வல்ல இகைத்தன்கெ’யிலிருந்து அது 
எவ்வாறு மவளிவந்துள்ளது என்பகத ேீங்கள் காண்பீர்கள் - இது எல்லாபெ 
உங்களுக்குள் உள்ளது. இந்த அனுபவத்கத ேீங்கள் அகடயும்பபாது, 
எகதயும் விரும்பாத இயல் திைன் உள்ளளவில் உருவாக்கப்பட்டு, அகத 
ேீங்கள் அனுபவிக்கத் மதாடங்குகிைரீ்கள். 

ஆன் ீகத்ைின் முைற் டிவய  ிைறரப்  ற்ைி வ ாெ ாகப் வ ொ ல் 
இருப் து என் றை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்.  எல்லா  னிைரிடத்ைிலும் 
 லவனீங்களும் குறை ாடுகளும் உள்ளன.  ஆனாலும் உளைாயிருக்கும் 
நிறலயில் அவர்கள் அறனவரும் கடவுவள. இறையுைர்றவ அறடயும் வறர, 
அவர்களின் குறை ாடுகள் இருக்கத்ைான் பெய்யும். எனவவ,  ிைரிடமுள்ளத் 
ைவறுகறளக் கண்டைிந்து அவர்கறளப்  ற்ைி வ ாெ ாகப் வ சுவைற்கு முன், 
உங்கள் பொந்ை  லவனீங்கறளக் கண்டு ிடித்து அவற்றை ெரிபெய்ய முயற்ெிக்க 
வவண்டும். 

ற ர ங்களாவில் அடித்ைளம் அற க்கும் விழா  ற்றும் ற யத்ைின் 
கட்டு ானப்  ைி பைாடங்கிய  ின்னர், ப ஹர்  ா ா  ற்றும் அவரது 
நடவடிக்றககள் குைித்ை ொைகமும்,  ாைகமு ான அைிக்றககள் உள்ளூர் 
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பெய்ைித்ைாள்களில் பைாடர்ந்து பவளிவரத் பைாடங்கின. இைற்கிறடயில், 
 ழிவாங்கும் வநாக்கத்ைில் பெயல் ட்ட வழக்கைிஞர், பவங்கட ாறைய்யா, கர்னல் 
எம். எஸ். ஈரானிறய,  ா ாவுக்கு எைிரான ைனது  ிரச்ொரத்ைில் உைவ 
ப ங்களூருக்கு அறழத்ைார்.  1920ஆம் ஆண்டுகளின் முற் குைியிலிருந்து, அவரது 
ெவகாைரிகளான ஃ ிரீனி  ாெி, ைவ்லத் ாய்  ற்றும் அவர்களது குழந்றைகள் 
 ாைிரி, ப ஹரா, ஃ ிரீனி ஆகிவயார்  ா ாவுக்காக ைங்கள் வாழ்க்றகறய 
அர்ப் ைித்ைைால், கர்னல் ஈரானி,  ா ாறவக் கடுற யாக எைிர்த்ைார், குஜராத்ைி 
 த்ைிரிறககளில்  ட்டு ீைிய, வகா மூட்டும் குற்ைச்ொட்டுகறள பவளியிட்டார். 
கர்னல், பஸாராஸ்ட்ரிய ெமூகத்ைின்  ிை முக்கிய ைறலவர்களுடன் இறைந்து, 
ப ஹர்  ா ா, ைீர்க்கைரிெி பஸாராஸ்டரின் ஆன் ீக அந்ைஸ்றைக் 
பகாண்டிருப் ைாகக் கூைியறைத் ைவைாகச் ெித்ைரித்து, அவருறடய அவதூைான 
குற்ைச்ொட்டுகறள அடுத்ை  ல வருடங்களாகத்  பைாடர்ந்ைார். 

1940 ஜனவரியில், கர்னல் பூனாவிலிருந்து வந்து ப ங்களூர்  ற்றும் 
ற சூரில், மூன்று ப ாது பொற்ப ாழிவுகறள நிகழ்த்ைினார். "வ ாலி ொது, 
ென்னியாெிகளுடனான எனது அனு வங்கள்" என்ை ைறலப் ில் ஓய்.எம்.ெி.எ. 
கன்வடான்ப ன்ட்டில் ஜனவரி 30ஆம் நாள் வழங்கிய அவரது முைல் 
பொற்ப ாழிவில் சு ார் 150 வ ர் கலந்து பகாண்டனர்.  எனினும், கர்னல் ஒவர 
ஒருவறர, அைாவது ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாறவ  ட்டுவ  ைாக்கிப் வ ெியது 
 ார்றவயாளர்கறள ஏ ாற்ை றடயச் பெய்ைது.  கூட்டத்ைின் ைறலவராக இருந்ை 
ப ங்களூர் வ யரும் கர்னலின் ஒருைறலப் ட்ெ வாைங்கறள எைிர்த்ைார். 

வநாரினா, நைீன், ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி, ஜால் வகரவாலா ஆகிவயார் 
கூட்டத்ைில் கலந்து பகாண்டனர்; வ லும் ஜால் குைிப் ிடத்ைக்க ெில 
வகள்விகறள எழுப் ினார், அைற்கு கர்னல் ஈரானியால் ெரியாகப்  ைிலளிக்க 
முடியவில்றல. 

கர்னல் எவ்வளவுைான் முயன்றும், இந்ை எைிர்ப்பு,  ா ாவின் 
உட் ைிறய எந்ை வறகயிலும்  ாைிக்கவில்றல. கர்னலின் விவராை 
 னப் ான்ற  கூட,  ா ாவின்  ைியின் ஒரு  குைியாக அற ந்ைது; 
பொல்லப்வ ானால், உண்ற யில் அறை வ லும் துரிைப் டுத்ைியது! கர்னலின் 
ப ங்களூர் வருறகக்குப்  ிைகு, டாக்டர் கனி 'பலப்டினன்ட் கர்னல் எம்.எஸ். 
ஈரானியின் ஆன் ீக புரளி' (ைி ஸ் ிரிச்சுவல் பஹாயாக்ஸ் ஆஃப் பலஃப்டினன்ட் 
கர்னல் எம்.எஸ்.ஈரானி) என்ை ைறலப் ில் ஒரு ெிைிய றகவயட்டு  ிரைிறய 
பவளியிட்டார், அைில் அவர் ப ஹர்  ா ாறவ ஆைரித்து, கர்னலின் ைவைான 
அைிக்றககள்  ற்றும் அ த்ை ான குற்ைச்ொட்டுகளுக்குப்  ைிலளித்ைார். 

ைனது பொற்ப ாழிவின் ஒரு கட்டத்ைில் கர்னல் ஈரானி, உ ாஸனி 
 ஹாராறஜப்  ார்க்க ஸக்வகாரிக்குச் பென்ைைாகக் கூைியிருந்ைார், வ லும் 
 ஹாராஜ் எழுைிய  ல புத்ைகங்கறள அவரிடம்  டிக்க அளித்ைவ ாது, அவர் 
அறைப் 'ப ாருத்ை ற்ை விஷயம்' என்று கூைி  ஹாராறஜ உைாெீனப் டுத்ைினார். 
இைற்குப்  ைிலளிக்கும் வறகயில், டாக்டர் கனி கடுற யாக எழுைினார்: 
"பலஃப்டினன்ட் கர்னல், உ ாஸனி  ஹாராஜின் புத்ைகங்களில் அைிபவாளி 
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எறையும் காை முடியாை  ட்ெத்ைில், ஒரு முனிவரின் வார்த்றைகறள 
வ ற்வகாள் காட்ட விரும்புகிவைாம்: 'இது பபான்ை ஒரு பரிபூரண குருோதரின் 
பகடப்புகள் ஒரு கண்ணாடிகயப் பபான்ைது: ஒரு கழுகத அதில் உற்றுப் 
பார்த்தால், ஒரு பதவகத பதான்றுமென ேீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது; ஒரு 
புத்தகமும் அைிவுத்திைனும் ஒன்பைாடு ஒன்று பொதிக் மகாண்டு ஒருவர் 
மவற்றுத்தனொகக் கூக்குரல் மகாடுக்கும்பபாது, அது எப்பபாதும் புத்தகத்கத 
எவ்வககயிலும் பாதிக்காது!’ 

டாக்டர் கனியின் பவளியடீ்டிற்கு  ைிலளிக்கும் விை ாக, கர்னல் ைனது 
 றுப்ற த் பைரிவித்து, 'ப ஹர்  ா ா, 20ஆம் நூற்ைாண்டின்  ிகப் ப ரிய புரளி, 
அல்லது ஈரானிய இறளஞர் ஒருவர் உலக ஆெிரியராக எப் டி  லர்ந்ைார்?' என்ை 
ைறலப் ில்  ிர ாண்ட ான புத்ைகம் ஒன்றை பவளியிட்டார். அவை வழக்கைிஞர் 
பவங்கட ாறைய்யா எழுைிய இந்ைக் றகவயட்டில் ப ஹர்  ா ாவின் 
வ ாைறனகறள விவரிக்க இதுவ ான்ை பவறுக்கத்ைக்க ப ாழிறயக் 
றகயாண்டார்: "... ிகவும் கு ட்டல் எடுக்கும் அளவுக்கு, ஒழுக்கக்வகடான 
 ற்றும் அருவருப் ான குப்ற " என்று கூைி, "ப ஹர்  ா ா ைனது ஆன் ீக 
 ாரம் ரியத்றை அசுத்ை ான உைவில் இருந்து ப றுகிைார்,  ஆெனவாய் 
வழி ாடு  ற்றும் அப் ாவி கன்னிப் ப ண்களின் துைவி உ ாஸனி  ஹாராஜ்!" 
என்ை பவட்கக்வகடான  ிரார்த்ைறனயுடன் பவங்கட ாறைய்யா ைனது 
றகவயட்றட இவ்வாறு முடித்ைார்: "இத்ைறகய வ ாெ ான உைாரைங்கள் 
விறரவில் பைளிவற்ைைாக  றைந்து  னிைகுலத்றை அச்சுறுத்துவறை 
நிறுத்ைட்டும்!" 

அவதார புருஷரின் ‘அவொனம்’ என்பது இகதத்தான் குைிக்கிைது! 

1940,  ிப்ரவரி 1ஆம் நாள் முைல்,  ா ா ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள 
உைறவ  ட்டுவ  உண்டு, ஒரு குறைந்ை அளவிலான விரைத்றைத் 
பைாடங்கினார். இந்ை முறை லிங்க்ஸ் காம் வுண்டில் கட்டப் ட்ட குடிறெயில், 
அவர்  ீண்டும் ைனிப் ட்ட வநரடி வ ட்டிகறள வழங்கத் பைாடங்கினார். 
அன்றைய ைினத்ைில், இளம் சுவா ி   ானந்ைா, ராவ ஸ்வரம் யாத்ைிறரறய 
முடித்து,  ின்னர், அைிவுறுத்ைிய டி ப ங்களூருக்கு ைிரும் ி வந்ைார். அவர் ைனது 
அனு வங்கறள ப ஹர்  ா ாவிடம் விவரித்ைார்; அவர் ைனது 
அைிவுறுத்ைல்கறள உண்ற யாக நிறைவவற்ைியைில்  ா ா  கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைார். அடுத்ை நாள்,  ா ா அவறர  ண்டர்பூருக்கும் (கிருஷ்ை 
ப ரு ானின் புனிை ஆலயம்),  ின்னர் ஸக்வகாரியில் உ ாஸனி  ஹாராஜ், 
வகட்காவ்ம் நாராயண்  ஹாராஜ், பூனாவில் ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ற்றும் ஷிர்டி 
ொய்  ா ா ஆகிவயாரின் ெந்நிைிகளுக்குச் பென்று வரு ாறு அனுப் ி றவத்ைார்.
 நறகச்சுறவயாக, ப ஹர்  ா ா, "இந்ை வநரத்ைில் நீங்கள் ரயிலில் 
பெல்ல வவண்டும் - ஆனால்  யைச்ெீட்டு இல்லா ல், நான் உங்களுக்கு  ைம் 
எதுவும் ைர முடியாது" என்று குைிப் ிட்டார். 
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அது வநர்ற யற்ை பெயல் என்று   ானந்ைா கூைினார்.  அைற்கு  ா ா, 
"நீங்கள் பொன்னைில் நான்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன். ஆம், அது  வநர்ற யற்ை 
பெயல்ைான், ஆனால் அைற்காக நீங்கள் ப றும் ஒவ்பவாரு அறைறயயும், 
 னைளவில் ெிைிதும் காயப் டா ல்  கிழ்ச்ெியுடன் எடுத்துக்பகாண்டால் ெரி!" 
என்ைார். 

  ானந்ைா  ைில் எதுவும் பொல்லவில்றல.  எவ்வாைாயினும்,  ா ா 
அவருக்கு ரயில்  கட்டைத்ைிற்குப்  ைம் பகாடுத்ைார்.   ானந்ைா அவ்வாவை 
பெய்து ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறள நிறைவவற்ைினார்.   ண்டர்பூரில், 
அவர் பாபாதாஸ் ( ா ாவின் அடியார்) என்று அறழக்கப் டும் எம். டி. ைர் றல 
ெந்ைித்ைார், அவர் அந்ைப்  குைியில் ப ஹர்  ா ாவின் பெய்ைிறயப்  ரப் ி 
வந்ைார். நாக்பூறரச் ொர்ந்ை  ா ாைாஸ், இைற்காக வவறுவவறு இடங்களுக்குப் 
 யைம் பெய்து வந்ைார்.  விபூதி என்ைறழக்கப் டும்  ற்பைாரு அடியார், 1925 
முைல் இந்ைியாவின்  ல்வவறு  குைிகளில் இந்ைப்  ைிறயச் பெய்து வருகிைார். 

காவடக்கரும் அவ்வவறளயில்  ண்டர்பூருக்கு பென்று பகாண்டிருந்ைார். 
  ானந்ைா,   ா ாைாஸ் இருவறரயும் ைன்னுடன் அறழத்துச் பென்று, 
வஷாலாப்பூரில், இருவரும் வ சும் ஒரு ப ரிய கூட்டத்றை ஏற் ாடு 
பெய்ைார்.  காவடக்கர் அவரது  ைியின் நி ித்ைம் எங்குச் பென்ைாலும், அவர் 
ப ஹர்  ா ா  ற்ைிய ைகவல்கறளப்  ரப்புவவைாடு, வ லும் ப ஹர்  ா ா 
 ீைான அவரது அன்பு,  லறரக் குருநாைரிடம் அறழத்து வந்ைது.   ா ாவின் 
கட்டறளகறள நிறைவவற்ைிய  ின்னர்,   ானந்ைா ப ங்களூருக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்று,  ண்டலியுடன் ெிைிது காலம் ைங்கினார். 

இைற்கிறடயில், டாக்டர் கனி ‘இல்லஸ்ட்வரட்டட் வகீ்லி ஆஃப் இந்ைியா’ 
 த்ைிரிறகயில் பவளியாகும் குறுக்பகழுத்துப் புைிர்களுக்கு விறட 
கண்டு ிடிப் ைில் ஆர்வ ாக இருந்ைார்.  ஒரு புைிறர முடித்ைதும், வ ாட்டியில் 
 ங்பகடுக்க அவர் அறை அஞ்ெல் பெய்து வந்ைார்.  இரண்டு அல்லது மூன்று 
முறை ெிைிய பராக்கப்  ரிசுகறளயும் பவன்ைார், அறை அவர் ரகெிய ாக 
றவத்ைிருந்ைார். 

ஒரு முறை கனி வாராந்ைிர புைிருக்கு விறடறயக் கண்டு ிடிப் ைில் 
மும்முர ாக இருந்ைவ ாது,  ா ா அங்கு வந்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், கனி 
ைனது ப த்றையின் கீழ்  த்ைிரிறகறய  றைக்க முயன்ைார்;  ா ா அவரிடம், 
"நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"ஒன்று ில்றல  ா ா" என்று  ைிலளித்ைார். 
 ா ா அருகில் பென்று  த்ைிரிறகறய பவளிவய எடுத்ைார். அறைப் 

 ார்த்து,  ா ா, "இைில்  றைக்க என்ன இருக்கிைது? நான் உங்களுக்கு 
உைவுவவன், நாம் பவன்ைால்,  ரிறெ 50-50 என்று  ிரிப்வ ாம். எனக்கும்  ைம் 
வைறவ!" என்ைார்.      
  ிகவும் ைீவிர ாக,  ா ா, டாக்டர் கனியுடன் அ ர்ந்து, புைிருக்கான 
விறடகறளக் கண்டு ிடிக்கத் பைாடங்கினார்.  நிறைவு பெய்ைதும், டாக்டர் கனி 
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அறை அஞ்ெல் வழி ெ ர்ப் ித்ைார். முடிவுகள் அைிவிக்கப் டுவைற்கு ஒரு 
வாரத்ைிற்கு முன்பு,  ா ா ைினமும் டாக்டர் கனியிடம் இது குைித்துக் வகட்கத் 
பைாடங்கினார். முடிவுகள் இறுைியாக அைிவிக்கப் ட்டு, ைீர்ப்பு பவளியானவ ாது, 
 ைிபனாரு ைவறுகளுக்குக் குறையா ல்  ரிறெ அவர்கள் ைவைவிட்டைாக, 
டாக்டர் கனி கண்டைிந்ைார்.  ா ாவிடம் புகார் அளித்ை அவர், "நான் 
குறுக்பகழுத்துக்கறளத் ைனியாக பெய்ை வவறளயில் இரண்டு அல்லது 
அைிக ட்ெம் மூன்று ைவறுகள்  ட்டுவ  இருந்ைன; இங்வக  ைிபனான்று 
ைவறுகள்!" 

 ா ா வகலி பெய்ைார், "எனவவ, நீங்கள் இன்னும் இதுவ ான்ை 
விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுகிைரீ்களா? நான் கடவுளாக இருந்ைவ ாைிலும், 
இத்ைறனத் ைவறுகறளச் பெய்கிவைன் என்ைால், ெரியான விறடகறளக் 
கண்டு ிடிப் து அவ்வளவு எளிைானது அல்ல, அது உங்கறள வ லும் 
ெிர த்ைிற்குள்ளாக்கும் என் றை நீங்கள் உைர வவண்டும்." 

ஐவராப் ாவில் வ ார் பைாடரும் காலத்ைில், ப ஹர்  ா ா ைனது 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் பைாடர் ில் இருந்ைார்.  ா ாவின் கடிைங்கள் நீண்ட 
நாட்களாக   ிரிந்ைிருந்ை அன் ர்களுக்கு ஆறுைறலயும் ஊக்கத்றையும் அளித்ைன. 
1940,  ிப்ரவரி 10 அன்று  இங்கிலாந்ைில் வாழும் ைனது பலய்லா, டிலியா 
டிலிவயானுக்கு எழுைினார்: 

உங்களின் ஒவ்மவாரு அங்குலமும் எனக்குத் மதரியும். என்கன 
‘உணர்ந்து’ மகாள்ளுங்கள், ேீங்கள் கடவுகள அைிந்து மகாள்வரீ்கள். ேீங்கள் 
அன்பிற்குரியவகரக் கண்டு மகாண்டதால் பவறு எந்த முயற்சியும் 
பயனளிக்காது. எல்லாபெ அவகர கெயொகக் மகாண்டு சுழலும். எல்லா 
அழககயும், அது கவிகத, ககல, இகச அல்லது வாழ்க்கக வழியாக 
மவளிப்படுத்தப்பட்டாலும், ேீங்கள் அவர் மூலொகபவ காண்கிைரீ்கள். ேீங்கள் 
ககத்மதாழில்களில் ஈடுபட்டாலும், கல்வியாளராக இருந்தாலும் சரி, எல்லா 
மதாழில்களும் அவர் ஒருவருக்காகபவ மசய்யப்படுகின்ைன; உங்கள் ஒபர 
இகணப்பும், பிகணப்பும் உங்கள் அன்புக்குரியவருடன் ெட்டுபெ. ேண்பர்கள், 
குடும்பத்தினர் அல்லது அன்னியர்களுக்காகச் மசய்யும் எல்லா பசகவயும் 
அப்பபாது தன்னலெற்ைதாகிவிடும். 

 ிரிய ானவறர  கிழச் பெய்வது என் து அவறர அைிந்து 
பகாள்வைாகும். அவ்வாறு அைிந்து பகாள்வறைத் ைவிர வவபைான்றும் இல்றல. 
உைர்ந்து பகாள்வது என் து அைிந்து பகாள்வது ஆகாது. என்றன 
 கிழச்பெய்வது என் து 'மசய்வது'! ஆனால் என்ன பெய்வது? உங்கள் 
அன்பிற்குரியவர் கட்டகளயிடும் அகனத்கதயும் மசய்வது.  

உங்களுடனான எனது வழி இகைவபனாடு ஐக்கியொவதற்கான 
ெிகவும் குறுகிய வழி; இகத ேீங்கள் அகடய பவண்டும் என்ை எனது ஏக்கம், 
உங்களின் ஆர்வத்கதவிட எண்ணற்ை ெடங்கு உயர்ந்தது. இந்த 
விகளயாட்டு எனது மசாந்த உருவாக்கொக இருந்தாலும், எல்லா 
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பகடப்புகளிலும் பரிபூரண உணர்கவ அகடயும் விகளயாட்கட அனுபவிக்க 
ோன் இன்னும் கஷ்டப்பட பவண்டும்.    
 ஆனால், வவறு எவராலும் கண்டுபகாள்ள முடியாை டி, இந்ைப் ப ௌைீக 
உடலில் என்றன அைிந்ை என் அன் ர்கள் - இந்ைத் துன் த்றைக் குறைத்து, 
உங்களால் முடிந்ை எல்லா  கிழ்ச்ெிறயயும் எனக்குத் ைருவது என் து உங்கள் 
றககளில்ைான் உள்ளது. எனக்காக இறைச் பெய்வரீ்களா? உங்களின் ெிந்ைறன, 
பொல்  ற்றும் பெயலில் எனக்கு உைவுங்கள்.  உங்கள் எண்ைங்கள் எப்ப ாழுதும் 
என்றனப் ற்ைிவய இருக்கட்டும், உங்கள் வார்த்றைகள் எப்வ ாதும் அன் ிலிருந்து 
உருவாகட்டும், உங்கள் பெயல்கள் அன் ிற்குரியவறர  கிழ்விக்கும் அளவுக்கு 
நீங்கள் பெய்யும் ஒவ்பவான்ைிலும் அறைத் வைடும் பவளிப் ாடாக இருக்கட்டும்; 
அவர் ைனது அன் ான பலய்லாவின் இையத்ைில் எப்வ ாதும் இருக்கிைார். 

இந்த எண்ணம், முழு உலகமும் இப்பபாது கடந்து மசன்று, எதிர் 
மகாள்ளும் பயங்கரொன துன்பங்கள் ெற்றும் துயரங்களுக்கு ெத்தியில், 
உங்களுக்கு ேித்திய ெகிழ்ச்சிகயயும் ஆனந்தத்கதயும் தரும். ஆனால் இந்தத் 
துன்பங்ககளயும், துயரங்ககளயும் தாங்கிக்மகாள்ளும் 'என்மைன்றும் 
ேிகலத்திருக்கும் உதவிக்கரங்கள்' இருப்பகத ேிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 
ஆகபவ, உங்கள் அன்பிலும், ேம்பிக்ககயிலும் இறுதிவகர ெகிழ்ச்சியாக 
இருங்கள். ோன் உங்ககள ஒருபபாதும் பதால்வியுை விடொட்படன், 
உங்ககள ஒருபபாதும் விட்டு விலக ொட்படன். 

வகட்டி, வகாபஹர் இருவரும் ெவகாைரர் ஜால் ரூஸியுடன் 
ப ங்களூருக்கு வந்ைனர். 

கடந்ை வருடம் ஜால் ரூஸி ெில நாட்கள் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார்,  ின்னர் ைிரு ை ானது. அந்ை வநரத்ைில்  ிகவும் ப லிந்து 
காைப் ட்ட அவர், ஒரு நாள்  ா ாவிடம், "என்றன உருவில் ப ரியைாக்குங்கள், 
 ா ா" என்று கூைினார். 

"இங்வகவய இருங்கள், நான் அறைச் பெய்வவன்" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார். 

"ஆனால் இங்குள்ள உைவு என்றன இன்னும் ப லிய றவத்துவிடும்" 
என்று ஜால் கூைினார். 

 ா ா, உடவன அவருக்கு ெிைப்பு உைறவ ஏற் ாடு பெய்து, ஒரு 
 ைியாளறரப் வ ால் உறட அைிந்து வெறவ பெய்யு ாறு எரச்றெக் 
வகட்டுக்பகாண்டார். ஜால் ஆடம் ர ான ஒரு ெிைப்பு வ றஜயில் அ ர்ந்து 
பகாண்டார் (இைர ஆண்  ண்டலி, ப ல்லிய கம் ளத்ைிவலா அல்லது  ாயிவலா 
ைறரயில் அ ர்ந்து ொப் ிடுவது வழக்கம்), எரச் அவருக்கு உைறவப் 
 ரி ாைினார். 

ஆனால் ஜால் உண்ணும் வவறளயில்,  ா ா அங்வக வைான்ைி, "ஓ, 
நீங்கள் அறைச் ொப் ிடக்கூடாது; அது உங்கறள வ லும் ப ல்லியைாக்கும். 
அறை, ற தூலுக்கும், குஸ்ைாஜிக்கும் பகாடுத்து விடுங்கள்" என்று 
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குைிப் ிடுவதும், ஜால் அறை உண்ைா ல் விட்டுவிடுவதும் ஒவ்பவாரு நாளும் 
பைாடர்ந்து நடந்ைது. ஜால் ைன்றன,   ரியாறையுடன் நடத்ைப் டும் ஒரு ெிைப்பு 
விருந்ைாளி என நிறனத்துக் பகாண்டாலும், உண்ற யில் அவர் ஒவ்பவாரு 
நாளும் உைவு உண்ை முடியா ல்  ெியுடன் காைப் ட்டார். 

ஒரு வாரம் ஜால் அற ைியாக இருந்ைார்;  ின்னர் அவர்  ா ாவிடம், 
"நான் எனது உைறவ உண்ைத் பைாடங்கும் வவறளயில்,  ா ா, நீங்கள் உள்வள 
வந்து அறனத்து நல்ல உைவுகறளயும் ற தூல்  ற்றும் குஸ்ைாஜிக்குக் 
பகாடுக்கச் பொல்கிைரீ்கள். என் உடல்  ரு னாவைற்குப்  ைிலாக, எனது எறட 
குறைந்துபகாண்வட வ ாகிைது" என்று முறையிட்டார். 

"நீங்கள் கவறலப் ட வவண்டாம், அது நிச்ெய ாக நடக்கும்" என்று  ா ா 
உறுைியளித்ைார். 

எத்ைறனவயா வெைிகள் இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ாவுடன் இருப் து 
எவ்வளவு கடினம் என் றை ஜால் ரூஸி அைிந்து பகாண்டார். 

டாக்டர் கனி, றெவ உைறவ விரும்புவைில்றல. ஒரு நாள் அவர் 
 ா ாவிடம், "ெிங்கம், புலி வ ான்ை  ிருகங்கள்  ா ிெம் உண்ணும்  ிகவும் 
ெக்ைிவாய்ந்ை, ஆற்ைல்  ிக்க உயிரினங்கள். அவற்ைின் வயிறு ஒருவ ாதும் 
புறடக்காது. ஆனால் புல்றல உண்ணும் காறள இனங்கள் வலிற , ெக்ைி, 
றைரியம் எதுவு ில்லா ல் ஒரு ப ரிய வயிற்றை  ட்டும் பகாண்டுள்ளது. 

"எனவவ,  ண்டலி அறெவ உைவு உண் வர்களாக  ாைினால், நாமும் 
ெிங்கங்கறளப் வ ால வலுவாக இருப்வ ாம்" என்று கனி நியாயப் டுத்ைினார். 

எவ்வாைாயினும், "யாகன கசவ உணகவத்தான் உண்ணும், அது 
எவ்வளவு வலிகெ ெிக்கது என்பகதப் பாருங்கள். ேீங்களும் ஏன் 
யாகனகயப் பபால் இருக்கக்கூடாது?" என  ா ா வினவினார். 

"ஆனால் யாறன ஒரு ப ரிய வயிற்றை சு க்கிைது" என்று டாக்டர் கனி 
வாைிட்டார். 

"அப் டியானால் உங்கள் வயிற்றை வளரவிட்டு ைறலறயப் வ ாலப் 
ப ரியைாக றவத்துக் பகாள்ளுங்கள்," என்று  ா ா கிண்டல் பெய்ைார், "அப்வ ாது 
உங்கள் வைாற்ைம் நன்ைாக இருக்கும். எனவவ, இங்வக இருக்கும்வ ாது 
ஏராள ான றெவ உைறவ எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள்!" 

பெய்ைித்ைாள் நிரு ர்கள் பைாடர்ந்து ப ஹர்  ா ாவுடன் வநரடி 
வ ட்டிறய நாடுவது வழக்கம்; ெில வநரங்களில்  ா ா அைற்கு 
ஒப்புக்பகாள்வதுண்டு. 

இதுவ ான்ை ஒரு வநர்காைல் 1940  ிப்ரவரி 11 அன்று, லிங்க்ஸ் 
 ங்களாவில் நடந்ைது. நிரு ர் வகள்விகறளக் வகட்கத் பைாடங்கினார்: 

"விஞ்ஞானமும்  ைமும் பவவ்வவறு வகாளங்கறளக் றகயாளுகின்ைன 
என்ை வ ற்கத்ைிய பகாள்றகறய நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கிைரீ்களா?" 
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"இது எவ்வாறு புரிந்து மகாள்ளப்படுகிைது என்பகதப் மபாறுத்தது" 
என்று பாபா கூைினார். "விஞ்ஞானம், உலகப்மபாருள் முன்பனற்ைத்துடன் 
ெட்டுபெ மசயல்படுவதாக இருந்தால், அத்தககய விஞ்ஞானத்தில் ஆன்ெீகம் 
எதுவும் இல்கல என்று கூைலாம். ஆனால் அபத விஞ்ஞானம் 
வாழ்க்ககயின் அர்த்தத்கதத் மதளிவுைச் மசய்யுொனால், அது ஆன்ெீகத்தின் 
ஒரு கிகளயாகத் திகழும் – ககல, சரியாக மவளிப்படுத்தப்பட்டால் ஆன்ெீகம். 
தவைாகச் சித்தரித்தால் மபாருள்.” 

"விஞ்ஞான உண்ற கள்  ற்றும் பகாள்றககறளப் ப ாறுத்ைவறரயில், 
உண்ற றய அடிப் றடயாகக் பகாண்டு ஏற்ைத்ைக்கைாக எடுத்துக் பகாள்ளும் 
வவறளயில், அறவ ஆன் ீக பகாள்றக  ற்றும் வகாட் ாட்டுடன் ப ாருத்ைப் ட 
வவண்டு ா?" 

"அகவப் மபாருத்தப்படலாம். மபௌதீக உலகம் என்ைால் என்ன, 
ஆன்ெீகத்கத உணரச் மசய்யும் ஊடகம் தாபன? எடுத்துக்காட்டாக, உடல் 
முற்ைிலும் மபௌதீக மசயற்மபாருளாலானது; ஆனால் அது, சரியாகப் 
பயன்படுத்திக் ககயாளப்பட்டால், ஆன்ொ தன்கன அைிந்து மகாள்வதற்கான 
ஊடகொக விளங்கும்; இல்கலபயல், முகையற்ை பயன்பாடு, ஆன்ெீக 
முன்பனற்ைத்திற்கு ஒரு தகடயாக இருக்கும். இபதபபால், விஞ்ஞானக் 
பகாட்பாடுகள் ெற்றும் உண்கெகள் சரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், 
பிரபஞ்சத்தின் ஆன்ெீக முன்பனற்ைத்திற்கு உதவியாக இருக்கும்."  

"வஜாைிடத்றைப்  ற்ைி உங்கள் கருத்து என்ன? வஜாைிடம் அைிவியலின் 
ஒரு  குைி இல்றலயா?" என்று நிரு ர் வகட்டார். 

"எல்லாவற்ைிற்கும் ஆன்ெீகத்துடன் ஏதாவது ஒரு வககயில் 
மதாடர்பு உண்டு. அது எவ்வாறு மசயல்படுகிைது என்பகதப் மபாறுத்து, 
ஆன்ெீக முன்பனற்ைம் அல்லது பின்னகடவிற்கான காரணொகிைது. 

"விஞ்ஞானம் என்பது ஒரு மபாதுவான விஷயம், அபத பேரத்தில் 
பஜாதிடம் தனிப்பட்டது, எனபவ விஞ்ஞானத்கதத் தவறு என்று ேிரூபிக்க 
முடியாது. ஓர் உண்கெ, விஞ்ஞான அடிப்பகடயில் ேிறுவப்பட்டால், அகத 
ேீங்கள் சந்பதகிக்க ொட்டீர்கள். அகத சந்பதகிக்கும் எண்ணபெ உங்களுக்கு 
ஏற்படாது. பூெி உருண்கட என்று உங்களுக்குச் மசால்லப்பட்டு 
ேிரூபிக்கப்பட்டால், அது தட்கடயானது என்று ேீங்கள் ஒருபபாதும் ேிகனக்க 
ொட்டீர்கள். ஆனால், ஒரு பஜாதிடர் உங்களுக்கு சிைிது பேரம் கழித்து ஒரு 
பகாடி ரூபாய் கிகடக்கும் என்று மசான்னால், ேீங்கள் அகத ஒரு பகாடி 
முகை ேிகனத்துப் பார்ப்பீர்கள். 

"ஆன்ெீகத்தில் சந்பதகம் என்பதற்கு இடெில்கல. உதாரணொக, 
யாராவது என்னிடம், 'ேீங்கள் கடவுபளாடு ஒன்ைாக ஐக்கியொனவர் என்பகத 
உறுதியாகக் கூைமுடியுொ?' என்று பகட்டால், ோன் அவரிடம், 'ேீங்கள் 
ேிச்சயொக ஒரு ெனிதர், ோய் குட்டி இல்கலபய?' என்று பகட்பபன். அப்பபாது 
அவர் தன்கன ஒரு ெனிதர் என்று கூறுவார், ஏமனன்ைால் அவர் தன்கன 
ஒரு ெனிதனாகப் பார்க்கிைாபர தவிர பவறு எதுவாகவும் ேிகனத்துப் பார்க்க 



70 
 

முடியாது. அபதபபால், ோன் கடவுபளாடு ஒருவன் என்பதில் செொன 
உறுதியாக இருக்கிபைன். 

உலகம் முழுவதும் பவறுவிதொக என்னிடம் மசான்னாலும், அகதப் 
பற்ைி ோன் எதுவும் உணரப் பபாவதில்கல. ஆன்ெீக உறுதிப்பாடு 
அகசக்கமுடியாதது; எதுவாலும் எந்தப் பாதிப்கபயும் விகளவிக்க முடியாத 
அறுதி வாய்ந்தது." 

நிரு ர் வகட்டார், "ஆன் ீக விஷயங்கறள அைிவார்ந்ை முறையில் 
புரிந்து பகாள்ள முடியாைா?" 

"ஆன்ெீக பகாட்பாடுககள அைிவார்ந்த மசாற்களில் கூைலாம். 
இதயத்தின் அனுபவத்தில் புத்தித்திைன் பபருதவியாக இருக்கும். ஒருபபாதும் 
தகலவலியின் அனுபவம் இல்லாத ஒருவர், அகத அவருக்கு விளக்குொறு 
பகட்டால், அது என்ன என்பகத அைிவார்ந்த முகையில் விளக்க 
முயற்சிப்பீர்கள். அவருக்கு அகதப் புரிய கவக்க, ேீங்கள் அவரின் தகலயில் 
அகையும் பவகளயில் தகலவலி என்ன என்பகத அைிந்துமகாள்வார். 

"ஆன்ெீகத்தில் பகுத்தைிவுக்குப் புைம்பான எதுவும் இல்கல. 
விளக்கத்கத ெிகவும் ேகடமுகைப்படுத்த முடியும் என்பதால் 
அனுபவப்பூர்வொக மசயல்படுத்த முடியும். கிைிஸ்து, 'எல்லாவற்கையும் 
விட்டுவிட்டு என்கனப் பின்பற்றுங்கள்' என்ைார். இதன் அர்த்தம் 
என்னமவனில் உங்கள் வரம்புககள விட்டுவிட்டு, ோன் வாழும் 
வாழ்க்கககய வாழுங்கள்; அது ேகடமுகைக்கு உகந்தது எனப் மபாருள்படக் 
கூைினார். 

"மெய்யைிவுத்திைன் (ஆன்ெீகவாதம்) இயற்ககக்குப் புைம்பானதும், 
ெனித அைிவுக்கு அப்பாற்பட்டது என்றும் கருதப்படுகிைது. ஆனால், அது 
அப்படியல்ல. ேீங்கள் உங்கள் உலகக் கடகெகள் அகனத்கதயும் மசய்து 
மகாண்டிருக்கலாம், அபத பேரத்தில் ஒரு மெய்யைிவாளராகவும் 
இருக்கலாம். இது, உங்கள் மசயல்ககள ஒழுங்குபடுத்தி, வாழ்க்கககயச் 
சரியான முகையில் வழிேடத்துகிைரீ்களா என்பகதப் மபாறுத்தது." 

" ஹாத் ா காந்ைிறய ஓர் உைாரை ாக எடுத்துக்பகாள்ளலா ா?" 
"காந்தி ஒரு விதத்தில் மெய்யைிவாளர். எல்பலாரும் அவரவர் 

வழியில் ஒரு மெய்யைிவாளர். வாழ்க்கககயச் சரியாக வழிேடத்தும் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் உண்கெயான ஆன்ெீக வாழ்க்கக என்பது 
ேகடமுகைக்குரியது. 

"ஆன்ெீக வாழ்வு ஒழுங்கான முகையில் மவளிப்படுத்தப்பட்டால், 
அது ொனிட வாழ்வின் ஒவ்மவாரு கட்டத்திலும் மதாடர்புகடயதாக 
இருக்கும். இல்கலமயன்ைால், அதனால் விகளயும் எதிர்விகனகய ஆன்ெீக 
வாழ்க்கக என்று அகழக்க முடியாது. இதனால் மபாைாகெ மூலம் 
பொசொக ககயாளப்படும் அன்பு, மவறுப்பாக ொற்ைப்படுகிைது. ஆன்ெீக 
வாழ்வின் மெய்யைிவுத்திைன் சரியாகக் ககயாளப்பட்டால் இப்பபாது பபாரில் 
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ஈடுபடும் அகனத்து ோடுகளுக்கும் உதவியாக இருக்கும்; இல்கலமயனில் 
அது ேிகலகெகய இன்னும் பொசொக்கும். 

"ஆன்ெீக வாழ்வு என்பது பெல்ேிகல ஆன்ெீக தளங்களில் வாழும் 
ஆன்ொவின் வாழ்க்கக அனுபவம். பெலும் இந்த அனுபவத்தின் மூலம் 
பெம்பட்ட இகைேிகலகய அகடய முடிகிைது." 

நிரு ர் இறைக் குைித்துச் ெில கைங்கள் வயாெித்து, "ஆனால் 
அற ைிறய நிறலநாட்டத் வைறவயானறவ, ப ாருள் ெரிெீரற ப்பு, உலக 
நாடுகளிறடவய ப ாருளாைார  ற்றும் அரெியல்  ாற்ைங்கள் வ ான்ைறவ. 
உங்களின் இந்ைக் வகாட் ாடு அைற்குச் ொைக ாக வழி வகுக்கு ா?" என்று 
வகட்டார். 

"ஆன்ெீக மெய்யைிவுத்திைன் இதற்குத் துகணயாக இருக்கும். எல்லா 
பிரச்சிகனகளுக்கும் சுயேலபெ காரணம் என்பகத ெக்கள் உணர முடிந்தால், 
மபாருள் சரிசரீகெப்பு என்பது தானாகபவ ேிகழும்." 

"இக்கால  ானிடனின்  னநிறலயில், ப ாருளாைார ெரிெீரற ப்பு 
என் து ொத்ைிய ா?" என நிரு ர் வகட்டார். 

"மபாருளாதார சரிசரீகெப்பும், ெனித இயல்பும் ஒன்கைமயான்று 
சார்ந்திருப்பகவ. சுயேலபெ எல்லா சிக்கலுக்கும் மூலகாரணம் என்பகத 
உணர்ந்தால், அகனத்து பிரச்சிகனயும் தீர்க்கப்படும். இது எளிதும், 
எளிகெயுொனது. இப்படி எளிதாகவும், எளிகெயானதுொக இருப்பதன் 
காரணொக, பணி கடினொகிவிடுகிைது. 

"உதாரணொக, புகழும் இகழும் உங்ககளப் பாதிக்காவிட்டால், 
ேீங்கள் எப்பபாதும் ெகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். இல்கலமயன்ைால், ேீங்கள் 
ெகிழ்ச்சியற்ைவராகி விடுகிைரீ்கள். தரீ்வு எவ்வளவு எளிதானது, ஆனால் 
எளிகெ அகனத்கதயும் தாபன கடினொக்குகிைது." 

வநரடிப்வ ட்டி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா  ஸ்துகறள நீராட்டவும், 
அவர்களுக்குச் ெவரம்  ற்றும் முடித்ைிருத்ைம் பெய்யவும்  பென்ைார். 

ஆண்கள் கிழக்கத்ைிய  ப ண் ைிகறளப்  ார்க்கத் ைறட 
பெய்யப் ட்டைால், ப ங்களூர் ஆெிர த்ைில் ைங்கியிருந்ை ப ண்  ண்டலிக்கு, 
டாக்டர்கள் டான், நீலு இருவரும் வநரடியாகச் ெிகிச்றெயளிக்க முடியாை நிறல. 
ஒவ்பவாருவரின் ஆவராக்கியத்றைப்  ற்ைியும் ராவனா அவர்களிடம் வகட்டு, 
குைிப்ப டுத்து, வநாயாளிறயப்  ரிவொைிக்கா ல் எப்வ ாதும்  ருந்துகறளப் 
 ரிந்துறரக்க வவண்டியிருந்ைது. 

ஒரு முறை நாஜா உடல்நல ில்லா ல் இருந்ைார். அவருக்கு ஆங்கிலம் 
அைிகம் வ ெ வராைைால், ராவனா, நாஜாவின் அைிகுைிகறளக் வகட்டவ ாது, 
'வயிற்ைில் ஏவைா... வைாளில் ஏவைா ...  ின்னால் ஏவைா!' என்று  ைிலளித்ைார். 
ராவனா அந்ை அைிக்றகயுடன் டாக்டர் நீலுவிடம் பென்று நாஜாவின் 'ஏவைா' 
வநாய்க்கு 'ஏவைா'  ருந்து வகட்டார்.  ா ா, இறைக் வகள்விப் ட்டு வயிறு 
குலுங்கச் ெிரித்ைார். 



72 
 

டவ்லா வநாயால் அவைிப் ட்டவ ாது, ஆெிர வாெிகள் ப ாழிச் ெங்கிலி 
ஒன்றை உருவாக்கினர், ஏபனனில் டவ்லா  ாரெீக வ ச்சு வழக்கிலிருந்ை 'டாரி' 
எனும் கிறள ப ாழியில்  ட்டுவ  ெரள ாகப் வ ெினார். டவ்லா ைனது 
உடல்நிறல  ற்ைிய வி ரத்றை, டாரி ப ாழியில் ஸூனா ாெிக்கு விளக்க, 
ஸூனா ாெி குஜராத்ைியில்  ன்ஸாரிக்கு எடுத்துறரத்ைார்;  ன்ஸாரி அறை, 
 ராட்டியில் டாக்டர் நீலுவுக்கும், நீலு அறை டானுக்கும் ஆங்கிலத்ைில் 
ப ாழிப யர்த்ைனர்! இந்ை நூைன ான 'வநாய் கண்டு ிடிப்பு' முறைறய  ா ா 
 ிகவும் ரெித்ைார். 

 ன்ஸாரி ஒரு பெவிலியராகப்  ைிபுரிந்து, ஆங்கிலம் வ ொை 
கிழக்கத்ைிய ப ண்களின் உடல்நலம் குைித்து ராவனாவுக்குத் பைரிவிக்கவும், 
 ின்னர் அவர் டாக்டர் நீலு அல்லது டானிடம் அந்ை அைிக்றகறயக் பகாடுக்கவும் 
பெய்ைார். ஆனால்  ா ா ப ண்களிறடவய இருக்கும் வவறளயில்,  ன்ஸாரி 
ைனது வவறலயில் கலந்து பகாள்வைற்குப்  ைிலாக,  ா ாவுடன் இருக்க 
விரும் ினார். இது  ன்ஸாரி, ராவனா இருவருக்கு ிறடவய முறுகல் நிறலறய 
உருவாக்கியது. 

1940,  ிப்ரவரி 13ஆம் நாள் குருநாைர்களின் வட்ட அற ப்ற ப்  ற்ைி 
 ா ா விளக்க ளித்ைார்: 

அவதார புருஷர் அல்லது சத்குருக்களின் வட்டத்து உறுப்பினர்கள் 
ெற்றும் மபாது ெக்கள் ெீதான அணுகுமுகையில் பவறுபாடு உள்ளது. 
வட்டத்து உறுப்பினர்கள் குருோதரின் புதல்வர்ககளப் பபான்ைவர்கள், மபாது 
ெக்கள் முன்பின் மதரியாத அன்னியர்ககளப் பபான்ைவர்கள். உதாரணொக: 
மசய்தித்தாள் விேிபயாகிக்கும் ஒருவர் லட்சாதிபதியாக ொைினால், அவர் 
அதற்கான வழிககளப் பிைருக்குக் கற்பிப்பபதாடு, அவர்கள் அந்த வழிககளப் 
பின்பற்ைினால், அவர்களும் லட்சாதிபதியாக ொைமுடியும் என்று 
அவர்களிடம் கூறுகிைார். ஆனால், அவருகடய புதல்வர்களுக்கு, அவர் 
மசல்வத்கதக் மகாடுப்பாபர ஒழிய, மசல்வத்கத எப்படிப் மபற்ைார் 
என்பதற்கான விளக்கங்ககள அல்ல. 

அவைவ ால், அவைார புருஷர்  ற்றும் ெத்குருக்கள் ஒருவ ாதும் ைங்கள் 
வட்டத்து உறுப் ினர்களுக்கு ஆன் ீக  ாறையின் வழிகறளயும் முறைகறளயும் 
விளக்குவைில்றல. அவர்கள் இறையுைர்றவ அறடயும்  ாறையில் வட்டத்து 
ெீடர்கறளச் ெரியான இடத்ைில் இருக்கச் பெய்கிைார்கள்; அவைவவறளயில், 
ொைாரை  க்களுக்கு, அறை அறடவைற்கான வழிகறள அவர்கள் 
விளக்குகிைார்கள். 

வட்டத்து உறுப்பினர்களுக்கு இந்த விளக்கங்கள் பதகவயில்கல, 
ஏமனன்ைால் அவர்கள் ‘மதய்வகீ மபாக்கிஷத்தின்’ வாரிசுகள். ‘மபாக்கிஷம்’ 
ககயில் இருக்கும்பபாது, அகதப் மபறுவதற்கான வழிககள விளக்குவதன் 
அவசியம் என்ன?      
 எனது வட்டத்து உறுப் ினர்களுக்கு, ெிைப்பு விைிகள் உள்ளன. 
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அவர்களின் கடுற யான ைவறுகறளக் கூட நான் ெகித்துக் பகாள்கிவைன், 
ப ாறுத்துக் பகாள்கிவைன்,  ன்னிக்கிவைன்.  பகாறலக்கான ைண்டறன 
 ரைைண்டறன என் து ொைாரை  க்களுக்கு ஒரு உலகளாவிய 
ெட்ட ாகும்.  ஆனால் எனது வட்டத்து ெீடர்களுக்கு ஒரு ெிைப்பு விைி உள்ளது. 
அவர்கள் எப்வ ாதும்  ரை ைண்டறனயிலிருந்து காப் ாற்ைப் டுகிைார்கள். 

ஆன் ீக குருநாைர்கறளப்  ற்ைிய ைனது கருத்துக்கறள  ா ா, பைாடர்ந்து 
விளக்கினார்: 

அவதார புருஷர் அல்லது சத்குருக்கள் குைித்தத் தவைான கருத்து 
இருக்கக்கூடாது. அவர்கள் மேருப்கபப் பபான்ைவர்கள். ேீங்கள் மேருப்கபத் 
தீண்டினால், எரிக்கப்படுவரீ்கள். ேீங்கள் அகத, தூரத்திலிருந்து பயன்படுத்த 
முற்பட்டால், அது உங்களுக்கு இதொன கதகதப்கபத் தரும், உங்கள் 
உணகவச் சகெக்கும், உங்கள் தண்ணகீரச் சூடாக்கும், பெலும் எல்லா 
வககயிலும் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

நான்  ீண்டும் பொல்கிவைன், அவைார புருஷரும்,  ெத்குருக்களும் 
பநருப்ற ப் வ ான்ைவர்கள். வட்டத்ைிற்கு பவளிவய இருப் வர்கள் 
எச்ெரிக்றகயாக இருக்க வவண்டும். குருநாைர்களின் வ ச்சு, பவளிப்புை நடத்றை 
ஆகியவற்ைால் அவர்கறளத் ைவைாகப் புரிந்துபகாள்ளக்கூடாது. ொய்  ா ா ஒரு 
ெத்குரு, ஆனால்  ல வநரங்களில் அவரது பெயல்முறை விெித்ைிர ாக 
இருந்ைதுண்டு.  ஒரு முறை, நிர்வாை ான குழந்றை ஒன்றைப்  ார்த்ைதும், "இது 
ற யனா அல்லது ப ண்ைா?" என வினவினார். அவ்வப்வ ாது, ைன்னிடம் 
வந்ைவர்களிடம்  ைம் வகட் து வழக்கம்.  ெத்குருக்களின் இதுவ ான்ை 
பெயல்கறளப்  ார்த்து,  க்கள் அவர்கறளச் ெந்வைகப் டுகிைார்கள், ைவைாகப் 
புரிந்துபகாள்கிைார்கள், ொைாரை  னிைர்கள் என்ை முடிவுக்கு வருகிைார்கள். 
இப் டித் ைவைாகப் புரிந்துபகாள் வர்கள் வழீ்ச்ெிறயச் ெந்ைிக்கிைார்கள். 

ோன் ஒருவருக்குத் தளர்வான கட்டுப்பாட்கடக் மகாடுத்து, அவர் 
விரும்பியகதச் மசய்ய அனுெதித்தால், அது, உலக கண்பணாட்டத்தில், 
முகையற்ைதாக அல்லது ேகடமுகைக்கு ொைானதாகத் பதான்ைினாலும், 
ஒரு குைிப்பிட்ட குைிக்பகாகள ெனதில் மகாண்டு, பிைரால் புரிந்துமகாள்ள 
முடியாத மதாகலபோக்குப் பார்கவயுடன் ோன் அகதச் மசய்கிபைன். 
சம்பந்தப்பட்ட ேபர் அகதப் மபாழுது பபாக்காக ெட்டுபெ மசய்ய பவண்டும் 
அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ட சூழ்ேிகலகயத் தவிர்க்க பவண்டும் என்று ோன் 
விரும்புவதாக இருக்கலாம். எனபவ, அவரது ெனகத இதர விஷயங்ககள 
போக்கித் திகசதிருப்ப, ோன் அவருக்கு விகளயாட்டுப்மபாருள் ஒன்கைக் 
மகாடுக்கிபைன், ஏமனன்ைால் இறுதியில் அவர் பசார்வகடந்து அகதத் தூக்கி 
எைிந்துவிடுவார் என்று எனக்குத் மதரியும். 

அவைார புருஷர் அல்லது ெத்குரு ைனது ெீடர்கள் எறையாவது 
றகவிட்டுவிட வவண்டுப ன விரும் ினால், இந்ை இரண்டு மூவலா ாய 
முறைகளில் ஒன்றைக் றகயாளுகிைார். ஒரு வழி என்னபவன்ைால், குருநாைர் 
ஒருவரிட ிருந்து ஒன்றைத் ைட்டிப்  ைிக்கிைார் அல்லது  ிைரால் ைிருட 
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றவக்கிைார்.   ற்பைான்று, அவர் அைற்கு ஒரு முக்கியத்துவத்றை அளிக்கிைார், 
இறுைியில் அந்ை ந ர் ைாவன வொர்வறடந்து அறை விட்டுவிடுகிைார். 

ோன் ஒரு திட்டவட்டொன போக்கத்திற்காக ொயாவின் 
'இயந்திரத்கத' இயக்கியுள்பளன். பல்பவறு மசயல்களில் ஈடுபட்டு, 
அவற்கைக் கடந்து மசல்லும் விதத்தில் ெனிதகுலத்திற்கு, ஆயிரக்கணக்கான 
அனுபவங்ககள ோன் அனுெதிக்கிபைன். எல்லாவற்ைிலிருந்தும் மவகுஜன 
ெக்கள் இறுதியில் மவளிபய வருவார்கள். அவர்கள் அகத உணரக்கூடியதாக 
இருக்கும்பபாது, இகவ அகனத்தும் ஒரு சிைந்த ோடகத்தின் பகுதியாக 
இருந்தகத அவர்கள் கண்டுபிடிப்பார்கள், அதாவது, கடவுள் தனது 
எல்கலயற்ை சாதுரியத்தால், ெனிதகுலத்கத ொயாவிலிருந்து, ொயா 
வழியாக விடுவிக்கும் போக்கத்துடன் இந்த ோடகத்கத அரங்பகற்ைினார் 
என்பகதக் கண்டுமகாள்வார்கள். 

துைவு அல்லது  ற்ைின்ற  என் து  ாயாவிலிருந்து ைப் ிச் 
பெல்வைற்பகன, ப ாதுவாக   ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட வ ாலி வயாெறனயாகும், 
ஏபனன்ைால், இவ்வாறு ைப் ி ஓடுவைன் மூலம் நீங்கள் முக்கிய ானறை 
இழந்துவிடுகிைரீ்கள்.  இத்ைறகய  றுப்புக்கான உள் எைிர்விறன 
என்னபவன்ைால்,  னம் விறரவில் கட்டுப் ாட்றட  ீைி, ெம் ந்ைப் ட்ட ந றர 
 னச்வொர்வில் ைள்ளி, வ லும் அைிக ெிக்கல்கறள உருவாக்குகிைது. இந்ைப் 
புைிய ெிக்கல்கறளச் ெ ாளிப் து இன்னும் கடினம்.  உண்ற யான  ரிகாரம் 
என்னபவன்ைால்  ாயாவிவல இருந்துபகாண்டு அறைப் ப ாருட் டுத்ைா ல் 
இருப் ைாகும். 

 ிப்ரவரி 14 அன்று டாக்டர் கனி ைனது குடும் த்துடன் ப ங்களூருக்கு 
வந்ைார்.  அவை நாளில்  ைராஸிலிருந்து ஒரு சுவா ி, ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்து, " ைராஸில் வாழும் ஒரு வகாடீஸ்வரர் என்றன 
உங்களிடம் அனுப் ியுள்ளார், உங்கள் ைரிெனத்ைால் குைிப் ிடத்ைக்க வறகயில் 
நான் ைிருப்ைியறடந்ைால், அவரும் உங்கள் ைரிெனத்ைிற்காக வருவார்" என்று 
கூைினார். 

இறைக் வகட்ட  ா ா புன்னறகத்து, "வகாடீஸ்வரர் ைரிெனம் 
பெய்வைற்கான ஒரு புைிய வழிறயக் கண்டு ிடித்துள்ளார் - 'பினாெி' தரிசனம்! 
அவர்  ிகவும் புத்ைிொலி என்று பைரிகிைது. இது  ிகவும் புைியைான ஒரு 
விஷயம். ஆனால் பொல்லுங்கள், தாகம் இல்லாெல் ஒருவர் எப்படித் தண்ணரீ் 
குடிக்க முடியும்?" சுவா ிகள் புரிந்துபகாண்டு  ரியாறையுடன், ஆெிர த்ைில் 
இருந்ை  ஸ்துகறளப்  ார்றவயிட்டு,  ின்னர் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

1940,  ிப்ரவரி 15ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் 46வது  ிைந்ைநாள் 
லிங்க்ஸ்  ங்களாவில் அற ந்ை இறெ அரங்கத்ைில் ஓர் இறெ நிகழ்ச்ெியுடன் 
பகாண்டாடப் ட்டது. ப வ ா வந்து  த்து நாட்கள் குழுவுடன் ைங்கியிருந்ைார். 
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ற ர ங்களாவில் ைிட்ட ிடப் ட்ட உலகளாவிய ஆன் ீக ற யத்றை 
நிர் ாைிக்க 'ற சூர் எஞ்ெினயீரிங் கம்ப னி'க்குப் ப ாறுப்பு 
வழங்கப் ட்டது.   ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி பெய்ய வவண்டிய 
அறனத்றையும் கண்காைிக்க, பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி 
உடனிருந்ைார்.  எவ்வாைாயினும், ஒப் ந்ைக்காரர்கள் ைரம் குறைந்ை 
ப ாருட்கறளப்  யன் டுத்ை முயன்ைனர், அறை பநௌவராஜி அனு ைிக்கா ல், 
 ிப்ரவரி இறடப் குைியில், பநௌவராஜிக்கும் ஒப் ந்ைக்காரர்களுக்கும் இறடவய 
ஒரு ப ரிய வாக்குவாைம் ஏற் ட்டது. 

நடந்ைறை  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைவ ாது, அவர் வகலி பெய்ைார்: "அகத 
உருவாக்குங்கள், உகடயுங்கள், ஆனால் ஆட்டம் காணச் மசய்யாதரீ்கள்; 
நீங்கள் அறைச் பெய்வரீ்கள் என்று நான் நம்புகிவைன்!" 

 ிப்ரவரி 16 அன்று, காறலயில் ஒப் ந்ைக்காரர்களுடன் ஒரு பநடுவநர 
கூட்டம் நறடப ற்ைது. இறுைியாக, ஒப் ந்ைத்றை நிறுத்ைவும்,  ைிகறள 
 ண்டலி பெய்து முடிக்கவும் ைீர் ானிக்கப் ட்டது. இைற்கு  ா ா ஒப்புைல் 
அளித்ைார். வநாரினா,  ல ெந்ைிப்புகளுக்கு அறழப்பு விடுத்தும்  ைிவான் இந்ைத் 
ைிட்டத்ைில் ெற்று 'அற ைியாக' இருந்ைார். 

 ிப்ரவரி 18ஆம் நாள்,  ா ா, ஆண்  ண்டலிக்கு இறைத் பைரிவித்ைார்: 
"இந்ை ஒப் ந்ைத்றை முைித்துக் பகாண்டது ஒப் ந்ைக்காரர்களின் ைவறு அல்ல. 
இது எனது பொந்ை ஆன் ீக காரைங்களால் நிகழ்ந்ைது." 

 ிப்ரவரி 19ஆம் நாளிலிருந்து ப ஹர்  ா ா அவரது உ வாெத்றை, ஒரு 
நாறளக்கு ஒரு முறை உைவிலிருந்து ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை  ால் 
 ட்டுவ  அருந்ைப் வ ாவைாக அைிவித்ைார்; அடுத்ை ஒரு வாரம் ( ிப்ரவரி 23 - 
 ார்ச் 1) ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளப் வ ாவைாகவும் பைரிவித்ைார். ைரிெனம் 
 ற்றும் வநர்காைல்கள் 21ஆம் வைைி நிறுத்ைப் ட்டன. 

ப ஹர்  ா ா அவரது ஏகாந்ைவாெம் குைித்து, கீழ்வரும் 
அைிவுறுத்ைல்கறள பவளியிட்டார்: 

1. பாபா எந்த பேரத்திலும் அவருகடய வசதிக்பகற்ப எழுந்திருப்பார். 
அவர் எழுந்திருக்கும் வகர ஒருவரும் அவகரத் மதாந்தரவு 
மசய்யக்கூடாது. 

2.  ா ா, எந்ைப் ப ண்  ண்டலியுடனும் வ ெ  ாட்டார்.  ஸூனா ாெி, வாலு 
ஆகிவயாறரத் ைவிர, ப ண்கள் குழுவிலிருந்து எவரும்  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைிற்கு வரக்கூடாது; அவர்கள் வறரயறுக்கப் ட்ட எல்றல வறர 
 ட்டுவ  வர முடியும், அது அவர்களுக்குக் வகாடிட்டுக் காட்டப் டும். 
அவர்கள் எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும் வரம்ற   ீைக்கூடாது.  

3. பாபாவுக்கு ஏபதனும் மசய்திகயத் மதரிவிக்க விரும்பும் மபண்கள் 
அல்லது குழுவின் எந்தமவாரு உறுப்பினரும், அகத எழுதி 
 ூனாொசி மூலம் ஜால் பகரவாலாவுக்கு அனுப்ப பவண்டும். ஜால் 
உரிய பேரத்தில் அகத, பாபாவுக்கு வழங்குவார். 
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4.  ா ாவுக்கு  ால் இல்லா ல் வலுவற்ை வைநீர், வழக்கம் வ ால 
வ ல் ாடியில் (ப ஹராவால்) ையார்ச் பெய்து, வாலு மூல ாக 
அனுப் ிறவக்க வவண்டும். வைநீர் வைறவப் டும் வவறளயில், 
ஸூனா ாெிக்கு ஒரு குைிப்பு அனுப் ப் டும், அவர் அறை வ ல் ாடிக்கு 
எடுத்துச் பென்ைதும், வைநீறர உடனடியாகத் ையார்ச் பெய்து வாலு 
மூல ாக, ைா ை ின்ைி அனுப் ிறவக்க வவண்டும். 

5. பாபா ேீராட ொட்டார், ஆனால் அவர் வழக்கம் பபால முகத்கதக் 
கழுவி வாகய சுத்தம் மசய்வார். இதற்குத் பதகவயான சூடான ேீகர 
தயார் ேிகலயில் கவத்திருக்கும் மபாறுப்கப எரச் 
ஏற்றுக்மகாள்வார். அதற்காகக் குைிப்பிட்ட வாளிகய ெட்டுபெ 
பயன்படுத்த பவண்டும். 

6.  ா ா வைன், ைண்ைரீ்  ற்றும் எலு ிச்றெ ரெம் எடுத்துக்பகாள்வார். 
இறவ குடிலில் றவக்கப் டும். 

7. போரினா, கிட்டி, ராபனா, எலி மபத், ொர்கமரட், ென் ாரி 
ஆகிபயாரின் முக்கிய கடிதங்கள் 'முக்கியொனது' என்று மவளியில் 
குைிக்கப்பட பவண்டும், பெலும் ராபனா தாெதெின்ைி  ூனாொசி 
வழியாக, பாபாவுக்கு அனுப்பிகவக்க பவண்டும். 

8.  ண்டலியில்  ின்வரும் உறுப் ினர்கள்  ஸ்த் ஆெிர த்ைின்  ைியில் 
அற ைியாக கலந்து பகாள்வார்கள்: நீலு, காறல 10:30 முைல் 11:00 வறர; 
ொஞ்ெி 11:00 முைல்  ாறல 6:00 வறர  (அவர்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் 
உைவு உண்ை வவண்டும்; இரவு 12:00 முைல் 12:30 வறர  ா ாவுடன் 
இருக்க வவண்டும்); ஆைி ெீனியர் காறல 11:00 முைல் 11:30 
வறர;  விஷ்ணு 11:30 முைல் 12:00  ைி வறர; காறல 11:30  ைிக்கு 
ெில நி ிடங்கள் ஜால் ாய்;  ாைிரி, பநௌவராஜி ப ண்டு மூவரும் 
ப ங்களூரில் இருக்கும் வவறளயில்,  ைியம் 12:30  ைிக்கு வர 
வவண்டும், காக் ஸாவஹப்  ிற் கல் 2:00 முைல் 6:00 வறர,  ாபு 
(வஸானா காம்ப்வள)  ற்றும் வைாழர்கள்  ாறல 6:00  ைியிலிருந்து 
பைாடரவவண்டும். 

9. அஞ்சல், தந்தி ெற்றும் ஆவணங்கள் மபைப்பட்டதும்,  ூனாொசி 
அவற்கை ெஸ்த் ஆசிரெத்தில் ஜால் பகரவாலாவிடம் ஒப்பகடக்க 
பவண்டும்; ஜால் அவற்கை பாபாவிடம் மகாடுக்க பவண்டும். 

10.  ா ா  ஸ்துகறள நீராட்ட  ாட்டார். இந்ைப்  ைி,  ா ாவால் ைனிப் ட்ட 
முறையில் அைிவுறுத்ைப் ட்ட  ண்டலி உறுப் ினர்களால் பெய்யப் டும். 

ற தூல், காக்கா, எரச், ெிது, கிருஷ்ைா ஆகிவயார்  ப் ா 
பஜஸவாலாவுடன்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் ைத்ை து கடற கறளச் 
பெய்யவவண்டும். விஷ்ணு, ஜங்க்வள இருவரும் ஆெிர த்ைிற்கான ப ாருட்கறள 
வாங்கி வருவார்கள். ஆைி ெீனியர், கனி, எலிஸப த், வநாரினா ஆகிவயார் 
ப ஹர்  ா ா ஜர்னலின் ைிருத்ைங்கள், அச்ெிடுைல், விநிவயாகம் ஆகியவற்றை 



77 
 

வ ற் ார்றவயிட வவண்டும். ெகன் இரவில்  ா ாவின் அருவக 
கண்காைிப் ாளராக இருப் ார். 

1940,  ிப்ரவரி 23ஆம் நாள்,  ா ா வலுவற்ை வைநீர், ைண்ைரீ், வைன் 
 ற்றும் எலு ிச்றெ ரெம் ஆகியவற்றை  ட்டும் அருந்ைி உ வாெத்றைத் 
பைாடங்கினார்; லிங்க்ஸ்  ங்களாவுக்குப்  ின்புைம் அற க்கப் ட்ட  குடிலில் 
ைங்கி,  ஸ்துகளுடன் ைனிற யில்  ைியாற்ைினார். ஒவ்பவாரு நாளும், 
குைிப் ிட்ட அறர  ைி வநரம்,  ா ா ஏகாந்ைவாச்த்ைில் இருக்கும் வவறளயில், 
அறனவரும் முற்ைிலும் அற ைி காக்க வவண்டும் என்ை கடுற யான 
உத்ைரவுகறளப்  ிைப் ித்ைார்.  இைன் விறளவாக,  ங்களா  ற்றும் அைன் 
வளாகத்ைில் நறடப றும் அறனத்து நடவடிக்றககளும் அந்ை வநரத்ைில் 
நிறுத்ைப் ட்டன.   ா ாவின் குடிறெ, ப ண்  ண்டலியின் குடியிருப்புக்கு 
அருகாற யில் இருந்ைது.  ஒவ்பவாரு நாளும்,  ா ா ைனது வவறலறயத் 
பைாடங்கும்வ ாது, ப ண்கள் ைறரயில் விரிக்கப் ட்ட ப த்றைகளில் 
அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 

ஐந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ிப்ரவரி 28ஆம் வைைி,  ா ா உ வாெம் 
இருந்ைார், ஆனால் ைண்ைரீ், எலு ிச்றெ ரெம்  ற்றும் வைன்  ட்டுவ  அருந்ைி 
வந்ைார். (அவரது  லக்கழிவு கருற யாக இருந்ைது.)  றுநாள், 29 அன்று,  ா ா 
நீர்  ட்டும் அருந்ைினார்;  ிற் கல் 4:30  ைிக்கு பவளிவய வந்து, ெில 
நி ிடங்களுக்கு, ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைித்து இவ்வாறு கூைினார்: "நாறள 
முைல் நான் உ வாெத்றைத் பைாடர்கிவைன், ஆனால் ஆரஞ்சு  ற்றும் கீறர  ரெம், 
அடுத்ை  ைிபனான்று நாட்கள் அருந்துவவன். இந்ைப்  ைிபனான்று நாட்களுக்குள், 
 ர ரப் ான ஒன்று நடக்கும். நாம் ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
புைப் ட்டு வழியில் ஒரு  ாைம் சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாள்வவாம்." 

அன்று நள்ளிரவில்,  ா ா ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி வ ற்பகாண்ட 
உ வாெத்றை நிறுத்ைினார். அடுத்ை நாள், 1940,  ார்ச் 1 அன்று  ா ா, ப ண்கறள 
காறல 8:00  ைிக்கு  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து,   ஒவ்பவாருவரும் 
றககறளச் சுத்ைம் பெய்து,  ா ாவின் அறையிலிருந்து ஒரு ப ாருறள எடுத்துச் 
பெல்லும் டி கூைினார்.  ா ா  ஸ்துகளின் கழிவறைகறளச் சுத்ைம் 
பெய்வைற்கான ைனது  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார், வ லும் உ வாெம் இருக்கும் 
வவறளயில்,  ா ா  ிகவும் அயராது உறழப் ைாக ப ஹரா ைனது கவறலறய 
பவளிப் டுத்ைினார். அைற்கு  ா ா, "உபவாசம், ெஸ்துகளுடன் பணிபுரிவது 
என்கனச் பசார்வகடயச் மசய்யாது, ஆனால் ோன் உள்ளளவில் ெிகவும் 
கடினொக உகழத்துக் மகாண்டிருக்கிபைன்; இது எல்லாவற்கையும் 
ஈடுகட்டிவிடும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அறழத்துவரப் ட்ட 23 ெஸ்துகள்  ற்றும் சட்டி 
பாபா, ஃபூல்வாலா ஆகிவயாருடன்  ா ா, ப ங்களூர் லிங்க்ஸ் 
 ங்களாவில்  ைங்கியிருந்ை காலகட்டத்ைில்  ைிபுரிந்ைார்.  
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 இவர்கறளத் ைவிர, இைர  ஸ்துகளும் ைினமும் அறழத்து வரப் ட்டனர்; 
 ா ா ஒவ்பவாருவருடனும் அவரது ஆன் ீக  ைிறயச் பெய்து பகாண்டிருந்ைார். 

 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரியும் வ ாது ஏன் எப்வ ாதும் ைனியாக இருக்க 
விரும்புகிைார் என் றை  ா ா ஒருவ ாதும் விளக்கவில்றல.  ஆனால் ஒரு 
முறை,  ா ா, ெட்டி  ா ாவுடன் ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, இருவரும் சு ார் 
இரண்டு  ைி வநரம்  ா ாவின் அறையில் அறடத்து றவக்கப் ட்டிருந்ை 
 ின்னர், பவளிவய கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ை எரச் கைறவத் ைிைக்க 
எழுந்ைார். அப்வ ாது, ெட்டி  ா ா ைிடீபரன பவளிவய பெல்லும் வழியில் அவறரக் 
கடந்து பென்ைார். எரச், உடல் வழியாக  ின்ொரம்  ாய்வது வ ால் ஓர் 
அைிர்ச்ெிறய உைர்ந்ைார். 

ெின்ன சுவா ி ப ங்களூர்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் ைங்கியிருந்ை ஒரு 
சுவாரஸ்ய ான  ஸ்த். அவர் புறகப் ிடிக்கும் வ ாது, ெிகபரட்றட அடிக்கடி 
அறைத்து, எரியும்  க்கத்றை வாயில் எைிந்து, ப ன்று விழுங்கும் 
விெித்ைிர ான  ழக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைார்.  ஸ்த் வெித்து வந்ை ஒரு 
குடிலுக்குப்  ின்னால்  ின்ொர கம் ம் ஒன்று இருந்ைது, அது ெரியாக 
ைறரயிைக்கப் டா ல் இருந்ைைால், விரும் த்ைகாை அைிர்ச்ெிறயக் பகாடுத்ைது; 
அறனவரும் அறைத் பைாடுவறைத் ைவிர்த்து வந்ைனர். ஆனால் ெின்ன சுவா ி 
 ஸ்த் உண்ற யில் ைனது றககளால் கம் த்றை  ற்ைி அறைத்துக்பகாண்டு 
 ைிக்கைக்கில் அந்ை அைிர்றவ அனு விப் து வ ால் அங்வகவய இருந்ைார்! 

 ஸ்துகள் உடறலப்  ற்ைிய ெிைிைளவும் உைர்வற்ை நிறலயில் 
இருந்ைைற்கு  ற்பைாரு உைாரைம்: ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் இருந்ை  ஸ்த் 
ஃபூல்வாலா, றஹட்ரஜன் ப ராக்றஸட் அ ிலத்ைில் ஊைறவத்ை எலு ிச்றெத் 
துண்டுகறளச் ெரள ாக  உைிஞ்சுவது வழக்கம். ஒரு ொைாரை  னிைர் ைனது 
நாவால் அறைத் பைாடுவது முடியாை காரியம். 

 ிப்ரவரி 19 அன்று  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் ஒரு மூறலயில் வைநீர் கறட 
ஒன்று ைிைக்கப் ட்டது, அங்கு  ஸ்துகள் எந்ை வநரத்ைிலும் பென்று வைநீர் 
அருந்ைி,  டீி  அல்லது ெிகபரட்டுகறள புறகத்து வந்ைனர். அந்ைத் வைநீர் 
கறடயில் ' ஸ்த் வஹாட்டல்' என்று ஒழுங்கற்ை முறையில் றகயால் எழுைி 
றவக்கப் ட்டிருந்ைது. 

 ஸ்துகள் அறனவரும் ஒன்ைாகக் கூடிவருவைற்கு, ைங்களுக்குச் 
பொந்ை ான இடம் கிறடத்ைைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைனர். அஹ துநகரிலிந்து ஒரு 
 ாடகர் வரவறழக்கப் ட்டார், ஒவ்பவாரு நாளும்  ா ா ைனது அறையில் 
 ஸ்துகளுடன் இறெறயக் வகட்டு ரெித்ைார். இறெறய ரெித்ை ெட்டி  ா ாவின் 
கண்களில் ஆனந்ைக் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது. 

அற்புை ான இந்ைக் காட்ெிறயக் கண்டு காலம் வியந்ைது. "ஆன் ீக உள் 
ைளங்களில் வாழும், இந்ை வ ல்நிறல  ஸ்துகளிட ிருந்து, வ ாறையூட்டும் 
இறை கீைம் எைிபராலிப் றை வகட்க முடிந்ைது. இந்ைக் கீைம்  ிகவும் 
ைனித்துவ ானது  ற்றும்  னிை ெிந்ைறனக்கு அப் ாற் ட்டது. ப ங்களூரில் 
 ஸ்துகளின் வாழ்க்றக தூய்ற யான, கலப் ட ற்ை இறையன் ான  துவில் 
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எரிந்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், அன் ிற்குரியவரின் கீைம் அவர்களின் 
ஒவ்பவாரு  யிர்கால்களிலிருந்தும் இறெக்கப் ட்டது!" 

இைற்கிறடயில், 1940,  ார்ச் 3 அன்று,  ா ாறவப்  ற்ைி  க்களுக்கு 
எடுத்துறரக்கும் ெில அைிவுறுத்ைல்களுடன் சுவா ி   ானந்ைா  ீண்டும் 
வஷாலாப்பூருக்கு அனுப் ப் ட்டார்; ஜூறல 9ஆம் நாள் ப ஹரா ாத் வரவும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

 ார்ச் 4ஆம் நாள்,  லீா ாய் அவரது  கள் ஸில்லாவுடன் ப ங்களூர் 
ஆெிர த்ைில் வந்து ைங்கினார். 6ஆம் வைைி, ப ங்களூறரச் வெர்ந்ை டாக்டர் 
ஜாம்மஷட் டி. பட்படல், திரு. என். மபஸ்பதான்ஜி ஆகிவயார்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க வந்ைனர்.  அவர்களுடன் நடந்ை உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

"ோன் எதிர்கால உலக முன்பனற்ைங்ககளக் கருத்தில் மகாண்டு 
ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாள்வபதாடு, முழு பேரமும் மெௌனம் ககடப்பிடித்து 
எனது ஆன்ெீக உட்பணியில் மும்முரொக ஈடுபடுகிபைன். அதி விகரவில் 
வரவிருக்கும் எழுச்சிககள ேீங்கள் காண்பீர்கள். பபார் ெிகவும் தவீிரொன 
திருப்பத்கத எடுக்கும்; இது அளவிடமுடியாத துயரங்ககளயும் அழிகவயும் 
மகாண்டு வரும்." 

ப ஸ்வைான்ஜி இறடவய குறுக்கிட்டு, "ைிரு. ஸம்னர் பவல்ஸ் (அப ரிக்க 
 ாநில பெயலாளர்) அற ைிக்காக வ ச்சுவார்த்றை நடத்ை முயற்ெிக்கிைார்; அவர் 
பவற்ைி ப றுவார் என்று நம்புகிவைாம்" என்ைார். 

 ா ா ெிரித்ை டிவய வார்த்றைகளால் விறளயாடினார், "இது 
பகாகடகாலத்தில் கிணறு மவட்டுவது பபான்ைது!" (இைனால்  லன் எதுவும் 
இல்றல.) இதற்கு முன்பு பார்த்திராத அல்லது பகட்டிராத அளவுக்கு உலகம் 
பபாரில் விகரவில் மூழ்கிவிடும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

"ஆனால்  ா ா, ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் உயிரிழக்கிைார்கவள, அறைப் 
 ற்ைி என்ன கூறுகிைரீ்கள்? அவர்கறளக் காப் ாற்ை முடியாைா?" என்று 
ப ஸ்வைான்ஜி வினவினார். 

"பபார் அவசியம். இந்த அழிவு அகனத்தும் அசுத்தொன உலககத் 
சுத்திகரித்து, அசுத்தத்கத அகற்றும், இதனால் ஒரு புதிய உலக அகெப்கப 
உருவாக்கி சரீகெக்க முடியும். 

"உலகின் துன்பம் காரணொக, என் உடலில் பல லட்சக்கணக்கான 
‘துகளகள்’ உள்ளன. ஆனால் எனது எல்கலயற்ை ஆனந்தம் ெற்றும் ஆற்ைல் 
காரணொக என்னால் அகதத் தாங்க முடிகிைது. 

"உங்கள் விரலில் மகாப்பளம் ஒன்று போய் நுண்ெங்களால் 
ேச்சுப்பட்ட ேிகலயில் இருப்பதாக கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். இதன் 
காரணொக ேீங்கள் முழு விரகலயும் துண்டிக்க ொட்டீர்கள்! விரல் உங்கள் 
உடலின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் ேீங்கள் அகதத் தாங்கிக் 
மகாள்கிைரீ்கள். அபதபபால், எல்லாவற்கையும் என்னுகடயது என்று 
கருதுகிபைன், கஷ்டப்படுகிபைன், ஆனால், அதற்காக ோன் என்கன அழித்து 
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அகனவகரயும் படுமகாகல மசய்ய ொட்படன். எல்லாவற்கையும் என் 
உலகளாவிய உடலின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் ோன் அகதச் சகித்துக் 
மகாள்கிபைன்.” 

 ட்வடலும், ப ஸ்வைான்ஜியும் லிங்க்ஸில் வாழ்ந்ை  ண்டலியின் 
பநருங்கிய நண் ர்களாகி,  ா ா, பவளியிடங்களுக்குச் பெல்லும் வ ாதும் 
ைவைா ல் அவர்கறளச் ெந்ைித்து வந்ைனர். 

டாக்டர் கனி ெ ீ த்ைில் பூனாவுக்கு வந்ைிருந்ைார்.  மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவருக்குப்  ைம் கடன் பகாடுத்ை ஒரு பெல்வந்ைர் 
பகாறல பெய்யப் ட்டார்; அப்வ ாது டாக்டர் கனி  ெந்வைகத்ைிற்குரிய ந ரானார். 
கடறனத் ைிருப் ிச் பெலுத்துவைற்காக கனி ைனது பொத்றை, பெல்வந்ைரின் 
குடும் த்ைிற்கு ஈடாகக் பகாடுக்க வவண்டியிருந்ைது. ஆனால் 1940  ார்ச் 
 ாைத்ைில், அந்ைச் பெல்வந்ைரின்  கன், எைிர் ாராை விை ாக கனியின் பொத்ைில் 
ப ரும் குைிறய அவரிடம் ைிருப் ித் ைந்ைார். 6ஆம் நாள்  ாறல டாக்டர் கனி 
 ீண்டும் ப ங்களூருக்குத் ைிரும் ி வந்து, ைனது பொத்றைத் ைிரும் ப் 
ப ற்ைறைக் பகாண்டாடும் விைத்ைில், அறனவருக்கும்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் ஒரு 
ெிைப்பு வைநீர் விருந்து வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியிடம் கூைினார்: 
இது ஒரு ைனித்துவ ான ெந்ைர்ப் ம். டாக்டர் கனி, எனது பைாடர் ில் 

இருந்ை கடந்ை 22 ஆண்டுகளில், "எனக்கு ஆன் ீக நன்ற கள் வழங்குவைற்கு 
முன்பு, ப ாருள் ரீைியாக ஏைாவது பெய்யுங்கள்!" என்று வகட்டுக் பகாண்டார். 

அவருறடய ப ாருள் ொர்ந்ை வாழ்க்றக  டிப் டியாக வழீ்ச்ெியறடயும் 
விைத்ைில் நான் ஒன்றைச் பெய்வைன், இருந்தும், அவருறடய கவறலகள் 
ஓரளவிற்கு குறைந்துவிடும் என்று நான் அவரிடம் கூைிவனன். விறரவில், அவர் 
பகாறல வழக்கில்  ாட்டிக்பகாண்டார்; அவரது ெவகாைரர் அப்துர் ரஹ் ான் 
 ிகவும்  ைற்ை றடந்ைார். இது  ிகவும் வவடிக்றகயானது - வார்த்றைகளுக்கு 
அப் ாற் ட்டது. அவர் (கனி) மூன்று  ற்றும் நான்காவது ஆன் ீக ைளங்களுக்கு 
இறடவய ெிக்கிக்பகாண்டறைப் வ ாலச் பெயல் ட்டார்! அவர் பைாடர்ந்து 
ைிறகப்பூட்டும்  னநிறலயில் உைர்வற்ைவர் வ ால் இருந்ைார். நான் வகட்ட 
வகள்விகளுக்கு, அவருறடய  ைில்கள் பைளிவற்ைறவயாக இருந்ைன. 
எல்லாவற்றையும் என்னிடம் விட்டுவிட்டு, நான் பொல்வறைச் பெய்யச் 
பொன்வனன். எவருக்கும் இறைப் ற்ைி எழுை வவண்டாம் என நான் அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைிவனன். இருந்தும், அவர் என்றனவிட்டுச் பெல்வைற்கு முன்வ , ‘அவர் 
பகாடுற களுக்கு உள்ளானைாகவும்,  ிகவும்  கிழ்ச்ெியற்ை விைிறயச் ெந்ைிக்க 
வநரிடும்' என்றும் நண் ர்களுக்கு அற்புை ான கடிைங்கறள எழுதுகிைார்! 

 ின்னர், கனி, ைனது ப ாருள் ொர்ந்ை கவறலகள் குறைந்துவிடும் என்ை 
நம் ிக்றகறய இழந்ைார். ஆனால் இந்ைக் பகாறல வழக்கு,  றைந்ைிருந்ை ஓர் 
ஆெீர்வாை ாக நிரூ ை ானது. அவர் இழக்கவிருந்ை பொத்துக்கள் 
அறனத்றையும் ஆச்ெரியமூட்டும் விைத்ைில் அவர் ைிரும் ப் ப ற்ைார். எனவவ, 
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முைல்முறையாக கனி ைனது ெில கவறலகள் குறைந்துவிட்டைாக உைர்கிைார். 
அைனால்ைான் அவர் இன்ைிரவு இந்ை விருந்றை ந க்குத் ைருகிைார். 

பநௌவராஜி,  ாைிரி இருவரும், ற ர ங்களாவில் நறடப ற்று வரும் 
கட்டு ானப்  ைிகறள வ ற் ார்றவயிடுவைில் மும்முர ாக இருந்ைனர். 
ஆனால் 1940,  ார்ச் 7ஆம் நாள், பநௌவராஜி வ ாெ ான  ல்வலியுடன் லிங்க்ஸ் 
 ங்களாவுக்கு வந்ைார்.  ா ாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டதும், அவருக்கு 
ெிகிச்றெயளிக்கு ாறு டான், நீலு இருவருக்கும் அைிவுறுத்ைினார். டான்,  ிக்க 
ெிர த்துடன், பநௌவராஜியின் இரண்டு  ற்கறளப்  ிடிங்கினார். ஆனால்  ின்னர், 
வலி இன்னும் வ ாெ றடந்து, பநௌவராஜி  டுக்றகயிலானார்; வ லும் அவரது 
வவறலயிலும் கலந்து பகாள்ள முடியா லாயிற்று. 

அவை நாளில் பநௌவராஜியின் நிறல  ற்ைி வகள்விப் ட்டதும்,  ா ா 
ெீற்ை றடந்து டான், நீலு இருவறரயும் ைிட்டினார்.  "அவரது  ற்கறளப்  ிடுங்க 
யார் பொன்னது? நீங்கள் டாக்டர்களா அல்லது முடித்ைிருத்ைம் பெய் வர்களா? 
நீங்கள் அறனவரும் எைற்காக இங்வக வந்துள்ளரீ்கள்? என்று  ைிறனந்து 
நி ிடங்கள்,  ா ா அவர்கறளக் கடுற யாகத் ைிட்டினார். 

ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா அற ைியறடந்து, 
 ா ாறவ   அைிருப்ைியறடயச் பெய்து,  ிக்க வருத்ைத்ைில் இருந்ை டாக்டர் நீலு, 
டான் இருவருக்கும் ெகன் மூல ாக ஒரு பெய்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார், 
"கவகலப்படாதரீ்கள். உங்ககளக் கண்டித்து, திட்டியதில் எனக்கு பவறு சில 
போக்கங்கள் இருந்தன" என்று விளக்கினார். 

பநௌவராஜியின் உடல்நிறல ெரியானதும், அவர் ெில நாட்களுக்காக 
மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஆரஞ்சு  ற்றும் கீறர ரெம்  ட்டும் அருந்ைி வ ற்பகாண்ட 
உ வாெத்றை 1940,  ார்ச் 12ஆம் நாள் நிறைவு பெய்து இவ்வாறு 
பவளிப் டுத்ைினார்: " ார்ச் 11 - 20 வைைிகளுக்கிறடயில் உலறகயும், வ ாறரயும், 
குைிப் ாக,  ிரிட்டன் நாட்றடப்  ாைிக்கும்  ிகவும்  ர ரப் ான ஒன்று நிகழும்." 
எனவவ அவர்  ார்ச் 20ஆம் நாள்  ீண்டும் உ வாெம் இருக்க வவண்டியது 
அவெியம் என்று அறனவருக்கும் பைரிவித்ைார். 

 ாண்ட்லாவில் ஆெிர ம் ஒன்றை நிறுவும் ைிட்டத்றை ைள்ளிறவத்ைது 
அங்குள்ள  லறர ஏ ாற்ை றடயச் பெய்ைது.  ா ாறவ  று ஆய்வு 
பெய்யக்வகாரி  ல கடிைங்கள் ப ங்களூருக்கு அடிக்கடி வந்ைன. எனவவ 
 ாண்ட்லாவில் உள்ள நிலத்ைின்  ீது ஒரு ெிைிய கட்டற ப்ற  உருவாக்க 
முடிவு பெய்யப் ட்டது. அந்ை வநாக்கத்ைிற்காக,  ா ா, ப ண்டு,  ப் ா 
பஜஸவாலா, வஹா ி (கர் ன்  ாெியின்  கன்) ஆகிவயாறர அங்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். ப ஹரா ாத்  றலயில் அற ந்ை ப ஹர்  ா ாவின் எைிர்கால 
ெ ாைிறயப் வ ான்ை கட்டற ப்பு ஒன்றை உருவாக்க,  ா ா ப ண்டுவுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். ப ண்டு,  ப் ா இருவரும் இரண்டு  ாைங்களாக அந்ைப் 
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 ைிகறளக் கவனித்துக் பகாள்ள வவண்டியிருந்ைது, வஹா ி அவர்களுக்கு 
வவண்டிய உைறவத் ையார்ச் பெய்ைார். "ொண்ட்லா, பல்லாண்டு 
காலங்களுக்கு முன்பு எனது ஆன்ெீக இல்லம்" என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார்.  "எனது பூர்வகீ மதாடர்கப ேிகலோட்ட இந்தச் சிைிய 
கட்டகெப்கப ோன் இப்பபாது எழுப்புகிபைன்." 

ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு, நாெிக் நகரில் ஃ ிரீனி வ ான்ை  ா ாவின் 
பநருங்கிய அன் ர்கள் காரை ாக, வைறவயற்ை முறையில் அவர் 
அவைிப் ட்டறை  ா ா விளக்கினார்.  வ ற்கத்ைிய ெீடர்களிறடவய, ஒருவவறள 
இங்கிலாந்ைில் வாழும் டிலியாவின் ெவகாைரி  ின்டாவும்  ா ாவுக்கு அவை 
 ாைிரியான ெிர ங்கறள ஏற் டுத்ைியிருக்கலாம்; இறை 1940  ார்ச் 10 அன்று 
 ா ா அவருக்கு எழுைிய கடிைத்ைில் காை முடியும்: 

உங்கள் கறடெி கடிைம் ஒரு கைம் என்றன ேிகலகுகலயச் மசய்தது 
- எனது நித்ைிய துன் த்றை, நிறலயான ஆனந்ைம் ெ நிறலப் டுத்தும் 
காரைத்ைால், நான் அறைத் ைாங்கிக்பகாண்வடன், இல்றலவயல் எல்றலயற்ை 
வ ரின் ம்  ற்றும் ஆனந்ைம் இல்லாை நிறலயில்  னிைகுலம் கஷ்டப் ட 
வவண்டியிருக்கும்;  றைமுக ாக 'இது ேியாயொ?' என  ா ா வினவினார். 

 ிரிய ான ஷாலி ார், உங்கள் அன் ிற்குரியவரிடம் நீங்கள் எப்வ ாதும் 
ஒளிவு  றைவின்ைி பவளிப் றடயாகவும், சுைந்ைிர ாகவும் இருக்க வவண்டும் 
என்று நான் விரும்புகிவைன். நீங்கள் வநெிக்கிைரீ்கள் என்று எனக்குத் பைரியும், 
ஆனால் முழு நிறைவற்ை ைன்ற யால் நீங்கள் இன்னும் என்றனப் புரிந்து 
பகாள்ளா ல் இருக்கிைரீ்கள். அவதார புருஷர் உலகத்திற்காக ேித்திய 
கஷ்டங்ககள அனுபவிக்கும் அபத பவகளயில், அவகரயும் அவரது 
வழிமுகைககளயும் புரிந்து மகாள்ளாத காரணத்தால், அவரது 
பதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட அன்பர்களால் அடிக்கடி ஏற்படும் பதகவயற்ை 
துன்பங்களுக்கும் அவர் ஆளாகபவண்டியுள்ளது. 

'புரிந்துமகாள்ளும் தன்கெ' எனும் இந்ை அரிய  ரிசு, வெறவ அல்லது 
ைியாகம் எைில் பவளிப் ட்டாலும், அன் ின் வவறு எந்ைப்  ண்புகறளயும் விட 
விறல ைிப் ற்ைது. அன்பு குருடாகவும், சுயநல ாகவும், வ ராறெக் 
பகாண்டைாகவும், அைியாைைாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் ெரியான புரிைலுடன் 
கூடிய அன்பு, இவற்ைில்  எைிலு ில்றல. இது தூய அன் ின் பைய்வகீ கனி, 
 ிர ஞ்ெத்ைின் அரிைான கனி அல்லது  லர். இதுவவ 'எல்லா உலகின்  ிக 
இனிற யான  லர்' என்ைறழக்கப் டுகிைது. காலம் அறை உைிர விடாது. 
உைிர்ந்து உலர்ந்ைாலும் அைன் பவளிப்புை ஆறடறயக் கறளந்து விட்டு, 
இதுவறரக் கண்டிராை அழறக பவளிப் டுத்துகிைது. 

இறை ஞானத்ைின் ப ாத்ை வடிவான அன் ிற்குரிய கடவுவள 
அன் ர்கறள அவர் அருகில் அறழத்து, இத்ைறகய 'புரிந்து பெயல் டும்'  அன்ற  
அவர்களுக்கு அளிக்கிைார் என் து, எத்ைறன ப ரிய ஆச்ெரியத்ைிற்கான வாய்ப்பு 
என் றை அைிந்து பகாள்ள வவண்டும். அறை  றுப் வர்களுக்கு என்ன ஒரு 
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வொக ான நிகழ்வு இது!  அவர்கள் 'கடந்து வந்ைறவகறளப்  ற்ைி' அவர்களுக்கு 
ஏவைனும் புரிந்து பகாள்ளும் ைன்ற  இருந்ைால், அவர்களின் துன் ம் 
உண்ற யிவல ைாங்கமுடியாைைாக இருந்ைிருக்கும். 

எந்ைவிை உடல் ரீைியான துன் த்றையும், ைற்வ ாறைய வ ாரின் 
இடர் ாட்றடயும் அைனுடன் ஒப் ிட முடியாது. ெரியாகப் புரிந்து பகாள்ளும் 
 க்குவம்  இருந்ைிருந்ைால் அவர்கள் அறை ஒருவ ாதும்  றுக்க  ாட்டார்கள். 
வாழ்க்றக எவ்வளவு ெிக்கலானது  ாருங்கள்! 

நீங்கள் குறை கூைி வி ர்ெிக்கிைரீ்கள்; அக்கறையுடன் எடுத்துக் பகாள்ள 
வவண்டியறை நீங்கள் வலொக எடுத்துக்பகாள்கிைரீ்கள்.  என்றன  கிழ்விக்க 
நீங்கள் ெில ெ யங்களில் ஏங்குகிைரீ்கள், ஆனால் எப் டி என்று  உங்களுக்குத் 
பைரியாது, அவைவவறளயில், நீங்கள் கற்றுக்பகாள்ளவும்  றுக்கிைரீ்கள். காட்ெி 
அரங்கின் கறல, ைனிச் ெிைப் ான ைிைற   ிக்க கவிஞர் அல்லது ஓவியரின் 
கறலத்ைிைறனக் கற்றுப் புரிந்துபகாள்வைற்கு, நீங்கள் உங்கள் வடீு, குடும் ம், 
குழந்றை, பெல்வம், சுைந்ைிரம் வ ான்ைவற்றைத் ைியாகம் பெய்வரீ்கள். 
உங்களுக்கு விருப்  ான ஒன்றைக் கற்று, புரிந்துபகாள்ள முயற்ெிக்க நீங்கள் 
எந்ைவிை ான ெிர த்றையும் வவைறனறயயும் ைாங்கிக்பகாள்வரீ்கள். ஆனால் 
உங்கள் அன் ான  ா ா, 'என்கனக் கற்றுக் மகாள்ளுங்கள், என்கனச் 
சரியாகப் புரிந்து, தூய அன்பின் கனிகயப் மபற்றுக் மகாள்ளுங்கள்' என்று 
கூறும்வ ாது, நீங்கள் எறையும் ைியாகம் பெய்யத் ையாராக இல்றல. நான் 
வகட்கிவைன் 'இது என்ன வககயான அன்பு?' ஆனால் அன்ற க் கட்டாயப் டுத்ை 
முடியாது. வெறவ பெய்வது, என்றன  கிழ்விப் து, என்றன வநெிப் து இறவ 
அறனத்தும் ஹிட்லர் ைன்றனப்  ின் ற்று வர்களிட ிருந்து எைிர் ார்ப் றை விட 
 ிகவும் வித்ைியாெ ான விஷயம். அவர்கள் 
கீழ்ப் டிகிைார்கள்;  இல்றலபயன்ைால் சுட்டுக் பகால்லப் டுகிைார்கள் அல்லது 
ெிறையில் அறடக்கப் டுவார்கள். எனது வழிகறளக் கறடப் ிடிக்கும் அன் ர்கள் 
ைானாக முன்வந்து எனக்குக் கீழ்ப் டிகிைார்கள், இது  ிகவும் கடின ான 
இலட்ெிய ாகும். 

இறுைியில், நீங்கள் இறைக் கற்றுக்பகாள்வரீ்கள். என் அறழப்ற  ஏற்று 
நீங்கள் என்னிடம் வரும்வ ாது நிலவும் சூழ்நிறலறயப் வ ால, நீங்கள்  யிலும் 
 ள்ளியில், துன் ம், நித்ைிய வ ரின் ம்  ற்றும்  கிழ்ச்ெியுடன் ஒன்ைிறைந்து 
இல்லா ல் இருக்கலாம். எனது ஆன் ீக  ைிக்கு, எனக்குத் வைறவயானறவ 
உங்களில் ப ரு ளவில் உள்ளன. உங்களிடம், கற்றுக்மகாள்ளும் ஆர்வம், 
இலக்கக அகடவதற்கான ென உறுதி, கதரியம் ஆகியறவ இருந்ைிருந்ைால், 
கற்றுப் புரிந்துபகாள்ளும் ைிைறன நீங்கள் அறடந்ைிருப் ரீ்கள். என்னில்  ாறும் 
 னநிறலறயயும், எனது ைற்வ ாறைய வைறவறயயும், நான் பவளிப் டுத்ைாை 
ஆறெறயயும் உங்கறளத் ைவிர வவறு எவரால் உைர்ந்து, புரிந்துபகாள்ள 
முடியும்? ஆனால் நீங்கள் வொர்வறடந்து  ாற்ைத்றை விரும் ினரீ்கள்! ஒரு 
குழந்றைறயப் வ ாலவவ, வைவறைகளின் அரண் றன, ெிைப் ான ஆ ரைம், 
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அறை அறடவைற்கான ‘ றல ஏறுவது’ வ ான்ை எந்ை உறழப்பும் இல்லா ல் 
இலகுவாக அறடய விரும் ினரீ்கள். 

இப்வ ாது, அன் ான ஷாலி ார்,  ரிைா ப் ட வவண்டாம், ஏபனனில் 
இந்ை வநரத்ைில் குைிப் ாக நான் ‘உங்ககளத் பதர்ந்மதடுத்பதன்.’ எனக்கு 
விறரவில்  ீண்டும் எழுதுங்கள், உங்கள் எல்லா ைிட்டங்கறளயும், நீங்கள் என்ன 
பெய்ய விரும்புகிைரீ்கள் என் றையும் என்னிடம் பொல்லுங்கள். நீங்கள் 
உண்ற யிவலவய விரும்பும்  கிழ்ச்ெிறய வநாக்கிச் பெல்லும் இரண்டு 
 ாறைகளில் நீண்ட  ாறைறயத் நீங்கள் வைர்ந்பைடுத்துள்ளரீ்கள், ஆனால் அதுவும் 
ஒரு  ாறை; நான் உங்கறள இறுைிவறர அறழத்துச் பெல்வவன். எனவவ நீங்கள் 
 யப் டவவா, கவறலப் டவவா ஒன்று ில்றல. நீங்கள் என்னுறடயவராக 
எப்வ ாதும் இருந்ைீர்கள், என்னுறடயவராக எப்வ ாதும் இருப் ரீ்கள், அங்வக, 
இங்வக, எங்வக இருந்ைாலும். 

அந்ை ஆண்டின் பைாடக்கத்ைில், ஸவக் பகாத்வால், மும்ற யில் ைனது 
வவறலறய விட்டுவிட்டு, இ ய றலக்குச் பெல்லத் ையாராகி வருவைாக 
அவருறடய  றனவி நர்கிஸ்  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைினார்.  ிப்ரவரி 
 ாைத்ைில்,  ா ா, ஸவக்றக, ப ங்களூருக்கு அறழத்ைார். 

ஸவக் வந்ைதும்,  ா ா அவரிடம், "இெயெகலயில் என்கன விட ஒரு 
சிைந்த குருகவக் கண்டுமகாள்வதானால், ேீங்கள் பபாகலாம்; 
இல்கலமயன்ைால், என்னுடன் வாருங்கள்" என்று பைரிவித்ைார். 

இந்ை வார்த்றைகறளக் வகட்க  ட்டுவ  ஸவக் காத்ைிருந்ைார். அவர் 
 ா ாவுடன் நீண்ட காலம் ைங்க விரும் ினார், வ லும், இ ய  றலக்குச் 
பெல்லப்வ ாவைாக விடுத்ை அச்சுறுத்ைல்,  ா ா அவறர வர அனு ைிக்கும் டிக் 
கட்டாயப் டுத்ைியது. அவர் மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்று, அவரது  றனவி 
ேர்கிஸ், மூன்று குழந்றைகள் ோஜூ, ஹில்லா, ஆதி,  ற்றும் நர்கிஸின் 
ைந்றைவழி அத்றை  ானு ாய் ஆகிவயாருடன் 1940,  ார்ச் 15 அன்று 
ப ங்களூருக்கு வந்து  ா ாவின் ஆெிர த்ைில் நிரந்ைர ாக இறைந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவுடன் வந்ைிறைவைற்கு முன்பு, பகாத்வால் குடும் த்ைினர் 
ைங்கள் உறடற கள் அறனத்றையும் விற்ைனர்.  நர்கிஸ் ஒரு பெல்வந்ைர் 
குடும் த்றைச் வெர்ந்ைவர் ஆறகயால் அவர் பெய்ைறை கண்டைிந்ைவ ாது 
அவருறடய உைவினர்கள் அைிர்ச்ெியறடந்ைனர்.  பகாத்வால் குடும் த்ைினர் 
ப ங்களூருக்கு வந்ைதும், ஸவக்  ா ாவிடம் குடும் த்ைின் ப ாத்ை நிைிறயயும் 
உள்ளடக்கிய உறை ஒன்றைக் பகாடுத்ைார்.  அவர்  ா ாவிடம் நர்கிஸின் 
நறககள் அறனத்தும் அடங்கிய ஒரு ப ட்டிறயயும் பகாடுத்ைார்.  ா ா  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடந்து, ஸவக்கிடம், "இன்று முதல் இறுதி வகர, உங்கள் 
குடும்பத்தின் ஒவ்மவாரு சிைிய பதகவககளயும் ோன் கவனித்துக் 
மகாள்பவன், உங்களுக்கு ோன் மபருங்கடகலக் மகாடுப்பபன்!" என்ைார். 

விறரவில், நர்கிஸ் வநாய்வாய்ப் ட்டார், வ லும் அவருக்கு உைவும் 
கடற  நைீனுக்கு வழங்கப் ட்டது. நர்கிஸ் குை றடந்ைதும்,  ா ா அவரிடம், 



85 
 

"ேீங்கள் இப்பபாது என்ன ேிகனக்கிைரீ்கள்?  வக் தனது பவகலகய 
விட்டுவிட்டார்; இப்பபாது பவகலயில்லாெல் இருக்கிைார். உங்கள் 
மசாத்துக்கள் அகனத்கதயும் விற்றுவிட்டீர்கள், இப்பபாது உங்களிடம் 
பணமும் இல்கல. ேீங்கள் இகத ேிகனத்துக் கவகலப்படவில்கலயா?" 
வினவினார். 

" ா ா, நான் இப்வ ாது உங்களுக்குச் பொந்ைம். என்றனயும் என் 
குழந்றைகறளயும் உங்கள் வெறவயில் ஏற்றுக்பகாள்ளும் அளவுக்கு 
கருறையுடன் இருங்கள்" என்ைார். 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "இன்று முதல் உங்கள் மபாறுப்பு 
என்னுகடயது. உங்கள் அகனவகரயும் இறுதிவகர ோன் கவனிப்பபன்!" 
என்ைார். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு ( ார்ச் 31 அன்று),  ா ா பகாத்வால் 
குடும் த்றை  ஞ்ச்கனிக்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் 
பென்ைவ ாது, அவர்களும் அவருடன் அங்வக பென்ைனர்.  நாஜூ, ஹில்லா 
இருவரும் ெில ெ யங்களில்  ா ாவுக்காகப்  ாட அறழக்கப் ட்டனர், வ லும் 
ெிறுவன் ஆைி ப ரும் ாலும்  ா ாறவத் ைனது நறகச்சுறவயுடனும் 
வவடிக்றகயான  ாடல்களாலும் ெிரிக்க றவத்ைார். 

ஹிட்லருக்கும் முவொலினிக்கும் இறடயில் ஒரு ெந்ைிப்பு 1940,  ார்ச் 18 
அன்று நடந்ைது. அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலிறய அறழத்து  ீண்டும் 
கூைினார்: 

பபார் மதாடர்பாக, திடீர் ெற்றும் தீவிரொன ஒன்று ேடக்கப்பபாகிைது. 
முபசாலினியும் ஹிட்லரும் ஒன்ைாக இகணந்துள்ளார்கள். அது ோன் 
ஆற்ைிய பணியின் விகளவாகும். அவர்கள் இருவரும் ஒன்ைிற்கும் உதவாத 
கூட்டாளிகள் - அபதசெயம் எனது ெண்டலி "அகனத்திலும் சிைந்து 
விளங்குபவர்கள்!" ோன் முபசாலினி ெற்றும் ஹிட்லர் மூலொகப் 
பணிபுரிகிபைன். ஒன்ைில், பபார் தீவிரொகி இரத்தக்களரியாக ொறும் அல்லது 
சொதானம் ேிலவும், ஏமனன்ைால் இந்த இருவரின் கூட்டணி காரணொக, 
அகனத்து ோடுகளும் ெிகவும் பாதுகாப்பற்ைதாக உணரும். 

ப ஹர்  ா ா வ லும் கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 
இந்த இருவருக்கும் இகடபய என்ன ேடந்தது என்பது யாருக்கும் 

மதரியாது, அவர்களுகடய மேருங்கிய, ெிகவும் ரகசியொன அதிகாரிகள், 
கூட்டாளிகளுக்கும் கூடத் மதரியாது. இது இருவருக்கும் இகடபயயான 
ெிகவும் தனிப்பட்ட சந்திப்பின் ஏற்பாடாகும், இந்தத் தரீ்ொனங்கள் 
அகனத்தும் அவர்களின் அகெச்சர்களுக்கும் கூட சங்கடம் விகளவிக்கும் 
அளவுக்கு ரகசியொக இருந்தது. (அவர்கள் தீர்ொனித்த அகனத்தும்) 
உண்கெயான ேிகழ்வுகள் ேடக்கும்பபாது ெட்டுபெ உலகிற்குத் மதரியும், 
பெலும் இது ெிகப் மபரிய ஆச்சரியத்கத ஏற்படுத்தும்.   
 ெிகுந்த ேம்பிக்ககயுடன் இருக்கும் இவர்கள் இருவரும், 
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ஒருவகரமயாருவர் ஏொற்றும் மபாய்யர்கள், தத்தெது மசாந்த இரகசிய 
விகளயாட்டுககள விகளயாடுகிைார்கள் - பெலும் இதில் பவடிக்கக 
என்னமவன்ைால், அவர்கள் இருவருக்கும் இது மதரியும். இந்தத் திட்டங்கள் 
என்ன சிக்கல்ககள உருவாக்கும் என்று அவர்களுக்பக மதரியாது. சுய ேலன், 
காெம் ெற்றும் பபராகச ஆகியவற்ைிற்காக விகளயாடும் விகளயாட்டு இது. 
இகதமயல்லாம் பாருங்கள்; எனது வார்த்கதககள இப்பபாது குைித்துக் 
மகாள்ளுங்கள். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ஆண்கள், ப ண்கள் அறனவரும் ஒரு நாள் 
அவருடன் உ வாெம் இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார் (காறலயில் இரண்டு கப் 
வைநீர்;  ைியம் ஐஸ்கிரீம்;  ாறலயில் இரண்டு கப் வைநீர்). அடுத்ை நாள் ஈரானிய 
புத்ைாண்டு, ஜாம்பஷட்-இ-நவ்வராஸ் ைினத்ைன்று அவர்கள் உ வாெத்றைக் 
றகவிட்டனர்.  பநௌவராஜியும் அவரது  கள் நர்கிஸும் அன்று 
மும்ற யிலிருந்து வந்ைனர். 

 ார்ச் 24ஆம் நாள், ஆன் ீக வ ல்நிறலறய அறடந்ை இந்ை இறை-
ற த்ைிய  ஸ்துகள், அவர்கள் இருக்கும் நிறலக்கு எப் டி வந்ைார்கள், அந்ை 
நிறலறயப்  ற்ைிய உண்ற  என்ன என்று வகட்டவ ாது,  ா ா இவ்வாறு 
விளக்கினார்: 

இந்த பெல்ேிகல ெஸ்துககள 'பயாகா-பிரஷ்தாஸ்' என்று 
அகழக்கலாம். வட்டத்து உறுப்பினர்களின் கண்ககளக் கட்டிக்மகாண்டு, 
இறுதி இலக்கக போக்கி அகழத்துச் மசல்லப்படுவது பபால், ஆன்ெீக 
தளங்களில் இருக்கும் சில ெஸ்துகள், குருோதரின் அருகளப் மபற்று 
பெல்ேிகலக்கு, சிலர் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்திற்கும் தள்ளப்படுகிைார்கள்; 
இத்தககய ெஸ்துகள் ெிகக் குகைவு. இகவ அகனத்தும் மபரும்பாலும் 
கடந்தகால ெனப்படிவங்ககளப் மபாறுத்தது. ேிகழ்கால வாழ்க்ககயின் 
ெனப்படிவங்களால் ஒரு சத்குருவின் மதாடர்பில் வருவது ெிகக் குகைவு. 
இங்பக ேீங்கள் காணும் இந்த ஆத்ொக்கள் அவர்களின் கடந்தகால 
வாழ்க்ககயில் ஆன்ெீக பாகதயில் இருந்து, பயாகா-பிரஷ்தாஸ் என்ை 
ேிகலகய அகடந்து, ஆன்ெீக ரீதியில் ஒருசில காரணங்களுக்காக அபத 
ேிகலயில் ொட்டிக்மகாண்டனர். எடுத்துக்காட்டாக, ஆன்ெீக பாகதயில் 
இருந்த ஒருவர் கடந்த ோன்கு ஆண்டுகளாக, ஒரு ெரத்தின் கனி ெற்றும் 
கிகளகயப் பற்ைிக்மகாண்டு இருந்தார். ஒரு குருோதர் வந்து விடுவிப்பது 
வகர அவர் அந்த ேிகலயிபலபய இருந்தார். 

(இந்ை  னிைர்களான  ஸ்துகள் எல்லா வொைறனகறளயும் உடல் 
ரீைியாக எவ்வாறு ைாங்க முடியும் என்று  ண்டலியில் ஒருவர் வகட்டார்.) 

உங்கள் அறனவருக்கும் மூன்று உடல்கள் உள்ளன - மபௌதீக உடல், 
சூட்சுெ (நுட்  ான) உடல்  ற்றும் ஆழ் ென உடல். ொைாரை ாக, எல்வலாரும் 
ப ௌைீக  ற்றும் நுட்  ான (சூட்சு ) உலகங்கறள அனு விக்க முைல் இரண்டு 
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- ப ௌைீக  ற்றும் நுட்  ான - உடல்கறளயும்  யன் டுத்துகிைார்கள், ப ௌைீக 
உடல் விழிப்புைர்வவாடு இருக்கும் நிறலயில் நுட்  ான சூட்சு  உடல் கனவு 
நிறலயில் இருக்கும். 

ஒருவர் (ஓர் ஆன் ா), ஆன்ெீக பாகதயில் முன்பனைி, ஆன்ெீக 
தளங்களில் ேிகலேிறுத்தப்பட்ட பிைகு, அவர் ஆழ் ென உடல் (காரை ெரீரம்) 
என்று அகழக்கப்படும் உடகல உணர்ந்து கண்டுமகாள்கிைார். இந்த 
ேிகலயில் இருக்கும்பபாது, ஆத்ொ தான் அகடந்த முன்பனற்ைத்தின் 
ேிகலக்கு ஏற்ப, ெகத்தான சக்திககளக் மகாண்டிருக்கும். கடினொன உடல் 
உகளச்சல் ெற்றும் பசாதகனகளில் கூட இந்தச் சக்தி, முதல் இரண்டு 
உடல்ககளயும் தாங்கி ேிகலேிறுத்துகிைது. இப்படித்தான், உலககயும் 
அவர்களின் சுய உடல் பதகவககளயும் பற்ைிய உணர்வும் அைிவும் இல்லாத 
பவகளயில் கூட, அவர்கள் எப்பபாதும் பபாலப் புத்துணர்பவாடும், 
வலிகெயாகவும் வாழ்கிைார்கள். இல்கலமயனில், ஒரு சாதாரண ெனிதன், 
அவர்கள் அனுபவிக்கும் உடல் உகளச்சலில், ஆயிரத்தில் ஒரு பாகத்கதக் 
கூடத் தாங்க முடியாெல் உடகலத் துைந்துவிடுவான். 

உலகப்மபாருள் சார்ந்த இன்பம் என்பது உண்கெயான மதய்வகீ 
பபரானந்தத்தின் பல லட்சங்களின் ஒபர ஒரு குறுகிய பகுதியான ேிழல் 
என்று கூைலாம். 

(அப்வ ாது கூட்டத்ைில் ஒருவர் வகட்டார், "நீங்கவள நீராட்டி, உைவூட்டி, 
உ வாெம் இருப் து வ ான்ை பெயல்களால் விறளயும் உடல் உறளச்ெல்  ற்றும் 
துன் ங்கறள எவ்வாறு ைாங்கிக்பகாள்ள முடிகிைது?") 

அது உடல் உகளச்சலும் இல்கல, துன்பமும் இல்கல. ஒரு பணிகய 
முழுத் திருப்தியுடன் மசய்து ேிகைபவற்றுவதால் ஏற்படும் ெகிழ்ச்சி. பெலும், 
கடவுள் ேிகலகய உணர்ந்த பின்னர், கடகெ உணர்பவாடு உலகிற்கு 
வருபவர்கள், எல்கலயற்ை சக்திககள அவர்களுடன் மகாண்டு 
வருகிைார்கள், அந்தச் சக்திகள் மபௌதீக உடகலத் தக்ககவத்துக் 
மகாள்கின்ைன. அவர்களின் ெனம் ஓர் உலகளாவிய ெனம், அதுபபால் 
உடலும் ஓர் உலகளாவிய உடல். உலகளாவிய ெனம் ெற்றும் உடலின் 
உதவியுடன் குருோதர்கள் எந்த பேரத்திலும், எந்த இடத்திலும் எவகரயும் 
அணுகலாம் மதாடர்பு மகாள்ளலாம். காலமும் இடமும் அவர்களுக்கு ஒரு 
மபாருட்டல்ல. 
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ப ஹர்  ா ா, வகாவா - கிரா ம், 1940 
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ேீலப்பபருந்து பயணம் - பகாவா  

(Blue Bus Tour – Goa) 

மெஹர் பாபா, முன்னர், அவரது ஆன் ீக  ைிக்காக, ஒரு 
சுற்றுப் யைத்றை வ ற்பகாள்ள வவண்டியது அவெியம் என்று 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்,  ின்னர் ஒரு  ாை  யைத்றைத் ைிட்ட ிட்டு, விஜயம் 
பெய்யும் இடங்கறளயும் முடிவு பெய்ைார். 1,000 கெல்களுக்கும் பெலான 
பயணம், ேீலப்பபருந்திலும் கார்களிலும் பெற்மகாள்ளப்பட இருந்தது. 

புைப் டுவைற்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா,  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் 
உள்வாெிகறளச் ெந்ைித்து, ப ங்களூரில் ைங்கியிருக்கும் ஒவ்பவாரு 
 ண்டலிக்கும் ைத்ை து கடற கறள வழங்கினார்.  பநௌவராஜி,  ாைிரி, 
 ாஸாஜி,  முரளி ஆகிவயார் ற ர ங்களாவில் கட்டற ப்பு  ைிக்காகத் 
ைங்கியிருந்ைனர். ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி இருவரும் வநாரினா, 
எலிஸப த்துடன் ஏற்கனவவ 'ப ஹர்  ா ா ஜர்னறல' நிர்வகித்து வந்ைனர். 
கடிைங்கறள றகயாளும் வவறளயில், அஞ்ெல்  ற்றும் இைர கடற கள் 
ொஞ்ெியின் ப ாறுப் ாக இருந்ைது. எரச், ற தூல் ஆகிவயார்  ஸ்துகறளக் 
கவனிக்கவும், ெகன் ெற யல்,  ற்றும் குஸ்ைாஜி, விஷ்ணு, காவள ா ா, ெிது, 
ஜங்க்வள ஆகிவயார் ஆெிர த்ைில் இைர  ைிகறளச் பெய்யவும் 
நிய ிக்கப் ட்டனர். ப ண்டு,  ப் ா பஜஸவாலா இருவரும்  ாண்ட்லாவில் 
இருந்ைனர், ஜால் ரூஸி,  ா ா கூைிய டி குபவட்டாவுக்கு புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

எட்டு  ாைங்கள் ப ங்களூரில் ைங்கிய  ின்னர், ப ஹர்  ா ா 1940 
ஏப்ரல் 1ஆம் ோள் காறல 7:00  ைிக்கு ப ண்  ண்டலி, காக்கா, டான், நீலு 
ஜால் ாய் - மொத்தத்தில் 40 ேபர்கள் - ேீலப்பபருந்து  ற்றும் மூன்று கார்களில் 
 யைத்றைத் பைாடங்கி, அன்று  ைியம் அர்சிபகபர,  யைிகள் விடுைியில் 
வந்து ைங்கினர். 

 யைம் முழுவதும், ஆண்  ண்டலியின் 'கண்களில் பைன் டா ல் 
ெகைந்திருக்கும்' ப ண் ைிகளுடன் ப ஹர்  ா ா, எலிஸப த்ைின் காரில் 
 யைம் பெய்ைார். ஜால் ாய் ெில வ ற்கத்ைிய ப ண்களுடன்  ற்பைாரு காரிலும், 
ஆைி ெீனியரின் காறர, துக்காராமும் ஓட்டிச்பென்ைனர், அைில்  குலா ாெி, 
குஸ்ைாஜி, ப ஹர்வான் பஜஸவாலா ஆகிவயார் இருந்ைனர்; டான், காக்கா, நீலு 
 ற்றும்  ைினாறு ப ண்களுடன் நீலப்வ ருந்றை  ஓட்டிச் பென்ைார். 
நீலப்வ ருந்ைில் முன் இருக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ை மூவரும்  ின்புைத்ைில் 
இருந்ை  ப ண்கறளப்  ார்க்க வவண்டாம் என்று  ா ா கூைியிருந்ைார். ஏவைனும் 
காரைத்ைிற்காக நீலப்வ ருந்றை வழியில் நிறுத்தும் ைருவாயில், டான், காக்கா, 
நீலு மூவரும் முைலில் இைங்கி  ார்றவக்கு பவளிவய பென்ை  ிைகுைான் இைர 
ப ண் ைிகள் கீவழ இைங்கினர்.     
  றுநாள் அைிகாறலயில் அறனவரும் அர்ெிவகவரயிலிருந்து 
புைப் ட்டனர். நீலப்வ ருந்றை ஓட்டிச் பெல்லும் டான் அப்வ ாதுைான் 
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விழித்பைழுந்து கறளப் ாக இருந்ைார். இறைக் கவனித்ை  ா ா, ஒரு  ாரெீக 
கவிஞறர வ ற்வகாள் காட்டி, "ஓட்டப்பந்தய வரீர் முழு பவகத்கத எட்ட பேரம் 
எடுக்கும்; தூங்குபவர் விழித்மதழ பேரம் பிடிக்கும்; ஆன்ெீக ரீதியில் தூங்கிக் 
மகாண்டிருக்கும் ஒருவர் விழிப்புணர்கவ அகடய பல காலங்கள் ஆகும்” 
என்று கூைினார். 

 றுநாள் காறல 10:00  ைிக்கு ஷிபொகா வந்ைவர்கறள, பி.எஸ். அெீர் 
அஹெது, பி. கசயத் ெஹ்மூத் ஆகிவயார் வரவவற்ைனர்.  இந்ை இரண்டு 
ெவகாைரர்களும் ப ஹர்  ா ாறவ, ப ங்களூரில் ெந்ைித்து ஷிவ ாகாவுக்கு வர 
அறழப்பு விடுத்ைிருந்ைனர், எனவவ  ா ா ைனது  யைத்ைிட்டத்ைில் இறையும் 
ஓர் அங்க ாக றவத்ைிருந்ைார். அங்கிருந்ை ைங்கச்சுரங்கத்றைப்  ார்றவயிட 
 ா ா அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்; ைங்கம் இருக்கும்  ாகத்றைக் குைியடீ்டால் 
காட்டியது அவர்களுக்கு வெைியாக இருந்ைது. 

இரண்டு ெவகாைரர்களும் (டாக்டர் கனியின் ைனிப் ட்ட 
வழிகாட்டுைலுடன்)  ா ாவின் குழுவுக்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்ைிருந்ைனர், வ லும் ஷிவ ாகா நகர  க்கள் ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்ைனர்.  சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது யாறரயும் ெந்ைிக்க  ா ா உண்ற யில் 
விரும் வில்றல, ஆனால் அவர் இரண்டு ெவகாைரர்களின் வநர்ற யான 
 ிரார்த்ைறனக்கு விறடயளித்ைார். உள்ளூர்  க்களுக்கு ைரிெனம் வழங்கியவ ாது 
குழுவுடன் புறகப் டம் எடுக்கப் ட்டது. 

சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும், அறர 
 ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார், அவ்வவறளயில் ப ண் ைிகள் 
முழுற யான ப ௌனத்றைக் கறடப் ிடிக்க உத்ைரவிடப் ட்டனர்.  இருப் ினும், 
எப்வ ாதுவ  ெிைிைளவிலான அரவம் இருந்துபகாண்வட இருந்ைது.  கறடெி 30 
நி ிடங்கள் அறெயா ல் அவர்கள் ப த்றையில் அ ர வவண்டும் என்றும்  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்.  ஷிவ ாகாவில், ஸூன ாெியின் ஒலிக்கும் கடிகாரம் வவறல 
பெய்யாைைால், குலா ாெி ைனது  டுக்றகயில் அ ர்ந்து  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெ 
வநரத்ைில் அறைச் ெரிபெய்ய முயன்ைார். ைிடீபரன, அந்ை அறெவற்ை, 
அற ைியான சூழ்நிறலயின் நடுவவ, கடிகாரம் ஒலிக்கத் பைாடங்கியது. இது 
 ா ாறவ அைிருப்ைிப் டுத்தும் என் றை அைிந்ை ப ண் ைிகளின் இையங்கள் 
 யத்ைில் துடித்ைன. அவர்கள், என்ன பெய்வபைன்று புரியா ல் விறரவாகக் 
கடிகாரத்றை ைறலயறைக்குள், குவியல்களின் கீழ்  றைத்ைனர், ஆனாலும் 
உரத்ை ெத்ைத்றை இன்னும் வகட்க முடிந்ைது.  ா ா உடனடியாக ைனது 
அறையிலிருந்து பவளிவய வந்து குலா ாெிறயக் கண்டித்ைார், ஆனால் 
எைிர் ார்த்ை டிக் கடுற யாக இல்றல. இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில், அவர் 
அறைப் ற்ைிக் கவறலப் டா ல்  ிகவும் வவடிக்றகயாக இருந்ைது வ ாலத் 
வைான்ைியது. 

ஏப்ரல் 3ஆம் நாள்  ிற் கல், 63 ற ல் பைாறலவில் மகர்ப ாப்பா 
அருவக அற ந்ை 'பஜாக்' நீர்வழீ்ச்ெிறயப்  ார்க்க  ா ா முடிவு 
பெய்ைார்.  புைப் டுவைற்கு முன், டான்  ற்றும் இைர ஓட்டுநர்கறள ைனது காறரப் 



91 
 

 ின்பைாடரு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். வழியில், ொறலயின் ஒரு  குைியில் 
அழகிய வில்வறளவுகளால் அலங்கரிக்கப் ட்டிருந்து; அைன் வழியாக கார்கள் 
கடந்து பென்ைன. ஆனால் அங்கிருந்ை  க்கள் கூட்டமும், வ ருந்ைின் வ ல் 
குவிக்கப் ட்ட ப ாருட்களுடன் வறளவுகளுக்குக் கீழ்  ஓட்டுவது கடின ாக 
இருக்கும் என்று  நிறனத்து காக்கா, டானிடம் ஒரு சுற்றுவட்ட  ாறை வழியாக 
நகரத்றை சுற்ைிப் வ ருந்ைில் பெல்லு ாறு கூைினார், டானும் அவ்வாவை 
பெய்ைார். அப்வ ாது, வ ருந்து  ஓர் ஆழ ான துறளக்குள் ெிக்கிக்பகாண்டது.  ிக்க 
ெிர த்துடனும், கிரா த்ைிலிருந்து வாடறக காறளகளின் உைவியுடனும், 
வ ருந்து இறுைியாக பவளிவய இழுத்து எடுக்கப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா அவர்கறள எைிர்வநாக்கிச் ெற்று பைாறலவில் 
காத்ைிருந்ைார்; வ லும் காக்கா, டான் இருவரும்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறளப் 
 ின் ற்ைாைது, அவறரப் ப ரிதும் வருந்ைச் பெய்ைது.  அவர் கூைினார், "ோன் 
முதலாவதாக வகுத்தத் திட்டம் ொற்ைப்பட்டதால் இது ேடந்தது." ஆகவவ, 
குருநாைரின் கட்டறளக்கு ஒருவர் பெவிொய்க்கத் ைவைினால் என்னவாகும் 
என் ைன்  ாடம் இைில் இருந்ைது. நிறலற றய வ லும்  வ ாெ ாக்கும் 
விைத்ைில், இரண்டு கார்களின் ெக்கரங்களும் காற்றுப்வ ாய்  ழுைானது. 

வாகனங்கள் ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக  ீண்டும் வந்ைவ ாது, ொறலயின் 
நடுவவ ஒரு  ரம் விழுந்து எரிந்து பகாண்டிருந்ைைால், ஆண்கள் பவளிவயைி 
அறை நகர்த்ை வவண்டியிருந்ைது. நீலப்வ ருந்ைின் முன்புை  ின் விளக்குகள் 
எரியாைைால் இரவில் ஓட்டுவது கடின ாக இருந்ைது. நீலுவும் காக்காவும் 
வ ருந்ைின் இருபுைமும் அ ர்ந்து, ஒளிரும் றக விளக்குகளால் வழிநடத்ைி 
உைவினர். 

 ா ாவும் குழுவும் இரவு  ைிபனாரு  ைிக்கு மகர்ப ாப்பா 
வந்ைறடந்ைனர்.  இரவில் காலைா ை ாகி, நைிறயக் கடக்கும்  டகு ெவாரியும் 
நிறுத்ைப் ட்டைால் அறனவரும் அங்வகவய ஒரு விடுைியில் ஓய்பவடுத்ைனர். 
ெற்று வநரத்ைில்  டகு ெவாரி பைாடங்கியதும், நைிறயக் கடந்து, ைங்களுக்பகன 
முன் ைிவு பெய்யப் ட்ட   ங்களாவிற்குச் பென்ைனர்.  ா ா, ெம் வ இடத்ைில் 
வைான்ைி உடனடியாகப் புைப் டு ாறு ப ண்களுக்குத் பைரிவித்ைார். இறைக் 
வகட்ட ஆைி ெீனியரின் ெவகாைரி டாலி ெீற்ைத்துடன், "முட்டாள்! நான் வொர்வாக 
இருப் றை நீங்கள் கவனிக்கவில்றலயா?" என்று வகட்டார். டாலி கூைியறைக் 
வகட்டு  ா ா அடக்கமுடியா ல் ெிரித்ைார். டாலி, சுய நிறனறவ இழந்ை 
 ஸ்ைானி வ ான்ைவர்,  ா ா உட் ட அறனவரிடமும் எறையும் ைறடயின்ைி 
கூைிவந்ைார். 

அறனவரும் நள்ளிரவில் புைப் ட்டு 'கெசூர் ஓய்வு இல்லத்கத' 
வந்ைறடந்ைனர். இது அழகிய 'பஜாக்' நீர்வழீ்ச்ெிக்கு எைிவர அற்புை ான 
காட்ெிகறளக் பகாண்டிருந்ைது. 

 றுநாள், ஏப்ரல் 4 காறல ஏழு  ைிக்கு, அவர்கள் பகர்வஸாப் ாறவ 
விட்டு பவளிவயைி, கார்கள், வ ருந்து  அறனத்துடனும்  ீண்டும்  டகில் 
நைிறயக் கடந்து பென்ைனர்.  ன்னிரண்டு  ைி வநர ெவாரிக்குப்  ிைகு,  ாறல 
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ஏழு  ைிக்கு கார்வார் நகறர வந்ைறடந்ைனர்.  கடல்  ற்றும்  றலயால் 
சூழப் ட்ட 'கிராண்ட்' வஹாட்டலில் நான்கு நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர். ஆண்கள் 
அருகிலுள்ள ஓய்வு இல்லத்ைில் ைங்கினர். ப ண்கள் கடலில் நீந்ைி  கிழ்ச்ெியாக 
இருந்ைனர்.  ா ா, கடற்கறரயில் றககளால்  ைற்வகாட்றடகறளக்  கட்டினார். 

விஷ்ணுவின் உைவினர்களான இந்து, சுஷீலா ஆகிவயார் கார்வாருக்கு 
வந்து ெற யல்  ைியில் உைவினார்கள்.  இந்துவின் கைவர் விஸ்வநாத் 
ஹல்ைங்கர்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு, அம்வ ாலி, ப ல்காவ்ம் நகரங்களில் 
ைங்குவைற்கான இடங்கறள ஏற் ாடு பெய்ய, ொஞ்ெிக்கு உைவினார்.  ஒவ்பவாரு 
 ாறலயிலும்  ா ா, இந்து, சுஷீலா இருவரின்  ாடல்கறளக் வகட்டு  ிகவும் 
 ாராட்டினார். இது, குருநாைரின் பநருங்கிய ெகவாெத்ைில் வரும் முைல் 
வாய்ப்ற  அளித்ைது. 

இந்து, ஓர் இளம் ப ண்ைாக இருந்ை நாளிலிருந்வை குருநாைரின் அருள் 
 ார்றவ அவர்  ீது விழுந்ைது. எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா 
ஐவராப் ா, அப ரிக்கா வைெங்களுக்குப்  யைம் பெய்யவிருந்ை வ ாது, அவர் ஓர் 
இளம் ெிறு ிறய ைன்னுடன் அறழத்துச் பெல்ல விரும் ினார், இந்துவும் 
அைற்காகத் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டார்.  ஆனால் அவள் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருந்ைைால் அவளால் பெல்ல முடியவில்றல. 

இந்ைியாவில், பவவ்வவறு இடங்களில் ஆெிர ங்கறள நிறுவுவது 
குைித்ை வ ச்சு  யைத்ைின் முக்கிய உறரயாடலாக இருந்ைது. ஏப்ரல் 6ஆம் நாள், 
கார்வாரிலிருந்து ஐந்து ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 'போஸ் ா ம பனாரா 
டாஸ் ப்பராட்டாஸ்' என்ைறழக்கப் ட்ட வ ார்ச்சுகீஸ் கிைிஸ்ைவ 
வைவாலயத்ைிற்கு  ா ா, அறனவறரயும்  டகில் அறழத்துச் பென்ைார்; இது ஒரு 
ற ல் நீள 'அஞ்சிதீவ்' என்ை ைீவில் அருற யான இயற்றகக் காட்ெிகள் 
நிறைந்ை சூழலில் இருந்ைது.  இங்வக,  ா ா ஒரு பவளிப் றடயான கருத்றை 
பவளியிட்டார், "உலகில் எனது ஆன் ீக  ைிக்காக உருவாக்க விரும்பும் மூன்று 
ற யங்களில், நான் இங்வக ஒன்றை உருவாக்க வவண்டும்!" 

கார்வாரில் இருந்ை வவறளயில் ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலிக்கு 'ெ  
 னநிறல'  ற்ைி இந்ை விளக்கத்றை அளித்ைார்: 

ஆன்ெீகம் என்ைால் என்ன? ேீண்ட மேடிய காலங்களாக ேீங்கள் 
மசய்து மகாண்டிருக்கும் மசயல்களின் விகளபயகன ேிர்மூலொக்குவது. 
ேீங்கள் எப்பபாதும், உண்ணுவதற்கும், உங்கள் உயிகரப் பாதுகாப்பதற்கும், 
ஒவ்மவாரு பதகவகயயும் ஆர்வத்துடன் ேிகைபவற்றுவதற்கும் பவண்டிய, 
உங்கள் சுயேல போக்கங்ககளப் பற்ைி ேிகனத்தீர்கள். கடந்த முழு 
வாழ்ோட்களிலும் ேீங்கள், உங்களுக்காகபவ அகனத்கதயும் பதடி 
கண்டுமகாள்ளும் பழக்கத்கத மகாண்டிருந்தரீ்கள். சிைிதளபவனும் உங்கள் 
பழக்கவழக்கத்திற்கு எதிராகச் மசன்ைால் கூட, ேீங்கள் வருந்துகிைரீ்கள். 
இப்பபாது, இந்தச் சுயேல பிகணப்புகள் அகனத்கதயும் ேிர்மூலொக்க, 
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ேீங்கள் மசய்யாதகதத் மசய்ய பவண்டும், அல்லது ேீங்கள் மசய்து 
மகாண்டிருந்தகதச் மசய்யக்கூடாது. 

நீங்கள் எப்வ ாதும் என்ன பெய்து பகாண்டிருக்கிைரீ்கள் என்ைால் 
உங்கறளப்  ற்ைிவய ெிந்ைிப் து; எனவவ இப்வ ாது நீங்கள் உங்கறளப்  ற்ைிச் 
ெிந்ைிக்கா ல்,  ிைறரப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்க வவண்டும். இதுதான் அன்பு என்று 
அறழக்கப் டுகிைது. ஆனால் அைற்கு, தனிப்பண்பு, செ ெனேிகல, 
விடாமுயற்சி வைறவ. ெ   னநிறல - என்ைால் என்ன? எதுவுவ  உங்கள் 
உைர்ச்ெிறயக் கிளைிவிடாை, எதுவுவ  உங்கறளக் கவறலயறடயச் பெய்யாை 
ெீரான  னநிறல.  உங்களிடம் இத்ைறகய ெீரான  னநிறல இருந்ைால்  ட்டுவ  
நீங்கள்  ிைருக்கு உைவ முடியும், அைன்  ின்னவர நீங்கள்  ிைறர 
 கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ய முடியும். அதுைான் அன்பு; அதுவவ காைல். உங்கறளப் 
 ற்ைி அல்ல,  ிைறரப்  ற்ைி நிறனப் து. 

ேீங்கள்  ஹாரா பாகலவனத்தில் இருக்கும் பவகளயில், ோன்கு 
ோட்களுக்கு அருந்த ேீர் இல்லாத தருணத்தில், திடீமரன ஒரு குவகள 
தண்ணரீ் கிகடக்குொனால் - ேீங்கள் எப்படி ேடந்து மகாள்வரீ்கள்? 
உங்களிடம் செ ெனேிகல இருந்தால், ேீங்கள் உயிகரத் துைப்பகதயும் 
மபாருட்படுத்தாெல் உங்கள் பதாழகர அருந்த விடுவரீ்கள், அவகர 
உயிர்வாழ விடுவரீ்கள். ஆனால் அதற்காக ேீங்கள் சண்கடயிட்டு, அகடய 
முயற்சித்தால் உங்களுக்கு செ ெனேிகலயும், ஆன்ெீக குண ேலனும் 
இல்கல என்று அர்த்தம். இந்தச் செ ெனேிகலபய உங்ககளத் தியாகம் 
மசய்ய கவத்து, பிைகர ெகிழ்ச்சியகடயச் மசய்கிைது. 

உைாரை ாக, நான் எப்வ ாதும் பொல்கிவைன்: "எல்லாவற்றையும் 
ெிைப் ாகப்   யன் டுத்துங்கள்." இங்வக உங்களிடம் உைவு, நீச்ெல்,  டகு ெவாரி 
அறனத்தும் உள்ளன. அவற்றை ெிைப் ாக அனு வித்து,  கிழ்ச்ெியாக இருங்கள். 

சிைிய சிைிய (அப்பாவித்தனொன) இன்பங்ககள அனுபவிப்பது 
ஆன்ெீகம் அல்ல என்று மசால்லாதீர்கள். ஆனால், ோம் சுற்றுப்பயணத்தில் 
வாகனம் ஓட்டிச்மசல்லும் பவகளயில், தூசி, பசி, தாகம், தகலவலி 
பபான்ைவற்கை உணர்கிபைாம், அப்பபாது ேீங்கள், இப்பபாது இருப்பது 
பபாலபவ ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள். இது செ ெனேிகல. ேீங்கள் அப்பபாது 
(பயணம் மசய்யும் பபாது) ெகிழ்ச்சியாக உணரவில்கல என்ைால், இப்பபாது 
ெகிழ்ச்சியாக இருப்பது எளிதல்ல. ேீச்சல், படகு சவாரி இப்படிப் பலவற்கை 
அனுபவிப்பதில் ஆன்ெீகம் எதுவும் இல்கல என்று ேீங்கள் ேிகனக்க 
பவண்டாம். இகதத் மதளிவாகப் புரிந்து மகாண்டீர்களா? ோன் ெகிழ்ச்சியாக 
இருப்பது பபாலத் பதாற்ைெளிப்பகதக் குைிக்கவில்கல, ஆனால் 
உண்கெயில் ெகிழ்ச்சியாக இருப்பகதக் குைிப்பிடுகிபைன். 

எனது வட்டத்றைப் ப ாறுத்ைவறர, எல்லாம் ெரிைான்.  நீங்கள் 
என்னுடன் வாழ்கிைரீ்கள், அறனத்றையும் எனக்காக விட்டுவிடுகிைரீ்கள், 
இவ்வாறு நீங்கள்  ிர ஞ்ெத்ைிற்குச் வெறவ பெய்கிைரீ்கள். ஆனால் என்னருகில் 
இல்லாைவர்கறளப் ப ாறுத்ைவறர, இந்ைச் ெ   னநிறல ஆன் ீகத்ைிற்கு 100 
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ெைவைீம் அவெியம். ெீண்டும், ஆன்ெீகம் என்ைால் என்ன? செ ெனேிகல, 
சரீான ெனேிகல. ஒவ்மவாரு சூழ்ேிகலகயயும் சிைப்பாகப் பயன்படுத்திக் 
மகாள்ளுங்கள். எவகரயும் புண்படுத்தாதவன் ேல்ல ெனிதன். எவராலும் 
புண்படுத்தப்பட முடியாதவன் இகை-ெனிதன்! 

ப ஹர்  ா ாவும் குழுவும் 1940, ஏப்ரல் 9ஆம் நாள் அைிகாறல 4:45 
 ைிக்கு கார்வாரிலிருந்து புைப் ட்டனர். நான்கு வாகனங்களும் நைிறயக் கடக்க, 
கிட்டத்ைட்ட ஐந்து  ைி வநரம்  ிடித்ைது. காலநிறல அைி பவப்  ாக இருந்ைது, 
ஜால் ாயின் கார் பெயலிழந்து கறடெியில்  ழுைாகிவிட்டது.   ின்னர் இரவு 
முழுவதும் காறர காட்டில் விட்டுச்பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. ஜால் ாயும் இைர 
 யைிகளும்  ற்பைாரு காரில் ெிர ப் ட்டு வந்ைனர்.  ா ா அவர்களுக்காக 
ஸுப் ா (வஜாய்டா) கிரா த்ைில் காத்ைிருந்ைார்.  

அன்று இரவு சு ார் 8:30  ைியளவில், அவர்கள் வந்து வெர்ந்ைதும், 
ப ஹர்  ா ா ஆண்  ண்டலிறய, 'காளி' நைிக்கறரக்கு அறழத்துச் பென்று, 
அவர்கள் முகம்  ற்றும் றககறளக் கழுவிச்  சுத்ைம் பெய்யும் வவறளயில், 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு குவறளயிலிருந்து ைண்ைறீர ஊற்ைினார். "கிைிஸ்து 
தம்முகடய சடீர்களின் கால்ககளக் கழுவுவகதப் பபால்" என்று டான் 
நிறனவு கூர்ந்ைார்.  ா ா  ின்னர் அவர்களுக்கு உைவு  ரி ாைினார். 

அன்று எலிஸப த்ைின் காரில் ஒரு ெக்கரம்  ழுைறடந்ைது. நீலப்வ ருந்து 
ஒரு றெக்கிள் ஓட்டுநர்  ீது வ ாைியது.  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், 
"இதனால்தான் செீபத்தில் ோன் உங்களுக்கு, செ ெனேிகலகயப் பற்ைிய 
விரிவுகரகய வழங்கிபனன். ோன் இப்பபாது அனுபவித்து வரும் ஒரு சிைிய 
துன்பத்கத ோன் உங்கபளாடு பகிர்ந்து மகாண்டால் ேீங்கள் 
முணுமுணுக்கக்கூடாது."  முந்றைய இரவு  ா ா வவைறனயுடன் முனகிக் 
பகாண்டிருந்ைார், வ லும் அவர், "நான் இப்வ ாது உள்ளளவில்  ிகவும் 
கஷ்டப் டுகிவைன்" என்று கூைினார். 

அடுத்ை நாள், ஜால் ாய் ஓட்டி வந்ை கார்  ற்பைாரு காவராடு இறைத்து, 
அருகிலுள்ள கிரா த்ைிற்குக்  பகாண்டு பெல்லப் ட்டது. நீலு, ப ல்காவ்ம் பென்று 
காறரப்  ழுது ார்ப் ைற்காக விஸ்வநாத்ைின் உைவிறய நாடினார். 

1940 ஏப்ரல் 11 அைிகாறல அறனவரும் பகாவாவின் பன்ஜிம் நகரத்றை 
வந்ைறடந்து, 'பஹாட்டல் ரிப்பப்ளிக்கா'வில் ைங்கினர்.  வஹாட்டலுக்குச் 
பெல்லும் வழியில், வகாவானஸீ் சுங்கவரித்துறை அனு ைி ப ற்ை  ின்னர், 
அவர்கள் புனிை ஃ ிரான்ெிஸ் வெவியரின் புகழ்ப ற்ை கத்வைாலிக்க 
வைவாலயத்றைக் கடந்து பென்ைனர், வ லும் வைவாலயம் ைிைந்ைிருக்கும் 
வநரத்றைப்  ற்ைி விொரித்து வர,  ா ா, எலிெப த்றை அனுப் ிறவத்ைார்.
 எலிஸப த் காறர நிறுத்ைிவிட்டு, வைவாலயத்ைிற்கு அருகிலிருந்ை ெிைிய 
உைவகத்ைில் விொரித்ைார்.  ெிைிது வநரத்ைில், அவர், கந்தலான உகடயும், சூரிய 
மதாப்பியும் அணிந்த ஒரு வயதான ெனிதருடன் மவளிபய வந்தார். அவர் 
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ஏைக்குகைய 60 வயகதத் தாண்டியவர், ேீண்ட சாம்பல் ேிை தாடி, தகல 
முடியுடன் வழுக்ககயாகக் காணப்பட்டார். அவர் ஆங்கிலத்ைில் வைவாலயம் 
எல்லா வநரங்களிலும் ைிைந்ைிருக்கும் என்ைார்.  ா ா அந்ை  னிைறன உற்று 
வநாக்கி,  ின்னர் புைப் ட்டார். 

அன்று  ாறல, அறனவரும் ஃ ிரான்ெிஸ் வெவியரின் புனிை ெ ாைிறயப் 
 ார்க்க,  ா ாவுடன் பென்ைனர்.  அவர்கள் ைிரும் ி வரவிருந்ை வவறளயில், அவை 
வயைான ப ரியவர் எலிஸப த் அருவக  நடந்து வந்து உறரயாடல் ஒன்றைத் 
பைாடங்கினார்.  அவர் கராச்ெியில் இருந்து வந்ைைாகவும், அங்கு அவர் எழுைிய 
நாடகங்கள் இன்னும் பவளியிடப் டவில்றல என்றும் எலிஸப த்ைிடம் 
கூைினார். அவர் அறைப்  ற்ைி எழுை இப்வ ாது வகாவா வந்துள்ளார்; நவனீ 
நாடகங்கறளயும், நாடக ஆெிரியர் ப ர்னார்ட் ஷாறவயும் குைிப் ிட்டார்.  அந்ைப் 
ப ரியவர் வ சும்வ ாது ஜால் ாய், காக்கா, டான்  ற்றும்  ா ா அவறரச் சுற்ைி 
நின்ைனர். அவருக்கு ஏைாவது, குைிப் ாக,  ைம் வைறவயா என்று வகட்கு ாறு 
 ா ா ஜால் ாயிடம் பைரிவித்ைார்; அந்ை ந ர் "இல்றல,  ிக்க நன்ைி" என்று 
 ைிலளித்து,  ா ாறவத் ைிடீபரன உற்று வநாக்கினார்.  

அன்று  ாறல, வஹாட்டலில் ப ஹர்  ா ா அந்ை  னிைறரப்  ற்ைிக் 
குழுவுக்கு பவளிப் டுத்ைினார்: "ேீங்கள் அகனவரும் கண்ணிருந்தும் 
குருடர்கள்; ஆன்ெீக ரீதியில் அவர் ெிகவும் முன்பனைியவர் ெட்டுெின்ைி முழு 
உணர்வு ேிகலயில் இருக்கும் முகவர். ோடகங்கள் எழுதுவது பற்ைிய அவரது 
பபச்சு அகனத்தும் எனக்மகன ெகைமுகொன ஒரு மபாருகளக் 
மகாண்டிருந்தது. ோன் உள்ளளவில் அவருக்குச் சில அைிவுறுத்தல்ககள 
வழங்கிபனன்; ோகள அவர் பகாவாகவ விட்டு மவளிபயறுவார்." 

அடுத்ை நாள், எலிஸப த் ைிடீபரன  ீண்டும் அந்ை  னிைறரச் ெந்ைித்ை 
வ ாது, ரகெிய ான முறையில் அவர், "ஏன் என்று எனக்குத் பைரியவில்றல, 
ஆனால் நான் எல்லாவ  பநருப் ில் எரிவைாக உைர்கிவைன்! இன்னும் ெில 
 ாைங்கள் வகாவாவில் ைங்கியிருக்க நான் விரும் ினாலும், வடக்குப் பகுதியில் 
அகெந்த ஒரு குளிர் பிரபதசத்திற்கு ோன் உடனடியாகப் புைப்பட பவண்டும்" 
என்று கூைினார். 

எலிஸப த் இந்ை விெித்ைிர ான ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி  ா ாவிடம் 
கூைியவ ாது அவர், "எலிஸப த் அவறர முைன்முைலில் ெந்ைித்ைைால், 
கறடெியாகச் ெந்ைிக்க வவண்டியது அவெியம்" என்று குைிப் ிட்டார். அந்ை நாளின் 
 ிற் குைியில், வாபனாலியில் 'முன் எச்சரிக்ககயின்ைி மஜர்ெனி, வடக்கில் 
அகெந்த இரண்டு குளிர் பிரபதசங்களான மடன்ொர்க் ெற்றும் ோர்பவ ெீது 
ஏப்ரல் 9ஆம் பததி பகடககள அனுப்பி ஆக்கிரெித்தது' என்று பைரிய வந்ைது. 

 ன்ஜி ில், எலிஸப த் ஒரு நாள்  ா ாவிடம், "நல்ல ைர ான ஐஸ்கிரீம் 
இங்வக கிறடக்கிைது. அறனவருக்கும் ெிைிைளவு வாங்கி வரலா ா?" எனக் 
வகட்டார். அைற்கு  ா ா, "இது ஒரு நல்ல வயாெறன; ஆனால் அது ெளிறய 
ஏற் டுத்ைி உங்கள் பைாண்றடறயப்  ாைிக்கக்கூடாது" என்று  ைிலளித்ைார். 
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 ா ா, நீலுறவ அறழத்து, "ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவதால் வரும் 
மதாண்கடப்புண்கணத் தடுக்க என்ன பரிகாரம் இருக்கிைது?" என்று வகட்டார். 

"ஐஸ்கிரீ ிலிருந்து வரும் எந்ைபவாரு  க்க விறளவுக்கும் எைிராக, 
பூண்டுச் ெட்னி ஒரு நல்ல வநாய்த் ைடுப்பு  ருந்ைாக இருக்கும்" என்று நீலு 
 ைிலளித்ைார்.  ின்னர், எலிெப த்றை ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வர  ா ா அனு ைித்ைது 
அவருக்கு  ிக்க  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைது. 

 ா ா, நீலுவுடன்  ராட்டியில் உறரயாடியைால், அவருறடய 
ஆவலாெறனறய எலிஸப த் அைிந்துபகாள்ள முடியவில்றல. 

எலிெப த் பவளிவய பென்ைதும்,  ா ா, வகட்டி  ற்றும்  னுவிடம் 
வ ாது ான அளவு பூண்டுச் ெட்னிறயத் ையார்ச் பெய்யக் கூைினார்.  எலிஸப த் 
இன்சுறவ ிக்க ஐஸ்கிரீம் ப ட்டிகளுடன் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா, 
அறனவருக்கும் அறைத் ைாராள ான அளவு பூண்டுச் ெட்னி ப ாட்டலுத்துடன் 
வழங்கினார்! அவர்கள் விரும் ிய அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் ொப் ிடவும், ஆனால் 
ஒவ்பவாரு கரண்டி ொப் ிட்டதும் ெிைிைளவு பூண்டுச் ெட்னியும் உடனடியாகச் 
ொப் ிடும் டியும் அைிவுறுத்ைினார்! இைனால் எல்லா ெந்வைாஷங்களும் எங்வகா 
 ைந்துவிட்டன. அறனவரும், "எங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் ைரா ல் இருந்ைிருந்ைால் 
நன்ைாக இருந்ைிருக்கும்" என நிறனத்ைனர். 

வநாரினா, எலிஸப த், டான் மூவரும் ஏப்ரல் 13 அன்று கார்வாரில் 
உள்ள ைீறவப்  ற்ைிப் வ ெ வ ார்ச்சுகீெிய ஆளுநறரப்  ார்க்கச் பென்ைனர். 
அவருடன் நீண்ட கலந்துறரயாடலுக்குப்  ிைகு,  ா ாவுக்கான ற யத்றை நிறுவ 
அந்ை இடம் கிறடப் து ொத்ைிய ல்ல என் து பைரியவந்ைது. 

வகாவாவில்,  ா ா ப ண் ைிகறள ஓர் இந்து வகாவிலுக்கும், 'வகா ால் 
கிருஷ்ைா' என்ை ைிறரப் டத்ைிற்கும் அறழத்துச் பென்ைார்.  அவர்கள் 
வகாவாவில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில்,  ா ா, குழுவில் அறனவறரயும்  ீன் 
ொப் ிட அனு ைித்து அவரும் அைில்  ங்பகடுத்ைார், ஆனால் இது ஏவைா 'ெிைப்பு 
காரைங்களுக்காக' என் து  ட்டும் புரிந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா அவரது  யைத்ைில் வகாவாவிலிருந்து ெிறுவன் 
ஒருவறனயும் ைன்னுடன் அறழத்துச்பெல்ல விரும் ினார். ஸாந்ைனா 
ஃப ர்னாண்டஸ் என்ை  ைிறனந்து வயது அனாறை ெிறுவறனக் கண்டு ிடித்து, 
அவர்களுடன் அறழத்துச் பென்ைனர்.  ா ா, ஸாந்ைனாறவ விரும் ினார், அவன் 
புத்ைிொலியாக இருந்ைறைத் ைவிர, ெிறுவனுக்கு ஆன் ீக இயல்பு இருந்ைறையும் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

 ா ாவும் வகாவாவில்  ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, ஒருவறர 
நீராட்டினார். "பகாவாவின் ஆன்ெீக விவகாரங்களுக்கான திைவுபகாகல 
கவத்திருக்கிைார்" என்று  ா ா வலியுறுத்ைிய ெஸ்தானி ொய் என்ை 
கிைிஸ்ைவ ப ண் ைியுடனான பைாடர்பு,  ிக முக்கிய ான ஒன்ைாக இருந்ைது. 
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காக்கா, வநாரினா இருவரும் அந்ை  ஸ்ைானி  ாறய  ீண்டும் பைாடர்பு 
பகாண்டு, அவறர வஹாட்டலுக்கு அறழத்து வரு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
 ஸ்ைானி ஒரு ொறலயில் நடந்து பெல்வறை அவர்கள் கண்டு ிடித்ைனர். அவர் 
ஒரு கிைிஸ்ைவராக இருந்ைைால் புடறவ அைியா ல், கருப்பு ரவிக்றக  ற்றும் 
நீண்ட  ாவாறட அைிந்ைிருந்ைார். போரினா அவகரப் பார்த்தபபாது, 
ஆெ ான் ககதகளில் வரும் வரீாங்ககணகய ேிகனவுகூர்ந்தார். வநாரினா 
அவறரத் ைன்னுடன் வரு ாறு வற்புறுத்ை முயன்ைவ ாது,  ஸ்ைானி 
வநாரினாறவ விலகி இருக்கு ாறு றெறகயால் பைரிவித்து, பைாடர்ந்து 
ொறலயில் நடந்து பென்ைார். வநாரினா  ீண்டும் காரில் வரும் டி அவறர 
வற்புறுத்ை முயன்ைார், ஆனால் அந்ை  ஸ்ைானி  றுத்துவிட்டார்.  ின்னர் 
அறனவரும் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ை வவறளயில், அவர் வநராக வஹாட்டறல 
வநாக்கி நடந்ைார்; அங்கு, பாபா தனது அகையின் பால்கனியில் ேின்று 
மகாண்டிருந்தது, அவர் ெஸ்தானியின் வருகககய எதிர்போக்கிக் 
காத்திருந்தது பபாலத் பதான்ைியது. அவர் பஹாட்டலின் முன்புைம் வந்து, 
சில கணங்கள் பாபாகவ உற்றுபோக்கி, பின்னர் அங்கிருந்து விலகிச் 
மசன்ைார். 

 ா ாவும் குழுவும் 1940 ஏப்ரல் 15 ைிங்கள் காறல ஆறு  ைிக்கு, 
வகாவாவிலிருந்து புைப் ட்டு, கானாபூர்  யைிகள் விடுைியில் இரவில் ைங்கினர். 
அறனவரும்,  றுநாள் காறலயில் அம்பபாலிக்குப் புைப் ட்டனர். பெல்லும் 
 ாறையில்,  ா ா ஒரு  ரத்ைின் கீழ்  ஸ்த் ஒருவர் அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்டு, 
அவர்களுடன் காரில் அந்ை  ஸ்றை அறழத்துச் பென்ைார்; அவர்கள்  ிற் கல் 
ஒரு  ைியளவில் அம்வ ாலிக்கு வந்து வெர்ந்ைனர். விஸ்வநாத் ஹல்ைங்கர், 
 யைிகள் விடுைியில் அறனவரும் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளயும் 
பெய்ைிருந்ைார். 

 ாவந்த்வாடியின் ெஹாராணி (அவரது கைவர்  ஞ்ச்கனி றடகர் 
வவலி குறகறய,   ா ாவுக்குக் பகாடுத்ைவர்)  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்கான ைனது 
விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைிய வவறளயில்,  ா ா அவரது வவண்டுவகாறள 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ஹாராைி ைனது மூன்று  கள்களுடன் 17ஆம் வைைி 
வந்ைார்.  ா ா அவர்களுடன் ெில நி ிடங்கறளக் கழித்ைார்.  ஹாராைி 
ைாழ்ற யுடன் வைங்காய் ஒன்றை அவரது காலடியில் றவத்ைதும்,  ா ா அறை 
எடுத்து மூன்று  கள்களில் ஒருவரிடம் பகாடுத்து, "இறை எப்வ ாதும் 
உங்களுடன்  ாதுகாப் ாக றவத்துக் பகாள்ளுங்கள்; எல்லாம் ெரியாகிவிடும்; 
நீங்கள் கவறலப் டக்கூடாது" என்ைார்.  ஹாராைி,  ா ாவிடம், அவரது  கள் 
 ன அழுத்ைத்ைால் அவைிப் டுவறைக் குைிப் ிடவில்றல என்ைாலும், அவரது 
எைிர் ாராை  ிரொைம்  ஹாராைியின் இையத்றை ஆழ ாகத் பைாட்டது. 
 ஹாராைி  ா ாறவ, ப ண் ைிகளுடன் ைனது அரண் றனக்கு வர விடுத்ை 
அறழப்ற  ஏற்று, அவர்கள் இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு அங்குச் பென்ைனர்.
 அடுத்ை மூன்று நாட்களில்,  ா ா, ப ண்கறள அம்வ ாலியில்  ிரெித்ைி 
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வாய்ந்ை ெஹாபதவ் பகாட்கட, 'மடம்பிள் பாயிண்ட்', 'பார்வதி', 'ேட் 
பாயிண்ட்ஸ்'  ற்றும்  ிை ெிைப் ான இடங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். ஒரு 
நாள், அவர்களின்  ங்களாவின் வராண்டாவில் அ ர்ந்து, அர்னவாஸ், நர்கிஸ், 
ஸில்லா, வகட்டி  ற்றும்  லர் ெீட்டு விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
 ா ா, எைிர் ாராை விை ாக அங்கு வந்து, அறைப்  ார்த்து அைிருப்ைி அறடந்ைார், 
"ெக்கள் உங்ககளப் பார்க்க பேர்ந்தால், மெஹர் பாபாவின் பக்தர்கள் ோள் 
முழுவதும் சடீ்டு விகளயாடுவகதத் தவிர பவறு எதுவும் மசய்வதில்கல 
என்று கூறுவார்கள்! இந்தப் புதிய ேகரத்தில் ேீங்கள் சடீ்டு விகளயாடுவகதப் 
பார்த்து, சாதாரண ெக்கள் எத்தககய பொசொன எண்ணத்கதக் 
மகாண்டிருப்பார்கள் என்பகத ஒரு கணம் சிந்தித்துப் பாருங்கள். உங்கள், 
‘கழுகத’ தகலகளுக்குக் மகாஞ்சமும் மவட்கெில்கலயா? எனக்கு எந்த 
ஆட்பசபகனயும் இல்கல என்ைாலும், விரும்பத்தகாத விகளவுகள் 
பேராதபடி, ெிகச்சிைிய விஷயங்ககளயும் ோன் கண்காணிக்க பவண்டியது 
அவசியம்." 

எனவவ, ப ண்கள் ெீட்டு விறளயாடுவறை நிறுத்ைிவிட்டு, வராந்ைாவில் 
அ ர்ந்து  ைிய உைறவ உண்ை ஆரம் ித்ைனர்.   ீண்டும்,  ா ா அங்வக வந்து 
உள்வள பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார். "ொர்கமரட் இங்கிலாந்து திரும்பிச் 
மசன்ைதும் ேடனொடலாம், அர்னவாஸ் கூட மும்கபக்குத் மசன்ைதும் 
அவ்வாறு மசய்யலாம். ஆனால் இங்பக, எனது ஆசிரெத்தில், ேீங்கள் என் 
விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மசயல்பட பவண்டும்" என்று கூைி முடித்ைார். 

காலம் இறை இப் டி விளக்குகிைது: "இதுவ ான்ை ெிைிய 
ெம் வங்களிலிருந்து, கீழ்ப் டிைலின் முக்கியத்துவத்றை,  ா ா, ைனது 
அன் ர்களுக்கு வலியுறுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைார். அவர்கறளக் கண்டிப் ைன் மூலம், 
 ா ா, அவர்களுறடய அகந்றைறயச் ெிைைடித்து, அைன் மூலம் அவர்களின் 
ஆன் ீக  ாறையின் சுற கறள எளிைாக்கி,  ாறையில் ைடு ாைா ல் 
முன்வனைிச் பெல்ல வழிவகுத்ைார்." 

ஸில்லாவின்  ிைந்ைநாள் 1940, ஏப்ரல் 20 அன்று புத்ைம் புைிய  ாம் ழ 
ஐஸ்கிரீமுடன்,  ஆனால் இந்ை முறை பூண்டு ெட்னி இல்லா ல், 
பகாண்டாடப் ட்டது. 

ஐரீன், எலிஸப த் இருவரும் ெில நாட்கள் உடல்நல ின்ைி, ெிகிச்றெப் 
ப ற்ைனர். 

ஏராள ான  ாம் ழங்கறளத் ைவிர, அம்வ ாலியில் ஏராள ான விஷ 
 ாம்புகளும் இருந்ைன;  ாம்பு கடித்ைால்  ரைம் நிச்ெயம் என்று கூைப் டுகிைது. 
எனவவ விளக்கு இல்லா ல் இருட்டில் நகர வவண்டாம் என்று  ா ா 
அறனவருக்கும் கட்டறளயிட்டார். ஒரு முறை கிட்டி, நைீன் இருவரும் றக 
விளக்குகறள  ைந்து விட்டனர்;  றுநாள்,  ா ா அவர்கறளக் கண்டித்ைார், 
"ேீங்கள் ஏன் என் உத்தரகவ ெீைினரீ்கள்? ோன் ஒரு முட்டாள் என்று 
ேிகனக்கிைரீ்களா?"      
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 "ஆனால்  ாம்பு எங்கறளக் கடித்ைிருந்ைால், நாங்கள் உங்கள் 
முன்னிறலயில் உயிறரத் துைந்ைிருப்வ ாம்" என்று நைீன் நியாயப் டுத்ை 
முயற்ெித்ைார். 

"அது உங்களுக்கு எவ்வாறு பயனளித்திருக்கும்?" என்று  ா ா 
வகட்டார். 

"நாங்கள் உங்கள் ஆனந்ைப் ப ருங்கடலில் இறைந்ைிருப்வ ாம்!" 
"ேீரில் மூழ்குவதற்குப் பதிலாக, ேீங்கள் ககரக்குக் மகாண்டுச் 

மசல்லப் பட்டிருப்பீர்கள்! மபருங்கடலில் ஒன்ைிகணவது கீழ்ப்படியாத 
ஒருவருக்கு அல்ல. அகவ பகழய உலர்ந்த ெரத்துண்டுககளப் பபாலக் 
கடற்ககரயில் தூக்கி எைியப்படுகின்ைன, அங்பக அவர்கள் ொண்டு 
ெடிகிைார்கள்! இத்தககய ெரணத்தில் என்ன லாபம் இருக்கிைது? 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "என்னுடன் இருக்ககயில், ஒருவர் 
இைக்கும் பபாது வாழ பவண்டும், இதனால் ேீங்கள் அத்தககய இைப்கபச் 
சந்தித்த பிைகு, ேித்தியொக வாழ முடியும்; இகதப் புரிந்துமகாண்டீர்களா?" 

ஆ ாம் என்று நைீன் ைறலயறெத்ைார். 

ஏப்ரல் 20ஆம் நாள்  ிற் கலில், அம்வ ாலிறய விட்டு பவளிவயைிய 
 ா ாவும் குழுவும் ப ல்காவ்ம் நகறர வநாக்கிப்  யைம் பெய்து,  மூன்று  ைி 
வநரத்ைில் வந்து வெர்ந்ைனர். நகரிலிருந்து மூன்று ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
 ாவந்த்வாடி ெஹாராணியின் பங்களாவில் ைங்கியிருந்ைனர். டான், 
எலிஸப த்ைின் காறர ஓட்டிச் பென்ைார்; எலிஸப த்,  ா ா இருவரும் முன் 
இருக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர்; எலிஸப த்ைின் உடல்நிறல இன்னும் 
ெரியான ாடில்றல.  ப ல்காவ் ில், ஹல்ைங்கர் அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் 
பெய்து உைவினார், வ லும் இந்து, சுஷீலா இருவரும் பைாடர்ந்து உைவு ையார்ச் 
பெய்ைனர். 

ஏப்ரல் 22ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக ற யத்றை, 
ப ல்காவ் ில் நிறுவுவைற்காக, வைர்வு பெய்யப் ட்ட இடத்றைப்  ார்க்க,  ா ா, 
ப ண்  ண்டலிறய அறழத்துச் பென்ைார்; ஸாவந்த்வாடியின்  ஹாராைி 
 ீண்டும்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார்.   றுநாள் காறல, 5:00  ைிக்குப் புைப் ட்டு 
 ைிய வவறளயில்  ாக்கர்பா வந்ைறடந்ைனர். 

அப்வ ாது ப ல்காவ் ில் இருந்து  ா ாவுக்கு ஒரு கடிைம் வந்ைது; 
அவருறடய ஆன் ீக ற யத்ைிற்குப்  யன் டுத்தும் வறகயில் வவபைாரு 
பொத்து அவருக்கு நன்பகாறடயாக வழங்கப் ட்டைாகத் பைரிவிக்கப் 
 ட்டிருந்ைது.  வநாரினா, எலிஸப த், டான் மூவரும் ஏப்ரல் 24ஆம் நாள் நிலத்றை 
ஆய்வு பெய்வைற்காக, ப ல்காவ்ம் நகருக்குத் பென்று,  றுநாள் ைிரும் ி 
வந்ைனர். முழுச் சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாதும், இந்ைியாவில் ஒரு ப ரிய 
ற யத்றை நிறுவுவைற்கான  ல்வவறு ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி வநாரினா 
 ா ாவுடன் கலந்துறரயாடினார். 
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26ஆம் நாள்,  ா ாவும் குழுவும் வைநீர் கூட அருந்ைா ல் அைிகாறலயில் 
புைப் ட்டு, சிப்லூன் பென்ைறடந்ைனர். காவள ா ாவின் உைவினர் ஒருவர் 
வடீ்டில் காறல ெிற்றுண்டிறய முடித்துவிட்டு,  ாறல ஆறு  ைிக்கு 
ெஹாபாபலஷ்வருக்கு வந்து, 'கிரான்வில்பல' வஹாட்டலில் ைங்கினர். அடுத்ை 
நாள்  ா ா அவர்கறள  றல உச்ெிக்கு அறழத்துச் பென்று 'வில்ென்  ாயின்ட்', 
' ாம்வ   ாயின்ட்'  ற்றும் 'ஆர்ைர் ஸீட்' ஆகியவற்றைப்  ார்றவயிட்டார். 

1940, ஏப்ரல் 28ஆம் நாள், அறனவரும்  ஞ்ச்கனிக்குச் பென்று 'புவனா 
விஸ்டா' வஹாட்டலில் ைங்கினர். அன்று  ாறல 4:00  ைிக்கு  ா ா, 
ப ண்களுடன் றடகர் வவலி குறகக்கு நடந்து பென்று, அறனவரும் குறகக்குள் 
ெில நி ிடங்கள் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 

ஸவக் பகாத்வால் குடும் த்ைினர்  ா ாவின் ைிட்டப் டி  ஞ்ச்கனியில் 
ைங்கியிருந்ைனர், வ லும்  ா ா, அவர்கறள ப ஹரா ாத் பென்று அவரது 
வருறகக்காகக் காத்ைிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
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இறை வ ாறையில் இருக்கும்  ஸ்துகளுடன் ப ஹர்  ா ா, 1940 
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ஏகாந்தவாசம் – மெஹராபாத்  

(Seclusion at Meherabad) 

1940 ஏப்ரல் 29ஆம் நாள் காறலயில்  ஞ்ச்கனியிலிருந்து புைப் ட்டு, 
 ா ாவும் குழுவும்  ைியம் ஒரு  ைிக்கு அஹ துநகருக்கு வந்து அக் ர் 
அச்ெகத்ைில் ஓய்பவடுத்ைனர். ஸட்டா, ை ானியா குடும் ங்கள்  ா ாறவ நீண்ட 
காலத்ைிற்குப்  ிைகு  ீண்டும் ெந்ைித்ை  கிழ்ச்ெியில்  இருந்ைனர். அவை நாளில் 
மும்ற யிலிருந்து ொஞ்ெியும் வந்ைிறைந்ைார். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ாவும் குழுவும் வஹப் ி வவலிக்குச் 
பென்ைனர், ப ண் ைிகள்  யைிகள் விடுைியில் நான்கு நாட்கள் ைங்கியிருக்க, 
 ா ா, எட்டு வ ர் அடங்கிய ஆண்  ண்டலியுடன், மூன்று ந ர்கள் 
ைங்குவைற்கான ைற்காலிக கூடாரம் ஒன்றை எழுப் ி, பவற்றுத் ைறரயில் தூங்க 
வவண்டியிருந்ைது.  ொஞ்ெி நாட்குைிப் ில்  ைிவு பெய்ைிருந்ை டி, ‘வஹப் ி 
வவலி’யில் அவர்கள் இருந்ை வநரம்  ிகவும் ' கிழ்ச்ெியற்ைைாக' 
நிரூ ிக்கப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ாவின் ஆரம் கால ெீடர்களில் ஒருவரான புவாஸாவஹப், 
அப்வ ாது பூனாவில் வாழ்ந்து வந்ைார். 1940, வ  1ஆம் நாள், அைிகாறலயில், 
அவர், வ ாட்டார் றெக்கிளில் வைாட்டத்ைிற்குச் பென்று பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில்,  கார் வி த்ைில் ெிக்கி, ைறலயில் ஏற் ட்ட காயத்ைால் உடனடியாக 
உயிரிழந்ைார். அப்வ ாது அவருக்கு 48 வயது. 

ப ஹர்  ா ா அன்று காறல டானுடன் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு 
வந்ைார். பூனாவிலிருந்து ஆைி ஜூனியர் பைாறலவ ெி வழியாகத் பைரிவித்ைச் 
பெய்ைியுடன் ஸவராஷ் விறரந்ை வவறளயில்,  ா ா, ப ஹரா ாத் பென்று 
பகாண்டிருந்ைார்.  புவாஸாவஹப்ற ப்  ற்ைிய பெய்ைிறயத் பைரிவித்ைதும்,  ா ா 
எந்ை உைர்ச்ெிறயயும் காட்டிக் பகாள்ளா ல், ப ங்களூரிலிருந்து வருவைற்கு 
முன்பு அவர் கூைியறை அவர்களுக்கு நிறனவு டுத்ைினார், "பபார் முடிவதற்கு 
முன்பு, என் அன்பான இரண்டு சடீர்கள் உயிகரத் துைப்பார்கள், ஒரு ஆண், 
மபண் அல்லது இரண்டும் ஆண்கள். 

"இரண்டாவது யார்?" என அவர் லாவக ாகக் வகட்டார். 
டான், ஸவராஷ், ொஞ்ெி, ற தூல் ஆகிவயார் அன்று  ிற் கல் 

புவாஸாவஹப் ின் இறுைிச்ெடங்கில் கலந்து பகாள்ள, காரில் பூனாவுக்குச் 
பென்ைனர். டான்,  ின்னர், இந்ைச் பெய்ைிறயயும், வ லும் ஓர் ஆண் அல்லது 
ப ண் - உயிறரத் துைக்கவிருக்கும் பெய்ைிறய வழங்கவும் ப ங்களூருக்கு 
அனுப் ப் ட்டார். 

 ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க, அவறரப்  ின் ற்று வர்களுக்கு, 
 ின்வரும் அைிக்றக பவளியிடப் ட்டது:    
  ா ாவுடனான புவாஸாவஹ ின் ஆழ்ந்ை ஆன் ீக பைாடர்ற  
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நிறனவுகூரும் வறகயில்,  ா ா,  ண்டலி அறனவரும் வ  8 அன்று ‘முழு நாள் 
உ வாெம்’ வ ற்பகாள்ளப் வ ாவைாக அைிவிக்கப் ட்டது.  அவர்கள் காறலயில் 
வைநீர்  ட்டும் அருந்ைி, சூரிய அஸ்ை னத்ைிற்குப்  ிைகு, உ வாெத்றை நிறைவு 
பெய்வைாகத் ைிட்டம்.  ைண்ைரீ்  ட்டும் அருந்ைலாம். 

அந்ை நாளில் 100 ஏறழகளுக்கு ப ஹர்  ா ா ைனது றககளால் 
உைவளிப் ைாகவும் ைிட்ட ிடப் ட்டது. 

புவாஸாவஹப் (ப ஹராம்ஜி) 1914 முைல் ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் 
இருந்ைார்; ப ஹர்  ா ா, வ ர்வான்ஜி என்ைறழக்கப் ட்ட காலத்ைில் 
அவரிட ிருந்து  ாரெீக ப ாழிறயக் கற்று, ப ஹராம்ஜி,  ின்னர்,  பூனாவில் 
 து ானக்கறடயில் வ ர்வானின் வைிக  ங்காளராக இருந்ைார். அவர் 
 ன்ஸில்-இ- ீம்  ற்றும் ஆரம் கால ப ஹரா ாத் ஆண்டுகளில்  ா ாவுடன் 
ைங்கியிருந்ைார்.  ா ா அவறரப்  ற்ைிய இந்ைக் கருத்துக்கறள  ண்டலிக்கு 
வழங்கினார்: 

எனது மேருங்கிய ெற்றும் அன்பான சடீர்களில் ஒருவர் 
(புவா ாபஹப்) அவருக்குத் மதரியாெபலபய, உயிருடன் இருந்த காலத்தில் 
'என்னுடன்' (இகைவனுடன் ஒன்ைாக) ஒருவராக இருந்தார், இப்பபாது அவர் 
உடகலத் துைந்த பின்னர், என்னுடனான அந்த ஆசரீ்வதிக்கப்பட்ட 
ஐக்கியத்கத உணர்வுபூர்வொக அனுபவிக்கிைார்! 

புவாஸாவஹ ின்  ரைத்துடன், ப ஹர்  ா ாவின் ெீடர்களுக்கும், 
 க்ைர்களுக்கும் இந்ைியா  ற்றும் பவளிநாடுகளில் அைிகாரப்பூர்வ ான 
அைிக்றககள் வழங்கும் நறடமுறை ஆரம்  ானது.  1940க்கு முன்னர்,  ா ாவின் 
உத்ைரவுகளும்,  ல்வவறு பெய்ைிகளும் கடிைங்கள் அல்லது ைட்டச்சு பெய்யப் ட்ட 
 ிரைிகள் மூல ாக, அவரது அன் ர்களுக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டன. ஆனால் 
புவாஸாவஹ ின்  ரைத்ைிற்குப்  ிைகு, அறவ அச்ெிடப் ட்ட சுற்ைைிக்றககள் 
மூலம் பைரிவிக்கப் ட்டன. 

 ா ாவும் குழுவும் 1940, வ  3 அன்று வஹப் ி வவலியிலிருந்து 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைனர். அவர்கள் முைலில் அஹ துநகர் ஸவராஷ் 
ெினி ாவில் 'ைி விஸார்ட் ஆஃப் ஓஸ்' ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைனர். 
அங்கு, ைிறரயிடும்  ைியாளராக இருந்ை ருஸ்ைம் காக்கா, நீண்ட காலத்ைிற்குப் 
 ிைகு ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார். ஸவராஷ், 
 ா ா  ற்றும் ப ண் ைிகளுக்கு,  ிரத்ைிவயக ாக ஒரு ெிைப்பு  ிற் கல் 
காட்ெிறய ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார், இைனால் அவர்கள் ைிறரப் டத்றைத் 
ைனிப் ட்ட முறையில்  ார்க்க முடிந்ைது. 

 ா ா அன்று  ைியம் ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைார்.   ா ா இல்லாை  த்து 
 ாைங்களுக்குப்  ிைகு ப ஹரா ாத்,  ீண்டும் அைன் புகழ்ப ற்ை, நிறைவான 
சூழ்நிறலறயப்  ிரைி லித்ைது. இப்வ ாது, ப ங்களூரிலிருந்து அறனத்து 
 ஸ்துகள், விலங்குகள்  ற்றும்  ண்டலி (ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி, வஹா ி, 
ஜங்க்வள, காவள ா ா,  ப் ா பஜஸவாலா, ப ண்டு, பஸயிலர்  ற்றும் விஷ்ணு) 
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அறனவரும் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். ஆண்கள் 
ப ங்களூரிலிருந்து 25  ஸ்துகள்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள், ஒரு 
வறக அழகிய கறல ான், ஒரு  யில், ஒரு ஆட்டுக்குட்டி, ஒரு பவள்றள 
முயல், ெில வாத்துக்கள், ஐந்து நாய்கள், மூன்று குரங்குகள்  ற்றும் பெல்லப் 
 ைறவகளுடன் ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர். 

அறனத்தும் - ப ட்டிகள், ப ரிய ப ாட்டலங்கள்,  ற்றும் ெில 
ைளவாடங்கள் ஆகியவற்றைக் குைிப் ிடத் வைறவயில்றல - இரண்டு ெிைப்பு 
ரயில் கார்களில் ைிைிக்கப் ட்டன. 

இைர அன் ர்கறளப் ப ாறுத்ைவறர: ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி, 
பநௌவராஜி,  ாைிரி,  ாஸாஜி, முரளி, ெகன் ( ற்றும் அவரது  றனவி ொந்ைா), 
ெிது (அவரது கர்ப் ிைி  றனவி ராைா  ற்றும் அவர்களின் கால்-றக வலிப்பு 
வநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட குழந்றை) அறனவரும் ப ங்களூரில் ைங்கியிருந்ைனர்; 
சுவா ிஜி  ைராஸில் ைனது வடீ்டிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்; டான், நீலு, காக்கா, 
ஜால் ாய், ொஞ்ெி (அவ்வப்வ ாது உடனிருந்ைார்) ஆகிவயார் ப ங்களூரிலிருந்து 
 ா ாவுடன் வந்ைனர். 

ஏற்கனவவ பவளியிட்ட அைிக்றக டி, பெ 8ஆம் ோள்,  ா ா, 
ப ஹரா ாத்  ற்றும் ப ங்களூரில் இருந்ை ஆண்,  ப ண்  ண்டலி அறனவரும் 
உ வாெம் இருந்ைனர், வ லும்  ா ா ஏறழகளுக்கு உைவளித்து இனிப்புகறள 
வழங்கினார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: "நான் வ சுவைற்கு முன்பு, 
இந்ைியா முழுவதும்  ன்னிரண்டு ஆன் ீக ற யங்கறளத் ைிைக்க 
விரும்புகிவைன். ப ஹரா ாத், நாெிக், வடாக்கா,  ைராஸ், ற ர ங்களா  ற்றும் 
 ாண்ட்லா ஆகிய ஆறு இடங்களில் ஏற்கனவவ ற யங்கள் நிறுவப் ட்டுள்ளன. 

"எஞ்ெியுள்ள ஆறு ற யங்கள், இந்ைியாறவச் சுற்ைியுள்ள பவவ்வவறு 
இடங்களில் இன்னும் வைர்ந்பைடுக்கப் ட உள்ளன. இது எனது கறடெி 
சுற்றுப் யைத்ைின் வநாக்கங்களில் ஒன்ைாகும்." 

 ா ா ப ஹரா ாத் வந்ைதும், ஆெிர த்ைில் அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் 
பெய்வைில் ைீவிர கவனம் பெலுத்ைினார். 'ஆன்ெீக உள்பணிகளுக்காக' ஜூன் 1 
முதல் ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாள்ளப் பபாவதாக, பாபா தனது விருப்பத்கத, 
மவளிப்படுத்தினார். இது, பபாரின் ேிகழ்வுகளுடன் ஒத்திருந்தது. 
ஐவராப் ாவில் வ ார் குைித்ை முன்னைி பெய்ைி வருத்ை ளித்ைது. 1940, வ  10 
அன்று, மஜர்ென் இராணுவத்ைின் வ ரளவிலான  றடகள் நடுநிறல நாடுகளான 
மபல்ஜியம், லக்சம்பர்க், ஹாலந்து, ஃபிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்குள் நுறழந்து, 
ஒவர  ாைத்ைிற்குள் அந்ை நாடுகள் அறனத்றையும் ைன்வெ ாக்கியது. 

ப ஹர்  ா ா, ப ங்களூரில் ப ரும் ாலும் சுற்றுப் யைம் 
வ ற்பகாண்டிருந்ைைால், ப ாது க்களுக்கும் இைர அன் ர்களுக்கும் நீண்ட 
கால ாகத் ைரிெனம் கிறடக்கவில்றல. அவர் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி 
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வந்ைறைக் வகள்விப் ட்ட அருகிலுள்ள அவரது அன் ர்கள், ைரிெனத்ைிற்காக 
அனு ைி வகாரி எழுைத் பைாடங்கினர். எனவவ  ா ா, வ  15 அன்று முழுநாள் 
ைரிெனத்றை வழங்கினார்.  மும்ற யிலிருந்து, ொஞ்ெி 35 அன் ர்கறள அறழத்து 
வந்ைார். வகாறடயின் கடுற யான பவப் த்ைிலும்  ா ா, அறனவறரயும் 
ைனித்ைனியாகச் ெந்ைித்ைார்.  ப ண் ைிகள், வ ல் றலயில் வாழும் ப ண் 
 ண்டலியுடன் வைநீருக்காக அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர்,  ின்னர் அறனவரும் 
 ாறல ஐந்து  ைி ரயிலில் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

டாக்டர் வைஷ்முக் வ  16ஆம் நாள் நாக்பூரிலிருந்து வந்ைார்,  ா ா 
அவறர இரண்டு வாரங்கள் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க அனு ைித்ைார்; அைற்குப் 
 ிைகு வைஷ்முக், இந்ைியாவின்  ல்வவறு  ாகங்களில்  ா ாறவப்  ற்ைிய உறர 
நிகழ்த்ை ஒரு 'விரிவுகர' சுற்றுப் யைத்றை வ ற்பகாண்டார். 

ஒரு முறை, வைஷ்முக்குடன் உறரயாடிக்பகாண்டிருந்ை வ ாது,  ா ா 
அவரது ஏகாந்ைவாெம்  ற்றும் வ ாறரப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: 

உலகத்திற்கான எனது ஆன்ெீக பணிக்காக ோன் ஏகாந்தவாசத்தில் 
ஓய்வு மபறுகிபைன். இது ெிகவும் முக்கியொனது. பபார் ேிலவரங்ககளயும் 
விரிவாக்கத்கதயும் துரிதப்படுத்த விரும்புகிபைன். 

இந்தப் பபார், ஆச்சரியங்கள் ெற்றும் எதிர்பாராத ொற்ைங்ககளக் 
மகாண்டதாக இருக்கும். இது உலகின் வகரபடத்கத ொற்றும். பபரழிகவ 
விகளவிக்கும் முடிவுகள், எதிர்பாராத விகளவுகள் ெற்றும் 
முன்பனற்ைங்கள், ேிகழ்வுகளின் விகரவான திருப்பத்கதக் மகாண்டு வரும். 
ெறுசரீகெப்புக்கு அழிவு அவசியம். ேன்கெகய ேிகலோட்டுவதற்கு 
அகனத்து தீகெகளும் ஒழிக்கப்பட பவண்டும். 

வ   ாைம் முழுவதும் கிட்டத்ைட்ட பைாடர்ந்து,  ல  ண்டலி 
உறுப் ினர்கள்  ற்றும் பநருங்கியவர்கள் வந்ை வண்ைம் இருந்ைனர். ஆைி 
ெீனியர், ஃ ாலுவுடன் வ   ாை நடுப் குைியில் ப ங்களூரிலிருந்து வந்ைார், 
 ின்னர், ஆைி ெீனியர் மும்ற   ற்றும் நாெிக் நகருக்கு அனுப் ப் ட்டார்; ராம்ஜூ, 
 ாவனக் ரஞ்ெி இருவரும் நாெிக்கிலிருந்து வந்ைனர்;  காவள ா ா 
வகாலாப்பூருக்கும்  ின்னர் ப ங்களூருக்கும் அனுப் ப் ட்டார்; பநௌவராஜியும் 
முரளியும் ற ர ங்களாவிலிருந்து  ா ாவுடன் கலந்துறரயாட வந்ைிருந்ைனர்; 
மும்ற யிலிருந்து ொஞ்ெி வந்ைிறைந்ைார். ஸவராஷ்,  ரூஸி  ாப் ஆகிவயார் 
அஹ துநகரிலிருந்து வந்ை ைினெரி  ார்றவயாளர்களாக இருந்ைனர், வ லும் 
ஸட்டா குடும் த்ைினர் அவ்வப்வ ாது வந்து பென்ைனர்; ஜால் ாய், ஆைி ஜூனியர் 
பூனாவிலிருந்தும், டாக்வக  ராஹூரியிலிருந்தும், பகய்க்வகா ாத் 
மும்ற யிலிருந்தும் வந்ைனர், வ லும்  ல அன் ர்கள் வந்ை வண்ைம் 
இருந்ைனர்.  

இந்ை வநரத்ைில்  ா ா கறடப் ிடித்ை நிகழ்வுகளின் அட்டவறை 
 ின்வரு ாறு (வகாறட பவப் நிறல 110 டிகிரிறய எட்டியது): அவர் காறல 5:00 
 ைிக்கு எழுந்து, ைனியார் கூட்டங்கறள நடத்ைி,  ின்னர்  ண்டலிக்கு 
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அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். காறலயில் அவர் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலயில் அவரது எைிர்கால ெ ாைிக்கு வடக்குத் ைிறெயில் அற ந்துள்ள 
 ஸ்த் ஆெிர த்ைில் வ ற் ார்றவ சுற்றுகறள நடத்ைினார்; முன்பு  கப்வ று 
 ருத்துவ றன  ற்றும் ப ஹர்  ா ா ஜர்னலின் அலுவலகங்களாக இருந்ை 
கட்டிடங்கள்  ஸ்த் ஆெிர  ாகப்  யன் டுத்ைப் ட்டது.  ா ா காறல 7:00 முைல் 
8:30 வறர  ஸ்துகறள நீராட்டினார்.  ின்னர் அவர் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை 
 ண்டலிறயச் ெந்ைிக்க வந்து,  ைியம் வறர ைனது குடிலில் ைங்கியிருந்ைார்; 
அவ்வவறளயில் பவளியாட்கறளச் ெந்ைித்து, அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 
 ிற் கலில்  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு அடிக்கடி வருறக ைந்து,  ா ா,  ல்வவறு 
 ஸ்துகளுடன் ைனிற யில் அ ர்ந்ைிருப் ைில் ஆர்வம் காட்டினார். அவர் 
ப ஹரா  ற்றும் இைர ப ண் ைிகறளயும் ெந்ைித்து, அவர்களுடன் அ ர்ந்து 
அறனத்றையும் நிைான ாக விவாைித்ைார். 

1931ஆம் ஆண்டு பக. பஜ. ைஸ்தூர் ஆெிர த்றை விட்டு பவளிவயைிய 
நாள் முைல், அவர்  ா ாவிட ிருந்து விலகி,  கிரங்க ாக அவருக்கு எைிராக, 
 த்ைிரிறககளில் கட்டுறரகறள எழுைினார்.  ஆயினும்கூட, அவர் ைனிப் ட்ட 
முறையில்  ா ாவுக்கு, கவறல வைாய்ந்ை வார்த்றைகளால் கடிைங்கள் 
(ைற்பகாறலக்கும் அச்சுறுத்ைல் விடுத்து!) எழுைினார்.  ை உைவி வகட்டு 
'இன்னும் ஒரு முறை…' என்று  ன்ைாடினார்.  ண்டலிக்குத் ைிறகப்பூட்டும் 
விைத்ைில்  ா ா, அவருக்குப்  ைம் அனுப் ி றவத்ைார்; ைஸ்தூரும் 
இயன்ைவறரயில் விறரவில் ைிருப் ித் ைருவைாக வாக்குறுைியும் அளித்ைார். 

ஆனால் 1940 ஏப்ரல்  ாைத்ைில்,  ா ா, ைனது அன் ால்  லமுறை உைவி 
பெய்தும், ைஸ்தூர், அவருக்கு  ீண்டும் கடன் வழங்கப் டாவிட்டால்,  ல 
ஆண்டுகளாக  ா ா அவருக்கு அளித்ை 'வாக்குறுைிகறள  ீைியைற்காக' அவர் 
 ா ா  ீது 'ெட்டபூர்வ ாக நடவடிக்றக எடுக்கக் கட்டாயப் டுத்ைப் டுவார், 
வழக்கு ைாக்கல் பெய்து, ப ஹர்  ா ாவின் ப யறர நீைி ன்ைத்ைிற்கு இழுத்துச் 
பெல்வார்' என்றும்  ா ாவுக்கு கடிைம் எழுைினார். 

அவரது ெ ீ த்ைிய அச்சுறுத்ைல்,  ண்டலிக்கு, ைஸ்தூர் வரம்ற  
 ீைியைாகத் வைான்ைியது; ப ங்களூரில் இருந்ை டாக்டர் கனி,  ா ாவின் முழு 
ஒப்புைலுடன் ஒரு ப ாருத்ை ான  ைிறல எழுைினார். அைன் ஒரு  குைி 
 ின்வரு ாறு: 

'பைய்வகீ  ாட்ெிற   ிக்கவர்' என்ை அறடப ாழியின் ஆெிரியர், 
 யமுறுத்ைிப்  ைம்  ைிக்கும் அளவுக்குத் ைரம் ைாழ்ந்ைிருக்க முடியும் என்று 
யாரால் கற் றன பெய்ைிருக்க முடியும்? உங்களின் பநாடிந்து வ ாகும் ைிவால் 
நிறல, கடன் சுற , ைப் ிக்கும் வநாக்கத்ைில் ைற்பகாறல அச்சுறுத்ைல் 
ஆகியவற்ைின் ஆற்பைாைா கறை  ற்றும் அவலநிறல, அவைவ ால,  ை 
உைவிக்காக நீங்கள் பவைித்ைன ாக முறையிடுவது, நீங்கள்  ா ாறவ ஒரு 
ஏ ாற்றுக்காரர், ப ாய், வ ாலி என்று அறழத்ை வ ாைிலும், பைாடர்ந்து உைவி 
பெய்ைது - இந்ைக் காரைங்கள் அறனத்தும்,  னிை இயல்ற ப்  ற்ைிக் கற்ைைியும் 
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ைிைற யான  ாைவனுக்கு, ' னிைனின் புலனைிவுக்கு  அப் ாற் ட்ட  உயரங்கள் 
 ற்றும் அடி ட்ட வழீ்ச்ெிகறள பவளிச்ெ ிட்டு வழிகாட்டும் ஆய்வுகளாக 
வழங்கப் டவவண்டும்...  ிரெித்ைி ப ற்ை 'ெிக் ண்ட் ஃ ிரீய்ட்'  ற்றும் 'வஹவ்லாக் 
எல்லிஸ்' வ ான்ை நிபுைர்களுக்கும் கூட, இது வி ரீை நரம் ியல் வநாயின் 
 ிரச்ெிறனயாகத் வைான்ைலாம்! 

ப ஹர்  ா ாவின்  ரிவான குைத்ைால் அளித்ை  ை உைவி, உங்களின் 
அவெர முறையடீுகளுக்கு இைங்கி, அடிக்கடி உங்களுக்கு பெய்ை உைவிகளுக்கு 
உங்கள் கடிைங்கவள ொன்ைாக இருக்கும் வ ாது, நீங்கள் துரைிர்ஷ்டவெ ாக இறை 
'லஞ்ெத்பைாறகயாகப்  ார்க்கிைரீ்கள்'. ஆனால் இைில் நீங்கள்,  ா ாவின் 
உண்ற யான ப ருந்ைன்ற   ற்றும் உள்ளார்ந்ை  கத்துவத்றை  ைிப் ிடுவைில் 
 ரிைா  ாகத் ைவைிவிட்டீர்கள்... 

முழு உலகமும் கடவுறளப்  ற்ைிய வவைபூர்வ ான அைிறவக் 
பகாண்டுள்ளது, லட்ெக் கைக்கானவர்கள் அவறர விரும்புகிைார்கள், 
ஆயிரக்கைக்கானவர்கள் அவருக்காக ஏங்குகிைார்கள், நூற்றுக்கைக்கானவர்கள் 
அவருக்காக உயிறரத் துைக்கின்ைனர், ெிலர்  ட்டுவ  அவறர அறடகின்ைனர். 
ப ஹர்  ா ா வ ான்ை பைய்வகீ ஆளுற களின் ஆன் ீக அருளுக்காகக் 
றகவயந்ைி, வெறவ, சுய-அர்ப் ைிப்பு வ ான்ைவற்ைால் தூண்டப் ட வவண்டும். 
முகப் புகழ்ச்ெி, வ ாலி  ாராட்டு அல்லது அச்சுறுத்ைல்களால் அறை நிச்ெய ாக 
அறடய முடியாது! 

ெட்டரீைியான அல்லது பைாழில்நுட்  முறையில் ப ஹர்  ா ாவுக்கு 
எைிராக உங்களிடம் எந்ை வழக்கும் இல்றல. இது ஆன் ீக களத்ைில், ைங்களின் 
பொந்ை ைகுைிறயப் ப ாருட் டுத்ைாை  யந்ைாங்பகாள்ளிகள், புனிைர்களின் 
வாக்குறுைிகறளச் ெட்டப்பூர்வ ான ஒப் ந்ைம் என்று கருைி, சூழ்நிறலயின் 
முக்கியத்துவத்றை நிறைவவற்ைா ல், 'வகளுங்கள் கிறடக்கும்' என்ை 
 னநிறலயில் இருப் வர்கள். 

ைஸ்தூரின் நடவடிக்றககள் அறனத்தும் ப ஹர்  ா ாவின் 
ொதுரிய ான விறளயாட்டின் ஓர் அங்க ாகும். ைஸ்தூர் ப ஹரா ாத்றை 
விட்டுச் பென்ை  ின்னரும்,  ைத்ைிற்காக,  ா ாவுக்கு எழுைியைன் மூலம், அவர் 
 ா ாறவ நிறனவு கூர்ந்ைார்.  கடந்ை ஒன் து ஆண்டுகளாக அவறரத் ைனது 
பைாடர் ில் றவத்ைிருக்கும்  ா ாவின்  ைி இதுவாகும். 

ஸக்வகாரி ஆெிர த்றை நிர்வகிப் து குைித்து உ ாஸனி  ஹாராஜ், 
ப ஹர்  ா ாவிடம்  லமுறை வகட்டுக் பகாண்டார்; இந்ை வநரத்ைில் அவர் 
 ீண்டும் அவை வவண்டுவகாளுடன் ஒரு தூதுவறர அனுப் ினார். 1940, வ  17 
அன்று,  ா ா ஆைி ெீனியறர,  ின்வரும் பெய்ைியுடன் ஸக்வகாரியில் 
 ஹாராறஜச் ெந்ைிக்க அனுப் ி றவத்ைார்: 

முைலாவைாக: ஸக்வகாரியில் அறனத்து இந்து ெடங்கு 
ெம் ிரைாயங்கறளயும், விழாக்கறளயும் நிறுத்துங்கள்; 
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இரண்டாவது: ஸக்வகாரியில் அற ந்ை உ ாஸனி நகரின் (அவரது 
ஆெிர த்ைின்)  ைிப்பு ரூ 500,000 க்கும் குறைவானது.  இது  ா ாவால் ைவறை 
முறையில் உங்களுக்குச் பெலுத்ைப் டும்;    
 மூன்ைாவது:  ஹாராஜ் ஓர் அன் ளிப்புப்  த்ைிரத்றைச் 
பெயல் டுத்துவார்; முழுத் பைாறகயும் ஒப் றடக்கப் டும் வவறளயில், அவர் 
 த்ைிரத்றை,  ா ாவுக்கு வழங்க வவண்டும். 

அைன் டி, ஆைி ெீனியர் ஸக்வகாரிக்குச் பென்று உ ாஸனி 
 ஹாராஜுக்குச் பெய்ைிறய வழங்கினார்.  ஆைி  ின்னர் ைிரும் ி வந்து 
 ா ாவுக்கு  ஹாராஜின்  ைிறலத் பைரியப் டுத்ைினார். அடுத்ை நாள்,  ா ா 
 ீண்டும் கீழ்வரும் பெய்ைியுடன் ஆைிறய, ஸக்வகாரிக்கு அனுப் ி றவத்ைார்: 

1) 1940 ஆகஸ்ட் 1 அன்று ரூ 50,000 உங்களுக்கு பராக்க ாக 
வழங்கப் டும், வ லும் உ ாஸனி நகரில் நடவடிக்றககள் (ைிட்ட டி)  ா ாவால் 
ைிருப்ைிகர ாக நடத்ைப் ட்டால் எஞ்ெியுள்ள பைாறகறய நான்கு  ாைங்களுக்குப் 
 ிைகு பெலுத்ைப் டும். 

2) நான்கு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு  ா ா ரூ 450,000 பெலுத்ைத் ைவைினால், 
 ா ா ஏற்கனவவ  ஹாராஜுக்கு வழங்கிய ரூ 50 ஆயிரத்றை அவர் இழந்து 
விடுவார். 

3) உ ாஸனி நகரில் விவகாரங்கள்  ா ாவின் ைிருப்ைிக்குரியைாக 
இல்லாவிட்டால், உ ாஸனி  ஹாராஜ் ரூ 50,000 த்றைத் ைிருப் ித் ைர வவண்டும். 

4) உ ாஸனி நகறர மூன்று காரைங்களுக்காகப் ப ாறுப்வ ற்க  ா ா 
ஒப்புக் பகாண்டார்: ஆெிர த்றை நடத்தும் ப ாறுப் ிலிருந்து  ஹாராறஜ 
விடுவிப் து.  அங்குள்ள இந்து ெடங்கு ெம் ிரைாய  ழக்கவழக்கங்கறள 
ஒழிப் ைன் மூலம் அறனத்து  ைங்களிலும் ஒற்றுற றயக் 
பகாண்டுவருவது.   ஹாராஜின் 'வைவ-ைாெி' ைிரு ைங்களின் காரை ாக 
 ஹாராஜின் ப யருடன் பைாடர்புறடய களங்கத்றை அகற்றுவது; இைனால் 
 ா ாறவ,  ஹாராஜின் ெீடராகத் பைாடர்பு  டுத்ைி, ொைக ற்ை முறையில் 
 ட ிட்டுக் காட்டுவறைத் ைவிர்ப் து.. 

ஆைி, ஸக்வகாரிக்குச் பென்று இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கினார்; ைிரும் ி 
வந்ைதும்  ஹாராஜின்  ைிறல,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்.  ா ா, ஆைிறய 
ப ங்களூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி,  ின்னர் இந்ைக் குைிப்புகறள ஸக்வகாரியில் 
 ஹாராஜுடன் ைங்கியிருந்ை குல் ாய்க்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

 ஹாராஜ் ைனது எல்லா நி ந்ைறனகளுக்கும் ஒப்புக் பகாண்டார் 
என் றை அைிந்து  ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், எடுத்துக்காட்டாக, இந்து  ை 
 ழக்கவழக்கங்கறளத் ைகர்த்பைைிவவைாடு,  ைிரு ை ாகாை இளம் ப ண்களுடன் 
அவர் ைிரு ைம் பெய்வறை நிறுத்ை வவண்டும். 

 ா ா ரூ 500,000 பெலுத்ைத் ையாராக உள்ளார், ஆனால் அவர் ைனது 
பவவ்வவறு ஆெிர ங்களின்  ல்வவறு பெலவுகறளயும், ைனது  க்ைர்கறளயும் 
அவர்களது குடும் த்ைினறரயும்  ரா ரிப் ைற்கான எல்லா வைறவகறளயும் 
கருத்ைில் பகாள்ள வவண்டும். அவர் இப்வ ாது ப ாத்ை பைாறகறய 
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ஒவரயடியாகச் பெலுத்ைா ல் ஆறு  ாைங்களுக்குள் பகாடுக்கவிருந்ைார். அந்ைத் 
பைாறகறய முழுவது ாகச் பெலுத்தும் வநரத்ைில், உ ாஸனி நகரின் ப ாறுப்ற  
ப ஹர்  ா ா ஏற்றுக்பகாள்வார், நிச்ெய ாக அறைச் பெலுத்துவவன் என்று 
கூறுகிைார்! 

இவ்வாறு, இரு குருோதர்களுக்கிகடபய இத்தககய விசித்திரொன 
பரிொற்ைங்கள் ெற்றும் பரிவர்த்தகனகள் அவ்வப்பபாது ேிகழும். அத்தககய 
ோடகத்தில் பங்மகடுப்பது அவர்களின் மதய்வகீ ேககச்சுகவ. 1936 இல் 
ராஹூரி  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் இருந்ை வவறளயில்,  ஹாராஜ் ஸக்வகாரியில் 
உள்ள ைனது ஆெிர த்றைத் ைன்வெப் டுத்ைிப்  ரா ரிக்கு ாறு  ா ாவுக்குச் 
பெய்ைி அனுப் ியிருந்ைார்.   ஹாராஜ், ராஹூரி  ஆெிர த்ைில் ைங்கி, 
ஸக்வகாரியில் நிலவும் இந்து  ை சூழ்நிறலறய ஒரு  முடிவுக்கு பகாண்டுவர 
வவண்டும் என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

இந்தத் தகவல் பரிொற்ைத்தின் பின்னால் ஒரு திட்டவட்டொன உள் 
போக்கம் இருந்தது என்பதில் சந்பதகெில்கல; ஆனால் அது சாதாரண 
ெக்களின் வகரயறுக்கப்பட்ட புரிந்துமகாள்ளும் தன்கெக்கு 
அப்பாற்பட்டது.   ஹாராஜ் அவரது உடறலத் துைந்ை  ின்னர்,  ா ா, உ ாஸனி 
நகரின் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாள்ளும்  றைமுக ான ைிட்டம் இருந்ைைாகக் 
கருைலாம். 

1941 வ  18 அன்று, உ ாஸனி  ஹாராஜின் ைறலற  ெீடர்களில் 
ஒருவரான யஷ்வந்த் ராவ்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ஸக்வகாரியிலிருந்து வந்ைார். 
அவை நாளில் டாக்வக, காவடக்கர், காக் ஸாவஹப் ஆகிவயாரும் ரூஸி  ாப் ின் 
 கன் ஆஸ் ியுடன் அவறரச் ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைனர்; அன்று, டாக்டர் ெிவராவ் 
ப ங்களூரிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கும் ைிட்டத்ைில் வந்ைார். முைலில்  ா ா 
அவறர ஒரு வருடம் ைங்கு ாறு கூைினார்; அவர் விரும் ியறை அறடய, அவர் 
ைனது குடும் ம்  ற்றும் உலகத்துடனான அறனத்து உைவுகறளயும் துண்டித்து, 
உ வாெமும், ஏகாந்ைவாெமும் வ ற்பகாள்ளு ாறு அவருக்குத் 
பைரிவித்ைார்.  ஆனால் ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவறர 
காவள ா ாவுடன் ப ங்களூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

உபா னி ெஹாராஜின் 70 வது பிைந்தோள் 1940ஆம் ஆண்டில் 
ப ஹரா ாத்ைில் கடந்ை  ன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் இம்முறை, ப ஹர் 
 ா ாவால் பகாண்டாடப் ட்டது. இரவும்  கலும்,  ஹாராஜின்  ிைந்ைநாறளச் 
ெிைப் ிக்கும் விைத்ைில், ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்பு, கிரா த்ைிலுள்ள விட்வடா ா 
(கிருஷ்ைா) வகாவிலில் கடவுளின் நா த்றை அரங்காவ்ம் கிரா   க்கள் 
உச்ெரித்ைனர். வ  23 வியாழக்கிழற   ஹாராஜின்  ிைந்ைநாள்  ிகவும் 
ெிைப் ாக  கிழ்ச்ெியுடன் பகாண்டாடப் ட்டது. ப ஹர்  ா ா  ண்டலி மூல ாக 
அண்றட கிரா   க்களுக்கு விருந்து ஏற் ாடு பெய்ைார். 
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ெில நாட்களுக்கு முன்பு, 20ஆம் வைைி, "வ  27 அன்று நான் 
இைந்துவிடுவவன்" என்று  ா ா, புலனாகாை முறையில் குைிப் ிட்டிருந்ைார். 
ஆனால்  ா ா அன்று உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைார்: "இன்று, மபல்ஜியம் 
ென்னர் லிபயாபபால்ட், மஜர்ென் பகடகளிடம் சரணகடந்துள்ளார். அவர் 
ஒரு முட்டாள்! இவ்வாறு சரணகடவதன் மூலம் சுயெரியாகத 
அகனத்கதயும் இழந்தது ெட்டுெல்லாெல், பதிலாக அவர் 
மஜர்ெனியிடெிருந்து தனக்மகன எகதயும் மபைவில்கல. 

"அடுத்த இரண்டு ொதங்கள் ேட்பு ோடுகளுக்கு மேருக்கடியான 
காலொக இருக்கும். ஒவ்மவாருவரும், பேச ோடுகள் இந்தப் பபாரில் 
அகனத்கதயும் இழந்துவிடுவார்கள் என்று கூறுவார். ஆகஸ்ட் ொதத்தில், 
ேிகலகெ தகலகீழாக ொைி, ேட்பு ோடுகளுக்குச் சாதகொன சூழ்ேிகல 
உருவாகும். ஆனால் அது ‘தப்பிப் பிகழத்பதாம்’ என்ை இக்கட்டான 
கட்டத்திலிருந்து ெீண்டு வரும். ஆகஸ்ட் ொதத்தில், ோன் மபர்சியா வழியாக 
ரஷ்யாவுக்குச் மசல்லலாம்." 

 ாைிரி வ  29 அன்று ப ஹரா ாத் வந்து ஜூன் 8ஆம் நாள் 
ற ர ங்களாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். வ  30 அன்று வஹா ா  ட்வடனாவும் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்து,  ின்னர் மும்ற க்குத் ைிரும் ினார். 

வ  31ஆம் நாள், எரச் அவரது குடும் த்ைினருடன் ப ங்களூருக்குப் 
புைப் ட்டு, அங்கு அவர்கள் ஏற்கனவவ வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ை வடீ்டில் வெித்து 
வந்ைனர். ப ங்களூரில், ொஞ்ெி விட்டுச்பென்ை நாட்குைிப்புகள்  ற்றும் கடிைங்கள் 
அறனத்றையும் ஒழுங்கற க்கும்  ைியில் ஆைி ெீனியர் மும்முர ாக 
இருந்ைார்; அறவ ொஞ்ெியின் ப ட்டிகளில் ைாறு ாைாக இருந்ைன; இைில் எரச், 
ஆைி ெீனியருக்கு உைவியாக இருந்ைார். இவ்வவறளயில்  ப் ா பஜஸவாலா 
ஆெிர ம் ஒன்றை நிறுவுவைற்குப் ப ாருத்ை ான இடத்றைத் வைடுவைற்காக, 
கார்வாருக்கு அனுப் ப் ட்டார். 

ஏற்கனவவ அைிவித்ை டி, 1940 ஜூன் 1ஆம் ோள் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலயில் அற ந்ை ெஸ்த் ஆசிரெத்தில் பாபா ஏகாந்தவாசத்கதத் 
மதாடங்கினார். அன்ைிலிருந்து பாபா, ெஸ்துகளுடன் ெட்டுபெ இருந்தார். 
மெஹராபாத் திரும்பிவந்த ோளிலிருந்து பாபா அவர்களுடன் மதாடர்ந்து 
பணிபுரிந்தாலும், இப்பபாது அவரது பணி பெலும் தவீிரெகடந்தது. (பாபா, 
இந்த ஏகாந்தவாசத்தில் ெஸ்துகளுடன் பெற்மகாள்ளும் பணி ‘ஒரு சிைப்பு 
உந்துதகலப் மபறுகிைது’ என்று சுட்டிக்காட்டினார்). 

ராவ்ஸாவஹப் ஒரு நண் ருடன் ஜூன் 1ஆம் நாள் வந்ைார், ஆனால் 
 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் காரை ாக அவர்களுக்குத் ைரிெனம் 
அனு ைிக்கப் டவில்றல. ஒருவவறள  ா ா அவறர அறழக்கக்கூடும் என்று 
ப ண்டு அைிவுறுத்ைிய வ ாைிலும், வந்ைவர்கள் ஸவராஷுடன் மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். அவர்கள் புைப் ட்டுச் பென்ை அடுத்ை நி ிடம்,  ா ா, 
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ராவ்ஸாவஹப், ப ண்டு, ற தூல் ஆகிவயாறர அறழத்ைார்; ராவ்ஸாவஹ ிற்குச் 
ெில முக்கிய ான வவறலகறள வழங்க விரும்புவைாக,  ா ா குைிப் ிடுகிைார், 
ஆனால் அவர் ஏற்கனவவ பென்றுவிட்டார். 

எரச்  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் வ லாளராக இருந்ைார்.  ப் ா கார்வாரில் 
இருந்து ைிரும் ி வந்ைதும், எரச் குடும் த்துடன் ப ங்களூரில் இருந்ை 
வவறளயில்,  ப் ா, ப ஹரா ாத்  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் ப ாறுப் ாளராக 
நிய ிக்கப் ட்டார். ப ங்களூரிலிருந்து அறழத்து வரப் ட்ட ஐந்து ெிறுவர்களும் 
(கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ், ராஜு, கலப் ா, அம்தூ) குஸ்ைாஜி, ஸவக் 
பகாத்வால் ஆகிவயாருடன்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில்  ைிபுரிந்ைனர். 

ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது,  ா ாவின் கால அட்டவறை இவ்வாறு 
இருந்ைது: காறல விழித்பைழல் 5:00  ைிக்கு, வைநீர் 7:00  ைி,  ைிய உைவு, 
வைநீர்  ீண்டும்  ிற் கல் 4:00  ைிக்கு; இரவு உைவு இல்றல. விஷ்ணு காறல 
7:30,  ீண்டும்  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு அஞ்ெலுடன் வரும் வவறளயில்,  ா ா, 
கடிைப்  ரி ாற்ைத்ைிற்கான  ைிறய முடித்துவிடுவது வழக்கம். 
 ஸ்துகளுடனான  ா ாவின்  ைி காறலயில் அவர் எழுந்ைதும் பைாடங்கி இரவு 
ைா ை ாக நிறைவுறும். ஒவ்பவாரு நாளும்,  ா ா,  ல்வவறு  ஸ்துகளுடன், 
முைன்ற யாக ெட்டி  ா ா, ஃபூல்வாலா, ஷரியத் கான், முஹ து, ராம்ஷிஷ் 
(ப ங்களூரிலிருந்து அறழத்துவரப் ட்ட  ற்பைாரு  ஸ்த்)  ற்றும்  ிைறர 
நீராட்டி, உறட அைிவித்து, உைவளித்து, ெவரம் பெய்வைில் பநடு வநரம் 
பெலவிட்டார், வ லும் அவர்களுடன் ைனித்ைனியாகப்  ைியாற்ைி வந்ைார்.  

1940, ஜூன் 3 ைிங்களன்று  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
இந்த இரண்டு ொத சிைப்பு ஏகாந்தவாசம், எனது குைிப்பிடத்தக்க 

உலகளாவிய பணிக்காகவும், பபார் மதாடர்பான விஷயங்ககள விகரவு 
படுத்துவதற்காகவும் என பாபா குைிப்பிட்டார். 

ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ப ரும்  ர ரப்ற  
ஏற் டுத்ைிய  ின்னர், வழக்கத்ைிற்கு  ாைான, ைிடுக்கிடும்  ாற்ைங்கள் வ ார் 
சூழ்நிறலயில் உருவாகும்.  ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக, 32 ோடுகள் இறுதியில் 
இத்தாலி, அமெரிக்கா உட் ட இைர நாடுகளும் இைில் ஈடு டும். 

சூழ்ேிகலகள் ெிகவும் கடுகெயானதாக இருக்கும், மூச்சுத் திணைி 
திண்டாடும் ேிகல ஏற்படும்! திடீமரன, எதிர்பாராத சம்பவங்கள் ேிகழும், இது 
திருப்புமுகனயாக அகெயும். பெபலாங்கி ேின்ைவர்கள் ககடசியில் 
அடக்கப்பட்டு, தூக்கி எைியப்படுவார்கள்; இந்தக் காலகட்டத்தில், கழுத்து 
மேரிக்கப்பட்டு, மூச்சுத் திணைலில் சிக்கித் தவித்த அகனத்து ெக்களும், 
உலகில் வாழும் பகாடிக்கணக்கான பிை ெக்களுடன் பசர்ந்து, ேிம்ெதியாகப் 
மபருமூச்சு விடுவார்கள்! 

அவை நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா  ின்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 



112 
 

ோன் ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாள்ளும் இந்தப் பத்து ோட்களில், பபார் 
ேீடிக்கும் காலத்கதயும், அது எப்பபாது ேிகைவுறும் என்பகதயும் 
ேிச்சயொகத் தரீ்ொனிப்பபன். 

நான் வ சுவைற்கும், ெ ாைானத்றை நிறலநாட்டுவைற்கும் முன்பு, 
இந்ைியா நூறு ெைவிகிைம் ஈடு டும் உண்ற யான உலகப் வ ார் உருவாகும்; 
முக ைிய ஆட்ெியின் கீழ் ஈரான், ஆஃப்கானிஸ்ைான், துருக்கி, எகிப்து வ ான்ை 
நாடுகளும் இைில் இறையும். இத்ைாலி, ரஷ்யா, அப ரிக்கா வ ான்ை நாடுகள் 
 ிகவும் சுறுசுறுப் ாக இைில் அங்கம்  வகிக்கும். 

பெற்கூைிய முகையில் இந்தப் பபார் ேீடித்தால், ோன் ஆகஸ்ட் 1941 
இல் பபசுபவன். அப்படியானால், ஒரு வருடம் - ஆகஸ்ட் 1940 முதல் ஆகஸ்ட் 
1941 வகர - எனது ஆண், மபண் ெண்டலியுடன், ரஷ்யா - இந்தியா ோடுகளின் 
எல்கலப் பகுதி, அல்லது கடலுக்கு குறுக்பக அகெந்த ஒரு தவீில் மசன்று 
தங்குபவன். பபார் ேீடிக்கவில்கல என்ைால், எல்கலக்குச் மசல்ல 
பவண்டுொ அல்லது பவறு எங்காவது மசல்லலாொ என்பகதயும் ோன் 
தீர்ொனிப்பபன். 

நான், எனது ப ௌனத்றைக் கறலத்து, வ சுவது ப ரும் ாலும் உலகப் 
வ ார்  ற்றும் அற ைியுடன் பைாடர்புறடயது. அற ைி என் து ைற்காலிக வ ார் 
நிறுத்ை உடன் ாடு என்று அர்த்ை ல்ல. ைற்காலிக வ ார் நிறுத்ைம் நடந்ைாக 
வவண்டும் என்ை அவெியம் எதுவும் இல்றல. இத்ைறகய ைற்காலிக வ ார் 
நிறுத்ைம் என்றனப் வ ெ றவக்காது. 

பபார் முடிவகடவதற்கு முன்னர், அகெதி உதயொகும் கட்டத்தில்,  
அதாவது ேிரந்தர அகெதிக்கு சற்று முன்பு ோன் பபசுபவன். 

 ல வாரங்களாக, ெட்டி  ா ா ைனது உைவியாளரான கிருஷ்ைாவிடம், 
ஐபராப்பிய ெக்கள் பயங்கர துன்பங்களுக்கு ஆளாகி வருவதாகக் கூைி 
வந்ைார்.   ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் 150 முைல் 200 வாளி ைண்ைரீால் இந்ை 
 ஸ்றை நீராட்டினார்.  வாளிக்குப்  ின் வாளியாக இந்ை நீராட்டறல முடிக்க  ல 
 ைி வநரம்  ிடித்ைது. நீராடி முடித்ை அடுத்ை கைவ  ெட்டி  ா ா, ைறரயில் 
அ ர்ந்து, றககளால்  ண்றை அள்ளி ைறலயில் இறைக்கும்  ழக்கத்றைக் 
பகாண்டிருந்ைார். இந்ைத்  வைறவறய எளிைாக்கும் விைத்ைில் ஒவ்பவாரு நாளும் 
 ைிறனந்து கூறடகளில்  ண்றை நிரப் ி, ெட்டி  ா ாவின் அறையில் 
றவக்கு ாறு,  ா ா, கிருஷ்ைாவுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

ஒரு நாள் அவர் ைறல  ீது  ண்றை அள்ளி இறைத்துக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, ெட்டி  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம் வருத்ைத்துடன் குைிப் ிட்டார், 
"உலகில் பவதகன, வறுகெ, துன்பம் ெிககயாக இருக்கும், பெலும் பலர் 
பட்டினியால் ொண்டுவிடுவார்கள், ஆனால் இறுதியில், பாபா, உலகின் 
துன்பங்ககளத் தணித்துவிடுவார்." 

ெட்டி  ா ா வ லும் வ லும் அற ைியற்ைவராகக் காைப் ட்டார். 1940, 
ஜூன் 5ஆம் ோள் இரவு ஒரு ெணியளவில், அவர் திடீமரன ஒரு கக 
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விளக்கக ஏந்தி, பாபாவின் அகைக்கு விகரந்து மசன்று, "எழுந்திருங்கள்! 
எழுந்திருங்கள்!" என்று கூச்ெலிட்டு உரக்கக் கத்ைியதும், இரவு காவலராகப் 
 ைிபுரிந்ை ஸவக், என்ன நடந்ைது என்று அவரிடம் வகட்டார்; அவர் "எதுவும் 
இல்றல" என்று  ைிலளித்ைார்.     
 அடுத்ை நாள் காறலயில்  ஸ்த் (ெட்டி  ா ா) ைனது அறைறய, ைாவன 
சுத்ைம் பெய்ைார்; இைற்கு முன்பு அவர் இவ்வாறு பெய்ைைில்றல. 

 ீண்டும், 6ஆம் நாள்  ைியம்,  ா ாவின் அறைக்குள் நுறழந்ை  ஸ்த், 
வாெலுக்கு அருகில் நின்று, பவளிவயை விரும்புவைாகக் கூைி "நான் ற சூர் 
பெல்ல வவண்டும், இல்றலவயல் நான் எனது கிரா த்ைிற்குச் ைிரும் ிச் 
பெல்வவன்" என்ைார். 

 ா ா அவரிடம், "இங்வக உங்களுக்கு என்ன  ிரச்ெிறன?" என்று 
வகட்டார். 

"எனக்கு இங்வக எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் இல்றல, ஆனால் நான் பென்ைாக 
வவண்டும்" என்று  ஸ்த்  ைிலளித்ைார். எனவவ  ா ா  ண்டலியிடம், அவறர, 
காம் வுண்டிலிருந்து பவளிவய நடக்க அறழத்துச் பெல்லும் டி 
கட்டறளயிட்டார்.  அவறர பவளிவய அறழத்துச் பென்ைவ ாது, அவர் ப ண்கள் 
ைங்கியிருக்கும்  க்கம் நடக்க விரும் ினார்.  ண்டலி அவறர அங்கிருந்து 
அறழத்துச் பெல்ல முயன்றும்,  ஸ்த்  ிடிவாை ாக இருந்ைார். இறுைியில், 
‘காரில் ெட்டி  ா ா அவரது கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் டுவார்’ என்று 
 ா ா கூைச் பொன்னார்.  புன்னறகத்து, அவர் காரில் ஏைியதும் கிரா த்ைிற்கு 
அறழத்துச் பெல்வைற்குப்  ைிலாக அவரது அறைக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார். 

ெட்டி  ா ா அன்று  ாறல எட்டு  ைி வறர  ிகவும் 
அற ைியற்ைவராகத் வைான்ைினார், அடிக்கடி கைறவத் ைிைந்து மூடினார். 8ஆம் 
நாள் காறலயில், அவர் ைனது அறையில் ைன்றனப் பூட்டிக் பகாண்டார், நீராட 
அறழத்ைாலும் பவளிவய வர  றுத்ைார். 

ஆனால் ஜூன் 9ஆம் நாள் நடந்ை  ிக முக்கிய ான ெம் வம் 
-  அன்ைிரவு, ெஸ்த் திடீமரன, ெிகத் தவீிரொக, கட்டுெீைிய முகையில், 
கூச்சலிட்டு, தனது சிைிய அகைகய விட்டு மவளிபயைி பேரடியாக, பாபாவின் 
அகைக்குச் மசன்ைார். அங்கு அவர் பாபாவிடம், "என் வடீு முற்ைிலுொக 
அழிந்துவிட்டது! தீப்பிடித்து எரிந்துவிட்டது! ோன் உங்களிடம் அகடக்கலம் 
ோடி வந்துள்பளன்!" என்று முகையிட்டார். 

 ா ா உடவன  ண்டலியிடம், அவர்கறளத் ைனியாக விட்டுவிட்டு 
பவளிவயறு ாறு கட்டறளயிட்டார்; இருவரும்  ா ாவின் அறைக்குள் பென்று 
கைறவ மூடினர். சட்டி பாபா, பாபாவிடம் சில ெணி பேரம் படபடப்புடன் 
ஏங்கித் தவிப்பது பபாலப் பபசியகத ெண்டலி பகட்க முடிந்தது,  ின்னர் 
அற ைி நிலவியது.  அவர்  ா ாவுடன் அந்ை இரறவக் கழித்ைார். 

அடுத்ை நாள், ஜூன் 10,  ா ா,  ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து  பவளிவய வந்து, 
 ஸ்துகள் பெயல் டும் முறைறயப்  ற்ைி விளக்கினார்: "ெட்டி  ா ாவுக்கு 
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ஃ ிரான்ஸ் நாட்டுடன் ஆன் ீக பைாடர்பு உள்ளது. இந்ை நாட்களில் ஃ ிரான்ஸில் 
நிகழும் வ ரழிவு, பகாந்ைளிப்புக் காரை ாக அவர் விரக்ைியில் ஆழ்ந்துள்ளார்." 

அன்று  ா ா,  ப ண்கறளப்  ார்க்கச் பென்ை வவறளயில் இவ்வாறு    
கருத்துத் பைரிவித்ைார்: "இத்தாலி பபாரில் இகணந்தால், உலகப் பபார் 
தீவிரெகடயும்! ோன் விரும்பியபடிபய பபரழிவும் குழப்பமும் ேிலவும். 
பின்னர் ெக்கள் உலகின் மபாய்கெ, வஞ்சகம் ெற்றும் மவறுகெத் 
தன்கெகய உணர்ந்து இகைவகன ோடுவார்கள். ோன் இந்தியாவில் 
இருப்பதால், இந்தியாவும் மபரும் பாதிப்கபச் சந்திக்கும்." 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், உலறக ஆச்ெரியப் டுத்தும் விைத்ைில், 
இத்தாலி, இங்கிலாந்து ெற்றும் ஃபிரான்ஸ் ெீது பபார் மதாடுப்பதாக 
அைிவித்தது.  அடுத்ை நாள், 1940,11 ஜூன் அன்று,  ா ா, இந்ைச் பெய்ைிறயக் 
வகட்டவ ாது ப ண்களிடம் இவ்வாறு கூைினார், "இப்பபாது, துருக்கியும் பபாரில் 
இகணய பவண்டும், அப்பபாது ோன் திட்டெிட்டபடி அகனத்தும் ேிகழும். 
எனபவ, துருக்கி பபாரில் இகணந்தால், ரகவ (இனிப்பு பண்டம்) தயார்ச் 
மசய்துக் மகாண்டாடுங்கள். 

"இதுபபான்ை ஒரு பபார் ேடந்ததில்கல; ஒருபபாதும் ேடக்கவும் 
மசய்யாது! ஆனால் இது முடிந்ததும், 400 ஆண்டுகாலம் அகெதி ேிலவும். 

"இந்தப் பபரளவிலான அழிவிலிருந்து ோன், ெிக்க ெகிழ்ச்சியும், 
சிைப்பும் ெிக்க புதுவாழ்கவ இப்பபாது உருவாக்குபவன். இந்தப் பபாரில் 
உயிகரத் துைக்கும் அகனவரும் ெீண்டும் ெனித உருவில் பிைந்து இந்த 
அகெதிகய அனுபவிப்பார்கள்." 

ப ஹரா ாத்,  ர் ா, அஸ்ஸாம், வந ாளம், டச்சு பவஸ்ட் இண்டீஸ் 
(பநைர்லாந்து ைீவுகள்), அல்லது ைாய்லாந்து - இதுவ ான்ை, ஒரு வருட காலம் 
ைங்குவைற்குச் ொத்ைிய ான ஏழு இடங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைப்  ின்னர்,  ா ா 
ப ண்  ண்டலியிடம், "25 ோட்களில் மெஹராபாத்கத விட்டு மவளிபயைத் 
தயாராக இருங்கள்" என்று கூைினார். 

1940 ஜூன் முைல் வாரத்ைில், ப ஹர்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் 
வநரடியாக இரண்டாம் உலகப் வ ாருடன் ஒத்ைிருந்து முன்வனற்ைங்கறள 
ைீவிரப் டுத்ைியது. ப ல்ஜியம், பஜர் ன்  றடகளால் றகப் ற்ைப் ட்டுச் 
ெரைறடந்ைது. பஜர் னிய  றடகள் ஃ ிரான்ஸ் நாட்றட ஆக்கிர ிக்கத் 
பைாடங்கினர், வ லும் 300,000 வநெ நாட்டு துருப்புக்கள் டன்கிர்க் நகரிலிருந்து 
பவளிவயற்ைப் ட்டனர்.  ா ா, ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கிய ஐந்து நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, ஹிட்லர் தனது எதிரிகள் அகனவருக்கும் எதிராகப் பபரழிகவ 
ஏற்படுத்தும் பபாகர அைிவித்தார். இத்தாலியில் முபசாலினி பபார் முரகசக் 
மகாட்டினார். இங்கிலாந்து (அப ரிக்கா இன்னும் நடுநிறலயாக இருந்ைைால் 
இப்வ ாது ைனித்து நின்று) லிபியா ெற்றும் இத்தாலிய கிழக்கு ஆஃபிரிக்காவில் 
குண்டுவசீ்கசத் மதாடங்கியது. இதற்குப் பதிலடிக் மகாடுக்கும் விதொக, 
ொல்டா ெற்றும் அமலக் ாண்ட்ரியா இத்தாலியால் குண்டுவசீ்சுக்கு 
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உள்ளானது; அப்வ ாது லண்டனிலிருந்து குழந்றைகள் பவளிவயற்ைப்  ட்டனர். 
 ாரிஸ் நகரம் ஜூன் 14 அன்று பஜர் னியால் றகப் ற்ைப் ட்டது; ரஷ்யர்கள், 
லாட்வியா, எஸ்படானியா, லிதுபவனியா பபான்ை ோடுககள 
ஆக்கிரெித்தனர். 

 ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்துபகாண்டு நிகழ்வறலகறளக் 
கவனித்து வந்ைார். ஒவ்பவாரு நாளும் அவருக்கு, பெய்ைித்ைாள் அைிக்றககறள 
 ண்டலி ெத்ை ாக வாெித்ைனர், வ லும் நிகழ்வுகளின் முன்வனற்ைத்றைப் 
 ட்டியலிட அவர் ஒரு பூவகாள வறரப் டத்றை, ைனது அருகிவலவய 
றவத்ைிருந்ைார். 

ஒரு நாள்  ா ா, ஐந்து ப ங்களூர் ெிறுவர்கறளயும் அறழத்து 
ஒவ்பவாருவரிடமும், "உங்களுக்கு என்ன வவண்டும்? வாழ்க்றகயில் நீங்கள் 
என்ன பெய்ய விரும்புகிைரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

"நான் ஒரு விவொயியாக இருக்க விரும்புகிவைன்" என்ைார் ராஜு. 
"நான் ெற யல் எண்பைய் விற்க விரும்புகிவைன்" என்று கலப் ா 

 ைிலளித்ைார். 
"நான் ஒரு குைிறரவண்டி ஓட்ட விரும்புகிவைன்" என்று அம்தூ கூைினார். 
"நான் வியா ாரம் பெய்ய விரும்புகிவைன்" என்று பவங்வகா ா ராவ் 

 ைலளித்ைார். 
கிருஷ்ைா  ட்டும், "நான் உங்கறள விரும்புகிவைன்,  ா ா!" என்ைார். 
"ோன் உங்களுக்கு, பாபாகவத் தருபவன்!" என்று றெறகயால் 

பைரிவித்து,  ா ா அவறர அன்புடன் வநாக்கினார். 
 ின்னர்  ா ா பவங்வகா ாவிடம், "நீங்கள் ஒரு பைாழிலைி ராக 

 ாறுவைற்கு முன்பு ெிைிது காலம் காத்ைிருங்கள்" என்று பைரிவித்ைார். 
 ா ா, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா இருவறரயும் ப ஹரா ாத்ைில் 

உடனிருக்கச் பெய்து, இைர மூன்று ெிறுவர்கறளயும் அவர்களின் 
விருப் த்ைிற்வகற்  வடீ்டிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். காலப்வ ாக்கில் ெிறுவர்கள் 
மூவரும் அவரவர் பைாழில்களில் முன்வனைி பெல்வந்ைர்களாயினர். 

 ா ா, கிருஷ்ைாறவக் வகலி பெய்ைார், "ேீங்கள் படுகுழியில் விழுந்து 
விட்டீர்கள்! இப்பபாது சிக்கலில் ொட்டிக்மகாள்வரீ்கள்." 

ஃபூல்வாலா  ற்றும் ராம்ஷிஷ் ( ஸ்துகள்) ஆகிவயாறர ைங்கள் 
கிரா ங்களுக்கும், ெிறுவர்கள் கலப் ா, அம்தூ, ராஜு மூவறரயும் ைத்ை து 
இல்லங்களுக்கும் அறழத்துச் பெல்ல  ப் ா பஜஸவாலா நிய ிக்கப் ட்டார். 

கிருஷ்ைாவிடம்  ா ா கூைிய கருத்து, ெில நாட்களில் ஓர் அர்த்ைத்றை 
நிரூ ித்ைது.  ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ப ஹர்  ா ா அடிக்கடி  ஸ்துகளின் 
கழிவறைகறளச் சுத்ைம் பெய்ைார். 

இரும்புத் பைாட்டிகளிலிருந்து பவளிவயறும் கழிவுப் ப ாருட்கள் 
அறனத்தும், ெிைிது பைாறலவில் அற ந்ை ஆழ ான கழிவு நீர்ப்வ ாக்குக் 
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குழியில் பகாட்டப் ட்டன. ஒரு நாள் கடும்  றழ ப ய்து, குழி, ைண்ைரீால் 
நிரம் ியது.  கயிற்ைில் கட்டப் ட்ட வாளிறயக் பகாண்டு குழியிலிருந்து 
ைண்ைறீர இறைக்கும் டி,   ப் ா, கிருஷ்ைாவிடம் கூைினார்.  அறைச் சுத்ைம் 
பெய்யும் வவறளயில், கிருஷ்ைா குழிக்குள் ைவைி விழுந்ைார்.  அவறர பவளிவய 
இழுக்கு ாறு பவங்வகா ா ராவிற்குக் குரல்பகாடுத்ைார்.   ா ா அருகில் வந்து 
கிருஷ்ைா அசுத்ைத்ைால் நிரம் ியிருப் றைக் கண்டார்.  "நீங்கள் ஏன் குழிறயச் 
சுத்ைம் பெய்ைீர்கள்?" அவர் வகட்டார்.  அறைச் பெய்யும் டி  ப் ா பொன்னைாக, 
கிருஷ்ைா கூைினார். 

 ா ா ெீற்ை றடந்து  ப் ாவிடம் "என் அனு ைியின்ைி அந்ைக் குழிறயச் 
சுத்ைம் பெய்ய ஏன் கூைினரீ்கள்?" என்று வகட்டார்.  அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா 
கிருஷ்ைாவிடம்  ைினாறு முறை நீராட உத்ைரவிட்டார்!   ைினாறு ெிைிய 
கற்கறள அவரிடம் பகாடுத்து, எண்ைிக்றகயில் ைவறு விறழயா லிருக்கும் 
விைத்ைில் அவற்றை ஒவ்பவான்ைாகக் கைக்கிடக் கூைினார்.  ா ா 
அைிவுறுத்ைிய டி பெய்ை ின், கிருஷ்ைா,  ா ாவிடம் ைனது வைால்  ிகவும் 
இறுக்க ாக உைர்ந்ைைாக கூைினார்.   ா ா ப ண்கள் அறைக்குச் பென்று அவரது 
உடலில் ைடவ ெிைிைளவு எண்பைய் எடுத்து வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா கிருஷ்ைாவிடம், "குழிறயச் சுத்ைம் பெய்யும் வ ாது 
நீங்கள் வ ாெ ாக உைர்ந்ைீர்களா?" என்று வகட்டைற்கு அவர், “இல்றல” என 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா, எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார், "ேீங்கபள, அசுத்தத்தால் 
ேிரம்பி உள்ளரீ்கள். அகத ேீங்கள் உணர்ந்திருக்கிைரீ்களா? ேீங்கள் ஏன் 
இத்தககய அசுத்தத்தில் வாழ்கிைரீ்கள்? ேீங்கள் அசுத்தொக 
உணரவில்கலயா? உங்கள் தகல முதல் கால் வகர ெகைத்திருக்கும் 
ஆகசககள அசுத்தொக உணர்ந்து, இன்று ேீங்கள் அந்தக் குழிகயச் சுத்தம் 
மசய்தகதப் பபால் அவற்கை சுத்தம் மசய்யத் மதாடங்குங்கள்." 

ப ஹரா ாத்ைில், இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா ப ண்களிடம், "ஒரு 
ோள் ோன் உங்ககள, பகடப்பு ஆரம்பொன இடத்திற்கு அகழத்துச் 
மசல்பவன்" என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். இது 'ஜாவா' எனும் இடத்ைில் 
இருப் ைாக,  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். 

ஆனால், காலம் குைிப் ிட்டது வ ால, " ா ாவின் கருத்துக்கு 
இன்னுவ ார் அர்த்ைமும் இருந்ைிருக்க முடியும்:  றடப்பு பைாடங்கிய 
இடத்ைிற்குச் பெல்வது என் து  றடப் ின் முழுப்  யைத்ைிற்கும் முற்றுப்புள்ளி 
றவப் றைக் குைிப் ைாகவும் இருக்கும்!" 

அவர் கூைியைன் அர்த்ைம் என்னவாக இருந்ைாலும், விறரவில்,  ா ா 
அங்கு அலுவலகம் ஒன்றைத் ைிைக்க, ொஞ்ெிறய மும்ற க்கு அனுப் ினார். 
ொஞ்ெி வந்ைதும், ஜாவா, சுெத்ரா, பாலி, காஷ்ெீர், ஈரான், ஆஸ்திபரலியா, 
ேியூசிலாந்து பபான்ை ோடுகள் பற்ைிய தகவல்ககளச் பசகரிக்க  ா ா 
அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். இந்ை நாடுகளுக்குச் பெல்ல,  ாஸ்வ ார்ட்டுகள் 
இல்லாை  ண்டலிக்கு விண்ைப் ங்கறளத் ையார்ச் பெய்யு ாறு ொஞ்ெியிடம் 
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பைரிவிக்கப் ட்டது.       
 1940, ஜூன் 13ஆம் நாள்  ைியம்,  ா ா, பெல்லும் இடத்றை இரகெிய ாக 
றவத்து,  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு ரயிலில் பென்ைார். 
அவர் வடக்கு வநாக்கிச் பெல்வைாக அறனவரும் நிறனத்ைார்கள்; அவருடன் 
பென்ை  ண்டலி (குஸ்ைாஜி, ப ண்டு, காக்கா  ற்றும் ஸவக்) அவர்கள் 
ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயறும் வறர, அவர்களுக்கும் இது ஓர் 
இரகெிய ாகவவ இருந்ைது. இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு  அவர்கள் கல்கத்ைா 
நகறரச் பென்ைறடந்து, ‘ ிராட்வவ’ வஹாட்டலில் ைங்கினர். 

கல்கத்ைாவில், குைிறர வண்டிக்காரர் ஒருவர், காக்காறவ இரண்டு 
( ஸ்துகள்) வ ல்நிறல ஆத் ாக்களிடம் அறழத்துச் பென்ை  ின்னர் காக்கா, 
 ா ாறவ அவர்களிடம் அறழத்துச் பென்ைார். அவர்களில் ஒருவர்,  ின்னர், 
 ா ாவால் ‘கரீம் பாபா’ என்ைகழக்கப்பட்ட ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
வாழ்ந்த ெஸ்த்.  ா ா அவருக்கு உைவூட்டி, ெிகபரட்றடயும் புறகக்கக் 
பகாடுத்ைார்;  ா ா,  புைப் டுவைற்கு முன்பு அவறர நான்கு அல்லது ஐந்து முறை 
ெந்ைித்ைார். "இந்த ெஸ்த் கல்கத்தாவின் ஆன்ெீக மபாறுப்பாளர்" என்று  ா ா 
 ண்டலிக்கு பவளிப் டுத்ைினார்.  ா ா வ லும் கூைினார்: "ஜாவாவில் வாழும் 
ஒரு குைிப்பிட்ட பயாகிக்கு, கரீம் பாபாவுடன் மதாடர்பு உள்ளது, பெலும் இந்த 
‘இகணப்கப’ வலுப்படுத்த, என்னுகடய கல்கத்தா பயணம் முடிந்ததும், 
இப்பபாது அல்லது அதற்குப் பிைகு அங்குச் மசல்ல விரும்புகிபைன்." 

கல்கத்ைாவில் ப ஹர்  ா ா வ ற்பகாண்ட  ற்பைாரு  ஸ்த் பைாடர்பு, 
புனிை அந்வைாைி  ள்ளிக்கு எைிவர, ேகடபாகதயில் அெர்ந்திருந்த ஆன்ெீக 
பெல்ேிகலகய அகடந்த, ‘அகரகுகை பார்கவயுகடய’ ெஸ்தானி ஆவார். 
முதல் சந்திப்பின் பபாது, பாபா, ெஸ்தானியின் கால்ககளக் கழுவி, 
அவருக்கு ஒரு புதிய புடகவயும், குகடகயயும் மகாடுத்தார். அடுத்த சில 
ோட்களில் பாபா ெீண்டும் ெஸ்தானிகயத் மதாடர்பு மகாண்டு அவருகடய 
கால்ககள அழுத்திவிட்டார். 

கல்கத்ைாவில் ஒரு ெில  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்ட  ிைகு,  ா ா 
ஜூன் 18ஆம் நாள் ராஞ்ெிக்கு விறரந்ைார். அவர், ' ிரின்ஸ் விக்டர்  ங்களா'வில் 
ஒரு நாள் இருந்து, ப ண்கள் ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான ஓரிடத்றை ஏற் ாடு 
பெய்ைார்.   ின்னர்  ா ா, ப ண்டு, காக்கா இருவருடன் ரயிலில் புைப் ட்டு ஜூன் 
22ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைார். குஸ்ைாஜி, ஸவக் 
ஆகிவயாறர ராஞ்ெியில் உ வாெம் வ ற்பகாள்ளு ாறு அைிவுறுத்ைிச் பென்ைார். 

ஸவராஷ் அன்று காறலயில் அஹ துநகர் ரயில் நிறலயத்ைில் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்து, ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்வைாகத் ைிட்டம்; 
ஆனால் காலைா ை ானைால், அவர் பூனாவிலிருந்து ெரியான வநரத்ைிற்கு 
வரமுடியாை சூழ்நிறல.  ா ா,  ண்டலியுடன் குைிறர வண்டியில் ெவாரி 
பெய்ைது, அவருறடய ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு இறடயூறு விறளவித்ைது, வ லும் 
அவர் ரயில் நிறலயத்ைில்  ரிச்ெய ான ந ர்களால் அறடயாளம் 
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கண்டுபகாள்ளக் கூடும் என்ை எண்ைத்ைில் வகா  ாக இருந்ைார்.  
 1940, ஜூன் 21ஆம் நாள்,  ா ா  ின்வரும் பெய்ைிறய எழுத்துப் லறக 
மூல ாகத் பைரிவித்ைார்:      
 தற்பபாகதய உலக குழப்பங்களும் உலகளாவிய துன்பங்களும், 
குைிப்பிடத்தக்க ேிகழ்வுகள் ேிகைந்த, பிரபஞ்சத்தின் ஆன்ெீக 
பெம்பாட்டிற்கும், ஒரு புதிய உலகக உருவாக்குவதற்கும் முற்ைிலும் 
அவசியொனகவ; அதில் அகெதி, அன்பு ெற்றும் மதய்வகீ லட்சியங்கள் 
பெபலாங்கி ேிற்கும். எனபவ இந்தப் பிரகாசொன எதிர்காலத்தின் 
உறுதிப்பாட்கட ெனதில் மகாண்டு, எவரும் பயத்தில் திககத்துப் பபாக 
பவண்டாம். யதார்த்தத்தின் ஆன்ெீக குைியீட்டிலிருந்து பார்த்தால், இங்கும், 
எங்கும் வழக்கொகிவிட்ட, மகால்லப்பட்டவர் - மகாகலயாளி, பபார் - 
அகெதி, மவற்ைி - பதால்வி பபான்ை வார்த்கதகளுக்கு எந்த அர்த்தமும் 
இல்கல, ஏமனன்ைால் பல்பவறு வடிவங்கள் ெற்றும் இருகெத்தன்கெகய 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட இந்த உலகத்திற்கு ேிகலயான வாழ்வு என்று 
ஒன்று இல்கல; அகனத்தும் கற்பகன கனவுகள்; பெலும், தற்பபாகதய 
உலகளாவிய குழப்ப ேிகல, உலகளவில் பதற்ைமூட்டும் இந்தக் கனவு, 
பிரபஞ்சத்தின் உண்கெயான விழிப்புணர்வுக்கு ெிகவும் இன்ைியகெயாதது. 

உடல் வடிவங்களும்  னங்களும் எண்ைற்ைறவ, எல்றலயற்ைறவ, 
ஆனால் ஆத் ாக்கள் அறனத்தும் ஆரம் த்ைிலிருந்து இறுைிவறர நித்ைிய ாக 
இருக்கும் ஒன்வை ஒன்று.  உண்கெயில், ஓர் அளவிறுதியற்ை 'மெய்கெ', 
'உண்கெப்மபாருள்' ஒன்றுதான் உள்ளது, அதுபவ கடவுள். ஆகவவ, 
தற்பபாகதய மவளிப்பகடயான உலகப் பபரழிவு, மதய்வகீ விருப்பத்தால் 
ேிகழ்வதால், எதிர்காலத்தில் ஒரு மதய்வகீ மவளிப்பாட்டிற்கு ெிகவும் 
இன்ைியகெயாதது; இந்ைத் பைய்வகீ பவளிப் ாடாகிய அன்பு  ற்றும் 
உண்ற யான அற ைி, இைில் நான்  ிகப் ப ரிய  ங்றக வகிக்க வவண்டும்; 
இந்ைப்  ைியில் எனது ஆண், ப ண் ெீடர்களும் அவர்களுக்கான குைிப் ிடத்ைக்க 
 ங்றக வகித்து, எனக்கு உைவ வவண்டுப ன நான்   விரும்புகிவைன். 

எனது தற்பபாகதய உலகளாவிய சுகெகயப் பகிர்ந்து மகாள்ளவும், 
எனது ஆன்ெீக பணியில் எனக்கு உதவவும் தயாராக உள்ளவர்கள், எனது 
பின்வரும் உத்தரகவ, முழுகெயாகக் ககடப்பிடிக்க பவண்டும்: 

பைய்வ ெித்ைத்ைில், நடக்க வவண்டியறவ நடக்கின்ைன, நடக்கும், 
நடந்துபகாண்வட இருக்கும்; ஆகவவ, வ ார் இப்வ ாது முடிவுறு ா அல்லது 
அடுத்ை வருடம் முடிவுக்கு வரு ா? இப்வ ாது ெ ாைானம் நிலவு ா அல்லது 
அடுத்ை ஆண்டுவறர இப் டித்ைான் இருக்கு ா? இப் டி, வ ார்  அல்லது 
ெ ாைானத்றைப்  ற்ைிய எந்ைச் ெிந்ைறனயும்  னைில் இல்லா ல், 1940, ஆகஸ்ட் 
1ஆம் நாள் முைல் 1941 ஜூறல 31 வறர,  ிக உன்னை ான சுய ைியாகத்றைச் 
பெய்யத் ையாராக இருந்து, நீங்கள் இங்வக அல்லது எங்வக என நான் கூறுவறை 
வகட்டுக்பகாண்டு அங்வகவய இருக்க வவண்டும்.    
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 நான் நிச்ெய ாக 1941, ஆகஸ்ட் 1 அன்று வ சுவவன். இது 'பைய்வகீ 
வார்த்றை'யாக இருக்கும், நான் வ சும் அந்ை 'முைல் வார்த்றை' நலிந்து வ ான 
இந்ை உலகத்றை உயிர்த்பைழச் பெய்யும்.     
 இது எனது ெீடர்களுக்கு, வ ார், அற ைி  ற்றும் என்னுறடய 
பவளிப் ாடு குைித்ை இறுைி பெய்ைியாகும். 

ஜூன் 22ஆம் நாள்,  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ியவ ாது, சுொர் 240 
மேருங்கிய அன்பர்களுக்கு இந்தச் மசய்தி அனுப்பப்பட்டது;  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்கறளப்  ின் ற்ை அவர்கள் ையாரா இல்றலயா என்று 
 ைிலளிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டனர்.  ின்னர் அனுப் ப் டும் இந்ை 
அைிவுறுத்ைல்கறள ஒரு வருடம் கறடப் ிடிக்க வவண்டும். 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா  ீண்டும் வ ல் றலயில் அற ந்ை  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைில்  ைிபுரியத் பைாடங்கினார். மும்ற யிலிருந்து ொஞ்ெி ைிரும்  
அறழக்கப் ட்டார், அவர் ஜூன் 23 அன்று ப ஹரா ாத் வந்ைார்.  ண்டலி ராஞ்சி 
பெல்வைற்கு, ரயிலில் மூன்ைாம் வகுப் ில் முன் ைிவு பெய்யும் டி அவரிடம் 
கூைப் ட்டது. அைன் டி, ொஞ்ெி  யைத்ைிற்காக இரண்டு ப ட்டிகறள (இரயில் 
கார்கள்) முன் ைிவு பெய்ைார். அன்று ஆைி ெீனியர் ப ங்களூரிலிருந்து வந்து 
 ா ாறவ  றுநாள் ெந்ைித்து,  ின்னர் ப ங்களூருக்கு ைிரும் ிச் பென்ைார். டானும் 
ஜூன் 26ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டார். ெகன், 28ஆம் வைைி 
சுவா ிஜியுடன் வர பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. டாக்டர் கனி 'ப ஹர்  ா ா 
ஜர்னல்' அலுவலகத்றை நடத்ைி, வ லும்  ன்னிரண்டு  ாைங்கள் ப ங்களூரில் 
ைங்கியிருக்க  அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

ஜூன் 29 அன்று,  ா ா, ப ண்களுக்கு அைிவித்ைார்: 
1940, ஆகஸ்ட் 1 முைல், உலகம் முழுவதும் 'இறுதி தரீ்ப்பு ோள்' 

பைாடங்கும். அடுத்ை ஒரு வருடம் உலகின் எந்ைப்  குைியிலும், ஒரு கை 
வநரவ னும் ( க்கள்)  ாதுகாப் ாக உைர  ாட்டார்கள். உலகம் முழுவதும் 
பூகம் ங்கள், பவள்ளம்,  ஞ்ெம்  ற்றும் புைிய வநாய்கள் உருவாகும்.  பவள்ளம், 
 ஞ்ெம், பகாள்றளத் பைாற்று வநாய் வ ான்ைவற்ைால் பகால்லப் டு வர்களுடன் 
ஒப் ிடும்வ ாது வ ாரில் உயிர் துைப் வர்கள்  ிகக்குறைவு. ப ர்ெியாவில் ஒவர 
ஆண்டில்  ல லட்ெக்கைக்கான  க்கள் உயிரிழந்ைறைப் வ ான்ை ஒரு 
 யங்கர ான  ஞ்ெம் நிலவும்.  இந்ைப்  ஞ்ெத்ைால்  ாைி உலகம்  ாைிக்கப் டும். 
 க்கள் வ ார், பவற்ைி, வைால்வி அறனத்றையும்  ைந்து விடுவார்கள். 

உைவறையில்  ண்டலியுடன் வைநீர் அருந்தும் வவறளயில்,  ைிவனழு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  ண்டலிக்குக் கூைியது எனக்கு நிறனவிருக்கிைது.  இந்ைப் 
வ ார், எப்வ ாது, எப் டி நடக்கும் என்று அவர்களிடம் பொன்வனன். இது 
முழுற யான அழிறவக் பகாண்டுவரும். அப ரிக்கா எந்ை விைத்ைிலும் 
குறைவான அளவில்  ாைிக்கப் டுவைாக இருக்காது; அைன் முதுபகலும்பு 
ஒடிந்துவிடும்! 
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ஜூன் 21ஆம் வைைி  ா ாவின் பெய்ைிறயப் ப ற்றுக்பகாண்ட 240 
அன் ர்கள், ஆகஸ்ட் 1ஆம் வைைி பைாடங்கி, ஒரு வருடம் அவரது 
அைிவுறுத்ைல்களுக்குக் கீழ்ப் டிய வவண்டும் என்ை அவரது அறழப்புக்கு 
உறுைியுடன்  ைிலளித்ைனர்.  ஜூன் 30, ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: 

நான் ராஞ்ெி பென்ைதும், ஜூறல  ாைம், றகபயழுத்ைிட்ட 240 வ ருக்கும் 
ைனித்ைனியாக அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்குவவன். அவரவர்க்கு இயன்ைாற்வ ால 
முற்ைிலு ாக எனக்குக் கீழ்ப் டியக் றகபயழுத்ைிட்டவர்களுக்கு இது கடின ான 
வொைறனயாக இருக்கும், வ லும் ெிலருக்கு, ைனிமுைன்ற  வாய்ந்ை 
வொைறன!  இப்வ ாது, இல்றல என்று பொல் வர், எந்ை வாைத்ைிற்கும் 
இட ில்லா ல், அவர்களின் எண்ைப் டி சுய  நலனுக்காக என்றன விட்டுச் 
பெல்கிைார். டிலியா, வில், வ ரி இன்னும் ெிலரும்  ைிலளிக்க வவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிவைன், ஆனால் எப் டி? 

நானும் உடல் ரீைியாக  ிகவும்  ாைிக்கப் டுவவன். அது  யங்கர ான 
துன்  ாக இருக்கும்.  நான் உண்ற யில் உடல் ரீைியாக இைந்துவிடுவது 
வ ாலத்ைான். எப் டி?  இறவ அறனத்தும் இயல் ாகவவ உடல் ரீைியான 
துன் ங்களாக வரும். எனது ஏகாந்ைவாெத்ைின்  ிக முக்கிய ான  ாை ாக 
டிெம் ர் இருக்கும். 

 ப் ா பஜஸவாலா, எரச் இல்லாை நிறலயில்  ஸ்த் ஆெிர த்றை 
நிர்வகித்து வந்ைார். ஜூறல 2ஆம் நாள்,  ா ா, ப ண்  ற்றும் ஆண் 
 ண்டலிக்குப் ப ாருத்ை ான  ங்களாறவக் கண்டு ிடிப் ைற்காக,  ர் ாவின் 
ரங்கூனுக்கு  ப் ாறவ அனுப் ி றவத்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ஸவக் பகாத்வாலின்  கள்கள் நாஜூ, ஹில்லா 
ஆகிவயார் பஸக்கந்ைிரா ாத்ைிற்கு, நாட்டின்  ிகச்ெிைந்ை ப ண்கள்  ள்ளிகளில் 
ஒன்ைில், ொைாரை ாக நிஜா ின் குழந்றைகள்  டிக்கும்  ள்ளியில்,  டிக்க 
அனுப் ப் ட்டனர். ற தூலின்  கள் ஸர்வர், பகய் ாயுடன் ப ங்களூருக்குச் 
பென்று  ள்ளியில்  யின்று வந்ைார்.  மூன்று ெிறு ிகளுக்கான  ள்ளிக் கட்டைம், 
 ற்றும் இைர பெலவுகள்  ா ாவால் பெலுத்ைப் ட்டன.  இைற்கிறடயில் 
பஸால்டூன், நர்கிஸ் பகாத்வால், அவரது குழந்றை  கன் ஆைி,  ற்றும் 
நர்கிஸின் அத்றை  ானு ாய் ஆகிவயார் ப ண்  ண்டலியுடன் ைங்கினர். 
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ப ஹர்  ா ாவின்  ிரிய ான வ ல்நிறல  ஸ்துகள் 

 

ெட்டி  ா ா, ைிருச்ெிராப் ள்ளி 

 

கரீம்  ா ா, கல்கத்ைா 

 



122 
 

ராஞ்சி பயணம்  

(Travel to Ranchi) 

1940, ஜூகல 3ஆம் நாள், பாபா, ஆண், மபண் ெண்டலி, சட்டி பாபா, 
ஷரியத் கான் ெற்றும் முஹெது ஆகிய மூன்று ெஸ்துகளுடன் ராஞ்சிக்கு 
ரயிலில் புைப்பட்டார். 

 ா ாவுடன் வந்ை ப ண்கள்: ப ஹரா,  ைி, நாஜா, வகார்பஷத், 
ஸூனா ாெி, வகட்டி,  ன்ஸாரி, பஸால்டூன், டவ்லா, வாலு, காக்கு ாய், கர் ான் 
 ாெி, எலிஸப த், ஐரீன், கிட்டி,  ார்கபரட், நைீன், வநாரினா, ராவனா, நர்கிஸ், 
 ானு ாய்,  குல் ாயின்  கள்கள் டாலி,  ிவராஜா  ற்றும்  ல ப ண் ஊழியர்கள். 

 ா ாவுடன் இருந்ை ஆண்கள்: ற தூல், காக்கா, விஷ்ணு, ொஞ்ெி, நீலு, 
டான், கிருஷ்ைா  ற்றும் பவங்வகா ா ராவ்.  குஸ்ைாஜி, ஸவக் ஆகிவயார் 
ஏற்கனவவ ராஞ்ெியில் உ வாெம் கறடப் ிடித்து வந்ைனர். 

இந்ைக் குழு  ாறல 7:30   ைிக்கு ென்ொட் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து 
வவறு ரயிலில்  யைம் வவண்டியிருந்ைது.  ருவ றழ காலம், அன்ைிரவு  றழ 
ப ய்து பகாண்டிருந்ைது;  ப ரிய கன ான ப ாருட்கறள ரயிலுக்கு எடுத்துச் 
பெல்வது ெிக்கலான  ைியாைலால் ப ண்டு ரயில் நிறலயம் பென்று உைவினார். 

ராஞ்ெிக்குச் பெல்லும் ரயிலில், ப ஹர்  ா ா, இவ்வாறு கருத்துத் 
பைரிவித்ைார்: "ஒவ்மவாரு முகையும் ோன் ஏபதா ஓரிடத்திலிருந்து 
இன்னுபொர் இடத்திற்கு ேகர்கவ ேிகழ்த்தும்பபாது ஏபதா ேடக்கிைது. ோம் 
மபங்களூரிலிருந்து கிளம்பும்பபாது, ஃபிரான்ஸ் ஒரு பிரச்சிகனகயச் 
சந்தித்தது; இப்பபாது ோம் மெஹராபாத்கத விட்டு மவளிபயைியதால், 
பிரிட்டன் ஒரு மூகலயில் தள்ளப்பட்டு இக்கட்டான சூழ்ேிகலயில் 
ொட்டிக்மகாள்ளும்." 

 ா ாவும், குழுவும் ஜூறல 5ஆம் நாள்  ிற் கலில் ெக்ரைார்பூறர 
வந்ைறடந்து, மூன்று வ ருந்துகளில் ராஞ்ெிக்குச் பென்ைனர்.  ாறல எட்டு 
 ைிக்கு,  வ ருந்ைிலிருந்து இைங்கும் வவறளயில், ெட்டி  ா ா, ைனியாக விலகிச் 
பென்று,  நடக்க ஆரம் ித்ைார். அவறர, ைங்கு ிட ான பகால்மகாத்திக்கு 
அறழத்துச் பெல்ல வ ற்பகாண்ட கடுற யான முயற்ெிகள் அறனத்தும் 
வைீாயிற்று.   ைிக்கைக்கில் அவறர வற்புறுத்ைி முயற்ெித்ைப்  ிைகு, அவர் 
எழுந்து,   ங்களாவின் ப ண்கள் ைங்கும்  க்கம் உலாவத் பைாடங்கினார்.  ிக்க 
ெிர த்துடன் அறழத்தும் அவரது அறைக்குச் பெல்வைற்குப்  ைிலாக ஆண் 
 ண்டலியின் குடியிருப்புக்குச் பென்ைார்.  ின்னர்  ா ா ஆண்கறள பவவ்வவறு 
 குைிகளுக்கு  ாற்ைினார்.   றுநாள், காக்கா அறைறய ஒரு மூங்கில் ைிறரயால் 
 ிரித்ைது,  ா ா, ெட்டி  ா ாவுடன் ைனிற யில்  ைியாற்ை 
வழிவகுத்ைது.  ஆனால்  ஸ்த் அற ைியற்ை நிறலயில்  அறையில் ைங்க 
 றுத்ைார். 
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அடுத்ை நாள்  ாறல, டான் வந்ைவ ாது, ெட்டி  ா ாவின் றகறயப் 
 ிடித்து, அவரது அறைக்கு அறழத்துச் பெல்ல அனு ைித்ைார்; அங்கு,  ா ா 
அவருடன் ைனது  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். ("அவருடன் உங்களுக்கு ஆழொன 
மதாடர்பு உள்ளது," என்று பாபா டானுக்குத் மதரிவித்தார்.) ெில ெ யங்களில், 
 ா ா, ெட்டி  ா ாவுடன் ஒரு நாறளக்கு  ல முறை  ைிபுரிந்ைார், ெில 
இரவுகளிலும்  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். 

அவர்கள் வகால்பகாத்ைியில் குடிவயைியதும், அறனவரும் நீராடினர். 
ஆனால் அடுத்ை நாள், கிைறு முற்ைிலும் வைண்டு இருப் றைக் கண்டார்கள். 
அைில் இருந்ைது  றழ நீர்  ட்டுவ ; நிலத்ைடி நீர் வளம் இல்லாை நிறலயில் 
ஒவர நாளில் ைண்ைரீ் ைீர்ந்து விட்டது.  ா ாவுடன் சு ார் 40 ந ர்கள், நீர் ஒரு 
 ிரச்ெிறனயாக  ாைியது.  அவர்கள்  க்கத்து கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைரீ் 
ெற க்கவும் குடிக்கவும் ஏற் ாடு பெய்ைனர். 

ராஞ்ெியில் உைவு  ற்ைிய விஷயம் விவாைிக்கப் ட்டவ ாது,  ா ா 
கருத்ைார்ந்ை முறையில் விளக்க ளித்ைார்: 

பபார் தவீிரெகடந்து வரும் ஐபராப்பாவில், ெக்களின் பரிதாப 
ேிகலகயப் பாருங்கள், குைிப்பாக அகதிககளக் கவனியுங்கள், வடீுககள 
விட்டு மவளிபயைி, கால்ேகடககளப் பபால், ஓரிடத்திலிருந்து இன்னுபொர் 
இடத்திற்கு விரட்டியடிக்கப்பட்டனர்; ெரணத்தின் ேிழகலப் பபாலத் துரத்தும் 
வன்முகையால், மவற்ைிகயக் ககப்பற்றும் கூட்டத்திலிருந்து, தங்கள் 
உயிகரக் காப்பாற்ை ெக்கள் ஓடி ெகைந்தனர். அவர்கள் இருந்த ேிகலயில், 
உணவு, பானம் பபான்ை வாழ்வின் இன்ைியகெயா பதகவகள் கூட 
இரண்டாம் பட்சொகக் கருதப்பட்டன. அவர்கள் தங்கள் இல்லங்ககள 
இழந்து, தகல பெல் கூகரயும் இல்லாெல், திைந்த வதீிகளிபலா, 
வயல்மவளிகளிபலா தூக்கி எைியப்படுகிைார்கள், பட்டினி கிடக்கிைார்கள், 
அவர்கள் உடலில் அணிந்துள்ள உகடகயத் தவிர, உடகல ெகைக்க 
துணிெணிகள் கூட இல்கல. அவர்களுடன் ஒப்பிடும்பபாது, இந்தியாவில் 
ெக்கள் ெிகவும் ேல்ல ேிகலயில் உள்ளனர்! ஒவ்மவாரு ோளும் பபாகரப் 
பற்ைிய பயங்கரொன மசய்திகளும், அதனால் விகளயும் மபாருளாதார, 
மபாது வர்த்தக ெந்தேிகலயும், உலமகங்கும் ேிதி மேருக்கடிகளும் 
இருந்தபபாதிலும், இந்தியாவில் ெக்கள் விருப்பப்படி, ேிதானொக ேகரலாம், 
மபாழுதுபபாக்குக்காக மவளிபய மசல்லலாம், திைந்த பதாட்டங்களில் 
அல்லது கடற்ககரயில், திகரப்படங்களுக்கு அல்லது இகச, ேடன 
அரங்குகளுக்குச் மசல்வதன் மூலம் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கவும் முடிகிைது. 

இந்த ஆண்டின் ஆகஸ்ட் ொதத்திற்குப் பிைகு, ேிகலகெகள் இன்னும் 
பொசெகடயும். பபார் ஒரு தவீிரொன திருப்பத்கத எடுக்கும், சிக்கலானதாக 
ொறும், பெலும், பபார் தீப்பிழம்புகள் பபால மவகுதூரம் பரவி, முழு 
பெற்கத்திய ோடுககள ெட்டுெல்லாெல், கிழக்ககயும் உள்ளடக்கும். இகதத் 
தவிர, ெக்கள் பபார் ெற்றும் அதன் விகளவாக வாழ்க்ககயிலும், 
உகடகெகளிலும் ஏற்பட்ட பயங்கரொன அழிவு அகனத்கதயும் ெைந்து 
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விடுவார்கள், ஏமனன்ைால் இதுவகர கண்டிராத அளவுக்கு பெலும் 
பபரழிவுகள் ஏற்படும், அவற்ைின் அழிவுகரொன சக்தியில் அதிக 
மகாந்தளிப்பு – மதாற்று போய், மகாள்கள போய்கள், தீ, பஞ்சம், 
மவள்ளப்மபருக்கு, பூகம்பங்கள் - இகவ அகனத்தும் இயந்திர துப்பாக்கிகள் 
ெற்றும் குண்டுககள விட அதிக அளவில் உயிர், உடகெககளச் 
பசதப்படுத்தும். பின்னர், உள்ோட்டுப் பபார்கள் உருமவடுத்து, 
ோடுகளுக்கிகடபயயான அரசியல் சூழ்ேிகலககள சிக்கலாக்கும்; பெலும் 
இது குழப்பத்கத உருவாக்கி எங்கும், எதிலும் முட்டுக்கட்கடககள 
விகளவிக்கும். 

பகாடீஸ்வரர்கள் கூட உணவுக்காகப் பட்டினி கிடப்பார்கள்! எங்கும் 
குழப்பேிகல உருவாகி அகனவரும் உதவியற்ைவர்களாக இருப்பார்கள்.
 1940, ஜூறல 6ஆம் நாள், மும்ற , நாெிக், அஹ துநகர், அப ரிக்கா 
 ற்றும் ஐவராப் ாவில் வாழும் அவரது அன் ர்கள் 240 வ ருக்கு 31 
அைிவுறுத்ைல்கள் அடங்கிய சுற்ைைிக்றகறய அனுப்  உத்ைரவிட்டார். ஒவ்பவாரு 
ைனிப் ட்ட நகலிலும், ஒவ்பவாருவரும்  ின் ற்ை  வவண்டிய வழிமுறைகறள, 
அவரவருக்குப் ப ாருத்ை ான உத்ைரவு எண்கறள  ா ா, வகாடிட்டுக் காட்டி, 
றகபயழுத்ைிட்டார். 

ெிலருக்கு, அவரவர் விரும்பும், நி ந்ைறனகறளத் வைர்ந்பைடுத்துப் 
 ின் ற்றுவைற்கான வாய்ப்பு வழங்கப் ட்டது. 

1940 ஆகஸ்ட் 1 முதல் 1941 ஜூகல 31 வகர ஒரு வருடம், யாரும் 
பாபாகவப் பார்க்கபவா அல்லது அவருடன் மதாடர்பு மகாள்ளபவா கூடாது 
என்று அகனவருக்கும் மதரிவிக்கப்பட்டது. அவசர காலங்களில், 
மதாகலத்தந்திகள் அனுெதிக்கப்படும். 

அறனத்து  ிரைிகறளயும் ைட்டச்சு பெய்து,  ின்னர்  ா ா ஒவ்பவாரு 
ந ரின் உத்ைரவு எண்கறளயும் குைிப் ிட்டு, அவற்றை அஞ்ெல் பெய்வைற்கு  த்து 
நாட்கள் ஆனது. 31 உத்ைரவுகள்  ின்வரு ாறு: 

1. எந்த முகையிலும் புககயிகல புககப்பதில் ஈடுபட பவண்டாம். 
2. எந்ை வறகயான  து ானங்கறளயும் அருந்ை வவண்டாம். 
3. ொெிசம் சாப்பிட பவண்டாம். 
4.  ீன் ொப் ிட வவண்டாம். 
5. முட்கட சாப்பிட பவண்டாம். 
6. உங்கள் அைிகாரபூர்வ ான  றனவி அல்லது கைவருடன் கூட 

எந்ைபவாரு கா  பெயலிலும் ஈடு டாைீர்கள். 
7. ஆண்களுக்கு (குைிப்பாக) - பின்வரும் சூழ்ேிகலககளத் தவிர, ஆறு 

வயதுக்கு பெற்பட்ட எந்தப் மபண்கணயும் மதாடக்கூடாது 
(காெத்கதப் பற்ைிக் கூட ேிகனக்காெல்): 

a. உடல்நல ின்ைி முற்ைிலும் அவெிய ாக இருக்கும் 
சூழ்நிறலயில். 
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b. உடல்ேலெற்ைவர்களுக்கு சிகிச்கச அளிக்க முற்ைிலும் 
அவசியொன சூழ்ேிகலயில். 

c. ஒரு வநாயாளியின்  ருத்துவ  ரிவொைறனயின் வ ாது 
முற்ைிலும் அவெிய ான ைருைத்ைில். 

d. ெனேிகல பாதிக்கப்பட்டவர்ககளக் கட்டுப்படுத்த, முற்ைிலும் 
அவசியொன பேரத்தில். 

e. ஒரு ப ண்ைின் உயிறரயும்  ானத்றைறயயும் காப் ாற்றும் 
வவறளயில் முற்ைிலும் அவெிய ாக இருக்கும்வ ாது. 

f. விபத்துக்களில் முதலுதவி அளிக்கும் தருணத்தில் 
முற்ைிலும் அவசியொக இருக்கும்பபாது. 

g. முற்ைிலும் அவெிய ான ைருைங்களில், உங்கள் வடீ்டுக் 
கடற கறளச் பெய்வைில் உங்கள் ெட்டபூர்வ ான  றனவிறய 
அப் ாவித்ைன ாகவும் கா  உைர்வு இல்லா லும் பைாடுவது. 

h. முகையாகக் கககுலுக்க முற்ைிலும் பதகவ எனும் பபாது.
   

8. ப ண்களுக்கு (குைிப் ாக) -  ின்வரும் சூழ்நிறலகறளத் ைவிர, ஆறு 
வயதுக்கு வ ற் ட்ட எந்ை ஆறையும் பைாடக்கூடாது (கா  நிறனவுகள் 
இல்லாை வ ாதும் கூட): [வ வல குைிப் ிட்ட அறனத்தும் 'a' முைல் 'h' 
வறர. 'e' வரிறெயில் - 'ஓர் ஆண் கனின் வாழ்க்றக' என்று 
வாெிக்கவும்.   ற்றும் 'g' வரிறெயில்- 'உங்கள் ெட்டபூர்வ ான கைவர்' 
என்று வாெிக்கவும்.] 

9. மபாய் பபச பவண்டாம். 
10. ைிருட வவண்டாம். 
11. பிைகரக் குகை கூைபவா, அவதூைாக அல்லது பொசொகப் பபசபவா 

பவண்டாம். 
12. ைிறரப் டங்கள்  ார்க்கச் பெல்ல வவண்டாம். 
13. திகரயரங்கம், பல்சுகவ ேிகழ்ச்சி, ஓபரா அல்லது கச்பசரிக்கும் 

மசல்ல பவண்டாம். 
14. ெர்க்கஸ் நிகழ்ச்ெிகளுக்குச் பெல்ல வவண்டாம். 
15. குதிகரப்பந்தயம் அல்லது எந்த விதொன பந்தயத்திலும் ஈடுபட 

பவண்டாம். 
16.  ைத்றைத் பைாட வவண்டாம். 
17. உங்கள் மதாழில் சம்பந்தப்பட்ட மசய்தித்தாள்கள், கடிதங்கள் ெற்றும் 

முக்கியொன ஆவணங்ககளத் தவிர பவறு எந்த வககயான 
புத்தகங்கள், பத்திரிகககள் அல்லது இலக்கியங்ககளப் படிக்க 
பவண்டாம். 

18. முக்கிய ான ஆவைங்களில் உங்கள் றகபயாப்  ிடுவறைத் ைவிர, 
றகயால் எழுைவவா அல்லது ைட்டச்சு பெய்யவவா வவண்டாம். 
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19. ேீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு, பின்வரும் முகையில் உபவாசம் 
பெற்மகாள்ள பவண்டும்: திரவங்ககள ெட்டும் எடுத்துக் 
மகாள்ளுங்கள் (பால், பதேீர், காஃபி, இதர திரவ உணவுகள் ெற்றும் 
தண்ணரீ்). 

20. நீங்கள் ஒரு வருடத்ைிற்கு  ின்வரும் முறையில் உ வாெம் 
வ ற்பகாள்ள வவண்டும். 24  ைி வநரத்ைில் இரண்டு முறை  ால், வைநீர் 
அல்லது காஃ ி, ஒரு முறை ைிட ஆகாரம், வைறவயான அளவு ைண்ைரீ். 

21. ேீங்கள் பின்வரும் முகையில், வாரத்தில் ஒரு ோள், ஒரு வருட 
காலத்திற்கு உண்ணாவிரதம் இருக்க பவண்டும்: ஒரு ோள் இரண்டு 
முகை (24 ெணி பேரத்தில்) பால், பதேீர் அல்லது காஃபி, ஒரு முகை 
ஒரு திடொன உணகவ எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்; பவண்டிய அளவு 
ேீர் பருகலாம். 

22. நீங்கள் ஒரு வருடம் ப ௌனம் கறடப் ிடிக்க வவண்டும். 
23. ஒவ்மவாரு ோளும் உங்களுக்கு உகந்த பவகளயில், ேீங்கள் 

உருவெில்லா கடவுகளப் பற்ைிபயா அல்லது பாபாகவ ேிகனவில் 
மகாண்டு தியானிக்க பவண்டும். 

24. நீங்கள் ஆன் ீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை இடங்களுக்கு அல்லது 
 ா ாவால் அைிவுறுத்ைப் ட்ட எந்ை இடத்ைிற்கும் கால்நறடயாகப் 
 யைம் பெல்ல வவண்டும். 

25. பாபாவால் குைிப்பிடப்பட்ட எந்தமவாரு ேபரின் அல்லது ேபர்களின் 
முன்னால் ேீங்கள் சாஷ்டாங்கொக, சிரம் தாழ்த்தி வணங்க 
பவண்டும், அல்லது கால்களில் முத்தெிட பவண்டும். 

26. ஒரு வருட காலத்ைிற்கு, நீங்கள் உைவுக்காகப்  ிச்றெ எடுக்க 
வவண்டும், உங்களுக்கு வழங்கப் டும் எந்ைப்  ைத்றையும் 
ஏற்கக்கூடாது. 

27. ேீங்கள் எந்த ெதம் சம்பந்தப்பட்ட விழாவிலும் சடங்கிலும் 
பங்பகற்பகதத் தவிர்க்க பவண்டும். 

28. உங்கள்  ைத்ைின் வழக்க முறையிலான  ிரார்த்ைறனகறள நீங்கள் 
 னொட்ெியுடன் பெய்ய வவண்டும். 

29. உடல் ரீதியாகத் துன்பப்படுபவர்களுக்கு, ேீங்கள் தனிப்பட்ட, 
தன்னலெற்ை பசகவகய வழங்க பவண்டும். 

30. நீங்கள் ைற்காப்புக்காக அல்லது 'வாழ்வா, ொவா' என்ை சூழ்நிறலறயத் 
ைவிர்த்து, யாறரயும் அடிக்கவவா, ைாக்கவவா, யாருடனும் வ ாைவவா 
கூடாது. 

31. பலவனீொனவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பகதத் தவிர, ேீங்கள் 
யாகரயும் அடிக்கபவா, தாக்கபவா, யாருடனும் பொதபவா கூடாது. 

இந்ை உத்ைரவுகளில் குைிப் ிட்ட எண்கறள  ட்டுவ  கறடப் ிடிக்க 
ஒவ்பவாரு ந ருக்கும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது என் றை இங்கு வலியுறுத்ை 
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வவண்டும். உைாரை ாக, ஒரு ப ண் ைிக்கு,  ா ாவால் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 20, 23 (ஒவ்பவாரு நாளும், அறர  ைி வநர ைியானம்), 27, 28 
(ஒவ்பவாரு நாளும், கடவுளின் ப யறர அறர  ைி வநரம்  ீண்டும்  ீண்டும் 
உச்ெரிப் து), 30, 31. இவை முறையில்,  ா ா ைனது அன் ர்கள் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு வருடம்  ின் ற்ை வவண்டிய கட்டறளகறள 
அைிவுறுத்ைினார். ஒரு ெிலறரப் ப ாறுத்ைவறர, அவர்களின் விருப் த்ைிற்கு 
விட்டுவிட்டார். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் விளக்கங்களும் அஞ்ெல் பெய்யப் ட்டன: 
1. 2 முதல் 5 வகரயிலான எண்ககளப் பின்பற்ை 

அைிவுறுத்தப்பட்டவர்கள், எந்தச் சூழ்ேிகலயிலும் 
போய்வாய்ப்பட்டால் கூட, பபாகதப்மபாருள், ொெிசம், ெீன், 
முட்கட பபான்ைவற்கை உண்ணக் கூடாது என்ை 
உத்தரவுககளக் கண்டிப்பாக பின்பற்ை பவண்டும். 

2. வநாயுற்ைவர்கள், ைிட ான உைறவ எடுத்துக் பகாள்ளாை 
வவறளயில், 20  ற்றும் 21 உத்ைரவுகளின் கீழ், ஒருவர் 
விரும் ிய அளவுக்கு எந்ைபவாரு ைிரவ உைறவயும் எடுத்துக் 
பகாள்ளலாம். 

3. உபவாசத்தின் பபாது மூக்குப்மபாடி ெற்றும் புககயிகல 
மெல்லுவது அனுெதிக்கப்படுகிைது. 

4. பவற்ைிறல,  ாக்கு,  ழம்  ற்றும் இனிப்பு வறககறள 
உைவுக்குப்  ிைகு உடனடியாக எடுத்துக் பகாள்ளலாம் (காறல 
 ற்றும் இரவு உைவு). 

5. காற்றூட்டலால் ேிரப்பப்பட்ட பசாடா ேீகர (இனிப்பு 
பானங்கள் தவிர) தண்ணகீரப் பபாலப் பயன்படுத்தலாம். 

6.  ருந்துகறள உட்பகாள்வது எந்ைக் கட்டறளகறளயும் 
 ாைிக்காது. 

ஜூறல 6ஆம் நாள்,  ா ா, ப ண்  ண்டலியிடம், "இந்ைப்  ங்களாறவ 
நீங்கள் எப் டி விரும்புகிைரீ்கள்?"  எல்வலாரும் இது  ிகவும் நன்ைாக உள்ளது 
என்று கூைியவ ாது,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

இந்ைப்  ங்களா, அழகான வைாட்டம்  ற்றும்  ிை வெைிகளுடன்,  ிகவும் 
அருற யாக உள்ளது, ஆனால் கிைறு கிட்டத்ைட்ட வற்ைிவிட்டது; வ லும் 
 ாம்புகள் குவிந்துள்ளன! ந து காம் வுண்டுக்கு அருகில் அற ந்ை  றலயில் 
 னிைறன உண்ணும்  றலப் ாம்பு ஒன்று இருப் ைாகக் கூைப் டுகிைது. ஆனால் 
எவ்வளவுைான்  ாம்புகள், பகாசுக்கள், பூச்ெிகள் வ ான்ைறவ இருந்ைாலும், 
நம்ற  இங்கிருந்து அறெக்க முடியாது! வ ாைிய குடிநீர் இல்றலபயன்ைால் 
 ட்டுவ , நாம்  ற்பைாரு  ங்களாவுக்கு  ாை வவண்டியது வரும். 

ோன் எக்காரணமும் இல்லாெல் ஓரிடத்திலிருந்து ேகர்வதில்கல. 
இவ்வளவு ேபர்கள் ெற்றும் இத்தகன கனொன மபாருட்ககளயும் எடுத்துக் 
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மகாண்டு, பயணம் மசய்ய எவ்வளவு மசலவாகும் என்பகத ேிகனத்துப் 
பாருங்கள். ோம், சிைிய மூட்கடககளப் பபால, ரயிலில், பபருந்துகளில் 
அெர்ந்து அல்லது ேின்று மசல்ல பவண்டும். வ லும், நான் எலிஸப த்ைிடம் 
அைிகாறலயில்  ல் துலக்கச் பொல்லும்வ ாது, 'என்ன, ஏன், எப் டி, எப்வ ாது, 
எங்வக?' என்று வகட்டுவிட்டு,  ீண்டும் தூங்கச் பெல்கிைார்! 

இந்தச் சுற்றுப்பயணத்திற்கு ஒரு குைிக்பகாள் உள்ளது, 
இல்கலமயனில் ோன் உங்ககள இடம் விட்டு இடம் அகழத்துச் மசல்ல 
ொட்படன். இந்தப் பயணங்களில், ேீங்கள் துன்பத்திற்கு ஆளாகிைரீ்கள், 
ோனும்தான்; ஆனால் எனது பணிக்காக, ோன் அகதச் மசய்ய பவண்டும். 

1940, ஜூறல 7ஆம் நாள்  ிற் கலில்,  ா ா ப ண்களுடன்  ல்வவறு 
விஷயங்கறளப்  ற்ைிப் வ ெினார்: 

ஆகஸ்ட் 1 முதல், ோம் பபாகரப் பற்ைிப் பபசுபவாம், பவறு எதுவும் 
இல்கல. இன்று உலகில் ேிலவும் ேிகலகெகபள அதன் துன்பங்களுக்குக் 
காரணம். ஆனால் இந்தத் துன்பமும் துயரமும் விடுதகலக்காக அல்ல. அன்பு 
ெட்டுபெ அகத அகடய முடியும். பாவிகளிலும் பொசொன பாவிகள், 
மசால்ல முடியாத வறுகெ ெற்றும் இடர்பாடுககளச் சந்தித்த பின்னபர, ெிகப் 
மபரிய புனிதர்களாக ொைினர். ஹிட்லகர விட பொசொன பாவி கூட 
துைவியாக முடியும். ஹிட்லகரப் பபான்ை ஒரு ெனிதன் உண்கெயில், தான் 
மசய்தகத உணர்ந்து அதற்காக ெனம் வருந்தினால், அது அவரது 
மபருந்தன்கெ ெற்றும் ெகத்துவொகப் பார்க்கப்படும்.   
 இபைல்லாவ   னைின் விறளயாட்டு! ெனம், மசல்லும் வழியில் 
அப்படிபய மசன்று மகாண்டிருக்கும். ஹிட்லர், ைான் பெய்வது முற்ைிலும் 
ெரியானது, அவர் பஜர் னிக்கு நியாயம் பெய்கிைார் என்று நிறனக்கிைார். 
முவொலினி இப்வ ாது இத்ைாலிக்காக என்ன பெய்கிைார், அைன் முந்றைய 
துன் ங்களுடன் ஒப் ிடுறகயில்  ிகவும் நல்லறைவய பெய்வைாக எண்ணுகிைார். 
இத்ைறகய எண்ைங்களுடன், அவர்களின் ஒரு ெரியான பெயலுக்காக,  ல 
லட்ெம் ைவறுகறளச் பெய்வது நியாய ானது என்று அவர்கள் நிறனக்கிைார்கள்! 

ஒன்கை அதிக அளவில் அகடய அகடய இன்னும் அதிகொக 
அகடய பவண்டும் என்ை மவைித்தனம் வருகிைது. குடிகாரர்கள், 
குடிபபாகதயில், "வாருங்கள், அகனவரும் வாருங்கள்" என்று சவால் 
விடுவது, அவர்களாகச் மசால்வதல்ல, அவர்களின் பபாகதச் மசால்கிைது! 
இவ்வாறு வன்கெகய வளர விடுவதன் மூலம், பெலும் அதிகொன 
தவறுகள் மசய்யப்பட்டு, பின்னர் ெனம் வருந்துகிைது. 

ெர்ச்ெில் அவர்கள் இருவருக்கும் இறையானவர். அந்ை இடத்ைில் 
வெம் ர்லினாக இருந்ைிருந்ைால், ஃ ிபரஞ்சு கடற் றடக்கு ெர்ச்ெில் பெய்ைறை 
அவர் பெய்ைிருக்க  ாட்டார் (ஒரான் நகரில் குண்டு வெீியது). அவர் ைனது 
குறடறய விரித்து பவறு வன இறையும் அறையும் பெய்ைிருப் ார். அவர் ஒரு 
முழுற யான  ண்புள்ள  னிைர். அவர் ெர்ச்ெிலின் கீழ்  ைிபுரிகிைார், இரண்டு 
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நாட்களுக்கு முன்பு அவர் வ ெிய வ ச்சு அருற யாக இருந்ைது. ெர்ச்ெிறலப் 
வ ாலவவ, அவர்  ிகவும் வநர்ற யானவர். 

இகவ அகனத்தும் எவ்வாறு மசயல்படுகின்ைன? ோம் அகனவரும் 
பவறு பவறு பதசங்கள். ேீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் ஒரு பதசத்தின் 
பிரதிேிதியாக இருக்கிைரீ்கள். ென் ாரி ஒரு சிைிய பதசம், ோன்னி ஒரு 
மபரிய பதசம், இவ்வாறு பல. ஒவ்மவான்றும், அதனுகடய மபருந்தன்கெ 
அல்லது குறுகிய ெனப்பான்கெ, பபராகச, அதிகாரம் ெற்றும் 
உகடகெகளுக்கான அதன் ஏக்கத்திற்குத் தகுந்தாற் பபால், அது 
விரும்புவகத அகடய இராஜதந்திர ரீதியில் முயற்சிக்கிைது. 

ஆனால் ஒருவர் வ ாரில் வைால்விறயச் ெந்ைிக்கும் வ ாது, அவர் அடுத்ை 
வ ாரில் இைங்க முயற்ெிக்கிைார்.   னிைனின்  னநிறல 
அப் டிப் ட்டது.  உைாரை ாக, நீங்கள் வ ாரில் எறைப்  யன் டுத்துகிைரீ்கள்? 
'பபார்க்கருவிகள்' (ARMS)!  அைற்கான ஒவர ைீர்வு எல்வலாருறடய றககறளயும் 
(ARM) துண்டிப் து.   ின்னர் அவர்கள் ைங்கறள 'ஆயுதெற்ைவர்கள்' (ARMLESS) 
எனக் கண்டு ிடித்து, ைங்கள் றககளின் வலிற றயக் காட்டுவைால் இந்ைக் 
கககளற்ை ேிகல (ARMLESSNESS) அைாவது 'பபார்க்கருவிகளற்ை ேிகல' 
(ARMLESSNESS) வந்துவிட்டது என்ை முடிவுக்கு வருவார்கள்.  ின்னர் அவர்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் ைங்கள் ஆழ் இையத்ைிலிருந்து வ ார்க்கருவிகறளப் 
 ரா ரிப் ைாக வாக்குறுைியளிப் ார்கள், ஆனால் ஒருவ ாதும் அவற்றை 
ஒருவருக்பகாருவர் எைிராகப்  யன் டுத்ை  ாட்டார்கள்.  ின்னர் அவர்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் உைவ முன்வருகிைார்கள், ஒவர குடும் த்ைின் 
உைவுக்காரர்கறளப் வ ால் ஆகிைார்கள். இதுைான் பெய்யப் டுகிைது. 

அகனவரும் முற்ைிலும் பசார்வகடந்து, வலிகெ குன்ைி 
காணப்படுவார்கள். ஒருவரும் மவற்ைி, பதால்வி அகடயாெல் பாதி 
உயிரிழந்தவர்கள் பபாலாகிைார்கள். அத்தககய பபார் ஒருபபாதும் 
இருந்ததில்கல! ஃபிரான்ஸ் முதலில் இங்கிலாந்தின் பக்கபலொக இருந்தது, 
இப்பபாது இங்கிலாந்திற்கு எதிராகப் பபாராடுகிைது. அத்தகன குளறுபடிகள்! 
ஆனால், முழு ேிகலகெக்கும் எஜொனர் ரஷ்யா. மஜர்ெனி, ருபெனியாவிடம் 
அகெதியாக இருக்கச் மசால்கிைது, பெலும் அந்த ோட்கட ஆக்கிரெிக்க 
ொட்படன் என்று உறுதியளிக்கிைது. ரஷ்யா, மஜர்ெனிக்குப் பக்கபலொக 
இருந்தால், இங்கிலாந்து பதாற்கடிக்கப்படும், அதற்கு பேர்ொைாகவும் 
ேடக்கும் என்பது ரஷ்யாவிற்குத் மதரியும். மஜர்ெனி, ருபெனியா இரண்டு 
ோடுகளும் ரஷ்யாகவ ெகிழ்விக்க முயற்சிக்கின்ைன. 

ெதம் ெகைந்துவிட பவண்டும், உண்கெப்மபாருளான கடவுள் 
ெட்டுபெ வர பவண்டும். இது ேிச்சயம்! 

காந்ைி,  ிரிட்டனிடம் அகிம்றெ முறைறயக் கறடப் ிடிக்கக் கூறுகிைார். 
பஜர் னி இங்கிலாந்றை ஆக்கிர ிப் து, ைங்கறளக் பகால்ல அனு ைித்து, 
அழிக்கப் டுவது வ ாலாகும்!  ஆனால் வ ாராட வவண்டாம் என்று  காந்ைி 
பொல்வது 100 ெைவைீம் ெரியானது, உண்ற யானது, ஆனால் முற்ைிலும் 
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ொத்ைிய ற்ைது  ற்றும் நறடமுறைக்கு ஒத்துவராைது!  ஹிட்லர், காந்ைி 
இருவரும் ைங்கள் பொந்ை கருத்துக்களுக்கு ஏற்  ெிந்ைிக்கும் முறையில் ஒவர 
ைரப் ினர்; ஆனால் இருவரும் அப் டி நிறனப் து முற்ைிலும் 
ற த்ைியக்காரத்ைனம்! இருவரும் உச்ெ நிறலயில் ெிந்ைிப் வர்கள். ைீவிர 
வன்முறை, உச்ெத்றை எட்டும்வ ாது அகிம்றெயாகவும், அகிம்றெ, 
உச்ெகட்டத்றை எட்டும்வ ாது வன்முறையாகவும்  ாறும். 

முபசாலினி முற்ைிலும் சாதாரண உலக வகககயச் சார்ந்தவர். 
சகெயலில் பூண்டு பபால! அவர் அங்கும் இங்கும் மகாஞ்சம் தன்வசொக்க 
முயற்சிக்கிைார். ஹிட்லர் ஒரு ெிருகம், ஆனால் ெனிதனும் கூட. முபசாலினி 
மவறுெபன ஒரு கரடி. காந்தி ேகடமுகைக்கு உதவாதவர், ஆனால் ேல்ல 
ெனிதர். அவர் சரியாகச் சிந்திக்கிைார், அதற்பகற்ப மசயல்பட முயற்சிக்கிைார், 
அபத பவகளயில் தனது பலவனீங்ககள ஒப்புக்மகாள்கிைார். உலகம் 
ஒருபபாதும் அகிம்கசகயக் ககடப்பிடிக்காது. இது அகிம்கசகய விட 
அதிகொக இருக்கும். அதாவது, அகிம்கசகய விட ெிககயானது அன்பு. 

அகிம்றெ என்ைால்  ைிலடி பகாடுக்கும் ஏக்கத்ைிற்கான நித்ைிய எைிர்ப்பு. 
அன் ிற்கு எந்ை முயற்ெியும் வைறவயில்றல. இது ஏக்கத்ைிற்கான 
எைிர்ப் ிலிருந்து வவறு ட்டது. அன்பு, சுய கட்டுப் ாடு  ற்றும் 
அன் ிற்குரியவரின் ைன்னிச்றெயான  கிழ்ச்ெிறயக் வகாருகிைது.  இந்ை முயற்ெி 
அன் ிற்கு அவெியம், ஆனால் அது வைண்டைாக இருக்கக்கூடாது.  அகிம்றெ 
என் து அன் ிற்காகத் வைறவப் டும் சுய கட்டுப் ாடு அல்ல. இது  ைிலடி 
பகாடுக்கும் ஏக்கத்ைிற்குத் பைாடர்ச்ெியான எைிர்ப் ாகும்.  ஒன்று  ாற்ைத்ைிற்கான 
முயற்ெி,  ற்பைான்று அடக்குமுறைக்கான முயற்ெி.  ஆனால் காந்ைி, 
ஹிட்லருக்கும் முவொலினிக்கும் வ லானவர்.  அவர் ஓர் உயர்ந்ை  னிைர்.  அவர் 
ைனது  லவனீத்றை எங்கு உைர்ந்ைாலும் அறை ஒப்புக்பகாள்கிைார். 

அடுத்ை நாள், ஜூறல 8, ப ஹர்  ா ா ப ண்களிடம் கூைினார்: 
பாதுகாப்பிற்காக, மவறுப்புணர்வு இல்லாெல் மகால்லுங்கள். 

ஃபிரான்ஸ், இங்கிலாந்கத மவறுக்கும். ஜனோயகம் ஒரு ோட்டிற்கு உதவ 
முடியாவிடில் அதனால் என்ன பயன்? எனபவ ஜனோயகம் அல்லது 
சர்வாதிகாரவாதம் இரண்டும் இருக்காது, பபாய்விடும். ோம் ராஞ்சிகய 
விட்டு மவளிபயறுவதற்கு முன்பு, துருக்கிகயக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்த, ஒபர 
ஒரு வழிதான் உள்ளது. ோகள ோம் (பஜானா) ேீர்வழீ்ச்சிக்கும், அடுத்த ோள் 
சர்க்க ுக்கும் மசல்கிபைாம், பின்னர் ோம் இங்கிருந்து புைப்படும் வகர இந்த 
வடீ்டில் (ஏகாந்தவாசத்தில்) ேம்கெ மூழ்கடிப்பபாம்! 

ோகள, 'ேீர்வழீ்ச்சி'கய ோம் பார்ப்பது துருக்கிகய 'வழீ்ச்சி'யகடயச் 
மசய்யும், (சர்க்க ில்) 'யாகன கசக்கிளில் சவாரி' மசய்வகதப் பார்ப்பது 
துருக்கிகய, 'காட்டுக் குதிகரகளில் சவாரி' மசய்ய கவக்கும்! 

 ா ா கூைிய டி, 9ஆம் வைைி 23 ற ல் பைாறலவில் உள்ள வஜானா 
நீர்வழீ்ச்ெிறயப்  ார்றவயிட ப ண்கறள அறழத்துச் பென்ைார்.   றுநாள்  ாறல, 
 ா ா, ப ண்கள்,  ண்டலி அறனவறரயும் 'கார்வலக்கர்' ெர்க்கஸுக்கு அறழத்துச் 
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பென்ைார். ஆனால்  றழ காரை ாக, கூடாரம் கிழிந்து, நீர் வழிந்ைைால் 
அவர்களால் காட்ெிகறள ரெிக்க முடியவில்றல. ராஞ்ெியில் அவர்கள் இருந்ை 
இரண்டு வாரங்களில், ப ண்களின் இந்ை இரண்டு  யைங்கறளத் ைவிர எஞ்ெிய 
வநரங்களில்  ங்களாவிவல இருந்ைனர். 

ஜூறல 7ஆம் நாள்  ாறல,  ா ா, காக்காறவ கல்கத்ைாவுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார்.  ிகவும் ெிர ப் ட்டு காக்கா 9ஆம் வைைி கரீம்  ா ாறவ ராஞ்ெிக்கு 
அறழத்து வர முடிந்ைது. இந்த ெஸ்த் பத்து வருடங்களுக்கும் பெலாக 
கல்கத்தாவில் தனது இருக்கககய விட்டு மவளிபய வந்ததில்கல. 
பாபாவின் உள் உதவியால் ெட்டுபெ ெஸ்த் இணக்கம் மதரிவித்து 
காக்காவுடன் வர முடிந்தது (ெஸ்த் எப்பபாதும் உள்ளளவில் பாபாவின் 
ோெத்கத உச்சரித்துக் மகாண்பட இருந்ததாக, காக்கா மதரிவித்தார்).  ா ா 
 ின்னர் குைிப் ிடுறகயில், "இந்த ெஸ்கத இங்கு அகழத்து வருவதில் காக்கா 
மசய்த பணி, ஒரு வருடத்திற்காக ோன் அளித்த உத்தரவுகளுக்குக் 
கட்டுப்படுவதாக உறுதியளித்த 240 ேபர்களால் மசய்யப்படும் பணிகயவிட 
ெிககயானது" என்ைார். 

இந்ை  ஸ்ைின் ஒளிரும் கண்களின் பவளிப் ாட்டில்,  ா ா,  ண்டலியின் 
 றழய உறுப் ினர்களில் ஒருவரான 'கரீம்' என் வருடன் ஓர் ஒற்றுற றயக் 
கண்டார், அைற்காகவவ அவருக்கு, 'கரீம் பாபா' என்று ப யரிட்டார்.  கரீம்  ா ா, 
ெட்டி  ா ாவின்  க்கத்து அறையில் ைங்கினார்; அங்கு.  ா ா  கலில்  ல 
முறையும், இரவில் ஓய்வு ப றுவைற்கு முன்பு ஒரு முறையும் அவறரச் 
ெந்ைித்து வந்ைார். 

கரீம் பாபாவின் கண்கள் புலியின் கண்ககளப் பபாலப் பிரகாசித்தன. 
அவர் மசம்பு ோணயங்ககள விழுங்கி, பின்னர் அவற்கைத் தனது 
ெலக்கழிவிலிருந்து கவனொக அகற்ைி, துணியால் சுத்தம் மசய்து, பின்னர் 
அவற்கை ெீண்டும் விழுங்குவகத வழக்கொகக் மகாண்டார்! அவர் ெிகவும் 
அசுத்தொக இருந்தார்; விவரிக்கமுடியாத அளவுக்கு துர்ோற்ைம் 
உகடயவராகவும் காணப்பட்டார், ஆனால் எந்த ெண்டலிகயயும் தனது 
ஆகடககள அகற்ைபவா அல்லது ேீராட்டபவா அனுெதிக்க ொட்டார். ஒரு 
முகை, ோணயங்ககள பிரித்மதடுப்பதற்கு முன்பு கபதூல் ெஸ்தின் 
ெலக்கழிகவ அகற்ை முயன்ை பபாது, வழக்கொக அகெதியாக இருந்த கரீம் 
பாபா, கபதூகலக் கிழித்மதைிவது பபான்ை ஒரு கர்ஜகனகய எழுப்பினார். 
ஆகபவ ெஸ்கத, மதாந்தரவு எதுவும் மசய்யாெல், தனியாக விட்டுவிட்டனர். 

 ஸ்ைின் விரல் நகங்கள்  ிக நீள ாகவும் கூர்ற யாகவும் இருந்ைன; 
கரீம்  ா ா அவரது கடுகடுப் ான  னநிறலயில் நகத்ைால் முகத்றைக் கீைி, 
காயப் டுத்ைக்கூடும் என்று  ா ா  ண்டலிறய எச்ெரித்ைார். "நான் அவருடன் 
ைனியாகப்  ைிபுரியும் வவறளயில் அவர் என்றனயும் அவ்வாறு பெய்யக் 
கூடும்" என்றும்  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். 
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 ஸ்த் வந்ை அந்ை நாள்,  ா ா  ாறலயில் ப ண்களுக்கு அைிவித்ைார்: 
"இன்று ோன் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிபைன். கல்கத்தா முழுவகதயும் 
கட்டுப்படுத்தும் இரண்டு பெம்பட்ட ஆத்ொக்கள் உள்ளனர்: ஒருவர், மபண் 
ெஸ்தானி, ெிகவும் வயதானவர், பாபாஜாகனப் பபான்ைத் பதாற்ைமுள்ளவர்; 
ெற்மைாருவர், தடித்தவர் இன்று (காக்கா) அகழத்து வந்த கரீம் பாபா."  

"கல்கத்ைாவுக்கு நான் கறடெியாகச் பென்ை  யைத்ைின் வ ாது 
இருவறரயும்  ார்த்வைன். இங்கு அறழத்து வரப் ட்டவர்  த்து ஆண்டுகளாக 
ஒவர இடத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  க்கள் அவறர நம்புகிைார்கள், அவருக்காக 
எடுத்து வரும் உைறவ உண்கிைார். அவர் குளிப் ைில்றல, கம் ி  ற்றும் கந்ைல் 
துைிகறள எடுத்து ைன்றனச் சுற்ைிலும் கட்டிக் பகாள்கிைார். அவறர, 
அங்கிருந்து எதுவுவ  அறெக்க முடியவில்றல.  ின்னர் நான் அவறர 
இங்கு  அறழத்துவர காக்காறவ  அனுப் ிவனன். காக்கா அவறரச் ெ ாளித்ை 
விைம் அவருக்கு  ட்டுவ  பைரியும், ஆனால்  ஸ்றை ஒரு குைிறர வண்டியில் 
அ ர்த்ைியவ ாது, குறைந்ைது 500 வ ர் அவறர ரயில் 
நிறலயத்ைிற்குப்   ின்பைாடர்ந்ைனர். 

"ோகள, ோன் அவகர உங்கள் அகனவருக்கும் காண்பிப்பபன். 
கடந்த முகை ோம் கல்கத்தாவில் இருந்தபபாது அவகரப் பார்த்பதாம், 
ெிகவும் கடினொக ெகழ மபய்து மகாண்டிருந்தது, ஆனால் அவர் அகதப் 
மபாருட்படுத்தாெல் அங்பகபய இருந்தார். ஒரு வார்த்கதக் கூட 
பபசவில்கல" என்ைார். 

ராஞ்ெியில்  ா ா, அவறரத் பைாடர்புபகாண்ட நான்கு நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, ைிடீபரன, கரீம்  ா ா  ாடத் பைாடங்கினார்; இது யாரும் வகள்விப் டாை 
ஓன்று, ஏபனனில் கல்கத்ைாவில் யாரும் அவறர இத்ைறகய  கிழ்ச்ெியான 
 னநிறலயில் கண்டைில்றல. 

ப ஹர்  ா ா ராஞ்ெியில் ைனது  ஸ்த்  ைிகளில் முழுற யாக 
ஈடு ட்டார், முைன்ற யாக ெட்டி  ா ா  ற்றும் கரீம்  ா ா ஆகிவயாருடன் 
 ைிபுரிந்ைார்.  அவ்வப்வ ாது  ா ா, அவர்களுடனான  ைி எவ்வாறு வ ாருடன் 
பைாடர்புறடயது என் ைற்கான ெில குைிப்புகறள வழங்கினார். ஒரு முறை ெட்டி 
 ா ா, ெரியான  னநிறலயில் இல்லாைவ ாது,  ா ா, கிருஷ்ைாறவ அவரிடம் 
அனுப் ி என்ன விஷயம் என்று விொரித்ைார்.  ஸ்த்  ைில் கூைா ல் 
அற ைியாக இருந்ைார்; கிருஷ்ைா  ல முறை வகட்ட  ிைகுைான் அவர், "இந்தப் 
மபரிய விஷயத்கத ேீங்கள் எப்படிப் புரிந்து மகாள்வரீ்கள்?" எனக் வகட்டார். 

 ஸ்த்  ைியில் ற தூல் முழு  னதுடன்  ிகக் கடின ாக உறழப் வர் 
என்ைாலும், அவரது  னம் அவ்வப்வ ாது அவறரத் பைாந்ைரவு 
பெய்யும்.  முஹ து  ஸ்றை ஒரு ொது அல்லது வாலி என்று அவரால் 
ஏற்றுக்பகாள்ள முடியவில்றல; வெற்ைில் விறளயாடி அல்லது விரல்களால் 
 ண்றைத் வைாண்டிக்பகாண்வட இருப் ைால் அவறர, ற த்ைியம் என்வை 
நிறனத்ைார். ெில நாட்களுக்கு முன்பு, ஜூறல 6 அன்று,  லத்ை  றழ ப ய்யத் 
பைாடங்கியது. முஹ து  ண்ைில் விறளயாடுவறைத் ைடுக்கவும் அவரது 
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உடல்நிறலறயப்  ாதுகாக்கவும்  றழயிலிருந்து உள்வள அறழத்து வர ற தூல் 
முயற்ெித்ைார்.  ற தூல் அவருடன் கண்டிப்புடன் நடந்துபகாண்ட வவறளயில், 
முஹ து அழத் பைாடங்கினார். ற தூல் அவறர  ிரட்டி, வலுக்கட்டாய ாக 
 றழ  ற்றும் வெற்ைிலிருந்து பவளிவய இழுத்துவர முயன்ை அந்ை வவறளயில், 
 ா ா அங்கு வந்ைார். இந்ைச் ெம் வம்ைான்  ா ா,   ஸ்துகளின் உண்ற யான 
 னநிறல  ற்றும் அவர்கள்  ீது எந்ைச் ெக்ைிறயயும்  யன் டுத்துவைன் 
விரும் த்ைகாை ைன்ற   ற்ைி ஒரு நீண்ட விளக்கத்றை அளிக்க வாய்ப் ாக 
அற ந்ைது.  

ொறுபட்ட சூழலில், ெஸ்துகள் எவ்வாறு உணர்கின்ைனர் என்பது 
உங்களுக்குத் மதரியாது. அவர்ககளப் பபணி பாதுகாக்கும் எண்ணத்தில் 
ோம் மசய்யும் அகனத்தும் - ோம் அளிக்கும் உணவு ெற்றும் உகட - 
அவர்களுக்கு ஒரு மபாருட்டல்ல, ஏமனன்ைால் அவர்களுக்கு அது 
பதகவயில்லாத ஒன்று; ொைாக அவர்கள் அகத மவறுக்கிைார்கள். பசகவ 
மசய்யும் வாய்ப்கப அனுெதிப்பதன் மூலம், அவர்கள் ேெக்கு உதவுகின்ைனர். 
இல்கலமயனில், தங்கள் விசித்திரொன சுய விருப்பங்களுக்கும் 
முகைகளுக்கும் ஏற்ப சுதந்திரொகவும் ெகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்ந்து 
பழக்கொனவர்களுக்கு இது ஒரு பிகணப்பாக இருக்கும். அவர்கள் விரும்பும் 
ஒரு குைிப்பிட்ட விஷயத்திலிருந்து அவர்ககளத் திகசதிருப்புவது 
அவர்களுக்குச் சித்திரவகத பபாலாகும், ஏமனன்ைால் அவர்கள் பசற்ைில் 
விகளயாடுவது பபான்ை அசுத்தொன சூழலில் இருப்பது, அவர்களின் 
ஆற்மைாணா ெனேிகலகயத் தணித்து, ேிவாரணம் அளிப்பது பபால் 
உணர்கின்ைனர். 

கரீம்  ா ா வ ான்ை வ ல்நிறல  ஸ்த், ஒவர வநரத்ைில் ஐந்து, ஆறு 
நாையங்கறள விழுங்கி, அவற்றைத் ைனது  லக்கழிவில் பவளிவயற்ைி, 
 ீண்டும் அவற்றை விழுங்குவது இைற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு. அது அவருறடய 
முறை. நீங்கள், அவறரச் சுத்ை ாக றவத்ைிருக்கும் வநாக்கத்ைில், அறைத் ைடுக்க 
முயலும் வவறளயில் அவர் ெீற்ை றடந்து வகா ப் டுவைானால், அது உங்கள் 
வாழ்வின் வ ரழிவாக இருக்கக் கூடும், ஏபனன்ைால்  ஸ்துகள்  ற்றும் 
புனிைர்களின் ெீற்ைம்  ிகவும் ஆ த்ைானது. 

முஹெது ெஸ்த் பசற்ைில் எகதபயா பதடி விகளயாடி, தன்கன 
ஆக்கிரெிக்கச் மசய்யும் இந்தப் பண்பு, அவருக்கு ஒருவித ேிவாரணொகும். 
அவர் பசற்ைில் விகளயாடி, மூலக்கூறுகளுக்குத் தன்கன ஆளாக்குகிைார் 
என்று ேீங்கள் ேிகனக்கிைரீ்கள். அவரது உடல்ேலத்கதப் பபணி 
பாதுகாப்பதற்கான சிைந்த போக்கங்களுடன், ேீங்கள் அவகர உள்பள 
அகழத்து வர முயற்சிக்கிைரீ்கள். அவர் எதிர்க்கும்பபாது, அவகர 
வலுக்கட்டாயொக மவளிபய இழுத்து, அவருகடய உயர்ந்த ஆன்ெீக உணர்வு 
ேிகலக்கு, அந்தக் குைிப்பிட்ட மபாருளுடனான மதாடர்கப ேீங்கள் துண்டிக்க 
முயற்சிக்கிைரீ்கள். அப்பபாது என்ன ேடக்கிைது? ேீங்கள் அவகரத் தடுக்க 
முயற்சிக்கிைரீ்கள் என்று அவர் கண்டைிந்த தருணத்தில், கலக்கெகடந்து, 
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அங்குச் மசல்லலாொ அல்லது இங்பக இருக்கலாொ என்ை முடிமவடுக்க 
முடியாத ேிகலயில், அதாவது, அவரது பெம்பட்ட உணர்வு அவகர, அவர் 
பார்க்கும் அந்தப் மபாருட்கள் மூலொக உயர்ந்த ஆன்ெீக தளங்களுக்கு 
அகழத்துச் மசன்ைது அல்லது உங்களால் அவர் எங்கு 
அகழக்கப்படுகிைாபரா அங்குச் மசல்வதா என்ை தயக்கத்தில் தனது 
விருப்பத்கத அப்படிபய மபௌதீக தளத்தில் விட்டுவிடுகிைார். 

இது நறகச்சுறவயான வவடிக்றக அல்ல. உயர்ந்ை  ற்றும் கீழ் நிறல 
ஆன் ீக  ைளங்களின் இரு வவறு ட்ட, முரண் ட்ட உைர்வு நிறலகறளச் 
ெரிபெய்வது என் து முஹ து  ஸ்ைிற்கு உண்ற யில் ஒரு ெித்ைிரவறை 
வ ான்ைது. இந்ைச் ெித்ைிரவறை அல்லது ஆற்பைாைா வவைறனயில், அவர் 
ைனது  ரவெ அனு வத்ைில் இறடயூறு விறளவித்ைைற்காக எவறரயும் 
துஷ் ிரவயாகம் பெய்து அல்லது ொ  ிடுவைானால், ெ ிக்கப் ட்டவர் இந்ை 
வாழ்வின் வ ரழிறவச் ெந்ைிப் ார். அவரால் இறைச் பெய்ய முடியாது என் தும், 
அவருறடய ெீற்ைத்ைிலிருந்து நீங்கள் காப் ாற்ைப் டுவதும் என்னால் 
ைான்.  அைனால்ைான்,  ஸ்துகளுடன்  ிக்க ெகிப்புத்ைன்ற யுடனும், 
ப ன்ற யாகவும் நடந்து பகாள்ளும் டி நான் பைாடர்ந்து உங்களிடம் 
வகட்டுக்பகாண்டிருக்கிவைன்;  அவர்கறளச் சுத்ை ான சூழ்நிறலயில் வ ைி, 
 ாதுகாப் து உங்கள் கடற யாக இருந்ைாலும் அவர்களுடன்  ிக்க 
கவனத்துடனும், எச்ெரிக்றகயாகவும் நடந்து பகாள்ளவவண்டியது முக்கியம். 

அவர்ககள வழிேடத்தச் சிைந்த வழி, அன்பின் வழி ெற்றும் கனிவான 
வற்புறுத்தல். இதில் மவற்ைி அகடயவில்கல என்ைால் பவறு எந்த வழியும் 
இல்கல. எனது ேிெித்தம் (ோன் இங்கு இருப்பதால்) அவர்கள் உங்ககளக் 
காயப்படுத்த முடியாது என்ைாலும், ேிர்ப்பந்தம் அல்லது அழுத்தம் தருவது 

இன்னும் பொசொக இருக்கும். அது, அவர்கள் ெீது விகனபுரிந்து அவர்ககளச் 
சிரெத்திற்கு உள்ளாக்குவகத ோன் விரும்பவில்கல. ஏமனன்ைால், அது 
அவர்களுக்கு எவ்விதொன மகாடுகெ, அதனால் அவர்கள் எவ்வாறு 
பாதிக்கப்படுகிைார்கள் என்பது எனக்கு ெட்டுபெ மதரியும். 

இரு விைத்ைிலும் இது அவர்களுக்கு ஒரு பகாடுற . முைலாவைாக, 

 ஸ்துகள் ைங்கள் பொந்ை சூழறலயும், அவர்கள் வாழ்ந்ை இடங்களில் 
அவர்களின் சுைந்ைிரத்றையும் இழக்கச் பெய்கிைது. இவ்வாறு அறடத்து 
றவத்ைாற் வ ால், இைர  எல்லா சுைந்ைிரங்களுடனும் வ ைி  ாதுகாப் து கூட 
அவர்கறளப் ப ாறுத்ைவறரயில் ப ரிய துன்  ாகும். இரண்டாவைாக, 

 ஸ்துகறளத் பைாந்ைரவு பெய்யும்வ ாதும், அவர்களின்  ரவெ ான இன்  
நிறலயிலிருந்து பவளிவய பகாைரும்வ ாதும் அவர்கள் ப ரு ளவில் 
 ாைிக்கப் டுகிைார்கள். 

எனது சகவாசத்தில் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒபர காரணத்திற்காக 
அவர்கள் இங்பக தங்கியிருக்கிைார்கள். உங்களில் ஒருவரும் என்கனப் 
பார்த்து அைிய முடியாதகத, அகக்கண்ணால் அவர்கள் என்கனப் பார்த்து 
எனது உண்கெ ேிகலகய அைிகிைார்கள். அதனால்தான் அவர்கள் 
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அகெதியாக இங்பக இருக்கிைார்கள். இல்கலமயனில், அவர்ககளக் 
ககயாளுவது இயலாத காரியம். 

உலக  க்கவளாடு அன்புடன் பெய்யப் டும் அறனத்து முயற்ெிகளும் 
 யனுள்ளைாக இருந்ைால், இறை அன் ில் பைாறலந்து வ ாகும் இந்ைப் 
புனிை ான ஆத் ாக்கறளக் றகயாளுவைில் அறவ  ிக்க 
 யனுள்ளைாகவும்,  அவெிய ானைாகவும் இருக்கும். அற ைியாகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகவும் இருக்கும்வ ாது அவர்களின் ெில விெித்ைிர ான  ண்புகளின் 
ஒரு கட்டத்றை நீங்கள் அனு விக்க விரும்புகிைரீ்கள். அவை வவறளயில், உங்கள் 
கண்கள் ஊடுருவ முடியாை அல்லது உங்கள்  னம் புரிந்து பகாள்ள இயலாை 
ெில விஷயங்களில் அவர்கள் காணும் வ ரின் த்ைின் அனு வத்ைில், 

உங்கறள  வற்புறுத்தும்  ற்பைாரு கட்டத்றையும் நீங்கள் ெ  ாக அனு விக்க 
வவண்டும்,  

ராஞ்சி, இந்தியாவில் உல்லாசப்பபாக்கில் ஓய்மவடுக்கப் பிரபலொன 
இடம். மெஹராபாத்திலிருந்து புைப்படுவதற்கு முன்பு, டான் ெற்றும் பிை ஆண் 

ெண்டலிடம், ராஞ்சியில் முழுகெயான ஓய்மவடுத்து, ஆகஸ்ட் 1ஆம் பததிக்கு 
முன்னதாக இயன்ைவகர அந்தச் சூழ்ேிகலகய அனுபவிக்குொறு பாபா 
பகட்டுக்மகாண்டார். ஆகஸ்ட் 1 முதல் புதிதாக விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 
ேகடமுகைக்கு வரும் பவகளயில், ஒவ்மவாருவரும் ஒழுக்கொன 
வாழ்க்கககய ேடத்த பவண்டியது அவசியம். ராஞ்சியில் வாழவிருக்கும் 
அந்த ஒரு வருட காலம், 'சிைப்பான' காலொக இருக்கும் என்று பாபா 
உறுதியளித்திருந்தார், பெலும் இந்தக் காலகட்டம் கண்டிப்பான ஒரு 
பவகலயாக இல்லாெல், விடுமுகை அல்லது மபாழுதுபபாக்குக் காலொக 
இருக்கபவண்டும் என்று பரிந்துகரத்தார். இருப்பினும், குருோதருடன் ஒரு 
ேீண்ட கால பயணம் என்ன என்பகதப் பற்ைி ஆண் ெண்டலி எந்தவிதொன 
தவைான புரிதகலயும் மகாண்டிருக்கவில்கல. ெகழக்கால வானிகல 
அகனவகரயும் அதிகமும் வடீ்டினுள்பளபய அதிக பேரம் கவத்திருந்தது, 

அவர்கள் உடற்பயிற்சிக்காக ேடக்கச் மசல்லவும் முடியாெல் தகடயாக 
இருந்தது. பாபா ெஸ்துகளுடன் பணிபுரிந்தது, 31 உத்தரவுகளுடன் 240 தட்டச்சு 
மசய்யப்பட்ட பட்டியல்ககளத் தயாரிக்கும் கடினொன பணிகள் அகனத்தும் 
'உல்லாசொன சுற்றுலா பயணம் என்ை எண்ணத்கதக் காற்ைில் பைக்க 
விட்டன' என்று சாஞ்சி கிண்டலாக விளக்கிக் மகாண்டிருந்தார். 

ப ஹரா,  ைி, நாஜா, வகார்பஷத் ஆகிவயார் 'ைனிற  வாழ்க்றக' 

வாழ்ந்து  ழக்க ானவர்கள், ஆனால் வ ற்கத்ைிய ப ண்களுக்கு, ராஞ்ெியில் 
இவ்விை அனு வம் புைியது. வகால்பகாத்ைியின் ஒரு  ாகத்ைில் ப ண் ைிகள் 
ைங்கியிருந்ைனர்,  ற்பைாரு  க்கத்ைில்  ஸ்துகளின் குவாட்டர்ஸும் இருந்ைன, 

மூன்ைாம்  ாகம் பகாடிய  ாம்புகள் நிறைந்ை ப ரிய  றலயாக இருந்ைைால் 
ஆண்களின் நகர்வுகளும் ைறடபெய்யப் ட்டன. இறுைியில், அவர்கள் ெிறையில் 
அறடக்கப் ட்ட றகைிகறளப் வ ால் உைர்ந்ைார்கள்! 
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ஒவ்பவாரு நாளும்  ிற் கல் அல்லது  ாறல வவறளயில்,  ா ா, 

ப ண் ைிகறளப்  ார்க்கச் பென்று, ெ ீ த்ைிய வ ார் பெய்ைிகள் அல்லது 
 ஸ்துகளுடனான அவரது வவறலகறளப்  ற்ைி விவாைித்து வந்ைார். 1940, 

ஜூறல 11 அன்று  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
இப்பபாது இங்கிலாந்து கடலிலும் காற்ைிலும் சிைப்பாகப் பபார் 

மசய்து வருகிைது. இங்கிலாந்து ெீது பிரான்ஸ் பபாருக்கான அைிவிப்கப 
விடுப்பது ஆச்சரியப்பட பவண்டியதாக இருக்கும். இங்கிலாந்து அகனத்து 
ோடுககளயும் அதற்கு எதிராகத் தயார் ேிகலயில் கவத்துள்ளது. 
அயர்லாந்து, மசால்லப்பபானால், ெற்மைாரு பிரச்சிகன. என் 
வார்த்கதககளக் குைித்துக் மகாள்ளுங்கள்: 100 சதவிகித அமெரிக்காவின் 
பதால்வி ஒன்றுதான் ஃபிரான் ின் இதயத்கதச் சுக்குநூைாக்கி, 
ஜனோயகத்கத மவறுக்கச் மசய்தது. உண்கெககள உன்னிப்பாகக் 
கவனிப்பீர்கபளயானால், கடந்த அரசியலகெப்பு ஃபிரான்ஸ் ோட்டுக்கு எகதக் 
மகாடுத்தது? ‘அழிவு’! இப்பபாது ஃபிரான்ஸ் ோட்டு ெக்கள் அகனவரும் 
மஜர்ெனிகய ஏற்றுக்மகாள்கிைார்கள், அதாவது அவர்கள் ஜனோயகத்கத 
மவறுக்கிைார்கள். 

அடுத்ை நாள்  ாறல,  ா ா பநடு வநர ாக விளக்கினார்: 
ோகள, ேீங்கள் அகனவரும் கடவுளின் ஏழு ோெங்ககள எழுதி, ஏழு 

ோட்களுக்குப் பிைகு அவற்கை ெனப்பாடம் மசய்து உச்சரிக்க பவண்டும். 
"ஹரி, பரொத்ொ, அல்லா, அஹுரெஸ்த், காட், எஸ்தான், ஹு" என்று உங்கள் 
இதயத்திலிருந்து வர பவண்டும். ஒவ்மவாருவரும் ோன் மகாடுக்கும் 
உத்தரவுககள 100 சதவதீம் ககடப்பிடிக்க பவண்டும். உங்களால் முடிந்தவகர 
முயற்சிக்கவும். உங்களால் இயன்ைகதச் மசய்வதன் மூலம் ேீங்கள் எனக்கு 
உதவியாக இருப்பீர்கள். ேீங்கள் முழுகெயாகக் கீழ்ப்படிந்தால், எனக்கு முழு 
உதவியாக இருக்கிைரீ்கள் என்றும், சாதாரணொகக் கீழ்ப்படிந்தால், சாதாரண 
முகையில் உதவுகிைரீ்கள் என்றும் அர்த்தம். இகத ெிகவும் மதளிவாகப் 
புரிந்து மகாள்ளுங்கள். 

இந்ை ஒரு வருடம், நீங்கள் அறனவரும் என்றன  ிகக் குறைவாகவவ 
 ார்ப் ரீ்கள்.  உங்கள் வாழ்க்றகயின் இந்ை ஒரு வருட காலம் எனது 
கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிவைாக  ட்டும் இருக்கட்டும். நீங்கள் 
கீழ்ப் டியவில்றல என்ைால் அது எனக்கு எவ்வறகயிலும் ெிைிைளவும் உைவாது, 

 ின்னர்  னம்  வருந்ைி கலங்குவரீ்கள்.  ஒருவகரமயாருவர் புைங்கூைி 
பொசொக பபச பவண்டாம் என்று ோன் மசான்னால், ஒவ்மவாரு 
சூழ்ேிகலயிலும் அவ்வாறு மசய்யபவண்டும் என்று அர்த்தம். நீங்கள் 
எவறரவயனும் ஒரு முறைக் கூடத் ைவைாகப் வ ெி,   ின்னர் வருந்ைினால், அைில் 
எந்ை அர்த்ைமு ில்றல. 

எனபவ ஒவ்மவாரு கணமும் எச்சரிக்ககயாக இருங்கள். ஒரு வருட 
காலத்திற்கான இந்த 'பயாகா', உங்கள் முழு ெனதுடன் கட்டகளகளுக்குக் 
கீழ்ப்படிவகதக் குைிக்கும். இது உங்களில் சிலருக்கும், குைிப்பாக 
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மெஹராவிற்கும் ஒரு ெிக உயர்ந்த தியாகொக இருக்கும், ஏமனன்ைால் அவர் 
என்கன அரிதாகபவ பார்க்க முடியும். ஆனால் ோன் உங்களுக்கு அளிக்கும் 
கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது எனக்கு உதவியாக இருக்கும். (ஆண்) 
ெண்டலியில், சிலகர ோன் ெகலககள போக்கி அனுப்புபவன், சிலர் பிச்கச 
எடுக்க பவண்டியது வரும். உங்ககளப் மபாறுத்தவகரயில் இது ெிகவும் 
எளிதானது, ஆனால் ெிகவும் கடினம். ோன் இப்பபாது கூைிய கட்டகளகள் 
காரணொக இது கடினொக உள்ளது. உங்களில் ஒருவர் ோன் விரும்புகிைபடி, 

முழுகெயாகக் கீழ்ப்படிந்தால், ோன் ெகிழ்ச்சியகடபவன். 
வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி,  ா ா, கரீம்  ா ாறவப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: 
என்ன ஓர் அதிசயம் ேடந்தது பாருங்கள்! பத்து ேீண்ட வருடங்களாக 

தனது இடத்கத விட்டு மவளிபய வராெல், பெலும் 'இங்கிருந்து 
ேகரபவயில்கல' என ஊர் ெக்களால் கூைப்பட்ட இந்த ெஸ்த், இப்பபாது 
இங்பக வந்துவிட்டார்! பத்து வருடங்களாக அவர் பபசி ஒரு வார்த்கதகயக் 
கூட ெக்கள் பகட்கவில்கல, அவருக்கு அருகில் இருப்பவர்கள் கூட. பல 
கிைிஸ்தவர்கள் அவகர ேம்புகிைார்கள், அவருக்கு உணவளிக்கிைார்கள். 
இப்படி அவர்கள் அகனவரும் காக்காவிடம் எடுத்துகரத்தனர். ோனும் 
காக்காவும் கல்கத்தாவில் அவரிடம் மசன்ைபபாது, அவர் பபசவில்கல. 
இங்பக இருந்த முதல் இரண்டு ோட்களும் அவர் எதுவும் பபசவில்கல. 

ஆனால் வநற்று இரவு, அவர் உரத்ை குரலில்  ாடினார்,  ின்னர் 
அறனவறரயும் நிந்ைறன பெய்யத் பைாடங்கினார். நான் அவறர மூன்று நாட்கள் 
உடலளவில் பைாட்டது அவறரப் வ ெ றவத்ைது.  த்து ஆண்டுகளாக கனிவாக 
இருந்ை அவர், இப்வ ாது காட்டு ிராண்டித் ைன ாக பெயல் டுகிைார்!   த்து 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு அவர் (உருது ப ாழியில்)  ாடிய  ாடலின் பொற்கள்: 
"கடவுகளக் காட்டில் காணலாம், அவகர ேகரங்களில் காணலாம்!" இந்ை 
வரிறய அவர் ஒரு  ைி வநரம் ைிரும் த் ைிரும்   ாடிக்பகாண்வட இருந்ைார்; 

 ின்னர் ொ  ிட்டுத் ைிட்டத் பைாடங்கினார்! 
ஆகஸ்ட் 1ஆம் ோள் முதல், ேீங்கள் அகனவரும் 

ஹார்பொனியத்துடன் பாடுகிைரீ்கள். ஒரு வருடம், ேீங்கள் ஒரு ோகளக்கு 
ஒரு முகை ெட்டுபெ உணவு உண்பீர்கள். ேீங்கள் விரும்பிய இடத்தில் 
அெர்ந்து, பவண்டிய அளவுக்கு, அகர அல்லது ஒரு ெணி பேரம் உண்ணலாம். 
ஐபராப்பாவில் ெக்கள் ஆறு ொதங்களுக்குப் பிைகு, பகாரப்பசியால் பட்டினி 
கிடப்பார்கள். அவர்கள் குதிகரகள், எலிகள், குழந்கதகள், வயதானவர்கள் 
அகனத்கதயும் சாப்பிடுவார்கள். அவர்கபளாடு ஒப்பிடுககயில், ேீங்கள் 
மசார்க்கத்தில் வாழ்கிைரீ்கள்! ஆனால் ேீங்கள் உயிகர விடபவண்டி 
இருந்தாலும், அகனவரும் கீழ்ப்படிய பவண்டியது அவசியம்! இரண்டு முகை, 

காகல ெற்றும் ேண்பகல், பாலுடன் பதேீர் அல்லது காஃபி. பதேீர் ெற்றும் 
காஃபிகய விரும்பும் எவருக்கும் முதல் சில ோட்களுக்கு இது அவ்வளவு 
எளிதாக இருக்காது. ஆனால் அது எளிதானதாக இருக்குொனால், ஒரு வருட 
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கால தியாக வாழ்வின் அர்த்தம் தான் என்ன? ோன் கூட எனது மசாந்த 
வழியில் ெிக உயர்ந்த தியாகம் மசய்ய பவண்டும். 

ற ய்யாக்கள் ( த்ைிய இந்ைியாவில் வாழும்  வலுவான இந்து 
ஆண்கறள இப் டி அறழப் து வழக்கம்) ைங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு 
நாறளக்கு ஒரு முறை உண் றைவய வழக்க ாகக் பகாண்டுள்ளனர்; ெப் ாத்ைி 
 ற்றும்  ருப்பு வறககளின் ஒரு ப ரிய குவியல்! அவர்கள் எவ்வளவு 
வலிற யானவர்கள்! அதுைான் கட்டுப் ாடு.  க்கள்  ெியுடன் அல்லது உ வாெம் 
இருக்கும்வ ாது விறரவில் உைர்ச்ெிவெப் டுகிைார்கள்.  எனவவ வகா த்றைக் 
கட்டுப் டுத்துங்கள்.  எலிஸப த்துக்கு உங்கள்  காஃ ிறயக் பகாடுங்கள்.  இந்ைியா 
காஃ ி  ற்றும் வைநீர் நிறைந்ை நாடு. 

இங்கிலாந்து உணவில்லாெல் திண்டாடும். அவர்கள் அகனவரும் 
பட்டினியால் வாடுவார்கள். அவர்கள் எலிகள், மவளவால்கள், பூகனகள் 
ெற்றும் வயதான ஆண், மபண்ககளக் கூடச் சாப்பிடுவார்கள்! என் 
வார்த்கதககளக் குைித்துக் மகாள்ளுங்கள். விகரவில் அல்லது பின்னர் 
பபாராட பவண்டியிருக்கும் என்று அமெரிக்கா இப்பபாது உணர்கிைது. அது 
பயங்கரொக இருக்கும். இங்கிலாந்து ெற்றும் ஃபிரான்ஸ் ோடுககள விட 
அமெரிக்கா எந்த வககயிலும் குகைவாக பாதிக்கப்படாது. 

இந்ை வநரத்ைில் நாம் கவறலப் டுகிை ஒவர விஷயம், துருக்கிறய இந்ைக் 
குழப் த்ைிற்குள் ஜூறல 19க்கு முன்பு எவ்விைம் நுறழயச் பெய்வது! 

1940, ஜூறல 14 அன்று,  ா ா  ஸ்துகறளப்  ற்ைி கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 
கல்கத்தாகவச் பசர்ந்த ெஸ்த் (கரீம் பாபா) இன்று ஒபர பேரத்தில் 

ோன்கு சிகமரட்டுககளப் புககத்தார். அவர், "ோன் ராஜா ( ன்னன்); ோன் 
குவாஜா! (குருநாைர்)" என்று பாடினார். 

அவர் நாள் முழுவதும் ஒவர இடத்ைில் அ ர்ந்து, அங்வகவய  லம் 
கழிக்கைார்.  நான் அறைக் கிரு ிநாெினி றைலங்களால் சுத்ைம் பெய்கிவைன். அவர் 
நாள் முழுவதும் அ ர்ந்து உடற் யிற்ெி எதுவும் பெய்யவில்றல என்ைாலும், 

அவருக்கு, கல்லீரலில்  ிரச்ெிறன எதுவும் இல்றல, ைறலவலி இல்றல, அவரது 
குடலும் ெரியாகச் பெயல் டுகிைது. 

இயற்கக அவரது உடகலப் பபணி பாதுகாத்து வருகிைது. அவர் நாள் 
முழுவதும் 'அதீத ஆழ் ென உணர்வு' (SUPERCONSCIOUSNESS) நிறலயில் இருக்கிைார். 

இன்று முஹ து  ஸ்த் நம் அறனவறரயும் ெிரிக்க றவத்ைார். அவர் 
ஷரியத் கானிடம் கூைினார்: "என்  கள் இப்வ ாது ப ரியவளாகி விட்டாள், நீ 
அவறள நீராட்டி, உறட அைிவித்து, உைவளித்து, கல்வியும் கற்றுத்ைர 
வவண்டும் வவண்டும்!" 

அைற்கு ஷரியத் கான், "ஓ, எனக்கு 99 வகாடி குழந்றைகள் உள்ளன. 
இன்னும் ஒன்று வந்ைிறைவைில் எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் இல்றல!" என்று 
 ைிலளித்ைார்.       

 ஜூறல 15ஆம் நாள்,  ைிறனந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, நறடமுறைக்கு 
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வரவிருக்கும் கட்டுப் ாடுகளின்  ட்டியல் குைித்து,  ா ா  ீண்டும் கருத்துத் 
பைரிவித்ைார்: 

இந்த உத்தரவுகள் ெிகவும் முக்கியொனகவ. ஒருவகரப் 
புைங்கூைாெல் இருப்பது ெிகவும் கடினம். இருந்தும், ேீங்கள் எவ்வளவு 
முயற்சி மசய்கிைரீ்கபளா, அவ்வளவுக்கு அதிகொக எனக்கு உதவுவரீ்கள். 
அவள் பொசொனவள் என்று மசால்வது ெிகவும் எளிது. ஆனால் ஒருவர் 
பொசொக இருக்கும்பபாது, அவள் பொசொனவள் அல்ல என்று உணருவது 
ெிகவும் கடினம்! ஒரு ோகளக்கு ஒரு முகை உணகவ எடுத்துக்மகாள்வது 
எளிதானது, ஆனால் பிைரின் ேலகனப் பற்ைிச் சிந்திப்பது உண்கெயான 
உதவி. 

உங்களில் ஒருவர் அறைச் பெய்ைாலும், நான்  கிழ்ச்ெி 
அறடவவன்.  குறைகூைி வி ர்ெிப் து என் து அறனவரின் இரத்ைத்ைிலும் 
உள்ளது, ஆனால், அைில் ஈடு டா ல் இருப் து உண்ற யான சுய கட்டுப் ாடு. 
உங்களிடம் மூன்று துண்டுகள் பராட்டி  ற்றும் பவண்பைய் இருப் ைாக 
றவத்துக்பகாள்வவாம். நைியா (நைீன்) அைில் ஒரு துண்டு பராட்டிறயச் 
ொப் ிடுகிைார்.  நீங்கள் என்ன பொல்வரீ்கள்?  அவர் அன் ில்லாைவர், 

அற் த்ைன ானவர் என்று நிறனப் ரீ்களா? அைற்குப்  ைிலாக, நீங்கள் இன்பனாரு 
துண்றட  ன ார வழங்கி, அவர் அருற யானவர் என்று கூைினால், அது  ிகச் 
ெிைந்ை, வ ம் ட்ட  னநிறலறயக் குைிக்கும். 

சுருக்கொக இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், இந்த ஒரு வருடத்தின் 
ஒவ்மவாரு கணமும், ேீங்கள் தூங்கும் பேரங்ககளத் தவிர, இந்தக் 
கட்டகளகளுக்கு ேீங்கள் பேர்கெயாகக் கீழ்ப்படிய விரும்பினால் ெிகவும் 
எச்சரிக்ககயாக இருக்க பவண்டும். இகதத்தான் முக்கிய அம்சொக ோன் 
விரும்புவது. ேீங்கள் காகலயில் எழும் பேரத்திலிருந்து, தூங்கும் வகர, 

எச்சரிக்ககயாக இருங்கள். உத்தரவுககள ேிகனவில் கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். 

1940, ஜூறல 16ஆம் நாள்  வாபனாலியில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 
நிகழ்த்ைிய உறரறயக் வகட்ட ின்,  ா ா ைனக்குத் ைிருப்ைி அளித்ைிருப் ைாகக் 
குைிப் ிட்டு இவ்வாறு கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

இங்கிலாந்து பதால்வி அகடவகதவிட பொசொன ேிகலகயச் 
சந்திக்கும்; அவள் உதவியற்ைவளாகி விடுவாள். பின்னர் உலகில் அகனத்தும் 
சரீாகிவிடும். ோம், அன்ைிரவு சர்க்கஸ் அரங்கத்தில் சிங்கம், ஆடு, ொடு 
அகனத்தும் ஒபர தட்டிலிருந்து ஒன்ைாகச் சாப்பிடுவகதப் பார்த்தது பபால், 

எந்தப் பயிற்சியாளரும் இல்லாெல், ஆனால் என் உதவியுடன், 

மஜர்ெனியர்கள், இந்தியர்கள், ஆங்கிபலயர்கள் அகனவரும் ஒபர 
தட்டிலிருந்து சாப்பிடுவார்கள்!     

 ஹிட்லர், ெர்ச்ெிறலத் ைனக்குப் ப ாருத்ை ானவராகப்  ார்க்கிைார். 
இந்ைப் வ ாரில் இன்னும்  ல ஆச்ெரியங்கள் காத்ைிருக்கின்ைன. இரு நாடுகளும் 
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இன்று ஒன்ைிறைந்து, நாறள ெண்றடயிட்டு ஒரு குழப் த்ைில் 
இைங்கக்கூடும்.  ஹிட்லர் ஐவராப் ாறவ விரும்புகிைார்; ஜப் ான் கிழக்கு 
அறனத்றையும் விரும்புகிைது. ஐவராப் ாவில்,  ிரிட்டன் பஜர் னிறய ஆைிக்கம் 
பெலுத்ை அனு ைிக்காது. ஆனால் அமெரிக்கா ஜப்பானுடன் பபாரிடுொ, 

அல்லது ஆசியாவின் கட்டுப்பாட்கட ஜப்பானுக்கு அனுெதிக்குொ? 

அமெரிக்கா அதன் களிப்புணர்ச்சிக்காகபவ பபாராடும். 
ஒரு முறை நான் குஜராத்ைில்  ண்டலியுடன் நறடப் யைம் 

வ ற்பகாண்டவ ாது, நர் ைா நைிறயக் கடக்க வவண்டியிருந்ைது;  ண் ைறர 
 ிகவும் வழுக்கலாக இருந்ைது. கால்கள் முழங்கால் அளவுக்கு மூழ்கின. 
 ார்வொப் என்ைறழக்கப் டும் எனது  ண்டலியில் ஒருவர்  ார் ளவு 
ஆழத்ைிற்குள் புறைந்து  ாட்டிக்பகாண்டார். அவறர பவளிவய எடுத்து உைவ 
நான்  ற்பைாரு  ண்டலிறய அனுப் ிவனன்.  ார்வொப் ைடித்ைவராக இருந்ைைால், 

அவறர பவளிவய இழுக்க அைிக வலிற  வைறவப் ட்டது, ஆனால் அைற்கு 
 ாைாக, உைவச் பென்ைவர் ைனது கழுத்து வறர வெற்ைில் ெிக்கிக்பகாண்டார்! 
அவர்கள் இருவறரயும் பவளிவய இழுக்க இன்னும் ெில ஆண்கறள 
அனுப் ிவனன். 

இப்படித்தான் முபசாலினியும் ஹிட்லகர ொட்ட கவப்பார். அது 
இன்று இல்கல என்ைாலும், அப்படித்தான் ேடக்கும். பின்னர் இருவரும் 
ொட்டிக்மகாள்வார்கள். முபசாலினி, ஹிட்லகர ொட்டிவிடப் பார்க்கிைாரா? 

முபசாலினி பபாரில் பயனற்ைவர், ஆனால் பவண்டுமென்பை அல்ல. 
எதுவாயினும், இதற்கிகடயில் ஹிட்லர் இைந்துவிட்டால்? 

 

இந்ை வநரத்ைில்  ப் ா பஜஸவாலாவுக்கு, ரங்கூனில் வாடறகக்குப் 
ப ாருத்ை ான  ங்களாறவக் கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல. அவர் இறைத் 
பைாறலத்ைந்ைி வழியாக,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவர்  ர் ாவுக்கான ைனது 
 யைத்றை உடனடியாக ரத்து பெய்ைார்.  ப் ா கல்கத்ைாவுக்குத் ைிரும் ினார்; 

 ன் ாட் அருவக ‘அங்காய்’  றலயில் ப ாருத்ை ான இடத்றைத் வைடும் புைிய 
அைிவுறுத்ைல்களுடன்  ா ா அவறரச் ெந்ைிக்க, ொஞ்ெிறய அனுப் ி 
றவத்ைார்.  கல்கத்ைாவிலிருந்து,  ப் ா வநரடியாக  ன் ாடுக்குச் பென்ைார். 

 

ஜூறல 15ஆம் நாள்,  ா ா ராஞ்ெியிலிருந்து, கரீம்  ா ாவுக்காக 
ப ஹரா ாத் வ ல் றல  ஸ்த் ஆெிர   அறையில் மூங்கில் கூண்டு ஒன்றைக் 
கட்டு ாறு  ப ண்டுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார்.  ா ா, ப ரும் ாலான 
ஆண்  ண்டலி,  ஸ்துகளுடன் ப ஹரா ாத் ைிரும்பு ாறு அைிவுறுத்ைினார், அவை 
வநரத்ைில் அவர், ொஞ்ெி, காக்கா  ற்றும் ப ண்  ண்டலியுடன் ஜூறல 19ஆம் 
நாள் கல்கத்ைாவுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டார். 

 றுநாள் காறல கல்கத்ைா வந்து ப ஜஸ்டிக் வஹாட்டலில் 
ைங்கினர்.  கிழக்கத்ைிய ப ண்களுடன்  யைம் பெய்வது வ லும்  அவர்கறளத் 
ைனிற ப் டுத்ைி  றைத்து றவப் து, ெில வநரங்களில்  ிகவும் கடின ாக 
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இருந்ைது.  எந்ைபவாரு  னிைனும் ைவைியாவது அவர்கறளப்  ார்க்கக்கூடாது 
என் ைற்காக, ெில வநரங்களில் ரயில் அல்லது  ஸ் ஜன்னல்கறளத் ைிறரயிட்டு 
 றைக்க வவண்டியது அவெிய ாக இருந்ைது. 

கல்கத்ைாவில்,  ா ா. ப ண்களுக்கு, ைாவரவியல் பூங்காறவக் 
காட்டினார், அங்கு ஒரு ப ரிய ஆல ரம் இருந்ைது, இது ஒரு காலத்ைில் 15,000 
ஆங்கிவலய வ ார் வரீர்களுக்கு அறடக்கலம் பகாடுத்ைது. அவர்கள் 
 ிருகக்காட்ெிொறல, பஜயின் வகாயில், புனிைப் டுத்ைப் ட்ட காளி வகாவிலுக்கும் 
விஜயம் பெய்து,  ின்னர் நகரின் ப ரிய ெந்றைகள் வழியாக நடந்து பென்ைனர். 

அடுத்ை நாள் அவர்கள் பெல்லப் ிராைிகள்  ஜாரில் ஒரு 
 ைறவறயயும், வாலில்லா குரங்கு ஒன்றையும் வாங்கினர்,  ா ா அைற்கு ‘ஜம்பு’ 
என்று ப யரிட்டார்; அது கடந்து பெல்லும் வ ாது  ா ாவின் ெட்றடறயப்  ற்ைிக் 
பகாண்டது. ஜம்பு உடலிலிருந்து துர்நாற்ைம் வெீியது, ஆனால்  ிகவும்  ாெ ாக 
இருந்து, விறரவில் அறனவறரயும் வநெிக்கத் பைாடங்கியது. 

குரங்றகக் கவனிக்கும் ப ாறுப்பு வநாரினாவுக்கு  வழங்கப் ட்டது. 
அவர்கள்  ீண்டும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு ரயிலில்  யைம் பெய்ைவ ாது 
நடத்துனரிட ிருந்து அறை  றைக்க வவண்டியிருந்ைது. 

 ா ாவும் குழுவும் ரயிலில் கல்கத்ைாவிலிருந்து  புைப் ட்டு, ஜூறல 23 
நள்ளிரவில் ெக்ரைார்பூறர வந்ைறடந்ைனர்; அங்கிருந்து குழுவுடன் ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ிச் பெல்ல இைர  ண்டலி காத்ைிருந்ைனர்.  முஹ து  ஸ்த், ஷரியத் கான், 

கரீம்  ா ா அவர்களும் உடன் இருந்ைனர். அவர்கறள ரயிலில் ஏற்ைிச் பெல்வது 
 ண்டலிக்கு ஒரு ப ரிய ைறலவலியாக இருந்ைது. உண்ற யில், ெட்டி  ா ா 
ரயிலில் ஏை  றுத்து அங்கிருந்து காைா ல் வ ாய்விட்டார். எனவவ டான், ஸவக் 
 ற்றும் ற தூல் அவறர இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு அறழத்து வந்ைனர். 
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முஹ து  ஸ்துடன் ப ஹர்  ா ா, 1940 
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ெீண்டும் ஏகாந்தவாசம் – மெஹராபாத்  

(Seclusion Again at Meherabad) 

1940, ஜூகல 25 காறல 10:30  ைிக்கு ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைதும், 

 ா ா, அவரது  ஸ்த்  ைியில் மூழ்கினார். வ ல் றலயில் மூங்கில் கூண்டு 
ஒன்று ையாராக இருந்ைது, கரீம்  ா ா அங்குத் ைங்க றவக்கப் ட்டார்.  ெட்டி  ா ா, 

முஹ து, ஷரியத் கான் ஆகிவயார் வ ல் றலயின்  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்குள் ைனி 
அறைகளில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். இைர  ஸ்த்  ற்றும்  னநிறல  ாைிக்கப் 
 ட்டவர்கள்  ா ா இல்லாை வநரத்ைில் குடும்  குவாட்டர்ஸில் ைங்கியிருந்ைனர். 

அறனவரும் ைிரும் ி வந்ைதும், ப ஹர்  ா ா ப ண்களுக்கு இவ்வாறு 
அைிவித்ைார்: 

உங்கள் உத்தரவுககள ோகள வழங்குபவன். பிைகரப் புைங்கூைி 
பொசொகப் பபசுவது ஒன்கைத் தவிர, ேீங்கள் அகனத்கதயும் 
பின்பற்றுவரீ்கள் என்று எனக்குத் மதரியும்! ேீங்கள் அகதக் ககடப்பிடிக்க 
ொட்டீர்கள். கடந்த சில ோட்களாக ோன் அகதமயல்லாம் கவனித்து 
வருகிபைன். ேீங்கள் கீழ்ப்படிகிைரீ்களா இல்கலயா என்பகதப் பற்ைி எனக்குக் 
கவகலயில்கல, ஆனால் ேீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் எனக்கு உதவுவரீ்கள். 
இல்கலபயல் உங்களால் எந்த உதவியும் இல்கல. எனக்கிருக்கும் ஒபர 
ேம்பிக்கக - அதுவும் ஒரு சதவதீம் ெட்டுபெ - ஆகஸ்ட் 1 முதல் ேீங்கள் 
உங்களால் முடிந்தவகர முயற்சி மசய்யலாம். எல்பலாரும் 
சண்கடயிடுகிைார்கள், இந்த உத்தரகவப் மபாருத்தவகர அகனவரும் 
ேம்பிக்ககயற்ைவர்களாக இருக்கிைார்கள்! அகதக் கடந்து மசல்ல உங்களால் 
முடிந்தவகர முயற்சிக்கவும். உங்களிகடபய ேிகழும் சண்கட சச்சரவுகள் 
அகனத்தும் குழந்கதத்தனொனது, எந்த அர்த்தமும் இல்கல. ேீங்கள் 
முயற்சித்தால் கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனால் முயற்சிப்பது என்பது என்கன 
ேிகனப்பது. சில ெணிபேரங்களுக்கு உங்ககளப் பார்க்க ோன் வாரத்திற்கு 
ஒரு முகை வருகக தருபவன், பின்னர் ோன் அருகிலுள்ள ெகலக்குச் 
மசன்ைாலும், வாரத்திற்கு ஒரு முகை வருபவன். 

(இங்கு நான் வரும் முைல்  ைிவநரம்) நான் இந்ை வடீ்டில் 
ெிறு ிகளுடன் (ப ஹரா,  ைி, நாஜா, வகார்பஷத்) பெலவிடுவவன், இைனால் 
ப ஹராவும் என்றனப்  ார்த்ை ைிருப்ைியில்  இருப் ார்.  ின்னர் நான் உங்கள் 
அறனவறரயும் அறழத்து உங்களுடன் ெில  ைி வநரம் 
உறரயாடுவவன்.  ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு குைிப் ிட்ட கடற  இருக்கும், அறை 
நீங்கள் முழு  னதுடன் பெய்ய வவண்டும்.  உங்களுக்குக் வகா ம் வரவில்றல 
என்ைால், நீங்கள் ஒரு கல். உங்களுக்குக் வகா ம் வரும் வவறளயில் அறைக் 
கட்டுப் டுத்ை முடியாவிட்டால், நீங்கள் ஒரு  ிருகம். நீங்கள் வகா  றடந்து 
அறைக் கட்டுப் டுத்ை முடிந்ைால் நீங்கள் ஒரு வைவறை, ஒரு துைவி! ஒருவரின் 
இயல்பு  ற்றும்  ழக்கத்ைிற்கு எைிராகச் பெல்வது எல்லா வறகயிலும் 
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உைவியாக இருக்கும். வகா ப் டா ல் இருப் து எவ்விைத்ைிலும் உைவாது; 

ஆனால் நீங்கள் அறை பவளிப் டுத்ைக்கூடாது!  இயலாற யால் எந்ை உைவியும் 
இல்றல. 

ேீங்கள் என்கன ேிகனவில் மகாண்டால், இந்த உத்தரவுகள் 
உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். பயாகா என்ைால் கட்டுப்பாடு; இது உங்கள் 
ககககள துண்டித்து கண்ககள இழப்பகத விடக் கடினம்! உங்களின் ஒரு 
கன்னத்தில் அகைந்தால் ெறு கன்னத்கதயும் காட்டுங்கள் என்று கிைிஸ்து 
மசான்னது, கட்டுப்பாட்கடக் குைிக்கிைது. ஆனால், ேீங்கள் கன்னத்தில் 
அகைகய வாங்கிக்மகாண்டு அகெதியாக இருந்தால், உலகம் உங்ககள 
ஒரு பகாகழ அல்லது மவட்கம் மகட்டவர் என்று கருதுகிைது. 
அப்பாவித்தனமும் ேியாயமும் ேிகைந்த விெர்சனம் ஒருவர் ெனகதப் 
புண்படுத்தாது; அது ேல்லது, ஆனால் ெிகவும் அரிதானது. பிைகரப் புைங்கூைி 
பொசொகப் பபசுவகதக் குைித்து ோன் மசால்வது என்னமவன்ைால், 

உணர்ச்சிவசப்பட்டு பகாபத்துடன் விெர்சிக்கும்பபாது அது ஒருவர் ெனகதப் 
புண்படுத்தும்; ேீங்கள் அன்பு ெற்றும் தயவுடன் விெர்சிக்கும்பபாது, அது 
எவ்வாறு புண்படுத்தும்?  

பகௌை  புத்ைர் ைனது வட்டத்து ெீடர்களுக்கு,  ன்னிரண்டு 
கட்டறளகறள வழங்கினார், அைில் முைலாவைாக, ஒரு ப ண் ைிறயப் 
 ார்ப் ைிலிருந்து ைன்றனப்  ாதுகாத்துக் பகாள்வது. அவர் ைனது ெீடர்களில் 
எவருக்கும் கா  உைர்வால் ெிைிைளவவனும் 'ஆபத்து' ஏற் டக்கூடாது 
என் றையும், எந்ைப் ப ண் ைிறயயும்  ார்க்கா ல் காப் ாற்ைப் ட வவண்டும் 
என் றையும் குைிப் ிட்டார். இது அவருறடய ெீடர்களில் ஒருவிை 'பலவனீத்கத' 
ஏற் டுத்தும் என் றை அவர் அைிந்ைிருந்ைார் - ப ண்களின்  ெகவாெத்ைில் 
இருக்கும்வ ாது எப்வ ாதும்  ைட்ட ாக இருப் ர் - ஆனால் இந்ைப் ' லவனீம்', 
'ஆ த்றை' விடவும் ெிைந்ைது என் றையும் புத்ைர் அைிந்ைிருந்ைார். 

எந்தமவாரு கருத்தும் அல்லது விெர்சனமும் ெனகதப் புண்படுத்தாத 
வகரயில் ேல்லது. பகலி, கிண்டல் மசய்து ேககச்சுகவயாகப் பபசுங்கள் 
ஆனால் யாகரயும் காயப்படுத்தாதீர்கள், எதிர்த்துப் பபசாதரீ்கள். பிைரின் 
குகைபாடுககள அன்பாக, மவறுப்பு அல்லது பகக உணர்வு இல்லாெல் 
சுட்டிக்காட்டினால், பரவாயில்கல. அன்புடன் வாதிடுவது கூட 
அனுெதிக்கப்படுகிைது. எனக்கு உதவ உங்களால் முடிந்தவகர 
முயற்சிக்கவும், எனது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மசயல்படுவதன் மூலம் ேீங்கள் 
அகதச் மசய்ய முடியும். பிைகரக் காயப்படுத்தும் உங்கள் பிரியொன 
பழக்கத்கத தியாகம் மசய்யுங்கள். காெம், பகாபம், பபராகச ஆகியவற்கைக் 
கடந்து மசல்லப் பபாராடுங்கள். கட்டுப்படுத்துவது என்பது ேீங்கள் 
வழக்கொகச் மசய்வகதச் மசய்யாெல் இருப்பது அல்ல. 

எனது  ைி, எனது பொந்ை உயர்வான ைியாகத்றை அடிப் றடயாகக் 
பகாண்டிருப் ைால், உங்களது இந்ைத் ைியாகங்கள் எனது  ைிறய 
எளிைாக்கும்.  நீங்கள் ஒரு முறை வைால்வியறடந்ைால், துவண்டு விடா ல், 
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 ீண்டும் முயற்ெிக்கவும். நீங்கள் ஒரு முறை பவற்ைி ப ற்ைால், எனக்குப் 
ப ரு ளவில் உைவி பெய்ைிருப் ரீ்கள். நீங்கள் ஒன் து முறை வைால்வியுற்று 
ஒரு முறை பவன்ைாலும், அதுவும் எனக்கு உைவும். ஒரு  னிைன் உஷ்ை ாக 
உைர்ந்ைால், காய்ச்ெல்,  ெி அல்லது உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைால், 
அவன் உைர்ச்ெிவெப் ட்ட நிறலயில் வகா  ாக இருப் ான். உங்களுக்குப்  ல் 
வலி இல்லாை வவறளறயக்  காட்டிலும்,  ல் வலிக்கும் வ ாது, ஏவைனும் 
விஷயத்ைில் உைர்ச்ெிவெப் ட்டு, வகா  றடவது இயல் ான ஒன்று. 
 ல்வலியுடன் ஒப் ிடும்வ ாது, கா ம், வகா ம், வ ராறெ வ ான்ைறவ  ிகவும் 
 யங்கர ான வநாய்கள். அவற்ைிலிருந்து உங்கறள விடுவிக்க முயற்ெி 
பெய்யுங்கள். 

ஆன்ெீகத்தில் செரசம் என்பதற்கு இடபெ இல்கல. ஒவ்மவாரு 
ஆகசயும் நூறு சதவிகிதம் அழிக்கப்பட பவண்டும். அது 'உண்டு' அல்லது 
'இல்கல!' இகடேிகல என்பதற்கு இடபெ இல்கல!" 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ஆண்   ண்டலிக்கு விளக்கினார்: 
இந்த உத்தரவுககள ெிகவும் கண்டிப்பாகவும் தீவிரொகவும் 

ககடப்பிடிக்க பவண்டியது அவசியம். இது, இந்த முக்கியொன 
காலகட்டத்தில், ெனிதகுலத்தின் ஆன்ெீக ெறுவாழ்வுக்கான எனது பணியில் 
பபருதவியாக இருக்கும். இதற்கு, ெிக உயர்வான சுய தியாகம் பதகவ, 
இந்தத் தியாகத்தில் எனது அன்பர்கள் அகனவரும் தத்தெது திைனுக்கு ஏற்ப 
பங்பகற்க விரும்புகிபைன். இந்த உத்தரவுககள இலகுவாகக் கருத 
பவண்டாம், ஆனால் இது பபான்ை ஒரு காலத்திற்குத் பதகவப்படும் 
ெிகப்மபரிய அதிகாரபூர்வொன ஆகணயாக எடுத்துக்மகாள்ள பவண்டும். 
இதில் ஒவ்மவாருவரும் அவரவர் பங்கக அளித்தாக பவண்டும். ஒவ்மவாரு 
முயற்சியும் முக்கியொனதாகக் கருதப்படும். 

பபார் ெற்றும் அதன் தகலவர்ககளப் பற்ைி, பாபா ஒரு முகை 
ஆண்களிடம், "ஹிட்லர் தகலகெ வில்லன், சர்ச்சில் கதாோயகன், ெற்றும் 
முபசாலினி என் மதய்வகீ ோடகத்தில் ேககச்சுகவ ேடிகர்" என்று 
குைிப்பிட்டார். 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில் (ஜூறல 26), ப ண்களுக்கு அவை 
கருப்ப ாருறள விரிவு டுத்ைி,  ா ா, கூைினார்: 

இந்தப் பபார் ஒரு மபரிய ோடகம். கதாோயகன், கதாோயகி, வில்லன் 
அகனவரும் ோடகத்தில் தங்கள் பங்கக வகிக்கிைார்கள். கடவுளின் இந்த 
ோடகத்தில், ஹிட்லர் வில்லனாக ேடித்தால் அது அவருகடய தவறு அல்ல. 
அவர் தனது பங்கக ேன்ைாக ேடிப்பது ேல்லது. ோன் வில்லன்கள், 
கதாோயகன், கதாோயகிகள், பதவகதகள், பிசாசுகள் பபான்ைவற்கை 
விரும்புகிபைன் - ஒவ்மவாருவரும் தத்தெது பாத்திரத்கதச் சரியாகச் 
மசய்கிைார்கள்! 

 ின்னர்  ா ா, ப ண்களுக்குத் ைங்கள் கடற கறளயும் ஒரு 
வருடத்ைிற்குப்  ின் ற்ை வவண்டிய ைனிப் ட்ட உத்ைரவுகளின்  ட்டியறலயும் 
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வழங்கினார். இந்ைக் காலகட்டத்ைில் நைீன், ஐரீன்,  ன்ஸாரி, கர் ன்  ாெி 
ஆகிவயாறர ப ௌனம் காக்க அவர் அைிவுறுத்ைினார். 

பெல்லக்குரங்கு ஜம்புறவத் ைவிர, வ ல் றலயில் றவக்கப் ட்டுள்ள 
இைர  ிராைிகளுடன்  ற்பைாரு புைிய பஜர் ன் பஷஃப் ர்ட் நாய்க்குட்டியும் 
வந்ைிறைந்ைது.  ா ா, சுத்ை கருப்பு நாய்க்குட்டியிடம் ெிைப்பு ஆர்வம் காட்டி 
அைற்கு 'வாரியர்' என்று ப யரிட்டார். 

 ா ா ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு,  ல பநருங்கிய 
அன் ர்கள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைனர்.  ராம்ஜூ ஜூறல 26  ாறல வந்து 
 ா ாறவச் ெந்ைித்து, அவை இரவு நாெிக் ைிரும் ிச் பென்ைார். பைாடர்ந்து ெில 
நாட்கள் ஜால் ாய்,  ாவனக் ரஞ்ெி, ஸவராஷ், விலூ, பநௌவஷர்வான் ஸட்டா, 
அவலா ா ஆகிவயாரும் வந்ைனர். 

 ன் ாட் கிரா த்ைிலிருந்து  த்து ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
'அங்காய்'  றல, ரிஷி அகஸ்திய முனி கடுற யான ைவம் புரிந்ை இடம். 
உ ாஸனி  ஹாராஜும் அங்வக ெிைிது காலம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார், 
வ லும் அந்ை இடம் ஆன் ீக  கிற யால் நிரம் ியுள்ளைாக,  ா ா, பைரிவித்ைார். 

 ப் ா பஜஸவாலா, காக்கா  ாரியா ஆகிவயார் 1940, ஜூறல 26 அன்று 
அங்காய்  றலயின் ெில குறககறளப்  ார்றவயிட அனுப் ப் ட்டனர்.  இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ப் ா பஜஸவாலா, குஸ்ைாஜி,  ிளடீர், ஸவக்  ற்றும் 
சுவா ி   ானந்ைா ஆகிய ஐந்து வ ர் அடங்கிய குழுறவ ஒரு முழு வருடம் 
அங்காய் குறககளில் ைங்க அனுப் ிறவத்ைார், இது ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெத்துடன் பைாடர்புறடயைாக இருந்ைது.  குஸ்ைாஜி ஏற்கனவவ 
ப ௌனம் கறடப் ிடித்து வந்ைார்; இப்வ ாது அவருடன்  ிளடீர், ஸவக்,   ானந்ைா 
ஆகிவயாரும் ப ௌனம் அனுஷ்டிக்கு ாறு  ா ா உத்ைரவிட்டார்.  ப் ா 
அவர்களின் பெய்ைித் பைாடர் ாளராக இருந்ைார். அறனவரும்  ப் ாவுக்கு 
'கீழ்ப் டிய வவண்டும்' வ லும்  ப் ா அவர்கறள நன்ைாகக் கவனித்துக் 
பகாள்ளு ாறும்    ா ா அைிவுறுத்ைினார். குழு அங்காய்  றலக்குப் புைப் ட 
ஆயத்ை ானவ ாது, ப ஹர்  ா ா,  ப் ாறவ ைீவிர ாக ஊக்குவித்ைார், "அங்காய் 
 றலயில் நீங்கள் கறடப் ிடிக்கும் கடுற யான ைவம் உங்கள் ஆன் ீக 
முன்வனற்ைத்றை உறுைி பெய்யும்."   ப் ா  ற்றும்  ிைரின் 'ஆன் ீக 
முன்வனற்ைம்' எவ்வாறு அறடயப் ட்டது என் றை விறரவில் காைமுடியும்! 

சுவா ி   ானந்ைா, ராவ ஸ்வரம்  ற்றும்  ண்டர்பூருக்கு யாத்ைிறர 
வ ற்பகாண்ட  ிைகு, ப ங்களூரில் ைங்கியிருந்ைார்,  ின்னர்  ண்டலியுடன் 
ப ஹரா ாத் பென்ைார். காவள ா ா, ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி, ைத்து 
ப ஹன்ைர்வக, ெிது ஆகிவயார் ப ங்களூரில் வெித்து வந்ைனர்.  ஜூறல 8ஆம் 
நாள் ற ர ங்களா கட்டு ானப்  ைிகள் நிறுத்ைப் ட்டைால்,  ாைிரி,  ாஸாஜி, 
முரளி ஆகிவயார் ப ங்களூருக்குச் பென்ைிருந்ைனர். பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி 
மும்ற யில் ைனது குடும் த்துடன்  ீண்டும் வந்ைிறைந்ைார். காக்கா  ாரியா, 



147 
 

ொஞ்ெி இருவரும் மும்ற யில் ப ஹர்  ா ா  ற்ைிய புத்ைகங்கறள 
விநிவயாகித்ைனர். ெகன் ப ஹரா ாத்ைில் ' னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்' 
ஆெிர த்ைின் ப ாறுப் ில் இருந்ைார்; அவை வவறளயில் அவரது  றனவியும் 
 களும் அரங்காவ்ம் குடும்  குவாட்டர்ஸில் ைங்கியிருந்ைனர். வ ல் றல  ஸ்த் 
ஆெிர ம் ற தூலின் ப ாறுப் ில் இருந்ைது.  ப ண்டு, பஸயிலர், வஹா ி, டான், 
நீலு,  ாஸாஜி, கிருஷ்ைா, காவள ா ா, ெவகாைரர் அண்ைாொவஹப் காவள, 
விஷ்ணு  ற்றும் விஷ்ணுவின் ைாயார் காக்கு ாய் அறனவரும் கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர்.  ாஸாஜி, காவள ா ா, அண்ைாொவஹப் 
காவள ஆகிவயாரும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள் முைல் ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கு ாறு 
உத்ைரவிடப் ட்டனர். 

1940, ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள்,  ா ா ப ஹரா ாத் வ ல் றல  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைில்  ாறல நான்கு  ைிக்கு, அன்றைய அஞ்ெறலப்  ார்த்ை  ிைகு, 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கினார்.  ா ா, நாள் முழுவதும் ைண்ைரீ்  ட்டும் 
அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். அைன் ிைகு, அவர் ைனது அன் ர்கள் ெிலருக்கு 
அைிவுறுத்ைிய டி, நாளுக்கு ஒரு முறை  ட்டுவ  ைிட உைறவ 
உண்டார்.  விஷ்ணுறவத் ைவிர வவறு எவரும் ( ண்டலி உட் ட) அவறரப் 
 ார்க்க அனு ைிக்கப் டவில்றல; விஷ்ணு ை ால், ைந்ைி  ற்றும் பெய்ைிகளுடன் 
 ா ாவிடம் பென்ைார். அறனத்து கடிைங்களும் நிறுத்ைப் ட்டைால், ஒவ்பவாரு 
நாளும் ஐந்து அல்லது ஆறு கடிைங்களுக்கு வ லாக வரவில்றல. 

எனவவ விஷ்ணு ைினமும் காறலயில் ஒரு முறையும், பைாறலத்ைந்ைி 
ஏவைனும் இருந்ைால்  று டியும்  ா ாவிடம் பென்று வந்ைார். ெில வநரங்களில் 
ப ங்களூரில் இருந்ை ஆைி ெீனியர்  ா ாவுக்கு எழுைினார், ஆனால்  ா ா அந்ைக் 
கடிைங்கறளப்  டிக்கா ல், "கடிைப் வ ாக்குவரத்து நிறுத்ைப் ட்டறை அைிந்ை ஆைி 
ஏன் எழுதுகிைார்?" என வினவினார். 

ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்கும் 
 ாக்கியொலியான விஷ்ணுறவத் ைவிர  ற்றுவ ார் இளம் ஊழியர் கஷ்யா எஸ். 
காம்ப்வள, 22, ைினமும் காறலவவறளயில்  ா ாவுக்காக, ‘றடம்ஸ் ஆப் இந்ைியா’ 
 த்ைிரிறகறய எடுத்துச் பெல்வது வழக்கம். எவ்வாைாயினும், ப ஹரா ாத் 
ஆண், ப ண்  ண்டலியின் உடல்நலம்,  ைி, கடற கள்  ற்றும் 
நடவடிக்றககள் குைித்து விஷ்ணுவிடம் வகட்டைிவைில்  ா ா எப்வ ாதுவ  
குைிப் ாக இருந்ைார். 

கிருஷ்ைா, ப ஹர்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட உைவியாளராக இருந்ைார், 
வ லும்  ா ாவுக்காக, அவரது வைநீர், உைவு  ற்றும் ைண்ைறீர எடுத்துச் 
பென்ைார், ஆனால் அவர் இந்ை வநரத்ைில்  ா ாறவப்  ார்த்ைைில்றல.  ா ா ஒவர 
அறையில் ைங்காைைால்  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் வளாகத்ைில் அங்கு ிங்கும் நகர்ந்து, 
நான்கு  ஸ்துகறள நீராட்டி, ெட்டி  ா ாவுடன் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
 ைியாற்ைினார். ஒவ்பவாரு முறையும் கிருஷ்ைா அங்குக் காலடி எடுத்து 
றவக்கும் வவறளயில்,  ா ா, கண்ைில்  டா ல்  றைந்து பகாண்டார்.   ா ா 
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பவளி உலகத்ைிலிருந்து முற்ைிலும் ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டு  ஸ்துகளுடனான 
 ைியில் முழு வசீ்ெில் ஈடு ட்டார். 

கிருஷ்ைா ஆெிர த்ைில் 'உள்வள' வருவைற்கான கீழ்வரும் கால 
அட்டவறை பவளியிடப் ட்டது. 

காறல 5:00 - 6:00  ைி  -  ா ா  நீராடி, காறலக் கடன்கறள முடிக்க 
வவண்டிய ஏற் ாடுகறள பெய்ய. 

காறல 7:00  ைி  - ஐந்து நி ிடங்களுக்கு  ட்டுவ  வைநீர் பகாண்டு 
வரவும், ெலறவக்கான துைி  ைிகறள எடுத்துச் பெல்லவும். 

காறல 7:30 - 9:30  ைி - வைநீர்  ாத்ைிரங்கறள எடுத்துச் பெல்லவும், 
 ா ாவின் கழிவறை  ற்றும் ெட்டி  ா ாவின் அறைறய சுத்ைம் பெய்து,  ின்னர் 
ெட்டி  ா ாறவ நீராட்டவும், காறல ெிற்றுண்டியும்  ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டும். 
 ா ாவின் குடிநீறர எடுத்து வந்து,  யன்  டுத்ைிய  ாத்ைிரங்கறள எடுத்துச் 
பெல்லும் முன்,  ா ாவின் அறைறயச் சுத்ைம் பெய்ய வவண்டும். 

 ைியம் 2:00  ைி -  ா ாவின்  ைிய உைறவக் பகாண்டுவர ஐந்து 
நி ிடங்கள். 

 ிற் கல் 4:00 - 5:00  ைி -  ா ாவின்  டுக்றகறயத் ையார்ச் பெய்து, 
உைவு  ாத்ைிரங்கறள எடுத்துச் பெல்லவும், ெட்டி  ா ாவுக்குத்  வைறவயான 
உைறவயும் ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டும். 

 ாறல 6:00  ைி  -  ா ாவின் வைநீர்  ற்றும் சுத்ைம் பெய்ை துைிகறள 
எடுத்துவர  த்து நி ிடங்கள். 

 ாறல 6:30  ைி - வைநீர்  ாத்ைிரங்கறள எடுத்துச் பெல்ல  ைிறனந்து 
நி ிடங்கள்,  ற்றும்  ா ாவின் கழிவறைறயச் சுத்ைம் பெய்து, ஒளிரும் 
விளக்குகறள ஏற்ைி றவக்கவும். 

ஏகாந்ைவாெத்ைில் நுறழவைற்கு முன்பு,  ா ா ப ண் ைிகறள மூன்று 
குழுக்களாகப்  ிரித்ைார். ஒரு குழுவின் உறுப் ினர்கள்  ற்பைாரு குழுவின் 
உறுப் ினர்களுடன் உறரயாடக்கூடாது. கிட்டி, அவர்களுக்கிறடவய ைகவல் 
 ரி ாற்ைங்கறளச் பெய்ய வவண்டும். ப ண் ைிகள் ைங்கிய வ ல்ைளத்ைில், 
ஒவ்பவாரு குழுவிற்கும் ெிைிய ெிைிய அறைகளாகப்  ிரிக்கப் ட்டது.  ா ா, வாரம் 
ஒரு முறை, ஒவ்பவாரு வியாழக்கிழற   ிற் கல் 1:30 முைல்  ாறல 8:00  ைி 
வறர, ப ண்கள் ைங்கு ிடத்ைிற்கு வந்ைார், அவர் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட 
காலத்ைில், ஒவ்பவாரு காறலயிலும் கடவுளின் ஏழு நா ங்கறள உச்ெரிக்கு ாறு 
ப ண்கறளக் வகட்டுக் பகாண்டார்.    
 ஒவ்பவாரு நாளும் காறல 4:30 முைல் 7:00  ைி வறர, 9:00 முைல் 
 ிற் கல் 3:00 வறர,  ற்றும் இரவு 8:00  ைியிலிருந்து  ஸ்துகளுடன் முழு 
வசீ்ொகப்  ைிபுரிந்ைார்; பவளியிலிருந்து வரும் ெிைிய ெத்ைத்றையும் 
ப ாறுத்துக்பகாள்ள  ாட்டார்.      
 1940, ஆகஸ்ட் 8ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலிறயப்  ார்க்க 
வந்ைவ ாது கரீம்  ா ாறவப்  ற்ைி வ லும் கூைினார்: 
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கல்கத்தாவிலிருந்து வந்த இந்தப் புதிய ெஸ்த் ெிகவும் அரிய 
வகககயச் சார்ந்தவர். அவருகடய இந்த ேிகலகய அகடய ராெகிருஷ்ணா 
ெற்றும் விபவகானந்தர் ஏங்கினர். அவர் ஒருபபாதும் எகதயும், அருந்த ேீர் 
கூடக் பகட்பதில்கல. அவருக்காக ேீங்கள் எகத கவத்தாலும் அவர் அகதச் 
சாப்பிட்டு விடுகிைார்... ோங்கள் ஒரு முகை அவர் முன்னால் சுொர் 200 
சிகமரட்டுககள கவத்பதாம், அகனத்கதயும் புககத்து விழுங்கி விட்டார், 
ஒபர பேரத்தில் ோன்கு சிகமரட்டுகள் ெற்றும் ககடசி துண்டுககளயும் 
விழுங்கினார்! இது தனித்துவொனது. பின்னர் அவர் ெீண்டும் தூங்கச் 
மசல்கிைார். அவர் அெர்ந்து இருக்கிைார் அல்லது தூங்குகிைார். என்னுகடய 
பணியின் ேிெித்தம் ோன் அவகர விழித்திருக்கச் மசய்யும்பபாது, அவர் 
மதாடர்ந்து சிகமரட்டுககளப் புககக்கிைார்; பின்னர் ெீண்டும் தூங்கச் 
மசல்கிைார், இருப்பினும் அவரது தூக்கம் சாதாரண தூக்கம் அல்ல, ஆனால் 
ெனித உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட ‘ஆழ் ென உணர்வு ேிகல’. 

நான் அவர் முன்வன 50 பவற்ைிறலப் ப ாட்டலங்கறள றவத்ைவ ாது, 
அவர் முழுவறையும் ஒன்ைாக விழுங்கினார், அவர் அறை ரெித்து 
உண்ைவில்றல.  எப் டி உண்டாலும் அவறரப் ப ாறுத்ைவறர அறனத்தும் 
ஒன்றுைான். அவருக்கு உடறலப்  ற்ைிய ெிைிைளவு உைர்வும் இல்றல. அவர் 
இப்வ ாது ஒரு கூண்டில் அறடக்கப் ட்டு இருக்கிைார். நான் அவறரப் பூட்டிவய 
றவத்துள்வளன்.  ஏன் என்று உங்களால் யூகிக்க முடியு ா? 

இந்தக் குழந்கத ெஸ்த் பகாபெகடயும் பபாது அவர் யாருகடய 
கட்டுப்பாட்டிற்கும் அடங்காதவர்; 100 ேபர்களால் கூட அவகரக் கட்டுப்படுத்த 
முடியாது. அவர், அவ்வாறு பகாபெகடயும் பேரத்தில், ோன் மசன்று அவகர 
அகெதிப்படுத்துகிபைன். ஒரு குழந்கத குழந்கததான், ஒரு கபத்தியம் 
கபத்தியம்தான், அதுபபால் ஒரு பபயும் பபபயதான். ஆனால் இந்த 
வகககயச் சார்ந்த ெஸ்த் மூன்கையும் ஒன்ைாகக் மகாண்டவர்! அவர் 
அப்படிச் மசயல்படும்பபாது, அதற்குப் பின்னால் ஒரு காரணமும் உள்ளது. 
உலகம் ெற்றும் ெனிதகுலத்தின் ொற்ைங்களும் பணிகளும் பெல்ேிகலகய 
அகடந்த ஆத்ொக்கள் (ெஸ்துகள்) மூலொக, பரிபூரண ேிகலகய அகடந்த 
குருோதர்களால் (சத்குருக்கள்) மசய்யப்படுகின்ைன. இந்தத் துைவி ஏன் 
இத்தககய வன்முகையில் ஈடுபடுகிைார்? எல்கலயற்ை இகை சக்தி, மபௌதீக 
உடல் வழியாக அதகன மவளிப்படுத்தும்பபாது, மபௌதீக உடல், எதிர் 
வழியில் பேர் ொைாக விகனபுரிகிைது, ஏமனன்ைால், மபௌதீக உடல் 
கடவுளுக்கு பேர் எதிரானது. 

நான் ராஜவ ாக நிறலயிலிருந்ை  ஸ்றை (ஃபூல்வாலா) 
ப ல்காவ்முக்குத் ைிரும்  அனுப் ி, இந்ைக் குழந்றை  ஸ்றை (கரீம்  ா ாறவ) 
அவருறடய இடத்ைில் பகாண்டு வந்வைன்.  இருவரும்  ிக்க ஆவராக்கிய ாக, 
ெளி, இரு ல் வ ான்ை பைாந்ைரவு எதுவும் இல்லா ல் இருக்கிைார்கள், உடறலப் 
ப ாருட் டுத்ைா ல் இருப் ைால் ஒருவ ாதும் அஜரீைம் ஏற் டாது. ‘ராஜவ ாக 
 ஸ்த்’  ற்றும் ‘குழந்றை  ஸ்த்’ இவர்கறள ஒருவ ாதும் உடல்நலம் 
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 ாைிப் ைில்றல, ஏபனன்ைால் அவர்களின் உடல் அவர்களுக்கு அடிற , அவர்கள் 
ஒருவ ாதும் உடலுக்கு அடிற களாக இருப் ைில்றல. 

எலிஸப த் உடவன, "இருந்தும் ரா கிருஷ்ைா புற்றுவநாயால் 
ைாக்கப் ட்டார்" என்ைார். 

எல்லா சத்குருக்கள் ெற்றும் அவதார புருஷர்களுக்கும் சில 
ஆழொன காயங்கள் இருக்கும். ோன் அகத என் கன்னத்தில் கவத்துள்பளன். 
அது ஒரு துகள. குல்ொய் அகதப் பார்த்திருக்கிைார். இகத, புண்புகர 
அல்லது மபௌத்திரம் என்று அகழக்கலாம். இது சில பேரங்களில் 
ேன்ைாகவும், சில பேரங்களில் மதால்கலயும் தரக்கூடியது. 

ப ஹர்  ா ா,  ஸ்துகறளப்  ற்ைி பைாடர்ந்து கூைினார்: 
இப்பபாமதல்லாம், சட்டி பாபாகவ ேீராட அகழத்தால் வர 

விரும்புவதில்கல. எனபவ, முஹெது ெஸ்த் அவரது அகையின் வாசல் 
பக்கம் மசன்று, "பாபா, வாருங்கள்! ேீராட வாருங்கள்!... மெஹர் பாபா 
உங்களுக்காக ேின்று மகாண்டிருக்கிைார். மெஹர் பாபாவின் கால்களில் 
வலி எடுக்கும்!... வாருங்கள், பாபா, வாருங்கள்!" என்ைதும் சட்டி பாபா 
வருகிைார். ோன் தினமும் அவகர இரண்டு முகை ேீராட்டுகிபைன். 
ஒவ்மவாரு முகையும் ஏைக்குகைய 50 வாளி தண்ணரீ். அவர் ேீராடி 
முடித்ததும் ெண்கண அள்ளி தன் தகல பெல் மகாட்டுகிைார். 

வ ாறரப்  ற்ைி  ா ா கூைியைாவது: 
இப்வ ாது, ஒவ்பவாரு வியாழக்கிழற யும் நான் இங்கு வரும்வ ாது,  

குைிப் ாக, வ ார்  ற்றும் எல்லாவற்றையும்  ற்ைி வ சுவவாம். விறரவில் இது 
மும்ற , அஹ துநகர் வறர  ரவும். உலபகங்கும்  க்கள்  ிக்க வருத்ைத்ைில், 
பவைி ிடித்து, விறரவில்,  புலப் டாை அளவுக்கு வவறு வ ாெ ான 
நிறலற றயச் ெந்ைிப் ார்கள். எனவவ இந்ை வாரம் நீங்கள் பெய்ைறைப் 
வ ாலவவ உத்ைரவுகறளத் பைாடர்ந்து  ின் ற்றுங்கள், ஆனால் 
முன்பனப்வ ாறையும் விட முழு  னதுடனும், விருப் த்துடனும்  கிழ்ச்ெியாக 
அறைச் பெய்யுங்கள், நான் உங்களுக்கு உத்ைரவிடுவைால்  ட்டு ல்ல, நீங்களும் 
 னைாரக் கீழ்ப் டிய விரும்புவைால்! 

 ின்னர்  ா ா அங்காய்  றலயில் ைங்கியிருந்ை ஐந்து ஆண்கறளப் 
 ற்ைிப் ப ண்  ண்டலியிடம் கூைினார்: 

அவர்களுக்கு இது ஒரு கடின ான வொைறன.  அவர்களில் நான்கு வ ர் 
ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கிைார்கள்,  ப் ா (பிஸ்டல்) -  ா ா அவருக்கு அளித்ை 
புறனப்ப யர் -  ட்டுவ  வ ெ அனு ைிக்கப் டுகிைார்; அவர் அறனத்றையும், ஒரு 
 டி அைிக ாகவவ பெய்கிைார்; அது அறனவறரயும் ற த்ைியம்  ிடிக்கச் 
பெய்யும்.  அவர் காறல 4:00  ைிக்கு எழும்பும் வவறளயில் அவருடன் 
விழித்ைிருக்கும் எண்ைத்ைில் அறனவறரயும் எழுப் ி விடுவது 
வழக்கம்.   ஒவ்பவாரு வாரமும்  ன் ாடிலிருந்து அறனத்து ப ாருட்கறளயும் 
வாங்கி வர வவண்டும். அங்குக் கிைறுகளும் இல்றல ைங்குவைற்கு உகந்ை 
இடமு ில்றல. அவர்களின் வாராந்ைிர அைிக்றகயில், "இங்வக ' ிஸ்டல்'  ட்டும் 
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இல்றலபயன்ைால் நாங்கள் நித்ைிய ப ௌனம் அனுஷ்டித்து,  ரைம் வறர 
விரைம் இருப்வ ாம்!" எனக் குைிப் ிட்டிருந்ைனர். அைற்கு நான் " ிஸ்டலுடன் 
நீங்கள் ஒவர ஒரு வருடம்  ட்டுவ , அற ைியாக இருங்கள்" என்று 
 ைிலளித்வைன். 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, ஆகஸ்ட் 15 அன்று,  ா ா,  று டியும் ப ண் 
 ண்டலிறயப்  ார்க்க வந்ைார்.  குஜராத்ைி ப ாழியில் வவைாந்ைத்றைப் 
 ிரைி லிக்கும் முறையில், ப ஹர்  ா ா, இகை உணர்வு  ற்றும் 
ெஜ்ஜூப்கறளப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

குழந்கதயும் மதய்வமும் ஒன்று என்ை அடிப்பகடயில் ஒருவர் 
உண்கெயான குழந்கதயாக, ராஜபபாக குழந்கதயாக இருக்கும்பபாது, அவர் 
இகை உணர்கவ அகடந்தவர் என்று அர்த்தம். அதனால்தான், "ேீங்கள் ஒரு 
குழந்கதகயப் பபால் ஆனாமலாழிய, பதவனுகடய ராஜ்யத்தில் பிரபவசிக்க 
முடியாது" என்று இபயசு கூைினார். 

அத்ைறகய குழந்றைக்கு முழுப்  ிர ஞ்ெமும் ஒரு ப ாம்ற  வ ான்ைது. 
இந்ைக் குழந்றை விறளயாடும் வைாட்டம் ைான் எல்றலயற்ை வாழ்க்றக. 

ெஜ்ஜூப் என்பது பாரசகீ வார்த்கதயாகும், இதற்கு 'மதய்வகீ 
ொமபரும் சக்தியால் ஆட்மகாள்ளப்பட்டவர்' என்று அர்த்தம். ஒருவர் மூழ்கி, 
முழுகெயாக மூழ்கிவிடுகிைார். ெஜ்ஜூப்கள் உண்ணுவது, அருந்துவது, 
உைங்குவது பபான்ை பலவற்கை ோம் காண்கிபைாம், ஆனால், அகதப்பற்ைி 
அவர்களுக்கு எதுவும் மதரியாது. ஏமனன்ைால் அவர்களுக்கு உடகலப் 
பற்ைிய உணர்வு சிைிதளவும் இல்கல. உதாரணொக, ஒரு ேபர் தூக்கத்தில் 
பபசுவகத, பாடுவகத அல்லது அழுவகத பிைர் பகட்க முடிகிைது, ஆனால் 
அந்த ேபருக்கு அகதப் பற்ைிய எந்த அைிவும் இருக்காது. அதனால்தான் இந்த 
ெஸ்துகள் ஒருபபாதும் போய்வாய்ப் படுவதில்கல. 

நூறு பகாடி ெக்களில் ஒரு லட்சம் பபர் ெட்டுபெ ஆன்ெீக பாகதயில் 
பயணிக்கிைார்கள். இந்த ஒரு லட்சம் பபரில், பத்து பபர் ெஜ்ஜூப் ேிகலகய 
அகடகிைார்கள், இந்தப் பத்து பபரில் ஒருவர் ெட்டுபெ பரிபூரண குருோதராக, 
சத்குருவாக இப்பூவுலகில் இைங்கி வருகிைார். 

இன்று நான் அைிகம் வ ெிவிட்வடன். ஒவ்பவாரு முறையும் நான் அறைச் 
பெய்ய  ாட்வடன். எனக்கு அது  ிடிக்காை ஓன்று.  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் நான் 
வ ொ ல், எனது  ைியில்  ட்டுவ  கண்ணும் கருத்து ாக இருக்கிவைன். 

ஒவ்பவாரு நாளும்  ிற் கல் இரண்டு  ைிக்கு வாரியறர (நாய்க்குட்டி) 
 ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு ஒரு வாரம் அனுப் ி றவயுங்கள். இரவு காவலர் ைினமும் 
அைிகாறல மூன்று  ைிக்கு, இரண்டு ஓநாய்கள் காம் வுண்டுக்கு பவளிவய 
ஓடுவறைக் காை முடிந்ைது, எனவவ வாத்து  ற்றும் வகாழிகறள கவன ாகப் 
 ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள். 

கரீம்  ா ாவுடன்  ல வாரங்கள் ைீவிர ாகப்  ைியாற்ைிய  ிைகு, 
ப ஹர்  ா ா, அவருடனான ைனது  ைிறய முடித்துவிட்டு 1940, ஆகஸ்ட் 16 
அன்று, காக்கா  ாரியாவுடன் அவறரக் கல்கத்ைாவுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி 
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றவத்ைார். இந்ைப் 'புலி' வ ான்ை  ஸ்துக்காக, ெிைப் ாகக் கட்டப் ட்ட 'கூண்டு' 
அறையில் ப ஹர்  ா ா ைங்கத் பைாடங்கினார்.  கல்கத்ைாவுக்குச் பென்ை 
 ின்னர், காக்கா, ை ிழகத்ைின் ைஞ்ொவூர் நகருக்குச் பென்ைார்; அங்கு அவர் 
கண்டு ிடித்ை  ஸ்த் அவருடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பெல்ல  றுத்துவிட்டார். 
காக்கா  ைராஸ்  ற்றும்  ிை இடங்களுக்குச் பென்று   ஸ்துகறளத் வைடியும் 
கண்டுபகாள்ள முடியா ல், மும்ற க்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

1940, ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில், 'க ரீ்' என்று அறழக்கப் டும்  ஸ்றை 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வர  ா ா,  ாஸாஜிறய (ப ௌன ாக இருந்ைவர்) 
 ண்டர்பூருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். க ரீ்  யங்கர ாகப்  யமுறுத்தும் ைன்ற  
 றடத்ைவர், அறரகுறை ஆறடயுடன்,  ிகவும் அசுத்ை ாக, காடு வ ால் அடர்ந்ை 
முடியுடன் கூடிய  ைக்க முடியாை  னிைர்;  அவரது அகன்ை வாயில்  ஞ்ெள் 
 டிந்ை இரண்டு வரிறெ  ற்கள் இருந்ைன;  வ லும் அவருறடய ெிரிப்பு, காட்டு 
 ிருகங்களின் கர்ஜறன வ ால் இருந்ைது.  ண்டர்பூரின் ைகன ற ைானம் அவரது 
நட ாடும் இடம், வ லும் அங்குள்ள ெடலங்களின் எரிக்கப் ட்ட ொம் றல அவர் 
விழுங்கியைாகக் கூைப் டுகிைது. ப ஹர்  ா ா அந்ை  ஸ்றை ப ாட்றடயடித்து, 
நீராட்டி, ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு நாள் ைங்கறவத்து   ீண்டும் அவரது இடத்ைிற்கு 
அனுப் ி றவத்ைார். 

இைற்கிறடயில், அங்காய்  றலயில், குஸ்ைாஜி,  ிளடீர், ஸவக், 
  ானந்ைா ஆகிவயார் அைீை கஷ்டங்கறள எைிர்பகாண்டனர்.  ப் ா பஜஸவாலா 
அவர்களுக்கு, வைநீர் காறல 4:00  ைி,  ைிய உைவு காறல 7:00  ைி,  ைியம் 
வைநீர் காறல 10:00  ைி,  ற்றும் இரவு உைறவ  ைியம் 2:00  ைிக்கும் 
அளித்து வந்ைார்! இந்ை அ த்ை ான பகாடுங்வகாலன் ஆட்ெி முறைறய 
அறனவரும்  ின் ற்ை வவண்டிய கட்டாயம்.   ப் ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறள 
 றுத்து யாராலும் ஒரு வார்த்றையும்  கூை முடியாை நிறல, ஏபனனில் அவர்கள் 
ப ௌனம் அனுஷ்டித்ைனர், அத்துடன்  ப் ா பொன்னறைக் கறடப் ிடிக்கு ாறு, 
 ா ா கட்டறளயிட்டிருந்ைார். 

எனவவ, இது அவர்களுக்கு இரு  டங்கு கடுற யான ைவம் அல்லது 
 ிராயச்ெித்ைத்ைின் கால ாக இருந்ை நிறலயில், காறல 7:00  ைிக்கு  ( ைிய 
உைவிற்காக குைிப் ிட்ட வநரம்) இயற்றகயின் அறழப்புக்குப்  ைிலளிக்கச் 
பென்ைாலும்,  ப் ா ஒரு கை வநர ைா ைத்றைக் கூடப் ப ாறுத்துக்பகாள்ள 
 ாட்டார், வ லும் அவர்களுக்கு அனு ைி வழங்க  றுத்ைார். 

1940, ஆகஸ்ட் 22ஆம் நாள்  ா ா, ப ண்  ண்டலிறயப்  ார்க்க 
வந்ைவ ாது, அவர் அங்காய் குழுறவப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார். அவர் 
பைாடங்குவைற்கு முன்பு, குழுவில் ஒருவர் ‘ ா ா, எவ்வளவு நன்ைாகவும் 
அழகாகவும் வைாற்ை ளித்ைார்’ என்று கூைியைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "இருந்தும், 
வநற்று இரவு எனக்கு  யங்கர ான இரவாக இருந்ைது" என்று கூைினார். 

 ின்னர்  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: 
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 றலயில் இருப் வர்கள் ெிைப் ான சூழலில் இருக்கிைார்கள் - மூடு னி, 
குளிர்ந்ை வானிறல, அத்துடன் ஆன் ீக சூழ்நிறல. இந்ை  றல, இந்து புனிை 
ைலங்களில் ஒன்ைாகும்; வ லும் இது புனிை யாத்ைிறரக்கான  ாை ாகும். 
ஆயிரக்கைக்காவனார் அங்குச் பெல்கின்ைனர். புகழ்ப ற்ை இந்து துைவியான 
அகத்திய முனிவரின் ெ ாைி அங்குள்ளது.  ண்டலியில் நான்கு வ ர் குறக 
ஒன்ைில் அங்வகவய ைங்கியிருக்கிைார்கள். அவர்கள்  றல வ ட்டுநிலத்ைில் 
நடக்கிைார்கள். அங்கிருக்கும் ஐவரில், வ சு வர் ‘பிஸ்டல்’  ட்டுவ . 
அவர்களுறடய றக றெறககறளப் புரிந்து பகாள்ள முடியாைவ ாது 
அறனவறரயும் ‘ேரகத்திற்குச் மசன்று மதாகலயுங்கள்’ என்று அவர் 
பொல்வறை நீங்கள் கற் றன பெய்து  ார்க்கலாம்! 

காறல ஏழு  ைிக்கு அவர் உைவு அறனத்றையும் ெற த்துத் ையார்ச் 
பெய்து விடுகிைார்.  அவர்கள் காறல 4:00  ைிக்கு தூக்கத்ைிலிருந்து எழும் ா ல் 
இருந்ைால், அப் டி ஓர் ஆர்ப் ாட்டம் பெய்து எழுந்ைிருக்கச் பெய்கிைார். அவர் 
இங்கு இருந்ைவ ாதும் காறல 2:30  ைிக்கு வவறலக்கார ெிறுவர்கறள எழுப் ி 
விடுவதுண்டு. ஒரு வறகயில் இது நல்லது - இது அவருறடய ஒழுக்கம், 
அவருறடய இயல்பு. அவர் எங்வகனும்  யைம் பெல்வைாக இருந்ைால், ைனது 
ப ட்டி  டுக்றககறள ஏழு நாட்களுக்கு முன்வ  ையாராக றவத்து விடுகிைார்! 

வநாரினா, "ஆனால் அவர் ெற்று கஞ்ெத்ைன ானவர்" என்று குைிப் ிட்டார். 
"சரி, சரி, ோம் விெர்சிக்க பவண்டாம்!"  ா ா புன்னறகத்துக் பகாண்வட 

அவர்களுக்கான உத்ைரவுகறளக் குைிப் ிட்டு, பைாடர்ந்ைார். அப்வ ாது 
ஏைக்குறைய  ிற் கல் நான்கு  ைி,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

ோன்கு ெணி வகர ோம் பபாகரப் பற்ைித் மதாடர்ந்து பபசுபவாம். 
சர்ச்சில் இங்கிலாந்தின் ெிகச்சிைந்த பிரதெராக வரலாற்ைில் 
மபாைிக்கப்படுவார். அமெரிக்கா இப்பபாது மெதுவாக உள்பள வருகிைது. 
ஒன்று ெட்டும் ேிச்சயம். இந்தியா எல்லாவற்ைிற்கும் பெலாக, உள்ளளவிலும் 
மவளியளவிலும் பாதிக்கப்படும். ோம் பபாருக்கு ேடுபவ இருப்பபாம். 
போரினாவின் காலில் குண்டுகள் விழும்! 

இந்ைப் வ ாரில் நான்கு கட்டங்கள் உள்ளன. முைலாவது கட்டம் 
இப்வ ாது முடிந்துவிட்டது, இரண்டாவது இப்வ ாது பைாடங்க உள்ளது, அது 
வ ாெ ாக இருக்கும். மூன்ைாவது அறைவிட வ ாெ ாக இருக்கும். உலகம் 
முழுவதும்  ற்ைி எரியும். நான்காவது ஒரு முடிவுக்கு வருவது. மூன்று 
கட்டங்கள் ஒவர வருடத்ைிற்குள் நிகழும் - ைலா நான்கு  ாைங்கள் எடுக்கும். 

ேல்லது, தீயது இவற்ைினிகடபய உள்ள வித்தியாசம் மவகு 
நுட்பொனது, ஒரு ேபருக்கு ேல்லது என்பது இன்மனாருவருக்கு தீயது. 
ஹிட்லர் உண்கெயில் தான் ேல்லது மசய்வதாக ேிகனக்கிைார், ஆனால் 
அவருக்கு ‘ேல்லது’ என்பது பிைருக்குத் ‘தீயதாக’ விகளயும்! 

நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியாகவும் நன்ைாகவும் இருப் ைாகத் வைான்ைினால், 
அறனத்தும் நன்ைாக இருப் ைாக நிறனக்க வவண்டாம். நான்  ிக  ிக நன்ைாக 
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உைர்கிவைன், ஆனால்  ிகுந்ை  னச்வொர்வில் இருக்கிவைன். வநற்று இரவு 
 ிகவும் வ ாெ ான இரவாக இருந்ைது. 

 ின்னர்  ா ா, ைியானம்  ற்றும் அவரது ப யறர  ீண்டும்  ீண்டும் 
உச்ெரிப் து குைித்துக் கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

தியானத்தின் ககடசி கட்டத்தில் ‘அன்பு’ உருவாகிைது. 
அன்பிற்குரியவருக்கான ஏக்கம்தான் அந்த ேிகலக்கு ஒருவகரக் மகாண்டு 
மசல்கிைது. காகலயில் ேீங்கள் கடவுளின் ஏழு ோெங்ககள 
உச்சரிக்கிைரீ்கள். ‘ஆழ் இதயத்திலிருந்து அகதச் மசய்யுங்கள்’ என்று ோன் 
கூறுவதன் அர்த்தம் என்னமவனில்,  கடவுளின் மபயகர 
எடுத்துக்மகாள்வதாக ேீங்கள் முதலில் உணர பவண்டும் . 

இரண்டாவதாக, இந்தப் மபயர்கள் அகனத்தும் ‘ஒன்று’ என்ை 
ேிகலயான எண்ணத்கத உங்கள் ெனதில் மகாள்ள பவண்டும். ெீண்டும் 
ெீண்டும் இகை ோெத்கத உச்சரிப்பதால் உருவாகும் அதிர்வகலகள், 
உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இந்தப் மபயர்ககள ோன் பதர்ந்மதடுத்து, 
வரிகசப் படுத்திய விதம், அவற்கை உணர்ந்து மசய்தால் சாதகொன 
அதிர்வகலககள உருவாக்கி உதவும். ெஸ்துகள் இகதப் பாட பவண்டும் 
என்று ோன் விரும்புகிபைன். அப்பபாது அவர்கள் அதிக உதவியாக 
இருப்பார்கள், ஏமனனில் அவர்களின் ெனம் ெிக பவகொக அல்லது ெிக 
மெதுவாக இயங்குகிைது, இது ெனகதக் கட்டுப்பாட்டில் மகாண்டு வர 
உதவியாக இருக்கும். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, ைியானம்  ற்ைிய ஒரு வவடிக்றகயான 
ெம் வத்றை விவரித்ைார்: 

எனக்கு  ார்வொப் என்ை ப யரில் என்றனப்  ின் ற்று வர் ஒருவர் 
இருந்ைார். ைியானிக்கும் வ ாது, அவர் தூங்கிவிடுவார், ஆனால் ைியானத்ைில் 
இருப் து வ ான்ை  வைாற்ைம்  ாைாது. யாவரனும் அவறரத் ைட்டி எழுப் ினால், 
அவர் ஆழ்ந்ை ைியானத்ைில் இருப் ைாகக் கூைிவந்ைார்!  ஆனால் ஒரு நாள் அவர் 
என்னிடம்  ாட்டிக்பகாண்டு, தூங்குவைாக ஒப்புக்பகாண்டார். 

எனவவ,  ார்வொப்ற ப் வ ால, ைியானத்ைில் ஆழ்ந்ைிருக்கும்வ ாது 
தூங்கிவிடாைீர்கள், ஆனால் இறை நா ங்கறள உண்ற யாக உச்ெரியுங்கள். 

 ா ா, விஷ்ணு மூல ாக டானுக்குத் ைகவல் அனுப் ி, அன்காய் 
 றலக்குச் பென்று அங்கு வாழும்  ண்டலி எப் டி இருக்கிைார்கள் என் றைப் 
 ார்த்துவர அனுப் ினார். அவர்கள் அங்காயில் ைங்க விரும்புகிைார்களா அல்லது 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவருவைில் ஆர்வ ாக இருக்கிைார்களா என்று 
அவர்களிடம் வகட்டுவர வவண்டும். டான் 26ஆம் வைைி புைப் ட்டு, அவை 
 ாறலயில் ஊக்க ளிக்கும் பெய்ைிகளுடன் ைிரும் ி வந்ைார். அறனவரும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருப் ைாகவும், அவர்கறள நன்ைாக கவனித்துக் பகாள்வைாகவும் 
 ப் ா, டானிடம் பைரிவித்ைிருந்ைார்;  ா ா விரும்பும் வறர அவர்கள் நிச்ெய ாக 
அங்காயில் ைங்கியிருப் ார்கள் என்றும் கூைினார். அப் ாவி ஸவக், குஸ்ைாஜி, 
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 ிளடீர்,   ானந்ைா ஆகிவயார் அற ைியாக இருந்ைைால், டானுக்கு உண்ற யான 
நிலவரத்றை அவர்களால் எடுத்துக்கூை முடியவில்றல. 

 ாைிரி ப ங்களூரிலிருந்து ஆகஸ்ட் 26 அன்று ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்ைார், ஆனால் அன்று  ா ா அவறரச் ெந்ைிக்கவில்றல. 

ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி, ைினமும் கிருஷ்ைா  ா ாவின் உைறவ, 
கூண்டு அறைக்கு எடுத்துச் பென்று, அறை பவளிவய வாெலில் றவத்துவிட்டு, 
 ா ாறவப்  ார்க்கா ல் வ ாய்விடுவது வழக்கம்.  ா ாவின் அறைக்கு முன்னால் 
ஒரு  ைி பைாங்க விடப் ட்டிருந்ைது. உைறவ உண்ட  ிைகு,  ா ா கயிற்றை 
இழுத்து  ைிவயாறெ எழுப் , கிருஷ்ைா வந்து  ாத்ைிரங்கறள எடுத்துச் 
பெல்வதும் வழக்க ாக இருந்ைது. கிருஷ்ைாவும் பவளியிலிருந்து அந்ை 
 ைிவயாடு இறைத்ை கயிற்றை றவத்ைிருந்ைார்.  உைாரை ாக, காறல எட்டு 
 ைிக்கு அவர் இரண்டு முறை  ைிறய ஒலிக்கச் பெய்யும் வவறளயில், 
விஷ்ணு வருவறை  ா ா அைிந்து பகாண்டு, உள்வள  றைவில் 
பென்றுவிடுவார்.   ின்வரும் ெம் வம் நிகழும் வறர இது ஆறு அல்லது ஏழு 
நாட்கள் நீடித்ைது. 

ஒரு நாள்  ிற் கல் கிருஷ்ைா காம் வுண்ட் வாயிலுக்கு பவளிவய 
ைனது வழக்க ான இடத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ைி 
ஒலித்ைது.  அடுத்து என்ன நடந்ைது என்று கிருஷ்ைா விவரித்ைார்: 

 ா ா ஏன்  ைிய வவறளயில் என்றன அறழத்ைார் என்று வயாெித்வைன், 
ஏபனன்ைால் அது அவரது வைநீர் வநரம் அல்ல. ோன் வாயிலில் நுகழந்த 
பபாது, பாபா என் முன் ேின்று மகாண்டிருந்தார். நூறு சூரியன்ககள விடவும் 
வலுவான ஒளி அவரது உடலில் இருந்து பிரகாசித்தகதக் கண்படன். அதன் 
பிரகாசத்தால் ோன் ஆழ்ந்த உணர்ச்சிக்கு உள்ளாகி, திககப்புற்று, 
ஆதரவிற்காக எனது வலது ககயால் வாசலின் ஒரு பக்கத்கதப் பிடித்ததும், 
ோன் எனது சுயேிகனகவ இழந்பதன். 

 ா ா, விறரவாக கிருஷ்ைாவிடம் பென்று அவரது இடது வ ற்றக 
முன் ைறெறயப்  ிடித்து,  ிகவும் கடின ாக இழுத்ைவ ாது, அது இரண்டு 
துண்டுகளாகக் கிழிந்ைது. கடும் வலி கிருஷ்ைாறவ  ீண்டும் சுயநிறனவுக்குக் 
பகாண்டு வந்ைது. "ஏன் உள்பள வந்தாய்?"  ா ா, ெீற்ைத்துடன் வினவினார்: "ேீ 
எரிந்து சாம்பலாக விரும்புகிைாயா? உயிகரத் துைக்க விரும்புகிைாயா? ேீ 
குருடாக பவண்டுொ? எதற்காக வந்தாய்? யார் உன்கன அகழத்தார்?" 

கிருஷ்ைா அழுது பகாண்டிருந்ைார். ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, " ா ா, 
 ைி ஒலித்ைது" என்று  ைிலளித்ைார். 

"ெணிகய அடித்தவர் யார்?" 
"எனக்குத் பைரியாது" என்று கிருஷ்ைா  ைிலளித்ைார்.  "நான் நிர ராைி, 

 ா ா." 
 ா ா உடவன உள்வள பென்ைார். கிருஷ்ைா அங்கிருந்து நகர முடியா ல் 

காம் வுண்ட் வாயிலில் ெரிந்து வழீ்ந்ைார். ஐந்து நி ிடங்களில்  ா ா  ீண்டும் 
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பவளிவய வந்து, புன்னறகத்து, கிருஷ்ைாவின் முகத்றை ப துவாக வருடிக் 
பகாடுத்து,  "கவறலப் டாவை" என்ைார்.  "நான் உன்றன  ன்னிக்கிவைன். நடந்ைது 
நடந்துவிட்டது." கிருஷ்ைா எழுந்ைதும், காயத்ைிற்குச் ெிகிச்றெயளிக்க  ா ா, 
நீலுறவ அறழத்ைார். நாளறடவில், ைறெ ஒருவ ாதும் குை றடயா ல் நிரந்ைிர 
வடுறவ  விட்டுச்பென்ைது. ஆனால் அன்கைய தினம் கிருஷ்ணாவுக்கு, அவர் 

மெஹராபாத் பெல்ெகலயில் கண்டது வாழ்ோள் முழுவதும் 
ேிகனவூட்டுவதாக அகெந்தது. 

1940, ஆகஸ்ட் 29ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன் 
இருந்ைவ ாது, "இந்த அவதார காலகட்டத்தில் ேீங்கள் என்னுடன் இருக்க, 
கடந்த காலத்தின் எல்கலயற்ை சிைப்புெிக்க ெனப்படிவங்கள் பதகவ" என்று 
கருத்துத் பைரிவித்ைார்.  வாரியறர (நாய்) இனி அனுப்  வவண்டாம் என்று  ா ா 
ப ண் ைிகளுக்கு அைிவுறுத்ைினார், ஏபனன்ைால் அவர்  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும் இைர  ஸ்துகறள, குடும்  குவாட்டர்ஸிலிருந்து 
வ ல் றலக்கு  ாற்ை ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். 

முஹ து  ஸ்றைப்  ற்ைிய ஒரு நறகச்சுறவயான நிகழ்றவக் 
குைிப் ிட்டு,  ா ா கூைினார்: "முஹ து  ஸ்ைின் ‘கற் றன  றனவி’ நாறள 
வருவைாக இருந்ைது. ‘அவர் வருகிைாரா?’ என்று முஹ து வகட்டவ ாது நாங்கள், 
'ஆ ாம், ஆனால் அவர் ஒரு  ாைம் உ வாெம் இருந்ைைால், வநாயுற்று  ிகவும் 
 லவனீ ாக இருக்கிைார். நீங்கள் விரும் ினால் நாங்கள் அவறர ஒரு தூக்குப் 
 டுக்றகயில் உங்களிடம் பகாண்டு வர முடியும்' என்று கூைிவனாம்; அைற்கு 
அவர், 'இல்றல, இல்றல, அவள் அங்வகவய இருக்கட்டும், நல்ல பநய் உைவு 
ஊட்டுங்கள், உடல் ெறை வ ாட்டு ெீரான  ின்னர் என்னிடம் அறழத்து 
வாருங்கள்' என்ைார். எனவவ  ீண்டும் அது நீடித்ைது." இந்ை வவடிக்றகயான 
ெம் வத்றைக் வகட்டு அறனவரும்  னம் விட்டுச் ெிரித்ைனர். 

அன்ைிரவு, காக்கா  ாரியா மும்ற யிலிருந்து ஒரு  ஸ்றை அறழத்து 
வந்ைார். மும்ற யிலிருந்து அறழத்து வரப் ட்ட  ஸ்துகளில் மூவர் ப ய்யான 
 ஸ்துகள் (ைிப்பு  ா ா, ஒரு ென்யாெி,  ற்பைாரு துைவி  ற்றும் இப்வ ாது 
காக்கா அறழத்து வந்ைவர்) என் றை,  ா ா சுட்டிக்காட்டினார்.  ா ா அவறர 
நீராட்டினார்; ஆனால் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க றவக்க இடம் இல்லாைைால்,  ா ா 
அவறரத் ைிருப் ி அனுப் ினார், வ லும் இந்ைப் புைிய  ஸ்தும் ைங்க விருப் ம் 
பைரிவிக்கவில்றல.  ண்டலியில் ெகனும்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்  ற்றும் 
 ஸ்துகறள நீராட்ட   ா ாவிடம் அறழத்து வருவதுண்டு, அவர்களில் ெிலர் 
ப ஹரா ாத்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் ைங்கினர். இந்ைக் காலகட்டத்ைில் 
 ண்டலியில், காக்கா, ெகன் விஷ்ணு மூவர்  ட்டுவ   ா ாறவப்  ார்க்க 
அனு ைிக்கப் ட்டனர்.  (இருப் ினும்,  ாைிரி, முரளி இருவறரயும் 
ப ங்களூரிலிருந்து ெில நாட்களுக்காக அறழத்து,  ா ா வழிமுறைகறள 
வழங்கினார்.)       
 இப்வ ாது, பெப்டம் ர்  ாைத்ைில் ப ஹர்  ா ா, ஞாயிறு  ற்றும் 
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வியாழக்கிழற களில், வாரம் இரண்டு முறை ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்கத் 
பைாடங்கினார். பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள்  ைியம் ஒரு  ைிக்கு அவர்கறளச் 
ெந்ைித்ை வவறளயில் "பபார் இப்பபாது இரண்டாம் கட்டத்திற்குள் 
நுகழந்துள்ளது" என்று குைிப் ிட்டார்.  

 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறள வ ல் றலக்கு  ாற்ை  ா ா 
விரும் ியைால்,  ஸ்த் ஆெிர  காம் வுண்டில்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
 யன் ாட்டிற்காக,  ற்பைாரு குளியலறைறய உருவாக்க விஷ்ணு 
மூல ாக  ப ண்டுவிற்கு அைிவுறுத்ைினார்.  கப்வ று  ருத்துவ றனயின் 
முள்வவலி வளாகத்ைிற்குள்  ா ா  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ைார், 
ஆனால் ப ண்டு அங்கு இருக்கும் வறர அவருறடய  ார்றவயில்  டாை டி 
 ா ா உள்வளவய இருந்ைார். எனவவ,  ா ா, ப ண்  ண்டலிறயப் ெந்ைிக்கக் 
பெல்லும் அந்ை இரண்டு நாட்களில்  ட்டும் ப ண்டு வவறல பெய்ய வவண்டும் 
என்று அவர் பைரிவித்ைார். 

அரங்காவ்ம் கிரா த்து குடும்  குவாட்டர்ஸில் ைங்கியிருந்ை  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும் ஒரு ெில  ஸ்துகள் 2ஆம் வைைி 
வ ல் றல  ஆெிர த்ைிற்கு  ாற்ைப் ட்டனர். அவர்கறள அவரவர் இடங்களுக்கு 
அனுப்புவைற்கு முன்பு, ஒரு  ாைம் அவர்களுடன்  ைியாற்ை விரும்புவைாக, 
 ா ா சுட்டிக்காட்டினார். 1940 ஆகஸ்ட் இறுதி முதல் மசப்டம்பர் முதல் வாரம் 
வகர, லண்டன் மஜர்ெனியால் மபரிய அளவில் குண்டுவசீ்சுக்குள்ளான 
ேிகழ்வுகள் பபார் மதாடர்பான ேடவடிக்கககளுடன் ெீண்டும் ஒத்துப்பபானது. 

ப ண் ைிகள் ப ரும் ாலும் ப ஹரா ாத் வ ல் றல 
‘ ிருகக்காட்ெிொறலயில்’ றவக்கப் ட்ட விலங்குகறளக் கவனித்து வந்ைனர். 

'ஈடி', 'ஜிங்கி' என்ைறழக்கப் ட்ட இரண்டு ப ண்  யில்கள், விலங்குகள் 
கூட்டத்துடன் வெர்க்கப் ட்டன. வநாரினா ைனது வலது காலில் ைறெ  ிடிப் ால் 
ெிர ப் ட்டு, ைற்காலிக ாக வ ல் ாடியில்  டுக்றகயில் இருந்ைார். ஏற்கனவவ 
குைிப் ிட்ட டி, 'லக்கி' என்ை குரங்கு வநாரினாவின் ப ாறுப் ில் இருந்ைைால், 
அவருறடய பகாசு வறலக்குள் அதுவும் உடனிருந்ைது.  ா ா அங்கு, 
வரும்வ ாபைல்லாம் லக்கிறயக் றகயில் எடுத்து பகாஞ்சுவது  ழக்கம், அதுவும் 
 ா ாவின்  ீது ைாவி அவரது கழுத்ைில் முத்ை ிடும். 

‘லக்கி’யால் ப ண்களுக்கு, பொல்லப்வ ானால், அைிர்ஷ்டம் எதுவும் 
இல்றல.  ாைாக, அது  ஒரு குறும்புக்கார குரங்கு என் றை நிரூ ித்ைது. அவர் 
வநாரினாவின் வறலயிலிருந்து பவளிவய வந்து, எல்லா இடங்களிலும் 
ப ாருட்கறள, ைாறு ாைாகத் தூக்கி எைிந்து,  ா ா அற ைிறய நாடும் இடத்ைில் 
ப ரும் ஆரவாரத்றை ஏற் டுத்ைி, நம் முடியாை பைால்றலகறளத் ைந்ைது. 
ஒவ்பவாரு  ாைமும் ப ஹர்  ா ா ஜர்னலின் உள்ளடக்கங்கறள குஜராத்ைியில் 
ப ாழிப யர்க்கு ாறு  ன்ஸாரிக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது, வ லும் லக்கி அவரது 
ற   ாட்டில், காகிைங்கள்  ற்றும் வ னாக்கறளப்  ிடுங்கிக் பகாண்டு ஓடி 
 றைந்துவிடும். இது  ன்ஸாரிறய எரிச்ெலறடயச் பெய்ைாலும், அவர் 
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ப ௌன ாக இருந்து, "அறைப்  ிடி!" என்று றெறகயால் பைரிவித்து அைன் 
 ின்னால் ஓடினார். 

'லக்கி'றயக் கவனிக்கும் ப ாறுப்ற  எலிஸப த், வநாரினா இருவரும் 
ஏற்றுக்பகாண்டைால், எல்வலாரும் அறைப்  ற்ைிப் புகார் பெய்ைனர். பெப்டம் ர் 5, 
வியாழக்கிழற ,  ா ா வந்ைவ ாது,  ன்ஸாரி  ிகவும் எரிச்ெலறடந்து, 
லக்கிறயப்  ற்ைி எடுத்துக் கூைினார்;  அைற்கு  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

 ன்ஸாரி அைி விறரவில் உைர்ச்ெிவெப் ட்டு, கடுகடுப் ாக இருப் ைால், 
அவருறடய வகா த்றை கட்டுப் டுத்ை முடியாது, ஏபனன்ைால் அவர் அவ்வளவு 
வலிற யானவர் அல்ல.  நீங்கள் அறனவரும் அவருக்கு உைவ முடியாது, 
காரைம், நீங்களும்  லவனீ ாக இருக்கிைரீ்கள்.  நீங்கள் ஒருவருக்பகாருவர் 
உைவ வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன். ஒரு குரங்கின் நி ித்ைம் எனது 
கட்டறளகறள நீங்கள்  ீறுவறை நான் விரும் வில்றல. எந்ை அளவுக்குக் 
கீழ்ப் டிைலுடன் இருக்க வவண்டும் என்று நான் உங்களிடம் வகட்கிவைவனா, அந்ை 
அளவுக்குக் குறைவாக நீங்கள் அறனவரும் கீழ்ப் டிகிைரீ்கள். நீங்கள் 
உைவியற்ைவர்களாக இருப் ைால், குறைவாகக் கீழ்ப் டிந்து, குறைவாக 
உைவுகிைரீ்கள்! நீங்கவள உங்கறள நன்கு கண்காைிக்கும் வறர, என் 
கட்டறளகறளப்  ின் ற்ை முடியாது. நிச்ெய ாக ொத்ைிய ில்றல! எனவவ 
முயற்ெி பெய்யுங்கள்! 

ஆன்ெீகம் என்ைால் என்ன என்று ஒருவர் ஹஃ ஸீிடம் வகட்டார், அவர் 
ஓரடிக் கவிறையில்  ைிலளித்ைார்: ேீங்கள் உங்களின் சுய கீழ்ேிகலக்கு 
எதிராகச் மசல்லாவிடில், உங்கள் சுய உயர்ேிகலயுடன் ஒன்ைிகணய 
முடியாது. 

இப்பபாது சுய கீழ்ேிகல என்ைால் என்ன? எது உங்ககளச் சிைியவர், 
குகைந்தவர் என்று ேிகனக்கத் தூண்டுபொ அது! எது உங்ககளத் திருப்தி 
அகடய விடாெல், ெகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கச் மசய்யாெல், பிைர் உங்ககள 
சிைியவர்களாக, குகைந்தவர்களாகப் பார்க்க கவக்குபொ அது! 

எனவவ சுய கீழ்நிறலக்கு எைிராக பெல்வைன் அர்த்ைம், இறை முற்ைிலும் 
எைிர் ைிறெயில்  ாற்றுவைாகும்.  உங்கறளப் ப ரிைாக, நிறைவுற்ைவராகத் 
வைான்ைச் பெய்து,  ிைர் உங்கறள ப ரியவர்களாக, நிறைவுற்ைவர்களாகப் 
 ார்க்கும் டியாக இருங்கள்.   கிழ்ச்ெியாகவும் ைிருப்ைியுடனும் இருங்கள்,  நீங்கள் 
அைிருப்ைியுடன்  கிழ்ச்ெியற்ை அல்லது வருத்ை ான  னநிறலயில் 
இருக்கும்வ ாது, அது உங்களின் சுய கீழ்நிறலறய உறுைிப் டுத்ைிக் பகாள்ளும். 

ெக்கள் தங்களின் அதிருப்தி ெற்றும் துன்பங்களுக்கு, பிைர் ெீது 
எப்பபாதும் குற்ைம் சுெத்துகிைார்கள். ஆனால் உண்கெ என்னமவன்ைால், 
ஒருவர் துன்பப்படும்பபாது அது ஒருவரின் மசாந்த தவறு. ென் ாரி 
உணர்ச்சிவசப்பட்டு, பகாபமுற்று, துன்பப்பட்டு, அதற்குக் காரணம் 
எலி மபத், போரினா ெற்றும் லக்கி என்று கூறுகிைார். அபதபவகளயில் 
அவர் சுய கீழ்ேிகலகயக் கடந்து மசன்ைிருந்தால், அகத அகெதியாக 
எடுத்து, முற்ைிலுொக விழுங்கி, சற்றும் பாதிக்கப்படாெல் இருந்திருப்பார். 
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ேீங்கள் உறுதியாக இருந்தால், எதுவும் உங்ககள வருந்தச் மசய்யாது. 
முயற்சித்தால், ேிச்சயொக ேீங்கள் அகதப் மபறுவரீ்கள். 

நான் எந்ை அடக்குமுறைறயயும் றகயாள விரும் ாை அவை வநரத்ைில், 
 ாற்ைத்றை விரும்புகிவைன்.  நீங்கள் வகா ப் டக்கூடாது என்று நான் ஒருவ ாதும் 
பொல்லவில்றல. குழப் ம் வவண்டாம். உங்களுக்கு, அைற்குரிய ெந்ைர்ப் த்ைில் 
வகா ம் வருவைில் ைவைில்றல; ஆனால், அவை வநரத்ைில், நீங்கள் அறை உங்கள் 
ைறலயிலிருந்து பவளிவயற்ைிவிட வவண்டும்.  உங்களுக்குப்  ெி இல்றல 
என்ைால், உ வாெம் இருப் ைில் அர்த்ை ில்றல. 

இந்தக் ககதகய ோன் முன்பு மசால்லியிருக்கிபைன். ேபிகள் ோயகம் 
ஒரு முகை தனது தகலகெ சடீரான அலியிடம், "ேீங்கள் என்கன அைிய 
விரும்பினால், உங்கள் பகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்தி, அகத அன்பாக ொற்ை 
முயற்சி மசய்யுங்கள்" என்று கூைினார். 

அடுத்ை நாள், யாவரா ஒருவர் அலியுடன் ெண்றடக்குச் ெவால் விடுத்ைார். 
அலி அவருடன் வ ாராடி பவன்ைார். அலி அந்ை  னிைறனக் கீவழ வழீ்த்ைி, அவர் 
 ார் ில் அ ர்ந்ை வ ாது, அந்ை ந ர் அலியின் முகத்ைில் காைி உ ிழ்ந்ைதும் (ஒரு 
முஸ்லீமுக்கு இது  ிக வ ாெ ான அவ ானம்) அலி  ிகவும் வகா  றடந்து, 
அவறனக் பகால்ல அவரது வாறள உயர்த்ைினார். ஆனால் அலி, முஹம் து 
கூைியறை நிறனவில் பகாண்டு, முத்ை ிட்டு அவறன விடுவித்ைார். இப்வ ாது, 
அவர் வகா ப் டா ல் இருந்ைிருந்ைால், ைன்றனக் கட்டுப் டுத்ைிக் பகாள்ளும் 
வாய்ப்பு அவருக்கு கிறடத்ைிருக்காது. 

அதற்காக, ேீங்கள் பகாபொக இருக்கும்பபாது ஒருவகரமயாருவர் 
முத்தெிட பவண்டும் என்று ோன் மசால்லவில்கல! 

வநாரினா, ைன்றனப்  ாதுகாக்கும்  வைாரறையில் ஏவைா கூைியதும், 
 ா ா  ைிலளித்ைார், "இத்ைாலியர்கள் ைங்கள் வகா த்றைக் கட்டுப் டுத்ை 
முடியாது."  ா ா,  ின்னர்  ிை வைெிய இனங்கள்  ற்றும் குழுக்களின் 
 ண்புகறளக் குைித்துக் கருத்துறரத்ைார்: 

இத்தாலியர்ககளப் பபாலபவ, மபங்காளிகளும் தங்கள் பகாபத்கதக் 
கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவர்கள் இந்தியாவின் சாபத்திற்கு ஆளாகிைார்கள். 
அகனவரும் அராஜகவாதிகள். மஜர்ெனியர்கள் மகாடூரொன 
காட்டுெிராண்டிகள், ஆனால் இத்தாலியர்கள் சுய லாபத்திற்காக ெிகவும் 
பொசொன பங்கக வகிக்கிைார்கள். பஞ்சாபியர்கள் ெிகவும் ேல்லவர்கள். 
அவர்களுக்குக் பகாபம் வந்தாலும் அகெதியாக கட்டுப்பாட்டுடன் 
இருக்கிைார்கள். எந்தமவாரு இருபகாடி உச்சேிகலயும் ேல்லதல்ல - அதாவது 
உணர்ச்சிவசப்படாதவர்கள் ெற்றும் ெிக விகரவாக ெனேிகலகய 
இழப்பவர்கள். உணர்ச்சிவசப்பட்டாலும், தங்கள் பகாபத்கதக் 
கட்டுப்படுத்துகிைவர்கள் ெிகவும் சிைந்தவர்கள். அந்த விஷயத்தில் 
பஞ்சாபியர்ககள ோன் ெிகவும் விரும்புகிபைன். உணர்ச்சிவசப்பட்டு அகத 
மவளிப்படுத்துவது பூெியில் எளிதான விஷயம். ஆனால் பகாபத்கதக் 
கட்டுப்படுத்துவது ெகத்தான காரியம். 
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நைியாவின் பூறன,  ைறவறயச் ொப் ிட்டால், நைியா பூறனயிடம் 
வகா ப் ட  ாட்டார். ஆனால் எலிஸப த், பூறன,  ைறவறய ொப் ிடுவறைக் 
கண்டால், அவர் பூறனறயத் ைண்டிக்கும் அவை வவறளயில், நைியா 
எலிஸப த்ைின் பெயறலக் கண்டு வருத்ைப் டுவார். 

இத்தாலியர்களாகபவா எஸ்கிபொக்களாகபவா இருக்க பவண்டாம், 
ஆனால் பஞ்சாபிகளாக இருங்கள்! 

 ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்குத் ைிரும் ி வருவைற்கு முன்பு,  ா ா ப ண் 
 ண்டலியுடன் ‘லக்கி’  ற்றும்  ிை பெல்லப் ிராைிகறளப்  ார்க்கச் பென்ைார். 
லக்கி பவைி ிடித்ைது வ ால, முறைவகடாக நடந்துபகாண்டது;  ற் றெறய 
ஆங்காங்வக பூெி ப ழுகியது; எனவவ  ா ா அறைக் கழியால் அறைந்ைார். 
கறடெியில் அந்ைக் குறும்புத்ைனம்  ிடித்ைக் குரங்றக, குளியலறையில் பென்று 
 ிடித்ைனர்.  ா ா  கிழ்ச்ெியாகவவ இல்றல. "லக்கி இைந்ைிருந்ைால் 
விடுைறலயாகி இருப் ார். எனது இரண்டு பெல்லப் ிராைிகளான 'சும்', 'லக்கி' - 
இரண்றடயும் நாள் முழுவதும் கட்டி றவக்க வவண்டும்" என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

கடவுளின் ஏழு ப யர்கறள, ப ண் ைிகள் ைினெரி உச்ெரிக்கும் 
வநரத்றை,  ா ா காறல 5:30-6:00 லிருந்து  ாறல 5:30-6:00 வறர எனத் 
ைீர் ானித்ைார். அந்ை வநரத்ைில் நாஜாவின் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைது; 
 ா ா, "நாஜா உயிர் துைந்ைால் நான் அவரது கல்லறைறய, நான்னியின் 
கல்லறை அருகில் றவப்வ ன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

1940, பெப்டம் ர் 8,  ஞாயிற்றுக்கிழற   ிற் கலில்  ா ா, ப ண் 
 ண்டலிறயப்  ார்க்கச் பென்ைவ ாது, உலக நிறலற கறளப்  ற்ைி 
விளக்கினார்: 

அரசியலுக்கு இன்று பவறு அர்த்தம் உள்ளது: அகனத்தும் ஒரு 
குளறுபடியான ேிகலயில் மேைி மகட்டதாக உள்ளது! இந்திய ொேிலங்களின் 
ஆட்சியாளர்கள், ராஜாக்கள், ராணிகள் அகனவரும் முகை பகடான 
வாழ்க்கககய ேடத்தி வந்தனர். ஆனால் ஆங்கிபலய அரசாங்கம் அகதப் 
மபாருட்படுத்தாெல், பூர்வகீ ென்னர்கள் அகனவரும் ஆங்கிபலயர்களுக்குப் 
பக்கபலொக இருந்த அந்த பவகளயில், அவர்ககளத் மதாடர்ந்து ஆட்சிபுரிய 
அைிவுறுத்தியது. (கெசூரில்) முடிசூட்டு விழா ஒரு பகலிக்கூத்தாக 
இருந்தகத, (இந்திய பதசிய) காங்கிரஸ் கட்சி மவறுக்கிைது. 

உள்நாட்டிலும், பவளிநாட்டிலும் இந்ைியா  ிக வ ாெ ான சூழ்நிறலயில் 
உள்ளது. நீங்கள் விறரவில் அறைப்  ார்ப் ரீ்கள். றவஸ்ராய் வழங்கிய 
ெலுறககறள முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்பகாண்ட அவை வவறளயில், காங்கிரஸ் கட்ெி 
அறை  றுத்துவிட்டது.  காங்கிரஸ், குடி க்களின் ஒத்துறழயாற  இயக்கத்றை 
அைிவித்ைால், அது முஸ்லிம்களுக்கும் ஆங்கிவலயருக்கும் எைிராக இருக்கும்.
 சிலர் காந்திகய விரும்புகிைார்கள், சிலர் விரும்பவில்கல. ஆனால் 
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சில விஷயங்களில் பலவனீொக இருந்தாலும் அவர் ஒருவபர பேர்கெயான 
ெனிதர். உலகத்திற்கான உண்கெயான பபரழிவு இன்னும் 
மதாடங்கவில்கல. அவர்களுக்குத் மதரியாது என்பகத அவர்கள் மதரிந்து 
மகாள்ளும் பவகளயில், அவர்கள் அைிந்து மகாள்வார்கள்! இப்பபாது 
அவர்கள் மவறுெபன தங்களுக்குத் மதரியும் என்று கூறுகிைார்கள். உலக 
பபரிடரில் இந்தியா தனது பங்ககப் மபறும்பபாது - அது பிைரின் பங்ககவிட 
அதிகொக இருக்கும் - உண்கெயான விஷயம் ஆரம்பொகிவிட்டது என்று 
அர்த்தம்! 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி, ப ஹர்  ா ா ைியானத்றைப்  ற்ைி 
விளக்கினார்: 

தியானம் மசய்ய முடியுொனால் அவ்வாபை மசய்யுங்கள். 
முடியாதவர்கள், என் மபயகர அகர ெணி பேரம் ெீண்டும் ெீண்டும் 
உச்சரியுங்கள். ேீங்கள் தினமும் தியானம் மசய்ய பவண்டும், ஆனால் ோன் 
உங்ககளப் பார்க்க வரும் ோள், அகதச் மசய்யாெல் இருந்தால் 
பரவாயில்கல. 

ெிலருக்கு, ைியானம் ப ாருத்ை ானது, ெிலருக்கு, அவ்வளவு 
ப ாருத்ை ாக இராது;  ிகச் ெிலவர அறை  ன ார அனு விக்கிைார்கள். 
ைியானத்ைின் அர்த்ைம் என்னபவன்ைால் உங்களுக்குள்வள பெல்வது! கடவுறள 
வநெிப் வர்கறள, அந்ை அன்பு உள்வள அறழத்துச் பெல்கிைது. 

ெதுகர, பாண்டிச்பசரி பபான்ை சில ஆசிரெங்களில் உண்கெயான 
தியான வகுப்புகள் ேடத்தப்படுகின்ைன. ஆனால் தியானம் இதுவகர, ஒரு 
ேபகரயும் இகை ேிகலகய அகடயச் மசய்யவில்கல! ஹபீஸ், 
 ுஃபிகளிடம், "கடவுபளாடு ஒன்ைிகணவதற்கான 'திடீர் ஆர்வம்' உங்களுள் 
எழும் தறுவாயில், அவருடன் ஐக்கியொகிவிட்ட ஒருவரின் காலடியின் 
தூசியாக ொறுங்கள்!" என்ைார். 

ைியானம் ெில அைிர்ஷ்டொலிகளுக்கு அற ைிறயயும், ெில அரிய உள் 
பவளிப் ாடுகறளயும் அளிக்கிைது. அர ிந்வைா (வகாஸ்) ைனது புத்ைகத்ைில், "நான் 
ைியானத்ைின் மூலம் அந்ை நிறலறய அறடய முயற்ெிக்கிவைன்" என்று 
எழுைியுள்ளார். ைியானத்ைின் மூலம் இறை ஒளிறய அறடவைானால், அது ெிைிய 
விஷய ல்ல. ைியானத்ைின் ப ாருள் ஒருவரின் சுயத்ைிற்குள் ஆழ ாகச் 
பெல்வது. இது பைய்வகீ வழியில் 'சுய அைிதுயில் ேிகல' (சுய-ஹிப்னாட்டிெம்) 
- அைாவது 'உங்ககள' இழக்க 'உங்ககளபய' ெைந்து இகைவகனத் தவிர 
பவறு எகதயும் ேிகனயாெல் இருப்பது!  

அரபிந்பதா ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருக்கிைார், இது ஒரு 
வாலி-ெஸ்தின் ேிகலயால் அல்ல, ஆனால் தியானத்தால் அகடந்த ஒன்று. 
சட்டி பாபா, ஒருபபாதும் தியானத்தில் ஈடுபடவில்கல, ஆனாலும் அவர் இரவு 
பகலாக இகைவகனப் பார்க்கிைார். இருவரும் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
இருந்தாலும், அவர்களுக்கு இகடபய மபரிய வித்தியாசம் உள்ளது. அன்பு 
ேிரந்தர ேிகலகய அளிக்கிைது, தியானம் சொதி ேிகலகயத் தருகிைது. 



162 
 

கடவுளுடன் ஐக்கியொன பிைகு, ேீங்கள் (மபௌதகீ உணர்வு ேிகலக்கு) 
வந்தாலும் வராவிடிலும், முழுகெயான ேிரந்தரத் தன்கெ உள்ளது. ேீங்கள் 
கீபழ வருவதானால், கடவுகள உங்கபளாடு மகாண்டு வருகிைரீ்கள்! 

கடவுறளக் காண் ைற்கும் அவருடன் ஐக்கிய ாவைற்கும் இறடயிலான 
அந்ை 'ஆழ ான  ள்ளத்ைாக்குப்'  ற்ைி அர ிந்வைா அழகாக எழுதுகிைார்: "நாங்கள் 
இந்ைப்  க்கம் இருந்துபகாண்டு கூக்குரலிடுகிவைாம், 'கடவுபள, ோங்கள் 
உங்ககளக் காண்கிபைாம், ஆனால் உங்களிடம் வர முடியவில்கல! ஆகபவ, 
குகைந்தபட்சம் ேீங்களாவது எங்களிடம் வாருங்கள்!'" அைற்கு, கடவுள் 
 ைிலளித்ைார், “ோன் எப்பபாதும் ராம், கிருஷ்ணா, புத்தர் ெற்றும் பிைராக 
வருகிபைன்." 

 ுஃபிக்கள் தியான ொர்க்கத்கதப் மபாருட்படுத்துவதில்கல; 
அவர்கள் கடவுகள பேசிக்கிைார்கள்! கடவுளிடம் அன்பு மசலுத்துகிைார்கள்! 

தியானம் ேல்லது. ேீங்கள் இகைவகன பேசித்து தியானித்தால் 
எந்தத் தீங்கும் இல்கல. ேீங்கள் பேசித்து, தியானிக்கவில்கல என்ைாலும், 
எந்தத் தீங்கும் இல்கல. ஆனால் ேீங்கள், எப்படியாவது ஏதாவது மசய்ய 
பவண்டும் என்ை எண்ணத்தில் 'மகாய்னா' ெருந்கத உண்டவர் பபாலத் 
தியானிக்க பவண்டாம்! ேீங்கள் தியானத்தில் ஆர்வொக இருந்தால், அகத 
ெகிழ்ச்சியுடன் மசய்ய பவண்டும். உங்களுக்கு, தியானத்தில் ஆர்வெில்கல 
என்ைால், ேீங்கள் என் மபயகர உச்சரிக்க பவண்டும்; ேீங்கள் என்கன 
பேசிக்கிைரீ்கள் என்ைால், என் மபயகர உச்சரிப்பது உங்களுக்கு 
ெகிழ்ச்சிகயத் தரும்; எங்கு, எப்பபாது பவண்டுொனாலும் மசய்யுங்கள். 

பவளியிலிருந்து வரும் பைாந்ைரவு, அரவம் ஆகியவற்றைக் குைிப் ிட்டு, 
 ா ா கூைினார்: 

இெயெகலயில் கூட, ேீங்கள் முழுகெயான அகெதிகயக் காண 
முடியாது! ஆனால் மசப்டம்பர் ொதத்திற்குப் பிைகு, ேீங்கள் எனது ‘எதிர்கால 
சொதி’ அருபக தியானம் மசய்யலாம். 'சொதி ேிகல' என்ைால் ெிக 
அருகாகெயில் கூட, துப்பாக்கியால் சுடப்படுவகத ேீங்கள் பகட்க முடியாது! 

தியானத்தின் குகைபாடு என்னமவன்ைால், எந்தச் சத்தமும் அகதத் 
மதாந்தரவு மசய்கிைது. ஆனால் அன்புக்கு அத்தககய தகடகள் இல்கல. 
அங்கு, அன்பன் தனது அன்பிற்குரியவரின் சிந்தகனயில் ஒன்ைாகிைார். அவர் 
தியானிப்பதில்கல, அவர் பேசிக்க ெட்டுபெ மசய்கிைார். அரவம், தகட 
எதுவும் அவகரத் மதாந்தரவு மசய்வதில்கல. 

 ாறல 5:30 முைல் 6:00 வறர ப ண் ைிகள்  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
ைங்கள் (கிழக்கு) அறையில் கடவுளின் ஏழு நா ங்கறளப்  ாடினர், வ லும்  ா ா, 
"ஒவ்பவாரு நாளும் இங்வகவய  ாடுங்கள்" என்று குைிப் ிட்டார்.  ின்னர் அவர் 
வவடிக்றகயான கறைகறளக் கூறு ாறு  அறனவரிடமும் வகட்டுக் பகாண்டார்; 
அவர், புைப் டுவைற்கு முன்னர், இரவு 8:15  ைிவறர அவர்களின் கறைகறளக் 
வகட்டு ரெித்ைார்.  
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இைற்கிறடயில், அங்காய் குறகயில் 'பிஸ்டலின் ோன்கு 
சிகைக்ககதிகள்'  ப் ா பஜஸவாலாவின் விெித்ைிர ான கால அட்டவறையின் 
கீழ், கடின ான வநரத்றைக் கழித்து  வந்ைனர். இனிவ லும் ைாங்கிக்பகாள்ள 
முடியாது என்ை நிறலயில் குஸ்ைாஜி, அவர் ொர் ாக, ஸவக் மூல ாக, 
 ா ாறவக் பகஞ்ெிக் வகட்டுக் கடிைம் எழுைினார்: 
 ிரிய ான  ா ா, 

நான் ொய்  ா ாவுடன் இருந்வைன்; உ ாஸனி  ஹாராஜுடன் 
இருந்வைன்;  ா ாஜானுடனும் இருந்வைன்; இப்வ ாது, ப ஹர்  ா ா, நான் 
உங்களுடன் இருக்கிவைன்.  ஆனால் நான்  ப் ாறவப் வ ான்ை ஒரு 'ைறலவறர' 
ஒருவ ாதும் ெந்ைித்ைைில்றல!  இங்குள்ள விவகாரங்கள் அத்ைறகய நிறலறய 
எட்டிவிட்டன; ஒன்று, நான் பவளிவயை வவண்டியிருக்கும், அல்லது 'ைறலவர்' 
பவளிவயை வவண்டும். இந்ை வருந்ைத்ைக்க சூழ்நிறலயிலிருந்து நீங்கள் 
எங்கறளக் காப் ாற்ை விரும் ினால், ' ிஸ்டலின்  ிடியிலிருந்து' எங்கறள 
விடுவிப் வை ஒவர வழி! 
- குஸ்ைாஜி. 

இந்ைக் கடிைம் விஷ்ணு மூல ாக ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ை  ா ாவிடம் 
ஒப் றடக்கப் ட்டது; அது அவறர  ிகவும்  கிழ்வித்ைது. அங்காயிலிருந்து ஐந்து 
வ றரயும் ைிரும்  அறழத்துவர 8ஆம் நாள் டாறன அனுப்பு ாறு விஷ்ணுவுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். அவர்கள் பெப்டம் ர் 10ஆம் வைைி ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்து 
(ஸவராஷுக்குச் பொந்ை ான வ ருந்ைில் டான் அங்காய்  றலக்குச் பென்ைார்), 
குடும்  குவாட்டர்ஸில் ைங்கினர். ப ௌனம், ஏகாந்ைவாெம், உ வாெம் வ ான்ை 
உத்ைரவுகள் இன்னும் பைாடர்ந்ைன; வ லும்  ப் ா பஜஸவாலாவும் ப ௌனம் 
கறடப் ிடித்ைவைாடு, அவருடன் அந்ை நான்கு  ண்டலிக்கும் எந்ைத் பைாடர்பும் 
இல்றல என்றும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது - அவர்களுக்கு முழு நிம் ைி! 

 ா ாவிடம் அைிக்றகறய அளிக்க டான் 11ஆம் வைைி வந்ைவ ாது, 
அவருடன் சுவிஸ் நாட்றடச் வெர்ந்ை  ிர ல ஆராய்ச்ெியாளரும்,  யை 
எழுத்ைாளரு ான ‘எலா ப யிலார்ட்’ ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க விரும் ினார்.  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைைால், அவர் அந்ைப் 
ப ண் ைிறயப்  ார்க்கவில்றல, ஆனால் டான்,  ா ாறவப்  ற்ைிச் சுருக்க ாக 
அவருக்கு விளக்கினார். 

1940, பெப்டம் ர் 15 ஞாயிற்றுக்கிழற  வறர  ா ா ப ஹரா ாத் 
 றலயில்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும்  ஸ்துகளுடன் 
இறடவிடா ல்  ைியாற்ைினார்; அப்வ ாது, ெட்டி  ா ா, முஹ து, ஷரியத் கான் 
ஆகிவயாறரத் ைவிர,  ிை அறனவறரயும் அவரவர் இடங்களுக்கு  ாஸாஜி 
 ற்றும் காவள ா ாவுடன் அனுப் ி றவத்ைார்; அவர்கள் இருவரும் 
கூட  ப ௌனம் அனுஷ்டித்ைனர். ப ஹர்  ா ா மூன்று  ஸ்துகளுடன் 
பைாடர்ந்து  ைியாற்ைினார்.      
 இந்ை நாள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை நாள், ஏபனனில் இது  ிரிட்டன் 
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நாட்டுப் வ ாரின் இறுைி கட்ட ாகவும், ஹிட்லரின் முைல் ப ரிய 
வைால்வியாகவும் இருந்ைது. பஜர் னியர்கள் ஏற்கனவவ ஃ ிரான்ஸ், ப ல்ஜியம், 
பநைர்லாந்து நாடுகளின் ைறர  ற்றும் வி ானப்  றடகறள அழித்துவிட்டனர், 
வ லும் பஜர் ன் இராணுவம்  ிரிட்டறன ஆக்கிர ிக்கத் ையாராக இருந்ைது. 

பெப்டம் ர் 15ஆம் நாள் 'ராயல் விொனப்பகட' (R.A.F)  ற்றும் 
லுஃப்ட்வாஃப் (Luftwaffe) எனும் பஜர் ன்  றடகளுக்கும் இறடயிலான நீண்ட 
பைாடர் வி ான ெண்றடகளின்  ிக முக்கிய ான நாளின் உச்ெக்கட்ட ாகும்; 
' ிரிட்டன் வ ார்' என்ைறழக்கப் ட்ட இது வ ாரின்  ிக அறுைியான வ ார்களில் 
ஒன்ைாக கருைப் டுகிைது; வ லும், இங்கிலாந்றைக் றகப் ற்ை வவண்டும் என்ை 
ஹிட்லரின் லட்ெியத்றை இது அழித்ைது. 

1940, பெப்டம் ர் 19, வியாழக்கிழற   ிற் கலில் ப ண்  ண்டலிறயச் 
ெந்ைித்ை வவறளயில்,  ா ா, இறெறயப்  ற்ைிய புத்ைகங்களின் ெில  ாகத்றை, 
ெத்ை ாக வாெித்ைறைக் வகட்டு இவ்வாறு கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

இகசயில் 132 மெட்டுகள் உள்ளன. புகழ் வாய்ந்த இகச ேிபுணர் 
ஒருவரின் இகச மெட்டுகள் ெிகவும் அற்புதொக இருக்கும்; ஆனால் அகவ 
ெிகவும் அரிதானகவ. மடல்லியில் கண்பார்கவயற்ை பாடகர் ஒருவர் 
இருந்தார், இப்பபாது காலொகிவிட்டார், அவருகடய இகச ேிகழ்ச்சி ெிகவும் 
அருகெயாக இருந்தது. 

கடவுளின் 'நாைம்' அளவிறுைியற்ைது. க ரீ் அறை எல்றலயற்ை 'நாைம்' 
அல்லது 'குரல்' என்று அறழக்கிைார். ஒவ்பவாரு சூட்சு   ற்றும் ஆழ்  ன 
ஆன் ீக ைளங்களிலும், ஏழு ைாளங்கள் (ப ட்டுகள்) உள்ளன.  இவ்வாறு, 43 
ைாளங்கள், ஆறு ஆன் ீக ைளங்களில் 42,  ற்றும் கடவுளின் இறெயாக ஒன்றும் 
உள்ளது. ப ௌைீக ைளத்ைின்  ிகச் ெிைந்ை, உண்ற யிவல வநர்த்ைியான குரல் 
கூட, கடவுளின் குரலின் ஏழாவது நிழல் ஆகும்; இறை கிைிஸ்து, பஸாராஸ்டர், 
க ரீ் ஆகிவயார் 'கடவுளின் வார்த்றை' என்று அறழத்ைனர். ஒரு ெிைந்ை  ாடகரின் 
குரல்,  றழறய வரவறழக்கும், விளக்பகாளிறய அைிரறவக்கும்,  க்கறள 
கண்ைரீ் ெிந்ை றவக்கும்; அந்ைக் குரல்கூட, கடவுளின் குரலின் ஏழாவது நிழல் 
 ட்டுவ . 

கடவுளின் குரலின் ஆைாவது ேிழலின் இகசகயக் பகட்டால், அது 
ஒருவகர முழுப் பிரபஞ்சத்கதயும் ெைக்கச் மசய்யும். இது முதலாவது 
ஆன்ெீக தளத்தில் ேிகழ்வது. முதல் ஆன்ெீக தளத்தில் பயணிக்கும் ஆர்வலர் 
ஒருவர், மதாடர்ந்து இந்த மெட்கடக் பகட்டுக்மகாண்டிருந்தால், அவரால் 
பெலும் கடந்து மசல்ல முடியாது. இரண்டாவது ஆன்ெீக தளத்தில், யாத்ரீகர் 
அந்த ேித்திய மதய்வகீ குரலின் ஐந்தாவது ேிழகலக் பகட்கும்பபாது, அவர் 
உண்ணவும், தூங்கவும் முடிவதில்கல. இரண்டாவது ஆன்ெீக தளம் 
முதலாவகத விட ெிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. இகதத்தான் 'ோதம்' அல்லது 
'மெட்டு' என்று அகழக்கப்படுகிைது.     
 வ ற்கூைிய எடுத்துக்காட்டுகறள அப் டிவய எழுத்து  ற்றும் பொல் 
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ொர்ந்ை அர்த்ைத்ைில் எடுத்துக் பகாள்ள வவண்டாம். அறை எவ்வாறு விளக்க 
முடியும்? இந்துக்கள் கடவுளுறடய வார்த்றைறய ‘ஓம்’ என்று அறழக்கிைார்கள். 
நீங்கள் வாறய மூடினால், எதுவும் வ ெ முடியாது, ஆனால் நீங்கள் ‘ஓம்ம்... 
ம்ம்ம்... ம்ம்ம்…’ - என்று கடவுளின் ஏழாவது நிழலான குரறல உச்ெரிக்கலாம். 

கடவுள் எல்கலயற்ை ‘குரல்’, எல்கலயற்ை ‘ஒளி’ ெற்றும் 
எல்கலயற்ை ‘அன்பு’. முதல் ஆன்ெீக தளத்தில், அவர்கள் நுட்பொன காதுடன் 
பகட்கிைார்கள்; ஐந்தாவது ெற்றும் ஆைாவது ஆன்ெீக தளங்களில், ஆழ் ென 
மசவிகயப் பயன்படுத்துகின்ைனர்; ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்தில், அகவக் 
‘குரபலாடு குரலாக’ ஒன்ைாகின்ைன. 

அகத ேீங்கள் எவ்வாறு புரிந்து மகாள்ள முடியும்? முடியாத காரியம். 
‘கடவுகளக் குரலாகவும்’, அந்தக் ‘குரபலாடு குரலாக’ ஐக்கியொவகதயும் 
ேீங்கள் எவ்வாறு புரிந்து மகாள்ள முடியும்? 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, வொக ாகத் ைறலறய அறெத்து,  ின்னர் 
பைாடர்ந்ைார்: 

பேசம், அன்பு என்ைால் என்ன? ேீங்கள் பேசித்தாலும் கூட, அகத 
வகரயறுப்பது, விளக்குவது ெிகவும் கடினம். அப்படியானால் எல்கலயற்ை 
அன்கப வகரயறுப்பது எவ்வளவு சாத்தியெற்ைது என்பகதக் கற்பகன 
மசய்து பாருங்கள்! சூரியனும், அழற் சிைப்பான கிரகங்களும் இகை ஒளியின் 
ஏழாவது ேிழல், அதாவது ‘கடவுள்’ என்று பவதாந்தம் கூறுகிைது. ஒரு ேிழபல 
ஒன்றுெில்லாத பபாது, அந்த ேிழலின் ஏழாவது ேிழல் என்பது ஒன்றுபெ 
இல்கல என்றுதான் மபாருள்மகாள்ள பவண்டும். 

ோம் பபசும்பபாது பயன்படுத்துவது கடவுளின் குரல் அல்ல. கடவுகள 
இந்தக் குரலாகக் கற்பகன மசய்து பாருங்கள் - அகத விளக்கும் முயற்சியில் 
அவர்கள் அகத குரல் என்று அகழக்கிைார்கள். பவதாந்தவாதிகள் அகத 
விளக்க முடியாது.  ுஃபிக்கள் அகத வித்தியாசொக - ேிழலாக அல்ல, 
ஆனால் ‘முகத்திகர’ அல்லது ‘முக்காடு’ என்று விளக்குகிைார்கள். அவர்கள் 
இகத இவ்வாறு விவரிக்கிைார்கள்: உங்ககளக் கடவுள் என்று 
கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். ேீங்கள் ஒரு கண்ணாடியில் பார்க்கிைரீ்கள். ேீங்கள் 
முதலில் கண்ணாடியில் பார்ப்பது அதன் முதல் பிரதிபலிப்பான ஆைாவது 
ஆன்ெீக தளம். பின்னர், கண்ணாடியில் ஒரு முகத்திகரக்குப் பின்னால் 
உள்ள பிரதிபலிப்கப ேீங்கள் காண்கிைரீ்கள், அது ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளம் 
(இரண்டாவது பிரதிபலிப்பு). ெற்றுமொரு முகத்திகரக்குப் பின்னால், 
ோன்காவது ஆன்ெீக தளம் (அதாவது மூன்ைாவது பிரதிபலிப்பு) உள்ளது, 
இப்படி ெற்றும் பல; முகத்திகரக்குப் பின்னால் முகத்திகரயாக ஏழாவது 
தளம் வகர. இகவ ‘ஏழு முகத்திகரகள்’ அல்லது ‘ஏழு முக்காடுகள்’ என்று 
அகழக்கப்படுகின்ைன. 

பைாடர்ந்து, ப ஹர்  ா ா எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைறை  ைி 
வாெித்ைார்:       
 இன்னும் ஓர் உதாரணத்கத எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்: ‘உணர்வு 
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ேிகலகய’ கடவுள் என்று கவத்துக் மகாள்பவாம். ேீங்கள், எலிசமபத், 
கிப்பிகய உங்கள் ெடியில் கவத்திருப்பகத உணர்கிைரீ்கள். அப்பபாது 
உங்கள் ெடியில் ஒரு புலி இருப்பதாக ேீங்கள் கற்பகன மசய்கிைரீ்கள். இந்தக் 
கற்பகனதான் உங்கள் உணர்வின் முதல் ேிழல். இகதப் பபாலத்தான் 
கடவுளின் ‘உணர்வு ேிகலயின்’ ேிழல், அதாவது ஆைாவது ஆன்ெீக தளம்; 
இப்படி ெற்றும் பல. 

 ற்றும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு: இந்ைியாவில்,  ைிறயக் றகயால் 
உருவாக்குகின்ைனர், இயந்ைிரங்களால் அல்ல. முைலில், களி ண்ைில்  ைிறய 
வடிவற த்து,  ின்னர் உருகிய உவலாகத்றை வ வல ஊற்ைி, உவலாகத்ைாலான 
 ைிறய உருவாக்குகின்ைனர்.  பெயல்முறை முடிந்ைதும், களி ண்றை 
அகற்ைிவிட வவண்டும். இப்வ ாது, இந்ைக்  களி ண்ைாலான  ைி, 
உண்ற யான  ைியின் முைல் நிழல். இது உண்ற யான  ைியின் ெரியான 
 ிரைி என்ைாலும், அது களி ண் ஆைலால் ஒலிக்க முடியாது. எனவவ,  ைிக்கும் 
அைன் முைல் நிழலுக்கும் ( ண்ைாலான  ைி) உள்ள வவறு ாடு  ிகப் 
ப ரியைாக இருக்கும் வ ாது, ஏழாவது நிழல் என்னவாக இருக்க வவண்டும்? 
ஒன்றுவ யில்றல! 

முதல் ேிழலில் உபலாகம் எதுவும் இல்லாெல் ெண்ணாக ெட்டுபெ 
இருக்குொனால், ஏழாவது ேிழலில் என்னதான் இருக்கும்? உலகில் உள்ள 
எவரும் விளக்க முடியாதகத, ோன் மதளிவாக விளக்குகிபைன்; என்னால் 
கூட பவறு எந்த வார்த்கதகளாலும் மதளிவாக விளக்க முடியாது! 

ஒரு முறை ைறலவலியின் அனு வம் இல்லாை ஒருவர் யுனானி 
 ருத்துவரிடம் பென்று, ‘ைறலவலி என்ைால் என்ன?’ என்று வகட்டார். 

அது என்னமவன்று அந்த ெருத்துவருக்குத் மதரியும், ஏமனன்ைால் 
அவர் அகத அனுபவித்திருந்தார். அவர் வார்த்கதகளிலும் மசயல்களிலும் 
ெணிக்கணக்கில் விளக்கியும், தகலவலி எப்படி இருக்கும் என்று அந்த 
ெனிதனால் கற்பகன மசய்ய முடியவில்கல. ககடசியில், எரிச்சலகடந்த 
ெருத்துவருக்கு ஒரு பயாசகன பதான்ைியது. அவர் ஒரு கல்கல எடுத்து 
அந்த ெனிதனின் தகலயில் பேரடியாகத் தாக்கினார். அவ்பவகளயில் 
தகலவலி என்னமவன்று அந்த ெனிதனுக்குத் மதரிய வந்தது; அவனது 
பகள்விக்கு இந்த யதார்த்தொன முகையில் பதில் கிகடத்தது.  

நிழல்கறளப்  ற்ைிய அனு வத்றை, ஒவர பநாடியில் நான் உங்களுக்குத் 
ைர முடியும், ஆனால் அறை உங்களுக்கு வார்த்றைகளில் விளக்க முடியாது. 

இந்த உலகம் கடவுளின் ஏழாவது ேிழல் என்று ோன் கூைிபனன். 
கடவுள் இல்கல என்ைால், உலகம் இருக்காது. கடவுளின் 'குரல்' என்பது 
சத்தம் அல்ல. மூன்ைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் கூட, சத்தம் எதுவும் இல்கல. 
முதல் ஆன்ெீக தளத்தில் நுட்பொன சத்தம் - ெிக, ெிக நுண்ணியதாக 
இருக்கும். இரண்டாவது ஆன்ெீக தளத்தில், சத்தம் ஏைக்குகைய 
முழுவதுொக 'மூழ்கிய' ேிகலயில் இருக்கும்; பெலும் ேீங்கள் அதில் 
மூழ்கிவிடுவரீ்கள். ஆனால் கடவுளாகிய அந்தக் குரல், அந்தக் குரலின் ேிழல் 
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மூன்ைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் பெம்பட்ட வலிகெயுடன் இருக்கும். 
 ுஃபிக்கள் இகத 'வாயகடத்துப்பபான ேிகல' என்று அகழக்கிைார்கள். 

நைீனால் இறைப் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல, "கடவுளின் குரலின் 
நிழல்  டிப் டியாக ஒவ்பவாரு ஆன் ீக ைளத்ைிலும்  ங்கலாகு ா?" எனக் 
வகட்டார். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: 
கடவுள் எல்கலயற்ைவர் என்றும் ஒவ்மவாரு ஆன்ெீக தளத்திலும் 

பெலும் பெலும் வகரயறுக்கப்பட்டவர், கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர் என்றும் 
ேீங்கள் கூை முடியாது. எல்கலயற்ை ஒன்று வகரயறுக்கப்பட்டதாக இருக்க 
முடியாது. கடவுளின் 'குரல்' பலவனீெகடகிைது என்று ேீங்கள் கூைினால், 
அது சரியல்ல. கடவுளின் 'குரல்' பலவனீெகடய முடியாது. 

இது  ைிகளின் உைாரைம் வ ான்ைது. முைல்  ைி ைங்கத்ைால் ஆனது, 
அைன் முைல் நிழல் இரும் ாலான  ைி என்று பொல்லலாம்;  இரண்டாவது 
நிழல்  ண்ைாலும், மூன்ைாவது நிழல் காகிைத்ைாலும் ஆனது, இப் டி இன்னும் 
 ல. அறனத்து  ைிக்கும் ஒவர வடிவம் உள்ளது, ஆனால் ைங்க  ைியும் காகிை 
 ைியும் முற்ைிலும் வவறு ட்டறவ. எனவவ, காகிை  ைியின் விஷயத்ைில் 
ைங்க  ைி  லவனீ ாகிவிட்டது என்று நீங்கள் கூை முடியாது. 

1940 பெப்டம் ர் முழுவதும், ப ஹர்  ா ா, வ ல் றல  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைில் கடுற யான ஏகாந்ைவாெம் கறடப் ிடித்து, பைாடர்ந்து 
 ைியாற்ைினார். வாரத்ைில் வியாழன், ஞாயிறு இரண்டு நாட்களும்  ா ா, ப ண் 
 ண்டலிறயச் ெந்ைித்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா, யாவரா ஒருவர், ஒட்டுப் லறக  ீது 
வறரந்ை அவரது ஓவியத்றை, ராவனாவிடம் அனுப் ிறவத்ைார். நீண்ட 
ைறலமுடியுடன், நீள ான அங்கி அைிந்து, அ ர்ந்ைிருக்கும் வைாரறையில் 
வறரயப் ட்ட ெித்ைிரத்ைின் வ ல்  ீண்டும் வறரயு ாறு  ா ா ராவனாவுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். ராவனா, அறைச் பெய்து முடித்து 'அவதார்' என்று ப யரிட்டார். 

பெப்டம் ர் 22, ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா, ப ண் ைிகளிடம், "ேீங்கள் 
உங்ககள இழக்காத வகரயில், உங்ககளக் கண்டுமகாள்ள முடியாது" 
இறைக் கூைியவர் யார்?" என வினவினார். 

எலிஸப த், "கிைிஸ்து" என்று  ைிலளித்ைார். 
"இதற்கு என்ன அர்த்தம்?" என்று  ா ா வகட்டார். 
ஒருவர், "ஆறெறய அடக்கி பவல்வது" என்று கூைினார். 
 ற்பைாருவர், "சுய கீழ்நிறலறய நிர்மூல ாக்குவது" என்ைார். 
அைற்கு எலிஸப த், ஒரு துைவியின் வார்த்றைகறள வ ற்வகாள் காட்டி: 

'நடப் து எதுவும் என் விருப் ம் அல்ல; ஆனால், கடவுளுகடயது.' என்று 
கூைினார்.        
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  ா ா 'ஆொம்' எனத் ைறலயறெத்து, ‘எலி மபத் ஏைக்குகைய 
சரியான பதிகல அளித்துள்ளார்’ என்று கூைி வ லும் விளக்கினார்: 

இது ஒன்ைில் மூன்று விஷயங்ககளக் குைிக்கிைது: முதலாவதாக, 
கடவுகள ெிககயாக பேசிப்பதன் மூலம் உங்ககள ெைந்துவிடுவது; 
இரண்டாவது, ஆத்ொவுக்காக உங்கள் உடல் ரீதியான ஆகசககளத் தியாகம் 
மசய்வது; மூன்ைாவது, கடவுளின் சித்தத்திற்கு முழுகெயாக அடிபணிவது. 

நீங்கள் அைிக ாக வநெிக்கும்வ ாது, உங்கறள நீங்கவள 
 ைந்துவிடுவரீ்கள். இப்வ ாது அறை நறடமுறையில் பெய்வது எப் டி? ஆண்கள், 
ப ண்கள், கார்கள், நாய்கள்,  ற்றும்  லவற்ைின்  ீைான அன்பு, ைன்னிச்றெயாக 
வருகிைது. இது,  ரிொக அறடயப்ப றுவது அல்ல, ஆனால் ைன்னிச்றெயான 
ைன்ற , இயற்றகயாக நிகழ்வது. கடவுறள வநெிப் து என் து 
நறடமுறையிலும், ஒரு குைிப் ிட்ட அளவுக்குச் பெயல்முறையிலும் வருகிைது. 
ஆனால் கடவுகள ெிககயாக பேசிப்பது என்பது ஓர் அன்பளிப்பு.  ா ாறவ 
வநெிக்க, நீங்கள்  ா ாறவப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்க வவண்டும். நீங்கள்  ா ாறவப் 
 ற்ைிச் ெிந்ைிக்கும் வ ாது, உங்கறளப்  ற்ைி நீங்கள் நிறனப் ைில்றல! நீங்கள் 
 ா ாறவப்  ற்ைி எவ்வளவு அைிக ாகச் ெிந்ைிக்கிைரீ்கவளா, அவ்வளவு குறைவாக 
உங்கறளப்  ற்ைி நீங்கள் நிறனக்கிைரீ்கள். எனவவ, 'கடவுகள ெிகவும் 
பேசிப்பதால், உங்ககள ேீங்கள் ெைந்துவிடுகிைரீ்கள்' என் ைன் அர்த்ைம் 
என்னபவனில், நீங்கள் கடவுறளப்  ற்ைி அந்ை அளவுக்கு அைிக ாக 
ெிந்ைிக்கிைரீ்கள் ஆறகயால் இனி நீங்கள் உங்கறளப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்க 
முடியாது!  மதாடர்ந்து சிந்திப்பதன் மூலம், ேீங்கள் ஆழொக என்ன 
ேிகனக்கிைரீ்கபளா அதுவாக ேீங்கள் ொைிவிடுகிைரீ்கள்! ஒருவர் ஆழ ாக 
நிறனப் றை,  னம் அவறர, அவ்வண்ைவ  ஆக்குகிைது. 

ேீங்கள் எப்பபாதும் பாபாகவபய ேிகனத்தால், உங்ககளப் பற்ைி 
ேீங்கள் சிந்திக்க முடியாது. ேீங்கள் என்கனப் பற்ைி ேிகனக்காவிட்டால், 
உங்கள் ெனம் அகசயாெல் இருக்கும். ராபனா, ோன்னிகயப் பற்ைி 
ேிகனக்கும் பபாது ெட்டுபெ அவர் வருத்தொக உணர்கிைார். அவர் தன் 
தாகயப் பற்ைி ேிகனக்காதபபாது, எந்த உணர்வும் இல்கல. 

பூனாவில் 'ைி  ைர்ஸ் லாட்ஜ்' என்று அறழக்கப் டும்  ற்பைாரு ைியான 
ற யம் ைிைக்கப் ட்டுள்ளது. இந்ைத் ைியான வகுப்புகள், அன்ற  
வழங்குவைில்றல. தியானம் அன்கப அல்ல, அகெதிகய உருவாக்குகிைது. 
மதாடர்ந்து ஆழொக ஈடுபடும்பபாது சிந்தகன அன்கபக் மகாண்டுவரும். 
ைியானத்ைில், நீங்கள் ெிந்ைிப் றை நிறுத்ை முயற்ெிக்கிைரீ்கள். ெிந்ைிப் றை 
நிறுத்துவது அற ைிறயத் ைருகிைது. ஆனால் அன்பு பெலுத்ை, நீங்கள் 
அன் ிற்குரியவறர நிறனத்துப்  ார்க்க வவண்டும்! உங்கள்  னம் அறெயா ல் 
இருந்ைால், உங்கள் அன்புக்குரியவர் இனி உங்களுக்காக இல்றல என்று 
அர்த்ைம்.  ிரிய ானவர் இல்லாை இடத்ைில் அன்பு எப் டி இருக்க முடியும்? 

இந்த பவறுபாடு ெிக முக்கியொன விஷயம். ேீங்கள் 
தியானிக்கும்பபாது, எல்லாவற்கையும், உங்ககளயும் பசர்த்து ெைக்க 
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முயற்சிக்கிைரீ்கள்; பேசிக்கும் பபாது, ேீங்கள் எல்லாவற்கையும், சுயத்கதயும் 
ெைந்துவிடுகிைரீ்கள், ஆனால் ேீங்கள் பிரியொனவகர ேிகனவில் 
மகாள்கிைரீ்கள்! உண்கெயான, இம்ெியளவும் பிசகாத தியானத்தில், 
சாதாரணொக அரிதான ஒன்று என்னமவன்ைால், ேீங்கள், உங்கள் 
உடகலயும், உங்ககளயும், எல்லாவற்கையும் ெைந்து விடுகிைரீ்கள். 
பேசிப்பதில் ேீங்கள் சுயத்கதயும், உடகலயும், எல்லாவற்கையும் ெைந்து 
விடுகிைரீ்கள், ஆனால் உங்கள் அன்பிற்குரியவகர ேிகனவில் 
மகாள்கிைரீ்கள்! 

ைியானத்ைில்,  ிரிய ானவருக்கு இட ில்றல. அைனால்ைான் 
ைியானத்ைில், அைிக ட்ெம் நீங்கள் அறடயமுடிவது ெ ாைி - எல்லாவற்றையும் 
 ைந்து அற ைிறயப் ப றுவது என்று கூைப் டுகிைது. ஆனால் ஒருவ ாதும் 
இறை உைர்றவ அறடய முடியாது! அது அன் ினால்  ட்டுவ  
அறடயப் டுகிைது. 

 ா ா, அப்வ ாது வகட்டார், "உங்களில் எவபரனும் புனித 
அரபிந்பதாகவப் பற்ைிப் படித்திருக்கிைரீ்களா?" ைியானத்ைின் மூலம் 
அர ிந்வைாவின் ஆன் ீக முன்வனற்ைம் குைித்து,  ா ா  ீண்டும் விளக்கினார். 

வ ச்ெின் ைறலப்ற , ைற்வ ாறைய வ ாறர வநாக்கித் ைிறெத் ைிருப் ி, 
ப ஹர்  ா ா, இந்ைியாவின் ைற்வ ாறைய அரெியல் நிறலற றயக் குைித்துத் 
கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

காங்கிரஸ், முதன்முதலில் 1810ஆம் ஆண்டில், தாதாபாய் 
மேௌபராஜியால் மதாடங்கப்பட்டது. பின்னர், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக காந்தி 
தகலவராக இருக்கிைார். அந்தக் கிறுக்குத்தனொன 'சவுரி மசௌரா' கலவரம் 
ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மவடித்தது. ‘ஒரு கன்னத்தில் அகைந்தால், 
ேீங்கள் ெற்மைாரு கன்னத்கதயும் காட்டுங்கள்’ என்று காந்தி ேிகனக்கிைார். 
அது பபாருக்கு முற்றுப்புள்ளி கவக்கும் என்று அவர் ேிகனக்கிைார். ஆனால் 
அது அகிம்கச ெற்றும் முட்டாள்தனொனது! 

' ஹாெ ா' (ஓர் இந்து  ிற்வ ாக்குத்ைன ான அரெியல் குழு) நீங்கள் 
கீறைறயப்  ின் ற்ைி, கிருஷ்ைர் அைிவுறுத்ைிய டி பெயல் ட வவண்டும் என்று 
கூறுகிைது - அைாவது பவறுப்ற  பவளிப் டுத்ைா ல் ைன்றனப்   ாதுகாப் து. 
இப்வ ாது அது நறடமுறைக்கு உகந்ைைல்ல, ஏபனன்ைால் பஜர் னியரின் 
பவறுப்பு  ிகவும் ஆழ ானது, அைனால், அறனத்து ைற்காப்பு நாடுகளின் 
எைிர்விறனயும் பவறுப் ாகத்ைான் இருக்கும்! 

ெஹாசபாவால் பரிந்துகரக்கப்பட்ட கிருஷ்ணரின் பபாதகனயும், 
காந்தியால் வாதிடப்பட்ட கிைிஸ்துவின் பபாதகனயும் இந்தப் பபாருக்குச் 
சாத்தியெற்ைகவ. சிைிய ோடுகள் என்ன மசய்தன? அவர்களால் எதிர் ேின்று 
பபாராட முடியாததால், மபரிய ோடுகளால் விழுங்கப்பட்டனர்! இப்பபாது 
அவர்கள் எதிர்த்தவர்ககள விட அதிகொக மவறுக்கிைார்கள். 
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எனவவ, இப்வ ாது உலக அற ைிக்கு ஒரு புைிய, மூன்ைாவது வழி 
உருபவடுக்கும். முைலாவைாக உலகப் பபார், பின்னர் உலக அகெதி. 

வி ானத் ைாக்குைல்களுக்கு இந்ைியா அஞ்சுகிைது, வ லும் கல்கத்ைா 
அலுவலக வநரம் குறைக்கப் டுகிைது. மும்ற  அரொங்கம் பூனாவுக்கு  ாறுவது 
 ற்ைி ஆவலாெறன பெய்கிைது. எகிப்து வழீ்ந்ைால், இந்ைியா  ீது குண்டு 
வெீப் டுவது உறுைி. 

எனபவ, ோம் புதிய இடம் பதடி, ஒரு துகைமுகத்கத போக்கிச் 
மசல்ல பவண்டும். இலங்கக அல்லது ரத்னகிரி, இது  ாக்கர்பாவிலிருந்து 
50 கெல் மதாகலவில் உள்ளது; அழகான ெகலகளும் கடற்ககரககளயும் 
உள்ளடக்கிய இந்தியாவின் அற்புதொன பகுதிகளில் ஒன்ைாகும். இது 
கார்வாகர விடப் மபரியது. இந்தத் துகைமுகங்களில் ஒன்ைிற்கு ோம் 
மசல்பவாம். உங்கள் அகனவர் ெீதும் குண்டு வசீப்பட பவண்டும் என்று ோன் 
விரும்புகிபைன்! 

வ ாறரப்  ற்ைிப் ப ண் ைிகளில் ஒருவர் கூைியைற்கு  ைிலளிக்கும் 
விைத்ைில்,  ா ா வகட்டார்: 

இதில் தீயது என்ன இருக்கிைது? பபார், ெக்களுக்கு, கதரியம், 
துன்பம், தியாகம் பபான்ைவற்கைக் கற்றுத் தருகிைது. இங்பக ஒரு குண்டு 
விழுந்தால், இரண்டு மோடிகளில் பாகு (ஒரு பணிப்மபண்) அரங்காவ்ெில் 
இருப்பார் (அகனத்து மபண்களும் சிரித்தனர்.) ஆனால் என் பாகு என்னுடன் 
இருந்தால் பயப்பட ொட்டாள் என்று கூறுகிைாள்! 

முஹ து  ஸ்றைப்  ற்ைிய இந்ை நறகச்சுறவயான ெம் வத்றை  ா ா, 
 ின்னர் விவரித்ைார்: 

வநற்று முன்ைினம் முஹ து அழுைார்: "ைாைா, நீங்கள் என்னிடம் ப ாய்ச் 
பொல்வரீ்கள் என்று நான் ஒருவ ாதும் எைிர் ார்க்கவில்றல! என்  றனவி 
வருகிைாள் என்று நீங்கள் பொன்னரீ்கள், அவள் எங்வக?" என்று வகட்டு அழுைார், 
அவருறடய  றனவி வரவில்றல என் ைற்காக அல்ல, நான் அவரிடம் ப ாய்ச் 
பொன்னைாக நிறனத்து அழுைார்! 

ஒரு வயைான ப ண் ைி, றககளில் ஒரு குழந்றையுடன், கண்கறளக் 
கட்டிக்பகாண்டு வரு ாறு நாங்கள் ஏற் ாடு பெய்வைாம்; "இப்வ ாது நான் 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருப் றை நீங்கள் காைலாம், நான் நன்ைாக 
இருக்கும்வ ாது வருவவன்," என்று கூைவும் அவரிடம் பொல்லியிருந்வைாம். 
அந்ைப் ப ண் ைிறய முஹ துவிடம் அறழத்துச் பென்ைதும் அவர், "ஓ, 
உனக்கு வயைாகிவிட்டது" என்று கூைினார்; அந்ைப் ப ண் ைி ைனது  ங்றகச் 
ெிைப் ாகச் பெய்ைார். 

எனவவ முஹ து, இப்வ ாது,  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார், ஏபனன்ைால் 
நான் கூைிய டிச் பெய்வைன். அவர் கண்களில்  ருந்து றவக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்,  ின்னர் அந்ைப் ப ண் ைிறய முற்ைிலும்  ைந்து, வழக்க ான 
கற்கறளச் வெகரிக்கும்  ைியில் மும்முர ாக ஈடு ட்டார். இப்வ ாது நான் 
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அவரிடம் ப ாய்ச் பொல்லவில்றல என்று அவர் ைிருப்ைி அறடகிைார். அவர் 
ஒரு குழந்றைறயப் வ ாலவவ இருக்கிைார். நீங்களும் ஒரு குழந்றைறயப் வ ால 
 ாைாவிட்டால், இந்ைப்  ாறையில் நுறழய முடியாது. 

அன்றைய ைினம் (பெப்டம் ர் 22ஆம் நாள்) அவர்கள் ெிைிது வநரம் 
விறளயாடிய  ிைகு, ைகரக் பகாட்டறகயின் கீழ் அ ர்ந்து,  ா ா காகிைம்  ற்றும் 
ப ன்ெில் எடுத்து வரு ாறு கூைி, அதில் மூன்று முகங்ககள வகரந்தார்; இது 
ஹிட்லர், முபசாலினி, மேவில் பசம்பர்மலய்ன் ஆகிபயாகரப் பிரதிேிதித்துவப் 
படுத்துவதாகக் கூைினார்: 

"இங்வக (முழுக் வகாளத்ைின் ப ௌைீக உலறகச் சுட்டிக்காட்டி), அவர்கள் 
அறனவரும் வ ாராடுகிைார்கள்" என்று  ா ா கூைினார். "இங்பக 
'உண்கெப்மபாருளின் அளவிறுதியற்ை ேிகலயில்' (வித்னியான் புவன்) 
அவர்கள் அகனவரும் ஒன்று. ஆனால் இங்கு என்ன ேடந்தாலும் அது 
கடவுளின் சித்தத்தின்படி ேடக்கிைது. இது உங்கள் ெனதில் ஆணித்தரொகப் 
பதிக்கப்பட்டிருந்தால், இந்தப் பபார் சம்பந்தப்பட்ட எதிலும் ஒன்றும் இல்கல, 
அகனத்தும் கடவுளின் விகளயாட்டு என்பகதப் புரிந்து மகாள்வரீ்கள்." 

1940 பெப்டம் ர் 27 முைல் 29 வறர, மூன்று நாட்கள், ப ண் ைிகள் 
காறல 8:00 முைல்  ைியம் 12:00 வறர, இந்ை நான்கு  ைிவநரங்களுக்கு 
முழுற யான ப ௌனம் கறடப் ிடிக்க வவண்டும்; ஊழியர்களுக்கும் கூட 
இந்ை  மூன்று நாள் உத்ைரவு வழங்கப் ட்டது. இைற்குப்  ிைகு, பெப்டம் ர் 30ஆம் 
வைைி முைல்,  ா ா ைனது ஆன் ீக  ைிறயத் பைாடங்குவைற்கு ஐந்து 
நி ிடங்களுக்கு முன்னர், ஒரு எச்ெரிக்றக  ைி ஒலிப் ைாகக் கூைினார், வ லும் 
அடுத்ை அறர  ைி வநரத்ைிற்கு அறனவரும் முற்ைிலும் அற ைியாக இருக்க 
வவண்டும். இந்ை வநரத்ைில் அவர்கள் ைியானத்ைில் மூழ்கி, றககால்கறளக் கூட 
அறெக்கா ல் இருந்ைால்  ிகச் ெிைந்ைது என்று அவர்கறள ஊக்குவித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஏகாந்ைவாெம் இருந்ை வவறளயில், அவர் ஒரு 
குைிப் ிட்ட காலத்ைிற்கு, நாய்க்குட்டி வாரியறரத் ைன்னிடம் அனுப்பு ாறு ப ண் 
 ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்; வ லும்,  ா ா,  ஸ்த் ஆெிர த்ைில், ைனது 
றககளால் நாய்க்குட்டிக்கு உைவளித்ைார். இைற்குப்  ிைகு, வாரியரின் உடல் 
நலம் குன்ைியைால், அைன் ப ாறுப் ாளராக இருந்ை எலிஸப த் வாரியறர, 
கால்நறட  ருத்துவரிடம் ெிகிச்றெக்காக அறழத்துச் பென்ைார். ஆனால், 
வாரியரின் உடல்நிறல முற்ைிலும்  ாைிக்கப் ட்டு 1940, பெப்டம் ர் 28 அன்று 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் உயிறரத் துைந்ைது. 

 ா ா, ப ண்கறளப்  ார்க்க வந்து, அவர்களுக்கு, நான்னியின் ெ ாைி 
அருவக ஓர் இடத்றைச் சுட்டிக்காட்டி, வாரியறர அங்கு அடக்கம் பெய்யு ாறு 
கூைினார். குழி வைாண்டப் ட்டவ ாது, அடக்கம் பெய்ய  ா ா உைவினார். 

எலிஸப த் வொக ாகக் காைப் ட்டார்;  ாறலயில்  ா ா, அவருக்கு 
ஒரு பெய்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார்: "ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள், வாரியர் 
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என்னிடம் வந்துவிட்டது." ஆனால்  றுநாள்,  ா ா அறை அவர்களுக்கு 
விளக்கும் வறர, வாரியர் உண்ற யில் எவ்வளவு ெிைப்பு வாய்ந்ை நாய் என் து 
யாருக்கும் பைரியாது: 

எலி மபத், ோன் கூறுவகதக் கவனொகக் பகளுங்கள்; எனது 
பணியில் வாரியரின் பங்ககப் பற்ைி ேீங்கள் அைிந்தால் மபருகெப்படுவரீ்கள். 
ோன் உங்களுக்குச் மசால்வது உண்கெதான், உங்ககள ெகிழ்விக்கும் 
போக்கத்தில் ோன் இகதச் மசால்லவில்கல. உண்கெயில், அவதார 
புருஷர்கள், சத்குருக்கள் ெற்றும் குருோதர்கள் ஒருபபாதும் அவர்கள் 
பணிபுரியும் மசயல்முகைகய மவளிப்படுத்துவதில்கல. அவர்கள் அகத 
மவளிப்படுத்துவதாக இருந்தால், அது அவர்களின் பவகலப் பளுகவ 
அதிகரிக்கும். "உண்கெப்மபாருகளக் கண்டைிந்த ஒருவர், அகத ேித்தியொக 
ெகைக்கிைார்" என்று  ுஃபிகள் கூறுகின்ைனர். அது முற்ைிலும் 
அப்படித்தான். இகை ேிகலகய அகடந்த ஒருவர், சாதாரண வார்த்கதகளில் 
உண்கெகய ஒருபபாதும் மவளிப்படுத்துவதில்கல என்பபத இதன் மபாருள். 

கடவுளின் பணி, ெகைத்து மசய்யப்படும் பணி, இறை நிறலறய 
அறடந்ை ெத்குருக்களின் ரகெிய  ைிறயப் வ ான்ைது. ஆனால் வாரியகரப் 
மபாறுத்தவகரயில், அவர்களின் பணி எவ்வாறு மசய்யப்படுகிைது 
என்பதற்கான கருத்தார்ந்த அைிகுைி ஒன்கை, இன்று ோன் உங்களுக்குத் 
தருகிபைன். முைலாவைாக, ஏழு ஆன்ெீக தளங்கள் இருப் துவ ால், ஏழு 
ஆன்ெீக ேிகலகளும், ஏழு ஆன்ெீக புரிதல்களும் உள்ளன. இது எப்பபாதும் 
எண் ஏழாகபவ இருக்கும். எண் ஏழு என் து பைய்வகீ எண். இப்வ ாது நாம் ஏழு 
ஆன் ீக  புரிைல்கறளப்  ற்ைிப்  ார்ப்வ ாம்: 

1. உந்துணர்வு (INSTINCT) 
2. அைிவுத்திைன் (INTELLECT) 
3. உத்பவகம் (INSPIRATION) 
4. உள்ளுணர்வு (INTUITION) 
5. நுண்ணைிவு (INSIGHT) 
6. ஒளியூட்டம் (ILLUMINATION) 
7. இகையுணர்வு (REALIZATION) 

உந்துணர்வு, விலங்குகள் ொம்ராஜ்யத்றை நிர்வகிக்கிைது; 
அைிவுத்திைன்,  னிைர்கறள ஆட்ெிபுரிகிைது; உத்பவகம், கவிஞர்கள்  ற்றும் 
கறலஞர்கறளப் வ ான்ை உைர்வுகளின் ஆைிக்கம் நிறைந்ை  னிைர்களுக்கு 
உரித்ைானது. ஆன் ீக வ ல் ைளங்களில் வாழும் வ ம் ட்ட ஆத் ாக்களின் 
( ஸ்துகள்) உைர்வுபூர்வ ான காட்ெிகள்  ற்றும் அைிவுக்கு உள்ளுணர்வு 
காரை ாக விளங்குகிைது. உள்ளுைர்வால் நீங்கள் புரிந்துபகாள்வது எப்வ ாதும் 
உண்ற யானைாக இருக்கும். ஆனால் அைிவுத்ைிைன் அல்லது புத்ைியால் நீங்கள் 
புரிந்துபகாள்வது ெில வநரங்களில் உண்ற யாகவும்  ற்றும் ெில வநரங்களில் 
 ாைாகவும் இருக்கும்.      
 ோன்காவது ெற்றும் ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளங்களில் வாழும் 
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ஆத்ொக்களுக்கு நுண்ணைிவு உள்ளது; அவர்களின் புரியும் தன்கெ, 
ெனதுடனான சிந்தகன மூலொக அல்லாெல் பேரடியானதாக இருக்கும். 
ஒளியூட்டம் என்பது கடவுகள அவருகடய உருவில் காண்பது. புரியும் 
தன்கெ மதய்வகீொனது. (இகை) உணர்தல் என்பது தன்கன கடவுள் என்று 
புரிந்துமகாள்வது. 

வவறு வவறு வடிவங்கள், உைர்வின்  ரிைா  வளர்ச்ெியின் 
காலகட்டத்ைில்,  னிை வடிவம் உருவாகும் வறர, ஏழு ைிருப் ங்கறளக் 
பகாண்டிருக்கும். இப்வ ாது, ஒவ்மவாரு திருப்பத்திற்கும் கடவுளுடன் பேரடித் 
மதாடர்பு உண்டு. இைர ஆறு ைிருப் ங்கறளப்  ற்ைி இப்வ ாது நாம் குைிப் ிட 
 ாட்வடாம்; உைாரை ாக, ைாவரங்கள் ராஜ்ஜியத்ைில், துளெி (புனிை ான துளெி 
பெடி) ைிருப்  முறனயில் இருக்கும் ஒன்று. விலங்குகள் ராஜ்ஜியத்ைில், ஒரு 
நாய், உள்ளுைர்வு  ற்றும் நுண்ைைிவின் ஒரு குறுகிய  ாகத்றைக் 
பகாண்டிருந்ைாலும், உைர்வுபூர்வ ாக அறைப்  யன் டுத்ை முடியாை நிறலயில் 
அது ைிருப்  முறனயில் இருக்கிைது. 

ஐந்தாவது ெற்றும் ஆைாவது ஆன்ெீக தளங்களில் வாழும் 
புனிதர்கள், நுண்ணைிகவக் மகாண்டுள்ளனர், பெலும் அவர்கள் அகதப் 
பயன்படுத்துகிைார்கள். ஆனால் ோய் அகதப் பயன்படுத்த முடியாது. இதன் 
அர்த்தம் என்னமவன்ைால், சாதாரண ெனிதர்களால் பார்க்க முடியாத 
மபாருட்ககள ோய் ெட்டும் பார்க்க முடிகிைது. இதன் காரணொக, ோய் அந்த 
இடத்தில் இருக்குொனால் எண்ணங்ககளயும், சூழ்ேிகலககளயும் 
சுத்திகரிக்கும். அதனால்தான் உயிகரத் துைந்த உடகல அகற்றுவதற்கு 
முன்பு, சடலத்கதப் பார்க்க ஒரு ோகயக் மகாண்டுவருவது 
ம ாராஸ்ட்ரியர்கள் ெத்தியில் ேிலவும் வழக்கம்; ோய் ெனப்படிவங்ககளச் 
சுத்திகரிக்கிைது. 

குருநாைர்கள்  த்ைியில் நாய்கள் முக்கிய  ங்கு வகிக்கின்ைன. நான் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட ஏைக்குறைய  த்து நாட்கள், எனது பொந்ை  ைிக்கு 
ஒரு நாய் வவண்டும் என்று நான் விரும் ிவனன் - என்ன என்று நான் உங்களுக்கு 
இப்வ ாது பொல்ல  ாட்வடன்! ‘சும்’, அல்லது வவறு எந்ைச் 
பெல்லப் ிராைிறயயும் நான் அைற்காகப்  யன் டுத்ை முடியாை நிறல. நான் 
விரும் ிய நாய், புைியைாக, புத்துைர்வவாடு, அப் ாவியாகவும், இளற யாகவும் 
இருக்க வவண்டும். எனவவ, ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு முன்பு, வகார்பஷத் ஓர் 
அல்வஸஷன் நாய்க்குட்டிறயப்  ற்ைி குைிப் ிட வநர்ந்ைது, இறுதியில் ோம் 
வாரியகரப் மபற்றுக்மகாண்படாம். ‘அது எனது ோய்’ என்று ோன் கூைிபனன். 
ஜிங்பகா, பிங்பகா அல்லது இதர மசல்லப்பிராணிககளப் பற்ைி ோன் 
அவ்வாறு குைிப்பிடவில்கல. வாரியர், பாபாவின் ோய் என்பகத ேீங்கள் 
அகனவரும் புரிந்து மகாண்டீர்கள்! வாரியர் உண்கெயில் ஒரு ோய் அல்ல, 
ஆனால், குைிப்பாக இந்தப் பணிகயச் மசய்து முடிக்கும் போக்கத்தில், 
ஆவிகள் உலகத்திலிருந்து தற்காலிகொக, கீழ் உலகுக்குக் 
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மகாண்டுவரப்பட்ட ஆத்ொதான் அந்த ோய். இப்பபாது, இந்த விஷயத்தில் 
பெலும் ஆழொகச் மசல்ல பவண்டாம். 

இவ்வாறு வாரியர் வந்ைது; இைனால்ைான் நான் வாரியர் எனைருகில் 
இருக்க வவண்டும் என்று எலிஸப த்ைிடம் பொல்லிக்பகாண்வட இருந்வைன். 
ஆனால் அது கடின ாக இருக்கும் என் தும் எனக்குத் பைரியும். ஏபனனில் 
சூழ்நிறலகள்  ாை  ாை இது ைறடகறள உருவாக்கும். எனவவ, முைல் ெில 
நாட்களுக்கு, வாரியர், புழுக்கள், கிரு ிகள்  ற்றும்  லவற்ைால் ைாக்கப் ட்டது. 
இறுைியில், நான் விரும் ிய காலம் வறர, அறை றவத்ைிருந்வைன். 1941, ஜூறல 
1ஆம் வைைிக்கு முன்பு, 'சும்'  ட்டு ல்ல வாரியரும் இைந்துவிடும் என்று 
எனக்குத் பைரியும். எனவவ, நான் அத்துடன்  ைிபுரிந்ை  ிைகு - என் றககளால் 
உைவூட்டி, நீரும் அருந்ை றவத்வைன் - எனது வவறல முடிந்ைதும், நான் அறைத் 
ைிருப் ி அனுப் ிவனன். 

விறரவில், அைன் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் வ ானதும், நான் 
'ம ால்டூனின் சபகாதரி'யுடன் ('கபதூல்' என்று மபாருள், ஏமனனில் 
மெஹராவின் முன்னிகலயில் எந்த ஆண் ெககன அல்லது மபயகரக்  
குைிப்பிடக்கூடாது என்பதால்) அது உயிறரத் துைந்ைால் அடக்கம் பெய்வது 
 ற்ைி விவாைித்வைன். நாங்கள் இறுைியாக அந்ை இடத்றைத் வைர்ந்பைடுத்வைாம். 
வாரியர் ெிகவும் உடல்ேிகல சரியில்லாெல் இருந்தபபாது, அது மூன்று 
ோட்களுக்குள் இைந்துவிட்டால், ெீண்டும் ஒரு பிைவிகய எடுக்க 
பவண்டியிருக்கும் - அது வாரியருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்காது - என்பதால் 
அது இைவாெல் ோன் பார்த்துக் மகாண்படன். எனபவ, அந்த மூன்று 
ோட்களில் அது உயிகரத் துைக்காததால், ோன் ெகிழ்ச்சி அகடந்பதன். 

இப்பபாது, இனி அதற்குப் பிைவி எதுவுெில்கல! 
குருநாைர்கள், விலங்குகளின் இைந்ை உடல்கறளத் பைாடும்வ ாது, 

விலங்குகள் அவற்ைின் அடுத்ை  ிைவியில்  னிை உருறவ அறடகின்ைன. அவை 
வவறளயில், குருநாைர்களின் பைாடர் ில் இருக்கும் விலங்குகள் அடுத்ை 
 ிைவியில் ஆன் ீக வ ல்நிறல ஆத் ாக்களின் வடிவங்கறளப் ப றுகின்ைன. 
ஆனால், வாரியருக்கு, இனி  ிைப்பு எதுவும் இல்றல! 

வாரியர் மூன்று ோட்களுக்குள் இைந்திருந்தால், ேிகலகெ பவைாக 
இருந்திருக்கும். ககடசியாக ோன் அகதப் பார்த்தபபாது, ோன் இருந்த 
இடத்திற்கு எப்படி வந்தது என்பது எனக்கு ேிகனவிருக்கிைது. ோன் அகதத் 
தட்டிக் மகாடுத்பதன். அது இைந்துவிடும் என்று எனக்குத் மதரியும். அது 
(எனது பணியில்) ஒரு பங்கு வகித்தகத, உங்களால் புரிந்து மகாள்ள 
முடியாது. அது எனது பணிகயப் பகிர்ந்து மகாண்டது, இப்பபாது 

சுதந்திரொகிவிட்டது. 
‘சும்’ கூட அந்ை அளவுக்கு அைிர்ஷ்டொலியாக இருக்காது. அது ஜூறல 

1941 க்கு முன்பு இைந்துவிடும்; வ லும் வாரியருக்கு அருகில் அடக்கம் 
பெய்யப் டும்.  ஆனால் அடுத்ை  ிைவியில் ஒரு வயாகியாக ைிரும் ி வரும். 
கிப் ியும் ைனது அடுத்ை  ிைவியில் ஒரு வயாகியாகப்  ிைவி எடுக்கும். நான் 
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இந்ை விவரங்களில் வ லும் ஆழ ாகச் பெல்ல ாட்வடன், இல்றலவயல் நீங்கள் 
இன்னும் பைளிவாகப் புரிந்து பகாண்டிருப் ரீ்கள். ஆனால், இப்வ ாது நான் எனது 
 ைிறயக் குைித்ை ெில அைிகுைிகறள உங்களுக்கு வழங்கியுள்வளன். 

நான் ஏகாந்ைவாெம் இருந்ை வவறளயில், எனது ெகவாெத்ைில் இருந்து 
வாரியர் உயிறரத் துைந்ைது. இைனால், நான்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன். அது ைக்க 
வநரத்ைில்  றைந்ைது, அைற்கு முன்னால் அல்ல. என்னால் கூட அறைத் ைடுத்து 
நிறுத்ை முடியாது. எனது  ைி இது வ ான்ை ஒரு வறகயானது; நான் அறை 
நிறுத்ைியிருந்ைால், முழு விஷயமும் குழப் த்ைில் இருந்ைிருக்கும்! அது ஓர் 
உண்ற யான வ ார்வரீன்! எனது  ைியில் உண்ற யான  ங்றக ஆற்ைியது.  

கடவுள் எவ்வாறு பணிபுரிகிைார் பாருங்கள்! அவர், ஆன்ெீக 
உலகிலிருந்து ஓர் ஆவிகயக் மகாணர்ந்து, அதற்கு வடிவம் மகாடுத்து, 
அதனுடன் பணிபுரிகிைார்; அந்தப் பணி முடிந்ததும் அகத எடுத்து விடுகிைார்! 
ராெின் ஹனுொன், பாபாவின் வாரியர்! 

எலிஸப த், நீங்கள் இறை நிறலறய அறடயவில்றல. வாரியரின் 
 ரைம் குைித்து நீங்கள் இயல் ாகவவ வருத்ைப் டுகிைரீ்கள், ஆனால் நான் 
உங்களுக்கு அளித்ை விளக்கத்ைால், நீங்கள்  கிழ்ச்ெியாக இருக்க வவண்டும்! 
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             இலங்றகயில்  ப ஹர்  ா ா 

 



177 
 

இலங்ககயில் ஏகாந்தவாசம்  

(Seclusion at Srilanka) 

1940, பெப்டம் ர் இறுைியில், ப ஹர்  ா ா ப ஹரா ாத்றை விட்டு 
வவறு ஏவைனும் இடத்ைிற்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிடத் பைாடங்கினார்; அங்கு அவர் 
பைாடர்ந்து ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்து  ைியாற்ை முடியும். அக்வடா ர் 
பைாடக்கத்ைில், காக்கா, ொஞ்ெி இருவரும்  ா ா, ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான 
இடத்றைக் கண்டு ிடிக்க இலங்ககக்கு அனுப் ப் ட்டனர். ‘ருஸ்தம்ஜி 
ரத்தன்ஷா பில்லிபொரியா’ என்ை பெல்வந்ைர்,  ார்ெி பைாழிலைி ர்  ா ாறவ 
அைிந்ைிருந்ைார், வ லும்  ா ாவிற்கும் ப ண்களுக்கும் ப ாருத்ை ான 
குடியிருப்ற த் வைர்ந்பைடுக்க, காக்கா, ொஞ்ெி இருவருக்கும் உைவினார்.  ா ா, 
கடற்கறர ஓரத்ைில் அற ந்ை வில்லாவில் ைங்க விரும்புவைாகக் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார். ஆனால் வெைியாக எதுவும் அற யாைைால், ருஸ்ைம்ஜி, 
பகாழும்புக்கு பவளிவய 25 ற ல் பைாறலவில் உள்ள பவயங்வகாடாவில் 
அற ந்ை  ைனது பொந்ை  ங்களாறவக் பகாடுத்ைார். ொஞ்ெியும் காக்காவும் 
 ா ாவுக்கு ஒரு பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினர்;  ா ா அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா இப்வ ாது நவம் ர் முைல் வைைியில் இலங்றகக்குப் 
புைப் டும் ைிட்டங்கறள உருவாக்கத் பைாடங்கினார்; வ லும் ப ண் 
 ண்டலியுடன் எைிர்வரும்  யைம் குைித்து விவாைித்ைார். 

1940, அக்வடா ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா உ வாெம் இருந்ைார். அன்று  ாறல, 
7:00 முைல் 11:30  ைி வறர, அவர்  ிகவும் ெிர ப் ட்டார். "இது ஒரு ேரக 
பவதகனயாக இருந்தது!" என்று  ின்னர் அவர் குைிப் ிட்டார், "அந்த ோன்ககர 
ெணி பேரம் எனது தற்பபாகதய வாழ்வின் அதி பயங்கரொன பேரொக 
இருந்தது!" 

 ா ா அன்று நள்ளிரவில் உ வாெத்றை முடிக்க இருந்ைார், ஆனால் 
இரவு 11:30  ைிக்கு தூங்கிவிட்டார்; அைிகாறல 3:30  ைிக்கு  ா ா,  ால் அருந்ைி 
உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைார். அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், அக்வடா ர் 7 அன்று 
பஜர் ன் துருப்புக்கள் ருவ னியாவுக்குள் நுறழந்ைைாகச் பெய்ைி பவளிவந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா, ைனது அைிக்றககளிலிருந்து வ ார் குைித்துத் 
ையாரிக்கப் ட்ட கட்டுறர ஒன்றை றவத்ைிருந்ைார்; அறை அவர் ைனது 
அன் ர்களுக்கு அனுப் வும் அல்லது ப ாதுவாக பவளியிட வவண்டும் என்று 
நிறனத்ைார். அக்வடா ர் 11ஆம் வைைி, அவர்  களிர் குடியிருப்புக்கு வந்ைவ ாது, 
அறை உரத்ை குரலில் வாெிக்கு ாறு கூைினார்.  அறனவரும் அறை அற்புைம் 
என்று நிறனத்ைார்கள், ஆனால் அவர்களில் ஒருவர், விஞ்ஞானம் அைில் 
குைிப் ிடப் டக்கூடாது என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார்; அைன் ின்  ா ா இவ்வாறு 
விளக்கினார்:       
 இன்கைய பபாரில் விஞ்ஞானம் ெிகப்மபரிய பங்கக வகிப்பதால், 
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(கட்டுகரயில்) அைிவியல் கண்டிப்பாக வர பவண்டும். அைிவியகல ேல்ல 
வழியில் பயன்படுத்தலாம், அபத அைிவியகல பொசொன பயன்பாட்டிற்கும் 
ஈடுபடுத்தலாம். அறுகவ சிகிச்கச ெற்றும் போகயக் குணப்படுத்த, 
குபளாபராஃபார்கெ பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் மகாள்களக்காரர்கள் 
வழிப்பபாக்கர்களிடெிருந்து மபாருட்ககளத் திருட அகதப் 
பயன்படுத்துகிைார்கள். பபாரில், அைிவியல், அழிவுக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஆனால் அழிவு என்பது இறுதியில் ‘புதுப்பித்தல்’ 
ெற்றும் ‘முன்பனற்ைம்’ என்று மபாருள். ‘கிபரட் (பிளாக்) பிபளக்’ (கருப்பு 
மகாள்களபோய்) காலத்தில், முழு லண்டகனயும் எரித்து 
சாம்பலாக்கியபபாது, என்ன ேடந்தது? லண்டன் ெீண்டும் 
கட்டிமயழுப்பப்பட்டது, அது முன்கப விட ெிகச்சிைந்ததாக இருந்தது. எனபவ 
உலகம் அழிக்கப்படும் காகலயில், சாம்பலிலிருந்து ஒரு புதிய, சிைந்த 
உலகம் உருவாகும். பிரபஞ்சம் முழுவதும் குழப்பமும் அழிவும் இருக்கும்; 
ஆனால் அதற்குப் பிைகு, 800 ஆண்டுகளுக்கு, பபார் இருக்காது! 

எனவவ, ைற்வ ாறைய துன் ங்கள் அறனத்தும், அந்ை நீண்ட கால 
 கிழ்ச்ெிறய அறடயும் அளவுக்கு  ைிப்புள்ளது இல்றலயா? வ லும் இந்ைப் 
வ ாரில் உயிறரத் துைப் வர்கள், புைிய உலறகயும் அற ைிறயயும் அனு விக்க 
 று ிைவி எடுப் ார்கள். இப்வ ாது அவர்கள் அைிகாரத்றையும், 
உறடற கறளயும் விரும்புகிைார்கள், ஒருவருக்பகாருவர் பவறுக்கிைார்கள். 
இபைல்லாம் எந்ை  ாைிரியான முடிறவச் ெந்ைிக்கும்? ஒவர ஒரு வழிைான் 
உள்ளது! அறனத்றையும் அனு வித்து, ெலித்துப்வ ாய் - இறுைியில் ஆறெகள் 
வவண்டாம், பவறுப்பு வவண்டாம், வ ாைலும், வ ாரும் வவண்டாம் என்ை நிறல 
உருவாகும். 

ேீங்கள் பால் அருந்துவகத விரும்புவதாக கவத்துக் மகாள்ளுங்கள், 
ேீங்கள் அகத அதிகொக அருந்தி, இறுதியில் மவறுப்பகடந்து, பபாதும் 
பபாதும் என்ை ேிகலக்கு வந்துவிடுகிைரீ்கள். அப்பபாது ேீங்கள் என்ன 
மசய்கிைரீ்கள்? பால் அருந்துவகத ேிறுத்தி விடுகிைரீ்கள். அபதபபால், 
மவறுப்பு, பபராகச, பகாபம் பபான்ைகவ அவற்ைின் உச்சத்கத எட்டும்பபாது 
‘பபாதும்’ ‘பபாதும்’ என்ைாகிவிடும். அப்பபாது என்னவாகும்? ொற்று வழிதான் 
என்ன? மவறுப்பு ேீங்கி பாசத்கதப் மபாழிய பவண்டும்; ஆகசககளக் 
ககளந்து அள்ளி வழங்க பவண்டும்; பொதலும், பபாரும் அகன்று அகெதி 
ேிலவ பவண்டும்! 

எதிர்கால உலகம் ெிகவும் அருகெயாக இருக்கும்! 
"ஆனால், இது எல்லாம் பூஜ்ஜிய ாகும்!" என்று குழுவில் யாவரா ஒருவர் 

குரல்பகாடுத்ைார்.   ா ா, ஆ ாம் என ைறலயறெத்ைார்: 
ஆம், ஆனால் இது ஓர் உன்னதொன புரிதல். ேிகழ்காலம் கூட 

பூஜ்ஜியொகும், எனபவ பூஜ்ஜியத்தின் எதிர்காலம் பூஜ்ஜியத்கதத் தவிர 
பவமைான்றுெில்கல! இது எல்லாபெ பூஜ்ஜியம்! கடவுகளத் தவிர பவறு 
எதுவும் இல்கல. ஒரு ோள், எனது மேருங்கிய சடீர்கள் அகத உணர்ந்து 



179 
 

மகாள்வார்கள். இப்பபாது, ேீங்கள் அதிகபட்சம் மசய்ய முடிவது 
என்னமவன்ைால், ‘ஆம், எதுவும் இல்கல; அகனத்தும் பூஜ்ஜியம்’ என்று 
ேிகனப்பதுதான்! ஆனால், அந்த உண்கெகயப் புரிந்து மகாள்ளும் பபாது 
அகத ேீங்கள் உணர்ந்து மகாள்வரீ்கள்! 

ப ஹரா ாத்ைில் அவர் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட காலகட்டத்ைில், 
 ா ா, ப ண்களுக்கு ‘நீங்கள் உருவ ற்ைவர்’ (நிராகார்) என்ை நான்கு வரி 
 ாடறல, ைினமும் வ ாற்ைி  ாடு ாறு கூைினார்: 

ேீங்கள் உருவெற்ைவர், பர்வர்திகார், அஹுராெஸ்தா, அல்லா, ஹு. 
ேீங்கள் எஸ்தான், ேீங்கள் கடவுள், அஹுராெஸ்தா, அல்லா, ஹு. 
ேீங்கள் பரொத்ொ, பரபிரம்ொ;  

ேீங்கள் எல்லாம் வல்ல கடவுள், ஈஷ்வர். 
ேீங்கள் பரபெஷ்வர், இ ாத், அஹுராெஸ்தா, அல்லா, ஹு. 

அக்வடா ர் 11 அன்று  ா ா, அறை வ லும் விளக்கினார்: 
இ ாத் என்ைால் ஆதி பகவன் - கடவுள் எல்லாம் வல்லவர், 

எல்லாம் அைிந்தவர், எங்கும் ேிகைந்தவர். கடவுளுக்கு லட்சக்கணக்கான 
மபயர்கள் உள்ளன, ஆனால் ஒலி விகளகவக் மகாண்டகவ ெிகக் குகைவு. 
ேீங்கள் உருவாக்கும் ஒவ்மவாரு ஒலியும், ேீங்கள் ேிகனக்கும் ஒவ்மவாரு 
எண்ணமும், ேல்லது அல்லது தீயது. ஆனால் உணர்கவ விகளவிக்கும் 
அந்த ஒலி, அதன் பின்னால் சக்திகயக் மகாண்டுள்ளது, இது பிைருக்கு 
உதவும் அல்லது பிைகரக் காயப்படுத்தும். 

துப் ாக்கிகள், குண்டுகள், வி ானங்கள்,  ற்றும் வ ாரின் இைர ஓறெகள் 
அறனத்தும், எைிர்காலத்ைில், உலகின் ஆன் ீக வாழ்க்றகக்கு  யன் டுத்ைப் டும். 
ஆம், இது அறனத்தும் எப்வ ாதும் இருக்கும். எங்கும் வ ாக முடியாது. அது 
எங்குப் வ ாக முடியும்? இது ஆவியாக உரு ாைி, வ கங்களாக உருவாகி, 
 ீண்டும்  றழயாக வரும் நீர் வ ான்ைது. ஆனால் நீங்கள் அறனவரும் 
கடவுளின் ப யர்கறள ராக ைாளத்துடன் வெர்ந்து  ாடும்வ ாது அது ஒரு 
விறளறவ உருவாக்கும். 

கடவுளின் ோெம் உணர்ச்சிபயாடு தாளத்துடன் பாடப்படும்பபாது, அது 
தற்காலிகொக ெஜ்ஜூப்ககள (அவர்களின் ‘அததீ ஆழ் ென உணர்வு’ 
(SUPERCONSCIOUSNESS) ேிகலயிலிருந்து) இப்பூவுலகுக்கு அகழத்துவரும் 
விகளகவக் மகாண்டிருக்கும். மும்கபகயச் சார்ந்த ‘அப்துல் பாபா’ என்ை 
பிரபலொன ெஜ்ஜூப், அவர் எப்பபாதும் ெயக்க ேிகலயில் இருந்தார் - 
எகதயும் உண்ணவும், அருந்தவும் மசய்யாெல் மவறுெபன 
உணர்வற்ைவராகத் பதான்ைினார். ஆனால் ஒரு பாடகர், ஒவ்மவாரு ோளும் 
அவரது வடீ்டிற்கு வந்து, ‘அல்லா ஹு, அல்லா ஹு’ என்று ராக தாளத்துடன் 
பாடும் அகர ெணி பேரத்திற்குள், அப்துல் பாபா சுயேிகனவுக்கு வந்து, 
ஒவ்மவாருவகரயும் பார்த்து, பபசி, உணவு உண்டு, பின்னர் ெீண்டும் அவரது 
பகழய ேிகலக்குச் மசன்று விடுவது வழக்கம்.  
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அக்வடா ர்  ாைத்ைில்  ா ா, ப ண்  ண்டலிறய அடிக்கடி ெந்ைித்து 
வந்ைார். 1940 அக்வடா ர் 13 அன்று, ைட்டச்சு பெய்யப் ட்ட அவரது இரண்டாவது 
கட்டுறரறயப்  டித்ை  ிைகு,  ா ா  னப் டிவங்கறளப்  ற்ைி வ லும் ெில 
விஷயங்கறள விளக்கினார்: 

ெனப்படிவங்கள் முழுவதுொக செப்படுத்தப்பட பவண்டும். இகத 
ஒரு கணித மசயல்முகையால் மசய்ய முடியாது, அவ்வளவு இலகுவாகவும் 
இருக்காது. 

ேல்ல, தீய ெனப்படிவங்கள் இரண்டும் பிகணப்புகள், கட்டுண்டகவ. 
உங்களிடம் ேல்ல ெனப்படிவங்கள் இருந்தால், ேீங்கள் ஒரு மபரிய, 
மசல்வந்தராகப் பிைக்கலாம்; தீய ெனப்படிவங்களுடன், ேீங்கள் ஒரு 
பொசொன மதாழுபோயாளியாகக் கூட பிைக்கலாம், இப்படிப் பல. ஆனால் 
ஒரு குருோதரின் துகண இல்லாெல் விடுதகல (இகை ேிகல) அகடய 
முடியாது. உங்களிடம் தீய ெனப்படிவங்கள் எவ்வளவு உள்ளன, உங்களுக்கு 
எந்த அளவுக்கு ேல்ல ெனப்படிவங்கள் பதகவ என்று உங்களுக்குத் 
மதரியாது; ஆனால் இகை ேிகலகய அகடந்த குருோதர் ஒருவருக்குத் 
மதரியும்; அவற்கைச் செேிகலப்படுத்த அவர் உங்களுடன் இகணந்து 
பணியாற்றுவார். 

ஒரு முறை, புத்ைர், இறை உைர்றவ அறடவைற்கு முன்பு, அவர் ைனது 
ொம்ராஜ்யம்,  றனவி,  க்கள் எல்லாவற்றையும் துைந்து, காட்டுக்குச் பென்று 
உ வாெம்  ற்றும் ஏகாந்ைவாெத்றை வ ற்பகாண்ட வவறளயில், ஆன் ீக 
 ாறையில் வ ல்நிறலறய அறடந்ை ஒரு வயைான ப ண் ைி, அவறர 
வழியில் ெந்ைித்ைார். அப்வ ாது, முன்ற  விட அைிக ாக 
 ிறைக்கப் ட்டுள்ளைாக அந்ைப் ப ண் ைி அவரிடம் கூைினார்! இைற்கு முன்பு, 
அறவ இரும்புச் ெங்கிலிகளாக இருந்ைன, இப்வ ாது அறவ ைங்கத்ைால் ஆனறவ, 
ஆனால் இரண்டும்  ிறைப்புகள், கட்டுண்டறவ.   ின்னர், அந்ைப் ப ண் ைி 
புத்ைருக்கு அந்ை ரகெியத்றை எடுத்துறரத்ைார். 

ேல்லது, தீயது இரண்டும் மவறும் மசாற்கள். அவர் ேல்லது 
மசய்கிைார் என்று ஹிட்லர் ெனொர ேிகனக்கிைார், ஆனால் அவர் தவறு 
மசய்கிைார் என்று உலகம் ேிகனக்கிைது! அவருக்கு எது ேல்லபதா அது 
உலகிற்கு தீயது. ேல்லது, தீயது இரண்டும் ெனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 
உணர்ச்சியின் மவளிப்பாடுகள் ெட்டுபெ. ேீங்கள் எல்லா ஆகசககளயும் 
துைக்கும்பபாதுதான் உண்கெயான சுதந்திரத்கதப் மபை முடியும். அத்தககய 
சுதந்திரத்கத அகடய ேீங்கள் அகனத்கதயும், அகனவகரயும் துைக்க 
பவண்டும். 

நைீன்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி ப ௌனம் கறடப் ிடித்து 
வந்ைார், இப்வ ாது றக றெறககள் மூலம் பைாடர்பு பகாண்டார். அவருக்கும் 
வநாரினாவுக்கும் இறடயிலான ெில ெ ீ த்ைிய  னக்கெப்புகள்  ற்ைிக் 
குைிப் ிடும்வ ாது,  ா ா, "ேீங்கள் மெௌனத்கத, பபச்சில் ெட்டுெல்ல, 



181 
 

ஆகசகள், மவறுப்பு, கசப்பு, பபராகச பபான்ை பலவற்ைிலும் ககடப்பிடிக்க 
பவண்டும்!" 

 று டியும்  னப் டிவங்கறளப்  ற்ைி விளக்கும் வவறளயில்  ா ா, 
இந்ை உண்ற  கறைறயப் ப ண்  ண்டலிக்கு விவரித்ைார்:  
 ஒரு ப ரிய பகாறலக்காரன் இருந்ைான். இதுவறர அவனது 
வாழ்க்றகயில், 99 வ றரக் பகாறல பெய்ைான். ஒரு நாள், அவன்  ிக்க 
 னச்வொர்வுடன் பவறுப்புைர்வில், ஒரு குருநாைரிடம் பென்று, ஒளிவு 
 றைவின்ைி பவளிப் றடயாக, ைனது குற்ைங்கறள அவர் முன் றவத்து, 
அறனத்ைிற்கும் ஒரு ைீர்வு காை  விரும்புவைாகவும் கூைினார். ஒரு குைிப் ிட்ட 
ொறலவயாரத்ைில் அ ர்ந்து அவறரப்  ற்ைிச் ெிந்ைறன பெய்ய குருநாைர் 
அைிவுறுத்ைினார். பகாறலக்காரனும் அவ்வாவை பெய்ைான். 

ஒரு நாள், அவன் குருநாைறர நிறனத்துக்பகாண்டு ைியானத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், குைிறரயில் ெவாரி வந்ை ஒருவர், பகாறலக்காரன் 
முன்னால் நின்று, அவறன அங்கிருந்து நகரச் பொன்னார். அைற்கு அந்ைக் 
பகாறலக்காரன்  றுத்ைதும், குைிறரயில் வந்ைவர், அவறனத் ைனது ெவுக்கால் 
அடிக்க ஆரம் ித்ைார். பகாறலக்காரன் உடனடியாகத் ைனது  றழய நிறலக்குத் 
ைிரும் ி, அந்ை  னிைறரக் (குைிறரயிலிருந்து கீவழ இழுத்து) குத்ைிக் பகான்ைான். 
அந்ை வநரத்ைில் பகாறலக்காரன் இறை உைர்றவ அறடந்ைான்! 

இப்வ ாது  ாருங்கள், குைிறரயில் ெவாரி பெய்ைவர், அந்நாட்டு 
 ன்னரிட ிருந்து 100 உளவாளிகறளக் பகால்லும் உத்ைரறவக் றகயில் ஏந்ைி, 
இன்பனாரு நாட்டுக்குக் குைிறரயில் ெவாரி பெய்து பகாண்டிருந்ைார். இவர் 
ஒருவறர  ட்டும் பகாறல பெய்ைைன் மூலம், பகாறலகாரன் நூறு ப ாத்ை 
உயிர்களின் ெரியான எண்ைிக்றகறய ெ நிறலப்  டுத்ைி, அவனது நல்ல 
 ற்றும் ைீய  னப் டிவங்கறள முழுவது ாக இல்லா ல் ஆக்க முடிந்ைது. 
அந்ைக்  னிைன் நிச்ெய ாக இறைபயல்லாம் அைிந்ைிருக்கவில்றல; குருநாைர் 
அறை  அைிந்ைிருந்ைைால், அந்ைக் பகாறலக்காரன் காப் ாற்ைப் ட்டான். 
ஆறகயால், நீங்களும் முற்ைிலு ாக, எந்ைக் வகள்விகளுக்கும் இடந்ைரா ல் 
கீழ்ப் டிந்ைால், பவற்ைிவாறக சூடமுடியும், ஏபனன்ைால் உங்களின் கருத்ைாக்கம், 
உங்கறளப்  ற்ைிய அைிவு  ட்டுப் டுத்ைப் ட்டிருந்ைாலும், குருநாைர் 
அறனத்றையும் அைிந்ைிருப் ைால், எது ெிைந்ைவைா அறை உங்களுக்கு 
அளிக்கிைார். 

ப ஹர்  ா ா,  ின்னர் அறனவருக்கும் ெ ீ த்ைிய வநாய், உைவு 
 ற்றும்  ல்லிகறள அைிலிருந்து விலக்கி றவப் ைன் முக்கியத்துவம்  ற்ைிக் 
குைிப் ிட்டார். அவர் வகட்டார், "வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் இதுவ ான்ை  ல்லிகள் 
இல்றலயா?" 

வ ற்கத்ைிய ப ண்கள், “இல்றல” என்று  ைிலளித்ைனர். 
 ா ா நறகச்சுறவயாக, ஒளிரும்  ார்றவயுடன், "அப் டியானால் நான் 

வ ற்கில் வ சுவவன், ஏபனன்ைால் அங்வக  ல்லிகள் இல்றல!" என்ைார். 
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டவ்லா  ாெி, நான்னி பகய்லி ஆகிவயாரின் நிறனவாக, அரங்காவ்ம் 
கிரா   க்களுக்கு, முறைவய, அக்வடா ர் 13, 14 ஆகிய வைைிகளில் விருந்து 
வழங்கு ாறு  ா ா,  ண்டலிக்கு உத்ைரவிட்டார். 13ஆம் நாள்  ாறல 5:00 
 ைிக்கு, கிரா த்றைச் வெர்ந்ை ப ண்கள்  ற்றும் குழந்றைகள் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலக்கு வந்ைனர், ஸூனா ாெி, காக்கு ாய் இருவரும் அவர்களுக்கு 
இனிப்புகறள வழங்கிய அவ்வவறளயில்  றழ ப ாழியத் பைாடங்கியது, "இது 
கிராெவாசிககள இன்னும் ெகிழ்விக்கும்! அவர்களுக்கு இனிப்புககள விட 
ெகழ முக்கியம், எனபவ டவ்லா ொசி அவர்களுக்கு ெகழகயக் 
மகாடுத்தார்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

ஸூனா ாெி, காக்கு ாய் இருவரும்  ிரொைம்  விநிவயாகிப் றை,  ா ா 
 ார்த்துக்பகாண்டிருந்ைார்.  ீண்டும்,  றுநாள்  ாறல 6:00  ைிக்கு, ராவனா, 
காக்கு ாய்  ற்றும்  லர் இனிப்புகறள வழங்கிய வ ாது  றழ ப ய்ைது. ப ஹர் 
 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் பைாடர்ந்து பகாண்டிருந்ைைால், விருந்ைில்  ங்பகடுத்ை 
கிரா   க்களுக்கு அவர் ைரிெனம் வழங்கவில்றல. 

1940, அக்வடா ர் 17  ைியம் மூன்று  ைிக்கு,  ா ா அறனத்து ப ண் 
 ண்டலிறயயும் ைன்னிடம் அறழத்ைார். அவர் வழக்க ாக ப ஹரா,  ைி, 
நாஜா, வகார்பஷத்  ற்றும்  ிை கிழக்கத்ைிய ப ண் ைிகளுடன், ப ஹர் ரிட்ரீட் 
கிழக்குப் புை ப ரிய  டுக்றக அறையில் ெிைிது வநரம் பெலவிட்டு,  ின்னர் 
வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகறளயும் ெந்ைித்து வந்ைார். 

அந்ை நாளில்,  ா ா, முஹ து  ஸ்றைப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார், "இன்று 
ஒரு ைனி ெிைப் ான பெய்ைி! முக து, 'எனக்கு, என்  றனவி வைறவயில்றல. 
அவள் எப்வ ாதும் உடல்நலம் ெரியில்லா ல் இருக்கிைாள். அவளுடன் 
எப்வ ாதும் ஏவைா ைவறு நிகழ்கிைது. அைற்குப்  ைிலாக எனக்கு ஒரு  யிறலக் 
பகாடுங்கள்! நான் உங்கள்  யில்; என்னுறடயது எங்வக?' என்று வகட்டு,  ின்னர் 
அவர் ஒரு  யிறலப் வ ாலச் ெத்ை ிடுகிைார்!" என்ைார். 

இலங்றகக்குச் பெல்வைற்காக அவர்கள் முந்றைய நாள் எடுத்ை 
ைடுப்பூெிறயப்  ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில், ற தூல் பைாடர் ான ஒரு கறைறய, 
 ா ா நிறனவுகூர்ந்ைார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ப ஹராவுக்கு முன்னால் எந்ை ஆண்களின் 
ப யறரயும் குைிப் ிட, ப ண்கள் ைறடபெய்யப் ட்டனர், எனவவ, ப ஹர்  ா ா, 
ற தூறலக் குைிப் ிடும்வ ாது "பஸால்டூனின் ெவகாைரி" ('ற தூல்') என்று 
உச்ெரித்ைார். ப ஹரா முன்னிறலயில்  ா ாவுக்காக, பெய்ைித்ைாள்கறள 
வாெிக்கும் வவறளயில், ராவனா 'ைிரு ைி ஹிட்லர்', 'ைிரு ைி முவொலினி', 
'ைிரு ைி ெர்ச்ெில்', 'ைிரு ைி காந்ைி' என்று  ற்றும்  லவற்றைக் கூறுவறைப் 
 ழக்க ாகக் பகாண்டார். மெஹரா எந்த அளவிற்கு தனிப்படுத்தப் பட்டிருந்தார் 
என்பது இதிலிருந்து புரியும்.      
 காலம் குைிப் ிட்டது வ ால, "தூய்ற யானவர்கள்  ட்டுவ  இத்ைறகய 
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கடுற யான ைனிற  வாழ்க்றகறய வாழ முடியும். மெஹராவால் அத்தககய 
வாழ்க்கககய வாழ முடிந்தது, ஏமனன்ைால் அவர் தனக்காக அல்ல, தனது 
அன்புக்குரியவருக்காக வாழ்ந்து மகாண்டிருந்தார்! அத்ைறகய வாழ்க்றக ஓர் 
உண்ற யான வாழ்க்றக, அங்வக  ிரிய ானவரிடத்ைில் அன்பும் நம் ிக்றகயும் 
எப்வ ாதும் உயிரூட்டத்துடன் நிறலபகாண்டிருக்கும்." 
ற தூறலப்  ற்ைி  ா ா விவரித்ை கறை: 

‘பஸால்டூனின் ெவகாைரி’ ('ற தூல்') ப ர்ெியாவில் உள்ள அவரது 
கிரா த்ைில்  ருத்துவராக இருந்ைார். அவர் பூண்றட எண்பையில் 
பகாைிக்கறவத்து, அந்ைத் றைலத்ைின் ெில துளிகறள வநாயாளியின் காதுகளில் 
றவத்ைார். அவ்வவறளயில் எனது ப யறர எடுத்துக் பகாண்டைால், அது எல்லா 
வறகயான வநாய்கறளயும் குைப் டுத்ைியது! இப் டி, அவர் ெில 
வநாயாளிகறளச் ெிைப் ாகக் குைப் டுத்ைியைால், அவரது புகழ் வ லும்  ரவியது, 
அவர் இைக்கும் நிறலயிலிருந்ை  சுவுக்கு, இந்ைத் 'றைலத்ைின்' ெில துளிகறளக் 
பகாடுக்க அதுவும் உயிர்  ிறழத்து வாழ்ந்ைது. 

ஆனால் உண்ற  என்னபவன்ைால், அவரது  ரிகாரத்ைால் வநாயாளிகள் 
நல றடயவில்றல, ஆனால், என் ீது அவர் பகாண்டிருந்ை முழு  ற்றும் 
உயர்ந்ை நம் ிக்றகயால் அவர்கள் குை றடந்ைனர்! ஒவ்பவாரு  ாறலயும் 
அவர் என்னுடன் அ ர்ந்ைிருக்கிைார், நான் அவறரப் வ ெச் பொல்லும் வ ாது, 
அவர் ப ர்ெியாறவப்  ற்ைியும்  ிை உண்ற  கறைகறளயும் என்னிடம் 
எடுத்துறரக்கிைார். அவர் கூறுகிைார், " ா ா, நீங்கள்  ட்டுவ  அவர்கறளக் 
குைப் டுத்ைினரீ்கள்!" அவர் எந்ை வநாயாளியிட ிருந்தும்  ைம் 
வாங்கியைில்றல. 

'பொல்டூனின் ெவகாைரிக்கு' என் ீது இருந்ை உறுைியான நம் ிக்றக 
ஒன்றுைான் அந்ைத் 'றைலத்ைின்' மூல ாக வநாயாளிகறளக் குைப் டுத்ைியது. 
அவருக்கு என் ீது இம் ியளவவனும் ெந்வைகம் இருந்ைிருந்ைால், அந்ைத் 'றைலம்' 
யாறரயும் குைப் டுத்ைியிருக்காது. 

 ின்னர், அன்று  ாறல, ப ஹர்  ா ா முந்றைய இரவு ஐந்து 
நி ிடங்கள் கூட ஓய்பவடுக்கவில்றல என்று குைிப் ிட்டார். அப்வ ாது, அவர் 
ைற்வ ாறைய உலக நிறலற  குைித்து விவாைித்ைார்: 

இந்த மவவ்பவறு தகலவர்கள் மூலொக, கடவுள் மசயல்படவில்கல 
என்பது உங்களுக்கு எப்படித் மதரியும்? காந்தி பலவனீொனவர், ஆனால் 
பேர்கெயானவர். ஹிட்லர் வலுவானவர், ஆனால் பேர்கெயற்ைவர். கடவுள், 
இருவர் வழியாகவும் மசயல்படுகிைார். அவர்ககள வழிேடத்துவது யார்? 
கடவுள் ெட்டுபெ! அவர்ககள வழிேடத்துபவனுக்கு அது மதரியும்! ஆனால் 
அவர்ககள வழிேடத்துபவகன அவர்களுக்குத் மதரியாது; அவர்கள் அகத 
அைியாெபலபய மதாடர்ந்து மசயல்படுகிைார்கள்.  

காந்தி, தாளத்பதாடு ஒத்துப்பபாகாதவர். அவர் இருட்டில் 
தடுொைக்கூடியவர், ஆனால் பேர்கெயானவர். சர்ச்சில் அவரது இடத்திற்கு 
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சரியான ெனிதர். காங்கிரஸ்காரர்கள் அரசாங்கத்கதச் சங்கடத்திற்கு 
உள்ளாக்குவதால் சிகையில் அகடக்கப்படுவார்கள். 

அவர்கள் அரசாங்கத்திற்குத் மதாந்தரவு மகாடுப்பதில்கல என்று 
அவர்கள் கூைினாலும் ேிஜத்தில் அகதச் சங்கடப்படச் மசய்கிைார்கள். 
காந்தியும் சிகையில் அகடக்கப்படுவார். இந்தியா அத்தககய குழப்பத்தில் 
உள்ளது. தற்பபாகதய குழப்பேிகல, கட்டுப்பாட்கட ெீைிவிட்டால், 
உள்ோட்டுக் கலகம் உருவாகும், காந்தி அதற்மகல்லாம் காரணொக இருந்த 
அதிர்ச்சியில் உயிகரத் துைக்கவும் பேரிடும். 

ஒபர ஒரு விஷயம் ெட்டுபெ உண்கெயும் முக்கியொனதுொகும் - 
அதுபவ ‘அன்பு’! இந்தக் குழப்பம் எல்லாம் மவறும் குழப்பம் ெட்டுபெ! 

வ ாறரப்  ற்ைி,  ா ா ஆண்  ண்டலிக்குக் குைிப் ிட்டார்: 
விகரவில் ஜப்பான், பர்ொ, சிங்கப்பூர், ஈரான், துருக்கி பபான்ை 

ோடுகள் அகனத்தும் இதில் கலந்துமகாள்ளும். பெற்கத்திய ோடுகளின் 
மேருக்கடி அதன் உச்சக்கட்டத்கத மேருங்குகிைது, கிழக்கு ெற்றும் 
இந்தியாவின் மேருக்கடி 1941, ஜனவரியில் மதாடங்கி 1941 ேடுப்பகுதி வகர 
ேீடிக்கும், பின்னர் ெந்த ேிகல ேிலவும். 

முவொலினி இறுைியில் வன்முறையில் பகால்லப் டுவார்; ஹிட்லர் 
எனது முக்கிய வில்லன் என்ைாலும் ைற்பகாறல பெய்து பகாள்வார். ரஷ்யா 
 ிகவும் வஞ்ெகம் நிறைந்ைது. அது அறனவருக்கும் உைவுகிைது, இறுைியில் 
ஈரான், ஆப்கானிஸ்ைான் - எல்லாவற்றையும் அ கரிக்கப்  ார்க்கும். ரஷ்யா, 
ஜப் ான் இரண்டு நாடுகளும் இந்ைியாறவ விரும்புகின்ைன, ஆனால் பவற்ைி 
ப ைாது. 

பெற்கத்திய ோடுககள விட இந்தியா அதிக அளவிலான பாதிப்கபச் 
சந்திக்கும். ஐம்பது சதவிகித ெக்கள் அடுத்த ஆண்டு மதாடக்கத்திலிருந்து 
அழிக்கப்படுவார்கள். 

 ிரிட்டன் நசுக்கப் டும், ஆனால் விட்டுக்பகாடுத்து இழக்காது; 
பஜர் னியும் இத்ைாலியும் நசுக்கப் ட்டு வைால்வியுறும். உண்ற யிவலவய 
புத்ைிொலியான ெர்ச்ெிறலத் ைவிர வவறு யார் இருந்ைிருந்ைாலும், இங்கிலாந்து 
அழிக்கப் ட்டிருக்கும். ெர்ச்ெில் இங்கிலாந்றைக் காப் ாற்ைியுள்ளார்.  றழய 
வெம் ர்பலய்ன்  ிரை ராக இருந்ைிருந்ைால், இங்கிலாந்ைின் கறை முடிந்ைிருக்கும். 

1940, அக்வடா ர் 20, 22  ற்றும் 24 ஆகிய வைைிகளில்  ா ா ப ண் 
 ண்டலிறயப்  ார்க்க வந்ைார். ஒரு முறை, அவரது வருறகயின் வ ாது, 
காம் வுண்டில் நிரம் ியிருந்ை  ரங்களுக்குக் கீவழ அ ர்ந்து,  னறைப்  ற்ைி 
விளக்க ளித்ைார்:      
 ெனம் ஒரு ேல்ல ஊழியன், ஆனால் பொசொன எஜொனர். இதன் 
அர்த்தம் என்னமவனில் ேீங்கள் அகதக் கட்டுப்படுத்தினால், அது ேீங்கள் 
விரும்பியபடி மசயல்படும். ொைாக, அதன் பாகதயில் மசன்று உங்ககளக் 



185 
 

கட்டுப்படுத்தினால் ெனம் ஒரு பொசொன எஜொனர். ெனதின் கட்டுப்பாடு 
உறுதியாகிவிட்டால் ேீங்கள் மதாகலந்து பபாகிைரீ்கள்! ெனம் என்பது கீழ் 
ேிகல ஆகசகளின் களஞ்சியொகும், எப்பபாதும் உங்ககளத் தவைாக 
வழிேடத்துகிைது. இது பகாடிக்கணக்கான வருடங்களாக விலங்குகளின் 
ஆகசககள முத்திகரயாகக் மகாண்டுள்ளது. 

ேீங்கள் ெனகதக் கட்டுப்படுத்தினால், ஆகசகள் 
மசயலற்றுவிடுகின்ைன. ெனித வாழ்க்ககயிலிருந்து ெனதில் ேல்ல 
ஆகசகளும் இருப்பதால், அந்த ஆகசகளும் அதன் ஆதிக்கத்கதக் 
மகாண்டிருக்கும். ெனம் ஒரு ேல்ல ஊழியன், ஆனால் பொசொன எஜொனர்! 

ஒரு கட்டத்ைில், ஐரீன் நல்ல  னநிறலயில் இல்றல என் றை,  ா ா 
கவனித்து, அவரிடம், "நீங்கள் குைிறர ெவாரி பெய்யும்வ ாது, அது கட்டுப் ாட்றட 
 ீைினால் என்ன பெய்வரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

"இதுவ ான்ை சூழ்நிறலகளில்  ின் ற்ை ெில விைிமுறைகள் உள்ளன" 
என்று ஐரீன்  ைிலளித்ைார். 

29ஆம் நாள்,  ா ா, முஹ து  ஸ்றை மும்ற யில் ஈரானி 
உைவகத்ைில்  ைிபுரிந்ை அவலா ாவுடன் ைங்க அனுப் ி றவத்ைார்.  ஸ்துகளில் 
இப்வ ாது, ெட்டி  ா ா  ட்டுவ  ஆெிர த்ைில் எஞ்ெியிருந்ைார்;  ா ா, அவறர 
இலங்றகக்கு உடன் அறழத்துச் பெல்ல விரும் ினார். 

ப ஹர்  ா ா, அஹ துநகர் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து 1940 நவம் ர் 
1ஆம் நாள்  ாறல 5:00  ைிக்கு   மும்கப - ெதராஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் 
கபதூல், சாஞ்சி, டான், ேீலு, விஷ்ணு, கிருஷ்ணா, மவங்பகாபா ராவ், சட்டி 
பாபா ெற்றும் மபண்ெணிகள் - மொத்தம் 33 பபர் -  ற்றும் ெில 
குழந்றைகளுடன் புைப் ட்டார்.  ா ா அறனவறரயும் இரண்டாம் வகுப் ில் 
அறழத்துச் பெல்வது இதுவவ முைல் முறை. (வழக்க ாக, அவர் மூன்ைாம் 
வகுப் ில்  யைம் பெய்ைார்.) துக்காராம், நீலப்வ ருந்ைில் ெில ப ண் ைிகளுடன் 
அறனத்து ொ ான்கறளயும் எடுத்துச் பென்ைார்.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் 
இப்வ ாதும் பைாடர்ந்ைைால், ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை இைர  ண்டலியான ெகன், 
வஹா ி, காவள ா ா,  ாஸாஜி, முரளி காவள,  ாைிரி, ப ண்டு, பஸயிலர் 
வ ான்ைவர்களிட ிருந்து அவர் விறடப ைவில்றல; குடும்  குவாட்டர்ஸில் 
ைங்கியிருந்ை ஸவக்,   ானந்ைா,  ப் ா பஜஸவாலா,  ிளடீர் ஆகிவயாறரயும் 
அவர் ெந்ைிக்கவில்றல.  ாைிரி, முரளி இருவரும் ப ங்களூரிலிருந்து 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைனர். ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி, எரச்  ற்றும் அவரது 
குடும் த்ைினர்  ட்டுவ  இப்வ ாது ப ங்களூரில் ைங்கியிருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா, வழியில் யாறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல. அவர், குழுவுடன் 
நவம் ர் 3ஆம் நாள்  ாறல 5:00  ைிக்கு தனுஷ்பகாடி வந்ைறடந்து,  டகில் 
 யைம் பெய்து,  ாறல 7:30  ைிக்கு தகலென்னார் வந்ைார். அங்கிருந்து 
அவர்கள் ரயிலில் மவயங்பகாடாவுக்குப் புைப் ட்டு,  றுநாள் வந்து வெர்ந்ைனர். 
இந்ை முறை  யைம் குைிப் ாகக் கடின ாக இருந்ைது, ஏபனனில்  ா ா ைனது 
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அறடயாளத்றை பவளிப் டுத்ை விரும் வில்றல, அைன் விறளவாக, 
இலங்றகயில் நுறழந்ைவ ாது, அவரது விருப் த்ைிற்கு  ாைாக, ைனுஷ்வகாடி, 
ைறல ன்னார் வ ான்ை இடங்களில் சுங்க  ற்றும்  ருத்துவ  ரிவொைறனகளின் 
வ ாது,  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் ஆஜராக வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. 

பவயங்வகாடாவிலிருந்து டாக்ஸிகளில் அறனவரும், ருஸ்ைம்ஜி 
 ில்லிவ ாரியாவின்  ங்களா அற ந்ை ‘ஹிக்கல்லா’ வைாட்டத்ைிற்குச் 
பென்ைனர். ருஸ்ைம்ஜியும் அவரது குடும் த்ைினரும்  ா ாறவ வரவவற்க 
பவயங்வகாடாவுக்கு வந்ைிருந்ைனர். காக்காவின் உைவியுடன் (அவர் மூன்று 
நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு ெற யல்காரருடன் வந்ைிருந்ைார்), அவர்கள்  ா ா 
 ற்றும் அவரது குழுவிற்கு வவண்டிய அறனத்து வெைிகறளயும் பெய்வைில் 
எந்ைக் குறை ாடும் றவக்கவில்றல. 

1940 நவம் ர் 7அன்று, காறல உைவுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா 
ெற்று  ஏ ாற்ை றடந்ைவர் வ ாலத் பைன் ட்டார்; அறனவறரயும் அறழத்து, 
"நீங்கள் ஏன் என்னுடன் இருக்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"உங்கறள வநெிக்க" என்று ராவனா  ைிலளித்ைார். 
எலிஸப த், "ஏபனனில் நான் உங்கறள வநெிக்கிவைன், ஏன் என்று 

எனக்குத் பைரியாது, ஆனால் நான் வநெிக்கிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 
 ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட எழுத்துப் லறக வழியாக உச்ெரித்ைார்: 
ஆனால், பேசிக்க என்ன ஒரு வழி இது! ஆொம், ேீங்கள் என்கன 

பேசிக்கிைரீ்கள்; இல்கலமயனில், என்னுடன் இருக்கும் ஒபர போக்கத்தில் 
உங்கள் குடும்பங்கள், வடீு வசதிகள் ெற்றும் பலவற்கை விட்டுவிட்டு ஏன் 
வரபவண்டும். ோன் உங்ககள பேசிப்பதால்தான் உங்ககள என் அருகில் 
இருக்கச் மசய்கிபைன். 

நான்  ைிபுரியும் இந்ை வருடம்  ிகவும் முக்கிய ானது. நீங்கள் 
அறனவரும் இப்வ ாது என்னுடன் இருப் ைால்  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலிகள். 
 ிர ஞ்ெம் இப்வ ாது இருக்கும் குழப்  நிறலயில், கட்டறளகளின்  ட்டியறல 
என் ெீடர்களுக்கு வழங்கிவனன். இல்றலபயனில், என் அன் ர்களில்  ிக 
பநருக்க ானவர்கள் கூட என்றன விட்டு விலகியிருப் ார்கள். 

ஆனால், ேீங்கள் எப்பபாதும், ஏன் உங்கள் விருப்பப்படி மசய்ய 
விரும்புகிைரீ்கள்? ோன் விரும்புவகத ேீங்கள் மசய்ய பவண்டும்! ேீங்கள் 
விரும்புவகத ெட்டும் ேீங்கள் மசய்ய பவண்டும், அல்லது ோன் விரும்புவகத 
ெட்டுபெ மசய்ய பவண்டும்! உங்ககளயும் என்கனயும் ெகிழ்விக்கும் இந்த 
இகடப்பட்ட ேிகலயில் என்ன இருக்கிைது? அது சாத்தியெில்கல. 

நீங்கள் என்றன வநெித்ைால், என்  கிழ்ச்ெியில் நீங்கள்  கிழ்ச்ெியாக 
இருக்க வவண்டும்.  ஆனால் உங்களுக்கும் இறை நான் எளிைாக்க 
முயற்ெிக்கிவைன், ஏபனன்ைால் நானும், நீங்கள் விரும் ியறைச் பெய்ய 
அனு ைிக்கிவைன். நான் விரும் ியறை  ட்டுவ  பெய்யும் டி நான் உங்களிடம் 
வகட்டுக்பகாண்டால், நீங்கள் ஒரு நி ிடம் கூட என்னுடன் இருக்க  ாட்டீர்கள்! 
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நான், ெண்றடயிட வவண்டாம், வி ர்ெிக்க வவண்டாம் என்று பொல்கிவைன், 
ஆனால் நீங்கள், நீங்கள் விரும் ியறைவய பெய்கிைரீ்கள். எனவவ எனது  ைியின் 
இந்ை முக்கிய ான காலகட்டத்ைில், இந்ை உத்ைரவுகளுக்குக் கீழ்ப் டிய 
உங்களால் இயன்ைவறர முயற்ெி பெய்யுங்கள். ஒன் து  ாைங்களுக்கு, எனது 
முக்கிய ான  ைியின் வ ாது நீங்கள் அறனவரும் என்னுடன் இருக்க 
வவண்டும். 

கஷ்ட ான  னநிறலறய வலொக்கும் எண்ைத்ைில்,  ா ா  ின்னர் 
நகரத்ைில் வவடிக்றகயாகப்  ார்த்ை ஒரு ெம் வத்றை விவரித்ைார்: 

வநாரினா, எலிஸப த் ஆகிவயாருடன்  ாஸ்வ ார்ட் அலுவலக 
வவறலக்காக, காரில் பென்ைவ ாது, எலிஸப த் காறர நிழலில் நிறுத்ை 
 ைந்துவிட்டார். காரில் அ ர்ந்து அவர்கறள எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ை 
வவறளயில், நான்  ிகவும் உஷ்ை ாக உைர்ந்வைன். ஒரு ஆங்கிவலயர் 
என்னிடம் வந்து, ‘ ன்னிக்கவும், நீங்கள் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா?’ என்று வகட்டதும், 
நான் ைறலயாட்டிவனன்; அவர் அருகில் நின்று பகாண்டிருந்ை மூன்று 
ெிவலானியர்களிடம் ைிரும் ி, ‘அவர் ஒரு ெிைந்ை  னிைர். அவறர வைங்குங்கள்’ 
என்று பொன்னதும் அவர்களும் அப் டிவய பெய்ைனர். நான் அவறர இைற்கு 
முன்பு  ார்த்ைைில்றல, ஆனால் அவர் என் முகத்றை,  ிரகாெ ான சூரிய 
ஒளியில் ெிவப் ாகப்  ார்த்து, அறை அவர் பைய்வகீ ஒளி என்று நிறனத்ைிருக்க 
வவண்டும்! 

அவர்கள் இலங்றகக்கு வந்ைைிலிருந்து பைாடர்ந்து  றழ ப ய்து 
பகாண்டிருந்ைது;  ா ா உட் ட அறனவரும்  னச்வொர்வுடன் காைப் ட்டனர். 
( ா ா ெளியால் அவைிப் ட்டார்.) ஓர் இரவு வநாரினாவுக்கு, பகட்ட கனவு ஒன்று 
வந்ைது.  றுநாள் காறலயில், அவர் எரிச்ெலறடந்து, வ ாெ ான  னநிறலயில் 
இருந்ைார்.  ா ா வநாரினாறவக் கூர்ந்து வநாக்கி, "அவர் ஒரு கனவு காரை ாக 
இந்ை அளவுக்கு வருந்துகிைார். முட்டாள்! ஒரு கனவு நல்லைாகவவா 
பகட்டைாகவவா இருக்கலாம், ஆனால் அைில்  னப் டிவங்கள் விரய ாகின்ைன. 
கனவில் பெலவிடப் டும்  னப் டிவங்களால் புைிய  னப் டிவங்கள் 
உருவாவைில்றல." 

1940, நவம் ர் 8 அன்று,  ா ா வநாரினாவிடம், "எனது மதாப்பி அல்லது 
பாத அணி இவற்ைில் நீங்கள் எதுவாக இருக்க விரும்புகிைரீ்கள்?" என்று 
வகட்டார். 

வநாரினா, "உங்கள்  ாை அைி" என்ைார். 
"ஏன்?" 
"ஏபனன்ைால்,  ாை அைிகள் நல்ல  ற்றும் வ ாெ ான ொறலகளில் 

உங்கள் வைாழர்களாக இருக்கும். அறவ தூசு,  றழ  ற்றும் வெறு வழியாகச் 
பென்று, எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்கும்" என்ைார். 
 "இதனால்தான் இந்தியாவில் ெக்கள் குருோதரின் மதாப்பிகய 
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வணங்காெல், பாத அணிககள வணங்குகிைார்கள்” என்று கூைி, ‘ஆ ாம்’ 
எனத் ைறலயறெத்ைார்.  

இலங்றகயில் ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் ெட்டி 
 ா ாறவ ‘ஹிக்கல்லா’ வைாட்டத்ைில் அற ந்ை ஒரு ைனி குடிறெயில் 
நீராட்டினார். 

ருஸ்ைம்ஜி  ில்லிவ ாரியா  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினருக்கு, இது 
முைல் ெந்ைிப் ாக இருந்ைவ ாைிலும், அவர்கள்  ா ாவிடம்  ிகுந்ை  க்ைியுடனும், 
 ைிவுடனும் இருந்ைனர். ைனது பொந்ை காரைங்களுக்காக,  ா ா அந்ை வடீ்டில் 
ைங்க விரும் வில்றல. ைனது ‘ெிைப்பு  ைிக்காக’,  ா ா கடவலாரப்  குைியிவலா 
அல்லது  றலயிவலா, ஏரி அல்லது அருகில் நீவராறடயுடன் கூடிய ஒரு வடீு 
வைறவ என்று சுட்டிக்காட்டினார். எனவவ, அவர்கள் இலங்றகக்கு வந்ைதும், 
 ற்பைாரு  ங்களாறவத் வைடத் பைாடங்கினர். 

இலங்றகயில்  ஸ்துகறளத் வைடிக்பகாண்டிருந்ை காக்கா, இந்ைத் 
வைடலில் டான், ொஞ்ெி, விஷ்ணு ஆகிவயாருக்கு உைவினார். 8ஆம் வைைி 
காறலயில், ஆண்கள் வைர்ந்பைடுத்ை நான்கு இடங்களிலிருந்து ஒரு 
 ங்களாறவத் வைர்ந்பைடுக்க  ா ா, எலிஸப த், ராவனா, கிட்டி, ற தூல், ொஞ்ெி, 
டான் ஆகிவயாருடன் கண்டி நகருக்குச் பென்ைார். எதுவும் ப ாருத்ை ாக 
இல்லாைைால் அறனவரும்  ாறலயில் ைிரும் ி வந்ைனர்.  வைடும்  ைி 
பைாடர்ந்ைது. 

அன்ைிரவு,  ா ா ப ண்  ண்டலிக்கு, ொஞ்ெி கூைிய கறை ஒன்றை 
விவரித்ைார்: 

எனது  க்ைர்களில் ஒருவர், அலுவலகத்ைில்  ைிபுரிந்து 
பகாண்டிருந்ைார்; அப்வ ாது அவர் ைிடீபரனப்  ார்றவயற்ைவராக ஆனார். அவரது 
அவலநிறலயால் குடும் ம்  ரிைா  நிறலயில் இருந்ைது. அவருக்குச் ெிகிச்றெ 
அளிக்க ஒரு கண்  ருத்துவரிடம் அறழத்துச் பென்ைனர்.  ஆனால்  ருத்துவரின் 
ஆவலாெறனப் டி ப ாறுற  காப் றைத் ைவிர, அவர்களால் வவறு எதுவும் 
பெய்ய முடியவில்றல. 

அந்ை ந றர, ொஞ்ெி அவ்வப்வ ாது ெந்ைித்து வந்ைார். அந்ை ந ருக்கு என் 
 ீது நம் ிக்றக இருப் ைாக, ொஞ்ெி அைிந்ைிருந்ைார், எனவவ அவர் ‘ ா ாவின் 
அலங்கார வ றழ (லாக்பகட்) ஒன்றைச் ைண்ைரீில் றவத்து, அந்ை நீறர அவரது 
கண்களில்  யன் டுத்து ாறு’ அைிவுறுத்ைினார். வவறு எந்ைச் ெிகிச்றெறயயும் 
நாடா ல், அந்ை ந ர் ொஞ்ெியின் ஆவலாெறனறய முழு நம் ிக்றகயுடன் 
 ின் ற்ைத் பைாடங்கினார்;  ருத்துவர்  ரிந்துறரத்ை  ருந்றை 
உட்பகாள்வறையும் நிறுத்ைினார். அந்ை ந ர் அவ்வாறு பெய்ை வவறளயில், 
அடுத்ை இரண்டு  ைி வநரம் ொஞ்ெியும் உடனிருந்ைார். ைிடீபரன அந்ை  னிைர் 
ஒரு கரும்புள்ளிறயக் கண்டைாகவும், அைிலிருந்து நான் அவறர வநாக்கி நடந்து 
பெல்லும் காட்ெிறயக் காை முடிந்ைைாகவும் கூைினார். ொஞ்ெி அறைக் வகட்டு 
 ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 
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அடுத்ை நாள், ொஞ்ெி  ீண்டும் அவறரப்  ார்க்கச் பென்ைார். 
 அவரது  ார்றவயில்  டிப் டியாக முன்வனற்ைம் பைன் ட்டது. அவர் 
ொஞ்ெியிடம், "அருகில் வாருங்கள். நான் உங்கறள  ிகவும்  ங்கலாகப்  ார்க்க 
முடிகிைது" என்ைார். அைன் ிைகு, அவரது  ார்றவ விறரவில் ெீரானது; இரண்டு 
நாட்களில் அவர் அலுவலகம் பெல்லவும் முடிந்ைது; டாக்டர்கள்  ிகுந்ை 
ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். 

இலங்றகயில் ப ாருத்ை ான  ங்களாறவத் வைடும்  ைி பைாடர்ந்ைது. 
1933 ஜனவரியில் ப ஹர்  ா ா ைங்கியிருந்ை பண்டாரபவலா என்ை 
இடத்ைிற்குச் பெல்லும் விருப் த்றை அவர் பைரிவித்ைார்.  ா ா அங்கிருந்ை 
றவஸ்ராய்  ாளிறகறய விரும் ினார், ஆனால் உரிற யாளரின் ைாயார் 
எைிர் ாரா ல் கால ானைால், அந்ை ந றர வநாரினா பைாடர்பு பகாள்ள 
முடியா லாயிற்று. 

இைற்கிறடயில்,  ா ாறவத் ைிருப்ைியறடயச் பெய்வது ொஞ்ெிக்கு ஒரு 
ெவாலாக இருந்ைது - ஒவ்பவாரு முறையும் வைால்விறயச் ெந்ைித்ைார். அவர் 
 னம் அல்லல் ட்டு  ல வகாைங்களில்  ாய்ந்ைது. ஒரு முறை அவர் ைனது 
கண்ைாடிறய மூக்கில் அைிந்ைிருந்ை வவறளயில், பவைித்ைன ாக அவர் அறை 
பவளிவய அங்கும் இங்கும் வைடத் பைாடங்கினார். காக்கா அவறரப்  ார்த்து, 
அவர் என்ன வைடுகிைார் என்று வகட்டார்.  ொஞ்ெி அவரிடம் பொன்னவ ாது, 
காக்கா, "அது உங்கள் மூக்கில்ைான் உள்ளது!" என்ைார். 

நவம் ர் 11 அன்று, காறல உைவுக்குப்  ிைகு, வநாரினா  ா ாவிடம், 
"நீங்கள் இலங்றகயில்  ைிபுரிய விரும்பும் வ ாது, ஏன் எல்லாம் ைவைாக நடக்க 
வவண்டும்? காலநிறல வ ாெ ாக உள்ளது, நாம் ைங்குவைற்கு இடம் ெரியாக 
அற யவில்றல, நீங்கள் அளித்ை  த்ைிரிறக வநர்காைல் பவற்ைிகர ாக 
இல்றல. இப்வ ாது  உள்ளூர் கிைிஸ்ைவர்கள்  ற்றும் ப ௌத்ைர்களில் ெிலர் 
உங்களுக்கு எைிராக விஷயங்கறளத் தூண்டிவிடுகிைார்கள்" என்ைார். 

 ா ா விளக்கினார்: 
ோன், எனது பணிக்காக இங்கு வந்துள்பளன், அது ெட்டுபெ எனக்கு 

முக்கியொனது. என்கனப் புகழ்வது அல்லது அவெதிப்பதில் என்ன உள்ளது? 
எதிர்ப்பு, எனக்கு உதவியாக இருக்கும், எனது பணியில் தகடயாக இல்கல. 
சூரியன் தினமும் பிரகாசிக்கிைது, அகனவருக்கும் ஒளிகயத் தருகிைது. 
ெக்கள் அகதப் புகழ்கிைார்களா அல்லது தவைாகப் பபசுகிைார்களா என்பதில் 
அதற்கு அக்ககை இல்கல. அகதப் புகழ்ந்து அல்லது இகழ்ந்து பபசும் 
அகனவருக்கும் அது செொக ஒளிகயப் மபாழிகிைது. 

ஆனால் பெகங்கள் பதான்றும்பபாது, சூரியன் ெகைக்கப்படுகிைது. 
அப்பபாது அதன் ஒளி ெற்றும் மவதுமவதுப்புக்காக ெக்கள் ஏங்குகிைார்கள். 
பெகங்கள் ககலந்து சூரியன் முழுப் பிரகாசத்துடன் ஒளிரும்பபாது, அதன் 
உண்கெயான ெதிப்பு ெக்களுக்குத் மதரியும். பெகங்கள் இல்லாத பட்சத்தில், 
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ெக்கள் சூரியகனப் பாராட்ட ொட்டார்கள். இதனால், எதிர்ப்பு என்பது 
பெகங்ககளப் பபான்ைது - சூரிய ஒளியின் ெதிப்கபப் பாராட்ட, பெகங்கள் 
இன்ைியகெயாதது. 

பைாடர்ந்து,  ா ா கூைினார்: 
கடவுள் எவ்வாறு பெயல் டுகிைார் என் றை நீங்கள்  ார்க்க முடியு ா? 

இல்றல, ஆனால் நாத்ைிகர்கள் கடவுள் இல்றல என்று நம் ினாலும், அல்லது 
 ிைர் அவறரப் வ ாற்ைித் பைாழுைாலும், கடவுள் அவருக்வக உகந்ை முறையில் 
பெயல் டுகிைார். புகழ், இகழ் இரண்டும் அவறரப்  ாைிப் ைில்றல. 

உதாரணொக, எறும்கப எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். அது உயிர் 
வாழ்வகத ேீங்கள் ேிகனத்துக் கூடப் பார்ப்பதில்கல; உங்ககளப் 
மபாறுத்தவகர அது முற்ைிலும் முக்கியெற்ைது; ஆனாலும் அதற்கு உடல், 
ஆன்ொ ெற்றும் அதன் மசாந்த உலகம் உள்ளது. ஆன்ெீக ரீதியில் உங்ககள 
எறும்புகளாகவும், என்கன ெனிதராகவும் கவத்துக்மகாள்பவாம். 

எறும்புகளின் பரிணாெ வளர்ச்சியில் அவற்கை ெனிதர்களாக 
ொற்றும் பணிகய ோன் மசய்கிபைன். ஓர் எறும்பு உங்ககளக் கடித்தால், 
அகத ேீங்கள் உதைித் தள்ளுகிைரீ்கள். எனபவ, அபத எறும்பு என்கனக் 
கடித்தாலும் அல்லது எனக்குச் சர்க்ககர மகாண்டு வந்தாலும் அதனால் 
எனக்கு என்னவாகிவிடும்? ோன் பாதிக்கப்படாெல் இருந்தாலும் 
இயற்ககயாகபவ அது எறும்பு ெீது விகனபுரிகிைது. அதில் யாருகடய 
தவறும் இல்கல. இதுமவல்லாம் இப்படி இருக்க பவண்டும் என்பது ேியதி! 

இந்தப் பத்திரிகக ேிருபர் (ெ ீ த்ைில்  ா ாறவப் வ ட்டி கண்டவர்), 
அப்பாவி சிறுவன், ஒரு வகரயறுக்கப்பட்ட மபாது கருத்கதக் 
மகாண்டுள்ளார், பெலும் உண்கெப்மபாருளின் ெதிப்கபக் காட்டிலும் எனது 
மதாண்கட (வ ொ ல் இருப் ைால்) பலவனீெகடயாெல் இருப்பதில் அதிக 
அக்ககை காட்டுகிைார். சிம்பி (சாஞ்சி) இது ஒரு பொசொன சகுனம் என்று 
கூைினார். ோன் மசான்பனன், ொைாக, இது ஒரு ேல்ல சகுனம்! இப்பபாது அது 
திட்டவட்டொகிவிட்டது. எனது பணிக்காக ோன் இங்பகபய இருப்பபன், 
ஏமனன்ைால் எதிர்ப்பு எனது பணிக்கு உதவுகிைது. 

அன்று  ிற் கலில், ப ஹர்  ா ா, கண்டி நகரில் உள்ள ஒரு வடீ்டிற்குச் 
பெல்ல முடிவு பெய்ைார். அவர் குைிப் ிட்டார், "இலங்ககயில் ேம்பிக்ககயுள்ள 
அகனத்தும் ேம்பிக்ககயற்ைகவ, ேம்பிக்ககயற்ை அகனத்தும் 
ேம்பிக்ககக்குரியகவ! குகைந்தபட்சம் இந்தப் புதிய பங்களாவில் பபய்கள் 
(ஆவிகள்) இல்கல!" இந்ைக் கறடெி கருத்றைக் வகட்டு, ெில ப ண் ைிகள் 
நிம் ைியறடந்ைவ ாது,  ா ா இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார்: 

பபய்களுக்கு ஏன் பயப்பட பவண்டும்? பபய் என்ைால் மபௌதீக உடல் 
இல்லாத ெனிதர் என்று மபாருள்; அந்த உடலற்ை ேிகலயில் அவர் தனது 
முந்கதய பிைவியின் ெனப்படிவங்கள் அகனத்தும் ேீடிக்கும் வகர 
பபயாகபவ இருக்க பவண்டும். பின்னர் அவர் ெற்மைாரு பிைப்கப எடுக்கிைார். 
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வ ய்கள் துயர்  ிகுந்ைறவ. நம் ில் எவறரயும் வ ாலவவ அவர்களுக்கும் 
ஆறெகள் உள்ளன. அவர்கள் ைங்கள் ஆறெகறள நிறைவவற்ை  னிைர்களின் 
பைாடர் ில் வர முயற்ெிக்கிைார்கள். இருளாகவும், அற ைியாகவும் இருக்கும் 
வவறளயில், அவற்ைின் ‘நுட்  ான, புறகவ ான்ை’ உடல்கள் ஊடுருவும் 
இயல்புறடயறவ. உங்களிடம் மபௌதீக, சூட்சுெ (நுட்  ான)  ற்றும் ஆழ் ென 
உடல்கள் உள்ளன. பபய்கள், சூட்சுெ (நுட்  ான)  ற்றும் ஆழ் ென உடல்ககள 
ெட்டுபெ மகாண்டுள்ளன, ஆனால் இறவ ப ௌைீக உடறலப் வ ால 
 ட்டுப் டுத்ைப் டவில்றல. வ யின் புறகவ ான்ை நுட்  ான உடறல எல்லா 
ைிறெகளிலும் - வ ல்வநாக்கி  ற்றும் எந்ைத் ைிறெயிலும் விரிவறடயச் பெய்ய 
முடியும். நீங்கள் அவற்றை அவ்வாறு  ார்க்கும்வ ாது, அது உங்கறள அச்ெத்ைில் 
நடுங்கவும், கைைி கூச்ெலிடவும் பெய்கிைது. சுற்றுப்புை சூழ்நிறலகள், 
இருளாகவும், அற ைியாகவும் இருப் றைப் ப ாறுத்து, அவற்றைக் காை 
முடியும். அவற்ைின் உடல்கள் ப ரிைாகி சுருங்கக்கூடும். அைனால்ைான் 
கனவுகளில் நுட்  ான புறகவ ான்ை உடல்கள் எங்கும் பென்று, பவளிவய 
நீளவும் சுருங்கவும் பெய்கின்ைன. சுற்றுப்புைம், வநரம், ஒளி  ற்றும் 
புறகப் டக்காரறரப் ப ாறுத்து அைற்குரிய ப ாருத்ை ான சூழ்நிறலகளில் 
அவற்றை புறகப் டம் எடுக்க முடியும். 

இந்த (ப ௌைீக உடலற்ை) ஆவிகள் (வ ய்கள்), (உயிர் வாழும்) 
ெனிதர்ககளத் மதாடர்பு மகாள்ள விரும்புகின்ைன. அைிக அளவில் 
புறகப் ிடிக்கும் ராவனாவுக்கு, ப ௌைீக உடல் இல்லாை நிறலயில், ெில 
காரைங்களுக்காகப் வ யாக  ாைினால், அது பைாடர் ான  னப் டிவங்கள் 
விரய ாகும் வறர, அவருக்கு இன்பனாரு ப ௌைீக உடல் கிறடக்காது.  அறவ 
ஒரு வருடம் அல்லது லட்ெக் கைக்கான ஆண்டுகளில் 
பெலவிடப் டலாம்.  அறனத்தும் ஒருவரின்  னப் டிவங்கறளச் பெலவழிக்கச் 
பெய்யப் ட்ட பைாடர்புகறளப் ப ாறுத்ைது. 

உைாரை ாக, ெிகபரட் புறகப் ைில் ராவனாவுக்கு அலாைி ஆறெ. கிட்டி 
புறகப் றைப்  ார்த்து, அவரும் புறகப் ிடிக்க விரும்புகிைார்; கிட்டிறயத் பைாடர்பு 
பகாண்டு, ஒரு ெிகபரட்றட வாங்க முயற்ெிக்கிைார். ஆனால் புறகவ ான்ை, 
நுட்  ான உடலால் ப ௌைீக உடலுடன் பைாடர்பு பகாள்வது கிட்டத்ைட்ட 
ொத்ைிய ற்ைது.  கிட்டி, அந்ைப் புறகவ ான்ை நுட்  ான உடல் அருகில் 
இருப் றை உைர்ந்து  யப் டுகிைார். ஆனால் அப் ாவி ராவனா ஒரு ெிகபரட் 
 ட்டுவ  விரும்புகிைார். 

ெில ெந்ைர்ப் ங்களில், அவர் (ராவனா, வ ய்) கட்டு ீைிப்வ ான 
ஆர்வத்ைால் கிட்டி கண்ைிற கறள மூடி, தூங்கும் அந்ைக் கைப்ப ாழுதுக்காகக் 
காத்ைிருக்கிைார்,  ின்னர் கிட்டியின் ப ௌைீக உடல் வழியாக ராவனா 
புறகக்கிைார். நுட்  ான சூட்சு  உடலால் எந்ைபவாரு ப ௌைீக உடலிலும் 
அல்லது ப ாருளிலும் நுறழய முடியும். இது உங்களுக்குள் நுறழயும் வ ாது, 
உங்களுக்குக் கூட அது பைரியாது, வ லும் அறவ  ாைிக்கப் டுவைில்றல. 
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ஆனால் நீங்கள் உைர்வற்ை நிறலயில் இருக்கும்வ ாது, அைாவது, நீங்கள் 
தூங்கும்வ ாது  ட்டுவ  அது உங்கள் உடலில் நுறழய முடியும். 

வநாரினாவுக்கு உைர்வு இல்லாை வநரத்ைில் எத்ைறன ஆவிகள் 
வநாரினா வழியாக வைநீர் குடித்து வந்ைன? இருந்தும் அவர் ீது ஆவிக்கு 
எந்ைவிை ான  ிடிப்பும் இல்றல, அது உங்களிடத்ைில் வாழாது அல்லது 
உங்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு இருக்காது, ஆனால் காற்றைப் வ ாலவவ அறலந்து 
ைிரிகிைது. அது ெில வநரங்களில்  ட்டுவ  நடக்கும்.  அறைப்  ற்ைி 
நிறனக்காைீர்கள், உங்களுக்குப் ற த்ைியம்  ிடித்ைதுவ ால் இருக்கும்! இைில் எந்ை 
முக்கியத்துவமும் இல்றல,  ிகவும் அற்  ான, ப ாருட் டுத்ைக்கூடாை ஒன்று! 

சில பேரங்களில் ேீங்கள் எக்காரணமும் இல்லாெல் 
பகாபப்படுகிைரீ்கள். இது பகாபத்தின் ெனப்படிவங்ககள உங்கள் மூலொகச் 
மசலவிட விரும்பும் சில ஆவிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் இது ெிகவும் 
முக்கியெற்ை, சிந்திக்கத் தகாத ஒன்று. ேம் உடலில் கிருெிகள் 
ேிகைந்திருக்கின்ைன, ஆனால் ோம் அகதப் பற்ைி சிந்திப்பதில்கல. ோம் 
அகதப் பற்ைிச் சிந்தகன மசய்து ேம் ெனதில் படெிட்டுப் பார்க்க முயன்ைால், 
ேெக்குப் கபத்தியம் பிடிக்கும். குருோதர்கள் இந்த ஆவிகளால் ெிகவும் 
மதால்கலக்கு உள்ளாகிைார்கள் - இகதப்பற்ைி உங்களுக்கு எதுவும் 
மதரியாது. விடுதகலக்காக அவர்கள் என்கன உடலளவில் மதாட 
விரும்புகிைார்கள், அவர்கள் அகதச் மசய்கிைார்கள். 

எப்வ ாதும் ஒவர ெிந்ைறனறய  னைில் பகாள்ளுங்கள்: கடவுள்  ட்டுவ  
உண்ற யானவர்.  கடவுள் யார்? வாழ்வில் உயிவராடு உயிராக இருக்கும் அந்ை 
ஏக இறைவன். உயிர் வாழும் ஒவ்பவான்றும் அவவன! ‘அது உயிர் வாழ்கிைது’ 
என்று நீங்கள் பொன்னால், அது அந்ை ‘ஏக இறைவவன’! இைர அறனத்தும் 
ைானாகவவ ஒன்றும் இல்லாை நிறலறய அறடகிைது.  ‘எதுவுவ ’ உயிர் 
வாழவில்றல என்ைால், அது கூட அந்ை ஏக இறைவன்  ட்டுவ !  

இகத ேீங்கள் புரிந்து மகாள்ள முடியுொ? இமதல்லாம் 
ஒன்றுெில்கல. ேீங்கள் ேிகனவில் மகாள்ள பவண்டியது ‘எதுவும் 
வாழவில்கல - வாழ்வது அகனத்தும் பூஜ்ஜியம்’ என்ை ஒபர சிந்தகன 
ெட்டுபெ! ‘எதுவும் இல்லாததும்’ கடவுள்தான். கடவுள் ஒருவபர இருக்கிைார்; 
பவறு எதுவும் இல்கல. ‘பவறு எதுவும்’ வாழவில்கல என்று ேீங்கள் 
கூறும்பபாது, அந்த ‘எதுவுெில்கல’ என்பது கூட வாழ்வதாகத்தான் அர்த்தம்! 

‘எதுவு ில்றல’ என்ைால் என்ன? அதுவும் அந்ை ஒவர ஏக இறைவன்! 
இறைவறன ‘ஒன்ைானவன்’ என்று கூறுவது உண்ற யில் ெரியல்ல. இறைவன் 
இருவராக இருக்க முடியாது. இறைவன் ‘ஒன்றும்’ அல்ல - இது 'எல்லாம் 
இறைவன்' - எல்லாவ  இறைவன்! எதுவும் இல்றல என் தும் இறைவன்! 

எனபவ இகதப் பற்ைிச் சிந்தகன மசய்யுங்கள். 
'வநாரினா இருற த்ைன்ற   ற்ைி ஏவைா கூைினார்', என்று குைிப் ிட்டுத் 

பைாடர்ந்ைார்:       
 இருற த்ைன்ற  இருக்கிைது என்று நீங்கள் பொல்கிைரீ்களா? அது 
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என்ன? கடவுறளத் ைவிர வவறு எதுவும் உயிர்வாழவில்றல, எனவவ இந்ை 
இருற த்ைன்ற யும் அவை கடவுள். 

இப்வ ாது நாம் இந்ை இடத்ைிற்கு வந்துள்வளாம்: ஒபர கடவுள் ஒபர 
பேரத்தில் மவவ்பவறு அங்கங்ககள வகிக்கிைார். முழு உணர்வு ேிகலயில், 
எல்லாவற்ைிற்கும் அப்பாற்பட்ட உலகளாவிய கடவுளின் பங்கக அவர் 
வகிக்கிைார். தவைான உணர்வு ேிகலயில் இருக்கும் இந்த உடல் மபாய் 
என்பகத உணர்ந்து மகாள்வதில் அவர் அங்கம் வகிக்கிைார். அவர் 
பகடப்பின் மபாறுப்பாளர் எனும் பங்கக வகிக்கிைார். இந்தப் பகடப்பில் 
தன்கனபய உணர்வு ேிகலயில் மகாண்டிருப்பதன் பங்ககயும் அவபர 
வகிக்கிைார். 

க ரீ் கூைியைாவது: 
ஒபர கடவுள் அவதார புருஷர்; 
ஒபர கடவுள் ஒவ்மவாருவரின் பரொத்ொ; 
ஒபர கடவுள் அகனத்கதயும் பகடப்பவர்; 
ஒபர கடவுள் - எல்லாபெ ஒபர கடவுள்! 

 ா ா  ின்னர் வறர டம் வறரந்து விளக்கினார்: 
உணர்வு ேிகல, ெயக்கேிகல ேிகல இரண்டும் எகதக் குைிக்கிைது 

என்பகதப் பற்ைி, பாபா விளக்கிக் கூைினார்: "ெயக்க ேிகல என்பது 
குபளாபராஃபார்ெின் தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட ெயக்க ேிகல என்று 
அர்த்தெல்ல. ெயக்க ேிகல, எல்கலயற்ை சக்தி, பபரின்பம், அைிவு 
ஆகியவற்கை உள்ளடக்கியது, ஆனால் உங்களுக்குச் சாதாரண உணர்வு 
இல்லாவிடில் அகதப் பயன்படுத்த முடியாது - பெலும் இந்த அளவிறுதியற்ை 
தன்கெ உங்களிடத்தில் இருப்பகத ேீங்கள் அைிந்து மகாள்வகதயும் 
குைிக்கிைது."  

கிட்டி இறடவய குறுக்கிட்டு, "உைர்வு நிறல,  யக்க நிறல இவற்ைிற்கு 
வவறு ெிைந்ை பொற்கள் உள்ளனவா?" என்று வகட்டார். 

"அதற்கு பவறு வார்த்கத இல்கல" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார்.  "உைர்வு நிறல, உைர்வு இழந்ை நிறல இவற்றை நீங்கள் 
புரிந்துபகாள்ள நான் உங்களுக்கு உைாரைம் ஒன்றைத் ைருகிவைன். இந்ை 
உைாரைத்ைில் குறை ாடு இருந்ைாலும் அது பைளிவு டுத்தும். 

"தங்கத்தின் ெகல ஒன்று உள்ளது. ேீங்கள் அகதத் பதாண்டி, 

புகதயுண்ட தங்கத்கதக் கண்மடடுத்து, பயன்படுத்தி, விற்காவிடில் அதற்கான 
பணத்கத ேீங்கள் மபை முடியாது. உங்களிடம் தங்கம் இல்லாத வகரயில் 
ேீங்கள் உதவியற்ைவர்கள், பெலும் தங்கத்திற்கு ேீங்கள் இல்லாெல் பயன் 
ஏதுெில்கல. ேீங்கள் அகதத் பதாண்டி எடுத்து, விற்று விரும்பியகத 
வாங்குகிைரீ்கள். எனபவ 'பயன்படுத்தப்பட்ட' தங்கம் ‘உணர்வு’ ேிகலகயயும், 

'பயன்படுத்தப்படாத' தங்கம் ‘உணர்வு இழந்த’ ேிகலயிலும் இருக்கும். 
"இப்வ ாது குறை ாடு என்னபவன்ைால், ைங்கம் ஓர் உவலாகம், 

இருப் ினும், நீங்கள்  னிைர்கள்.  றலயில் ைங்கம் (கடவுள்) இருப் ைால் அது 



194 
 

ைங்க  றல;  ற்றும் உங்களிடம் ைங்கம் (கடவுள்) இருப் ைால் எங்கும் எைிலும் 
ஒவர ைங்கம் (கடவுள்)! 

"இந்தப் பகடப்பு ஏன்? எதற்காக? கடவுள் அவருக்பக உரித்தான 
எல்கலயற்ை சக்தி, எல்கலயற்ை அைிவு, எல்கலயற்ை ஆனந்தம் 
ஆகியவற்கை அனுபவிக்க பவண்டும். கடவுளிடம் எந்த ொற்ைமும் 
ேிகழ்வதில்கல." 

இலங்றகயில் இருந்ைவ ாது, ப ஹர்  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் ெட்டி 
 ா ாறவ நீராட்டினார். ஆனால் 1940 நவம் ர் 11 அன்று, ெட்டி  ா ா,  ா ாறவ 
நீராட்டினார்!  ா ா அவரிடம் பென்ைவ ாது, ெட்டி  ா ா ஒரு வாளி நீறர எடுத்து 
 ா ா  ீது ஊற்ைினார். 

 ஸ்த்,  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியில் வ லும் ஒரு வாளி நீறர எடுத்து 
 ா ாவிடம், "நான் இன்னும் ஊற்ைலா ா?" என்று வகட்டார். 

 ா ா ைறலயறெத்து ஆ ாம் என்ை வ ாது, ெட்டி  ா ா ெிரித்துக் 
பகாண்வட, வ லும்  த்து முைல்  ன்னிரண்டு வாளிகறள நிரப் ி அவர்  ீது ஊற்ை 
அனு ைித்ைார். 

"இது அவறர  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது என எனக்குத் பைரியும்," 

என்று  ா ா  ின்னர்  ண்டலிக்குத் பைரிவித்ைார். இலங்றகயில் காலநிறல, 

 றழ, குளிர்ந்ை வானிறல  ா ாவுக்குச் ெளி  ிடிக்கும் அபெௌகரியங்கறளத் 
ைந்ைாலும்,  ஸ்ைின்  னம்வ ாகிை வ ாக்கில் நடந்துபகாள்ள   ா ா அனு ைித்ைார். 

ஹிக்கல்லா எஸ்வடட் ஒரு பைன்றனத் வைாட்ட ாக இருந்ைது, ஒரு நாள் 
 ா ா, ஒவ்பவாருவருக்கும் ொப் ிடத் வைங்காய்கறளக் பகாடுத்ைார். ஆனால் 
ராவனாவிடம், "இறைச் ொப் ிட வவண்டாம்! இது உங்கள் பைாண்றடறயப் 
 ாைிக்கும்" என்ைார். 

அைற்கு ராவனா, "அப ரிக்காவில் நான் நிறைய வைங்காய்கறளச் 
ொப் ிடுவது உண்டு, அறவ எனக்கு ஒருவ ாதும் பைாண்றட புண் என்ை 
பைாந்ைரறவத் ைந்ைைில்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

"ேீங்கள் ஏன் எப்பபாதும் வாதிடுகிைரீ்கள்?"  ா ா ைிட்டினார். "ோன் 
மசால்வகத ேீங்கள் ஏன் பகட்பதில்கல?"  ா ா, வைங்காறயச் ொப் ிட 
வவண்டாம் என்று எச்ெரித்ைார், கறடெியில் ராவனா உள்வள நுறழந்து, "நான் 
அறைச் ொப் ிட  ாட்வடன், ஏபனனில் அது என் பைாண்றடறயப்  ாைிக்கும்" 
என்று கூைினார்.  இந்ைப்  ைில்  ா ாவுக்கு  கிழ்ச்ெிறய அளித்ைது, அவர் 
ராவனாறவ  ன்னித்ைார். 

வழக்கம் வ ால,  ா ா,  ஸ்த் வவறலயில் மும்முர ாக இருந்ைார், ெில 
ெ யங்களில் பகாழும் ிலிருந்து பவவ்வவறு இடங்களுக்குச் பென்று 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். இலங்றகயில்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ை 
 ஸ்துகறளப்  ற்ைிய விரிவான ைகவல்கள் எதுவும் கிறடக்கவில்றல 
என்ைாலும், இங்கு அவரது  யைம் முைன்ற யாக, இந்ை வநாக்கத்ைிற்காகவவ 
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இருந்ைது. ஆனால், அவர் வ ார்க்காலத்ைில் ஆண்கள், ப ண்கள் அறனவறரயும் 
உள்ளடக்கிய ஒரு ப ரிய குழுவுடன்  யைம் பெய்ைார் என் தும் 
குைிப் ிடத்ைக்கது. ப ண்கள் சுைந்ைிர ாக நகர முடியவில்றல என்ைாலும், 

ஒவ்மவாருவருக்கும் மசய்ய ஒரு கடகெ இருந்தது. ஒவ்மவாரு ேபரும் 
குருோதரின் அகரகவக்கல்லில் அகப்பட்டு இருந்தனர். அவர்களின் ெனம் 
மதாடர்ந்து தாக்கப்பட்டு, அவர்களின் அகந்கதச் சுக்குநூைாகியது - 
எவ்வறகயிலும் விவரிக்க முடியாை ஒரு நிறல. 

பகாழும்புக்கு அருகிலற ந்ை  ா ாவின் குடியிருப்பு  ற்றும்  ா ாறவப் 
 ற்ைிய ஒரு கட்டுறரயும், ைறலயங்கமும் 10ஆம் நாள் ‘கடம்ஸ் ஆஃப் சிபலான்’ 
 த்ைிரிறகயில் பவளிவந்ைது. அவரது ைரிெனத்ைிற்காக ஒரு ெிலர்  ங்களாவுக்கு 
வந்ைாலும்,  ா ா அவரது ஏகாந்ைவாெம் காரை ாக அவர்கறளச் 
ெந்ைிக்கவில்றல. 1940 ஆகஸ்ட் முைல் 1941 ஆகஸ்ட் வறர, ஒரு வருடம் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளப் வ ாவைாக ஏற்கனவவ அைிவித்ைிருந்ைார். 

நவம் ர் 13ஆம் நாள் கிட்டி, ராவனா, டான், விஷ்ணு, ற தூல், ொஞ்ெி 
ஆகிவயாருடன்  ா ா, கண்டியில் ஒரு புைிய  ங்களாறவப்  ார்க்கச் பென்று, 

அைற்கு அவர் ஒப்புைல் அளித்ைார். மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, 16ஆம் நாள் 
காறலயில்,  ா ாவும் குழுவும் பவயங்வகாடாவிலிருந்து கண்டிக்கு இரண்டு 
வ ருந்துகள்,  ஒரு கார்  ற்றும் ெரக்கு லாரியில் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். இரண்டு 
 ைி வநரத்ைில் அவர்கள் ஹவலாலுவா ொறலயில் அற ந்ை ‘ ிரிம்வராஸ் 
ஹில் டீ எஸ்வடட்’ என்று அறழக்கப் டும்  ங்களாவுக்கு வந்ைனர்;  ங்களா 
 ிகவும் அழகாக இருந்ைது.  ா ா ஆண்  ண்டலி  ற்றும் ெட்டி  ா ாவுடன் 
 றலயில் ைங்கினார். ப ண்கள்  றலயடிவாரத்ைில் ைனித்ைனியாக ைங்க 
றவக்கப் ட்டனர். 

கண்டி நகரில்  ல்லிகள் ஏராளம் இருந்ைன.  ல்லிகள் நாம் உண்ணும் 
உைவில் ெிறுநீர்  ற்றும்  லம் கழிக்கும் என்ை ஆ த்து காரை ாக ( ல்லியின் 
ெிறுநீர்  ற்றும்  லம்  ிகவும் விஷ ானது) வகட்டி அவற்றைச் சுவரில் துரத்ைி 
விரட்டும் அவை வவறளயில் ற தூலின்  கள் டவ்லா அவற்றைக் 
பகான்றுவிடுவது  ழக்கம். நவம் ர் 17அன்று, டவ்லா  ா ாவிடம்  ைிறனந்து 
நி ிடங்களில் ஏழு  ல்லிகறளக் பகான்ைைாக அைிவித்ைார்.  ா ா, அறைக் வகட்டு 
 கிழ்ச்ெியாக இல்றல, ஆனால் வகட்டி ைன்றனக் காப் ாற்ைிக் பகாள்ளும் 
எண்ைத்ைில், "அவற்ைில்  ஏவைனும் உைவில் விழுந்ைால், நாம் இைக்கும் 
வாய்ப்புள்ளது" என்று கூைினார். 

"பல்லிககளக் மகால்ல பவண்டாம். பேரடியாகக் காயப்படுத்தும் 
எந்த ெிருகத்கதயும் மகால்ல பவண்டும், ஆனால் பல்லிகள் அல்ல. 
அவற்கைப் பிடித்து மவளிபய எைியுங்கள். அகவ ஈக்ககளச் சாப்பிடுவது 

பயனுள்ளதாக இருக்கும்" என்று  ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
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 ா ா கிண்டல் பெய்யும் விைத்ைில், "நீங்கள் அவற்றைக் பகான்ைால், 

அடுத்ை  ிைப் ில்  ல்லியாகப்  ிைவி எடுப் ரீ்கள்!" என்ைார். 

17ஆம் வைைி, ெட்டி  ா ாவின்  னநிறல  ாைியது, அவர்  ிகவும் 
வகா  ாகக்  காைப் ட்டார், ைனது உைவுகறள ஜன்னலுக்கு பவளிவய வெீி 
எைிந்ைார். "நான்  ெியாக இருக்கிவைன்! நான் ஒரு குழந்றை" என்று  ீண்டும் 
 ீண்டும் கூைிக்பகாண்வட இருந்ைார். 

மூன்று வவறளயும்  ண்டலி உைவளிக்க முயன்ைவ ாது, அவர் 
உைவவாடு  ைட்றடத் தூக்கி எைிந்ைார். அவர் இரண்டு வாளி ைண்ைறீரக் வகட்டு 
வாங்கி, ைனது அறையின் கல் ைறரயில் ஊற்ைி,  ின்னர் குட்றடயின் நடுவில் 
அ ர்ந்ைார். 

அடுத்ை நாள், ெட்டி  ா ா ைனது அறையில் ைன்றனப் பூட்டிக்பகாண்டு 
கைறவத் ைிைக்கா ல் இருந்ைார்.  ா ா அவருடன்  ைிபுரிய விரும் ினார், 

அவரிடம் கைறவத்  ைிைக்கு ாறு ைட்டிக் பகாண்வட இருந்ைார். இறுைியாகக் 
கைறவத் ைிைந்ைவ ாது,  ா ா அவருடன் ைனியாக அ ர்ந்ைார். அந்ை நாளின் 
 ிற் குைியில் (நவம் ர் 18),  ா ா ப ண்  ண்டலியுடன் இருந்ை வவறளயில், 

இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
இன்று ோன் சட்டி பாபாவுடன் ெிகவும் திருப்திகரொகப் 

பணிபுரிந்பதன். ஆனால் ோன் ெிகவும் உஷ்ணொக உணர்ந்பதன், ோன் 
இரண்டு முகை என் ஆகடககள ொற்ை பவண்டியிருந்தது. இந்தப் பகழய 
ெஸ்கத ோன் இந்த அளவுக்குச் சந்பதாஷொகப் பார்த்ததில்கல, எப்பபாதும் 
சிரித்துக் மகாண்பட, "ோன் ஒரு குழந்கத, எனக்கு வயதாகிவிட்டது!" எனக் 
கூைிக்மகாண்பட இருந்தார். இன்று அவருக்கு அளித்த உணகவ, சாதம், 

பருப்பு, தண்ணரீ் அகனத்கதயும் கலந்து உண்டார். இன்று அவர் சிறுவனிடம் 
ெண்கண அள்ளிக் மகாண்டு வருொறு கூைி, அகதத் தகரயில் பரப்பி, அதில் 
அவர் அெர்ந்தார். அவர் என்ன பகட்டாலும் மகாடுக்குொறு சிறுவர்களுக்கு 
அைிவுறுத்திபனன். ோனும் இன்றுக் கடுகெயாக உகழத்பதன். அவர் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியாகக் காணப்பட்டார், பசற்ைிலும் ேீரிலும் அெர்ந்தார். ோன் அவரிடம் 
மசல்லும் ஒவ்மவாரு முகையும் என்ெீது தண்ணகீர வசீினார்! 

ெற்று ெிந்ைித்துப்  ாருங்கள், அவர் 24  ைி வநரம் வெற்ைிலும் நீரிலும் 
அ ர்ந்ைிருக்கிைார், ைிைந்ை ஜன்னல்கள் வழியாக காற்று  ல ாக வசீுகிைது, 

உடலில் உண்ற யில் ஆறட எதுவும் இல்லாைது வ ாலத்ைான்; இருந்தும் அவர் 
ஒருவ ாதும் குளிர்  ற்றும் வாை வநாயால்  ாைிக்கப்  டுவைில்றல. 

 ாண்டவ் ( ிர ல  யில்வான்) கூட அகதத் தாங்க முடிவதில்கல. 
மதய்வகீ சக்தி இந்த ஆன்ொக்ககள ஆபராக்கியொக இருக்க உதவுகிைது, 

ஏமனன்ைால் அவர்களுக்கு உடகலப் பற்ைிய உணர்வு இல்கல. அவர்கள், 

‘கடவுள் கவகலப்படட்டும்!’ என்கிைார்கள்; உண்கெயில் அப்படித்தான், 

கடவுள் ெட்டுபெ கவகலப்பட பவண்டிய கட்டாயம். 
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இது உண்கெ: ோன்காவது ஆன்ெீக தளத்திலிருந்து பெபல இருக்கும் 
ெஸ்துகள் போயால் பாதிக்கப் படுவதில்கல. ஒரு குழந்கத அதன் உடல் 
அல்லது ஆபராக்கியத்கதப் பற்ைி எப்பபாதாவது கவகலப்படுவது உண்டா? 

தாயார் அகதப் பார்த்துக் மகாள்கிைார். பெல் ேிகலகய அகடந்த 
ஆன்ொக்கள், உண்கெயான குழந்கதகள், கடவுள் அவர்களின் தாய். ேீங்கள் 
ஒரு குழந்கதயாக ொறும் வகர, இந்த ராஜ்யத்தில் நுகழய முடியாது. 

வநாரினாறவ ஒரு குழந்றையாக - ஆனால் ற த்ைிய ாகக் கற் றன 
பெய்து  ாருங்கள்!  நான் நைியாறவ ஒரு குழந்றையாகப்  ார்க்க முடியும், 

ஆனால் ற த்ைிய ாக அல்ல. அவர் ற த்ைிய ாக இருந்ைால், வநாரினாவின் 
மூக்றகக் கடிக்கத் பைாடங்குவார்!  வநாரினாவுக்குப் ற த்ைியம்  ிடித்ைிருந்ைால், 

எலிஸப த் முைல் கப் லில் அப ரிக்கா பென்ைிருப் ார்! கர் ான்  ாெி 
ற த்ைிய ாக இருந்ைிருந்ைால், அவர்  ானு ாறய ஜன்னலுக்கு பவளிவய வெீி 
எைிந்ைிருப் ார்;  ன்ஸாரி ஒவ்பவாருவறரயும் ஜன்னலுக்கு பவளிவய தூக்கி 
எைிவார்! கிட்டி ஒரு  ாறனயில் ஒன்ைாக ெற க்க இன்னும்  த்து ப ாழிகறளக் 
கற்றுக்பகாள்வார்! 

 ா ா, உண்ற யில் அவர்களின்  ல்வவறு கைா ாத்ைிரங்கறளப்  ற்ைி 
கிண்டல் பெய்து பகாண்டிருந்ைார். கிட்டி, ெற யலறைறய வ ற் ார்றவயிட்டுக் 
பகாண்டிருந்ைார்;  ைிப்ப ண்களுக்கு ஆங்கிலம் புரியாைைால், அவர் ெிர ப் ட்டு 
ஒரு ெில  ராட்டி பொற்கறளக் கற்றுக்பகாண்டார். ஆனால் அவற்ைில் எறையும் 
அவரால் ெரியாக உச்ெரிக்க முடியவில்றல, இது  ா ாறவ எப்வ ாதும் 
 கிழ்வித்ைது. 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, நவம் ர் 20ஆம் வைைி  ா ா வழக்கம் வ ால, 

ெட்டி  ா ாறவ நீராட்ட முயன்ைவ ாது,  ஸ்த் விடாமுயற்ெியுடன்,  ிடிவாை ாக 
 றுத்ைது  ட்டு ல்லா ல்,  ா ாறவ  ீண்டும் ைனது றககளால் நீராட்ட அடம் 
 ிடித்ைார், வ லும்  ா ாவின்  ீது ைண்ைறீர ஊற்ைி முழுவது ாக நறனயச் 
பெய்ைார்.  ின்னர், ப ஹர்  ா ா ைான் ெட்டி  ா ாவுடன்  ைிபுரிவறை 
விட்டுவிடுவைாகக் கூைி, ைனது  ைிறய 'வவறு வழியில்' பெய்து முடிப் ைாக 
அைிவித்ைார். இப்வ ாது இலங்றகறய விட்டு பவளிவயை விரும் ிய அவர், 

இந்ைியாவின் வ ற்கு கடற்கறரயில் ப ாருத்ை ான  ங்களாறவக் கண்டு ிடிக்க 
ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

1940, நவம் ர் 21 அன்று,   ா ாறவப்  ார்க்க நான்கு கார்களில்  க்கள் 
வந்ைனர்.  ா ா, ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைைால், அவர்களுடன் வ ெ, வநாரினாறவ 
அனுப் ி றவத்ைார். காறல 10:00  ைிக்கு, அவர் எலிஸப த்ைின் காரில் 
ப ண் ைிகளுடன் ைாவரவியல் பூங்காவிற்குச் பென்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, நாள் முழுவதும் ஆண்களுடன், ைண்ைரீ், வைன் 
 ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். 23ஆம் வைைி, அவர் கண்டி 
சுற்றுப் யைத்ைிற்கும் ஏரிக்கும் ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைார்; 

யாறனகள் நீராடுவறையும், ைந்ைிரங்கள் புரிவறையும் அவர்கள்  ார்றவயிட்டனர். 
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ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அனுப் ப் ட்ட நீலப்வ ருந்து நவம் ர் 23  ைியம் 
கண்டி வந்து வெர்ந்ைது. அடுத்ை நாள்,  ா ா, ப ண் ைிகறள, புத்ைருடன் 
பைாடர்புறடய  ல இடங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

அறனவரும் அன்று காறல  அனுராதபுரத்தில் அற ந்ை டம்புல்லா 
என்ை இடத்ைிற்குச் பென்று, புத்தர் இகை உணர்கவ அகடந்த பபாதி ெரத்கதத் 
தரிசித்தனர். 

நவம் ர் 25ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா அைிகாறல 5:30  ைிக்கு  களிர் 
குடியிருப்புக்கு வந்து, ைினமும் காறல 8:00  ைிக்கு 'ஹரி, பரொத்ொ..'  ற்றும் 
 ாறல 6:00  ைிக்கு 'து ேிராகார்…' (நீங்கள் உருவ ற்ைவர்...)   ிரார்த்ைறனறய 
உச்ெரிக்கு ாறு கூைினார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  லமுறை ெந்ைித்ை ஐரீன்  ில்வலாவின் ைந்றை, 

அக்வடா ர் இறுைியில் கால ானார். நவம் ர் 27 அன்று அவரது  ரைம் குைித்து 
விவாைித்ை  ா ா, "ேீங்கள் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க பவண்டும். உங்கள் தந்கத 
ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. அவர் விபவகானந்தகரப் பபாலபவ துன்பப்படாெல் 
உயிகரத் துைந்தார். அவர் இப்பபாது விடுதகலயாகிவிட்டார். என்னுடன் 
இருப்பவர்களின் அகனத்து உைவுகளும், என்கன அைிந்திருந்தாலும் 
இல்லாவிட்டாலும், அல்லது அவர்கள் என்கன ேம்பாவிட்டாலும், 

இரட்சிக்கப்படுகிைார்கள். கிருஷ்ணர், 'இதுபபான்ை அதிர்ஷ்டசாலிகளில் 
எழுபத்திரண்டு தகலமுகையினர் விடுதகலகயப் மபறுகிைார்கள்'” என்று 
கூைியுள்ளார். 

ைற்வ ாறைய உலக நிறலற கறளப்  ற்ைி,  ா ா வ லும் கூைினார்: 
"இந்தக் காலகட்டத்தில் பாதி உலகம் ெகைந்துவிடும் - ஒருபவகள என் 
தாயார் கூட." 

இலங்றகக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு, அஹ துநகரிலிருந்து ெற்று 
பைாறலதூரத்ைில் அற ந்ை அற ைியான இடத்றைப் ப ை,  ா ா விருப் ம் 
பைரிவித்ைிருந்ைார். ராஹூரிக்குச் பெல்லும் வழியில் ஸவராஷ், இரண்டு அல்லது 
மூன்று இடங்கறளப்  ார்றவயிட அறழத்துச் பென்ைார், ஆனால்  ா ா அவற்றை 
விரும் வில்றல. ப ண்டு அஹ துநகருக்கு அருகில் ஓரிடத்றைக் காட்டினார், 

ஆனால் அதுவும் அவருக்குத் ைிருப்ைியானைாக இல்றல. 
இந்ைக் காலகட்டத்ைில் ஒரு நாள், பிம்பல்காவ்ம் அருவக ெில ஏக்கர் 

நிலம் ஏலத்ைில் விட இருப் ைாக விஷ்ணு பெய்ைித்ைாளில்  டித்ைார். 
நூற்ைாண்டின் மதாடக்கத்தில் அஹெதுேகருக்கு ேீர் வழங்குவதற்காக, 

மசயற்கக ஏரி கட்டப்பட்டபபாது, பிரிட்டிஷ் மபாைியியலாளர் ெற்றும் அந்தத் 
திட்டத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்குத் தற்காலிக குடில்கள் கட்டப்பட்டன. 
மெஹர் பாபா அந்த இடத்கதப் பார்க்கச் மசன்று, அதற்கு ஒப்புதல் அளித்து, 

ஏலம் விடும்பபாது அகத வாங்க அனுெதி வழங்கினார். 
 1927ஆம் ஆண்டில், ப ஹர்  ா ா இரண்டு முறை  ிம் ல்காவ்ம் ஏரிக்கு 
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விஜயம் பெய்ைார்.  அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா அங்கு வாழ்வறைப்  ற்ைி எதுவும் 
குைிப் ிடவில்றல, வ லும்  ா ா ஒரு நாள் அறைத் ைனது நிரந்ைர வாழ்விட ாக 
 ாற்றுவைற்கான ொத்ைியம் குைித்து  ண்டலி யில் எவரும் கற் றன பெய்து 
கூடப்  ார்த்ைைில்றல.  ா ாவும் அறைப்  ற்ைிய அைிகுைி எறையும் 
அப்வ ாது  வழங்கவில்றல. ‘இந்த இடம் ெிகவும் ேன்ைாக இருக்கிைது, 

காலேிகலயும் அருகெயாக உள்ளது’ என்று  ட்டுவ  அவர் குைிப் ிட்டார். 
ப ஹர்  ா ா இலங்றகயில் இருந்ைவ ாது, 1940, நவம் ர் 11 அன்று ஏலம் 

நறடப ற்ைது, அன்று காறல, ைன்னுடனிருந்ை  ண்டலியிடம்  லமுறை 
வகட்டார், "ேெக்கு இந்த ஓய்விடம் ஏலத்தில் கிகடக்குொ? ேெக்குக் 
கிகடத்தால் அது ேன்ைாக இருக்கும்." ஆைி ெீனியரின் ைந்றை காய்குஷ்ரு 
ஈரானி அஹ துநகர் நகராட்ெி பெயற்குழுவில் உறுப் ினராக இருந்ைார், வ லும் 
ஸவராஷ், ப ண்டு இருவரும் ஏலத்றை பவன்றுவிடுவறை உறுைிப் டுத்ை அவர் 
ைறலயிட்டார். இறுதியில், அது (ரூ. 800 ஏலத்துடன்) மவற்ைிகரொக முடிந்தது. 
ேவம்பர் 28 அன்று, இந்தத் மதாகலத்தந்திகய பாபாவுக்கு அனுப்பினார்: 
"பிம்பல்காவ்ம் பங்களா வாங்கப்பட்டது." 

இைற்கிறடவய, வகரளாவில் ‘காலிகட்’டுக்குச் பெல்வது குைித்து 
விவாைங்கள் எழுந்ைன, 28ஆம் நாள், வநாரினா உடன் எடுத்துச் பெல்லும் 
ொ ான்கறளப்  ற்ைி  ா ாவிடம் புகார் அளித்ைார், "இந்ைச் ொ ான்கறள எல்லாம் 
நாம் நீலப்வ ருந்ைில் எவ்வாறு எடுத்துச் பெல்வவாம்?” 

"பபாரில் உலக ெக்கள் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களுக்கு ெத்தியில் 
உங்களுக்கு வசதிகள் பவண்டுொ? பொசொன சூழ்ேிகலயில் புகார் 
மசய்யாதிருக்கக் கற்றுக் மகாள்ளுங்கள், பெலும், ெனதுக்கு இதொக 
இருக்கும் பவகளயில் ெகிழவும் பவண்டாம்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

அடுத்ை நாள், ப ண்  ண்டலியுடன் அரெியல்  ற்ைி விவாைிக்கும் வ ாது, 

 ா ா, இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார்: 
ஆத்ொக்களில் மூன்று வகககள் உள்ளன - ெனிதன், துைவி ெற்றும் 

இகை-ெனிதன். துைவிகளும், சாதுக்களும் ெனிதர்ககள விட உயர்ந்தவர்கள், 

இகை-ெனிதன் துைவிககள விட உயர்ந்தவர். 
ஆண்கள் ெத்தியில், காந்தி ேிச்சயொக இன்கைய ெக்களில் ெிகச் 

சிைந்தவர். சிலர் அவகர ெஹாத்ொ என்றும், சிலர் அவகர முட்டாள் என்றும் 
அகழக்கிைார்கள். அவர் தனது பலவனீங்ககளக் மகாண்டிருக்கிைார், ஆனால் 
அவர் ஒரு மபரிய ஆத்ொ. (பகாபால் கிருஷ்ணா) பகாகபல, (பலாக்ொன்ய) 
திலக், ஃமபபராஸ்ஷா பெத்தா ஆகிபயார் இந்திய அரசியலின் தூண்களாக 
இருந்தனர். மூவரும் சிைப்பானவர்கள், ஆனால் திலக் அவர்ககள விட ெிகச் 

சிைந்தவர். அரசியகலப் மபாறுத்தவகர காந்தி அவரது சடீர். 

நவம் ர் 29ஆம் நாள்,  ா ா, ெட்டி  ா ாவின் குடிறெறய விட்டு பவளிவய 
வந்ைவ ாது,  ஸ்த்  ிகவும் ஆத்ைிர றடந்ைார், அவர் கைவில் இருந்ை கண்ைாடி 
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 லகைிகறள ைனது றகமுட்டிகளால் அடித்து பநாறுக்கினார்! ெிறுவன் 
கண்ைாடி துண்டுகறள விலக்கி சுத்ைம் பெய்ய வந்ைவ ாது, ெட்டி  ா ா, "இல்றல, 

அப் டிவய விட்டுவிடு!" என்ைார்.  ா ா,  ீண்டும் அவறரப்  ார்க்க வந்து, ைிரும் ிச் 
பென்ை வநரத்ைில்,  ஸ்த்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார். அந்ை வநரத்ைில் 
இங்கிலாந்து பஜர் னியர்களால் ப ரிய அளவில் குண்டுவசீ்சுக்கு உள்ளானது, 

வ லும், முைன்முைலாக நிகழ்ந்ை, ெட்டி  ா ாவின் இத்ைறகய   ைிடீர் பகாந்ைளிப்பு, 

இந்ைச் ெம் வத்வைாடு பைாடர்புறடயது என்று  ா ா கூைினார். 
இலங்றகயில் ெட்டி  ா ாவின் விெித்ைிர ான நடத்றை, ஐவராப் ாவில் 

நடந்ை நிகழ்வுகளுடன்  ட்டு ல்லா ல், எைிர்காலத்ைில் கிட்டத்ைட்ட 50 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு இங்கு நறடப ைவிருக்கும் நிகழ்வுகளுடனும் 
பைாடர்புறடயது என் றை, இந்ைச் ெம் வம் பவளிப் டுத்துகிைது. கிருஷ்ைா, 

 கலில், பைாடர்ந்து ெட்டி  ா ாவுக்குப்  ைிபுரிந்ைது  ட்டு ின்ைி, இரவில் 
 ா ாவுக்கு இரவுகாவலராகவும்  ைிபுரிந்ைார்.  ா ாவின் அறையில், அவர் 
ொய்ந்து  டுத்துக் பகாண்டிருந்ைவ ாது கிருஷ்ைாறவ ெிைிைளவும் நகர 
அனு ைிக்கவில்றல. கிருஷ்ைா அவரது இடத்ைில் இருந்துபகாண்டு உடறலச் 
ெிைிவைனும் அறெத்ைாலும் அல்லது உறட எங்வகனும் உராய்ந்து ெிைிைளவு 
ெத்ைம் எழுப் ினாலும் அது அவருக்குத் பைாந்ைரவாக இருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். 

எந்ைபவாரு புைிய  ங்களாவுக்குச் பெல்லும்வ ாதும்,  ா ா எப்வ ாதும் 
ஒவ்பவாரு  ண்டலிக்கும் அவருக்கும் அறைகறள  அவவர வைர்ந்பைடுத்ைார். 
கண்டியில், ெட்டி  ா ாவின் அறை  ா ாவின் அறையிலிருந்து ெிைிது தூரத்ைில் 
இருந்ைது. ஒரு நள்ளிரவில்,  ஸ்த் ைிடீபரன உரத்ை குரலில் கத்ைத் 
பைாடங்கினார். அவர் உவலாகத்ைாலான குளியல் வாளிகள்  ற்றும் 
நாற்காலிகறள அறை முழுவதும் வவக ாக வெீி எைிந்ைார். 

 ின்னர் அவர் ைனது  டுக்றக விரிப்புகறள கிழித்து எைிந்ைார். இந்ைச் 
ெத்ைம்  ண்டலிறயத் ைிடுக்கிடச் பெய்து  டுக்றகயிலிருந்து எழுப் ியது, ஆனால் 
 ா ாவின்  குைட்றடச் ெத்ைம் கிருஷ்ைாறவச் ெிந்ைிக்க றவத்ைது: " ா ா 
எப் டிப் ட்ட கடவுள்? அவர் உண்ற யில் அறனத்றையும் அைிந்ைவரா?" 

ெிைிது வநரத்ைில்  ா ா  டுக்றகயிலிருந்து எழுந்து ஒரு டம்ளர் ைண்ைரீ் 
வகட்டார். "ேீ என்ன பயாசிக்கிைாய்?" அவர் கிருஷ்ைாவிடம் றகறெறகயால் 
வகட்டார். 

"நீங்கள் உண்ற யிவலவய கடவுள் ைானா என்று நான் வயாெிக்கிவைன்." 
"ஏன்? ஏன் அப்படி ேிகனக்கிைாய்?" 

" ா ா, ஒவ்பவாரு இரவும் நான் ஒரு கல்றலப் வ ால் உங்கள் முன் 
அ ர்ந்ைிருக்கிவைன். என்னால் ஒரு அங்குலம் கூட நகர முடியாது. என் 
உறடயிலிருந்து வரும்  ிகச்ெிைிய அறெவு கூட உங்களுக்குத் பைாந்ைரவாக 
உள்ளது. 

"ஆனால் ெட்டி  ா ா அவரது உச்ெ குரலில் கூச்ெலிட்டு கிட்டத்ைட்ட ஒரு 
 ைிவநரம் அறனத்து ப ாருட்கறளயும் அங்கும் இங்கும் ைாறு ாைாக வெீி 
எைிந்து பகாண்டிருக்கிைார், அவை வநரத்ைில் நீங்கள் நன்ைாகத் தூங்குகிைரீ்கள்." 
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பாபா கிருஷ்ணாகவப் பார்த்து, அவர் உதடுகளில் விரல்ககள 
கவத்து "அகெதியாக இரு" என்ைார். 

 ீண்டும்,  ா ா  டுக்றகயில் ொய்ந்து பகாண்டார், ஆனால் அவர் 
விறரவில் எழுந்து, "இந்த பேரத்தில் ேீ என்ன ேிகனக்கிைாய்?" என 
வினவினார். 

"அறைவயைான்,  ா ா" என்ைார். 
"உனக்கு என்ன மதரிய பவண்டும்?"  ா ா வகட்டார். 
"ெட்டி  ா ாவின் எைிர் ாராை ைிடீர் எழுச்ெிக்கு என்ன காரைம்?" 

 ா ா எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார், "பல ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 
இலங்ககயில் உள்ோட்டு யுத்தம் உருவாகும். ோன் இந்தப் பணிகய, சட்டி 
பாபா மூலம் மசய்துள்பளன். அந்த போக்கத்திற்காக ோன் அவகர 
இலங்ககக்கு அகழத்து வந்பதன். சட்டி பாபா தனது பவகலகயச் 
மசய்கிைார் என்பதால், இதற்கிகடயில் ோன் ஓய்மவடுக்கிபைன்." 

1980ஆம் ஆண்டுகளின் ேடுப்பகுதியில், பாபா, ோற்பது வருடங்களுக்கு 
முன்பு அைிவித்தபடி, இலங்ககயின் வடக்குப் பகுதியில் தெிழ் 
பிரிவிகனவாதிகளுக்கும் மதற்கில் சிங்கள ஆதிக்க அரசாங்கத்திற்கும் 
இகடபய உள்ோட்டுப் பபார் உருமவடுத்தது. பொதலில் ஆயிரக்கணக்கான 
ெக்கள் மகால்லப்பட்டனர். 

1940, டிெம் ர் 1ஆம் நாள், இலங்றகயில், குைிப் ாக, ப ண்களுடன் அவர் 
பெய்ை  ைிறயப்  ற்ைி,  ா ா விளக்கினார்: 

எனது பணிக்காக, உள் மதாடர்புககள உருவாக்க ோன் 
சுற்றுப்பயணம் பெற்மகாள்ள பவண்டும். ோன் முன்பு இகதச் மசய்தபபாது, 

ோன் ஆண் ெண்டலியுடன் ேகடப்பயணங்களுக்குச் மசன்பைன் - ோங்கள் 
பசியுடன், தாகொக, பசார்வாக இருந்பதாம், திைந்த மவளியில் தூங்கிபனாம், 

எல்லா அமசௌகரியங்ககளயும் சந்தித்பதாம். ஆனால், ேீங்கள் மபண்ெணிகள் 
அவ்வாறு இருக்க முடியாது. குழாய் ேீர், கழிப்பகைகள், விளக்குகள் ெற்றும் 
பலவற்கைக் மகாண்ட வடீு உங்களுக்கு பவண்டும். இது (சில) ெக்கள் 
ெனங்களில் தவைான எண்ணத்கத ஏற்படுத்துகிைது. ஆனால் ோன் அகதப் 
மபாருட்படுத்தவில்கல. ோன் எனது பணிகயப் பற்ைி ெட்டுபெ 
கவகலப்படுகிபைன். இந்த அகனத்து வசதிகள் இருந்தும், உங்களில் பாதி 
பபர் அதிருப்தி அகடகிைரீ்கள். 

ைனியாக இருப் து என் து  எனக்கு  ிகப்ப ரிய சுகவ ாக வாழ்வாகும்! 
நான் விரும் ிய வண்ைம் பெய்யும் வவறலறயத் ைவிர வவறு எதுவும் இல்றல. 
ஆனால், எனது  ைிக்காக, உங்கள் அறனவறரயும் என்னுடன் றவத்ைிருக்க 
வவண்டும். உங்கள் மூல ாக நான் என்ன  ைிபுரிகிவைன் என் றைப்  ற்ைிய 
ெிைிைளவு கருத்தும் உங்களுக்கு இல்றல.   

 எனபவ ோன் மசால்வது பபாலச் மசய்துபகாண்பட இருங்கள், பவறு 
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ஒன்றும் இல்கல. மஜய்ப்பூரில், ோன் உங்ககள ஓரிடத்தில் தங்ககவத்து, சில 
ோட்களுக்கு மவளிபய மசன்று, எனது பணி முடிந்ததும் திரும்பி வருபவன். 

கிைிஸ்து அவர் விரும் ிய ெரியான வறக ெீடர்கறளத் வைர்ந்பைடுத்ைார், 

 ிகவும் ைீவிர உைர்ச்ெி முறனப்புள்ளவர்கள் அல்ல, அவை வவறளயில் 
உற்ொக ற்ைவர்களும் அல்ல.  அறனவரும்  ீனவர்கள்.  ின்னர், கிைிஸ்து 
அவர்கள் மூல ாக இவ்வளவு ப ரிய  ைிகறளச் பெய்ைார். குருநாைரின்  ைி, 
அவருறடய ெீடர்கள் நடந்துபகாள்ளும் முறையால்  ாைிக்கப் டுகிைது, ஏபனனில் 
ப ாது ஜனங்கள் எப்வ ாதும் ஒரு குருநாைறர அவரது ெீடர்களின் 
நடத்றையிலிருந்து ைீர் ானிக்கிைார்கள். 

ஆன்ெீக ரீதியில், இலங்கக ஒரு வைண்ட ோடு. உள்ளளவில், அது 
உலர்ந்தது. மவளியளவில், அது ஈரம் ேிகைந்தது. இலங்கக ராவணனின் 
ேிலம் என்று அகழக்கப்படுகிைது. அது தண்ணகீரச் பசெிக்க முடியாத பாகை 
பபான்ைது; அதன் ெீது மகாட்டும் ேீர் மவளிபய வழிந்து விடுகிைது. இந்தப் 
பிடிவாத மபௌத்தர்கள் உணர்வற்று ெிகவும் வைண்டு பபானவர்கள். இந்தியா 
ஆன்ெீக ரீதியில் தகலசிைந்த ோடு, ஆனால் மதன்னிந்தியா அல்ல. 
ஆன்ெீகம், கஹதராபாத்திலிருந்து வடக்கு போக்கி ேிரம்பி வழிகிைது. 

உலகின் நடவடிக்றககள்  ற்றும் பெயல் ாடுகளில் என்றனப் 
ப ாறுத்ைவறர எந்ை அர்த்ைமும் இல்றல. பவளியளவில் பவறும் 
உலகளவிலான பெயல் ாடு - காய றடந்ைவர்களுக்குச் ெிகிச்றெ, ஏறழ 
எளியவர்களுக்குத் பைாண்டு, இப் டி  ற்றும்  ல. ஆனால் நீங்கள் வாழும் இந்ை 
வாழ்க்றக அர்த்ைமுள்ளது. முைல் விஷய ாக, நீங்கள் எனது ெகவாெத்ைில் 
இருக்கும்வ ாது, உலகில்  ிறைப்ற  உருவாக்கும் வ ராறெ, கா ம்,  ற்றும் 
 லவற்ைின் உலகச் பெயல் ாடுகளிலிருந்து நீங்கள் விடு டுகிைரீ்கள். 

ேீங்கள் ஏன் திகரப்படங்களுக்குச் மசல்லக்கூடாது? உங்களுக்கு 
ஆண்களுடன் மதாடர்பு இல்கல, பணத்கதயும் ஆண்ககளயும் 
மதாடுவதில்கல. திகரப்படங்களுக்குச் மசல்ல யார்தான் விரும்ப 
ொட்டார்கள்? ஆனால் இந்த மவளிப்புை சொச்சாரங்கள் உங்கள் ெீது ஒரு 
ெனப்படிவத்கத ஏற்படுத்துவதால், ேீங்கள் உங்ககள அைியாெபலபய 
பாதிக்கப்படுவரீ்கள். ேீங்கள் சுய கட்டுப்பாட்கடக் மகாண்டிருக்கக் 
கற்றுக்மகாள்கிைரீ்கள்! ேீங்கள் விரும்பியகதச் மசய்யாதரீ்கள், ஆனால் என் 
விருப்பத்கத ேிகைபவற்றுங்கள். ஆனால் ேீங்கள் அகத முழு ெனதுடன், 

ெகிழ்ச்சியுடன், பேர்கெயாக மசய்ய பவண்டும். இல்கலமயனில், அதன் 
ேன்கெதான் என்ன? 

1940, டிெம் ர் 2ஆம் வைைி, ருஸ்வைாம்ஜி  ில்லிவ ாரியா, அவரது  றனவி 
 ற்றும்  ரு கள் கண்டியில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைனர்.  ா ா அவர்கறள 
ஆண்கள் இருப் ிடத்ைில் ெந்ைித்து,  ின்னர் இரண்டு ப ண் ைிகறளயும் ப ண் 
 ண்டலிறயச் ெந்ைிக்க அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா அவர்கறள உள்வள 
அறழத்து வந்ைவ ாது, வாபனாலியில் ‘காைறலப்  ற்ைி உங்களுக்கு என்ன 
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பைரியும்?’ என்ை  ாடல் ஒலித்துக்பகாண்டிருந்ைது.   ா ா  ீண்டும்  ாடலின் 
 ல்லவிறய எடுத்துக்கூைி ப ண்  ண்டலியிடம் வகட்டார்: 

காதகலப் பற்ைி உங்களுக்கு என்ன மதரியும்? வாமனாலியில் 
ஒலிக்கும் இந்தக் ‘காதல்’ மேடுஞ்சாகலக் காதல், ஆனால் உண்கெயான 
காதல் (இகையன்பு) பற்ைி உங்களுக்கு என்ன மதரியும்? 

அந்ை அன் ின் எடுத்துக்காட்டாக இங்வக ஒரு கறை. ஜிக்காரியா என்ை 
ப ரிய துைவி இருந்ைார். கடவுளுக்குப்  ிரிய ானறை அவர் எப்வ ாதும் பெய்து 
வந்ைார். ஒரு நாள்  கனவில், ஒரு குைிப் ிட்ட  ரத்ைின் கீழ் அ ரு ாறு கடவுள் 
கட்டறளயிட்டார். அவர், கனவு கறலந்து விழித்ைவ ாது, அங்குச் பென்று 
அ ர்ந்ைவர், அவரது குடும் த்ைினர்  ற்றும் நண் ர்கள் பகஞ்ெிக் கூத்ைாடி 
கண்ைரீ் வடித்தும், ஐந்து ஆண்டுகளாக அந்ை இடத்றைவிட்டு ஒருவ ாதும் 
நகரவில்றல. 

இகதக் பகட்டு, அந்ோட்டு ென்னர் தனது ஆட்ககள அனுப்பி, 
ஜிக்காரியாகவ தன்னிடம் அகழத்து வரும்படி கட்டகளயிட்டார், ஆனால் 
அந்தத் துைவி வரவில்கல. அவர் கீழ்ப்படியவில்கல என்ைால், அவகர 
ரம்பத்தால் துண்டிக்குொறு ென்னர் கட்டகளயிட்டார்; இருந்தும் ஜிக்காரியா 
இருந்த இடத்கதவிட்டு ேகராெல், கட்டகளகய ேிகைபவற்ைக் கூைினார்! 

ஒரு கனவில் அளிக்கப் ட்ட கடவுளின் கட்டறளக்குக் கீழ்ப் டிவது  ிகப் 
ப ரிய, உண்ற யான அன் ின் எடுத்துக்காட்டு. இங்பக கடவுள் ெனிதனாக 
உங்கள் எதிபர ேின்றுமகாண்டிருக்கிைார்; அவர் இதுபபான்ை சிைிய சிைிய 
விஷயங்ககளச் மசய்யும்படி பகட்கிைார், அகதக் கூட உங்களால் மசய்ய 
முடியவில்கல! 
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ராம்ோடு, காலிக்கட், மஜய்ப்பூர் பயணம்  

(Travel to Ramnad, Calicut, Jaipur) 

 கண்டியில் ைனது  ஸ்த்  ைிறய முடித்ை  ின்னர்,  ிரிம்வராஸ் ஹில் 
 ங்களா மூன்று  ாைங்களுக்கு வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டிருந்ைாலும்,  ா ா, 

இரு வை நாட்கள் ைங்கியிருந்து, 1940, டிெம் ர் 5ஆம் நாள், வகரளாவின் காலிகட் 
நகருக்கு, காறல 7:00  ைிக்குப் புைப் ட்டார்.  ா ாவும் குழுவும் நீலப்வ ருந்து 
 ற்றும் கார்களில் ென்னார் நகருக்குச் பென்று, அங்கிருந்து இந்ைியாவுக்கு 
 டகில்  யைம் பெய்ைனர்.  (ப ரும் ாலான ஆண்கள் ெட்டி  ா ாவுடன் முந்றைய 
நாள் புைப் ட்டு ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர்.)  யைத்ைில் வழக்க ான 
வி த்துக்கள் இல்லா ல் இல்றல:  ன்னார் அருவக நீலப்வ ருந்து  ைலில் 
ெிக்கியது; எலிஸப த்ைின் கார் ெக்கரம்  ழுைானது;  றழ ப ாழியத் 
பைாடங்கியது. ‘அறனத்து ப ட்டி  டுக்றககளும், ப ண் ைிகளும்,  ா ாவும் 
 றழயில் நறனந்து ஈர ாகிவிட்டனர்,’ டான் ைனது நாட்குைிப் ில்  ைிவு 
பெய்ைிருந்ைார்: ‘ப ஹர்  ா ா, வழக்கம் வ ால் - எங்கள்  ன்னாைி  ன்னன் 
 ற்றும் அவைார புருஷர் - இரவு 11:30  ைிக்கு, நான்கு  ைி வநரம் 
அறனத்றையும் வ ற் ார்றவயிட்டு,  எலிஸப த்ைின் ற றய சு ந்துபகாண்டு, 

கப் லில் கறடெியாக வந்து வெர்ந்ைார்.  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் 
தூங்கினார்கள், அல்லது தூங்க முயன்ைார்கள்; கப் லில், விஷ்ணுவும் நானும் 
நீலப்வ ருந்ைில் நன்ைாகத் தூங்கிவனாம்." 

கப் ல்  றுநாள் காறலயில் ைனுஷ்வகாடிக்குப் (இந்ைியா) புைப் ட்டது; 

 ா ா, ப ண் ைிகளுடன் ராம்ோடுக்கு ரயிலில்  யைம் பெய்து  ிற் கல் 
3:00   ைிக்குச் பென்ைறடந்து, அறனவரும் ஒரு  யைிகள் விடுைியில் ைங்கினர். 
டான், நீலு இருவரும் நீலப்வ ருந்ைில்  ின்பைாடர்ந்து அவர்கறள அங்குச் 
ெந்ைித்ைனர். துக்காராம் எலிஸப த்ைின் காறர ஓட்டிச் பென்ைார்.  நீலப்வ ருந்றை 
டான் ஓட்டிச்பெல்ல, நீலு உைவியாளராக இருந்ைார். 

ராம்நாட்டில், டிெம் ர் 7ஆம்  நாள், ப ஹர்  ா ா ஒரு ப ரிய துைவிறயத் 
பைாடர்பு பகாண்டார், 115 வயைான ‘பல்லுக்மகால்லா பாபா’ என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ஸ்த். இந்ைச் ெந்ைிப் ில்  ா ா  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், வ லும் இந்ைப் 
 ழங்கால  ஸ்றை நாள் முழுவதும் பைாடர்பு பகாண்டார். ஆைாவது ெற்றும் 
ஏழாவது ஆன்ெீக தளங்களுக்கு இகடயில் இருக்கும் இந்தத் துைவி 
விதிவிலக்கானவர் என்று அவர் குைிப்பிட்டார், பெலும் அவகர ‘அகனத்து 
ெஸ்துகளின் ென்னன்’ என்றும் அறழத்ைார். 

இைற்கிறடயில்,  ங்களாவில், வகட்டி சூடான வைநீறர எடுத்துச் பெல்லும் 
வவறளயில் வழுக்கி விழுந்து,   வைநீர் அவர்  ீது பகாட்டி, உடலில் காயம் 
ஏற் ட்டது. 
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காக்கா  ாரியா அந்ை வநரத்ைில் ைனது அறையில் ெவரம் பெய்து 
பகாண்டிருந்ைார், வகட்டி விழுந்ைறைக் கண்டு, அவருக்கு உைவச் பென்ைார். அந்ை 
வநரத்ைில்,  ா ா அங்குத் வைான்ைி, காக்காறவக் கடுற யாகத் ைிட்டினார். அவர், 

"ேீங்கள் ஏன் எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்கல? உத்தரவுகளின் படி, மபண்ககளத் 
மதாடுவது தகடமசய்யப்பட்டுள்ளது!" காக்கா  ைந்துவிட்டைாகக் கூைி, 
 ன்னிப்புக் வகாரினார்; அவருக்கு உைவ  ட்டுவ  முயன்ைார்.  ா ா ைிட்டினார், 

"ேீங்கள் இந்த உத்தரகவ தீவிரொக எடுத்திருந்தால், ேீங்கள் அகத 
ேிகனவில் கவத்திருப்பீர்கள். ேீங்கள் ஒரு ேல்ல மசயகலச் மசய்ததாக 
ேிகனக்கிைரீ்கள், ஆனால் ேீங்கள் என்கன எவ்வளவு காயப்படுத்தினரீ்கள் 
என்று உங்களுக்குத் மதரியாது. பகட்டி உயிகரத் துைந்திருந்தாலும், ேீங்கள் 
அவகரத் மதாட்டிருக்கக்கூடாது; “ேீங்கள் எவ்வளவு கீழ்ப்படிதலுடன் 
இருந்தீர்கள் என்று ோன் மபருெிதம் அகடந்திருப்பபன். ஆனால் அவர் 
வழீ்ந்தது, என் உத்தரகவப் புைக்கணிப்பதில் உங்ககள வழீ்த்தியது" என்ைார். 
 ின்னர்,  ா ா காக்காறவ  ன்னித்து, ப ண்  ண்டலிக்கு (வ லும் 
விளக்க ளிக்கா ல்), "இன்று, இது ஒரு சிைப்பான ோள்" என்று  ட்டும் கருத்துத் 
பைரிவித்ைார். 

1940, டிெம் ர் 8 இரவு 7:00  ைிக்கு,  ா ாவும் குழுவும் ராம்நாட்டிலிருந்து 
நீலப்வ ருந்து  ற்றும் காரில் புைப் ட்டு, இரண்டு நாட்கள் ைிண்டுக்கல்,  ழனி, 
ப ாள்ளாச்ெி,  ாலக்காடு வழியாகப்  யைம் பெய்து காலிக்கட் வந்து வெர்ந்ைனர். 
(ஒரு கட்டத்ைில் அறனவரும் வ ருந்ைிலிருந்து இைங்கி ஒரு ெிைிய நைிறயக் 
கடந்து, கால்நறடயாகச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது!) அவர்கள் காலிகட்டுக்கு 
பவளிவய ஐந்து ற ல் பைாறலவில் ‘ெிவலான் லாட்ஜ்’, இரைிப் ாலத்ைில் 
ைங்கினர்.  ா ா அந்ை இடத்றைப் ப ரிதும் விரும் ினார்.  அவர் உடனடியாக, ெட்டி 
 ா ாவுடன் ைனது உள்  ைிறயத் பைாடங்கினார்; விறரவில் அந்ைப்  குைியில் 
வாழும் இைர  ஸ்துகறளயும் வைடிச் பென்ைார். 

டிெம் ர் 11ஆம் நாள் காக்கா ஓர் உயர் நிறல  ஸ்றை அறழத்து வந்ைார், 

 ா ா அவறரக் கண்டு ‘கடவுளின் ஒளிக்கதிர்ககளக் மகாண்டவர்’ என்று 
கூைினார். ற தூல் இன்னும்  லறர அறழத்து வந்ைார், அவர்களில் ெிலர் 
 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்களாகவும் அல்லது ெிலர்  ெியுடனும் இருந்ைனர். 
 ா ா அறனவருக்கும் உைவளித்து, அவர்கறள நீராட்டி, புைிய உறடயும் 
வழங்கினார்.  ின்னர்,  ா ா  ஸ்துகறளக் குைித்ை விெித்ைிர ான ெில 
அைிகுைிகறள விளக்கினார்: 

ெஸ்துகள் ஒருபபாதும் பயாகிககளப் பபால, பிரத்பயகொக பால் 
ஆகாரத்கத ெட்டும் ோடுவதில்கல. அவர்கள் எப்பபாதும் விலகி, 
தனிகெயில் அெர்ந்திருப்பார்கள். அவர்கள் வழக்கொக தங்கள் கககள், 

கால்கள் அல்லது தகலயின் ஒரு வித்தியாசொன அகசவுகளக் 
மகாண்டுள்ளனர்; விரல்கள், கால்விரல்கள், கால்கள் ெற்றும் ககககளச் 
சுற்ைி துணிககளச் கட்டிக்மகாள்கிைார்கள்; மவற்ைிகல, பாக்கு, 
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புககயிகலகய மென்று சாப்பிடுவதும், பதேீர் அருந்துவதும், அல்லது 
மதாடர்ந்து புககப்பிடிப்பகதயும் பழக்கொகக் மகாள்கிைார்கள்; அவர்கள் 
சிலபேரங்களில் முட்டாள்தனொகப் பபசவும்கூடும். 

ெட்டி  ா ா வ ான்ை ொதுக்கள், எந்நிறலயிலும், இதுவ ாலச் பெயல் ட 
 ாட்டார்கள். ெட்டி  ா ாறவப் வ ாலவவ அவர்களும் ப ரும்  ைிப்பும் 
 ரியாறைக்கும் உரியவர்கள், ஆனால் ப ரும் ாலும் குழந்றைத்ைனம் 
 றடத்ைவர்கள். 

காலிகட்டுக்கு வந்து பசர்ந்ததும், ஒரு ோள், சட்டி பாபா தனது 
ெனேிகலகய இழந்து, "இந்த இடம் ஒன்ைிற்கும் உதவாது, ோன் பயங்கரொக 
எரிந்துமகாண்டிருக்கிபைன்!" என்ைார். 

எனபவ, பாபா கிட்டத்தட்ட 200 வாளி தண்ணரீால் அவகர 
ேீராட்டினார். அகர ெணி பேரத்தில், சட்டி பாபா ெீண்டும் ேீராட 
விரும்பியதால், பாபா, ெறுபடியும் அவகர ேீராட்ட வந்தார்; ஆனால் ெஸ்த் 
இந்த முகை பாபாகவ அனுெதிக்காெல், அவர் தாபன நூற்றுக்கணக்கான 
வாளி தண்ணகீரத் தகலெீது ஊற்ைி, "இது உணவும் தண்ணரீும் இல்லாத 
இடம்!" என்று கூைினார். 

இந்ைக் காலகட்டம் முழுவதும், ப ஹர்  ா ா  ற்றும் ஆண், ப ண் 
 ண்டலி அறனவரும் ஒரு நாள் இரண்டு முறை உைவு உண்டு விரைத்றைக் 
கறடப் ிடித்ைனர். 1940, டிெம் ர் 12 அன்று,  ா ா ப ண் ைிகளுக்குத் ைியானம் 
 ற்ைிய  ற்பைாரு கருத்றை விளக்கினார்: 

உங்களில், தியானத்தில் ஈடுபட முடியாதவர்கள், கவகலப்படாெல், 

ெனதில் என் மபயகர ெீண்டும் ெீண்டும் ேிகனவில் மகாள்ள பவண்டும். 
எண்ணங்கள் மகாசுக்கள் பபான்ைகவ, எனது ோெம் மகாசு வகல. ேீங்கள் 
மகாசு வகலயில் இருக்கும்பபாது, மகாசுக்கள் உங்ககளச் சுற்ைி ரீங்காரம் 
மசய்யக்கூடும், ஆனால் அகவ உங்ககளக் கடிக்க முடியாது. இவ்வாறு, என் 
மபயகர ெீண்டும் ெீண்டும் கூறுவதன் மூலம், மகாசு வகலகயப் பபால், அது 
உங்ககளத் மதாந்தரவு மசய்யாெல் பாதுகாக்கும் - எண்ணங்கள் உங்ககளத் 
திகசத் திருப்பாெல் அகெதியாக அகசவின்ைி இருக்கச் மசய்யும். 

டிெம் ர் 13ஆம் நாள், ெிவலான் லாட்ஜில் ெட்டி  ா ா  ற்றும் புைிய 
 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ை  ின்னர்,  ா ா, அளவிலா  கிழ்ச்ெியில் புன்முறுவல் 
பெய்து பகாண்வட ப ண்  ண்டலியிடம் வந்து, "எனது பணி இன்று ெிகவும் 
திருப்திகரொக முடிந்தது. ோன் ெிக்க ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிபைன்" என்று 
குைிப் ிட்டார். இறைக் பகாண்டாடும் விைத்ைில், கள் ( து ானம்)  ற்றும் 
எண்பைய்  லகாரங்கறள விநிவயாகித்ைார்.  ா ாவின் முகம் ப ௌர்ை ி 
வ ாலப்  ிரகாெித்ைது; கண்களிலிருந்து  ளிச்ெிடும் ஒளி வெீியது. ப ண் ைிகள் 
வலிற யான, புளித்துப்வ ான  து ானத்ைின் விறளவாக  ிர ித்து வ ாய், "ஹரி, 
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 ர ாத் ா, அல்லா, அஹுர ஸ்ைா, கடவுள், பயஸ்ைான், ஹு!" என்று 
 ிரார்த்ைறனறயச் பெய்ைனர். 

 ார்கபரட்  ா ாவுக்காக நடன ாடினார்.  ிரிய ான  ா ாவின் அழறகக் 
கண்டு அவர்கள்  ஸ்ைானிகறளப் வ ால் இருந்ைார்கள்.  ைி, ராவனா, வநாரினா 
மூவர்  ட்டுவ  ஒழுங்றகப்  ாதுகாக்க முடிந்ைது.  ின்னர்  ா ா ஆண் 
 ண்டலியிடம் பென்று அவர்களுக்கும் ெிைப்பு விருந்ைளித்ைார்.  

காலிகட் காலநிறல  ிகவும் உஷ்ை ாக இருந்ைது, எனவவ 1940 டிெம் ர் 
16, ைிங்கள் அன்று ப ஹர்  ா ா பஜய்ப்பூருக்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார்; 
வ லும் அவர் ப ாருத்ை ான  ங்களாக்கறள ஏற் ாடு பெய்ய, ொஞ்ெிறய 
அனுப் ி றவத்ைார். குழுவில் அறனவரும் ரயிலில் பஜய்ப்பூருக்குப்  யைிக்க 
வவண்டும் என்றும், டான், நீலு இருவரும் நீலப்வ ருந்ைில் வவண்டிய 
ப ாருட்கறள எடுத்துச் பெல்லவும் முடிவு பெய்யப் ட்டது. 

பகாத்வால் ெவகாைரிகளான ஹில்லா, நாஜூ  ற்றும் ப பஹராவின் 
 ரு கள் ப ஹரு, நாகு ஆகிவயாரும் இலங்றகயில் குழுவுடன்  வந்ைிறைய 
 ா ா விரும் ினார்; ஹில்லா, நாஜூ அவர்களின் ைாயும், ைம் ி ஆைியும் 
ஏற்கனவவ  ா ாவுடன் இருந்ைனர். இலங்றகயின் வானிறல  ிகவும் வ ாெ ாக 
இருந்ைைால் அவர்களின் வருறக ரத்து பெய்யப் ட்டது.  ா ா இப்வ ாது ப ஹரு, 
நாகு இருவறரயும் காலிகட்டுக்கு அறழத்ைார். டிெம் ர் 17ஆம் வைைி  ாஸாஜி 
அவர்கறள அறழத்துவந்து, உடனடியாக ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில் காக்கா மும்ற க்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார், ஆனால் 
எரச் ப ங்களூரிலிருந்து  ா ாவுடன் வந்ைறைந்ைார். எரச் ைனது 
குடும் த்ைினறரயும் குலா ாெிறயயும் ைன்னுடன் அறழத்து வந்ைார். அவர்களும் 
இலங்றகயில்  ா ாவுடன் இறைந்ைிருக்கும் எண்ைத்ைில்,  ா ா, ைிட்டத்றை 
 ாற்றுவைற்கு முன்பு, ைடுப்பூெியும் வ ாடப் ட்டது.  ா ாைாஸ் மூன்று முறை 
காலிகட்டுக்கு வந்ைார், ஆனால்  ா ா, அவருறடய ஏகாந்ைவாெம் இன்னும் 
பைாடர்ந்ைைால் அவறரப்  ார்க்கவில்றல; அவருறடய  ைியில் எந்ைத் 
பைாந்ைரறவயும் விரும் வில்றல. 

எவ்வாைாயினும், ஒரு நாள், எரச் கூைிய டி, டான், ை ால் 
அலுவலகத்ைிற்குச் பென்று பகாண்டிருந்ைவ ாது, ெற்று தூரத்ைிலிருந்து ஒரு 
நீண்ட அங்கியில், ைறலமுடி கறலந்ை வகாலத்ைில், ைாடியுடன் கூடிய ஓர் 
உருவத்றைப்  ார்த்து, அவர் ஒரு  ஸ்த் என்று நிறனத்ைார். டான் இறை, 
 ா ாவிடம் பைரிவிக்க, அவரும் அந்ை ந றர அறழத்து வர எரச், டான் 
இருவருக்கும் அைிவுறுத்ைினார். இருவரும் அவறர அணுகியவ ாது, அது 
 ா ாைாஸ் என் றைக் கண்டு ஆச்ெரியப் ட்டனர்!  ா ா ைன்னிடம் ‘ ஸ்றை’ 
அறழத்துவரச் பொன்னைால், அவறர  ா ாவிடம் அறழத்து வந்து, ைான் பெய்ை 
ைவறுக்கு டான்  ன்னிப்பு வகாரினார்.  ா ா உள்ளூர நறகத்ைார். 
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ப ாருத்ை ான வடீுகறள ஏற் ாடு பெய்வைில் ொஞ்ெிக்கு உைவு ாறு 
ப ண்டுவுக்கு  உத்ைரவிடப் ட்டது. அவர் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வஜாத்பூருக்குப் 
புைப் ட்டார். டான், குழுவிற்கு இரண்டு ரயில் ப ட்டிகறள முன் ைிவு பெய்ைதும், 
அறனவரும் புைப் டத் ையாராயினர். 

காலிகட்டின் ெிவலான் லாட்ஜின் உரிற யாளர்  ார்வகா வொப் 
பைாழிற்ொறலயின் பொந்ைக்காரராக இருந்ைார். அவர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அைிந்து பகாண்டதும்,  ல  ாைங்களுக்கு முன்னைாகவவ பெலுத்ைப் ட்ட 
வாடறகப்  ைத்றைத் ைிருப் ித் ைர விரும் ினார். ஆனால் அறை,  ா ாவின் 
 ிரொை ாக றவத்ைிருக்கு ாறு  ா ா அவருக்குக் கூைி அனுப் ினார். பாபாவும் 
அவரது 42 பபர் மகாண்ட குழுவும் டிசம்பர் 23 ெதியம், இரண்டு வாரங்கள் 
தங்கியிருந்த பின்னர் அங்கிருந்து புைப்பட்டனர். 

ொஞ்ெி, ப ண்டு இருவரும் எவ்வளவவா ைீவிர ாக முயன்றும், 
பஜய்ப்பூர் நகரில் ப ாருத்ை ான வடீ்றடக் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல, 
எனவவ அவர்கள்  ா ா அைிவுறுத்ைிய டி பஜாத்பூர், உதய்பூர்  ற்றும் பூன்தி 
ஆகிய நகரங்களுக்குச் பென்ைனர்.  இறுைியில் அவர்கள் பஜய்ப்பூரின் புைநகரில் 
அற ந்ை அம் ர் ொறலயில் ‘கவாஸ்  ாலா  க்ஷிஜி’க்குச் பொந்ை ான 'ஈரானி 
கவாஸ்ஜி  ாக்' என்ைறழக்கப் ட்ட  ங்களாறவக் கண்டுபகாண்டனர். அங்வக 
ஒரு முக ைிய துைவியின் ென்னைி காம் வுண்டில் அற ந்துள்ளது. 

 ா ாவுக்குத் ைகவல் வந்ைதும், அவர் காலிகட்டிலிருந்து உடனடியாகப் 
புைப் டுவைாகவும், ஆக்ராவிலிருந்து பஜய்ப்பூர் பெல்ல ரயிலில்  முன் ைிவு 
பெய்யு ாறும் உத்ைரவிட்டு  ொஞ்ெி, ப ண்டு இருவருக்கும் பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ாவும், குழுவும் உடனடியாக ஆக்ராவுக்குப் புைப் ட்டனர்; 
 ா ாவின் வருறகக்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய ப ண்டு, 
ொஞ்ெிக்கு உைவியாக இருந்ைார்.  கிைிஸ்து ஸ் விடுமுறை ஆைலால் ரயிலில் 
முன் ைிவு பெய்வது  ிகவும் கடினம், ஆனால்  ா ாவின் உள்ளார்ந்ை உைவியால், 
ொஞ்ெி அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் இலகுவாகச் பெய்ய முடிந்ைது. 1940 டிசம்பர் 
26 வியாழக்கிழகெ ொகல ஐந்து ெணிக்கு பாபாவும் குழுவும் மஜய்ப்பூருக்கு 
வந்து பசர்ந்தனர். 

 ா ா வந்ைதும் முைன் முைலாக, குழுவில் உள்ள அறனவருக்கும் 
ைனிப் ட்ட அறைகள்  ற்றும்  டுக்றககறளப்  கிர்ந்ைளித்ைார். காலம் இறை 
விவரிக்றகயில், " ா ா ப ண்களின் வாழ்க்றகயின்  ிகச்ெிைிய விவரங்களிலும் 
கவன ாக இருந்ைார். ஒவ்பவாருவரின் சுைந்ைிரமும் அவர் நிர்ையித்ை 
வரம்புகளுக்குள் கட்டுப் டுத்ைப் ட்டது. இந்ைப் ப ண்கள் எப் டி வாழ்ந்ைார்கள் 
என் து  ற்ைிய கருத்றைக் பகாண்டிருப் து  ிகக் கடினம். ெில விஷயங்களில் 
விைிக்கப் ட்ட வரம்புகள் ொைாரை ாக, ெிறைக் றகைிகளின்  ீது 
றவக்கப் ட்டறவகறள விட அைிக ாக இருந்ைன! ஆனால் அன் ானவரின் 
கட்டுப் ாடுகள், வ லும்  ிறைப்புகளில் ெிக்கிக்பகாள்வைற்குப்  ைிலாக, 
அடிற த்ைனத்ைின் ெங்கிலிகறள அகற்றுவைற்கும், சுைந்ைிரத்ைிற்கான உள் 
கைவுகறளத் ைிைப் ைற்கும் உைவியாக இருந்ைன. 
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ஒவ்பவாரு எண்ைமும் இத்ைறகய கட்டுப் ாடுகளால் 
வறரயறுக்கப் ட்டுள்ளது; வ லும்  ிறகயாகப் புண் டும்  னம் ஒவ்பவாரு 
அடியிலும் அைிர்ச்ெிக்குள்ளாகிக் பகாந்ைளிக்கிைது. இைனால்ைான், இறை 
நிறலறய அறடந்ை குருநாைர் ஒருவருடன் எந்ை வநரமும் வாழ்வது 
ொத்ைிய ற்ைது. ஒவ்பவாரு மூச்ெிலும் அகந்றை வவைறனக்குள்ளாகிைது, ெில 
ெ யங்களில், வாழ்வவை உயிவராடு  ரைத்றைச் ெந்ைிப் ைாகும்!" 

1941, ஜனவரி 3ஆம் வைைி,  ஸ்துகறளத் வைடிக் கண்டு ிடிப் ைற்காக, 
ப ண்டு வஜாத்பூருக்கு அனுப் ப் ட்டார்; இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு அவர் 
பைாடர்புபகாண்ட  ஸ்துகளின்  ட்டியலுடன் ைிரும் ி வந்ைார். ப ஹர்  ா ா 
ஜனவரி 6ஆம் நாள், எரச், குஸ்ைாஜி இருவருடனும் ரயிலில் வஜாத்பூருக்குச் 
பென்ைார். ‘ேங்கா சாது’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் வாழ்ந்ை 
 ஸ்த், இராணுவ முகாம்களுக்கு அருகில், ெில ற ல் பைாறலவில் 
ைங்கியிருந்ைார். அவர் அடர்ந்ை ைறலமுடி  ற்றும் ைாடியுடன் கூடிய ஒரு 
நடுத்ைர வயது  னிைர். அவர் புைக்காவல் வரீர் ஒருவரால்  ாதுகாக்கப் ட்டார் 
 ற்றும் அவறரக் கவனிக்க இரண்டு ஊழியர்களும் இருந்ைனர். அவறரத் 
பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா குைிறரவண்டியில் பென்ைார்.  ஸ்துவுக்கு உடல் 
உைர்வு இல்லாைைால், எவவரனும் அவருக்கு உைவளிக்கும் வறர, அவர் 
எதுவும் உண்ணுவைில்றல.  அவர் ஒரு  ைல் வ ட்டில், இரண்டு றககறளயும் 
முகத்ைின் வ ல் றவத்து  றைத்ை வண்ைம் அ ர்ந்ைிருந்ைார். "அவர் ஆன்ெீக 
பாகதயில் அடி எடுத்து கவத்த ோளிலிருந்து, உலககப் பார்க்க 
விரும்பாததால் அவர் முகத்கத தனது கககளால் ெகைத்தார். அப்படிபய 
பழகிவிட்டதால் அவர் இன்னும் அகதபய மசய்து மகாண்டிருக்கிைார்" என்று 
 ா ா விளக்க ளித்ைார். 

அவர்கள் வந்ைவ ாது புைக்காவல் வரீர் காவல் புரிந்து வந்ைார்.  ா ா 
ைனியாக  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ியைால், அவர்கள்  யைிகள் 
விடுைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர்.  ைிரும் ி வந்ை அடுத்ை கைவ ,  ா ா  று டியும் 
உடனடியாக  ஸ்த் இருந்ை இடத்ைிற்குச்  பென்ைார். அவ்வவறளயில் காவல்காரர் 
அங்கு இல்றல.  ா ா, எரச், குஸ்ைாஜி இருவறரயும், அறர  ைி வநரம் 
ைனியாக  ஸ்துடன்  ைிபுரியும் வவறளயில் பவகு பைாறலவில் நிற்கு ாறு 
கூைி அனுப் ினார். 

 ா ா அவரது  ைிறய முடித்ை அந்ை வநரத்ைில், ைிரும் ிவந்ை 
காவல்காரர் கவறலயுற்று  ைட்ட றடந்ைார்.  ா ா, அவருக்கு பவகு ைியாகப் 
 ைம் பகாடுக்கக் கூைியது அந்ை  னிைறரச் ெ ாைானப் டுத்ைியது. அவர்கள் 
உைவுக்காகப்  யைிகள் விடுைிக்குத் ைிரும் ினர்; ஆனால்  ீண்டும்  ா ா 
அங்குச் பெல்ல விரும் ினார். எனவவ,  று டியும் அவர்கள் மூன்ைாவது 
முறையாக ஒரு குைிறர வண்டியில் பென்ைனர். அவ்வவறளயிலும் காவல்காரர் 
அங்கு இல்லாைைால்,  ீண்டும்,  ா ா ைனியாக அந்ை  ஸ்றை அறர  ைி வநரம் 
பைாடர்பு பகாண்டார். பாபா, ெஸ்துடன் இருந்த பவகளயில், ெஸ்த் அவரது 
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முகத்கத ெகைக்கவில்கல, ஆனால் பாபா அங்கிருந்து மவளிபயைிய 
பவகளயில், ெஸ்த் தனது விரல்களின் இகடமவளி வழியாக பாபாகவப் 
பார்த்துக்மகாண்பட இருந்தார். 

 ா ா, ‘ெஸ்தானி ொய்’ என்ை உயர் நிறல  ஸ்ைானி ஒருவறரயும் 
பைாடர்பு பகாண்டார், இைர  ஸ்துகறளப் வ ாலவவ அவருக்கும் உடறலப் 
 ற்ைிய எந்ை உைர்வும் இல்றல.   ஸ்ைானியின் உடல் கந்ைல் உறடயால் 
மூடப் ட்டிருந்ைது,  ற்றும் அவரது காலில் ஏற் ட்ட காயத்றை, ஈக்கள் 
ப ாய்த்துக் பகாண்டிருந்ைன.  ைக்கார  க்ைர்கள் அவருக்கு உைவு, உறடகறள 
வழங்கினர், ஆனால் அவர் அறைபயல்லாம் ைனைருவக விட்டுவிட்டு  ின்னர் 
ஏறழகளுக்குக் பகாடுத்ைார்.  ா ா, அந்ை  ஸ்ைானிறய ஏழு முறை  யைிகள் 
விடுைி அருகில், அவறரச் சுற்ைி  க்ைர்கள் இல்லா ல் ைனியாக இருந்ைவ ாது 
பைாடர்பு பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா ஜனவரி 8ஆம் நாள்  ைியம் பஜய்ப்பூர் ைிரும் ி வந்ைார். 
அன்று ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைித்ை  ா ா, அவரது  ஸ்த் பைாடர்புகறளக் 
குைித்து விவரித்ைார். ( ா ாறவ, அந்ை  ஸ்த் விரல்களின் இறடபவளி 
வழியாகக் கூர்ந்து  ார்த்ைறை அவர் றெறகயால் அப் டிவய பெய்து காட்டினார்). 
ைனது  ஸ்த்  ைியின் முக்கியத்துவத்றை வலியுறுத்ைிய  ா ா, "ோன் 
பபசுவதற்கு முன்பு, உலகின் 75 சதவதீ ெஸ்துககள ோன் மதாடர்பு மகாள்ள 
பவண்டும். ோன் ஏற்கனபவ 70 சதவதீத்கத மதாடர்பு மகாண்டுள்பளன்; 
இப்பபாது ஐந்து சதவதீம் ெட்டுபெ எஞ்சியுள்ளது" என்று கூைினார். 

 ா ா, இறைக் குைித்து வ லும் கருத்துறரத்ைார்: "உலகம் முழுவதும் 
பயங்கரொன குழப்பம் ேிலவுகிைது! இங்பக ோம் அத்தககய துயரங்ககள 
உணர்வதில்கல. ொர்கமரட்டுக்குப் பல் வலிக்கும்பபாது, 'அடடா, உலகமும் 
அதன் சண்கட சச்சரவுகளும் அங்பக இருக்கட்டும், எனக்கு இப்பபாது பல் 
வலிக்கிைது, அதுதான் முக்கியம்!' என்கிைார். அவரது பல்வலிக்காக, 
ொர்கமரட், உலகம் முழுவகதயும் ேரகத்திற்கு அனுப்பி கவத்தாலும் 
பரவாயில்கல என விரும்புகிைார், ஆனால் எனக்காக ஏன் அகதச் 
மசய்யக்கூடாது? எனக்காக ஒரு வலிகய உருவாக்கி உங்கள் அகந்கதகய 
வசீி எைிந்துவிடுங்கள்." 

 ா ா ஒரு முறை அவர்களிடம், "ேீங்கள் குருோதரின் பாதங்களுக்குக் 
கீபழ தவழும் தூசியாக ொைாவிட்டால் ேீங்கள் என்னுடன் இருக்க முடியாது. 
ேீங்கள் அகனவரும் எங்கு பவண்டுொனாலும், ேரகத்திற்கும் மசல்லலாம்! 
உங்கள் அகனவகரயும் மவளிபய அனுப்ப எனக்குத் திடொன ெனம் 
இருக்கிைது" என்று கூைினார். 

ஒரு நாள்  ாறல அவர்கள் பஜய்ப்பூருக்கு வந்ைவுடன்,  ா ா ப ண் 
 ண்டலியுடன் நறகச்சுறவயாகப் வ ெினார், "நாம்,  ால்  ற்றும்  ால்காரருடன் 
கிட்டி நிகழ்த்ைிய ொகெங்கறளப்  ற்ைி ஒரு புைிய புத்ைகத்றை பவளியிடப் 
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வ ாகிவைாம். ஒவ்பவாரு நாளும்  சுக்கள் (வ ாது ான)  ால் பகாடுப் ைில்றல 
என் றைப் ற்ைி  ண்டலி, கிட்டி,  ால்காரர் அறனவரும் ெிறு ிள்றளத்ைன ாக 
வாைாடுகிைார்கள். 

" ின்னர்  ால்காரர் என்னிடம் ைிரும் ி, 'இங்வக நீங்கள்  ட்டுவ  நல்ல 
 னிைர்.  ிை அறனவரும் என்றனத் துன்புறுத்துகிைார்கள்!'" என்ைார். 

பஜய்ப்பூரில் வகாரப்புலிகள் ஏராள ாக உள்ளன. அத்ைறகய இடத்ைில் 
புலி ஒன்று, ெற்று முன்பு, ஒரு  ிருகம் அல்லது  னிைறனக் பகான்ைைாக, 
உள்ளூர் முைியவர் ஒருவர் வந்து  ண்டலியிடம் ஜாக்கிரறையாக இருக்கு ாறு 
பொல்லிக்பகாண்டிருந்ைார். ஒரு முறை கிருஷ்ைா இறை  ா ாவிடம் 
பைரிவித்ைவ ாது, அறைப்  ற்ைி, ெட்டி  ா ாவிடம் வகட்க,  ா ா அவரிடம் 
கூைினார். கிருஷ்ைா  ஸ்றை அணுகியவ ாது, ெட்டி  ா ா, "எல்வலாரும் துண்டு 
துண்டாக பவட்டப் டுவார்கள்!" என்று கூைினாவர ைவிர விவரிக்கவில்றல. 

அவர்களின்  ங்களாவிலிருந்து ஒரு ற ல் பைாறலவில் புலி ஒன்று 
 னிைறனக் பகான்ைைாக  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, ஒவ்பவாரு  ாறலயும் 
ஏழு  ைியளவில் அறனத்து கைவுகறளயும் மூடி விடு ாறு  ா ா ப ண்களுக்கு 
உத்ைரவிட்டார். அப்வ ாது அவர் துடுக்கான முறையில், "நான் புலிகறளப் 
ப ாருட் டுத்துவைில்றல, ெீடர்களுடன் வ ாராடுவறைப்  ற்ைித்ைான் 
கவறலப் டுகிவைன்!" என்ைார். 

1941, ஜனவரி 9ஆம் நாள், பஜய்ப்பூரில்,  ா ா,  ிகவும்  ிர ல ான 
'மெஹர் பாபாவின் பபாதகனயின் ஏழு உண்கெகள்' என்ை கட்டுறரறய 
எழுத்துப் லறக மூல ாக வழங்கினார்: 

ப ஹர்  ா ாவின் வ ாைறனகள், செய ேம்பிக்கக, பிடிவாத 
மகாள்கக, சாதி அகெப்புகள்  ற்றும் செய சடங்கு சம்பிரதாய முகைகள் 
ஆகியவற்ைிற்கு எந்ை முக்கியத்துவத்றையும் பகாடுக்கா ல் கீழ்வரும் ஏழு 
உண்ற கறளப் புரிந்து பகாள்வது இன்ைியற யாைது என் றை 
வலியுறுத்துகின்ைன: 

1. 'ஒபர உண்கெயான வாழ்வு' (The only Real Existence) என் து ஏக 
இகைவனின் ஒபர வாழ்வாகும்; அந்த இகைவன், 
(வகரயறுக்கப்பட்ட) ஒவ்மவாரு தனிப்படுத்தப்பட்ட ஆத்ொவிலும் 
'பரொத்ொ'வாக’ இருக்கிைார். 

2. 'ஒபர உண்கெயான அன்பு' (The only Real Love) என் து இந்ை ஏக 
இறைவன் (கடவுள்)  ீைான அன்பு, அது உண்ற ப்ப ாருறளக் (கடவுள்) 
கண்டு, அைிந்து பகாண்டு, ஒன்வைாடு ஒன்ைாக ஐக்கிய ாவைற்கான 
ஆழ்ந்ை ஏக்கத்றைத் தூண்டுகிைது. 

3. 'ஒபர உண்கெயான தியாகம்' (The only Real Sacrifice) என் து, இந்த 
அன்கப அகடயும் ஏக்கத்தில், உடல், ெனம், பதவி, மபாது ேலன் 
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அகனத்கதயும், பெலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கககயக் கூடத் தியாகம் 
மசய்வதாகும். 

4. 'ஒபர உண்கெயான துைவு' (The only Real Renunciation) என் து, உலக 
கடற களுக்கு  த்ைியிலும், அறனத்து சுயநல எண்ைங்கறளயும், 
ஆறெகறளயும் றகவிடுவது. 

5. 'ஒபர உண்கெயான அைிவு' (The only Real Knowledge) என் து, கடவுள் 
ேல்லவர்களிடமும், மகட்டவர்கள் என்று 
அகழக்கப்படுபவர்களிடமும், சாது, துைவிகளிடமும் ெற்றும் பாவி 
என்று அகழக்கப்படுபவர்களிடமும் உள்ளளவில் வாழ்கிைார். இந்த 
அைிவு, சூழ்நிறலகளின் வைறவக்வகற் , பவகு ைிறய எைிர் ாரா ல், 
அறனவருக்கும் ெ  ாக உைவி பெய்யத் வைறவப் டுகிைது; இந்த 
அைிவு, ஒரு ெர்ச்றெயில்  ங்வகற்க நிர் ந்ைிக்கும்வ ாது,  றக அல்லது 
பவறுப் ின் ெிைிைளவு ைடயமும் இல்லா ல் பெயல் ட உங்களுக்கு 
உைவுகிைது; இந்த அைிவு, ஒவ்பவாருவருக்கும் ெவகாைர அல்லது 
ெவகாைரி உைர்வவாடு  ிைறர  கிழ்விக்க முயற்ெி பெய்யத் 
வைறவப் டுகிைது; இந்த அைிவு, யாருக்கும், ெிந்ைறன, பொல் அல்லது 
பெயலில் ைீங்கு பெய்யாைிருக்க, உங்களுக்குத் ைீங்கு 
விறளவிப் வர்களுக்கும்  ைீங்கு பெய்யாைிருக்க உைவுகிைது. 

6. ‘ஒபர உண்கெயான கட்டுப்பாடு’ (The only Real Control) என் து 
புலன்களின் ஒழுக்கத்ைால் அற்  ஆறெகளில் ஈடு டா ல் இருப் ைாகும், 
இது ஒன்றுைான் முற்ைிலும் தூய்ற யான குைநலன்கறள உறுைி 
பெய்கிைது. 

7. ‘ஒபர உண்கெயான சரணகடதல்’ (The only Real Surrender) என் து, 
எந்தமவாரு பாதகொன சூழ்ேிகலயிலும் ென செேிகலகயப் 
பாதுகாப்பது, பெலும், தனிமயாருவர், ஒவ்மவாரு வககயான 
கஷ்டங்களுக்கு ெத்தியிலும், கடவுளின் விருப்பத்திற்கு 
முழுகெயான அகெதியுடன் அடிபணிகிைார். 

இந்ை ‘ஏழு உண்கெகள்’ எனும்  ா ாவின் உறர, குைிப் ாக 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைது, ஏபனன்ைால், முைன்முறையாக, ஆயிரக்கைக்கான 
 ிரைிகள் அச்ெிடப் ட்டு,  ின்னர் அவர்கள் வாழ்ந்ை இடப ல்லாம் 
விநிவயாகிக்கும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா, இந்ைியா முழுவைிலும் வாழும் ைனது 
ெீடர்களுக்கும் ைன்றனப்  ின் ற்று வர்களுக்கும் அனுப் ி றவத்ைார். 
ப ங்களூரில் இருந்ை டாக்டர் கனி, ஆைி ெீனியர் இருவரும் அறை அச்ெிட்டு, 
விநிவயாகம் பெய்யும்  ைியின் ைறலற  ப ாறுப் ாளர்களாக இருந்ைனர், இந்ை 
உறரயின் ஆயிரக்கைக்கான  ிரைிகள் 1941ஆம் ஆண்டின் பைாடக்க  ாைங்களில் 
இந்ைியா முழுவதும் விநிவயாகிக்கப் ட்டு ஐவராப் ாவிற்கும் அப ரிக்காவிற்கும் 
அனுப் ப் ட்டன.  ா ாவின்  ண்டலி இந்ைியாவின்  ல்வவறு நகரங்களுக்குச் 
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பென்று, குைிப் ாக, வகாயில்கள்,  சூைிகள், ஆெிர ங்கள்  ற்றும் 
வைவாலயங்களில் ப ாறுப் ான ந ர்களுக்கு வழங்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

 ா ா, பகய் ாய்,  ானு, ப ஹரு, ப ஹர்வான், எரச் ஆகிவயாறர 
ஜனவரி 14ஆம் நாள் குலா ாெி ஸட்டா  ற்றும் ஸர்வருடன் ப ங்களூருக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார். எரச், ‘ஏழு உண்ற கள்’ - உறரறயப் ப ரு ளவில் 
விநிவயாகிக்க டாக்டர் கனி  ற்றும் ஆைி ெீனியருக்கு உைவினார். ப ஹரு, நாகு 
இருவரும் நாெிக் நகருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

குஜராத், கத்தியாவார், கிர்னார் வ ான்ை  றலகளில் வாழும் 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்ள, ப ஹர்  ா ா அவை நாளில்  ிற் கல் நான்கு 
 ைிக்கு குஸ்ைாஜி, ஸவக் (ஸவக், ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வந்ைிறைந்ைார்) 
ஆகிவயாருடன் பஜய்ப்பூரிலிருந்து புைப் ட்டார். காக்கா அவர்களுடன் 
அஹ ைா ாத்ைில் இறைந்ைார்;  ா ா அஹெதாபாத், ராஜ்பகாட், பொர்வி, 
ஜுனாகர், ஜாம்ேகர்  ற்றும் துவாரகா நகர்களில் வாழும்  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். 

இரண்டு  ஸ்த் பைாடர்புகள் குைிப் ாக, சுவாரஸ்ய ானறவ. 
ராஜ்வகாட்டில்,  ா ா ஒரு ொது  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார், அவறர  ா ா 
‘ெக்கிவாலா பாபா’ என்ைறழத்ைார்.  அவர் ஒரு விசித்திரொன ஆனால் 
சிைப்பான ெஸ்த், அவர் ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்தில் பல ஆண்டுகளாக 
அெர்ந்திருந்தார். இகதக் பகட்க, மவறுப்பூட்டும் ெனம் ஒவ்வாத ஒன்ைாக 
இருக்கலாம், ஆனால் அவரது உடலில், அகதப் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு 
ஆயிரக்கணக்கான ஈக்கள் (‘ெக்கி’ - இந்தி மொழியில்) மொய்த்துக் 
மகாண்டிருந்தன; எனபவ ‘ெக்கிவாலா’ எனும் மசல்லப்மபயர். 

ஜாம்நகரில், ‘பகாட்வாலா பாபா’ என்ைப் ப யரில் அறழக்கப் ட்ட 
அந்தப் பகுதியின் ஆன்ெீக மபாறுப்பாளருடன் பாபா கலந்துகரயாடினார். 
இந்த ெகத்தான ெஸ்த் பல பகாட்டுககள அணிந்திருந்தார், அவற்கை 
ஒருபபாதும் அகற்ைியதில்கல. அவர் தனியாக ஒரு கல்லகைக்கு அருகில் 
வாழ்ந்து வந்தார். பாபா, அருகில் அகெந்த காட்டுப்பகுதி ஒன்ைில் 
இரண்டாவது முகையாக அவகரச் சந்தித்தபபாது, சாது பாபாவின் 
முன்னால், "ோன் காடுகளில் கடவுகளக் கண்படன்!" எனச் சத்தெிட்டு 
அழுதார். 

ராஜ்வகாட்டில்  ா ா,  ஸ்த் சுற்றுப் யைம் பெய்ை வவறளயில், ஒரு 
நாள் அவர் கழிவறையில் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, ஸவக் காவல்புரிந்ைார்; ‘நான் 
 ா ாவின்  லக்கழிறவ உட்பகாண்டால், நிச்ெய ாக ஆன் ீக  ாறையில் ப ரும் 
முன்வனற்ைம் அறடவவன்’ என்ை எண்ைம் அவர்  னைில் அறலவ ாைியது. 
குருநாைரின் வட்டத்ைில் ஸவக் புைிைாக இறைந்ைவர், அனு வம் இல்லாைவர், 
உ ாஸனி  ஹாராஜ் அத்ைறகய பெயறலச் பெய்வது  ற்ைி அவர்  டித்ை ஒரு 
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புத்ைகத்ைிலிருந்து இந்ை விெித்ைிர ான வயாெறனறய  னைில் பகாண்டார்.  ா ா, 
இயற்றகயின் அறழப்ற  முடித்ைதும், அவர் ஸவக்றக அறழத்து, ஒரு 
எச்ெரிக்றக கலந்ை பைானியில் அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார், "இந்ைக் 
கழிவறைறய நன்கு சுத்ைம் பெய்யுங்கள், ஆனால் நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்: 
ெிைிைளவு கழிவவனும் உங்கள் றககறளத் பைாடா ல்  ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள், 
வைறவயானால் ஒரு துறடப் த்றைப்  யன் டுத்துங்கள்; இல்றலவயல் நீங்கள் 
ஒரு பைாழுவநாயாளியாக  ாறுவரீ்கள்!" 

ஸவக் வாயறடத்துப்வ ானார், அத்ைறகய  ிராயச்ெித்ைத்ைிற்கான 
அவரது விருப் ம் நிறைவவைவில்றல. அவரது எண்ைங்கறள  ா ா 
அைிந்ைிருந்ைார், வ லும் குருநாைரின் விருப் ங்கறள நிறைவவற்றுவவை ெிைந்ைது 
என்றும், எறையாவது பொந்ை ாக 'அறடய' முயற்ெிக்கக்கூடாது என் றையும் 
ஸவக் அைிந்து பகாண்டார்! 

1941, ஜனவரி 24 அன்று பஜய்ப்பூருக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, ப ண் 
 ண்டலிக்குத் ைனது  யைத்றைப்  ற்ைி விவரித்ைார்: 

ோங்கள் பத்து ோட்களில் பன்னிரண்டு ேகரங்களுக்குச் மசன்பைாம், 
ோன் பதிபனழு ெஸ்துககள ேீராட்டிபனன். இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தின் பபாது, 
ோங்கள் ஒவ்மவாரு இரகவயும் ரயிலில் கழித்பதாம், ெிகவும் 
வைியவர்ககளப் பபால வாழ்ந்பதாம், வறுத்த சுண்டல், ஆப்பிள் 
பபான்ைவற்கை உண்படாம். ோங்கள் மூன்ைாம் வகுப்பு ரயில் மபட்டிகளில் 
பயணித்பதாம், 30 பபருக்கான மபட்டியில் 60 பபர் பயணம் மசய்தனர். யாரும் 
என்கன அகடயாளம் காண ொட்டார்கள் என்று ோன் ேிகனத்பதன், ஆனால் 
கத்தியாவார் ரயில் ேிகலயத்தில் இைங்கும்பபாது, ஒருவர் (இந்து) வந்து என் 
தரிசனத்கதப் மபற்றுக் மகாண்டார். எனபவ, (அங்கிருந்து) ஒவ்மவாரு முகை 
ரயில் ேிறுத்தப்பட்டபபாதும் ோன் முகத்கத மூடிக்மகாள்ள 
பவண்டியதாயிற்று. 

ஆனால் இந்ைப்  யைத்ைின் வ ாது என்றன  ிகவும்  கிழ்வித்ைவர் நம் 
'பகாழுத்ைவர்' (காக்கா).  நாங்கள் அறனவரும் ெளி  ிடித்து அவைிப் ட்வடாம், 
ஆனால் பகாழுத்ைவர் ைனது குரறல முற்ைிலு ாக இழந்துவிட்டார்! அவரால் 
கிசுகிசுக்க  ட்டுவ  முடிந்ைது, ஆனால் அறை அவர் இறடவிடா ல் பெய்ைார். 
நான் அற ைியாக இருந்வைன், என்றனப் வ ால, குஸ்ைாஜியும் வ ெவில்றல; 
எங்களில் ஒருவரால்  ட்டுவ  (ஸவக்) வ ெ முடிந்ைது, ஆனால் அவர் 
ப ாருட்கறளக் கவனிப் து,  யைச் ெீட்டுகறள வாங்குவது,  ற்றும்  ிை 
விஷயங்களில் மும்முர ாக இருந்ைார். எனவவ, இரண்டு ப ௌனிகளுக்கு 
 த்ைியில் மூன்ைாவைாக, இந்ைக் பகாழுத்ைவர் - அறை நான்  ிகவும் 
வவடிக்றகயாக உைர்ந்வைன். 

இந்தப் பத்து ோட்களில் பதிபனழு ெஸ்துககளத் மதாடர்பு 
மகாண்படாம். ஒருவர் ெிகவும் உயர்ந்த ேிகலயில் ேிர்வாணொக இருந்தார்; 
கடந்த 40 ஆண்டுகளாக ஒபர இடத்தில் அெர்ந்திருந்தார். பகாடிக்கணக்கான 
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ஈக்கள் அவர் உடகல மொய்த்துக் மகாண்டு ஆகடபபால 
மூடிக்மகாண்டிருந்தன. ஆனால் அவர் ெிகவும் வலிகெயாகவும், 
திடகாத்திரொகவும் இருந்தார்; மபயர் பாபு (ோன் அவகர 'ெக்கிவாலா பாபா' 
என்று அகழத்பதன்). 

 ின்னர், வ ாறரப்  ற்ைிக் கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், ப ஹர்  ா ா 
இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

அகனவரும் இப்பபாது ஒருவகர ஒருவர் மகாகல மசய்கிைார்கள். 
ொர்ச் முதல், இது அதிகரிக்கும். மகாகல மசய்வகதத் தவிர, மவள்ளம், 
பூகம்பங்கள், தீ, பஞ்சம், போய்கள் ஆகியகவயும் இருக்கும் - இகவ 
அகனத்தும் மபரும் பாதிப்கப ஏற்படுத்தும். இயற்கக அவர்ககளக் 
மகால்கிைது, பெலும் ஒருவருக்மகாருவர் மகாகல மசய்கிைார்கள். கடவுள் 
இகதமயல்லாம் மசய்கிைார். ஏன்? 

ைீற யின் வவர்  ிகவும் ஆழ ாக வவரூன்ைியுள்ளது, கடுற யான 
 ற்றும் உலகளாவிய  ரிகாரத்றைப்  யன் டுத்ைாவிட்டால், அறைப்  ிடுங்க 
முடியாது. இது ஒவ்பவாரு  க்கத்ைிலிருந்தும் ைகர்க்கப் ட வவண்டும், 
அப்வ ாதுைான் அறை அழிக்க முடியும்.  ின்னர், உண்ற யான அற ைியும், 
 கிழ்ச்ெியும் நிரந்ைர ாக இருக்கும். இது ைானாக நிறுவப் டும்.  க்கள் 
ஒருவறரபயாருவர் வநெிக்கவும், ஒருவருக்பகாருவர் உைவவும் 
கற்றுக்பகாள்வார்கள். 

ெிகப் மபரிய பாவிகள் புனிதர்களாக ொறுவது எப்படி? ஏமனனில் 
அவர்களின் தவம், பிராயச்சித்தம் ெிகவும் கடுகெயானதும், 
முழுகெயானதும் ஆகும். எனபவ இயல்பான உருொற்ைம் உண்கெயானதும், 
ேிகைவானதாகவும் இருக்கும். 

உலகம்  ரிைா  ானது. இந்ைியாவும், வ ாரில் வநரடியாக ஈடு டவில்றல 
என்ைாலும்,  ரிைா கர ான நிறலறயச் ெந்ைிக்கிைது. 

1941 ஜனவரி 26 அன்று  ா ா,  ீண்டும் ப ண்  ண்டலியிடம் 
உத்ைரவுகளின்  ட்டியலுக்கு, எைிர்வரும் ஆகஸ்ட்  ாைம் வறர, புத்துைர்வவாடு 
கூடிய றவராக்கியத்துடன் கீழ்ப் டிவைற்கான, எழுத்துப்பூர்வ வாக்குறுைியில் 
றகபயழுத்ைிடு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்.  ின்னர்  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

மவளிபய வாழும் அகனத்து அன்பர்களும் கட்டகளககளப் 
பின்பற்றுவார்கள் என்று ோன் ேம்புகிபைன், ஆனால், எனது உள் வட்ட 
அன்பர்ககளப் மபாறுத்தவகர அந்த ேம்பிக்கக எனக்கு இல்கல. அடுத்த 20 
ோட்களுக்கு, உங்கள் ெனேிகலகய ேீங்கள் சிைப்பாக, சரீாக கவத்திருக்க 
பவண்டும். எந்தமவாரு சூழ்ேிகலயிலும், ேிபந்தகனகளின் பபரில், ேீங்கள் 
உணர்ச்சிவசப்பட்டு, ெனேிகலகய இழக்கக்கூடாது, ஆனால் எப்பபாதும் 
ெகிழ்ச்சியாகவும் புன்னககயுடனும் இருக்க பவண்டும். இது எனக்கு 
ெிகப்மபரிய உதவியாக இருக்கும். 

 க்கள் வ ாரில் இறைந்து, வ ாராடி, காய றடந்து, பொல்லமுடியாை 
கஷ்டங்கறள அனு விக்கிைார்கள் - ஆனால் ஒப் டீ்டு முறையில் இது 
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எளிைானது. ஒவ்பவாரு சூழ்நிறலயிலும் உங்கள் ெீரான  னநிறலறய 
இழந்துவிடா ல், ஒருவ ாதும் கவறலப் டவவா, வொக ாகவவா இருக்கா ல், 
இனிற யாகவும் அன் ாகவும் வ ெி, ஒருவ ாதும் கடுற யான வார்த்றைகறளப் 
 யன் டுத்ைா ல், எவவரனும் உங்கள் ெப் ாத்ைிறயத் ைிருடும்வ ாது 
உைர்ச்ெிவெப் டா ல் ஆனால் உங்கள் ஆழ் இையத்ைில் அற ைிறய 
நிறலநாட்டி ‘ ா ா உங்கறள ஆெீர்வைிப் ாராக!’ என்று கூறுவது  ிகவும் கடினம். 
ைன்றனத்ைாவன கட்டுப் டுத்துவது பநருப்பு அல்லது கண்ைாடி  ீது நடப் றை 
விட  ிகவும் கடின ானது. உலக நாடுகளின் வ ாறர பவல்வது எளிது, ஆனால் 
உங்கள் பொந்ை சுயத்றை பவல்வது  ிகவும் கடினம். இந்ை ஆன் ீக  ாறையின் 
ஒவர உண்ற யான விஷயம் இது. அற ைியான  னநிறலறயக் பகாண்டிருக்க, 
அறனத்றையும் ப ாறுற யாக விழுங்கிவிடுங்கள். ஸுஃ ிகள் இறை ‘ஸாப்த்’ 
(கட்டுப் ாடு) என்று அறழக்கிைார்கள். 

எனது தாயார் இப்பபாது எனக்கு ெிகவும் உதவுகிைார். பிைர் 
தம்கெத்தாபெ கட்டுப்படுத்த, தாராளொன வாய்ப்புககள அவர் தருகிைார். 
ேீங்கபள உங்ககள மவல்லும்பபாது ெிகப் மபரிய பபாகர மவன்று 
விடுகிைரீ்கள். அவர் (ஷிரீன்ொய்) வரும் பவகளயில், உங்ககளக் 
கட்டுப்படுத்த உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். உதாரணொக, சில 
பேரங்களில் அவர் ெீது மகாகலமவைி வருவகதப் பபால் உணர்கிபைன், 
ஆனாலும் ோன் அவகர அன்பாக ஏற்றுக்மகாள்கிபைன். ேீங்களும் 
அவ்வாபை மசய்ய பவண்டும். 

 ா ா  ீண்டும்  ீண்டும் கூைினார்: "கிைிஸ்து கூைியது பபால், 'உலகம் 
முழுவகதயும் உகடகெயாக்கி, தனது ஆத்ொகவ இழக்கும் ெனிதனுக்கு 
என்ன ேன்கெ கிகடக்கும்?'  நான் பொல்கிவைன்: 'பபார்ககள மவல்வது 
எளிது, ஆனால் மசாந்த சுயத்கத மவல்வது கடினம்.' இரண்டும் ஒபர 
மபாருகளத்தான் குைிக்கிைது." 

 ின்னர், அவர்கள் வ ற்பகாள்ளவிருக்கும் குபவட்டா  யைம் குைித்து 
விவாைித்ைனர். நீலப்வ ருந்து  ற்றும் கார்களில் அங்குச் பெல்ல முடிவு 
பெய்யப் ட்டது. ப ட்டி  டுக்றககறள  ற்ைிய விவாைம் நறடப ற்ை 
வவறளயில், நீலப்வ ருந்து  யைங்கள் பைாடங்கிய நாளிலிருந்து இந்ைக் கடற  
முழுவறையும் பெய்து வந்ை ராவனா, ைான் அறைத் பைாடருவைாகக் கூைினார். 
அறனத்ைிற்கும் ைீர்வு கண்ட  ின்னர்,  ா ா இவ்வாறு வகலி பெய்ைார்: 

உங்களில் ஆறு வ ர் உயிறரத் துைந்து விடுவார்கள். ஸில்லாவுடன் நாம் 
அவரது விெிைிறயயம் வெர்த்து அடக்கம் பெய்வவாம்;  ானு ாயுடன் அவரது 
மூக்குப்ப ாடி ப ட்டகம்; வநாரினாவுடன் அவரது ைட்டச்சு இயந்ைிரம்;  ற்றும் 
நைியாவுடன் அவரது வநாட்டுப்புத்ைகம். நீங்கள் வஜாடி வஜாடியாக இைப் ரீ்கள் - 
 ாெி  ற்றும் காக்கு ாய்;  கர் ான்  ாெி  ற்றும்  ானு; வநாரினாவும் 
எலிஸப த்தும்! 

குமவட்டா மசல்லும் வழியில், ோம் சில புதிய இடங்ககளப் 
பார்கவயிடச் மசல்பவாம். ஆனால் குமவட்டாவில், பவறு இடங்ககளப் 
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பார்கவயிட பேரெிராது. அங்பக, ோன் ஏகாந்தவாசம், உபவாசம் இருந்து, 
அவதார புருஷர் மசய்ய பவண்டிய அகனத்கதயும் மசய்பவன். உங்கள் ப ட்டி 
 டுக்றககறள,  ிப்ரவரி 20ஆம் வைைிக்குள் ையாராக றவத்துவிடுங்கள்.  ின்னர், 
பஜய்ப்பூரிலிருந்து புைப் ட்டு, ஒருவவறள நீங்கள் அறனவரும் ரஷ்யர்களால் 
கடத்ைப் டலாம், புறைக்கப் டலாம் அல்லது குண்டு வெீப் டலாம்; அந்ை 
இடத்ைிற்கு நாம் பெல்வவாம்! 

அப்வ ாது  ா ா வகட்டார், "மெஹர் பாபா யார் என்று யாராவது 
உங்களிடம் பகட்டால், ேீங்கள் என்ன மசால்வரீ்கள்?" 

"கடவுள்!" நைீன்  ைிலளித்ைார். 
வநாரினா, "இறை- னிைன்!" என்ைார். 
 ா ா அைற்கு 'ஆொம்' என்று கூைி "இகைவன் (கடவுள்) அல்ல, 

ஆனால் இகை-ெனிதன். இகை-ெனிதன் இகைவகன விட ெிககயானவர்! 
இகைவன் பரிபூரணொனவர். பரிபூரணத்கத மவளிப்படுத்துபவர் இகை-
ெனிதன். 

"கடவுளுடன் ஒன்பைாடு ஒன்ைாக ஐக்கியொனவர் ெனித-கடவுள்; 
கடவுள் என்று ெட்டும் மசால்வது தவறு. ஜவீாத்ொ = ெனிதன்; ெஹாத்ொ = 
ஆன்ெீக பாகதயில் பயணிப்பவர்; பரொத்ொ = கடவுள். ஜவீாத்ொ 
பரொத்ொவுடன் ஒன்ைாகும்பபாது, அது சிவாத்ொ என்று 
அகழக்கப்படுகிைது. பரொத்ொகவ, சிவாத்ொ என்று அகழக்கமுடியாது." 

1941 ஜனவரி 27 ைிங்கட்கிழற  அைிகாறலயில்,  ா ா எலிஸப த்ைின் 
காரில் ஆல்வார் கிரா த்ைிற்குச் பென்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்ட 
 ின்னர்,  ைியம் 1:20  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், 
அவர் ப ண்  ண்டலிக்கு விளக்கினார்: 

இன்று, எனது பணி ஐந்பத ேிெிடங்களில் ேிகைவுற்ைது.  ிகவும் 
 ிர ல ான, ‘யாசின்’ என்ைறழக்கப் டும் 45 வயைான  ஸ்த், ஒரு வைிகரின் 
வடீ்டில் ைங்கி இருக்கிைார். 

கபத்தியக்காரத்தனத்தில் இரண்டு வகககள் - முதலாவதாக, 
பணத்துக்காகவும் மபண்களுக்காகவும் கபத்தியம் பிடித்து அகலயும் 
உலகவாதிகள், அல்லது ஏபதனும் இழப்பு, அதிர்ச்சி காரணொக, இப்படி 
ெற்றும் பல. ெற்மைான்று, இகை கபத்தியம், அவரது ெனம் ஆன்ெீக 
பாகதயில் முடங்கிப் பபாகிைது; அவர்கள் பயாகிககளப் பபான்ைவர்கள், 
ஆனால் குழப்பத்தில் கபத்தியம் ஆனவர்கள். 

‘ ஸ்த்’ என்ைால் வ ாறை என்று ப ாருள்.  ஸ்துகள் இறை அன் ின் 
வ ாறையில் இருப் வர்கள். கவிஞர்கள்  யன் டுத்தும் ‘ து அருந்துைல்’ என்ை 
பவளிப் ாடு, இறை வ ாறைறயக் குைிக்கும். (ப ாதுவாக)  ஸ்துகள் மூன்ைாவது 
 ற்றும் ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளங்களிலும் ெில ெ யங்களில் நான்காவது ஆன் ீக 
ைளத்ைிலும் உள்ளனர்; ஆனால் முைல் அல்லது இரண்டாவது ஆன் ீக 
ைளங்களில் ஒருவ ாதும் இருப் ைில்றல. ‘வாலி’ ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்றைச் 
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ொர்ந்ைவர், ஆனால் அவர் ஒரு  ஸ்த் அல்ல. ‘ ஜ்ஜூப்’களும் ஐந்ைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் இருக்கலாம். 

ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளத்தில் ேிகலமகாண்டிருக்கும் ெஸ்த் 
இகையன்பின் பபாகதயில் ஆழ்ந்திருக்கிைார். அவர் உலககபயா 
தன்கனபயா பார்ப்பதில்கல, ஆனால் இகைவபனாடு ஒன்ைிகணயும் 
ஏக்கத்தில் இருக்கிைார். ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருக்கும் ஒரு வாலி 
ஆன்ெீக தளத்கதயும் அவகரயும் பார்க்கிைார், ஆனால் ஆன்ெீக தளத்துடன் 
பற்ைற்ை முகையில், ஈடுபாடு எதுவுெின்ைி கடவுளுடன் ஒன்ைிகணவதற்காக 
ஏங்குகிைார். 

ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ஒரு  ஜ்ஜூப் அந்ைத் 
ைளத்துடன் ஒன்ைாக இருக்கிைார்; ஏழாவது ஆன் ீக ைளத்ைின்  ஜ்ஜூப் 
கடவுளுடன் ஒன்ைாக இருக்கிைார். அவர் 'கீவழ, இப்பூவுலகில் ைிரும் ி வந்ைால்' 
அவர் குதுப், ெத்குரு,  னிை-கடவுள் என்ைறழக்கப் டுகிைார். 

ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருப்பவர் ‘பீர்’ என்று 
அகழக்கப்படுகிைார். அவர் எல்லா இடங்களிலும் தன்கனப் பார்க்கிைார், 
முழு உணர்வுடன், கடவுபளாடு ஐக்கியொக ஏங்குகிைார். 

எனவவ பவவ்வவறு ஆன் ீக ைளங்களில் நிறல பகாள்ளும் 
ஆத் ாக்கறள இவ்வாறு வறகப் டுத்ைலாம்: 

ெஜ்ஜூப்கள் - 5, 6 அல்லது 7வது ஆன் ீக ைளம். 
பீர்கள் - 6 வது ஆன் ீக ைளம். 
வாலிக்கள் - 5 வது ஆன் ீக ைளம். 
ெஸ்துகள் - 3 வது, 4 வது அல்லது 5 வது ஆன் ீக ைளம். 
இகை-கபத்தியம் - 1 அல்லது 2 வது ஆன் ீக ைளம். 
 ற்றும் உலக கபத்தியம் - பூஜ்ஜிய ஆன் ீக ைளம்! 

மூன்ைாவது  ற்றும் ோன்காவது ஆன்ெீக தளங்களுக்கு இகடயில், 
ஐந்தாவது  ற்றும் ஆைாவது ஆன்ெீக தளங்களுக்கு இகடயில், பெலும் 
ஆைாவது  ற்றும் ஏழாவது ஆன்ெீக தளங்களுக்கு இகடயில், ‘முக்கம்-இ-
மஹய்ரத்’ என்ைகழக்கப்படும் ேிகலகள் உள்ளன, அங்கு ஆத்ொக்கள் 
ெதிெயங்கிய ேிகலயில் இருக்கிைார்கள் (ஆழ்ந்த மதய்வகீ 
ெதிெயக்கத்திற்குள் நுகழகிைார்கள்). 

 ார்கபரட் வ ாறையில் இருக்கும்வ ாது, அவர் என்ன அனு விக்கிைார்? 
உலகக் கவறலகள் அவருக்கு நிறனவிருக்கிைைா? அவர் எறையுவ  
கண்டுபகாள்வாரா? இவைவ ால், இறை-அன் ின் வ ாறையில் இருக்கும்  ஸ்த் 
எறையும் கண்டுபகாள்வைில்றல, எறையும்  ார்ப் ைில்றல.  ஜ்ஜூப், ஆன் ீக 
ைளத்துடன் ஒன்வைாடு ஒன்ைாக ஒன்ைி இருப் ைால், அவர் அைில் மூழ்கி 
விடுகிைார். ற த்ைியம், இறை-ற த்ைியம்,  ஸ்த்,  ஜ்ஜூப், வாலி - அறனவரும் 
ஒவர  ாைிரியாகச் பெயல் டும்வ ாது நீங்கள் அவர்கறள எவ்வாறு வவறு டுத்ை 
முடியும்? 
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ஒரு முறை நான் ‘பஸால்டூனின் ெவகாைரி’றய ஒரு  ஸ்ைிடம் 
அனுப் ியவ ாது, அவருக்குப்  ைிலாக அவர் ஏழு உலக ற த்ைியக்காரர்களுடன் 
ைிரும் ி வந்ைார்! ஒரு ொைாரை ற த்ைியக்காரன், ொைாரை குடிகாரன் 
இவர்கறள எவ்வாறு வவறு டுத்துகிைரீ்கள்?  குடிகாரன் ைள்ளாடுகிைான், 
ற த்ைியம் அவ்வாறு இல்றல.  ைடு ாறும் நிறலயில் இருப் வர் 
குடிவ ாறையில் இருப் ைற்கான அைிகுைியாகும். 

கபத்தியமும், ெஸ்தும் ஒபர ொதிரியாகச் மசயல்படுகின்ைனர், 
ஆனால் சில கசகககள் ெற்றும் அைிகுைிகள் உள்ளன. இங்பக இருக்கும் 
ெஸ்த் கற்ககளயும் அசுத்தங்ககளயும் கடித்து வசீுகிைார், ஆனால் அவர் ஒரு 
சிைப்பான ெஸ்த், கபத்தியம் அல்ல. கடவுளுடன் ஒன்பைாடு ஒன்ைான 
ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருக்கும் ெஜ்ஜூப் கூட அப்படிச் 
மசயல்படுகிைார். ஆனால் அவர்கள் அகனவரும் குழந்கதககளப் 
பபான்ைவர்கள்; அவர்கள் கபத்தியம், பபய்த்தனம் இரண்கடயும் ஒன்ைாகக் 
மகாண்டவர்கள். அவர்கள் பதகவப்படும்பபாது ெட்டுபெ மவளியுலக 
ெக்ககளக் கவர்கின்ைனர். இல்கலமயனில், அவர்கள் ேிலக்கரி குவியலில் 
ெகைந்திருக்கும் ேகக பபால் இருக்கின்ைனர்! 

1941 ஜனவரி 28ஆம் நாள் காறல ஏழு  ைியளவில்,  ா ா  ீண்டும் 
பஜய்ப்பூரிலிருந்து எலிஸப த்ைின் காரில் ஆல்வார்  ாவட்டத்ைில்  ஸ்த் 
பைாடர்புக்காகப் புைப் ட்டார்.  குஸ்ைாஜி, ொஞ்ெி இருவரும் உடன் பென்ைனர். 
ெந்ைிப்புகறள ஏற் ாடு பெய்யவும்,  ஸ்துகளின் இருப் ிடங்கறள 
அைிந்துபகாள்ளவும்,  ா ா வந்ைதும் உடனடியாக அவர்களிடம் அறழத்துச் 
பெல்ல வவண்டிய முன் ஏற் ாடுகறளக் கவனிக்கவும், ஸவக், மூன்று  ைி 
வநரத்ைிற்கு முன்னைாகவவ அனுப் ப் ட்டார். 

ஆல்வாரில்,  ா ா, ஐந்து  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாண்டு, முற்ைிலும் 
ைனிற யாக இருக்கும் சூழ்நிறலறய விரும் ினார்;  ண்டலிறய பைாறல 
தூரத்ைில் நிற்கும்  டியும்,  ா ா  ைிபுரிவறைப்  ார்க்கக்கூடாது எனவும் 
அைிவுறுத்ைினார். ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள, அவர்கள் நகருக்கு பவளிவய 
மூன்று ற ல் தூரம் பென்று,  ின்னர்,  ா ா  ாறலவனத்ைின் வழியாக வ லும் 
நான்கு ற ல் தூரம் நடக்க வவண்டியிருந்ைது. ஆனால், அவர், ைனது  ைிறயச் 
பெவ்வவன பெய்து முடிக்கும் அைீை ஆர்வத்ைில்  இறையும் உற்ொக ாகச் 
பெய்ைார். 

அந்ை நீண்ட பநடிய பைாறலதூரம் நடந்து பென்று, வொர்ந்து வ ானாலும், 
அவர் புன்னறகத்ை டிவய ைிரும் ினார், அவரது  ைி பவற்ைிகர ாக 
முடிக்கப் ட்டைில்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ‘ஜொலி’ ெஸ்த் ‘பகாகபல 
பாபா’றவத் பைாடர்பு பகாள்ள ஆல்வாரிலிருந்து  ா ா  ண்டலியுடன் 
இஸ் ாயில்பூருக்குச் பென்ைார்.  வழிறயக் கண்டுபகாள்வைில் ஏற் ட்ட  ல 
ைவைான ைிருப் ங்கள்  ற்றும் குழப் ங்களுக்கு  த்ைியில், கிரா த்ைின் புைநகரில் 
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அற ந்ை ஒரு ெிைிய வகாவிலில், அந்ை  ஸ்றை,  ா ா பைாடர்பு பகாள்ள 
முடிந்ைது. 100 ஆண்டுகளுக்கும் வ லான  ழம்ப ரும் துைவி, ப ரிதும் 
வ ாற்ைப் ட்ட அவர், அந்ை எளிற யான வகாவிலில் ஐந்து அல்லது அைற்கும் 
வ ற் ட்ட நாய்களுடன் வாழ்ந்து வந்ைார். வகாகவல  ா ா அவர்களின் கறடெி 
ெந்ைிப் ில் ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்த்து, "கடவுள் வந்துவிட்டார்" என்ை 
வார்த்றைகளுடன் வரவவற்ைார். 

1941 ஜனவரி அல்லது  ிப்ரவரியில் வவறு ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், 
பஜய்ப்பூரின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளரான ‘ேங்கா பாபா’வுடன் ப ஹர்  ா ா 
பைாடர்பு பகாண்டிருந்ைார். இந்ை  கத்ைான  ஸ்தும், துைவியும் பஜய்ப்பூரின் 
புைப் குைியில் அம்பர் கிரா த்ைில் வெித்து வந்ைார்; அவறர  ா ாவிடம் 
அறழத்து வர, எரச் அங்குச் பென்ைார். நங்கா  ா ாவுடனான ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைிய 
எரச்ெின் குைிப்பு  ின்வரு ாறு: 

அவர் முற்ைிலும் நிர்வாை ாக இருந்ைார், வ லும் வறளந்ை குச்ெி 
ஒன்ைில் கிழிந்ை கந்றை துைிறயச் சுற்ைிக் கட்டியிருந்ைார். அவர் அம் ர் 
அரண் றனக்கு எைிரில் அற ந்ை  றலயில் வெித்து வந்ைார்; ஒவ்பவாரு 
காறலயிலும் அம் ர் கிரா த்ைிற்கு நடந்து பென்று, ஒரு கறடக்காரரிட ிருந்து 
ெில இனிப்பு  ண்டங்கறள வாங்கி விட்டு, யாரிடமும் வ ொ ல், ைனது 
இருப் ிடத்ைிற்குத் ைிரும்புவது வழக்கம்.  றலயின்  ாைி வழியில், ஒரு ெிைிய 
வகாவிலருகில் இருந்ை நீரூற்ைில், றககறளக் கழுவி, இனிப்புகறள உண்டு நீரும் 
அருந்ைி,  ின்னர்  ீண்டும்  றல உச்ெிக்கு நடந்து பென்ைார். 

இந்ைச் ெிைிய வகாவிலில், ஒவ்பவாரு நாளும், ைனது உைறவ உண்டு 
களிப்புற்ை  ின்னர்,  ைற்  ந்துகறள உருவாக்கினார். இந்ை ' ைற்  ந்துகள்' 
எைற்காக என்று நான் அவரிடம் வகட்டவ ாது, இந்ை 'பநருப்புப்  ந்துகறள' 
உலகின்  ல்வவறு  ாகங்களில் உள்ள ப ரிய நகரங்களில் வசீும் டி 
கட்டறளயிடப் ட்டுள்ளைாக அந்ை  ஸ்த் என்னிடம் கூைினார், இைன் காரை ாக 
அவர்  ிகவும் மும்முர ாக இருந்ைைால், (ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க) என்னுடன் 
வர முடியவில்றல என்றும் கூைினார். 

நான், அப்வ ாது அந்ை வறளந்ை குச்ெி எைற்காக என்று வகட்வடன்; 
அைற்கு அவர் அந்ைக் குச்ெி  ற்றும்  றழய கந்ைல்களின் முடிச்சுகள், 'பநருப்புப் 
 ந்துகறள' வசீும் நகரங்கறள வநாக்கி, ெரியான இலக்றகக் குைி றவக்க 
உைவியாக இருக்கும் என்று  ைிலளித்ைார்.  ின்னர்,  ிகவும் கண்டிப் ான 
வார்த்றைகளில் அவர் என்றன அங்கிருந்து பவளிவயைச் பொன்னார், ஆனால் 
அவர் ஒரு நாள் பஜய்ப்பூருக்கு வரும் வவறளயில் ப ஹர்  ா ாவுடன் பைாடர்பு 
பகாள்வைாக உறுைியளித்ைார். அந்ை வநரத்ைில் நான் அவறர என்னுடன் 
அறழத்துவர இயன்ை வறர முயன்வைன்; ஆனால் அவர் வர  றுத்து, என்றன 
அறைந்ைார். 

எவ்வாைாயினும், ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, பஜய்ப்பூரில்  ா ா 
ைங்கியிருந்ை  ங்களாவுக்கு அருகில் அற ந்ை ொறல வழியாக நங்கா  ா ா 
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நடந்து பெல்வறைப்  ார்த்ை எரச் அவறர இைங்கச் பெய்து அருகிலிருந்ை ொறல 
ஓர வகவரஜில்  ா ாவுடன் ைனிற யில் ெந்ைித்ைார். அவர் அம் ர் நகறர விட்டு 
ஒருவ ாதும் பவளிவயைா ல் இருந்ைாலும், நங்கா  ா ா ைனது வாக்குறுைிறயக் 
காப் ாற்ைினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து, 1941 ஜனவரியில்,  ா ா பஜய்ப்பூரில் ‘சுட்டன் ஷா’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட  ற்பைாரு  ிக உயர்ந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ிகவும் அசுத்ை ாகவும் வன்முறைத் ைன்ற யுடனும் இருந்ை இந்ை ஜலாலி 
(வகா க்கார)  ஸ்த், நகரத்ைின் வி ச்ொரிகளின் எல்றலப்  குைிக்கு அருகில், 
 ிகவும் அவ ைிப்புக்குரிய இடத்ைில் வெித்து வந்ைார். ஒன்று அல்லது இரண்டு 
நாட்கள் சுட்டன் ஷா  ா ாவின்  ங்களாவிற்கு அறழத்து வரப் ட்டார், வ லும் 
 ா ா அவறரத் ைனியாக இருக்க அனு ைிக்கா ல்,  ண்டலியில்  ல்வவறு 
உறுப் ினர்கள் அவருடன் இரண்டு  ைி வநரம்  ாைி  ாைி அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 
சுட்டன் ஷா உள்ளூர் நகர  க்களால் ப ரிதும் வ ாற்ைப் ட்டாலும், அவரது 
வன்முறை வ ாக்கிற்கு  க்கள் அஞ்ெினர்; ஒரு முறை, ைறலயில் கல்றல 
எைிந்து ஒரு  னிைறனக் பகான்ைைாகவும் கூைப் டுகிைது. 

இைற்கிறடயில் டான், நீலு இருவருக்கும் காலிகட்டிலிருந்து 
பஜய்ப்பூருக்கு நீலப்வ ருந்றைக் பகாண்டு வர உத்ைரவிடப் ட்டது;  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்கறள நிறைவவற்றுவைில் அவர்கள் எண்ைற்ை கஷ்டங்கறளச் 
ெந்ைித்ைனர். வ ருந்ைின் ெக்கரங்கள்  ற்றும் ரப் ர் குழாய்கள் முற்ைிலு ாகத் 
வைய்ந்து வ ாயின, வ லும் அறை நூற்றுக்கைக்கான ற ல்களுக்கு வ ல் அந்ை 
நிறலயில் ஓட்டிச் பெல்வது என் து  ிகவும் ெிர த்ைிற்குரிய விஷய ாகும். 
ெக்கரங்கறளப்  ழுது ார்க்க டான் வ ருந்றை அடிக்கடி நிறுத்ை வவண்டியிருந்ைது. 
ஒரு முறை,  ழுைான ெக்கரத்ைிற்குள்வள வ ார்றவகறளத் ைிைித்து அறைப் 
 ழுது  ார்க்கும் இடம் வறர ெிர ப் ட்டு ஓட்டவவண்டியைாயிற்று. ஒரு 
கட்டத்ைில்,  ின் ெக்கரங்கள் கழன்று விழுந்ைன. அவர்கள் வ ருந்றை 
நிறுத்தும்வ ாபைல்லாம்,  க்கள் கூட்டம் விெித்ைிர ான வாகனத்றை முறைத்துப் 
 ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைது -  யைிகள் இல்றல; ஆனால் வழக்கத்ைிற்கு  ாைான 
அறனத்து ப ாருட்களும் வ ருந்ைில் குவிந்து வழிந்ைன! ெில வநரங்களில் டான் 
வ ருந்றைக் கழுவி சுத்ைம் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. வழியில் கிறடக்கப்ப ற்ை 
எறைவயனும் ெிைிைளவில் உண்டு ெ ாளிக்க வவண்டிய சூழ்நிறல. இத்ைறனச் 
ெிர ங்கறளயும் ைாண்டி, டான், நீலு இருவரும் டிெம் ர் இறுைியில் 
பஜய்ப்பூருக்குப் வ ருந்றைக் பகாண்டு வந்ைனர்;  ா ா அவர்கறளப்  ார்த்து ப ரு 
 கிழ்ச்ெி அறடந்ைார்.  ின்னர், இருவருக்கும்  ண்டலியின் உடல்நிறலறயக் 
கவனிக்கும் கடற  வழங்கப் ட்டது. 

ஆண்டின் இந்ை வநரத்ைில், பஜய்ப்பூரில் ஈக்களின் பைாந்ைரவு  ிறகயாக 
இருந்ைது. ைிரள் ைிரளாக ஈக்கள், குைிப் ாக உைவு வநரங்களில், உைறவ 
உண்ை விடா ல் ைடுக்கும். எலிஸப த் பகாசு வறலயின் உள்வள அ ர்ந்து 
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உண்டார்.  ார்கபரட் ைனது கால் விரலில் வைறனப்  யன் டுத்ைினார், அைனால் 
ஈக்கள் அங்கு ஈர்க்கப் ட்டு, அவறர நிம் ைியாக உைவு உண்ை அனு ைித்ைன. 
கறடெியாக டான், நீலு இருவருக்கும் ஈக்கறளப் வ ாக்க ஏைாவது ஒரு வழிறயப் 
 ற்ைிச் ெிந்ைிக்கு ாறு  ா ா வலியுறுத்ைினார்; மூறளறயச் பெலவிட்டு 
எவ்வளவவா முயன்றும், ஒவ்பவாரு ைிட்டமும் வைால்வியுற்ைது. 

பஜய்ப்பூரில் இருந்ை வவறளயில், இராணுவத்ைில் வெறவ புரிய ஒரு 
வநர்காைலில்  ங்பகடுக்கு ாறு டான் ஓர் அைிவிப்ற ப் ப ற்ைார்; அவர் 
ைற்காலிக ாக றஹைரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட வவண்டியிருந்ைது.  ார்ச் 1ஆம் நாள், 
பூனா ராணுவ அலுவலகத்ைில் ஆஜராகு ாறும் உத்ைரவு வந்ைது. அவரது 
வ ார்க்கால  ைிக்காக பூனா, பஸக்கந்ைிரா ாத்  ற்றும் ப ங்களூர் வ ான்ை 
இடங்களின் ராணுவ முகாம்களில் இருக்க வவண்டும் (அங்கு அவர் இத்ைாலிய 
வ ார் றகைிகளுக்காக, 160  டுக்றககள் பகாண்ட  ருத்துவ றனயின் 
ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார், ஏபனனில் அவர் இத்ைாலிய ப ாழி அைிந்ைவர்). 
டான் விடுமுறை நாட்களில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், படல்லிறயச் வெர்ந்ை பகக்கி (றகவகா ாத்) 
அர்பதஷீர் பதசாய், 29 வயது இறளஞர், ப ஹர்  ா ா பஜய்ப்பூரில் 
ைங்கியிருந்ை பெய்ைிறய ‘ப ஹர்  ா ா’ ஜர்னலின் ஜனவரி 1941 இைழ் வழியாக 
அைிந்துபகாண்டார்.  ிப்ரவரி 1ஆம் வைைி  ா ாறவச் ெந்ைிக்க அவர் அங்கு 
வந்ைார். அவர்  ன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நவ்ஸாரியில்,  ா ாவின் 
 க்ைர்களில் ஒருவரான ைனது ெவகாைரர் ஆவைர் வைொய் மூல ாக  ா ாறவப் 
 ற்ைி அைிந்ைிருந்ைார். வகக்கி பஜய்ப்பூர்  ங்களாவுக்கு வந்ைவ ாது,  ா ா ெட்டி 
 ா ாவுடன்  ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய வநாரினா 
வழியாக அனுப் ி றவத்ைார்: "நீங்கள் வந்ைைில் நான்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன், 
ஆனால் நான் ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருப் ைால், அடுத்ை ரயிலில், நீங்கள் 
எங்கிருந்து வந்ைீர்கவளா அங்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு வகட்கிவைன்." 

ஏ ாற்ை ாக உைர்ந்ைாலும், வகக்கி கீழ்ப் டிந்ைார். அவர் இறை 
அன் ிற்குரியவறர  னிை உருவில் ெந்ைிப் ைற்கு இன்னும் ஒரு வருடம் 
 ிடித்ைது. 

பஜய்ப்பூரில் ஏறழ எளியவர்களின்  ாைங்கறளக் கழுவ  ா ா 
விரும் ினார். நகரத்ைின் குடியிருப் ாளர்களான லாலா சிரஞ்சிலால் அகர்வால், 
சி.ஜி. ோயர் இருவரும், உண்ற யிவல வைியவர்களான 50 வ றர,  ா ாவின் 
 ங்களாவுக்கு அறழத்துவரும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டனர். இருவரும் 
 ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ை விரும் ினர். ஆனால்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருந்ைைால் அது ொத்ைிய ில்லா ல் ஆயிற்று. இருப் ினும், அவர்கள் 
ஏறழகளுக்கான நிகழ்ச்ெியில்  ங்வகற்ைைால், அப்வ ாது  ா ாறவப்  ார்க்கும் 
நல்ல வாய்ப்ற ப் ப ை முடிந்ைது. 
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அகர்வால், நாயர் இருவரும், 1941,  ிப்ரவரி 2 ஞாயிற்றுக்கிழற  
ஏறழகறள,  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைனர். அவர் ஒவ்பவாரு ந ரின் 
கால்றளயும் கழுவி, ைறலயால் அவற்றை பைாட்டு வைங்கி, அவர்களுக்கு 
துைிகறளயும் இனிப்புப்  ைார்த்ைங்கறளயும் வழங்கினார். இந்த ேிகழ்வுககளப் 
பார்த்து அகர்வால் ெிககயாக ஈர்க்கப்பட்டார்; பின்னர் அவர் சாஞ்சியிடம் 
இவ்வாறு கூைினார்: 

என்ன  கத்துவத்ைின் ப ாத்ை உருவம்! என்னிடம், ைண்ைறீர ஊற்ைி, 
 ா ாவின் றககளில் வொப்ற க் பகாடுக்கு ாறு வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டது, 
ஆனால் என்  னம் முற்ைிலும் பவறுற யாகி விட்டைால், எனது கடற றயத் 
பைாடர்ந்து நிறனவு டுத்ை வவண்டியிருந்ைது. இது வ ான்ை ஓர் அொைாரை 
 கிழ்ச்ெிறய நான் உைர்ந்வைன், இது பைாற்றுவநாய் வ ாலப்  ரவியது. விவரிக்க 
முடியாை அவரது அற்புை ான வைாற்ைத்ைால் ஈர்க்கப் ட்டு நான் அவறர உற்று 
வநாக்கிக் பகாண்டிருந்வைன்.  

நான் அந்ைப்  ரவெத்ைில் ஆழ்ந்ைவ ாது, கடந்ை காலத்ைில் நான் கண்ட 
அந்ைக் காட்ெி, அைன் அறனத்து அம்ெங்களுடன் என்னிடம் ைிரும் ி வந்ைது. 
 கவான் கிருஷ்ைர் அகல ான ொறல ஒன்ைில் வருவறை நான் கனவில் 
கண்வடன், அவறரப்  ின்பைாடர்ந்து அர்ஜுனனும் வந்ைார். கிருஷ்ைரின் 
முகத்ைில் நான் கண்ட அவை  கிழ்ச்ெிறய ப ஹர்  ா ாவின் முகத்ைிலும் 
கண்வடன்.  கவான் கிருஷ்ைர் என் முன்னால் நின்று, அவர் வாறயத் ைிைந்து 
அர்ஜுனனுக்குக் காட்டிய அந்ைப்  ிர ஞ்ெம் முழுவறையும் எனக்குக் காட்டினார். 
என்  கிழ்ச்ெிறய நான் கட்டுப் டுத்ை முடியா ல், என் கனவிலும், வடீ்டிலுள்ள 
அறனவறரயும்  யமுறுத்தும் அளவுக்குச் ெத்ை ாகக் றகறயத் ைட்டிவனன்; 
அறனவரும் உடனடியாக வந்து என்னவாயிற்று என வினவினர். 

இந்ைக் கனறவ நான்  ல ஆண்டுகளாக நிறனவுகூர்ந்ைைில்றல. ஆனால் 
இன்று நான் ப ஹர்  ா ாவின் முன்னிறலயில் நின்ைவ ாது, அது, அைன் எல்லா 
யைார்த்ைத்ைிலும் ைிரும் ி வந்ைது. நான் முன்பு உைர்ந்ைறை விட இன்று 
 கிழ்ச்ெியாக உைர்கிவைன்.  ைற்வ ாறைய உலக குழப் த்ைிற்கு ைீர்வு காண் ைில் 
அத்ைறகய  னிைனின் ெக்ைி நீண்ட தூரம் பெல்ல முடியும் என்று என்னால் நம்  
முடிகிைது. 

சி.ஜி. ோயரும் ேிகலதடுொைி பின்னர் விவரித்தார்: 
என்ன ஓர் அற்புை ான  னிைன்! நீங்கள் அவறர விவரிக்க 

முடியாது!  என்ன ஒரு ப ருந்ைறக, என்ன கருறை... அறை வறரயறுக்க 
முடியாது! 

நீங்கள் அறனவரும் அவரிடம் ஏன் ைிரண்டு வருகிைரீ்கள், நீங்கள் 
அவருடன் எப் டி ஒட்டிக்பகாள்கிைரீ்கள் என் றை என்னால் இப்வ ாது புரிந்து 
பகாள்ள முடிகிைது. அவர் உங்கறள ஈர்க்கும்  ிகப்ப ரிய காந்ைம் வ ான்ைவர். 
இைற்கு வநர் ாைாக அவருறடய துல்லிய ான கட்டறளகளுக்கு  த்ைியிலும், 
அவறர எைிர்பகாள்ளும் வவறளயில்,  ய க்ைியுடன் என் றககறளக் கூப் ி 
வைங்கா ல் இருக்க முடியவில்றல. அவரது புன்னறக எனது  னக்கண்களில் 
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எப்வ ாதும் இருக்கும். அது  ிகவும் ைிறகப்பூட்டும் ைன்ற  பகாண்டது. 
‘விழிப்பூட்டுபவர்’ என்ை வார்த்றையின் அர்த்ைம் எனக்கு இப்வ ாதுைான் 
புரிகிைது. ‘அவர் உங்ககளத் மதாடுகிைார், உங்களுக்குள் ஏபதா ஒன்று 
ேிகழ்கிைது.’ 

அவர் வாழ்க்றகயின் அறனத்து துறைகளிலும் ஒரு  ஹா 
வ ைாவியாக இருக்க வவண்டும் என நான் நம்புகிவைன். அவர் ைிட்ட ிட்டு,  ிகத் 
துல்லிய ாகச் பெயல் டுகிைார். ஒன்ைில் எவ்வளவு நீர் வைறவ,  ற்பைான்றுக்கு 
எவ்வளவு வைறவ என் து அவருக்குத் பைரியும் என்று நான் நம்புகிவைன். அந்ைச் 
ெிைிய இருண்ட அறையில் அவர் ஏறழகறள நீராட்டும் வவறளயில், அது 
பவளிச்ெம் நிறைந்ைைாகத் வைான்ைியது. 

நிகழ்ச்ெிகள் முடிந்ைதும், அவருறடய உண்ற யான பைய்வகீ 
ஆளுற யினாலும், எனக்கு ஏற் ட்ட அனு வத்ைினாலும் நான் உள்ளளவில் 
அைிர்ந்து வ ாவனன்; புைப் டுவைற்கு முன்பு அவருக்கு ஆழ்ந்ை  ரியாறை 
பெலுத்ை வவண்டும் என்ை உள்ளார்ந்ை வவண்டுவகாறள என்னால் எைிர்க்க 
முடியவில்றல. ஆனால், நாங்கள் அவறர இனிவ ல்  ார்க்க முடியாது என்றும் 
நாங்கள் எங்கள் இல்லங்களுக்குச் பெல்ல வவண்டும் என்றும் அவர் ஏற்கனவவ 
உத்ைரவிட்டார். 

இந்ைச் ெந்ைிப்பு எனது வாழ்க்றகயின் ைிருப்புமுறனயாக இருக்கும்! 

1941, பிப்ரவரி 5ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ீண்டும்  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்புபகாள்ள, ொஞ்ெி  ற்றும் குஸ்ைாஜியுடன் பஜய்ப்பூரிலிருந்து 
மடல்லிக்குப் புைப் ட்டார். படல்லி ரயில் நிறலயத்ைில்,  ா ா, குஸ்ைாஜியுடன் 
பைாறலத்ைந்ைி அலுவலகம் அருவக அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், வவபைாரு 
ரயிலில் வந்ை காக்காறவ அறழத்து வர ொஞ்ெி பென்ைார்.  கராச்ெிறயச் வெர்ந்ை 
ெினூ காரஸ் ைிடீபரன வ ாலீஸ் அலுவலக  ைிக்காக படல்லி வந்ைார், வ லும் 
அவர் நறடவ றடயில் நிற் றைக் கண்டு ொஞ்ெி அைிர்ச்ெியறடந்ைார்.   ா ா, 
அவரது அறடயாளம் பைரியா ல்  யைித்ைைால், அப்வ ாது நிலவிய  ா ாவின் 
கட்டறளப் டி,  ினூ,  ா ாறவப்  ார்த்ைதும் கண்கறள மூடிக்பகாண்டார். 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்கா ல், காக்காறவக் கண்டுபகாள்வது வறர அவருடன் 
இருந்து  ின்னர்  பவளிவயறு ாறு, ொஞ்ெி அவரிடம் வகட்டுக்பகாண்டார். "இது 
ஒரு ெித்ைிரவறை!" எனக் கூைி  ினூ, ொஞ்ெியிடம் பகஞ்ெினார் - ஆனால் அவர் 
 ா ாவின் உத்ைரவுகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் ரீகல் வஹாட்டலில் அன்ைிரவு ைங்கினர்; அடுத்ை 
நாள் அைிகாறலயில், ொஞ்ெி  ா ாவின் பெய்ைியுடன் அருகாற யில் இருந்ை 
 ினூவின் வஹாட்டலுக்குச் பென்ைார்.  ா ா கூைியைற்கிைங்க  ினூ அன்ைிரவு 
ொஞ்ெியுடன் ஜ ா  ஸ்ஜித்ைில் ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ஜால் வகரவாலாவும் படல்லிக்கு வந்து  ா ாவுடன் நகறரச் சுற்ைி 
 ஸ்துகறளத் வைடினார்.   ா ாவின்  ிக முக்கிய ான பைாடர்பு படல்லியின் 
ஆன் ீக ப ாறுப் ாளரான ஹஃபீஸ்ஜி ேபீனா, 1939ஆம் ஆண்டில் ெந்ைித்ை 
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அவருடன் பைாடர்பு பகாண்டார். ப ஹர்  ா ா, காறல 6  ைி முைல் அவறரத் 
வைடி மூன்று  ைி வநரம் பெலவிட்டார், அன்று  ிற் கல்  ீண்டும் பவளிவய 
பென்ை வவறளயில், முற்ைிலும் நிர்வாை நிறலயில் இருந்ை  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டு  ைிபுரிந்ைைில்  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா  ஹாரன்பூர், லக்பனா  ற்றும் மபனாரஸ் 
ஆகிய இடங்களுக்குச் பென்று, ொஞ்ெிறய  ீண்டும் பஜய்ப்பூருக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். இந்ை நகரங்களில் வ லும்  ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாண்ட 
 ின்னர்  ா ா கல்கத்தாவுக்குப் புைப் ட்டார். 

கல்கத்ைாவிலிருந்து, பைாடர்ந்து வழியில் இன்னும்  ல  ஸ்துகறளச் 
ெந்ைித்து, ப ஹர்  ா ா, பைற்கு வநாக்கி  யைம் பெய்து பிப்ரவரி 11ஆம் நாள் 
ஜகந்ோத் பூரிக்குச் பென்ைார்; அங்கு, ற தூல், ஸவக் இருவரும்  ா ாவுக்காகக் 
காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா, அங்கு வாழ்ந்ை  ஸ்துகறளயும் பைாடர்பு பகாண்டு, 
 ின்னர், ற தூலுடன் வால்டயர் வழியாக  ெதரா ுக்குப் பயணம் பெய்ைார். 
குஸ்ைாஜி, ஸவக் ஆகிவயார் பஜய்ப்பூருக்கு ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

ஆைி ெீனியர்,  ல  ாைங்களாக  ா ாறவப்  ார்க்கா ல் இருந்ைைால், 
 ைராஸுக்கு வரு ாறு அறழக்கப் ட்டார். அவர், ஜால் வகரவாலாவுடன் காரில் 
புைப் ட்டு 1941, பிப்ரவரி 13ஆம் நாள்,  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். அவர்கள், 
உடனடியாக அன்று  ைியம் ஒரு  ைிக்கு, காரில் ராம்ோடுக்குச் பென்று, 
புகழ்ப ற்ை புனிை ான  ஸ்த் ‘பல்லுக்மகால்லா பாபா’றவத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்;  ா ா, அவர் ஆறு ெற்றும் ஏழாவது ஆன்ெீக தளங்களுக்கு 
இகடயில் இருப்பதாகச் சுட்டிக்காட்டினார். 

ஆைி, பநடு தூரம் கார் ஓட்டிச்பெல்ல வவண்டியிருந்ைைால், அவறரத் 
பைம் ாக றவத்ைிருக்கும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா, ைாராள ாகத் வைநீர் வழங்கினார். 
அன்று நடந்ை  நிகழ்றவ ஆைி இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

நான் விரும் ிய அளவுக்குத் வைநீர் அருந்ைியது எனது நரம்புகளுக்குத் 
தூண்டுைறல அளித்ைது என் ைில் ெந்வைக ில்றல, ஆனால், காரில்  ா ாவுடன் 
 யைம் பெய்வறைப் வ ால் ஊக்கமும் உற்ொகமும் அளிப் து வவறு 
எதுவு ில்றல. 1940 ஏப்ரல்  ாைம், ப ஹர்  ா ா ப ங்களூரிலிருந்து 
பவளிவயைிய நாளிலிருந்து,  நான்  னச்வொர்வால் அற ைிறய 
இழந்ை  நிறனவுகள் - நான் இைற்கு முன்பு அனு விக்காை ஒரு நீண்ட, வொர்வான 
 ற்றும் ஆத் ாறவ  லவனீ ாக்கும் காலம் - இறவ அறனத்தும் அவரது 
ஆைவறனப் வ ால் ஒளிரும் புன்னறக,  ழகிப்வ ான றெறககள்  ற்றும் 
எழுத்துப் லறக வழியாக நிகழ்த்தும் அன் ின் வி ர்ெனத்ைிற்கு முன்னால் 
ஒன்று ில்லா ல்  றைந்து வ ாகும். 

 ா ா ஆைியிடம், "ராம்ோட்டில் ோம் மதாடர்புமகாண்ட ெஸ்த் 
இந்தியாவில் ெிக முக்கியொனவர். அவர் எல்லா ெஸ்துகளுக்கும் ராஜா, 
பெலும் அவகரச் சந்திப்பது ெஸ்துகளுடனான எனது மதாடர்பின் ெிக 
முக்கியொன கட்டொகும். எனது பிைந்தோள் அன்று (அடுத்த ோள்) ேீங்கள் 
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என்னுடன் இருப்பது உங்கள் அதிர்ஷ்டம்; இந்த முக்கியொன பணிக்காக 
என்கனக் காரில் அகழத்துச் மசல்கிைரீ்கள்" என எடுத்துறரத்ைார். 

அவர்கள் அன்று  ாறல ஒன் து  ைிக்கு திருச்சிராப்பள்ளிறயச் 
பென்ைறடந்து, இரவு முழுவதும் பைாடர்ந்து வாகனத்ைில்  யைித்ைனர்; 
அைிகாறல 3:00 முைல் 6:00 வறர ஓய்பவடுக்க ஒரு  யைிகள் விடுைியில் 
நிறுத்ைினர். வராந்ைாவில்  ா ா அருவக ற தூல் தூங்கினார், ஆைி, ஜால் 
இருவரும் காரில் தூங்கினர். அவர்கள்  ீண்டும்  யைத்றைத் பைாடங்கி காறல 
8:00  ைிக்கு  ல்லுக்பகால்லா  ா ா ைங்கியிருந்ை கீழக்ககரறயச் 
(இந்ைியாவின் பைற்கு  குைியான ராம்நாட்டிலிருந்து  த்து ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்துள்ளது) பென்ைறடந்ைனர். 

அந்ைப்  ழங்காலத்றைய  ஸ்துடனான பைாடர்பு முடியும் வறர  ா ா 
ஆண்  ண்டலிறய உ வாெம் கறடப் ிடிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார்.  ா ா, 
 ல்லுக்பகால்லாவுக்கு ெிைிது உைவளித்து அவருடன்  த்து நி ிடங்கள்  ட்டுவ  
அ ர்ந்ைார். இருப் ினும், இந்ைத் பைாடர்பு குைித்து அவர்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடவைாகச் சுட்டிக்காட்டினார். 

ப ஹர்  ா ாவும், குழுவும் உடனடியாக, காறல ஒன் து  ைிக்கு 
 ைராறஸ வநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடங்கி, நள்ளிரவில் அங்குச் 
பென்ைறடந்ைனர். ஆைிறய அவரது காரில் ப ங்களூருக்குத் ைிரும் ிச் 
பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைி,  ா ா ரயிலில் சந்தா என்ை ஊருக்கு, ற தூல், ஜால் 
வகரவாலாவுடன் பென்ைார். அந்ை இடத்ைின் அடர்ந்ை ஆழ ான காட்டில் 
‘பலாபஹவாலா பாபா’ என்ைகழக்கப்பட்ட ஐந்தாவது ஆன்ெீக தள ெஸ்கத, 
பாபா மதாடர்பு மகாண்டார். இந்த ெஸ்த் ரயில்பவ அழிவு ெீட்புப் பகுதியில் 
இருந்த உபபயாகெற்ை உபலாகத் துண்டுககளச் பசகரித்து, காடுகளின் 
ெரங்களில் உயரொகத் மதாங்கவிட்டிருந்தார். 

 ா ா, அங்கிருந்து ோக்பூர் நகருக்குச் பென்று, வ லும்  ல 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ின்னர் அவர்கள் ரயிலில் மடல்லி வழியாக 
பஜய்ப்பூருக்குச் பெல்வைாகத் ைிட்டம். படல்லியில், மஜய்ப்பூர் ரயிலுக்காக, ெில 
 ைிவநரம் காத்ைிருக்க வவண்டியிருந்ை அவ்வவறளயில்,  ா ா அறனவறரயும் 
புைிய ொர்லி ொப்ளின் ைிறரப் ட ான ‘தி கிபரட் டிக்படட்டர்’ ைிறரப் டம்  ார்க்க 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா, அந்ைத் ைிறரப் டத்றைப் ப ரிதும் விரும் ினார். 
"ோன் ஏழு முகை பார்க்க விரும்பிய ஒபர திகரப்படம் இது" என்று அவர் 
குைிப் ிட்டார். பாபா, மெஹராபாத் ெண்டலிக்குக் கடிதம் எழுதி, அவர்கள் 
இந்தத் திகரப்படத்கத எத்தகன முகை பவண்டுொனாலும் பார்க்கலாம் 
என்று அைிவுறுத்தினர், வ லும் இறைப்  ற்ைிக் கூறுறகயில், ைற்வ ாறைய 
கட்டுப் ாடுகளின் கீழ் ைிறரப் டங்கறளப்  ார்க்க ைறட 
விைிக்கப் ட்டவர்களுக்கும் இந்ைத் ைிறரப் டத்றை  ட்டுவ   ார்க்க 
அனு ைிக்கப் டுகிைது, அதுவும் அந்ைத் ைிறரப் டம் அவர்களின் எல்றலப் 
 குைிக்கு வரும்வ ாது  ட்டும் எனவும் குைிப் ிட்டிருந்ைார். 
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இரண்டு வாரங்களில் கிட்டத்தட்ட 5,000 கெல்ககளக் கடந்து, 
ோட்டின் வடக்கு, மதற்கு ெற்றும் கிழக்கு வழியாக, பாபா 1941 பிப்ரவரி 18 
அன்று ேள்ளிரவில் மஜய்ப்பூருக்குத் திரும்பி வந்தார். காலம்  ா ாவின் இந்ைச் 
ெ ீ த்ைிய  யைங்கறளப்  ற்ைிச் சுருக்க ாகக் கூைியது: "முற்ைிலும் 
கறளத்துப்வ ாய், அைீை கஷ்டங்கறள எைிர்பகாண்ட இந்ைப்  யைம் 
முழுவைிலும்,  ா ா பநரிெலான மூன்ைாம் வகுப்பு ரயில் ப ட்டிகளில் 
ஒவ்பவாரு இரறவயும் கழித்ைார்.  கல் வநரங்களில் அவர் பைாடர்ந்து 
 ஸ்துகறளத் வைடிக்பகாண்டிருந்ைைால் ஓய்வவ இல்றல. ராம்நாடு,  ைராஸ் 
இரண்டு இடங்களிலும்  ிகவும் பவப்  ான காலநிறல நிலவியது. வ லும் 
இந்ைியாவில்  யைம் பெய்வைற்கான வ ார்க்கால ைறடகறளயும் வெர்த்து, 
 ா ா  லக்வனாவில் நுறழந்ை அந்ை வநரத்ைில் ஒரு கலவரம் ஏற் ட்டது. 
கல்கத்ைாவிலும்,  ா ா  யைம் வ ற்பகாண்ட  ிை இடங்களிலும் உள்நாட்டுக் 
கலவரங்கள் ஏற் ட்டன. 

"இந்ை  ஸ்துகள்  ீது ப ஹர்  ா ா பகாண்டிருந்ை  ிகப்ப ரிய 
அன்ற ப்  ற்ைி யாருக்கும் எதுவும் பைரியாது! ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள 
அவர் ரயில், கார், கால் நறட, காறள, குைிறர வண்டிகள்  ற்றும் ஒட்டகங்களில் 
ெவாரி பெய்து, குளிர்,  றழ, வகாறட பவயில் என்றும்  ாரா ல், ெரியான ஓய்வு, 
உைவு, அருந்ை நீரும் இல்லா ல், கற் றன பெய்ய முடியாை அளவுக்கு 
வ ாெ ான அபெௌகரியங்களுக்கு  த்ைியிலும், ஆயிரக்கைக்கான ற ல்கள் 
 யைம் பெய்கிைார். 

"ெில  ைிவநர தூக்கத்றைக் கூட அவரால் ப ை முடியவில்றல. 
 ா ாவின் ஒவர ஓய்வு, அவர் விரும் ிச் பெய்யும் வெறவயில்ைான் - அவர்கறள 
நீராட்டி, அவர்களுக்கு ெவரம் பெய்து, உைவூட்டி, கால்கறள அழுத்ைிவிட்டு, 
உடல்கறள  ஸாஜ் பெய்து, அவர்களின் ைற்வ ாக்கான ைிடீர் விருப் ங்கறளப் 
பூர்த்ைி பெய்வைில்ைான் உள்ளது! அதுவவ அவரது வொர்வுக்கான அமுைமும் 
அரு ருந்தும் ஆகும்!" 

இந்ைச் வொர்வுற்ை சுற்றுப் யைத்ைிற்குப்  ிைகு, ஓய்பவடுப் ைற்குப் 
 ைிலாக,  ா ா பவளிவய பென்று, பஜய்ப்பூர் நகரத்ைில் வாழும்  ற்றும்  ல 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். ஆண்  ண்டலியின் கண்காைிப் ில் இருந்து 
வந்ை ெட்டி  ா ாவுடனும் அவர்  ைிபுரிந்ைார். வ லும், இவ்வவறளயில் 
பஜய்ப்பூருக்கு வந்ைதும்,  ா ா,  ின்வரும் சுற்ைைிக்றகறய இந்ைியாவில் 
அவறரப்  ின் ற்றும் அறனவருக்கும்  அஞ்ெல் வழியாக அனுப் ி றவத்ைார். 

1941, பிப்ரவரி 15ஆம் ோள், ராம்ோடு ேகரத்தில், ோன் அந்தப் பகழய 
துைவிகயச் சந்தித்த அந்ோளில், கீழ்வரும் ேடவடிக்ககககளத் தரீ்ொனம் 
மசய்பதன்: 

முதலாவதாக, 1941, ஆகஸ்ட் 1 அன்று, எனது பபச்சின் மசயல்பாடு 
மதாடங்கும் (ோன் என்னுடன் பபசுவது); 

இரண்டாவதாக, 1942 பிப்ரவரி 15ஆம் பததி எனது உலகளாவிய 
மவளிப்பாடு முழு அளவில் மவளி வரும். 
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எனது ைற்வ ாறைய ஏகாந்ைவாெ முறை ஏப்ரல் 15 வறர பைாடரும். 1941, 
ஏப்ரல் 15 முைல் 1942  ிப்ரவரி 15 வறர, இந்ை  ாைங்களில் எனது ஏகாந்ைவாெம் 
முழுற யானைாக இருக்கும்.  (ஆகஸ்ட் 1 முைல்  ிப்ரவரி 15 வறர, நான் 
உண்ற யில் யாறரயும், என் பநருங்கிய ெீடர்கறளக் கூடப்  ார்க்க  ாட்வடன்.) 
இந்ைக் காலகட்டத்ைில், 1942ஆம் ஆண்டில் எனது பவளிப் ாட்டிற்கு முன்னர் 
உலக விவகாரங்கறள, ைவிர்க்க முடியாை உச்ெகட்டத்ைிற்கு எடுத்துச் பெல்வவன், 
இது உலகின் ப ாதுவான ெீரற ப் ின் ஆரம் ம்,  ற்றும் ஆன் ீக 
 று லர்ச்ெியின் அடுத்ைடுத்ை பவளிப் ாட்டிற்கான அைிகுைியாகத் ைிகழும். 

எனது பெய்ைிறய வ ற்கத்ைிய நாடுகளில்  ரப்பும் வநாக்கத்ைில், 

வநாரினா, நைீன், எலிஸப த் மூவறரயும் அப ரிக்காவுக்கும்,  ார்கபரட், ஐரீன் 
ஆகிவயாறர ஐவராப் ாவிற்கும் அனுப்  முடிவு பெய்துள்வளன். ஏப்ரல் 
இறுைிக்குள்,  இந்ை அைிகாரபூர்வ ான அைிவிப்பு உலகளவில் பவளியிடப் டும், 

வ லும் எனது ெீடர்கள் ைனிப் ட்ட முறையில் நான் குைிப் ிடும் இடங்களில் 
இைன் பைாடர்ச்ெியான இறுைி பெய்ைிறய வழங்குவார்கள். 

ெிைப்பு உத்ைரவுகறளக் கறடப் ிடிக்க, உத்ைரவிடப் ட்ட அறனவரும் 
ஆகஸ்ட் 1 முைல் இந்ை நி ந்ைறனகளுக்குக் கீழ்ப் டிவைிலிருந்து 
விடு டுவார்கள், அைற்குப்  ிைகு, அவர்கள் என்னுறடய பைாடர் ில் இருந்ை 
முழுக் காலத்ைிலும், கறடப் ிடித்ை கட்டறளகறளத் பைாடர்ந்து 
கறடப் ிடிப் ார்கள். ஆனால் 1942 ஜனவரி 1 முைல் 1942  ிப்ரவரி 15 வறர, 

ஆன் ீக முன்வனற்ைம், ஒளியூட்டம், அல்லது  ிக உயர்ந்ை அனு வ ான 
இறையுைர்றவ அறடயும் வாக்குறுைி அளிக்கப் ட்ட அறனவரும், ஒரு 
நாறளக்கு ஒன்ைறர டம்ளர்  ால்  ட்டும் அருந்ைி (தூய்ற யான  அல்லது வைநீர் 
அல்லது கா ியுடன் கலந்து, அல்லது வ ாராக ையாரிக்கப் ட்டது)  உ வாெம் 
இருப் ார்கள்; எப்வ ாதும், எத்ைறன முறை வவண்டு ானாலும் அருந்ைலாம். 

முழு நாளிலும் எடுக்கப் ட்ட  ாலின் அளவு ஒன்ைறர டம்ளருக்கு வ ல் 
இருக்கக்கூடாது.  ெர்க்கறரயின் அளவு கூட நாள் முழுவதும் எட்டு 
வைக்கரண்டிறயத் ைாண்டக்கூடாது.  ைண்ைரீ்  ற்றும் வொடா நீறர விரும் ிய 
அளவுக்கு அருந்ைலாம். 

1941 ஆகஸ்ட் 1 முைல் 1942  ிப்ரவரி 15 வறர, குஸ்ைாஜி 
ஹன்வஸாட்டியா, வக. வஜ.  ிளடீர், சுவா ி   ானந்ைா, ஸவக் பகாத்வால் 
ஆகிவயார் எனது அைிவுறுத்ைல்கள்  டி  றலகளில் ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்வார்கள். 

1941ஆம் வருடம், எைிர்வரும் 47 வது  ிைந்ைநாள் குைித்து,  ா ா 
ஏற்கனவவ அைிவித்ைிருந்ைார்: 

இந்த வருடம் ஆன்ெீக வரலாற்ைில் ெிக முக்கியொன ஒன்ைாக 
இருப்பதால், பிப்ரவரி 15 அன்று, எனது பிைந்தோள், மபாது அல்லது தனிப்பட்ட 
முகையில் மகாண்டாடப்படொட்டாது. 
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1941  ிப்ரவரி 17ஆம் நாள், ப வ ா ஜால் ாயுடன்,  ா ா கூைியது வ ால, 

‘பிைருக்கு, கட்டுப்பாட்டிற்குத் பதகவயான தாராளொன வாய்ப்புககள 
வழங்குவதற்காக’ பஜய்ப்பூருக்கு வந்ைார். இருப் ினும், அவரது ைாயும் 
ெவகாைரரும் வந்ைவ ாது  ா ா விலகியிருந்ைார். 

ஏறழ எளியவர்களுக்கான ைிட்டத்ைில் உைவியாக இருந்ைவர்களில் 
ஒருவரான அகர்வால், பஜய்ப்பூரில் நன்கு  ிர ல ான வழக்கைிஞர் ஆவார். 
ப ாது ைரிெனத்றை வழங்கு ாறு அவர் வகட்டவ ாது,  ா ா அறை 
அனு ைிக்கவில்றல. எவ்வாைாயினும், பஜய்ப்பூரில் அவறரப்  ற்ைி வநாரினா 
இரண்டு விரிவுறரகறள - ஒன்று ஜனவரி 18 அன்று ஒரு வழக்கைிஞர் 
குழுவிற்கும்,  ற்பைான்று  ிப்ரவரி 13 அன்று ப ாது  க்களுக்கும் வழங்க  ா ா 
அனு ைித்ைார். 

 

டாக்டர் வைஷ்முக்  ின்னர் வநாரினாறவ நாக்பூர்  ல்கறலக்கழகத்ைில் 
விரிவுறர வழங்க அறழத்ைார், அங்கு அவர் ைத்துவ வ ராெிரியராகப்  ைியாற்ைி 
வந்ைார்.  ா ா, அைற்கு இைக்கம் பைரிவிக்க,  ிப்ரவரி 18 அன்று வநாரினா அங்குச் 
பென்ைார். அவரது பொற்ப ாழிவு  ிகவும்  யனுள்ளைாக இருந்ைது; ராம் பி. 
பங்க்ராஜ், அப்துல் ெஜதீ் கான்  ற்றும் ோராயண் (ோனா) பகாபால் பகர் ஆகிய 
மூன்று  ல்கறலக்கழக  ாைவர்களும்  ா ாறவப்  ற்ைிய உறரறயக் வகட்ட 
 ின்னர் அவருறடய பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைனர். 

அப்துல் கானின் ைாயார் ெ ீ த்ைில் கால ான அைிர்ச்ெி அவறரக் 
கடுற யாகத் ைாக்கியைால், அவர்  ல நாட்கள் வருத்ைத்ைில் கண்கலங்கி 
அழுைார். ஆனால் வநாரினாவின் பொற்ப ாழிவு அவர்  னைில் அைீை ைாக்கத்றை 
ஏற் டுத்ைியது; அவர் வநாரினாவுடன் ஒரு வநரடி ெந்ைிப்ற க் வகாரினார், வ லும் 
விரிவுறர முடிந்ை  றுநாவள வைஷ்முக் வடீ்டிற்குச் பென்ைார். ைனது ைாயாரின் 
 றைவால் அவர் எவ்வளவு  னச்வொர்வறடந்ைார் என் றை வநாரினாவிடம் 
 னம் ைிைந்து எடுத்துறரத்ைார்.  வநாரினா அவருடன்  ா ாறவப்  ற்ைி 
ப ன்ற யாகப் வ ெி ஆறுைலறடயச் பெய்ைார். அப்துல் கான், வநாரினாறவ 
‘கடவுளின் வைவறை’யாகப்  ார்த்ைார்; வ லும் அவரது துக்கம் துயரம் அறனத்தும் 
 றைந்து விட்டைாக உைர்ந்ைார். 

வநாரினா  ின்னர்  ா ாவிடம் அந்ை இறளஞறனப்  ற்ைிக் கூைியவ ாது, 

 ா ா அவருக்கு இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார்: "ோன் உங்ககளக் 
கூர்ந்து கவனிப்பகத ேீங்கள் உணர்வரீ்கள்." 
 

 

  



231 
 

   

               ப ஹர்  ா ா - 1941 
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குமவட்டா பயணம்  

(Travel to Quetta) 

மெஹர் பாபா  ற்றும் குழுவினர் குபவட்டாவுக்கு  யைம் 
பெய்வைற்கான ைிட்டங்கள் ஏற்கனவவ பைாடங்கிவிட்டன. எரச் 
ப ங்களூரிலிருந்து பஜய்ப்பூருக்கு அறழக்கப் ட்டார், வ லும், நீலப்வ ருந்றை 
ஓட்டும் கடற  அவருக்கு வழங்கப் ட்டது. எலிஸப த்,  ா ா, ப ஹரா  ற்றும் 
ஒரு ெிலருடன் ைனது பொந்ை காறர ஓட்டுவைாகத் ைிட்டம். 

அஹ துநகரில் இருந்ை ப ண்டு, ரூஸி  ாப் இருவரும் குபவட்டா 
பென்று, வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்; அவர்கள், 1941 
 ிப்ரவரி 22 அன்று பஜய்ப்பூருக்கு வந்து,  றுநாள் காறலயில்  ா ாவுடன், 

ஏற் ாடுகள் குைித்து நடந்ை நீண்ட விவாைத்ைில்  ங்பகடுத்ைனர். ரூஸி  ாப் 
குபவட்டாவின் முன்னாள் குடியிருப் ாளராக இருந்ைார், 1920 ஆண்டுகளில் 
ப ஹர்  ா ா, அவரது இல்லத்ைில் மூன்று முறை ைங்கியிருந்ைார்.  ா ாவின் 
ஆவலாெறனறயப்  ின் ற்ைி, ரூஸி அவரது குடும் த்ைினருடன் குபவட்டாறவ 
விட்டு பவளிவயைி இப்வ ாது அஹ துநகரில் வெித்து வருகிைார். ரூஸியின் 
 கள் வகட்டி, நீலப்வ ருந்து  யைத்ைில் ப ண்  ண்டலியுடன் இருந்ைார், 

இரண்டாவது  கள் வகாபஹர் மும்ற யில்  ருத்துவப்  டிப்பு 
 டித்துக்பகாண்டிருந்ைார். அவரது விடுமுறை நாட்களில், வகாபஹர் ஆவலுடன் 
வந்து  ா ாவுடன் ைங்குவது வழக்கம், ஏபனன்ைால் அவரும் ெிறு வயைிவலவய 
இறை  ானத்றை அருந்ைி  ா ாவுடன் வந்ைிறையும் ஏக்கத்ைில் இருந்ைார். 

மெஹர் பாபா தனது பணியின் ேிெித்தம், குமவட்டா மசல்லும் 
வழியில், சிந்து ேதிகயயும் அதன் ஐந்து கிகள ேதிககளயும் கடக்க 
விரும்புவதாகச் சுட்டிக்காட்டினார். இது, திருடர்கள் ெற்றும் 
மகாள்களக்காரர்கள் ேிகைந்த ஓர் ஆபத்தான பாகத என்ைாலும், இந்தப் 
பாகதயில் பயணிக்க, திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டன. "அவரது பணி 
சம்பந்தப்பட்ட இடத்கதப் மபாறுத்தவகரயில், ‘எச்சரிக்கக’, ‘பாதுகாப்பு’ 
குைித்த எந்த எண்ணமும் கருத்தில் மகாள்ளப்படுவதில்கல" என்று காலம் 
குைிப்பிட்டது. "இகதத்தவிர, முழு பிரபஞ்சத்கதயும் உள்ளங்ககயில் 
அடக்கிய ஒருவருக்கு எச்சரிக்கக, பாதுகாப்பு என்ை பகள்விக்கு இடபெ 
இல்கல!" 

 ா ா கூைிய டி, ற தூல், குஸ்ைாஜி, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ், 

விஷ்ணு ஆகிவயார்,  ப ஹர்  ா ா குழுவுடன் புைப் டுவைற்கு முன்னைாக, ெட்டி 
 ா ாவுடன் ரயிலில் குமவட்டாவுக்குச் பென்ைனர். ப வ ா  ற்றும் 
ஜால் ாயுடன் ொஞ்ெியும் ரயிலில் ஆக்ராவுக்குப் புைப் ட்டார். 1941, பிப்ரவரி 25 
அன்று காகல ஆறு ெணிக்கு, பாபா, மெஹரா ெற்றும் ஐந்து 
மபண்ெணிகளுடன் எலி மபத்தின் காரில் பயணத்கதத் மதாடங்கினார். 
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பிைர் அகனவரும் ேீலப்பபருந்தில் பின்மதாடர்ந்தனர். வ ருந்து முழுவது ாக 
நிரம் ி வழிந்ைது - 14 வ ருக்காக வடிவற க்கப் ட்ட இருக்றககளில் 28 ந ர்கள் 
ப ரும் ெிர த்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். எரச் வ ருந்றை ஓட்டிச் பென்ைார்; நீலு 
( ின்னர் ஜால் ாய்) முன் இருக்றகயில் அ ர்ந்ைனர். 

அன்று  ைியம் ஆக்ரா வந்ைறடந்ை அவர்கள்,  யைிகள் விடுைியில் 
ைங்கினர். வ ருந்ைின் வ லிருந்ை அறனத்து ப ட்டி  டுக்றககறளயும் 
இைக்கு ாறு  ா ா, எரச், நீலு இருவருக்கும் உத்ைரவிட்டார்;  யைம் முழுவதும் 
அவர்கள் இந்ைப்  ைிறயச் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது.  யைிகள் விடுைிக்கு 
வந்ைதும்,  ா ா, எரச்றெ,  ஸ்துகறளக் கண்டு ிடிக்கும்  ைியில் பவளிவய 
அனுப் ி றவத்ைார்; நீலு, ஜால் ாய் இருவரும்  ஜாருக்குச் பென்று, வவண்டிய 
ப ாருட்கறள வாங்கி வந்ைனர்.  ிற் கலில், வறுத்ை உருறளக்கிழங்கு, பராட்டி, 

பவண்பைய்  ற்றும் ெட்னி (ஜ ல்பூரிலிருந்து பகாண்டு வரப் ட்டது) 
ஆகியவற்றுடன்  ைிய உைறவ முடித்ை ிைகு,  ா ா ப ண் ைிகறள 
ைாஜ் ஹால், ஆக்ரா வகாட்றட  ற்றும் ெில இடங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

ைாஜ் ஹாலில் இருந்ை வவறளயில், ெற்று பைாறலவில், பவைிச்வொடிய 
குைிறரக் பகாட்டிலில் வாழ்ந்து வந்ை ஒரு புனிை ான, வயைான ப ண் ைிறயப் 
 ற்ைி  ா ாவுக்கு ைகவல் கிறடத்ைது.  ா ா, அங்குத் ைாஜ் ஹாலில் ஒரு 
வைாட்டக்காரரால் வழிநடத்ைப் ட்டார்.  ா ா, ஆண்  ண்டலியுடன் அந்ைக் 
குைிறரக் பகாட்டிறல பநருங்கியவ ாது, புலியின் கர்ஜறன வ ான்ை 
விெித்ைிர ான காட்டுக்குரறலக் வகட்டனர்; அவர்கள் அந்ைக் பகாட்டறகக்குள் 
நுறழந்ைவ ாது அந்ைப் ப ண் ைிறயக் கண்டனர்.  அவர் முன்னும்  ின்னு ாக 
வவக நறடயுடன் , இந்ை அொைாரை ான கர்ஜறனறய எழுப் ிக் 
பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அந்ைப் ப ண் ைிறய பநருங்கியதும் அவர் 
அற ைியானார்.  ா ாறவ  ிகவும்  ரியாறையுடன் அறழத்ைதும்,  ா ா 
எரச்ெிடம் றெறக மூல ாக, 'அவகரப் பார்ப்பதில் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைாரா?' 

என்று வகட்கக் கூைினார். அவர் உண்ற யிவலவய  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக 
இருப் ைாகப்  ைிலளித்ைார். வயைானாலும், அவர் ஒரு ப ரிய, வலிற யான 
ப ண் ைி; இரு கரங்களும்  வறளயல்களால் நிரம் ியிருந்ைன;  ிரகாெ ான, 

 ிைறரக் கவரும் முகப்ப ாலிவுடன் இருநைார். அவர் வ ல்நிறலறய அறடந்ை 
 ஸ்ைானி என்று  ா ா குைிப் ிட்டார், வ லும் அவறர 'ெஸ்தானி ொய்' 

என்ைறழத்ைார். 
அன்று  ாறல, எரச் அறழத்துவந்ை  ஸ்துடன்  ா ா இரவில் 

 ைிபுரிந்ைார். அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில்,  ா ா, ஆக்ராவில்  ற்பைாரு  ஸ்றை 
நீராட்டி உறட அைிவித்ைார். எரச், நீலு இருவரும்  ஸ்துடன்  ிக்க மும்முர ாக 
இருந்ைைால் நீலப்வ ருந்றைப்  ழுது  ார்க்க வநர ில்லா லாயிற்று. 

 ா ா ைனது ைாயார்,  ார்கபரட், ஜால் ாய், நீலு, ொஞ்ெி ஆகிவயாருடன் 
எலிஸப த்ைின் காரில் 26ஆம் நாள் காறல உைவுக்குப்  ிைகு ‘ஃ த்வைபூர் 
ஸிக்ரி’றயப்  ார்க்கச் பென்று,  ின்னர் 9:30  ைிக்கு ஆக்ரா வந்து வெர்ந்ைனர். 
அன்று  ைியம் ொஞ்ெி, ப வ ா, ஜால் ாய் இருவறரயும் படல்லி ரயில் 
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நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்வைாகக் ைிட்டம். ஆனால்,  ா ா அவர்கறள 
எலிஸப த்ைின் காரில் ரயில் நிறலயத்ைில் இைக்கிவிட்டு,  ின்னர் எரச்சுடன் 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள பவளிவய பென்ைார். 

 ிப்ரவரி 27ஆம் நாள்  ா ா, அறனவறரயும் அைிகாறல 3:30  ைிக்கு 
எழுப் ினார்;  நீலு,  எரச் இருவரும் வ ருந்ைின் வ ல் ப ட்டி  டுக்றககறள றவக்க 
விறரந்து பகாண்டிருந்ைனர். அன்று காறல 5:45  ைிக்கு அவர்கள் 
ஆக்ராவிலிருந்து 127 ற ல் பைாறலவில் இருந்ை படல்லிக்கு புைப் ட்டனர். 
எலிஸப த்ைின் கார் 60 ற ல் வவகத்ைில் விறரந்ைது; உடன் பென்ை  றழய 
நீலப்வ ருந்றைக் கடந்து வவக ாகச் பென்ைது. வ ருந்ைின் ெக்கரங்கள்  றழயைாக 

இருந்ைைால், வழியில் மூன்று முறை  ழுைாயின. அன்று காறல  த்து  ைிக்கு 
 ா ா, படல்லி வந்து வெர்ந்து, அவர்கள் மூன்று நாட்கள் ரீகல் வஹாட்டலில் 
ைங்கியிருப் ைாகத் ைிட்டம். வ ருந்து  ைியம் வறர வந்து வெராைைால் அறைத் 
வைடிச் பெல்ல வவண்டியைாயிற்று; வழியில் அவர்கள் ெக்கரத்றைப்  ழுது 
 ார்த்துக் பகாண்டிருப் றைக் கண்டதும், வைய்ந்துவ ான ெக்கரங்களின் 
 ிரச்ெிறனறய அவர்கள் விளக்கினர், இருந்தும்  ா ா அறை நிராகரித்து  

எரச்ெிடம், "அடுத்ை முறை வவக ாக ஓட்டுங்கள்!" என்று கூைினார். 
அவர்கள் மடல்லி வந்ைதும்,  ா ா,  ஸ்துகறளத் வைடி அறழத்துவர 

எரச்றெ அனுப் ினார்.  ஜ ா  ஸ்ஜித்ைின் அருவக ஒவர ஒரு  ஸ்றை  ட்டுவ  
அவரால் கண்டு ிடிக்க முடிந்ைது.  அன்று  ாறலயில்  ா ா அந்ை  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  ிப்ரவரி 28ஆம் நாள்  ா ா, ப ண் ைிகறள குதுப்  ினார், 

ஹு ாயூனின் கல்லறை  ற்றும் லக்ஷ் ி நாராயைன் வகாவிலுக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். 

1941,  ார்ச் 2 அன்று அைிகாறல,  ா ா, ப வ ா, ஜால் ாய் இருவறரயும் 
ொஞ்ெியுடன் ரயிலில் பூனாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார்,   குழுவில் எஞ்ெியிருந்ை 
அறனவரும் 215 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ஜலந்தர் நகருக்குப்  யைத்றைத் 
பைாடங்கினர்.  ைிய வவறளயில் அம் ாலா வருவைற்கு முன்பு, வ ருந்ைின் 
 ற்பைாரு ெக்கரம்  ழுைானது;  ா ா, அைற்காகக் காத்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது. 

அம் ாலாவில்,  ா ா  ஸ்துகறள அறழத்துவர  று டியும் எரச்றெ 
அனுப் ினார். ஒரு  ைி வநரம் வைடிய வ ாைிலும், ஒருவரும் கண்ைில் 
பைன் டாைைால்  ா ா, அைிருப்ைியில் அன்று  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு 
ஜலந்ைருக்குப் புைப் ட்டார். 

நீலப்வ ருந்றை  ைிக்கு 45 ற ல் வவகத்ைில் ஓட்டு ாறு  ா ா, 

எரச்ெிற்கு அைிவுறுத்ைினார்;  யைிகவளாடு ப ாருட்களின் சுற  அைிக ாக 
இருந்ைாலும் எரச், அந்ை வவகத்றை எட்ட முயற்ெித்ைார். ஆனால் வ ருந்ைின் 
ெக்கரங்கள் அடிக்கடி  ழுைாகி எரிச்ெலூட்டும் அளவுக்குத் ைா ைத்றை 
ஏற் டுத்ைின. இது  ா ாறவ வ லும் வருத்ைமுைச் பெய்ைது. அம் ாலாவிலிருந்து 
இரு து ற ல் தூரத்ைில், வ ருந்ைின்  ற்பைாரு ெக்கரமும்  ழுைானது; 

அவ்வவறளயில்  ா ா, ஸிர்ஹிந்த் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து 80 ற ல் 
பைாறலவில் ஒரு  ஸ்றைச் ெந்ைிக்க எலிஸப த்ைின் காரில் பென்ைார்.  ா ா, 



235 
 

அங்கு வந்து வெர ெற்று காலைா ை ானைால் அந்ை  ஸ்றைச் ெந்ைிக்க 
முடிய லாயிற்று; அவர் ெில நி ிடங்களுக்கு முன்னவர அங்கிருந்து 
பவளிவயைியைாகத் பைரியவந்ைது.  ா ா ைனது ஏ ாற்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார். 

ப துவாக, வ ருந்து அன்று  ிற் கல் நான்கு  ைிக்கு லூதியானா 
பென்ைறடந்ைது. அங்கிருந்து  ா ா, எரச்சுடன் வடாங்காவில்  ஸ்துகறளத் வைடி 
அறலந்து, ஒருவறரத் பைாடர்பு பகாண்டு உைவளிக்க முடிந்ைைில்  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அன்று  ாறல 7:30  ைிக்குப் புைப் டுவைற்கு முன்பு, 
வ ருந்ைின் ெக்கரங்களில் ஒன்றை  ழுது ார்த்து, நள்ளிரவில் 50 ற ல்  யைம் 
பெய்து ஜலந்தர் வந்து வெர்ந்ைனர். 

 ார்ச் 3ஆம் நாள் காறல 5:30  ைிக்கு 87 ற ல் பைாறலவில் உள்ள 
லாஹூருக்குப் புைப் ட்டனர்.  ீண்டும், ெக்கரங்கள்  ழுைாகி, காலைா ைத்றை 
ஏற் டுத்துவது அன்றைய நடப்புநிறலயாக இருந்ைது.  நீலு, எரச் இருவரும் புைிய 
ெக்கரங்கள்  ற்றும் உள் குழாய்களுக்காக முறையிட்டனர்; ஆனால், அவரது 
பொந்ை காரைங்களுக்காக,  ா ா அறை அனு ைிக்கவில்றல; எனவவ, அவர்கள் 
இருப் றைவய றவத்துச் ெ ாளிக்க வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. இறைத் 
ைவிர, வ ருந்ைின்  ின்புைத்ைில் ஒரு புைம் இரண்டு ெக்கரங்களும்  றுபுைம் ஒவர 
ஒரு ெக்கரமும் இருந்ைன, இைனால் வ ருந்றை ஓட்டிச் பெல்வதும் ெிர  ான 
காரியம். 

ெக்கரம்  ழுைானைால் அவர்கள் அ ிர்ைெரஸில் இரண்டு  ைி வநரம் 
நிறுத்ை வவண்டியிருந்ைது. நீலு  ழுது ார்ப் றை வ ற் ார்றவ 

பெய்துபகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ா ாவும் எரச்சும்  ஸ்துகறளத் வைடி 
பவளிவய பென்ைனர்.  ின்னர், அறனவரும் லாஹூருக்கு புைப் ட்டனர். 
 ா ாவின் கார் 11:30  ைிக்கும், வ ருந்து வ லும் மூன்ைறர  ைி வநரம் 
ைா ை ாகவும் வந்ைது. அறனவரும் பிரகான் ா வஹாட்டலில் ைங்கினர். 

எரச் லாஹூரில் இரண்டு  ஸ்துகறளக் கண்டு ிடித்து  ா ாவிடம் 
அறழத்து வந்ைார்.  ஒருவர் பழங்கால ெஸ்தானி. பாபா அவர்களுடன் இதர 
மூன்று ெஸ்துககளயும் மதாடர்பு மகாண்டார். 

அவர்களின் பைாடர்ச்ெியான வவண்டுவகாறளக் வகட்ட  ா ா 
கறடெியில், நீலு, எரச் இருவறரயும் ஒவர ஒரு புைிய ெக்கரம்  ற்றும் உள் 
குழாறய வாங்க அனு ைித்ைதும், அறவ உடனடியாக வாங்கி வ ருந்ைில் 
ப ாருத்ைப் ட்டன. லாஹூரில்  ா ா, ப ண் ைிகறள ஷாலி ார் பூந்வைாட்டம், 

அனார்கலி  ஜார்  ற்றும் நகரத்ைின்  ிை இடங்கறளக் காை அறழத்துச் 
பென்ைார். 

1941,  ார்ச் 5ஆம் நாள் காறலயில், லாஹூரிலிருந்து 102 ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ொண்ட்பகாமெரி’க்கு புைப் ட்டனர். 40 ற ல்கள் 
கடந்ைதும் நீலப்வ ருந்து  று டியும்  ழுைானது,  ா ா  ிகவும் எரிச்ெலறடந்ைார். 
அவர் பாக்பபட்டான் என்ை இடத்ைில் உயர் நிறல  ஸ்த் ஒருவறரத் பைாடர்பு 
பகாள்ள விரும் ினார், எனவவ நீலுறவயும் அவருடன் அறழத்துக்பகாண்டு 
எலிஸப த்ைின் காரில் புைப் ட்டார் (ஏற்கனவவ நான்கு ப ண் ைிகள்  ின் 
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இருக்றகயில் இருந்ைனர், இறடவய ைிறரயால்  றைக்கப் ட்டிருந்ைது.). எரச்றெ 
 ாண்ட்வகாப ரியில் ெந்ைிக்கு ாறு கூைிச் பென்ைார்.  ா ாவின் கார்  ைிபனாரு 
 ைிக்கு வந்ைது. ப ண்  ண்டலிறய  ி.ட ிள்யூ.டி.  ங்களாவில் ைங்க  

றவத்துவிட்டு,  ா ா,  நீலு, எலிஸப த் மூவரும்,  ாக்வ ட்டானிலிருந்து 30 ற ல் 

பைாறலவில் இருந்ை ெத்குரு ‘பாபா ஃபரித் ஷக்கர் கஞ்ச்’ அவர்களின் ெ ாைி 
அருவக அந்ை ெஸ்கதத் மதாடர்பு மகாண்டார்; மபயரிடப்படாத ெஸ்த், 

உயரொன, உறுதியான உடலகெப்கபக் மகாண்டிருந்தார். 
 ின்னர்  ாறல வவறளயில்,  ா ா மூன்று வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகறள 

அறழத்துக்பகாண்டு, பதிமனட்டு வயதான ஓர் இளம் ெஸ்தானிகய, சரீற்ை 
அருவருப்பூட்டும் சூழலில் அகெந்த மகாட்டில் ஒன்ைில் மதாடர்பு 
மகாண்டார்; அங்கு அவர் கடந்ை  ன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து 
வருவைாகக் கூைப் டுகிைது. அந்ை இளம்  ஸ்ைானி அவரது ஆறு வயைிலிருந்வை 
இறை வ ாறையில் இருந்ைார். 

அன்ைிரவில்,  ீண்டும் நீலு, எரச் இருவரும் நான்கு புைிய ெக்கரங்கள் 
 ற்றும் உள் குழாய்கறள வாங்க  ா ாவிடம் பகஞ்ெினர்.  ீண்டும்,  ா ா 
அவர்களின் வகாரிக்றகறய நிராகரித்ைார். 

 ார்ச் 6ஆம் வைைி காறல, அவர்கள்  ாண்ட்வகா ரியிலிருந்து 137 ற ல் 
பைாறலவிலுள்ள ‘முல்தான்’ நகருக்குப் புைப் ட்டனர்.  ா ா எரச்ெிடம் வவக ாக 
ஓட்டு ாறு கட்டறளயிட்டார் –  ைிக்கு, குறைந்ைது 45 ற ல்கள். நீலு 
அற ைியாக நடுங்கிக்பகாண்வட  ா ா கூைியறைக் வகட்டார். அவர்கள் 40 ற ல் 
தூரம் பென்ைதும்  று டியும் அவை  ிரச்ெிறன; எரச், நீலு இருவரும் ெரிபெய்ய 
முயன்ை அவ்வவறளயில்,  ா ா காரில் காத்ைிருந்ைார்.  ா ா, முல்ைானில் 
வாழ்ந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்புபகாள்வைில் ஆர்வ ாக இருந்ைைால், காரில் 
நீலுறவயும் அறழத்துக்பகாண்டு உடனடியாகப் புைப் ட்டார்.  ா ா, இரண்டாவது 
முறையாக எரச்றெத் ைனியாக விட்டுச்பென்ைார். 

"வவக ாக ஓட்டுங்கள்!" என்று எலிெப த்றை  ா ா பைாடர்ந்து 
வற்புறுத்ைி, அவர், ெராெரி  ைிக்கு 70 ற ல் வவகத்ைில் பென்று 11  ைிக்கு 
முல்ைாறன வந்ைறடந்ைனர்.  ைிக்கு எழு து ற ல் வவகம் நவனீ 
பநடுஞ்ொறலகளில் அைிகம் பைரியாது, ஆனால் ப ரும் ாலும் இந்ைியாவின் 
பெப் னிடப் டாை கரடுமுரடான, ொறலகளில் இது முதுபகலும்ற  
பநாறுக்கிவிடுவது  ட்டு ன்ைி, எந்ை வநரத்ைிலும்  அங்கு ிங்கும் அறலந்து 
ைிரியும் விலங்குகள்  ற்றும் கிரா வாெிகளின் அச்ெமும் இருந்ைது. 

முல்தானில் பாபா ஒரு ெஸ்த் ெற்றும் ஒரு ெஸ்தானிகயத் மதாடர்பு 
மகாண்டார். வ ருந்து  ைியம் ைா ை ாக வந்து வெர்ந்ைது; அைிெய ாக வழியில் 
ஒவர ஒரு முறை  ழுது  ார்க்க வவண்டியிருந்ைது.  ா ா, உடனடியாக எரச், நீலு 
இருவறரயும்  ஸ்த் வவட்றடக்காக ஊருக்குள் அனுப் ி றவத்ைார். வ லும், 

எரச்ெிடம்  ா ா ஒரு ெில ெிறுவர்கறளயும் அறழத்து வரு ாறு கூைினார்.  ா ா, 

எரச் அறழத்து வந்ை ெிறுவர்களில் ஒருவறரத் வைர்ந்பைடுத்து, ைிறரப் ட 
கருவிகறள இயக்குவைற்கும், அஹ துநகரில் ஸவராஷ் ெினி ாவில்  ைிபுரிய 
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முடியும் என்ைப் வ ாலிக்காரைத்றை முன்றவத்ைார். ஆனால் பாபா அந்தச் 
சிறுவகனத் பதர்ந்மதடுக்க அவருக்பக மதரிந்த, ெண்டலியிடெிருந்து 
ெகைக்கப்பட்ட ஒரு காரணமும் இருந்தது என்பகத அகனவரும் 
புரிந்துமகாண்டனர். 

முல்ைானில், இறுைியாக, முழு விருப்  ில்லாை  னதுடன்,  ா ா, எரச் 
 ற்றும் நீலுறவ இரண்டு புைிய ெக்கரங்கறள வாங்க அனு ைித்ைார். முல்ைான் 
நகரிலிருந்து குபவட்டா வறரயிலான ொறல, வழிப் ைிக் 
பகாள்றளக்காரர்களுக்குப் ப யர் வ ான இடம். இந்ை  றலப்  ிரவைெங்கள் 
பகாறல  ற்றும் பகாள்றளக் கும் ல்களால் நிரம் ியிருந்தும்,  ா ா, 

ப ண் ைிகறளயும் உடன் அறழத்துச் பெல்ல அந்ை வழிறயத் வைர்ந்பைடுத்ைார். 
1941,  ார்ச் 7ஆம் நாள் காறல அவர்கள் 7:00  ைிக்கு, 110 ற ல் 

பைாறலவில் உள்ள ‘கார்’ நகரத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  ைிறனந்து 
ற ல்கள் வந்ைதும், ஒரு ரயில்வவ  ாலத்றைக் கடக்க வவண்டியிருந்ைது. எரச் 
வ ருந்றை ப துவாக நகர்த்ைியவ ாது,  ாலத்ைின்  ரத்ைாலான  லறககள் 
ஏைக்குறைய ஐந்து டன் சுற யின் கீழ் ‘கிரீக்’ எனும் ெத்ைம் எழுப் ி,  ாலம் ெற்று 
ொயத் பைாடங்கியது. நீலு  யத்ைில் உறைந்து வ ானார்.  றழ வவறு ப ய்து 
பகாண்டிருந்ைது, ொறலகள்  ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைன. அவர்கள் வ லும் ஐந்து 
 ாலங்கறளக் கடக்க வவண்டியிருந்ைது, கறடெியாக, மு ாபர்கர் என்ை 
இடத்றைக்  கடந்ைதும், ெிந்து நைியின் குறுக்காக,  ிக நீள ானைாக இருந்ை  ாலம் 
நம் முடியாை அளவுக்கு ஆ த்ைான ஒன்ைாக நிரூ ிக்கப் ட்டது. 

இந்ைப்  ாலங்கள் இரண்டறர டன் எறடக்கு  ிகா ல் இருக்கும் 
வாகனங்கறள  ட்டுவ  ஓட்டிச் பெல்ல அனு ைிக்கப் டுவைால், ‘எந்ைபவாரு 
வி த்துக்கும் ைான் ப ாறுப்வ ற்க  ாட்வடன்’ என்று ொறல வரி வசூலிப் ாளர் 
கூைினார்; அவர்களின்  ிகத் ைீவிர ான எைிர்ப் ிற்குப்  ிைகுைான் அவர் 
 ாலங்கறளக் கடந்து பெல்ல அனு ைித்ைார். காறரத் பைாடர்ந்து, நகர்ந்து 
நீலப்வ ருந்து பென்ைவ ாது  ாலம் வறளந்து பநாறுங்குவது வ ாலக் 
கூச்ெலிட்டது. உள்வள இருந்ை ப ண் ைிகள்  ா ாவின் ப யறர, ெத்ை ாகத் 
ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரித்ைனர். அவர்களுக்குப்  ின்னால் ெில  ர  லறககள் 
துண்டுகளாகச் ெிைைி காற்ைில்  ைந்ைன.  ாலத்றைத் ைாண்டியதும், அறனவரும் 
 ா ாவின் ப யறரப் கூைி நன்ைி பைரிவித்ைனர்; குளிரான அந்ை வநரத்ைிலும் 
வியர்த்துப்வ ாய் ப ருமூச்சு விட்டனர்;  ா ாவின் கருறை  ிகுந்ை  ார்றவ 
ஒன்றுைான் அவர்கறளப்  ாதுகாத்ைைாக அறனவரும்  உைர்ந்ைனர்; இல்றலவயல் 
 ாலம் பநாறுங்கி அறனவரும் நீரில் மூழ்க வநர்ந்ைிருக்கும்! 

முல்ைானிலிருந்து  ா ா அறழத்து வந்ை ெிறுவனும் அவருடன் காரில் 
 யைம் பெய்ைான்; அன் ான, அற ைியான அந்ைச் ெிறுவன் யார் என்று 
பைரியவில்றல. ெிறுவன் ைனக்குத்ைாவன  ாடிக் பகாண்டிருந்ைான், ஆனால் 
ப ண் ைிகள் "ெத்குரு ப ஹர்  ா ா கி பஜய்" என்று வகாஷ ிட 

ஆரம் ித்ைவ ாது, அவன் ஒரு ப ரியவரின் முன்னிறலயில் இருப் றை 
உைர்ந்ைான். 
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அவர்கள் 10:30  ைிக்கு 'படரா கா ி கான்' வந்ைறடந்து வாகனங்களில் 
எரிவாயு நிரப் ினர். இைற்கிறடயில்,  ா ா, எலிஸப த்துடன் அப ரிக்காவிற்கு 
ஒரு ைந்ைி அனுப்  அஞ்ெல் அலுவலகத்ைிற்குச் பென்ைார்.  அங்குச் பென்ை 
வவறளயில், எலிஸப த்ைின் கார் வெற்ைில் ெிக்கி,  ற்பைாரு கார்  ற்றும்  த்து 
ந ர்களின் உைவியுடன்  பவளிவய இழுக்க வவண்டியிருந்ைது. 

‘வடரா காெி கான்’  ாவட்டத்றைச் வெர்ந்ை உள்ளூர்  க்கள்,  இந்ை 
வழியாகக் குபவட்டாவுக்குப்  யைிப் ைில் ஏற் டும் ஆ த்துகறளக் குைித்து 
எச்ெரித்ைனர். பகாள்றளக்காரர்கள் இருப் ைால் இராணுவம் கூட இந்ைச் 
ொறலயில்  யைிக்கத் ையங்குவைாகவும்,  ிகப் ப ரிய முன்பனச்ெரிக்றகயுடன் 
 ட்டுவ  இந்ை வழியில்  யைம் வ ற்பகாள்ள வவண்டும் என்றும்  க்கள் 
கூைினர். இருப் ினும், பாபா, பயணத்கதத் மதாடர்வதில் உறுதியாக இருந்தார்; 

அவர்கள்  றலகறள வநாக்கிச் பென்ைனர். 
பெங்குத்ைான  றலகறளயும், கூர்ற யான வறளவுகறளயும் 

சுற்ைியுள்ள குறுகிய ொறலகளில் அவர்கள் ‘கார்’ நகரத்றை வநாக்கிச் பெல்லும் 
வவறளயில், நாள் முழுவதும் பைாடர்ந்து  றழ ப ய்ைது. இப் குைி  ிகவும் 
 ாழறடந்ை காடுகளாகவும், உண்ற யில்  னிை வாழ்க்றகயின் அைிகுைிவய 
இல்லா லும் இருந்ைது. இரண்டு இடங்களில் வ ருந்தும், காரும் வெற்ைில் ெிக்கி 
அறனவரும் பவளிவய வந்து ைள்ள வவண்டியைாயிற்று.  ாறல ஐந்து  ைிக்கு 
‘கார்’ நகரத்றை வந்ைறடந்து ஒரு  றலயின் உச்ெியில் அற ந்ை  யைிகள் 
விடுைியில் இரண்டு நாட்கள் ைங்கினர். 

‘கார்’ நகரில் இருந்ைவ ாது, ப ஹர்   ா ா, பஜய்ப்பூரில் கறடெியாக 
பவளியிட்ட சுற்ைைிக்றக பெய்ைியின் பைாடர்ச்ெியாக வ லும் பெய்ைிகறள 
வழங்கினார்: 

இந்த உயிரற்ை உலகத்கத உயிர்த்மதழச் மசய்து, உலகின் 
மபாதுவான சரீகெப்கபத் மதாடங்கும் விதத்தில், இகைவனின் சித்தத்தில் 
மவளிப்படும் ‘இகை வாக்கக’ 1941 ஆகஸ்ட் 1ஆம் ோள், ோன் என்பனாடும் 
என்னுள்ளும் பபசுபவன். 

இந்த ‘ோபன என்பனாடு பபசும்’ ஒருங்கிகணந்த மசயற்பாட்கட 1942 
பிப்ரவரி 15ஆம் ோள் வகர, ோன் மவளிப்பகடயாகவும், உலகளவிலும் 
பபசுபவன்; இந்த ோள், எனது உலகளாவிய மவளிப்பாடு முழு அளவில் 
பதான்றும் ோள்; இந்த ஆறு ொத கால ‘ோபன என்பனாடு பபசும்’ 
மசயல்பாட்டின் வழியாக, ஆன்ெீக ெறுெலர்ச்சியின் விரிவாக்கத்கதக் 

மகாண்டுவரும் ோள்; பெலும் என் வட்டத்தின் சடீர்கள் இகை உணர்கவ 
அகடயும் ோள். 

எனது தற்பபாகதய ஏகாந்தவாசம் ஏப்ரல் 15 வகரத் மதாடரும், 

ஆனால் 1941, ஏப்ரல் 15 முதல் 1942, பிப்ரவரி 15 வகர, எனது ஏகாந்தவாசம் 
இன்னும் முழுகெயானதாக இருக்கும். 
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ப ஹர்  ா ாவும் குழுவும்  ார்ச் 10ஆம் வைைி காறலயில் புைப் ட்டு 130 
ற ல்களுக்கு அப் ால் உள்ள ‘பலாரலாய்’ நகருக்குச் பென்ைனர். முழு வழியும் 
 றலப் குைியாகவும்  யைத்ைின்  ிகவும் ஆ த்ைான  ாக ாகவும் இருந்ைது. 
 த்து ற ல் பைாறலவில், அவர்கள் ‘ரக்னி’ என்ை இடத்ைிலிருந்து வாடறகக்கு 
அ ர்த்ைிய இராணுவப்  ாதுகாவலர்கறளயும் உடன் அறழத்துச் பென்ைனர். 
 ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் ஒரு ெிைிய குைிறர  ந்ையத்ைில்  கிழ்ச்ெியுடன் 
 ங்பகடுத்ைனர்;  வ லும்  ா ா  ந்ையத்ைில் பவற்ைி ப ற்ைவருக்கு ஐந்து ரூ ாய் 
 ரிெளித்ைார். 

காறல 11:30  ைிக்கு  று டியும் புைப் ட்டவ ாது காரின் ஒவ்பவாரு 
 க்கத்ைிலும் காவலர்கள்,  குைிறரகளிலும்  ற்றும் வலிற  வாய்ந்ை  லூச்ெி 
வரீர்கள், றகயில் துப் ாக்கிகளுடன், வ ருந்ைின் வ வலயும் ெவாரி பெய்ைனர். 
வழியில் ெிக்கிக்பகாண்ட வ ருந்து எலிஸப த்ைின் காரின் உைவியுடன் பவளிவய 

பகாண்டுவரப் ட்டது. அவர்கள் அன்று  ாறல ஏழு  ைி அளவில் வலாரலாய் 
பென்ைறடந்து  யைிகள் விடுைியில் ைங்கினர். 

 ா ாவும் குழுவும் வலாரலாய் பென்ைவ ாது, அவர்களுடன் வந்ை ெிறுவன் 
ஒரு ைீய பகாள்றளக்காரனின்  கன் எனத் பைரிய வந்ைது. அந்ைச் ெிறுவன் 
அவர்களுக்குப்  ல ெிர ங்கறளத் ைரத் பைாடங்கினான், எனவவ  ா ா அவறன 
முல்ைானுக்கு ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். அந்ைச் ெிறுவறன உடன் அறழத்து 
வருவைற்கான  ா ாவின் காரைம் இப்வ ாது பைரியவந்ைது. ெிறுவன் 
அவர்களுடன்  யைம் பெய்வறை அைிந்ை பகாள்றளக்காரர்கள் அவர்கறளத் 
ைாக்கவில்றல. 

1941 ொர்ச் 11 காறல (எந்ைக் காவலர்களும் இல்லா ல்) வலாரலாறய 
விட்டு பவளிவயைி,  ாறல ஐந்து  ைிக்கு குமவட்டா வந்து வெர்ந்ைனர்.  ா ா 
ைங்குவைற்காக,  ாரெீக தூைரகத்ைிற்கு எைிவர அப்துல் வஹதீ்ைின்  ங்களாறவ 
ரூஸி  ாப் வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைார்.  ா ா வந்ைவுடவனவய, அவர் ைனது 
 ஸத்  ைியில் மூழ்கி, யாறரயும்  ார்க்கா ல் ஏகாந்ைவாெத்றைத் 
பைாடங்கினார். 

குபவட்டா வந்ை மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, எரச்றெ 
ப ங்களூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார்; இப்வ ாது ற தூல், குஸ்ைாஜி, 
கிருஷ்ைா, நீலு, பவங்வகா ா ராவ்  ற்றும் விஷ்ணு அவருடன் இருந்ைனர். 
ற தூல், கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ஆகிவயார்  ஸ்துகறளத் வைடும் வவறளயில் 
விஷ்ணு  ஜாருக்குச் பென்று ப ாருட்கறள வாங்கி வந்ைார்.  ா ா,  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாள்ள பவளிவய பெல்லும் வ ாபைல்லாம், ற தூல் எப்வ ாதும் 
அவருடன் இருப் து வழக்கம். கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா இருவரும்  ா ாவின் 
அருகில் இரவு கண்காைிப் ாளராக இருந்ைனர்.  ா ா, குபவட்டா வந்ைதும், 

கராச்ெியில் வாழ்ந்ை  லீா ாய் வந்து ஒரு வாரம் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டார். 

டாக்டர் நீலுவுக்கு  ஸ்துகளில் நம் ிக்றக இல்றல,  ருத்துவ 
கண்வைாட்டத்ைில், அவர்கள் அப் ாவித்ைன ான ற த்ைியக்காரர்கள் என்வை 
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கருைினார். ஆனால் ஒரு நாள் அவர் ெட்டி  ா ா, இரவு முழுவதும் 
 னிக்கட்டியில் அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்டார், பவளியில்  னிப்புயல் வவக ாக 
வெீிய வ ாைிலும் அவர் ைனது இருக்றகறய விட்டு நகரவில்றல. நீலு அவரது 
 டுக்றகயில் நான்கு கம் ளி வ ார்றவகறளப்  யன் டுத்ைியும் குளிரில் 
நடுங்கினார். குபவட்டாவின் கடுற யான குளிரில், ெட்டி  ா ா நிர்வாை ாக, 

முற்ைிலும்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் அ ர்ந்ைிருந்ைது, நீலுறவ பவகுவாக 
ஈர்த்ைது. அத்ைறகய அைிெய ான காட்ெி அவரது வகள்விகளுக்குத் 
ைிருப்ைிகர ான  ைிறல அளிக்கவில்றல, வ லும் அந்ை  ஸ்த் ஒரு ொைாரை 
 னிைர் அல்ல என் றை நீலு முழுற யாக நம் ினார். 

குபவட்டாவில்  ா ா ைங்கியிருந்ை ஒரு  ாை காலத்ைில், ெட்டி  ா ா 
ைனது அறையின் உள்வள அ ரா ல், கடுற யான குளிர்ந்ை காலநிறலயிலும், 

இரவு முழுவதும் பவளிவய சுற்ைித் ைிரிந்ைார்; இருந்தும் அவர் ஆவராக்கிய ாகக் 
காைப் ட்டார்; வ லும், ஆச்ெரியமூட்டும் விைத்ைில் ைினமும் 100 வாளி  னியாகக் 
குளிர்ந்ை நீரில் நீராடுவறைத் பைாடர்ந்ைார்! 

ஒரு நாள்  ா ா, கிருஷ்ைாறவ, ெட்டி  ா ாவிடம் அனுப் ி நீராட 
விரும்புகிைரீ்களா என்று வகட்டுவரச் பொன்னார். கிருஷ்ைா அவரிடம் பென்று 
வகட்டவ ாது, முைலில் ெட்டி  ா ா ெிரித்ைார், ஆனால்  ின்னர் நீராட இைக்கம் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா, உடவன வந்து அவறர நீராட்டத் பைாடங்கினார். நீராடும் 
வவறளயில்  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம் றெறக மூல ாக, ெட்டி  ா ாவிடம் குளிராக 
உள்ளைா என்று வகட்கக் கூைினார். கிருஷ்ைா அவரிடம் வகட்டவ ாது, "குளிர்? 

நான் பநருப் ில் இருக்கிவைன்!... நான் பநருப் ாக எரிகிவைன்!" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

கிருஷ்ைா குழப்  றடந்து, "நீங்கள் குளிர்ந்ை நீரில் நீராடுகிைரீ்கள், 

இருந்தும் நீங்கள் பநருப் ில் எரிவதுவ ால் உைர்கிைரீ்களா?" என்று வகட்டார். 
ெட்டி  ா ா, உடவன  ா ாறவப்  ார்த்து ைறலயறெத்து, "இந்ை பநருப்பு 

என்றன எரிக்கிைது!" என்ைார். 
ைினமும் காறல 6:00  ைிக்கு ப ஹர்  ா ா, ெட்டி  ா ாறவ நீராட்ட 

விரும் ினார். கிருஷ்ைா காறல உைவாக வகாதுற  கஞ்ெியும் ஒரு 
ஆம்பலட்றடயும், ெட்டி  ா ா நீராடி முடித்ைதும் உண்ணுவைற்காக, அவற்றைத் 
ையாராக றவத்ைிருப் து வழக்கம். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், நீராட நீர்  ிகவும் சூடாக 
இருக்க வவண்டும் என்று  ா ா விரும் ினார். அன்று காறல, கிருஷ்ைா நீறரச் 
சூடாக்க,  த்து நி ிடங்கள் ைா ை ாயிற்று; வகா த்துடன்,  ா ா கைறவ வவக ாகத் 
ைட்டி, விறரவாக வரு ாறு வகாரினார்.  ா ா, அப்வ ாது இைர ஆண்களிடம் 
பென்று, "கிருஷ்ைா ஒரு  ன்ைிறயப் வ ால் உண்டு உைங்குகிைார்!" என்ைார். 

குஸ்ைாஜிறய வரச்பொல்லி,  ா ா, அவரிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார், 

"நான்  ிகவும் வருத்ை ாக இருக்கிவைன், கிருஷ்ைாவின் ைவறுக்காக அவறர 
என்னால்  ன்னிக்க முடியாது. நீங்கள் அவறர  ன்னிப் வை நல்லது." 
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குஸ்ைாஜியும் றக றெறககளால்  ைிலளித்ைார், " ா ா, நீங்கள் அவறர 
 ன்னிக்க முடியாவிட்டால், நான் எப் டி முடியும்?" 

 கிருஷ்ைாறவக் கண்டித்து  ா ா, "ேீங்கள் ஏன் எப்பபாதும் ெிகவும் 
கவனக்குகைவாக இருக்கிைரீ்கள்? உங்களுக்கு உணவளிப்பதும், உங்கள் 
தாய்க்குப் பணம் அனுப்புவதும் தவிர, ொதத்திற்கு பத்து ரூபாய் ோன் 
உங்களுக்குத் தருகிபைன். இருந்தும், ேீங்கள் உங்கள் கடகெகயச் சரியாகச் 
மசய்வதில்கல. ேீங்கள் ஊதியத்கதப் மபறுவதானால் உண்கெயுடனும், 

பேர்கெயாகவும் இருக்க பவண்டும்" என்ைார். 

கிருஷ்ைா, "நான் உங்களுடன்  ைத்ைிற்காகத் ைங்கியிருக்கிவைன் என்று 
நிறனக்கிைரீ்களா?" 

"அப்படியானால், ேீங்கள் ஏன் என்னிடெிருந்து பணம் 
மபற்றுக்மகாள்கிைரீ்கள்? ஆனால் உங்ககள எச்சரிக்கிபைன், ெண்டலிகயப் 
பபால் ஊதியத்திற்காக உகழக்காெல் இருப்பது இன்னும் மதாந்தரவாக 
இருக்கும். இதற்கு, ஒன்கைச் மசவ்வபன மசய்யும் பண்பு அவசியம். என் 
காலடியில் எப்பபாதும் தகல வணங்கினால் ெட்டுபெ அத்தககய பணிகயச் 
மசய்ய முடியும். ேீங்கள் ேம்பிக்ககயற்ைவர்! பயனற்ைவர்! ேீங்கள் பபாவபத 
ேல்லது!" 

"ஊைியத்ைிற்காக நான் இங்வக இருக்கிவைன் என்று நீங்கள் நிறனத்ைால், 

நான் புைப் டுகிவைன்." 
"ேீங்கள் எங்பக பபாவரீ்கள்?" 

"எங்கும்... நான் வவறல வைடிக்பகாள்வவன்." 
"உங்களுக்கு என் ெீது ஏபதனும் அன்பு இருந்திருந்தால், ேீங்கள் 

இப்படிப் பபச ொட்டீர்கள்" என்று  ா ா பொல்லிவிட்டு அறைறய விட்டு 
பவளிவயைினார். 

கிருஷ்ைா கடுற யான பவறு றடந்ை  னநிறலயில் இருந்ைார், 

 ா ாறவ விட்டு பவளிவயை முடிவு பெய்ைார். அவர் கைறவ வநாக்கி ஓரடி 
எடுத்துறவத்ை வ ாது, ெட்டி  ா ா ெத்ை ாகச் ெிரித்ைார். கிருஷ்ைா உடவன 
 ஸ்ைிடம், "நீங்கள் ஏன் ெிரிக்கிைரீ்கள்?" எனக் வகட்டார். 

"நீங்கள் எங்வக வ ாகிைரீ்கள்?" 

எரிச்ெலில் கிருஷ்ைா கடுற யாகப்  ைிலளித்ைார், "நான் எங்வகயாவது 
பெல்கிவைன்! இைனால் உங்களுக்கு என்ன?" 

 ஸ்த் அப்வ ாது அைிவித்ைார், "நீங்கள் உலகில் எங்கு வவண்டு ானாலும் 
பெல்லுங்கள்; நீங்கள் எங்கு பென்ைாலும் அவர் அங்வக இருப் ார். அவர் இல்லாை 
இடம் எதுவும் இல்றல." 

கிருஷ்ணா கதகவத் திைந்தபபாது, பாபா மவளிபய ேின்று 
மகாண்டிருந்தார். கிருஷ்ைா   ா ாவிடம் அவறர விட்டுச் பெல்வைாகக் 
கூைினார். அைற்கு  ா ா, "ேல்லது, ஆனால் முதலில் ஒன்கைச் மசய்யுங்கள். 
சட்டி பாபாவுக்குக் காகல உணகவக் மகாடுங்கள். அவர் முடித்ததும் ேீங்கள் 
பபாகலாம்" என்று  ைிலளித்ைார். அைற்கு கிருஷ்ைா ஒப்புக்பகாண்டார். ஆனால் 
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 ஸ்த் ொப் ிட்டு முடித்ை அந்ை  வநரத்ைில், கிருஷ்ைாவின் வகா ம் ைைிந்ைது. 
"இப்பபாது ேீங்கள் பபாகலாம்" என்ைார்  ா ா. 

"நான் இங்கு இருக்க விரும்புகிவைன்," என்ைார் கிருஷ்ைா. 
ெட்டி  ா ாவின் வார்த்றைகறள எைிபராலித்து,  ா ா, "ேீங்கள் எங்கு 

பவண்டுொனாலும் மசல்லுங்கள், ஆனால் ோன் எப்பபாதும் உங்களுடன் 
இருப்பபன். ோன் உங்களிலும், உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிபைன். ேீங்கள் 
என்கன விட்டுச் மசன்ைாலும், ெறுபடியும் வந்து, உங்கள் அடுத்த பிைவியில் 
என்னுடன் இருப்பீர்கள். ேீங்கள் இங்பக இருக்க விரும்பினால் இருக்கலாம், 

ஆனால் எனக்காக இருங்கள், உங்களுக்காக அல்ல!" இப் டி,  ா ா அவறர 
 ன்னித்ைார். 

ஒரு நாள்  ா ா எலிஸப த்றை, குைிப் ிட்ட  ைிக்காக, குபவட்டா ரயில் 
நிறலயத்ைிற்கு அனுப் ினார். நறடவ றடயில் ஒரு வறகயான விரும் ி, 
வடீ்டில் வளர்க்கப் டும் கருப்பு வவட்றட நாறயப்  ார்த்ைார். எலிஸப த், 

எப்வ ாதும் இதுவ ான்ை வழிைவைிய விலங்குகளால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்; 

என்ன பெய்வது என்று பைரியா ல் விொரித்ைவ ாது, நாயின் உரிற யாளர் 
அறைக் றகவிட்டுவிட்டைாகத் பைரியவந்ைது. 

இந்ை நாய்க்காக  ட்டுவ   ா ா அவறர ரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
அனுப் ியுள்ளார் என்ை எண்ைம் அவருக்கு வந்ைது; எனவவ அவர் அறைத் 
ைன்னுடன் அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா,  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார்;  ா ா, அைற்கு 
‘ஃ வுண்டி’ என்று ப யரிட்டார், வ லும் ெில நாட்களுக்கு அவவர உைவூட்டினார். 

ஒரு முறை குபவட்டாவில், கிட்டி, கிைற்ைில் ைண்ைரீ் இறைத்துக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா அவறரக் கடந்து பென்ைார்; அவ்வவறளயில் கிட்டியின் 
முதுகில் வலொகத் ைட்டிச் பென்ைார். கிட்டி அறைப்  ற்ைி எதுவும் வயாெிக்கா ல் 
நீறர இறைத்ைார்.  ின்னர்,  ா ா கிட்டிறய அறழத்து, "கிைற்றைக் கடந்து 
பெல்லும்வ ாது நான் உங்கறளத் ைாக்கிவனன்; அது உங்கள்  னறைப் 
புண் டுத்ைியைா?" என வினவினார். 

“இல்றல  ா ா” என்ைார்.  "நான் இறைப்  ற்ைி எதுவும் 
நிறனக்கவில்றல." 

 ா ா இவ்வாறு விளக்கினார், “பிை ஆன்ெீக தளங்களில், பணிகள் 
சரியாக ேடக்காத சில பேரங்களில், யாகரபயனும் இப்படித் தாக்குவதன் 
மூலம் எனது சுகெயின் ஒரு பாகத்கத ோன் பகிர்ந்து மகாள்கிபைன்; எனது 
சுகெகய, அவ்வாறு பகிர்ந்து மகாள்ளும் ஒருவர் ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி." 

ருஸ்ைம்  ற்றும் ஃ ிரீனியின் இறளய  கன் ‘ஜங்கூ’, அவன் 
 ிைந்ைைிலிருந்து ப ரும் ாலும்  ா ாவுடவன ைங்கியிருந்ைான். குழந்றைறயக் 
கவனிக்கும் ப ாறுப்பு வகார்பஷத்ைிற்கு வழங்கப் ட்டைால், அவர்கள்,  யை 
வவறளயில் எங்வகனும் நிறுத்தும்வ ாது, அவர், ைனக்கும் குழந்றைக்கும் 
எப்வ ாதும் அைிக இடத்றைக் வகாரினார். 
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இது, அடிக்கடி, வகார்பஷத், (ப ாருட்கள்  ற்றும் இருக்றககளின் 
ஏற் ாடுகளுக்குப் ப ாறுப் ாக இருந்ை) ராவனா இருவருக்கு ிறடவய வ ாைறல 
ஏற் டுத்ைியது. 

குபவட்டாவிலும், வகார்பஷத், ராவனாவிடம் அைிக இடம் வகாரியவ ாது, 

ராவனா அறைக் கண்டுபகாள்ளா ல் புைக்கைித்ைார். அப்வ ாது  ா ா, 

ராவனாவிடம், "வகார்பஷத் இவ்வளவு அைிக ான இடத்றைப் ப ை முடியாது 
என் றை நீங்கள் ஏன் பொல்லக்கூடாது?" எனக் வகட்டார். 

" ா ா, அவர் எைற்கும் பெவிொய்க்காை வ ாது வைறவயில்லா ல் 
ெண்றடயிடுவைில் என்ன  யன்?" ராவனா  ைிலளித்ைார். 

 ா ா, "அவருடன் 'ஜங்-கூ' இருப்பதால், அவள் பபாராடுகிைாள்!" (ஜங் 
என்ைால் வடப ாழியில், ெண்றட என்று ப ாருள்) என்ைார். 

1941,  ார்ச் 15 அன்று,  ா ா, வநாரினா, நைீன், எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் 
அவரது பெய்ைிறய அப ரிக்காவில்  ரப்புவது குைித்து விவாைித்ைார்; அதுவ ால, 

 ார்கபரட், ஐரீன் இருவரும் ஐவராப் ாவில் அவை  ைிறயச் பெய்யவிருந்ைனர். 
அடுத்ை நாள்,  ா ா அவர்களிடம் கூைினார்: 

ோன் பபசுவதற்கு முன்பு, ேீங்கள் உயிபராடிருந்தால், பெற்கத்திய 
ோடுகளிலிருந்து திரும்பி வர பவண்டும். வாழ்க்ககயும், உடலும் பூஜ்ஜியம் 
என்று ஆன்ெீகம் கூறுகிைது. ஆகபவ ோம் ஆன்ெீகவாதிகள் உயிகரத் 
துைக்கவில்கல என்ைால், மபாருள்முதல்வாதிகள் ஒருபபாதும் 
இைக்கக்கூடாது. இன்னும் அவர்கள் தங்கள் ோட்டிற்காக இைந்து 
மகாண்டிருக்கிைார்கள். ேீங்கள் அகனவரும் உயிகரத் துைக்க பவண்டும் - 
அல்லது ேீங்கள் ேீண்ட காலத்திற்கு முன்பப உயிகரத் துைந்திருக்க 
பவண்டும். எனபவ, ேீங்கள் அகனவரும் விகரவில் உயிகரத் துைக்க 
பவண்டும். 

ோன் அைிவுறுத்தியபடி, ஆனால் எந்த தயக்கமும் இல்லாெல் 
மசய்தால், ொர்கமரட், ஐரீன் இருவருக்கும் உயிகரத் துைப்பதற்கு ஏராளொன 
வாய்ப்புகள் இருக்கும். எனபவ, மசல்லத் தயாராக இருங்கள்! 

 ார்ச் 17ஆம் வைைி, ப ஹர்  ா ா, ஜார்ஜ் மபர்னார்ட் ஷாறவப்  ற்ைிக் 
கூைினார் (அவர் கூைியது எதுவும்  ைிவு பெய்யப் டவில்றல) வ லும் வ ாரின் 
நிறல குைித்தும் கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

பபாரில் எவரும் மவற்ைியகடவும், பதால்விகயச் சந்திக்கவும் 
ொட்டார்கள் என்பது அவர்களுக்குத் மதரியாது. இது ஒரு புதிய, மூன்ைாவது 
முடிவாக இருக்கும். இங்கிலாந்து ெிகவும் பாதிக்கப்படும். இந்தியா 
குழப்பத்தில் இருக்கும். ரஷ்யா திைவுபகாகல கவத்துள்ளது; அது, அதி 
புத்திசாலி. ரஷ்யா அகனத்து ோடுகளுக்கும் உறுதுகணயாகவும் 
அபதபவகளயில் அப்படி இல்லாெலும் உள்ளது - இதனால் தனியாக ஒதுங்கி 
இருப்பதுபபாலும் பதான்றுகிைது. 
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ஆங்கில ‘பார்பர்’ (டான்) ஐ.எம்.எஸ். (இந்ைிய  ருத்துவ வெறவ), 
ப ங்களூர், பூனா அல்லது அஹ துநகரில் இறைவார் என நம் ப் டுகிைது. அவர் 
என்னிட ிருந்து விலகியிருக்க வவண்டியிருப் ைால்  ிகவும் கஷ்ட ாக 
உைர்கிைார், ஆனால் அவர் பெல்ல வவண்டியிருக்கும்! இது ெட்டம், வ லும் அவர் 
இந்ைியாறவ விட்டு பவளிவயை  ாட்டார் என்று நான் அவருக்கு 
உறுைியளித்துள்வளன். 

ரூஸ்மவல்ட் பபசுகிைார் என்ைால் பபார் ேிகழும் என்று அர்த்தம். 
எதிர்காலத்தில் ெனிதகுலத்தின் பபாராட்டத்தில் அமெரிக்கா ெிகப் மபரிய 
பங்கக வகிக்கும். இந்தியாவில் 700 க்கும் பெற்பட்ட சமூகங்கள் ெற்றும் 
சாதிகள் உள்ளன, எனபவ இது இந்தியாவுக்கு ெிகவும் கடினம். 

வநாரினா வகட்டார், "இறவ அறனத்தும் ஒரு முடிவுக்குவர நீண்ட காலம் 
 ிடிக்காைா?" 

 ா ா எழுத்துப் லறகயில்  ைிலளித்ைார்: 
ஒபர மோடியில், குமவட்டாவில் ேிகழ்ந்த பூகம்பத்தில் 

ஆயிரக்கணக்காபனார் உயிரிழந்தனர். எனபவ ேெக்கு, பவகல மசய்ய பல 
வினாடிகள் உள்ளன. திடீமரன, ஹிட்லர் இைந்துவிட்டால், முபசாலினி 
மகால்லப்பட்டால், ஸ்டாலினுக்கு ொரகடப்பு ஏற்பட்டால் ெற்றும் 
அவர்ககளப் பின்பற்றுபவர்கள் பசார்வகடந்தால், அதற்கு அதிக பேரம் 
பதகவயில்கல. 

 க்கள் ஜப் ாறன விட பஜர் னிறயயும் இத்ைாலிறயயும் 
விரும்புகிைார்கள். ஜப் ான் ஒரு  ாம்ற ப் வ ான்ைது! இந்ைிய வைெம் 
ஒற்றுற றய நிறலநாட்டியிருந்ைால், ஜப் ாறன நசுக்கியிருக்க முடியும், 

ஏபனன்ைால் எல்லா கட்ெிகளும் ஜப் ாறன பவறுக்கின்ைன.  ஜப் ான்  ீைான 
பவறுப் ில் இந்ைியாவும் ஒரு னைாக உள்ளது. 

இந்தியா ெீது குண்டுவசீப்படும் - ஒன்ைல்ல, பல! குறைந்ை  ட்ெம், 

பவளிநாடுகளுக்குச் பெல்லும் துருப்புக்கள் அற்புை ான நாய்கறள (ஃ வுண்டி 
வ ான்ைறவ) இங்வக விட்டுச்பெல்லும்!" 

 ார்ச் 22 அன்று ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க, ொஞ்ெி குபவட்டாவுக்கு 
வந்து,  ா ாறவப்  ற்ைி அண்ற யில் பவளியிடப் ட்ட ெில வி ர்ெனக் 
கட்டுறரகறளக் காட்டினார், அறவ குஜராத்ைி பெய்ைித்ைாள்களில் பவளிவந்ைன 
(ப ரும் ாலும் கர்னல் ஈரானி  ற்றும் ப ங்களூர் வழக்கைிஞரான 
பவங்கட ாறைய்யா எழுைியறவ). அந்ைக் கட்டுறரகறள அலட்ெிய ாகப் 
புைக்கைித்து அற ைியாக இருக்கு ாறு  ா ா, ொஞ்ெிக்கு உத்ைரவிட்டார். 
 ின்னர், வநாரினா, வைஷ்முக் ஆகிவயார் ப ாது பொற்ப ாழிவுகறள வழங்க 
ஏற் ாடு பெய்வைற்காக, ொஞ்ெி,  லீா ாயுடன் கராச்ெிக்கு அனுப் ப் ட்டார். அவர் 
ஏற்கனவவ  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 1200 ற ல்கள்  யைம் பெய்ைிருந்ைார்; அைன் 
 ின்னர்  ஓய்வில்லா ல், அவை நாளில் வ லும் 700 ற ல்கள்  யைம் பெய்ய 
வவண்டியைாயிற்று! 
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 ா ா, ெட்டி  ா ாவுடன் ஒரு நாறளக்கு  ல முறை  ைிபுரிந்து வந்ைார். 
இைற்கிறடயில், ற தூல், ரூஸி  ாப் இருவரும் எவ்வளவுைான் முயன்றும், ஒரு 
 ஸ்றைக் கூடப்  ங்களாவுக்கு  அறழத்துவர முடியவில்றல; எனவவ  ா ா, 

அவர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்வைற்காக பவளிவய பெல்ல வவண்டியிருந்ைது; 

வ லும், பைருக்களில் அல்லது அசுத்ை ான குடில்களில் இருந்ை  ஸ்துகறள 
அங்வகவய நீராட்டி, உறட அைிவித்து, உைவளித்ைார். 

 ார்ச் 25ஆம் நாள்,  ா ாறவப்  ார்க்க அவருடன் வரு ாறு ற தூல், 

குபவட்டாவில் ஒரு குைிப் ிட்ட  ஸ்றை வற்புறுத்ை முயன்ைவ ாது, "ோன் 
பபாகொட்படன்!... எனது படகு அந்தப் 'மபருங்கடலில்' மூழ்கிவிடும்!" இந்ை 
 ஸ்த் குபவட்டாவின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளரான 'ோதிர் அலி ஷா' ஆவார்; அவர் 
குளிர்காலத்ைிலும் ஒரு கூடாரத்ைின் பவளிவய வாழ்ந்து வந்ைார்.  ா ா அவறர 
வநரில் பைாடர்பு பகாள்ளவில்றல, ஆனால் ஒரு காரில் அந்ைக் கூடாரத்றைச் 
சுற்ைி வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா  ார்ச் 25 அன்று ஆண்  ற்றும் ப ண்  ண்டலியுடன் 
ைனித்ைனியாக, ெந்ைிப்புகறள நடத்ைினார்; விறரவில் குபவட்டாறவ விட்டு 
பவளிவயை முடிவு பெய்யப் ட்டது. அைற்குள், குளிர்ந்ை காலநிறல காரை ாக 
ப ண் ைிகளில்  ாைிவ ர் உடல்நல ில்லா ல்  இருந்ைனர்; இவ்வளவு ப ரிய 
குழுவிற்கு,  ங்களா  ிகவும் ெிைியைாக இருந்ைது. அங்கு, ப ாருத்ை ான 
ைங்கு ிடங்கறளத் வைடுவைற்காக, கராச்ெியில் இருந்ை ொஞ்ெிக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, ொஞ்ெி அத்ைறகய 
இடத்றை கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல என்று  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். 
 லீா ாய்,  ா ாறவப்  ார்க்கவும், அவரருகில் இருக்கவும் ஏங்கிக்பகாண்டிருந்ைார். 
கராச்ெியில் குழுவிற்கு வெைியான இடம் கிறடக்காைைால் அவர்  ிகவும் 
ஏ ாற்ை றடந்ைார். ஏப்ரல் 1ஆம் நாள்  ா ா அவருக்கு, பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி, 
குபவட்டா வரு ாறு அறழத்ைார்; அங்கு,  லீா ாய் ஒரு நாள் ைங்குவைற்காக 
வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட வவறளயில், ப ாது 
ைரிெனத்றை அனு ைிக்கவில்றல, ஆனால்  க்கள் அவறரப்  ற்ைி வ லும் அைிய 
ஆர்வ ாக இருந்ைனர்.  ஏப்ரல் 11, 16, 17 ஆகிய வைைிகளில் மூன்று விரிவுறரகறள 
வழங்க வநாரினா, வைஷ்முக் இருவரும் கராச்ெிக்குச் பென்ைனர்; வ லும் 
ஜாம்பஷட் வ த்ைா ஏப்ரல் 20ஆம் வைைி  ற்பைாரு நிகழ்ச்ெிறய ஏற் ாடு 
பெய்ைார், இைில் கிட்டத்ைட்ட 1200 வ ர் கலந்து பகாண்டனர். கராச்ெியிலிருந்து, 

வநாரினா, வைஷ்முக் ஆகிவயார் 'ஸக்கர்' நகருக்குச் பென்ைனர், அங்கு 22ஆம் வைைி 
அவர்கள் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய  ற்பைாரு பொற்ப ாழிறவ நிகழ்த்ைினர். 

1941, ஏப்ரல் 1 முைல், ப ஹர்  ா ா நான்கு வாரங்களுக்கு  ற்றும் ஓர் 
உ வாெத்றைத் பைாடங்கினார்: முைல்  ைினான்கு நாட்கள்  ழங்கள்  ட்டும்; 
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அடுத்ை ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு கப் வைநீர் ஒரு நாறளக்கு மூன்று முறை; கறடெி 
ஏழு நாட்கள் ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ை வவண்டும். 

கராச்ெியில் ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான இடம் கிறடக்காைைால்,  ப் ா 
பஜஸவாலா, ஸவக் பகாத்வால் இருவரும் ‘மடஹ்ரா டூன்’ பென்று வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்யு ாறு வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டனர். ஏப்ரல் 3ஆம் நாள் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து இருவரும் படஹ்ரா டூன் வந்து, வகக்கி நலவாலாறவத் 
பைாடர்பு பகாண்டனர். வகக்கி இதுவறர ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைைில்றல, 

ஆனால் படல்லிறயச் வெர்ந்ை வகக்கி வைொய் வழியாக,  ா ாறவப்  ற்ைி அவர் 
அைிந்ைிருந்ைார். வகக்கி நலவாலாவின் உைவிவயாடு,  ப் ா, ஸவக் இருவரும் ஒரு 
 ங்களாறவத் வைர்ந்பைடுத்து, குபவட்டாவில்  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைனர். 

இைனால், கராச்ெி பெல்லும் ைிட்டத்றை ரத்து பெய்து, படஹ்ரா டூன் 
புைப் ட்டனர். லாஹூர் வறர ரயிலில் நீலப்வ ருந்து  ற்றும் எலிெப த்ைின் 
காரும் எடுத்துச் பெல்லப் ட்டன.  ப் ா, ஸவக் இருவரும் லாஹூரில் குழுறவச் 
ெந்ைிக்கும் டியும், லாஹூருக்கு வந்ததும் ஒரு சிறுவனுடன் பாபா பணிபுரிய 
விரும்பியதால் அதற்பகற்ை சினுவன் ஒருவகனக் கண்டுபிடித்து, தயாராக 
கவத்திருக்கும்படியும் பப்பாவுக்கு அைிவுறுத்தப்பட்டது. 

1941 ஏப்ரல் 7ஆம் நாள், குபவட்டாவில் ைனது  ைிறய முடித்ை  ிைகு, 

 ா ா முழு குழுவுடன், முன் ைிவு பெய்யப் ட்ட மூன்ைாம் வகுப்பு ரயில் 
ப ட்டியில் லாஹூருக்குப் புைப் ட்டார்.  ிகவும் பவப்  ான இரண்டு இரவும், 

ஒரு  கறலயும் ரயிலில் கழித்து 9ஆம் நாள் காறல  த்து  ைிக்கு லாஹூர் 
வந்து வெர்ந்ைார். மூன்று நாட்களுக்கு முன்னவர லாஹூருக்கு அனுப் ப் ட்ட 
 ப் ா, நீலு இருவரும் அவர்கறள வரவவற்ைனர். 

பப்பா மஜ வாலா ஏைக்குகைய 60 சிறுவர்ககள அகழத்து வந்து, 
ரயில் ேிகலய ேகட பெகடயில் வரிகசயில் ேிற்கச் மசய்தது பாபாவின் 
கவனத்கத ஈர்த்தது.  ப் ா ப ருற யுடன்  ா ாவிடம், "நீங்கள் விரும்பும் 
ெிறுவர்கறளத் வைர்ந்பைடுங்கள். இதுவ ான்ை நல்ல ெிறுவர்கறளக் 
கண்டு ிடிப் து எவ்வளவு கடினம் என்று உங்களுக்குத் பைரியாது!" இது  ா ாறவ 
ெிரிக்க றவத்ைது, ஒவ்பவாரு ெிறுவனுக்கும் ஒரு ரூ ாய் நாையத்றைக் 
பகாடுத்து, அறனவறரயும் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 

"உங்களுக்கு ஒருவறனக் கூடப்  ிடிக்கவில்றலயா?" என்று  ப் ா 
நம் முடியா ல் வகட்டார். 

"விருப்பம் என்ை பகள்விக்கு இடெில்கல" என்று  ா ா கூைினார். 
"எனது பணி முடிந்தது." 

“உங்கள் வவறல முடிந்துவிட்டைா? ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு ரூ ாய் 
பெலுத்துவைன் மூலம் அது எப் டி முடியும்? நானும் அறைச் பெய்ைிருக்க 
முடியும், வ லும் அவர்கறளச் சுற்ைி வறளத்து இங்குக் பகாண்டு வரவவண்டிய 
ெிர ம் எனக்கு ஏற் ட்டிருக்காது."      
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  ா ா ெிரித்ை டிவய, "இது என் பவகல; அகத ேீங்கள் எப்படிப் புரிந்து 
மகாள்ள முடியும்?" என்று வகட்டார். 

"விெித்ைிர ானது... உண்ற யில்  ிகவும் விெித்ைிர ான வவறல! 
இவ்வளவு முயற்ெி பெய்து, நான்  ல ெிறுவர்கறளக் கண்டு ிடித்து இங்கு 
அறழத்து வந்வைன் - நீங்கள் அறனவறரயும் ைிருப் ி அனுப் ிவிட்டீர்கள். 
இதுைான் நீங்கள் வவறல பெய்யும் முறையா?"  ப் ா வினவினார். 

இது  ா ாறவ வ லும் ெிரிக்க றவத்ைது, அவர்  ப் ாறவ 
அற ைிப் டுத்ைினார், "கவகலப்படாதரீ்கள், பப்பா. உங்கள் உகழப்பின் பலகன 
ேீங்கள் அறுவகட மசய்வரீ்கள். உங்ககள எனக்குச் பசகவ மசய்ய 
அனுெதிக்கும் போக்கத்தில் ெட்டுபெ இந்த பவகல உங்களுக்கு 
வழங்கப்பட்டது." 

 ா ா லாஹூரில் ைங்கவில்றல. ரயிலிலிருந்து இைங்கி, அவர் 
உடனடியாகக் காரில் மடஹ்ரா டூன் புைப் ட்டார்,  ிைர் அறனவரும் 
நீலப்வ ருந்ைில்  ின்பைாடர்ந்ைனர். எரச் ப ங்களூருக்குத் ைிரும்  
அனுப் ப் ட்டைால், இப்வ ாது  ப் ா ைனது உைவியாளராக நீலுவுடன் 
நீலப்வ ருந்றை ஓட்டிச் பென்ைார், எலிஸப த் காறர ஓட்டினார். இைர ஆண் 
 ண்டலி, ெட்டி  ா ாவுடன் ரயிலில் படஹ்ரா டூன் பென்ைனர். வழியில், பாபா 
அெிர்தசர ில் ஒரு ெஸ்கதயும், கன்னாவில் இரண்டு ெஸ்துககளயும் 
மதாடர்பு மகாண்டார். 

 ப் ா ஒரு ெிைந்ை காவராட்டி அல்ல (‘நான் ெந்ைித்ை ஓட்டுநர்களில் இவர் 
 ிக வ ாெம்’, நீலு ைனது நாட்குைிப் ில்  ைிவுபெய்ைிருந்ைார்), வ லும் அடிக்கடி 
இயந்ைிரம்  ழுைாகி  ல ெிக்கல்கள் எழுந்ைன. லுைியானாவில் அவர்கள் 
வ ருந்றை ெரிபெய்ை  ிைகு, வழியில் ஒரு வகாரப்புயல் உருவாகி, ஒரு  ைி 
வநரத்ைிற்கும் வ லாக தூெி வ கங்கறள எழுப் ி,  ார்றவறயத் ைறடபெய்ைது. 
அைிர்ஷ்டவெ ாக ஒரு ெில  றழத்துளிகளால் விறரவில் தூெி அகன்ைது. 

 ா ாவும் குழுவும் கன்னா  யைிகள் விடுைியில் இரறவக் கழித்து, 

 றுநாள் ஏப்ரல் 10 அன்று  ைியம் படஹ்ரா டூன் வந்து வெர்ந்ைனர். 
இைற்கிறடயில், லக் ர் நகரில், ஆண்  ண்டலி ெட்டி  ா ாவுடன் 

ரயில்கறள  ாற்ை வவண்டியிருந்ை வவறளயில், அவர் அைில் பெல்ல 
 றுத்துவிட்டார். ரயில் புைப் டத் ையாராக இருந்ை அந்ை வநரத்ைில், விஷ்ணு 
இந்ைத் ைந்ைிரத்றைக் றகயாண்டார்: அவர்  ஸ்ைிடம், "நாங்கள் உங்கறள உங்கள் 
பொந்ை ஊருக்கு அறழத்துச் பெல்ல முயற்ெிக்கிவைாம், ஆனால் நீங்கள் ரயிலில் 
ஏைாவிட்டால் எங்களால் அறைச் பெய்ய முடியாது" என்று கூைினார். ைந்ைிரம் 
 லித்ைது, ெட்டி  ா ா  கிழ்ச்ெியுடன் ரயிலில் ஏைினார். அறைக் வகட்ட  ா ா 
ெிரித்துக் பகாண்வட, "விஷ்ணு குள்ளொக இருந்தாலும் ஒன்கை விற்று 
விகலயாக்குவதிலும், பயண ஏற்பாடுககளச் மசய்வதிலும் மகட்டிக்காரர். 
ஆனால் இப்பபாது ோன் அவகர மேப்பபாலியகனப் பபாலவும், 

மேப்பபாலியகனப் பபால் உகழப்பகதயும் காண்கிபைன் - அவரது மூகள 
கூட மேப்பபாலியகனப் பபால பவகல மசய்கிைது!" 
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               ப ஹர்  ா ா - 1941 
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மடஹ்ரா டூன், அஜ்ெீர்  

(Dehra Dun, Ajmir) 

மடஹ்ரா டூன் வந்து வெர்ந்ைதும்,  ா ா  ஸ்த்  ைிகளில் ைன்றன 
முழுவசீ்ெில் ஈடு டுத்ைிக் பகாண்டார். அவர் ஊரில் ெிலறரத் பைாடர்பு பகாண்டு, 

 ஸ்துகறளக் கண்டு ிடித்து தலன்வாலாவில் அகெந்த ேம்பர் 1 லக்ஷ்ெி 
பராட்டில் சுஷீலா பவன் என்று அகழக்கப்படும் தனது பங்களாவிற்கு 
அகழத்து வந்தார். 

உ வாெத்ைிற்கான கால அட்டவறையின் டி, ஏப்ரல் 15ஆம் நாள், 

 ழங்கறள நிறுத்ைிவிட்டு, வைநீர்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெத்றைத் பைாடங்கினார். 
ஏப்ரல் 22ஆம் நாள் முைல்  ா ா ஒரு வாரம் கடுற யான ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாண்டு,  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிய ஒரு வாரத்ைிற்காக ஒரு ைனி வடீு 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. இந்ை வநரத்ைில், ப ஹர்  ா ா ப ண்  ண்டலிறயக் 
கூடப்  ார்க்கவில்றல; ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். அவர் 
ெட்டி  ா ாவுடனும், ற தூல்  ற்றும்  ப் ா அறழத்துவந்ை  ஸ்துகளுடனும் 
 ைியாற்ைினார். 

 ா ா இைற்கு முன்பும்  ல முறை உ வாெம் இருந்துள்ளார், ஆனால் 
இந்ை ஒரு  ாை கால உ வாெம் அவரது உடல்நிறலறயப் ப ரு ளவில் 
 லவனீப் டுத்ைியது. காக்கா ெில நாட்களுக்காக பவளிவய பென்று, ஏப்ரல் 26ஆம் 
நாள் ைிரும் ி வந்ைார்; ொஞ்ெி, வைஷ்முக், வநாரினா ஆகிவயார் அவர்களது 
பொற்ப ாழிவு  யைத்றை முடித்து 28ஆம் வைைி  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர். 
ொஞ்ெி ெில  ைிவநரங்கள்  ா ாவுடன்  ல்வவறு விஷயங்கறளப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார்,  ின்னர் நைீனுடன் (ெில வவறலகள் நி ித்ைம்)  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல் டி மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

அவர்களிறடவய நடந்ை உறரயாடலின் வ ாது,  ா ா  ிகவும் 
 லவனீ ாகத் வைான்ைினார்; ஏகாந்ைவாெத்ைில் அவரது  ைி குைித்ை 
வகள்விகளுக்கு  ா ா "ஆம்" அல்லது "இல்றல" என்று  ைில் பகாடுக்கக் கூட 
அவர் ைறலறய அறெக்க முடியாை அளவுக்கு,  லவனீ ாக இருந்ைார். 
இவ்வளவு வலுவற்ை நிறலயில்  ண்டலி  ா ாறவ ஒருவ ாதும் 
 ார்த்ைைில்றல.  ‘இது  ிகவும் வவைறனக்குரிய காட்ெி’ என்று ொஞ்ெி அவரது 
நாவளட்டில்  ைிவு பெய்ைிருந்ைார். ‘கடந்ை காலங்களில், ஸ்ரீ ப ரும் ாலும் 
உ வாெம் இருந்ைார், ஆனால் இதுவ ான்ை  லவனீத்றை நாங்கள் ஒருவ ாதும் 
 ார்த்ைைில்றல. உலகின் நிறலற கள், இக்கட்டான கட்டத்ைில் இருப் ைால், 1941 
ஆகஸ்ட் 9ஆம் வைைிக்குப்  ிைகு, அவர் முழுற யான ஏகாந்ைவாெத்றை 
வ ற்பகாள்ள விரும்புகிைார்.’ 

 ினூ காரஸுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில் ொஞ்ெி விரிவாகக் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார் (1941, ஏப்ரல் 30ஆம் வைைி): 
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இந்ை வநரத்ைில், ( ா ா) அவருறடய ‘பைாழில் நிர்வாகம்’ என்று 
ப ாருள் டும் பைானியில் கூறுகிைார்,  இது வ ான்ை ஆச்ெரியங்கள்,  க்குவப் ட்ட 
ெீடர்களாகிய எங்களுக்கு ஒரு ப ாருட்டல்ல; இருந்தும்  ா ாறவப் 
ப ாறுத்ைவறர எந்நாளிலும், எந்வநரத்ைிலும், இன்னும் ஒரு ைிடுக்கிடும் 
அைிர்ச்ெிறயக் பகாடுப் ைானால் ஆச்ெரியப் டுவைற்கில்றல. உலபகங்கிலும் 
உள்ள நிகழ்வுகளின் வ ாக்கு  ற்றும்  ா ா ைன்றனத்ைாவன ஈடு டுத்ைிக் 
பகாண்டிருக்கும் ஆன் ீக (உள்)  ைி ஆகியறவ எைிர்காலத்ைின் கடுற யான 
நிகழ்வுகறள முன்றவப் ைன் அைிகுைி என்வை கூைலாம். அறனத்றையும், 

குைிப் ாக,  ல ஆண்டுகளாக ஆழ ாகவும் கடின ாகவும் ெிக்கியுள்ள 
விஷயங்கறள அைன் அஸ்ைிவாரத்ைிலிருந்து ைகர்த்பைைிவது வ ாலத் 
வைான்றுகிைது. ஆழ ாக வவரூன்ைியறை அடிவயாடு அகற்ை ஒரு ெிைிய அைிர்ச்ெி 
 ட்டும் வ ாது ானைாக இருக்காது. காத்ைிருந்து  ார்ப்வ ாம். 

இந்ை வநரத்ைில் விஷ்ணு ஆைி ெீனியருக்கு எழுைினார்: 
 ா ா உள்ளளவில்  ிகவும் கடின ாகப்  ைிபுரிந்து பகாண்டிருக்க 

வவண்டும். அவரது முந்றைய உ வாெங்களில் அவர் இந்ை அளவுக்குப் 
 லவனீ ாக இருந்ைறை நான்  ார்த்ைைில்றல. இந்ை முறை அவரது  லவனீம் 
வ ாரின் நி ித்ைம் ப ரும் அழுத்ைத்ைின் காரை ாக இருக்க வவண்டும்… 

டாக்டர் நீலுவும் இவ்வாறு விவரித்ைார்: 
 ா ா, ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ை வவறளயில், அவர் 

 ிகவும்  லவனீ ாக இருந்ைார், ஆனால் ைினமும் ெட்டி  ா ாறவ நீராட்டி, 

உைவூட்டி இைர விஷயங்களில் கலந்துபகாண்டார். வ லும், அவர் வ ல்நிறல 
 ஸ்துகறளக் கண்டு ிடித்துக் பகாண்டுவர ற தூல்,  ப் ா பஜஸவாலாறவத் 
பைாறலதூரத்ைிற்கு அனுப் ி றவத்ைார்; அவர்கறளக் பகாைர்ந்ைதும் 
உைவளித்து  ின்னர் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

உ வாெத்ைின்வ ாது அவர் வ ற்பகாண்ட இந்ைக் கடின ான  ைி 
அவரது உடல்நிறலயில் அைீை ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. அவரது கடின ான 
 ைிறயக் குைித்ை எனது நிறலயான, பைாடர்ந்து முன்றவக்கும் எைிர்ப்புகறள 
அவர் ஒருவ ாதும் கண்டுபகாள்வைில்றல. நான் ஒவ்பவாரு நாளும் அவரது 
இையத்றை அவ்வப்வ ாது  ரிவொைறன பெய்ய வவண்டியிருந்ைது, வ லும் 
அவரது உயர் இரத்ை அழுத்ைத்ைின் காரை ாக, உ வாெத்ைின் வ ாது அவரது 
இையத்ைால் ெிைிைளவு ெிர த்றைக் கூடத் ைாங்க முடியவில்றல. ஆனால் அவர் 
ஒருவ ாதும் நான் பொல்வறைக் வகட் ைில்றல, எல்லா வநரத்ைிலும் என்றனக் 
கவறலயுைச் பெய்து, ைனது  ைிறயத் பைாடர்கிைார். 

1941 ஏப்ரல் 29, பெவ்வாயன்று ஏகாந்ைவாெம் நிறைவுற்ைதும்,  ா ா, 

அவரது உ வாெத்றையும் முடித்துக் பகாண்டார். ஏப்ரல் 28ஆம் நாள் நள்ளிரவு 
வறர  ா ா, ஆண்  ண்டலியுடன் அ ர்ந்ைிருந்து, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு 
கரண்டி ஆரஞ்சு  ழரெம் பகாடுத்து,  ின்னர் அவரும் ெிைிைளவு  ருகினார். அடுத்ை 
இரண்டு நாட்களுக்கு,  ா ா,  ழரெம்  ட்டுவ  அருந்ைி, 30ஆம் நாள், ெிைிைளவு 
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வவகறவத்ை கீறர சூப் அருந்ைினார். வ  1 அன்று  ா ா ஒரு நாறளக்கு ஒரு 
முறை ொைமும்  ருப்பும் உண்ைத் பைாடங்கினார்.  

டாக்டர் தவ்லத் சிங் இங்கிலாந்ைில்  ருத்துவம்  யின்று வந்ைவ ாது, 

ஒரு நாள் அவர் கண்ட கனவில்,  ா ாவின் ெீடர் (சுவா ி   ானந்ைா), அவருக்குத் 
ைனது குருநாைறர (ப ஹர்  ா ா) அைிமுகப் டுத்ைினார். ைவ்லத் ெிங், 

  ானந்ைாறவவயா அல்லது ப ஹர்  ா ாறவவயா இதுவறர ெந்ைித்ைைில்றல. 
கனவில், குருநாைர், ைவ்லத் ெிங்கிடம் "இங்கிலாந்றை விட்டு பவளிவயைி 
இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புங்கள். உங்களுடன் எனக்கு பைாடர்புகள் உள்ளன" என்று 
வலியுறுத்ைினார். குருநாைர் யார் என்று அவருக்குத் பைரியாை  வ ாைிலும், ைவ்லத் 
ெிங் அந்ை வழிகாட்டுைறலப்  ின் ற்ைினார். 

இந்ைியாவில் ைவ்லத் ெிங் அவரது குடும் த்ைினருடன் ஸ்ரீநகரில் 
குடிவயைி,  ிர ல ான  ருத்துவராகி,  ின்னர் வ யராகவும் 
வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டார். அவ்வவறளயில், அவர் ைனது குருநாைறரத் வைடத் 
பைாடங்கினார், ஆனால் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. ஒரு நாள், அவர் ரயிலில் 
 யைம் பெய்யும்வ ாது, அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை ஒருவர் புத்ைகம் ஒன்றைப் 
 டித்துக்  பகாண்டிருந்ைார்; ெிைிது வநரம் கழித்து, ைவ்லத் ெிங், ொைாரை ாக அந்ைப் 
புத்ைகத்றைப்  ார்த்து அைிர்ச்ெியறடந்ைார். அந்ைப் புத்ைகத்ைில் இருந்ை ெித்ைிரம் 
அவரது கனவில் வைான்ைிய அவை  னிைன். அவர் அந்ைப் புத்ைகத்றைக் வகட்டு 
வாங்கி,  ார்த்து, ‘ப ஹர்  ா ா, அஹ துநகர்’ என்ை ப யறரப்  டித்ைார். அடுத்ை 
ரயில் நிறலயத்ைில் அவர் இைங்கி அஹ துநகருக்குச் பெல்லும் முைல் ரயிலில் 
 யைம் பெய்ைார்! அஹ துநகர் வந்து விொரித்ைவ ாது, ஒரு குைிறர வண்டி 
அவறர ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைது. இப்வ ாது  ல 
வருடங்களுக்குப்  ிைகு, அவரது அறனத்து ஆறெகளும் நிறைவவைவிருந்ை 
அந்ைத் ைருைத்ைில், அவர் வந்ைதும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக விறரந்ைார். 
அப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை  ா ாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டது, 

ஆனால்  ா ா, அவறரப்  ார்க்க  றுத்துவிட்டார். 
ைவ்லத் ெிங் ைன்றனக் கட்டுப் டுத்ை முயன்றும், அவரது ஏ ாற்ைம் 

 றைக்க முடியாை அளவுக்கு இருந்ைது. அவர் உரக்க வைம் ித் வைம் ி அழத் 
பைாடங்கினார், "ப ஹர்  ா ா என்றனப்  ார்க்காை அளவுக்கு நான் ஒரு  ாவியா? 

அவரிடம் எனது அன்பு உண்ற யானைில்றலயா? நான் அவறர எந்ை 
வறகயிலாவது அைிருப்ைியறடயச் பெய்ைிருக்கிவைனா?" எனக் கைைினார். ெில 
நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, அவர் ைனது அற ைி நிறலறயத் ைிரும் ப் ப ற்று, 

ப ஹர்  ா ா அவருக்குத் ைரிெனம் அளிப் து வறர ொறலவயாரத்ைில் 
இருந்ை  ஒரு  ரத்ைின் அடியில் அ ர ைீர் ானித்ைார். அவர் உைவு, ைண்ைரீ் 
எதுவும் இல்லா ல்  த்து நாட்கள் அங்வகவய இருந்ைார். 

 த்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, டாக்டர் ைவ்லத் ெிங் காஷ் ீருக்குத் ைிரும் ிச் 
பெல்லவும், லாகூருக்குப்  யைம் பெய்து, கராச்ெியில் வாழும்  லீா ாறயத் 
பைாடர்பு பகாள்ளவும் அைிவுறுத்ைி  ா ா, ஆைி ெீனியறர அனுப் ி றவத்ைார். 
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ைவ்லத் ெிங்,  ா ா கூைிய டிவய பெய்ைார்; பநாறுங்கிய இையத்துடன் 
ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயைினார். 

அவர்  லீ ாறயத் பைாடர்பு பகாண்டு, வ லும் ப ஹர்  ா ா அந்ைப் 
 குைியில் இருக்கும் ைருைத்ைில் அவருக்குத் பைரிவிப் ைாக உறுைியளிக்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். அழுதுபகாண்வட அவர், ைனது  ல்லாண்டு கால 
வைடறலயும், ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை ெ ீ த்ைிய அனு வத்றையும் விவரித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அருகாற யில் இருப் றை அைிந்ை ைவ்லத் ெிங் 1941, 

ஏப்ரல் 29ஆம் நாள்,  ாறல  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக, காஷ் ீரிலிருந்து 
படஹ்ரா டூன் வந்ைார். இது இந்ைியாவில் வகாறடக்காலம், ஆனால் ைவ்லத் ெிங் 
 ா ாறவப்  ார்க்கும் ஏக்கத்ைில் அற ைியற்ைவராக இருந்ைார்; அவர் 
வநரடியாக  ஸ்ரீநகரிலிருந்து புைப் ட்டு, இந்ைப்  யங்கர பவப் த்ைிலும், ரயிலில் 850 
ற ல் தூரம்  யைம் பெய்து, பவப் ம் ைாங்க முடியா ல் இரண்டு முறை 
 யக்க றடந்து இறுைியில் படஹ்ரா டூன் வந்து வெர்ந்ைார். நீலு அவறர 
அற ைிப் டுத்ை முயன்ைார், அவருடன் நீண்ட வநரம் வ ெினார்,  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெ காலத்ைில் அவர் யாறரயும்  ார்ப் ைில்றல என்றும் விளக்கினார். 
ஆனால் ைவ்லத் ெிங் அறைக் வகட்க  றுத்து, "எனக்கு ைரிெனம் கிறடக்காவிடில், 

நான் உயிறரத் துைந்துவிடுவவன்!" என்ைார். 
நீலு  ா ாவுக்குத் ைகவறல வழங்கியவ ாது,  ா ா ைவ்லத் ெிங்றக 

தூரத்ைிலிருந்து  ார்க்க அனு ைித்ைார்; அவர் எந்ை வறகயிலும் அவறர 
வைங்கவவா,  ரியாறை பெலுத்ைவவா கூடாது என்று குைிப் ிட்டார். ைறரயில் 
ஆறு ஆரஞ்சு  ழங்கறள றவத்து, ைவ்லத் ெிங், "நான் உங்களுக்கு வழங்குவைற்கு 
வவறு எதுவும் இல்றல" என்ைார். தூரத்ைிலிருந்து,  ா ா அவருக்கு ஒரு 
பெய்ைிறய அனுப் ினார், "நீங்கள் எனக்கு என்ன பகாடுத்ைீர்கள் என்று 
உங்களுக்குத் பைரியாது! நீங்கள் பகாடுத்ைவை  ிக அைிகம்!  கிழ்ச்ெியுடன் 
புைப் டுங்கள், ைிரும் ிப்  ார்க்க வவண்டாம்!" ைவ்லத் ெிங்  ா ாவின் 
வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து வநாரினாவுடன் ஒரு  ைி வநரம் வ ெிய  ிைகு 
பவளிவயைினார். "அந்ை அரிய ைருைங்களில்," காலம்  றைொற்ைியது, “ஒரு 
ெிைப்பு வறகயான  து ானத்றை  ருத்துவர் ப ற்றுக்பகாண்டார், இது அவரது 
வாழ்நாள் முழுவதும் அவறர இறை வ ாறைக்கு உள்ளாக்கியது!" 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், மகக்பகாபாத் (பகக்கி) ருஸ்தம் ேலாவாலா, 32, 

முைன்முறையாக  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். ஆனால்  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெம் காரை ாக, அவரும்  ா ாறவ தூரத்ைிலிருந்து  ட்டுவ   ார்க்க 
அனு ைிக்கப் ட்டார்.  ா ா அவரது அறையில் இருந்ைார்; வகக்கி அவறர வாழ்த்ைி 
வைங்க பவளிவய நின்ைவ ாது, அவர்  ா ாவின் கால்கறள  ட்டுவ   ார்க்க 
முடிந்ைது. அவர்  ிகுந்ை ஏ ாற்ைத்துடன் பவளிவயைினார். ஆனால் அவரது 
ஏ ாற்ைம் அவறர  ா ாவின் நிறலயான நிறனவுக்கு ஆளாக்கி, குருநாைருடன் 
பநருக்க ாக வர  வழிவகுத்ைது. படஹ்ரா டூனில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில் ஒரு 
நாள்,  ா ா நிச்ெய ாக அவறர அறழப் ார் என்று நிறனத்ைார், ஆனால்  ா ா 
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அறழக்கவில்றல. ஆனாலும், வகக்கியுடன் உருவாக்கிய அந்ை 
இறடபவளி  மூல ாக,  ா ா அவறர உள்ளளவில் பநருங்கச் பெய்ைார். 

பவப்  ான வகாறடகாலத்ைில்,  ஜாரில் நல்ல காய்கைிகள் எதுவும் 
கிறடக்கவில்றல, வ லும், ராவனா இறைப்  ற்ைி,  ஜாருக்குச் பெல்லும் 
விஷ்ணுவிடம் புகார் கூைினார்.  ஒரு முறை, விஷ்ணு உலர்ந்ை  ட்டாைிறய 
வாங்கி வந்ைார்.  ட்டாைிறய பவளிவய எடுத்து, ராவனா அவற்றை ஒரு 
 ாட்டிலில் அறடத்து, ‘வயிற்று வலிக்கு, ஒவ்பவாரு  ைி வநரத்ைிற்கும் ஒரு 
 ாத்ைிறரறய எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள்’ என்று குைிப்புச் ெீட்டு ஒன்றை  ாட்டிலில் 
ப ாருத்ைியிருந்ைார். அடுத்ை நாள் விஷ்ணு ராவனாவிடம் ப ண்களின் 
ொ ான்கள்  ட்டியறலக் வகட்டவ ாது, ராவனா அவரிடம் அந்ைப்  ாட்டிறலக் 
பகாடுத்ைார். 

அைிலிருந்ை குைிப்புச் ெீட்றடப்  டித்து, விஷ்ணு அடக்கமுடியா ல் 
ெிரித்ைார். ஆனால், இந்ை வவடிக்றகயான நிகழ்றவக் வகள்விப் ட்ட  ா ா, 

விஷ்ணுவுக்கு ஒவ்பவாரு  ைி வநரமும் ‘ ாத்ைிறர’ ஒன்றை எடுக்கு ாறு 
கட்டறளயிட்டார். இரவு வநரங்களிலும் கூட, விஷ்ணு ைனது ‘விெித்ைிர  ட்டாைி’ 
 ாத்ைிறரறய எடுக்க ஒவ்பவாரு  ைி வநரமும் எழுந்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது. 

கிருஷ்ைாவின் ப ாறுப்புகளில் ஒன்று, ைினமும் அருகிலுள்ள 
கிரா த்ைிற்குச் பென்று  ால் வாங்கி வருவது. ஒரு நாள் அவர் ொறலவயாரம் 
நடந்துபென்ை வவறளயில் நழுவி நைியில் விழுந்ைார்; விறரவான நீவராட்டம் 
அவறர அடித்துச் பென்ைது. அவர் ைனது உயிருக்காகப் வ ாராடிக்பகாண்டிருந்ை 
அந்ைத் ைருைத்ைில், படஹ்ரா டூன்  ங்களாவில் இருந்ை  ா ா, "கவன ாக 
இருங்கள், நீங்கள் கீவழ விழக்கூடும்" என்று றெறகயால் பைரிவித்து நீலுவின் 
றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டார்.  ா ா ஏன் அவரது றகறயப்  ற்ைினார் என்று 
நீலுவுக்குப் புரியவில்றல; அந்ை வநரத்ைில் ெில வழிப்வ ாக்கர்களால் கிருஷ்ைா 
 ீட்கப் ட்டார். அவர் படஹ்ரா டூன்  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ி வந்து இந்ைச் 
ெம் வத்றை விவரித்ைவ ாது,  ா ாவின் பெயலின் முக்கியத்துவத்றை  ண்டலி 
புரிந்து பகாண்டனர். 

கடுற யான பவப் ம்  ிகுந்ை வகாறடயில்,  ா ா 1941 வ  2ஆம் நாள், 

காக்கா, ற தூல்  ற்றும் குஸ்ைாஜியுடன் படஹ்ரா டூனிலிருந்து அஜ் ீருக்குச் 
பென்ைார். அஜ் ீரில்,  ா ா  ீண்டும் ெஜ்ஜூப் சாச்சா, ெிைப்பு  ஸ்துகளான 
லக்கன் ஷா, கப்ரிஸ்ைான்வாலா (ஸாக்ரடீஸ்)  ற்றும்  ிை  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். அஜ் ீரில் ( ா ா பெல்ல முடிவு பெய்ை இடத்ைில்), இந்ை 
வநரத்ைில்  ங்களா ஒன்று வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது.  ா ா 
 ண்டலியுடன் வ  9ஆம் வைைி படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ைார். 

வ  12 ைிங்கள் அன்று, காறல 4:30  ைிக்கு,  ா ா, இ ய றலயின் 
அடிவாரத்ைில் அற ந்ை ரிஷிவகஷுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்; இது 
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புகழ்ப ற்ை 'ரிஷிகளும், முனிகளும்' ைங்கு ிடம்.  அவர் ஒரு வாடறக வ ருந்ைில் 
அறனத்து ப ண் ைிகள்  ற்றும் நீலு, காக்கா, விஷ்ணு ஆகிவயாருடன் 
பென்ைார். அன்ைிரவு படஹ்ரா டூன் ைிரும் ிவந்ைவ ாது,  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: "ேீங்கள் ஆன்ெீக ெகத்துவம் வாய்ந்த இந்திய பதசத்கத, ஒரு 
ஆன்ெீக குருோதருடன் பார்த்திருக்கிைரீ்கள்! இந்தியாவில் பெற்மகாண்ட 
அகனத்து புனித யாத்திகரகளிலும், ோன் ரிஷிபககஷ ெிகவும் 
விரும்புகிபைன், ஏமனன்ைால், இந்தியாவின் அகனத்து பகுதிகளிலிருந்தும், 

பக்தர்கள், பார்கவயாளர்கள் ெற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் கூட, கடவுகளத் 
தியானிப்பதற்கும் உலககத் துைப்பதற்கும் இங்கு வருகிைார்கள். 
பென்கெயான ஆன்ெீக சூழ்ேிகலகளுக்கு இது உலகின் சிைந்த இடங்களில் 
ஒன்ைாகும்." 

படஹ்ரா டூனில் ஒரு  ாைம் ைங்கிய  ின்னர்,  ா ா ப ரும் ாலான குழு 
உறுப் ினர்கள்  ற்றும் ெட்டி  ா ா, ற தூல், குஸ்ைாஜி, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா 
ராவ், விஷ்ணு ஆகிவயாருடன் 1941, வ  15 வியாழக்கிழற  அைிகாறல 5:00 
 ைிக்கு  ரயிலில் புைப் ட்டார்.  ப் ா பஜஸவாலா  ீண்டும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
அனுப் ப் ட்டார். துக்காராம் இப்வ ாது நீலப்வ ருந்றையும்,  எலிஸப த் வழக்கம் 

வ ாலக் காறரயும் ஓட்டிச் பென்ைனர்; ஆனால் இந்ை முறை காக்கா, நீலு 
இருவரும்  ா ாவுடன் காரில்  யைம் பெய்ைனர். 

அஜ் ீர், படஹ்ரா டூனிலிருந்து 560 ற ல் பைாறலவில் உள்ளது. இந்ைக் 
குழு முைலில் காஸியா ாத்ைில் இரண்டு  ைி வநரம்  ைிய உைவுக்காக நின்று 
அன்று இரவில் குர்ஜாவிலும், அடுத்ை நாள்  ரத்பூரில்  யைிகள் விடுைியிலும் 
ைங்கினர். வ  17ஆம் வைைி அைிகாறல அஜ் ீருக்கு வருவைற்கு முன்பு  ா ா 
குர்ஜாவிலும்,  ரத்பூரில் மூன்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ாவும் 
ப ண் ைிகளும் ைங்கியிருந்ை வாடறக  ங்களா 'பூர்ஃபி ா ெஹால்' (முழு 
அருள் நிறைந்ை அரண் றன) என்று அறழக்கப் ட்டது. பவகு 
ெிைப் ாக  அற க்கப் ட்டிருந்ை  ங்களா, ‘அனா  ாகர்’ ஏரிக்கு வ வல ஒரு 
 றலயில் கம் ரீ ான வைாற்ைத்துடன் அற ந்துள்ளது. ஆண்  ண்டலிக்கான 
ைங்கு ிடமும்  ிகவும் வெைியாக இருந்ைது. 

51 வயைான 'ஐரீன் பகானிபியர் ஹார்வி'  என்ை  ிரிட்டிஷ் ப ண் ைி, 
குழந்றை  ருவத்ைிலிருந்வை ஆன் ீகத்ைிலும்  ைத்ைிலும் ஆர்வம் 
பகாண்டிருந்ைார். 1940 வெந்ை காலத்ைில் அவர் லண்டனில் வில் வ க்பகட்றடச் 
ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது; அவர் மூல ாக, குருநாைறரப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டார். 
"ப ஹர்  ா ா உண்ற யில் - இறைவனின் இரண்டாவது வருறகக்கான - 
அவைார புருஷராக இருக்க முடியு ா?" ஒரு  ிர ல ான ஆக்ஸ்ஃவ ார்டு 
வ ராெிரியரின் இந்ை உயர் கல்வி அைிவு ப ற்ை புைல்வி ைன்றனத்ைாவன 
நிறனத்துக் பகாண்டார்: "இது நம் முடியாைைாகத் பைரிகிைது!" 
 அடுத்ை ெில  ாைங்களில், ஐரீன் பகானிபியர், ப ஹர்  ா ா, கடவுளின் 
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 னிை ரூ ம் என் றையும், அவரது வாழ்வில் ப ஹர்  ா ா ைனிப் ட்ட 
வழிகாட்டுைறல வழங்குவறையும் ைிட ாக நம் ினார். அவறர வநரில் ெந்ைிக்க 
வவண்டும் என்ை அளவு கடந்ை ஆறெயில், வ ார்க்காலத்ைில்  யைம் பெய்வது 
கடின ாக இருந்ைைால், 1941 வெந்ை காலத்ைில், அவர் இந்ைியா வருவைற்பகன 
முன் ைிவு பெய்ய முடிந்ைது. 

இந்ைியா வந்ைதும், ஐரீன் வகானி ியர், ஆைி ெீனியர் மூல ாக,  ா ா 
அப்வ ாது படஹ்ரா டூனில் ைங்கியிருப் றை அைிந்து, ஏப்ரல் 29 அன்று அவர் 
ரயிலில் அங்குச் பென்ைார்.  ா ாவுக்குத் ைகவல் அளிக்கப் ட்டதும், அவறரச் 
ெந்ைிக்க வநாரினா, எலிஸப த் இருவறரயும் அனுப் ி றவத்ைார். அவர்கள் ஐரீன் 
வகானி ியறர ஒரு வஹாட்டலுக்கு அறழத்துச் பென்று, அவரிடம், "பாபா 
ஏகாந்தவாசத்தில் இருக்கிைார், தற்பபாது உங்ககளப் பார்க்க ொட்டார், 

ஆனால் ேீங்கள் அமெரிக்கா மசல்லத் தயாராக இருக்கிைரீ்களா என்பகதத் 
மதரிந்து மகாள்ள விரும்புகிைார்; உங்கள் மசலவுகள் அகனத்கதயும் பாபா 
ஏற்றுக்மகாள்வதாகக் கூறுகிைார்" என்று கூைினர். 

"ஆனால்,  ா ா என்றன இதுவறரப்  ார்க்கக்கூட இல்றல; அவருக்கு 
என்றனத் பைரியாது!" என்று ஐரீன் வகானி ியர் எைிர்ப்புத் பைரிவித்து 
நிகழ்வுகளின் விெித்ைிர ான ைிருப் த்ைில் ெற்வை ைிறகத்துப்வ ானார். 

"உங்ககள அைிய பாபா உங்ககளப் பார்க்க பவண்டியதில்கல" என்று 
வநாரினா அவருக்கு நிறனவு டுத்ைினார். ஐரீன் வகானி ியர்,  ின்னர் ெில நாட்கள் 
படஹ்ரா டூனில் ைங்கியிருந்து, கறடெியாக  ா ாவின் விருப் ப் டி அப ரிக்கா 
பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார்; வ லும் அைற்கு வவண்டிய  யை ஆவைங்கறளயும் 
ப ற்றுக்பகாண்டார். 

வகக்கி நலவாலா, ஐரீன் வகானி ியறரச் ெந்ைித்து அவருடன்  ா ாறவப் 
 ற்ைிப் வ ெினார் (வகக்கியும் இதுவறர  ா ாறவச் ெந்ைிக்கவில்றல), 
எதுவாயினும் ஐரீன்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கினார். இறுைியாக,  ா ா 
அவறர அஜ் ீருக்கு அறழத்ைார். ஐரீன்,  ா ாவுடனான ைனது முைல் ெந்ைிப்ற  
ஒரு முறை இவ்வாறு விவரித்ைார்: 

ஒரு ெிைிய அறையில் நான் நுறழந்ைவ ாது, இரண்டு நாற்காலிகள் ைவிர 
வவறு எந்ை ைள ாடங்களும் இல்றல. ஒரு நாற்காலியில் அ ர்ந்ைிருந்ை 
 ா ாறவ நான்  ார்த்வைன்... ெத்ைியத்ைிற்கான எனது வைடலின் இறுைி இலக்கிற்கு 
வந்துவிட்டைாகவும், நான் ஒரு ப ரிய ஆன் ீக ஜவீனின் முன்னிறலயில் 
இருப் றையும் உைர்ந்வைன். 

இது ஒரு வறரயறுக்க முடியாை உைர்வு... நான் ஒரு ொைாரை 
 னிைனின் முன்னிறலயில் இல்றல என்று எனக்குத் பைரியும். 

 ா ா எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார், "ோன் உங்ககளப் பார்ப்பதில் 
ெகிழ்ச்சி அகடகிபைன். என்னுடனான உங்களுகடய ஆன்ெீக மதாடர்பு 
கடந்த வாழ்ோள் முழுவதும் ேீண்டு மசல்கிைது. விகரவில் ேீங்கள் அகத 
அைிவது ெட்டுெின்ைி, அதில் உறுதியான ேம்பிக்ககபயாடு இருப்பீர்கள். 
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என்னிடம் ேீங்கள் எதுவும் மசால்லத் பதகவயில்கல. ோன் உங்ககள ேன்கு 
அைிபவன். 

"ேீங்கள் போரினா, எலி மபத், ேதீன் மூவருடன் அமெரிக்கா மசல்ல 
பவண்டும் என்று ோன் விரும்புகிபைன். ஆன்ெீக விஷயங்களில் ேீங்கள் 
போரினாவின் ஆபலாசகனகயப் பின்பற்றுங்கள். இதர விவகாரங்களில் 
ேீங்கள் உங்கள் மசாந்த தரீ்ப்கப ோடலாம்." 

அவரது சுருக்க ான, ஐந்து நி ிட வநர்காைலுக்குப்  ிைகு, ஐரீன் 
வகானி ியர், படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்து,  ா ாவின் உத்ைரவுக்வகற்  
அப ரிக்காவுக்குப் புைப் டத் ையாரானார். அவர் பென்ை  ிைகு,  ா ா, "அவர் 
எனக்காக அருற யான  ைிகறள அப ரிக்காவில் பெய்வார்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

அஜ் ீருக்கு ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா இரு டங்கு ஆற்ைலுடன்  ஸ்த் 
 ைியில் ைன்றன ஈடு டுத்ைினார்.  ஸ்துகறளக் கண்டு ிடிக்க அவர் ஒவ்பவாரு 
நாளும் காக்காறவ அனுப் ினார். இருப் ினும், அப ரிக்கா பெல்லவிருக்கும் 
மூன்று வ ற்கத்ைிய ப ண்களுக்கான  யை ஏற் ாடுகறளச் பெய்யவிருந்ை 
ொஞ்ெிக்கு உைவியாக, ெில அைிவுறுத்ைல்களுடன் காக்கா 1941, வ  22 அன்று, 

மும்ற க்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். காக்கா, புைப் ட்டுச் பென்ை  ிைகு,  ா ா 
ஒவ்பவாரு நாளும் ற தூலுடன்  ஸ்த் வவட்றடக்குச் பென்ைார். 

ெட்டி  ா ாறவ நீராட்ட  ா ாவுக்கு வாளி வாளியாகத் ைண்ைரீ் பகாண்டு 
வந்ை கிருஷ்ைா,  ா ா விரும் ிய வநரத்ைிற்கு முன்னைாக எப்வ ாதும் 
வந்ைைில்றல; அவர் ெில வநரங்களில், தூக்க வநரத்றையும் கடந்து தூங்கி 
விடுவதுண்டு, ஏபனன்ைால் அவர் அைிகாறல வறர  ா ாவின் இரவு காவலராகப் 
 ைிபுரிய வவண்டியிருந்ைது. ஒரு முறை அஜ் ீரில், அவர் ெில நி ிடங்கள் 
ைா ை ாக எழுந்ைைால்,  ா ா வகா  றடந்து, அவரது இல்லத்ைிற்குச் 
பெல்லும் டிப்  ைித்ைார்.  ா ா, அடிக்கடி கண்டித்ைைால் வொர்வறடந்ை 
கிருஷ்ைா அைற்கு ஒப்புக் பகாண்டார். புைப் டுவைற்கு முன்பு, கிருஷ்ைா, ெட்டி 
 ா ாவிடம் பென்ைவ ாது,  ைனக்கும்  ா ாவுக்கும் இறடயில் நடந்ைறை அவரிடம் 
கூறுவைற்கு முன்வ , ெட்டி  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் எங்குச் பெல்ல 
விரும்புகிைரீ்கள்? நீங்கள் எங்குச் பென்ைாலும் அவர் அங்வகயும் இருக்கிைார்!" 
என்ைதும், கிருஷ்ைா ைனது முடிறவ  ாற்ைி  ா ாவுடவன இருந்ைார்.  

1941 பெ ொதம் ேடுப்பகுதியில், மெஹர் பாபா, உபா னி ெஹாராஜ் 
இருவருக்கும் இகடபயயான சந்திப்புக் குைித்து,  க்பகாரியில் 
ெஹாராஜுக்கு ஒரு மசய்திகய வழங்குொறு, பாபா, மபங்களூரில் இருந்த 
ஆதி சனீியருக்கு அைிவுறுத்தல்ககள அனுப்பினார். ஆைி, ெத்குரு உ ாஸனி 
 ஹாராறஜச் ெந்ைித்து நீண்ட கால ாகிவிட்டது, ஆைி அவறரப்  ார்த்ைதும் 
கண்கலங்கி அழுைார்.  ஹாராஜ் அவரிடம், "ஒரு குருோதருடன் துன்பப்படுவது 
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ஆன்ெீக பலகனக் மகாடுக்கும், அபத பேரத்தில் உலக துன்பம் என்பது 
மவறும் துன்பம் தான், எந்தப் பலகனயும் தராது" என்று கூைினார். 

வ லும்  ஹாராஜ், "இப்பபாது, ோன் உெி பபான்ைவன், ஒன்றுெில்லாத 
மவறும் உலர்ந்த புைத்பதால், உயிரற்ைவன். எனது அகனத்து 
ஆன்ெீகத்கதயும் (ஆன்ெீக மபாறுப்பு அகனத்கதயும்) ோன் பாபாவுக்குக் 
மகாடுத்துவிட்படன்" என்று கூைினார். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள்  டி, வநாரினா, எலிஸப த், நைீன் ஆகிவயார் 
1941, வ  27 பெவ்வாயன்று அப ரிக்காவில் ஒரு ற யத்றை நிறுவுவைற்குப் 
ப ாருத்ை ான இடத்றைக் கண்டு ிடிக்கும் குருநாைரின்  ைிறயச் பெய்ய 
அஜ் ீரிலிருந்துப் புைப் ட்டனர். 

எலிஸப த், கிப் ி, ஃ வுண்டி இரண்டு நாய்கறளயும் ைன்னுடன் 
அறழத்துச் பென்ைார்.  

வ  29ஆம் வைைி காறலயில் மும்ற க்கு வந்ை அவர்கறள, காக்கா, 

ொஞ்ெி இருவரும் ெந்ைித்ைனர். ஐரீன் வகானி ியர் அவர்களுடன் ரீஜண்ட் 
வஹாட்டலில் ைங்கியிருந்ைார்.  வ ார்க்கால கட்டுப் ாடுகள் காரை ாக, 

அவர்களின் அப ரிக்க கப் ல் ைா ை ானைால், ஜூன் 11 வறர மும்ற யில் 
காத்ைிருக்க வவண்டியைாயிற்று. வநாரினா  ா ாவுக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: 

நாங்கள் இறுைியாக இன்று புைப் டுகிவைாம்... உங்கள் 
விருப் த்ைிற்கிைங்க நாங்கள் இருக்க வவண்டிய அறரக்வகாளத்றை வநாக்கிச் 
பெல்கிவைாம்... நான் என் இையம்  ற்றும் ைறலறய உங்கள் காலடியில் 
றவத்துவிட்டு, உங்கள்  ாைங்கறள எனது கரங்களில் ஏந்ைி, நீங்கள் என்றன 
அனுப்பும் இடத்ைிற்குச் பெல்கிவைன். நான் உங்கறள வநெிக்கிவைன், உங்கறள 
வநெிக்கிவைன், வநெிக்கிவைன், வநெிக்கிவைன்... 

காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது, "வநாரினா, எலிஸப த், நைீன் ஆகிவயார் 
கண்ைரீுடன்  ா ாறவ உடனறழத்துச் பென்ைனர். இந்ைப்  ிரிவிறன 
அவர்களுக்கு உண்ற யிவலவய ைாங்கமுடியாைது; ஆனால் அன் ானவரின் 
விருப் த்றையும்,  கிழ்ச்ெிறயயும் கருத்ைில் பகாண்டு, அவர்கள் இையங்கறள 
ஆழ ாகத் துறளக்கும் இந்ை வலிகள், வலிகளாக இல்லா ல், ஆழ் இையங்களில் 
 றைக்கப் ட்ட  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைன. இந்ை ‘அன் ின் வாழ்வு’ எப்வ ாதுவ  
வலியால் நிறைந்ை ஒன்று, ெில ெ யங்களில் அது கடுற யானைாக 
இருந்ைாலும், அது இல்லா ல் வாழ்க்றகயில்  கிழ்ச்ெிவய இல்றல! காைலன் 
இந்ைத் துன் த்ைால் அவைிப் டுகிைான், ஆனால் அவன் துன் த்றை, 

வாழ்விலிருந்து  ிரிக்க முடியாை ஓர் அங்க ாக அறை வநெிக்கிைான்." 
வநாரினா  எளிைில் உைர்ச்ெிவெப் டும்,  கிழ்ச்ெியூட்டும்,  ிைரின் 

கவனத்றை ஈர்க்கும் ைிைன்  றடத்ை ஓர் இத்ைாலிய ப ண் ைி; 
அவைவவறளயில், ஐரீன் வகானி ியர் உைர்ச்ெிகறள பவளிப் டுத்ைாை, 

அடக்கமுள்ள ஒரு  ிரிட்டிஷ் புத்ைிஜவீி - ஒருவரின் கற் றனக்கு எைிரான 
ஆளுற கள்.   ா ாறவப்  ற்ைி எப்வ ாதும்  றட ைிைந்ை பவள்ளம்வ ாலப் வ சும் 
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வநாரினா,  ா ாவுடனான ெந்ைிப்புக் குைித்து ஐரீன் வகானி ியரின் 
உைர்ச்ெியார்வம் பகாண்டிராை ைன்ற றயக் கண்டு ஏ ாற்ை றடந்ைார். 
வநாரினா, பைாடர்ந்து அவரிடம், "குழந்ைாய், உங்களில் எந்ை  ாற்ைத்றையும் 
நீங்கள் உைரவில்றலயா? குருநாைரிட ிருந்து உங்களுக்குள் ஊடுருவும் 
ஒளியூட்டத்றை நீங்கள் உைரவில்றலயா?" என்ை வகள்விகளுக்கு ஐரீன் 
வகானி ியர் வாடிய முகத்வைாற்ைத்துடன் "இல்றல, இல்றல, நான் அப் டி 
எதுவும் உைரவில்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

மும்ற யிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு, ஐரீன்  வகானி ியர், 

வநாரினாவின் பைாந்ைரறவத் ைாங்கமுடியா ல்  ா ாவுக்கு ஒரு குைிப்ற  
அனுப் ி றவத்ைார்: “வநாரினாறவ அற ைியாக இருக்கச் பெய்ய, ையவுபெய்து 
இம் ியளவவனும் ஒளியூட்டத்றை எனக்குத் ைாருங்கள்!" ெில நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, கப் ல் வ றடயில் நின்று, கடறலப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில் 
அவர் விவரித்ை டி, கண்களில் 'உள்ளளவில்  ிரகாெம்' நிறைந்து, 'ெிைிைளவு 
ஒளியூட்டம்' கிறடத்ைைாகத் பைரிவித்ைார்;  ா ா கூைியது வ ால், அவர்   ா ாறவ 
அைிந்ைவைாடு, அைன் மூலாைார  ிைப் ிடத்றைத் ைிட ாக நம் ினார்! 

ைனது குடும் த்ைினருடன் ப ங்களூரில் இருந்ை எரச், ஏப்ரலில், ஒரு  ாை 
கால உ வாெத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ாவின் உடல்நிறல குைித்து விொரிக்க, 

ற தூலுக்கு ஒரு கடிைம் எழுைினார். வ  27 அன்று அஜ் ீரில்  ா ா,  கிழ்ச்ெியான 
 னநிறலயில் இருந்ைவ ாது, குஜராத்ைியில், கவிறை வடிவில் நறகச்சுறவயான 
கடிைம் ஒன்றை,   ைிலாக அளித்ைார்: 

நாங்களும், நீங்களும் நன்ைாக உள்வளாம், 

நன்ைாக உள்ளது முழு உலகமும்! 
காக்கா கன்யா (ைானியம் விற் வர்), 
 ா ா  ார்வாடி (பைாழிலைி ர்) 
 ற்றும் ஸவக் - பகாத்வால் (அரசு அைிகாரி) 
எரச் ஒரு  ட்டான், ப ண்டு ஒரு  ிஸ்ைா, 

 ாஸாஜி ஒரு முகலாயர் என்று கருைப் டுகிைார்கள். 
 ீைமுள்ள  அறனவரும் 

அரிெி,   ருப்பு,  ைனியா என்ைறழக்கப் டுகிைார்கள். 

1941, வ  26 முைல்,  ா ா  ீண்டும் உ வாெத்றைத் பைாடங்கி, 
(ற தூலுடனான அவரது  ஸ்த்  ைியில் எந்ைத் ைடங்கலுக்கும் இடந்ைரா ல்) 
 ழங்கள், ஆரஞ்சு ரெம்  ற்றும் ைண்ைரீ்  ட்டுவ  உட்பகாண்டார். ஆறு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஜூன் 1 அன்று, அவர் நீர்  ட்டுவ  அருந்ைி,  நள்ளிரவு கடந்ை 
ஒரு நி ிடத்ைில் ஒரு டம்ளர் ைக்காளி ரெத்துடன் உ வாெத்றை நிறைவு 
பெய்ைார்.  ின்னர் அவை நாளில் (ஜூன் 2), அவர் ெிைிது ொைமும்  ருப்பும் 
உண்டார்.       

 ஜூன் 3ஆம் வைைி,  ிவராஜா அஜ் ீரிலிருந்து ப ஹரு, நாகு  ற்றும் 
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பகாத்வால் ெிறு ிகளுடன் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; ெிறு ிகள் வகாறட 
விடுமுறையில் ெில வாரங்கள் அஜ் ீரில்  ா ா  ற்றும் ப ண்களுடன் 
ைங்கியிருந்ைனர். உடன் பென்ை ஸவக் பகாத்வால் ஒரு நாள் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்று, ஜூன் 7ஆம் வைைி அஜ் ீருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைார்.  அவ்வவறளயில் ப ங்களூரில் ைங்கியிருந்ை சுவா ிஜி, 
பைன்னிந்ைியாவின் விரிவுறர சுற்றுப் யைத்ைிற்குப்  ிைகு உடல் நல ில்லா ல் 
இருந்து, ஜூன் 4 அன்று  ைராஸில் வாழும் அவரது உைவினர் ெம் த் 
ஐயங்காரின் வடீ்டில் கால ானார்.  ா ாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டதும் 
அவர் இந்ைத் பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: "ரா ானுஜம் (சுவா ிஜி) 
என்னிடம் வந்துவிட்டைால் யாரும் வொக ாக இருக்க வவண்டிய அவெியம் 
இல்றல,  ாைாக  கிழ்ச்ெியுடன் இருங்கள்." 

1941, ஜூன் 8ஆம் நாள்,  ா ா, ற தூல், ஸவக் இருவருடன்  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்புபகாள்ள அஜ் ீரிலிருந்து புைப் ட்டார்.  ா ா, ஒரு வாடறகக் காருக்காக 
அறர  ைி வநரம் காத்ைிருந்தும்  வராைைால்,  ங்களாவிலிருந்து ெற்று தூரம் 
நடந்து பென்று, வவபைாரு காரினுள் நுறழந்ைதும், அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்ளா ல் இருக்க முகத்றை மூடிக்பகாண்டார். அவர்கள் 500 
ற ல்களுக்கு வ ல் கார், ரயில்  ற்றும் வ ருந்ைில்  யைம் பெய்ைனர்; ஆனால் 
இந்ை 78  ைி வநர  யைத்ைின் வ ாது, அறர  ைி வநரம் கூட 
ஓய்பவடுக்கவில்றல.  ா ா ே ிராபாத்ைில் மூன்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டார், ஆனால் அறவ குைித்ை எந்ை வி ரங்களும் இல்றல. 

பீவார் என்ை இடத்ைில்,  ா ா ஒரு  றழய  ஸ்ைானிறயயும்  ின்னர் 
‘நறரன்  ா ா’ என்ை இளம் நிர்வாை  ஸ்றையும் பைாடர்பு பகாண்டார், அவர் 
பைாடர்ந்து ‘நறரன்! நறரன்’ என்று கடவுளின் நா த்றை உச்ெரித்துக்பகாண்வட 
இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்பு பகாண்ட  ிக முக்கிய ான  ஸ்த் ‘ப ாஜத்’ 
எனும் இடத்ைில்  ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ‘நூரு  ா ா’ 
ஆவார். 80 வயைான முைியவர், அவர் ஒரு குைிப் ிட்ட வடீ்டின் வராந்ைாவில் 
 த்து அல்லது அைற்கு வ ற் ட்ட நாய்கள் சூழ, நிர்வாை ாக வாழ்ந்து வந்ைார். 
இந்ைத் துைவி  ிைப் ிலிருந்வை ஒரு  ஸ்ைாக இருந்ைார்; இதுவ ான்ை வ ம் ட்ட 
ஆத் ாக்கள் ‘ ைர்-ஸாத்’ என்று அறழக்கப் டுகிைார்கள். 

‘அபு பராடு’ நகரில், ‘குதா பக்ஷ்’ என்ைறழக்கப் ட்ட, 75 வயைான  ஸ்த், 

40 ஆண்டுகளாக ஒரு முக ைிய ஆலயத்ைில் உயிருள்ள ெிறல வ ால் 
அறெயா ல் அ ர்ந்ைிருந்ைது  ட்டு ின்ைி எவவராடும்  வ ெியதும் இல்றல.  
இருப் ினும்,  ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, அவர் இருந்ை 
இடத்ைிலிருந்து நகர்ந்து, உறரயாடி,  அவர் அைிந்ைிருந்ை வ ாெ ான கந்ைல் 
உறடயில் நகரத்றைச் சுற்ைி அறலந்து பகாண்டிருந்ைார். 
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 ா ா, ‘உனாவா’ நகரிலும் ெில  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார், 

ஆனால் அவற்றைப்  ற்ைிய குைிப்புகள் எங்கும்  ைிவு பெய்யப் டவில்றல. 
ப ஹர்  ா ாவும்,  ண்டலியும் உடன் எடுத்துச் பென்ை  ரு னான 

 டுக்றகச் சுருட்டுகறளத் ைிைக்கா ல் அப் டிவய, ஜூன் 11ஆம் வைைி 
அஜ் ீருக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். ெிைிது வநரம் கூட ஓய்வில்லா ல் 24  ைி 
வநரமும்  ஸ்த் வவட்றடயில் ஈடு ட்டிருந்ைைால் அவர்கள் ெவரம் பெய்யவவா, 

நீராடவவா இல்றல. 
1941, ஜூன் 13ஆம் நாள், அஜ் ீரில்  ா ாறவப்  ார்க்க ராம்ஜூ வந்ைார்; 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவறர  ீண்டும் நாெிக் அனுப் ினார். 
ப ங்களூரில் அப்வ ாது ைங்கியிருந்ை டாக்டர் கனியிட ிருந்து, அவரது 
ெிர ங்களின் வி ரங்கறளப்  ட்டியலிட்டு ஒரு கடிைம் வந்ைது. 14ஆம் வைைி 
விஷ்ணு மூல ாக,  ா ா  ைிலளித்ைார்: 

நலிந்துவ ான, அைிக ாக விரும் ப் டாை, ைனிற யில் வாடுகின்ை 
 ற்றும் நிறனவில் பகாள்ளப் டாை  ா ாவின் அன் னாக, நீங்கள் எப்வ ாதும் 
உங்கறள  ெித்ைரிக்கிைரீ்கள்.  ஆனால் உண்ற  நிறல இைற்கு வநர் ாைானது. 
 ா ாவுக்குத் பைரியும், உலகிற்குத் பைரியும் - குறைந்ை ட்ெம்  ண்டலி 
உலகத்ைிற்குத் பைரியும் - ேீங்கள் பாபாவின் பிரியொன, மேருக்கொன சடீர் - 
அவரது குழந்கத பருவ ேண்பர், அவரது வாழ்ோள் பதாழர் என்று. உங்களின் 
புத்திசாலித்தனமும் குறும்புத்தனமும் அவருகடய ேககச்சுகவ உணர்கவ 
மதாட்டது பபால, பவறு எவரும் மதாட்டதில்கல. ஃபிரான்ஸ் ோட்டின் ென்னர் 
லூயிஸ் மஹன்ைி என்பவருக்கு சிக்பகா (சிபகாட்) மஜஸ்டர் என்னவாக 
இருந்தாபரா, அதுபபால ேீங்களும் அவருக்கு இருக்கிைரீ்கள். சிபகாட், 

ென்னகனச் சிரிக்க கவத்து அவரது கவகலககள ெைக்கச் மசய்தது 
ெட்டுெல்லாெல், ென்னனுக்காக அவர் ெிகப் மபரிய பபாரிலும் பங்மகடுத்தார். 
‘மெஹர் பாபா ஜர்னல்’ மூலொக ேீங்கள் பாபாவின் பணிகயச் மசய்ய 
பபாராடவில்கலயா? 

... ா ா அவரது அன்ற  இத்துடன் அனுப்புகிைார்; உங்கள் முகத்றை 
வானளவிற்கு உயர்த்ைி,  இைன் மூலம் நீங்கள் அைற்குத் ைகுைியானவர் என்று 
நிரூ ிக்கிைரீ்கள் என்ை நம் ிக்றகயில்: 

"நான்  ா ாவின் ந ர் - நான்  ா ாவின் நண் ன், 

நான் ஒருவ ாதும் வகட்டு வாங்கக் கூடாது –  

நான் எப்வ ாதும் ைந்து  உைவ வவண்டும். 
நான் எப்வ ாதும் நி ிர்ந்து நிற்க வவண்டும் –  

நான் ஒருவ ாதும் ைறல குனிய கூடாது, 

நான் ஒருவ ாதும் வகட்கக்   கூடாது –  

நான் எப்வ ாதும் வகளா ல் ைர வவண்டும்." 

 ா ா ஜூன் 14 அன்று  ற்பைாரு  ஸ்த்  யைத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். 
இந்ை முறை அவர் குஸ்ைாஜி, ற தூல், ஸவக் ஆகிவயாறர அறழத்துச் பென்ைார். 
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அவர்கள் ரயிலில் ‘பரவாரி’ என்ை ஊருக்குச் பென்று ‘ ட்டான்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட இளம் ொதுறவத் பைாடர்பு பகாண்டனர். வரவாரியில்,  ா ா 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ‘வாலி  ா ா’ எனும்  ிக உயர்ந்ை 
 ஸ்துடன் அன்னிவயான்னிய ாக இருந்ைார். இந்ை ஜ ாலி  ஸ்த் ரயில் 
நிறலயத்ைிற்கு அருகிலற ந்ை ைறலற  ரயில் டிக்பகட் வெகரிப் ாளரின் 
வடீ்டில் வெித்து வந்ைார்;  ா ா, அவருக்காக ஒரு புைிய ப த்றைறய வாங்கினார். 

அங்கிருந்து,  ா ா ரயிலில் 'ககர்த்தல்' என்ை ஊருக்கும்,  ின்னர்,  ாட்டு 
வண்டியில் 'இஸ்ொயில்பூர்' என்ை கிரா த்ைிற்கும் பென்ைார். அைற்குள் ப ாழுது 
இருளானது,  றழ காரை ாக, ொறல, வெைாகவும்,  ண் நிரம் ியும் இருந்ைது. 
 ா ா இஸ் ாயில்பூரில் புனிை 'வகாகவல  ா ா'வுடன்  ைிபுரிந்ைார் (அவறர 
கடந்ை ஜனவரி  ாைத்ைிலும்  ா ா ெந்ைித்ைிருந்ைார்); அைன்  ின்னர் பகாட்டும் 
 றழயில் றகர்த்ைல் கிரா த்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைார். அறனவரும் 
நறனந்ைவைாடு, அவர்களின்  டுக்றகச் சுருள்களும் நறனந்ைன. வெறு 
நிறைந்ைிருந்ைைால்  ாட்டு வண்டி  ிக ப துவாகச் பென்று பகாண்டிருந்ைது; ெில 
இடங்களில் கீவழ இைங்கி, அறைத் ைள்ள வவண்டியிருந்ைது,  ின்னர் ைங்கள் 
இருக்றககளில் அ ர்வைற்கு முன்பு, எப் டிவயனும் கால்கறளச் சுத்ைம் 
பெய்யவும் வவண்டியிருந்ைது.  அவர்கள் றகர்த்ைல் கிரா த்றை வந்ைறடந்ைவ ாது 
ஏைக்குறைய நள்ளிரவாகிவிட்டது.  அவர்களுறடய உடற கள் அறனத்தும் 
நறனந்து ஈர ாக இருந்ைைால், உறடகறள  ாற்ை வவறு எதுவும் இல்லாை 
நிறல!  

அந்ை நிறலயில்,  ா ாவும் குழுவும் 'ேிமுச்' கிரா த்ைிற்கு ரயிலில் 
 யைம் பெய்ைனர்; அங்கு,  ா ா மூன்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
ஒருவர் 'கப்ரிஸ்தான்வாலா', அவருறடய உறைவிடம் ஒரு கல்லறை அருகில் 
இருந்ைது.  ற்பைாருவர் 'ரூயிவாலா', அவர் பவளிப் றடயான எந்ை வநாக்கமும் 
இல்லா ல் நகபரங்கும் அறலந்து ைிரிந்ைார். ைகன ற ைானங்களுக்கு இறடயில் 
ஓர் அறையில் வெித்து வந்ை ப ல்லிய, வயைான ' ம்ஷான்வாலா சாது' ஒரு 
ெிைப் ான  ஸ்த், இரவும்  கலும் கடவுளின் நா த்றை   ீண்டும்  ீண்டும் 
உச்ெரித்துக்பகாண்வட இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா நிமுச் கிரா த்ைிலிருந்து 'சித்பதார்கர்' என்ை ஊருக்குப் 
புைப் ட்டார், அங்கு அவர் 'பானிவாலா' என்ை ஒரு  கத்ைான  ஸ்துடன் 
 ைிபுரிந்ைார், அவர் ஒரு வைீியில் அ ர்ந்து, அவறரக் கடந்து பெல்வவார்க்குத் 
ைண்ைரீ் ( ானி) வழங்கி வந்ைார். 

 ா ாவும் குழுவும் ஜூன் 17 காறல அஜ் ீருக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 
1941ஆம் ஆண்டில் ப ஹர்  ா ாவின்  ர ரப் ான  யைங்கள், உலக 
நிகழ்வுகறள விறரவு டுத்துவைாகத் வைான்ைியது.  ா ா ைிரும் ி வந்ை ஐந்வை 
நாட்களில், பஜர் னியின் இராணுவம் ரஷ்யா  ீது  றடபயடுத்து  ாஸ்வகாறவ 
வநாக்கிப்  ாய்ந்ைது. 

ஜூன் 26ஆம் நாள் அஜ் ீரில்  ா ாறவப்  ார்க்க ப ண்டு வந்ைிருந்ைார்; 

ப ஹரா ாத்ைின் ப ாறுப் ாளராக இருந்ைைால், அவருடன் நிைி நிறலற றய 
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விவாைித்து,  ண்டலிக்கு வவண்டிய உறட, உைவு  ற்றும் இைர 
பெலவுகளுக்கான  ைத்றை விநிவயாகித்ைார். ப ண்டு ஜூன் 30 அன்று 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில், ப ண் ைிகளுடன் உறரயாடும் வவறளயில்,  ா ா ஒரு 
முறை அவர்களிடம், "ேீங்கள், உங்கள் இைப்கபச் சந்தித்து, எனது 
வாழ்க்கககய வாழுங்கள்!" என்ைார். 

1941,ஜூறல 3ஆம் நாள்,  ா ா  ீண்டும் ற தூல், குஸ்ைாஜி, ஸவக் 
ஆகிவயாருடன் அஜ் ீரிலிருந்து புைப் ட்டு, பபராடா  ற்றும் அஹெதாபாத் 
நகரங்களில்  ஸ்த்  ைிக்காகச் பென்ைார், அங்கு அவர் 'அப்பா ஜான்' என்ை 
 ிகவும் வ ல்நிறலறய அறடந்ை  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார்.  ஸ்த் ஒரு களி ண் 
குழாய் மூல ாக புறக   ிடித்து, அறை அருகிலிருந்ை அறனவருடனும்  கிர்ந்து 
பகாண்டார். 

 ா ா  ின்னர் 'பாத்ஷா பாபு' என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்; 

அவறர  ா ா 'டின் பாட் பாபா' என்ைறழத்ைார், காரைம் அவர் ஒரு வைீி ஓரத்ைில் 
ைகர  ாறனயுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார். அஹ ைா ாத்ைில்,  ா ா 'ஹப் ி பாத்ஷா' 

என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைச் ெந்ைித்ைார், அவர் அங்கு வாழும் ெில 
குடியிருப் ாளர்களால்  ரா ரிக்கப் ட்டு வந்ை ஒரு  கத்ைான  ஸ்த். 

கடும்  ருவ றழ காரை ாக, மும்ற , சூரத் நகரங்களுக்கு இறடயில் 
வ ாக்குவரத்து முற்ைிலு ாக நிறுத்ைப் ட்டது.  ா ா நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
ஜூறல 7ஆம் நாள் அஜ் ீருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார், ஆனால் இரண்வட நாட்களில் 
இஸ் ாயில்பூர், வரவாரி, படல்லி  ற்றும் அலிகார் வ ான்ை இடங்களில் ைனது 
 ஸ்த்  ைிறயத் பைாடர்ந்து,  ீண்டும் அவர் ஜூறல 12 அன்று அஜ் ீர் ைிரும் ி 
வந்ைார்.        

 ப ஹர்  ா ாவின் அடுத்ை ஆறு  ாை கால, முற்ைிலும் முழுற யான 
ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குத் வைறவயான  ங்களாக்கறளத் வைடிக் கண்டு பகாள்ள 
காக்காறவ  வராடாவுக்கும், ஸவக் பகாத்வாறல படஹ்ரா டூன், படல்லி, லாகூர், 

ஆக்ரா,  ற்றும் ப ண்டுறவ இந்தூருக்கும் அனுப் ி றவத்ைார். ஒவ்பவாரு 
இடத்ைிலும் வாழும்  ா ாவின் பநருங்கிய அன் ர்கள் அவர்களுக்கு உைவு ாறு 
பைரிவிக்கப் ட்டது. இருப் ினும், ப ாருத்ை ான இடம் எதுவும் கிறடக்காைைால், 

அைற்குப்  ைிலாக ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவர முடிவு பெய்யப் ட்டது. 
துக்காராம் நீலப்வ ருந்ைில் அறனத்து ொ ான்கறளயும் எடுத்துச் பெல்லும் டி 
கட்டறளயிடப் ட்டார், டாக்டர் நீலுவும் அவருடன் பென்ைார். 

அஜ் ீரிலிருந்து,  ா ா, ப ஹரா ாத்  ற்றும் ப ங்களூரில் அப்வ ாது 
வாழ்ந்து வந்ை  ண்டலிக்கும் அவரது பநருங்கிய அன் ர்களுக்கும், ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலயில் அற ந்ை  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் இரண்டறர  ாைங்கள் 
கடுற யான ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளப் வ ாவைாகவும்,  ின்னர் நான்கு 
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 ாைங்கள் வவறு ெில இடங்களில் ைங்கப்வ ாவைாகவும் பைரிவித்ைார். அவர் 
அறனவருக்கும் ஒரு சுற்ைைிக்றக மூல ாக இந்ைத் ைகவறல அனுப் ிறவத்ைார்: 

 

ஆறு  ாை காலத்ைிற்கு நான் யாறரயும்  ார்க்க  ாட்வடன்.  ிகவும் 
அவெர ான காலங்களில்  ட்டும், பைாறலத்ைந்ைி ைவிர, எந்ைபவாரு கடிைமும் 
அனு ைிக்கப் ட  ாட்டாது... 

கறடெி மூன்று  ாை ஏகாந்ைவாெம், முன்பனப்வ ாறையும் விட 
கடுற யானைாக இருக்கும், அைாவது எவறரயும்  ார்க்கா ல் இருப் றைத் ைவிர, 

நான் ஒரு  னிைக் குரறலக் கூடக் வகட்க  ாட்வடன்! 
 ா ாவின் கடுற யான கட்டறளகளின் டி, ப ஹரா ஒருவ ாதும் 

ைனியாக இருக்க அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ைி, வகார்பஷத், கர் ான்  ாெி 
மூவரில் ஒருவவரனும் எந்வநரமும் அவருடன் இருக்க வவண்டும். ப ஹரா 
முகத்றைக் கழுவச் பென்ைாலும், அவர் ொப் ிட அல்லது அறைக்கு பவளிவய 
ஏவைனும் காரைத்ைிற்காக அல்லது வவறலக்காகச் பென்ைாலும், வவபைாரு 
ப ண் ைி அவருடன் இருக்கவவண்டியது அவெியம். அவர் குளியலறைக்குச் 
பெல்லும்வ ாதும், இந்ை மூவரில் ஒருவர் பவளிவய காவலில் நிற்க 
வவண்டியிருந்ைது.  ா ாவின் அறனத்து அைிவுறுத்ைல்கறளயும்  ின் ற்றும் 
வவறளயில், பநரிெலான ரயில் நிறலய நறடவ றடகள்,  ற்றும் வ ருந்துகளில் 
 யைம் பெய்வைில் உள்ள ெிர ங்கறள நன்கு கற் றன பெய்ய முடியும். 

மெஹரா ெட்டுபெ அத்தககய வாழ்க்கககய வாழ முடியும், 

இதனால்தான் அவர் அன்புக்குரியவருக்கு அன்பிற்குரியவர்! அவருகடய 
ஒபர சிந்தகன, பாபாகவ ெகிழ்விப்பதாக ெட்டுபெ இருந்தது! 

இந்ை வநரத்ைில், ப ஹரா, வகார்பஷத் இருவரும்  ா ாவின் 
உைறவயும், நாஜா, வகட்டியுடன் ப ண்களுக்கான உைறவயும் ையார்ச் பெய்து 
வந்ைனர்.  ன்ஸாரி, ப ஹர்  ா ா ஜர்னலில் பவளியிடப் டும் கட்டுறரகறள, 

குஜராத்ைியில் ப ாழிப யர்ப் ைில் மும்முர ாக இருந்ைார்.  ைி எழுத்து  ற்றும் 
கடிைம் பைாடர் ான  ைிகளில் கலந்து பகாண்டவைாடு கிட்டியிட ிருந்து 
சுருக்பகழுத்து, ைட்டச்சு வ ான்ைவற்றைக் கற்று வந்ைார். 

1941, ஜூறல 14 அன்று அஜ் ீரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு, ெட்டி 
 ா ாவின்  னநிறலயில் ைிடீர்  ாற்ைம் ஏற் ட்டு ெீற்ைத்துடன் காைப் ட்டார். 
அவர் ஒரு துறடப் த்றைக் றகயிபலடுத்து அறனத்து ப ாருட்கறளயும் அங்கும் 
இங்கும் ெிைைடித்து, ப ரிய அளவில் ெத்ைத்றை உருவாக்கினார்; பைாடர்ந்து முழு 
மூன்று  ைிவநரங்களுக்கு முரட்டுத்ைன ாக நடந்துபகாண்டார். ஆனால்,  ின்னர் 
அற ைியாகி,  ா ா வந்ைதும் அவருடன் அ ர்ந்து ெிரித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ா,  ண்டலி  ற்றும் ப ண் ைிகளுடன், ரயிலில் ஜூறல 16ஆம் நாள் 

காறல 9:00  ைிக்கு  ன் ாட் வந்ைார்; அங்கு, ொஞ்ெி அவறரச் ெிைிது வநரம் 
ெந்ைித்ைார்.  ன் ாடிலிருந்து  ா ா வரும்வ ாது அவறர எவரும்  ார்க்க 
வவண்டாம் என்று ைகவல் அனுப் ியைால், அஹ துநகர் ரயில் நிறலயத்ைில் 
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காத்ைிருந்ை அன் ர்கள் ஏ ாற்ைத்துடன் ைிரும் ிச் பென்ைனர். ஆனால் இந்ை 
வறகயான ஏ ாற்ைம் முற்ைிலும் வவறு ட்டது; உள்ளளவில் வவைறனயாக 
இருந்ைாலும், இது இனிற யான நம் ிக்றகறய உருவாக்கி  னம் 
அன் ிற்குரியவர்  ீது முழுக் கவனத்றையும் பெலுத்ை உைவியது.  

ப ஹர்  ா ா நள்ளிரவில் அஹ துநகருக்கு வந்து, ஜூறல 18 அன்று 
அைிகாறல நான்கு  ைி வறர ரயிலிவல அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ாவின் அடுத்ை 
கட்ட  ைி பைாடர் ான அைிவுறுத்ைல்கறளப் ப ை, அவறரச் ெந்ைிக்க 
ஸவராஷிற்கு  ட்டுவ  அனு ைி வழங்கப் ட்டது. விடியற்காறலயில் அவறரச் 
ெந்ைித்ை  ின்னர்,  ா ா குழுவுடன் வ ருந்துகளிலும் காரிலும் ப ஹரா ாத் 
பென்ைார். 
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               ப ஹரா ாத் வ ல் றல - ஏகாந்ைவாெம், 30 ஜூறல, 1941. 
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                       ப ஹர்  ா ா - உ ாஸனி  ஹாராஜ்              

 
                           இறுைி ெந்ைிப்பு, அக்வடா ர் 17, 1941              
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மெஹராபாத், பஞ்ச்கனி ஏகாந்தவாசம்  

(Meherabad & Panchgani Seclusion) 

1941, ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள் முைல் அடுத்ை ஆறு  ாைங்களுக்கு, 

கடுற யான ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளப் வ ாவைாக,  ா ா ஏற்கனவவ 
அைிவித்ைிருந்ைார்; ப ண்டு இைர  ண்டலியுடன் வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்வைில் மும்முர ாக இருந்ைார். ப ஹரா ாத் வ ல் றலயின் நான்கு 
மூறலகளிலும் நான்கு இரவு காவலாளிகளுக்குத் வைறவயான நான்கு 
அறைகறள அற க்க, ப ண்டு, காவள ா ா இருவருக்கும் உத்ைரவிடப் ட்டது, 

அவர்கள்  ண்டலிறயச் வெர்ந்ைவர்கள் அல்லது கிரா வாெிகறள வவறலக்கு 
அ ர்த்ைலாம். வ ல் றல வரம் ிற்குள் எவரும் நுறழவறைத் ைடுப் தும், 

 ா ாவுக்கு ெிைிைளவும் இறடயூறு விறழயா ல்  ார்த்துக் பகாள்வதும் 
அவர்களின்  ிரைான  ைி. 

 ா ா, ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, நாக்பூறரச் வெர்ந்ை பங்க்ராஜ் 
என்ை இறளஞர் அவருக்காகக் காத்ைிருந்ைார்.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் 
காரை ாக, ைரிெனம் ொத்ைிய ில்றல என்று அவருக்குத் பைரிந்ைிருந்ைாலும், 

 ங்க்ராஜ்,  ா ா அவறரப்  ார்ப் ார் என்ை நம் ிக்றகயில் அங்வகவய இருந்ைார். 
நாக்பூரில் வநாரினா நிகழ்த்ைிய உறரகள் அவறர  ிகவும் உற்ொகப் டுத்ைின, 

வ லும் குருநாைறர வநரில் ெந்ைிக்கும் ஆவலுடன் வந்ைிருந்ைார். 
 ா ா வந்ை  ின்னர், ப ண்டு, விஷ்ணு  ற்றும் காக்கு ாய் மூலம் 

 ங்க்ராஜ் ைரிெனத்ைிற்காகக் காத்ைிருக்கும் பெய்ைிறய அவருக்கு அனுப் ினார். 
 ா ாவின்  ார்றவ அவர் ீது இருப் ைாக உறுைியளித்து,  ங்க்ராஜ் உடனடியாக 
நாக்பூருக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு கூைி அனுப் ினார். ஏ ாற்ை றடந்ை அந்ை 
இறளஞர் ஒரு  ரத்ைின் கீழ் அ ர்ந்து அழத் பைாடங்கினார்; நான்கு  ைி வநரம் 
அழுைார். கறடெியில்  ா ா, வகட்காவ் ில் வாழும் நாராயண்  ஹாராஜிடம் 
பெல்லு ாறு அவருக்கு அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். இறைக் வகட்ட 
 ங்க்ராஜ், "நான் இப்வ ாது ப ஹர்  ா ாவின் ெர்வ ஞானத்றை நம்புகிவைன், அவர் 
ஏன் இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ியுள்ளார் என்று எனக்குத் பைரியும்" என்று 
உைர்ச்ெி ப ாங்க கூைினார். 

இைற்குப்  ின்னால் அடங்கிய உண்ற  என்னபவன்ைால், ப ஹர்  ா ா, 

உ ாஸனி  ஹாராஜ் இருவருக்கும் இருந்ை விவராை எைிர்ப்பு வ ாலவவ, 

 த்ைிரிறககளில் நாராயண்  ஹாராஜுக்கு எைிராக ஏராள ான  ிரச்ொரங்களும் 
பவளியிடப் ட்டன, வ லும் ஒரு முறை இத்ைறகய வ ாலி விளம் ரங்களால் 
 ங்க்ராஜ் ைவைாக வழிநடத்ைப் ட்டார். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், நாராயண்  ஹாராஜ் 
நாக்பூருக்குச் பென்று,  க்ைர்களுக்கு ைரிெனம் வழங்கிய வவறளயில்,  ங்க்ராஜ் 
பவளிவய நின்று, உண்ற யில் அவருக்கு எைிராகப் வ ெினார். ஆனால் ொர்லஸ் 
 ர்டம் எழுைிய ‘தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்டர்’ புத்ைகத்ைில் நாராயண்  ஹாராறஜப் 
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 ற்ைிப்  டித்ைவ ாது, அவர் ைனது முட்டாள்ைனத்றை நிறனத்து  னம் 
வருந்ைினார். இைனால்,  ா ா வழங்கிய பெய்ைி  ங்க்ராறஜ ஆழ ாக  ாைித்து, 

 ீண்டும் அவர் கண் கலங்கினார். 
ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, விஷ்ணு மூல ாக,  ங்க்ராறஜ 

அறழத்து 50 பகஜம் பைாறலவில் நின்று ைரிெனம் பெய்ய அனு ைித்ைார்.  ா ா 
அவரிடம், "ோன் உங்ககள ேிகனத்து ெகிழ்ச்சியகடகிபைன், ேீங்கள் 
இப்பபாது திரும்பிச் மசல்லலாம்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ங்க்ராஜ்,  ா ாறவ றவத்ை கண் வாங்கா ல்  ார்த்துக்பகாண்வட 
 ின்வனாக்கி நகர்ந்ைார்; அவர் ெிைிது தூரம் பென்ைதும்,  ா ா விஷ்ணுறவ 
அவருடன் வ ெ அனுப் ினார்.  ா ா  ீண்டும் அவறர அறழத்து, "ேீங்கள் 
இப்பபாது என்ன மசய்கிைரீ்கபளா (படிப்பு அல்லது பணி) அகதத் மதாடர்ந்து 
மசய்யுங்கள். ஒரு வருடம் கழித்து ோன் உங்ககள (என்னுடன் தங்க) 
அகழப்பபன்" என்ைார்.  ங்க்ராஜ் அங்கிருந்து பவளிவயைி, எந்வநரமும்  ா ாறவ 
ைனது இையத்ைில் உறுைியாக நிறலநிறுத்ைிக் பகாண்டார், வாய்ப்பு 
வரும்வ ாபைல்லாம் அவறரப்  ார்த்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், நாராயண்  ஹாராஜ் மும்ற யின் புைநகர் 
 குைியில் ைனது  க்ைர்களுக்குத் ைரிெனம் வழங்கினார். நரி ன், அர்னவாஸ், 

நர்கிஸ், வராடா,  ச்ொ ாய் ைாைாொஞ்ெி ஆகிவயார் ெத்குருவுக்கு  ரியாறை 
பெலுத்ை முடிவு பெய்து, அவறரச் ெந்ைிக்கச் பென்ைனர். உள்வள, அவர்கள், 

பவள்றள வ லாறட, ற ஜா ா  ற்றும் றகயில்லா வகாட்டுடன்  ிகவும் 
எளிற யாக உறடயைிந்து, நாற்காலியில் அ ர்ந்து,  க்ைர்கள் குழுவால் 
சூழப் ட்ட நாராயண்  ஹாராஜின் முன்னிறலயில் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். 
ெத்குரு, குஜராத்ைியில் அவர்களிடம் வ ெினார், அவர்கள் எங்கிருந்து வந்ைனர் 
வ ான்ை  ற்றும்  ல வகள்விகறளக் வகட்டார். 

ெில நி ிட உறரயாடலுக்குப்  ிைகு, நாராயண்  ஹாராஜின் எைிர்விறன 
அல்லது ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய கருத்துகறளக் வகட்டைிய விரும் ி, 
அர்னவாஸ் இவ்வாறு வகட்டார்: "நாராயண்,   உங்களுக்குத்  பைரியும்,   என் ைந்றை 
வழி  ா ா (ொஞ்ெி), ப ஹர்  ா ாவுடன் ைங்கியிருக்கிைார்." 

"ஓ, அப்படியா?" என்று அவர் வகட்டார். 
"அவர் அந்ை ஆெிர த்ைில் கடந்ை 20 ஆண்டுகளாக அவருடன் 

ைங்கியுள்ளார்." 
"அவரது ஆசிரெம் எங்பக?" 

"அஹ துநகர்." 
ெில ைருைங்களுக்குப்  ிைகு, நாராயண், "அவர் பபசுவதில்கல என்று 

அவர்கள் கூறுகிைார்கள்..." என்ைார். 

"ஆ ாம், அது ெரிைான்," அர்னவாஸ்  ைிலளித்ைார். 
"ஏன் பபசக்கூடாது?" 

"அது உங்களுக்கு பைரியும்,  ஹாராஜ்." 
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இன்னும் ெில கைங்களுக்குப்  ிைகு, நாராயண், "ேீங்கள் (ப ஹர் 
 ா ாவின்  க்ைர்கள்) அவகரப் பபச கவக்க பவண்டும்! அவகர ஏன் பபச 
கவக்கக் கூடாது?" 

அர்னவாஸுக்கு என்ன பொல்வது என்று பைரியவில்றல, அைனால் 
அற ைியாக இருந்ைார்.  அப்வ ாது நாராயண், "உங்கள் தீவிர அன்பின் மூலொக 
அவகரப் பபசச் மசய்யுங்கள்!" என்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில், ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு,  ா ா, 1941 
ஜூறல 20  ற்றும் 21 ஆகிய வைைிகளில்,  ண்டலியில்  லறரச் ெந்ைிப் ைற்காக 
அறழத்ைார். நாெிக் நகரிலிருந்து ராம்ஜூ; ப ங்களூரில் வாழ்ந்து வந்ை டாக்டர் 
கனி, ஆைி ெீனியர், எரச்  ற்றும் டான் (டாக்டர் டான், இராணுவ வெறவ புரிந்ைார்); 
பூனாறவச் வெர்ந்ை ஜால் ாய், ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம்  ற்றும் ெைாஷிவ் 
 ாட்டீல்; வ லும், மும்ற , பூனா, அஹ துநகர் (ஸவராஷ்) வ ான்ை 
இடங்களிலிருந்து ொஞ்ெி  ற்றும்  ிை பநருங்கிய  ண்டலிறய அறழத்ைார். 
 ா ா, ைனிப் ட்ட முறையில் ஒவ்பவாருவறரயும் ெந்ைித்ைார், வ லும் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ைத்ை து  ைி  ற்றும் ைனிப் ட்ட விவகாரங்கள் குைித்து 
அைிவுறுத்ைினார். 

கூட்டத்றை அறழப் ைற்கான காரைத்றை,  ா ா விளக்கினார்: 
"ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாள்ளும் அடுத்த ஆறு ொத காலத்தில், ோன் உயிகரத் 
துைக்கலாம். எனபவ இப்பபாது உங்ககள அகழப்பதன் மூலம், என்கனப் 
பார்க்கும் ககடசி வாய்ப்கப ோன் உங்களுக்குத் தருகிபைன். ோன் உயிகரத் 
துைந்தால், ேீங்களும் விகரவில் ெகைந்து விடுவரீ்கள், ஏமனனில், அப்பபாது 
ேீங்கள் வாழ்வதில் எந்தப் பயனும் இருக்காது. ோன் உயிபராடு இருந்தால், 

பபசுபவன், உலகில் மவளிப்படுபவன்; அப்பபாது ேீங்கள் 'உங்கள் பதர்வில் 
மவற்ைிமபை பவண்டும்' (அதாவது அவர் அளித்த கட்டகளககள 
ேிகைபவற்றுவது). 

"எனது உடல் ஆபராக்கியம் ஏற்கனபவ பலவனீெகடய 

ஆரம்பித்துவிட்டது. பேற்று எனக்கு கடுகெயான இதய வலி ஏற்பட்டது. 
ெிகவும் பொசொக இருந்ததால், என்னால் அகர ெணி பேரத்திற்கு ேகர 
முடியவில்கல; மபண்ெணிகள் ெிகவும் பயந்து பபாயினர்." 

அப்வ ாது அங்கிருந்ை ஒவ்பவாரு ஆண்  ண்டலியின்  னைிலும் ஒவர 
 ாைிரியான ெிந்ைறன அறல ாய்ந்ைது: " ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் இன்னும் ஆறு 
 ாைங்கள் நீடித்ைால்  க்களின் எைிர்விறன என்னவாக இருக்கும்?  ா ா, அவரது 
ப ௌனத்றை, (ஆகஸ்ட் 1ஆம் வைைி) றகவிடுவைாக அைிவித்ைிருந்ைார். இப்வ ாது, 

அறைத் ைள்ளிப் வ ாடுவைானால்  க்கள் என்ன நிறனக்கக் கூடும்?" 

ஆனால்  ா ாவிடம் இறைக் குைித்து எவரும் எதுவும் கூைவில்றல, 

ஜூறல 20ஆம் நாள் நடந்ை ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கள்  ற்றும் 
அைிவுறுத்ைல்களுக்குப்  ிைகு, அடுத்ை நாள்  ா ா அறனவறரயும் ஒன்ைாக 



270 
 

அறழத்து, கடவுள்  ற்றும் ொயா குைித்து ஒரு விளக்கத்றை அளித்ைார், அது 
அவர்களின் வகள்விக்குப்  ைிலளிப் ைாக அற ந்ைது. 

எவ்வாைாயினும்,  ா ா, அவரது ப ௌனம்  ற்றும் ஏகாந்ைவாெத்ைின் 
காலத்றை வ லும் ைள்ளிப்வ ாடுவைன் மூலம், அவறரப்  ற்ைிய எல்லா 
வறகயான வ ாலி  ிரச்ொரங்கறளயும்  க்களிறடவய முன்றவப் ைற்கு ஒரு 
வாய்ப் ாக அற யும் என்று ெிலர் எடுத்துறரத்ைனர்.  இைற்கு  ா ா,  ைிலளித்ைார்: 

வட இந்தியாவில், ஒரு முக்கியொன ரயில் ேிகலயத்தில், ஒரு ெஸ்த் 
தங்கியிருக்கிைார். சமூகம் அதிர்ச்சியாகக் கருதும் விதத்தில் அவர் ேடந்து 
மகாள்கிைார். தினமும் ஆயிரக்கணக்கான ெக்கள் அவகரக் கடந்து 
மசல்கிைார்கள், அவருகடய அருவருப்பான பழக்கங்களுக்குச் சாட்சியாக 
இருக்கிைார்கள், ஆனால், எதுவும் மசால்வதில்கல. காவல்துகையினரும் இது 
விஷயத்தில் தகலயிடுவதில்கல. ஒரு சாதாரண விபவகமுள்ள ெனிதனின் 
இகதப்பபான்ை ேடவடிக்கககளுக்கு, வழக்குத் மதாடருவது ெட்டுெின்ைி, 
சட்டத்தால் கடுகெயான தண்டகனயும் அளிக்கப்படும். இந்த ெஸ்தின் 
விஷயத்தில், எவரும் அவகரப் மபரிதாக எடுத்துக்மகாள்வதில்கல, எவரும் 
அவகரப் பற்ைி கவகலப்படுவதில்கல. ஏன்? மவறுெபன அவர்கள் 
அகனவரும் அவகன முற்ைிலும் மவைித்தனம் பிடித்த கபத்தியக்காரன் 
என்று எடுத்துக்மகாள்வதால், அவனது ேடத்கதக்கு அவன் மபாறுப்பல்ல 
எனக் கருதுகின்ைனர்! 

இகதப்பபால், இகையுணர்கவ அகடயாத அகனவகரயும் ோன் 
கபத்தியம் என்று எடுத்துக்மகாள்கிபைன்; அவர்கள் என்ன மசய்கிைார்கள் 
அல்லது என்கனப் பற்ைி அல்லது எனது பணிகயப் பற்ைி சாதகொகபவா 
அல்லது பவறுவிதொகபவா மசால்வதில் ோன் கவனம் மசலுத்துவதில்கல. 
பொசொன ஊழல்கள் அல்லது பொசொன துஷ்பிரபயாகங்களின் 
விஷயத்தில் கூட, அவர்கள் மபாறுப்பற்ைவர்கள், ஆர்வமுள்ள தரப்பினரால் 
தூண்டப்படுபவர்கள் என்று எனக்குத் மதரியும்; குறும்புககள உருவாக்குவது 
ஒன்பை அவர்களின் பிரதான மதாழிலாகும். ேீங்கள் அவற்கைச் சரிமசய்து, 

அவர்களின் தவறுககளச் சுட்டிக்காட்டும் விதத்தில் சந்தர்ப்பங்கள் 
அகெந்தால், கண்ணியம், பாசம் ெற்றும் கருகணயுடன் ேீங்கள் அகதச் 
மசய்யலாம். 

 ாறய  ற்றும் உண்ற ப்ப ாருறளப்  ற்ைியும், ஒரு ொைாரை 
 னிைனுக்கும் இறை- னிைனுக்கும் இறடவய உள்ள வவறு ாட்றடப்  ற்ைியும் 
 ா ா, வ லும் விளக்கிக் கூறுகிைார்: 

பிரபஞ்சத்தில், ஒருபுைம் யதார்த்தமும் (உண்கெப்மபாருளும்) 
ெறுபுைம் ொகயயும் உள்ளன. உண்கெப்மபாருள் எல்கலயற்ைது; எனபவ 
உண்கெப்மபாருளின் ேிழலான ொகயயும் எல்கலயற்ைது. இந்த ொகய, 

அதன் மவளிப்பகடயான அம்சங்களிலும், எண்ணற்ை வடிவங்களிலும் - 
வாழ்க்கக, ஒளி, அன்பு, சக்தி, ெற்றும் பல - எல்கலயற்ைது. ஆனால் இந்த 
அம்சங்கள் அல்லது ொகயயின் வடிவங்கள் அகனத்தும் ெிகவும் 
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வகரயறுக்கப்பட்டகவ, அகவ ெிகக்குகைவானகவ, மசால்லப்பபானால் 
அவற்கை பூஜ்ஜியம் என்று அகழக்கலாம். சுருக்கொக, பலரிலும், 

பலவற்ைிலும் இருக்கும் ஒன்ைான ஏக இகைவன் எல்கலயற்ைவன், 

அதுபபால் ஒன்ைான ஏக இகைவனுள் இருக்கும் பலரும், பலதும் 
எல்கலயற்ைகவ. பவறு வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், எண்ணற்ை 
வாழ்க்கக, பிரச்சிகனகள், ஆர்வங்கள், அவற்ைின் ொறுபட்ட அம்சங்கள் 
ெற்றும் வடிவங்களில் உள்ள உணர்வுகள் அகனத்தும் எல்கலயற்ைகவ. 

இறை- னிைனுக்குப்  ின்னால் முடிவிலா நிறல இருக்கிைது, ஏபனனில் 
அவர் அத்துடன் ஒன்ைானவர். ஆனால் ஒரு ொைாரை ந ருக்குப்  ின்னால் 
 னமும், அைன் பவளிப் றடயான அம்ெங்களில் அகந்றையும் உள்ளன. 
(எல்றலயற்ை) இறை- னிைன்  ற்றும் (வறரயறுக்கப் ட்ட)  னிைன் இருவரின் 
பெயல்களும் பவளியளவில் ஒன்றுவ ாலத் வைான்றும், ஏபனன்ைால் 
எல்றலயற்ைது வறரயறுக்கப் ட்ட நிறலக்கு வந்துவிட்டது.  ஆயினும்கூட, இந்ை 
பவளியளவிலான ஒற்றுற  இருந்ைவ ாைிலும், உள்ளளவிலும் யைார்த்ைத்ைிலும், 

வித்ைியாெ ான உலகம் உள்ளது. எனது பெயல்களின்  ின்னால் முடிவிலா 
நிறல உள்ளது, இைில் எந்ைவிை ான  ிறைப்பும் இல்லாைைால், எந்ைவிை ான 
 னப் டிவங்களும் இல்றல, ஏபனன்ைால், நான்  னதுக்கும், அகந்றைக்கும் 
அப் ாற் ட்டவன்; அவைவவறளயில் ஒரு ெராெரி  னிைனின் பெயல்களின் 
 ின்னால்  னம், அகந்றை இரண்டும்  ிறைப்புகறளக் பகாண்டுள்ளைால் 
 னப் டிவங்கறள உருவாக்குகின்ைன. 

ஒருவர் யாகரபயனும் அகைகிைார் என்று கவத்துக்மகாள்பவாம். 
அவர் ெனம் ெற்றும் அகந்கதயின் காரணொக, பகாபத்தால் அவ்வாறு 
மசய்கிைார். அவரது மசயல் எதிர்விகனயாற்றுவதால், அகை வாங்கிய ேபர் 
ெீது பொசொன ெனப்படிவங்ககள உருவாக்கி அவகரயும் பகாபெகடயச் 
மசய்கிைது. ஆனால் இகை-ெனிதனின் அகை ெனப்படிவங்ககள 
உருவாக்குவதில்கல, ஏமனனில் இகை-ெனிதன் அகவகளுக்கு 
அப்பாற்பட்டவர். ொைாக, வகரயறுக்கப்பட்ட ஒருவரின் ெீது இதுபபான்ை 
எல்கலயற்ை இகை சக்தியால் மசய்யப்படும் இந்தச் மசயலுக்குப் பின்னால், 
ஒரு திட்டவட்டொன போக்கம் உள்ளது. இந்தச் மசயல் அகை வாங்கிய 
ேபரின் ெனப்படிவங்ககள விரயொக்குகிைது, இதனால் அவர் ஆன்ெீக 
ரீதியில் மபரிதும் பயனகடகிைார். 

 ா ா  ின்னர் நறகச்சுறவயாகக் குைிப் ிட்டார்: 
நீங்கள் அறனவரும்  ாறயயின்  னப் டிவங்களால் நிரம் ிய 

 ாரத்துடன் என்னிடம் வந்து, உங்களின் எல்லா  ிரச்ெிறனகளுடனும் என் 
 ார் ில் அ ர்ந்ைிருக்கிைரீ்கள்!  உங்களிட ிருந்து என்றன விடுவிக்கவும் 
முடியாது, என்னிட ிருந்து உங்கறள விடுவிக்கவும் முடியாது!  ிர ஞ்ெத்ைின் 
சுற களுடன் உங்கள் சுற களும் என் ைறலவ ல் உள்ளன! 
 ஆனால் கவறலப் ட வவண்டாம். 1942  ிப்ரவரி முைல், நான் என்னுடன் 
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வ ெத் பைாடங்குவவன்,  ின்னர் ப ாது ஜனங்களுடன் வ சுவவன். எனவவ, நான் 
வ சுவறைக் வகட்கத் ையாராக இருங்கள். 

1941 ஜூகல 21 ைிங்கள்  ாறல,  ா ா, அறனவறரயும் ைத்ை து 
இல்லங்களுக்கு ைிருப் ி அனுப் ி, ஏகாந்ைவாெத்ைில் நுறழயத் ையாரானார். 
விஷ்ணு ஒரு வாரத்ைிற்காக மும்ற க்கு அனுப் ப் ட்டு, 27ஆம் நாள் 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். ொஞ்ெியும் வந்து, 28ஆம் நாள் காறல  ா ாறவச் 
ெிைிது வநரம் ெந்ைித்ைார். 25ஆம் வைைி,  ிவராஜா,  ீண்டும் ப ண்கள் குழுவில் 
இறைய அனு ைிக்கப் ட்டு இரண்டு  ாைங்கள் ைங்கியிருந்ைார். 

ஏகாந்தவாசத்தில் நுகழவதற்கு முன்பு, கூண்டு அகையின் 
பகிர்விலிருந்த மூங்கிலாலான தடுப்புச் சுவரில் மசவ்வக வடிவில் ஒரு சிைிய 
மூங்கில் துண்கட மவட்டுொறு பாபா, பாதிரிக்கு அைிவுறுத்தினார் (இது 
முைலில்  ஸ்த் கரீம்  ா ாவிற்காகக் கட்டப் ட்டது), இதனால் பாபா அவகர 
ெகைத்து, எழுத்துப் பலககயால் மதாடர்பு மகாள்ள முடியும். இந்த முகை 
அவரது ஏகாந்தவாசம் முன்கப விட ெிகவும் கடுகெயானதாக இருந்தது. 
1941, ஆகஸ்ட் 1ஆம் பவள்ளிக்கிழற , ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் அற ந்ை 
கூண்டு அறையில்,  இைற்கு முந்றைய ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து ெரியாக ஒரு 
வருடத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, இப்வ ாறைய ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கினார். 
ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கிய  ின்னரும்,  ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்ை ஒவர 
 ஸ்ைான ெட்டி  ா ாவுடன் பைாடர்ந்து முழு வசீ்சுடன்  ைியாற்ைினார், ஆனால் 
வவறு எவறரயும்  ார்க்கவில்றல. 

ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் முழுற யான அற ைி 
வியா ித்ைிருந்ைது. ப ண்டு,  ாைிரி, காவள ா ா,  ாஸாஜி, ெகன், விஷ்ணு, ற தூல் 
ஆகிவயார் காவல் புரிந்ைவ ாது,  ா ாவுக்குச் ெிைிைளவிலான பைாந்ைரவும் 
ஏற் டாை விைத்ைில்,  ிகவும் எச்ெரிக்றகயாக இருந்ைனர். அவர்கள், நாய்கள் 
குறரப் றையும் ெத்ை ில்லா ல் ைடுத்து, அருகிலுள்ள  ைறவகள் எழுப்பும் 
குறுபவாலி கூடக் வகட்கா ல் அவற்றைத் துரத்ைினர். ப ஹரா ாத் வ ல் 
 றலயில் வாழ்ந்ை ப ண்  ண்டலியின் காலடி ஓறெயும் வகட்காை அளவுக்கு 
வலொக  ிைிப் தும், உைடுகளிலிருந்து ெிைிைளவு ெத்ைமும் வரா ல்  ார்த்துக் 
பகாள்வதும் ெிைப்பு கடற யாக இருந்ைது. 

காலம் இறை இவ்வாறு வர்ைித்ைது: "கல்லறை நிெப்ைம் 
வ ல் றலறய,  க்கள் வாழாைது வ ாலத் வைாற்ை ளிக்கச் பெய்ைது! ஆனால் 
 ாயா இத்ைறகய நிறையற ைிறயப்  ார்த்துக்பகாண்டு இருக்காது; இது 
அங்கலாய்ப் ில், ஆைங்கத்ைில்  ழகிப்வ ானது! ப ஹர்  ா ாவின் ஆண், ப ண் 
 ண்டலி அவருறடய கட்டறளகறள உண்ற யாகக் கறடப் ிடிப் றைக் கண்டு 
அது எரிச்ெறலயும் ப ாைாற றயயும் வளர்த்ைது, எந்ை  ாைிப்ற யும் ஏற் டுத்ை 
முடியா ல் ைவித்ைது! 

ஆற்பைாைா வகா த்ைில், அது வவறு வழிகறள நாடியது: இரவும்  கலும் 
ஆரவார ான சூைாவளி புயல், எங்கும் தூெி  ய ாகத் பைன் ட்டது!"
 ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில் இதுவ ான்ை சூைாவளி காற்றுடன் கூடிய 
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காலநிறலறய,  ண்டலி கண்டைில்றல. ப ஹரா ாத் வ ல் றலயின் நான்கு 
மூறலகளில் அற க்கப் ட்ட ெிைிய அறைகளில் காவலாளிகள் அ ர்ந்ைிருப் து 
 ிகவும் கடினம்.  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் ைகர கூறரகள் கூச்ெலிட்டு,  ைீிறயக் 
கிளம்பும் ெலெலப்ற  உருவாக்கி,  ா ாறவ  ிகவும் பைாந்ைரவு பெய்ைது. "ொயா 
எனக்கு எதிராக மசயல்படுகிைாள்" என்று உறுைிப் டுத்ைி அவர்  ண்டலிக்கு 
ஒரு குைிப்ற  அனுப் ி றவத்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா  ண்டலி எவறரயும்  ார்த்ைைில்றல. 
விஷ்ணு ைினமும் காறலயில்  ைிறனந்து நி ிடங்கள் அவரிடம் பென்று வந்ைார்; 

மூங்கில் ைடுப்புச் சுவரில் அற ந்ை ெிைிய, பெவ்வக ஜன்னல் வழியாக,  ா ா 
எழுத்துப் லறகறயப்  யன் டுத்ைி, அவருக்கு அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 
விஷ்ணுவால்  ா ாவின் விரல்கள்  லறகயில் குறுக்கும் பநடுக்கும் வவக ாக 
நகர்வறை  ட்டுவ   ார்க்க முடிந்ைது; அவருறடய உடலின் வவறு எந்ை 
 குைிறயயும்  ார்க்க முடியவில்றல. இருந்தும்,  ா ா அவரது முகத்றை 
முழுவது ாக துைியால்  றைத்துக் கட்டியிருந்ைார். கிருஷ்ைா  ா ாவின் 
அறைறயச் சுத்ைம் பெய்ய வரும்வ ாதும் அவர்  க்கத்து அறைக்குள் பென்ைார். 

 ா ா, அந்ை வநரத்ைில் ஒரு நாறளக்கு ெிைிைளவு ொைமும்  ருப்பும் 
 ட்டுவ  உட்பகாண்டார். ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, உ வாெம், அவரது ஆன் ீக 
உள் ைி  ற்றும் இரவும்  கலும் சூைாவளி காற்ைினால் எழுந்ை கூறரயின் 
அலைல் ஓறெயும் அவரது உடல்நிறலறயப் ப ரிய அளவில்  ாைித்ைது. 
எழுத்துப் லறகயில் உத்ைரவுகறள எடுத்துறரத்ை டி  ா ா ஒவ்பவாரு 
நி ிடமும்  லவனீத்ைால் கறளப் ாை அ ர்ந்து கஷ்டப் டுவறை விஷ்ணு 
வநரடியாகக் கண்டார். 

 ா ா, இந்ைக் கூண்டு அறையில் ஒரு வாரம் ைங்கியிருந்து,  ின்னர், 1941 
ஆகஸ்ட் 7 அன்று அவரது எைிர்கால ெ ாைி அறைக்கு இருப் ிடத்றை  ாற்ைி, 
அங்கு அவரது உலகளாவிய  ைிகறள ஐந்து நாட்கள் பைாடர்ந்ைார்.  ா ா,  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைிலிருந்து ெ ாைி அறைக்குச் பெல்லும் வவறளயில் முகத்றைத் 
துைியால் முழுவது ாக மூடி, அந்ை  குைியில் ஒருவறரயும் வரவிடா ல் 
ஏகாந்ைவாெம்  ரா ரிக்கப் ட்டது. 

ெீரற்ை வானிறல பைாடர்ந்ைது.  னம் உறலவுற்ை நிறலயில்  ா ா, 

ஐந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஆகஸ்ட் 12 அன்று, வ ல் றலயின் அருகில் அற ந்ை 
டின் வக ினுக்குச் பென்ைார். ஆனால் இங்வகயும் பைாந்ைரவு அைிக ாக இருந்ைது. 
வ லும், இந்ை அற ைியின்ற க்கு காரை ாக, அவை நாளில் ெட்டி  ா ா ைனது 
ப ாருட்கறளக் வக ினுக்கு எடுத்து வந்து, அறை அவருறடய உறடற  என 
உரிற  வகாரினார்! இந்ை அொைாரை நடத்றையால்,  ா ா, இரவில்  ற்றுவ ார் 
அறைக்குச் பெல்ல வவண்டிய கட்டாயம், வ லும் ெிர த்றை ஏற் டுத்ைியது. 

ஏகாந்ைவாெத்ைில் நுறழவைற்கு முன்பு, அக்வடா ர் நடுப் குைியில் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ற்பைாரு ப ாருத்ை ான இடத்ைிற்குச் பெல்ல 
இருப் ைாகவும், அந்ை வநரத்ைில் ஏைக்குறைய  ைிறனந்து நாட்கள் 
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ஏகாந்ைவாெத்ைின் நி ந்ைறனகள் ெற்று ைளர்த்ைப் டும் என்றும்  ா ா 
சுட்டிக்காட்டியிருந்ைார். 

ஆனால் இப்வ ாது, அவரது உடல் ஆவராக்கியம்  லவனீ றடந்ை 
நிறலயில்,  ாய ெக்ைிகளின் துன்புறுத்ைல் அைிக ாக இருந்ைைால்,  ா ா 
உடனடியாக  ஞ்ச்கனிக்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். ஆண், ப ண்  ண்டலிக்குத் 
வைறவயான  ங்களாக்கள்  ற்றும்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான ைங்கு ிடம் 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 

 ாயா பவட்கத்ைில் ைறலகுனிந்ைாள்!  ா ா, அவரது புைிய ைிட்டத்றை 
அைிவித்ை அடுத்ை கைவ  வகார புயல்களின் ெீற்ைம் ைைிந்ைது! 

வானிறலயில் ஏற் ட்ட  ாற்ைத்றைக் கவனித்ை  ண்டலி, 
ஏகாந்ைவாெத்றை ப ஹரா ாத்ைிவல பைாடரு ாறு வகட்டுக்பகாண்டனர், ஆனால் 
 ா ா அைற்கு உடன் டா ல்,  ஞ்ச்கனிக்குப் புைப் டும் வைைிறய நிர்ையித்ைார். 
பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள்,  ா ா, அவரது ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து பவளிவந்து, ப ண் 
 ண்டலிறயச் ெந்ைிக்கச் பென்ைார். 

1941, பெப்டம் ர் 3, புைன்கிழற  காறல 7:00  ைிக்கு,  ா ா, 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ஞ்ச்கனிக்கு எலிஸப த்ைின் கார்  ற்றும் 
நீலப்வ ருந்ைில் ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் புைப் ட்டார்;  ா ா காரில் 
நுறழவறை யாரும்  ார்க்கவில்றல. காறல 10:45  ைிக்கு அவர்கள் 
 ஞ்ெகனிக்கு வந்ைதும்,  ா ா, யாருறடய  ார்றவயிலும்  டா ல் வநரடியாகத் 
ைனது  ங்களாவுக்குள் நுறழந்ைார். ெட்டி  ா ா,  ா ாவின்  ங்களாவில் 
ைங்கினார், ற தூல், கிருஷ்ைா இருவரும் பைாடர்ந்து  ஸ்றைக் கவனித்து 
வந்ைனர். ஆண், ப ண்  ண்டலி, வழக்கம் வ ால, ைனி வடீுகறள ஆக்கிர ித்ைனர். 

ற தூல், காவள ா ா, கிருஷ்ைா, நீலு, விஷ்ணு, பவங்வகா ா ராவ் 
ஆகிவயார்  ா ாவுடன்  ஞ்ச்கனியில் இருந்ைனர்.  ா ாவின் உத்ைரவின் வ ரில் 
  ானந்ைா, குஸ்ைாஜி,  ிளடீர் மூவரும், ைங்கள் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர 
 ஹா ாவலஷ்வருக்கு அனுப் ப் ட்டனர்.  ஆைி ஜூனியர், முரளி,  ாைிரி ஆகிவயார் 
ப ஹரா ாத்ைில் ஓர் இலவெ  ருத்துவ  ருந்ைகத்றை நடத்ைி வந்ைனர்; எஞ்ெிய 
ஆண்  ண்டலி - ெகன், ப ண்டு, பஸயிலர், ெிது, ஜங்க்வள ஆகிவயாருக்கு இைர 
கடற கள் வழங்கப் ட்டன. காக்கா மும்ற யில் இருந்ைார், ஆனால் பெப்டம் ர் 
பைாடக்கத்ைில் ெில நாட்களுக்காக,  ஞ்ச்கனிக்கு வந்ைார். 

 ஞ்ச்கனியில்,  ா ா, ெட்டி  ா ாவுடன் ைனது உள்  ைிறயத் 
பைாடர்ந்ைார். பெப்டம் ர் 5ஆம் நாள்,  ஸ்த்  ிகவும் வ ாெ ான  னநிறலயில் 
காைப் ட்டார்; இருப் ினும், அடுத்ை நாள், அவர்  ீண்டும் ைனது வழக்க ான 
இனிய நிறலயில் இருந்ைார்; ஆனால், ெட்டி  ா ா, அவறர, பைன்னிந்ைியாவில் 
உள்ள ைனது வடீ்டிற்குத் ைிருப் ி அனுப்பு ாறு கூை, கிருஷ்ைாவிடம் வகாரிக்றக 
றவத்ைார்.  ா ா இந்ைத் ைகவறல அைிந்ைதும், "அவரது பேரம் முடிந்துவிட்டது. 
அவர் ெீண்டும் அந்தக் பகாரிக்கககய முன்கவத்தால் ோன் அவகர அனுப்பி 
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விடுபவன், ஆனால் அப்பபாது எனது திட்டங்கள் அகனத்கதயும் ொற்ை 
பவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

1941 ஆகஸ்ட் ொதத்தில்,  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ை வவறளயில், 

1930 ஆண்டுகளின் முற் குைியில்,  த் ா காந்ைியுடனான ெந்ைிப்புகள் ெம் ந்ை ாக 
ெில ைவைாகச் ெித்ைரிக்கப் ட்ட அைிக்றககள்  த்ைிரிறககளில் பவளிவந்ைன. 
காந்ைிறயப்  ின் ற்றும் ஆங்கிவலய ப ண் ைி  ீராப ன் என் வர்,  த்ைிரிறக 
ஆெிரியரான வராம் லாண்டவிடம் இவ்வாறு பைரிவித்ைைாகக் கூைப் டுகிைது: 

இருவருக்கும் இறடயிலான பைாடர்பு  ற்ைிய அறனத்து விவரங்களும் 
எனக்குத் பைரியும்.  எப்வ ாதும் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாைான் காந்ைிறயப்  ார்க்கச் 
பென்ைாவர ைவிர, காந்ைி அவறரப்  ார்க்கச் பெல்லவில்றல. அவர்கள் முைலில் 
ராஜ்புத்னா கப் லில் ெந்ைித்ைனர்,  ா ா, காந்ைிறயச் ெந்ைிக்க அவருக்கு வநரம் 
உள்ளைா என்று வகட்டைிய ைனது ந றர அனுப் ினார். காந்ைி, ‘நிச்ெய ாக’ எனக் 
கூைி அைற்கு இைக்கம் பைரிவிக்க,  ா ா, காந்ைிறயச் ெந்ைித்ைார். அைன்  ின்னர், 

ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் லண்டனில் காந்ைியின் இருப் ிடத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்ைார். ஆனால், காந்ைி ஒருவ ாதும் ப ஹர்  ா ாவிடம் உைவி அல்லது 
ஆன் ீகம் பைாடர் ான  ிை ஆவலாெறனகறளக்  வகட்கவில்றல என்று 
உறுைியாகக் கூைலாம். அவர் ப ஹர்  ா ாறவ விரும் ினார், வ லும் அவறரப் 
 ார்க்க விரும்பும் அறனவரிடமும் வ சுவைால் காந்ைி அவருடனும் வ ெினார் - 
அவ்வளவுைான். 

லாண்டவ் எழுைிய ‘காட் இஸ் ற  அட்பவன்ச்ெர்’ என்ைப் புத்ைகத்ைில் 
அவர் இந்ை விஷயத்றைப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டிருந்ைார்.  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
 ா ாறவ வநர்காைலில் ெந்ைித்ை லண்டன்  த்ைிரிறக ஆெிரியர் வஜம்ஸ் 
டக்ளஸிட ிருந்து அைிந்துபகாண்ட விஷயங்கறளயும் அவர்  கிர்ந்து பகாண்டார். 

லாண்டவின் அைிக்றககள் குைித்து,  ல பெய்ைித்ைாள் ஆெிரியர்களால் 
வி ர்ெனமும், விொரறைகளும் வ ற்பகாள்ளப் ட்டன.  ா ாவுடன் இந்ை 
நிறலற றயப்  ற்ைி விவாைிக்க, ொஞ்ெி ஆகஸ்ட்  ாைம் நான்கு முறை 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். இந்ை விஷயத்றைத் பைளிவு டுத்தும் வநாக்கத்ைில், 

பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள், வஸகாவ் ில் அற ந்ை அவரது ஆெிர த்ைில் காந்ைிறய, 

ொஞ்ெி ெந்ைிக்க ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. காந்ைி, இைர  ல விஷயங்களில் ஆர்வம் 
காட்டினார், ஆனால் ொஞ்ெி,  ீராப னின் அைிக்றகறயப்  ற்ைி விளக்கினார், 

 ின்னர் ொஞ்ெி இது குைித்துக் காந்ைிக்குக் கடிைம் எழுைினார். ொஞ்ெி, பெப்டம் ர் 
8ஆம் நாள்  ஞ்ச்கனிக்கு வந்து எல்லா விஷயத்றையும்  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். 

பெப்டம் ர் 18, 19ஆம் வைைிகளில் ொஞ்ெி  ீண்டும் காந்ைிறயச் ெந்ைித்து, 

 ின்னர்  ஞ்ச்கனிக்கு வந்ைார். ைவைாகச் ெித்ைரிக்கப் ட்டுள்ள அைிக்றககறளப் 
 ார்த்ை  ிைகு, காந்ைி ொஞ்ெிக்கு எழுைினார்: 
20 பெப்டம் ர் 1941 

வஸகாவ்ம், வர்ைா 
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அன்புள்ள ைாைாொஞ்ெி, 
 ீராப னுடனான வநர்காைல்  ற்றும் வராம் லாண்டவ் அைிக்றக 

பெய்ைறைப்  ற்ைி - எஸ்.எஸ்.ராஜ்புத்னாவில் என்றனத் வைடி வந்ைது ப ஹர் 
 ா ா அல்ல, ஆனால் நான் அவறரத் வைடி அடிக்கடி அவரது அறைக்குச் 
பென்ைறையும் உறுைிப் டுத்துகிவைன்; இறை, ெம் ந்ைப் ட்ட ஆர்வலர்களுக்கு 
நீங்கள் பைரிவிக்கலாம். ஸ்ரீ  ா ா என்னுடன்  யைிக்கும் ெக  யைி என்றும், 

நான் அவறரச் ெந்ைித்து, புரிந்துபகாள்ள முயற்ெிக்க வவண்டும் என்றும் எனக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ிய  ிரிய ான ஜாம்பஷட் வ த்ைாவின் அன் ிற்காக நான் 
இறைச் பெய்வைன்.  வ லும்,  ா ா, உலகத்வைாடு உறரயாட  யன் டுத்தும் 
எழுத்துப் லறக வழியாக நீங்கள் ப ாழிப யர்த்து எடுத்துறரத்ைைால், எங்கள் 
உறரயாடலின் ஆன் ீக ைன்ற றய நீங்கள் அைிவரீ்கள். 

நான் அங்கு இருந்ைவ ாது, லண்டனில் என்றனச் ெந்ைிக்க,  ா ாறவ 
வ லும் அறழத்ைிருந்வைன். 

‘குருநாைர் - ெீடர்’  ற்ைிய வகள்விக்கு இடம் எதுவும் இல்றல. ஆன் ீக 
ரீைியில் யாருக்கும் (ஒரு) ெீடராக இருப் றை நான் ஒருவ ாதும் உைரவில்றல; 

இருந்தும் இன்னும் நான், எப்வ ாதும் வ ாலவவ ஒரு குருநாைறரத் 
வைடிக்பகாண்டிருக்கிவைன்; கடவுறளத் வைடும் ஒவ்பவாருவரும் அவ்வாறு 
இருக்க வவண்டும் என்று நான் கருதுகிவைன். 

 

ைங்கள் உண்ற யுள்ள, 

வ ாகன்ைாஸ் காந்ைி. 

1941, பெப்டம் ர் 9ஆம் நாள், ைனது  ைியின் ஒரு  குைியாக ஸவக், 
‘பவாய்’ கிரா த்ைிலிருந்து 15 ஏறழ  ிச்றெக்காரர்கறள அறழத்து வந்ைார்; 

அவர்கறள,  ா ா ைனது  ங்களாவில் நீராட்டி, உைவூட்டி, உறட அைிவித்ைார். 
 ா ா  ஞ்ச்கனியில் இருந்ை முைல் வாரத்ைில், வானிறல பவப்  ாக 

இருந்ைது, ஆனால் பெப்டம் ர் 11ஆம் நாள்  றழ ப ாழியத் பைாடங்கியது. முைல் 
ெில நாட்களுக்கு,  ா ா, ைினமும்  ிகச் ெிைிய அளவில் உைவு உண்டு, பைாடர்ந்து 
உ வாெம் இருந்ைார்; ெில நாட்கள் அவர், அந்ை வநரத்ைில் ையார்ச் பெய்ை ஆரஞ்சு 
ரெம்  ட்டுவ  அருந்ைினார், ெில ெ யங்களில் ைண்ைரீ் அல்லது வைநீர்  ட்டும் 
 ருகினார். பெப்டம் ர் 12ஆம் நாள்,  ா ா ஆரஞ்சு ரெம் அருந்ைி உ வாெத்வைாடு 
ஏகாந்ைவாெத்றையும் பைாடங்கினார். ஒன் து நாட்கள் கடந்ைன. இந்ை வநரத்ைில் 
பைாடர்ந்து  றழ ப ய்து,  ஜாரில்  ழம் எதுவும் கிறடக்காைைால்,  ா ா, மூன்று 
நாட்கள் ைண்ைரீ்  ற்றும் வைநீர்  ட்டுவ  அருந்ைினார். 

1941, பெப்டம் ர் 12 அன்று ெட்டி  ா ாவின்  னநிறல  ீண்டும் 
ெரியில்லா ல் ஆயிற்று; எனவவ 15ஆம் நாள், ற தூல்  ற்றும் கிருஷ்ைாவுடன் 
நாகப் ட்டினத்ைில் அவரது இல்லத்ைிற்கு அனுப் ,  ா ா முடிவு பெய்ைார்.  ஸ்த் 
கிட்டத்ைட்ட இரண்டு ஆண்டுகளாக,  பைாடர்ந்து  ா ாவுடன் ைங்கியிருந்ைார். 
புைப் டும் வநரத்ைில், ெட்டி  ா ா, ப ரு ளவில் அழுைார்.  ா ாவும் துக்கத்ைால் 
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நிரம் ி காைப் ட்டார்.  ார்கபரட் க்ராஸ்வக இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார், "ெட்டி 
 ா ாவின் கார் புைப் ட்டுச் பென்ை வ ாது,  ா ாவின் முகத்ைிலிருந்ை வொகத்றைப் 
வ ால நான் இதுவறரப்  ார்த்ைைில்றல." 

ெட்டி  ா ாவுடன் பென்ை ற தூல்,  யைத்ைின் வ ாது குழாய் நீறர 
 ட்டுவ  குடிப் ைில் கவன ாக இருக்க வவண்டும் என்றும், நைி, ஊற்று அல்லது 
கிைற்று நீறர அருந்ைக்கூடாது என்றும் அைிவுறுத்ைப் ட்டார். ெட்டி  ா ாறவ 
நாகப் ட்டினத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, ைிரும் ி வந்ைதும், கடுற யான 
நச்சுக்காய்ச்ெலால் ற தூல் அவைிப் ட்டார்.  ா ா அவரிடம், "ேீங்கள் என் 
கட்டகளகய ெீைினரீ்களா?" 

"நான்  ிகவும் ைாக ாக இருந்வைன், சுற்ைிலும் ற ல் தூரத்ைிற்குக் 
குழாய் நீர் கிறடக்கவில்றல ஆைலால் நான் ஊற்று நீறரக் குடிக்க 
வவண்டியைாயிற்று" என்று ற தூல் ைன்றனப்  ாதுகாக்கும் விைத்ைில் 
 ைிலளித்ைார். 

"என் கட்டகளககள ஏன் ெீைினரீ்கள்?"  ா ா காரைத்றைக் 
வகாரினார்.  "பல ஆண்டுகளாக எனது பசகவயில் இருந்த ேீங்கள், 

மபர்சியாவிலிருந்து சிறுவர்ககள மெஹராபாத்திற்கு அகழத்து வருவது 
எவ்வளவு கடினம் - ஆனால் ேீங்கள் அகதச் மசய்தரீ்கள்! இப்பபாது, 

இவ்வளவு சிைிய விஷயத்தில், ேீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியாெல் என் 
எச்சரிக்கககயப் புைக்கணிக்கிைரீ்கள்! ேீங்கள் உயிகரத் துைந்திருக்க 
பவண்டும், ஆனால் எனக்காக ேீங்கள் மசய்ய பவண்டியது ஏராளொக 
இருப்பதால், ேீங்கள் இன்னும் வாழ்வரீ்கள்" என்ை கெப் ான வார்த்றைகளால் 
ைிட்டிய  ிைகு,  ா ா, ற தூறல  ன்னித்து, நீலுவிடம் ெிகிச்றெயளிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு ற தூல் குை றடந்ைார். 

ொயா, பஞ்ச்கனியில் இன்னும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதாகத் 
பதான்ைியது. எந்ை எச்ெரிக்றகயும் இல்லா ல், 1941, பெப்டம் ர் 10 அன்று, சுவா ி 
  ானந்ைா  ஹா ாவலஷ்வரில் ைற்பகாறல பெய்து பகாண்டார். ெில நாட்கள், 

அங்கு ைங்கியிருந்ை  ா ாவின் இைர ஆண்  ண்டலிக்கும் இந்ைச் ெம் வத்ைிற்கும் 
ெம் ந்ைம் இருப் ைாக வ ாலீஸ் அைிகாரிகள் கருைவில்றல. 

குஸ்ைாஜி,  ிளடீர் இருவரும் ெம் வம் நடந்ை இடத்ைில் பைாடர்ந்து 
இருக்க ையக்கம் காட்டினர், எனவவ  ா ா அவர்கறள, பெப்டம் ர் 19 அன்று 
 ஞ்ச்கனிக்கு அறழத்ைார். 

  ானந்ைா, ப ங்களூரில் ப ஹர்  ா ா இருந்ை வவறளயில் 
வந்ைிறைந்து  ின்னர் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைார்.  ா ாறவச் 
ெந்ைிப் ைற்கு முன்பு, அவர் ஒருவறரக் பகாறல பெய்ைைாகவும், அந்ைக் குற்ைம் 
அவறரத் தூக்கிலிட வழிவகுத்ைைாகவும் ஆண்  ண்டலி  ின்னர் அைிந்து 
பகாண்டனர்.   ானந்ைாவின் ைற்பகாறலப்  ற்ைி வகள்விப் ட்ட  ா ா, "அவர் 
உடனடியாக  ற்பைாரு  ிைவிறய எடுத்து ஆன் ீக ரீைியில் முன்வனறுவார்" 
என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். 
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ப ஹர்  ா ா 1941 பெப்டம் ர் 21 அன்று உைவு உண்ைத் 
பைாடங்கினார்; நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு ைனது ஏகாந்ைவாெ  ைிறயயும் 
நிறைவு பெய்ைார். 28ஆம் வைைி 'கிப் ி' அப ரிக்காவில் இைந்துவிட்டைாக ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. 30ஆம் வைைி குஸ்ைாஜி, காக்கா இருவருடன்  ஸ்த் 
சுற்றுப் யை ாக  ா ா  ஞ்ச்கனியிலிருந்துப் புைப் ட்டார்.  ா ா வவறு வவறு 
இடங்களுக்குச் பென்று,  ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, இரண்டு 
வாரங்களில் ஏைக்குறைய 3,000 ற ல்கள் ரயிலில் மூன்ைாம் வகுப் ில் 
 யைித்ைார்.  ா ாவின் அறடயாளம் முற்ைிலு ாக  றைக்கப் ட்டிருந்ைைால், 

 றைமுக ாக  யைம் பெய்து ஏகாந்ைவாெத்றையும் பைாடர முடிந்ைது. 
அக்வடா ர் 14 அன்று  ஞ்ச்கனிக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு,  ா ா, வகாலாப்பூர் 
அருவக ேர்ப ாபாவாடி, குருத்வாடி, இடர்சி, அலகாபாத், ஃபத்பதபூர், கான்பூர், 

இஸ்ொயில்பூர், அஜ்ெீர், இந்தூர்  ற்றும் கண்ட்வா வ ான்ை இடங்களுக்கு 
விஜயம் பெய்ைார். ஒவ்பவாரு நகரிலும்,  ா ா ெில குைிப் ிட்ட இடங்கறளத் 
வைர்ந்பைடுத்து, குறுகிய காலத்ைிற்கு ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டு, உலவகாடு 
பைாடர்புறடய ைனது ஆன் ீக உள்  ைிறயச் பெய்ைார். 

சாதுக்கள், வாலிகள், ெஸ்துகள், பயாகிகள் ெற்றும் பெம்பட்ட 
யாத்ரீகர்களுடனான மெஹர் பாபாவின் மதாடர்புகள் அகனத்தும் அவருக்கு, 

சிைப்புெிக்க, தனிப்பட்ட முக்கியத்துவத்கதக் மகாண்டுள்ளன, இருப்பினும் 
அவற்கைத் மதளிவுை மவளிப்படுத்தி, பதிவு மசய்யப்படாததால், முழுகெயாக 
அைியமுடியாத சூழ்ேிகல. இந்ைப்  யைத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின் 
குைிப் ிடத்ைக்க பைாடர்புகளில் அலஹாபாத் நகருக்கு ஆன் ீக ப ாறுப் ாளராக 
இருந்ை ‘பஷீர் ெஸ்தான்’ ஆவார்.  ா ா குைிப் ிட்டது வ ால், அவர் ஒரு 
அசாதாரண ெஸ்த், ஏமனன்ைால் அவர் ெஸ்துகளின் ஐந்து தனித்துவொன 
பண்புகளின் கலகவகய உள்ளடக்கியவர். 

இஸ்ொயில்பூரில், ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் புனிை பகாகபல பாபாறவத் 
பைாடர்பு பகாண்டவைாடு, அஜ் ீரில்,  ஜ்ஜூப் ொச்ொவுடன்  று டியும் 
உறரயாடினார்; லக்கன் ஷா, கப்ரிஸ்தான்வாலா (ொக்ரடீஸ்) ஆகிவயாறரயும் 
பைாடர்பு பகாண்டார். 

கண்ட்வாவில், ப ஹர்  ா ா ‘பகாரப் ஷா’ என்ை  ிகச் ெிைந்ை 
வ ல்நிறல  ஸ்றைச் ெந்ைித்ைார். இந்ை வயைான  ஸ்த் எந்ை வாகனங்களிலும் 
 யைம் பெய்யா ல் பைாறலதூர கிரா ங்களுக்குச் பெல்வது வழக்கம். 

கண்ட்வாவில், ‘குரு துனிவாலா பாபா’வின் ைறலற  ப ாறுப் ாளராக 
இருந்ை ‘ஹரிஹர் தாதாஜி’ என்ை இந்து துைவிறய  ா ா ெந்ைித்ைார். துனிவாலா 
 ா ா எப்வ ாதுவ  கறடப் ிடித்ை  ழக்கத்றைப்  ின் ற்ைி, ஹரிஹர், இரவும் 
 கலும் ஒரு புனிை பநருப்ற  (துனி) பைாடர்ந்து எரியவிட்டார். இந்ைத் துைவி 
 ல ெீடர்களின் முறைொரா ஆெிர த்ைின் ைறலவராக இருந்ைார். 

பாபாவின் இந்த ஆன்ெீக உள் பணிகள், ஒருபவகள ஐபராப்பா 
ெற்றும் உலமகங்கிலும் ேடந்த பபாரின் முன்பனற்ைங்களுடன் 
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மதாடர்புகடயகவ, ஏமனன்ைால், பாபா பயணித்த இந்தக் காலகட்டத்தில் 
மஜர்ெனி, ொஸ்பகாகவக் கடுகெயாகத் தாக்கியது. 

மஜர்ென் இராணுவம் மலனின்கிராட் ேகரின் புைேகர் பகுதிகய 
மேருங்கியபபாது, ரஷ்ய அரசாங்கம் ொஸ்பகா தகலேககரக் ககவிட்டு 
மவளிபயைி, தகலகெயகத்கத குய்பிபஷவுக்கு ொற்ைியது. எவ்வாைாயினும், 

மஜர்ெனியர்களுக்கு எதிரான ரஷ்ய துருப்புக்ககள முன் ேின்று வழிேடத்த 
ஸ்டாலின் ொஸ்பகாவில் தங்கியிருந்தார். இதற்கிகடயில், ஜப்பான் முழுச் 
மசயல் முகனப்புடன் பபாகர அைிவிக்கத் தயாராகி, ஹாங்காங்ககக் 
ககப்பற்ை சதி மசய்து, பிலிப்கபன்ஸ் ெீது பகடமயடுக்கவும், அமெரிக்கா ெீது 
வான்வழித் தாக்குதகல ேடத்தவும் திட்டெிட்டது. 

1941 அக்வடா ரில்  ஞ்ச்கனியில், உலக நிறலற கள் குைித்துத் கருத்துத் 
பைரிவிக்றகயில்,  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

உலகம் உண்கெயிபலபய ஒரு சுழலில் உள்ளது. அது கபத்தியொகி 
விட்டது! இன்கைய உலக ேிகலககளப் பாருங்கள்: சட்டமும் வாழ்வும் 
இப்பபாமதல்லாம் கலங்கிப்பபாய் அழிவின் பவதகனயில் துடிதுடித்துக் 
மகாண்டிருக்கின்ைன. எந்தமவாரு ெதிப்பு, ெரியாகதக்கும் இடெில்கல. 
சிந்தகனயற்ை முகையில் ஈவிரக்கெின்ைி சட்டங்கள் உகடக்கப்பட்டு, 

உயிர்கள் அழிக்கப்படுகின்ைன. மசாற்களுக்கும் ெரியாகத குைியீடுகளுக்கும் 
எந்த ெதிப்பும் இல்கல. புனிதொன வாக்குறுதிகள் விரும்பத்தகாத 
முகையில் அங்கீகாரத்கத இழக்கச் மசய்யப்படுகின்ைன, பெலும் சுயேல 
போக்கங்களுக்காகவும், காெம், பபராகச ஆகியவற்ைின் திருப்திக்காகவும் 
ஆவணங்கள், கழிவு காகிதங்கள் பபாலத் தூக்கி வசீப்படுகின்ைன. 
சுருக்கொக, இப்பபாது, சட்டமும் வாழ்வும் உங்கள் கககளில்தான் உள்ளன. 

ப ஹர்  ா ா, ெ ீ த்ைில்  ஸ்த்  யைத்றை வ ற்பகாண்ட வவறளயில், 

கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகறள, ஒன்ைாக, குறுகிய சுற்றுலா 
அல்லது நடக்கச் பெல்ல அனு ைித்ைார்; ஆனால், குைிப்பாக, வழியில் காணும் 
காட்டு பழ வககககளச் சாப்பிட பவண்டாம் என்று அவர்களுக்குக் 
கட்டகளயிட்டார். 1941, அக்வடா ர் 13 அன்று  ைினாறு ப ண்கள் வெர்ந்து 
ப ாழுது ொயும் வநரத்ைில் பவளிவய நடக்கச் பென்ைனர். அவர்களில் ஒருவர் 
கூறவக்கிழங்கு என்று நிறனத்து, அறை நிலத்ைிலிருந்து வைாண்டி எடுத்து, 

அறனவருக்கும் சுறவக்கக் பகாடுத்ைார். கர் ான்  ாெி  ட்டுவ  அவற்ைில் 
ெிலவற்றை உண்டார்.      

 அன்று  ாறல ஏழு  ைியளவில், கர் ான்  ாெி கடுற யான வயிற்று 
வலி, காய்ச்ெல்  ற்றும் ெிவந்து வஙீ்கிய முகத்துடன் உடல் நலம் குன்ைி 
காைப் ட்டார்...   ா ாவின் கட்டறளப் டி, ப ண் ைிகளின் நலறனக் கவனித்து 
வந்ை டாக்டர் நீலு, அவறரப்  ரிவொைித்ைார்; ஆனால் அவரால் இன்னபைன்று 
கண்டைிய முடியவில்றல. இரவு முழுவதும் கர் ான்  ாெி  டுக்றகயின் ஒரு 
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புைத்ைிலிருந்து  றுபுைம் புரண்டு புரண்டு  ிகவும் ெிர ப் ட்டார்; அவர் உயிறரத் 
துைந்து விடுவார் என எல்வலாரும் நிறனத்ைார்கள். 

 றுநாள் காறலயில்,  ா ா ைிரும் ி வந்து, நடந்ை முழுக் கறைறயயும் 
வகட்டார். அவர் கர் ான்  ாெியின் பநற்ைியில் றக றவத்துப்  ார்த்ைார். 
இறுைியில் கர் ான்  ாெி ொப் ிட்டது கூறவக்கிழங்கு அல்ல, ஆனால் ஆ த்ைான 
வநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட எருற கள் துயர ின்ைி உயிறர விடுவைற்காகக் 
பகாடுக்கப் டும் ஒரு நச்சு  ருந்து என்று பைரிய வந்ைது! ப ஹர்  ா ாவின் 
அருளால், அவரது கண்காைிப் ில் கர் ான்  ாெி  டிப் டியாக ஒரு வாரத்ைில் 
குை றடந்ைார். 

 ல ஆண்டுகளாக, உபா னி ெஹாராஜ் குல் ாயிடம், "ோன் 
பெர்வாகனப் பார்க்க விரும்புகிபைன்!" என்று கூைிவந்ைார். இந்ைக் 
காலகட்டத்ைில், குல் ாய் இறை,  ா ாவிடம்  ீண்டும்  ீண்டும் எடுத்துறரத்ைார், 

"ோன் ெஹாராகஜ ஒரு முகை பார்ப்பபன், ஆனால் தனியாகச் சந்திப்பபன்" 
(அைாவது  ஹாராஜ் வ லும் ஒரு ெந்ைிப்ற  எைிர் ார்க்கக் கூடாது) என்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, இருவரும் சந்திக்கும் இடம் மெஹராபாத் ெற்றும் 
 க்பகாரியிலிருந்து விலகி இருக்க பவண்டும் என்ை ேிபந்தகனகய 
முன்கவத்தார், பெலும், "ோன் இன்னும் மெௌனம் ககடப்பிடிப்பதால், 

அவருடன் பபசொட்படன் என்ை ேிபந்தகனயின் பபரில் அவகரச் சந்திப்பபன்" 
என்றும் கூைினார். 

குல் ாய், இறை  ஹாராஜிடம் எடுத்துறரத்ை வ ாது, அவர் அறனத்து 
நி ந்ைறனகளுக்கும் உடன் ட்டார். குல் ாறய ஸக்வகாரியிலிருந்து ெில ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை தஹிகாவ்ம் என்ை இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, 

அங்கு அவர் ஒரு குடிறெறய அவருக்குக் காட்டினார். குல் ாய், உடவன 
 ஞ்ச்கனிக்குத் ைிரும் ி வந்து,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், அக்படாபர் 17ஆம் 
பததிகய அவர்கள் சந்திக்கும் தினொக ேிர்ணயித்து, "ெஹாராகஜச் சந்திக்க, 

ோன் ஒரு ோள் எனது ஏகாந்தவாசத்திலிருந்து மவளிபய வருபவன்" என்று 
கூைினார். 

அக்வடா ர் 16ஆம் நாள், அஹ துநகரிலிருந்து  ா ா, ஸவராறஷ 
அவருறடய காரில்  ஞ்ச்கனிக்கு வரவறழத்ைார். அந்ை இரவு முழுவதும்,  ா ா 
உடல்நலம் குன்ைிய நிறலயில் இருந்ைைாகத் வைான்ைியது; கடுற யான 
காய்ச்ெல்,  றுநாள் ைிட்ட ிட்ட ெந்ைிப்பு ொத்ைிய ில்றல என்று  ண்டலி 
நிறனத்ைனர். ஆனால் அடுத்ை நாள் காறலயில், அழகான வராஜா  லர்ந்ைது 
வ ால,  ா ா ைனது வழக்க ான புன்னறக ப ாலிந்ை முகத்துடன் வைான்ைி, 
ஒவ்பவாரு  ண்டலிறயயும் வகட்டார், "ோன் ஏன் ெஹாராகஜப் பார்க்கிபைன் 
என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ?" 

அறனவரும் வவறு வவறு  ைிறலக் பகாடுத்ைனர், "நான் எனது ெித்ைிரம் 
 ைித்ை வ றழறய  ஹாராஜுக்கு வழங்குவவன்" என்று  ா ா விளக்கினார். 
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ப ஹர்  ா ா,  ஞ்ச்கனியிலிருந்து ஸவராஷின் காரில் 1941, அக்வடா ர் 
17 அன்று காறல 7:15  ைிக்குப் புைப் ட்டார். அந்ை நாள்,  ைஸரா ைிருவிழா, 

இந்துக்களுக்கு  ிக ெிைப் ான நாள். ஸவராஷ் வாகனம் ஓட்டிக் பகாண்டிருந்ைார், 

ஸவக், ராவனா இருவரும் உடன் பென்ைனர். அவர்கள் காறல 9:30  ைிக்கு பூனா 
வந்ைறடந்ை வ ாது, ப வ ா, குழுவுக்கு  ைிய உைவு வழங்கினார்.  ைியம் 1:00 
 ைிக்கு ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைனர். குல் ாய், காக்கா  ாரியா இருவறரயும் 
அறழத்து வர ஸவராஷ் அஹ துநகர் பென்ைார். வவறு ெில வவறலகளின் 
நி ித்ைம் ராவனா ப ஹரா ாத்ைிவல இருந்ைார். வ லும்,  ாைிரியும்  ிை 
 ண்டலியும்  ா ாவுடன் பெல்ல அனு ைிக்கு ாறு வவண்டிய  ின்னர்,  ாைிரி, 

ராவனாவின் இடத்ைில் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். ( ாைிரி  இரண்டு 
குருநாைர்களின் புறகப் டங்கறள எடுக்கும் ஆர்வத்ைில் இருந்ைார்.) 

ைஹிகாவ்ம் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 40 ற ல் பைாறலவில் உள்ளது. 
குழு  ிற் கல் 2:30  ைிக்குப் புைப் ட்டு நான்கு  ைிக்கு வந்து வெர்ந்ைனர்.  ா ா 
அந்ை இடத்றைப்  ார்றவயிட்டு  ிக்க ைிருப்ைி அறடந்ைார். அழகான 
வைாட்டத்ைால் சூழப் ட்ட ஒரு ெிைிய ஓறலக் குடிறெ இருந்ைது. குடிறெறயச் 
சுத்ைம் பெய்ய  ஹாராஜ் ஏற்கனவவ யஷ்வந்த்ராறவ அனுப் ி றவத்ைைால், 

அவர் ப ஹர்  ா ா  ற்றும் குழுவுக்காகக் காத்ைிருந்ைார். 
ஸக்வகாரியிலிருந்து  ஹாராறஜ அறழத்து வர ஸவராஷும் 

குல் ாயும்  ிற் கல் 4:30  ைிக்குப் புைப் ட்டனர்.  ஹாராஜுடன் 
ஆெிர த்ைிலிருந்து வவறு எவறரயும் அறழத்து  வரவவண்டாம் என  ா ா, 

குல் ாய்க்கு அைிவுறுத்ைினார். 
அவர்கள் ஸவகாரிக்குச் பென்று,  ஹாராஜுடன்  ாறல 5:30  ைிக்குத் 

ைிரும் ி வந்ைனர். 
காரிலிருந்து இைங்கி, ெஹாராஜ், மெஹர் பாபா ஏற்கனபவ தனியாக 

அெர்ந்திருந்த குடிகசகய போக்கிச் மசன்ைார். பாபாவின் உத்தரவின்படி, 

ெண்டலி அகனவரும் காம்பவுண்டுக்கு மவளிபய குடிகசகயப் பார்க்காெல் 
ேின்ைனர்; பாபா, ககதட்டி அகழக்கும்பபாது ெட்டுபெ அவர்கள் அதன் 
எல்கலக்குள் நுகழய பவண்டும். 

அகர ெணி பேரத்தில், பாபா கககயத் தட்டும் ஓகசக் பகட்டது. 
அப்வ ாது  ாறல 6:00  ைி;  முைலில்  ஹாராஜ்,  ின்னர் ப ஹர்  ா ா 
குடிறெயிலிருந்து பவளிவய வந்ைறைப்  ார்த்ைனர்.  ா ாவின் முகம்  ள ளத்ைது. 
குல் ாய் முன்னால் விறரந்து பென்று இருவருக்கும்  ாறல அைிவித்ைார், 

 ண்டலி அறனவரும் வைங்கி  ரியாறை பெலுத்ைினர். யஷ்வந்த் ராவ் 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக முன்வன பென்ை வவறளயில்,  ஹாராஜ் அவறரத் 
ைடுத்து, "ப ஹர்  ா ாவின் உத்ைரவின்  டி ைரிெனம் பெய்யக்கூடாது!" என்ைதும் 
 ா ா ெிரித்ைார். 

அந்ைி  ாறல பவளிச்ெத்ைில் புறகப் டம் எடுக்க  ாைிரி முயற்ெித்ைார். 
ஆனால் குருநாைர்கள் இருவரும் அங்கும் இங்கும் அறெந்ை வண்ைம் நின்ைனர். 
 ஹாராஜ்  ாைிரியின் றகயிலிருந்ை வக ராறவப்  ார்த்து, “அது என்ன?” என்று 
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வகட்டார்.  ஹாராஜ் எரிச்ெலறடந்து வக ராறவ வெீி எைிந்து விடுவார் என்று 
 ாைிரி  யந்ைார், ஆனால் அப் டி எதுவும் நடக்கவில்றல,  ாைிரி புறகப் டங்கறள 
எடுத்ைார் - காலத்ைால் அழியாை முக்கிய ான ெந்ைிப் ின் ஆைாரங்கள். 

இறுைியாக விறடப ற்று ஸவராஷ்,  ஹாராறஜ  ீண்டும் ஸக்வகாரிக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார்; குல் ாய்,  ாைிரி, காக்கா மூவரும் உடன் பென்ைனர். 
புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ஹாராஜ், "இந்ை இடம்  ிகவும் ெிைப்பு வாய்ந்ைது - 
ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டது, அவை வநரத்ைில்  ிக அருகில் உள்ளது" என்று 
குைிப் ிட்டார். அவர்கள்  ஞ்ெகனிக்கு எப்வ ாது ைிரும்புவார்கள் என்று  ஹாராஜ் 
வகட்டைற்கு, அவர்கள் உடனடியாகத் ைிரும் ிச் பெல்வைாக ஸவராஷ் 
பைரிவித்ைார்.  ஹாராஜ் கவன ாக ஓட்டு ாறு கூைினார். குல் ாய் 
ஸக்வகாரியில் ைங்கியிருந்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில்  வக்  ா ாவுடன் ைனியாக இருந்ைார் (அவரது 
வாழ்க்றகயில் முைல்  ற்றும் ஒவர முறை  ா ாவுடன் ைனியாக இருந்ை 
ைருைம்,  இரவு காவலராக இருப் றைத் ைவிர).  ா ா, ைிடீபரன அவறரப்  ாடச் 
பொன்னார், ஸவக் இந்ைி, குஜராத்ைி  ற்றும் ஆங்கில ‘காைல்  ாடல்கள்’  ாடி 
 ா ாறவ  கிழ்வித்ைார். ஸவராஷ் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ாவும்  ண்டலியும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டனர். குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் காறர நிறுத்ைி, 
ஸவராஷின்  றனவி விலூ ையார்ச் பெய்ை இரவு உைவுடன் அஹ துநகர் 
ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்று, அறை உண்டனர்.  ாைிரி ப ஹரா ாத்ைிற்குச் 
பெல்ல அங்வகவய இைங்கிக் பகாண்டார்.  ின்னர் ராவனாறவயும் 
அறழத்துக்பகாண்டு  ா ா,  ஞ்ச்கனிக்குப் புைப் ட்டு நள்ளிரவில் 1:20  ைிக்கு 
பென்று வெர்ந்ைனர். 

வழியில், ப ஹர்  ா ா  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் இருந்ைார், வ லும், 

ெந்ைிப்ற ப் ற்ைி  ண்டலியிடம் குைிப் ிட்டார்: 
ோன் அவருகடய தரிசனத்கதப் மபற்றுக்மகாண்படன். (அவதார 

புருஷராக இருந்தாலும், இல்கலமயன்ைாலும், அவர் எனது குருோதர்!) அவர் 
என்னுகடய இரு கரங்ககளயும் பிடித்து எழச்மசய்து, அன்புடன் தழுவி, ஒரு 
குழந்கதகயப் பபால் அழுதார். பின்னர் இருவரும் அெர்ந்பதாம்; அவர் 
தற்பபாகதய பபார், ோன் மெௌனத்கதக் ககலத்துப் பபசுவது குைித்து, 

என்னுகடய சிரெங்கள் ெற்றும் பலவற்கைப் பற்ைி அகர ெணி பேரம் 
பபசினார். 

அைன்  ின்னர், "ோன் புைப்பட பவண்டும்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்வைன், அவர், "ஐந்து ேிெிடங்கள் என்று கூைி, ோம் ெீண்டும் சந்திக்க 
ொட்படாம். இப்பபாது, பெர்வான், ஐந்து மபரிய சத் புருஷர்களின் அகனத்து 
பணிகளும் சக்திகளும் உங்களிடம் ஒன்ைிகணந்து குவிந்துள்ளன. ோன் 
எல்லாவற்கையும் உங்களிடம் விட்டுவிடுகிபைன்" என்ைார். அவ்வாறு 
கூைியதும்,  ஹாராஜ் றககறளக் குவித்து வைங்கியது என்றன பநகிழச் 
பெய்ைது. நான், என்னுறடய ெித்ைிரம்  ைித்ை லாக்பகட்டுகள் நிரம் ிய 
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ப ட்டகத்றை  ஹாராஜிடம் அளித்ைவ ாது, அவர் அறை ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயுடன் 
ஆய்வு பெய்ைார். 

 ா ா, இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: 
1942, பிப்ரவரி 15 முதல் 1943 பிப்ரவரி 15 க்குள் , எந்த ோளிலும் எவ்வித 

முன்னைிவிப்பும் இல்லாெல் ோன் பபசுபவன். உலகம் பபரழிகவச் சந்திக்கும் 
பபாது அது ேிகழும்! பெலும் ெஹாராஜ் அபத பேரத்தில் அவரது உடகலத் 
துைந்து விடுவார். இது தானாகபவ ேடக்கும். ஆனால் ோன் எந்த அைிவிப்பும் 
இல்லாெல் பபசுபவன். ஒரு ோளில் அல்லது ஒரு ெணிபேரத்தில் என்பது 
கூட உங்களுக்குத் மதரியாது. எதிர்காலத்தில், உடல் ரீதியாகவும் எனக்கு 
எல்கலயற்ை துன்பங்கள் வரும். 

 ண்டலியில் எவருக்கும்  ா ாவிடம், வ லும் அைிக ாகக் வகட்கும் 
அளவுக்குத் துைிச்ெல் இல்றல; ஆனால் அவர்கள்  ஞ்ெகனிறயச் 
பென்ைறடந்ைதும்,  ண்டலி, விஷ்ணுவிடம் (இதுவ ான்ை விஷயங்களில் நல்ல 
ொதுரியம்  றடத்ைவர்) அவரது ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி வ லும் வகட்கும் டி 
வற்புறுத்ைினர். 

 ா ா, வ லும் ெற்று விரிவாகக் கூறுறகயில், "என்னால் 
ேட்சத்திரங்ககள வழீ்த்த முடியும்... எனக்கு இப்பபாது முழு அதிகாரங்கள் 
உள்ளன... ெஹாராஜ் அவரது அகனத்து அதிகாரங்கள் ெற்றும் சக்திககள 
என்னிடம் ஒப்பகடத்துள்ளார்" என்ைார். 

இந்ைச் ெந்ைிப் ின் முக்கியத்துவத்றை நிறனத்து காலம் ைிறகத்துப் 
வ ாய், ஆனந்ைக் கண்ைரீ் ெிந்ைியது.  "ப ஹர்  ா ா அவரது குருநாைர் உ ாஸனி 
 ஹாராறஜ ( ன்ஸில்-இ- ீம் காலத்ைிலிருந்து, அைாவது 1922, அக்வடா ர் 15) 

கடந்ை  த்பைான் து ஆண்டுகளில் முைல் முறையாகச் ெந்ைித்ைார். 
அளவிறுைியற்ை ப ருங்கடல் அைன்  ிரைி லிப்ற  ெந்ைித்ைது! - ஆனால் இது 
அவர்களின், இந்ைப் ப ௌைீக உடல் வடிவில்  இறுைி  ெந்ைிப் ாக இருந்ைது." 

1941, அக்வடா ர் ஆரம் த்ைில், ஈரானில் ைங்கியிருந்ை ப ஹர்ஜி 
கர்காரியாவுக்குக் கடிைம் எழுைவும், நவம் ர்  ாை இறுைியில் ஈரானுக்குப்  யைம் 
பெய்ய, ைனக்கும், ஆண், ப ண்  ண்டலிக்கும், வைறவயான ஏற் ாடுகள் 
பெய்யவும்,  ா ா, ொஞ்ெிக்கு உத்ைரவிட்டார்.  ா ா,  ந்ைர் அப் ாஸில் ஒரு 
 ாைமும், குளிர்காலம் முடிந்ை  ின்னர், நாட்டின் உட்புைத்ைில் எங்வகவயனும் 
இரண்டு மூன்று  ாைங்கள் ைங்கியிருக்கவும் விரும் ினார். அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளயும் பெய்வைற்கான ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாள்வைாக ப ஹர்ஜி 
கடிைம் எழுைி,  ா ாறவ வரு ாறு உற்ொக ாக வரவவற்ைார். ஆனால், ஈரானில் 
அந்ை ஆண்டின் கடுற யான குளிர் காலநிறல  ற்றும்  ந்ைர் அப் ாஸில் உள்ள 
ைண்ைரீ் குடிப் ைற்கு ஏற்ைைாக இல்லாைறையும் கருத்ைில் பகாண்டு,  ா ா ைனது 
ைிட்டத்றை  ாற்ைி, ப ஹர்ஜிக்குத் பைரிவிக்க ொஞ்ெிக்கு (அக்வடா ர் 19 அன்று 
ெில நாட்களுக்பகன,  ஞ்ச்கனிக்கு வந்ைிருந்ைார்) அைிவுறுத்ைினார். ைிட்டங்கள் 
ரத்து பெய்யப் ட்ட ைகவல் பைாறலத்ைந்ைி மூலமும் பைரிவிக்கப் ட்டது. 
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இது நிகழும் வநரத்ைில், அப ரிக்காவுக்குச் பெல்வைற்கான 
ொத்ைியக்கூறுகள் குைித்து எலிஸப த் வ ட்டர்ஸனுக்குக் கடிைம் எழுது ாறு 
 ா ா,  ார்கபரட்டிற்குக் கூைினார்.  

மெஹர் பாபா அவரது பணியின் ேிெித்தம் கடல் கடந்து 
மசல்லபவண்டியது அவசியம் என்று சுட்டிக்காட்டினார். கடிதங்களும் 
தந்திகளும் முன்னும் பின்னுொக வந்து பபாய் இருந்தன. உ ாஸனி 
 ஹாராஜுடனான ெந்ைிப்புக்குப்  ிைகு, இந்ைத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது: 

தனிச் சிைப்பு வாய்ந்த ஆன்ெீக முடிவுகள் காரணொக 1942, பிப்ரவரி 
15 ெற்றும் 1943 பிப்ரவரி 15 க்கு இகடயில் எந்த ோளிலும் ோன் பபசுவது 
அவசியம்; பெலும் டிசம்பர் ேடுப்பகுதிக்கு முன்பு (1941) கடகலக் கடந்து 
மசல்ல பவண்டும். ேிதி பபாதுொனதாக இல்லாததால், அமெரிக்கா மசல்லும் 
திட்டத்கத ரத்து மசய்ய பவண்டும். எனபவ, ேிச்சயொக மஹானலுலு, 

ஃபிலிப்கபன்ஸ் அல்லது பசிஃபிக் பகுதியில் குகைந்த கட்டணொக இருக்கும் 
இடத்கத ோன் விரும்புகிபைன். 

ஆனால் இறுைியில்,  ா ா அந்ைத் ைிட்டங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி 
றவத்து, இந்ைியாவின் வ ற்கு கடற்கறரயில் அற ந்ை கார்வார் நகருக்குச் 
பென்று,  ின்னர் ப ஹரா ாத் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். விஸ்வநாத் 
ஹல்ைங்கரின் உைவியுடன் கார்வார், ைார்வாட் அல்லது ப ல்காவ் ில் 
 ங்களாக்கறள ஏற் ாடு பெய்யு ாறு காவள ா ாவுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

1941 டிசம்பர் ொதத்தில் ேடந்த பசிஃபிக் பபாரில் ஜப்பான் தவீிரொக 
ஈடுபட்ட பபாதுதான், அந்தப் பிராந்தியத்கதக் குைித்த பாபாவின் 
மதாகலத்தந்திகளின் முக்கியத்துவத்கத ொர்கமரட் உணர முடிந்தது. 

 

 ா ா  ஞ்ெகனிக்குத் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், ப ங்களூரில் இருந்ை, ஆைி 
ெீனியர்  ின்வரும் சுற்ைைிக்றகறய பவளியிட்டார் (ஆைி இத்ைறகய 
விஷயங்கறளக் கவனித்து வந்ைார்): 
23 அக்வடா ர், 1941 

1941 அக்வடா ர் 17ஆம் நாள், ஸ்ரீ உ ாஸனி  ஹாராஜுடனான 
முக்கிய ான ெந்ைிப் ின் வ ாது, 1942  ிப்ரவரி 15 முைல் 1943  ிப்ரவரி 15 வறர, 

எந்ை நாளிலும் ஸ்ரீ  ா ா வ சுவார் என்று முடிவு பெய்யப் ட்டது. ‘ ா ா அவர் 
வ சும் அந்ை வைைிறய முன்கூட்டிவய அைிவிக்க  ாட்டார்.’ 

1942  ிப்ரவரி 15ஆம் நாள் வறர,  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருப் ார். 1941 
நவம் ர்  ாைத்ைில் வ ற்பகாள்ளும் ஏகாந்ைவாெம், கடற்கறரயில் அற ந்ை ஓர் 
இடத்ைில் இருக்கும்.       

 1942 ஜனவரி 1 முைல் 1942  ிப்ரவரி 15 வறர, ஒரு குைிப் ிட்ட வறகயான 
உ வாெத்றைக் கறடப் ிடிக்க உத்ைரவிடப் ட்ட அறனவரும், அவை ஒன்ைறர 
 ாை காலகட்டத்ைில்  ின்வரும் உத்ைரவுகறளயும் கறடப் ிடிக்க வவண்டும்: 

1. தினமும் ஒரு முகை ‘தியானம்’ பற்ைிய பாபாவின் துண்டுப்பிரதிகயப் 
புரிந்து படிக்க பவண்டும். படிக்க முடியாதவர்கள் அகத பவறு 
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ஒருவர் வாசிக்கக் பகட்கலாம். இவ்வாறு வாசிக்கும் ேபர் அகத, 

தனியாகப் படிக்க பவண்டிய பதகவயில்கல. 
2. (கடவுளின்) நா த்றை,  ின்வரும் ஆறு வரிகளில் ஏவைனும் ஒன்றை, 

ைினமும் அறர  ைி வநரம் ப துவாக  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்க 
வவண்டும்: 

•  ர ிரம்   ர ாத் ா 

• யா எஸ்ைான் அஹுர ஸ்ைா 

• நிராகார்  ர்வர்ைிகார் 

• அல்லா வஹா அக் ர் அல்லா ஹு 

• ஹரி நாராயண்  கவான் 

• காட் அல்ற ற்ைி ஓம்னிப ாட்டன்ட் 

3. இந்த அகர ெணி பேர தியானத்திற்குப் பிைகு, உங்கள் குருோதரின் 
மபயகர ஐந்து ேிெிடங்கள் உச்சரிக்கவும். 

4. வ வல குைிப் ிட்ட எண்கள் 1  ற்றும் 2 குைித்ை உத்ைரவுகறளக் 
கறடப் ிடிப் ைற்கான குைிப் ிட்ட வநரம் எதுவும் வலியுறுத்ைப் 

 டவில்றல. ஒருவரின் வெைிக்கு ஏற்  அறவ ஒவர வநரத்ைில் அல்லது 
ைனித்ைனியாகச் பெய்யலாம். 

5. பாபா கூறுகிைார்: 
"எனது அைிவுறுத்தல்கள், அகவ எதுவாக இருந்தாலும் (அகவ 1942 

பிப்ரவரி 15 வகர) ெிகுந்த பேர்கெயுடனும் ஆர்வத்துடனும் 
ககடப்பிடிக்கப்பட பவண்டும். 

ஏமனன்ைால், 1942 பிப்ரவரி 15ஆம் பததிக்குப் பிைகு, ோன் பபசும் ோள் 
வகர - இது அைிவிக்கப்படாத ோளாக இருக்கும் - ோன் ஏகாந்தவாசம் 
அல்லது உபவாசம் எதுவும் பெற்மகாள்ள ொட்படன். பெலும், அதன் 
விகளவாக, என்னிடெிருந்து யாருக்கும் சிைப்பு உத்தரவுகளும் வழங்கப்பட 
ொட்டாது." 

1941 அக்வடா ர் 26 அன்று, நாராயண்  ஹாராஜ் எைிர்பகாண்ட நீைி ன்ை 
வழக்குக் குைித்து,  ா ா கருத்துத் பைரிவித்ை வவறளயில், நாராயண் 
 ஹாராறஜயும் ெந்ைிக்க விரும்புவைாகச் சுட்டிக்காட்டினார். 
'ஏற்கனவவ  குைிப் ிட்டுள்ள டி, நாராயண்  ஹாராஜின்  க்ைர் ஒருவர் அவருக்கு 
ரூ. 5 ஆயிரம் பகாடுத்ைைாகவும்,  ின்னர் அறைத் ைிரும் க் வகட்டவ ாது, 

நாராயண்  றுத்து விட்டைாகவும் நீைி ன்ைத்ைில் வழக்கு பைாடர்ந்ைார்' என்றும் 
 ா ா விளக்கினார். 

நாராயண்  ஹாராஜ் ஏன் அந்ை ந ரின்  ைத்றைத் ைிருப் ித் 
ைரக்கூடாது? அவருறடய  ைக்கார ெீடர்கறளப் வ ாலவவ, (அைில் 
இளவரெர்களும் அடங்குவர்) அவரும் ஒரு ப ரிய பெல்வந்ைர், அத்ைறகய 
பைாறகறய ஒவர வார்த்றையில் அவரால் தூக்கி எைிய முடியும். ஏன் இந்ைச் 
ெிைிய பைாறகக்கு இத்ைறன  றுப்பு? எைிராளிகளிறடவய ெந்வைகத்றை 
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உருவாக்கி அவருறடய  ைிறயச் பெய்யும் வநாக்கத்ைில், எரிகிை பநருப்புக்கு 
எண்பைய் வார்ப் து வ ால், அவர் இப் டிச் பெயல் டுவது நியாய ானது. 

உைாரை ாக: ேீங்கள் அசுத்தமும், கழிவும் ( ாயா  ற்றும் 
 னப் டிவங்கள்) ேிகைந்த குழிக்குள் விழுந்துவிட்டால், என் கக கால்கள் 
அசுத்தொனால் கூட, அதிலிருந்து உங்ககள மவளிபய மகாண்டு வர ோன் 
உதவ பவண்டாொ? ‘ோன் ஏன் என் ககககள அசுத்தொக்க பவண்டும்’ 
அல்லது ‘உங்களுக்கு உதவுவதற்கான எனது பணிகய’ யார் ஒருவர் 
தவைாகப் புரிந்துமகாண்டு, பகலி மசய்தாலும், அதற்காக ோன் உலககப் பற்ைி 
ஏன் கவகலப்பட பவண்டும்? உலகம் கத்தத்தான் மசய்யும்! அது அவர்களின் 
அைியாகெ; அதற்காகப் பரிதாபப்படுங்கள், ஏமனன்ைால் அவர்கள் என்ன 
மசய்கிைார்கள் என்பது அவர்களுக்பக மதரியாது, ஆனால் குருோதர்கள் 
அவர்கள் பணிகயத் மதாடர்ந்து மசய்தாக பவண்டும். 

ோன் பபசுவதற்கு முன்னதாக, எல்லா ெஸ்துககளயும் 
சத்குருக்ககளயும் சந்தித்தாக பவண்டும். ெஸ்த் பணிகய, ோன் 
மபரும்பாலும் முடித்துவிட்படன். ெஹாராகஜயும் சந்தித்பதன். இப்பபாது 
ோன் ோராயண் ெஹாராஜ் ெற்றும் பிைகரச் சந்திக்க பவண்டும்.  இந்ைச் 
பெய்ைிறய அவருக்கு வழங்க யார் பெல்ல வவண்டும்? அவர் என்னிடம் வர 
வவண்டும். ெில ஆன் ீக காரைங்களுக்காக நான் அவரிடம் பெல்லக்கூடாது. 
எங்கள் இருவருக்கும் வெைியான இடம் ஒன்றைத் வைர்ந்பைடுக்கலாம். 

இைற்கிறடயில்,  ஞ்ச்கனியில், ஆண்  ற்றும் ப ண்  ண்டலி 
அறனவருக்கும்  ா ாவின் உத்ைரவுப் டி ைியானம் பெய்ய அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
இத்ைறன ஆண்டுகளாக,  ா ாவுக்குச் வெறவ பெய்ை வ ாைிலும், அவர்கள் ஏன் 
இன்னும் இறை நிறலறய அறடயவில்றல என்ை எண்ைம் ெிலர்  னங்களில் 
அறலவ ாைின. 

அவர்களால் வகட்கப் டாை இந்ைக் வகள்விக்கு, ஒரு ெத்குருறவப்  ற்ைிய 
கறைறய,  ா ா அவர்களிடம் விவரித்ைார்: 

ஒரு ெீடர் எப்வ ாதுவ  ைனது குருநாைரிடம், அவர் இவ்வளவு கால ாக 
அவருக்கு வநர்ற யாகச் வெறவ பெய்ைார் என்ை உண்ற றயக் 
கருத்ைில்பகாண்டு, ஏன் இன்னும் இறை நிறலறய அறடய முடியவில்றல 

என்று வகட்டு வந்ைார். குருநாைர் பைாடர்ந்து ப ாறுற  காக்கு ாறு கூைியும், 

ெீடர், அவரது ஆர்வத்ைில், பைாடர்ந்து குருநாைறரத் பைாந்ைரவு பெய்ைார். 
ஒரு நாள் அருகிலுள்ள கிரா த்ைில் ஒரு கண்காட்ெி நறடப ற்ைது. 

ெத்குரு ைனது ெீடரிடம், "ஒரு வகாப்ற யில்  ாறல நிரப் ி உங்கள் றகயில் ஏந்ைி, 
கண்காட்ெிக்குச் பென்று, அவை நிரம் ிய வகாப்ற யுடன் ைிரும் ி வாருங்கள். 
அைன்  ின்னர் நீங்கள் கடவுளுடன் ஒருவராக இருப் ரீ்கள்!" என்ைார். 

 

ெீடர், இறை ஒரு சுல  ான காரிய ாக நிறனத்து, குருநாைர் 
பொன்ன டிச் பெய்ைார்.  ஆனால் அவர் கண்காட்ெிறயச் பென்ைறடந்ை வ ாது, 
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அவறரச் சுற்ைியுள்ள கவர்ச்ெியான காட்ெிகளில் மூழ்கி, கடவுறள முற்ைிலும் 
 ைந்துவிட்டார். அறனத்து காட்ெிகறளயும் ைவைவிடா ல்  ார்க்கும் 
எண்ைத்ைில், அவர் கூட்டத்றைத் ைள்ளிவிட்டு நகர்ந்ை வவறளயில்,  ால் 
பகாஞ்ெம் பகாஞ்ெ ாக ஆங்காங்வக பகாட்டியது. அவர்  ீண்டும் குருநாைரின் 
இல்லத்ைிற்கு வந்ைவ ாது, வகாப்ற யில்  ால் எதுவும்  ிஞ்ெவில்றல. 

ெீடர் அவறர அணுகுவறைப்  ார்த்து, குருநாைர், "இப்வ ாது, நான் 
கூைிய டி உங்களுக்கு இறையுைர்றவ அளிப்வ ன்; ஆனால், அைற்கு முன்னைாக 
உங்கள் வகாப்ற றயப்  ார்க்க வவண்டும்" என்ைார். ெீடர் பவட்கத்ைில் 
ைறலகுனிந்து, அற்புை ான ைிருவிழாவிற்கு  த்ைியில்  ால் அறனத்றையும் 
இழந்துவிட்டைாக ஒப்புக்பகாண்டார். 

ெத்குரு, "நான் இப்வ ாது என்ன பெய்ய முடியும்? நீங்கள், எனது 
கட்டறளகறள  ைந்து உலக  ாயங்களால்,  யக்கங்களால் ஈர்க்கப் ட்டீர்கள். 
கடவுறள அறடயும் உண்ற யான ஏக்கம் உங்களுக்கு இருந்ைிருந்ைால், நீங்கள் 
இப் டி இருந்ைிருக்க  ாட்டீர்கள்,  ாறல எப் டியாவது ெிந்ைா ல்  ாதுகாக்கும் 
எண்ைத்ைில் உங்களால் முடிந்ைவறர முயற்ெித்ைிருப் ரீ்கள். ஆனால், உலவகாடு 
 ிறைக்கும் இந்ைக் கவர்ச்ெிகளில் ெிக்கிக்பகாள்ளும் வ ாது, கடவுளுக்காக நீங்கள் 
எப் டி ஏங்க முடியும்?" என்று வகட்டார். 

பல ஆண்டுகளாக, குருோதருக்குச் பசகவ மசய்தாலும், உலக 
பற்றுகள் ேீடிக்கும் வகர, எந்த விபொச்சனமும் இல்கல என்பகத, சடீர் 
அப்பபாது உணர்ந்தார்! 

ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலியும் இத்ைறகய ெிந்ைறனகறள  னைில் 
றவத்து அறெ வ ாடுவது எவ்வளவு முட்டாள்ைன ானது என் றை எண்ைி 
ைம்முள்வள நறகத்ைனர். 

 ற்றுப ாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ைியானம்,  ிரார்த்ைறன இவற்றைப்  ற்ைி 
விளக்கி,  ா ா, இந்ை உைாரைத்றை வ ற்வகாள் காட்டிக் கூைினார்: 

தானியங்கும் எந்திர முகையில் தியானிக்க பவண்டாம். அகத ஒரு 
பிரார்த்தகனயின் வடிவத்தில் தியானிக்க பவண்டும், அதில் அப்படிபய 
மூழ்கிவிட பவண்டும். 

அரபு ோட்டு ேபர் ஒருவர், எப்பபாதும் விரலில் தங்க பொதிரம் 
அணிந்திருந்தார். அவர் கடவுளின் ெிகச் சிைந்த பக்தன்; அவருகடய 
பிரார்த்தகன பவகளயில் அகனத்கதயும் ெைந்துவிடுவது வழக்கம். ஒரு 

முகை அவர் பிரார்த்தகனயில் இருந்த பபாது, ஒரு திருடன் அவரது விரகல 
மவட்டி பொதிரத்கதத் திருடினான். ஆனால் அந்த ேபர் பிரார்த்தகனயில் 
ஆழ்ந்து மூழ்கியிருந்ததால் அவருக்கு சிைிதளவு வலியும் மதரியவில்கல. 

 

இதுதான் பிரார்த்தகன என்று அகழக்கப்படுகிைது... இதுபவ 
உண்கெயான பிரார்த்தகன! 
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ப ஹர்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ை வவறளயில், அவர் 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள அல்லது ப ண் ைிகளுடன் 
பவளியிடங்கறளப்  ார்றவயிட பெல்லும் வ ாது, எவரும் ைன்னிடம் 
வருவறையும், ைரிெனம் பெய்வறையும் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில், காரில் 
ஏறுறகயில் கவன ாக இருக்க வவண்டியிருந்ைது. 1941, அக்படாபர் 28 அன்று, 

 ஞ்ச்கனிறய விட்டு புைப் டும் வநரத்ைில், நண் கலில், உரத்ை குரலில் 
 ாடிக்பகாண்டிருந்ை ‘மஜகந்ோத்’ என்ை ‘இறை ற த்ைிய ான' அவர்  ா ாறவ 
வநாக்கி நடந்து வந்ைார். 

ொஞ்ெி அவறரத் ைடுக்க முயன்ைவ ாதும்,  ா ா, காரருகில் நின்று, அந்ை 
ந றர அருகில் வர அனு ைித்ைார். வந்ைவர், "ேீங்கள் விஷ்ணுவின் அவதாரம்! 
ோன் உங்ககளப் பிரார்த்திக்கிபைன், எனக்கு இகைவனின் வரத்கதக் 
மகாடுங்கள்!" என வவண்டினார். 

 ா ா புன்னறகத்து, "ேீங்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி! விஷ்ணுவின் 
ெீதான உங்கள் பக்தியில் ேீங்கள் எவ்வளவு மூழ்கியிருக்கிைரீ்கள் என்பது 
எனக்குத் மதரியும். உங்களுக்கு எனது ஆசரீ்வாதம்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

அந்ை ந ர், "என் வவறல முடிந்ைது!" என்று கைைினார்; ஒரு 
 ிச்றெக்காரறனப் வ ால,  ா ாவின் முன் நின்ைார், அவரது கண்களில் நீர் 
வழிந்ைது. வார்த்றைகள் வரா ல், நடுங்கும் குரலில், "உங்கறள இங்கு 
ஒருவருக்கும் பைரியாது! நான் உங்கறளப்  ார்த்ை அந்ை வநரத்ைில் அறடயாளம் 
கண்டு பகாண்வடன். நீங்கள் விஷ்ணுவின் அவைாரம்! நீங்கள் என்றன 
அைிவரீ்கள்" என்று கூைினார். 

"அகனத்தும் ோன் அைிபவன். அதனால்தான் ோன் உங்களிடம் இங்கு 
வந்துள்பளன்" என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

அந்ை ந ர்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்து, உரத்ை குரலில், "என் வாழ்வின் 
ஆறெ நிறைவவைியது! பஜய் அவைார் விஷ்ணு!... பஜய் அவைார் விஷ்ணு!..." என 
முழங்கினார். 

அவர்  ா ாறவ வைங்கி  ின்னர் ைிரும் ிச் பென்ைார். அவை ந ர் 
அவர்கள் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வந்ை நாளில்  ாடிக்பகாண்வட அவர்களது 
வடீுகறள கடந்து பென்ைார்;  ா ாறவ, தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்ைார். பஜகந்நாைறரப் 
 ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில்,  ா ா, "அவர் ஆன்ெீக பாகதயின் வாசலில் 
இருக்கிைார், கடவுகளக் காண தவீிரொக ஏங்குகிைார்" என்று கூைினார். 

 ின்னர்  ா ா, அறனத்து ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் 
 ஞ்ச்கனியிலிருந்து காரிலும், நீலப்வ ருந்ைிலும் புைப் ட்டார். துக்காராம் 
வ ருந்றை ஓட்டிச் பெல்ல, நீலு அவருக்கு உைவியாக இருந்ைார். ெத்ைாரா, 

ப ல்காவ்ம், வகாலாப்பூர் வழியாகப்  யைம் பெய்து, அன்ைிரவு  த்து 
 ைியளவில் தார்வாட்  யைிகள் விடுைிறய வந்ைறடந்ைனர்.  ண்டலியில் 
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ெிலர் ஊழியர்களுடன் ைனிப் வ ருந்ைில்  யைம் பெய்து  ின்னர் ரயிலில் 
கார்வார் பென்ைனர். 

அடுத்ை நாள், அக்வடா ர் 29,  ைியம் ஒரு  ைியளவில்  ா ா, கார்வார் 
வந்து வெர்ந்ைார்.  கார்வாரில், ெற யல் ப ாறுப்ற   ீண்டும் விஷ்ணுவின் 
உைவினர்களான சுஷிலா, இந்து இருவரும் ஏற்றுக்பகாண்டனர். இந்துவின் 
கைவர் விஸ்வநாத் ஹல்ைங்கரும் ஆண்  ண்டலிக்கு உைவியாக இருந்ைார். 
விஷ்ணுவின் குைிப்புப் டி,  ா ா முைலில் கார்வாறர ‘அவ்வளவு 
ப ாருத்ை ானைாகப்’  ார்க்கவில்றல; காலநிறல இை ாக இல்லாைவைாடு, 

அவர்கள் ைங்கியிருந்ை வடீும்  ிகவும் ெிைியைாக இருந்ைது. ஆனால் ப ண் 
 ண்டலி நன்ைாக இருப் ைாக உறுைியளித்ைைால்,  ா ாவும் அங்குத் ைங்க 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ா ா, ப ண் ைிகளுக்கு நீச்ெல் கற்றுக் பகாடுக்கும் டி  ார்கபரட்றடக் 
வகட்டுக்பகாண்டார்; அவரும் அறை உடனடியாகச் பெய்யத் பைாடங்கினார். 
 ார்கபரட், ராவனா இருவரின் கண்காைிப் ில் ப ஹராவும் நீச்ெல் கற்றுக் 
பகாண்டிருந்ைார்.  ல நாட்கள்  யிற்ெிக்குப்  ிைகு,  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் 15 
வசீ்சுகள் பெய்யும் டி கட்டறளயிட்டார். அவர்களில் ப ரும் ாவலார் நீந்ை 
முடிந்ைது, ஆனால்  ைி ஒரு கல் வ ாலத் ைண்ைரீில் மூழ்கிப்வ ானார். 

ப ண் ைிகளில் வாலுவும் நீந்ை முடியா ல், ைண்ைரீில் ைத்ைளித்ைார். 
 ா ா, ப ண் ைிகளுடன் அைிகாறலயில் கடற்கறரக்குச் பென்று, 

கறரயிலிருந்து கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ிற் கல் வவறளயில்  ா ா ஒரு 
அறையில் இரண்டு  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெம் இருந்து, ைனது உள்  ைிறயச் 
பெய்து வந்ைார்.  ாறல வநரங்களில், ப ண் ைிகளுடன் நடக்கவும் பென்ைார். 

 ா ா நீச்ெல் வரீாங்கறனகறள ஊக்குவிக்க  ைலில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
காலம் இறை இப் டி நிறனவு கூர்ந்ைது: "இது ஒரு  கிழ்ச்ெிகர ான காட்ெி; 
ஆனந்ைம் ப ாங்கும் ஓர் அற்புை ான வநரம். இறை கீைத்ைின் இனிற யான 
ப ல்லிறெ காற்ைில் கலந்து, நீந்துவவாறர ஆனந்ைப் ப ருங்கடலில் நீந்துவது 
வ ால் உைரறவத்ைது! நிச்ெய ாக அவர்கள் எல்றலயில்லா ப ருங்கடலின் 
நிறலயான வைாழர்கள்; ஆனால் அறலகள் உயரும்வ ாது, ஒருவரின் வாழ்க்றக 
அைிெய ான  கிழ்ச்ெிறயப் ப றுகிைது, இறுைியில் உண்ற யான  கிழ்ச்ெிக்கு 
வழிவகுக்கிைது, இைற்கு எல்றலவய இல்றல. பைய்வகீ விறளயாட்டில் அங்கம் 
வகிப் து -  ற்றும்  ிரிய ானவரின் நறகச்சுறவ அம்புகளின் வலிறயத் ைாங்கிக் 
பகாள்வது - உள்ளளவிலான  கிழ்ச்ெியின் பவள்ள வாயில்கறளத் ைிைந்து, 

ஒவ்பவாரு துளியின் ஒளிர்விடும்  கிழ்ச்ெிறய அளவிறுைியற்ை ஆனந்ை ாக 
 ாற்ைியது! 

 ா ா கார்வாரில் ஒரு வாரம் ைங்கியிருந்ைார். நவம் ர் 1ஆம் வைைி 
ொஞ்ெி அங்கு வந்ைவ ாது, உள்ளூர் ஆட்ெியாளர் கடிைம் மூலம் ஒரு 
வநர்காைறலக் வகாரினார். அைற்குப்  ைிலளித்ை நீலு, அந்ை ஆட்ெியாளர் 
தூரத்ைிலிருந்து  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ை அனு ைிக்கப் டும் என்றும், 
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ஆனால் வநரடியாகச் ெந்ைிப் து ொத்ைிய ில்றல என்றும் பைரிவித்ைார். அந்ை 
ந ர் நவம் ர் 3ஆம் வைைி  ாறல ைனது காரில் வந்ைார். ைவறுைலாக, அவர் 
முைலில்  ண்டலியின்  ங்களாவுக்குச் பென்று அங்வகவய நிறுத்ைினார். அவர் 
 ா ாறவ, தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்ை  ிைகு,  ா ாவின் ஆெீர்வாைங்களுடன் அவரது 
ெித்ைிரம்  ைித்ை லாக்பகட் ஒன்று அவருக்கு வழங்கப் ட்டது, அறை அவர் 
 ிகவும்  ாராட்டினார். 

அந்ை ந ர் ைிரும் ிச் பென்ை வ ாது, காரின் வ ட்டரி முழுவது ாக 
பெயலிழந்துவிட்டது.  இது ஏவைா ஒரு வநாக்கத்ைிற்காக நடந்ைது என் றைக் 
குைிக்கும் ெிைப்பு பெய்ைியாகத் வைான்ைியது. ஒருவர் ைரிெனத்ைிற்காக, குருநாைறர 
அணுகும்வ ாது, காரில் பெல்வறை விட காலால் நடந்து பெல்வது நன்ற  
 யக்கும் என்று  ா ா விளக்கினார். எனவவ, ஆட்ெியாளர் ைனது இல்லத்ைிற்கு 
நடந்து பெல்ல வவண்டிய கட்டாயம்.  ா ா கூைியறைப் புரிந்துபகாண்டு அவர் 
அப் டிவய பெய்ைார்.  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு  ிகவும் வெைியாக இருக்கும் 
என்ை எண்ைத்ைில், அந்ை ஆட்ெியாளர் ைனது காறரயும் ப ரிய  ங்களாறவயும் 
 ா ாவுக்குத் ைருவைாகக் கூைினார், ஆனால்  ா ா அந்ை உைவிறய ஏற்றுக் 
பகாள்ளவில்றல. 

1941, நவம் ர் 8ஆம் நாள்  ா ாவும் குழுவும் ப ல்காவ் ிற்குப் 
புைப் ட்டனர். ப ல்காவ் ில்,  ஹிண்டல்கா எனும் புைநகர்ப்  குைியில் அற ந்ை 
ஸாவந்த்வாடி  ஹாராைியின்  ங்களாவில் ைங்கினர். இைன் மூலம்,  ா ா, 

ஏகாந்ைவாெம் இருந்ை காலத்ைில்  ஹாராைி அவருக்குச் வெறவ புரியும் ஒரு 
வாய்ப்ற  அளிப் ைாகக் குைிப் ிட்டார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்  டி,  ைி, வகட்டி இருவருக்கும் கிட்டி, 

ைட்டச்சுப்  ாடங்கள்  ற்றும்  யிற்ெிறய வழங்கி வந்ைார் (இது எைிர்காலத்ைில் 
 ைிறய, கடிைங்கள் றகயாளுவைில் முன்வனாடியாக  ாற்ைியது). 

குல் ாய் நவம் ர் 10ஆம் நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார், அவை நாளில் 
 ா ா,  ப ல்காவ் ிலிருந்து  ன்னிரண்டு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை, ொதுக்கள் 
கூடும் இட ான  ‘தரம்ஷாலா’ என்ை இடத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார். 

 

நவம் ர் 12ஆம் வைைி காறல,  ா ா,  ைிபனாரு  ைிக்கு 
ப ல்காவ் ிலிருந்து தார்வாடுக்கு புைப் ட்டு, மூன்று  ைி வநரத்ைில் அங்குச் 
பென்ைார். ெப்ைாப்பூரில் வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட வ ாக்காஷி 
என் வரின்  ங்களா  ிகவும் விொல ானைாக இருந்ைாலும், ைண்ைரீ் 
 ற்ைாக்குறை ஒரு  ிரச்ெிறனயாக இருந்ைது. கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ், 

காஷிநாத் (ைார்வாறடச் வெர்ந்ை ஒரு வவறலக்கார ெிறுவன்) மூவருக்கும் 
ஆழ ான கிைற்ைிலிருந்து ைண்ைறீர இறைக்கும்  ைி வழங்கப் ட்டது. 
ஆனால் பவங்வகா ா  லவனீ ாகவும், காஷிநாத்துக்கு,  ஜார் பெல்ல வவண்டி 
இருந்ைைாலும் ைண்ைரீ் இறைக்கும் முழுப்  ைியும், ப ாதுவாக கிருஷ்ைாவின் 
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 ீது விழுந்ைது. ஏைக்குறைய 40 ந ர்களுக்குப் வ ாது ான ைண்ைறீரக் 
பகாண்டுவருவது ஒரு வொர்வான  ைியாக இருந்ைது. 

1941 நவம் ர் 14 பவள்ளிக்கிழற , ற தூல், கிருஷ்ைா, குஸ்ைாஜி, ஸவக், 

காக்கா ஆகிவயாருடன்,  ா ா, ெட்டி  ா ாறவப்  ார்க்க, ைார்வாடிலிருந்து ரயிலில் 
புைப் ட்டார்.  ப ங்களூருக்குச் பென்று,  ார்கபரட் ொறலயில் அற ந்ை ஸுவலகா 
விடுைியில் இரறவக் கழித்து, அடுத்ை நாள், அறனவரும் நாகப் ட்டிைம் 
பென்ைனர். ெட்டி  ா ா ைனது வழக்க ான இடத்ைிலிருந்து பவகு பைாறலவில் 
உள்ள  ற்றும் ஓர் இடத்ைிற்குச் பென்ைிருந்ைார்;  ா ா, அவறரக் கண்டு ிடிக்க 
 ன்னிரண்டு ற ல் கரடுமுரடான ொறலகளில்  யைிக்க வவண்டியிருந்ைது. 
 லத்ை  றழ காரை ாக,  ா ா வெறு  ற்றும் முழங்கால் ஆழ ான வெற்று நீரின் 
வழியாக நடந்து  ாப ரும்  ஸ்த் அ ர்ந்ைிருந்ை இடத்றைச் பென்ைறடந்ைார். 

ெட்டி  ா ாவுடனான  ா ாவின் பைாடர்பு முடிந்ைதும், அவர் 
 ண்டலியுடன் 17ஆம் வைைி இரவு மபங்களூருக்கு வந்ைார்; அங்கு,  ா ா, 

பஜஸவாலா குடும் த்ைினர், ஆைி ெீனியர், டாக்டர் டான் ஆகிவயாறரப்  ார்த்து, 

உ ாஸனி  ஹாராஜுடனான ெந்ைிப்ற , அவர்களுக்கு விளக்க ாக 
எடுத்துறரத்ைார். (டான் ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: 
‘ ா ாறவப்  ார்ப் து வானுலக  து ானத்றை ரெித்து, ருெித்து  ருகுவறைப் 
வ ான்ைது!’)  றுநாள் காறலயில் புைப் ட்டு  ா ாவும் குழுவும் 19ஆம் வைைி 
ைார்வாடுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். வரும் வழியில்,  ா ா, மபல்லாரி  ற்றும் 
ஹூப்ளியில் நிறலபகாண்டுள்ள  ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
‘பசலா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்த், ப ௌனம் அனுஷ்டிப் ைாக ெ ைம் எடுத்து, 

நீண்ட காலம் உண்ைாவிரைம் இருந்ைார். அந்ை  ஸ்த்,  ிர ல ான  ாப ரும் 
வயாகியான ‘சுவாெி சித்தருத்’ என் வரின் ெீடராவார். 

‘பசாட்டா ெஸ்தான்’ என் வர் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தின் ெிக 
உயர்ந்த ெஸ்த். அவர், 22 வயதான இளம் துைவி, ஒரு பைருவில், அறனத்து 
காலநிறலயிலும், ப ாது ைண்ைரீ் குழாய்க்கு எைிவர அற ந்ை கல் ஒன்ைில் 
நிர்வாை ாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். ஹூப்ளி நகரின்  க்கள் அவறர ‘பதவ் புருஷ்’ 
என்று அறழத்ைனர், அைாவது பைய்வகீ  னிைர். அவர் உண்ற யிவலவய ஒரு 
குைிப் ிடத்ைக்க இளம் துைவி. 

அவர்  ிைந்ைதும் ைாயால் றகவிடப் ட்ட அந்ைக் குழந்றைறய, ஒரு 
துப்புரவு  ைியாளர், குப்ற த் பைாட்டியில் இருந்ைறைக் கண்படடுத்து, குழந்றை 
இல்லா ல் ஏங்கித் ைவித்ை ஒரு ப ண் ைியிடம் பகாடுத்ைார். அந்ைப் 
ப ண் ைிவயா அது  கடவுளிட ிருந்து ப ைப் ட்ட குழந்றையாகக் கருைி,  னம் 
கனிந்து வ ாற்ைி வைங்கி, ைனது பொந்ை  கனாகக் கவனித்துக்பகாண்டார். 
வொட்டா  ஸ்ைான் ைனது  த்து வயது  ருவத்ைில் கடவுளின் அன் ால்  யங்கி 
 ஸ்ைாக  ாைினார்; வடீ்றட விட்டு பவளிவயைி, இந்ைியாவில் பைரியாை  ல 
இடங்களில் நிர்வாை ாக அறலந்ைார். ஒரு பைாடர் ின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா 
அவரது வ ல் வகாட்றட வொட்டா  ஸ்ைானுக்கு அைிவித்ைார். ஆனால் அடுத்ை 
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நாள் காறலயில் அவர் அந்ைக் வகாட்றட வவபைாருவருக்கு பகாடுத்துவிட்டு 
 ீண்டும் நிர்வாை ாக இருந்ைறை அவர்கள் கண்டனர். 

மபல்லாரியில், ப ஹர்  ா ா ‘ஷா ெஸ்தான்’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஒரு 
 ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். அவர்,  ரந்ை காடுகளின்  த்ைியில் அற ந்ை 
கல்லறைறயத் ைனது உறைவிட ாக்கி,  றைந்து வாழ்ந்து வந்ைார். ஓர் 
அ ாவாறெ இரவன்று,  ா ாவும்  ண்டலியும் அந்ைக் கல்லறையில் அவறரத் 
வைடிச் பென்ைனர்; வழக்க ான மூடநம் ிக்றகயின்  டி இது  ிகவும் ஆ த்ைானது. 
அத்ைறகய இரவில் ஒரு ந ர்  யானத்ைில் எளிைில் பைாறலந்து வ ாகக்கூடும் 
என்று  க்கள் அஞ்சுவது வழக்கம்.  கும் ிருட்டில்  ைிக்கைக்கில் வைடியும், 

 ஸ்றைக் குைித்ை எந்ைத் ைடயமும் கிறடக்கா ல் இறுைியில் அவர்கள் வடாங்கா 
ஓட்டுநர் ஒருவரின் உைவிறய நாடினர். அவர், அந்ை  ஸ்த்  றைந்ைிருக்கும் 
இடம் ைனக்குத் பைரியும் என்று கூைி, கல்லறை வழியாக அவர்கறள 
வழிநடத்ைினார். இரவு முழுவதும் வைடியும், முழு வநரமும் அவர் கல்லறையில் 
இருந்ைவ ாதும், காறல வறர அவர்கள்  ஸ்றைக் கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல. 

1941 நவம் ர் 24ஆம் வைைி,  ா ா பிஜாப்பூர் நகருக்குச் பென்று, 

'குவான்வாலா பாபா' என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்; அவர் 
நகராட்ெி குப்ற களின் ஒரு ப ரிய குவியலின் வ ல் வாழ்ந்து வந்ைார். 

ஜி.எஸ்.என். மூர்த்தி என்ை இறளஞர் ஒருவர் ஆச்ொர ான  ிரா ை 
குடும் த்றைச் வெர்ந்ைவர். அவரது ைந்றையார் ஆங்கில  ாை இைழ் ஒன்ைின் 
ஆெிரியராக இருந்ைார், வ லும் மூர்த்ைி ஒரு முறை ைனது ைந்றையின் 
நூலகத்ைில் 'ப ஹர் ப வஸஜ்', 'ப ஹர்  ா ா ஜர்னல்' வ ான்ை  றழய 
இைழ்கறளப்  ார்க்க வநர்ந்ைது. அவர் ப ஹர்  ா ாவின் பொற்கள்  ற்றும் 
புறகப் டங்களால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார், ஆனால் அவர் அவைார புருஷர் 
என்று நம் வில்றல. நவம் ர் 23ஆம் நாள், 'கீைா பஜயந்ைி'றய (அர்ஜுனனுக்கு 
 கவத் கீறை வழங்கப் ட்ட நாள்) முன்னிட்டு ஒரு றகவயட்டிற்கு பெய்ைி வகாரி, 

மூர்த்ைியின் கடிைத்ைிற்குப்  ைிலளிக்கும் வறகயில்,  ா ா, கீழ்வரும் பெய்ைிறய 
வழங்கினார்: 

இன்று ெனிதகுலத்தின் ெிகப் மபரிய இன்ைியகெயாத பதகவ அன்பு 
- தூய்கெயான, தன்னலெற்ை, மதய்வகீ அன்பு, இது வாழ்க்ககயில் தனது 
உண்கெயான கடகெகயக் குைித்த சரியான உணர்விற்கும் புரிதலுக்கும் 
ெனிதகன எழுச்சியுைச் மசய்கிைது; அதாவது, உண்கெயான ெகிழ்ச்சி என்பது, 

மபறுவதில் அல்ல மகாடுப்பதில்தான் உள்ளது; பசகவகய 
ஏற்றுக்மகாள்வதில் அல்ல, அகத வழங்குவதில்தான் உள்ளது; ெற்றும் 
ஒருவரின் ெகிழ்ச்சிகயக் காட்டிலும் பிைரின் துன்பங்களில் விரும்பி 
பங்பகற்பதிலும்தான் உள்ளது. 

அகனத்திலும் மதய்வகீ அன்பின் தீப்மபாைிகயக் கிளைிவிட்டு, பற்ைி 
எரியத் தூண்டுவபத வாழ்க்ககயில் எனது போக்கம். 
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ஜி.எஸ். என். மூர்த்ைி ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் 
வாய்ப்ற ப் ப றுவைற்கு முன்னர்  ைினான்கு ஆண்டுகள் கடந்ைன; அைன் 
 ின்னர் அவர் ப ஹர்  ா ாவின் உண்ற யான அன் ர்களில் ஒருவரானார். 

ொஞ்ெி நவம் ர் 25 ஆம் வைைி ைார்வாடில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது,  ா ா 
குழுவுடன் ெத்ைாராவில் ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான இடங்கறளக் 
கண்டுபகாள்ள வவண்டிய அைிவுறுத்ைறலப் ப ற்ைார். 

ஒரு முறை ைார்வாடில், கிருஷ்ைா ைண்ைறீரக் பகாண்டுவருவைில் 
 ைிறனந்து நி ிடங்கள் காலந்ைாழ்த்ைினார், ஏபனனில் அவர் கறளப் ில் 
காலங்கடந்து பநடுவநரம் தூங்கிவிட்டார்.  ா ா அவருக்காக வாெலில் 
காத்ைிருந்ைார்; கிருஷ்ைா வந்ைவ ாது அவர்  ீது வகா ப் ட்டு, "ோன் உங்கள் 
கருமூஞ்சிகய ெீண்டும் பார்க்க விரும்பவில்கல! உங்கள் கடகெயில் 
பேர்கெயாகவும் ஒழுங்காகவும் இருக்க பவண்டும் என்று எத்தகன முகை 
மசால்லியிருக்கிபைன், ஆனால் ேீங்கள் என் வார்த்கதகளுக்கு சிைிதளவும் 
கவனம் மசலுத்துவதில்கல. ஒருவர் கற்பாகையில் விகதகளுக்கு 
எவ்வளவுதான் ேீரூற்ைினாலும், அகவ பவரூன்றும் என்ை ேம்பிக்கக 
இல்கல. ேீங்களும் ஒரு கற்பாகை பபான்ைவர்தான்!" என்ைார். 

 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ப ண் ைிகளுடன் பவளிவய பென்று 
வருவைாகக் கூைி, ைிரும் ி வரும் வறர, கிருஷ்ைாவிடம் வாெலில் 
கண்காைிக்கும் டியும், ப ண்களின்  ங்களாவுக்குள் நுறழய வவண்டாம் என்றும் 

கூைிச் பென்ைார்.  ங்களாவில் ப ஹரா ாத்றைச் வெர்ந்ை நான்கு  ைிப்ப ண்கள் 
இருந்ைனர் - லட்ெி,  ா ி, ரக் ா  ற்றும் டானி. ஒரு கட்டத்ைில், ைிடீபரன வடீ்டில் 
ஒரு  ாம்பு நுறழந்ைறை அவர்கள் கண்டனர். ரக் ா,  ாம்ற க் பகால்ல 
கிருஷ்ைாறவ அறழத்ைார், ஆனால் அவர் ைனது  ைிறய விட்டு வர  றுத்து 
விட்டார் 

ைிரும் ி வந்து,  ா ா அறைப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டதும் -  ைிப்ப ண்கள் 
கிருஷ்ைாறவப்  ற்ைிப் புகார் பெய்ைனர் - உடவன  ா ா அவரிடம், "ேீங்கள் ஏன் 
பாம்கபக் மகால்லவில்கல?" என வினவினார். 

அைற்கு கிருஷ்ைா, "உங்கள் உத்ைரவு டி நான் வாெறல விட்டு 
பவளிவயைக்கூடாது எனும்வ ாது எப் டி வடீ்டிற்குள் பெல்ல முடியும்?" என்று 
வகட்டார். 

அப்வ ாது  ா ா, "வடீ்டில் தீ பற்ைிப் பிடித்திருந்தால், ேீங்கள் 
பபாயிருப்பீர்களா?"என்று வகட்டதும், 

கிருஷ்ைா, “இல்றல” என்ைார். 
 ா ா அவறரத் ைிருத்ைி, "ேீங்கள் இந்த வழிகயப் பின்பற்ைி இருந்தால், 

ோன் ெிகவும் ெகிழ்ச்சி அகடந்திருப்பபன். இருப்பினும், எனக்குக் கீழ்ப்படிய 
பவண்டும் என்பதற்காக ேீங்கள் கீழ்ப்படியவில்கல. ொைாக, வாசலிலிருந்து 
மவளிபயை பவண்டாம் என்ை எனது உத்தரவு உங்ககள எரிச்சலகடயச் 
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மசய்ததால்தான், மவளியளவில் ேீங்கள் கீழ்ப்படிந்தாலும், உண்கெயில் 
ேீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியாெல், ொைாக உங்கள் பகாபத்திற்கு இடம் 
மகாடுத்தீர்கள்" என்று கூைினார். 

 ா ா வ லும் கூறுறகயில், "ேீங்கள் பொசொன ெனேிகலயில் 
இருந்ததால்தான் முதலில் பாம்பு அங்பக வந்தது. இப்பபாது ேீங்கள் என்கன 
ெகிழகவக்க விரும்பினால், பாம்கபக் கண்டுபிடித்துக் மகால்லுங்கள்" 
என்ைார். 

முைலில், கிருஷ்ைாவால் அறைக் கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல, ஆனால் 
முக்கால்  ைி வநரத்ைிற்கு  ிைகு அவர்கள் வடீ்டின் ஜன்னலுக்கு பவளிவய  ாம்பு 
ஊர்ந்து பெல்வறைக் கண்டனர்.  ா ாறவ அறழத்து அவரிடம் கூைிய அந்ை 
வநரத்ைில்  ாம்பு  றைந்துவிட்டது; ெரி, அறை விடுங்கள் என்று  ா ா 
சுட்டிக்காட்டினார். இது ஓர் அொைாரை ான நிகழ்வு, ஏபனன்ைால்,  ண்டலிக்கு 
 ா ாவின் நிறலயான கட்டறள என்னபவனில், ஒரு  ாம்ற க் 
காணும்வ ாபைல்லாம் அது பகால்லப் ட வவண்டும் என் ைாகும். 

ஒரு நாள் கிருஷ்ைா ப ண்களின்  ங்களா அருவக ஒரு நாகப் ாம்ற க் 
கண்டார். அவர் ஒரு கல்லால் அறைத் ைாக்கினார், ஆனால்  ாம்பு, ொகவில்றல. 
காய றடந்ை  ாம்ற  ஒருவ ாதும் ைப் ிக்க விடக்கூடாது என்று யாவரா ஒருவர் 
அவரிடம் கூைியிருந்ைார், ஏபனன்ைால் அது காயப் டுத்ைிய ந றரக் கடிக்கும் 
வநாக்கத்ைில் ைிரும் ி வரும். அன்று இரவு காவலனாக, கிருஷ்ைா,  ா ாவின் 
அருகிலிருந்ை வவறளயில்,  ா ா, ஏன் இவ்வளவு கவறலயாக இருக்கிைரீ்கள் 
என்று வகட்டார். காய றடந்ை  ாம்ற ப்  ற்ைி, கிருஷ்ைா அவரிடம் 
பொன்னதும்,  ா ா, "அது ஒரு நாகப் ாம் ா?" என்று வகட்டார்; கிருஷ்ைா ஆ ாம் 
என்று  ைிலளிக்க,  ா ா, "ஆம், அது பகால்லப் ட வவண்டும். இல்றலபயனில் 
அது ைிரும் ி வந்து உங்கறளக் கடிக்கும். நீங்கள்  யப் டுகிைரீ்களா?" என 
வினவியதும் கிருஷ்ைா இல்றல என்று கூைினார். 

இரவு காவல் முடிந்ைதும், காறல 5:00  ைிக்கு  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம், 

பென்று ஓய்பவடுக்கச் பொன்னார். அவர் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா அவறர 
 ீண்டும் எச்ெரித்ைார், "ேீங்கள் படுக்ககக்குள் நுகழந்ததும் மகாசு வகலகய 
ஒழுங்காக படுக்ககயின் உள்பள மசாருகுவகத உறுதிப்படுத்திக் 
மகாள்ளுங்கள்; இல்கலமயனில், எறும்புகள் உள்பள வரக்கூடும்." 
கிருஷ்ைாவின் கட்டில் ஒரு  ா ரத்ைின் கீவழ இருந்ைது.   டுத்துத் தூங்க 
ஆயத்ை ானதும், உலர்ந்ை இறலகளின் ெலெலப்ற க் வகட்ட கிருஷ்ைா, அவை 
நாகப் ாம்பு அவறர வநாக்கி வருவறைக் கண்டார். அவரது குச்ெிறய எடுத்து 
வரு ாறு நீலு, விஷ்ணு இருவருக்கும் குரல் பகாடுத்ைார். அவரது  டுக்றகறயச் 
சுற்ைி இறுக்க ான பகாசு வறல இருந்ைைால்,  ாம்பு உள்வள நுறழய 
முடியவில்றல. கிருஷ்ைா  அறை, கழியால் அடித்துக் பகான்ைார்.  ா ாவின் 
எச்ெரிக்றக அவரது உயிறரக் காப் ாற்ைியது. 

அவர்  ா ாவுடன் இருந்ை காலத்ைில் 47  ாம்புகறளக் பகான்ைைாக 
கிருஷ்ைா கூைினார். 
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மெஹராபாத்திற்குத் திரும்பிச் மசல்லும் பயணத்திற்காக, மெஹர் 
பாபா,  பராகஷ தார்வாடுக்கு வந்து, ேீலப்பபருந்கத அஹெதுேகருக்கு 
ஓட்டிச்மசல்ல அகழத்தார். இந்ைக் குழு 1941 நவம் ர் 27 வியாழக்கிழற  
அன்று புைப் ட்டு ெத்ைாராவில் உள்ள  யைிகள் விடுைியில் இரறவக் கழித்ைது. 
அங்கு, ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெி, நீலு விஷ்ணு ஆகிவயாரின்  முன்னிறலயில் 
ஸவராஷிடம், எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு உச்ெரித்ைார்: 

இது ேீலப்பபருந்தின் ககடசி பயணம். இந்தப் பபருந்தில் என்கனயும் 
ெண்டலிகயயும் அதன் ககடசி பயணத்தில் ஓட்டிச் மசல்வதால், ேீங்கள் 
ெிகப்மபரிய அதிர்ஷ்டசாலி. அகத ேீங்கள் கட்டிமயழுப்பி உருவாக்கினரீ்கள், 

இப்பபாது அதன் இறுதி பயணத்தில் எங்ககள அகழத்துச் மசல்கிைரீ்கள். 
இந்ை ேீலப்பபருந்து கிருஷ்ணரின் பதர் பபான்ைது, என் 

மவளிப்பாட்டிற்குப் பிைகு ெக்கள் அகத வணங்குவார்கள்! இந்தப் பபருந்து, 

ேெக்கு மேருங்கியவர்களிகடபய ஒரு குலுக்கல் முகையில் விற்கப்பட 
பவண்டும், பெலும் அதன் மவற்ைியாளர் அகத எந்தமவாரு வணிக 
ேன்கெக்காகவும், விற்பகன அல்லது வாடககக்குப் பயன்படுத்தக்கூடாது 
என்ை ேிபந்தகனயின் அடிப்பகடயில் கவத்திருக்க பவண்டும். 

இந்தப் பபருந்து மபரிய அளவிலான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, 

அகதப் பாதுகாப்பது அவசியம். இதன் மூலொக ோன் ஏராளொன 
பணிககளச் மசய்துள்பளன், கடவுகள அதன் இறுதி சவாரியில் 
ஓட்டிச்மசல்வது  பராஷின் ெிகப்மபரிய அதிர்ஷ்டம்! 

ெத்ைாராவில் அன்று இரவு, வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட 100  ா ா  ிரியர்களுக்கு, 

குலுக்கல் குைித்ை ஒரு சுற்ைைிக்றக ையாரிக்கப் ட்டது. 
ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  றுநாள், 1941 நவம் ர் 28 காறல 11:30 

 ைிக்கு ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ினார். நீலப்வ ருந்து குைித்ை சுற்ைைிக்றக, 

இறுைி வடிவம் பகாடுத்து ெம் ந்ைப் ட்டவர்களுக்கு அனுப் ப் ட்டது. 
 

1941, நவம் ர் இறுைியில் ப ஹரா ாத் ைிரும் ிய  ின்னர்,  ா ா அவரது 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார்; ஆனால் இந்ை முறை, அவர் பவவ்வவறு 
கடற கள் வழங்கப் ட்ட  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்கத் பைாடங்கினார். ப ரும் ாலும் 
அவருறடய எைிர்கால ெ ாைி அறையிவலவய அ ர்ந்து, அவரது ஆன் ீக 
 ைிகளில் ஈடு டுவவைாடு, ெில  ைி  வநரங்கள் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டார். 
ஆண்கள் அறனத்து  க்கங்களிலும் எவரும் ெத்ை ிடவவா அல்லது 
அனு ைியின்ைி எல்றலக்குள் நுறழயவவா முடியா ல் பைாடர்ந்து கண்காைித்து 
வந்ைனர். 

ெில நாட்களுக்காக, பூனாவிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைிருந்ை 
ப வ ா, ஒரு கட்டத்ைில் குல் ாயுடன் வாக்குவாைத்ைில் ஈடு ட்டார். 1941 டிெம் ர் 
4 அன்று,  ா ா  ண்டலியிடம் கூைினார்: "தந்கத மஷரியார்ஜி இகைவகனத் 
பதடிய ஒரு சிைந்த ஆத்ொ. அவர் ெிகவும் ேல்ல ெனம் பகடத்தவர், 

இயற்ககயாக அகெதிகய ோடியவர். ஆனால் ஷிரீன்ொயின் இயல்பு 
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அதற்கு பேர் எதிரானது! ோன் இரண்டு ெனேிகலகயயும் செப்படுத்திய ஒரு 
குணம் பகடத்தவனாக இருக்க பவண்டும். ோன் மபாறுத்துக் மகாள்ளும் 
தன்கெ பகடத்தவன், அபத பவகளயில் தாயாரின் இயல்பு காரணொக 
ெிகவும் கஷ்டப்பட பவண்டியிருக்கிைது. இருந்தும் மஷரியார்ஜிகயப் 
பபாலபவ ஷிரீன்ொயும் விடுதகல மபற்று இரட்சிக்கப் படுவார்!" 

 

1941, டிெம் ர் 5ஆம் வைைி,  ஹாத் ா காந்ைியுடனான விஷயத்றை, 

ொஞ்ெியுடன் விவாைித்ை  ா ா,  ின்வரும் பெய்ைிறய, காந்ைிக்கு அனுப் ி 
றவக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்: 

எந்தவிதொன சூழ்ேிகலயிலும், உங்கள் அரசியல் வாழ்க்கககய 
விட்டுக்மகாடுக்க பவண்டி இருந்தாலும் கூட, ஏக இகைவபனாடு ஒன்ைி 
இருங்கள். விருப்பெின்ைி பின்பற்றுபவர்கள் ெீது அஹிம்கசகயக் 
கட்டாயப்படுத்த முயற்சிக்காதரீ்கள், அல்லது அகத ேிகலோட்ட முயற்சி 
மசய்யாதீர்கள், ஏமனனில் அது ஏற்கனபவ ேித்தியொக ேிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 

டிெம் ர் 6ஆம் நாள், முழு  னதுடன் அவருக்குக் கீழ்ப் டியாை ெிலறரப் 
 ற்ைி,  ா ா குைிப் ிட்டார், "அகனவரும் குழந்கதககளப் பபால, விகளயாடி, 

குறும்புகள் மசய்து, அழவும் மசய்கிைார்கள். மபற்பைார் அகதமயல்லாம் 
மபாறுத்துக் மகாள்கிைார்கள்; அதனால் அவர்கள் குழந்கதககள வதீிக்கு 
விரட்டுவதில்கல. அதுபபால ேீங்கள் எல்பலாரும் குழந்கதகள், 

ஒவ்மவாருவரின் ஆயிரத்து ஒரு தற்பபாக்கு எண்ணங்ககளயும், 

பலவனீங்ககளயும் ோன் மபாறுத்துக்மகாள்ள பவண்டும். உங்ககள, 

குைிப்பாக எனது வட்டத்து சடீர்ககள, ோன் மவளிபய தள்ள முடியாது!" 
 

அந்ை நாளில் நாக்பூரிலிருந்து வந்ை  ப் ா பஜஸவாலாவிற்கு 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் காவலாளராகப்  ைிபுரியும் கடற  
வழங்கப் ட்டது.  ஸ்துகறளத் வைடி அறழத்து வருவைற்காக,  ாஸாஜி 
 ண்டர்பூருக்கு அனுப் ப் ட்டார். ொஞ்ெி அன்று  ாறல புைப் ட்டுச் பென்ைவர் 
மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். 

 

 ா ா, ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், 1941, டிசம்பர் 12 முைல் 
ஒவ்மவாரு ொதமும் அபத பததியில், துனியில் மேருப்பு கவக்குொறு 
ெண்டலிக்கு அைிவுறுத்தினார். முன்பு,  றழறய வரவறழக்கும் வநாக்கத்ைில் 
துனியில் பநருப்வ ற்ைப்  ட்டது வ ால், இப்வ ாதும் அவை காரைத்ைிற்காக 
இருக்கலாம் என  ண்டலி நிறனத்ைனர். ஆனால்  ா ாவின் 
விளக்கத்ைிற்கிைங்க, “இம்முகை துனியில் மேருப்பு கவப்பது ெகழக்காக 
அல்ல; இது எனது பணியின் ஒரு குைிப்பிட்ட சிைப்பு திட்டத்திற்கானது” 
என் து பைரியவந்ைது.      

 பவகு விறரவில், இது பபாருடன் சம்பந்தப்பட்டது என்பகத 
அகனவரும் உணர்ந்தனர்; இது பபாரில் ெிகவும் பொசொன ஒரு திருப்பத்கத 
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ஏற்படுத்தப் பபாகிைது. உலமகங்கும் பரவி வரும் முறுகல் ேிகலயின் 
மசய்திககள, பாபா மதாடர்ந்து கண்காணித்து வந்தார். 1941 டிசம்பர் 
ொதத்தில், உலகளவில் சூழ்ேிகலகள் ஆபத்தானதாகவும் ேம்பிக்கக 
அற்ைதாகவும் பதான்ைின. எல்லா ேட்பு ோடுகளும் - பிரிட்டன், ரஷ்யா ெற்றும் 
சனீா - பபாரில் அடிவாங்கி தற்காப்புக்காக முயன்ைன. எல்லா ‘ஆக் ிஸ் 
ெஹாசக்தி’ ோடுகளும் - மஜர்ெனி,  இத்தாலி ெற்றும் ஜப்பான் - 
மவற்ைிவாகக சூடின. பெற்கு ஐபராப்பா முழுவகதயும் ஹிட்லர் 
எல்லாவிதத்திலும் கட்டுப்படுத்தினார்; பெலும் அவரது பகடகள் 
நூற்றுக்கணக்கான கெல் தூரத்திற்கு ரஷ்யாவிற்குள் முன்பனைின; ரஷ்யா 
ஏைக்குகைய பதால்வியின் வாசலில் ேின்ைது. இத்தாலி, ெத்தியதகரக் 
கடலில் ஆதிக்கம் மசலுத்தியது, அதன் பகடகள் வட ஆஃபிரிக்கா முழுவதும் 
திரண்டுச் மசன்று எகிப்து ெற்றும் சூயஸ் கால்வாகய அச்சுறுத்தின. 
ஜப்பானியர்கள் சனீாவின் மபரும் பகுதிகயக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மகாண்டு 
வந்து, இப்பபாது ஃபிலிப்கபன்ஸ் ோட்கடக் கடந்து, இந்தியா, ஆஸ்திபரலியா 
ெற்றும் அலாஸ்காகவ போக்கி முன்பனைத் தயாராகி வந்தன. 

பிரிட்டன் சின்னாபின்னொகத் தாக்கப்பட்டு இரத்தம் சிந்தியது; 

வானத்திலிருந்து இகடவிடாெல் குண்டு வசீப்பட்டு, அந்த ோடு பட்டினியால் 
அச்சுறுத்தப்பட்டது. ரஷ்யா முழங்கால்களில் தாக்கப்பட்டது, அதன் 
ேகரங்களும் மதாழிற்சாகலகளும் அழிக்கப்பட்டன, பகடகளும் சிகதந்தன. 
ஆகபவ, 1941 டிசம்பர் ொதத்திற்குள், பாபா முன்னைிவித்தபடி, மஜர்ெனியும் 
ஜப்பானும் உலகின் முக்கால் அளவு பகுதிகய, தங்கள் ககவசம் கவத்துக் 

மகாள்ளும் என்று பதான்ைியது. அமெரிக்கா இன்னும் ேடுேிகலயாக 
இருந்தது - ஆனால் அதில் ொற்ைம் ஏற்படும். 

1941, டிசம்பர் 7அன்று, ‘பபர்ல் ஹார்பர்’ தாக்கப்பட்டது; ஜப்பான், 

அமெரிக்கா, கிபரட் பிரிட்டன் இரு ோடுககளயும் எதிர்த்து பபாகர 
அைிவித்தது. ோன்கு ோட்களுக்குப் பிைகு, 11ஆம் பததி மஜர்ெனி அமெரிக்கா 
ெீது பபாகர அைிவித்தது. அபத ோளில், பாபா, ஒரு வாரம் தண்ணரீ் ெற்றும் 
பலசான பதேீர் ெட்டும் அருந்தி உபவாசம் இருக்கத் மதாடங்கினார்; டிசம்பர் 
12ஆம் பததி ஒரு பவகள உணவு உண்டு உபவாசம் பெற்மகாள்ளும்படி 
அகனத்து இடங்களிலும் வாழ்ந்த அன்பர்களுக்கு அைிவித்தார். 

 

இைற்கிறடயில், டிெம் ர் 7ஆம் நாள்,  ாஸாஜி  ண்டர்பூரிலிருந்து 
இரண்டு  ஸ்துகளுடன் வந்ைார், ப வ ா, ப ரின்  ற்றும் அவரது குழந்றைகள் 
அன்று  ிற் கலில் பூனாவிலிருந்து ப ஹரா ாத் வந்ைனர்.  நான்கு நாட்களுக்குப் 
 ிைகு அர்னவாஸ், நர்கிஸ்  ற்றும் எரச் அவரது குடும் த்ைினருடன் 12ஆம் வைைி 
ப ங்களூரிலிருந்தும்,  றுநாள் ப ஹரு, நாகு ஆகிவயாரும் வந்ைனர். 

12ஆம் வைைி,  ா ா, ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயிலிருந்து  ாறல 6:45 
 ைிக்கு வந்து  வவப்  ரத்ைின் கீவழ, துனி அருவக நின்ைார்.  ா ாவின் முந்றைய 
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ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது  யன் டுத்ைிய வ றெ அறைறய அங்கு நகர்த்ைி 
அவரது புறகப் டம் அைில் றவக்கப் ட்டிருந்ைது. 

 ா ாவின் முன்னிறலயில், குஸ்ைாஜி முழங்கால்களில் நின்று, ஆரத்ைி, 
 ிரார்த்ைறன எதுவும் இல்லா ல் துனியில் பநருப்பு ஏற்ைினார்.  ா ா, 

 ண்டலிக்கு அவரது ைரிெனத்றை அனு ைிக்கவில்றல. அவர் ஐந்து நி ிடங்கள் 
 ட்டுவ  அங்கு இருந்ைார், ஆனால் அப்வ ாது ெில அொைாரை கருத்துக்கறளத் 
பைரிவித்ைார். 

 ிளடீறரப்  ார்த்து, "ேீங்கள் கடவுகளக் காண்பீர்கள்!" என்ைார். 
ெிைிது வநரம் கழித்து  ா ா எழுத்துப் லறகயில் "கடவுள் கடவுகளக் 

காண்பார்!" என்று சுட்டிக்காட்டினார். 
 ின்னர் அவர், "ேீங்கள், என் ெண்டலி அகனவரும் கடவுகளக் 

காண்பீர்கள்!" எனக் கூைி "ஆமென்" என்று  ீண்டும் கூறும் டி அவர்களிடம் 
வகட்டுக்பகாண்டார். 

துனிறய ஏற்ைியதும்,  ா ா உடனடியாக ப ஹரா ாத் வ ல் றலக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்று, ஒரு பவள்றளத் துைியால் உடல் முழுவறையும் 
 றைத்துக்பகாண்டு  றலயிலிருந்து  று டியும்  இைங்கி, அப் டிவய துனியின் 
அருவக  நின்ைார்.  ண்டலிறயத் ைவிர, வவறு எவரும் அவறரப்  ார்க்கவில்றல, 

வ லும், நிகழ்ச்ெி நிறைவுற்ைதும்  ா ா வந்ைது வ ாலவவ வ ல் றலக்குச் 
பென்ைார். 

அன்று முதல், ஒவ்மவாரு ொதமும் 12ஆம் பததி, துனிகய எரியவிட 
பவண்டும் என்று பாபா உத்தரவிட்டார்; அதற்பகற்ப இன்று வகர, துனியில் 
மேருப்பபற்ைப்பட்டு வருகிைது, எதிர்காலத்திலும் இது மதாடரும். 

 ா ா,  ிகவும்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் காைப் ட்டார்; இந்ைச் 
ெந்ைர்ப் த்ைில் துனி எரிவறைக் குைித்து  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். கடந்த 
காலங்ககளப் பபால், இன்று, இது ெகழக்காக அல்ல, ஆனால் சில 
திட்டவட்டொன போக்கங்ககளக் கருத்தில் மகாண்டு, ஒருபவகள அவர் 
துனி வழியாக உலக ேிகழ்வுகளுக்கு விகரவான ஓர் உந்துதகல 
அளிப்பதாக இருக்கும். பாபா, அவரது சுய விருப்பப்படி துனிகய எரிய 
விடுொறு பரிந்துகரத்தார். 

 

1941 டிெம் ர் 13 அன்று, வ லும் நல்ல  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் 
இருந்ை  ா ா, ைற்வ ாறைய உலக நிறலற   ற்றும் பவவ்வவறு ைறலவர்கள் 
ஆற்ைிய அவரவர்  ங்றகப்  ற்ைிக் கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 

 

அகனத்து தகலவர்களிலும் ஹிட்லர் ெிகப் மபரிய பங்கக 
வகிக்கிைார். அவரது மபயர் பல நூற்ைாண்டுகளுக்கு அழியாெல் இருக்கும். 
அவர் ஒபர பேரத்தில் வரீனாகவும், வில்லனாகவும் இரட்கட பவடத்தில் 
ேடிக்கிைார்; இதில், இன்னும் அதிசயம் என்னமவன்ைால், இது பபான்ை 
சூழ்ேிகலகள், கவகலகளின் சுகெகயத் தாங்க முடியாெல் பவறு 
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எவகரயும் கபத்தியொக்கி இருக்கும்; ஒவ்மவாரு கணமும் அவரது 
உயிருக்கு ஆபத்கத விகளவிக்கும் எதிரிகளால் (ெற்றும் உளவு 
பார்ப்பவர்களால்) சூழப்பட்டு இருப்பதால், அவர் ஏற்கனபவ மகாகல 
மசய்யப்பட்டிருக்க பவண்டும்; ஆனால் கடவுளின் அன்பு பார்கவயின் கீழ், 

அவருக்மகன ஒதுக்கப்பட்ட பாகத்கத அவர் ெிகவும் ேம்பகத்தன்கெயுடனும், 

மவகு சிைப்பாகவும் மசய்கிைார். 
அவர் ெீதான இந்த இகை அருளின் காரணொக, அவர் ஒரு 

பேர்கெயான, வலுவான ேம்பிக்கக பகடத்தவராக உருவாக்கப்பட்டிருகிைார், 

இதனால் அவர் என்ன மசய்தாலும் அது ெனிதகுலத்தின் பெம்பாட்டிற்கும், 

ேன்கெக்கும் என்று அவர் கருதுகிைார், எனபவ (அது எவ்வளவு தவைாகக் 
கருதப்பட்டாலும்) அது சரியானதாக இருக்கும். ஐபராப்பாவின் பிை 
ோடுகளுக்கு எதிராகவும், இப்பபாது ரஷ்யாவிற்கு எதிரான சூழ்ச்சிகளும், 

ராஜதந்திர ேகர்வுகளும் கூட ேியாயப்படுத்தப் படுவதாக அவர் கருதுகிைார். 
இல்கலமயனில், கடவுளின் விகளயாட்டு, திட்டெிட்டபடி எவ்வாறு மதாடர 
முடியும்? 

"அவர் ஆன் ீக வரிறெயில் ஒரு முகவரா?" என்று ஒருவர் வகட்டைற்கு, 

அவர் ஒரு முகவர் அல்ல, ஆனால் ஒரு ேடிகர் - ேியெிக்கப்பட்ட 
பாத்திரத்தில் சரியாக மசயல்படுபவர். அவரிடத்தில் அகனத்து 
ஒழுங்ககெக்கும் அதிகாரங்களும் உள்ளன! அவரது சாதகனககளப் 
பாருங்கள். பிரிட்டன், ரஷ்யா, இப்பபாது அமெரிக்கா பபான்ை வலிகெ ெிக்க 
எதிரிகளுக்கு எதிராக, ஏன் முழு உலகத்துக்கும் எதிராக, தனியாகப் 
பபாராடுவது, உண்கெயிபலபய ெிகச் சிைந்தது! 

ஆனால் அவர் ஒரு முட்டாள், ற த்ைியம்.  அவரது ெகாக்கள் - 
பகாபல்ஸ், பகாயரிங் -  ிகவும் நம் ிக்றகயற்ைவர்கள் (ைீயவர்கள்). அவர் 
காறல வாரிவிட்டார்கள். 

வின்ஸ்டன் ெர்ச்ெிறலக் குைிப் ிட்டு, ப ஹர்  ா ா கருத்துறரத்ைார்: 
லாயிட் ஜார்ஜ் வ ான்ை ஒரு விரும்பத்தக்க அரசியல்வாதியாக 

இல்லாெல் இருந்தாலும், சர்ச்சில், இந்த பேரத்தில் அந்தப் பதவிகய 
வகிப்பதற்கும், கடுகெயான மபாறுப்கப ஏற்றுக் மகாள்வதற்கும் தகுந்த 
ெனிதர். ஆனால் அவர் ெட்டும் இல்லாெல் இருந்திருந்தால், இங்கிலாந்து 
ஏற்கனபவ மஜர்ெனியிடம் சரணகடந்திருக்கும். சர்ச்சில் அவரது ோட்டில் 
எழுச்சியுை மசய்த எதிர்க்கும் கதரியமும், தீரமும், தூண்டிவிட்ட துணிச்சலும் 
உண்கெயிபலபய குைிப்பிடத்தக்க சாதகனகள். 

 

ஸ்டாலின் ைனது ப ரிய  ீறெயுடன்  ிகவும் ைந்ைிர ான  னிைர். இந்ை 
 ாப ரும் உலக நாடக வ றடயில் அவர் ஒரு ெரியான நடிகராக 
நிரூ ிக்கப் ட்டுள்ளார்; ைனது  ங்றக  ிகச் ெிைப் ாக நடித்து, ஹிட்லருக்கு 
 ிகவும் வியக்க றவக்கும் நிறலப் ாட்றடயும், பஜர் ன் இராணுவத்ைின் 2,000 
ற ல் முன் ைாக்குைல்களுக்குத் வைறவயான எைிர்ப்ற யும் பகாடுத்ைார். இறுைி 
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ைீர்வில், ரஷ்யா முக்கிய இடத்றைப்  ிடித்துள்ளது, வ லும் அப ரிக்கா 
ைீர் ானிக்கும் காரைியாக விளங்கும். 

ஆனால் ஏகழ முபசாலினியின் ேிகல பரிதாபகரொனது. 
உண்கெயில் அகனத்தும் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது! அவர் இப்பபாது 
ஹிட்லருக்கு துகண ேின்று, தப்பித்தால் பபாதும் என்ை ேிகலப்பாட்கட 
எடுத்துள்ளார். 

உலக குழப்  நிறல  முழுற யறடந்து, அறனத்தும் ஏடாகூட ாகவும், 

ைறலகீழாகவும்  ாறும், வ லும் யாருக்கும் என்ன பெய்வது என்வை புரிந்து 
பகாள்ள முடியாை நிறல உருவாகும். என்னைான் ைீர்வு என்ை வகள்விக்குைிறய 
எங்கும் காைலாம். வடக்கிலிருந்து  க்கள் பைற்வகயும், வ ற்கில் இருப் வர்கள் 
கிழக்கு வநாக்கியும் நகர்ந்து எல்வலாரும் கலந்து விடுவார்கள். நிலத்ைில் அல்லது 
நீரில், வநரடியாக அல்லது  றைமுக ாக, வ ாரின் ைாக்கத்ைிலிருந்து 
 ாதுகாப் ாகவவா அல்லது சுைந்ைிர ாக இருக்கும் அளவுக்கு எந்ை இடமும் 
இருக்காது. அறனவரும் இைில் ஈடு டுவார்கள்,  ாைிக்கப் டுவார்கள், 

துன் ப் டுவார்கள். 
 ா ா வ லும் கூைினார்: 
உலகில் தற்பபாது ேிகழும் அகனத்து குழப்பங்களுக்குப் பிைகு, ஒரு 

முழுகெயான ொற்ைம் ஏற்படும். அகனவகரயும் செொக பாவிக்கும் ஒரு 
புதிய உலக ஒழுங்கு ேிகலோட்டப்படும். இது மபாருளுலககச் சார்ந்த 
‘மபாதுவுகடகெ’, ‘சமூகவுகடகெ’, ‘மபாதுவுகடகெ எதிர்ப்பு மகாள்கக’ 
பபான்ை எந்த அகெப்பாகவும் இருக்காது. எனது திட்டம் ஆன்ெீக 
அடிப்பகடயில் இருக்கும், அதில் ஏகழ, பணக்காரர்கள் என்ைில்லாெல் 
அகனவருக்கும் செ அந்தஸ்து வழங்கப்படும். இவ்வளவு காலொக 
அதிகாரத்தின் ஆதிக்கத்கத அனுபவித்த வல்லரசு ோடுகள் இப்பபாது 
வழீ்ச்சியகடந்து பிை ோடுகளுடன் இகணயாக இருக்கும். 

அன்று  ிற் கல், ப ஹர்  ா ா அறனத்து ப ண் ைிகளுடன் மூன்று 
வ ருந்துகளில் அஹ துநகருக்கு இரண்டு ைிறரப் டங்கறளப்  ார்க்கச் பென்ைார். 
 ா ா உ வாெம் இருந்ைைால், அவர் ெற்று கைகைப் ாகவும், ெிர  ாகவும் 
உைர்ந்ைார்; ஒவர ஒரு ைிறரப் டத்றைப்  ார்த்துவிட்டு ைிரும் ிச் பென்ைார். 

அவை நாளில், மும்ற யிலிருந்ை காக்கா,  ருத்துவ கல்லூரியிலிருந்து 
வகாபஹறரயும் அவரது வைாழிறயயும் ப ஹரா ாத் அறழத்து வந்ைார். 
ராவ்ஸாவஹப் அவரது  றனவியுடன் வந்து, புைப் டுவைற்கு முன்பு  ா ாறவச் 
ெந்ைித்து விறடப ற்ைார். 

டிெம் ர் 19 அன்று,  ா ா, காக்கா, எரச், ற தூல், ஸவக் ஆகிவயாருடன் 
 ண்டர்பூர்,  ீரஜ் ஸாங்ளி வ ான்ை இடங்களுக்கு,  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ளப் புைப் ட்டார். இந்ைப் புனிை ான  ண்டர்பூர் நகரத்ைின் ைகன 
ற ைானத்ைில் வெித்து வந்ை ‘பாப்பு ெகர்’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்த்,  ிைப் ால் 
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ஹரிஜன், நிர்வாை நிறலயில் இருந்ை இவறர  ட்டும்  ா ா பைாடர்பு 
பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா, நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு 23ஆம் வைைி ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ினார். இந்ைச் சுற்றுப் யைத்ைில்  ா ா புைப் ட்ட வவறளயில், அவறர 
யாரும்  ார்க்கவவா அல்லது அறடயாளம் கண்டு பகாள்ளவவா முடியாை 
வறகயில் அவர் பென்ைார்; இைனால்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைில் எந்ை 
இறடயூறும் ஏற் டவில்றல. 

ப ஹர்  ா ா அவரது  ஸ்த்  யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை அவை 
நாளில், எலிஸப த்ைின் நாய் கிப் ியின் அஸ்ைி அப ரிக்காவிலிருந்து 
பகாண்டுவரப் ட்டது. அறை வாரியரின் ெ ாைிக்கு அருகில் புறைத்து, அைன் வ ல் 
அறடயாளக் கல் ஒன்று எழுப் ப் ட்டது. 

அடுத்ை நாள், 1941 டிெம் ர் 24 புைன்கிழற , உ ாஸனி  ஹாராஜ் அவரது 
ப ௌைீக உடறலத் துைந்து விட்டைாகத் பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. ஸவராஷ் 
உடனடியாக ப ஹரா ாத்ைிற்கு,  ிற் கல் இரண்டு  ைிக்கு வந்து  ண்டலிக்குத் 
ைகவல் பைரிவித்ைார். விஷ்ணு, ஸவராஷ் இருவரும்  ா ாவுக்குத் பைரிவிக்க 
வ ல் றலக்குச் பென்ைனர்.  அவர்கறளப்  ார்த்ைதும்,  ா ா வாெலிலிருந்து 
பவளிவய வந்து, அவர்கள் பெய்ைிறய  ா ாவிடம் பைரிவிக்கும் முன்பு, அவர் 
அற ைியாக, "இப்படி ேடந்ததா?" என்று வகட்டது அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்றை 
அளித்ைது. அவர் பெய்ைிறய எைிர் ார்த்து இருந்ைது வ ாலத் வைான்ைியது. 

அப்வ ாது ஸவராஷ், “உ ாஸனி  ஹாராஜ் உடறலத் துைந்து விட்டார்” 
என்ைார். 

வொகம் அல்லது ஆச்ெரியத்ைின் அைிகுைி எறையும் பவளிப் டுத்ைா ல் 
 ா ா, "ோனும் அகதத்தான் மசான்பனன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

ப ண்டு, விஷ்ணு, காவள ா ா, ெகன், ஸவராஷ், ொஞ்ெி (அவை நாளில் 
மும்ற யிலிருந்து வகாபஹருடன் வந்ைிருந்ைவர்), குல் ாய் ஆகிவயாறர டிெம் ர் 
25ஆம் நாள் நடந்ை இறுைி ெடங்குகளில்  ங்வகற்க ஸக்வகாரிக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார்.  ஹாராஜ் ஸக்வகாரியில் அடக்கம் பெய்யப் ட்டார்; இறுைி ெடங்கு 

முடிந்ைதும் அறனவரும் அன்ைிரவு  த்து  ைிக்கு ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைனர். 
அவை நாள் ப ஹரா ாத் வந்ை  டாக்டர் வைஷ்முக் காலைா ை ானைால் 
ஸக்வகாரிக்குச் பெல்லா ல்  ா ாவின் அருகில் இருந்ைார். 

26ஆம் வைைி,  ா ா வ ல் றலயின்  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு  ண்டலிறய 
அறழத்து அண்ற யில் நடந்ை நிகழ்வு குைித்து விவாைித்ைார். 1941 டிெம் ர் 
 ற்றும் 1942 ஜனவரி,  ிப்ரவரி இந்ை மூன்று  ாைங்களில், குைிப் ிட்ட வைைிகளில், 

எப்வ ாது வவண்டு ானாலும்  ஹாராஜ் 'உடறலத் துைப் ார்' என்று  ா ா, 

குல் ாய்க்கு அைிவுறுத்ைி இருந்ைார். இந்ை வநர இறடபவளிகளில் டிெம் ர் 19-24 
என் து முைல் கட்ட ாகும்; அைன் டி குல் ாய் டிெம் ர் 19ஆம் நாள் 
ஸக்வகாரியில் ைங்கியிருந்ைார். ஆனால், டிெம் ர் 22ஆம் வைைி,  ஹாராஜ் சத்னா 
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நகருக்குச் (அவரது  ிைந்ை இடம்) பென்று, அங்கு அவர் அந்ை  ாை இறுைி வறர 
ைங்கப்வ ாவைாகக் கூைியைால், குல் ாய், அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்; 

இருப் ினும்,  ஹாராஜ் அடுத்ை நாவள ைிரும் ி வந்து,  ார்பு வலி எனப் புகார் 
பெய்து,  ின்னர்,  றுநாள் உடறலத் துைந்ைார். 

 ா ா விரும் ிய டி,  ஹாராஜின் கறடெி வநரத்ைில் ஸக்வகாரியில் 
இல்லாைறை எண்ைி குல் ாய் வருந்ைியவ ாது,  ா ா அவறர ஆறுைல் 
 டுத்ைினார், "கவகலப்படாதீர்கள், அது அப்படிபய ேடக்க பவண்டியிருந்தது." 

 ின்னர்  ா ா கருத்துத் பைரிவித்ைார்: 
ோன், எனது மெௌனத்கதக் ககலப்பதும், உபா னி ெஹாராஜ் 

காலொனகதப் பபாலத் திடீமரன, எதிர்பாராததாக இருக்கும். இருப்பினும், 

இரண்டிற்கும் இகடபயயான பவறுபாடு மபாதுவான ‘உணர்வில்’ இருக்கும்; 

ோன் பபசும்பபாது இது ெிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். அகனவரும் 
அகத உணருவார்கள். 

இது பூகம்பம் பபால் உலகக உலுக்கும். உலகின் பல்பவறு 
பகுதிகளில் ெக்கள் மவவ்பவறு அளவுகளில் அந்த அதிர்ச்சிகய 
உணருவார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் அகத பவறு பவறு வழிகளில் 
அனுபவிப்பார்கள். 

ெஹாராஜின் ெரணம் குைித்த இந்தச் மசய்தியில் ோன் கவகல 
அகடயாெல், ொைாக ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிபைன், ஏமனன்ைால் அவருகடய 
பணி முடிந்த பின்னும் அவரது உடகலத் தக்க கவத்துக் மகாள்வதற்கான 
சுகெயிலிருந்து அவர் இப்பபாது விடுபடுகிைார் என்பகதயும், ேீண்டகாலொக 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட என்னுடனான சந்திப்பு தஹிகாவ்ெில் ேடந்தகதயும் ோன் 
அைிபவன். 

உ ாஸனி  ஹாராஜின் நிறனவாக, அறனத்து இடங்களிலும் வாழும் 
ஆண், ப ண்  ண்டலி  ற்றும் அவரது அன் ர்கள், 1942, ஜனவரி 13 அன்று, இரண்டு 
முறை வைநீர்  ட்டும் அருந்ைி, முழுற யாக உ வாெம் வ ற்பகாள்ளவும், 14ஆம் 
வைைி ப ாது விருந்து அளிக்கவும்  ா ா அைிவுறுத்ைினார்.  ஹாராஜின் 
நிறனவாக ஜனவரி 12ஆம் நாள் துனியில் பநருப்ற  ஏற்ைி அறை 48  ைி வநரம் 
எரிய விட வவண்டும் என்றும் அவர் உத்ைரவிட்டார். 

ெினூ பரூச்சா என்ை  ார்ெி அவரது முப் து வயதுகளில் நாெிக்கில் 
ைங்கியிருந்ைவ ாது  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ைார். இைற்குப்  ிைகு,  ினூ 
ஸக்வகாரிக்குச் பென்று, உ ாஸனி  ஹாராஜின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ைார்; 

 ஹாராஜுடன்  ிகுந்ை அர்ப் ைிப்புடன் இருந்ைார்;  ஹாராஜ் நாெிக் வரும்வ ாது 
ெில வநரங்களில்  ினூ இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்து வந்ைார். ராம்ஜூ,  ினூ 
இருவரும் இறுைி ெடங்கிற்காக ஸக்வகாரிக்குச் பென்ைிருந்ைனர்.  ெில 
நாட்களுக்குப்  ிைகு  ினூ அவரது  றனவி ஐ ாயுடன் (ஒரு காலத்ைில் 
ஸக்வகாரியில் கன்யாவாக இருந்ைவர்) ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
அறழக்கப் ட்டனர். 
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 ா ா, ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் அவரது அறை வாயிலுக்கு 
பவளிவய அ ர்ந்து, "ெஹாராஜுக்கும் எனக்கும் சிைிதளவும் வித்தியாசம் 
இல்கல" என்று  ினூவுக்கு  ா ா உறுைியளித்ைார். 

இைனால் ஆறுைல் அறடந்ை  ினூ, " ஹாராஜின் இடத்றை (ஐந்து 
ெத்குருக்களில் ஒருவராக) ஏற்றுக்பகாள்ளப் வ ாவது யார்?" என்று வகட்டார். 

"திமபத்துக்கு அருகில் வாழும் ஒரு ேபர்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

ொபனக் தர்ஷா பெத்தா என் வர், மும்ற யில், ‘ஆன்ெீக ஆர்வலர்கள் 
குழு’ ஒன்ைின் ைறலவராக இருந்ைார்; இது ‘ஜப்  ண்டல் (குழு)’ என்று 
அறழக்கப் ட்டது. ப ஹர்  ா ாவின் ஐந்து ெத்குருக்களின் 
ைறலற யகங்களுக்கும் இந்ைக் குழு யாத்ைிறர பெல்லத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைது. 
காக்கா  ாரியா, வ த்ைா உட் ட குழுவில் நான்கு வ றர 1941 டிெம் ர் 28 
ஞாயிற்றுக்கிழற  ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்து, இந்ை விஷயத்றை 
அவர்கள் (இைற்கு முன்பு ெந்ைிக்காை)  ா ாவுடன் விவாைித்ைனர். இந்ை வயாெறன 
ெிைப் ான ஒன்ைாகக் கருைப் டவில்றல.  ா ாவும் முைலில் முழுக் குழுறவயும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வர அனு ைிக்க  றுத்துவிட்டார், ஆனால்  ின்னர், அவர்கள் 
மும்ற யிலிருந்து வநரடியாக ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து அதுவ ாலவவ அங்குத் 
ைிரும் ிச் பெல்வைாக இருந்ைால், அவர்கள் வந்து, தூரத்ைிலிருந்து ைரிெனம் 
பெய்யலாம் என்று கூைினார். 

 ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ிைகு,  ாவனக் வ த்ைா, ொஞ்ெியிடம், ப ஹர்  ா ா, 

இக்காலகட்டத்ைின் அவைார புருஷர் என்று ைான் ைிட ாக நம்புவைாகக் கூைினார். 
"அவரது கூற்றுக்கள் பைாடர் ாக எனது  னம் முன்பு எைிர்பகாண்ட அறனத்து 
ெந்வைகமும் முற்ைிலும் அகற்ைப் ட்டு விட்டது" என்று அவர் கூைினார். 

அந்ை நாள் நீலப்வ ருந்ைிற்கான குலுக்கல் முறையில் லாட்டரி 
எடுப் ைற்கான ைின ாக நிர்ையிக்கப் ட்டது.  ா ாவின் பநருங்கிய அன் ர்கள் 
நூறு வ ர் ைலா ரூ .50 நன்பகாறடகறள அனுப் ியிருந்ைனர். அன்று  ா ா, 

 ண்டலிக்கு "இந்தப் பபருந்து, மெஹராபாத்தில் இருந்து மதாகல தூரத்தில் 
வாழும் ெண்டலிக்கு மவளிபய உள்ள ஒருவரிடம் மசல்லும்" என்று 
சுட்டிக்காட்டினார். 

அன்று  ிற் கல் ஐந்து  ைியளவில் ப ஹர்  ா ா,  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் 
லாட்டரி குலுக்கல் ெீட்றட அவவர எடுத்ைார்; அவருறடய வார்த்றைகள் 
உண்ற யாகி, படல்லிறயச் வெர்ந்ை வகக்கி வைொய் அறை பவன்ைார். வகக்கிக்குத் 
ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டதும், அவர் நீலப்வ ருந்றை அவரது ஆழ் 
இையத்ைிலிருந்து  ா ாவுக்கு அளித்து, ைனது  ரியாறைறய பவளிப் டுத்ைினார். 
 ா ா இந்ை  வனா ாவ பெயறல ஏற்றுக்பகாண்டார்; நீலப்வ ருந்து இறுைியாக 
அஹ துநகரில் ஸவராஷிடம் ஒப் றடக்கப் ட்ட வ ாது, அவர் அறை 
 ாற்ைியற த்ைார். 
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ஏக இகைவனுள் 

இருக்கும்  

பலகர பேசிப்பகத 

விட்டு 

ஏக இகைவனான 

என்கன  

ெட்டும் ோடு. 

-அவைார் ப ஹர்  ா ா 


