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இகைவனின் அன்பளிப்பு 

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

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

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

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

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

ப ாத்ைத்ைில் ஏைக்குறைய 6000  க்கங்கள், 20 பைாகுப்புகள். இறவ 
அறனத்றையும் ஒருங்கிறைத்து ஆங்கிலத்ைில் பவளியிட்டவர், 

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

முழுற யாக அல்லது குறுகிய வடிவில் பவளிவந்துள்ளன. ை ிழ்  க்களுக்கும் 
இது ஒரு ப ாக்கிஷ ாக அற ய வவண்டும் என்ை ஆர்வத்ைில் ெ ர்ப் ைம் 
பெய் வர்: 
 
தெிழாக்கம் & புத்தக வடிவகெப்பு: 
கு. ராைாகிருஷ்ைன்  
வவலம் ாள் ராைாகிருஷ்ைன் 
முவகஷ் ெிவகு ார் 
பூனா, பெப்டம் ர் 2021 

 vela.radhakrishnan@gmail.com 
 +919225631113 

 
  



 
 

    இகை பபாகதயின் பரவச பாகதயில் ெஸ்துகள்  
          (மெஹர் பாபாவின் விளக்கம்)  

   பாகம்: 01/02   

ெராெரி  னிைன், ஏைக்குறைய  ிைறரப் வ ால் ஆறட அைிகிைான்; 
அவன்  ிைறரப் வ ால் அ ர்ந்து, வ ெி, நடக்கவும் பெய்கிைான். அவன் ைனது 
உடல் வைறவகளுக்காகச் பெலுத்தும் கவனம், சுய பவளிப் ாட்டிற்காக 
உருவாக்கும்  ழக்கவழக்கங்கள்  ற்றும் ெக  னிைர்களிடம் காட்டும் 
எைிர்விறனகள் இறவ அறனத்ைிலும், ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி, ெில 
வவறு ட்ட  ண்புகளும், ைனித்ைன்ற களும் இருக்கலாம்; ஆனால் இந்ைப் 
 ண்புகள்  ற்றும் ைனித்ைன்ற களின்  ாறு ாடுகள் அறனத்தும் குைிப் ிட்ட 
வரம்புகளுக்குள் அடங்கும்.  அறவ ொைாரை நறடமுறை வழிகளிலிருந்து 
ப ரிய அளவில் விலகா ல், இயல் ான வரம் ிற்குள்  ாறுகின்ைன.  இவ்வாறு, 
வ ச்சும், பெயலும் ெராெரி நறடமுறை  ழக்கவழக்கத்துடன் இைங்கிப் 
வ ாவைால், உலகின் ொைாரை  னிைன் எந்ைபவாரு ெிைப்பு ஆர்வத்றையும் 
தூண்டுவைில்றல: அவன் ஒரு சாதாரண ெனிதனாகப் பார்க்கப்படுவதால், 
அவகனப் பற்ைிய எந்த விளக்கமும் பதகவயில்கல எனத் பதான்றுகிைது. 
அவனது பபச்சும், மசயலும் மபரிய அளவில் ொறுபட்டு, சாதாரண 
வரம்புககள ெீறும் தருவாயில் விளக்கம் இன்ைியகெயாதது. 

ெராெரி  னிைன் உலகத்துடன்  ிறைக்கப் ட்டிருக்கிைான், வ லும் 
உலகின் வழிகளால் வடிவற க்கப் டுகிைான்.  உலகம், அவனது  னைில் 
ஏற் டுத்தும் விைவிை ான ைாக்கங்களின் விறளவாக உருவாக்கப் ட்ட 
நாட்டங்கறளத் தூண்டுவைன் மூலம், அவன் உலகிற்கு 
எைிர்விறனயாற்றுகிைான். அவனது எதிர்விகனயின் முக்கிய அடிப்பகையான 
ெனம், எதிரும் புதிருொக விகனபுரியும் இரட்கைத்தன்கெயின் 
அனுபவத்தினால் விகளயும் ெனப்படிவங்களால் வடிவகெக்கப்பட்டுள்ளது - 
மவற்ைி-பதால்வி, ெகிழ்ச்சி-துன்பம் பபான்ைகவ. உலகின் ொைாரை 
 னிைனின்  னம் வழங்கும்  ைில்களும், அது ஆற்றும் எைிர்விறனகளும், 
உண்ற யான  ைிப்புகளால் ைீர் ானிக்கப் டுவைில்றல, அல்லது 
வாழ்க்றகறயப்  ற்ைிய உண்ற யான புரிைலால் நிர்ையிக்கப் டுவைில்றல;  
அறவ ஒழுங்காக ஒருங்கிறைக்கப் டாை அல்லது புரிந்து பகாள்ளப் டாை 
அனு வங்களிலிருந்து, கட்டற க்கப் ட்ட குழப்  ான  ற்றும் முரண் ாடான 
வ ாக்குகளால் ைீர் ானிக்கப் டுகின்ைன.  ொைாரை  னிைனின் பவளிப்புை 
நடத்றை, அவனுறடய  ைில்கள்  ற்றும் எைிர்விறளவுகள் ெராெரி 
நறடமுறைகளுடன் ஒத்துப்வ ாவைால், அவனது உள் வாழ்க்றக, கடுற யான 
 ன குழப் ங்களுக்கும் துன் ங்களுக்கும், எப்வ ாதும் புைிைாக உருவாகும் 
விரக்ைியின் உைர்வுக்கும் உட் ட்டைாக இருக்கும். 



 
 

மவளியளவில், சராசரி ெனிதன் செநிகலயில் இருப்பது பபாலத் 
பதான்ைலாம், ஆனால் உண்கெ அதுவல்ல. சரீாக ஆராய்ந்து 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பைாத மசயல்பாடுகளில், அவன் ஆழ்ந்த அதிருப்தி 
அகையும் பவகளயில், எல்லா நிகலகளிலும் பதால்வியற்ை 
நிகலப்பாட்கை அகைய அவன் பபாராடுகிைான், பெலும் அது அவனுக்கு 
நிகலயான அகெதி ெற்றும் நிகைகவ உறுதி மசய்வகத விரும்புகிைான். 
உலகம் ெற்றும் அதன் அனுபவம் பற்ைிய அைிவார்ந்த புரிதல் அவனுக்கு 
அத்தககய நிகலப்பாட்கை வழங்கத் தவைிவிட்ைது. எனவவ அவன் ைனது 
முந்றைய அனு ானங்கள்  ற்றும் வழிகறள  று ரிெீலறன பெய்து, ைனது 
சுய வாழ்வில் அைிவார்ந்ை புைிய  ரிவொைறனகறளச் பெய்யத் 
பைாடங்குகிைான். 

வாழ்க்றகயின் இத்ைறகய புைிய  ரிவொைறன, உலகில் ைற்வ ாறைய 
ெராெரி நறடமுறை  ழக்க வழக்கத்ைிலிருந்து உைர்றவத் துண்டிக்கச் 
பெய்கிைது. இது, ைன்னுள் ஒருவழி நிறலப் ாட்றடக் கண்டைிந்து, வவண்டிய 
நம் ிக்றகறய அறடய வழி வகுக்கும் என் றைக் குைிக்கிைது. இதுபவ 
உண்கெயான பதடுதலின் ஆரம்பம். ப ாதுவாக, அத்ைறகய ந ர், ைன்றன 
விட முன்வனைியைாகக் கருதும்  ிைரின் உைவியுடன், புைிய  ரிவொைறனறய 
வ ற்பகாள்கிைார்; வ லும், அரிைான ெந்ைர்ப் ங்களில், அவர் இறைநிறலறய 
அறடந்ை ஒரு குருநாைரின் (ெத்குருவின்) வழிகாட்டுைலின் நன்ற றயப் 
ப றுகிைார்.  இதுவ ான்ை ைருைங்களில், ெராெரி வாழ்க்றக முறையிலிருந்து 
அவர் விலகிச் பெல்வது கைிெ ான அளவில் இராது, வ லும் அவர் ைனது 
புைிய  ரிவொைறனயின் விறளவாக ஆன் ீக ஆர்வலரின் வாழ்க்றக 
முறைகறள அவரது அவைானிப்பு மூல ாக அறடயப் ப றுகிைார் அல்லது 
 ாரம் ரிய வழிமுறைகளால்  பைரிந்து பகாள்கிைார். 

ஆனால் அத்ைறகய வழிகாட்டுைலின் உைவியின்ைி,  ரிவொைறனயில் 
ஈடு டும் வவறளயில், அறனத்து ைறட அல்லது  ிடிப்புகறள இழக்க 
வநர்ந்ைால், அந்ை ந ர், ைனது சுய விருப் த்ைில், புரிந்து பகாண்டைற்கிைங்க, 
வழக்கத்ைிற்கு  ாைான வாழ்க்றக முறைகறள றகயாள வநரிடும். இைன் 
விறளவாக, இந்ைச் பெயல்முறை ப ரும் ாலும் குழப்  ான  ாறைகளிலும், 
ெில ெ யங்களில் வாழ்க்றகயின்  ிற்வ ாக்குத்ைன ான வழிகளிலும் 
அறழத்துச் பெல்லும். வாழ்க்ககயின் சராசரி நகைமுகைகயக் ககவிடும் 
பவகளயில், அது எண்ணற்ை வககயான சுய-உருவாக்கம், தற்காலிக 
வாழ்க்கக முகை ெற்றும் மசயல்பாடுகளுக்கு இைெளிக்கிைது. இந்ைச் 
பெயல் ாட்டு முறைகள் இயல் ிலிருந்து ப ரும் ாலும்  ாறு டலாம், வ லும் 
இவற்ைிலிருந்து  ின் ற்ைப் டும் வாழ்க்றக முறைகள் ெராெரி வாழ்க்றக 
முறையிலிருந்து விலகும் அளவிற்குப் ற த்ைியக்காரத்ைன ாகத் வைான்ைலாம். 
ஆனால் அகவ உண்கெயான கபத்தியக்காரத்தனம் அல்லது உள்ளார்ந்த 
பதடுதலின் பாகதயில் பின்னகைவு என்று அர்த்தொகாது. 



 
 

அத்தககய நபர், அடிக்கடி, அவரது தனிப்பட்ை வழியில், கைவுகள 
அல்லது உண்கெப்மபாருகளத் தீவிரொகத் பதடுவதில் தவைாெல் உள்ளூர 
வழிநைத்தும் சக்தியாகத் திகழ்கிைார். அவரது தன்னிச்கசயான தன்கெயில் 
பெலும் அதன் மூலம் விகளயும் அசாதாரண நைத்கதயில், அவருக்மகன 
தர்க்கரீதியான ஒரு முகை இருக்கும்; அவரது உள்பநாக்க சக்தியின் 
மவளிச்சத்தில் பார்த்தால் ெட்டுபெ அவருகைய விசித்திர பாங்கும், விபரீத 
நைத்கதயும் புரியும். அவர், அவருக்காக உருவாக்கிய எழுச்ெியூட்டும், 
உயிர்த்ைன்ற யுள்ள பெயல் ாட்டு முறையின் வநாக்கத்துடன் பைாடர்பு டுத்ைிப் 
 ார்க்காவிடில், அவற்ைின் உண்ற யான முக்கியத்துவத்றைப்  ாராட்ட 
முடியாது. அவர் வைர்ந்பைடுத்ை வழிமுறை விவனாை ாக, புைம் ானைாக, 
 ற்றும் ற த்ைியக்காரத்ைனத்ைின் ொயலில் இருப் ைாகத் வைான்ைலாம்; 
ஆனால் இப் டி நடப் ைன் காரைம் என்னபவனில், அது, அைன் உள் 
சூழலிலிருந்து ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டு, இயந்ைிரத்ைன ாகவும் 
வ வலாட்ட ாகவும், இயல் ான பவளிப்புை  ற்றும் வழக்க ான 
நடவடிக்றககளால்  ைிப் ிடப் டுகிைது.  ப ரும் ாலும், மவளியளவில் 
கபத்தியொகத் பதான்றும் நபர்களின் வாழ்க்ககக்கு உயிரூட்ைம் தரும் 
குைிப்பிட்ை முகையிலான நைத்கதயின் உள் பநாக்கம் கைவுளாகிய 
உண்கெப்மபாருள் ெட்டுபெ; அது உள்ளூர வழிநைத்தும் சக்தியாக, 
அபதபவகளயில் அவர்களின் மவளிப்புை நைத்கத விபரீதொக 
இருந்தாலும், அவர்கள் உள் ஆன்ெீக பாகதயில் மவகுவாக முன்பனைிச் 
மசல்கின்ைனர். அவர்கள் உண்கெயாகவும், பநர்கெயாகவும், முழு 
ெனதுைனும் கைவுளுக்காகத் தம்கெ அர்ப்பணித்துள்ளனர்;  அவர்கள் 
நித்திய, நிரந்தர வாழ்வின் ெதிப்புககளத் பதடுவதில் மதய்வகீ மவைி 
பிடித்தவர்களாக இருக்கின்ைனர். அவர்கள் இகை உணர்கவ அகையும் 
ஏக்கத்தில் முழு அங்கொகத் திகழ்கின்ைனர். அத்தககய நபர்கள் சாதாரண 
அர்த்தத்தில் கபத்தியம் அல்ல; அவர்கள் கைவுகள முழுகெயாக  
பநசிக்கும் இகை கபத்தியங்கள்; பெலும் அவர்கள் ெஸ்துகள் என்று 
அகழக்கப்படுகிைார்கள். 

 
-ப ஹர்  ா ா 

 
  



 
 

நிகழ்வுகளின் காலவரிகச

 
 

1941
•டிெம் ர் 29 , மெஹர் பாபா குழுவுடன்மெஹராபாத்திலிருந்து 'கும்பபெளா'

நிகழும் அலஹாபாத்திற்குப் பயணம். 

1941
•டிெம் ர் 30 -31, கும்ப பெளாவில் 7000க்கும் அதிகொன ொதுக்களின் 
 ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார்.

1942

•ஜனவரி 01 - 06, மெக்கந்திராபாத், பஷாலாப்பூர் வழியாகமெஹராபாத் வருறக. 

ஜனவரி 15 - 21, மதன்னிந்தியா ஹூப்ளி, நாகப்பட்டினம், நாகூர்  யைம்

1942

• ிப்ரவரி 02 - 05, மைஹ்ரா டூன் வருறக. 

• ிப்ரவரி 11 - 15, இெயெகல அருகில் (ஹரித்வார், ரூர்க்கி) ெஸ்த் பயணம்

1942
• ிப்ரவரி 15 - 20, அஜ்ெீர், ப ாத்பூர், பபரலி, மொராதாபாத், மைஹ்ரா டூன்  ஸ்த் 
 யைம் - படஹ்ரா டூன் உள்ளூர்  குைிகளில்  ஸ்த் பைாடர்புகள்.

1942

• ார்ச் 12 - 22,  ஸ்த்  யைம் - பகாரக்பூர், சதீாபூர், பபரலி - படஹ்ராடூன்
• ிப்ரவரி -  ார்ச், நான்கு மசய்திககள அரசியல் தகலவர்களுக்கு வழங்கினார்

1942

•ஏப்ரல் 10, காந்தியின் ஒத்துகழயாகெ இயக்கம் பற்ைிய விளக்கம்
•ஏப்ரல் 11 - 15, மெஹர் பாபாவின் ெண்ைலி காந்தியுைன் சந்திப்பு

1942
•ஏப்ரல் 25 - வ  24, ெஸ்த் பயணம் -படஹ்ரா டூன் - ராவல் ிண்டி,ஸியால்வகாட்,

லாஹூர், ஹரித்வார், ரிஷிக்வகஷ், வந ாளம், பூட்டான் எல்றல - படஹ்ரா டூன்

1942
•வ  26 - ஜூன் 30, ப ண்  ண்டலியுடன் ரிஷிக்பகஷ், ஹரித்வார் -  ஸ்த் 
 யைம் - படஹ்ரா டூன்வருறக.

1942

•ஜூறல 10 - 30,  காத்பகாைம், பபரலி, ந ிபாபாத், ொஹன்பூர், அஜ்ெீர், புஷ்கர்
•ஆகஸ்ட் 03, படஹ்ரா டூன் - ‘காம்பரட்’ நாளிைழில் இகளஞர்களுக்கான மசய்தி

1942

•பெப்டம் ர் 10, மெஹர் பாபா  ண்டலியுடன் பலானவாலா வருறக.

•அக்வடா ர் 20-29, மதன்னிந்திய ெஸ்த் பயணம் - நாகப்பட்டினம், ஹூப்ளி

1942

•நவம் ர் 21,  பாபாவின் மசய்திறய -மும்ற , பூனா, நாக்பூர், றஹைரா ாத்,

அலஹா ாத், லாஹூர், வஷாலாப்பூர் நகரங்களில்  ரப் த் ைீர் ானம்

1942

•டிெம் ர் 04 - 22 , ராய்பூர்  ஸ்த்  யைம் - ப ஹரா ாத் வருறக. 

•டிெம் ர் 27, பதர்ந்மதடுக்கப்பட்ை 100 பபர் அைங்கிய குழுவின் சிைப்பு கூட்ைம்



 
 

 

1942

•டிெம் ர் 28, முைல் முறையாக மெஹராவின் பிைந்தநாகள ப ஹரா ாத்ைில் 
பகிரங்கொகக் மகாண்ைாைப்பட்ைது

1943

•ஜனவரி 11, மெஹராபாத் கூட்ைத்தின் சிைப்பு மசய்தி, ஆகா கான்
அரண் றனயில் ெிறை றவக்கப் ட்ட காந்திக்கு வழங்கப்பட்ைது

1943

•ஜனவரி 24 -  ிப்ரவரி 02, குல்ைா ாத் ெஸ்த் பயணம்
• ிப்ரவரி 10, ெஹாபபலஷ்வர் பயணம்

1943

• ிப்ரவரி 14, மெஹர் பாபாவின் 49வது பிைந்தநாள் -மும்ற , பூனா, நாக்பூர்,

வஷாலாபூர்,  ைராஸ், லாஹூர் நகரங்களில் சிைப்பு கூட்ைங்கள்

1943

• ிப்ரவரி 25, ஷிரீன்ொய், மெஹர் பாபாவின் தாயார் (மெபொ) 65 வயைில் 
காலொனார்

1943

• ார்ச் 09 - 10, பஷாலாபூர், அக்கல்பகாட் விஜயம்
• ார்ச் 11 - 19, பைன்னிந்ைியாவில் வி யவாைா, பகாட்ைலங்கா வருறக 

1943

• ார்ச் 19 - ஏப்ரல் 17 , பிலார் வனப்பகுதியில் ' ல்கி'  ங்களாவில் ண்டலியுடன் 
ைங்கியிருந்து ப ஹரா ாத் வருறக

1943

•வ  14 - 19,  மெஹராபாத் சிைப்பு கூட்ைம் - 125 இந்ைிய ஆண் அன் ர்கள் 
 ங்பகடுப்பு - மெஹர் பாபாவின் 'மதய்வகீ கருப்மபாருள்' விளக்கம் 

1943

•வ  21 - 26, ப ஹர்  ா ா  ிலார்  யைம், நீலப்வ ருந்ைில் ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் வருறக.

1943

•ஜூறல 6 - ஆகஸ்ட் 19, லாஹூர் ெஸ்த் பயணம், ப ஹரா ாத் வருறக.

 ீண்டும் லாஹூர்  யைம்
.

1943

•பெப்டம் ர் 02 -11, மெஹர் பாபா காஷ்ெீர், ஸ்ரீநகர், ராவல்பிண்டி,  ஸ்கிரான் 
ெகலப்பகுதி, ஹரிபூர் ெஸ்த் பயணம்.

1943

•அக்வடா ர் 14 - நவம் ர் 21, கல்கத்தா, லக்பனா நகரங்களில் 'ஏகழ நிகழ்ச்சி' & 
ஜலந்ைர், லாஹூர், அ ிர்ைெரஸ் ப ாற்வகாயில் விஜயம்



 

1943
•நவம் ர் 30 , மெஹர் பாபா  ண்டலியுடன் பிம்பல்காவ்ம் (மெஹராொத்) 
விஜயம்

1943
•டிெம் ர் 30 -31, மெஹராவின் பிைந்தநாகள முன்னிட்டு பூனாவில் சிைப்பு 
தரிசன நிகழ்ச்சி

1944

•ஜனவரி 01 - 03, ப ஹரா ாத், ஔரங்கா ாத் வருறக
•ஜனவரி 09, மெஹராொத் இல்லத்ைில் ைங்கத் பைாடங்கினார்

1944
•ஏப்ரல் 1 - 10, குவாலியர்,  ஔரங்கா ாத் ெஸ்த் பயணம்;  ப ஹரா ாத் வருறக

1944
•ஜூறல 07 - 14 , ராய்பூர்  யைம், ெஸ்த் பணி - அ ராவைி, எலிச்பூர்,  ாஸிம்,

 ட்வநரா, டாட்டா நகர்

1944

•ஆகஸ்ட் 18, ஸ்ரீநகர், காஷ்ெீர்  யைம்
•ஆகஸ்ட் 25, சாஞ்சி - காஷ்ெீரில் ெரணம்

1944
•பெப்டம் ர் 21 - 30, ராவல் ிண்டி, ப ஷாவர், ஆஃப்கான் எல்கலப்பகுதி விஜயம் -
ஆக்ரா, படல்லி, ஔரங்கா ாத் வருறக

1944
•அக்வடா ர் 02, ெர்டில் பீச், மெஹர் பாபா ஆன்ெீக கெயம் நிறுவுதல் 
பைாடர் ான கடிைப்  ரி ாற்ைம்

1944

•நவம் ர் 10 - 17, நாக்பூர், ொவ்பனர் தரிசன நிகழ்ச்சிகள் - ஔரங்கா ாத் வருறக
•டிெம் ர் 19, ப ஹரா ாத்ைில் ொொ ி காலொனார்

1945
• ிப்ரவரி 02 - 23, ஜான்ெி, றஹைரா ாத் ( ூபிலி ஹில்ஸ்), பஸக்கந்ைிரா ாத்
ெஸ்த் பயணம் - ப ஹரா ாத் வருறக 

1945

• ிப்ரவரி 25, மெஹர் பாபாவின் 51வது பிைந்தநாள்
• ார்ச் 09, றஹைரா ாத்ெஸ்த் பயணம்

1945
•வ  22-23, மெஹராபாத் - இரண்டு நாள் சிைப்பு கூட்ைம்

1945
•ஜூறல 06 - 26, ெஸ்த் பயணம் - குல்பர்கா,  யாத்கிரி, தும்கூர் - மதாைர்ந்து
கஹதராபாத் வருகக

1945
•பைாடரும்...
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பபார்க்கால பயணம் - கும்பபெளா, 

அலஹாபாத் 

(Wartime Travel – Kumbh Mela, Alahabad) 

இந்தியாவில் மூன்று வருைங்களுக்கு ஒரு முகை, ‘கும்பபெளா’ 
என்று அறழக்கப் டும்  ைம் ொர்ந்ை ஒரு  ிகப்ப ரிய ைிருவிழா நிகழ்ச்ெி 
ஹரித்வார், அலஹாபாத், நாசிக், உஜ்க ன் நகரங்களில் அடுத்ைடுத்து 
நடத்ைப் ட்டு வருகிைது. 1942 ஆம் ஆண்டில், கும்பபெளா அலஹாபாத்ைில் 
நடத்ைத் ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது; வ லும் விழாவில் கலந்து மகாள்ளும் 7,000 
சாதுக்கள் ெற்றும் ெஸ்துகளின் பாதங்ககளத் மதாை பவண்டும் என்ை 
தனது விருப்பத்கத மெஹர் பாபா மதரிவித்தார். 

இந்ை ஆன் ீக  ைிறயப்  ற்ைி அவர் குைிப் ிடுறகயில்: 
ெக்களுக்கு, கற்சிகலகளிலும் சைங்கு சம்பிரதாயங்களிலும் கைவுள் 

இருப்பகதப் பபாலபவ, எனது கைவுள் இந்த ெஸ்துகளில் இருக்கிைார்! 
உங்கள் மதய்வங்கள் யாராக இருந்தாலும், நீங்கபள கைவுளாக 
இருந்தாலும், அல்லது நான், உங்கள் குருநாதராக இருந்தாலும் - ெஸ்துகள் 
எனது மதய்வங்கள். 

இன்று வறர பைாடர்ந்து நடந்து வரும் இந்ை  ஸ்த்  ைி 1942, 
 ிப்ரவரி 15 க்கு முன்பு முடிவறடயும். இந்தப் பணிக்கு ஓர் இறுதி வடிவம் 
மகாடுக்க, இப்வ ாது கும் வ ளாவுக்குச் பெல்ல விரும்புகிவைன். நான் அங்கு 
7,000 சாதுக்கள் ெற்றும் ெஸ்துககளத் மதாைர்பு மகாள்ள பவண்டும். 

நான் இந்தப் பணிகய முடித்துவிட்டு இங்குத் திரும்பி வந்த பின்னர், 
உபவாசம் இல்கல, ஏகாந்தவாசம் இல்கல. அப்பபாது எனக்குக் கைவுளும் 
(மதய்வங்கள்) இருக்காது. நான் தனியாக இருப்பபன், என்னுைன் என் 
ெண்ைலியும் இருப்பார்கள்! 

 ா ாவின்  ைிக்குத் வைறவயான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய, 
 ிளடீர், அலஹா ாத்ைிற்கு,  த்து நாட்களுக்கு முன்வ  அனுப் ப் ட்டார். அங்கு 
அவர் 1938ஆம் ஆண்டில்  ா ாறவ முைன் முைலில் ெந்ைித்து, ைீவிர ாகப் 
 ின் ற்ைி வந்ை ொநில அரசின் உதவி ஆகணயராக இருந்த  ி.எஸ். 
ஸ்ரீவாஸ்தவா என்ை ந றரத் பைாடர்பு பகாண்டார். கும் வ ளாவில் ப ஹர் 
 ா ாவின் 'அன்பின் மசய்திகயப் பரப்ப' ஸ்ரீவாஸ்ைவா ஏற்கனவவ 
ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். விபூதி, பாபாதாஸ் இருவரும் அவை வநாக்கத்ைில் 
அலஹா ாத்ைிற்கு வந்து பகாண்டிருந்ைனர். ஆனால், பாபா தனது மசாந்த 
பணிககள நிகைவு மசய்து அலஹாபாத்கத விட்டு மவளிபயறும் வகர, 
அவர்களின் பணிகள் மதாைங்கக்கூைாது என்று அைிவுறுத்தினார். 
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கும் வ ளாவின் வ ாது அவரது வடீ்டில் காட்ெிக்காக றவக்க, ‘அவதார்’ 
என்ை தகலப்பில் ராபனா வகரந்த பாபாவின் மபரிய ஓவியம் ஒன்று 
ஸ்ரீவாஸ்ைவாவுக்கு அனுப் ப் ட இருந்ைது. ஆனால் அலஹா ாத்றை விட்டு 
பவளிவயறும் வறர அந்ை ஓவியம் ஸ்ரீவாஸ்ைவாவின் றககளுக்கு 
எட்டக்கூடாது என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

அலஹா ாத் பெல்லும்  ா ாவின் முடிவு அைிவிக்கப் ட்ட  றுகைவ , 
 ாயா ைனது வழக்க ான எைிர்ப்ற  ஏற் டுத்துவைாகத் வைான்ைியது. 
இராணுவத் வைறவகள் காரை ாக அலஹா ாத் பெல்லும் அறனத்து ெிைப்பு, 
விறரவு ரயில்கறளயும் இந்ைிய அரசு ரத்து பெய்ைது. ரயில்கள்  ற்றும் ரயில் 
ப ட்டிகளின் எண்ைிக்றகயும் குறைக்கப் ட்டது. 

1941, டிசம்பர் 29 ைிங்கட்கிழற  அைிகாறலயில்,  ா ா, 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு, ற தூல், எரச், ெகன், குஸ்ைாஜி, காக்கா, 
ப ண்டு, ஸவக் ஆகிவயாருடன் ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்ைார். ெிைப்பு 
ராணுவ துருப்பு ரயில்களால் ைடங்கள் ைடுக்கப் ட்டுள்ளைாகவும், அலஹா ாத் 
ரயில் வரும் வநரம் அைிவிக்கப் டும் என்றும் ரயில் நிறலயத்ைில் 
பைரிவிக்கப் ட்டது. நீண்ட கால ைா ைத்றைத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில், 
ஸவராஷ் ஏற் ாடு பெய்ை ைனியார் வ ருந்ைில், ென்ொட் ரயில் ெந்ைிப்புக்குச் 
பெல்ல  ா ா முடிவு பெய்ைார். 

வழியில், அவர்கள் ஷிர்டி, ெக்பகாரி இரண்டு இைங்ககளயும் 
கைந்து மசன்ைனர்;  ா ா, அவருக்கும், உ ாஸனி  காராஜுக்கும் 
இறடவயயான கறடெி ெந்ைிப்பு நடந்ை தஹிகாவ்ம் கிரா த்றைச் 
சுட்டிக்காட்டினார்.  ா ா, அவரது ைிட்டங்கறள கறடெி வநரத்ைில்  ாற்ைி, 
வ ருந்ைில்  ன் ாடுக்குப்  யைிக்கச் பெய்ை நிகழ்வுகள் உண்ற யில் 
‘எைிர் ாராை’ ைிருப்  ா, அல்லது, ‘அைற்கு ஆழ்ந்ை முக்கியத்துவம் உள்ளைா’ 
என்று ஆண்  ண்டலி ை க்குள் ஆச்ெரியப் ட்டனர்: அைாவது,  ா ா ைனது 
இரண்டு குருநாைர்கள் வாழ்ந்ை ஆெிர ங்களின் ஆன் ீக சூழல்கறள முைலில் 
கடந்து பென்ை ின் ைனது முக்கிய ான  ைிறயச் பெய்யப் வ ாகிைார். 

அடுத்ைைாக, வ ருந்து  ன் ாடிலிருந்து  த்து ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை அங்காய்  றலறய பநருங்கியவ ாது,  ா ா காறல உைவுக்காக 
ஒரு நீவராறடக்கு அருகில் நிறுத்ை முடிவு பெய்து, ஒரு ப ரிய ஆல ரத்ைின் 
கீழ் ஆண்களுடன் அ ர்ந்ைார். இந்ை  றலயில்ைான்  ா ா, குஸ்ைாஜி,  ிளடீர், 
ஸவக்,   ானந்ைா ஆகிவயாறர ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ள அனுப் ி றவத்ைார்; 
வ லும்,  ப் ா பஜஸவாலாவின் ‘பகாடுங்வகால் ஆட்ெிறய’ எைிர்த்து குஸ்ைாஜி 
கிளர்ச்ெி பெய்ை இடமும் இதுைான். 

இைற்கிறடயில்,  ன் ாட் ரயில் நிறலயத்றைச் பென்ைறடந்ைவ ாது 
ரயில் ப ட்டியில் இடம் கிறடப் து குைித்து  ண்டலி ஆர்வ ாக இருந்ைனர். 
ஆனால், அவர்களுக்கு ஆச்ெரியம் அளிக்கும் விைத்ைில், ரயில்  ல மூன்ைாம் 
வகுப்பு ப ட்டிகவளாடு ஏராள ான அறைகளுடன் வந்ைது. அவர்கள் 
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ைங்களுக்பகன கிட்டத்ைட்ட ஒரு முழு ப ட்டிறய ஆக்கிர ிக்க முடிந்ைது.  ா ா 
உடவன இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "ரயில் ப ட்டிகள் இறடயில்  ிரிக்கப் டா ல், 
வநரடியாக அலஹா ாத்ைிற்கு பெல்கிைைா என் றை  ட்டும் உறுைிப் டுத்ைிக் 
பகாள்ளுங்கள்.”  ண்டலி அறை விொரித்து, அலஹா ாத்ைிற்கு வநரடியாகச் 
பெல்லும் என் றை ஊர்ஜிைப் டுத்ைினர். 

ஆனால் வழியில், அன்று நள்ளிரவில், அறனவறரயும் கீவழ இைங்கக் 
கூைி சுற க் கூலியாட்கள் கூச்ெலிட்ட வவறளயில் அவர்கள் தூக்கத்ைிலிருந்து 
விழித்ைனர். இந்ைப் ப ட்டி, ரயிலில் இருந்து  ிரிக்கப் டுவைாகக் 
கண்டைியப் ட்டது. ஆண்  ண்டலி ரயில்வவ அைிகாரிறயச் ெ ித்து 
வாக்குவாைம் பெய்யத் பைாடங்கினர், ஆனால்  ா ா ைறலயிட்டு, "பபசி 
பநரத்கத வணீடிப்பதற்குப் பதிலாக, நாம் பவறு ஒரு மபட்டிக்கு ொற்ை 
முடியுொ என்று விகரவாக முயற்சி மசய்யுங்கள்; இல்கலபயல், ரயில் 
புைப்பட்டுவிடும்" என்று கூைினார். 

ரயிலின் கறடெி ப ட்டியில்  ண்டலி ஒரு ெிைிய இடத்றைக் 
கண்டு ிடித்து, அறனவரும் ைத்ை து ொ ான்களுடன் விறரந்ைனர். 
அலஹா ாத்துக்கான எஞ்ெியுள்ள  யைத்ைின்வ ாது, விவனாை ான 
வைாற்ைத்ைில் ஒரு ந ர் அவர்கள்  யைம் பெய்ை ப ட்டியில் நுறழந்ைார்; 
அவருறடய வவடிக்றகயான வகளிக்றககள்,  ா ாறவ  கிழ்வித்ைது. 
குள்ள ான அந்ை  னிைனுக்கு ஒரு ப ரிய, வட்ட ான பைாப்ற , ப ல்லிய 
கால்கள்  ற்றும் ஒரு ப ரிய ைறல இருந்ைன. அவர் எரச்ெிடம் அவரது வொகக் 
கறைறயக் பகாட்டிய வவறளயில்,  ா ா எரச்ெிடம்  த்து ரூ ாய் 
பகாடுக்கு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். அவர் அந்ைப்  ைத்றைப் ப ற்றுக் 
பகாண்டு அவரது துயரங்கறளக் வகட்கும் அறனவரின் காதுகறளயும் நிரப் த் 
பைாடங்கினார்.  ா ா  ீண்டும் அவருக்கு  த்து ரூ ாய் பகாடுத்ைார், எனவவ 
அவர் ைனது கஷ்டங்கறள வ லும் விரிவு டுத்ைினார்.  இப் டி, காறல  த்து 
 ைிக்கு ரயில் அலஹா ாத் ரயில் நிறலயம் பென்ைறடந்ை வநரத்ைில் 
அவருக்கு வ லும்  த்து ரூ ாய் வைீம் ஐந்து முறை வழங்கப் ட்டது; அைற்குப் 
 ின்னர், அவரது வரு ானமும் நின்றுவிட்டது.  ா ா அந்ை  னிைனால்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெி அறடந்ைார், பவளிப் றடயான உண்ற யான ஆர்வத்துடன் அவரின் 
கறைகளுக்குச் பெவி டுத்ைார்; ஆனால் அந்ை  னிைருக்கு யாருறடய 
றககளிலிருந்து உண்ற யிவலவய  ிரொைத்றைப் ப றுகிைார் என் து  ற்ைி 
குறைந்ை ட்ெ வயாெறனயும் இல்றல. (உண்ற யில் இது ‘றகயடக்க ாகக்’ 
பகாடுக்கப் ட்டது!) 

குழு ஒரு வஹாட்டலில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறள  ிளடீர் 
பெய்ைிருந்ைார். ெற்று ஓய்வு  ற்றும் ெிற்றுண்டி அருந்ைிய  ிைகு,  ா ா ஒரு 
ெில  ண்டலியுடன் ைிருவிழா ற ைானங்களுக்குச் பென்ைார். அங்குச் 
பென்ைதும், 7,000 ொதுக்களின் கால்கறளத் பைாடுவது என் து அத்ைறன 
எளிைான காரிய ல்ல என் றை அவர்கள் விறரவில் கண்டுபகாண்டனர். 
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வானிறல அைிக பவப்  ாகவும், புழுக்க ாகவும் இருந்ைது, ஆற்ைின் 
அருகிலுள்ள வ ளா ற ைானம்  ைல் நிறைந்து, இரண்டு ற ல் சுற்ைளவு 
நீளத்ைில் இருந்ைது. ொதுக்கள் எல்லா இடங்களிலும்  ரவியிருந்ைைால், இது 
ஒரு கடின ான  ைியாகத் வைான்ைவவ, எளிைான வவறு வழிகறளயும், 
முறைகறளயும்  ண்டலி  ரிந்துறரத்ைனர். ஆனால்,  ா ா அவர்களின் 
அறனத்து வயாெறனகறளயும் நிராகரித்து அவருக்வக உகந்ை முறையில் 
பெய்யும் வநாக்கத்ைில் புைப் ட்டார். 

கடும் பவயிலின் ைளர்வான  ைலில் ஏைக்குறைய நான்கு  ைி 
வநரம் நடந்து பகாண்வட புலனாய்வு பெய்துவந்ை  ா ாறவ  ண்டலி 
 ின்பைாடர்ந்ைனர். முழு நீள இடத்றையும்  ார்றவயிட்ட  ிைகு,  ா ா, ைனது 
பைாடர்புகறள உருவாக்கத் பைாடங்கினார். 

அவர் முைல் ொதுவின் கால்கறளத் பைாட்ட வ ாது சூரியன் கீழ் 
வானத்றைத் பைாட்டு இருறள நிரப்  ஆயத்ை ானது. அந்ை  னிைன் வநரடியாக 
சூரியறன வநாக்கி வைங்கி, ‘கடவுளின் நா த்றை  ீண்டும்  ீண்டும் 
கூறுங்கள்!’ என்று குரல் பகாடுத்ைார். அந்ைச் ொது வழக்க ான நீண்ட 
ஆறடயும், ைறலயில் ப ாதுவாக ஐவராப் ியர்கள் அைியும் ஒரு சூரிய 
பைாப் ியும் அைிந்ைிருந்ைார். இந்த முதல் மதாைர்பு, கிழக்கு ெற்றும் 
பெற்கத்திய நாடுகளின் கலகவயாக இருந்த ஒரு சாது என்பது 
குைிப்பிைத்தக்கதாக இருந்தது. 

 ா ா பைாடர்பு பகாண்ட இரண்டாவது ொது, சு ார் 30 வயது, 
இளற யான, அழகான வைாற்ைத்துடன் இருந்ை அவர்,  ா ாறவத் 
தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், ெிைிது வநரம், அளவு கடந்ை 
 கிழ்ச்ெியில் உைர்ச்ெி ப ாங்க அவர் நடன ாடத் பைாடங்கினார். அவர் ஆடிய 
வவகத்ைில் கறளத்துப்வ ாய் அங்வகவய அ ர்ந்ைார்.  ா ா அவறர  ிகுந்ை 
 ாெத்துடன் ஒரு  ிரிய ான குழந்றைறயத் ைழுவுவது வ ாலத் ைழுவினார்! 
அந்ை இளம் ொது முற்ைிலும் நிர்வாை ாக இருந்ைார், அவரது உடல் தூெி 
 ற்றும்  ைலால் மூடப் ட்டிருந்ைது. அவர் ‘நங்கா ெஸ்த்’ (நிர்வாை  ஸ்த்) 
என்று அறழக்கப் ட்டார். கண்கறள வ வல தூக்கி, பவண் விழிகள்  ட்டும் 
பவளிவய பைரியும் விைத்ைில், ஒருவர்  ீதும் அல்லது எந்ைப் ப ாருள்கள்  ீதும் 
வ ாைா ல், அலஹா ாத் நகரத்றைச் சுற்ைி நடப் து வழக்கம். ஆனால் அவரது 
உறரயாடல் எதுவும் அைிவுக்கு எட்டாைைாக இருந்ைது. 

அருகிலிருந்ை பவற்று கூடாரம் ஒன்ைில்  ா ா, அவறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்; அறர  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர், அவர் ைிடீபரன கூடாரத்ைின் 
கூறரயின் கீவழ இருந்து  ைவழ்ந்து வந்ைார்; ஆனால், இந்ைச் ெந்ைிப் ில்  ா ா 
 ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்து,  ின்னர்  ண்டலிக்குத் பைரிவித்ைார், “ஆரம்பபெ 
சிைப்பாக உள்ளது; அவர் இகை அன்பின் ஆழ்கைலில் மூழ்கிய ஆத்ொ. 
‘என்கன ெகிழ்ச்சியாக இருக்கச் மசய்வது என்ன?’ என்று யாபரனும் 
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என்னிைம் பகட்ைால், எனது பதில், இன்று நீங்கள் பார்த்தகதப் பபாலபவ 
‘ஒரு ெஸ்கதத் தழுவிக்மகாண்டிருப்பது ஆகும்’ என்று நான் கூறுபவன்.”  

இவர்கறளப் வ ான்ை ொதுக்கள்  ற்றும்  ஸ்துகளின் அன்ற க் 
குைிப் ிட்டு,  ா ா வ லும் கூறுறகயில், "இத்தககய அன்பு, மபாய்யும் 
பபாலியுொன அகந்கதகய விழுங்கி விடுகிைது, பெலும் ஒருவரின் கீழ் 
நிகல ஆகசககள நிர்மூலொக்குகிைது. மதய்வகீ உணர்வு உருவாகி 
உயர்வான சுய தன்கெகய உறுதிப்படுத்துகிைது. பரொத்ொ, பிரியொன ஓர் 
ஆத்ொவுைன் ஒன்ைிகணவகதப் புரிந்துமகாள்வது அைிவின் எல்கலக்கு 
அப்பாற்பட்ைது, அபதபபால், இந்தக் கைவுளின் உண்கெயான காதலனின் 
நிகலகய விவரிப்பது என்பதும் முடியாத காரியம்” என்று விளக்கினார். 

முதல் நாளன்று ொகல, பாபா, 359 சாதுக்களின் பாதங்ககளத் 
மதாட்ைார். அறனத்து  ண்டலியும் ைளர்ந்து வொர்வறடந்துவிட்டனர், ஆனால் 
யாரும் அறைக் குைித்து  ா ாவிடம் புகார் கூைவில்றல. அவர்களின் துயறரப் 
வ ாக்கும் விைத்ைில்,  ா ா, அவரும்  வொர்வாக இருப் ைாகவும்,  ைிறய 
 ீண்டும்  றுநாள் பைாடரலாம் என்றும் கூைினார். 

அடுத்ை நாள், டிெம் ர் 31,  ா ா அைிகாறலயில் எழுந்து, வஹாட்டலில் 
இருந்து நடந்து பென்று, ஆறு  ைியளவில் ொதுக்களின்  ாைங்கறள 
வைங்கும்  ைிறயத் பைாடங்கினார். ஒவ்பவாருவரும் ஒவர இடத்ைில் 
ைங்கு ாறு அைிவுறுத்ைியைன் மூலம்  ா ா  ண்டலியின் கடற கறள 
எளிைாக்கினார். 

இைன் விறளவாக,  ா ா  ட்டுவ  ப ன்ற யான  ைலில் பைாடர்ந்து 
நகர்ந்ைார், அவை வநரத்ைில்  ண்டலி ஒவர இடத்ைில் இருந்துபகாண்டு, அவர் 
குைிப் ிட்ட  குைிக்கு வந்ைவ ாதுைான் அவருடன் இறைந்ைனர். 

 ா ா அங்கு ிங்கும் நகர்ந்து,  ாைங்கறளத் பைாடுவைற்காகக் குனிந்து, 
வற்ைாை ஆற்ைலுடன் எழுந்ைார். அவர் ஓர் இடத்ைிலிருந்து  ற்றுவ ார் 
இடத்ைிற்கு நகர்ந்ைது  ட்டு ல்லா ல், அந்ை இடத்ைில் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட 
நூற்றுக்கைக்கான ொதுக்களின்  ாைங்கறளத் பைாடுவைற்கு அவர் குனிய 
வவண்டியிருந்ைது; ெில ொதுக்கள்  டுத்துக் பகாண்டிருந்ைனர், ெிலர் பநாண்டு 
நறட வ ாட்டு நடந்ைனர், ெிலர் ைா ாகவவ நடந்து பென்ைனர், ெிலர் குறுகிய 
குடிறெகளில் ெிைிய, ைாழ்வான கைவுகறள மூடிக்பகாண்டு அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 
 ா ா  ைிபனாரு  ைி வறர பைாடர்ந்து ஐந்து  ைி வநரம் இந்ைப்   ைிறயச் 
பெய்ைார்,  ின்னர் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

ைா ை ாகக் காறல உைறவ உண்டு,  ின்னர் சு ார் இரண்டு  ைி 
வநர ஓய்வுக்குப்  ிைகு, அலஹா ாத்ைிலிருந்து ஐந்து ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை ‘கநனி’ கிரா த்ைிற்கு  ண்டலிறய அறழத்துச் பென்ைார்; அங்கு 
அவர் ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ஒரு  கத்ைான  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டார்; ‘காதிர் ெியான்’ என்று அறழக்கப் ட்ட அவர் நான்காவது 
ஆன் ீக ைளத்ைின் அைீை ெக்ைிகறளப்  யன் டுத்ைினார். அவர்கள் முற்ைிலும் 



9 
 

நிர்வாை ான அந்ைத் துைவிறய, நீண்ட, இருண்ட முகத்துடன், 
நட் ினிற யற்ை வைாற்ைத்துடன் இருப் றைக் கண்டனர்; இருண்ட அறைக்குள் 
ஒரு கட்டிலில் அ ர்ந்ைிருந்ைார், (இவ்வளவு பவப்  ான காலநிறலயிலும்) 
உள்வள  பநருப்பு எரிந்து பகாண்டிருந்ைது. அந்ைத் துைவி வைநீர் விரும் ி 
அருந்துவைாகத் பைரிய வந்ைதும்  ா ா, ஒரு ப ரிய பகட்டிலில் வைநீர் 
பகாண்டு வரு ாறு  ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைினார்.   
 காைிர்  ியான் அவரது வாெலில்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறயப் 
 ார்த்ைதும், ொந்ை ான  னநிறலயில் இருந்ைவர்,  டுக்றகயில் இருந்து 
எழுந்து, அவர்கறள எைிர் ார்த்து இருந்ைது வ ால், அன்புடன் வரவவற்ைார். 
அவர் ற தூல் றகயிலிருந்ை பகட்டிறல வாங்கி பநருப் ில் றவத்து, 
 ண்டலிறய அவரது கட்டிலில் அ ரச் பொன்னார். அவர்  ா ாறவ அறையின் 
ஒரு மூறலயில் ைனியாக அ ரும் டி வகட்டுக்பகாண்டார்.  ண்டலியின் 
உடல்நிறல குைித்து ப ாதுவாகப் வ சுவது வ ாலவும், அறனவருக்கும் வைநீறர 
ஊற்ைி வழங்குவது வ ாலவும்  ாவறனச் பெய்யும் வவறளயில்,  ா ாவின்  ீது 
ைிருட்டுப்  ார்றவறய அவர் அடிக்கடி  ைித்ைார்.  ஸ்த்,  ா ா இருவரும் 
அந்ைச் ெிைிய, இருள் நிறைந்ை  அறையில், ஒளிரும்  கிழ்ச்ெியுடன் 
காைப் ட்டனர். காலம் இறை இவ்வாறு  ார்த்ைது: " ா ாவும்,  ஸ்தும் ைங்கள் 
கண்களால் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ைனர், ஆனால் அந்ை உறரயாடலின் உள் 
அர்த்ைத்றை எவராலும் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல." 

காைிர்  ியானுடன் அறர  ைி வநரம் இருந்து,  ின்னர்  ா ாவும் 
 ண்டலியும் அலஹா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டு, வநரடியாக, வ ளா 
ற ைானத்ைிற்குச் பென்ைனர். ொகல ஆறு ெணி முதல் ஒவ்மவாரு 
சாதுவுக்குப் பின் சாதுவின் பாதங்ககள வணங்கும் பணிகயத் மதாைங்கி 
மூன்று ெணி பநரம் மதாைர்ந்தார். அந்த பநரத்தில் அவர் 7,000 சாதுக்களின் 
பாதங்ககளத் மதாடுவதன் மொத்த எண்ணிக்கககய ெிஞ்சிவிட்ைார். 
காறலயிலும்  ாறலயிலும் அவர்களின்  ிரார்த்ைறன வநரங்களிலும், இலவெ 
உைவு விநிவயாகிக்கப் ட்ட ப ரிய முகாம்களில்  ா ா அவர்கறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள முடிவு பெய்ைார், ஏபனன்ைால் அந்ை ெ யங்களில் நூற்றுக்கைக்கான 
ொதுக்கள் ஒன்ைாகத் ைிரண்டு வருவைால்,  லர் அடங்கிய குழுறவ எளிைாகத் 
பைாடர்பு பகாள்ள முடியும். 

வஹாட்டலுக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்னர், அவர் இளம், நிர்வாை 
 ஸ்றைக் கண்டு ிடித்து, அறர  ைி வநரம் அவருடன் அ ர்ந்ைார். 
கும் வ ளாவில் ெந்ைித்ை ஆயிரக்கைக்கான ொதுக்களில், இந்ை இறளஞன் 
 ட்டுவ   ா ாறவ  கிழ்வித்ை உண்ற யான, வ ம் ட்ட ஆத் ா.  ா ா 
அவறர " ிகப்ப ரிய துைவி" என்று குைிப் ிட்டார். 

வொர்ந்துவ ான  ா ா ஒரு டம்ளர் இஞ்ெி வொடாறவ  ட்டுவ  
 ருகினார்,  ின்னர்  டுக்றகக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு சூடான நீரில் குளியல் 
பைாட்டியில் நீராடினார். அடுத்ை நாள், 1942 ஜனவரி 1 வியாழக்கிழற ,  ா ா 
காறல ஐந்து  ைியளவில் எழுந்து, வைநீர் அருந்ைி - குைிப் ாக அவரது  ைி 
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ைிருப்ைிகர ாக முடிந்ை நல்ல  னநிறலயில் - அவர்கள் அலஹா ாத்ைிலிருந்து 
மும்ற  ப யிலில் புைப் ட்டனர். 

ப ஹர்  ா ா அலஹா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்ட அந்ை நாள், 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அவரது இயற்றக வடிவளவிலான உருவப் டம் வந்ைது. 
ஸ்ரீவாஸ்ைவா,  ா ாைாஸ், விபூைி, நாராயண் ெிங், ெதுர்வவைி, ைீர்த்ைராஜ் 
 ாண்வட ஆகிவயார் கும் வ ளாவில் ை து  ைிகறள ைீவிர ாகத் 
பைாடங்கினர். ராவனாவின் ஓவியம் இறெயுடன் கூடிய ஒரு ப ரிய 
அைிவகுப் ில் பகாண்டு பெல்லப் ட்டது, வ லும் ப ஹர்  ா ாவின் 
பகாள்றக, வகாட் ாடுகள்  ற்றும் அவறரப்  ற்ைிய பெய்ைி, ைகவல்களுடன் 
8,000 துண்டு  ிரசுரங்கள் விநிவயாகிக்கப் ட்டன. ஓவியத்ைின் ைரிெனத்றைப் 
ப ை ஆயிரக்கைக்காவனார் ஸ்ரீவாஸ்ைவாவின் வடீ்டிற்கு வந்ைனர். இப்வ ாது ஸ்ரீ 
 ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்துபகாண்டிருந்ை அவர்களுக்கு, ஆயிரக்கைக்கான 
ொதுக்களின் காலடிகறள வைங்கி, இரண்டு நாட்கள் அவர்கள்  த்ைியில் 
இரகெிய ாக இருந்து, ைிரும் ி பென்றுவிட்டார் என் து பைரியாது. 

ப ஹர்  ா ா மெக்கந்திராபாத்ைில் ெிைிது வநரம்  ஸ்த்  ைிக்காக 
நின்று,  ின்னர் ரயிலில்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். மெக்கந்திராபாத் ெற்றும் 
பஷாலாப்பூர் நகரங்களுக்கு இகைபய ரயிலில், ெனகதத் மதாடும் சம்பவம் 
ஒன்று நிகழ்ந்தது.  ா ா மூன்ைாம் வகுப் ில் அறடயாளம் கண்டுபகாள்ள 
முடியாை டி, உருறவ  ாற்ைி  யைம் பெய்து, ொைாரை ஆறடயும், காஷ் ீர் 
வறக ஃ ர் பைாப் ி  ற்றும் இருண்ட சூரிய கண்ைாடிகறள அைிந்ைிருந்ைார். 
ரயில் முழுவதும் நிரம் ியிருந்ைது, ப ட்டியில் நுறழய ஒவர வழியாக 
ஜன்னல்கள்  ட்டுவ  இருந்ைது. ஒரு ரயில் நிறலயத்ைில், நீண்ட, பவண் 
ைாடியுடன் ஒரு வயைான முஸல் ான்,  ா ா இருந்ை ப ட்டிக்கு, ஐந்து வயது 
ெிறுவறனயும்  ிடித்துக்பகாண்டு ஓடி வந்து  யைிகளிடம் உள்வள 
அனு ைிக்கு ாறு பகஞ்ெினார்.  அவர்கள் ஏற்கனவவ கூட்டம் அைிக ாக 
இருந்ைைால் அது ொத்ைிய ில்றல என்று கூைி, உள்வள இருந்ை  யைிகள் 
எைிர்ப்புத் பைரிவிக்கத் பைாடங்கினர். ரயில் புைப் டும் ஒலி எழுப் ியதும், அந்ை 
முைியவர்  னமுறடந்து, "கடவுளின் நி ித்ைம், குழந்றைறய உள்வள வ ாக 
விடுங்கள்!" என்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா அந்ைப் ப ரியவருக்கு உைவவும், ெிறுவறன 
உள்வள தூக்கு ாறும்  ண்டலிக்கு உத்ைரவிட்டார். ெக  யைிகளுடன் நடந்ை 
உரத்ை வாக்குவாைங்களுக்கு  த்ைியில்,  ண்டலி, ெிறுவறன ஜன்னல் வழியாக 
உள்வள அறழத்து வந்து,  ா ாவின் அருகில் அ ர்த்ைினர். அந்ை முைியவர் 
அடுத்ை ப ட்டிறய வநாக்கி விறரந்து, ரயிலில் ஏைிக்பகாண்டார். ஒவ்பவாரு 
ரயில் நிறலயத்ைிலும், ெிறுவன்  த்ைிர ாக இருப் றை உறுைிபெய்ய  ீண்டும் 
 ீண்டும் ைிரும் ி வந்துபகாண்டிருந்ைார்.     
 அந்ை முைியவரின் கவறலறயக் கவனித்ை  ா ா, அவருக்கும் உள்வள 
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இடம் பகாடுக்கும் டி  ண்டலிக்கு உத்ைரவிட்டார். இைர  யைிகளின் வகாஷம், 
எைிர்ப்பு  ற்றும் பைாந்ைரவுக்கு  த்ைியில் அந்ை முைியவறர ஜன்னல் வழியாக 
உள்வள இழுத்து எடுப் ைில்  ண்டலி பவற்ைி ப ற்ைனர்.  ா ா, ெிறுவறன 
 டியில் றவத்து அந்ை ப ரியவருக்கு ெிைிது இடம் பகாடுத்ைார். 

 ழங்கால, வயைான முஸ்லிம் ப ரியவருடன் உறரயாடும் வ ாது, 
 ண்டலி, அவர் குல் ர்கா நகரத்றைச் வெர்ந்ைவர் என் றை அைிந்து,  ஸ்துகள் 
 ற்றும் ொதுக்கறளப்  ற்ைிய அவர்களுறடய வழக்க ான வகள்விகறளக் 
வகட்டனர். அந்ைப் ப ரியவர் அவர்களின் வகள்விறயக் வகட்டு 
ஆச்ெரிய றடந்து, "நீங்கள் ஏன் ொதுக்கறளப்  ற்ைி வகட்கிைரீ்கள்?  க்கள் 
அவர்கறள நாடுவைில் இரண்டு ைனித்துவ ான வநாக்கம் இருக்கும்: ஒன்று 
பெல்வத்றையும் பெழிப்ற யும் ப றுவைற்காக அல்லது கடவுளுக்காக. நீங்கள் 
எறை நாடுகிைரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

"நாங்கள் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை  ார்ெிகள், ஆனால் ஆன் ீகத்ைில் 
அக்கறை பகாண்டவர்கள், ொதுக்கள்  ீது ஆர்வம் உள்ளவர்கள்" என்று எரச் 
விளக்கினார். 

அவர்கள் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ைவர்கள் என்று கூைியதும், அந்ை 
முைியவர், "என்ன? நீங்கள் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை  ார்ெிகள் என்று 
பொல்கிைரீ்கள், அங்வக வெிக்கும் உங்கள் இனத்றைச் ொர்ந்ை  ாப ரும் 
துைவியான ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் கூட உங்களுக்குத் பைரியாைா? ஏன் 
நீங்கள் இைர ொதுக்கறளத் வைடி அறலய வவண்டும்?" 

 ா ாவின் அறடயாளத்றை பவளிப் டுத்ைா ல் ைவிர்க்கும் 
எண்ைத்ைில்  ண்டலி, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அவர்களுக்கு எதுவும் 
பைரியாது என்று  ாொங்கு பெய்ய வவண்டியிருந்ைது, வ லும் அவர் யார் 
என்று ொைாரை ாகக் வகட்டனர். 

அந்ை முைியவர் அவர்களின் அைியாற றயக் வகலி பெய்து ெிரித்ைார், 
"அவர்  ிகவும் உயர்ந்ை நிறலறய அறடந்ை ஒரு ெிைந்ை துைவி. அவர் 
ஆயிரக்கைக்கான அறனத்து ெமூகத்ைினராலும் வைங்கப் டுகிைார். நீங்கள் 
அவறரப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டவை இல்றல என்று கூறுவறை என்னால் நம்  
முடியவில்றல! ப ஹரா ாத்ைில் உள்ள அவரது ஆெிர த்ைில் அவறரப்  ார்க்க 
இரண்டு முறை பென்வைன், ஆனால் அவரது ைரிெனத்றைப் ப றும் அளவுக்கு 
எனக்கு அைிர்ஷ்டம் இல்றல. ஒரு முறை, அவர் ஒரு பவளிநாட்டுப் 
 யைத்ைில் இருந்ைார்,  ற்பைாரு முறை அவர் ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைார். 
ஆனால் நான் என் உயிறர விடுவைற்கு முன்னர், அவறரச் ெந்ைித்து எனது 
 ரியாறைறயச் பெலுத்துவைில் உறுைியாக இருக்கிவைன்" என்று கூைி வ லும் 
பைாடர்ந்ைார், “எனது முழுக் குடும் த்றையும் அவரிடம் அறழத்துச் பெல்ல 
விரும்புகிவைன்” என்ைார். 

"என் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது, அவறரப்  ார்க்கும் 
நல்லைிர்ஷ்டம் எனக்குக் கிறடக்க வவண்டும். நீங்கள் ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வ ாக 
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இருந்ைால் அவரிடம் பெல்லு ாறு நான் ைிட ாக அைிவுறுத்துகிவைன்" என்று 
கூைி முடித்ைார் அந்ைப் ப ரியவர். 

இந்ைக் கட்டத்ைில், குல் ர்கா ரயில் நிறலயத்ைில் ரயில் 
நிறுத்ைப் ட்டது; அந்ை முஸ்லிம், ைனக்கும் ெிறுவனுக்கும் இடம் 
பகாடுத்ைற க்கு நன்ைி கூைி அங்வக இைங்கினார். அவர் இைங்கிச் பென்ைதும், 
 ா ா,  ண்டலியிடம் அவருறடய புறகப் டங்கள் ஏவைனும் இருக்கிைைா என்று 
வகட்டார். எரச் ைனது  டுக்றகச் சுருளிலில் இருந்து ப ஹர்  ா ா ஜர்னலின் 
நகல் ஒன்றை எடுத்ைார்.  ா ா, அவரது பொந்ை புறகப் டத்ைிற்கு ைறல 
வைங்கி, அந்ைப் ப ரியவரிடம் அறைக் பகாடுக்க, எரச்றெ, இந்ை 
வார்த்றைகளுடன் அனுப் ி றவத்ைார்: "ரயிலில் அவரது அருகில் இருந்ை 
நண் ர் யார் என்று அவருக்குச் பொல்லுங்கள், நான் அவறரயும் அவரது 
குடும் த்ைினறரயும் ஆெீர்வைிக்கிவைன். இப்வ ாது  அவர் ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வரவவண்டிய வைறவ இராது!" 

ரயில் நிறலயத்ைிற்கு பவளிவய ஒரு வடாங்காவில் ஏைவிருந்ை அந்ை 
வயைானவறர எரச் கண்டு ிடித்து,  த்ைிரிறகறய அவரிடம் பகாடுத்ைார். அந்ை 
முைியவர் அைிலிருந்ை  ப ஹர்  ா ாவின் ெித்ைிரத்றைப்  ார்த்ை அந்ை 
வவறளயில், எரச்  ா ாவின் அறடயாளத்றை அவருக்கு பவளிப் டுத்ைியதும், 
அவர் வகா த்ைில் பவடித்ைார். ரயிலில் இருந்ை வநரப ல்லாம் எரச் இறை ஒரு 
ரகெிய ாக றவத்ைிருந்ைைற்காக அவர் ெீற்ை றடந்து ெத்ை ாகத் ைிட்டினார். 
 ா ா, எவறரயும்  ார்க்கா ல்,  றைமுக ாகப்  யைிப் ைற்கான 
காரைங்கறள எரச் விளக்க முயன்ைார்: "அவறரப்  ின் ற்றும் 
நூற்றுக்கைக்கான  க்ைர்கறள ஒரு கை வநரம் கூட அனு ைிக்காை வ ாது, 
ஒரு முழு  ைிவநரம் அவருடன்  யைம் பெய்ை நீங்கள்  ிகப்ப ரிய 
 ாக்கியவான்கள்.”  

ஆனால் அந்ை முைியவர் எைற்கும் பெவிொய்க்கத் ையாராக இல்லா ல், 
எரச்றெயும் அவரது அறனத்து ‘இளம் ெந்ைைிகறளயும்’ ெ ித்ைார். அந்ை ந ர் 
 க்கத்துப் ப ட்டியில் எவ்வளவு அற ைியற்ைவராக உைர்ந்ைார் என் றை 
விளக்கினார், அைனால்ைான் அவர் அவர்களிடம் ைிரும் ி ைிரும் ி வந்ைார், 
ஏவைாபவாரு வறகயில் ைவிர்க்கமுடியா ல்  ல ஆண்டுகளாக,  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கிய  ின்னர் அவரருகில் அந்ை ந றர ஈர்த்ைார். 

எரச், ரயிலில் ஏை ைிரும் ி விறரந்ைவ ாது, அந்ை முைியவரும் 
அவறரப்  ின் பைாடர்ந்து ஓடினார். எரச் ரயிலில் குைித்து ஏைிய அவை 
வநரத்ைில், அந்தப் மபரியவர், பாபா தனது கருப்பு கண்ணாடியும் மதாப்பியும் 
இல்லாெல்  ன்னலுக்கு மவளிபய சாய்வகதக் கண்ைார்.  அவர் பாபாகவத் 
தகல தாழ்த்தி வணங்கினார்; ரயில் மெதுவாக நகர்ந்து மசல்லும்பபாது 
பாபா, அந்த முதியவரின் தகலயில் கக கவத்து ஆசரீ்வதித்தார். 

அடுத்ைைாக, பைாடர்ந்து இரண்டு வ ல்நிறல ஆத் ாக்கறள பைாடர்பு 
பகாள்ளும் வநாக்கத்ைில்  ா ா வஷாலாப்பூரில் இைங்கினார். ஐந்ைாவது ஆன் ீக 
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ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட 80 வயைான, ஸலிக் வ ான்ை ைன்ற   றடத்ை 
வயாகி, ‘குலியப்ப சுவாெி’, ஆைாக உறட அைிந்து நடந்து பகாண்டாலும், 
அவர் ைன்றன ‘ஒரு ப ண் ைிறயப் வ ாலவவ’ குைிப் ிட்டார். 

‘முல்லா பாபா’ என்று அறழக்க ட்ட  ற்பைாரு  ிகப்  றழய  ஸ்த், 
அவர்  ிகவும் அசுத்ை ாக,  ரா ரிப் ற்ை நிறலயில், நீண்ட விரல் 
நகங்களுடன் காைப் ட்டார். அவர்  ைிறனந்து ஆண்டுகளாக ஒவர இடத்ைில் 
அ ர்ந்து, ஒருவ ாதும் அங்கிருந்து நகர்ந்ைைாகத் பைரியவில்றல; அவர் 
வஷாலாப்பூர்  க்களிறடவய  ிர ல ாகி வைங்கி வ ாற்ைப் ட்டார். 
 1942, ஜனவரி 6 அன்று, ஒவர நாளில் வஷாலாப்பூர் விஜயத்றை 
முடித்து,  ா ா, ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், 
 ா ா, வ ார்  ற்றும் இந்ைிய வைெம்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: 

இந்தப் பபார், நம் அகனவருக்கும் கற்பித்த ெிகப் மபரிய பாைம் 
என்னமவனில், வாழ்பவ ஆபத்தில் இருக்கும்பபாது, வாழ்க்ககயில் 
தவைான ெதிப்பீட்டின் பயனற்ை தன்கெ, அதாவது மசல்வம், மசாத்து, 
(உகைகெகள்) பபான்ைவற்கைக் குைித்த எந்தக் கருத்தும் அல்லது 
அவற்ைிற்கு எந்த ெதிப்பும் இல்கல என்பதாகும். ெக்கள் பல ஆண்டுகளாக, 
சிந்தித்து, கணக்கிட்டு, உகழத்து, பசர்த்து கவத்த அபரிெிதொன 
மசல்வங்கள், ெதிப்புெிக்க மசாத்துக்கள் அகனத்கதயும், விொனம் அல்லது 
பநரடி எதிரியின் தாக்குதலால் உயிருக்பக ஆபத்து எனும் பபாது, ஒபர 
மநாடியில் விட்டுவிை பவண்டிய சூழ்நிகல உருவாகிைது. 

ஒருவர் உயிருக்காக ஓடி ஒளியும் பபாது இவற்கை எல்லாம் உைன் 
எடுத்துச் மசல்ல முடியாது. இது ெட்டுெல்லாெல், ஒருவரின் மசாந்த 
உைவினர்கள் ெற்றும் பிரியொனவர்கள், அவர்களுக்காக, காலமெல்லாம் 
உகழத்தும், அவர்ககள விட்டுச் மசல்ல பவண்டிய அல்லது 
தற்காலிகொகபவா நிரந்தரொக பிரிந்து மசல்ல பவண்டிய சூழ்நிகல; 
இகதப்பற்ைி  எவரும் எதுவும் மசால்ல முடியாது. 

ஆனால் இந்த அப்பட்ைொன உண்கெ, கண் முன்பன இருந்தும், 
ெக்கள், காெம், பபராகச பபான்ைவற்ைால் உந்தப்படும் சுயநல 
பநாக்கங்ககள விட்டுவிைாெல், அவற்கைப் பற்ைிக் மகாள்ள 
விரும்புகின்ைனர். 

ஆன்ெீகத்தின் இருப்பிைொகவும், ஆதாரொகவும் திகழும் இந்திய 
பதசம், வாழ்வின் பயனற்ை தன்கெ குைித்த ெிக முக்கியொன, அடிப்பகை 
பாைத்கத, தியாகம் ெற்றும் துன்பங்களின் வாழ்க்கக உதாரணத்கத 
அளிப்பதன் மூலம் உலகுக்கு உணர்த்தவும், மபாருட்ககளப் பிைருக்குத் 
தருவதிலும், ெிகக் குகைந்த அளவுைன் திருப்தி அகைவதிலும் உள்ள 
முக்கியத்துவத்கதயும் உலகிற்குப் புகட்ை பவண்டும். சுருக்கொகச் 
மசான்னால், பவறு எந்த நாட்கையும் விை இந்தியா அதிகம் பாதிக்கப்பை 
பவண்டும். இகைவனின் அருள் ஆட்சி முகையால் வழிநைத்தப்படும் 
பாத்திரத்கத வகிக்க, இந்தியா மபரிய அளவில் தியாகம் மசய்ய பவண்டும், 



14 
 

துன்பப்பை பவண்டும். இந்தியா உலகுக்குக் கற்பித்து நிரூபிக்க பவண்டிய 
ெிகப்மபரிய பாைம் இது. 

வார்தாவில்,  காத் ா காந்ைிக்கு ஒரு பெய்ைிறய வழங்குவைற்கான 
அைிவுறுத்ைல்களுடன் ொஞ்ெி,  ப் ா பஜஸவாலா இருவரும் ஜனவரி 9ஆம் 
நாள் மும்ற க்குப் புைப் ட்டனர். 

இைற்கிறடயில் முஹ து  ஸ்த் ஒரு வருடத்ைிற்கும் வ லாக 
மும்ற யில் அவலா ாவுடன் ைங்கி இருந்ைார்; இவ்வவறளயில் அவலா ா 
அவறரப்  ரா ரிப் ைில் கண்டிராை கஷ்டங்கவள இல்றல. முஹ து ைனது 
ைட்டு, கரண்டி, கண்ைாடி டம்ளர்கறள, வாடறக வடீ்டின் முைல்  ாடி 
ஜன்னலுக்கு பவளிவய எைிந்து, வழிப்வ ாக்கர்கறளத் ைாக்குவது வழக்கம். 
ஜன்னலில் ஒரு ைிறரறய றவப் ைன் மூலம் இந்ைச் ெிக்கல் ைீர்க்கப் ட்டது.  
அவலா ாவுக்கு அடுத்ை ைறலவலி என்னபவனில், முஹ து ைினமும் 
காறலயில் நான்கு முைல் ஐந்து  ைி வநரம் கட்டிடத்ைின் ஒவர ப ாது 
கழிப் றைறய ஆக்கிர ித்ைார்; இது அன்ைாடம் காறலயில்  ைிக்குச் பெல்லும் 
அக்கம்  க்கம் வெிப் வர்களுக்கு இறடயூைாக இருந்ைது. அவலா ா, ப ாதுவான 
கழிப் றை  ழுது ார்க்கப் டுவைாக அவரிடம் கூைி, ைனது அறையில் 
முஹ துக்பகன ஒரு ைனிப் ட்ட கழிப் றை ப ட்டகத்றைத் ையார் பெய்ைார்,  

ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு, முஹ து  ீண்டும்  ீண்டும் ‘நான் 
ரத்னகிரிக்கு (அவரது இல்லத்ைிற்கு) பெல்ல விரும்புகிவைன்’ என்று பொல்லத் 
பைாடங்கினார். அவலா ா முைலில் அவறரக் கண்டுபகாள்ளா ல் இருந்ைார், 
ஆனால் முஹ து இந்ை வவண்டுவகாறளத் பைாடர்ந்து முன்றவத்து 
துன்புறுத்ைினார். 

இறுைியாக, அவலா ா ‘முஹ துறவ ரத்னகிரிக்கு அனுப்புங்கள்’ என்று 
வகாரி  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைினார். இது உலகப் வ ாரின் ைீவிர ான 
காலகட்டம், நீராவி  டகுகளில்  யைச்ெீட்டு வாங்குவது  ிகவும் கடினம், 
ஆனால்  ல நாட்கள் முயற்ெித்து,  ின்னர் அவலா ா, மும்ற யியிலிருந்து 
 யைம் பெய்ய இரண்டு  யை ெீட்டுகறள வாங்கினார். 

அன்று காறலயில் அவர்கள் புைப் டவிருந்ை அந்ை வவறளயில் 
முஹ து, "நான் ரத்னகிரிக்கு பெல்ல விரும் வில்றல! நான் பெல்ல 
விரும் வில்றல!" என்று கூைி அடம்  ிடித்து  அழுைார். 

முஹ துறவ கப் லில் அறழத்துச் பெல்ல, ரத்னகிரிறயச் வெர்ந்ை 
ஒருவறரக் கண்டு ிடிக்கு ாறு  ா ா அவலா ாவுக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். 
அவலா ா இந்ை ஏற் ாடுகறள பெய்ை வவறளயில் முஹ து அழுதுபகாண்வட 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். ஆறு  ாைங்கள் கடந்ைன. முஹ து  ஸ்றை ஒரு 
நாளுக்காக அறழத்து வரு ாறு  ா ா, அவலா ாவுக்கு எழுைியிருந்ைார்; 
அவலா ா உடனடியாக ‘ைி ப ர்ஃப க்ட்  ாஸ்டர்’ எனும்  புத்ைகத்ைிலிருந்து 
முஹ து  ஸ்ைின் ெித்ைிரத்றை பவட்டி எடுத்து, அறை ஒரு ந ரிடம்  
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பகாடுத்து,  ின்னர் முஹ துறவக் கண்டு ிடித்து  ீண்டும் மும்ற க்கு 
அறழத்து வந்ைார். 

முஹ து ஜனவரி 9 அன்று, ஒரு நாளுக்காக  ா ாவிடம் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார்.  ா ா  ஸ்துடன் ெில  ைி வநரம்  ைியாற்ைிய  ின்னர், 
அவறர நீராட்டி, புைிய வ லங்கிறய அைிவித்ைார். முஹ து  ா ாவிடம், 
"நான்  ீண்டும் ரத்னகிரிக்குச் பெல்ல விரும்புகிவைன்" என்று கூைினார். 
அவலா ா இப்வ ாது  ஸ்றைக் கவனிப் ைில் முற்ைிலும் வொர்ந்து 
வ ாயிருந்ைாலும், முஹ றை  ீண்டும் மும்ற க்கு அறழத்துச் பெல்லு ாறு 
 ா ா கட்டறளயிட்டார். அவலா ாவுக்கு, இைங்குவறைத் ைவிர வவறு 
வழியில்றல. ரயிலில், முஹ து  ிகுந்ை ெிர த்றைத் ைந்ைார், அவர்கள் 
மும்ற க்கு வந்ை வநரத்ைில், அவலா ா கண்கலங்கி அழுதுவிடும் நிறலயில் 
இருந்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ாவின் உத்ைரவின் டி, உ ாஸனி  ஹாராஜின் 
நிறனவாக 1942 ஜனவரி 12 ைிங்கள் அன்று துனியில் பநருப்பு ஏற்ைப் ட 
இருந்ைது, அறனவரும் அன்றைய ைினம் உ வாெம் இருந்ைனர்.  ா ா 
வ ல் றலயிலிருந்து  ாறல 6:45  ைிக்கு துனி அருவக வ றெயில் 
றவக்கப் ட்டிருந்ை உ ாஸனி  ஹாராஜ்  ற்றும் ப ஹர்  ா ாவின் 
புறகப் டங்கறளப்  ார்றவயிட்டு, ஒரு மூங்கில் நாற்காலியில் வ ற்கு வநாக்கி 
அ ர்ந்ைார்; துனியில் பநருப்ற  ஏற்ைி ஒளிரச் பெய்யும்  ாக்கியத்றை 
அவருக்கு வழங்கியைால்,  ப் ா பஜஸவாலா,  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்து, 
 ா ா அைிவித்ை அந்ை வநரத்ைில் துனிறய எரியவிட்டார்.  ா ாவின் உத்ைரவின் 
வ ரில், ப ண்டு,  ாைிரி,  ப் ா பஜஸவாலா, ெிது, விஷ்ணு (அவர்கள்  ட்டுவ  
நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுக்க அனு ைிக்கப் ட்டவர்கள்) ஒவ்பவாருவரும் ெந்ைனக் 
குச்ெிறய பநருப் ிலிட்டு வைங்கினர்.   

பநருப்பு எரியத் பைாடங்கியதும்,  ா ா ெில கருத்துக்கறளத் 
பைரிவித்ைார்: 

என்கனப் மபாறுத்தவகர, நான் அகனத்தும் அைிந்ததால், 
வாழ்க்ககயின் அநிச்சயொன நிகலகளில் எனக்கு எந்தவிதொன 
ெகிழ்ச்சியும் இல்கல. எனக்மகன நிர்ணயிக்கப்பட்ை கைகெகளின் 
சுகெகய குகைப்பபத எனக்கு ஒபர ெகிழ்ச்சி. 

இன்று ெிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள் - இன்று நிகழ்வுகளின் 
அகல ொைிக்மகாண்டிருக்கிைது. மநருப்பு கவக்க அகனத்தும் தயாராக 
இருக்கும் நிகலயில், ஒரு தீக்குச்சி ெட்டுபெ பதகவப்படுவது பபால், 
இப்பபாது, ஏழு ெணிக்கு பதிகனந்பத நிெிைங்கள் இருக்கும் பநரத்தில், 
விகரவில் ஏழு ெணியும் மநருங்கிவிடும். அந்த பநரம் வரும்பபாது, (எனது 
பணிக்கான) தீக்குச்சிகயப் பயன்படுத்துபவன். எனது மநருங்கிய (ஆண்) 
ெண்ைலியில் ஒரு ெிகப்மபரிய ஆத்ொவும் விகரவில் உயிகரத் 
துைந்துவிடுவார். 
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 ா ா, ஏைக்குறைய 20 நி ிடங்கள் துனியில் ஆண்  ண்டலியுடன் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்,  ின்னர் வ ல் றலறய வநாக்கித் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
புைப் டுவைற்கு முன்பு, அவர் அைிவுறுத்ைினார்: "இப்வ ாது உ ாஸனி  ஹாராஜ் 
 றைந்து விட்டைால், ஸக்வகாரிக்கு அடிக்கடி பென்று பகாண்டிருந்ை  க்ைர்கள், 
அவர்கள் என்றனயும் வநெிப் ைால், இனிவ ல் அங்குச் பெல்ல வவண்டாம்." 

முஹ து  ஸ்ைின் பைாந்ைரவுகளிலிருந்து அவலா ாவுக்கு விடுைறல 
வழங்கும் எண்ைத்ைில், முஹ து  ஸ்த் ஜனவரி 13ஆம் வைைி, 
மும்ற யிலிருந்து, நிரந்ைர ாகத் ைங்குவைற்காக ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து 
வரப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ா அறனத்து  ண்டலிறயயும்  ைியம் மூன்று  ைிக்கு 
(வ ல் றல)  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து, உ வாெம் குைித்ை இந்ை 
விளக்கத்றை அளித்ைார்: 

ஒருவர் தண்ணரீ் ெட்டுபெ அருந்தி உபவாசம் இருந்தால், உைல் 95 
நாட்கள் உயிர்வாழும். உைல், உணகவ உண்பது பபால, ெனம் 
ஆகசகளுக்கு உணவூட்டுகிைது, இந்த ஆகசகளில் ஈடுபடுவது, ெனம், 
அகந்கத இரண்டிற்கும் ஊட்ைெளிக்கிைது. எனபவ, இந்த ெனதின் 
ஆகசககளப் பசியால் வாைவிடும் பவகளயில், அகந்கத ெிகவும் மெலிந்து 
பலவனீெகைந்து விடும். 

நீங்கள் பநற்று மசய்தகதப் பபாலத் தண்ணரீ் ெட்டுபெ அருந்தி 
உபவாசம் இருந்தால், காெம் குகைந்துவிடும், ஆனால் பகாபமும் 
நம்பிக்ககயும் அதிகரிக்கும். உபவாசத்தின் முதல் மூன்று நாட்களில், பசி 
கவனத்கத ஈர்க்கும், ெனச்பசார்வு வலுவாகும், பகாபம் பலெகையும், 
காெம் குகையும். மூன்று முதல் ஏழாம் நாள் வகர, உணர்வுகளில் ஏற்ை 
இைக்கங்கள் ஏற்படும்: பசி, ெனச்பசார்வு, பகாபம், காெம் இகவ 
அகனத்தும் குகையும்  அபத பநரத்தில், நம்பிக்கக - எல்லாவற்ைிலும் - 
இன்னும் வலுவாக இருக்கும். பத்தாவது நாளில், உணர்வுகள் ெீண்டும் 
பின்வாங்கி, பசியும் பகாபமும் அதிகரிக்கும். இது 14 வது நாள் வகர 
நீடிக்கும்; உணர்வுகள் ெீண்டும் அகெதியாகி அல்லலின்ைி இருக்கும்; 
இவ்வாறு, 14வது நாளுக்குப் பிைகு, உபவாசத்திற்கு ஆன்ெீக ெதிப்பு எதுவும் 
இல்கல! 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா, அவரது எைிர்காலத் ைிட்டங்கள்  ற்ைிக் 
குைிப் ிட்டார்: "நான் பபசுவதற்கு முன்பு, இரண்டு விஷயங்ககளச் மசய்தாக 
பவண்டும்: 7,000 சாதுக்களின் பாதங்ககளத் மதாை பவண்டும்; இகத நான் 
அண்கெயில் அலஹாபாத்தில் மசய்து முடித்பதன். இன்னும் பநபாளம், 
திமபத் நாடுகளுக்குச் மசல்ல பவண்டும். எனபவ, பிப்ரவரி ொதம் 15ஆம் 
பததி முதல், நான் இந்தப் பிரபதசங்களில் அகலந்து திரிபவன்." 
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 ா ா  ின்னர் ெில ஸுஃ ி  ாடல்கறள இறெத் ைட்டுகளில் வகட்டு, 
அவற்ைின் ப ாருறள விளக்கினார். 

1942 ஜனவரி 14 புைன்கிழற , அரங்காவ்ம்  ற்றும் சுற்ைியுள்ள 
இடங்களில் வாழும் கிரா வாெிகளுக்கு ஒரு விருந்து ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது; 
அது, துனி அருவக நறடப ற்ைது. விருந்து, விழாக்கறளக் காைவும், 
 ஜறனகறளக் வகட்கவும்  ா ா அன்று  ாறல ஆறு  ைிக்கு 
வ ல் றலயிலிருந்து இைங்கி வந்ைார். அஹ துநகரிலிருந்து ஸட்டா 
குடும் த்ைினரும், இைர பநருங்கிய அன் ர்களும் இந்ை நிகழ்ச்ெிக்காக 
வந்ைிருந்ைனர், கிட்டத்ைட்ட ஒன்ைறர வருடங்களுக்குப்  ிைகு  ா ாறவப் 
 ார்க்கும் வாய்ப்புக் கிட்டியது.     
 ப ஹர்  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாடுவதும், அவறரக் றககூப் ி 
வைங்குவதும், ைறடபெய்யப் ட்டது; ஆனால், பநருக்க ானவர்கள் அவறர 
இவ்வளவு நாளுக்குப்  ிைகு  ார்ப் ைில்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைனர்.  ா ா இரண்டு 
 ைி வநரம் அவர்களிறடவய இருந்து,  ின்னர்  ீண்டும் வ ல் றலறய 
வநாக்கி நடந்து பென்ைார். 

 ா ாவின் உத்ைரவின் டி, இந்ைியாவிலும், பவளிநாட்டிலும் வாழும் 
 ண்டலியும் இைர அன் ர்களும், அவர்களால் முடிந்ைால், அவர்கள் 
விரும் ினால் ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள  ட்டும் உைவு உண்டு உ வாெம் 
இருக்க வவண்டும். இது 1942 ஜனவரி 1 முைல்  ிப்ரவரி 15 வறர, ஒன்ைறர 
 ாைங்களுக்குத் பைாடர இருந்ைது. இந்ைக் காலகட்டத்ைில்  ா ா,  ஸ்த் 
 யைத்றை வ ற்பகாண்டாலும், உ வாெத்றைக் கறடப் ிடித்ைார். 

வ லும், கடவுளின் ஏழு நா ங்கறள ("ஹரி, பரொத்ொ, அல்லா, 
அஹுரெஸ்தா, காட், எஸ்தான், ஹு") ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு குைிப் ிட்ட 
வநரத்ைிற்கு உச்ெரிக்க  ா ா ைனது அன் ர்களுக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். இந்ைப் 
 ிரார்த்ைறனக்கு ஏற்ை ப ட்றடயும்  ா ா பகாடுத்ைிருந்ைைால், அது  ிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைாக அற ந்ைது. 

 னவரி 15ஆம் நாள்,  ா ா, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து காரில் ற தூல், 
காக்கா இருவருடன் புைப் ட்டு, மதன்னிந்தியாவில் வாழும் சட்டி பாபா 
 ற்றும் இைர  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைார். அவர் முைலில் 
ஹூப்ளிக்குச் பென்று, இரண்டு  ஸ்துகறள இரண்டாவது முறையாகத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். இவர்களில் ஒருவர் 'பதவ் புருஷ்' என்ை இளம் துைவி. 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட வ ன்ற யான  ஸ்த், அவர் ஒரு 
கல்  ீது முற்ைிலும் நிர்வாை ாக அ ர்ந்ைிருந்ைார்; அந்ை இடத்றைவிட்டு 
பவளிவயைியது இல்றல என்று கூைப் டுகிைது. வ லும்  ா ா 16ஆம் நாள் 
அறர  ைி வநரம் அவருடன் இருந்ைார். ப ஹர்  ா ா, ‘பசலா’ என்ை ப ௌனி 
 ஸ்றையும் இரண்டாவது முறையாகச் ெந்ைித்ைார்; அவர் உைவு உண் வை 
 ிக அரிது.  
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 ா ா  ஸ்துகளுடன் இருந்ை வ ாபைல்லாம் ஒருவரும்,  ண்டலி கூட, 
அருகில் வர அனு ைிக்கப் டவில்றல.  

ஹூப்ளியில் இருந்து, பாபா நாகப்பட்டினத்திற்குச் மசன்ைார், அங்கு 
1942 ஜனவரி 18 ஞாயிற்றுக்கிழற  அவர் ெட்டி  ா ாறவ  று டியும் 
ெந்ைித்ைார். சட்டி பாபா, பாபாகவப் பார்த்த ெகிழ்ச்சியில் காட்டுத்தனொன 
அன்கப மவளிப்படுத்தினார்; ஒரு குழந்கதகயப் பபால அவகரப் 
பற்ைிக்மகாண்டு விைெறுத்தார். பாபா அவகர ெிகவும் அன்பாக நைத்தினார், 
அவகர இதயபூர்வொக அரவகணத்துக் மகாண்ைார். 

நாகப் ட்டினத்ைில் 'பொதி பாபா' என்ைறழக்கப் ட்ட  ற்றுவ ார் 
ஆைாவது ஆன் ீக ைள  ஸ்துடன்  ா ா அன்னிவயான்ய ாக 
இறைந்ைிருந்ைார். அங்கிருந்து நாகூர் நகருக்குச் பென்று 'நாகூர் ஷா வாலி' 
என்ை  ஸ்துடன் ெிைிது வநரம் அ ர்ந்ைார். நாகூர், நீள ான பவள்றள 
ைாடியுடன் கூடிய வயைான ப ரியவர், வநர்த்ைியான ஆறடகறள 
அைிந்ைிருந்ைார், ஆனால் நீண்ட விரல் நகங்கறளக் பகாண்டிருந்ைார். 

நாகூரிலிருந்து,  ா ா 21ஆம் நாள் ஈபராடு, மசங்கல்பட்டு, ரயிச்சூர், 
குருதுவாடி வழியாக ெீரஜ் நகருக்குச் பென்ைார். குருதுவாடியில் 'கிருஷ்ணா' 
என்ைறழக்கப் ட்ட ‘ஜலாலி’  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது; அத்ைறகய 
அற ைியற்ை  ஸ்றை எங்கும் அவர்  ார்த்ைைில்றல என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். கிருஷ்ைாவுக்கு இரண்டு உறைவிடங்கள் இருந்ைன: ஒன்று 
 காராஜாவின் அரண் றனயில் இருந்ை வவறளயில் இளவரெறனப் வ ாலவும், 
வைீிகளில் இருந்ை வ ாது, கந்ைல் ஆறடகறளயும் அைிந்ைார். 

 ீரஜ் நகரிலிருந்து,  ா ா கரடுமுரடான, வெறு நிறைந்ை ொறலகளில் 
'அரவாைா' கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார்,  டகு மூலம் ஒரு ெிைிய இறடப் ட்ட 
நைிறயயும் கடக்கவவண்டி இருந்ைது. அங்கு  ா ா, இைற்கு முன்பு பைாடர்பு 
பகாண்ட 'வ ரீ் பாபா' என்ை முஸ்லிம் துைவிறய  று டியும் ெந்ைித்ைார். 
 ின்னர் அறனவரும் ப ஹரா ாத் புைப் ட்டு, ஜனவரி 23 அன்று அங்கு 
வந்ைனர். 

1942,  ிப்ரவரி 1ஆம் நாள், மும்ற யிலிருந்து ைாைாொஞ்ெி குடும் ம் 
ஒரு நாளுக்காக ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைது. பநௌவராஜியின்  கன்கள் 
வஹா ா, ைாரா இருவரின் ‘நவ்வஜாத் விழா’ (புனிை நூல் விழா) இந்ை 
வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ா முன்னிறலயில்  நடத்ைப் ட்டது.  ா ா, ொஞ்ெியின் 
ெவகாைரர் அஸ் ந்ைியாரிடம், கடந்ை  ாைம்  ண்டலிக்குச் பொன்னறை 
 ீண்டும் எடுத்துக் கூைினார்: 

இந்தப் பபார், ெக்களுக்குக் கற்பிக்கும் ெிகப் மபரிய பாைம் 
என்னமவனில், மசல்வம், மசாத்து, (உகைகெகள்) பபான்ைகவ 
நிரந்தரெற்ைகவ ெட்டுெல்லாெல் அவற்ைிற்கு எந்த ெதிப்பும் இல்கல - 
பபாரின் அழிவுகரொன சக்திகளால் அகவ பைிக்கப்படுகிைது அல்லது 
அழிக்கப்படுகிைது, அங்கு வாழ்க்ககக்கு, நகைமுகையில் எந்த ெதிப்பும் 
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இல்கல - இருந்தும், இந்திய நாட்டிற்கு, திைொன நம்பிக்ககயூட்டும் 
விதத்தில் இந்தப் பாைம் கற்பிக்கப்பட்டு, புரியகவக்கப்பை பவண்டும். 
அதற்காக, இந்தியா எல்லாவற்ைிற்கும் பெலாக கஷ்ைங்ககள அனுபவிக்க 
பவண்டும். கிழக்கு ெற்றும் பெற்கு எனும் இரு தரப்பிலும் அகெந்த குைடு  
பபான்ை இயக்கங்களுக்கு இகைபய இந்தியா நசுக்கப்படும். பின்னர் 
உள்நாட்டுத் மதால்கலகள் இருக்கும். இத்தககய குழப்பங்கள் ஒரு 
முழுகெயான முட்டுக்கட்கைக்கு வழிவகுக்கும் பபாது நான் பபசுபவன். 
உலகம் அதற்குச் மசவிெடுத்தாக பவண்டும். நீங்கள் அகதக் காண்பீர்கள். 

ஆனால் கவகலப்பை பவண்ைாம். அடுத்த நான்கு ொதங்களுக்கு, 
தற்பபாதுள்ளபடிபய மதாைரவும். ‘புதியதாக’ எதற்கும் அவசரப்பை 
பவண்ைாம். ஒவ்மவாரு விஷயமும் தானாக நைக்கட்டும். எந்த உந்துதலும் 
மகாடுக்க பவண்ைாம், அபத பவகளயில் தடுத்து நிறுத்தவும் பவண்ைாம். 
இகவ அகனத்தும் இயற்ககயாகபவ நைக்கட்டும், எகதயும் 
கட்ைாயப்படுத்த பவண்ைாம். நீங்கள் என்ன மசய்தாலும், என் பார்கவ 
உங்கள் ெீது இருக்கும். 

அர்னவாஸ், நர்கிஸ் இருவரும் ப ண்  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைனர்,  ிை அறனவரும் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 
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ப ஹர்  ா ா - 1941 

 

 ஜ்ஜூப் ொச்ொ, அஜ் ீர் 
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பபார்க்கால பயணம் - மைஹ்ரா டூன் 

(Wartime Travel – Dehra Dun) 

மெஹர் பாபா, இ ய றலக்கு அருகாற யில்  ைிபுரிய விரும் ி, 
மைஹ்ரா டூன் நகரில்  ங்களாக்கறளத் வைர்ந்பைடுக்க,  ப் ா, ஸவக் 
இருவறரயும் அனுப் ி றவத்ைார். வகக்கி நலவாலாவின் உைவியுடன், அவர்கள் 
இரண்டு  ாடி வடீு ஒன்றை ஏற் ாடு பெய்ைனர். 1942,  ிப்ரவரி 2ஆம் நாள், 
 ா ா, ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து படஹ்ரா டூன் 
புைப் ட்டார். அன்ைிரவு 10:00  ைிக்கு அஹ துநகர் ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். அர்னவாஸ், நர்கிஸ்,  ைிப்ப ண்கள் உட் ட, கிழக்கு 
 ற்றும் வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகள் அறனவரும்  ா ாவுடன் இருந்ைனர். ஆண் 
 ண்டலியில், ற தூல், குஸ்ைாஜி, நீலு, விஷ்ணு, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா 
ராவ் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர்; எஞ்ெியுள்ள  ைிறனந்து அல்லது அைற்கு 
வ ற் ட்ட ஆண்  ண்டலி ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கு ாறு உத்ைரவிடப் ட்டனர். 

 ிப்ரவரி 5ஆம் வைைி காறல ஆறு  ைிக்கு படஹ்ரா டூன் நகறர 
வந்ைறடந்ை இந்ைக் குழுறவ,  ப் ா, ஸவக் இருவரும் ெந்ைித்து 4 வது ‘சந்தர் 
சாகல’யில் அற ந்ை ‘பிபரம் பவன்’  ங்களாவுக்கு அறழத்துச் பென்ைனர். 
 ா ா வ ல்  ாடியில் ைனியாகவும், ப ண் ைிகள் கீழ் வடீ்றடயும் 
ஆக்கிர ித்ைனர். 

ஆண்  ண்டலி வவறு இடத்ைில், 25 ‘புைிய ொறல’யில் அற ந்ை 
‘ஸன்னிறெட்’ என்ை  ங்களாவில் ைங்கியிருந்ைனர். 

காக்கா  ாரியாவும் ொஞ்ெியும்  ா ாறவ படஹ்ரா டூனில் ெந்ைித்ைனர்; 
காக்கா 6ஆம் வைைி மும்ற க்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார் (ெில நாட்களில் 
அவர் ைிரும் ி வந்ைார்).  ப ஹரு, நாஹூ இருவரும் ப ஹரா ாத் குழுவவாடு 
இறைந்து  ா ாவுடன்  யைம் பெய்ைனர்.  ிப்ரவரி 9ஆம் நாள்,  ா ா 
அவர்கறள ொஞ்ெியுடன் நாெிக் அனுப் ி றவத்ைார். . 

இந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின் 48 வது  ிைந்ை நாள் அந்ை ஆண்டு 
 ிப்ரவரி 14ஆம் நாள் ( ார்ெி காலண்டர் டி) வருவைாகக் கூைி ஒரு சுற்ைைிக்றக 
பவளியிடப் ட்டது, இது குழுவிற்கான உ வாெம்  ற்றும்  ிை ைியானங்கறள 
கறட ிடிப் ைற்கான கறடெி நாள்.  எந்ைபவாரு விழா நிகழ்ச்ெியும் 
பவளிப் றடயாகவவா அல்லது ைனியாகவவா நடத்ைக்கூடாது என்று  ா ா 
உத்ைரவிட்டார்.  1942,  ிப்ரவரி 15ஆம் வைைிக்குப்  ிைகு, அறனவரும் 
உத்ைரவுகளிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்டு வழக்கம் வ ால் உைவு உண்ை 
அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

ப ஹர்  ா ா இ ய றலக்கு அருவக  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிய 
விரும் ினார்; ஆனால் இந்ை வநரத்ைில் குளிர் அைிக ாக இருந்ைைால் (வ லும் 
புது டில்லியில் அற ந்ை வந ாள துறை தூைரகத்ைிலிருந்து அங்குப்  யைம் 
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பெய்ய அனு ைி இல்லாைைால்),  ா ா,  ார்ச் இறுைி வறர அங்குச் பெல்வறை 
ஒத்ைிறவத்ைார். அைற்குப்  ைிலாக,  ா ா,  ிப்ரவரி 11 இரவு, ற தூல், காக்கா, 
குஸ்ைாஜி மூவருடன் படஹ்ரா டூன் நகறர விட்டு பவளிவய பென்ைார். ரயில், 
பபருந்து, ொட்டு வண்டிகளில் பெலும் நைந்து மசன்று, ஒன்பது நாட்களில் 
2,000 கெல்களுக்கு பெல் பயணம் மசய்தார். ஹரித்வார், ரூர்க்கி, 
லண்ைவ்ரா, ெஹரன்பூர்,  லாலாபாத், தானா பவன், ெீரட், அஜ்ெீர், 
ப ாத்பூர், அலிகார், பபரலி, மொராதாபாத் பபான்ை இைங்களில் பாபா 27 
ெஸ்துககளத் மதாைர்பு மகாண்ைார். 

லண்டவ்ராவில்,  ா ா, ஒரு வயைான ஜலாலி  ஸ்றைச் ெந்ைித்ைார்; 
‘காதிர் ஷா’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஆழ்  ன ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட 
அவர், ஒரு  ஸ்த்  ற்றும் 'ெலிக்'றகப் வ ான்ைவர். காைிர், ஆழ்ந்ை காட்டில் 
ஒரு குடிறெயில் வாழ்ந்து வந்ைார், அறைச் பென்ைறடயும்  யைம் குைிப் ாக 
 ிகவும் கடின ானது, ஏபனன்ைால்  ா ா  ண்டலியுடன் கடும் 
 றழக்காலத்ைில் வனப் குைிக்குள் ஆழ ான வெற்று நிலங்கள் வழியாக நடக்க 
வவண்டியிருந்ைது. காைிர் ஷா உயர ான, ைாடியுடன் கூடிய வயைான புனிைர், 
அவர் எளிற யாக ஒரு வ லங்கிறய அைிந்ைிருந்ைார். இந்ைத் பைாடர்பு 
குைித்து  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார், எனவவ இத்ைறனக் கஷ்டங்கறள 
எைிர்பகாண்டு பென்ைது இறுைியில் நல்ல  லறன அளித்ைது.  

ைானா  வனில்,  ா ா, ‘மெௌலானா அஷ்ரஃபாலி’ என்ை ப லிந்ை 
வயைான வாலிறய பைாடர்பு பகாண்டார், அவர் 'ெலிக்'றகப் வ ான்ை ைன்ற  
 றடத்ைவர்; அவர் நகரத்ைின் எளிற யான  சூைி ஒன்ைில்  ிரார்த்ைறனகறள 
நடத்ைி வந்ைார். ப ரிய ஜ ா  ஸ்ஜித்ைில் ( சூைி)  ிரார்த்ைறனகறள 
முன்பனடுத்து நடத்தும் வவறளயில், ைானா  வனிலும் படல்லியிலும் ஒவர 
வநரத்ைில் அஷ்ரஃ ாலி வைாற்ை ளித்ைார் என்று கூைப் ட்டது. 

 ஸ்த்  யைத்ைின் வ ாது  ா ாவின்  ிக முக்கிய ான பைாடர் ில் 
வந்ைவர்கள், அஜ் ீரில் வாழ்ந்ை ‘ெஜ் ூப் சாச்சா’, ‘லக்கன் ஷா’  ற்றும் 
‘சாக்ரடீஸ்’ ஆவர்; இவர்கறள  ா ா ஏற்கனவவ பைாடர்பு பகாண்டிருந்ைார். 

15ஆம் வைைி இரவு  த்து  ைிக்கு,  ா ாவும்  ண்டலியும், 
இறடவிடா ல் நான்கு நாட்கள்  யைம் பெய்து அஜ் ீருக்கு வந்ைனர். அவர்கள் 
உடனடியாக ஒரு ைர் ொறலக்குச் பென்று, ைங்கள் ப ட்டி  டுக்றககறள ஓர் 
அறையில் விட்டுவிட்டு (நாள் முழுவதும் பநரிெலான ரயிலில்  யைித்து 
கறளத்துப்வ ாயிருந்ை வ ாைிலும்) ‘ ஸ்த் ொச்ொ’வின் இல்லத்ைிற்குச் 
பென்ைனர். அப்வ ாது அஜ் ீரில் ஒரு வடீ்டின் அறையில் ொச்ொ 
ைங்கியிருந்ைார்: அைன்  ாடியில் ஒரு முஸ்லிம் முஜாவர் (ஒரு ென்னைியின் 
 ரா ரிப் ாளர், அல்லது ஒரு புனிை  னிைருக்கு உைவியாளர்) வாழ்ந்து வந்ைார். 
அந்ை முஸ்லிம் ப ரியவர்   ா ாறவ நன்கு அைிவார்;  ா ா 
வரும்வ ாபைல்லாம் அவருக்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச்  பெய்வது வழக்கம். 
இந்ை இருப் ிடம் ஒரு முக்கிய  ாறையில் அற ந்ைிருந்ைைால்,  கலில் 
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 ஜ்ஜூப்ற ச் சுற்ைி ஏராள ான  க்கள் கூடினர். எனவவ, ொச்ொறவத் 
ைனியாகச் ெந்ைிக்கும் வநாக்கத்ைில்  ா ா ைா ை ாகச் பென்ைார்.  

 ா ா வந்ைதும் ற தூல் முஜாவறர அறழத்ைார். ஆழ்ந்து 
தூக்கிக்பகாண்டிருந்ை ொச்ொ, ற தூலின் கூச்ெறலக் வகட்டதும்,  கிழ்ச்ெியுடன் 
அவர்  டுக்றகயிலிருந்து எழுறகயில் விழுந்து, ைனது ைனிச்ெிைப்பு  ிக்க 
விருந்ைினர்கறள வரவவற்கும் ஆர்வத்ைில்  டிக்கட்டுகளிலும் ைடுக்கி 
விழுந்ைார்.  ா ா, ொச்ொவுடன் ஒன்ைறர  ைி வநரம் ைனியாக 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.   ஜ்ஜூப் உடனான அவரது  ைி  ிகவும் ைிருப்ைிகர ாக 
முடிந்ைைால்,  ா ா,  ரா ரிப் ாளருக்குத் ைாராள ாக  ைம் பகாடுத்து அறை 
ஈடு பெய்ைார்.  ா ாவும்  ண்டலியும் நள்ளிரவில் 2:00  ைிக்கு ைர் ொறலக்கு 
வந்ைனர். 

ப ாத்பூரில்,  ா ா, கடந்ை ஆண்டு  ைிபுரிந்ை இரண்டு  ஸ்துகறள 
இப்வ ாதும் பைாடர்பு பகாண்டார். முைலாவைாக, ‘ெஸ்தானி ொய்’, இப் குைி 
முழுவதும்  ிர ல ான,  ிகவும் வ ம் ட்ட, வயைான ப ண்  ஸ்த், குழந்றை 
இல்லாை ப ண்களின்  ிரார்த்ைறனக்கு இவரின் அருளால் குழந்றை  ாக்கியம் 
கிறடக்கப்ப ற்ை  கிழ்ச்ெியில், அன்புடன் அளித்ை  ல ைங்க வறளயல்கள், 
வ ாைிரங்கள், பவள்ளி நாையங்கள்  ற்றும்  ிை ஆ ரைங்கறள 
அைிந்ைவைாடு,  ல மூட்றட முடிச்சுகறளயும் சு ந்துபகாண்டிருந்ைார். 

வஜாத்பூரில்,  ா ா  ீண்டும் ‘நங்கா ொது’றவ பைாடர்பு பகாண்டார். 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட இவர்,  க்கள் அவறர அணுகும் 
வவறளயில் றககளால் முகத்றை  றைத்துக்பகாண்டு விரல்களின் 
இறடபவளி வழியாகப்  ார்த்ைார்.  

பபரலிக்குப்  யைம் பெய்ை  ா ா, வயைான, ப லிந்ை  ஸ்ைான ‘பஷீர் 
ெியா’றனத் பைாடர்பு பகாண்டார், அவர் உண்ணுவறையும் உைங்குவறையும் 
காைமுடிவது  ிக அரிது. அவர் ஆழ்  ன ஆன் ீக ைளத்ைின் உைர்வு 
நிறலறய அறடந்ை முஸ்லிம் துைவி; அவருடன் 30 முைல் 40 ஆண், ப ண் 
ெீடர்களும் வாழ்ந்து வந்ைனர்.  ாறல வநரங்களில், இந்ைச் ெீடர்கள் அவறரச் 
சுற்ைி அ ர்ந்து, இறெக் கருவிகறள இறெத்து,  ாடி  ரவெ றடவது அன்ைாட 
நிகழ்வு. 

புனிை ான  ஷீர்  ியான் ஏறழகளுக்கு உைவளிக்கும் ஒவர 
வநாக்கத்ைிற்காக  வரலியில் ஒரு ப ாது ெற யலறை றவத்ைிருந்ைார். 

 வரலியில், ‘ ாரா ஷா’ என்று அறழக்கப் டும் வகா ாவவெ ான, 
 றழய ‘ லாலி’  ஸ்த்  க்களால்  ிகவும்  ைிக்கப் ட்டவர், உண்ற யில் 
யார் வடீ்டில் நுறழந்ைாலும்  ிக்க  ரியாறையுடன் வரவவற்கப் ட்டார். 

 ா ா எவ்வளவவா முயன்றும், அவறர வநரில் பைாடர்பு பகாள்ள அந்ை 
 ஸ்த்  றுத்துவிட்டார். ஒரு முறை, ற தூல் அவருடன் வரும் டி வற்புறுத்ை 
முயன்ைவ ாது, ஜாரா ஷா இவ்வாறு பைரிவித்ைார், "ஸாவஹப்-இ-ஸ ான் 
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வருகிைார், அவர் வரும் வநரம் பநருங்கிவிட்டது... நான் எனது  றகவாறள 
உருவி, ைகுைியற்ைவர்கறள நிர்மூல ாக்க அவருக்கு உைவுவவன்!" 

மொராதாபாத்ைிற்கு  யைம் பெய்து,  ா ா, ‘மெௌலானா ஷம்சுதீன் 
உபலொ’ என்ை ஆழ்  ன ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட, ெிைப் ான இந்ை 
‘ஸலிக்’ வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். வயைான துைவி 
குறைந்ை ட்ெம்  120 வயறைத் ைாண்டியவர் என நம் ப் ட்டது, அவைவ ால, 
 க்களால்  ிகவும்  ைிக்கப் ட்டவர். ‘உவல ா’ ஓர் அரபு  ற்றும்  ாரெீக 
அைிஞராக இருந்ைவர், அரொங்க அைிகாரி ஒருவரின்  குடும் த்ைினரால் 
 ரா ரிக்கப் ட்டு வந்ைார்.  ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைவ ாது, 
அவர் ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருந்ைார். அவறர எழுப் ியதும், உவல ா, 
 ா ாவின் முகத்றைப்  ார்த்து, ஆழ்ந்ை உைர்ச்ெிகளுடன்,  ாரெீக ப ாழியில் 
வ ெினார்: "இரவின் இருளில் நான் கைவுளின் ஒளிகயக் காண்கிபைன்!" 

இந்த ெஸ்துககளத் மதாைர்புமகாள்ள மெஹர் பாபா, பயணத்தில் 
எதிர்மகாண்ை பசாதகனகள், இன்னல்கள் ெற்றும் சிரெங்ககள விவரிக்க 
முடியாது. பாபா இரவும் பகலும் நகர்ந்து மகாண்டிருந்தார். ொட்டு 
வண்டியில் பயணிக்கும் பவகளயில், திடீமரன ெகழ மபய்து, குளிர்ந்த 
காற்று வசீும்பபாது, ெிகவும் சங்கைொக இருந்தது. ஓரிைத்தில் பாபாவும் 
ெண்ைலியும் தளர்நகை பபாட்டு பசறும் சகதியுொக இருந்த சாகலகள் 
வழியாக பன்னிரண்டு கெல் தூரம் மசல்ல பவண்டியிருந்தது. ஆனால் 
ெஸ்துகளுைன் உகரயாடும்பபாது மவளிப்படும் உணர்ச்சியும் ஊக்கமும் 
மபாங்கும் பாபாவின் ெகிழ்ச்சியில், அவருக்கு இந்த உைல் ரீதியான 
கஷ்ைங்கள் ஒன்றுபெ இல்கல! காலம் நெக்கு நிகனவூட்டுவது பபால, 
"சரியான உணவு, குடிநீர் இல்லாெல் இரவும் பகலும் நீண்ை தூரம் பயணம் 
மசய்வது எளிதான விஷயெல்ல; அதுவும், பபார்க்காலத்தில், இராணுவ 
துருப்புக்கள் காரணொக, ரயில்களில் பயணிப்பது, தங்க இைம் 
கண்டுமகாள்வது ெிகவும் கடினம். ஆனால், கைவுபள அவருகைய 
உண்கெயான பிரியொன ெஸ்துககளத் பதடி அகலகிைார்! மபரும்பாலும் 
ெகைந்திருந்தாலும், இந்த ெஸ்துகள் அவருகைய உண்கெயான பக்தர்கள், 
அதனால்தான் அவர் தனது தனிப்பட்ை மதாைர்கபயும், மதாடுதகலயும் 
அளிப்பதற்காக, எந்தக் கடினொன சிரெத்கதயும், துன்பத்கதயும் 
மபாருட்படுத்தாெல் ஆயிரக்கணக்கான கெல்கள் பயணம் பெற்மகாண்ைார்!" 

தற்பபாகதய பயணம் முழுவதும், மெஹர் பாபா, ெண்ைலியுைன் 
மபரும்பாலும் இரவில் பெற்மகாண்ைார்; ரயில்நிகலய நகைபெகையில் 
அல்லது சில எளிகெயான தர்ெசாகல, விடுதிகளில் தூங்கினார். ஆனால் 
பயணத்தில் இந்தச் சிரெங்ககளத் தவிர,  னவரி 1ஆம் நாள் முதல் 
ெண்ைலி அனுபவித்து வந்த ஒரு நாகளக்கு ஒரு பவகள உணவுக்கான 
கட்டுப்பாடு, பயணம் முழுவதும் (பிப்ரவரி 15 வகர) மதாைர்ந்தது. 
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மெஹர் பாபா அவரது ெஸ்த் பணியில் முழுவதுொக ஒன்ைிய 
ெனதுைன், முழு வசீ்சில் ஈடுபட்ைார்; அவரது பலவனீொன உைலின் 
பதகவககளக் கண்டுமகாள்ளாெல் முற்ைிலும் புைக்கணித்து வந்தார், 
அதனால் உைல் மதாைர்ந்து கடுகெயாக பாதிக்கப்பட்டு வந்தது.  பாபாவின் 
தனிப்பட்ை உதாரணம் முழு தினமும் காக்கா, கபதூல் ெற்றும் 
குஸ்தா ிக்கு ஒரு தூண்டுதலாக இருந்து  - பின்னர் அவர்கள் கூைியபடி, 
இது அவர்களின் சுய உைல் பதகவககளயும், உணவு, தூக்கம் 
அகனத்கதயும் ெைக்கச் மசய்தது. 

ஒன் து நாட்கள்  யைம் பெய்ை  ின்னர்,  ா ாவும்  ண்டலியும் 
 ிப்ரவரி 20ஆம் நாள் காறல எட்டு  ைிக்கு படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ைனர். 
அவை நாள்  ிற் கலில், ொஞ்ெி (மும்ற , நாக்பூர், படல்லி  ற்றும்  ிை 
இடங்களுக்குச் பென்று ைிரும் ி வந்ைவர்)  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 

 ிளடீர் ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைவர்,  று டியும்  ிப்ரவரி 15க்குப் 
 ிைகு மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ா ா கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், 
"அவர் திரும்பி வருவார். (காற்ைாடியின்) ொஞ்சா நூல் என்னிைம் உள்ளது. 
அவர் இப்பபாது சிைிது ஓய்மவடுக்கட்டும்" என்று கூைினார். 

படஹ்ரா டூனில்,  ா ா, மூன்று  ைி வநர குறுகிய ஏகாந்ைவாெத்றை, 
ைினமும் காறல 8:00 முைல் 11:00  ைி வறர அவரது அறையில் எந்ை 
இறடயூறும் இல்லா ல் பெய்து வந்ைார். 

1942, பிப்ரவரி 22 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா ொஞ்ெிக்கு, வ ாறரப் 
 ற்ைிய புைிய அைிக்றக ஒன்றை எழுத்துப் லறக வழியாகத் பைரிவித்ைார். 
அைன் முக்கிய அம்ெங்கள் கீழ்வரு ாறு: 

ஒபர உண்கெயான ஆன்ெீக கண்பணாட்ைத்தில் பார்த்தால், பபார், 
யுத்தம், சண்கை சச்சரவுகள், பபாராட்ைங்கள் இகவ அகனத்தும், 
ொயாவின் உதவியுைன் கைவுள் நிகழ்த்தும் மதய்வகீ லீகலகள். ொயா, 
ஆத்ொகவ ொகயயின் மபாைிக்குள் சிக்ககவப்பதற்கும், ஆன்ெீக 
அைியாகெயின் பிடியிலிருந்து ஆன்ொகவ விடுவிப்பதற்குொன ஊைகொக 
இருப்பதால், அது ககயாளப்பை பவண்டும், ககவிைப்பைக் கூைாது, ஆனால் 
அதனுைன் ஒன்ைிகணயாெல் பற்ைற்ை முகையில் ககயாள பவண்டும். 

பபாரில் ஈடுபடும் அகனத்து நாடுகளின் ஆத்ொக்களும் 
அடிப்பகையில் ஒன்று; உைல்களும் ெனங்களும் ெட்டுபெ பவறுபட்ைகவ. 
எனபவ உண்கெயில், யாரும் யாருைனும் பபாரிடுவதில்கல. இகத அைிந்த 
ஆன்ெீக ரீதியில் முன்பனைிய ஆத்ொக்கள் (ெஸ்துகள்) யாருக்கும் எந்தத் 
தீங்கும் இல்லாெல், ஆதாயம், பழிவாங்கல் அல்லது மவறுப்பு பற்ைிய 
குகைந்தபட்ச சிந்தகனயும் இல்லாெல், தத்தெது கைகெகயச் மசவ்வபன 
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மசய்து, மதய்வகீ விருப்பத்திற்கு முழு ஒத்துகழப்கப அளிக்கும் விதத்தில் 
கைவுளின் விகளயாட்டில் பங்மகடுக்கின்ைனர். 

சனீாவின்  னாதிபதி ‘சியாங் கக-பஷக்’ இந்திய பதசத்தின் 
கவஸ்ராய்,  ின்னா, பநரு, காந்தி ெற்றும் பிை தகலவர்ககளச் சந்திக்க 
இந்தியாவுக்கு வருகக தந்தார். பாபா அவகரப் புகழ்ந்து பாராட்டினார்: 
"அவர் ஒரு சிைந்த ஆன்ொ, ஒரு தத்துவவாதி ெற்றும் ஒரு 
நகைமுகைக்குரிய தகலவர், எல்லாவற்ைிற்கும் பெலாக பநர்கெயானவர்." 

24ஆம் நாள், ற தூல், ஸவக் ஆகிவயாருடன்,  ாறல 6:00 முைல் 8:00 
 ைி வறர, வடாங்காவில் படஹ்ரா டூன் நகறரச் சுற்ைி வந்து,  ா ா ஏழு 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்; அவர்களில், படஹ்ரா டூனின் ஆன் ீக 
ப ாறுப் ாளர்,  க்களால் வ ாற்ைி வைங்கப் ட்ட ‘நன்னு ெியான்’ 
குைிப் ிடத்ைக்கவர் ஆவார். 

நன்னு  ியான் பநாண்டி நறட வ ாடும் ஒரு வயைான ப ரியவர், 
அவர் ஒரு ப ரிய றகத்ைடியில் கந்ைல் ப ாட்டலங்கறளக் கட்டிக்பகாண்டு, 
நகரத்றைச் சுற்ைி வந்ைார். விந்றையான உறடயில், பூட்ஸ்  ற்றும் கஃப்னி 
அைிந்து, வயிற்ைில் ஒரு ொல்றவறயச் சுற்ைிக் கட்டிக்பகாண்டார். அவர், 
அடிக்கடி இரவில் ெந்ைிக்கும் எவருடனும் ெண்றடயிட்டு ைிட்டுவறைக் காை 
முடியும். இந்ை  ஸ்த் குழந்றைகறள  ிகவும் வநெித்து, அவர்களுக்கு 
இனிப்புகளும் வழங்கினார், வ லும் இறளஞர்கள் அவறரத் வைடி ைிரள் 
ைிரளாக  வருவறைக் காை முடிந்ைது. 

'ெெங்கட்வாலா பாபா' ஒரு ைகன ற ைானத்ைில் ைனது 
இருப் ிடத்றை அற த்ை ஒரு நுண்ணிய (சூட்சுெ) உணர்வுள்ள சாது. அவர் 
கடந்ை 35 ஆண்டுகளாக அந்ைக் குைிப் ிட்ட இடத்ைில் இருந்ைைாகவும், ைகன 
ற ைானம் கட்டப் டுவைற்கு முன்வ  அவர் அங்கு வெித்து வந்ைைாகவும் 
கூைப் ட்டது.  ைகன ற ைானம் கட்டுவைற்கு நகராட்ெி ைிட்ட ிட்டு, முயற்ெித்ை 
வ ாது, அவர்கள் அறை  ஸங்கட்வாலாறவச் சுற்ைிக் கட்ட வவண்டி இருந்ைது, 
ஏபனன்ைால் அவர் அந்ை இடத்ைிலிருந்து நகர  றுத்துவிட்டார், வ லும் ஒரு 
புனிை ான  னிைறரத் துன்புறுத்துவைால் ஏற் டும் விறளவுகள் குைித்து 
அவர்கள் அஞ்ெினர். இந்ைச் ொது எப்வ ாதுவ  பநருப்ற  எரிய றவத்ைிருந்ைார், 
வ லும் மூன்று பெல்லப் ிராைிகறளக் வளர்த்து வந்ைார்: ஒரு பூறன, ஒரு 
நாய்  ற்றும் ஒரு  சு  ாடு, அவர் ைனது உைறவ ொப் ிடுவைற்கு முன்பு 
அந்ை வரிறெயில் உைவளித்து  ின்னர் அவர் உண்டார். 

1942,  ிப்ரவரி 28 அன்று, ொஞ்ெி, டான் (இராணுவத்ைிலிருந்து விடுப் ில் 
வருறக ைந்ைிருந்ைார்) இருவரும் கிட்டத்ைட்ட உலகில் எல்லா இடங்களிலும் 
 ரவுகின்ை வன்முறைகளின் இக்கட்டான நிறல குைித்து,  ா ாவுக்குத்  
ைற்வ ாறைய நிறலறயத் பைரிவித்ைனர். அவர்களின் அைிக்றககறளக் வகட்ட 
 ின்னர்,  ா ா, இந்தியாகவக் ககப்பற்ை முயற்சிக்கும்  ப்பானின் பநாக்கம் 
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குைித்தும் கருத்துத் மதரிவித்தார். (ஜப் ானின் ஜாவா,  ர் ா வ ான்ை 
நாடுகளின்  ீைான  றடபயடுப்புகள் குைித்து அவர்கள் பெய்ைித்ைாள்களில் 
 டித்ைிருந்ைார்கள்.)  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

இந்தியா மபரும் ஆபத்தில் உள்ளது. அது ஒன்ைிகணந்து ஒரு 
மபாதுவான முயற்சிகய பெற்மகாள்ளாவிடில், சனீா, பிரிட்ைன் பபான்ை 
நாடுகளிலிருந்து தனிகெப்படுத்தப்படும். இது  ப்பானின் பபார் 
மூபலாபாயம், அதனால்தான் அவர்கள் பர்ொ ெீது பகைமயடுப்புககள 
பெற்மகாண்டு வருகின்ைனர். ரங்கூன்,  ாவா இரண்டும் வழீ்ந்தால் - இது 
நிகழ வாய்ப்புள்ளது - அடுத்த இலக்கு இந்தியா. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் 
இந்தியாவுக்கு அரசியல் சுதந்திரத்கத விரும்பியபடி மகாடுத்தால் - அகத 
அவர்கள் மகாடுத்தாக பவண்டும் - இந்தியர்கள் விழித்மதழுந்து, 
பகைமயடுக்கும்  ப்பானியர்களுக்கு எதிராகப் பபாராடும் ஏக்கம் நிகைந்த 
ஓர் உள்ளுணர்கவத் தட்டி எழுப்ப பவண்டும். 

ரூஸ்பவல்ட், குண்டுவசீ்சு வி ானங்கள் எத்ைறன வவண்டு ானாலும் 
வழங்க முடியும், ஆனால் அவற்றை எங்கு ைறரயிைக்குவது?  ெிஃ ிக்  ிகவும் 
பைாறலவில் உள்ளது  ற்றும் ைறரயிைங்குவைற்கான வி ான ைளங்கள் 
இல்லாைைால் (அறனத்றையும் ஜப் ானியர்கள் ஆக்கிர ித்துள்ளனர்), 
அப ரிக்காவின் குண்டுவசீ்சு வி ானங்கள் பெயல் ட முடியா ல் நிற்கின்ைன. 
ஜப் ானியர்கறள எைிர்த்துப் வ ாராடுவைற்கு இப்வ ாது - இந்ைியாவில் - 
அவற்றைப்  யன் டுத்ை முடிந்ைால், ஜப் ானியர்கள் அவற்றை எைிர்பகாள்ள 
முடியாது; ஏபனனில் இந்ைியாவும் ெீனாவும் இறைந்து ஜப் ாறன 
பநாறுக்கிவிடும். 

எவ்வாைாயினும், இந்தியா அதன் பழங்கால பபார் யுக்திககளக் 
ககயாண்டு, தற்பபாகதய சூழ்நிகலயில் சிைப்பாக பபாகரச் சந்திக்கும் 
ெபனாபலத்கதக் காட்டுொ என்பது ஒரு பகள்விக்குைியாகபவ உள்ளது. 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நாட்கை அகெதியான சூழலில்  கவத்திருந்ததால், 
அதன் ஆக்கிரெிப்பின் கைந்த ஒன்ைகர நூற்ைாண்டு காலத்தில், 
பபார்க்குணெிக்க வரீ உணர்வுகள் அகனத்தும் அைங்கிவிட்ைன. ெீண்டும், 
ெக்கள் அரசியல் விழிப்புணர்வுக்குத் தூண்ைப்படும் தருவாயில், காந்தியால் 
பரப்பப்பட்ை அகிம்கசயின் தத்துவம், எஞ்சியிருந்த அந்தச் சிைிய வரீ 
உணர்கவயும் நசுக்கிவிட்ைது. இதன் விகளவாக, நம்ெிைம் ஆயுதங்கள் 
இருந்தாலும் கூை, அந்தப் பபார் யுக்திககள ெீண்டும் எழுச்சியுைச் மசய்வது 
முடியாத காரியம். 

வநரு, (அப்துல் கலாம்) ஆஸாத் வ ான்ை  ல நிரந்ைர ைறலவர்கள் 
ஆட்ெிக்கு வந்து, நாட்றடச் சுற்ைி வந்து, அந்ை வரீ உைர்றவ  ீண்டும் 
எழுப் ாவிட்டால், ஜப் ான் முக்கிய ான இடங்களிலும் நகரங்களிலும் இைங்கி 
அறனத்து வ ார் கருவிகள், ஆயுைங்கள், எண்பைய் வளம், உைவு  ற்றும் 
 லவற்றைக் றகப் ற்ைி இந்ைியாறவ முற்ைிலும் முடக்கிவிடும்.  
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இந்தியா கடினொன உண்கெககள எதிர்மகாண்டு, கைக்க 
பவண்டிய கட்ைாயம் ஏற்படும்.  சாதி, ெதம், மபாருள் சார்ந்த அகனத்து 
பவறுபாடுககளயும் விட்டுவிட்டு, மவற்ைிமபறும் பதசத்திற்கு ஒரு 
மபாதுவான நிகலப்பாடு மகாடுக்கப்பை பவண்டும்.  இந்தியா அகத 
எவ்வாறு எடுத்துக்மகாள்ளப் பபாகிைது என்று பார்ப்பபாம். 

இந்ை அறனத்து கஷ்டங்களுக்கும்  த்ைியில், வைஷ்முக்,  ா ாைாஸ் 
 ற்றும்  ண்டலியில் மூன்ைில் இரண்டு வ ர் வழியாக, என்னுறடய 
பெய்ைிகறள வாய்ப ாழியாகவும் துண்டு  ிரசுரங்கள்  ற்றும் ெிறு புத்ைகங்கள் 
மூல ாகவும் வழங்குவவன். அதுைான் ைிட்டம். இந்ை நாட்களில் நான் இங்கு 
அற ைியாக ஏகாந்ைவாெம் இருந்து  ைிபுரிகிவைன். 

கிழக்கு கைற்ககரயிலிருந்து  ப்பான் இந்தியாகவத் தாக்க 
ஆயத்தொவது பபால் இருந்ததால், பாபா மபண்களுக்கு இவ்வாறு 
மதரிவித்தார்: "நாம் தாக்கப்பட்ைால், நம்கெ தற்காத்துக் மகாள்ள நாம் 
தயாராக இருக்க பவண்டும், தற்காப்பில் நெக்கு இராணுவப் பயிற்சி இருக்க 
பவண்டும்."  தற்காப்புக் ககலகளில் மபண்ெணிகளுக்குப் பாைம் புகட்ை 
பாபா, ொர்கமரட்கை நியெித்தார். உைனடியாக குறுந்தடி (லாத்தி) பயிற்சி 
மதாைங்கியது.  காயங்ககள எவ்வாறு ஏற்படுத்துவது, காயெகைந்தால் 
எப்படி பபாராடுவது என்பதும் கற்பிக்கப்பட்ைது. பயிற்சிகள் பின்வருொறு 
நைத்தப்பட்ைன: ஒரு விசில் சத்தம் பகட்ைவுைன், ககத்தடிககள சுெந்து 
மசல்லும் வரீாங்ககணகள் அகனவரும் ஏற்கனபவ தீர்ொனிக்கப்பட்ை பபார் 
தளங்களுக்கு, அதாவது வடீ்டின் ொடிக்கு ஓடுவார்கள்! 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா, இவ்வாறு ஆவலாெறன வழங்கினார்: 
"யாபரனும் காயெகைந்தால், ராபனா, கிட்டி, ொர்கமரட் மூவரும் 
அவர்களுைன் இருக்க பவண்டும். மெஹரா, ெணி, பகார்மஷத் ெற்றும் பிை 
அகனவரும் மொட்கை ொடிக்குச் மசன்றுவிை பவண்டும். எதிரி தாக்க 
வந்தால், பெலிருந்து அவர்ககள எதிர்க்க பவண்டும், இதனால் அவர்கள் 
இரண்ைாவது ொடிகய ஆக்கிரெிக்க முடியாெல், மெஹரா 
பாதுகாக்கப்படுவார்." 

 ைிப்ப ண்கள் உட் ட அறனவரும்  யிற்ெிறய ைீவிர ாக எடுத்துக் 
பகாண்டனர்.  ா ா ப ரும் ாலும்  ஸ்த் வவட்றடக்காக பவளிவய பெல்லும் 
வவறளயில், ப ண் ைிகளுக்கு இது ஓர் உற்ொக ான ப ாழுது வ ாக்காக 
அற ந்ைது. 

1942,  ார்ச் 1ஆம் வைைி முைல், படஹ்ரா டூன் நகரில்  ஸ்துகறளத் 
வைடி அறலந்து ைிரிவறைத் ைவிர (ெில நாட்கள் நண் கல் வறர),  ா ா 
 ண்டலியின்  ங்களாவில் காறல 8:00  ைி முைல் 10:00  ைி வறர 
 ஸ்துகறள நீராட்டி, சுத்ைம் பெய்து, உைவூட்டும்  ைிறய  ீண்டும் 
பைாடங்கினார். அன்று  ாறல அவர் ப ண் ைிகளிடம், "இன்று 
இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கியொன நாள்" என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். 



29 
 

 ார்ச் 2ஆம் நாள் நடந்ை இந்து வஹாலி  ண்டிறகயில்  ா ா 
 ங்பகடுத்ைார்.  பகால்றலப்புைத்ைில் ஒரு குழி வைாண்டி,  ரத்துண்டுகள் 
நிரப் ப் ட்டன.  ா ா பநருப்ற  ஏற்ைி, "நான் உலகின் மநருப்கப 
உருவாக்குகிபைன்" என்ை கருத்றை பவளிப் டுத்ைினார். ப ண்களில் ஒருவர், 
"ையவுபெய்து,  ா ா, நாங்கள் யாரும் 'எரிக்கப் டா ல் இருப் றைப் 
 ார்த்துக்பகாள்ளுங்கள்!'" என்ைார்.     
 இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, குஸ்ைாஜி, ற தூல், ஸவக் 
ஆகிவயாருடன்  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்ள  ா ா ஹரித்வார் வழியாக 
ரிஷிவகஷுக்குப் புைப் ட்டார். ( ா ா ப ண் ைிகள் அறனவறரயும் அறழத்துச் 
பெல்ல விரும் ினார், ஆனால் அவர்கறளத் ைங்க றவப் ைற்கும் அறழத்துச் 
பெல்வைற்கும் ெிர  ாக இருந்ைைால் இந்ை வயாெறன றகவிடப் ட்டது.) 
 றுநாள்  ாறலயில்  ா ா ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ாவின் அடுத்ை  ஸ்த்  யைம் 
 த்ைிய  ிரவைெத்ைில் வ ற்பகாள்ளத் வைறவயான ஏற் ாடுகள் ெம் ந்ை ாக 
ற தூல்  ண்றடய, புனிை நகர ான அவயாத்ைியாவுக்கு (ரா ர்  ிைந்ை இடம்) 
அனுப் ப் ட்டார். 

 ால் பகரவாலா,  ார்ச் 10 அன்று படஹ்ரா டூன் வந்து  ா ாவுடன் 
ைனது அடுத்ை இடம்  ாற்ைத்றைப்  ற்ைி விவாைித்ைார். பாபா மூன்று 
சாத்தியொன இைங்களிலிருந்து ஒன்கைத் பதர்ந்மதடுக்கக் கூைினார். 
இந்ைிய  ற்றும் உலகளாவிய அரெியல் நிறலற   ற்ைி விவாைிக்கப் ட்டது; 
 ிற் கலில்  ா ா, நீலுவின் அறையில்  ைிறனந்து இரு து நி ிடங்கள் 
ைனியாக அ ர்ந்ைார். 

 ார்ச் 11ஆம் நாள், நாக்பூறரச் வெர்ந்ை ‘ெுலூ மெஷ்ராம்’ 
என் வரிட ிருந்து வந்ை கடிைம்  ா ா முன்னிறலயில் வாெிக்கப் ட்டது.  ா ா 
நல்ல  னநிறலயில் இருந்ைார், "இதுபபான்ை பக்தர்ககளயும் 
அன்பர்ககளயும் வணங்க பவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். பாபா பின்னர் 
அவரது கரங்ககளக் கூப்பி, பிரார்த்தகன மசய்வது பபாலக் கண்ககள 
மூடிக்மகாண்ைார்; இது ெண்ைலி இதற்கு முன்பு பார்த்திராத ஒன்று. அவர் 
கடிைத்றை  ீண்டும் வாெிக்கக் கூைித் பைரிவித்ைார்: 

அத்தககய ஆழ்ந்த பக்தியுைன் அவர் என்கன பநசிக்கிைார் என்ை 
அர்த்தத்தில் ெுலூ என்கன விை தனி ெதிப்பு ெிக்கவர். அவர் 1938 இல் 
பஞ்சகனியில், ஒரு முகை ெட்டுபெ என்கனப் பார்த்தார், அதன் பின்னர் 
அவர் தூரத்தில் கவக்கப்பட்டிருந்தார். அந்த வககயில் அன்பர்கள் 
உண்கெயிபலபய மபரியவர்கள். 

கிருஷ்ைர் ஏன் சுைா ாவின்  ாைங்றளக் கழுவி, அந்ை நீறர 
அருந்ைினார்? சுைா ாவின் ஆழ்ந்ை அன் ின் காரை ாக. அவர்  ாைங்கறள 
அல்ல, சுைா ாவின் அன்ற யும் கழுவி, அந்ை நீறர அருந்ைினார். 
 கைவுள் எப்பபாதும் இருக்கிைார், இருந்தார், எப்பபாதும் இருப்பார். 
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ஆனால் கைவுளின் உன்னதொன, உண்கெயான அன்பர்களின் வாழ்வு - 
கிருஷ்ணாவின் சுதாொ ெற்றும் இப்பபாது ெுலூ பபான்ைவர்கள் - 
கைவுளின் உண்கெயான ெகத்துவத்கத பிரதிபலிக்கின்ைனர். அவர்களின் 
அன்பின் ெகத்துவம் என்னமவன்ைால், அது ஒரு குருநாதர் ெீது 
நம்பிக்கககய உருவாக்குகிைது; உண்கெயிபலபய அந்த அப்பாவி, 
அைிவிலியான அன்பருக்கு குருநாதகரத் மதரியாது. ஆனால் உறுதியான 
நம்பிக்ககயின் காரணொக, அவர் குருநாதருக்காக, தனது உயிகரயும் 
அர்ப்பணம் மசய்ய ஆயத்தொக இருக்கிைார்.  அது கைவுகள விை 
சிைப்பானதல்லவா?  கடவுள் அவரது அளவிறுைியற்ை நிறலயில் 
எப்வ ாதும் உயர்ந்ைவர். ஆனால் அவறர வநெிப் வர்கள், ைங்கள் 
வறரயறுக்கப் ட்ட வரம்ற   ீைி, அறனத்றையும் அர்ப் ைிக்கத் ையாராக 
இருந்ைால், ைங்கள் அன்புக்குரியவரின் அன் ிற்காகவும், அவர்  ீைான 
அறெக்கமுடியாை நம் ிக்றகக்காகவும் ைங்கள் வாழ்க்றகறய ைியாகம் 
பெய்ைால் (அவருறடய உண்ற யான நிறல அவர்களுக்குத் பைரியாை 
வ ாதும்), அது உண்ற யில்  ிகப் ப ரியது. அைனால்ைான், எல்றலயில்லா 
கடவுள், அவருறடய உண்ற யான  கைர்களின் அன் ிலும் நம் ிக்றகயிலும் 
அவர் காணும் ைன்னல ற்ை  னநிறலறய அங்கீகரித்து ப ருற யுடன் 
வைங்குகிைார். 

கைவுள் எப்பபாதும் இருக்கிைார். அவர் எல்லா பநரத்திலும் 
இருந்தார்; இருக்கவும் மசய்வார். ஆனால் அன்பர்கள் ெற்றும் பக்தர்களின் 
ெகத்துவத்தால் ெட்டுபெ அவர்கள் ஏக இகைவகனயும், குருநாதர்ககளயும் 
பநசிக்கிைார்கள், ெனம் கனிந்து பபாற்ைி வணங்குகிைார்கள். இந்தச் 
சிறுவன் அல்லது இதர பக்தர்கள் அனுபவித்தகதப் பபால நீங்கள் (எனது 
ெண்ைலி) உணரவில்கல என்ைாலும், உங்களுக்கும் எனது உண்கெ நிகல 
மதரியாெல் இருந்தும், நீங்கள் அகனத்கதயும் துைந்து, என்னுைன் இருந்து 
அன்புைன் எனக்குச் பசகவ மசய்கிைரீ்கள்; இது உங்கள் ெகத்துவத்கத 
நிரூபிக்க பபாதுொனது, நான் ெட்டுபெ அகதப் பார்க்கிபைன், அைிபவன், 
பாராட்டுகிபைன். 

படஹ்ரா டூனில் இருந்ைவ ாது, ஒவ்மவாரு நாளும் பாபா, 
சாஞ்சியிைம்  ப்பானின் இராணுவ நகர்வுகள் ெற்றும் விவகாரங்கள், 
அத்துைன் இந்தியா பபாகர எதிர்மகாள்ளும்  ஆயத்த நிகலயில் இல்லாதது 
பெலும் அதன் உள் அரசியலின் உறுதியற்ை தன்கெ குைித்து விவாதித்தார். 
ஆயினும்கூட, அவர் எப்வ ாதும் வ ால் "இகவ அகனத்தும் கைவுளின் 
திட்ைம்" என்று ஆைித்ைர ாகக் கூைினார். ப ண் ைிகளுக்கு,  ா ா 11ஆம் 
நாள், "வாழ்க்கக சில வாரங்களில் ஒரு சூைாவளி பபால் இருக்கும்!" என்று 
பைரிவித்ைார்.        
 1942, ொர்ச் 12ஆம் நாள், இந்ைிய சுைந்ைிர இயக்கத் ைறலவர்கறளச் 
ெந்ைிக்க, வின்ஸ்டன் ெர்ச்ெிலால் அனுப் ப் ட்ட ‘சர் ஸ்ைாஃபபார்ட் கிரிப்ஸ்’ 
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இந்ைியாவுக்கு வருகிைார் என்ை பெய்ைிறயக் வகட்ட  ா ா, இந்ைியாவிலும் 
பவளிநாடுகளிலும் நிலவும் ைற்வ ாறைய அரெியல் நிறலற  குைித்தும், 
பவவ்வவறு அரெியல்  ிரமுகர்கறளப்  ற்ைியும் கருத்துத் பைரிவித்ைார். 
அருற யான விகட  ாைியில்,  ா ா ஒவ்பவாருவரின் வழக்க ான 
பவளிப் ாடுகறளயும் ெிரிப்பூட்டும் விைத்ைில் றநயாண்டி பெய்து, வ லும் 
கூைினார்: 

கிரிப்ஸ் சாெர்த்தியமும், பநர்கெயும் உள்ளவர், அதி புத்திசாலி, 
இந்தியா ெீது அனுதாபம் மகாண்ைவர்...  ின்னா முழுக்க முழுக்க 
புத்திகூர்கெ ெிக்கவர், விரல் நுனியில் அரசியகல கவத்துள்ளார், சிைந்த 
பபச்சாளர், ஆனால் அவர் காந்தி ெற்றும் ஆொகதப் பபால பநர்கெயும், 
விபவகமும் பகைத்தவர் அல்ல; ஆொத் இஸ்லாெிய இலக்கியத்தின் 
சிைந்த அைிஞர். 

ரா ா ி (சக்கரவர்த்தி ரா பகாபாலாச்சாரி) அகனவரிலும் ெிகச் 
சிைந்தவர்: வநர்ற யானவர், புத்ைிொலி, ைிைற யானவர், வநெ ாகப்  ழகு வர் 
 ற்றும் எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, எல்லா சூழ்நிறலகறளயும் எைிர்பகாள்ளும் 
அளவுக்கு றைரிய ானவர்,  ாறும் சூழ்நிறலகளுக்கு ஏற் ,  லவனீம் மூலம் 
அல்லா ல், ஆனால் புத்ைிொலித்ைன ாக நடந்து பகாள்ளக் கூடியவர். ராஜாஜி 
 ிடிவாை ானவரும் அல்ல எளிைில் வறளந்து பகாடுக்காைவரும் அல்ல. 
காந்திகய எதிர்மகாண்டு, அவர் உணர்ந்தகத கதரியொக எடுத்துச் 
மசால்லக்கூடிய ஒபர ெனிதர் அவர்தான். பகாள்றககளின் அடிப் றடயில் 
வைறவப் ட்டால் அவர் ஒரு  ிரிவிறனறய கூட எைிர்பகாள்ளத் ையாராக 
இருந்ைார்; காந்தி அஞ்சும் ஒபர நபர் அவர். அவர் ஒரு பென்கெயான 
பவதாந்தவாதி, ஆன்ெீகத்தில் திைொன பற்றுள்ளவர், அவரது 
நம்பிக்கககளில் அகசக்கமுடியாத கதரியம் மகாண்ைவர், அகனவகரயும் 
கவரக்கூடியவர். 

பநரு புத்திகூர்கெ ெிக்கவர், பநர்கெயானவர், தன்னலெற்ைவர். 
அவர் ஏராளொன தியாகம் மசய்துள்ளார், ஆனால் முழு விஷயத்கதயும் 
மகடுக்கும் அளவுக்கு விபவகெற்ை பவகம் பகைத்த ெனநிகலயில் 
இருப்பவர். 

கைந்த கால ெற்றும் நிகழ்கால இந்தியத் தகலவர்களில், திலக்கக 
(பால கங்காதர திலக்) நான் ெிகவும் விரும்புகிபைன். ‘தகல - இதயம்’ 
இரண்டு பண்புகளின் சிைப்பான கலகவயாகத் திகழ்ந்தார். ஒரு 
சிங்கத்கதப் பபாலத் துணிச்சலுைன் அகனத்து சிரெங்ககளயும் எதிர் 
மகாண்ைார்; அவரது ஆத்ெ சக்தி, கூர்கெயான புத்தி, ஆச்சரியெளிக்கும் 
விதத்தில் ெிகப்மபரிய சுய தியாக ெனப்பான்கெயுைனும் கர் ிக்கிை அந்த 
 வீகன நான் மபரிதும் விரும்பிபனன். பிரிட்ைன் பபான்ை ஒரு 
வலிகெெிக்க சக்தியின் ஆளுகெக்கு எதிராகப் பபாராடுவதற்கு அவரது 
மூகள ெட்டுெல்ல, அரசியல் இரா தந்திரத்தின் திைகெயும் கணிசொகக் 
ககமகாடுத்தது. திலக் ஒரு சிைந்த வழக்கைிஞர், சிைப்பான 
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மசாற்மபாழிவாளர், நல்ல எழுத்தாளர் ெற்றும் ஸ்பலாகங்ககளக் 
கற்ைைிந்த தகல சிைந்த ொணவர், கீகதயின் வர்ணகன எழுத தகுதி 
பகைத்தவர். 

ஐவராப் ா, அப ரிக்கா நாடுகறளயும் அைன் ைறலவர்கறளயும்  ற்ைி 
 ா ா குைிப் ிட்டார்: 

ஹிட்லர், மவைித்தனம் பிடித்தவராக இருந்தாலும், தன்னலெற்ை 
பநாக்கங்களுைன், அவர் மசய்வது அகனத்தும் ெனிதகுலத்தின் 
நன்கெக்காகபவ என்ை அவரது கருத்துக்களில் பநர்கெயாக இருந்தார். 
உலகத்றை எைிர்பகாள்ள, முழு வைெத்றையும் ையார் நிறலக்குக் பகாண்டுவரும் 
அளவுக்கு ஒரு தூண்டும் ெக்ைியாகத் ைிகழ்ந்ைார். அற்புைம், ஆச்ெரியம்! ஹிட்லர் 
ஒரு ெரியான ஊடக ாக இருந்து உலக நாடக வ றடயில் ைனது 
 ாத்ைிரத்றைச் ெிைப் ாக நடித்து வரும் நடிகர். 

ஸ்ைாலின் கூை ஒரு (நயொன) ஊைகம்: விபவகமும், ெதிநுட்பமும் 
ெிக்கவர், ெிகவும் கதரியொனவர். அவர் மசய்து, சாதித்தகத, பவறு 
எவராலும் மசய்திருக்க முடியாது; உள் பூெல்களும், வவறு ாடுகளும் 
இருந்ைவ ாைிலும், முழு வைெத்றையும் ஒன்ைிறைத்து, ப ாதுவான  றகவறன 
எைிர்பகாண்டார். நான் முன்வ  பொல்லியிருக்கிவைன், ரஷ்யா எப்வ ாதும் இறுைி 
ைீர் ானத்ைிற்கான காரைியாகத் ைிகழும். 

சர்ச்சில் ஒரு புத்திசாலி, விபவகமுள்ள அரசியல்வாதி. அவர் 
பிரிட்ைனின் ‘ வீன்’, ஆனால் அவர் ெட்டும் இல்லாெல் இருந்திருந்தால் 
பதால்வி நிச்சயம். இந்ைியாறவக் குைித்ை நுண்ற யான சூழ்நிறலறய அவர் 
எவ்வளவு புத்ைிொலித்ைன ாகக் றகயாண்டார். அவர்  ாராளு ன்ைத்ைின் 
நம் ிக்றக வாக்பகடுப்ற ப் ப ற்ைார், ஒரு புைிய அற ச்ெரறவறய 
உருவாக்கினார், கிரிப்றஸக் பகாண்டுவந்ைார், வ லும் முழு இந்ைியப் 
 ிரச்ெிறனறயயும் அவருறடய (கிரிப்ஸ்) ப ாறுப் ில் புத்ைிொலித்ைன ாகத் 
ைள்ளிவிட்டார். 

ரூஸ்மவல்ட் நல்லவர், பநர்கெயானவர், திைகெயானவர். அவர் 
இந்ைியா வந்து 1933 இல் காஷ் ீரில் நான் ஆக்கிர ித்ை அவை  டகு வடீ்டில் 
ைங்கியிருந்ைார். அைன் உரிற யாளவர வநாரினா  ற்றும் வ றல நாட்டினரிடம் 
இறைத் பைரிவித்ைார். அவர்  ிைருக்கு உைவ விரும்பும் நல்ல  னம் 
 றடத்ைவர், அறை அவர் பெய்கிைார்; ஆனால் அவர் ைனது நாட்டிலும் ப ரும் 
ெிக்கல்கறள எைிர்பகாள்ள வவண்டியுள்ளது. 

இந்த உலக நாைகத்தில் தெது பங்கக வகிக்கும் மபரும் 
தகலவர்கள் அகனவரும் பபாய்விடுவார்கள்; ஆனால் இந்தப் பபரழிவின் 
நல்ல விகளவுககளக் காண அவர்கள் உயிர் வாழொட்ைார்கள் என்ைாலும், 
பூெியில் சொதானத்தின் ஒரு புதிய சகாப்தத்கதக் மகாண்டுவருவதற்காக 
அவர்கள் தத்தெது பாத்திரங்ககளச் சிைப்பாக ஆற்ைியுள்ளதால் மபரிதும் 
ஆசரீ்வதிக்கப்படுகிைார்கள்.      
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  ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "அகனவரும் என்னுகையவர்கள் - 
நீங்களும் அவர்களும்." 

அவை நாளின்  ிற் குைியில்,  ார்ச் 12 அன்று காக்கா, குஸ்ைாஜி, 
ற தூல் ஆகிவயாருடன்,  ா ா  ஸ்துகறளத் வைடி பகாரக்பூருக்குச் மசன்ைார், 
வழியில்  ல இடங்களுக்கு விஜயம்  பெய்ைார். வகாரக்பூரில் அவரது  ிக 
முக்கிய ான பைாடர் ில் வந்ைவர் ‘சினி ஷா’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஆைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்டுள்ள  ஸ்த் ஆவார். 

ஒருமுறை  த்து நாள்  யைத்ைின் வ ாது,  ா ா சதீாபூரில் ைிடீபரன 
நின்ைார். இது அவர்களின்  யைத்ைிட்டத்ைில் இல்றல என்ைாலும், ரயில் 
நிறலயத்ைிற்கு அருகிலிருந்ை ஒரு  ரத்ைின் கீழ் முகா ிட்டு வாழும் ஓர் 
உைவியற்ை குடும் த்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு  ா ா ெீைாபூருக்கு வந்ைார் 
என் து  ட்டும்   ண்டலிக்குத் பைளிவாகத் பைரிந்ைது. 

அந்ைக் குடும் த்றைப்  ற்ைி விொரிக்கும் டி  ா ா  ண்டலியிடம் 
கூைினார். குடும் த்ைில் ைந்றை  ற்றும் ைாய், மூன்று குழந்றைகள் இருந்ைனர். 
ைாயார் நகர முடியாை அளவுக்கு உடல்நலம் குன்ைி காைப் ட்டார். அக்கம் 
 க்கம் விொரித்ை வவறளயில் மூன்று குழந்றைகளில் ஒருவர் முந்றைய நாள் 
இைந்துவிட்டைாகத் பைரியவந்ைது. அவர்களிடம்  ைம் எதுவும் இல்றல. 
 றனவின் வநாயும், குழந்றையின்  ரைமும் ைந்றைறய முற்ைிலும் 
நம் ிக்றகயற்ை நிறலயில் விரக்ைியறடயச் பெய்ைன. 

முைலில் அவர்களுக்கு உைவளிக்கும் டி  ா ா  ண்டலிக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்,  ின்னர் அந்ை  னிைனின் நிறல குைித்துக் வகள்விகறள 
எழுப் ினார். அவரது துரைிர்ஷ்டவெ ான சூழ்நிறலயால் அவர் கிட்டத்ைட்ட 
ற த்ைியக்காரத்ைனத்ைிற்குத் ைள்ளப் ட்டார்.  ா ாவும்  ண்டலியும்  வரலிக்குச் 
பென்று பகாண்டிருந்ைனர், வ லும் அந்ைக் குடும் த்ைார் அறனவறரயும் 
ரயிலில் உடன் அறழத்துச் பெல்லு ாறு  ா ா வகட்டுக்பகாண்டார். அவர்கள் 
 வரலிக்கு வந்ைதும்,  றனவிறய  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். அந்ை ந ரிடம் அவரது குடும் த்ைிற்கு உைவளிக்க  ைம் 
வழங்கப் ட்டது.   வரலி ஒரு ப ரிய நகர ாக இருந்ைைால், அந்ை ந ர் 
விறரவில் ஒரு வவறலறயத் வைடிக்பகாள்ள முடியும் என்று கூைினார். 
 ீண்டும், ெரியான வநரத்ைில் கிறடத்ை  ா ாவின் உைவி, எல்லா 
நம் ிக்றகறயயும் றகவிட்டு,  ட்டினியால் உயிறரத் துைக்கும் நிறலயில் 
இருந்ை ஒரு குடும் த்றைக் காப் ாற்ைியது. 

ப ஹர்  ா ாவின்  ஸ்த்  யைம் நிறைவறடந்ைதும், அவர்  ார்ச் 22 
அன்று படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ைார். இருப் ினும், அவர் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைறைக் குைிப் ிட்டார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா 
அறனத்து  ைிப்ப ண்கறளயும் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ி, இைர 
ப ண் ைிகளிடம் அறனத்றையும் நிர்வகிக்கும் டி அைிவுறுத்ைினார். 
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 ைிப்ப ண்களுடன், காக்கா, கர் ான்  ாெி, அர்னவாஸ், நர்கிஸ் ஆகிவயாரும் 
மும்ற க்குத் ைிருப் ிச் பென்ைனர். 

1942  னவரி, பிப்ரவரி ொதங்களில் உலமகங்கிலும் நிகலகெகள் 
பொசெகைந்து காணப்பட்ைன. தூரக்கிழக்கு நாடுகள் முழுவதும் 
இரத்தக்களைியாக அதிபவகத்தில் பரவி வந்தது, பெலும் இந்தியா ெீது 
குண்டு வசீப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்கெயான அச்சுறுத்தலாக ொைியது. 
 ப்பான், இந்பதா-சனீா ெற்றும் தாய்லாந்து வழியாகச் மசன்று 
சிங்கப்பூகரக் ககப்பற்ைியது;  ப்பான் ஆசியாவின் மபரும்பகுதிகயக் 
மகாண்டிருந்தது ெட்டுெல்லாெல் பெற்கு பசிஃபிக் பிராந்தியத்திலும் 
ஆதிக்கம் மசலுத்தியது. 

வ ார் நடந்து வரும் வவறளயில்,  ா ா,  ல பெய்ைிகறள வழங்கினார்; 
அறவ அச்ெிடப் ட்டு அவரது அன் ர்கள்  ற்றும் ப ாது க்கள்  த்ைியில் 
பவளியிடப் ட்டன. 1942  ிப்ரவரியில், நான்கு புைிய பெய்ைிகறள வழங்கினார்: 
‘வன்முகையும் அைவழியும்’,  ‘தற்பபாகதய பபாரின் ஆன்ெீக 
முக்கியத்துவம்’, ‘மசயலும் மசயலற்ை தன்கெயும்’  ற்றும் ‘இந்தியாவில் 
ஆக்கபூர்வொன தகலகெத்துவத்தின் அத்தியாவசிய பதகவ’. 

 ப்பான், இந்தியா ெீது பபார் மதாடுக்க பநர்ந்தால் அவர்கள் என்ன 
மசய்ய பவண்டும் என்பது குைித்து, பாபா, அவரது அன்பர்கள், பக்தர்கள் 
ெற்றும் மபாது ெக்களுக்கு விளக்கங்ககளயும் துல்லியொன 
அைிவுறுத்தல்ககளயும் வழங்கினார். இந்த நான்கு மசய்திககளயும் 
குைிப்பாக இந்திய தகலவர்களுக்கு வழங்க, பாபா விரும்பினார். இந்தப் 
பணிக்காக, பாபா, சாஞ்சி,  ால் பகரவாலா இருவகரயும் பதர்ந்மதடுத்து 
ொர்ச் 23 அன்று,  இந்த வார்த்கதகளுைன் மைல்லிக்கு அனுப்பி கவத்தார்: 
"நீங்கள் இந்த பவகலகயச் மசய்தாக பவண்டும், அகதச் மசய்வதன் மூலம் 
உங்கள் உயிகரத் துைக்க பநர்ந்தாலும் கூை நீங்கள் ெட்டுபெ இகதச் 
மசய்ய பவண்டும்!" 

இந்ைியாவின் அரெியல் நிறலற   ிகவும் ெிக்கலானைாக  ாைியது. 
ஜப் ான் இந்ைியாவின் எல்றலகறள பநருங்கிக்பகாண்டிருந்ைது. அவை 
வநரத்ைில்,  காத் ா காந்ைியும்,  ிை ைறலவர்களும் ஒரு நூற்ைாண்டுக்கும் 
வ லாக,  ிரிட்டிஷ் ஆட்ெிக்குப்  ின்னால்,  சுைந்ைிரத்ைிற்காகக் கூச்ெலிட்டனர். 
ஏவைா ைீர்வுக்கு வரும் வநாக்கத்ைில், ெர்ச்ெில் இந்ைியாவின் ைறலவர்கறளச் 
ெந்ைிக்க, ஸ்டாஃவ ார்ட் கிரிப்றஸ படல்லிக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

 ப்பானின் பதால்விக்குப் பின்னர், நாட்கைப் பாதுகாப்பதில் 
அவர்களின் உைனடி ஒத்துகழப்கபப் மபறுவதற்காக, இந்திய 
சுதந்திரத்திற்கான அகனத்கதயும் வழங்கப்பபாவதாக அவர் கூைினார். 
ஆனால் இந்தத் திட்ைம் காந்தியின் அகிம்கசகய அடிப்பகையாகக் 
மகாண்ை கருத்துக்கபளாடு இகசந்து பபாகாததால் அது நிராகரிக்கப்பட்ைது.
 இறைபயல்லாம் உன்னிப் ாகக் கண்காைித்து வந்ை  ா ா, 
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கிரிப்ஸுடனான (23ஆம் வைைி படல்லிக்கு வந்ைார்) ெந்ைிப் ிற்கு முன்பு அவர் 
பவளியிட்ட நான்கு பெய்ைிகறளயும் அகில இந்ைிய காங்கிரஸ் ைறலவர்கள் 
 டிக்க வவண்டும் என விரும் ினர். அைன் டி, படல்லியின் வகாறடக்கால 
கடுற யான பவப் த்ைிலும், காந்தி,  ின்னா, பநரு, ரா ா ி ெற்றும் 
ஸ்ைாஃபபார்ட் கிரிப்ஸ் பபான்ை சுொர் 30 முக்கிய தகலவர்ககள, 
தனிப்பட்ை முகையில் மதாைர்பு மகாள்ள சாஞ்சி,  ால் இருவரும் ஒரு 
வாரம் மசலவிட்ைனர். அவர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் ப ஹர்  ா ாவின் 
நான்கு பெய்ைிகளின் அச்ெிடப் ட்ட நகல்கறள வழங்கினர்.  
 ொஞ்ெி, ஜால் இருவரும்  ார்ச் 30 காறலயில் படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி 
வந்ைனர். இந்ை முக்கிய ான கட்டத்ைில் அரெியல்வாைிகளுக்கு நிகழ்வுகளின் 
பநருக்க ான கால அட்டவறைகள் இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா விரும் ிய டி 
அவர்கள் அறனத்து ைறலவர்கறளயும் பைாடர்பு பகாள்வைில் எவ்வளவு 
'அைிர்ஷ்டொலிகள்' என்ை அவர்களின் அைிக்றககறளக் வகட்ட  ின்னர்,  ா ா 
புன்னறகத்து இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

இந்தியாவின் எதிர்காலம் குைித்து விவாதித்து முடிவு மசய்யப்படும் 
குைிப்பிைத்தக்க காலகட்ைத்தில், இந்தப் பபச்சு வார்த்கதகளில் பங்பகற்ை 
தகலவர்ககள நீங்கள் இருவரும் மதாைர்பு மகாள்ள பவண்டியிருந்தது. 
இதுமவல்லாம் கைவுளின் திட்ைத்தின் படி நிகழ்ந்தது. கைவுள் அவர்களுக்கு 
வழங்கும் எண்ணங்களுக்கும் ஞானத்திற்கும் ஏற்ப அவர்கள் இப்பபாது 
முடிவுககள எடுப்பார்கள். கைவுளின் திட்ைம் எப்பபாதுபெ சிைந்ததாக 
இருக்கும்; இருப்பினும், சில பநரங்களில், சில விஷயங்கள் தவைாக 
நைப்பது பபாலத் பதான்ைினாலும், உண்கெயில் அது அவ்வாறு இல்கல. 

இைற்கிறடயில், இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில், பாபா நாக்பூரிலிருந்து 
பங்க்ராக  படஹ்ரா டூனுக்கு அறழத்ைிருந்ைார். அவர் 1942,  ார்ச் 25ஆம் நாள் 
 ா ாவிடம் வந்ைார்.  ா ா அவரிடம், "உங்களுக்கு என்ன வவண்டும்?" என 
வினவினார். 

"நான் எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்க விரும்புகிவைன்," என்ை 
அவருறடய வநர்ற யான  ைிறலக் கூைினார். 

"என்னுைன் தங்குவது என்பது ெிகவும் கடினம். இதன் அர்த்தம் 
முழுகெயான சுய சரணகைதல். அதற்கு நீங்கள் தயாரா?" 

"நான் அந்ை வநாக்கத்ைிற்காக  ட்டுவ  வந்துள்வளன்" என்று  ங்க்ராஜ் 
 ைிலளித்ைார். 

அவருக்கு ஆவலாெறன வழங்கிய  ா ா,  ின்னர் ைியாகத்ைின் 
அர்த்ைத்றை விளக்கி, "இகத நன்கு பயாசித்து, நாகள உங்கள் பதிகல 
எனக்குச் மசால்லுங்கள்" என்ைார். 

ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனக்குப்  ிைகு,  றுநாள்  ங்க்ராஜ்  ா ாவிடம், "நான் 
உங்களிடம் ெரைறடய ையாராக இருக்கிவைன். நீங்கவள எனது குருநாைர், என் 
இையத்ைிற்கு ஒவர  ிரிய ானவர்" என்று உறுைியளித்ைார். 
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"நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியகைகிபைன்," என்று கூைி  ா ா, "நீங்கள் 
சரியான முடிகவ எடுத்துள்ளரீ்கள். இப்பபாது நாக்பூருக்குச் மசன்று பவகல 
பதடுங்கள். ொதத்திற்கு பத்து ரூபாய் ெட்டுபெ கிகைத்தாலும் அந்த 
பவகலகய ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள்" என்ைார். 

அவரது காதுகறள நம்  முடியா ல்  ங்க்ராஜ்  ா ாறவ முறைத்துப் 
 ார்த்ைார்.  ா ா, பைாடர்ந்து விளக்கினார், "நீங்கள் என்னிைம் சரணகைந்து 
விட்ைதால், இனிபெல் உங்கள் மசாந்த விருப்பத்திற்கு இைெில்கல. 
இப்பபாது எனக்கு உங்கள் ெீது முழு உரிகெகள் உள்ளன, நான் மசால்வது 
பபால் நீங்கள் மசய்ய பவண்டும். நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், அது 
என்னுைன் இருப்பது பபாலாகும்.  இதுதான் சரணகைதலின் அர்த்தம்." 

 ங்க்ராஜ்  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிந்து வடீு ைிரும் ினார். விறரவில், 
அவருக்கு நாக்பூரில் ஒரு நல்ல வவறல கிறடத்ைது. 

இருப் ினும், ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ிைகு,  ங்க்ராஜ் ைனது ‘உலக 
வாழ்க்றகயில்’ அைிருப்ைி அறடந்து, அறைப்  ற்ைி  ா ாவுக்கு எழுைினார். 
ொஞ்ெி  ைிலளித்ை கடிைத்ைில், ெில நல்ல ஆவலாெறனகறள வழங்கினார். 

உங்கள் இதயத்தின் மவளிப்பாடுககள அைிந்து, பாபா, ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகைகிைார்; பெலும் உங்கள் உணர்வின் ஆழத்கத அவர் 
முழுகெயாக அைிந்திருப்பதாகவும், அதற்காக உங்ககளப் 
பாராட்டுவதாகவும் கூறுகிைார். 

எவ்வாைாயினும், நீங்கள் இப்பபாது இருப்பகதப் பபாலபவ, அவர் 
உங்ககள அகழப்பது வகர, உங்களுக்காகவும் பிைருக்காகவும், பசகவ 
மசய்து (உகழத்து) சம்பாதிப்பகதத்  மதாைர பவண்டும் என்று அவர் 
விரும்புகிைார்; எனபவ அதுவகர நீங்கள்  ெனச்பசார்வகைய 
பவண்டியதில்கல என்றும் பாபா கூறுகிைார். பாபா எங்கும் இருக்கிைார், 
ஒரு குைிப்பிட்ை காரியத்கதச் மசய்யும்படி அவர் உங்களிைம் கூறும்பபாது, 
அதற்குச் சிைப்பு காரணங்கள் உள்ளன என்றும், அது உங்கள் மசாந்த 
நலனுக்காக என்பதும் அவருக்கு நன்ைாகத் மதரியும். எனபவ, அங்கு 
உங்கள் பசகவகயச் மசய்யும் பபாது கூை, உங்கள் ‘ வீன்’ பாபாவுைன் 
இருந்தால், சலிப்பாகத் பதான்றும் மவளிப்புை சூழல்ககளப் பற்ைி நீங்கள் 
கவகலப்படுவதற்கு எந்தக் காரணமும் இல்கல. ஆனால் ‘ெகத்தான 
காரணம்’ ஒன்ைிற்காக, தன்கன தயார்படுத்திக்மகாள்ள அந்த அனுபவமும் 
பதகவயான ஒன்று. 

பாபாகவத் தவிர பவறு யாருக்கு இது மதரியும்? உங்ககள அந்த 
வழியில் நைத்துவது விரும்பத்தக்கது என்று அவர் கருதுவதால், அவர் 
அகத உங்கள் மசாந்த நலனுக்காகபவ மசய்கிைார். ஆகபவ, நீங்கள் அவர் 
விரும்புவகதச் மசய்கிைரீ்கள், அவருகைய கட்ைகளகளுக்குக் 
கீழ்ப்படிகிைரீ்கள், அவருகைய விருப்பத்திற்கு இணங்கி மசயல்படுகிைரீ்கள் 
என ெகிழ்ச்சியாக உணர முயற்சி மசய்யுங்கள். தியானம், ெனகத 
ஒருமுகப்படுத்தல், பிராணயம், தவம் புரிதல் இது பபான்ை பிை 
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பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது எளிதானது, ஆனால் ஒரு குருநாதரிைம் 
சரண்கைந்து அவருகைய கட்ைகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது ெிகவும் கடினம். 

இது ெிகச் சிைந்தது ெட்டுெின்ைி எளிதான வழியாகும், ஆனால் ஸ்ரீ 
பாபா பபான்ை ஒரு உண்கெயான குருநாதகரச் சந்திப்பது ெிகச் சிலருக்கு 
ெட்டுபெ விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  நீங்கள் இக்காலகட்ைத்தின் அவதார 
புருஷரின் பநரடி வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கிைரீ்கள். இது என்ன ஒரு 
சிைப்புெிக்க,  மபாைாகெயூட்டும் அதிர்ஷ்ைம், அரியமதாரு சிைப்புரிகெ 
என்பகதக் கற்பகன மசய்து பாருங்கள்; அது ெட்டுெல்லாெல், உங்ககள 
பநசித்து, உங்களின் இறுதி இலக்கக பநாக்கி அன்புைன் வழிநைத்தும் 
பாபாவின் விருப்பங்ககளயும் அைிவுறுத்தல்ககளயும் நிகைபவற்றுவதில்  
ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள். 

ப ஹர்  ா ா 1942, ஏப்ரல் 1ஆம் நாள், காக்கா, குஸ்ைாஜி, ஜால் 
வகரவாலா, ற தூல் ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டு அெிர்தசரஸ், பட்ைான்பகாட், 
ைல்மஹளசி, சம்பா, காங்க்ரா பள்ளத்தாக்கு வ ான்ை இடங்களில் 
நிறலபகாண்ட  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  இ ய றலக்கு அருவக, 
ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காக, ஒரு ெில ெிைந்ை இடங்கறளத் வைர்ந்பைடுக்க 
விரும்புவைாக  ா ா சுட்டிக்காட்டியிருந்ைார். இந்ைப்  யைத்ைின் வ ாது  ா ா, 
காஷ் ீர் நகரில் முர்ரிக்கு அருகிலுள்ள  றலயில் ஓரிடத்றைத் வைர்ந்பைடுத்து, 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ை வவறளயில்,  றலயடிவாரத்ைில்  ண்டலி 
கண்காைிப்புடன் இருக்க அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

இந்ைப்  யைத்ைின் வ ாது,  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ை இரண்டு 
குைிப் ிடத்ைக்க  ஸ்துகள், ‘கலா கென்’  ற்றும் ‘மபங்காளி பாபா’ஆவர். 
அ ிர்ைெரஸில்  ிர ல ான கலா றஸன் ஆழ்  ன உைர்வு நிறலறயக் 
பகாண்ட ஒரு ஸலிக் வறகறயச் வெர்ந்ை  ஸ்த், 110 வயதுக்கு வ ற் ட்டவர், 
 ிக்க புகழ் வாய்ந்ைவரும் ஆவார். அவர்  ிைருடனும் வ சுவது  ிக அரிது; 
வ லும் அவர் நகரின் புைநகர்  குைியில் ஒரு ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட இடத்ைில் 
வாழ்ந்து வந்ைார்.  ா ா அவறரப் ப ரிதும் விரும் ினார். 

 ட்டான்வகாட்டில், ‘ஜலாலி’ (வகா ம்)  ற்றும் ஜ ாலி (ொந்ைம்) 
குைாைிெயங்கள் அடங்கிய அப் குைியின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளரான ப ங்காளி 
 ா ாறவ, ப ஹர்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். 

இந்ைச் ெந்ைிப்புகறள நிறைவு பெய்து (ெில இடங்களுக்கு அவர்கள் 
குைிறரயிலும்  யைம் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது),  ா ா ஏப்ரல் 9 அன்று 
படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ைார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ெகாத்ொ காந்திக்கு ‘அகிம்கச’, 
‘ஒத்துகழயாகெ’ இவற்கைப் பற்ைிய அவரது மசாந்த கருத்துக்கள் 
இருந்தன; பெலும் இந்த விஷயத்தில் மெஹர் பாபாவின் மசய்தியின் 
சுருக்கத்கத அவர் உண்கெயில் புரிந்து மகாள்ளவில்கல.  ா ா, அவரது 
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 ஸ்த்  யைத்ைில் இருந்ைவ ாது, காந்ைிறயச் ெந்ைிக்க, ொஞ்ெிறய  ீண்டும் 
படல்லிக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 1942 ஏப்ரல் 2, 3 ஆம் வைைிகளில் ொஞ்ெி, 
காந்ைிறயச் ெந்ைித்து, படஹ்ரா டூன் ைிரும் ிய  ின்னர், இருவருக்கும் 
இறடவய  ல கடிைங்கள்  ரி ாைப் ட்டன. சில சூழ்நிகலகளில் 
வன்முகைகயப் பயன்படுத்துவகத நியாயப்படுத்தும் பாபாவின் 
கருத்துக்ககளப் பார்த்து காந்தி ஆச்சரியெகைந்து, அவற்கை ‘முற்ைிலும் 
மபாருத்தெற்ைது’ என்று குைிப்பிட்ைார். இருப்பினும், காந்தியின் கருத்துக்கள் 
ஆன்ெீக பாகதயில் பயணிக்கும் யாத்திரீகர்களுக்குச் சாத்தியெற்ைகவ; 
அகிம்கசகயக் குைித்த அவரது கருத்கத, ஒரு ெஜ் ூப்பின் இகை 
உணர்கவ அகைந்த நிகலயில் ெட்டுபெ அகைய முடியும்; அந்த நிகலயில் 
அது தானாகபவ அகையப்படுகிைது! 

ஏப்ரல் 10, பவள்ளிக்கிழற  காந்தி  ற்றும் அவரது ஒத்துகழயாகெ 
இயக்கம்  ற்ைி விவாைித்ைவ ாது,  ா ா வ லும் பைளிவு டுத்ைினார்: 

சத்தியம், அன்பு, தன்னலெற்ை பசகவ இவற்கைப் பபால 
உண்கெயான அகிம்கச என்பது இகைநிகலகய அகைவதற்கான 
வழிகாட்டியாகும். சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிகலகளில் பிைருக்கு, 100 சதவிகிதம் 
தீங்கு, மவறுப்பு, பழிவாங்குதல் அல்லது சுய லாபம் பபான்ை சிைிதளவு 
உணர்வும் இல்லாெல் மசய்யப்படும் வன்முகை, எனது அகிம்கச அல்லது 
அைவழியில் ஒரு பாகொக உள்ளைங்கும். நான் அகத ‘அைவழி வன்முகை’ 
என்று அகழக்கிபைன். 

தூய்ற யும், எளிற யு ான அகிம்றெ (அைவழி), கைவுளின் 
‘அப்பாற்பட்ை’ என்ை நிறலறயச் (‘BEYOND’ STATE OF GOD) ொர்ந்ைது. அதுபவ 
ெனிதகுலத்தின் குைிக்பகாள். இகைவகனத் பதடி அகலயும் நிகலயில் 
இருக்கும் ஒருவரிைத்தில் அது இருக்க முடியாது. எவ்வாைாயினும், 
இறைவறன நாடும் ஒரு யாத்ைிரீகர் 'துணிச்சலானவரின் அகிம்கச' அல்லது 
'சுயநலெற்ை வன்முகை' என் ைன் மூலம், இந்ை இலக்றக அறடய முடியும்; 
அைாவது ‘அைவழி வன்முகை’. 

பிரியொன இகைவபன ஒருவரின் இலக்கு. அன்பப அதற்கு வழி. 
ஓர் அன்பன், அன்பின் மூலம் அன்பிற்குரியவகர அகைய முடியும். 
பரபிரம்ெ பரொத்ொவின் ‘அப்பாற்பட்ை’ நிகலயிலிருக்கும் கைவுபள 
அளவிறுதியற்ை அன்பு, ஒளி ெற்றும் வாழ்க்கக. எல்லாபெ அவர்தான். 
ஒருவர் கைவுகள உணர்ந்து, அளவிறுதியற்ை அன்கப அகையாவிடில், 
ஒருவர் முற்ைிலும் தூய்கெயான, எல்கலயற்ை அகிம்கசவாதியாக இருக்க 
முடியாது. அன்பில் ‘காெம்’ இல்லாதது பபால, கைவுளில் ‘வன்முகை’ 
இருக்க முடியாது. தூய்கெயும், எளிகெயுொன அகிம்கச (அைவழி) 
ஒன்றுதான் அளவிறுதியற்ை அன்பு. 

 ிரிய ான இறைவறனக் காணும் ஆவலுடன் இருக்கும் அன் ன் 
ஒருவன், ஆன் ீக   ாறையில் இறைவறனத் வைடும் யாத்ரீகனின் அவை 
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நிறலயில் இருக்கிைான். அன் ின் மூல ாக, அன்புக்குரியவவராடு ஐக்கிய ான 
 ஜ்ஜூப், இறைநிறலறய அறடந்து இறைவனாக வாழ்கிைார். 

இந்த நிகலகளுக்கு இகையிலான பவறுபாட்கை பின்வரும் 
முகையில் விளக்கலாம்: உங்ககள யாபரனும் அகைந்ததாக அல்லது 
உகதத்ததாக கவத்துக்மகாள்பவாம்.  நீங்கள் பதிலடி மகாடுக்காெல் 
அகெதியாக ஒன்றும் மசய்யாெல் இருந்தால், அது ‘துணிச்சலானவரின்’ 
அகிம்கசகயக் ககைப்பிடிக்கும் ஒரு யாத்ரீகரின் வகககயச் சார்ந்ததாகக் 
கூைலாம். ஒரு ெஜ் ூப்கப யாபரனும் அகைவது அல்லது உகதப்பது 
பபான்ை விஷயத்தில், இது முற்ைிலும் பவறுபட்ைது.  அகெதியாக 
இருக்கபவா அல்லது தன்கனக் கட்டுப்படுத்தபவா பவண்டிய அவசியம் 
ெஜ் ூப்பிற்கு இல்கல; அதற்காக எந்த முயற்சியும் மசய்ய 
பவண்டியதில்கல. ஏமனன்ைால், மதய்வகீ ஆனந்த நிகலயில் இருக்கும் 
ெஜ் ூப், ஒருவர் அகைவகதபயா உகதப்பகதபயா 'உணர்வதில்கல';அவர் 
அந்த உணர்கவக் கைந்த நிகலயில் இருக்கிைார். 

இறை நிறலறய அறடந்ை  ிைகு கூட, 'உணர்வு' என்ை வகள்வி, அந்ை 
நிறலயிலிருந்து  ீண்டும் உலக உைர்வு நிறலக்கு வரும்வ ாதுைான் 
எழுகிைது. அங்கு, அவர் அகிம்றெறய, தூய்ற யும் எளிற யு ான, பைய்வகீ 
அன்ற  அடிப் றடயாகக் பகாண்டு  யன் டுத்ைலாம், வ லும் எல்றலயற்ை 
அன் ின் மூலம் அறைந்ைவர் அல்லது உறைத்ைவறர இைங்கச் பெய்ய 
முயற்ெிக்கலாம். ஒவர இறை உைர்வுடன் இருக்கும் எல்லா ஆத் ாக்களும் 
நிறலபகாண்டிருக்கும் இறைவனின் ‘அப் ால்’ நிறலயில் ைாக்கு வரும், 
ைாக்கப் டு வரும் அவவர!  

இது ஒருகெ அல்லது இருகெத்தன்கெ உகையதாக இருக்கும். 
இரண்டிற்கும் இகைப்பட்ை நிகல என்று எதுவும் இல்கல. 

பவவ்வவறு வயாகா முறைகளுக்கு பவவ்வவறு வழிகள் உள்ளன; 
உைாரை ாக, பக்தி பயாகாகவப் மபாறுத்தவகர, ‘அன்பு’; கர்ெ பயாகாவுக்கு, 
‘அகிம்கச’  ற்றும்  ல. கர்ெ பயாகாவில், தனிநபர்களுக்கான அன்பு 
‘துணிச்சலானவரின் அகிம்கச’,  ற்றும் சாதாரண ெக்களிைம் காட்டும் 
அன்பு ‘அைவழி வன்முகை’ ஆகும். கர்  வயாகாவில்  ிரிய ான குருநாைரின் 
அன்பு ‘தூய்கெயும் எளிகெயுொன அகிம்கச’. இப்வ ாது அன் ான இறை 
அம்ெத்றை அறடய, நீங்கள் அன் ின்  ாறையில் பெல்ல வவண்டும். 

கைவுள் ஏன் ‘பிரியொனவர்’ என்று அகழக்கப்படுகிைார்? 
ஏமனன்ைால் நாம் அவகர அன்பால், பிரியத்தால் அகைகிபைாம். அகிம்கச 
(அைவழி) மூலம் நீங்கள் அவகர அகையும்பபாது, அவகர எல்கலயற்ை 
அகிம்கச என்று அகழக்கிைரீ்கள். பயாகிகள் (பெல்நிகல ஆத்ொக்கள்) 
அவகர ‘எல்கலயற்ை கசத்தன்யா (உணர்வு நிகல)’ என்று 
அகழக்கிைார்கள். ரா  பயாகத்கதப் பின்பற்றுபவர்கள் அவகர ‘பிரபு’, 
அகனத்கதயும் பகைத்தவர், உருவாக்கியவர் என்று அகழக்கிைார்கள். 
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இவ்வாறு ஒருவர் இகை நிகலகய அகையும் பாகதயின் மபயரால் 
அகழக்கப்படுகிைார். 

‘காெம்’  ற்றும் ‘பிரம்ெச்சரியம்’ குைித்து ப ஹர்  ா ா கூைியைாவது: 
ஒருவர் காெம் நிகைந்தவராக இருந்தால், எதிர் பாலினத்கதச் 

பசர்ந்த பல நபர்கள் ெீது தனது காெத்கதத் தூண்டும் பபாக்கு அவருக்கு 
இருக்கும். பிரம்ெச்சரியத்தின் இலட்சியொனது, எதிர் பாலின நபகரத் 
தீண்டுவதுகூை அனுெதிக்கப்பைொட்ைாது.  இப்பபாது காெத்திலிருந்து 
முற்ைிலும் விடுபட்ை குருநாதர், தவீிரொன காெத்தால் ஆட்மகாள்ளப்பட்ை 
நபருக்கு உதவ விரும்பினால், அவர் பிரம்ெச்சரியத்திற்கான தகுதியற்ைவர் 
என்பகத குருநாதர் அைிவார். எனபவ, அவர் சட்ைப்பூர்வொன திருெணம் 
மசய்ய அனுெதிக்கிைார், ஆனால் அவர் தனது காெத்கத ஒரு மபண்ணுைன் 
(ெகனவியுைன்) ெட்டுபெ ெட்டுப்படுத்தும்படிக் பகட்கிைார். பின்னர் 
படிப்படியாக, காெம் குகைந்து வருவதால், திருெண வாழ்க்கககய 
பராெரிக்கவும் மதாைரவும் முடியும் என்ைாலும், திருெணொன 
ெகனவியுைன் கூை, காெம் சார்ந்த அகனத்து மசயல்ககளயும் 
ககவிடுொறு அவரிைம் பகட்கப்பைலாம். இந்த முகையில், காெம் 
படிப்படியாக நீக்கப்பட்டு, பிரம்ெச்சரியத்தின் இறுதி இலக்கு 
அகையப்படுகிைது. 

ப ங்களூரில் ஆைி ெீனியரிட ிருந்து ப ைப் ட்ட பைாறலத்ைந்ைி  ற்ைி 
விவாைித்ைவ ாது, அைில் வகாடிட்டுக் காட்டிய ெில ெிர ங்கறளக் குைித்து 
ப ஹர்  ா ா கூைினார்: 

ஒரு குருநாதர் என்ை முகையில், என்கனச் சார்ந்து, 
எல்லாவற்கையும் என்னிைம் விட்டுவிட்ை ெண்ைலியின் அகனத்து 
மபாறுப்புககளயும் நான் ஏற்றுக்மகாள்ள பவண்டும், அபத பநரத்தில், சில 
நிபந்தகனகளின் கீழ், நான் அவர்களிைம் பகட்கும்பபாமதல்லாம், 
பயாசகனககளயும் திட்ைங்ககளயும் பரிந்துகரப்பதன் மூலம் இந்தப் 
மபாறுப்பில் ெண்ைலி பங்பகற்க விரும்புகிபைன். முழுப் மபாறுப்பும் 
எப்மபாழுதும் என்ெீது இருந்தாலும், ெண்ைலியின் இந்த ஆபலாசகனகயக் 
பகட்கும்பபாமதல்லாம், எனது சுகெ ஓரளவிற்குக் குகைகிைது. 

எல்லாபெ ஒபர திட்ைவட்ைொன பநாக்கத்திற்காக இருந்தாலும், 
ஏற்கனபவ திட்ைெிட்ைபடி, ஏபதாமவாரு வழியில், விவரங்களும் 
முகைகளும் பவறுபடுகின்ைன. உதாரணொக, ஒரு குைிப்பிட்ை பநரத்தில் 
ஒருவகர அகழத்துவர ரயில் நிகலயத்திற்குச் மசல்லும்படி நான் 
பகட்டுக்மகாண்ைால், நீங்கள் கார், பைாங்கா, பஸ், அல்லது நைந்து 
மசல்கிைரீ்களா என்பது உங்கள் விருப்பத்திற்கு விைப்படுகிைது.  
நிர்ணயிக்கப்பட்ை பநரத்தில் அங்கு மசல்லபவண்டியபத அவசியம். 
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ப ஹர்  ா ா, ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி இருவறரயும் 
ப ங்களூரிலிருந்து படஹ்ரா டூன் வரவறழத்து, ெில அரெியல் ைறலவர்கறளத் 
பைாடர்பு பகாள்ள படல்லிக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ஏப்ரல் 11 அன்று,  ா ா, வைஷ்முக்கிற்கு கடிைம் எழுைி, காந்ைிறய 
 ீண்டும் ெந்ைிக்கும் டி அவருக்கு உத்ைரவிட்டார், வ லும்  ா ாவின் 
கண்வைாட்டத்ைில் ெரியாக விளக்க முயற்ெிக்கு ாறு கூைினார். 

வைஷ்முக் 15ஆம் வைைி வார்தாவில் உள்ள ஆசிரெத்தில் காந்திகயச் 
சந்தித்தார், ஆனால் காந்தி இன்னும் ‘அைவழி வன்முகை (பபாராட்ைம்)’ 
என்ை கருத்கத ஏற்றுக் மகாள்ளாெல், அவரது சுய கண்பணாட்ைத்துைன் 
விைாப்பிடியாக ஒட்டிக்மகாண்டிருந்தார். 

ஏப்ரல்  ாை இறுைியில், ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வம்  ிக்க  ிை  ிர ல ான 
ந ர்கறளத் பைாடர்புபகாண்டு, அவருறடய பெய்ைிகறள அவர்களிறடவய 
 ரப்புவைற்கு,  ா ா, ொஞ்ெிறய படல்லிக்கு  று டியும் அனுப் ி றவத்ைார். 
 ா ா குைிப் ாக அப ரிக்காவின் ஜனாைி ைி ரூஸ்பவல்ட்டின் ெிைப்பு தூைர் 
கர்னல் லூயிஸ் ஜான்ெறன பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார். ொஞ்ெி 
அவருக்குத் ைகவல்கறளக் பகாடுத்ைவ ாது, அவற்றைப்  டிப் ைாக 
உறுைியளித்ைார். (அரவிந்வைா வ ான்ை முக்கிய இந்ைிய  ிரமுகர்களுக்கும் 
பெய்ைிகள் அனுப் ப் ட்டன.) 

கராச்ெியிலிருந்து  லீா ாய்  ா ாவுக்கு இரண்டு கிளிகள், ஒரு ஆண் 
 ற்பைான்று ப ண், பகாண்டு வந்ைார். ஆண் கிளி நீண்ட காலம் வாழவில்றல, 
ஆனால் ‘ ிட்டு’ என்ை ப ண் கிளி,  ா ா  ற்றும் ப ண் ைிகளுடன் அடுத்ை 
ெில ஆண்டுகள்  யைம் பெய்ைது. 

படஹ்ரா டூன் நகரில் வாழ்ந்து வந்ை பகக்கி நலவாலா, ப ஹர் 
 ா ாறவ வநெித்து வந்ைாலும், அவர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
அனு ைிக்கப் டவில்றல, ஒரு வருடத்ைிற்கு முன்பு  ா ாவின்  ாைங்கறள 
ஒரு முறை  ட்டுவ , அதுவும் தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்ைிருந்ைார்!  படல்லிறயச் 
வெர்ந்ை பகக்கி பதசாயும் இவைவ ால் 1941 இல் பஜய்ப்பூரில்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைார், ஆனால்  ா ாவின்  ாைங்கறளக் கூட  ார்க்க 
அனு ைிக்கப் டவில்றல. எவ்வாைாயினும்,  ா ாவின் ‘காதல் நாைகம்’ 
கறடெியாக அைன் வநாக்கத்றை நிறைவவற்ைியது; வ லும், ொஞ்ெியின் 
வவண்டுவகாளிற்கு இைங்கி  ா ா,  ண்டலியின்  ங்களாவில் இரண்டு 
‘வகக்கிகளுக்கும்’ ைரிெனம் பகாடுக்க ஒப்புக்பகாண்டார், ஆனால் ஒரு நி ிடம் 
 ட்டுவ . அவர்களுடன் ஆதி பநாராஸ், (வகக்கி வைொயின் நண் ர், 
நவ்ஸாரிறயச் ொர்ந்ைவர், படஹ்ரா டூனில்  ைிபுரிந்ைார்) என் வரும் 
அனு ைிக்கப் ட்டார்; கரங்கறளக் கூப் ி வைங்க,  ாறலகள் அைிவிக்க, 
அல்லது  ா ாவிடம் வ ெக்கூடாது என்று மூவருக்கும் முன்வ  
எச்ெரிக்கப் ட்டது.      



42 
 

 அவர்கள் 1942, ஏப்ரல் 14 அன்று வந்ைவ ாது,  ா ாவின் ெிைிய,  த்து 
ெதுர அடி அறைக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். அறையின் குறுக்வக ஒரு 
ைிறரயால்  றைக்கப் ட்டிருந்ைது.  வகக்கி நலவாலா இவ்வாறு நிறனவு 
கூர்ந்ைார்: "ைிறர விலக்கப் டுவைற்கு முன்பு, நடிகர்கள் நாடக வ றடயில் 
நிற் து வ ால நாங்களும் ெிைிய ைிறரக்கு முன்னால் நின்வைாம்." ெரியாக 
 ிற் கல் 2:00  ைிக்கு, ைிறர ஒருபுைம் விலக்கப் ட்டதும், ஜால் 
வகரவாலாவுடன் ஒரு மூறலயில்  ா ா ெப் ை ிட்டு  அ ர்ந்ைிருந்ைறைப் 
 ார்க்க முடிந்ைது. காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: "அறையில்  ட்டு ல்ல, 
ஆனால் அவர்களின்  னங்கள்  ற்றும் இையங்களிலிருந்தும் ைிறர 
விலக்கப் ட்டது!" 

அவர்கள்  ா ாவிடம் எதுவும் பொல்லத் ைறட விைிக்கப் ட்டிருந்ைனர். 
ஆனால் அது ஒரு ப ாருட்டல்ல, ஏபனன்ைால்  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
அத்ைறகய  ிர ிப் ில் நின்ை வவறளயில், அவர்கள் விரும் ி இருந்ைாலும் 
எதுவும் பொல்லியிருக்க முடியாது. வகக்கி நலவாலா  ார்த்ைறை இவ்வாறு 
நிறனவுகூர்ந்ைார்: "உைய ாகும் சூரியனின்  ள ளப் ான  ார்றவ எங்கறள 
ஊற யாக்கி, முணுமுணுக்கச் பெய்து, ைிறகப் ில் ஆழ்த்ைியது!" 

குருநாைரின் ப ௌனம் நலவாலாவின் இையத்ைில் அன் ின்  துறவ 
ஊற்ைி, விளிம்பு வறர நிரப் ியது. அவரது இைய ப ாழி " ா ா, நான் 
உங்களுறடயவன் ஆகிவிட்வடன்" எனப்  றைொற்ைியது! 

வகக்கி வைொயும் இையம் பநகிழ்ந்து வ ானார்; ஆனால் ைரிெனம் 
விறரவாக முடிந்துவிட்டைாலும், அவர் அைி உற்ொகத்துடன் இருந்ைைாலும், 
 ா ாறவ,  னம் விரும் ிய அளவுக்கு அவர்  ார்க்கவில்றல.  ின்னர், இறை 
நிறனத்து அவர் ஏ ாற்ை றடந்ைைாக உைர்ந்ைார். ஆனால், இரக்கத்ைின் 
ப ாத்ை உருவான  ா ா, ஆறு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 20 ஆம் நாள், வகக்கியின் 
 றனவி தூன் என் வறர  களிர்  ங்களாவுக்கு அவர்களுடன் ஒரு நாள் 
ைங்குவைற்காக அறழத்ைார். வகக்கியிடம் அவரது  றனவிறய அறழத்து 
வரும் டியும் கூைப் ட்டது. அவர்  றனவியுடன் வடீ்டிற்கு பவளிவய வந்ைதும், 
வாெலில் காவல் புரிந்து வந்ை ஸூனா ாெி, ெற்று காத்ைிருக்கு ாறு கூைினார்.  
ஒரு கவச நாற்காலியில் அெர்ந்திருந்த பாபா, சிைிது பநரத்தில் அவகரத் 
பதாட்ைத்திற்கு உள்பள அகழத்தார்; இப்பபாது பகக்கிக்கு, அவரது 
ஏக்கத்கதத் தணிக்கும் அளவுக்கு பாபாகவ அருகிலிருந்து பார்க்கும் நல்ல 
அதிர்ஷ்ைம் கிகைத்தது. 

"இந்த பநரத்தில் நீங்கள் என்கன, தகல முதல் கால் வகர 
பார்த்ததில் முழுகெயாகத் திருப்தி அகைகிைரீ்களா?" என்று  ா ா வகட்டார். 

வகக்கி  ின்னர் நிறனவு கூர்ந்ைார்: "நான் எப்வ ாதும்  ார்த்ை அல்லது 
 ார்க்கும்  ிகவும் அழகான முகம்  ா ாவின் முகம்ைான். இறுைியில் என் 
அன் ிற்குரியவறரப்  ார்த்ைைில் நான் அளவிலா  கிழ்ச்ெியறடந்வைன்!" 
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ற ர ங்களா பொத்றை, அப்வ ாது கிறடக்கக்கூடிய அைிக ட்ெ 
விறலயில், விற் றன பெய்யும் ப ாறுப்ற ,  ா ா,  ப் ா பஜஸவாலாவிடம் 
ஒப் றடத்ைிருந்ைார். ஆன் ீக ற யத்ைிற்காக ப ஹர்  ா ா ைிட்ட ிட்ட அந்ை 
நிலம் ஐந்து முைல் ஏழு நூறு ஏக்கர்  ரப் ளறவக் பகாண்டிருந்ைது. இந்ைப் 
 ைிக்காக  ப் ா பஜஸவாலா படஹ்ரா டூன், அஹ துநகர், நாெிக், மும்ற  
வ ான்ை நகரங்களுக்கிறடவய பைாடர்ந்து  யைம் பெய்து பகாண்டிருந்ைார், 
அவை வநரத்ைில் அவரது குடும் ம்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின்  டி, 
ப ங்களூரில் வாழ்ந்து வந்ைது. 

 ப் ா, 1942 ஏப்ரல் 12ஆம் நாள் காறல படஹ்ரா டூன் வந்து  ா ாறவச் 
ெந்ைித்து, அடுத்ை நாள் இரவு அஹ துநகர், நாெிக் வ ான்ை இடங்களுக்குச் 
பென்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில் மபங்களூர் நகரம்  ப்பானியர்களால் குண்டு 
வசீப்படும் அபாயத்தில் இருந்ததாக வதந்திகள் பரவின. நகரத்திலிருந்து 
ெக்கள் திரள் திரளாக மவளிபயைியதால் அது கிட்ைத்தட்ை மவைிச்பசாடி 
இருந்தது.  ப் ா பஜஸவாலா  யத்ைில், ைனது குடும் த்ைின்  ாதுகாப்ற க் 
கருத்ைில் பகாண்டு, எரச்ெிற்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார், உடனடியாக, 
குடும் ம்  ற்றும்  உடற களுடன் படஹ்ரா டூன் வரு ாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

இந்ை விஷயத்றை ப ஹர்  ா ாவுடன் கலந்து ஆவலாெறன 
பெய்யா ல்,  ப் ா இறை,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி பெய்ைைாக எழுைி 
றகபயாப்  ிட்டு, அஹ துநகரில் இருந்து பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்; 
ஏபனனில் அது  ா ாவிட ிருந்து வருவைானால் அவரது குடும் த்ைினர் 
அத்ைறகய அைிவுறுத்ைலுக்குக் கீழ்ப் டிவார்கள் என்று அவருக்குத் பைரியும். 

1942, ஏப்ரல் 17 அன்று குலா ாெி ஸட்டா  ற்றும் ஸர்வருடன் எரச், 
பகய் ாய்,  னு, ப ஹரு, ப ஹர்வான் ஆகிவயார் படஹ்ரா டூன் வந்ைவ ாது, 
 ா ா அவர்கறளப்  ார்த்து  ிகவும் அைிருப்ைி அறடந்து, "நீங்கள் அகனவரும் 
ஏன் இங்கு வந்தரீ்கள்?" என வினவினார். 

"ஏபனன்ைால், உங்கள் உத்ைரவு என்று கூைி  ப் ா எனக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியிருந்ைார்" என்று எரச்  ைிலளித்ைார். 

அைன்  ின்னர், பப்பா மைஹ்ரா டூன் திரும்பி வந்தபபாது, பாபாவின் 
அனுெதியின்ைி தனது குடும்பத்திற்குத் மதாகலத்தந்தி அனுப்பியது ஏன் 
என்று பாபா பகட்ைார். "ெிட்டகாங்  ீது குண்டுகள் விழுகின்ைன. அறவ 
எப்வ ாது இந்ைியா  ீது விழத் பைாடங்கும் என்று யாருக்குத் பைரியும்? நான் 
 யந்துவிட்வடன், அைனால் நான் அவர்களுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ிவனன்" 
என்று  ப் ா விளக்கினார். 

"ஆனால் நீங்கள் என்னிைம் பகட்டிருக்க பவண்டும்!"  ா ா கூைினார். 
"நீங்கள் அப்வ ாது அங்கு இல்றல; ஆ த்து காலங்களில் 

ைா ைப் டுத்துவது நல்லைல்ல. வ ாரின் காலங்கள்  ைீிறய உருவாக்கும் 
ெிக்கலான காலங்கள்.  ாதுகாப் ிற்காக, உடனடியாக நடவடிக்றக எடுக்கப் ட 
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வவண்டும்" என்ைார்.      
 "நீங்கள் ெிகவும் கதரியொனவர் என்று எல்பலாரும் 
நிகனக்கிைார்கள்; இப்பபாது, நீங்களும் பயப்படுகிைரீ்கள்!" 

"குண்டுகளின்  றழ ப ய்யும்வ ாது ஒருவர் எப் டித் றைரிய ாக 
இருக்க முடியும்?"  ப் ா  ைிலளித்ைார். 

படஹ்ரா டூன் பெல்லும் வழியில், அவர்கள்  யைித்ை ரயிலின் 
ெரக்குப் ப ட்டி வவறு ரயிலுடன் இறைக்கப் ட்டைால் குடும் த்ைின் வடீ்டுப் 
ப ாருட்கள் அறனத்றையும் இழக்க வவண்டியைாயிற்று. (எல்லாவ  ெில 
 ாைங்களுக்குப்  ிைகு  ீட்கப் ட்டாலும்) அவர்கள் ைங்கள் அத்ைியாவெிய 
ப ாருட்கள் எதுவும் இல்லா ல் ெ ாளிக்க வவண்டியிருந்ைது.  அவர்கள் 
 யன் டுத்ை  ிகக் குறைவான உறடகள் இருந்ைைால், ெிறுவன் ப ஹர்வான் 
 ைியின் ரவிக்றககறள அைிய வவண்டியைாயிற்று.  ப் ா பஜஸவாலாவின் 
கூற்றுப் டி: "அவர்கள் உறடகறள இழந்ைாலும், உயிர்கள் காப் ாற்ைப் ட்டன!" 

இைற்கிறடயில் ப ஹரா ாத்ைில்  லத்ை சூைாவளி புயல் வெீியது, 
அங்குள்ள  ல கட்டற ப்புகளின் ைகரத்ைாலான கூறரகள் ைகர்த்ைப் ட்டன. 
ப ண்டு அது குைித்து  ா ாவுக்கு எழுைிய வ ாது,  ா ா,  ின்வரும்  ைிறல, 
குஜராத்ைி ப ாழியில், ஸவக் பகாத்வால் வழியாக எழுைினார்: 

ஏப்ரல் 20, 1942 

4 ெந்ைர் ொறல 
படஹ்ரா டூன். 

அன்புள்ள ெவகாைரர் ப ண்டு, 
 ா ா கூைிய டி, ப ஹரா ாத்ைில்  ல ஆண்டுகளாக, சூைாவளிகள் 

ஒரு நிறலயான நிகழ்வாக இருந்துவருகின்ைன, அறவ பைாடர்ந்து அப் டிவய 
இருக்கும், ஏபனனில் ப ஹரா ாத் கர் லா. முழு  ண்டலியும் நசுக்கப் ட்டு, 
 ைக்கும் ைகர கூறரகளுக்கு அடியில் அழிந்ைாலும், அவர்கள் இறை நிறலறய 
அறடவார்கள்.  ின்னர்  ா ா, அறனவறரயும்  கவனிக்கும் கடற யிலிருந்து 
விடு டுவார், நீங்களும் உங்கள்  ிறைப்புகளிலிருந்து விடு டுவரீ்கள். ஆனால் 
அது அவரது அைிர்ஷ்டத்ைில் இல்றல என்று  ா ா கூறுகிைார்! 

ப ஹரா ாத்ைில் நீங்கள் அறனவரும் ெவப்ப ட்டிகறள ஏந்ைி இறுைி 
கடன்கறளச் பெய்யும்  ைியாளர்கறளப் வ ால வாழ வவண்டும். படஹ்ரா 
டூனில் என்னுடன் இருக்கும்  ண்டலிறயச் வெர்ந்ை எவரும் உயிறரத் துைக்க 
வநர்ந்ைால், அவரது உடல் ப ஹரா ாத்ைிற்குக் பகாண்டுவரப் டும், அறை 
நீங்கள் இறுைி ெடங்குகளுக்குப்  ிைகு அடக்கம் பெய்ய வவண்டும். ப ண் 
 ண்டலி  ற்றும் நாய்கறள வ ல் றலயிலும், ஆண்  ண்டலிறயக் கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைிலும் அடக்கம் பெய்ய வவண்டும். அவர்களின் கல்லறைகறள 
உருவாக்குவது உங்கள் வவறலயாக இருக்கும். ஆகவவ, நீங்கள் அறனவரும் 
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மும்ற யின் ‘ ார்ெி அற ைி வகாபுரத்ைின்’  ைியாளர்கறளப் வ ால இருக்க 
வவண்டும், அவர்கள்  ல இைந்ை உடல்கறளக் றகயாண்டாலும்,  கிழ்ச்ெியுடன் 
காைப் டுகிைார்கள். 

இன்னுப ாரு விஷயம்: ஆைி ெீனியர் விரும் ினால், ஃ ிரீனி, டாலி 
ஆகிவயாறர வ ல் றலயில் அற ந்ை  ருத்துவ றன கட்டிடத்ைில் ைங்க 
றவக்கலாம்.  ா ாவின் கூண்டு அறைறயப்  யன் டுத்ை அவர்கறள 
அனு ைிக்க வவண்டாம். இந்ைக் காரைத்ைிற்காக இன்று ஒரு பைாறலத்ைந்ைி 
உங்களுக்கு அனுப் ப் ட்டுள்ளது.  ஷிரீன் ாய், ப ரின் ஆகிவயார் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைால்,  றலயடிவாரத்ைில் அற ந்ை ப ண்கள் 
குவாட்டர்ஸில், பைாறலத்ைந்ைியில் குைிப் ிட்ட டி ஏற் ாடு பெய்யுங்கள் 
(ஆனால் அவர்கள் ப ஹராவின் அறையில் ைங்க வவண்டாம்). 

ஆைி ப ங்களூரில் ைங்கியிருப் ைன் மூலம் ெில விஷயங்கறளத் 
ைவைவிட்டார், இப்வ ாது அவர் அறை உைர்ந்ைைால்,  ீண்டும் 
அஹ துநகருக்கு வருகிைார். கூறரயின் ஒரு  ாகம் உறடந்து விழுந்ைது, ஆைி 
ப ங்களூரிலிருந்து இப்வ ாது வந்து அஹ துநகரில் வாழ்வறை 
அறடயாளப் டுத்துகிைது. 

 ா ா, உங்கள் விஷயத்ைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடகிைார், எறைப் 
 ற்ைியும் கவறலப் ட வவண்டாம் என் றை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள் என்று 
கூறுகிைார்: "முஹம் ைின்  கத்துவம் கர் ாலாவில் உள்ளது, கா ாவில் அல்ல!" 

அங்கு வாழும் அறனவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். 

 ா ாவும் ெில வநரங்களில் கவிறை வடிவில் கடிைங்கள் எழுைி 
 ாைிரியிட ிருந்து அறைவிடச் ெிைப் ான  ைில் கடிைம் வகாருவதுண்டு.  ாைிரி 
 ைில் எழுை ெிைிது காலைா ைம் ஆனாலும்,  ா ா அறைக் குைித்துத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப்புவது வழக்கம். இவ்வாறு பாபா அவரிைெிருந்து 
மதாகல தூரத்தில் இருந்தாலும் மெஹராபாத் ெண்ைலியுைன் மநருக்கொன 
மதாைர்பில் இருந்தார்.  

இந்ை வநரத்ைில்,  ாைிரி, ைான் எைிர்பகாள்ளும் ெில  ிரச்ெிறனகறளப் 
 ட்டியலிட்டு கடிைம் எழுைினார். 1942, ஏப்ரல் 18 அன்று,  ா ா இந்ைத் 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார்: "விஷ்ணுவுக்கு அனுப்பிய உங்கள் 
கடிதத்கதப் படித்பதன். எப்பபாதும் எனது தூண்களாகிய உங்ககள (பாதிரி, 
விஷ்ணு, மபண்டு, ஆதி சனீியர்) உறுதியாக நம்புகிபைன், இப்பபாது உங்கள் 
தவத்தின் ெீதான நம்பிக்கககய நான் இழக்கப் பபாவதில்கல. கவகலப்பை 
பவண்ைாம்." 

ரிஷிவகஷில்  ா ாவுக்கு ஒரு  ங்களாறவ ஏற் ாடு பெய்வைில் ஜால் 
வகரவாலாவுக்கு உைவ 22ஆம் நாள் எரச் ப னாரஸுக்குச் பென்று இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு இருவரும் ைிரும் ி வந்ைனர். காக்கா, பகாத்வால் 
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குழந்றைகளுடன் 25ஆம் வைைி காறல  வருறக ைந்ைார்; ஜால் வகரவாலா 
அன்று  ாறல நாக்பூர்  ற்றும் ராய்ப்பூருக்குப் புைப் ட்டார். 

24ஆம் நாள், ொஞ்ெி பெய்ை ெில கவனக்குறைவான ைவறுகளால்  ா ா 
ெீற்ை றடந்ைார்; அறவத் ைற்பெயலாக நிகழ்ந்ைறவ என்று ொஞ்ெி கூைிய 
வ ாது,  ா ா, "நீங்கள் ஒருவகர பவடிக்ககயாக வயிற்ைில் குத்தியதன் 
விகளவாக அவர் உயிகர இழந்துவிட்ைால், தற்மசயலாக நிகழ்ந்தது கூைக் 
கடுகெயான காயத்கத ஏற்படுத்தியதாகத்தான் கருதப்படும்!" 

அன்று  ாறல,  ிகவும் நல்ல  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, ெந்ைர் 
ொறல வடீ்டிற்கு பவளிவய ப ண் ைிகளுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, 
காம் வுண்டின் முன்புை ொறலயில், விரக்ைியுடன் நின்றுபகாண்டிருந்ை 
ொஞ்ெிறய அறழத்து ெ ாைானப் டுத்ைினார், "நான் எனது பணிகய எனக்பக 
உகந்த வழியில் மசய்கிபைன். நீங்கள் எந்தத் தவறும் மசய்யவில்கல 
என்ைால் எதற்காகக் கவகலப்பை பவண்டும்? என்னுகைய பணிக்காக, 
நான் விரும்பும் எவகரபயனும் அதில் ஈடுபடுத்தி, அது அவருகைய தவைாக 
இல்லாெல் இருந்தாலும், புயகலப் பபான்ை ஒரு சூழகல உருவாக்கலாம். 
அதற்காக அந்த நபர் ஏன் பசாகொகவும் கவகலயாகவும் இருக்க 
பவண்டும்?" 

1942, ஏப்ரல் 25 அன்று,  ா ா, ராவல் ிண்டி, ஸியால்வகாட், லாஹூர், 
ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ் வ ான்ை இடங்களுக்கு  ற்றுப ாரு  ஸ்த்  யை ாகப் 
புைப் ட்டார்.  ா ா, லட்சுென்  ூலா ( ாலம்) அருவக  ஓரிடத்றைத் 
வைர்ந்பைடுத்து, அங்கு அவர் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார்; இது அவரது ஏழு 
இைங்களில் இரண்ைாவதாக இருப்பகதக் குைிக்கிைது. வ  6ஆம் நாள் 
 ாறல அவர் படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ைார். 

படஹ்ரா டூனிலிருந்து, காக்கா வ   ாைம் 7ஆம் நாள் மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்; வ லும், குழுவின்  யைத்ைிற்காகவும், ரிஷிவகஷில் 
 ா ாவின்  ஸ்த்  யைத்ைின் கறடெி கட்ட ஏற் ாடுகறளச் பெய்யவும், 9ஆம் 
வைைி எரச் ப னாரஸுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

படஹ்ரா டூனில் ஒரு நாள், பைஹ்ரி கர்வால் என்ை இடத்ைிலிருந்து 
 ாடகர் ஒருவர் வந்து,  ா ா  ற்றும் ப ண்  ண்டலி முன்னிறலயில் 
 ாடினார். (ப ஹரா வநரடியாகத் வைான்ைவில்றல.)  ாடகருக்குப்  ற்கள் 
இல்றல, ஆனால் பைஹ்ரி கர்வாலின்  காராஜா, அவறர,  ன்னர் அக் ரின் 
நீைி ன்ைத்ைில் புகழ்ப ற்ை  ாடகரான ைான்வஸனுடன் ஒப் ிட்டார் என்று 
ப ருற யாகக் கூைினார். "உங்கள் முகத்ைிறரறய விலக்கி றவத்துக் 
பகாள்ளுங்கள், நீங்கள் கடவுறளக் காண் ரீ்கள்!" என்ை வரியுடன்  ாடல் 
ஒன்றை அவர்  ாடினார். 



47 
 

 ாடும் வ ாது அந்ை  னிைனின் விெித்ைிர ான புகழ்ச்ெி  ா ாறவப் 
பூரிப் றடயச் பெய்ைது.  அவர் அங்கிருந்து பென்ை  ின்னர்,  ா ா, 
ப ண் ைிகள் ஒவ்பவாருவரிடமும் அவர்  ாடிய அவை வைாரறையில் 
வவடிக்றகயாகப்  ாடு ாறு கூைியதும், அவர்களுறடய விெித்ைிர ான குரல் 
ஒலியும்,  ாவறனயும்  ா ாறவ வ லும்  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 
 ைியால்  ட்டுவ   ாடகவராடு ஒத்ை  ாைியில் பவற்ைிகர ாகப்  ாட 
முடிந்ைது, ஆனால் வகட்டியின் ைவைான இந்ைி ப ாழி உச்ெரிப்பு  ா ாறவ 
வ லும் அடக்கமுடியா ெிரிப் ில் ஆழ்த்ைியது. 

படஹ்ரா டூன் நகரில்  ா ாவும் குழுவும் ைங்கியிருந்ை  ங்களாவுக்கு 
அருகாற யில்,  ிகவும் ஏழ்ற யான (கழிவறை) துப்புரவாளர் ஒருவர் ைனது 
 றனவியுடன் வாழ்ந்து வந்ைார். கர்ப் ிைியாக இருந்ை  றனவிக்கு 
ஒவ்பவாரு நாள் காறலயிலும் அந்ை  னிைன் க ரீின் ஈரடி  ாடறலப்  ாடுவது 
வழக்கம். அவருக்குத் மதரியாெபலபய, அவர்களின் குடிலில் 
பாடிக்மகாண்டிருந்த பவகளயில், இகை-ெனிதன் அவரது அகையில் ஒரு 
ெத்தளத்தில் தனது தாளத்கத இகசத்தார். பாபா மபண் ெண்ைலியிைம், 
"அந்த ெனிதனுக்கு ஒரு நல்ல ெகன் பிைப்பான். நான் என்கன 
ெகிழ்விப்பதற்காக இகத இகசக்கவில்கல; அவர் என்னிைெிருந்து ஒரு 
வரத்கதப் மபறுகிைார்" என்ைார். 

1942, வ  16 ெனிக்கிழற யன்று படஹ்ரா டூனிலிருந்து புைப் ட்டு, 
 ா ா, குஸ்ைாஜி, எரச், ற தூல் ஆகிவயாருடன் வந ாளம்  ற்றும் பூட்டான் 
எல்றலகளுக்கு அருவக  ஸ்த்  ைிக்காகப் புைப் ட்டார். இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா 
 ஸ்த்  யைங்களுக்குச் பென்ை வ ாபைல்லாம்,  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாண்ட  ிைகு, வைர்ந்பைடுத்ை இடங்கறளப்  ார்றவயிட்டு ெிைிது வநரம் 
அங்வக ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார்.. இறுைியில் அவர் இ ய றலயில் ஏழு 
இடங்கறளத் வைர்வு பெய்து ைனது  ைிறய வ ற்பகாண்டார். 

ஒருமுறை  ஸ்த் ஒருவறரத் பைாடர்புபகாள்வைற்காகப்  யைித்ை 
 ாறையில்,  ா ாவும்  ண்டலியும் ஒரு ைிைந்ைபவளி நாடகக் பகாட்டறகறயக் 
காை வநர்ந்ைது. 

 ா ா, "நாம்  ஸ்த்  ைிறய முடித்ை  ிைகு, ந க்காக ஒரு  ிரத்வயக 
நிகழ்ச்ெிறய ஏற் ாடு பெய்வாரா என்று ெம் ந்ைப் ட்ட ந ரிடன் பென்று வகட்டு 
வாருங்கள்" என்ைார். அந்ை ந ரும் ஒப்புக் பகாள்ள, ஒரு குறைந்ை 
கட்டைத்ைிற்கு  ா ாவும்  ண்டலியும் முழு நிகழ்ச்ெியிலும் அ ர்ந்ைனர். 

வ   ாைத்ைில் இந்ைக் குைிப் ிட்ட  ஸ்த்  யைம், வகாறடயின் 
உச்ெத்ைில் இருந்ைது.  கடுற யான பவப் த்ைில், பநரிெலான, மூன்ைாம் வகுப்பு 
ரயில் ப ட்டிகளில்  யைம் பெய்ைனர்.  ா ா ைனது இருக்றகயின் விளிம் ில் 
 ைிக்கைக்கில்  ாைி வநரம் அ ர்ந்தும்,  ீைி வநரம் நின்றுபகாண்டும்  யைம் 
பெய்யவவண்டியிருந்ைது.  க்கள் ைறரயில் அ ர்ந்து, பவளிவய  ற்றும் 
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கழிவறைக்குச் பெல்லும்  ாறைறயத் ைடுத்ைனர்;   லர்  டிகளில் பைாங்கிக் 
பகாண்டிருந்ைனர். உண்ை உைவும்  ிக அரிைாகவவ கிறடத்ைது. வ லும் 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள, அவர்கள் கடின ான ொறலகளில்  யைிக்க 
வவண்டியிருந்ைது.  ா ாவும்  ண்டலியும் ஐந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு 21ஆம் 
வைைி, படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ை வநரத்ைில், அறனவரும் முற்ைிலும் 
கறளத்துப்வ ாயினர். 

 ினூ காரஸ், வ  23 அன்று  ா ாவுடன் ஒரு ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்புக்காக 
வந்ைார். அைிகாறல 2:00 லிருந்து 5:00  ைிக்கு இறடவய, ஒரு நாறளக்கு ஐந்து 
நி ிடங்கள் ைியானிக்கவும், கராச்ெியின் ஏறழகளுக்கு உைவளித்து, நீராட்டி, 
உறட வழங்கவும் அவருக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. அவர் அன்வை ைிரும் ிச் 
பென்ைார். 

ருஸ்ைம்  ற்றும் ஃ ிரீனியின்  கள்கள், ப ஹரு, நாகு இருவரும் வ  
13 அன்று நாெிக்கிலிருந்து வந்து, ெில வாரங்கள் ப ண் ைிகளுடன் 
ைங்கியிருந்ைனர்.  ப ஹராவின் ைாயார்  ைவ்லத் ாயும் ைனது வ த்ைிகளுடன் 
வந்ைிருந்ைார், ஆனால் அவை  ாறல  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறளப் ப ற்று 
நாெிக் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

பகய் ாய் ைனது  கள்கள் ப ஹரு  ற்றும்  னுவுடன்  ா ாவிற்கும் 
ப ண்களுக்கும் ெற யல் பெய்யத் பைாடங்கினார். உைவின் சுறவறய 
 ிறகப் டுத்ை, ெர்க்கறர வெர்க்கும்  ழக்கம் அவருக்கு இருந்ைது, வ லும் 
ெிைிைளவு ெர்க்கறரறய,  ா ாவின் உைவிலும் வெர்த்ைார். ஒரு நாள் யாவரா 
ஒருவர் இறைக் குைித்து புகார் அளித்ை வ ாது,  ா ா, பகய் ாய், எரச் 
இருவறரயும் அறழத்ைார். அவர் பகய் ாயிடம், "உண்கெகயச் 
மசால்லுங்கள்: நீங்கள் என் உணவில் சர்க்ககர பசர்த்தீர்களா?" எனக் 
வகட்டார். 

"ஆம்,  ா ா" என்று பகய் ாய்  ைிலளித்ைார். 
எரச்ெின்  க்கம் ைிரும் ி, "கைவுள் உங்களுக்கு எந்த ொதிரியான 

தாகயக் மகாடுத்துள்ளார்? ஒருவரின் சரியான ெனநிகலயில் அரிசி ெற்றும் 
பருப்பில் யாபரனும் சர்க்ககரகயச் பசர்ப்பதுண்ைா?" என வினவியதும்... 

எரச் ைாயாரிடம், "அம் ா,  ா ாவின் உைவில் ஏன் ெர்க்கறர 
வெர்க்கிைரீ்கள்? அது அவருறடய ஆவராக்கியத்றை  ாைிக்கும்" என்று கூைினார். 

பகய் ாய்  ன்னிப்பு வகாரி, "நான் இறை  று டியும் ஒருவ ாதும் 
பெய்ய  ாட்வடன்" என்ைார். 

"என்னிைம் சத்தியம் மசய்யுங்கள்!"  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
எனவவ பகய் ாய் ெத்ைியம் பெய்ைார்,  ா ா  ீண்டும்  ீண்டும் 

ெத்ைியம் பெய்ய றவத்ைதும், இறுைியாக அவர் கண்கலங்கி  னம் உறடந்து 
வ ானார்.  ின்னர்  ா ா அவரிடம், "இப்பபாது நான் கூறுவகதக் கவனொகக் 
பகளுங்கள். நீங்கள் மசய்கிைபடிபய மசய்யுங்கள், அபத அளவு 
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சர்க்ககரகயச் பசர்த்துக் மகாள்ளுங்கள். யாருக்கும் மசவிசாய்க்க 
பவண்ைாம். நீங்கள் தயார் மசய்யும் உணகவ நான் ெிகவும் 
விரும்புகிபைன்!" என்று கூைி  ா ா அவறர அன்புடன் ைழுவினார். 

பகய் ாய் நம் முடியாை டி  ா ாறவ முறைத்துப்  ார்த்ைார்.  ா ா 
அறர  ைி வநரம் அவறரக் கடுற யாக ைிட்டிக்பகாண்டிருந்ைார், இப்வ ாது 
அவர் இப் டிச் பொல்கிைார்!  இந்ைக் காட்ெிறய இைர ப ண் ைிகள் 
ப ௌன ாக  ார்த்துக்பகாண்டு நின்ைனர்.  ா ா, அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார், 
"இப்பபாது உங்கள் வாக்குறுதிகயப் பற்ைி ஏன் சிந்திக்க பவண்டும்? நான் 
மசால்வது பபாலச் மசய்வதில்தான் உங்கள் சத்தியம் உள்ளது. முதல் 
சத்தியம் சர்க்ககர பசர்க்காதது, இரண்ைாவது சத்தியம் சர்க்ககர பசர்ப்பது." 

 ற்றுப ாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ஒரு  ந்ைிரவாைி ைங்கள் வடீ்டருகில் 
உலா வருவறைக் கவனித்து, வவடிக்றகக்காக, அவரது  ந்ைிரத்றை நிரூ ிக்க 
அவறர உள்வள அறழத்ைார்.   ந்ைிரவாைி அவருக்கு ஒரு ெிறுவன் வைறவ 
என்று பொன்னதும், ப ஹர்வான் முன்பென்ைான்.  ந்ைிரவாைி  ிகவும் 
ப துவாக அவன் காதுகளில் கிசுகிசுத்ைார், "இப்வ ாது நான் றகைட்டும்வ ாது, 
வ சுவறை நிறுத்துங்கள், நான்  ீண்டும் றகைட்டும்வ ாது வ சுங்கள்!"   ின்னர் 
அவர் அறனவருக்கும் அைிவித்ைார்: "நான் இப்வ ாது எனது  ந்ைிரத்றை இந்ைச் 
ெிறுவன்  ீது  யன் டுத்துவவன், இைனால் அவனது நாக்கு பெயலிழந்துவிடும்." 

ஏவைா  ந்ைிரத்றை முணுமுணுத்து,  ந்ைிரவாைி, ப ஹர்வானின்  ீது 
ைனது  ந்ைிரக்வகாறலச் சுழற்ைி, றகைட்டி,  ார்றவயாளர்களிடம், "இப்வ ாது 
நீங்கள் அவரிடம் வகட்க விரும் ியறைக் வகட்கலாம், ஆனால் அந்ைச் 
ெிறுவனால்  ைிலளிக்க முடியாது"  எல்வலாரும் ப ஹர்வாறன வநாக்கிக் 
வகள்வி எழுப் ினர், ஆனால் அவன் அற ைியாக இருந்ைான்.  ா ா அவனிடம் 
வகட்டைற்கும்  ைிலளிக்கவில்றல. 

 ந்ைிரவாைி றகைட்டியதும், ப ஹர்வான் வ ெத் பைாடங்கினான். 
நிகழ்ச்ெி முடிந்து, அந்ை  ந்ைிரவாைி பவளிவய பென்ைதும்,  ா ா, 
ப ஹர்வானிடம், "ஏன் உங்களால் வ ெ முடியவில்றல?" என வினவினார். 

ப ஹர்வான், " ந்ைிரவாைி என்னிடம் வ ெ வவண்டாம் என்று 
கூைினார்!" என்ைான். 

ப ஹர்வானின்  ைில் அறனவறரயும் ெிரிப் ில் ஆழ்த்ைியது, ஆனால் 
 ா ா, "இல்றல, இல்றல, அவர் கண்கட்டு வித்றை மூல ாக நீங்கள் 
வ சுவறைத் ைடுத்ைார்!" என்ைார். 

ப ஹர்வான் விடாப் ிடியாக இருந்ைான் "இல்றல,  ா ா, 
உண்ற யில், அவர் என்னிடம் வ ெ வவண்டாம் என்று பொன்னார்!" 
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அஜ் ீர்  றலகளில் ப ஹர்  ா ா 
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ரிஷிபகஷ், காத்பகாைம் &  அஜ்ெீர் 

(Rishikesh, Kathgodam & Ajmer) 

1942 பெ 26 காறல 5:00  ைிக்கு  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் 
ரிஷிவகஷுக்கு வாடறக வ ருந்துகளில் புைப் ட்டுச் பென்று, அங்கு அவர்கள் 
ஒரு  ாைம் ைங்கியிருந்ைனர்.  படஹ்ரா டூனில் ைங்கியிருந்ை விஷ்ணு, 
குஸ்ைாஜி இருவறரத் ைவிர, இைர ஆண்  ண்டலியும் உடன் பென்ைனர். 

படஹ்ரா டூனில், ‘முன்னி’ என்ைறழக்கப் ட்ட, துப்புரவு  ைியாளர் 
ஒருவரின்  கள், அருகாற யில் வாழ்ந்து வந்ைாள்,  ிகவும் ஏழ்ற யானவள். 
ப ண்  ண்டலி ைங்களின்  றழய ஆறடகளில் ெிலவற்றை அவளுக்குக் 
பகாடுக்க விரும் ினர், ஆனால்  ா ா அறைத் ைறடபெய்து, "நான் அவகள 
ெிகச்சிைந்த ஆகைகளால் அலங்கரிப்பபன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

அந்ை வநரத்ைில்  ா ாவின் வார்த்றைகளின் முக்கியத்துவத்றை 
யாராலும் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல. ஆனால், அவர் ரிஷிவகஷுக்குப் 
புைப் டவிருந்ைவ ாது, முன்னிறயத் ைன்னுடன் அறழத்துச் பெல்ல விருப் ம் 
பைரிவித்ைார். அவரது ைாயார் அைற்கு இைங்காைைால்,  ா ா  ண்டலியுடன் 
புைப் ட்டார்; விறரவில், முன்னி ைிடீபரன வநாய்வாய்ப் ட்டார். இறைக் 
வகள்விப் ட்டதும்,  ா ா, ெிறு ிக்கு முறையான  ருத்துவ ெிகிச்றெ 
அளிக்கப் டுவறைக் கண்காைிக்கு ாறு விஷ்ணுவுக்கு கடிைம் எழுைினார்.  
விஷ்ணு அவறள ஒரு  ருத்துவ றனயில் வெர்த்ை ெில நாட்களில், முன்னி 
கால ானார். அப்வ ாதுைான்  ா ாவின் விருப் ப் டி ரிஷிவகஷுக்கு 
அனுப் ாைறை எண்ைி ைாயார்  னம் வருந்ைினார். 

இருந்தும், காலம் குைிப் ிட்ட டி, அது நடக்க வவண்டியைாக 
விைிக்கப் ட்டது. "பாபா அகத விரும்பினார். அவகள ெிகச்சிைந்த 
ஆகைகளால்  அலங்காரம் மசய்வதாகக் கூைியகத, அவர் மசய்தார்! தாயின் 
இதயத்தில் எழுந்த கசப்பான உணர்வுைன், மெஹர் பாபாவின் அன்பின் 
நிகனவும் எழுந்தது!"      
 கடவுளின் ஏழு நா ங்கறள அனுைினமும் உச்ெரிப் து  ிப்ரவரி 15ஆம் 
வைைி நிறுத்ைப் ட்டது; ஆனால் ரிஷிவகஷில்,  ா ா  ீண்டும் ஒவ்பவாரு நாளும் 
அறைத் பைாடரு ாறு ப ண் ைிகளுக்குக் கட்டறளயிட்டார். 

வ  31, ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா, ரிஷிவகஷில் கங்கா புவனில் ஒரு 
நிலத்ைடி குறகக்குள் பென்று, காறல 7:30 முைல் 10:00 வறர ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
அ ர்ந்ைார். அவர் ைனது  ைியின் நி ித்ைம், ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ள 
 ீண்டும்  றுநாள் ைிரும் ிச் பென்ைார். பாபாவின் ஏகாந்தவாசம், முன்பு 
பபாலபவ, பபாருைன் மதாைர்புகையதாகத் பதான்ைியது.  ஐபராப்பாவில், 
ம ர்ெனி ெீதான கடும் வான்வழி தாக்குதல் பெ 30 அன்று மதாழில்துகை 
நகரொன ‘மகாபலான்’ ெீது 1,000 வலுவான குண்டுவசீ்சு தாக்குதலுைன் 
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மதாைங்கியது.  பசிஃபிக் பகுதியில், ‘ெிட்பவ தீவின்’ தீர்க்கொன பபார்,  ூன் 
1942 முதல் வாரத்தில் நைந்தது. இது  ப்பானுக்கு முதல் மபரிய கைற்பகை 
பதால்வியாகும், பெலும் இது பசிபிக் முன்னணியில் திருப்புமுகனயாக 
அகெந்தது. 

31ஆம் நாள், பல்பவறு பிரிவுகளும் ெதங்களும் ஏற்றுக்மகாண்ை 
பவறு பவறு வழிபாட்டு முகைககளப் பற்ைிப் பபசும்பபாது,  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

பிகணப்புககளயும் சிக்கல்ககளயும் உருவாக்காத அளவுக்கு, 
மசயலின்கெ என்பது, மசயலில் ஈடுபடுவகதக் காட்டிலும் விரும்பத்தக்கது. 
ஒவ்மவாரு மசயலும், எவ்வளவுதான் நல்லது அல்லது பநர்கெயானதாக 
இருந்தாலும், பிகணப்புககளயும் அதன் விகளவாக  ெனப்படிவங்ககளயும் 
உருவாக்குகிைது; அதாவது கைந்தகால பிகணப்கப உருவாக்கும் 
மசயல்களின் விகனகளால் ஏற்கனபவ உருவான சிக்கல்கபளாடு பெலும் 
சிக்கல்கள் வந்திகணகின்ைன. வாழ்க்கக என்பது இந்தச் சிக்கல்ககள 
எதிர்மகாள்வதற்கும், கைந்த கால கர்ெ விகனகளின் பிகணப்பிலிருந்து 
ெனகத விடுவிப்பதற்குொன ஒரு முயற்சிபய தவிர பவமைான்றுெில்கல. 

‘நல்லது, தீயது’ இவற்றைப்  ற்ைி விளக்கும் வ ாது,  ா ா கூைினார்: 
நல்லது அல்லது தீயது என்று எதுவும் இல்கல. உலக மநைிமுகை 

கண்பணாட்ைத்தில் பார்த்தால், இகவ இரண்டும் உள்ளன, இதனால் உலக 
விவகாரங்களில் சமூகம் விதித்த வரம்புகளுக்கு ஏற்ப நைத்தப்பைலாம். 
ஆனால் ஆன்ெீக நிகலப்பாட்டில், இரண்டுபெ பிகணப்புகள். 

நல்லது ெற்றும் தீயதற்கான தரநிகலகள் இக்கால 
தராதரங்களின்படி நிறுவப்பட்டுள்ளன; அகவ பநரம், சூழ்நிகல 
இரண்டிற்கும் தகுந்தாற்பபால ொறுபைலாம். ஆன்ெீகத்திலும், 
மவகு னங்களால் நல்லது என்று புரிந்து மகாள்ளப்படுவது ஆன்ெீக 
பார்கவயில் தீயதாகவும், தீயது மபரும்பாலும் நல்லதாகவும் இருக்கும்.
 எடுத்துக்காட்டாக, ைிருட்டு என் து ப ாது நியைிப் டி வ ாெ ானது. 
ஆனால்  ிகவும் ஆைரவற்ை, கர்ப் ிைிப் ப ண் ஒருவர் இருப் ைாக 
றவத்துக்பகாள்வவாம். அவருக்கு உண்ை உைவு எதுவும் இல்றல, 
அவருறடய நிறல காரை ாக,  ரைம் நிச்ெயம் என்ை நிறலயில், ஒரு 
 னிைன் அந்ைப் ப ண் ைிறயப்  ார்க்கிைான், அவர்  ீது  ரிைா ப் டுகிைான், 
ஆனால் அவனிடம்  ைம் இல்லாைைால் உைவ முடியா ல் இருக்கிைான். 

எனவவ அவன்  ைத்றைத் ைிருடி, அந்ைக் கர்ப் ிைிக்கு உைவளிக்க 
அறைப்  யன் டுத்துகிைான். இப்வ ாது, அந்ைப் ப ண் ைிக்கு உைவியது 
நல்லது, ஆனால் அந்ைத் ைிருடும் வநாக்கம் வ ாெ ானது. ஆனாலும், 
வ ாெ ான பெயல் காரை ாக, அவனால் நல்லறைச் பெய்ய முடிந்ைது. 
 வ லும், ப ாதுவான ைராைரங்களின் டி,  ிைறர அறைவது 
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வ ாெ ானது, ஆனால் நீங்கள் ஒருவறர அவரது வாழ்க்றகறய ைிருத்தும் 
வநாக்கத்துடன் அறைந்து, ைீய எண்ைம் இல்லா ல், வகா  ின்ைி அவ்வாறு 
பெய்ைால், இப் டி அறைவதும் அவருக்கு ஓர் ஆெீர்வாைம்! 

மூன்று விஷயங்கள் பொசொனகவ: காெம், பகாபம், பபராகச. 
இவற்ைில், பகாபம் ெிக பொசொனது. 

ரிஷிவகஷில் குழாய் நீர் வெைி எதுவும் இல்லாைைால், அங்கு வாழ்ந்ை 
 ல ொதுக்கள் இயற்றகயின் அறழப்புகளுக்குப்  ைிலளிக்க, காட்றட வநாக்கிச் 
பென்ைனர். ஆனால் கடுற யான ைனிற  வாழ்க்றக வாழ்ந்ை ப ண்  ண்டலி, 
இைற்காக இதுவ ான்ை ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட இடங்களுக்குச் பெல்ல முடியாை 
சூழ்நிறல.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி கிருஷ்ைா அவர்கள் ைங்கியிருந்ை 
வளாகத்ைின்  ின்புைம் ஒரு குழி வைாண்டியைன் மூலம் இந்ைப்  ிரச்ெிறனக்கு 
ைீர்வு காைப் ட்டது. ராவனா,  ார்கபரட், ஐரீன், கிட்டி ஆகிவயார், ஒரு ைகர 
பகாள்கலனில் வெகரித்ை ைங்களது ைினெரி கழிவுகறள, கிருஷ்ைா குழிக்குள் 
பகாட்டி  ின்னர்  ண்றை நிரப் ி மூடிவிடுவறை ஒரு பெயல்முறையாகச் 
பகாண்டார். கிழக்கத்ைிய ப ண் ைிகறளப் ப ாறுத்ைவறர,  ன்ஸாரியின் 
உைவியுடன் கிருஷ்ைா அறைச் பெய்து வந்ைார். 

இறைக் கண்டு ிடித்ை உள்ளூர் ொதுக்கள் ெிலர் கலக்க றடந்து, "இந்ைப் 
புனிை இடம் அசுத்ை ாக்கப்  டுகிைது!" என முறையிட்டனர். 

எனவவ  ா ா அவர்களுக்கு, கிருஷ்ைா மூல ாக இந்ைச் பெய்ைிறய 
அனுப் ி றவத்ைார்: 

திைந்தமவளிகயக் கழிவிைொகப் பயன்படுத்துவதால், ஈக்கள் ஒன்று 
பசர்ந்து, ஒருவித பநாய் உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. அபத பவகளயில் 
கழிவுககளக் குழியில் எைிந்து ெண்ணால் மூடுவதன் மூலம், ஈக்கள் 
ஈர்க்கப்படுவதில்கல. இது தூய்கெயின் அகையாளம், அசுத்தம் அல்ல. 

உள்ளூர் ொதுக்கள்  லர் வந்து ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைக் 
வகாரினர், ஆனால்  ா ா ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டைால் பவளியிலுள்ள 
எவறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல. 

ப ண் ைிகள் கங்றக நைியில் ைங்கள் துைிகறளத் துறவத்து,  ைல் 
 ீது உலர றவத்ைனர். துைிகள் உலரும் வறர  ா ா அவர்களுடன் அ ர்ந்து 
உறரயாடுவது வழக்கம்.  ஒருமுறை,  ா ா கறரயில் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, 
இரண்டு ொதுக்கள் அவறர அணுகி, " ன்னிக்கவும், ப ஹர்  ா ா எங்கு 
வெிக்கிைார் என்று பொல்ல முடியு ா?" என வினவினர். 

 ா ா  ங்களாறவச் சுட்டிக்காட்டிய வவறளயில்,  ைி அவர்களுக்கு 
“அந்ைப்  ங்களாவில்” என்று பைரிவித்ைார். 

அவர்கள் அங்கிருந்து பென்ைதும், ப ஹரா, "நீங்கள் அவர்ககளச் 
சந்தித்திருக்க பவண்டும், பாபா" என்ைார். 
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 ா ா, "சரி, உங்ககள ெகிழ்விக்க, நான் அவர்ககளச் சந்திப்பபன்" 
என்ைார். சாதுக்கள் சிைிது பநரத்தில் திரும்பிச் மசல்லும்பபாது, அவர்ககள, 
பாபாவுக்கு அைிமுகப்படுத்தி, அவரது பாதங்களில் அடிபணிய 
அனுெதித்தார். 

ப ண்  ண்டலியுடன் நிைான ாக அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ா ா, 
ரிஷிவகஷில் ொதுக்கள்  ல்வவறு வறகயான ஆன் ீக  யிற்ெிகளில் 
மூழ்கியிருப் றைக் குைிப் ிட்டு, "அவர்ககளப் பாருங்கள்! சிலர் கைவுளின் 
மபயகர இரவும் பகலும் தூங்காெல் தியானித்து வருகிைார்கள்! எல்லா 
விதொன கடுகெயான தவங்ககளயும் மசய்கிைார்கள். இருந்தும் நான்  
அவர்ககளப் பார்ப்பதில்கல. 

"இங்வக நான், உங்களுன் அ ர்ந்து,  ார்த்து, வ ெிக்பகாண்டிருக்கிவைன். 
நீங்கள் எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலிகள்!" 

ரிஷிவகஷில் ஒரு நாள்,  ா ா  ண்டலியின்  ங்களாவில் ொஞ்ெிக்கு 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ஒரு ென்னியாெி, 
 ா ாவின் ைரிெனத்றை விரும் ி வாெலுக்கு வந்ைார். ொஞ்ெி அவரிடம், ப ஹர் 
 ா ா ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்வைால், இ ய றலயில் அவரது  யைங்கள் 
முடியும் வறர யாறரயும் அவர் ெந்ைிப் ைாக இல்றல என்று கூைினார். 

ென்னியாெி வகா த்ைில், "அவர் ஏன் ைரிெனம் பகாடுக்க  றுக்கிைார்? 
நான் என்னத் ைகுைியற்ைவனா? இந்ைியாவில் புனிை யாத்ைிறர பெய்து 
நூற்றுக்கைக்கான இடங்கறள நான்  ார்த்துவிட்வடன் என் து உங்களுக்குத் 
பைரியு ா? எனக்கு இங்வக ைரிெனம் கிறடக்காவிட்டால் நான் ஏன் கவறலப் ட 
வவண்டும்!" என்று கத்ைினார் 

ொஞ்ெி நிறலற றய விளக்கி அவறரச் ெ ாைானப் டுத்ை முயன்றும், 
ென்னியாெி வாைாடும்  னநிறலயில் இருந்ைார். அவர் ைனது  க்ைிறய 
நிரூ ிப் து வ ால, ொஸ்ைிரங்களிலிருந்து ஸ்வலாகங்கறள வ ற்வகாள் காட்டத் 
பைாடங்கினார். இறுைியில் அவர் இந்ை ஈரடி கவிறைறய எடுத்துக் கூைிய டி 
பவளிவய பென்ைார்: 

 ிரிய ான  க்ைவர, நீ என்றன எங்வக வைடுகிைாய்! 
எப்வ ாதும் நான் உன்னருகில் உன்வனாடு இருக்கிவைன்! 
இந்ை வரிகறள உரத்ை குரலில் ைிரும் த் ைிரும் ப்  ாடிக்பகாண்வட, 

வியத்ைகு முறையில் ைனது றககறள உயர்த்ைி, வானத்றை அண்ைாந்து 
 ார்த்ைது, அவறரப் வ ான்ை உண்ற யான  க்ைறர, ஏறழ ொஞ்ெி 
அறடயாளம் காணும் அளவுக்கு, புத்ைிறயக் பகாடுக்கு ாறு கடவுளிடம் 
பகஞ்சுவது வ ால் இருந்ைது. 

ஆனால் முழு நிகழ்வின் பவடிக்ககயான பாகம் என்னமவன்ைால், 
அந்த ெனிதன் தனது மசாந்த நடிப்பில் உள்வாங்கப்பைாெலும், வானத்கத 
ஏைிட்டுப் பார்க்காெலும் இருந்திருந்தால், ஒரு பக்கொக 
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நின்றுமகாண்டிருந்த பாபாகவ அவர் பார்த்திருக்கக் கூடும்! இரண்டு முகை, 
பாபாகவ அகையாளம் காணாெல் கைந்து மசன்ைார். 

அந்ை  னிைன் அங்கிருந்து பென்ை  ின்னர்,  ா ா, ொஞ்ெியிடம் 
விளக்கினார், "அவருகைய பநரம் இன்னும் வரவில்கல. அவகரப் 
பபான்ைவர்கள், ஏபனாதாபனாமவன்று, இைம் விட்டு இைம் அகலந்து 
திரிந்து கைவுகளத் பதடி, சாஸ்திரங்களிலிருந்து வசனங்ககளயும் 
வார்த்கதககளயும் முணுமுணுத்து, கவிஞர்களின் ஈரடிக் கவிகதககள  
முழக்கெிட்டு பாடுவது அகனத்தும் நாவிலிருந்து பெபலாட்ைொக வருவபத 
தவிர, இதயத்திலிருந்து அல்ல. அதனால், அவர் அகையும் பயன் ெிகக் 
குகைவாகபவ இருக்கும் - ஆன்ெீக ரீதியில் எதுவும் இல்கல என்றுதான் 
கூைபவண்டும். 

"மவறும் ஆகச ெட்டும் இருந்தால் பபாதாது; காலப்பபாக்கில் ஒரு 
உண்கெயான துைவி அல்லது குருநாதருைன் மதாைர்பில் வரும் அளவிற்கு 
உள்ளளவிலான தவீிர ஏக்கம் இன்ைியகெயாதது." 

ஜூன்  ாைத்ைில், ப ஹர்  ா ாவின் பெய்ைிகறள பவவ்வவறு முக்கிய 
ந ர்களுக்கு வழங்கும் வநாக்கத்ைில், ொஞ்ெி,  ைராஸ், ப ங்களூர், றஹைரா ாத் 
 ற்றும்  ிை இடங்களுக்கு அனுப் ப் ட்டார். அவர் படஹ்ரா டூன் ைிரும் ி வந்ை 
 ின்னர், காந்ைி  ற்றும்  ிை அரெியல் ைறலவர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள 
ஜூறல 3ஆம் நாள் படல்லிக்கு ஒரு வாரத்ைிற்காகப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

ப ஹரு, நாகு இருவரும், அவர்களின் வகாறட விடுமுறை 
முடிந்ைதும், ஹில்லா, நாஜூ பகாத்வால் ஆகிவயாருடன் ஜூன் 9 அன்று 
ரிஷிவகஷிலிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைனர். அந்ை வநரத்ைில்  ா ா ஹரித்வாரில் 
இருந்ைைால், ெிறு ிகள் அவரிட ிருந்து விறடப ை வாய்ப் ில்லா லாயிற்று. 
இறை நிறனத்து வருத்ை ாக இருந்ை ெிறு ிகள், ஹரித்வார் ரயில் 
நிறலயத்ைில் ற தூல், அவர்களுக்காகக் காத்ைிருந்ைறைக் கண்டு 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர், அங்கு ஒரு  ைி வநரம் ரயில் நிறுத்ைப் ட்டது. 

அருகாற யிலிருந்ை  ா ாவிடம் ற தூல் அவர்களின் அன்ற த் 
பைரிவித்ை வவறளயில், ரயில் புைப் டுவைற்கு முன்பு  ா ா, ெிறு ிகறள 
அவரிடம் அறழத்து, அன்புடன் அரவறைத்து விறடயளித்ைார். 

1942, ஜூன் 23 அன்று,  ா ா  ீண்டும் ஹரித்வாருக்குச் பென்ை 
இவ்வவறளயில், இம்முறை, ப ண் ைிகள்  ற்றும் ஒரு ெில ஆண் 
 ண்டலிறயயும் அறழத்துச் பென்று, அங்கு நடந்ை ஒரு ப ரிய 
ைிருவிழாறவப்  ார்றவயிட்டனர். நாட்டின் அறனத்து  குைிகளிலிருந்தும் 
ஆயிரக்கைக்கான யாத்ரீகர்களும் ொதுக்களும் கூடியிருந்ைனர். கங்றக நைியில் 
பவள்ளம் ப ருக்பகடுத்து ஓடியைால்  ா ாவும் குழுவும் லட்சு ண் ஜூலா 
 ாலத்ைின் குறுக்வக நடந்து ஹரித்வாருக்குச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. 
கங்றகக் கறரயில் அற ந்ை ஒரு  ங்களாவின்  ால்கனியிலிருந்து ப ண்கள் 
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ைிருவிழாறவக் காை, ெிைப்பு ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைன. அன்ைிரவு 
அறனவரும் ரிஷிவகஷுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

24ஆம் வைைி  ா ா, மூன்று நாட்கள்  ஸ்த்  யை ாக ‘பானிப்பட்’ 
பென்ைார்.  ா ா பைாடர்பு பகாண்ட அறனவரும் நிர்வாை ாக இருந்ைனர். 
அவற்ைில் இரண்டு பைாடர்புகள் குைிப் ிடத்ைக்கறவ. ‘அல்லா தியா’ 
என்ைகழக்கப்பட்ை கண்பார்கவயற்ை, மெலிந்த பதாற்ைத்தில் இருந்த அவர், 
குதுப் புவாலி ஷா கலந்தரின் சன்னதி நுகழவாயிலுக்கு அருகில் 
அெர்ந்திருந்தார். காட்டுவாசி பதாற்ைமுகைய ெற்மைாரு ெஸ்த், 
ஏைக்குகைய ஒன்பது வயது சிறுவகன, பாபா மதாைர்பு மகாண்டு 
இகைபபாகதயில் இருக்கும் ஆத்ொ என உறுதி மசய்தார். அந்தச் சிறுவன் 
பானிப்பட் நககர சுற்ைித் திரிந்தான், எப்பபாதும் நிர்வாணொக ஆனால் 
ெண்ணால் உைகல மூடி ெகைத்து, மகாடுக்கப்பட்ை எகதயும், 
ெண்கணயும் கூை உண்டு வந்தான். 

ஒரு முறை, ப ஹர்  ா ா,  ஸ்த்  யைத்றை நிறைவுபெய்து 
ரிஷிவகஷுக்குத் ைிரும்பும்வ ாது, எரச் அவறரச் ெந்ைிக்கச் பென்ைார். வழியில், 
எரச், முனிவர்களின் உறைவிடம் என்ைறழக்கப் டும் வனப் குைி வழியாகச் 
பென்ைார்; அங்கு வயாகிகளும் ரிஷிகளும் ெிைிய பவள்றள குடிறெகளில் 
கடவுறள ைியானித்து வந்ைனர்.  ாழறடந்ை ஒரு குடிறெயில், அழகான வாலி  
ெிறுவன் ஒருவன்  டுக்றகயில் ொய்ந்து தூங்கிக் பகாண்டிருப் றை எரச் 
கவனித்ைார். 

ஒரு ‘சிைந்த சிறுவகனக்’ கண்டு ிடிப் ைற்கான ப ஹர்  ா ாவின் 
பைாடர்ச்ெியான விருப் த்றை நிறனவில் பகாண்ட அவர், அந்ை இறளஞறனப் 
 ற்ைி,  ா ாவிடம் விவரித்து, குறைந்ை ட்ெம்  ா ா, குடிறெக்குச் பென்று இந்ை 
அொைாரை ெிறுவறனப்  ார்க்க வவண்டும் எனக் வகட்டுக்பகாண்டார்.  ா ா 
அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து, ைங்கள்  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ி வரும் வழியில் 
லட்சு ண் ஜூலா  ாலத்றைக் கடந்து ெிறுவனின் குடிறெக்குச் பென்ைார். 

 ா ா, எரச்ெிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார், "முதலில், அவர் இங்பக 
என்ன மசய்கிைார் என்று அவரிைம் பகளுங்கள்." எரச் ெிறுவனுடன் 
ைனியாகப் வ ெியவ ாது, அவன், "என் மபற்பைார் அம்பாலாவில் 
இருக்கிைார்கள், எனக்கு வயது 14, ஆனால் நான் எப்பபாதும் கைவுளின் 
தரிசனத்திற்காக ெிகுந்த ஏக்கத்துைன் இருந்பதன். எனபவ நான் 
அகனத்கதயும் விட்டுவிட்டு அவகரத் பதடி இெயெகலக்கு வந்து 
தியானத்தில் அெர்ந்து, பவண்டியகதக் கற்றுக்மகாள்ள இங்கு வந்பதன்." 
என்ைான் அந்ைச் ெிறுவன். 

“உங்களுக்கு ஒரு குருநாைர் இருக்கிைாரா?” என்று வகட்டார் எரச். 
"இல்றல, எனக்கு குருநாைர் இல்றல; அவர்கள் அைிகப் ிரெங்கிகள். 

வ ொை ஒரு குருநாைர் எனக்கு வவண்டும்!" 
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"கைந்த பதிபனழு ஆண்டுகளாக பபசாத ஒரு குருநாதகர நான் 
அைிபவன். அவர் மபயர் மெஹர் பாபா" என்று எரச் கூைினார். 

ெிறுவன் உடவன  ைிலளித்ைான், "நான் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
வகள்விப் ட்வடன்; அவர் அருகாற யில் எங்வகா ைங்கியிருக்கிைார், 
இல்றலயா? ஆனால்…” ெில கைங்கள் ப ௌன ாக இருந்து கூைினார், "ஆனால், 
ப ஹர்  ா ா, என்றன அவருறடய ெீடராக ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாை 
அளவுக்கு உயர்ந்ைவர்." 

ெிறுவனின் வார்த்றைகள் எரச்ெின் இையத்றைத் பைாட்டன;  ின்னர் 
அவறன,  ா ாவிடம் அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், ெிறுவன் 
 ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைான்.   ா ா அவனிடம் எடுத்துறரத்ைார்: "நான் 
உங்கள் குருவாக இருப்பபன். அபதபவகளயில், இது நாம் சந்திக்கும் முதல் 
ெற்றும் ககைசி முகையாகும். நீங்கள் என்கன இதற்குப் பிைகு, 
ஒருபபாதும் உைல் ரீதியாகப் பார்க்க ொட்டீர்கள். இருப்பினும், நான் 
உங்ககள என் சைீராக ஏற்றுக்மகாள்வகத நீங்கள் விரும்பினால், 
என்னுகைய நான்கு கட்ைகளககள நிகைபவற்ை பவண்டும். நீங்கள் அந்தக் 
கட்ைகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ஒப்புக்மகாண்ைால், ஒரு நாள் நீங்கள் 
என்கன உங்கள் இதயத்தில் காண்பீர்கள்." 

இந்ை நான்கு கட்டறளகறள,  ா ா அவருக்கு வழங்கினார்: 
1. நீங்கள் காெத்திலிருந்து விடுபை பவண்டும், உயிகரத் துைக்கும் 

நாள் வகர, நீங்கள் ஒருபபாதும் ஒரு மபண்கணத் மதாைக்கூைாது. 
2. அைற்குப்  ைிலாக, நீங்கள் பைய்வகீ அன் ிற்குரியவறர உைர, அவறர 

 ட்டுவ  பைாடர்ந்து ெிந்ைிக்க வவண்டும். 
3. நீங்கள் ஒருபபாதும் பணத்கத மதாைக்கூைாது, உங்கள் 

உணவுக்காக பிச்கச எடுக்க பவண்டும். 
4. என்னிட ிருந்து ஒரு  ந்ைிர ாக, இரவும்  கலும் கடவுளின் ப யறர - 

நீங்கள் விரும்பும் எந்ைப் ப யறரயும்  ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிக்க 
வவண்டும். 
ெிைிதும் ையக்க ின்ைி, ெிறுவன் நான்கு கட்டறளகறளயும் 

ஏற்றுக்பகாண்டைால்  னம் விரும் ிய குருநாைறர அறடயப்ப ற்ைான். 
 ா ா ைிரும் ிச்பென்று,  றுநாள், அவரது ெித்ைிரம்  ைித்ை ஒரு 

லாக்பகட்,  ா ாவின் வாழ்க்றக ெரித்ைிர புத்ைகம், அ ர ஒரு  ாய்,  ற்றும் 
ெப் ாத்ைிக்கான ெிைிைளவு  ாவு ஆகியவற்றை அவரது  ிரொை ாக எரச் மூலம் 
அந்ைச் ெிறுவனுக்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  ெிறுவன்  ா ாவின் அன்பு  ரிசுகறள 
 ிக்க நன்ைி உைர்வவாடு ப ற்றுக்பகாண்டான். ெிைிதுகூட அச்ெத்றை 
பவளிப் டுத்ைா ல், அவன் பைாடர்ந்து ரிஷிவகஷின் அடர்ந்ை காடுகளில் 
வாழ்ந்ைான்; அறவ, பகாடிய கருப்பு வைள்கள், ஏராள ான  ாம்புகள்  ற்றும் 
அவ்வப்வ ாது புலிகளுக்கும் புகழ் ப ற்ைறவ. இப்வ ாது ெிறுவன் ைனது 
உண்ற யான குருநாைறரக் கண்டுபகாண்டைால்,  யம் என்ை வ ச்ெிற்கு 
இடவ யில்றல! 
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 ா ாவும் குழுவும் 1942, ஜூன் 30 பெவ்வாய்க்கிழற  
ரிஷிவகஷிலிருந்து ைிரும் ிச் பென்ைனர். கடந்ை இரண்டு, மூன்று நாட்களாக, 
ரிஷிவகஷில் கன  றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ைைால், கங்றக நைியில் பவள்ளம் 
கறரபுரண்டு ஓடியது. 

அவர்கள் புைப் ட்ட அந்ை நாளில்  றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ைது; ெில 
ொதுக்கள், "ப ஹர்  ா ா இப்வ ாது எப் டி நைிறயக் கடந்து பெல்கிைார் என்று 
 ார்ப்வ ாம்!" எனப் வ ெிக்பகாண்டனர். ஆனால் ெிைிது வநரத்ைில், சூரியன் 
 ிரகாெிக்கத் பைாடங்கியது,  ா ாவும் குழுவும் லட்சு ன் ஜூலா  ாலத்ைின் 
குறுக்வக நடந்து படஹ்ரா டூன் ைிரும் ினர்.   ா ாறவ அைிந்து அவறர 
பவகுவாக  ைிக்கும் ஒரு  டகு வரீரும் அவர்களுக்கு உைவினார்.  ா ாவுக்கு 
உைவும் வறகயில் அவர் நைிறயக் கடக்க வவண்டாம் என்று  ல ொதுக்கள் 
வற்புறுத்ைிய வ ாைிலும், அந்ைப்  டவகாட்டி குழுவுக்கு உைவ ையாராக 
இருந்ைார். இந்துக்களின் இந்ைப் புனிை ான இடத்ைில் அந்நியன் என்ை எளிய 
காரைத்ைிற்காக, ப ஹர்  ா ாவுக்கு எைிராக உள்ளூர்  க்கறளத் ைவைாக 
வழிநடத்ைி, தூண்டிவிட்டனர். 

காலம் இறை முரைாகப்  ார்த்ைது, "ப ாய்யும் வ ாலியு ான ொதுக்கள், 
ப ஹர்  ா ா, அவர்கள் வைங்கி, வழி ட்டு, காை ஏங்கும் அவை ஏக 
இறைவன் என் றைக் கனவிலும் கண்டைில்றல! கண்மூடித்ைன ாக இருக்கும் 
அவர்கள், அவர் யார் என் றை எப் டி அறடயாளம் கண்டுபகாள்வார்கள் என்று 
எைிர் ார்க்க முடியும்? அவர்கள் நிர்வாை நிறலயில் இருந்ைவ ாைிலும், 
ஆறெகறளத் துைக்கவில்றல; அவர்களின் உடல்கள் ொம் லால் 
மூடப் ட்டிருந்தும், அவர்கள் இன்னும் ொம் லாக எரிக்கப் டவில்றல. 
ப ரும் ாலும் அவர்கள் பவளியளவில் வறுற யிலும் அசுத்ைத்ைிலும் 
வாழ்ந்ைாலும், குருநாைரின்  ாைங்களில் ைவழும் தூெியாக இன்னும் 
 ாைவில்றல!" 

அவை நாளில் ரயில்  ற்றும் வ ருந்து வழியாக படஹ்ரா டூன் 
பென்ைறடந்ை  ா ாவும் ப ண் ைிகளும், முன்பு ைங்கியிருந்ை அவை ‘ெந்ைர் 
ொறல’  ங்களாவில் ைங்கினர். ஆண்  ண்டலி ரிஷிவகஷிலிருந்து படஹ்ரா 
டூன் வறர வாடறக வ ருந்ைில், அறனத்து மூட்றட முடிச்சுகளுடன்  யைம் 
பெய்ைனர். 28 ற ல்கள் தூரவ  என்ைாலும், பவள்ளப்ப ருக்கு  ற்றும் 
வ ருந்ைின் வ ாெ ான நிறல காரை ாக அவர்கள் வந்துவெர கிட்டத்ைட்ட 
 ன்னிரண்டு  ைி வநரம்  ிடித்ைது. 

வ ார்க்காலத்ைில்  ற்ைாக்குறை ஏற் ட வாய்ப்பு இருந்ைைால், ஒரு 
வருட வைறவக்கான ைானியங்கறளச் வெ ித்து றவக்கு ாறு  ா ா, 
விஷ்ணுவுக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ாவின் அறைக்குப்  க்கத்து அறையில் 
விஷ்ணு வ ாது ான அளவு அவற்றை வெகரித்து றவத்ைிருந்ைார். ெில 
நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, விஷ்ணுவிடம் புகார் பெய்ைார், "அடுத்த அகையில் 
உங்கள் தானியங்களின் மூட்கைகள் இருப்பதால், நூற்றுக்கணக்கான 
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எலிகள் இங்பக வந்து எனது பணியில் என்கன மதாந்தரவு மசய்கின்ைன. 
நீங்கள் அகனத்கதயும் விற்று விடுங்கள்." 

விஷ்ணு உடவன, "உங்களுக்குத் பைாந்ைரவாக இருந்ைால், வகாதுற , 
ைிறன வ ான்ை ைானியங்கறள  ண்டலியின் அறை  க்கம் வெ ிக்க முடியும். 
நீங்கள் விரும் ியைால்ைான், அது இந்ை அறையில் றவக்கப் ட்டது; ஆனால் 
அந்ை அறை அைற்கு ஏற்ைைல்ல என்று நான் அப்வ ாவை சுட்டிக்காட்டிவனன்” 
என்ைார். 

"நீங்கள் கூறுவதன் அர்த்தம் என்ன?" என்று  ா ா வகட்டார், "அகத 
இங்பக பசெித்து கவத்தது அகனத்தும் சரிதான்; இப்பபாது நான் அகத 
விற்க விரும்புகிபைன்!" 

 ா ா, ைனது பொந்ை காரைங்களுக்காக, ைானியங்கறள 
அப்புைப் டுத்துவைில் ஆர்வ ாக இருந்ைார். இைற்காக நிறைய  ைம் 
பெலவானது, ஆனால் இப்வ ாது அது குறைந்ை விறலக்கு விற்கப் ட்டது. 

வ லும் அறை வாங்கு வர்களுக்கு அனுப் ிறவக்க ஒரு காறள 
வண்டியும், கூலிறயயும் நிய ிக்க வவண்டியைாயிற்று. 

வரவு பெலவு கைக்குகளுக்குப் ப ாறுப் ாக இருந்ை விஷ்ணு 
இயல் ாகவவ இறைக் கண்டுக் குழப்  றடந்து, " ா ா, ைானியங்கறள 
விற் ைில் நாம் ப ரும் இழப்ற ச் ெந்நித்வைாம்" என்று கூைியதும்... 

 ா ா, "இந்த இழப்பால் நெக்குக் கிகைக்கப்மபற்ை லாபம் பற்ைி 
உங்களுக்கு என்ன மதரியும்? நான் மசால்வகதப் பபாலத் மதாைர்ந்து 
மசய்வபத உங்கள் பணி!" என்ைார். 

இ ய றலக்கு அருகில் ப ாருத்ை ான ஒரு ைங்கு ிடத்றைக் 
கண்டு ிடிப் ைற்காக,  ா ா, காக்கா, ற தூல் இருவறரயும் படஹ்ரா 
டூனிலிருந்து அனுப் ி றவத்ைார். காத்பகாைம் என்ை இடத்ைில் ஒரு வடீ்றட 
வாடறகக்கு எடுத்ைனர்.  ா ா அறைப்  ற்ைிய ைகவல் அைிந்ைதும், 1942  ூகல 
10ஆம் நாள், படஹ்ரா டூனிலிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைார் - அன்றைய ைினம் 
ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனத்ைின் 17 வது ஆண்டு நிறைவு நாள்.  ா ாவுடன் 
எரச், குஸ்ைாஜி இருவரும் இருந்ைனர். ஆைி ெீனியர் (அஹ துநகரிலிருந்து 
அறழக்கப் ட்டவர்) அவர்களுடன்  வரலியில் வந்ைிறைந்ைார்.  ா ா, எரச்றெ 
 ீண்டும் படஹ்ரா டூனுக்கு அனுப் ிவிட்டு,  ின்னர், குஸ்ைாஜி, ஆைி ெீனியர் 
ஆகிவயாருடன் காத்பகாைம்  யைம் பெய்து, 11ஆம் வைைி நண் கல் வந்து 
வெர்ந்ைார்.       
 காக்கா, ற தூல் இருவரும் வைர்ந்பைடுத்ை ெிைிய குடிறல  ா ா 
ப ரிதும் விரும் ினார், ஏபனனில் இது இரண்டு உயர ான  றலகளுக்கு 
இறடயில் அற ந்ைிருந்ைது; இது எந்ை ஊடுருவலிலிருந்தும் விலகி 
ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டது.  ின்னர்  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் அவரவர் 
கடற கறள வழங்கினார். ைனது ைனிப் ட்ட வவறலகள் (ெலறவ பெய்ைல், 
ைட்டு, டம்ளர்கறளச் சுத்ைம் பெய்ைல், நீராட உைவுவது)  ற்றும் கடிைப் 
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 ரி ாற்ைம், அறைறயச் சுத்ைம் பெய்ைல் ஆகியவற்றைக் கவனிப் ைற்காக 
ஆைிறய நிய ித்ைார். ற தூல்  ஜாருக்குச் பென்று வவண்டிய ப ாருட்கறள 
வாங்கி வருவதும், காக்கா ெற யலுக்குப் ப ாறுப் ாகவும்,  ற்றும் குஸ்ைாஜி 
அறனவருக்கும் உைவியாகவும் ைத்ை து கடற கறளச் பெய்து வந்ைனர். 
வ லும், ஒவ்பவாருவரும் இரவில் இரண்டு  ைி வநரம்  ா ாவின் அருகில் 
 ாதுகாவலராகப்  ைிபுரிய வவண்டியிருந்ைது. 

 ா ா  ஸ்த்  யைத்ைில் இருந்ை வ ாபைல்லாம், ஆண், ப ண் 
 ண்டலியின் உடல்நிறல குைித்ை விவரங்கறள ஒவ்பவாரு நாளும் 
பைாறலத்ைந்ைி  ற்றும் கடிைம் மூலம் பைரிவிக்கு ாறு விஷ்ணுவுக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  யைங்களின் வ ாது, ரயில் நிறலய அைிகாரியின் 
அலுவலக முகவரியின் கீழ் ைந்ைிகள் அனுப் ப் ட்டன. இந்ை நறடமுறைறயப் 
 ற்ைி  ா ா  ிகவும் குைிப் ாக இருந்ைார். ஒவ்பவாரு நாளும்  ண்டலியில் 
ஒருவர் ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்று, பைாறலத்ைந்ைி  ற்றும் கடிைங்கறளச் 
வெகரித்து வருவது வழக்கம். பைாறலத்ைந்ைி, கடிைம் எதுவும் வராை 
வவறளயில்,  ா ா விஷ்ணுவிடம் வகா  றடந்து, ஏன் பெய்ைிகள் வரவில்றல 
என்று வகட்டு, ைகவல் அனுப்புவறையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார்.  

1942, ஜூறல 12ஆம் நாள், ‘உதர்ென் ெஸ்தான்’ என்ைறழக்கப் ட்ட 
உயர் நிறல  ஸ்த்  ா ாவின் குடிலுக்கு அறழத்து வரப் ட்டார். வயைான 
அவர், ஒரு ஜ ாலி  ஸ்த்,  ிகவும் வநெ ானவர்,  ா ாவின் ஆன் ீக உள் 
 ைிக்கு  ிகவும் ப ாருத்ை ானவர் என்று  ா ா கூைினார். அன்ைிலிருந்து, 
 ா ா கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு நாளும் அவரது குடிலில் உைர் ன்  ஸ்ைானுடன் 
 ைிபுரிந்ைார். 

14ஆம் வைைி,  ா ா, காத்வகாடத்ைிலிருந்து வ ருந்ைில் 22 ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை பபாவாலிக்குப் புைப் ட்டு, அங்கிருந்து அவர் 
ெஹர்காவ்ம்  ற்றும் பஹாொலி  றலகளுக்குக் கால்நறடயாகச் பென்ைார். 
 ஸ்துகறளத் வைடி,  ின்னர்,  ஹர்காவ் ிற்குத் ைிரும் ி வந்து, ‘கநனி பாபா’ 
என்ை சூட்சு  (நுட்  ான) உைர்வு நிறலயிலிருந்ை இளம் ெிறுவறனத் 
( ஸ்றை) பைாடர்பு பகாண்டார். அங்கு  ா ா, ‘ஆன் ீக முன்வனாக்குப்  ார்றவ’ 
பகாண்ட ஒரு  னிைறர எைிர்பகாண்டு அவறர ஆெீர்வைித்ைார். 

 ின்னர்  ா ா ‘நல் தெயந்தி’  ள்ளத்ைாக்கில் இைங்கி, மெௌனி பாபா 
என்ைறழக்கப் ட்ட வயாகிறயச் ெந்ைித்ைார்; அவர்  ல ஆண்டுகளாக 
ப ௌன ாக இருந்து, ஒரு ெில ெீடர்களுடன் ெிைிய ஆெிர ம் ஒன்ைில் வாழ்ந்து 
வந்ைார். அைன்  ின்னர்,  ா ா,  ண்டலியுடன் பபாவாலி எனும் இடத்றை 
வநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடங்கினார். அவர்கள் ஏைிய  றலப் ாங்கான 
ைடங்கள், குறுகி, கரடுமுரடாகக் காைப் ட்டன.  ிகவும் சூடாக இருந்ைைால், 
 ா ா ஆங்காங்வக நின்று ைனது விரலால் ைறரறயத் பைாட்டார். வியர்றவ 
துளிகள் அவரது பநற்ைியிலிருந்து வழிந்ைன. இந்ை இ ய றல  குைிகளில் 
அறலந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா ‘ெில கடின ான  ைிகறள 
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நிறைவுபெய்து, ஆன் ீக ரீைியில் ப ரும் சுற றயத் ைாங்கிக்பகாண்டு 
இருப் ைாக’  ண்டலி விவரித்ைனர். இறடவிடாை வவறலயில் வியர்றவ 
துளிகள் வழிந்து பகாண்டிருந்ைாலும்,  ா ா, ைனிச் ெிைப் ான  னநிறலயில் 
இருப் ைாகத் வைான்ைியது.  அவர்  ைிறயத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு 
அைிகாறலயில் ஒரு டம்ளர் வைநீர்  ட்டுவ  அருந்ைினார்,  கலில் வவறு 
எதுவும் எடுத்துக் பகாள்வைில்றல; இருந்தும் அைி வவக ாகச் பெங்குத்ைான 
 றலகளில் ஏைினார். ெில வநரங்களில் கடந்து பெல்ல  ிகவும் கடின ாக 
இருந்ைவ ாதும், அவர்கள் றககளிலும் முழங்கால்களிலும் ைாங்கிக்பகாண்டு ஏை 
வவண்டியிருந்ைது. 

 ண்டலியின் உடலின் ஒவ்பவாரு  ாகமும் வலித்ைது. ஒரு 
கட்டத்ைில்,  ா ா, "உலகளாவிய உடல் வலிக்கும்வ ாது, ஆயிரக்கைக்கான 
உடல் வலிகறள உைர்கிவைன்" என்று குைிப் ிட்ட வவறளயில், இது 
 ண்டலியின் முணுமுணுக்கும்  னறை அற ைிப் டுத்ைியது.  ா ா உட் ட 
அறனவருக்கும் ைாகம் ஏற் ட்டாலும், ைண்ைரீ் அருந்ை ைறடயாக இருந்ைது. 

 ிற் கல் இரண்டு  ைியளவில், அவர்கள் வ லும் நான்கு ற ல் 
ெ பவளி  ரப் ில் நடந்து, இறுைியாக  றல ஒன்ைில் ஏைவவண்டியிருந்ைது. 
ஆைி கறளத்துப்வ ாய், வ லும் நடக்க முடியாைது வ ால் உைர்ந்ைார். காக்கா, 
ற தூல், குஸ்ைாஜி ஆகிவயாரும் அவை நிறலயில் இருந்ைனர், இருந்தும், 
ெிர ங்கறளத் ைாங்கிக்பகாண்டு அவர்கள் ஏழு ற ல்களுக்கு வ ல்  றலவயைி, 
வ ாவாலிறயச் பென்ைறடந்ைனர். ப ாழுது ொய்வைற்கு முன்னைாக,  ா ா, 
காக்கா, ஆைி மூவரும் வ ருந்ைில் காத்வகாடம் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், அங்கு 
 ா ா அவர்களின் ைாகத்றைத் ைைிக்க அனு ைித்ைார். காக்கா அவர்களின் இரவு 
உைறவத் ையார் பெய்ைார்.  ிகவும் வொர்வாக இருந்ை  ா ா, அவரது ைறல 
சுழலுவதுவ ாலவும், இையத்ைில் வலி இருப் ைாகவும் புகார் கூைினார். 
குஸ்ைாஜி, ற தூல் இருவரும்  றுநாள் காத்வகாடம் ைிரும் ி வந்ைனர். 

இ ய றலயில் ைனது ப ௌனத்றைக் றகவிடப் வ ாவைாக  ல 
நாட்களாக,  ா ா ைீவிர ான பைானியில் ஆனால் சூெக ாகக் கூைிவந்ைார். 
ஜூறல 16 அன்று,  ா ா, அைிகாறல 3:00  ைிக்கு எழுந்து, நான்கு 
 ண்டலியுடன் 5:00  ைியளவில் புைப் ட்டு, அவர் ஒரு  ைி வநரம் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளப் ப ாருத்ை ான இடத்றைத் வைடிச் பென்ைார். 

ஒரு கால்வாய்  ாலத்றைக் கடந்து, அவர்கள் இரண்டு 
 ைிவநரங்களுக்கு அடர்ந்து வளர்ந்ை புைர்கள் வழியாக,  ீண்டும் ைங்கள் 
றககளிலும் முழங்கால்களிலும் ைாங்கிக்பகாண்டு  றலவ ல் ஏைத் 
பைாடங்கினர். இந்ைக் காடு வ ான்ை நிலப் ரப் ில் அவர்கள் ஒருவர் ின் 
ஒருவராக ஏறும்வ ாது எவரும் கண்ைில் பைன் டவில்றல.  ா ா நடந்ை 
வவகத்ைிற்கு  ண்டலியால் ஈடுபகாடுக்க முடியவில்றல. ஆைியின் கணுக்கால், 
 ாறையில் ெில ப ன்ற யான கூழாங்கற்கள்  ீது நழுவி இரண்டு முறை 
சுளுக்கியது.       
 அவர்களால் ப ாருத்ை ான எந்ை இடத்றையும் கண்டுபகாள்ள 
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முடியாை அந்ைத் ைருைத்ைில், ைிடீபரன  ா ா ஒரு ஆழ ான  ள்ளத்ைாக்றக 
வ வல சுட்டிக்காட்டி, "ஆத்ெ சக்தியால் நிரம்பியுள்ள அந்தப் பள்ளத்தாக்கு 
என்கன வரபவற்கிைது!" என்று கூைி அவர் வவக ாக ஓடத் பைாடங்கினார், 
 ண்டலியும்  ின் பைாடர்ந்ைனர். ஒரு  ைி வநரம்,  ா ா  ண்டலியுடன் 
 ள்ளத்ைாக்றகச் சுற்ைி, மூச்சுத் ைிைறும் விைத்ைில் மூன்ைாவது  றலயின் 
உச்ெிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "எனது ஏகாந்தவாசம் ெிகவும் 
முக்கியொனது என்ைாலும், இந்த உைகலத் துைந்த ஆத்ொக்களின் 
அகழப்கப நான் கவனத்தில் மகாள்ள பவண்டும்."  ா ா இப்வ ாது இங்கு 
இருப் ைால் இந்ை வநாக்கம் நிறைவவற்ைப் ட்டது,  ின்னர் அவர் இரண்டாவது 
 றலக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான இடம் ஒன்றைத் 
வைர்ந்பைடுத்ைார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார், "ெனிதகுலத்தின் 
தகலவிதியின் செநிகலகய ொற்றுவதற்கு உகந்த நல்ல சக்திககள 
ஒன்ைிகணப்பதும், ஒரு குைிப்பிட்ை திகசகய பநாக்கி பபாகர நைத்திச் 
மசல்வதற்கு பவண்டிய விகதககள விகதப்பதும் இந்த ஏகாந்தவாசத்தின் 
முக்கிய பநாக்கம்." 

ப ஹர்  ா ா,  ீண்டும், அவரது ப ௌனத்றைக் கறலக்கப் வ ாவைாக, 
சூெக ான முறையில் சுட்டிக்காட்டினார். அவர் ஒரு மூறலயில்  ாறை  ீது 
ொய்ந்து அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், அவரது முகம் ப ன்ற யாக ஒளிர்ந்ைது. 
 ா ா, நான்கு  ண்டலிக்கும் இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: "என்னிைெிருந்து 50 
மக ம் மதாகலவில், ஒவ்மவாரு மூகலயிலும் அெர்ந்து மகாள்ளுங்கள், 
நான், எனது ககககளத் தட்டும் வகர என்கனப் பார்க்க பவண்ைாம்.” 

 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் காறல 9:50  ைிக்குத் பைாடங்கியது. இறை 
நிறனத்து  ண்டலி அக கிழ்ந்ைனர்: " ா ா, அவரது ப ௌனத்றைக் கறலக்கப் 
வ ாவது எவ்வளவு ப ரிய அைிர்ஷ்டம்! அறனத்து  ண்டலியிட ிருந்தும், நாம் 
நான்கு வ ர்  ட்டுவ  அறைக் வகட்கத் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டுள்வளாம்!" 

55 நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, காறல 10:45  ைிக்கு,  ா ா றககறளத் 
ைட்டியதும்,  ண்டலி அவறர அணுகினர். ‘இத்ைறன வருடங்களுக்குப்  ிைகு, 
 ா ாவின் முைல் வார்த்றைகள் என்னவாக இருக்கும்?’  ண்டலி  னைிற்குள் 
நிறனத்துக் பகாண்டனர். ஆனால்  ா ா, ெத்ைம் எறையும் எழுப் ா ல், ‘புைப்பை 
பவண்டிய பநரம் இது’ என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ா ா 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ை இடத்ைிலிருந்து ெிைிது  ண்றை ற தூல் 
வெகரித்து, ஒரு ப ட்டியில்  ாதுகாத்ைார். பாபா, இப்பபாது இெயெகலக்கு 
அருகில் இதுபபான்ை ஏழு இைங்களில் ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாண்ைார். 

அடுத்ை நாள், காத்வகாடத்ைில்  ா ா ைினமும் மூன்று முறை  ால் 
இல்லாை வைநீர்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெத்றைத் பைாடங்கினார். உைர் ன் 
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 ஸ்ைானுடன் ஒவ்பவாரு நாளும் குறைந்ைது ஒரு  ைி வநரம் அவரது 
அறையில் ைனிற யில்  ைிபுரிந்ைார்.  

எைிர்வரும்  ஸ்த்  யைத்ைில் அஜ் ீர் பெல்வைற்காக, ஆைி வறரந்ை 
ைிட்டத்றை,  ா ா வ வலாட்ட ாகப்  ார்த்து, றகபயழுத்ைிட்டார். ைிட்டப் டி, 
அவர்கள் ப ஷாவர், லாஹூர் நகரங்களுக்கும் பெல்வைாக இருந்ைது. ஆனால் 
 ா ா அவற்றை கால அட்டவறையிலிருந்து விலக்கி றவத்ைார். ஜூறல 
18ஆம் நாள் கடுற யான  றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ைது. 

இந்ை ஏகாந்ைவாெ வவறளயில்,  ா ா, கவாலி  ாடல்கறளக் வகட்கும் 
விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார்; ஜூறல 18 அன்று, ற தூல் ஓர் உள்ளூர் 
 ாடகறர, இறெக் குழுவினருடன் அறழத்து வந்ைார். இறெ நிகழ்ச்ெி  
பைாடங்கிய இரண்வட நி ிடங்களில்  ா ா அறைறய விட்டு பவளிவயைி, 
அவறரப்  ின்பைாடரு ாறு ஆைிறய அறழத்ைார். அவரது அறைக் கைறவ 
மூடிவிட்டு  ா ா, ஆைியிடம், "உலகளாவிய பணியின் நிெித்தம் என் ெீதுள்ள 
பாரத்கதத் தணித்து, சற்று நிதானொக இருக்கும் எண்ணத்தில், கவாலி 
பாைல்ககளக் பகட்க விரும்பிபனன். கபதூல் இந்த ெனிதகன எங்கிருந்து 
மகாண்டு வந்தார்? அவர் பாடுகிைாரா அல்லது பவறு ஏதாவது 
மசய்கிைாரா?" என விவாைித்ைார். 

 ா ா, ற துறல அறழத்து, கூர்ற யான வாரத்றைகளால் 
வினவினார், "நீங்கள் யாகர இங்கு அகழத்து வந்தரீ்கள்? அந்த ெனிதனால் 
பாை முடியாது!" 

ஆனால் ற தூல்,  ா ாவுக்கு உறுைியளிக்கும் விைத்ைில், "அவர் ஒரு 
 ிர ல ான  ாடகர். வாருங்கள், வந்து வகளுங்கள்; அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு 
பகாடுங்கள். அவர் இப்வ ாதுைான் ைன்றனத் ையார்  டுத்ைிக் பகாள்கிைார்" 
என்ைார். 

எனவவ,  ா ா  ீண்டும்  ாடறலக் வகட்க ைிரும் ிச் பென்ைார், ஆனால் 
பத்து நிெிைங்களுக்குப் பிைகு அவர் கபதூலிைம், பணம் மகாடுத்து, 
குழுகவத் திருப்பி அனுப்பும்படி கசககயால் மதரிவித்தார்.  ாடகரும் இைர 
கறலஞர்களும் பவளிவயைிச் பென்ைதும்,  ா ா, ற தூலிடம், "நீங்கள் 
அவருக்கு எவ்வளவு பணம் மகாடுத்தீர்கள்?" என வினவினார். 

"ஐந்து ரூ ாய்  ட்டுவ . அந்ைத் பைாறகக்காக இரவு முழுவதும்  ாட 
அவர் ஒப்புக்பகாண்டார்" என்ைார் ற தூல். 

"ெற்றும் அவரது குதிகரவண்டி கட்ைணம்?" 
"இதுவும் ஐந்து ரூ ாயில் வெர்க்கப் ட்டுள்ளது." 
"நீங்கள் மூகளயற்ை ஈரானி முட்ைாள்!"  ா ா எரிச்ெலில் ைிட்டினார். 

"எந்தபவார்  உண்கெயான கவாலி பாைகரும் இந்தத் மதாககக்குப் 
பாடுவதற்கு எப்பபாதாவது ஒப்புக் மகாள்ள முடியுொ? நீங்கள் என்கனப் 
பற்ைிக் மகாஞ்சபெனும் பயாசித்திருக்க பவண்டும்! அந்த முரைனுக்கு, 
அவரால் பாை முடியாது என்று மதரியும், ஆதலால் அவர் ஐந்து ரூபாகய 
ஏற்றுக்மகாண்ைார். 
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"நீங்கள் நன்கு பபரம் பபசினரீ்கள் என்று நிகனத்து 
ெகிழ்ச்சியகையும் அளவுக்கு ஒரு முட்ைாள். உங்கள் தந்கத எப்பபாதாவது 
கவாலி இகசகயக் பகட்டிருக்கிைாரா?"  ின்னர்  ா ா ைறலறய அறெத்து, 
ற தூலின் கஞ்ெத்ைனத்றை நிறனத்து ெிரித்ைார். 

 ண்டலி,  ா ாவின் இரவு காவலர்களாக, ைத்ை து கடற றயப் 
 கிர்ந்து பகாண்டனர், ஒரு நாள் காறலயில் வைநீர் அருந்ைி பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், முந்கதய இரவு  பாபாவின் குடிலுக்கு எதிபர அகெந்த 
ெகலயில் ஒரு பிரகாசொன ஒளிகயக் கண்ைதாக, குஸ்தா ி மதரிவித்தார். 
ஆதி சந்பதகெகைந்து, அது யாபரா ஒருவர் ஏற்ைிய விளக்காக இருக்க 
பவண்டும் என்ைார். பாபா உைபன தகலயிட்டு ஆதியிைம், குஸ்தா ி 
கூறுவகதக் கவனிக்கச் மசான்னார். ஆதி இன்னும் அவகர நம்பவில்கல, 
ஆனால் அன்ைிரவு காவல்புரியும் பவகளயில் ஆதியும் அகதப் பார்க்க 
பநர்ந்தது. அந்த ெகலயில் பெல்நிகலகய அகைந்த பயாகி ஒருவர் 
இருப்பதாகவும், அந்த ஒளி அவரிைெிருந்து வந்தகதயும் பாபா 
மவளிப்படுத்தினார்.  

 றழ பைாடர்ந்து ப ய்ைது. மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஜூறல 19 
அன்று நள்ளிரவில், ெிைிது அரிெி  ற்றும் பவண்பையுடன்  ா ா ைனது 
உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைார்.  ா ா, குஸ்ைாஜியுடன் ெதுரங்கம் 
விறளயாடும் வ ாது, காக்கா உைறவத் ையார் பெய்ைார். ஜூறல 21ஆம் நாள் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க ொஞ்ெி வந்து, ெிைிது வநரம் அவருடன் உறரயாடிய  ின்னர் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். முன்கூட்டிவய ைங்கும் விடுைிகளுக்கு ஏற் ாடுகள் பெய்ய 
ற தூல் அன்று  வரலிக்கு அனுப் ப் ட்டார். 

1942 ஜூறல 22 அன்று,  ா ா, நான்கு  ண்டலியுடன் (ஆைி ெீனியர், 
குஸ்ைாஜி, காக்கா, ற தூல்) காத்பகாைத்திலிருந்து புைப்பட்டு பபரலிக்குச் 
மசன்ைார்; அங்கு அவர்  ீண்டும் புனித பஷீர் ெியான்  ஸ்றைத் 
பைாடர்புபகாண்டு, அன்ைிரவு ஒரு வஹாட்டலில் ைங்கினார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும்  றுநாள்  ாறல 6:15  ைிக்கு ந ிபாபாத்றைச் 
பென்ைறடந்து இரண்டு வடாங்காக்களில் ெற்று பைாறலவில் அற ந்ை 
‘ொஹன்பூர்’ என்ை ெிைிய கிரா த்ைிற்குச் பென்ைனர். வடாங்கா ஒரு ெிைிய 
ஏரிறயக் கடந்து பெல்ல வவண்டியிருந்ைது; அறனவரின் துைி ைிகளும் 
நறனந்து ஈர ாயிற்று.  ா ா, அவரது உறட உலரும் வறர ஆைியின் ெில 
ஆறடகறள அைிந்ைார்.  ா ாவின் அறனத்து கடுற யான முயற்ெிகளும் 
நல்ல  லறன அளித்ைது, ஏபனன்ைால் ஸாஹன்பூரில்,  ா ா 30 வயது ‘கனி 
பாபா’ என்ை இளம்  ஸ்றைக் கண்டுபகாள்ள முடிந்ைது. 

அந்த ெஸ்தின் மபற்பைார் பாபாகவ எதிர்மகாண்டு, தங்கள் ெகன் 
‘கபத்தியக்காரனாக’ ொைிவிட்ைதாக அவர்கள் நம்புவதாகவும், பெலும் 
அவரது நிகல குைித்து ெிகுந்த ென உகளச்சலுக்கு ஆளானார்கள் என்றும் 
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முகையிட்ைனர். பாபா அவர்ககள ஆறுதல் படுத்தினார், தங்கள் ெகன் 
உண்கெயில் ஆன்ெீக ரீதியில் முன்பனைியவன், கபத்தியம் அல்ல 
என்பகத அவர்களுக்கு விளக்கினார். அவர் ெஸ்தின் மபற்பைாகர 
ஆசரீ்வதித்தார், அத்தககய புனிதொன ெககன அகையப்மபற்ைது 
அவர்களின் நல்லதிர்ஷ்ைம் என்று பாபா, அவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். 

ஸாஹன்பூரில் வ லும் இரண்டு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டனர். 
ஒவ்பவாரு பைாடர்புக்கும் முன்னும்  ின்னும்  ா ா, உடல்நலம் குன்ைியைால் 
மூன்று முறை வாந்ைி எடுத்ைார். 

அன்ைிரவு கறளத்துப்வ ாய் நஜி ா ாத்துக்குத் ைிரும் ிய அவர்கள் 
ரயில் நிறலய நறடவ றடயில் தூங்கினர். அடுத்ை நாள்,  ா ா  ீண்டும் 
ஸாஹன்பூருக்குச் பென்று, அங்கு அவர் கனி  ா ாறவயும், காலி 
கம்லிவாலா என்ை  ஸ்துகறள  று டியும் பைாடர்பு பகாண்டு,  ின்னர் 
நஜி ா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

நஜி ா ாத்ைில், இைற்கு முன்னைாக ‘ரியாசுதீன்’ என்ைறழக்கப் டும் 
ைடித்ை, நிர்வாை நிறலயில் இருந்ை  ஸ்த் ஒருவறர ஒரு  ரத்ைின் கீழ் 
ெந்ைித்து விறடப றும்வ ாது, "பணி முடிந்தது" என்று  ஸ்த் கூைினார். 
ஆனால் இன்று, பாபா, அந்த ெஸ்கதப் பார்த்தபபாது, அவர் ஓைத் 
மதாைங்கினார், பாபாவும் அவகரப் மூன்று கெல் தூரம் பின்மதாைர்ந்து 
மசன்ைார். எவ்வாைாயினும், ஏைக்குகைய இரண்டு ெணிபநரம் 
பின்மதாைர்ந்தும், பிரியொனவகரப் மபறுவதற்கான ெஸ்தின் தயக்கநிகல 
ொைவில்கல. 

ஸாஹன்பூரில் பைாடர்பு பகாண்ட ஒரு  றழய  ஸ்த், ‘துலா ஷா’ 
என் வறர இைங்கச்பெய்து  ா ா அவறர உள்ளூர் கறட ஒன்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். இது உள்ளூர் கிராெ ெக்ககள ஆச்சரியத்தில் 
ஆழ்த்தியது, ஏமனன்ைால் துலா ஷா, பாபாவின் அகழப்கப 
ஏற்றுக்மகாண்ை முதலாவதாக அைியப்பட்ை சந்தர்ப்பம் இதுவாகும். 

மெஹர் பாபாவின் அடுத்த வி யத்தில் துலா ஷா, அவகரப் 
பார்த்ததும், ரியாசுதகீனப் பபாலபவ பாபாகவத் தவிர்த்தார்; கிராெத்திற்கு 
மவளிபய உள்ள அைர்ந்த வனப்பகுதிக்குச் மசன்று, ஓடி ெகைந்த அவகரக் 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்கல. எனபவ, ஒவ்மவாரு ெஸ்கதயும் தனது 
விருப்பத்திற்கு விட்டுவிட்டு, பாபா அவர்ககளக் கண்ணுக்கு மதரியாத 
முகையில் மதாைர்பு மகாண்ைார். 

நஜி ா ாத்ைிலிருந்து,  ா ா அவரது நான்கு வைாழர்களுடன் அஜ் ீருக்கு 
ஒரு ரயிலில் புைப் ட்டார். வழியில்,  ா ா,  ல்வவறு நாடுகளில் வாழும் 
 ஸ்துளின் எண்ைிக்றகறயப்  ற்ைி வ ெினார்: 

இந்தியாவில் இரண்டு லட்சம் (200,000) ெஸ்துகள் உள்ளனர். 
ரஷ்யாவில் ஆயிரம் ெஸ்துகளும் சனீாவில் ஆயிரமும் உள்ளனர். 
ஐபராப்பாவில் ஒரு சில ெஸ்துகள் ெட்டுபெ வாழ்கின்ைனர். இந்தியாவில் 



66 
 

வாழும் ெஸ்துகள் ஆன்ெீக ரீதியில் அசலான ‘அலுவலக ஊழியர்கள்’; 
ஐபராப்பாவில் இருப்பவர்கள் முகவர்கள், அவர்கள் இந்திய 
ெஸ்துகளிைெிருந்து ஆன்ெீக சக்திகய ஈர்க்கிைார்கள். பராம் நகரில் ெிகவும் 
முன்பனைிய ெஸ்த் ஒருவர் நிகலமகாண்டுள்ளார். முகவர்கள் எப்பபாதும் 
அசலான அலுவலக மபாறுப்பாளர்களுைன் இகணக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்திய 
ெஸ்துகள் பல பிராந்தியங்களுக்கான மபாறுப்கப வகிக்கும் அதிகாரிகள். 
அவர்கள் முகவர்கள் மூலம் ஐபராப்பிய பிராந்தியங்ககளயும் 
கட்டுப்படுத்துகின்ைனர். பராம் நகர முகவர், இந்தியாவிலிருந்து ‘சக்திகயச் 
பசகரித்து’ ஐபராப்பிய முகவர்களுக்கு விநிபயாகிக்கிைார். ரஷ்யா ெற்றும் 
சனீ நாட்டு ெஸ்துகள் இந்திய அசலான பணியாளர்ககளப் பபான்ைவர்கள், 
அதற்கும் பெலாக, பராம் நகர விநிபயாகஸ்தர் மூலம் ஐபராப்பிய 
ெஸ்துகளுக்கு உதவுகின்ைனர். ரஷ்ய, சனீ ெற்றும் இந்திய பதசத்து 
ெஸ்துகள் பரஸ்பர உதவிகய வழங்குகின்ைனர். 

ஆன் ீக ரீைியில் ெீரழிந்துவ ான இந்ைிய நாட்டு ஆத் ாக்கள் ப ௌைீக 
உடல்கறளத் துைக்கும் ைருவாயில் வ ற்கத்ைிய நாடுகளில்  று ிைவி 
எடுக்கின்ைன. அதுவ ால வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் வாழும் ெிைப் ான ஆத் ாக்கள் 
ப ௌைீக உடல்கறளத் துைந்து இந்ைியாவில்  று ிைவி எடுக்கின்ைன, வ லும், 
ைகுைி வாய்ந்ை இந்ைியர்கள் ஆன் ீக ரீைியில் முன்வனைி பெல்ல 
இந்ைியாவிவலவய  று ிைவி எடுக்கிைார்கள். 

அவதார புருஷர் எப்பபாதும் ஆசிய கண்ைத்தில் பிைவி எடுக்கிைார். 
அவதார புருஷர்கள் ஒரு உலகில் (கிரகத்தில்) ெட்டுபெ பிைக்கின்ைனர். 
அந்த உலகம் குளிர்ச்சியகைந்து, வாழ முடியாததாக ொறும் 
காலகட்ைத்தில், இகையிகைபய, ெற்மைாரு உலகத்தில் (கிரகத்தில்) 
வாழ்க்கக வளர்ச்சியகைந்து இறுதியாக முந்கதய உலகத்கத 
ொற்றுகிைது. இது காலாதிகாலொக நைந்து வரும் நிகழ்வு. அங்பக, 
பகாடிக்கணக்கான உலகங்கள் உள்ளன. 

ப ருங்கடல் அற ைியாக இருந்ைவ ாது றெைன்யா (உைர்வு) 
இருந்ைது; அது அறல ாய்ந்ைவ ாது, கற் றன ஆரம்  ானது. 

 ா ாவும் நான்கு  ண்டலியும் 1942  ூகல 26 அன்று அஜ்ெீர் நகறரச் 
பென்ைறடந்து, ‘கிங் எட்வர்ட் ப வ ாரியல் பஸராயில்’ ைங்கினர்.  ா ா 
அஜ் ீருக்கு விஜயம் பெய்ை ஒவர காரைம், காத்வகாடத்ைில் வ ற்பகாண்ட 
ஏகாந்ைவாெத்துடன்  ார்க்றகயில், இது வவறு வநாக்கத்துடன் ஒரு குைிப் ிட்ட 
இடத்ைில் அறர  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் துைான் என் து 
 ின்னர் பைரியவந்ைது.       
  ா ா குைிப் ிட்டார், "பபாரில் இறுதி நன்கெககள அகையப்மபறும் 
பநாக்கத்தில், ெனித துன்பங்ககளத் திகசதிருப்பி வழிநைத்துவதற்காக 
நான் இங்குப் பணியாற்றுபவன்." 
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இருப் ினும், முைலில்,  ா ா, ொச்ொறவத் பைாடர்பு பகாள்ளச் 
பென்ைார். ஆனால்  ஸ்த் அவருறடய எண்ைத்றை பவளிப் டுத்ைா ல் 
ையக்கத்துடன் இருந்ைைால்,  றுநாள் காறல 4:00  ைிக்கு  ா ா,  ீண்டும் 
ற தூல், காக்கா இவர்களுடன் பென்ைார். அன்றைய ைினம் ஐந்து  ஸ்துகறள 
வஹாட்டலுக்கு அறழத்து வந்து, அவர்களுடன்  ைிபுரிந்து, அவர்களுக்கு 
உைவளித்ைார். 

 ா ா  ின்னர் அருகாற யில் அற ந்ை ‘புஷ்கர்’ கிரா த்ைிற்குச் 
பென்று, புஷ்கர் ஏரிக்கு அருகில், பகழய, ககவிைப்பட்ை, பாழகைந்த 
அரண்ெகனயில் ஓர் அகையில் ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாண்ைார். பாபா, 
முழுகெயான மெௌனத்கத விரும்பி ெண்ைலி நான்கு பபகரயும் எல்லா 
திகசகளிலும் காவல் புரியுொறு அைிவுறுத்தினார். 

ஏகாந்ைவாெம் நிறைவறடந்ை  ின்னர்,  ா ா, வழக்கத்ைிற்கு  ாைான 
 கிழ்ச்ெியும், ஆன் ீக ரீைியில் புத்துைர்ச்ெி  ிக்கவராகவும் காைப் ட்டார். 
 ா ா கூைிய டி, "எனது பணி ெிகவும் திருப்திகரொக நிகைவுற்ைது. எனது 
தகலயிலிருந்த பாரமும் குகைந்தாற் பபால் உணர்கிபைன்." 

அவர் அந்ைப்  றழய அரண் றனயிலிருந்து பவளிவயைியவ ாது, குரு 
பூர்ைி ாவின்  ண்டிறகறயக் பகாண்டாடும் அைிவகுப்பு, ொறலயில் கடந்து 
பென்ைது.  ா ா குைிப் ிட்டார், "இது ஒரு குைிப்பிைத்தக்க தற்மசயல் பநர்வு, 
இங்பக எனது ஏகாந்தவாசத்தின் நிகைகவக் குைிக்கிைது." 

புஷ்கரிலிருந்து ைிரும் ியதும், ொறலவயாரத்ைில் நின்று, ஒரு ெிைிய 
வடீ்டில் வெித்து வந்ை ொதுவுக்கு ஒரு நாையத்றைக் பகாடுத்ைார். 

காலம் இறை நிறனத்து வியப் ில் ஆழ்ந்ைது: "அவைார புருஷர் 
நூற்றுக்கைக்கான ற ல்கள்  யைித்து, ஒரு குைிப் ிட்ட இடத்ைில், குைிப் ிட்ட 
வநரத்ைில் அறர  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் றை 
வறரயறுக்கப் ட்ட  னிைனின் அைிவுத்ைிைன் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியு ா? இந்ை 
அறர  ைி வநரத்ைில் அவர் என்ன பெய்ைார் என்று அவருக்கு  ட்டுவ  
பைரியும்!  ரிபூரை ான ஒருவருக்கு இடம், காலம் என்ைால் என்ன? முப் து 
நி ிடங்கள் என் து, கண் இற ப் ப ாழுைில்  ிர ஞ்ெத்றை நிர்மூல ாக்கி, 
அவை கை வநரத்ைில் அந்ை இடத்ைில்  ற்பைான்றை உருவாக்கவும் பெய்யும் 
அத்ைறகய ஒருவருக்கு, நீண்ட பநடிய வநர ாகும்!" 

ஜூறல 28ஆம் நாள், ொச்ொறவ  ீண்டும் இரவு 11:30  ைிக்குச் 
ெந்ைித்து, அவருடன் 20 நி ிடங்கள் அ ர்ந்து, பெய்யப் ட்ட ஆன் ீக  ைியில் 
 ா ா  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

அறனவரும் அடுத்ை நாள் இரவு ரயிலில் படல்லிக்குப் புைப் ட்டு, 
 றுநாள் காறலயில் வந்து, நிஜாம் வஹாட்டலில் ைங்கினர். ொஞ்ெி,  ா ா 
 ற்றும்  ண்டலிக்கு, வகக்கி வைொயின் இல்லத்ைிலிருந்து உைவு எடுத்து 
வந்ைார்.  ின்னர்,  ா ா, படஹ்ரா டூன் புைப் டுறகயில் ஜால் வகரவாலாவும் 
அவறரச் ெந்ைித்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் ொர் ாக ‘ஃப வராஸ் கான் நூன்’ 
 ற்றும் ‘வஜாவகந்ைிர ெிங்’ உள்ளிட்ட  ல்வவறு அரெியல் ைறலவர்கறளத் 
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பைாடர்பு பகாண்டு, அவர்களுக்கு,  ா ாவின் நான்கு பெய்ைிகறள 
வழங்குவைற்கு ொஞ்ெி, ஆைி ெீனியர் இருவரும் டில்லியில் இருக்கு ாறும், 
 ின்னர் அவர்கள் மும்ற க்குச் பென்று அங்வகயும் அறைச் பெய்ய வவண்டும் 
எனவும்  அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். பாபா, குஸ்தா ி, கபதூல் ஆகிபயாருைன் 
மைஹ்ரா டூன் திரும்பிச் மசன்று, ெஸ்துககளத் மதாைர்பு மகாள்ளும் 
பணிகய ெீண்டும் மதாைர்ந்தார்.    
 படஹ்ரா டூனில் ப ண்  ண்டலியுடன் இருந்ை ஐரீன்  ில்வலா 
கடுற யான வநாயால் ைாக்கப் ட்டைால் அவருக்கு ெிகிச்றெ அளிக்க டாக்டர் 
நீலுவிடம் கூைப் ட்டது. ஐரீன் வி ரீை ான ைறெ வலியால் அவைிப் ட்டார். 
ைறெ வலிப் ிலிருந்து நிவாரைம் அளிக்கும் விைத்ைில்  ார்கபரட் க்ராஸ்வக 
அவரது கால்கள், கால்விரல்கள்  ற்றும் றககறள அழுத்ைி  ொஜ் பெய்து 
வந்ைார்; அவை வநரத்ைில் டாக்டர் நீலு அவருக்கு ெிகிச்றெ அளித்ைார். 

ஆகஸ்ட் 4ஆம் வைைி, காத்வகாடத்றைச் வெர்ந்ை புனிை உைர் ன் 
 ஸ்ைான் படஹ்ரா டூனுக்கு அறழத்து வரப் ட்டார், அங்கு அவர் அடுத்ை 
மூன்று வாரங்கள் ைங்கியிருந்ைார்.  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும்  ஸ்றை நீராட்டி, 
உைவூட்டி, அவருடன் ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்ைார்.  ஸ்த் உைர் ன் 
 ஸ்ைான் பைாடர்ந்து ெிகபரட்டுகறளப் புறகப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார். 
ஆகஸ்ட் 5ஆம் நாள் முைல்,  ா ா, ைினமும் ஒரு முறை உைவு உண்ைத் 
பைாடங்கி,  ிவரம்  வனில் வ ல்  ாடியில் காறல 7:00  ைியிலிருந்து  ைியம் 
வறர,  ற்றும்  ண்டலியுடன்  ிற் கல் 2:00 முைல் 7:00  ைி வறர அடுத்ை 
ஒரு  ாைத்ைிற்கு அறைத் பைாடரப்வ ாவைாகக் கூைினார். 

டான் ப ங்களூரிலிருந்து (ராணுவ  ைியிலிருந்து) விடுமுறையில் வர 
அனு ைிக்கப் ட்டார். மூன்று வாரங்கள் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில்,  ா ா அவறர 
ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ், முவஸாரி வ ான்ை,  ா ாவுடன் பைாடர்புறடய 
இடங்கறளப்  ார்றவயிட அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ைனது மூன்று வார  ஸ்த்  யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி 
வந்ை ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, 1942, ஆகஸ்ட் 7 அன்று, மபரும்பாலும் 
அமெரிக்க கைற்பகையினகரக் மகாண்ை ‘பநச நாட்டுப் பகைகள்’, பசிபிக் 
மபருங்கைலில் அகெந்த 'குவாைல்மகனல்' தீவில் தகரயிைங்கி,  ப்பானிய 
சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிரான நட்பு நாடுகளின் முதல் மபரிய தாக்குதகலத் 
மதாைங்கின. 
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 ப ஹர்  ா ா றகயில்  ச்றெக்கிளி ‘ ிட்டு’ – வலானவாலா 
1942 
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மைஹ்ரா டூன், பலானவாலா & மெஹராபாத்  

(Dehra Dun, Lonavala & Meherabad) 

1942, ஆகஸ்ட் 3ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, கீழ்வரும் பெய்ைிறய, 
இறளஞர்களுக்காக எழுத்துப் லறக மூலம் வழங்கி, பெப்டம் ர்  ாை 
‘காம்பரட்’ எனும் இந்ைிய இைழில் பவளியிடு ாறு கட்டறளயிட்டார்:  

ஆற்ைலும் நம்பிக்ககயும் மகாண்டிருப்பது இகளஞர்களுக்கான தனி 
சிைப்புரிகெ.  எந்தமவாரு சிக்கலிலும் சிக்கிக் மகாள்ளாெல், 
எதிர்காலத்கதப் பற்ைிய அவர்களின் கனவுகள், தகையற்ை கற்பகனயால் 
தூண்ைப்படுவதன் நன்கெகயக் மகாண்டுள்ளன. புதிதாக உருவான 
அன்பின் கனமலாளியில், அல்லது புதிதாகத் பதான்ைிய ென எழுச்சியின் 
கதகதப்பில், அவர்கள், மவவ்பவறு மசயல்பாடுகள் ெற்றும் சுய 
தியாகத்திற்கான அகழப்புக்கு விகரவாகப் பதிலளிக்கிைார்கள். இந்தப் 
பண்புகள் இல்லாத வாழ்க்கக ஏழ்கெயானதாக இருக்கும், ஆனால், அகவ 
மபரும்பாலும் இகளஞர்களிகைபய உள்ளன. இத்தககய பண்புககள 
ெிககயாக அகையப்மபற்ை இகளஞர்கள், அவற்ைின் முழு நன்கெகயயும் 
மபை பவண்டுமெனில், அவர்கள் தம்ெிகைபய, அரிதான பவறு சில 
குணங்ககளயும் அகைய முயற்சிக்க பவண்டும். 

வைால்விறய, ொந்ை ாக ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய றைரியத்ைால், 
நம் ிக்றகறய ஊக்குவிக்க வவண்டும்; பெயலின்  லனுக்காக, ப ாறுற யுடன் 
காத்ைிருக்க வழிவகுக்கும் ஞானம், ைீவிர ான  ன எழுச்ெிறய வழிநடத்ை 
வவண்டும். எைிர்காலத்றைப்  ற்ைிய கருத்ைியல் கனவுகள், நிகழ்காலத்ைின் 
யைார்த்ைங்களின் உைர்வால் ெ நிறல அறடய வவண்டும். அன் ின் அனல், 
ஒரு சுைந்ைிர ான, ைறடயற்ை பெயற்காரைத்ைால் அைறன ஒளிரச் பெய்ய 
இடந்ைர வவண்டும். 

இகளஞர்கள் இலட்சியத்கத உணர்ந்து மகாள்வது ெிகவும் 
எளிதானதால், அவர்கள் நிகழ்காலத்திற்கும் கைந்த காலத்திற்கும் எதிராக, 
கசப்புத் தன்கெகய வளர்த்துக் மகாள்கிைார்கள்; ஆனால் உண்கெயானகத 
இலட்சியொக்கி, கைந்த கால பாரம்பரியத்கத பாராட்டுவதற்கான பண்கப 
வளர்த்துக் மகாள்வது நல்லது. உலகம், அதன் இயல்பான நிகலயில், 
இகளஞர்கள் விரும்பி பபாற்றும் முகைகயப் பின்பற்றுவதாகத் 
பதான்ைாெல் இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களின் கனிவான கவனத்கதத் 
தக்ககவத்துக்மகாள்வது எப்பபாதுபெ பபாதுொனது என்பகத அவர்கள் 
ஒருபபாதும் ெைந்துவிைக் கூைாது. உலகக பெம்படுத்துவதற்கான 
அவர்களின் விருப்பத்தில், அவர்கள் கசப்பாக ொறுவதன் மூலம் 
ெகிழ்ச்சியுைன் இருப்பதற்கான உரிகெகய அர்ப்பணம் மசய்ய பவண்ைாம். 

இறளஞர்கள் சுைந்ைிரத்றை விரும்புகிைார்கள், எல்லா அைிகாரத்ைிற்கும் 
அடிற த்ைனத்ைிற்கும் எைிராகக் கிளர்ச்ெி பெய்வைற்கான இயல் ான 
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தூண்டுைறல அவர்கள் பகாண்டிருக்கிைார்கள். இபைல்லாம் ெிைப் ாக உள்ளது. 
ஆனால், குைிப் ாக,  இறளஞர்களுக்குப்  ாைகம் விறளவிக்கும்  ல 
 ாறயகளின் கவர்ச்ெியில் ெிக்கிக்பகாள்ளா ல் ைம்ற ப்  ாதுகாக்க, அவர்கள் 
உண்ற யான முயற்ெிறய வ ற்பகாள்ள வவண்டும். உண்ற யான சுய 
பவளிப் ாடு என் து  ிைருக்கு  ைிப்பும்,  ரியாறையும் வழங்காை ைன்ற றயக் 
குைிக்காது; உண்ற யான வி ர்ெனம் என் து விவராை  னப்வ ாக்கு அல்லது 
எந்ைவிை ான ைனித்ைன்ற றயயும் குைிப் ைில்றல. ப ாறுப் ற்ை சுைந்ைிரம் 
நன்ற   யப் து ெந்வைகத்ைிற்குரியது. சுய கட்டுப் ாடு  ற்றும்  ிைருடன் 
ஒத்துறழக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் இடங்களில்  ட்டுவ  சுைந்ைிரம் அைற்குரிய 
 ைிப்ற ப் ப றும். 

இகளஞர்கள் எப்பபாதும் மசயலில் ஈடுபைவும், ஆபத்தான 
சூழ்நிகலககள எதிர்மகாள்ளவும் தயாராக இருக்கிைார்கள். அவர்களுள் 
உகைந்திருக்கும் இந்த அச்செற்ை, இன்ைியகெயா வாழ்க்ககயின் 
தூண்டுதலுக்கு அவர்கள் சுதந்திரொகக் கீழ்ப்படியட்டும். ஆனால் 
மசயல்களில் ஈடுபடும் பபாது, அது ஆக்கபூர்வொனதாக, மவறுெபன 
அழிவுகரொன ஒன்ைாக இருக்கக்கூைாது என்பகத அவர்கள் கவனத்தில் 
மகாள்ளபவண்டும். அவர்களின் ‘கருத்கதக் கவரும் வார்த்கதகள்’ 
எப்பபாதும் அன்பாகவும் பசகவ ெனப்பான்கெயுைனும் இருக்கபவண்டும். 

படஹ்ரா டூனில் ஏைக்குறைய ஒரு  ாைம் கடந்துவிட்டது;  ா ா, 
முக்கிய ாக உைர் ன்  ஸ்ைானுடன் ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்ைார், 
ஒவ்பவாரு நாளும்  ண்டலியுடன் அ ர்ந்து அவரது ெகவாெத்றை வழங்கினார். 
ஆகஸ்ட் 20ஆம் நாள் முைல்,  ா ா மூன்று நாட்கள் ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி 
உ வாெம் இருந்ைார்,  ின்னர், ைினமும் ஒரு முறை  உைவு உண்ணும் 
வழக்கத்றை  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா, அவரது ஏகாந்ைவாெத்றை ெகாராஷ்டிரா 
ொநிலத்தில் வ ற்பகாள்ள முடிவு பெய்து, ப ாருத்ை ான  ங்களாக்களுக்கு 
ஏற் ாடு பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இந்ை ஏற் ாடுகள் பலானவாலாவில் 
பெய்யப் ட்டது. ஆகவவ, 1942, மசப்ைம்பர் 10, வியாழக்கிழகெ மெஹர் பாபா, 
ஆண், மபண் ெண்ைலியுைன் பலானவாலாவுக்கு வந்தார் -  ப ண் ைிகளில் 
குல் ாய்,  லீா ாய், ஸில்லா, அர்னவாஸ், நர்கிஸ், குலா ாெி, பகய் ாய்,  னு 
 ற்றும் ப ஹரு பஜஸவாலா ஆகிவயாருடன் ப ஹரா,  ைி, வகார்பஷத், 
ஸூனா ாெி,  ன்ஸாரி, ஐரீன்,  ார்கபரட், கிட்டி, ராவனா  ற்றும்  லர். 

 ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு ரயிலில் ஒரு ைனி ப ட்டிறய முன் ைிவு 
பெய்யவும், அறனவருக்கும் வவண்டிய உைறவ படல்லி ரயில் 
நிறலயத்ைிற்கு பகாண்டு வருவைற்கும், வகக்கி வைொயிடம் ப ாறுப்பு 
வழங்கப் ட்டது. பகக்கி, அவரது ெகனவி தூன்  ற்றும் பக்கத்து வடீ்டு 
சிறுெி இருவறரயும் உடன் அறழத்து வந்ைார்.  ா ா, அந்ைச் ெிறு ிறய 
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அவர்களின் குழந்றையா என்று தூனிடம் வகட்டைற்கு, அவர் குழந்றை யார் 
என்று கூைியதும்,  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் குழந்கதககள விரும்புகிைரீ்களா? 
உங்களுக்கு ஒன்று பவண்டுொ?" என வினவினார். அைற்கு தூன், அவர் 
குழந்றைகறள விரும் ினாலும், அப்வ ாது இல்றல, அவர்களுக்குத் 
ைிரு ை ாகி இரண்டு ஆண்டுகள்  ட்டுவ  ஆகின்ைன என்று  ைிலளித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அைிவுறர வழங்கினார், "நீங்கள் ஒரு குழந்கதகய 
விரும்பும் பவகளயில், என்கன நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். நான் 
உங்களுக்குத் தரும் அந்தக் குழந்கதக்கு ‘மெஹர்’ என்று மபயர் 
சூட்டுங்கள்", வ லும் அவர் தூனின் ைறலயில் றக றவத்து ஆெீர்வைித்ைார். 
வைொய் குடும் ம் ஒரு குழந்றைறய ஈன்பைடுக்க  த்து ஆண்டுகள் ஆயிற்று; 
அவர்களுக்குப்  ிைந்ை ப ண் குழந்றைறய, ப ஹர்  ா ாவின் அன்புப் ரிொகக் 
கருைி, அவருறடய அைிவுறுத்ைலின் டி, ‘ப ஹர்’ என்று ப யரிட்டனர். 

வலானவாலா பெல்லும் வழியில் ரயிலில், அச்ெமூட்டும் ெம் வம் 
ஒன்று நிகழ்ந்ைது, ப ஹர்வான் பஜஸவாலா கூைியைற்கிைங்க: "நாங்கள் 
அறனவரும் ஒவர ப ட்டியில்  யைம் பெய்ை வவறளயில்,  ா ா ைிடீபரன 
 ிகவும் பவளிைிப்வ ாய், றககறளயும் கால்கறளயும் அறெக்க முடியா ல், 
அவரது கண்கள் ைிைந்ைவண்ைம் இருந்ைன. அவர் உடலில் ரத்ைம் முழுவதும் 
பவளிவயைிய வைாற்ைத்ைில், உயிறரத் துைந்து விடுவார்வ ால் 
உைவியற்ைவராக, அறெய  முடியா ல், இருக்றகயில் ொய்ந்து வழீ்ந்ைார்." 

அவருக்கு உயிரூட்டம் அளிக்க அறனவரும் விறரந்ைனர். ராவனா 
வகாரற னின் ெில துளிகறள (ஒரு ற ய நரம்பு  ண்டலத்றை தூண்டும் 
 ருந்து) வழங்கிய, ஒரு ெில நி ிடங்களில்  ா ாவின் உடலில் அறெவுகள் 
பைன் ட்டு  ின்னர் குை றடந்ைார்.  ப ஹர்வான் இவ்வாறு முடித்ைார், 
"கடுற யான ஆன் ீக உள்  ைிகளில் ஈடு டும் காலங்களில்,  ா ா 
அத்ைறகய விறளவுகறளச் ெந்ைித்ைார்." 

மசப்ைம்பர் 12 காறல  த்து  ைிக்கு  ா ாவும் குழுவும் 
அஹ துநகருக்கு வந்ைனர். 

அறனவருக்கும் வைறவயான  ைிய உைவுடன் குழுறவச் ெந்ைிக்க, 
பகய் ாயின் ெவகாைரி ஷிரின் தொனியா, அவரது  கள் மெஹரு இருவரும் 
ரயில் நிறலயத்ைில் காத்ைிருக்க வவண்டும் என்று அக் ர் அச்ெகத்ைில் வாழும் 
ஸட்டா குடும் த்ைினருக்கு முன்கூட்டிவய ைகவல் ைரப் ட்டது; ஆனால், 
ஸட்டா குடும் த்றைச் வெர்ந்ை வவறு எவரும் வரவவண்டாம் என  ா ா 
உத்ைரவிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா ைனது அன் ர்கறளச் ெந்ைித்து, அவரது ெகவாெத்றை 
வழங்கி, ஏைக்குறைய இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன; அவறரப்  ார்க்கவும், 
அவருறடய வழிகாட்டுைறல நாடவும், ைனிப் ட்ட ஆவலாெறனகறளக் 
வகட்கவும் அறனவரும் அைீை ஏக்கத்துடன் இருந்ைனர். இைற்கு முன்னைாக, 
 ா ா அவரது ஏகாந்ைவாெம் இ ய றலயில் வ ற்பகாண்ட  ஸ்த் 
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 யைத்துடன் முடிவறடயும் என்று கூைியிருந்ைார், ஆனால் அது  ீண்டும் 
பைாடர்ந்ைது. 

ஷிரின், ப ஹரு இருவரும் ரயில் நிறலயத்ைில் காத்ைிருந்ைனர்;  ா ா, 
ப ண்  ண்டலியுடன் காத்ைிருப்பு அறைக்குச் பென்று,  ைிய உைவுக்காக 
அ ர்ந்ைார்.  ா ா, ப ஹரு  க்கம் ைிரும் ி, “நீங்கள் எகதபயனும் 
ெைந்துவிட்டீர்களா?” என்று வகட்க,  அக் ர் அச்ெகத்ைில் ெற யல் அடுப் ில் 
காய்கைிகறள விட்டுவந்ை ஞா கம் ைிடீபரன வந்ைது. அவர்  ா ாவிடம், "இது 
இப்வ ாது எரிந்து ைீய்ந்து வ ாயிருக்கும்!" என்ைதும்,  ா ா, ஆைி ெீனியறர 
அனுப் ி அந்ைக் காய்கைிகறள எடுத்துவரக் கூைினார். அடுப் ில்  எரிவாயு 
எப் டிவயா அறைந்து காய்கைிகள்  ாதுகாக்கப் ட்டன. 

 ா ாவும் குழுவும் அஹ துநகரிலிருந்து  ிற் கல் இரண்டு  ைிக்குப் 
புைப் ட்டு அன்று  ாறல வலானவாலா வந்து வெர்ந்ைனர். ஸவராஷ், 
 ா ாவுடன் ெில ப ண்  ண்டலிறய ைனது காரில் ஓட்டிச்பெல்ல, எரச் 
குழுவில்  லறர ஒரு வ ருந்ைில் ஓட்டிச் பென்ைார்; இைர  ண்டலி ரயிலில் 
 யைம் பெய்து நள்ளிரவில் வந்து வெர்ந்ைனர். முைல்  ைிறனந்து நாட்கள், 
ப ண் ைிகள் ைிரு. ைஸ்தூரின் ‘கரஞ்சா’  ங்களாவிலும் (குமவட்ைா ஹவுஸ்), 
அைன்  ின்னர் ைிரு ைி டீனின் வடீ்டில், ‘ப்ராஸ்மபக்ட்’ லாட்ஜிலும் ைங்கினர். 
ஆண்  ண்டலி ஒரு ைனி  ங்களாவில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். 

ொஞ்ெி,  ா ாறவயும் குழுறவயும் அஹ துநகர் ரயில் நிறலயத்ைில் 
ெந்ைித்து அவரும் உடன் பென்ைார். அவர் மும்ற யில்  ா ாவின் வாழ்க்றக 
வரலாற்றை குஜராத்ைி ப ாழியில்  ப் ா பஜஸவாலாவின் உைவியுடன் 
எழுைிக்பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா, வலானவாலாவில் இருந்ை வவறளயில், 
குஜராத்ைி றகபயழுத்துப்  ிரைிறய  டித்து, 1926 ஆம் ஆண்டில் ‘ஸஞ்ச் 
வர்ை ன்’ குஜராத்ைி பெய்ைித்ைாளில் பவளிவந்ை ெரித்ைிரத்ைின் ெில  த்ைிகறள 
விலக்க விரும் ி ைிருத்ைங்கள் பெய்ைார். ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு ொஞ்ெி 
மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1942, மசப்ைம்பர் 15 அன்று, ப ஹர்  ா ா, அவருடன் மெஹராபாத், 
நாசிக் பபான்ை பிை இைங்களில் வாழும் அகனத்து ெண்ைலிகயயும், அந்த 
நாளிலிருந்து 1943 பிப்ரவரி 15 வகர, பத்து வயதுக்கு பெற்பட்ை எதிர் 
பாலினத்கதச் பசர்ந்த எந்தமவாரு நபகரயும், அவசர நிகலகள், தீ விபத்து 
பபான்ை சூழ்நிகலககளத் தவிர, பவறு எந்த சூழ்நிகலயிலும் 
மதாைக்கூைாது என்று உத்தரவிட்ைார்.   

ஜால் ாய், ப ஹராம், ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயார் பூனாவிலிருந்து 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்து ஜால் ாய், ப ஹராம் இருவரும் அவை இரவில் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர்; ராம்ஜூ,  ா ா, ஆைி ஜூனியர் இருவறரயும்  றுநாள் 
காறல 9:00  ைிக்கு பூனாவில் ைாயார் ஷிரீன் ாறயப்  ார்க்க அறழத்துச் 
பென்று  ிற் கல் மூன்று  ைிக்கு ைிரும் ி வந்ைார். பெப்டம் ர் 24 அன்று, 
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ப வ ா வலானவாலாவுக்கு வந்து ப ண்  ண்டலியுடன் ெில நாட்கள் 
ைங்கியிருந்ைார். 

 ா ாவின் ஆரம் கால  ண்டலி உறுப் ினர்களில் ஒருவரான 
ராவ்ொபஹப் அஃப்பெரி 1942 ஜனவரியில் மும்ற யிலிருந்து 
வலானவாலாவுக்குப் குடிப யர்ந்ைார்.  ா ா  ற்றும் குழுவிற்கான உைறவ 
அவர்கள் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில் ஏற் ாடு பெய்வைன் மூலம்  ா ாவுக்குச் 
வெறவ பெய்வைற்கான வாய்ப்பு  று டியும் அவருக்கு வழங்கப் ட்டது. கடந்ை 
 ல ஆண்டுகளாக  ிரிந்து இருந்ை காலத்ைில் அவர் வொக ாக உைர்ந்ைைால், 
அவர்  ீண்டும்  ா ாவின் அருகாற யில் இருப் ைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைார். ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ிைகு,  ண்டலி உைறவ ையார் பெய்யத் 
பைாடங்கினர்.   

வலானவாலாவில், கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ் இருவருக்கும் இரவு 
 ாதுகாவலர் கடற  - கிருஷ்ைா  ா ாவின் அறைக்கு பவளிவயயும் 
உள்வளயும், பவங்வகா ா ராவ், ப ண்கள் வளாகத்ைிலும் கண்காைிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. பவங்வகா ா ெில வநரங்களில்  ைிபுரியும்வ ாது 
 யக்க றடந்ைதுண்டு, வ லும்  ா ா அறைப்  ற்ைி  லமுறை எச்ெரித்து 
வந்ைார். ஒரு நாள் இரவில்  ா ா கிருஷ்ைாறவ அறழத்து, "மவங்பகாபா 
விழித்திருக்கிைாரா அல்லது தூங்குகிைாரா என்று பாருங்கள்" என 
றெறகயால் பைரிவித்ைதும், கிருஷ்ைா பவளிவய பென்று  ார்த்துத் 
ைிகிலறடந்ைார். பவங்வகா ா தூங்கிக்பகாண்டிருந்ைார், ஒரு விஷ  ாம்பு 
அவருக்கு அருகில் கடிக்கத் ையாராக இருந்ைது. 

கிருஷ்ைா ஒரு கழிறயக் றகயில் எடுத்து  ாம்ற த் ைாக்கினார். 
ைிடீபரன விழித்ை பவங்வகா ா எழுந்து நடந்ைறைப்  ார்த்ைார். கிருஷ்ைா 
 ாம்ற த் ைாக்கிய வவறளயில்,  ா ாவின் றகைட்டல் ஓறெக் வகட்டது. 
 ாம்ற  வ லும் அடித்து பகால்லு ாறு பவங்வகா ாவிடம் கூைி, கிருஷ்ைா 
 ா ாவிடம் பென்ைார்.  ா ா, "என்ன ெத்ைம்?" என்று வகட்க, கிருஷ்ைா 
 ாம்ற ப்  ற்ைி  ா ாவிடம் பைரிவித்ைதும், பவங்வகா ா அறைக் 
பகான்றுவிட்டாரா என் றை உறுைிப் டுத்ை  ா ா அவறரத் ைிருப் ி அனுப் ி 
றவத்ைார். 

பவங்வகா ா  ாம்ற க் பகான்றுவிட்டார் என்று   ா ாவிடம் கூைியதும், 
அவர் பவங்வகா ாறவ அறழத்து, "நீங்கள் இதுபபால ெறுபடியும் 
தூங்கினால், உங்ககளப் பாம்பு கடிக்கும்! அப்பபாது நான் உங்ககளக் 
காப்பாற்ை ொட்பைன்!" என்ைார். 

ஓர் இரவு, கிருஷ்ைா  ா ாவின் அறைக்குள் இருந்ைவ ாது, 11:30 
 ைிக்கு  ா ா அவறர பவளிவய அ ர்ந்து ஒவ்பவாரு அறர  ைி வநரம் 
சுற்ைி வந்து கண்காைிக்கும் டிக் கட்டறளயிட்டார். ைனது இரண்டாவது 
சுற்ைில், கிருஷ்ைா ஒரு ப ரிய நாகப் ாம்ற ப்  ார்த்து, அறைக் 
பகால்லும்வ ாது, அவர் ெிைிது ெத்ைம் எழுப் ியதும்  ா ா றகைட்டி அறழத்ைார். 
கிருஷ்ைா  ாம்ற  உள்வள எடுத்து வந்ைறைப்  ார்த்து,  ா ா அவறரப் 
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 ாராட்டினார், "நீங்கள் நல்ல காரியம் மசய்தீர்கள். பாம்பு இப்பபாது மூன்று 
பிைவிககளக் கைந்து மசல்லும்." 

ஐந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா கிருஷ்ைாறவ ைனது அறைக்குள் 
அறழத்ைார்.  "எதாவது பபசுங்கள்" என்று அவர் றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
அைிர்ச்ெியறடந்ை கிருஷ்ைாவுக்கு என்ன பொல்வது என்று பைரியவில்றல. 
அப்வ ாது  ா ா அவரிடம், "நான் யார்?" என்று வினவினார். 

"ப ஹர்  ா ா." 
"இல்கல, அதற்கு முன்னதாக." 
"எனக்குத் பைரியாது," என்ைார் கிருஷ்ைா.   

  ா ா எழுத்துப் லறகயில் பெ-ர்-வா-ன் என்று உச்ெரித்ைார். “நான் 
பெர்வானாக இருந்பதன். அதன் பிைகு நான் சத்குரு மெஹர் பாபா ஆபனன். 
பின்னர், அவதார் மெஹர் பாபா" என்ைார். 

அப்வ ாது  ா ா, "இரண்டு மெஹர் பாபாக்கள் உள்ளனர்" என 
எடுத்துறரத்ைார். 

அவர் பொன்னைன் அர்த்ைம் கிருஷ்ைாவுக்குப் புரியவில்றல. "அது 
எப் டி ொத்ைியம்? நீங்கள் இங்வக அ ர்ந்ைிருக்கிைரீ்கள். இரண்டு ப ஹர் 
 ா ாக்கள் எங்வக?" என்று வகட்டார். 

"இல்கல, இரண்டு உள்ளனர்," என்று  ா ா வலியுறுத்ைினார். 
"நான் வவபைாருவறர எங்கும்  ார்த்ைைில்றல." 
 ா ா அவறர அருகிலிருந்ை பவண்ற  பூெப் ட்ட சுவறரப் 

 ார்க்கு ாறு கூைி, "சுவற்கை உற்று பநாக்கி, நீங்கள் அதில் பார்ப்பகத 
எனக்குச் மசால்லுங்கள்" என்ைார். 

கிருஷ்ைா அறைப்  ார்த்து, "ஒன்று ில்றல,  ா ா" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

"ெனம் திைந்து பாருங்கள்!" 
"இது ஒரு சுவர்,  ா ா." 
 ா ா, உடவன எழுந்து அருகில் வந்து, கிருஷ்ைாவின் ைறல 

முடிறயக் பகாத்ைாகப்  ிடித்து, முறுக்கி, "இப்பபாது பாருங்கள்!" என்ைதும் 
சுவரில், ‘மெஹர் பாபா’வின் தத்ரூபொன உருவ பிரதி’ ஒன்றை, கிருஷ்ைா 
காை முடிந்ைது. அந்ை உருவம் ெில வினாடிகள்  ட்டுவ  நீடித்ைது. "நீங்கள் 
அகதப் பார்த்தீர்களா?" என்று  ா ா வகட்டார். 

"ஆம்,  ா ா." 
அப்வ ாது  ா ா விளக்கினார், "இரண்டு மெஹர் பாபாக்கள் உள்ளனர். 

நான் மபௌதீக உைல் வடிவத்கத எடுக்கும்பபாது, அது எனது பிரதிபிம்பொக, 
பூெியில் வருகிைது. அவபர அவதார புருஷர். நான் வரவில்கல. நான் 
கைவுளுக்கு ‘அப்பாற்பட்ை’ நிகலயில் இருக்கிபைன்.  
 "நான் கிருஷ்ணராக வந்தபபாது, அது உண்கெயில் எனது 
பிரதிபலிப்பாக இருந்தது. நான் அப்படி இல்கல. நான் கைவுளுக்கு 
‘அப்பாற்பட்ை’ நிகலயில் இருக்கிபைன்" என்று அவர்  ீண்டும் கூைினார். 
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கிருஷ்ைா  ா ாவிடம் அடிக்கடி அவறர ஆச்ெரிய றடய பெய்ை 
ஒன்றைக் வகட்டார்: " ா ா, முன்பு நீங்கள் இந்துக்களுக்காக ராம்  ற்றும் 
கிருஷ்ைராக அவைரித்ைீர்கள், பைாடர்ந்து கிைிஸ்ைவர்களுக்கு இவயசு 
கிைிஸ்துவாகவும், அைற்குப்  ிைகு முஹம் ைாகவும் வந்ைீர்கள். இப்வ ாது 
நீங்கள் ஒரு பஸாராஸ்ட்ரியராக வந்துள்ளரீ்கள். நீங்கள்  ார்ெிகளுக்காக  ட்டும் 
வந்துள்ளரீ்களா?" 

"இல்கல. இப்பபாது நான் அகனவருக்காகவும் வந்திருக்கிபைன்" 
என்று பாபா பதிலளித்தார். "இந்தக் காலகட்ைத்தில் நான் அகனவருக்கும் 
ஒபர ஏக இகைவனாக, ஒபர ஒரு பபாதகன ெட்டுபெ அளிக்கிபைன். என்ன 
பபாதகன அது? என்கன பநசிக்கவும். பிரார்த்தகன பவண்ைாம், தியானம் 
பவண்ைாம், என்கன பநசிக்க ெட்டும் மசய்யுங்கள்."  
 "ஆனால் உங்கறள நிறனவில் பகாள்வைற்கு எங்களிடம் ஏைாவது 
இருக்க வவண்டுவ ." 

"எனது மபௌதீக உைல்; நீங்கள் என் உைகல கவத்திருக்கிைரீ்கள்." 
"அைற்குப்  ிைகு? நீங்கள் உங்கள் ப ௌைீக உடறலக் றகவிட்ட  ிைகு?" 
"அதனால்தான் ‘என்கன பநசியுங்கள்’ என்று ெட்டுபெ கூறுகிபைன். 

அதுபவ என் பிரார்த்தகன. ஒவ்மவான்றும், பெலிருந்து கீழ் வகர, 
அகனத்தும் அந்தப் பிரார்த்தகனயில் அைங்கி உள்ளது. என்கன ெட்டும் 
பநசிக்கும் இந்தப் பிரார்த்தகன ஒன்பை உங்களுக்குப் பபாதுொனது." 

"நீங்கள் எந்ை  ைத்ைிற்காகவும் வந்துள்ளரீ்களா?" 
"எந்த ெதமும் இல்கல. அவதார புருஷர் பிைக்கும்பபாது அது 

சுவரில் பிரதிபலிப்பகதப் பபான்ைது. அவர் உைகலக் ககவிடும்பபாது, 
பிரதிபிம்பம் ெகைந்துவிடும், ஆனால் சுவர் (கைவுள்) அப்படிபய இருக்கும். 
இது என்கனப் பபாலபவ நித்தியொனது, நிரந்தரொனது." 

1942 மசப்ைம்பர் 19 அன்று  ா ா அவருறடய ' ைி'றயப்  ற்ைி 
விளக்கினார்: 

உண்கெ(ப்மபாருள்) 'உள்ளது';  உண்கெயற்ை தன்கெ 'இல்லாதது'! 
உண்கெயற்ை தன்கெ, அல்லது 'ஒன்றுெில்லாதது' என்பது மவறுகெயான 
காற்கைப் பபான்ைது. எனது பணியும் அப்படித்தான் காற்ைில் மசயல்படுவது, 
அதனால்தான், இது உங்களுக்கு நிச்சயெற்ைதாகத் பதான்றுகிைது. நான் 
அடிக்கடி ொற்ைங்ககளச் மசய்கிபைன் -   உதாரணொக, இது எனது ககைசி 
உபவாசம், இது எனது ககைசி ஏகாந்தவாசம், இது எனது ககைசி ெஸ்த் 
பயணம் என்று பலமுகை திரும்பத் திரும்பச் மசால்லி இருக்கிபைன், 
ொற்ைங்ககளச் மசய்திருக்கிபைன்! 

இன்னும், இந்தக் 'ககைசி’கள்  அகனத்தும் எந்தத் மதளிவான 
முடிவும் இல்லாெல் மதாைர்கின்ைன. குைிப்பாக 'ெஸ்த் பணியில்' நாபன 
எல்கலயற்ை துன்பத்கத அனுபவிக்கிபைன், துன்புறுத்தப்படுகிபைன், 
மதாந்தரவுககளச் சந்திக்கிபைன்; ஆனால் நீங்கள் நிகனப்பது 
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பபாலல்லாெல், நீங்கள் அைிந்தகத விை நான் அந்தப் பணிகய ெிகவும் 
அதிகொக விரும்புகிபைன்! 

எனது பணி திைொகத் தீர்ொனிக்கப்பைாெல், மதளிவற்ைதாகவும் 
காலவகரயகையற்ைதாகவும் இருப்பதால், இது உண்கெயான பணி. 
இத்தககய ெிகப்மபரிய நிச்சயெற்ை நிகலயில்தான், உண்கெயான பணி 
மசய்யப்படுகிைது. 

கடவுறளப்  ற்ைி அவர் குைிப் ிட்டார்: 
'கைவுள் இருக்கிைார்' (GOS IS) என்று மசால்வது முற்ைிலும் 

தவைானது. யதார்த்தொன 'இருப்பு நிகல' (IS) என்று மசால்வது ெட்டுபெ 
உண்கெ.  'கைவுள் இருக்கிைார்' என்று மசால்வதன் மூலம், இந்த 
எல்கலயில்லா நிகழ்வில் அவர் ெட்டுப்படுத்தப்படுகிைார். 'இருக்கிைார்' 
என்ை வார்த்கதகய கைவுளுைன் இகணப்பது வகரயறுக்கப்பட்ைதாகிைது.  
எனபவ 'இருப்பு நிகல' ெட்டுபெ உண்கெயானது; ஆனால் இந்த 
உண்கெப்மபாருகள விவரிக்கும் மபாருட்டு, அவர் 'கைவுள்' என்று 
அகழக்கப்படுகிைார். 

ப ஹர்  ா ா, அவரது ஆன் ீக  ைிக்காக,  ைிறனந்து நாட்கள் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ள விரும் ினார்; ‘ப்ராஸ்ப க்ட்’ விடுைியிலிருந்து 
இரண்டு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘க்மளன் வியூ’ என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ங்களா ஒன்று வாடறகக்கு எடுக்கப் ட்டது. 1942 அக்வடா ர் 5ஆம் நாள் 
காத்வகாடத்ைில் அவருடன் இருந்ை நான்கு  ண்டலியுடன் - காக்கா, ற தூல், 
குஸ்ைாஜி, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன் அங்குச் பென்ைார். இைர  ண்டலி - 
எரச், கிருஷ்ைா,  ாஸாஜி, நீலு,  பவங்வகா ா ராவ்  ற்றும் விஷ்ணு - ைங்கள் 
விடுைிகளில் ைங்கினர். 

 ா ா அன்று, ைண்ைரீ்,  ால் இல்லாை வைநீர்  ட்டும் அருந்ைி 
உ வாெத்றைத் பைாடங்கினார். 6ஆம் வைைி முைல்,  ால் கலந்ை வைநீர்,  ருப்பு 
ஆகியவற்றை ஒரு நாறளக்கு இரண்டு முறை எடுத்துக்பகாண்டார். 9ஆம் 
வைைி,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின்  டி, ெிது, முஹ து  ஸ்றை 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வலானவாலாவுக்கு அறழத்து வந்ைார். அது வ ால 
 ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க உைர் ன்  ஸ்ைாறனயும் அறழத்து வர 
ற தூல், முந்றைய நாள், காத்வகாடத்ைிற்குச் பென்று, அக்வடா ர் 12ஆம் வைைி 
இருவரும் வலானவாலா வந்ைனர்.  ா ா இந்ை இரண்டு  ஸ்துகளுடன் அவரது 
 ைிறயத் பைாடங்கிய நாளிலிருந்து வவறு எவறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல. 

ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது  ா ா கறடப் ிடித்ை அட்டவறை 
 ின்வரு ாறு: 

காறல 6:00  ைி:  ா ா அவரது அறையிலிருந்து பவளிவய வருறக. 
7:00  ைி - நீராடல். 
8:00  ைி - வைநீர். 
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காறல 8:30 - 11:30 வறர - ஏகாந்ைவாெத்ைில் முஹ து  ற்றும் 
உைர் ன்  ஸ்ைான் ஆகிய இரண்டு  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிைல்.  ைியம் 12:00 
முைல்  ிற் கல் 4:00  ைி வறர - ஓய்வு. 

 ாறல 4:00 முைல் 5:00 வறர  -  ீண்டும் இரண்டு  ஸ்துகளுடன் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிைல்.  ாறல 5:00. - விஷ்ணுவுடன் ெந்ைிப்பு. 

விஷ்ணு ைினமும் வந்து  ா ாறவ, ெில நி ிடங்கள் ெந்ைித்து ‘க்பளன் 
வியூ’வில் ைங்கியிருப் வர்களின் கைக்கு வழக்குகள் அல்லது வைறவகறளப் 
 ற்ைி விவாைித்ைார். அறழத்ைவ ாது எரச்சும் வருறக ைந்ைார். 

1942, அக்பைாபர் 8ஆம் நாள்,  ா ா  ின்வரும் சுற்ைைிக்றகறய 
எழுத்துப் லறக மூல ாக வழங்கி, அறை பநருங்கிய அன் ர்களுக்கு அனுப்  
உத்ைரவிட்டார்: 

எனது ெண்ைலியில் ஒவ்மவாரு மநருங்கிய உறுப்பினரும், நவம்பர் 
15 முதல் 1942 டிசம்பர் 15 வகர, எந்த நாளிலும் என்னுகைய அகழப்புக்குத் 
தயாராக இருக்க பவண்டும்; என்னுைன் இகணயவும், என்னருகில் 
இருக்கவும், எனது உலகளாவிய பணிககளப் பகிர்ந்து மகாள்ளும் 
பநாக்கத்துைன், ஒவ்மவாருவருக்கும் தனித்தனியாக நான் வழங்கும் சிைப்பு 
ெற்றும் கூட்ைாக அகனவருக்கும் வழங்கும் மபாது அைிவுறுத்தல்களின்படி 
உலகக ஆன்ெீகெயொக்குவதற்கான எனது எதிர்வரும் பணியில் 
என்னுைன் பங்மகடுத்து உதவபவண்டும். 

சுற்ைைிக்றக, ைட்டச்சு பெய்யப் ட்டு  றுநாள் அனுப் ப் ட்டது. நான்கு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு, 12ஆம் வைைி,  ா ா இவைவ ான்ை இன்பனாரு பெய்ைிறய 
வழங்கினார், அதில் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவருைன் இகணயத் தயாராக 
இருப்பவர்கள் சுற்ைைிக்ககயில் ககமயழுத்திட்டு அகத அவரிைம் திருப்பித் 
தர பவண்டும் என்றும் கூைினார். 

11ஆம் வைைி முைல் விஷ்ணு, எரச் இருவருடன் நீலுவும் வர அனு ைி 
வழங்கப் ட்டது, அன்றைய ைினம்  ாஸாஜியும்  ா ாறவப்  ிற் கல் 3:00 
 ைிக்கு ெிைிது வநரம் ெந்ைித்ைார்.   ா ா  றுநாள் ைண்ைரீ்  ற்றும்  ால் 
இல்லாை வைநீர் அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார்,  ின்னர் நள்ளிரவில் ெிைிது 
ொைமும்  ருப்பும் உண்டு அவரது உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைார். 

 ா ா, பவளிவய இருப் வர் எவறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல என்ைாலும், 
அக்வடா ர் 13 அன்று, ெில வவறலகறளப்  ற்ைி விவாைிக்க நாெிக் நகரிலிருந்து 
ராம்ஜூறவ வலானவாலாவுக்கு அறழத்ைார். மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
உைர் ன்  ஸ்ைான், முஹ து  ஸ்த் இருவறரயும் ெிது  ீண்டும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர்கள் குடும்  
குவாட்டர்ஸில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். 

வ லும் 16ஆம் வைைி, ொஞ்ெி, அர்னவாஸ், நர்கிஸ் இருவருடன் 
வலானவாலாவுக்கு அறழக்கப் ட்டார்; ொஞ்ெி  றுநாளும், அர்னவாஸ், நர்கிஸ் 
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ெவகாைரிகள் நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகும் மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 
வகாபஹர் அக்வடா ர்  ாைத்ைில்  ருத்துவ கல்லூரியிலிருந்து ைீ ாவளி 
விடுமுறை நாட்களில் ெில நாட்களுக்காக வந்ைிருந்ைார். 

அர்னவாெின் குடும்பத்தினர் அவர்களின் உைவினர் நரிெனுைன், 
அர்னவாெின் திருெணம் குைித்து பாபாவுைன் ஆபலாசகன மசய்தபபாது, 
பாபா அதற்கு ஒப்புதல் அளித்தார். திருெண நிச்சயதார்த்தத்கத இரண்டு 
ொதங்களுக்குப் பிைகு முகையாக நைத்துொறு மதரிவித்தார். 

இைற்கிறடயில், ப ஹர்  ா ாறவத் ைீவிர ாக  ின் ற்று வரும், 
வகாலாப்பூர்  ல்கறலக்கழகத்ைின் துறைவவந்ைரு ான ஜி. ஒய். ைீக்ஷித், ஒரு 
புைிய ‘ ான்வடபஸாரி’  ள்ளிக்கூடத்ைின் ைிைப்பு விழாவில்  ா ாறவப் 
 ங்வகற்க அறழப்பு விடுத்ைார்.  ா ா, ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைைால், 1942 
அக்வடா ர் 18 அன்று கீழ்வரும் பெய்ைிறய வழங்க ஆைி ெீனியறர அனுப் ி 
றவத்ைார்: 

ஒருவர் தன்னலெற்ை பசகவகய வழங்குவதானால், ஒரு 
‘ொன்பைமொரி’ பள்ளிக்கூைம் எடுக்கும் பசகவயின் வடிவம், 
நகைமுகைக்குரிய ெதிப்கபக் மகாண்டுள்ளதாக இருக்கும்.  இது ஒரு 
முக்கியொன பணியாகும், ஏமனனில் இது குழந்கதயின் இயல்பு 
தன்கெகய அதன் வளர்ச்சியின் பிரதான கட்ைத்தில் ககயாளுகிைது. 
குழந்கதகளின் கவகலயற்ை இதயங்களும், அகெதியற்ை 
குறும்புத்தனங்களும் மதய்வகீ குணங்ககளப் பிரதிபலிப்பபதாடு, ொசற்ை 
தன்கெயின் ஆனந்தத்கதயும் மவளிப்படுத்துகின்ைன.  குழந்கதயுைன் 
ஒன்ைான மதய்வத்தன்கெ மூலம் மவளிப்படுத்தப்படும் இந்த 
‘மதய்வகீத்கத’ ெனிதனில் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் எடுத்துச்மசல்ல முடியும் 
என்பகதப் பார்ப்பபத உங்கள் பணி. ஒரு சிைிய மபாறுகெ, மகாஞ்சம் 
கருகண, எல்கலயற்ை புரிதல் ெற்றும் இனிகெயான அன்பு ஆகியகவ 
ெட்டுபெ ெனித பசகவயின் பயகன அதன் தூய்கெயான வடிவில் 
மபற்ைதற்காக ஆசிரியர்கள் திருப்பிச் மசலுத்த முடியும். 

இந்தப் பள்ளிக்கூைம் திைக்கப்படுவதற்கு உண்கெயாகப் 
மபாறுப்பபற்ை அகனவருக்கும், அதில் கலந்து மகாள்ளும் 
குழந்கதகளுக்கும் என்னுகைய ஆசரீ்வாதங்கள். 

‘க்பளன் வியூ’வில்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைவ ாது, வ ாரின் 
முன்வனற்ைங்கள் குைித்ை நிகழ்வுகளில் அவர் குைிப் ாகக் கவனம் பெலுத்ைி 
வந்ைார். 

ஒவ்பவாரு காறலயிலும், ப ஹர்  ா ா, அவரது ஆன் ீக  ைியின் 
விறளவாக, ப ாருள் ொர்ந்ை  ாற்ைங்கறள உறுைிப் டுத்துவது வ ால, 
பெய்ைித்ைாள்கறள ஆவலுடன் வநாட்ட ிட்டார். இந்த ஏகாந்தவாசம் நிகழும் 
பவகளயில் ெற்றும் அது நிகைவகைந்த அடுத்த கணபெ, அகனத்து பபார் 
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முகனகளிலும் முன்பனைி வந்த ம ர்ென் பபார்ப்பகைகள், இப்பபாது 
மதாைங்கிய பநச நாட்டு தாக்குதலின் கீழ் பின்வாங்கத் மதாைங்கின என்பது 
குைிப்பிைத்தக்கது. 

1942 அக்வடா ர் 20ஆம் நாள், ஒன் து நாள்  ஸ்த்  யைத்துடன் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளத் ைிட்ட ிட்டு பவளிவய புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
அவருடன் ைங்கியிருந்ை ஆண்  ண்டலி அறனவரும் ைத்ை து 
இல்லங்களுக்குச் பென்ைனர்; இைனால் ‘க்பளன் வியூ’ காலியாக இருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா அன்று காக்கா, ற தூல் இருவருடன் ரயிலில் 
பைன்னிந்ைியாவுக்குப் புைப் ட்டார். நள்ளிரவில் இரண்டு  ைி வநரம் 
வஜாலார்வ ட்டில் டாக்டர் டாறனச் ெந்ைிக்க அவர் ஒரு  ாற்றுப் ாறையில் 
 யைம் பெய்ைார். அவ்வவறளயில்  ா ா வ ாறரப்  ற்ைி இவ்வாறு கூைினார், 
"நான் (அவதார புருஷர்) இந்தியாவில் இருப்பதால், பபாரின் உச்சக்கட்ைம் 
இங்பக இருக்கும்." 

டான் ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைார்: " ா ா, 
அருற யான  னநிறலயில் இருந்ைார், நாங்கள் நிலபவாளியில் ரயில் 
நிறலயத்றைச் சுற்ைி ஒன்ைாக உலா வந்வைாம்." 

அக்வடா ர் 23 அன்று, வட ஆஃ ிரிக்காவின் ‘எல் அலப யினில்’ வநெ 
நாடுகளின் பவற்ைியின் பைாடக்க நாளான அன்று,  ா ா  ீண்டும் 
நாகப்பட்டினத்தில் வாழ்ந்த சிைப்புெிக்க சட்டி பாபாகவத் மதாைர்பு 
மகாண்ைார். 29ஆம் வைைி வலானவாலாவுக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்னைாக, 
 ீராஜ்,  ண்டர்பூர், ஹூப்ளி ஆகிய இடங்களில் ெில  ஸ்துகறள  று டியும் 
பைாடர்புபகாள்ள  ா ா அவரது  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

ைிரும் ி வந்து, கண்டாலா ொறலயில் அற ந்ை ‘கிஸ் த் விடுைி’யில் 
ைங்கினார். டாக்டர் கனி கடந்ை நான்கு நாட்களாக வலானவாலாவில் 
இருந்ைவர்,  ா ா ைிரும் ி வந்ைவ ாது அவறரச் ெந்ைித்ைார். ராம்ஜூவும் 29ஆம் 
நாள் ைிரும் ி வந்து, அவருறடய  கனுக்கும் டாக்டர் கனியின்  களுக்கும் 
இறடவயயான வரவிருக்கும் குடும்  ைிரு ைத்றைப்  ற்ைி,  ா ாவுடன் 
விவாைித்ைார். இருவரும்  றுநாள் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், டாக்டர் நீலு, இடுப்பு ெறைறயக் 
குறைப் ைற்கான ெில உடற்  யிற்ெிகறள  ா ா முன்னிறலயில் 
நறகச்சுறவயான முறையில் பெய்து -  ா ாவிடமும் அறைச் பெய்யு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். 

நான்கு ஆண்டுகள் பவளியடீ்டிற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா ஜர்னல் 1942, 
அக்வடா ர்  ைிவிலிருந்து பவளியிடப் டவில்றல. கடந்ை ஆண்டு எலிஸப த், 
வநாரினா இருவரும் அப ரிக்காவுக்குச் பென்ை  ின்னர், டாக்டர் கனி, ராம்ஜூ, 
ஆைி ெீனியர் ஆகிவயார்  இந்ைப்  த்ைிரிறகறய, முைலில் ப ங்களூரிலும், 1942 
வ   ாைம் முைல் அஹ துநகரிலும் நடத்ைி வந்ைனர். வ ார் காலத்ைில் காகிை 
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கட்டுப் ாடுகள்  ற்றும் பவளிநாடுகளுக்கு அஞ்ெல் அனுப்புவைில் ைறடகள் 
விைிக்கப் ட்டைன் காரை ாக, முைலில் இது ைற்காலிக ாக நிறுத்ைப் ட்டது; 
ஆனால் பவளியடீு  ீண்டும் பைாடங்கப் டவில்றல. 

 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் காரை ாக, அவர் ப ண்  ண்டலிறயப் 
 ார்க்கவில்றல.  ஆனால் நாகப் ட்டிைத்ைில் ெட்டி  ா ாறவச் ெந்ைித்து 
ைிரும் ிய  ின்னர், அவர் ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் அறழக்கத் 
பைாடங்கினார். இைர ப ண் ைிகள் இந்ைக் காலகட்டத்ைில் அவறர  ிகவும் 
அரிைாகவவ  ார்த்ைார்கள். 

ஒருமுறை, அவர் ப ஹராவுடன் இருந்ைவ ாது,  ா ா பகய் ாறய 
அறழத்து, ப ஹராவின் முன்னிறலயில் அவறரக் கண்டித்ைார்: "நீங்கள் 
என்ன வககயான சப்பாத்திககளத் தயாரிக்கிைரீ்கள்? உங்கள் சப்பாத்திகள் 
பகாதுகெயிலிருந்தா அல்லது பதாலிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்ைனவா?" 
என வினவியதும், பகய் ாய் அற ைியாக இருந்ைார்;  ா ா ப ஹராவிடம் 
சுறவக்க ஒரு ெப் ாத்ைிறயக் பகாடுத்ைதும், அறை ருெித்து, ப ஹரா, "இந்ைச் 
ெப் ாத்ைி  ிகவும் நன்ைாக உள்ளது,  ா ா" என்று குைிப் ிட்டார். 

ஆனால்  ா ா, பகய் ாய்க்கு எைிராக ைனது வாக்குவாைத்றைத் 
பைாடர்ந்து,  ின்னர் அவருக்கு விளக்கினார், "நான் கூைியகத நிகனத்துக் 
கவகலப்பைாதீர்கள். இது உங்ககள என்னிைம் அகழப்பதற்காக நான் 
மசய்த மவறும் பாசாங்குத்தனம். நான் பவறு யாகரயும் பார்க்காததால், 
உங்ககளப் பார்க்க எனக்கு ஒரு சாக்குபபாக்கு பதகவப்பட்ைது, 
அவ்வளவுதான்." 

ெப் ாத்ைி பெய்வைில் பகய் ாய்க்கு, பஸால்டூன், நர்கிஸ் (பகாத்வால்), 
ஸில்லா ஆகிவயாரும், அவை வநரத்ைில் வகட்டி,  னு இருவரும் ெற யல் 
பெய்வைிலும் உைவியாக   இருந்ைனர். ப ஹராவும் வகார்பஷத்தும்  ா ாவின் 
உைறவத் ையார் பெய்ைனர்; கிட்டி வடீ்டு வவறலகறள 
வ ற் ார்றவயிடுவதும்,  ைி ைட்டச்ெில்  ைிபுரிவதும், இப் டி,  ா ா 
அறனவறரயும் ஒவ்பவாரு கடற யில் ஈடு டுத்ைினார். 

பகய் ாய் ெப் ாத்ைிகறளச் (எண்பைய் இல்லா ல்) சுட்டுத் ையாரிக்கத் 
பைாடங்கினார்; இறை  அறனவரும் விரும் ி உண்டாலும், இைற்கு அைிக 
அளவில் உறழப்பு வைறவப் ட்டைால், நர்கிஸ் அைில் விருப் ம் காட்டா ல் 
பகய் ாயிடம், "இது என்ன வஹாட்டலா? அறனவரும் ஆர்வத்துடன் 
ொப் ிடுகிைார்கள், ஆனால் ெற யலறையில் நாங்கள் இத்ைறனப் 
புறகமூட்டத்ைிற்கு  த்ைியில் மூச்சுத் ைிைைி ெிர ப் டுகிவைாம்" என்று புகார் 
கூைினார். 

வாக்குவாைத்ைின் வ ாது  ா ா ெற யலறை  க்கம் வர வநர்ந்ைது; 
நர்கிறஸத் ைிருத்தும் எண்ைத்ைில்  ா ா, "என்கன ஒரு பணியாளாக 
ொற்றுங்கள் என்ை ெீராபாயின் பாைகல நீங்கள் பகள்விப்பட்ைதில்கலயா? 
அத்துைன் நான் இகதயும் பசர்த்துச் மசால்கிபைன்: ொகவ நன்ைாக 



82 
 

அகரத்து, ெிளகாகயத் தூள் தூளாக்கி, சூைான சப்பாத்திககளச் 
சுட்மைடுங்கள்!" என எடுத்துறரத்ைார். 

"நான் ஒரு  ைியாளாக இருக்க விரும் வில்றல. நான் ஒரு குருவாக 
இருக்க விரும்புகிவைன். என்றன ஒரு குருநாைர் ஆக்குங்கள், இைனால் நான் 
ஒரு ப ரிய காரில் சுற்ைி வந்து வாழ்க்றகறய அனு விக்க முடியும்!" நர்கிஸ் 
முறையிட்டார். 

 ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட, ைறலறய சுட்டிக்காட்டி, "உங்கள் ைிருகு 
ைளர்ந்துவிட்டது!" என்ைார். 

 ல நாட்களாக, ப ண் ைிகளின்  ாை அைிகளில் ெில காைா ல் 
வ ாய்விட்டன. ‘ைிருடறனக்’ கண்டு ிடிக்க  ா ா ஒரு காவலாளிறய 
நிய ித்ைவ ாது, அது ஒரு ப ரிய அறலந்து ைிரியும் ஆண் நாய் எனக் 
கண்டைியப் ட்டது. அந்ை நாய், வைால் வநாயால் ைாக்கப் ட்டு உடல் இரத்ைக் 
காயத்ைால் நிரம் ியிருந்ைது. ப ஹரா அறைப்  ார்த்துப்  ரிைா ப் ட்டு, 
 ா ாவின் கவனத்ைிற்குக் பகாண்டுவந்ைார்.  ா ா நாறயக் கண்டு ிடிக்க 
எரச்ெிடம் கூைியவ ாது அது அங்கிருந்து ஓடி  றைந்துவிட்டது. ப ண்கறளத் 
ைனக்குள்வள ெ ித்துக்பகாண்டு,  ல  ைி வநரம் அங்கும் இங்கும் வைடி 
அறலந்து, இறுைியில் அந்ைச் ‘பொைி’ நாறயப்  ிடித்து  ா ாவிடம் பகாண்டு 
வந்ைார். 

ஒவ்பவாரு நாளும் ெிகிச்றெக்காக நாறய கால்நறட  ருத்துவரிடம் 
அறழத்துச் பெல்லு ாறு கூைி, அறைக் கவனிக்கும் ப ாறுப்பு கிருஷ்ைாவுக்கு 
வழங்கப் ட்டது;  ா ா அைற்கு ‘றஸஃபு’ என்று ப யரிட்டார். கிருஷ்ைா 
கந்ைகம், பவற்ைிறல, ையிர் ஆகியவற்ைின் கலறவறய அைன் உடலில் 
ைடவினார்.  ா ா அைன்  ரா ரிப்ற த் ைினமும்  ார்றவயிட்டார், வ லும், எரச் 
அறை ெரியான வநரத்ைில்  ருத்துவரிடம் எடுத்துச் பென்ைார். 

றஸஃபுவின் துன் ம் அறைக் கடவுளின் காலடியில் பகாண்டு வந்ைது. 
இரண்டு  ாைங்களில், ெிவப்பு- ழுப்பு நிை நாய் புலிறயப் வ ால 
வநர்த்ைியாகவும் வன்ற   ிகுந்ைைாகவும்  ாைியது.  றஸஃபு  ின்னர் 
குழுவுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட்டு  ாைிரியின் கண்காைிப் ில் 
வளர்ந்து வந்ைது. 

ராவனா  ற்றும் அரங்காவ்ம் கிரா த்றைச் வெர்ந்ை  ைிப்ப ண்களில் 
ஒருவரான ( ாருைி  ாட்டீலின்  கள்) ைாரா ைல்வி இருவருக்கும், 
வலானவாலாவில் ெற யல்  ாறனகறளச் சுத்ைம் பெய்யும்  ைி 
வழங்கப் ட்டது. ரிஷிவகஷில், ராவனா வடீ்டிற்கு ைண்ைறீர இறைத்து எடுத்துச் 
பெல்ல வவண்டியிருந்ைது, இப் டி அவரது கடின ான றக உறழப்பு பைாடர்ந்து 
 ாத்ைிரங்கறளக் சுத்ைம் பெய்வைில் பைாடர்ந்ைது. 

உள்ளூர் குழந்றைகள் அந்ை வடீ்றடக் கடந்து பெல்லும்வ ாது, ஒரு 
வ றலநாட்டு ப ண் ைி இத்ைறகய வடீ்டு ஊழியம் பெய்யும்  ைிப்ப ண் 
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வ ால் இருப் றைக் கண்டு ஆச்ெரியப் ட்டார்கள். ராவனா அந்ை வநரத்ைில் 
குறுகிய கூந்ைறலக் பகாண்டிருந்ைார், ஆண்  னிைறனப் வ ாலத் 
வைாற்ை ளித்ைார்; எனவவ, குழந்றைகள் ராவனாறவ ‘ஸாவஹப்’ என்று 
அறழத்து, அவர்களிறடவய கிசுகிசுத்துக் பகாண்டனர், "அந்ை ஸாவஹப் 
ெற யல்  ாறனகறளச் சுத்ைம் பெய்வறைப்  ாருங்கள். அவர் ஏன் ஊழியறர 
வவறலக்கு அ ர்த்ைக்கூடாது?" மெஹர் பாபாவுைன், உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் 
என்ை பாரபட்சம் பாராெல் அகனவரும் ஒன்மைனக் கருதப்பட்ைனர்; ஒரு 
நாள் முதலாளி, அடுத்த நாள் மதாழிலாளியாக ொறுகிைார். 

1942, நவம் ர் 5ஆம் நாள், நரி ன் ைாைாொஞ்ெி, ைீனா ைலாட்டி வ லும் 
ெிலருடன், ொஞ்ெி வலானவாலாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். ‘நரி ன் - அர்னவாஸ்’ 
இருவரின் முன்ப ாழியப் ட்ட நிச்ெயைார்த்ைம் குைித்து  ா ா, அவர்களுடன் 
ைனிப் ட்ட முறையில் வ ெினார். 11ஆம் நாள் கராச்ெியில் இருந்து  லீா ாய், 
அவரது  கன்கள் விட்டல்  ற்றும் ப ய்லியுடன் வருறக ைந்ைார்.  லீா ாய் 
வலானவாலாவில் ைங்கியிருக்க, இரண்டு  கன்களும் ைிரும் ிச் பென்ைனர்.
 ராம்ஜூவின்  கன் ‘ ாகு’  ற்றும் டாக்டர் கனியின்  கள் ‘  ீி’ 
இவர்களின் ைிரு ைத்ைில் கலந்துபகாள்ள நவம் ர் 11ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா 
ெில  ண்டலியுடன் நாெிக் நகருக்குச் பென்ைார்.  ா ாவும் ப ண்டுவும் 
ஸவராஷுடன் அவரது காரிலும், ஆைி ெீனியர், எரச், ஆைி ஜூனியர், ஸவக் 
ஆகிவயார் வவறு காறரயும் ஓட்டிச் பென்ைனர். ராவ்ஸாவஹப், காக்கா  ாரியா, 
ொஞ்ெி ஆகிவயாரும் மும்ற யிலிருந்து வந்ைிருந்ைனர். அவை இரவில்  ா ா 
வலானவாலாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

 ாகுவின்  ன்னிரண்டு வயது ெவகாைரர் அலி, ப ஹர்  ா ாவின் 
பைய்வகீத்ைன்ற  குைித்து ெந்வைகம் பகாண்டிருந்ைார். ைிரு ைத்ைின் வ ாது, 
அவர்களது மூத்ை ெவகாைரர் ைாது ஒரு நிகழ்றவ காபைாளியாகப்  ட ாக்கும் 
வவறளயில்,  ா ா, ைறலறயத் ைிருப் ி, றகறய உயர்த்ைினார். இறைப்  ார்த்ை 
அலி, " ா ா, நன்ைாக நடிக்கிைார், இந்ைக் காபைாளியில் அவரது ெித்ைிரம் 
ெிைப் ாக பவளிவரும். அவர் உண்ற யிவலவய கடவுளாக இருந்ைிருந்ைால், 
அவர் அதுவ ான்ை விஷயங்கறளப்  ற்ைி கவறலப் ட்டிருக்க  ாட்டார். 
முஹம் து ந ி ஒருவ ாதும் அவரது வைாற்ைத்றை ெித்ைரிக்க 
அனு ைித்ைைில்றல." இத்ைறகய எண்ைங்களால்  ா ாறவப்  ற்ைிய ெந்வைகம் 
அலிக்கு  ல ஆண்டுகளாக இருந்ைிருக்க வவண்டும். 

நவம் ர் 19 காறலயில் ஸவராஷ், வலானவாலாவில்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க வந்து, அவை நாளில் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

கடந்ை ெில நாட்களாக, 1943  ிப்ரவரி  ாைத்ைில் ப ஹரா ாத்ைில் 
பவகுஜன கூட்டத்றை நடத்துவைற்கான வயாெறனறயப்  ற்ைி  ண்டலியுடன் 
 ா ா விவாைித்து வந்ைார். ஆனால் நவம் ர் 21 அன்று  ா ா, புைிய வயாெறன 
ஒன்றை முன்றவத்ைார்.  ப ஹரா ாத்ைில் ப ரிய கூட்டம் ஒன்றை 
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நடத்துவைற்குப்  ைிலாக, ெிைிய ெிைிய கூட்டங்கள் ஒவர வநரத்ைில் ஏழு 
பவவ்வவறு இடங்களில் நடத்ைப் ட வவண்டும் என்று அவர்  ரிந்துறரத்ைார். 
பாபா, அவரது மசய்திகயப் பரப்புவதற்கான முக்கிய கெயங்களாக, 
மும்கப, பூனா, நாக்பூர், கஹதராபாத், அலஹாபாத், லாஹூர், 
பஷாலாப்பூர் பபான்ை நகரங்ககளத் பதர்வு மசய்தார். இந்ைக் 
கூட்டங்களுக்கான முன்வனற் ாடுகறளச் பெய்வைற்காக,  ா ா அவரது 
பநருங்கிய ஆைரவாளர்களின் கூட்டத்றை டிெம் ர் 27 அன்று ப ஹரா ாத்ைில் 
நடத்ை முடிவு பெய்ைார்.  ின்னர் அவரது அன் ர்கள் கூட்டத்ைில் கலந்து 
பகாள்ள அறழக்கப் ட்டனர். 

"நாம் கைவுளுக்காக வாழ பவண்டும், கைவுளுக்காகச் சாக 
பவண்டும்" என்ை ைறலப் ில் 1942 டிெம் ர் 1 அன்று  ா ா வழங்கிய பெய்ைி; 
அச்ெிடப் ட்டு விநிவயாகிக்கப் ட்டது: 

இந்தப் பபார் ஒரு பதகவயான தீகெ. இது கைவுளின் திட்ைத்தில் 
நிகழ்வது, இது ெனிதகுலத்கத உயர்ந்த ெதிப்புெிக்க நிகலக்கு 
விழிப்பகையச் மசய்யும். பபாரின் படிப்பிகனகளால் ெனிதகுலம் 
பயனகையத் தவைினால், அது வணீான பாதிப்பு என்பகதபய குைிக்கும். 
இந்தப் பபார், சாதாரண ெனிதன் கூை ஒரு தன்னலெற்ை காரணத்திற்காக, 
தியாகத்தின் உச்சிக்கு உயர முடியும் என்ை பாைத்கதப் புகட்டுகிைது. 
மபாருளுலககச் சார்ந்த அகனத்தும் - மசல்வம், உகைகெகள், அதிகாரம், 
புகழ், குடும்பம் ெற்றும் பூெியில் வாழும் காலம் கூை - நிகலயற்ைது, நீண்ை 
கால ெதிப்பற்ைது என்பகதயும் இது கற்பிக்கிைது. பபார் நிகழ்வுகள் 
மகாண்டு வரும் படிப்பிகனகள் மூலம், ெனிதகன மவன்று 
உண்கெப்மபாருளான இகைவகன அகைய வழி வகுக்கும்; உண்கெயான, 
நீடித்த ெதிப்புகளால் ஈர்க்கப்பட்ை ஒரு புது வாழ்கவத் மதாைங்கத் 
தூண்டுதலாக இருக்கும்.  

ெக்கள் தங்கள் தாயகம் அல்லது அரசியல் சித்தாந்தத்திற்காக 
அளவிலா தியாகங்ககளச் மசய்வபதாடு மசால்லமுடியாத துன்பங்ககளத் 
தாங்கிக்மகாள்கிைார்கள். ஆகபவ, அவர்கள் உண்கெப்மபாருளான 
கைவுளுக்காக அபத தியாகங்ககளயும் சகிப்புத்தன்கெகயயும் 
மகாண்டிருக்கும் திைகெ வாய்ந்தவர்கள். எல்லா ெதங்களும் இகை 
வாழ்க்ககக்காக ெனிதகன, சந்பதகத்திற்கு இைெின்ைி உரிகெ 
பகாரியுள்ளன. ெதங்களின் மபயரில் பபாராடுவது சுத்த முட்ைாள்தனம். 
எல்லா உயிர்களும் ஒன்று, ெற்றும் கைவுள் ஒன்றுதான் உண்கெயானதும், 
முக்கியொனதுொன ஒபர உண்கெ என்பகதப் பற்ைிய புதிய முன்பனாக்குப் 
பார்கவகய ெனிதன் மகாண்டிருக்க பவண்டிய பநரம் இது. 

கைவுளுக்காக வாழும் அளவுக்கு, அதுபபால, அவருக்காகச் சாகும் 
அளவுக்கு அவர் ெதிப்பும், தகுதியும் ெிக்கவர். இதர அகனத்தும் வணீாக, 
மவறுகெயாக நாடும் ெதிப்பற்ை ொகய ஆகும். 
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1942 டிெம் ர் 4ஆம் நாள்,  ா ா,  ஸ்த்  யை ாக 
வலானவாலாவிலிருந்து ராய்ப்பூருக்குப்  புைப் ட்டு,  ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, 
10ஆம் நாள் ைிரும் ி வந்ைார்.      
 வலானவாலாவில் ைங்கியிருந்ை ‘பிராஸ்மபக்ட் லாட் ில்’ ஒரு வ ய் 
பைாந்ைரவு பெய்ை அனு வம் ப ஹரா,  ைி, பகய் ாய் அறனவருக்கும் 
இருந்ைது. ப ஹராவின் தூக்கத்ைில் அவரது றக இழுக்கப் ட்டது;  ைியின் 
உடல் முழுவதும் அைிர்ந்ைது. "இகத எண்ணி கவகலப்பை பவண்ைாம்; நான் 
அகதக் கவனித்துக்மகாள்பவன்" என்று  ா ா அவர்களுக்கு உறுைியளித்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு, வ ய் யாறரயும் பைாந்ைரவு பெய்யவில்றல.  ா ா 
அந்ை ஆவிறய விடுவித்ைைால் அது இன்பனாரு  ிைவிறய எடுக்கும் 
வாய்ப்ற ப் ப ற்ைது. ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஒரு ெலறவத் பைாழிலாளி 
காம் வுண்டின் கிைற்ைில் ைற்பகாறல பெய்து பகாண்டைால், அவரது ஆவி 
அந்ை இடத்ைில் சுற்ைிக் பகாண்டிருந்ைைாகத் பைரிய வந்ைது.  ா ாவின் கருறை 
அவரது  ரிைா  நிறலக்கு முற்றுப்புள்ளி றவத்ைைால், அவர் 
விடுவிக்கப் ட்டார்.  ா ா, ப ண் ைிகளுக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 
"பபய்களுக்கு பயப்பை பவண்ைாம், அகவ உண்கெயில் எந்தத் தீங்கும் 
மசய்யாது. நம்கெச் சூழ்ந்துள்ள வாயுெண்ைலம் முழுவதும் ெனப்பதிவுகள் 
நிகைந்து காணப்படும். சில பநரங்களில், நீங்கள் ஆவி இருப்பதாக 
உணர்வது உண்கெயில் ஆவி அல்ல, ஆனால் அகதச் சுற்ைியுள்ள 
இைத்தில் நிகலமகாண்டிருக்கும் ெனப்பதிவுகள். அதனால்தான் சலகவத் 
மதாழிலாளி தற்மகாகல மசய்து மகாண்ை கிணற்ைின் அருபக மசல்ல 
பவண்ைாம் என்று நான் உங்களிைம் கூைிபனன். அவருகைய அந்த 
ெனப்பதிவுகள் அகனத்தும் அங்பக நிகலமகாண்டிருக்கின்ைன, ஆனால் 
நான் இப்பபாது அவருகைய ஆவிகய விடுவித்ததால், எல்லாம் 
சரியாகிவிட்ைது. " 

மெஹரு, நாகு, பைஹ் ி மூவரும் டிெம் ர் 13ஆம் வைைி, ஆைி 
ெீனியருடன் வலானவாலாவுக்கு வந்து, கிைிஸ்து ஸ் விடுமுறைறய 
 ா ாவுடன் கழித்ைனர்.  அன்ைிலிருந்து மெஹருகவ பாபா அவருைன் 
இருக்க அனுெதித்தார், பெலும் அவர் மபண் ெண்ைலியின் நிரந்தர 
உறுப்பினரானார். இவ்வாறு, அவருகைய வாழ்க்ககயின் குைிக்பகாள் 
நிகைபவைியது! 

அக் ர் அச்ெகத்ைில் வாழ்ந்ை ெவக் தொனியா (30 வயது) அவரது 
குழந்றை  ருவத்ைிலிருந்வை,  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்ைார்; வ லும் எரச்சின் 
சபகாதரி மெஹருகவ திருெணம் மசய்து மகாண்ைார். ஸவக்கின் நண் ர் 
பஹாெி பாவ்ரி, ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க விரும் ியைால், ஸவக் அப்வ ாது 
வலானவாலாவில் இருந்ை  ா ாவுக்கு கடிைம் எழுைினார்,  ா ாவும் அவர்கறள 
வர அனு ைித்ைார். 
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இருவரும் வலானவாலாவுக்கு வந்ை வவறளயில், வஹா ிறய 
வாயிலுக்கு அருகில் நிறுத்ைி, ஸவக் ை ானியாறவ  ட்டும் உள்வள வர 
அனு ைிக்கக் கூைி,  ா ா, விஷ்ணுறவ அனுப் ி றவத்ைார். வஹா ி, 
 ா ாவுக்காக  லர்  ாறலகள்  ற்றும் இனிப்புகறளக் பகாண்டு வந்ைிருந்ைார்; 
அவர்  ா ாறவ,  தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்துவிட்டுப் புைப் டு ாறு, விஷ்ணு 
மூல ாகக் கூைி அனுப் ினார். வஹா ி இறை ஏற்றுக் பகாண்டார்; அவர் 
வாெலிலிருந்து  ா ாறவப்  ார்த்ைார், விஷ்ணுவிடம்  ாறலகள்  ற்றும் 
இனிப்புகறளக் வழங்கிவிட்டுப் புைப் ட ஆயத்ை ானார். ஸவக் உடவன 
 ா ாவின்  க்கம் ைிரும் ி, "நான் அவறர ரயில் நிறலயம் வறரச் பென்று 
வழியனுப் ி வரலா ா?" என்று வகட்டார். 

"அவர் என்ன உங்கள் குழந்கதயா?"  ா ா ெட்படன்று வகட்டார். 
"அவர் தனியாகச் மசல்ல முடியாதா? நான் யாகரயும் அனுெதிக்காத இந்த 
பநரத்தில், நீங்கள் என்கனப் பார்க்க வந்து நான்கு நாட்கள் இங்கு தங்க 
இருக்கிைரீ்கள்! - ஆனால் நீங்கள் பபாக விரும்பினால், பபாகலாம்!" என்ைார். 

"நான் ைங்க விரும்புகிவைன், ஆனால் என் நண் ர் என்றனப்  ற்ைி 
என்ன நிறனப் ார்?" ஸவக் வகட்டார்.     
 "அதாவது, நீங்கள் முதலில் உங்கள் நண்பகரப் பற்ைி 
நிகனக்கிைரீ்கள், என்கனப் பற்ைி அல்ல! நீங்கள் இங்பக இருக்க பவண்டும் 
என்று நான் விரும்பும் பபாது நீங்கள் அங்குச் மசன்ைால் - நான் உங்ககளப் 
பற்ைி என்ன நிகனப்பபன்?" 

"என்றன  ன்னியுங்கள்,  ா ா; நீங்கள் பொல்வது ெரிைான்." 
 ின்னர்  ா ா அவரிடம், "ஒன்பை ஒன்கை நிகனவில் 

மகாள்ளுங்கள்: என் விருப்பத்கத ெட்டும் சிந்தித்துப் பாருங்கள், பிைகர 
ெகிழ்விப்பதற்கான எண்ணங்கள் பவண்ைாம். நீங்கள் என் விருப்பத்திற்கு 
ெட்டும் இணங்கி இருந்தால், உலகம் முழுவதும் உங்களுக்கு எதிராகச் 
மசன்ைாலும், அகதப் மபாருட்படுத்தாெல் இருக்க நீங்கள் கற்றுக்மகாள்ள 
பவண்டும் . 

"முழு உலகமும் எனக்குள் உள்ளது. நீங்கள் என் விருப்பத்கத 
ெட்டுபெ நிகனவில் மகாண்ைால் எல்லாம் சரியாகிவிடும். உங்கள் நண்பர் 
எகதப் மபை விரும்பினாபரா, அகத அவர், சிைிது பநரம் தூரத்திலிருந்து 
பார்த்ததன் மூலொகப் மபற்றுள்ளார். இப்பபாது அவர் சிந்திக்க எதுவும் 
இல்கல" என்ைார். 

நரிென், அர்னவாஸ் தாதாஞ்சி இருவருக்கும் முகைப்படி 
நிச்சயதார்த்த விழா 1942 டிசம்பர் 21ஆம் நாள், மெஹர் பாபா 
முன்னிகலயில்  ‘பிராஸ்மபக்ட்’ லாட் ில் நகைமபற்ைது. இரண்டு 
குடும் ங்களும் உடனிருந்ைன, வ லும்  ா ாவவ நரி ன், அர்னவாஸ் இருவரின் 
விரல்களில் ைங்க வ ாைிரம் அைிவித்து, அவர்கறள, அவரது அன் ில் 
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இறையறவத்ைார். அவர்கள் இருவரும் ஒன்ைாக  ா ாவுக்கு  ாறல 
அைிவித்ைனர். 

1939க்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா, மும்ற யில் அர்னவாஸின் 
ப ற்வைார்களான பநௌவராஜி  ற்றும்  ச்ொ ாய் ைாைாொஞ்ெியின் வடீ்டில் 
ைங்குவறை நிறுத்ைிய  ின்னரும், அவர் எப்வ ாவைனும் மும்ற  வழியாகச் 
பெல்வதுண்டு. கடந்ை காலத்ைில், அவர் ைாைாொஞ்ெியுடன் ைங்கியிருந்ைவ ாது, 
எப்வ ாதும் ஒரு குைிப் ிட்ட அறைறயப்  யன் டுத்ைி வந்ைார், அறை 
பநௌவராஜி  ா ாவுக்காக றவத்ைிருந்ை நாளிலிருந்து,  ச்ொ ாய், இரவு  கல் 
 ாரா ல் எண்பைய் விளக்கு ஒன்றை எரிய விட்டிருந்ைார். 

வலானவாலாவில் இருந்ை வவறளயில்,  ச்ொ ாய்  ா ாவிடம், "நீங்கள் 
 ீண்டும் எப்வ ாது மும்ற க்கு வருவரீ்கள்?" எனக் வகட்டார். 

அைற்கு  ா ா, "அர்னவாஸ், நரிென் இருவரின் மசாந்த வடீ்டிற்கு 
வந்து அவர்களுைன் தங்குபவன்" என்று  ைிலளித்ைார். இது எவ்வாறு 
நிறைவவைியது என் றைப்  ின்னர் காைலாம். 

அர்னவாஸ் ப ண்  ண்டலியுடன் ைங்கியிருக்க, ைாைாொஞ்ெி 
குடும் த்ைினர் அறனவரும் வலானவாலாவிலிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  

1942, டிசம்பர் 22 அன்று ப ஹர்  ா ா அறனத்து ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார், வ லும் 27ஆம் நாள் 
நறடப ைவிருக்கும் கூட்டத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள் பைாடங்கின. ப ண்டு,  ாைிரி 
இருவரும் அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்யும் ப ாறுப்ற  
ஏற்றுக்பகாண்டனர், வ லும் அறழக்கப் ட்டவர்களுக்கு ைகவல்கள் 
அனுப் ப் ட்டன. 

ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா, அவரது  ஸ்த்  ைியில் 
மும்முர ாக ஈடு ட்டார். அவ்வவறளயில் முஹ து  ஸ்த்  ற்றும் உைர் ன் 
 ஸ்ைான் ஆகிவயார் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர்.  ா ாவின் வருறகக்கு 
ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர் அவர்கள் இருவரும் குடும்  குவாட்டர்ஸிலிருந்து 
வ ல் றலயில் அற ந்ை  ஸ்த் ஆெிர த்ைிற்கு  ாற்ைப் ட்டனர். இவர்கள் 
இருவறரயும் ைவிர, காக்காவும் ற தூலும் இைர  ாகங்களில் வாழும் 
 ஸ்துகறள அறழத்து வந்ைனர்;  ா ா அவர்கறள வழக்கம்வ ால நீராட்டி, 
உைவளித்து அவர்களுடன் அ ர்ந்து அவரது  ைிறயச் பெய்ைார்.  

ஒரு முறை  ா ா,  ஸ்துகளுக்குச் ெப் ாத்ைி பகாடுக்க விரும் ி, 
ெற யலறையில் பகய் ாயிடம் பென்ைார். அந்ை நாளில் புைிைாக ெப் ாத்ைிகள் 
இன்னும் ையார் பெய்யாைைால், நர்கிஸ் முந்றைய நாள்  ிஞ்ெிப்வ ான 
ெிலவற்றைக் பகாண்டு வந்து  ா ாவிடம் பகாடுத்ைார்.  ா ா அவற்றைப் 
 ார்த்து வி ர்ெித்ைார்: "நீங்கள் முழு ெனதுைன், விரும்பி சப்பாத்திககளத் 
தயார் மசய்யவில்கல. எனது ெஸ்துகள் இவற்கை உண்ைால் அவர்களுக்கு 
வயிற்று வலி வரும்." 
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 ா ா, ப ஹரா ாத் வந்ைவுடன், அவர் ப ண் ைிகறள ஐந்து 
பவவ்வவறு ெிைிய குழுக்களாகப்  ிரித்ைார். ஒவ்பவாரு குழுவிற்கும் 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் ஒரு ைனி அறை ஒதுக்கப் ட்டது. ஒரு குழுவின் 
ப ண்கள்  ற்ை குழுவின் ப ண்களுடன் வ ெத் ைறட விைிக்கப் ட்டது; ஒருவர் 
இன்பனாருவருக்கு ஏவைனும் பைரிவிக்க விரும்பும் வவறளயில், அவர் கிட்டி 
மூல ாக அவ்வாறு பெய்ய வவண்டியிருந்ைது, அவர் பெய்ைிறய அந்ைக் 
குைிப் ிட்ட ப ண் ைிக்கு வழங்கி வந்ைார். ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு மூவரும் 
ஒரு குழுறவக் பகாண்டிருந்ைனர்; நாஜா, வகார்பஷத்  ற்றும் வாலு  ற்பைாரு 
குழுவில் இருந்ைனர்; மூன்ைாவது கிட்டி, ராவனா,  ார்கபரட்;  நான்காவது 
 ன்ஸாரி, வகட்டி, பஸால்டூன், டவ்லா ஆகிவயார்; பகய் ாய்,  னு, ப ஹரு 
(பஜஸவாலா), ஸூனா ாெி, நர்கிஸ்  ற்றும் காக்கு ாய் ஐந்ைாவது குழுவிலும், 
ஐரீன் இன்னும் உடல்நலம் ெரியாகாை நிறலயில், ைனி அறையிலும் ைங்கினர். 

 ா ா, கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை அவரது குடிலில் வெித்து 
வந்ைார்; ஆனால் அவர் ைினமும் வ ல் றலக்கு  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரியவும், 
ப ஹரா  ற்றும்  ைிறயச் ெந்ைிக்கவும் பெல்வது வழக்கம். அவர் இன்னும் 
குறுகிய அளவிலான ஏகாந்ைவாெத்றை வ ற்பகாண்டைால்,  ா ா 
வ ல் றலறய வநாக்கி நடந்து பெல்லும் வவறளயில்,  ைி ஒலிக்கும் 
ெத்ைத்றைக் வகட்டு,  களிர் அறனவரும் ைத்ை து அறைகளுக்குள் 
பென்றுவிடுவதும் வழக்க ாக நடந்ைது. ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் ெந்ைித்ை 
 ின்னர்,  ா ா  றலயிலிருந்து இைங்கி வரும் வவறளயில் இரண்டாவது 
முறையாக  ைி ஒலிப் து, இைர ப ண் ைிகள் பவளிவய வருவைற்கான 
அறடயாள ாக இருந்ைது. 

ஒருமுறை,  ா ா வ ல் றலக்குச் பெல்லும் வவறளயில்,  ைி 
ஒலித்ைது;  ா ாறவ நீண்ட கால ாகக் காைாை ஏக்கத்ைில்  ன்ஸாரி அவறரப் 
 ார்க்க பவளிவய வந்ைார்.  ா ா, ெீற்ை றடந்து, "நீங்கள் ஏன் மவளிபய 
வந்தீர்கள்?" என்ைார். 

 ன்ஸாரி  ன்ைாடினார், "எனக்கும் இையம் இருக்கிைது,  ா ா. நான் 
உங்கறளப்  ார்க்கா ல் இருப் றை நீங்கள் எப் டி எைிர் ார்க்க முடியும்?" 

"உங்கள் இதயம் நரகத்கத பநாக்கிச் மசல்லட்டும்!"  ா ா கூைினார், 
"எனது விருப்பத்கத பின்பற்ைாத இதயம், இதயெல்ல! இகத ஏன் இதயம் 
என்று அகழக்கிைரீ்கள்?" 

 ா ா பைாடர்ந்து கண்டித்ைார், "என்கனப் பார்த்ததன் மூலம் நீங்கள் 
என்ன லாபம் அகைந்தீர்கள்? நீங்கள் என்கனப் பார்க்க முடியாது! நீங்கள் 
எனக்குக் கீழ்ப்படியாதபபாது, என்கனப் பார்ப்பதால் என்ன பயன்? நீங்கள் 
என்கன ஒருபபாதும் அந்த வழியில் பார்க்க முடியாது. நீங்கள் என்கனப் 
பார்க்க விரும்பினால், எனது கட்ைகளககளப் பின்பற்றுங்கள். எனது 
பகாபத்திற்கு ஆளாகி என்கனப் 'பார்க்க' முடியும் என்று நீங்கள் 
நம்புகிைரீ்களா? அந்தப் பார்கவ, பார்கவயல்ல. என்கனப் பிரியப்படுத்த, 
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என்கன ெகிழ்விக்க முயற்சி மசய்யுங்கள், ஒரு நாள் உண்கெயில் நீங்கள் 
என்கனக் காண்பீர்கள்." 

 ா ா  ின்னர் ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் ைவிர இைர எல்லா 
ப ண் ைிகறளயும், முைல்  ைிவயாறெக் வகட்கும் வ ாது ஒவர அறையில் 
ஒன்ைாகவும், அடுத்ை  ைிவயாறெ எழுப்பும் வறர, இறைந்து 
இருக்கும் டியும் கட்டறளயிட்டார். 

ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட வ ாைிலும்,  ா ா, ப ஹரா ாத் 
ப ண்கறள 1942, டிெம் ர் 24ஆம் நாள், ஒரு ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க ஸவராஷ் 
ெினி ாவுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு ஒரு 
குைிப் ிடத்ைக்க ெம் வம் நிகழ்ந்ைது. 

ஒரு வருடத்ைிற்கு முன்பு, ஜப் ான் வ ாருக்குள் நுறழந்ை வவறளயில், 
1941 ஆம் ஆண்டில்,  ா ா,  ண்டலியுடனான ைனது கலந்துறரயாடலின் வ ாது, 
ஜப் ானியர் அஹ துநகறர ஆக்கிர ித்ைால் என்ன நடக்கும் என்று அவர்களின் 
கருத்துக்கறளக் வகட்டார். ஒரு  ர ரப் ான வாைம் உருவானது, " ா ா, நீங்கள் 
ஏன் அஹ துநகறரப்  ற்ைிக் கவறலப் ட வவண்டும். ஜப் ான் நம்ற  
ஆக்கிர ிக்கவவா அல்லது நம் ீது குண்டு வெீவவா வ ாவைில்றல" என்று 
ஸவராஷ் உறுைியாகக் கூைினார். 

 ா ா அவறரக் கூர்ந்து வநாக்கி, "அஹெதுநகரில் குண்டு வசீப்படும், 
அது உங்கள் வளாகத்தில் விழும்!" என்ைார். 

ஸவராஷ்  ற்றும் கூட்டத்ைில்  ங்பகடுத்ை ஒவ்பவாருவரும் அந்ைக் 
கருத்றை வலொக எடுத்துக் பகாண்டு, விறரவில் அறை  ைந்துவிட்டனர். 
ஆனால் 1942, டிெம் ர் 27ஆம் நாள், ஸவராஷ் ெினி ா,  ிரிட்டிஷ் ராணுவ 
வரீர்களால் சூழப் ட்டவ ாது, இறடவவறள வநரத்ைில் 'இந்தியாகவ விட்டு 
மவளிபயறு' என்ை சுைந்ைிர இயக்கத்றைச் வெர்ந்ை ஒருவர் ெினி ா 
வளாகத்ைிற்குள் ஒரு றகபயைி குண்றட வெீினார். ஸவராஷ் குண்டுபவடிப்புக்கு 
 ிகவும் அருகாற யில் இருந்ைார், ஆனால் அைிெய ாக காயத்ைிலிருந்து 
ைப் ினார். ெினி ாவில்  ைிபுரிந்ை ஒரு ெிறுவன் பகால்லப் ட்டான்  ற்றும் 
 லர் காய றடந்ைனர். அப்வ ாது  ா ா அன்று கூைியறை ஸவராஷ் நிறனவு 
கூர்ந்ைார். 

1942 டிசம்பர் 26 ெனிக்கிழற யன்று, நகரத்ைிற்கு பவளிவய வாழும் 
அன் ர்கள், கூட்டத்ைிற்காக ப ஹரா ாத்றை வநாக்கி வரத் பைாடங்கினர். 
காஷ் ீரிலிருந்து தவ்லத் ெிங் வருறக ைந்ைார்; நாக்பூர் - பதஷ்முக்  ற்றும் 
பங்க்ராஜ்; நாெிக் -  ராம் ூ அப்துல்லா;  வஷாலாப்பூர் - காபைக்கர்; மும்ற , 
பூனா, அஹ துநகர் வ ான்ை இடங்களிலிருந்து  ல பநருங்கிய  ண்டலி 
உறுப் ினர்களும் வந்ைனர்.  நிகழ்ச்ெியில் ப ாத்ைம் 99 ஆண்கள் கலந்து 
பகாண்டனர். அறை 100 ஆக  ாற்ை,  ா ா, ொர்கமரட்றட கூட்டத்ைில் 
 ங்பகடுக்கு ாறு அைிவுறுத்ைி, அவருக்கு விளக்கினார், "நீங்கள் எனது 
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பணிகய பெற்கில் மசய்ய பவண்டியிருப்பதால் நீங்கள் அதன் உட்கருத்கத 
அைிந்திருக்க பவண்டும்." 

கராச்ெிறயச் வெர்ந்ை  ினூ காரஸ் அவரது பநருங்கிய உைவினரான 
மநய்ஸ் துபாஷ் என்ை ப ண் ைிறய உடன் அறழத்து வந்ைார்.  ா ா 
அவருக்கு ஒரு வ ாைிரத்றை அளித்து, அறை ஒருவ ாதும் விரலிலிருந்து 
அகற்ை வவண்டாம் என்று கூைினார். அந்ை நாள் பநய்ஸின்  ிைந்ை நாள் 
என் ைால் அது ஒரு ெிைப்பு  ரிசு! 

டிசம்பர் 27ஆம் நாள், மெஹர் பாபா, ராஹூரி பகபினில் காகல 8:00 
முதல் 9:00 ெணி வகர, தனியார் பநர்காணல்ககள நைத்தினார்.  ல 
ஆண்டுகளாக  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அவர்கள் காத்ைிருந்ைாலும்  லர் 
அவறர முைல் முறையாகச் ெந்ைித்ைனர்.  1939ஆம் ஆண்டில், ொவ்பனர் 
நகரிலிருந்து ஒரு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை அங்பகவாைா கிரா த்ைில், 
வகாகவல  ாட்டீல் என் வர் அன் ளிப் ாகக் பகாடுத்ை ஒரு நிலத்ைில், ‘மெஹர் 
பாபா கெயம்’ ஒன்றை விபூைி ைிைந்து றவத்ைார். இப் குைியில் 
ஆயிரக்கைக்கான  ா ா அன் ர்கள் இருந்ைனர்; அவர்களில்,  ா ாறவத் 
ைீவிர ாகப்  ின் ற்றும் ‘தின்கர் ஹர்பா ி பபாஃபலி’ என்ை வழக்கைிஞர் 
குைிப் ிடத்ைக்கவர் ஆவார்.  அவரது முழுக் குடும்பமும் பாபா ெீது ெிகுந்த 
பக்தியுைன் இருந்தது.  அவர்  ா ாறவ வநரில் ெந்ைித்ைைில்றல என்ைாலும், 
அந்ைப்  குைியில் ப ரிய அளவிலான  ா ா  ைிகறளச் பெய்து வந்ைார். 

 ா ா, வ ாஃ லிறய அவரிடம் அறழத்ைார். ஆைி ெீனியர், வைஷ்முக், 
விபூைி, ராம்ஜூ, டாக்டர் கனி, விஷ்ணு ஆகிவயார் உடனிருந்ைனர்.  ா ா, 
ராஹூரி வக ின் ைறரயில் கம் ளம் விரித்து அைன்  ீது அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
அகழக்கப்பட்ைவர்கள் பாபாகவ, சிரம் தாழ்த்தி வணங்குவது, அவரது 
பாதங்களத் மதாடுவது அல்லது இரு கரம் கூப்பி மதாழுவது பபான்ைகவ, 
தகைமசய்யப்பட்டுள்ளதாக அைிவிக்கப்பட்ைது. வ ாஃ லி வந்து அவரது 
குருநாைருக்கு முன் ாக நின்ை வவறளயில்,  ா ா அவறரப்  ாராட்டினார், 
"நான் உங்ககளயும், ொவ்பனர் கெயத்தால் மசய்யப்படும் பணிககளயும் 
நிகனத்து ெிக்க ெகிழ்ச்சியகைகிபைன்." 

அவரது குடும் ம், பைாழில்  ற்றும்  லவற்றைப்  ற்ைி விொரித்ை 
 ின்னர்,  ா ா, "உங்களுக்கு என்ன பவண்டும்? என்னிைெிருந்து நீங்கள் 
என்ன எதிர்பார்க்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"நான் உங்களிட ிருந்து எந்ை உலகப்ப ாருறளயும் 
எைிர் ார்க்கவில்றல" என்று வ ாஃ லி வநர்ற யாகப்  ைிலளித்ைார். "எனக்குப் 
வ ாது ானது என்னிடம் உள்ளது. இறை உைர்றவ அறடவைில் உங்கள் 
உைவிறய நாடி வந்துள்வளன். அவ்வளவுைான்" என்ைார். 

"ஆனால் எந்த அளவிற்கு அதன் விகலகய நீங்கள் மசலுத்தத் 
தயாராக இருக்கிைரீ்கள்?" 
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"நீங்கள் கட்டறளயிடும் எந்ைத் ைியாகத்ைிற்கும் நான் ையாராக 
இருக்கிவைன்." 

"நீங்கள் கூறும் ‘தியாகம்’ என்பது உங்ககளப் பபாலபவ 
குடும்பத்திற்கு ஒபர ஆதரவாக இருக்கும் ஒரு ெனிதனுக்கு ெிகவும் கடினம். 
உங்கள் குடும்பத்கத அதன் தகலவிதிக்கு விட்டுவிடும்படி நான் 
கட்ைகளயிட்ைால், அல்லது காலவகரயின்ைி உண்ணாவிரதம் இருக்க, 
ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாள்ள, சன்னியாசியாக ொை, கிணற்ைில் அல்லது 
மநருப்பில் குதிக்க - அல்லது பவறு எந்த உத்தரவுககளயும் உங்களுக்குக் 
மகாடுத்தால் - அவற்ைிற்குக் கீழ்ப்படிய நீங்கள் தயாரா?" 
 " ா ா, உங்கள் கட்டறளகள் எதுவாக இருந்ைாலும் நான்  கிழ்ச்ெியுடன் 
கீழ்ப் டிவவன். ஆனால் நான் ஆன் ீக  ாறையில் முழு உைர்வுடன்  யைிக்க 
விரும்புகிவைன், (ஒரு ஸலிக்காக),  ஸ்ைாக அல்ல!"  
 வ ாஃ லியின்  ைில்  ா ாறவ  கிழச்பெய்ைது, "நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சி 
அகைகிபைன். எகத நிகனத்தும் கவகலப்பை பவண்ைாம். கூட்ைத்தில் 
கலந்துமகாண்டு, வடீு திரும்பி, வழக்கம் பபால் உங்கள் பவகலகயச் 
மசய்யுங்கள். என் உத்தரவுகள் சரியான பநரத்தில் வரும். உங்களின் 
ஆன்ெீக முன்பனற்ைத்திற்கு நான் உதவுபவன், நீங்கள் விரும்புவகத 
உங்களுக்குத் தருபவன்" என்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ின் ற்றும்  ற்பைாரு புைிய ந ர் ‘பிரிதம் ெிங் 
ொஹ்னி’ ஆவார். அவர் ஒரு பவற்ைிகர ான பைாழிலைி ர், ைாய்லாந்ைில் 
வள ான வர்த்ைகத்றை நடத்ைி வந்ைார். புத்ைரின்  ிைந்ைநாளில், உள்ளூர் 
 க்கள் அவருக்கு  ிகுந்ை  ரியாறை பெலுத்ைி, அவறரப் ப ரிதும் 
பகௌரவித்ைனர்.  ிரிைம் ஸிங் அவர்களிடம், "இந்ை நாளில் ஏன் என்றன நீங்கள் 
வாழ்த்துகிைரீ்கள்?" என்று வகட்டைற்கு அவர்கள், "எங்கள் இறைவன் புத்ைர் 
 ிைந்ை வைெத்ைிலிருந்து நீங்கள் வருகிைரீ்கள்" என்று  ைிலளித்ைார்கள். 

இந்ைப்  ைில் அவர் இையத்றை  ஆழ ாகத் பைாட்டு, அவரது  னதுள் 
 றைத்ைிருந்ை முைல் ைிறரறய விலக்கியது. அவர்  னைில் ஓர் எண்ைம் 
அறலவ ாைியது: "நான் இந்ைியாவிலிருந்து வந்ைாலும் புத்ைறரப்  ற்ைி எனக்கு 
எதுவும் பைரியாது என் து எவ்வளவு  ரிைா த்ைிற்குரியது! இங்வக  க்கள் 
அவறர  ிகவும்  ய க்ைியுடன் வைங்குகிைார்கள். எனது முழு  னமும்  ைம் 
ெம் ாைிப் ைில்  ட்டுவ  பவைித்ைன ாக அறலகிைது, இருந்தும் இந்ை  க்கள் 
என்றன ஆன் ீகவாைியாக  ைிக்கிைார்கள்." 

 ிரிைம் ஸிங், ைனது பைாழிறல விட்டுவிட்டு, இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ி 
வந்து, ‘இக்காலகட்டத்ைில் வாழும் புத்ைரின்’ ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கினார்.  ல 
ொது ென்னியாெிகறளச் ெந்ைித்தும் ைிருப்ைி அறடந்ை  ாடில்றல. 1936 ஆம் 
ஆண்டில் அவர், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டு, அவரது ெில 
புத்ைகங்கறளப்  டிக்க வநர்ந்ைது, ஆனால் ைரிெனம் கிறடக்காைைால், அவர் 
ைனது இையம் நாடும் ஒருவறரச் ெந்ைிக்க ஆறு வருடங்கள் காத்ைிருக்க 
வவண்டியிருந்ைது. டிெம் ர் 27ஆம் வைைி, அவரது விருப் ம் நிறைவவைியது. 
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அந்ை முைல் ெந்ைிப்ற   ிரிைம் பைளிவாக நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
நான்,  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியுடன் ஆைி ெீனியறரப்  ின்பைாடர்ந்வைன்; என் 

இையம் ( ா ாவின்) அன் ால் நிரம் ி வழிந்ைது, என் கண்கள் 
ஆனந்ைக்கண்ைரீால் நிறைந்ைது, நீண்ட காலத்ைிற்கு முன்வ  என்றன 
அவருக்குச் பொந்ை ாக்கிய, என் இைய வைவறன வநாக்கி ஓடிவனன். 

குடிலுக்குள் அடிபயடுத்து றவத்ைதும், ொய்ந்து அ ர்ந்ைிருந்ை என் 
அன் ான  ா ாவின் முன்னால், வநருக்கு வநர் நின்வைன். அவரது ஒளிரும் 
முகம் ஒரு முழு நிலவாகப்  ிரகாெிப் றை நான் கண்வடன், நான் இதுவறரப் 
 ார்த்ைிராை அழகு முகம். அவரது இரண்டு அற்புை ான கண்கள், ஒரு 
ெமுத்ைிரத்றைப் வ ால் அகல ாகவும் ஆழ ாகவும் என் இையத்றைத் துறளத்து 
என் ஆன் ாறவ முத்ை ிட்டன. அவரது அன் ின் புன்னறக, நான் அவருக்கு, 
அவருக்கு  ட்டுவ  பொந்ை ானவன் என் றை என்பைன்றும் 
உறுைிப் டுத்ைியது. 

நான் அவரிடம் ெிைிது வநரம் பைாறலந்து வ ாவனன்,  ின்னர் ஆைி என் 
றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு என்றன அவரருகில் அ ர றவத்ைார்.  ா ா 
என்றனப்  ார்த்ைார்; எனது லட்ெக் கைக்கான வாழ்க்றகயின் ஒட்டுப ாத்ை 
 கிழ்ச்ெியும்,  ா ாவுடன் இருந்ை ஒரு கைத்ைின் ஆனந்ைத்ைிற்கு நிகராகாது. 
 ா ா, என் றகறயப்  ிடித்து, என்றன அவரது இையத்றை வநாக்கி ஈர்த்து, 
அன்புடன் அரவறைத்ை அந்ைத் ைருைத்ைில் நான் இறை-ைாயின்  டியில் 
இருக்கிவைன் என் றை உைர்ந்வைன், அவருறடய அன் ின் கிைற்ைிலிருந்து 
ஆழ ாகப்  ருகிவனன். 

"நீங்கள் எகத விரும்புகிைரீ்கள்?" என்று  ா ா வகட்டார்.  ிரிைம் ஸிங் 
 ைில் வ சுவைற்கு முன்பு,  ா ா, எழுத்துப் லறகயில் குைிப் ிட்டார், 
"உங்களுக்கு என்ன பவண்டும் என்று எனக்குத் மதரியும். உங்ககளப் 
மபாறுத்தவகர வார்த்கதகள் பதகவயற்ைகவ" என்று கூைி  ா ா அவறர 
 ீண்டும் ஒரு முறை ைழுவினார். 

ரயில் ைண்டவாளங்களுக்கு அருவக ஆண்களுக்காக ஒரு ப ரிய 
கூடாரம் எழுப் ி, நாற்காலிகள் நிரப் ப் ட்டிருந்ைன. கூடாரத்ைின் ஒரு  க்கத்ைில் 
வ றட அற த்து, அைில்  ா ாவின் ‘வாகனம்’ றவக்கப் ட்டிருந்ைது. 
வ றடயில்  ச்றெ நிை ைறரவிரிப்புகள் வ ாடப் ட்டிருந்ைன, வ லும்  ா ா 
அ ரும் வாகனம்  ஞ்ெள் நிை  ட்டு வஸ்ைிரத்ைால் மூடப் ட்டிருந்ைது. 
மபாதுக்கூட்ைம் 1942 டிசம்பர் 27ஆம் நாள் காகல ஒன்பது ெணிக்கு 
ஆரம்பொனது.  ா ாவின் மதாைக்க உகர ஆண்களுக்கு நான்கு ப ாழிகளில் 
வழங்கப் ட்டன, ஆைி ெீனியர் - ஆங்கிலம், ொஞ்ெி - குஜராத்ைி, டாக்டர் கனி - 
உருது ப ாழி, விஷ்ணு -  ராட்டி: 

எதிர்காலத்தில், அதுவும் அதிவிகரவில், என்னால் 
மசய்யப்பைவிருக்கும் பணிக்கு உரிய காரணங்கள் உள்ளன. என்னுகைய 
பணி ெற்றும் அைிவுறுத்தல்களின் தவீிர தன்கெ எனக்குத் மதரியும். 
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என்கனப் பின்பற்றும் ஏைக்குகைய ஐநூறு முதல் அறுநூறு நபர்களில், 
நான் குைிப்பிட்ை உங்கள் சிலகர ெட்டுபெ அகழத்பதன். 

உண்கெக்கும் மபாய்கெக்கும் இகையில், கைவுளுக்கும் 
உலகப்மபாருட்களுக்கும் இகையில் எந்தவிதொன செரசத்கதயும் நான் 
விரும்பவில்கல என்பதால், நீங்கள் இந்தச் மசய்திகய ெிகவும் கவனொகக் 
பகட்டு, அதற்குத் தயாராக இருக்கிைரீ்களா என்பகதச் மசால்ல பவண்டும். 

நீங்கள் ‘இல்கல’ என்று மசான்னால் நான் அதிருப்தி அகைய 
ொட்பைன். ஆனால் நீங்கள் ‘ஆம்’ என்று கூைிவிட்டு அகதச் மசய்யாவிடில், 
அது எனக்கு ஆழ்ந்த அதிருப்திகய அளிப்பதாக இருக்கும். இந்தக் 
கூட்ைத்தில், மபண்கள் குழுகவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ொர்கமரட் 
(க்ராஸ்பக) தவிர பவறு எந்த மபண்ெணியும் அனுெதிக்கப்பைவில்கல. 
 கைவுளின் பரிபூரண நிகலயில், இரகசியம் எதுவும் இல்கல. இது 
எல்கலயில்லா எளிகெகய உள்ளைக்கியது. ஆனால் கைவுளின் பரிபூரண 
நிகலயிலிருந்து இருகெத்தன்கெயின் மசயல்பாட்டுத் தளத்தில் 
வரும்பபாது, ஒருவித இரகசியத்கதக்  ககைப்பிடிக்க பவண்டும்; இந்த 
ரகசியம் பிைரின் நன்கெக்காக ெட்டுபெ. நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும், 
பிைருக்காகச் மசய்யும் சிைப்புப் பணிகளுக்கான எனது முதல் கட்ைகளயாக, 
நான் இப்பபாது உங்களுக்குச் மசால்லும் விஷயங்ககள, உங்கபளாடு 
கவத்திருக்க விரும்புகிபைன். தனிப்பட்ை முகையில், எனக்கு எந்த  
ஆட்பசபகனயும் இல்கல என்ைாலும், நகைமுகை விவகாரங்ககளப் 
மபாறுத்தவகரயில் சிரெங்கள் ஏற்பை வாய்ப்புள்ளது. 

உலகின் ஆன்ெீக நலனுக்காக நாம் பணியாற்ைப் பபாகிபைாம். 
மபாறுப்பு என்னுகையது. நான் மசால்வது பபால நீங்கள் மசய்ய பவண்டும். 
இப்பபாது நாம் சந்திக்கும் விதத்தில் ெீண்டும் சந்திக்க ொட்பைாம் - எந்த 
விதத்திலும் வாய்ப்பு இல்கல! உங்களில் பலர் மபரும்பாலும் என்கன 
ெீண்டும் பார்க்க ொட்ைார்கள்.  னவரி ொதம் முதல், ெிகச் சிலபர 
என்கனப் பார்ப்பார்கள். 

நான் பபசும்பபாது ெட்டுபெ உலகம் என்கனப் பார்த்து அைிந்து 
மகாள்ளும், இது ெிகவும் அருகாகெயில் உள்ளது. 

ஆைி ஜூனியர்  ின்னர்  ா ாவின் எழுத்துப் லறக மூல ாக 
பவளியிட்ட பெய்ைிறய வாெித்ைார்: ைறலப்பு - ‘ெனிதகுலத்தின் ஆன்ெீக 
சுதந்திரத்திற்காகப் பணிபுரியுங்கள்: எனது மநருங்கிய சைீர்களுக்கான 
அகழப்பு.’ 

  ா ா அைில்,  ல்வவறு வறகயான சுைந்ைிரங்கறள வரிறெப் டுத்ைி 
விளக்க ளித்ைார்; வ லும் "ஆன்ெீக சுதந்திரம் ஒன்றுதான் முழுகெயானது, 
அளவிைமுடியாதது" என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

"ஆன்ெீக சுதந்திரம் எனும் பரிகச விை மபரிய பரிசு பவறு 
எதுவுெில்கல, ஆன்ெீக சுதந்திரத்கத அகைய, பிைருக்கு உதவுவகத விை 



94 
 

முக்கியொன பணியும் பவறு எதுவுெில்கல" என்று அவர் கூைினார். ஆனால் 
அவர் வ லும் கூைியைாவது: 

ஆன்ெீக சுதந்திரத்கத, தாொகபவ சுயொகவும், கீழ்நிகல 
ஆகசகளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ெற்றும் இகைவிைா பபாராட்ைத்தின் 
மூலொகவும் மவல்ல பவண்டும். சத்தியத்திற்காகப் பபாராடுபவர்கள், பிை 
அகனவருக்கும் உதவ பவண்டும், தன்கனத்தாபன எதிர்த்துப் பபாராடி, 
மவற்ைிகாணும் பரபரப்பான ஆற்ைகலக் மகாண்டிருப்பது ெட்டுெல்லாெல், 
அகத அகையும் பநாக்கத்தில் அவர்கள் எடுக்கும் ஒவ்மவாரு அடியிலும் 
உதவ பவண்டும். அவர்களின் சுகெகயப் பகிர்ந்து மகாள்ள இகதத்தவிர 
பவறு வழியில்கல. 

 ா ா வழங்கிய பெய்ைி  ின்வரு ாறு நிறைவறடந்ைது: 
 இந்தச் சுகெகய நீங்கள் பகிர்ந்து மகாள்வரீ்கள் என்ை 
நம்பிக்ககயுைன் இன்று நான் உங்ககளச் சந்திக்கிபைன். உங்களில் பலர், 
என் கட்ைகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் ெீதுள்ள நம்பிக்ககயினாலும், 
அன்பினாலும், பல ஆண்டுகளாக என் அைிவுறுத்தல்ககளப் 
பின்பற்ைினரீ்கள். 

மகாந்தளிப்பும், குமுைலும் நிகைந்த காலகட்ைங்களிலும் 
துகணயாக நின்று, நீங்கள் என்கனயும் என் ஆன்ெீக பணிகயயும் அதன் 
விகளவுககளயும் மகட்டியாகப் பற்ைிக்மகாண்டிருந்தீர்கள். இப்பபாது, 
ஆன்ெீக பாகதயில் அடிமயடுத்து கவத்து, கைவுகள உணரச் மசய்ய 
உதவும் எனது பணியில் உங்கள் எல்லா பசகவககளயும் வழங்க 
பவண்டிய பநரம் வந்துவிட்ைது. 

கைவுள் ெட்டுபெ உண்கெயானவர் என்ை நித்திய உண்கெகயத் 
மதளிவாகப் புரிந்து மகாள்ள பவண்டும்; எந்தமவாரு ஐயப்பாட்டிற்கும் 
இைெில்லாெல் ஏற்றுக் மகாள்ள பவண்டும்; பெலும் அது வார்த்கதகள் 
ெற்றும் மசயல்களின் மூலம், தங்கு தகையின்ைி மதளிவாக 
மவளிப்படுத்தப்பை பவண்டும். உண்கெப்மபாருகளப் பரிபூரணொக 
உணர்தலில், ெனிதன் ஆன்ெீக சுதந்திரத்கத அகைவான். ஆன்ெீக 
அடிகெத்தனத்திலிருந்து ெனிதகன விடுவிப்பதற்கும், சத்தியத்கத 
ெரபுரிகெயாகப் மபறுவதற்கும் அவருக்கு உதவுவகதத் தவிர பவறு எந்தத் 
தியாகமும் மபரிதல்ல; இது அகனவருக்கும் அகெதிகயக் மகாடுக்கும், 
பெலும் இது அகனவரது ெிககயான அன்பால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ை, 
தவிர்க்கமுடியாத உலகளாவிய நட்புணர்கவத் தக்ககவத்து, 
அகனவருக்கும் ஒபர உண்கெப்மபாருளின் மவளிப்பாைாக விளங்கும். 

கைவுளின் முழு விருப்பத்தில், முன்னபர தரீ்ொனிக்கப்பட்ை இகை-
திட்ைத்தின் அடிப்பகையில், ஆன்ெீக சுதந்திரத்கத ெனிதகுலத்திற்கு 
வழங்குவதற்கான பணியில், எனது மநருங்கிய அன்பர்களாகிய நீங்கள், 
உங்கள் வாழ்க்கககயத் தியாகம் மசய்தாவது எனக்கு உதவ பவண்டும். 
கைவுகளக் கண்டுமகாள்ள பிைருக்கு உதவ பவண்டிய உங்கள் கைகெயில், 
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ஒவ்மவாரு வககயான துன்பங்ககளயும் தியாகத்கதயும் நீங்கள் வரபவற்க 
பவண்டும். 

தனிப்பட்ை குழுக்களில், நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் உங்களுக்மகன 
குைிப்பிைப்பட்ை கைகெ குைித்து விரிவான ஆன்ெீக அைிவுறுத்தல்ககளப் 
மபறுவரீ்கள். எந்தமவாரு விகலயானாலும், எந்தச் சூழ்நிகலயிலும் எனது 
ஆன்ெீக வழிமுகைககள நிகைபவற்றுவதில் உங்களுக்கு எந்தவிதொன 
தயக்கமும் இருக்காது என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கக உள்ளது, பெலும் 
எனது அைிவுறுத்தல்ககள நிகைபவற்ை, உங்கள் சுய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, 
இப்பபாது நான் உங்களுைன் தனித்தனி குழுக்களில் பபசுவதற்கு 
முன்னதாக, நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்கல’ என்று கூை 
விரும்புகிபைன்."      
  ின்னர்  ா ா 99 ஆண்கறளயும் இரண்டு குழுக்களாகப்  ிரித்து, முைல் 
குழுவின் 72 ப யர்கறள வாெிக்கச் பொல்லி, அவர்கறள அ ர்ந்ைிருக்கு ாறு 
கூைினார். இரண்டாவது குழுவில் இருந்ை இைர அன் ர்கள் இப்வ ாறைக்கு 
கூடாரத்றை விட்டு பவளிவய பெல்லு ாறு வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டனர். 

"ஆனால் நீங்கள் அகனவரும் இங்கிருந்து மசல்வதற்கு முன்பு, 
மூன்று முக்கியொன விஷயங்ககள நிகனவில் மகாள்ள பவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிபைன்:  

“முதலாவது: உங்களில் எவரிைெிருந்தும் எந்தமவாரு பண 
உதவிகயயும் நான் விரும்பவில்கல. 

"இரண்ைாவது: நான் உங்களிடம் என்ன வகட்கக் கூடும் என்று 
நிறனத்து நீங்கள் கவறலப் டவவா, அல்லது உங்கள்  ன அற ைிறய 
இழக்கவவா வைறவயில்றல. நீங்கள் ஒவ்பவாருவரும் என்ன பெய்ய முடியும் 
என்று எனக்குத் பைரியும், அைன் டி அைிவுறுத்ைப் டுவரீ்கள். 

"இப்பபாது மூன்ைாவது: உங்கள் ஒவ்மவாருவரின் திைன்ககளயும் 
நான் அதிகொகப் பயன்படுத்துபவன்." 

முைல் குழுவிற்கான (72 வ ர்) வழிமுறைகள்  ின்வரு ாறு: 
உலகில் ஆன்ெீக சுதந்திரத்கத நிகலநாட்டும் எனது பணியில் 

உதவவும், எனது அைிவுறுத்தல்ககள முற்ைிலுொகக் ககைப்பிடிப்பதாகவும் 
நீங்கள் அளித்த வாக்குறுதி என்கன ெிகவும் ெகிழ்ச்சியகைய மசய்தது. 

நான் உங்களுக்கு வழங்கும் அைிவுறுத்ைல்கள் ஐந்து குைிப் ிட்ட 
அடித்ைளங்கறள அடிப் றடயாகக் பகாண்டறவ, ஒவ்பவான்றும் அைன் 
பெயல் ாடு  ற்றும் முடிவின் அம்ெத்ைில் வவறு ட்டறவ, இருப் ினும் இந்ை 
பவவ்வவறு முடிவுகளின் முக்கிய விறளவின் அடிப் றடயில், அறனத்தும் 
ஒவர  ாைிரியாக இருக்கும். எனவவ சுருக்க ாக, நான் அவற்றை ஐந்து 
ைனித்ைனி பெயல் ாடுகளாக வறகப் டுத்ைி, ஐந்து வழிமுறைகள் என்று 
அறழக்கிவைன். 

இந்த ஐந்து வழிமுகைகளில் ஒன்பை ஒன்கை உங்களில் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் மவளிப்படுத்துபவன். உங்களில் எவருக்கும் இந்த 
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ஐந்து வழிமுகைகளில் ஒன்றுக்கு பெல் வழங்கொட்பைன். இவற்ைில் எது 
யாருக்கு என்பகத நான் தரீ்ொனிப்பபன். 

இந்ை ஐந்து வழிமுறைகளும் ைனிப் ட்ட முறையில்  ின்வரும் ஐந்து 
நி ந்ைறனகளாக உங்களிடம் பகாண்டு வரக்கூடும்: 

1. இைப்பு 
2. சிகை 
3. சன்னியாசம் (துைவு) 
4. எல்கலயற்ை உைல் கஷ்ைங்கள், இது வாழ்நாள் முழுவதும் உைல் 

குகைபாடுககளக் மகாடுக்கக்கூடும் 
5. ஏளனம், அகைதல், அவதூறுகள், பட்டினி, பிச்கச எடுத்தல். 

இந்ை ஐந்து அைிவுறுத்ைல்களும், இன்றைய எனது அைிமுக பெய்ைியில் 
குைிப் ிடப் ட்டுள்ள டி, ஆன் ீக சுைந்ைிரத்ைிற்கான எனது  ைிறய நிறுவுவைில் 
ெம் ந்ைப் ட்டைாக இருக்கும். இந்ை ஐந்து அைிவுறுத்ைல்கள் ஒவ்பவான்றும் 
ஒரு  பைளிவான, ைனி, சுைந்ைிர ான அடிப் றடயில் பெயல் டும்வ ாது 
நிறலயான, ைிட்டவட்ட ான, ைனித்ைனி முடிறவக் பகாண்டிருக்கும், 
இருப் ினும் ெில ெந்ைர்ப் ங்களில் முடிவுகள் ைற்பெயலாக ஒத்துப்வ ாகின்ைன. 
ஆகவவ இைப் து, ெிறைக்குச் பெல்வது, துைவு வ ற்பகாள்வது, உடல்  ற்றும் 
 னம் ொர்ந்ை கஷ்டங்கள் அறனத்தும் கடவுளுக்காக  ட்டுவ  
பெய்யப் டவவண்டும். 

இந்த ஐந்து வழிமுகைகளும் உலக உைவுககள நிரந்தரொக 
அல்லது தற்காலிகொக விட்டுவிடுவகத இன்ைியகெயாததாக்கும். 

1943,  ிப்ரவரி 1 அன்று, அறவ எவ்வாறு, எப்வ ாது, எங்கு 
வ ற்பகாள்ளப் ட வவண்டும் என் ைற்கான வழிமுறைகள் உங்கள் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் பைளிவாக, அஞ்ெல் வழியாக அல்லது வநரடியாக 
வழங்கப் டும். எப்வ ாவைனும் நிைி வைறவப் ட்டால் அனுப் ிறவக்கப் டும். 
உங்கள் ைற்வ ாறைய உலக உைவுகறள நீங்கள் நிரந்ைர ாக அல்லது 
ைற்காலிக ாகக் றகவிட வவண்டு ா என் து நிச்ெய ாக  ிப்ரவரி 1ஆம் வைைி 
உங்களுக்குத் பைரியப் டுத்ைப் டும், அைாவது எனது அைிவுறுத்ைல்கறள நீங்கள் 
அறடயப்ப றும் நாள், வ லும் இது 1943,  ிப்ரவரி 28 அன்று நிறைவவற்ைப் ட 
வவண்டும். 

 ா ா இவ்வாறு நிறைவு பெய்ைார்: "நான் இப்பபாது உங்களிைம் 
கூைிய அகனத்கதயும் நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் முற்ைிலும் இரகசியொக 
கவத்துக்மகாள்ள பவண்டும் என்று நான் விரும்புகிபைன். எனபவ, இந்த 
வழிமுகைககளப் பற்ைி இங்கு இல்லாத எவருைனும் எகதயும் 
பகிர்ந்துமகாள்ள பவண்ைாம் என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்." 

அைன்  ின்னர் 22 ஆண்கள் அடங்கிய இரண்டாவது குழு, உள்வள 
அறழக்கப் ட்டது: 
73. அஸ் ந்ைியார் ைாைாொஞ்ெி (ொஞ்ெியின் ெவகாைரர், கராச்ெி) 
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74. அரவிந்த் யு. வாெவாடா (நரி னின் நண் ர், ப னாரஸ்) 
75.  ாகு (ராம்ஜூவின்  கன்) 
76. ப ஹ்லி வஜ. இரானி (ப ய்லி) 
77. ைத்து ப ஹந்ைர்வக 
78. வஹா ி வஜ. ை ானியா 
79. ஜ ைார் (காவலாளி) 
80. ஜங்க்வள 
81. லிம்கர் 
82. ப ஹர்ஜி ஸட்டா 
83.  ினூ வ ாவஹாவாலா 
84. முல்ெந்த் ஜி. ஹ்லஜனி (ஸக்கர் நகறரச் வெர்ந்ைவர்) 
85. முரளி காவள 
86. நூரு (ராம்ஜூவின் ற த்துனர்) 
87.  ங்க்ராஜ் 
88. ராஜ் கிருஷ்ைா (படஹ்ரா டூன்) 
89. ரூஸி ஈரானி ( லீா ாயின்  கன்) 
90. விஸ்வநாத் ஹல்ைங்கர் 
91. விஸ்வான் ஜி.  ஹ்லஜனி (ஸக்கர்) 
92. விட்டல் வ ாக்வர 
93. வா ன் ஸப்னிஸ் 
94. யஷ்வந்த் ராவ் 

இரண்டாவது குழுவுக்கான இந்ை வழிமுறைகள் அப்வ ாது 
அைிவிக்கப் ட்டன: 

உலகில் ஆன்ெீக சுதந்திரத்கத நிறுவுவதற்கான எனது பணியில் 
உதவ, எனது அைிவுறுத்தல்ககள நீங்கள் முழு விருப்பத்துைன் ஏற்றுக் 
மகாண்டுள்ளரீ்கள் என்பதில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகைகிபைன். நான் 
உங்களுக்கு வழங்கும் அைிவுறுத்தல்கள் நான்கு குைிப்பிட்ை 
அடித்தளங்ககள அடிப்பகையாகக் மகாண்ைகவ, ஒவ்மவான்றும் அதன் 
மசயல்பாடு ெற்றும் முடிவின் அம்சத்தில் பவறுபட்ைகவ, இருப்பினும் இந்த 
மவவ்பவறு முடிவுகளின் முக்கிய விகளவு, அடிப்பகையில் ஒன்ைாகபவ 
இருக்கும். எனபவ, சுருக்கொக, நான் அவற்கை நான்கு தனித்தனி 
மசயல்பாடுகளாக வககப்படுத்தி, அவற்கை நான்கு வழிமுகைகள் என்று 
அகழக்கிபைன். இந்த நான்கு வழிமுகைகளின் அடிப்பகைகய உருவாக்கும் 
நான்கு குைிப்பிட்ை அடித்தளங்கள் பின்வருொறு: 
 
1. தற்காலிக உண்ணாவிரதம் 
2. ைற்காலிக ஏகாந்ைவாெம்  ற்றும் ைனிற  
3. சிைப்பு ஒருமுகப்படுத்தல் ெற்றும் தியானம் 
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4. ெில ஆன் ீக உண்ற கறளப்  ரப்பும் வநாக்கத்ைில் பவவ்வவறு 
இடங்களுக்குச் பெல்வது 

இந்த நான்கு வழிமுகைகளும் அவற்ைின் நான்கு 
முன்னிகழ்வுககள மகாண்டு வரக்கூடும்: 
1. உைல் பலவனீம் 
2.  னச்வொர்வு 
3. தகைகள் ெற்றும் சிரெங்கள் 
4. ஏராள ான அபெௌகரியங்கள் 

இகவ அகனத்தும் ‘கைவுளுக்காக, கைவுளுக்காக ெட்டுபெ’ 
அனுபவித்தாக பவண்டும் என்று பாபா ெீண்டும் கூைினார். பிப்ரவரி 28ஆம் 
பததி வகர ஒவ்மவாருவருக்கும் எந்மதந்த  அைிவுறுத்தகல வழங்க 
பவண்டும் என்பகத, தனிப்பட்ை முகையில் தீர்ொனிப்பதாகவும் அவர் 
கூைினார், பெலும் இகவ அகனத்கதயும் முற்ைிலும் ரகசியொக 
கவத்திருக்க பவண்டியதன் அவசியத்கத ெீண்டும் வலியுறுத்தினார். 
 

வ லும் ஐந்து ந ர்கள் அடங்கிய மூன்ைாவது குழு ஒன்றும் இருந்ைது. 
இந்ை ஐவருக்கும் அறனத்து அைிவுறுத்ைல்களிலிருந்தும் விைிவிலக்கு 
அளிக்கப் ட்டது. ஐந்து ஆண்களின் ப யர்கள் கீழ்வரு ாறு: 
95. அங்கல்  ிளடீர் 
96. ெைாஷிவ் வ ார்கர் 
97. வகக்கி  ஜன் 
98. ? 
99. அலிகார் ஆளுநர் 

எல்லா அைிவுறுத்ைல்களும் நான்கு பவவ்வவறு ப ாழிகளில் 
ப ாழிப யர்க்கப் ட்டு, அறனவருக்கும் அவரவர்  ிரைிறய வழங்கிய  ின்னர், 
காறல 11:30  ைி கூட்டத்ைில் ஒவ்பவாருவரும்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்கறளக் கவன ாகப்  டித்து, கீழ்ப் டிய விரும் ினால் காகிைத்ைில் 
றகபயழுத்ைிட வவண்டும்.  ார்கபரட் ப ண்கள் குழுவின் ொர் ில் 
றகபயழுத்ைிட இருந்ைார்.  ிற் கல், மூன்று  ைிக்குத் பைாடங்கி,  ா ா 
 ீண்டும் அவரது அறையில் ைனிந ர்களுக்கு ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறள 
வழங்கினார். 

1942 டிெம் ர் 28 ைிங்கள் காறல, அரங்காவ்ம் கிரா வாெிகள் 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் 9:00 முைல் 11:00 வறர ஒரு நடன நிகழ்ச்ெிறய 
நடத்ைினர்.  ிற் கல் 4:00 முைல் 4:30  ைி வறர  ஜறனப்  ாடல் நிகழ்ச்ெியும் 
நறடப ற்ைது. 

அைன்  ின்னர், ப ஹராவின்  ிைந்ைநாறள முன்னிட்டு  ாறல 4:30 
முைல் 8:30  ைி வறர, (ஆைி ெீனியர்  ற்றும் அப்ைர் ரஹ் ானின் ஏற் ாட்டில்) 
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மும்ற றயச் வெர்ந்ை குல்ஸார் என்ை ப ண்  ாடகியின் ெிைப்பு கஸல் 
நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. 

மெஹராவின் பிைந்தநாகள மெஹர் பாபா பகிரங்கொக 
மகாண்ைாடியது இதுபவ முதல் முகை. (ப ஹரா  ிை ப ண்  ண்டலியுடன் 
ைிறரக்குப்  ின்னால் அ ர்ந்து நிகழ்ச்ெிறய ரெித்ைார்.) 

அடுத்ை நாள், அறனத்து ஆண்களும் அவரவர் இடங்களுக்குச் 
பென்ைனர்;  ா ா அவர்களின் மூல ாக ைனது ஆன் ீக  ைிகறளத் 
பைாடங்கினார். அவர்கள் அறனவரும் குருநாைரிட ிருந்து ைங்கள் 
அைிவுறுத்ைல்கறள எைிர் ார்த்து காத்ைிருந்ைைன் மூலம், எல்லா  னங்களும் 
எல்லாம் வல்ல இறை அன் ிற்குரியவரிடம் ை து கவனம் முழுவறையும் 
பெலுத்ைின.   

1943, ஜனவரி 7ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா,  ப் ா - பகய் ாய் 
பஜஸவாலா குடும் த்ைினறர பூனாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார்: "நீங்கள் 
இப்பபாது மசல்ல பவண்டும், ஆனால் நான் உங்ககள ெீண்டும் 
அகழப்பபன்." ஸர்வர், நாகு இருவரும் வ ற் டிப் ிற்காக அவர்களுடன் 
அனுப் ப் ட்டனர். அைன்  ின்னர்,  ா ா ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் 
ஏகாந்ைவாெத்றை  ீண்டும் பைாடங்கினார். அவ்வவறளயில் விஷ்ணு 
வயிற்றுக்வகாளாைால்  ாைிக்கப் ட்டைால், டாக்டர் நீலு,  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
வவறலகளில் கலந்து பகாண்டு, அஹ துநகரிலிருந்து ஆைி ெீனியர் பகாண்டு 
வந்ை அஞ்ெறல ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை 
வ ல் றலக்கு எடுத்துச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் ெவகாைரர் ப ஹராம் பூனாவில் ‘பிந்த்ரா ஹவுஸ்’ 
என்ை  ங்களாறவ பஜஸவாலா குடும் த்ைினருக்காக வாடறகக்கு 
எடுத்ைிருந்ைார். அவர்கள் அங்குச் பென்ை  ின்னர், விறரவில்  ா ாவின் 
அறழப்ற  எைிர் ார்த்து, நீண்ட கால ாக ைங்கள் உடற கறள பவளிவய 
எடுக்கவில்றல. ஆனால், ஆெிர த்ைில் ைங்குவைற்கு  ா ா அவர்கறள 
ஒருவ ாதும் அறழக்கவில்றல; அவர்  ீண்டும் அறழப் ைாகக் கூறுவைன் 
மூலம், அவர்களுள் அறனத்றையும் துைக்கும் ஓர் உைர்றவ உருவாக்கினார். 
இைனால் அவர்கள் உலகிலிருந்து ைனிற  டுத்ைப் ட்டைாக உைர்ந்து, 
அவருறடய அறழப்ற  ஆவலுடன் எைிர் ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைனர். 
அவர்கறளத் தூரத்ைில் றவத்ைிருப் ைன் மூலம்,  ா ா அவருடன் பநருக்க ாக 
இருக்கச்பெய்ைார்; அவருடன்  று டியும் இறையவவண்டும் என்ை 
எண்ைத்றைத் ைவிர, அவர்களுக்கு வவறு ெிந்ைறனவயா விருப் வ ா இல்றல. 
அறனத்தும்,  ா ா, அவர்கறள அறழக்கும் நாளுக்காகக் காத்ைிருப் றைவய 
ற ய ாகக் பகாண்டிருந்ைது; அவர்களின் நிச்ெய ற்ை ைன்ற   ற்றும் 
நம் ிக்றகயில்,  ா ா அவர்களுக்கு உள்ளளவிலான ஸ்ைிரத்ைன்ற றயக் 
கற் ித்ைார். 
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பகய் ாய் பூனாவில் வாழ்வைில்  ா ாவின் ைாயார் ப வ ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார், ஏபனனில் அவர் பகய் ாறய  ிகவும் வநெித்ைார், அடிக்கடி 
 ிந்த்ரா ஹவுஸுக்கு வருவதுண்டு. உண்ற யில், பஜஸவாலா 
குடும் த்ைினறரப் பூனாவில் ைற்காலிக ாகத் ைங்க விரும் ியைன் ஒரு 
காரைம் ப வ ா அங்குத் ைனிற யில் இருந்ைைால்ைான் என்று  ா ா 
பகய் ாய்க்கு ஒருமுறை விளக்கினார். 

வயைான உைர் ன்  ஸ்ைான் கடுற யான வயிற்றுப்வ ாக்குக் 
காரை ாக வநாய்வாய்ப் ட்டார். ஜனவரி 8ஆம் வைைி,  ா ா அவறர ெகனுடன் 
அவரது கிரா  ான காத்வகாடத்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப்  முடிவு பெய்ைார். 
ஆனால்  ஸ்ைின் உடல்நிறல  ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைைால், அவர் வழியில் 
உயிறரத் துைந்ைார்; ெகன் அவரது இறுைி ெடங்றக முடித்ை  ின்னர் 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார். 

 காத் ா காந்ைி  ிரிட்டிஷ் அரொங்கத்ைிற்கு எைிராக ஓர் இயக்கத்றைத் 
பைாடங்கினார், ‘உள்நாட்டு ஒத்துறழயாற ’  ற்றும் அைிகாரிகளுடன் ைங்கள் 
வ ார் முயற்ெிகளில் ஒத்துறழயாற  ஆகியவற்றை ைீவிர ாக ஆைரித்ைார். 
இைன் விறளவாக அவர் 1942, ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில் றகது பெய்யப் ட்டு 
பூனாவில் உள்ள ஆகா கான் அரண் றனயில் வ ார் கால ெிறை றகைியாக 
அறடக்கப் ட்டார்.      
 காந்ைியுடன் பைாடர் ில் இருந்ை நஸர்வன் ஸட்டா, காக்கா 
ெின்வொர்கர் ஆகிவயாரும் நவம் ர்  ாைத்ைில் றகது பெய்யப் ட்டைால் 
(அவர்கள் அறழக்கப் ட்டிருந்ைாலும்), ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை கூட்டத்ைில் 
அவர்களால் கலந்து பகாள்ள முடியவில்றல.  

ப ஹரா ாத்ைில் கூட்டம் நிறைவறடந்ை  ின்னர்,  ா ா இந்ைச் 
பெய்ைிறய காந்ைிக்கு அனுப் ிறவக்கு ாறு பைரிவித்ைார். 1943, ஜனவரி 11 
அன்று ொஞ்ெி, வார்ைாவில் காந்ைியின் நண் ரிடம் அறை வழங்கினார்: 

கைவுகளத் பதடும் ஒருவரின் தனிப்பட்ை கண்பணாட்ைத்தில் 
பார்த்தால், நீங்கள் முற்ைிலும் சரியாகபவ மசய்தீர்கள். அகத இறுதிவகர 
பற்ைிக்மகாள்ளுங்கள். சத்தியத்திற்கு முன்னால், எல்லாபெ 
முக்கியெற்ைதாக ெகைந்துவிடும். 

ஒருவரின் வாழ்க்கக, ஒருவரின் நாடு, ஒருவரின் பதசம், ஒருவரின் 
பிரபஞ்சம் - அகனத்தும் சத்தியத்கதப் மபாருத்தவகர விலக்கி 
கவக்கப்படுகின்ைன. ஏமனன்ைால், வாழ்வதற்கும் சாவதற்குொன ஒபர 
உயர்வான குைிக்பகாள் கைவுகள உணர்ந்து மகாள்வதும், அதன் பின்னர் 
பிைகர கைவுகள உணர கவப்பதும் ஆகும். 

‘ஸ்ரீபாய்’ என்ைறழக்கப் டும் ஹெீர்பூர்  ாவட்டத்றைச் ொர்ந்ை ‘ஸ்ரீபத் 
ெஹாய் ராவத்’, நாக்பூரில்  ா ாறவப்  ற்ைி டாக்டர் வைஷ்முக்  ற்றும் 
 ா ாைாஸ் மூல ாகக்  வகள்விப் ட்டிருந்ைார். நாட்டின் சுைந்ைிர வ ாராட்டத்ைில் 
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ஈடு ட்ட இந்ைிய வைெிய காங்கிரஸ் கட்ெியின் ைீவிர உறுப் ினராகவும் 
இருந்ைார். காங்கிரஸ் கட்ெித் ைறலவர்கள் அறனவறரயும்  ிரிட்டிஷ் 
அரொங்கம் ைங்கள் ஆட்ெிக்கு எைிராகக் கிளர்ச்ெிறயத் தூண்டுவைற்காக, றகது 
பெய்து பகாண்டிருந்ைது; வ லும் ஸ்ரீ ாய் றகது பெய்யப் டுவைற்கான 
ஆறைப் த்ைிரமும்  ிைப் ிக்கப் ட்டது. 

அைிகாரிகளின் வறலயில் ெிக்கா ல், ஸஹாய் 1942 இல்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார்.  ா ா அவறரப்  ார்த்ைதும், புருவத்றை 
உயர்த்ைி, "நீங்கள் இங்பக இருக்கிைரீ்களா? நீங்கள் சிகையிலல்லவா 
இருக்க பவண்டும்!" என்ைார். 

ஸ்ரீ ாய் ஆச்ெரியத்ைில்  ா ாறவ வநாக்கினார்; அவர் முைல் முறையாக 
 ா ாவிடம் வருவைால், அவரிடம் எதுவும் பொல்லவில்றல. "எனது 
பாதங்ககளத் மதாைாெல் தரிசனத்கதப் மபற்றுக் மகாள்ளுங்கள்" என்று 
 ா ா எழுத்துப் லறகயில் பைரிவித்ைார். 

அப்வ ாது, ‘அவகர மெஹராபாத்திற்கு எது அகழத்து வந்தது?’ 
என்று  ா ா வினவினார்.  ஸ்ரீ ாய் ஆன் ீகத்ைில் ைனது நீண்டகால ஆர்வத்றை 
விவரித்ைார், வ லும் அவரது கறைறய நிறைவு பெய்ைதும்  ா ா, 
"உண்கெப்மபாருகளத் பதடும் உங்கள் பநர்கெயான முயற்சிகயக் குைித்து 
நான் ெகிழ்ச்சியகைகிபைன். நீங்கள் என்கன ெகிழ்வித்ததால், உங்களுக்கு 
என்ன பவண்டும் என்று என்னிைம் பகளுங்கள்; நீங்கள் அகத அகையப் 
மபறுவரீ்கள். ஆனால் உங்கள் விருப்பத்கத ஒபர வாக்கியத்தில் 
எடுத்துகரப்பகத நான் விரும்புகிபைன்" என்று கூைினார். 

ஸ்ரீ ாய் இந்ைச் ெந்ைிப் ால் ப ரிதும்  ாைிக்கப் ட்டார், வ லும் 
அக்கைத்ைில் ைிடீர் தூண்டுைலால் "ஆன் ீக முன்வனற்ைம்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

ஒரு கைம்  ா ா ைீவிர ான வைாற்ைத்ைில் பைன் ட்டு,  ின்னர், 
"வழங்கப்பட்ைது" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ஸ்ரீ ாய், அவறரக் காவல்துறையினர்  ின்பைாடர்வைாக ஒப்புக் 
பகாண்டதும்,  ா ா இவ்வாறு ஆவலாெறன வழங்கினார், "அரசியல் ெற்றும் 
ஆன்ெீக வாழ்க்ககக்கு இகையிலான பொதல் இப்பபாது 
தீர்க்கப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் கூறுகிைரீ்கள். அரசியலில் உங்ககள பெலும் 
ஈடுபடுத்த விரும்பவில்கல என்பதால், நீங்கள் அதிகாரிகளிைம் திருப்பிச் 
மசல்லுங்கள்; ஹெீர்பூர் ொவட்ை ஆட்சியாளருக்கு இது குைித்து ஒரு தந்தி 
அனுப்பவும். 

"ஓடி ஒளியாதீர்கள்" என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார், "நீங்கபள 
காவல்துகையினரிைம் சரணகையுங்கள். நீங்கள் சிகைக்குச் மசல்வது 
நல்லது, எனது பார்கவ உங்கள் ெீது இருக்கும்." 

ஸ்ரீ ாய், கீழ்ப் டிந்து ெிறையில் அறடக்கப் ட்டார். ஹெீர்பூர் 
ொவட்ைத்திலிருந்து குருநாதரின் மதாைர்பில் வந்த முதல் நபர் இவர்தான், 
ஹெீர்பூர் முழுவதும் இன்று மெஹர் பாபாவின் காலடியில் உள்ளது. 
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அவரது மதாைர்பு ஓர் ‘இகணப்புச் சங்கிலி’ என்பகத நிரூபித்தது, வ லும் 
அவர் ெிறையில் உள்ள இைர காங்கிரஸ் ைறலவர்களுக்கும் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைித் பைரிவித்ைார். 

அந்ை வநரத்ைில், ஹ ீர்பூரின் வழக்கைிஞரான ‘பகஷவ் நாராயண் 
நிகம்’ (34) என் வரும் ெிறையில் இருந்ைார். வகஷவ்,  ா ாைாஸ் மூல ாக 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டவைாடு, ெில புத்ைகங்கறளயும் 
புறகப் டங்கறளயும் ப ற்றுக் பகாண்டார்.  ஆனால் வகஷவ்,  ா ா  ீது எந்ை 
அக்கறையும் காட்டா ல் இருந்து,  ின்னர் அந்ைப் புறகப் டங்கறள ொறலயில் 
வெீி எைிந்ைார். 

ெிறையில் இருந்ைவ ாது, ஸ்ரீ ாய் அவரிடம் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
வ லும் எடுத்துறரக்க, வகா  றடந்ை வகஷவ், "ப ஹர்  ா ா, அவைார புருஷர் 
அல்ல. அவர் பவறு வன (நாட்டிற்காக) எந்ை வவறலயும் பெய்யா ல்,  க்கள்  
அவறர வைங்கும் வநாக்கத்ைில் ைன்றன அவைார புருஷர் என்று 
அைிவிக்கிைார்.  காத் ா காந்ைிஜிைான் அவைார், அவர்  நாட்டுக்காக உயிறரப் 
 ையம் றவத்து, துன் ப் ட்டு, அைற்காக அறனத்றையும் துைந்துவிட்டார்." 

ஸ்ரீ ாய் முன்னிறலயில் வகஷவ், ப ஹர்  ா ாறவத் பைாடர்ந்து 
கடுற யாகக் கண்டனம் பெய்ைார்.  இருப் ினும், நிகழ்வுகளின் 
காலப்பபாக்கில், மெஹர் பாபாவின் இந்தக் கசப்பான ‘எதிர்ப்பாளர்’ அவரது 
ெிகப் மபரிய ஊழியர்களில் ஒருவராக ொைி, தனது முழு வாழ்க்கககயயும் 
குருநாதரின் மசயற்காரணத்திற்காக அர்ப்பணித்தார். 

ஸவக் பகாத்வால் குடும்  குவாட்டர்ஸில் வாழ்ந்து வந்ைார்; அவை 
வவறளயில் ப ண்களுடன் வ ல் றலயில் ைங்கி வந்ை அவரது  றனவி 
நர்கிஸ் கைவருடன் ைங்க விரும் ினார். நர்கிஸ்,  ா ாவிடம் வகட்டவ ாது, 
"நீங்கள் அவருைன் வாழலாம், ஆனால் எனக்காக வாழுங்கள்! எனது 
தர்பாரில் குகை கூைி முகையிைாெல் அவதிப்படும் ஒருவருக்கு, நான் ெிகப் 
மபரிய நன்கெகய வழங்குபவன்" என்ைார். 

 ின்னர் அவர் ஸவக்கிடம், "நர்கிஸ் மசாக்க தங்கம், ஆனால் அவர் 
காரணெின்ைி கண்கலங்கி அகத வணீடிக்கிைார்" என்று கூைினார். நர்கிஸ் 
 ின்னர் குடும்  குவாட்டர்ஸுக்குச் பென்ைார். இவர்களின் மூன்று 
குழந்றைகளும் றஹைரா ாத்ைில்  டித்துக்பகாண்டிருந்ைனர், விடுமுறை 
நாட்களில் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து ைங்கினர். 

ஜங்க்வள  ாஸ்டர் அவரது குடும் த்துடன் ைங்கி இருப் றைப் வ ால, 
ெகன் ைனது  றனவி  ற்றும்  களுடன் குடும்  குவாட்டர்ஸ் வளாகத்ைில் 
வாழ்ந்து வந்ைார். 

 ா ாவின் ெவகாைரர் ஆைி ஜூனியர் 1936 முைல் 1944 வறர 
அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைில் வஹா ிவயா ைி  ருந்ைகம் ஒன்றை 
நடத்ைினார். ஒரு முறை வநாயாளி ஒருவர் அவரிடம் வந்ைவ ாது, அவருக்கு 
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 ருந்து வழங்கிய  ின்னரும் அவர் பவளிவய பெல்லா ல் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
ஆைி அவரிடம், "நான் உங்களுக்கு  ருந்றைக் பகாடுத்துவிட்வடன்; இப்வ ாது 
நீங்கள் வ ாகலாம்" என்று கூைினார். 

அைற்கு அந்ை ந ர், "எனக்கு நல்ல  ருந்து வவண்டும்" என்று 
வகாரினார். 

"ஆனால் இது நல்ல  ருந்துைான்" என்று ஆைி  ைிலளித்ைார். "இது 
உங்கறளக் குைப் டுத்தும்." 

"என்றன உடனடியாகக் குைப் டுத்தும் ஏவைனும்  ருந்து பகாடுங்கள்," 
என்று அந்ை ந ர் வகாரினார். "நீங்கள்  ா ாவின் ெவகாைரர், நீங்கள்  ட்டுவ  
அத்ைறகய  ருந்றை பகாடுக்க முடியும்." 

ஆைி அவறர பவளிவய அனுப்  முயன்ைார், ஆனால் அவர் அைற்குச் 
பெவி ொய்ப் ைாக இல்றல. வொர்வறடந்து, ஆைி, "ைம் ி, ையவுபெய்து 
பவளிவய பெல்லுங்கள். என்றன வ லும் பைாந்ைரவு பெய்யாைீர்கள்" என்ைார். 
ஆனால் அந்ை  னிைன் பைாடர்ந்து அங்வகவய அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

அப்வ ாது அங்வக வந்ை  ா ாவிடம் ஆைி நிறலற றய விளக்கினார், 
"இந்ை  னிைன் உண்ற யிவல ஒரு ைறலவலி!" 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "அவர் உங்களுக்குத் தகலவலியாக 
இருந்தால், அது நல்லது. நீங்கள் அவருக்கு நன்ைி மசால்ல பவண்டும். 
இதனால் அவர் உங்களுக்குச் சகிப்புத்தன்கெகயக் கற்றுத் தருகிைார். 
அவருக்கு நன்ைியுள்ளவராக இருங்கள். அவருக்கு ெருந்து மகாடுப்பதன் 
மூலம் அவர் உங்களுக்குக் கைகெப்பட்ைவரல்ல; ொைாக, பிைருக்குச் 
பசகவ மசய்வதற்கான வாய்ப்கப வழங்கி உங்களுக்கு உதவுகிைார்." 

ஆைி ஜூனியரின் உைவியுடன்  ாைிரி, முரளி இருவரும் 
வஹா ிவயா ைி  யிற்ெிறய வ ற்பகாண்டனர்,  ின்னர்  ாைிரி அரங்காவ்ம் 
 ற்றும் சுற்ைியுள்ள  ிை கிரா ங்களுக்குச் ெிகிச்றெ அளிக்கத் பைாடங்கினார். 

 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில் ஏற் ட்ட ஏவைா வாக்குவாைத்ைின் வ ாது, 
 ா ா ஆைி ஜூனியறர ராஹூரி வக ினுக்கு அறழத்ைார். ஆைியின்  னநிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைைால் அவர்களுக்கிறடவய ெில சூடான விவாைம் 
ஏற் ட்டது. கறடெியாக, "நான் உங்களுக்குச் மசால்கிபைன் நான் கைவுள் 
என்று! எனது பாதங்களில் விழுந்து வணங்குங்கள்" என்று  ா ா 
பைரிவித்ைார். உடனடியாக, ைனது ப ரிய ெவகாைரரின் வார்த்றைகளின் 
உண்ற றய உைர்ந்ைைால் ஆைியின் வகா ம் ைைிந்ைது.  ா ா, அவறரக் 
கடவுள் என்று வநரடியாக அவரிடம் கூைிய ஒவர ைருைம் அது. 

ஜனவரி 14ஆம் வைைி  ிந்த்ரா ஹவுஸில் வாழ்ந்துவந்ை பஜஸவாலா 
குடும் த்ைினறரப்  ார்க்க  ா ா பூனாவுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அவரது 
பநருங்கிய அன் ர்களுக்காக அளித்ை ஒரு ெிைிய ைரிென நிகழ்ச்ெி, 896 நானா 
வ ட்டில்,  ிந்த்ரா ஹவுஸுக்கு எைிவர அற ந்ை அஹல்யா ஆெிர த்ைில் 
நறடப ற்ைது. அவை நாளில்  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
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ெில  ைிகளின் நி ித்ைம், ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து பூனாவுக்கு ஒரு 
முறை  ா ாவுடன் ைனியாக வாகனம் ஓட்டிச்பென்ைறை ஸவராஷ் நிறனவு 
கூர்ந்ைார்.  ாறலயில் ைிரும் ி வரும் வழியில்,  ா ா, அறர நிர்வாை ாக, 
அசுத்ை ாக இருந்ை ஒரு  ஸ்றை எைிர்பகாண்டு, ஸவராஷிடம் அவருக்குத் 
வைநீர் வழங்கு ாறு கூைினார்.  ா ா காரின் முன் இருக்றகயில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்,  ஸ்த்  ின் இருக்றகயில் அ ர்ந்து ‘ ந்த் கார்டன்’  ாலத்ைின் 
எைிவர அற ந்ை ஒரு வைநீர் கறடக்கு அறழத்துச் பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார். 
ஸவராஷ் வைநீறர  ஸ்ைிடம் பகாடுத்ைவ ாது, அவர் அைில்  ாைிறய 
இருக்றகயில் பகாட்டியறை ஸவராஷ் ைிகிலுடன் வநாக்கினார்.  ா ா, அந்ை 
 ஸ்றை அவர்களுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருவாரா என்று வகட்கச் 
பொன்னார், அைற்கு அவர் ஒப்புக்பகாண்டார். ப ஹரா ாத்ைில் ெில நாட்கள் 
ைங்க றவத்து  ின்னர் பூனாவுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

19ஆம் வைைி ொஞ்ெி, ராவ்ஸாவஹப் இருவரும் ப ஹரா ாத் வந்து, 
 ா ாறவச் ெந்ைித்துப் வ ெினர். 23ஆம் வைைி,  ா ா, டாக்டர் கனியிடம்  ிர ல 
கவிஞர் ஜிகரின் ெில கவிறைகறளப்  டிக்கச் பொன்னார். 

இவ்வவறளயில்  ற்றுப ாரு  ஸ்த்  யைத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள் 
பைாடங்கின. இந்ைப்  யைங்களின் வ ாது ப ரும் ாலும் தூய்ற யான குடிநீர் 
கிறடக்கவில்றல. 1943, ஜனவரி 24 அன்று, ஆைி ெீனியருடன்,  யைத்ைின் 
வ ாது எடுக்க வவண்டிய முன்பனச்ெரிக்றக நடவடிக்றககறளப்  ற்ைி 
விவாைித்து,  கருத்துத் பைரிவிக்றகயில்  ா ா, "தீவிரொன தாகம் எடுக்கும் 
பவகளயில், அசுத்தொன நீர் அருந்தினால், அது உங்கள் ஆபராக்கியத்கத 
பாதிக்காது. ஆனால் தாகம் தவீிரொக இல்லாதபபாது, அந்த நீகரப் 
பருகினால் அது தீங்கு விகளவிக்கும்" என்று கூைினார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ற தூல், குஸ்ைாஜி, 
முஹ து  ஸ்த் ஆகிவயாருடன், ஔரங்கா ாத் வழியாக குல்தாபாத்ைிற்குப் 
புைப் ட்டார்; ஆைி ெீனியர் காறர ஓட்டிச்பென்ைார். காக்காவும் ெகனும் 
அவர்களுக்குத் ைங்குவைற்கான ஒரு வடீ்றட முன்கூட்டிவய ஏற் ாடு 
பெய்ைிருந்ைனர். இது  ிகவும் ெிைியைாக இருந்ைைால்,  றுநாள் அவர்கள் ரயில் 
நிறலயத்ைிற்கு அருகிலற ந்ை  ங்களா ஒன்ைிற்கு  ாைினர். ஆைி ெீனியர் 
அன்ைிரவு ெகனுடன் ரயிலில் அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

குல்ைா ாத்றைச் பென்ைறடந்ை  ா ா, முஹ து  ஸ்துடன் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் பைாடங்கிய  ைி ஏழு நாட்கள் நீடித்ைது. இக்காலகட்டத்ைில், 
காக்கா, ஆன் ீக  ைிக்காக ‘ொய் பாப்’ என்ை உயர் நிறல  ஸ்றை  ா ாவின் 
 ங்களாவிற்கு அறழத்து வந்ைார். 

ஜனவரி 30ஆம் நாள்,  ா ா ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
நிகலமகாண்ை ‘குதுப் ஷா’ என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார் - இவர் 
‘ஔரங்காபாத்தின் அதிகாரி’ என்று அறழக்கப் டுகிைார்;  ஜ்ஜூப் வறகறயச் 
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ொர்ந்ைவர், அவரது உடல் பெயல் ாடுகள் அறனத்தும் முற்ைிலும் உைர்வற்ை 
நிறலயில் இருந்ைன. 

 ிப்ரவரி 2ஆம் வைைி ைனது  ஸ்த்  ைிறய நிறைவு பெய்து  ா ா, 
ஆைி ெீனியரின் காரில் காக்கா, குஸ்ைாஜி, முஹ து  ஸ்த் ஆகிவயாருடன் 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார்.  (ற தூல் ரயிலில்  யைம் பெய்ைார்.)  றுநாள் 
காறலயில்,  ா ா அறனத்து ப ண் ைிகறளயும் ஸவராஷ் ெினி ாவில் 
ைிறரயிடப் ட்ட ஒரு ைனியார்  டத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

வகாறடகாலத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு ஆெிர த்றை 
 ஹா வலஷ்வருக்கு  ாற்ை  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைார். ஆண், ப ண் 
அறனவருக்கும் ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான இடங்கறள ஏற் ாடு பெய்ய 
காவள ா ா அங்கு அனுப் ப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ா ஔரங்கா ாத் பெல்வைற்கு முன்பு, பிப்ரவரி 1ஆம் நாள், 
இந்தியா முழுவதும் பல்பவறு நகரங்களில் வாழும் 99 அன்பர்களுக்கு, 
டிசம்பர் ொத கூட்ைத்தில் முடிவு மசய்ததற்கு இணங்க, உத்தரவுககள 
வழங்குவதற்கான அைிவுறுத்தல்களுைன் ராம் ூ,  ால்பாய், காபளொொ, 
முரளி பபான்ை சில ெண்ைலிககள அனுப்பி கவத்தார். 
ஒவ்மவாருவருக்கும் மெஹர் பாபாவின் கட்ைகளகள் அைங்கிய மூடிய 
உகைககள உைனடியாக வழங்கினர். முைற் குழுவில் உள்ள ஒருவருக்கு 
 ா ா அளித்ை அைிவுறுத்ைல்களின் எடுத்துக்காட்டு  ின்வரு ாறு:  
 உலகக ஆன்ெீகெயொக்கும் எனது பணியில், முற்ைிலுொக 
எனக்குக் கீழ்ப்படியும் விருப்பத்கதத் மதரிவித்து, நீங்கள் ககமயாப்பெிட்ை 
குைிப்பீட்டிற்கிணங்க, எந்தமவாரு ஆபத்தான அல்லது உயிகரத் துைக்கும் 
சூழ்நிகலயிலும், நீங்கள் பெற்மகாள்ள பவண்டிய எனது திட்ைவட்ைொன 
வழிமுகைகள் பின்வருொறு: 1943, பிப்ரவரி 28 முதல், உலகக 
ஆன்ெீகெயொக்கும் எனது பணியில் பங்பகற்க, காலவகரயற்ை 
காலத்திற்கு, உைல் ரீதியாக என்னுைன் இகணந்திருங்கள். அதற்கிணங்க 
அகனத்து உலக உைவுககளயும் துண்டிக்கத் தயாராக இருங்கள். 
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ப ஹர்  ா ாவின் கிழக்கத்ைிய ப ண்  ண்டலி   
நிற் வர்கள்: வகார்ஷத், நர்கிஸ் ைாைாொஞ்ெி, ப ஹரா, ைங்றக  ைிஜா, 
வகட்டி ஈரானி, அர்ைவாஸ் 
அ ர்ந்ைிருப் வர்கள்: டாக்டர் வகாபஹர், ப ஹரு, ஸில்லா   
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ெஹாபபலஷ்வர், பஷாலாப்பூர் & 

மெஹராபாத்  

(Mahabhaleshwar, Sholapur & Meherabad) 

1943, பிப்ரவரி 10ஆம் நாள்,  ா ா ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் 
ெஹாபபலஷ்வருக்குப் புைப்பட்ைார். இந்ைியப் ப ண் ைிகறளத் ைவிர, 
அவர்களுடன் நான்கு வ ற்கத்ைியர்கள் வாழ்ந்து வந்ைனர்: ஐரீன் பில்பலா, 
கிட்டி பைவி, ொர்கமரட் க்ராஸ்பக  ற்றும் ராபனா மகய்லி. ப ஹரா ாத்ைில் 
பெய்ைறைப் வ ால,  ஹா வலஷ்வரிலும்  ா ா,  ல குழுக்கறள 
உருவாக்கினார், ஆனால் இப்வ ாது அவர், ஐரீன்,  ார்கபரட் இருவறரயும் ஒரு 
குழுவிலும், வகட்டி, ராவனா, கிட்டி வடவி ஆகிவயார்  ற்பைாரு குழுவிலும் 
இருந்ைனர். இங்வகயும்,  ா ா, ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் ைவிர வவறு எந்ைப் 
ப ண் ைிகறளயும்  ார்க்கவில்றல. அவர்கள் ‘பவலி வியூ’ எனும் 
 ங்களாவில் ைங்கியிருந்ைனர். வவலி வியூ வளாகத்ைில் ஒரு  ழுப்பு நிை 
குைிறர வாங்கி வரப் ட்டது; அைில் ப ஹரா ெவாரி பெய்ைார். ராவனா ஒரு 
புைத்ைிலும்,  ற்பைாரு ப ண் ைி  றுபுைத்ைிலும் கண்காைிக்க, ப ஹரா 
அவர்களுக்கிறடவய முன்னும்  ின்னும் ெவாரி பெய்ைார். 

 ஹா வலஷ்வரில்  ா ாவுடன் இருந்ை ஆண்  ண்டலி ற தூல், 
குஸ்ைாஜி, டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ் ஆகிவயார் 
‘யூனியன் ஹவுஸ்’ எனும் விருந்ைினர் விடுைியில் ைங்கினர்.  ா ாவுடன் 
 ைியில் ஈடு டாை வ ாபைல்லாம், எரச், காக்கா இருவரும் பைாடர்ந்து 
 ஸ்துகறளத் வைடி அறலந்ைனர். ப ஹரா ாத்  ண்டலியில் இைர 
உறுப் ினர்களும்  ஸ்துகறளத் வைடும்  ைியில் ஈடு ட்டனர். 22ஆம் நாள் 
ொஞ்ெி மும்ற யிலிருந்தும்,. குைிறரறயக் கவனிப் ைில் உைவுவைற்கு ெிதுவும் 
 ஹா வலஷ்வருக்கு அறழக்கப் ட்டனர்.  

1943, பிப்ரவரி 14 ஞாயிற்றுக்கிழற  மெஹர் பாபாவின் 49 வது 
பிைந்த நாளன்று, மும்கப, பூனா, நாக்பூர், பஷாலாப்பூர், ெதராஸ், லாஹூர் 
ஆகிய ஆறு மவவ்பவறு நகரங்களில் கூட்ைங்கள் நகைமபற்ைன.  ா ா, 
ஏழாவது கூட்டத்றை றஹைரா ாத்ைில் ஏற் ாடு பெய்ய விரும் ினார், ஆனால் 
முடியா லாயிற்று. ‘ஆன்ெீக ஊழியர்களுக்கான பணி’ எனும் அவரது 
பெய்ைிறய வழங்க பாபா ஒவ்மவாரு இைத்திற்கும் ஒரு பிரதிநிதிகய 
அனுப்பி கவத்தார். ொஞ்ெி மும்ற க்குச் பென்ைார்; ஸவக் பூனா; நாக்பூருக்கு 
 ா ாைாஸ்;   ண்வடா ா, காவடகர் இருவரும் வஷாலாப்பூருக்கும், டாக்டர் கனி 
 ைராஸ்  ற்றும் ஆைி ெீனியர் லாஹூருக்கும் பென்ைனர். 

 ா ாவின் பெய்ைி, குைிப் ாக இந்ைக் கூட்டங்களுக்கு அறழக்கப் ட்ட 
ஆன் ீக ஊழியர்கறள இலக்காகக் பகாண்டது. மதய்வகீ மபாக்கிஷம் 
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எப்பபாதும் ஒவ்மவாருவரிைத்திலும் உள்ளது என்பகதப் புரிந்துமகாள்ளும் 
அளவுக்கு ெக்ககள எழுச்சியுைச் மசய்யுொறு பாபா அவர்களுக்கு 
வலியுறுத்தினார்; ஆனால் அகத உணர்வுபூர்வொக அனுபவிப்பது 
ஒவ்மவாரு தனி ெனிதனின் கைகெயாகும். இறைப்  ற்ைிய ஒரு சுருக்க ான 
 குைி இங்வக: 

ஆன்ெீக பாகதயில், சைீனாக இருப்பதற்கான இன்ைியகெயா தகுதி 
என்னமவனில், ொனிைகன இகை உணர்வுக்கு மநருக்கொகக் 
மகாண்டுவரும் ஆன்ெீக மசயற்காரணத்திற்காக உகழக்கத் தயாராக 
இருப்பதாகும். (உங்களின்) திைொன நம்பிக்கக ெற்றும் என்ெீதுள்ள 
அன்பின் மூலம், உலகக ஆன்ெீகெயொக்கும் எனது உலகளாவிய 
பணிகயப் பகிர்ந்து மகாள்ளும் பநாக்கத்தில், நீங்கள் முழு ெனதுைன் 
உங்ககள முன்கவத்திருப்பதற்காக நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகைகிபைன். 
உண்கெப்மபாருகள நீங்கள் உங்களுக்காக ெட்டுபெ அகையாெல், ஆழ்ந்த 
அைியாகெயால் சூழப்பட்டிருக்கும் ெனிதகுலத்திற்காக, ெிக உற்சாகொன 
ெற்றும் வரீம் ெிகுந்த வழிகாட்டிகளாக நீங்கள் ொறுவரீ்கள் என்பதில் 
எனக்கு முழு நம்பிக்கக உள்ளது... 

முழு உலகமும் பிரிவிகன என்ை தவைான எண்ணத்தில் உறுதியாக 
நிகலநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, பெலும் ொகயயின் இரட்கைத்தன்கெயில் 
சிக்கிக் மகாண்டிருப்பதால், அதன் அகனத்து சிக்கல்களிலும் உட்பட்டுள்ளது. 
ஆன்ெீக ஊழியர்கள் அகனத்து உயிர்களின் ஒற்றுகெயின் உண்கெகயப் 
புரிய கவப்பதன் மூலம், கற்பகனயால் உருவாக்கப்பட்ை 
இருகெத்தன்கெயின் துன்பத்திலிருந்து உலகக ெீட்க பவண்டும்... 

நான் மகாண்டு வரும் நித்திய  வீகன ெரபுரிகெயாக அனுபவிக்க 
பவண்டுமெனில், ெக்களின் ெனம் எல்லா விதொன சுயநலத்கதயும், 
குறுகிய ெனப்பான்கெகயயும் முற்ைிலும் அழிக்க பவண்டும். அவர்களின் 
சுயநலத்கதயும் குறுகிய பநாக்கங்ககளயும் ககவிை ெக்ககள 
வற்புறுத்துவது எளிதான காரியெல்ல. 

 ா ா  ின்னர், ஆன் ீக ஊழியர்களின்  ைி எவ்வாறு 
பெய்யப் டவவண்டும் என் ைற்கான ெில குைிப்புகறள வழங்கினார், வ லும் 
இவ்வாறு கூைினார்: 

ஆன்ெீக மதாண்ைர்களின் அயராத உகழப்பின் மூலம், நிகலயான 
அகெதி, ஆற்ைல்ெிக்க நல்லிணக்கம், திைொன நம்பிக்கக, ெங்காத 
பபரின்பம், அழிவற்ை இனிகெ, களங்கெில்லா தூய்கெ, ஆக்கத்திைன் ெிக்க 
அன்பு, அகனத்கதயும் இதயத்தால் புரிந்துக்மகாள்ளும் தன்கெ ஆகிய 
அகனத்தும் அைங்கிய புது வாழ்வில் ொனிைன் வழிநைத்தப்படுவான். 

1943, பிப்ரவரி  ாைத்ைில், ஆங்கிவலய அரொங்கம் வ ார் காரை ாக, 
வொளம், வகாதுற   ற்றும்  ிை ைானியங்கறள இந்ைியா முழுவதும்  ங்கீட்டு 
முறையால்  கிர்ந்ைளிக்கப் டும் என்று அைிவித்ைது. இந்ைச் பெய்ைிறயக் வகட்ட 
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ப வ ா ைனது அண்றட வடீ்டாரிடம் முறையிட்டார், "இந்ை உலகம் 
எந்ை ாைிரியான நிறலறய எட்டியுள்ளது?  கிர்ந்ைளிக்கப் டும் ைானிய ா? அது 
பைாடங்கும் முன்பு நான் உடறலத் துைப் து நல்லது." 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு ப வ ா ஒரு றையல்காரறர வரவறழத்து, 
ரவிக்றககள் ையாரிக்கத் வைறவயான துைிறயக் பகாடுத்து, இந்ை 
விெித்ைிர ான கருத்றைத் பைரிவித்ைார், "இந்ை ஆறடகறள அைிய நான் 
உயிருடன் இருப்வ னா என்று எனக்குத் பைரியவில்றல." உண்ற  
என்னபவன்ைால், ெ ீ த்ைில் ப வ ாவுக்கு ஒரு கனவு வந்ைது, அைில் ெிவப்பு 
நிைத்ைில் ஒரு குைிறர ைனது வடீ்டிற்குள் நுறழவறைக் கண்டு, அவருறடய 
கறடெி நாட்கள் பநருங்கிவிட்டைற்கான அறடயாள ாக இறை எடுத்துக் 
பகாண்டார். 

1943,  ிப்ரவரி 21, ஞாயிற்றுக்கிழற , ப வ ா கீவழ விழுந்து 
மூறளயில் ரத்ைக்கெிவு ஏற் ட்டது.  ருத்துவ றனயில் 
அனு ைிக்கப் ட்டவ ாது, டாக்டர்கள் அவறரக் காப் ாற்ை முடியாது, ப வ ா 
உயிர்  ிறழக்க  ாட்டார்கள் என்றும் கூைினர். அவ்வவறளயில் 
 ஹா வலஷ்வரில் இருந்ை  ா ாவுக்கு, உடனடியாகத் ைகவல் 
பைரிவிக்கப் ட்டது.  இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 23ஆம் நாள் காறல எட்டு 
 ைிக்கு  ா ா  ண்டலியின்  ங்களாவுக்கு வந்து, ைனது ெவகாைரர்களுக்கு 
(ஜால் ாய், ப ஹராம், ஆைி ஜூனியர்) ைற்வ ாறைய பநருக்கடியில் உைவ, 
பூனாவுக்குச் பெல்லு ாறு ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைினார்.   ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார், "எனது ைாயார் உயிறரத் துைந்துவிடுவார், எனவவ மும்ற , 
அஹ துநகர்  ற்றும்  ிை இடங்களில் வாழும் ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவருக்கும் 
ைகவல் வழங்கி, ையாராக இருக்கு ாறு பைரிவிக்கவும்." ொஞ்ெி அன்று  ிற் கல் 
வ ருந்ைில் புைப் ட்டு  ாறல ஏழு  ைிக்கு பூனா வந்ைறடந்ைார்.  ா ாவின் 
மூன்று ெவகாைரர்கள்  ருத்துவ றனயில் ைங்கள் ைாயாறரக் கவனித்துக் 
பகாண்டனர். 

பிப்ரவரி 25, வியாழக்கிழகெ மெபொ, உணர்வற்ை நிகலயில் 
வடீ்டிற்கு மகாண்டு வரப்பட்ைார். மெபொவின் முகத்தில், அவர் ஏபதா 
அற்புதொன ஒன்கைப் பார்ப்பது பபால் இனிகெயான புன்னகக இருந்தது, 
அன்று இரவு, 9:40 ெணிக்கு, மெபொ அவரது 65 வயதில் காலொனார், 
ஆனந்தப் மபருங்கைலில் என்மைன்றும் இகணந்தார். ொஞ்ெி இவ்வாறு  ைிவு 
பெய்ைிருந்ைார்: 

இறுைி காலம் குைிப் ிடத்ைக்க வறகயில் அற ைியாகவும் ைிடீபரனவும் 
இருந்ைது. கால்  ைி வநரத்ைிற்கு முன்பு, அவர் ெிர ப் ட்டு சுவாெிப் றைக் 
கண்வடாம். ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம், நான் மூவரும் ப ஹரா ின் வடீ்டில் 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, ஷிரீன் ாய் அவரது கறடெி நி ிடங்களில் 
இருப் ைாகத் ைிடீர் அறழப்பு வந்ைது. நாங்கள் அவரது  டுக்றகக்கு 
விறரந்வைாம்.  ிகவும் அற ைியான இறுைி கட்டம்;  ைிறனந்து நி ிடங்களில் 
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ஷிரீன் ாய் ைனது இறுைி மூச்றெ விடும் வநரம்; உண்ற யிவலவய 
முடிவறடயும் அந்ைக் கைத்றை எவரும் உறுைியாகச் பொல்ல முடியாது. 

அன்று இரவு பைாறலத்ைந்ைி வந்ைதும், ப ஹர்  ா ா 
 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து பூனாவுக்கு வநரடியாக வந்ைவ ாது நள்ளிரவில் 
ைா ை ாகிவிட்டது, ஆனால் ப வ ாவின் உடறலக் கறடெியாகப்  ார்க்க அவர் 
' ா ா' இல்லத்ைிற்குள் நுறழயவில்றல,  ாைாக வைீியில், ெற்று பைாறலவில் 
பவளிவய நின்ைார். ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, எரச்சுடன் ' ிந்த்ரா' ஹவுஸுக்குச் 
பென்ைார். 

 ிந்த்ரா ஹவுஸில்,  ா ா பகய் ாயிடம், "நான் வருவதற்கு முன்பப 
மெபொ உயிகரத் துைந்தது நல்லது. இல்கலமயனில், நான் மெபொகவ 
இைக்க அனுெதித்திருக்க ொட்பைன், அவர் மபரிதும் கஷ்ைப்பை 
பவண்டியதாக இருந்திருக்கும். அவர் மெதுவாக குணெகைந்திருக்கலாம், 
ஆனால் அது அவரது உைகல முைக்கியிருக்கும்" என்ைார். 

ப வ ா ைனது இறுைி மூச்றெ சுவாெித்ை வவறளயில், பகய் ாய், 
ஷிரீன் ாயின் மூக்கு துவாரங்களிலிருந்து  ல ெின்னஞ்ெிைிய,  ள ளப் ான, 
ைங்கக் றககள் பவளிவந்ைறைக் கண்டைாகவும், அறவ  ிைந்து  ைந்து 
பெல்வைற்கு முன்பு அவர்  ீது வட்ட ிட்டைாகவும்  ா ாவிடம் கூைினார். 
இறைக் குைித்து  ா ாவின் இறுைிக் கருத்து: "அவர் இப்பபாது 
விடுவிக்கப்பட்ைார்." 

“ஷிரீன்ொய்! காலம் எப்பபாதும் உங்ககள நிகனவில் மகாள்ளும்! 
அவதார புருஷகர ஈன்மைடுத்த எவ்வளவு மபரிய பாக்கியவான் நீங்கள்!" 

காலம் இப் டிப்  றைொற்ைியது: "உங்கள்  ாக்கியத்றை 
வார்த்றைகளால் வ ாது ான அளவில் வ ாற்ைிப் புகழ முடியாது. நீங்கள் 
யுகத்ைின் அன்றன! எைிர்வரும் காலங்களில் உங்கள் ப யர் புகழ்ந்து 
 ாடப் டும்! ஓ, ப வ ா, எங்களின் உயர்வான  ிரியாவிறட உங்களுக்கு!" 

 ா ாவும் எரச்சும் உடனடியாக  ஹா வலஷ்வருக்குப் புைப் ட்டனர். 
ஷிரீன் ாயின் இறுைிச் ெடங்குகள்  றுநாள்  ாறல நறடப ற்ைது, 

அவரது உடல் ‘அகெதி பகாபுரத்திற்கு’ பகாண்டு பெல்லப் ட்டது. மும்ற  
 ற்றும் அஹ துநகரில் இருந்து ஏராள ான  க்ைர்கள் இறுைி  ரியாறை 
பெலுத்ைினர். ப ஹர்  ா ா அவரது  ிரிய ான ைாயின் உடலுக்கு மூன்று 
முறை வைக்கத்றைச் பெலுத்ைியைாகச் ெிலர் பைரிவித்ைனர். 

அடுத்ை நாள்,  ிப்ரவரி 27,  ா ா பூனாவுக்குத் ைிரும் ி வந்து,  ிந்த்ரா 
ஹவுஸில் ைங்கினார். இந்ை வநரத்ைில் அவர்  ா ாவின் இல்லத்ைிற்குச் பென்று, 
ஜால் ாய், ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம், அவரது  றனவி ப ரின் ஆகிவயாறரச் 
ெந்ைித்ைார். ப ஹராம், ப ரின் இவர்களின் குழந்றைகள், மஷரூ (எட்டு வயது), 
குல்னார் (ஏழு),  ா ாறவப் ப ரிதும் வநெித்ைனர். ெிைிது வநரம்,  ா ா இரண்டு 
குழந்றைகளுடன் விறளயாடினார்.  ின்னர் அவர் அறனவருக்கும் விளக்கினார்: 
"மெபொ என்னிைம் வந்துவிட்ைார்; இப்பபாது முழுகெயான ஆனந்தத்கத 
அனுபவிக்கிைார். எனது பணியில் அவரது பாகத்கதச் மசவ்வபன மசய்து, 
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இப்பபாது என்னிைம் வந்துவிட்ைார். மெபொ ெிகவும் துணிச்சலான 
மபண்ெணி, முற்ைிலும் அச்செற்ைவர். 

"பபாபபா இைந்தபபாது, நீங்கள் மூவரும் ( ால்பாய், மபஹராம், 
ஆதி  ூனியர்) பெற்கில் என்னுைன் இருந்ததால், அவர் இங்பக பூனாவில் 
தனியாக இருந்தார். மெபொவின் கதரியத்தின் காரணொக, உங்கள் 
மூவகரயும் என்னுைன் அகழத்துச் மசல்ல முடிந்தது. இப்பபாது மெபொ 
ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாகவும், அகனத்து உலக உைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு 
சுதந்திரொக இருக்கிைார்." 

 ின்னர்  ா ா, ைாயார் எழுைி றவத்ை உயிலின் டி குடும்  பொத்றைத் 
ைனது மூன்று ெவகாைரர்களிறடவய  ிரித்து, அன்ைிரவு  ிந்த்ரா ஹவுஸுக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைார். 

அன்று  ிற் கலில்,  ண்டலியுடனான ெந்ைிப் ின் வ ாது,  ாஸாஜி, 
 ப் ா பஜஸவாலா இருவரும் வாக்குவாைத்ைில் ஈடு ட்டனர்.  ின்னர் காக்கா, 
ொஞ்ெி இருவரிறடவய,  ாவனக் வ த்ைாவின் ‘ஜப்  ண்டலின்’ நடவடிக்றககள் 
குைித்துக் கலகம் ஏற் ட்டது. ொஞ்ெி அவரது நாட்குைிப் ில்  ைிவு பெய்ை டி: 

ப ஹர்  ா ா, ைிட்டவட்ட ாக இந்ை வநாக்கத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு 
இங்கு வந்து ைங்கி, இந்ைப் புயறல (ெண்றடறய) உருவாக்கியது வ ாலத் 
வைான்ைியது. அவர் பொன்னது வ ால், இறுைியில் இது அவரது லீறல (பைய்வகீ 
விறளயாட்டு). இந்ைச் சூடான விவாைத்ைின் வ ாது,  ா ா அற ைியான 
 ார்றவயாளராகத் ைனது  ங்றக வகித்ைவைாடு,  அறை ரெித்ைதுவ ாலவும் 
வைான்ைியது. (விவாைத்ைில்  ங்பகடுத்ைவர்கள் ெீற்ைத்ைில் பெஞ்சூடாக 
ஆத்ைிர றடந்ைாலும்) அவர் விரும் ிய டி ‘ைிருவிறளயாடல்’ ஆடி 
முடிக்கப் ட்டது. ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவரின்  லவனீங்கறளயும் இது எவ்வளவு 
அற்புை ாக பவளிச்ெ ிட்டுக் காட்டியது! இது ஒவ்பவாருவரின் நரம்புகறள 
முறுகச்பெய்ை அவை வவறளயில் ெகிப்புத்ைன்ற யின் வலிற றய வொைித்ைது. 
என்ன ஒரு விறளயாட்டு!  என்ன ஒரு பைய்வகீ லீறல! என்ன ஒரு வாழ்க்றக 
அனு வம்! 

 ா ா  ிந்த்ரா ஹவுஸில் அன்ைிரறவக் கழித்து,  ிப்ரவரி 28, 
ஞாயிற்றுக்கிழற , பூனாவிலிருந்து அஹ துநகருக்கு, குல் ாய், வகார்பஷத் 
ை ானியா, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன் ஸவராஷின் காரில் புைப் ட்டார். 

காக்கா, குஸ்ைாஜி இருவரும் றெயதுடன் (ஓட்டுநர்) வவபைாரு காரில் 
பென்ைனர்.  ா ா அக் ர் அச்ெகத்ைில்  ைிய உைறவ உண்டு,  ின்னர் குஷ்ரு 
குவாட்டர்ஸுக்கு விஜயம் பெய்து, இரவு 8:30  ைிக்கு ப ஹரா ாத் வந்து 
வெர்ந்ைார். அறர  ைி வநரம்  ண்டலியுடன்  ல விஷயங்கறளப்  ற்ைி 
விவாைித்ைப்  ிைகு,  ா ா வ ல் றலறய வநாக்கி நடந்து பென்று, ெ ாைி 
அறையில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார்.  றுநாள் பைாடங்கி, ைினமும் 
காறலயிலும்  ாறலயிலும் இரண்டு முறை  ால் வெர்க்காை வைநீர்  ட்டுவ  



113 
 

அருந்ைினார்.  ார்ச் 2ஆம் வைைி முைல், இரண்டு ஆண்  ண்டலி, ஒருவர் 
 ாற்ைி ஒருவர், அவருடன் 24  ைி வநரம் உ வாெம் இருக்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டனர். 

 ா ா,  ண்டலியில் ெிலறர அவரது  ைிக்காக வ ல் றலயில் 
ெந்ைித்ைார்.  எவ்வாைாயினும், காக்கா, குஸ்ைாஜி, ற தூல் மூவரும்  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெத்ைின் வைறவகறளக் கவனிக்க அவருடன் வ ல் றலயில் 
ைங்கியிருந்ைனர். ஏகாந்ைவாெத்ைின் கறடெி ெில நாட்களில்,  ா ா ைினமும் 
 ாறல ஐந்து  ைிக்கு பஸயிலர், ப ண்டு, ெகன், முரளி ஆகிவயாறர ெீட்டு 
விறளயாட அறழத்ைார், வ லும் வவடிக்றகயான கறைகறளயும் நறகச்சுறவ 
துணுக்குகறளயும் கூறு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். 

 ார்ச் 6  ற்றும் 7ஆம் நாள் நள்ளிரவில் ஒரு டம்ளர் ஆரஞ்சு 
ரெத்துடன்  ா ா அவரது உ வாெத்றை நிறைவு பெய்து, "இனிபெல், 
ஏகாந்தவாசம் இல்கல. பதகவக்பகற்ப நான் அவ்வப்பபாது 
தரிசனத்திற்காக மவளிபய வருபவன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ார்ச் 7, ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல 9:30  ைிக்கு  ா ா 
வ ல் றலயிலிருந்து இைங்கி வந்து,  ண்டலியின் குவாட்டர்ஸில் ஒரு 
கிண்ைம்  ருப்பு  ற்றும் காஃ ி அருந்ைினார்.  ைிய வவறளயில் ஒரு 
கிண்ைம் காய்கைி சூப்பும் உட்பகாண்டார். அடுத்ை நாள், ஸவராஷ் ெினி ாவில் 
 ண்டலியுடன் ஒரு நறகச்சுறவ ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க பென்று,  ிற் கல் 
2:30  ைிக்கு, நிகழ்ச்ெி முடிந்ைதும், ப ரும் ாலான  ண்டலியுடன் குஷ்ரு 
குவாட்டர்ஸுக்கு விஜயம் பெய்து,  ின்னர்  ாறல ஏழு  ைிக்கு ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ினார். 

பஷாலாப்பூர், பார்ெி வ ான்ை இடங்களில் வாழும் அன் ர்களின் 
வவண்டுவகாளுக்குப்  ைிலளிக்கும் விை ாக,  ா ா ைரிென நிகழ்ச்ெிக்காக 
இைக்கம் பைரிவித்து, 1943,  ார்ச் 9ஆம் நாள் காறல 6:30  ைிக்கு குல் ாய், 
ஆைி ெீனியர், அ ீர், ஸவராஷ் ஆகிவயாருடன் அவரது காரில் புைப் ட்டார். 
அவர்,  ா ா இல்லத்ைில் பொத்து ெம் ந்ை ான ெில விஷயங்கறளச் ெீர் 
பெய்து,  ின்னர்  ிந்த்ரா  ாளிறகக்கு விஜயம் பெய்ைார். காக்கா, ஆைி ெீனியர் 
இருவரும்  ாறல ரயிலில் ொ ான்களுடன் புைப் ட்டுச் பென்ை அவை 
வநரத்ைில்  ா ா, எரச், குஸ்ைாஜி, ற தூல் ஆகிவயார் ஸவராஷின் காரில் 
வடாண்ட் ரயில் நிறலயம் பென்று அவர்களுடன் இறைந்ைனர்.  ா ாவின் 
வருறகக்காக  அன்புடன் ஏற் ாடுகறளச் பெய்ை வடாண்ட் ரயில்வவ காவலரின் 
குவாட்டர்ஸில்  ா ா ைனது அன் ர்களுக்குத் ைரிெனம் வழங்கிய  ின்னர், 
 ா ாவும் குழுவும் ரயிலில்  யைத்றைத் பைாடங்கினர். ஜால் ாய்,  ப் ா 
பஜஸவாலா இருவரும் வடாண்ட் ரயில் நிறலயத்ைில் மூன்ைாம் வகுப் ில் 
முன் ைிவு பெய்ய பூனாவிலிருந்து வடாண்டிற்கு ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர். 

குருதுவாடி ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ஆவலுடன் 
காத்ைிருந்ை ஏராள ான அன் ர்களுக்கு, ைனது ஆெீர்வாைங்கறள வழங்கிய 



114 
 

 ின்னர்,  ா ாவும்  ண்டலியும் ை து  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, நள்ளிரவில் 
பஷாலாப்பூரில் ராெச்சந்திர காபைக்கரின் இல்லத்திற்கு வந்தனர். இரவு 
உைவுக்குப்  ிைகு, காவடக்கரின் குடும் த்ைினர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டவ ாது அைிகாறல 3:00  ைி ஆனது.  ா ா  ற்றும்  ண்டலி 
ஓய்பவடுக்க காவடக்கரின் இல்லத்ைிற்கு அருகில் அற ந்ை ைாக்ைர் 
பகாட்னியின் பங்களா ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின் வஷாலாப்பூர் நிகழ்ச்ெிக்கான ைிட்டத்றை 
அைிவித்ைதும், டாக்டர் கனி,  ண்வடா ா,  ா ாைாஸ், அண்ைா 104 ஆகிவயார் 
முன்கூட்டிவய அங்கு அனுப் ப் ட்டனர்.  ைிறர அரங்குகளுக்கு முன்னால் 
துண்டு  ிரசுரங்கள், சுவபராட்டிகள்  ற்றும் விளம் ரங்கள் மூலம் 
நிகழ்ச்ெிகறள பவகுஜனங்களுக்கு அைிவிக்கும் முக்கிய கடற றயத் ைவிர, 
உள்ளூர் ஊழியர்களின் உைவியுடன் டாக்டர் கனி,  ா ாவின் வருறகவயாடு 
பைாடர்புறடய மூன்று முக்கிய ான நி ந்ைறனகறள, பவவ்வவறு இடங்களில் 
அற க்கப் ட்ட வரவவற்புக் குழுக்களுக்கு விளக்கினார். 

• பார்கவயாளர்கள் தூரத்திலிருந்து கூை மெஹர் பாபாவின் 
பாதங்ககளத் மதாைபவா அல்லது அவருக்கு முன் சிரம் பணிந்து 
வணங்கபவா கூைாது. 

• ைனியார் வநர்காைல்களுக்கு அனு ைி இல்றல. 
• தரிசனத்திற்காக வருபவர்கள் எவரும் மபாருளுலக ஆகசகள் 

எகதயும் மவளிப்படுத்தக்கூைாது. 
ப ண்டு,  ாைிரி, காவள ா ா, முரளி,  ாஸாஜி ஆகிவயார் 

ப ஹரா ாத்ைில் இருந்து வந்ைனர். காவடக்கரின்  றனவி குைாைாய் 
அறனவருக்கும் ெிைப்பு உைறவ ஏற் ாடு பெய்யும் ப ாறுப்ற  
ஏற்றுக்பகாண்ட அவை வவறளயில், காவடக்கர், ைரிென விழாவுக்கான 
அறனத்து வைறவகறளயும் வ ற் ார்றவயிட்டார். காவடக்கரின் அயராை 
 ைியின் காரை ாக,  ாவட்டத்ைில்  ல நூற்றுக்கைக்கான  க்கள் ப ஹர் 
 ா ாவின் ஆன் ீக வநாக்கத்றை அைியமுடிந்ைது. 

1943, ொர்ச் 10 அன்று ைிட்ட ிட்ட ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது; 
ப ஹர்  ா ா காவடக்கரின் வடீ்டருகில் எழுப் ப் ட்ட ஒரு  ண்ட த்ைில் 
இரண்டு  ைி வநரம் ைரிெனம் வழங்கினார்.  ின்னர், ஒரு  ைி வநரம் அறை 
நிறுத்ைி,  ா ாைாஸ், அண்ைா 104 ஆகிவயார் அறழத்து வந்ை ஏழு  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்ட  ற்றும்  ஸ்துகறள  ா ா நீராட்டி, புத்ைாறட அைிவித்து 
அவர்களுக்கு உைவூட்டினார். 

 ிற் கல் இரண்டு முைல் நான்கு  ைி வறர,  ா ாறவ  கிழ்விக்க, 
கிருஷ்ைாராவ் என் வரின் கவாலி நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. நிகழ்ச்ெியின் வ ாது, 
ெிலர் ப ஹர்  ா ாறவ முைல் முறையாகச் ெந்ைிக்க வந்ைனர். ெித்வைஷ்வர் 
வகாயிலின் அைங்காவலர் ைிரு. வரத்,  க்ைி ிக்க ஓர் இந்து, வகாயிலின் 
 க்ைர்களுக்கு ைரிெனம் அளிக்கு ாறு  ா ாவிடம் வகாரிக்றக விடுத்ைார்.  ா ா, 
அன்று  ாறல ஏழு  ைிக்கு அங்கு வருறக ைருவைாக அைிவித்ைார். அைன் 



115 
 

 ின்னர்,  ாறல நான்கு முைல் ஏழு  ைி வறர, ஆயிரக்கைக்காவனார் 
 ங்பகடுத்ை, ப ாது ைரிென நிகழ்ச்ெிறய நிறைவு பெய்து, அங்குள்ள 
 க்ைர்கறளச் ெந்ைிக்க  ா ா, ெித்வைஷ்வர் வகாவிலுக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார். 

வகாயிலின் அைங்காவலர்கள் ப ஹர்  ா ாறவ,  ிர ாண்ட ான 
 ாைியில் வரவவற்ைனர்.   ா ா, அந்ைக் வகாயில் அர்ச்ெகருக்கு 
எழுத்துப் லறக மூல ாக, "சிவமபருொபன உங்கள் சிவன் பகாவிலில் 
பிரார்த்தகன மசய்ய வந்துள்ளார்" என உச்ெரித்ைார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா வஷாலாப்பூரில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, அவர் இந்ை 
அைிக்றககறள பவளியிட்டார்: 

நான் இப்பபாது மவவ்பவறு வழிகளில் பயன்படுத்த முடிகிை ஒரு 
கல் பபான்ைவன். உங்கள் வடீ்டின் சுவரில் ஒரு மசங்கலாக என்கனப் 
பயன்படுத்தலாம், உங்கள் கழிவகையின் ஒரு பகுதியாகப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் என்கனக் கழிவால் அசுத்தப்படுத்தலாம் - 
அல்லது ஒரு புனித சிகலயாக இகை பீைத்தில் பூக்களால் என்கன 
ஆராதிக்கலாம். 

இப்பபாதிருந்து ஏகாந்தவாசம் என்பது இனி இல்கல. 
அகனவகரயும் மபாதுவில் சந்திக்க நான் தயாராக இருக்கிபைன், 
ஊர்வலங்களில் கூை நான் மசல்லலாம். 

நீங்களும் நானும் அகனவரும் செம். உங்களுக்குக் மகாடுக்க 
(புதிதாக) எதுவும் இல்கல.  இது உங்களுைன், உங்களுக்குள் உள்ளது. ஒபர 
ஒரு பவறுபாடு என்னமவனில், நான் அகதப் பார்க்க முடியும், அபதபவகள 
உங்களால் முடியாது. நான் மசய்ய பவண்டியது என்னமவனில் உங்கள் 
கண்ககளத் திைப்பது ஒன்றுதான். அப்பபாது அகத நீங்கபள காண்பீர்கள். 

வகாவில் ைரிெனத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, ருஸ்தம் நகர்வாலாவின் 
 ங்களாவுக்குச் பென்ைார், அங்கு வஷாலாப்பூரின் பஸாராஸ்ட்ரியர்களில் 
ப ரும் ாவலார் ஒன்ைிறைந்து  ரியாறை பெலுத்ைினர்.  ின்னர்,  ா ா எட்டு 
 ைிக்கு, காவடக்கரின் இல்லத்ைிற்குச் பென்று, வஷாலாப்பூர் நகரின் ப ஹர் 
ஆன் ீக ற யத்ைின் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ஊழியர்கறள ஒரு  ைி வநரம் 
ெந்ைித்ைார்.  ா ா அவர்களுக்கு ெில ஆன் ீக உண்ற கறள விளக்கி, கருத்துத் 
பைரிவித்ைார்: 

உங்ககள எதுவும் கவகலயகையச் மசய்யாதபபாது, நீங்கள் 
ஆன்ெீக பாகதயின் ஆரம்பத்தில் இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் எதன் ெீதும் ஆகச 
மகாள்ளாதபபாது, நீங்கள் ஆன்ெீக பாகதயின் பாதியில் இருக்கிைரீ்கள். 
ஒன்றுெில்லாத ஒன்று எல்லாொக ஆகும் தருவாயில், நீங்கள் பரிபூரண 
இகை நிகலகய அகைகிைரீ்கள்! 

வணிகர்களும், நாத்திகர்களும் கைவுகள உணர முடியும், ஆனால் 
நயவஞ்சகர்களால் முடியாது. 
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சாதாரண ெனிதர்களில், உைல் ஒன்று ெட்டுபெ, பிகணப்புகள், 
பதகவகள், ஆகசகள், பசி ெற்றும் பலவற்ைின் மூலம் ெனகதக் 
கட்டுப்படுத்துகிைது. ஐந்தாவது ெற்றும் ஆைாவது ஆன்ெீக தளங்களில் 
நிகலமகாண்ை உயர் நிகல ஆத்ொக்களில், ெனம், உைகலக் 
கட்டுப்படுத்தும். ெஜ் ூப்களுக்கு ெனம் இல்லாததால், அவர்களின் 
உைல்ககளக் கைவுபள கட்டுப்படுத்துகிைார். ஆனால் சத்குருக்களின் ெனம் 
உலகளாவிய ெனம் என்பதால், ெனம், உைல் இரண்கையும் 
கட்டுப்படுத்துவதும் கைவுள்தான். அவர்களின் உலகளாவிய ெனம் 
தானாகபவ கைவுளின் விருப்பத்தின் மவளிப்பாைாக ொறுகிைது. 

இரவு 9:00 முைல் 11:00  ைி வறர,  ஜறன நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது; 
அைன்  ின்னர்  ா ா இரவில் ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார்.  றுநாள் காறல, 11ஆம் 
வைைி, ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன், கார்  ற்றும் வ ருந்துகளில் 44 ற ல் 
தூரம்  யைம் பெய்து ‘பர்ெி’ என்ை ஊருக்குச் பென்ைார், அங்கு  ண்வடா ா, 
 ா ாைாஸ் இருவரும் இந்ை நிகழ்ச்ெிக்கான  ிகச்ெிைந்ை ஏற் ாடுகறள 
வ ற்பகாண்டனர்.  த்து  ைியளவில்,  ா ாறவ, ைிைந்ை நான்கு ெக்கர குைிறர 
வண்டியில் அ ரறவத்து ஏைக்குறைய நான்கு  ைிவநரம் நகரத்றைச் சுற்ைி, 
வ ள ைாளங்களுடன் அைிவகுத்துச் பென்ைனர். 

உள்ளூர்  க்ைரான ெகன்லால் லக்கானியின் வடீ்டில்  ா ாவின் 
வாகனம் ெிைிது வநரம் நின்ைது;  ின்னர் ஒரு  ள்ளிக்கூடம்,  ற்றும்  ர்ஸியில் 
புைிைாக நிறுவப் ட்ட ப ஹர்  ா ா ற யத்றையும் ஆெீர்வைிக்க அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார். ஊர்வலம், அன்றைய நிகழ்ச்ெிகள் நறடப ற்ை  யைிகள் 
ைங்கும்  ங்களாவில் நிறைவுற்ைது. 

ைரிெனம் பைாடங்குவைற்கு முன்பு  ா ா முைலில் ஏழு ஏறழ 
எளியவர்கறள (அல்லது  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறள) நீராட்டி, 
உைவூட்டினார். கிட்டத்ைட்ட 5,000 வ ர் கலந்துபகாண்டனர். உள்ளூர் பாதிரியார் 
ஒருவரிடம்,  ா ா கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "நான் இங்கு வந்த சில 
நிெிைங்களில் உங்கள் அகனவகரயும் 'பார்த்துவிட்பைன்'. இப்பபாகதய 
பகள்வி என்னமவனில், எனது ‘உண்கெயான நிகல’கய நீங்கள் எவ்வளவு 
விகரவில் பார்க்க முடியும் என்பதுதான்!" ‘ஏக இகைவன்’ எல்பலாரிைமும் 
எல்லாவற்ைிலும் இருக்கிைார்’ என் றை விளக்கி,  ா ா, ஒரு குறுகிய 
பொற்ப ாழிறவ நிகழ்த்ைினார்;  ா ாவின் கண்கள் ைிைந்ைிருக்கும் அவை 
வவறளயில், இைர அறனவரிலும் அறவ மூடப் ட்டுள்ளன. "அைியாகெயின் 
திகர விலக்கப்படும்பபாது, ஒளிெயொக இருக்கும், ஒருவர் எல்லா 
இைங்களிலும் பார்க்க முடியும். கண்ககள மூடிக்மகாண்டு ஒருவர் 
உண்கெப்மபாருகளக் கற்பகன மசய்து உணர முடியும். கண்ககளத் 
திைந்து பார்த்தால், ஒருவர் அகதப் பார்க்க முடியும்; எந்தச் சந்பதகத்திற்கும் 
அல்லது நிச்சயெற்ை தன்கெக்கும் இைபெ இல்கல." 
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ஒவ்பவாருவரும் அவரிட ிருந்து  ிரொைத்றைப் ப ை முன் 
பென்ைவ ாது, ஆன் ீக கீைம் வ றடயில் இறெக்கப் ட்டது. பஸயிலர் 
 ா ாவின்  ரு கன் வஹா ி, ஒரு புறகப் டக் கறலஞர், புறகப் டங்கறள 
எடுத்ைார். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ிற் கலில் ஓய்பவடுப் ைற்கான 
இறடவவறளயின் வ ாது, இரண்டு வ ருக்கு ைனியார் வநர்காைல் 
வழங்கப் ட்டது. ஒருவர் திரு. பகர்,  ற்பைாருவர் திரு ெஹிந்திரக்கர் என்ை 
வழக்கைிஞர், அவர் ைத்துவத்ைில் முதுகறலப்  ட்டம் ப ற்ைிருந்ைாலும், 
 ிகவும்  ைிவுநயம்  ிக்க, வநர்ற யான,  க்ைியுள்ள  னிைர்.  ா ா வகலி 
பெய்ைார், "தத்துவத்தின் மூலம் உண்கெகய அைிவதாகக் கூறுபவர்கள் 
அவர்களின் பட்ைத்கத (ஆங்கிலத்தில்) ‘எம்.ஏ.டி.’ யாக ொற்றுவதற்கு ஒரு 
‘டி’ ெட்டும் பசர்க்க பவண்டும்! கைவுகளத் பதடுபவர்கள் தங்களின் 
பட்ைத்கத ‘எம்.ஏ.’ யிலிருந்து ‘ஏ.எம்.’ (அதாவது ஆங்கிலத்தில் ‘ஐ ஆம்’ காட்) 
ஆக ொற்ை பவண்டும், அவ்வளவுதான்.” 

கிருஷ்ைராவ் என்ை  ாடகர் கஸல்கள்  ற்றும்  ஜன்கறளப்  ாடினார்; 
அறைத் பைாடர்ந்து வொப்வட புவா என் வரின் கீர்த்ைறன நிகழ்ச்ெி  ாறல 7:00 
முைல் 9:30  ைி வறர நறடப ற்ைது. காலம் இறைக்கண்டு ப ரு கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைது. " ிரிய ானவரின்  து ான ெத்ைிரத்ைின் கைவுகள் முழுவது ாகத் 
ைிைக்கப் ட்டன; அறனவரும் இறையருளின் வறீ்ைிருப்ற  அவரவர் ைாகத்ைிற்கு 
ஏற்   ருகிக் பகாண்டனர். ைாகம் இல்லாைவர்கள் அறை உருவாக்குவைற்கான 
விழிப்புைர்றவ அறடயப்ப ற்ைனர்; இைனால், இரவில் நீண்ட வநரம், நிகழ்ச்ெி 
 கிழ்ச்ெிகர ான  னநிறலயில் பைாடர்ந்ைது." 

ப ஹர்  ா ா, இரவு 10:30  ைியளவில்  ர்ஸியிலிருந்து 
வஷாலாப்பூருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 24 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
அக்கல்பகாட்டில் வாழும் நீதிபதி, எம்.  ி. மபண்ட்பர என்பவரின் 
அகழப்கப ஏற்று, அடுத்த நாள் அதிகாகல 6:00 ெணிக்கு பாபா, 
ெண்ைலியுைன் அவர் இல்லத்திற்குச் மசன்ைார். புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா, 
காவடக்கர் குைாைாய் இருவறரயும்  ாராட்டினார்: "உங்கள் இருவரின் 
அன்கபயும், எனக்கும் ெண்ைலிக்கும் நீங்கள் மசய்த அருகெயான 
ஏற்பாடுககளயும் நிகனத்து நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகைகிபைன். என் 
அன்பில், எனது மபயகர ெக்களிகைபய எடுத்துச் மசல்வதில் நீங்கள் 
மசய்யும் அயராத பணிகயத் மதாைர விரும்புகிபைன்."  ின்னர்  ா ா, 
காவடக்கரின்  கள் நளினி, அவரது  கன் ைிகம் ர் இருவறரயும் அன்புடன் 
ைழுவி முத்ை ிட்டு, அக்கல்வகாட்டிற்குப் புைப் ட்டார். 

மும்ற   ற்றும் பூனாவிலிருந்து  ல அன் ர்கள் வந்து ைங்குவைற்கு 
இடம் வைறவ என் ைால், காவடக்கர், டாக்டர் வகாட்னியின் ப ரிய  ங்களாறவ 
வஷாலாப்பூரில் வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைார். "இந்த பங்களாகவ ஒரு 
வருைத்திற்கு திருப்பிக் மகாடுத்து விைாதீர்கள், உரிய வாைகககய நான் 
மசலுத்துபவன்" என்று  ா ா காவடக்கருக்கு அைிவுைித்ைினார். 
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காவடக்கர் குடும் ம் ெிைியைாகவும், டாக்டர் வகாட்னியின்  ங்களா 
நிச்ெய ாக அவர்களுக்கு  ிகப் ப ரியைாகவும் இருந்ைைால்,  ா ா ஏன் இறைப் 
 ரிந்துறரத்ைார் என்று அவருக்குப் புரியவில்றல. ஆனால்  ா ாவின் 
வருறகக்குப்  ிைகு, அவறரப்  ற்ைி அைிந்துபகாள்ளும் ஆர்வத்ைில் அைிக ான 
அளவில்  க்கள் வந்ை வண்ைம் இருந்ைைால், வாராந்ைிர கூட்டங்களும் 
நிகழ்ச்ெிகளும் நடத்ை வஷாலாப்பூரில் இது ஒரு ற ய ாக உருபவடுத்ைது. 
 ா ா ஏன் இந்ைப்  ங்களாறவ றவத்துக் பகாள்ள விரும் ினார் என் றை 
காவடக்கர்,  ின்னர் புரிந்து பகாண்டார். "பங்களாகவ கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள், நான் எப்பபாதாவது வருகக தருபவன்" என்றும்  ா ா 
குைிப் ிட்டிருந்ைார். 1943 இல்  ா ாவின் இந்ை விஜயத்ைிற்குப்  ிைகு அவர் 
வஷாலாப்பூருக்கு இரண்டு முறை வருறக ைந்ை வவறளயில், அவர் 
வகாட்னியின்  ங்களாவில் ைாங்கா ல்  யைிகள் விடுைியில் ைங்கியிருந்ைார். 
இருப் ினும், டாக்டர் வகாட்னியின் வடீ்டில் அவர் வறீ்ைிருக்கும் உைர்வின் 
அறலகள் வியா ித்ைிருந்ைறை உைரமுடிந்ைது, ஏபனனில் அவரது அன் ர்கள் 
ஒவ்பவாரு வாரமும் அவரது ப யறரப் புகழ்ந்து  ாடிவந்ைனர்.  

ஒவர வருடத்ைில் காவடக்கர் வஷாலாப்பூரிலிருந்து அஹ துநகர் 
 ற்றும் பூனாவுக்கு இடம்  ாற்ைம் பெய்யப் ட்டார். ஒரு வருடத்ைிற்கு 
 ட்டுவ  வகாட்னிஸ்  ங்களாறவ வாடறகக்கு எடுக்கு ாறு  ா ா கூைியைன் 
காரைம் இப்வ ாது அவருக்குப் புலனானது. 

அக்கல்பகாட்டில், நீதிபதி மபண்ட்பர ஏற் ாடு பெய்ை ைரிென 
நிகழ்ச்ெியில்  லர் கலந்து பகாண்டனர். ெ ீ த்ைிய ப ாது ைரிென நிகழ்ச்ெிகள், 
ப ஹர்  ா ா கடந்ை மூன்று ஆண்டுகளில் வழங்கிய முைல் ைரிெனங்கள் 
ஆகும் (அதுவும் வஷாலாப்பூர்  ாவட்டத்ைில் முைன்முைலில் வழங்கப் ட்டது), 
எனவவ அவர் எங்குச் பென்ைாலும் வரவவற்புகள் ப ரிய அளவிலும்  ிகவும் 
அன் ான முறையிலும் நறடப ற்ைன. 

அக்கல்வகாட் ைரிெனத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ரயிலில் காறல 8:45 
 ைிக்குப் புைப் ட்டு வி யவாைா ெற்றும் மதன்னிந்தியாவின் பிை 
இைங்களில், ஏழு நாட்கள் ெஸ்த் பயணம் பெற்மகாண்ைார். பகாட்ைலங்கா 
என்ை இடத்ைில்  ிக முக்கிய ான பைாடர்பு ஒன்று நிகழ்ந்ைது; அங்கு,  ா ா 
அந்ைப்  குைியின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளரான ‘கசயித் அஹ்ெத் அலிஷா’ 
என் வறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். றெயித் அஹ த் ஒரு வயைான, முற்ைிலும் 
நிர்வாை நிறலயில், நிஜத்ைில் ஓர் எலும்புக்கூடாக வாழ்ந்து வந்ை  ஸ்த். 
ஜ ாலி (ொந்ைம்)  ற்றும் ஜலாலி (வகா ம்) குைாைிெயங்களின் கலறவயான 
இந்ை  ஸ்த் வழக்க ாக ஒரு  ிரா ைரின் வடீ்டின் வராந்ைாவில் 
ைங்கியிருந்ைார். அந்ைப்  ிரா ைர் றெயித் அஹ றை ஒரு துைவியாக  ைித்து, 
அவரது வடீ்டின் எைிவர வைங்க வந்ைவர்களுக்கு ஒரு ைர் ொறலறயக் 
கட்டினார்.       
 ற தூல் ஆரம் த்ைில் றெயித் அஹ றை அணுகி, ப ஹர்  ா ா 
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நகரத்ைில் இருப் றைக் குைிப் ிட்டு, "ருஸ்ைம் வந்துவிட்டார்" என்ைார். 
 றெயித் அஹ த் உடவன, "இல்றல, ஒரு காகம் வந்துவிட்டது" என்று 
 ைிலளித்ைார், அைாவது, ஒரு நண் ர் அப்வ ாது வரவிருந்ைார் என் றை அது 
அறடயாளப் டுத்ைியது. 

ற தூல் பவளிவயை எழுந்து நின்ைவ ாது,  ரியாறையின் நி ித்ைம் 
அந்ைத் துைவியின் கால்கறளத் பைாட்டார். 

ைிடீபரன, றெயித் அஹ த் எழுந்து நின்று,  ிகுந்ை ெக்ைியுடன் ைனது 
முட்டியால் ற தூறல வயிற்ைில் ைாக்கி, அ ரச் பொன்னார். சு ார் அறர 
 ைி வநரம் ற தூல் அங்வக அ ர்ந்ைிருந்து,  ின்னர்  ீண்டும் புைப் ட 
ஆயத்ை ானவ ாது றெயித் அஹ த் ப துவாக, "நீங்கள் இப்வ ாது பெல்ல 
அனு ைிக்கப் டுகிைரீ்கள், ஆனால் ைிரும் ி வருவைாக உறுைி கூறுங்கள்” 
என்ைார். 

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், றெயித் அஹ றைத் பைாடர்பு பகாள்ள 
ற தூல்,  ா ாறவ  ிரா ைரின் வடீ்டிற்கு அறழத்து வந்ைார். புைப் டுவைற்கு 
முன்பு, றெயித் அஹ த் தூங்குவைற்காக ஒரு புைிய ப த்றை  ற்றும்  ஸ்த் 
விரும் ிய ெில  வாெறனத் ைிரவியங்கறள வாங்கவும்  ா ா, அந்ைப் 
 ிரா ைரிடம் ரூ 20 பகாடுத்ைார். 

பைன்னிந்ைியாவில் வ ற்பகாண்ட  ஸ்த்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு, 1943 
 ார்ச் 19 அன்று  ாறல, ப ஹர்  ா ா,  ஹா வலஷ்வருக்கு வந்ைார். 
வழக்கம் வ ால, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ் இருவரும் 'பவலி வியூ' 
 ங்களாவுக்கு பவளிவய இரவு காவலாளர்களாகப்  ைிபுரிந்ைனர். ஒரு நாள் 
இரவு புலி ஒன்று வடீ்டின் அருவக வந்ைது. கிருஷ்ைா அறைப்  ார்த்துப் 
 யந்ைாலும் அவரது இடத்ைிலிருந்து நகரவில்றல. புலி  யங்கர ாக 
அச்சுறுத்தும் முறையில் புருவங்கறளத் தூக்கி உற்று வநாக்கியது. கிருஷ்ைா 
அவரிட ிருந்ை துப் ாக்கிறய எடுத்து குைிறவத்ை அந்ைத் ைருைத்ைில்,  ா ா, 
றகறயத் ைட்டினார். கிருஷ்ைா உள்வள வந்து  ா ாவிடம் அருகில் ஒரு புலி 
இருப் ைாகக் கூைி, "நான் அறைச் சுடட்டு ா,  ா ா?" என வினவினார். 

"மபாறுகெயாக இருங்கள், நான் வருகிபைன்" என்று  ா ா 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். ஆனால்  ா ா ஐந்து நி ிடங்கள் வரவில்றல, அந்ை 
வநரத்ைில் புலி அங்கிருந்து விலகிச் பென்ைது.  "இப்பபாது சுடுங்கள்" என்று 
 ா ா சுட்டிக்காட்டியதும், புலி பென்ை ைிறெயில் கிருஷ்ைா துப் ாக்கியால் 
சுட்டார், ஆனால் குண்டு ஒரு  ரத்ைின்  ீது  ாய்ந்ைது. 

 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் பயந்தரீ்களா?" எனக் வகட்டைற்கு, கிருஷ்ைா 
‘ஆ ாம்’ என்று ஒப்புக்பகாண்டார். "பயப்பை பவண்ைாம்" என்று  ா ா 
றெறகயால் கூைினார். "புலி உங்ககள விழுங்காது. நீங்கள் ஏன் 
பயந்தரீ்கள்?" கிருஷ்ைாவால் விளக்க முடியவில்றல. 

அவறரக் கிண்டல் பெய்ை  ா ா, "அது உங்ககளச் சாப்பிட்டிருந்தால் 
என் சுகெ குகைந்திருக்கும்!" என்ைார். இந்ைச் ெம் வத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா 
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கிருஷ்ைாவிடம் இரவு காவல் புரியும் வவறளயில் நீலப்வ ருந்ைில் அ ரு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.      
 ‘பிலார்’ கிரா ம்,  ஹா வலஷ்வருக்கும்  ஞ்ச்கைிக்கும் இறடயிலான 
பைாறலதூர, காடுகள் நிறைந்ை  குைி.  ா ா, காவள ா ா, விஷ்ணு, ொஞ்ெி 
ஆகிவயாருடன்  ார்ச் 22 அன்று ‘ ல்கி’யின்  ங்களாறவப்  ார்க்க அங்குச் 
பென்ைார். அவர் அறை, காவள ா ாவிடம் வாடறகக்கு எடுக்கும் டியும், 
வ லும் ப ண் ைிகளின்  ாதுகாப்ற  உறுைி பெய்யும் முறையில் மூங்கில் 
 ாயால் காம் வுண்றட  றைக்கும் டியும் கட்டறளயிட்டார். 

எரச்  றுநாள்  ா ாறவயும் ப ண்கறளயும் புைிய  ங்களாறவப் 
 ார்றவயிட  ிலாருக்கும் அறைத் பைாடர்ந்து 24ஆம் நாள் அவர்கறள 
நீலப்வ ருந்ைில் பிரதாப்கர் பகாட்கைக்கும் அறழத்துச் பென்ைார். 

அடுத்ை நாள் காறல ஒன் து  ைிக்கு அப் குைிறயச் வெர்ந்ை நகர 
 க்களுக்கு, ப ஹர்  ா ா  ஹா வலஷ்வரில் ைரிெனம் வழங்கினார். எரச் 
ைரிென நிகழ்ச்ெிக்குப்  ிைகு பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ா ா,  றலயில் 
 யைம் பெய்ய உைவியாக இருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில், ஸவராஷ் ஒரு 
குைிறர வண்டி  ற்றுப ாரு குைிறரறயயும் ஒரு ப ரிய ைிைந்ை ெரக்கு 
வண்டியில் அனுப் ி றவத்ைார். ெிது,  ா ாறவ ‘யூனியன்’ ஹவுஸிலிருந்து 
‘வவலி வியூ’வுக்கு அந்ைக் குைிறர வண்டியில் ஓட்டிச் பென்ைார்.  ா ா, 
ப ண் ைிகளுடன்  ிலாருக்கு பெல்லவிருந்ைைால், குைிறரயும் வண்டியும் 
ஸவராஷுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டன. 

29ஆம் நாள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை ராவ்ஸாவஹப்,  ின்னர் ொஞ்ெியுடன் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

பாபாவும் குழுவும் 1943, ொர்ச் 31 புதன்கிழகெ பிலாருக்கு இைம் 
மபயர்ந்தனர்; ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவ அடுத்ை நாள் அங்குச் ெந்ைித்ைார். ஏப்ரல் 
 ற்றும் வ   ாைங்களில்  ா ா  ிலாரில் ைங்கியிருக்கும் ப ண் 
 ண்டலியிட ிருந்து விலகி இருக்கத் ைிட்ட ிட்டு, ப ஹரா ாத்ைில்  ற்பைாரு 
கூட்டத்றை ஏற் ாடு பெய்து,  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ிலாரில் 
ைங்கியிருக்கும் ப ண் ைிகளின் ப ாழுது வ ாக்குக்காக, மூன்று குைிறரகள் 
வாங்கப் ட்டன - அவற்ைில் ஒன்று ப ஹரா,  ற்பைான்று ஐரீன்  ில்வலா, 
மூன்ைாவது குைிறரறய  ைி, ப ஹரு, வகட்டி ஆகிவயார்  யன் டுத்து ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. இைற்கிறடயில்,  ா ா பைாடர்ந்து ப ஹரா,  ைி 
இருவறர  ட்டுவ  ெந்ைித்ைார், ஆனால் ப ண் ைிகள் குழுக்களிறடவய 
வ ெக்கூடாது என்ை கட்டுப் ாட்றட நீக்கிவிட்டார். 

அக்காலகட்டத்ைில் ப ஹரா  டிக்கவவா எழுைவவா 
அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ெிறுவயைிலிருந்வை குைிறர ெவாரி பெய்வைில் 
அவருக்கு அைீை ஆர்வம் இருந்ைைால்,  ா ா இந்ைப் ப ாழுதுவ ாக்றக,  ிலாரில் 
ஏற் ாடு பெய்ைார். (அவர் அறனவறரயும்  ிலாருக்கு  ாற்ைியைன் முக்கிய 
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காரைம், அவர்கள்  ஹா வலஷ்வரில் ைங்கியிருந்ை இடம் ெவாரிக்கு 
ஏற்ைைல்ல.) ராவனா ற ைானத்ைின் ஒரு  க்கத்ைிலும்,  லீா ாய் 
 று க்கத்ைிலும் கண்காைித்ைனர். ஒருமுறை, வகட்டி ெவாரி பெய்யும் வ ாது, 
அந்ைக் குைிறர ைிடீபரனப்  யந்துவ ாய் பவளிவய ஓடத் பைாடங்கியது. வகட்டி 
 யத்ைில்  ா ாவின் ப யறரக் கூைி அறழத்ைார். ராவனா, அவர்  ின்னால் ஓடி 
குைிறரறய நிறுத்ை முடிந்ைது.  ைி ஒரு முறை குைிறரயிலிருந்து தூக்கி 
எைியப் ட்டார், ஆனால் காய றடயவில்றல. 

1943, ொர்ச் 21 அன்று,  ா ா அவரது பநருங்கிய அன் ர்கள் 
அறனவறரயும் பெ 15 முதல்  ூன் 15 வகர ஒரு  ாை காலம் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரவறழக்கப் வ ாவைாகத் பைரிவித்ைிருந்ைார். ஆனால் 
ஏப்ரல் 1ஆம் நாள், அவர் ஒரு  ாை காலத்றை ஐந்து நாட்களாகக் குறைத்து, 
1943 ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில், ஒரு  ாைத்ைிற்கு இரண்டாவது முறையாக அறழக்க 
முடிவு பெய்ைார். 

அறழக்கப் ட்டவர்களில் ப ரும் ாலாவனார் ஏற்கனவவ ஒரு 
 ாைத்ைிற்குத் ைங்கள்  ைிகள்  ற்றும் குடும் ங்கள் பைாடர் ான 
அறனத்றையும் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைனர். இப்வ ாது ைிட்டம்  ாற்ைப் ட்டைால், 
ஆகஸ்ட்  ாைத்ைிற்கும் அவர்கள்  ீண்டும் அவை ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது. இது அறனவருக்கும் ஒரு ெிைந்ை வொைறன கால ாக 
நிரூ ிக்கப் ட்டது. 

1943, ஏப்ரல் 1 அன்று அனுப் ப் ட்ட அவரது சுற்ைைிக்றகயில், ப ஹர் 
 ா ா அவர்களுக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: 

சாத்தியொன சிரெங்ககளக் கருத்தில் மகாண்டு, ெண்ைலிக்கான 
பநரம், சந்தர்ப்ப சூழ்நிகலகள் (எந்தமவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் கீழ்ப்படியத் 
தயாராக உள்ளவர்கள்), பெலும் உங்கள் அகனவருைனும், உலகத்துைனும் 
எனது மவளிப்பாட்டுைன் இகணந்துபபாகும் எனது பணிககளயும் 
கவனத்தில் மகாண்டு, இறுதியாக நீங்கள்  பெ 15 அன்று மெஹராபாத்தில் 
ஐந்து நாட்கள் ெட்டுபெ இருக்க பவண்டும் என்று முடிவு மசய்துள்பளன். 

இந்ை வநரத்ைில், ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில் இலட்ெியங்கறள அறடவைற்கும் 
பவளிப் டுத்துவைற்கும் ையாராக இருக்க வவண்டிய முறைறய நான் 
உங்களுக்கு அைிவுறுத்துவவன். அப்வ ாது நீங்கள் உங்கள் இடங்களுக்குச் 
பென்று, ஆகஸ்ட் 1 முைல் ஆகஸ்ட் 30 வறர, ஒரு  ாைத்ைிற்கு என்னுடன் 
இறைந்ைிருக்க வவண்டும். 

இயற்ககயாகபவ, உங்கள் விவகாரங்ககள ொற்ைியகெப்பதன் 
மூலமும், இப்பபாது ஏற்கனபவ ொற்ைியகத ெறுசரீகெப்பு மசய்ய 
பவண்டியிருப்பதால் நீங்கள் சிரெப்படுவரீ்கள். எந்தமவாரு தியாகத்திற்கும் 
கட்டுப்பை ஒப்புக்மகாண்ைதற்கு இணங்கி, இப்பபாது அல்லது 
எதிர்காலத்தில் எப்பபாதும், ஒவ்மவாரு வககயான சிைிய அல்லது மபரிய 
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அமசௌகரியங்ககள, ஊக்கம் ெற்றும் உற்சாகத்துைன் ெனொர எதிர்மகாள்ள 
பவண்டும். 

சுருக்க ாகக் கூைினால், நீங்கள் வ  15 அன்று ஆறு நாட்களுக்கும், 
ஆகஸ்ட் 1 முைல் ஒரு  ாைத்ைிற்கும் ப ஹரா ாத்ைில் இருக்க வவண்டும். 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருக்கும் இந்ை ஆறு நாட்களில் நீங்கள் என்னிடம் எந்ை 
வகள்வியும் வகட்க  ாட்டீர்கள், ஆனால் பைளிவாகவும் துல்லிய ாகவும் 
இருக்கும் எனது அைிவுறுத்ைல்கறளக் வகட் ரீ்கள். 

இந்தக் கடிதத்கத ஏற்றுக்மகாண்ைதற்கு அகையாளொக 
மெஹராபாத் முகவரிக்கு உங்கள் ஒப்புதல் குைிப்கப அனுப்புங்கள். 

காலம் இறை இப் டி விளக்குகிைது: "குருநாைரின் ைிட்டங்கறள 
 ாற்றுவது அவரது அன் ர்களுக்கு, வைறவயான,  யனுள்ள  டிக்கற்களாக 
அற ந்ைது. இது குருநாைருக்குக் கீழ்ப் டியத் ையாராக இருப் ைற்கும், உலக 
 ிறைப்புகளில் அலட்ெியம் காட்டுவைற்கும் ஒரு  டிப் ிறனயாகவும் இருந்ைது. 
ப ஹர்  ா ாவின் பெயற் ாடுகறளச் சுற்ைியுள்ள உறுைியற்ை 
ைன்ற யிலிருந்து, உள்ளளவில் ஸ்ைிரத்ைன்ற  உருவானது; அவரது 
ைிட்டங்களில் ஏற் டும் பைாடர்ச்ெியான  ாற்ைத்ைின் காரை ாக,  னம் அவர் 
 ீது வ லும் வ லும் கவனத்றைச் பெலுத்ைியது  ட்டு ின்ைி, 
உலகப்ப ாருட்களின்  ீைான  ிறைப்பு  டிப் டியாகக் குறைந்து வந்ைது." 

காவடக்கர்,  ி.என். லிம்கர் இருவரும் கிருஷ்ைராவின் இறெக்குழுறவ 
1943 ஏப்ரல் 3 ெனிக்கிழற யன்று  ிற் கல்  4:00 முைல் 8:00 வறர  ீண்டும் ஒரு 
இறெ நிகழ்ச்ெிக்காக அறழத்து வந்ைனர். அடுத்ை நாள், ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவ 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, கூட்டத்ைிற்கான ைிட்டத்றைத் 
பைாடங்கினார். (அவர்கள் பெல்லும் வழியில் பூனாவில் டாக்டர் டான், 
 ா ாறவச் ெிைிது வநரம் ெந்ைித்ைார்.)  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, ைாயார் 
ஷிரீன் ாயின் நிறனவாக, ப ண்டு, ஏப்ரல் 5ஆம் நாள்  ாறல, 
ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு விருந்து ஏற் ாடு பெய்ைார். 6ஆம் நாள்  ண்டலியின் 
ப ரிய கூட்டம் நறடப ற்ைது.  ா ா,  ாவனக் வ த்ைாவுடன் (டிெம் ர் 
கூட்டத்ைில் கலந்து பகாண்டவர்) ைனது  ைிறயச் பெய்வது குைித்தும், அறைச் 
பெய்யும் ைருவாயில் ‘ ிகப்ப ரிய வழீ்ச்ெிறயக் பகாண்டுவரும் சுய உைர்வு 
வ வலாங்கி நிற் றைத் ைவிர்க்க வவண்டியது’ குைித்தும் வ ெினார். டாக்டர் 
வைஷ்முக் 7ஆம் நாள்  ா ாறவச் ெந்ைித்து, படல்லி, ஆக்ரா, ஜ ல்பூர் 
நகரங்களுக்கு விஜயம் பெய்வைற்கான ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். 
டாக்டர் கனி  ற்றும் பஸயிலர்  ா ாவின் குடும் த்ைினரும்  றுநாள் 
ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார்கள். 

ஏப்ரல் 9ஆம் நாள்,  ா ா, ஸவராஷின் காரில் காக்கா, ஆைி ெீனியர், 
குஸ்ைாஜி, ற தூல், ொஞ்ெி ஆகிவயாருடன் பூனா, மும்ற , சூரத், ஜல்காவ்ம் 
வ ான்ை இடங்களுக்கு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள புைப் ட்டார்.  ா ா, 
அவரது பொந்ை காரைங்களுக்காக, மும்ற  உள் குைியில் அடிபயடுத்து 



123 
 

றவக்க விரும் ாைைால், அவர்  ாந்த்ராவிலிருந்து குர்லா ரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 

ரயில் நிறலயத்ைில்  யைிகள் கூட்டம் நிரம் ி இருந்ைைால்,  ா ா, 
அவறர அறடயாளம் கண்டு பகாள்ளா ல் இருக்கும் வநாக்கத்ைில் 
வ ாரிவில்லிக்குச் பென்று ரயிலில்  யைம் பெய்ைார். 

ஒரு வாரத்ைில்  ஸ்த்  ைி முடிந்ைதும்,  ா ா, ஏப்ரல் 17 அன்று 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ா இரண்டு நாட்கள் அங்வகவய இருந்து, 
எைிர்வரும் கூட்டத்றைப்  ற்ைி விவாைித்து,  ின்னர் 20ஆம் நாள்  ிலாரில் 
ைங்கியிருக்கும் ப ஹரா  ற்றும்  ைிறயப்  ார்க்கப் புைப் ட்டார். 

 ிலாரில், ப ண் ைிகளின்  ங்களாறவச் சுற்ைி எல்லா  க்கங்களும் 
உயர ான புற்களால் சூழப் ட்டிருந்ைது.  ாம்புகள் உள்வள வருவறைத் ைடுக்க 
வாலு அறை அவ்வப்வ ாது பவட்டி எரித்துவிடுவது வழக்கம். ஒரு நாள், 
புற்கறள அப்புைப் டுத்தும் வவறளயில், ஒரு  ல ான சூைாவளி காற்று 
வெீியைில், புல் ைீப் ிடித்து எரிந்ைது; வாலு அைில் ெிக்கிக்பகாண்ட இக்கட்டான 
சூழ்நிறலயில்  ா ாவின் ப யறரக் கூைி கத்ைினார். இைர ப ண் ைிகள் ஓடி 
வந்து ைீறய அறைத்ை அவ்வவறளயில் ைீப் ிழம் ின் நடுவவ 
இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ாவின்  ார்றவ வாலுறவ எந்ைப்  ாைிப்பும் இல்லா ல் 
 ாதுகாத்ைது. 

 ற்பைாரு நாள், வைண்ட வகாறட காலத்ைில்,  ா ா பவளிவய 
இருந்ைவ ாது,  ிலாரில் உள்ள அடர்ந்ை காடு ைீப் ிடித்ைறைத் பைாடர்ந்து, 
காற்ைின் வவகம் அறை அவர்களின்  ங்களாவின் அருவக பகாண்டு வந்ைது. 
கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ் இருவரும் ைீறய அறைக்க முயன்ைனர், 
ஆனால் அருகிவலவய ைீ ப ாங்கி எழும் வலிற க்கு எைிராக அது ப ரிய 
அளவில்  யனளிக்கவில்றல. ராவனா,  ார்கபரட், கிட்டி ஆகிவயார் வாயில் 
துைிறயக் கட்டிக்பகாண்டு, ைீறயக் கட்டுப் டுத்தும் முயற்ெியில் ைீவிர ாக 
ஈடு ட்டனர்;  ச்றெ  ரக் கிறளகளால் ைீப் ிழம்புகறளத் ைாக்கியும் அது 
 யனளிக்கா ல் வ ாயிற்று. பநருப்பு அந்ை அளவுக்கு உயர்ந்து,  ரந்து 
விறரந்ைறைப்  ார்த்ைால் முழுப்  ங்களாறவயும் ைாக்கித் ைறர ட்ட ாக்கி 
விடுவறைப் வ ாலத் வைான்ைியது. அறனவரும் உைவிக்காக,  ா ாறவ, உரத்ை 
குரலில் அறழக்கத் பைாடங்கினர்; அைிெய ாக, காற்று ைிடீபரனத் ைைிந்ைது; 
உடனடியாக, ப ண்களும் கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா அறனவரும் இறைந்து 
ைீப் ிழம்புகறளக் கட்டுப் டுத்ை முடிந்ைது. 

ெம் வம் குைித்ைத் ைகவல் கிறடத்ைதும்,  ா ா ைிரும் ி வந்து 
கிருஷ்ைாவிடம், “உங்களுக்கு ஏபதனும் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்ைனவா? என்று 
வகட்டைற்கு, 

“அைிகம் இல்றல; ெிைிய அளவில் இங்வகயும் அங்வகயும்" என்ைார் 
கிருஷ்ைா. 

 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் எரிந்திருந்தால் நான் ெகிழ்ச்சியாக 
இருந்திருப்பபன்" என்று குைிப் ிட்டார். 
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கிட்டி ெற யலறைறய வ ற் ார்றவயிட்டுக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், உைவு எறையும் வைீடிக்கக் கூடாது என்ை  ா ாவின் 
நிறலயான உத்ைரவு அ லில் இருந்ைது. அவர் ைினமும்  ஜாரிலிருந்து புைிய 
பராட்டிறய வாங்கிவரக் வகாரினார்; ஆனால் ஒவ்பவாரு நாளும் ெில பராட்டித் 
துண்டுகள்  ிஞ்ெிவிடுவதுண்டு. ஒரு நாள் கிட்டி  றழய பராட்டிகறளச் 
வெகரித்து ஒரு வறகயான இனிப்பு  ண்டத்றைத் ையார் பெய்ைார். ஒருவரும் 
அறை விரும் ி ொப் ிடாைைால் நிறைய  ிஞ்ெிவிட்டது. எறையும் வைீாக்க 
வவண்டாம் என்ை  ா ாவின் உத்ைரவினால், அறைத் தூக்கி எைிய முடியா ல், 
என்ன பெய்வது என்ை ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைார். ஒரு ைீர்றவயும் எட்டமுடியாை 
நிறலயில், நான்கு  ைி வநரம் ஓரிடத்ைில் அ ர்ந்து அந்ை உைறவ ைாவன 
உட்பகாண்டார்; இைன் மூல ாக, கிட்டி ைனது குருநாைரின் விருப் த்றை 
நிறைவவற்ைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி,  ா ா, ப ஹரா 
 ற்றும்  ைிறயத் ைவிர வவறு எந்ைப் ப ண் ைிகறளயும் ெந்ைிக்கவில்றல. 
ஆனால், ப ஹரா ாத்ைில் வரவிருக்கும் கூட்டத்ைிற்கு, அவர் இரண்டு 
வறர டங்கறளத் ையாரிக்க விரும் ியைால், ராவனாறவ அறழத்து, 
அறனத்றையும் விளக்கினார்; ராவனா அந்ை வறர டங்கறள வறரயத் 
பைாடங்கினார். 

 ார்கபரட், ராவனாவின் அறைறயப்  கிர்ந்து பகாண்டிருந்ைார்; 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளுடனான ைகவல் வ ாக்குவரத்றை  ார்கபரட் றகயாண்டார். 
அப ரிக்கா, ஐவராப் ா கண்டங்களில் வாழும்  ா ாவின் ‘பைகவகள்’ இந்ைிய 
ைகவல்களுக்காக ஆர்வத்துடன் காத்ைிருந்ைன, எனவவ  ார்கபரட்,  ா ாவின் 
பெயல் ாடுகள் குைித்ை பெய்ைிகறளத் ைவைா ல் அவர்களுக்கு வழங்கி 
வந்ைார். ஆனால் ராவனா விளக்கப் டங்கறளத் ையாரிக்கத் பைாடங்கியவ ாது, 
 ா ா அவற்றைப்  ார்றவயிட, அல்லது ெில விஷயங்கறள விளக்க அந்ை 
அறைக்கு வந்ை வநரத்ைில்,  ார்கபரட் பவளிவய பென்று விடுவது வழக்கம்.  

ஒரு நாள்  ா ா, ராவனாவின்  ைிறய ஆய்வு பெய்ய வந்ைார்; 
அவ்வவறளயில்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறளக் கவனித்ைில் பகாண்டு, 
 ார்கபரட் அவர் வருவைற்கு முன்வ  பவளிவய பென்றுவிட்டார்.  ா ா 
விளக்கப் டங்கறள ஆராய்ந்ை  ின்னர்  ார்கபரட்றட  ீண்டும் அறழத்து வர 
ராவனாறவ அனுப் ினார், ஆனால்  ா ா அறையில் இருந்ைறை  
 ார்கபரட்டிற்குச் பொல்ல வவண்டாம் என்றும் அைிவுறுத்ைினார்.  ார்கபரட் 
உள்வள நுறழந்ைதும்,  ா ாறவப்  ார்த்து ைிடுக்கிட்டார். "ராவனா,  ா ா இங்வக 
இருப் ைாக ஏன் பொல்லவில்றல?" என  ார்கபரட் வகாரினார். 

"கவகலப்பைாதரீ்கள், நாபனதான் உங்ககள அகழத்பதன்" என்று 
 ா ா ெிரித்ைார். 

வறர டங்கள் காரை ாக,  ா ாறவப்  ார்க்கும் வாய்ப்பு கிறடத்ைைால், 
ராவனா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். இருப் ினும், ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, 
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ராவனாவின்  ைிறய ஆய்வு பெய்ய வருவறை நிறுத்ைிவிட்டார், வ லும் 
ராவனா அவறரப்  ார்க்க வவறு எந்ை வாய்ப்பும் இல்லா லாயிற்று. ஒரு 
முறை, ெிக்கலான ஒரு விஷயத்றை ராவனாவால் புரிந்துபகாள்ள 
முடியாைவ ாது, அவர் அறை எழுைி,  ா ாவுக்கு, அந்ைக் குைிப்ற  டாக்டர் நீலு 
மூலம் அனுப் ிறவத்ைார். ஆனால்,  ா ா இன்னும் ராவனாறவ 
அறழக்கவு ில்றல அல்லது அவருறடய அறைக்குச் பெல்லவு ில்றல; அவர் 
நீலுவின் மூலம் ஒரு குைிப்ற   ட்டும் அனுப் ிறவத்ைார். 

 ா ாைாஸ், விஷ்ணு இருவரும் 1943, ஏப்ரல் 22 அன்று டாக்டர் 
வைஷ்முக்குடன்  ிலார் வந்ைறடந்ைனர். டாக்டர் டான் இந்ைிய இராணுவத்ைின் 
 ருத்துவ வெறவயில்  ைிபுரிந்து வந்ைார், அவர் விடுமுறை நாட்களில் 
வரும்வ ாபைல்லாம்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கத் ைவறுவைில்றல.  ா ாவும் 
அவ்வப்வ ாது அவருக்குக் கடிைம் எழுைினார். வ ார்க்காலத்ைில் ஒரு முறை, 
 ா ா டானுக்கு இந்ைக் கவிறைறய அனுப் ி றவத்ைார்: 

பபார் சொச்சாரம் ெிகவும் பொசொனது. 
உலகம் கபத்தியொனதாகத் மதன்படுகிைது. 
ஆனால் ஒருபபாதும் இருக்க பவண்ைாம் பசாகொக! 
திைவுபகாகலத் திருப்புவது யார் என்பது உங்களுக்குத் மதரியும் – 

 எனபவ இருப்பீர்கள் ெகிழ்ச்சியாக! 
ஏப்ரல் 24ஆம் நாள்  ைியம், டான் ஒரு நாள் விடுமுறையில்  ிலார் 

வந்ைார். அடுத்ை நாள் காறல, டானுடன் வ ாறரப்  ற்ைி உறரயாடியவ ாது, 
 ா ா அவரது எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

எங்கும் பபாகரப் பற்ைிய இந்தக் கூக்குரல் ஒலிக்கிைது, இங்கு 
ஒலிப்பபதா எனது பணிகயப் பற்ைியது. ஆகஸ்ட் ொதத்தில் எனது பணிகள் 
உண்கெயிபலபய மதாைங்கும் பபாது பவகம் இரு ெைங்காக இருக்கும். 
அகனத்திற்குொன திைவுபகாகல நான்  கவத்திருக்கிபைன், நான் அகதச் 
சுழற்றும்பபாது, அகனத்து விஷயங்களும் நிகழும்.  இது 'குருநாதரின் 
திைவுபகால்' (MASTER KEY). 

இந்ைியாவில் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இறடவய ஒரு 
ப ரிய பகாறலபவைி ைாக்குைல் நடக்கும். குண்டு பவடிப்பு, துப் ாக்கிச் சூடு 
 ற்றும் பகாறல பகாள்றளகள் அன்ைாடம் நிகழும் ெம் வங்களாக இருக்கும், 
வ லும் ப ண்கள், குழந்றைகள் கூட இைிலிருந்து ைப்  வாய்ப் ில்றல. ரயில் 
 ற்றும் இைர வ ாக்குவரத்துகள் ப ரிதும்  ாைிக்கப் டும். 

பிரம்ொண்ைொன அளவிலான நாசபவகல காரணொக ரயில்கள் 
சூகையாைப்பட்டு தைம் புரளும். மபரும் வன்முகை மகாகலகள் நிகழும். 
 ப்பான் வங்காளத்கதயும் நாட்டின் பிை பகுதிககளயும் தங்கள் கைற்பகை 
ஆயுதங்களுைன் தாக்க முயற்சிக்கும். (வங்காளத்தின் பாதி பகுதி 
 ப்பானுைன் பசரும்.) 
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இந்ைியாவில் நிகழும் இந்ைக் குழப் ங்கள் அறனத்தும் ஐவராப் ா, 
அப ரிக்க  நாட்டின் வ ார் நிகழ்வுகறளச் ெிைியைாகச் வைான்ைச் பெய்யும். 
துனிெியா வழீ்ந்ைாலும் பஜர் னி எளிைில் வைாற்கப் வ ாவைில்றல. வ ாரின் 
வ ாெ ான அம்ெம் ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில் பவளிப் டும். 

ரஷ்யாறவ நசுக்க விரும்பும், அப ரிக்கா  ற்றும் இங்கிலாந்து 
நாடுகளுடன் ரஷ்யா நட்புைவில் இல்லாைவ ாதும், ஃ ிராங்கண்ஸ்றடறனப் 
வ ால ரஷ்யாவுக்கு அஞ்சுவைால் அைனுடன் வ ார்த்பைாடுக்கத் ையங்கின. 
ஸ்டாலினுக்கு இது பைரியும், அவர் இப்வ ாது பஜர் னியுடன் வ ாராடுவைில் 
மும்முர ாக இருப் ைால், அற ைியாக இருந்து, அப ரிக்கா, இங்கிலாந்து 
வ ான்ை நாடுகளுடன் வைாழற வயாடு இருப் ைாகப்  ாொங்கு பெய்கிைார். 
ஆனால் ைக்க ைருைத்ைில், அவர் ைனது நிறலப் ாட்றட உறுைிப் டுத்ைிக் 
பகாள்வார். ரஷ்யா, பஜர் னி  ற்றும் வநெ நாடுகளுடன் ஒன்ைிறைய 
வ ாவைில்றல. 

இது ஒரு  ரிைா  ான நிறல. பஜர் னி, இங்கிலாந்து, அப ரிக்கா 
ஆகிய மூன்று நாடுகறளயும் ஸ்டாலின் பவறுக்கிைார். ஜப் ானுடனான 
ரஷ்யாவின் நட்பு குைிப் ிடத்ைக்கைாகும். ஜப் ானியர்கள் ஆரம் த்ைில் இருந்வை 
அைி ைந்ைிரகாரர்கள். 

இந்தக் மகாந்தளிப்பு அகனத்தும் தணிந்து ஒரு தீர்வுக்கு வர 
இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும். 

1940ஆம் ஆண்டில்  ிரிட்டறன ஆக்கிர ிக்காைது ஹிட்லரின் ைவறு 
என் றைக் குைித்து ெர்ச்ெில், நிலக்கரி சுரங்கத் பைாழிலாளர்கள் குழுவுடன் 
வ ெியவ ாது, "ெில 'வழிகாட்டும் கக' இைில் ைறலயிட்டைாக எனக்கு ஓர் 
உள்ளுைர்வு உள்ளது. நாங்கள் ஒரு  கத்ைான வநாக்கத்றைக் கருத்ைில் 
பகாண்டு வெறவ பெய்வைால், எங்களுடன் ஒரு ‘ரட்சகன்’ இருந்ைைாக எனக்கு 
ஓர் உள்ளுைர்வு இருக்கிைது; அந்ை வநாக்கத்ைிற்காக நாங்கள் உண்ற யாகச் 
வெறவ பெய்யும் வறர அந்ை ‘ரட்சகன்’ எங்களுடன் இருப் ார்.” 

ொஞ்ெி இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "வ ச்ொளர் ைான் அைியா வலவய 
இவ்வண்ைம் வ ெினாலும், அவர்,  ா ா விளக்கிய டி, ‘பைய்வகீ ைிட்டத்ைின் 
ஓர் அம்ெத்றை’ உண்ற யில் விவரிக்கிைார்." 

டாக்டர் டானுடன்  ா ா உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாைாஸ், டி. ஜி. ஷஹஸ்த்ரபுத்வை ஆகிவயாரும் 
கூட்டத்ைில் இறைந்ைனர்.  ா ா,  ிற் கல் நான்கு  ைி வறர ப ரும் ாலான 
நாட்கறள  ண்டலியுடன் கழித்ைார். அன்று  ா ா இருந்ை நல்ல  னநிறலயில் 
அவர்கறளப்  ாராட்டினார்: 

ைான் பபான்ை ஆண்ெகன்ககளப் பார்க்கும்பபாது, நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகைகிபைன். தனக்குப் பிரியொன அகனவகரயும், அகனத்கதயும் 
துைப்பமதன்பது என்னமவாரு சுய தியாக உணர்வு ெற்றும் தன்னலெற்ை 
தன்கெ; பெலும் அரசாங்கத்திற்காகச் பசகவ மசய்யும் பபாது, 
அகனத்கதயும் எனக்காக அர்ப்பணிக்கிைார். இகதவிைச் சிைப்பாக பவறு 
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என்ன தியாகமும் பசகவயும் இருக்க முடியும்? எனது ஆண்ெகன்களின் 
(ெண்ைலியின்) அந்தக் குணம் ஒன்றுதான் என்கன ெகிழச் மசய்கிைது. 
அந்த வார்த்கதயின் உண்கெயான அர்த்தத்தில் அவர்கள் ‘ஆண்ெகன்கள்’ 
(வரீர்கள்).       
 இந்தத் பதர்ந்மதடுக்கப்பட்ை சிைப்பானவர்களில் 24 பபர் - பெலும் 
வட்ைத்தின் இதர உறுப்பினர்களும் ெிக உயர்ந்த அனுபவத்கதப் மபறும் 
பநரம் ெிக அருகாகெயில் உள்ளது. 

அன்றைய ைினம் அங்கு வருறக ைந்ை ரூ ா ாய்  ற்றும் ைினா 
ைலாட்டிறயயும்  ா ா ெந்ைித்ைார், வ லும் அவர்கள் மும்ற க்குத் 
ைிரும்புவைற்கு முன்பு அன்ைிரறவ அங்குக் கழிக்க அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

வ லும் அங்கு வந்ை  ார்றவயாளர்களில் ஒரு முக்கிய  ஹாய் 
ைறலவரின்  கன்  ைி எச். வ த்ைா  ற்றும் ஒரு ெில  ஹாய்கள் 
அடங்குவர். வ த்ைா, விஷ்ணுறவ  ஜாரில் ெந்ைித்ை வவறளயில், ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைித் பைரிய வந்து, அவறரச் ெந்ைிக்கும் ஆர்வத்றைத் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா, பவளியாட்கறளச் ெந்ைிக்கவில்றல என்று விஷ்ணு 
விளக்கிய  ின்னரும், அன்று  ா ா  ண்டலியின்  ங்களாவில் இருந்ைைால் 
அவர்கள் அது ஒரு வாய்ப் ாக அற யும் என்ை எண்ைத்ைில் அங்குச் 
பென்ைனர்.  ா ா, வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக அவர்களுக்கு ஒரு கைம் ைரிெனம் 
வழங்கினார். அவர் ஏன்  ஞ்ெகனிக்கு வந்ைார் என்று வ த்ைா ஒரு ெவாலான 
பைானியில் வகட்டவ ாது,  ா ா, "அறை இப்வ ாது விளக்க வவண்டிய 
வைறவயில்றல. நீங்கள் புரிந்துபகாண்டு எைிர்காலத்ைில் அைிந்து பகாள்வரீ்கள். 
அப்வ ாது நான் விஷயங்கறள விளக்குவவன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா முஹ து  ஸ்துடன்  ைிபுரிவைற்காக, ெிது அவறரப் 
 ிலாருக்கு அறழத்து வந்ைார்.  ப ஹரா ாத்ைில் முஹ து  ஸ்றைக் 
கவனிக்கும் முக்கிய கடற றய, ெிது, அவருறடய வாழ்நாள் முழுவதும் 
பெய்துவந்ைார்.  

ஏப்ரல் 28 இரவு, ெிது  லம் கழிப் ைற்காகக் காட்டுக்கு உள்வள 
பென்ைார்.  ிலார் அடர்ந்ை காடுகளுக்கு நடுவவ அற ந்ைிருந்ைைால் புலிகளின் 
பைாந்ைரவு அைிக ாக இருந்ைது.  ெிது ைனது காலுறைறயக் கீவழ இைக்கி 
அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, ஒரு புலி இருட்டிலிருந்து பவளிவய வந்து, ஒளிரும் 
கண்களுடன் ெிதுறவப்  ார்த்து உறு ியது. ெிது,  ா ாவின்  ப யறர உரத்ை 
குரலில் கத்ை விரும் ினார், ஆனால் அவரது நாக்கு வாயின் வ ல் ாகத்ைில் 
ஒட்டிக்பகாண்டது. அவர்  யத்ைில் வியர்த்துப்வ ாய்  ின்னர்  யக்கம் 
அறடந்ைார். 

அந்ை வநரத்ைில், ெிதுவுக்கு ஒரு ைகவறல அளிக்கக் கூைி  ா ா 
கிருஷ்ைாறவ அனுப் ினார். ெிது அவரது அறையில் இல்லாைறை, 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவறரக் கண்டு ிடிக்க விளக்குகளுடன் 
காட்டுக்குள் பெல்லு ாறு  ண்டலிக்கு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். ெகன், நீலு, 
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விஷ்ணு,  ாஸாஜி ஆகிவயார் ைண்டாயுைங்களுடன்  ண்பைண்பைய் 
விளக்குகறள ஏந்ைி ெிதுறவத் வைடிப் புைப் ட்டனர். அவர்கறளக் கண்டதும் புலி 
 ாய்ந்து ஓடியது. ெிது  யத்ைில் ஒரு வார்த்றைக் கூட வ ெ முடியவில்றல. 
ெிர த்துடன், அறனவரும் ெிதுறவத் தூக்கி நிறுத்ை முயன்றும் அவரால் நிற்க 
முடியாை அளவுக்கு கால்கள் நடுங்கின.  ண்டலியின் உைவியுடன் அவரது 
அறைக்கு அறழத்துச்பென்ை ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு ைடு ாற்ைத்துடன் 
அறரகுறையாக வ ெ முயன்ைார்: " ா ா... காப் ாற்ைினார்... என்றன!" 

1943, வ  1 ெனிக்கிழற யன்று, ஆைி ெீனியர்  ா ாறவ,  ிலாரில் 
இருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். ொஞ்ெி அவர்களுடன் 
பூனாவுக்குச் பென்று, அங்கிருந்து மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ஆைி 
ஜூனியர் பூனாவிலிருந்து  ா ாவுடன்  யைம் பெய்ைார். 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து இரண்டு ற ல் பைாறலவில், ஆைியின் கார் ெக்கரம் 
 ழுைானைால், ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸிருந்து உைவி வரும் வறர,  ா ா 
ஒரு  ரத்ைின் கீழ் ஒரு  ைி வநரம் காத்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது. 

 ா ா வ  5ஆம் நாள் ஸவராஷுடன்  ிலாருக்குச் பென்று, இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு  ீண்டும் ப ஹரா ாத்ைில் நறடப ைவிருக்கும் 
கூட்டத்ைின் இறுைி ையாரிப்புகறள வ ற் ார்றவயிட்டார். 

வ  8ஆம் நாள்  ா ா,  ீண்டும்  ிலாருக்குச் பென்று, மூன்று 
நாட்களுக்குப்  ிைகு ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வரும் வவறளயில், பூனாவில் 
எரச்றெயும் ெந்ைித்ைார். காக்கா  றுநாள் மும்ற யிலிருந்து ப ஹரா ாத் 
வந்ைறடந்ைார். (வ  12ஆம் வைைி, பஜர் ன் இராணுவம் துனிெியாவில் 
ெரைறடந்ைது, கிட்டத்ைட்ட 300,000 றகைிகள் ெிறைப் ிடிக்கப் ட்டனர்.) 

1943 வ  13 அன்று  ிற் கல் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை 
 ண்ட த்ைில்,  ாைிரியின் கட்டிலில் ஓய்பவடுத்ை வவறளயில்,  ா ா, 
வ ல் றலயின் ைகர குடில்  ிகவும் சூடாக இருந்ைைாகக் குைிப் ிட்டார். 
அப்வ ாது  ா ா, அறனத்து  ண்டலிறயயும் அங்வக அறழத்ைார்; ெிலர்  ஜறன 
 ாடல்கறளப்  ாடினர்; அண்ைா 104 கீறையின் ெில  குைிகறளயும், டாக்டர் 
கனியின் புத்ைகத்ைிலிருந்து ெில உருது கவிறைகறளயும் வாெிக்கும் 
வவறளயில் டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாைாஸ், டாக்டர் கனி மூவரும் உள்வள 
நுறழந்ைனர். நல்ல  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, எழுத்துப் லறக மூல ாக 
இவ்வாறு விளக்கினார்:  
அவதார புருஷர் கற்பிக்கும் மூன்று வழிமுகைகள்: 

1. சாதாரண மொழியில் ெதத்தின் பழக்க முகைகள் (ஷரியத்) ெற்றும் 
சைங்குககளப் பின்பற்றும் ெக்களுக்கு, அவர்கள் புரிந்துமகாள்ளும் 
விதத்தில் கற்பிப்பது. 

2. ெில வ ல்நிறல ஆத் ாக்களுக்கு ொைாரை  ற்றும் இறை ப ாழியில் 
கற் ிப் து. 

3. வட்ைத்து உறுப்பினர்களுக்கு முற்ைிலும் ொைான இகை மொழியில் 
கற்பிப்பது. 
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அந்ைக் காலகட்டத்ைில், மொராஸ்ைர்  க்களுக்கு, அவர்கள் நன்கு 
புரிந்து பகாள்ளும் விைத்ைில் ‘நல்ல சிந்தகனகள், நல்ல மசாற்கள், நல்ல 
மசயல்கள்’ என்ை பழக்கவழக்க மநைிமுகைககள (ஷரியத்) வழங்கினார். 
அவர் பைளிவான வார்த்றைகளில் "மசயல்படுங்கள், ஆனால் மசயலின் 
விகளகவப் பற்ைிக் கவகலப்பை பவண்ைாம்" என்று கூைவில்றல  - 
ஏபனனில் அவர்கள் அறை ஏற்றுக்பகாள்ளும்  னநிறலயில் இல்றல. எனவவ 
பஸாராஸ்டர் அறைவய வவறு வழியில் எடுத்துறரத்ைார். 

முஹம்ெது கூைினார்: "உங்களின் முழுக்கவனமும் மசயலில் 
ெட்டுபெ இருக்கட்டும். நீங்கள் சிைப்பாக மசயல்பட்ைால், மசார்க்கம் 
மசல்வரீ்கள்; தீய வழியில் நைந்தால் நரகம் நிச்சயம்." 

கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கூைினார்: "மசயல்படுங்கள், ஆனால் 
முடிவுககளக் கண்டுமகாள்ளாதீர்கள், அவற்கை என்னிைம் 
விட்டுவிடுங்கள்"  - ஏன்? ஏமனன்ைால் அப்பபாகதய சூழ்நிகலயில் ெக்கள் 
பபாரிடும் உணர்ச்சிெிக்க ெனநிகலயில் இருந்தனர். 

இபயசுவும் அறைவய எடுத்துறரத்ைார்: "மசயல்படுங்கள், ஆனால் 
தியாக உணர்வுைன் மசயல்படுங்கள்." 

அவதார புருஷர்கள் வழங்கிய பபாதகனகள் அகனத்தும் அந்தந்த 
காலகட்ைத்தின் இன்ைியகெயா பதகவகளுக்கு ஏற்ப இருந்தன. 

பஸயிலர்  ா ாவின்  ரு கன் வஹா ி  ாவனக்ஜி  க்ரிவாலா ஒரு 
புறகப் டக் கறலஞராக இருந்ைார், அவருக்கு  ா ா உைவினார் (வக ரா வாங்க 
ரூ 500  ற்றும் ெில  ாைங்களுக்கு ரூ 100 உைவித்பைாறகயாக அளித்ைார்). 
அவரும் அவரது  றனவி ஜனீியும் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கி, இப்வ ாது 
 கனுடன் அஹ துநகரில் ஒரு வடீ்டில் வாழ்ந்து வந்ைனர்.  ா ா, வ  13 
அன்று (அக் ர் அச்ெகம்  ற்றும் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு விஜயம் பெய்து) 
வஹா ி குடும் த்றைச் ெந்ைித்ைார். இறெத்ைட்டுகறள ஒலிக்க பெய்து, 
 ா ாவின் புறகப் டமும் எடுக்கப் ட்டது. 

ப ஹரா ாத்ைில் நிகழும்  கூட்டத்ைிற்கு, ப ண்டு வ லாளராக இருந்து, 
 ந்ைலுக்கு ஏற் ாடு பெய்வைிலும், நிகழ்ச்ெிக்கான இைர வைறவகறளக் 
கவனிப் ைிலும் நிபுைராக இருந்ைார்.  ாைிரி ப ாைியியலில் அனு வம் 
ப ற்ைவர், ைண்ைரீ்  ற்றும் விளக்கு ஏற் ாடுகளின் ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார். 
 ாஸாஜி, ெகன் ஆகிவயார் ெற யல்  ைிகறளக் கவனித்ைனர். ஆைி ெீனியர் 
விருந்ைினர்களின் வருறக  ற்றும் புைப் டுவைற்கான வ ாக்குவரத்றை 
கவனிப் தும், நிகழ்ச்ெியின் வ ாது  ா ாவின் எழுத்துப் லறகறயப் 
 டிப் றையும் ப ாறுப்புடன் பெய்ைார். 

இந்தியாவின் பல்பவறு இைங்களிலிருந்து மொத்தம் 125 ஆண்கள் 
1943 பெ 14, மவள்ளிக்கிழகெ மெஹராபாத்தில் ஒன்று திரண்ைனர்; இைில் 
பபாஃபலி வழக்கைிஞரின் ொவ்பனர் குழுவிலிருந்து 28 வ ரும், ொபனக் 
பெத்தா ைறலற யில் மும்ற  ‘ஜப்  ண்டல்’ அற ப் ிலிருந்து 15 வ ரும் 
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அடங்குவர். டாக்டர் டானும் விடுப்புப் ப ற்று வர முடிந்ைது (ஆனால் அவர் 
15ஆம் வைைி  ாறல வந்ைைால் முைல் நாள் நிகழ்ச்ெிகறளத் ைவைவிட்டார்). 
முழுற யான கீழ்ப் டிைலுக்கான வாக்குறுைி அளித்ைவர்களும், குருநாைரின் 
குைிப் ிட்ட பெயற்காரைத்ைில்  ைியாற்ைத் ையாராக இருந்ைவர்களும் 
 ட்டுவ  கூட்டத்ைில் கலந்து பகாண்டனர். 

14ஆம் நாள் அறனத்து உறுப் ினர்கள் வந்ைதும்,  ா ா அவர்கறளத் 
ைனித்ைனியாகச் ெந்ைித்ைார். காலம் இறை இப் டிப்  ைிவுபெய்ைது: " ா ா, 
 ிகவும்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் இருந்ைார், அவரது  முகம் வராஜா 
 லறரப் வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைது! அவரது கண்கள் ஒளியின் ைீப்ப ாைிகறள 
பவளிப் டுத்ைி, வந்ை அறனவரின் இையங்கறளயும்  கிழ்வித்ைன. இந்ை 
 கிழ்ச்ெிக்கு முன்பு, பொர்க்கத்ைின்  கிழ்ச்ெி ஒன்றுவ யில்றல; பொர்க்கத்ைின் 
 கிழ்ச்ெி ைங்கச் ெங்கிலிகளாலும், நரகத்ைின் துன் ம் இரும்புச் ெங்கிலிகளாலும் 
 ிறைக்கப் ட்டிருந்ைன. ஆன் ீக நிறலப் ாட்டிலிருந்து  ார்ப்வ ா ானால், 
பொர்க்கம், நரகம் இறவ இரண்டின்  ிறைப்புகளும் கற் றனவய, அறவ 
ஒருவ ாதும் விடுைறலயின் கைவுகறளத் ைிைக்க முடியாது. ஆனால் 
ப ஹரா ாத்ைில், வியா ித்ைிருந்ை இந்ை  கிழ்ச்ெி, அன் ர்கறள ஆன் ீக 
 ாறைக்கு அப் ால் அறழத்துச்பென்று, அன் ிற்குரியவரின் நி ித்ைம், எல்லா 
வறகயான  கிழ்ச்ெி  ற்றும் வவைறனயிலிருந்தும் அவர்கறள 
விலக்கிறவத்ைது." 

ஆண்கள் அறனவரும் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர்; 
 ா ா ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் இரவில் அவரது குடிலில் அல்லது ெ ாைி 
அறையில் ஓய்பவடுத்ைார். வ   ாைத்ைில் ப ஹரா ாத்ைில் பவப் ம் ைீவிர ாக 
இருந்ைது, வ லும் அன் ர்கள் அறனவரும் ைங்கியிருந்ை ஐந்து நாட்களில் ஒரு 
நாறளக்கு ஒரு வவறள உைவும், வைநீரும்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெத்றைக் 
கறடப் ிடிக்க வவண்டியிருந்ைது. 

1943 வ  15 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா அறனவறரயும் ஒன்ைிறைத்து 
உறரயாற்ைினார்.  வ ல் றலயில் ெ ாைிக்கு பவளிவய அற ந்ை வ றடயில் 
 ாறல 7:30  ைிக்குப்  ிைகு, ெில வநரங்களில்,  ா ா நறகச்சுறவ 
துணுக்குகறளப்  ரி ாைி, பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கி, அல்லது கூடியிருந்ை 
அன் ர்களின்  ாடல்கள்   ற்றும் வவடிக்றகயான கறைகறளக் வகட்டு ரெித்ைார். 

ஸாவ்வனர் குழுவில் ராவகா  ட்வடல் என்ை ப யரில் ஒருவர் 
இருந்ைார்.  ா ா அவரிடம், "உங்கள் கழுத்கத எனக்குக் மகாடுப்பீர்களா? 
உங்கள் உயிகர எனக்காகத் தியாகம் மசய்வரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

ராவகா ைிறகப் ில் வாயறடத்துவ ாய் எதுவும் பொல்லமுடியா ல், 
அவரது குழு ைறலவரான வ ாஃ லிறயப்  ார்த்து அவரிடம், "வ ாஃ லி 
ஸாவஹப், நீங்கள் என்றன இங்வக ைரிெனத்ைிற்காக அறழத்து வந்ைீர்கள், 
இப்வ ாது  ா ா என் பைாண்றடறயக்  வகட்கிைார்! என்  றனவி  ற்றும் 
குழந்றைகளுக்கு என்னவாகும்?" என வினவினார். 
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இது அறனவறரயும் ெிரிக்க றவத்ைது,  ா ா  ீண்டும் புன்னறகயுடன் 
வகட்டார், "நீங்கள் ெரணத்திற்கு பயப்படுகிைரீ்களா?" 

"நான் அவ்வாறு  யந்ைால்ைான் என்ன? நான் கவனிக்க ஒரு  றனவி 
 ற்றும் குழந்றைகள் இருக்கும்வ ாது..." அவர்  ைிலளித்ைார்.   

 
"இைப்பது எளிதல்ல" என்று  ா ா அவரிடம் கூைினார். "அனுதினமும் 

ஆயிரக்கணக்காபனார் இைக்கின்ைனர், ஆனால் அது இைப்பல்ல! இைப்பது 
முழுகெயான ெரணொக இருக்க பவண்டும்; பின்னர் அது நித்திய  வீனாக 
ொறுகிைது." 

"உங்களுக்காக நான் என் கழுத்றை வழங்கினால், நீங்கள் என்றன 
நித்ைிய ாக உயிவராடு றவத்ைிருப் ரீ்களா?" 

"உங்கள் ெகனவி ெற்றும் குழந்கதககளப் பற்ைி நீங்கள் 
கவகலப்படும்பபாது, உங்கள் கழுத்கத எவ்வாறு வழங்க முடியும்?" 

"இப்வ ாது நான் ையாராக இருக்கிவைன்,  ா ா." 
"முற்ைிலும் தயாராக?" 
"நான் என் கழுத்றை உங்களுக்கு வழங்குகிவைன் - அறை 

பவட்டிவிடுங்கள்! நீங்கள் என்றன உயிருடன் றவத்ைிருந்ைாலும் 
இல்லாவிடிலும் எனக்கு இப்வ ாது கவறலயில்றல." 

"இப்பபாது, நீங்கள் ெிக்க கதரியசாலி ஆகிவிட்டீர்கள்," என்று கூைி, 
 ா ா குலுங்கி குலுங்கி ெிரித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, அண்ைா 104 விடம் கீறையிலிருந்து ெில 
ஸ்வலாகங்கறள வாெிக்கு ாறு கூைியதும், அவர் அறைச் பெய்ைார்.  ா ா 
அைன் அர்த்ைத்றை ஆங்கிலத்ைில் விளக்க, டாக்டர் கனி அந்ைக் கருத்துக்கறள 
இந்ைியில் ப ாழிப யர்த்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக்கிடம் அவற்றை  ராட்டியில்  
ப ாழிப யர்க்கு ாறு கூைியவ ாது, அவர் குழப்  றடந்து  ா ாறவ 
முறைத்துப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைார். அவறரச் சுற்ைி என்ன நடக்கிைது என்று 
பைரியா ல் வ ந்ை வ ந்ை முழித்ைார்! 

 ராட்டி வடிவத்ைில் உறரறய வழங்கு ாறு கூைியவ ாது, வைஷ்முக் 
தூக்கத்ைிலிருந்து விழித்பைழுவறைப் வ ால வைாற்ை ளித்ைார். அவரால் 
ப ாழிப யர்க்க முடியவில்றல, ஏபனன்ைால் அவர் ெரியாக, பெவிகளில் 
வாங்கிக்பகாள்ளாைைால், பொன்னது நிறனவில் இல்றல. 

டாக்டர் வைஷ்முக்றகப்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"எந்தமவாரு சைீரிலும் ெிகவும் அரியமதாரு கலகவயான தகல (அைிவு)  
இதயம் (அன்பு) இரண்கையும் மகாண்ை ஒரு ெனிதர் இங்பக இருக்கிைார். 
நான் எடுத்துகரக்கும் கருத்துகளிலிருந்து (மெஹர் பாபா)  ர்னலில் எனது 
கட்டுகரககள (மசாற்மபாழிவுககள) ெிகவும் சிைப்பாக எழுதுகிைார் என்பது 
உங்கள் அகனவருக்கும் மதரியும். ஆனால் இப்பபாது என் முன்னிகலயில் 
காதல் கசிந்ததில் மதாகலந்து பபாய் அவர் ஒரு ெஸ்த் பபால 
ொைிவிட்ைார்!" 
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 ீண்டும் முக்கிய ான விஷயத்ைில் கவனத்றைத் ைிருப் ி,  ா ா 
இவ்வாறு விளக்கினார்:       
 ைாக்ைர் கனி, ைாக்ைர் பதஷ்முக் இருவரும் 'மதய்வகீ கருப்மபாருள்’ 
பற்ைிய விளக்கப்பைத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள அகனத்கதயும் அக்கு பவறு 
ஆணி பவைாகப் புரிந்து மகாண்டுள்ளனர், அதனால் எனக்கு விளக்க 
எதுவும் இல்கல. இருப்பினும், நான் அகத ெிகவும் மதளிவாகவும் 
எளிதாகவும் ஆக்கும் பவகளயில், கைவுள் உங்கள் பிடியில் இருப்பகத 
நீங்கள் உணர்வரீ்கள். அைிவுபூர்வொன நம்பிக்ககயில் அவர் உங்கள் 
கககளில் இருப்பகதப் பபால நீங்கள் உணர்வரீ்கள். எனபவ அகனவரும் 
நாகள மூன்று ெணி பநர விளக்கத்கதக் பகட்க முழுகெயான தயார் 
நிகலயில் வரபவண்டும். 

நீங்கள் ஒவ்பவாருவரும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் வைைி முைல் ஒரு  ாைம் 
இங்கு இருக்க வவண்டும்.  ஆகஸ்ட்  ாை வாய்ப்ற  இழந்ைால் ‘அற்புத’ 
வாய்ப்ற  இழந்ைது வ ாலாகிவிடும். 

 ூகல 25 முதல் 31 வகர, ஏழு நாட்கள், சாதகொன சூழ்நிகலயில், 
தண்ணரீ் ெட்டுபெ அருந்தி, உபவாசம் பெற்மகாள்ளும் 25 ஆண்ககள நான் 
விரும்புகிபைன். ‘சாதகொன சூழ்நிகல’ என்பதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், 
சம்பந்தப்பட்ை நபர் எந்தமவாரு மபாறுப்பிலிருந்தும் முற்ைிலும் 
விடுபட்டிருக்க பவண்டும். எடுத்துக்காட்ைாக, ைாக்ைர் கனி 'அது தனது 
ெகனவிகய அழ கவக்கும்' என்று கூறுவதானால், அது என் பணிக்குத் 
தகையாக இருக்கும். 

சுருக்க ாகச் பொன்னால், சுைந்ைிர ாக, எந்ை இறடயூறும் இல்லா ல் 
உ வாெம் வ ற்பகாள்ள முடிகிை ந ர்கறள நான் விரும்புகிவைன். ஒன்ைில் 
உ வாெம் அல்லது ப ௌனம்.  நீங்கள் 40 ஆண்டு காலம் உ வாெம் 
வ ற்பகாள்வைாக இருந்ைாலும், ஒருவ ாதும் இறை உைர்றவ அறடய 
முடியாது. இல்றலபயனில், உலகில் உள்ள ஒவ்பவாரு முட்டாளும் இறை 
உைர்றவ அறடந்துவிடக் கூடும்! ஆைி ெீனியர் 28 நாட்களாக ைண்ைரீ்  ட்டும் 
அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். கராச்ெிறயச் வெர்ந்ை  லீா ாய் 31 நாட்கள் 
ைண்ைரீில் உ வாெம் இருந்ை காலம் முழுவதும் அவரது வடீ்டு கடற கறளச் 
பெய்வைில் சுறுசுறுப் ாக இருந்ைார். நான் இங்கிருந்து உ வாெத்றைக் றகவிடக் 
வகாரி ைகவல் அனுப் ிய  ின்னவர அவர் உைவு உண்ைத் பைாடங்கினார். 
கிட்டி  ற்றும் எர்னஸ்ட் (அவரது ெவகாைரர்) லண்டனில் 40 நாட்கள் ைண்ைரீில் 
உ வாெம் இருந்ைனர்; இவைவ ால்  ற்றும்  லர். 

ஆனால் இந்த உபவாசத்திற்கும் மெௌனத்திற்கும் கைவுளுைபனா, 
ஆன்ெீக பாகதயுைபனா எந்த சம்பந்தமும் இல்கல. இதற்கான காரணம் 
என்னமவன்ைால், நாகள நீங்கள் அகதத் மதரிந்துமகாள்வரீ்கள், நல்லது, 
தீயது இரண்டுபெ பிகணக்கப்படுகின்ைன. உண்ணுவது உண்ணாெல் 
இருப்பகதப் பபாலபவ பிகணப்கப உருவாக்குகிைது. சுருக்கொகச் 
மசான்னால் உபவாசமும் உண்ணுவதும் இரண்டுபெ பிகணப்புகள்தான். 
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கைவுள் இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்ைவர். அவர் நம்பிக்ககக்கும் 
அப்பாற்பட்ைவர்.      
 நீங்கள் உ வாெம் இருப் து ஏன்? நிச்ெய ாக, அது ப ாருள் அல்லது 
ஆன் ீகம் ொர்ந்ை நம் ிக்றகயின் வ ரில் இருக்கும். உண்ற  என்னபவன்ைால், 
உ வாெம் அல்லது உ வாெத்றைத் பைாடங்குவது குைித்ை எண்ைம் 
 ிறைப் ாகும். ஒருவர் உடல்நலம் குன்ைி இருப் ைாவலா அல்லது  ெியின்ைி 
இருந்ைாவலா உண்ைா ல் இருக்கிைார். எந்ை ஒரு வநாக்கமும் இல்லா ல் 
எவரும் உ வாெம் வ ற்பகாள்ளத் ையாராக இருக்க முடியாது.  உயிறரத் 
துைப் துவறர உ வாெம் இருப் ைாக நிறனப் து கூட  ிறைப்ற  
உருவாக்கும். ‘கடவுறளக் காணும் வநாக்கத்ைில் நான் உயிறரத் துைக்கும் வறர 
உ வாெம் இருப்வ ன்!’ என்ை எண்ைம் எப்வ ாதும் இருக்கும். ஆனால்  ிக 
அரிைான ஆத் ாக்கள்  ட்டுவ  இத்ைறகய அச்சுறுத்ைலால் கடவுறளக் காை 
முடியும். இது ஒரு வரீச்பெயல்  ஆனால்  ிகவும் அரிைானது. 

முதன்கெயாக, ஆகஸ்ட் ொதத்தில் எனது ஆன்ெீக பணிக்காக 25 
ஆண்கள் ஏழு நாட்கள் உபவாசம் இருப்பகத நான் விரும்புகிபைன்,  

உ வாெம் இருப் ைாக உறுைியளிக்கும் விைத்ைில் 50 ந ர்கள் 
அவர்களின் றககறள உயர்த்ைினால், அவர்களில் 25 ந ர்கறளத் 
வைர்ந்பைடுப் து கடினம், என்று கூைி  ா ா ஒரு நல்ல நறகச்சுறவயான 
முறையில் ெ ாளித்ைார். உ வாெத்றைப்  ற்ைிக் குைிப் ிடுவைில் எப்வ ாதும் 
முணுமுணுக்கும் டாக்டர் கனி, கறடெி ந ராகக் றகறய உயர்த்ைியது 
அறனவருக்கும் ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது.  ா ா அவறரப் புகழ்ந்து, 
புன்னறகத்து, "நீங்கள் என் குழந்கத பருவ நண்பராக இருக்கத் 
தகுதியானவர்" என்று குைிப் ிட்டார்.  ின்னர்  ா ா அவறரத் ைழுவி, உ வாெம் 
இருக்காைவர்களுடன் அ ரு ாறு  ைித்ைார்.  ா ா, டாக்டர் கனிறய 
ஏற்றுக்பகாண்டாலும், அவர் ‘உ வாெிகளில்’ ஒருவராக இல்றல.  

இவ்வாறு, வ லும் 15 முைல் 20 ஆண்கறளத் ைழுவி,  ா ா அவர்கள் 
உ வாெம் இருக்க வவண்டாம் என்று கட்டறளயிட்டார், இருப் ினும் அவர்கள் 
எடுத்ை முயற்ெியிலும், அளித்ை வாய்ப் ிலும்  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைினார். 
வவடிக்றகயான வ ச்சு  ற்றும் கலகலப் ான ெிரிப்புக்கு  த்ைியில்,  ா ா 25 
ந ர்கறளத் வைர்ந்பைடுத்து அவர்களுக்கு  ின்வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார்: 

 ூகல 25 முதல் நீங்கள் அந்தந்த இைங்களில் உபவாசத்கதத் 
மதாைங்கலாம். 31ஆம் நாள் மெஹராபாத்திற்கு வந்து, ஆகஸ்ட் 1 அன்று 
பால் அருந்தி, எனது முன்னிகலயில் உங்கள் உபவாசத்கத நிகைவு மசய்து 
மகாள்ளுங்கள். பாகல நாபன உங்களுக்கு வழங்குபவன். 

இப்வ ாது நாம் நாறளய நிகழ்ச்ெிறயப்  ற்ைி வ சுவவாம். நீங்கள் 
என்றன நறகச்சுறவ ப ாங்கி வழியும்  னநிறலயில் காண் ரீ்கள், 
ஏபனன்ைால், நான் உங்கள் இடத்ைில் இருந்ைிருந்ைால், அன் ான ெிரிப்புடன் 
நறகச்சுறவ  ிக்க ஒரு கடவுறள நான் வநெித்ைிருப்வ ன்; வைண்டுவ ான, 
வொம்வ ைியான ஒருவறர அல்ல. புன்னறகத்துக் பகாண்வட உயிறரப் 
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 ைிக்கும் கடவுறள நான் வநெிக்கிவைன்! அவர் உங்கள் உயிறரப்  ைித்ைாலும் 
ெிரித்துக்பகாண்வட இருப் ார். 

நாகள பல விஷயங்களுக்கு பநரம் ெிகவும் குகைவாக உள்ளதால் 
நீங்கள் அகனவரும் மும்முரொக இருப்பீர்கள்; பெலும் 17 ெற்றும் 18 ஆம் 
பததிகளும் கடினொக இருக்கும்.  சுற்ைைிக்கககள் அகனத்தும் தயாராக 
கவக்கப்பட்டுள்ளன, அகத நான் நாகள விரிவாக விளக்குகிபைன். 

நாகள, 16, ப ஹர்-ராஜாங்கத்ைின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை இரவு. 
17ஆம் பததி துன் மும் துயரமும் நிறைந்ை இரவு. 
18ஆம் பததி பகாறலபவைியின் (கர் லா) இரவு. 
19ஆம் பததி இறைவனின் இரவு - ைிருவிழா  ற்றும் விருந்து. 
சாதாரணொக, இது எளிதாகத் பதான்றும், ஆனால் நாகள நான் 

விரிவாகச் மசால்லும்பபாது, உங்களுக்கு கடினொக இருக்கும். மெௌனம், 
ஏகாந்தவாசம், தியானம் இவற்கைப் பற்ைி நாகள விளக்குகிபைன். 

அறனவரும் அங்கிருந்து கறலந்து பெல்வைற்கு முன்பு, ைட்டச்சு 
பெய்யப் ட்ட குைிப் ிட்ட வழிமுறைகளின் சுற்ைைிக்றக அறனவருக்கும் 
வழங்கப் ட்டது. 

அறவ  ின்வரு ாறு: 
இங்வக வழங்கப் டும் வழிமுறைகள், முழு  னதுடன் 

நிறைவவற்ைப் ட்டால், உலறக ஆன் ீக ய ாக்கும் எனது  ைியில் உைவ 
உங்கறள அனு ைிக்கும். அறவ நீண்டகால ாக நிறலபகாண்டிருக்கும் 
அைபநைி ொர்ந்ை உறரகறளப் வ ாலப்  ாவித்து,  டித்து, வகட்டு  ின்னர் 
 ைந்துவிடுவைற்காக அல்ல. பொற்ப ாழிவுக்பகன்வை பவறு வன அளிக்கப் ட்ட 
ைத்துவ வகாஷங்களின் பவளிச்ெத்ைில் அவற்றைப் புரிந்து 
பகாள்ளப் டக்கூடாது. அறவ எளிற யான, நித்ைிய ெத்ைிய வாக்குகள், நீங்கள் 
அறனவரும் அவற்றை வாழ்ந்து வழிநடத்ை முயற்ெிக்க வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். 
வழிமுகைகள்: 

1. உங்கள் எல்லா கைகெகளுக்கும் பிகணப்புகளுக்கும் ெத்தியில், 
உங்கள் எல்லா எண்ணங்களின் பின்னணியும் ஒபர ஒரு 
சிந்தகனயாக இருக்கட்டும்: "இகைவன் ஒருவபர உண்கெயானவர், 
இதர அகனத்தும் ொகய." 

2. இறைவனின் உண்ற யான, எல்றலயற்ை ைன்ற யில் அவறன 
அைிந்து பகாள்வவை அறனத்து வாழ்க்றகயின் இறுைி குைிக்வகாள் 
என்ை கருத்றை,  ிைர் அைிந்து பகாள்ளும் முறையில் எடுத்துச் 
பொல்லுங்கள். 

3. அதற்காக நீங்கள் சிரெங்ககள அனுபவிக்க பவண்டியிருந்தாலும், 
பிைகர ெகிழ்விக்க முயற்சிப்பதன் மூலம், உங்ககளப் பற்ைிக் 
குகைவாகவும் பிைகரப் பற்ைி ெிககயாகவும் சிந்தியுங்கள். 
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4. நீங்களாகவவ கற்றுக் பகாள்ளுங்கள், வ லும் இறைவனின் ெித்ைத்றை 
அங்கீகரிப் து என் து உங்கறளப்  ற்ைிக் குறை கூைி முறையிடுவது 
அல்ல என் றைப்  ிைருக்குக் கற்றுக் பகாடுங்கள்;  னறைக் 
கட்டுப் டுத்துவது என் து துரைிர்ஷ்டங்களால் வருந்ைி 
வவைறனப் டக்கூடாது என் ைாகும்; அறனவறரயும் ஒவர 
இறைவனின் குழந்றைகறளப் வ ால வநெிப் து என் து யாறரயும் 
ப ாைாற ப் டச் பெய்யக்கூடாது, யாருறடய உைர்வுகறளயும் 
புண் டுத்துவைாக இருக்கக்கூடாது என் ைாகும். 

இப்பபாது ெிகவும் கவனொகக் பகளுங்கள்: 
ஒரு  ாை காலம், 1943, வ  15 முைல் 1943 ஜூன் 14 முடிவது வறர 

எனது ஆன் ீக  ைியின்  ிக முக்கிய ான காலம். இந்ை முழு  ாைத்ைிலும், 
நீங்கள் ஒவ்பவாருவரும்  ின் ற்ை வவண்டியறவ கீழ் வரு ாறு: 

1. நீங்கள் திருெணொனவராக இருந்தாலும் கடுகெயான 
பிரம்ெச்சரியத்கதக் ககைப்பிடிக்க பவண்டும். 

2. ைிறரப் டங்கள்  ார்க்க வவண்டாம். 
3. திகரயரங்குகளுக்கும் இகச நிகழ்ச்சிகளுக்கும் மசல்ல பவண்ைாம். 
4. விருந்துகளில் கலந்து பகாள்ள வவண்டாம். 
5. மபாழுதுபபாக்குககளத் தவிர்க்கவும். 
6. ைினமும் காறலயில் முைல் விஷயம் என்னவாக 

இருக்கவவண்டுப ன்ைால், இறைவறனயும் அவரின் விருப் த்றையும் 
நீங்கள் புரிந்துபகாள்ளும் டி இறைவனின் ஒரு வநர்ற யான 
 ிரார்த்ைறனறயச் பொல்வது. 
அறனவரும் 1943, வ  16, ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல 6:30  ைிக்கு 

எழுந்து, ையாராகி, 7:30  ைிக்கு வைநீர் அருந்ைிய  ின்னர், ப ஹர்  ா ா 
இரண்டு  ைி வநரம் காறல 8:00 முைல் 10:00 வறர வநர்காைல்கறள 
வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா வருவைற்கு முன்னைாக, கூட்டம் 10:00  ைிக்கு ஒன்று 
ைிரண்டது;  ா ா வந்ைதும் இவ்வாறு விொரித்ைார், "பநற்று இரவு நீங்கள் 
நன்ைாகத் தூங்கினரீ்களா? நான் இகதக் பகட்பதன் காரணம் 
என்னமவன்ைால், நீங்கள் அகனவரும் இன்ைிரவு 7:30 முதல் 10:30 ெணி 
வகர மூன்று ெணி பநரம் 'விழிப்புைன்' விழித்திருக்க பவண்டும்." 

அறனவரும் நன்ைாகத் தூங்கியைாகப்  ைிலளித்ைதும்,  ா ா நீண்ட 
வநரம் பைாடர்ந்து கூைினார்: 

இப்பபாது, கவனொகக் பகளுங்கள். 1,200 நாட்களுக்கு இகணயான 
மெௌனத்கத நீங்கள் அகனவரும் 18ஆம் பததி 12 ெணி பநரத்தில் 
ககைப்பிடிக்க பவண்டும் என்று நான் விரும்புகிபைன்! இந்த மெௌனம் 
உள்பளயும் மவளிபயயும் இருக்க பவண்டும் - மவளியளவிலான மெௌனம் 
எளிதானது, ஆனால் உள்ளளவிலான மெௌனம் ெிகவும் கடினம். 
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இப்வ ாது, உள்ளளவிலான ப ௌனம் என் ைன் அர்த்ைம் என்ன? 
அைாவது  ன்னிரண்டு  ைி வநரம் உங்கள்  னறை அற ைிப் டுத்ை 
வவண்டும். நீங்கள் நாவால் வ சும்வ ாது, அது வ ச்சு. உைடுகள் 
மூடப் ட்டிருக்கும் வ ாது, அது பவளியளவிலான ப ௌனம்.  இப்வ ாது, 
 னைிலும் வ சுவைற்பகன ஒரு நாக்கு உள்ளது.  னம் பைாடர்ச்ெியாக  வவறல 
பெய்வது, பைாடர்ந்து வ சுவைற்கு நிகரானது.  னைில் ஒரு ெிந்ைறனறய 
உருவாக்குவது, உள்ளளவில் வ சுவது வ ான்ைது. எனவவ  னைின் 'உதடுகள்' 
மூடப் ட வவண்டும். 

ெனகத பன்னிரண்டு ெணி பநரம் அகெதியாக கவத்திருப்பது 
என்பது பன்னிரண்டு ெணி பநரம் ெனதில் எந்தவிதொன சிந்தகனயும் 
இல்லாெல் இருப்பது பபாலாகும். ஆனால் ெனம் பன்னிரண்டு வினாடிகள் 
கூை சிந்திப்பகத நிறுத்தாது! ெனதின் எண்ணங்ககள யாராவது 
உணர்வுபூர்வொக பன்னிரண்டு வினாடிகள் அகெதியாக கவத்திருக்க 
முடிந்தால், அவர் ெிகவும் பெம்பட்ை ஆன்ெீக நிகலகய அகைந்தவர் என்று 
அர்த்தம். 

நீங்கள் ஒரு கைம் அல்லது அைற்கும் அைிக ான வநரங்களில் 
பவறுற யாக உைர்கிைரீ்கள், ஆனால் அது  னைின் வவறல நிறுத்ைப் ட்டைாக 
அர்த்ை ல்ல.  னறை, ெிந்ைிப் ைிலிருந்து ைடுப் து அல்லது அறைச் ெிந்ைிக்க 
றவத்து ஒவர ெிந்ைறனயில் கவனத்றைச் பெலுத்துவது இரண்டும் ெ ம். 
 னறை, ெிந்ைறனயிலிருந்து ைடுக்க முடியாவிட்டால், ஒரு குைிப் ிட்ட 
ப ாருளில் கவனம் பெலுத்துவைன் மூலம் அறை ஈடு டுத்ை முயற்ெிப் வை 
ெிைந்ை  ரிகார ாகும். 

ஆகஸ்ட் ொதத்தில் அனுபவத்கத ெட்டுெல்லாெல், எதிர்காலத்தில் 
எனக்காக பணிபுரிவதற்கான அைிகவயும் மபை, நான் விரும்புவது பபால், 
உங்கள் ஆழ் இதயத்திலிருந்து நீங்கள் உண்கெயிபலபய விரும்பினால், 
நாகள ெற்றும் 18ஆம் நாள், நான் உங்களுக்குச் மசால்வது பபாலச் 
மசய்யுங்கள். 

காறல ஏழு முைல்  ாறல ஏழு  ைி வறர பவளியளவில் ப ௌனம் 
கறடப் ிடியுங்கள். நீங்கள் ஒவ்பவாருவரும் ஒருவருக்பகாருவர் ஆைிலிருத்து 
ஏழு அடி தூரத்ைில் அ ர்ந்து, (பைய்வகீ கருப்ப ாருள்) வறரப் டத்ைில் 
இன்ைிரவு நான் உங்களுக்கு விளக்குவறைத் ைவிர, வவறு எறையும் ெிந்ைிக்க 
முயற்ெிக்காைீர்கள்.  னைின் எண்ைங்கறளத் துரத்ைி விரட்டுவது என் து 
வைறவயற்ை  ிை எண்ைங்கறள வரவறழக்கவவா ஊக்குவிக்கவவா கூடாது 
என் ைாகும். 

உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு கட்ைத்திலிருந்து உங்ககளப் 
பாதுகாக்கும் ஒரு சிைப்பு கண்காணிப்புக் கைகெயில் இருக்கிைரீ்கள் எனக் 
கற்பகன மசய்து மகாள்ளுங்கள். இந்தக் ‘கண்காணிப்பு’ என்பது, உங்ககளக் 
மகால்ல உறுதியாக இருக்கும் மகாடிய எதிரிகளிைெிருந்து எதிர்பாராத 
ெற்றும் திடீர் தாக்குதல்ககளக் கவனொகக் கண்காணிப்பதாகும். இன்ைிரவு 
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நான் உங்களுக்கு வழங்கும் ெற்றும் விளக்கும் அகனத்கதயும் உங்கள் 
ெனதில் திரும்பத் திரும்ப நிகனவுகூர்ந்து, அந்த பநரத்தில் ெனதில் 
மகாள்ளபவண்டும். இந்தச் மசயற்பாட்டின் பபாது எதிரிககளப் பபான்ை பிை 
எண்ணங்கள் தகலயிடும் பவகளயில், நீங்கள் எச்சரிக்ககயாக இருந்து 
அவற்கைத்  துரத்தி விரட்ை முயற்சிக்க பவண்டும். இந்தப் பன்னிரண்டு 
ெணி பநர தியானம் என்பது  சாதாரண தியானம் அல்ல. இப்படியான 
சூழ்நிகலகளில் நீங்கள் எவ்வளவு எச்சரிக்ககயாக இருக்க பவண்டும் 
என்பகதக் கற்பகன மசய்து பாருங்கள். உங்ககள இப்படிபய கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். 

18ஆம் வைைி, பவளியளவிலான ப ௌனம் காறல 7:00 முைல் 8:30 
வறர.  ின்னர் உள்ளளவிலான,  ிகவும் கடின ான ப ௌனம் காறல 8:30 
முைல் 11:30  ைி வறரயும்,  ீண்டும்  ிற் கல் 3:00 முைல் 6:00  ைி வறரத் 
பைாடர வவண்டும். நீங்கள் விரும் ினால் இந்ை ப ௌனத்ைின் வ ாது 
ைனிற யில் அ ர நீங்கள் அற ைியான இடத்ைிற்காக வ ல் றலக்குச் 
பெல்லலாம். இந்ை ப ௌனம் வயாகிகளின் உள் ப ௌனம் வ ான்ைது அல்ல; 
இது உங்களுக்காகவும் இல்றல. ஆனால், இது எனது  ைிக்காக. இயற்றகயின் 
அறழப்பு வ ான்ைவற்ைிற்காக நீங்கள் பெல்லலாம், ஆனால் அவை ஒவர நிறல 
ெிந்ைறனறய ற ய ாகக்பகாண்டு பைாடந்து ப ௌனம் கறடப் ிடிக்க 
வவண்டும். ொைாரை பவளிப்புை ப ௌனத்ைின் வ ாது நீங்கள் இறடபவளி 
விட்டு ஒதுங்கி அ ர்ந்ைிருக்க வவண்டிய அவெிய ில்றல. ஆனால் ஆழ்  ன 
ப ௌனத்ைிற்கு இது  ிகவும் அவெியம். இக்காரைத்ைினால்ைான், நாறள 
 றுநாள், 18ஆம் வைைி, ‘மகாகலமவைி’யின் (கர்பாலாவின்) நாள் என்றும், 
துன் ங்களும், துயரங்களும்  ிகப் ப ரிய அளவில் இருக்கும் என்றும் நான் 
பொன்வனன். 

இந்தத் தனிச் சிைப்புெிக்க முழு உலகமும் இருப்பது உங்கள் ெனம்  
இருப்பதால்தான். உங்கள் ெனம் மசயல்படுவதால் ெட்டுபெ இது 
அகனத்தும் உள்ளது. ெனம் நின்ைவுைன், நிகழ்வுகளின் உலகமும் 
நின்றுவிடும். எனபவ, 18ஆம் பததி நீங்கள் இந்தப் பபாரில் மவற்ைி மபை 
பவண்டும். அத்தககய சந்தர்ப்பம் ெீண்டும் வராது. உங்களில் யார் யார் 
இகதக் ககைப்பிடிக்கத்  தயாராக இருக்கிைரீ்கள் என்பகதப் பார்ப்பபாம். 

இந்ைச் பெயற்ைிட்டம் ஒரு ப ரிய ஆன் ீக முக்கியத்துவத்றையும் 
 கத்துவத்றையும் உள்ளடக்கியது. இந்ை ஒரு நாறளய  ைிறய, உங்கள் ஆழ் 
இையத்ைிலிருந்து உண்ற யாகச் பெய்ைால், 50 வருட கால ஜ ம், ைவம் 
( ிராயச்ெித்ைம், துைவைம் வ ான்ை நடவடிக்றககள்)  ற்றும் ஒரு துைவி 
கறடப் ிடிக்கும் உ வாெத்ைிற்கு நிகராக இருக்கும், ஏபனன்ைால் அவைார 
புருஷர் உலகிற்கான அவருறடய  ைியில் நீங்கள்  ங்வகற் றை 
விரும்புகிைார். இது இப்வ ாது அவர் உங்களுக்காக பெய்து வரும்  ைியின் 
உச்ெக்கட்ட ாகும். 
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எனபவ நான் உங்கள் அகனவகரயும் உணரகவக்க 
விரும்புவமதல்லாம், நீங்கள் மசய்வகத அன்புைன் மசய்ய பவண்டும், 
பதால்வியுறுபவாம் என்ை பயெின்ைி மசய்ய பவண்டும். நீங்கள் அகத 
ெனப்பூர்வொகச் மசய்தால், எந்தத் பதால்விக்கும் இைெில்கல, ஏமனன்ைால் 
நான் அகத நீங்கள் மசய்யும்படிப் பணிக்கிபைன், எனபவ நாபன அந்தப் 
மபாறுப்கப ஏற்றுக்மகாள்கிபைன். இதன் விகளவாக நீங்கள் கவகலப்பை 
பவண்டியதில்கல; இல்கலமயனில், நீங்கள் அகத உங்கள் மசாந்த 
விருப்பப்படி மசய்வதானால், அது ெிகவும் கடினொன மசயலாக இருக்கும். 
இந்த எண்ணத்கத உங்கள் ெனதில் ஆணித்தரொகக் மகாண்டிருக்க 
பவண்டும், அதாவது: "நான் இகத, பாபாவுக்காகச் மசய்ய பவண்டும், என் 
தனிப்பட்ை முன்பனற்ைத்திற்காக அல்ல." 

 க்ைி இறெ நிகழ்ச்ெி  ின்னர் நண் கல் வறர பைாடர்ந்ைது,  ைிய 
உைவு 2:00  ைிக்கு வழங்கப் ட்டாலும் உ வாெத்ைின் காரை ாக அது 
அன்றைய ஒவர உைவாக இருந்ைது. 

அன்று இரவு,  ா ா அவரது ெகவாெத்றை ெ ாைி அறைக்கு பவளிவய 
அற க்கப் ட்ட வ றடயில்  ாறல 7:30 முைல் 9:30  ைி வறர வழங்கினார். 
ைரிென நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்ை அறனவரும் ஒரு கம் ளத்ைின்  ீது ைறரயில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர்,  ா ா வ றடயில் ைனது வாகனத்ைில் வறீ்ைிருந்ைார். 

அைன் ின்,  ா ா கூைினார்: 
இப்பபாது, நீங்கள் மதய்வகீ கருப்மபாருளின் வகரபைம், அதன் 

விளக்கம், வடிவம், நிைம் ெற்றும் பலவற்கைப் பற்ைிச் சிந்திக்கும்பபாது, 
உங்கள் முயற்சிகயயும் கைந்து, பிை எண்ணங்கள் அகல பாய்வதானால், 
நீங்கள் என்ன மசய்வரீ்கள்? நீங்கள் அவற்கை உள்பள அனுெதிக்காெல், 
பயத்துைன் அல்ல, ஆனால் பாபா ெீதான பநசத்தால், முயற்சிக்க பவண்டும். 
அகதயும் ெீைி இந்த எண்ணங்கள் உங்ககளத் மதாந்தரவு மசய்தால், 
நீங்கள் பதால்வியகைந்து விட்ைதாக எண்ணிக் கவகலப்பை பவண்ைாம், 
உள்ளளவிலான மெௌனத்கதக் ககைப்பிடிக்க முடியவில்கல என்று 
விரக்தியகையவும் பவண்ைாம். உங்கள் ெனகத, எண்ணங்கள் இல்லாெல், 
பன்னிரண்டு வினாடிகள் கூை கவத்திருக்க முடியாது என்பது எனக்குத் 
மதரியும். 

இந்ை எண்ைங்களுடனான வ ாராட்டத்றைத் பைாடருங்கள் - நீங்கள் 
பவன்ைாலும் அல்லது எண்ைங்கள் பவன்ைாலும், இறைப்  ிரச்ெிறனயாகப் 
 ார்க்கக்கூடாது. இைனால் கவறலயறடய வவண்டியது ில்றல. நீங்கள் 
உண்ற யாக, பைாடர்ந்து  வ ாராட வவண்டும். எனது திைவுபகால் நீங்கள் 
பல்பவறு எண்ணங்ககளப் மபறும் விதத்தில் சுழலும்!  ஏமனன்ைால், நீங்கள் 
பபாராடி மவற்ைிவாகக சூைபவண்டும் என்று நான் விரும்புகிபைன். 

நீங்கள் (மதய்வகீ கருப்மபாருளின்) வகரபைம், விளக்கம், வடிவம் 
ெற்றும் வண்ணங்களில் கவனம் மசலுத்த பவண்டும், இது உங்கள் ெனகத 
பிை எண்ணங்களிலிருந்து விலக்கி கவக்கத் தானாக உதவும். உங்களுக்கு 
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பவறு எண்ணங்கள் வராவிடில் பபாராட்ைத்கதக் குைித்தக் பகள்விக்கு 
இைம் எங்பக? பெலும், எனது மசாந்த காரணங்களுக்காக, இந்தக் 
குைிப்பிட்ை பநரங்களில் நீங்கள் ெனதளவில் மதாைர்ந்து பபாராை பவண்டும் 
என்று நான் விரும்புகிபைன். 

பபாராைாெல் எகதயும் இழக்கக்கூைாது. வலிகெயான 
எண்ணங்களுக்கு எதிராகப் பபாராைாெல், பதால்விகயக் கண்டு துவண்டு 
அகத ஏற்றுக்மகாள்ள பவண்ைாம். 

இங்வக,  ா ா கூட்டத்ைிலிருந்து இரண்டு ந றர அறழத்ைார், ஒருவர் 
வலுவான, உறுைியான ந ர்;  ற்பைாருவர், ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா, 
இைற்கு வநர் ாைான - ப லிந்ை  லவனீ ான ந ர். அவர்கறளச் சுட்டிக்காட்டி, 
 ா ா விளக்கினார்: 

இந்த இருவகரயும் பாருங்கள்; ஒருவர் ெிகவும் வலிகெெிக்க, 
உைலளவில் மபரிய ெனிதர், ெற்மைாருவர் பநாஞ்சான், ெிகவும் 
பலவனீொனவர். பலவனீொனவர் தனது எதிரியின் பதாற்ைத்திற்குப் பயந்து 
விகளயாட்கைக் ககவிட்ைால், எதிரி பபாராைாெல் மவற்ைி மபறுவார். 
இதில் பயன் எதுவுெில்கல. ஆனால் பலவனீொனவர், அவரது மெலிந்த 
உருவம் இருந்தபபாதிலும், தனது எதிரிகய எதிர்மகாள்ளும் அளவுக்கு 
உற்சாகொகவும், ென கதரியமும் உகையவராக இருந்தால், எதிரி 
எவ்வளவுதான் வலிகெ ெிக்கவராகத் பதான்ைினாலும், அவர் குகைந்த 
பட்சம் ஒரு நல்ல பபாட்டிகய முன்கவக்கிைார். 

எனவவ நீங்கள் விரக்ைியறடய வவண்டியைில்றல, ஆனால் ஒரு 
வலுவான வ ாட்டிறயக் பகாடுக்க வவண்டும். ( லவனீ ான) ஃப ராம், இல்லாை 
எைிரி ஒருவவராடு வ ாராடுவைாகக் கற் றன பெய்து  ாருங்கள். அது அவரது 
றகமுட்டிகறள காற்ைில் அறெப் து வ ாலத் வைான்றும்! அது முட்டாள்ைனம் - 
சுத்ை ற த்ைியக்காரத்ைனம். எனவவ, வ ாராட்டம் என்ைால் ஒரு எைிர்ப் ாளர் 
இருக்க வவண்டும். எைிர்ப் ாளர் ஒருவர் எவ்வளவு வலிற யாக இருக்கிைாவரா, 
அந்ை அளவுக்குப் வ ாட்டி அைிக உற்ொக ானைாகவும், வ லும்  ாராட்டத்ைக்க 
பவற்ைியுடன் கூடிய முடிவாகவும் இருக்கும். எனவவ  ன எைிர்விறனயுடன் 
அச்ெ ின்ைி வ ாராட்டத்றைத் பைாடருங்கள். 
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1943, வ  17 ைிங்களன்று காறல 7:30  ைிக்கு ப ஹர்  ா ாவின் 
‘மதய்வகீ கருப்மபாருள்’ (DIVINE THEME) வறர டத்ைின் விளக்கத்றைக் வகட்க 
அறனவரும் ஒன்ைாகத் ைிரண்டனர்: 

இது ெிகவும் இன்ைியகெயாதது என்பதால், இகத நீங்கள் ெிக்க 
கவனொகப் பின்பற்ை பவண்டும். ‘உள்ளார்ந்த’ மெௌனத்தின் பபாது, நாகள, 
நீங்கள் அகதப் பற்ைி ஆழ்ந்து சிந்திக்க பவண்டும். உருது, கு ராத்தி, 
ெராட்டி மொழிகளில் விளக்கங்கள், பின்னர் சம்பந்தப்பட்ை நபர்களால் 
வகரபைத்தின் உதவியுைன் ெீண்டும் வழங்கப்படும். இவற்ைில் மபரும்பகுதி 
ஏற்கனபவ குறுகிய பாகங்களாக உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 
இப்பபாது இகவ அகனத்கதயும் ஒன்ைிகணத்து, முழுக்ககதகயயும் நான் 
உங்களுக்குச் மசால்லப்பபாகிபைன். 

 ா ா ஏற்கனவவ எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ை  ராட்டி 
ப ாழிப யர்ப்ற , டாக்டர் வைஷ்முக் வாெித்ைார். 

வைஷ்முக் ெத்ை ாக வாெித்ை வவறளயில், இறடயிறடவய,  ா ா ெில 
விஷயங்கறளத் பைளிவு டுத்ைி விளக்கினார். ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா அவறரத் 
ைடுத்துக் கூைினார், "நாம் 'காலம்' என்று கூறுவது தவறு. அளவிறுதியற்ை 
தன்கெக்கு 'காலம், பநரம்' பபான்ை எதுவும் இல்கல. ஆனால் 
இருகெத்தன்கெயில் காலம், பநரம் இருப்பகத நாம் மசால்லியாக 
பவண்டும்."       
 டாக்டர் வைஷ்முக் வாெித்து முடித்ைதும்,  ா ா அவரது விளக்கத்றைத் 
பைாடங்கினார்: "இன்று, ‘கைவுள் ெட்டுபெ இருக்கிைார்’ என்று மசால்வதன் 
மூலம் நாம் ஆரம்பிக்கலாம். கைவுளுக்கு அப்பாற்பட்ை ஒன்று இருந்தால், 
அதுவும் கைவுபள, எனபவ நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் கைவுளுள் 
இருக்கிைரீ்கள்." 

வைஷ்முக் வறர டத்ைின் முன்னுறரறய வாெித்ைார்; அப்வ ாது  ா ா 
கூைினார்: "நான் இகதமயல்லாம் முன்பப விளக்கியுள்பளன், ஆனால் இன்று 
அதன் ெீது அதிக மவளிச்செிட்டுக் காட்டி அகதத் மதளிவுபடுத்துபவன்." 

அவர் இந்ை வறர டத்றைக் கரும் லறகயில் வறரந்ைார்: 
(1915 ஆம் ஆண்டில்) நான் நர்வகாலில் (குஜராத்) 25 நாட்கள் 

ஆெிரியராக இருந்ைவ ாது, இந்ை வறர டத்றை வறரந்வைன். எனக்கு நன்ைாக 
நிறனவிருக்கிைது. 

வகரபைத்தின் விளக்கத்கதக் பகட்பதற்கு முன்பு, இந்தப் புள்ளியில் 
உங்கள் கவனம் ஒரு கணம் இருக்கட்டும்.  ெனம், உைல் இரண்கையும் 
ெகைக்கும் திகரகளின் காரணொக, துளி (ஆத் ா), மபருங்கைகலக் 
( ர ாத் ாறவக்) காணமுடிவதில்கல. 

இப்வ ாது என்ன நிகழ்கிைது என் றைப்  ாருங்கள்! உடறலத் துைக்கும் 
வவறளயில்,  னம் அப் டிவய இருக்கிைது. உடறலத் துைந்ைதும், அைன் 
 னப் டிவங்கள் உடனடியாக பவளிப் ட்டு, அவற்றை வியா ிக்கச் பெய்து, ஒரு 
புைிய உடறலப் ப ற்றுக் பகாள்ள முயற்ெிக்கின்ைன. ெனப்படிவங்கள் உைல் 
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வழியாக மவளிப்பாட்கை விரும்புவதால், புைிய உடல் இந்ை 
 னப் டிவங்களின்  ிரைி லிப் ாக இருக்கும். 

இவ்வாறு, ஒவ்மவாரு உைல் வடிவத்கதயும் துைக்கும் தருவாயில், 
ெனப்படிங்கள் பவறு ஓர் உைகல எடுக்க விரும்புகின்ைன. இந்த 
ெனப்படிவங்கள் சரீற்ைதாக இருந்தால் - அதாவது தஙீ்கு அல்லது ஊறு 
விகளவிக்கின்ைதாக இருந்தால் - உைலும் சரீற்ைதாக - எடுத்துக்காட்ைாக 
பநாயுற்ைதாக இருக்கும். தீய ெனப்படிவங்கள், உைலுக்குத் துன்பம் தரும் 
வலி, பவதகன பபான்ைவற்கை அனுபவிக்கச் மசய்யும்; அகவ  நல்லதாக 
இருந்தால், ெனம் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கும். 

ெனம் இருக்கும் வகர, ெனப்படிவங்களும் இருக்கும், இவற்றுைன் 
உைலும் இருக்கும். இந்த ெனப்படிவங்கள் அழிக்கப்படும் வகர, ஆன்ொ 
கைவுகளக் காணமுடியாது. எனபவ உைகலத் துைப்பதால் எந்தப் 
பயனுெில்கல, ஆனால்  னம்  றையும்வ ாது,  னப் டிவங்கள் 
 ிஞ்ெியிருக்காது. அறவ  றைந்துவிடும். அவை வவறளயில் இைில் 
முரண் ாடாகத் வைான்றுவது என்னபவன்ைால், உடறலத் துைந்து, 
 னப் டிவங்கள் (தன்கனத்தாபன அழிக்கத் பதகவயான) புைிய உடறல 
எடுக்கும் ைருவாயில், ஆத் ா (துளி)  டிப் டியாக,  ர ாத் ாறவப் 
(மபருங்கைகலப்)  ார்க்கும் சுய உைர்றவ அறடய உைவுகின்ைன. 

அப்படியானால் பவறு என்ன பதகவ? ெனம் ெகைந்தாக பவண்டும்; 
அப்வ ாது வெர்த்துறவக்கப் ட்ட இந்ை  னப் டிவங்கள் ைானாகவவ 
 றைந்துவிடும். அப்வ ாது உைல் - துளியாகிய ஆன்ொ - மபருங்கைகலப் 
பார்க்கிைது. இது கடவுளின் அெலான நிறலயாக இருந்ைாலும், அந்ை வநரத்ைில் 
ஆத் ா கண்கறள மூடித் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைது. 

 ா ா கண்கறள மூடிக்பகாண்டார்;   ின்னர், அவற்றைத் ைிைந்து 
அவரது விளக்கத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

ெனம், உைல் இவற்ைின் ெீதான திகர ெகைந்துவிட்ைதால் 
இப்பபாது கண்கள் திைக்கப்பட்டுள்ளன. 

நீங்கள் கவனொகக் பகட்ைால், உங்கள் கண்களும் திைக்கும்! 
‘மதய்வகீ கருப்மபாருள்’ வறர டத்ைின் விளக்கம் குைித்ை முக்கிய 

விஷயங்கறளத் பைாடர,  ா ா, றெறகயால் வைஷ்முக்கிற்குத் பைரிவித்ைார். 
ெிைிது வநரம் கழித்து,  ா ா ஒரு ப ரிய வறர டத்றைச் சுட்டிக்காட்டி 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

இந்ை ஆன்ொ - 'ஏ' (A) யிலிருந்து பைாடங்கி - 'இெட்' (Z) கைவுளாக 
பவண்டும். உண்கெயில், இரண்டும் ஒன்றுதான் - ஏக இகைவன்.  ஆனால் 
இந்ை 'ஏ', 'இெட்' ஆக  ாை, அது பரிணாெம் (EVOLUTION), ெறுபிைவி 
(REINCARNATION)  ற்றும் உட்சுழர்ச்சி (INVOLUTION - இறை உைர்றவ வநாக்கி) 
மசயல்முகைகள் வழியாகப் பயணிக்க பவண்டும். 

இப்வ ாது, வறர டத்ைில் என்ன குைிப் ிடப் டுகிைது? ெிவப்பு நிைம் 
 னப் டிவங்கறளயும், நீல நிைம் உைர்வு நிறலறயயும் குைிக்கிைது. 'எஸ்' (S – 
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INDIVIDUAL SOUL) ஆத்ொறவக் குைிக்கிைது.  சிவப்பு  ற்றும் நீலம் இவற்றைப் 
 ற்ைி ‘ஏ’ முைல் ‘இெட்’ வறர நீங்கள் காண் து என்னபவன்ைால், இரண்டும் 
ெனித வடிவம் வகர அதிகரித்துக்மகாண்பை மசல்கின்ைன. 

ஆனால், (இறை உைர்றவ வநாக்கிச் பெல்லும்) உட்சுழற்சியின் 
மசயல்முகையில், நீங்கள் என்ன காண்கிைரீ்கள்? சிவப்பு நிைம் 
படிப்படியாகக் குகைந்து, நீல நிைம் ொைாெல் அப்படிபய இருக்கும்  ற்றும் 
‘இெட்’ நிகலயில் சிவப்பு முற்ைிலும் ெகைந்து, நீலம் ெட்டுபெ இருக்கும்.  
அதாவது ெனித வடிவம் வகர, பரிணாெம் ெற்றும் ெறுபிைவி 
மசயல்முகைகளின் பபாது, ெனப்படிவங்கள் அதிகரிக்கின்ைன, அத்துைன் 
உணர்வு நிகலயும் முழுகெயாகிைது.  உட்சுழற்சி மசயல்முகையில், 
ெனப்படிவங்கள் படிப்படியாகக் குகைந்து, முழு உணர்வு ெட்டுபெ 
இருக்கும். 

 ீண்டும், வறர டத்றைச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா, விளக்கத்றைத் 
பைாடர்ந்ைார்: 

 னப் டிவங்கள் ‘பின்னிப் பிகணந்திருப்பது’ (WINDING) இவ்வாறு 
காட்டப் ட்டுள்ளது, வ லும் நூல் ‘ஏ’ யிலிருந்து பைாடங்குகிைது. 
‘பிகணந்திருப்பகதப் பிரிக்கும்’ (UNWINDING) பெயல்முறை இந்ை வழியில் 
‘இெட்’கை பநாக்கிக் காட்ைப்பட்டுள்ளது. ‘ஏ’ யிலிருந்து பைாடங்கும் ‘பின்னிப் 
பிகணந்திருக்கும் மசயல்முகை’ (WINDING PROCESS) பரிணாெ வளர்ச்சியின் 
ஏழு நிகலகள் ‘கீழ்நிகல’ (DESCENT) என்று குைிப் ிடப் டுகிைது; வ லும் 
‘இெட்’ ‘பெல்நிகல’கயக் (ASCENT) காட்டுகிைது, அைாவது உட்சுழற்சி 
(INVOLUTION); (இறைநிறலறய அறடயும் பெயல்முறை) இறவ இரண்டும், 
வகரபைத்தில்  தகலகீழாகத் பதாற்ைெளிக்கின்ைன. 

இப்வ ாது, இைில் கவனம் பெலுத்துங்கள். இகவ அகனத்தும் 
ஆத்ொக்கள், ஆனால் கல், உபலாகம், காய்கைி, விலங்கு, பபான்ை பல 
வடிவங்களில் பரிணாெ வளர்ச்சியில் இருக்கும் ஆத்ொக்கள். நான் இப்வ ாது 
உங்களுக்குச் பொல்வறை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்.  உண்கெயில் இந்த 
வடிவங்கள், உலகங்கள் எதுவுபெ இல்கல. இருப் து ‘ வீாத்ொ’ (ைனிப் ட்ட 
ஆத் ாக்கள்)  ற்றும் ‘பரொத்ொ’  ட்டுவ . இரண்டும் ஒன்றுைான். ஆனால் 
விளக்கத்ைிற்காக, நாம் ஒன்றை ஜவீாத் ாவாகவும்,  ற்பைான்றைப் 
 ர ாத் ாவாகவும் எடுத்துக்பகாள்கிவைாம். அறவ முற்ைிலும் வித்ைியாெ ாகத் 
வைான்ைினாலும், உண்ற யில் அறவ ஒன்வை ஒன்றுைான். 

காவடக்கர்,  ா ாவின் விளக்கத்ைில் முழுற யாக மூழ்கி, ஆழ்ந்ை 
ெிந்ைறனயில் இருந்ைறை, டாக்டர் கனி  ார்த்து, ெிரித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 
அைன்  ின்னர்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

இது அப்படித்தான் இருக்க பவண்டும். இகதமயல்லாம் நாம் 
புன்னககயுைன் எடுத்துச் மசல்ல பவண்டும்; இல்கலமயனில் சிரெொக 
இருக்கும். 
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இந்ை வறர டத்ைிலிருந்து நீங்கள் என்ன புரிந்து பகாள்ள முயற்ெிக்க 
வவண்டும்?  முைலில், கவன ாகக் வகளுங்கள். இது  ிகவும் எளிது. 

இறைப் மபருங்கைல் (பரொத்ொ) என்று றவத்துக்பகாள்வவாம். நாம் 
அறனவரும் இைில் ஆத்ொக்கள் (SOULS), நம் உைல்கள் ‘நீர்குெிழ்கள்’. அகவ 
மபருங்கைலில் எண்ணற்ை துளிகள். ஒரு துளி என்பது மபருங்கைலில் 
இருந்து எந்த வககயிலாவது பவறுபடுகிைதா?  இல்கல, ஆனால், ொைாரை 
கடலில் நீர்கு ிழ்கள் வ ற் ரப் ில் வைான்றும். இந்ைப் ப ருங்கடலில் 
( ர ாத் ா) அவ்வாறு இல்றல. நீர்கு ிழ்கள் உள்ளன, ஆனால் அறவ 
ப ருங்கடலுக்குள் ஒன்வைாடு ஒன்ைாக உள்ளன. 

ஆரம்பத்தில், மபருங்கைல் ெிகவும் அகெதியாகவும் முற்ைிலும் 
அகலகள் இல்லாெலும் இருந்தது. அசல் விருப்பத்தின் (ORIGINAL WHIM) 
தூண்டுதல், ஒரு மதன்ைகலப் பபால் உருவாகி, நீர்குெிழ்கள் 
உருவாக்கப்பட்ைன. 

ஆனால், இந்ைப் பரொத்ொ எனும் மபருங்கைலில், அந்ை ‘அசல் 
விருப்பம்’  ற்றும் ‘தூண்டுதல்’ இரண்டும் ப ருங்கடலுக்குள் உள்ளன; உள்பள 
இருப்பதால் அது அதிர்வகலககள உருவாக்க முடியாது. பெற்பரப்பில் எந்த 
அதிர்வுகளும் பதான்ைாததற்கு இதுபவ காரணம். இந்த விஷயத்கத உங்கள் 
ெனதில் ெிகத் மதளிவாக கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். 

பைளிவாக புரிந்து பகாள்ள, வ லும் ஒரு முக்கிய ான விஷயம் 
உள்ளது.  நீங்கள் இகதச் சரியாகப் புரிந்துமகாண்ைால், ெற்று கடினம் 
என்ைாலும், எல்லாம் மதளிவாக இருக்கும். இது ‘பின்னிப் 
பிகணந்திருப்பதும்’ (WINDING)  ற்றும் ‘பிகணந்திருப்பகதப் பிரிப்பதும்’ 
(UNWINDING)  ற்ைியது, அைாவது ஏழு திருப்பங்கள் (ஆத் ாவின்  யைத்ைின் 
வ ாது ‘ஏ’ யிலிருந்து ‘இஸட்’ வறரயிலான ைிருப் ங்கள் -  வறர டத்ைில் 
காட்டப் ட்டுள்ளன). 

ைன்றன வநாக்கி,  ா ா  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார்: 
ெிந்ைித்துப்  ாருங்கள், இந்ை உடல், ஆன் ா. இது பவறு வன 

விளக்கத்ைிற்காக  ட்டுவ , ஏபனனில், உண்ற யில் அது அவ்வாறு இல்றல. 
உடல் ஆன் ா அல்ல. 

ஆரம் த்ைில், உைர்வு என் து கண்கறளத் ைிைப் து வ ான்ைது. 
 ா ா, கண்கறள மூடி,  ின்னர் ெிைிைளவு ைிைந்ைார். 
ஆரம்பத்தில், ஆன்ொ இருந்த நிகலயில் ‘கண்கள்’ 

மூைப்பட்டிருந்ததால், என்கன என்னால் பார்க்க முடியாத நிகல. 
இப்வ ாது என்ன நடக்கிைது  ாருங்கள்! ‘என்கன நாபன பார்க்க’ 

என்னுள்  (உ)றைந்ைிருந்ை அந்ைத் ‘தூண்டுதல்’ (URGE)  ஓர் அைிர்றவ (WHIM) 
ஏற் டுத்ைியது.  உைாரை ாக, இகை ஞானத்தில் அைியாகெ 
ெகைந்திருக்கும். எல்கலயற்ை நிகலயில் வகரயறுக்கப்பட்ைகவ 
ெகைந்திருக்கும். ஒருவரால் கடவுளுக்கு எைிரானறவ என்று கருத்ைில் 
பகாள்ள முடிகிை அறனத்தும் கடவுளில்  (உ)றைந்ைிருந்ைன, ஏபனன்ைால் 
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கடவுறளத் ைவிர வவறு எதுவும் இல்லாைைால், கடவுவள கடவுளுக்கு எைிரும் 
புைிரு ாக இருக்கும் நிறலயில் 'ைன் இறைத்ைன்ற றய அைிந்து பகாள்வது' 
என்ை எைிர் வவட்றகயும்  (உ)றைந்ைிருந்ைது. 

எனவவ, முைல் ‘அதிர்வால்’, கண்கள் ெற்வை ைிைக்கப் ட்டன, அறவ 
இயற்றகயாகவவ அவற்றை எைிர்பகாள்ளும் ப ாருட்களின்  ீது வழீ்ந்ைன. 
ெிைிது வநரம் கண்கள் ஒளிறயக் கண்டன. கண்கள் ைிைந்ைதும், ஆன் ா 
பைாடர்ந்து ஒளிறயப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், அது 
வொர்வறடந்ைது; அைன் விறளவாக உடலுக்கு ஒரு ‘திருப்பம்’ (TWIST) 
கிறடத்ைது. அந்ைத் ைிருப் த்ைால், ஆரம் த்ைில் ெற்று ைிைந்ைிருந்ை கண்கள், 
வ லும் ெிைிைளவு ைிைந்ைன, இப்வ ாது முன்ற  விட அைிக ாக அறைக் காை 
முடிந்ைது. ஆகவவ, கல்லில் இருந்து  னிை நிறலக்கான  ரிைா  
வளர்ச்ெியின் வ ாது, ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக, வ லும்  ல ைிருப் ங்கறளத் 
பைாடர்ந்து ப றும் ைருவாயில், கண்கள் வ லும் வ லும் ைிைந்து 
(விரிவறடந்து), அைிக அளவில்  ார்க்க முடிந்ைது; இவ்வாறு பைாடர்ந்து, 
ஆன் ா ஒரு ப ரிய ைிருப் த்துடன்  னிை வடிவத்றை அறடந்ை வவறளயில், 
அைன் கண்கள் முழுற யாகத் ைிைக்கப் ட்டன; அது வானத்றையும் 
நட்ெத்ைிரங்கறளயும், உலக நிகழ்வுகள் வ ான்ை அறனத்றையும் காை 
முடிந்ைது. 

இது ‘கீழ்நிறல’ (DESCENT) எனும்  ரிைா  வளர்ச்ெியின் ஏழு 
பெயற் ாட்டு நிறலகறளக் கடக்கும்வ ாது நிகழ்கிைது. 

அைன்  ின்னர் என்ன நடந்ைது?  னிை வடிவம் எடுத்ை அடுத்ை கைவ , 
ஆன் ா அைன் 84 லட்ெம்  று ிைவிறய எடுக்கும் ைருைத்ைில், 
எல்லாவற்றையும், இங்கும், அங்கும், எங்கும் அைாவது எல்லா இடங்களிலும் 
பைாடர்ந்து  ார்த்ைது. உட்சுழற்ெியின் ைறலகீழான பெயற் ாட்டின் வ ாது, ஏழு 
புைிய ைிருப் ங்கறளப் ப றும் ைருவாயில், அைன் கண்கள் ைிறகத்துப்வ ாய், 
ைன்றனத் ைாவன கீழ் வநாக்கிப்  ார்க்கத் பைாடங்குகிைது; முைலில், 
கால்களிலிருந்து வ ல்வநாக்கி, அது ைன்றன முழுற யாகப்  ார்க்கும் வறரத் 
பைாடரும். இந்ைத் ‘ைன்றனத் ைாவன வநாக்கும்’ உட்சுழர்ச்ெியின் பெயற் ாடு 
(‘இஸட்றட’ வநாக்கி) வ ல்நிறலயில் (ASCENT) நிகழும். 

நாம் ‘ஏ’ என்ை புள்ளியில் இருக்கும் ஆன் ாறவ, அைிவுப்பூர்வ ாக 
‘இஸட்’க்கு எடுத்துச் பெல்வவாம். இப்வ ாது, வ லும் ஒரு கருத்றைத் 
பைளிவு டுத்ைிய  ின்னர் நாம் வறர டத்றை எடுத்துக்பகாள்ளலாம். 
அறனத்தும் பைளிவாக பவளிப் டுத்ைப் ட வவண்டும். 

இந்ை ஏழு ெனப்படிவங்களின் திருப்பங்களுக்கு ஏழு முக்கிய 
வடிவங்கள் - கல் அல்லது உபலாகம், காய்கைி, புழு, ெீன், பைகவ, விலங்கு 
 ற்றும் ெனிதன் -  உள்ளன.  னப் டிவங்களின் ஒவ்பவாரு ைிருப் மும் 
அடுத்ை வடிவத்ைிற்கு வழிவகுக்கிைது; இவ்வாறு ஏழு வடிவங்களுக்கு ஏழு 
ைிருப் ங்கள் உள்ளன, வ லும் கல் வடிவத்ைிற்கு முன் ஆறு முந்றைய 
வடிவங்களும் உள்ளன. ஆன் ாவுக்கு கிறடத்ை முைல் வடிவம் கு ிழி, இது 
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வாயு நிறலயில் இருந்ைது. கல் வடிவம் உருவாகும் வறர, ஐந்து 
 ிகத்துல்லிய ான வடிவங்களும் உள்ளன. கல்லிலிருந்து உவலாகம்  ற்றும் 
உவலாகத்ைிலிருந்து காய்கைி வறர - இப் டி ஒவ்பவான்றும் ஏழு நிறலகறளக் 
பகாண்டுள்ளது. 

எனவவ, உண்ற யான திருப்பம் கல் வடிவத்திலிருந்து மதாைங்கி, 
ெனித வடிவம் வகர மொத்தம் ஏழு திருப்பங்கள் உள்ளன. கல்லிலிருந்து 
ெனிதன் வகர ஒவ்மவாரு முக்கிய வடிவத்திலும் 14 லட்சம் இனங்கள் 
உள்ளன. அதாவது, ஆறு வடிவங்களில் (ெனிதகன உள்ளைக்காெல்) 6 x 14 
லட்சம் = 84 லட்சம் (84,00000) இனங்கள் = 84 லட்சம் பிகணப்புகள் உள்ளன; 
அதாவது 84 லட்சம் பிகணப்புகள் ெற்றும் ஏழு திருப்பங்கள் உள்ளன. 
ஒவ்மவாரு ஏழாவது கட்ைத்திற்கும் பிைகு, (வடிவம்) ஒரு திருப்பத்கத 
எடுக்கும். 

ஆன் ா முைலில் (ஒரு கு ிழியின்) வாயு வடிவத்றைப் ப றுகிைது. 
அது கல் வடிவத்றை எட்டும் வறர, ஏழு வடிவங்கறளக் கடந்து பெல்கிைது. 
அைனால்ைான் இந்ை விஷயங்கறள அைிந்ை ஆனால் அவற்றை உலகிற்கு 
பவளிப் டுத்ை முடியாை ரிஷிகள் ஒவ்மவாரு முக்கிய வடிவத்தின் ககைசி 
வடிவத்கத வழிபடுவகத ஒரு சம்பிரதாயொக நிறுவினர், அைாவது காய்கைி 
வறககளில் துளசி மசடி, விலங்குகள் ராஜ்யத்ைில் குரங்கு ஹனு ான்,  ற்றும் 
 ல. 

ஆன்ொ அகையப்மபறும் திருப்பங்களால், அது சுய உணர்கவ 
அகைகிைது. ஆனால் பரொத்ொகவப் பற்ைிய உணர்வு ெிக ெிகக் 
குகைவான கண பநரத்திற்கு ெட்டுபெ இருக்கும். உணர்வு நிகல முழுதாக 
இல்லாததால் ஒரு திருப்பத்தின் அனுபவத்கதப் பபாலபவ மநடு பநரம் 
நீடிக்காது. ஒவ்மவாரு திருப்பத்திலும், இந்த உணர்வு சுயத்கத அைிய 
பயன்படுத்தப்படும் காரணத்தால் திருப்பங்கள் முக்கியத்துவம் மபறுகின்ைன. 

இப்வ ாது, இந்ை விஷயத்றை பைளிவு டுத்துவைற்காக, ஆத் ா 
கண்கறள மூடிக்பகாண்டிருந்ை முைல் நிறலக்கு  ீண்டும் பெல்கிவைாம். 
முைன்முைலாக, கல் வடிவத்ைில்,  ிகச்ெிைிய அளவில் கண்கள் ைிைந்ை  ின்னர், 
கண்கள் வ ல்வநாக்கி  டிப் டியாக ஈர்க்கப் ட்டு, இரண்டாவது நிறலறய 
எட்டித் பைாடும் ைருைத்ைில், கண்கள் வ லும் ெிைிைளவு ைிைக்கின்ைன. 
வறர டத்ைில் காட்டப் ட்டுள்ள முதல் ஆறு மதாடுதல்கள் 
மென்கெயானகவ, எளிதானகவ ஆனால் ஏழாவது வலுவானது, 
கடினொனது. 

 ா ா ைனது  ாைத்றை ஆறு முறை வலொகத் ைட்டுவைன் மூலம் 
பெயல்விளக்கம் அளித்ைார்; ஏழாவைாக, ப ன்ற யாகத் ைட்டுவைற்குப் 
 ைிலாக, அவர் ைனக்குத் ைாவன ஒரு கிள்ளறலக் பகாடுத்ைார்; அைாவது, ஆறு 
மென்கெயான மதாடுதல்களுக்கும் ஏழாவது கடினொன கிள்ளலுக்கும் 
இறடவய உள்ள வித்ைியாெத்றைத் பைளிவாக விளக்கினார். 
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இவ்வாறு, ஒவ்மவாரு திருப்பத்திலும், கடினொன கிள்ளகலக் 
மகாடுப்பதன் மூலொக, கண்கள் பெலும் அகலொகத் திைக்கப்படுகின்ைன; 
இவ்வண்ணம், ஆன்ொ தன்கன பெலும் பெலும் மதரிந்துமகாள்ளத் 
தூண்ைப்படுகிைது. இந்த ஏழு திருப்பங்கள் மூலொகவும், பரிணாெ 
வளர்ச்சியில் உருமவடுக்கும் இனங்கள், வடிவங்கள் மூலொகவும் ெற்றும் 
84 லட்சம் ொற்ைங்கள் மூலொகவும், ெீண்டும், ெறுபிைவியில் நிகழும் ஏழு 
திருப்பங்கள் ெற்றும் 84 லட்சம் சுற்று பிைப்பு இைப்புக்கள் மூலொகவும், 
இந்தத் திருப்பங்கள் ெற்றும் ொற்ைங்கள் அகனத்திலும் ஆன்ொ 
அகையப்மபறும் ‘நடுக்கம்’ அல்லது ‘அதிர்வுகள்’ தளர்த்தப்படும். 

 ரிைா ம்  ற்றும்  று ிைவியில் நிகழும்  ாற்ைங்கள் வ லும்  ிைப்பு, 
இைப்பு சுற்றுகறளயும் வெர்த்து 84 லட்ெம்  ிைவிகளாக எடுத்துக்பகாள்வைில் 99 
சதவதீம் பண்டிதர்கள் தவறு இகழத்துள்ளனர். அவர்களின் அைியாற யில், 
இந்ை 84 லட்ெம்  ாற்ைங்கள்  னிை வடிவத்றை எட்டுவது வறர  ட்டுவ  
என்றும்,  னிை வடிவத்ைிற்குப்  ிைகு, உடல் நான்கு அல்லது ஐந்து முறை 
 ட்டுவ   று ிைவி எடுக்கிைது, அைன்  ின்னர் முக்ைி (விடுைறல) அறடந்து, 
 ிைப்பு, இைப்பு எனும் ெங்கிலியிலிருந்து ைன்றன விடுவித்துக் பகாள்கிைது 
என்றும் கூறுகின்ைனர். 

ெீண்டும் திருப்பங்களுக்கு வருபவாம் - இந்தத் திருப்பங்கள் 
நிகழும்பபாது, ஒவ்மவாரு முகையும் ஒரு ‘அதிர்வு’ மகாடுக்கப்பை 
பவண்டும். ஏழு திருப்பங்களுைன் பரிணாெ வளர்ச்சியின் பபாது 84 லட்சம் 
அதிர்வுகள் என்ை எண்ணிக்கக முற்ைிலும் சரியாக 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பரிணாெ வளர்ச்சி நிகைவகைந்ததும், ஆன்ொ 
ெனித வடிவத்தில் உருமவடுத்து, அபத எண்ணிக்ககயில் ஏழு தகலகீழான 
திருப்பங்களும், 84 லட்சம் பிைப்பு  இைப்புகளின் அதிர்வுககளயும் 
எதிர்மகாள்கின்ைன. 

 ா ா ஒரு கைம் விளக்குவறை நிறுத்ைி, நறகச்சுறவயாக 
எடுத்துறரத்ைார், "நான் அறை நீண்ட பநடிய முறையில் பைளிவாக 
விளக்கவில்றல என்ைால், நீங்கள் உங்கள் முட்டிகறள காற்ைில் அறெக்கத் 
பைாடங்கிவிடுவரீ்கள்!" 

இந்ைத் ைிட ப ௌைீக நிறலயிலிருந்து கடவுளின் நிறல வறர, ஏழு 
‘பிகணப்பு நிகல’களும்  (WINDING STAGES) ஏழு ‘பிகணப்கபப் பிரிக்கும்‘’ 
நிகலகளும் (UNWINDING STAGES) உள்ளன. கல் வடிவம் வறர, பிகணப்பும், 
ைிருப் மும் கிறடயாது அதுவ ால, கல் வடிவம் வறர இனங்களும் இல்றல. 
அைன்  ின்னர், பரிணாெ வளர்ச்சியில் (முதல் ெனித பிைவி எடுக்கும் வகர) 
ஆறு வடிவங்கள் ஒவ்மவான்ைிலும் 14 லட்சம் இனங்களாக மொத்தத்தில் 84 
லட்சம் இனங்கள் வாழுகின்ைன. இந்ை ஏழு ைிருப் ங்களிலும், ஒவ்பவாரு 
வடிவமும் வ லும் ஓர் உயர்ந்ை இன ாக  ாறும்; இந்ை ஏழு முக்கிய 
இனங்களும் ைடித்ை, ைிட ான ப ௌைீக உடல்களாக இருக்கும். 
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இப்வ ாது,  னிை வடிவம் 84 லட்ெம்  று ிைவிகள் எடுத்ை  ிைகு, 
ஆன் ா எவ்வாறு சூட்சுெ  உலகில் (நுட்  ான - SUBTLE WORLD) நுறழகிைது 
என் றைப்  ார்ப்வ ாம்! 

நுட்  ான அனு வங்கறள அனு விக்கும் ஆத் ாக்களில் எப்வ ாதும், 
நித்ைிய ாக 84 லட்ெம் வ ர் உள்ளனர். அவர்களில், ஏழு வ ர் ‘முக்கியஸ்தர்கள்’ 
சூட்சு  உடல்களுடன் இருந்ைாலும் ‘ஆழ் ென’ உலகக (MENTAL WORLD) 
அனு விக்க முடியும். இந்ை ஏழு வ ருக்கும் குைிப் ிட்ட கடற  உள்ளது. 84 
லட்ெம் நுட்  ான அனு வங்கள் இன்றும் உள்ளன. எண்ைிக்றக எப்வ ாதும் 
நிறலயானது. ஆழ்  ன உலகத்றை அனு விக்கும் ஆத் ாக்களும் ெ  
எண்ைிக்றகயில் உள்ளனர். ஆனால் ஒவ்பவாரு புைிய ‘பிகணப்கபப் 
பிரிக்கும்’ நிறலயில், கடற யுடன் நிறலப ற்ை ஏழு முக்கியஸ்ைர்களில் 
ஒருவர் குறைந்ை கடற யுடன் இருக்கிைார், அைாவது அவருக்கு ொைாரை 
உைர்வவா கடற வயா கிறடக்காது.  எனவவ, ஏழு முக்கியஸ்ைர்களில் 
எத்ைறன வ ர் சூட்சு  உலகில் கடற றயப் ப றுகிைார்கள்? ஏழு.  ஆழ்  ன 
உலகில், ஆறு வ ருக்கு கடற  உள்ளது; இறை நிறலறய அறடந்ைவர்களில் 
ஐந்து. இவ்வாறு நாம் கீழ்வரும் அட்டவறையில் காைலாம்: 

 

நிகலகள் / தளங்கள் அங்கம் வகிப்பர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் 

ப ௌைீக ைளம் 
(PHYSICAL) 

லட்ெக்கைக்கான 
 னிைர்கள் 

——— 

சூட்சு  ைளம் 
(SUBTLE) 

84 லட்ெம் 
சூட்சு  உைர்வுடன் 

7 வ ர் கடற யுடன் 

ஆழ்  ன ைளம் 
(MENTAL)       

84 லட்ெம் - ஆழ்  ன 
உைர்வுடன்                   

6 வ ர் கடற யுடன் 
1 பெயலற்ை நிறல 

இறை நிறல 
(GOD-REALIZED) 

56  
5 கடற யுடன் 
2  ஜ்ஜூப்கள் 

 
உலகத்தில் பகாடிக்கணக்கான ெனிதர்கள் இருந்தாலும், மபௌதீக 

தளத்தில் 84 லட்சம் ெறுபிைவிகள் எடுத்தாக பவண்டும். 
சூட்சுெ (நுட்  ான) தளத்தில் சூட்சுெ உலகக அனுபவிக்கும் 

ஆத்ொக்கள் 84 லட்சம். 
சூட்சு  உலறக அனு விக்கும் இந்ை 84 லட்ெங்களில் ஏழு 

முக்கியஸ்தர்கள் உள்ளனர்; அவர்களுக்கு குைிப் ிட்ட கடற கள் உள்ளன. 
இந்த ஏழு முக்கியஸ்தர்களும் ஆழ் ென ஆன்ெீக தளத்கதக் கைக்கும்பபாது, 
ஆறு பபருக்கு ெட்டுபெ கைகெயின் மபாறுப்பு இருக்கும், ஒருவர் பெயலற்ை 
நிறலயில் இருக்கிைார். இந்ை ஆழ் ென நிகலயிலிருந்து இகை நிகலக்குக் 
கைந்து மசல்லும்பபாது, ஐந்து பபருக்கு ெட்டுபெ கைகெ இருக்கும், இருவர் 
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பெயலற்ைவர்களாக இருக்கிைார்கள். இகை நிகலகய அகைந்த 56 பபர்களில் 
ஐவர் கைகெயுைன் கூடிய தகலவர்களாகவும், இரண்டு ெஜ் ூப்களும் 
உள்ளனர்.  ஜ்ஜூப் நிறல ஏழாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் அறடயப் டுகிைது. 

குரங்கின் ககைசி விலங்கு வடிவத்திற்குப் பிைகு, ஒருவர் மபறும் 
முதல் ெனித வடிவம், முழுகெயகைந்த ெனித வடிவொக இருக்காது. 
இதற்கு உைலளவில் ஆண், மபண் என்ை பாலின பவறுபாடு இல்கல. முதல் 
ெனித வடிவம் ஒரு ‘திருநங்கக’ (ஆண், மபண் என்ை அகையாளெற்ைவர்) 
ஆவார். அதாவது, முதல் ெனித வடிவம் ஆபணா மபண்பணா அல்ல. அதன் 
பின்னர் என்ன நைக்கும்? அபத வடிவம் ஓர் ஆண் பாலின அல்லது மபண் 
பாலின உறுப்புைன் பவறுபட்ை வடிவத்கத உருவாக்கும். இது 
ெனப்படிவங்களின் பரிொற்ைத்தால் நிகழ்வது. 

இது எவ்வாறு நிகழ்கிைது? இது உைலுறுப்பு ஒன்ைின் திடீர் ‘அகசவு’, 
‘நடுக்கம்’ அல்லது ‘சிலிர்ப்பு’ பபான்ைது; ைிடீபரன  ின்னி  றையும் ஒளியின் 
ைீப்ப ாைி வ ான்ைது. ஓர் இரயில்  ாறையின் ைடங்கறள  ாற்றும்வ ாது, அைன் 
விளக்கு  ின்னி ஒளிர்கிைது; இங்வகயும் அப் டித்ைான். முைல்  னிை 
வடிவத்ைில் ஆண், ப ண் எனும் இரு ாலாரும் உள்ளளவில் 
 றைந்ைிருக்கின்ைனர். எனவவ, முதல் ெனித வடிவம் ஒரு திருநங்ககயின் 
வடிவம். அந்தத் திருநங்கக ஆண் அல்லது மபண் எனும் பவமைாரு 
வடிவத்கத எடுக்கும்பபாதுதான் உறுப்புகள் மதன்படும். இது முக்கியொக 
ெறுபிைவி மசயல்முகை மதாைங்குவதற்குக் காரணொகிைது. 

ஐந்து சத்குருக்களில் நான்கு ஆண்களும் ஒரு மபண்ணும் 
இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம். 

முந்கதய அவதார காலகட்ைத்தில் அைிவார்ந்த முகையில் 
மவளிப்படுத்தப்பைாத இந்த இரகசியங்கள், நாகளய ‘பபாராட்ைத்திற்கு’ 
ெிகவும் அவசியம் - இன்ைியகெயாதது. 

 ா ா இந்ை விஷயத்றைக் குைித்து சுருக்க ாக எடுத்துறரத்ைார்: 
நீங்கள் அகனவரும் ஆத்ொக்கள், உைல்கள் அல்ல. உங்ககளத் 

துளிகளாகவும், உங்கள் உைல்கள் கைலுக்குள் இருக்கும் குெிழிகளாகவும் 
சித்தரித்து, கற்பகன மசய்து பாருங்கள். இப்பபாது, நீங்கள் ஒவ்மவாரு 
துளிகளும், உங்கள் மசாந்த துளி-நிகலகயபயா அல்லது பிை அகனவரின் 
துளி-நிகலகயபயா காண்பதில்கல. உங்கள் மசாந்த குெிழி, பிைரின் 
குெிழிகள் ெற்றும் உலமகனும் இந்தப் மபரிய குெிழிகயயும் நீங்கள் 
காண்கிைரீ்கள். 

சூட்சுெ உலகில் நுகழபவார் தங்கள் மசாந்த சூட்சுெ உைகலயும் 
சூட்சுெ உலககயும் பார்க்கிைார்கள், ஆனால் அவர்கள் மபௌதீக உலககப் 
பார்ப்பதில்கல. வ ல்நிறலறய அறடந்ை இந்ை ஆத் ாக்கள் ைங்கள்  ற்றும் 
 ிைரின் உடல்களின் உைர்றவக் பகாண்டுள்ளனர்; ஆனால் அவர்கள் ப ௌைீக 
உலறகக் காண் ைில்றல. கல்லில் இருந்து  னிைனின் முந்றைய வடிவங்கள் 
அறனத்றையும் அவர்கள் காைலாம்; ஆனால் சூட்சு  ைளத்ைில் இருப் வர்கள் 
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எல்லாவற்றையும் சூட்சு  உைர்வவாடு  ார்க்கிைார்கள். அவர்கள் ப ௌைீக 
 னிை நிறலறய நுட்  ான சூட்சு  உைர்வுடன்  ார்க்கிைார்கள். அவர்கள் 
ைங்கள் பொந்ை  னப் டிவங்கறளயும்  ார்க்கலாம். எனவவ ஆழ்  ன ைளத்ைில் 
முன்வனைிய ஆத் ாக்கள் எல்லாவற்றையும்  னரீைியாகப்  ார்க்கிைார்கள். 
அவர்கள் ப ௌைீக, சூட்சு  ைளங்கள்  ற்றும் முந்றைய அறனத்து 
வடிவங்களிலும் எல்லாவற்றையும் ஆழ்  ன ைளத்ைிலிருந்து ஆழ்  ன 
உைர்வுடன்  ார்க்கிைார்கள்.  

உங்கள் ப ௌைீக  ற்றும் சூட்சு  வடிவங்கறள என்னால் காை 
முடியும் வ லும் உங்கறள ஆழ்  ன நிறலக்குக் பகாண்டு வர உைவ முடியும்.  
ஆழ்  ன ைளத்ைில் இருப் வர்கள், ஆழ்  ன நிறலறய அனு விக்கும் வ ாது, 
உயிறரத் துைந்ைவர்கறளக் கூட உயிர் ிக்க முடியும், ஏபனன்ைால் அறவ 
வநரடியாக ஆழ்  ன ைளத்ைில் நிகழ்வன. 

இன்னும் ெில கருத்துகறள முன்றவத்து  ா ா விளக்கினார்: 
சூட்சுெ உைல் மபௌதீக உைலில் ெ(உ)கைந்திருக்கும். சூட்சுெ 

தளத்தில் இருப்பவர்கள், மபௌதீக உைலில் உள்ளவர்ககள தங்கள் சூட்சுெ 
உைலின் வழியாகத் மதாைர்பு மகாள்ளலாம், ஏமனன்ைால் அவர்கள் மபௌதீக 
உைகலப் பார்க்க முடியாது. 

ஒரு  ஜ்ஜூப் கட்டுக்கடங்காை கடவுளின் ெக்ைியால் இறை நிறலயில் 
மூழ்கிப்வ ாகிைார். எனவவ, அவருக்கு உலகம்  ற்ைி எதுவும் பைரியாது. 
அவருக்கு  னம் இல்றல. அவருக்கு உடல் உள்ளது, ஆனால் அறைப்  ற்ைிய 
உைர்வில்றல. அப் டியானால் யார் அவருக்கு உைவூட்டுவது? அவரது 
எல்றலயற்ை நிறல (அவரது உடலுக்கு உைவளிக்கிைது).  ஜ்ஜூப் ைனது 
பொந்ை உடறலவயா, வவறு யாருறடய உடறலவயா  ார்ப் ைில்றல. 

ஒரு சத்குரு கைவுகளயும் இதர எல்லா உலகங்ககளயும் - மபௌதீக, 
சூட்சுெ, ஆழ் ென உலகங்ககளயும் - ஒபர பநரத்தில் மதாைர்பு மகாள்கிைார். 
அவர் எல்லா ஆத்ொக்களுக்கும் உதவுகிைார். அவர் ெுஃபி இலக்கியத்தில் 
'ஒட்ைக-ஓட்டுநர்' என்று அகழக்கப்படுகிைார். அவர் அகனத்திற்கும் 
கெயொக இருக்கிைார்.      
 ெத்குரு அறனத்து ஆன் ீக ைளங்களிலும்  ைிபுரிய வவண்டும், அவர் 
பைாடர்ந்து ஏழாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் ஓய்பவடுத்து அந்ைத் ைளத்ைின் 
வ ரின் த்றை அனு விக்கிைார். 

இகைநிகலக்பக உரிய எல்கலயில்லா பபரின்பம், அைிவு, சக்தி 
இவற்ைின் காரணொக அவர் பபரின்பம் ெற்றும் துன்பம் எனும் இரண்டு 
நிகலககளயும் செநிகலப்படுத்துகிைார். 

முடிவில்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
நாறள நீங்கள் பெய்ய வவண்டியறை நான் உங்களுக்கு விளக்கிவனன். 

அகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்.  ிை விவரங்களுடன் ைறலயிட 
முயற்ெிக்காைீர்கள். நீங்கள் ‘ஏ’ யிலிருந்து ‘இெட்’டிற்குச் மசல்ல பவண்டும் 
என்பகத நிகனவில் மகாள்ளபவண்டும்.  ரிைா  வளர்ச்ெியின் அறனத்து 
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நிறலகறளயும் கடந்து, நீங்கள் இங்கு,  னிை வடிவத்ைிற்கு வந்துள்ளரீ்கள். 
இப்வ ாது, நான் உங்கறள இங்கிருந்து ‘இெட்’டிற்கு அைாவது ெனித 
நிகலயிலிருந்து இகை நிகலக்கு அறழத்துச் பெல்வவன்! 

கூட்டத்ைில் ஒருவர் வகட்டார், "வறர டத்ைில் பவவ்வவறு இனங்கள் 
 ற்றும் வைெங்கள் குைிப் ிடப் ட்டுள்ளன. அவர்களில், ஒருவறர விட 
உயர்ந்ைவர் இன்பனாருவர் யாவரனும் இருக்கிைார்களா?" 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: 
இந்ை அட்டவறையில் காட்டப் ட்டுள்ள பவவ்வவறு ொைிகள்,  ைங்கள் 

 ற்றும் வைெிய இனங்களின் ஆத் ாக்கள் அறனத்தும் ெ  ானறவ, அறவ 
எந்ைவிை ான வ ன்ற  அல்லது ைாழ்வு  னப் ான்ற றயக் 
பகாண்டிருக்கவில்றல. வறர டத்ைில் உள்ள வரிறெயில் எண்  ைிப்பு எதுவும் 
இல்றல. பவவ்வவறு வைெங்கறளச் ொர்ந்ை பூ ியில் வாழும் அறனத்து 
ஆத் ாக்களும் இப்வ ாது (இரண்டாம் உலகப் வ ாரில்) முட்டாள்ைன ாக 
ைங்களுக்குள் வ ாரிட்டுக் பகாண்டிருப் வர்கள், வ லும் அறனவரும் 
ஒன்றுைான். ப ௌைீக உலகில் கருைப் டுவது வ ால் அவர்கள் பகால்லுவதும் 
இல்றல, பகால்லப் டுவதும் இல்றல, ஏபனன்ைால் இறவ அறனத்தும் 
ப ௌைீக உலகின் கற் றனயின் ப ாத்ை உருவம். 

சிலர் பரொத்ொ எனும் மபருங்கைகல அல்லா என்றும், சிலர் 
அவகர ஈஷ்வர் என்றும், சிலர் அஹுரெஸ்தா என்றும், சிலர் கைவுள் 
என்றும் அகழக்கிைார்கள். 

நான் அவறர ‘மெஹர் பாபா’ என்று அறழக்கிவைன். 

 ா ாவின் விளக்கத்ைிற்குப்  ிைகு, காறல 9:00 முைல் 11:00  ைி வறர, 
பைாடர்ந்து கடவுளின் நா த்றையும்,  ிற் கல் 3:00 முைல் 5:30 வறர ப ஹர் 
 ா ாவின் ப யறரயும் பைாடர்ந்து உச்ெரிக்கும் டி கூட்டத்ைில் அறனவறரயும் 
வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டது;  ாறல 7:00 முைல் 8:30  ைி வறர,  ா ா ைனிப் ட்ட 
 ற்றும் ெில குழுவிற்கு வநர்காைல்கறள வழங்கினார்.  
 17ஆம் வைைி கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை  ண்ட த்ைில், ப ஹர் 
 ா ா ஐந்து ெத்குருக்கள்  ற்றும் இறை உைர்றவ அறடந்ை இைர 
ஆத் ாக்கறளப்  ற்ைி வ லும் எடுத்துறரத்ைார்: 

நித்தியொக ஐந்து சத்குருக்கள் உள்ளனர் - நான்கு ஆண் ெற்றும் 
ஒரு மபண். இது இப்வ ாது  ண்டலிக்கு விளக்கப் டும் ஒரு புைிய விஷயம். 
நான்கு ஆண் சத்குருக்கள் ஒவ்மவாருவரும் முகைபய பன்னிரண்டு 
உறுப்பினர்ககளக் மகாண்ை வட்ைங்ககளயும், மபண் சத்குரு ஒரு 
உறுப்பினர் அைங்கிய வட்ைத்கதயும் மகாண்டுள்ளனர். இவ்வாறு 56 இறை 
உைர்றவ அறடந்ை  னிைர்களுள், இரண்டு  ஜ்ஜூப்களும் அடங்குவர்; 
வி ரங்கள்  ின்வரு ாறு: 

• 4 ஆண் ெத்குருக்கள் = 4 
• 1 ப ண் ெத்குரு = 1 



152 
 

• 12 உறுப் ினர்கறளக் பகாண்ட 4 ெத்குருக்களின் 4 வட்டங்கள் = 48 
• ப ண் ெத்குருவின் வட்டத்ைின் 1 உறுப் ினர் = 1 
• 2  ஜ்ஜூப்கள் = 2 
• மொத்தம் = 56 

அவதார புருஷரின் வட்ைம் 120 உறுப்பினர்ககள உள்ளைக்கியது. 
எனபவ எனது வட்ைத்தில் 120 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர், அவர்கள் 
விகரவில் என்கன உணர்ந்து மகாள்வார்கள். ஒரு ெனித ஆன்ொ இகை 
உணர்கவ அகைவதற்கு மதய்வகீ நியதிப்படி 84 லட்சம் ெறுபிைவிகள் 
பதகவ என்ைாலும், ஒரு சத்குரு எந்த பநரத்திலும் எந்த உணர்வு 
நிகலகய வழங்கவும், பநரடியாக பெல்நிகலக்கு எடுத்துச்மசல்லபவா 
அல்லது பரிபூரணொக்கபவா முடியும். 

எனவவ ஒரு ெத்குருவுடன் ைற்காலிக பைாடர் ில் வரு வர்கள் கூட, 
அவர்களின்  ிைப்பு  ற்றும்  று ிைவிகளின்  ல கட்டங்கறளத் ைவிர்க்கலாம் 
அல்லது கடந்து பெல்லலாம்.  

என் அன் ான குழந்றை துக்காராம், "(குருநாதர்) ‘மபான்ொற்றுச்சித்தர்’ 
தங்கத்கத உபலாகத்திலிருந்து ெட்டுெல்ல, தூசியிலிருந்தும் உருவாக்க 
முடியும்" என்று கூைியுள்ளார்.  எனது  ற்பைாரு  கன் ஹஃ ஸீ் இவை வ ான்ை 
ஒன்றையும் கூறுகிைார். 

பெவ்வாய்க்கிழற , 1943, வ  18 அன்று,  ா ாவின் விருப் ப் டி, 
கூட்டம் நாள் முழுவதும் காறல 7:00 முைல்  ாறல 7:00  ைி வறர, 
‘பைய்வகீ கருப்ப ாருள்’ விளக்கத்றை நிறனத்து ைியானத்ைில் ஈடு ட்டது. 

காறல 11:30  ைிக்கு  ா ா, அறனவறரயும் அறழத்துக் கூைினார்: 
நீங்கள் அறனவரும் உங்கள் நிறலயிலிருந்து ெிைப் ாக 

முயற்ெித்ைீர்கள், கிட்டத்ைட்ட நல்ல ஒரு வ ாராட்டத்றை முன்றவத்ைீர்கள். 
நான் முற்ைிலும் ைிருப்ைி அறடகிவைன். ஒரு குறை ாட்றடக் கண்டு ிடிக்க 
நான் எனது பைய்வகீ முயற்ெிறய வ ற்பகாண்டாலும், என்னால் ஒன்றைக் 
கண்டு ிடிக்க முடியாது. நான் உங்கள் அறனவறரயும் அணுகிவனன், (ைியான 
வவறளயில் தூங்கி விழுவது வ ான்ை) எதுவும் இல்றல. நான்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியாக இருக்கிவைன். 

அைிர்ஷ்டவெ ாக டாக்டருக்காகவும், துரைிர்ஷ்டவெ ாக எனது 
நறகச்சுறவ உைர்விற்காகவும், எனது ஆகஸ்ட் ைிட்டத்றை நான் ஒத்ைிறவக்க 
வவண்டிய வைறவயில்றல. (டாக்டர் கனி றகைட்டினார்.) வ லும் நீங்கள், 
உங்கள் முழு இையத்துடனும், ஆத் ாவுடனும்  ைிபுரிந்ைைற்கான உறுைியான 
அைிகுைி என்னபவன்ைால், நீங்கள் ைியானித்ை மூன்று  ைி வநரமும் 
வ கமூட்ட ாகவவ இருந்ைது; அறனவரும் ைியானத்ைிலிருந்து எழுந்ைதும், 
இப்வ ாது சூரியன் பவளிவந்து  ிரகாெிக்கத் பைாடங்கியது என்று நான் 
குைிப் ிட்வடன். என் ெவகாைரர் ஜால் ாய், டாக்டர் கனி இருவரும் (ைியானத்ைில்) 
கடின ாகப் வ ாராடுவறைக் கண்டால் எனக்குத் ைறலவலிவய வந்துவிடும் 
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வ ாலத் வைான்ைியது! நாறள காறல வைனரீுடன் வகக்கும் வழங்க முடிவு 
பெய்துள்வளன். 

அன்று  ாறல,  ா ா  ீண்டும் குழுவுடன் வ ெினார். ஒரு கட்டத்ைில் 
 ா ா இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார், "பரிதாபொக இங்பகயும் அங்பகயும் 
பைக்கும் தூசி பபாலாக பவண்டும். ஆனால் அபத தூசி, பாகனககளத் 
தயாரிப்பதில் பயன்படுத்தப்படுகிைது. நீங்கள் அகத உங்கள் தகலயில் 
வாரி இகைத்தாலும் அல்லது உங்கள் காலடியிலிட்டு ெிதித்தாலும் அது 
ஒருபபாதும் புகார் மசய்வதில்கல." 

 றுநாள் காறல 9:30 முைல் 10:30  ைி வறர,  ா ா வ லும்  ல 
வநர்காைல்கறள வழங்கினார். அவரது உலகளாவிய  ைிறயப்  ற்ைிக் 
குைிப் ிடுறகயில்: "ஆகஸ்ட் ொதத்தில், இங்பக மசய்யப்படும் பணியின் 
முக்கியத்துவத்கத நீங்கள் அைிந்து மகாள்வரீ்கள். இகத நான் பெலும் 
மதளிவுபடுத்துபவன். இப்பூவுலகில் 'இைங்கி வந்து’ நான் பல 
விஷயங்ககளச் மசய்ய பவண்டியிருந்தது - உபவாசம், மெௌனம், 
ஏகாந்தவாசம், ஏகழககளயும் ெஸ்துககளயும் நீராட்டி, சுத்தம் மசய்வது 
பபான்ை பல. இகவ அகனத்தும் எனக்காக அல்ல, எனது பணிக்காகச் 
மசய்யபவண்டி இருந்தன. இப்பபாது, இகவ அகனத்தும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் 
நாள் நிகைவுக்கு வரும்." 

 ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறர வழங்கினார்: "புன்னககத்துக்மகாண்பை 
மவளியளவில் ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள்; இதயத்திலிருந்து இரத்தம் 
சிந்தினாலும், உங்கள் ெனகத அகெதியாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள்."  

 ா ா, டாக்டர் கனியின் ஈரடி கவிறை ஒன்றை வாெிக்கக் வகாரினார்: 
"இையம் துண்டு துண்டாக பவட்டப் ட்டாலும், புன்னறகயுடன்  கிழ்ச்ெியாக 
இருப் வர்கறள நான்  ிகவும் விரும்புகிவைன்." 

அர்ஜுனன் கிருஷ்ைரிடம் ெரைறடந்ைறைப்  ற்ைி, கீறையின் ஒரு 
 ாகத்றை அண்ைா 104 வாெித்ைார். 

காறல 11:00  ைிக்கு,  ா ா ஏறழகறள நீராட்டத் பைாடங்கினார். 
அண்ைா 104, ற தூல் இருவரும் 50 ஏறழ எளிய  க்கறள ஒன்று ைிரட்டி, 
முந்றைய இரவு ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்ைனர். கூட்டத்ைின் 
ஒவ்பவாரு உறுப் ினரும் ஓர் ற ஜா ா அல்லது வவட்டிறய  ா ாவிடம் 
வழங்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டிருந்ைது. 

 ா ா 50 வ ருக்கும் உைவளித்து, லட்டு  ற்றும் ஆறடகறள வழங்கி, 
 ின்னர் அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். நிகழ்ச்ெி 
நிறைவறடந்ைதும்  ா ா அறனவரிடமும் விறடப ற்று, வ ல் றலக்குச் 
பென்ைார். 

இவ்வாறு, ஐந்து நாட்கள் வழங்கிய அவருறடய பைய்வகீ 
ெகவாெத்ைிற்குப்  ிைகு, கூட்டத்ைிற்காக வந்ை அன் ர்கள் அறனவரும்  ைத்ை து 
இடங்களுக்கு 19ஆம்  நாள் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். கூட்டத்ைின் வ ாது  ா ா 
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‘அவரது  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில்’ இருந்ைார் என்று ொஞ்ெி ைனது 
நாட்குைிப் ில்  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: "( ா ாறவ) எந்வநரமும்  ார்க்க முடிந்ைது 
ஓர் உண்ற யான விருந்ைாக இருந்ைது -  அந்ை ஒளிரும் புன்னறக, 
(எப்வ ாதும் அவர்) அனு வித்ை அந்ை ஆனந்ை நிறலறய ெித்ைரிக்கும் 
பவளிப் ாடு, வ லும் அறனவரிடமும் அவரது பைய்வகீ பெல்வாக்றக 
வியா ிக்கச் பெய்ைது - இறவ அறனத்றையும் ஓர் அற்புை ான விருந்து 
என்ைால்  ிறகயாகாது." 

ஏற்கனவவ ைங்கள் ப ட்டி  டுக்றககறளப் வ ருந்துகளில் ஏற்ைிக் 
பகாண்டு, அறனவரும் புைப் டத் ையாராக இருந்ைனர், அப்வ ாது  லத்ை  றழ 
ப ய்யத் பைாடங்கியது.  ா ா,  றழயில் நறனந்துபகாண்வட  றலயிலிருந்து 
கீவழ நடந்து பெல்வறைக் காை முடிந்ைது, முரளி ஒரு குறடயுடன் அவரிடம் 
ஓடினார்.  ா ா, அவறரத் தூரத்ைில் நிற்கு ாறு றெறகயால் பைரிவித்து, 
 றழயில் நறனந்துபகாண்வட நடந்ைார். ெிைிது வநரத்ைில்  றழ முற்ைிலு ாக 
நின்றுவிட்டது, அறனவரும் ‘ப ஹர்  ா ாவுக்கு பஜய்’ எனும்  ாராட்டுக் 
வகாஷங்களுடன் ரயில்  ற்றும் வ ருந்து நிறலயங்களுக்குப் புைப் ட்டனர்!   

ைிடீர்  றழ காரை ாக அவர்கள் புைப் டுவது  ிகவும் ைா ை ானது. 
 ஸ் ஓட்டுநர்களில் ஒருவர் வராைைால், ப ண்டு வ ருந்றை, ைாவன ஓட்டிச் 
பென்ைார். அவர் ெிைிது தூரம் பென்ைதும், வ ருந்து வெற்ைில் ெிக்கி, 
ொறலயிலிருந்து கீவழ இைங்கி, ஒரு ப ரிய கற் ாறை  ீது வ ாைி, ஆழ ான 
 ள்ளத்ைில் பென்ைது.  ா ாவின்  ார்றவயால் வ ருந்து கவிழா ல் 
 ாதுகாக்கப் ட்டவைாடு அறனவரின் உயிரும் காப் ாற்ைப் ட்டைாக உைர்ந்ைனர். 

இந்ை வநரத்ைில்  ற்பைாரு வ ருந்து வந்ைது, அறனவரும் அைில் ஏைி 
ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டனர். வி த்து  ற்ைிய பெய்ைி  ா ாவின் 
காதுகறள எட்டியவ ாது, "மபண்டுவுக்கு இன்னும் ஏராளொன பணிகள் 
உள்ளன, எனபவ நான் அவகரக் காப்பாற்ை பவண்டியிருந்தது. பஸ் 
கவிழ்ந்திருந்தாலும், மபண்டு மகால்லப்பட்டிருக்க ொட்ைார். ஆனால் அவர் 
ஏன் முதலில் பபருந்கத ஓட்டினார்? நான் அவகர வாகனம் ஓட்ைத் தகை 
விதித்துள்பளன், அவர் என் கட்ைகளகய ெைந்துவிட்ைாரா?" என 
வினவினார். 

ப ண்டு உண்ற யிவலவய  ா ாவின் அைிவுறுத்ைறல  ைந்துவிட்டார். 
 ா ாவின் அன் ர்கள் ைங்கள் ரயிறல ைவைவிடக்கூடாது என் ைற்காக, 
புைப் டும் வவகத்ைில், ப ண்டு அவர்களுக்கு உைவ முயன்ைார். அவ்வாறு 
பெய்ைைன் மூலம் ெிைப்பு ிக்க  ாடம் ஒன்றைக் கற்றுக்பகாண்டார், 
அன்ைிலிருந்து  ீண்டும் ஒருவ ாதும் வாகனம் ஓட்டவில்றல. 

கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை உைவு வளாகத்ைின் கூறர கீவழ 
விழுந்ைது, எனவவ ப ண்டு,  ாைிரி இருவரும் நான்கு தூண்கறள எழுப் ி 
அறை நிறலநிறுத்ைினர். ஒருமுறை  ா ா, தூைில் ொய்ந்ை டி 
அ ர்ந்துபகாண்டு, கூறரறயச் ெரிபெய்யும் விஷயத்றைப்  ற்ைி விவாைித்ைார். 
ப ண்டு அறைப்  ழுது ார்ப் ைற்கு ஆைரவாக இருந்ைார், ஆனால்  ா ா 
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இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "இந்தக் கூகரகய நான்கு தூண்களில் 
நிகலநிறுத்த பவண்டியது குைிப்பிைத்தக்கது. நான்கு தூண்கள் 
மெஹராபாத்தின் நான்கு தூண்ககளக் குைிக்கின்ைன: அதாவது பாதிரி, 
மபண்டு, ஆதி சனீியர் ெற்றும் விஷ்ணு." 

வவபைாரு ைருைத்ைில்,  ா ா, அவரது  னம்வ ான வ ாக்கில் 
விறளயாட்டுத்ைன ாக ஒவ்பவாரு ‘தூணின்’ பண்புககளக் குைித்து 
எழுத்துப்பலககயில் எடுத்துகரத்தார்: 

பாதிரி - பெல்லம் பகாடுத்து பகட்டுப்வ ான அல்லது ப ால்லாை 
குழந்றை! 

மபண்டு - பொட்றடத் ைறலயன் அவரது வழிகள் என்றனயும் 
வழுக்றக ஆக்குகின்ைன! 

ஆதி - காட்டுப் ன்ைி அல்லது எருற   ாடு! 
விஷ்ணு - வலொன  ன நிறலயில் இருக்கும் ஓர் இனிற யான 

முரடன்! 
‘பைய்வகீ கருப்ப ாருள்’ குைித்ை கூட்டம் நடந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது, 

ெகன் ைனது ெற யல்  ைியில் மும்முர ாக இருந்ைைால், அங்கு நடந்ை 
எதுவும் அவருக்குத் பைரியாது.  அவரும், இைர ெில  ண்டலிறயப் வ ாலவவ, 
நிகழ்ச்ெிகளில் கலந்து பகாள்ள முடியவில்றல; இறடயிறடவய எப்வ ாைாவது 
வநரம் கிறடத்ைவ ாது கூடாரத்ைில் நுறழந்து கவனித்து வந்ைார். 

ெகன் ைனது ைறலவிைிறயப்  ற்ைிச் ெிந்ைறன பெய்துபகாண்டிருந்ை 
வவறளயில்  ா ா, "நீங்கள் என்ன நிகனக்கிைரீ்கள்?" என வினவினார், 

ெகன்  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் பைய்வகீ கருப்ப ாருறள, கூட்டத்ைிற்கு 
நன்ைாக விளக்கினரீ்கள் என்று வகள்விப் ட்வடன், அறைக் வகட்க எனக்கு 
வாய்ப்புக் கிறடக்கவில்றல." 

"சரி" என்று கூைி  ா ா எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார்: "இப்பபாது 
இகதக் பகளுங்கள், சுருக்கொகச் மசால்கிபைன், நீங்கள் எப்பபாதும் 
தண்ணரீில் வாழ்கிைரீ்கள், ஆனால் தண்ணரீ் என்ைால் என்னமவன்று 
உங்களுக்குத் மதரியாது! புரிந்ததா?" 

ெகன் ெிரித்துக்பகாண்வட, "ஆ ாம்  ா ா, நான் அறை நன்கு பைரிந்து 
பகாண்வடன்; அறை நன்ைாகப் புரிந்துபகாண்வடன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

1943, வ  21 அன்று, ஆைி ெீனியருடன் ஸவராஷின் காரில்  ா ா 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ிலாருக்குப் புைப் ட்டார். ப ஹராம், டான் இருவரும் 
உடன் பென்ைனர்.  ிலாரில் ப ண்  ண்டலியுடன் ற தூல், குஸ்ைாஜி, 
கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, பவங்வகா ா ராவ்  ற்றும் விஷ்ணு ஆகிவயார் ைங்கி 
இருந்ைனர். அடுத்ை நாள் டான்  ா ாறவ, காவள ா ாவின்  ரு கன் 
ராவ்ஸாவஹப்  ண்டிட் குடும் த்ைினரால் நடத்ைப் டும் இந்து உயர்நிறலப் 
 ள்ளிறயப்  ார்றவயிட அறழத்துச்பென்று அவர்களுடன் வைநீரில் 
 ங்பகடுத்ைார்.       
 26ஆம் நாள்,  ா ா அறனத்து ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் 
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ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார்.  டாக்டர் டான் நீலப்வ ருந்றை ஓட்டி வந்ைார், 
டானுடன்  ா ாவும் நீலுவும் முன் இருக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 
ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா வ ல் றலயில் ஓய்பவடுத்ைார்,  ண்டலிறயச் 
ெந்ைிக்க  கலில் அவ்வப்வ ாது கீழ் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ைார்;  
ப ண் ைிகள்  வ ல் றலயில் ைங்கள் வழக்க ான குடியிருப்புகறள 
ஆக்கிர ித்ைனர்.   ா ா, முன்பு வ ாலவவ ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் ைவிர 
வவறு எந்ை ப ண் ைிகறளயும்  ார்க்கவில்றல. 

வ  27 அன்று,  ா ாவின் குடிலிலிருந்து டாக்டர் டான் ைனது 
துைி ைிகள் அடங்கிய ப ட்டகத்றை அகற்ைியறைக் கண்ட  ா ாவின் 
 னநிறல  ாைியது;  ா ா, அங்கு அறை றவத்ைிருக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். "நீங்கள், இந்திய ெருத்துவ பசகவயில் பணிபுரியும் 
பவகளயில் உங்கபளாடு என்னுகைய இகணப்கபத் மதாைரும் 
பநாக்கத்தில் நான் உங்களுக்கு இந்த உத்தரகவ வழங்கிபனன்" என்று  ா ா 
விளக்கினார்.  ா ா, அந்ைப் ப ட்டகத்றை அங்வகவய ைிருப் ி றவக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். ைினமும்  ாறல 7:00 முைல் 8:00  ைி வறர  ா ாவின் 
குடிலில் அ ர்ந்து ‘பைய்வகீ கருப்ப ாருறள’ நிறனத்து  ைியானம் பெய்யு ாறு 
 ா ா, டானுக்கு உத்ைரவிட்டார்.  

இந்ை வநரத்ைில் ‘ த்து வட்டங்கள் அடங்கிய ஓவியத்றை முடித்து 
விடுவது'  ற்ைி ராவனா வகட்டார்; அறைத் பைாடர்ந்து, டாக்டர் நீலு மூல ாக, 
 ா ா அைிவுறுத்ைிய டி, ஓவியம் நிறைவறடந்துவிட்டைாகக் குைிப் ிட்டார். 
29ஆம் நாள், முைல் முறையாக,  ா ா அஹ துநகரில் வாழ்ந்ை ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்றை ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து 
வந்து, ஒரு நாள் அவருடன்  ைிபுரிந்ைார். அஹ துநகர்  ிரைான ொறலயில் 
வ ருந்து நிறலயத்ைிற்கு அருகில் ஒரு ெிைிய குடிலில் வெித்து வந்ை அவர், 
அலி ஷா ( ாப்ஜி) என்று அன் ாக அறழக்கப் ட்டார்.  ா ா அடுத்ை நான்கு 
ஆண்டுகளுக்கு அவருடன் பநருக்க ாகப்  ைியாற்ைினார். அலி ஷா, தூய, 
அபூர்வ ான ஜ ாலி வறகறயச் ொர்ந்ைவர்,  ின்னர் ப ஹரா ாத்ைில் வாழத் 
பைாடங்கினார். 

1943 வ  29 அன்று ொஞ்ெி, றகக்வகா ாத் ைஸ்தூருடன் ப ஹரா ாத் 
வந்து,  றுநாள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைது, றகக்வகா ாத்ைின் வாழ்க்றகயின்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியான நாள் என் றை நிரூ ித்ைது. அவர் ைனது பொத்து, சுகம் 
அறனத்றையும்  ா ாவுக்கு அர்ப் ைித்து, அறை ஏற்றுக்பகாள்ளும் டி 
அவரிடம் வவண்டினார்.  ா ா அவரது விருப் த்றை நிறைவவற்ைிய அவை 
வநரத்ைில், அவரது வவறலறய விட்டுவிடவவா அல்லது பொத்றை உடனடியாக 
விற்றுவிடவவா கூடாது என்று ைிட்டவட்ட ான அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கி - 
நவம் ர்  ாைம் அவறர அறழக்கும் வறரக் காத்ைிருக்கு ாறு கூைினார். 
 ா ாவுடன் நிரந்ைர ாகத் ைங்குவைற்கான வாய்ப்ற  எண்ைி றகக்வகா ாத் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அன்றைய ைினவ   ாறல 4:00  ைிக்கு, ொஞ்ெியுடன் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 
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1943, வ  31 அன்று ஸவராஷ் ெினி ாவில் ைிறரயிடப் ட்ட ெிைப்பு 
 ிற் கல் காட்ெிறயக் காை   ா ா ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ஆண், ப ண் 
அறனவறரயும் அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா  ற்றும் ஆண், ப ண்  ண்டலி 
ைங்குவைற்கு ஏற்   ங்களாக்கறள ஏற் ாடு பெய்ய ஜூன் 1ஆம் வைைி டாக்டர் 
டாறன ராவல் ிண்டிக்கு அனுப் ிறவத்ை இந்ைத் ைிட்டம்  ிகவும் ரகெிய ாக 
றவக்கப் ட்டது. ப ாருத்ை ான எறையும் அவரால் கண்டுபகாள்ள 
முடியவில்றல. 

1943, ஜூன் 5 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ாவின் அத்றை  ிவராஜா  ா ி, 
ப ஹர்ஜி கர்காரியா, அவரது  றனவி,  கள்  ற்றும் டாக்டர் ஆலு கம் ட்டா, 
ராவ்ஸாவஹப்  உள்ளிட்ட 20 வ ர் அடங்கிய குழு ஒன்று மும்ற யிலிருந்து 
ொஞ்ெியுடன் வந்ைனர்.  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் ைனித்ைனியாகச் ெந்ைித்ைார்; 
அறனவரும்  ிை கல் 3:00  ைிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

ப ஹர்ஜி 1929 முைல் ஈரானில் பவற்ைிகர ாக வியா ாரம் பெய்து 
வந்ை வவறளயில்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வாய்ப் ில்லா லாயிற்று. 1934ஆம் 
வருடம் ஒரு முறை  ா ாறவப்  ார்க்க இந்ைியாவுக்கு வந்ை வநரத்ைில்,  ா ா 
வ ற்கத்ைிய  யைத்ைில் இருந்ைார். 1943ஆம் ஆண்டில், ப ஹர்ஜி  ீண்டும் 
மும்ற க்கு வருறக ைந்ைவ ாது, அவரது விருப் த்ைிற்கு எைிராக, நண் ர் 
ஒருவர் அவறர ஒரு வஜாைிடரிடம் அறழத்துச் பென்ைார். ப ஹர்ஜியின் 
ஜாைகம்  ற்றும் உள்ளங்றகறய வநாட்ட ிட்ட அந்ை வஜாைிடர், "நீங்கள் 
உங்கள் வியா ாரத்ைில் கவன ாக இல்லாவிட்டால், உங்கள் பெல்வத்ைில் 60 
ெைவைீம் இழக்கப் டும்" என்ைார். அந்ை வநரத்ைில், ப ஹர்ஜி ப ர்ெியாவிலுள்ள 
ைனது வ லாளருக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி, அவரது ப ாருட்கறள முடிந்ை 
அளவுக்கு விற்கும் டி அைிவுறுத்ைினார்.  ின்னர் அவர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
ப ஹரா ாத் பென்ைார். 

இந்ைச் ெந்ைிப் ில்,  ா ா ப ஹர்ஜியிடம், "நீங்கள் ப ர்ெியாவில் 
இந்ைறன ஆண்டுகள் என்ன பெய்து பகாண்டிருந்ைீர்கள்? உங்கள் வைிகம் 
எப் டி நடக்கிைது?" என்று வினவியவ ாது, ப ஹர்ஜி  ா ாவிடம் 
எல்லாவற்றையும் எடுத்துறரத்து, ெ ீ த்ைில் வஜாைிடர் ஒருவறரச் 
ெந்ைித்ைறைப்  ற்ைியும் கூைினார்.  ா ா ப ஹர்ஜியின் காறைத் ைிருகி, 
"முட்ைாள்! நீங்கள் ப ாதிைம், ககபரகக பபான்ைவற்கை நம்புகிைரீ்களா? 
அதுவும் என்னிைம் சரணகைந்த பிைகு? அப்படியானால் நான் யார்?" என்று 
வகட்டார். 

"நீங்கள் கடவுள், நிச்ெய ாக," ப ஹர்ஜி  ைிலளித்ைார். 
"நீங்கள் என்கனக் கைவுளாக எடுத்துக் மகாள்ளும்பபாது, நான் 

முழு உலககயும், கிரகங்ககளயும் உருவாக்கி அழிக்கவில்கலயா? நான் 
நட்சத்திரங்ககள உருவாக்கவில்கலயா, உன்னுகையகத இல்லாததாக்க 
முடியாதா? நீங்கள் திரும்பிச் மசல்லும் வகர எகதயும் விற்க பவண்ைாம் 
என்று உைனடியாக ஒரு மதாகலத்தந்திகய அனுப்புங்கள்!" என்ைார். 
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ப ஹர்ஜி இந்ைத் ைகவறல எழுைியதும்,  ா ா விஷ்ணுறவ ைந்ைி 
அலுவலகத்ைிற்கு உடனடியாக  அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா அவர் 
பெய்துபகாண்டிருந்ை அந்ைத் பைாழிறலத் பைாடரு ாறு அைிவுறுத்ைினார்; 
ப ஹர்ஜி ப ர்ெியாவுக்குச் பென்று,  ா ாவின் கட்டறளகளுக்குக் 
கீழ்ப் டிந்ைைன் மூலம், அவரது வைிகம் முன்ற  விட கைிெ ாக 
முன்வனைியது. 

45 வயைான மொராப் ி ரத்தன் ி சிகான்பபாரியா ைனது இரண்டு 
 கன்களான வநாஷிர், வஹாஷி ஆகிவயாருடன் வந்ைிருந்ைார். 16 வயைான 
வநாஷிர், குழந்றை  ருவத்ைிலிருந்வை ெற்று ெிர ங்கறள அனு வித்ைார்; 
பஸாராப்ஜி ஏவைனும் பைய்வகீ ைறலயடீ்றட நாடி, பவவ்வவறு புனிைர்கறள 
அணுகும்  ழக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைார்; வ லும்  ா ாஜான், உ ாஸனி 
 ஹாராஜ், நாராயண்  ஹாராஜ் ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைார். உ ாஸனி 
 ஹாராறஜப்  ற்ைிய ஒரு புத்ைகத்றைப்  டிக்கும் வ ாது, அவர் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைித் பைரிய வநர்ந்ைது. 

இருப் ினும், கர்னல் ஈரானி பெய்ைித்ைாள்களில் ப ஹர்  ா ாவுக்கு 
எைிராகக் கிளர்ச்ெிகறளச் பெய்ைைாலும், மும்ற   ார்ெி ெமூகத்ைினர் 
 ா ாறவத் ைாக்குவறையும் வகள்விப் ட்டைால், பஸாராப்ஜிக்கு,  ா ாறவப் 
 ற்ைிய உண்ற யான  க்ைி உைர்வு இல்றல. ஆனால் அவரது  கன் வநாஷிர் 
காரை ாக, அவருறடய  ைட்ட நிறலறயப் வ ாக்கும் வநாக்கத்ைில் ப ஹர் 
 ா ாவின் உைவிறய நாடி ப ஹரா ாத் வந்ைார். 

 ா ா முைலில் வநாஷிறர ைன்னுடன் இருக்கச்பொல்லி, பஸாராப்ஜி, 
வஹாஷி இருவறரயும் பவளிவய அனுப் ினார். ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு 
அவர்கறளத் ைிரும்  அறழத்து,  ா ா, பஸாராப்ஜியிடம், "எனக்கு பநாஷிகரக் 
மகாடுங்கள்; அவர் என்னுைன் இங்பக இருக்கட்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

இந்ை வயாெறனறயக் வகட்டு அைிர்ச்ெியறடந்ை பஸாராப்ஜி 
உடனடியாகத் ைனது  கன்களுடன் பவளிவயைினார். கர்னல் கூைியது 
உண்ற ைான் என் றை அவர் உறுைிப் டுத்தும் விைத்ைில் அவரது  னம் 
கிளர்ச்ெியில் பகாந்ைளிக்க,  ா ாறவப்  ற்ைித் ைரக்குறைவான எண்ைங்கறளக் 
பகாண்டிருக்கத் பைாடங்கினார். 

ஆனால் இரண்டு, மூன்று  ாைங்களில், அவரது  னக் பகாந்ைளிப்பு 
 றைந்து, வநாஷிறர  ா ாவிடம் அனுப் ி றவக்கும்  ன  ாற்ைம் ஏற் ட்டது. 
வநாஷிர் வ லும் அொைாரை  னநிறலயில் பைன் ட்டார். ெிறுவன் 
கல்லறைகள்  ற்றும் ெ ாைிகளுக்கு விஜயம் பெய்து இரறவ அங்வகவய 
கழிப் து வழக்க ாகிவிட்டது. பஸாராப்ஜி ெிறுவனின் ைிரு ைத்ைிற்காக 
ஏற் ாடு பெய்ைார், ஆனால் ெிறுவனின்  னநிறல  ாைிய ாடில்றல. 
  பஸாராப்ஜி  ின்னர்  ீண்டும்  ா ாவின் காலடிகளில் வந்து, 
ைனது ைவறுக்காக ப ரிதும்  னம் வருந்ைினார். ஆரம்பத்தில் பாபாவிைம் 
ெிகுந்த விபராத பபாக்ககக் ககைப்படித்தவர் மெஹர் பாபாவின் தீவிர 
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ஊழியராக ொைி, பல ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, மும்கபயில் முதல் மெஹர் 
பாபா கெயத்கத நிறுவினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ப ஹரா ாத் வளாகத்ைில் பவளியிலிருந்து 
வரும் ப ண்கள் அனு ைிக்கப் டாைைால், அஹ துநகரில் ைரிெனம் வழங்க, 
உள்ளூர் ப ண் ைிகள் ெிலரின் வகாரிக்றகறய,  ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார். 1943, 
ஜூன் 6ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல, குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் 
நறடப ற்ை ஒரு ைனியார் விழாவில் அவர் ப ண் ைிகறளச் ெந்ைித்ைார். 
அஹ துநகரில் வாழ்ந்து வந்ை பஸயிலர்  ா ாவின்  றனவி நாஜா ாறயப் 
வ ாலவவ, உள்ளூர்  ார்ெிகளான ப ரின், எரின்  ற்றும் கூல் நாகர்வல்லா 
 ற்றும் ெிலர் வந்ைிருந்ைனர். 

இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில், பகாள்றகக்கும் நறடமுறைக்கும் இறடவயயுள்ள 
வவறு ாடு குைித்து  ா ா அவர்களுக்கு விளக்கினார்: 

சத்தியம் (உண்கெப்மபாருள்), உண்கெயில், வாழ்க்ககயின் சிைந்த 
மகாள்கக அல்லது விதியாகும். இருப்பினும், நகைமுகை வாழ்க்ககயில், 
இந்த உன்னதொன மகாள்கககயக் ககைப்பிடிக்கும் தருவாயில், சில 
பதகவயான, நியாயொன ொற்ைங்கள், குைிப்பாக இதுபபான்ை 
இணக்கமுகை பிைருக்கு நற்பயகன விகளவிப்பதானால் ஏற்றுக்மகாள்ள 
பவண்டியது அவசியம். 

உைாரை ாக, ஒரு ந ர் பகாறல வ ான்ை கடும் குற்ைத்ைிற்குத் 
ைவைாகத் ைண்டிக்கப் டுகிைார் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம். எல்லா சூழ்நிறல 
ொர்ந்ை  ஆைாரங்களும் அவருக்கு எைிராக உள்ளன  ற்றும் நீைிக்குப் புைம் ான 
 ரை ைண்டறனறய அவர் ெந்ைிக்க இருக்கிைார். ஆனால் வவறு ஒருவர் அந்ை 
இடத்ைில் வைான்ைி, கடுற யான குற்ைச்ொட்டிற்கு எைிராக நிரூ ிக்கும் 
ஒன்றைச் பொல்கிைார் - உைாரை ாக, ‘குற்ைம் ொட்டப் ட்டவர், குற்ைம் நடந்ை 
வநரத்ைில், உண்ற யில் வவபைாரு இடத்ைிவலா அல்லது ைன்னுடவனா 
காைப் ட்டார்’ என்ை வார்த்றைகறள முன்றவப் ைானால், இந்ை அைிக்றக 
ைவைாகக் குற்ைம் ொட்டப் ட்டு, தூக்கிலிடத் ையாராக இருந்ை ஒரு  னிைனின் 
உயிறரக் காப் ாற்ைக்கூடும், அைற்காக, ப ாய்யான ஒன்றைச் பொல்ல 
வவண்டியிருந்ைாலும், அது முற்ைிலும் நியாய ானது. அந்ை விஷயத்ைில் அது 
ப ாய்யல்ல. 

பநர்கெயான மகாள்ககககளக் ககைப்பிடிக்கும் ஒரு பக்தியுள்ள 
ெனிதர், ஒரு அப்பாவி ெனிதகன, சூழ்நிகல சான்றுகளின் பபரில் 
தூக்கிலிடுவகத அனுெதிக்கிைார் என்று கவத்துக்மகாள்பவாம், அபத 
பவகளயில் அவரிைெிருந்து வரும் சில வார்த்கதகள் குற்ைம் 
சாட்ைப்பட்ைவரின் உயிகரக் காப்பாற்ைி, குற்ைெற்ைவர் என்பகத 
நிரூபித்திருக்கும் வாய்ப்கபத் தவைவிட்ைால், இதுபபான்ை சூழ்நிகலகளில் 
எந்தமவாரு மகாள்கககளும் இல்லாத நாபைாடிகயவிை பொசொனவர் 
என்றுதான் மசால்லபவண்டும் அல்லது அத்தககய ஒரு முக்கியொன 
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தருணத்தில் முன்வந்து, ஆதாரங்ககள - மபாய்யாகக் கூை 
வழங்குவதற்கான தன்னிச்கசயான ஆர்வம் மகாண்ை நாபைாடி, ெரண 
தண்ைகன விதிக்கப்படும் ஒரு அப்பாவி ெனிதனின் உயிகரக் 
காப்பாற்றுவதால் பெற்கூைிய மகாள்ககொகன விைச் சாலச்சிைந்தவர். 

முைலில் கூைிய பகாள்றக ான் பவறும் குழப்  ான இலட்ெியவாைி, 
வைறவப் டும் வவறளயில் உண்ற யான பெயலுக்கான உள் ஆர்வமும், 
 னப் ாங்கும் இல்லாைவர்கள், சுயநல வநாக்கங்களுக்காக  ட்டுவ  ை து 
பகாள்றககறள  ைிக்கிைார்கள். அவைெ யம், எந்ைக் பகாள்றககளும் இல்லாை, 
ஆனால் வைறவப் டும் வ ாபைல்லாம் பெயல் ாட்டுத் ைிைன்  றடத்ை, 
 ிைருக்காக பநருப் ில் கூட விறரந்து பெல்லும் நல்ல  னம்  றடத்ை 
நாவடாடி வ ான்ை ஒருவர், ஆயிரக்கைக்கான பகாள்றக ான்கறளவிட 
 ைிப்பு ிக்கவர்! 

ஓர் இலட்சியத்தின் ெதிப்பு அல்லது பயன்பாடு, எவ்வளவுதான் 
உயர்வானதும், கம்பீரொனதுொக இருந்தாலும், இது பிைரின் நலன் அல்லது 
பசகவக்காக ஒருவகரத் தூண்ைவில்கலமயனில் அதனால் என்ன பயன்? 

 ின்னர்  ா ா, காறல 11:30  ைிக்கு ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். 

1943, ஜூன் 9 அன்று, ெகனின் ெவகாைரர் வெந்த் வைஷ்முக், 
ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். வெந்த், உ ாஸனி  ஹாராஜின் 
பநருங்கிய ெீடராக, ஸக்வகாரியில் வாழ்ந்து வந்ைார்.  ஹாராஜ் அவரது பூை 
உடறலத் துைந்துவிட்டைால், அவர் இப்வ ாது ஆெிர த்ைில் பைாடர்ந்து வாழ 
வவண்டு ா என்று பைரிந்து பகாள்ள விரும் ினார்; வ லும்  ா ா அவரிடம் 
அப் டிவய பைாடரு ாறு கூைி உறுைியளித்ைார். 

அரங்காவ்ம் கிரா த்ைில், முைல் உலகப் வ ாரின்வ ாது இராணுவ 
முகாம் ஒன்று இருந்ைது. இரண்டாம் உலகப் வ ார் பைாடங்கிய வவறளயில், 
 ீண்டும் இராணுவ முகாம் ஒன்று அங்கு நிறுவப் ட்டது (கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அருகில் காெவநாய் சுகாைார ற யம் அற ந்துள்ள 
இடத்ைில்).  ஆனால் ப ஹரா ாத் கட்டற ப்புகள், ப ண்டுவிற்கு நிம் ைிறயத் 
ைரும் விைத்ைில் அப் டிவய விட்டுச்பெல்லப் ட்டன. இராணுவ முகாம் ஒரு 
ைனி விவகார ாக இருந்ைாலும் அது ப ஹரா ாத்ைில் எந்ை ஒரு 
கட்டிடத்றையும் உறடற  ஆக்கிக்பகாள்ளவில்றல. 

ராணுவ வரீர்களுக்காக, ஸவராஷ் அரங்காவ் ில் ஒரு ெினி ா 
பகாட்டறகறயத் ைிைந்ைார். 9ஆம் வைைி,  ா ா லாஹூருக்கு ஒரு  யைத்றைத் 
ைிட்ட ிட்டுக் பகாண்டிருந்ைைால், அவர் இல்லாை வநரத்ைில் அங்குப்  ைிபுரிய 
 ண்டலிக்குக் கடற கறள வழங்கினார். ப ண்டு பகாட்டறகயின் 
வ லாளராகவும், ஸவக் ப ாருளாளர்,  ாைிரி இயக்குநராகவும், இைர  ண்டலி 
வாயில் காவலர்களாக, நுறழவுச்ெீட்டு விநிவயாகஸ்ைர்களாகவும் 
 ைிபுரிந்ைனர். டாக்டர் கனியின் 12 வயது  ரு கன் ரஷீத் (கனியின் ைம் ி 
அப்துர் ரஹ் ானின்  கன்) இந்ை வநரத்ைில் அவர்களுடன் ைங்கியிருந்ைார், 
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வ லும் ைிறரப் ட கருவிறய இயக்கக் கற்றுக் பகாண்டார். வ லும் ஃப ராம் 
(ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா)  ப ஹரா ாத் குடியிருப் ாளராக இருந்ைைால், வைிக 
கடிைப்வ ாக்குவரத்றைக் றகயாண்டார். 

இரண்டு ஆங்கில  சுக் கன்றுகறள 24  ைி வநரத்ைிற்குள் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குக் பகாண்டு வரு ாறு  ா ா, ஸவராஷிடம் கூைினார். 
ஸவராஷ் பூனா நகரின் கிர்கீயில் அற ந்ை இராணுவ  ால்வள ற யத்ைிற்கு 
விறரந்ைார். வ லாளர், ொைாரை ாக ஆண் கன்றுகறள பவளிவய 
பகாடுத்துவிடுவைால், இரண்டு கன்றுகறள வழங்க இைக்கம் பைரிவித்து, 
அவற்றை எடுத்துச் பெல்ல ஒரு ெரக்கு வாகனத்ைிற்கு ஏற் ாடு பெய்யு ாறு 
ஸவராஷிடம் கூைினார். ஸவராஷ் ைனது காரில் கன்றுகறள அறழத்துச் 
பெல்வைாகக் கூைியறைக் வகட்ட அந்ை வ லாளர், அைிர்ச்ெியில், கார் 
அசுத்ை ாகிவிடும் என்று சுட்டிக்காட்டினார்; ஆனால் ஸவராஷ் அது ஒரு 
ப ாருட்டல்ல என்று கூைி,  ிகவும் ெிர த்துடன், அவற்றை ைனது காரில் 
(ஒன்று பவள்றள  ற்பைான்று கருப்பு கன்று) குைிப் ிட்ட வநரத்ைிற்குள் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு பகாண்டு வர முடிந்ைது. அவர் கன்றுகறள  ா ாவிடம் 
வழங்க, அவர் அறை ப ஹராவின் கண்காைிப் ில் இருக்கச் பெய்ைார். 
ப ஹரா கன்றுகளுக்கு  ால் புட்டியில்  ாறல ஊட்டினார்;  ா ாவும் 
அவ்வப்வ ாது கன்றுகளுக்குப்  ாலூட்டுவதுண்டு.  ா ா கருப்பு கன்றுக்கு 'ரா ா' 
என்றும் பவள்றள கன்றுக்கு 'பிரதான்' என்றும் ப யரிட்டார். ப ஹரா, 
 ைியின் உைவியுடன் வைாட்டத்றையும் கவனித்து வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, 9ஆம் வைைி முைல் நீர்  ட்டுவ  அருந்ைி, 
உ வாெத்றைத் பைாடங்கினார். 1943 ஜூன் 10 காறலயிலிருந்து  ாறல 3:00 
 ைி வறர ைனது அறைறய மூடிக்பகாண்டு உள்வள அ ர்ந்ைார். மூன்று 
 ைிக்குப்  ிைகு அவர்  ாறல 5:00  ைி வறர  ண்டலிறயச் ெந்ைிப் தும், 
 ின்னர் ப ஹரா  ற்றும்  ைிறயப்  ார்க்க வ ல் றலக்குச் பெல்வறையும் 
வழக்க ாகக் பகாண்டார்.  ா ா அவரது உ வாெத்றை ஆறு நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, 14ஆம் வைைி நிறைவு பெய்ைார். 

பூனா நகரில் அற ந்ை  ார்ெி 'அற ைி வகாபுரத்ைில்' ஷிரீன் ாயின் 
இறுைி ெடங்குகள் நிறைவறடந்ை  ின்னரும்,  ா ா அவருக்காக ஒரு 
நிறனவுச்ெின்னத்றை எழுப் க் கட்டறளயிட்டார். ஷிரீன்ொய், மஷரியார் ி 
இருவரின் நிகனவு சின்னங்கள் (சொதி வடிவில்) மெஹராபாத் 
பெல்ெகலயில் அகெக்கப்பட்ைன; இந்ைப்  ைி ஜூன்  ாைத்ைில் 
வ ற்பகாள்ளப் ட்டது.  நிறனவுச்ெின்னம் ையாராகும் ைருைத்ைில், ப ஹர் 
 ா ா, அவரது றககளால், ைாய் ைந்றையரின் சுய  யன் ாட்டுப் ப ாருட்கறள 
அைில் றவத்ைார்: பஷரியார்ஜியின் பவள்ளி மூக்குப்ப ாடிப் ப ட்டி  ற்றும் 
ஷிரீன் ாயின் மூக்குக் கண்ைாடிகள்.  ா ா, அவர்களின் ெ ாைி கல்லில்  
 ின்வரும் கல்பவட்டுக் குைிப்ற ப்  ைிக்கக் கூைினார்.  
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மெஹர்பாபாவின் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்ை மபற்பைார்களின் நித்திய 
நிகனவாக, இப்பபாது பாபாவின் முடிவில்லா நிகலயுைன் 
இகணந்திருக்கும் மஷரியார் ி ெற்றும் ஷிரின்ொய். 

அந்ை  ாைத்ைில் நான்கு முறை ைிறரப் டங்கறளப்  ார்க்க  ா ா 
ப ண் ைிகறள, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வ ருந்ைில் ஸவராஷ் ெினி ாவுக்கு  
அறழத்துச் பென்ைார்.  

1943, ஜூன் 25 காறல 8:00  ைிக்கு,  ா ா, அவரது  ண்டலியுடன் ெில 
பநருங்கிய அன் ர்கறளயும் ( ா ாவின் விருப்  ான கவிஞர்களில் ஒருவரான) 
ஜிகரின்  ாடல்கள்  ற்றும் கஸல்கறளக் வகட் ைற்காக, ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு 
ெிைப்பு கூட்டம் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது.   

 ா ா குைிப் ிடத்ைக்க விைத்ைில்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் 
இருந்ைவர், ைனது பொந்ை ஈரடிக்கவிறைகளாகச் ெிலவற்றை அந்ை 
இடத்ைிவலவய இயற்ைினார்.  ா ா இந்ைச் ெிைப்பு விளக்கத்றையும் அளித்து, 
 ிகப் ப ரிய ஆன் ீக ரகெியம் ஒன்றை பவளிப் டுத்ைினார்: "உங்களுக்கு 
எதுவும் பதகவயில்லாத தருணத்தில், நீங்கள் அகனத்கதயும் அகையப் 
மபறுகிைரீ்கள்." 

அவர் இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "உங்கள் கைந்த கால தீய 
கர்ெவிகனகளுக்காக நீங்கள் அகனவரும் ென்னிக்கப்படுவரீ்கள்." 

 ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் இல்லாை வநரத்ைில்  ண்டலிக்கான 
பவவ்வவறு கடற கறள  ஏற் ாடு பெய்ை  ின்னர், லாஹூருக்குச் பெல்லத் 
ையாராக இருந்ைார். புைப் டுவைற்கு முன்பு, அவர் ைனது அன் ர்களுக்கு, 
 ின்வரும் அைிக்றகறய பவளியிட்டார்: 

1943ஆம் ஆண்டின் இறுைிக்குள் முடிக்கத் ைிட்ட ிட்ட இரண்டு  ிக 
முக்கிய ான  ைிகள் என்னிடம் உள்ளன என் றை நீங்கள் அைிந்து பகாள்ள 
விரும்புகிவைன். குைிப் ிடப் ட்ட இந்ை இரண்டு ஆன் ீக  ைிகறளப் 
 ின்வரு ாறு விளக்கலாம். 

ஒன்று: கைந்த பெ ொதத்தில் ஐந்து நாட்கள் என்னுைன் இருந்த 
ெண்ைலி, ெீண்டும் ஒரு முழு ொதம் என்னுைன், என்னருகில் இருக்க 
பவண்டும். இந்த ஒரு ொத காலகட்ைத்தில், எந்த பநரத்திலும், அவர்கள் 
என்னுைன் மகாண்டுள்ள மநருக்கத்திற்கு இணங்க, நான் அவர்களுக்கு 
இகை உணர்வு, ஒளியூட்ைம் அல்லது உள் அனுபவத்கத வழங்க பவண்டும். 
அதிர்ஷ்ைமும், உரிய தகுதியும் பகைத்த ெண்ைலிக்கான இந்தத் மதய்வகீ 
அருள் எனது மெௌனத்கதக் ககலத்து, இந்தியாவில் சில குைிப்பிட்ை 
இைங்களுக்குப் பயணம் புரிவபதாடு இகணந்துபபாகும். 
 இரண்டு: எனது மதய்வகீ மவளிப்பாட்டின் ெரொனது  ெஷாத் 
(மெமஷட், ஈரான்) நகரில் பவரூன்ை பவண்டும், அங்கு அது பரந்து வளர்ந்து 
இறுதியில் முழு உலககயும் உள்ளைக்கும். 
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முைன்முைலில், வ வல குைிப் ிட்ட இரண்டு ஆன் ீக  ைிகறள அவை 
வரிறெயில் அைாவது, முைல்  ைிறய ஆகஸ்ட்  ாைமும், இரண்டாவது 
 ைிறய நவம் ரிலும் பெய்ய விரும் ிவனன். ஆனால் (நிச்ெய ாக என்னால் 
உருவாக்கப் ட்ட) வவறு வவறு சூழ்நிறலகள், உள்  ற்றும் பவளிப்புை 
காரைங்களுக்காக, அந்ை வரிறெயில் ஒரு  ாற்ைம் அவெியம். ஆறகயால், 
1943 ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில் இரண்டாவது  ைிறயயும், 1943 நவம் ரில் முைல் 
 ைிறயயும் பெய்ய முடிவு பெய்துள்வளன். 

திட்ைங்களில் உருவான இந்த ொற்ைத்கதத் மதாைர்ந்து, நான் 
ஆகஸ்ட் ொதத்தில் லாஹூர், குமவட்ைா, ைஸ்தாப், பலுச்சிஸ்தான் 
வழியாக ஈரானுக்குப் பயணம் மசய்ய உள்பளன். எனபவ, 1943 நவம்பர் 
1ஆம் பததி மதாைங்கி ஒரு முழு ொதத்திற்கு நீங்கள் என்னுைன் இகணயத் 
தயாராக இருக்க பவண்டும் என்று நான் விரும்புகிபைன். 

இறை ஓர் இறுைி அைிவிப் ாகக் கருைி, வ லும் அைிவிப்புகளுக்காகக் 
காத்ைிரா ல், பைாழில், வெறவ, விடுமுறை ெம் ந்ைப் ட்ட எல்லா 
விவகாரங்கறளயும், நீங்கள் இப்வ ாவை ஏற் ாடு பெய்து, ஒழுங்கு டுத்ை 
அைிவுறுத்ைப் டுகிைரீ்கள். இது, ஏவைா ஒரு வறகயில் ைள்ளிப்வ ாடப் டும் 
என்று நீங்கள் எடுத்துக்பகாள்ள  ாட்டீர்கள் எனவும் கருைப் டுகிைது.  (எனது 
பொந்ை காரைங்களுக்காக) இரண்டு ஆன் ீக  ைிகள் நிகழும் வநரம், 
காலகட்டம் இவற்ைின்  ாற்ைத்றை நீங்கள் பைளிவாகக் காண் ரீ்கள். 

நான் கூைியவற்ைின் திட்ைவட்ைொன முடிவுகளில் நீங்கள் முழு 
நம்பிக்கக கவத்திருக்க பவண்டும், பெலும் கதரியொன இதயத்துைன் 
இருக்க பவண்டும் என்று நான் விரும்புகிபைன். இகத எனது பணியின் 
ககைசி கட்ைொகக் கருதி, கைவுளுக்காக உயிகரத் துைந்து, கைவுளாக 
வாழத் தயாராக இருக்குொறு நான் உங்ககள அகழக்கிபைன்! 

காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: "இது அறனத்தும் ப ஹர்  ா ாவின் 
பைய்வகீ லீறல! இது 1942 டிெம் ர்  ாைம் ஆரம்  ான ைருைத்ைிலிருந்து, 
அவருறடய 99 ஊழியர்கள்,  து ான ெத்ைிரத்றைத் ைிைப் து குைித்து  க்கள் 
அைிந்துபகாள்வைற்கான அவரது அைிவுறுத்ைல்கள் மூலம்,  து ானத்றைச் 
சுறவக்கத் பைாடங்கினர்.  ா ா, அவர்கள்  னைில் ஒரு ொைக ான 
விருப்புைர்றவயும், இந்ை ஊழியர்கள் உண்ற யான துைவைத்றை 
கறடப் ிடிப் ைன் மூலம், உலகில் வாழ்ந்ைாலும், அவர்கள் உலகத்றைச் 
ொர்ந்ைிருக்கக்கூடாது, வ லும் ைங்கள்  ைிறய, ப ாருத்ை ான  ற்றும் 
ெரியான வழியில் பைாடர வவண்டும் என்ை உள்ளுைர்றவயும் 
உருவாக்கிக்பகாண்டிருந்ைார். 

"இவ்வாறு, ப ஹர்  ா ாவின் ைிட்டங்களின் உறுைியற்ை ைன்ற யும், 
அவற்ைில் ஏற் டுத்ைப் டும்  ாற்ைங்களும் இந்ை வநாக்கத்ைிற்காக நடந்ைன; அது 
உண்ற யான ஆயத்ை நிறலக்குத் ையார் டுத்துவைாகும். உலகின் உைர்றவ 
ஆன் ீக  ாறைறய வநாக்கித் ைிறெ ைிருப்பும்  ைிகள் பைாடங்கிவிட்டன; 
வ லும்,  டிப் டியாக, கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளில், அவருறடய 
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பெயல் ாடுகளின் வவகம் அைிகரித்து, வவறு வவறு நடவடிக்றககள் 
விறரவு டுத்ைப் ட்டன." 
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ப ஹர்  ா ா 

'அலி ஷா'வுடன் ப ஹர்  ா ா 
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பபார்க்கால பயணம் - லாஹூர் 

(Wartime Travel – Lahore) 

1943  ூகல 4ஆம் நாள் காறல 11:00  ைிக்கு  ா ா, ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன்  ஞ்ஜாப் ப யிலில் லாஹூருக்குப் புைப் ட்டு  றுநாள் இரவு 
படல்லி வந்து வெர்ந்ைார்; அங்கு அவர்கள் ெில  ைி வநரம் காத்ைிருக்க 
வவண்டியைாயிற்று. 

வகக்கி வைொய்  ற்றும் அவரது  றனவி தூன் ஆகிவயாருக்கு 
முன்கூட்டிவய ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டு, அவர்கறள ரயில் நிறலயத்ைில் 
ெந்ைித்ை வவறளயில், வகக்கி இரவு உைவிற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். 
அவை ரயிலில்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து,  ா ாவும் குழுவும் 6ஆம் வைைி 
லாஹூறர வந்ைறடந்ைனர். ொஞ்ெி ஆண், ப ண்  ண்டலி  ற்றும் 
விருந்ைினர்களுக்காக  இரண்டு  ங்களாக்கறள ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். வகக்கி 
வைொயின் உைவினர் வஹா ி வைொய் என்ைறழக்கப் ட்ட உள்ளூர்  ா ா 
அன் ரின் உைவியுடன், ொஞ்ெி அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைார். 

லாஹூரில்,  ா ா,  ைிபனட்டு ப ண் ைிகறள இரண்டு பவவ்வவறு 
குழுக்களாகப்  ிரித்ைார்: முதல் குழு: ப ஹரா,  ைி,  ார்கபரட், ப ஹரு, 
ராவனா, கிட்டி  ற்றும் வாலு. இரண்ைாவது குழு: டவ்லா, ஐரீன், வகட்டி, 
கர் ான்  ாெி, வகார்பஷத்,  ன்ஸாரி, நாஜா,  லீா ாய், ஸில்லா, பஸால்டூன், 
ஸூனா ாெி,  ற்றும் ப ஹருவின் ெவகாைரர் ஜங்கூ. 

லாஹூர் நகரத்ைிலிருந்து ஏழு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை கார்டன் 
டவுனில் '6, அம்ரித் குட்டி'யில் ஒரு ெிைிய  ங்களாவில்  ா ா, ப ஹராவின் 
குழுவுடன் ைங்கினார். அவர் ைினமும்  ண்டலியின் இருப் ிடத்ைிற்கு வருறக 
ைந்ைார்.  ாஸாஜி  கலிலும், கிருஷ்ைா இரவிலும் கண்காைிப் ாளராகப் 
 ைிபுரிந்ைனர். கார்டன் டவுனில் இருந்து ெற்று பைாறலவில், இைர 
ப ண் ைிகள் ைங்கிய  ங்களாவில்,  கலில் காவள ா ா, இரவில்  
பவங்வகா ா ராவ் இருவரும்  ாதுகாவல்  ைிறயப்  கிர்ந்து பகாண்டனர். (ஒரு 
கட்டத்ைில், பவங்வகா ா ராவ் பைன்னிந்ைியாவில் வாழும் ைனது 
குடும் த்ைினறரச் ெந்ைிக்கச் பென்று,  ின்னர் ைிரும் ி வந்ைார்.) 

 ா ா, அவரது பொந்ை காரைங்களுக்காக, இைர  ங்களாவில் வாழ்ந்ை 
ப ண் ைிகறள ஒருவ ாதும் ெந்ைிக்கவில்றல; அவர்கள்  ா ா இருந்ை 
 ங்களாறவ வநாக்கிப்  ார்க்கவும் இல்றல. ப ஹராவின் குழுறவச் வெர்ந்ை 
ப ண்கள் வாரத்ைிற்கு இரண்டு முறை அவர்கறளச் ெந்ைித்து வந்ைனர்; 
ஞாயிற்றுக்கிழற களில் அவர் இல்லாைவ ாது அவர்கள்  ா ாவின் 
 ங்களாவுக்கு வர அனு ைிக்கப் ட்டனர்; ஆனால்  ா ா  ற்றும் அவரது  ைி 
 ற்ைிய எந்ைபவாரு வ ச்சும் ைறடபெய்யப் ட்டது. ஏவைனும் பெய்ைி அந்ைப் 
 ங்களாவுக்கு அனுப் வவண்டி இருந்ைால், அது  ார்கபரட் மூல ாக 
அனுப் ப் ட்டது. ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, நாஜா ப ஹராவின்  ங்களாவுக்கு 
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 ாற்ைப் ட்டார், வ லும் லாஹூறரச் வெர்ந்ை வகார்பஷத் இைர  ங்களாவுக்குச் 
பென்ைார். வகார்பஷத் ஒரு நல்ல நீச்ெல் வரீாங்கறை; அவர்,  ார்கபரட்டுடன் 
இறைந்து, உள்ளூர் ஏரியில் ப ண்களுக்கு நீச்ெல்  ாடங்கறளக் கற்றுத் 
ைந்ைார்.  

மபண்ெணிககள இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்தது, இறுதியில் 
இந்தியா, பாகிஸ்தான் எனும்  இரண்டு பிரிவுைன் ஏபதனும் மதாைர்பு 
மகாண்டிருந்திருக்கலாம். அத்தககய பகிர்வு நைக்கும் என்று பாபா அடிக்கடி 
சுட்டிக்காட்டிக் மகாண்டிருந்தார். "இந்தியா இரண்டு துண்டுகளாகப் 
பிரிக்கப்படும், பெலும் இரத்த ஆறு ககரபுரண்பைாடும்!" பாபா ஒருமுகை 
கூைினார். 

லாஹூரில் இருந்ை ஆண்  ண்டலியில் அண்ைா 104, ற தூல், 
ொஞ்ெி, டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி, காக்கா, காவள ா ா, கிருஷ்ைா,  ாஸாஜி, 
டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு ஆகிவயார் அடங்குவர். அவர்கள் 294 கார்டன் டவுனில் 
உள்ள ஒரு வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைனர். ஜால் வகரவாலா,  ா ாைாஸ், ஆைி 
ெீனியர், குல் ாய், வைஷ்முக் ஆகிவயார் அவ்வப்வ ாது வந்து, அந்ை நிலத்ைில் 
அற ந்ை ஒரு ெிைிய குடிலில் ைங்கினர்; டாக்டர் டான் ஜூறல  ாைத்ைில் ஒரு 
முறை வருறக ைந்ைார். 

ஆைி ஜூனியர், ெகன், ஃப ராம், முரளி,  ாைிரி, ப ண்டு, ஸவக், ெிது, 
ஸ்லாம்ஸன், பஸயிலர்  ா ா  ற்றும் அவரது  கன் ைீன்ஷா ஆகிவயார் 
அப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைவர்களில் அடங்குவர்.  ற்றுப ாரு ந ர் ஏ. 
முைலியார் குப்புொ ி என் வர்  ா ாறவ, ப ங்களூரில் ெந்ைித்து, 1942 இல் 
ஆெிர த்ைில் இறைந்ைார். குப்புொ ி  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலுக்கு இைங்க 
ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைார்; ஒரு வருடத்ைிற்கும் வ லாக ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார். 

எரச் ைனது குடும் த்ைினருடன்  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ைங்கியிருந்ைார், 
ஸர்வர், நாகு இருவரும் ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, பூனாவில் கல்வி  யின்று 
வந்ைனர். (ஜங்கூவும்  ின்னர்  ிந்த்ரா  ாளிறகக்கு அனுப் ப் ட்டார்.) நாஜூ, 
ஆைி பகாத்வால் ஆகிவயாரும் பூனாவில்  டிப்ற த் பைாடர அனுப் ப் ட்டனர். 
 ப் ா பஜஸவாலாவின் ப ாறுப் ில் அவர்கள்  ள்ளிக்கூட விடுைிகளில் 
ைங்கியிருந்ைனர். அவர்களின் ெவகாைரி ஹில்லா இன்னும் பஸக்கந்ைிரா ாத்ைில் 
 யின்று வந்ைார். 

1943,  ூன் 29 அன்று சம்பத் ஐயங்கார், 66 வயதில், ெதராெில் 
காலொனார். லாஹூரில் இருந்ை  ா ாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டதும், 
ஜூறல 5ஆம் நாள் அவரது குடும் த்ைினருக்கு  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
"அவர் என்னுைன் எல்கலயில்லா நிகலயில் இகணந்துள்ளார்." 

ஜூறல  ாைத்ைில் லாஹூரில் பவப் ம்  ிக அைிக ாக இருந்ைது - 
ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில் பவப் ம் 109° யும் ைாண்டியது. ராவனா,  ார்கபரட் 
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இருவரும்  ங்களாவின் நறட ாறை அற ந்ை கல் ைறரறயத் ைண்ைரீால் 
நறனத்துக் குளிரச்பெய்ைனர். பவப் ம் காரை ாக,  ா ா ப ண்கறள, 
கால்வாயில் யாரும்  ார்க்க முடியாை இடம் ஒன்றைத் வைர்ந்பைடுத்து 
ஆழ ற்ை நீர்  குைிகளில் நடக்க அனு ைித்ைார். 

ப ண் ைிகள் உள்ளூர் ஏரியில் நீந்ைிக் பகாண்டிருந்ைனர்.  ைிக்கு 
நீச்ெல் பைரியாைைால் லாஹூறரச் வெர்ந்ை வகார்பஷத் அவருக்குக் கற்றுத் 
ைந்ைார். ஒரு நாள் ஏரியில், வகார்பஷத் வவபைாரு ப ண்ணுடன் நிகழ்த்ைிய 
சுவாரஸ்ய ான உறரயாடலின் வ ாது, அருகிலிருந்ை  ைி ைண்ைரீில் 
மூழ்கிவிட்டார். ைிடீபரன நிறனவு வந்து, அக்கம்  க்கம் சுற்ைிப்  ார்க்றகயில், 
 ைி இல்லாைறைக் கண்டு  யத்ைில் நடுங்கிப்வ ானார். அறனவரும் உரத்ை 
குரலில்  ா ாவின் ப யறரக் கூைி அலைத் பைாடங்கினர். வகார்பஷத், 
 ைியின்  நீச்ெல் பைாப் ிறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு பவளிவய இழுத்து அவருக்கு 
உைவினார். 

 ா ாவின்  ங்களாவில் ஓர் இரவு  ின்ொரம் ைிடீபரனத் 
துண்டிக்கப் ட்டது.  ா ா ராவனாறவ, ெம் ந்ைப் ட்ட அைிகாரிகறளத் 
பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு பகாள்ளு ாறு  ைித்ைார். ராவனா, நிச்ெய ாக 
லாகூருக்கு அந்நியராக இருந்ைைால், யாறரத் பைாடர்பு பகாள்வது, எங்குத் 
பைாறலவ ெிறயக் கண்டு ிடிப் து என்று வயாெித்ைார். அவர் கும் ிருட்டில் 
இங்வகயும் அங்வகயும் நகர்ந்து, இறுைியில்  க்கத்து  ங்களாவுக்குச் பென்று 
கைறவத் ைட்டினார். வடீ்டு உரிற யாளரிடம் பைாறலவ ெிறயப் 
 யன் டுத்ைலா ா  என்று வகட்டு, அைிகாரியிடம் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்பு, 
ராவனா வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

ராவனாறவப்  ார்த்ை  ா ா, "ஏன் இவ்வளவு பநரம்?" என்ைார். 
"பைாறலவ ெி எங்வக உள்ளது என்று எனக்குத் பைரியவில்றல." 
"இதுபபான்ை தகவல்ககள நீங்கள் ஏன் முன்பப அைிந்து 

மகாள்ளவில்கல?" 
" ின்ொரம் துண்டிக்கப் டும் என் றை நான் எப் டி அைிவவன்?" 
"இது இங்பக நைக்கும் ஒரு வழக்கொன நிகழ்வு என்பது 

மதரியாவிட்ைால், உங்களுக்கு என்னதான் மதரியும்? இதுபபான்ை 
விஷயங்களில் நீங்கள் ெிகவும் கவனொக இருக்க பவண்டும். நான் 
அடிக்கடி ெஸ்த் பணிக்காக மவளிபய மசல்லும் பவகளயில் நீங்கள் 
எச்சரிக்ககயாக இல்லாவிடில், இங்கு வாழும் மபண்ெணிகளுக்கு 
என்னவாகும்? அவர்கள் தனிகெ வாழ்க்கககய வாழ்ந்து வருவதால், இது 
பபான்ை மவளிப்புை விஷயங்ககள நீங்கள் கவனத்தில் மகாள்ள 
பவண்டும்." 

இத்ைறகய ெந்ைர்ப் ங்களில் அற ைி காப் வை ெிைந்ைது என் றை 
ராவனா இப்வ ாது கற்றுக்பகாண்டார். இந்ைச் ெம் வத்ைின் மூலம்  ா ா 
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அவருக்கு, பைாறலவநாக்கு  ார்றவறயறய வளர்க்கும் விைத்றை எடுத்துக் 
காட்டினார். 

லாஹூர் வந்ைறடந்ைதும்  ா ா, அவரது  ஸ்த்  ைிறயத் 
பைாடங்கினார். அவர் நகரத்ைிலும் அறைச் சுற்ைியுள்ள இடங்களிலும் 
 ஸ்துகறளத் வைடி  ல ற ல் தூரம் நடந்து பென்ைார். கடுற யான ஜூறல 
பவப் ம் காரை ாக, ற ல் பைாறலவில் நடந்து பெல்வது வொர்வறடயச் 
பெய்யும். உள்ளூர்  க்கள்  ைிய வவறளயில் ைங்கள் வடீுகளில் அறட ட்டுத் 
தூங்கும் வவறளயில், பைய்வகீ அன் ிற்குரியவர் இறைவ ாறையில் ைவிக்கும் 
ைனது  ிரிய ானவர்கறளத் வைடி  ைிய பவயிலில் அறலந்து ைிரிந்து 
பகாண்டிருந்ைார்! 

 ா ா அவரது ைறலறய ஈர ான துைியால் மூடி, ற தூலுடன் நடந்து 
பென்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். ற தூல் ைண்ைரீ் நிரப் ப் ட்ட 
பகாள்கலன் ஒன்றை உடன் எடுத்துச் பென்ைார், ஆனால் ெில நி ிடங்களில் 
ைண்ைரீ் சூடாகிவிடும். பவப் ம்  ிகவும் அைிக ாக இருந்ைைால், ற தூல் 
ைனது காலைிகறள அடிக்கடி ைண்ைரீால் ஈரப் டுத்ைினார். ஆனால்  ா ா 
ஒருவ ாதும் அவரது வவகத்றைக் குறைத்ை ாடில்றல, அல்லது அத்ைறகய 
கடுற யான காலநிறலயிலும் கூட ைனது கடற றயக் றகவிடவில்றல. 

ஆண், ப ண் குழுவின் உறுப் ினர்கள் பவப் ம் காரை ாக ஒருவர் 
 ின் ஒருவராக உடல்நலம் குன்ைி காைப் ட்டனர். விஷ்ணு ஜூரத்ைால் 
அவைியுற்ைவ ாைிலும், அவர் பைாடர்ந்து ப ண் ைிகளுக்காக,  ஜாருக்குச் 
பெல்லத் ைவைவில்றல.  ா ா, ற தூல் ைவிர, ஆண்கள், ப ண்கள் 
அறனவரும் லாஹூரில் வநாய்வாய்ப் ட்டனர், வ லும்  ா ா அவரது  ஸ்த் 
 ைிக்காக ற தூறல உடன் அறழத்துச் பென்ைைால் அவருக்கு  ட்டுவ  
விைிவிலக்கு அளிக்கப் ட்டைாகத் வைான்ைியது. 

நாஜா, வகட்டி இருவரும்  க்கத்து  ங்களாவில் உைவு ையார் பெய்து 
 ா ாவின்  ங்களாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைனர். ஒரு நாள்,  ா ாவின் 
அனு ைியுடன், பவளியிலிருந்து  ஜ்ஜி வறககறள வாங்கிச் ொப் ிட்டைால், 
யாருக்கும்  ெியுைர்வு இல்றல. வழக்கம் வ ால் அன்று வந்ை உைறவ 
எவரும் பைாடவில்றல. அவ்வவறளயில் ெற யலறைறய நிர்வகித்து வந்ை 
கிட்டி,  ா ாவின் உத்ைரவின் டி உைறவ  வைீாக்கக்கூடாது என் ைால் 
ெற யலறையில் அ ர்ந்து ப துவாக அறனத்றையும் உண்ைத் 
பைாடங்கினார்.  

ப ஹரா அறைக் கவனித்து, "நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள்? உங்கள் 
நலனுக்கு இது நல்லைல்ல; இது உயிருக்கு  ிகவும் ஆ த்ைானது" என்று 
முறையிட்டார். 

அைற்கு, கிட்டி, "நான் உயிறரத் துைப்வ ன், ஆனால் முற்ைிலு ாகக் 
கீழ்ப் டிந்து துைப்வ ன்!" என்று கூைியறை ப ஹரா,  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைவ ாது,  ா ா  னம் விட்டுச் ெிரித்து, கிட்டி இப் டிச் ொப் ிடுவறைத் 
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ைறடபெய்ைார். இல்றலவயல், கிட்டியின் இயல் ான ைன்ற றயப் 
ப ாறுத்ைவறரயில் அவர் இரபவல்லாம் ொப் ிட்டுக்பகாண்வட இருந்ைிருப் ார். 

‘ெிட்டு’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ச்றெக்கிளி அம்ரித் குட்டியில்  ா ா 
 ற்றும் ப ண் ைிகளுடன் வாழ்ந்து வந்ைது.  ா ா  ச்றெக்கிளிறய  ிகவும் 
வநெித்ைார்; அதுவும் அவறர ப ரிதும் விரும் ி,  ா ாவின் வைாள்  ற்றும் 
விரல்களில் அ ர்ந்து,  ா ாவின் அன்பு முத்ைத்றைப் ப ற்றுக்பகாள்ளும். 
ப ஹரா ாத் வ ல் றல 'ெிருகக்காட்சி சாகலயில்' இன்னும்  ல 
பெல்லப் ிராைிகள் இருந்ைன. வகாழிகள், வாத்துகள், ஒரு வஜாடி 
வான்வகாழிகளும், நாய்களும் இருந்ைன.  ா ா இல்லாை வவறளயில், இந்ை 
விலங்குகறளக் ப ண்டு கவனித்து வந்ைார். அவர்கள் லாஹூரில் 
இருந்ைவ ாது,  ா ா, ப ண்டுவுக்கு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி, 'லக்கி', 'ஜம்பு' 
என்ை இரண்டு குரங்குகறள,  ா ாவின் இரண்டு அன் ர்களுக்குக் 
பகாடுக்கு ாறு கூைியறை, ெகன் அப் டிவய பெய்ைார்.  

ஒரு கருப்பு நாய் லாஹூரில்  ா ாவின்  ங்களாவுக்கு வருவதும், 
அைற்குத் ைினமும் உைவளிப் தும் வழக்க ாக இருந்ைது. அைற்குப்  ிைகு, 
காய றடந்ை ஒரு நாய்க்குட்டியும் வாெலுக்கு வரத் பைாடங்கியது. ப ண்கள் 
அைன் காயங்களுக்கு  ருந்ைிட்டு, அறை அன் ாகக் கவனித்து வந்ைனர். 
ஆனால் ஒரு நாள், அந்ை நாய்க்குட்டிக்கு பவைி ிடித்ைைால்,  ா ா, 
 ார்கபரட்டிடம் அறைப்  ிடித்து, டாக்டர் நீலுவிடம் பகாடுத்து அறை 
அழிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

ெில  ாைங்களுக்குப்  ிைகு (1943, அக்வடா ர் 1 காறல), கருப்பு நாயும் 
பவைித்ைனத்ைில்  ார்கபரட்றடக் கடித்ைது. கிருஷ்ைா ைனது இரவு கடற றய 
முடித்து, ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வைாட்டக்காரர், 
கிருஷ்ைாறவ,  ா ா உடனடியாக அறழப் ைாக அவரிடம் கூைினார். அப்வ ாது 
 ா ா,  ார்கபரட்டுடன் நின்று பகாண்டிருந்ைார்; நாயும் அருகில்  டுத்ைிருந்ைது. 
 ா ா அந்ை நாறயச் சுட்டிக்காட்டி, "இகத எடுத்துச் மசல்லுங்கள்" என்று 
கட்டறளயிட்டார். ஏற்கனவவ  ார்கபரட்றடக் கடித்ைைால், அறைப்  ிடிப் து 
கிருஷ்ைாவுக்கு  ிகவும் கடின ாக இருந்ைது. அைன் அருகில் பென்ைால் 
கடிக்கும் என ையங்கிய கிருஷ்ைா, ஒரு மூங்கில் கழிறய வடிவற த்து, 
அற ைியாக நாறய அணுகி, அைன் கழுத்றை மூங்கில் கழியால்  ிடித்து, 
அறைச் சுற்ைி ஒரு கயிற்றைக் கட்டினார். 

"இங்கிருந்து 20 கெல் மதாகலவில் நாகய எடுத்துச் மசல்லுங்கள்" 
என்று  ா ா உத்ைரவிட்டார். 

அைற்குக் கிருஷ்ைா, "அது ொத்ைிய ில்றல,  ா ா. இது பவைி ிடித்ை 
நாய்!" என்ைார். 

 ா ா  ிடிவாை ாக இருந்ைார், "இது என் உத்தரவு!" 
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கிருஷ்ைா இவ்வளவு பைாறல தூரம் நாறயக் பகாண்டு பெல்வது 
ொத்ைிய ல்ல என் றை பவளிப் டுத்ைினார்.  ா ா ஏ ாற்ைத்துடன்  ார்த்ைார், 
"சரி, அகத, பதிமனாரு கெல் தூரம் எடுத்துச் மசல்லுங்கள். கெல் 
கற்ககள எண்ணுவதில் கவனொகவும் உறுதியாகவும் இருங்கள்" என்று 
கட்டறளயிட்டார். வ லும் எைிர்ப்புத் பைரிவிக்க கிருஷ்ைாவுக்கு 
வாய்ப் ளிக்கா ல்  ா ா உள்வள பென்ைார்.    
 கிருஷ்ைா ைனது றெக்கிளில், அறை இறுக்க ாகக் கயிற்ைால் கட்டி, 
மூங்கில் கழிறயயும் எடுத்துக் பகாண்டு, நாறயத் தூக்கிச் பென்ைார். இது ஒரு 
கடின ான  ைி. ெிைிய கூழாங்கற்கறளப்  யன் டுத்ைி, அவர் கடந்து பெல்லும் 
ற ல்கறள எண்ைினார்.  ைிபனாரு ற ல் றெக்கிளில் பெல்ல அவருக்கு 
ஐந்து  ைி வநரம்  ிடித்ைது. ஒரு ெிைிய ஏரியில், கிருஷ்ைா அந்ை நாறய 
ைண்ைரீுக்கு அருகில் அறழத்துச் பென்ைார். நாய் ைண்ைறீர அைன் வாயால் 
பைாட்டதும், அது இைந்துவிட்டது. கிருஷ்ைா வகா மும் எரிச்ெலு றடந்ைார். 
"நாய் இைப் ைாக இருந்ைிருந்ைால், அறை லாகூரில் ஏன் 
பகான்ைிருக்கக்கூடாது?" என எண்ைி ஆச்ெரியப் ட்டார். " ைிபனாரு ற ல் 
தூரத்ைிற்கு அறை எடுத்துச் பென்று இத்ைறன கஷ்டங்கறள ஏன் அனு விக்க 
வவண்டும்?" 

நாயின் ெடலத்றை விட்டுவிட்டு, கிருஷ்ைா  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைவ ாது  கிட்டத்ைட்ட  ைியம் இரண்டு  ைி ஆகிவிட்டது.  ா ா 
உடனடியாக அவறரப்  ார்க்க விரும்புகிைார் என் றை அவருக்குத் பைரிவிக்க, 
டாக்டர் நீலு காத்ைிருந்ைார். பாபா வராந்தாவில் அங்குெிங்கும் நைந்து 
மகாண்டிருந்தார். "நீங்கள் நாகய விட்டுவிட்டீர்களா?" என்று வகட்டார். 

"ஆம். ஆனால் அது இைந்துவிட்டது." 
பாபா ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாகத்  மதன்பட்ைார். "நீங்கள் பதிமனாரு 

கெல் தூரம் மசன்ைரீ்களா?" கிருஷ்ைா ஆ ாம் எனத்  ைறலயறெத்ைார். 
"கற்களால் ற ல்கறள எண்ைினரீ்களா?" கிருஷ்ைா அைற்கும் ஆம் 

எனத் ைறலயறெத்ைார். 
 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிபைன். 

நீங்கள் என்ன ஒரு சிைப்பான பணிகயச் மசய்துள்ளரீ்கள்! பபாய் ெதிய 
உணகவச் சாப்பிடுங்கள்" என்ைார். 

கிருஷ்ைா அறெயா ல் அங்வக நின்றுபகாண்டிருந்ைார். " ா ா, இது 
என்ன? நான் ஏன் அந்ை நாறய  ைிபனாரு ற ல் தூரத்ைிற்கு எடுத்துச் பெல்ல 
விரும் ினரீ்கள்?" என்று வகட்டார்.  

 ா ா அவருக்கு அறை ஒன்றைக் பகாடுத்து ைறலமுடிறயப்  ிடித்து 
முறுக்கினார். "மவளிபய மசல்லுங்கள்! என் பார்கவயிலிருந்து 
மவளிபயறுங்கள்!" எனச் றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

இருப் ினும் கிருஷ்ைா அங்கிருந்து நகரா ல், வாயிலுக்கு பவளிவய 
நின்ைார்.  ா ா அவரிடம் உங்களுக்கு என்ன பவண்டும் என்று வகட்க, 
கிருஷ்ைா, "என்ன காரைம்,  ா ா? பொல்லுங்கள். முைலில் நீங்கள் 20 ற ல், 
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 ின்னர் 11 ற ல் வ ாகச் பொன்னரீ்கள். நான் அந்ை நாறய அப் டிவய 
அவ்வளவு தூரம் அறழத்துச் பென்ை  ின்னர், அது அங்வகவய இைந்துவிட்டது. 
நீங்கள் அது இைப் றை விரும் ியிருந்ைால், நான் அறை ஐந்வை நி ிடங்களில் 
இங்வகவய பகான்ைிருக்கலாம்!   

"நீங்கள் ஏன் என்றன அந்ைச் ெிக்கறலபயல்லாம் ெந்ைிக்கச் 
பெய்ைீர்கள்? அந்ை நாய் அங்கு இைந்ைைில் என்ன வித்ைியாெம் ஏற் ட்டுவிடும்? 
நீங்கள் என்ன வவறல பெய்து பகாண்டிருந்ைீர்கள்?"   
 பாபா, கிருஷ்ணாகவத் திரும்ப அகழத்து, ஒரு குச்சிகய எடுத்து 
தகரயில் ஒரு பகாடு வகரயுொறு மதரிவித்தார். பாபா, தனது காலால் 
அந்தக் பகாட்கை அழித்து, ெற்மைான்று வகரயுொறு சுட்டிக்காட்ை, பகாடு 
வகரந்ததும் ‘அது சரியானது’ என்று பாபா கசககயால் மதரிவித்தார். 

 ின்னர்  ா ா இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், "எதிர்காலத்தில் 
இன்கைய இந்தியா, இந்தியா ெற்றும் பாகிஸ்தான் என இரு நாடுகளாகப் 
பிரிக்கப்படும். இந்தக் பகாடு இரண்டு நாடுகளுக்கும் இகையிலான 
எல்கலக் பகாைாக இருக்கும்." 

நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு இந்தப் பிரிவு நிகழும் பநரத்தில், 
கிருஷ்ணா பாபாவின் வார்த்கதககள நிகனவு கூர்ந்தார். ஒரு குைிப்பிட்ை 
இைத்திலிருந்து சரியான எல்கலக் பகாடு, 11 கெல்கள் அல்லது 20 
கெல்கள் தூரத்தில் இருக்க பவண்டுொ என்பது குைித்து ஒரு சர்ச்கச 
எழுந்தது. 

 ா ா அவருடன் அஹ துநகரில் இருந்து ஒரு ைாழ்த்ைப் ட்ட 
துப்புரவாளரின்  கன் அெீர் கசயத் என் வறர உடன் அறழத்து வந்ைிருந்ைார். 
அவரது ெவகாைரி ப ண் ைிகளுக்காகப்  ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ைார், வ லும் 
அந்ைப்  ைிப்ப ண் ைனது ெவகாைரறர அங்வகவய றவத்ைிருக்கு ாறு 
 ா ாவிடம் வவண்டினார்.  ா ா இந்ை ஏறழ ெிறுவறன ராஜ  ாைியில் 
றவத்ைிருந்ைார், வ லும் அவனுக்குச் வெறவ பெய்யும் கடற  கிருஷ்ைாவுக்கு 
வழங்கப் ட்டது.  ா ா, அ ீறர  ிகவும் விரும் ியைாகத் வைான்ைியது; வ லும் 
அைிக பெல்லம் பகாடுத்து வந்ைார். (கிருஷ்ைாவின் கூற்றுப் டி, ‘ ாறல 5:00 
 ைிக்கு, அ ீர் அைிகாறல ஐந்து என்று அைிவித்ைால்,  ா ா அவன் பொன்னது 
ெரிைான் என்று கூைிவந்ைார்!") 

ஒவ்பவாரு ெனி  ற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழற யும், கிருஷ்ைா ெிறுவறன 
ஆறு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ெினி ா பகாட்டறகக்கு, ைிறரப் டம் 
 ார்க்க அறழத்துச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. கிருஷ்ைா, அ ீருக்கான 
நுறழவுச்ெீட்றட வாங்கிய  ின்னர், ( ைிபனட்டு வயதுக்கும் குறைவான 
இறளஞன் என் ைால்) ைிவயட்டருக்குள் பெல்ல அனு ைிக்கப் டவில்றல. 
அந்ைச் ெிறுவன் ஒரு  ைியாறளப் வ ால, கிருஷ்ைா ைிரும் ி வரும் வறர 
பவளிவய காத்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது. ஒரு நாள், அவர்கள் 
ைிறரப் டத்ைிற்குப்  ிைகு ைிரும் ி வருறகயில், ஒரு ெரக்கு வண்டி தூொல் 
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நிரம் ிய வ கம் ஒன்றை எழுப் ிச் பென்ைது, அது அ ீரின் வநர்த்ைியான 
ஆறடறயப்  ாழாக்கி, கண்களிலும் தூெிறய வெீிச்பென்ைது. 

ெிறுவன் பகாைிப் றடந்ைான். "என் முகத்ைில் தூெி  ைக்கிைது" என்று 
கத்ைினான். "இத்ைறன வ ாெ ான ொறலயில் என்றன ஏன் அறழத்து 
வந்ைீர்கள்?" 

"இது ெினி ாவுக்குச் பெல்ல ஒவர வழி. வவறு வழியில்றல" என்ைார் 
கிருஷ்ைா. 

அந்ைச் ெிறுவனால் அறைத் ைாங்கிக்பகாள்ள முடியவில்றல; ெகட்டு 
வ னிக்கு கிருஷ்ைாறவத் ைிட்டித் ைீர்த்ைான். கிருஷ்ைா ப ாறுற யிழந்து 
"அட முரட்டுப்  யவல! நான்  ா ாவுடன்  ட்டும் இருந்ைிருக்காவிட்டால் 
உன்றனத் துண்டு துண்டாக்கி குப்ற யில் வெீியிருப்வ ன்! ஒரு ெரக்கு வண்டி 
இந்ை வழி கடந்து பென்று தூெிறய  எழுப் ியது என் குற்ை ா? இறை நான் 
ைடுத்ைிருக்க முடியு ா?" என்று கூைி ெ ித்ைார். 

அ ீர் ைிரும் ி வந்து வநரடியாக  ண்டலியின்  ங்களாவில்  ா ாவின் 
முன்னால் நின்று அழ ஆரம் ித்ைான். கிருஷ்ைாறவக் குைித்து அ ீர் 
கடுற யாகப் புகார் கூைினான்.  ா ா உடனடியாக கிருஷ்ைாறவ அறழத்து, 
"ஏன் இந்தச் சிறுவகன இவ்வளவு பொசொன சாகல வழியாக அகழத்துச் 
மசன்ைரீ்கள்?" என வினவினார். 

கிருஷ்ைா உடவன, "அவன் என்றனக் கண்ட ாட்டுக்குக் கத்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைான், ொறலயில் என்றனச் ெ ித்துத் ைிட்டினான். இந்ை 
இளவரெனுக்காக நான் ஒரு ெிைப்பு பநடுஞ்ொறலறயக் கட்ட வவண்டு ா?" 
என்ைதும் முதல் முகையாக, பாபா கிருஷ்ணாகவ அகைந்தார். அெீகர 
அவரது கககளால் அரவகணத்து, அவனது அகைக்குச் மசல்லும்படிக் 
கட்ைகளயிட்ைார். 

அ ீர் அங்கிருந்து பென்ைதும்,  ா ா கிருஷ்ைாவிடம், "நீங்கள் என்ன 
நிகனக்கிைரீ்கள்?" 

" ா ா, நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள் என்று நான் வயாெித்துக் 
பகாண்டிருக்கிவைன். நான் ைவறு பெய்யவில்றல. நான் எந்ைத் ைவறும் 
பெய்யவில்றல, இருந்தும் நீங்கள் என்றன அறைந்ைீர்கள்?" 

"நீங்கள் அவகர மவறுக்கிைரீ்கள், ஏமனன்ைால் நீங்கள் ஒரு 
பிராெணர், அவர் ஒரு துப்புரவாளர். இந்த மவறுப்கப உங்கள் 
இதயத்திலிருந்து விலக்க, அவருக்குச் பசகவ மசய்யும் இந்த பவகலகய 
நான், பவண்டுமென்பை உங்களுக்கு வழங்கியுள்பளன். 

"இந்தத் தவைான எண்ணத்கத உங்கள் இதயத்திலிருந்து ஒழிக்க 
உதவியதற்காக நீங்கள் அெீருக்கு நன்ைி மசால்ல பவண்டும். நீங்கள் 
அவகர மவறுக்கிைரீ்கள், நீங்களும் மபாைாகெப்படுகிைரீ்கள். அவர் 
உங்ககள மவறுக்கபவா மபாைாகெ மகாள்ளபவா இல்கல. அெீர், ஓர் 
உண்கெயான அெீர் ( ிரபு) என்பகதயும், நீங்கள் ஓர் ஏகழ என்பகதயும் 
இது காட்டுகிைது." 
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“அப் டியானால் அவன் ஏன் இத்ைறன வகாரிக்றககறள 
முன்றவக்கிைான்?” என்று கிருஷ்ைா வகட்டார். 

"அவர் அவ்வளவு சுறுசுறுப்பாகவும், எளிதில் திருப்தி 
அகையாதவராகவும் இல்லாதிருந்தால், உங்கள் மவறுப்பு எவ்வாறு 
மவளிப்பட்டிருக்கும்? இந்த மவறுப்கப மவளிக்மகாணர, நான் உங்களுக்கு 
இந்த பவகலகய வழங்கியுள்பளன். அெீர் தனது பவகலகயச் சிைப்பாகச் 
மசய்கிைார். விஷம் மவளிபய எடுக்கப்பைாவிட்ைால், நீங்கள் 
உயிரிழந்துவிடுவரீ்கள். அவரால் நீங்கள் பயனகைகிைரீ்கள், ஆனால் 
உங்களுக்கு இது பற்ைி எதுவும் மதரியாது."    
  ா ா கிருஷ்ைாறவ அன்புடன் வருடிக்பகாடுத்து உறுைியளித்ைார்: 
"இகதப் பற்ைி பெலும் சிந்திக்க பவண்ைாம். இது எனது பணிக்காக 
நிகழ்ந்தது. அவர் ஒரு முஸ்லீம், நீங்கள் ஓர் இந்துவாக இருக்கிைரீ்கள். 
உங்கள் இருவருக்கும் இகையில் நான் மசய்ய பவண்டிய சில முக்கியொன 
பணிகள் உள்ளன. உங்ககள அகைவதன் மூலம், நான் சில முக்கியொன 
பணிககளச் மசய்து முடித்பதன். இப்பபாது அகத ெைந்துவிடுங்கள்." 

லாஹூரில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா ஒரு முறை கிருஷ்ைாறவ 
எச்ெரித்ைார்; இரவு வநர கண்காைிப் ின் வ ாது, அவர்  ங்களாறவச் சுற்ைி 
வருறகயில், அைிக கவன ாக இருக்க வவண்டும், எப்வ ாதும் அவருடன் ஒரு 
குச்ெி, ஒளிரும் விளக்கு இரண்றடயும் எடுத்துச் பெல்ல வவண்டும்.  ா ா இந்ை 
எச்ெரிக்றகறய மூன்று முறை ைிரும் த் ைிரும்  எடுத்துக் கூைினார், வ லும் 
கிருஷ்ைா,  ா ா இந்ை விஷயத்றை  ீண்டும்  ீண்டும் வலியுறுத்ைியறைக் 
கண்டு குழப்  றடந்ைார். இரவில் கிருஷ்ைா,  ா ாறவப்  ார்த்ை 
வவறளயிலும்,  ா ா  ீண்டும் அவை விஷயத்றைத் பைரிவித்ைார். எனவவ, 
அன்ைிரவு கிருஷ்ைா  ிகவும் கவன ாக இருந்ைார், ஆனால் எதுவும் 
நடக்கவில்றல. 

 ா ா, எந்ைபவாரு காரைமும் இல்லா ல், அவறர 
 யமுறுத்துவைற்காக வைறவயின்ைி விஷயங்கறள  ீண்டும்  ீண்டும் 
பெய்கிைார் என்ை எண்ைம் அவர்  னைில் அறல  ாய்ந்ைது.  றுநாள் இரவு, 
அவர்  ா ாவுடன் இருந்ைவ ாது,  ா ா இந்ை விஷயத்றை  று டியும் பகாண்டு 
வந்ைார். ெற்வை எரிச்ெலறடந்ை கிருஷ்ைா, "இறை நீங்கள் என்னிடம் 
ஏற்கனவவ பொல்லிவிட்டீர்கள்,  ா ா! இறை  ீண்டும் பொல்வைில்  யன் 
என்ன?" என வினவினார். 

"காரணம் உள்ளது; இல்கலமயனில், நான் எனது மூச்கச 
வணீடிப்பாபனன்! இப்பபாது அகத மூன்று முகை என்னிைம் மசால்லுங்கள்" 
என்று  ா ா ைிட்டினார். 

எனவவ கிருஷ்ைா மூன்று முறை ைிரும் த் ைிரும் ச் பொன்னார்: 
"நான் இரவில் எச்ெரிக்றகயாக இருப்வ ன், வடீ்றடச் சுற்ைி வரும்வ ாது, நான் 
எப்வ ாதும் ஒரு குச்ெி, விளக்கு இரண்றடயும் என்னுடன் எடுத்துச் பெல்வவன்." 
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இவற்றைபயல்லாம்  ீைி  ா ாவின் எச்ெரிக்றகறய, கிருஷ்ைா 
ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாள்ளத் ைவைிவிட்டார். ஓர் இரவு, அவர் பவளிவய சுற்ைி 
நடந்து வருறகயில், வைாட்டத்ைில் ெில வாறழ  ரங்களுக்கு அருகில் ஒரு 
ப ரிய கருப்பு நாகப் ாம்ற க் கண்டார். கிருஷ்ைா  ைறல எடுத்து அைன் ீது 
வெீியதும்,  ாம்பு அவறர வநாக்கித் ைிரும் ி வந்ைது. அவ்வவறளயில், 
கிருஷ்ைா அறை  ரத்ைடியால் ைாக்கி, அைன் முதுறக உறடத்து,  ின்னர் 
அறைக் பகான்ைார். 

அந்ை அரவம்  ா ாறவத் ைனது அறையிலிருந்து பவளிவய வரச் 
பெய்ைது. “என்ன நைந்தது?” என்று விொரித்ைார்.    
 அைற்கு கிருஷ்ைா, "ஒரு ப ரிய கருப்பு நாகம்..." என்ைதும்  ா ா 
வ லும் எதுவும் வகட்கவில்றல,  ா ா ஏன் இறடவிடா ல் எச்ெரித்ைார் என் து 
அவருக்கு இப்வ ாது புலப் ட்டது.      
 1943,  ூகல 15 அன்று  ா ா, ற தூல், டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயாருடன்  ஸ்த்  யை ாக லாஹூரிலிருந்து ‘பசார்காட்’ புைப் ட்டார். 
 ஸ்த்  ைிறய முடித்து,  ின்னர் ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பெல்லும் வழியில், 
டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி இருவரும்  ிகவும் கறளத்துப் வ ாயிருந்ைைால்  ா ா, 
அவர்கறள அறழத்துச் பெல்ல கழுறைறய நிய ிக்க வவண்டியிருந்ைது. 
 ா ாவும் ற தூலும் ரயில் நிறலயத்றை வநாக்கி விறரந்ைனர். டாக்டர் கனி, 
குஸ்ைாஜி இருவரும் வொர்வு காரை ாக கழுறைவ ல் அ ர முடியா ல் கீவழ 
விழுந்து, எழுந்து ைா ை ாக வந்து வெர்ந்ைனர். ரயில் புைப் டவிருந்ைைால், 
ற தூலின் வவண்டுவகாளுக்கிைங்கி ரயில் நிறலய அைிகாரி ரயில் 
புைப் டுவறைத் ைா ைப் டுத்ைினார். இறுைியாக, இருவரும்  ிகவும் வ ாெ ான 
நிறலயில் வந்து வெர்ந்ைனர். 

அறைத் பைாடர்ந்து அவர்கள் ‘குல் வ ாகலுக்குச்’ பென்று, ைங்கள் 
ப ட்டி  டுக்றககறள ஒரு  ஞ்ஜா ி வஹாட்டலில் விட்டுவிட்டு,  ஸ்துகறளத் 
வைடப் புைப் ட்டனர்.  ா ா நான்கு அடி உயரமுள்ள, ப ல்லிய, வயைான, 
ஏைக்குறைய நிர்வாை ாக, றகயில் ஒரு வ ார்றவறய  ட்டும் ஏந்ைிய 
‘கசயித் அஹ்ெத் ஷா’ என் வறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். இந்ைப்  றழய 
 ஸ்த் இப் குைியில்  ிகவும் வ ாற்ைி வைங்கப் ட்டவைாடு,  ல ெீடர்களுடன் 
ஆெிர த்ைில் இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது  ஸ்த்  ைிறய முடித்துவிட்டு, அன்று 
நள்ளிரவில் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ினார். வநர்ற யும் நாையமும்  ிக்க 
ெீக்கிய உரிற யாளர்  ா ாவின் வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைார், இரவு உைவு 
ையாராக இருந்ைது. இறுைியில் அவர் உரிய  ைத்றையும் ஏற்க 
 றுத்துவிட்டார், ஆனால்,  ா ாவின் வற்புறுத்ைலின் வ ரில், அறை 
ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. வஹாட்டல் உரிற யாளருக்கு, 
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 ா ாறவத் பைரியாது எனினும்  ா ாவின் பவளிப் றடயான அம்ெங்களால் 
 ிகவும் ஈர்க்கப் ட்டு அவறர ஒரு வ ம் ட்ட ஆத் ாவாகக் கருைினார். 

16ஆம் வைைி, ‘கங்கன்பூர்’ எனும் இடத்ைில்,  ா ாறவப்  ார்த்ை முைல் 
 ார்றவயில், ‘கசயித் மரஹ்ெத்துல்லா’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்த்  ரவெத்ைில் 
நடன ாடத் பைாடங்கி,  ா ாறவ  கிழ்ச்ெியுடன் வரவவற்ைார், "உள்வள 
வாருங்கள், உள்வள வாருங்கள்; உங்கள் வருறகக்காக நான் காத்ைிருந்வைன்; 
உங்களுக்காக நான் ையாராக இருக்கிவைன்" என்று கூைி,  ின்னர்  ா ாறவ ஒரு 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை அவரது உறைவிட ான  யானம் ஒன்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு  ா ா அவருடன் ைனியாக அ ர்ந்ைார். இந்ை 
வ ல்நிறல  ஸ்த்,  ா ாவுக்கு, இரும்புத் துண்டும்,  ரத்ைடியும் இருந்ை  றழய 
வகாைிப்ற  ஒன்றை அன் ளிப் ாக வழங்கினார்; அவர் இறைச் வெ ித்து, 
இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைிற்காகப்  ல ஆண்டுகள் காத்ைிருந்ைைாகத் பைரிவித்ைார்; 
 ா ா அறை அன்புடன் ஏற்றுக்பகாண்டார்.    
 ெஸ்துகள் வழங்கும் எந்தமவாரு மபாருகளயும், அது 
எவ்வளவுதான் விசித்திரொக இருந்தாலும், பாபா, அகத ஒரு சிைப்பு 
பாதுகாப்புப் மபட்ைகத்தில் ெிகவும் கவனொக கவத்திருப்பது வழக்கம்; அது 
பின்னர் மெஹராபாத்தில் மபாக்கிஷொகச் பசெிக்கப்பட்ைது. அதில் இருந்த 
மபாருட்ககள எவபரனும் பார்க்க முயன்ைால், அது முழுக்க முழுக்க கல் 
துண்டுகள், உகைந்த கண்ணாடி, இரும்புத் துண்டுகள், ெரம் ெற்றும் சரீழிந்த 
ஆகைகளால் நிரம்பி இருந்தது. ஆனால் பாபாகவப் மபாறுத்தவகர, இந்த 
விசித்திரொன, தனி இயல்புெிக்க மபாருட்கள் அவரது பிரியொன 
ெஸ்துகளிைெிருந்து மபைப்பட்ை விகலெதிப்பற்ை மபாக்கிஷொக இருந்தன. 

லாஹூரில் வாழ்ந்ை ஓர் இளம் நிர்வாை  ஸ்றை,  ா ா ‘பாப் 
டிக்ராவலி ெஸ்த்’ என்ை ப யரிட்டு அறழத்ைார், அைாவது ‘தந்கத, ெகன் 
இருவருொக இகணந்த ெஸ்த்’. ைந்றையார் ‘ைனது  கனின் ெீடர்’ என்று 
கூைிக்பகாண்வட இந்ை இளம்  ஸ்றைக் கவனித்து வந்ைார். ைந்றை,  ஸ்த் 
நிறலறய அறடயாைவர் என்ைாலும், வைாற்ைத்ைில் ஒரு  ஸ்றைப் வ ாலவவ 
ஒத்ைிருந்ைார்.  ா ா இந்ைத் பைாடர் ில்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

லாஹூருக்கு அருகில்,  ா ா  ிகவும் அரிைான ஏழாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட, இறை நிறலறய அறடந்ை ‘ெஜ் ூப் ஷஹாபுதீன்’ 
என் வறரத் பைாடர்பு பகாண்டார்.   ா ா அவறர நீராட்டிய  ின்னர்,  ஜ்ஜூப், 
 ா ாறவத் ைனியாக அற ந்ை ஒதுங்கிய இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

 ா ா, 1943 ஜூறல 23 பவள்ளிக்கிழற , டாக்டர் கனி, ற தூல்  ற்றும் 
குஸ்ைாஜியுடன் ராவல்பிண்டிக்குச் பென்ைார். அடுத்ை நாள், ஆைி ெீனியர்  த்து 
நாட்கள் ைங்குவைற்காக வந்து,  ா ாவுடன் அவரது  ஸ்த்  யைத்ைில் 
 ங்பகடுத்ைார். டாக்டர் டானும் ராவல் ிண்டியில் அவர்கறளச் ெந்ைித்ை 
வவறளயில், பவப் ம் காரை ாக ஒரு ‘முொஃபர் கானா’வின் (முஸ்லீம் 



177 
 

ைர் ொறல) ைிைந்ை கூறரப் குைியில் தூங்கினர். அந்ை நாள் ராவல் ிண்டியில், 
 ா ா ‘உன்டி ொய்’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ிகப்  றழய  ஸ்ைானிறயத் பைாடர்பு 
பகாண்டார். உடறல ஓர் அழுக்கு வகாைிப்ற யால் மூடியறைத் ைவிர, 
ஏைக்குறைய நிர்வாை ாக, பெங்கல் குவியலில் அ ர்ந்ைிருந்ை அந்ை வயைான 
ப ண் ைி, யாறரயும் அவறர பநருங்க அனு ைிக்கவில்றல; ஆனால் 
 ா ாறவப்  ார்த்ைதும் அவர் அருகில் வரு ாறு அறழத்ைார்.  ா ா அந்ைச் 
பெங்கல் குவியல் வ வல ஏைி அவருடன் அ ர்ந்ைார். பகாணிப்கபயில் 
ெகைத்து கவக்கப்பட்டிருந்த ஒரு நாட்பட்ை, பூஞ்கசகள் நிகைந்த 
மராட்டிகய அவர் பாபாவுக்குக் மகாடுத்ததும், பாபாவும் அகத அவர் 
முன்னிகலயில் சாப்பிட்ைார். 

ராவல் ிண்டியில், ப ரும் ாலும் ஒரு ைிறரயரங்கில் அ ர்ந்ைிருந்ை 
‘ெஸ்தான் ஷா’ எனும்  அற ைியாக, ொந்ை நிறலயில் இருந்ை  றழய 
 ஸ்றையும்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். 

 ற்றுப ாரு முக்கிய ான பைாடர் ில் வந்ை ‘நங்கா கான்’, ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட நிர்வாை  ஸ்த், வழக்க ாக, சு ார் ஐந்து 
ற ல் தூரத்ைிற்கு நகரத்றைச் சுற்ைி ஓடுவறைப்  ழக்க ாகக் பகாண்டார். அவர் 
ஓடாை வநரப ல்லாம், ொறலவயாரம் அசுத்ை ான குழி ஒன்ைில் 
ஓய்பவடுத்ைார்.  ஸ்த் ஒரு பநடுந்பைாறல ஓட்டப் ந்ைய வரீறரப் வ ாலவவ 
பெயல் ட்டார், வ லும் அவர் நகரத்றைச் சுற்ைி நடக்கும்வ ாபைல்லாம், 
எப்வ ாதும் வட்டங்களில் நடந்து வந்ைார். இந்ை  ஸ்த்  ைத்றைக் வகட்டு 
வாங்கி, அறைக் பகாடுக்கும்வ ாபைல்லாம் வைீியில் வெீி எைிவது  ழக்கம். 

நங்கா கான்  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர்,  ா ா முர்ரிக்குச் 
பெல்லும் ொறலயில் ‘சத்ரா கெல்’ ( ைிவனழாம் ற ல்) என்ை கிரா த்ைில், 
ஒரு  றலயில் ைனியாக மூன்று  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 
 ா ாவும்  ண்டலியும் ஜூறல 27 அன்று லாஹூருக்குத் ைிரும் ினர். 

பாபா ெஸ்துககளத் பதடிப் பயணித்தபபாமதல்லாம், பபாரின் 
நிகழ்வுகள் அதி பவகத்கத எட்டிக் மகாண்டிருந்தன. 1943,  ூகல 
மதாைக்கத்தில், ஹிட்லர், கிழக்கத்திய நாடுகளில் தனது ொமபரும் 
தாக்குதலின் வழீ்ச்சியால் பதால்விகயச் சந்தித்தது ெட்டுெல்லாெல், பநச 
நாடுகளும் ‘சிசிலி’யில் வந்திைங்கின. பாபாவின் ெிக செீபத்திய ெஸ்த் 
பயணம் பெற்மகாண்ை இரண்பை நாட்களில், முபசாலினி, 21 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு இத்தாலியின் சர்வாதிகாரி பதவிகய ரா ினாொ 
மசய்தார். 

 ா ாறவயும் ப ண் ைிகறளயும் ைிறரப் டங்களுக்கு அறழத்துச் 
பெல்ல, லாஹூரில் ஒரு விக்வடாரியா (குைிறர வண்டி) வாடறகக்கு 
எடுக்கப் ட்டது. ஓட்டுநருக்கு  ா ா யார் என்று பைரியாது, ஆனால் அவர் 
அற ைியாக இருப் றைப்  ார்த்து, ஓட்டுநர் அவர்களுடன் றக றெறககள் 
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மூலம் வ ெிய வ ாது,  ா ாவும் றக றெறககளால்  ைிலளித்ைார். அவர்கள் 
அந்ை  னிைரிடம் வ ெச் பொன்னவ ாைிலும், அவர் அவ்வாவை பைாடர்ந்ைார்; 
 ா ாவும், ஓட்டுநரும் அவரவர் றெறககறளப் புரிந்து பகாண்டனர். 
றெறகயால் உறரயாடும் வவறளயில், ஓட்டுநரின் உடல் முழுவதும் 
ஒருவிை ான நடுங்கத்ைில் அறெந்ைது;  ா ா அவருடன் ‘வ சுவறை’  ிகவும் 
ரெித்ைார். 

 ா ா அறனத்து ப ண் ைிகறளயும் ஜூறல 29 அன்று வஹா ி 
வைொய் ஏற் ாடு பெய்ை வ ருந்ைில் ைிறரப் டத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் ஈரான்  யைத்ைிற்கு வைறவயான  ாஸ்வ ார்ட் 
 ற்றும் விொக்கறளப் ப றுவைற்கான ஏற் ாடுகள் லாகூரில் பெய்யப் ட்டன, 
ஆனால் வ ார்க்காலத்ைில் வவறலறய விறரவாகச் பெய்வது எளிைல்ல. இந்ை 
வநாக்கத்ைிற்காக, ொஞ்ெி மும்ற க்கு அனுப் ப் ட்டார், ஆனால் வ ாரின் 
நி ித்ைம் அறனத்து  யைமும்  நறடமுறையில் நிறுத்ைப் ட்டைால் அவரும் 
 ாஸ்வ ார்ட், விஸாக்கறளப் ப ை முடியவில்றல. ஜூறல 30 அன்று 
ஏ ாற்ை ளிக்கும் பெய்ைியுடன் ொஞ்ெி லாஹூர் ைிரும் ி வந்ைார். 

பாபா விரும்பியிருந்தால், சாஞ்சி மவற்ைி கண்டிருக்க முடியும், 
ஆனால் பாபாவின் ெனதில் பவறு ஏபதா திட்ைங்கள் இருந்தன. 1943, 
ஆகஸ்ட் 1 ஞாயிற்றுக்கிழற  லாஹூரில் நிறலற றயப்  ரிெீலறன பெய்ய 
ஒரு கூட்டம் நறடப ற்ைது. ஆைி ெீனியர், ஜால் வகரவாலா, டாக்டர் கனி 
 ற்றும் இைர ஆண்  ண்டலியும் கலந்து பகாண்டனர்; கூட்டத்ைில் 
எடுக்கப் ட்ட ெில முடிவுகள் அவரது அன் ர்களுக்கு ஒரு சுற்ைைிக்றக மூலம் 
பைரிவிக்கப் ட்டன, அவற்ைில் ஒரு  குைி  ின்வரு ாறு: 

இணக்கெற்ை மவளியளவிலான காரணிகளின் தகலயீடு ெற்றும் 
பநரங்கள், சூழ்நிகலகளின் அசாதாரணங்கள் காரணொக, இந்தியா ெற்றும் 
ஈரான் சம்பந்தப்பட்ை அதிகாரிகளால் பாஸ்பபார்ட் முகைப்படி வழங்க ஒரு 
கணிசொன காலம் (குகைந்தது மூன்று ொதங்கள்) பதகவப்படும். 

ஆககயால், ஏற்கனபவ திட்ைெிட்ை ஆகஸ்ட் ொத ஈரான் 
பயணத்கத பெற்மகாள்வது சாத்தியொகத் மதரியவில்கல. இதன் 
விகளவாக, நவம்பர் ொத திட்ைங்களும் தானாகபவ ொற்ைத்திற்கு 
உட்படுத்தப்படும். 

அறனத்து (உள்  ற்றும் பவளிப்புை) காரைிகறளயும் கருத்ைில் 
பகாண்டு, நான் இவ்வாறு ஏற் ாடு பெய்துள்வளன்: 

ஒன்று:  ஷாத் (ஈரான்)  யைம் 1943 டிெம் ர் இறுைிக்குள் 
நறடப ைவிருப் து ெ ீ த்ைியைாக இருக்கும். 

இரண்டு: என்னுடன், எனக்கு அருகில் ஒரு  ாைம் ைங்குவைற்கான 
ைிட்டம், 1944 ஜனவரி 15 முைல்  ிப்ரவரி 15 வறர - நான்  ிைந்ை வைைி, 
(பஸாராஸ்ட்ரியன் காலண்டரின்  டி) வ ற்பகாள்ளப் டும். 
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எனது மெௌனத்கதக் ககலப்பதில் எப்பபாதுபெ திரும்பத் திரும்பத் 
தள்ளிகவப்பதற்கான எனது காரணங்களும், பநாக்கங்களும் ெற்றும் 
உங்களுக்கு நான் வழங்கும் உண்கெமயன்று உறுதிப்படுத்தப்பைாத 
மதளிவற்ை வாக்குறுதிகளும், பலவனீொனவர்களில் சந்பதகங்ககள 
உருவாக்க வாய்ப்பாக அகெயும் அபதபவகளயில், ென வலிகெெிக்க 
கதரியசாலிகளுக்குச் பசாதகனயாக இருக்கும் தருணத்தில், நான் 
பணிபுரியும் வழிமுகைககளப் பற்ைி நீங்கள் அைிந்திருக்க பவண்டும், 
ஏமனனில் நான் எப்பபாதுபெ எல்லாவற்கையும் இயற்ககயான பபாக்கில், 
வடிவகெக்க அனுெதிக்கிபைன், மவறுெபன சாதாரணொன முடிவுககளக் 
மகாண்டுவருவதில் நான் ெிக அரிதாகபவ என் ெனகதப் 
பயன்படுத்துகிபைன். 

ைிட்டங்களில் ஏற் ட்ட இந்ைப் புைிய  ற்றும் ெ ீ த்ைிய  ாற்ைங்கள், 
உங்கறளத் ைிறகப் றடயச் பெய்யாது என்று நான் நம்புகிவைன். இந்ை 
 ாஸ்வ ார்ட் ெ ாச்ொரங்கள் அறனத்தும் ப ாருளுலறகச் ொர்ந்ைது ஆறகயால் 
இறவ அறனத்தும் அவை வழியில் அறடயப் ட வவண்டிய ஒன்வை ைவிர 
வவபைான்று ில்றல. 

ஆகபவ, நான் கூைியகத நிகைபவற்றுவதில் நீங்கள் முழு 
நம்பிக்ககயுைனும், கைவுளின் வழிகள், தற்பபாகதக்கு, அைிவுக்கு 
எட்ைாததாகத் பதான்ைினாலும், இதயத்தில் கதரியொக இருக்குொறு 
வலியுறுத்தி ெீண்டும் கூறுகிபைன். 

ஆகஸ்ட் 5ஆம் நாள், இந்ைச் சுற்ைைிக்றக லாஹூரிலிருந்து 
ெம் ந்ைப் ட்ட அன் ர்களுக்கு அனுப் ப் ட்டது. 

1943, ஆகஸ்ட் 2 ைிங்கள்  ாறல,  ா ா லாஹூரிலிருந்து மும்ற  - 
ப ஷாவர் விறரவு ரயிலில் ‘தக்ெிலா’வுக்கு டாக்டர் கனி  ற்றும் 
ற தூலுடன் புைப் ட்டார். ஜால் வகரவாலா  அவர்களுடன் ப ஷாவரில் 4ஆம் 
நாள் வந்ைிறையு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ா  றுநாள் எல்றலறயத் 
ைாண்டி, 6ஆம் வைைி இரவு லாஹூருக்குத் ைிரும்பும் வழியில்  ல 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ப ஷாவரில்,  ா ா ெஸ்த் ‘அஷாக் பாபா’ என் வறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டவ ாது, அவருகைய முந்கதய மதாைர்புக்குப் பிைகு இப்பபாது அவர் 
ஒரு ெஜ் ூப் நிகலகய அகைந்தவர் பபாலத் பதாற்ைெளித்தார்.  ஸ்த் 
கட்டுப் டுத்ை முடியாை ெீரற்ை நிறலயில் அவருறடய பொந்ை அசுத்ைத்ைில் 
அறெயா ல் குடிறெயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  

ப ஷாவரில் ‘ெிஸ்கின் ஷா ெலங்’ என்று அறழக்கப் ட்ட 
இறைவறனத் வைடும் ஒரு ந றர,  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார்; ஒரு முஸ்லீம் 
ென்னைியில் ைங்கியிருந்து, அவர் இரவும்  கலும் ஒரு புனிை பநருப்ற  (துனி) 
வளர்த்து வந்ைார்.       
 ப ஷாவரில்,  ா ா, ஒரு கல்லறையில் அற ந்ை குடிறெயில் 
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முற்ைிலும் நிர்வாை ாக வாழ்ந்ை ‘ஆஷாக் ஷா’ என்ை ஏைக்குறைய 
‘முரட்டுத்தனொன  லாலி’ ெஸ்கதத் மதாைர்பு மகாண்ைார். இந்ை  ஸ்த் 
ஒரு குழலால் புறகப் ிடித்துக் பகாண்டு, அவறர அணுகும் 
ஒவ்பவாருவறரயும் வறெப ாழியால் அவதூைாகத் ைிட்டினார். அப்வ ாது 
வயைானவராகத் வைாற்ை ளித்ைாலும் அச்சுறுத்தும் வறகயில் ஒரு ப ரிய 
கத்ைிறயக் றகயில் ஏந்ைி சுழற்ைிக் பகாண்டிருந்ைார். எவவரனும் அவரருகில் 
வரும்வ ாபைல்லாம், அவர் ஒரு  ரத்துண்றடக் கத்ைியால் பவட்டுவது 
வழக்கம்.  ா ா இரண்டு முறை அவறர அணுகினார், ஆனால் அவருறடய 
ெீற்ைம் நிறைந்ை ைன்ற யால் ைிருப்ைிகர ான பைாடர்ற  வ ற்பகாள்ள 
முடியவில்றல. 

ப ஷாவரில்  ற்றுப ாரு விெித்ைிர ான, ஜலாலி வறகறயச் ொர்ந்ை 
ெஸ்த் ‘கயாம் பாபா’ ஒரு ெிைிய அறையில் வெித்து வந்ைார்; அங்கு அவர் 
நூற்றுக்கைக்கான ெிைிய ைகர பகாள்கலன்கறளச் வெர்த்து றவத்ைிருந்ைார். 
பவப்  ான நாட்களில் கூட, அவர் எப்வ ாதும் ைனது குடிறெக்குள் பநருப்ற  
எரியவிட்டிருந்ைார். அவர், பநருப் ின் முன்னால் அ ர்ந்துபகாண்டு, ைனது 
ைற்வ ாறைய உறரயாடலுடன் பைாடர்பு டுத்தும் வறகயில், குைிப்புகறளப் 
 க்கம்  க்க ாக ைனது றகயால் எழுைிக்பகாண்டிருந்ைார்; இது ைற்வ ாது 
அைியப் டாை காரைங்களுக்காக, கிட்டத்ைட்ட குற்ைம்  ற்றும் ைண்டறனகள் 
ெம் ந்ைப் ட்டைாக இருந்ைது. கயாம்  ா ா கத்ைிக்பகாண்வட இருந்ைார், 
"முறைவகடான அந்ைச் ெிறுவனுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ைண்டறன 
பகாடுங்கள்!" அல்லது "50 ரூ ாய் அ ராைம் விைிக்கவும்!" அல்லது "அந்ைக் 
பகாறலகாரத் ைிருடறனத் தூக்கில் இடுங்கள்” “இல்றல! இல்றல!அவறர 
விட்டுவிடுங்கள்! அவர் நிர ராைி!" அவருடனான  ா ாவின் பைாடர்பு ெிைப் ாக 
இருந்ைது. 

இந்ைக் குைிப் ிடத்ைக்க  ஸ்த்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ஒரு 
வாரத்ைில், 1943, ஆகஸ்ட் 12ஆம் நாள்,  ஞ்ஜாப் ப யிலில், ொஞ்ெி, டாக்டர் 
கனி, ஜால் வகரவாலா ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டு  றுநாள் காறலயில் 
படல்லிக்கு வந்து, வகக்கி வைொயின் குடும் த்ைினறரச் ெந்ைித்ைார்; அவர்கள் 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, ‘ைன்ஸக்’ உைறவ எடுத்து வந்ைனர். 
பயணத்கதத் மதாைர்ந்து, ஆகஸ்ட் 14ஆம் பததி ொகல பாபா ெீண்டும் 
மெஹராபாத்திற்கு வந்தார்; அங்கு அவர்  ண்டலியின் பெயல் ாடுகறளக் 
வகட்டைிந்து, ைங்கள் கடற கறளச் பெய்வது குைித்து ஒவ்பவாருவருக்கும் 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 

அடுத்ை நாள், ப ண்டு, டாக்டர் கனி, ஜால் வகரவாலா ஆகிவயாருடன் 
ஸவராஷ்,  ா ாறவ, பூனாவுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அவர்கள்  ிந்த்ரா 
ஹவுஸில் ைங்கியிருந்ைனர்,  ா ா, பஜஸவாலா குடும் த்ைினறரயும், அவரது 
ெவகாைரர்களான ஜால் ாய், ப ஹராம், ப ஹரா ின்  றனவி ப ரின்  ற்றும் 
அவர்களது குழந்றைகறளயும் ெந்ைித்ைார். 
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இைற்கிறடயில், மும்ற யில், பநௌவராஜி ைாைாஞ்ெியின்  ைினாறு 
வயது  கன் ‘பைஹம்ைன்’ ஜூறல நடுப் குைியில் கடுற யான 
குடற்காய்ச்ெலால்  ாைிக்கப் ட்டு  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டார். 
ஆரம் த்ைில் அவரது நிறல ைீவிர ாகத் பைரியவில்றல,  ருந்துகள் ஓரளவு 
வவறலபெய்ைன.  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க பெவிலியர்  ைியில்  யிற்ெி 
ப ற்ை அவரது ெவகாைரி அர்னவாஸ் அவறரக் கவனித்துக்பகாண்டார். 
பைஹம்ைன் ைனது  ருந்றை அருந்ை விரும் வில்றல என்ைாலும், " ா ா, நீ 
அறை எடுத்துக்பகாள்வறை விரும்புகிைார்" என்று அர்னவாஸ் அவனிடம் 
கூைிய  ின்னர், அவன் அறைக் கடற யாக விழுங்கினான். அர்னவாஸ் 
 ா ாவுக்கு இவ்வாறு எழுைினார், "பைஹம்ைனின் உடல்நிறல ெரியில்லா ல், 
அவன் உங்கறளவய முழு வநரமும் நிறனத்துக்பகாண்டிருக்கிைான். அவன் 
உங்கள் ஆரத்ைி  ாடறலத் ைனக்குத்ைாவன  ாடுகிைான், வ லும் உங்கள் 
இனிற யான ப யர் அவனது நாவின் நுனியில் எப்வ ாதும் ஒலித்ை வண்ைம் 
உள்ளது." 

ஜூறல 30 அன்று லாஹூரில்  ா ாறவச் ொஞ்ெி ெந்ைித்ைவ ாது,  ா ா 
அவரிடம் கூைினார், "நான் மதஹம்தகன என்னிைம் அகழக்கப் பபாகிபைன். 
கவகலப்பை பவண்ைாம். அவரது மசாந்த நலனுக்காக, அவர் இன்னும் 
தூய்கெயாகவும், உலகின் ொசுக்களால் களங்கப்பைாெல் இருக்கும் இந்தத் 
தருணத்தில், நித்திய  வீனுக்கு அகழக்கப்பை பவண்டும்"  
 1927ஆம் ஆண்டில், பைஹம்ைன் நான்கு  ாை குழந்றையாக 
இருந்ைவ ாது,  ா ாவுடனான முைல் ெந்ைிப் ிலிருந்து அவன் எப்வ ாதும் 
 ா ாறவ  ிகவும் வநெித்ைான். ஆகஸ்ட் 3  ைியம், பைஹம்ைன் ைனது இறுைி 
மூச்றெ விட்டான். அவன்  ச்ொ ாய்  ற்றும் பநௌவராஜியின் மூத்ை  கன், 
நிச்ெய ாக, அவனது எைிர் ாராை  றைவு குைித்து அவர்கள்  ிகவும் 
வருத்ைினர். அவர்கறள ஆறுைல் டுத்ைிய  ா ாறவச் ெந்ைிக்க பூனா 
வந்ைவர்கள்  கண்ைரீுடன் அவரிடம், "பைஹம்ைன் ஒரு ைிைற யான 
ப ாைியியலாளர் அல்லது  ருத்துவராக இருப் ார் என்று ஒரு வஜாைிடர் 
எங்களிடம் கூைியிருந்ைார்." 

அைற்கு  ா ா, "ஆம், அவர் ஒரு நல்ல மபாைியியலாளராக 
இருந்திருப்பார், ஆனால் அவரது வாழ்க்கக ெிகவும் பரிதாபொக 
இருந்திருக்கும். எனபவ நான் அவன் வாழும் காலத்கதக் குகைத்து 
அவகன அத்தககய பரிதாப நிகலயிலிருந்து காப்பாற்ைிபனன். ஆனால் 
இது அவன்ெீதான எனது கருகண என்பகத நீங்கள் உணரவில்கல." 

அைன்  ின்னர் உடனடியாக,  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார். 18ஆம் 
வைைி ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருறக ைந்ை  ாவனக் வ த்ைாவுக்கு,  ா ா ஒரு 
வநரடி வ ட்டிறய வழங்கினார். 

1943, ஆகஸ்ட் 17 அன்று,   ா ா, ஆைி ெீனியருடன் அரங்காவ்ம் 
இராணுவ ெினி ா பகாட்டறகயில் ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைார். அவர், 
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அடுத்ை நாள்  ிற் கல் 4:00  ைிக்கு  ீண்டும் அவருடன் ஐந்து ப ண்கறள 
அறழத்துச் பென்ைார் - குல் ாய்  ற்றும் ஸவக், ெிது, ெகன், ஜங்க்வள 
அவர்களின்  றனவி ார்.  ின்னர்  ா ா, கன்வடான்ப ன்டில் அற ந்ை  
ஸவராஷின் இல்லம் 'விலூ வில்லா'விற்கும், ைீன்ஷா  ற்றும் அருகிலற ந்ை 
ஸூனாவின் வடீ்டிற்கும் விஜயம் பெய்ைார்.  ின்னர்  ா ா, பஸயிலர் 
 ா ாவின் வடீ்டிற்கும் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கும் பென்று, கன்ஸாவஹற ச் 
ெந்ைித்துப் வ ெினார். 

மெஹர் பாபா ஆகஸ்ட் 19 அன்று லாஹூர் பெல்லும்  ஞ்ஜாப் 
ப யிலில் ொஞ்ெியுடன்  ன் ாடிலிருந்து புைப் ட்டு இரண்டு நாட்களுக்குப் 
 ிைகு வந்து வெர்ந்ைார். 

லாஹூர் காலநிறல இப்வ ாது  ிகவும் பவப்  ாக இருந்ைைால், 
அறனத்து   ண்டலியும்  ாைிக்கப் டனர்.  லவனீ றடந்ை விஷ்ணு, 
காவள ா ா இருவரும் ஜுரத்ைால் அவைியுற்ைனர். டாக்டர் கனி இறடவிடாை 
பவப் த்றைத் ைாங்க முடியா ல் வலானவாலாவுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல 
அனு ைி வகாரினார்;  ா ாவும் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைார். 

ஆகஸ்ட் 22 அன்று, டாக்டர் நீலு, அஹ துநகரில் ைங்கியிருந்ை ஆைி 
ெீனியருக்கு நறகச்சுறவயாக இறை எழுைினார்: "இந்ை இடம் ‘டான்வட 
இன்ஃப ர்வனா’ (இத்ைாலிய வ ைாவி டான்வட என் வரின் நரகத்றைப்  ற்ைிய 
விளக்க உறர) வ ான்ைது!  ா ா இந்ை இடத்றை ஏன் வைர்ந்பைடுத்ைார் என் து 
யாருக்கும் பைரியாது... இறைப்  ற்ைிய எனது கருத்து என்னபவன்ைால், 
இன்னும் எஞ்ெியிருக்கும் எங்கள்  ாவங்கள் ( னப் டிவங்கள்) இங்வகவய 
எரிக்கப் ட வவண்டும்! அதுைான் ஒவர காரைம் என்று நான் நிறனக்கிவைன்..." 

1943 மசப்ைம்பர் 2ஆம் பததி இரவு, ஒருவவறள, பவப் த்ைிலிருந்து 
விடு டும் எண்ைத்ைில்  ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, ராவனா ஆகிய ெில 
ப ண் ைிகளுடன் ரயிலில் காஷ்ெீர் ஸ்ரீநகருக்குப் புைப் ட்டார்; ஆண் 
 ண்டலியில் ொஞ்ெி, காக்கா, ற தூல் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். ொஞ்ெியின் 
உைவியுடன், ைவ்லத் ெிங் ‘தால் ஏரி’க்கு எைிவர அற ந்ை ஸாம் வஹாட்டலில் 
ைங்குவைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார். 4ஆம் வைைி ஸ்ரீநகருக்கு 
வந்ை  ா ா, 6ஆம் வைைி  ாறல முைல் ைனது  ஸ்த் பைாடர்புகறளத் 
பைாடங்கினார். அவர் ைினமும் காக்கா, ற தூல் இருவருடன் பவளிவய 
பென்று, அங்கு ெில பவற்ைிகர ான பைாடர்புகறள நிறுவினார்: 

‘நாப் ொபஹப்’ என்ைறழக்கப் ட்ட வ ல்நிறல  ஸ்த், கிட்டத்ைட்ட 60 
வயைான ப ரியவர், இன்னும் ைனது வயைான ைாயார்  ற்றும் 
குழந்றைகளுடன் வாழ்ந்து வந்ைார்.  பாபா அவகரச் சந்தித்தபபாது, 
இருவரும் மதாப்பிககளப் பரிொைிக் மகாண்ைனர். 

‘அெீர் ொபஹப் ொட்டு’ எனும்  ஸ்த், ஏைக்குறைய 125 வயதுக்கு 
வ ற் ட்டவர் என்று நம் ப் டுகிைது. அவர் வழக்க ாக எல்லா 
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 ருவகாலங்களிலும் நிர்வாை ாக, ஒரு  ரத்ைின் கீவழ கட்டப் ட்ட ெிைிய 
குடிறெயில் வாழ்ந்து வந்ைார்; எந்வநரமும்  ன்னிரண்டு நாய்கள் அடங்கிய ஒரு 
குழுவால் சூழப் ட்டார்; வழக்க ாக அவர் ைனது உைறவ உண்ணுவைற்கு 
முன்பு நாய்களுக்கு உைவளித்ைார். 

‘ஹர்தார் நாம்தார்’ என்ை  ஸ்த்  ிகவும் அொைாரை ானவர், 
ஏபனன்ைால் அவர் ஸலிக்  ற்றும்  ஜ்ஜூப் நிறலறய இரண்டைக் கலந்ைவர். 
 ிகவும் வ ம் ட்ட  ஸ்த், 105 வயகதயும் தாண்டியவர்; அவர் வழக்க ாக 
நிர்வாை நிறலயில், ஒரு  ரத்ைின் கீழ் ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஏற்கனவவ பைாடர்பு பகாண்ட வயைான, நன்கு 
அைியப் ட்ட  ஸ்த் ‘ரஹ்ெின் ொபஹப்’, துலமுல் கிரா த்ைின்  ாறைகள் 
 ற்றும் புல்பவளிகறளச் சுற்ைி அறலந்து ைிரிந்ைார். 

‘மசௌத்ரி லாத்’ என்ை ஓர் உயர்நிறல ஜலாலி  ஸ்த், அவர்  ல 
அடுக்கு ஆறடகறள,  பவப்  ான காலநிறலயிலும் அைிந்து வந்ைார். அவரது 
ைவிர்க்கமுடியாை ைன்ற  காரை ாக அவறரத் பைாடர்பு பகாள்வது  ிகவும் 
கடினம், வ லும் ற தூல் கூட அவறர அணுகிய வவறளயில் முதுகில் அறை 
வாங்கியது உண்டு. அவருக்கு அருகில் வரும் எந்ைபவாரு துைிச்ெலான 
ப ண் ைிறயயும் அவர் அடித்ைைாகவும் கூைப் ட்டது. அவர் ஒரு கடின ான, 
ெீற்ைம்  ிக்க  ஸ்த், ஆனால்  ா ாவின் கூற்றுப் டி அவர் ஒரு ெிைப் ான 
 ஸ்த். 

இைற்கிறடயில்  ைி,  வலரியா ஜூரத்ைால்  ாைிக்கப் ட்டார். ெில 
நாட்களில் ஜூரம் அைிக ாகவும், ெில நாட்களில் ொைாரை ாகவும் இருந்ைது. 
ஜூரம் ஏற் ட்ட நாட்களில், அவர் சூப்  ட்டுவ   ருகினார், இைர நாட்களில் 
அவருறடய  ெி வழக்கம்வ ால் இருந்ைது. கிழக்கத்ைிய ப ண் ைிகள் 
ைனிற றயக் கறடப் ிடித்ைைால், எந்ை ஆண் கனும் வநரடியாகப் வ ெவும், 
 ார்க்கவும் முடியாை நிறலயில், என்ன ையார் பெய்ய வவண்டும் என்று 
வஹாட்டல் உரிற யாளருக்கு ராவனா பைரிவித்து வந்ைார். "ஒரு நாள் ஸூப் 
 ட்டும்... அடுத்ை நாள் முழு விருந்து?" இப் டி நிறனத்து, உைவில் ஏற் ட்ட 
 ாற்ைத்ைில் வஹாட்டல் ஊழியர்கள் குழப்  றடந்ைனர். 

ஒரு வாரம் கடந்ைது; பெப்டம் ர் 9ஆம் நாள்  ா ா, ஸ்ரீநகரிலிருந்து 
ப ண் ைிகள், ற தூல், ொஞ்ெி ஆகிவயாருடன்  ாறல 7:00  ைிக்கு 
ராவல் ிண்டி வந்ைறடந்து, வைநீர் அருந்ைிய  ின்னர், அவர்கள் அவை இரவில் 
ப ஷாவர் விறரவு ரயிலில்  றுநாள் காறல 5:30  ைிக்கு லாஹூருக்கு 
வந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், 1943, பெப்டம் ர் 11,  ா ா, ற தூல், ொஞ்ெி மூவரும் 
 ாறல லாஹூரிலிருந்து புைப் ட்டு ராவல் ிண்டிக்கு வந்ைனர்.  ா ாவும் 
ற தூலும் ‘ ஸ்கிரான்’  றலயில் வ ற்பகாள்ளவிருந்ை நறட  யைத்ைிற்கு 
ஏற்ைைான ஒரு வஜாடி காலைிகறள வாங்கச் பென்ைனர். ொஞ்ெி, ரயில் 
நிறலயத்ைில் ொ ான்கறளக் கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ைார். ஸ்ரீநகரிலிருந்து 
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காக்காவும் ராவல் ிண்டிக்கு ஒரு  ஸ்றை அறழத்து வந்ைார்; ொஞ்ெி அந்ை 
 ஸ்றையும் கவனிக்க வவண்டியைாயிற்று.  ின்னர்  ா ா, ற தூல், காக்கா 
இருவருடன் நள்ளிரவு  யைிகள் ரயிலில் (இரண்டு  ைி வநரம் ைா ை ாக) 
ைக்ஸிலா வழியாக ஹரிபூருக்குப் புைப் ட்டார் 

ஹரிபூரிலிருந்து 20 கெல் மதாகலவில், கைல் ெட்ைத்திலிருந்து 
2,500 அடி உயரத்தில் இருந்த  ஸ்கிரான் என்ை சிைிய கிராெத்தில் ஒரு 
பெல்நிகல ெஸ்கதத் மதாைர்பு மகாள்ள பாபா விரும்பினார். அகத 
அகைய ஒபர வழி கழுகத, குதிகரவண்டி அல்லது கற்பாகத வழியாகக் 
காலால் நைந்து மசல்வது. இந்தப் பயணம் மெஹர் பாபா பெற்மகாண்ை 
அகனத்து ெஸ்த் பயணங்களிலும் ெிகவும் அபாயகரொன ெற்றும் 
ெைக்கமுடியாத ஒன்ைாகும். 

12ஆம் வைைி,  ா ா, காக்கா, ற தூல் ஆகிவயார் 20 ற ல்களுக்கு வ ல் 
நடந்து, கடுற யான பவப் த்ைில் கைகைப் ான  ாறையின் பெங்குத்ைான 
 றலகளில் ைாவித் ைாவி ஏைிச் பென்ைனர், கீவழ, ற ல்களுக்கு நிழறல 
வழங்க ப யருக்கு ஒரு  ரம்கூட இல்லா ல் இருந்ைது. ஆழ ான 
 ள்ளத்ைாக்குகறளயும், விறரந்வைாடும் நீவராறடகறளயும் கடந்து  ார்க்கும் 
 றலகளின் ஓரங்களில் ஆ த்ைான, கரடுமுரடான பெங்குத்ைான  ாறைகறள 
அவர்கள் கடந்து பென்ைனர். உண்ைவவா றககளில்  ிளகாய், பவங்காயம் 
 ற்றும் கடின ான,  றழய  பராட்டிறயத் ைவிர வவறு எதுவும் இல்றல. 
ஆரம்  கட்டங்களில் ெவாரி பெய்ய அவர்களுக்கு வழங்கப் ட்ட குைிறரவண்டி, 
வகாைிக் குறுகிய  ாறை வழியாகப்  யன் டுத்ை முடியவில்றல.  ா ாவின் 
பைாறடகளில் புண்  ற்றும் கீைல்களாக இருந்ைைால், குைிறரவண்டி 
ெவாரிறயக் றகவிட வவண்டியைாயிற்று; இது ொைாரை நறட  யைத்றைக் 
கூட  ிகவும் கடின ாக்கியது. 

 ஸ்கிரான் கிராெத்கதச் மசன்ைகைந்த பாபா ெிகவும் உயர்ந்த 
நிகலயில் இருந்த ெஸ்கதத் மதாைர்பு மகாள்ள முயன்ைார்; அவர் 
ஆைாவது ெற்றும் ஏழாவது ஆன்ெீக தளங்களுக்கு இகைபய இருப்பதாக 
மவளிப்படுத்தினார். இந்த ெகத்தான ெஸ்துக்கு ‘நங்கா பாபா’ என்று மபயர். 
25 ஆண்டுகளாக, அவர் முற்ைிலும் நிர்வாணொக, ஒரு ெகலயடிவாரத்தில் 
ஒபர இைத்தில் சப்பணக்காலிட்டு அெர்ந்து - கிட்ைத்தட்ை உயிருள்ள புனித 
சிகல அல்லது கைவுகளப் பபால - இயற்ககயின் அகனத்து கூறுககளயும், 
சூரியன், ெகழ ெற்றும் பனி எகதயும் கண்டுமகாள்ளாெல் அெர்ந்திருந்தார். 
துைவியின் விசித்திரொன உணவு, பாபா, கபதூல் ெற்றும் காக்கா அவர் 
உண்ணுவகதப் பார்த்திருக்காவிடில், நம்பிக்ககக்கு அப்பாற்பட்ைதாக 
இருந்திருக்கும். அவர் உலர்ந்த மராட்டிகய, தண்ணரீில் நகனத்து, ெரம் 
ெற்றும் கல் தூள்களால் பகக் வடிவில் மசய்யப்பட்ை துண்டுகளுைன் 
உண்ைார்; அவரது கண்காணிப்பாளரால் அந்தக் பகக் தயார் 
மசய்யப்பட்ைகதப் பார்க்கவும் முடிந்தது. 
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ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், அந்ைத் துைவி  ா ாறவச் சுட்டிக்காட்டி, 
அங்கிருந்ை ெிைிய கூட்டத்ைினரிடம், "அவர் என் மூத்த சபகாதரர்... அவர் இந்த 
முழு உலகத்கதயும் சரிமசய்து பாதுகாக்கிைார்!" என்ைார்.  ா ா மூன்று  ைி 
வநரம்  ஸ்ைின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்தும், அவறரத் ைனியாகத் பைாடர்பு 
பகாள்ள முடியவில்றல, ஏபனன்ைால் நங்கா  ா ா  கலில்  க்ைர்களால் 
சூழப் ட்டிருந்ைார், இரவில் அவரது  ாதுகாப் ாளர்  க்கத்ைிவல தூங்கினார். 
இந்ை வறகயான பைாடர்புகளில்  ா ா  கிழ்ச்ெியறடயவில்றல என்றும், 
துைவியுடன் ைனியாக இருக்க விரும்புவறையும்  ா ா பவளிப் டுத்ைினார். 
ஏ ாற்ை றடந்ை  ா ா,  ண்டலிறய  ீண்டும் ஹரிபூருக்கு அறழத்துச் 
பென்று, அங்கிருந்து 13ஆம் நாள் ராவல் ிண்டிக்குத் ைிரும் ி வந்து,  ஞ்ஜாப் 
வஹாட்டலில் ைங்கினார். 

 றுநாள் இரவு ொஞ்ெி அவர்கறள ராவல் ிண்டியில் ெந்ைித்ைார். 
ஆனால் அன்ைிரவு, அவர்கள் ைங்கியிருந்ை வஹாட்டலுக்கு அருகாற யில் 
ஒலிப ருக்கி ஒன்று எழுப் ிய ஓறெ,  ா ாறவ ஓய்பவடுக்க விடா ல் 
பைாந்ைரவு பெய்ைது,  ா ா அறைப்  ற்ைி  ீண்டும்  ீண்டும் அறர  ைி 
வநரத்ைிற்கும் வ லாக, புகார் பெய்ைார். அவர்கள் எப் டியாயினும், பெப்டம் ர் 15 
அன்று அைிகாறல 3:00  ைிக்கு, ‘குஜ்ரன்வாலா’வுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டனர், 
அங்கு  ா ா மூன்று  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். ‘ ஸ்ைான் 
பரஹ த்துல்லா’  ிகவும் அசுத்ை ான  ஸ்த், அவர் ைங்கு ிடம் ஒரு வகவரஜ்; 
ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு குடிறெயில் வாழ்ந்ை ‘நங்கா ஷா’ 
(நிர்வாை ராஜா) ஒரு ெிைப் ான  ஸ்த். 

முஹ ைிய ஆலய ான 'குட்பை ஷா'வில் வாழ்ந்து வந்ை 'பஷக் 
ெலங் பாபா' என் வர் ஒரு குைிப் ிடத்ைக்க வ ல்நிறல  ஸ்த் ஆவார். வஷக் 
 லங் ஒரு ப ன்ற யான ஜ ாலி வறகறயச் ொர்ந்ைவர், ஒரு காலத்ைில் கீழ் 
நீைி ன்ைத்ைில் நீைி ைியாகப்  ைிபுரிந்ைார். பைாடர்ந்து புறகப் ிடிக்கும் 
 ழக்கத்துடன், இனிற யான  னநிறல  றடத்ை இந்ை புனிை ான  ஸ்றை 
 ா ா, அஹ துநகரின் 'அலி ஷா'வுடன் ஒப் ிட்டார். 

குஜ்ரன்வாலாவிலிருந்து,  ா ா, ொஞ்ெி, ற தூல், காக்கா 
ஆகிவயாருடன்  யைம் பெய்து ‘அெிர்தசரஸ்’ வந்ைதும்,  ா ா ஒரு  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். அன்ைிரவு ரயில்வவ நறடவ றடயில் ஓய்பவடுத்து, 
காறல 5:30  ைிக்கு 16ஆம் வைைி,  ீண்டும் லாஹூருக்குச் பென்று, அங்கும் 
 ா ா, அவரது  ஸ்த்  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். 

1943 பெப்டம் ர் 19, ஞாயிற்றுக்கிழற   ா ா, ைிரவ ஆகாரம், குைிப் ாக 
நீருடன் எலு ிச்றெ ரெம் அருந்ைி உ வாெத்றைத் பைாடங்கி, அறை ஏழு 
நாட்கள் பைாடர்ந்து,  ின்னர், 26ஆம் நாள் நிறைவு பெய்ைார். இந்ை 
உ வாெத்ைின்வ ாது, 21ஆம் நாள், எட்டு  ஸ்துகள்  ா ாவின்  ங்களாவிற்கு 
அறழத்துவரப் ட்டனர்;  ா ா இந்ை  ஸ்துகறள நீராட்டி, ஆறட அைிவித்து, 
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உைவூட்டினார். ஒரு ெிைப் ான  ஸ்றைத் ைவிர  ிை அறனவரும் ஒவர 
நாளில் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டனர்.  ா ா அந்ை  ஸ்றை இரண்டு அல்லது 
மூன்று நாட்கள் ைன்னுடன் றவத்ைிருந்ைார். 

காலம் ந க்கு நிறனவூட்டுவது வ ால: " ா ா அவைார புருஷர் 
என் ைால், அவர் அடிக்கடி உ வாெம் கறடப் ிடிப் து அவறரப் 
 ாைிக்கா லில்றல. ஆறு நாட்கள் நீர்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைது 
ஒரு ொைாரை  னிைறனப் வ ாலவவ அவறரயும்  ாைித்ைது. உ வாெம் 
இருக்கும் வவறளயிலும்,  ா ா, அவரது வவகத்றை குறைக்கவவா அல்லது 
ைனது வழக்க ான  ஸ்த்  யைங்கறளத் ைவிர்க்கவவா இல்றல.  ா ாவின் 
ெகிக்கும் ஆற்ைல் உண்ற யிவலவய ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது. இப் டி நீண்ட 
பநடிய காலம் உண்ைாவிரைம் இருப் வர்கள் இத்ைறகய ஆற்ைலுடன் 
இருப் து எவ்வளவு கடினம் என் ைற்கு அவர்கவள ொன்று." 

பெப்டம் ர் 28 அன்று,  ா ா, ற தூல், ொஞ்ெி ஆகிவயாருடன், ‘குல் 
மொகல்’ கிரா த்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பென்று,  ரியாறைக்குரிய  ஸ்த் ‘கசயித் 
அஹெத் ஷா’றவ  ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். இந்ைத் பைாடர்புக்குப்  ிைகு, 
 ா ாவுக்குப்  ரிச்ெயம் ஆகாை, விருந்வைாம்பும் நற்குைம்  றடத்ை ெீக்கிய 
ஜ ீன்ைார் ஒருவர்  ா ாவிற்கும்  ண்டலிக்கும் ரயில்வவ நறட வ றடயில் 
 ிகவும் ப ச்ெத்ைக்க வறகயில் உயர்ைர ான உைறவ வழங்கினார்.
 30ஆம் வைைி காறல, லாஹூரின் புைநகர்ப்  குைியான ‘பாக்பன்புரா’ 
என்ை இடத்ைில் ‘நவாப் அலி ஷா’றவ,  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். ெில 
நாட்களுக்கு முன்பு, ற தூல் இந்ை  ஸ்றைக் கண்டு ிடித்ை அந்வநரத்ைில் 
 ஸ்த் அவரிடம், "நான் அலிகருக்குச் மசல்ல விரும்புகிபைன், ஆனால் 
சாகல எனக்காக மூைப்பட்டுள்ளது... லாஹூரில் உலகப் புகழ்மபற்ை 
ெருத்துவர் ஒருவர் இருக்கிைார்; நான் அவரது அனுெதிகயக் பகாருபவன், 
அவர் அகதக் மகாடுத்தால், நான் மசல்பவன்" என்ைதும் ற தூல் 
 ருத்துவரின் ப யறரக் வகட்டார்.  ஸ்த்  ைிலளித்ைார், "மெௌனி, நீங்கள் 
அவரிைெிருந்து வந்திருக்கிைரீ்கள், எனபவ, நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிபைன்." 
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ப ஹர்  ா ா எறழகளின் கால்கறள கழுவுைல் 
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பபார்க்கால பயணம் - கல்கத்தா, லக்பனா  

(Wartime Travel – Calcutta, Lucknow) 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், கல்கத்தா, லக்பனா  ற்றும் இந்ைியாவின்  ிை 
 குைிகளில் கடும் பஞ்சம் நிலவுவைாக பெய்ைித்ைாள்களில் ஏராள ான 
ைகவல்கள் வந்ை வண்ைம் இருந்ைன. பெப்டம் ர் 26 அன்று,  ா ா ைனது 
ெ ீ த்ைிய உ வாெத்றை நிறைவுபெய்ை அந்ை நாளில், அவர் ஒரு  ாைத்ைிற்கு 
கல்கத்ைாவுக்குச் பென்று அங்குள்ள  க்களுக்கு உைவளிக்க விரும்புவைாகவும், 
உைவு, உறட வ ான்ைவற்றை அவராகவவ விநிவயாகிக்க விரும்புவைாக, 
ொஞ்ெியிடம் ரகெிய ாகத் பைரிவித்ைிருந்ைார். 

1943, அக்வடா ர் 1 அன்று,  ா ா வ லும் விளக்கினார்: 
என்னுகைய இந்தப் பணி, பிை ெக்கள் மசய்யும் பணிகளிலிருந்து 

முற்ைிலும் ொறுபட்ைது.  ஆன்ெீக காரணங்களுக்காக, உணகவ நாபன 
பரிொை விரும்புகிபைன். இலவச உணகவ வழங்கும் பணியில் 
நூற்றுக்கணக்கான நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளன, ஆனால் அவற்ைின்  
மூலம் நான் மசயல்பை விரும்பவில்கல. நான் ெக்களுக்கு உணவளிப்பதன் 
அர்த்தம் முற்ைிலும் ொைானது. அது பசியால் வாடும் ெக்களின் வயிற்கை 
நிரப்புவதல்ல, ஆன்ெீக ரீதியில் ெனிதகுலத்திற்கு உணவளிப்பதாகும். 

எனது  ைி பவளியளவில் பெய்யப் டும் நிவாரைம்  ற்றும் 
உைவிக்காக  ட்டு ல்லா ல், எப்வ ாதும் ஆன் ீக முக்கியத்துவத்றைக் 
பகாண்டுள்ளது. துன் ம் ஏற் டும் எல்லா இடங்களிலும்  க்களுக்கு 
உைவளிப் ைற்கான நிவாரைப்  ைிகள், குறைந்ை அல்லது அைிக அளவில் 
நிகழ்கின்ைன. ஆனால் இந்ைக் குைிப் ிட்ட விஷயத்ைில், பவகுஜன  க்கள் 
வைீிகளில் எண்ைற்ை அளவில்  ாண்டு  டிவது ஓர் அொைரை ான 
சூழ்நிறலறய உருவாக்குகிைது.  கடுற யான  ற்றும் உண்ற யான வைறவ 
உள்ளவர்களுக்காக, ைனிப் ட்ட முறையில் உைவு, உறட வ ான்ைவற்றை 
வழங்கும் எனது  ைி, ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவருக்கும் இரு டங்கு 
முக்கியத்துவம்  ற்றும்  யனளிப் ைாக இருக்கும். 

தற்பபாகதய உலக மநருக்கடி, இைர்பாடுகள் இகவ அகனத்தும் 
ெக்களிகைபய, உலகப் மபாருட்கள் எவ்வளவுதான் கவர்ச்சிகரொனதாக 
அல்லது பிரியொனதாக இருந்தாலும், ொயா ெீதான மவறுப்கப 
உருவாக்கும். மபற்பைார்கள் தங்கள் மசாந்தக் குழந்கதககள 
விட்டுக்மகாடுப்பது, கணவன்ொர்கள் தங்கள் ெகனவிககள விட்டு 
விலகுவது இது பபான்ை  அகனத்துபெ ொயாவிலிருந்து விலகிச் மசல்லும் 
உணர்கவக் குைிக்கின்ைன. இத்தககய நிகலகெகளின் கீழ் நான் 
பணிபுரிவது, எனது பநரடித் மதாைர்பில் வரும் நபர்களுக்கு 
ெட்டுெல்லாெல், அவர்கள் மூலொக அது பபான்ை சூழல்ககளச் 
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சந்திப்பவர்களுக்கும் மபாதுவாக ெனிதகுலத்திற்கும், ெிகவும் 
முக்கியொனதும் நன்கெ பயப்பதும் ஆகும்.  

இல்றலபயனில், ஏறழகளுக்கு உைவளிக்க ரூ 10,000 பெலவழிப் ைில் 
என்ன  யன்?  நாம் அறைச் பெய்ய முடியாவிட்டாலும், ஆயிரக்கைக்காவனார் 
துயரத்ைில் இருக்கும்வ ாது, லட்ெக்கைக்கான  ைம் பெலவு பெய்ைாலும், அது 
ப ாருளளவில்  ிகக் குறைவான விறளறவவய ஏற் டுத்தும். ஆனால் 
விரக்ைியறடயச் பெய்யும் இந்ை இக்கட்டான சூழ்நிறலயில், எனது 
 ண்டலியால் வைர்ந்பைடுத்து அறழத்து வரப் டும் உண்ற யான ஏறழ, எளிய 
 க்களுக்கு, நானாகவவ எனது றககளால் வழங்கும் இந்ை உைவி ஒரு ப ரிய 
முக்கியத்துவத்றையும் பைாறலவநாக்கு விறளறவயும் பகாண்டுவரும். 

 ா ா வ லும் சுட்டிக்காட்டினார், "நான் பபசத் மதாைங்கிய பின்னர், 
இந்தப் பணி ெிக்க பலகனத் தரும்." 

வழக்கம் வ ால,  ா ா, அங்கு இருப் றை  க்கள் அைிந்து, பைரிந்து 
பகாள்ளவறை அவர் விரும் வில்றல. அவரது அறடயாளத்றை ரகெிய ாக 
றவத்ைிருக்க வவண்டும், பவளிப் டுத்ை வவண்டாம் என்று அவர் உறுைியாக 
 ீண்டும் கூைினார். கல்கத்ைாவில் இது கடின ாக இருந்ைது ஏபனனில், அங்கு, 
டாக்டர் வைஷ்முக் 1941ஆம் ஆண்டில்  ல உறரகறள நிகழ்த்ைினார், வ லும் 
 ா ாவின் புறகப் டங்கள்  ல பெய்ைித்ைாள்களில்  ரவலாக 
அச்ெிடப் ட்டிருந்ைன.  ா ா வகுத்ை  ற்றுப ாரு நி ந்ைறன என்னபவனில், 
 க்கள் அவறரப்  ற்ைி அைிந்துபகாள்வறைத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில்,  ா ா 
ைங்கியிருந்ை  இடத்ைிலிருந்து ெற்று பைாறலவில், ஒரு ைனி வடீ்டில் 
உைவளிக்க வவண்டும் என் ைாகும்.  இறைபயல்லாம் ஏற் ாடு பெய்ய,  ா ா, 
அக்வடா ர் 4 அன்று ொஞ்ெி,  ா ாைாஸ் இருவறரயும் கல்கத்ைாவுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். 6ஆம் நாள் பூனாவிலிருந்து புைப் ட்டு அவர்களுடன் கல்கத்ைாவில் 
இறையு ாறு எரச்ெிற்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

இது ஒரு வககயில் ‘ஏகழ, எளியவர்களுக்கு உணவளிப்பது’ அல்ல. 
ககபயந்திப் பிச்கச பகட்க முடியாத, ஆனால் சூழ்நிகலகளால் முற்ைிலும் 
உதவியற்ைவர்களாகவும், இப்பபாது ஆதரவற்ைவர்களான நிகலக்குத் 
தள்ளப்பட்ை அந்தக் கீழ்-நடுத்தர ெக்ககளத் மதாைர்பு மகாள்ள பாபா 
விரும்பினார்.  ா ா ைிட்ட ிட்ட டி, எரச், காக்கா, ற தூல்  ற்றும்  ா ாைாஸ் 
ஒவ்பவாரு நாளும் 50 நடுத்ைர வர்க்க ந ர்கறளக் கண்டு ிடித்து அறழத்து 
வருவவைாடு, வைறவயான  ாத்ைிர  ண்டங்கள்  ற்றும் உைவுகறளயும் 
ஏற் ாடு பெய்ைனர்.       
 அற ைியான இடத்ைில் ஒரு  ங்களாறவ வாடறகக்கு எடுக்க, ொஞ்ெி 
ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்ைார், ஆனால் குறுகிய கால 
வாடறகக்கு ஒரு  ாைத்ைிற்கு  ட்டுவ  கிறடக்கக்கூடிய ஒன்றை அவரால் 
கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல. உைறவத் ையார் பெய்யவும்  ரி ாைவும் 
வெைியான எந்ை இடமும் கிறடக்கவில்றல. 
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 ிக்க ெிர த்துடன், ஒரு பைாண்டு உைவு விநிவயாக நிறுவன ான 
‘புட்வடா புக்கர்’ நிவாரை ற யத்ைின் ைறலற  அற ப் ாளரான ைாக்ைர் ராய் 
சவுரியாறவத் பைாடர்புபகாள்வைில் எரச் பவற்ைி கண்டார், அவர், 
"மும்ற யிலிருந்து ஒரு ைாராள  னப் ான்ற   ிக்க  ார்ெி  வரா காரர் 
ஒருவர் ஏறழகளுக்கு உைவளிக்க விரும்புகிைார். எங்கள் வெம் நீங்கள் 
ப ாருத்ை ான ஓர் இடத்றைக் பகாடுப் ரீ்களானால், நாங்கள் ப ரிதும் 
கடற ப் ட்டிருப்வ ாம்" என்று கூைினார். 

டாக்டர் ெவுரியா இந்ை வநாக்கத்ைிற்காக ஒரு  ள்ளி வளாகத்றை 
வழங்க ஒப்புக்பகாண்டார். ஆனால் அறை ஏற்றுக்பகாள்வைற்கு முன்பு, ொஞ்ெி 
 ின்வரும் நான்கு எழுைப் ட்ட நி ந்ைறனகறள அவர் முன் றவத்ைார்: 

1. உங்கள் அகெப்பின் உறுப்பினர்கள் எவரும் எங்கள் எ ொனகரச் 
சந்திக்கக்கூைாது, திரு. சவுரியா ெட்டுபெ அந்தப் பணியில் 
பங்மகடுக்க முடியும். எங்கள் தகலவர் உணவு பரிொறும் பபாது 
மெௌனம் காக்க விரும்புகிைார். (இது விபசஷொகச் 
பசர்க்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் சவுரியா பாபாகவப் பற்ைி 
விசாரிக்கக்கூைாது.) 

2. எங்கள் எஜ ானறரயும் அவரது வைாழர்கறளயும், தூரத்ைிலிருந்து கூட, 
உைவு  ரி ாறும் வநரத்ைில் எவரும் கவனிக்கக்கூடாது. 

3. எங்கள் எ ொனருக்கு அகை ஒன்று ஏற்பாடு மசய்யப்பை 
பவண்டும், அங்கு அவர் தனியாக அெர்ந்து ஆண், மபண் 
அகனவருக்கும் பவட்டி ெற்றும் புைகவககள வழங்குவார். 

4. உங்கள் ஸ்ைா னம் முழுற யான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய வவண்டும் 
(ஒரு ெற யல்காரர்,  ாத்ைிரங்கள், ைானியங்கள், ஊழியர்கள்,  ற்றும் 
 லவற்றை வழங்குவது வ ான்ைறவ) அைற்காக அறனத்து 
பெலவுகளும் உங்களுக்குச் பெலுத்ைப் டும். வ லும், உங்கள் நிறுவனம் 
உைவி வைறவப் டும் நடுத்ைர வர்க்க ந ர்கறளத் வைர்வுபெய்து, எங்கள் 
ைறலவரின் ப யரில் அவர்களுக்கு அறழப் ிைழ்கறள வழங்க 
வவண்டும், அவர்கள் அறனவரும் எங்கள் எஜ ானரின் 
விருந்ைினர்களாகப்  ங்பகடுப் ார்கள். 
டாக்டர் ெவுரியா அறனத்து நி ந்ைறனகறளயும் ஏற்றுக்பகாண்டார், 

ஆனால்  ா ாவிற்கு எந்ைபவாரு ப ாருத்ை ான ைங்கு ிடமும் ஏற் ாடு 
பெய்யமுடியவில்றல. கல்கத்ைாவில் எல்லா ஏற் ாடுகளும் நிறைவறடந்ைதும், 
ொஞ்ெி, லாகூரில்  ா ாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப்பும் வவறளயில், அவர் 
அங்கு வருவைாகத் ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது. ஆனால்,  ா ாவின் வழக்க ான 
 ழக்கப் டி, அவர் 1943, அக்வடா ர் 14 வியாழக்கிழற  குஸ்ைாஜி, ஸவக் 
ஆகிவயாருடன் எைிர் ாரா ல் வந்ைார். ைங்குவைற்கான இடங்கள் எதுவும் 
முன்வனற் ாடு பெய்யப் டாைைால், ொஞ்ெி அவர்கறள ஓரிரவுக்காக ‘ ிராட்வவ’ 
வஹாட்டலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். ஆைி ெீனியர், குல் ாய்,  ானு ாய், 
டாக்டர் வைஷ்முக், காக்கா, ற தூல் ஆகிவயார்  றுநாள் வந்து வெர்ந்ைனர். 
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காறலயில்  ா ா, அவர் எந்ை அளவுக்கு அைிருப்ைி அறடந்ைார் 
என் றை, ொஞ்ெிக்கு பவளிப் டுத்ைி, அவறர பவகுவாகத் ைிட்டினார், "சரியான 
ஏற்பாடுககளச் மசய்ய நான் உங்ககள, பத்து நாட்களுக்கு முன்பப அனுப்பி 
கவத்பதன், ஆனால் நீங்கள் உருப்படியான காரியம் எதுவும் 
மசய்யவில்கல!" 

 ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "நான் பநற்ைிரவு ஓய்மவடுக்கவில்கல. 
இரவு முழுவதும் நரக பவதகனயாக இருந்தது. எனக்கு ஆறுதலளிக்கும் 
வசதிககளப் பற்ைி நீங்கள் பயாசிக்கவில்கலயா? நான் இப்பபாது 
தங்குவதற்குப் மபாருத்தொன, அகெதியான இைத்கதக் கண்டுபிடிக்கத் 
தவைினால், நான் உங்ககளத் தகலகீழாகத் மதாங்கவிை பவண்டியதுதான்!" 

இவ்வளவு வ ாெ ான  னநிறலயில்  ா ாறவக் கண்ட ொஞ்ெி, ஒரு 
வார்த்றை கூட வ ொ ல், அற ைியாக பவளிவயைி, ொத்ைிய ற்ைறை 
ொத்ைிய ாக்கினார். ஒரு  ாைத்ைிற்கு வாடறகக்கு பகாடுக்க  றுத்ை வடீ்டின் 
உரிற யாளறர  ீண்டும் அணுகினார்.  அவர் ஒரு வருடத்ைிற்கு  ட்டுவ  
ைனது வடீ்றட வாடறகக்கு விடுவைில் விடாப் ிடியாக இருந்ைார்; வ லும் 
ொஞ்ெியின் புகழாரமும்,  ரிந்துறரகளும் அவரில் எந்ைப்  ாைிப்ற யும் 
ஏற் டுத்ைவில்றல. 

சி. ஆர். சுந்தர்ரா ன் எனும்  ைராறஸச் வெர்ந்ை அைிகாரி ஒருவர் 
அருகில் வெித்து வந்ைார். நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு, ொஞ்ெி அந்ை வடீ்டு 
உரிற யாளறரச் ெந்ைித்துப் வ ெியறைச் ைற்பெயலாகக் வகட்டு, சுந்ைர்ராஜன், 
"ைம் ி, உங்களுக்கு என்ன வவண்டும்?" என வினவினார். துர் ாக்கியத்றை 
அனு விக்கும்  க்களுக்கு,  வரா கார  ைிபுரியும் நற் ண்புள்ள அவரது 
ைறலவறரப்  ற்ைி ொஞ்ெி விளக்கியறைக் வகட்ட சுந்ைர்ராஜன், "நான் 
விறரவில் பெல்லவிருக்கும் எனது புைிய வளாகத்ைில் அவர் ைங்க முடியும்" 
என்று கூைினார். 

"ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு குடும் ம் இருக்கும்" என்று ொஞ்ெி 
சுட்டிக்காட்டி, “எங்கள் ைறலவர் ஒரு காலியான வடீ்றட விரும்புகிைார்" 
என்ைதும், ஓரிரு நாட்களில் அவரது குடும் த்ைினர்  ைராஸுக்குப் 
புைப் டுவைால், வடீு காலியாக இருக்கும் என்று சுந்ைர்ராஜன் விளக்கினார். 

எனவவ அக்வடா ர் 15ஆம் நாள், ொஞ்ெி,  ா ாறவ, சுந்ைர்ராஜனின் 
புைிய வடீ்டிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். தூரத்ைிலிருந்து  ா ாறவப்  ார்த்ைது 
சுந்ைர்ராஜன்  னைில் இனம்புரியாை ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. அவர் 
ொஞ்ெியிடம், "நீங்கள் காறல 10 முைல்  ாறல 5:00  ைி வறர, அலுவலக 
வநரங்களிலும் எனது காறரப்  யன் டுத்ைலாம்" என்று கூைி ைனது ஓட்டுநர், 
இலவெ ப ட்வரால் அறனத்றையும்  யன் டுத்ைிக்பகாள்ளலாம் என் றையும் 
பைரிவித்ைார். அந்ைப் வ ார்க்கால நாட்களில், ப ட்வரால் விநிவயாகிப் ைில் 
கட்டுப் ாடு நிலவியைால்  ிகவும்  ற்ைாக்குறையாக இருந்ைது; ஆனால் 
சுந்ைர்ராஜன், விநிவயாகத் துறையில் உயர் அைிகாரியாகப்  ைிபுரிந்ைைால், 
எப் டியாவது  ா ாவின்  யன் ாட்டிற்காக அறைப் ப ை முடிந்ைது. 
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 ா ா, அந்ை வடீ்டிற்கு ஒப்புைல் அளித்ைதும், சுந்ைர்ராஜன் வளாகத்ைில் 
 க்கத்ைிலிருந்ை ஒரு ெிைிய அறைக்குச் பென்ைார். ஒவ்பவாரு ெில 
நி ிடங்களுக்கும்  ா ா அவறரத் ‘பைாந்ைரவு’ பெய்ைார், ‘எந்ைச் ெத்ைமும் 
வரக்கூடாது’ என்று அவருக்குக் ைகவல் அனுப் ினார். சுந்ைர்ராஜன் ஒரு ெிறல 
வ ாலத் ைனது அறையில் ைங்குவைில் ைிருப்ைியறடய வவண்டியிருந்ைது. அவர் 
பவளிவய பெல்லும் வ ாபைல்லாம், ைனது காலைிகறள றககளில் 
எடுத்துக்பகாண்டு அற ைியாக வடீ்றட விட்டு பவளிவயைி, வாயிலுக்கு 
பவளிவய பென்று காலைிகறள அைிந்து வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா யாபரனத் பைரியாை ஒருவருக்கு இறவ அறனத்தும் 
விெித்ைிர ாகவும் நம் முடியாைைாகவும் வைான்ைலாம். ஆனால்  ா ாவின் 
ஆளுற , அவருறடய ஈர்ப்பு ெக்ைி  ிகவும் வலுவானது; நாத்ைிகர்கள் கூட 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது கடவுறளப்  ற்ைிய ைங்கள் எண்ைத்றை 
 ாற்ைிக்பகாண்டு, அவருக்குச் வெறவ பெய்யத் ையாராக இருந்ைனர். 

 ண்டலியில்  ார்ெி இனத்றைச் ொர்ந்ைவர்கள் ‘ ார்ெி ைர் ொறல’யில் 
ைங்க முடிந்ைது; டாக்டர் வைஷ்முக் (ஓர் இந்து,  ார்ெி ைர் ொறலயில் ைங்க 
அனு ைிக்கப் டவில்றல) ஆனந்த்  வன் வஹாட்டலில் ைங்கினார். அறனவரும் 
ைினமும் காறலயில் சுந்ைர்ராஜனின் இல்லத்ைில்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்களுக்காகக் காத்ைிருந்ைனர். 

 ா ா அந்ை வடீ்டில் குடிவயைியதும், ைனது ைிட்டத்றை 
 ாற்ைிக்பகாண்டார்: ஒரு  ாை காலத்ைிற்கு, ஒரு நாறளக்கு 50 வ ருக்கு 
உைவளிப் ைற்குப்  ைிலாக, இப்வ ாது நூற்றுக்கைக்கான  க்களுக்கு ஒவர 
வநரத்ைில் உைவளிக்க விரும் ினார்! இந்ைத் ைிட்டத்றை, ொஞ்ெி, டாக்டர் 
ெவுரியாவுக்குத் பைரிவித்ைதும் அவர்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அவரது 
அற ப் ின் ஒவ்பவாரு உறுப் ினரும் முழு  னதுடன்  ைியாற்ைினர். ஒரு 
முழுற யான வைர்வு பெயல்முறைக்குப்  ிைகு, அவர்கள் நடுத்ைர வர்க்கத்ைின் 
 ிகவும் உண்ற யாகத் வைறவப் டு வர்கறள விருந்துக்கு அறழத்ைனர். 
அவர்களுக்காக, சுறவயான உைவு  ற்றும் வவட்டி, புடறவகள் 
வாங்கப் ட்டன. 

‘தாராள பிரபுவான எங்கள் தகலவர்’ 1943 அக்வடா ர் 19 
பெவ்வாய்க்கிழற , இந்ை நிகழ்ச்ெிக்காக வந்ைவர்,  ள்ளிக்கூட கட்டிடத்ைில் 
ஒரு ைனி அறையில் உைறவ வழங்க அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 
உண்ற யிவலவய வைறவப் டு வர்கள் ைவிர வவறு எவரும் நுறழயா ல் 
இருப் றை ஊர்ஜிைப் டுத்ை  ண்டலியில் ஒருவர் கண்காைிப் ாளராக 
அ ர்த்ைப் ட்டார். ஏைக்குறைய 325 ஆைரவற்ை, நடுத்ைர வர்க்க  க்களுக்கு, 
 ா ா உைவு  ரி ாைினார். ஏறழ  க்கள் அறனவரும் அவறரக் கூர்ந்து 
வநாக்கினர்; அவர்களால் அறைத் ைடுக்க முடியவில்றல.  ா ாவின் 
ைனித்துவ ான ஆளுற , அவரது அற்புை ான ஒளிரும் ெிைப்புகறள  றைக்க 
முடியவில்றல. 
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வந்ைவர்கள் ைங்களுக்குள் முணுமுணுத்துக் பகாண்டனர், "இந்ைப்  ார்ெி 
 வரா காரர் ஒரு உண்ற யான  ஹாத் ாவாக இருக்க வவண்டும்! எந்ைபவாரு 
விளம் ரமும் இல்லா ல் எங்களுக்கு இத்ைறன அன் ாக உைவளிக்கும் அவர் 
எவ்வளவு ப ரியவராக இருக்க வவண்டும்.  ிைர் அறனவரும் ைங்கள் 
ப யர்கறளப்  த்ைிரிறககளில் விளம் ரப் டுத்துவறை விரும்புகின்ைனர்  ற்றும் 
எந்ைச் ெிைிய வெறவக்கும் புறகப் டக்காரர்கள் புறகப் டம் எடுப் றை 
வரவவற்கின்ைனர்." உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா ஒவ்வவார் ஆணுக்கும் ஒரு 
வவட்டிறயயும் ஒவ்பவாரு ப ண்ணுக்கும் ஒரு புடறவறயயும் அளித்ைார். 
அவரது ப யர் ஒருவ ாதும் பவளிப் டுத்ைப் டவில்றல, ஆனாலும் அவரது 
அன் ின் ப ருங்கடலில் ைவழும் அறல ஒவ்பவாரு இையத்றையும் பைாட்டு, 
அவர்களுக்குத் பைரியா வலவய அறைச் சுத்ைப் டுத்ைியது. 

கடந்ை ெில நாட்களாக, ஏறழகளுக்கு உைவளிப் றைத் ைவிர,  ா ா 
கல்கத்ைாவில்  ஸ்துகறள வவட்றடயாடுவைிலும் மும்முர ாக இருந்ைார். 

10,000 ெப் ாத்ைிகள் வைீிகளில் ஏறழ எளிய  க்களுக்கு இலவெ ாக 
விநிவயாகிக்கப் ட வவண்டும் என்றும் அவர் அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா 
ெப் ாத்ைிகறள ஆெீர்வைித்து, ைனிப் ட்ட முறையில் எரச், ற தூல், காக்கா, 
 ா ாைாஸ் ஆகிவயாருடன் ரிக்ஷாக்களில் பராட்டிகறள வழங்க பவளிவய 
பென்ைார். இந்ைப்  ைி நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்களில் பெய்யப் ட்டது. 

ஒரு நாள்  ா ா இனிப்பு  ண்டங்கறள வரறவத்து அவற்றை ெிைிய 
துண்டுகளாக பவட்டினார். அன்று ெப் ாத்ைி வழங்கப் ட்ட அறனவருக்கும் 
இனிப் ின் ஒரு  குைியும் பகாடுக்கப் ட வவண்டும் என்று அவர் உத்ைரவிட்டார், 
அவர்கள் உண்ற யில் இனிப்ற  விழுங்கினாலும் இல்லாவிட்டாலும், அறை 
அவர்கள் வாயில் வ ாட வவண்டும் என் றை வலியுறுத்ைினார். (அவருறடய 
உத்ைரவு அறனவருக்கும் பைரிவிக்கப் ட்டது, ஏபனனில்,  ட்டினியால் வாடும் 
 க்கள் உயர்ைர உைறவ எளிைில் ஜரீைிக்க முடியாது.) 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, கல்கத்ைாவில்  ஞ்ெம் காரை ாக 
ஆயிரக்கைக்கான  க்கள்  டிந்து பகாண்டிருந்ைனர். வ ார்க்காலத்ைில் 
உைவுப்ப ாருட்களின் விறல வானத்றை எட்டியது, நடுத்ைர  க்களுக்குக் கூட 
உைவு ப ாருட்கறள வாங்குவைில் ெிர ம் ஏற் ட்டது. இறைத் ைவிர, 
உயிரிழந்ைவர்கறள அப்புைப் டுத்ை ெரியான சுகாைார நடவடிக்றககள் இல்லாை 
நிறலயில், காலரா வநாயும்  ரவலாகத் ைறலதூக்கியது. (ஒரு  ைிப் டீ்டின் டி 
இந்ை வநரத்ைில் வங்காளத்ைில் இைந்ைவர்களின் எண்ைிக்றக முப் து 
லட்ெத்றைத் பைாட்டது.) 

டாக்டர் வைஷ்முக்  ா ாவிடம், ‘காலரா வநாய் நகரம் முழுவதும்  ரவி 
வருவைால், அவர்கள் அருந்தும் குடிநீறரக் பகாைிக்க றவக்க வவண்டும்’ என்று 
கூைினார்.  ா ாவும் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைார்; வைஷ்முக் அந்ை நீறர 
வெ ிக்க ஒரு  ண்  ாறனறய வாங்கி வந்ைார். ஒரு நாள், டாக்டர் வைஷ்முக், 
 ா ாைாஸுடன் ெப் ாத்ைிகறள விநிவயாகிக்கும்வ ாது, அவருக்கு ைாகம் 
ஏற் ட்டைால்,  யத்ைில் வஹாட்டலுக்கு பவளிவய நீர் வாங்கி அருந்ை 
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ையங்கினார்; அடுத்ை நாள், அவர்  ண்  ாறனறய உடன் எடுத்துச் பென்று, 
 ா ாைாஸ் அறைத் ைறலயில் சு ந்துவரச் பெய்ைார். வைஷ்முக் முன்வனாக்கிச் 
பெல்ல,  ா ாைாஸ் அவரால் இயன்ைவறர,  ண் ாறனறய ைறலயில் 
 த்ைிர ாக எடுத்துச் பென்ைார்.      
  ா ா, ொஞ்ெி, ஆைி ெீனியர் இருவறரயும் லக்வனாவுக்கு அனுப் ி 
அங்கு ஏறழகளுக்கு உைவு வழங்கும் நிகழ்ச்ெிறய ஏற் ாடு பெய்ைார்.  ா ா 
கல்கத்ைாவிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ல உள்ளூர் நிவாரை ற யங்கள் 
 ற்றும் அைக்கட்டறளக்கு விஜயம் பெய்ைார்; வ லும் ஏறழ குழந்றைகளுக்கு 
2,000 உள்ளாறடகறள வாங்கி விநிவயாகிக்கவும், வரவிருக்கும் குளிர்கால 
 ாைங்களில் குளிரிலிருந்து அவர்கறளப்  ாதுகாக்கவும் ஒரு ற யத்ைிற்கு நிைி 
வழங்கினார்.  ா ா, 1943 அக்வடா ர் 20, இரவு 9:00  ைிக்கு லக்பனா 
வந்ைறடந்ைார்; ைங்குவைற்கு உகந்ை வஹாட்டல் எதுவும் கிறடக்காைைால் ஒரு 
நடுத்ைர வஹாட்டலில் ைங்கவவண்டியைாயிற்று. (விளக்கும் இல்றல; தூெி 
நிறைந்ை கட்டில்கள்; குடிநீர் வெைி இல்றல, குடிநீருக்காக ஒரு கண்ைாடி 
டம்ளர் குவறள எதுவு ில்றல.) 

‘ராம் ைீர்த்ை  ப்ளிவகஷன் லீகின்’ ைிரு பஜயப் ிரகாஷ் என் வரின் 
உைவியுடன் லக்வனாவில் இந்ை நிகழ்ச்ெி ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டு, 23 ஆம் வைைி 
‘வர் ா ப வ ாரியல் ஹால்’ நூலகத்ைில் நறடப ற்ைது; கிட்டத்ைட்ட 250 வ ர் 
கலந்து பகாண்டனர்.   ிரா ைர் அல்லாைவர்களால் ையார் பெய்யப் ட்டு, 
 ரி ாைப் டும் உைவில் அவர்கள்  ங்பகடுக்க விரும் ா ல், ைங்களுக்கு 
ைனித்ைனி ெற யல் ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட வவண்டும் என்று  ிரா ைர்கள் 
வலியுறுத்ைியைால் ஆரம் த்ைில் ெில இறடயூறுகள் ஏற் ட்டன. அவர்கள் இைர 
வகுப்ற ச் வெர்ந்ைவர்களுடன் ைங்கள் உைறவப்  கிர்ந்துபகாள்ள 
 றுத்துவிட்டனர். ஆனால்  ா ா  ண்ட த்ைிற்கு வந்ை ைருைத்ைில், அவர்கள் 
 ார ட்ெ ான ெிந்ைறனகறள  ைந்துவிட்டனர். 

காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது, " ா ாவின் உைய சூரியறனப் வ ான்ை 
வைாற்ைம் அவர்களின்  னைின் இருறள  றையச் பெய்து, சுற்றுப்புை சூழறல 
 ின் ய ாக்கியது; அவரது இனிற யான புன்னறக, ொைி  ை வ ை ின்ைி 
அறனத்து வவறு ாடுகறளயும் பவன்ைது - இங்வகயும்  ா ாவின் உண்ற யான 
அறடயாளம் பவளிப் டுத்ைப் டவில்றல!" 

அறனவரும் அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர்;  ா ா, வைஷ்முக், ொஞ்ெி, 
எரச், ற தூல், ஆைி ெீனியர்,  ா ாைாஸ் ஆகிவயார் உைவு  ரி ாைத் 
பைாடங்கினர். கைவுபள, மும்கபகயச் பசர்ந்த ‘பாரசகீ பபராபகாரர்’ என்ை 
பபார்கவயில், அவர்களுக்காக ஒரு விருந்கத வழங்கிக் மகாண்டிருந்தார். 
அங்கிருந்ை எவருக்கும் இைற்கு முன்பு, ஒருவ ாதும் இதுவ ால் உைவு 
வழங்கப் டவில்றல. வ லும் உைவு உண்ணும் வவறளயில், அவர்கள் 
பைாடர்ந்து  ா ாறவவவ உற்று வநாக்கிக்பகாண்டிருந்ைனர்.  
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உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா ஒவ்பவாரு விருந்ைினறரயும் ைனித்ைனியாக 
அறைக்குள் அறழத்து, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஆறட  ற்றும் ஒரு ரூ ாறய 
வழங்கினார். ெிலர் அந்ைத் ைாராள  ிரபுவின் முகவரிறய அைிய விரும் ினர், 
ஆனால் அவர்களின் வகாரிக்றககள் ஏற்றுக்பகாள்ளப் டவில்றல. 

இந்ை நிகழ்றவப்  ற்ைிய ைனது எண்ைங்கறள, ொஞ்ெி நாட்குைிப் ில் 
 ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: 

லக்வனாவில் விருந்து ஏற் ாடு பெய்வது என் து  ிகவும் கடின ான 
காரியம், ஏபனன்ைால்  ா ாவின் புறகப் டங்கள்  ற்றும் அவறரப்  ற்ைிய 
கட்டுறரகள் பெய்ைித்ைாள்களில் பவளிவந்ை வி ரங்கள்  லருக்கும் பைரியும். 
இருப் ினும், அைிர்ஷ்டவெ ாக, அைிெய ாக,  ா ா ைிருப்ைி அறடயும் விைத்ைில் 
இந்ைப்  ைி பெய்து முடிக்கப் ட்டது.  ா ாவின்  ண்டலி  ல முக்கிய ான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது - உண்ற யிவலவய ைகுைி வாய்ந்ை 
( ெி,  ட்டினி எனும்  ரிைா  நிறலயில் இருக்கும்) ஒரு குைிப் ிட்ட 
எண்ைிக்றகயிலான (அைாவது எண்ைிக்றகயில் எந்ை  ாற்ைமும் இல்லா ல்) 
 க்கறள உைவளிப் ைற்காக ஒன்ைிறைப் து; அவர்களுக்கான உைறவ ஒரு 
ைனி இடத்ைில் ெற க்க ஏற் ாடு பெய்வது -  ின்னர் இைற்பகல்லாம் உைவிய 
விருப் முள்ள பைாழிலாளர்கறள,  ா ா விரும் ிய டி அறனவருக்கும் 
ைனிப் ட்ட முறையில் வெறவ பெய்யும் வநாக்கத்ைில், வளாகத்றை விட்டு 
பவளிவய பெல்லு ாறு வகட்டுக்பகாள்வது என் து  ிகவும் ெிர  ான காரியம். 
இது வ ான்ை வவறலகளில்,  க்களிடம் உைவி வகாருவது என் து நிறனத்துப் 
 ார்க்க முடியாை ஒன்று; 

எல்லா வநரத்ைிலும்,  ா ாவின் அறடயாளம் ரகெிய ாகப் 
 ாதுகாக்கப் ட வவண்டியிருந்ைைால், இைற்காக அயராது  ைிபுரியும்  ண்டலி, 
உள்ளூர் பைாழிலாளர்களிடம் ( ண்டலி)  ா ாவின் பவளிப் றடயான விருப் ம் 
 ற்றும்  அைிவுறுத்ைல்களின் டி இறைபயல்லாம் பெய்கிைார்கள் என்று பொல்ல 
வவண்டியிருந்ைது.  பைாழிலாளர்களின் உறழப்பு, கடற  ஆகியவற்றைப் 
 கிர்ந்துபகாள்வது கூட  ா ாவால் ைனிப் ட்ட முறையில் அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
 ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க உள்ளூர்  க்கறள விருந்துக்கு அறழத்து 
வருவைற்கும், அங்வகவய உைறவத் ையார் பெய்வைற்கான  வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்வதும் அந்ைத் பைாழிலாளர்களின் ப ாறுப் ாக இருந்ைது;  
விருந்ைினர்களுக்குச் வெறவ பெய்யும்  ண்டலியில் ஒருவறரத் ைவிர  ிை 
அறனவரும்  கடுற யான ைனியுரிற றயப்  ாதுகாத்து ப ௌனம் அனுஷ்டிக்க 
வவண்டுப னவும் அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

இது  ா ாவின் அறடயாளத்றை அவர் விரும் ிய டி மூடி  றைக்க 
உைவியது. 

ெற க்கப் ட்ட உைவு ையாராக இருந்ைது; அறனவரும் 
 ண்ட த்ைிற்குள் நுறழந்ைனர்.  ப ரிய இறலத்ைட்டுகளில் உப்பு வ ான்ைறவ 
ஏற்கனவவ  ரி ாைி றவக்கப் ட்டிருந்ைது.  உள்ளூர் பைாழிலாளர்கள் 
அறனவரும் பவளிவய பெல்வறை ஊர்ஜிைப் டுத்ைி, அறனத்து கைவுகறளயும் 
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மூடிய  ின்னர்  ா ா வஹாட்டல் அறையிலிருந்து, அற ைியாக அறழத்து 
வரப் ட்டு, அறனவருக்கும் உைறவ வழங்கி, இைர வெறவகறளச் பெய்ய 
நூலக அறைக்குள் நுறழந்ைார். 

அவை நாளில் ப ஹர்  ா ா லக்வனாவிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டார்.  
ஏற்கனவவ ைிட்ட ிட்டு,  ின்னர் 1944 வ   ாைம் வறரத் ைள்ளிறவக்கப் ட்ட 
கூட்டம் குைித்து பவளியிட்ட புைிய சுற்ைைிக்றக பைாடர் ாக நாக்பூர், ராய்ப்பூர் 
 ற்றும் மும்ற க்கு எரச் அனுப் ப் ட்டார். 

 ா ாவும் அவரது குழுவும் 1943 அக்வடா ர் 24, ஞாயிற்றுக்கிழற  
 ிற் கல் 2:00  ைிக்கு ஜலந்ைருக்கு வந்து, ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அருகிலுள்ள 
 ஞ்ஜாப் வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  அடுத்ை நாள் விடியற்காறலயில்,  ா ா 
அவரது  ஸ்த்  ைிறயத் பைாடங்கி, குல் ாய், ஆைி ெீனியர், ற தூல், ொஞ்ெி 
ஆகிவயாறர உடன் அறழத்துச் பென்ைார். அவர்கள் முைலில் ெில ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஜாம்ஷர்’ கிரா த்ைிற்குச் பென்று, ஒரு பநெவாளரின் 
வடீ்டில்,  ா ா, ‘முன்னி பாய்’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஒரு குழந்றைறயப் வ ான்ை, 
இனிற யான,  யக்கும் புன்னறகயுடன் கூடிய  ஸ்ைானிறயத் பைாடர்பு 
பகாண்டார். 

ஜலந்ைரில்,  ா ா, உள்ளூர்  க்களால்  ிகவும்  ைிக்கப் ட்ட  ற்பைாரு 
 ஸ்ைானிறயச் ெந்ைித்ைார்; ‘புதியா ெஸ்தானி’ என்ைப் ப யருறடய அவர் 
ஹரிஜன் காலனியில் வெித்து வந்ைார். 

அவை நாளில்,  ா ா, டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாைாஸ் ஆகிவயாருடன் 
‘கபுர்தலா’வுக்கு ரயிலில் பென்று, அங்கு அவர் 25 வயைான ஒரு  ஸ்றைச் 
ெந்ைித்ைார். அந்ை இறளஞன் எப்வ ாதும் நிர்வாை ாக இருந்ைான், 
வைாட்டக்காரர்களாக இருந்ை அவனது ப ற்வைார் அவறனக் கவனித்து 
வந்ைார்கள்.  ா ா, வ லும் இரண்டு  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ை  ின்னர்,  ாறல 
5:00  ைிக்கு ஜலந்ைருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்.  

26ஆம் நாள் காறல 7:00  ைிக்கு,  ா ா, ொஞ்ெி, ற தூல் இருவருடன் 
ஜலந்ைரிலிருந்து புைப் ட்டு 45 நி ிடங்களில் ‘பக்வாரா’ வந்ைறடந்து, அவர் 
‘ஸங்கத்பூர்’ கிரா த்ைிற்கு வடாங்காவில்  யைித்ைார். 25 ஆண்டுகளாக ைனது 
குடிறெக்கு பவளிவய அ ர்ந்ைிருந்ை ஓர் உயர் நிறல  ஸ்ைான ‘மநகிஷா 
பாபா’றவ (குடிறெக்குள் அவர் ஒருவ ாதும் பென்ைைில்றல)  ா ா, அங்வகவய 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  ஸ்ைின் அருகில் குப்ற களால் நிரப் ப் ட்ட ஏழு 
வகாைிப்ற களின் குவியலும், இரவும்  கலும் எரியும் ஒரு துனியும் 
றவக்கப் ட்டிருந்ைன.  ஸ்த்,  ாட்டுச்ொைத்ைிலிருந்து எரிப ாருள் கட்டிகறள 
உருவாக்கினார், கிரா வாெிகள் அவரது துனிக்கு வவண்டிய விைறகக் பகாண்டு 
வந்ைனர்.  பநகிஷா  ா ா வழக்க ாக பநருப் ின் அருவக அ ர்ந்து, ைறலக்கு 
வ ல் ஒரு வ ார்றவறயப் வ ார்த்ைி இருந்ைைால் அவறர ஊர்  க்கள் 
அரிைாகவவ  ார்த்ைனர்.  கிரா வாெிகளால்  ிகுந்ை  ரியாறையுடன் வ ாற்ைி 
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வைங்கப் ட்ட பநகிஷாவுக்கு, அவருறடய ெீடர்கள் வாழும் ஒரு ெிைிய 
ஆெிரமும் இருந்ைது. 

‘வகாரம்புரா’ (குராம்பூர்) எனும் கிரா த்ைில்,  ா ா  ற்றுப ாரு வ ல் 
நிறல  ஸ்ைான ‘குைாய் பாபா’றவச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. அவர் ஒரு 
விவொயிறயப் வ ால் உறடயைிந்ை வயைான  னிைர், முற்ைத்துடன் கூடிய 
ஒரு ப ரிய வடீ்டில்,  ல கால்நறடகளுடன், ொைாரை வைாற்ைத்ைில் நன்ைாக, 
முறையாக வாழ்ந்து வந்ைார்; அவர்களின் பைாடர்புக்கு  ிைகு,  ா ாவுக்குத் 
வைநீர் வழங்கப் ட்டது. 

‘ க்வாரா’ கிரா த்ைில் ஒரு கல்லறையில் வாழ்ந்து வந்ை, ‘குர்ஷித் 
பாபா’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்த் ஒருவர்,  ிைப் ால் முஸ்லீ ாக 
இருந்ைவ ாைிலும், காவி நிை உறடயில் ஒரு ொதுறவப் வ ாலத் 
வைாற்ை ளித்ை அவறர,  ா ா அங்வகவய பைாடர்பு பகாண்டார். 

 ற்றுப ாரு  ஸ்த் ‘சுவா ி காளி  ர் த்’ என் வர், ஒரு வயைான 
 னிைர், ைனது ஆெிர த்ைில் ெீடர்களின் குழுறவயும் பகாண்டிருந்ை அந்ைப் 
 குைியில் நன்கு அைியப் ட்டவர்.  க்வாராவில் இந்ைத் பைாடர்புகறள நிறைவு 
பெய்து, அன்ைிரவு  ா ா, ஜலந்ைருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

1943, அக்வடா ர் 27 அன்று  ா ா, ற தூல், ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி 
ஆகிவயாருடன் காறல ரயிலில் ‘வஹாஷியார்பூருக்கு’  யைம் பெய்து, 9:00 
 ைிக்கு,  ா ா, முைலில் பைாறலத்ைந்ைி அலுவலகத்ைிற்குச் பென்று,  ின்னர் 
ெிற்றுண்டி உண்ை விரும் ினார், ஆனால் ற தூல் ஒரு குைிப் ிட்ட ைிறெயில் 
பென்று அருகிலுள்ள  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள  ரிந்துறரத்ைார். 
எவ்வாைாயினும், வடாங்கா டிறரவர் அந்ை இடத்றைக் கண்டுபகாள்ள 
முடியா ல்  ாறைறயத் ைவை விட்டைால், நீண்ட வநரம் வைீானது,  ா ாவின் 
 னநிறலறய வருத்ைப் டுத்ைியது. அவரது அைிவுறுத்தல்கள் 
புைக்கணிக்கப்பட்ைதன் விகளவாக அவரது திட்ைங்கள் பாழாயின. 
இறுைியில் அந்ை  ஸ்றைக் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. இருப் ினும்,  ா ா, 
வழியில், ஒரு இளம்  ஸ்ைானிறயக் காை வநர்ந்ைது. ‘ ஸ்ைானி  வாஜி’ 
என்று அறழக்கப் ட்ட அவர்  ிகவும் அழகாக, நிறைந்ை முகத்துடன், 
கருஞ்ெிவப்பு நிை ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைார். அந்ை  ஸ்ைானிக்குப்  ல 
 க்ைர்கள் இருந்ைனர். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ாவும்  ண்டலியும்  ீண்டும் ஊருக்குள் பென்று, 
அன்று காறலயில் உைவருந்ைவிருந்ை உைவகத்றைக் கண்டு ிடித்ைனர். 
அவர்கள் வவபைாரு வடாங்காவில், முைலில் ‘ஹர்வ ாயா’ என்ை இடத்ைிற்குச் 
பென்று, அங்கு  ா ா ஒரு குைிப் ிட்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள 
விரும் ினார். பாபாவின் துல்லியொன வழிமுகைககளப் புைக்கணிப்பதில் 
அவர் மசய்த முதல் தவறு குைித்த செீபத்திய நிகனவு இருந்தபபாதிலும், 
பாபாவின் இப்பபாகதய அைிவுறுத்தகலயும் கண்டுமகாள்ளாெல், கபதூல் 
ெற்மைாரு கடுகெயான தவகை இகழக்க பநர்ந்தது. ‘ஸிவஸாலி’ கிரா ம் 
அருகாற யில் இருப் றைச் சுட்டிக்காட்டிய ற தூல், வடாங்கா டிறரவரிடம் 
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அங்குச் பெல்லும் டி கூைினார்.  ிகவும் கடின ான,  ைல் நிறைந்ை 
ொறலகளில்  ல  ைிவநரங்கள் வைீான  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ாறை 
பைாறலந்து வ ாயிற்று. இறுைியாக ஏராள ான வயல்கள்  ற்றும்  ைல் 
நிறைந்ை  ாறைறயக் கடந்து பென்ை  ின்னர் (ஒரு நல்ல ெிறுவறன 
வழிகாட்டியாக உடன் அறழத்துச் பென்ை  ின்னரும்), அவர்கள், ஏவழ ற ல் 
பைாறலவில் இருந்ை ஸிவஸாலிறய,  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு வந்ைறடந்ைனர்.
 14 ஆண்டுகளாக ஒவர  ரத்ைின் கீழ் வாழ்ந்ை ‘ ா ா  ஸ்ைான்’ என்று 
அறழக்கப் ட்ட ஒரு  றழய  ஸ்துடன்  ா ா  ைியாற்ைினார். ஐந்து ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஹர்வ ாயா’ என்ை கிரா த்ைிற்குச் பெல்ல  ிகவும் 
ைா ை ானைால்,  ா ாவும்  ண்டலியும் வஹாஷியார்பூருக்கு  ாறல 5:15 
 ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். (ெரியான ொறலறயக் கண்டு ிடிப் ைிலும், 
வயல்பவளிகளில் ற ல் தூரம் நடந்து பெல்ல வவண்டியிருந்ை ெிர த்ைால்), 
 ின்னர் காரிலும், ரயிலிலும்  யைம் பெய்து ஜலந்ைருக்குச் பென்ைனர். 

ைீ ாவளி விடுமுறை காரை ாக இரவு 8:30  ைிக்கு ரயில்கள்  ிகவும் 
பநரிெலாக இருந்ைைால், ெிர ப் ட்டு வர வவண்டியிருந்ைது. 

அடுத்ை நாள் 28 அைிகாறல 4:00  ைிக்கு எழுந்து, ஜலந்ைரிலிருந்து 
ஏழு  ைிக்கான  யைிகள் ரயிலில் புைப் ட்டு, காறல 11  ைிக்கு 
லாஹூருக்கு வந்ைனர்; அங்கு, ஆைி ெீனியர், காக்கா இருவருக்கும் ஒவ்பவாரு 
நாளும் ஒரு ‘ெிைந்ை’ ெிறுவறனக் கண்டு ிடிக்கும் ப ாறுப்பு வழங்கப் ட்டது. 

1943 அக்வடா ர் 29 பவள்ளிக்கிழற ,  ா ா, லாஹூருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைதும்,  ண்டலி அறனவறரயும் அறழத்து, கல்கத்ைா  ற்றும் லக்வனாவில் 
நிகழ்த்ைிய ெ ீ த்ைிய  ைிறயப்  ற்ைி விளக்கினார்: 

வங்காளத்தின் நிகலகெ பரிதாபகரொனது, ஆனால் ெண்ைலியின் 
உதவியுைன் அங்கு எனது பணிகய, முற்ைிலும் அகையாளம் மதரியாெல் 
ெகைமுகொகச் மசய்ததில் ெிக்க  ெகிழ்ச்சி அகைகிபைன். நான் திரும்பி 
வந்ததும், புதிய கவஸ்ராய் (ஆர்க்கிபால்ட்) பவமவல் கல்கத்தாவுக்கு 
வி யம் மசய்தார். இகதப்பபான்ை மநருக்கடியான நிகலகெககள, 
இந்தியா முழுவதும் குைிப்பாக மும்கப பபான்ை மபரிய நகரங்கள் சந்திக்க 
உள்ளன. பல ஆண்டுகளாக, இந்தியா, எல்லாவற்ைிற்கும் பெலாக 
இைர்பாடுககளத் தாங்கிக்மகாள்ள பவண்டும் என்று நான் ெீண்டும் 
ெீண்டும் கூைி வருகிபைன். இது ஆரம்பம்தான். இதற்கு முன்பு பார்த்திராத 
அல்லது பகட்டிராத பஞ்சத்தின் இத்தககய பொசொன சூழ்நிகலகளில் கூை 
- வதீிகளிலும் திைந்த நகைபாகதகளிலும் ஆயிரக்கணக்காபனார் 
அனுதினமும் பட்டினியால் உயிகரத் துைந்துமகாண்டிருக்கிைார்கள் - இது 
இன்னும் மதாைர்ந்து வரும் (மதாற்றுபநாய் ெற்றும் மகாள்களபநாய் 
பபான்ை) பல கட்ைங்களின் ஒரு கட்ைம் ெட்டுபெ. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் 
இதன் பிரதான மபாறுப்பாக, அதிகாரிககளக் குற்ைம் சாட்டினாலும், 
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அப்பாவி (லிபயாபபால்ட்) அபெரி, சர்ச்சில் ஆகிபயார் மதய்வகீ 
விருப்பத்திற்கு எதிராக என்னதான் மசய்ய முடியும்? 

அத்தகன துன்பங்களுக்கும் பிைகு, நாட்டின் நிகலகெ சரீகையும். 
எனது திைவுபகால் ெட்டும் இல்லாெல் இருந்திருந்தால் அவர்களின் 
தகலவிதி இன்னும் பொசொக இருந்திருக்கும். 

வ ார்க்கால கட்டுப் ாடுகள் காரை ாக,  ா ா, ஈரானுக்குச் 
பெல்வைற்கான அவரது ைிட்டத்றை  ாற்ைி, அறனவரும்  ீண்டும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்வைற்கான விருப் த்றைத் பைரிவித்து, 
 ின்வரும் சுற்ைைிக்றகறய பவளியிட்டார்: 

1943 நவம்பர் ொதத்தில், நான் ஈரானுக்குப் பயணம் மசய்வது 
மதாைர்பாக ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள் அனுப்பிய எனது முந்கதய 
சுற்ைைிக்ககயில் மதரிவித்துள்பளன்; பின்னர் 1944,  னவரி 15 முதல்  
பிப்ரவரி 15 வகர, ஒரு ொதத்திற்கு முழுக்குழுவும் என்னுைன் மநருங்கிய 
சகவாசத்தில் இருப்பது, இகவ இரண்டும் இப்பபாது கீபழ விளக்கப்பட்டுள்ள 
நிபந்தகனகளின் காரணொகச் சரிமசய்யப்பை பவண்டிய பதகவ 
உருவாகியுள்ளது. 

வ ாருடன் பைாடர்புறடய அலுவலக வைிகத்றைத் ைவிர, ஈரானுக்குச் 
பெல்ல யாருக்கும் அனு ைி வழங்க இயலாற றய பவளிப் டுத்ைிய இந்ைிய 
அரசு, அறனத்து  ாஸ்வ ார்ட்டுகறளயும் ஒப்புைலின்ைி ைிருப் ி 
அனுப் ியுள்ளது. இந்ை முடிவுக்கு கூட, அரொங்கம் மூன்று  ாைங்கறள 
எடுத்துக் பகாண்டது. அரொங்கத்ைின் இந்ை  றுப்பு, ஈரானுக்கு என்னுடன் 
வரவிருந்ை குழுவில் ஏைக்குறைய 20 என்ை ப ரிய எண்ைிக்றகயின் 
அடிப் றடயில் இருப் ைாக பைரிகிைது. அைன்  ின்னர் ஒரு ெிைிய 
எண்ைிக்றகயில் அனு ைி வழங்கப் டலாம் என் து கிட்டத்ைட்ட உறுைியாகத் 
பைரிகிைது. எவ்வாைாயினும், இைற்கான அரொங்கத்ைின்  ைிறல ஆண்டு 
இறுைிக்குள் எைிர் ார்க்க முடியாது, அைாவது டிெம் ர் 1943. 

ஆனால் டிசம்பர் முதல் ொர்ச் வகரயிலான ொதங்கள் கடுகெயான 
குளிரும் பனியும் நிகைந்த காலநிகலயானதால், ஈரானில் நான் மசய்ய 
விரும்பும் குைிப்பிட்ை பணிக்கு அந்தக் காலம் ஏற்ைதாக இருக்காது. ஆகபவ 
1944 ொர்ச் ொத நடுப்பகுதியில் ஈரானுக்குச் மசன்று ஏப்ரல் நடுப்பகுதியில் 
இந்தியாவுக்குத் திரும்ப முடிவு மசய்துள்பளன். 

முழுக்குழுவுடனான இந்ைக் கூட்டத்ைிற்காக, 1944 ஜனவரி  ாைத்ைில் 
விடுப்புப் ப றுவைில் ெிர ம் இருப் ைாக,  ல உறுப் ினர்களிட ிருந்து எனக்குக் 
கடிைங்களும் வந்துள்ளன, இருப் ினும் அவர்கள் அறனவரும் ைங்கள் 
 ைிகறள விட்டுக்பகாடுப் ைற்கான ையார் நிறலறய பவளிப் டுத்ைி 
இருந்ைாலும் (வவறல,  டிப்பு வ ான்ைவற்றை விட்டுவிடுவது) எந்ைச் 
சூழ்நிறலயிலும் ஒரு  ாைம் என் அருகில் இருக்கும் ஆர்வத்றைத் 
பைரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் என்னிடம் றவத்ைிருக்கும் அன்பு,  க்ைி, 
அவர்களின் வெறவ  ற்றும் துைவை  னப் ான்ற யுடன், எந்ைச் 
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சூழ்நிறலயிலும் எனக்குக் கீழ்ப் டிய அவர்கள் ையாராக இருப் றையும் நான் 
 ாராட்டுகிவைன்; அவைவவறளயில், எனது பொந்ை காரைங்களுக்காக, அவர்கள் 
உலகக் கடற கறள விட்டுக்பகாடுப் றை நான் விரும் வில்றல. 

இவற்கையும், இதர முக்கிய காரணங்ககளயும் கருத்தில் மகாண்டு, 
ஈரானிலிருந்து நான் திரும்பிய பின்னர், 1944 பெ 15 முதல்  ூன் 15 வகர, 
அகனத்து ொணவர்களும் கல்வித்துகையில் பணியாற்றும் நபர்களும் 
எனது அருகில் இருக்க முடிவு மசய்துள்ளதால், அவர்கள் பகாகை 
விடுமுகையின் பலகனப் மபறும் அபதபநரத்தில், குழுவின் இதர 
அங்கத்தினர்களும் பதகவயான விடுப்புக்கு பவண்டிய ஏற்பாடுககளச் 
மசய்யலாம். 

இந்ைக் கூட்டத்றை ஒத்ைிறவப் து ைவிர, முக்கிய ாக நாவன 
உருவாக்கிய  நி ந்ைறனகள் காரை ாக, கூட்டத்ைிற்கான இைர அறனத்து 
ஏற் ாடுகளும், எனது முந்றைய சுற்ைைிக்றககளில் குைிப் ிடப் ட்டுள்ள ஆன் ீக 
அனு வங்கறள நிறைவவற்றுவைற்கான ைிட்டங்களும்,  ாைா ல் இருக்கும். 

ெனதில் சந்பதகம் உள்ளவர்களும், மபாறுகெ இல்லாதவர்களும், 
ஏொற்ைெகைந்தவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து பின்வாங்கத் தயங்க 
பவண்டிய பதகவயில்கல, ஏமனன்ைால் அகத அவர்களுகைய 
பலவனீொக நான் கருத ொட்பைன், ஆனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ை ஆன்ெீக 
பநரத்துைன் இணங்கிச் மசல்லும் அவர்களின் ஆயத்தெற்ை சூழ்நிகலயாகக் 
கருதப்படும், பெலும் அவர்கள் அகனவருபெ எப்பபாதும் பபாலபவ 
ஆசரீ்வதிக்கப்படுவார்கள். இந்தத் தள்ளிகவக்கப்பட்ை காலத்கத, நம்பிக்கக 
நிகைந்த இதயத்துைன் ஏற்றுக்மகாள்வதற்கான தயார்நிகலயில் 
ககமயழுத்திடுபவர்கள், இந்த ஒத்திகவப்புகளின் அர்த்தம், அந்த 
காலத்திற்கான தியாகங்கள் இன்னும் தவீிரொகவும் கடுகெயானதாகவும் 
இருக்கும் என்பகதத் மதளிவாகப் புரிந்து மகாள்ள பவண்டும். 

1944 ஜனவரியில் ஏழு நாட்கள் உ வாெம் இருக்கு ாறு 
உத்ைரவிடப் ட்டவர்கள், வ  8 முைல் 14 வறர (இரண்டு நாட்கறளயும் 
உள்ளடக்கி) அவ்வாறு பெய்ய வவண்டும், வ லும் 1944 வ  15 அன்று 
என்னுடன், என்னருகில் இருந்து உ வாெத்றை நிறைவு பெய்யவவண்டும். 

குருநாதர் அவருக்பக உகந்த முகையில் பணிபுரிகிைார். 
பசாதகனகள் இல்லாெல் ஆயத்தம் சாத்தியெில்கல என்பகத, பாபாவின் 
ஊழியர்கள் படிப்படியாகக் கற்றுக்மகாண்ைனர். கைவுளின் மபயகர இரவும் 
பகலும் தியானிப்பது, ெனகத ஒருநிகலப்படுத்தி குருநாதர் ெீது கவனம் 
மசலுத்துவது பபான்ைகவ ஒப்பீட்ைளவில் எளிதானது; ஆனால் உறுதியற்ை 
தன்கெ ெற்றும் எக்கணமும் ொைிக்மகாண்டிருக்கும் திட்ைங்களுக்கு 
ெத்தியில், கலக்கெின்ைி கண்டுமகாள்ளாெல் இருப்பது உண்கெயிபலபய 
கடினம். இதன் மூலொக, பாபா, அவரது அன்பர்களுக்கு எளிதான தியான 
முகைகய கற்பித்துக் மகாண்டிருந்தார். அவரது திட்ைங்ககள 
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ொற்ைியகெப்பதும் தள்ளிப்பபாடுவதும் அவகர பெலும் பெலும் 
நிகனவில்மகாள்ள வழிவகுக்கும்.  

அவரது  ண்டலியும் இறடவிடா ல் வொைறனக்கு உட் டுத்ைப் ட்டு, 
 ா ாவின் விெித்ைிர ான முறையில், அவர்கள் மூல ாகவும், 
அவர்களுக்காகவும், அவர்கறளக் கடுற யாகத் ைாக்கிப் வ ெி, அைில் 
 ங்வகற்கச் பெய்கிைார்.  1943, அக்வடா ர் 30ஆம் வைைி நாட்குைிப் ில் 
குைிப் ிடுவறைப் வ ால, சாஞ்சி இறை அடிக்கடி நிறனவில்பகாள்ள 
வவண்டியிருந்ைது: 

 னச்வொர்வு  ற்றும் அைன் ைீர்வு - இரண்டிலிருந்தும் விலகி இருப் து, 
 ா ாவுக்குத் பைாந்ைரவு பகாடுப் றைத் ைவிர்ப் து, குறைப் து - எங்கள் 
 ைிறய வவபைங்வகனும் பெய்வது. வகள்வி, கலந்துறரயாடல், விளக்கம் - 
அறனவரும் ( ா ாவுடன்) அ ர்ந்ைிருப் து. 20 ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு இப்வ ாது 
 ிரிக்க முடியாது. இறவபயல்லாம் (ொஞ்ெிறயக் கடுற யாகத் ைாக்கிப் 
வ சுவது) வவண்டுப ன்வை ெில காரைங்களுக்காகச் பெய்யப் டுகின்ைன.  ல 
வருடங்களுக்குப்  ிைகு, ஒருவர் அறைத் பைரிந்ைிருக்க வவண்டும், 
தாங்கமுடியாத சூழ்நிகலகளில் கூை, அக்ககையற்ைவராக உணர 
பவண்டும், அகெதியாக இருக்க பவண்டும். அதுபவ ஒருவரின் புகழும், 
நன்ெதிப்பும். ஒருவர் எளிதான, தாங்க முடிகிை பசாதகனககள 
எதிர்மகாண்ைால், புகழுக்கும், நன் ெதிப்புக்கும் இைம் எங்பக? குருநாதர் 
அகதமயல்லாம் அவர் விரும்பும், ெிகவும் பநசிக்கும் ஒருவருக்பக 
அளிக்கிைார். இது அன்கப அகையாளப்படுத்துகிைது, ஆனால், 
மவளியளவில் பதான்றுவகதப் பபால் அதிருப்திகய அல்ல. எவமராருவர் 
அதிக அளவில் அகெதியாகத் துன்பப்படுகிைாபரா, அவர் குருநாதரின் 
பிரியத்திற்கு உரியவராகிைார், குருநாதர் அகத மவளிப்படுத்தாவிடிலும் 
கூை. ொைாக, மவளிப்புை நிகழ்வு அகனத்தும் பநர்ொைானது. ஆனால் அது 
ஒரு குைிப்பிட்ை  பநாக்கத்திற்காக; உண்கெயான உள் உணர்வாக அகத 
எடுக்கக்கூைாது. 

ெில  ாைங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவறர அன் ாக நடத்ைியவ ாது, 
ொஞ்ெி இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைார் (1944, ஜனவரி 30): 

அகனத்திலும் பாபாவின் ெிகப்மபரிய பிடிப்பு என்பது அவரது 
‘அன்பு’. அகனவகரயும் அவரிைம் ஈர்க்கும் இனம்புரியாத, விவரிக்க 
முடியாத ஒன்று. அகனத்து விஷயங்ககளயும் ககயாளும் அவரது 
ெர்ெொன வழிகள் இருந்தபபாதிலும், அவரது பல்பவறு வாக்குறுதிகள் 
நிகைபவைாத பநரத்திலும் (முதலில் அகவ எங்கள் மசாந்த நலனுக்காக, 
உற்சாகம் ெற்றும் ஆர்வத்கதத் தூண்டுவதற்காக வழங்கப்பட்ைது) - எவரும் 
அகதப் புரிந்து மகாள்ள முடியாது; பிரிவிகனயின் விகளவால் வரும் 
கடுகெயான துன்பங்களுக்கு ெத்தியிலும் (அவருகைய அன்பினால் தாபன 
உருவாகி எங்களில் அகத எழுச்சியுைச் மசய்து, எங்களுக்கு 
அளிக்கப்பட்ைது), வாழ்க்ககயில் இதர இைர்பாடுகள் வழியாகவும், பெலும் 
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குடும்பம் அல்லது வணிக விஷயங்களில் ஏற்படும் சிரெங்கள், சிக்கல்கள், 
தாங்க முடியாத சூழ்நிகலகள், அல்லது வர்த்தகம், மதாழில், பணி 
(பவகலவாய்ப்பு) பபான்ை பகள்விகள் - அல்லது பவறு எந்த வாழ்க்ககத் 
துகையிலும் நம்கெக் குழப்பி, திககக்க கவக்கும் பிரச்சிகனகள் - சில 
பநரங்களில் வாழ்க்கககய அர்த்தெற்ைதாகவும் பயனற்ைதாகவும் ொற்றும் 
ஏொற்ைங்கள் ெற்றும் விரக்திகள், இதுபபான்ை இன்னும் பல வழிமுகைகள்.  
அகனவகரயும் செொக ஈர்க்கும் அந்த நுட்பொன கவர்ச்சி என்ன? 
யாராலும் வகரயறுக்கபவா விவரிக்கபவா முடியாது, இருந்தாலும் இது 
உண்கெகளிலும் உண்கெ!      
 1943 நவம் ர் 8ஆம் நாளன்று ஜம்முவில் பைாடரும்  ஸ்த்  ைிக்காக, 
 ா ா, ொஞ்ெி, காக்கா, ற தூல்  ற்றும் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெிறுவர்களில் 
ஒருவருடன் லாஹூரிலிருந்து புைப் ட்டார். ஆைி ெீனியர் நாெிக் ைிரும் ிச் 
பென்ைார்.  ா ாவும் குழுவும்  ிரீ ியர் வஹாட்டலில் ைங்கியிருந்து,  றுநாள் 
காறலயில் நான்கு  ஸ்துகறளக் கண்டு ிடித்து, அவர்கறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டு, அைன்  ின்னர் அன்ைிரவு லாஹூறர வநாக்கி ஒரு பநரிெலான 
ரயிலில் புைப் ட்டனர். ஒரு முரட்டுத்ைன ான  ட்டான் வம்ொவளி, 
அவர்களுக்கு இடம் பகாடுக்க  றுத்துவிட்டைால்,  ா ா இரண்டு 
அந்நியர்களுக்கு இறடயில் அ ர வவண்டியிருந்ைது.  ண்டலி ொ ான் 
மூட்றடகளில் அ ர வவண்டியைாயிற்று. லாஹூரில்,  ா ா அைிகாறல 3:00 
 ைிக்கு  ண்டலியின் இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்று, நீராடி, ெில  ைி வநரம் 
ஓய்பவடுத்ை  ின்னர்,  ீண்டும் ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்று ஜலந்ைர் 
 ற்றும் வஹாஷியார்பூருக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

நவம் ர் 11ஆம் நாள்,  ா ா ெந்ைித்ை  ல  ஸ்துகளில், இரண்டு 
பைாடர்புகள்  ிகவும் சுவாரஸ்ய ானறவ. ஒருவர் வஹாஷியார்பூரில் வாழும் 
‘ெஸ்தானி பாபா’ என்ைறழக்கப் ட்ட வயைான ப ண் ைி. அவருக்கு 
ஏராள ான ெீடர்களும்  க்ைர்களும் இருந்ைனர், வ லும் நகர நுறழவாயிலுக்கு 
அருகில் அவரது இருக்றக அற க்கப் ட்டிருந்ைது. அவர் உன்னை ான 
 ாரம் ரிய வைாற்ைத்றைக் பகாண்டிருந்ைார், வழக்க ாக ஒரு ஹூக்காறவ 
புறகத்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அவருக்கு ெிைிைளவு உைவூட்டினார்.  

அவை நாளில் இரண்டாவது பைாடர் ாக, ‘ஹர்பொயா’ எனும் 
கிரா த்ைில் ‘பாபா ஹாசன் வாலி’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஒரு ெிைப் ான 
 ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். ஏைக்குறைய 60 வயைான, முற்ைிலும் நிர்வாை ாக, 
 ிகவும் ைடித்ை உடறலக் பகாண்ட இவர் ஒரு  ரத்ைின் கீழ் ைனது 
இருப் ிடத்றை அற த்ைிருந்ைார். கிரா ப்புைங்களில்  ிரெித்ைிப ற்ை இவருக்கு 
ஏராள ான ெீடர்கள் இருந்ைனர். 

 ல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ஒரு கிரா த்து ப ண் ைி அந்ை 
வாலியின் ெீடராக விரும் ி, அவரது வவண்டுவகாறளத் பைாடர்ச்ெியாக 
முன்றவத்ைது அவறர  ிக்க வகா த்ைிற்குள்ளாக்கியது. ஒரு நாள் அவர் அந்ைப் 
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ப ண் ைியின் ைறலயில் கடுற யாகத் ைாக்கியைில் அவர் உயிரிழந்ைார். 
அந்ை வநரத்ைில் ஹாென் வாலி யார் என்று ப ாது க்களுக்குத் பைரியாை 
ைருைத்ைில், அவர் நீைி ன்ைத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டு  னிைக் 
பகாறலக்கான ைண்டறனறயப் ப ற்ைார்.  ல ஆண்டுகள் ெிறையில் 
அறடக்கப் ட்டு, விடுைறலயான  ின்னர், அவர் ஹர்வ ாயா கிரா த்ைிற்குச் 
பென்று அங்வக குடிவயைினார்;  டிப் டியாக நாளறடவில் ஒரு வாலியாக 
 ைிக்கப் ட்டார். 

1943 நவம் ர் 13ஆம் நாள்,  ா ாவும்  ண்டலியும் லாஹூருக்குத் 
ைிரும் ி வந்ைனர். குல் ாய் காக்காவுடன் ரயிலில் அஹ துநகருக்குத் ைிருப் ி 
அனுப் ப் ட்ட அடுத்ை நாளன்று, டாக்டர் டான், இரண்டு நாட்களுக்காக வருறக 
ைந்ைார். நவம் ர் 18 அன்று  ினூ காரஸ் வந்ைவ ாது, எைிர்வரும் வ   ாைம் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரவும், ஒரு  ாைம் அங்வகவய ைங்கியிருக்கவும்  ா ா 
அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

ஐந்து  ாைங்களுக்கும் வ லாக லாஹூரில் ைங்கியிருந்ை  ின்னர், 
நவம் ர் 20ஆம் நாள், ப ரும் ாலான ஆண், ப ண்  ண்டலி அஹ துநகருக்கு 
ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டனர்.   ன் ாட் வழியாக ப ஹரா ாத் பென்ைனர். 
ப ண்கள் குழுறவ வ ற் ார்றவயிட நிய ிக்கப் ட்ட  லீா ாய்,  யைத்ைின் 
வ ாது, எந்ைவவார் ஆண் கனும் ைங்கள் ப ட்டியில் நுறழய முயன்ைால், 
 லீா ாய் உருது ப ாழியில் ‘ஜனானா! ஜனானா!’ இது ஒரு ‘ப ண்கள்  ட்டும்’ 
ப ட்டியாகும், எந்ை ஆண்  கனும் நுறழயக்கூடாது எனக் குரல் பகாடுத்ைார். 
 ார்கபரட் அவறர ஏளனம் பெய்து, ‘ னானா!  னானா! என்று கத்ைினார். 

பாபா, ெறுநாள் லாஹூரிலிருந்து காரில் புைப்பட்டு, அெிர்தசரெில் 
அகெந்த மபாற்பகாயிலுக்கு மெஹரா, ெணி, மெஹரு, கிட்டி 
ஆகிபயாருைன் மசன்ைார். உடன் பென்ை ொஞ்ெி  யை ஏற் ாடுகறள 
கவனிப் ைிலும், ற தூல்  ா ாவின்  ஸ்த்  ைியிலும் உைவியாக இருந்ைனர். 

 ின்னர் அவர்கள் ரயிலில்  றுநாள் காறல படல்லி வந்ைறடந்து, 
 ா ா, நிக்கல்ஸன் ொறலயில் அற ந்ை வகக்கி வைொயின் இல்லத்ைிற்கு ெில 
 ைிவநரம் விஜயம் பெய்து,  ிற் கல் 4:00  ைிக்குப் புைப் டும் படல்லி 
எக்ஸ் ிரஸில் ைனது  யைத்றைத் பைாடர்வைற்கு முன்பு குதுப்  ினாருக்கும் 
பென்று வந்ைார். முைல் குழு நவம் ர் 22ஆம் வைைி ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்ைறைத் பைாடர்ந்து,  ா ாவும்  ண்டலியும் மூன்று நாட்கள் உைய்பூர் 
 யைத்ைிற்குப்  ிைகு, 29ஆம் வைைி வந்து வெர்ந்ைனர். 
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ப ண்  ண்டலியுடன் ப ஹர்  ா ா  

(இ - வ)  ன்ஸாரி, ப ஹரு பஜஸவாலா, ஸூனா ாெி, பகய் ாய், குல் ாய் 
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பிம்பல்காவ்ம் & ஔரங்காபாத் 

(Pimpalgaon & Aurangabad) 

1940ஆம் வருடம் ஏலத்ைில் வாங்கப் ட்ட ‘பிம்பல்காவ்ம் ஓய்வு 
இல்லம்’  ின்னர் ‘மெஹராொத்’ என்று ப யரிடப் ட்டது. ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ி வந்ைதும், பாபா, 1943 நவம்பர் 30 பெவ்வாய்க்கிழற  அன்று 
ஸவராஷின் காரில் ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர், காவள ா ா,  ாைிரி, ப ண்டு 
ஆகிவயாருடன் அறைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். 

 ாஸாஜி, குஸ்ைாஜி, அவருறடய ெவகாைரர் ஸ்லாம்ஸன் மூவறரயும் 
 ா ா,  ிம் ல்காவ் ில் வாழ அனுப் ி றவத்து, ப ண்  ண்டலிக்கு இந்ைத் 
ைகவறல வழங்கினார்: "எனது பணிக்காக, நான் பிம்பல்காவ்ெில் மெஹரா, 
ெணி, மெஹரு, ொர்கமரட், வாலு ஆகிபயாருைன் வசிக்க பவண்டும். 
எஞ்சியுள்ள நீங்கள் அகனவரும் மதாைர்ந்து மெஹராபாத்தில் 
தங்கியிருந்து எனது பணியில் உதவ பவண்டும்." 

 ன்ஸாரிறயப்  ார்த்து  ா ா, "நீங்கள் மெஹராபாத் ெகலயில் 
தனியாக இருந்தால் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகைபவன்" என்று கூைினார். 

 ன்ஸாரி அழத் பைாடங்கினார், "நான் உங்களுடன் ைங்க 
வந்ைிருக்கிவைன்,  ா ா. நான் எப் டித் ைனியாக இருக்க முடியும்?" 

 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் என்னுைன் தங்க விரும்பினால், எனது 
விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நைந்துமகாள்ள பவண்டும். நீங்கள் அகதச் மசய்ய 
முடியாவிட்ைால், உைல் ரீதியாக என்னுைன் இருந்தாலும், நீங்கள் 
என்னுைன் இருக்க ொட்டீர்கள். என் விருப்பத்கத ஏற்று, என்கன 
ெகிழ்விப்பதாக இருந்தால், தூரத்தில் இருப்பதன் மூலம், நீங்கள் 
உண்கெயிபலபய என்னுைன் எப்பபாதும் இருப்பீர்கள்!" 

 ன்ஸாரி வைம் ித் வைம் ி அழுைார்,  ா ா ைீவிர ான பைானியில், 
"நீங்கள் சரியான கபத்தியம்! நான் உங்ககள என்னிைெிருந்து விலக்கி 
கவக்கவில்கல. நீங்கள் என்னிைெிருந்து விலகியிருக்க விரும்பினாலும், 
நான் அகத அனுெதிக்க ொட்பைன்" என்று கூைினார். 

 ா ா, ப ண் ைிகறள 1943 டிெம் ர் 3 அன்று ஸவராஷ் ெினி ாவில் 
ஒரு காறல காட்ெிக்கும், ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு 10ஆம் நாள் ெித்ரா 
டாக்கீஸில் வவபைாரு ைிறரப் டத்ைிற்கும் அறழத்துச் பென்ைார். 

1943, டிசம்பர்  ாைத்ைில், ஈரானி இனத்றைச் ொர்ந்ை ஒருவர் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து 500 ரூ ாறய  ா ாவின் காலடியில் றவக்க 
விரும் ினார்.  ா ா, அந்ைப்  ைத்றை ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல; ஆனால் அந்ை 
 னிைர்  ீண்டும்  ீண்டும் பகஞ்ெி வவண்டிக் பகாண்டைால்,  ா ா அறை 
எரச்ெிடம் பகாடுக்கும் டி அவரிடம் வகட்டுக்பகாண்டார், "நீங்கள் (எரச்) இந்த 
மதாகககய ெிகவும் ஏழ்கெயான, அபதபநரத்தில் ககபயந்தி பிச்கச 
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எடுக்க முடியாத ஒரு குடும்பத்திைம் ஒப்பகைக்க பவண்டும். இதுபபான்ை 
ஒரு குடும்பம் இருக்கும் இைத்கத நீங்கள் இயற்ககயாகபவ அைிந்து 
மகாள்வரீ்கள்." 

டிெம் ர் இறுைியில் பூனா நகரில் ைரிெனம் அளிக்க  ா ா இைக்கம் 
பைரிவித்ைவ ாது, எரச் முன்கூட்டிவய அங்கு அனுப் ப் ட்டார். அஹ துநகரில் 
அத்ைறகய குடும் த்றைத் வைட எரச்ெிற்கு வநர ில்லாைைால் அவர் பூனா 
பென்ைவ ாது, அவருடன் 500 ரூ ாறயயும் எடுத்துக்பென்று, ைனது வைடறலத் 
பைாடங்கினார். ஒரு நாள் அவர், ஒரு கறடயில் கரும்புச் ொற்றைப் 
 ருகிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வவறு ெில வாடிக்றகயாளர்கள் 
ைங்களுக்குள் வ ெியது அவருறடய பெவிகளில் விழுந்ைது. ஒருவர், "என்ன 
ஆச்ெரியம்  ாருங்கள், ப ரிய பெல்வந்ைர்கள்  ிகவும் 
ஏழ்ற யானவர்களாகவும்,  ிக வைியவர்கள் ப ரிய  ைக்காரர்களாகவும் 
 ாைியிருப் து! என்வன கடவுளின் பெயல்" என்று கூைினார். 

கறடக்காரர் அவர் கூைியைற்கு உடன் ட்டுத் ைறலயறெத்து இவ்வாறு 
கூைினார்: "’பபார்’ கிரா த்ைில்  ிகவும் நம் ிக்றகக்குரிய ஒருவறர நான் 
அைிவவன். முன்னைாக, ைறலற  எழுத்ைராக இருந்து,  ின்னர் அவர் 
வவறலயிலிருந்து நீக்கப் ட்டார். முற்ைிலும் வநர்ற யானவர் என்ை 
நற்ப யறரக் பகாண்டிருந்ைைால், நீைிக்காகப் வ ாராட அவர் அஞ்ெவில்றல. 
எப்வ ாதும் லஞ்ெத்றை ஏற்றுக் பகாள்ளும் அவரது வ ல் அைிகாரிகள் அவறரக் 
கண்டு ப ாைாற  பகாண்டு, ஏழ்ற  நிறலக்குத் ைள்ளி, அைீை துன் ங்கறளச் 
ெந்ைிக்கச் பெய்ைனர். ஏறழ  னிைனுக்கு, ைிரு ை வயைில் இரண்டு  கள்கள் 
உள்ளனர், ஆனால் இப்வ ாது அவர் காசு,  ைம், உண்ை உைவு, உறட 
எதுவு ின்ைி ைிண்டாடுகிைர்." 

வாடிக்றகயாளர்கள் பென்ை  ிைகு, எரச் அந்ை ந ரின் ப யறரயும் 
முகவரிறயயும் வகட்டைிந்து, வ ார் கிரா த்ைிற்கு விறரந்ைார். வடீ்றட 
அறடந்ைதும், குடும் த்ைாரின்  ரிைா  நிறலறயக் கண்டு, எரச்ெின் இையம் 
பநகிழ்ந்ைது.  கள்கள்  றழய கிழிந்துவ ான ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைனர், 
அவர்களின் ெிைிய வடீு  ாழறடந்ை நிறலயில் இருந்ைது. எரச் காக்கி உறட 
அைிந்ைிருந்ைைால், அவறரப்  ார்த்ைதும், இருவரும்  யந்துவ ாயினர், அவர் 
ஓர் இராணுவ அைிகாரி அல்லது வ ாலீஸ்காரர் என்று அவர்கள் 
நிறனத்ைார்கள். ஒரு  கள் அழுது கண்ைரீ்விட்டுக் கைைினார், "நாங்கள் எந்ை 
ைவறும் பெய்யவில்றல; கடவுளின் நி ித்ைம், எங்கறள விட்டு விடுங்கள்." 

"ெவகாைரி,  யப் டாைீர்கள்; நான் உங்களுக்கு உைவ வந்துள்வளன். என் 
மூத்ை ெவகாைரர் உங்களுக்கு உைவி பெய்ய என்றன அனுப் ியுள்ளார்" என்று 
எரச் அவறர ஆறுைல்  டுத்ைினார். 

இைர  கள், "எனது ைந்றை வவறலயில்லா ல் இருக்கிைார், அவர் 
இப்வ ாது பவளிவய பென்றுள்ளார், இரவில் ைிரும்புவார். ையவுபெய்து நாறள 
வாருங்கள், ஏபனனில் நாங்கள் எந்ைக் கடறனயும் பெலுத்ை முடியாது." 
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"நான் எந்ைக் கடறனயும் வசூலிக்க வரவில்றல" என்று எரச் விளக்க 
முயன்ைார். "நான் அவருக்கு என் மூத்ை ெவகாைரரின் அன் ளிப்ற  வழங்க 
வந்துள்வளன். ையவுபெய்து உங்கள் ைந்றையிடம் நாறள இங்வக இருக்கச் 
பொல்லுங்கள்." 

எரச் பூனாவுக்குத் ைிரும் ிவந்து,  றுநாள்  ீண்டும் வ ார் 
கிரா த்ைிற்குச் பென்று அந்ை ந றரச் ெந்ைித்ைார். எரச் ைனது  ைிறய 
அவருக்குத் பைரிவித்ைதும், அந்ை ந ர், "உங்கறள அனுப் ியவர் யார்?" என 
வினவினார்.  

 ா ாவின் ப யறரச் பொல்லக்கூடாைைால். "கடவுளின் 
வழிகாட்டுைலுக்கு இைங்க, என் மூத்ை ெவகாைரர் என்றன இங்கு 
அனுப் ியுள்ளார். இந்ைப்  ைத்றை ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள்” என்று வகாரி, 
 ின்னர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி எரச் அந்ை  னிைனின் கால்கறளத் 
பைாட்டு,  ைத்றை அவரிடம் பகாடுத்ைார். 

அந்ை ந ர் அழுதுபகாண்வட இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், "நண் வர, 
நீங்கள் இன்று வந்ைிருக்காவிட்டால், நான் நாறள உயிருடன் இருந்ைிருக்க 
 ாட்வடன்! நான் ைற்பகாறல பெய்ய முடிவு பெய்ைிருந்வைன். ைிரு ை வயைில் 
இந்ைச் ெிறு ிகளின் சுற வயாடு, என் கழுத்து வறர இருக்கும் கடனுடன் நான் 
எவ்வளவு காலம் வாழப்வ ாகிவைன்? எங்கள் நிறலறய நீங்கவள  ார்க்க 
முடியும். எங்களுக்குத் துைி ைிகளும் இைர ப ாருட்களும் உடனடியாகத் 
வைறவ. ஆனால் கடவுவளா கருறையின் ப ருங்கடல்! எங்களுறடய 
நன்ற க்காகவவ அவர் எம்ற  இவ்வாறு றவத்ைிருக்கிைார்." 
  க்ைி ிக்க அந்ை  னிைறன வைங்கி, எரச் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
அன் ான  ா ாவின் இறை நாடகம் அப் டித்ைான்! அவர் ஒவ்பவாரு 
பநாடியிலும் ஒவ்பவாருவறரயும்  ாதுகாப் வர், அவரிட ிருந்து எதுவும் 
 றைக்கப் டுவைில்றல! 

1943, டிசம்பர் 25 அன்று சுவிட்ெர்லாந்ைில் வால்ைர் மெர்மைன்ஸ் 
கால ானைாகத் பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது.  ா ா, மஹடி ப ர்படன்ஸுக்கு 
ஆறுைலான, அன் ான பெய்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார். பஹடி, இறுைி 
நாட்களில் ைனது கைவரின்  டுக்றகயருகில் பைாடர்ந்து இருந்ைார். ஆனால் 
அவர் பவளிவய பென்ை அந்ை ஒரு நி ிடத்ைில் வால்டர் உயிறரத் துைந்ைார். 
பஹடி  ின்னர்  ா ாவிடம் ஏன் அந்ை கைத்ைில் அவர் இைக்க வவண்டும் என 
வினவினார்.  ா ா அவறர ஆறுைல் டுத்ைினார், "அதுபவ அவர் மசல்ல 
முடிந்த ஒபர தருணம். உங்கள் அன்பு அவகரத் தடுத்து கவத்திருந்தது." 

ப ஹராவின்  ிைந்ைநாறள முன்னிட்டு  ப் ா பஜஸவாலா, எரச், 
ெைாஷிவ்  ாட்டீல் ஆகிவயார் பூனாவில் ஒரு ெிைிய ைரிென விழாறவ ஏற் ாடு 
பெய்ைனர்; டிெம் ர் 30ஆம் நாள் ஸவராஷ்  ா ாறவ அங்குக் காரில் 
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அறழத்துச்பென்ைார்; ப ஹரா,  ைி,  ார்கபரட், ப ஹரு, வாலு ஆகிவயாரும் 
உடன் பென்ைனர். ப ண் ைிகள்  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ைங்கியைால், அவர்கறளப் 
 ார்க்கக் கூடாது என் ைற்காக,  ப் ாவும் எரச்சும் வகவரஜுக்குள் ைங்க 
வவண்டியிருந்ைது. 

 ா ா ைனது பநருங்கிய அன் ர்களுக்கு 1943 டிெம் ர் 31 
பவள்ளிக்கிழற   ிந்த்ரா ஹவுஸுக்கு எைிவர அற ந்ை ‘அஹில்யா ஆெிர  
 ள்ளி’  ண்ட த்ைில் ைரிெனம் வழங்கினார்.  ல அன் ர்கள் கஸ் ாவ ட், 
அஹ துநகர், வஷாலாப்பூர், மும்ற , நாெிக் வ ான்ை நகரங்களிலிருந்து 
வந்ைிருந்ைனர். காறல 9:00 முைல்  ைியம் வறர,  ிற் கல் 3:00 முைல் இரவு 
10:00  ைி வறர ைரிென நிகழ்ச்ெி பைாடர்ந்ைது.  க்ைர்கள்  ா ாவின் 
 ாைங்கறளத் பைாடக்கூடாது என்று அைிவுறுத்ைப் ட்டனர், ஆனால் றககளால் 
வைங்கி, ஒரு ப ரிய அத்ைிப் ழத்றைப்  ிரொை ாகப் ப ற்றுக்பகாண்டனர். 

நிகழ்ச்ெியின்  றுநாள், ப ஹர்  ா ா,  ப் ா பஜஸவாலாறவ,  ிந்த்ரா 
ஹவுஸ் வாயிலுக்கு அருகில் கண்காைிக்கும் டி உத்ைரவிட்டார்; எவறரயும் 
உள்வள அனு ைிக்க வவண்டாம் என்று கூைியதும்,  ப் ா ைனது  ைிறயத் 
ைீவிர ாக எடுத்துக்பகாண்டு வாெலில் நின்ைார். 

ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ை டாக்டர் கனிறய,  ப் ா, 
உள்வள நுறழயவிடா ல் ைடுத்ைார். வகா  றடந்ை கனி, "நான் உள்வள பெல்ல 
முடியாது என்று பொல்ல நீங்கள் யார்?" என வினவினார். 

"இது  ா ாவின் உத்ைரவு" என்ைார்  ப் ா. 
"உள்வள வ ாய் நான் வந்ைிருப் ைாக,  ா ாவுக்குத் பைரிவிக்கவும். 

அவவர என்றன அறழத்ைார், நான் அவறரப்  ார்க்கவவண்டியது அவெியம்." 
"யாறரயும் உள்வள அனு ைிக்க வவண்டாம் என்று  ட்டும்  ா ா 

என்னிடம் கூைினாவர ைவிர, யாருறடய வருறகறயயும் அவருக்குத் 
பைரிவிக்கும் டி அவர் பொல்லவில்றல." 

 ா ா ஜன்னலிலிருந்து ெிைிது வநரம் இந்ைக் காட்ெிறய ரெித்துக் 
பகாண்டிருந்ை, அவர் இருவறரயும் உள்வள அறழத்து, "நான் உங்ககள 
நிகனத்து ெிக்க  ெகிழ்ச்சியகைகிபைன். நீங்கள் 100 சதவிகிதம் உங்கள் 
கைகெகயச் மசய்கிைரீ்கள். இதுபவ எனக்குக் கீழ்ப்படியும் வழி. ஓர் அரசன் 
வந்தாலும், அவகர உள்பள நுகழய அனுெதிக்காதரீ்கள்! நீங்கள் ெட்டுபெ 
எனக்கு முழுகெயாகக் கீழ்ப்படிகிைரீ்கள். நீங்கள் ஒரு நம்பகொன ெனிதர்” 
என்ைார். 

 ப் ா ப ரு ிைத்துடன் ெிரித்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், டாக்டர் 
கனி கிண்டலாகக் வகட்டார், "அவறர நம்  முடியும், ஆனால் எங்கறள அல்ல?" 

 ா ா, ைாக்ைர் கனிகயப் பார்த்து கண் சிெிட்டியதும், அவர் 
அற ைியாக இருந்ைார். 

 ப் ா உடவன, "நான் யாறரயும் உள்வள நுறழய அனு ைிக்க 
 ாட்வடன்,  ா ா. ஆனால் நீங்களும் யாறரயும் அறழக்கக்கூடாது" என்ைார். 
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"இது முற்ைிலும் உண்கெ," என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்து, 
"நான் பவறு எவகரயும் அகழக்க ொட்பைன்" என்ைார். 

 ா ா உறுைியளித்ைதும்,  ப் ா, வாயிலின் அருவக பென்று ைனது 
 ைிறய  ீண்டும் பைாடங்கிய ெிைிது வநரத்ைில்,  றழய  ண்டலியில் 
ஒருவறரச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது - அஹ துநகரின் டாக்வகஃ ால்கர்.  ப் ா 
அவறரத் ைடுத்ைதும், டாக்வக வகா  றடந்ைார்.   ின்னர்  ப் ா,  ா ாவிடம் 
பென்று, "என்ன வறகயான  டிப் ைிவற்ைவர்கள் உங்களிடம் வருகிைார்கள்? 
அவர்களுக்கு, கீழ்ப் டிைல்  ற்ைி எதுவும் பைரியாது. டாக்வக, ஒரு  ரீங்கியால் 
சுடப் ட வவண்டும்! அவர் ஒரு வ ாெ ான  ண்டலி, உங்கள் ைரிெனத்றை 
நீங்கள் அனு ைிக்க வவண்டும் என்று எனக்குத் வைான்ைவில்றல" என்ைார். 

 ா ா, உடவன ப ஹர்வாறன அறழத்து, "ைாக்பகஃபால்ககர 
மவளிபயைச் மசால்லுங்கள். அவருகைய கருமூஞ்சிகய நான் பார்க்க 
விரும்பவில்கல!" இது  ப் ாவுக்கு  னநிறைவாக இருந்ைது, அவர் 
அற ைியறடந்ைார். ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ஒரு வவறலயின் 
நி ித்ைம்  ப் ாறவ அனுப் ிவிட்டு, டாக்வகறய உள்வள அறழத்ைார்.  ா ா 
அவறரச் ெந்ைித்ைதும், அவர் ைிரும் ிச்பென்ைார். 

 ப் ா ைிரும் ி வந்து வாயிலில் ைனது கண்காைிப்ற   ீண்டும் 
பைாடர்ந்ைார். ெிைிது வநரத்ைில் காவடக்கர் ைனது  றனவி குைாைாயுடன் 
வந்ைார்.  ப் ா,  ா ாவுக்குத் ைகவறலத் பைரிவித்ைதும்,  ா ா அவறரக் வகலி 
பெய்ைார், "நீங்கள் ஒரு ரா ாகவக் கூை உள்பள அனுெதிக்க ொட்டீர்கள் 
என்ை முழு நம்பிக்கககய உங்களிைம் கவத்துள்பளன். காபைக்கர் 
உங்ககள எப்படி ெயக்கினார்?" 

" ா ா, அவர்கள் இருவரும் உங்களின்  ிகப் ப ரிய அன் ர்கள்; ஒரு 
வ ரரெறர விட வ லானவர்கள்! அவர் உங்கள் அன்ற  எல்லா இடங்களிலும் 
 ரப்புகிைார்." 

"நீங்கள் இந்த அளவுக்குப் புகழ்வதால், நான் அவர்ககளச் 
சந்திக்கிபைன், உள்பள அனுப்புங்கள்." காவடக்கரும் அவரது  றனவியும் 
உள்வள பென்று  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். உண்ற யில்,  ா ா அவர்கறளப் 
 ார்க்க விரும் ினார்,  ப் ாவின் புகழ்ச்ெி அவருக்கு ஒரு ொைக ான 
ொக்குப்வ ாக்காக அற ந்ைது.       

ெில நாட்களில், காவடக்கர் அஹ துநகருக்கு  ாற்ைப் ட்டார், அங்கு 
அவர் குடும் த்துடன் 'முத்ைா  ங்களா'வில் வாழ்ந்து வந்ைார். வடீ்டில் ஒரு 
ெிைப்பு அறை,  ா ாவுக்காக றவக்கப் ட்டது. ரயில் நிறலயம் வ ாகும் 
 ாறையில்  ங்களா அற ந்ைிருந்ைைால்,  ா ா ப ஹரா ாத் பெல்லும் வழியில் 
அங்வகவய நின்றுவிடுவது வழக்கம்; ஆனால் அவர் ைனது வருறகறயக் 
குைித்து முன்கூட்டிவய பைரிவித்ைைில்றல.   ஒருமுறை குைாைாய் அவரிடம் 
புகார் அளித்ைார், " ா ா, எங்களுக்குத் பைரியா ல் ஏன் எைிர் ாரா ல் 
வருகிைரீ்கள்? வடீு ெில வநரங்களில் இதுவ ான்ை குழப்  நிறலயில் இருக்கும். 
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நீங்கள் வருவறை நாங்கள் அைிந்ைால், எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காக 
றவத்ைிருக்க முடியும்." 

 ா ா ெிரித்ை டி, "இது உங்கள் வைீா? இது எனது வடீு. நான் எனது 
மசாந்த வடீ்டிற்கு வருவகத உங்களுக்குத் மதரிவிக்க பவண்டுொ?" 
அவர்கள்  ா ாவுக்கு அவரது அறைறயக் காண் ித்ைார்கள்,  ா ா,  ிக்க 
 கிழ்ச்ெி அறடந்ைார், ஆனால் "இந்த ஒபர அகையில் ெட்டும் என்கனப் 
பூட்டி கவக்க விரும்புகிைரீ்களா? ஒவ்மவாரு அகைக்கும் நான் மசல்ல 
விரும்புகிபைன்" என்று குைிப் ிட்டார். அவரது ஆய்வுப்  யைத்ைிலிருந்து 
ெற யலறைக் கூட விடு டவில்றல. 

ஒரு முறை  ா ா, காவடக்கர் வடீ்டிற்கு வந்து, "இன்று நாபன 
சகெயல் மசய்ய விரும்புகிபைன்" என்று சுட்டிக்காட்டி, உருறளக்கிழங்றகத் 
வைாலுரித்து,  ஜ்ஜி ையார் பெய்யத் பைாடங்கினார். 

1944,  னவரி 1ஆம் நாள்,  ா ா பூனாவிலிருந்து ப ஹரா ாத் ைிரும் ி 
வந்ைார். அடுத்ை ெில வாரங்களில்,  ா ா ப ஹரா ாத்,  ிம் ல்காவ்ம் இரண்டு 
இடங்களுக்கு ிறடவய முன்னும்  ின்னு ாகப்  யைம் பெய்ைார். அவர் ப ண் 
 ண்டலியுடன் ைங்குவைற்கு வெைியான ஒரு வடீ்றடக் கண்டுபகாள்ள ஜனவரி 
3ஆம் வைைி இரவு ஆைி ெீனியருடன் ரயிலில் ஔரங்கா ாத் பென்ைார். ‘ ிவரம் 
 வஸரா’ என்ை  ங்களாவில் அவர்கள் ஒரு நாள் ைங்கியிருந்ைனர், அைன் 
உரிற யாளர் அந்ை வடீ்றட வாடறகக்குக் பகாடுத்து,  ா ாவிற்கும் 
 ண்டலிக்கும் உைவு வழங்கவும் ையாராக இருந்ைார். 

 ா ா ஜனவரி 9 முைல்  ிம் ல்காவ் ில் ைங்கத் பைாடங்கினார்; ஆைி 
ெீனியர் முஹ து  ஸ்றை 10ஆம் வைைி ஒரு நாளுக்காக அங்கு அறழத்து 
வந்ைார். குல் ாயும் ஜனவரி 15ஆம் நாள்  ைியம் 1:00  ைிக்கு  ிம் ல்காவ்ம் 
பெல்ல அனு ைிக்கப் ட்டார். 

அவ்வவறளயில் துப்புரவாளரின்  கன் அ ீர் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார்.  களிர் அறைகள்  ற்றும் கழிப் றைகறள சுத்ைம் 
பெய்வைற்காக அவரது ைாயும் இரண்டு ெவகாைரிகளும் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலக்கு அறழத்து வரப் ட்டனர். ெவகாைரிகளில் ஒருவரான காஜா 
என் வருக்கும், அ ீருக்கு அளித்ைறைப் வ ாலவவ ெிைப்பு கவனிப்பும், 
 ரா ரிப்பும் வழங்கப் ட்டது; ப ண்  ண்டலி அவறர  ிர ாண்ட ான 
 ாைியில் நடத்ைிவந்ைனர். இரண்டாவது ெவகாைரியும் அங்வகவய இருந்ைார், 
ஆனால் அவர் ஒரு ெில ெிைிய வவறலகறளச் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. 
இயற்றகயாகவவ ைனது புைிய அந்ைஸ்றை அனு வித்ை காஜாவுக்கு எல்லா 
ப ண் ைிகளும்  ரியாறை பெலுத்ை வவண்டியிருந்ைது. 

காஜா அஹ துநகரில் உள்ள ைனது ைந்றையின் வடீ்டிற்குச் 
பெல்லும்வ ாது, அவர் ொைாரை உள்ளூர் வ ருந்ைில்  யைம் பெய்யவில்றல. 
அறனத்து  க்கங்களிலும் ைிறரச்ெீறலகள் வறரயப் ட்டு, ெிதுவால் 
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இயக்கப் டும் ைனியார் வடாங்காவில் அவர்  யைம் பெய்ைார். ெிது அவறரப் 
 ார்ப் ைற்கும் ைறட விைிக்கப் ட்டது; காஜாவின் வடீ்டின் முன்னால் 
வடாங்காறவ நிறுத்தும் வவறளயில், அவர் வடீ்டிற்குள் நுறழயும் வறர, ெிது, 
ெிைிது பைாறலவில்  றைந்து நின்று பகாண்டிருந்ைார். வழிப்வ ாக்கர்கள் 
காஜாறவ  ிகவும்  ைக்கார குடும் த்றைச் வெர்ந்ை ப ண் என்று நிறனத்ைனர். 

 ா ா, காவள ா ாறவ வஷாலாப்பூருக்கு அனுப் ி, அங்கு இந்ைக் 
குடும் த்ைினர் ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான ஒரு நல்ல  ங்களாறவக் 
கண்டு ிடித்ைார்; எல்லா  க்கங்களிலும் மூங்கில் விரிப் ால் 
 றைக்கப் ட்டிருந்ைது.  ங்களா ையாரானதும்,  ா ா ஆைியின் காரில் ைாயார், 
காஜா, அவரது ெவகாைரி  ற்றும் அ ீறர  ிப்ரவரி 1ஆம்  நாள் 
வஷாலாப்பூருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். அவர்கறளக் கவனிக்கும் ப ாறுப்பு 
காவள ா ாவுக்கு வழங்கப் ட்டது. 

முன்னைாக, அவர்கள் குற்வைவல்  ைிபுரியும் துப்புரவாளர்களாக 
இருந்ைனர் - கழிவறைகள் சுத்ைம் பெய்வது, வடீ்டு ஊழியர்களாக  ைிபுரியும் 
ைாழ்த்ைப் ட்ட வகுப்ற ச் ொர்ந்ைவர்கள் - இப்வ ாது இளவரெிகள்  ற்றும் 
இளவரெர்களாக ராஜவ ாக வாழ்க்றகறய வாழத் பைாடங்கினர்! ஒரு 
 ிரா ைராக இருந்ை காவள ா ா, அவர்கறளக் கவனித்து, அவர்களின் 
வெைிக்கு ஏற்  அறனத்றையும் ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. அ ீருக்கு 
கிருஷ்ைா  ைிவிறட பெய்ைறைப் வ ாலவவ, அவரது  ார ட்ெம்  ார்க்கும் 
ைவைான எண்ைங்களின்  னப் டிவங்கறளத் துறடக்க,  ா ா, அவருக்கு இந்ை 
கடற றய வழங்கியிருந்ைார், வ லும் அவர் அந்ைக் குடும் த்ைாரின் 
ஒவ்பவாரு  னம்வ ான வ ாக்கின் வைறவகளுக்கும் ைறலவைங்க வவண்டிய 
கட்டாயம். 

ஹரிஜன  க்களுக்குச் வெறவ புரியும் இந்ை இறடஞ்ெலான 
சூழ்நிறலறய எைிர்பகாள்வது ைவிர, வஷாலாப்பூரில் காவள ா ாவுக்குப் 
 லறரத் பைரியும்.  ங்களாவில் புைிைாகக் குடிவந்ைவர்கள் யார் என்று 
விொரிக்கும் வவறளயில், காவள ா ா என்ன பொல்ல முடியும்? அவர் 
ைனக்குப்  ரிச்ெய ானவர்களிட ிருந்து ஒளிந்துபகாண்டு அவர்களின் 
ெங்கட ான வகள்விகறளத் ைவிர்க்க முயற்ெித்ைார். ஆனால்  ஜாருக்குச் 
பென்ைவ ாது, அவர் யாவரனும் ஒரு ந றர அல்லது இன்பனாருவறர 
எைிர்பகாள்ளும் நிறல உருவாயிற்று. அவர் நண் ர்கறளத் ைவிர்க்க 
முயற்ெிப் ைன் காரைத்றை வினவியவ ாது, காவள ா ா இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்: " க்ைியில் ஒன்ைிறைந்ை யாத்ரீகருக்கு ஆன் ீக  ாறையில் 
இறடயூறுகள் விறளவிக்கும் எந்ை இடத்ைிற்கும் அவர் பெல்ல 
அனு ைிக்கப் டவில்றல." 

 ா ாவின் ெவகாைரர் ப ஹரா ின்  கன்  ற்றும்  கள், பஷரூ, 
குல்னார் இருவரின் பஸாராஸ்ட்ரியன் நவ்வஜாத் (புனிை நூல்) விழா 1944, 
ஜனவரி 29 அன்று ப ஹரா ாத்ைில்  ா ா முன்னிறலயில் நறடப ற்ைது. 
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ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ிப்ரவரி 5ஆம் நாள்,  ா ா, ப ஹரா,  ைி, 
ப ஹரு,  ார்கபரட், வாலு ஆகிவயாருடன் ஔரங்கா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். 
நகரத்ைின் ‘காட்டி’ வட்டாரத்ைில் ஆைி ெீனியர் ஏற் ாடு பெய்ை ‘ ிவரம்  வஸரா’ 
 ங்களாவில் ப ண் ைிகளும், அறை ஒட்டியிருந்ை உறைவிடத்ைில் ொஞ்ெி, 
காக்கா, ஆைி ெீனியர்,  ாஸாஜி ஆகிவயார்  ா ாவுடன் ைங்கியிருந்ைனர். 
பவங்வகா ா ராவ் இரவு காவலுக்காக அறழக்கப் ட்டார்;  ின்னர் 
கிருஷ்ைாவும், ெில வநரங்களில் காக்கா,  ாஸாஜி அவர்களும் இரவு 
கண்காைிப்புக் கடற றயப்  கிர்ந்து பகாண்டனர். 

 ா ா,  ின்னர் ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை இைர ப ண் ைிகறளயும் 
ஒரு வாரம் ஔரங்கா ாத்ைில் வந்து ைங்குவைற்காக அறழத்ைார். வந்ைதும் 
ப ண் ைிகள்,  ா ாவும்  ண்டலியும் இருந்ை வடீ்றட ஆக்கிர ிக்க, அவர்கள் 
‘ ிவரம் வில்லா’ எனும் வவபைாரு வாடறக  ங்களாவுக்கு இடம் ப யர்ந்ைனர். 
 ா ா அறனவறரயும் பைௌலாைா ாத் வகாட்றட  ற்றும் எல்வலாரா 
குறககறளப்  ார்க்க அறழத்துச் பென்ைார்; ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, 
ப ஹரா ாத் ப ண் ைிகறளத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

 ிவரம் வில்லாவில்  ா ாவின்  ஸ்த்  ைிறயத் பைாடரும் 
வநாக்கத்ைில், அவர்கறளத் வைடி அறழத்துவர ற தூல் ஔரங்கா ாத்ைிற்கு 
அறழக்கப் ட்டார்.  ா ா, இந்ை  ஸ்துகளுடன்  ிப்ரவரி 12ஆம் நாளிலிருந்து 
ைினமும் காறல எட்டு  ைி முைல் நண் கல் வறர  ைிபுரிந்ைார். 1939ஆம் 
ஆண்டில்  ா ா, குல்ைா ாத்ைில் பைாடர்பு பகாண்ட ‘ொய் பாப்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட வ ல்நிறல  ஸ்றை ஆைி ெீனியர் அறழத்து வந்ைார்.  ாய் 
 ாப் என் து  க்களால் வழங்கப் ட்ட ப யர், அைற்கு, ைாய்-ைந்றை என்று 
ப ாருள். 

 ிவரம் வில்லாவில் இந்ை  ஸ்த் சு ார் 20 நி ிடங்கள்  ா ாவுடன் 
ைனியாக அ ர்ந்து,  ின்னர் அறைறய விட்டு பவளிவய வந்து, "இந்தக் 
காட்டில் பல முட்கள் உள்ளன!" என்று கத்ைினார். 

அவறர எப் டிவயா இைங்கச் பெய்து  ா ாவுடன்  ீண்டும் அ ர்ந்ை 
அடுத்ை  ைிறனந்து நி ிடங்களில்  ீண்டும் கத்ைிக்பகாண்வட பவளிவய வந்து: 
"ஆைி ஒன்று என்றனத் துறளத்துவிட்டைால் வலிறயத் ைாங்க 
முடியவில்றல!" என்ைார். 

இது,  ா ா அவருக்கு வழங்கிய ெில கடின ான ஆன் ீக  ைிகறளக் 
குைிப் ைாக, காக்கா நிறனத்ைார்.  ஸ்த்  ாய்  ாப்  ீண்டும் குல்ைா ாத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்று, அைன்  ின்னர் பைாடர்ந்து ஏழு நாட்கள் அவறர 
அறழத்துவரும் டி காக்காவுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. இருந்ைாலும்,  ஸ்த்  ாய் 
 ாப்,  றுநாள் காக்காவுடன் வர  றுத்துவிட்டைால்,  ா ா ஒவ்பவாரு 
 ாறலயும் அவர் ைங்கு ிடத்ைில் அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைார். 

14ஆம் நாள்,  ா ா ஒரு  ைி வநரம் சிக்கந்தர் என்ை  ஸ்துடன் 
 ைிபுரிந்து, அவை நாளில் வ லும் இரண்டு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள 
காரில் பவளிவய பென்ைார். 17ஆம் வைைி அைிகாறலயில் குல்ைா ாத் பென்று, 
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அவர்  ாய்  ாப்  ற்றும் ‘வக்கீல்வாலா’ என்ை  ற்பைாரு  ஸ்றையும் 
பைாடர்பு பகாண்டு, இருவரும் பைாடர்புக்கு ஏற்ைவர்கள் என்று  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியுடன் பைரிவித்ைார். 

1944  ிப்ரவரி 21ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் ெவகாைரர் ஆைி ஜூனியர் 
 ற்றும் விலூவின் ைங்றக குலு ஆகிவயாரின் ைிரு ைம் பூனாவில் நடந்ைது. 
 ா ா ைனது ஆெீர்வாைங்கறள ஔரங்கா ாத்ைிலிருந்து அனுப் ி றவத்ைார், 
ஆனால் ைிரு ை விழாவில் கலந்து பகாள்ளவில்றல. ஆைி ெீனியர் 22ஆம் 
வைைி அைிகாறலயில்  ா ாறவ வடாக்கா கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

அவர் வங்காளத்ைில் பெய்ைறைப் வ ால், அப் குைியின் ஏறழ 
 க்களுக்கு, ைானியங்கள்  ற்றும் ஆறடகறள விநிவயாகிக்கும் ைிட்டத்றை, 
 ா ா, வவக ாக வகுத்துக் பகாண்டிருந்ைார். எரச், ஜால் ாய் இருவரும் இந்ைப் 
 ைியில் உைவுவைற்காக பூனாவிலிருந்து அறழக்கப் ட்டனர். முைல் நிகழ்ச்ெி 
1944  ிப்ரவரி 25ஆம் நாள் நறடப ற்ைது, இைில் ஔரங்கா ாத் ‘டவுன் ஹாலில்’ 
கூடியிருந்ை ஒவ்பவாரு ஏறழ எளிய  க்களுக்கும்  ா ா இரண்டு  ீட்டர் 
துைியும் மூன்று கிவலா ைானியமும் விநிவயாகித்ைார்.  ிற் கல 1:00  ைி 
முைல்  ாறல 6:00  ைி வறர கிட்டத்ைட்ட 1200 வ ருக்கு  ா ா பைாடர்ந்து 
 ிரொைத்றை வழங்கினார். ைானியங்கள் ெரக்கு வண்டிகளில் பகாண்டு 
வரப் ட்டன, வ லும் இரண்டு  ீட்டர் துைியில் மூன்று கிவலா ைானியத்றை 
 ண்டலி மூட்றடகளாகக் கட்டித் ையார் பெய்ைனர். இந்ை மூட்றடகறளத் 
ையாரிப் து ெில கால ாக இரவு  கலாக நடந்து பகாண்டிருந்ைது. இைில் 
அற்புைம் நிறைந்ை உண்ற  என்னபவன்ைால், அந்ை நாட்களில் உைவுக்குக் 
கடுற யான ைட்டுப் ாடு நிலவியைால்  க்களுக்கு, ைானியங்கள்  ங்கீட்டு 
(வரஷன்) முறையில் வழங்கப் ட்டன, வ லும் ைானியம் ெந்றையில் 
கிறடக்கவு ில்றல. ைானியம், துைி ஆகியறவ அரொங்கத்ைிட ிருந்து  ிக்க 
ெிர த்துடன் வாங்கப் ட்டன. 

ஏறழ  க்கறளக் கண்டுபகாள்வைில் வ லும்  ல ெிக்கல்கள் எழுந்ைன. 
எரச் ஒரு வடாங்காவில் நகரத்றைச் சுற்ைி வந்து, ஒலிப ருக்கி மூலம், "ஏறழ 
ெவகாைரர்கவள!  ிப்ரவரி 25  ைியம் 1:00  ைிக்கு ‘ஔரங்கா ாத் டவுன் 
ஹாலில்’ இலவெ ாக, ைிறன  ற்றும் துைி விநிவயாகிக்கப் டும். இறை 
ஏற்றுக்பகாள்வைன் மூலம் நீங்கள் எங்களுக்குப் ப ரிய உைவியாக இருப் ரீ்கள்."
 எரச் இந்ை அைிவிப்ற  பவளியிட்ட வவறளயில், ஏ ாற்ைத்ைிற்கும், 
ெினத்ைிற்கும் ஆளான ெில குடி க்கள், "எங்கள் கறடெி மூச்சு வ ாகும் 
நிறலயில், இந்ை விநிவயாகம் பெய்யப் டுகிைது" என்ை விரக்ைி வைாய்ந்ை 
பைானியில் கூைினர். ெிறுவர்கள் எரச்ெின் வடாங்காறவப்  ின்பைாடர்ந்து, 
ெிரிப்ப ாலிவயாடு எரச்ெின் வார்த்றைகறளக் வகலி பெய்ைனர்.  

1944,  ார்ச் 3 அன்று குல்ைா ாத்ைில் அற ந்ை ‘ ானி கார்டனில்’, 
இரண்டாவது முறையாக விநிவயாகம் நறடப ற்ைது; இறை ற தூல், காக்கா, 
எரச், ஆைி ெீனியர், ஜால் ாய் ஆகிவயார் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைனர். 
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அவர்கள் ஏறழகளின் வடீுகளுக்கு முன்கூட்டிவய பென்று, 
அன் ளிப்ற  ஏற்றுக்பகாள்ளும் டி வகட்டுக்பகாண்டனர்.  க்களுக்கு இறை 
நம்புவது கடின ாக இருந்ைது, ஏபனன்ைால் அந்ை வநரத்ைில் ைானியங்கறள 
வாங்குவது கூட கடின ாக இருந்ைது. இைன் விறளவாக,  லர் வர ையங்கினர்; 
இன்னும்  லர் இது ஒரு ையவற்ை புரளி என்று ைவைான வைந்ைிகறள 
 ரப் ினர்.  ண்டலிக்கு ஏற்கனவவ ெிர  ான இந்ைப்  ைி இைனால்  ிகவும் 
கடின ாக இருந்ைது. 

மூன்ைாவது விநிவயாக ஏற் ாடு 1944  ார்ச் 18 அன்று ‘ற த்ைான்’ 
கிரா த்ைில் நறடப ற்ைது.  ா ா 14ஆம் வைைி ஆைி ெீனியர், ஜால் ாய் 
ஆகிவயாருடன் அங்குச் பென்று, ஐந்து நாட்களில் கிட்டத்ைட்ட 3,000 வ ருக்கு 
ைானியங்கள் வழங்கினார்.  ண்டலி வடீு வடீாகச் பென்று அறடயாள 
ெீட்டுகறள விநிவயாகித்து,  க்களிடம் அறைப்  யன் டுத்ைிக் பகாள்ளு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டனர்.  ா ாவவ ைனிப் ட்ட முறையில் அைநல  ைிகறள 
வ ற் ார்றவயிட்டார். 

ஏறழகளுக்கு இந்ை விநிவயாகங்கறளச் பெய்யும் வவறளயில்,  ா ா 
ைனது  ஸ்த்  ைிறயயும் பைாடர்ந்ைார். ‘ ிர்’ கிரா த்ைில்,  ா ா ‘சந்து ெியான்’ 
என்ைறழக்கப் டும், வைீியில் வாழ்ந்ை ‘ ாைிப் ற த்ைியம்,  ாைி  ஸ்றை’ 
பைாடர்பு பகாண்டார், ஆனால் அந்ை  ஸ்த் ைனியாக ஓரிடத்ைில் ெந்ைிப் றை 
 றுத்துவிட்டார். இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாகக் காத்ைிருந்ை  ின்னரும், 
 ா ா, ஏ ாற்ைத்துடன் பவளிவயைினார். ‘சாந்தி பாய்’ என்ை  ஸ்ைானி ஒரு 
வடீ்டு வராந்ைாவில் தூங்கிக்பகாண்டிருப் றைக் கண்டார், ஆனால் இங்வகயும் 
அவறரச் சுற்ைி வறளந்ை கூட்டம்,  லமுறை வவண்டிய  ின்னரும் கறலந்து 
பெல்லா ல் நின்ைது.  ண்டலி  ா ாவின் பைாடர்புக்காக, கைவுகறள 
மூடியவ ாது  ஸ்ைானி  யந்து வ ானார்.  ஸ்ைானிறய  ிர் கிரா த்ைில் 
வாழும் உள்ளூர் ப ண்கள்  ிகுந்ை  ரியாறையுடன், நீராட்டி, ஆறட 
அைிவித்து உைவூட்டினர்; ெில வநரங்களில் அழுக்குத் துைிகளுக்குப்  ைிலாக 
அழகான புடறவறய அைியச் பெய்ைனர். ொந்ைி  ாறயச் சுற்ைி ொைாரை ாக 
ஐந்து முைல் ஆறு நாய்கள் காைப் ட்டன; நாய்கறள வநெிக்கும் ப ரும் ாலான 
 ஸ்துகறளப் வ ாலவவ, ொந்ைி  ாயும் ொப் ிடுவைற்கு முன்வ  நாய்களுக்கு 
உைவளித்ைார். 

ற த்ைானில் கண்டுபகாள்ளப் ட்ட ‘ொல்வி அப்துல் வஹாப்’ என்ை 
 ஸ்த்  ா ாவின்  பைாடர்புக்காக ஔரங்கா ாத்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட்டார். 
அவருறடய அொைாரை ைனித்ைன்ற றய,  ா ா விரும் ினார். வியப் ாகத் 
வைான்றும் அளவுக்கு இந்ை  ஸ்த்  ள்ளி ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்ை வவறளயில், 
ஒரு குைிப் ிட்ட  ாடத்றை கற் ிக்கவில்றல என்ைாலும்,. "ஒபர கைவுகளத் 
தவிர பவறு கைவுள் இல்கல" என்று  ீண்டும்  ீண்டும்  ாைவர்களுக்கு, 
புத்ைி ைி கூைி, கடவுறள வைங்கி வழி டு ாறு  ாைவர்கறள 
வற்புறுத்ைினார். இந்ை  ஸ்றை  ிகுந்ை  ரியாறையுடன் நடத்ைி,  ள்ளிக்கூட 
 ைிவவட்டில் றகபயழுத்ைிட ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை அங்கு அறழத்து வர 
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ஒரு உைவியாளர்  ாநில அைிகாரிகளால் நிய ிக்கப் ட்டார். அரொங்கம் 
அவருக்கு வழங்கிய ெம் ளம் அவரது  றனவியிடம் ைரப் ட்டது, வ லும் 
அைில் ஒரு ெிைிய  ாகம்  ஸ்துக்கு உைவளிக்க ஒரு கறடக்காரருக்கும் 
வழங்கப் ட்டது. 

அப்துல் வஹாப் இைற்கு முன்னர் ஸுஃ ி  ாரம் ரியத்ைில் இறைந்து 
கற்ைைிந்ைவராக இருக்க வவண்டும், ஏபனன்ைால் அவர் ைனது பைாடர் ின் 
வ ாது  ா ா, ற தூல் ஆகிவயாரிடம் ஒரு முறை  ஜ்ஜூப் வ ான்ை நிறலயில் 
உள்வாங்கப் ட்டிருப் றைக் குைித்து பைளிவாக விளக்க ளித்ைார், வ லும் 
அவரது ஆன் ீக அனு வங்கறளப்  ற்ைி, ெில குைிப்புகறளயும் எழுைியிருந்ைார். 
அவரது ைற்வ ாறைய உைர்வு, ெில வநரங்களில் ஸலிக் நிறலயிலும், இைர 
வநரங்களில்  ஜ்ஜூற ப் வ ால இருப் றையும் அவர் வ லும் விளக்கினார். 

ப ஹர்  ா ா, அவரது  ைிறய நிறைவு பெய்து ஔரங்கா ாத்ைிற்குத் 
ைிரும் ி வந்ைதும், 100 ஏறழ குடும் ங்களுக்கு உைவ விரும்புவைாக 
 ண்டலிக்குத் பைரிவித்ைார், ஆனால் அவர்கள் றகவயந்ைி வகட்டு வாங்குவைில் 
ையக்கம் பகாண்டவர்களாக இருக்கும் நி ந்ைறனறய முன்றவத்ைார். 
அத்ைறகய குடும் ங்கறள (அஹ துநகர்  ற்றும் பூனா நகரங்களுக்கு 
இறடவய அற ந்ைிருந்ை) நாராயண்காவ்ம், ஆவல, ரஜூரி, ஜுன்னார்  வ ான்ை 
இடங்களில் கண்டு ிடிக்கு ாறு  ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைினார். அவர் இந்ை 
நிகழ்ச்ெிறய வ  7ஆம் நாள் நடத்ைத் ைிட்ட ிட்டார். 

ஔரங்கா ாத்ைிலிருந்து,  ா ா அவரது அன் ர்களுக்கு 1944,  ார்ச் 13 
அன்று பவளியிட்ட சுற்ைைிக்றகயில், அவருறடய ைிட்டங்களின் ெ ீ த்ைிய 
முன்வனற்ைங்கள் குைித்து அவர்களுக்குத் பைரிவித்ைார்.  ாஸ்வ ார்ட்கறளப் 
ப றுவைில் உள்ள ெிர ம் இன்னும் ைீர்க்கப் டாைைால், ஈரானுக்குச் பெல்வது 
வகள்விக்குைியாக உள்ளது. உைவு  ங்கீட்டு (வரஷன்) விைிமுறைகள் 
காரை ாக, எந்ைபவாரு குைிப் ிட்ட இடத்ைிலும் எந்ை வநரத்ைிலும் 50க்கும் 
வ ற் ட்ட ந ர்களுக்கு உைவளிக்க முடியாை நிறலயும் உருவாகியுள்ளது. 
றகபயழுத்ைிட்ட 200 அன் ர்களுடன் ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு  ாைம் 
ைங்குவைற்கான  ா ாவின் ைிட்டங்கள் ொத்ைிய ற்ைைாகத் வைான்றுகிைது. இந்ை 
எல்லா ெிர ங்களுக்கும் ைீர்வுகாை,  ா ா 24  ண்டலி  ற்றும்  ல்வவறு 
குழுக்களின்  ிரைிநிைிகள் அடங்கிய கூட்டத்றை ஜூன்  ாைம் அஹ துநகரில் 
நடத்ை அறழப்பு விடுத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு கூைி, சுற்ைைிக்றகறய முடித்ைார்: 
ஏழு நாட்கள் உபவாசத்கதக் ககைப்பிடிக்க ஏற்கனபவ 

கட்ைகளயிைப்பட்ைவர்கள், 1944 பெ 15ஆம் பததி, காகல 8:00 ெணி முதல் 24 
ெணி பநரம் தண்ணரீ் அருந்தாெல் 'சிைப்பு' உபவாசம் பெற்மகாள்ள 
பவண்டும். அதன் பின்னர், ஏற்கனபவ உத்தரவிட்ை ஏழு நாட்கள் உபவாசம், 
இறுதி சுற்ைைிக்ககயில் சுட்டிக்காட்ைப்பட்ை பததியில் 
ககைப்பிடிக்கப்பைலாம், இது  ூன் 10 ெற்றும் 11 பததிகளில் நிகழவிருக்கும் 
சிைப்புக் கூட்ைத்திற்குப் பிைகு அகனவருக்கும் அனுப்பப்படும். 
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இந்ைச் சுற்ைைிக்றகயில் குைிப் ிடப் ட்டுள்ள அறனத்து ெிர ங்களும், 
அவற்ைின் ப ௌைீக ைன்ற யில்  ற்றும் உலக நறடமுறைக் 
கண்வைாட்டத்ைில் ‘உண்ற யானறவ’, வ லும் அறவ ‘குறை ாடற்ை 
ப ய்ற  நிகழ்வுகள்’. இப் டி இருந்தும், நான் என்னுறடய உண்ற  
நிறலயில், ெர்வ ஞானியாகவும், ெர்வ வல்லற  ிக்கவராகவும், 
அறனத்றையும், அறனவறரயும் அைிந்ைிருப் ைால், நான் விரும் ிய டி 
எல்லாவற்றையும் ஏற் ாடு பெய்ைிருக்க முடியும். அப் டிபயனும்வ ாது, இைன் 
இயல் ான ஒவர முடிவு என்னபவனில், நாவன என்னுறடய ைீர் ானங்கறளத் 
ைள்ளிப்வ ாடுவைற்காக, இந்ைச் ெிர ங்கறளயும் சூழ்நிறலகறளயும் 
உருவாக்கியுள்வளன், இது ஒரு துல்லிய ான வநாக்கத்றையும், அைன்  ின்னால் 
ைிட்டவட்ட ான, ஏற்கனவவ ைீர் ானிக்கப் ட்ட காரைங்கறளயும் 
பகாண்டுள்ளன என் ைாகும்; அறை, அைிர்ஷ்டொலிகள்  ட்டுவ  அைி 
விறரவில் அைிந்துபகாள்வர். 

அதனால்தான் எனது ககைசி சுற்ைைிக்ககயில் நான் அவ்வாறு 
குைிப்பிட்டிருந்பதன்: "ெனதில் சந்பதகம் உள்ளவர்களும், மபாறுகெ 
இல்லாதவர்களும், ஏொற்ைெகைந்தவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து 
பின்வாங்கத் தயங்க பவண்டிய பதகவயில்கல, ஏமனன்ைால் அகத 
அவர்களுகைய பலவனீொகக் கருதாெல், நிர்ணயிக்கப்பட்ை ஆன்ெீக 
பநரத்துைன் இணங்கிச் மசல்லும் அவர்களின் ஆயத்தெற்ை சூழ்நிகலயாகப் 
பார்க்கப்படும், பெலும் அவர்கள் அகனவருபெ எப்பபாதும் பபாலபவ 
ஆசரீ்வதிக்கப்படுவார்கள்.”  

இந்ை ஒத்ைிறவப்ற த் ைவிர, முக்கிய ாக என்னால் உருவாக்கப் ட்ட 
இத்ைறகய நிறலற கள் காரை ாக, குழு ெந்ைிப்பு  ற்றும் ஒரு  ாை காலம் 
என்னுடன் ைங்குவைற்கான இைர அறனத்து ஏற் ாடுகளும், ைிட்டங்களும், 
முந்றைய சுற்ைைிக்றககளில் குைிப் ிடப் ட்டுள்ள ஆன் ீக அனு வங்கறள 
நிறைவவற்றுவது வ ாலவவ  ாைா ல் உள்ளன. 

‘ ிவரம்  வஸரா’ வளாகத்ைில் ெிைிய பைாட்டி வ ான்ை குளம் ஒன்று 
இருந்ைது, ஆனால் அறை நிரப்  குழாய் ைண்ைரீ் இல்றல; அைற்காக, 
பைாறலதூர கிைற்ைிலிருந்து நீறர இறைத்து வர ஊழியர்கள் 
 ைிய ர்த்ைப் ட்டனர். காறள வண்டி  ற்றும் வ ாட்டார் ைள்ளுவண்டி மூலம் 
அவர்கள் அறை எருற  வைால்கறளக் பகாள்கலன்களாகப்  யன் டுத்ைிக் 
பகாண்டு வந்ைனர். காக்காவின்  வ ற் ார்றவயின் கீழ், அது  ார்ச் 22 அன்று 
முற்ைிலு ாக நிரப் ப் ட்டது.  ார்கபரட் ப ண் ைிகறளத் பைாட்டியில் நீந்ை 
அனு ைிக்க வவண்டும் என்று  ரிந்துறரத்ைைற்கு இைங்க, ெில நாட்கள் 
அவர்கள் அவ்வாறு பெய்ைனர். (காக்கா, ற தூல் இருவரும்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைலின்  டி, மூங்கில் ைடுப்புச்சுவர்கறள அற த்ைனர்.) இருப் ினும், 
பைாட்டி ஆழ ின்ைி, நீச்ெலுக்கு உகந்ைைாக இல்லாைைால், நீறர வடிகட்டவும் 
வாய்ப் ில்லாை நிறலயில், ெில நாட்களில் ைண்ைறீரப்  யன் டுத்ை 
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முடியா ல்  ாற்ைவவண்டிய கண்டிப் ில்,  ா ா,  ார்கபரட்டிடம் ைண்ைறீர 
 ாற்றுவைற்கு வவண்டியறைக் கவனிக்கு ாறு கூைினார். இது வகாறடகால ாக 
இருந்ைைால்,  ார்கபரட் பவப்  ான பவயிலில் அறை வ ற் ார்றவயிட 
வவண்டியிருந்ைது. குளம் ெிைியைாக இருந்ைாலும், நீறர அப்புைப் டுத்ை நீண்ட 
வநரம்  ிடித்ைது. இது ஒருவறரச் வொர்வறடயச் பெய்யும் வவறல ஆைலால், 
ெில வநரங்களில், என்ன ஒரு ைறலவலி என்று ைனக்குத்ைாவன நிறனத்துக் 
பகாண்டார். 

 ின்னர்,  ா ா,  ாரகபரட்டிடம், "குளத்றை நிரப்  நீங்கள் என்ன பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது?" என வினவ   ார்கபரட் விளக்கினார், அவர் முைலில் 
அசுத்ை ான நீறர பவளிவயற்ைி,  ின்னர் புைிய நீரால் நிரப் ினார்.  ா ா 
எழுத்துப் லறக வழியாக உச்ெரித்ைார், "உங்களுக்குள்ளும் அசுத்தொன நீர் 
உள்ளது, என் அன்மபனும் புதிய நீகர நிரப்ப, நான் அகத மவளிபய 
எடுத்தாக பவண்டும். இவ்வாறு, மவவ்பவறு வழிகளில், 
அகனவரிைெிருந்தும் அசுத்த நீகர மவளிபய எடுத்து, நான்  உங்களுக்கு 
பயிற்சி அளிக்கிபைன், இதனால் நீங்கள் ஒரு நாள் எனது மபருங்கைலில் 
ஆழொக மூழ்கி புகதயகலப் மபறுவரீ்கள்." 

1944  ார்ச்  ாைத்ைில் ொஞ்ெி,  ன் ாட்  ற்றும் வடாண்டிற்கு 
அனுப் ப் ட்டார், வ லும்  யைத்ைின் வ ாது வகாப் ர்காவ்ம் ரயில் நிறலய 
வ றடயில் முன்னாள்  ிவரம் ஆெிர  ெிறுவர்களில் ஒருவரான 
‘பலாபா ி’றயச் ெந்ைித்ைார். வலா ாஜி ஒரு ொதுறவப் வ ால உறடயைிந்து, 
ெத்ைாராவில் வெிப் ைாகத் பைரிவித்ைார். அவர் மூன்று முறை ப ஹரா ாத் 
பென்ைிருந்ைைாகவும், ஆனால் ஒவ்பவாரு முறையும்  ா ா பவளிவய 
 யைத்ைில் இருந்ைைாகவும் கூைி, ொஞ்ெி மூல ாக ைனது  ரியாறைறயத் 
பைரிவித்ைார். 

1944 ஏப்ரல் 1 முைல் 6 வறர, ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் ொஞ்ெி, ற தூல் 
இருவருடன்  ஸ்த்  யை ாக, குவாலியருக்குச் பென்ைார். அவ்வவறளயில் 
தூரத்து வட  குைிக்கு அனுப் ப் ட்ட டாக்டர் டான், அவர்கறள ஜான்ெியில் 
ெந்ைித்து, அங்கு ஒரு  யைிகள் விடுைியில் குழு ைங்குவைற்கான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். 

அடுத்ை நாள்  ா ா அங்கு ஏழு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
அவர்கள் அங்கிருந்து குவாலியருக்குப் புைப் ட்டு வஹாட்டல் ‘டி 

குவாலியரில்’ ைங்கினர்.  இங்வகயும்  ா ா ஏழு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள முடிந்ைது.  ின்னர் அவர்கள் 5ஆம் நாள் அைிகாறல 4:30  ைிக்கு 
ஜான்ெிக்குத் ைிரும் ி வந்து, வஹாட்டலில் ஓய்பவடுத்ைனர். 

டான் நீராடச் பென்ைவ ாது,  ா ா ஒரு கவிறைறய எழுத்துப் லறக 
மூல ாக, ொஞ்ெிக்கு எடுத்துறரத்ைார், இது டானின்  ிைந்ைநாளுக்காக 
(உண்ற யில்  ிைந்ைநாள் நவம் ரில் இருந்ைாலும்) என்று கூைினார்: 
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இன்று பாபா, ைானுக்கு வழங்கும் பிைந்தநாள் பரிசு... 
நான் குைிப்பிட்ை நான்கு இைங்களில் ஒன்ைிற்கு நீங்கள் வந்தாலும் 

அல்லது நீங்கள் மெக்கா, ெதீனா, மொராக்பகா, முல்தான், முர்ரிக்கு 
அனுப்பப்பட்ைாலும், சுருக்கொக, உங்களுக்கு என்ன பநர்ந்தாலும், 
என்ெீதுள்ள உங்கள் நம்பிக்ககயும், அன்பும் முன்கப விை வலுவாக 
இருக்க நான் உங்ககள ஆசரீ்வதிக்கிபைன். 

          நிலவின் மவளிச்சத்தில் நீயும் நானும். 
          எல்லாம் ஒளிெயொன பவகளயில் நீயும் நானும். 
          இருளில் அல்லது ஒளியில் நீயும் நானும். 
          தவைில் அல்லது சரியில் நீயும் நானும். 
          அரக்கன் பைக்கும் பநரத்தில் நீயும் நானும். 
          ஆண்ைவன் பார்கவயில் படும் பவகளயில் நீயும் நானும். 
          சத்தியம் சர்வ வல்லகெயாகும் தருணத்தில் நீயும் நானும். 
          சிரெங்கள் பலசாக ொறும் காலத்தில் நீயும் நானும். 
          எங்கும் மநருக்கடி நிலவுககயில் நீயும் நானும். 
நீங்கள் என் உள் வட்ைத்தில் இருப்பதால், உங்களுக்கான 

அகனத்தும் ‘மதய்வகீ விருப்பத்தால்’ தீர்ொனிக்கப்படுகின்ைன, அதன்படி, 
இந்த மூன்று நாட்கள் என்னுைன் இருப்பது, உங்களுக்கான எதிர்கால 
பவகலககளக் கருத்தில் மகாண்டு உங்கள் அகனத்து விஷயங்களும் 
சரிமசய்யப்படும். 

—  ா ா 

ஏப்ரல் 5 அன்று ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் ஔரங்கா ாத்ைிற்கு 
வந்ைார். 

ஔரங்கா ாத்ைில் ைனது  ைிறய நிறைவு பெய்து,  ா ா, ப ஹரா, 
 ைி, ப ஹரு,  ார்கபரட் ஆகிவயாருடன் 1944 ஏப்ரல் 10 ைிங்களன்று 
 ிம் ல்காவ்ம் ைிரும் ிவந்ை வ ாது வாலுவும் அவர்களுடன் இறைந்ைார். 
ெற யல்  ற்றும் வடீ்டு வவறலக்காக லக்ஷி, ரக் ா என்ை  ைிப்ப ண்களும் 
அறழத்து வரப் ட்டனர்.  ிம் ல்காவ் ில்  ா ாவுடன் குஸ்ைாஜி,  ாஸாஜி 
(ெிைிது காலத்ைிற்கு), ஸ்லாம்ஸன், கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ் ஆகிவயார் 
இருந்ைனர். காக்கா, ற தூல், எரச் மூவரும்  ா ா குைிப் ிட்ட டி பூனாவுக்கு 
அருகிலற ந்ை நான்கு இடங்களில் ஏறழக் குடும் ங்கறளத் வைடிச் பென்ைனர், 
ஆைி ெீனியர் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்குத் ைிரும் ி வந்ைாலும், அவர் ைினமும் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்கச் பென்ைார்.  

 ிம் ல்காவ்ம் கிரா  சுற்றுப்புை சூழ்நிறலகள் ப ஹர்  ா ாவின் 
 ரிசுத்ை ான  கிற யின்  து ானத்ைால் நிரம் ி வழிந்ைது.  ழங்காலத்ைில் 
புகழ்ப ற்ை துைவியான ‘வகாரக்நாத்’ என் வரின் ப யரில் அற ந்ை  றலறய 
தூரத்ைில் காைலாம், வ லும் ஒன் து ெிைிய குன்றுகளும் உள்ளன. 
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 ிம் ல்காவ்ம் நிலத்ைின் ஒரு  க்கத்ைில் கண்வடா ாவின் 
(கிருஷ்ைரின்) வகாயிலுடன் ஒரு ெிைிய  றல இருந்ைது. வைாட்டத்ைின் 
 ின்னால் அற ந்ை ‘பைம் ி ஹில்’ -  ின்னர்  ா ாவின்  ைி காரை ாக 
‘ வனானாஷ்’ அல்லது ‘பஸக்ளுஷன் ஹில்’ (ஏகாந்ைவாெ  றல) என்று 
அைியப் ட்டது. ொறலயில் ெிைிது தூரத்ைில் அழகிய  ிம் ல்காவ்ம் ஏரி 
இருந்ைது, இந்ை புனிை இடத்ைின் அழகு, அற ைி, ைனிற  வ ான்ை 
காரைங்களுக்காக  ா ா இறை ைனது இல்ல ாகத் வைர்ந்பைடுத்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா முைன்முைலில் இந்ை நிலத்றைப்  ார்றவயிடச் 
பென்ைவ ாது, ஏைக்குறைய 60 முைல் 40 ெதுர அடி அளவில் ஒரு குடிறெ 
இரண்டு அறைகளாகப்  ிரிக்கப் ட்டிருந்ைது.  வ லும் ஒரு வ ாட்டார் 
பகாட்டறக, ஒரு குைிறர பகாட்டறக, ஒரு ெற யலறை  ற்றும் ஒரு பவளி 
 ாளிறகக்கூடமும் இருந்ைன. அறனத்தும்  ாழறடந்ை நிறலயில் 
இருந்ைாலும்,  ா ா இந்ை இருப் ிடத்றைப் ப ரிதும் விரும் ினார்.  ா ா 
ஔரங்கா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ண்டலி ஒரு ெிைிய வடீ்றடக் 
கட்டிபயழுப் ி  ழுது ார்த்துத் ையாராக றவத்ைிருந்ைனர். 

 ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்குச் பென்ை  ிைகு,  ா ா, 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ராவனா, கிட்டி ஆகிவயாறர, ெில வாரங்கள் அங்குத் 
ைங்க அறழத்ைார்; ஆனால் இைர ஆண், ப ண்  ண்டலிறயப்  ார்க்க,  ா ா, 
ைவைா ல் ப ஹரா ாத் பெல்வது வழக்கம். 

அஹ துநகரிலிருந்து ஆைி ெீனியர் ைினமும் வந்து,  ஸ்துகறளச் 
ெந்ைிப் ைற்காக,  ா ாறவ அறழத்துச் பெல்வது பைாடர்ந்து நடந்து வந்ைது. 
அவ்வவறளயில் ஆைியின் ைாயார் குல் ாய்  ற்றும் அக் ர் அச்ெகத்ைில் 
ஸட்டா குடும் த்ைினறரயும் அவ்வப்வ ாது ெந்ைித்ைார்.  

பகாமஹர் அவரது 28 வயதில், ெருத்துவ படிப்கப முடித்துவிட்டு, 
அஹ துநகரில் ைனது குடும் த்துடன் வந்ைிறைந்ைார். அவர்  ா ாவுடன் 
ஆெிர த்ைில் இருக்க விரும் ினாலும், அவரது ைாயார் வகார்பஷத், அறை 
நிறனத்து அழுது அல்லல் ட்டார். வகாபஹரின் ெவகாைரி, வகட்டி, 1938 முைல் 
ப ண்  ண்டலியில் ஒருவராக வாழ்ந்து வந்ைைால், ைாயார் வகார்பஷத், 
வகாபஹர்  ருத்துவராகப்  ைிபுரிந்து ப ற்வைாருடன் வாழ்வறை விரும் ிய 
அவை வவறளயில் ைந்றையார் ரூெி  ாப் எந்ை ஆட்வெ றனயும் இல்லா ல், 
அது அவளுறடய உண்ற யான விருப்  ாக இருந்ைால்,  ா ாவுடன் 
இருப் றைவய அவர் விரும் ினார். ஆனால், டாக்டர் வகாபஹர் ைனது 
ைாயாரின் வாழ்காலத்ைில் ப ற்வைாருடன் வாழப்வ ாவைாக,  ா ாவுக்குக் 
கடிைம் எழுைினார். 

 ா ா ஆைி ெீனியறர அங்கு அனுப் ி டாக்டர் வகாபஹரிடம், 
"உங்களுக்கு என்னுைன் இருக்க பவண்ைாொ?" என வினவினார். 

"உங்களுடன் இருப் றை விட என் வாழ்க்றகயில் வவறு எந்ை 
 கிழ்ச்ெியும் இல்றல. நான் எல்லாவற்றையும் விட உங்களுடன் இருப் றைவய 
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விரும்புகிவைன்! ஆனால், எனது ைாயார் அறை நிறனத்து அழுது கண்ைரீ் 
ெிந்துகிைார்" என்று வகாபஹர்  ைிலளித்ைார்,    
 "நான் உங்ககளச் சிைிது காலம் இங்பக தங்க கவத்து, பின்னர், 
திருப்பி அனுப்புவதாகக்  கூறுங்கள்" என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

எனவவ, 1944 இல்  ிம் ல்காவ் ில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், இந்ை 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்க  ா ா, வகாபஹறர அவ்வப்வ ாது 
அறழத்ைார். 

வகாபஹர் அவரது கல்லூரி நாட்களிலிருந்வை, விடுமுறை காலங்களில் 
 ா ாவிடம் அடிக்கடி வருவதுண்டு. 

55 வயைான ககக்பகாபாத் தஸ்தூர் 1927ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
அவ்வப்வ ாது  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார்.  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைில் ைங்கியிருந்ை 
வவறளயில், அவர்  ீண்டும்  ா ாவிடம் வந்து, "நானும் எனது 
குடும் த்ைினரும் உங்களிடம் ெரைறடந்துவிட்வடாம், எனது ஒவ்பவாரு 
உறடற யும் உங்கள் காலடியில் உள்ளது" என்று கூைினார். 

றகக்வகா ாத் ைஸ்தூர் குடும் த்துடன் ெரைறடவைற்கான வாய்ப்ற  
 ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார். ‘ஸன் றலஃப் ஆஃப் கானடா இன்சூரன்ஸ்’ 
நிறுவனத்ைின் ைறலற  காொளராகப்  ைிபுரிந்ை றகக்வகா ாத்றை 
மும்ற க்குத் ைிரும்பும் டி அவர் அைிவுறுத்ைி, அவர்களின் ஆறடகறளத் ைவிர 
இைர அறனத்றையும் விற்றுவிட்டு அவருறடய அறழப்புக்காகக் 
காத்ைிருக்கு ாறு கூைினார். றகக்வகா ாத் மும்ற க்குச் பென்று,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்கறள உண்ற யுடன் நிறைவவற்ைினார். 

1944ஆம் ஆண்டு, இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ப ஹரா ாத்,  ிம் ல்காவ்ம் 
இரண்டு இடங்களிலும் அவரது உத்ைரவின் கீழ் ப ஹர்  ா ாவுடன் சு ார் 26 
ஆண்கள், 33 ப ண் ைிகள்  ற்றும்  த்து குழந்றைகள் ைங்கியிருந்ைனர். 
அவர்களின் ப யரும், அைியப் ட்ட வயதும் கீழ்வரு ாறு: 

மெஹராொத்தில் இருந்த ஆண்கள்: 
ற தூல், 54   குஸ்ைாஜி, 55 
கிருஷ்ைா, 19   ஸ்லாம்ஸன், 44 
பவங்வகா ா ராவ், 23 

மெஹராொத்தில் இருந்த மபண்ெணிகள்: 
ப ஹரா, 37    ைி, 25 
ப ஹரு, 16   நாஜா, 36 
வாலு, 44    ார்கபரட், 52 

மெஹராபாத்தில் வாழ்ந்த ஆண்கள்: 
அம்ரத்லால் வக. வைஷி  அண்ைாஸாவஹப் காவள, 71 
 ாலா ைம் த்   ொஞ்ெி, 52 
ெகன், 38   ஜ ைார், 58 
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ஜங்க்வள, 33   காவள ா ா, 69 
குப்புொ ி   லாலா காம்ப்வள, 28 
 ாஸாஜி, 77   முரளி காவள, 31 
 ாைிரி, 41   ப ண்டு, 41 
ராம்ெந்ைர் பகய்க்வாட், 26 பஸயிலர் ா ா, 54 
ஸவக், 41   ெிது, 42 
துக்காரம், 30   விஷ்ணு, 40 

மெஹராபாத்தில் வாழ்ந்த மபண்ெணிகள்: 
 ாகு ாய்,23(ஜ ைார்  றனவி) காக்கு ாய், 58 
டவ்லா, 21(ற தூலின்  கள்) ஐரீன் ( ில்வலா), 28 
வகட்டி, 24   வகார்பஷத், 34   
கிட்டி, 53    ன்ஸாரி, 34 
நாகு, 14(ப ஹருவின் ெவகாைரி) நர்கிஸ் பகாத்வால், 36 
 லீா ாய், 50   ராைா ாய், 26 (ெிது  றனவி) 
ராவனா, 42   ஸர்வர், 15 (ற தூலின்  கள்) 
ொந்ை ாய் (ெகனின்  றனவி) ஸில்லா, 24 
பஸால்டூன், 45   ஸூனா ாெி, 60 
முக்ைா ாய், 29 (ஜாங்க்வளயின்  றனவி) 

மெஹராபாத்தில் வாழ்ந்த குழந்கதகள்:  
ஆைி, 8, ஹில்லா, 13,  ற்றும் நாஜூ பகாத்வால், 16 (வகாறட 

விடுமுறை நாட்களில் வந்ைவர்கள்);  ஜங்கூ, 6 (ப ஹருவின் ெவகாைரர்);  
ெகுந்ைலா, 10 (ெகனின்  கள்);  கஸம், 17,  ற்றும் அலி, 14, (ராம்ஜூவின் 
 கன்கள்);  நவரஷ், 4, சுவரஷ், 2,  ற்றும் லீலா, 2  ாைங்கள் (ஜங்கவளயின் 
குழந்றைகள்). 

ஆெிர த்ைில் வாழ்ந்ை இவர்கறளத் ைவிர, எரச், 28, காக்கா, 54, நீலு, 41, 
ஆகிவயார் பூனா, மும்ற யிலிருந்து இறடயிறடவய வந்து பென்ைனர். ஆைி 
ெீனியர், 41, அஹ துநகரில் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் வாழ்ந்து வந்ைார். 

காலம் இகத இவ்வண்ணம் நிகனவு கூர்ந்தது: " ா ாவின் நிரந்ைர 
ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவரும் அன் ிற்குரியவருக்காக அர்ப் ைித்ை 
 க்கள் ஆவர். அவர்கள் அவறர முழுற யாக நம் ியிருந்ைவர்கள். அவர்கள் 
ைங்கள் பொந்ை ஆறெகள் அறனத்றையும் துைந்து, அன் ிற்குரியவரின் 
விருப் த்ைிற்கு ஏற் , அவருடன் வாழப் ிைந்ைவர்கள்.  அைனால்ைான் 
அன் ிற்குரியவரின்  ீதுள்ள அன் ிலும் நம் ிக்றகயிலும் அவர்கள் உறுைியுடன் 
இருக்க முடிந்ைது. அத்ைறகய பநருங்கிய அன் ர்களின் ைியாகத்றையும் 
ெரைறடைறலயும் ஒருவர் கருத்ைில் பகாள்ள முடியாது. அவ்வப்வ ாது 
 ா ாவுடன் வாழ்ந்ைவர்கள்  லர் இருந்ைனர், ஆனால் அவரது பநருங்கிய 
 ண்டலியின் பைாடர்பு முற்ைிலும் வவறு ட்டது. அவருடன் இருந்ை ஒவ்பவாரு 
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பநருங்கிய  ண்டலியும் ைறரயில் ைவழும் தூெியாக  ாைி அவருறடய 
 ாைங்களில் ெரைறடந்ைவர்கள்!" 

1944, ஏப்ரல் 18 அன்று, அைற்கு முந்றைய ஆண்டு ‘நசிராபாத்’ைில்  ா ா 
பைாடர்பு பகாண்ட ஓர் அரிய வறக  ஸ்ைான ‘ ிப்ரா பாபா’றவ  ா ாைாஸ், 
 ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்து வந்ைார்.  ா ா, ஒரு நாள்  ட்டுவ  அவருடன் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்து, அவை இரவில்  ீண்டும் அவரது கிரா த்ைிற்கு 
அனுப் ிறவத்ைார். 

அஹ துநகரில் வாழ்ந்ை ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைள  ஸ்த் அலி ஷா 
என் வரும் அவை நாளில்  ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்து வரப் ட்டு,  ா ா 
அவருடன் ெில நாட்கள்  ைிபுரிந்ைார்.  ஆண், ப ண் ைிகள் வாழ்ந்ை 
அறைகளுக்கு இறடவய அற ந்ை அறையில் ற தூல்  ஸ்றை கவனித்து 
வந்ைார்.  ாறல வநரங்களில்,  ா ா அங்கு பெல்லும் வ ாபைல்லாம், 
 ண்பைண்பைய் விளக்கு ஒன்று பவளிவய ைவைா ல் 
எரிந்துபகாண்டிருக்கும். ஒரு நாள்  ாறல,  ா ா வருத்ைத்ைில் ற தூலிடம், 
"நீங்கள் எவ்வளவு அலட்சியொக இருக்கிைரீ்கள்! இந்த முதியவகர ஏன் 
கவனிக்கவில்கல?" என்று வகட்டைற்கு, ஒவ்பவாரு  ாறலயும் ைவைா ல் 
விளக்றக ஏற்ைி றவத்ைைாக, ற தூல் வலியுறுத்ைிக் கூைினார். 

அன்று இரவு, ற தூல் அந்ை அறையிவலவய காத்ைிருந்ைார். ைிடீபரன 
விளக்கு ைானாகவவ சுழன்று வ வல ஏைி  று டியும் கீவழ விழுந்து 
அறைந்ைறைக் கண்டு அவர் ைிறகத்துப் வ ானார்! ெற்று  யந்து வ ாய் 
நடந்ைறை அவர்  ா ாவிடம் கூை,  ா ா "ஆொம், அங்பக ஆவி ஒன்று 
உள்ளது, ஆனால் அது யாகரயும் காயப்படுத்தாது" என்று உறுைியளித்ைார். 

அடுத்ை நாள், அலி ஷா வறெப ாழியால் அந்ை ஆவியிடம் "நீ 
எப்வ ாதும் என்றனத் பைாந்ைரவு பெய்கிைாய். இங்கிருந்து பவளிவயறு!" என்று 
கூைி, ஏட்டுத்ைாள் ஒன்றை எடுத்து, கண்ணுக்கு பைரியாை ஆவிறய துரத்ைி 
விரட்டினார்.  

ஒரு நாள் இரவு  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம் அலி ஷாறவப்  ார்க்க 
அனுப் ி றவத்ை வவறளயில், வ ாெ ான  னநிறலயில் இருந்ைவர் 
 ண்பைண்பைய் விளக்றக கவிழ்த்துப் வ ாடுவறைக் கண்டார். கிருஷ்ைா 
விளக்றக எடுத்து, ெரியாக றவத்துவிட்டு நடந்ைறை,  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா உடவன, அலி ஷாவின் அறைக்கு வந்து அவருடன் ெிைிது 
வநரம், வழக்க ான அற ைியான நிறல ைிரும்பும் வறர அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, பூனாவிலிருந்து  ிம் ல்காவ்ம் வரு ாறு எரச்ெிற்கு 
ஒரு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார். அவர் வந்ைதும்,  ா ாவின் அறையில் 
அவருக்கு அருகில் தூங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். எரச் ொைாரை ாக, 
வ ய்கறள நம்   றுத்ைார்;  ா ா,  லமுறை, ப ௌைீக உடறலத் துைந்ை 
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ஆவிகறளப்  ற்ைி விளக்கியவ ாைிலும், இந்ை முழு வயாெறனறயயும் அவரால் 
ஏற்றுக்பகாள்ளக் கடின ாக இருந்ைது. 

அன்ைிரவு, எரச் தூங்கிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ைிடீபரன 
விழித்ைதும், அவரது  ார் ில் ஏவைா கடுற யான அழுத்ைத்றை உைர்ந்ைார்; 
யாவரா ஒருவர்,  ார்க்க முடியாை வ ாதும், அவரது  ார் ில் அ ர்ந்ைிருப் றைப் 
வ ால் உைர்ந்ைார். கண்ணுக்குத் பைரியாை ஊடுருவும் அந்ை ந ரிட ிருந்து 
ைன்றன விடுவித்துக் பகாள்ள அவர் வ ாராடினார், ஆனால் அவரால் ஒரு 
வார்த்றைக் கூட உச்ெரிக்க முடியவில்றல. தூக்கி எைியப் ட்டு ைறரயில் 
வழீ்ந்ைதும், எரச்  ிக்க வியப் ில் ஆழ்ந்ைார்;  ா ா ைனது  டுக்றகயிலிருந்து 
எரச்ெின் வ ாராட்டத்றைக் கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார். ெிைிது வநரம் கழித்து, 
ஆவி ைானாகவவ புைப் ட்டுச் பென்ைவ ாது,  ா ா, "இப்பபாது, நீங்கள் 
பபய்ககள நம்புகிைரீ்களா?" என வினவினார். 

எரச் ைனது  ாடத்றை கற்றுக் பகாண்டு, "நான் நிச்ெய ாக இப்வ ாது 
நம்புகிவைன்" என்று கூைினார். அடுத்ை நாள், அவர் பூனாவுக்குத் ைிருப் ி 
அனுப் ப் ட்டார். இந்ை அனு வத்றை அவருக்கு வழங்க  ட்டுவ   ா ா 
அவறர அறழத்ைதுவ ாலத் வைான்ைியது. 

இைற்கிறடயில், எரச்,  ப் ா பஜஸவாலா, ெைாஷிவ்  ாட்டீல், 
ஜால் ாய் ஆகிவயார் பூனா ‘அஹில்யா’ ஆெிர   ண்ட த்ைில் 1944, ஏப்ரல் 23 
ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ற்றுப ாரு ைரிென நிகழ்ச்ெிறய ஏற் ாடு 
பெய்ைனர்.  ா ா,  ிம் ல்காவ் ில் இருந்து காறலயில் ஆைி ெீனியர், வைஷ்முக் 
ஆகிவயாருடன் காரில் வந்து  ண்ட த்ைில்  ைியம் 2:00 முைல் 3:00  ைி வறர 
ஏைக்குறைய 300  க்ைர்களுக்குத் ைரிெனம் வழங்கினார். மும்ற , பூனா, நாெிக் 
 ற்றும் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை பஸாராஸ்ட்ரியர்கள், அவர்களில் 
ப ரும் ாவலார்  ல ஆண்டுகளாக,  ா ாறவப்  ார்க்கவில்றல. வரவவற்பு 
உறரயாற்ைிய  ாவனக் வ த்ைாவின் விரிவுறரகள் மூலம்  ா ாறவப்  ற்ைி 
 லர் முைல்முறையாகக் வகள்விப் ட்டனர்.  

நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாண்ட ொஞ்ெி,  ின்னர் மும்ற யில் வாழும் 
அவரது  ரு கள்களுக்கு இந்ை விளக்கத்றை எழுைினார்: 

நீண்ட கால  ிரிவுக்குப்  ிைகு, அன் ான  ா ாறவக் கண்டு 
அறனவரும்  ிக்க   கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். ைரிெனம், அடி ைிந்து வைங்குவது 
எதுவும் இல்றல என்ை நி ந்ைறனகளுக்கு  த்ைியில், ப ஹர்  ா ா, 
கூட்டத்றை எைிர்பகாண்டு அ ர்ந்ைிருந்ைார்;   

அவர் அைிந்ைிருந்ை ெத்ராறவ வலொகத் பைாடும் ஆர்வத்ைில்  லர் 
 ா ாவின் அருகில் வந்ைவண்ைம் இருந்ைனர்; இறுைியில் அவர் பவளிவயை 
எழுந்ைவ ாது,  க்கள் கூட்டம் அவறர வநாக்கி அவெர ாக அறலவ ாைியது, 
கிட்டத்ைட்ட பநஞ்றெத் பைாடும் நிகழ்வாக, விளக்கத்ைிற்குரிய ஊக்கத்றை 
அளிப் ைாக இருந்ைது... காரில்  ா ா கூட்டத்றைக் கடந்து பெல்லும் வ ாது, 
அவரது றககறளத் பைாடுவைற்காக, கூட்டத்ைின் இறடவய விறரந்ை 
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அறனவரின்  ரவெ புன்னறக, அவரது ஆழ்ந்ை அன் ின்  ந்ைிர ெக்ைியின் 
 கிற  என்ன என் றை பவளிப் டுத்ைியைாகத்ைான் ப ாருள்பகாள்ள 
வவண்டும்.       
 சுருக்க ாகச் பொன்னால்,  ிகவும் ெரியாகவும் எைிர் ாராை விை ாகவும் 
நிகழ்ந்ை இறவ அறனத்தும், மூன்று முறை காலம் ைாழ்த்ைி, 
ஆெீர்வைிக்கப் ட்ட அறழப்புக்காக ஆவலுடன் காத்ைிருந்ை ஒரு  ாைத்ைிற்கான 
ஆழ்ந்ை ஏக்கத்ைிற்கும் ஈடுபெய்ைைாக அற ந்ைது. இது புனிை ற  ிளில் 
விவரிக்கப் ட்ட காைல்-விருந்துகளின் ஒரு காட்ெி, பூ ியில் இன்று வாழும் 
கிைிஸ்துவால் ந து காலத்ைில் உயிர்ப் ிக்கப் ட்டது. 

ப ஹராம், ப ரின்  ற்றும் அவர்களின் குழந்றைகறளச் ெந்ைிக்க  ா ா 
அவரது குடும்  இல்லத்ைிற்கும் பென்ைார். 

குல்னார், மஷரூ - இருவரும் குழந்றை  ருவத்ைிலிருந்வை  ா ாவின் 
அரவறைப் ில் இருந்ைனர்.  ா ா அவர்களிடம், "நான் யார்?" என்று வகட்க, 

"கடவுள்!" என இருவரும் இறைந்து வகாஷ ிட்டனர். 
"கைவுள் எகதப்பபால் இருக்கிைார்?" 
" ா ாறவப் வ ால!" குல்னார் கூைினார். 
"வானத்றை விடப் ப ரியது!"  என்று பஷரூ கத்ைினான். 
 ா ா வகட்டார், "நீங்கள் என்கன அதிகொக பநசிக்கிைரீ்களா 

அல்லது உங்கள் மபற்பைாகரயா?" 
"நாங்கள் உங்கறள அைிக ாக வநெிக்கிவைாம்." 
"ஏன்?" 
"ஏபனன்ைால் நீங்கள்  ிகவும் அழகாக இருக்கிைரீ்கள்!" அவர்கள் 

 ைிலளித்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா  ிந்த்ரா ஹவுஸில் இரறவக் கழித்து, அடுத்ை நாள் 
 ிம் ல்காவ்ம் புைப் ட்டுச் பென்ைார். நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 1944 ஏப்ரல் 27 
காறல 7:00  ைிக்கு, ற தூல், ொஞ்ெி, நீலு, ப ண்டு ஆகிவயாருடன் 
ஸவராஷின் காரில் ‘கவ ப்பூர்’ கிரா த்ைில் ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாள்ளச் பென்ைனர். ‘ரஹாட்டா’ வழியாகச் பெல்லும் வ ாது,  ா ா, உ ாஸனி 
 ஹாராஜ்  ற்றும் ொய் ா ாவின் ெ ாைிகறளச் சுட்டிக்காட்டி, காரில் 
இருந்துபகாண்வட அவர்களுக்குத் ைறல வைங்கினார். 

 ா ா வைடி அறலந்ை ‘ஹரிகிரி ெஹாராக ’, கிரா த்ைில் எங்கும் 
கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. ஒரு கிரா வாெி அவர்கறள அணுகி, "இன்று 
காறல யாவரா ஒருவர் அவரிடம் வரவிருப் ைாகவும், இங்வக இருப் து 
அவருக்கு நல்லைல்ல என்றும் கூைி அவர் இங்கிருந்து  றைந்துவிட்டார்" எனத் 
பைரிவித்ைார். ப ண்டு, ற தூல் இருவரும் அவறரத் வைடிச் பென்று, 
கிட்டத்ைட்ட மூன்று  ைிவநரம் வைடியும்,  ஸ்றைக் கண்டு ிடிக்க 
முடியவில்றல. 
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 ா ா, ொஞ்ெிறய றவஜப்பூர் கிரா த்ைில் வாழும் ெில உள்ளூர் 
 க்கறள அணுகி,  ஸ்றைத் வைடும் டி அைிவுறுத்ை, அவர்களும் இறுைியில் 
வைால்வியறடந்ைனர்; ஆனால் அவர்களின் முயற்ெிக்கு உரிய ஊைியம் 
வழங்கப் ட்டது. இறுைியாக,  ா ா குைிப் ிட்டார், "நாம் அவகர நான்கு 
ெணிக்குள் கண்டுபிடிக்கவில்கல என்ைால், நாம் திரும்பிச் மசல்பவாம்."  
நான்கறர  ைியளவில், எைிர் ாராை விை ாக, கிரா த்றைச் வெர்ந்ை ஒரு 
முஸ்லீம் ப ரியவர் அவர்கறள அணுகி  ஸ்த் இருக்கும் இடத்றைத் 
பைரிவித்ைதும்,  ா ா, நீலு, ொஞ்ெி இருவறரயும் அறழத்துக்பகாண்டு அந்ை 
முஸ்லிம் ப ரியவருடன் ஒரு நைிறயக் கடந்து பென்ைார். 

ஒரு ற ல் தூரம் நடந்து பென்ை  ின்னர், கிரா வாெிகளால் 
சூழப் ட்டு, ஒரு வைாட்டத்துப்  ண்றையில்  ஸ்றைக் கண்டுபகாண்டனர். 
 ா ாறவப்  ார்த்ைதும், ஹரிகிரி  ஹாராஜ், "நாம் ந து பொந்ை வடீ்டுக்குச் 
பெல்வவாம்" என்று கூைி,  ா ாவின் றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு அவர்கள் 
ைனிற யில் அ ரக்கூடிய ஒரு வகாவிலின்  க்கம் அறழத்துச் பென்ைார். ஒரு 
கூட்டத்ைின் நடுவில்  ண்டலி,  ஸ்றைக் கண்டவ ாது, அவறர ஒரு ஒதுங்கிய 
இடத்ைிற்கு எப் டி அறழத்துச்பெல்வது என்று வயாெித்துக்பகாண்டிருந்ைனர்; 
 ா ா எப்வ ாதும் ஒரு  ஸ்துடன்  ைிபுரியும் வவறளயில் ைனிற றய 
விரும் ினார். ஆச்ெரியமூட்டும் விைத்ைில்,  ஸ்த் அவராகவவ அவர்கறளச் 
ெிக்கலிலிருந்து காப் ாற்ைினார். 

ெிைிது வநரத்ைில்  ஸ்தும், அவறரத் பைாடர்ந்து  ா ாவும் ைிரும் ி 
வந்து, அவர் வைண்ட நைிக்கறரவயாரத்ைில் அ ர்ந்ைதும்,  ா ாவும் அவரருகில் 
அ ர்ந்ைார்.  க்கள் கூட்டம் அவர்கள் இருக்கும் இடத்றை வநாக்கி நகர்ந்ைது, 
 ா ா, ப ாதுவாக ைனியாக இருக்க விரும் ினாலும், இந்ை முறை அவர் 
அறனத்து கிரா வாெிகளின் முன்னிறலயில்  ஸ்துடன் பைாடர்ந்து 
 ைியாற்ைினார். அவர் ஹரிகிரி  ஹாராஜின் கால்கறள ஒரு  ைி வநரம் 
அழுத்ைி,  ின்னர் அவரது வவறலறய முடித்துவிட்டைாக அைிவித்ைார். 

மெஹர் பாபா, ெஸ்துகளுைனான பணியில் ஆன்ெீக 
உள்தளங்களில், அவர்களின் பயணத்கத முன்பனாக்கி ஓர் உந்துதல் 
அளிப்பது ெட்டுெல்லாெல், அவருகைய உலகளாவிய பணியின் சில 
சுகெககளயும் அவர்களுைன் பகிர்ந்துமகாண்ைார். சில ெஸ்துகள் இந்தச் 
சுகெகயத் தங்கள் பதாள்களில் தாங்க விருப்பெின்ைி, ஹரிகிரி ெஹாராஜ் 
மசய்தது பபால, பாபாவின் மதாைர்கபத் தவிர்க்க முயற்சித்தனர். 

 ா ா 27ஆம் நாள்  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்து, 
 றுநாள் காறல 7:00  ைிக்கு ற தூல், ப ண்டு, காக்கா, ொஞ்ெி 
ஆகிவயாருடன் ‘ஆபல’ கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார். இம்முறையும் ஸவராஷின் 
ஓட்டுநர் ொபு,  ா ாறவக் காரில் அறழத்துச் பென்ைார்; ொறலகளின் 
வ ாெ ான நிறல காரை ாக அவர்கள்  றழய காரில் பென்ைனர். ஆவல 
கிரா த்ைில்,  ா ா, ‘வாசுபதவ் சுவாெி’ என்ை ஒரு குள்ள ான, வயைான 



226 
 

வயாகிறயத் பைாடர்பு பகாண்டார், அவர் ஒரு முட ான குழந்றைறயப் வ ாலத் 
வைாற்ை ளித்ைார். வாசுவைவ் ஒருவ ாதும்  டுத்து தூங்கியைில்றல, ஆனால் 
அ ர்ந்து, ஒரு ைறலயறை  ீது ொய்ந்து தூங்குவது வழக்கம் எனக் 
கூைப் ட்டது.  ா ா இந்ை ‘ெஸ்கத-ஒத்த’ வயாகிறய,  ிம் ல்காவ்ம் 
கிரா த்ைிற்கு அறழத்து வந்து, அவருடன் மூன்று நாட்கள்  ைிபுரிந்து, வ  1 
அன்று ற தூல்  ற்றும்  ா ாைாஸுடன் ஒரு ப ாது வ ருந்ைில், விவெஷ ாக 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட இருக்றககளில் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். வாசுவைவ் 
ெில ஆன் ீக அல்லது வயாகப்  யிற்ெிகறளச் பெய்ய முற் ட்டவ ாது, அது 
அவறர இறை-ற த்ைிய ாக ஆக்கியது;  ா ா அவரிடம்  ிக்க அன்புடன் 
 ாெத்றைக் காட்டி, அவறர ஒரு பைாறலந்துவ ான, காயமுற்ை குழந்றைறயப் 
வ ால நடத்ைினார். 

இைற்கிறடயில் எரச், ற தூல், காக்கா மூவரும் நாராயண்காவ்ம், 
ஆவல, ரஜூரி, ஜுன்னார் ஆகிய இடங்களில்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, 
வைிய ஏறழக் குடும் ங்கறளத் வைர்ந்பைடுத்து,  ற்பைாரு ‘ஏகழ 
நிகழ்ச்சி’க்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைனர்.  ா ா, ஆைி ெீனியர்  ற்றும் 
காக்காவுடன், 1944, வ  7 ஞாயிற்றுக்கிழற  பூனாவுக்குச் பெல்லும் வழியில் 
உத்ைவரஷ்வரில் ‘ஏறழகள் நிகழ்ச்ெி’  ற்ைி அர்ச்ெகர் ஒருவறரச் (இந்து பூொரி) 
ெந்ைித்துப் வ ெினார்.  ின்னர் பூனா பென்ைறடந்து, அன்று  ாறல எரச், 
ஜால் ாய் இருவருடன் நாராயண்காவ்ம் வந்து  ி.ட ிள்யூ.டி.  யைிகள் 
விடுைியில் ைங்கினர். 

வ  8ஆம் நாள்  ைினாறு ஏறழ குடும் ங்களிலிருந்து ஒவ்பவாரு 
 ிரைிநிைிறயத் ையார் நிறலயில் றவத்து, ற தூல் அவர்களுக்காகக் 
காத்ைிருந்ைார்.  ா ா, ைனி அறையில்  ஒவ்பவாரு ந ரின்  ாைங்கறளயும் 
கழுவி, ைறலயால் பைாட்டு வைங்கி ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ 50 வழங்கினார். 
 யைிகள்  ங்களாவுக்கு வந்ைிருந்ை ெில  ிச்றெக்காரர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் 
ைலா இரண்டு ரூ ாய் பகாடுத்ைார். நாராயண்காவ்ம்  ற்றும் ஜுன்னாரிலிருந்து 
ஏறழகள் இரண்டு வ ருந்துகளில்  யைிகள்  ங்களாவுக்கு அறழத்து 
வரப் ட்டு, நிகழ்ச்ெிகள் முடிந்ைதும் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

வ  9 அன்று,  ா ா ரஜூரிக்குச் பென்று, அந்ைக் கிரா த்றைச் வெர்ந்ை 
நான்கு குடும் ங்கள்,  ற்றும் ஆவல கிரா த்ைிலிருந்து வ ருந்ைில் அறழத்து 
வரப் ட்ட நான்கு குடும் ங்களின் உறுப் ினர்களின்  ாைங்கறளக் கழுவி 
வைங்கிய  ின்னர்,  ா ா ஒவ்பவாரு குடும் த்ைிற்கும் ரூ 50  ற்றும் 
ஒவ்பவாரு  ிச்றெக்காரருக்கு இரண்டு ரூ ாயும் வழங்கினார். ‘ஏகழ நிகழ்ச்சி’ 
நிறைவறடந்ை  ின்னர்  ா ா, பூனா வழியாக ‘ப ஹராஸாத்’ ( ிம் ல்காவ்ம்) 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 

வ  15 அன்று, முழு நாளும்  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ைார். அவர் 
காறல 8:00  ைியளவில் ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ப ண் ைிகளுடன் 
புைப் ட்டுச் பென்று, காறல வவறளறய வ ல் றலயில்  களிர் குழுவுடன் 
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கழித்ைார். கீழ் ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா, மூன்று  ைி முைல் ஆறு  ைி வறர 
ைனித்ைனியாக  ண்டலிறயச் ெந்ைித்து, ஒவ்பவாருவருக்கும் 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார்;  ாறல ஏழு  ைிக்கு ப ஹராஸாத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார்.       
 வ  26 பவள்ளிக்கிழற யன்று,  ா ா  ீண்டும் ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து 
ற தூல், ொஞ்ெி, எரச், குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய், காக்கா ஆகிவயாருடன் ‘காண்ட்வா’ 
கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டு,  அஹ துநகரிலிருந்து ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர். 
கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, பவங்வகா ா ராவ், விஷ்ணு ஆகிவயார் 
ப ண் ைிகறளக் கவனிக்க ப ஹராஸாத்ைில் இருந்ைனர்.  
  ா ா  றுநாள் காறலயில் காண்ட்வா பென்ைறடந்து, ற தூல், 
குஸ்ைாஜி இருவருடன்  சூைிக்கு அருவக வாழ்ந்ை ‘பகாரப் ஷா’ என்ை 
 ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ளப் புைப் ட்டார்.   ா ா மூன்று வருடங்களுக்கு 
முன்பு இந்ை  ஸ்றைச் ெந்ைித்ைவ ாது, ஆன் ீக  ாறையில்  ிகவும் 
முன்வனைிய ஆன் ா என்று குைிப் ிட்டார். பைாடர்பு ைிருப்ைிகர ாக இருந்ைது, 
 ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 

 ிற் கல் வைநீருக்குப்  ிைகு, அற்புை ான  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, 
ஈரான், இந்ைியா நாடுகளின், கடந்ை கால, இக்கால ெத்குருக்கள்  ற்றும், 
ொதுக்கறளப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: "அவர்கள் ெனிதகுலத்தின் உண்கெயான 
ெலர்கள் - ஆன்ெீக சக்திெிக்க ெலர்கள்! ஈரானில், ‘ஷாம்ஸ்-இ-தப்ரிஸ்’, 
‘மெௌலானா ரூெி’, ‘ஹஃபீஸ்’ அகனவரும் பரிபூரணொனவர்கள். ‘உெர் 
கயாம்’ இகையுணர்கவ அகையவில்கல என்ைாலும் ஆன்ெீக பாகதயில் 
ெிகவும் முன்பனைியவர். 

"உலகில் பணிபுரிவதற்கு, பெல்நிகலகய அகைந்த ெஸ்துகள் 
எனக்கு ெிகச்சிைந்த ஊைகொக இருப்பதால், அவர்ககளத் மதாைர்பு மகாள்ள 
நான் ெிகவும் முயற்சி மசய்கிபைன்" என்று  ா ா பவளிப் டுத்ைினார். 

இைற்கிறடயில்,  ா ா, ஏறழ எளிய  க்கறளக் கண்டு ிடித்து 
ஒன்றுைிரட்ட எரச், காக்கா, ஜால் ாய் ஆகிவயாறர அனுப் ி றவத்ைார். ‘வகாரப் 
ஷா’வுடன்  ைிபுரிந்ை  ின்னர்,  ா ா, காண்ட்வா  ாலத்ைிற்கு அருகிலற ந்ை 
பஜயின் ைர் ொறலயில் சு ார் 60 ஏறழகளின் கால்கறளக் கழுவி, ைறலயால் 
பைாட்டு வைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு ரூ ாய் நாையத்றை வழங்கினார். 

 ா ா, ஏறழகளின் கால்கறளக் கழுவும்வ ாபைல்லாம், முழு நிகழ்வும் 
 ிகவும் துல்லிய ாக வ ற்பகாள்ளப் ட்டது, அது ஓர் இராணுவப்  யிற்ெி 
வ ான்ைது என்று ெிலர் குைிப் ிட்டனர்.  அது அப் டித்ைான் இருக்க வவண்டும். 
 ா ா எப்வ ாதுவ  அைி வவகத்ைில்  ைிபுரிந்ைார்; எந்ை விை ான வணீ் 
நகர்வுகள் அல்லது வநரத்றையும் ப ாறுத்துக்பகாள்ள  ாட்டார்.  ப ாருத்ை ான 
இடத்றைத் வைர்ந்பைடுத்து, ஏறழ  க்கறள ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் ஒன்று 
வெர்த்து, கால்கறளக் கழுவ  ிை ான நீறரத் ையாராக றவத்து,  ிரொைத்றைப் 
ப ற்ைதும், ஒவ்பவாருவரும் ஒழுங்கான முறையில் பவளிவயறுவறைக் 
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கண்காைிப் து - இறவ அறனத்தும்  ற்றும் இைர வவறலகளும் ஒவர 
வநரத்ைில் நடந்ைன. 

காண்ட்வாவிலிருந்து ப ஹர்  ா ா, ‘சிவானந்த் பிரம்ெச்சாரி’ என்ை 
வ ல்நிறல யாத்ரீகறரத் பைாடர்புபகாள்ள ஒரு காறள வண்டியில், 
‘வ ார்காவ்ம்’ கிரா த்ைிற்கு அன்று இரவு புைப் ட்டார். ‘சுவாெி’ என்று ஊர் 
 க்களால் அைியப் ட்ட அவர்,  ா ா யார் என் றை அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டார், வ லும் அவர் இருக்றகயிலிருந்து எழுந்து,  ா ாறவ 
அணுகி  ரியாறையுடன் வரவவற்ைார். அவர்  ா ாவுக்கு வழங்கிய உைறவ 
அவர்  ைிவுடன்  றுத்ைார். ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா விறரவாக 
பவளிவயைினார்.  ா ா, ஒரு  ஸ்த் அல்லது துைவியால் அைிந்து, 
அங்கீகரிக்கப் டும் வ ாபைல்லாம், அவருக்வக பைரிந்ை ெில காரைங்களால், 
அது அவரது  ைிறய  ிகவும் கடின ாக்குகிைது, எனவவ அவர் உடனடியாக 
பவளிவயை விரும் ியைாகத் பைரிவித்ைார். 

அன்ைிரவு காண்ட்வா ைிரும் ி வந்ை  ா ா, அடுத்ை நாள், 28ஆம் வைைி, 
‘ெனாவத்’ கிரா த்ைிற்குச் பென்று ‘சபெலி பாபா’றவத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ின்னர், ‘பர்வா’ கிரா த்ைில் அற ந்ை ைர் ொறலயில்,  ா ா 40 ஏறழ 
 க்களின் கால்கறளக் கழுவி, அன் ின் அறடயாள ாக ஒரு ரூ ாய் 
நாையத்றை வழங்கி அவர்கறள ஆெீர்வைித்ைார். 

வ  29 அன்று,  ா ா, ‘புர்ஹான்பூர்’ கிரா த்ைிற்குப் வ ருந்ைில்  யைம் 
பெய்து, ‘ராவ் ி ொொ’ என்ை ஹரிஜன்  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். ரயில் 
நிறலயத்ைில் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட இந்ை  ஸ்த், வயைானவராகவும் 
 லவனீ ாகவும் வைான்ைினாலும், அவர் கட்டு ீைிய முறனப்புடன் வகா த்றை 
பவளிப் டுத்தும் ஜலாலி வறகறயச் ொர்ந்ைவர். காக்கா அவருக்கு உைவு 
வழங்கியதும்,  ஸ்த் அவறரக் கன்னத்ைில் கடுற யாக அறைந்ைார். ராவ்ஜி 
 ா ா ைனிச் ெிைப்பு ிக்க  ஸ்ைாக இல்லா ல் இருந்ைாலும்,  ா ா அவறர 
விரும் ினார்.  ின்னர்  ா ாவும்  ண்டலியும், ரயிலில் 30ஆம் வைைி  ாறல 
அஹ துநகருக்கு வந்ைனர். 

இந்ை  ஸ்த்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, ப ஹராஸாத் ைிரும் ி 
வந்ைார். இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ‘பகஸு’ (பகய்ஷா) என்ைறழக்கப் ட்ட 
ஸியா ிஸ் பூறன ஒன்று  ா ாவுக்கு பகாடுக்கப் ட்டது; அங்கு அது 
ப ண் ைிகளின் பெல்லப் ிராைியாக,  ா ாவின் கட்டறளப் டி,  ார்கபரட்டின் 
கண்காைிப் ில் வளர்ந்து வந்ைது. 1944 ஜூன் பைாடக்கத்ைில், ஓர் இரவு 
கடுற யான  றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், பாபா திடீமரன 
ொர்கமரட்டிைம் பூகனகய மவளிபய எைியும்படி கட்ைகளயிட்ைார். 
 ார்கபரட் ையக்கத்துடன், "ஆனால்  ா ா,  றழ  ல ாகப் ப ய்கிைது..." என்று 
கூைியதும்  ா ா கண்டுபகாள்ளா ல் அறைறய விட்டு பவளிவயைினார். 
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அடுத்ை நாள் இரவு, அவை காட்ெி  ீண்டும் நிகழ்ந்ைது. பகாட்டும் 
 றழயில்,  ா ா  ார்கபரட்டின் அறைக்கு வந்து, பகஸுறவ பவளிவய தூக்கி 
எைிய உத்ைரவிட்டார்.   ீண்டும்,  ார்கபரட் ஏவைா பொல்ல முயன்ை வ ாது, 
 ா ா முகத்றைச் சுளித்து, "எப்படியாயினும் அது யாருகைய பூகன, 
உங்களுகையதா அல்லது என்னுகையதா?" என வினவினார். 

"உங்களுறடயது  ா ா," என்று  ைிலளித்து  ா ா பொன்னைற்கிைங்க 
பகஸுறவ பவளிவய எைிந்ைார். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ார்கபரட் பெய்ைித்ைாள்களில் அந்ை ‘முக்கிய 
நாறளப்’ (‘டி-வட’)  ற்ைி வாெிக்க வநர்ந்ைது - ஜூன் 6 அன்று ‘நார்ெண்டி’யில் 
'பநச நாடு'களின் ஆக்கிரெிப்பிற்கான பகைமயடுப்பு மதாைங்கிது - பெலும் 
பாபாவின் விசித்திரொன கட்ைகளயின் பின்னால் அைங்கிய 
முக்கியத்துவத்கத அவரால் உணர முடிந்தது. தற்மசயலாக, அபத 
பநரத்தில் 'ஆங்கில கால்வாய்' (இங்கிலிஷ் பசனல்) ெீது கடும் புயலும், 
மகாந்தளிப்புொன வானிகல காரணொக, கிட்ைத்தட்ை முப்பது லட்சம் 
துருப்புக்ககளக் கைக்க அனுெதிப்பது பற்ைி ஐமென்பஹாவர் ெற்றும் பிை 
தளபதிகளுக்கு இகைபய ஒரு விவாதம் நைந்தது. 

700க்கும் பெற்பட்ை பபார்க்கப்பல்கள் ெற்றும் 4,000 தகரயிைங்கும் 
நீர்ப்பகை கலம்கள் அைங்கிய பகைமயடுப்பு ஏற்கனபவ ஒரு நாகளக்கு 
ஒத்திகவக்கப்பட்ைது. தனது முடிவில் உறுதியாக இருந்த ஐமென்பஹாவர் 
இப்படிப் மபாருள்படும்படிக் கூைினார்: "இங்பக கட்ைகளயிடுவது யார் - 
நீங்களா அல்லது நானா?" பாபா, ொர்கமரட்டிைம் கூைிய அந்த 
வார்த்கதகளுைன் இந்தச் சம்பவம் சரியாக ஒத்துப்பபானது.  

மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு வநாரினா  ாட்ெ ல்லி 
இந்ைியாவிலிருந்து புை டுவைற்கு முன்னைாக,  ா ா இவ்வாறு கூைி 
வழிநடத்ைினார், "என்கன உங்களின் ‘தனிப்பட்ை கைவுளாகக்’ கண்டுமகாள்ள 
நான் உங்களுக்கு உத்தரவிட்பைன். நீங்கள் என்கன அவ்வாபை 
கண்டுமகாண்டீர்கள். உலமகங்கும் மசன்று இகதச் மசால்லுங்கள். நீங்கள் 
என் குரகல உங்கள் ஆழ் இதயத்தில் பகட்பீர்கள். பவறு எந்தக் குரகலயும் 
பகட்கொட்டீர்கள்."  வநாரினா அப ரிக்கா ைிரும் ியதும், நியூயார்க் நகரம் 
 ற்றும்  ல இடங்களில்  ா ாறவப்  ற்ைிய பைாடர் பொற்ப ாழிவுகறள 
வழங்கினார். வநாரினாவின் வ ச்சுக்கள் வளற யும், ஊக்க ிக்கைாகவும் 
இருந்ைன;  ல ந ர்கள் அவர்கள் மூலம்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டனர், 
 ின்னர் அவறர வநெித்ைனர். 

 ா ாவுக்கான ஓர் உலகளாவிய ஆன் ீக ற யம், இந்ைியாவில் 
இன்னும் நறடமுறைக்கு வராை நிறலயில், வநாரினாவின் பைாடர் 
பொற்ப ாழிவு  ைிறயத் ைவிர, எலிெப த்தும், அவரும், ப ஹர்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்களுக்கு இைங்க, அப ரிக்காவில் ப ாருத்ை ான ற யத்ைிற்குத் 
வைறவயான இடத்றைக் கண்டு ிடிக்கும் முயற்ெியில்  ைீவிர ாக ஈடு ட்டனர். 
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அவர்கள் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா, ெில நி ந்ைறனகறள விைித்ைார். இப்வ ாது 
அவர்கள் இறுைியாக அைற்கான இடத்றைக் கண்டு ிடித்ைைாகத் வைான்ைியது. 

அவர்களுறடய வைடலின் வரலாற்றுப்  ின் நிகழ்வுகறள விவரித்து 
எலிஸப த்,  ா ாவுக்கு எழுைிய கடிைம்  ின்வரு ாறு: 

ஜூன் 4, 1944 

 ிரிய ான  ா ா, 
மதற்கு கபராலினாவில் அற ந்ை நிலத்றைக் குைித்து, நான் 

அனுப் ிய  ல பைாறலத்ைந்ைிகறள நீங்கள் ப ற்றுள்ளரீ்கள், அப ரிக்காவில் 
நிறுவ இருக்கும் உங்கள் ஆன் ீக ற யங்களில் ஒன்ைாக இறை நீங்கள் 
ஏற்றுக்பகாள்வரீ்கள் என்று நம்புகிவைன். நான் முைன்முைலில் பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ிய வவறளயில், இந்த நிலம் தந்கதயால் எனக்கு 
வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ைது, ஆனால் அது ‘ெர்டில் பீச் ஃபார்ம்ஸ் கம்மபனி’ 
எனும் நிறுவனத்ைின்  ங்குைாரர்களுக்குச் பொந்ை ானைாக இருந்ைைால், அறைக் 
றகப் ற்ை கைிெ ான வநரம்  ிடித்ைது. உண்ற யில், 1800 ஏக்கரின் முழுப் 
பகுதியும் பங்குதாரர்கள் ெற்றும் அனுெதிக்கப்பட்ை பலராலும் 
பவட்கையாைவும், ெீன்பிடிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்ைதால், இப்பபாது 
சட்ைரீதியாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தந்கதயின் பங்கு, பதாராயொக இந்த 
ெரங்கள் நிகைந்த நிலொன 800 ஏக்கர் இரண்டு ஏரிககளயும் 
உள்ளைக்கியது. அட்லாண்டிக் ப ருங்கடலுக்கு  ிக அருகில் அற ந்ை 
நீரூற்றுகளால் உருவாக்கப் ட்ட ஆறு நன்னரீ் ஏரிகறளக் பகாண்ட இந்ை 
வனப் குைி ைனித்துவ ானைாக இருந்ைாலும், இது இனிற யான நீராக எப் டி 
இருக்க முடியும் என்று அறனவரும் ஆச்ெரியப் டுகிைார்கள்! 

நாங்கள் ஐந்து பபர், இப்பபாது  ூன் ொதத்தில் உங்கள் 'ெர்டில் பீச்' 
கெயத்தில் வாழ்கிபைாம், (ஃபிராங்க்) ஈட்ைன் - தம்பதிகள், ைார்வின் ஷா, 
பநாரினா ெற்றும் நான். டார்வின் வவறலக்குச் பெல்லும் வவறளயில்,  ான் 
பாஸ் இங்கு வருகிைார்.  ால்கம் கலிஃவ ார்னியாவிலிருந்து வரமுடியாை 
நிறல; நீங்கள் ஏற்கனவவ அைிந்ை டி, ஜனீ் (அட்ரியல்) ைற்வ ாது ைனது 
வநரத்றை, லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸிலிருந்து ெற்று தூரத்ைில் அற ந்ை ஒரு  குைியில் 
பெலவிடுகிைார். உண்ற யில், அப ரிக்க நாட்டில் ஐந்து ஆன் ீக ற யங்கள் 
நிறுவுவைற்கான ைிட்டத்றை, 1931 இல் நீங்கள் முைன்முைலில் இங்கு 
வந்ைவ ாது வகுத்து, அவற்றை பவவ்வவறு ஆன் ீக நடவடிக்றககளுக்குப் 
 யன் டுத்துவரீ்கள் என்று எங்களிடம் எடுத்துறரத்ைீர்கள். 

பைற்கு கவராலினா ற யத்றை இறுைியாகக் கண்டு ிடிக்கும் 
சூழ்நிறலகறளக் வகாடிட்டுக் காட்ட, 1941 ஜூன்  ாைத்ைில், நாங்கள் 
இந்ைியாறவ விட்டுச் பெல்லும்வ ாது, அப ரிக்க வைெத்ைில் உங்களுக்கும் 
உங்களுறடய 60 ெீடர்களுக்கும் ப ாருத்ை ான ஒரு நிலத்றைப்  ார்க்கு ாறு 
நீங்கள் வநாரினாவுக்கும் எனக்கும் பொன்னரீ்கள். நீங்கள் நிலத்திற்குத் 
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பதகவயான ஐந்து நிபந்தகனககளயும் வழங்கினரீ்கள், ஆனால் இந்ை 
நாட்டில் அது எங்கு அற ந்ைிருக்க வவண்டும் என்று நீங்கள் பொல்லவில்றல; 
அகவ: அந்த இைம் (செொன) தட்பமவப்ப காலநிகலகயக் மகாண்டிருக்க 
பவண்டும்; தூய்கெயான (இதுவகர எவரும் பயன்படுத்தாத) நிலம்; 
பபாதுொன தண்ணரீ்; அதிக எண்ணிக்ககயிலான ெக்களுக்கு தன்னிகைவு 
தரக்கூடிய நிலம்; ெற்றும் அந்த நிலம் இதயத்திலிருந்து மகாடுக்கப்பை 
பவண்டும். நாங்கள் ைிரும் ி வந்ை நாளிலிருந்து நானும் வநாரினாவும் 
ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும், அத்ைறகய நிலம் இருக்கிைைா என்று  ார்த்து, வைடி 
அறலந்வைாம்.  

குைிப் ாக நாங்கள் கலிவ ார்னியாவில் வைடிவனாம். உங்கள் 
நி ந்ைறனகளுக்கு ஏைக்குறைய ஏற்ைாற்வ ால ‘ொன் ஃபிரான்சிஸ்பகா’வின் 
விரிகுடாவில் ‘ஃமபயர்ஃபாக்ஸ்’ நகரம் இருந்ைது. ஒரு ஸுஃ ி ைறலவி, 
இந்ைியாவில் ெில காலம் வாழ்ந்ை ஒரு ெிைப் ான ப ண் ைி, நீங்கள் 
அப ரிக்கா வரும்வ ாது உங்கள் ெீடர்களுடன் அங்வகவய ைங்க விருப் ம் 
பைரிவித்ைவர். அவருறடய இந்ை அன் ளிப்பு இையத்ைிலிருந்து வந்ைைாகத் 
வைான்ைியைால் ஒருவவறள நீங்கவள அறைச் பெய்கிைரீ்கள் என்று நம்புகிவைாம்; 
வ லும், நாங்கள் அங்குச் ெந்ைித்ை அந்ைப் ப ண் ைி ஆன் ீக  ாறையில் 
 ிகவும் முன்வனைிய  ற்றும் புரிந்துபகாள்ளும் ைன்ற  ிக்க ஆன் ா என் றை 
நாங்கள் அறனவரும் ஏற்றுக்பகாள்கிவைாம். அவர் ப யர் ‘ரபியா ொர்ட்டின்’. 
நாங்கள் அங்குச் பென்ைவ ாது அவர் உங்களுக்காக வ றஜயில் ஒரு 
குைிப் ிட்ட இடத்றை அற த்ைார், எல்லாவ  உங்களுக்கு முைன்முைலில் 
ஆழ்ந்ை  க்ைி முறையில்  ரி ாைப் ட்டது. வள ான நாட்டில் இந்ை நிலம் தூய 
 ண்ைில் இருந்ைவைாடு ஒவ்பவாரு நி ந்ைறனறயயும் பூர்த்ைிபெய்வைாகத் 
வைான்ைியது. நாங்கள் அங்குச் பென்ை அந்ை நாள் ைிடீபரன  ிகவும் குளிராக 
 ாைியது, அவர்கள், இத்ைறகய காலநிறல எப்வ ாதும் கலிஃவ ார்னியாவில் 
‘அொைாரை ானது’ என்று கூறுகிைார்கள் - ஆனால் வடக்குப்  குைியில் ஸான் 
ஃ ிரான்ெிஸ்வகா வறர ெ  ான காலநிறல இல்றல என்று நாங்கள் 
நிறனத்வைாம், இருப் ினும் கடந்ை வகாறடயில் ‘ஸான் வ டிவயா’ நகரத்றை 
நாங்கள் விரும் ிவனாம், அதுவும் அருகாற யில் உள்ளது. 

கடந்ை பெப்டம் ரில், நாங்கள் லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் நகருக்குச் 
பென்ைவ ாது, ஜனீ்,  ால்கம்,  ார்கி ஆகிவயாருடன் காரில்  ல இடங்கறளப் 
 ார்றவயிடச் பென்வைாம், ஆனால் இந்ை  ாகாைத்ைில் ைண்ைரீ்  ற்ைாக்குறை 
இருப் ைாகத் பைரிகிைது. 

ைிரும் ி வரும் வழியில், விஸ்கான்ெின், பஜனவீா ஏரியில் அற ந்ை 
குடும்  நிலத்றைப்  ார்றவயிடச் பென்வைன் (நான் உங்களுக்கு 
அங்கிருந்துைான் கடிைம் எழுைிவனன்);  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ீண்டும் 
வைாட்டப்  ண்றைகறளப்  ார்த்ைவ ாது, நாடு எவ்வளவு அழகாகவும் 
வள ாகவும் இருந்ைது என் றை உைர்ந்வைன், ஆனால்  நிச்ெய ாக 
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குளிர்காலம்  ிகவும் கடுற யாக இருக்கும், வ லும் நீங்கள் விரும்பும் 
ெ  ான காலநிறலயும் இல்றல. 

கடந்ை குளிர்காலத்ைில் நான்  ல முறை வடக்குக் கவராலினாவின் 
‘ற ன்ஹர்ஸ்ட்’ நகரில் அற ந்ை குடும்  வடீ்டிற்குச் பென்வைன்; எனது ைாயார் 
இையக் வகாளாறு ஏற் ட்டு ஓய்பவடுத்ைைால் நானும் அங்வகவய 
ைங்கியிருந்வைன். நான் அத்ைிப் ழ வைாட்டம்,  ற்றும்  ங்குைாரர் என்ை 
முறையில் ைந்றைக்குச் பொந்ை ான இைர நிலங்கறளயும்  ார்றவயிடச் 
பென்வைன். இங்கு காலநிறல ெ  ானைாக இருந்ைது, ஆனால், வகாறடயில் 
பவப் ம்  ிறகயாக இருப் து  ட்டு ல்லா ல்,  ண்,  ைல் நிறைந்து  ல 
வறகயான  யிர்கறள வளர்ப் ைற்கு ஏற்ைைான ஏரி அல்லது ஆறு 
எதுவு ில்றல. 

நாங்கள் இந்ைியாவில் இருந்ைவ ாது ' ர்டில்  சீ்'றெப்  ற்ைி நீங்கள் 
 லமுறை குைிப் ிட்டதும், குழுவுடன் நீங்கள் அப ரிக்கா வரும் வவறளயில் 
இங்குத் ைங்கும் வாய்ப்புள்ளறைப்  ற்ைியும் கூைியறை நிறனவில்பகாண்டு, 
வநாரினாவும் நானும் அங்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிட்வடாம்; ெரியான வநரத்ைில் 
உங்கள் கடிைம் (1943, நவம் ர் 12)  ார்கபரட்டிட ிருந்து வந்ைவ ாது, நீங்கள் 
 ீண்டும்  ர்டில்  சீ்றெப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டிருந்ைீர்கள். 

எனது ைந்றையார் அவரது இல்லத்வைாடு இறைந்ை  ங்களாறவ, 
பகன்னத்துக்கும் எனக்கும் பகாடுத்ைவ ாது, நாங்கள் 1944  ிப்ரவரி  ாைம் 
அங்குச் பென்வைாம்.  ல முறை நான் நிறனத்துப்  ார்த்ைதுண்டு, ைந்றை ஏன் 
எனக்கு எல்லா வறகயிலும் நல்ல ஒரு வடீ்றட பகாடுத்ைார் என்று, ைவிர 
ஆன் ீக வநாக்கங்களுக்காக அல்லது ைியான வாழ்க்றகக்குப்  யன் டும் 
அளவுக்கு ஒதுங்கியைாகவும் இல்றல, கடற்கறரயில் இருந்ைைால் யாவரனும்  
உரிற வயாடு நடக்க முடிந்ைிருக்கும் அவ்வளவுைான். இல்றலவயல், ஒன் து 
 டுக்றகயறைகள்  ற்றும் ஐந்து குளியலறையும் அடங்கிய இந்ை வடீு, 
உங்களுக்கும், குழுவிற்கும் கூடப் ப ரியைாக இருந்ைிருக்கும். நாங்கள் ஐவரும், 
உங்கள் ' ர்டில்  சீ்'ெிற்குச் பெல்லும் முன்னர், மூன்று நாட்கள் இந்ை 
 ங்களாவில் ைங்கியிருந்வைாம்; இப்வ ாது ஜூன்  ாைம், அந்ைக் காடுகளில் 
முகாம் அற த்து, வாழ்க்றகக்குத் வைறவயான அறனத்து ப ாருட்கறளயும் 
வெகரித்துள்வளாம். 

இந்ைக் கறைறயத் பைாடர, நான் கடந்ை  ிப்ரவரியில் வவட்றட 
 ற்றும்  ீன் ிடிப் ைற்கு ஏற்ை இடங்கறளப்  ற்ைி விொரித்ை வவறளயில், 
ைந்றை 'அந்த ஆறு ஏரி'கறளப்  ார்க்க எங்கறள அறழத்துச் பென்ைார். 
 ியா ியிலிருந்து நியூயார்க் பெல்லும்  ிரைான பநடுஞ்ொறல இந்ை நிலத்ைின் 
வழியாகச் பென்ைது, ஆனால் இப்வ ாது  ைல் நிறைந்ை ெிைிய ொறல, 
கிட்டத்ைட்ட இல்லாைதுவ ால் ஆகிவிட்டது. இது வாஷிங்டன், லாஃ ாபயட்  
இவர்களால்  யன் டுத்ைப் ட்ட  றழய கிங்ஸ் பநடுஞ்ொறல,  ற்றும் 
ஏரிகளுக்கு அருகில் (அவர்கள் இங்கு முகா ிட்டு  ீன் ிடித்ைனர் என் ைில் 
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ெந்வைக ில்றல)...  குைிப் ாக நீண்ட, குறுகலான  ற்றும் கடறல வநாக்கி 
இருந்ை  ிகப்ப ரிய ஏரிறயக் கண்டு நாங்கள் ப ய் ைந்துவ ாவனாம்.  

இங்வக, நிச்ெய ாக, அளவிலா அற ைிக்குப்  ஞ்ெவ  இல்றல, வ லும் 
நீங்கள் விரும்பும் நான்கு நிபந்தகனகளும் அதில் இருப்பதாகத் 
பதான்ைியது; ஐந்தாவது ஒன்கை ெட்டும் மசய்ய பவண்டியிருந்தது - 
அதாவது 'இதயத்திலிருந்து' அன்புைன் வழங்குவது. 

ஏற்கனவவ கூைியது வ ால, நிலம் ைந்றைக்குத் ைனிப் ட்ட முறையில் 
பொந்ை ாக இல்றல;  ாைாக, ஒரு நிறுவனத்ைின்  ங்காளியாக, அல்லது 
அறை விட்டுக்பகாடுக்க நிறனத்ைதும் இல்றல, அல்லது வவட்றடயாடும் 
வனப் குைிக்கு அப் ால் அைன்  யன் ாட்றடப்  ற்ைி வயாெித்ைது ில்றல 
(இதுவவ, சு ார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர் பைற்கு கவராலினாவுக்கு, 
முைன் முைலாக வருவைற்கான காரைம்; இருந்தும்  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
(அவர்) ைனது வயது காரை ாக வவட்றடயாடுவறை  றகவிட்டார்). 
இருப் ினும், ' ர்டில்  சீ் ஃ ார்ம்ஸ் கம்ப னி', இரண்டாவது உலகப் வ ாருக்குப் 
 ிைகு, எைிர்கால ைிட்ட ாக, ைங்கள் இைர நடவடிக்றககளிலிருந்து ஏழு ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை இந்ை ஏரி  ாகாைத்றை விற்றுவிடலாம் என்றும் 
ைிட்ட ிட்டது. 

வநாரினாவும் நானும் உங்கள் ஆன் ீக ற யத்ைிற்கான 
ொத்ைியக்கூறுகறள ஒவர வநரத்ைில்  ார்த்வைாம், அது கிறடத்ைால்  ட்டுவ , 
 ிகப்ப ரிய ஏரிறயக் பகாண்ட ஒரு கடல் முன்னால் ஒரு ற ல்  ற்றும் 
 ிரைான பநடுஞ்ொறலறயத் பைாட்டு, ெதுர ாக இருக்கும் ஏைக்குறைய 500 
ஏக்கர் நிலம் என்று எங்களுக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது. நிச்ெய ாக, நான் 
உற்ொக ாக இருந்வைன், அது இைர சூழ்நிறலகளுடன் இறைந்து (என் 
ெவகாைரி விர்ஜனீியா இறுைியில் பஜனவீா ஏரி, விஸ்கான்ெின்  ண்றைறயச் 
பொந்ை ாக்க விருப் ம் பைரிவித்ைது, அவை ெ யத்ைில் ைந்றையார் அவரது 
பொத்ைில் மூன்ைில் ஒரு  குைியாக மூன்று குழந்றைகளுக்கும் உயில் ையார் 
பெய்வறைப்  ற்ைிய வ ச்சும் எழுந்ைது), இந்ை 500 ஏக்கர் நிலத்றைச் 
பொந்ை ாக்கி,  ர்டில்  சீ்றெச் சுற்ைி என் இைய ஏக்கங்கறள ஒருமுகப் டுத்தும் 
விருப் த்றை எடுத்துறரக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்வைன். இருப் ினும், அவர் 
வாழ்நாள் வறர காத்ைிருப் றை விட இப்வ ாது அறை அறடயப்ப றுவது 
 ிகவும் நன்ைாக இருக்கும், வ லும் அைன்  யன் ாட்றட நான் அனு விப் ைில் 
அவர் நிச்ெய ாக அைிக  கிழ்ச்ெி அறடவார். வ லும், இது  னிைா ி ான 
வநாக்கங்களுக்காகப்  யன் டுத்ைப் டும், இந்ைியாறவ விட்டு 
பவளிவயறுவைற்கு முன்பு நீங்கள் என்னிடம் கூைியது வ ால, வ ாருக்குப்  ிைகு 
வடீுகறள இழந்து ைவிக்கும் குழந்றைகறளப்  ரா ரிக்க இந்ை ற யங்களில் 
ஒன்று  யன் டுத்ைப் டும் என்று நீங்கள் கூைியதும் என் நிறனவில் உள்ளது. 

எனது ைந்றை வழக்கத்துக்கு  ாைாக  றுப ாழி கூைக்கூடியவர் என்று 
நான் பொல்லியாக வவண்டும், ஏபனனில் ‘ ர்டில்  சீ்’ அவரது இையத்ைிற்கு 
பநருக்க ாக இருந்ைைால், கடந்ை காலத்ைில் அவர் ைனது குழந்றைகள் யாரும் 
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அைில் ஆர்வம் காட்டவில்றல என்று  ல முறை கூைியிருக்கிைார். 
அவருறடய வாழ்க்றகயில் அவரது  ை நலன்கவள  ிரைான ாக 
இருந்ைதுவ ால, நான் எனது வாழ்க்றகயில் முைலாவைாகக் கருத்ைில் பகாள்ள 
என் ஆன் ீக ஆர்வங்கள் இருப் ைாக நான் அவரிடம் கூைிவனன், வ லும் 
இங்கு வவறல பெய்ய எனது பொந்ை வழியில், அைாவது இந்ை நிலத்ைில் ஒரு 
ற யத்றை உருவாக்க முடியும் என்ை உண்ற யான ஆர்வம் எனக்கு 
இருந்ைால் நான் நிச்ெய ாக  ர்டில்  சீ் நிலத்ைில் ஆர்வம் காட்டுவவன் என்றும் 
கூைிவனன். 

இறவ அறனத்ைிற்கும்  ின்னால், ஆன் ீக ரீைியில் நீங்கள் இருப் றை 
நான் உைர முடிந்ைது, ஏபனன்ைால் 1800 ஏக்கர் நிலத்றைப்  ிரிப் ைற்கு 
வெைியாகப்  ல சூழ்நிறலகள் எளிைாக வந்ைது  ட்டு ல்லா ல், எனது 
ைந்றையின் காலத்ைிற்குப்  ிைகு  ங்குைாரர்களும் வாரிசுகளும்  லர் 
இருப் ைால்  ல ெிக்கல்கள் வர வாய்ப் ிருந்ைது. ஆயினும், ைந்றையார் எனக்கு 
500 ஏக்கர்  ர்டில்  சீ் நிலம் வழங்குவைாக வாக்குறுைி அளித்ைார் என்று நான் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ிய வ ாது, எவரும் எைிர் ார்த்ைறை விட இது ெிைப் ாக 
முடிவுக்கு வந்ைது, ஏபனனில் அருகில் இருந்ை 300 ஏக்கர் நிலம் ஏற்கனவவ 
உடன் டிக்றகச் பெய்யப் ட்டிருந்ைைால், இந்ை 500 ஏக்கர் நிலத்ைின் ஒப் ந்ைம் 
நிறைவறடந்து  த்ைிரம் என் வெம் வர இன்னும் ஒரு வருடம்  ிடித்ைிருக்கும். 
ஆனால் ொைக ான சூழ்நிறலயில் 500 ஏக்கர் நிலம் உண்ற யில் என் 
ப யரில் 1944, வ  15 அன்று  த்ைிரப் ைிவு பெய்யப் ட்டது. 

உங்களுறடய ஆன் ீக காரைத்ைிற்காக இந்ை நிலத்றை உங்களுக்கு 
என்பைன்றும் பகாடுக்க வவண்டும் என் துைான் என் ஒவர ஆறெ. அறை 
எப் டிச் பெய்வது என் றை நீங்கள் வரும்வ ாது முடிவு பெய்யலாம்... அது 
‘இதயத்திலிருந்து’ மகாடுக்கப்படும் என்பதில் நீங்கள் உறுதியாக 
இருக்கலாம். வ லும், ‘இதயத்திலிருந்து’ தந்கதயார் அகத எனக்குக் 
மகாடுத்தார் என்பதில் நான் ெகிழ்ச்சியகைகிபைன். எதுவாயினும், இறுைியில் 
உங்கள் ஆன் ீக  ற்றும்  னிைா ி ான வநாக்கங்களுக்காக அது 
 யன் டுத்ைப் டும் என் றை அவர் நன்கு அைிவார். நீங்கள் இங்வக ஒரு ப ரிய 
ற யம் அற க்க வவண்டும் என் து என் வாழ்க்றகயின் கனவாக இருக்கும். 
உங்கள் உலகளாவிய வநாக்கத்ைிற்குப்  யனுள்ளைாக இருக்கும் என்று நான் 
நம்புகிவைன். நீங்கள் அறை முடிவு பெய்யும் வறர மெஹர் பாபாவின் 
‘கெயம்’ என் றைத் ைவிர வவறு எந்ைப் ப யரும் பகாடுக்கப் ட ாட்டாது. 

டார்வின் (ஷா), ஃ ிராங்க் (ஈட்டன்) இருவரும் இன்று நிலத்றை 
ஆராய்ந்து, கண்டு ிடிக்கும்  ிகப்ப ரிய  ரங்கறளக் பகாண்ட  ிகவும் 
உயர ான இடம், நீங்கள் ப ௌனத்றைக் றகவிடும் நாட்களில் ஒரு ெிைந்ை 
அரங்கம் அற ப் ைற்கு ஏற்ைைாக இருக்கும்...  எனது ைந்றையார் உறுைியளித்ை 
அந்ை நிலம் விறரவில் எனது றககளுக்கு வந்ைதும், நாங்கள் ‘உங்கள் குடில்’ 
என்று அறழக்கப் டும் ஒரு ைிறரயிடப் ட்ட ைாழ்வாரத்துடன் இரண்டு 
அறைகள் பகாண்ட ஒரு வடீ்றடக் கட்டத் ைீர் ானித்துள்வளாம். இந்ைக் குடில் 
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 றலயில் அற ந்துள்ளது, அங்கிருந்து நீங்கள் ஏரிறயயும் கடறலயும்  ார்க்க 
முடியும்... 

இது வளர்ச்ெிக்கான ெிைந்ை வாய்ப்புகறளக் பகாண்டுள்ளது. நீங்கள் 
எறை முைன்ற யாக பெய்ய விரும்புகிைரீ்கள் என் றை, ையவுபெய்து 
எழுதுங்கள்; வ லும் அறைப்  ற்ைிய உங்கள் ப ாதுவான கருத்துக்கறள 
எனக்குத் பைரியப் டுத்துங்கள். 

நீங்கள் வந்ைதும் அறை ஏற்றுக்பகாண்டு என்றன  கிழ்விப் ரீ்கள் 
என்று ையவுபெய்து பொல்லுங்கள். எங்கள் ஒவ்பவாரு எண்ைமும் பெயலும் 
இப்வ ாது உங்களுறடயது. 

- எலிஸப த் 

1944ஆம் ஆண்டில் வ லும் ஒரு கடிைத்ைில், எலிஸப த்  ா ாவுக்கு 
எழுைினார்: 

‘ொந்தா பார்பரா’வில் இருந்ைவ ாது, ஓஹாய்  ள்ளத்ைாக்கில் 
கிருஷ்ைமூர்த்ைிறயப்  ார்க்க நாங்கள் பென்வைாம் என் றைக் குைிப் ிட 
 ைந்துவிட்வடன். வநாரினா ஏற்கனவவ அவருக்கு அைிமுக ானவர், அவருடன் 
நன்ைாக வ ெினார். உங்கறளச் ெந்ைிப் து ஒரு  ாக்கிய ாக இருக்கும் என்று 
கூைினார்.        
 நான் ெிகாவகாவில் ஒரு விரிவுறரயும் வழங்கிவனன். நாங்கள் 
இந்ைியாவிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு, ெிகாவகா ஆன் ீக ரீைியில் 
முக்கிய ான நகரம் என்று நீங்கள் குைிப் ிட்டீர்கள், ஆனால் எனது 
விரிவுறரக்கு  க்களின் வருறக ப ரிய அளவில் இல்றல. 

ப ஹர்  ா ா, வநாரினாவுக்கு 1944, ஜூறல 13 அன்று கீழ்வரும் 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: 

‘ெர்டில் பீச்’ பற்ைிய உங்கள் அகனத்து கடிதங்களிலும், நான் 
தனிப்பட்ை முகையில் ெற்றும் ஆன்ெீக ரீதியாக ஒப்புதல் அளித்து 
ஏற்றுக்மகாண்ை அகனத்கதயும் கண்டு ெகிழ்ச்சி அகைகிபைன்.  ர்டில்  சீ் 
ற யத்றை ஆன் ீக உறைவிட ாக  ாற்ை என் அன் ர்கள் அறனவரும் 
ஒத்துறழக்க வவண்டும். 

1944,  ார்ச்  ாைத்ைில் பவளியிடப் ட்ட சுற்ைைிக்றகயின் டி, 200 
றகபயழுத்ைிட்ட அன் ர்கள்  ா ாவுடன் ஒரு  ாைகாலம் ைங்கியிருப் து 
பைாடர் ான  ிரச்ெிறனகறளத் ைீர்க்க, ஜூன்  ாைம் ஒரு கூட்டம் 
நறடப ற்ைது. ஊருக்கு பவளிவய உள்ள அன் ர்கள் 1944, ஜூன் 9 
பவள்ளிக்கிழற  வந்து ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கினர். அடுத்ை நாள், 10ஆம் வைைி, 
 ாறல 3:00  ைிக்கு குஷ்ரு குவாட்டர்ஸ், அஹ துநகரில் நடந்ை கூட்டத்ைில் 
இரு த்து நான்கு ஆண்  ண்டலி கலந்து பகாண்டனர்; கூட்டத்ைில்  ா ா 
கூைியது  ின்வரு ாறு: 
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எனது செீபத்திய சுற்ைைிக்ககயில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள சில 
விஷயங்ககளப் பற்ைி விவாதித்து, முடிமவடுக்க எனது ெண்ைலி 
உறுப்பினர்ககளத் பதர்ந்மதடுத்து நான் உங்ககள அகழத்துள்பளன். இந்த 
விஷயங்கள் அகனத்தும் பபாருக்கு முன்னதாக அல்லது பபார் மதாைங்கிய 
உைபனபய தீர்ொனிக்கப்பட்டு மசயல்படுத்தியிருக்கலாம்.  பபார் முன்பனைி 
வந்த பவகளயில், இந்தப் பிரச்சிகனககளத் தரீ்ப்பது பெலும் பெலும் 
கடினொகிவிடும் என்று மதரிந்தும், இதற்கான பநரத்கத நான் தள்ளி 
கவத்துக்மகாண்பை இருந்பதன். அவற்கைத் தரீ்ப்பது அததீ கடினொக 
இருந்தாமலாழிய, என து பணிகயக் குகைபாைற்ை முழுநிகைவுைன் மசய்ய 
முடியாது. இப்பபாது, அந்த பவகலகயச் மசய்ய பவண்டிய பநரம் 
வந்துவிட்ைது. 

இந்ைக் கூட்டத்ைில்,  ா ா, பெப்டம் ர்  ாைத்ைில் நாக்பூருக்கும், 
அக்வடா ரில் அலஹா ாத்ைிற்கும் ைரிென நிகழ்ச்ெிகளுக்காகச் பெல்வார் 
என்றும், றகபயழுத்ைிட்டவர்கள் டிெம் ர்  ாைத்ைில் ராய்ப்பூரில் ஒரு  ாைம் 
அவருடன் இருப் ார்கள் எனவும் முடிவு பெய்யப் ட்டது. ஈரான் நாட்டுக்குச் 
பெல்லத் வைறவயான ‘விஸா’றவப் ப றுவைில் உள்ள ெிக்கல் காரை ாக, 
1944ஆம் ஆண்டின் முடிவுக்கு முன்பு,  ா ா, அவரது ஆன் ீக  ைிக்காக, 
ப ஷாவரில் ‘ னிை அைிகாரத்ைின் கீழில்லாை நிலத்ைிற்கு’ விஜயம் பெய்யப் 
வ ாவைாக முடிவு பெய்யப் ட்டது.     
  ா ா,  ின்னர் ொஞ்ெியின்  க்கம் ைிரும் ி, அங்கிருந்ைவர்கள் 
முன்னிறலயில், "நீங்கள் அஹெதுநகர் ெற்றும் அலஹாபாத் நிகழ்ச்சிகளில் 
கலந்து மகாள்ளலாம் - உயிருைன் இருந்தால்!" என்ைார். 

ொஞ்ெி உடவன, " ா ா எப்வ ாதும் என்றன இப் டி ஒரு 
வகலிப்ப ாருளாகப்  ாவிக்கிைார்" என்ைதும் அறனவரும் ெிரித்து அறை 
இலகுவாக எடுத்துக் பகாண்டனர்.  ஆனால் இந்ை முறை,  ா ா வகலி 
பெய்யவில்றல. ஜால் வகரவாலாவின் உைவியுடன் அறனத்து 
ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய, ொஞ்ெி நாக்பூர்  ற்றும் ராய்ப்பூருக்கு 
அனுப் ப் ட்டார். 

 ாறல 7:00  ைிக்கு கூட்டம் நிறைவுற்ைதும், அறனவரும் 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ினர்.   ா ா, ப ஹராஸாத் பென்று அடுத்ை நாள் அவரது 
அன் ர்கறள  ீண்டும் ெந்ைிக்க ப ஹரா ாத் பென்ைார். அறனவரும் 12ஆம் 
வைைி ைத்ை து இடங்களுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

றெயத் ஸாவஹப் ஒரு ஆரம் கால  ண்டலி உறுப் ினராக இருந்ைார், 
அவர் 1920ஆம் ஆண்டில் ‘மெஹர் பாபா’ என்ை ப யறர முைன்முைலாகப் 
 ரிந்துறரத்ைார். அவர் இந்ைக் கூட்டத்ைில் கலந்துபகாள்ளவில்றல எனினும், 
ஜூன் 13 அன்று  ா ாறவச் ெந்ைிக்க நாெிக் நகரிலிருந்து வந்து, இரண்டு 
நாட்கள் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைார். 

ொஞ்ெி அஹ துநகர் ைிரும் ிவந்து, ஜூன் 28ஆம் நாள் 
ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்து ைனது அைிக்றகறய வழங்கினார். 



237 
 

அவர் நாக்பூர்  ற்றும் ெிந்த்வாரா  குைிகளில்  ங்களாக்கறளத் வைடினார், 
ஆனால்  ா ா ராய்ப்பூறர விரும் ினார். அைன்  ின்னர், ரயில் - முன் ைிவு 
பெய்வைற்காக, ொஞ்ெி மும்ற க்குச் பென்ைார். 
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ஆண்  ண்டலியுடன் ப ஹர்  ா ா  

(இ - வ) விஷ்ணு, காக்கா  ாரியா, ப ண்டு, ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி, ராம்ஜூ 
அப்துல்லா, ஸவராஷ் ஈரானி,  ினூ  ரூச்ொ 
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ராய்ப்பூர் & காஷ்ெீர்  

(Raipur & Kashmir) 

1944, ஜூறல 7ஆம் நாள் அைிகாறலயில்  ா ா, 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து மும்ற க்கு, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, ரக் ா 
( ைிப்ப ண்)  ற்றும் மூன்று  ாை நாய்க்குட்டி றடஃபூனுடன் ஸவராஷின் 
காரில் புைப் ட்டு, நண் கல் 2:30  ைியளவில் மும்ற யில் வாழ்ந்ை 
காக்காவின் ெவகாைரி  ானு கன்ஃப க்ஷனரின் இல்லத்ைிற்கு வந்து 
கறளப் ாைினர். (டாக்டர் டான்  ா ாறவ இங்குச் ெந்ைித்ைார்.) வகாபஹர் 
அவர்களுடன் மும்ற யில் இறைந்து, அறனவரும் ரயிலில் ராய்ப்பூர் 
பென்ைனர். ஆண்  ண்டலியில் ற தூல், ொஞ்ெி, காக்கா, டாக்டர் நீலு, 
விஷ்ணு, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். குஸ்ைாஜி, 
 ாஸாஜி இருவரும் ப ஹராஸாத்ைிலும், இைர  ண்டலி அறனவரும் 
ப ஹரா ாத்ைிலும் இருந்ைனர்.  ார்கபரட் பகஸுவுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் 
ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

ராய்ப்பூரில், உைவு ஆறையராகப்  ைிபுரிந்ை ஜால் வகரவாலா,  ா ா 
 ற்றும் ப ண்  ண்டலி ைங்குவைற்கு ‘தூங்கா ி’யின்  ங்களாவில் ெிைப் ான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார். ஆனால்,  ா ா ராய்ப்பூர் வந்ை வ ாது, 
அவருறடய அைிவுறுத்ைல்களுக்கு  ாைாக, ரயில் நிறலய நறடவ றடயில் 
 க்கள் கூட்டம்  ா ாவின் ைரிெனத்றை நாடி காத்ைிருந்ைது.  ா ா, 
ப ண் ைிகளுடன் ரயிலின்  று க்கத்ைில் இைங்கி, ெரக்கு ரயிலின்  ின்னால் 
 றைந்து பகாண்டதும், ஜால் வகரவாலா அவர்கறள ெிைப் ாக 
அலங்கரிக்கப் ட்ட காரில் வவக ாக அறழத்துச் பென்ைார். 

ராய்ப்பூரில், ஜூறல 11 அன்று, ப ஹர்  ா ா, ஆன் ீக ெக்ைிகளுடன் 
ஒப் ிடும் வவறளயில்  பயாகிகளின் (ெித்தி) சக்திகறளப்  ற்ைி 
விளக்க ளித்ைார்: 

பலவிதொன பயாகப் பயிற்சிகள் மூலம், ஒருவர் தண்ணரீில் 
நைப்பது, தூரத்து நபர்களுைன் பபசுவது, ெந்திரங்ககள உச்சரிப்பதன் மூலம் 
பாம்பின் விஷத்கதத் தடுப்பது பபான்ை விசித்திரொன சக்திககளப் மபை 
முடியும். பயாகப் பயிற்சிகள் வழியாக அகையப்மபறும் இந்தச் சக்திகளின் 
மவவ்பவறு அதிர்வுகள், பல்பவறு விகளவுககளக் மகாண்டிருக்கும். ஒரு 
குைிப்பிட்ை அதிர்கவக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு சாதாரண 
ெனிதனால் இயலாத சில சாதகனககள ஒரு பயாகியால் மசய்ய 
முடிகிைது. 

ஆனால் இந்ை வயாகச் ெக்ைியின் ைனித்ைன்ற  என்னபவன்ைால் அது 
ஒரு குைிப் ிட்ட அைிர்றவ  ட்டுவ  கட்டுப் டுத்ை முடியும். அவ்வாறு 
கட்டுப் ாட்டில் பகாண்டுவரும் அைிர்வின் மூலம், ைண்ைரீில் நடக்க முடிகிை 
ஒருவர் வவறு எதுவும் பெய்ய முடியாது. அவைவ ால,  ாம்பு கடித்ை விஷத்ைின் 
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விறளவுகறளப் வ ாக்கும் ைிைன்  றடத்ை வயாகி, அறைத் ைவிர வவறு எதுவும் 
பெய்ய முடியாது. வயாகா  யிற்ெிகள் மூலம் ப ைப் டும் இந்ை பவவ்வவறு 
ெக்ைிகள் அறனத்தும் ைனித்ைன்ற  வாய்ந்ைறவ, எனவவ நிறலயற்ைறவ, 
உண்ற யற்ைறவ. இவற்ைிற்கு ஆன் ீகம் அல்லது ஆன் ீக ெக்ைிகளுடன் 
எந்ைச் ெம் ந்ைமும் இல்றல; ஆன் ீக ெக்ைிகள், அறனத்ைிலும் 
அறனவரிடத்ைிலும் ஏற்கனவவ  றைந்ைிருக்கின்ைன; ஆனால் இறை உைர்றவ 
அறடந்ை ெில குைிப் ிட்ட ந ர்களிடம்  ட்டுவ  பவளிப் டுகின்ைன. 

எல்லா உயிர்களும் சில நுட்பொன அதிர்வுககளச் சார்ந்துள்ளது 
(பிராணம்); ஆகாய சக்தி அல்லது பிராண வாயு (ETHER) உைனான அவற்ைின் 
இகணப்பு உலகளாவியது.  உதாரணொக, ஒரு பயாகி தான் விரும்பும் ஒரு 
குைிப்பிட்ை இகணப்கப அதன் மூலொகப் மபை விரும்புகிைார். 

ப ௌைீக உலகில் எண்ைற்ை ப ாருட்கள் இருப் து வ ால, நுட்  ான 
சூட்சு  உலகிலும் எண்ைற்ை  ல்வவறு ெக்ைிகள் உள்ளன. ஒரு வயாகி இந்ை 
ெக்ைிகளில் ஏவைனும் ஒரு ெக்ைிறயப்  ற்ைிக்பகாள்கிைார்; வ லும் அந்ைக் 
குைிப் ிட்ட ெக்ைியுடன் பைாடர்புறடய அைிர்வின்  ீைான கட்டுப் ாட்றட அவர் 
ப றுகிைார். 

ஆன்ெீக ஞானிகள் - பரிபூரண நிகலகய அகைந்த ஆன்ொக்கள், 
இந்த விதொன சிைிய விகளயாட்டுகளில் ஈடுபை பவண்டியதில்கல, 
ஏமனன்ைால் கைவுகள உணர்ந்த பின்னர், அகனத்து சக்திகளும் அவரிைம் 
வந்து, அவரிைெிருந்து மவளிப்படுகின்ைன. இது, அவபர அனுபவிக்கும் 
ஆனந்த நிகல; இந்த ஆனந்தம் அகனத்கதயும், அகனவகரயும் ஊடுருவி 
பாய்கிைது! 

ராய்ப்பூரில் ொஞ்ெிக்கு உடல்நிறல ெரியில்லா ல் ஆனவ ாது, 
அவறரக் கவனித்துக் பகாள்ளு ாறு வகாபஹரிடம் கூைப் ட்டது. ொஞ்ெி 
ஓரளவு குை றடந்ைதும், வவண்டிய ஏற் ாடுகறள முன்கூட்டிவய பெய்ய 
அவர் ஜூறல 12 அன்று ஸ்ரீநகருக்கு அனுப் ப் ட்டார். 

1944, ஜூறல 14 பவள்ளிக்கிழற , காக்கா  ற்றும் ற தூலுடன்,  ா ா 
ராய்ப்பூரிலிருந்து அெராவதி, எலிச்பூர், பாெிம், பட்பனரா, ைாட்ைாநகர் 
 ற்றும்  ிை இடங்களுக்கு  ஸ்த்  பைாடர்புகளுக்காகப் புைப் ட்டார். 
‘தாென்காவ்ம்’ கிரா த்ைில்,  ா ா, ‘முங்ொ ி ெஹாராஜ்’ என்ை புனிை ான 
 ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். ஜூறல  ருவ றழ கால ானைால்  ா ா 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ளும் வவறளயில் கடுற யான  றழ ப ய்து 
பகாண்டிருந்ைது;  ா ா,  ண்  ற்றும் வெறு வழியாக மூன்று ற ல் தூரம் 
நடந்து பென்று, முங்ஸாஜிறயச் ெந்ைித்து, ைிரும்பும்வ ாது,  ிகவும் கடின ான 
ொறலகளில்  ைிறனந்து ற ல்கள் காறள வண்டியில்  யைம் பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது. 

முங்ஸாஜி  ஹாராஜ்  த்ைிய இந்ைியா முழுவதும்  ிர ல ானவர். 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி வகட்டவ ாது, முங்ஸாஜி அவறர ‘பபரரசர்’ என்று 
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குைிப் ிட்டார். அவர் உயிறரத் துைந்ை  ின்னர் அவரது ென்னைியாக 
(ெ ாைியாக) அறடயாளப் டுத்தும் வநாக்கத்ைில் உள்ளூர்  க்களால் 
உருவாக்கப் ட்ட குறகயில் முங்ஸாஜி அ ர்ந்ைிருந்ைார். வாரத்ைிற்கு ஒரு 
முறை நிகழும் ைிருவிழாவில் அவர் ப ாது ைரிெனம் அளித்ைவைாடு, 
சுற்ைியுள்ள ஏறழ  க்களுக்கு இலவெ ாக உைவு வழங்கினார். 

 த்வனராவில், ப ஹர்  ா ா பைாடர்பு பகாண்ட ‘பத்ரி பாபா’ என்ை 
வயைான  ஸ்த்,  ஜ்ஜூப் வ ான்ை நிறலயில் ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு 
நாட்கள் (ெில வநரங்களில் நீண்ட வநரம்) அறெயா ல் ஒரு குைிப் ிட்ட 
நிறலயில் கற்ெிறலவ ால நின்றுபகாண்டிருந்ைார். ெில வநரங்களில் அவர் 
இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் ஒவர இடத்ைிலும், அறெயா லும் ைறரயில் 
 டுத்துக் பகாள்வறையும்  ழக்க ாகக் பகாண்டார். 

எலிச்பூருக்கு அருகிலுள்ள ‘கரஞ்ச்காவ்ம்’ கிரா த்ைில்,  ா ா,  ீண்டும் 
குலாப்ஷாவுடன்  ைிபுரிந்ைார், அவறர 1939ஆம் ஆண்டு ஜ ல்பூர்  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து வந்ைவ ாது,  ா ா முைலில் பைாடர்பு பகாண்டார். 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்டிருந்ை ‘குலாப்ஷா’ ‘காட்டுத்ைன ான 
பவைி’யுடன் கூடிய  ஸ்த் - துைவி என்று ப ரிதும் வ ாற்ைப் ட்டார். ப ஹர் 
 ா ா  ீது அவர் பகாண்டிருந்ை  ரியாறை அறனவருக்கும் பைளிவாகப் 
புலப் ட்டது;  ா ா முன்னிறலயில் "உங்கள் அருகில் அ ர நான் 
ைகுைியற்ைவன்" என்று குலாப்ஷா கூைிவந்ைார். 

எலிச்பூரில் ‘ெஸ்தக் ெியான்’ என்ைறழக்கப் ட்ட வ ல்நிறல  ஸ்த், 
 சூைியின் நுறழவாயிலுக்கு அருகிலற ந்ை சுவரில் எப்வ ாதும் 
அ ர்ந்ைிருப் றைப்  ழக்க ாகக் பகாண்டார்.   சூைிக்குள் நுறழவைற்கு முன், 
 க்ைி ிக்க முஸ்லீம்கள் அவரது றகறய முத்ை ிடுவது வழக்கம்;  ஸ்த் 
அவ்வவறளயில் அவர்கறளக் வகலி பெய்ைார், "உங்கள்  ிரார்த்ைறனறயக் 
வகட்க  சூைியில் எவரும் இல்றல! நீங்கள் ஏன் அங்குச் பெல்கிைரீ்கள்?" 

டாடா நகரில்,  ா ா ‘சுன்னி பாபா’ என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்; அவர் ைினமும் இரண்டு அவுன்ஸ் புறகயிறலயில் சுண்ைாம்பு 
கலந்ை ஒரு விெித்ைிர ான கலறவறய உண்டு வந்ைார்.  ா ா, அவருடன் 
வி ானத் ைாக்குைலால் வெை றடந்ை முகாம் ஒன்ைில்  ைிபுரிந்ைார். வ லும் 
 ா ா, ‘புத்தி’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்ைானி ப ண் ைியுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார்; 
அவர் எப்வ ாதும் பவற்ைிறலறய ப ன்று ொப் ிடுவைில் ப யர் வ ானவர். 
 ிகவும் குள்ள ான, வயைான  ஸ்ைானி,  ா ாவுக்கு வழங்கிய பவற்ைிறலறய 
அன்வ ாடு ஏற்றுக்பகாண்டு அவருடன் பைாடர்பு பகாள்ளும் வவறளயில் 
அறைச் ொப் ிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது  ஸ்த்  யைத்றை நிறைவுபெய்து, 1944 ஜூறல 
21 (22) அன்று ராய்ப்பூர் ைிரும் ி வந்ைார். 

1944 ஏப்ரல்  ாைத்ைில், ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ிைகு, 
றகக்வகா ாத் ைஸ்தூர் மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைதும்,  ா ா அவறரயும் 
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அவரது குடும் த்றையும் ஆெிர த்ைில் வந்ைிறைய அறழப் ார் என்ை 
நம் ிக்றகயில், ைனது உறடற கள் அறனத்றையும் விற்றுவிட்டார். ஜூன் 
 ாைம் நடந்ை ெந்ைிப் ில்,  ா ாறவ  ீண்டும்  ார்த்ை அவ்வவறளயிலிருந்து, 
 ா ாவின் அறழப்புக்காகக் காத்ைிருந்ைார். ஆனால்  னைளவில், அவர்  ிகவும் 
அற ைியற்ைவராகவும், ப ாறுற  இழந்தும் காைப் ட்டார்; இறுைியாக 
ஆகஸ்ட்  ாைத்ைிற்குள் அவறர அறழக்காவிட்டால்  ா ாவுடன் 
இறையப்வ ாவைில்றல என்று முடிவு பெய்ைார். 

றகக்வகா ாத்ைின்  னநிறலறய அைிந்ை  ா ா, 1944 ஜூறல 26 அன்று 
ராய்பூருக்கு அவறர அறழத்து பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார். அவர் வந்ைதும், 
 ா ா, உடனடியாக மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்று, அவருக்குச் பொந்ை ான 
ப ட்டி  டுக்றககளுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பெல்லும் டி அைிவுறுத்ைினார். 
 ா ா,  ின்னர், ப ஹரா ாத்ைில் ஆண், ப ண்  ண்டலியின் விவகாரங்கறளக் 
கவனித்து வந்ை ப ண்டு,  லீா ாய் இருவருக்கும்  ைகவல் அனுப் ினார். 

றகக்வகா ாத்  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர் 31ஆம் நாள் இரவு 
ப ஹரா ாத் வந்து, ைங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அங்வகவய இருந்ைனர். 
றகக்வகா ாத்ைின்  றனவி பஜர் ாய், 46, அவர்களின் மூன்று  கள்கள், 
ப ஹரு, 23, குலு, 21,  ற்றும் ஜலு, 18, இைர ப ண் ைிகளுடன் ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலயில் வாழ்ந்து வந்ைனர்; றகக்வகா ாத் கீழ் ப பஹரா ாத்ைில், 
( றழய குளியலறை கட்டிடிடம் இருந்ை இடத்ைில்) கட்டப் ட்ட ஒரு ெிைிய 
குடிலில் ைங்கினார். அவரது  கன், ரத்ைன், அஹ துநகரில் ைங்கி, ஸவராஷ் 
ெினி ாவில் ஃ ிலிம் ப்பராபஜக்டறர இயக்கும்  ைிறயச் பெய்துவந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது  ஸ்த்  யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைவ ாது, 
ராய்ப்பூரில் ப ாது ைரிெனத்ைிற்கு ஏற் ாடு பெய்யும் எண்ைத்ைில் ஜால் 
வகரவாலா அனு ைி வகட்டார்;  ா ாவும் அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார். ஜால் 
வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்யத் பைாடங்கினார்; இந்ை நிகழ்ச்ெி ஆகஸ்ட் 
6ஆம் வைைி நடத்ைத் ைிட்ட ிடப் ட்டது; ஜால்,  ாவட்டத்ைின்  ல 
பெல்வாக்கு ிக்க குடி க்கறளயும் ைரிெனத்ைிற்காக அறழத்ைார். 

நாக்பூரிலிருந்து டாக்டர் வைஷ்முக்,  ங்க்ராஜ் ஆகிவயாரும், 
ஸாவ்வனரிலிருந்து வ ாஃ லி  ிளடீரும் உைவிக்கு வந்ைனர். 

விபூைி,  ா ாைாஸ் இருவரும் ைரிெனத்றைப்  ற்ைி,  ல நாட்களுக்கு 
முன்வ   க்களுக்குத் பைரிவிப் ைில் ைீவிர ாக இருந்ைனர், ஆனால் அவை 
வநரத்ைில் ைங்களுக்குள் வ ாைிக் பகாண்டனர். இறை அைிந்ை  ா ா, 
அவர்கறளத் ைனியாக அறழத்து அைிவுறர வழங்கினார்: நீங்கள் இருவரும் 
என்கன பநசிக்கிைரீ்கள். என் அன்கப ெக்களிகைபய மகாண்டு மசல்ல, 
மசய்திககள வழங்கி, துண்டு பிரசுரங்ககள விநிபயாகித்து அயராது 
உகழக்கிைரீ்கள். பிைரிகைபய என் அன்கபப் பரப்பும் அபதபவகளயில் 
உங்களுக்குள் நீங்கள் பொதிக்மகாள்வகதப் பார்க்க எனக்கு வியப்பாக 
உள்ளது! நீங்கள் எகதச் மசய்ய விரும்புகிைரீ்கபளா, அகத பநர்கெயுைன் 
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மசய்யுங்கள். ஏன் சண்கையிட்டு ஒருவகரமயாருவர் விெர்சிக்க பவண்டும்? 
பநர்கெ, பணிவுக்கு வழிவகுத்து, பிைகர விெர்சிப்பகதத் தடுக்கிைது. 
பநர்கெ, புகார் கூைாெல் பணிகய பகாருகிைது, அதன் முடிகவ என் 
மதய்வகீ விருப்பத்திற்கு விட்டுவிடுகிைது. 

 ின்னர்  ா ா, அவர்களிடம் ஒருவறரபயாருவர்  ன்னிக்கவும், 
நடந்ைறை  ைந்து அரவறைக்கவும் வகட்டுக்பகாண்டார். 

 ா ா, ஜால் ாய், எரச், ஆைி ெீனியர் மூவறரயும் 1944, ஆகஸ்ட் 5ஆம் 
நாள் ராய்ப்பூருக்கு அறழத்ைார். அன்று  ாறல, டாக்டர் வைஷ்முக், ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி உற்ொகமூட்டும் உறர ஒன்றை நிகழ்த்ைினார், இது 
நூற்றுக்கைக்கான  க்கள்  னங்களில் ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்கான 
ஆர்வத்றைத் தூண்டியது. அடுத்ை நாள் 'நாக்பூர் றடம்ஸ்'  த்ைிரிறகயில் 
பவளிவந்ை அந்ை விரிவுறரறயப்  லர்  டிக்க வநர்ந்ைது.    . 

ஆகஸ்ட் 5ஆம் வைைி இரவு,  ா ாவின் உடல்நிறல ைிடீபரன 
வ ாெ ானது. ப ாது ைரிெனம் அடுத்ை நாள் நறடப ை இருந்ைைால், ஜால் 
வகரவாலா கவறலயுற்ைார். ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்ட, ஆனால் 
அவறரச் ெந்ைிக்காை  ல முக்கிய ந ர்கறள -  ாக் ஹாரா  ஹாராஜா  ற்றும் 
 ிை முக்கிய அரசு அைிகாரிகள் உட் ட  லறர - அவர் அறழத்ைிருந்ைார். ஜால், 
இயற்றகயாகவவ ைிட்டத்றை ரத்து பெய்வைால் ஏற் டும் விறளவுகள்  ற்ைிக் 
கவறலயறடந்ைார். 

 ா ா அவரிடம், "இப்பபாது, இந்த நிகலயில், நான் எப்படித் தரிசனம் 
வழங்க முடியும்? நான் ெிகவும் பொசொக உணர்கிபைன். முழு 
நிகழ்ச்சிகயயும் ரத்து மசய்யுங்கள்!" என்ைார். 

 ைீியறடந்ை ஜால்,  ல்வவறு  ருந்துகறளக் பகாண்டு வந்து, 
அறனத்றையும்  ா ாவின்  டுக்றகக்கு அருகில் வ றஜயில் அடுக்கி 
றவத்ைார். ஆனால் அறவ எந்ை விறளறவயும் ஏற் டுத்ைவில்றல,  ா ா 
வாந்ைி எடுக்கத் பைாடங்கினார். 

 றுநாள் காறலயில்,  க்கள் ைரிெனத்ைிற்காக,  ங்களாவுக்கு வரத் 
பைாடங்கினர்.  ா ா, ஜாறல அவரிடம் அறழத்து, "நான் ெிகவும் பலவனீொக 
உணர்கிபைன். என்னால் நிற்க கூை முடியவில்கல! ெயக்கம் பபால் 
உணர்கிபைன். நான் என்ன மசய்ய பவண்டும்?" என்று வகட்டார். 

ஜால் ஓர் இக்கட்டான சூழ்நிறலயில்  ாட்டிக்பகாண்டார். 
விழாவிற்காக,  ல வாரங்கள் கடின ாக உறழக்க வவண்டியிருந்ைது. அவர் 
என்ன பெய்ய முடியும்? அவர் நிகழ்ச்ெிறய ரத்து பெய்ைால்,  க்கள் அவறரப் 
புைங்கூைத் பைாடங்குவார்கள், ஏபனனில் அறழக்கப் ட்டவர்கள்  ா ாவிடம் 
முைல்முறையாக வரு வர்கள். அவரும்  ா ாவின் ப யறர  க்கள் 
அவதூைாகப் வ சுவறை விரும் வில்றல; ஏபனன்ைால்,  ல நாட்களாக, 
குஜராத்ைி பெய்ைித்ைாள்களில் நகர  க்கறள ைவைாக வழிநடத்துவைாக, 
 ா ாவுக்கு எைிரான  ிரச்ொர கட்டுறரகள் பவளிவந்ைன. ஜால், அவர்கள் 
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 ா ாறவ வநரில்  ார்க்கவும், அறனத்து குற்ைச்ொட்டுகளும் உண்ற யா 
என் றை அவர்கள் வநரடியாகப்  ார்த்துத் ைீர் ானிக்கவும் விரும் ினார். 

இத்ைறகய எண்ைங்கள் அவருறடய  னைில் அறலவ ாதும் 
வவறளயில்  ா ா, றெறகயால் பைரிவித்ைார்: "நான் உங்களுக்காக முயற்சி 
மசய்கிபைன்; முடிந்தால் தரிசனத்திற்காக அெர்ந்திருப்பபன்; இல்கலபயல் 
எனது அகைக்குத் திரும்பி விடுபவன்” என்று கூைி ஜாலின் றகறயப்  ற்ைிக் 
பகாண்டு,  ா ா, ெிர த்துடன்  டுக்றகயில் அ ர்ந்ைார்.  ின்னர் அவர் எழுந்து 
நின்று ஒரு ெில அடிகள் எடுத்து றவத்துத் ைடு ாைினார்.  ஜாலின் இையம் 
துடித்ைது, அவரது றககள் நடுங்கின. 

ஆனால்  ா ா அறைறய விட்டு பவளிவய வந்ைதும், ஒளிர்விடும் 
முகத்துடன் அவர் ைிடீபரன ஆற்ைல்  ிக்கவராகத் வைான்ைி, வவக ாக 
வ றடயில் ைனது இருக்றகக்குச் பென்ைார்; அவருறடய பைய்வகீ புன்னறக, 
கூட்டம் முழுவதும்  கிழ்ச்ெியின் கைிர்கறள வியா ிக்கச் பெய்ைது. 

ஜால் வகரவாலாறவப் ப ாறுத்ைவறர, இது ஒரு ைனித்துவ ான 
அனு வ ாக இருந்ைது, வ லும் குருநாைறரப்  ற்ைி அவருக்குப் புைியபைாரு 
புரிைல் ஏற் ட்டது. காறல முைல்  ாறல வறர ைரிெனம் இறடவிடா ல் 
பைாடர்ந்து நடந்ைது; ைரிெனத்ைிற்காக அவறர அணுகியவர்களுக்கு,  ா ாவின் 
புன்னறக அ ிர்ைம் வ ால் இருந்ைது. கவாலி  ாடகர்கள் ஒருபுைம் கூட்டத்றை 
 கிழ்விக்க, அவரது பைய்வகீ  கிற யின் ஒளி ராய்ப்பூர் நகபரங்கும்  ரவியது. 

இறடயிறடவய,  ா ா கூட்டத்ைிலிருந்ை  க்களுக்கு ஆன் ீக 
விளக்கங்கறள வழங்கினார். அந்ை நாளில் கிட்டத்ைட்ட 5,000 ந ர்கள்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைில்  ங்பகடுக்க, ெிலர், நிகழ்ச்ெிக்குப்  ிைகு ைனிப் ட்ட வநர்காைலுக்கு 
வந்ைனர். இவர்களில் ஒருவர் ‘குஞ்ச் பிஹாரி மசௌபப’ என் வர்,  ின்னர், 
 ா ாவின் அறனத்து பொற்ப ாழிவுகறளயும் ஹிந்ைியில் ப ாழிப யர்த்ைார். 
பெௌவ யின்  றடப்புகறளத் ைிருத்ைம் பெய்ை  ிலாஸ்பூர் கல்லூரியின் 
முைல்வர் ‘ைாக்ைர் பல்பதவ் பர்ஷாத் ெிஸ்ரா’வும் இந்ை வநரத்ைில்  ா ாவுடன் 
 ிக பநருக்க ாக வந்ைார். 

காறல 9:00  ைி முைல் மூன்று  ைி வநர ைரிெனம்,  ைியம் வறர 
 ா ா ெிைிைளவும் வொர்வறடந்ைைாகத் பைரியவில்றல, வ லும், ஜால் 
வகரவாலா,  ா ாவின் பைய்வகீ லீறலறயக் கண்டு வியந்து ைறலறய  ட்டும் 
ஆட்டினார். 

ராய்ப்பூர் ைரிென நிகழ்ச்ெிக்குப்  ிைகு, காஷ் ீருக்குப்  யைம் பெய்வது 
குைித்துத் ைிட்ட ிடப் ட்டது. காஷ் ீருக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா, 
வகாபஹர்  ற்றும் ரக் ா என்ை  ைிப்ப ண்றை ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 
 ா ாவுடன் நிரந்ைர ாக வந்ைிறைவைற்கு முன்பு (அவர் விரும் ிய டி) 
வகாபஹர் மும்ற   ருத்துவ றனயில்  ைிபுரிந்ைார்.  ா ா,  ின்னர், 
ராவனாறவ, ைனிற றயப்  ாதுகாக்கும் இந்ைிய ப ண்  ண்டலிக்குத் 
துறையாக உடன் அறழத்துச் பென்ைார்.     
 1944, ஆகஸ்ட் 9, புைன்கிழற  அன்று, ப ஹர்  ா ா, ஜால் 
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வகரவாலாவின் காரில் ராய்ப்பூரிலிருந்து ப ஹரா,  ைி  ற்றும் 
ப ஹருவுடன் புைப் ட்டார்; ற தூல், காக்கா, ஜால் ாய், எரச், ராவனா 
ஆகிவயார் வவபைாரு காரில்  ின்பைாடர்ந்ைனர்.  யைத்ைின் ஒரு அங்க ாக 
அவர்களுடன் ஒரு ெிறுவனும் இருந்ைான். இைர  ண்டலி - விஷ்ணு, டாக்டர் 
நீலு, கிருஷ்ைா, பவங்வகா ா ராவ், ொஞ்ெி ஆகிவயார் ஆகஸ்ட் 6ஆம் வைைி 
ரயிலில் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். இயந்ைிரக் வகாளாறு காரை ாக, இரண்டு 
கார்களும்  ல முறை  ழுைறடந்ைன. இறுைியில், முற்ைிலும்  ழுைறடந்ை 
நிறலயில், அறனவரும் ‘முர்ைாஸாபூர்’  யைிகள் விடுைியில், இரண்டு 
நாட்கள் கார்கள்  ழுது ார்த்து, ெரியாகும் வறரக் காத்ைிருக்க 
வவண்டியைாயிற்று. 

 ா ா, காஷ் ீருக்குச் பெல்லும் வழியில்  ஸ்துகறளச் ெந்ைிக்கும் 
வநாக்கத்ைில், காரில் பெல்ல விரும் ினார், ஆனால் இப்வ ாது அவர் அந்ை 
வயாெறனறயக் றகவிட்டு, ரயிலில்  யைம் பெய்ய முடிவு பெய்ைார். 
அவர்கள் புைப் ட இருந்ை அந்ை நாள்  ாறலயில், ப ண் ைிகறளத் 
ைிறரப் டம்  ார்க்க, அழகான ஆறடகறள அைிந்து பெல்லு ாறு  ா ா 
வகட்டுக்பகாண்டார். அவர்களின் ஆறடகள் அறனத்தும்  யைத்ைிற்கான ையார் 
நிறலயில் ப ட்டிகளில் இருந்ைைால், அறனவரும் ைங்கள் டிரங்குகளிலிருந்ை 
ஆறடகறள உடுத்ைி, ைிறரப் டத்ைிற்குச் பெல்லத் ையாராயினர்.  ா ா, 
அறனவருடன் காரில் அ ர்ந்ை வ ாது, இயந்ைிரம் பெயலிழந்து புைப் ட 
முடியா லாயிற்று. எவ்வளவவா முயன்றும் முடியாை நிறலயில்  ா ா, கால 
ைா ை ாகிவிட்டைாகக் கூைினார். காரிலிருந்து ப ண் ைிகள் பவளிவயை 
முயன்ைவ ாது அைன்  ின் க்க கைவு ைிைக்காைறைக் கண்டனர். ஜால் பவளிவய 
இருந்து கைவுகறள இழுக்க, ராவனா உள்வள இருந்து ைள்ளித் ைிைக்க 
முயற்ெித்ைார். 

இந்ை நிறலயில், அப் குைியில் ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்ட 
 ின்னர் அன்று இரவில்,  ா ா குழுவுடன் ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். 
ரயில் நிறலயம் ெிைியைாக இருந்ைைால், ரயில் ஒரு நி ிடம்  ட்டுவ  
நிற் ைாகவும், ரயில் அங்வக நுறழந்ைதும், விறரந்து ஏறும் டியும் அவர்கள் 
எச்ெரிக்கப் ட்டனர். 

 ா ா, காக்கா  ற்றும் ற தூலுடன் இருந்ைார், அவை வவறளயில் 
ராவனா மூன்று ப ண்  ண்டலிறயயும் கவனித்து வந்ைார். ரயில் வரும் வ ாது 
நள்ளிரறவத் ைாண்டிவிட்டது, ராவனா ப ண்களின் ப ட்டி மூடப் ட்டிருப் றைக் 
கண்டு, கைவுகறளத் ைட்டி, யாவரனும் கைறவத் ைிைக்கு ாறு கத்ைினார்; 
ஆனால் அறனவரும் உள்வள ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைில் இருந்ைைால், ஒரு 
ஜன்னறலத் ைட்டி, ஒரு  யைிறய எழுப் ினார், அைிக  ரு னாக இருந்ை ஒரு 
ப ண் ைி, அவர்களுக்காகக் கைறவத் ைிைந்து உைவினார். அவர்கள் ைங்கள் 
ப ட்டி  டுக்றககறள உள்வள ெிர ப் ட்டு நுறழத்து, ரயில் புைப் டும் அந்ைக் 
கறடெி வநரத்ைில் ஏைினார்கள்!      
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  ா ா  ண்டலியுடன் ‘கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ் ிரஸ்’ ரயிலில்  யைம் 
பெய்து, ஆகஸ்ட் 14 அன்று படல்லி வந்து, வகக்கி வைொய்  ற்றும் அவரது 
 றனவியுடன் இரவில் ைங்கினர்.   ா ாவின் வருறகறய ஒரு முழு 
இரகெிய ாக றவத்ைிருக்கக் வகாரி, வகக்கிக்கு எச்ெரிக்றக விடுக்கப் ட்டது. 
நீங்கள் இந்ைத் ைகவறல எவரிடவ னும் பைரியப் டுத்ைினால் உங்கள் 
இருவறரயும்  ா ா ஒருவ ாதும்  ன்னிக்க  ாட்டார் என்று ொஞ்ெி 
அவர்களுக்கு எழுைியிருந்ைார். 

ஜால் வகரவாலாவின் காறர, காறளகள் ஒரு வாகனங்கள் 
 ழுது ார்க்கும் இடத்ைிற்கு இழுத்துச் பென்ைன. அறைச் ெரிபெய்து எரச் 
ராய்பூருக்கு ைிருப் ி அனுப் ிய  ின்னர், அவர் பூனாவுக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். 

படல்லியில்,  ா ா,  ிகவும் உன்னை ான வ ல்நிறல  ஸ்த் ‘மநகாபி 
ஹஃபிஸ் ி’றயத் பைாடர்பு பகாண்டார்;  ா ா குைிப் ிட்ட டி, (ஏற்கனவவ 
ெந்ைித்ை) கண் ார்றவயற்ை துைவி ‘ஹஃ ிஸ்ஜி ந னீா’வின்  றைவுக்குப்  ிைகு, 
இவர் படல்லியின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார். பநகா ி ஹஃ ிஸ்ஜி 
ஒரு  ர்  ான துைவி, அவர் எப்வ ாதும் ஒரு முகத்ைிறரறய (பநகாப்) 
அைிந்து வந்ைைால் அவரது முகத்றை அரிைாகவவ  ார்க்க முடிந்ைது. 

ஒரு  ஸ்ைின் ொைாரை வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக, அவர் நல்ல, 
சுத்ை ான ஆறடகறள அைிந்து வந்ைவைாடு, ஒரு நல்ல குடும் த்றைச் 
வெர்ந்ைவரும் கூட. புனிை ான இவர் இரவில் படல்லியின் வைீிகளில் அறலந்து 
ைிரிவறையும்,  கலில் வைீியில் அ ர்ந்ைிருப் றையும்  ழக்க ாகக் பகாண்டார். 
அவர் இத்ைறகய ப ரிய நகரம் முழுவதும் அறலந்து ைிரிந்ைைால், அவறரத் 
பைாடர்புபகாள்வது கடின ாக இருந்ைது, ஆனால்  ா ா இறுைியில் 
அைிகாறலயில் ஒரு கிைற்ைின் அருவக அவறரக் கண்டு ிடித்து, பைாடர்பு 
பகாண்டார். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா காஷ் ீருக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 
 யைத்ைின் ஒரு கட்டத்ைில், ொஞ்ெி குழுவுடன் வந்ைிறைந்ைார். ராவனாவுக்குப் 
 யை அனு ைி இல்லாைைால், காஷ் ீருக்குள் நுறழய அவருக்குத் ைறடயாக 
இருந்ைது. ொஞ்ெி அவறர, வடா ல் அரொங்க அலுவலகத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பென்று, அங்கு அவர் அனு ைி வழங்க விண்ைப் ித்ைிருப் ைாகவும், அவர் 
அறை இன்னும் ப ைவில்றல என்றும் அைிகாரிகளிடம் கூைினார். ராவனா 
ைிரும் ி வந்து வ லும் விொரிக்க  ா ாவுடன் பைாறலத்ைந்ைி 
அலுவலகத்ைிற்குச் பென்ைார். ராவனாவின் விளக்கங்கறளக் வகட்ட எழுத்ைர், 
வகார்த்து றவத்ை அலுவல்கறளச் ெரி ார்க்கத் ைவைிவிட்டார்; அவற்றை ஒரு 
முறை  ார்க்கு ாறு வலியுறுத்ைிக் கூறும் டி  ா ா, ராவனாவுக்குச் றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். கறடெியாக, எழுத்ைர் ஒப்புக்பகாண்டு, "அனு ைி கிறடத்துள்ளது, 
ஆனால் அது முறையான அலுவலகத்ைிற்கு அனுப் ப் டுவைற்கு முன்பு 



247 
 

எங்களால் அறை யாரிடமும் காட்ட முடியாது" என்ைார்.  ா ா விரும் ிய டி, 
ொஞ்ெி அவருக்கு வவண்டிய  ைத்றை வழங்கி, அந்ை ஆவைத்றை வநரடியாக 
அலுவலகத்ைிற்கு எடுத்துச் பென்று, ராவனா அனு ைிறயப் ப ை முடிந்ைது. 

1944, ஆகஸ்ட் 18 பவள்ளிக்கிழற   ாறல  ா ா குழுவுடன் ஸ்ரீநகறர 
வந்ைறடந்ைார். இைர  ண்டலி மூன்று நாட்களுக்கு முன்வ  வந்துவிட்டனர். 
ொஞ்ெி கடுற யான ஜுரத்ைால்  லவனீ ாக இருந்ைவ ாைிலும், அவர், 
ஸ்ரீநகரிலிருந்து ஆறு ற ல் பைாறலவில், குப்ைகஞ்ொ ொறலயில் அற ந்ை 
நிஷாத் (அல்லது ஷாலி ார்) குடியிருப் ில் ஒரு ப ரிய, ஒதுங்கிய 
 ங்களாறவ வாடறகக்கு எடுக்க முடிந்ைது. ‘பகத் வில்லா’ என்ை விலாெத்ைில் 
அற ந்ை  ங்களா, கரம்ெந்த்  கத் என்ை ந ருக்குச் பொந்ை ானது. நவனீ 
சுகாைார வெைிகளுடன் ைனிக் குடில்களாலான வளாகம்   ண்டலிக்கும் 
இட ளிக்கும் விைத்ைில் இருந்ைது. இருப் ினும், அது இன்னும் முழுற யாகத் 
ையாராகாைைால், அறனவரும் ஸ்ரீநகர் ப ஜஸ்டிக் வஹாட்டலில் ஒரு வாரம் 
ைங்க வவண்டியிருந்ைது. 

ஸ்ரீநகரில் புகழ்ப ற்ை  ருத்துவராக இருந்ை டாக்டர் தவ்லத் சிங், 
ஸ்ரீநகர்  குைியில் ப ஹர்  ா ாவின் அன் ின் பெய்ைிகறளப்  ரப் ி வந்ைார், 
இைன் விறளவாக மூன்று முக்கிய ான ந ர்கள் குருநாைரின் ெகவாெத்ைில் 
பகாண்டு வரப் ட்டனர்: ‘திமரயிபலாக்யா நாத் தார்’, ‘பி.என்.கஞ்சூ’  ற்றும் 
‘வாஸ் பதவ் மகயின்’. மூவரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஆர்வத்வைாடு 
இருந்ைனர். உண்ற யில்,  ா ா, ப ஜஸ்டிக் வஹாட்டலில் ைங்கியிருப் ைாகக் 
வகள்விப் ட்ட தார், 19ஆம் வைைி அவறரச் ெந்ைிக்க அங்குச் பென்ைார்.  ா ா, 
அறடயாளத்றை பவளிப் டுத்ைா ல்  யைம் பெய்ைைால், அந்ை ப யரில் 
வஹாட்டலில் எவரும் இல்றலபயன அவருக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது. 

ைார்,  ா ாறவ விட்ட ாடில்றல, வஹாட்டலில்  ைிபுரியும் இளம் 
ெிறுவன் ஒருவனிடம், நீண்ட ைறலமுடி  ற்றும்  ீறெயுடன் விருந்ைினர் 
எவரும் இங்வக இருக்கிைாரா என்று வகட்க, ெிறுவனும் உடனடியாக, "ஆொம், 
காது பகளாத, ஊகெ ெஹாரா ா ஒருவர் பெல் ொடியில் 
தங்கியிருக்கிைார்" என்று  ைிலளித்ைார். ஒரு கைம் கழித்து, பாபா அவரது 
தகலகய ொடியின்  ன்னலுக்கு மவளிபய நீட்டிய அந்த பநரத்தில், தார், 
தனது பிரியொன பாபாவின் முதல் பார்கவகயப் மபற்றுக்மகாள்ள 
முடிந்தது.  ா ா அவறரச் ெந்ைிக்கச் ெில நி ிடங்கள் அனு ைித்ை 
வநரத்ைிலிருந்து ைார், வாழ்நாள் முழுவதும் அவறரப்  ின் ற்ைி வந்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில் ொஞ்ெியின் உடல் நிறல  ிகவும் வ ாெ ாகி, 
இறுைியில் றடஃ ாய்டு ஜுரத்ைால் ைாக்கப் ட்டைாகக் கண்டைியப் ட்டது. 
ஆகஸ்ட் 20 அன்று, ொஞ்ெி காஷ் ீர் நர்ஸிங் வஹா ில் அனு ைிக்கப் ட்டார், 
அங்கு டாக்டர் ைவ்லத் ஸிங் அவறர, ஐவராப் ிய ஊழியர் டாக்டர்  ற்றும் 
டாக்டர் வராலின்ஸ் என்ை ஆங்கிவலயருடன் கவனித்துக்பகாண்டார். ராய்ப்பூர் 
நிகழ்ச்ெிக்குப்  ிைகு,  ா ா ைரிெனம் அளிப் றை நிறுத்ைிவிட்டைால் பகய்ன், 
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கஞ்சூ இருவரும் காத்ைிருக்க வவண்டியைாயிற்று; ஆனால் அவர்கள், ைார் 
என் வருடன், ைினமும் ொஞ்ெிறய  ருத்துவ றனயில் ெந்ைித்து, வவண்டிய 
 ருத்துவ உைவி அறனத்தும் பெய்ைனர். 

ொஞ்ெி றடஃ ாய்டு வநாயால்  ாைிக்கப் ட்டது ஒரு சுவாரஸ்ய ான 
கறை. அவர் வவகறவத்ை உருறளக்கிழங்றக  ிகவும் விரும் ினார், ஆனால் 
அவற்றைச் ொப் ிட வவண்டாம் என்று  ா ா ொைாரை ாக உத்ைரவிட்டார். 
"நீங்கள் உருகளக்கிழங்கக உண்ணுவதானால், அகவ, உங்ககள 
உண்டுவிடும்!" என்று  ா ா எச்ெரித்ைார். ஆனால், ொஞ்ெி, இந்ை உத்ைரறவ 
வலொக எடுத்துக் பகாண்டார்.  ா ா, ஸ்ரீநகருக்கு வந்து, ொஞ்ெியின் அறைக்குள் 
நுறழந்ை அவ்வவறளயில், அவர் உருறளக்கிழங்கு உண் றைக் கண்டார். 
இைற்குப்  ிைகுைான், ொஞ்ெிக்கு ஜூரம் வந்ைது. 

ஸ்ரீநகரில் வஹாட்டலுக்கு வந்ைதும்  ா ா,  ஸ்துகறளத் வைடத் 
பைாடங்கினார். 20ஆம் வைைி, ‘ெுபான் ொட்டு’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்றை 
 ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைனர்.  ஸ்த்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும்,  ரவெத்ைில் 
மூழ்கி, ைறரயில் உருண்டு புரண்டு, ஆனந்ைத்ைில், உரத்ை குரலில் "நீங்கள் 
அல்லா!" என்ைறழத்து, அவர் ைனது ைறலப் ாறகறய,  ா ாவின் ைறலயில் 
றவத்து,  ா ாவின் ொல்றவயால் அவறரப் வ ார்த்ைிக்பகாண்டார். இந்ை 
 ஸ்த்,  ஒவர உருவத்ைில் பவகு பைாறலவில் உள்ள  ல இடங்களில்  ிகக் 
குறுகிய இறடபவளியில் காைப் ட்டைாகக் கூைப் ட்டது. 

 ா ா, காக்கா, ற தூல் இருவருடன் ஷாலி ாரில் ‘ெீரக் ஷா வாலி’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட  புனிை ான  ஸ்றைச் ெந்ைிக்கச் பென்ைவ ாது, அவர் 
அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை ‘ஹபிபுல்லா பபக் ஈ. ஹக்கீம்’ என்ை உள்ளூர் 
காஷ் ீரிறய எைிர்பகாண்டனர்.  ா ா ெற்று பைாறலவில் நின்றுபகாண்டிருக்க, 
காக்காவும் ற தூலும் முன்னால் பென்று ஹ ிபுல்லாறவ ெிைிது வநரம் 
அவர்களுடன் பெல்லு ாறு  ைிவுடன் வகட்டுக்பகாண்ட வவறளயில், அவர் 
"நான் ஏன் வ ாக வவண்டும்?" என வினவினார். 

"மும்ற யிலிருந்து ஒரு ப ரிய (முக்கிய ான)  னிைர்  ீரக் ஷாறவப் 
 ார்க்க வருகிைார், அவர் வவறு யாருறடய முன்னிறலயிலும் அவறரப் 
 ார்க்க விரும் வில்றல" என்று ற தூல் கூைியும், ஹ ிபுல்லா பெவி 
ொய்ப் ைாக இல்றல; ஆனால் வாலி அவறரப் வ ாகச் பொன்னவ ாது, அவர் 
எழுந்துச் பென்ைார்.  ா ாவின் ப யறர பவளிப் டுத்ைக்கூடாது என்ை 
நிறலயில், டாக்டர் ைவ்லத் ஸிங்  ட்டுவ  அந்ைப்  குைியில் அவறரப்  ற்ைி 
அைிந்ைிருந்ைார். அைனால்ைான் ற தூல்  ா ாறவ "மும்ற யிலிருந்து ஒரு 
ப ரிய  னிைர்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ஹ ிபுல்லா பென்ை  ிைகு, ற தூல்  ா ாறவ அறழத்து வந்து, 
வாலிறயத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ீரக் ஷா காஷ் ீர் முழுவதும்  ிரெித்ைி 
வாய்ந்ை ஒரு முஸ்லீம் துைவி ஆவார், வ லும் புகழ்ப ற்ை ஷாலி ார் 
பூந்வைாட்டம் அருவக அவருறடய ஆெிர ம் இருந்ைது. அவர் ஸலிக் வ ான்ை 
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ைன்ற   றடத்ைவர், அழகானவர், நல்ல நிைம், நடுத்ைர வயைில்  ிக 
வநர்த்ைியான ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைார்.  ீரக் ஷா, அவறரச் ெந்ைித்து 
 ரியாறை பெலுத்துவவாரிட ிருந்து  ைம் வெகரித்து, ஏறழகளுக்கு இலவெ 
உைறவ விருந்ைாக வழங்க  யன் டுத்ைினார். 

 ா ா, வாலிறயத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர்,  ீரக் ஷா, 
ஹ ிபுல்லாறவ அறழத்து,  ா ாறவச் சுட்டிக்காட்டி, அவரிடம், "உங்களுக்கு 
ஒரு வவறல வவண்டு ல்லவா? இப்வ ாது இந்ைப் ப ரியவரின் வெறவயில் 
இருங்கள். அவர் உங்களுக்கு  ாைம் ரூ .100 அளிப் ார்" என்ைதும், 

ற தூல் மூலம்,  ா ா, " ாைம் ரூ 150 வழங்குவவன்!" என்ைார். 
அப்வ ாது ஒரு வவறலக்காரனுக்கு இது  ிறகயான, நம் த்ைகாை ஊைியம். 

ப ஹர்  ா ா மும்ற யில் வாழும் ஒரு பெல்வந்ைராக, முக்கிய ான 
 னிைராக நிறனத்து, ஹ ிபுல்லா  கிழ்ச்ெியில்  ா ாவுடன் ஸ்ரீநகருக்கு 
வந்ைார்; ஹ ிபுல்லா எந்வநரமும்  ஸ்துகளின் ெகவாெத்ைில் இருக்க 
விரும் ினார்.  ா ாவும்,  ண்டலியும் அவருடன் வ ெி, அந்ைப்  குைியில் 
வாழும்  ல்வவறு  ஸ்துகளின்  ட்டியறலத் ையார் பெய்து, அவர்கள் அங்குத் 
ைங்கியிருக்கும் வவறளயில் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகச் பெயல் டுவவை 
அவரது வவறல என்று கூைினர். ஹ ிபுல்லா, இப் டி ஒரு  ட்டியறல 
உருவாக்குவது எப் டி என்று  புரியாை நிறலயில், அவர்  ீண்டும்  ீரக் 
ஷாவிடம் பென்று, வாலியின் உைவியுடன்  ட்டியறலத் ையாரிக்கத் 
பைாடங்கினார். 

 ீரக் ஷாவும் அவருறடய ஆழ் இைய உைர்வுகறள பவளிப் டுத்ைி, 
 ா ாவுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில், "நீங்கள் கைவுள், நான் உங்களுைன் வந்து 
வாழ விரும்புகிபைன். எனது பவண்டுபகாகள ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள்" என்று 
குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

மெஹர் பாபாவின் காஷ்ெீர் பயணம், பபாரில் ஒரு தரீ்க்கொன 
விகளகவக் மகாண்டிருப்பதாகத் பதான்ைியது. அமெரிக்க பகைகள் 
இப்பபாது ஐபராப்பா முழுவதும் பரவி வந்தன, பெலும் 1944, ஆகஸ்ட் 23 
அன்று, முன்பனைிச் மசல்லும் நட்பு நாடுகளால் பாரிஸ் விடுவிக்கப்பட்ைது. 
‘ம னரல் டி பகாவ்ல்’ இரண்டு நாட்களுக்குப் பிைகு பாரிஸ் நககரத் தனது 
கட்டுப்பாட்டிற்குள் மகாண்டுவந்தார்.  

24ஆம் வைைி அன்று, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, ராவனா ஆகிவயார் 
நிஷாத்ைில் அற ந்ை ‘ கத் வில்லா’வுக்குச் பெல்ல இருந்ைனர். அைற்கு முன்பு, 
 ா ா, கிருஷ்ைாறவ அறழத்து, அறனத்து ொ ான்கறளயும் எடுத்து வரும் 
ெரக்கு வண்டியுடன் வரவும், றெக்கிளில் வர வவண்டாம் என்றும் 
அைிவுறுத்ைினார். ஆனால் எல்லா ப ாருட்கறளயும் வண்டியில் ஏற்ைிய 
 ின்னர், றெக்கிளுக்கு இட ில்லாைைால், கிருஷ்ைா றெக்கிளிலும், விஷ்ணு 
ெரக்கு வண்டியிலும் நிஷாத்துக்குச் பென்ைனர்.    
 அவர்கள் வந்ைதும்,  ா ா கிருஷ்ைாறவத் ைிட்டினார், "ஏன் என் 
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உத்தரகவ நிகைபவற்ைத் தவைிவிட்டீர்கள்? உங்களிைம் கசக்கிள் ஓட்ை 
பவண்ைாம் என்று நான் மசான்பனன்." 

"றெக்கிளுக்கு லாரியில் இட ில்றல. ஓட்டுநர் அறை எடுத்துவர 
 றுத்துவிட்டார், நான்..." என்று  ைிலளித்து கிருஷ்ைா பகஞ்ெினார். 

"நீங்கள் கசக்கிகள வசீி எைிந்திருக்க பவண்டும்!"  ா ா 
குறுக்கிட்டார். "என் வார்த்கதககள விை நீங்கள் ஒரு கசக்கிகள அதிகம் 
ெதிக்கிைரீ்களா? என் கட்ைகளககள விை உங்கள் கசக்கிள் மபரியதா? 
நீங்கள் ஏன் எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்கல?" என்று வகட்டு,  ின்னர்  ா ா, 
"சாஞ்சி வருவதானால், நீங்கள் மசல்ல பவண்டியதுதான்" என்ைார். 

கிருஷ்ைாவுக்கு எதுவும் புரியாைவ ாது,  ா ா எழுத்துப் லறகயில் 
இவ்வாறு உச்ெரித்ைார்: "சாஞ்சி, உைல்நலம் சரீாகித் திரும்ப வந்தால், நீங்கள் 
உைகலத் துைந்துவிை பவண்டியதுதான்." 

அன்ைிரவு, கிருஷ்ைாவுக்குக் காய்ச்ெல் வந்ைது, டாக்டர் நீலு 
அவருக்குச் ெிகிச்றெ அளித்ைார். இைற்கிறடயில், ொஞ்ெிக்கு, ெிைப் ான 
ெிகிச்றெ அளித்ைவ ாைிலும், உடல்நிறல ெீரான ாடில்றல. 1944 ஆகஸ்ட் 25 
அன்று, மவள்ளிக்கிழகெ காகல 5:30 ெணிக்கு, பாபாவின் மபயகர 
உதடுகளில் உச்சரித்த வண்ணம், சாஞ்சி, இப்பூவுலககக் காணும் தனது 
கண்ககள நிரந்திரொக மூடி, பரிசுத்தொன வாழ்வில் மதய்வகீ 
அன்பிற்குரியவகரக் காணும் கண்ககளத் திைந்தார்! அவருக்கு அப்பபாது 52 
வயது. 

கடந்ை ஜூன்  ாைத்ைில் ொஞ்ெியிடம்  ா ா கூைிய வார்த்றைகள் 
(‘நீங்கள் அஹெதுநகர் ெற்றும் அலஹாபாத் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து 
மகாள்ளலாம் - நீங்கள் உயிருைன் இருந்தால்!) இப்வ ாது அவற்ைின் 
உண்ற யான அர்த்ைத்றை பவளிப் டுத்ைின. உண்ற யில், 1929ஆம் ஆண்டில், 
 ா ா, ஸ்ரீநகரிலிருந்து ஹார்வான் கிரா த்ைிற்குச் பென்ைவ ாது, ‘உங்கள் சொதி 
இங்பகதான்’ என்று ொைாரை ாக, ொஞ்ெியிடம் குைிப் ிட்டார். ொஞ்ெியும் 
அடிக்கடி குைிப் ிடுவதுண்டு, ‘நான் இைக்கும்வ ாது, காஷ் ீரில் இைக்க 
விரும்புகிவைன் - அது  ிகவும் அழகான இடம்.’  ா ா, இறுைியில் ொஞ்ெியின் 
ஆர்வத்றைப் பூர்த்ைிபெய்ைார்.  

 ா ா, அவராகவவ  ார்ெி கல்லறையில் ொஞ்ெியின் இறுைிச்ெடங்கில் 
கலந்து பகாண்டு அவரது உடல்  ீது  லர்கறளத்  தூவினார்.  ா ாவின் 
ைனிப் ட்ட பெயலாளராக இந்ைியாவிலும் பவளிநாட்டுப்  யைங்களிலும் 
இருந்ை 20  ர ரப் ான ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, ொஞ்ெிக்கு இறுைியாக ஓய்வு 
அளித்து அவரது ெ ாைியில் ஒரு நிறனவுக்கல் எழுப் ப் ட்டது.  

 யைங்களின் வ ாது, பநரிெலான மூன்ைாம் வகுப்பு ரயில் 
ப ட்டிகளில் கூட, ொஞ்ெி ஒரு ெிைிய ைட்டச்சுப்ப ாைிறய எடுத்துச் பெல்வறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டார்; ெில வநரங்களில் நள்ளிரவிலும் கடிைங்கறளயும் 
அவரது நாட்குைிப்புகறளயும் ைட்டச்சு பெய்து வந்ைார். அவரது வநர்ற யான 
உறழப்பு இருந்ைவ ாைிலும், அவர் எப்வ ாதும்  ா ாவின் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட 
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'பலி ஆைாகத்’, ைிகழ்ந்ைார்.  ா ா அவறர அறைந்ைவ ாது (அறை அவர்  ல 
முறை பெய்ைார்), ொஞ்ெி, " ா ா... என்றன இப் டி நடத்ை உங்களுக்கு உரிற  
உண்டு... நீங்கள் எங்கள் குருநாைர், உங்களுக்கு அந்ை அைிகாரம் உள்ளது" என்று 
கூைினார். 

ஆனால், காலத்ைிற்குத் பைரிந்ைாற்வ ால், "இபைல்லாம் குருநாைரின் 
வறெப ாழி அல்ல, ெீடருக்கான அவரது ஆழ்ந்ை அன் ின் பவளிப் ாடு. 
குருநாைரின் காலடியில் அறனத்றையும் அர்ப் ைித்ை ஓர் அடியார்  ீது அவர் 
காட்டும் பவளியளவில் வைான்றும் பகாடுற யானது, உண்ற யில் 
அவருறடய நல்பலண்ைத்துடன் கூடிய கருறையாகும். இறைத் ைவைாக 
நடத்துவைாக எடுத்துக்பகாள்ளக் கூடாது; அது அவருறடய அன் ின் ஊற்ைாகப் 
ப ருக்பகடுத்து, இையத்றை என்பைன்றும் ஊைறவத்ைது. ொஞ்ெி வ ான்ை ஒரு 
ெீடர் உண்ற யில் ஒப் ற்ைவர்! 

"ொஞ்ெி, உங்களுக்கு எங்கள் வைக்கங்கள்! நீங்கள் எங்களுக்காக 
விட்டுச் பென்ை அறனத்ைிற்கும் காலம் உங்கறள நன்ைி  ாராட்டுகிைது. நீங்கள் 
ப ாக்கிஷ ாகப்  ாதுகாத்து றவத்ை ப ஹர்  ா ாவின் பைய்வகீ 
வார்த்றைகளும்  ைிகளின் ஆைாரங்களும், ஓர் உண்ற யான ெீடரின் அன் ின் 
நிறனவுச்ெின்ன ாக என்பைன்றும் விளங்கும். உங்கள் குைிப்வ டுகள் உலகின் 
எைிர்கால ெந்ைைிகறள ஊக்குவிக்கும்!  உங்கள் வாழ்க்றகயின் மூலம் நீங்கள் 
ப ஹர்  ா ாவின் ஆெீர்வாைத்ைிற்கான வழிறய அறனவருக்கும் 
காட்டியுள்ளரீ்கள்." 

ொஞ்ெிறய அடக்கம் பெய்ை  ின்னர்,  ா ா உடனடியாக ஸ்ரீநகரிலிருந்து 
நிஷாத்துக்குச் பென்ைார், வ லும் விஷ்ணுவிடம் ஆைி ெீனியர்  ற்றும் 
ொஞ்ெியின் குடும் த்ைினருக்கு அவரது  றைவு குைித்து பைரிவிக்கும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். கீழ்வரும் பைாறலத்ைந்ைிறய,  ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக 
எடுத்துறரத்ைார்: 

“சாஞ்சி என்னிைம் நிரந்தரொக வந்துவிட்ைார். அவர் என்மைன்றும் 
என்னுைன் ஒன்ைாக இகணத்துக்மகாண்ைதால் எவரும் கவகலயகைய 
பவண்டியதில்கல.” 

நிஷாத்ைிலிருந்து ஸ்ரீநகருக்குச் பென்று பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப்  
எவரும் இல்றல, ஆனால் ஹ ிபுல்லா அறைச் பெய்யத் ையாராக இருந்ைார்; 
விஷ்ணு அவருறடய பெலவுகளுக்காக ரூ 100 வழங்கினார். ஹ ிபுல்லா ரூ 90 
 ாக்கி பைாறகறய  றுநாள் விஷ்ணுவிடம் பகாடுத்ைவ ாது,  ா ா அறை 
றவத்துக் பகாள்ளு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். ஹ ிபுல்லா, "நான் ஏன் 
இவ்வளவு  ைம் றவத்ைிருக்க வவண்டும்? எனக்கு அைிக ட்ெம்  த்து ரூ ாய் 
வ ாது ானது" என்ைார். 

ஆனால்  ா ா  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் என்னுகைய ஒரு ெிக 
முக்கியொன பணிகயச் மசய்துள்ளரீ்கள். அதற்கு முன்னால் மதாண்ணூறு 
ரூபாய் ஒன்றுெில்கல! அந்தப் பணத்கத கவத்து உங்களுக்கு பவண்டிய 
ஆகைககள வாங்கிக்மகாள்ளுங்கள்." 
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ஹ ிபுல்லா அறை ஏற்றுக்பகாண்டார், அவருறடய இையம்  ா ா 
 ீைான அன் ால் நிரம் ி வழிந்ைது.  ா ா இனிவ ல் அவருக்கு 
‘மும்ற யிலிருந்து வந்ை பெல்வந்ைர்’ அல்ல. அன்று முைல் அவர் 
ஹ ிபுல்லாவின் இையத்ைின் வைாழர். 

ொஞ்ெியின்  ரைம் குைித்ை பெய்ைி கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளில் வாழும்  ா ாவின் அன் ர்கறள வவைறனக்குள்ளாக்கியது. 
அவர்ைான்  ா ாவின் ைற்வ ாறைய பெயல் ாடுகள் குைித்து அவர்களுக்கு 
பைரியப் டுத்ைினார். ொஞ்ெியின் முயற்ெியால், மும்ற யில் வாழும்  லர் 
ப ஹர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்ைனர். அவரது  றைவு அறனவறரயும் 
 ிகவும் வருத்ை றடயச் பெய்ைது.  ச்ொ ாய், அர்னவஸ், நர்கிஸ்  ற்றும் 
பநௌவராஜி ஆகிவயார் குைிப் ாக வருத்ைத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். காலம் இறைக் 
கண்டு இப் டி வியந்ைது, " ா ாவின் வாழ்க்றக நிகழ்வுகளின் அறனத்து 
விவரங்கறளயும் யார் இப்வ ாது பைரிவிப் ார்கள்? அன் ிற்குரியவரின் 
வ ாறையூட்டும்  துவால் நிரம் ிய கறைகறள இனி யார்ைான் 
வழங்குவார்கள்?" ஆனால் இது அகனத்தும் பாபாவின் விருப்பம், அவரின் 
மசாந்த காரணங்களுக்காக, அவர் தனது பிரியொன மசயலாளர் சாஞ்சிகய 
இந்த பநரத்தில் அவரிைம் அகழத்தார். 

ஒரு ெீக்கியருக்குச் பொந்ை ான வாடறக காரில், 1944, ஆகஸ்ட் 28 
அன்று  ா ா, காக்கா, ற தூல், ஹ ிபுல்லா ஆகிவயாருடன் ஒரு  ஸ்த் 
 யைம் வ ற்பகாண்டார். ‘ரஹமீ் ொபஹப்’,  ா ா இைற்கு முன்னைாகத் 
பைாடர்பு பகாண்ட ஒரு வயைான நன்கு அைியப் ட்ட  ஸ்த், ‘துலாமுல்’ 
கிரா த்ைின்  ாறைகளில் அற ந்ை புல்பவளியில் அறலந்து ைிரிந்ைார். 
அன்றைய ைினம் ரஹமீ் ஸாவஹப்ற   ா ா பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, அந்ை 
 ஸ்த்  ா ாவுக்கு ஒரு  றழய தூரிறக  ற்றும் ஒரு பெங்கல் துண்றடக் 
பகாடுத்ைார். 

 ற்றுவ ார் இடத்ைில்,  ா ா, ஒரு  ரத்ைின் கீழ் நின்றுபகாண்டு, 
உடனிருந்ை மூவறரயும் ஒரு  ஸ்றைச் ெந்ைிக்க அனுப் ி றவத்ைார். 
அவர்கறளக் கண்டதும்,  ஸ்த் கற்கறள வெீத் பைாடங்கினார்; அவர்கள் 
அங்கிருந்து விலகிச் பெல்லாைைால், அவர் ைனது நாய்கறள விட்டு விரட்டி 
அவர்கறளத் துரத்ைினார். 

நாய்களின் ெீற்ைம்  ற்றும்  ஸ்ைின் வகா த்ைால்  யந்துவ ான காக்கா, 
ற தூல், ஹ ிபுல்லா மூவரும்  ா ாவிடம் ஓடி வந்து நடந்ைறைக் கூைினர். 
 ா ா, மூவறரயும் ைனித்ைனியாக மூன்று  க்கங்களிலும் அ ர்ந்துபகாண்டு, 
யாறரயும்  ஸ்ைிடம் வர அனு ைிக்க வவண்டாம் என அைிவுறுத்ைி,  ின்னர் 
 ஸ்ைின் அறைக்குச் பென்ைார்.  ஹ ிபுல்லா அறைப்  ார்த்து ெிரிக்கத் 
பைாடங்கினார். காக்கா அவரிடம் காரைத்றைக் வகட்டவ ாது, அவர் வகலியாகப் 
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 ைிலளித்ைார், " ஸ்த் இப்வ ாது நம் ைறலவறர  ிகுந்ை  ரியாறையுடன் 
ஏற்றுக்பகாள்வார்!" 

 ா ா, ஒரு  ைிவநரம்  ஸ்துடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார்; இது 
ஹ ிபுல்லாறவத் ைீவிர ாகச் ெிந்ைிக்க றவத்ைது: "இப்வ ாது, நம் ைறலவர் 
ைிரும் ி வர ாட்டார்... நாய்கள் அவறரச் ெின்னா ின்ன ாக்கி இருக்கும்." 
ஆனால்  ா ா, புன்னறகயுடன் பவளிவந்ைவ ாது, ஹ ிபுல்லா, காக்கா  ற்றும் 
ற தூலிடம் வகட்டார், "ந து ைறலவர் எப் டிப் ட்டவர்?" 

"மும்ற யிலிருந்து வந்ை ஸாவஹப்" என்று அவர்கள்  ைிலளித்ைனர். 
ஆனால்,  ா ா, அவர் யார் என்று அைிந்துபகாண்டறை விட இன்னும் 

வ லானவர் என்று ஹ ிபுல்லா இப்வ ாது புரிந்து பகாண்டார். அவர்கள் ெிைிது 
தூரம் பென்ை  ின்னர்,  ா ா காறர நிறுத்ைி, ஹ ிபுல்லாறவப்  ார்த்து, "இது 
உங்களின் நொஸ் மசய்வதற்கான பநரம். ெைந்துவிட்டீர்களா? அகத முழு 
ெனதுைன் இங்கு வழங்குங்கள். நாங்கள் உங்களுக்காகக் காத்திருப்பபாம்" 
என்ைார். 

ஒரு முஸ்லீ ாக இருந்ைைால், ஹ ிபுல்லா அனுைினமும் 
 ிரார்த்ைறனகறள முழு முறனப்புடன் ைவைா ல் பெய்து வந்ைார்; இந்ை 
முறையும் அறைச் பெய்ைார், ஆனால் அவருறடய ெிந்ைறனகள் ‘ைறலவறரச்’ 
சுற்ைி அறல ாய்ந்ைன: "இந்ைத் ‘ைறலவர்’ இத்ைறனச் ெிைப் ாக இருக்கிைார், 
எனது நல்வாழ்வில் அக்கறை காட்டுவது ைவிர, அவர்  ிரார்த்ைறனக்கான 
வநரத்றையும் எனக்கு நிறனவூட்டுகிைார்." 

பவகுதூரம் பென்ை  ின்னர், அவர்கள் வ லுப ாரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டனர்.   ா ா, அவரிடம் ைனியாகச் பென்று ைனது பைாப் ிறயக் 
கழற்ைினார். தூரத்ைில் இருந்ை ஹ ிபுல்லா,  ா ாவின் நீள ான முடிறயப் 
 ார்த்து, ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயில் முணுமுணுத்ைார்: "இந்ை ஸாவஹப் ஒரு 
வாலியாக (துைவி) இருக்க வவண்டும்; அவர் ஒரு ொைாரை  னிைராக இருக்க 
முடியாது.” 

"ஆனால் அவர் ஏன் ப ௌன ாக இருக்கிைார்? அவர் ைனது வ ச்றெ 
 ீண்டும் ப றும் வநாக்கத்ைில்  ஸ்துகறள அணுக வவண்டும்; ஆனால் ஒரு 
வாலி ஏன்  ஸ்துகளிடம் பெல்ல வவண்டும்?" 

அந்ை  ஸ்துடனான  ைி நிறைவறடந்ைதும், அவர்கள் ைங்கள் 
வைடறல வ லும் பைாடர்ந்ைனர். வழியில்,  ா ா இப்வ ாது ெீக்கிய கார் 
ஓட்டுநறர, காக்கா  ற்றும் ற தூல் மூல ாகக் கிண்டல் பெய்யத் பைாடங்கி, 
அவரிடம், "நீங்கள் ஒரு நல்ல ஓட்டுநர் அல்ல, அப் டித்ைாவன? நீங்கள் 
உண்ற யில் நன்ைாக ஓட்டவில்றல." இது அவறரக் வகா ப் ட பெய்ைது; 
அவர்  ைிலுக்கு ஏவைா கூைினார். அப்வ ாது  ா ா, "உங்களுக்கு ஓட்டுநர் 
உரிெத்கத வழங்கியவர் யார்? நீங்கள் அதிகாரிக்கு லஞ்சம் மகாடுத்திருக்க 
பவண்டும்! அவருக்கு எவ்வளவு பணம் மகாடுத்தீர்கள்?" இது ஓட்டுநரின் 
வகா த்றையும் ஆத்ைிரத்றையும் வ லும் தூண்டியது; ெீற்ை றடந்ை ஓட்டுநர் 
ொ   றழ ப ாழிந்ைார். 
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இறுைியில் ஓட்டுநர் கடுப்புடன், "நான் இன்று  ாறல ஆறு  ைிக்கு 
ஸ்ரீநகர் ைிரும் ியாக வவண்டும்" என்ைார். 

"எங்கள் பணி முடிவதற்கு முன்பு நீங்கள் எப்படித் திரும்ப முடியும்?" 
 ா ா வகட்டார்.  "அது முடியும் வகர நீங்கள் எங்களுைன் இருப்பீர்கள் என்று 
உறுதியளித்தீர்கள்; வாக்குறுதிகய ெீறுவது நல்லதல்ல." 

கார் ஓட்டுநறர எவ்வளவவா வற்புறுத்ைிய வ ாைிலும், அவர் பைாடர்ந்து 
பெல்லத் ையாராக இல்றல. கறடெியில்  ா ா ஸ்ரீநகர் ைிரும்  
ஒப்புக்பகாண்டார். 

ஓட்டுநர் ைிரும் ிச்பெல்ல ஆயத்ை ாகி, ஏழு ற ல்கறளக் கடப் ைற்கு 
முன்னால், முன்னும்  ின்னும் ெக்கரங்கள் இரண்டும்  ழுைாயின. அவர் 
 ின் க்க ெக்கரத்ைின் உள்குழாறய  ாற்ைினார், ஆனால் முன் க்கத்ைிற்கான 
உைிரி  ாகங்கள் அவரிடம் இல்றல. ப ாழுது ொயுங்காலம்,  ா ா விொரித்ைார், 
"உங்களுக்கு ஸ்ரீநகரில் அவசர பவகல உள்ளது. நீங்கள் எப்படிச் 
மசல்லமுடியும்?" ஓட்டுநர் அற ைியாக இருந்ைார். 

 ா ா, ஹ ிபுல்லா மூல ாக, ‘ ாங்வகாம்’ கிரா த் ைறலவறர அணுகி 
ஓரிரறவ அவர் இல்லத்ைில் கழிக்க ஏற் ாடு பெய்ைார்.  ா ா, கிரா த் 
ைறலவரின் வடீ்டில் ஓய்பவடுத்ைார்; வ லும் ஓட்டுனருக்கு உைவு அங்கிருந்து 
அனுப் ப் ட்டது. அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில் எழுந்ை  ா ா, வடீ்டிலிருந்து 
பவளிவய பென்று, ைனியாக ஒரு நைிக்கறரயில் அ ர்ந்ைார்.  காக்கா, ற தூல் 
 ற்றும் ஹ ிபுல்லா அவறர அங்வக கண்டுபகாண்டனர்;  ா ா, ஹ ிபுல்லாறவ 
வநாக்கி, "கார் ஓட்டுநரிைம் மசன்று நிகலகெகயப் பார்த்து வாருங்கள்” 
என்ைார்.  

ஹ ிபுல்லா அவறர எைிர்பகாண்டவ ாது, "அந்ை  னிைன் யார்?" என்று 
வகட்டார். 

"உங்களுக்கு அவர் ீது ஏன் இவ்வளவு அக்கறை?" ஹ ிபுல்லா 
விொரித்ைார். 

"வநற்ைிரவு எனக்கு அவருறடய  கிற றயப்  ற்ைிய ஓர் அனு வம் 
கிறடத்ைது. அவர் ஒரு ப ரிய  னிைராக இருக்க வவண்டும். நான் அவரிடம் 
ப ாய் பொன்வனன். ஸ்ரீநகரில் அப் டி அவெர வவறல எதுவும் இல்றல. அவர் 
விரும்பும் வறர நான் அவருடன் இருக்கத் ையாராக இருக்கிவைன்."  ா ா 
இறைக் வகட்டதும்  கிழ்ச்ெியறடந்து ெீக்கிய ஓட்டுநறர  ன்னித்ைார். 

 ாங்வகாம் கிரா த்ைில், ப ஹர்  ா ா, ‘பண்டிட் கஷ்காக்’ என்ை 
 ிகவும் வ ல்நிறலறய அறடந்ை, ெக்ைிவாய்ந்ை, ஏைக்குறைய 70 வயைான 
ஜலாலி  னநிறலறயக் பகாண்ட  ஸ்துடன் பைாடர்பு பகாண்டார். அவரது 
ப ாைி ைக்கும்  உடல் வைாற்ைம்  ா ாவுக்கு உ ாஸனி  ஹாராறஜ 
நிறனவூட்டியது.        
  ா ா,  ண்டிட் கஷ்காக்குடன் ைனியாகப்  ைிபுரிந்ைவ ாது, ஹ ிபுல்லா 
சுற்ைி வறளத்து  றைவான இடத்ைிலிருந்து  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் அறைக்குள் 
எட்டிப் ார்த்ைார். அவர்,  ா ா முழங்காலில் நின்று, ைறலறய  ஸ்ைின் 
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 ாைங்களில்  ல முறை றவத்ைவ ாது, அவர்  ஸ்த் கஷ்காக்  ா ாறவ விட 
 ிகவும் வ ம் ட்ட நிறலயில் இருக்க வவண்டும் என்று நிறனத்ைார்.  ா ா 
அவரது  ைிறய முடித்து பவளிவய வந்ைதும், அவர் காக்கா, ற தூல் 
இருவறரயும் கடுற யாகத் ைிட்டினார், "நான் உங்கள் இருவகரயும் 
பாதுகாப்புைன் இருக்கும்படி கூைிபனன்! நான் உள்பள இருக்கும்பபாது 
நீங்கள் இருவரும் என்ன மசய்து மகாண்டிருந்தரீ்கள்? 

"ெஸ்துைன் பணிபுரியும் பவகளயில் எவரும் என்கனப் பார்க்கத் 
தகை விதித்பதன். ஆனால் இன்று, உங்கள் கவனக்குகைவால், யாபரா 
ஒருவர் ெிகப் மபரிய தவைிகழத்தார். நான் அவகரக் காப்பாற்ைாெல் 
இருந்திருந்தால், அவர் சாம்பலாகி இருப்பார்." 

 ா ா என்ன கூைினார் என்று காக்கா, ற தூல் இருவருக்கும் 
பைரியாது, ஆனால் இைன் மூலம், ‘மும்ற யிலிருந்து வந்ை முைலாளிக்கு’ 
எல்லாம் பைரியும் என்று ஹ ிபுல்லா நம் ினார்.  ா ா, அவறரப்  ார்க்க 
முடியாை அத்ைறகய இடத்ைிலிருந்து அறையின் உள்வள  ார்த்ைறை அவர் 
அைிந்துபகாண்டார். 

அவர்கள் ைங்கள்  யைத்றை  ீண்டும் பைாடங்கியவ ாது, ொறலயில் 
ஒரு வயைான ப ண் ைியிட ிருந்து ஆப் ிள் வாங்குவைற்காகக் காறர 
நிறுத்ைினர்.  ா ா ஹ ிபுல்லாறவ அந்ைப் ப ண் ைியிடம் அனுப் ியவ ாது, 
அவர் ஒரு ரூ ாய்க்கு  ைினாறு ஆப் ிள்கறள வழங்கினார். ஹ ிபுல்லா 
அவருடன் வ ரம் வ ெி வ லும் இரண்டு ஆப் ிள்கறளப் ப ற்றுக்பகாண்டார். 
அவர்  ழத்துடன் ைிரும் ி வந்து, காரில்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, ஒரு ற ல் 
தூரம் கடந்ைதும் காறர நிறுத்ைி ெிற்றுண்டிக்காக ஒரு  ரத்ைின் கீழ் 
அ ர்ந்ைனர். ஹ ிபுல்லா,  ா ாவிடம்  ைினாறு ஆப் ிள்கறளக் பகாடுத்ைவ ாது, 
அவர் அறை அறனவருக்கும்  கிர்ந்ைளித்ைார். பாபா, பெலும் இரண்டு ஆப்பிள் 
ஹபிபுல்லாவிைம் இருப்பகதக் கவனித்து, அவற்கை எங்கிருந்து 
மபற்ைரீ்கள் என்று வகட்டதும் அவர், "அந்ை வயைான ப ண் ைி அவற்றை 
என்னிடம் பகாடுத்ைார்," என்று  ைிலளித்ைார். 

"நீங்கள் அவருக்குப் பணம் மகாடுத்தரீ்களா?" 
"அவர் அவற்றை எனக்கு இலவெ ாகக் பகாடுத்ைார்." 
"ெறுபடியும் அவரிைம் மசன்று அவற்கைத் திருப்பித் தாருங்கள்" 

என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார். எனவவ ஹ ிபுல்லா அந்ை இரண்டு 
ஆப் ிள்கறளத் ைிருப் ித் ைர ஒரு ற ல் தூரம் நடந்து பென்ைார். உண்ற  
என்னபவன்ைால், அவர் ஏற்கனவவ ஒரு ரூ ாய்க்கு  ைினாறு வாங்க 
ஒப்புக்பகாண்ட  ின்னர், அவர் ைனது இனிற யான வ ச்ெினால் (ஏ ாற்ைி) 
வ லும் இரண்டு  ழங்கறளத் ைரகாகப் ப ற்றுக்பகாண்டார். 

அைன்  ின்னர், ப ஹர்  ா ா, ‘சுண்ைங்காம்’ கிரா த்ைில், ைனது 
குழந்றைகள்  ற்றும் வயைான ைாயுடன் வாழ்ந்து வந்ை, கிட்டத்ைட்ட 60 
வயைான, உயர ான ‘நவாப் ஷா’ என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
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ெந்ைிப் ின் வ ாது,  ஸ்த்  ா ாவின் பைாப் ிறய, ைனது ைறலயில் றவத்து, 
அவருறடய அழுக்கு  ட்டான் பைாப் ிறய,  ா ாவின் ைறல  ீது றவத்ைார். 

குழு ஆகஸ்ட் 29 அன்று நிஷாத்துக்குத் ைிரும் ி வந்ைது. 
இைற்கிறடயில்,  ா ா அங்கு இல்லாை வவறளயில், கிருஷ்ைாவின் 
உடல்நிறல வ ாெ றடந்ைது. றட ாய்டு ஜுரத்ைால் ைாக்கப் ட்ட அவர், 
உயிறரத் துைந்துவிடுவாவரா என்று டாக்டர் நீலு கவறலப் ட்டார்.  
 ா ாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது, அவர் அடுத்ை நாள் ைிரும் ி 
வருவைாகக் ைகவல் பைரிவித்ைார்.  ா ா வந்ைவ ாது, கிருஷ்ைா உைர்வுடன் 
இருந்ைார்.  ா ா அவருக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று கரண்டி கஞ்ெிறய ஊட்டி, 
டாக்டர் நீலுவிற்கு வ லும் அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார்.  டிப் டியாக, 
கிருஷ்ைாவின் உடல்நிறலயில்  முன்வனற்ைம் பைன் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா ைிரும் ி வந்ை இரண்டு நாட்களில்  ீண்டும்  ஸ்த் 
பைாடர்புக்காகப் புைப் ட்டார்.  31ஆம் வைைி, அவர் ‘வானகம்’ எனும் கிரா த்ைில் 
‘அசத் ொபஹப்’ என்ைறழக்கப் ட்ட உயர்நிறல  ஸ்றைச் ெந்ைித்ைார். 
நிர்வாை நிறலயில், உலர்ந்ை, பெைில் வ ான்ைத் வைாறலக் பகாண்டிருந்ை 
அந்ை  ஸ்த் அவரது முதுறக வருடு ாறு வகட்டவ ாது,  ா ா அறை  ிகுந்ை 
 கிழ்ச்ெியுடன் பெய்ைார். 

‘குரு ி’ என்ை  ஸ்றையும்  ா ா அன்று பைாடர்பு பகாண்டார். 
ெற யல் எண்பைய்றயக் குடிக்கும்  ழக்கத்றைக் பகாண்ட அவருறடய 
ஆறடயும் முழு உடலும் எண்பைய்யில் ஊைி இருந்ைது. வ லும் எண்பைய் 
வாங்க  ா ா அவருக்கு ஐந்து ரூ ாய் பகாடுத்ை வவறளயில்,  ஸ்த் 
 கிழ்ச்ெியுடன் காைப் ட்டார். 

1944, பெப்டம் ர் 1 பவள்ளிக்கிழற  அன்று,  ா ா ‘சிண்ட்லூர்’ 
கிரா த்ைில் ‘நூர் ஷா’ என்ைறழக்கப் ட்ட உயர்நிறல  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்.  ஸ்த்,  ா ாவுக்குப்  ரிொக அளித்ை பவள்ளரிக்காறய அவர் 
 ின்னர் வவகறவத்து ொப் ிட்டார்.  

பெப்டம் ர் முழுவதும்,  ா ா, ஸ்ரீநகர் சுற்றுப்புைத்ைில் பைாடர்ந்து 
ெந்ைித்ை ஏைக்குறைய 20  ஸ்துகளில் ஒரு  ஸ்ைானி, புல்லுடன் ொைத்றை 
உண்டு வாழ்ந்ைார். இவர்களில் ஐந்து  ஸ்துகள் புனிை ான ொதுக்களாகக் 
கருைப் ட்டனர். 

காஷ் ீரில் ைனது  ஸ்த்  ைியின் இந்ைக் கட்டத்றை நிறைவு பெய்து, 
 ா ா, புலனாகாை முறையில்  ண்டலிக்கு இவ்வாறு எடுத்துக்கூைினார்: 
"இரண்டு ெகலகள் ஒன்பைாமைான்று பொதி, தனித்தனியாக ொறும். 
இரண்டிற்கும் இகைபய இருக்கும் ஒரு ெகலயின் காரணொக, அதன் 
பின்னர் பொதல்கள் மதாைரும்."     
 இந்த நாடு, இந்தியா, பாகிஸ்தான் - என்று இரண்டு பகுதிகளாகப் 
பிரிவகத, பாபா குைிப்பிடுகிைார்; பெலும், காஷ்ெீர் இரண்டு நாடுகளுக்கும் 
இகைபயயான பொதலுக்குக் காரணொகப் பல்லாண்டு காலம் மதாைரும். 
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ப ஹர்  ா ா, குழுவுடன் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், அவர் ஒருமுறை 
ப ண் ைிகறள ஹார்வான் கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, 1929 இல் 
 ா ா, ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட இடத்றை அவர்களுக்குக் காட்டினார். 
 றலப்  குைியில் அற ந்ை ஓரிடத்ைில்,  ா ா, ெிலுறவயின் அறடயாளத்றைக் 
காட்டி, "அங்பகதான் இபயசுவின்  உைல் புகதக்கப்பட்ைது" என்ைார்.  ா ா, 
 ின்னர் ப ண் ைிகறள ஸ்ரீநகருக்குச் சுற்றுலா அறழத்துச் பென்று  னம் 
கவரும் ெிைப் ான இடங்கறளயும் காட்டினார். 

ஸ்ரீநகரில் ஒரு நாள்,  ா ா, ஹ ிபுல்லாவுடன்  றல  ீைற ந்ை ஒரு 
ென்னிைிக்குச் பென்ைார். கீவழ இைங்கும் வவறளயில், "உங்கள் வடீு எங்பக?" 
என்று வகட்டைற்கு, ஹ ிபுல்லா அது அருகாற யில் இருப் ைாகக் கூைியதும், 
 ா ா அங்குச் பெல்ல விருப் ம் பைரிவித்ைார். முக்கிய ான ந ர்கள்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்து, ைரிெனம் பெய்வறைக் கூட அனு ைிக்கா ல் அவர் ஹ ிபுல்லாவின் 
இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்யும் விருப் த்றைத் பைரிவித்ைது அவறர 
வியப் றடயச் பெய்ைது.  

ஹ ிபுல்லா, அவரது இையம் நிரம் ி விட்டைாகக் கூைி, " ா ா, நான் 
ஓர் ஏறழ, வ லும் என் வடீு..." என்று ையங்கினார். 

 ா ா, அவறரக் கட்டியறைத்து, "நானும் ெிகவும் ஏகழதான். உங்கள் 
வடீ்டிற்குச் மசல்வது எனக்குப் மபருெகிழ்ச்சிகயத் தரும்" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ஹ ிபுல்லா  ா ாறவத் ைனது குடும் த்ைின் எளிற யான 
இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ை வவறளயில்,  ா ா, ஹ ிபுல்லாவின் இறளய 
ெவகாைரர்  ஜித்றை றககளால் ைழுவி, ைறரயில் அ ர்ந்து அவருடன் 
விறளயாடத் பைாடங்கினார்.  ா ா,  ஹ ிபுல்லாவின் மூத்ை ெவகாைரர் 
அ ீனிடம்  த்து ரூ ாய் பகாடுத்து, ைந்றையிடம் நலம் விொரித்ைார். ைந்றை 
உடவன, "நான் நல ாக இருக்கிவைன், ஆனால் என்  கன் ஹ ிபுல்லா 
ஆஸ்து ா வநாயால் அவைிப் டுகிைான்" என்ைார். 

 ா ா, இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "அவர் உங்கள் ெகன் அல்ல, 
என்னுகையவர். எனபவ அவகரப் பற்ைிக் கவகலப்பைாதீர்கள்."  ா ாவின் 
அன்பு குடும் த்ைில் ஒவ்பவாருவரிடமும்  ப ரிய ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது; 
ஹ ிபுல்லா  ா ாவுடன் நிரந்ைர ாக வாழ நிறனத்ைார். 

ஹ ிபுல்லா ஒளிவு றைவாக பைாடர்ந்து புறகப் ிடிக்கும்  ழக்கத்றைக் 
பகாண்டவர். அவரது வடீ்டிலிருந்து ைிரும் ிய  ா ா, "நீங்கள் உண்கெயில் 
ஆஸ்துொவால் அவதிப்படுகிைரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

ஹ ிபுல்லா, "ஆம், கடந்ை  ல ஆண்டுகளாக" எனத் பைரிவித்ைார். 
"நீங்கள் புககப்பிடிப்பதுண்ைா?"  ா ா வினவியவ ாது, ஹ ிபுல்லா 

ஆ ாம் என ஒப்புக் பகாண்டார்.  ா ா, உடவன றெறகயால் பைரிவித்ைார், 
"புககபிடிப்பகதத் மதாைருங்கள்." அன்று முைல்,  ா ா, ைானாகவவ 
ஹ ிபுல்லாவுக்கு ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக, ெிகபரட்டுகறள வழங்கினார், அறை 
ஏற்றுக்பகாள்வது அவருக்குத் ைர் ெங்கட ாக இருந்ைது. ைினமும்,  ா ா 
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அவருக்குத் பைாடர்ந்து அளித்து வந்ைைன் விறளவாக ஹ ிபுல்லா 
புறகப் ிடிப் றைக் றகவிட்டது  ட்டு ல்லா ல் அவரது ஆஸ்து ாவும் 
 றைந்துவிட்டது! 

 ா ா, நிஷாத்ைில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், 1944, பெப்டம் ர் 15 அன்று 
ஒரு சுற்ைைிக்றக பவளியிடப் ட்டது, அைில்  ா ா, அவரது ‘ெிகவும் 
பிரியொன சைீர்’ சாஞ்சியின்  ரைத்ைின் காரை ாக, ைாவன ைனது 
பெயலாளராகச் பெயல் டப் வ ாவைாகத் பைரிவித்ைிருந்ைார். ஒரு  ாை கால 
ெந்ைிப்புத் பைாடர் ாக, ஆைி ெீனியர் பெப்டம் ர் இறுைியில், ெம் ந்ைப் ட்ட 
அறனவறரயும் ெந்ைித்து, அவர்களின் கருத்துக்கறளக் வகட்டைிந்ை  ின்னர், 
1945,  ிப்ரவரி 15  ற்றும் 1945, வ  15க்கு இறடயில், கூட்டத்ைிற்கான வைைி 
நிர்ையிக்கப் ட வவண்டும் என்றும் பைரியப் டுத்ைினார்.  ா ா, நவம் ர் 
 ாைத்ைில் நாக்பூர், ஸாவ்வனர் ஆகிய இடங்களுக்கு விஜயம் பெய்வவைாடு, 
ஆண்டு இறுைியில் ‘ெனித அதிகார வரம்பிற்குள் உட்பைாத நிலத்தில்’ (No 
Man’s Land) ஆன் ீக  ைிக்காக, மபஷாவர் பெல்ல இருப் ைாகவும் 
பைரியப் டுத்ைினார். 

இவ்வாறு, ஒரு ொத கால கூட்ைம் என்பது பலமுகை 
ஒத்திகவக்கப்பட்ைது, இது இயற்ககயாகபவ சம்பந்தப்பட்ைவர்களிைம் ஒரு 
பற்ைற்ை உணர்கவ உருவாக்கியது. படிப்படியாக, பாபாவின் நம்பகொன 
ஊழியர்கள், ஆழொக பவரூன்ைியுள்ள நிகலயற்ை ொய வாழ்க்ககயால் 
பாதிக்கப்பைாெல் இருந்தபதாடு, பாபாவின் வார்த்கதககளப் 
பின்பற்றுவதில் அவர்களிகைபய அதிகரித்து வரும் ஆர்வம், 
அகனவகரயும் படிப்படியாக அவரது அன்பிற்காக ெட்டுபெ தூண்டியது. 

டாக்டர் ைவ்லத் ஸிங், ப ஹர்  ா ாவின் ப யறர ஸ்ரீநகரில் 
 ிகச்ெிைப் ாகப்  ரப் ி வந்ைறைத் பைாடர்ந்து,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக,  ல 
 க்ைர்கள் ஆர்வம் காட்டினர். ொஞ்ெியின் இறுைி அடக்கத்ைின் வ ாது, கஞ்சூ, 
மகய்ன் இருவரும்  ா ாறவ (தார்,  ா ாறவ ஏற்கனவவ ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது) 
முைன்முைலில்  ார்க்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைனர்; வ லும்,  ா ாவின் புன்னறக 
(அந்ை வநரத்ைிலும்) அந்ைத் துயர நிகழ்றவ ஒரு  கிழ்ச்ெியான 
பகாண்டாட்ட ாக  ாற்ைியது. அவருறடய ெகவாெத்ைின் வாய்ப்ற  
வழங்கு ாறு ஏறனய அறனவரும் அவரிடம்  ிரார்த்ைறன பெய்ைனர். 

ஒரு நாள்  ா ா, டாக்டரிடம் அவர் என்ன நிறனக்கிைார் என்று 
வகட்டைற்கு, ைவ்லத் ஸிங், "எனது நண் ர்கள்  ற்றும் குடும் த்ைினர் ெிலர் 
உங்கள் ைரிெனத்ைிற்காக  ிக்க ஆர்வ ாக உள்ளனர், ஆனால் உங்கள் 
அனு ைியின்ைி நான் அறை விரும் வில்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அன் ில் ைவ்லத் ஸிங் முற்ைிலும் 
மூழ்கியிருந்ைைால், அவறர ஏ ாற்ை றடயச் பெய்ய  ா ாவுக்கு  னம் 
இல்றல. அவர் ெிரித்துக்பகாண்வட, "நீங்கள் அதற்காகப் பிரார்த்தகன 
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மசய்யவில்கல என்ைால், அவர்கள் அகனவகரயும் 20ஆம் பததி ஒரு ெணி 
பநரத்திற்கு இங்கு அகழத்து வரும்படி நான் உங்களிைம் பிரார்த்தகன 
மசய்கிபைன். ஆனால் என்னால் ஒரு ெணி பநரத்திற்கு பெல் அனுெதிக்க 
முடியாது" என்ைார். 

ைவ்லத் ஸிங்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து ஆர்வலர்களுக்கு உடனடியாகத் 
ைகவல் பைரிவித்ைார். அைன் டி, 1944, பெப்டம் ர் 20 புைன்கிழற  நிஷாத்ைில் 
அற ந்ை கரம்ெந்ைின்  ங்களாவில் ைரிெனம் நறடப ற்ைது. கிட்டத்ைட்ட 500 
வ ர் கலந்து பகாண்டனர்.  ஒவ்பவாருவறரயும் ெிைிது வநரம் ெந்ைித்து அனுப் ி 
றவத்ை  ின்னர்  ா ா, ைவ்லத் ஸிங், அவரது குடும் ம், வாஸ் வைவ் பகய்ன் 
 ற்றும் ெிலருக்கு அைிக வநரம் அளித்ைார். 

அவறரச் ெந்ைிப் ைற்கு முன்பு பகய்ன், ப ஹர்  ா ாவின்  ல 
காட்ெிகறளக் காை வநர்ந்ைது, இந்ைத் ைருைத்ைில் அவர் இவ்வாறு 
விவரிக்கிைார்:        
 நான்  ா ாவுடன் ைனியாக இருந்ை வவறளயில், எனக்கு என்ன 
வவண்டும் என்று  ா ா என்னிடம் வகட்க, நான் அவரிடம், "வகா ம், கா ம், 
வ ராறெ ஆகிய மூன்று எைிரிகளும் எப்வ ாதும் என்றனப்  ின்பைாடர்கிைார்கள். 
நான் அவர்கறள அகற்ை விரும்புகிவைன்!" என்வைன். 

 ா ா, "அறைப்  ற்ைி கவறலப் டாைீர்கள். நான் அவர்கறளப்  ார்த்துக் 
பகாள்கிவைன். என்றன வநெிக்க  ட்டும் பெய்யுங்கள்" என்ைார். அவர் அறைச் 
பொல்லி  றைந்து வ ாவறைப்  ார்த்வைன். ஏழாவது வானுலகிலிருந்து 
வந்ைறைப் வ ால, ெிரிப்ப ாலிறய என்னால் வகட்க முடிந்ைது, எங்கும் ஒவர 
பவளிச்ெ ாக இருந்ைது. எவ்வளவு பவளிச்ெம்; எத்ைறன  ிரகாெம்.  ா ாவின் 
 ாைங்கறள  ட்டுவ  என்னால்  ார்க்க முடிந்ைது, வவறு எதுவும் இல்றல. 

ஒவர பநாடியில்,  ா ா  று டியும் வைான்ைினார்.  ீண்டும், அந்ை 
அழகான முகம், அவை புன்னறக, அளவிலா அன்பு.   ா ாவின் உண்ற யான 
சுயரூ த்றைக் கண்ட நான் ஓர் அைிர்ஷ்டொலி என்று உைர்ந்வைன். நான் 
கடவுறள வநருக்கு வநர்  ார்த்வைன். 

அன்று  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவர்களில் ஒரு ொது  ா ாவிடம் அவரது 
துைவைம், வ லும் அவர் ெந்ைித்ை  ல்வவறு துைவிகறளக் குைித்தும் 
விவரித்ைார்.  ா ா அவறரப்  ாராட்டினார், அறனவருடனும் 
உறரயாடிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, "தவ்லத் ெிங் ஒரு ொணிக்கக்கல்!" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

துைவி அைிவார்ந்ை புன்னறகயுடன்  ைிலளித்ைார், "அவர் ஒரு 
 ாைிக்கம், ஆனால் அவர் இன்னும் உலறகக் றகவிடா ல் அைிவலவய 
இருக்கிைார்." 

 ா ா, எதுவும் கூைா ல் புன்னறகத்து வவறு எறையாவது விவாைிக்கத் 
பைாடங்கினார், ெிைிது வநரத்ைில், "எனக்கு ஒரு ககத ஞாபகம் வருகிைது, 
பகட்க விரும்புகிைரீ்களா?"  அறனவரும் ைங்கள் ஆர்வத்றை 
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பவளிப் டுத்ைியதும்  ா ாவின் விரல்கள் எழுத்துப் லறகயில்  ைந்ைன, அறை 
விஷ்ணு விளக்கினார்: 

ஒரு  னிைர் உலறகத் துைந்து, ைியானம், ைனிற , கடவுளின் ப யறர 
உச்ெரிப் து,  ற்றும்  ல துைவிகறள,  காத் ாக்கறளச் ெந்ைிப் ைில் ைனது 
வநரத்றைச் பெலவிடுகிைார். இப் டி வருடங்கள் கடந்ைன. ஒருமுறை அவர் ஒரு 
ெத்குருறவச் ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார். இறை நிறலறய 
அறடவைற்காக அவரிடம்  ிரார்த்ைறன பெய்ை வவறளயில், ெத்குரு அவறரத் 
ைனது ஆெிர த்ைில் ைங்கும் டி கூைினார். 

அங்கு குருநாைரின் உத்ைரவுகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து வாழும்  லர் 
இருந்ைனர். ஆெிர த்ைில் எந்ைவிை ான ஆன் ீக  யிற்ெியும் அளிப் றை அவர் 
கவனிக்காைைால், இந்ைத் துைவி, அங்கு வாழ்ந்ை அறனவரும்  யனற்ைவர்கள் 
என்று நிறனத்ைார். ெிலர் ெற த்துக் பகாண்டும், ெிலர் துைி துறவத்து, சுத்ைம் 
பெய்து பகாண்டும், குருநாைரின் கட்டறளகளுக்கு ஏற் , ைத்ை து  ைிகளில் 
மும்முர ாக இருந்ைனர். 

இப்வ ாது குருநாைருடன் வாழ்ந்ைாலும், துைவி ைனது ஆன் ீக 
நறடமுறைகறளத் பைாடர்ந்ைார். ஒரு நாள் அவர் குருநாைரிடம், "நான் 
எப்வ ாது கடவுறளக் காண்வ ன்?" என்று வகட்டார். 

குருநாைர்  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் எனது கட்டறளகளின் டி 
பெயல் ட்டால், விறரவில் கடவுறளக் காண் ரீ்கள்." துைவி அைற்கு இைக்கம் 
பைரிவித்து, ைறலயறெத்ைார். ெத்குரு, ஒரு ெிைிய கல்றல எடுத்து, அவரிடம் 
பகாடுத்து, " ஜாருக்குச் பென்று, அைற்கு ஈடாக, ஐந்து ஸீர் (ஒரு எறட 
அளவடீு) காய்கைிகறள வாங்கி வாருங்கள்" என்று கூைினார். 

கல்றலப்  ார்த்து, துைவி, " ஹாராஜ், இது ஒரு கல். அைற்கு ஈடாக 
ஐந்து ஸீர் காய்கைிகறள யார் பகாடுப் ார்கள்? யாரும் அறைத் 
பைாட ாட்டார்கள்" என்று  ைிலளித்ைார். 

குருநாைர் கூைினார், "நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப் டிவைாக 
உறுைியளித்ைீர்கள், இப்வ ாது நீங்கள் வாைிடுகிைரீ்கள்! நான் பொல்வது வ ாலச் 
பெய்யுங்கள், உங்களுக்குக் கடவுளின் ைரிெனம் கிறடக்கும்!" 

துைவி,  ஜாருக்குச் பென்ைவ ாது எந்ை விற் றனயாளரும் அறை 
ஏற்றுக்பகாள்ளத் ையாராக இல்றல, அறனவரும் வகலி பெய்து ெிரித்ைனர். 
 ிகுந்ை ெிர த்துடன், ஒருவர் அவருக்கு இரண்டு ஸீர் காய்கைிகறளக் பகாடுக்க 
ஒப்புக்பகாண்டார்.  றுத்து, துைவி ைிரும் ி வந்து, குருநாைரிடம், " ஹாராஜ், 
இந்ைப்  ரி ாற்ைம் முட்டாள்ைனம் என்று நான் ஆரம் த்ைிலிருந்வை 
உங்களுக்குச் பொன்வனன். ஒரு கல்லுக்கு ஐந்து ஸீர் காய்கைிகறள யார் 
ைருவார்கள்? என்னால் எதுவும் ப ை முடியவில்றல" என்று கூைினார். 

ெத்குரு உடவன, "இப்வ ாது ஒரு  ிட்டாய் கறடக்குச் பென்று, இந்ைக் 
கல் துண்டுக்காக ஐந்து ஸீர்  ிட்டாய்கறள வாங்கி வாருங்கள்" என்ைதும், 
குருநாைரின்  னநிறல ெரியில்லா ல் வ ாய்விட்டைாக நிறனத்து, அங்கிருந்து 
பென்ைார். ஐந்து ஸீர் இனிப்புகறளக் பகாடுக்க யாரும் ையாராக இல்லாை 
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நிறலயில், ஒரு கறடயில் அவர் வாைாடி அைிக ட்ெம் மூன்று ஸீர் வறர 
அளிப் ைாக இைக்கம் பைரிவித்ைார். அைனால் துைவி பவறுங்றகயுடன் 
ைிரும் ினார். 

ெத்குரு,  ின்னர் அவறர ஒரு ைங்க நறகத் பைாழிலாளிறய அணுகி, 
ரூ 5,000 க்கு குறையா ல் வாங்கி வரு ாறு கூைினார்! இப்வ ாது துைவி, 
குருநாைர், முற்ைிலும் ற த்ைியம் என நம் ினாலும், துைவி ஒரு 
ப ாற்பகால்லரிடம் பென்ைார். ப ாற்பகால்லர் அந்ைக் கல்றல  ரிவொைித்து ரூ 
1,000 பகாடுக்கத் ையாராக இருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். இது, அந்ைத் துைவிறய 
ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியது, ஏபனனில் ஐந்து ஸீர் காய்கைிகள் கூடக் 
கிறடக்காை ஒரு கல்லுக்கு ஈடாக, இப்வ ாது அவருக்கு ரூ 1,000 கிறடக்க 
இருந்ைது. 

ெத்குருவுக்கு அவர் என்ன பெய்கிைார் என்று நன்ைாகத் பைரியும், 
வ லும் அவர் கண்களால் கண்டறை விட வவறு ஏவைா அைில்  றைந்துள்ளது 
என்று துைவி நிறனத்ைார்.      
 துைவி, குருநாைரிடம் ைிரும் ி வந்து, நடந்ைறைத் பொன்னவ ாது அவர் 
அந்ைத் துைவியிடம், அடுத்து ஒரு நறகக்கறடக்குச் பென்று, கல்றல ரூ 
100,000க்கு விற்கச் பொன்னார்! அைற்கிைங்க, துைவி நறகக்கறடக்குச் 
பென்ைதும், விற் றனயாளர் ஒப்புக்பகாண்டு அவருக்குத் பைாறகறய 
வழங்கினார். துைவி,  ைத்றைக் பகாண்டு வர, குருநாைர் அவரிடம் கூைினார், 
"உங்களுக்கு அந்ைக் கல்லின்  ைிப்பு பைரியவில்றல, ஆனால் 
நறகக்கறடக்காரருக்கு அைன் உண்ற யான  ைிப்பு பைரியும்; அது ஒரு 
றவரம் என் றை அவர் பைரிந்துபகாண்டார்! ஒரு நறகக்கறடகாரரின் 
கண்ைால்  ட்டுவ  கல்லின் உண்ற யான  ைிப்ற  அைிய முடியும். 

"காய்கைி விற் றனயாளர்,  ிட்டாய் கறடக்காரர், ப ாற்பகால்லர் - 
அறனவரும் முகத்ைிறரயால்  றைக்கப் ட்டவர்கறளப் வ ான்ைவர்கள்; 
அவர்கள் ைத்ை து உைர்வுக்கு ஏற்   ட்டுவ   ைிப் டீு பெய்ய முடியும்." 

குருநாைர், அைன்  ின்னர் துைவியிடம் கூைினார்: "நான் ஒரு நறக 
வியா ாரி, என்றனச் சுற்ைியுள்ளவர்களின் ைனித்ைிைறனயும், பெயல் 
வல்லற றயயும் நான் அைிவவன். அவர்கள் பொந்ை விருப் த்றை விட்டுவிட்டு 
என் விருப் ப் டி பெயல் டுகிைார்கள், நறகக்கறடயில் இருப் வர்கள் 
உண்ற யிவலவய ஆன் ீகவாைிகள்.  ல வருடங்களாக அறலந்து ைிரிந்ை 
காலத்ைில், நீங்கள் அணுகிய அறனவரும் காய்கைி விற் றனயாளர்,  ிட்டாய் 
கறடக்காரர், ப ாற்பகால்லர் வ ான்ைவர்கள் - அவர்கள் குறுகிய 
கண்வைாட்டத்ைால் வறரயறுக்கப் ட்டவர்கள். எனவவ, உங்கள் உண்ற யான 
 ைிப்ற  அைிந்ை ஒரு நறகக்கறடக்காரருடன் நீங்கள் இருப் து நல்லது; 
இறுைியில் நீங்களும் ஒரு நறக வியா ாரியாக  ாைி விடுவரீ்கள." 

இைனால், துைவிக்கு அறெக்க முடியாை நம் ிக்றக வரவவ, 
குருநாைரின்  ாைங்கறளப்  ற்ைிக் பகாண்டார். 
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வ லும்  ா ாவின் முன்னால் அ ர்ந்ைிருந்ை துைவியும் இந்ைக் 
கறையிலிருந்து குைிப் ாக டாக்டர் ைவ்லத் ஸிங்  ற்ைிய ஒரு ெிைப் ான 
 ாடத்றைக் கற்றுக்பகாண்டார். 

1944, பெப்டம் ர் 21 வியாழக்கிழற ,  ா ா ஸ்ரீநகரிலிருந்து 
ராவல் ிண்டிக்கு, ற தூல், காக்கா இருவருடன் பென்ைார். (அவர்களுடன் 
இருந்ை ஆைி ெீனியர்,  ின்னர் நாக்பூர்  ற்றும் ராய்ப்பூருக்கு அனுப் ப் ட்டார்.) 
ப ஷாவர் நகரில்  ா ா, ‘கஃபூர் ரஹ்ொன்’ என்ை வயைான  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டார். கஃபூர் ஒரு நல்ல  ஸ்ைாக இருந்ைார்;  ா ா கூைிய டி, அவர் 
அறனத்து விை ான குப்ற களுடன் ஒரு ப ாதுத் வைாட்டத்ைின் 
அருகிலற ந்ை குடிலில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

ற தூல், இைர  ஸ்துகறளத் வைடிச் பென்ைவ ாது, அவறர நிறனவில் 
றவத்ைிருந்ை ஒரு  னிைறரச் ெந்ைித்ைார், 1943ஆம் ஆண்டு, ப ஷாவரில் 
வாழும்  ஸ்த் அஷாக்  ா ாறவ ப ஹர்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டைிலிருந்து, 
அந்ை  ஸ்த் ஒரு ெிைிய குடிறெயில், கட்டுக்கடங்கா நிறலயில் ைனது பொந்ை 
 லக்கழிவில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். அவருறடய வைாற்ைத்ைிலிருந்து, அவர், அஷாக் 
ஒரு  ஜ்ஜூப் ாக  ாைிவிட்டார் என்று கூைினார்.  அஷாக்கின் ைற்வ ாறைய 
நிறல குைித்து  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, அவர் அஷாக்றகப்  ார்க்கச் 
பெல்லவில்றல. 

ப ஷாவரிலிருந்து,  ா ா ஆஃப்கானிஸ்தான் நாட்டின் 
எல்றலப் குைியின் ைரிசு நில ான ‘ னிை அைிகார வரம் ிற்கு உட் டாை’ 
இடத்ைிற்குச் பென்று, அவர் ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி ெில நாட்கள் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். இவ்வவறளயில் ற தூல், காக்கா இருவரும் 
கண்காைிப் ாளராகப்  ைிபுரிந்ைனர்.  ா ா  ண்டலியுடன்  ீண்டும் 
லாஹூருக்குச் பென்று, பெப்டம் ர் 26ஆம் வைைி ஸ்ரீநகரிலிருந்து புைப் ட்டுச் 
பென்ை ப ண்  ண்டலி (ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, ராவனா)  ற்றும் இைர 
ஆண்கறளச் (கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, பவங்வகா ா ராவ், விஷ்ணு) ெந்ைித்ைார். 

ஹ ிபுல்லா வ க் அவர்களுடன் லாஹூருக்கு வந்து  ா ாவுடன் 
இருக்க விரும் ினார்;   ா ா அவரிடம், "என்னுைன் வாழ்வது ெிகவும் கடினம். 
என்னுைன் வாழ்பவர்கள் முட்கள் ெீது நைக்கிைார்கள்" என்று ைீவிர ான 
பைானியில் எடுத்துறரத்ைார். 

"நான் உங்களுடன் இருக்க விரும்புகிவைன்," என்று ஹ ிபுல்லா 
 ீண்டும் உறுைியாகக் கூைினார். 

ஆனால்  ா ா, "உங்கள் தந்கதயாருக்கு வயதாகிவிட்ைது. நீங்கள் 
என்னுைன் இருப்பதற்குப் பதிலாக அவகரக் கவனித்துக் மகாள்ளுங்கள்" 
என்று அைிவுறுத்ைியைற்கு ஹ ிபுல்லா உடன் ட்டைால்,  ா ா அவருறடய 
குடும் த்ைிற்கு  ாைாந்ைிர உைவித்பைாறகறய ஏற் ாடு பெய்து, அவறர 
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ஸ்ரீநகருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார்.  எனினும் ஹ ிபுல்லா விட்ட ாடில்றல, 
 ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு அஹ துநகரில்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். 

லாஹூரிலிருந்து,  ா ா ஆக்ராவுக்குப் புைப் ட்டு, 30ஆம் நாள் 
நள்ளிரவில் வந்து வெர்ந்ைார். ற தூல், வகக்கி வைொயுடன் ஒரு வாரத்ைிற்கு 
முன்பு ஆக்ராவுக்குச் பென்று கரியப் ா ொறலயில் அற ந்ை ஆக்ரா 
வஹாட்டலில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைனர். 1944, அக்வடா ர் 2 
அன்று ஆக்ராவில்,  ா ா ஐந்து  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது. 
அவர்களில்  ிகவும் வ ல் நிறலறய அறடந்ை ‘ரா ா நாம்’, ‘ ஹாத் ா’ 
என்றும் அறழக்கப் ட்டார், அவர் ஜமுனா நைிக்கறரயின்  ைல் கழிவுகளில் 
 னிை பைாடர் ிலிருந்து ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட ெிைிய வகாட்றட வ ாலற ந்ை 
குடிலில் ைனியாக வாழ்ந்து வந்ைார். 

 றுநாள்  ிற் கல்  ா ா, ற தூல், காக்கா மூவரும்  ஞ்ஜாப் ப யிலில் 
ஆக்ராவிலிருந்து படல்லிக்குப் புைப் ட்டனர். அவர்கள் வகக்கி வைொயின் 
வடீ்டில் உைவு உண்டு இரறவக் கழித்ைனர்.  றுநாள் நண் கலில், 
வகக்கியுடன், படல்லியிலிருந்து  துராவுக்கு ரயிலில் பென்று,  ல 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டனர், இவர்களில் அந்ைப்  குைியில் வாழ்ந்ை, 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ‘இகனயத்துல்லா’ என் வர் 
 துராவின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார். இந்ைத் துைவி  ிகவும் குறுகிய 
உடலற ப்புடன் கூடிய முைியவர், முற்ைிலும் நிர்வாை ாக இருந்ை அவர் 
இனிப்புப்  ண்டங்கறளப் ப ரிதும் விரும் ினார். 

 துராவில் ைனது  ஸ்த்  ைிறய முடித்து, அவை  ாறலயில்  ா ா 
படல்லி வந்து,  ீண்டும் வகக்கி வைொயின் இல்லத்ைில் உைவு உண்டு 
ஓய்பவடுத்ைார். அக்வடா ர் 5ஆம் நாள் காறல 7:45  ைிக்கு ,  ா ா, காக்கா, 
ற தூல், வகக்கி ஆகிவயாருடன் ப ஷாவர் எக்ஸ் ிரஸ் ரயிலில்  ானி ட் 
பென்ைறடந்து, அங்கும்  ா ா, ெில  ஸ்துகறள  ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ஸ்த்  ைிறய நிறைவு பெய்து,  ா ா, அன்று  ாறல மும்ற  எக்ஸ் ிரஸில் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். வகக்கியின்  றனவி  தூன், வவண்டிய உைறவ 
எடுத்து வந்ைார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, ப ஹரா  ற்றும் இைர ப ண்கள், 
 ண்டலி ஆகிவயாருடன்  ஞ்ஜாப் ப யிலில் ஆக்ராவிலிருந்து புைப் ட்டு, 8ஆம் 
நாள் முற் கல்  ஔரங்கா ாத்றை வந்ைறடந்ைனர். ஆைி ெீனியர் அவர்கறள 
எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைார். அவர், முன்பு  ா ா ைங்கியிருந்ை ' ிவரம்  வஸரா' 
 ங்களாவின் (‘காட்டி’  குைியில்) உரிற யாளருக்குச் பொந்ை ான வவபைாரு 
 ங்களாறவ ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 

இைற்கிறடயில் அமெரிக்காவில் பாபாவின் மநருங்கிய 
அன்பர்களுைன், ெர்டில் பீச் ெற்றும் பிை அமெரிக்க கெயங்களின் 
திட்ைங்கள் குைித்து, கடிதப் பபாக்குவரத்துத் மதாைர்ந்தது.  1944, மசப்ைம்பர் 
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ொதத்தில்,  னீ் அட்ரியல் அவரது “அவதார்” என்ை தகலப்பிலான புத்தக 
மவளியீடு ெற்றும் மெஹர் பாபாவின் பநாக்கத்திற்காக ‘அமலக்ொண்ைர் 
ொர்கி’யின் ஆர்வத்கதயும், ஆதரகவயும் பற்ைி எழுதினார். எலிஸப த் 
ைனது கடிைத்ைில் எழுைியது வ ால, ஜனீ்,  ார்கி இருவரும் ப ஹர்  ா ாவின் 
பெய்ைிகறளப்  ரப்புவைற்காக, ‘புது  வாழ்வின் அைக்கட்டறள’றய நிறுவி, 
கலிவ ார்னியாவில் ஒரு ற யத்றை நிறுவ முயன்ைனர். இறுைியில் ஜனீ், 
 ார்கி இருவரும் இந்ை வநாக்கத்ைிற்காக ‘க்மளன்பைல்’ நகருக்கு 
அருகிலற ந்ை ‘லா கிமரமெண்ைா’வில் 500 ஏக்கர் நிலத்றை வாங்கினர். 

எலிஸப த், வநாரினா இருவரும் 1944 பெப்டம் ர்  ாைத்ைில்  ீண்டும் 
‘ ர்டில்  சீ்’ெிற்குச் பென்று, அக்வடா ர் 2 அன்று, முழு நிலமும் இறுைியாக 
உறுைி பெய்யப் ட்டது.  ர்டில்  சீ்ெின் முக்கிய முன்வனற்ைங்கள் குைித்து 
எலிஸப த் எழுைிய கடிைம்  ின்வரு ாறு: 
130 ஈ - 67வது பைரு, 
நியூயார்க்,  
அக்வடா ர் 8, 1944 

 ிரிய ான  ா ா, 
வநாரினாவும் நானும் வநற்று ‘ெர்டில் பீச்’ெிலிருந்து ைிரும் ி வந்வைாம். 

நாங்கள் அங்குச் பென்ை அவை நாள், எைிர்காலத்ைிற்கான நிலத்றை 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் உங்கள் பைாறலத்ைந்ைிறயப் ப ற்வைாம். அைன்  ின்னர், 
‘நாங்கள் கவகலப்பை பவண்ைாம்’ என்று குைிப் ிடப் ட்ட  ற்பைாரு 
பைாறலத்ைந்ைிறயயும் ப ற்றுக் பகாண்வடாம் - இது ஒரு ெிர  ான 
சூழ்நிறலக்குச் ெற்று முன்னைாக வந்ைது. உங்கள் நடவடிக்றககள் அங்கு 
பைாடங்கும் வ ாது, நூற்றுக்கைக்கான ஏக்கர் நிலத்ைிலிருந்ை இதுவறரப் 
 யன் டுத்ைப் டாை  ரங்கறள அகற்ைி, நூற்றுக்கைக்கான  க்களுக்கு ஏற்ை 
வறகயில் ற ய ாக உருவாக்குவது என் து ஒரு முன்வனாடியான 
முயற்ெியாகும். எவ்வாைாயினும், வ ார்க்கால கட்டுப் ாடுகள் காரை ாக, 
கட்டிடங்கள் கட்டுவைற்கு உகந்ை ைருை ல்ல என்ைாலும், அரொங்கம் 
 ல்வவறு வறகயான உைவிகறள வழங்குவைால், விவொய நிலங்கறள 
வ ம் டுத்துவைற்கு இது ஒரு  நல்ல வாய்ப் ாகத் பைரிகிைது. 

வ லும், நியூயார்க்கிலிருந்து ஃபுவளாரிடா பெல்லும்  ிரைான 
பநடுஞ்ொறல ‘ ர்டில்  சீ்’ நிலம் வழியாகச் பெல்வறை, எனது வைாராய ாக 
வறரயப் ட்ட வறர டத்ைிலிருந்து நீங்கள் காைலாம். ந து ற யத்ைிற்கான 
(பநடுஞ்ொறலயில்)  ின் விளக்கு  ற்றும் பைாறலவ ெி கம் ங்கள் 
ைற்வ ாறைய கட்டுப் ாடுகள் காரை ாக, வ ாருக்குப்  ின்னவர 
இறைக்கப் டுவைாகத் வைான்றுகிைது. 

‘ ர்டில்  சீ்’ ற யத்ைின் வளர்ச்ெிக்கான ைிட்டங்கறள வகுக்கும் 
ைருைத்ைில், பகாசுக்களின் பைாந்ைரவு எங்கறள அச்சுறுத்ைியது... இைனால், 
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வநாரினா ‘ வலரியா காய்ச்ெலால்’  ாைிக்கப் ட்ட வி ரங்கறள  ருத்துவர் 
பைரிவித்ைவ ாது, இது எங்களுக்கு ஓர் எச்ெரிக்றகயாக இருந்ைது. இந்ைச் 
ெிர ங்கறளச் ெந்ைித்ை அந்ை வநரத்ைில் ‘நீங்கள் கவகலப்பை பவண்ைாம்’ 
என்று பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியைில் நான்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்வைன். 
நாங்கள் உடனடியாக முகா ிலிருந்து  ர்டில்  சீ்ெில் அற ந்ை ைந்றையின் 
இல்லத்ைிற்குச் பென்வைாம்; வநாரினாவின் காய்ச்ெல் மூன்று நாட்கள்  ட்டுவ  
நீடித்ைது... எதுவாயினும், ெதுப்பு நிலத்றைக் குைித்ைப்  ிரச்ெிறனறய நாங்கள் 
உடனடியாகத் ைீர்க்கத் பைாடங்கிவனாம்... ைந்றை எங்கள் பொத்றை, ‘ ர்டில்  சீ் 
ஃ ார்ம்ஸ்’ நிறுவனத்ைிட ிருந்து ைவறை முறையில் வாங்கும் 
பெயல்முறையும் நடந்து வருகிைது. 

கட்டிடத்றைப் ப ாறுத்ைவறர, அரொங்கம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
 ண்றை கட்டிடங்களுக்காக $ 1,000 பெலவழிக்க அனு ைிக்கிைது  ற்றும் 
நாங்கள் இரண்டு அறைகளுடன் கூடிய ைிறரயிடப் ட்ட ைாழ்வாரத்துடன் 
(அறை நாங்கள் உங்கள் அறை என்று அறழக்கிவைாம்)  ற்றும் ஒரு 
அறையுடன் இறைக்கப் ட்ட ைிறர ைாழ்வாரம் ெற யல்  ற்றும் ொப் ாட்டு 
அறையாக ஒரு வருடத்ைில் கட்டி எழுப் த் ைிட்ட ிட்டுள்வளாம். வநாரினா 
 ற்றும் என்னுடன் வந்ைவர்கள், டார்வின் ஷா, ஃ ிராங்க், வக ஈட்டன், ஜான் 
 ாஸ் ஆகிவயார், அவர்கள் ைங்கியிருந்ை, ‘எளிைாக எடுத்துச் பெல்ல முடிகிை’ 
ெிைிய வடீுகறள இங்வக அனுப் ி றவத்ைனர். ‘அன்னா டில்’ இந்ைப்  யைத்ைில் 
எங்களுடன் வந்து எங்கள் அறனவருக்கும் வவண்டிய உைறவத் ையார் 
பெய்ைார். அன்னா, ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வம்  ிக்கவராக இருந்து எங்கள் 
 ைிகளில்  ங்பகடுத்ைார். அவர் உங்கறளச் ெந்ைிக்கப் வ ராவலாய் உள்ளார். 

 லர் ைங்கக்கூடிய அளவுக்கு இடம் வைறவப் டுவைால், அடுத்ை 
ஆண்டு $ 1,000  ட்டுவ  பெலவழிக்க முடியும் என் ைாலும், நாங்கள்  ல 
இடங்களில் வைடி அறலந்து, 50x30 அடி றஸப்ரஸ்  ரத்ைாலான, 
கவர்ச்ெிகர ான வடிவத்ைில் ஒரு ப ரிய பகாட்டறகறயக் கண்டுபகாண்வடாம். 
இந்ைக் கட்டிடத்றை $ 1,000க்கு வாங்கி,  ாகங்களாகப்  ிரித்து ந து 
ற யத்ைிற்குக் பகாண்டு பெல்லலாம். எனவவ, அடுத்ை ஜனவரி  ாைம் நாங்கள் 
அறை அறனத்து அரொங்க கட்டுப் ாட்டிற்குள் அடங்கும் டியான 
குடியிருப்புகளாக  ாற்ை முடியும் என்று நம்புகிவைாம்... 

இையப்பூர்வ ான அன்புடன், 
எலிஸப த். 

ஔரங்கா ாத்ைிற்கு வந்ை  ா ா, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து இைர 
ப ண் ைிகறள அறழத்ைார் - டவ்லா, ஐரீன், காக்கு ாய், வகட்டி, வகார்பஷத், 
கிட்டி,  ன்ஸாரி,  ார்கபரட், நாஜா, பஸால்டூன், ஸூனா ாெி, வாலு  ற்றும் 
றகக்வகா ாத்ைின் குடும் ம்.   ா ா, அவர்களிடம் காஷ் ீர் விஜயத்றைப்  ற்ைி 
விவரித்ைார்; ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, அவர்கறள  ீண்டும் ப ஹரா ாத்துக்கு 
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அனுப் ிறவத்ைார். ராவனா அவர்களுடன் ைிருப் ிச் பெல்ல, கிட்டியும், வாலுவும் 
ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

1944 அக்வடா ர்  ாைத்ைில் அர்னவாஸ், நரி ன் இருவரும் 
ஔரங்கா ாத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டனர். அர்னவாஸுக்கு  ிகவும் பநருக்க ாக 
இருந்ை அவரது ெிைிய ைந்றை ொஞ்ெியின்  ரைத்ைால்  னச்வொர்வறடந்ை 
அவர்,  ா ாவிடம், "நீங்கள் ஏன் ொஞ்ெி காக்காறவ எங்களிட ிருந்து எடுக்க 
வவண்டும்? நாங்கள் அவறர  ிகவும் வநெித்வைாம்" என்று வகட்டார். 

 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் ஏன் சாஞ்சிகய நிகனத்து 
வருத்தப்படுகிைரீ்கள்? அவருகைய இழப்கப நீங்கள் உணர்கிைரீ்கள், 
எனக்குத் மதரியும், ஆனால் அது எனக்கு எவ்வளவு மபரிய இழப்பு என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ?" அர்னவாஸ்,  ா ாவின் வார்த்றைகளில் அடங்கிய 
உண்ற றய உைர்ந்து அறை அவரது விருப்  ாக ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ா 
அவறர ஆறுைல் டுத்ைினார், "அவர் என்கனப் பின்பற்றுபவர் ெட்டுெல்ல - 
எனது பதாழர் கூை!" 

1944, அக்வடா ர் 23 ைிங்கள் அன்று, அஹ துநகரில் வாழும் ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ‘அலி ஷா’றவ, ஔரங்கா ாத்ைிற்கு 
அறழத்து வந்து, அவருடன் சு ார் ஐந்து நாட்கள்  ைிபுரிந்ை  ின்னர் ைிருப் ி 
அனுப் ினார். டாக்டர் டான் 26ஆம் நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவர், மூன்று 
நாட்கள் ைங்கியிருந்ைார். 
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நாக்பூர் & ொவ்பனர்  

(Nagpur & Saoner) 

 ா ா இப்வ ாது நாக்பூர்  ற்றும் ஸாவ்வனரில் நறடப ைவிருக்கும் 
ைரிென நிகழ்ச்ெிக்கான ைிட்டங்கறள வகுக்கத் பைாடங்கினார். பாபாதாஸ், 
விபூதி இருவரும் வவண்டிய ஏற் ாடுகறளக் கவனிக்க அங்கு ஏற்கனவவ 
அனுப் ப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து, டாக்டர் நீலுவும் உடனிறைந்ைார். டாக்டர் நீலு 
அவரது  டுக்றக, பகாசு வறல வ ான்ைவற்றை நாக்பூருக்குக் கூடவவ எடுத்துச் 
பென்ைறைப்  ார்த்ை டாக்டர் வைஷ்முக்  றனவி இந்து ைி, "நீலு, ஆன் ீக 
 ாறையில்  யைிக்கும் உங்களுக்கு - ஏன் இத்ைறன வெைிகள்?" 

நீலு  ைிலளித்ைார், "என் அருற  ைாவய, ஆன் ீகத்ைிற்கும் 
பவளியளவிலான இந்ை பெௌகரியங்களுக்கும் என்ன ெம் ந்ைம்? ஆன் ீகம் 
என் து உள்ளளவிலான வாழ்க்றக; பவளிப்புை வாய்ப்பு, வெைிகளின் 
வைாற்ைத்றை றவத்து ஒருவறர எறடவ ாட முடியாது. உைவு, உறட  ற்றும் 
பெௌகரியங்களுடன் ஆன் ீகத்ைிற்கு எந்ை ெம் ந்ைமும் இல்றல என் றை  ா ா 
ந க்குக் கற்றுத் ைந்ைார். உண்ற யில், நாம் நல்ல ஆறடகறள அைிந்ைாலும், 
நிர்வாை ாக இருக்கிவைாம்; நல்ல உைவு உண்டாலும்,  ெிறய உைர்கிவைாம். 
இதுவவ ந து ஆன் ீகம்!" 

1944, நவம் ர் 10 அன்று, அறனத்து ப ண்  ண்டலி  ற்றும் 
கிருஷ்ைா, விஷ்ணு, பவங்வகா ா ராவ் ஆகிவயாறர ஔரங்கா ாத்ைில் 
விட்டுவிட்டு,  ா ா, ஆைி ெீனியர், ற தூல், குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய் 
ஆகிவயாருடன்,  ன் ாட் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ன் ாட் ரயில் நிறலயத்ைில், 
 ப் ா பஜஸவாலா,  ண்வடா ா, டாக்டர் கனி,  ாவனக் வ த்ைா  ற்றும் 
குருத்வாடியில்  ள்ளி ஆெிரியராக  ைிபுரிந்ை ‘சிந்தாெணி விஷ்ணு (பால்) 
நாத்து’ ஆகிவயார், மும்ற யிலிருந்து காக்கா ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை ெிைப்பு 
ப ட்டியில்,  ா ாவுடன் இறைந்து நாக்பூருக்குச் பென்ைனர்.  றுநாள் காறல 
 த்து  ைிக்கு நாக்பூறர வந்ைறடந்ை வவறளயில், ரயில் நறடவ றடயில் 
ஒரு கூட்டம் ஆனந்ை வகாஷ ிட்டு,  ாராட்டுகளுடன்  ா ாறவ வரவவற்ைது.  

ைாக்ைர் பதஷ்முக், பங்க்ராஜ், நீதிபதி எம். பவானி ஷங்கர் நிபயாகி 
 ற்றும் நீதிபதி ைபிள்யூ.ஆர். புரானிக் (இருவரும் நாக்பூர் உயர் நீைி ன்ைத்ைின் 
முக்கிய நீைி ைிகள்), நூற்றுக்கைக்கானவர்களுடன் நாக்பூர் ரயில் நிறலயத்ைில் 
 ா ாறவ  லர்  ாறலகள் சூழ வரவவற்ைனர். 

பூக்களுடன்,  ா ா காரில் பக.பக.தாக்கூர் என்ை வழக்கைிஞரின் 
வடீ்டிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். டாக்டர் வைஷ்முக் ‘தன்பதாலி’ 
 குைியில் அற ந்ை இந்ைப்  ங்களாவில்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்குத் 
ைங்கு ிடம் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். அங்கிருந்து ஒரு ஃ ர்லாங் பைாறலவில் 
அற ந்ை வைஷ்முக் இல்லத்ைில்,  ா ாவின் உைவு ையார் பெய்யப் ட 
இருந்ைது. பால் நாத்துவுக்கு, (25 வயது)  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் முைல் வாய்ப்பு 
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இது. அவர் ஓராண்டு கால ாக,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகக் காத்ைிருந்ைார். 
அவரது உடல் ஆவராக்கியம் காெவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டவ ாைிலும், அவர் 
 ா ாவின் அருகாற யில் இருக்கும் வநாக்கத்ைில் குருதுவாடியிலிருந்து 
நாக்பூருக்கு வந்ைார்.  ால் நாத்துவின் அன்பு அவறர  அறழத்து வந்து, 
அைற்குரிய பவகு ைிறய அளிக்க இருந்ைது.  

 ா ா  யைம் பெய்ை அவை ரயிலில்  ால் நாத்து  ன் ாடிலிருந்து 
 யைம் பெய்ைிருந்ைாலும், அவரது இருக்றக வவபைாரு ப ட்டியில் இருந்ைது. 
நாக்பூர் ரயில் நிறலய வ றடயில்,  ா ா எவ்வளவு அழகாகவும் 
அற்புை ாகவும் வைாற்ை ளிப் றை, றவத்ை கண் வாங்கா ல், ப ய் ைந்து 
 ார்த்துக் பகாண்டிருந்ை  ால் நாத்துவின்  ாக்பகட்டில் இருந்ை  ைப்ற றய, 
ைிருடன் ஒருவன் ைிருடிச் பென்ைான்.  ா ா அங்கிருந்து பவளிவய பென்ைதும் 
 ால் நாத்துவுக்கு நிறனவு வந்ைது;  ைப்ற   ைிவ ாய்விட்டது;  யைச்ெீட்டும் 
அந்ைப் ற யில்ைான் இருந்ைது.  யைச்ெீட்டு  ரிவொைகறரப்  ார்த்ை  ால் 
நாத்து இப்வ ாது என்ன பெய்வது என்று வயாெித்துக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், அவர் வைாளில் யாவரா ஒருவர் ைட்டுவறை உைர்ந்ை அவர் 
குழம் ிப்வ ானார். ைிரும் ிப்  ார்த்ைால் அங்வக  யைச்ெீட்டு வொைகர். ஆனால் 
அந்ை ந ர் அவரது  றழய நண் ர் என் றைக் கண்டுபகாண்ட அவர் 
நிம் ைியறடந்ைார். 

எனவவ,  ால் நாத்து முைல் முறையாக,  ா ாவின் ைரிெனத்ைில், அவர் 
ைன்றன  ட்டு ல்ல ைனது உறடற கறளயும் இழந்ைார்! அவர் ைனது 
நண் ருக்கு உண்ற  நிறலற றய விளக்கிவிட்டு ரயில் நிறலயத்றை விட்டு 
பவளிவயைி, இைர அறனவருடன் ைாக்கூரின்  ங்களாவில் ைங்கினார். 

படல்லிறயச் வெர்ந்ை வகக்கி வைொய், காஷ் ீரிலிருந்து ைவ்லத் ஸிங், 

காவடக்கர் ைம் ைிகள், வக.எம்.  ைன்  ற்றும் மும்ற , நாெிக், அஹ துநகறரச் 
வெர்ந்ை இைர அன் ர்களும் அங்கு வந்து, ைங்கள் அன்புக்குரியவருக்கு 
 ன ார்ந்ை வரவவற்ற  அளித்ைனர். நாக்பூரிலிருந்து ைிரள் ைிரளாக வந்ை 
கூட்டம்,  ா ாறவ வடீ்டின் முன் வரவவற்கக் காத்ைிருந்ைது. ெற்று 
தூரத்ைிலிருந்து ைரிெனம் வழங்கிய  ின்பு,  ா ா ைனது அறையில் 
ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். ஆனால்  க்கள் ‘ப ஹர்  ா ா கி பஜய்!’ என்ை 
ஆனந்ை வகாஷத்றை இறடவிடா ல் வகட்ட  ா ா, ைிரும் ி வந்து வடீ்டின் 
இரண்டாவது  ாடியில் நின்று றகயறெத்ைார். அவர்கறளத் ைிருப்ைி 
 டுத்துவைற்கு முன்பு அவர் இறை மூன்று அல்லது நான்கு முறை பெய்ய 
வவண்டியைாயிற்று; அைன்  ின்னவர  யைக்கறளப் ில் இருந்ை  ா ா, றக, கால் 
முகத்றைக் கழுவி ஓய்பவடுக்க முடிந்ைது. 

ைாக்கூரின் வடீ்டு வ ல்  ாடியில் ஆண்களும் ப ண்களும் குழுக்களாக 
வரத் பைாடங்கியதும், அங்கு,  ா ா அவர்கறளச் ெந்ைித்ைார், ைரிெனத்றை 
அனு ைித்ைார், ஒவ்பவாருவரிடமும் உறரயாடினார். இது  ாறல வறர 
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நீடித்ைது;  ின்னர் அவர்  ண்டலியுடன் திபனஷ் நந்தினி பசார்டியாவின் 
இல்லத்ைிற்கு இரவு உைவிற்காகச் பென்ைார். 

ைிவனஷ் ஒரு ப ண் கவிஞர், இைற்கு முன்பு  ா ாறவச் ெந்ைித்துள்ளார். 
அவர் ஒரு ப ரிய பெல்வந்ைர்,  ா ாறவ வரவவற்க  ிகுந்ை அக்கறையுடன் 
ெிைப் ான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார்.  ா ா நடந்து பெல்லும் 
இடங்கபளங்கும் - வடீ்டுத் ைறரகளிலும்,  டிக்கட்டுகளிலும் அழகான  ட்டுப் 
புடறவகள்  ரப் ப் ட்டிருந்ைன. 

1944, நவம் ர் 11, ெனிக்கிழற  இரவு, 9:30  ைிக்கு, ைரிெனம் 
பைாடங்கியது.  வகாராக்ஷன் ற ைானத்ைில், கிட்டத்ைட்ட 30,000  க்கள் கூடினர். 
 ா ா ‘கைவுளும் ெதமும்’ (God and Religion) என்ை ைறலப் ில் ஒரு பெய்ைிறய 
வழங்கினார்; அறை நீைி ைி நிவயாகி வாெிக்க, டாக்டர் வைஷ்முக்  ராட்டியிலும், 

 ாவனக் வ த்ைா ஹிந்ைியிலும் ப ாழிப யர்த்ைனர். அைன் ஒரு  குைி 
 ின்வரு ாறு: 

உலகின் ஒழுங்ககெக்கப்பட்ை ெதங்கள், மபரும்பாலும் அகவ 
இருப்பதற்கான உத்பவகத்தின் ஊற்ைாக இருந்தவர்களின் உண்கெயான 
மதாகலபநாக்குப் பார்கவ ெற்றும் பநாக்கத்கத மவளிப்படுத்தத் 
தவைிவிடுகின்ைன. பகாட்பாடுகள், நம்பிக்கககள், சைங்கு சம்பிரதாயங்கள் 
இகவ அகனத்தும் ஒருபபாதும் உண்கெயான ஆன்ெீக வாழ்வின் சாரொக 
இருக்க முடியாது. ெதம் மவறுெபன மவளிப்புை பூக  புனஸ்காரங்களின் 
நிகழ்வுகளாகத் திகழும்பபாது, அது ஆன்ொவின் கூண்ைாக ொைிவிடுகிைது. 
ஒரு ெதத்திலிருந்து இன்மனாரு ெதத்திற்கு ொறுவதும், ொற்றுவதும் எந்த 
வககயிலும் உதவாது. இது ஒரு கூண்டிலிருந்து இன்மனாரு கூண்டுக்கு 
மசல்வது பபான்ைது. ஆன்ெீக அடிகெத்தனத்திலிருந்து ஆன்ொகவ 
விடுவித்து, கைவுகள உணர ெதம் ெனிதனுக்கு உதவவில்கல என்ைால், 

அது எந்த ெகத்தான பநாக்கத்கதயும் அகைய வழிவகுக்கவில்கல 
என்றுதான் அர்த்தம். கைவுளுக்கு இைெளிக்க ெதம் ெகைய பவண்டிய 
பநரம் இது! 

எனபவ, ஒரு புதிய ெதத்கத நிறுவுவதில் எனக்கு எந்த ஆர்வமும் 
இல்கல. உலகம் ஏற்கனபவ மகாள்கக, பகாட்பாடுகள் ெற்றும் 
நம்பிக்கககளின் அடிப்பகையில் எண்ணற்ை பிரிவுகளாகப் 
பிளவுபட்டுள்ளது. நான் ெனிதனுக்காக இன்மனாரு கூண்கைக் மகாடுக்க 
வரவில்கல, ஆனால் உலகுக்கு அளவிறுதியற்ை உண்கெகய அளிக்க 
வந்துள்பளன். விழிப்பகைய மசய்வது ஒன்பை உலகின் இன்ைியகெயா 
பதகவ; வாய்மொழியும் அைிவுறுத்தல்களும் அல்ல; அதற்கு இகை 
வாழ்வின் சுதந்திரமும், வளகெயும் பதகவ; இயந்திரத்தனொன ஆைம்பர 
மவளித்பதாற்ைங்களின் பெபலாட்ைொன தன்கெ அல்ல; அதற்கு அன்பு 
பதகவ, அதிகாரத்தின் காட்சியும், காழ்ப்புணர்ச்சியும் அல்ல.  

 நான் மசய்யபவண்டிய உலகப் பணி, குைிப்பாக ஆக்கப்பூர்வொனது. 
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உண்கெயாகச் மசான்னால், உங்களில் எவரும் என்னிைெிருந்து 
மதய்வகீத்கத அகைய பவண்டியதில்கல;  ஆனால் நான் மகாடுக்க 
பவண்டியது என்னமவனில் நம் அகனவரின் ‘ஒருகெ’, ‘ஒற்றுகெ’ பற்ைிய 
அைிவும் அனுபவமும் ெட்டுபெ. 

அகங்கார வாழ்வின் கவர்ச்சிகளிலிருந்து ெனிதன் 
விலக்கப்பைபவண்டும். அவன் தனது மசாந்த மதய்வகீத்கத முழுப் 
பாரம்பரிய முகையில் அகையப்மபறுவான், பெலும் அவன் தன்கனத்தாபன 
மூலமுதலான கைவுகளத் தவிர பவறு யாருெல்ல என்பகத 
அைிந்துமகாள்வான்; பெலும், ஆற்ைல்ெிக்க மதய்வகீ அன்கப வியாபிக்கச் 
மசய்யும் விதத்தில் அவனது இதயம் திைந்து வழிவிடும். மதய்வகீ அன்புக்கு 
எந்தவிதொன அழிவு, அச்சம் அல்லது ஊழல் என்பதும் மதரியாது, 

ஏமனன்ைால் அது எல்லா உயிர்களும் ஒன்று என்ை மதளிவான புரிதலால் 
ஒளிரும். உண்கெயான அந்தஸ்கத ஏற்றுக்மகாள்ளத் தயாராக 
இருப்பவர்கள் என்னுகைய இந்த அகழப்கபக் பகட்கட்டும்; சத்தியம் ெற்றும் 
அன்பின் புதிய சகாப்தத்கதக் மகாண்டு வருவதில் அவர்களுக்கு 
பபாதுொன பங்கு இருக்கும். 

ப ஹர்  ா ா ற ைானத்ைிற்கு வந்ைவ ாது, அவறர நாக்பூர் நகரின் 
ப ரிய துைவியான துக்வடாஜி  ஹாராஜ், ‘ஸ்ரீ ெத்குரு ப ஹர்  ா ா கி பஜய்!’ 
என்ை ஆனந்ை வகாஷங்களுக்கு  த்ைியில், வரவவற்று, வ றடக்கு அறழத்து 
வந்ைார். துக்வடாஜி  ஹாராஜ்  ஜறனகள்  ாடி,  ா ாவின் அன் ின் 
வ ாறையில் இருந்ைார்! 

நள்ளிரவு இரண்டறர  ைி வறர ைரிென நிகழ்ச்ெி பைாடர்ந்ைது,  க்கள் 
ப ஹர்  ா ாவின் அற்புை ான ஆளுற யால் கவரப் ட்டனர். அவருறடய 
ஒளியின் கடலில் மூழ்கியது வ ால் அறனவரும் உைர்ந்ைனர்! றவத்ை கண் 
வாங்கா ல் அவறரப்  ார்த்ைது, அறனவறரயும் ப ய் ைக்கச் பெய்ைது. 

காலம் இறை இப் டி விவரித்ைது: "வானில் நிலா பவட்கத்ைில் 
முகத்றை இரவின் முந்ைாறனக்குள்  றைத்ைது. ஆனால் முழு ற ைானமும் 
அன் ிற்குரியவரின் கீைத்ைால் ஒளிர்ந்து, 30,000 இையங்கள் அந்ை குளிர்ச்ெியான, 

ஆனந்ைத்றை ஊக்குவிக்கும் இறெக்கருவியின் இனிற யான ப ல்லிறெயின் 
எைிபராலிகறளக் வகட்டு ரெித்ைன. 

நள்ளிரவில், துக்வடாஜி  ஹாராஜ் அவரது  ாடறல நிறுத்ைி,  ா ா 
கூட்டத்றை ஆெீர்வைிக்கும் டி வகட்டுக் பகாண்டார்.  ிர ஞ்ெத்ைின் இறைவன், 

அவரது முழு  கிற யில், எழுந்து நின்று றககறள உயர்த்ைி 
ஆெீர்வைித்ைவ ாது, அவரது ைறலமுடி வைாள்களில் விழுந்து, முகம் 
 ிரகாெித்ைது; முழுற யான அற ைி எங்கும் வியா ித்ைது.   

அன்புக்குரியவர் அறனவறரயும் கவர்ந்ைிழுக்கும் அளவுக்கு என்ன ஓர் 
அழறகக்  பகாண்டிருந்ைார்! கூட்டத்ைிலிருந்ை  க்கள் ெிைிது வநரம் 
அறனத்றையும்  ைந்து, அவரது உயிர்துடிப்பும், ஊக்கமும், உற்ொகமும் உறடய 
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அற்புை ான அம்ெங்கறளக் கண்டு ஆனந்ை பவள்ளத்ைில் ைத்ைளித்ைனர். நிரம் ி 
வழியும்  க்கள் கூட்டத்றை ஆெீர்வைித்ை வவறளயில் அற ைியின் 
ஆழத்ைிலிருந்து 'ஸ்ரீ ெத்குரு ப ஹர்  ா ா கி பஜய்' என்ை குரல் முழக்கம், 
கூட்டத்றை அைிர றவத்ைது.  க்கள் வ றடறய வநாக்கி ஓடத் பைாடங்கியதும் 
துக்வடாஜி  ஹாராஜ்,  ா ாறவத் வைாளில் சு ந்து, காறர வநாக்கிச் பென்ைார். 
 ா ா புைப் ட்டுச் பென்ை  ின்னரும் கூட்டத்ைின் ஆரவாரம் ஒலித்துக்பகாண்வட 
இருந்ைது. 

1944 நவம் ர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ைாக்கூரின் குடியிருப்பு 
முன்பு  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஒரு ப ரிய கூட்டம் கூடி அவறர 
அறழத்ைது.  ா ா பவளிவய வந்து ெிைிது வநரம் ைரிெனம் வழங்கினார்.  ின்னர், 

நாக்பூரின் பெல்வந்ைரான வ ாஹ்ரா (முஸ்லீம்) பைாழிலைி ர் கான்  கதூர் எம். 
எஃப். ஆர்.  லக்கின் அறழப்ற  ஏற்று,  ா ா நகரத்ைின் இைர முக்கியஸ்ைர்கள் 
கூடியிருந்ை இடத்ைிற்குச் பென்ைார். 

ெிைிது வநரம் அங்வகவய இருந்ை  ா ா,  ாறல ஐந்து  ைிக்கு 
ரா கிருஷ்ைா ஆெிர த்றைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார், அங்கு சுவா ி 
 ாஸ்கவரஷ்வர் ஆனந்ைா அவறர அன்புடன் வரவவற்ைார். ‘ஒபர 
உண்கெப்மபாருளான இகைவன்’ (God as the Only Reality) என்ை  ா ாவின் 
பெய்ைிறய நீைி ைி புரானிக் வாெிக்க, டாக்டர் வைஷ்முக்  ராட்டியிலும்,  ாவனக் 
வ த்ைா ஹிந்ைியிலும் ப ாழிப யர்த்ைனர். அைன் ஒரு  குைி கீழ் வரு ாறு:  

இகை-உணர்வு என்பது சில பநரங்களில் தவைாக 
வகரயறுக்கப்பட்ை தனிநபரின் சுயநல பநாக்கொகக் கருதப்படுகிைது. இகை 
உணர்வில் எந்த சுயநலத்திற்கும் அல்லது வகரயறுக்கப்பட்ை 
தனித்துவத்திற்கும் இைெில்கல. ொைாக, இகை உணர்வு என்பது ‘நான்’ 
எனும் தனி ெனித அகந்கதயின் வகரயறுக்கப்பட்ை ெற்றும் குறுகிய 
வாழ்க்ககயின் இறுதி பநாக்கொகும். இகை உணர்கவ அகைந்த 
குருநாதரின் வாழ்க்கக, அகனத்து ெனித குலத்திற்கும் ஒரு 
கள்ளங்கபைெில்லா, தூய ஆசரீ்வாதம். 

சுவா ி ஆெிர த்ைின் அறனத்து உள்வாெிகறளயும்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் அைிமுகப் டுத்ைினார், அவர் கல்கத்ைாவின் ெத்குரு 
ரா கிருஷ்ைாவின் வ ாைறனகளின் டி ைங்கள் வாழ்க்றகறய வாழ 
அைிவுறுத்ைினார்; அவறர ப ஹர்  ா ா ‘அவதார காலத்தின் 
அதிகாரபூர்வொன இகை தூதர்’ என்று குைிப் ிட்டார். 

அவை  ாறல 7:30  ைியளவில், வைஷ்முக் ‘தன்பதாலி’யில் அற ந்ை 
‘பதசிய கல்லூரி’  ண்ட த்ைில் குருநாைறரப் புகழ்ந்து கீர்த்ைன்  ாராயைத்றை 
வழங்கினார், அைில்  ா ா,  ண்டலியுடன் கலந்து பகாண்டார்.  ண்ட ம் நிரம் ி 
வழிந்ைது. ஒரு வழக்கைிஞர், ஏ.வி.காவர என் வர், ‘கைவுளும் அன்பும்’ (God and 
Love) என்ை ைறலப் ிலான  ா ாவின் பெய்ைிறயப் வாெித்ைார்: 
 ஆன்ெீக பாகத என்பது குன்றுகள், முட்கள் நிகைந்த ெரங்கள் 
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ெற்றும் மசங்குத்தான, அபாயகரொன பள்ளத்தாக்குகள் வழியாகப் 
பயணித்து, ெகல உச்சிகய எட்டுவது பபான்ைது.  பாதுகாப்பான ெற்றும் 
உறுதியான பயணத்திற்கு ெிகவும் இன்ைியகெயாத ஒன்று என்று 
இருந்தால் அது ‘அன்பு’ ெட்டுபெ. ெயிரிகழயும் பிகழயாத அந்த அன்பு 
மொழியின் வழிகாட்டுதகல உண்கெயாகப் பின்பற்ைினால், இகை நிகல 
எனும் உச்சத்கத அகைய விரும்பும் ஆர்வலர்களுக்கு அவசியொன இதர 
அகனத்து குணங்களும் அவர்களிைம் வந்து பசரும் என்பது உறுதி. 

இந்த வழிகாட்டுதலின் கவசத்கத நீங்கள் இழக்க பநர்ந்தால், 
விரக்தி ெட்டுபெ அதன் விகளவாகக் காத்திருக்கும். மதய்வகீ அன்பின் 
அகெதியற்ை மநருப்பில் ‘நான்’ எனும் தனி ெனித வாழ்கவ இழக்கத் 
கதரியம் இல்லாத ஒவ்மவாருவருக்கும், கைவுபளாடு ஐக்கியொகும் உயர் 
நிகலயின் நுகழவாயில் உறுதியாக மூைப்படும்! 

டாக்டர் வைஷ்முக்  ா ாவின் முன்னிறலயில் இறைக் வகட்டு 
 ிகப்ப ரு ளவில்  உைர்ச்ெிவெப் ட்டு இவ்வாறு அைிவித்ைார், " ாருங்கள்! 
அவைார புருஷர் இங்கு வந்ைிருப் றைப்  ாருங்கள்!  ரிபூரை ான அவைார 
புருஷர்! பைய்வகீ உருவின்  ாரம் ரிய வருறகக்காக, உலகம் காலப ல்லாம் 
காத்ைிருக்கும் அவை இறை  னிைர்!"  

அடுத்ை நாள்  ா ாவுக்கு ஓய்வு நாளாகக் கருைப் ட்டாலும்,  க்கள் 
ைன்வைாலியில் அவர் இருந்ை இல்லத்ைிற்கு வந்து, ெில ைருைங்கள்  ா ாவின் 
ெகவாெத்றைப் ப றும் வறர அந்ை இடத்றை விட்டு விலகவில்றல.  ா ா, 
கனிவவாடு அவர்களுக்குத் ைரிெனத்றை அனு ைித்து, ெிைிது வநரம் 
உறரயாடினார். அன்று  ிற் கல் மூன்று  ைியளவில்,  ா ாவின் நிகழ்ச்ெிறய 
ஏற் ாடு பெய்ை ‘ப ஹர்  ா ா வரவவற்புக் குழு’வின் உறுப் ினர்கள் அவருக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டனர், வ லும் அவர் முன்னிறலயில் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட 
ெிலருடன் ஒரு கவாலி நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. 

இந்ைத் ைருைத்ைில் ‘மதய்வகீத்தின் இரண்டு அம்சங்கள்’ (Two aspects of 
Divinity)  ற்ைிய  ா ாவின் பெய்ைி, டாக்டர் கனியால் வழங்கப் ட்டது, அைன் 
ஒரு  குைி  ின்வரு ாறு: 

இருள் சூழ்ந்த பெகங்களும், வருந்த கவக்கும் வலி, விரக்தி, 
பவதகன எதுவாக இருந்தாலும், ெனிதகுலம் அனுபவிக்க பவண்டிய 
ெகிழ்ச்சி, நம்பிக்கக இரண்கையும் உள்ளைக்கும் ஆன்ெீக உண்கெ, அதன் 
பார்கவயிலிருந்து விலகிவிைக்கூைாது; அகத நான் இன்று உங்களுக்கு 
இங்குத் மதரிவிக்கப் பபாகிபைன். 

உலக விவகாரங்களில், எப்பபாதும், மதய்வகீத்தின் இரண்டு 
அம்சங்கள் நிரந்தரொக, நித்தியொகச் மசயல்படுகின்ைன: ஒன்று – 
மதய்வகீத்தின் ‘அழிகவ விகளவிக்கும்’ அம்சம், இது, பாரசகீ மொழியில் 
‘ஷாொ-இ- லால்’ இதன் மபாருள் ‘இகை-ெகிகெ’ என்பதாகும்; இரண்டு - 
மதய்வகீத்தின் ‘ஆக்கபூர்வொன’ அம்சம், இது, பாரசகீ மொழியில் ‘ஷாொ-இ-
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 ொல்’ அதாவது ‘இகை-இன்பம்’ எனப் மபாருள்படும். கைவுளின் ‘இகை-
ெகிகெ’ எனப்படும் இந்த அம்சம், மவளிப்பகையாகச் மசயல்படும்பபாது, 
ெிகப்மபரிய அளவில் துன்பத்கதயும் அழிகவயும் உருவாக்கும். ‘இகை-
இன்பம்’ எனும் அம்சம், அது தன்கன நிகலநிறுத்திக் மகாள்ளும்பபாது, 
அகெதிகயயும், வளகெகயயும் விகளவிக்கும். 

‘இகை-ெகிகெ’ எனும் அம்சத்தில், மதய்வகீம் அதன் மசாந்த 
பகைப்பின் மூலம் தன்கனத் துரத்துகிைது அல்லது மவறுக்கிைது; ெற்றும் 
‘இகை-இன்பம்’ எனும் அம்சத்தில், மதய்வகீம் அதன் மசாந்த பகைப்பின் 
மூலம் தன்கன ஈர்க்கிைது அல்லது பநசிக்கிைது. முதல் அம்சம் எதிர்ெகை 
முகை, அடுத்தது பநர்ெகை முகை. பெலும் இந்த இரண்டு முகைகளும் 
மதய்வகீ ஞானத்தின் கருவிகளாக இயங்கி, மதய்வகீ பாரம்பரியத்திற்கு 
ெனிதகுலத்கத எழுச்சியுைச் மசய்து, இகை உணர்கவ வழங்கும். 

பெலும், இங்குக் குைிப்பிைப்பட்ை மதய்வகீத்தின் இரண்டு 
அம்சங்களும், தனித்தனியாகவும் இகணந்தும் ெனிதகுலத்கத பாதிப்பது 
ெட்டுெல்லாெல், அவற்ைின் தாக்கமும் சக்தியும் பநரடியாக, ஒன்கை 
ெற்மைான்று சார்ந்துள்ள விகிதத்தில் இருப்பபதாடு, அகவ, 
காலச்சுழற்சியின் அகலகளில் தங்ககள நிகலநிறுத்துகின்ைன. இப்பபாது 
அழிவுகரொன கட்ைம் வலுவிழக்கும் தருவாயில், மதய்வகீ குணத்தின் 
அம்சம் கிட்ைத்தட்ை நகைமுகைக்கு வர உள்ளது; பெலும் வரவிருக்கும் 
இந்த ஆசரீ்வாதத்கதப் பயன்படுத்த ெனிதகுலத்திற்கு அகழப்பு விடுப்பபத 
வாழ்க்ககயில் எனது மதய்வகீ பநாக்கம். 

தற்பபாகதய உலகப் பபரழிவில், குற்ைவாளிகளும் நிரபராதிகளும், 
பபாராளிகளும் மபாதுெக்களும், உைல் ரீதியாகவும் ென ரீதியாகவும் 
கடுகெயாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், அபதபபால, விகரவில் மவளிப்படும் 
இகை-இன்பம் எனும் அம்சத்தில், தகுதியுள்ளவர்களுக்கு ெட்டுெல்லாெல் 
தகுதியற்ைவர்களுக்கும், அவர்கள் தற்பபாகதய சூழ்நிகலககளப் பற்ைிய 
பரந்த விழிப்புணர்வுைன் இருந்தால், மதய்வகீ அருகளப் மபறும் நல் 
வாய்ப்கப நல்கும்; இது, காலச்சுழற்சியில், ெிகவும் அரிதான ெற்றும் 
தனித்துவொனதாக நிகழ்வாகும். 

எனது மசய்திகயக் பகட்ை ெற்றும் பகட்காத அகனவருக்கும் எனது 
வாழ்த்துக்கள். 

வைஷ்முக்கின் ஒன் து வயது  கள் ெஞ்ஜவீனி,  ின்னர் ஒரு நடன 
நிகழ்ச்ெிறய வழங்கினார்.  முழு வைஷ்முக் குடும் மும்  ா ாவின் 
அரவறைப் ில் இருந்ைவைாடு டாக்டர் வைஷ்முக் ப ஹர்  ா ாவின் 
‘ொர்புக்குரலாக’ (mouthpiece)  ாைினார்! ெி. டி. வைஷ்முக் ப ாது நிகழ்ச்ெிகளில் 
பொற்ப ாழிவுகள் வழங்குவவைாடு, பெய்ைி இைழ்கள்  ற்றும் 
பெய்ைித்ைாள்களில் விரிவான கட்டுறரகள் மூலம் இந்ைியா முழுவதும் 
 ா ாவின் பெய்ைிறயப்  ரப்புவைில் வ ற்பகாள்ளாை முயற்ெிவய இல்றல.  
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 ாறலயில் ப ஹர்  ா ா, ரா ைாஸ் பெௌராெியாவின் இல்லத்ைிற்கு 
விஜயம் பெய்ை வவறளயில் அவருறடய இரண்டு குழந்றைகறள ( கன்கள் 
ெங்கர்லால்  ற்றும் கவைஷ்லால்)  ா ா அவரது றககளில் ஏந்ைி,  டியில் 
றவத்து,  ீண்டும்  ீண்டும் முத்ை ிட்டார்.  ா ாவின் ஆரத்ைிப்  ாடியதும் அவர் 
அறனவருக்கும்  ிரொைம் வழங்கினார். 

வடீ்றட விட்டு பவளிவய வந்ை  ா ா ொறலயில் நின்றுபகாண்டு 
வ ருந்துக்குள் நுறழயா ல் அறனவறரயும் ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கினார். 

 ா ா அவ்வாறு நடந்துபகாண்டைன் காரைம்  ின்னவர பைரிய வந்ைது; 
கூட்டத்ைில்  ா ாைாஸ் இல்லாைைால் அவறர அறழத்து வர,  ா ா வ ருந்றை 
அனுப் ினார். அைன்  ின்னர்  ா ா ஒரு நாற்காலியில் அ ர்ந்து பகாண்டு, அந்ை 
இடத்ைில் கூடிய உள்ளூர்  ில் பைாழிலாளர்களுக்குத் ைரிெனம் பகாடுக்கத் 
பைாடங்கினார்.  ா ாைாஸ் வந்ை  ின்னர், அறனவரும்  ல்  ருத்துவர் டாக்டர் 
வொவ  இல்லத்ைில் நடந்ை ஒரு ெிைிய நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்து,  ின்னர் 
ைன்வைாலிக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

1944, நவம் ர் 14 அன்று, நாக்பூர் ‘திபயாமொஃபிகல் 
மொகெட்டி’யில் ைரிென நிகழ்ச்ெிக்காக,  ா ா காறல  த்து  ைிக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். அந்ை அற ப் ின் பெயலாளர் ‘அன்பின் இயக்கம்’ 
(Dynamics of Love) என்ை ைறலப் ில்  ா ாவின் உறரறய வாெித்ைார். அைன் ஒரு 
 குைி  ின்வரு ாறு:  

உண்கெயான அன்பு என்பது, விகரவில் ெகைந்துபபாகும் 
உற்சாகொன உணர்ச்சியின் மவளிப்பாட்டிலிருந்து அல்லது தூங்கும் 
இதயத்தின் உற்சாகமூட்டும் ெயக்கநிகலயிலிருந்து ெிகவும் 
வித்தியாசொனது. சுயநல ஏக்கங்களால் கருகெயாகி அல்லது நிகலயற்ை 
மபாருட்களின் கவர்ச்சிகள் ெற்றும் தூண்டுதல்ககளத் மதாைர்ந்து 
நம்புவதால், உணர்வுபூர்வொக பலவனீெகைந்த இதயத்தில் இந்த அன்பு 
ஒருபபாதும் வர முடியாது. ஆனால் தூய்கெயும் எளிகெயுொன உள்ளம் 
பகைத்தவர்களுக்கு, உண்கெயான அன்பு ஒரு குருநாதரின் 
மசயல்திைன்ெிக்க கருகணயால் பரிசாக வருகிைது. 

ஒரு சத்குருவிைம் தம்கெ ஒப்பகைக்க, கதரியமும் ஞானமும் 
உள்ளவர்கள் அவருகைய அருகள அகையப்மபறுவார்கள். அவ்வாறு 
வரும்பவகளயில், அது ெனித இதயத்தில் இகை அன்கபத் தூண்டி, 
ஆர்வலர்ககளக் கைவுளுைன் ஒன்ைிகணயச் மசய்கிைது. 

அன்கப விை மபரிய சக்தி எதுவும் இல்கல! 

 ிற் கல் மூன்று  ைி முைல் ஐந்து வறர,  ா ா டாக்கூரின் 
இல்லத்ைில் வநரடி வ ட்டிகறள வழங்கினார்.  ாறல 7:30  ைிக்கு, நாக்பூர் 
 ல்கறலக்கழகத்ைின்  ாநாட்டு  ண்ட த்ைில்  ாப ரும் நிகழ்ச்ெி ஒன்று 
நறடப ற்ைது.  ண்ட ம் நிறைந்து வழிந்ைைால், ெிலர் பவளிவய நிற்க 
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வவண்டியிருந்ைது. நீைி ைி புரானிக்  ற்றும் நீைி ைி நிவயாகி  ா ாவுக்கு  ாறல 
அைிவித்து வரவவற்ைனர். ஒரு ெில  ாைவிகள் வரவவற்பு  ாடறலப்  ாடினர். 
 ா ா  ீது  ிகுந்ை  ற்றும்  ரியாறை பகாண்டிருந்ை  ல்கறலக்கழகத்ைின் 
துறைவவந்ைர் நீைி ைி புரானிக், " னிைகுலம் இறை உைர்றவ 
அறடயச்பெய்வவை ப ஹர்  ா ாவின்  ைி, அவர் இங்கு வருறக ைந்ைது 
நாக்பூர்  ல்கறலக்கழகத்ைின் வ ரைிர்ஷ்டம்" என்ைார். 

நீைி ைி நிவயாகி ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக அந்ைஸ்து  ற்றும் 
அவரது  ைி குைித்துப் வ ெினார்,  ின்னர், ‘அகனத்து உயிர்களின் 
ஒருகெப்பாடு’ (The Unity of All Life) என்ை  ா ாவின் பெய்ைிறயக் கூட்டத்ைில் 
வாெித்ைார். அைன் ஒரு  குைி  ின்வரு ாறு: 

பிரிக்கப்பைாத ெற்றும் பிரிக்க முடியாத இகை-வாழ்க்கக எனும் 
கைலில், நீங்கள் அைியாகெயின் மூலம், பாலினம், இனம், பதசியம், ெதம், 
சமூகம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பகையிலான அழிகவ விகளவிக்கும் 
பிளவுககள உருவாக்கியுள்ளரீ்கள். பெலும் இந்தச் சுய-பிரிவிகனகள் 
உங்கள் இதயத்கத விஷொக்கவும் உங்கள் உைவுககளத் தடுக்கவும் 
நீங்கள் அனுெதிக்கிைரீ்கள். நிதானொக ஆனால் நிச்சயொக, நீங்கள் இந்த 
உண்கெகய, இகை ஞானியின் காலடியில் சரணகைந்து 
உள்ளரீ்த்துக்மகாள்ள பவண்டும். 

நிதானொக, ஆனால் நிச்சயொக, நீங்கள் பாரபட்சங்ககள உதைித் 
தள்ளிவிட்டு பெபலாட்ைொன பவறுபாடுகளிலிருந்தும் விலகிச் 
மசல்லபவண்டும். நிதானொக, ஆனால் நிச்சயொக, நீங்கள் உருவெற்ை 
ெற்றும் மபயரற்ை ஏக இகைவனின் பாகதயில் மசல்ல பவண்டும். 

மபயரற்ை ஏக இகைவகன உங்கள் இதய (ெனதின்) அரியகணயில் 
அெர்த்தும்பபாது, நீங்கள் இரட்கைத்தன்கெயின் பவடிக்கக 
விகளயாட்டுக்கு முற்றுப்புள்ளி கவக்க பவண்டிய பதகவயில்கல. 
பகைப்பு எனும் நாைக பெகையில் நீங்கள் இருகெத்தன்கெயில் 
சிக்கிக்மகாள்ளாெல் உங்கள் நாைக பாத்திரத்கத வகிக்க பவண்டும். 
வாழ்க்ககயின் ொறுபட்ை அனுபவங்களுக்கு ெத்தியில், அபத 
வாழ்க்ககயின் ஒருகெப்பாட்டுத் தன்கெகய அனுபவித்து மவளிப்படுத்த 
பவண்டும். எல்லா உயிர்களும் ஒன்பை, எல்லா பிரிவுகளும் மவறும் 
கற்பகனபய. 

நான் மகாண்டுவரும் இந்த நித்திய சத்தியத்தில் நீங்கள் உங்ககள 
நிகலநிறுத்திக் மகாள்ளுங்கள்! 

இந்ை உறரயின்  ராட்டி பைாகுப்ற  நீைி ைி புரானிக்  ற்றும் ஹிந்ைி 
பைாகுப்ற   ாவனக் வ த்ைாவும் வாெித்ைனர்.  ாவனக்,  ார்ெி வம்ெத்றைச் 
ொர்ந்ைவர் ஆறகயால் ஹிந்ைி ெரள ாகத் பைரியாது, ஆனால் அவர் அறை 
வாெிக்க விரும் ினார். அவர் நடந்து பகாள்ளும் விைம், அவரது வைாற்ைம் 
(நீண்ட ைறலமுடியுடன் பவள்றள உறடயைிந்து இருந்ைார்) விெித்ைிர ாக 
இருந்ைது, வ லும் அவரது உச்ெரிப்பு அறனவறரயும் ெிரிப் ில் ஆழ்த்ைியது. 
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கூட்டத்ைில்  க்கள் ெிரிப் றைப்  ார்த்து, அவர் பகஞ்ெிக் வகட்டுக்பகாண்டார்: 
"அற ைி, அற ைி." 

 ாைவர்கள் ெிரித்து, கூச்ெலிட்டு "அ ருங்கள்.." என்ைனர். 
 ா ாவும் ெிரிப்ற க் கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் அற ைியாக 

இருக்கும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ாைவர்களும் கீழ்ப் டிந்ைனர், 
 ாவனக் எப் டிவயா ைட்டுத் ைடு ாைி உறரறய முடிக்க முடிந்ைது.  ா ா 
ெிரிப் றைப்  ார்த்து,  ாைவர்கள், அவரும் ைங்கள் நிறலக்கு இைங்கி 
வந்ைிருப் றை உைர்ந்து  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். 

அறைத் பைாடர்ந்து இறெ நிகழ்ச்ெி பைாடங்கிய வ ாது,  ா ா, றக 
றெககள் வழியாக  ங்க்ராஜுக்குத் பைரிவித்ைறை அவரும் அவை வழியில் 
 ைிலளித்ைார்.  ா ா நாக்பூரில் இருந்ை வவறளயில்,  ங்க்ராஜ், விஷ்ணுவின் 
பைாறலத்ைந்ைிகறள எடுத்துவர ஒவ்பவாரு நாளும் வைஷ்முக் இல்லத்ைிற்குச் 
பென்று வருவது வழக்கம்.  ா ா, ைரிெனங்கள் அல்லது  ஸ்த்  ைிக்காகப் 
 யைம் பெல்லும் வ ாபைல்லாம், விஷ்ணு, ஔரங்கா ாத்ைில் வாழும் 
ப ண் ைிகளின் உடல்நிறல குைித்து ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப்பு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார். நாக்பூரில், வைஷ்முக் இல்லத்து முகவரியில் 
ை ால்கள் ப ைப் ட்டன. 

எைிர் ார்த்ைது வ ால மூன்று நாட்கள் பைாறலத்ைந்ைி ப ைப் ட்டது, 
ஆனால் நான்காவது நாளில்,  ங்க்ராஜ் அலுவலகத்ைில் பைாறலத்ைந்ைி எதுவும் 
வரவில்றல என் றைக் கண்டைிந்ைார்.  ா ா,  ங்க்ராஜிடம் காரைத்றைக் 
வகட்டவ ாது, "நான் விொரித்வைன், ஆனால் ஔரங்கா ாத்ைிலிருந்து எந்ைத் 
பைாறலத்ைந்ைியும் வரவில்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா உடவன, "விஷ்ணு, மதாகலத்தந்தி அனுப்பத் தவறுவதில்கல" 
என்ைார். 

"இது வ ார்காலம், இராணுவ பைாடர்புகளுக்கு எப்வ ாதுவ  ைனி 
ந றரப் காட்டிலும் முன்னுரிற  அளிக்கப் டுகிைது. ஒருவவறள அைனால்ைான் 
இன்று நாம் எறையும் ப ைவில்றல" என்று  ங்க்ராஜ் கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

 ா ா அவறரத் பைாறலத்ைந்ைி அலுவலகத்ைிற்கு  று டியும் பென்று 
விொரிக்கும் டி அைிவுறுத்ைினார். "எங்காவது ஏபதனும் தவறு 
நிகழ்ந்திருக்கலாம்" என்று  ா ா முடித்ைார்.   ங்க்ராஜ் அலுவலகம் பென்றும், 
 ர் த்றைக் கண்டு ிடிக்கும் அளவுக்கு அவரால் பநருங்க முடியவில்றல. 

 ல்கறலக்கழகத்ைில் நிகழ்ச்ெி நடந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ங்க்ராஜ் 
பைாறலத்ைந்ைி அலுவலகத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைார். இறெ நிகழ்ச்ெிக்கு 
நடுவில், ‘தந்தி வந்ததா?’ என்று  ா ா றெறகயால் வகட்க,  ங்க்ராஜ் ‘இல்றல’ 
எனத் ைறலயறெத்ைார் 

 ல்கறலக்கழகத்ைில் ப ாது நிகழ்ச்ெி, பவளியளவில்  ிகப்ப ரிய 
பவற்ைியாகத் வைான்ைியது;  ின்னர்  ா ா, ைன்வைாலிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
வைஷ்முக்கின் இல்லத்ைில் இரவு உைறவ முடித்து,  ா ா,  ங்க்ராஜிடம், "நான் 
நாகள காகல அகனவருைனும் ொவ்பனருக்குச் மசல்கிபைன். நீங்கள் 
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எங்களுைன் வர பவண்ைாம்; விஷ்ணுவின் மதாகலத்தந்தி வருவதுவகரக் 
காத்திருங்கள், பின்னர் பபருந்தில் வாருங்கள்" என்று கூைினார். 

இது  ங்க்ராறஜச் ெிந்ைிக்கத் தூண்டியது: "பைாறலத்ைந்ைியில் என்ன 
முக்கிய ான விஷயம் இருக்கப் வ ாகிைது? ஒவ்பவாரு நாளும் 'எல்லாம் 
ெரியாக உள்ளது' என்ை ஒவர  ாைிரியான ைகவல்ைான்;  ா ாவுக்குத் ைினெரி 
 ல ைந்ைிகள் வருகின்ைன; அவர் ஏன் அவற்ைிற்குப்  ைிலளிப் ைில்றல? 
அவருறடய  ண்டலி என்ன அந்ை அளவுக்கு உயர்ந்ைவர்களா? அவர் ஏன் 
இவ்வளவு கவறலயறடகிைார்? அவர் ஏற்கனவவ எல்லாவற்றையும் 
அைிந்ைிருக்க வவண்டும்; அப் டியானால் அவர் ஒரு ொைாரை 
பைாறலத்ைந்ைிக்காக ஏன் இவ்வளவு அற ைியற்ைவராக இருக்க வவண்டும்?" 

ொஞ்ெியின்  றைவுக்குப்  ிைகு,  ங்க்ராஜ் அவறர,  ா ாவின் 
ைனிப் ட்ட பெயலாளராக நிய ிக்கும் டி கடிைம் எழுைியிருந்ைார், ஒருவவறள 
இது அவருறடய பெயலாளர்  ைவிக்கு ஒரு வொைறனயாக இருக்கலாம். 
 ின்னர், இரவு ஒன் து  ைிக்கு,  ா ா  ீண்டும்  ங்க்ராறஜ அறழத்து, 
கவறல வைாய்ந்ை முகத்துடன், "ஔரங்காபாத்தில் நிச்சயொக ஏபதா தவறு 
நிகழ்ந்துள்ளது" எனக் குைிப் ிட்டார். 

கலக்கத்ைில்  ங்க்ராஜ் உளைினார், "என்னால் இயன்ை அறனத்றையும் 
பெய்துவிட்வடன்! இனி என்னால் எதுவும் பெய்ய முடியாது,  ா ா." 

 ா ா வவைறனயுடன் ஆைி ெீனியறர வநாக்கி, "சாஞ்சி உயிருைன் 
இருந்திருந்தால், அவர் என்ன பதிலளித்திருப்பார்?" என்று வினவ, 

ஆைி உடனடியாகப்  ைிலளித்ைார், "நிச்ெய ாக,  ங்க்ராறஜப் வ ால் 
அல்ல! ொஞ்ெி பொல்லியிருப் ார்: 'நான்  ீண்டும் முயற்ெிக்கிவைன்,  ா ா’ 
என்று." 

ைனது அருகிலிருந்ை  ங்க்ராறஜ அறழத்து,  ா ா அவரது காறைத் 
ைிருகி, "நீங்கள் சாஞ்சியின் காலணிகளுக்குப் மபாருத்தெற்ைவர் என்பகத 
இப்பபாது உணர்ந்தரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

 ங்க்ராஜ் ைனது நய ற்ை நடத்றைறய எண்ைி வருந்ைினார், ஆனால் 
அவை வநரத்ைில்  ா ா, ைனது காறைத் ைிருகியைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார், 
ஏபனனில் அவர் ைனக்கு  ிகவும் பநருக்க ானவர்களுடன்  ட்டுவ  இறைச் 
பெய்ய முடியும். இருப் ினும், அன்று இரவு அவர்  னம்  ீண்டும் 
அற ைியற்ை நிறலயில், என்ன நடந்ைது என்று ெிந்ைித்துக் பகாண்டிருந்ைது. 

நள்ளிரவில், காக்கா,  ங்க்ராறஜ எழுப் ி,  ா ா அவறரப்  ார்க்க 
விரும்புவைாகக் கூைினார். ெற்று  யத்துடன், அவர்  ா ாவின் அறைக்குள் 
நுறழந்ைவ ாது, அவறர  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் கண்டார்.  ா ா அவரிடம் 
கூைினார், "யாபரா ஒருவர் காக்காவிைம், குளியலகைக்குச் மசல்லும் 
வழியில் மதாகலத்தந்திகயக் மகாடுக்க, அவரும் அகத பெகச டிராயரில் 
கவத்து, பின்னர் அகத ெைந்துவிட்ைார். சிைிது பநரத்திற்கு முன்பு அவர் 
டிராயகரத் திைந்தபபாது மதாகலத்தந்தி இருப்பகதக் கண்ைார். இப்பபாது 
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பபாய்  நன்ைாக ஓய்மவடுங்கள். நாகள ெண்ைலியுைன் ொவ்பனருக்கு 
வாருங்கள்; பவறு எகதப் பற்ைியும் சிந்திக்க பவண்ைாம்.”  

 ங்க்ராஜ் அன்பு நிறைந்ை இையத்துடன் அறைறய விட்டு 
பவளிவயைினார். இந்ைச் ெிைிய ெம் வம் அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு 
 ாடத்றைக் கற் ித்ைது. 

1944, நவம் ர் 15, புைன்கிழற ,  ங்க்ராஜ், வைஷ்முக் குடும் த்ைினர் 
 ற்றும்  ிை நாக்பூர் அன் ர்கள் உட் ட முழு குழுவும் 'அங்பகவாைா'வுக்கு 
கார்  ற்றும் வ ருந்ைில் புைப் ட்டது. 21 ற ல் பைாறலவில் இருந்ை 
அங்வகவாடா கிரா த்ைின் கறடெி இரண்டு ற ல் தூரத்ைிற்குச் ொறல 
அற க்கப் டாைைால், அைன்  ீது கார், வ ருந்து எதுவும்  யைிக்க 
முடியவில்றல.  விபூைி அங்வகவாடாவில்  'மெஹர் ஆன்ெீக கெயம்' ஒன்றை 
நைிக்கறரயின் அருவக நிறுவியிருந்ைார், அங்கு, அண்றட கிரா ங்களிலிருந்து 
 க்கள்  ிரார்த்ைறன பெய்து,  ஜறனகள்  ாடி, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய 
வ ச்சுக்கறளக் வகட்க வருவது வழக்க ாக நடந்து வந்ைது.  

முழுக் கிரா மும்  ா ாறவ எைிர்வநாக்கி நைிக்கறரயில் காத்ைிருந்ைது. 
அவர்கள் அைிகாறலயில் எழுந்து, ெிைந்ை ஆறடகறள அைிந்து ையாராகி, 
ைங்கள் காறள வண்டிகறளப்  ிரகாெ ான வண்ைங்களால் அலங்கரித்து, 
காறளகளின் கழுத்ைில்  ைிகறளத் பைாங்கவிட்டனர்.  ா ா ஒரு காறள 
வண்டியில் ஆற்றைக் கடக்கும் டி அவர்கள் வவண்டியவ ாது, அைற்கு 
ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ாறவத் ைங்கள் கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லும் 
வழியில் கிரா   க்கள்  கிழ்ச்ெி ஆரவாரம் பெய்து நடன ாடினர். முழுக் 
காட்ெியும் கண்ணுக்கினிய வண்ைங்களுடன்  ிகவும் அழகாக இருந்ைது, அது 
கிருஷ்ைர் ைனது வகா ால, வகா ிறககளுடன் யமுனா நைிறயக் கடந்து வந்ை 
நாட்கறள நிறனவு டுத்ைியது! 

ப ஹர்  ா ா வநரடியாக, புைிைாக நிறுவப் ட்ட ற யத்ைிற்குச் 
பென்ைார், அங்கு விபூைி,   ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைிய  ின்னர்  ா ாவின் 
ெித்ைிரம் அைிகாரப்பூர்வ ாக நிறுவப் ட்டது.  ிரொைத்றை விநிவயாகித்ை  ிைகு, 
 ா ா இரண்டு ற ல் பைாறலவில் உள்ள ஸாவ்வனருக்குப் புைப் ட்டார்; காரில் 
பெௌராஸியாவின் இரண்டு ெிறுவர்கறளயும் அறழத்துச் பென்ைார். 

 ா ா ஸாவ்வனறர  த்து  ைிக்குச் பென்ைறடந்ை வவறளயில், அங்கு 
 ீண்டும் ஊர் முழுவதும் அவரது ைரிெனத்றை நாடி வந்ைது. பபாஃபலி  ற்றும் 
பி. டி. ஹர்கபர என்ை  ற்பைாரு வழக்கைிஞர் விழாவிற்கு வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறளச் ெிைப் ாகச் பெய்ைிருந்ைனர்.   ா ா,  வல்கர்  ிளடீரின் 
இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 

 ங்களாறவச் சுற்ைி அறனத்து  க்கங்களிலும், கடல்வ ாலத் பைன் ட்ட 
 க்களின் ைறலகறளத் ைவிர வவறு எறையும்  ார்க்க முடியவில்றல. ஆறு 
அல்லது ஏழு கிரா ங்கறளச் வெர்ந்ை  க்கள் இந்ை வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைிக் 
பகாள்ள  ல நாட்களாக காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா, அவர்களின் இையங்களில் 
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ஏற்கனவவ இடம் ிடித்ைிருந்ைார். அந்ைப்  குைியில்  ா ாவின் பெய்ைிகறளயும் 
அன்ற யும்  ரப்புவைில் வ ா ஃலி ஒரு  ிகச்ெிைந்ை  ைிறயச் பெய்ைிருந்ைார். 
இைன் விறளவாக, ஏைக்குகைய 40,000 ஆண்கள், மபண்கள் ெற்றும் 
குழந்கதகள் மெஹர் பிரபுவின் தரிசனத்திற்காக ஆவலுைன் வந்திருந்தனர். 
 ா ா, கூட்டத்றை ஆெீர்வைிக்க,  ல முறை வடீ்றட விட்டு பவளிவய வந்ைார், 
ஆனால் அவர்கள் ைிருப்ைி அறடந்ைைாக இல்றல, அங்கிருந்து கறலந்து 
வ ாகவு ில்றல. 

இந்ைக் கூட்டத்ைின் நடுவில், மசௌண்பை ெஹாராஜ் என்ை  ிர ல ான 
ந ர் ஒருவர்  ா ாவிடம் வந்து, கூப் ிய றககளுடன், "என் வாழ்க்றகயின் 
பெயல் ாடுகளில் பவற்ைிப ை என்றன ையவுபெய்து ஆெீர்வைியுங்கள்" என்று 
கண்ைரீுடன்  ிரார்த்ைறன பெய்ைார். 

 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "ெின் இயந்திரத்துைன் ெின் கம்பிகள் 
சரியாக இகணந்திருந்தால், அது ெின்சக்திகய வழங்க ஒருபபாதும் 
தவறுவதில்கல." 

இையக்குரலின் ஒலியாக ‘மெஹர் பாபா கி ம ய்’ எனும் அன் ின் 
பவளிப் ாடுகள், காற்றை நிரப் ியது  ட்டு ின்ைி ஒரு காட்டுத்ைன ான 
களிப்பூட்டும் உற்ொகம் எங்கும்  ரவியது.   ஜறன  ாடல்கள் முழங்கின, 
அன் ிற்குரியவரின் புன்னறகயின் வ ாறையில்  க்கள் உலறகயும் ைங்கள் 
 ிரச்ெிறனகறளயும்  ைந்துவிட்டனர். அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ாவும், 
 ண்டலியும்  ைிய உைவுக்குப்  ின்னர், ஸாவ்வனரில் நிறுவப் ட்ட ‘ப ஹர் 
ஆன் ீக ற யத்ைிற்கு’ அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். ஹர்கவர, கண்களில் 
கண்ைரீுடன்,  ா ாவின் ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைினார்; வ ாஃ லியின் 
குடும் த்ைினர்  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்ைனர்.  ா ா இங்வகயும் ஒரு 
பெய்ைிறய வழங்கினார், ‘ஆன்ெீக ஏக்கத்தின் அகணயா மநருப்பு’, (The 
Unquenching Fire of Spiritual Longing) என்ை ைறலப் ில் ஹர்கவர அந்ை உறரறய 
வாெிக்க, காவடக்கர்  ராட்டியில் அறை ப ாழிப யர்த்ைார். உறரயின் ஒரு 
 குைி  ின்வரு ாறு: 

ஆகசகளால் நிரம்பிய வாழ்க்கக, எப்பபாதும், தவிர்க்கமுடியாத 
அளவுக்கு ெகிழ்ச்சி--துன்பம், திருப்தி--ஏொற்ைம், நல்லது--தீயது 
ஆகியவற்ைின் இகைபயயான முடிவிலா ஊசலாட்ைத்திற்குக் 
கட்ைாயப்படுத்தப்படுகிைது. ஆனால், அகங்கார வாழ்வின் மகாந்தளிப்பான 
வலிகள் ெற்றும் இன்பங்களுக்கு ெத்தியில், ஒரு விடிவுகாலம் வரும்; 
அதாவது, அனுபவத்தின் முதிர்ச்சியாலும், குருநாதரின் கருகணயாலும், 
வாழ்வின் மபாய்யும் பபாலியுொன  நிகலயற்ை வடிவங்கள் மூலம் 
நிகைபவற்ை விரும்பும் ஆகசகளின் முற்ைிலும் பயனற்ை தன்கெயின் 
மதளிவான கருத்து அப்பபாது புலனாகும்.  

இது ஆன்ெீக ஏக்கம் நிகைந்த வாழ்க்ககயின் ஆரம்பம், அகதத் 
மதாைர்ந்து உண்கெ, மபாய் இரண்கையும் பாகுபடுத்திப் பார்க்கும் 
நிகலயான பண்பும் பசர்ந்து வரும். ஆன்ெீக ஏக்கம் இவ்வண்ணம் 
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விழிப்பகையும்பபாது, அகத முழுகெயாகத் தள்ளி கவக்கபவா அல்லது 
தவிர்க்கபவா முடியாது. அது தணியாத மநருப்பாக ொைி ஆகசககள 
பவபராடு எரித்து அழிக்கிைது. இப்படி, ஓர் ஆர்வலர் தீவிரொன ஆன்ெீக 
ஏக்கத்தின் மூலம் அகெதியின் இருப்பிைத்திற்கு வருகிைார். 

ப ஹர்  ா ா நகராட்ெி உயர்நிறலப்  ள்ளிக்கு எைிவர அற ந்ை ைிைந்ை 
ற ைானத்ைிற்குச் பென்ைார், அங்கு  ிரம் ாண்ட ான  ந்ைல் 
அற க்கப் ட்டிருந்ைது.  ஆனால் அங்வக கூடிய ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்கு 
இது வ ாது ானைாக இல்றல.  கூட்டம்  ிகவும் அைிக ாக இருந்ைைால் 
கட்டுப் டுத்துவது கடின ாக இருந்ைது. 

‘ெனிதனின் மதய்வகீ பாரம்பரியம்’ (The Divine Heritage of Man) என்ை 
 ா ாவின் பெய்ைிறய, ஜால் வகரவாலா வாெித்ைார், அறை ஹர்கவர  ிளடீர் 
 ராட்டியில் எடுத்துறரத்ைார்: 

எல்லா காலநிகலயிலும், எல்லா இைங்களிலும், ெனிதன் 
ெகிழ்ச்சியாக இருக்க, மதாைர்ந்து முயற்சிக்கிைான்; ஆனால் ெகிழ்ச்சியாக 
இருப்பவர்கள் ெிகக் குகைவு, ஏமனனில் ெகிழ்ச்சியின் ரகசியத்கத 
உண்கெயாக அைிந்தவர்கள் ெிகக் குகைவு. 

ெனிதன் மதாைர்ந்து தடுக்கப்பட்டு, ெட்டுப்படுத்தப்பட்ைவனாக 
உணர்கிைான், அவன் எப்பபாதுபெ விடுவிக்கப்பைாத பவதகன அல்லது 
துன்பத்தின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கிைான், ஏமனன்ைால், அவனது சுய 
இயல்கப அைியாெல், அவன் தன்கன உைல் அல்லது ஆகசகள் அல்லது 
வகரயறுக்கப்பட்ை தனிெனித ெனதுைன் அகையாளப்படுத்திக் 
மகாள்கிைான், அதன் மூலம் அவற்ைின் குைிப்பிைப்பட்ை வரம்புகள் ெற்றும் 
துன்பங்களுக்குப் பலியாகிைான்.  இகவ எல்லாவற்ைிலிருந்தும், பெலும் 
அதற்கு அப்பாலும் தன்கன பவறுபடுத்திக் மகாள்வதன் மூலம் ெட்டுபெ 
அவன் சுதந்திரொக ெகிழ்ச்சிகய நிகலநாட்டும் மதய்வகீ பாரம்பரியத்தில் 
நுகழய முடியும். 

ஆன்ெீக பாகதயில் பயணிக்கும் ஆர்வலருக்கு, கருவின் உருவாக 
ெகைந்திருக்கும் ஒன்கைத் தவிர பவறு எகதயும் குருநாதர் 
மகாடுப்பதில்கல. அவர் ஆர்வலருக்கு உண்கெப்மபாருளான ஏக 
இகைவகன ெட்டும் மவளிப்படுத்தி, அவருக்குச் மசாந்தொன மதய்வகீ 
பாரம்பரிய அந்தஸ்கத அகைய உதவுகிைார். 

 ா ா  ின்னர் அைிவித்ைார்: "ொவ்பனர் ெற்றும் அங்பகவாைாவில் 
நைந்த தரிசன நிகழ்ச்சிகள் என் எல்கலயில்லா இதயத்கதத் மதாட்ைன. 
இங்குள்ள அன்பால் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியகைகிபைன்." 

பெௌன்வட  ஹாராஜ்  ஜன் கீர்த்ைறனகறளப்  ாடினார்;  ின்னர் அவர் 
"ப ஹர்  ா ா அறனத்து  ைங்களின் ெந்ைிப்பு!" என்று கூைி ைறல 
வைங்கினார்.        
 பெௌன்வட  ஹாராஜ்,  ா ா முன்னிறலயில்  ைறரயில் விழுந்து 
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ொஷ்டாங்க ந ஸ்காரம் பெய்து ' னிைகுலத்ைின் துயரங்கறள இல்லா ல் 
பெய்வரீ்களாக' என்று  ிரார்த்ைறன பெய்ைார்.     
 இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா வ றடயில் எழுந்து, 
றககறள உயர்த்ைி,  க்கறள ஆெீர்வைித்ைார். கிரா வாெிகள்  லரின் 
முகங்களில் கண்ைரீ் வழிய,  ா ா விறடப ை ஆயத்ை ானது அவர்களின் 
ஆழ் இையத்றை பநகிழச்பெய்ைது; அறனவரும் உள்ளம் பநாறுங்குவதுவ ால் 
உைர்ந்ைனர். 

ஸாவ்வனரில் வாழும் ம யநாராயண் என் வர்  ா ாறவயும், 
 ண்டலிறயயும் ைனது வடீ்டிற்கு விருந்துக்கு அறழத்ைிருந்ைார்.  ாறலயில் 
 ா ா அங்குச் பென்று, வடீ்டிலுள்ள அறனவறரயும் ஆெீர்வைித்ைார். அைற்குப் 
 ிைகு, நாக்பூருக்குப் புைப் ட வவண்டிய வநரம் என்று குைிப் ிட்டு, 
புைப் டுவைற்கு முன்பு, வ ாஃ லி குடும் த்ைினரிடம் விறடப றுவைற்காக 
அவர்கள் வடீ்டில் ெில நி ிடங்கள் நின்ைார். வ ாஃ லியின்  றனவி,  கன் 
ஸ்ரீராம்,  கள் அறனவரும் கண்கலங்கினர்.  ா ா, வ ாஃ லிறய ஆறுைல் டுத்ைி, 
"உங்கள் ெகனவியும் குழந்கதகளும் என்கன ஆழொக பநசிப்பது 
எவ்வளவு மபரிய அதிர்ஷ்ைம். உங்கள் குடும்பம் என்னுகையது. நீங்கள் 
அகனவரும் என்னுகையவர்கள்" என்ைார். 

 ிரிய ான வைவனின் இந்ை அன் ின் வார்த்றைகள் வ ாஃ லி 
குடும் த்ைினர் அறனவரும் வாழ்நாள் முழுவறையும் அவருக்கு அர்ப் ைிக்க 
வழிவகுத்ைது. கண்களில் நீர் வழிய, குடும் த்ைினர் அவருக்குப்  ிரியாவிறட 
அளித்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா நாக்பூருக்குத் ைிரும் ியவ ாது இரவு  த்து  ைி; அங்கு 
அப்துல்  ஜித் கான் என் வர் ஒரு கவாலி நிகழ்ச்ெிறய ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 
கான்,  ல வருடங்களுக்கு முன்பு,  ா ாறவப்  ற்ைி வநாரினாவின் உறரகள் 
மூல ாகக் வகள்விப் ட்டு, பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார், வ லும் அவறர ‘அன்றன 
வநாரினா’ என்று குைிப் ிட்டார். கவாலி  ாடகர்கள் நள்ளிரவு வறர  ாடினர், 
 கல்வநர நிகழ்ச்ெிகளால்  ா ா  ிகவும் வொர்வறடந்ைிருந்ைாலும், அவர்  ஜித் 
காறன ஏ ாற்ை றடயச் பெய்யக்கூடாது என்ை எண்ைத்ைில் இறுைி வறர 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

1944, நவம் ர் 16 வியாழக்கிழற  காறல,  ா ா, நாக்பூரில் உள்ள 
‘மபௌத்தர்கள் மொகெட்டி’க்கு விஜயம் பெய்ைார். ஆைி ெீனியர், 
‘ெகைந்திருக்கும் மதய்வகீ புகதயல்’ (The Hidden Treasure of the Self) என்ை 
ப ஹர்  ா ாவின் பெய்ைிறய வாெித்ைார்.   ின்வருவது அைன் ஒரு  குைி: 

சமுத்திரத்கத பநாக்கித் தனது வழியில் வகளந்து மநளிந்து 
மசல்லாத நதியும் இல்கல, அதுபபால் உயர்வான இறுதி இலக்கக அகைய 
விதிக்கப்பைாத உயிரினமும் இல்கல. ஆனால் ெனித உருவத்தில் ெட்டுபெ 
உணர்வு அந்த அளவுக்கு முழுகெயாக வளர்ந்திருப்பதால், அது, தன்னுள் 
ெகைந்திருக்கும் உண்கெப்மபாருளின் ெகிகெகயயும் பரிபூரணத்கதயும் 
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பிரதிபலித்து மவளிப்படுத்தும் திைன் மகாண்ைதாகத் திகழ்கிைது - அபத 
பநரத்தில், அதுபவ ஒவ்மவாருவரின், ஒவ்மவான்ைின் ஏக இகைவன் 
எனவும் அைியப்படுகிைது.  

ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக, மபாய்யும் பபாலியுொன பல 
வண்ணெயொன பிகணப்புகள் ககவிைப்பை பவண்டும், பெலும், ஒன்ைன் 
பின் ஒன்ைாக, கட்டுண்ை அகந்கத ெனதின் வஞ்சக மநருப்புக்கு 
இகரயாகத் திகழும் ெனப்படிவங்கள், உண்கெப்மபாருளாகிய (சத்தியத்தின்) 
சக்திெிக்க சுைரின் கட்ைாய பகாரிக்கககளுக்கு ஆதரவாகச் சரணகைய 
பவண்டும். ஒவ்மவாருவரிைமும் குடிமகாண்டிருக்கும்   உண்கெப் 
மபாருளாகிய இகைவனின் அழியாத ஒளியால், உணர்வு எனும் வானத்தில் 
ஒளிரும் ெனப்படிவங்களாகிய  பெகங்கள், முற்ைிலும் ெகைந்து பபாக 
பவண்டும். உண்கெப்மபாருளாகிய ஏக இகைவனின் இந்த ெகைக்கப்பட்ை 
புகதயகல அகைய உங்களுக்கு உதவுவபத எனது குைிக்பகாள்; அகத 
ஆர்வத்துைன் பதடும் அகனவருக்கும் எனது ஆசரீ்வாதங்கள். 

அறைத் பைாடர்ந்து, ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா 
நீைி ைி நிவயாகி  ற்றும் புரானிக் ஆகிவயாரின் இல்லங்களுக்குச் பென்ைார். 
அவரது ப ரும் ாலான அன் ர்கள்,  ிரிய ான  ா ாறவ ஒருமுறை கூடப் 
 ார்க்கும் ஆர்வத்ைில் கூடியிருந்ைனர். ரயில் நிறலய வ றடயில்  க்கள்  லர் 
 ாறலகளுடன்  ிரியாவிறடயளிக்கக் காத்ைிருந்ைனர். அது ஒரு  ிரகாெ ான 
குளிர்கால காறலப் ப ாழுது என்ைாலும், அன் ர்களின் இையங்களில் இருந்து 
தூைல்  றழ ப ாழிந்ைது. 

இந்ை உருக்க ான காட்ெி  ற்றும் கடந்ை ஐந்து நாட்களில் ப ஹர் 
 ா ா  ீைான ைன்னிச்றெயான அன் ின் பவளிப் ாடு இவற்றைக் கண்டு காலம் 
வியந்ைது. வைவதூைர்கள் கூட இந்ை நகர  க்கள்  ீது ப ாைாற  பகாண்டனர், 
ஏபனனில் இறை அன் ின் தூைலில் நறனந்ை இந்ை அைிர்ஷ்டொலிகறளப் 
 ார்த்து,  னிை உருவத்ைில்  ிைவி எடுக்கும் அவர்களின் ஏக்கம் புைிய 
உச்ெத்றை எட்டியது! 

ரயில்  யைத்ைின்வ ாது,  ா ாவுடன் வந்ைவர்கள் நறகச்சுறவ 
துணுக்குகள், கறைகள் பொல்லி  ற்றும் ெிலர்  ாடல்கறளப்  ாடி  ா ாறவ 
 கிழ்வித்ைனர்.  ா ாவுடன்  ீண்டும்  யைித்ை  ால் நாத்து,  ா ாவுக்காக ஒரு 
 ாடறல ஏன்  ாடக்கூடாது எனத் ைிடீபரன நிறனத்ை அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா 
அவரிடம்  ாடும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ால் நாத்து உடனடியாக, 
 ாடல் ஒன்னறைப்  ாடி, குருநாைரின் ெர்வ ஞானத்ைின் வநரடி அனு வத்றைப் 
ப ற்ைார். 

 ா ா, அறனவருக்கும்  ழங்கறளப்  கிர்ந்ைளித்ைார், ெிைிது வநரத்ைில் 
 ா ா அவரது இருக்றகயில் ொய்ந்து, ஒரு பவள்றளப் வ ார்றவயால் 
ைன்றனப் வ ார்த்ைிக்பகாண்டு, ஆன் ீக உள்  ைிறயச் பெய்யத் 
பைாடங்கியதும், அறனவரும் அற ைியாக இருந்ைனர்.   
 நவம் ர் 17 அன்று  ா ா  ன் ாட் வழியாக,  ண்டலியுடன் 



284 
 

ஔரங்கா ாத்ைிற்குச் பென்ைார்.  ா ாவுடன்  யைம் பெய்ை இைர அன் ர்கள் 
ைத்ை து இல்லங்களுக்குச் பென்ைனர். 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, நவம் ர் 24ஆம் வைைி அைிகாறலயில்  ா ா, 
ஆைி ெீனியர், ற தூல், விஷ்ணு ஆகிவயாருடன் எல்வலாராறவக் கடந்து ஒரு 
கிரா த்ைிற்குச் பென்று, ஆன் ீக ஆர்வலர் ஒருவறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ற்றுப ாரு ெிைிய கிரா த்ைில்  ா ா ஓர் இளம் முஹ ைியறரச் ெந்ைித்ைார், 
அவர் ஒரு  ஸ்த் அல்ல, ஆன் ீகத்ைில் நாட்டம் பகாண்டவர் என்று கூைினார். 
அன்று  ாறலயில் ஔரங்கா ாத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

அடுத்ை நாள்  ைியம் 2:00  ைிக்கு,  ா ா, ஆைி ெீனியர், ற தூல், 
காக்கா ஆகிவயாருடன் அஜந்ைாவுக்குச் பென்று 100 வயறையும் ைாண்டிய 
‘ெியான் ொபஹப்’ என்ைறழக்கப் ட்ட வ ல்நிறல  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்.  ா ாவுக்காக அந்ை  ஸ்த் காத்ைிருந்ைைாகத் வைான்ைியது. ஆைி 
ெீனியர் இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார், "நான்  ா ாறவ அங்குக் காரில் 
அறழத்துச் பென்ைவ ாது,  ஸ்றைக் கண்டுபகாள்வைில் வழக்க ான  ிரச்ெிறன 
இருக்கும் என்று எைிர் ார்த்வைன். ஆனால்  ா ா, 'காகர நிறுத்துங்கள். அவர் 
அங்கிருந்து வருகிைார்!' என்ைார்.  ா ாறவ இதுவறர அவர் ெந்ைித்ைைில்றல 
என்ைாலும், இந்ை வலிற யான, உடலளவில்  ரு னான இந்ை  ஸ்த் 
(அறடயாளம் கண்டுபகாண்டு)  ா ாறவப்  ார்க்கும் அைீை ஏக்கத்ைில் இருந்ைார். 
அவர்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அன்வ ாடு அரவறைத்து, ைனியாக ஒரு  க்ைரின் 
வடீ்டு வ ல்  ாடியில் அற ந்ை அறைக்கு  ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைார். 
 ியான் ஸாவஹப்  ா ாறவ வஸாஃ ாவில் அ ரறவத்து அருகில் அ ர்ந்து 
 ா ாவின் முகத்றை வருடிக்பகாடுத்து வாய்விட்டு அழுைார். 

ஒரு கட்டத்ைில், பவளிவய காத்ைிருந்ை  ண்டலி,  ியான் ஸாவஹப் 
ஒரு  ாரெீக ஈரடி கவிறை  ாடியறைக் வகட்டனர், ‘உங்கள் சுய விருப்பத்தின் 
பபரில் நீங்கள் சுதந்திரொக இருந்தீர்கள், ஆனால், உலக நலனுக்காக, 
நீங்கள் கட்டுண்டு இருக்கிைரீ்கள்' 

இந்ைத் பைாடர் ால்  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அவர் காருக்குத் 
ைிரும் ியவ ாது,  ஸ்த்  ியான் ஸாவஹப் பொன்னறையும், அவர் எவ்வளவு 
விைிவிலக்கானவர் என் றையும்  ா ா  ண்டலிக்கு பவளிப் டுத்ைினார்: 
"மபரும்பாலான ெஸ்துகள் ெற்றும் ெகான்கள் என்கன அவதார புருஷர் 
என்று அைிவதில்கல, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் ஆன்ெீக நிகலக்குத் 
தகுந்தாற்பபால் என்கன அகையாளம் கண்டுமகாள்கிைார்கள். அவர்கள் 
இருக்கும் இைத்திற்கு அப்பால் - அவர்கள் முன்பனைி நிகலமகாண்ை 
ஆன்ெீக தளத்திற்கு அப்பால் ‘பார்க்க’ொட்ைார்கள்." 

 ாறல 6:00  ைிக்கு  ா ா குழுவுடன் ஔரங்கா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். 

28ஆம் நாள்,  ா ா, ஔரங்கா ாத்ைிலிருந்து ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன் ப ஹராஸாத் புைப் ட்டு, அவை நாளில் வந்ைார். அவர் 
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குழுவுடன் வந்ைதும் கிட்டி, வாலு இருவறரயும் ப ஹரா ாத்துக்குத் ைிருப் ி 
அனுப் ினார். 

1944 டிெம் ர் 1 அன்று,  ா ா, ஆைி ெீனியர் அலுவலகம் வழியாக 
பவளியிட்ட சுற்ைைிக்றகயில், அவர் ஏப்ரல்  ாைம் அலஹா ாத்ைிற்குச் 
பெல்லவிருப் ைாகவும், வ   ாைத்ைில் ஒரு  ாை கால கூட்டத்றை 
நடத்ைப்வ ாவைாகவும் குைிப் ிட்டிருந்ைார். கூட்டத்ைில்  ங்பகடுக்கும் 
அன் ர்களின் எண்ைிக்றக இப்வ ாது 500ஐ எட்டியது. சுற்ைைிக்றகயில் 
கீழ்வரும் குைிப்பும் அைிவிக்கப் ட்டிருந்ைது. 

அஹ துநகரில் அவ்வவறளயில்,  ா ா, ைனிப் ட்ட முறையில் அவரது 
றககளால் ரூ 10,000  ைிப்புள்ள ைானியங்கறள ஏறழகளுக்கு ஒவர நாளில் 
வழங்க முடிவு பெய்துள்ளார்.  இறை ஒரு பைாண்டாகப்  ார்க்கக்கூடாது, 
ஆனால் ஏறழகளுடனான அவரது வநரடி பைாடர்வ ாடு இவ்வாறு வழங்கப் டும் 
 ிரொைம் உலகின் ஏறழகளுக்கு  யனளிக்கும். இந்ைத் ைிட்டத்றைப்  ற்ைிய 
எந்ைவிை ான விளம் ரமும் பகாடுக்கக்கூடாது என்று  ா ா விரும் ினார். 

மும்ற யிலிருந்து நரி ன்  ற்றும் அர்னவாஸ் ைாைாொஞ்ெிறய 
அறழத்து,  ா ா அவர்களின் வரவிருக்கும் ைிரு ைத் ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி 
விவாைித்து, டிெம் ர்  ாைத்ைில் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள அைிவுறுத்ைினார். 
இருவரும் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைவ ாது, "ொதம் என்னுகையது, நாள் 
உங்களுகையது. மபாருத்தொன எந்தத் பததிகயயும் நிர்ணயிக்கவும்" என்று 
அவர் குைிப் ிட்டார். அர்னவாஸ் டிெம் ர் 21 ஆம் வைைிறயத் வைர்ந்பைடுத்ைதும் 
 ா ா அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார். 

மெஹராவின் பிைந்த நாள், அந்ை ஆண்டு பவளிப் றடயாகக் 
பகாண்டாடப் ட இருந்ைது, வ லும் ப ஹரா ாத்ைில் அைற்கான ஏற் ாடுகள் 
ெிைப் ாகச் பெய்யப் ட்டன.  ண்டலி  ைிய உைறவத் ையார் பெய்யவும், 
விழாவுக்காக ஒரு கூடாரம் அற ப் ைற்கும் வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்யத் பைாடங்கினர்.  ாஸாஜி ெற யல் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டு, 
வவண்டிய  ாத்ைிர  ண்டங்கறள வாடறகக்கு எடுத்துவர அவர் பூனா பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது. மும்ற , பூனா, அஹ துநகர், நாெிக்  ற்றும் வவறு ெில 
இடங்களில் வாழும் அன் ர்களுக்கு விழாவில்  ங்வகற்க அறழப்புகள் 
விடுக்கப் ட்டன. ைங்கு ிடம்  ற்றும் உைவு வழங்கப் டும் என்று 
அறனவருக்கும் பைரிவிக்கப் ட்டது. ப ண்டு ப ரிய  ந்ைல் ஒன்று 
அற ப் ைிலும்,  ாைிரி  ின்ொரம்  ற்றும் ைண்ைரீுக்கான ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்வைிலும் மும்முர ாக இருந்ைனர். 

1944, டிெம் ர் 18 அன்று,  ாஸாஜி வைறவயான ப ாருட்களுடன் ெரக்கு 
வாகனத்ைில் ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். ஆனால் ைிைந்ை பவளியில் கடும் 
பவயிலில்  யைம் பெய்ைது முைியவரின் உடல்நிறலறயப் ப ரிதும் 
 ாைித்ைது. அவரது  கன் ப ண்டுவின் முன்னால் வாகனத்ைில் இருந்ை 
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ப ாருட்கறள இைக்கிய  ின்னர், உள்வள ப ாருட்கறளப்  த்ைிர ாக றவக்கக் 
கூைிவிட்டு,  ாஸாஜி பென்று ைனது கட்டிலில் ொய்ந்ைார். விஷ்ணுவின் ைாயார் 
காக்கு ாய் அவரது அறைக்கு வந்து, அவருடன் ெற யல் விவரங்கறளப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார். அவர் கடுற யாக வநாய்வாய்ப் ட்டிருந்ைறை யாரும் 
உைரவில்றல. 

அன்ைிரவு  ாஸாஜி தூங்கினார், அடுத்ை நாள்  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு 
அவரது அறைக்கு ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார்.  ைியம் 1:30  ைிக்கு ஜங்க்வள 
 ஜாரிலிருந்து ப ாருட்கள் வாங்க வவண்டியது குைித்து, வகட்க வந்ைவ ாது 
கைறவத் ைட்டினார், ஆனால்  ைில் எதுவு ில்றல. ப துவாகக் கைறவத் 
ைிைந்ைவ ாது,  ாஸாஜியின் ைறல அவரது  டுக்றகயின் விளிம் ில் ெிைிது 
ொய்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டார். ஜங்க்வள அவறர அறழத்ைார் - ஆனால்  ாஸாஜி 
இறுைி வநர  ரை தூக்கத்ைில் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ஜங்க்வள ப ண்டுறவ 
அறழத்து குரல் பகாடுக்க, ப ண்டு,  ாைிரி, நீலு, விஷ்ணு அறனவரும் ஓடி 
வந்ைனர். டாக்டர் நீலு,  ாஸாஜியின் இையத் துடிப்ற  உைர்ந்து, எதுவும் 
பெய்ய முடியா ல், இையம் பெயலிழந்ைறைத் பைரிவித்ைார். அஹ துநகறரச் 
வெர்ந்ை ஒரு  ருத்துவர் வரவறழக்கப் ட்டார், ஆனால்  ாஸாஜி ஏற்கனவவ 
உயிறரத் துைந்துவிட்டார்.  அவருக்கு வயது 77. 

 ா ா, ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து வந்து, ரயில்  ாறையின் அருவக 
(ப ஸ் குவார்ட்டர்ஸுக்கு எைிராக) ொறலயின்  று க்கத்ைில் கல்லறை 
ஒன்றைத் வைாண்ட உத்ைரவிட்டார். ஒரு ெவப்ப ட்டியில்  ாஸாஜியின் 
உடறல றவத்து, அைறன மூடுவைற்கு முன்பு  ா ா உடறலத் பைாட்டார். 
 ண்டலி ெவப்ப ட்டிறயத் வைாளில் எடுத்துச்பென்ைவ ாது,  ா ாவும் றக 
பகாடுத்ைார்; அறைத் ைறரயில் இைக்குவைற்கு முன்பு,  ா ா  ீண்டும் அறைத் 
பைாட்டார், பூ ியிலிருந்து  ண்பைடுத்து அைன்  ீது முைலில் தூவினார். 
 ண்டலி ஒவ்பவாருவரும் ஒரு றகயளவு  ண்றை வெீினர்; இறுைியாக,  ா ா 
கல்லறைக்கு வ ல் பூக்கறள றவத்ைார். 

ஆரம் த்ைிலிருந்வை, பாபாவின் பிரியொன, தாய்வழி சிைிய 
தந்கதயார் ருஸ்தம் ொொ அவருடன் இருந்ைார். அவர்  ா ாவின் 
வெறவயில் ைனது வாழ்க்றகறய முழுவது ாக அர்ப் ைித்ைார், வ லும் 
அவரது  கள் (நாஜா),  கன் (ப ண்டு) ஆகிவயாரும்  ா ாவின் காலடியில் 
ெரைறடந்ைனர்.  ாஸாஜி  ண்டலிக்குச் ெற யல்காரராகவும்,  ா ாவுக்கு 
அருகில் இரவு காவலராகவும், வடாக்கா ஆெிர த்ைில் வாழ்ந்ை 
ப ண் ைிகளின்  கழிவறைகறளச் சுத்ைம் பெய்தும், இது வ ான்ை  ல்ைிைன் 
 றடத்ைவராகப்  ைியாற்ைினார். எளிைாகக் வகா ப் ட்டு எரிச்ெலறடயும் 
 னப் ாங்கு உள்ளவர் - ஆனால் யைார்த்ை ான நறகச்சுறவ துணுக்குகறளக் 
கூைி இன் ப் ப ாழுதுவ ாக்கில் ஈடு டுவதுண்டு. அவர் ஒரு வலிற யான, 
வன்ற வாய்ந்ை, வகா ாவவெ ான  னிைர்; இறுைிவறர  ா ாறவ 
இையபூர்வ ாகப்  ின் ற்ைியவர். 
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 ாஸாஜி! உங்களின்  ற்ைற்ை ைன்ற , உங்கள் வெறவ, உங்கள் 
வலிற   ற்றும் உங்கள் அன்பு ஓர் உண்ற யான ெீடருக்கான ைகுைிறய 
உள்ளடக்கியது. உங்களுக்கு எங்கள் வைக்கங்கள்! நித்ைிய ாக விழிப் றடய 
நீங்கள் தூங்குகிைரீ்கள்! 

டிெம் ர் 19  ாறல, நரி ன், அர்னவாஸ்  ற்றும் மும்ற யிலிருந்து 86 
ைிரு ைக்குழு உறுப் ினர்கள் அஹ துநகருக்கு வந்ைனர். அடுத்ை நாள்,  ா ா 
அவர்கறளப்  ார்க்கச் பென்று அறனவருக்கும் ைரிெனம் வழங்கினார். 

1944, டிெம் ர் 21 வியாழக்கிழற , நரி ன், 31, அர்னாவாஸ், 26, 
ஆகிவயாரின் ைிரு ைம் அஹ துநகர் அக்யாரியில் (பநருப்புக்வகாவில்) காறல 
10:00  ைிக்கு வகாலாகல ாக நறடப ற்ைது. அன்று  ாறல, புது ை 
ைம் ைிகறள,  ா ா, ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்ைார்; அர்னவாஸின் ெவகாைரி 
நர்கிஸ்  ற்றும் ைாயார்  ச்ொ ாய் அவர்களுடன் பென்ைனர்.  ா ா, ைம் ைியறர 
அன்புடன் வாழ்த்ைி,  ின்னர்,  ச்ொ ாயின் றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு 
 ிம் ல்காவ்ம் நிலத்றைச் சுற்ைிக் காண் ித்ைார். 

 ா ா வகட்டார், "நீங்கள் இந்த இைத்கத விரும்புகிைரீ்களா?" 
 ச்ொ ாய்  ைிலளித்ைார், " ிகவும் விரும்புகிவைன்." 
"சிைிது பநரம் கழித்து, நான் உங்ககள இங்பக எப்பபாதும் 

கவத்திருப்பபன்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டது அர்னவாறஸ 
ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கியது; அவருறடய ைாயாரின் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைது  ட்டு ின்ைி, வ லும் ஒரு குடும் த்றையும் வ ைி 
 ாதுகாக்கவவண்டி இருந்ைது. ஆனால் இரண்டு வருடங்களுக்கு  ிைகு, 
 ச்ொ ாய் அவரது இறுைி மூச்றெ விட்டவ ாது, அர்னவாஸ்,  ா ா கூைியறைப் 
புரிந்து பகாண்டார். 

அர்னவாஸ், நர்கீஸ் இருவறரயும் ப ஹராஸாத்ைில் இருக்கச் 
பொல்லி,  ா ா நரி ன்,  ச்ொ ாய் இருவறரயும் ைிருப் ி அனுப் ினார். டிெம் ர் 
22ஆம் நாள், ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்காக,  ா ா, ப ண் ைிகளுடன் 
புைப் ட்டார்; அடுத்ை நாள் ஒரு ைனித்துவ ான ெம் வம் நிகழ்ந்ைது. 

டிெம் ர் 23, ெனிக்கிழற , ப ஹர்  ா ா, அஹ துநகரிலிருந்து ைனது 
அன் ர்கள்  ற்றும் நரி ன் - அர்னவாஸ் அவர்களின் ைிரு ைத்ைில் கலந்து 
பகாண்ட அறனத்து விருந்ைினர்கறளயும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்ைார். 

 ாஸாஜியின் கல்லறைக்கு அருகில் இரண்டடி ஆழத்ைில் குழி 
வைாண்டி, ொஞ்ெியின்  டுக்றககறள அைில் றவத்து புறைத்து,  ா ா அைன் 
 ீது வராஜா  லர்கறளத் தூவினார். அைன்  ின்னர், ஆைி ெீனியர்,  ா ாவின் 
அறனத்து ெீடர்களுக்கும் ‘நிகனவு பகாபுரம்’ எழுப்  அடிக்கல் நாட்டும் 
விழாவில்  ா ாவின் பெய்ைிறய வாெித்ைார்: 

இன்று நீங்கள் காண்பது ெிகவும் முக்கியொன, புனிதொன ஒரு 
நிகழ்வு. எந்த பநரத்திலும் கண்கண விட்டு ெகைந்துபபாகும் மபாருட்கள் 
ெற்றும் பிை விஷயங்களில் உலகம் பரபரப்பாக இருந்தாலும், குருநாதரின் 
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கருகணயால், வாழ்க்ககயின் உண்கெயான முன்பனாக்குப் பார்கவகயப் 
மபறுபவர்கள் எப்பபாதும் உள்ளனர். இந்த அதிர்ஷ்ைசாலிகள் சிலர் தங்கள் 
முழு வாழ்க்கககயயும், அழியாத, முடிவற்ை, உலகளாவிய, காலம்கைந்த 
இகை வாழ்க்ககக்கு எப்பபாதும் புதுப்பிக்கப்பட்ை உணர்வுைன் கூடிய, 
இகைவிைாத அர்ப்பணிப்கபச் மசய்யத் தயாராக உள்ளனர். அகனத்து சுய 
எண்ணங்ககளயும் ஒதுக்கி கவத்து, தெது வாழ்க்கககயக் குருநாதரின் 
தவிர்க்க இயலாத, மதய்வகீ காரணத்திற்காக அர்ப்பணிப்பபாரின் ஆன்ெீக 
ொட்சிகெகய வார்த்கதகளால் விவரிக்க முடியாது.  ஆனால், அத்தககய 
விளக்கங்ககள ெிஞ்சும் அபத பவகளயில், அது அந்த ஆன்ொக்களுக்கு 
ெகுைம் சூடும் ஆபரணத்கத விை ெிககயானதாக இருக்கும். பகாபுரம் 
பபான்ை கண்ணுக்குத் மதரியும் ஒரு நிகனவுச்சின்னம், அவர்களின் 
வாழ்க்ககயின் வாய்கெ தவைாத நம்பிக்கக ெற்றும் அன்கபக் 
குைிக்கிைது; இது வருங்கால சந்ததியினகர ஊக்குவிக்கும் ஓர் ஊைகொக 
விளங்கும். 

இந்ை இடத்ைில் அற க்கப் டும் எனது  றைந்ை அன் ர்களின் ‘நிறனவு 
வகாபுரம்’,  ின்வரும் ைறலமுறைகளுக்கு உத்வவகம்  ற்றும் ெக்ைியின் 
களஞ்ெிய ாகத் ைிகழும். அவர்கறளப்  ற்ைிய நிறனவு நீடித்ைிருக்க வவண்டும் 
என் ைற்காக அல்ல; வ ரும், புகழும் அறடவைில் அவர்களுக்கு எந்ை 
அக்கறையும் இல்றல. ஆனால் அவர்கறளக் குைித்ை நிறனவு, நிறலத்து நிற்க 
வவண்டியைன் காரைம் என்னபவனில், இது, இப்வ ாது வாழும்  ற்றும் வாழ 
இருப் வர்களுக்கும், ஓர் உைாரை ாக இருக்கும். அன்ற  அடிப் றடயாகக் 
பகாண்ட ைியாக வாழ்க்றக ஒருவ ாதும்  றைந்துவிடுவைில்றல. இது 
அழகானதும்,  லனளிப் தும்  ட்டு ல்லா ல், ஆக்கத்ைிைன்  றடத்ை 
உத்வவகத்றைப்  ின்னால் விட்டுச் பெல்கிைது. 

இந்தக் பகாபுரத்தின் அடித்தளம் என் அன்புக்குரிய சைீர்களில் 
ஒருவரான தாதாசாஞ்சியின் படுக்ககபயாடு எனது பிரியொன 
ொொ ியின் கல்லகையின் ெீது கவக்கப்பட்டுள்ளது. புவாொபஹப், 
முன்ஷி ி, சம்பத் ஐயங்கார் பபான்ைவர்களும் உள்ளனர்; அவர்கள், தங்கள் 
உைகலத் துைப்பதற்கு முன்னர், என் ஆன்ெீக பநாக்கத்திற்காக மசய்த 
தன்னலெற்ை பசகவ, இதயப்பூர்வொன பக்தி ெற்றும் தனித்துவம் ெிக்க 
சாெர்த்தியத்கதக் மகாண்டிருந்தனர். அவர்களில் ஒவ்மவாருவருக்கும், 
பகாபுரத்தின் அடித்தளத்தில் ஒரு தனி ெலர் கவக்கப்படுகிைது; பெலும், 
இங்கு எழுப்பப்படும் புகழ்வாய்ந்த பகாபுரத்தில் அவர்கள் அகனவரின் 
மபயர்களும் மபாைிக்கப்படும்.  

 லர்கள் மூலம் அறடயாளச் ெின்ன ாகக்  ிரைிநிைித்துவ  டுத்ைப் டும் 
 ிரிந்ை ஆன் ாக்கள், பவவ்வவறு ெமூகங்களில்  ரவலாக நடத்ைப் டும் 
ைனிப் ட்ட அடக்கம் அல்லது ைகன நிகழ்ச்ெிகறளத் வைறவயற்ைைாகப்  ார்க்க 
றவக்கிைது. இந்ை  லர்கள் அறனத்றையும் ஒவர அடித்ைளத்ைில் றவப் து, 
இந்ை அன் ர்களின் உடல்கள் வவறு ட்டிருந்ைாலும், அறவ அறனத்தும் ஒவர 
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நித்ைிய  ற்றும்  ிரிக்க முடியாை ஆன் ாவின்  ாகங்கள் என்ை உண்ற றய 
வலியுறுத்தும் வநாக்கம் பகாண்டது. நிறனவு வகாபுரம்,  ிரிந்ை ஆன் ாக்களின் 
ப ௌைீக உடல்கறள முற்ைிலும் வைறவயற்ைைாகப்  ார்க்கச் பெய்கிைது, 
ஏபனன்ைால் ப ௌைீக உடல் என் து ஆன் ாவின்  ாறயயான நிழல்  ட்டுவ . 
இந்ைக் வகாபுரத்ைில் ப ாைிக்கப் டும் ப யர்களிலான அன் ர்கள், அவர்களின் 
 றைவுக்குப்  ிைகு, ைங்கள் உடல்கறள அவர்களின் விருப் த்ைிற்கு இைங்க 
எந்ை முறைறயயும் றகயாளலாம். அவர்களின் உடல்கள் அந்ைந்ை  ைச் 
ெடங்குகளின் டி அல்லது அவர்களின் வாழ்நாளில் பவளிப் டுத்ைிய எந்ைபவாரு 
விருப் த்ைின்  டி, அற ைி வகாபுரத்ைில் புறைக்கப் டலாம் அல்லது 
எரிக்கப் டலாம் அல்லது வவறு எந்ை வழியிலாவது அகற்ைப் டலாம்; வ லும் 
இந்ை நிறனவு வகாபுரத்ைில் அவர்கள் ைத்ை து ப யர்களால்  ட்டுவ  
குைிப் ிடப் டுவார்கள். 

பகாபுரம் மவவ்பவறு ெதங்ககளச் சார்ந்த ெனிதர்களின் 
நிகனவுச்சின்னொக இருக்கும், உண்கெயில், அகனத்து மபரிய உலக 
ெதங்களின் அடிப்பகை ஒருகெப்பாட்கைக் குைிக்கும். அகனத்து மபரிய 
உலக ெதங்களும், தங்கள் மசாந்த வழியில், நான் ெறுபடியும், புதிதாக, 
பவமைாரு முகையில் மகாண்டு வரும் ஒபர உண்கெகய 
மவளிப்படுத்தியுள்ளன.  உலகின் அகனத்து முக்கிய ெதங்களின் 
சின்னங்ககளயும் பகாபுரத்தில் கவப்பதன் மூலம், அகனத்து ெதங்களின் 
இந்த ஒற்றுகெ, ஒருகெப்பாடு மதளிவாக வலியுறுத்தப்படும்.  பகாபுரம் 
அகனத்து ெதங்களின் ஒற்றுகெயின் அகெதியான பகைசாற்ைலாக 
விளங்கும்.  நித்திய வாழ்க்ககயின் அகசக்க முடியாத அகெதியும், 
உணர்வுப்பூர்வொன மதய்வகீத்தின் ெங்காத ெகிகெயும் இந்த நிகனவு 
பகாபுரத்தால் குைிப்பிைப்படும் ஆன்ொக்களுக்கு முடிசூட்ைப்படுவதாக 
இருக்கும். 

அவர்கள் அகனவரும் என்மைன்றும் என்னுகையவர்கள். அவர்கள் 
அகனவகரயும் நான் ஆசரீ்வதிக்கிபைன். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ாவின் விருப் ப் டி, ஆைி ெீனியர் ெில நாட்களுக்கு 
முன்பு,  ா ா  ட்டியலிட்ட அறனத்துப் ப யர்கறளயும் வாெித்ைார். ஒரு 
நாற்காலியில் அ ர்ந்துபகாண்டு, ஒவ்பவாரு ப யறரயும் அறழத்ை 
வவறளயில்,  ா ா அடித்ைளத்ைில் ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக வராஜா  லறர 
றவத்ைார். காலம் இறை இப் டிக் குைிப் ிட்டது, " ா ா, அந்ை அன் ர்கறள 
எல்றலயற்ை பைய்வகீ ப ருங்கடவலாடு ஒன்ைிறைக்கப் ட்டறைச் 
சுட்டிக்காட்டுவது வ ாலத் வைான்ைியது. ஒவ்பவாருவருக்காகவும் ஒரு வராஜா 
 லறர அஸ்ைிவாரத்ைில் றவப் ைன் மூலம்,  ா ா அவரது ஒவ்பவாரு 
அன் ரும் எைிர்காலத்ைில் ஒரு ைருைத்ைில் அந்ைப் ப ருங்கடலில் 
ஒன்ைிறைவார் என் றைத் பைரிவித்ைார். 

"இது நிகழும் ைருவாயில்,  ா ாவின் முகத்ைில் ஆனந்ைக் கைிர்கள் 
ஒளிர்ந்ைன - அவரது அன் ர்கள் ஒவ்பவாருவரின்  றைவும் அவறர வ லும் 
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 ா ாவின் அன் ில் மூழ்கடிக்கும் ஊடக ாக இருந்ைது என் ைற்குச் ொன்று. 
நிறனவுக் வகாபுரம் கட்டப் டும் வவறளயில், அது உலகிற்கு ஒரு நீடித்ை 
நிறனவூட்டலாக இருக்கும்.  ைம் ஒன்வை ஒன்று, அறனத்து வவறு ாடுகளும் 
 ாறய." 

24ஆம் வைைி ஞாயிற்றுக்கிழற   ீண்டும் ஒரு வொக ான சூழ்நிறல 
உருவானது. ஆைி ஜூனியரின்  றனவி குலு, ைாரா என்ை  கறன ஈன்பைடுத்ை 
ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர் அஹ துநகரில் கால ானார். காறல 5:00 
 ைிக்கு,  ா ா, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ஸவராஷின் இல்லம், ‘விலூ 
வில்லா’வில் குலுறவப்  ார்க்கச் பென்ைார். இறுைி மூச்றெ விடுவைற்குச் ெில 
பநாடிகளுக்கு முன்பு  ா ா, அவரது ைறலயில் றக றவத்ைார். குலு,  ா ாவின் 
வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைது வ ாலத் வைான்ைியது. அவருறடய ஆெிறயப் 
ப ற்று, குலு 30 வயைில் இறைவனடி வெர்ந்ைார். 

1944, டிெம் ர் 25 அன்று, ப ஹரா ாத் சூழ்நிறல கலகலப் ாக 
 ாைியது, ஏபனனில் ப ஹராவின்  ிைந்ைநாள் வகாலாகல ாகக் 
பகாண்டாடப் ட்டது. கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் கவாலி இறெ நிகழ்ச்ெியில்  கிழ்ச்ெி 
பவள்ளம் ப ருகியது. காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: " ா ாவின் பைய்வகீ 
அறவயில்  கிழ்ச்ெி, துக்கம் இரண்டிற்கும் இட ில்றல  - ஆனந்ைத்ைின் 
 ரவலான கைிர்கள்  ட்டுவ  இருக்கும். இந்ை ஆனந்ைம் எப்வ ாதும் வலி 
நிறைந்து இருக்கும், ஆனால் அது உலக இன்னல்களின் வலி அல்ல; இது 
இைய ஏக்கத்ைின் வலி, இறுைியில் ஆனந்ைத்றை அனு விக்கச் பெய்கிைது! 

ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வாலு ஆகிவயாருடன்  ா ா டிெம் ர் 27 
அன்று ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

இவ்வாறு, பாபாவின் வாழ்வில் நிகழ்வுகளால் நிரம்பிய ஒரு வாரம் 
கழிந்தது. டிசம்பர் 19ஆம் நாள், ொொ ி காலொனார்; 21ஆம் நாள், நரிென்-
அர்னவாஸ் இருவரும் திருெணம் மசய்து மகாண்ைனர்; 23 அன்று, நிகனவு 
பகாபுர அடிக்கல் நாட்டு விழா நகைமபற்ைது; 24ஆம் நாள், ஆதி  ூனியரின் 
ெகனவி குலு காலொனார் ெற்றும் அவரது ெகன் தாரா பிைந்தார்; 25 
அன்று, மெஹராவின் பிைந்த நாள் மகாண்ைாைப்பட்ைது. 1944 டிசம்பர் 
ொதத்தில் இந்த நம்பமுடியாத ஒபர வாரத்தில், பாபா அவரது மநருங்கிய 
அன்பர்கள் அகனவருக்கும் இைப்பு, பிைப்பு, இறுதிச் சைங்கு, திருெணம், 
பிைந்தநாள் பபான்ை ஏற்ை இைக்க ஊசலாட்ை அனுபவத்கதக் 
மகாடுத்தபதாடு, அவரது இகைவிைா சகவாசத்கதயும் அளித்தார். உலகமும் 
அதன் விவகாரங்களும் மவறும் கனவு, ெற்றும் பிைப்பு, இைப்பு என்பது 
தூங்குவது, விழிப்பது தவிர பவமைான்றுெில்கல என்பகத  
அனுபவபூர்வொக அகனவகரயும் உணரச் மசய்தார். 

 ால் நாத்து  ற்றும் ‘ ர்ஸி’ கிரா த்றைச் வெர்ந்ை ைறலற  ஆெிரியர் 
வாசுவைவ் ஜகந்நாத் வகர், 24ஆம் வைைி இரவு ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து இரண்டு 
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நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர்.  புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ால் நாத்து  ா ாவிடம் 
குருதுவாடி கிரா த்ைில், ைியானத்ைில் ஆனந்ைத்றை அனு விக்கும் ஒரு 
ெிறுவறனப்  ற்ைிக் கூைினார். அவன் ைியானத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின் 
முகத்றைப்  ார்க்க முடியவில்றல என்றும், ஆனால்  ா ாவின் வடிவத்றைக் 
 ார்த்ைைாகவும் கூைியறைத் பைரிவித்ைார். அைற்குச் பெவி பகாடுத்ை  ா ா, 
கருத்து எதுவும் பைரிவிக்கா ல் எழுந்து பென்ைார்.  ால் நாத்து அப்வ ாது 
நிறனத்துப்  ார்த்ைார்: ‘இப்வ ாது, அந்ைச் ெிறுவனிடம் நான் என்ன பொல்வவன்? 
 ா ாவிடம் அவறனப்  ற்ைிச் பொல்வைாக உறுைியளித்வைவன, ஆனால்  ா ா 
அவறனப்  ற்ைி எதுவும் பொல்லவில்றல.’ 

இப் டிப் ட்ட எண்ைங்கள்  னைில் அறலவ ாைிய வவறளயில்,  ா ா, 
ைிடீபரன நின்று,  ால் நாத்துறவ வநாக்கி, "எனது பார்கவ  அந்தச் 
சிறுவனிைம் இருப்பதாகச் மசால்லுங்கள். அவன்  எனது முழு 
வடிவத்கதயும் காண்பான்” என்ைதும்  ால் நாத்து ைிருப்ைி அறடந்ைார். 

அவர் குருதுவாடிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ை வவறளயில், ெிறுவன்  ால் 
நாத்துவுக்காகக் காத்ைிருந்ைான், "இன்று அைிகாறலயில், முைன்முறையாக, 
ப ஹர்  ா ாவின் வடிவத்றையும் பைய்வகீ முகத்றையும் கண்வடன்" என்ைான். 

ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ை வ லும் ஓர் அன் ர் ொபனக் ரஞ்சி. ஒரு 
வார விழாக்களுக்குப்  ிைகு அவர் நாெிக் ைிரும் ிச் பென்ைவர், டிெம் ர் 31ஆம் 
நாள் ைிடீபரனக் கால ானார்.  இறுைியாக குருநாைரின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ை 
அைிர்ஷ்டொலி!  ாவனக் ெிக்கன ான, ‘றகயடக்கமுள்ள’ ைனிந ராகக் 
கருைப் ட்டாலும், நிைி ரீைியாக,  ா ாவின் ஆன் ீக வநாக்கத்ைிற்குப் 
ப ரு ளவில்  ங்களித்ைைற்காக அவறரப்  ாராட்டினார். 

 ினூ காரஸ், பநய்ஸ் து ாஷ் ஆகிவயார் டிெம் ர் 30 அன்று, குஷ்ரு 
குவாட்டர்ஸில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். ஸவராஷுடன் காரில் வந்ை  ா ா, 
 ினூ, பநய்ஸ் இருவறரயும் ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
இைற்கு முந்றைய ெந்ைிப் ின் வ ாது அவர் அளித்ை வ ாைிரத்றை, பநயிஸ் 
இன்னும் அைிந்ைிருப் றைக் கண்டு  ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், அறை 
ஒருவ ாதும் அகற்ை வவண்டாம் என்று கூைினார். பநயிஸ் ப ண் 
 ண்டலியுடன் இருந்ைவ ாது,   ினூ காரஸ் அவைார புருஷரின் வட்டத்ைின் 
உறுப் ினர் என் றை அவரிடம்  ா ா  று டியும் உறுைிப் டுத்ைினார்; வ லும், 
 ினூ இறையுைர்றவ அறடவார் என்ை அவரது வாக்குறுைிறய  ீண்டும் 
எடுத்துறரத்ைார். 

ைிரு ைத்ைிற்குப்  ிைகு, நரி ன், அர்னவாஸ் இருவரும் இன்னும் ெில 
நாட்கள் அஹ துநகரில் இருக்கும் டி  ா ாவால் அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்.  ா ா, 
எப்வ ாவைனும் அர்னவாறஸ ப ஹராஸாத்ைிற்கு வரு ாறு அறழப் துண்டு. 
இருப் ினும், அவருக்கு உடல்நிறல ெரியில்லா ல், தூங்குவைில் ெிர ம் 
ஏற் ட்டது. ஒரு நாள்  ா ா, அவறர ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்து, அங்குத் 
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தூங்கு ாறு கூைி, ஒவ்பவாரு ஐந்து நி ிடங்களுக்கும், அவர் தூங்கிவிட்டாரா 
என் றைப்  ார்க்கச் பென்ைார்.   ா ாவின் பைாடர் வருறகயால் அர்னவாஸ் 
அவரது ெிந்ைறனயில் விழித்ைிருந்து, இறுைியாகத் தூங்க முடிந்ைது. 

அைற்குப்  ிைகு, நரி ன், அர்னவாஸ் இருவரும் ஒன்ைிறைந்து 
வாழ்க்றகறயத் பைாடங்க மும்ற க்குச் பென்ைனர்.  அந்ை வநரத்ைில், வ ாரின் 
காரை ாக மும்ற யில் ைங்குவைற்கான  ங்களாக்கறளக் கண்டுபகாள்வது 
கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைைாக இருந்ைது. ஆனால்,  ா ாவின்  ார்றவ  அவர்கள் 
 க்கம் இருக்கவவ, வந்ை ெிைிது காலத்ைில், அவர்கள் வெைியான ‘ப்ரீச் வகண்டி’ 
 குைியில் உள்ள ‘ஆஷியானா’ என்ை கட்டிடத்ைில் ஒரு வெைியான வடீ்றட 
வாடறகக்கு எடுக்க முடிந்ைது. 1942ஆம் ஆண்டு, வலானவாலாவில் இருந்ை 
வவறளயில்,  ா ா, நரி ன், அர்னவாஸ் இருவரும் இறைந்து, ைனியாக 
வாழத்பைாடங்கிய  ின்னவர அவர்  ீண்டும் மும்ற க்கு வரப்வ ாவைாகக் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்; அவருறடய வார்த்றைகள் அவர்களுக்குத் பைரியா வல 
உைவியாக இருந்ைறைக் காை முடிந்ைது! 

1945, ஜனவரி 1ஆம் நாள், ைிங்கட்கிழற  அலி ஷாறவ 
ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்து வந்து,  ா ா, அவரருகில் இருக்கச் பெய்ைார். 
அடுத்ை ெில வாரங்களுக்கு, ஒவ்பவாரு நாளும் ெில  ைிவநரங்கள்,  ா ா, 
அவருடன் ைனிற யில்  ைிபுரிந்து, அவரது  ைி முடிந்ைதும் அலி ஷாறவ 
25ஆம் வைைி அஹ துநகருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 

ஜனவரி 3ஆம் வைைி, எலிஸப த் வ ட்டர்ெனின் ைந்றை ‘றஸ ன் 
ொப் ின்’ கால ானார், அவர் அறைத் பைரிவித்து  ா ாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ியிருந்ைார். அடுத்ை நாள்,  ா ா, எலிஸப த்ைிற்கு இந்ைச் பெய்ைிறய 
அனுப் ினார்: "உங்கள் தந்கதயார் ஆசரீ்வாதிக்கப்பட்டு என் எல்கலயற்ை 
இதயத்தில் இைம் பிடித்துள்ளார்." 

ைிரு. ொப் ின் 1932ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார், 
வ லும் ெ ீ த்ைில் ‘ ர்டில்  சீ்’ நிலத்றை  கள் எலிஸப த்ைிற்கு அவர் அன்பு 
 ரிொக அளித்ைைன் காரை ாக, அப ரிக்காவில் ப ஹர்  ா ாவுக்கான ஒரு 
ற யம் உருவாக வாய்ப் ாக அற ந்ைது. றஸ ன் ொப் ின் ஒரு ைாராள ான, 
 வரா கார குைம்  றடத்ைவராக இருந்ைார், அவர் நான்கு பைாண்டு 
நிறுவனங்கறள நிறுவியுள்ளார். அவர் அடிக்கடி இப் டிக் குைிப் ிடுவதுண்டு: 
"என்றன விடக் குறைவான  ாக்கியொலிகளுடன் நான்  கிர்ந்து 
பகாள்ளாவிடில், நான் அறடயப்ப ற்ை எைற்கும் ைகுைியுறடயவனாக இருக்க 
 ாட்வடன்." அற்புை ான ப ஹர் ஆன் ீக ற யத்றைச் ொத்ைிய ாக்கிய 
எலிஸப த்ைின் ைந்றையார் உண்ற யிவலவய ஆெீர்வைிக்கப் ட்டவர். 

 ா ாவுக்கான ெில  ைிகறள முடித்துவிட்டு, மும்ற யிலிருந்து 
ைிரும் ி வந்ை காக்கா  ாரியாறவப்  ார்க்க,  ா ா, 1945, ஜனவரி 6 அன்று 
ப ஹரா ாத் பென்ைார். இந்ை நாட்களில்  ா ா ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை 
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 ட்டுவ  உைவு உண்டு வந்ைார். ஆைி ெீனியர் அைிவுறுத்ைல்களுக்காக 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ைினமும் அஹ துநகருக்கு வருவதும், ப ஹரா ாத் 
பெய்ைிகறள,  ா ாவுக்கு எடுத்துச் பெல்வதும் வழக்கம். 

ெில ெட்ட ரீைியான விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்க 
ராஹூரியிலிருந்து வந்ை டாக்வகஃ ால்கறரச் ெந்ைிக்க  ா ா 26ஆம் வைைி 
ப ஹரா ாத் பென்ைார். 

ஜனவரி 31 புைன்கிழற ,  ா ா, ப ஹராஸாத்ைிலிருந்ை 
ப ண் ைிகளுடன் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸிலிருந்து ெிைிது பைாறலவில் அற ந்ை 
ரூஸி  ாப் வடீ்டிற்குச் பென்ைார். ப ஹராஸாத்ைில் காவள ா ாவின் 
கண்காைிப் ில் ெில கட்டு ான  ைிகள் ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைைால், வகட்டி 
 ற்றும் வகாபஹரின் ப ற்வைாரின் இல்லத்ைிற்கு இந்ைத் ைற்காலிக நகர்வு 
வைறவப் ட்டது. அங்குச் பென்ை  ிைகு,  ா ா, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
ராவனாறவயும் அறழத்ைார், இைனால் ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, ராவனா 
 ற்றும் வாலு இப்வ ாது ரூஸி  ாப் இல்லத்ைில்  ா ாவுடன் இருந்ைனர். 

1945,  ிப்ரவரி 2 அன்று  ா ா, அஹ துநகரிலிருந்து ற தூல், காக்கா 
இருவருடன்  ஸ்த்  ைிக்காக  ான்சி நகருக்குச் பென்று,  ிப்ரவரி 4ஆம் நாள் 
14  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். ‘பஞ் ாபி ொய்’ என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ஸ்ைானியுடன் நிகழ்ந்ை ெந்ைிப்பு  ிகவும்  ைக்கமுடியாை ஒன்ைாகும்.  ா ா, 
வ லும் நீண்ட முடியும் ைாடியுடன் கூடிய ஒரு நிர்வாை  ஸ்றை  ீண்டும் 
பைாடர்பு பகாண்டார்; அவர்  ல ஆண்டுகளாக ஒரு  றழய வகாபுரத்துடன் 
முதுறகச் ொய்த்து அ ர்ந்து, இரவும்  கலும் சூரியன் அல்லது நட்ெத்ைிரங்கள் 
ஒளிரும் வானத்றை வநாக்கிக் பகாண்டிருப் றைப்  ழக்க ாகக் பகாண்டார்.  

ஜான்ெியில்  ிக உயர்ந்ை நிறலறய அறடந்ை  ஸ்த் ‘அவுலியா பாபா’ 
இருந்ைார்;  ிகவும் வயைானவராக இருந்ைைால் அவரால் நடக்க 
முடியவில்றல, ஆனால் அவர் ைனது கால்கறள  ட்டும் ைறரயில் அறெப் து 
 ழக்கம். இந்ைப் புனிை ான  ஸ்த் அசுத்ை ான சூழ்நிறலயில் அ ர்ந்து. 
அடிக்கடி வழிப்வ ாக்கர்கறள வறெ ாரி ப ாழியும் அவை வவறளயில், 
 ிைருடன் அவர் நல்ல  னநிறலயில் காைப் ட்டார். 

 ிப்ரவரி 6 அன்று  ா ா அஹ துநகர் ைிரும் ிவந்ைார். 

வ   ாைத்ைில் ைிட்ட ிடப் ட்ட ஒரு  ாைக் கூட்டம் குைித்து, 
 ண்டலியுடன் விவாைங்கள் நடத்ைப் ட்டன. இைற்காக,  ா ா முன்னும் 
 ின்னு ாகப்  யைித்ை ெில ெ யங்களில் அஹ துநகர் வரு ாறு 
 ண்டலிறய அறழத்ைார். இறுைியாக, ஒவ்பவாரு நகரத்ைிலிருந்தும் ஒரு குழுத் 
ைறலவறர அறழத்து, ப ஹரா ாத்ைில், 40 ந ர்கள் ( ண்டலி உட் ட) 
அடங்கிய ஒரு ெிைிய கூட்டத்ைில், ஒரு  ாை கால ெந்ைிப்பு  ற்ைிய இறுைி 
முடிறவ எடுக்கவவண்டும் என முடிபவடுக்கப் ட்டது.   
 வ வல குைிப் ிட்ட ஒரு  ாை கால கூட்டத்ைிற்கு வர விரும்பும் 
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ஆண்களின் எண்ைிக்றக 500ஐ எட்டியது. இது  ல ெிர ங்கள் உருவாக 
வாய்ப் ாக இருந்ைைால், ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு (1945  ார்ச் 1 அன்று) ஆைி 
ெீனியர் பவளியிட்ட இந்ை சுற்ைைிக்றகயில்  ா ா விளக்கினார்: 

1944ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 1ஆம் பததி அனுப்பப்பட்ை இறுதி 
சுற்ைைிக்ககயில் ககமயழுத்திட்ைவர்கள், 1945 பெ ொதத்தில் வர அகழப்பு 
விடுக்கப்பட்ைது. பலர், தங்கள் சூழ்நிகலக்கு ஏற்ப இணக்கம் மதரிவித்து, 
பெ ொதக் கூட்ைத்தில் கலந்து மகாள்ளத் தயாராக இருந்தனர். பலருக்கு, 
உள்ளார்ந்த ஆர்வம் இருந்தபபாதிலும், விடுப்பு மபறுவதில் அல்லது ஒரு 
ொதத்திற்குத் தத்தெது கைகெகய விட்டு வருவதில் சிரெம் இருப்பதால், 
கலந்து மகாள்ள முடியாத சூழ்நிகல. அது எப்படியிருந்தாலும், இந்தக் 
கூட்ைம் பல காரணங்களுக்காக, பல முகை தள்ளிகவக்கப்பட்ைது. 

இக்கூட்டத்ைின் குைிப் ிட்ட வநாக்கம் ஆன் ீகம் பைாடர் ானது, அது 
முறையாகச் பெய்து முடிக்கும் வறர, றகபயழுத்ைிட்ட  லறர  ட்டுவ  
ஒன்ைிறைப் ைால் வநாக்கம் நிறைவவைிவிடாது. ஒரு  ாை காலம் ஒன்ைாக 
வந்து, வெர்ந்து வாழ்வைில்  ல ெிர ங்கள் உள்ளன. அறவ இயற்றகயான 
வழிமுறைகள் மூலம் ைீர்க்கப் ட வவண்டும். இந்ை வநரத்ைில் எனது 
உலகளாவிய  னைின் ைறலயடீு உகந்ைைாக இருக்காது. இைில்  ங்பகடுக்கும் 
அன் ர்கள், ைங்கள் ப ாருளுலக வைறவகளில் கவனம் ைிறெைிருப் ப் டா ல், 
கூட்டத்ைின் ஆன் ீக காரைத்ைிற்காக முழுற யாக அர்ப் ைிக்க, அறனத்து 
அன ர்களுக்கும் ைங்கும் இடம், உைவு,  ற்றும்  ிை வைறவகள் அறனத்தும் 
முறையாக ஏற் ாடு பெய்யப் ட வவண்டும். 

பபார்க்கால கட்டுப்பாடுகள் காரணொக, உணவு பகிர்ந்தளிக்கப்படும் 
ஒரு நிகலயான பிரச்சிகனக்கு, மவளிப்பகையாக எந்தத் தரீ்வும் இல்கல. 
இகதத் தவிர, ஒரு ொத காலத்திற்கு நூற்றுக்கணக்கான ெக்கள் ஒன்ைாக 
வந்திகணவதற்கான அரசாங்கக் கட்டுப்பாடுகள், தரீ்வு காணப்பைாத 
ெற்மைாரு பிரச்சிகனயாகும்; அபத பவகளயில், பயணத்தால் விகளயும் 
சிரெங்கள் அதிகொக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.  

இந்ைக் கூட்டத்ைின் ைனிப் ட்ட  ற்றும் முக்கிய ான ஆன் ீக 
வநாக்கத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு, இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில், கூட்டத்றைத் 
ைள்ளிப்வ ாடுவது என் து ைற்காலிகத் வைறவயாக இருந்ைாலும், அது 
ப ாருத்ை ற்ைைாகத் வைான்ைலாம்.  ாைிவரும் வவறுவவறு நிகழ்வுகளின் 
வைாற்ைத்ைில், இறை உைர்வுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு ைிட்டவட்ட ான ஆன் ீக 
அடிப் றடயில்,  கத்ைான கட்டற ப்பு ஒன்று பவளிப் டுவறைக் 
காைமுடிகிைது. ஒரு  ாை கால கூட்டத்றைத் ைள்ளிப்வ ாடுவைால் ஏற் டும் 
 ன உறளச்ெல்களுக்கு அப் ால் பென்று, எந்ைச் சூழ்நிறலயிலும், எனது 
கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிவைாக நீங்கள் ஆரம் த்ைில் இைக்கம் பைரிவித்துக் 
றகபயாப்  ிட்டது, என்  ீைான அறெக்க முடியாை நம் ிக்றகயின் உறுைியான 
ொன்ைாகக் கருைப் டுகிைது.      
 1944 டிசம்பர் 1ஆம் நாள் மவளியிைப்பட்ை இறுதி 
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சுற்ைைிக்ககயின்படி, 1945 பெ ொதத்தில் திட்ைெிைப்பட்ை ஒரு ொத சந்திப்பு 
நைத்தப்பைொட்ைாது. எனபவ, கூட்ைத்தில் கலந்து மகாள்வதாகக் 
ககமயாப்பெிட்ை ஒவ்மவாருவரும் தன்கன விடுவித்துக் மகாள்ள அல்லது 
விடுப்பு எடுப்பது பபான்ை அகனத்து உறுதிப்பாடுகளிலிருந்தும் 
விலகிக்மகாள்ள பவண்டும் என்று நான் விரும்புகிபைன். 

தற்காலிகொகத் தள்ளிகவக்கப்பட்ை மதாைர் சங்கிலியில் ஒரு 
நிரந்தர இகணப்கப நிறுவுவதற்கு, ககமயாப்பெிட்ை ஒவ்மவாருவரும் பெ 
1ஆம் நாள் முழுவதும் உபவாசம் இருக்க பவண்டும் என்று விரும்புகிபைன் - 
1945, பெ 1 காகல 7:00 ெணி முதல் பெ 2 காகல 7:00 ெணி வகர, 24 ெணி 
பநரம், திை ஆகாரம், தண்ணரீ் அல்லது பவறு எந்த திரவத்கதயும் 
உட்மகாள்ளக்கூைாது. 

அைற்குப்  ிைகு வ   ாைம், ப ஹரா ாத்ைிற்கு ஒரு வாரம்,  ா ா 
அறழக்க விரும்பும் 40 ந ர்களின் ப யர்கறளப்  ட்டியலிட்டு, ‘ப ாதுவாகக் 
றகபயழுத்ைிட்டவர்களின் வெைிறயக் கருத்ைில் பகாண்டு, ஒரு  ாை கால 
கூட்டத்றை, எைிர்காலத்ைில் நடத்துவது குைித்து, வநரம், இடம், உைவு  ற்றும் 
இைர எல்லா வெைிகறளயும் ஏற் ாடு பெய்வறைப்  ற்ைி விவாைித்து முடிவு 
பெய்யத் ைீர் ானிக்கப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ாவின் அன்ைாட  ைியில் ொஞ்ெியின் வாழ்க்றக  ிகவும் 
 ர ரப் ாக இருந்ைைால், அவருறடய நாவளடுகள், குைிப்புகள், கடிைங்கள் 
வ ான்ை அறனத்றையும் ஒழுங்கற க்க அவருக்குப் வ ாைிய வநரம் 
கிறடக்கவில்றல. அவர் விஷயங்கறள  ைிவு பெய்து பவறு வன 
அறனத்றையும் ஒன்று ைிரட்டி, அறை,  ாதுகாப் ாகப் ப ட்டகத்ைில் வெ ித்து 
றவத்ைிருந்ைார். இைற்கு முன்பு கூைியது வ ால், எரச், ஆைி ெீனியர் இருவரும் 
1940ஆம் ஆண்டில் ப ங்களூரில் இருந்ை வவறளயில் அவரது ஒரு ெில 
குைிப்புகறள வரிறெப் டுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைனர். ொஞ்ெியின்  றைவுக்குப் 
 ின்னர், அவரது ப ட்டகங்கள் அறனத்தும் மும்ற யிலிருந்து 
ப ஹரா ாத்துக்குக் பகாண்டு வரப் ட்டன. வ லும், இவற்றை ஒழுங்காகச் 
ெீரற க்கும் ப ாறுப்பு ‘ஃமபராம் ஒர்க்கிங்பாக்ஸ்வாலா’வுக்கு வழங்கப் ட்டது. 

ஃப ராற ப் ப ாறுத்ைவறர, ொஞ்ெியின் கடிைங்கள்  ற்றும் 
குைிப்புகறளப்  ார்ப் து ஒரு கடின ான, ெலிப்ற  உண்டாக்கும்  ைியாக 
இருந்ைது. முைலாவைாக, ொஞ்ெியின் றகபயழுத்து ெில வநரங்களில் 
கண்ணுக்குத் பைரியாை அளவுக்கு நுண்ைியைாக இருந்ைது; வ லும்,  ா ாவின் 
விளக்கங்கறள, றககளில் கிட்டிய எந்ைக் காகிைத் துண்டிலும் எழுைி றவக்கும் 
 ழக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைார்; ப ரும் ாலும் வைைி, நாள்,  ாைம் அல்லது 
வருடம் இவற்ைில் ெிலவற்றை குைிப் ிடா லும் றவத்ைிருந்ைார். ஃப ராம் 
ஒன் து  ாைங்களில் அவரால் இயன்ைவறர ஒழுங்காகச் ெீரற த்து,  ைிறய 
முடிக்க முடிந்ைது. பொல்லப்வ ானால் ஃப ராம்வராஸின் (ொஞ்ெியின்) 
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 ாரம் ரிய பொத்றை ஃப ராம்வராஸ் (ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா) மூலம் 
ெீராகப்  ரா ரிக்கப் ட்டது! 

ொஞ்ெியின்  றைவுக்குப்  ின்னர், ஆைி ெீனியர், ப ஹர்  ா ாவின் 
அைிகாரப்பூர்வ ான பெயலாளராக இருந்து குருநாைருக்கும், அவறரப் 
 ின் ற்று வர்களுக்கும் இறடவயயான ைகவல் வ ாக்குவரத்து  ைிகறளக் 
றகயாண்டார்; ஃப ராம் அவற்றை ஒழுங்கற க்க ஆைிக்குத் துறையாக 
இருந்ைார். 

ஃப ராம் ஓர் எளிய, கள்ளங்க ட ற்ை, எறையும் எளிைில் நம் க்கூடிய 
 னிைர். அவர் ப ரும் ாலும்  ண்டலியின் வகலி கிண்டலுக்கு இலக்காக 
இருந்ைார்; ப ண்டு, நீலு இருவரும் குைிப் ாக இைில் பகட்டிக்காரர்கள். ஃப ராம் 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் ஆஸ்து ாவால் அவைிப் ட்டார்;  ா ா, 
ப ண்டுவிடம் ைினமும் அவருக்குப்  ால் பகாடுக்கும் டி அைிவுறுத்ைினார். 
ஒருமுறை ஃப ராம், டாக்டர் நீலுவிடம் புகார் கூைினார், "ப ண்டு 
பகாண்டுவரும்  ால் எனக்குப்  ிடிக்கவில்றல; அது ஏவைா ஒரு 
வித்ைியாெ ான சுறவறயக் பகாண்டது." 

"ஏபனன்ைால், அவர் உங்களுக்கு எருற ப்  ால் பகாடுக்கா ல், 
உங்கறளக் குைிறரறயப் வ ால வலிற ப் டுத்ை குைிறரப்  ால் பகாடுக்கிைார்!" 
என்று நீலு நறகச்சுறவயாகக் கூைினார். 

"உண்ற யாகவா? ப ண் குைிறர  ால் பகாடுக்கு ா?" என்று ஃப ராம் 
நம் முடியா ல் வகட்டார். 

"நிச்ெய ாக," டாக்டர் நீலு கூைினார். ஒவ்பவாரு நாளும் 
அஹ துநகரிலிருந்து உைவுப் ண்டங்கறள எடுத்துவர ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு 
வடாங்கா றவக்கப் ட்டிருந்ைது, வடாங்கா குைிறர ெ ீ த்ைில் குட்டியிட்டது. 
எனவவ ப ண்டு உண்ற யில் ைனக்குக் பகாண்டுவரும்  ால் குைிறரப் ால் 
என்று ஃப ராம் நம் ினார். 

அைற்குப்  ிைகு, ஃப ராம்  ால் குடிப் றை நிறுத்ைிவிட்டார்; வ லும், 
நீலு, வவண்டுப ன்வை ெீண்டுகிைார் எனக் கூைி, ப ண்டு ெ ாைானப் டுத்ை 
முயன்ை வ ாைிலும், ஃப ராம் வகா த்துடன்  று டியும் அவறரக் 
வகலிப்ப ாருளின் இலக்காக்கி எள்ளிநறகயாடுவைாக நம் ினார். 

ஃப ராம்  ால் அருந்துவறை நிறுத்ைிவிட்டைாகப் ப ண்டு  ா ாவிடம் 
பைரிவித்ைார்,  ா ா ஃப ராற  அறழத்து, "இப்பபாமதல்லாம் நீங்கள் ஏன் 
பால் அருந்துவதில்கல? அது என் உத்தரவல்லவா?" என்று வகட்டார். 
ஃப ராம் அவரிடம் காரைத்றைக் கூைியவ ாது,  ா ா அடக்க முடியா ல் 
குலுங்கி குலுங்கி ெிரித்ைார்.  

"நீங்கள் உண்கெயில் ஒரு மூைன்!"  ா ா வகலி பெய்ைார். 
"உங்ககளப் பபான்ை ஒரு ெனிதகன நான் இதுவகரச் சந்தித்ததில்கல! 
நீலு அகத  ஏன் பகாழியின் பால் என்று மசால்லவில்கல என 
ஆச்சரியொக இருக்கிைது! அவர்களின் நககச்சுகவயான பபச்கச நீங்கள் 
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மபரிதாக எடுத்துக் மகாள்ளக் கூைாது. இப்பபாது, இன்று முதல் ெறுபடியும் 
பால் அருந்தத் மதாைங்குங்கள், நான் கூறுவதுவகர நிறுத்த பவண்ைாம்.”   

ப ஹர்  ா ா அவரது  ஸ்த்  ைிக்காக, ஆறு  ாைங்கள் 
றஹைரா ாத்ைில் ைங்க விரும் ினார். டாக்டர் டான் அப்வ ாது 
பஸக்கந்ைிரா ாத் இராணுவ  ருத்துவ றனயில்  ருத்துவராக  ைியாற்ைி 
வந்ைார்; 1945 ஜனவரி இறுைியில்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்குப் ப ாருத்ை ான 
 ங்களாக்கறளத் வைடு ாறு அவருக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது.  டான் 
றஹைரா ாத்ைில் ஒரு ெில  ங்களாக்கறளப்  ார்த்து,  ிப்ரவரி 8 அன்று மூன்று 
நாள் ைங்குவைற்காக அஹ துநகருக்கு வந்ைவ ாது அவற்றைப்  ற்ைி 
 ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். 

வ ாறரக் குைித்து,  ா ா, முன்பு டானிடம் பநச நாடுகள் (அமெரிக்கா 
ெற்றும் இங்கிலாந்து) பபாகர மவல்லப் பபாகின்ைன என்ைாலும், அந்த 
நாடுகள் அகெதிகய இழக்க பநரிடும், ஏமனனில் ரஷ்யா அகெதி 
பபச்சுவார்த்கதயில் ஆதிக்கம் மசலுத்தும். டானின் ைற்வ ாறைய 
வருறகயின் வ ாது,  ா ா வ லும் கருத்துத் பைரிவித்ைார், "அமெரிக்காவும் 
இங்கிலாந்தும் ரஷ்யாவின் கககளில் ெிகவும் கடுகெயான இரா தந்திர 
பதால்விகயச் சந்திக்கப் பபாகின்ைன - பபாரின் பதால்விகய விை ஒரு 
இரா தந்திரத் பதால்வி, அதன் விகளகவ நீண்ை காலம் நீடிக்கச் மசய்யும்." 

 ா ா றஹைரா ாத்  குைியில் ெில முைல்கட்ட  ைிகறளச் பெய்ய 
விருப் ம் பைரிவித்து, 1945,  ிப்ரவரி 21 புைன்கிழற  ப ண்டு, ற தூல், காக்கா 
ஆகிவயாருடன் ரயிலில் றஹைரா ாத் பென்ைார். டாக்டர் டான் அவர்கறள 
அடுத்ை நாள் காறல பஸக்கந்ைிரா ாத் ரயில் நிறலயத்ைில் ெந்ைித்து, 
அவர்கறள ‘ராக் வகஸல்’ வஹாட்டலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். டான் 
வைர்ந்பைடுத்ை  ங்களாக்கறளப்  ார்க்க, ப ண்டு, டானுடன் அனுப் ப் ட்ட அவை 
வநரத்ைில்  ா ா, ற தூல்  ற்றும் காக்காவுடன்  ஸ்த்  பைாடர்புக்காக 
பவளிவய பென்ைார். 

ப ண்டு, ஏவைா ஒரு காரைத்ைிற்காக, வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட  ங்களாக்கள் 
 ீது அைிருப்ைிறயத் பைரிவித்ைைால், அவர் இைர  ங்களாக்கறள ஆய்வு 
பெய்யத் பைாடங்கினார். றஹைரா ாத் நகரின் ‘ ூபிலி ஹில்ஸ்’  குைியில், 
ஒரு புைிய  ங்களா, ெிைிய வைாட்டம், நீச்ெல் குளம் வ ான்ை வெைிகளுடன் 
கட்டு ானத்ைில் இருந்ைறைப் ப ண்டு விரும் ி, அறைப்  ார்க்க,  ா ாறவ 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா அைற்கு ஒப்புைல் அளித்து, ப ண்டுவிடம் 
உரிற யாளருடன் வாடறக குைித்ை ஒப் ந்ைத்றை முடிவு பெய்யு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 

ப ண்டு, டாக்டர் டான் இருவரும் வடீ்டு உரிற யாளறரச் ெந்ைிக்கச் 
பென்ைனர். அவர் ஒரு வழக்கைிஞர், வந்ைவர்கறள அன்புடன் வரவவற்ைார். 
இருவரும் அவருடன் வ ெி, உருது ப ாழியில் ஒப் ந்ைம் ஒன்றைத் ையார் 
பெய்ைனர். ப ண்டு அன்ைிரவு ைா ை ாக வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிய 
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வவறளயில்,  ா ா "ஒப்பந்தத்தில் என்ன குைிப்பிைப்பட்டுள்ளது?" என 
வினவினார்.        
 " ா ா, இது உருது ப ாழியில் உள்ளைால், அறை என்னால்  டிக்க 
முடியவில்றல, ஆனால் அவர் ந து விைிமுறைகளின் டி அறைத் ையார் 
பெய்ைார்" என்று ப ண்டு  ைிலளித்ைார்.  

"ஆனால் அதில் என்ன குைிப்பிைப்பட்டுள்ளது என்பகத நாம் சரியாக 
அைிய பவண்டியது அவசியம். இல்கலமயனில், பிைகு சிக்கல் ஏற்படும்." 

இரவு  ிகவும் ைா ை ாகிவிட்டைால், ப ரும் ாலான  க்கள் தூங்கும் 
வவறளயில்  ஆவைத்றை ப ாழிப யர்க்கக் கூடிய ஒருவறர எப் டிக் 
கண்டு ிடிப் து? ப ண்டு பவளிவய பென்று, வஹாட்டறலச் சுற்ைி நடந்து 
பெல்லும்வ ாது, மூன்று முஸ்லிம்கள் ஓர் அறையில் அ ர்ந்து  து 
அருந்ைிக்பகாண்டிருப் றைக் கண்டார். உங்களில் எவவரனும் உருது 
வாெிப் ரீ்களா என்று ப ண்டு வகட்க, அவர்களில் ஒருவர், குடிவ ாறையில், 
"வாருங்கள் நண் ா, நான் உங்கள் வெவகன் - உங்களுக்குக் கீழ்ப் டியத் ையார். 
நீங்கள்  என்ன பகாண்டு வந்ைீர்கள்?" என்று வகட்கவும், ப ண்டு அவறர 
 ா ாவிடம் அறழத்துச் பென்ைார்; அவர் ைட்டுத்ைடு ாைி,  ா ாவுடன் 
றககுலுக்கி, வியத்ைகு முறையில் ஒப் ந்ைத்றை உரக்கப்  டிக்கத் 
பைாடங்கினார். 

 ா ா அவரது நடிப்ற க் கண்டு  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்; அவர் 
ப ண்டுவிடம், "ெீண்டும் படிக்கக் கூறுங்கள்!" என்ைதும், வ ாறையின் 
 யக்கத்ைில் இருந்ை முஸ்லீம்  ீண்டும் ஒரு முறை வாெிக்கத் பைாடங்கித் 
ைடு ாைினார். முழு உறரறயயும்  ல முறை  டித்து,  ா ாவுடன் றககுலுக்கி, 
விறடப ற்று அவர் ைள்ளாடிச் பென்ைார். 

அவர் ைிரும் ிச் பெல்லும்வ ாது, "எனது வெறவ  ீண்டும் 
வைறவப் ட்டால், என்றன அறழக்கத் ையங்க வவண்டாம்" என்றும் 
கூைிச்பென்ைார். அைற்குப்  ிைகு,  ா ா இரண்டு அல்லது மூன்று 
ைிருத்ைங்கறளச் பெய்ைார், அடுத்ை நாள் வழக்கைிஞருடனான ஒப் ந்ைம் 
ைிருத்ைங்களுடன் நிறைவவற்ைப் ட்டது. 

 ா ா 23ஆம் வைைி றஹைரா ாத்ைிலும், அடுத்ை நாள் 
பஸக்கந்ைிரா ாத்ைிலும்  ல  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார்.  ிப்ரவரி 25 
ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா, அஹ துநகர் ைிரும் ிய அந்ை நாள், அவரது 51வது 
 ிைந்ைநாள், ஆனால் ெிைப்பு நிகழ்ச்ெிகள் எதுவும் இல்றல. அவர் 
ப ண் ைிகளுடன் ரூெி  ாப் வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைார். 

இைற்கிறடயில், பபாரில்,  ப்பானிய துருப்புக்களுக்கும் அமெரிக்க 
கைற்பகையினருக்கும் இகையில் பசிபிக் மபருங்கைலில் அகெந்த ‘ஐபவா 
 ிொ’ தவீில், இரத்தக்களரியுைன் கூடிய கடுகெயான பொதலில், மபரிய 
அளவிலான உயிரிழப்புகளுக்கு ெத்தியில் பபார் மதாைர்ந்தது. பாபாவின் 
கஹதராபாத் நகர்வு பபாகர முடிவுக்குக் மகாண்டுவருவதாகத் 
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பதான்ைியது.        
 1945,  ிப்ரவரி 28 அன்று,  ா ா, ப ஹராஸாத்ைில் நடக்கும் கட்டு ான 
 ைியின் முன்வனற்ைத்றைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார், வ லும் அவர் 
அஹ துநகரிலிருந்து அறழத்து வரப் ட்ட  ஸ்த் அலி ஷாவுடன் ெிைிது வநரம் 
 ைிபுரிந்ைார். 

 ா ா, அஹ துநகரில் ைங்கியிருந்ைைால், அடிக்கடி ‘அக் ர்  ிரஸ்’ஸில் 
ஸட்டாறவயும், ெில வநரங்களில், குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில் குல் ாய்  ற்றும் 
ஆைி ெீனியறரயும் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. 

ஒரு நாள் அவர் அக்பர் பிரஸ் பென்று ெற யலறைக்குள் நுறழந்ைார். 
அங்கு ஒருவரும் இல்லாைறைப்  ார்த்து,  ா ா, உைவு வெ ிப்பு 
அல ாரியிலிருந்து ஒரு துண்டு பராட்டி  ற்றும் ெில காய்கைிகறள எடுத்து 
உைவு ையார் பெய்து, அங்வகவய நின்று ெிற்றுண்டிறய உண்ணும் 
வவறளயில், குலா ாெி உள்வள வந்து, அவரது ெற யலறையில் ஏவைா ஓர் 
அந்நியன் நிற் றைக் கண்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைார். அவர்  ா ாறவ அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்வைற்கு முன்பு, "யார் அங்வக?" என்று கத்ைிய ெத்ைத்றைக் வகட்டு, 
ஷிரின், அவரது  கள்கள், ப ஹரு  ற்றும் வகார்பஷத் ஆகிவயார் 
ெற யலறைக்கு ஓடி வந்ைனர்.   ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அவர்கள் ைிறகத்துப் 
வ ாயினர். குலா ாெி, " ா ா, நீங்கள் ஏன் எப்வ ாதும் இரவில் வரும் 
ைிருடறனப் வ ால வருகிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"ஆொம், நான் ஒரு திருைன்; நான் உங்கள் இதயங்ககளத் 
திருைாவிடில், நீங்கள் என்கன எப்படி நிகனவில் மகாள்வரீ்கள்?" என்று 
றெறகயால் வகட்டார்.  

 ா ா,  ின்னர் அவர்களிடம் ‘திருைன்! திருைன்!’ என்று ெத்ை ாகக் 
கத்தும் டிக் கூைினார்.  அவர்கள் கைறும் குரறலக் வகட்டு, குடும் த்ைின் 
அறனத்து ஆண்களும் ெற யலறைக்கு விறரந்து வந்து, அங்கு என்ன  ர ரப்பு 
என் றைப்  ார்த்து, அறனவரும் ைிடுக்கிட்டுப் வ ாயினர்; அவர்கள்  த்ைியில் 
 ா ாறவக் கண்டு உள்ளம்  கிழ்ந்ைனர்.  ா ாவின் நறகச்சுறவ நாடகம் 
அறனவரும் ரெிக்கும் டியாக இருந்ைது . 

 ா ா, நஸர்வானிடம் ைிரும் ி, "உங்களுக்குத் மதரியுொ, 
உங்களிைெிருந்து 1925 இல் எடுத்துக்மகாண்ை கம்பளி பபார்கவகய நான் 
இன்னும் பயன்படுத்துகிபைன்" என்ைார். 

நஸர்வான் 1925 இல்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ப ஹரா ாத் 
பென்ைிருந்ை வவறளயில், குளிருக்காக ஒரு கம் ளி வ ார்றவறயத் வைாளில் 
அைிந்ைிருந்ைார்.  ா ா அவரிடம் அறைக் வகட்க, நஸர்வானும்  னமுவந்து 
பகாடுத்ைார். இரவு வநரங்களில்  ா ா அறைப் வ ார்த்ைிக்பகாள்வைில் குைிப் ாக 
இருந்ைார். முழு ஸட்டா  ற்றும் ை ானியா குடும் ங்களும்  ா ாவின் 
பநருங்கிய பைாடர்புக்கு வந்ைைன் ஊடக ாக இந்ைக் கம் ளி வ ார்றவ 
நிரூ ித்ைது, ஏபனன்ைால் அந்ை நிகழ்வுக்குப்  ின்னர், இரண்டு குடும் ங்களின் 
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இைர உறுப் ினர்களும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர்.  ா ா அந்ைப் 
வ ார்றவறய  ிகவும் கவன ாக றவத்து,  ல வருடங்களாக அறைப் 
 யன் டுத்ைி, இந்ை  ாக்கியவான்கள்  ீைான அன்ற யும் பைாடர்ற யும் 
பவளிப் டுத்ைினார். 

1925ஆம் ஆண்டில், ப ஹரா ாத்ைிற்குப்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ை 
வவபைாரு ைருைத்ைில் ( ா ாவின் ப ௌனம் பைாடங்குவைற்கு முன்பு), 
நஸர்வான்,  ா ாவிடம் ைியானம் பெய்ய ஒரு  ந்ைிரத்றைக் வகட்க 
விரும் ினார். இது நீண்ட கால ாக அவரது  னைில் இருந்ைாலும் அவர் 
அறைக் குைித்து  ா ாவிடம் எதுவும் பொன்னைில்றல. அவர் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைவ ாது,  ா ா அவறர ைனது குடிலுக்குள் 
அறழத்துச்பென்று, "இன்று, நான் உங்களுக்கு ஒரு குரு ெந்திரத்கத 
வழங்கப் பபாகிபைன்" என்று கூைி, நஸர்வானின் காைில் முணுமுணுத்ைார், 
"அஹுரெஸ்தாகவ தினமும் உங்கள் இதயத்திலிருந்து நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்." 

இந்ைச் ெம் வத்றைக் குைிப் ிட்டு,  ா ா நஸர்வானிடம், "உங்களுக்கு 
இன்னும் ஒரு ெந்திரம் பவண்டுொ?" என்று வகட்டார். 

நஸர்வான்  ைிலளித்ைார், "இல்றல  ா ா, அது வைறவயில்றல. 
உங்கள் அன்ற ப் ப றுவதுைான் எனது  ந்ைிரம்." 

ப ஹரு ை ானியா  ா ாவிடம், "இப் டி எங்கள் வடீ்டுக்கு அடிக்கடி 
வாருங்கள். இப்வ ாபைல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி வருவைில்றல" என்று 
கூைினார். 

"ஆனால் நான் எப்பபாதும் இங்பக இருக்கிபைன்" என்று  ா ா 
அைிவித்ைார். 

"நாங்கள் உங்கறளப்  ார்ப் ைில்றல," என்ைார். 
"என்கனப் பார்க்க முயற்சி மசய்யுங்கள்; எப்பபாதும் என்கன 

உண்கெயாக நிகனத்து, என்னுள் மதாகலந்து பபாவரீ்கபளயானால், 
நீங்கள் என்கனப் பார்ப்பீர்கள். நீங்கள் உங்ககள முன்னால் கவத்து, 
என்கனப் பின்னால் கவப்பீர்கபளயானால், என்கன எப்படிப் பார்க்க 
முடியும்,? ‘உங்ககள’ நீக்கி நீங்கள் என்கனப் பாருங்கள்!" 

 ா ா, ப ஹருவின்  ா ாவான  ிலூ  ா ாவிடம் ைிரும் ி, 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார், "நீங்கள் விரும்பும் வகர என்கனப் 
பாருங்கள். நீங்கள் என்கனப் பார்க்க விரும்பும் பநரம் வரும்பபாது, நான் 
மதரிய ொட்பைன். உங்களிகைபய, உங்களுைன் சுவாரஸ்யொகவும் 
பவடிக்ககயாகவும் உகரயாடிப் பபசும் அளவுக்கு நீங்கள் அகனவரும் 
எவ்வளவு பாக்கியவான்கள். இதன் முக்கியத்துவத்கத நீங்கள் பின்னர் 
அைிவரீ்கள்." 

 க்னிராம் என்ைறழக்கப் ட்ட  ார்வாடி ஒருவர், அக் ர்  ிரஸ்ஸுக்கு 
வழக்க ாக வருவதுண்டு.  ிக்க பெல்வந்ைரான அவர் ஒரு முறை 
ப ஹரா ாத் பென்று,  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டார்.  ா ாவால் 
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பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்ட  க்னிராம் அவரிடம், "நான் உங்களுக்கு ெில 
ைானியங்கறளப்  ரிொக அனுப் லா ா?" என்று வகட்டார். 

 ா ா அவரிடம், "எனக்கு பரிசுகள் பவண்ைாம், எனக்கு உயிர்கள் 
பவண்டும்! ஆனால், தன் உயிகரத் தியாகம் மசய்யத் தயாராக இருக்கும் 
ஒருவகர நான் கண்டுமகாள்ள முடியவில்கல" என்ைார். 

 க்னிராற  நிறனவுகூர்ந்து,  ா ா நறகச்சுறவயாக நஸர்வானிடம் 
கூைினார், "இப்பபாது எனக்குத் தானியங்கள் பதகவப்படும் பவகளயில் 
(ஒரு  ாைக் கூட்டத்ைிற்கு), அகத எனக்கு வழங்க யாரும் தயாராக இல்கல! 
இன்று, நான் அவருகைய மராட்டிகயச் சாப்பிட்பைன் என்பதற்காக, ஷிரின் 
எப்படி என்கன ஒரு திருைனாக எடுத்துக்மகாள்கிைார் பாருங்கள்!" 

ஷிரின் கூைினார், "நீங்கள், ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி ஒரு ைிருடன் - 
ஆனால் உங்கள் ைிருட்டுத்ைனத்றை நாங்கள் விரும்புகிவைாம்." 

"நீங்கள் அத்தககய சுகவயான உணகவத் தயார் மசய்கிைரீ்கள், 
அகதத் திருடி சுகவப்பகத என்னால் தவிர்க்க முடியாது." 

"நீங்கள் அறைத் ைினமும் ைிருடினால், நான்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடவவன்!" 

"அகத நான் மசய்பவன், ஆனால் யாராவது என்கனப் பிடித்து 
அடித்தால்…. அப்பபாது?" 

இவ்வாறு, ைனது  றழய, பநருக்க ான அன் ர்களுடன் சுவாரஸ்ய ாக 
உறரயாடி, ைனது வநரத்றைக் கழித்ை  ிைகு,  ா ா, ரூஸி  ாப் இல்லத்ைிற்குத் 
ைிரும் ி வந்து, றஹைரா ாத் புைப் டுவைற்கான ஏற் ாடுகறள வ ற்பகாண்டார். 
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கஹதராபாத் & மெஹராபாத்  

(Hyderabad & Meherabad) 

ப ஹர்  ா ா, முன்கூட்டிவய ப ண்டு, ற தூல், கிருஷ்ைா 
மூவறரயும் றஹைரா ாத்துக்கு அனுப் ிவிட்டு, 1945,  ார்ச் 9 பவள்ளிக்கிழற  
அன்று, இைர ஆண், ப ண்  ண்டலி  ற்றும் பெல்லப் ிராைியான நாய் 
றடஃபூனுடன் புைப் ட்டு அறனவரும் அடுத்ை நாள் வந்து வெர்ந்ைனர். ‘ ூபிலி 
ஹில்ஸ் பங்களா’ இன்னும் ையாராகாை நிறலயில், ப ண்டு, டாக்டர் டான் 
இருவரும் பஸக்கந்ைிரா ாத்ைில், ப ண் ைிகளுக்கு வெைியாக வவபைாரு 
வடீ்றட மூன்று வாரங்களுக்கு வாடறகக்கு எடுத்ைனர்.  ா ாவுடன் வந்ை ப ண் 
 ண்டலி - ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, நாஜா, வாலு, ராவனா, கிட்டி  ற்றும் 
 ார்கபரட்.  ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை இைர ப ண் ைிகள், அடுத்ை ஆறு 
 ாைங்களில் குழுக்களாக அறழக்கப் டுவைாகத் ைிட்டம். 

 ா ாவுடன் அப்வ ாது இருந்ை ஆண்களில் ஆைி ெீனியர் 
(இறடயிறடவய வந்து பென்ைார்), ற தூல், டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி, காக்கா, 
கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு, பவங்வகா ா ராவ் ஆகிவயார் அடங்குவர். 
இைர  ண்டலி ப ஹரா ாத்ைிலும்,  எரச் பூனாவில்  ிந்த்ரா ஹவுஸிலும் 
வாழ்ந்து வந்ைனர்.  ா ா, அவ்வப்வ ாது எரச்,  ாைிரி, ப ண்டு, காவள ா ா 
ஜால் ாய் ஆகிவயாறர அறழப் துண்டு. டாக்டர் வைஷ்முக் நாக்பூரிலிருந்து  
 ல்கறலக்கழக விடுமுறை நாட்களில் றஹைரா ாத் வருவது வழக்கம்; 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி அவர் எழுத்துப்  ைியில் ஈடு ட்டிருந்ைார். 

றஹைரா ாத் வந்ைதும், ப ஹர்  ா ா ைனது  ஸ்த்  ைிறயத் 
பைாடங்கி, ைினமும் காக்கா, ற தூல் இருவருடன் பவளிவய பென்ைார். 
வ ல்நிறல  ஸ்துகளில் ‘ெக்தும்’ என வர் ஒரு  றழய துைவி, எங்குச் 
பென்ைாலும், "யா ஹுறஸன்... யா ஹுறஸன்..." என்று  டுபகாறல 
பெய்யப் ட்ட முஹம் து ந ியின் வ ரனுக்காகக் கைைிவந்ைார். அவர் நகர 
ெிறைக்கு அருகிலுள்ள ஒரு ெிைிய அறையில் வெித்து வந்ைார், அைில் அவர் 
 ஸ்துகறளப் வ ால, குப்ற க் கூளங்கறளச் வெகரித்ைார்.  ா ா அவறரச் 
ெந்ைித்ை வவறளயில், அவரது இல்லத்ைில்  ல அறலந்து ைிரியும் 
நாய்க்குட்டிகள் இருந்ைன. 

‘சென் அலிஷா’, என்ைறழக்கப் ட்ட ஆழ்  ன உைர்வு நிறலயில் 
இருந்ை வ லும் ஒரு வ ல்நிறல  ஸ்த், சு ார் 40 வயது, உயர ான  ற்றும் 
ைாடியுடன், அவர் ஒரு கருப்பு வ லங்கிறய அைிந்து, புைாக்கறள 
பெல்லப் ிராைிகளாக றவத்ைிருந்ைார். அவர் பைாடர்ந்து வவறுவவறு குரலில் 
ைனக்குத்ைாவன உரக்க வ சுவது வழக்கம்; அவருறடய வ ச்சுக்குச் பெவி டுத்ை 
வழிப்வ ாக்கர்  ல  னிைர்கள் ஒன்ைாகக் கூடிப் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைைாக 
நிறனத்ைதுண்டு.  ா ா அவறரப்  ார்த்ைவ ாது, ெ ன், ஆச்ெரியத்துடன், 
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"பெர்வான் பநற்று வரவிருந்தார், ஆனால் அவர் இன்று வந்துவிட்ைார்!" 
என்று கூைியறைக் வகட்க முடிந்ைது.  

‘குலாம் ஹுகென்’ என் வர் ஓர் உயர் நிறல ஸலிக்றக வ ான்ை 
 ஸ்த், எப்வ ாதும்  ிகவும் அழகாக உறட அைிந்து வந்ைைால், 
‘ம ன்டில்பென் சாது’ என்று குைிப் ிடப் ட்டார்.  அவர் றஹைரா ாத் நகரில் 
நன்கு  ிர ல ானவர்  ற்றும்  ரியாறைக்குரியவர், அவர் எங்குச் பென்ைாலும் 
 க்கள் அவறரப் வ ாற்ைி வைங்கினர். 

‘அப்காரி’ (கப் லின் ைறலவன் என்று ப ாருள்) ஒரு  ாலு ிறயப் 
வ ால, நீல நிை படனிம்  உறடயுடன், கருப்புக் கண்ைாடியும் அைிந்ைிருந்ை 
உயர ான முைியவர். அவர் ஒரு ைகர பகாள்கலறனக் றகயில் எடுத்துச் 
பென்று, அறை ஒரு  த்ைளம் வ ால் அடித்ைார். அவரது அர்த்ை ற்ை 
வார்த்றைகறள எந்ை ஒரு ொைாரை  னிைனாலும் புரிந்து பகாள்ள முடியாது.  
ஒரு விெித்ைிர ான வைாற்ைம்  ற்றும்  ழக்கவழக்கங்கறளக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாைிலும், அவர் ஒரு நவா ின் (முஸ்லிம் இளவரெர்) அரெ 
 ாளிறகயில்  ரியாறையுடன் நடத்ைப் ட்டு, இரவில் அங்வகவய தூங்கினார். 

வ லும்,  ா ா விரும் ிய ஒரு ந ர், அவர்  ஸ்த் நிறலறய எட்டாை 
ஆனால் ஒரு ைீவிர ஆர்வலர் என்ைாலும், ‘இஸ்லாம் மசௌவுஸ்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட அவர் ஓர் அவர ியராக இருந்ைார், எப்வ ாதும் 
 கிழ்ச்ெிகர ான  னநிறலறயக் பகாண்டிருந்ைார். அவர் அறனவருடனும் 
நறகச்சுறவயாகப் வ ெி,  ழகி, இரவில் கல்லறைறயத் அவரது ைங்கு ிட ாக 
அற த்து, எவ்வவறளயிலும் ஆச்ெரியமூட்டும் அளவுக்கு  கிழ்ச்ெியுடன் 
காைப் ட்டார்.  ா ா, இஸ்லாம் பெௌவுஸின் நல்லியல்ற யும் 
நறகச்சுறவயும் ப ரிதும் விரும் ினார். 

‘காக்கி ொபஹப்’, ஒரு வயைான  ஸ்த், ‘ ா ா ஷராஃபுைீன்’ என்ை 
ொதுவின் ென்னைிக்கு எைிவர ஓர் எளிற யான வடீ்டில் வாழ்ந்து வந்ைார். அவர் 
ைன்றன முற்ைிலும் ைனிற ப் டுத்ைி, ப ரும் ாலான நாட்கறள வடீ்டின் 
அறையில் ைனியாகக் கழித்ைார். 

1945ஆம் ஆண்டில், கசயத் முய்னுதீன் ( ஜ்ஜூப்  ியான் என்றும் 
அறழக்கப் டுகிைார்), ஒரு முட ான முைியவர், ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறலபகாண்ட, அச்சுறுத்தும் குைம்  றடத்ை ஜலாலி  ஸ்த். அந்ைக் 
காலகட்டத்ைில் அவர் றஹைரா ாத்ைின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார். 
இருப் ினும், அவர் ைன்னடக்கத்துடன் அவரது றககளால் ொறலறயச் சுத்ைம் 
பெய்து, அவருக்குப்  ிடித்ை இனிப் ான  ர்ஃ ிறயக் வகட்டு வாங்குவவைாடு 
அைிக அளவில் பைாடர்ந்து ெிகபரட் புறகப் றையும்  ழக்க ாகக் 
பகாண்டிருந்ைார். அவருறடய மூர்க்கத்ைன ான குைத்ைால் அவறர 
அணுகுவது ெிர ம் என்ை நிறலயில்,  ா ாவும்  ண்டலியும் அவறர 
முைல்முறையாக அணுகியவ ாது,  ஸ்த் வண்ை ய ான ொ   றழ 
ப ாழிந்து துரத்ைினார்; உண்ற யில், ற தூல் அவறர பநருங்க முயன்ைவ ாது, 
முய்னுைீன் அவறர ஒரு கல்லால் அடித்து விரட்டினார். இறுைியில், 
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அவருக்குப்  ிடித்ை ான ெிகபரட்டுகள்  ற்றும் இனிப்புகறள வழங்கி, ற தூல் 
 ஸ்ைின்  னநிறலறயத் ைைியச் பெய்ை அவ்வவறளயில், விறரவில்  ா ா 
அவறர பவற்ைிகர ாகத் பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது  ட்டு ல்லா ல் இந்ைத் 
பைாடர்பு  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்வித்ைது. 

றஹைரா ாத் நகரில் ப ஹர்  ா ா பைாடர்பு பகாண்ட  ிை  ஸ்துகள் 
 ற்றும் யாத்ைிரிகர்கள் அைிக எண்ைிக்றகயில் இருந்ைனர். மகய்ராதாபாத் 
நகரின் உள்ளூர்  குைியில், ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அருகில்,  ஸ்துகளுடன் 
 ைிபுரிய ஒரு  ண்ட மும் வாடறகக்கு எடுத்து, அங்கு  ா ா அவர்களுடன் 
ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். மெஹர் பாபா கஹதராபாத்தில் ெஸ்துகளுைன் 
பணியாற்ைியது ெிகவும் குைிப்பிைத்தக்கதாகும். உண்கெயில், இந்தியாவில் 
பவறு எந்த நகரத்திலும், கஹதராபாத்தில் மசய்தகதப் பபால 
ெஸ்துகளுைன் பணிபுரியவில்கல - ஏைக்குகைய 70 ெஸ்துககளத் மதாைர்பு 
மகாண்ைார்! இந்த பநரத்தில் பல ெஸ்துகளுைனான பாபாவின் மதாைர்புகள் 
இரண்ைாம் உலகப் பபாகர முடிவுக்குக் மகாண்டுவந்ததாகத் பதான்ைியது. 

1945, ஏப்ரல் 1 அன்று, எரச், ஜால் ாய் இருவரும் பூனாவிலிருந்து 
றஹைரா ாத்ைிற்கு வந்ை அவை நாளில்,  ா ாவும் ப ண் ைிகளும் ‘ ூப்ளி 
ஹில்ஸ்’  ங்களாவுக்குச் பென்ைனர். ஏப்ரல் 10ஆம் நாள், றஹைரா ாத்ைில் 
ஒரு  ாைம் ைங்கிய  ிைகு, காக்கா, ற தூல், எரச் ஆகிவயாருடன்  ா ா,  ைீர் 
கிரா த்ைிற்குச் பென்று, நான்கு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
‘மெௌலானா அப்துல் ஹக்’ என்ைறழக்கப் டும் ஒரு  ஸ்த், ஆறடகறள 
அடுக்கடுக்காக வித்ைியாெ ாகவும், வ லும் டன்லப் டயர் விளம் ரங்களில் 
இடம்ப றும் ‘உருறள உருவ’  ாத்ைிரத்றை ஒத்ைிருக்கும் ஒரு 
ைறலப் ாறகறயயும் அைிந்ைிருந்ைைால்,  ா ா அவருக்கு ‘ைன்லப்’ என்று 
ப யரிட்டார். 

‘ெித்திக் ஷா’ எனும் ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட 
வ ல்நிறலறய அறடந்ை  ஜ்ஜூப்ற  ஒத்ை துைவிறய,  ா ா  ைீரில் பைாடர்பு 
பகாண்டார். வயைான, உயர ான, ப ல்லிய  னிைர், அவர், வலொன ஜ ாலி 
குைத்றை பவளிப் டுத்ைினார்; எப்வ ாதும் மூக்குக்கண்ைாடியும் 
அைிந்ைிருந்ைார். விந்றையான விஷயம் என்னபவனில், ெித்ைிக் ஷா  எப்வ ாது, 
எங்கு பென்ைாலும், அவருக்கு அறரகுறை  ஸ்த் அல்லது அறரப் ற த்ைியம் 
என்ை வைாற்ைத்வைாடு ஒரு நறகச்சுறவயான  க்கமும் இருந்ைது. 

உள்ளூர்வாெிகள் எப்வ ாதுவ  புரிந்துபகாள்ள முடியாை ப ாருளற்ை 
முறையில் ஒன்ைாகப் வ சுவறைக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைனர். 

ஏப்ரல் 12 அன்று கன்டஹார் கிரா த்ைில்,  ா ா ‘ஃபத்ரு ெியான்’ என்ை 
 ிகச்ெிைந்ை  ஸ்றைக் கண்டுபகாண்டார்; அவர் ைண்ைரீில் நின்று ‘குராறன’ 
 ல  ைிவநரம் ெத்ை ாக வாெித்ைார். முைலில் இந்ை  ஸ்த் அவரது ‘ யக்க’ 
நிறலயிலிருந்து பவளிவய வரவில்றல, ஆனால் அவரது ெவகாைரரின் 
ைீவிர ான வற்புறுத்ைலின் காரை ாக, "பைாறல தூரத்ைிலிருந்து வந்ை 
ப ரியவர்’ இவறரப்  ார்க்க வவண்டும் என்று அைிவுறுத்ைிய வவறளயில், 
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‘ஃ த்ரு’ குர் ஆன்  டிப் றை நிறுத்ைிவிட்டு ைனிப் ட்ட முறையில்  ா ாவுடன் 
பைாடர்புபகாண்டார். 

கன்டஹாரில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலி, ஏழு 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘லாவா’கிரா த்ைில் ‘நிவ்ருத்தி ெஹாராஜ்’ என்ை 
ெிைந்ை ஒரு  ஸ்த் இருப் றைக் வகள்விப் ட்டு, அந்ைக் கிரா த்ைிற்கு 
வ ாக்குவரத்து இல்லாைைால், அவர்கள் ஒரு  ாட்டு வண்டிறய வாடறகக்கு 
எடுத்து, வ டு  ள்ளம் நிறைந்ை  ண் ொறல வழியாக  ிகவும் ெிர ப் ட்டுச் 
ெவாரி பெய்ைனர். இறுைியில், பவைிச்வொடிய அந்ை இடத்றைச் 
பென்ைறடந்ைவ ாது, அவர்களின் உடல்கள் முழுவதும் தூெியால் 
மூடப் ட்டிருந்ைன. ஏற்கனவவ வொர்வறடந்ை நிறலயில், அந்ை  ஸ்த் 
அங்கிருந்து  றைந்துவிட்டறை அைிந்து  ஏ ாற்ைத்துடன், வந்ை வழியில், 
கும் ிருட்டில், அவை  யங்கர ான, கடின ான ொறலயில் ைிரும் ிச் பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது. 

அவர்கள் ைிரும் ி வந்ை வவறளயில், அமெரிக்க அதிபர் 
ஃபிராங்க்ளின் டி. ரூஸ்மவல்ட் அன்று ெரணெகைந்தார் என்ை பெய்ைி 
அவர்களின் காதுகறள எட்டியது. 

ப ஹர்  ா ா,  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள  ட்டுவ  இத்ைறன 
ெிர ங்கறளயும் அனு வித்ைார், ஆனால் எந்ை விை ான உள் பைாடர்பும் 
இல்றல என்று பொல்ல முடியாது. ஆன் ீக ைளங்களில் முன்வனைிய 
ஆன் ாக்கறளத் பைாடர்பு பகாள்வைற்கு,  ா ா அவருக்வக உரித்ைான  ல்வவறு 
வழிகறளக் பகாண்டிருக்கும் விைத்ைில் அவரது 'கண்ணுக்குத் பைரியாை' 
பைாடர்புக்கான ொத்ைியத்றை நிராகரிக்க முடியாது. வ ல்நிறல ஆன் ீக  
ைளங்களில் பைாடர்ற ச் ொத்ைிய ாக்க,  ா ா எல்லா வழியிலும்  யைம் 
பெய்வது அவெிய ாக இருக்கலாம்.  ( ின்னர், ஆகஸ்ட் 1945 இல், நிவ்ருத்ைி 
 ஹாராறஜ வநரடியாகத் பைாடர்பு பகாண்டார்.) 

ஏப்ரல் 14ஆம் நாள் ‘நான்பதட்’, ‘பபாங்கிர்’ வ ான்ை இடங்களுக்குப் 
 யைம் பெய்ை  ின்பு,  ா ா றஹைரா ாத் ைிரும் ிய அன்றைய ைினம், ஆைி 
ெீனியர் குைிப் ிட்ட  ைிக்காக அஹ துநகருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 
அஹ துநகரிலிருந்து ஏப்ரல் 21 அன்று றஹைரா ாத்துக்கு அறழத்து வரப் ட்ட 
‘அலி ஷா’வுடன், அடுத்ை  த்து நாட்கள்  ா ா ைனிற யில்  ைிபுரிந்ைார். 
அவ்பவகளயில் பநச நாட்டுப் பகைகள் ம ர்ென் பகுதிக்குள் நுகழந்தன. 
பல ‘நாெி’ ஒருங்கிகணப்பு முகாம்களிலிருந்து, பபார்க்ககதிகள் 
விடுவிக்கப்பட்ை இந்த பநரத்தில்தான் 60 லட்சத்திற்கும் அதிகொன யூதர்கள் 
அழிக்கப்பட்ை முகாம்களில் நைந்த இனப்படுமகாகலயின் மகாடூரத்தின் 
முழு அளகவயும் உலகம் முதலில் அைிந்துமகாண்ைது. 

1945, ஏப்ரல் 22 அன்று டாக்டர் வைஷ்முக் றஹைரா ாத் வந்து ஒரு 
வாரம் ைங்கினார். 

25 ஆம் வைைி நண் கலில்,  ா ா ைன்னிச்றெயாக இந்ைக் கவிறைறய 
இயற்ைினார்: 
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பதவாலயத்தில் பிைப்பது ஒரு பாக்கியம் 
அதில் இைப்பபதா ஒரு சாபம். 
நம்பிக்ககயின்கெகய ஒரு குருநாதரின்  
சகவாசம்தான் விலக்க முடியும். 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1940 இல், ப ஹர்  ா ா, ‘முபொலினி 

இறுதியில் வன்முகையில் மகால்லப்படுவார்; ஹிட்லர் தற்மகாகல மசய்து 
மகாள்வார்’ என்று கூைினார். 1945 ஏப்ரல் ொதத்தில், முபொலினி 
சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுக்குத் தப்பி ஓை முயன்ைபபாது, அவர், இத்தாலிய 
தீவிர ஆதரவாளர்களால் பிடிக்கப்பட்டுக் மகால்லப்பட்ைார். அதன் பின்னர், 
அவரது உைல் ெிலனுக்கு மகாண்டு வரப்பட்டு, அங்கு மபட்பரால் 
நிகலயத்தில் மபாதுெக்கள் பார்கவக்காக, தகலகீழாகத் 
மதாங்கவிைப்பட்ைது. 

1945, வ  1 பெவ்வாய்க்கிழற  அன்று, அலி ஷா அஹ துநகருக்குத் 
ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார், வ லும்  ா ா, ‘குளுக்வகாஸ் டி’ கலந்ை ைண்ைரீில் 
 த்து நாட்கள் உ வாெத்றைத் பைாடங்கி, கறடெி இரண்டு நாட்களில் ைண்ைரீ், 
ஆரஞ்சு ரெம் வ ான்ைவற்றைப்  ருகினார். அவை நாளில், இந்ைியா முழுவதும், 
 ார்ச்  ாைம் பவளியிடப் ட்ட சுற்ைைிக்றகயில் பைரிவிக்கப் ட்டைற்கு இைங்க, 
 ா ாவின் பநருங்கிய  ண்டலி ஒரு நாள் உ வாெம் இருந்ைனர். உ வாெ 
வவறளயிலும்,  ா ா,  ஸ்த் பைாடர்புகளுக்காக நகரத்ைிற்கு பவளிவய 
பென்ைார். அலி ஷாவுைனான பாபாவின் பணி ெற்றும் அவரது உபவாசத்தின் 
முக்கியத்துவத்கத, பெ 1ஆம் நாள், பநச நாடுகள் ஒன்ைிகணந்து மபர்லின் 
நககரக் ககப்பற்ைப் பபாவகத அைிந்த அபைால்ஃப் ஹிட்லர், முந்கதய 
நாள் தற்மகாகல மசய்து மகாண்ைார் என்ை மசய்திகய வாமனாலியில் 
பகட்ைபபாது, ெண்ைலி அகனவராலும் உணர முடிந்தது. பின்னர், அகனத்து 
‘நாெி’ தகலவர்களுக்கும், தங்கள் மசயல்களின் எதிர்விகனககளச் 
சந்திக்க பவண்டிய கட்ைாயம் ஏற்பட்ைது பபால, ஹிட்லர் அவரது 
மசயல்களின் விகளவுககள எதிர்மகாள்ளாெல் தன்கனக் தாபன 
மகான்றுவிட்ைார் என்பதில் பாபா, தனது  ஏொற்ைத்கத மவளிப்படுத்தினார். 

1933ஆம் ஆண்டில் ராவல் ிண்டிறயச் வெர்ந்ை கிஷன் ெிங் என் வர், 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி முைல்முறையாகக் வகள்விப் ட்டார். அவர் 1941 வ  
 ாைம் அவறர, படஹ்ரா டூனில் ெந்ைிக்க முயன்ை வநரத்ைில்,  ா ா ஏற்கனவவ 
அங்கிருந்து புைப் ட்டுவிட்டார். அைன்  ின்னர், ஆைி ெீனியர் மூலம்  ா ாவுடன் 
பைாடர்பு பகாள்ளத் பைாடங்கினார், வ லும் அவரது ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கினார். 
வ  24ஆம் வைைி ைிட்ட ிடப் ட்ட கூட்டத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டாலும் 
உத்ைிவயாகபூர்வ ான  ைி காரை ாக விடுப்பு ப ை இயலாை நிறலயில் 
அவர் கலந்து பகாள்ள முடியா லாயிற்று.   
 இறுைியாக, 1945 வ  3 அன்று, கிஷன் ஸிங், இத்ைறன 
வருடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் ைீர் ானத்துடன் 



307 
 

றஹைரா ாத்ைிற்கு வந்ைார்.  ா ா ைங்கும் இடத்ைின் முகவரி ெரியாகத் 
பைரியா ல், நகரம் முழுவதும் வைடி அறலந்து,  ின்னர் ஒரு வடாங்கா 
டிறரவர் அவறர  ண்டலி இல்லத்ைிற்கு அறழத்து வந்ைார்; அங்கு அவர் 
விஷ்ணுறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, விஷ்ணு அவறரக் கடுற யான வார்த்றைகளால் 
வரவவற்ைார்: " ா ா யாறரயும்  ார்க்கவில்றல. அவர் உ வாெம் 
கறடப் ிடிக்கிைார். இப்வ ாது நீங்கள் புைப் ட்டாக வவண்டும்." 

கிஷன் அவ்வளவு எளிைாக  னம் ைளரா ல், " ா ாவவ இந்ைத் 
ைரிெனத்ைிற்கான அற ைியின்ற றய என் இையத்ைில் உருவாக்கியுள்ளார், 
அவருறடய ைரிெனம் இல்லா ல் நான் வ ாக ாட்வடன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

" ா ா உங்கறள அறழத்ைைால், நீங்கள் இங்கு வந்ைீர்களா?" என 
விஷ்ணு வகட்டுக்பகாண்வட, "இப்வ ாது, நீங்கள் ைிரும் ிச் பெல்லவவண்டியது 
 ா ாவின் கட்டறள" என்ைார். 

கிஷன்  ிடிவாை ாக இருந்ைார்.  "நான் இந்ை இடத்றை விட்டுப் 
வ ாக ாட்வடன். நான் பெல்வறை நீங்கள் விரும் ினால், அவருறடய 
ைரிெனத்றை எனக்கு அனு ைிக்கவும்." 

"நீங்கள் வ ாகவில்றல என்ைால், நான் உங்கறள வலுக்கட்டாய ாக 
பவளிவய அனுப்  வவண்டியது வரும்!" என்று விஷ்ணு  ிரட்டினார். " ா ாவின் 
அனு ைியின்ைி, ஓர் அரென் கூட அவறரப்  ார்க்க முடியாது!" 

உண்ற யில், கிஷன் ஸிங் ஒரு பெல்வாக்கு  ிக்க அரசு அைிகாரி; 
இருப் ினும்,  ா ாவின்  ண்டலி, அவரால் அைிவுறுத்ைப் ட்டால், 
ைாழ்ற யுடன் ஏறழ  ற்றும்  ிச்றெக்காரர்களுக்கும் கூட துப்புரவாளராகக் 
 ைியாற்ைக்கூடியவர்கள் என்று அவருக்குத் பைரியாது, அவை வநரத்ைில் 
வ ரரெர்கள்  ா ாவின் முன்னிறலயில் நுறழவறைத் ைடுக்கும் ைிைனும் 
 றடத்ைவர்கள். 

கிஷன் ஸிங், வ   ாைத்ைில் வரமுடியாைது குைித்ை ைனது 
கஷ்டங்கறள விளக்கிய வவறளயில், விஷ்ணு அனுைா ப் ட்டார்: "நான் 
உைவியற்ைவனாக இல்லாவிடில், உங்கறள அவரிடம் அறழத்துச் 
பென்ைிருப்வ ன், ஆனால் அது அவருறடய கட்டறள. இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா 
உ வாெம் இருப் ைால் யாறரயும்  ார்ப் ைில்றல. இது அவரது  த்து நாள் 
உ வாெத்ைின் மூன்ைாவது நாள்." 

"நான்  த்து நாட்கள் இங்குக் காத்ைிருப்வ ன்" என்று கிஷன் 
 ைிலளித்ைார். 

"நீங்கள் இங்குத் ைங்க முடியாது, ஆனால் நீங்கள் வவறு இடத்ைில் 
ைங்கி, ைரிெனம் வவண்டி,  ா ாவிடம் ஒரு ெிைிய விண்ைப் த்றை றவக்கலாம். 
நான் அறை அவருக்கு அனுப் ி அவர் என்ன பொல்கிைார் என்று  ார்க்கிவைன்." 

கிஷன் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து, ைனது  ன ார்ந்ை 
விண்ைப் த்றை எழுைினார். அவர் அறை முடித்ை அந்ைத் ைருைத்ைில், ற தூல் 
அவர்கறளக் கடந்து பெல்லவவ, கிஷனின் கடிைத்றை  ா ாவிடம் எடுத்துச் 
பென்று, ராவல் ிண்டிறயச் வெர்ந்ை  னிைறனப்  ற்ைிக் கூறு ாறு 
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வகட்டுக்பகாண்டார். கிஷன் அவறர 200 பகஜம் தூரத்ைிலிருந்து இரண்டு 
நி ிடங்கள்  ார்க்க முடியும் ஆனால் கிஷன் அவறர ைறல ைாழ்த்ைி 
வைங்கக்கூடாது என்று  ா ா, ற தூல் மூல ாகச் பெய்ைிறய அனுப் ினார். 

கிஷன் ஸிங் அைற்கு ஒப்புக்பகாள்ள, ற தூல் அவறர  ா ாவின் 
அறை வாெலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார்,  ீண்டும், ைறல ைாழ்த்ைிவயா அல்லது 
ைறரயில் விழுந்து   ா ாறவ  வைங்கவவா கூடாது ஆனால் றககறளக் 
கூப் ி வைங்கலாம் என்று நிறனவூட்டினார். கிஷன் ஸிங் ‘ஜூ ிலி ஹில்ஸ்’ 
 ங்களாவின் வாயிலுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்ட வவறளயில்,  ா ா வடீ்றட 
விட்டு  ால்கனியில் வந்ைார்.  அப்வ ாது அவறரப்  ார்த்ைறைப்  ற்ைிய கிஷன் 
ஸிங்கின் விளக்கம் கீழ்வரு ாறு: 

 ா ா  ால்கனியில் வைான்ைியவ ாது, நான் அவரிடம்  ார்த்ைறை, 
விளக்குவது அல்லது எழுதுவது என் து எனது ெக்ைிக்கு அப் ாற் ட்டது. முைல் 
 ார்றவயில் நான் வியப்புக்குள்ளாகி ைிறகத்துப்வ ாவனன் என்று பொன்னால் 
வ ாது ானது.  ா ாவின் முகத்ைில் பைன் ட்ட  ிரகாெம், அவருறடய ஆன் ீக 
 கத்துவத்றையும் ப ாருட் டுத்ைா ல் - அவர் அவைார புருஷர் அல்லது 
ெத்குரு, அல்லது ஒரு ொைாரை துைவியாக இல்லாவிட்டாலும், முழு 
 னதுடன் அவரிடம் ெரைறடய என்  னறை ஈர்த்ைது!   ா ாவின் 
புன்னறகக்கும் முக ாவம் என் இையத்ைில் அவரிடம் நான் றவத்ைிருந்ை ெிைிய 
அன் ின்  ிறைப்ற  உறுைிப் டுத்ைியது. அவருறடய அற்புை ான கண்கள் 
எைிர்காலத்ைில் எனக்காக என்ன காத்ைிருக்கிைது என் ைன் குைியடீ்றட 
உருவாக்கியது.  உண்ற யில், நான் இப்வ ாது என் இையத்ைில் ஒரு புைிய 
ெகாப்ைத்ைின் விடியறல உைர்ந்வைன். 

ைிறகப்பூட்டும்  ரவெ நிறலயில், கிஷன் ஸிங்  ா ாவின் அறனத்து 
அைிவுறுத்ைல்கறளயும் முற்ைிலு ாக  ைந்து, அவறர வைங்கி 
ொஷ்டாங்க ாகத் ைறரயில்  விழுந்ைார். ற தூல் உரத்ை குரலில் அவறர 
எழுப் ி, ைடுக்க முயன்ைார்! 

ெரியாக இரண்டு நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா றககறளத் ைட்டிவிட்டு 
 ீண்டும்  ங்களாவுக்குள் பென்ைார்; ற தூல், கிஷறன அவரது சுய 
உைர்வுடன் எழுந்து நிற்க உைவினார். அவர்  ண்டலி இல்லத்ைில் உைவு 
உண்டு,  ா ாவின் கட்டறளப் டி, ைனது வடீ்டிற்குச் பென்ைார். 
ராவல் ிண்டிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைவர், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய 
பெய்ைிறயப்  ரப்புவறைக் குைித்து ஆராயத் பைாடங்கினார். அைற்குப்  ிைகு, 
கிஷன் ஸிங்  ா ாவின்  ைியில் ஒரு முக்கிய இறைப்புச்ெங்கிலியாக 
நிரூ ிக்கப் ட்டார். 

ஜ ல்பூரின் ெுலூ பெஷ்ராம், ‘ஆன்ெீக பாகதக்கு ஏற்ை சிறுவன்’, 
ஜூ ிலி ஹில்ஸில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை வவறளயில், பாபா, ெுலூவின் 
தாயார், நிரந்தரொக ெண்ைலியில் ஒருவராக இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு 
மதரிவிப்பாரா என்று பகட்ைதற்கு ஸுலூ, ‘ஆ ாம்’ என்று  ைிலளித்து, 
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 ா ாவிடம் அவரது ைாயார் அறை அனு ைிக்க  ாட்டார் என்று கூைியது, 
 ா ாறவ ஏ ாற்ை றடயச் பெய்ைதுவ ாலத் வைான்ைியது; ெில நாட்களுக்குப் 
 ிைகு ஸுலூறவ வடீ்டிற்குத் ைிரும் ச் பொன்னார்.  ா ா ஸுலூறவ  ிகவும் 
வநெித்ைார், ஆனால் சூழ்நிறலகள் ெிறுவறன அவருக்கு அருகில் இருக்க 
அனு ைிக்கவில்றல. 

பாபாவின் உபவாசத்தின் பபாது பபாரின் நிகழ்வுகள் 
உச்சக்கட்ைத்கத அகைந்தன.  1945, பெ 7 அன்று, ம ர்ென் இராணுவம் 
நிபந்தகனயின்ைி மபர்லின் நகரில் சரணகைந்த அடுத்த நாள், 
ஐபராப்பாவில் மவற்ைி தினொக மகாண்ைாைப்பட்ைது. இரண்டு நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, வ  10ஆம் வைைி,  ா ா ைண்ைரீ்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெத்றை நிறைவு 
பெய்ைார். 

ஜூ ிலி ஹில்ஸ்  ங்களாவின்  ின்புைத்ைில் இருந்ை நீச்ெல் குளத்ைில் 
 ார்கபரட் க்ராஸ்வக கிழக்கத்ைிய ப ண்களுக்கு நீச்ெல் கற்றுத்ைந்ைார். 

 ார்கபரட் இன்னும் இங்கிலாந்ைில் வாழும் டிலியா டிலிவயானுடன் 
பைாடர்ந்து கடிைப்  ரி ாற்ைம் பெய்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், டிலியா வில் 
வ க்பகட்டுடன் இறைந்து  ா ாவின் ப யறரப்  ரப் ி வந்ைார். 
அப ரிக்காவில், எலிஸப த்,  ார்டில்  சீ் ற யத்றை வ ம் டுத்துவைற்கான 
ைனது ைிட்டங்கறள முன்பனடுத்துச் பென்ைார்; டார்வின் ஷா, ஃ ிராங்க் 
ஈட்டன், வடவிட் ப்ரூக்ஸ், ஹில்டா ஃ க்ஸ்  ற்றும் ெிலர் அங்குத் ைங்கி 
எலிஸப த்ைிற்கு உைவியாக இருந்ைனர். வநாரினா நியூயார்க் நகர், ஈ. 67வது 
பைருவில் அற ந்ை ஓர் அடுக்கு ாடி குடியிருப் ில் மூன்று இளம் 
ப ண்களுடன் வாழ்ந்து வந்ைார் - ஃ ிலிஸ் ஃப்பரட்ரிக், அடீல் வவால்கின் 
 ற்றும் வடாவலாரஸ் ஷா (டார்வின் ஷாவின்  ரு கள்). வநாரினாவுடன் 
ைங்கியிருந்ை நைீன் டால்ஸ்டாய் உடலில் ைிசுக்கள் ெம் ந்ைப் ட்ட வநாயால் 
 ாைிக்கப் ட்டு உடல்நலம் ெரியில்லா ல் இருந்ைார். 

1943ஆம் வருடத்ைில் ‘ஃபிலிஸ்’, ‘அடீல்’ என்ை இரண்டு ெிறு ிகள் 
 ற்றும் எலிஸப த், நைீன் ஆகிவயார் வநாரினாவுடன் வந்ைிறைந்ைனர். ப ஹர் 
 ா ாவின் 'ஆன்ெீக சிந்தகன பரிொற்ைம்' மூல ாக வநாரினா,  ா ாவின் 
அறழப்ற  விடுத்து அவர்கறள பநருக்கத்ைில் பகாண்டு வர முயன்ைார். 

இரண்டு ெிறு ிகளும் வநாரினா, எலிஸப த் இருவருடன் நான்கு 
ஆண்டுகள் ைங்கியிருந்ைனர். அந்ைக் காலகட்டத்ைில், ரபியா ொர்ட்டின் 
அவர்களுடன் ைங்க அறழக்கப் ட்டார். 

‘ரபியா அதா ொர்ட்டின்’, 70, 1911 இல் இனயத் கானால் ஸுஃ ி 
 ாரம் ரியத்ைில் அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டு, முழு னைாக அைனுள் ஈர்க்கப் ட்டார், 
 ின்னர் அப ரிக்காவில் ஸுஃ ியிஸத்ைின் ைறலவராக (முர்ஷிதா 
என்ைறழக்கப் டும் ப ாறுப் ில்) நிய ிக்கப் ட்டார். அப ரிக்காவில் ப ஹர் 
 ா ாவின் ஆன் ீக ற யம் நிறுவுவைற்கு உகந்ை இடங்கறள ஆராயும் 
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வநாக்கத்ைில் கலிஃவ ார்னியா பென்ைவ ாது, 1942 இல் ‘ஸான்  ிரான்ெிஸ்வகா’ 
நகரில் அவர் வநாரினா, எலிஸப த் இருவறரயும் ெந்ைித்ைார்.  வநாரினாவின் 
ப ாது ஆன் ீக உறர ஒன்ைில் அவர்களின் குருநாைறரப்  ற்ைிய 
விளக்கங்கறளக் வகட்ட  ிைகு, ப ஹர்  ா ா ஓர் அொைாரை ஆன் ீக ந ர் 
என் றை ர ியா உறுைியாக நம் ினார். அறைத் பைாடர்ந்து குருநாைரின் 
ஆக்கப்பூர்வ ான உள் அனு வத்ைால் அவர்  ிகவும்  ாைிக்கப் ட்டார்; வ லும், 
ப ஹர்  ா ாவின்  யன் ாட்டிற்காக ஸான்  ிரான்ெிஸ்வகாவிற்கு அருகிலுள்ள 
‘ஃபபர்ஃபாக்ஸ்’ நகரில் அகெந்த அவரது ெுஃபி ஓய்வு கெயத்கத அன்பு 
பரிசாக வழங்கினார். எலிஸப த் இறைப் ற்ைி இந்ைியாவில்  ா ாவுக்குத் 
பைரியப் டுத்ைினார்: "ர ியாவின் இந்ை அன் ளிப்பு இையத்ைிலிருந்து வந்ைைாகத் 
வைான்ைியது, நாங்கள் கலிஃவ ார்னியாவில் ெந்ைித்ை அவர் ஆன் ீக  ாறையில் 
 ிகவும் முன்வனைிய, அைிவார்ந்ை ஆன் ா என் றை அறனவரும்  ன ார 
ஏற்றுக்பகாள்கிவைாம்." 

அடுத்ை மூன்று ஆண்டுகளில், ர ியா  ார்ட்டின்,  ா ாவின் 
புத்ைகங்கறளத் ைீவிர ாகப்  டித்ைவைாடு அவருடன் கடிைப்  ரி ாற்ைத்றையும் 
வ ற்பகாண்டார். நியூயார்க் நகரத்ைிற்கு  ீண்டும்  ீண்டும் வருறக ைந்ைைன் 
மூலம் அவர் வநாரினா, எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் பநருக்க ான உைவில் 
வளர முடிந்ைது. 1945 ஏப்ரல்  ாைத்ைில், வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் 
ர ியாறவ அவர்களுடன் வாழ அறழப்பு விடுத்ைனர். அவர் நியூயார்க் நகரிலும் 
 ின்பு ‘ ர்டில்  சீ்’ ற யத்ைிலும் ஜூறல  ாைம் வறர அவர்களுடன் 
ைங்கியிருந்ைார். அந்ை முக்கிய ான காலகட்டத்ைில், ரபியாவின், 
உத்பவகத்தால் உருவான உள் அனுபவங்கள், மெஹர் பாபா 
ெுஃபியிசத்தின் உயிரூட்ைத்திற்கான ஆதாரம் ெற்றும் கைவுளின் மதய்வகீ 
அவதாரம் - ரெூல் அல்லது அவதார புருஷர் என்பகத உறுதிப்படுத்தியது. 

1945 வ   ாைத்ைில், ெர்டில் பீச் ற யத்ைில் இருந்ைவ ாது, ர ியா 
 ார்டின், அவறர  ா ாவின்  ாைவராக ஏற்றுக்பகாள்ளும் டி கடிைம் மூலம் 
வகட்டுக்பகாண்டார்;  ின்னர்  ா ா அறை ஏற்றுக்பகாண்டவ ாது, ஸுஃ ி 
 ாரம் ரியத்ைின் ஆன் ீக வழிகாட்டுைலுக்கான ப ாறுப்ற யும் 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் டி, வ லும் கடிைம் எழுைினார். 

 ா ாவின்  ைிறலப் ப ற்ை  ின்னர், 1945 இறலயுைிர்காலத்ைில், ரபியா 
ொர்ட்டின் தனது ெுஃபி ொணவர்களுக்கு, மெஹர் பாபாவின் வாழ்க்கக, 
பணி, பபாதகனகள் அகனத்தும் ெுஃபியிசத்தின் சாராம்சம், அது 
இப்பபாதும் எதிர்காலத்தில் எப்பபாதும் வாழ பவண்டும் என்ை 
பநாக்கத்தில், அவரது பணி இப்பபாது பாபாவுக்காக 
அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், ொணவர்கள் அகனவரும் அவருகைய 
ெுஃபி குழுவில் மதாைர்ந்து இருக்க விரும்பினால், அவர்களின் ஆன்ெீக 
பற்றும், நம்பிக்ககயும் மெஹர் பாபாவுக்காக இருக்க பவண்டும் என்றும் 
மதளிவுைக் கூைினார். 
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எலிஸப த்  ற்றும் வநாரினாவுடனான ைனது இளந்ைளிர் வ ாலப் 
வ ைி  ாதுகாக்கப் டும் உைறவப்  ற்ைிய ெில விளக்கங்களுக்குப்  ின்னர், 
இன்னும் ெில நாட்களில் இந்த இரண்டு மபண்ெணிகளும் ெியாட்டிலில் 
வாழும் மூன்ைாவது அன் ரான  ில்ட்பரட் றகல் என் வருடன் ைன்றன 
ெந்ைிக்க வருவைாக, ர ியா அவரது  ாைவர்களுக்குத் பைரிவித்ைார். அைன் 
 ின்னர் அவர் ஃபபர்ஃபாக்ஸ் ெுஃபி பள்ளிக்கூை வளாகத்தில் ஒரு முக்கிய 
ெந்ைிப்பு நறடப றும் என்றும் அைிவித்ைார்; வ லும், அந்ைச் ெந்ைிப் ில் அவரது 
விருந்ைினர்கள் ஸுஃ ி  ாரம் ரியத்ைின் ஆரம் கால  ாைவர்களுக்கு 
 த்ைியில் உறர நிகழ்த்ைி, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய அவர்களின் 
ஆத் ார்த்ை ான அைிவு  ற்றும் அவருடனான உைவின்  யறன அவர்களுக்கு 
வழங்குவர். 

ஃவ ர்ஃ ாக்ஸ் கூட்டம் முறையாக நறடப ற்ைது, அைற்குப்  ிைகு 
ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக வழிகாட்டுைலின் கீழ், ைங்கள் முர்ஷிைாறவப் 
 ின் ற்றுவைற்கு இரண்டு வாரங்கள் அவகாெம் பகாடுப் ைாக ர ியா 
ைனித்ைனியாக அறனத்து  ாைவர்களுக்கும் (‘முரீத்’ என்ைறழக்கப் ட்டனர்) 
அைிவுறுத்ைினார். ஸுஃ ி ஃவ ர்ஃ ாக்ஸ் நிகழ்வில் கலந்து பகாண்ட அகனத்து 
ரபியா ொர்ட்டினின் முரீதுகளும் மெஹர் பாபாவின் ஆன்ெீக 
வழிகாட்டுதலின் கீழ் ‘முர்ஷிதா’ ரபியா ொர்டிகனப் பின்பற்றுவதாகத் 
மதரிவித்தனர். 

அடுத்ை ெில  ாைங்களில், ர ியா ைனது பநருங்கிய ஸுஃ ி 
 ாைவர்களுடன் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அவர் அைிந்து, புரிந்துபகாண்ட 
அறனத்றையும்  கிர்ந்து பகாள்ளத் பைாடங்கினார், அவர்களில் ஐவி. ஓ. 
டியூஸ், ைான் ஸ்டீவன்ஸ், ொமுமவல் லூயிஸ் ஆகிவயார் 
முக்கிய ானவர்கள். ஸான் ஃ ிரான்ஸிஸ்வகா விரிகுடா  குைியிலிருந்து ைனது 
ப ாத்ை உறுப் ினர்கறள உள்ளடக்கிய வழக்க ான கூட்டங்களின் வ ாது, 
அவர் 'மதய்வகீ ஆய்வுப்மபாருள்' (Divine Theme) என்ை ைறலப் ில் ஒரு குறுகிய, 
நீல நிை புத்ைகத்றை முைன்ற யாக அவரது விளக்க உறரகளுக்குப் 
 யன் டுத்ைினார். இந்ைப்  ைியின் வறர டங்கறளப் ப ரிைாக்கும் 
ைிைன் றடத்ை ‘முரீத்’ ஒருவரின் றகவண்ைத்ைால் உருவான ெித்ைிரத்றை 
அவர் நகரக்கூடிய  லறகயில் ப ாருத்ைி, வ லும் அவருறடய விரிவுறரயின் 
வ ாது பைாடர்ந்து  யன் டுத்ைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ரபியா அவரது ெுஃபி ஆகணயத்தின் 
அகனத்து மபாருள் வளங்ககளயும் உகைகெககளயும் மெஹர் 
பாபாவிைம் அர்ப்பணித்து தனது உறுதிப்பாட்கை முகைப்படுத்தினார், இைில் 
ஃவ ர்ஃ ாக்ஸில் அற ந்ை ஸுஃ ி  ள்ளிக்கூடமும் அடங்கும். அவர் ைன்வெம் 
இருந்ை அறனத்றையும்  ா ாவிடம் அர்ப் ைித்து, இவ்வாறு எழுைினார்: 
"உணர்வுதான் வாழ்க்ககயின் உயிபராட்ைம் - நீங்கள் எழுச்சியுைச் 
மசய்வகதயும், கற்பிப்பகதயும் நான் உணர்கிபைன் - அதனால் நான் 
கூக்குரலிட்டு உங்ககள அகழத்து, என் இதயத்கதயும், எங்களின் 
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இதயங்ககளயும் அன்பால் நிரப்பும்படி பகட்டுக்மகாள்கிபைன். அன்பு 
ஒன்றுதான் அங்பக இருக்க முடியும்." 

ஆைி ெீனியர் மூல ாக  ா ா  ைிலளித்ைார்: "பாபா உங்ககள 
அைிவார். நீங்கள் எப்படி உணர்கிைரீ்கள் என்பகத அவர் அைிவார். நீங்கள் 
நாடும் ஒவ்மவான்றும் அவருக்குத் மதரியும். நீங்கள் அவகர எப்படி 
பநசிக்கிைரீ்கள் என்பதும் அவருக்குத் மதரியும். நீங்கள் விரும்பும் 
ஒவ்மவான்கையும் அவர் அைிவார். அவர் தனது எல்கலயற்ை 
இதயத்திலிருந்து ஆழ்ந்த அன்கபயும் ஆசிககளயும் உங்களுக்கு 
வழங்குகிைார்." 

ர ியா, ப ஹர்  ா ாறவ வநருக்கு வநர் ெந்ைிக்காை வ ாைிலும் அவறர 
அவைார புருஷர் என முழுற யாக ஏற்றுக்பகாண்டார்.  

1945, வ  14 அன்று,  ா ா ‘உத்கிர்’  ற்றும்  ிை இடங்களுக்கு ற தூல், 
எரச் ஆகிவயாருடன்  ஸ்த் பைாடர்புக்காக றஹைரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டுச் 
பென்ைார்.  பைாறலவில் அற ந்ை ‘சங்கமரட்டி’ கிரா த்ைிற்குச் பெல்வைற்காக 
அவர்கள் 25 ற ல் தூரம் ஒரு  ாட்டு வண்டியில்  யைம் பெய்ைனர்; இரவில் 
ைிரும் ி வர பவகுவநர ாகிவிட்டது. 

அண்ற யில் இப் குைியில்  ல பகாள்றளகள் நடந்துள்ளைால், கிரா  
 க்கள், ற தூல், வைாற்ைத்ைில் ைிடகாத்ைிர ான  ட்டான் வம்ெத்றை 
ஒத்ைிருந்ைைால், அவறர ஒரு பகாள்றளக்காரனாகப்  ார்த்ைார்கள். ற தூல் 
 ற்றும் வொர்வறடந்ை, ெவரம் பெய்யாை, அழுக்கு துைி ைிகளுடன் 
வைான்ைிய ந ர்கறளக் றகது பெய்யு ாறு காவல்துறையினருக்கு ஊர்  க்கள் 
ைகவல் பைரிவித்ைனர். எரச், வ ாலீஸ் அைிகாரிகளிடம் பென்று அவர்கள் 
பஸாராஸ்ட்ரியர்கள், அவர்களால் யாருக்கும் எந்ைப்  ாைிப்பும் இல்றல என்று 
எடுத்துக்கூைினார். 

வ ாலீஸ் அைிகாரி அவறர நம் ி ற தூறல விடுவித்ைார். இந்ைக் 
கிரா த்ைில்  ா ா, வயைான  ஸ்த் ‘அப்துல்லா ொபஹப்’ற  இரண்டு முறை 
பைாடர்பு பகாண்டார்;  றுநாள் 16ஆம் வைைி றஹைரா ாத்ைிற்கு  ீண்டும் 25 
ற ல்கள்  ாட்டு வண்டியில்  யைம் பெய்யவவண்டியைாயிற்று. 

காலம் குைிப் ிட்டது வ ால, "ப ஹர்  ா ாவுடனான  ஸ்த்  யைம் 
என் து நிைான ான  யைம் அல்ல, கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு  ஸ்றையும் 
வைடிக் கண்டுபகாள்ள, ெந்து ப ாந்துகள், மூறல முடுக்குகள்,  ாறலவனம், 
காடு,  றலகள், கல்லறைகள் அல்லது அருவருப் ான குட்றடகள் வ ான்ை  ல 
இடங்களில் வவட்றடயாடுவவைாடு,  னரீைியாகவும் உடல் ரீைியாகவும் 
வொர்வறடந்ை  ல  ைிவநர ெித்ைிரவறை  யைம், குறைந்ை ட்ெ ஓய்வு 
 ற்றும் உைவவாடு இருப் றைக் குைிக்கிைது. ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி, 
 ஸ்துகள் ப ஹர்  ா ாவின் உண்ற யான,  ிரிய ான அன் ர்கள்; ஆனால் 
அவர்கறளக் கண்டு ிடித்து -  ிைகு  ா ாவின் ைனிப் ட்ட பைாடர்புக்கு 
இைங்கச்பெய்வது - கற் றன பெய்ய முடியாை அளவிற்கு கடின ான,  ிகுந்ை 
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ெிரத்றைவயாடு பெய்யவவண்டிய இந்ைப்  ைி - எப்வ ர்ப் ட்ட வல்லற  
வாய்ந்ை இையங்கறளயும் உறடத்து சுக்கு நூைாக்கிவிடும்.  

"அவைார புருஷரால்  ட்டுவ  இதுவ ான்ை  ைிகறளச் பெய்ய 
முடியும், ஏபனன்ைால்  ஸ்துகளின் வாழ்க்றகயின் ரகெியங்கள்  ற்றும் 
அவர்களின் இைய ஏக்கங்கள் அவருக்கு  ட்டுவ  பைரியும்." 

1945, வ  22 அன்று ைிட்ட ிடப் ட்ட கூட்டத்ைில் கலந்து 
பகாள்வைற்காக,  ா ா றஹைரா ாத்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு ஆைி 
ெீனியருடன் புைப் ட்டார்.  ப ரும் ாலான ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவரும் 
அப்வ ாது றஹைரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர். ஸவராஷ்  ா ாறவ  ன் ாடில் 
ெந்ைித்து அவரது காரில் ப ஹரா ாத்துக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

அைிவுறுத்ைல்களின் டி, அறழக்கப் ட்ட அறனவரும் 23ஆம் வைைி 
ப ஹரா ாத் வந்ை வவறளயில்,  ா ா அவர்களுக்கு ைனிப் ட்ட 
வநர்காைல்கறள வழங்கினார்.  ின்வரும் 40 அன் ர்கள் கூட்டத்ைிற்கு 
அறழக்கப் ட்டனர்:  ண்டலியின்  ைினான்கு வ ர்: ஆைி ெீனியர், 
அண்ைாஸாவஹப் காவள, ெகன், எரச், டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி, றகக்வகா ாத், 
காவள ா ா, முரளி,  ாைிரி, ப ண்டு, பஸயிலர், ஸவக்  ற்றும் ஜால் ாய். 
இைர இரு த்ைி இரண்டு ஆண்கள்:  ா ாைாஸ், ைத்து ப ஹண்ைர்வக, டாக்டர் 
வைஷ்முக், டாக்வக, ைவுலத் ஸிங், காவடக்கர், வஹா ி ஃ ட்வடனா, குப்புொ ி, 
ஜால் வகரவாலா,  ாவனக்கர்,  ாவனக் வ த்ைா, ப ஹர்ஜி ஸட்டா, நரி ன் 
ைாைாொஞ்ெி,  ண்வடா ா,  ப் ா பஜஸவாலா,  ிலூ ஸட்டா, வ ாஃ லி, ராம்ஜூ, 
ெைாஷிவ்  ாட்டீல், ஸவராஷ், விபூைி  ற்றும் ஆைி ஜூனியர். 

ஃப ராம் ஒர்கிங்  ாக்ஸ்வாலா பெயல்முறைகளின் வி ரங்கறளச் 
சுருக்பகழுத்து முறையில்  ைிவு பெய்யும் டி வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டார். இரண்டு 
நாள் கூட்டம் கீழ் ப பஹரா ாத்ைில் அற ந்ை ‘ப ஸ் குவார்டர்ஸில்’ ( றழய 
ைர் ொலா கட்டிடம்) நறடப ற்ைது. காறல 8:00  ைிக்கு நிகழ்ச்ெி 
பைாடங்கியது. 1945, வ  24 வியாழக்கிழற , அடுத்ை இரண்டு நாட்களுக்கான 
நிகழ்ச்ெிகளின் அட்டவறைறய  ா ா சுருக்க ாகக் வகாடிட்டுக் காட்டினார். 
கூட்டங்கள் காறலயில் மூன்று  ைி வநரம் நறடப ற்ைது;  ாறலயில்  ா ா 
ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறள வழங்கினார். அப்வ ாது அவர் கூைியைாவது: 

இந்த இரண்டு நாட்களில் நான் மசால்லப்பபாவது ெற்றும் 
எடுக்கப்படும் முடிவுகளில் தீவிர கவனம் மசலுத்துங்கள், ஏமனனில், 
அபநகொக, இதுபபான்ை சந்திப்பு எதிர்காலத்தில் நகைமபைாது; பெலும் 
எனது சைீர்கள் என்கன ஒரு குைிப்பிட்ை காலத்திற்கு எனது மபௌதீக உைல் 
வடிவத்தில் பார்க்காெல் இருக்க பநரிடும். எனது உண்கெயான பணியின் 
பபாது அவர்கள் என்கனப் பார்க்கக்கூடும். 

கடந்ை இரண்டு இரவுகளில் நான் தூங்கவில்றல, கூட்டங்களில் 
விவாைிக்க வவண்டிய விஷயங்கறளத் ைீர் ானிப் ைில் இரவுகள் கழித்ைன. 
இந்ைக் கூட்டங்கள் நன்கு ைிட்ட ிடப் ட்ட நிகழ்வுகளுக்குப்  ின்னவர 
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நடத்ைப் டுகின்ைன; அைற்வகற்  நீங்கள் அறனவரும் வ  1ஆம் வைைி உ வாெம் 
இருந்ைீர்கள். அைன்  ிைகு, நான் ஒன் து நாட்கள் ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி 
உ வாெம் இருந்வைன். இந்ைப்  த்து நாள் உ வாெம் நிறைவறடந்ைறைத் 
பைாடர்ந்து, நான் கடுற யான  ஸ்த்  யைத்றை வ ற்பகாண்வடன்.  இறவ 
அறனத்ைிற்கும்  த்ைியில், நான் விரும் ிய டி எனது  ைிறய முடித்வைன். 

ஆதி காலத்திலிருந்பத, கைவுள், அவரது மதய்வகீ விகளயாட்கை 
ஏழு பாகங்களாகப் பிரித்து விகளயாை பவண்டும் என்பது நியதி. இந்த ஏழு 
பாகங்களாலான விகளயாட்டு நிகைவகையும் தருவாயில், கைவுள் 
தன்கன மவளிப்படுத்தும் பநரம் வரும். இந்த இரண்டு நாட்களில், சில 
முடிவுகள் எடுக்கப்பை உள்ளன, அதன்படி, சைீர்கள் பணிபுரிய பவண்டும். 
அவர்கள் தத்தெது பங்கக மசய்யத் தவைினால், நாபன அகதச் மசய்தாக 
பவண்டும். ஆனால் எனது சைீர்கள் எனக்கு அவர்களின் உதவிகயயும் 
ஒத்துகழப்கபயும் தருவார்கள் என்பது எனது திைொன நம்பிக்கக. 

ஐவராப் ாவில் வ ார் முடிந்துவிட்டது என்று நீங்கள் நிறனக்கலாம், 
ஆனால் வ ார் இப்வ ாதுைான் ைீவிர ாக பைாடங்கியுள்ளது. இந்ைப் வ ார் 
 ாறயயால் உருவாக்கப் ட்டது, இப்வ ாது அைன் இறுைி கட்டத்றை 
எட்டியுள்ளது. இரண்டு கட்டங்கள் முடிந்துவிட்டன, கறடெி கட்டம் 
பைாடங்கிவிட்டது. உச்ெக்கட்டம் பவகு பைாறலவில் இல்றல.  ிகப்ப ரிய 
துன் ம் உலகிற்காகக் காத்ைிருக்கிைது. இயற்றக  ற்றும் இயற்றகக்கு  ாைான 
அழிவு ஏற் டும். 

இந்தப் பபாரில் ரஷ்யா முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று நான் 
ஆரம்பத்திலிருந்பத கூைி வருகிபைன். ெண்ைலியில் பலர் என் அைிக்கககய 
நிகனவில் மகாண்டுள்ளனர். இகவ அகனத்தும் முன்கூட்டிபய 
திட்ைெிைப்பட்டு, நான் அகதப் பற்ைி ெண்ைலிக்கு அப்பபாபத மதரிவித்பதன். 
என் உலகளாவிய பணியுைன் மதாைர்புகைய கருத்தார்ந்த, இன்ைியகெயா 
காரணங்களுக்காக, டிசம்பர் இறுதி வகர, எனக்கு ெண்ைலியுைன் 
மவளியளவிலான மதாைர்பு இருக்காது. 

 ா ா, அன் ர்களாகிய ஊழியர்களிடம் அவர்களுறடய இடங்களில் 
பெய்யப் டும்  ைிகறளக் குைித்து வகட்ட வவறளயில், அவர்களும் விரிவான 
அைிக்றகறய அளித்ைனர்.  அவர்  ா ாைாஸிடம் அவரது  ைியின் 
வி ரங்கறளக் வகட்டு இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

 க்கறளப் ப ாறுத்ைவறர, பாபாதாெின் பணி ெிகவும் சிைந்தது. 
எல்லா கஷ்டங்கறளயும் ெகித்துக்பகாண்ட ெீடர்களில் அவர் ஒருவர். அவர் 
கால்நறடயாகப்  யைம் பெய்து, ெமூகத்ைில் உயர்ந்ை  ற்றும் ொைாரை 
நிறலயில் உள்ள அறனவறரயும் ெந்ைிக்கிைார். எனது  ைியின் நி ித்ைம் 
அவர் இந்ைியா முழுவதும்  யைம் பெய்து, எனக்காகப்  ைிபுரிந்ை 
வவறளயில், ஆயிரக்கைக்காவனார் அவறரப்  ின் ற்று வர்களாக 
 ாைிவிட்டனர்! உைாரை ாக, நான் அவருடன் வஷாலாப்பூர் பென்ைவ ாது, 
 க்கள் அவறர வைங்கி  ரியாறை பெலுத்துவறை நான் கண்வடன். 
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 ா ாைாஸின்  ைி  ிகவும் ெிைப் ானது என்ைாலும், அவர் அறை 
விளக்கி, அவருறடய பெயல் ாடுகறளப்  ற்ைிய அைிக்றகறயக் பகாடுக்க 
முயலும்வ ாது, அவர் வ சுவறை, கடவுள் கூடப்  ின் ற்றுவது கடினம்! அவர் 
ஒரு விஷயத்ைிலிருந்து இன்பனாரு விஷயத்ைிற்குத் ைாவி,  ார்றவயாளர்கள் 
அறனத்து உண்ற கறளயும் அைிந்ைவர்கள் என்று கருதுகிைார். வகட் வர்கறள 
முற்ைிலும் குழப் த்ைில் ஆழ்த்ைி, முன் ின் பைாடர் ற்ை முறையில் வ சுகிைார். 
அவர் பொல்ல விரும்புவது என்ன என் து அவருக்வக பைரியாது! 

 ா ா, விபூதிறய அவரது  ைிக்காகப்  ாராட்டி, இது ொைாரை 
 க்களுக்கும்  ிகச் ெிைந்ைது என்று குைிப் ிட்டார். வஜாத்பூர்,  ிக்காவனர் 
வ ான்ை நகரங்கள் உட் ட ராஜ்புத்னாவின்  ல்வவறு இடங்களுக்கு அவர் 
பென்ைைற்கான சுருக்க ான விவரத்றை  ா ாைாஸ் அளித்ைார்.  ா ாறவப் 
 ற்ைிக் கூை  க்களிறடவய பென்ைைாகவும்,  க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்றையும் 
அவறரப்  ற்ைிய புத்ைகங்கறள விரும்புவைாகவும் கூைினார். 

இறைக் வகட்ட  ா ா, புத்ைகங்கள், துண்டுப்  ிரசுரங்கள் உட் ட 
வரலாற்று பைாகுப்புகள் அறனத்தும் டிெம் ர்  ாைம் வறர  ட்டுவ  
வைறவப் டும் என்று சுட்டிக்காட்டி, வ லும் கூைினார்: "டிசம்பர் ொதத்திற்குப் 
பின்னர், எனது பணிக்கு எந்த ஊைகமும் பதகவயில்கல. நான் எனது 
மதய்வகீ உகை வாகள கட்ைவிழ்க்கும்பபாது, எனக்கு  ெண்ைலியின் உதவி, 
எந்தவிதொன கூட்ைம், சந்திப்பு, புத்தகங்களும் பதகவயில்கல. 

"டிசம்பர் வகர உதவியும், இலக்கியங்களும் பதகவப்படுவதால் 
இந்தக் காலகட்ைத்தில் பயன்படுத்தத் பதகவயானவற்கை அச்சிைலாம்." 

அந்ை வநரத்ைில்,  ா ாைாஸ், டாக்டர் வைஷ்முக்றகக் குைிப் ிட்டு 
வி ர்ெனம் பெய்ைார், அவரிட ிருந்து அச்ெிடப் ட்ட ப ாருட்கள் அறனத்தும் 
வவண்டிய வநரத்ைில் அறடயப்ப றுவைில் ைா ைம் ஏற் டுவைாகப் புகார் 
கூைினார்.  ா ா உடவன இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "சம்பந்தப்பட்ை நகைமுகை 
சிக்கல்ககளக் கருத்தில் மகாள்ளாெல், எல்லாவற்கையும் உைனடியாகச் 
மசய்ய பவண்டும் என்று பாபாதாஸ் விரும்புகிைார். பிைரின் சிரெங்ககளப் 
பற்ைி அவருக்குத் மதரியாது." 

ைனது  ா ா ஃவ ரடூனின் குைத்றை நிறனவு கூர்ந்ை  ா ா, 
நறகச்சுறவ கலந்ை பைானியில் குைிப் ிட்டார், "ஃபபமரடூன் ொொவுக்கும் 
அபத ெனப்பாங்கு இருந்தது. சடீ்டு விகளயாடும்பபாது, அவர் ஆபவசத்தில் 
மகாந்தளித்தபதாடு, அவர் விகளயாட்கை இழக்கும் பவகளயில், 
சடீ்டுககள கிழித்து விடுவது வழக்கம்!"  ண்டலி உறுப் ினர்கள் அந்ை 
வவடிக்றகயான காட்ெிகறள நிறனத்து  னைார ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர். 

" ா ாைாஸ் இவ்வளவு அவெர ாக இருப் ைானால், அவர் படல்லியில் 
இந்ைப் புத்ைகத்றை அச்ெிடலாம்..." என்று வைஷ்முக் கூைினார். 

 ா ா குறுக்கிட்டு, "மைல்லி மவகு தூரத்தில் உள்ளது!" (இந்ைி 
 ழப ாழிக்கு இைங்க, ‘பெய்வறை விட பொல்வது எளிது’ என்று அர்த்ைம்) 
என்ைார். 
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இறுைியாக டாக்டர் கனி, அவர் எழுைிய ஆறு உருது கட்டுறரகளின் 
5,000  ிரைிகறள அச்ெிட்டு, ப ாது விநிவயாகத்ைிற்காக  ா ாைாஸ், விபூைி 
ஆகிவயாருக்கு வழங்க வவண்டும் என்று முடிவு பெய்யப் ட்டது. 

அந்ை ஆண்டு வ ற்பகாண்ட  யைங்களின் விவரங்கறள அளித்ை 
விபூைி, அவர் ‘படஹ்ரா டூன்’ முைல் ‘லக்வனா’ வறர  ல்வவறு இடங்களுக்குச் 
பென்ைைாகவும்,  ா ாறவப்  ற்ைி  க்களுக்குத் பைரிவித்ைைாகவும் 
எடுத்துறரத்ைார். அவருக்கும் இந்ைி,  ராட்டி புத்ைகங்கள் வைறவப் ட்டன. 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா, காஷ் ீரில் வாழும் தவ்லத் ெிங்கிடம் அவரது 
 ைிறயப்  ற்ைிக் வகட்டு, அவர் அங்கு  ிகவும் பெல்வாக்கு  ிக்கவர் என்றும் 
குைிப் ிட்டார்: "அவர் ஒரு ெருத்துவர் ெட்டுெின்ைி நகராட்சி ஆகணயரும் 
ஆவார். தவ்லத் ெிங்கின் அன்பும் பக்தியும் ஈடிகணயற்ைது பெலும் 
அவரது பணி உயர்ந்த, உன்னதொன தரம் ெிக்கது." 

டாக்டர் ஸிங்  ைிலளித்ைார், "விெித்ைிர ானவர் எனது குருநாைர், 
அவரது வழிகளும், முறைகளும் அறைவிட விெித்ைிர ானறவ! உண்ற யான 
அர்த்ைத்ைில் நான் அவருக்குச் வெறவ பெய்யவில்றல, ஆனால் அவருறடய 
எல்றலயற்ை கருறையால், அவர்  ண்டலிக்கு முன் என்றனப் புகழ்கிைார். 
நண் ர்கள்  ற்றும் என்னிடம் வரும் வநாயாளிகளுக்கு,  ா ாறவப்  ற்ைிக் 
கூைி, அவருறடய புறகப் டங்கறள அவர்களுக்குத் ைருகிவைன். அவர்கள் 
 ா ாறவப்  ற்ைி என்னிடம்  ீண்டும் வகட்கும் ைருைத்ைில், நான் அவர்களிடம் 
பொல்கிவைன். இருப் ினும், ெிலர் எனது வார்த்றைகளால் ஈர்க்கப் டவில்றல." 
ைவ்லத் ஸிங் (ப ஹர்  ா ா ஜர்னலின் முைல் இைழிலில் பவளிவந்ை) 
‘அவைார்’ என்ை கட்டுறரறய அச்ெிடு ாறு  ரிந்துறரத்ைார். 

அவைார புருஷர்  ீைான முஸ்லிம்களின் ப ாதுவான உைர்வு  ற்ைி 
டாக்டர் கனியிடம்  ா ா வகட்டைற்கு அவர், "முகம் ைியர்கள், கடவுள்  னிை 
உருவில் வருவறை நம் வில்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 

டாக்டர் கனியின்  ைில் குைித்து,  ா ா விளக்கினார்: 
முஸ்லிம்கள் ெத்தியில் இரண்டு கருத்துக்கள் உள்ளன, அகவ 

கவனொகப் பார்க்கப்பை பவண்டும். அதன் நியதியாக, ஒரு சாதுவின் 
ஆளுகெகய நம்புவதற்கு முன்னர், அவர்கள் அற்புதங்கள் நிகழ்த்துவதன் 
மூலம் அவருகைய புனிதத்தன்கெகய நிரூபிக்குொறு 
வலியுறுத்துகிைார்கள். அவர்ககளப் மபாறுத்தவகரயில் ‘ஷரியத்’ 
(மவளியளவிலான ெதச் சைங்கு சம்பிரதாயங்கள்) ஒன்றுதான் 
அகனத்திற்கும் முதலும் முடிவும், அதுபவ அவர்களின் நம்பிக்ககயின் 
அடித்தளம். பெலும், ஒரு ெனிதன் கைவுளாக இருப்பது சாத்தியெற்ைது 
என்று அவர்கள் கருதுகின்ைனர். 

இப்பபாது நான் எனது மதய்வகீ உகைவாகளக் கட்ைவிழ்ப்பதற்கு 
முன்பு, முஸ்லிம் அன்பர்கள் இந்தத் தகைககளத் தாண்டிச் மசல்லும் 
அளவுக்கு நாம் தயார் மசய்ய பவண்டும் என்ைால், நாம் அகத ெிகுந்த 
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கவனத்துைனும் சாதுரியத்துைனும் மசய்ய பவண்டும். ஆனால் அகதச் 
மசய்யும் பவகளயில், நீங்கள் ‘ஷரியத்’கத உறுதிப்படுத்தக் கூைாது. 
ெனிதன் கைவுளாக ொறுவது குைித்து, நீங்கள் ெிகுந்த கவனத்துைன் 
விஷயங்ககள விளக்க பவண்டும், ஏமனனில் இந்தப் பாரபட்சம் ெீண்டும் 
அைியாகெயால் ஏற்படுகிைது. 

‘உண்கெப்மபாருள்’ ஷரியத்திற்கு அப்பாற்பட்ைது என்பகத நீங்கள் 
விளக்க பவண்டும்.  ஆரம்ப காலத்தில் ஷரியத்கதப் பின்பற்றுவது நல்லது, 
ஆனால் நீங்கள் அகத கவனொகப் பார்ப்பதானால், ஷரியத்தின் 
பதகவககளப் பூர்த்தி மசய்ய வலியுறுத்துபவர்கள், மபாதுவாக, தங்களின் 
மகாள்ககககளப் புைக்கணித்து, பல்பவறு வககயான தீயச்மசயல்களில் 
தம்கெ ஈடுபடுத்திக் மகாள்கிைார்கள். ஷரியத்தின் பிகணப்புககள 
உகைத்மதைியும் பநரம் வந்துவிட்ைது, நான் என் உகை வாகளக் ககயில் 
எடுக்கும்பபாது, இந்தப் பிகணப்புகள் உகைந்து சிதைிவிடும். 

அதற்கு முன்பு, நீங்கள் சாெர்த்தியொக, சாதுரியத்துைன் பணிபுரிய 
பவண்டும் எனும்பபாது நீங்கபள ஷரியத்கத உறுதிப்படுத்த ொட்டீர்கள். 
ஷரியத்தின் தகலகெயகம் கஹதராபாத்; உங்களுக்குத் மதரியும், நான் 
தற்பபாது அங்கிருந்துதான் எனது பணிகயச் மசய்து மகாண்டிருக்கிபைன். 

 ா ாவுக்கு அளித்ை அைிக்றகறயத் பைாடர்ந்து, ைவ்லத் ஸிங் 
இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார், "ஆரம் த்ைில் நான் என் உைவினர்கள்  ற்றும் 
நண் ர்களிட ிருந்து கடுற யான எைிர்ப்ற ச் ெந்ைித்வைன். ஒரு  ார்ெிறய நான் 
குருநாைராக  ஏற்றுக்பகாண்டைால்  க்கள் என்றன ற த்ைியம் என்று  ட்டம் 
கட்டினர். ஆனால் ப ாறுற யாகவும் ொதுரியத்துடனும் நான்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அவர்களுக்கு பைரியப் டுத்ைிவனன். வ லும்,  ா ாவின் அருளால், 
ஐவராப் ியர்கள் உட் ட அறனத்து ெமூகங்களிறடவயயும் நான் பவற்ைிறயச் 
ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. 

ொபனக் பெத்தா அவர் பெய்ைறைப்  ற்ைிய அைிக்றக ஒன்றை 
வழங்கினார், " ார்ெி ெமூகத்ைிற்கு  ா ா  ற்றும் அவரது  ைிறயக் குைித்துத் 
பைரிவிக்க, நான் எந்ை ஒரு வலிறயயும் ைாங்கிக்பகாள்ளத் ையாராக 
இருந்வைன். ஒரு நாறளக்கு ெராெரியாக நான் ஒரு பொற்ப ாழிறவ வழங்கி 
வருகிவைன்; கடந்ை ஜூன்  ாைத்ைின் கறடெி ெந்ைிப் ிலிருந்து ‘ெர்வவைெ 
ெிைப் ியல்பு’ குைித்ை ஆறு விரிவுறரகறள வழங்கிவனன். மும்ற யில் வாழும் 
இரண்டு லட்ெம்  ார்ெிகளில்,  ா ாவின்  ைியின்  ைிப்பு  ற்றும் வநாக்கம் 
குைித்து ஏைக்குறைய 6,000 வ ர்  த்ைியில் ைிட ான நம் ிக்றகறய ஏற் டுத்ை 
முடிந்ைது. ெிலர் எனது  ைியில்  ல்வவறு வறகயான ைறடகறள 
உருவாக்குவைால், நான் அவற்றை எைிர்த்து பெயல் ட வவண்டியைாகிைது." 

 ா ா இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார்: "எதிர்ப்பிற்கு எதிராகப் 
பணிபுரிவதில் ொபனக் அதிர்ஷ்ைசாலி, ஏமனன்ைால் எதிர்ப்கப 
எதிர்மகாள்ளும் பணி நிகலயாக நீடித்து நிற்கும்."   
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 "ெில ந ர்கள் என்றனப்  ற்ைித் ைவைான வைந்ைிகறளப் 
 ரப்புகிைார்கள்," என்று  ாவனக் கூைினார். 

 ா ா  ண்டலியிடம் வகட்டார், "ொபனக்கிற்கு எதிராக நீங்கள் 
ஏதாவது பகள்விப்பட்டீர்களா?" அவர்கள் அப் டி எதுவும் வகட்கவில்றல 
என்று  ைிலளித்ைதும்  ா ா, "உங்கள் புகார் என்ன?" என்று அவரிடம் 
வகட்டார். 

" ார்ெி ெமூகத்ைில் ப ண்களின் எண்ைிக்றக ஆண்கறளக் காட்டிலும்  
ஏைக்குறைய மூன்று  டங்காக இருப் ைால் எனது வவறல ப ரும் ாலும் 
ப ண்களிறடவய பெய்யப் டுகிைது. இைனால் ெில குறும்புக்காரர்கள் இது 
பைாடர் ாக என்றனப்  ற்ைிய ஆைார ற்ை கட்டுக்கறைகறளப்  ரப் ி 
வருகின்ைனர்." 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: 
என்னுகைய உண்கெயான ஊழியர் ஒருவர், சில செயங்களில் 

உணர்ச்சிவசப்பட்ை எண்ணங்ககளக் மகாண்டிருந்தாலும், மபண்கள் 
ெத்தியில் பணிபுரிவகதத் தவிர்க்க பவண்டுமென்ை பதகவ எதுவுெில்கல - 
அபதபவகளயில் அவர் அந்த எண்ணங்ககளச்  மசயல்படுத்தாெல், 
அவற்கைக் மதாைர்ந்து ககயாளுவதன் மூலம், இத்தககய எண்ணங்கள் 
வந்தால்கூை, அந்த ஊழியர் அவற்கை எதிர்ப்பதற்கான வாய்ப்கபப் 
மபறுகிைார்; பெலும் அதன் விகளவு சிைப்பானதாகவும் நீடித்ததும் 
இருக்கும். பாலியல் சிந்தகனகள், பாலியலின் நிகலயற்ை தன்கெகய 
நிரூபிக்க உதவுகின்ைன. ஆனால் இந்த எண்ணங்ககளச் மசயல்படுத்தும் 
பவகளயில், விகளவு பபரழிகவத் தரும்.  எனபவ மபண்ககளப் 
பார்ப்பகதத் தவிர்க்காதரீ்கள், அவ்வாறு மசய்வதன் மூலம், நீங்கள் 
மபாதுெக்களிகைபய சந்பதகத்கத எழுப்பி, ஆதாரெற்ை ககதககள 
உருவாக்கத் தூண்டுதலாக இருக்கிைரீ்கள். மபண்கள் ெத்தியில் உங்கள் 
பணிகயத் மதாைருங்கள், ெனகத 100 சதவதீம் வலுவாகவும், உங்கள் 
மசயல்ககளச் செநிகலயில் தூய்கெயாகவும் கவத்திருங்கள். 

 ா ாைாஸ், ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில் அவறர உண்ற யில் குடும்  
வாழ்க்றகயில் ஈடு டு ாறு கருத்துத் பைரிவிக்கப் ட்ட ெம் வம் ஒன்று 
நடந்ைைாக அவர்  என்னிடம் கூைினார்.  

அத்தககய முகையற்ை விருப்பங்ககள முன்மொழிந்தாலும், 
ஊழியர் ஒருவர் உறுதியாக இருந்தால், அவர் என்னால் ெதிக்கப்பை 
தகுதியானவர். அத்தககய பசாதகனகய அவர் எதிர்க்க அல்லது மவல்ல 
முடிந்தால், அவருகைய பணி ெிக உயர்ந்ததாக இருக்கும்.  ொபனக்கின் 
பவகலயில் ெட்டுெல்ல, என்கனப் பின்பற்றுபவர்கள் அகனவருக்கும் 
ெதிப்புெிக்க மூன்று விஷயங்ககள நான் வழங்குகிபைன். 

‘ஷரியத்’றைப்  ற்ைிப் வ ொ ல், துரைிருஷ்டவெ ாக, ஆன் ீக ரீைியில் 
 ிகவும்  ின்ைங்கிய  ற்றும் அைியாற  வ ான்ை  ிை ைீற கள் ப ரிய 
அளவில்  ரவியுள்ள  ார்ெி  க்கறள அணுகுவது ொத்ைிய ில்றல. ொதுக்கள், 
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வயாகிகள், வாலிகள் வ ான்ை ஆன் ீக விஷயங்கறளப்  ற்ைிய அைிவு 
அவர்களுக்கு  ிகக் குறைவு. நான் இந்ை உடறல ஒரு  ார்ெியாக 
எடுத்துக்பகாண்வடன், இந்ை வநரத்ைில், இந்ை உடலிவலவய, அவைார புருஷரின் 
உலகளாவிய  ைியின் உச்ெக்கட்டம் எட்டப் டும்! 

எனது குருநாதர்களில் ஒருவர் முஸ்லிம், ெற்மைாருவர் இந்து, 
பெலும் இந்தக் கலகவயானது ஒரு திட்ைவட்ைொன முடிகவக் 
மகாண்டுள்ளது. பார்சிகள் ெத்தியில் மசய்வதற்கான எனது ஆன்ெீக 
பணிகய நான், ொபனக்கிைம் ஒப்பகைத்துள்பளன். அதற்கு அடிப்பகை 
எதுவும் இல்லாெல் இல்கல. அவருக்கும் எனக்கும் இகைபய முந்கதய 
மதாைர்பு உள்ளது. அவர் ‘ ப் ெண்ைலில்’ பவகல 
மசய்துமகாண்டிருந்தபபாது கூை, எனது கககள் அவகர வழிநைத்தின. 
இப்பபாது அவர் பல்பவறு எதிர்ப்புகளுக்கு எதிராக மசயல்பை பவண்டும். 
ஆனால் நான் உங்களுக்குச் மசால்லப்பபாகும் மூன்று விஷயங்களில் அவர் 
தவைாெல் இருந்தால், பவகல எளிதாக இருக்கும்; இல்கலமயனில், அது 
கடினொகிவிடும்.  

ஷரியத்  ற்ைி  க்களிடம் எடுத்துறரத்ை  ின்னர், என்றனப்  ற்ைியும் 
எனது  ைிறயப்   ற்ைியும்  ிக வநரடியான, உறுைியான குைிப்புகள் 
பகாடுக்கப் ட வவண்டும். இறைச் பெய்யா ல், ஷரித்றைப்  ற்ைி  ட்டும் 
ைீவிர ாகப்  ரிெீலிக்கப் ட்டால்,  ார்ெிகள்  ாவனக்றக ஒரு ெிைந்ை  ாள்வியாக 
( ாைிரியாராக)  ாற்ைி, ஷரியத்றை வலியுறுத்ைி, ை து பொந்ை நலனுக்காகப் 
 யன் டுத்துவார்கள். விரிவுறரகள் பைாடர் ாக என்றனப்  ற்ைிய  ைிவு  ற்றும் 
எனது  ைி  ற்ைிய குைிப்பு பைளிவாகவும் ைிட்டவட்ட ாகவும் இருக்க 
வவண்டும். எனது வவறலறயத் பைாடரும் வநரத்ைில், எைிர்ப்பு 
உருவாக்கப் ட்டால், ஊழியர் வருத்ைப் டக்கூடாது. அவர் எைிரிகளுக்கு 
அடி ைியக்கூடாது; அவர்களின் வறலயில் ெிக்கிவிடவும் கூடாது. ஊழியர் 
அவர்கறள வகலி, கிண்டல், நறகச்சுறவ இதுவ ான்ை  லவனீத்றை 
பவளிப் டுத்தும் பெயல்கள் எதுவும் பெய்யக்கூடாது. முக்கிய ாகத் 
வைறவப் டுவது என்னபவன்ைால், ஊழியர் எைிரிகள்  ீது வகா ப் டக்கூடாது. 

முடிவாக,  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
உண்கெயாகச் மசான்னால், நான் கர்னல் ஈரானிகய 

விரும்புகிபைன். அவர் எனக்குள் இருக்கிைார் என்றும், நான் மசய்ய 
விரும்புவகத அவர் மசய்கிைார் என்றும் எனக்குத் மதரியும்! 
ஒவ்மவாருவரும் அவரவர் மசய்ய திட்ைெிட்ை பவகலகயச் மசய்கிைார்கள், 
கைவுள் எல்பலாரிலும் எல்லாவற்ைிலும் இருக்கிைார். யாரும் தவறு 
மசய்யவில்கல. 

வவறல பெய்ய வவண்டியது முக்கியம்;  ாண்டவர்களும் 
பகௌரவர்களும் வ ார்க்களத்ைில் வ ார் புரிந்ைது வ ால், அர்ஜுனன் கிருஷ்ைரின் 
ஆவலாெறனயின்  டி ைனது கடற றயச் பெய்ைது வ ால், என் ஊழியர்களும் 
எனது வவறலறயச் பெய்ய வவண்டும். 
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எதிரிகள் அல்லது மபாதுெக்களின் விெர்சனத்திற்குப் பயந்து 
எதிர்ப்கபத் தவிர்க்காதரீ்கள்.  நான் இப்பபாது உங்களுக்குக் கூைியபடி, 
எதிர்ப்கப எதிர்மகாள்ள பவண்டும், நீங்கள் அவ்வாறு மசய்தால், உங்கள் 
முயற்சிகளில் 100 சதவிகிதம் மவற்ைி நிச்சயம் என்று நான் உங்களுக்கு 
உறுதியளிக்கிபைன். 

 ா ாவின் வ ாைறனகளின் அடிப் றடயில் றஹைரா ாத்ைில் டாக்டர் 
கனி எழுைிய கஸல்கறளப்  டிக்கு ாறு அவரிடம்  ா ா வகட்டுக்பகாண்டார். 
அைன்  ிைகு கூட்டம் நிறைவறடந்ைது;  ைியம்  ற்றும்  ாறல 
அறனவருடனும்  ா ா, ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறள நடத்ைினார். 

 றுநாள் காறல எட்டு  ைியளவில், ப ஸ் குவார்ட்டர்ஸில் 
கூட்டத்றை  ீண்டும் பைாடங்கிய  ா ா, அவரது  ண்டலிறய  ற்ைிப் வ ெினார்: 

எனது ெண்ைலி உறுப்பினர்கள் என்ன மசய்கிைார்கள்? அவர்கள் 
 பம், தவம் எதுவும் மசய்யவில்கல (கைவுளின் மபயகர ெீண்டும் ெீண்டும் 
உச்சரிப்பது அல்லது தவம் புரிவது எதுவுெில்கல) அல்லது எந்த 
வககயான பயாக பயிற்சிகளிலும் ஈடுபடுவதில்கல. அவர்கள் தெது 
வாழ்க்கககய எனக்கு முழுவதுொக அர்ப்பணித்து, நீண்ை காலொக 
என்கன உறுதியாகப் பற்ைிக்மகாண்டிருக்கிைார்கள். இதில் ஒரு சிைிய 
பகுதிகயக் கூை பயாகிகளால் மசய்ய முடியாது! 

எங்களிறடவயயான இந்ை இறைப் ில் உள்ள முக்கிய ான விஷயம் 
என்னபவன்ைால், அவர்கள் என் அைிவுறுத்ைல்களுக்குக் கீழ்ப் டிவைன் மூலம், 
எனது பொந்ை விவகாரங்களில் உைவுவது  ட்டு ல்லா ல், அவர்கள் எனக்கு 
ைனிப் ட்ட உைவிகறளயும் பெய்கிைார்கள்.  இறை உைர்றவ அறடவைற்கு 
முன்னர், அவர்கள் எனக்குச் வெறவ பெய்வறைப்வ ால், எனது குருநாைருக்கு 
நான் வெறவ பெய்ய முடியாது என் றை உறுைியாக நம்புகிவைன். 

புத்தி அல்லது அைிவுத்திைன், இகை ஞானத்கத அகைவதற்கு 
ெிகப்மபரிய தகையாக உள்ளது. ெிகச் சிைிதளவிலான விெர்சிக்கும் 
ெனப்பான்கெ இருந்தால் கூை, அது ஒரு தகையாகும். புத்திக்கு 
அப்பாற்பட்ைகத புத்தியால் (அைிவுபூர்வொகப்) புரிந்துமகாள்ள முடியாது; 
இது காற்கை ஒரு சாதாரண வகலயில் சிக்க கவக்க முயற்சிப்பது 
பபாலாகும். 

எனது  ண்டலியில் எவருக்கும் மூறள இல்லா ல் இல்றல; ஆனால் 
அவர்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டு வ ர் புத்ைிொலித்ைனம் இல்லாைவர்களாக 
இருக்கலாம்; அவர்களுக்கு ஆன் ீக உைவி இல்லா ல் இருந்ைிருந்ைால், கடந்ை 
25 ஆண்டுகளாக அவர்கள் என்னுடன், எப் டி ஒட்டிக் பகாண்டிருக்கிைார்கள் 
என் றைப் புரிந்துபகாள்வது கடினம். நான் உங்களுக்குச் பொல்கிவைன், இறை 
உைர்வுக்கு முன்பு, நான் அறைச் பெய்ைிருக்கக் கூட ொத்ைிய ில்றல! 

அவதார புருஷகரப் மபாறுத்தவகரயில், அவருக்குரிய ஞானம் 
புலப்பைத் மதாைங்கும் முன்னர், எல்கலயற்ை பைபைப்புைன் கூடிய 
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அகெதியின்கெ நிலவும்; இதன் காரணொக அவர் எதபனாடும் 
ஒட்டிக்மகாண்டிருக்க முடியாது. 

எனது  ிரிய ான  ண்டலியின்  ைி  ற்றும் வெறவகள் 
 கத்ைானறவ. உைாரை ாக, ‘ஆதி சனீியர்’ என்னுடன் 25 ஆண்டுகளாக 
இருக்கிைார். அவர் ைனது வாழ்க்றகறய எனக்காக அர்ப் ைித்துள்ளார். அவர் 
எனக்கு ஆற்ைிய அறனத்து வெறவகளும் ைனித்துவ ானது.  அவர் இப்வ ாது 
கூட என்னுடன் வாழ்கிைார், எனக்காகப்  ைிபுரிைார். 

‘ெபராஷ்’ 25 ஆண்டுகளாக எனது பைாடர் ில் இருக்கிைார். அவர் 
எல்லாவற்றையும் எனக்கு அர்ப் ைித்துள்ளார். அவரது வரு ானம் 
அறனத்றையும் எனக்குத் ைருகிைார். அவரால் பெய்யப் ட்ட ைனிப் ட்ட 
வெறவகள் விவரிக்க முடியாைறவ. நாவன எனது குருநாைருக்காக 
இறைபயல்லாம் பெய்ய முடியாது. 

‘மபண்டு’, ‘பாதிரி’, ‘விஷ்ணு’ - இவர்கள் ப பஹரா ாத்ைின் நான்கு 
தூண்களில் மூன்று தூண்களாவர். அவர்கள் எந்ை ஆறெயும் இல்லா ல் 
 ைிபுரிகிைார்கள். அவர்கள் வெறவயின் ப ாத்ை ஆளுற றயக் 
பகாண்டவர்கள்; கடந்ை 25 ஆண்டுகளாக ெிைந்ை வெறவறயச் பெய்துள்ளனர். 
உைாரை ாக, பாதிரிக்கு ஆன் ீகத்றைப்  ற்ைி எறையும் பைரிந்து பகாள்ளும் 
விருப் ம் இல்றல. அவரது ஒவர விருப் ம் எனக்காகப்  ைிபுரிவது  ட்டுவ . 

வ லும், ‘விஷ்ணு’வின் வெறவறய என்பனன் து? லாஹூரில் இருந்ை 
வவறளயில், அவரது உடறலப்  ற்ைிச் ெிைிதும் ெிந்ைிக்கா ல்,  ிகவும் 
அபெௌகரிய ான சூழ்நிறலயிலும்  ைிபுரிவறை அறனவரும் கண்கூடாகப் 
 ார்த்ைார்கள். எனது ெீடர்களின் இந்ை அற்புை ான ைன்னல ற்ை வெறவகறள 
எந்ைத் ைவம் அல்லது ஜ த்துடனும் ஒப் ிட முடியாது. 

‘ைாக்ைர் நீலு’,  ால்  ற்றும்  ாஸந்ைி (இனிப்புப் ண்டம்)  ிரியர் 
என் ைில் ெந்வைக ில்றல, ஆனால் அவர்,  ிகப்ப ரிய கவறலயிலிருந்து 
என்றன விடுவித்ை ஒவர ெீடர் - அைாவது,  ப ஹரா ாத்ைில் நான் 
இருந்ைாலும், இல்லா லிருந்ைாலும், ப ண் ைிகளின் உடல்நலம்  ற்றும் 
நல்வாழ்றவ கவனித்துக் பகாள்ளும் ப ாறுப்ற  முழுற யாக 
ஏற்றுக்பகாண்டார். வ லும், எனது உலகளாவிய  ைியில் அவர்  ிகவும் 
குைிப் ிடத்ைக்க உைவிறய வழங்கியுள்ளார். 

‘ெவக் மகாத்வால்’ அவரது வாழ்நாள் முழுவறையும் எனக்காக 
அர்ப் ைித்ைார். அவரது வெறவ ைனித்துவ ானது. இந்ைச் ெிைப் ான 
வெறவயுடன் எந்ை வயாகா, ைியானத்றை ஒப் ிட முடியும்? 

‘காபளொொ’ ‘அற ைியற்ை ஓய்வின் ப ாத்ை உருவம்’. இந்ைச் ெீடரின் 
நிறல குஸ்ைாஜியால் நன்கு விவரிக்கப் ட்டுள்ளது, அவர் ைனது றக விரலால் 
சுழலும் அறடயாளத்றை உருவாக்கி,  ம் ரம் வ ாலச் சுழலக்கூடியவர் என்று 
அவறரக் குைிப் ிடுகிைார். அத்ைறகய ‘துருதுருப் ான’  னிைர் என்  ீது 100 
ெைவிகிைம் நம் ிக்றக றவத்து,  ல ஆண்டுகளாக என்னுடன் 
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ஒட்டிக்பகாண்டிருப் து, என்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில்  எனக்கு ஒரு 
ொத்ைிய ற்ை வயாகாவாகத் வைான்றுகிைது. 

‘அண்ணாொபஹப்’ (காபள) அவரது ெவகாைரர், இைற்கு 
வநர் ாைானவர். அவர் ஒரு நல்ல ெ நிறலயான  னம்  றடத்ை முறையான 
பைாழிலாளி. என்  ீைான அவரது நம் ிக்றகயும் அன்பும் ஒரு ெிைந்ை 
எடுத்துக்காட்டு. அவர் எனக்கு எல்லா வறகயான  ைிகறளயும் பெய்கிைார். 
என்னுறடய  ைிகளுக்குத் வைறவயான பெலவுகளுக்குப்  ைம் ெம் ாைிக்க 
அவர் ெினி ாவில் கூட வவறல பெய்கிைார். எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, 
என்னுறடய  ைிக்காகச் பெலவழிக்கப் ட்ட  ைம் எனது ெீடர்களால் எனக்கு 
வழங்கப் ட்டது. 

‘மெயிலர்’ குழந்றை  ருவத்ைிலிருந்வை என்னுடன் இருந்து வருகிைார். 
அவரிடம் ஆயிரம் குறை ாடுகள் உள்ளன, ஆனால் என்  ீைான அவரது 
அன்பும் நம் ிக்றகயும்  ிக உயர்ந்ை நிறலயில் இருந்ைைால் அவருறடய 
குறை ாடுகள் எதுவும் எந்ை விறளறவயும் ஏற் டுத்ைியைில்றல. 

‘குஸ்தா ி’ என் வைாழர். அவர் பவளிப் டுத்தும் ப ாறுற த்ைன்ற  
ஒரு  காவயாகிக்குக் கூட கிறடயாது. ப ௌனம் கறடப் ிடிப் து,  டிப் து 
எழுதுவறை ைவிர்ப் து  ற்றும் எந்ை வவறலயும் பெய்யா ல் வாழ்வது, நான் 
கூட பெய்ைிருக்க முடியாை வயாகா. 

‘ைாக்பக’  த்பைான் து ஆண்டுகளாக என்னுடன் இருக்கிைார். அவர் 
ஒன்றும் முட்டாள் அல்ல. அவர் ஓர் அைிவார்ந்ை வழக்கைிஞர். அவர் 
என்னிட ிருந்து எந்ை பலௌகீக ஆைாயத்றையும் ப ைவில்றல. அவரது 
 றனவி ெ ீ த்ைில் கால ானார், ஆனாலும் என்  ீைான அவருறடய 
அன் ிலும்  க்ைியிலும் குறை ஏது ில்றல. வநற்று நான் அவறர அறழத்து 
அவரது வழக்கைிஞர் பைாழிறலக் றகவிட்டு, எனது வவறலறயச் பெய்யச் 
பொன்வனன், அவர் அறைச் பெய்ய ஒப்புக்பகாண்டார். 

‘காபைக்கர்’  ிைரின் நற்குைங்கறள எடுத்துக் கூைி கண்ைரீ் ெிந்தும் 
ஒரு ந ர். நான் அவறரப்  ற்ைி அைிகம் வ ெ  ாட்வடன். அவர் ஒரு 
‘புன்முறுவல் புரியும் புத்ைர்’ (உருறள வடிவம்)  ற்றும் க ட ற்ை  க்ைர். அவர் 
வாழ்வில்  ல ஏற்ை ைாழ்வுகறளக் கடந்து பென்றும், என்றன விட்டு 
விலகவில்றல. அவர் எனக்காக எவ்வளவவா வெறவ பெய்ைாலும், எனக்குச் 
வெறவ பெய்யும் வாய்ப்புகள் கிறடக்காைறை எண்ைி அவர்  ிகவும் 
வருத்ை றடவைாக வநற்று என்னிடம் கூைினார். 

‘பண்பைாபா’வுக்கு ஒன் து குழந்றைகள் உள்ளனர், வ லும் 
 ாைத்ைிற்கு ரூ 50க்கு வ ல் ெம் ாத்ைியம் இல்றல. அவர் என்னிடம் ஒரு நயா 
ற ொ கூடக் வகட்கவில்றல, ஆனால் எப்வ ாதும் என் வவறலயில் உைவி 
கரம் வழங்கியதுண்டு. அவரது வெறவகளுடன் ஒப் ிடும்வ ாது, ஜ ம்-ைவம் 
அறனத்தும் முக்கிய ற்ைைாகிவிடும். 

‘பஹார்முஸ் ி’ (ஃ ட்வடனா) இயற்றகயாகவவ வி ர்ெிக்கும் 
 னப் ாங்கு உள்ளவர், ஆனாலும் அவர் ஒருவ ாதும் எனக்குத் 
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ைவைிறழத்ைைில்றல. அவர் உடல் சுவாைீனத்ைால் ெிர ங்கறள 
எைிர்பகாண்டாலும், எப்வ ாதும் எனக்குப் ப ரும் உைவியாக இருந்ைார். ஊர் 
உலகம் அைியா ல் அவர் எனது  ைிக்காகப் ப ரிய பைாறகறயக் 
பகாடுத்துள்ளார். 

எங்கள் அன் ான  ாஜிஸ்ட்வரட் ‘ ால் பகரவாலா’, ‘ைாக்ைர். 
ைான்கின்’ ஆகிவயார் என்  ீது பகாண்டுள்ள ஆழ்ந்ை அன்பு, அறெக்க முடியாை 
நம் ிக்றக  ற்றும் எனக்காகச் பெய்யும் ஈடு இறையற்ை வெறவ அறனத்தும் 
 ாராட்டுக்கு அப் ாற் ட்டது. டான் ஒரு பெல்வந்ைர் குடும் த்ைிலிருந்து வந்ைவர். 
என்  ீைான அவரது நம் ிக்றகயும் அன்பும் ைனித்துவ ானது.  அவர் 
எனக்காகவவ இராணுவத்ைில்  ைியாற்றுகிைார், எனக்காகப்  ைத்றைச் 
வெ ித்து எப்வ ாதும் எனக்கு உைவி பெய்கிைார். 

‘ராம் ூ’றவப்  ார்க்கும்வ ாது, எனது பொந்ை உலகளாவிய துயரம் 
நிறனவுக்கு வருகிைது!  நான் எல்றலயற்ை துயரத்றை அனு விப் வன், 
ஏபனன்ைால் நான் உலகளாவிய துரைிர்ஷ்டத்றைத் ைாங்க வவண்டும். ஆனால், 
அவைவவறளயில் எல்றலயற்ை ஆனந்ை நிறலறய நான் அனு விப் து 
எல்றலயற்ை துயரத்றைச் ெ ன் பெய்கிைது; ராம்ஜூறவப் ப ாறுத்ைவறர, 
அவர் எைிர்பகாள்ளும்  கிழ்ச்ெியற்ை ைன்ற   ட்டுவ  உள்ளது. அவர் ைனது 
வாழ்நாள் முழுவறையும் எனது  ைிக்காக அர்ப் ைித்துள்ளார், வ லும் அவர் 
எனது  ைியில் கைிெ ான அளவு உைவி பெய்துள்ளார். 

‘சதாஷிவ்’ (பாட்டீல்) எனது வலது றக. பெயலிழந்ை றக, ெில 
வநரங்களில் புத்துயிர் ப றுகிைது. 

‘கபதூல்’  ஸ்துகளின் ஸர்ைார் (ைறலவர்); எனது  ஸ்த்  ைியின் 
 ட்டியலில் முைலிடத்ைில் உள்ளார். அவர் எனக்குச் பெய்ை ைனிப் ட்ட 
வெறவகள் ைனித்துவ ானது. 

எங்கள் ‘காக்கா பாரியா’: காக்கா பெய்ை விைத்ைில் எனக்கு எவரும் 
ைனிப் ட்ட முறையில் வெறவ பெய்ய முடியாது. இந்ை வறகயில் அவரது 
வெறவ ஈடு இறையற்ைது. அவர் என்னுடன் ஏழு முறை வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளுக்குப்  யைம் பெய்ைது  ட்டு ின்ைி கடுற யான ெிர ங்கறளயும் 
எைிர்பகாண்டார். என்னுறடய ைனிப் ட்ட உைவியாளராக, அவர்  ட்டியலில் 
முைலிடம் வகிக்கிைார்; வ லும்  ஸ்த் வவறலயில் ற தூலுக்கு 
அடுத்ை டியாக இருப் வர் காக்கா. 

‘எரச்’  ிகவும் நம் ிக்றகக்குரியவர். நான் ைனிப் ட்ட முறையில் 
ஒருவருறடய வைாழற றய விரும்புவைானால், அது எரச்ெின் வைாழற . 

‘சகன்’: ெகனின் அன்ற  நான் எப் டி விவரிக்க முடியும்? அவர் 
ஆரம் த்ைில் இருந்வை என்னுடன் இருக்கிைார். 

‘ககபகாபாத்’  ண்டலியில் புைியைாக வந்ைிறைந்ைவர்; ஆனால் 
அவருறடய அன்பும் நம் ிக்றகயும் ைனித்துவ ானது. அவர் என் ப யறர ஒரு 
நாறளக்கு ஒரு லட்ெம் முறை ைிரும் த் ைிரும்  உச்ெரிக்கிைார். அவர் 
இப்வ ாது பெய்யும் வெறவறய என்னால் கூட பெய்ைிருக்க முடியாது. 
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எனக்கு  ிகவும் பநருக்க ாகவும்,  ிரிய ாகவும், இையத்ைிற்கு 
அருகாற யிலும் இருக்கும் ெீடர்களில் ஒருவர் ‘ஃமபராம்பராஸ் 
ஒர்க்கிங்பாக்ஸ்வாலா’. ‘தத்து மெஹந்தர்பக’ - இவறரப்  ற்ைியும் நான் 
இறைவய பொல்லலாம், அவர்கள் இருவரும், அவர்களின் குருநாைருக்குப் 
(எனக்கு) ப ரும் வெறவறயச் பெய்து வருகின்ைனர். 

‘அப்துல்லா’ ( ாஃபர்), ‘கசயத் ொபஹப்’, ‘எட்பக’ வ ான்ை  லர் 
உள்ளனர், அவர்கள் அறனவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் என்றன முழு 
 னதுடன் வநெிக்கின்ைனர். 

‘சிது’ 1926 முைல் எனக்கு  ல்வவறு ப ாறுப்புகளில் வெறவ பெய்து 
வருகிைார். அவருறடய வநர்ற யும், நம் ிக்றகயின் எளிற யும் ஈடு 
இறையற்ைது. எல்லா ைனிப் ட்ட விஷயங்களிலும் நான் அவறர நம் லாம். 
எந்ை ஜ த்றையும் ைவத்றையும் அவரது வெறவகளுடன் ஒப் ிட முடியாது. 

‘முரளி’ (காபள): அவருக்கு உலக ெிந்ைறனகள்  ல இருந்ைாலும், அவர் 
என்னுடனிருந்து எனக்கான அறனத்து வவறலகறளயும் பெய்து வருகிைார். 
அவரது வெறவகள் உயர்  ைிப்பு  ிக்கறவ. 

‘ெட்ைா’ குடும்பம்: இந்ைக் குடும் த்ைின் அறனத்து உறுப் ினர்களும் 
ைனித்துவ ானவர்கள்.  என்றனப்  ற்ைிய ெந்வைகம் எதுவும்  னைில் எழாை 
ஒவர ந ர்  ிலூ ஸட்டா. நடப் பைல்லாம் எனது விரும் ிய டிவய என்று 
எப்வ ாதும் நம்பும் அவர் என் ீது உறுைியான நம் ிக்றக பகாண்டவர். 

‘ெினூ’ (காரஸ்): ஈடு இறையற்ை அன்பும்  க்ைியும்  ிக்க  னிைர் 
இவர்.  ினூ ைனது இரண்டு றககளும் எரிந்துள்ள வ ாைிலும், அவர் எனது 
 ார்றவ  ட்டும் இல்லா ல் இருந்ைிருந்ைால் அவர் உயிறர 
இழந்ைிருக்கக்கூடும் என்று நம்புகிைார். 

‘பப்பா’றவப்  ற்ைி (பஜஸ்வாலா) என்ன பொல்ல வவண்டும்? அவர் 
ஒரு  ாப் ா! 

‘ ால்பாய்’: எனது ெவகாைரர்களிறடவய, ஜால் எல்லா ஏற்ை 
ைாழ்வுகளிலும் என்னுடன் இருந்ைார். ஆதி ( ூனியர்), மபஹராம் இருவரும் 
என்றன  ிகவும் வநெிக்கிைார்கள். நான் கடவுள் என்று ப ஹராம் நம்புகிைார். 
ஜால் என்னுறடய ஒவ்பவாரு ைாளத்ைிற்கும் ஆடியுள்ளார். எந்ை ஒரு 
வவறலயும் பெய்யா ல் இருப் து  ிகவும் கடின ான விஷயம், ஆனாலும் 
ஜால் இறை பெய்ய வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. என்  ீைான 
நம் ிக்றகறயச் வொைிப் ைற்காக ஒரு முறை பெந்ைழல் கரி அவரது 
உள்ளங்றகயில் றவக்கப் ட்டவ ாது அவரது ெறை எரிந்ைாலும், அவர் ஒரு 
அங்குலம் கூட அறெயவில்றல! 

நரிெனின் நம் ிக்றகயும், என்  ீைான அன்பும், உலகில் எனக்காக 
எறையும் ொைிக்க நான் அவறரச் ொர்ந்து இருக்க முடியும். 

‘குப்புசுவாெி’றயப்  ற்ைி, எைிர்வரும் டிெம் ர் கூட்டத்ைில் நான் 
கூறுவவன்.       
 எனக்காக உகர நிகழ்த்தி, எனது பணி, ெக்கள் ெனங்ககளத் 
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மதாடும் விதத்தில் பசகவ  புரிபவர்கள் எனது ‘குரல்’ (நாக்கு) 
பபான்ைவர்கள். உண்கெயில் அவர்கள் எனது ‘சார்புக்குரல்’. எனக்காகப் 
பணிபுரியும் அன்பர்கள் அகனவரும் என் இதர உறுப்புககளப் 
பபான்ைவர்கள். 

ைாக்ைர் கனி, ைாக்ைர் பதஷ்முக் இருவரும்  ா ா, ைனது ெீடர்கள்  ீது 
றவத்ைிருந்ை அொைாரை அன் ிற்காக அவறரப்  ாராட்டினர், வ லும் குருநாைர் 
ை க்கு வழங்கிய அறனத்து  ாராட்டுக்கும் ெீடர்கள் உண்ற யில் 
ைகுைியற்ைவர்கள் என் றைச் சுட்டிக்காட்டினர். 

பைாடர்ந்து  ா ா உலக விவகாரங்கறள, சுருக்க ாகப்  ட ிட்டுக் 
காட்டினார்: "கிழக்கு ெற்றும் பெற்கத்திய நாட்டு அரசியல்வாதிகளுக்கு, 
தற்பபாகதய சிக்கல்ககளப் பற்ைி எதுவும் மதரியாது. இதில், எவரும் 
மவற்ைிவாகக சூடுவதும் இல்கல, பதால்வியுற்று வழீ்ந்து பபாவதும் 
இல்கல என்று நான் ஏற்கனபவ மசால்லியிருக்கிபைன்." 

‘றடம்ஸ் ஆஃப் இந்ைியா’  த்ைிரிறகயில் உலக நிறலற   ற்றும் 
 ல்வவறு நாடுகளில் எழும் ெிக்கலான  ிரச்ெிறனகறள விவரித்து பவளிவந்ை 
கட்டுறர  ா ா முன்னிறலயில் வாெிக்கப் ட்டது.  ா ா இவ்வாறு 
கருத்துறரத்ைார்: 

உலக நிகலகெ ெிகவும் சிக்கலாகிவிட்ைது. ம ர்ெனியின் 
பதால்விக்குப் பிைகு, ரஷ்யாவின் பிரச்சிகன ெிகவும் குைிப்பிைத்தக்கதாக 
உள்ளது.  ப்பானின் பதால்வி பற்ைிய பகள்வி தீர்க்கப்பை பவண்டியதாக 
உள்ளது. பபாரின் உச்சகட்ைம் டிசம்பரில் தகலதூக்கி, பின்னர், 
உண்கெயான விகளயாட்டு ஆரம்பொகும். அகனத்து நாடுகளும் 
உதவியற்ைதாக உணரும், அல்லது மூன்ைாம் உலகப் பபார் அதன் 
விகளவாக உருவாகும், அல்லது எங்களில் ஒருவர் (குருநாதர்) 
அந்நாடுகளுக்கு உதவ முன் வருவார். அந்த பநரத்தில் நான் எனது 
நொகெ (பிரார்த்தகன) எடுத்துகரப்பபன். அந்த நொஸ் மதய்வகீ வாகள 
அதன் உகையிலிருந்து கட்ைவிழ்ப்பதாக இருக்கும்! 

அறனத்றையும் கருத்ைில் பகாண்டு, நான் மூன்று விஷயங்கறளத் 
ைீர் ானித்வைன்: 

முதலாவது: என்னுறடய உடன் டிக்றகயில் றகபயாப்  ிட்டவர்கள், 
சு ார் 400 முைல் 500 வறர, அடுத்ை டிெம் ர் முழு  ாைமும் என்னுடன் 
இருப் ார்கள். 

இரண்ைாவது: டிெம் ர் வறர, முழு வசீ்ெில் எனது  ைியில் ஈடு டும் 
வநாக்கத்ைில் அறனத்து கடிைப் வ ாக்குவரத்துகள்  ற்றும் பைாடர்புகளிலிருந்து 
விடு ட விரும்புகிவைன். 

மூன்ைாவது: ஜனவரி முைல், உடன் ாட்டில் 
றகபயாப்  ிட்டவர்களுக்கு அளிக்கப் டும் குைிப் ிட்ட  ைிறய, இந்ைியாவில் 
அல்லது பவளிநாட்டில், என்னுடன் இறைந்து அல்லது ைனியாகச் பெய்ய, 
அறனவரும் ையாராக இருக்க வவண்டும். 
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டிெம் ர் 1945 இல் ஒரு  ாை காலத்ைிற்காகத் ைிட்ட ிடப் ட்ட 
கூட்டத்றைக் குைித்ை விவாைத்ைில், அறை ராய்ப்பூர் நகரில் நடத்ைவும் முடிவு 
பெய்யப் ட்டது. ராய்ப்பூர் கூட்டத்ைின் விவரங்கறளக் வகாடிட்டுக் காட்டி, 
கூட்டம் நிறைவறடந்ைதும், அைில் எடுக்கப் ட்ட முடிவுகள்  ற்றும் 
விவரங்கறள உடன் டிக்றகயில் றகபயழுத்ைிட்டவர்களுக்குத் பைரிவிக்கும் 
வறகயில் சுற்ைைிக்றக ஒன்று பவளியிட முடிவு பெய்யப் ட்டது. 

 ா ா,  ீண்டும்  ாறலயில் அறனவருக்கும் ைனி வநர்காைல்கறள 
அளித்ைவைாடு ைனிப் ட்ட அைிவுறுத்ைல்கறளயும் வழங்கினார். ஊருக்கு 
பவளிவயயிருந்து வந்ை அன் ர்கள் அறனவரும் அடுத்ை நாள், 1945, வ  26 
ெனிக்கிழற  அன்று ைத்ை து இல்லங்களுக்குப் புைப் ட்டனர். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, டாக்வகயின்  றனவி காஷி ாய் ெ ீ த்ைில் 
கால ானார். டாக்வக,  ா ா  ீது  ிகுந்ை அன்பும்,  ற்றும் பகாண்டிருந்ைார்; ஒரு 
வருடத்ைிற்கு முன்பு ராஹூரியில்,  ா ா அவரது வடீ்டிற்குச் பென்ை 
வவறளயில், காஷி ாய்  லவனீ ாக இருப் றைக் கண்டைிந்ை  ா ா, அவருக்கு 
முழு ஓய்வு பகாடுக்கும் டி அைிவுறுத்ைி, அவரது ஆவராக்கியத்றைக் கருத்ைில் 
பகாண்டு,  ா ா, 1928ஆம் ஆண்டு வடாக்கா ஆெிர த்ைில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, 
டாக்வக  றனவியுடன் குடும்  குவாட்டர்ஸில் வாழ அனு ைித்ைார்.  

அவரது  றைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா, டாக்வகறயக் கூட்டத்ைில் ெந்ைித்து, 
ைனிப் ட்ட முறையில் விளக்கினார், "நீங்கள் இப்பபாது சுதந்திரொக 
இருக்கிைரீ்கள், நான் உங்கள் குழந்கதககளப் பார்த்துக் மகாள்கிபைன். 
இப்பபாது ெீண்டும் அந்தப் மபாைிக்குள் (ைிரு ைம் என்று அர்த்ைம்) விழுந்து 
விைாதீர்கள், என்னுைன் நிரந்தரொக இருங்கள்." டாக்வக அைற்கு இைக்கம் 
பைரிவித்ைதும், "நாகள முதல், என்னுைன் தங்குவதற்கு வாருங்கள்" என்று 
 ண்டலிவயாடு வந்ைிறைய  ா ா அவறர வரவவற்ைார். இைற்கும் டாக்வக 
ஒப்புைல் அளித்ைார். 

"ஆறு ொதங்களுக்குப் பின்னர் என்னுைன் நிரந்தரொகத் தங்க 
வாருங்கள்" என்று  ா ா, பைளிவு ட கூைி, இந்ை முறையில் எல்லாம் 
ைீர் ானிக்கப் ட்டது. 

ஆனால் இைற்கிறடயில்,  இரண்டாவது முறையாக டாக்வகயின் 
ைிரு ை நிச்ெயைார்த்ைம் நறடப ற்ைது. அவரது ைிரு ை அறழப் ிைழ் 
கிறடக்கப்ப ற்ைதும்,  ா ா உடனடியாக, காவள ா ாறவ, டாக்வக ைிரு ைம் 
பெய்து பகாள்ளக் கூடாது என்ை உத்ைரவுடன் அனுப் ிறவத்ைார். காவள ா ா 
ைக்க வநரத்ைில் பைாடர்பு பகாள்ள முடியாைைால் ைிரு ைமும் நடந்து 
முடிந்ைது.  ா ா இந்ை விவகாரத்ைில் வகா  றடந்து ைற்காலிக ாக டாக்வக 
ைன்னிடம் வருவறைத் ைறட பெய்ைார். 

ப ண்டு ப ஹரா ாத்ைில் வ லாளராக இருந்ைார், வ லும் அறனத்து 
நிைி ெம் ந்ைப் ட்ட விஷயங்கறளயும் றகயாண்டு, கைக்குகறள 
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றவத்ைிருந்ைார். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ைத்து, ப ண்டுவின் கைக்கு புத்ைகத்றை 
ஆைி ெீனியரிடம் காட்ட, அவர் கைக்குகள் ஒழுங்காக இல்றல என்று 
 ா ாவிடம் புகார் பெய்ைார். அைனால்  ா ா, ப ண்டுறவ அறழத்து, "உங்கள் 
கணக்குகள் சரியாக இல்கல" என்று வி ர்ெித்ைார். 

"அறவ ெரியாகத்ைான் உள்ளன!" ப ண்டு எைிர்ப்புத் பைரிவித்ைார். 
"கைக்கில் உள்ள ஒவ்பவாரு ப ாருளும் ைனித்ைனியாக 

 ட்டியலிடப் ட வவண்டும்," ஆைி சுட்டிக்காட்டினார். 
"வங்கிகள் அவற்ைின்  ைத்ைிற்காக பவவ்வவறு கஜானாக்கறள 

றவத்ைிருக்கிைைா?"  ப ண்டு வகட்டார். " ைம் ஒன்ைாக றவக்கப் ட்டு, 
கைக்குகள் ைனித்ைனியாக எழுைப் டுகின்ைன. அவைவ ால, நானும் 
ைனித்ைனியாகக் கைக்குகறள றவத்துள்வளன்" என்ைார். 

"நீங்கள் ெிகவும் நம்பிக்ககக்குரியவராக இருக்கிைரீ்கள், உங்கள் 
நம்பிக்கககய யாரும் சந்பதகிக்க முடியாது; ஆனால் கணக்கியல் பற்ைிய 
முதல் நிகல விதிகள் உங்களுக்குத் மதரிந்திருக்க பவண்டும்! ஆதி 
சரியாகத்தான் கூறுகிைார்” என்று  ா ா அறனவருக்கும் முன்னால் 
ப ண்டுறவ வறெ ாடினார்; ப ண்டு  ிகவும் ெீற்ை றடந்ைாலும்,  ா ா 
கட்டறளகறள எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைறை அவர் வகட்டுக்பகாண்வட 
இருந்ைார். 

ைத்து, அப்வ ாது ைனது அறைறய விட்டு பவளிவய வர, ப ண்டு 
 ின்பைாடர்ந்து,  அவறரக் றககளால்  ற்ைிக் பகாண்டு, "நீைான் இந்ை எல்லா 
 ிரச்ெிறனகளுக்கும் காரைம்" என்று கூைி,  ல ாக அறைந்ைார்.  ா ா, அறைக் 
வகட்டு  ீண்டும் அவர்கறள அறழத்து, ப ண்டுறவக் கடுற யாகத் ைிட்டி 
ைத்துவின் கால்கறளத் பைாடு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

ப ண்டு அறைச் பெய்ைதும், அவறர  ன்னித்து,  ா ா விளக்கினார், 
"தத்து சண்கையின் மூல காரணம் அல்ல; ஒவ்மவாருவரின் பகாபமும்தான் 
அதற்குக் காரணம்! பகாபம் இல்கல என்ைால் சண்கையும் இல்கல. 
உங்கள் முழு வாழ்க்கககயயும் எனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டீர்கள்; உங்கள் 
முழு ெனதுைன் பல வருைங்களாக எனக்குச் பசகவ மசய்கிைரீ்கள். ஆனால் 
இது வகர உங்கள் பகாபத்கத என்னிைம் அர்ப்பணிக்கத் தவைிவிட்டீர்கள். 
நீங்கள் அகதச் மசய்வதானால், ஈடு இகணயற்ைவராக இருப்பீர்கள்! 

நாக்பூறரச் வெர்ந்ை ‘நானா பகர்’ (வயது 28), குழந்றை 
 ருவத்ைிலிருந்வை ஆன் ீகத்ைில்,  குைிப் ாக ராம்  ற்றும் கிருஷ்ைரின் 
கறைகளில் ஆர்வம் பகாண்டிருந்ைார். அவர் 1941ஆம் ஆண்டில் டாக்டர் 
வைஷ்முக் (கல்லூரியில், அப்வ ாது அவரது ைத்துவ வ ராெிரியர்) மூல ாக, 
 ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டார்; அந்ை வநரத்ைிலிருந்வை  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கினார். ஆனால் 1944 இல் நாக்பூரில்  ா ாவின் ைரிென 
நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைவ ாது, நானா பூனாவில்  ைிபுரிந்ைைால், அது  ற்ைிய 
வி ரம் பைரியா ல் வ ாயிற்று. 
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பூனாவில், அவர் எரச்றெச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது; அவர் (எரச்) ைனது 
எைிர்வரும் ைிரு ைத்றைப்  ற்ைி எடுத்துக்கூைி, ‘நீங்கள் அைில் கலந்து 
பகாள்வைானால், ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் வாய்ப்புள்ளது’ 
என்ைதும் விழாவில் கலந்து பகாள்ளும் எண்ைத்ைில் நானா அஹ துநகருக்கு 
வந்ைார். வ  27, ைிரு ைத்ைிற்கு முந்றைய நாள்  ாறல,  ா ா அக் ர் 
 ிரஸ்ஸுக்கு விஜயம் பெய்ை வவறளயில், அவர்  ா ாறவ முைன்முைலில் 
ெந்ைிக்க முடிந்ைது.  

 ா ா, நானாறவ ைனது அறைக்குள் அறழத்ைவ ாது எரச், ஜால் 
வகரவாலா, ஜால் ாய் ஆகிவயாரும் உடன் இருந்ைனர்.  ா ா, நானாவிடம், 
"உங்களுக்கு என்ன பவண்டும்?" என வினவினார். 

"ஆன் ீக சுைந்ைிரம்," நானா  ைிலளித்ைார். 
 ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், "நீங்கள் எனது கட்ைகளககளப் 

பின்பற்றுவரீ்களா?" 
"நீங்கள் பொல்வறைச் பெய்ய நான் முற்ைிலும் ையாராக இருக்கிவைன்." 
 ா ா அைிவுறுத்ைினார், "ஒவ்மவாரு ஞாயிற்றுக்கிழகெயும் பகலில் 

உபவாசம் இருங்கள், ொகல 7:00 ெணிக்கு உங்கள் கககளால் ஒரு 
பிச்கசக்காரருக்கு உணவூட்டிய பிைகு, முழு உணகவ நீங்கள் 
உட்மகாள்ளலாம். ஒரு மூடிய அகையில் தினமும் பதிகனந்து நிெிைங்கள் 
எனது மபயகர உச்சரித்து, எளிகெயும், தூய்கெயுொன வாழ்க்கககய 
நைத்துங்கள்."  ா ாவின் கட்டறளகளுக்கு நானா நன்ைியுள்ளவனாக இருந்ைார்; 
 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் பவறு ஏபதனும் பகட்க விரும்புகிைரீ்களா?" என்ைார். 

நானா ையக்கத்துடன் வகட்டார் "எனது ப ற்வைார் நான் ைிரு ைம் 
பெய்துபகாள்வறை விரும்புகிைார்கள். நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" 

"இப்பபாது என்ன அவசரம்? இரண்டு வருைங்கள் காத்திருங்கள், 
அதற்குப் பின்னர் என்ன மசய்வது என்பகத நான் மசால்கிபைன்." 

நானா,  ா ாவுடன் அவரது காரில் ப ஹரா ாத் பெல்ல 
அனு ைிக்கப் ட்டார். முஹ து  ஸ்த்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அவறர 
 ார்வ ாடு அறைத்துக்பகாண்டு வ ாக விடா ல் ைடுத்ைார்.  ா ா, ெில 
ொக்குப்வ ாக்குகறள எடுத்துக்கூைி அவரிட ிருந்து விறடப ற்று,  றழய 
‘ப ஸ் குவார்ட்டர்ஸ்’ கட்டிடத்ைில்  ண்டலிறயக் கூட்டி, ஆைி ெீனியர் 
ஹார்வ ானியம் வாெிக்க, கஸல் நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்ைார்.  

1945, வ  28 ைிங்களன்று எரச், (வயது 29), அவரது உைவினர் வகார்பஷத் 
ை ானியா, (29),  ற்றும் எரச்ெின் ெவகாைரி ப ஹரு, (24), வகார்பஷத்ைின் 
ெவகாைரர் ஸவக் ை ானியா, (33) ஆகிவயாரின் ைிரு ைங்கள் அக் ர் 
 ிரஸ்ஸில் நடந்ைன. அது ஒரு ொைாரை ைிரு ை விழாவாக இல்லா ல், 
மும்ற , பூனா  ற்றும் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை அன் ர்களுக்கு,  ா ாவுடனான 
ெகவாெ ைிருநாளாகக் பகாண்டாடப் ட்டது.   
 ைிரு ைங்களில் கலந்து பகாள்வைற்காக  ா ா, ப ஹரா ாத் 
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 ண்டலியுடன் அக் ர்  ிரஸ்ஸுக்குச் பென்ை வவறளயில், ைிரு ை விழா 
ைரிென ாக  ாைியது! இரண்டு ைிரு ைங்களும்  ா ாவின் விருப் ப் டி 
நடந்ைன, ஆனால் எரச்ெின் ைிரு ைம்  ிகவும் அொைாரை ானது.  ா ாவுக்குக் 
கீழ்ப் டியும் அவை வநரத்ைில், அவரது ைந்றைறய  கிழ்விக்கும் ஒவர 
வநாக்கத்துடன் எரச் ைிரு ைம் பெய்துபகாண்டார் - ஆனால் நிகழ்வுகளின் 
காலப்வ ாக்கில், அவர் ைிரு ை வாழ்க்றகயில் ஈடு டவில்றல என் து 
பைளிவானது. 

ைிரு ைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ாவனக் வ த்ைா, ப ஹர்  ா ாறவ, 
கூட்டத்ைிற்கு அைிமுகப் டுத்ைி, அவறர ‘யுகத்ைின் அவைார புருஷர்’ என்று 
அைிவித்ைார். பூனாறவச் வெர்ந்ை  ாடகர்  ாபு கவாய் என் வரின் இறெ 
நிகழ்ச்ெியின்வ ாது,  ா ா அறனவருக்கும் ைரிெனத்றை அனு ைித்ைார். வ லும் 
ஒரு ைனி அறையில், புைிைாக ைிரு ை ான இரண்டு ைம் ைிகள் உட் ட ெில 
ந ர்களுக்கு அவர் ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறள வழங்கினார்.  கராச்ெிறயச் 
வெர்ந்ை ‘ ிவனாபெர் வக. ஸ்ப ன்ஸர்’ என்ை ஆன் ீக ஆர்வலர் இந்ை வநரத்ைில் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். வகரளாவில் வாழும் சுவா ி ரா ைாஸிட ிருந்து 
ஸ்ப ன்ஸர் ஒரு பெய்ைிறய பகாண்டு வந்ைார், ஆனால் அவர் அறை 
வழங்குவைற்கு முன்வ ,  ா ா, அந்ை ந ர் ஏன் வந்ைார், அந்ைச் பெய்ைியில் 
என்ன அடங்கியுள்ளது என் து குைித்ைத் ைனது ெர்வ ஞானத்றை 
பவளிப் டுத்ைினார். 

மும்ற யில் வாழும் பஸாராப்ஜி ஸிகன்வ ாரியா ைனது 
குடும் த்துடன் ைிரு ைத்ைில்  ங்பகடுத்ை அவர் இைற்கு முன்னைாக,  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைிருந்ைார்; ஆனால்  னைளவில்  ாைிக்கப் ட்ட ைனது  கன் வநாஷிறர, 
 ா ாவுடன் இருக்கு ாறு அவர் கூைியவ ாது,  பஸாராப்ஜி  னமுறடந்து, 
 ா ா  ீது நம் ிக்றக இல்லா ல் ைிரும் ிச்பென்ைார். 

பஸாராப்ஜி அக் ர்  ிரஸில் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ா ா அவறர 
அறழத்து ஒரு பவற்ைிறலறயக் பகாடுத்து, உண்ணு ாறு கூைினார். இந்ை 
முறை கூட நம் ிக்றகயின் பவளிச்ெம் அவருக்கு இன்னும் முழுற யாக 
வரவில்றல எனினும், பஸாராப்ஜி,  ா ா கூைிய டி பவற்ைிறலறய 
வாயிலிட்டு ப ன்ைவ ாது, அவர் ைிடீபரன்று ெில உள் உைர்வால் ைாக்கப் ட்டு, 
வியப் ில் கைைினார், "நான் உங்கறள நம்புகிவைன்! நான் உங்கறள 
ஏற்றுக்பகாள்கிவைன்!" அங்கிருந்ை அறனவரின் கண்களும் அவறர 
ஆச்ெரியத்துடன்  ார்த்ைன. 

அந்ை வநரத்ைிலிருந்து, பஸாராப்ஜிக்கு ப ஹர்  ா ா  ீது முழு 
நம் ிக்றக  ிைந்ைது. 

 டிப் டியாக, வநாஷிரின் உடல்நிறலயும் ஓரளவு இயல்பு நிறலக்கு 
வந்ைது. ைக்க ைருைத்ைில்  ா ாவுடன் ைனது  கறன விட்டுச் பெல்லாைறை 
எண்ைி பஸாராப்ஜி இப்வ ாது வருந்ைினார். 
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1945, வ  29 பெவ்வாய்க்கிழற  அன்று  ா ா, ஆைி ெீனியருடன் காரில் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து றஹைரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டு  றுநாள் அங்குச் 
பென்ைறடந்ைார். ஜூன் 4 அன்று, காக்கா, ற தூல், குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன் 
 ா ா  ீண்டும்  ஸ்த்  ைிக்காக வி யவாைா இன்னும் ெில இடங்களுக்குச் 
பென்ைார். ‘காெிப்ப ட்’ எனும் கிரா த்ைில்,  ா ா இரண்டு  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார், ஒருவர்  சூைியில்  றைந்ைிருந்ை ‘கஹதர் வாலி’ 
என் வர்  ற்பைாருவர் ‘வாலி கஹதர்’ என்ைறழக்கப் ட்ட, ஒரு ெிைப் ான 
 ஸ்த், வழக்க ாக அவர் காட்டுப் குைியில் அறலந்து பகாண்டிருந்ைைால் 
அவறரக் கண்டுபகாள்வது கடினம். 

ஜூன் 5ஆம் நாள், வாரங்கல் நகரில்  ா ா, ‘பிரம்ெச்சாரி’ என்ை 
 கத்ைான  ஸ்த் ஒருவறரச் ெந்ைிக்க ற தூறல அனுப் ி றவத்ைார். அவர் 
ஒரு குறுகிய  னிைராக இருந்ைாலும், அச்ெத்றைத் வைாற்றுவிக்கும் ஜலாலி 
வறகறயச் ொர்ந்ைவர்.  ஸ்த், ற தூறலப்  ார்த்ைதும், "என் எல்றலக்குள் 
அடிபயடுத்து றவக்காவை!" என்று கத்ைினார்;  ஸ்ைின்  னநிறலறயக் 
கருத்ைில் பகாண்டு, ற தூல் அருகில் பெல்லும் றைரியம் இல்லா ல் 
 ா ாவிடம் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

"நாங்கள் உங்கறளச் ெந்ைிக்க  ட்டுவ  இங்கு வந்துள்வளாம்" என்ை 
பெய்ைியுடன்  ா ா, காக்காறவ  ிரம் ச்ொரியிடம் அனுப் ி றவத்ைார்.  

அந்ை  ஸ்த் ெீற்ைத்துடன் அவறரக் கண்டித்ைார், "எனவவ நீங்கள் 
சுற றய ஏற்றுக்பகாள்ளும் வவறு எந்ை  னிைறனயும் கண்டுபகாள்ள 
முடியவில்றலயா? நான் யாரிட ிருந்தும் எறையும் ஏற்கப்வ ாவைில்றல! 
வ லும் நான் யாருக்கும் எறையும் பகாடுக்கப்வ ாவது ில்றல!" 

காக்காவும் ைிரும் ி வந்ைார்;  ா ா, அவருறடய ஒத்துறழயா 
 னப் ான்ற றயக் குைித்து  ஸ்ைிற்கு விளக்கி எடுத்துறரக்க அவறரத் 
ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். காக்கா,  ிரம் ச்ொரி  ஸ்றை, வொம்வ ைியாகவும் 
ப ாறுப் ற்ைவர் எனவும் வி ர்ெித்ைார்;  ின்னர் அவர் ஏன் நாள் முழுவதும் 
பவறு வன அ ர்ந்து, ைனது ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாள்ளா ல் இருக்கிைார் என 
வினவினார்.  ஸ்த் ெிைிது வநரம் அற ைியாகப் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைவர், 
 ின்னர் ஆவவெத்ைில், "உடனடியாக இங்கிருந்து புைப் டுங்கள்!" என்று 
காக்காறவ எச்ெரித்ைார். 

காக்கா ைிரும் ி வந்து  ா ாவிடம் நடந்ை அறனத்றையும் 
எடுத்துறரத்ை வவறளயில்,  ா ா  னம்விட்டுச் ெிரித்ைார். அவர்  ஸ்றை 
வநரடியாகத் பைாடர்பு பகாள்ளவில்றல என்ைாலும், ற தூல், காக்கா இருவர் 
மூல ாக அவரது உள்  ைிறயச் பெய்து முடித்ைைால், அது வைறவயற்ைது 
எனத் வைான்ைியது. ெஸ்துகள் ெிககயான இகை பபாகதயில் இருக்கும் சில 
பநரங்களில், பெலும் வழங்கப்படும் ெதுபானம் அவர்களால் வசீி 
எைியப்படுவதுண்டு! பபாதாக்குகைக்கு, ெதுபானத்கத அள்ளி வழங்கும் 
இகைவகனப் பற்ைிய உணர்வு இல்லாத நிகலயில், அவர் தனது அன்பில் 
கபத்தியம் பிடித்து அகலயும் அவர்களுக்கு பெலும் அதிகொக ெதுகவ 
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வழங்க வரும்பபாது, சிலர் அகத ஏற்றுக்மகாள்ளத் தயாராக 
இருக்கிைார்கள், சிலர் இல்கல! அவர்கள் குழந்கதககளப் பபால 
ொைிவிட்ைதால், பாபா அவர்ககள ெகிழ்ச்சியாக கவத்திருக்க எகதயும் 
மசய்யத் தயாராக இருந்தார். 

 ா ா, காக்கா, ற தூல் மூவரும் ஜூன் 7 அன்று றஹைரா ாத் ைிரும் ி 
வந்ைனர்.   யைத்ைின் வ ாது காலநிறல  ிகவும் சூடாக இருந்ைைால் 
கடுற யான பவப் ம்  ா ாவின் ஆவராக்கியத்றைப்  ாைித்ைது. 

றஹைரா ாத்ைில் இருந்ைவ ாது, றகக்வகா ாத், நாராயண் நாயர் 
(கிருஷ்ைாவின் ெவகாைரர்), ெி. எஸ். கவ்வட ஆகிவயார்  ண்டலி  ற்றும் 
 ா ாவின்  ங்களாக்களில்  கல்வநர காவலாளர்களாக இருந்ைனர், ஏபனனில் 
எவரும் உள்வள பெல்ல அனு ைிக்கப் டவில்றல. 

1942 இல் ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை கவ்வட, 
அவருடன் ைங்க விரும் ினார்.  ின்னர் ஒரு நாள் அவர் அறழக்கப் டுவார் 
என்று  ா ா உறுைியளித்ைார், அவர் இப்வ ாது  ா ாவுடன் றஹைரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார். 

ஒரு நாள்  ா ா, ைிடீபரன  ண்டலியின் இல்லத்ைிலிருந்து கவ்வடறவ 
அறழத்து வர ற தூறல அனுப் ியவ ாது அவர் அங்கு இல்றல; ற தூல் 
ைிரும் ி வந்து  ா ாவிடம் இது  ற்ைி கூைி, "அவருக்கு ஏவைனும் பெய்ைி 
இருந்ைால், அவர் ைிரும் ி வரும்வ ாது நான் அறைத் பைரிவிப்வ ன்" என்ைார். 

 ா ா முகம் சுளித்து, ெீற்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார், "எந்தச் 
மசய்தியும் இல்கல - நான் அவகர அடித்து ஆண்கெகய இழக்கச் மசய்ய 
விரும்புகிபைன்! கூர்கெயான கத்திகய எடுத்து வாருங்கள்!" என்ைதும் 
அறனவரும் வாய்விட்டுச் ெிரித்ைனர்; கவ்வட ைிரும் ி வந்ைதும் அவரிடம் 
அறைப்  ற்ைிக் கூைியவ ாது,  ா ாவின் வார்த்றைகளுக்குப்  ின்னால் இருந்ை 
ஆழ ான அர்த்ைத்றை அவர்  ட்டுவ  புரிந்துபகாண்டார். உண்ற  
என்னபவன்ைால், அவர் அக்கல்வகாட் கிரா த்ைில் ஒரு ப ண்றைக் காைலித்து, 
பைாடர்ந்து அவறளப்  ற்ைிவய நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ாவுடன் 
இரவும்  கலும் றஹைரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைாலும், கவ்வட இந்ைப் ப ண்றை 
 ட்டுவ  நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

ஆனால்  ா ாவின் கருறை நிறைந்ை  ார்றவ அவறர ஆழ ாகச் 
ெிக்கவிடா ல் காப் ாற்ைியவைாடு, அவரது ைிரு ை எண்ைங்கள்  டிப் டியாக 
 றைந்து வ ாயின.   ா ாவின் ைறலயடீ்டின் மூல ாக, அவர் ஒரு 
 ிரம் ச்ொரியாகவவ இருந்ைார். 

ஒருமுறை றஹைரா ாத்ைில்  ா ாவுடன்  ண்டலி அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, 
டாக்டர் கனி,  ா ாவுக்குக் வகா ம் வரும் விைத்ைில் ஒன்றைக் கூைினார்.  ா ா 
உடவன றகக்வகா ாத்ைிடம், "நான் மசால்வது பபாலச் மசய்வரீ்களா?" எனக் 
வகட்டார்.        
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 "நான் உங்களுடன் இருப் ைன் ஒவர காரைம் அதுவவ" என்று 
றகக்வகா ாத் ைீவிர ாகப்  ைிலளித்ைார். 

"அப்படியானால் கனியின் கன்னத்தில் ஓங்கி ஓர் அகை 
மகாடுங்கள்!" 

றகக்வகா ாத் ஒரு கைம் என்ன பெய்வபைன்ை குழப் முற்ை 
நிறலயில், "ஆனால் கனி உங்கள் ஆரம் கால  ண்டலியில் ஒருவர்... நான் 
அவறர எப் டி அறைவவன்?" என்ைார். 

 ா ாவின் வகா ம் உடவன அவர்  ீது ைிரும் ியது: "நான் யார் என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ? இகதக் கூறுவதன் மூலம் நீங்கள் கனிகய 
அகையவில்கல, ஆனால் என்கன அகைந்தீர்கள்!" 

"நான் எப்வ ாது உங்கறள அறைந்வைன்,  ா ா?" 
"என் உத்தரகவ நிகைபவற்ைத் தவைியதன் மூலம், நீங்கள் எனக்கு 

ஒரு கடுகெயான அகைகயக் மகாடுத்தரீ்கள்! நீங்கள் உண்கெயாகபவ 
என்கன அகைந்திருந்தால், உங்கள் கீழ்ப்படியாகெகயப் பபால் அது 
என்கனப் புண்படுத்தியிருக்காது. எனக்குக் கீழ்ப்படியாெல் நீங்கள் என் 
இதயத்கத ெிகவும் ஆழொக காயப்படுத்தி விட்டீர்கள்; அந்த வலி 
எப்பபாதும் அங்பகபய இருக்கும், ஒருபபாதும் மநஞ்கசவிட்டு நீங்காது. 

"நீங்கள் தினமும் 100,000 முகை என் மபயகரத் திரும்பத் திரும்ப 
உச்சரிக்கிைரீ்கள், ஆனால் என் வார்த்கதககள ெதிக்காதவகரயில் உங்கள் 
தவம் ெற்றும் பிரார்த்தகனக்கு என்ன ெதிப்பு இருக்கிைது? என் உத்தரவுக்கு 
முன்னால் எதுவும் உயர்ந்ததல்ல! நீங்கள் அகத உணரவில்கல என்ைால், 
ஆயிரக்கணக்கான வருைங்கள் எனது மபயகர உச்சரிப்பது எந்த 
வககயிலும் உங்களுக்கு உதவாது. நீங்கள் என்னுைன் இருப்பதால் என்ன 
பயன்?" 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா, றகக்வகா ாத்றை ெிவந்ை முகத்துடன், 
அற ைியற்ைவராக அங்வகவய  விட்டுச் பென்ைவர், விறரவில் ைிரும் ி 
வந்ைவ ாது, றகவகா ாத், "நான் கனிறய அறைந்ைிருந்ைால், அது அவருக்கு 
எவ்வளவு வவைறனறயத் ைந்ைிருக்கும்.  ிைரின் உைர்வுகறள நாம் கருத்ைில் 
பகாள்ள வவண்டா ா?" என்று வகட்டார். 

 ா ா உடவன, "அதாவது நீங்கள் அவருகைய உணர்ச்சிகள் எனது 
கட்ைகளகய விை உயர்ந்ததாகக் கருதுகிைரீ்களா?" எனக் வகட்டு, கனியின் 
 க்கம் ைிரும் ி, "உங்ககள அகைந்திருந்தால், நீங்கள் அகதப் பற்ைி 
பொசொக உணர்ந்திருப்பீர்களா?" என்று வினவினார். 

 ா ாவின்  றைமுக கருத்றைப் புரிந்துபகாண்டு, டாக்டர் கனி 
 ைிலளித்ைார், "இல்றல, நான் ெற்றும் வருந்ைியிருக்க  ாட்வடன், ஆனால் 
றகக்வகா ாத் உங்களுக்கு கீழ்ப் டியாைது குைித்து நான்  ிகவும் வ ாெ ாக 
உைர்கிவைன்." 

றகக்வகா ாத் உடனடியாக, "நான் இப்வ ாது அவறர அறைவவன்" 
என்ைார். 
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ஆனால்  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார், "என்ன பயன்? காலம் 
கைந்துவிட்ைது. நீங்கள் கனியின் வருத்தத்கத நிகனவில் மகாண்டீர்கள், 
ஆனால் என்னுகைய வலிகய அல்ல. நீங்கள் அவருக்கு நல்லவராக 
இருக்க விரும்பினரீ்கள், ஆனால் அவபர உங்கள் அணுகுமுகைகய 
ஆபொதிக்கவில்கல." 

 ண்டலிறய வநாக்கி,  ா ா, இந்ைக் கருத்துறரறய வழங்கினார்: 
"நீங்கள் உலகின் பார்கவயில் நல்லவராகத் பதான்ை விரும்பினால், நீங்கள் 
எனக்காக வாழ முடியாது. ஆனால் நீங்கள் எனக்கு நம்பகரொக இருந்து 
என்கன ெகிழ்விக்க முயற்சித்தால், உலகம் உங்கள் காலடியில் விழும்." 

 ா ா, உடனடியாக ஆைி ெீனியர்  க்கம் ைிரும் ி, இவ்வாறு வகட்டார்: 
"நீங்கள் உங்கள் மசருப்பால் கனிக்கு ஓர் அகைவிடுவரீ்களா?" 

ஆைி  ைிலளித்ைார், " ா ா, நீங்கள் அவருக்குப்  த்து அறைகள் 
பகாடுக்கச் பொன்னால், நான் அவருக்கு 12 அறைகள் பகாடுக்கலாம்!" 

"அதுதான் நம்பிக்ககயின் அகையாளம்!"  ா ா றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

"அவர் கூைியகத நீங்கள் பகட்டீர்களா, ககக்பகாபாத்?" என்ைதும், 
றகக்வகா ாத் முக வாட்டத்துடன் ைறலயறெத்ைார்.  ின்பு  ா ா, அவறரத் 
ைனியாக அறழத்துச் பென்று, இனிற யாகப் வ ெி, அவறர அரவறைத்ைார்; 
றகக்வகா ாத் கண்கலங்கினார். 

ஜூன் 16 அன்று, அலி ஷா  ீண்டும் றஹைரா ாத்துக்கு அறழத்து 
வரப் ட்டார்.  ா ா ஒன் து நாட்கள்  ஸ்ைின் அருகாற யில் இருந்து 
 ைிபுரிந்து, 25ஆம் நாள் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். பாபாவின் இந்தப் பணி, 
‘ஒக்கினாவா’ நகரில் பநச நாடுகள் மவற்ைிவாகக சூடியபதாடு 
ஒத்துப்பபானதாகத் பதான்ைியது. 

கைந்த சில ஆண்டுகளில் ெஸ்துகளுைனான அவரது தவீிர பணி, 
பபாகரக் கண்காணிக்கும் நிகழ்வுகபளாடு மதாைர்புகையது என்று பாபா 
குைிப்பிட்ைார். ஆனால் பாபா இகத ெட்டுபெ மசய்துமகாண்டிருந்தார் என்று 
கருதுவது முட்ைாள்தனம். அவதார புருஷரின் பணி இயற்ககயால் 
உலகளாவியது, அபதபவகளயில், அதன் உள்பநாக்கம் கற்பகன மசய்ய 
இயலாதது. ஒபர கல்லில் இரண்டு பைகவககளக் மகால்லும் பகாட்பாடு, 
அவதார புருஷகரப் மபாறுத்தவகரயில், அளவிறுதியற்ை தன்கெயுைன் 
அததீ தாக்கத்கதக் மகாண்டிருக்கும். பாபாவின் நகர்வுகள் பபாரின் 
முன்பனற்ைங்களுைன் ஒத்துப்பபானது என்பதில் சந்பதகெில்கல 
என்ைாலும், அவருகைய உபவாசங்கள், பயணங்கள், ெஸ்துகளுைனான 
அயராத பணி அகனத்தும் கண்ணுக்கு மதரியாத, அைிவுக்கு எட்ைாத 
விகளவுககள ஏற்படுத்தியபதாடு, முக்கியொக, ெனிதகுலத்தின் உணர்வு 
நிகலகய பெம்பைச் மசய்து, உலகக இகைவகன பநாக்கி 
வழிநைத்துவகதயும் ககயாண்ைது. 
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ெில வருடங்களுக்கு முன்பு,  ா ா, ப ஹர்ஜி கர்காரியாவிடம் 
ஈரானில் அவர் நடத்ைிவந்ை வியா ாரத்றைக் றகவிடா ல் பைாடர்ந்து 
நடத்து ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ாவின் அைிவுறரப் டி ப ஹர்ஜி ஈரானுக்குத் 
ைிரும் ிய வவறளயில் அவருறடய வைிகம் பெழிப் ாக நடந்ைது. 1945ஆம் 
ஆண்டு, அவர்  ீண்டும் இந்ைியாவுக்கு வந்ைவ ாது,  ா ா அவறர ஜூன் 23 
அன்று றஹைரா ாத்ைிற்கு அறழத்ைார்.  ா ா அவருடன் ெில விஷயங்கறளப் 
 ற்ைி விவாைித்து, "இப்பபாது ஈரானுக்குச் மசன்று, உங்கள் வணிகத்கத 
ககவிட்டு, மும்கபக்குச் மசல்லுங்கள்; இல்கலமயனில், பஹாொய் (அவரது 
 றனவி) உயிகரத் துைந்துவிடுவார்" என்று கூைினார். 

 ா ாவின் வார்த்றைகள் வ ாது ான ஊக்க ளிப் ைாக இருந்ைைால், 
ப ஹர்ஜி  ாரெீகத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்று,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின்  டி 
ைனது வைிக  ரி ாற்ைத்றை முடிவு பெய்து, நவம் ர் 2 அன்று மும்ற  வந்து 
வெர்ந்ைார். இருப் ினும், ப ஹர்ஜி இறுைியாக ஈரானில் ைனது அறனத்து 
விவகாரங்கறளயும் முடிவுக்குக் பகாண்டுவர நீண்ட காலம்  ிடித்ைது; அவர் 
இந்ைியாவில் குடிவயைிய  ிைகும், வைிகம் ெம் ந்ை ாக ஈரானுக்குத் ைிரும் ிச் 
பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. பைாறலத்ைந்ைி மூல ாக அவர் புைப் டுவைாக 
 ா ாவுக்கு அைிவித்ை ஒவ்பவாரு முறையும், அவர் ைிரும் ி வருவைற்கான 
ஒரு குைிப் ிட்ட வைைிறயயும்  ா ா வழங்கி வந்ைார். 

ஒரு முறை ப ஹர்ஜியால்  ந்ைர் அப் ாஸிலிருந்து மும்ற க்குப் 
புைப் ட வைறவயான கப் ல் கிறடக்காைைால், குைிப் ிட்ட வைைியில் 
இந்ைியாறவ வந்ைறடய அவர் ஒரு ெிைிய  ீன் ிடி கப் லில்  யைம் பெய்ய 
வவண்டியைாயிற்று.  யைத்ைின் வ ாது ைிடீபரன எழுந்ை புயலில்  டகு, இயக்கு 
ைிறெக்கு எைிராக,  க்கவாட்டில், அறலவ ாைியது. 

வ லும் பைாடர்ந்து  யைிப் து  ிகவும் ஆ த்ைானைாறகயால், அந்ை 
இடத்ைிவல நிறுத்ைியாக வவண்டும் என்று  டவகாட்டி  ரிந்துறரக்க, ப ஹர்ஜி, 
"நிறுத்ைாைீர்கள்! நான் விறரவில் மும்ற றயச் பென்ைறடய வவண்டும்!" 
என்ைார். 

 டவகாட்டி  ன்ைாடினார், "வாழ்வா, ொவா? நாம்  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைால், கடலில் மூழ்கிவிடுவவாம்." புயல் பைாடர்ந்து ெக்ைி ிக்க 
அறலகளாக உருபவடுத்து, கடல் கடும் பகாந்ைளிப் ில் காைப் ட்டது; ஆனால் 
ப ஹர்ஜி ைனது வகாரிக்றகயிலிருந்து ெற்றும் விலகா ல்  யைத்றைத் 
பைாடரும் வவறளயில், ஒரு முறை, அவர்  ல ாக ஒரு  க்கம் வெீி 
எைியப் ட்டார்; அவரது விரலில் இருந்ை விழுப்ப ான் வ ாைிரம்  ல 
துண்டுகளாக உறடந்ைது.  ா ாறவ நிறனவில் பகாண்ட அவ்வவறளயில் 
அவர் றைரியத்றை இழக்கவில்றல.  டகு, அருகில் அற ந்ை துறைமுகத்ைில் 
நிறுத்ைப் ட்டவ ாது, ப ஹர்ஜி மும்ற க்குச் பெல்லும் வவபைாரு  டகு 
வழியாக  யைம் பெய்து, ெரியான வநரத்ைில் வந்து வெர்ந்ைார். அவருக்குக் 
கீழ்ப் டிய வவண்டும் என்ை உறுைியான ைீர் ானத்ைின் காரை ாக அவர் 
 ா ாவின் உள் உைவிறய அனு விக்க முடிந்ைது. 
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1945 ஜூறல 6 அன்று, காக்கா, ற தூல் ஆகிவயாருடன்  ா ா 
 ற்பைாரு  ஸ்த்  யைத்ைில் புைப் ட்டார். ‘குல்பர்கா’வில் பைாடர்பு பகாண்ட 
இரண்டு  ஸ்துகளில், ஒருவர் ‘புட்டி’ (வயைான ப ண்) என்று 
அறழக்கப் ட்டார். இந்ை முைிய,  ரியாறைக்குரிய  ஸ்த்  ாநிலம் முழுவதும் 
ரயிலில், இலவெ ாக  யைம் பெய்து வந்ைார். 

‘பகாஹர் ஷா’ என்ை  ற்பைாரு  ஸ்த், அைிக அளவில்  து ானம் 
அருந்தும்  ழக்கத்றைக் பகாண்டவர், அவருக்குப்  ிடித்ை ான ஒரு 
 து ானக்கறடயில் அவறரக் கண்டு ிடித்து,  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். 

குல் ர்காவிலிருந்து ஆறு ற ல் பைாறலவில் ‘கன்டல்’ என்ை ெிைிய 
கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை ‘அப்பா சுவாெி’ என்ை  ஸ்துடன்  ா ா பைாடர்பு 
பகாள்ளச் பென்ை வ ாது, அந்ை  ஸ்த்,  ா ாறவ ஒரு வகாவிலுக்குள் 
அறழத்துச் பென்ைார்; அப்வ ாது அவர்  ா ாவிடம், "நீங்கள் ஏன் அற ைியாக 
இருக்கிைரீ்கள்? நீங்கள் வ ெ வவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். இது  ா ாறவக் 
களிப்புைச் பெய்ைது.  ா ா அங்கிருந்து பெல்லத் ையாரானவ ாது,  ஸ்த் அவறர 
விடா ல், வ லும் இரண்டு  ைி வநரம் அருகில் அ ரச் பெய்ைார். அவர்கள் 
குல் ர்காவுக்குத் ைிரும்பும் வவறளயில் ப ாழுது ொய்ந்துவிட்டது.  
வொர்வறடந்ை  ா ா, வ டு  ள்ளம் நிறைந்ை ொறலறய ஒரு வடாங்காவில் 
கடந்து பென்ைார்.  றழக்காலம் ஆைலால் முன்னால் ொறலறயப்  ார்க்க 
முடியாை அளவுக்கு இருள் மூடியிருந்ைது. காக்கா, ற தூல் இருவரும் ஒளிரும் 
விளக்குகறளக் றககளிவலந்ைி முன்னால் பென்று வழிநடத்ைினர். 

அடுத்ை நாள், ஜூறல 7,  ா ா ‘யாத்கிரி’ என்ை இடத்ைிற்குப் 
புைப் ட்டார். ெில ற ல் பைாறலவில், தும்கூர் கிரா த்ைில், ‘தில்கூர் சுவாெி’ 
என்ைறழக்கப்  ட்ட இறை உைர்றவ அறடந்ை ‘ஜவீன்முக்ைா’ வாழ்ந்து 
வந்ைார். இந்ை  கத்ைான ஏழாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட அவறரத் 
பைாடர்பு பகாள்ள,  ா ா தும்கூருக்குப் புைப் ட்டார். தும்கூறர வநாக்கி நடக்கத் 
பைாடங்கிய வவறளயில் அவரது  ார் ில் கடுற யான வலி ஏற் டவவ, 
வவக ாகச் பெல்ல கடின ாக இருந்ைது. வழிபயங்கும்  றழ ப ாழிந்ை 
வ ாைிலும்,  ா ாவின் உடல் வியர்றவயால் நிரம் ி வழிந்ைது. அறனவரும் 
முழங்கால் ஆழ ான நீரில் நைிறயக் கடந்து இறுைியில் கிரா த்றைச் 
பென்ைறடந்ைனர். 

 ா ாவின்  ார்பு வலி பைாடர்ந்ைது; அவரது உறட வியர்றவ  ற்றும் 
 றழயால் நறனந்ைிருந்ைைால், அவர்கள் வருவைற்கு ெற்று முன்பு, சூரியன் 
பவளிவய வந்து  ிரகாெித்ை வவறளயில்,  ா ா அங்வக நின்று, ைனது 
ஆறடகறள பவயிலில் உலர றவத்ைார். 

 ின்னர், அவர் கிரா த்துக் வகாவிலருகில் ஒரு குடிறெயில் வாழ்ந்து 
வந்ை ைில்கூர் சுவா ிறயத் வைடிச் பென்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், ைில்கூர் 
சுவா ி,  ா ாறவ அரவறைத்து அவர்  ீது பவளிப் டுத்ைிய ஆழ்ந்ை அன்ற க் 
கண்டு காக்கா, ற தூல் இருவரும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர்; ைில்கூர் சுவா ி 
 ா ாறவப்  ார்த்ைைில்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். 
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அவர்களின் ெந்ைிப்ற , காலம் வியப்புடன்  ார்த்ைது: "நித்ைிய 
பொரூ  ான அவைார புருஷர்  ற்றும் விடுைறல ப ற்று இறை நிறலறய 
அறடந்ை ஒரு ஜவீன்முக்ைா - இருவருக்கும் இறடவயயான ஓர் அரிய ெந்ைிப்பு! 
ப ஹர்  ா ா,  ரிபூரை ெமுத்ைிரத்ைின் உறைவிடம்; ைில்கூர் சுவா ி  ரிபூரை 
நிறலறய அறடந்து ெமுத்ைிரம் எனும் அனு வத்றை அறடந்ைவர். இந்ை 
இரண்டு ப ருங்கடல்களுக்கு இறடயிலான ெந்ைிப்ற  எப் டி வார்த்றைகளால் 
விவரிப் து? ெமுத்ைிரத்ைின் ப ாழி நம் பெவிகளுக்குப் புரியாது." 

கண்ணுக்குத் மதரியாத சில மகாடுக்கல் வாங்கல்களுக்குப் பிைகு, 
பாபா யாத்கிரிக்குத் திரும்பி வந்தார். ொர்பு வலியும் இப்பபாது ெகைந்து, 
பாபா புதிய உற்சாகம் நிரம்பி காணப்பட்ைார். தும்கூருக்கு நைந்து மசன்று, 
தில்கூர் சுவாெிகயச் சந்தித்து, அவர் ஆற்ைிய பணி என்ன என்பது நெக்குப் 
புரியாது. ஓர் எறும்பால் இெயெகலயின் உயரத்கத அளவிை முடியாதது 
பபால, பாபா மசய்யும் உள்பணியின் ெகத்துவத்கத நம்ொல் ஒருபபாதும் 
புரிந்துமகாள்ள முடியாது. 

றஹைரா ாத்ைில் இருந்ை இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ராவனா ஒரு புைிய 
வஜாடி கண்ைாடிகறள வாங்க  ா ாவிடம் அனு ைி வகாரியவ ாது,  ா ா 
இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார், "கண்ணாடிககள வாங்குங்கள், ஆனால் 
அதற்காக, பதகவக்கு அதிகொகச் மசலவிை பவண்ைாம்." 

ராவனா ஒரு கண்  ருத்துவரிடம் பென்று  ரிவொைறன பெய்ை  ின்பு, 
டாக்டர் கட்டை ாக ஒரு ப ரிய பைாறகறயக் வகட்டார். இது ராவனாறவ ஓர் 
இக்கட்டான சூழ்நிறலறயச் ெந்ைிக்கச் பெய்ைது, ஏபனனில்  ா ா அவரிடம் 
ஒரு குைிப் ிட்ட பைாறகறய விட அைிக ாக பெலவழிக்க வவண்டாம் என்று 
கூைியிருந்ைார். ராவனா  ருத்துவரிடம், "டாக்டர், நான் பவளிநாட்டவர் 
என் ைால் என்னிட ிருந்து அைிக கட்டைம் வசூலிக்க வவண்டாம், என்னுறடய 
 றழய கண்ைாடிகள் விறல உயர்ந்ைைாக இருந்ைாலும், நான் இப்வ ாது ஏறழ 
ஆகிவிட்வடன், என்னிடம் அைிக  ைம் இல்றல" என்று முறையிட்டது அவறர 
ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கியது, ஏபனன்ைால் வ ற்கத்ைியர்கள் வகட்ட 
கட்டைத்றைக் பகாடுக்கத் ைவைியைில்றல. ஆனால் ராவனா பைாடர்ந்து 
வாைாடி, இறுைியாக, அவர் புைிய வஜாடி கண்ைாடிகளின் விறலறய  ட்டுவ  
பெலுத்ைினார். 

டாக்டர் டான், ராவனாவுடன் வடாங்காவில் ைிரும் ி வரும் வழியில் 
அவர்  ண்டலிக்கு ெில ொக்வலட்டுகறள வாங்கி, ராவனாவுக்கும் ெிலவற்றை 
வழங்கினார்; ஆனால் அவர் அறைப்  ைிவுடன்  றுத்துவிட்டார். டான் 
கட்டாயப் டுத்ைிய வவறளயில்,  ார்கபரட் ொக்வலட்கறள அைிக ாக 
விரும்புவைால் அவருக்காகச் ெிலவற்றை எடுத்துக் பகாண்டார். 

 
ராவனா ைிரும் ி வந்ைதும், ைன் அறைக்குச் பென்று  ார்கபரட்டுக்கு 

அந்ைச் ொக்வலட்கறளக் பகாடுத்ைார்.  ா ா ஒருவ ாதும் அவர்களின் 
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அறைக்குள் நுறழந்ைைில்றல, ஆனால் அன்று ெில காரைங்களுக்காக அவர் 
ைிடீபரன அங்குத் வைான்ைினார். 

ராவனா அந்ைச் ொக்வலட்றட  றைக்க முயன்ைார், ஆனால்  ா ா 
அவர் றகயில் என்ன இருக்கிைது என்று வகட்க, ‘ொக்வலட்’ என்று 
 ைிலளித்ைார். 

"அகத ஏன் மகாண்டு வந்தீர்கள்?" 
" ார்கபரட்டுக்கு பகாடுக்க." 
"ொர்கமரட்டுக்கு ெட்டுொ, எனக்கு இல்கலயா?"  ா ா, வவைறன 

ைதும் ிய முகத்துடன் வகட்டார். 
"நான் அறை வாங்கவில்றல!" ராவனா விளக்கினார்.  "டான் அறை 

என்னிடம் பகாடுத்ைார்." 
"அவர் எவ்வளவு வாங்கினார், யாருக்காக?" 
" ண்டலிக்கு ஒரு டின்." 
"பபாய், ைானிைெிருந்து அகத எடுத்து வந்து என்னிைம் மகாடுங்கள்." 
ராவனா ொக்வலட் டின்றன எடுத்து வந்து  ா ாவிடம் பகாடுத்ைவ ாது, 

அவர் இந்ை உத்ைரறவ வழங்கினார், "யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது 
மகாடுத்தால், முதலில் அகத என்னிைம் மகாடுங்கள்." 

 ா ா,  ண்டலி  ங்களாவுக்குச் பென்று டாக்டர் டானிடம், "நீங்கள் 
ெண்ைலிக்கு ஏதாவது மகாண்டு வருவதுண்ைா?" என்று வகட்டார். 

"இல்றல, உண்ற யில் இல்றல. இன்று  ட்டும், நான் பகாஞ்ெம் 
ொக்வலட் வாங்கிவனன். எனினும், விஷ்ணு, உங்கள் அனு ைியின்ைி அறை 
ஏற்கவில்றல. ராவனா அறை எடுத்துச் பெல்லும் வறர, டின் உங்கள் 
நாற்காலியில் றவக்கப் ட்டிருந்ைது." 

 ா ா, நறகச்சுறவயாக பவளிப் டுத்தும் விைத்ைில் வகலி பெய்ைார், 
"இந்த ெக்கள் ( ண்டலி) என் ொர்பில் அெர்ந்துள்ளனர் (என்றனத் பைாந்ைரவு 
பெய்கிைார்கள்), நீங்கள் அவர்களுக்கு இனிப்புககளத் மதாைர்ந்து 
வழங்கினால், உைல் எகைபபாட்டு உண்கெயில் என்கன 
நசுக்கிவிடுவார்கள்! நான் அவர்ககள அடித்து உகதத்து காற்றுபபால 
மெல்லியதாக ொற்ை விரும்புகிபைன்!" 

அப்வ ாது  ா ா, "நீலு ெற்றும் அவரது இனிப்புப் மபட்டி பற்ைிய ககத 
உங்களுக்குத் மதரியுொ?" என்று வகட்டவ ாது, டான் பைரியாது எனக் கூைவும், 
 ா ா கறைறய விவரித்ைார்: 

நீலுவுக்கு இனிப்பு என்ைால் அலாதி ஆகச. அதற்காக அவர் இரவும் 
பகலும் ஏங்குகிைார். ஒரு நாள் மெஹராபாத்தில், பீலாொயிைம் ஒரு 
சாக்பலட் டின்னில் உலர்ந்த ொட்டுச்சாணத்கத நிரப்பி, பரிசுப்மபாருளாகத் 
பதாற்ைெளிக்கும் விதத்தில் பளபளக்கும் காகிதத்தால் பபார்த்திவிைச் 
மசான்பனன். ெிகவும் அருகெயாகத் தயார் மசய்த அந்தப் பரிசு 
மபாட்ைலத்கத எடுத்துக் மகாண்டு, நான் ெண்ைலியிைம் மசன்பைன். 
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மபாட்ைலத்கதப் பார்த்ததும் நீலுவின் வாயில் நீர் சுரக்கத் 
மதாைங்கியது. நான் அவகர அகழத்து, அவகர நான் எவ்வளவு 
பநசிக்கிபைன், எனக்கு அவர் எவ்வளவு பிரியொனவர், பிரத்திபயகொனவர் 
என்று கூைி, பார்சகலத் திைந்து, பாதிகயத் தனக்காக கவத்துக் மகாண்டு, 
ெீதிகய ெண்ைலிக்கு விநிபயாகிக்குொறு அைிவுறுத்திபனன். ெகிழ்ச்சி 
மபாங்கும் இதயத்துைன், அவர் பார்சகல அவிழ்க்கத் மதாைங்கினார். 
ஆனால் அது ொட்டு சாணத்தால் நிரம்பியிருப்பகதக் கண்டு 
அதிர்ச்சியகைந்த அவரது முகம் மவளிைியது! 

நான் அவரிைம் மசான்பனன்: இதன் உள்பள இருந்தகதப் பார்த்து 
நீங்கள் இவ்வளவு மவளிைிப்பபாவதானால், முழு உலகமும் ொட்டு சாணம் 
பபான்ைது என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அந்த உண்கெகய 
உணரும்பபாது, உலகத்துைனான உங்கள் பற்று மவளிைிப்பபாய்விடும்! 
நீங்கள் ொட்டு சாணத்கதத் தூக்கி எைிந்தது பபால், ஒரு நாள் இந்த 
உலகம் ெற்றும் அதன் விவகாரங்களிலிருந்தும் விகைமபறுவரீ்கள். 

நீலுறவப்  ற்ைிய இன்பனாரு ெம் வத்றை டானிடம்  ா ா 
விவரித்ைார்: 

நீலு முதன்முதலில் என்னிைம் வந்தபபாது, அவர் திருெணம் 
மசய்துமகாள்வகதப் பற்ைி விசாரித்பதன். அவர் திருெணம் மசய்து மகாள்ள 
விரும்பினார், நான் அவகரத் தடுத்திருந்தால், அது உைனடியாக 
ஏற்றுக்மகாள்ளத் தக்கதாக இருக்காது. அதனால் நான் ஒரு திட்ைத்கத 
உருவாக்கி, அதற்கிணங்க, காக்குபாய் ெற்றும் ஷிரீன்ொயுைன் பூனாவுக்கு 
ஒரு நல்ல மபண்கணப் பார்க்க அனுப்பி கவத்பதன். 

உண்ற யில், ஷிரீன் ாயும், காக்கு ாயும்  ல ப ண்கறளப்  ார்க்க 
நீலுறவ அறழத்துச் பென்ைனர்; நடந்ைது என்ன? அவர் விரும் ிய ப ண்கள் 
அவறர விரும் வில்றல, அவருக்குப்  ிடிக்காை ப ண்கள் அவறர விரும் ினர். 
இைனால், அவர் முணுமுணுத்துக்பகாண்வட, ப ஹரா ாத்துக்குத் ைிரும் ி 
என்னிடம் வந்து கூைினார், " ா ா, நான் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள 
விரும் வில்றல." அவர் இறைச் பொல்ல வவண்டும் என்றுைான் நான் 
விரும் ிவனன், அது எனது திட்ைத்தின் படி, திைவுபகாகலத் 
திருப்பியதற்கிணங்க நைந்தது. ஆனால் நான் ஆரம்பத்தில் ஆட்பசபகன 
மதரிவித்திருந்தால், அவர் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்திருப்பார் என்ைாலும், 
திருெணம் மசய்து மகாள்ளும் ஆகச இன்னும் அகத்தில் எரிந்து 
மகாண்டிருக்கும். 

 ா ா, நீலுவிடம் வகட்டார், "இது உண்கெயா இல்கலயா?" 
நீலு, "முற்ைிலும் உண்ற . உலகில் வவறு எவரும் இத்ைறகய 

ெிைப் ான விறளயாட்றட விறளயாடியிருக்க முடியாது" என்ைார். 

1945, ஜூறல 21 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா, டாக்டர் டான், எரச், 
ற தூல், காக்கா, ஜால் வகரவாலா ஆகிவயாருடன், கஹதராபாத்திலிருந்து 
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மதற்கு பநாக்கி ெதராெுக்குப் புைப்பட்டுச் மசன்று, அங்கு அவர் 
பத்மதான்பது ெஸ்துகளுைன் பணிபுரிந்தார். ற தூல், ‘ஆண்டர்ென் வைீி’க்கு 
அருகிலற ந்ை ஒரு  ாறையில் ‘முஹெது ெஸ்தான்’ என்ை  ஸ்றைக் 
கண்டு ிடித்ைார். அந்ை  ஸ்த் இறடவிடா ல் ைனது ஆறடகறளக் கிழித்து 
 ீண்டும் அவற்றை ஒன்ைாக றைக்கும்  ழக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார்; ஜூறல 24ஆம் நாள், 
எரச், ற தூல் இருவரும் அருகிலற ந்ை வங்கி அலுவலகத்ைிற்குள்  ஸ்த் 
முஹ து  ஸ்ைாறன அறழத்துச் பென்ைனர். எரச் வங்கி வ லாளருடன் 
வ ெினார், அவரது மூத்ை ெவகாைரர் ( ா ா)  ஸ்ைானுடன் ெிைிது வநரம் 
ைனியாக இருக்க விரும்புவைாக விளக்கினார். எரச், "இந்ை அறைறய ெில 
நி ிடங்கள்  யன் டுத்ை நீங்கள் அனு ைித்ைால் அவர் அறை ப ரிதும் 
 ாராட்டுவார்" என்ைார். அைன் முக்கியத்துவத்றைப் புரிந்து பகாண்ட வங்கி 
அைிகாரி உடனடியாக ஒப்புக் பகாண்டது  ட்டு ல்லா ல் காொளர்கள், 
எழுத்ைர்கள்  ற்றும்  ிை ஊழியர்கள் அறனவறரயும் வளாகத்றை விட்டு 
பவளிவயறும் டி உத்ைரவிட்டார். அவரும் பவளியில் பென்ைார்;  ா ா 
வங்கிக்குள் நுறழந்து முஹ து  ஸ்ைானுடன் அவரது  ைிறயச் பெய்து 
முடித்ைார். 

இது ஒரு குைிப்பிைத்தக்க சம்பவம்:  ா ா  ஸ்துடன்  ைிபுரிய, 
வங்கி ஊழியர்கள் ைங்கள் வவறலறய நிறுத்ைிவிட்டு, பவளிவய பெல்ல 
உத்ைரவிடப் ட்டனர்! ஊழியர்கள் பவளிவய நின்ைவ ாது  ைம், காவொறலகள் 
வ ான்ைறவ  ாதுகாப் ற்ை நிறலயில் வ றெகளில் கிடந்ைன. இது வ ான்ை 
ஒன்றை அனு ைிக்கும் விைத்ைில், முன்  ின் பைரியாை வங்கி ஊழியர்கள் 
எப் டி, ொைக ான முறையில் நடந்துபகாள்ளமுடியும்? ஆனால்  ா ாறவப் 
வ ான்ை ஒருவருக்கு, அைிமுக ில்லாைவர் அல்லது அைியாைவர் என 
ஒருவரு ில்றல. 

ப ஹர்  ா ா,  ைராஸின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளரான ‘ொல்வி 
ொபஹப்’ என்ைறழக்கப் ட்ட ‘ஜலாலி’ வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்துடன் 
 ைிபுரிந்ைார்; அவர் ஒரு வயைான,  ரா ரிப் ற்ை,  ரு னான, வகா க்கார 
 னிைராகத் வைான்ைினாலும், உண்ற யில் நகரத்ைின் முன்னைி ஆன் ீக 
ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார். 

 ா ா இந்ைத் பைாடர் ால் முழுற யான ைிருப்ைி அறடயவில்றல, 
ஏபனன்ைால்  ல ஆர்வ ிக்க  ார்றவயாளர்கள் அங்கிருந்து விலகா ல் 
வநாட்ட ிட்டுக் பகாண்டிருந்ைனர். 

 ா ா ெந்ைித்ை இைர  ஸ்துகளில் ‘ராம் ஸ்வரூப்’ வ ான்ை ெில 
 ைக்கமுடியாை  ஸ்துகளும் இருந்ைனர், அவர் முற்ைிலும் நிர்வாை ாக உடல் 
உைர்வற்ை நிறலயில் இருந்ைார். அவர் புைக்கைிக்கப் ட்ட வகாவில்களில் 
வாழ்ந்து, ைகாை உைவுகறள உண்டு வந்ைார்.  ா ா அவருக்கு றககளால் 
உைவூட்டி அவருடன் ஒரு  ைி வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
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ப ஹர்  ா ா ெந்ைித்ை  ற்றுப ாரு நிர்வாை  ஸ்த் ஒவர 
விஷயத்றை  ீண்டும்  ீண்டும் கூைிக்பகாண்டிருந்ைார்: "நாம் அகனவரும் 
கைவுள்... நாம் அகனவரும் கைவுள்...(ஹம் ஸப் குைா றஹன்… ஹம் ஸப் 
குைா றஹன்...)!" 

ஒரு மெஹபூபி (ைிருநங்றக இனத்றைச் ொர்ந்ை), ‘காதிர் பாட்ஷா’ 
என் வர் ைனது றககளில் வறளயல்கறள வரிறெயாக அைிந்ைிருந்ைார். 
 ஸ்ைின் வழக்க ான நிறலயிலிருந்து முற்ைிலும்  ாைாக, அவர் எப்வ ாதும் 
 கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் காைப் ட்டார் 

றஹைரா ாத் ைிரும்பும் வழியில், ஜூறல 26ஆம் நாள்,  ா ா, 
ராய்ச்சூரில் நின்று, அவரது  அறடயாளத்றை ரகெிய ாக றவத்துக்பகாண்டு, 
நகரத்ைிலிருந்து மூன்று ற ல் பைாறலவில்,  ண்டலி அறழத்துவந்ை 40 ஏறழ 
எளியவர்களின் ( லர்  ார்றவயற்ைவர்கள்) கால்கறளக் கழுவி, ைறலவைங்கி, 
ஒவ்பவாருவருக்கும் மூன்று ரூ ாறயப்  ிரொை ாக வழங்கினார். அைற்குப் 
 ிைகு,  ா ா,  ண்டலியுடன் எலும்ற  பநாறுக்கும் ஆறு  ைி வநர வ ருந்து 
 யைம் பெய்து, ‘ப ஹ்பூப்நகர்’ எனும் கிரா த்ைில் அற ந்ை ஒரு 
 து ானக்கறடயில் வ ல்நிறல  ஸ்த் ஒருவறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
ஜூறல 29ஆம் நாள்  ீண்டும் றஹைரா ாத் வந்து வெர்ந்ைனர். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், டாக்டர் டான் இன்னும் பஸக்கந்ைிரா ாத் 
இராணுவ  ருத்துவ றனயில்  ைியாற்ைிக் பகாண்டிருந்ைார்; ஆனால்,  ா ா 
றஹைரா ாத்ைில் இருந்ை வவறளயில்,  த்து ற ல் தூரம் றெக்கிளில் 
 ண்டலி அல்லது  ா ாவின்  ங்களாவுக்கு வருவது வழக்கம். ‘கிங்’, ‘குயீன்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட இரண்டு கருப்பு ‘புல் மைரியர்’ வறக நாய்க்குட்டிகள் 
டாக்டர் டானின் கண்காைிப் ில் வளர்ந்து வந்ைன; டான் றஹைரா ாத் 
வரும்வ ாபைல்லாம்  ா ா, அவற்றை ைன்னுடன் அறழத்து வரக் 
கூைியிருந்ைார். 

 ார்கபரட் வயிற்றுக்வகாளாைால் அவைிப் ட்ட வ ாது, டாக்டர் டான் 
அவருக்குச் ெிகிச்றெ அளிக்க அடிக்கடி வரத் பைாடங்கினார். டான் ைனது 
றெக்கிளில் நாய்க்குட்டிகறள ஒரு கூறடயில் எடுத்துச் பெல்வது வழக்கம்; 
ஆனால் றெக்கிளில்  யைிக்கும் வவறளயில், அறவ, எப்ப ாழுதும் பவளிவய 
குைிப் ைற்கான வழிறயக் கண்டுபகாள்ளும். டான் றெக்கிறள நிறுத்ைி 
அவற்றைத் துரத்ைிப்  ிடித்ைது, வழிப்வ ாக்கர்களுக்கு வவடிக்றகயான 
ப ாழுதுவ ாக்காக அற ந்ைது.  

இவ்வவறளயில்,  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ை 
ப ண் ைிகறள, நான்கு ைனித்ைனி குழுக்களாகப்  ிரித்து ஒவ்பவாரு வாரம் 
ைங்கியிருக்க அறழத்ைார்.  ார்கபரட், ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு ஆகிவயார் 
ஜூ ிலி ஹில்ஸ்  ங்களாவில் இருந்ை குளத்றை ப ாழுதுவ ாக்கிற்காக 
பைாடர்ந்து  யன் டுத்ைி வந்ைனர் - ‘ைங்கள் அன்புக்குரியவரின் அளவிறுைியற்ை 
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ஆழ்கடலில் மூழ்குவைற்கான அறடயாள ெின்னம்!’ என காலம் இறைக் 
குைிப் ிட்டது. 

1945 ஆகஸ்ட் முழுவதும்  ா ா, றஹைரா ாத் உள்ளூர்  ஸ்துகளுடன் 
பைாடர்ந்து  ைிபுரிந்ைார். ஒரு நாள்  ா ா, ‘நூருதீன்’ என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்; அவர் அைிக அளவில்  து வறககறள அருந்துவைாக இருந்ைாலும், 
அற்புை ான  ஸ்ைாக இருந்ைார். 

இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ாவுடன் வடாங்காவில் ெவாரி பெய்யும் 
வ ாது,  ஸ்த் ஒரு  து ானக்கறடறயப்  ார்த்து, வடாங்காறவ 
நிறுத்தும் டியும், புத்துைர்வுக்காக ஓரிரு வகாப்ற   து அருந்ைி பெல்ல 
விரும்புவைாகவும்  ா ாவிடம் வகாரிக்றக றவத்ைார்.  ா ாவும் அவருக்குப் 
 ிடித்ை  து ானத்றை அருந்ை அவறர அறழத்துச் பென்ைார். 

 ா ா, வடாங்காவில் நூருைீனுக்கு அருகில் அ ர்ந்து, றஹைரா ாத் 
வைீிகளில் ெவாரிறயத் பைாடர்ந்ைார். எரச், ற தூல் இருவரும் வவபைாரு 
வடாங்காவில்  ின்பைாடர்ந்ைனர். வழியில், ற தூல், ‘ராஜ்யா ெஸ்தான்’ என்ை 
 ஸ்றை, ொறலவயாரம்  ார்த்து அவறர அறழத்ைார். ராஜ்யா  ிகவும் 
அசுத்ை ான வைாற்ைத்ைில், கன ான, அழுக்கான ைறலப் ாறகறய 
அைிந்ைவைாடு உறடந்ை கண்ைாடி மூட்றடகறளயும் றவத்ைிருந்ைார்.  ா ா, 
றக றெறகயால் பைரிவித்ைைற்கு இைங்க, ற தூல், அவர்கள்  யைித்ை  
வடாங்காவில் அ ர  ஸ்துக்கு உைவினார். ற தூல் அவர்கள் ப துவாக 
ஓட்டிச் பென்ை வ ாது அவறரக் கவன ாகப்  ிடித்துக் பகாண்டார்; அவை 
வநரத்ைில், ைிரளாக வந்ை  ள்ளி  ாைவர்களின் கூட்டம், வடாங்காவின் அருவக 
வவடிக்றக விவனாைங்களால்,  ஸ்றைக் வகலி பெய்து சுற்ைி சுற்ைி வந்ைனர். 
ராஜ்யாவும் ெிறுவர்களின் ெிரிப் ிலும் வவடிக்றகயிலும் கவனம் பெலுத்ைினார்; 
வ லும்  ா ா குழந்றைகளின் பவகுளித்ைனத்றைக் கண்டு அக கிழ்ந்ைார். 

1945, ஆகஸ்ட் 7 பெவ்வாய்க்கிழற , ப ஹர்  ா ா றஹைரா ாத்ைின் 
ப ாறுப் ாளர் ‘கசயது முய்னுதீன்’ என் வருடன்  ைிபுரிந்ைார்.  ா ா, 
அவருடன் அன்று மூன்று முறை பைாடர்புபகாண்ட வவறளயில் கறடெியாக, 
மூன்று  ைி வநரம் காத்ைிருந்ை  ின்னவர  ா ா, அவரது றககளால் 
ைிருப்ைிகர ாக உைவூட்ட அனு ைித்ைார். அைற்குப்  ிைகு, றெயது, ஓர் 
உைவகத்ைிலிருந்து ற தூல் வாங்கி வந்ை  ா ிெம்  ற்றும் ெப் ாத்ைிறயக் 
வகட்டு வாங்கி உண்டு, வ லும்  ர்ஃ ி வவண்டுப னக் வகட்டார். அவருக்கு 
அதுவும் பகாடுக்கப் ட்டது; அடுத்ைைாக ெிகபரட்டுகறளக் வகாரினார், அறையும் 
 ா ா அன்வ ாடு வழங்கினார். இந்ைத் பைாடர்பு,  ா ாறவப் ப ரு 
 கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 

 ீண்டும் ஆகஸ்ட் 8 அன்று,  ா ா நகரத்ைின் வைீிகளில்  ஸ்துகறளச் 
ெந்ைித்து, அடுத்ை நாள் ‘குலாம் ஹுகென்’ என்ை உயர் நிறல  ஸ்துடன் 
 ைிபுரிந்ைார்.        
 1945, ஆகஸ்ட் 6ஆம் நாள், முதல் அணுகுண்கை அமெரிக்கா 
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‘ஹிபராஷிொ’ ெீது வசீியது, மூன்று நாட்களுக்குப் பின்னர், 9ஆம் நாள், 
ெற்றுமொரு அணுகுண்டு ‘நாகசாகி’ ெீது வசீப்பட்ைது என்ை உண்கெயின் 
மவளிச்சத்தில், மெஹர் பாபாவின் இந்த மதாைர்புகள் 
குைிப்பிைத்தக்ககவயாக இருந்தன. இரண்டு நகரங்களும் பபரழிவிற்கு 
உள்ளாகி, ஒவ்மவாரு நகரத்திலும் 100,000 பபர் இைந்ததாக ெதிப்பிைப்பட்ைது. 

ஜப் ான் ெரைறடந்ைறைத் பைாடர்ந்து, 1945, ஆகஸ்ட் 15 பவற்ைிவாறக 
சூடிய நாளாகக் பகாண்டாடப் ட்டது.  ின்னர் அவை நாளில்,  ா ா இந்ைப் 
புலனாகாை வார்த்றைகறள எடுத்துறரத்ைார்: 

அக்பைாபரில் நான் உயிகர விடுபவன், 
நவம்பரில் ெீண்டும் உயிர்த்மதழுபவன், 
டிசம்பரில் நான் அகனவகரயும் மகான்றுவிடுபவன், 
பிப்ரவரியில் அகனவருக்கும் ெறுவாழ்வு தருபவன்! 
காக்கா ைனது ெந்வைகங்கறளத் ைனிப் ட்ட முறையில் 

பவளிப் டுத்ைியவ ாது, டாக்டர் கனி அறை,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். இறைக் 
வகட்டு  ா ா எதுறக வ ாறனயுடன் கூடிய  ற்றுப ாரு கவிறைறய 
எடுத்துறரத்ைார்: 

அக்பைாபர் நாற்பத்கதந்து - 
ெரணத்தின் குழியில் நான் குதித்து, 
நவம்பர் நாற்பத்கதந்து - 
ெீண்டும் வாழ்கவ ெீட்மைடுத்து, 
டிசம்பர் நாற்பத்கதந்து - 
அகனவகரயும் மகான்று குவித்து, 
அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி ொதத்தில் 
பயம் பவண்ைாம், அகனவகரயும் நான் உயிர்ப்பித்து விடுபவன்! 

அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு அைிவித்ைார், "1945, அக்பைாபர், நவம்பர், 
டிசம்பர் ொதங்களில், மபண் ெண்ைலிகயயும் சந்திக்காெல், தனிகெயில் 
என் ஆன்ெீக பணிகயச் மசய்பவன்." 

 ப்பான் சரணகைந்த சிைிது பநரத்தில், அவர்களின் வளர்ப்பு நாய், 
‘கைஃபூன்’,  ூபிலி ஹில்ஸ் பங்களாவின் ொடியிலிருந்து விழுந்ததில் 
ஏற்பட்ை உள் காயங்களால் உயிகரத் துைந்தது. 

 ா ா, இது றஹைரா ாத்ைிலிருந்து புைப் டும் வநரப னத் பைரிவித்ைார், 
வ லும்  ஹா வலஷ்வர் அருவக  ங்களாக்கறளக் கண்டு ிடிக்க விஷ்ணுறவ 
அனுப் ி றவத்ைார்.  றஹைரா ாத்ைில் உள்ள அவர்களது  ங்களாக்கள் ஆறு 
 ாைங்களுக்கு  ட்டுவ  குத்ைறகக்கு எடுக்கப் ட்டன, பெப்டம் ர் முைல் 
வாரத்ைில் அந்ை காலம் முடிவறடயும் ைருவாயில்,  ா ாவின்  ஸ்த்  ைியும் 
நிறைவறடந்ைைால் அவர் புைப் ட ஆயத்ை ானார்.   
 1945, ஆகஸ்ட் 21 வியாழக்கிழற , மூன்ைாவது முறையாக அலி ஷா 



343 
 

றஹைரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட்டார், வ லும்  ா ா அவருடன் மூன்று 
நாட்கள் ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைியாற்ைினார். அலி ஷா, ஐந்ைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ஜ ாலி வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்ைாக இருந்ைாலும், 
 ா ா அவருடன் கடுற யாக உறழக்க வவண்டியிருந்ைது; வ லும் ஒவ்பவாரு 
முறையும் அவருடன் அ ர்ந்து,  ைிபுரிந்து பவளிவரும் வநரத்ைில்  ிகவும் 
வொர்வாகக் காைப் ட்டார்.  ா ா இறை இவ்வாறு விளக்கினார், "அவரது 
தூக்கம் ெற்றும் ெந்தொன சுபாவம் காரணொக, நான் அவருைன் 
வழக்கத்கதவிை அதிகொக உகழக்க பவண்டும். அவருைனான பணி 
என்கன முற்ைிலும் பசார்வகையச் மசய்வதாக இருந்தாலும், அலி ஷா 
மூலொகச் மசய்யப்பட்ை பணி தனிச் சிைப்புகையதாக இருந்தது.” 

ஆகஸ்ட் 31 அன்று, ‘ரா ா தரம் கரன் பஹதூர்’ ைனது மூன்று 
 கன்களுடன் றஹைரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். அவர் ஆங்கிவலய 
சுவைெ  ாநிலங்களில் ஒரு ராஜாவாக இருந்ைார்  ற்றும் 1938ஆம் ஆண்டில் 
 ா ாவின் நீலப்வ ருந்து  யைத்ைின் வ ாது ஒரு முறை, றஹைரா ாத்ைில் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. அந்ை வநரத்ைில், றஹைரா ாத்ைில் ஒரு 
ற யத்றை நிறுவுவது  ற்ைி எழுந்ை விவாைத்ைில்  காராஜா உைவ ஆர்வ ாக 
இருந்ைார். ஆனால், இந்ை முறை,  ா ா றஹைரா ாத்றை விட்டு பவளிவயை 
இருந்ை வவறளயில், ைரம் கரன் இந்ைத் ைறலப்ற ப்  ற்ைி எதுவும் வ ொ ல், 
 ா ாவிடம், "நான் உங்கள்  ாைத்ைில், என்றனயும் எனது குடும் த்றையும் 
அர்ப் ைிக்க வந்துள்வளன். ையவுபெய்து எங்கறள உங்கள் பொந்ை ாக்குவைன் 
மூலம் ைிருப்ைிப் டுத்துங்கள்" என்று கூைினார். 

 காராஜா அவரது முழு வவண்டுவகாளுக்கும் குரல் பகாடுக்கத் 
ைவைினாலும், இறை முழுற யாக அைிந்ை  ா ா, "நான் உங்களுக்கு ஆன்ெீக 
ரீதியில் உதவுபவன், அரசாங்கத்தில் அகெச்சராகும் உங்கள் லட்சியத்தின் 
ெீது என் பார்கவ இருக்கும்.  உங்கள் ெகன்கள் உலகப்மபாருள் ரீதியில் 
முன்பனறுவகதப் பார்த்துக்மகாள்பவன்" என்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா இவ்வாறு வலியுறுத்ைிக் கூைினார், "ஆனால், 
நீங்கள் அகெச்சரான பின்னர், உலகக ொகயயாகவும் கைவுகள ெட்டுபெ 
யதார்த்தொகவும் (உண்கெப்மபாருளாகவும்) பார்க்கவும். நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள், ெனிதகுலத்தின் நன்கெக்காக, எப்பபாதும் நீங்கள் என் 
அைிவுறுத்தல்களால் வழிநைத்தப்படுவரீ்கள்."  னம் பநகிழ்ந்து வ ான 
 ஹாராஜா,  ா ாவின் வார்த்றைகளுக்கு உடன் ட்டு, ைனது  கன்களுடன் 
விறடப ற்றுச் பென்ைார். 

 ப்பான் ‘நிபந்தகனயற்ை சரணகைதல்’ ஒப்பந்தத்தில் 
ககமயழுத்திட்ை பவகளயில் இரண்ைாம் உலகப் பபார் அதிகாரப்பூர்வொக 
1945, மசப்ைம்பர் 2 அன்று முடிவகைந்தது.  ஆகஸ்ட் ொதம் மபங்களூரில் 
நகைமபற்ை ஒரு மபரிய யாகம் (புனிை பநருப்பு) விழாவில் நாராயண் 
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ெகாராஜ் பங்மகடுத்தார். இந்தச் சிைப்பு நிகழ்ச்சிக்காக, இந்தியா 
முழுவதிலுெிருந்து கூடிய ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு, ெஹாராஜ் 
தரிசனம் வழங்கினார். 

ெற்றும் எைிர் ாரா ல் 1945 மசப்ைம்பர் 3 திங்கள் கிழகெ, நாராயண் 
ெஹாராஜ், அவரது 60வது வயதில் உைகலத் துைந்தார். அவரது உடல் 
ப ங்களூருவில் ைகனம் பெய்யப் ட்டது; பெப்டம் ர் 5ஆம் நாள், அவரது 
ொம் லில் ஒரு  ாகம் வகட்காவ்ம்  ஆெிர த்ைில் அற ந்ை ெ ாைியிலும்,  று 
 ாைி  னாரஸுக்கு எடுத்துச் பென்று கங்றக நைியிலும் கறரக்கப் ட்டது. 

நாராயண்  ஹாராஜ் அவரது ப ௌைீக உடறலத் துைந்ை அந்நாளில், 
ப ஹர்  ா ா றஹைரா ாத்ைில்  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ைார். 
ெில வநரங்களில் அவர் ஒவர  ஸ்துடன்  ல முறை  ைிபுரிந்ைதுண்டு. அந்ை 
நாளில், அவர் இரண்டாவது  ற்றும் கறடெி முறையாக, ‘பகப்ைன்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட ைனிச் ெிைப்பு ிக்க  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். ஆைி 
ெீனியரின் காரில் ெவாரிக்கு அறழத்துச் பெல்லு ாறு ‘வகப்டன்’ 
வகட்டைற்கிைங்க,  ா ா, ஆைி ெீனியர்,  ஸ்த் மூவரும் காரில் ஏைினர். 
வகப்டன்  ஸ்த் எங்குச் பெல்ல வவண்டும் என்று வழிகாட்டினார்; முைலில் 
ஒரு குைிப் ிட்ட வடீ்டில் காறர நிறுத்ைி, அந்ை இடத்ைிற்குச் பொந்ை ானவர் 
வ ால் உள்வள நுறழந்ைார்! அடுத்ைைாக, அவர் பஸக்கந்ைிரா ாத் ரயில் 
நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டு, இறுைியாக றஹைரா ாத்ைில் உள்ள 
ஒரு குைிப் ிட்ட வகாவிலுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று,  ா ாவிட ிருந்து விறட 
ப ற்ைார்.  

 ா ாவின் அனு ைிறயப் ப ற்று, விஷ்ணு, காவள ா ாவின் 
உைவியுடன்,  ஹா வலஷ்வர் அருகில் ‘வாய்’  கிரா த்ைிலிருந்து இரண்டு 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘பெர்னி’யில் நவாப் ஒருவரின்  ங்களாறவ 
ஏற் ாடு பெய்ைார்.  ங்களாவின் முக்கிய  குைியில்  ா ாவும் ப ண் ைிகளும், 
 ங்களாவின் வளாகச் சுவருக்கு பவளிவய அற ந்ை  ைியாளர்கள் 
குடியிருப் ில் ஆண்  ண்டலிறயயும் ைங்க றவப் ைாகத் ைிட்டம். இந்ை 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட  ிைகு,  ா ா, ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவருடன் 
றஹைரா ாத்ைிலிருந்து 1945, பெப்டம் ர் 6 வியாழக்கிழற  புைப் ட்டார். அடுத்ை 
நாள் பூனா வந்ைறடந்து,  ா ா  ற்றும் ப ண்  ண்டலி இரண்டு நாட்கள் 
 ிந்த்ரா ஹவுஸில் ஓய்பவடுத்ைனர். 

 ா ாவின் வருறக பகய் ாறய எப்ப ாழுதும்  கிழ்ச்ெியறடயச் 
பெய்ைது, அவர் அந்ை வடீ்றட  ா ாவின் வடீாகக் கருைினார். ப ண் 
 ண்டலியுடன்  ா ா  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ைங்கிய வ ாபைல்லாம்,  ப் ா 
பஜஸவாலா, அவரது  கன் ப ஹர்வான் இருவரும் பவளியில் அற ந்ை 
வகவரஜுக்குச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. ப ண்  ண்டலியுடனான பைாடர்ற த் 
ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில்,  ப் ா, ப ஹர்வான் இருவரும் வடீ்டிற்குள் நுறழய 
ைறட விைித்து, பவளிவய ஒரு கழிவுக் கலமும் றவக்கப் ட்டது; ஆனால்  ா ா 
அடிக்கடி அவர்கறளப்  ார்க்க வருவதுண்டு.  ா ாவுடன் வந்ை ஆண்  ண்டலி 
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உறுப் ினர்களில் எரச் அல்லது ற தூல் வ ான்ைவரும் வகவரஜில் ைங்க 
வவண்டியிருந்ைது, அவர்களுக்கான உைவும் அங்வக அனுப் ப் ட்டது. 

 ா ா, அவரது ெவகாைரர் ப ஹராம்,  றனவி ப ரின், அவர்களின் 
குழந்றைகறளப்  ார்க்க,  ா ா இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். ப ரின் கர்ப்  ாக 
இருந்ைார், அவர் இரட்றடக் குழந்றைகறள சு ப் ைாகக் கூைப் ட்டது.  ா ா 
ப ஹரா ிடம், "இரட்றடயர்கள்  ிைக்கும்வ ாது முைலில்  ாைங்கள் 
பவளிவருவைானால், ப ரின் இைந்துவிடுவார்" என்று கூைினார். இது 
இருவறரயும்  ிகவும் கவறலயுைச் பெய்ைது, ஆனால்  ா ா, ப ரினுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார், "என் மபயகர மதாைர்ந்து, முழு ெனதுைன் உச்சரியுங்கள் - 
கவகலப்பைாதீர்கள், எனது பார்கவ உங்கள் ெீது இருக்கும்." 

ெிைிது வநரம் அங்வக இருந்ை  ா ா, ைன் உைவு குழந்றைகள், பஷரூ, 
குல்னார் ஆகிவயாருடன் விறளயாடினார்; ப ரின், ப ஹராம் இருவருக்கும் 
றைரியமும் உற்ொகமும் அளித்து,  ிந்த்ரா ஹவுஸுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1945, பெப்டம் ர் 8ஆம் நாள்,  ா ா ப ண் ைிகளுடன்  ஸர்னிக்குப் 
புைப் ட்டார். ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர், அவர் இைர ப ண் ைிகறளயும் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அறழத்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் இருந்ை வ ாது, கிட்டி, ற தூலின்  கள் டவ்லா, 
றகக்வகா ாத்ைின்  கள்களான குலு, ஜலு இருவருக்கும் ஆங்கிலம் கற் ிக்கத் 
பைாடங்கினார். டவ்லா புைிய ஆங்கில  ாடல்கறளக் கற்றுக்பகாள்வைில் 
ஆர்வம் காட்டவவ,  ா ாவின் ஒப்புைலுடன், ‘வாய்’ கிரா த்ைிற்குச் பென்ை 
 ிைகு, கிட்டி ஒரு ஆங்கிலப்  ாடறலக் கற்றுத் ைந்ைார்.  

ஒரு நாள்  ா ா  ஸர்னியில் ப ண் ைிகளுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது 
ஒரு வித்ைியாெ ான குரல் ஒலித்ைது. "அந்தக் குரல் எங்கிருந்து வருகிைது? 
இது என்ன கழுகத கத்தும் குரலல்லவா?" என்று  ா ா வகட்டார்.  

ப ண் ைிகளில் ஒருவர் அறைப்  ார்க்கச் பென்ைவ ாது, கிட்டி, 
டவ்லாவுக்கு ஆங்கில  ாடறலக் கற் ித்துக் பகாண்டிருப் றைக் கண்டார்.  ா ா 
அவர்கள் இருவறரயும் அறழத்து, "இந்தப் பூெியில் நீங்கள் என்ன மசய்து 
மகாண்டிருந்தரீ்கள்?" என வினவினார். 

கிட்டி  கிழ்ச்ெி ப ாங்க கூைினார், "நான் டவ்லாவுக்கு  ாடல் 
கற்றுக்பகாடுத்வைன். நாங்கள்  ாடிக்பகாண்டிருந்வைாம்." 

"நல்லது, உங்களின் பாைல் ெிகவும் இனிகெயானது" என்று  ா ா 
கிண்டல் பெய்ைார்.  "அகத ஒரு கழுகத பகட்டிருந்தால், மவட்கத்தில் தகல 
குனிந்திருக்கும்! இது கழுகத கத்துவதாக நிகனத்பதன்! ஆசிரியர் 
உண்கெயிபல தனித் திைன் பகைத்தவர், அதுபபால் அவருகைய 
ொணவரும் கூை. நீங்கள் இருவரும் சத்தொகப் பாடுங்கள்." 

கிட்டி அடக்க முடியா ல் ெிரித்துக்பகாண்வட கூைினார், "டவ்லாவின் 
ஆர்வத்றைத் ைிருப்ைிப் டுத்ை  ட்டுவ  நான் அறைச் பெய்வைன்..." என்ைார். 

"ஆொம், நீங்கள் என்கனயும் திருப்திப்படுத்தினரீ்கள்" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார்.  "இங்பக விசித்திரொக ஏபதனும் நைந்தால், எங்குப் பார்க்க 
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பவண்டும் என்று எங்களுக்கு இப்பபாது மதரியும். ஒரு ெனிதன் 
கழுகதகயப் பபாலக் கதறுவது ெிகவும் கடினம், பல வருை பயிற்சி 
பதகவ; ஆனால் நீங்கள் இருவரும் அகத இயல்பாகச் மசய்கிைரீ்கள்." 

 ா ா அவர்களிடம் இறெப்  யிற்ெிறயத் பைாடரச் பொன்னது, 
அறனவறரயும்  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 

1945 பெப்டம் ர் 12 புைன்கிழற , ராய்ப்பூரில் வைறவயான  ங்களாக்கள் 
கிறடக்காைைால், டிெம் ர்  ாைம் அங்கு நறடப ைவிருந்ை கூட்டம்,  ிப்ரவரி 
1ஆம் வைைிக்குத் ைள்ளிறவக்கப் ட்டைாக,  ா ாவின் ஊழியர்ளுக்கு 
அைிவிக்கப் ட்டது.  சுற்ைைிக்றகயில்,  ா ா வ லும் கூைினார்: 

ெரியான ெ யத்ைில், ெ ீ த்ைில் நிகழ்ந்ை ஸ்ரீ நாராயண்  ஹாராஜின் 
 றைவு - எனது  ைியுடன் பைாடர்புறடய ஐந்து குருநாைர்களில் கறடெி 
ெத்குரு - வ லும் நான், என்னுறடய ஆண் ப ண்  ண்டலிறயப்  ிரிந்து, 
மூன்று  ாைங்களுக்காக (அக்வடா ர், நவம் ர், டிெம் ர்) இந்ைியாவில் ெில 
ெிைப்பு ிக்க பைாறலதூர இடங்களுக்குச் பெல்ல இருக்கிவைன் என் து, ஒரு 
 ாை ெந்ைிப் ிற்கான ஒப் ந்ைத்ைில்  றகபயாப்  ிட்டவர்களுக்கு அளித்ை 
வாக்குறுைிகள் நிறைவவறும் என் ைற்கான அறடயாளச் ெின்ன ாகத் ைிகழ்வது 
 ட்டு ல்லா ல், எனது ப ௌனத்றைக் கறலத்து, நீண்ட பநடிய கால ாக 
எைிர் ார்க்கப் ட்ட எனது பவளிப் ாட்றட அரங்வகற்றுவைற்கான முக்கிய 
அைிகுைிகளாகவும் விளங்கும். 
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ப ஹர்  ா ாவுடன் அறடயாளம் பைரிந்ை  ண்டலி, 1944, ஆகஸ்ட் 6 

1-ஆைி ஈரானி,  2-ெி.டி.வைஷ்முக்,  3-ற தூல்,  4- ாஸாஜி,  5-ஜால் வகரவாலா,       

6-காக்கா  ாரியா, 7-ொஞ்ெி, 8-ைத்து ப ஹந்ைர்வக, 9-விஷ்ணு,  

10-கிருஷ்ைா நாயர், 11- ா ாைாஸ் 
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    ஏக இகைவனுள் 

           இருக்கும்  

பலகர பநசிப்பகத 

விட்டு 

ஏக இகைவனான 

என்கன  

ெட்டும் நாடு. 


