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இகைவனின் அன்பளிப்பு 

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

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

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

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

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

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

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

முழுற யாக அல்லது குறுகிய வடிவில் பவளிவந்துள்ளன. ை ிழ்  க்களுக்கும் 
இது ஒரு ப ாக்கிஷ ாக அற ய வவண்டும் என்ை ஆர்வத்ைில் ெ ர்ப் ைம் 
பெய் வர்: 
 
தெிழாக்கம் & புத்தக வடிவகெப்பு: 
கு. ராைாகிருஷ்ைன்  
வவலம் ாள் ராைாகிருஷ்ைன் 
முவகஷ் ெிவகு ார் 
பூனா, பிப்ரவரி, 2022 

 vela.radhakrishnan@gmail.com 
 +919225631113 

 
 
 
  



 
 

      இகை பபாகதயின் பரவச பாகதயில் ெஸ்துகள்  

    (மெஹர் பாபாவின் விளக்கம்) - பாகம்: 02/02 

‘ெஸ்துகள்’ (சூட்சு   ற்றும் ஆழ்  ன ைளங்களில் இறை வ ாறையில் 
நிறல பகாண்டவர்கள்), சாதாரண ெனநிகல பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் இருந்து 
முற்ைிலும் ொறுபட்டவர்கள். சாதாரண பார்கவயாளருக்கு அவர்கள் 
ஒருவருக்மகாருவர் ஒன்று பபாலத் பதான்ைினாலும், உள்ளார்ந்த இயல்பு 
ெற்றும் இன்ைியகெயா தன்கெயில் முற்ைிலும் பவறுபட்டவர்கள். 
இவ்விரண்டு வறகறயச் ொர்ந்ைவர்களும் (அைாவது  ஸ்துகளும்,  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களும்)  ரிபூரை இறை நிறலயிலிருந்து பவகு தூரத்ைில் 
இருக்கும் ைருவாயில், அவர்கறளச் ெரி பெய்யும் வழிமுறைகள் 
வைறவப் ட்டாலும், அவர்களின் ஆழ்  ன நிறலகளின் இயல்புக்கும், ெரி 
பெய்வைால் ஏற் டும் விறளவுகளின் ஆன் ீக  ைிப் ிற்கும் ஒரு ப ரிய 
வவறு ாடு உண்டு. இந்ை இன்ைியற யா வவறு ாடுகறளக் கவன ாகப் புரிந்து 
பகாள்ள வவண்டும். 

 லவனீ ான  னம் பகாண்டவர் அல்லது  னநிறல  ாைிக்கப் ட்ட 
ந ர்கள், ெராெரி நறடமுறையில் அளிக்கும்  ைில்கள்  ற்றும் பெயல்களிலிருந்து 
விலகிச்பெல்வது (அைாவது, வித்ைியாெ ாகச் பெயல் டுவது), உலகின் ொைாரை 
வழிகறளக் கறடப் ிடிப் ைற்கான அவர்களின்  ன இயலாற யின் 
விறளவாகும். உள்ளார்ந்ை  ன ரீைியிலான  லவனீத்ைின் மூலம், அவர்கறள 
வழிநடத்தும் ஊக்குெக்ைியில் ஒரு முட்டுக்கட்றட ஏற் ட்டுவிட்டது, அல்லது 
அது வலுவிழந்து விட்டது. சாதாரண ெனநிகல பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ெனம் 
உகடந்து பபாவதற்கான காரணங்கள், மபரும்பாலும், பபாதிய ெபனாபலம் 
அல்லது ென கதரியம் இல்லாத பட்சத்தில், வாழ்க்ககயில் எந்தக் 
குைிக்பகாளும் இல்லாெல் இருப்பதாகும். இதுவ ான்ை ெந்ைர்ப் ங்களில், 
வழக்க ாக, வவறு  ல காரைிகளும் உள்ளன.  னநல  ருத்துவ றனகறள 
நாடும் ந ர்கள், ப ாதுவாக, அொைாரை  ன அைிர்ச்ெி அல்லது  ன 
அழுத்ைத்ைிற்கு ஆளானவர்கள். வ ாைிய  ன வளர்ச்ெி அல்லது உடலியல் 
அல்லது உளவியல் இறடயூறுகள் காரை ாக அவர்கள்  ன ெ நிறலறய 
இழக்கிைார்கள்.  ன உறளச்ெறல ஏற் டுத்ைிய இந்ை உடலியல் அல்லது 
உளவியல் ெக்ைிகள் ைவிர்க்க முடியாைறவ என்ைாலும், அறவ வழக்க ான 
வறகறயச் ொர்ந்ைறவ. ொைாரை ற த்ைியக்காரத்ைனத்ைில்,  னைின் இயல் ான 
பெயல் ாட்டின் வழீ்ச்ெி, ெ ாளிக்க முடியாை வ ாைல்கள் அல்லது ெீரழிறவத் 
தூண்டும் காரைிகளால் வருவது; வ லும், இத்ைறகய  ெிர ங்களுக்கான 
காரைிகறள அகற்றுவைன் மூலம்,  னைின்  றழய இயல்பு நிறலறயத்  
ைிரும் ப் ப றும் ெிைப் ான ஒன்றை அறடய முடியும் என்று நம் லாம். 

ஆனால், ெஸ்துககளப் மபாறுத்தவகர அவர்களின் ஆரம்  நிறலயும், 
அகத்ைிைனும் முற்ைிலும்  ாறு ட்டது.  ஸ்துகள் ப ரும் ாலும் வாழ்க்றகயின் 



 
 

ொைாரை சூழ்நிறலகறளச் ெ ாளிக்க முடியாைறை பவளிப் டுத்துகிைார்கள் 
என் ைில் ெந்வைக ில்றல; வ லும், இந்ை விஷயத்ைில், அவர்கறள  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்களுடன் ஒப் ிடலாம். ஆனால், சாதாரண மசயல்முகை 
ெற்றும் பதில்கள் வழங்குவதிலிருந்து ெஸ்துகள் விலகிப்பபாவது, பபாதிய 
ென வளர்ச்சி இல்லாததாபலா அல்லது ஒழுங்கற்ை சக்திகளின் 
தடங்கல்களாபலா அல்ல; இது வாழ்க்ககயின் ெீதான ஆர்வத்தில் தளர்வு 
ஏற்படுவதாலும், உண்கெப்மபாருகள உணரும் பாகதயில் விகளயும் 
ஆன்ெீக உண்கெககள உள்வாங்குவதாலும் ஏற்படுகிைது. 

ொைாரை  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் வ ாலவவ,  ஸ்துகறள, 
அைிவு ொர்ந்ை விைிகளின் கண்வைாட்டத்ைில்  ார்க்கும்வ ாது,  ன வ ாைல்களின் 
அைிகுைிகறளக் காைலாம். என்ைாலும்,  ஸ்துகளின் உள்ளார்ந்ை இயல் ின் 
 ார்றவயில், இரு தரப்பினரிகடபய ( னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும் 
 ஸ்துகள்) ஏற்படும் ென பொதல்கள் இரு துருவங்கள் பபால் அப்பாற்பட்டு 
இருக்கும். உலகத்துடன் ஒத்துப்வ ாகாை  னப் டிவங்களின் வ ாக்குகளுக்கு 
இறடவய, கடுற யான  ற்றும் ைீர்வு காை முடியாை வ ாைல் காரை ாக 
 னைின் நிறலகுறலவு ஏற் டுகிைது. ஆனால்,  ஸ்துகளின் இறை வ ாறையால் 
விறளயும் ற த்ைியக்காரத்ைனத்ைின் அொைாரை  னநிறலகள், இறை 
நிறலறய அறடயும் ெக்ைிவாய்ந்ை தூண்டுைல் மூல ாக,  னப் டிவங்களின் 
நாட்டத்றைச் ெிைைடிப் ைால் ஏற் டுகிைது. 

 ஸ்துகளின் ‘மதய்வகீ’ ற த்ைியக்காரத்ைனத்ைில், 'உயர்விலும் 
உயர்வான' இகை நிகலறய உைரும் வநாக்கத்ைில், ஆன்ெீக பாகதயில் 
விகரவாக முன்பனைிச் மசல்லும் உத்பவக சக்தியானது, ென அகெப்கபயும், 
அதன் இயல்பான பபாக்குககளயும், திைன்ககளயும் முழுகெயாகச் 
சிகதத்துவிடுகிைது.  னைின் இந்ை நிறல, இறுைியில், அைன் உள்ளார்ந்ை 
‘தயக்க’ உைர்றவ உருவாக்க வழிவகுக்கிைது; இது 'ெனெற்ை' அல்லது 
'ெனதுக்கு அப்பாற்பட்ட' நிறலயின் நுறழவாயிலாகும்; இது, ெஸ்தாக 
இருக்கும் ஒருவகர, நிகைவான இகை ஞானம் ெற்றும் இகை உணர்தல் 
ஆகியவற்ைின் உலகளாவிய ென நிகலயின் அனுபவத்கத அகடயச் 
மசய்கிைது. ஆனால், ெத்ைியத்றை (உண்ற ப்ப ாருறள) அறடவைற்கான 
உத்வவக ெக்ைியின் பெயல் ாட்டில்,  னிை  னம் எனும் களத்ைில் நீண்டகால 
பெயல்விறளவுறடய அழிவுகறள ஏற் டுத்துகிைது. இது ஒரு முழுற யான 
 ிளறவ ஏற் டுத்தும் அவை வவறளயில்,  ன அற ப்பு  ற்றும் ைற்வ ாதுள்ள 
 னப்வ ாக்குகளின்  றுெீரற ப்பு வ ான்ைவற்றை உள்ளடக்கும். இப் டிப் ட்ட 
ைவிர்க்க முடியாை, இறடப் ட்ட  ன நிறலகள், அவற்ைின் பவளிப் ாடுகளில், 
ற த்ைியக்காரர்களின் அொைாரை நிறலகறளப் வ ாலவவ ெராெரி 
 னநிறலயிலிருந்து விலகியிருப் ைில் ஆச்ெரிய ில்றல. 

ற த்ைியக்காரத்ைனம்  ற்றும் அைன் பவவ்வவறு ைரங்கறள 
விளக்குவைற்கும், அளவிடுவைற்கும் இரண்டு வழிகறளக் கலந்து 
றகயாளுவைால் இயல்பு நிகலக்கு ொைான (ABNORMAL)  ற்றும் அதி-சாதாரண 



 
 

(SUPERNORMAL) உைர்வுநிறலகளுக்கு இறடவய குழப் ம் எழுகிைது. 
விளக்கத்தின் ஒரு வழியில் பார்த்தால், கபத்தியம் என்பது சராசரி 
வகககயச் சார்ந்த உணர்வு ெற்றும் நடத்கத ஆகியவற்ைிலிருந்து விலகி 
இருத்தல்;  ற்றும் அைன் ைரம் ெராெரி முறையிலிருந்து  ாறும் அளவால் 
அளவிடப் ட வவண்டும். ஆனால், ெற்மைாரு விளக்கத்தின்படிப் பார்த்தால், 
கபத்தியம் என்பது உண்கெகயப் புரிந்துமகாள்ளும் அல்லது 
மவளிப்படுத்தும் உணர்வு நிகலயின் இயலாகெ; வ லும் அைன் ைரம் 
உண்ற ப்ப ாருளிலிருந்து (ெத்ைியத்ைிலிருந்து) எந்ை அளவிற்கு விலகுகிைது 
என் றையும் அளவிட வவண்டும். இந்ை இரண்டு ைனித்துவ ான ைராைரங்களும் 
ஒன்வைாபடான்று கலக்கப் ட்டு ஒவர வநரத்ைில்  யன் டுத்ைப் ட்டால், அறவ, 
இயல்பு நிறலக்கு  ாைான ற த்ைியக்கார நிறலகளுக்கும் அைி-ொைாரை  ஸ்த் 
நிறலகளுக்கும் இறடயில் ைவிர்க்க முடியாை குழப் த்றை ஏற் டுத்தும்.   

ெஸ்துகளின் நிகல, அவர்களின் சராசரி பதில்கள் ெற்றும் 
எதிர்விகனகளின் தராதரத்தால் அளவிடப்படும் பபாது, அகவ நிச்சயொக, 
சாதாரண கபத்தியக்காரத்தனத்கத விட அதிக அளவு கபத்தியம் என்ை 
மபாருகள மவளிப்படுத்தும். ஆனால், நாம் அந்தத் தரத்கத ொற்ைினால், 
அகவ வித்தியாசொக மவளிப்படும். ெஸ்துகளின் நிகலகய, இகை உணர்வு 
ெற்றும் உண்கெப்மபாருளின் மவளிப்பாட்டின் அளவுபகாலால் நிர்ணயிக்கும் 
பபாது, அகவ நிச்சயொக அதிக அளவிலான பகுத்தைிவு ெற்றும் விபவகம் 
நிகைந்ததாகப் மபாருள்படும். உண்கெப்மபாருளின் மவளிச்சத்தில் பார்க்கும் 
பவகளயில், கபத்தியக்கார நிகலகய அளவிடுவதற்கான மபாதுவான 
தரநிகலயாக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட சராசரி பதில்கள் ெற்றும் நடத்கத, 
கபத்தியத்தின் உண்கெயான வடிவொகத் பதான்றும்; பெலும், சராசரி 
வடிவத்கதக் கூட அகடயத் தவைிய சாதாரண கபத்தியக்காரத்தனங்கள், 
அவற்கை ஆழொன கபத்தியக்காரத்தனொக காட்டிக் மகாள்ளும். 
எவ்வாைாயினும், ெனித உணர்வு நிகலயின் பல்பவறு கட்டங்கள், அவற்ைின் 
மதாடர்ச்சியாகவும், உண்கெப்மபாருகள உணர்ந்து மவளிப்படுத்தும் இறுதி 
பநாக்கத்துடனும் பார்க்கும்பபாது நன்கு புரிந்து மகாள்ளப்படுகின்ைன. இந்தக் 
கண்பணாட்டத்தில், சாதாரண கபத்தியக்காரத்தனொனது 
உண்கெப்மபாருளின் ெிக ெங்கலான பிரதிபலிப்பாகக் காணப்படுகிைது, 

பெலும் சராசரி உணர்வு நிகல ெற்றும் ெஸ்த் நிகலகள் ஆகிய இரண்டும் 

ெிககயான அளவுகளில் விபவகம் ெற்றும் பதாராயொக 
உண்கெப்மபாருகள மவளிப்படுத்துவகதக் காண முடிந்தாலும், முழு 
ெனகதயும் கடந்தால் ெட்டுபெ முழுகெயான, யதார்த்தொன 
உண்கெப்மபாருகள  அகடய முடியும்.                                                                              

                           - ப ஹர்  ா ா 
 

 



 
 

நிகழ்வுகளின் காலவரிகச 

 

1945

•அக்வடா ர் 02, மெஹர் பாபா ண்டலியுடன் ராய்பூர்  யைம்
•அக்வடா ர் 07, குல் ாயின் கைவர் கய்குஷ்ரு கான்ஸாபஹப் கால ானார்

1945
•அக்வடா ர் 06 - 12, மெஹர் பாபா கல்கத்தா  யைம் - 1001ஏறழகளின் கால்கறளக் 
கழுவி  ிரொைம் வழங்கும் நிகழ்ச்ெி - சு ார் 50  ஸ்துகளுடன் ெந்ைிப்பு

1945

•அக்வடா ர் 14,  ிட்னாபூர்,  ிஷ்ணுபூர்,  ன்ெி,  ாலசூர்,  த்ரக்  ஸ்த்  யைம்
•அக்வடா ர் 18, கட்டாக், ராய்கர், ராய்பூர் வருறக

1945
•அக்வடா ர் 31 - நவம் ர் 13, ஷிஹாவா வனப் குைியில் அற ந்ை அங்கிரஸ் 
ெகலயில் ஏகாந்தவாசம்

1945

•நவம் ர் 15 - 16, ஜான்ெி,  துரா, லலித்பூர், ைிகம் ர், வ ா ால்  ஸ்த்  யைம்
•டிெம் ர் 25, மெஹராவின் 52 வது பிைந்த நாள் விழா

1946

•ஜனவரி 03, ப ஹரா ாத்ைில் 40 நாள் ஏகாந்தவாசம் ஆரம் ம்
• ிப்ரவரி 15, மெஹர் பாபாவின் பிைந்த நாள்விழா

1946

•ஏப்ரல் 14 , நைீன் டால்ஸ்டாய் நியூயாரக்கில் கால ானார்
•ஏப்ரல் 20-27, ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ்,  ானி ட் ஸ்த்  யைம்

1946

•ஜூறல 28 - அக்வடா ர் 10, அ ிர்ைெரஸ், ெிம்லா, அம் ாலா, ஹரித்வார்,
ரிஷிவகஷ், லாஹூர் - ெஸ்த் பயணம்

1946

•டிெம் ர் 02,  ஹா வலஷ்வர் ( ஸ்த் ஆெிர ம்) வருறக
• 1947,  ார்ச் 14,பூனா வழியாக மெஹராபாத் வருறக.

1947
•ஏப்ரல் 01 - 05, ெதராஸ்  யைம், ஐயங்காரின் 'மெஹர் பவன்' இல்லத்ைில் ைரிென 
நிகழ்ச்ெி;  க்ைர்களின் இல்லங்களுக்கு விஜயம்.

1947

•ஏப்ரல் 06 - ஆகஸ்ட் 09,  ஹா வலஷ்வர், புரந்ைர்  றல, ெத்ைாரா 
ஏகாந்ைவாெம்,  ஸ்துகளுடன்  ைி - பூனாவருறக.

1947
•ஆகஸ்ட் 09 - ஆகஸ்ட் 15, ெங்கம்வனர், வகாப் ர்காவ்ம், ஔரங்கா ாத், ஜால்னா, 
றஹைரா ாத், வஷாலாப்பூர்  ற்றும்  ிை இடங்களில்  ஸ்த்  ைி பைாடர்ந்ைது

1947

•ஆகஸ்ட் 15, இந்திய பதசம் இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

•ப ஹர்  ா ா பூனா வருறக



 
 

 

1947

•ஆகஸ்ட் 15 - 27, ெத்ைாரா விஜயம்
•பெப்டம் ர் 10, பிம்பல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்குக் குடிப யர்ந்ைார்

1947

•பெப்டம் ர் 17- 23, சூரத்,  வராடா & அஹ ைா ாத் - பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெி
•அக்வடா ர் 16, இறுைி கட்ட  ஸ்த்  ைி, அஜ் ீர்  யைம்.

1947

•நவம் ர் 28,  ிம் ல்காவ்ம் 'மதம்பி'  றல விஜயம்
•டிெம் ர் 02, ‘பைம் ி’  றலயில் அலி ஷாவுடன் ஏகாந்ைவாெம் ஆரம் ம் 

1947
•டிெம் ர் 31, மெஹராவின் பிைந்தநாள் விழா - ப ஹர்  ா ா ப ண் ைிகளுடன் 
ப ஹரா ாத் வருறக

1948

•ஜனவரி 30, ெஹாத்ொ காந்தி பகாறல பெய்யப் ட்டார்
• ிப்ரவரி 07 - 09, அலஹா ாத் ‘அர்த்த கும்ப பெளா’வில் ொதுக்களுடன் பைாடர்பு

1948

• ிப்ரவரி 13, மெஹர் பாபாவின் 54ஆவது  ிைந்ைநாள்
• ிப்ரவரி 26, ப ஹரா ாத்ைில் ப ஹர் ா ாவின் 40 நாள் உபவாசம் நிகைவு

1948

• ார்ச் 15 - 20, மும்ற யில்  ஸ்த்  ைி
• ார்ச் 30 , கல்கத்ைா - ராணாகாட் (பாகிஸ்தான் எல்கல) - கல்கத்ைா வருறக

1948
• ஏப்ரல் 01, கல்கத்ைா,  ாட்டாநகர்  ஸ்த்  ைி, ஹரித்வாருக்கு ‘ப யில் ரயில்’ 
வழியாகப்  யைம்

1948
•ஏப்ரல் 04 - 21, ஹரித்வார், ரிஷிவகஷ், பைஹ்ரி கர்வால்,  ின்னர் உத்ைர காஷி 
வநாக்கி நறடப் யைம்,  ஸ்த்  ைி - ஆக்ரா வழி அஹ துநகர் வருறக, 

1948
•ஜூன் 01 - 12, ப ஹரா ாத் வருறக, பைாடரந்து  ஸ்த்  ைி மும்ற -  வராடா -
அஹ ைா ாத் - மும்ற 

1948

•ஆகஸ்ட் 08 - 19,  ைராஸ்  ஸ்த்  யைம் - ராயபுரம், ைிருச்ெிராப் ள்ளி, 
ைிருவள்ளூர், அவனாெி, ைிருப்பூர்,  ைராஸ் - அஹ துநகர் வருறக

1948
•ஆகஸ்ட் 27, பிம்பல்காவ்ம் கிரா த்ைில் அற ந்ை மெஹர் பாபாவின் புதிய 
இல்லம் 'மெஹராஸாத்' திைப்பு விழா

1948
•நவம் ர் 01 - 23,குஜராத்  ஸ்த்  யைம் - ஜூனாகாட், ைாைர்  றல, கிர்னார் 
 றல, டில்லி, அஜ் ீர்,  வராடா, வ ார்வி, ராஜ்வகாட், அஹ ைா ாத், மும்ற 

1948
•நவம் ர் - டிெம் ர், ப ஹராஸாத்ைில் முழு  ாைமும் ைங்கியிருந்து, ‘கடவுள் 
வ சுகிைார்’ என்ை புத்ைகத்ைிற்குத் வைறவயான குைிப்புகறள வழங்கினார்.



 
 

 

1948

•டிெம் ர் 25, ப ஹரா ாத்ைில் கிைிஸ்து ஸ் விழா
•டிெம் ர் 30, ப ஹராவின்  ிைந்ைநாள் விழா

1949
• ிப்ரவரி 15 - 28, ெஸ்த் பயணம் - ப ல்காவ்ம், பவங்குர்லா, அம்வ ாலி, பூனா, 
மும்ற  வருறக

1949

• ார்ச் 07 - ஏப்ரல் 11,  வுண்ட் அபு, விரிவான ெஸ்த் சுற்றுப்பயணம் - அஜ் ீர் 
ைாராகர்  றல, வஸாஜத், அஹ ைா ாத், ைில்வாரா, மும்ற வருறக

1949

•ஏப்ரல் 13 - 20, ெஸ்த் பயணம் - அக்வகாலா,  த்வனரா, ெந்த்ைாரா, நாக்பூர், 
ெிவயானி, ஜ ல்பூர்,  ாண்ட்லா, கட்னி, வரவா, அலஹா ாத், ெித்ரவகாட் வருறக

1949
•ஏப்ரல் 22 - 28, ெஸ்த் பயணம் - வகாண்டா,  ஹ்றரச், அவயாத்ைி, ப னாரஸ், 
கயா,  வுண்ட் அபு வருறக;   ீண்டும் ைில்வாரா விஜயம் 

1949
• வ  12 - 16, வ லும் ஒரு  ஸ்த்  யைம் - அபு ொறல,  ாலம்பூர், குல் ர்கா, 
யாத்கிரி, தும்கூர், றஹைரா ாத்,  ீண்டும்  வுண்ட் அபு வருறக

1949
•வ  27 - 31 ப ஹர்  ா ா,  வுண்ட் அபுவிலிருந்து ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் 
ப ஹராஸாத்வருறக

1949
•ஜூன் 22, ப ஹர்  ா ாவின் 40 நாள் ஏகாந்தவாசம் மெஹராஸாத்தில்
நீலப்பபருந்தில் பைாடங்கியது -  ஸ்த் அலி ஷாவுடன் ஆன் ீக உள் ைி

1949

• ஜூறல 01, ஏகாந்ைவாெத்ைின் இரண்டாம் கட்டம் பைாடங்கம்.
• ஜூறல 16, கறடெி கட்ட 9 நாள் ஏகாந்ைவாெம் - துவ   ங்களா, பூனா

1949
•ஆகஸ்ட் 01, ப ஹர்  ா ாவின் ‘ெகத்தான ஏகாந்தவாசம்’ நிறைவுக்கு வந்ைது; 
‘புது வாழ்வு’ (NEW LIFE) எனும் அடுத்ை கட்ட  ைி பைாடங்க இருந்ைது

1949
•ஆகஸ்ட் 05 - 10, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர் ஆகிவயாருடன் ப ஹர் 
 ா ா, ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து ெத்ைாரா,  ஞ்ச்கைி  யைம்

1949
• ஆகஸ்ட் 12, மெஹர் பாபா ெண்டலியுடன் மெஹராஸாத் வருகக

1949
•பைாடரும்...
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கல்கத்தா & அங்கிரஸ் ெகல 
ஏகாந்தவாசம் 
(Calcutta & Angiras Hill Seclusion) 

1945, மசப்டம்பர் 18ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலிறய, 
குஸ்ைாஜி, றகக்வகா ாத், கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, நாராயண், விஷ்ணு, 
பவங்வகா ா ராவ் ஆகிவயாருடன் விட்டுவிட்டு, பஸர்ைியிலிருந்து ப ஹரா ாத் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  றகக்வகா ாத்ைிற்காக ப ஹரா ாத் கீழ்  றலயில் 
(முன் க்கம்,  ிரைான ொறலக்கு அருகில்) கட்டப் ட்ட ெிைிய குடிலில்  ா ா 
இரவில் ஓய்பவடுத்ைார். 

ஆதி சனீியரின் தந்கதயார் கய்குஷ்ரு கான்ஸாபஹப், கடந்ை  ல 
 ாைங்களாக உடல்நிறல ெரியில்லா ல்  டுத்ை  டுக்றகயாக இருந்ைார்; ப ஹர் 
 ா ா அவறர 19ஆம் நாள் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில் ெந்ைித்ைார். கான்ஸாவஹப், 
எப்வ ாதும் ப ஹர்  ா ா  ீது  ிகுந்ை  ரியாறை றவத்ைிருந்ைாலும், அவர் 
அன்ற  பவளிப் டுத்ைியைில்றல. இப்வ ாது, அவரது  றனவி குல் ாறய 
 கிழச்பெய்யும் விைத்ைில், அவர் உண்ற யிவலவய  ா ாவிடம் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டார். 

 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் என்ன விரும்புகிைரீ்கள்?" என வினவினார். 
"இரண்டு  ாைங்களுக்கு நல்ல உடல் ஆவராக்கியம், அைன்  ிைகு 

விடுைறல," என்று  ைிலளித்ைார். 
 ா ா உறுைியளித்ைார்: "நான் மசால்வது பபால் இரண்டு ொதங்கள் 

மசய்யுங்கள், நான் நிச்சயொக உங்கள் விருப்பத்கத நிகைபவற்றுபவன்." 
 ா ா, அவருக்குத் ைனிப் ட்ட விஷயங்கள் குைித்து, ெில அைிவுறரகறள 

வழங்கினார், கான்ஸாவஹப்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அவர்  ா ாவிற்கு  லர் 
 ாறல அைிவித்ைார்;  ா ா, குல் ாய், கான்ஸாவஹப் ஆகிவயாரின் புறகப் டம் 
எடுக்கப் ட்டது. புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா, ஆைி, குல் ாய் இருவறரயும் 
ைனியாக அறழத்து, "அக்படாபர் ொதத்தில்  அவருகடய பவதகனகளிலிருந்து 
விடுபடுவார்" என்று குைிப் ிட்டார். 

இது  ா ாவுடனான கான்ஸாவஹ ின் கறடெி ெந்ைிப் ாகும், அவருறடய 
இறுைி ஆறெ  ா ாவால் நிறைவவைியது. அவர்  ைிபனட்டு நாட்களுக்குப் 
 ின்னர், 1945, அக்வடா ர் 7ஆம் நாள் நண் கலில்,  ா ாவின் ப யறர அவரது 
உைடுகளில் உச்ெரித்துக்பகாண்வட எல்றலயில்லா இறைவனடி வெர்ந்ைார். 
அவருக்கு 67 வயது. 

கான்ஸாவஹப் உயிறரத் துைப் ைற்குச் ெில நாட்களுக்கு முன்னர், ஆைி 
இரவில் தூங்கச் பென்ைவ ாது, அவரது  டுக்றகயில் பூக்கள் 
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தூவப் ட்டிருப் றைக் கண்டு ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைார். அடுத்ை நாள் இரவிலும், 
அவரது  டுக்றக  லர்களால் நிரம் ியிருந்ைது.  மூன்ைாம் நாள் இரவில் அவர் 
காத்ைிருந்து,  ைியாளர்களில் ஒருவர் அறைச் பெய்ைறைக் கண்டு ிடித்து, 
இதுவ ான்ை ஒரு பெயறலச் பெய்ய அவருக்கு அைிவுறுத்ைியவர் யார் என்று 
வகட்க,  ைியாள் அவரிடம் அது வவறு யாரு ல்ல, வநாய்வாய்ப் ட்ட 
கான்ஸாவஹப் என் றைத் பைரிவித்ைார். 

அடுத்ை நாள் காறலயில் ஆைி, ைனது ைந்றைறய எைிர்பகாண்டு 
வினவியவ ாது, கான்ஸாபஹப் அறைச் பெய்ைைாக ஒப்புக்பகாண்டார். "ஆனால், 
ைந்றைவய, நீங்கள் ஏன் அறைச் பெய்ைீர்கள்?" என்று ஆைி வகட்டைற்கு, அவர்... 
"இத்தகன ஆண்டுகளாக, மெஹர் பாபா எவ்வளவு ொட்சிகெ ெிக்கவர், 
அவர் நெது தரீ்க்கதரிசியான மஸாராஸ்டராக வந்தவர் என்று நீங்கள் 
என்னிடம் மசால்லிக் மகாண்டிருந்தீர்கள் - நான் உங்ககள நம்பவில்கல, 
அவருக்குச் பசகவ மசய்வதற்கான உங்கள் முயற்சியில் உங்ககளத் தடுக்க 
முயன்பைன். ஆனால், இப்பபாது நான், எப்பபாதுபெ நீங்கள் சரியாகத்தான் 
மசய்தரீ்கள் என்பகத உளொர அைிபவன்; நான் உங்களிடம் ென்னிப்புக் 
பகாருகிபைன். மெஹர் பாபா ெீதான உங்கள் அன்கப நான் ெதிக்கவும் 
வணங்கவும் விரும்புகிபைன். ஆதி, நீங்களும் உங்கள் தாயும் மசய்தது 
முற்ைிலும் சரியானது. பாபா கடவுள்!" என்று கூைி அவரது  டுக்றகக்கு எைிர் 
சுவறர அலங்கரித்ை  ா ாவின் ெித்ைிரத்றைப்  ார்த்து, றககறளக் கூப் ி 
வைங்கினார்; ஆைி உைர்ச்ெிகறளக் கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் கண்கலங்கி, 
ைனது ைந்றையின் கரங்களில் வழீ்ந்ைார். 

காலமும் நடந்ைறைக் கண்டு பநஞ்ெம் பநகிழ்ந்ைது. "கான்ஸாவஹப் 
ஆரம் த்ைில் ப ஹர்  ா ாறவ எைிர்த்ை வ ாைிலும், அவர் இறுைியில் 
அவருக்குரியவராக ஆனார். ப ஹரா ாத்ைின் புனிை  ண்றை குருநாைருக்குப் 
 ரிொக அளித்ைவர் அவருக்குரியவராக இருக்க முடியாைா? அவைார 
புருஷருடனான இந்ைக் குடும் த்ைின் ஆழ ான பைாடர்பு காரை ாக,  ா ா, 
ப ஹரா ாத்றை வைர்வு பெய்து, அறை அவரது இறுைி ஓய்விட ாக 
அற த்துக்பகாண்டார். எைிர்வரும் ைறலமுறையினர் கான்ஸாவஹ ின் அன்புப் 
 ரிசுக்காக அவறரப் வ ாற்ைிப் புகழ்வர்.” 

 வனாகர் வ ாகன்லால்  ாண்வட, 35, அஹ துநகரில் வாழ்ந்ை ஒரு 
புறகப் டக்காரர், 1932 முைல் கான்ஸாவஹப் மூல ாக,  ா ாவின் பைாடர் ில் 
வந்ைார். ற ய்யா (ெவகாைரர்)  ாண்வட என அன் ாக அறழக்கப் ட்ட அவர், 
ப ஹர்  ா ாறவ அவைார புருஷர் என்று  ன ார ஏற்றுக் பகாள்ளவில்றல, 
இருப் ினும் அவர்  ீது இருந்ை நம் ிக்றக காரை ாக அவ்வப்வ ாது வருவது 
வழக்கம். ஒரு நாள்  ாண்வட, ப ஹர்  ா ாவின் ‘கறுப்பு பவள்றள’ 
புறகப் டத்றைக் றககளால் வண்ைம் ைீட்டி அவரிடம் பகாண்டு வந்ைார். அது 
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வநர்த்ைியாக இல்லாைவ ாைிலும்,  ா ா அறைப்  ாராட்டி, அவரது றகறய 
உயர்த்ைி, "நான் இன்று இகத உங்களுக்குக் மகாடுத்துவிட்படன்" என்று 
குைிப் ிட்டார்.  அந்நாளிலிருந்து,  ாண்வடயின் ைிைற   டிப் டியாக வ ம் ட்டது; 
ஆனாலும் அவர் இன்னும் ப ஹர்  ா ாறவ ஆைி  கவன் என்று நம் வில்றல. 

ஒருமுறை,  ா ா, 1945 இல் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸுக்கு வந்ைவ ாது, 
 ாண்வடறயப்  ற்ைி விொரித்ைார். அவர்  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டு, 
நிறலற  கவறலக்கிட ாக இருப் ைாகத் பைரியவந்ைது. அவரது குடல் முறள 
வெை றடந்ை நிறலயில்  ருத்துவர்கள் அவரது உயிறரக் காப் ாற்றும் 
நம் ிக்றகறய இழந்ைனர்.  

 ா ா, கவறலப் ட வவண்டாம் என்று  ாண்வட குடும் த்ைிற்கு ஒரு 
பெய்ைிறய அனுப் ிய அன்ைிரவு, அவர், ப ஹர்  ா ாவின் இறை ைரிெனத்றைப் 
ப ை வநர்ந்ைது.  ா ா  டுக்றகயருகில் நின்றுபகாண்டு, ‘கவகலப்படாதீர்கள், 
என் பார்கவ உங்கள் ெீது உள்ளது’ என்று கூைி காட்ெியளித்ைார்.  ிைற்றும்  ன 
நிறலயிலிருந்ை  ாண்வட,  ா ாவுடன் வ ெத் பைாடங்கினார். இறைக் கண்ட 
அவரது ைாயார், ைனது  கன் உயிறரத் துைந்துவிடுவான் என்று நிறனத்து 
 ருத்துவறர அறழத்து வந்ைார். 

அவர் எப் டி இருக்கிைார் என்று  ருத்துவர் வகட்க,  ாண்வட, "நன்ைாக 
இருக்கிவைன்; ப ஹர்  ா ா இங்கு வருறக ைந்ைார், நான் அவருடன் 
வ ெிக்பகாண்டிருந்வைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

"ஆ ாம், அவர் என்னிடமும் வந்ைார்," என்று  ருத்துவர் வகலி பெய்ைார். 
 ருத்துவர்,  ாண்வடயின் இையத்துடிப்ற ச் வொைறன பெய்து, அவர் இந்ை 
உலகில் ெில  ைி வநரங்கள்  ட்டுவ  உயிர் வாழ்வார் என்று உறுைியாக 
எடுத்துறரத்ைார். எைிர் ாராை விை ாக அடுத்ை நாள்,  ாண்வடயின் 
உடல்நிறலயில் நல்ல முன்வனற்ைம் பைன் ட்டது; ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர் 
அவர் முழுற யாக குை றடந்ைார். 

"அற்புைம், உங்களுக்கும் ப ஹர்  ா ாவுக்கும் இறடயில் ஏவைா ஒன்று 
நிகழ்ந்ைைாக நான் நம்புகிவைன்!" என  ருத்துவர் ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ாண்வட கண்களில் கண்ைரீ் வழிய, அவர் ப ஹர்  ா ாவிடம் 
நடந்துபகாண்ட முறைறய எண்ைி  ிகவும் வருந்ைினார். "நான் அவறர 
நம் ாைது எவ்வளவு முட்டாள்ைனம். ப ஹர்  ா ா, என்றன  ன்னித்து 
விடுங்கள்; நீங்கள் அவைார புருஷர்! நான் உங்கறள வைங்குகிவைன்." 
அக்கைத்ைிருந்து,  ாண்வட,  ா ாறவ  ன ார ஏற்றுக்பகாண்டு அவறரப் 
 ின் ற்ைி வந்ை  ல வருடங்களில் அழகான புறகப் டங்கறளயும் எடுத்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா  ண்டலிக்கான வவறல விவரங்கறள ஏற் ாடு 
பெய்ை  ின்னர், அக் ர்  ிரஸ்ஸில் வாழ்ந்ை ஸட்டா குடும் த்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்ைார்; வ லும்  ல முறை  ிம் ல்காவ்ம் கட்டு ான  ைிகறளப் 
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 ார்றவயிட்டு,  ைியாளர்கறளயும் ெந்ைித்ைார்.   ிம் ல்காவ்ம் நிலத்ைில் 
அற ந்ை ெிைிய குடிறெ வடீ்றட ப ரிைாக்கவும்,  ா ா  ற்றும் 
ப ண் ைிகளுக்கு ஒரு ெில வெ ிப்பு அறைகறளக் கட்டவும் காவள ா ாவுக்கு 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 

1945, பெப்டம் ர் 22 அன்று ெிது, ைத்து இருவரும் இரவு மூன்று  ைி 
வநரம்  ாடல்கள்  ாடி,  ா ாறவ  கிழ்வித்ைனர்; அடுத்ை நாள் காறலயில்  ா ா, 
ஆைி ெீனியருடன்  ீண்டும்  ஸர்ைிக்குச் பென்ைார்.  ஸர்ைியில் ைங்கியிருந்ை 
காக்கா  ாரியாறவ,  ா ா, எரச்ெிற்கான ஒரு பெய்ைியுடன் மும்ற க்கு 
அனுப் ிறவத்ைார். அவ்வவறளயில் பூனாவிலிருந்ை எரச்ெிற்குத் பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ி,  ா ா அவறர மும்ற க்குச் பென்று, காக்காறவச் ெந்ைிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். எரச், காக்காவிட ிருந்து ப ற்றுக்பகாண்ட  பெய்ைியின் டி, 
அவர், ‘இெயெகலயில் எங்காவது, பாபா ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாள்ளப் 
மபாருத்தொன இடம் ஒன்கைக் கண்டுபிடிக்க டார்ஜிலிங் புைப்படவும், 
வழியில், அவர் ராய்பூரில் ஜால் பகரவாலாவுடன் இது குைித்து விவாதித்து, 
பயணத்கதத் மதாடர பவண்டும்’ என்றும் குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைது. 

எரச் அைன் டி பவளிவயைி, ெ ீ த்ைில் ஸிஹாவா என்ை இடத்ைிலிருந்து 
ராய்பூர் ைிரும் ிய ஜாறலச் ெந்ைித்ை வவறளயில் அது,  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு ஏற்ை இடம் என்று அவர் எரச்ெிடம் எடுத்துறரத்ைார். எரச் 
இறை,  ா ாவுக்குத் பைரிவிக்க,  ா ா, ஜாலின் ஆவலாெறனறய ஆவ ாைித்து, 
எரச்றெத் ைிரும் ி வரும் டி அைிவுறுத்ைினார். எரச், டார்ஜிலிங் பெல்லா ல் 
 ஸர்ைிக்குச் பென்ைார்.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள் விறரவில் 
பைாடங்கின. 

1945, அக்வடா ர் 2 பெவ்வாய்க்கிழற  அன்று,  ா ா, எரச், ற தூல், 
குஸ்ைாஜி, காக்கா, ப ண்டு ஆகிவயாருடன் ராய்பூருக்குப் புைப் ட்டார். 
ஸவராஷின் காறர எரச் ஓட்டிச் பெல்ல, முைலில் பூனாவில்  ா ாவின் 
இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைனர்.  

பெப்டம் ர் இறுைியில், ப ரின் கடுற யாக வநாய்வாய்ப் ட்டு, இரத்ை 
வாந்ைி எடுத்து,  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டார்.  ருத்துவர்கள் 
அவறரக் காப் ாற்ை ைங்களால் இயன்ைறைச் பெய்வைாகவும், ஆனால், 
இரட்றடக் குழந்றைகறளக் காப் ாற்ை முடியாது என்ை வொக பெய்ைிறய 
ப ஹராமுக்குத் பைரிவித்ைனர். "நம்கெ இரட்சிப்பவர் பாபா!" என்ை எண்ைம் 
ப ஹராம்  னைில் எழவவ, அறனவரும்  ா ாறவத் ைீவிர ாக நிறனவு 
கூர்ந்ைனர்; அக்வடா ர் 1 அன்று, ப ரின் இரண்டு ஆவராக்கிய ான ஆண் 
குழந்றைகறள ஈன்பைடுத்ைார். அடுத்ை நாள்  ருத்துவ றனயில்  ா ா, 
ப ரிறனப்  ார்க்கச் பென்ைவ ாது, அவர் ெிறுவர்களுக்கு ருஸ்தம்  ற்றும் 
மஸாராப் என்று ப யரிட்டார்.      
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 பூனாவிலிருந்து ராய்பூறரச் பென்ைறடந்ை  ா ா,  ண்டலியுடன் ஜால் 
வகரவாலாவின்  ங்களாவில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், அவர், ஸிஹாவாவில் 
வ ற்பகாள்ளவிருக்கும் ஏகாந்ைவாெம் குைித்ை ஏற் ாடுகறளப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார். 

அவர் 6ஆம் வைைி காறலயில் காக்கா, ற தூல் ஆகிவயாருடன் ைனது 
 ஸ்த்  ைிக்காகப் புைப் ட்டார். முைலில் பிலாஸ்பூர்  ாவட்டத்ைில் உள்ள 
சம்பா கிரா த்ைின்  நைிக்கறரயிலற ந்ை வகாவிலில் வாழ்ந்து வந்ை  றழய 
ொது ‘தபஸ்வி ெஹாராஜ்’ என் வருடன் வ ற்பகாண்ட பைாடர்பு  ிக 
முக்கிய ானது. 

அன்று  ாறல, கல்கத்தாறவ வநாக்கிச் பென்ை ரயிலில்  யைித்ை எரச், 
குஸ்ைாஜி, ப ண்டு ஆகிவயாருடன்  ா ா, காக்கா, ற தூல் மூவரும் ெம் ா ரயில் 
நிறலயத்ைில் வந்ைிறைந்ைனர். 

1945, அக்வடா ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா, காக்கா, ற தூல் இருவருடன் 
கரக்பூரில் ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ள இைங்கிய வ ாது, எரச், குஸ்ைாஜி, 
ப ண்டு மூவரும் கல்கத்ைாவுக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர்.  ா ா, கரக்பூரில் 
வைடிச்பென்ை  ஸ்த் வவறு எங்வகா பென்றுவிட்டைால், அவறரக் கண்டுபகாள்ள 
முடியா ல்,  ா ா ைனது  யைத்றை  ீண்டும் பைாடர்ந்து, அன்று  ாறலயில் 
கல்கத்ைாறவச்  பென்ைறடந்து, ெித்ைரஞ்ென் அபவன்யூவில் உள்ள ஒரு 
வஹாட்டலில் ைங்கினார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, குழுவிலுள்ள ஒவ்பவாருவருக்கும் கடற கறள 
வழங்கினார். இரண்டு நாட்களுக்குள், மபண்டு, எரச் இருவரும் 1,001 கீழ்-
நடுத்தர வர்க்கத்து ெக்ககளத் பதடி, பாபாவின் மதாடர்பு ெற்றும் 
பிரசாதத்கதப் மபை, ஒபர இடத்தில் அகழத்து வர பவண்டும். கபதூல் 
கல்கத்தாவில் ெஸ்துககளத் பதடிக் கண்டுபிடித்து, அவர்களின் மபயர்கள் 
ெற்றும் இடங்களின் பட்டியகலத் தயார் மசய்ய பவண்டும். காக்கா, 
குஸ்தாஜி இருவரும் பாபாவுடனிருக்க, கல்கத்தா நகரத்தில் வாழும் மதரிந்த, 
பரிச்சயொன ெஸ்துககள, பாபா மதாடர்பு மகாண்டார். 

அக்வடா ர் 9ஆம் வைைி, ப ண்டு, எரச் இருவரும் பைாடர்பு பகாண்ட 
மூன்று அைிகாரிகள் - கல்கத்ைா நகர வ யர், நிர்வாக அைிகாரி  ற்றும் 
கல்கத்ைாவின் முன்னாள் சுகாைார அைிகாரி - அவர்களின்  ைிறய  ிகவும் 
எளிைாக்கினர். இம்மூன்று அைிகாரிகளின் உைவியுடன், காளிகாட்  குைியில் 
அற ந்ை ஒரு ைர் ொறலறய ஒரு நாள் நிகழ்ச்ெிக்காகத் ைம் வெ ாக்கி, 
 ா ாவின்  ைிக்காகப்  கிர்வுகறள அற த்து, ஒரு ைற்காலிக கூடாரத்றையும் 
எழுப் ினர்.  ா ா அவரது  ிரொைத்றை விநிவயாகிப் ைற்காக அற க்கப் ட்ட 
ஒரு ைனிப் குைியுடன், முழு வளாகமும் சுத்ைம் பெய்து ெீராக்கப் ட்டது. வ லும், 
1,001 உண்ற யான ஏறழ நடுத்ைர வகுப்ற ச் ொர்ந்ை ந ர்கள் - 601 ஆண்கள் 
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ெற்றும் 400 மபண்கள் - 11ஆம் வைைி அைிகாறலயில், குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் 
ைர் ொறலக்கு வரு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்.  

அந்ை நாள் விடியற்காறலயில், எரச், ப ண்டு இருவரும் ைர் ொறலக்கு 
வருறக ைந்ை 1,001 ஆண்கள்  ற்றும் ப ண்களுக்கு, அச்ெிடப் ட்ட ெீட்டுகறள 
வழங்கினர். அன்றைய ைினம்  ண்டலி முழுநாள் உ வாெம் இருக்கும் டி 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்.  ா ா ைர் ொறலக்கு வந்ைவ ாது, நடவடிக்றககள் காறல 
எட்டு  ைிக்குத் பைாடங்கின. ஏறழ  க்கள் அறனவரும் மூன்று ந ர்கள் 
அடங்கிய குழுக்களாகப்  ிரிக்கப் ட்டனர் - இரண்டு ஆண்கள், ஒரு ப ண். 

 ா ா அன்று  ைியம் 3:30  ைி வறர இறடவிடா ல்  ைிபுரிந்ைார், 
ஒவ்பவாரு ைனி ந ரின் கால்கறளயும் கழுவினார்.  ண்டலி ைண்ைரீ்  ற்றும் 
வொப்ற  வழங்குவைன் மூலம்,  ா ாவுக்கு உைவியாக இருந்து,  ின்னர் அடுத்ை 
அறையில்  ா ாவின்  ிரொைத்றைப் ப றுவைற்காக குழுக்கறள ஒரு 
வரிறெயில் இருக்கச் பெய்ைனர். ஒவ்பவாரு ஏறழயின் கால்கறளயும் கழுவி 
துறடத்ை  ின்பு ,  ா ா, ைட்ெிறைறய வழங்க  க்கத்து அறைக்குள் பென்ைார் - 
இது குருநாைரின் அன்புப் ரிசு. 

 ா ாவின் இந்ைப்  ைிறயப்  ார்க்க பவளியிலிருந்து எவரும் 
அனு ைிக்கப் டவில்றல;  இந்ை வநரத்ைில்  ண்டலியும்  ா ாவுடன் இல்றல. 
இதுவ ான்ை அரிைான ெந்ைர்ப் ங்கறளத் ைவிர  ா ா, ஒருவ ாதும்  ைத்றைத் 
பைாட்டது ில்றல, வ லும் ஒவ்பவாரு ந ருக்கும் இரண்டு ரூ ாய் அளித்து 
அவர் முழுற யான ைனியுரிற றய வலியுறுத்ைினார். 

ஏழறர  ைி வநரத்ைில் முழு வவறலறய முடித்ை  ின்பு,  ா ாவும் 
 ண்டலியும் ைங்கள் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். அன்றைய நாள் 
முழுவதும் நீர் கூட அருந்ைா ல் உ வாெம் இருந்து, அன்று  ாறல 
வஹாட்டலில் உைவு உண்டு உ வாெத்றைக் றகவிட்டனர். 

அடுத்ை நாள், 1945, அக்வடா ர் 12 பவள்ளிக்கிழற , கல்கத்ைாவில் 
ற தூல் வைடிக் கண்டு ிடித்ை, கிட்டத்ைட்ட 50  ஸ்துகறள,  ா ா பைாடர்பு 
பகாள்ளத் பைாடங்கினார்.  கல்கத்ைாவில் பெல்வந்ைர்கள்  ற்றும் பெல்வாக்கு 
 ிக்கவர்களால் ப ரிதும்  ைிக்கப் ட்ட, ஆழ்  ன உைர்வு நிறலயில் இருந்ை 
வயைான முஸ்லீம் ொது 'பிர் ஸாபஹப்' என் வர்  ிக முக்கிய ான 
பைாடர்புகளில் ஒருவர் ஆவார். இந்ை முஸ்லீம் துைவி முன்கூட்டிவய 
நிர்ையிக்கப் ட்ட வநரத்ைில்  ட்டுவ   க்கறளச் ெந்ைித்ைார்;  ா ாவும் 
அவறர  ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் ெந்ைித்ைார், வ லும் இந்ை வயைான 
ொதுவுடன் பைாடர்பு பகாண்டைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ா  ற்றுப ாரு 
வ ல்நிறல முஸ்லீம் மெௌலா ‘பிர் ஸாபஹகபயும்’ ெந்ைித்ைார். 

‘ஸுஃபி ஸாபஹப்’ ஒரு ெிைப் ான  ஸ்ைாகக் காைப் ட்டார்; அவர் 25 
ஆண்டுகளுக்கும் வ லாக ஓரிடத்ைில் அ ர்ந்ைைில்றல. இத்ைறன காலமும் 
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இந்ை  ஸ்த் நடந்து அல்லது நின்று பகாண்டிருந்ைார், நின்றுபகாண்வட தூங்கவும் 
பெய்ைார். கல்கத்ைாவில்  ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர், அவர் அந்ைப் 
 ழக்கத்றைக் றகவிட்டு, ஒரு ெிைிய அறையில் ைஞ்ெம் புகுந்ைார், அங்கு அவர் 
நாள் முழுவதும் அ ர்ந்து அரிைாகவவ நகர்ந்ைார். 

 ா ா இரண்டறர  நாட்களில் கல்கத்ைாவில் அவரது  ைிறய 
முடித்துவிட்டு, 14ஆம் நாள்  ாறல ெிட்னாபூர் நகருக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார்.   ா ா ஐந்து  ண்டலியுடன் இரவு 7:30  ைிக்கு  ிட்னாபூறர 
வந்ைறடந்து, உடனடியாக  ஸ்துகறளத் வைடிச் பென்று, மூன்று  ஸ்துகள் 
 ற்றும் ஒரு ொதுறவத் பைாடர்பு பகாண்டார். அவர்களில்  ிக முக்கிய ான 
பைாடர் ில் வந்ைவர் ‘பிரம்ெச்சாரி ெண்டல்’, அவர் அந்ை நகரத்ைில் இரவு 
 கலாக அறலந்து ைிரிந்து, வடீுகளிலிருந்து பவளிவய எைியப் ட்ட வைீான 
உைறவ உண்டு வாழ்ந்து வந்ைார். 

அடுத்ை நாள்  ைிய வவறளயில் அவர்கள்  ிட்னாபூரிலிருந்து புைப் ட்டு, 
அன்று  ாறல பிஷ்ணுபூர் வந்ைதும்,  ா ா, ‘கங்காதர் ெஹாராஜ்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்றையும் ‘சுவாெி ஆனந்த்’ எனும் ஒரு ொதுறவயும் 
பைாடர்பு பகாண்டார். அைிகாறல 2:30  ைிக்கு, அவர்கள்  ங்கூராவுக்குச் பென்று, 
 ா ா, ஆன் ீக  ாறையில் முன்வனைிய இரண்டு ஆத் ாக்களான ‘அஹெது அலி 
ஷா’, ‘மெௌலானா பக்ஷ்’ என்ை  றழய  ஸ்துகறளச் ெந்ைித்ைார்.   

இந்ைத் பைாடர்புகறளத் பைாடர்ந்து, நள்ளிரவில்  ா ா  ண்டலியுடன் 120 
ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘பன்சி’ நகருக்குக் காரில் புைப் ட்டார். 1945, 
அக்வடா ர் 16 காறலயில் வந்ைறடந்ை அவர்கள் ‘பன்சி பாபா’ என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ிகவும் வயைான ொதுறவத் பைாடர்பு பகாள்ள, ப ரும் பவள்ளத்ைால் சூழப் ட்ட 
பநற் யிர் வயற்காடு வழியாக இரண்டு ற ல்கள் நடக்க வவண்டியிருந்ைது. 
அந்ைத் துைவி இப் குைியில் நன்கு அைியப் ட்டவர், ஒவ்பவாரு நாளும் 
நூற்றுக்கைக்கான யாத்ரீகர்கள், அதுவும் குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் வழங்கப் ட்ட 
அவருறடய ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

எரச் ைனது ‘மூத்ை ெவகாைரர்’  ங்கூராவுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைைால்,  ன்ெி  ா ாறவ வநரத்ைிற்கு முன்வ  ெந்ைிக்க 
அனு ைிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்.   ங்கலான பவளிச்ெம் நிரம் ிய  ாடி 
அறைக்கு,  ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைவ ாது, அறையின் ஒரு  க்கத்ைில் அந்ை 
வயாகி ெிம் ாெனம் வ ான்ை நாற்காலியில், ஒரு  ாைத்றைக் குறுகிய 
இருக்றகயில் றவத்ை வண்ைம் அ ர்ந்ைிருந்ைார். அவர் ஒரு ெிறல வ ால் 
அறெயாை வைாற்ைத்துடன், அற ைியால் சூழப் ட்டிருந்ைறை  ண்டலி 
உைர்ந்ைனர். இறடயில் ஆறடயின்ைி நிர்வாை ாக அ ர்ந்ைிருந்ை  ன்ெி  ா ா, 
ைறலயில்  ழுப்பு நிை ைறலப் ாறக அைிந்ைிருந்ைார், ஒரு ெிைிய துண்டு அவரது 
 ாைங்கறள  றைத்ைிருந்ை அவை வவறளயில், அருகில் விறல உயர்ந்ை  ாை 
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அைிகள்  ல இருந்ைன.  ிகவும் ப ல்லியவராக வைான்ைிய அவறரப்  ற்ைி 
 ா ா,  ின்பு டாக்டர் டானிடம் விவரித்ைார், "அவரது உடல் மெழுகு பபான்ை 
பதாலால் மூடப்பட்டு, ஒரு சுருக்கமும் இல்லாத மவறும் எலும்பாகத் 
பதான்ைியது." அவருக்கு எவ்வளவு வயது என உண்ற யில் யாருக்கும் 
பைரியாது, ஆனால், அவறரப்  ின் ற்று வர்களில் ெிலர் அப்வ ாது அவருக்கு 250 
வயது என்று கூைினர். 

இந்ை முதுற யான வயாகி உண்ற யிவலவய குைிப் ிடத்ைக்கவர்; அந்ை 
அறர இருள் நிறைந்ை அறையில் அவர் வியா ிக்கச் பெய்ை அன்பும் ஆனந்ைமும் 
அவறர ஒரு  ைக்க முடியாை ஆளுற   ிக்கவராகத் வைான்ைச் பெய்ைது. இந்ைத் 
பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா  ங்கூராவுக்குத் ைிரும் ி வந்து,  கிழ்ச்ெியுடன் 
 ண்டலிக்குத் பைரிவித்ைார்: "பன்சி பாபா ஒரு சிைந்த ஆத்ொ. அவகரச் 
சந்திக்க நாம் எடுத்த அகனத்து சிரெங்களும் பபாதுொனதாக 
நியாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது." 

அன்று  ைியம் 12:45  ைிக்கு அவர்கள்  ங்கூராறவ விட்டு பவளிவயைி, 
16ஆம் நாள் இரவில், ரயில் மூலம் பாலசூர் பென்ைறடந்து, ‘மபங்காளி பாபா’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்றை,  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். அவர்  ாலசூரில், 
 ன்னிரண்டு வருடங்கள் ஒவர இடத்ைில், அங்கிருந்து நகரா ல், நிர்வாை 
நிறலயில், வழங்கப் ட்டறை உண்டு அல்லது எதுவும் உண்ைா ல் 
அ ர்ந்ைிருந்ைைாகக் கூைப் ட்டது.  ா ா, ப ங்காளி  ா ாறவத் பைாடர்பு 
பகாண்டவ ாது, அவர் முைியவராக இருந்ைார், அந்ை வநரத்ைில் அவர் ஆறட 
அைிந்து ஊருக்குள் அறலந்து ைிரிந்ைார்.  ா ா அவறரப் ப ரிதும் விரும் ினார், 
அவர் ஒரு ெிைப் ான  ஸ்த் என்று குைிப் ிட்டார். 

 ாலசூரில்  ிகவும் வ ாற்ைப் ட்ட ‘தத்தா ஸாபஹப்’ என்ை வ ல்நிறல 
ஆத் ாறவயும்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார்.  ிகவும் முைியவரான அவறர, 
தூக்கத்ைிலிருந்து விழித்பைழச் பெய்து, இரவில்  ா ா பைாடர்பு பகாள்ள 
வவண்டியைாக இருந்ைது. 

 ா ா  ண்டலியுடன்  றுநாள் அைிகாறல, 1945, அக்வடா ர் 17 
புைன்கிழற  அன்று பத்ரக் நகருக்குப் புைப் ட்டு, ஏழு  ைிக்கு அங்கு 
வந்ைறடந்து, பலாகஷால் என்ை கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை ‘மபங்காளி சாச்சா’றவத் 
பைாடர்பு பகாண்டார்.  றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ைைால்,  ா ாவும்  ண்டலியும் 
நறனய வவண்டியைாயிற்று. அறனவரும் அன்று  ாறல எட்டு  ைிக்கு 
ரயிலில் கட்டாக் நகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

18ஆம் நாள் அைிகாறல 3:00  ைிக்கு, கட்டாக் நகறர வந்ைறடந்து 
அறனவரும் அரொங்க விடுைியில் ஓய்பவடுக்கச் பென்ைனர். 

அன்று  கலில்,  ா ா, ஏைக்குறைய  த்து  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டார், அவர்களில்  ிகவும் புகழ்ப ற்ைவர் ‘முஹெது பாபா’, ஆைாவது 
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ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட ஜலாலி வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்த், 
கடுற யான  வனா ாவம்  ிக்கவராகக் காைப் ட்டார்.  ிகவும் வயைான 
முஸ்லீம்  ஸ்த், அவர் அழுக்கான, கந்ைல் ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைார். இந்ை 
 ஸ்துக்குச் பொந்ை ான கந்ைல் மூட்றடகள் அறனத்தும் ஒரு டீக்கறடயில் 
அல ாரிகளில் குவிக்கப் ட்டிருந்ைன, அங்கு, இந்ை  ஸ்த்-துைவி கடந்ை 26 
ஆண்டுகளாக அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ா அவறர டீக்கறடயில் இரண்டு முறை 
பைாடர்பு பகாள்ள முயன்றும்,  ஸ்ைின்  னநிறல  ிகவும் வ ாெ ாக 
இருந்ைைால், அவறரச் ெந்ைிக்க விரும் வில்றல. இறுைியாக, மூன்ைாவது 
முயற்ெியில், அந்ை  ஸ்த்,  ா ாறவ, அவரது  ாைங்கறளத் பைாட 
அனு ைித்ைாலும், இந்ைத் பைாடர் ில்  ா ா முழுற யாகத் ைிருப்ைி 
அறடயவில்றல. 

வ லும் கட்டாக்கில் பைாடர்பு பகாண்ட புகழ்ப ற்ை 'பக்லா பாபா' 
என் வர், ஒரு பாதி ெஸ்தாகவும் ெறு பாதி 'ஸலிக்'காகவும் காைப் ட்டார். 
இந்ை உயர்நிறல ஆத் ா  லரால் வ ாற்ைிப் புகழ்ந்து வழி டப் ட்டது, வ லும் 
அவருக்பகன அற ந்ை ஆெிர ம் ஒன்ைில் வாழ்ந்து வந்ை ெீடர்கள் அவருக்கு 
ஆரத்ைி  ற்றும் பூறஜ புனஸ்காரங்கறளச் பெய்து வந்ைனர்.  ா ா அவரது 
பைாடர் ால்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்;  க்லா,  ா ாவுக்கு வழங்கிய 
இனிப்புகறளயும் அவர் உண்டார். வ லும், 'தாக்கூர் ொய்' என்ைறழக்கப் ட்ட 
ஒரு  ஸ்ைானிறயயும்  ா ா ெந்ைித்ைார். இந்ைப் ப ண்  ஸ்ைானி ைறலயில் 
கந்ைல் மூட்றடறயச் சு ந்ைவைாடு, நிர்வாை ாக கட்டாக் நகறரச் சுற்ைி 
அறலந்ைார். ‘மகல்’ எனும்  ற்பைாரு  ஸ்ைானிறயயும்  ா ா பைாடர்பு 
பகாண்டார். அவர் ஒரு  ரு னான ப ண் ைி, வழக்க ாக ஒரு குைிப் ிட்ட 
 ருத்துவ றனயின்  டிகளில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். ஒரு வ ருந்ைின் 
உைிரிப் ாகங்கறளக் குப்ற  வ டாக உருவாக்கி ஓரிடத்ைில் இருந்து வந்ை 
ப ல்லிய முைியவர் 'ஹஃபிஸ்ஜி பாபா'வும் குைிப் ிடத்ைக்க  ஸ்த் ஆவார்.  ா ா 
அவறர ஓர் உைவகத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, அவருக்கு வைநீரும்  ிஸ்கட்டும் 
வழங்கினார். 

அவை இரவில், ப ண்டு, எரச் இருவரும் ஸிஹாவாவில்  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய, கட்டாக்கிலிருந்து 
ராய்பூருக்கு ரயிலில் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். ஜால் வகரவாலா, ஏற்கனவவ, 
ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குத் வைறவயான ஆரம்   ைிகள் அறனத்றையும் பெய்து 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ையாரிப்புகறள விறரவு  டுத்துவைற்காக,  ா ா, 
பைாறலத்ைந்ைிகறளத் பைாடர்ந்து அனுப் ிக் பகாண்டிருந்ைார்.  அக்வடா ர் 19 
அன்று,  ா ா, காக்கா, குஸ்ைாஜி, ற தூல் ஆகிவயாருடன் ரயிலில் புைப் ட்டு, 
 ைியம் ஜார்ஸுகுடுவில் இைங்கினர். 20ஆம் வைைி ஸம் ல்பூருக்குச் பென்று, 
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எந்ை  ஸ்துகறளயும் கண்டுபகாள்ள முடியாைைால் ஜார்ஸுகுடுவுக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்று, ராய்கர் பெல்லும் ரயிலில் ஏைி, அடுத்ை நாள் வந்து வெர்ந்ைனர். 

காலம் இறைக் குைிப் ிட்டது வ ால, “ப ஹர்  ா ாவின்  ஸ்த் 
வவட்றடகள், உல்லாெப்  யைவ ா, விடுமுறை காலவ ா அல்ல;  ா ா 
எந்வநரமும் அவரது வவறலயில் மும்முர ாக இருந்ைார், பொல்லப்வ ானால் 
ஓய்வு வநரங்களில் கூட.  ஸ்துகறளத் வைடும் அவரது  யைங்கள் 
அபெௌகரியங்களால் நிரம் ியிருந்ைன:  யைம் பெய்வைில் உள்ள ெிர ங்கள், 
வழிகளில் அரிைாகவவ கிறடக்கும் உைவு, குறுகிய அளவிலான தூக்கம்.. 
வ லும், இந்ைியா பவப்  ண்டல வைெம் ஆறகயால் பவயிலிலும்  றழயிலும் 
 யைம் பெய்ய ஓர் இனிற யான நாடு அல்ல; அைன் கிரா ப்புைப்  குைிகள் 
 ற்றும் பவளியூர் நகரங்களுக்குச் பெல்லும்  ாறைகள் கடின ானைாகவும், அந்ை 
நாட்களில், ப ரும் ாலும்  ாட்டு வண்டி, வடாங்கா, அல்லது கால்நறடயாகவும் 
பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. 

ஆனால்,  ஸ்த்  ைிறயப் ப ாறுத்ைவறரயில்,  ா ா ைன்றனயும் ைனது 
 ண்டலிறயயும் இன்னாை அனு வத்ைிற்கு உள்ளாவைிலிருந்து 
விலக்களித்ைைில்றல. அவரது  ஸ்த்  ைி  ிக முக்கிய ானது, அவரது சுய 
 ற்றும்  ிைரின் பெௌகரியங்கறள விட முன்னுரிற  ப ற்ைது. 
 ஸ்துகளுடனான ெந்ைிப்பு  ிகக் குறுகிய காலத்ைிற்காக இருந்ைாலும், 
ஒவ்பவாரு  ஸ்த் அல்லது  ஸ்ைானியும், உண்ற யிவலவய ஆன் ீக 
 ாறையில் முன்வனைிய, சூட்சு   ற்றும் ஆழ்  ன ைளங்கறள கடந்து பெல்லும் 
உைர்வுநிறலறய அறடந்ை ஆத் ா என் றை நிறனவில் பகாள்ள வவண்டும், 
வ லும்  ா ா அவருறடய  ைியின் நி ித்ைம் ஒவ்பவாருவறரயும் பைாடர்பு 
பகாள்ள வவண்டியது  ிகவும் இன்ைியற யாைது." 

 ா ா ராய்கர் நகரில் நான்கு நாட்கள் ைங்கியிருந்து பைாடர்பு பகாண்ட 
 ஸ்துகளில்  ிகவும் குைிப் ிடத்ைக்கவர் ‘பாலு குட்டா’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஒரு 
முைியவர், தூய்ற யான அப் ாவித்ைனத்றை பவளிப் டுத்ைிய அவை வவறளயில் 
 ா ாவின் முன்னிறலயில் ஒரு குழந்றைறயப் வ ாலச் பெயல் ட்டார். 
 ிஷ்ணுபூரில் பைாடர்புபகாண்ட ொதுறவப் வ ால ‘சுவாெி ஆனந்த்’ என்று 
அைியப் ட்ட ஒரு ொதுறவ,  ா ா ராய்கரில் ெந்ைித்ைார். ஆனந்த் ஆன் ீக 
 ாறையில் இறைவறன வநர்ற யாகத் வைடும் ஒரு ொது என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

 ா ா, குஸ்ைாஜி, ற தூல் இருவறரயும் ராய்கரிலிருந்து ஒரு நாள் 
முன்னைாக ராய்பூருக்கு அனுப் ிவிட்டு, அவரும் காக்காவும் 1945, அக்வடா ர் 25 
அன்று ராய்பூருக்கு வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காக ஜால் வகரவாலா வைர்ந்பைடுத்ை 
இடம், ஸிஹாவாவிற்கு அருகாற யில், ராய்பூருக்குத் பைற்வக 100 ற ல் 
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பைாறலவில் இருந்ைது. அறனத்துப்  க்கங்களிலும் அடர்ந்ை காடுகளுடன் கூடிய 
இந்ை பவைிச்வொடிய  குைி ‘தப்பபாவன்’ என்று அறழக்கப் ட்டது, அங்கு 
‘ஷ்ரிங்கி ரிஷி’, ‘அங்கிரஸ் ரிஷி’, ‘முச்சுகுந்த ரிஷி’  ற்றும் ‘குன்ெக் ரிஷி’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட நான்கு ப ரிய  கான்கள்,  ல நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்பு, 
துைவு பூண்டு, ைவம் பெய்ைைாகக் கூைப் டுகிைது. அது இப்வ ாது அரொங்க 
வனப் குைியாக இருந்ைது. ஜால்,  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காகத் வைர்ந்பைடுத்ை 
 குைி ‘அங்கிரஸ் ரிஷி ெகல’; இது ரட்டாவா கிரா த்ைிலிருந்து ஒரு ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்துள்ளது. அறைச் சுற்ைியுள்ள  ாறை ‘முச்கா ஸிஹாவா’ 
என்ைறழக்கப் ட்டது, ஸிஹாவாவின் ற ய கிரா ம் ஐந்து ற ல் பைாறலவில் 
இருந்ைது. 

ஜால் வகரவாலா அரசு உயர் அைிகாரியாக இருந்ைைால், அவரது 
வவண்டுவகாளின் வ ரில், வன அைிகாரிகள்,  ாலங்கறளச் ெீர்பெய்து, காடுகளின் 
 ாறைகறள அகலப் டுத்ைி, அவற்றை வாகனங்கள் அணுகும் டி பெய்ைனர். 
அவர்  றலயின் உச்ெியில்  ா ாவுக்காக ஒரு குடிறல அற த்ைிருந்ைார். 
 றலயில் இரண்டு குறககள் இருந்ைன - ஒன்று, பைாறலதூரப்  குைியில், 
 ள்ளத்ைாக்றக வநாக்கி, அைன் முன்னால் இயற்றகயாக அற ந்ை  ாறையின் 
நீள் வராந்ைாவும், அறைச் சூழ்ந்து ஒரு ப ரிய ஆல ரமும்  நிழலாடியது. கீவழ 
அற ந்ை  ற்பைாரு குறக, உள்ளிருந்து எறையும்  ார்க்க முடியாை வறகயில் 
அற ந்ைிருந்ைது. 

 ண்டலிக்காக, வ லும் ஒரு குடில் அறர ஃ ர்லாங் (110 பகஜம்) 
பைாறலவில் கட்டப் ட்டது;  ா ாவின்  விருப் த்ைிற்கிைங்க, அவரின் குடில் 
 ற்றும் குறககள் அங்கிருந்து  ார்க்க முடியாை விைத்ைில் 
அற க்கப் ட்டிருந்ைன. 

 ா ாவுக்கும்  ண்டலிக்கு ான குடில்களுக்கு இறடவய ஒரு ெிைிய 
குடிலும் கட்டப் ட்டது, அைனால்  ண்டலியில் ஒருவர் வ வல, அவை 
வவறளயில் பநருக்க ாகவும்,  ா ாவின் குடில்,  ார்றவக்கு எட்டா லும் 
இருக்கும் விைத்ைில் அற ந்ைது.  ாறையின் கீழ் முகங்களில் ஒரு 
குளியலறையும் கட்டப் ட்டது. ஜால் உைவு ப ாருட்கள், விளக்குகள், 
கட்டில்கள், நீர் குவறளகள், வைறவயான  ாலுக்காக எருற கள் வ ான்ை 
அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைிருந்ைார். நீராடுவைற்குத் வைறவயான 
ைண்ைரீ் அறர ற ல் தூரத்ைிலிருந்தும், குடிப் ைற்காக ஒன்ைறர ற ல் 
தூரத்ைிலிருந்தும் பகாண்டுவர வவண்டியிருந்ைது.  றலயில் ைண்ைறீர எடுத்துச் 
பெல்வது ஒரு கடின ான வவறல. 

இந்ைச் ெிர ங்கறளத் ைவிர, அடர்த்ைியான புைர் நிறைந்ை  றலயில், 
 ாம்புகள், ெிறுத்றைகள், புலிகள்,  ன்ைிகள்  ற்றும்  ிை காட்டு விலங்குகள் 
ப ரு ளவில் காைப் ட்டன. ஆறு அல்லது ஏழு சுடபராளி ைீப் ந்ைங்கள் 
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 ாதுகாப்புக்காக இரவு முழுவதும் எரிந்து பகாண்டிருந்ைன, வ லும்  ண்டலி 
வைாட்டாக்கள் நிரப் ிய இரண்டு துப் ாக்கிகறள றவத்ைிருந்ைனர். ஜால் 
அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்வைில் மும்முர ாக இருந்ைவ ாது, உள்ளூர் 
அைிகாரி ஒருவர் அவரிடம், "ைம் ி, அந்ை  றலயில் இரறவக் கழிக்க எனக்குத் 
றைரியம் இல்றல!" எட்டு முைல்  த்து  ாம்புகள் ஒன்ைாகப்  ின்னிப்  ிறைந்து, 
 கலில் பவயிலில் ஓய்பவடுப் து ஒரு ொைாரை காட்ெியாக இருந்ைது. 

இந்ை வவறல நடந்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ‘ரட்டா’ உள்ளூர் 
கிரா வாெிகள் அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் ஆர்வத்துடன் கவனித்து 
வந்ைனர். பைாழிலாளர்கள் அவர்களிடம், "கபலக்டர் ஸாவஹ ின் (ஜாலின்) 
ைந்றை, ைவ ிருந்து  ிராயச்ெித்ைம் பெய்ய ெிைிது காலம் இங்வக பெலவிட 
வருகிைார்" என்று கூைினர்.  ா ா இங்கு வரவிருக்கும் ைகவல் யாருக்கும் 
பைரிவிக்கப் டவில்றல, வ லும்  ா ா உண்ற யில் ஜாலின் ைந்றை என்று 
பைாழிலாளர்கள் நிறனத்ைனர். அந்ைத் பைாறலதூர,  க்கள் வாழ இயலாை 
இடத்ைில்  ல வெைிகறள வழங்குவைற்காக முழு அரொங்க இயந்ைிர 
ொைனங்கறளயும் பெயல் டுத்துவைன் மூலம், ஜால் வவறு யாருக்காக இத்ைறன 
அைிக அளவிலான முயற்ெி எடுத்து, ஆற்ைறலச் பெலவழிக்க முடியும்? எரச், 
ப ண்டு, காக்கா அறனவரும் இந்ை வவறலயில் ஜாலுக்கு உைவியாக இருந்ைனர்; 
அவர்கள் வந்ை ஒரு வாரத்ைிற்குள் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான அறனத்து 
ஏற் ாடுகளும் நிறைவறடந்ைன. 

ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு,  ா ா, கல்கத்ைா  ற்றும் 
ஒரிொவில் வாழும் 101  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார், ஆனால், 
இதுவறர 41 வ றர  ட்டுவ  பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது. எனவவ,  ைிறய 
முடிக்க, வ லும்  ற்ைாக்குறைறய ‘ஈடுபெய்ய’  ா ா அஹ துநகரிலிருந்து அலி 
ஷாறவ வரவறழத்ைார். அக்வடா ர் 28, ஞாயிற்றுக்கிழற  ெகன்,  ஸ்த் அலி 
ஷாறவ ராய்பூருக்கு அறழத்து வந்து,  ின்பு ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
 ா ா ஆைி ெீனியறரயும் ராய்பூருக்கு அறழத்ைிருந்ைார். 

1945, அக்வடா ர் 31 புைன்கிழற ,  ா ா, ஜால் வகரவாலா, ஆைி ெீனியர், 
ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி, காக்கா, ப ண்டு, அலி ஷா அறனவரும் 
ராய்பூரிலிருந்து புைப் ட்டு ‘அங்கிரஸ் ரிஷி’யின் 2,000 அடி உயரத்ைில் அற ந்ை 
 றலயில் ஏைினர். ஜால் பெய்ை அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும்  ார்த்து,  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார், வ லும்  ிகச்ெிைிய விவரங்களிலும் கவனம் 
பெலுத்ைியைற்காக அவறரப்  ாராட்டினார்.  ா ாவின் இரண்டு வார 
ஏகாந்ைவாெத்ைின் முைல் வாரத்ைில் ஜால் அவர்களுடன்  றலயில் 
ைங்கியிருந்ைார், வ லும்  ா ா அவருறடய அர்ப் ைிப்பு, வெறவ  ற்றும் 
அன்ற ப் புகழ்ந்து  ாராட்டினார்.      
  



15 
 

1945, நவம்பர் 01 - 04: 
ப ஹர்  ா ா, அலி ஷாவுடன் ெிைிய நடுவிலற ந்ை குடிலில், ைினமும் 

மூன்று  ைி வநரம்  ைிபுரிந்ைார். எரச், ப ண்டு, காக்கா மூவருக்கும் இரவு 
 ாதுகாவலர்  ைி வழங்கப் ட்டது. குஸ்ைாஜி காறல ஏழு  ைி முைல்  ைியம் 
வறர  ா ாவின் குறகக்குக் கீவழ கண்காைித்து வந்ைார்;  ைியத்ைிலிருந்து 
 ிற் கல் மூன்று வறர ஆைியும், அைற்குப்  ிைகு குஸ்ைாஜி  ீண்டும், மூன்று 
 ைியிலிருந்து அவரது கண்காைிப்புப்  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். 

 ா ா அஹ துநகரில் இல்லாை வவறளயில், அவருக்கான கடிைங்கள் 
 ற்றும் பைாறலத்ைந்ைிகள்  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ளும் இடங்களுக்குத் 
ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டன. நவம் ர் 3ஆம் நாள்,  ால்கம் ஷ்வலாஸிட ிருந்து வந்ை 
பைாறலத்ைந்ைி ஒன்ைில், வகரட் ஃவ ார்ட் அைிக அளவிலான தூக்க 
 ாத்ைிறரகறள உட்பகாண்டு கலிஃவ ார்னியாவின் ப வர்லி ஹில்ஸில் 
அக்வடா ர் 26ஆம் நாள், அவரது 45 வயைில் கால ானார் எனக் 
குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைது. இந்ைத் ைற்பகாறல, நாெிக் நகரிலிருந்து அறனவறரயும் 
விட்டு முைலாவைாக பவளிவயைிய வகரட் ஃவ ார்டின் ஒரு வொக ான முடிவாகப் 
 ார்க்கப் ட்டது. வகரட் இந்ைியாவிலிருந்து பவளிவயைிய  ிைகு  னைளவில் 
அைீை கஷ்டங்கறள எைிர்பகாண்டார், ஏபனன்ைால் அவர் ைிறரப் ட 
ஸ்டுடிவயாக்களில் வவறல கிறடக்கா ல் ஆைரவற்ைவராக இருந்ைார். 

1945, நவம் ர் 4 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ப ஹர்  ா ா, அலி 
ஷாவுடனான  ைி முடிந்ைைாக அைிவித்ைார்.  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியுடன்,  ா ா 
விளக்கினார்: "101 ெஸ்துககளத் மதாடர்புமகாள்வதன் மூலம் நான் அகடய 
விரும்பிய பணி பாப்ஜியுடன் (அலி ஷா) இகணந்து மசய்யப்பட்டது." அன்று 
 ைியம் ஒரு  ைியளவில்,  ா ா அவறர எரச்சுடன் அஹ துநகருக்கு ைிருப் ி 
அனுப் ி றவத்ைார். அலி ஷா வ ல்  றலயிலிருந்து முழு வழியிலும் நான்கு 
 ண்டலியால் ைிறரவ ாட்டு  றைத்ை  ல்லக்கில் சு ந்துச் பெல்லப் ட்டார். 

1945, நவம்பர் 5, திங்கள்: 
ப ஹர்  ா ா காறல 6:00  ைிக்கு எழுந்து, அவருறடய ைிட்டத்ைின் டி, 

நீராடிய  ிைகு, ைனது ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கினார். காறல 7:00 முைல் 
அவருக்காகக் பகாண்டுவரப் ட்ட ப ன்ற யான ப த்றையுடன் கூடிய ெதுர  ர 
இருக்றகயில் குடிலில் ைனியாக அ ர்ந்து, அன்ைிரவு வறர ஏகாந்ைவாெத்றைத் 
பைாடர்ந்ைார்; இந்ைக் காலகட்டத்ைில் உைவு அல்லது ைண்ைரீ் எதுவும் 
உட்பகாள்ளவில்றல. ஆைி ெீனியர், ப ண்டு, குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் குடிறலச் 
சுற்ைி, கடுற யான கண்காைிப்ற  வ ற்பகாண்டனர்,  ைறவகள் கூட அருகில் 
வருவறை அனு ைிக்கவில்றல. ஆைி  ாதுகாவலின் வ ாது அற ைியாக 
வாெித்ைறை  ா ா அனு ைித்ைார். 
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 ாறலயில், ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ை வ ாது,  ா ா ஏவைா ஒரு 
வறகயில்  யன் டுத்ைிய கூழாங்கற்களின் குவியல்கள்  ண்டலிக்கு 
வழங்கப் ட்டன; அவற்றைப்  ாதுகாக்கும் டி கூைப் ட்டது. ( ா ா அந்ைக் 
கூழாங்கற்களால் என்ன  ைிபுரிந்ைார் அல்லது அறவ எறைக் குைிக்கின்ைன 
என் றை விளக்கவில்றல.) 

1945, நவம்பர் 6, மசவ்வாய்: 
ப ஹர்  ா ா காறல 6:00  ைிக்கு எழுந்ைாலும் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 

அ ரவில்றல.  ாைாக,  ா ா அங்கு அறழத்து வரப் ட்ட 51 ஏறழகளின் 
கால்கறளக் கழுவி அவர்களுக்குப்  ிரொைம் வழங்கினார். ஜால் வகரவாலா 
ஏறழகறள ஒன்று வெர்க்கும் கடற றய, ைாவ ாைர் என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ைியாளுக்கு வழங்கினார்; அவர் உள்ளூர் கிரா ங்களில் அறலந்து ைிரிந்து, 
அைிவுறுத்ைிய டி, வைறவயான ந ர்கறள  றலக்கு அறழத்து வந்ைார்.  ா ா, 
குடிலுக்குள்  ைிபுரிந்து, அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ஒவ்பவாரு ந ருக்கும் 
ஐந்து ரூ ாறய வழங்கி,  ைியத்ைிற்குள் ைனது  ைிறய முடித்ைார். 

ஜால் அந்ை நாளின்  ிற் குைியில் ைிரும் ிச் பென்ைார், ஆனால், அவர் 
புைப் டுவைற்கு முன்னர், இரவில் காவல்புரியும்  ண்டலியின்  ாதுகாப் ிற்காக 
ஒரு ெிைிய பகாட்டறகறய  ா ாவின் குடிவலாடு இறைக்கு ாறு 
உத்ைரவிட்டார். இரவு முழுவதும்,  ா ா வ ல்  றலயில் இருந்ைவ ாது, காட்டு 
விலங்குகளின் கர்ஜறனகறளக் வகட்க முடிந்ைைால் அவர் கவறலயறடந்ைார். 

1945, நவம்பர் 7, புதன்கிழகெ: 
காறலயில் நீராடிய  ிைகு,  ா ா ைனது குடிலில் ஏகாந்ைவாெத்றை 

 ீண்டும் பைாடங்கினார். அவர் நாள் முழுவதும் உள்வளவய அ ர்ந்ைிருந்ை 
வவறளயில், வழக்க ான காவலர் பவளியில் இருந்ைார்.  ா ா, காறல 9:00 
 ைிக்கு,  ால் கலந்ை இரண்டு கப் வைநீரும்  ாறல 5:00  ைிக்கு இரண்டு கப் 
வைநீரும் அருந்ைியறைத் ைவிர வவறு எதுவும் உட்பகாள்ளவில்றல.  ாறலயில் 
அவர்  ண்டலிக்கு இவ்வாறு அைிவித்ைார், "எனது பணி சிைப்பாக முன்பனைி 
வருகிைது. நான் மசய்யும் ஆன்ெீக பணிக்கு வயிறு மவறுகெயாக 
இருக்கபவண்டியது அவசியம்; பதநீர் உதவியாக இருந்த அபத பவகளயில், 
பால் என் வயிற்ைில் கரகரப்கப ஏற்படுத்தியது. நாகள, நான் பால் 
இல்லாெல் பதநீர் ெட்டுபெ அருந்துபவன்; காகல, ொகல இரு 
பவகளயிலும் காய்கைி சூப்." 

ப ஹர்  ா ா,  றலயில் ைனது  ைிறய, குைிப் ிட்ட வநரத்ைிற்கு 
முன்வ  முடித்துவிட்டால், அவர் ‘கத்துலா அரொங்க விடுைி’யில் ெில நாட்கள் 
ஓய்பவடுக்க விரும்புவைாகக் கூைி, ஜால் வகரவாலாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கும் 
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விைத்ைில் ஒரு பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப்பு ாறு உத்ைரவிட்டார். வ லும், ஜால், 
எரச் இருவரும் 20ஆம் நாள் அரொங்க விடுைியில் இருக்கு ாறும் 
பைரிவிக்கப் ட்டது. நவம் ர் 7ஆம் வைைி இரவு முைல், ைீப் ந்ைங்கறளத் ைவிர, 
பகாடூர விலங்குகளின் பைாந்ைரறவத் ைடுக்க அைிக எண்ைிக்றகயிலான 
ப ட்வரா ாக்ஸ் ஒளி விளக்குகளும் எரிய விடப் ட்டன. 
1945, நவம்பர் 8 வியாழக்கிழகெ: 

ப ஹர்  ா ா காறல 9:00  ைி முைல் ைனது குடிலில் 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கினார்.  ாறல 3:30  ைி வறர வ ற்பகாண்ட இந்ை 
ஏகாந்ைவாெம்  ிகவும் கடின ாகவும், கடுற யான உடல் ைளர்ச்ெிறய 
ஏற் டுத்துவைாகவும் இருந்ைது.  ா ா குடிலிலிருந்து பவளிவந்ைவ ாது, ஆைி 
இதுவறரப்  ார்த்ைறை விட  ா ாவின் முகம்  ிகவும் வொர்வுற்று உடல்நலம் 
குன்ைிய வைாற்ைத்ைில் இருந்ைது.  ா ாவின் ைறலமுடி பெங்குத்ைாக உடலில் 
 ின்ொரம்  ாய்ந்ைறைப் வ ால நின்று பகாண்டிருந்ைது. எழுத்துப் லறகயில் 
 ா ா இவ்வாறு உச்ெரித்ைார்: "ஒரு பிரம்ொண்டொன பபரழிவு உலகக 
மூழ்கடிக்கும், இது ெனிதகுலத்தின் நான்கில் மூன்று பங்கக அழிக்கும்!" 
அவரது ஆைித்ைர ான பவளிப் ாட்றடக் கண்ட ஆைி எறையும் வகட்கத் 
துைிச்ெலற்ைவராக இருந்ைார். 

 ாறல வவறளயில்  ா ா  ண்டலிக்கு வ லும் எடுத்துறரத்ைார்: 
கடந்த ஒன்ைகர ொதங்களாக, நான் மதாடர்ந்து பயணம் மசய்து, 

ெஸ்த் மதாடர்பான பணியில் ஈடுபட்டு, கடுகெயான உடல் உகளச்சலுக்கு 
ஆளாபனன். இதன் விகளவாக, என் உடல்நிகல மபரிய அளவில் 
பாதிக்கப்பட்டதால் நான் ெிகவும் பலவனீொகிவிட்படன்.  இன்கைய ஆன்ெீக 
பணி ெிகவும் கடினொகவும் பசார்வகடயச் மசய்வதாகவும் 
இருந்தது.  ெவுண்ட் அபு, பஞ்ச்கணி, காத்பகாடம் ஆகிய இடங்களில் நான் 
ஏகாந்தவாசத்தில் பெற்மகாண்ட பணி, இன்று நான் இங்கு மசய்த பணிகயப் 
பபால் அவ்வளவு ஊக்கெிழந்ததாக இல்கல - இந்தப் பணியால் விகளந்த 
கஷ்டம் என்கன கிட்டத்தட்ட குடிலுக்கு மவளிபய தள்ளுெளவுக்கு இருந்தது! 

எனது பார்கவ ெங்கலாகி, கண் இகெகள் படபடத்தகத, நான் 
ஏகாந்தவாசத்திலிருந்து மவளிவந்த பபாது நீங்கள் கவனித்தரீ்கள்; இகவ 
அகனத்தும் ெிக விகரவாகச் மசய்துமுடிக்கப்பட்ட ெிகப்மபரிய தவீிரம் 
நிகைந்த ஒரு குைிப்பிட்ட ஆன்ெீக பணிக்கான அைிகுைிகள். இந்த ஆன்ெீக 
பணியின் பளு ெிக ெிக அதிகொக இருந்தது. 

பழங்கால ரிஷி முனிகளின் துைவைம், தவம், பிராயச்சித்தம் 
பபான்ைவற்ைின் தாக்கம் நிரம்பி வழியும் இந்தச் சூழகல (இங்கு 
வாழ்ந்ைவர்கள்) எனது ஆன்ெீக பணிக்குச் சாதகொகப் பயன்படுத்தப்படலாம். 
இந்தப் பணியால் என் உடலில் ஏற்படும் சிரெம் (எனக்கு முன்பு இருந்ைது 
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வ ால்) ஒரு ொத தீவிர காய்ச்சலுக்கு செம். 21ஆம் பததிக்கு முன்பப எனது 
பணி முடிவகடயும் தருவாயில், நான் குகைந்தது ஒரு வாரத்திற்கு கத்துலா 
அரசு விடுதியில் ஓய்மவடுக்க விரும்புகிபைன். 

இந்ை விளக்கத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ஒரு டம்ளர் சூப் அருந்ைிவிட்டு ைனது 
குடிலுக்குள் ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். 
1945, நவம்பர் 9 மவள்ளிக்கிழகெ: 

காறல 9:00  ைி முைல் 10:30 வறர ரிஷிகளின் குறகக்கு முன்னால் 
அற ந்ை  ாறையின்  ீது  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ைார். பைன்ைல் அவறரத் 
ைீண்டுவறைத் ைடுக்க இருபுைமும் இரண்டு வ ார்றவகள் பைாங்கவிடப் ட்டன. 
காக்கா உயர ான ஒரு  ாறையின்  ீை ர்ந்து கண்காைித்து வந்ைார். அைன் 
 ின்பு,  ா ா கீவழ வந்து  ைியம் வறர ைனது குடிலின் வராந்ைாவில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். காக்கா ையார் பெய்ை காய்கைி சூப்ற   ா ாவுக்கு வழங்கி, அவர் 
குஸ்ைாஜியின் முறை வரும் வறர, காறல  ைிபனாரு  ைிக்கு ப ண்டு அவறர 
 ாதுகாவல்  ைியிலிருந்து விடுவித்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது குடிறெக்குள் நுறழந்து ஏகாந்ைவாெத்றைத் 
பைாடர்ந்ைார்.  ஆைி  ைியம் ஒரு  ைிக்கு வரும்வறர குஸ்ைாஜி கண்காைித்து 
வந்ைார்.  ிற் கல் 3:30  ைிக்கு,  ா ா ொைாரை  ருப்பும் ொைமும் உண்ை 
விரும் ி வகட்டவ ாது அது ையாராக இல்லாைைால்  ா ா வகா முற்ைார், 
ஏபனன்ைால் அவர் ஓரிடத்ைில்  ைிபுரிந்ை  ிைகு,  த்து நி ிடங்கள் ஓய்பவடுத்ை 
அந்ை வநரத்ைில் அவர் ெிைிது ைிரவ ஆகாரத்றை உட்பகாண்டு வவறு ஓர் இடத்ைில் 
ஒதுங்கி அ ர்ந்ைார். வவறல வநர இறடபவளியில் துல்லிய ாக அவரது 
உைறவத் ையாராக றவப் து வழக்கம். 

 ா ா அப்வ ாது இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "என் அதிர்ஷ்டத்கதப் 
பாருங்கள். காக்காகவப் பபான்ை விழிப்புணர்வு ெிக்க ஒருவர் கூட, சில 
செயங்களில் என்கனத் பதாற்கடிக்கிைார்."  காக்கா இரண்டு நி ிடங்களுக்குப் 
 ின்னர், உைறவக் பகாண்டு வந்ைார், ஆனால்,  ருப்பு ெரியாகப் 
 ை ாகவில்றல. 

இந்ை நாட்களில் வ ற்பகாண்ட ஏகாந்ைவாெம்  ா ாவின் உடலில் 
அவ்வளவு ப ரிய ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைவில்றல; இறடபவளியும், இட 
 ாற்ைமும் அவ்வப்வ ாது நிகழ்ந்ைைால் எளிைாக இருந்ைது; ஆயினும், அவர் 
முைலில் அைிவித்ைறை விட அைி விறரவில் முடிக்க ைீர் ானிக்கப் ட்டைால், 
ஆன் ீக ‘அலுப்பு’ காரை ாக அவர்  லவனீ ாகக் காைப் ட்டார். 

ைாவ ாைர் ஒவ்பவாரு நாளும் ைண்ைரீ்  ற்றும் இைர வைறவகள் 
நிறைவவறுவறை உறுைி பெய்ய  ண்டலிவயாடு ைங்கியிருந்ைார்.  ா ாவும் 
 ண்டலியும் புைப் டத் ையாரானவ ாது, அறனத்து ப ாருட்கறளயும் 
எடுத்துச்பெல்ல கூலியாட்கறள அனுப்  ஏற் ாடுகறளச் பெய்யு ாறு துறை 
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காவல் அைிகாரிக்கு எழுைிய ஒரு கடிைத்துடன் ைாவ ாைர் அனுப் ப் ட்டார். 
 ாறலயில் காவல் அைிகாரி அங்வக வந்து,  ைியாட்கறள ெரியான வநரத்ைில் 
அனுப்புவைாக உறுைியளித்ைார். 
1945, நவம்பர் 10 சனிக்கிழகெ: 

 ா ா காறல 6:00  ைிக்கு எழுந்ைவ ாது வொர்வுற்ை நிறலயில் 
இருந்ைார். அவரது பநற்ைி  ற்றும் கண்கள் அைீை அழுத்ைத்துடன் காைப் ட்டன, 
ஆனாலும் அவரது கன்னங்கள் ஒளிர்ந்ைன. காறலயில் வைநீர், உைவு எதுவும் 
எடுத்துக் பகாள்ளா ல், 9:00  ைியளவில்  ா ா ைனது குடிலுக்கு பவளிவய 
உள்ள  ாறை வராந்ைாவில் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கினார். காக்கா காறல 
9:00 - 11:00 வறர, ப ண்டு 11:00 முைல்  ைியம் ஒரு  ைி வறர  ற்றும் ஆைி 
 ிற் கல் 1:00 முைல் 3:00 வறர கண்காைித்து வந்ைனர். அற ைியான சூழலில் 
 ா ாறவச் சுற்ைி முழு நிெப்ைம் நிலவியது. ெரியாக 3:15  ைிக்கு,  ா ா 
பவளிவய வந்து காக்கா ையார் பெய்ை ெிைிது  ருப்பு, ொைத்துடன் ைனது 21  ைி 
வநர உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைார்.  ாறல ஐந்து  ைிக்கு,  ா ா ஒரு டம்ளர் 
 ால் அருந்ைினார். 

அன்று  ாறல ஏழு  ைியளவில்  றழ ப ாழிந்து வ லும் ெிர த்றை 
உருவாக்கியது.   ா ாவின் குடிலில் ைண்ைரீ் கெியத் பைாடங்கியது,  க்கத்து 
குடில்களில் இருந்ை காக்கா  ற்றும் குஸ்ைாஜியின்  டுக்றக சுருள்கள் 
நறனந்ைன. அவர்கள் நறனயா ல் அ ர்ந்ைிருக்க இட ில்லாைைால்  ா ா 
இருவறரயும் இரவில் ைனது குடிலில் ைங்கறவத்ைார். குளிர்கால  னியில் இந்ை 
இரவுகள் அறனத்றையும் கண்காைித்துவந்ை ற தூல்,  ா ாவின் ைற்காலிக 
குளியலறையில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

அன்று இரவு  ா ா இறை பவளிப் டுத்ைினார்: 
இங்பக எனது ஏகாந்தவாசம் நிகைவுறும் பவகளயில் எனது ெஸ்த் 

பணியும் முடிந்துவிடும்.  ஆனால், நான் இந்தப் பயணத்கத பெற்மகாண்ட 
திட்டவட்டொன பணியின் ககடசி கட்டத்தில், கட்டாக் நகரில் நிகழ்ந்த 
(முஹெது பாபா) ெஸ்தின் ஒத்துகழயாகெகய நிகனத்து நான் 
அமசௌகரியொக உணர்கிபைன். இது, விைகுகள் அல்லது ெரத்துண்டுககளச் 
பசகரிக்கும் முழு பவகலயில் ஈடுபடும் பவகளயில், விரலில் ஏற்படும் சிறு 
காயத்கதப் பபான்ைது; இப்படி, ஒரு விரலில் ஏற்பட்ட ஒரு சிைிய 
அமசௌகரியொன ‘பிளகவ’ அகற்ை, நான் ‘வய்’ நகருக்குத் திரும்புவதற்கு 
முன்பு பெலும் ஆறு ெஸ்துககளத் மதாடர்பு மகாள்ள பவண்டும். இது ஆக 
மொத்தத்தில் முழு ெஸ்த் பணிக்கான கால கட்டத்கத நிகைவு மசய்யும். 
இந்த ஆறு மதாடர்புகளில் மூன்று, பகழய மதாடர்புகளாக இருக்கலாம், 
ஆனால், குகைந்தபட்சம் மூன்று புதியதாக இருக்க பவண்டும். ஆனால், நாம் 
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ஏற்கனபவ மசன்ை இடங்களுக்கு ெஸ்த் மதாடர்புக்காக ெறுபடியும் 
மசல்லக்கூடாது. 

இறைப்  ற்ைி விவாைித்ை  ின்னர், இந்ை  ஸ்த்  ைிக்காக, வகாலாப்பூர் 
 ற்றும்  ிை இடங்கறள  ண்டலி  ரிந்துறரத்ைனர். 

 ா ாவுக்கு இரவு முழுவதும் தூக்க ில்றல. நள்ளிரவில்  ீண்டும்  றழ 
ப ாழியத் பைாடங்கி அைிகாறல 4:00  ைி வறர நீடித்ைது. அவர்களால் 
பநருப்ற  ஏற்ைி றவக்கவும் முடியவில்றல, ப ட்வரா ாக்ஸ் விளக்குகளும் 
 றழயில் அறைந்துவிட்டன.  அந்ைப்  குைி விஷப்  ாம்புகளால் 
சூழப் ட்டிருந்ைாலும்,  ா ாவின்  ார்றவயின் கீழ், ைீங்கு ஏதும் நிகழவில்றல. 
பகாடூர ான விலங்குகள் இரவு முழுவதும் கர்ஜித்ைன, ஆனால், அவற்ைில் 
எதுவும் முகாமுக்குள் நுறழயவில்றல. 
1945, நவம்பர் 11, ஞாயிறு: 

அந்ை நாள்  ா ா ைனது ‘குைிப்பிட்ட, சிைப்பு பணி’ என்ைறழத்ை 
நான்காவது  ற்றும் இறுைி நாளாகும். அவர் காறல 9:00 முைல் 11:00 வறர, 
இரண்டு  ைி வநரம் ைனது குடிலுக்குள் அ ர்ந்து, அைன்  ிைகு ைனது  ைியின் 
கறடெி கட்டத்றை முடித்ைைாக விளக்கினார். 

ஸிஹாவா கிரா த்ைின் ைாெில்ைார் (அரசு அைிகாரி) ஜால் 
வகரவாலாறவத் பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு பகாண்டு 14ஆம் வைைி 
கத்துலாவுக்கு கார் ஒன்றை அனுப்பும் டிக் கூைினார்.  ிற் கலில்  ீண்டும்  றழ 
ப ாழிய பைாடங்கியது. 
1945, நவம்பர் 12, திங்கள்: 

 ா ா காறலயில் ஒரு டம்ளர் வைநீர் அருந்ைினார். ஏற்கனவவ 
குைிப் ிட்ட டி, அங்கிரஸ்  றலயில்  ண்டலிக்குப்  ால் வழங்குவைற்காக 
எருற  ஒன்று ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டிருந்ைது, ஆனால், புலிகளின் நட ாட்டம் 
காரை ாக அது இரவு முழுவதும் ெத்ை ிட்டுக் பகாண்டிருந்ைது. கிரா வாெி 
ஒருவர்  ால் கைக்க அருகில் ைங்கியிருந்ைார். காறலயில்  ால் கைக்கும்வ ாது, 
காக்கா அவரருகில் நிற் து வழக்கம். அன்று காறல,  ா ா, காக்காறவ 
அறழத்து, "நீங்கள் ஏன் அங்பக நிற்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"அவர் எப் டிப்  ால் கைக்கிைார் என்று நான்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்வைன்" 
என்று காக்கா  ைிலளித்ைார். 

"அது உங்கள் கடகெகளின் ஓர் அங்கொ?"  ா ா அைிருப்ைியுடன் 
வகட்டார். "நீங்கள் இந்தப் பாலிலிருந்து கிகடத்த பாலாகடகய என்ன 
மசய்தரீ்கள்?" 

காக்கா அறை ஆைிக்கு பகாடுத்ைைாகக் கூைினார். "என்னிடம் 
பகட்காெல்? ஏன் அவருக்கு மகாடுக்கிைரீ்கள்? மபண்டு, கபதூல், குஸ்தாஜி 
ஆகிபயாரும் இங்பக இருக்கிைார்கள். ஏன் ஆதிக்கு ெட்டும் மகாடுக்கிைரீ்கள்?"
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 "நான்  ாலாறடறய எடுக்கும்வ ாது, ஆைி அங்வக இருப் து வழக்கம், 
அைனால் நான் அறை அவரிடம் பகாடுக்கிவைன்" என்று காக்கா விளக்கினார். 

"கபதூல் இருக்கிைார் என்று கவத்துக்மகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் அகத 
அவருக்குக் மகாடுத்திருப்பீர்களா?" 

காக்கா அற ைியாக இருந்ைார்,  ா ா அவருக்கு நாவால் 
சூடுபகாடுத்ைார்: "என் அனுெதியின்ைி யாருக்கும் எதுவும் மகாடுக்கக் கூடாது. 
இது எனது நிகலயான கட்டகள. உங்களுக்குத் மதரியும்; இருந்தும் நீங்கள் 
அகதப் மபாருட்படுத்தவில்கல!" 

 ா ா  ின்வரு ாறு கூைினார், "உங்கள் தவறு எனது சுகெகய 
அதிகரித்துள்ளது. உங்கள் கீழ்ப்படியாகெயின் விகளவாக, நான் ெீண்டும் 
ஏகாந்தவாசத்தில் அெர பவண்டியிருக்கும்."  அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது 
குடிலுக்குள் நுறழந்து வ லும் அறர  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 

 ா ா பவளிவய வந்ைவ ாது, "சிரெங்கள் இருந்தபபாதிலும், 
என்னுகடய பணி 100 சதவிகிதம் திருப்திகரொக முடிந்தது, நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிபைன்" என்று எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். அவர் 
காக்காறவ அறழத்து, அவரிடம், "நீங்கள் இகழத்த தவறு எனது பணிகய 
நிகைவுைச் மசய்தது. இப்பபாது, கவகலப்படாெல் ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள்" 
என்ைார். 

 ா ா நண் கலில் நீராடிவிட்டு,  ைியவவறளயில் நிைான ாக 
 ண்டலியுடன் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைார். ஓய்பவடுப் ைற்கு முன்பு  ாறலயில் 
 ா ா ஒரு டம்ளர்  ால் அருந்ைினார். 

 ண்டலிக்கு உைவுவைற்காக ஜால் வகரவாலாவின் மூன்று 
 ைியாளர்கள்  றலயில் இருந்ைனர். ஒன்று ைாவ ாைர், பவவ்வவறு வறகப் ட்ட 
ெிறு ெிறு வவறலகள் பெய்யவும், இரண்டாவது  ஜார் பென்று வவண்டிய 
ப ாருட்கள் வாங்கி வரவும், மூன்ைா வர் எருற க்கு உைவளித்து  ால் 
கைக்கும் ைத்ை து  ைிறயயும் பெய்ைனர்.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் 
நிறைவறடந்ை நிறலயில், மூன்று ஊழியர்களும் ஜுரத்ைால்  ாைிக்கப் ட்ட 
அந்வநரத்ைில்,  ா ாவின் உடல்நிறல எப்வ ாறையும் விட நன்ைாக இருந்ைது. 
1945, நவம்பர் 13 மசவ்வாய்: 

ஏற்கனவவ ைிட்ட ிட்ட டி, அறனத்து ொ ான்கறளயும் கீவழ எடுத்துச் 
பெல்ல, 50 கூலியாட்கள்  ைிய வநரத்ைில்  றலயில் வந்ைனர்.  ா ா,  ண்டலி 
 ற்றும் அறனவரும்  ிற் கல் நான்கு  ைிக்கு  றலயிலிருந்து இைங்கத் 
பைாடங்கினர். ஜால் வகரவாலா அவர்கறள வழியில் ெந்ைித்து, ெில 
புறகப் டங்கறள எடுத்ைார்.     
 ப ஹர்  ா ா அன்று  ாறலயில் கத்துலாறவ பென்ைறடந்து, 
உடனடியாகக் காரில் தாம்தாரிக்குப் புைப் ட்டார். அவர் ஒரு வார காலம் 
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கத்துலாவில் ஓய்பவடுக்க இருந்ைார், ஆனால், வழக்கம் வ ால,  ா ாவின் 
‘ஓய்வு’ என்ைாவல நிறலயான  ற்றும் கடின ான பெயல் ாட்றடக் 
குைிப் ிடுவைாக இருந்ைது. 

‘ ஹாநைி’ ஆற்ைில் பவள்ளம் கறரபுரண்டு ஓடியைால், அறை கடக்க 
அவர்களுக்கு  ல  ைிவநரம்  ிடித்ைது. மூன்று கார்களும் வெற்ைில் ெிக்கி 
காறளகளால் பவளிவய இழுக்க வவண்டியிருந்ைது. நள்ளிரவில், ஒரு கார் 
அடர்ந்ை காட்டுக்கு நடுவில்  ழுைானது.  ிகுந்ை ெிர த்துடன், அவர்கள் 
அைிகாறல 2:00  ைிக்கு அரசு விடுைிறயச் பென்ைறடந்து ெில  ைி வநரம் 
ஓய்பவடுத்ைனர். 

நவம் ர் 14ஆம் நாள், ைாம்ைாரியில்  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா, 
 ாறலயில் ராய்பூர் பென்ைறடந்து, ஆைி ெீனியர், ற தூல், குஸ்ைாஜி, காக்கா 
ஆகிவயாருடன் ஜான்சிக்கு ரயிலில் புைப் ட்டார். ப ண்டு ப ஹரா ாத்ைிற்குத் 
ைிருப் ிச் பென்று ைனது வ ற் ார்றவ விவகாரங்கறள  ீண்டும் பைாடங்கினார். 

நவம் ர் 15 நள்ளிரவில்  ா ா ஜான்ெிக்கு வந்து, ரயில் நிறலய 
நறடவ றடயில் ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுத்து, காறலயில் இரண்டு  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். ஒருவர், ‘பலாபா ெஸ்த்’ என்று அறழக்கப் ட்ட அவர் 
எல்லா காலநிறலயிலும் ஒரு  ரத்ைின் கீழ் இடுப் ில் அைிந்ை வகாவைத்துடன் 
ஏைக்குறைய நிர்வாை ாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். அவறரச் சுற்ைி,  றழய ைகர 
பகாள்கலன்ங்கள்,  ாறனகள்  ற்றும் பவவ்வவறு வறகயான ப ாருட்களும் 
நிரம் ியிருந்ைன. வ லுப ாரு  ஸ்த் ‘சுன் ஷா’, ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ை அறை 
ஒன்ைில்  ா ா அவறரச் ெந்ைித்ைார். 

நவம் ர் 16ஆம் நாள் நண் கலில், ப ஹர்  ா ா ெதுராவுக்குப் ( கவான் 
கிருஷ்ைர்  ிைந்ை இடம்) புைப் ட்டார், அங்கு அவர் அருகிலற ந்ை 
 ிருந்ைாவனத்ைில் (கிருஷ்ைர் ைனது குழந்றைப்  ருவத்றைக் கழித்ை இடம்) ெில 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

 துரா நகரத்ைின் ப ாறுப் ாளராக இருந்ை ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறல பகாண்ட  ஸ்த்-துைவி ‘இனயத்துல்லா’றவ  ா ா,  ீண்டும் பைாடர்பு 
பகாண்டவைாடு, ‘மசௌலிவாலா’  ற்றும் ‘விஸ்வாெித்ரா’ என்ை இரண்டு 
 ஸ்துகளுடனும்  ைிபுரிந்ைார்.  

1945, நவம் ர் 19 ைிங்கட்கிழற  இரவு லலித்பூர் வந்து ரயில் நிறலய 
வ றடயில் இருந்ைார்.  றுநாள் காறலயில், அறனத்து ொ ான்கறளயும் 
லலித்பூரில் விட்டுவிட்டு,  ா ா  ண்டலியுடன் ைிகம்கருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்று 
அங்கு  ா ா, ‘அல்லாஹி ஷா பாபா’ என்ை  ிகப்  றழய  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்; அவருக்கு 125 வயது என்று நம் ப் ட்டது  ட்டு ல்லா ல் அந்ை 
வயைில் புைிய  ற்கள் வளர்ந்ைைாகவும் கூைப் ட்டது.  அல்லாஹி அவ்வளவு 
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வயைானவராகத் வைான்ைவில்றல என்ைாலும் அவருக்கு அழகான  ிரகாெ ான 
கண்கள் இருந்ைன;  ா ா அவருடன்  ல  ைிவநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

அவர்கள் ைிரும் ி வரத் ையாரானவ ாது ப ாதுப்வ ருந்ைில் 
இருக்றககறளப் ப ை முடியவில்றல.  ண்டலி வொர்வறடந்ை நிறலயில் 
இருந்ைாலும்,  ா ா வ ற்பகாண்ட ெிைந்ை  ஸ்த் பைாடர்புகளின் காரை ாக  ா ா 
இனிற யான  னநிறலயில் காைப் ட்டார். ஒரு ைனியார் வ ருந்றை 
வாடறகக்கு எடுத்து,  ீண்டும் லலித்பூறர வநாக்கிச் பெல்லும்வ ாது, 
நள்ளிரவாகிவிட்டது. 

அன்ைிரவு, அறனவரும் ரயில் நிறலய நறடவ றடயில் ஓய்பவடுத்து, 
 றுநாள் ைங்கள்  யைத்றை  ீண்டும் பைாடங்கி, 21ஆம் வைைி வ ா ால் 
பென்ைறடந்ைனர். அன்று,  ா ா பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ிய  ஸ்றைக் 
கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. அடுத்ை நாள், அவர் மூன்று வ ல்நிறல 
ஆத் ாக்களுடன்  ைிபுரிந்ைார். ஒருவர் ‘பியா ொய்’ என்ை 
 ஸ்ைானி;  இன்பனாருவர்  ார்றவயற்ைவராக இருந்ை ‘நன்னு ெியான் 
ஸாபஹப்’ என்ைறழக்கப் ட்ட  றழய  ஸ்த். அவர்  ல ஆண்டுகளாக 
அ ர்ந்ைிருந்ை அறையில்  ா ா அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். வ ா ாலில் சுற்ைி 
அறலந்ை ஒரு முஸ்லீம் ‘சாதிக் அலி பிர்’ என்ை ஆன் ீக ஆர்வலறரயும்  ா ா 
ெந்ைித்ைார். 

இறுைியாக, பபாபால் நகரில், பசார்வால் நலிந்துபபாகும் இந்த ெஸ்த் 
பவட்கட நிகைவுக்கு வந்தது. 1945, நவம் ர்  ாைத்ைில் வ ற்பகாண்ட  ஸ்த் 
 யைம், குைிப் ாக, கடுற யான ெிர ங்கறள உள்ளடக்கியைாக இருந்ைது. 
வழக்கம் வ ால், இந்ைப்  யைம் முழுவதும் மூன்ைாம் வகுப்பு ரயிலில் 
வ ற்பகாண்டைால், ஒவ்பவாரு முறையும் அவர்கள் அைிக பநரிெலான 
ப ட்டிகளில் நுறழயும்வ ாதும் பவளிவயறும்வ ாதும், ஜன்னல்கள் வழியாகவும் 
பெல்ல வவண்டியிருந்ைது! 
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ப ஹர்  ா ாவுடன்  ஸ்த் அலி ஷா 
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மெஹராபாத் & பிம்பல்காவ்ம் 
(மெஹராஸாத்)  
(Meherabad & Pimpalgaon - Meherazad) 

1945, நவம்பர் 23 பவள்ளிக்கிழற  அன்று,  ா ாவும்  ண்டலியும் பூனா 
வந்ைனர். ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி, எரச்,  ிந்த்ரா ஹவுஸிலிருந்து 
எடுத்துவந்ை உைவுடன் அவர்கறள ரயில் நிறலயத்ைில் ெந்ைித்ைார்.  ா ா 
அவரது குடும்  இல்லத்ைில் ெவகாைரர் ப ஹராற ப்  ார்க்கச் பென்ைார். 

 ா ா வடீ்டில் நுறழந்ைதும் ப ரிறன வாழ்த்ைி ஒரு  ாை வயது 
இரட்றடயர்களில் ஒருவரான பஸாராற க் றககளில் ஏந்ைிய அவை வவறளயில், 
வவண்டுப ன்வை ருஸ்ைம் எனும் இரண்டாவது குழந்றைறயப்  ார்ப் றைத் 
ைவிர்த்ைார். ப ரின்  ா ாவிடம், "நாங்கள்  ருத்துவ றனயிலிருந்து ைிரும் ி 
வந்ை நாளிலிருந்து ருஸ்ைம் உடல்நல ில்லா ல் உள்ளான்" என்று 
கூைியறையும்  ா ா அலட்ெிய ாக எடுத்துக்பகாண்டைாகத் வைான்ைியது. அவர் 
எந்ைப்  ைிலும் அளிக்கா ல் பஸாராப்  ீைான ைனது கவனத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 
ப ரின்  னைில் வவறுவவறு எண்ைங்கள் அறலவ ாைின: " ா ா ஏன் 
ருஸ்ைத்றைப்  ற்ைி எதுவும் வகட்கவில்றல? ஏன் அவர் குறைந்ை ட்ெம் 
அறைக்குள் பென்று குழந்றைறயப்  ார்க்கவில்றல? அவவனா, உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருக்கிைான்.  ா ாவின்  ார்றவ அவன்  ீது இருக்க வவண்டும்." 

ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ா, ஜால் ாறய அறழத்து, "நீங்கள் குழந்கதககள 
பநசிக்கிைரீ்களா?" என வினவினார். 

ஜால் ாய், "அவர்கள் என்  ரு கன்கள், அைனால் இயல் ாகவவ நான் 
அவர்கள்  ீைான  ாெத்றை உைர்கிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா, அவை வகள்விறய ப ஹரா ிடம் வகட்டவ ாது அவர், "நிச்ெய ாக 
நான் அவர்கறள வநெிக்கிவைன்" என்ைார். 

அைன்  ிைகு  ா ா, ப ரினிடம் வகட்க, அைற்கு அவர்  ைிலளித்ைார், "நான் 
அவர்களின் ைாய் என்ைாலும், குழந்றைகள் உங்களுறடயது  ா ா." 

 ா ா எழுத்துப் லறகயில் "ருஸ்தம் உயிகரத் துைந்துவிடுவான்" 
என்று உச்ெரித்ைார்.  ப ரின் ெற்று முன்பு  ா ாவிடம் கூைியறைப் 
ப ாருட் டுத்ைா ல், அவருறடய இந்ை வார்த்றைகளால் அைிர்ச்ெியும்  யமும் 
அறடந்ைார். 

 ா ா, பவளிவய வடீ்டு வராந்ைாவில் வவக ாக நடக்கத் பைாடங்கினார். 
சு ார்  த்து நி ிடங்கள் அவர் முன்னும்  ின்னும் வவக ாக நடந்துபகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், ப ஹராம்  ா ாறவ அணுகி, ப ரின் அழுதுபகாண்டிருப் ைாகத் 
பைரிவித்ைார். 
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 ா ா வடீ்டிற்குள் நுறழந்து, ஜால் ாய், ப ஹராம், ப ரின் மூவரிடமும் 
அவை வகள்விறயக் வகட்டார்: "நீங்கள் இந்தக் குழந்கதககள 
பநசிக்கிைரீ்களா?" ஒவ்பவாருவரும் ஒவர  ைிறல அளித்ை அவ்வவறளயில், 
 ா ா இவ்வாறு கூைினார், "அப்படியானால் நீங்கள் என்கன பநசிக்கவில்கல 
என்று அர்த்தம்!" 

கவறலயுடன் அறனவரும்  ைிலளித்ைனர், "அது ஒருவ ாதும் முடியாது, 
 ா ா." 

 ா ா, ப ரினின் கண்ைறீரத் துறடத்து, ெிரிக்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டதும், அவர் அவ்வாவை பெய்ைார்.  ா ா அறைக்குள் பென்று 
ருஸ்ைத்றை றககளில் ஏந்ைி வந்து, "எனது பார்கவ இவனிடம் இருக்கும். 
கவகலப்படாதீர்கள்" என்று கூைி, ைாறய ெ ாைானப் டுத்ைினார். ருஸ்ைம் 
 டிப் டியாகக் குை றடய, முழுக் குடும் மும்  ா ாவுக்கு, கடற  உைர்வவாடு 
இருந்ைது. 

1945, நவம் ர் 24 அன்று  ா ா பூனாவிலிருந்து புைப் ட்டு ‘வய்’ 
வந்ைவ ாது, காக்கா  ாரியா மும்ற க்கு அனுப் ப் ட்டார். கிட்டத்ைட்ட இரண்டு 
 ாைங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா ைிரும் ி வந்ைறை க் கண்டு, ப ண்  ண்டலி  ிகுந்ை 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்.  ா ா ‘வய்’யில் நிகழ்ந்ை அறனத்து பெய்ைிகறளயும் 
அைிந்து பகாண்டார், வ லும் ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவருக்கும் அவரது 
ஏகாந்ைவாெம்  ற்றும்  ஸ்த் பைாடர்புகள் குைித்துத் பைரிவித்ைார். 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, நவம் ர் 30 பவள்ளிக்கிழற ,  ா ா 
ப ஹரா ாத் பென்ைார்; முன்பு வ ால, ப ண் ைிகள், கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, 
விஷ்ணு, பவங்வகா ா ராவ் ஆகிவயாரின்  ாதுகாப் ில் இருந்ைனர். 

அப்வ ாது  ா ா நடத்ைிய  ப ஹரா ாத்  ண்டலியின் கூட்டத்ைில், 
வரவிருக்கும் ஒரு  ாை ெந்ைிப்பு  ற்ைி அவர்கள் விவாைித்ைனர்.  ா ா அவரது 
முடிறவ அைிவித்து, இது ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவருக்கும் 1945, டிெம் ர் 4ஆம் 
நாள் சுற்ைைிக்றக ஒன்று அனுப் ப் ட்டது: 

1. நான் கஹதராபாத்தில் தங்குவதற்கு, சில வாரங்களுக்கு முன்பு, 1945 
நவம்பர் ொதத்தில் நான் ஆன்ெீக ரீதியில் ‘இைப்பபன்’ என்று 
அங்கிருந்த ெண்டலிக்கு அைிவித்பதன். 

2. ‘அங்கிரஸ் ரிஷி ெகல’யில்  ல நாட்கள் நான் ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாண்ட வவறளயில், ‘அைிவாற்ைல்’, ‘பகடத்தல்’, ‘காத்தல்’, 
‘அழித்தல்’, ‘ஒருங்கிகணத்தல்’ இவற்றைப்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்தும் 
ஐவர்  ாநாட்டில் நான் ைீவிர ஆன் ீக நடவடிக்றககளில் ஈடு ட்ட 
வவறளயில், கிட்டத்ைட்ட என் உடறலத் துைக்கும் அளவுக்கு 
அச்சுறுத்ைல் ஏற் ட்டறை என்னுடன் இருந்ைவர்கள் கண்கூடாகக் 
கண்டனர். 
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3. மெஹராபாத் எனது ஆன்ெீக நடவடிக்ககயின் ஆரம்ப நிகலகளுடன் 
மதாடர்புகடயது என்பதால், எனது ‘ஆரம்ப கால’ இடத்தில் - அதாவது 
மெஹராபாத்தில் எனது பணிகளின் பவகத்கத முடிவுக்குக் 
மகாண்டுவர முடிவு மசய்துள்பளன். 

4. ப ஹரா ாத்ைில், காலவறரயற்ை காலத்ைிற்கு ‘ஆன்ெீக இகளப்பாைல்’ 
என்ை முறையில், 1946 ஜனவரி 1 முைல் வ ல் றல கூடத்ைின் கீழ் 
அற ந்ை எனது எைிர்கால ெ ாைியில் ஓய்வு ப ைப் வ ாகிவைன். எனவவ 
1946  ிப்ரவரி  ாைத்ைில் நறடப ைவிருந்ை றகபயாப்  ிட்டவர்களின் 
கூட்டம் அவ்வப்வ ாது (இறுைியாக ஒரு நாள் நிர்ையிக்கப் டா ல்) 
ஒத்ைிறவக்கப் ட்டது. 

5. இந்தக் குைிப்பிட்ட சூழ்நிகலகளில், ஒரு ொத சந்திப்பு, 1946 
ஜனவரிக்குப் பின்னர் எந்த பநரத்திலும் என்னால் 
நிர்ணயிக்கப்படலாம், பெலும் ககமயாப்பெிட்டவர்கள் அைிவிப்பு 
வந்த பத்து நாட்களுக்குள், எப்பாடு பட்டாயினும் தவைாெல் 
கூட்டத்துப் பபரணியில் வந்திகணயுொறு மதரிவிக்கப்படுவார்கள். 

6. வழக்கம் வ ால, றகபயாப்  ிட்டவர்கள் அறனவரும் வ வல 
குைிப் ிட்ட அறனத்து வி ரங்கறளயும் கவன ாகக் குைிப்பு பெய்ை 
 ின்னர், இந்ைச் சுற்ைைிக்றகயில் றகபயாப்  ிட்டு, ைத்து ப ஹந்ைர்வக, 
கிங்ஸ் வராடு, அஹ துநகர் என்ை முகவரிக்குத் ைிரும்  அனுப்  
வவண்டும். 

அன்று  ிற் கல், ஐந்து  ைியளவில்,  ண்டலி இரண்டு அைிகளாகப் 
 ிரிக்கப் ட்டு, றகப் ந்து விறளயாட்டுப்வ ாட்டி ப ஹரா ாத்ைில் நறடப ற்ைது. 
அண்ைாஸாவஹப் காவள நடுவராகவும், பஸயிலர் ஓர் அைியின் 
ைறலவராகவும், ெிது இரண்டாவது அைியின் ைறலவராகவும் இருந்ைனர். 
பஸயிலரின் குழுவில் ஆைி ெீனியர்,  ா ாைாஸ்,  ாபு (காம்ப்வள), ெகன், டாக்டர் 
டான், டாக்டர் கனி, ராம்ஜூவின்  கன், கெம்  ற்றும் கஷ்யா (ஒரு  ைியாள்) 
ஆகிவயார் இருந்ைனர். ெிதுவின் அைியில் அண்ைா 104, ைத்து, ஜங்க்வள, முரளி, 
 ாைிரி, ப ண்டு, ஸவக்  ற்றும் ைல்யா (ஒரு  ைியாள்). பவற்ைிவாறக சூடிய 
அைிக்கு  ா ா ரூ 28  ரிசு வழங்கினார். 

ப ஹரா ாத், அஹ துநகர்,  ிம் ல்காவ்ம் ஆகிய இடங்களில் நடக்கும் 
 ைிகறள,  ா ா ஆய்வு பெய்ைார்; ப ண் ைிகள் ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச்பெல்ல 
வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்து,  ின்னர் 8ஆம் வைைி  ஸர்ைிக்குச் பென்று 
 ா ா அங்கு ஒரு வாரம் ைங்கியிருந்ைார். 

ஒரு நாள் கிருஷ்ைா, நறடப் யிற்ெிக்குச் பென்ைவ ாது, ஓர் இளம் 
ப ண்றைப்  ார்க்க வநர்ந்ைது; விரும் த்ைகாை எண்ைங்கள்  னைில் 
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அறல ாயத் பைாடங்கின.  னைிலிருந்ை எண்ைங்கறள அகற்ை முடியா ல், 
 ிகுந்ை  ன உறளச்ெல்  ற்றும் பவட்கத்துடன், அவர் இரவு வநர  ாதுகாவல் 
 ைிக்காக,  ா ாவின் அறைக்குச் பென்ைார். என்னவாயிற்று என்று  ா ா வகட்க, 
கிருஷ்ைா அவரிடம் நடந்ைறைக் கூைினார். அவறரக் காத்ைிருக்கக் கூைி,  ா ா 
ப ண்  ண்டலியிடம் பென்று கீழ்வரும் வார்த்றைகள் எழுைப் ட்ட ஒரு துண்டு 
காகிைத்துடன் ைிரும் ி வந்ைார்: 

சச்சிதானந்த், பரொனந்த், மெஹர் பாபா வித்யானந்த் 
(அறனத்து உண்ற , அைிவு  ற்றும் வ ரின் ம், ‘அப் ாற் ட்ட’ கடவுள், 

ப ஹர்  ா ா அறனத்றையும் அைிந்ைவர்) 
"இன்று முதல், இந்த மூன்று மபயர்ககள ஒரு நாகளக்கு பதிகனந்து 

நிெிடங்கள் ெீண்டும் ெீண்டும் உச்சரித்து, ஏழு நாட்களுக்குத் மதாடரவும்" 
என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார்.  கிருஷ்ைா அறை இறெயாக சுருைியுடன்  ாட, 
 ா ா அவருக்கு முன்னால் நின்று றகறயத் ைட்டி இயக்கினார்.  ா ா, 
கிருஷ்ைாறவ ஓர் அறையில் இருக்கக் கூைி, கைறவ மூடினார்.   ைிறனந்து 
நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா வந்து கிருஷ்ைாவிடம் அவர் எப் டி உைர்கிைார் 
என்று வகட்டவ ாது, எண்ைங்கள் நின்றுவிட்டன என்று கிருஷ்ைா  ைிலளித்ைார்; 
 ா ா, கிருஷ்ைாவின் முகத்றை வருடி, கவறலப் ட வவண்டாம் என்று 
உறுைியளித்ைார். 

1945, டிெம் ர் 15 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா  ஸர்ைியிலிருந்து ஆண், 
ப ண்  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டு அறனவரும்  ாறலயில் 
வந்ைனர். அடுத்ை  த்து நாட்களுக்கு, ப ஹராவின்  ிைந்ை நாறளக் 
பகாண்டாடுவைற்கான ஏற் ாடுகளில்  ண்டலி அறனவரும் முழு முறனப்புடன் 
ஈடு ட்டனர். மும்ற   ற்றும் பூனாவிலிருந்து அறழக்கப் ட்ட அன் ர்கள், 23ஆம் 
வைைி வந்ைனர். அவர்களில் காக்கா  ாரியா, அவரது ெவகாைரி  ானு ாய், 
அவலா ா, நரி ன், அர்னவாஸ், நர்கிஸ்  ற்றும் வஹா ி  ட்வடனா ஆகிவயார் 
அடங்குவர். 

1945, டிசம்பர் 25 பெவ்வாய்க்கிழற  ப ஹரா ாத்ைில் ப ஹராவின் 
 ிைந்ைநாள் அற்புை ாக அனுெரிக்கப் ட்டது. மும்ற   ற்றும் பூனாவிலிருந்து 
வந்ை அன் ர்கறளத் ைவிர, அஹ துநகரிலிருந்தும்  லர் நிகழ்ச்ெியில் 
 ங்வகற்ைனர். கவாலி நிகழ்ச்ெி ஒன்று நறடப ற்ை வவறளயில் ஒவ்பவாரு 
ந ரும்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைிக் பகாண்டனர். 

காலம் இறை இப் டி விவரித்ைது: "ப ஹரா ாத் பூந்வைாட்டம் அவரது 
 ைறவகளின் இையப்பூர்வ ான கானங்களால்  லர்ந்ைது. 

“ ஹாராைியின்  ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடும் உற்ொகம்  ற்றும் 
 கிழ்ச்ெியில், வைாட்டத்து இறைவனுக்கு அளித்ை  ரியாறை  ற்றும் 
புகழாரத்ைின் இனிய கீைம், காற்றை நிரப் ியது. காலங்கால ாக,  றடப் ின் 
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அைி ைி இப்பூவுலகில் இைங்கி, புது லர்ச்ெியுடன் புத்தூக்கம் அளித்து, அத்ைறகய 
ப ண் ைிக்கு  ட்டுவ  பூந்வைாட்டத்ைின்  ஹாராைியாக  ாறுவைற்கான 
ஆெீர்வாைம் வழங்கப் டுகிைது.  ிைவிக்குப்  ின்  ிைவியாக, கடுற யான ைவம் 
 ற்றும்  ிராயெித்ைம் பெய்ை ப ண் ைிக்கு  ட்டுவ  அத்ைறகய வாய்ப்பு 
அளிக்கப் டுகிைது, வ லும் அந்ை அற்புை ான  ங்றகயின் ைவ ாகிய 
ைீ த்ைிலிருந்து வரும் கண்ைரீ் துளிகள் வைாட்டத்ைின் அழறக வ ம் டுத்ைி நீர் 
ஊற்றுகிைது. 

"இந்ை யுகத்ைின்  ஹாராைியாகும் அைிர்ஷ்டம் ப ஹராவுக்கு 
உரித்ைானது. அவருறடய விைிறய விவரிக்க வார்த்றைகள் வ ாைாது. 
தூய்ற யின் ைீ ம் எரியும் அந்ை இையம் இத்ைறகய பகௌரவத்றைப் ப ைத் 
ைகுைியானது; வ லும், இப்பூவுலகில் ப ஹர்  ிரபுவின் வருறகயால் - 
ப ஹராவும் அவருக்குப்  ிரிய ான  ா ாவுடன், அருகருவக, வம்ொவளியாக 
வைங்கப் டுவார்." 

 ிைந்ைநாள் விழாக்குப்  ின்னர், 26ஆம் வைைி, ப ஹர்  ா ா வந்ைிருந்ை 
விருந்ைினர்களுடன் வநர்காைல்கறள நடத்ைினார், வ லும் அவரது ப யர் 
 ற்றும் வ ாைறனகறளப்  ரப்புவைற்காகப்  ைிபுரியும்  ல்வவறு பநருங்கிய 
ந ர்களுக்கு, அவர்களின் பெயல் ாடுகள் குைித்து அைிவுறுத்ைினார். பாபாதாஸ் 
வட இந்தியாவிற்குப் பயணம் மசய்த பிைகு மெஹராபாத் வந்திருந்தார், 
அங்கு அவர் உத்தரபிரபதசத்தின் ஹெிர்பூர் ொவட்டத்தில் பாபாவின் அன்கப 
வியாபிக்கச் மசய்தார். பல வருடங்கள் கடந்து ொவட்டம் முழுவதும் 
பாபாவின் பாதங்களில் தஞ்செகடவகத நாம் கண்கூடாகக் காண்பபாம். 
இதுபவ மெஹர் பாபா பணிபுரியும் முகை - பிைர் ஒருவகர தனது ஊடகொக 
பயன்படுத்தி, அவரது மசாந்த பநாக்கங்ககள நிகைபவற்றுகிைார். 

 ா ாைாஸ், விபூைி இருவறரயும் ைனது  ைிக்காக  ைராஸ் பென்று, 
 ிப்ரவரி 15ஆம் நாள் (1946) ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வரு ாறு  ா ா உத்ைரவிட்டார். 

இக்காலகட்டத்ைில் பூனாவில் வாழ்ந்ை ெைாஷிவ்  ாட்டீல் 
எல்லாவற்றையும்  ா ாவுக்கு அர்ப் ைம் பெய்ய விருப் ம் பைரிவித்ை 
வவறளயில்,  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார், "தக்க பநரத்தில் நான் உங்கள் 
அகனத்கதயும் ஏற்றுக்மகாள்பவன். இப்பபாகதக்குக் காத்திருங்கள், 
உங்களுகடய மசாத்து, சுகம் அகனத்தும் எனக்குச் மசாந்தொனது என்று 
எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்." 

 ா ா, வா ன் ஸப்னிறஸ ஒரு  ால்  ண்றை பைாடங்க அனு ைித்ைார். 
ப ஹரா ாத்  ற்றும் வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைின் ஆரம்  நாட்களில் வா ன், 
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 ா ாவுடன் வாழ்ந்து வந்ைார், இப்வ ாது அவர் ைனது குடும் த்துடன் 
ைங்கியிருந்ைார். 

டாக்வகஃ ால்கர்  ீண்டும் ைிரு ைம் பெய்யக் கூடாது என்ை  ா ாவின் 
கட்டறளறய  ீைியைால்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்கத் ைறட விைிக்கப் ட்டது. டாக்வக, 
 ா ாவின் வார்த்றைகறள  ீைியைற்காகப் ப ரிதும் வருந்ைினார். அடிக்கடி, ஆைி 
ெீனியர் மூல ாக, அவர்  ா ாவுக்குச் பெய்ைிகறள அனுப் ி வந்ைார். ஏைக்குறைய 
ஒரு வருடம் கழித்து, டாக்வக ைனது  றனவி ெஞ்ெீவனியுடன்,  ிப்ரவரி 26ஆம் 
நாள் ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவ ாது,  ா ா அங்கிருந்ை 
 ண்டலியிடம் வகட்டார், "இந்தப் பபாக்கிரியின் கீழ்ப்படியாகெகய நான் 
எப்படித் தண்டிக்க பவண்டும்?" 

அறனவரும் ஏவைா வலொன ைண்டறனறயப்  ரிந்துறரத்ைனர்;  ா ா 
இவ்வாறு கூைினார்: "நான் டாக்பககயத் தண்டிப்பதானால், எனக்கும் 
உங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நான் அவகரச் பசற்ைிலிருந்து 
ெீட்மடடுத்பதன், ஆனால், அவர் ெீண்டும் அதில் வழீ்ந்துவிட்டார்! இருந்தும், 
நான் அவகர மவளிபய மகாண்டுவருபவன்." 

 ா ா, டாக்வகறய  ன்னித்து அவறர அரவறைத்ைார். அைற்குப்  ிைகு, 
 ா ா  ண்டலியின் ஒவ்பவாரு உறுப் ினறரயும் அவறர அரவறைக்கும் டிக் 
கூைினார். டாக்வகயின் கீழ்ப் டியாற க்குத் ைண்டறன எல்றலயற்ை 
கருறைக்கடலிலிருந்து வழங்கப் ட்ட  ன்னிப்பு! 

டாக்வகயின்  கன் சுைாகரின் உடல்நிறல வ ாெ ாக இருந்ைைால்,  ா ா 
அவறர ப ஹரா ாத்  ண்டலியுடன் வாழ அனு ைித்து, ெிகிச்றெ அளித்ைார். 
ஒரு வருடத்ைிற்குள், அவர்  ீண்டும் வலிற  ப ற்று குை றடந்ைார். 

காஷ் ீர், ஸ்ரீநகரில் ொஞ்ெியின் கல்லறை  ீது அறடயாளக்கல் ஒன்றை 
நிறுவுவது குைித்து நரி ன், அர்னவாஸ் ஆகிவயாருக்கு,  ா ா அைிவுறரகறள 
வழங்கினார். அவர்கள் எட்டு  ாைங்களுக்குப்  ின்னர், ஆகஸ்ட் 1946 இல், ஸ்ரீநகர் 
பென்று நிறனவுச்ெின்னம் ையார் பெய்து அஞ்ெலி பெலுத்தும் வறர அங்வகவய 
இருந்ைனர். லாஹூரில் ையார் பெய்து, கீழ் வரும் வாெகம் ப ாைிக்கப் ட்ட இந்ை 
அறடயாளக்கல்றல  ா ாைாஸ் ஸ்ரீநகருக்கு எடுத்துச் பென்ைார்.  

ஃப ராம்வராஸ் எச். ைாைாொஞ்ெி (ொஞ்ெி) அஹ துநகர் படக்கன் 
 டீபூ ியின் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவின் ைீவிர ான  ற்றும்  ிக பநருக்க ான ெீடர். 

டிெம் ர் 26ஆம் நாள் அறனவரும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ைத்ை து 
இல்லங்களுக்குச் பென்ைதும்,  ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளக் 
கவனிக்கத் பைாடங்கினார். 28ஆம் வைைி  ா ா, ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில் 
அைிகாறல ைிறரப் டத்ைிற்கு, ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைார். 
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 ினூ காரஸ், றநஸ் து ாஷ்  ற்றும் அவரது 25 வயது  ரு கள் வராடா 
ஆகிவயார் 27  ற்றும் 28ஆம் வைைிகளில் ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவப்  ார்க்க 
அனு ைிக்கப் ட்டனர்.  வராடா து ாஷின் கறை  ிகவும் சுவாரஸ்ய ானது. றநஸ் 
து ாஷ் ப ஹர்  ா ாவின் ைீவிர  க்ைராக இருந்ைார், ஆனால், அவரது 
குடும் த்ைினர் - குைிப் ாக அவரது கைவர் -  ா ாவிடம் விவராைப்வ ாக்றக 
கறடப் ிடித்ைார். ஆனால், றநஸ் வாய்ப்பு கிறடக்கும் வ ாபைல்லாம்  ா ாறவப் 
 ார்க்க நழுவிச் பென்று விடுவது வழக்கம்; அவர் எப்வ ாதும் ைனது 
குழந்றைகளுக்கு ப ஹர்  ா ா கடவுள் என் றைக் கற் ித்து வந்ைார்.  றுபுைம், 
வராடாவுக்கு,  ா ா  ீது நம் ிக்றக இல்றல. 1944 ஆம் ஆண்டில், றநஸின்  கன் 
ஆைிறய  ைக்க நிச்ெயிக்கப் ட்டார். ஆைி,  ா ாவின் பநருக்க ான அன் ர் 
என் றை வராடா அைிந்ைதும், அவர் அைிர்ச்ெியறடந்ைார். ஆனால், வராடா, 
ஆைிறய உள ார வநெித்ைைாலும், அவரின் வநெம் ஆைிறய ‘இந்ை ப ஹர்  ா ா 
ந ரிட ிருந்து’  ைிக்க முடியும் என் ைில் உறுைியாக இருந்ைைாலும் 
ைிரு ைத்றை நடத்ை முடிவு பெய்ைார்.  இைற்கிறடயில்  ினூ காரஸ் (ஆைியின் 
உைவினர்)  ற்றும் ஆைியின் ைாயார் இருவரும் வராடாவுடன்  ா ாறவப்  ற்ைித் 
பைாடர்ந்து வ ெிவந்ைனர், வராடா வருங்கால  ரு கள் என் ைால், அவர் அைற்கு 
பெவிொய்த்ைாக வவண்டும் என்று ஆச்ொரம் வகாரியைால் - அவர் ஆர்வம் 
அல்லது ஈர்ப்பு இல்றல என்ைாலும் வகட்டாகவவண்டிய கட்டாயம். 

வராடா குழந்றைப்  ருவத்ைிலிருந்வை  ிகுந்ை  ைப் ற்றும், காைல் 
கற் றன  ிக்கவராகவும் இருந்ைார். அவருறடய ைிரு ை நாளன்று, கடவுள் 
ஒரு ெில துளிகளுடன் வலொன  றழத்தூைறல அவரது ஆெீர்வாைத்ைின் 
அறடயாள ாக வழங்க வவண்டும் என்ை இரகெிய ஆறெறய எப்வ ாதும் 
 னைில் பகாண்டிருந்ைார். கடந்ை ெில  ாைங்களில், அவர் ப ஹர்  ா ாவின் 
 கத்துவத்றைப்  ற்ைி அைிக அளவில் வகட்டிருந்ைைால், கராச்ெியில் நடந்ை 
அவரது ைிரு ைத்ைிற்கு ஒரு நாள் முன்பு, 1945, ஜூறல 1 அன்று,  ா ாவுக்கு 
ஒரு ெவால் விடுத்ைார்: ‘அவர்கள் கூறுவதுவ ால நீங்கள் கடவுளாக இருந்ைால், 
எனது ைிரு ை நாளில் பொர்க்கத்ைின் ஆெீர்வாைத்றை எனக்கு வழங்குவரீ்கள்.’ 
ப ரிய, ஆடம் ர ான ைிரு ை விழாவுக்கு முந்றைய  ர ரப் ான வநரத்ைில் 
அவர் கடவுளுக்கு விைித்ை அறனத்து இறுைி எச்ெரிக்றகயும்  ைந்துவிட்டார். 

கராச்ெி  ிகவும் வைண்ட நகரம்,  றழவயா  ிக அரிது. ஆனால், அந்ை 
ஜூறல நாளில், ைிடீபரன வானம் இருண்டு, எந்ை முன்னைிவிப்பும் இல்லா ல் 
ஒரு அங்குலத்ைிற்கும் அைிக ாக  றழ ப ய்ைது. அறர  ைி வநரத்ைில், 
கராச்ெியின் ெில  குைிகளில் முழங்கால் அளவு ைண்ைரீ் நிறைந்ைது. 
ைிரு ைத்ைிற்கு எண்ணூறு விருந்ைினர்கள் அறழக்கப் ட்டும், 100 முைல் 150 வ ர் 
 ட்டுவ  வந்ைனர். விழா நிறைவறடயும் வறர  றழ நீடித்ைது. 
 ப ஹரா ாத்ைில் வராடா முைன் முைலில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, 
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அவறரயும் அவருறடய கைவறரயும் அறழத்து அவரகளிடம் ‘ஏவைனும் வகட்க 
விரும்புகிைரீ்களா?’ என்று வகட்டார். வராடா எதுவும் பொல்லவில்றல, ஆனால், 
அவர்  னைில் அறலவ ாைி பூரிப் றடய பெய்ை எண்ைம்: "என் ைிரு ை நாளில் 
நீங்கள் எனக்கு பொர்க்கத்ைின் ஆெீர்வாைத்றை வழங்கினரீ்கள்!" வராடா, 
என்பைன்றும்,  ா ாவின்  ிரிய ான அன் ர்களில் ஒருவர் ஆனார். ைனது 
கைவறர  ா ாவிடம் இருந்து விலக்க விரும் ிய  ை கள் இறுைியில் அவரது 
காலடியில் ைஞ்ெம் புகுந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, ப ண்டு,  ாைிரி இருவரும் 
அவரது ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைனர். கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை றகக்வகா ாத்ைின் குடிலில்  ா ா 40 நாட்கள் 
ைனிற யில் அ ர விரும் ினார்.  ப ண்டுவும்,  ாைிரியும் மூங்கில்  ாய்கறள 
வவலியாக எல்லா  க்கங்களிலும் அற த்து, யாரும்  ார்க்க முடியாை டி மூடி 
 றைத்ைனர். 

 ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான அட்டவறைறயப்  ின்வரு ாறு 
ையார் பெய்ைார்: 
கண்காைிப் ாளர்கள்: 

காறல 6:00 -  ாறல 3:00  ைி  - காக்கா  ாரியா 
 ாறல 3:00 -  ாறல 5:00  ைி  - ஆைி ெீனியர் 
 ாறல 4:30 -  ாறல 7:00  ைி  - விட்டல் வ ாக்வர 
 ாறல 7:00 - இரவு 9:30 வறர - றகக்வகா ாத் 
இரவு 9:30 - காறல 6:30 வறர - கிருஷ்ைா 

 ா ாவின் ைினெரி அட்டவறை: 
காறல 6:30  - காறல 7:30  - காறலக் கடன்கறள முடித்ைல். 
காறல 7:30  - வைநீர் 
 ைியம் -  ைிய உைவு 
 ாறல 4:00  - வைநீர் 
 ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்ைின்வ ாது உ வாெம் இருந்ை முைல்  த்து 

நாட்கள் அவர் ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை  ட்டுவ  உைவு உண்ைப்வ ாவைாக 
அைிவித்ைார். 

அடுத்ை  ைிறனந்து நாட்களுக்கு அவர் காய்கைி சூப் அல்லது வ ார் 
 ட்டுவ  அருந்துவைாகவும், அறை அடுத்ை  ன்னிரண்டு நாட்களுக்கு, ஆரஞ்சு 
ரெமும், கறடெி மூன்று நாட்கள் ைண்ைரீ்  ட்டும் அருந்ைப்வ ாவைாக 
அைிவித்ைார். 

 ா ா, றகக்வகா ாத்ைின் குடிலுக்குள் 1946 ஜனவரி 3 வியாழக்கிழற  
நுறழந்ைார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர், அலி ஷாறவ அஹ துநகரிலிருந்து 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்து, அடுத்ை ஒரு வாரம்,  ா ா  ஸ்துடன் 
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காறல ஒன் து  ைி முைல்  ைியம் வறர  ைிபுரிந்ைார், ெில ெ யங்களில் 
 ைியமும்  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். ஜனவரி 12ஆம் நாள் வறர அவருடன் 
 ைியாற்ைி,  ின்னர் அவறர அஹ துநகருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா மும்ற   ற்றும் சுற்ைியுள்ள புைநகர்ப்  குைிகளில் 
இருந்து  ஸ்துகறள அறழத்து வர ற தூறல அனுப் ினார். அவர்  யந்ைர், 
குர்லா,  ாஹிம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து மூன்று  ஸ்துகறள அறழத்து 
வந்ைார்;  ா ா ஒவ்பவாருவருடனும் நான்கு நாட்கள் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ாறவப் ப ாறுத்ைவறர, இத்ைறன நாட்களாக வ ற்பகாண்ட 
 ர ரப் ான  ஸ்த்  யைங்கள்  ற்றும் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குப்  ின்னர், உ வாெம் 
இருந்து  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிவது என் து அவரது ‘ஆன் ீக ஓய்வு’ ஆகும். 

ஜனவரி 19ஆம் நாள்  ாறல ஆறு முைல் ஒன் து  ைி வறர  ா ாவின் 
அறைக்கு முன் கவாலி  ாடகர்கள் கஸல்கறள வழங்கிய நிகழ்ச்ெியில்  ண்டலி 
 ட்டுவ  அறழக்கப் ட்டனர். ெிது,  ா ாறவ  கிழ்விக்கும்  ல நறகச்சுறவயான 
 ாடல்கறளயும்  ாடினார். 

ஜனவரி 24 அன்று,  ா ா  ண்டலிக்கு இவ்வாறு அைிவித்ைார்: "இன்று 
எனது ஏகாந்தவாசத்தின் இருபதாம் நாள். சாகலயில் மதாடர்ந்து மசல்லும் 
பபாக்குவரத்து ெற்றும் அதனால் ஏற்படும் சத்தம் காரணொக, நான் எனது 
பணியில் ெிகவும் சிரெப்பட்படன். எனபவ, நான் எஞ்சியுள்ள 20 நாள் 
ஏகாந்தவாசத்கத, அரவெில்லாத இயற்கக சூழல் நிகைந்த பிம்பல்காவ்ெில் 
கழிக்க முடிவு மசய்துள்பளன். நாகள முதல், நான் பிம்பல்காவ்ெிற்குச் 
மசல்லும் வகர, எனது ஏகாந்தவாசம் முழுகெயானதாக இருக்காது. நான் 
இப்பபாது இருக்கும் இடத்திபல மதாடர்ந்து இருப்பபன், பதகவயான 
பணிக்காகவும் பவண்டிய நபர்ககளச் சந்திக்கவும் ெட்டுபெ மவளிபய 
வருபவன்." 

 றுநாள்  ிற் கல் நான்கு  ைியளவில், ஸவராஷ்  ா ாறவப் 
 ிம் ல்காவ்ம் அறழத்துச் பென்ை வவறளயில்,  ா ா, காவள ா ா அங்கு 
வ ற்பகாள்ளும் கட்டு ானப்  ைிகறள விறரவாக முடிக்க அவறர 
ஊக்குவித்ைார்.  ா ா, ஸவராஷுடன் 26  ற்றும் 29ஆம் நாள் காறல வவறளயில் 
 ீண்டும்  ிம் ல்காவ் ிற்குச் பென்ைார். ஆைி ெீனியர், வவண்டிய அறனத்து 
கட்டு ானப் ப ாருட்கறளயும் அஹ துநகரிலிருந்து  ிம் ல்காவ் ிற்கு வாங்கி 
அனுப் ினார். 

காஷ் ீரிலிருந்து, எந்ை முன் அைிவிப்பும் இல்லா ல், ஹ ிபுல்லா வ க், 
 ா ாறவப்  ார்க்க ப ஹரா ாத் வந்ைார்.  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் ஏன் இங்கு 
வந்தீர்கள்? காஷ்ெீரில் உங்கள் தந்கத, திடீமரனக் காலொனால் அதற்காக 
நான் குற்ைம் சாட்டப்படுபவன்" என்ைார். 
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ஹ ிபுல்லா உடவன, "என் ைந்றையின் உடல்நிறல இப்வ ாது நன்ைாக 
உள்ளது" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா அவருக்குக் கட்டறளயிட்டார், "நீங்கள் திரும்பிச் மசன்று 
காஷ்ெீரில் இருங்கள்."   ா ா வவண்டிய  யைச் பெலறவச் பெலுத்ைி, ைவ்லத் 
ஸிங்கிற்கு ஒரு கடிைத்றையும் பகாடுத்ைனுப் ினார். 

ஸ்ரீநகருக்குத் ைிரும் ிய ஹ ிபுல்லா,  ா ாவின் கடிைத்றை ைவ்லத் 
ஸிங்கிடம் பகாடுத்ைறை அவர்  டித்ை  ிைகு, " ா ா என்னிட ிருந்து விரும்புவது 
இந்ை அளவிலான வெறவறய  ட்டும்ைானா? எனக்குச் பொந்ை ான 
அறனத்றையும் அவர் எடுத்துச் பெல்லும் வநரம் எப்வ ாது வரும்?" 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, ைனது ப ற்வைாரின் வடீ்டிற்குத் 
ைிரும் ிய ஹ ிபுல்லாவிற்கு, ைவ்லத் ஸிங் ெிைிது  ைம் பகாடுத்ைார்.  ா ா 
ஹ ிபுல்லாறவத் ைிருப் ி அனுப்  ஒரு  றைக்கப் ட்ட காரைமும் இருந்ைது. 
இரண்டு  ாைங்களுக்குப்  ின்னர், அவரது ைந்றை எைிர் ாராைவிை ாகக் 
கால ானார். 

இந்ை வநரத்ைில், ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ை  ற்றுவ ார் 
அைிர்ஷ்டொலி  ிரிட்டிஷ் ப ண் ைி ெிலிமகன்ட் டீக்ஸ், 51.  ிலிபகன்ட் 
இந்ைியாவில் வளர்ந்து வந்ைவ ாது 1920 ஆண்டுகளின்  ிற் குைியில்,  ா ாறவப் 
 ற்ைி முைன்முைலாகக் வகள்விப் ட்டார். வடாக்கா ஆெிர  நாளிலிருந்வை அவர் 
 ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைினார்.  1941 இல், அவரது கைவர்  ற்றும்  கனுடன் 
இந்ைியாவிலிருந்து அந்ை ான் ைீவுகளுக்குக் குடிப யர்ந்ைார். 1942  ிப்ரவரி 
 ாைத்ைில்,  ிலிபகன்ட், ொஞ்ெியிட ிருந்து, ‘ ா ா அந்ை ான் ைீவுகளில் ெிைிது 
வநரம் பெலவிட விரும்புகிைார்’ என்ை பைாறலத்ைந்ைிறய அறடயப்ப ற்ைதும், 
வ ார்ட்  ிவளரில்  ா ாவுக்காக அற ைியான சூழலில் ஒரு குடிறல வாடறகக்கு 
ஏற் ாடு பெய்ைார். ஆனால், ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு,  ிலிபகன்ட்  ற்றும் 
அவரது குடும் த்ைினர் ெிங்கப்பூரில் ஜப் ானியர்களால் வ ார்க் றகைிகளாக 
ெிறைக்காவலில் றவக்கப் ட்டனர். அந்ைக் காலகட்டத்ைில்  ிலிபகன்ட் 
 ா ாவுக்குத் பைாடர்ந்து கடிைம் எழுைியும், எந்ைப்  ைிறலயும் ப ை முடியாை 
சூழ்நிறல. மூன்று ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, ஜூறல 1945 இல், அவரது கைவர் 
முகா ில் நடந்ை வி த்ைில் பகால்லப் ட்டார். அவரது இறுைிச் ெடங்கு நிகழ்ந்ை 
அன்று, ‘ைற்பெயலாக’அஞ்ெலட்றட ஒன்று  ா ாவிட ிருந்து வந்ைது. அைில், 
 ா ா,  ிலிபகன்ட் எழுைிய கடிைங்கள் அறனத்றையும் ப ற்றுக்பகாண்டைாகத் 
பைரிவித்து, "எல்லாம் நன்ைாக நிகழும். கதரியொக இருங்கள். நான் 
உங்களுக்கு எனது ஆசிககள வழங்குகிபைன்" என்று 
கூைியிருந்ைார்.   ா ாவின் வார்த்றைகள் நிச்ெய ாக அவருக்கு ஒரு ப ரிய 
ஆறுைலாக இருந்ைது. 
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ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகு, முகா ிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்ட  ிலிபகண்ட், 
இயல்பு நிறலக்குத் ைிரும்பும் வநாக்கத்ைில் இந்ைியாவின் ஒரு  றலப் குைிக்கு 
அனுப் ப் ட்டார்.  ஜனவரி 1946ஆம் வருடம் அவர் மும்ற க்குத் ைிரும் ி வர 
முடிந்ைைால்,  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார். ஆனால், 
அைற்கிறடயில்  ா ா ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கவவ, ஆைி ெீனியர் அவறர 
உடனடியாக வரவவண்டாம்  என்று பைாறலத்ைந்ைி மூல ாகத் பைரிவித்ைார். 
ஆனால்,  ிலிபகண்ட் ஏற்கனவவ புைப் ட்டு, ஜனவரி 19 அன்று ப ஹரா ாத் 
வந்ைார்.  ா ா அவறரப்  ார்க்கா ல், ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்க 
வ ல் றலக்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  ிலிபகன்ட் அறை ஒரு வொைறனயாக 
எடுத்து,  ா ாவின் விருப் த்றை ஏற்றுக்பகாண்டார். குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில் 
இரறவக் கழித்ை அவர் அடுத்ை நாள் மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.
 இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெ 
கட்டுப் ாடுகறள ெற்று ைளர்த்ைிய வவறளயில்,  ா ாவின் பெலவில் அவறர 
ப ஹரா ாத்துக்கு அறழத்து கடிைம் எழுைி, இறுைியில்  ிலிபகன்ட் 
அன் ிற்குரியவரின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ைார். 

1946 ஜனவரி 3ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
நுறழந்ைைிலிருந்து, அவர் ப ண் ைிகறளப்  ார்க்க வ ல் றலக்குச் 
பெல்லவில்றல; ஆனால், அவர்  ிப்ரவரி 2 ெனிக்கிழற  அன்று அவர்கறளப் 
 ார்க்கச் பென்ைார். ராவனா, கிட்டி ஆகிவயாறரத் ைனிப் ட்ட முறையில் 
அறழத்து, அவர்கறள இங்வக இருக்க அனு ைித்து, ஐரீன்,  ார்கபரட் 
இருவறரயும் அவரது  ைிக்காக ஐவராப் ாவிற்கு அனுப் ப் வ ாவைாகத் 
பைரிவித்ைார். ராவனா, கிட்டி இருவரும் ஐரீன்  ற்றும்  ார்கபரட்டுக்காக 
வருந்ைினாலும், அவர்கறளத் ைங்க அனு ைித்ைைற்காக நன்ைி கூைினார்கள். 

 ா ா ‘வய்’ கிரா த்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைதும், அவர் றகவகா ாத், 
அவரது குடும் த்ைினர்  ற்றும்  ன்ஸாரி ஆகிவயாறர  ருத்துவ றன 
வளாகத்ைிலும், பஸால்டூன், டவ்லா இருவறரயும் ைனி அறையிலும் ைங்க 
றவத்ைார். ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, நாஜா,  ார்கபரட், வாலு, ஸூனா ாெி, 
வகார்பஷத், ராவனா, கிட்டி  ற்றும் வகட்டி ஆகிவயார்  றலயின் இைர 
இடங்களில் ைங்கியிருக்க,  லீா ாய் அவரது  கள் ஸில்லாவுடன் கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைார்; விஷ்ணுவின் ைாயார் காக்கு ாயும் 
ஆரம் த்ைிலிருந்வை, கீழ் ப ஹரா ாத்ைில், விஷ்ணுவுடன் வாழ்ந்து வந்ைார். 

அரங்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு அருகிலற ந்ை குடும்  குவாட்டர்ஸில் 
ஸவக் பகாத்வால், அவரது  றனவி நர்கிஸ்,  கள் ஹில்லா ஆகிவயார் 
இருந்ைனர். அவர்களுறடய இைர இரண்டு குழந்றைகளும் அப்வ ாது பூனாவில் 
 டித்துக்பகாண்டிருந்ைனர். ஜங்க்வள குடும் த்ைினர்  ற்றும் ெிது, அவரது 
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 றனவி ராைா ஆகிவயாறரப் வ ாலவவ ெகனும் அவரது  றனவியும்  களும் 
குடும் க் குவாட்டர்ஸில் ைங்க றவக்கப் ட்டனர். 

கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை ‘ப ஸ்’ குவாட்டர்ஸில் ஆண் 
 ண்டலியிறடவய அண்ைாஸாவஹப் காவள, அண்ைா 104, டாக்டர் டான், 
குஸ்ைாஜி, காவள ா ா, காக் ஸாவஹப், முரளி, டாக்டர் நீலு,  ாைிரி, ப ண்டு, 
ராம்ஜூ, பஸயிலர் ஆகிவயார் ைங்கியிருந்ைனர். 

ப ஹரா ாத்ைில் அறனவறரயும் ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா, ப ஹரா,  ைி, 
ப ஹரு, நாஜா,  ார்கபரட், வாலு ஆகிவயாருடன் 1946,  ிப்ரவரி 3 
ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று  ிம் ல்காவ்ம் புைப் ட்டார்; டாக்டர் டான், குஸ்ைாஜி, 
காக்கா, கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு ஆகிவயாரும் உடன் பென்ைனர். ற ர ங்களா 
நிலத்றைக் கவனிப் ைற்கான அைிவுறுத்ைல்களுடன் பவங்வகா ா ராவ் 
பைன்னிந்ைியாவில் உள்ள அவரது இல்லத்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

 ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைில், ைனி அறை ஒன்ைில்  ா ா அவரது 
ஏகாந்ைவாெத்றை  ீண்டும் பைாடங்கினார்.  ிப்ரவரி 5ஆம் நாள், எரச் ஒரு 
 ஸ்றை அறழத்து வந்து,  ிைகு பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ா ா. 
 ஸ்துடன் ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்ை அந்ை வவறளயில், ப ண் 
 ண்டலியுடன் பைம் ி  றலக்கு நடந்து பெல்வறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். 
அவர்கள்  றலயிலிருந்து  ளிச்ெிடும் கூழாங்கற்கறளயும்  ாறைகறளயும் 
வெகரித்து வந்ைனர்; ெில வநரங்களில்  ா ாவின் இரண்டு ற களும் பஜாலிக்கும் 
 டிகங்களால் நிரம் ியிருந்ைன. 

இறவ அறனத்தும் இறுைியில்  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைில் கட்டி 
எழுப் ிய  ிரைான வடீ்டின் அடித்ைளத்ைில் றவக்கப் ட்டன; எனவவ 
 ா ாவுடனான இந்ை நறடப் யைத்ைில் கூழாங்கற்கறள வெகரித்ைது ஒரு 
ப ாழுதுவ ாக்காகத் வைான்ைினாலும் அைில் உள்வநாக்கம் இல்லா ல் இல்றல! 

 ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைைிலிருந்து, இரவு 
காவல்புரியும் வவறளயில் கிருஷ்ைா   ிகவும்  ர்  ான  ற்றும் விெித்ைிர ான 
ெம் வம் ஒன்றை எைிர்பகாள்ள வநர்ந்ைது.   ா ாவின் அறையின் அறனத்து 
ஜன்னல்களும் கைவுகளும் இறுக்க ாக மூடப் ட்டிருந்ைன.  நள்ளிரவில், 
கிருஷ்ைா ஜன்னல் வழியாக ஒரு நிழலாடுவறைக் கண்ட அடுத்ை கைம் 
அறைக்குள் ஒரு ஆவி வைான்ைியறைக் கண்டார். ெற்று ெிவந்ை கண்கள்  ற்றும் 
பவள்றள ைாடியுடன் இரண்டு கால்களும் இல்லாை ஒரு முைியவர் வ ான்ை 
வைாற்ைம், பவண்ைிை அங்கியும் ைறலயில் ஒரு பவள்றள துைியும் 
கட்டப் ட்டிருந்ைது. "அவர்  ார்ப் ைற்கு அருற யாகவும் கவர்ச்ெியாகவும் 
இருந்ைார்; அைனால் நான்  யப் டா ல் இருந்ைாலும் அவர் 
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வைான்றும்வ ாபைல்லாம், நான் என்  லத்றை இழந்வைன்; என்னால் 
அங்கு ிங்கும் நகர முடியவில்றல" என்று கிருஷ்ைா  ின்னர் கூைினார். 

இந்ை ஆவி  ா ாவின்  டுக்றகறய பநருங்கி,  ா ாவின்  ாைங்கறளத் 
பைாடும் ைருைத்ைில்,  ா ா அவரது விரல்கறளத் ைட்டிவிடுவறையும், ஆவி 
உடவன  றைந்துவிடுவறையும் காைமுடிந்ைது.  ா ா, இறைப் ற்ைி எதுவும் 
பொல்லவில்றல, கிருஷ்ைாவும் ைான்  ார்த்ைறை பைரிவிக்கவில்றல. 
ஒவ்பவாரு இரவும் இந்ைச் ெம் வம் ைவைா ல் நிகழ்ந்ைது: அவ்வண்ைம் ஆவி 
வைான்றும் வவறளயில், கிருஷ்ைா ைனது ெக்ைிறய இழந்து அறெய முடியா ல் 
உைர்ந்ைார். ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, கிருஷ்ைா,  ா ாவிடம் ஆவி ைனது 
ஆற்ைறல இழக்கச் பெய்ைைாக புகார் பெய்ைவ ாது,  ா ா வவறு அறைக்குச் 
பெல்ல முடிவு பெய்ைார். 

 ிம் ல்காவ்ம் குடியிருப் ிலிருந்து அறர ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
ஒரு ெிைிய குடிறெ,  ா ாவின் பநருங்கிய அன் ர்களில் ஒருவரான, பூனாவில் 
வாழ்ந்ை ரத்தன்ஷா கியாரா என் வருக்குச் பொந்ை ானது. ப ாைியாளராக 
இருந்து ஓய்வு ப ற்ை கியாரா,  ிம் ல்காவ்ம் அருவக அவருக்குச் பொந்ை ான 
நிலத்ைில் விவொயம் பெய்ைார். ைானியங்கள்  ற்றும்  ண்றை கருவிகறள 
வெ ிப் ைற்காகப்  யன் டுத்ைப் ட்டைால், குடிறெயில் எவரும் ைங்கவில்றல. 
எனவவ, 1946,  ிப்ரவரி 9 முைல், ப ஹர்  ா ா, கிருஷ்ைாவுடன் ரைன்ஷாவின் 
ெிைிய குடிறெக்குத் ைினமும்  ாறல ஒன் து  ைிக்கு ஓய்பவடுக்கச் பெல்லத் 
பைாடங்கினார். கிருஷ்ைா  ிகவும்  லவனீ ாக உைர்ந்ைைால்,  ா ா, காக்காறவ 
அைிகாறல 4:00  ைிக்கு வந்து கிருஷ்ைாறவ விடுவிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்; 
ஆனால், காக்கா அல்லது வவறு எவருக்கும் ஆவி  ற்ைிய ெம் வம் பைரியாது. 

கியாராவின் குடிறெயில் இந்ை ஆவி ஒருவ ாதும் ைறலகாட்டவில்றல. 
அறனத்தும் சுமூக ாக நடந்துபகாண்டிருந்ை இந்ை வநரத்ைில், ஒரு நாள் இரவு 
இரண்டு  ைியளவில், யாவரா ஒருவர் காக்காவின் அறைக்கைறவத் ைட்டி, 
‘காக்கா, எழுந்ைிருங்கள்!  ைி நான்கு!" என்ை கூக்குரறலக் வகட்டு, காக்கா 
 டுக்றகயிலிருந்து எழுந்து, ைா ை ாகிவிட்டவைா என்று  யத்ைில், கியாராவின் 
குடிறெறய வநாக்கி ஓடினார். ஜன்னலிலிருந்து, அவர் ஒளிரும் விளக்கு ஒன்றை 
கிருஷ்ைாவின் முகத்ைில் காட்ட, அவர் பவளிவய வந்து, "காக்கா, நீங்கள் ஏன் 
இவ்வளவு ெீக்கிரம் வந்ைீர்கள்?" என வினவினார். 

"ெீக்கிர ா?" என காக்கா வகட்டுக்பகாண்வட "இப்வ ாது வநரம் என்ன? 
என்றன ஏன் எழுப் ினாய்?" என்ைார். 

" ைி 2:00 ஆகிைது" என்று கிருஷ்ைா அவரிடம் கூைி "நான் உங்கறள 
எழுப் வில்றல. நான் எப்வ ாதும்  ா ாவுடவன இருந்வைன்.  ா ாறவத் ைனியாக 
விட்டுவிட்டு நான் எப் டி உங்கள் அறைக்குச் பெல்லமுடியும்?" 
 காக்கா குழப் த்துடன் ைிரும் ிச் பென்ைார். நள்ளிரவில் அவறர 
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எழுப் ியவர் யார்?  அடுத்ை இரவும் அவைைான் நடந்ைது. அடுத்ை மூன்று அல்லது 
நான்கு நாட்களுக்கு இவ்வாறு முன்கூட்டிவய எழுந்ை  ிைகு, காக்காவும் அந்ை 
ஆவியின் வைாற்ைத்றைக் காை வநர்ந்ைது. ஆவி அவறர எழுப் ிக்பகாண்வட 
இருந்ைைால், அவரால் இனி ைனது இரவு காவல் கடற றயச் பெய்ய முடியாது 
என்று அவர்  ா ாவிடம் கூைினார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா  ிம் ல்காவ்ம் ைிரும் ிச் பென்ைார். அந்ை நாள் 
நள்ளிரவிலும் ஆவி வைான்ைியது.  ா ா ைாவன எழுந்து கைறவத் ைிைந்து 
பவளிவய பென்று, நள்ளிரவு 12:15  ைிக்கு, அவர்  ீண்டும் அறைக்குள் வந்ைார்; 
உடபலல்லாம் ஒவர வியர்றவ; கைறவ மூடி, கிருஷ்ைாவிடம் ைனது உறடறய 
 ாற்ை விரும்புவைாகக் கூைினார்.  ின்னர் அவர் முகத்றைக் கழுவிவிட்டு தூங்கச் 
பென்ைார். அன்று முைல் அந்ை ஆவி ைிரும் ி வரவில்றல. 

கிருஷ்ைா அறை நிறனத்து ஆச்ெரியப் ட்டார், மூன்ைாவது நாள் அவர் 
 ா ாவிடம், "நான் ெ ீ த்ைில் அந்ை ஆவிறயப்  ார்க்கவில்றல; ஏன் 
வரவில்றல?" என வினவினார். 

"அகனத்து பணியும் முடிந்துவிட்டது" என்று  ா ா றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

"எவ்விை ான  ைி,  ா ா?" 
"நான் அறை விளக்குகிவைன்,  ண்டலிக்கு முன்னால் நாறள எனக்கு 

நிறனவூட்டுங்கள்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
கிருஷ்ைா, காறல வவறளயில் தூங்குவறை வழக்க ாகக் 

பகாண்டிருந்ைாலும், அவர்  அடுத்ை நாள் காறல எட்டு  ைிக்கு  ா ா 
முன்னிறலயில் வந்ைவ ாது,  ா ா, அவர் வந்ை காரைத்றைக் வகட்க, கிருஷ்ைா 
ஆவிறயப்  ற்ைி  ா ாவுக்கு நிறனவூட்டினார்.  ா ா,  ண்டலிக்கு 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார், "கிருஷ்ணாவிடம் தினமும் என்ன 
நடக்கிைது என்று பகளுங்கள்." கிருஷ்ைா நடந்ைறை விவரித்ைதும்,  ா ா 
இவ்வாறு விளக்கினார், "அங்கிருந்த ஆவி ெிகப்மபரிய, சக்தி வாய்ந்த ஒரு 
ெனிதர். உலகத்கத அழிக்க விரும்பினால், அவர் அகத ஒபர மநாடியில் 
மசய்திருக்கலாம். அவர் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர். 

"சில காரணங்களால், அவர் தற்மகாகல மசய்து மகாண்டதால் 
அதிலிருந்து அவர் விடுவிக்கப்பட விரும்பினார், ஆனால், நான் அவகரத் 
தவிர்த்து வந்பதன். அந்த பநாக்கத்திற்காக அவர் என்னிடம் 
வந்துமகாண்டிருந்தார். நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு நான் அவகர விடுவித்து, 
அவருக்கு ஓர் உடகலக் மகாடுத்பதன். இப்பபாது அவர் என்னிடம் 
வரொட்டார்."       
 இறைக் வகட்ட கிருஷ்ைா ப ாறுற  இழந்து, " ா ா, என்றனப் 
 ாருங்கள்! நான் எவ்வளவு  லவனீ ாகிவிட்வடன். முைல் நாளிவலவய நீங்கள் 
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ஏன் அவறர விடுவிக்கவில்றல? ஏன் அவறர இவ்வளவு  ிரச்ெிறனகறளச் 
பெய்ய அனு ைித்ைீர்கள்?" என்று வகட்டார். 

 ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட, "அதற்கான பநரம் வரவில்கல. தக்க பநரம் 
வந்தபபாது, நான் அவருக்கு உடகலக் மகாடுத்பதன்" என்ைார். 

1946, பிப்ரவரி 15 மவள்ளிக்கிழகெ அன்று மெஹர் பாபாவின் 52 வது 
பிைந்தநாளில் எந்தவிதொன சிைப்பு நிகழ்ச்சியும் நகடமபைவில்கல; 
ஆனால்,  ா ா, கீழ்வரும் இந்ைச் பெய்ைிறய ைனது அன் ர்களுக்கு ஒரு 
சுற்ைைிக்றகயின் மூல ாக வழங்கினார்: 

எல்லாவிதொன எதிர்ப்பின் புயல்களுக்கு ெத்தியில், உங்களால் 
சுயொக உருவாக்கப்பட்ட அல்லது உண்கெயான உங்கள் அன்பு, உங்கள் 
பக்தி, உங்கள் உறுதியான தன்கெ அகனத்தும் ெிகவும் பாராட்டத்தக்கது. 
உண்கெப்மபாருகள ெட்டுபெ நிகலநாட்டும் எனது பநாக்கத்தின் ெீதான 
உங்கள் விசுவாசம் தனித்துவொனது. 

கடந்து மசல்லும் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் உலகின் ஆன்ெீக 
பெம்பாட்டிற்கான ெகத்தான பணிகய நிகைபவற்ைி வருகிைது. நான் அதன் 
அததீ துன்பம், ெகிழ்ச்சி ெற்றும் தீவிரம் ஆகியவற்ைில் ெனிதகுலத்தின் 
மூலம் முழுவசீ்சில் எனது பணிகயச் மசய்து வருகிபைன், ஏமனன்ைால் 
அகனத்திலும், அகனவரிடத்திலும் இருப்பவன் நான் ஒருவன் ெட்டுபெ. 
எனது முந்கதய பிைந்தநாட்ககளக் காட்டிலும், இந்த ஆண்டு என்பது, எனது 
உபவாசங்கள், பயணங்கள், கஷ்டங்கள், ஏகாந்தவாசங்கள் பெலும் ஏகழ 
ெக்களின் துன்பம் ெற்றும் ஆன்ெீக ரீதியாக முன்பனைிய ெஸ்துகளின் 
மதாடர்பு ஆகியவற்ைின் பபாது பெற்மகாள்ளப்பட்ட கடுகெயான ஆன்ெீக 
மசயல்பாடுகளிலிருந்து விலகி, மபரும் எழுச்சிகள் நிகைந்த ஆண்டின் 
முடிகவக் குைிக்கிைது. 

துன்பம் வந்து பபாகும்; இன்பம் வந்து பபாகும்; ெகிழ்ச்சி வந்து 
பபாகும்; இகவ அகனத்தும் உங்களின் அதிகபட்ச மபாறுகெ, கதரியம், ென 
அகெதி எல்லாவற்ைிற்கும் பெலாக, உங்கள் அன்பு ெற்றும் எனக்குக் 
கீழ்ப்படிதல் பபான்ைவற்கை முக்கிய பதகவகளாக எடுத்துக்காட்டும். யார் 
ஒருவர் எனக்காக, உண்கெப்மபாருளுக்காக அகனத்கதயும் தாங்கிக் 
மகாள்கிைார்கபளா, அவருகடய இதயத்கத சத்தியம் எனும் நித்திய ஒளி 
எப்பபாதும் ஒளிரச் மசய்யும். 

இருளின் வழியாக மவளிச்சம், துன்பத்தின் மூலொக ெகிழ்ச்சி, 
குழப்பத்தின் மூலொக அகெதி, நல்லிணக்கம் இருப்பது பபால, பயணத்தின் 
முடிவு இருக்கும். எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. ஆன்ெீக 
இன்பத்திற்கு முடிபவ இல்கல. இது வற்ைாதது. உங்களின் நல்லது, தீயது, 
உங்களின் வலிகெ, பலவனீங்கள் அகனத்கதயும் எனக்கு முழுகெயாகச் 
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செர்ப்பிப்பதன் மூலம், நீங்கள் எனது ெகிழ்ச்சியின் மபாக்கிஷத்கதப் பகிர்ந்து 
மகாள்வரீ்கள். 

உங்கள் அகனவருக்கும் என் அன்பும் ஆசிகளும். 

 ா ா,  ல வருடங்களாக வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குப்  யைம் 
பெல்லவில்றல என்ைாலும், அவர் ொர் ாக அங்கு நடக்கும்  ைிகளில் அவர் 
எப்வ ாதுவ  விழிப்புடன் இருந்ைார், வ லும் அப ரிக்காவில் பைாடர்ந்து ைனது 
அன் ர்களுடன் பைாடர் ில் இருந்ைார்.  பநாரினா இகடவிடாெல் (‘அருள்’, 
‘நம்பிக்ககயின் பதகவ’, ‘ஆன்ெீக சக்தி’ பபான்ை தகலப்புகளில்) 
விரிவுகரககள வழங்கி வந்தார். எலிஸமபத் ‘ெர்டில் பீச்’ கெயத்கத நிறுவி, 
வளர்த்து வந்தார், பிை அகனவரும் தெது மசாந்த வழியில் பணிபுரிந்தனர் 
அல்லது தத்தெது பங்கக ஆற்ைினர்.    
 வநாரினா  ா ாறவ வநரடியாகப்  ார்க்க முடியா ல் ைவித்ைாலும், 
அவரருகில் இருப் றை விரும் ினாலும், ஒரு கட்டத்ைில் அவர்  ா ாவுக்கு 
இவ்வாறு எழுைினார், "இந்ை வாழ்க்றகயின் நன்ற க்காகவவ நாங்கள் உங்கறள 
வநரடியாக நாடி வருகிவைாம்; இல்றலவயல் நாங்கள் இல்லா லாகிவிடுகிவைாம்." 
 ா ா, அவர்கறள அப ரிக்காவிற்குத் ைனது  ைிக்காக அனுப் ியைாகவும், 
அவரருகில் இருப் து அவரது  ைிகளில் ைறலயிடுவது வ ாலாகும் என் றை 
அவர் புரிந்து பகாண்டார். 

1946,  ிப்ரவரி 16 அன்று,  ா ா இந்ைத் பைாறலத்ைந்ைிறய வநாரினாவுக்கு 
அனுப் ினார்: 

உங்கள் பணி மதாடர்பான ஜனவரி 31ஆம் நாள் வந்த மசய்திகய 
நான் அங்கீகரித்து ஆசிர்வதிக்கிபைன் - 

சிந்தகன ஒருங்கிகணப்பு மூலம் பநாரினா; 
அைிவார்ந்ை ஆர்வத்ைின் மூலம் ஜனீ்; 
தியாக நகடமுகை மூலம் எலிஸமபத்; 
முழு நம் ிக்றக, முயற்ெியின் மூலம் ொல்கம். 
வாழ்க்கக அர்ப்பணிப்பு மூலம் நதீன்; 
கறல இயக்கம் மூலம் ொர்க்கி. 
பிை அகனவரும் அன்புடன் என்கன நிகனவில் மகாள்பவர்கள்! 
எனக்காக நிகைவாகபவா, குகைவாகபவா பணிபுரிபவர்கள்! 

இைற்கிறடயில்  ா ாவின் ெவகாைரர்கள் ஜால் ாய், ப ஹராம் 
இருவரும்  ிப்ரவரி 22 அன்று  ா ாறவப்  ார்க்க பூனாவிலிருந்து வந்ைனர். 
ஞாயிற்றுக்கிழற , 24ஆம் நாள், பூனாவிலிருந்து வரவறழக்கப் ட்ட எரச்ெிடம் 
 ா ா, "பப்பாவிடம் மடஹ்ராடூனில் ஒரு பங்களாகவக் கண்டுபிடிக்கச் 
மசால்லுங்கள்; ஆனால், இந்த விஷயம் முற்ைிலும் ரகசியொக கவக்கப்பட 
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பவண்டும். அங்கு நான் ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாள்ள விரும்புகிபைன்; 
ெண்டலிக்குக் கூட இந்த விபரங்கள் மதரியாெல் பார்த்துக்மகாள்ளுங்கள்" 
என்று கூைினார். 

எரச் பூனாவுக்குத் ைிரும் ி வந்து ைனது ைந்றைக்குச் பெய்ைிறயத் 
பைரிவித்ைதும்,  ப் ா உடனடியாக படஹ்ராடூன் புைப் ட்டார்; எரச்றெத் ைவிர 
வவறு எவருக்கும்  ா ா எங்குச் பெல்ல இருக்கிைார் என்று பைரியாது. 

முந்றைய அைிவுறுத்ைல்கறளப்  ின் ற்ைி,  ா ாைாஸ், விபூைி, 
 ண்வடா ா ஆகிவயார் 1946,  ிப்ரவரி 25 ைிங்கள் அன்று  ிம் ல்காவ்ம் வந்ைனர். 
 ா ாைாஸ், விபூைி இருவரும்,  ைராஸிலிருந்து வந்து,  ா ாவின்  ைிறய 
எப் டிச் பெய்வது என்ை விவகாரத்ைில் வ ாைிக்பகாண்டனர்.  ா ா இருவருக்கும் 
பெவி டுத்து, அவர் முன்னிறலயில் வாைிட அனு ைித்ைார். ஒருவர் 
 ற்பைாருவரின் ைவறுகறளச் சுட்டிக்காட்டி, சூடான ெண்றடயில் ஈடு ட்டவ ாது 
 ா ா அறை ஊக்குவித்ைார். அவர்கள் இறுைியாக அற ைியாகும் வவறளயில், 
 ா ா அவர்கறளத் தூண்டிவிடும் வநாக்கத்ைில் ஏைாவது கூை, முறுகல் நிறல 
 ீண்டும் நீடித்ைது! கறடெியில்,  ா ாைாஸ் ைனது எரிச்ெலில், விபூைிறய ஒரு 
முட்டாள் என்று அறழக்கும் நிறலறய அறடந்ைார். 

"நீங்கள்  டு முட்டாள்!" விபூைி  ைிலடி பகாடுத்ைார். " க்கறளத் ைவைாக 
வழிநடத்தும் எண்ைத்ைில், நீங்கள் ஒரு வ லங்கிறய அைிந்து, நீண்ட ைாடிறய 
வளர்க்கிைரீ்கள்." 

"நீங்கள் ஒரு குருநாைர் என்ை நிறனப் ில் குரு  ந்ைிரத்றை வழங்கி 
நீங்களும்  க்கறள முட்டாளாக்குகிைரீ்கள்" என்று  ா ாைாஸ் குற்ைம் ொட்டினார். 

இவ்வாறு, அவர்களின் விதண்டாவாதம் ஒவ்மவாருவரின் தவறுகள், 
தீய பழக்கங்கள் ெற்றும் பலவனீங்களின் உண்கெகய மவளிக்மகாணர்ந்தது 
- பாபா விரும்பியதும் இதுதான்.  அவர்கறளச் ெ ாைானப் டுத்ைிய  ிைகு,  ா ா 
கடுற யாகக் கண்டித்ைார்: "நான் உங்கள் இருவகரயும் எனது பணிக்காக 
மவளிபய அனுப்பிபனன். நான் உங்ககள நம்பிபனன், ஆனால், நீங்கள் 
இருவரும் என்கன ஏொற்ைிவிட்டீர்கள்! நீங்கள் இருவரும் 'பாபா'க்களாக 
ொறும்பபாது எனது பணிகய எப்படிச் மசய்ய முடியும்? உங்களுக்கு அகதச் 
மசய்ய உரிகெ இல்கல. நீங்கள் எனது பணிகயச் மசய்யாெல், ஆழ்ந்த 
சிக்கலில் மூழ்கிவிட்டீர்கள். நீங்கள் அகதத் மதாடர விரும்பினால், ெக்கள் 
முன் என் மபயகர எடுக்காதீர்கள், அபத செயம் உங்களுகடய 
நற்குணங்ககளப் மபருகெயுடன் அைிவுறுத்தாதீர்கள்; ஏமனன்ைால், நீங்கள் 
எனது மபயகர எடுத்துக்மகாண்டதால்  மபாறுப்பு என்னுகடயதாகிைது, இதன் 
காரணொக உங்களுக்குப் மபரிய தீங்கு விகளயும்!  
 "விபூதி ஒரு மதாழுபநாயாளியாக இருந்தார், நான் அவகரக் 
குணப்படுத்திபனன். அவர் மதாடர்ந்து இப்படிச் மசயல்பட்டால், ெீண்டும் 



42 
 

மதாழுபநாயாளியாக ொறுவார்!" விபூைி,  ா ாைாஸ் இருவரும்  ா ாவின் 
 ன்னிப்ற க் வகாரினர். இனிவ ல் இப் டி நடந்து பகாள்ளாைீர்கள் என்று  ா ா 
அவர்கறள எச்ெரித்து,  ன்னித்ைார். 

 ண்வடா ா,  ா ாைாஸ், விபூைி மூவறரயும்  ண்டர்பூர், அவயாத்ைி 
 ற்றும் உஜ்ஜயினுக்குச் பென்று 150 வநர்ற யான ொதுக்கறளக் கண்டு ிடிக்க 
அனுப் ினார்.  ா ா மூவரிடமும் ைலா ஒரு ெிைந்ை  ஸ்றை உடனறழத்துக் 
பகாண்டு,  ார்ச் 9 அன்று அஹ துநகருக்குத் ைிரும் வும் உத்ைரவிட்டார். 

4,000 ஏறழகளுக்குப்  ிரொைம் வழங்குவைற்கான ைனது விருப் த்றைக் 
குைித்து ப ண்டு, எரச், காக்கா, ெகன்  ற்றும்  ிைருக்கு  ா ா ஏற்கனவவ 
பைரிவித்ைிருந்ைார். ப ஹரா ாத்  ண்டலி அஹ துநகர்  ாவட்டத்ைில், இரவும் 
 கலும் இத்ைறகய ந ர்கறளக்  கண்டு ிடித்து ஒருங்கு ைிரட்டினர். அறடயாளச் 
ெீட்டுகறள வழங்கி, ஆயிரக்கைக்கான இரண்டு பகஜம் பவள்றள துைி  ற்றும் 
10,000 ரூ ாய்  ைிப்புள்ள வவர்க்கடறலறய வாங்கினர்.  ா ா  ிரொை ாக 
வழங்குவைற்காக,  ைினாறு  வுண்டு வவர்க்கடறல, ைனித்ைனி 
ப ாட்டலங்களாகத் ையார் பெய்து றவக்கப் ட்டது. 

1946,  ார்ச் 10 ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ் பென்று 
 ண்டலி, நஸர்வான் ஸட்டா,  ா ாைாஸ், விபூைி,  ண்வடா ா,  ாருைி ஆர்.  கத், 
நவல் ஃ ிவராடியா, ஸவராஷ்  ற்றும்  லருடன் நிகழ்ச்ெிறயப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார்.  ா ா, இறுைியில் இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: "சரக்கு 
வாகனங்களில் பவர்க்கடகல மூட்கடககளக் மகாண்டு வரவும், 
பபருந்துகளில் ஏகழ ெக்ககள ஏற்ைிச் மசல்லவும் பவண்டிய பபாக்குவரத்து 
ஏற்பாடுககள ஸபராஷ் மசய்ய பவண்டும். எரச் மபாது ஏற்பாடுககள 
பெற்பார்கவயிடவும், மபண்டு நுகழவுச்சடீ்டுககள விநிபயாகித்து பிை 
விஷயங்ககளக் கவனிக்கவும் பவண்டும்."  ா ாவின் விருப் ப் டி, அறனத்து 
ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டன; வ லும் நஸர்வான்  ற்றும்  ிை உள்ளூர் 
அன் ர்களும்  ண்டலிக்கு உைவினார்கள். 

 ார்ச் 16, ெனிக்கிழற  காறல 6:30  ைிக்கு,  ா ா, காக்கா, குஸ்ைாஜி 
மூவரும் காரில் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ் பென்று, ஆைி ெீனியர், 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து டாக்டர் டான் ஆகிவயாறர உடனறழத்துச் பென்ைனர். 
இைர  ண்டலி - எரச், ப ண்டு, அண்ைா 104, விபூைி, ற தூல், நஸர்வான், 
ஜால் ாய் உள்ளிட்ட  லர் வ ருந்ைில்  ின்பைாடர்ந்ைனர்.   ா ா, ‘மகால்காவ்ம்’ 
கிரா த்றைச் வெர்ந்ை 1,000 ஏறழ  க்களுக்குப்  ிரொை மூட்றடகறள 
விநிவயாகித்து, காறல 11:00  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். அக் ர்  ிரஸ்ஸில் 
 ைிய உைறவ உண்டு,  ிற் கலில், ‘ஜாம்காவ்ெில்’ வாழும் வ லும் 1,000 
ஏறழகளுக்கு வவர்கடறல மூட்றடகறள வழங்கினார். பைாடர்ந்து அடுத்ை நாள், 
‘ெிரஜ்காவ்ம்’ கிரா த்ைில் 2,000 ஏறழ  க்களுக்கும்  ா ா அவ்வாவை பெய்ைார். 
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மூன்று இடங்களிலும்,  ிரொத்றை விநிவயாகிக்க,  ா ா ைனி அறையில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ா ஒவ்பவாருவரின் கால்கறளயும் கழுவி, ைறலறய 
றவத்து வைங்கிய  ின்பு ைனது பைய்வகீ  ரிறெ வழங்கினார். 

ஏறழகளில்  ார்றவயற்ை, ஊனமுற்ை, வநாயுற்ை  லர் இருந்ைனர். 
இறை- னிைனின் ஆைரறவப் ப ை அறனவரும்  ிகுந்ை கவனத்துடன் அறழத்து 
வரப் ட்டனர். "அவர்கள் கடவுள் எனும் கடலுக்கு அருகில் இருந்ைறைக் குைித்து 
அவர்களுக்கு எதுவும் பைரியாது" என்று காலம் எடுத்துறரத்ைது. "அவர்கள் 
யாறரப்  ார்க்கிைார்கள், அறை வழங்கும் அந்ைப் ப ரியவர் யார் என்றும் 
அவர்களுக்குத் பைரியாது, ஆனால், ஒவ்பவாரு நிகழ்விலும் ஏவைா உள்ளூர 
நடந்ைது என் றை அவர்கள் உைர்ந்ைார்கள்."    
 இந்ை நிகழ்ச்ெிகள் நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா  ிரொைத்றை விநிவயாகிக்கத் 
பைாடங்கிய  காறல வநரத்ைிலிருந்து  ாறல வறரக் கறடப் ிடித்து வந்ை 
உ வாெத்றைக் றகவிட்டார். 

1946,  ார்ச் 22 பவள்ளிக்கிழற  அன்று,  ா ா ப ஹரா ாத் பென்று, 
வ ல் றலயில் ப ண்  ண்டலியுடன் நாறளக் கழித்ைார். அறைத் பைாடர்ந்து, 
ைனிப் ட்ட முறையில்,  ா ா, ஆண்  ண்டலிக்கு, "விகரவில் நான் ெகலயில் 
அகெந்த ஆசிரெத்கதக் ககலத்து, அகனத்து மபண்ெணிககளயும் அவரவர் 
இல்லங்களுக்குத் திருப்பி அனுப்புபவன். இது வரவிருக்கும் தனிப்பட்ட 
ஆபத்தான சூழ்நிகலகய எதிர்மகாள்ள என்கன விடுவிக்கும். (ஆண்) 
ெண்டலி என்னுடன் இருந்தாலும் அவர்களில் ஒரு சிலர் ெட்டுபெ ஆபத்கத 
எதிர்மகாள்ளும் அளவுக்குத் கதரியொக இருப்பார்கள்” என்று அைிவித்ைார். 

 ா ா ஏப்ரல் 13 அன்று அைிகாறலயில் ப ஹரா ாத் வந்து, காறல 10:00 
 ைிக்கு  ிம் ல்காவ்ம் ைிரும் ிச் பென்ைார். ஆைி ெீனியர் அந்ை நாள்  ைிய 
உைறவ ஸவராஷ்  ற்றும் விலூ இல்லத்ைிலிருந்து  ா ாவுக்கு எடுத்து வந்து, 
 ைியம் 1:00  ைியளவில்  ா ாறவக் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். அங்கு,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க காவடக்கர்  ற்றும் ஒரு ‘புைிய’ ந ர், 
 ாபுஸாவஹப்  கிர்ஜி ஷிண்வட என் வரும் காத்ைிருந்ைனர்.  ிம் ல்காவ்ம் 
ைிரும்புவைற்கு முன்பு,  ா ா  ீண்டும் ஆைியுடன் ப ஹரா ாத் பென்ைார். 
 1946, ஏப்ரல் முைல் வாரத்ைில், ராய்பூரிலிருந்து ஜால் வகரவாலாவின் 
கடிைம் வந்ைது, ப ஹர்  ா ா  ிகவும் ைீவிர ாகப்  ைியாற்ைிய, ‘அங்கிரஸ் 
ரிஷி ெகல’யில் எழுப்பப்பட்ட குடில், காட்டுத் தீயில் எரிந்து சாம்பலானது.’ 
இந்ைச் பெய்ைிறயக் வகட்டு,  ா ா புன்னறகத்ைார்; அவருறடய புன்னறக 
அங்கிருந்ை  ண்டலியிடம் ைனது  ைியின் இறுைிக் கட்டம் ஆரம்  ானறை 
எடுத்துக்காட்டியது. 
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1932 இல் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை எலிஸப த் வ ட்டர்ெனின் ைாயார், 
1946,  ார்ச்  ாைத்ைில் கால ானார்;  ா ா எலிஸப த்ைிற்குக் கீழ்வரும் 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ிறவத்ைார்: "உங்கள் தாயார் மதய்வகீ, உலகளாவிய 
தாயாரிடம் வந்துள்ளார்." 

1946, ஏப்ரல் 14ஆம் நாள், நைீன் டால்ஸ்டாய் ைனது 62வது வயைில், 
நியூயார்க்கின் ரூஸ்பவல்ட்  ருத்துவ றனயில் இறுைி மூச்றெ விட்டார்.  ா ா, 
இந்ைச் பெய்ைிறய 16ஆம் வைைி வநாரினாவிட ிருந்து அறடயப்ப ற்ைதும், 
கீழ்காணும் பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ி றவத்ைார்: “எலிஸமபத்திற்கு இகதக் 
கூறுங்கள், நதியா, முன்கப விட அதிகொக என்னுள், என்னுடன் இருந்து, 
எனக்காக வாழ்கிைார்.” அபடல் பவால்கின் ஆரம் த்ைிலிருந்வை  ா ாவின் 
 ிரிய ான அன் ர்களில் ஒருவராக இருந்ைவர், இறுைிவறர நைீறனக் கவனித்து 
வந்ைார். 

கவுண்படஸ் நைீன் டால்ஸ்டாய் 1931 முைல்  ா ாவின் பைாடர் ில் 
வந்து, நாெிக் நகரில் ைங்கியிருந்ைது  ட்டு ின்ைி,  ா ாவின் நீலப்வ ருந்து 
 யைங்களின்வ ாது அவருடன் இருந்ைார் - இப்வ ாது  ா ாவுடன் நித்ைிய ாக 
ஒன்ைிறைந்து விட்டார்!  ா ா ஒருமுறை அவறரப்  ற்ைி குைிப் ிட்டது வ ால, 
"நதீன் நான் நம்பியிருக்கும் பாகை பபான்ைவர்!" 

இவ்வாறு, கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில், பாபாவின் மநருங்கிய 
அன்பர்களில் பன்னிரண்டு பபர் காலொயினர்: லண்டன் நகரில் கிைிஸ்டின் 
ெற்றும் பெமபல்; மபங்களூரில் நான்னி;  பூனாவில் புவாஸாபஹப்; 
ெதராஸில் வாழ்ந்து வந்த சம்பத் ஐயங்கார் ெற்றும் அவரது உைவினர் 
சுவாெிஜி. ஸ்ரீநகரில் சாஞ்சி;  மெஹராபாத்தில் ொஸாஜி; அஹெதுநகரில் 
கான் ஸாபஹப்; ஸூரிச்சில் வால்டர் மெர்மடன்ஸ்; ஹாலிவுட்டில் பகரட் 
ஃபபார்ட்; ெற்றும் நியூயார்க்கில் நதீன் - உபாஸனி ெஹாராஜ், நாராயண் 
ெஹாராஜ் இவர்ககளப் பற்ைிச் மசால்லபவ பவண்டாம். 
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மடல்லி, அெிர்தசரஸ், ஹரித்வார் & 
ரிஷிபகஷ்  
(Delhi, Amritsar, Haridwar & Rishikesh) 

1946, ொர்ச் 26 அன்று, டாக்டர் டான், ஐரீன்  ில்வலாவுடன் மும்ற க்குச் 
பென்ைார், அங்கிருந்து,  ா ாவின் கட்டறளப் டி, மூன்று வாரங்கள் கழித்து, 
ஐரீன், சுவிட்ெர்லாந்துக்குக் கப் லில் புைப் ட்டார்.  ின்னர், ஏப்ரல்  ாைத்ைில், 
 ா ா, ராவனா, கிட்டி,  ார்கபரட் மூவறரயும் டாக்டர் டானுடன் படல்லிக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ாவின் அடுத்ை நகர்வு இன்னும் 
பவளிப் டுத்ைப் டாைைால், அவர்களுக்கு அங்கிருந்து எங்குச் பெல்வது என்று 
பைரியவில்றல. 

 ப் ா பஜஸவாலா கடந்ை  ிப்ரவரி  ாைத்ைில் படஹ்ராடூனில் வகக்கி 
நலவாலாறவச் ெந்ைித்ைார்; அவருறடய உைவியுடன் இப்வ ாது படஹ்ராடூன் 
நகரத்ைிலிருந்து மூன்று ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை நிரஞ்சன்பூரில் ஒரு 
 ங்களா வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. ப ஹர்  ா ாவின் உடனடி 
வருறகறயப்  ற்ைி ஒருவருக்கும் பைரியக்கூடாது என்றும் வகக்கிக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ாவின் ைிட்டங்கள் ஏற்கனவவ எரச் மூல ாக,  ப் ாவுக்குத் 
பைரிவிக்கப்  ட்டைற்கிைங்க,  ப் ா, அறனத்து கடிைப் வ ாக்குவரத்ைிற்கும் 
ப ாறுப் ாளராகவும், வ லும் ப ஹரா ாத்  ண்டலிக்கு ஏவைனும் 
பைரிவிக்கப் ட அல்லது ப ஹரா ாத்  ண்டலி  ா ாவுக்கு எறைவயனும் 
பைரிவிக்க வவண்டு ாயின் அது பூனாவில் வாழும்  ப் ா பஜஸவாலா 
வழியாகச் பெய்யப் டும்.       
  ா ா ைங்க இருந்ை, இந்ை இரகெிய  ங்களா 'ஏகாந்தவாச ஸ்தலம்’ 
என்று குைிப் ிடப் ட்டது, ஏபனன்ைால் அது இருக்கும் இடம்  ப் ாறவத் ைவிர 
வவறு யாருக்கும் பைரியாது; அவரிட ிருந்து இரகெியங்கள் எறையும் பவளி 
பகாைர்வது இயலாை காரியம் - அைனால்ைான்  ா ா அவறர இந்ைப்  ைிக்காகத் 
வைர்ந்பைடுத்ைார்! 

 ா ா, அவர்களின் ரயில்  யைத்றை முன் ைிவு பெய்ய விஷ்ணுறவ 
முன்கூட்டிவய  ன் ாட் அனுப் ி றவத்ைார். 1946, ஏப்ரல் 16 பெவ்வாய்க்கிழற , 
 ா ா,  ிம் ல்காவ் ிலிருந்து (ஸவராஷின் காறர ஆைி ெீனியர் ஓட்டிச்பென்ைார்) 
ப ஹரா,  ைி  ற்றும் ப ஹருவுடன்  ன் ாட் பென்று, அறனவரும் 
படஹ்ராடூன் புைப் ட இருந்ைனர். அறைத் பைாடர்ந்து, ற தூல், எரச், காக்கா, 
கிருஷ்ைா, டாக்டர் நீலு, ஜால் ாய், நாஜா, வகட்டி, வகார்பஷத், ஸூனா ாெி 
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ஆகிவயார் அடங்கிய இரண்டாவது குழு,  ன் ாட் ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ாவின் 
குழுவுடன் இறைந்ைது. 

டாக்டர் டான், ராவனா, கிட்டி,  ார்கபரட் ஆகிவயார் படல்லியில் 
அவர்கறளச் ெந்ைித்து, அறனவரும் ஒன்ைாக படஹ்ராடூன் பென்ைனர். 
இவ்வவறளயில், குஸ்ைாஜியும் அவரது ெவகாைரர் ஸ்லாம்ெனும்  ிம் ல்காவ் ில் 
ைங்கியிருந்ைனர். 

வகக்கி நலவாலா,  ா ாறவ எைிர்வநாக்கி ரயில் நிறலயத்ைில் 
காத்ைிருந்ைார். ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி, படஹ்ராடூனிலிருந்து நிரஞ்ென்பூர் 
வறர அறனவறரயும் அனுப் ி றவக்கவும், அங்குத் ைங்கிய முைல் ெில 
நாட்களில் உைறவத் ையார் பெய்து வழங்கவும் வவண்டிய ஏற் ாடுகறள, வகக்கி 
கவனித்துக்பகாண்டார். 

நிரஞ்ென்பூரில்,  ா ா, ப ண் ைிகறளக் குழுக்களாகப்  ிரித்து, ைனது 
அடுத்ை  ஸ்த்  யைத்ைிற்கான ைிட்டங்கறளத் ைீட்டுவைில் மும்முர ாக 
இருந்ைார். 

பூனாவிலிருந்து, விட்டல் வ ாக்வரயின்  கள் வந்ைிறைந்ை 
வ ாது,   ா ா, அவருக்கும் வகட்டிக்கும் ஒரு வாரம் ெற யல் பெய்யும் 
கடற றயயும், அடுத்ை வாரம் அறைக் வகார்பஷத், கிட்டி இருவருக்கும் 
வழங்கினார். ஆரம் த்ைிலிருந்வை, ப ஹரா,  ா ாவின் உைறவ ெற ப் து 
வழக்கம், வ லும் நாஜாவுக்கு உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், 
குழுறவக் கண்காைிக்கும் கடற  அவருக்கு வழங்கப் ட்டது.  ைி, 
 ா ாவுக்காகக் கடிைங்கள் வ ான்ைவற்றை வாெிப் ைிலும், எழுதுவைிலும் 
ப ாறுப் ாக இருந்ை அவை வவறளயில், ப ஹரு,  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
வவறலகளில் - அவரது ஆறடகறள  ற்றும் அறைறயச் சுத்ைம் பெய்ைல், 
ப ஹராவுக்கு உைவியாக இருத்ைல் வ ான்ைவற்ைில் ைன்றன 
ஈடு டுத்ைிக்பகாண்டார். 

1946, ஏப்ரல் 20 ெனிக்கிழற  அன்று,  ா ா, எரச், காக்கா, ஜால் ாய் 
ஆகிவயாருடன் ஹரித்வார்  ற்றும் ரிஷிவகஷுக்குச் பென்ை  ின்பு ற தூல் 
25ஆம் வைைி அவர்களுடன் வந்ைிறைந்ைார். ஒரு வாரத்ைிற்குள்,  ல 
ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டு, அைன்  ிைகு  ா ா நிரஞ்ென்பூருக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைார். 

1946, வ  1 புைன்கிழற  அன்று,  ா ா,  ார்கபரட்றட படல்லிக்கு 
அவவராடு அறழத்துச் பென்ை வவறளயில், காக்காவும் உடனிருந்ைார்.  ா ாவின் 
 ைிக்காக  ார்க்பரட் இங்கிலாந்து ைிரும்  வவண்டியிருந்ைது. இப்வ ாது, 
வ ற்கத்ைிய ப ண்களில் கிட்டி, ராவனா இருவர்  ட்டுவ   ா ாவுடன் இருந்ைனர். 
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 ார்கபரட்,  ா ா  ற்றும் காக்காவுடன் ரயிலில் இறைந்து  யைம் பெய்வது 
இதுவவ முைல் முறை. படல்லி ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ா அவரிடம் கூைினார்: 
"என் அன்கப பெற்கு பநாக்கி எடுத்துச் மசல்லுங்கள்." 

இங்கிலாந்ைிற்கு பெல்லும் கப் ல்களில்  யைத்ைிற்கான முன்  ைிவு 
பெய்வது கடின ாக இருந்ைது; ஆனால்,  ா ாவின் கருறையால்,  ார்கபரட் 
மும்ற  பென்ைறடந்ை  த்து நாட்களில் அறைச் பெய்ய முடிந்ைது.  ார்க்பரட், 
ைனது குருநாைருடன் இந்ைியாவில் ஏழு வருடங்கள் வாழ்ந்ை  ின்னர், அவர் 
ைாயகம் ைிரும் ினார். 

 ிம் ல்காவ் ிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா,  ார்கபரட்டிடம் 
இங்கிலாந்து ைிரும் ிச் பென்ைதும், விறரவில் அப ரிக்காவுக்குப்  யைம் பெய்ய 
வவண்டுப ன அைிவுறுத்ைியறைக் வகட்டு,  ார்கபரட் ஆச்ெரியத்துடன், அப்வ ாது 
அப ரிக்காவுக்குச் பெல்வது கடினம் என்று விளக்கினார்.  ா ா 
ெிரித்துக்பகாண்வட, "நீங்கள் மசல்ல பவண்டும்; நான் உங்ககள 
அமெரிக்காவில் எனது இகணப்புச்சங்கிலியாக உருவாக்கியுள்பளன்" என்று 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். உண்ற யில், அப ரிக்காவிற்கு வந்ை 
உடவனவய,  ார்கபரட் அப ரிக்க  ாவல ைிவயட்டருடன் இறைந்து 
சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாண்ட வவறளயில், அந்ை நாட்றடக் குறுக்கும் 
பநடுக்கு ாகக் கடந்து  ல இடங்களுக்குச் பெல்லவவண்டி இருந்ைது. 

படல்லியிலிருந்து,  ா ா  ானி ட் பென்று, அங்கு அவர்  ன்னிரண்டு 
 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார். ‘அல்லா தியா’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஒரு நிர்வாை, 
கண் ார்றவயற்ை  ஸ்த், குதுப் புவாலி ஷா கலந்ைரின் ென்னைி அருவக ைிைந்ை 
பவளியில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

 ா ா அவறரச் சுற்ைி ஒரு காகிைத்றைத் பைாங்கவிட்டு, ைனிப் ட்ட 
முறையில் பைாடர்பு பகாண்டார். கண் ார்றவயற்ை  ஸ்த்  ா ாறவப் ‘பார்த்த’ 
அவ்வவறளயில்,  ா ா, அவருறடய ப ௌனத்ைின் மூல ாக, அவருடன் 
‘பபசினார்’. இருவருக்கு ிறடவய நடந்ை  ரி ாற்ைம் விவரிக்க முடியாை ஒன்று. 
காலம் இறை இவ்வாறு குைிப் ிட்டது: " ா ாவின் ப ௌன ப ாழிறயக் வகட்க 
முடியாது, ஆனால், அைில் எல்லா ப ாழிகளும் அடங்கியுள்ளன!” 

 ானி ட் நகறரச் சுற்ைித் ைிரிந்ை இைர பதிபனாரு ெஸ்துகள் 
ஒவ்பவாருவரும் எல்லா  ருவ காலங்களிலும், முற்ைிலும் நிர்வாை ாக 
இருந்ைனர். அவர்களில் ஒருவர் ஒன் து வயது ெிறுவன்,  ண் குழிகளில் 
விறளயாடிக்பகாண்டிருந்ைான். 

 ானி ட்டிலிருந்து,  ா ா,  ண்டலியுடன் லூதியானாவுக்குச் பென்று, 
வ  4 ெனிக்கிழற , ‘குனி யாத்ரி தண்படக்கர்’ என்று அறழக்கப் ட்ட ொதுவுடன் 
உறரயாடினார். அவர் காவி வஸ்ைிரம் அைிந்து,  ல ஆண், ப ண் ெீடர்கள் 
அடங்கிய ஆெிர த்றைக் பகாண்டிருந்ைார்.  இந்ை ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
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நிறல பகாண்ட  ஸ்த், நாள் முழுவதும் ைனிற யில் ஓர் அறையில் ைன்றன 
அறடத்துக் பகாள்வதும்,  ாறல வநரங்களில் ைரிெனம் வழங்குவதும் வழக்கம். 
 ா ா, ஆெிர த்ைிற்கு வந்ைவ ாது, ஆர்த்ைி  ற்றும் பூறஜ, புனஸ்காரங்கள் 
வ ான்ை விழாவிற்குப்  ிைகு,  ா ா ஒரு ைனி அறையில் அந்ைப் புனிை 
 னிைறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ஓர் இந்து வகாவில் வளாகத்ைில் நாள் முழுவதும் அ ர்ந்ைிருந்ை 
 ிரம் ாண்ட ான  னிைரான ‘தண்டி சுவாெி’ என்ை  ஸ்றையும்  ா ா பைாடர்பு 
பகாண்டார். ைினெரி ஆரத்ைி வவறளயில் அவர்  க்கறளச் ெந்ைித்ைார். அந்ை 
இடத்ைில் நிலவிய  ிரா ை  ர ின்  டி,  ா ாவும் அவரது வைாழர்களும் 
ெட்றடப்  ாக்பகட்டிலிருந்ை ப ாருட்கள், காலைிகள், ப ல்ட்கள்  ற்றும் 
 ைப்ற கறள உள்வள அனு ைிக்காைைால்,  ா ா அவறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டவ ாது அவரிடம் எந்ைப்ப ாருளும் இல்றல. 

1946, வ  5 ஞாயிற்றுக்கிழற , பக்வாராவுக்கு அருகிலுள்ள சங்கத்பூர் 
கிரா த்ைில்,  ா ா  ீண்டும் ‘மநகிஷா பாபா’றவத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா 
அவருக்கு, ெர்க்கறர  ற்றும் ைானியத்றை வழங்கியவ ாது, அவர் அறை 
 ாவாக்கி, ைண்ைரீில் கலந்து பகாடுக்கு ாறு வகட்டதும்,  ா ா அங்வகவய 
அ ர்ந்து, ற தூலின் உைவியுடன் வகாதுற   ாறவக் றகயால் அறரத்து, 
ெர்க்கறரறயத் ைண்ைரீில் கலந்து, றககளால்  ாவுருண்றட ையார் பெய்ைார். 
 ா ா, ைனது றககளால் இந்ை  ாவுருண்றடறய பநகிஷாவுக்கு ஊட்டிய 
வவறளயில்,  ஸ்தும்  ா ாவுக்கு அைில் ெிைிைளவு பகாடுத்ைறை அவர் 
உண்டார்.  இதுவ ான்ை வழிகளில் அன் ின் இறைவன் அவரது உண்ற யான 
அன் ர்களின் அடிற யாகிைான்! 

 க்கத்து கிரா த்ைில், ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் ‘குதாய் பாபா’றவத் 
பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, அவர்  ா ாறவ நாற்காலியில் அ ர றவத்து 
அவருக்குத் வைநீர் வழங்கினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா அ ிர்ைெரஸ் பென்று, ‘பாலா கஸன்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட  ‘வகாஜா’ இனத்றைச் ொர்ந்ை  கத்ைான  ஸ்றைச் ெந்ைித்து 
உறரயாடினார்.   

வ லும்,  ிகவும் குைிப் ிடத்ைக்க பைாடர்புகளில் ஒன்று, அ ிர்ைெரஸ் 
நகரில் ெந்ைித்ை, 110 வயறையும் கடந்ை, புகழ்ப ற்ை ‘கலா கஸன்’ என் வர் 
ஆவார். இந்ை  ரியாறைக்குரிய  னிைர்  ிக அரிைாகவவ வ சும்  ழக்கத்றைக் 
பகாண்டவர், நகரின் புைநகர் காட்டுப்  குைியில் ைனியாக அற ந்ை ஒரு 
வகாவிலுக்கு அருகில்  றைந்து வாழ்ந்து வந்ைார். 

வ  6ஆம் நாள் நடந்ை ெந்ைிப் ில், கலா றஸன் முற்ைிலும் 
நிர்வாை ாக, ஒரு  ர நிழலில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். ப ஹர்  ா ா இந்ைப் 
புனிை ான  னிைறர எவ்வளவு விரும் ினார் என் றை பவளிப் டுத்ைினார். 
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1946, வ  7ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா லாஹூறரச் பென்ைறடந்து, அங்கு 
அவர்  ீண்டும்  ன்னிரண்டு  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார். ‘ெஸ்தானி ொய்’ 
என்று அறழக்கப் ட்ட  ருவ வயைான ஒரு கன்னிப்ப ண்ைின் பைாடர்பு  ிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைது. இளம்  ஸ்ைானி ‘ரவி’ நைிக்கறரவயாரத்ைில் 
குப்ற யாக இருந்ை ரயில் இருக்றககளால் பெய்யப் ட்ட குடிறெயில் வெித்து 
வந்ைார். இதுவ ான்ை ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட இடம் வ ாெ ான 
முரட்டுத்ைனங்களுக்கு இறரயாகும் வாய்ப் ாக இருந்ைாலும், எந்ை  னிைனுக்கும் 
அந்ைப் இளம்  ஸ்ைானிறயத் பைாந்ைரவு பெய்யும் றைரியம் இல்றல. 

காஞ்ெிரி ப ாஹல்லா என்ை இடத்ைில் வாழ்ந்து வந்ை ‘பொதி பாபா’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட ஏைக்குறைய 60 வயைான உயர ான, ப ல்லிய, 
முழுற யாக ப ாட்றடயடித்ை  ஸ்த், ெில வநரங்களில் நிர்வாை ாகவும், 
 ற்றும் ெில வநரங்களில் கிழிந்ை கந்ைல் துைிகறளயும் அைிந்ைிருந்ைார். 
லாஹூரில் உள்ள விறல ாைர்களால் அவர்  ிகவும்  ைிக்கப் ட்டார், அவர்கள் 
பைாடர்ந்து அவருக்கு உைவு வழங்கி வந்ைனர். 

வ  9ஆம் வைைி, ைல்வாரா கிரா த்ைில் ெியால்வகாட் அருவக வாழ்ந்ை 
ஓர் உயர ான  ஸ்த் ‘காக்கா ஷா’ , ‘வடாக் ஷா’ என் வரின் வகாவிறல அவரது 
உறைவிட ாக அற த்ைிருந்ைார்;  ா ா அவறரச் ெந்ைித்து, கலந்துறரயாடினார். 
இந்ை  ஸ்ைின் முக்கிய  ைி,  றழய ெப் ாத்ைி மூட்றடகள்  ற்றும் காகிைம், 
கண்ைாடித் துண்டுகறளச் வெகரித்து அவர் அருகில் றவத்ைிருப் ைாகும். 

ெியால்வகாட்டிலிருந்து ெில ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை றெைன்வாலி 
கிரா த்ைில்,  ா ா, ‘காகா கசயத்’ எனும்  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். அவர் 
ஒரு குைிப் ிட்ட  சூைிக்கு பவளிவய 25 வருடங்கள் இருந்து வந்ைறை அைிந்ை 
அப் குைி  க்களால் அவர்  ிகுந்ை  ரியாறையுடன் நடத்ைப் ட்டார்.  ஸ்ைின் 
ஆெிகறளப் ப ை  லர்  யைம் பெய்ைதுண்டு; வ லும் உண்ற யான 
 ிரார்த்ைறனயுடன் அவறர அணுகியவர்கள், இறுைியில் அைன்  லறனப் ப ை 
முடிந்ைது. 

வ  11ஆம் நாள், ஜம்மு நகரத்ைிற்குப்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், 
 ா ா பைாடர்புபகாண்ட  ிகவும்  ரியாறைக்குரிய  ஸ்த் ‘ஃபலாய்வாலா பாபா’ 
 ல  க்ைர்களால் சூழப் ட்டிருந்ைறைக் கண்டார். வ  13 அன்று, வஜிரா ாத்ைில், 
 ா ா ஒரு ெில  ஸ்துகறளச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது, அவர்களில் பவகுவாக 
ஈர்க்கக்கூடிய விைத்ைில் காைப் ட்ட  ிகவும்  ைிப் ிற்குரிய  ஸ்த் ‘ஃபக்கிர் 
கஸன் மசனாப்வாலா’ ஆவார். 

ஸஹரன்பூரில் ஏற்கனவவ ெந்ைித்ை, ெிைந்ை ஆன் ீக அந்ைஸ்றை 
அறடந்ை, ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட  ஸ்த்-துைவி 
‘மரஹெதுல்லா’ ஒரு விைிவிலக்கான துைவி, ஏபனன்ைால் அவர்  ா ாவின் 
 கத்துவத்றை முன்னைாகவவ அைிந்ைிருந்ைார். 
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நிரஞ்ென்பூர் ைிரும் ிவரும் வழியில்,  ா ா வவறு வவறு இடங்களில் 
நின்று  ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். வ  16 அன்று, லக்வனாவில், 
 ா ாவின் கூற்றுப் டி, கந்ைல் ஆறடயில் அருவருப் ான வைாற்ைத்ைில் இருந்ை 
 ஸ்த் ‘அல்லாவாலா’றவ  ீண்டும் ெந்ைித்ைவ ாது அவர் ஒரு  சூைிக்கு 
அருகிலற ந்ை அசுத்ை ான ைனி ஒதுக்கிடத்றை உறைவிட ாகக் 
பகாண்டிருந்ைார். 

எவவரனும் அவறர அணுகும்வ ாது, அவர் றககறள வானத்றை வநாக்கி 
உயர்த்ைி, ‘அல்லா!’ என்று குரபலழுப்புறகயில், வந்ைவரிட ிருந்து அவை 
‘அல்லா!’ என்ை  ைிறல எைிர் ார்த்ைது பைளிவாகத் பைரிந்ைது; வந்ைவர் அவ்வாறு 
 ைிலளிக்காை ைருைத்ைில் அவரது கடுற யான  றுப்ற க் காட்டும் 
 ழக்கத்றைக் பகாண்டிருந்ைைால் அவருக்கு ‘அல்லாவாலா’ என்று ப யர். 

ப ஹர்  ா ா கான்பூர் நகரிலும்  ல  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
வ  19ஆம் வைைி, ைிவயா ந்ைில், அவர் ‘காஹஸ்வாலா’ அல்லது ‘ஹஃபிஸ்ஜி’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்துடன் பைாடர் ில் வந்ைார். இந்ை வயைான  ஸ்த் 
அங்கும் இங்கும் இருந்ை பவவ்வவறு காகிைங்கறள வெகரித்து வந்ைைால் 
அவருக்கு அந்ைப் ப யர். அவர் அறையில் பநருப்பு பைாடர்ந்து எரிந்து 
பகாண்டிருந்ைைால், அறையில் ப ாதுவாக ஒவர புறக மூட்ட ாக 
நிறைந்ைிருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ை  ிக முக்கிய ான  ஸ்துகளில் 
ஒருவர் ‘ெச்ெரவுலி’ எனும் இடத்ைில் வாழ்ந்ை ‘ெஷிதா பாபா’ என் வறர, வ  20 
ைிங்கள் அன்று  ா ா, ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. அவரது உறைவிடம் ஊருக்கு பவளிவய 
புல்  ற்றும்  ாழறடந்ை  ண் குடிறெயாக இருந்ை வ ாைிலும், அற்புை ான உறட 
அைிந்ை, ப ல்லிய ஆனால், ஈர்க்கும் ைன்ற  உறடய முைியவராகக் 
காைப் ட்டார். ெச்ெரவுலி  குைி யின்  ஹாராஜா,  ஷிைா  ஸ்ைிற்கு   ைிப்பும் 
 ரியாறையும் அளித்து அவரது காரில் ெவாரிக்கும், உள்ளூர்வாெிகள் அவறர 
வடாங்காக்களில் உல்லாெப்  யை ாக அறழத்துச் பெல்வதும் வழக்கம். அந்ைப் 
 குைி முழுவதும்  ஷிைா  ஸ்த்  ிர ல ாக இருந்ைைால், ஆங்காங்வக அறலந்து 
ைிரிந்ை ொது ெந்நியாெிகளும்  ஷிைாறவச் ெந்ைித்ைனர். 

1946, வ  20ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, நிரஞ்ென்பூருக்கு வந்து ெில நாட்கள் 
ைங்கியிருந்து,  ின்னர் அருகிலுள்ள நகரங்கள்  ற்றும் கிரா ங்களில் அவரது 
 ஸ்த் வவட்றடறய  ீண்டும் பைாடங்கினார். 

கிருஷ்ைா நாயர் 1941 முைல்  ா ாவின் அறையில் இரவு காவலராக, 
ைனது கடற றயச் பெய்து வந்ைார். அறனத்து  ண்டலிக்கும் வழக்கத்ைிலிருந்ை 
நிறலயான கட்டறள என்னபவனில், இரவு கண்காைிப் ாளராக இருக்கும் 
வவறளயில், ெிைிைளவு ெத்ைமும் எழுப் க்கூடாது என் வை. இந்ைக் கட்டறளறய 
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நிறைவவற்ை, ஒரு ெிறல வ ால் - ஒன்று அல்லது இரண்டு  ைிவநரம் அல்ல, 
ெில வநரங்களில் இரவு முழுவதும் அ ர்ந்ைிருக்க வவண்டிய கட்டாயம். 
நிரஞ்ென்பூரில்  ரவலாக இருந்ை பகாசுக்கள், கிருஷ்ைாறவ  இறடவிடா ல் 
பைால்றல பெய்ைன. ஓர் இரவில், பகாசு ஒன்று அவர் கன்னத்றைக் கடித்துக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, கிருஷ்ைா அறை, ெத்ை ின்ைி கவன ாக அடித்துக் 
பகான்ைார். ஆனால், அந்ை அளவிலான ெத்ைமும்  ா ாறவத் பைாந்ைரவு 
பெய்ைைால் ‘அது என்ன சத்தம்?’ என்று வகட்டவ ாது.  கிருஷ்ைாா பகாசு 
கடித்ைைாகவும், அவர் அறைக் பகான்ைைாகவும்  ைிலளித்ைார். 

இது  ா ாறவ அைிருப்ைியறடயச் பெய்ைது, வ லும் கிருஷ்ைாறவ 
ஏைக்குறைய அறர  ைிவநரம் கடுற யாக வறெ  ாடவும் காரை ாக 
அற ந்ைது. அவ்வவறளயில் கிருஷ்ைாவின்  னைில் இவ்வாைான எண்ைங்கள் 
அறல  ாய்ந்ைன: "இறை அன் ின் ப ாத்ை உருவ ாகத் ைிகழும் எவரும், 
இதுவ ான்ை ெிைிய ைவறுக்காக, இத்ைறன ெஞ்ெல றடய முடியாது... அவர் 
என்ன கடவுளா அல்லது றெத்ைானா?" 

ஒரு  ைி வநரம் கழித்து,  ா ா, "நீங்கள் என்ன நிகனக்கிைரீ்கள்?" என 
வினவினார். 

"ஒன்று ில்றல,  ா ா" என்று கிருஷ்ைா  ைிலளித்ைார். 
"என்னிடம் உண்கெகய மசால்லுங்கள்!" 
"நீங்கள் கடவுளா அல்லது றெத்ைானா என்று நான் 

வயாெித்துக்பகாண்டிருந்வைன்," என்று அவர் ஒப்புக்பகாண்டார். 
 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, ெிைிது வநரம் கழித்து கிருஷ்ைாவிடம், "நான் 

நாகள ஹரித்வார் மசல்கிபைன். நீங்களும் என்னுடன் வர பவண்டும்!" 
என்ைார். 

"நான் வர விரும் வில்றல. நீங்கள் எங்காவது பவளிவய பெல்லும் 
வ ாபைல்லாம், என்றன அறழத்துச் பெல்லுவைில்றல. இந்ை முறை  ட்டும் ஏன் 
அறழக்க வவண்டும்?" 

"நான் மசால்வது பபாலச் மசய்யுங்கள், என்னிடம் ெறுத்துப் பபசுவது 
நல்லதல்ல!" என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

கிருஷ்ைா இறுைியாக,  ா ா கூைியைற்கு இைக்கம் பைரிவிக்க,  ா ா 
வ லும் கூைினார், "ராபனா காகல ஐந்து ெணிக்கு அளிக்கும் பதநீர் ெற்றும் 
காகல சிற்றுண்டிகய உண்ட பின்னர், ஒரு படாங்காவுக்கு ஏற்பாடு 
மசய்யுங்கள், நாம் இருவரும் ஹரித்வார் மசல்பவாம்." 

அைிகாறல 4:00  ைிக்கு அவரது இரவு  ாதுகாவல்  ைி முடிந்ைதும், 
கிருஷ்ைா ைனது அறைக்குச் பென்று, நீராடி, ையாராகி வடாங்காறவத் வைடி 
பவளிவய பென்ைார். காறல ெிற்றுண்டிக்காக ராவனா அவறரக் கண்டுபகாள்ள 
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முடியா ல், அறை,  ா ாவிடம் எடுத்துக்கூைி, வைடிச் பென்ைவ ாது, கிருஷ்ைா 
வடாங்காவுடன் ைிரும் ி வந்ைார். 

ெீற்ை றடந்ை  ா ா, "காகல சிற்றுண்டிக்குப் பிைகு படாங்காகவ 
எடுத்துவரச் மசான்பனன். அகத ஏன் அதற்கு முன் மசய்தீர்கள்?" என 
வினவினார். 

" ா ா, இவ்வளவு அைிகாறலயில் வடாங்காக்கள் எளிைில் 
கிறடப் ைில்றல என் ைால், புைப் டுவைில் ைா ைம் ஏற் டக்கூடாது என்ை 
எண்ைத்ைில் நான் ெீக்கிரம் கிளம் ிச் பென்வைன்" என்று கிருஷ்ைா விளக்கினார்.  

"உங்கள் மூகளகயப் பயன்படுத்தச் மசான்னது யார்? நான் 
மசால்வகதச் மசய்யுங்கள். நீங்கள் மசய்தது சரியல்ல. என் கட்டகளகய 
ெீைாதீர்கள்." 

கிருஷ்ைா உடவன ைனது காறல உைறவ உட்பகாண்ட 
அவ்வவறளயில்  ீண்டும்  ா ாவின் ‘இராட்ெஷ வ ாக்றக’ எண்ைி 
முணுமுணுத்ைார். அைன்  ிைகு,  ா ா கிருஷ்ைாவுன் வடாங்காவில் அ ர்ந்து 
பெல்லும் வழியில், ஒரு ெில வடாங்காக்கள் காலியாகக் கடந்து பென்ைறைக் 
கண்ட  ா ா, கிண்டலாகக் கூைினார், "நீங்கள் படாங்காக்கள் கிகடப்பதில்கல 
என்று கூைினரீ்கள், இப்பபாது எத்தகன மசல்கின்ைன பாருங்கள்!" 

ரயிலில் ஹரித்வாறர பென்ைறடந்ை  ா ா, ஒரு ைர் ொறலயில் அறை 
ஒன்றை ஆக்கிர ித்து, கிருஷ்ைாறவ வநாக்கி, "கதகவ மவளியிலிருந்து பூட்டி, 
‘மெௌஜ்வாலா பாபா’ எங்குத் தங்கியிருக்கிைார் என்பகதக் கண்டுபிடியுங்கள்" 
என்ைதும், அவ்வாவை கிருஷ்ைா பவளிவய பென்று, ப ௌஜ்வாலாவின் 
இருப் ிடத்றைக் கண்டு ிடித்து, ைிரும் ி வந்து  ா ாவிடம் கூைினார். 

 ா ா உடனடியாக, கிருஷ்ைாவுடன் வடாங்காவில் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; 
அந்ை இடம் ஆறு ற ல் பைாறலவில் இருந்ைது.  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம் 
றெறகயால், வடாங்கா ஓட்டுநரிடம் வழியில் ஏவைனும்  ஸ்துகள் உள்ளனரா 
என்று வகட்கு ாறு கூைினார். "ஆம், அறர ற ல் பைாறலவில் இருக்கும் ‘நங்கா 
பாபா’, ஒரு  ரத்ைின் கீழ்,  ல ஆண்டுகளாக ஒரு காலில் 
நின்றுபகாண்டிருக்கிைார். ஆறு  ாைங்களுக்குப்  ின்னர், அவர் இரண்டாவது 
காலுக்குத் ைன்றன  ாற்ைிக் பகாள்கிைார். ஆனால், அந்ைப்  ாறை கரடுமுரடாக 
இருப் ைால், வடாங்கா அங்குச் பெல்ல முடியாது;  ிகவும் கடினம்" என்று 
ஓட்டுநர்  ைிலளித்ைார். அந்ை இடத்ைிற்கு அருகில்,  ா ா இைங்கி, ஓட்டுநறரக் 
காத்ைிருக்கு ாறு கூை, கிருஷ்ைாவுக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  அங்குக் காத்ைிருக்க 
இரட்றட கட்டைத்றை ஓட்டுநர் வகட்க, அறை வழங்க   ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம், "மெதுவாக எனக்குப் பின்னால் 
வாருங்கள்; நான் முன்னால் மசல்கிபைன்" என்ைார். கிருஷ்ைா ெிைிது தூரம் 
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 ின்பைாடர்ந்ைவ ாது, அவர் வழக்கத்ைிற்கு  ாைான அற்புை ான காட்ெிறயக் 
கண்டார். 

 ா ா அருகில் வருவறை நங்கா  ா ா  ார்த்ைதும், அவர் இரு 
கரங்கறளக் கூப் ி வைங்கி, "இறை அரவெ! வருக! உங்கறள வரவவற்கிவைன்! 
நீண்ட கால ாக உங்கறளக் காை நான் காத்ைிருந்வைன்!  ல ஆண்டுகளாக 
உங்களுக்காக ஏங்கித் ைவிக்கிவைன்! இன்று நீங்கள் வந்துவிட்டீர்கள். இறை 
அரவெ, இன்று எனக்கு முக்ைிறய வழங்குங்கள்!" என்று கைைினார். 

நங்கா  ா ா,  ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து அழத் பைாடங்கினார். 
இறைப்  ார்த்ை கிருஷ்ைா ைனக்குள்வள நிறனத்துக் பகாண்டார்: "நான் எவ்வளவு 
ப ரிய முட்டாள். ப ஹர்  ா ாவுடன் இருக்கும் நான் அவறரச் றெத்ைான் என்று 
நிறனக்கிவைன்… இங்வக இந்ை  ஸ்த் அவருறடய ஒரு  ார்றவக்காகப் 
 ரிைவிக்கிைார்.” 

 ஸ்த், நங்கா  ா ா,  ல வருடங்களாகப் வ ெவில்றல;  ா ாறவப் 
 ார்த்ைதும் முைல் முறையாக அவரது ப ௌனத்றைக் கறலத்ைார்.  ா ா 
அங்கிருந்து புைப் ட ஆயத்ை ானவ ாது,  ஸ்த்  ீண்டும்  ா ாவின்  ாைங்களில் 
விழுந்து இறைஞ்ெினார்: "ையவுபெய்து இந்ை உடலிலிருந்து எனக்கு விடுைறல 
பகாடுங்கள்; நான் இப்வ ாது கடவுறளக் கண்டுபகாண்டைால், என் வாழ்வில் 
இனி எந்ை வநாக்கமும் இல்றல!" 

நங்கா  ா ாறவச் ெந்ைித்து பவளிவய வந்ைதும்,  ா ா, கிருஷ்ைாவுடன் 
வடாங்காவில்  ‘மெௌஜ்வாலா பாபா’றவப்  ார்க்கச் பென்ைனர்.  ா ா அவருடன் 
ைனியாகப்  ைிபுரிந்ை வவறளயில், கிருஷ்ைா ெிைிது தூரத்ைில் நின்ைார். 
ப ௌஜ்வாலா உயர ாக வளர்ந்ை ஒரு  ஸ்த், ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி உயிர் 
வாழ்ந்ைார். அவர் எைிர் ாராைவிை ாக ‘வஸவ்’ - கடறல  ாவில் ையாரிக்கப் ட்ட 
உப்பு-கார  ண்டத்றை விரும் ிக் வகட்டார்.  ா ா, அறை வாங்கி வர 
கிருஷ்ைாறவ அனுப் ினார். இது ெிைிய கிரா  ானைால் அங்வக 
கிறடக்கவில்றல; நகரம் ஏைக்குறைய ஆறு ற ல் பைாறலவில் இருந்ைது. 
அைிர்ஷ்டவெ ாக, கிருஷ்ைா ஒரு காரில் ெவாரி பெய்து ெிலவற்றை 
 ஸ்ைிற்காக வாங்கி வந்ைார். ஆனால், ‘வஸவ்’ என்ைால் ஆப் ிள் என்றும் 
கூைப் டுவது கிருஷ்ைாவுக்குத் பைரியாது. 

கிருஷ்ைா வாங்கி வந்ை  ண்டத்றைப்  ார்த்து, ப ௌஜ்வாலா  ா ா, 
"எனக்கு இது வவண்டாம்! எனக்கு ஆப் ிள் வவண்டும்! ஆனால்,  ரவாயில்றல, 
நீங்கள் இறைச் ொப் ிடுங்கள்; நான் உங்கறள  ன்னிக்கிவைன்" என்ைார். 

இருப் ினும்,  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம் அறைச் ொப் ிட வவண்டாம் என்று 
றெறகயால் பைரிவித்து, ெிைிது வநரத்ைில் அவர்கள் அங்கிருந்து பவளிவயைி 
ைிரும் ி வரும் வழியில்,  ா ா கிருஷ்ைாவிடம் அந்ைப்  ண்டத்றைத் தூக்கி 
எைியும் டி றெறகயால் கூைினார். 
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அவர்கள் ைர் ொறலக்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது,  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம் 
அறைக்கு பவளிவய நிற்கு ாறு கூைினார்.  ா ாவின் வகாட்டும் வ ார்றவயும் 
பவளிவய ஒரு பகாக்கியில் பைாங்கிக்பகாண்டிருந்ை வ ாது, ஒரு குரங்கு ைிடீபரன 
அங்வக நுறழந்து இரண்றடயும்  ிடுங்கிச் பென்ைது. கிருஷ்ைா,  ா ாவுக்கு 
இறைத் பைரிவித்ைதும், "சகீ்கிரம், அதன் பின்னால் ஓடுங்கள்! நீங்கள் 
அவற்கை எப்படியாவது திரும்பப் மபை பவண்டும்" என்று கட்டறளயிட்டார். 
கிருஷ்ைா குரங்கின்  ின்னால் வவக ாக ஓடினார், ஆனால், குரங்கு அவறரத் 
ைவிர்த்து, கட்டிடம் விட்டு கட்டிடம் ைாவியது. வொர்வறடந்ை கிருஷ்ைா அழத் 
பைாடங்கினார். குரங்கு எப் டிவயா வ ார்றவறயக் றகவிட்டது, ஆனால், அது 
இன்னும்  ா ாவின் வகாட்றடப்  ற்ைிக்பகாண்டிருந்ைது. 

நீண்ட வநரம் குரங்றகத் துரத்ைித் பென்ை கிருஷ்ைா, அறைக் றகவிட 
இருந்ை வவறளயில், குரங்கு ைிடீபரன நின்று, வகாட்டின் வாெறனறய நுகர்ந்து, 
 ின்பு பவறுப்புடன் கீவழ எைிந்ைது. 

கிருஷ்ைா,  ா ாவிடம் வகாட்டு, வ ார்றவ இரண்றடயும் ைிருப் ிக் 
பகாடுத்ைவ ாது  ா ா அவற்றை அைிந்து பகாண்டார்.  ா ாவிடம் இன்னுப ாரு 
வகாட் இருந்தும் அைன் மூல ாக என்ன  ைிபுரிகிைார் என்று எண்ைி கிருஷ்ைா 
ஆச்ெரிய றடந்ைார்.  அவர் சுத்ை ான வகாட்றட அைிய  றுத்து, இறைவய 
 ீண்டும் அைிவைாக வலியுறுத்ைி, இருவரும் ஹரித்வாரிலிருந்து 
நிரஞ்ென்பூருக்குத் ைிரும் ினர். 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, கிருஷ்ைாறவ ‘நங்கா  ா ா’றவப் 
 ார்க்க ஹரித்வாருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி, அவருக்கு  லர்கவளாடு ஒரு கப் 
ைண்ைரீும் வழங்கு ாறு கூைினார்.  கிருஷ்ைா அந்ை இடத்றைச் 
பென்ைறடந்ைவ ாது, நங்கா  ா ாவின் உடறலச் சுற்ைி ஒரு ப ரிய கூட்டம் 
ைிரண்டிருந்ைறைக் கண்டார். அன்று அைிகாறலயில் அவர் உயிறரத் 
துைந்துவிட்டார் எனத் பைரியவந்ைது.  ஸ்ைின்  க்ைர் ஒருவர், முந்றைய நாள், 
‘எனது வவறல முடிந்ைது; நான் இப்வ ாது வ ாகிவைன்" என்று நங்கா  ா ா 
கூைியைாகத் பைரிவித்ைார். இது, ைிடீபரன ப ஹர்  ா ாவுக்கு முன் நங்கா  ா ா 
‘இப்வ ாது எனக்கு விடுைறல பகாடுங்கள்’ என்று கூைியறை கிருஷ்ைாவுக்கு 
நிறனவூட்டியது. கிருஷ்ைா  நங்கா  ா ாறவ வைங்கி, பூக்கறள அவரது 
உடலில் றவத்து, அைன் வ ல் ைண்ைறீரத் பைளித்து நிரஞ்ென்பூருக்குத் 
ைிரும் ினார். 

1946, வ   ாைத்ைில்,  ா ா, எரச்சுடன்  ட்டாலா கிரா த்ைிற்குச் பென்று 
‘லபஹாரி பாபா’றவத் பைாடர்பு பகாண்டார்; அவர் ஒரு விைிவிலக்கான 
ஆனால்,  ிகவும் அற ைியற்ை நிறலயில், எந்ை ஓர் இடத்ைிலும் ெில நி ிடங்கள் 
கூட அ ர்ந்ைைில்றல.  ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அந்ை நிர்வாை  ஸ்த் 
ஓடி  றைய,  ா ா அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ைார். அவர் ஒரு துப்புரவாளர் 
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காலனியில் அற ந்ை அவரது இல்லத்ைிலிருந்து ஒரு பநடுஞ்ொறல 
சுங்கச்ொவடி அறைக்குள் விறரந்ை வவறளயில், அங்கு  ா ா அவறரத் பைாடர்பு 
பகாள்ள முடிந்ைது.  ா ா அவருடன் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, லவஹாரி  ா ா 
உைர்ச்ெிவெப் ட்டு அழுது கண்ைரீ் ெிந்ைி, ைிடீபரன எழுந்து பென்றுவிட்டார். 
 ா ா அந்ைத் பைாடர் ில் முழுற யாக ைிருப்ைி அறடயவில்றல என்ைாலும் 
நிரஞ்ென்பூருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1946, வ  29 அன்று  ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, ராவனா 
ஆகிவயாருடன், படஹ்ராடூனிலிருந்து குலு  ள்ளத்ைாக்குக்குச் பென்ைார்; அங்கு 
நிரஞ்ென்பூறர விடக் குளிர் அைிக ாக இருந்ைது. ற தூல், காக்கா, எரச், டாக்டர் 
டான் ஆகிவயாரும் உடன் இருந்ைனர். வழியில், லவஹாரி  ா ாறவ 
இரண்டாவது முறையாகத் பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா,  ட்டாலாவில் ெிைிது வநரம் 
நின்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும்  ஸ்த் வயல்கள் வழியாக ஓடத் பைாடங்கிய 
வவறளயில்,  ா ா அவறரக் கிட்டத்ைட்ட  த்து ற ல் தூரம்  ின்பைாடர்ந்ைார்; 
அைன்  ிைகு,  ஸ்த் இறுைியாக ஓரிடத்ைில் நின்று,  ா ா அவறர அணுகவும் 
அவருடன் அ ரவும் அனு ைித்ைார். இந்ைத் பைாடர்பு  ிகவும் ைிருப்ைிகர ாக 
இருந்ைைில்  ா ா  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா குழுவுடன் பட்டான்பகாட்டுக்குச் பென்று, 
வ  30ஆம் நாள், நகரத்ைின் ப ாறுப் ாளராக இருந்ை ‘மபங்காளி பாபா’வுடன் 
 ைிபுரிந்ைார். இந்ைப் புனிை ான  ஸ்த் உள்ளூர்  க்களால்  ிகவும் 
 ரியாறையுடன் நடத்ைப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ா ஜூன் 1ஆம் நாள் ெண்டி வந்து, அடுத்ை இரண்டு 
நாட்களில் கட்கரன் வந்ைறடந்ைார்; அங்கு  ா ா, குழுவுடன் மூன்று வாரங்கள் 
இ ய றல அடிவாரத்ைில் அற ந்ை குலு  ள்ளத்ைாக்கில் ெிைிய குடில் ஒன்ைில் 
ைங்கப்வ ாவைாக முடிவு பெய்யப் ட்டது. 

 ா ா பராக்ரானில் வாழ்ந்ை, சூட்சு  உைர்வுள்ள வயாகி ஒருவறர, 
அவரது அற ைியான  றல குடிறெயில் ெந்ைித்ைார். ஆனால், ப ரும் ாலும், 
 ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெ  ைியில் ஆழ்ந்ைிருந்ைார். 

ராவனா, நிரஞ்சன்பூரில் உடல்நல ின்ைி இருந்ைறைத் பைாடர்ந்து, 
கட்றரனில் அவர்  லவனீ ாகவும், எைிலும் ஆர்வ ில்லாைவராகவும் 
உைர்ந்ைார்.  ா ா ைனது றககளால் அவருக்கு உைவளித்து, கவனித்து வந்ைார். 
 ா ா, ராவனாவிடம், "எனது பதகவககளக் கவனிப்பதற்காக நான் உங்ககள 
இங்கு அகழத்து வந்பதன், ஆனால், இப்பபாது நான் உங்ககளக் கவனிக்க 
பவண்டியதாகிைது!" என்ைார்.      
 "இது எனது துரைிர்ஷ்டம்," ராவனா  ைிலளித்ைார்.  
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 "துரதிர்ஷ்டம் அல்ல,"  ா ா அவறரத் ைிருத்ைினார், "இது உங்கள் நல்ல 
அதிர்ஷ்டம். கவகலப்படாதீர்கள்." 

 ண்டியில் இருந்ைவ ாது,  ா ா, ராவனாவிடம் கைியும், ொைமும் 
ொப் ிடு ாறு  அைிவுறுத்ைினார். ராவனா, கு ட்டபலடுப் து வ ால் உைர்ந்ைாலும், 
 ா ாவின் வார்த்றைகளுக்குக் கீழ்ப் டிந்து இறுைியில் வாந்ைி எடுத்ைார். டாக்டர் 
டான் அவறரப்  ரிவொைித்ைவ ாது, அவருக்கு பைாற்று வநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட 
கல்லீரல் அழற்ெி என் றைக் கண்டைிந்ைார். ராவனா  ாட்டுத் பைாழுவத்ைின் 
வ ல் ஒரு ைனி அறையில் றவக்கப் ட்டார், டான் அவருக்குச் ெிகிச்றெ அளிக்கத் 
பைாடங்கினார். டான் அவரிடம்  ெிறயத் தூண்டும் எல்லா விை ான 
உைறவயும் உண்ணு ாறு கூை,  ா ா அவரது ஒவ்பவாரு புைிய 
வகாரிக்றகக்கும் ைறட விைித்ைார். ராவனா பவகு விறரவாக முன்வனைி வரும் 
வவறளயில்,  ா ா இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், "அந்தக் கைி ெற்றும் 
சாதத்கத உண்ண நான் உத்தரவிடாெல் இருந்திருந்தால், உங்கள் பநாய் 
தீவிரொகி இருக்கும்." 

1946, ஜூன் 20 வியாழக்கிழற  கட்றரனிலிருந்து புைப் ட்டு,  ா ா, ப ண் 
 ண்டலிறய ெணாலிக்கும்,  ின்பு கரசனுக்கும் அறழத்துச் பென்று, அன்று 
இரறவ ஒரு வஹாட்டலில் கழித்ைனர். றரெனிலிருந்து அறனவரும் பாலம்பூர் 
 யைித்ை வவறளயில் அங்கு ஒரு வவடிக்றகயான ெம் வம் நடந்ைது:  ா ாவின் 
வொப்ற  ருெித்து ொப் ிட்டுக் பகாண்டிருந்ை ஆடு ஒன்று  ிடி ட்டது! 

 ாலம்பூரிலிருந்து  ா ாவும் குழுவும் ரயிலில் ஸஹரன்பூருக்குள் 
நுறழந்து, அங்கிருந்து ஜூன் 22 அன்று நிரஞ்ென்பூர் வந்ைறடந்ைனர். 

டாக்டர் கனிக்கு ஆைரவாக  றனவியும் குழந்றைகளும் இருந்ைனர், 
ஆனால், அவர் ைனது வஹா ிவயா ைி  ருத்துவத்ைில் அைிக கவனம் 
பெலுத்ைவில்றல, 1946ஆம் ஆண்டில் அவர் ப ரும் கடனில் ஆழ்ந்ைார். டாக்டர் 
கனி 1940 ஆரம்  காலத்ைில்  ா ாவுடன் ப ங்களூரில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, 
வலானவாலாவில் வாழ்ந்ை ெில வநர்ற யற்ை ந ர்கள் அவறர ஒரு பகாறல 
வழக்கில் ைவைாகத் பைாடர்பு டுத்ைவவ, இந்ை வழக்கு நீைி ன்ைத்ைிற்கு எடுத்துச் 
பெல்லப் ட்டது; அது  ல ஆண்டுகளாக இழு  ைியில் இருந்ை நிறலயில், கனி 
ைனது  ாதுகாப்பு வழக்கைிஞர்களுக்கு நிறைய  ைம் பெலவழிக்க 
வவண்டியிருந்ைது; இைன் காரை ாக, அவர் கைிெ ான கடன் சுற க்கு 
உள்ளானார்.  

டாக்டர் கனி, இைிலிருந்து எைிர் ார்த்ைறை விட விறரவில் 
விடுவிக்கப் ட்டார்; அவர் ைனது  ிரச்ெிறனகறள  ா ாவிடம், ப ங்களூரில் 
இருந்ை ஓர் இரவில், முைன்முைலில் பவளிப் டுத்ைியவை காரைம் என்று 
கூைினார். அந்ை வநரத்ைில், ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட  ா ாவுக்கு இரவு 
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காவலராக  ைிபுரிந்ை வவறளயில்,  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் என்ன நிகனத்துக் 
மகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?" என வினவ, கனி, ைனக்கு எைிராகக் பகாண்டுவரப் ட்ட 
ப ாய் வழக்குகள்  ற்ைிய அறனத்து விவரங்கறளயும் அவரிடம் கூைினார். 

"நீங்கள் முன்பப இகத என்னிடம் மசால்லியிருக்க பவண்டும். 
பயத்தில் கடன் வாங்க என்ன பதகவ?”  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

“இந்த முழு விஷயமும் அர்த்தெற்ைது! உங்ககள இதில் ஈடுபடச் 
மசய்த அவர்கபள இறுதியில் சிக்கிக்மகாள்ளும் பபாது, நீங்கள் 
விடுவிக்கப்படுவரீ்கள்." இறுைியாக அதுைான் நடந்ைது. கனி விடுவிக்கப் ட்டு, 
அவர்  ீது குற்ைம் ொட்டியவர்கள் பகாறலக் குற்ைவாளிகளாக 
நிரூ ிக்கப் ட்டனர். 

கனி இந்ைச் பெய்ைிறய,  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைி, ைனது கடன்கறளத் 
ைீர்க்க என்ன பெய்ய வவண்டும் என வினவினார்.  ா ா, ‘கடன் சுகெ நிதி’ என்ை 
ப யரில் ஒரு ைிட்டத்றை முன்றவத்து, உண்ற யில், கனியின் கடன்கறளச் 
பெலுத்ை வ ாது ான  ைத்றைச் வெகரிக்க, டாக்டர் டாறன இங்கிலாந்து  ற்றும் 
அப ரிக்காவிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ஒரு நாள் காக்கா, எரச் இருவரும் படஹ்ராடூன் ரயில் 
நிறலயத்ைிலிருந்து வடாங்காவில் நிரஞ்ென்பூருக்குச் பெல்லும் வழியில்,  ஸ்த் 
வைாற்ைத்ைில் இருந்ை ஒரு முைியவறர அறடயாளம் கண்டு,  ா ா அவறர 
விரும் க்கூடும் என்ை எண்ைத்ைில்,  ா ாவின்  ங்களாவுக்கு அறழத்து 
வந்ைனர். வடாங்கா வாெலில் வந்ைதும், "நான் பராஜா பதாட்டத்திற்கு 
வந்துள்பளன்!" என அந்ை முைியவர் கூச்ெலிட்ட அவ்வவறளயில்,  ா ா 
பவளிவய வந்ைார், இருவரின் கண்களும் ெந்ைித்ைன.  ள ளப் ாக ஒளிர்ந்ை 
 ா ாவின் கண்கறள உற்று வநாக்கியதும் அவர் ெத்ை ாகச் ெிரிக்கத் 
பைாடங்கினார்; அவருறடய கன்னங்களில் ஆனந்ைக் கண்ைரீ் வழிந்ைது. 

அறைத் பைாடர்ந்து அந்ை  ஸ்த், காக்கா  ற்றும் எரச்  க்கம் ைிரும் ி, 
"இந்த ெனிதனின் முகம் ெற்றும் மநற்ைிகயப் பாருங்கள்! சூரியன் 
ஒளிர்வகதப் பபால் அகவ  பிரகாசிக்கின்ைன! அவர் யார் என்பகத 
உங்களால் கண்டுமகாள்ள முடியவில்கலயா?" எனக் வகட்டார். 

 ா ா,  ஸ்ைின் றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு, வைாட்டக்காரரின் 
குடிறெக்குள் அறழத்துச் பென்று, ஏைக்குறைய  ைிறனந்து நி ிடங்கள் ஒன்ைாக 
அ ர்ந்ைார். முைியவர் இன்னும்  ரவெத்ைில் ெிரிப் றைக் வகட்க முடிந்ைது. இந்ைத் 
பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா  ஸ்துடன் பவளிவய வந்து, அவறர வடீ்றட வநாக்கி 
அறழத்துச் பென்ைார். வைாட்டக்காரரின் குடிறெயில் பைாங்கவிடப் ட்ட  ித்ைறள 
 ைி ஒன்றை  ஸ்த் ைனது றகயில் எடுத்து,  ா ாறவச் சுற்ைி ஒரு வட்டத்ைில், 
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 ைிறயத் ைனது ைறல  ற்றும்  ா ாவின் ைறலவ ல் அடித்து நடன ாடத் 
பைாடங்கினார். 

ெிைிது வநரம்  ா ா அவறர உள்வள அறழத்துச் பென்ைவ ாது, "கடவுள் 
இன்று என்கன இந்தப் பார்சி துைவியிடம் அனுப்பியுள்ளார்" என்று 
அைிவித்ைார்.  ா ா அவறர  ீண்டும் குடிறெக்குள் அறழத்துச் பென்று, 
அவருடன் அறர  ைி வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ஸ்றை படஹ்ராடூனுக்கு 
ைிருப் ி அனுப்புவைற்கு முன்பு,  ா ா அவருக்கு  த்து ரூ ாய் பகாடுத்ைவ ாது, 
வித்ைியாெ ான வைாரறையில்  ா ாவின் முகவரிறய எழுைிக் பகாள்ளும் டி 
 ஸ்த் வலியுறுத்ைினார்.  ஸ்த் பென்ை  ிைகு,  ா ா, அவர் ஐந்ைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் இருந்ைறைக் குைிப் ிட்டார். 

1946, ஜூன் 30 அன்று ஜால் ாய் பூனாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
ஜூறல 2ஆம் நாள்,  ா ா அஜ் ீரில்  ஸ்த்  ைிக்காக, காக்கா  ற்றும் எரச்சுடன் 
புைப் ட்டார். ‘ெஜ்ஜூப் சாச்சா’வுடன்  று டியும்  ைிபுரிய விரும் ிய  ா ா, 
அவருக்குத் வைநீர் விருந்ைளித்து, அவறர  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் இருக்கச் 
பெய்யும் எண்ைத்ைில், ஒரு வைநீர் வகாப்ற , கப், ொஸர் ஆகியவற்றை எடுத்துச் 
பென்ைார். 

ஆனால், இந்ை முறை, எைிர் ாரா ல் ொச்ொ, பராட்டியும்  ா ிெமும் 
வவண்டுப னக் வகட்டு அவர்கறள ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கினார். அறை வாங்கி, 
வழங்கிய  ிைகு,  ா ா ொச்ொவுடன் ஒன்ைறர  ைி வநரம் அ ர்ந்து, அவருடன் 
பெய்ை ஆன் ீக உள்  ைியில்  ிகவும் ைிருப்ைி அறடந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். 
வழியில் இைர இடங்களுக்கும் விஜயம் பெய்து,  ா ா ஏைக்குறைய  ன்னிரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு நிரஞ்ென்பூர் ைிரும் ி வந்ைார். 

இைற்கிறடயில், பகக்கி நலவாலாவுக்கு இந்ை வநரத்ைில்  ா ாவின் 
பநருங்கிய பைாடர் ில் வரும் வாய்ப்பு கிறடத்ைது. நிரஞ்ென்பூரில் ைங்கியிருந்ை 
காலகட்டத்ைில்,  ா ா வகக்கிறய ைினமும் வர அனு ைித்ைார். ஒரு நாள்  ா ா 
அவரிடம் ஐந்து நடுத்ைர வர்க்க ந ர்கள், ெில துரைிர்ஷ்டங்கறளச் ெந்ைித்ைவர்கள், 
ஆனால், அவர்கள் வாழ்ந்ை விைத்ைின் காரை ாக உைவிறய நாடத் ையங்கும் 
அந்ை ந ர்கறள அறழத்து வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

வகக்கி  ல இடங்களிலும் வைடி, அவர் ெந்ைித்ை அறனவறரயும் ஏறழ 
என்று கண்டைிந்ைார். அவர் ஏவைா ைவறு பெய்வைாக நிறனத்து  ைட்டத்ைில் 
இருந்ைார், ஆனால், இறுைியாக ஐந்து வ றரத் வைர்ந்பைடுத்து, அவர்கறள 
 ா ாவிடம் ஒரு வடாங்காவில் அறழத்து வந்ைார். ஒரு மூடிய அறையில்,  ா ா 
அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி அவர்களுக்குப்  ிரொை ாகப்  ைமும் 
பகாடுத்ைார். அவர்கள் பென்ை  ிைகு,  ா ா, வகக்கிக்கு இவ்வாறு விளக்கினார், 
"பதகவ என்பது உலகம் முழுவதும் உள்ளது, நான் ஆதரவற்ைவர்ககள 
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ஆனால், அபத பநரத்தில் பிைரிடம் ஒன்கைக் பகட்டு வாங்கத் தயக்கம் 
காட்டும் நபர்ககளத் மதாடர்பு மகாள்ள விரும்பிபனன்.”  

1946, ஜூறல 19 அன்று, ஆைி ெீனியர் அஹ துநகரிலிருந்து 
நிரஞ்ென்பூருக்கு அறழக்கப் ட்டார்; 24ஆம் வைைி  ா ா, ஆைி, காக்கா, ற தூல், 
எரச் ஆகிவயாருடன் ஹரித்வார் பென்று, ஒரு ெிைிய வஹாட்டலின் நான்காவது 
 ாடியில் ைங்கியிருந்ைார்.  ா ா,  ஸ்துகளின் இருப் ிடங்கறளக் கண்டு ிடிக்க 
ஜூறல 26 அன்று, எரச், ற தூல் இருவறரயும் ரிஷிவகஷுக்கு அனுப் ினார், 
ஆனால், ஏ ாற்ைத்துடன் ைிரும் ி வந்து ஒரு ெிைப் ான  ஸ்த் ெில பைாறலதூர 
இடத்ைிற்குச் பென்றுவிட்டைாக விளக்கினர். 

இருந்ைவ ாைிலும், ஜூறல 27 ெனிக்கிழற  அைிகாறலயில் எழுந்து, 
 ா ா,  ண்டலியுடன்  ிகவும் பநரிெலான ப ாதுப் வ ருந்ைில் ரிஷிவகஷுக்குப் 
புைப் ட்டார்.  ருவ  றழக்காலம் ஆனைால் கன றழயால் கங்றகயில் 
பவள்ளம் கறரபுரண்டு ஓடியது. ரிஷிவகஷில் பைாடர்பு பகாண்ட  ல ொதுக்களில் 
ஒருவர் கூட ஆன் ீக  ாறையில் முன்வனைவில்றல. (ஆைி ைனது நாட்குைிப் ில் 
குைிப் ிட்டது வ ால்: ‘இந்ைப்  யைத்ைால் எந்ைப்  யனும் இல்றல என் ைால் 
 ா ா எரிச்ெலுடன் காைப் ட்டார்.’) 

ஹரித்வாருக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா,  ஸ்த் பைாடர்புக்காக 
அெிர்தசரஸ் நகருக்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். அன்று  ாறல அவர்கள் 
ரயிலில் ஏைி, இராணுவப் ப ட்டியில் ஏராள ான பவற்று இருக்றககறளக் 
கண்டு ஆச்ெரியப் ட்டனர். ஆனால், ரயில் புைப் டும் முன்பு, நடத்துநர் வந்து, 
 ற்பைாரு ப ட்டிக்குச் பெல்லும் டி கூைினார், ஏபனனில் இது ராணுவ 
வரீர்களுக்கு  ட்டும் ஒதுக்கப் ட்டது. ரயில் புைப் டவிருந்ை அவ்வவறளயில், 
இைர ப ட்டிகளில் ஏற்கனவவ கூட்டம் அைிக ாக இருந்ைது; இராணுவப் 
ப ட்டியில் அறர டஜன் வரீர்கள் கூட இல்றல;  ா ாவும்  ண்டலியும் அங்கு 
இருப் ைில் அவர்களுக்கும் எந்ை ஆட்வெ றனயும் இல்லாைைால், அவர்கள் 
அங்வகவய இருந்ைனர். 

ஆனால், ரூர்கிறயக் கடந்து ஸஹரன்பூரில் ரயில் நின்ை வ ாது, ப ட்டி 
நிரம் ி வழிந்ைது.  ஒவ்பவாரு வரீரும் ைனக்பகன ஓர் இடத்றைக் கண்டுபகாள்ள 
முயன்ைவ ாது, வகா ம்  ற்ைி எரிந்ைது. ெிைிது வநரத்ைில், விறரவாக 
ஓடிக்பகாண்டிருந்ை ரயிலில் கலவரம் ஏற் ட்டது! கத்ைியுடன் கூடிய 
துப் ாக்கிகறள வரீர்கள் றககளில் தூக்கி சுழற்ை ஆரம் ித்ைனர்;  ஹாக்கி 
 ட்றடகளும் ையார் நிறலயில் றவக்கப் ட்டன; இராணுவ வரீர்களின் 
பகாந்ைளிப்பு பவடித்ைது. 

திடீமரன, பலத்த ககதட்டல் சத்தம், அகனவரும் மெஹர் பாபா ெர 
இருக்கக ஒன்ைில் நின்றுமகாண்டிருப்பகதப் பார்த்தனர். எரச் இவ்வாறு 
நிறனவு கூர்ந்ைார், "பநாடிப்ப ாழுைில் குரல் அடங்கியது; ஆனால், அந்ை 
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முரட்டுத்ைன ான கூச்ெல் குழப் ங்களுக்கு  த்ைியில் அது எப் டி நடந்ைது என்று 
எனக்குத் பைரியாது."      
 இராணுவ வரீர்கள் ெண்றடறய நிறுத்ைிவிட்டு,  ா ாறவ உற்று 
வநாக்கினர்;  ா ா, அறனத்றையும் நிறுத்தும் டி றககறளத் தூக்கினார். நீவராறட 
வ ாலப்  ாயும்  ா ாவின் பவண்ைிை ெத்ராவில், அவரது வ லங்கியின் 
பவளிச்ெத்ைின் கைிர்களால் அவர்களின் பவைியின் இருள் விலகியது வ ாலத் 
வைான்ைியது.  ா ாவின் ஒளிரும் முகத்ைால் அவர்கள் குழப்  றடந்ைனர்; 
அவர்களின் வகா ம் ைைிந்ைவைாடு அற ைியான சூழலில் இையங்கள் 
பநகிழ்ந்ைன.  ா ா அப்வ ாது புன்னறகத்ைார், அவருறடய புன்னறக 
அறனவரின் வகா த்றையும் முழுவது ாகக் கறலத்ைது. 

ப ஹர்  ா ா ைனது எழுத்துப் லறக வழியாக ஒரு குறுஞ்பெய்ைிறய 
வழங்கினார்; அறை எரச் அறனவர் முன்னிறலயிலும் வாெித்ைார்: 

உங்களுக்குள் சண்கட பபாடுவது நல்லதல்ல; அது எந்தப் 
பிரச்சிகனக்கும் தீர்வு ஆகாது. நீங்கள் வரீர்கள், நெது பதசத்தின் பாதுகாப்பு, 
உங்கள் பதாள்களில் உள்ளது. நீங்கள் ஒருவருக்மகாருவர் முட்டி பொதத் 
மதாடங்கினால், பதச நலன்ககளப் பாதுகாப்பது எப்படி? உங்கள் பபாராட்டம் 
நாட்டின் குடிெக்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஒதுக்கப்பட பவண்டும். முழு நாடும் 
உங்ககள நம்பி இருக்கிைது, இந்த நம்பிக்கககய நீங்கள் ஏொற்ைமுைச் 
மசய்தால், உங்கள் சபகாதர சபகாதரிகளின் உயிர்ககள எப்படி 
பாதுகாப்பீர்கள்? நீங்கள் அகனவரும் ஒரு தாய் ெக்கள், சபகாதரர்கள்; 
சபகாதரர்கள் சண்கடயிடக் கூடாது! இப்பபாது அகனவரும் அெருங்கள். 

 ா ாவின் வார்த்றைகள்  கிழ்ச்ெியான விறளறவக் பகாண்டுவந்ைன, 
அறனவரும் அ ர்ந்ைனர்.  ா ா அடுத்ை ரயில் நிறலயத்ைில் அறனவருக்கும் 
வைநீர் வழங்குவைாக உறுைியளித்ைார், வ லும் அவர்களிடம் இருந்ை இனிப்பு 
ப ாட்டலத்றை எடுத்து வரு ாறு எரச்ெிடம் கூைினார். அடுத்ை ரயில் 
நிறலயத்ைில் பகாண்டு வரப் ட்ட வைநீறர,  ா ா ஒவ்பவாரு வரீருக்கும் ைனது 
றககளால் வழங்கி, இனிப்புகறளயும் விநிவயாகித்ைார். ெில நி ிடங்களுக்கு முன் 
நடந்ை பகாறலபவைி சூழல் நட்புைவாக  ாைியது. அவர்கள்  த்ைியில் அ ர்ந்து, 
 ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும் எரச் மூல ாகப் வ ெியவைாடு, வ ாரில் நிகழ்ந்ை 
ைத்ை து அனு வங்கறள விவரிக்கும் டியும் வரீர்கறளக் வகட்டுக்பகாண்டார். 

இருப் ினும், அவை ரயிலில் பைாடர்ந்து  யைம் பெய்வது கடின ாக 
இருந்ைைால்,  ா ாவும்  ண்டலியும் அம் ாலாவில் இைங்கினர். காக்கா, ஆைி 
இருவரும் ெிம்லாவுக்குச் பென்று அங்கு  ஸ்துகள்  ற்றும் அவர்களின் 
இருப் ிடங்கள்  ற்ைிய ைகவல்கறளச் வெகரிக்கு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

1946, ஜூறல 28 ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா, ற தூல், எரச் இருவறரயும் 
அறழத்துக்பகாண்டு அ ிர்ைெரஸுக்கு வவபைாரு ரயிலில் புைப் ட்டுச் பென்று, 
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அங்கு அவர்கள் அரசு விடுைி ஒன்ைில் ைங்கியிருந்ைனர். அங்கிருந்து,  ா ா 
ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட வாலி, ‘தல்லி கஸன்’ 
என் வறரத் பைாடர்பு பகாள்ள ‘மவர்கா’ கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார்; வாலி ஒரு 
குள்ள ான முைியவர், அவர் ஒரு காலில்  ாை அைிறய அைிந்து, இரண்டாவது 
காறல பவறுற யாக றவத்ைிருந்ைார். 

ஒரு றகயில்  ரக்கிறளறயயும்  ற்பைாரு றகயில் குராறனயும் 
பகாண்ட மூட்றடறய உடன் றவத்ைிருந்ைார்.  ா ா,  ஸ்துக்காகக் பகாண்டு 
வந்ை ெில ‘ ிளம்’  ழங்கறள வழங்கியவ ாது, ைல்லி றஸன் அவற்றைத் 
ைிருப் ிக் பகாடுத்து,  ா ாறவ  ீண்டும் அ ிர்ைெரஸுக்கு அறழத்துச் 
பெல்லு ாறு வடாங்கா ஓட்டுநரிடம் கூைினார்.  ிளம்றஸ என்ன பெய்ய 
வவண்டும் என்று வாலியிடம் வகட்க  ா ா, எரச்றெ அனுப் ியவ ாது, ைல்லி 
றஸன், "அவற்றை வழங்கிய ‘அவருக்கு’ என்ன பெய்ய வவண்டும் என் து 
நன்ைாகத் பைரியும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா, இந்ைத் பைாடர் ால் ைிருப்ைி அறடயா ல்,  றுநாள் காறலயில் 
அ ிர்ைெரஸிலிருந்து ைல்லி றஸறன ெந்ைிக்க  று டியும் ைிரும் ி வந்ைார். 
இரபவல்லாம் ஓயா ல் ப ய்ை  றழயில், ைண்ைரீும் வெறு ாக நிரம் ிய 
இடத்ைில் அவர் அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டனர்.  ா ா அவறர ப துவாக 
பவளிவய அறழத்து அவறரச் சுத்ைம் பெய்ைார். வாலியின் குடிறெ காய்ந்ைதும், 
 ா ா அவருடன் ைனியாக அறர  ைி வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ின்னர் 
அங்கிருந்து  ா ா  கிழ்ச்ெியுடன் பவளிவய வந்து, வாலியுடனான அவருறடய 
 ைி இப்வ ாது ைிருப்ைிகர ாக நிறைவறடந்ைறை சுட்டிக்காட்டினார். 

ஆகஸ்ட் 1ஆம் வைைி,  ா ா, ைகன ற ைானத்ைில் வாழும், ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட, ெீரட் நகரின் ப ாறுப் ாளரான ‘மெஹர்பன் 
பாபா’றவச் ெந்ைித்ைார்.  த்து அல்லது  ன்னிரண்டு நாய்கறள ைன்னுடன் 
றவத்ைிருந்ை அந்ை  ஸ்த், ஜலாலி வறகறயச் ொர்ந்ைவர்,  ிகவும் வ ாெ ான 
 னநிறலயில் இருந்ைது வ ாலத் வைான்ைியது; ஆனால், அவறர அணுகத் 
துைிந்ைவர்களுக்கு அவர் "ப ஹர் ன்" (கருறையுள்ள நண் ர்) என்று 
எடுத்துறரத்ைார். 

புலந்தர்ஷஹர் எனும் இடத்ைில், அவை நாளில்,  ா ா, அலுவலகம் 
ஒன்ைில்  ைிபுரியும் ஒரு வ ம் ட்ட ஆத் ாறவச் ெந்ைிக்க முடிந்ைது. அவர் 
வழக்க ாக, ைனது அலுவலகத்ைில்  க்கறளச் ெந்ைித்ைைில்றல, ஆனால், 
எரச்ெின் வற்புறுத்ைலின் விறளவாக, அவர் ஒப்புக்பகாண்டைற்கு இைங்க,  ா ா 
அவறர அங்வக பைாடர்பு பகாண்டார். ஆகஸ்ட் 2ஆம் நாள்,  ா ா, ஏற்கனவவ 
ெந்ைித்ை  ஸ்துகள் வாழும் ஸஹரன்பூருக்குச் பென்று, ஆைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட துைவி ‘ரஹ துல்லா’றவ  ீண்டும் ெந்ைித்து 
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நள்ளிரவில் அம் ாலா ைிரும் ி வந்ைார்.    
 அடுத்ை நாள் அறனவரும் ‘ ிஞ்ஜவுர்’ என்ை இடத்ைிற்குச் பென்று, அங்கு 
 ா ா, ‘பகவான் நாத்’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ிகவும் உயர் நிறல  ஸ்றைத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். கிட்டத்ைட்ட நிர்வாை ாகவும், கந்ைல் மூட்றடகறளச் 
சு ந்ை வண்ைம், வலொன ஆனால், அற ைியற்ை  னநிறலறயக் பகாண்டிருந்ை 
அவறர,  ா ா ைனது  ைிக்கு  ிகவும் ப ாருத்ை ானவராகக் கண்டுபகாண்டார். 

 ா ா,  ின்னர் அங்கிருந்து ‘கல்கா’ கிரா த்ைிற்குச் பென்று, 
 ல்லாண்டுகளாக  துக்கறடயின் வராந்ைாவில் அ ர்ந்ைிருந்ை ‘ெஹ்பூப் பாபா’ 
என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். அறைத் பைாடர்ந்து ‘சாது நாத்’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைச் ெந்ைித்ை  ா ா, அவறர வநர்ற யானவர் என்று 
கருத்துத் பைரிவித்ைார் 

1946, ஆகஸ்ட் 4 ைிங்கள் அன்று,  ா ா, ற தூல், எரச் ஆகிவயாருடன் 
வாடறக காரில்  யைித்து,  ைிய வவறளயில் ெிம்லாவில் உள்ள ராயல் 
வஹாட்டலுக்கு வந்து, அங்கு அவர்கள் காக்கா, ஆைி ெீனியர் இருவறரயும் 
ெந்ைித்ைனர்.  ா ா  ிகவும் வொர்வாகவும், எரச், ற தூல் இருவரும் நலிந்து, 
கலக்கத்துடனும் காைப் ட்டனர்.  ா ா ஆைியிடம் கூைினார், "நான் 
பெற்மகாண்ட ெஸ்த் பயணங்களில் இந்தப் பயணம் ெிகவும் பசார்வான 
உல்லாசப் பயணம்." 

 றல நகர ான சிம்லாவில்  ா ா ைங்கியிருந்ை மூன்று நாட்களில், 
அவர் ெில ெ யங்களில் ஜலாலி (ெீற்ைம்) வறக,  ற்றும் ெில ெ யங்களில் 
ஜ ாலி (அற ைி) வறகறயச் ொர்ந்ை முக ைிய  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார். 

ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட ொது ‘அபகாரி பாபா’வுடன் 
ப ஹர்  ா ா  ைிபுரிந்ைார். அவர் அழற்ெிவப் ான கண்களுடன், ஈர்க்கக்கூடிய, 
ெக்ைிவாய்ந்ை வைாற்ைத்துடன் காைப் ட்டார். இந்ை  ஸ்த்-துைவி, அவறரப் 
ப ரிதும்  ரியாறையுடன் நடத்ைிவந்ை ஒரு ெீக்கியரின் இல்லத்ைில் 
ைங்கியிருந்து, அைன் முழு வராந்ைாறவயும் ஆக்கிர ித்து, அறைக் குப்ற க் 
கூளங்களால் நிரப் ியது, உண்ற யில் வடீ்டின் நுறழவாயிறல  றைத்து, 
உள்வள நுறழய முடியா ல் ைடுத்ைது. அந்ைச் ெீக்கியர், அவகாரி  ா ாறவ 
பைாந்ைரவு பெய்ய விரும் ா ல்,  ஸ்ைின் எல்றலக்குள் அத்து ீைி 
நுறழயக்கூடாது என் ைற்காக,  ற்பைாரு நுறழவாயில் வழியாக உள்வள 
பெல்ல வாெற் டிகறளக் கட்டினார். 

அவறரச் ெந்ைிக்கச் பென்ைவ ாது, அவகாரி  ா ா,  ா ாறவச் 
சுட்டிக்காட்டி, "அவர் யார் என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? நடக்கப்பபாவகத 
நீங்கள் கண்கூடாகப் பார்ப்பீர்கள், ஒரு நாள் அவர் உண்கெயில் யார் 
என்பகதத் மதரிந்து மகாள்வரீ்கள்!" என்ைார். 
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 ா ா ைங்கியிருந்ை வஹாட்டலுக்கு ஒரு  ஸ்றை அறழத்துவந்து, அங்கு 
அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். ப ரும் ாலும்,  ா ா ைனது பைாடர்புகறள 
ஏற் டுத்ை பெங்குத்ைாக அற ந்ை வ டு  ள்ள நிலப் ரப் ில்  ல ற ல் தூரம் 
நடக்க வவண்டியிருந்ைது.  றழ தூைிக்பகாண்டிருந்ைைால்  யைங்கள் 
ெிர  ாகவும், வொர்வாகவும் இருந்ைன. " யைம்  ற்றும் கடுற யான 
துன் ங்களின் ஒட்டுப ாத்ை விறளவு காரை ாக,  ா ா வொர்வாக இருக்கிைார்" 
என்று ஆைி ைனது நாவளட்டில்  ைிவு பெய்ைிருந்ைார். 

ஆகஸ்ட் 7 புைன்கிழற  அன்று,  ா ா  ண்டலியுடன் சிம்லாவிலிருந்து 
ஒரு நாள் முன்னைாக அம்பாலாவுக்குச் பெல்லும் வழியில், கக்கர் என்ை 
இடத்ைில் வ ருந்துகறள  ாற்ை வவண்டியிருந்ைது;  ா ா, ஒரு ரயில்வவ 
 ாலத்ைின் வழியாக நடந்து பெல்லும் வ ாது வொர்வாக உைர்ந்ைைால், ஆைி 
ெீனியர் அவருக்கு உைவ  ா ாவின் றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு நடந்ைார். 
அறனவரும் அன்று இரவு அம் ாலாறவச் பென்ைறடந்து, பவப் ம்  ற்றும் 
ஈரப் ை ான காலநிறலயில், அரசு விடுைியில் நன்ைாக ஓய்பவடுத்ைனர். 

அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய, விஷ்ணு 
ஹரித்வாரில் ெந்ைிக்க  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களுடன், காக்கா படஹ்ராடூன் 
அனுப் ப் ட்டார். இைற்கிறடயில்,  ா ா, உயர ான, கருற  நிைமுறடய, 
நிர்வாை நிறலயில் இருந்ை  ஸ்த் ‘மதாப்கானவாலா’வுடன் 
கலந்துறரயாடினார். அவர் அறனத்து காலநிறலயிலும் ஒரு டஜன் நாய்களால் 
சூழப் ட்ட ைிைந்ைபவளியில் வாழ்ந்து வந்ை வவறளயில், நாய்களுக்கு 
உைவளித்ை  ின்னவர அவர் உண்டு வந்ைார். ஆடு  ாடுகள் வ ய்ப் வர்களால் 
அவர் ப ரிதும்  ைிக்கப் ட்டார், அவர்களுடன்  ஸ்த் வைநீரும் அருந்துவது 
வழக்கம். 

 ின்னர் அவர்கள் அங்கிருந்து புைப் ட்டு ' ராரா' என்ை இடத்றை, காறல 
10:00  ைிக்குச் பென்ைறடந்ைனர். ொைமும்,  ருப்பும் கலந்ை எளிய உைவுக்குப் 
 ின்னர், அவர்கள் 'ஸமதௌரா'  ற்றும் 'நஹன்' எனப் டும் இடங்களுக்கு, 
வ ருந்ைில் புைப் ட்டனர். நாள் முழுவதும் ஒவர ஒரு வ ருந்து  ட்டுவ  
இயக்கப் ட்டைன் விறளவாக,  ிகவும் பநரிெலாக இருந்ைது. ஓட்டுநர் அருகில் 
 ா ாவும் ஆைியும் எப் டிவயா முன்னால்  நுறழந்து ெ ாளிக்க வவண்டியிருந்ைது. 
ப ரு றழ காரை ாக ொறலகள் வெறும் ெகைியு ாக இருந்ைன, வ லும்  ல 
ெிற்வைாறடகள் வழியாக வ ருந்து கடக்க வவண்டியிருந்ைது. இறுைியாக அவர்கள் 
ஒன்ைறர  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு ஸபைௌராறவ வந்ைறடந்ைதும்,  ா ா 
இரண்டு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள முயன்ைார், ஆனால், அது 
முடியவில்றல. 

அவர்கள் நஹனுக்கு அவை வ ருந்ைில் பைாடர்ந்து  யைம் பெய்து 
இரவில் வந்ைனர்.   ா ா, 1946, ஆகஸ்ட் 9 அன்று, ற தூல்  ற்றும் எரச்சுடன் 
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பவளிவய பென்ை வவறளயில்  றழ ப ய்ைது, ஆனால், அவர்கள் ஒரு 
கல்லறையில் வாழ்ந்ைைாகக் கூைப் டும் ‘அபகாரி பாபா’ என்ை நிர்வாை 
 ஸ்றைத் வைடி அறலந்ைனர். கல்லறை ஒரு ெிைிய  ள்ளத்ைாக்கின் 
அடிப் குைியில் அற ந்ைிருந்ைது; வ லும்,  ா ா அவறரத் 
பைாடர்புபகாள்வைற்காக, பகாட்டும்  றழயில்  ண் நிறைந்ை ெரிவின் வழுக்கும் 
 க்கத்ைில் ஏை வவண்டியிருந்ைது.  இந்ை  ஸ்த் வ ல்நிறலறய அறடந்ைவர் 
ஆைலால் முயற்ெிகள்  யனுள்ளைாக இருந்ைன, வ லும்  ா ா அவரது பைாடர்பு 
ைிருப்ைிகர ாக இருந்ைது என்று பைரிவித்ைார். 

 றுநாள்  ைியம் அறனவரும் நஹனிலிருந்து புைப் ட்டு அவை 
 ாறலயில் ஸபைௌராறவ வந்ைறடந்ைனர்.  ா ா ைனது  ிரிய ான 
 ஸ்துகறளத் வைடி, நள்ளிரவு வறர நடந்து, வ லும் இரண்டு சுவாரஸ்ய ான 
ஆத் ாக்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். முைலாவைாக, பைாடர்ந்து  யக்க 
நிறலயில் இருந்ை ‘ைீனாஷா’ என் வர் இரவு முழுவதும் எப் டிவயா  ா ாறவத் 
ைவிர்த்ைார். ஆனால், இறுைியாக அவறரக் கண்டு ிடித்து பைாடர்பு பகாண்ட 
 ிைகு,  ா ா முழுற யான ைிருப்ைி அறடந்ைைாகத் பைரியவில்றல. அவர் எரச், 
ற தூல் இருவருக்கும் இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: "அதிகாகல நான்கு 
ெணிக்கு அவரிடம் திரும்பிச் மசன்று ெரியாகதகயச் மசலுத்துங்கள். ெஸ்த் 
தகலகய இடது பக்கம் அல்லது வலது பக்கம் திருப்புகிைாரா அல்லது 
உங்ககள பநரடியாகப் பார்க்கிைாரா என்பகத எனக்குத் மதரிவியுங்கள்." 

துரைிருஷ்டவெ ாக, எரச்சும் ற தூலும் வொர்வறடந்ை நிறலயில் 
அன்று காறல 5:30  ைி வறர எழவில்றல. இது  ா ாறவ வருத்ை றடயச் 
பெய்ைாலும், அவர், அவர்கறள  ன்னித்து, அந்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாள்ளும் 
எண்ைத்றைக் றகவிட்டார். 

‘ஸமதௌரா’வில் நிகழ்ந்ை  ற்பைாரு குைிப் ிடத்ைக்க பைாடர்பு 
கிருஷ்ணா என்று அறழக்கப் ட்ட ஒரு ைிைற யான யாத்ைிரிகர். ரயில் நிறலய 
காவலாளியாகப்  ைிபுரிந்ை அந்ை  னிைர், கிருஷ்ை  கவான்  ீது பகாண்டிருந்ை 
அைீை ஈடு ாடு காரை ாக, அவர் பெல்லும் இடப ல்லாம் சுவர்களில் ‘ராைா-
கிருஷ்ைா’ என எழுைி, பைாடர்ந்து இந்ை இரண்டு ப யர்கறளயும் உரத்ை குரலில் 
உச்ெரித்ைார். ஒருமுறை, கிருஷ்ைா  க்ைி  ஜறனகறள வழங்கும்  ரவெத்ைில் 
மூழ்கி இருந்ை அந்ை வநரத்ைில், அலுவலகத்ைிற்கு வரத் ைவைியைால், ரயில் அவர் 
இல்லா வலவய புைப் ட்டது. இருப் ினும், ெிலர் அவறர ரயிலில்  ார்த்ைைாகவும், 
 ிைர், அவர் நாள் முழுவதும்  ஜறன  ாடிக்பகாண்டிருந்ைைாகவும் கூைினர். 
உண்ற றய உறுைிப் டுத்ை, அவர்கள் அவரது வ ற் ார்றவயாளரிடம் 
பென்ைவ ாது, அவர் வருறகப்  ைிவவட்டில் றகபயாப்  ிடப் ட்டிருப் றைக் 
கண்டைிந்ைார். இந்ை விெித்ைிர ான நிகழ்றவப்  ற்ைிக் வகட்டவ ாது, காவலர் 
இவ்வாறு விளக்கினார்: "கிருஷ்ைருடன் நான்  ிரார்த்ைறனயில் மும்முர ாக 
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இருந்ை வவறளயில் அவர் என் உலகக் கடற கறளக் கவனித்துக் பகாண்டார்." 
இவ்வாறு காவலர் ‘கிருஷ்ைா’ என்று அறழக்கப் ட்டார்; அவர்  ைியிலிருந்து 
ஓய்வு ப ற்ை  ின்பு, ைனது அன் ான  கவான் கிருஷ்ைறர நிறனவில் 
பகாள்வைில் ைனது முழு வநரத்றையும் பெலவிட்டார். 

பாபா, ‘கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா’ என்று பாடும் ெஸ்தின் குரகலக் 
பகட்டு விகரந்து சாகலயில் மசன்ைார். பாபா, தன்கன பநாக்கி வருவகதக் 
கிருஷ்ணா பார்த்ததும், அவர் பாபாகவ பநாக்கி ஓடத் மதாடங்கினார். 
அவர்கள் ஒருவகரமயாருவர் சந்தித்து, இருவரும் அதி தவீிரத்துடன் தழுவி, 
இறுக்கொன அரவகணப்பில் கீபழ விழுந்து சாகலயில் ஒன்ைாக உருண்டு 
புரண்டனர்! பாபாகவப் பற்ைிக்மகாண்டு கிருஷ்ணா கண்ணரீ் வடித்தார்; 
அவகரத் மதாடர்பு மகாண்டதில் பாபா ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகடந்தார்.  "அன்புக்குரிய கிருஷ்ை ப ரு ானின்  ீைான  ஸ்ைின் 
ஒரு நிறலப் ட்ட அன்பு, அவைார வடிவில் வந்ை கிருஷ்ைரின் பைய்வகீ 
அரவறைப்ற  ஈர்த்ைது - இது உைிரம் பகாட்டுவது நிற்காைவறர அவரது 
இையத்றை ஆழ ாகத்  துறளத்ைது!" என்று காலம்  றைொற்ைியது. 

ெில  ைிவநர தூக்கத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ாவும்  ண்டலியும் ஆகஸ்ட் 11 
ஞாயிற்றுக்கிழற  அைிகாறலயில் ஸபைௌராறவ விட்டு பவளிவயைினர். 
ஆச்ெரியமூட்டும் விைத்ைில், அவர்கள் நடந்து பென்ை ொறலயில்  ஸ்த் 
ைீன்ஷாறவச் ெந்ைித்ை வவறளயில்,  ா ா அவறர  ீண்டும் பைாடர்பு பகாள்ள 
முடிந்ைது (இந்ைத் பைாடர் ால்  ா ா, முழுத் ைிருப்ைி அறடயவில்றல). அவர்கள் 
‘ ராரா’வுக்குப் வ ருந்ைில்  யைம் பெய்து, பைாடர்ந்து ஸஹரன்பூருக்கு ரயிலில் 
பென்ைனர்.  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, ஹரித்வார் புைப் ட்டுச் பென்று,  ாறலயில் 
வந்து வெர்ந்ைதும், ரயில் நிறலய  யைிகள் அறையில் ஓய்பவடுத்ைனர்; 
ஆனால், அருகாற யில் இருந்ை உைவகம்  ற்றும் ரயில் 
நறடவ றடயிலிருந்து வந்ை ெத்ைத்ைால் ெரியாகத் தூங்கமுடியவில்றல. 

ஆகஸ்ட் 12ஆம் நாள் காறலயில் ஹரித்வாரிலிருந்து ரிஷிவகஷுக்குச் 
பென்று, ஆறு நாட்கள் அரொங்க விடுைியில் ைங்கியிருந்ைனர். 

டாக்டர் கனியின் ‘கடன் சுற  நிைி’றயப்  ற்ைி,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்களுடன், இரண்டாம் உலகப் வ ார் முடிந்துவிட்டைால்  ா ா வ ற்கு 
வநாக்கிப்  யைம் வ ற்பகாள்ளலாம் என்ை பெய்ைிவயாடு டாக்டர் டான் ஜூறல 
1946 இறுைியில் இங்கிலாந்து ைிரும் ிச் பென்ைார். 1946, ஆகஸ்ட் 13 அன்று,  ா ா 
இந்ைத் பைாறலத்ைந்ைிறய லண்டனில் அப்வ ாது இருந்ை டாக்டர் டானுக்கு 
அனுப் ினார்: 

எனது பெற்கத்திய பயணம் இெயத்திலிருந்து நான் திரும்புவகதப் 
மபாறுத்து, ஓரிரு ொதங்கள் தாெதொகலாம் அல்லது தள்ளிப்பபாகலாம் 
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என்பகத எலிஸமபத், பநாரினா இருவருக்கும் மதளிவுை எடுத்துச் 
மசால்லுங்கள்... 

ொர்கமரட் எந்தத் தற்காலிக பணிகயயும் ஏற்றுக்மகாள்ள பவண்டும். 
ப ஹர்  ா ா, ‘ெர்டில் பீச்’ெில் அற க்கப் ட்ட புைிய ஆன் ீக 

ற யத்ைில் ைங்குவைில் எலிஸப த் ைனிப் ட்ட ஆர்வத்துடன் இருந்ைார்; வ லும் 
அபலக்ஸாண்டர்  ார்கி, ஜனீ் அட்ரியல் ஆகிவயாரும் ப ஹர்  ா ா, 
கலிவ ார்னியாவுக்கு விஜயம் பெய்வைில் ஆர்வத்றை பவளிப் டுத்ைினர். இது 
பைாடர் ான கடிைப் வ ாக்குவரத்து, முன்னும்  ின்னும் ெிைிது கால ாக நிகழ்ந்து 
பகாண்டிருந்ைது. டாக்டர் டான் அப ரிக்கா பென்று, ஆகஸ்ட் 25 அன்று லண்டன் 
ைிரும் ி வந்து, ெில வாரங்கள் கழித்து இந்ைியா வந்ைார். 

ரிஷிவகஷில்,  ா ாவும்  ண்டலியும் ஒவ்பவாரு நாளும்  ஸ்துகறளத் 
வைடிச் பென்ைனர்.   ா ா, ற தூல், எரச், காக்கா, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயார் அங்கும் 
இங்கும்,  றழயிலும், பவயிலிலும்,  ைிக்கைக்கில் அறலந்து ைிரிந்து, கங்றக 
நைிறய ஏைக்குறைய ைினந்வைாறும் கடந்து பென்ைனர். (ஒரு முறை நீர்  ட்டம் 
அைிக ாக உயரவவ, அவர்கள் யாறனயின் உைவியுடன் கடக்க முடிந்ைது.)  ா ா 
ரிஷிவகறஷச் சுற்ைி 20 முைல் 25 ற ல் அறரவிட்ட தூரத்றைக் கடந்து, 500 
ொதுக்கறளயும் 67  ஸ்துகள்  ற்றும் புனிைர்கறளயும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ரிஷிவகஷில்  ா ா வ ற்பகாண்ட குைிப் ிடத்ைக்க பைாடர்பு, ‘ஜல் 
தபஸ்வி’ என்று அறழக்கப் ட்ட,  ிகவும் வ ல்நிறலறய அறடந்ை ஆன் ா 
ஆகும். இந்ை  கத்ைான வயாகி, ஒரு  ச்றெ நிை அங்கிறய அைிந்து, ஒரு 
காலத்ைில் கங்றக நைியின் ைீவில் இருந்ை, ஆனால், இப்வ ாது மூழ்கிப்வ ான 
ஒரு  ாழறடந்ை வகாவிலின் கூறரயில் அ ர்ந்ைிருந்ைைாகக் கூைப் டுகிைது. 
காக்கா, எரச் இருவரும் முைலில் அவரிடம் பென்ைவ ாது, அவர்கள் ைங்கறள 
மும்ற யில் வாழும்  ார்ெிகள் என்று அைிமுகப் டுத்ைிக் பகாண்டனர்; வயாகி 
உடனடியாக "அங்கு அகனத்தும் எப்படி உள்ளது?" என வினவினார். 

"பைாடர்ந்து கலவரங்களும், குழப் ங்களு ாக உள்ளன," எரச் 
 ைிலளித்ைார். 

"இது இயற்கக; உண்கெயில் தவிர்க்க முடியாதது” என்று கூைி, ஜல் 
ை ஸ்வி அவர்கறள ஆச்ெரியத்ைிற்குள்ளாக்கினார்.  

“இகவ அகனத்தும் இப்பபாகதய அவதார புருஷரின் பணியின் 
விகளவு!”  

"அவைார புருஷறர எப் டிக் கண்டுபகாள்வது?" எரச் வகட்டார். 
வயாகி இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "யாருக்கும் அவகரத் மதரியாது, 

ஆனால், அவர் ஏற்கனபவ பிைந்துவிட்டார் என்பது எனக்குத் மதரியும். அவர் 
ெனிதகுலத்திற்கு ெத்தியில், எவருக்கும் மதரியாெல் ெகைமுகொக 
நகர்கிைார். காந்தி பபான்ைவர்கள், உலகின் தகல சிைந்த ெனிதர்கள், 
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தகலவர்கள் என்று அகழக்கப்படுபவர்கள் அகனவரும் பிரபலொக 
இருக்கலாம், ெனிதகுலத்தால் வணங்கி வழிபடலாம், ஆனால், அவர்கள் 
அகனவரும் அவதார புருஷரின் கககளில் தவழும் மவறும் விகளயாட்டுப் 
மபாம்கெகள் ெட்டுபெ. அவர்கள் அகனவரும் அவதார புருஷரின் கககளில் 
உறுதியாகப் பிடிக்கப்பட்ட காத்தாடி பபான்ைவர்கள், பெலும் அவர் 
விரும்பியபடி அவர்ககளக் கட்டுப்படுத்துகிைார். 

"ஹிட்லர் உலகக அதிரகவத்தார், ஆட்டிப்பகடத்தார் - அகனவரும் 
அப்படித்தான் கூறுகிைார்கள். ஆனால், அவதார புருஷர்தான் அவர் மூலம் 
பணிபுரிந்தார்." 

"அவைார புருஷர் எப்வ ாது பவளிப் றடயாகத் வைான்றுவார்?" 
"22 வருடங்களுக்குப் பின்னர் (1968). இந்தப் பபார்களும் 

இகடயூறுகளும் அதுவகரத் மதாடரும், முக்கால்வாசி ெனித இனம் 
அழிக்கப்படும்! இந்த நரகவாசி (நரகம் பபான்ை) உலகம் மதாடரும், பின்னர் 
ஒரு மசார்கவாசி (மசார்க்கம் பபான்ை) உலகம்  பிைக்கும். மசார்க்கத்தில் 
வசிப்பவர்களுடன் நரக ெக்கள் எவ்வாறு இகணந்து வாழ 
முடியும்?  தற்பபாகதய உலகில் எழுபத்கதந்து சதவிகிதம் அழிந்துவிடும், 
ெீதமுள்ள நான்கில் ஒரு பாகம் புதிய உலகத்தின் நற்குணங்களில் 
உள்வாங்கப்படும், அங்கு அகெதியும், ெகிழ்ச்சியும் ஆட்சி மசய்யும்." 

ஜல் ை ஸ்வி இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "அவருக்கு முன் இருந்த இதர 
அவதார புருஷர்ககளப் பபாலபவ, அவர் மபரும்பான்கெயான ெக்களால் 
பகலி மசய்யப்படுவார், பெலும் அவரது ெரணத்திற்குப் பிைகுதான் அவர் 
உண்கெயான இரட்சகராக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வணங்கப்படுவார்." 

வழக்கம் வ ால், எரச், காக்கா இருவரும் ஒரு முறை கூட ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைிக்  குைிப் ிடவில்றல, ஆனால், ஜல் ை ஸ்வி  ின்பு  ா ாறவ 
ரிஷிவகஷில் ஒரு வடீ்டில்  ார்த்ைவ ாது, "அவதார புருஷர் வந்துவிட்டார்!" 
எனக் கூக்குரல் விடுத்ைார்;  ா ா இந்ைத் பைாடர் ில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

ரிஷிவகஷில்  ல விெித்ைிர ான கைா ாத்ைிரங்கள் இருந்ைன, ஆனால், 
ைனி இயல்பு பகாண்ட ஒருவருறடய ப யர்  ைிவு பெய்யப் டாைது 
குைிப் ிடத்ைக்கது; இருப் ினும் அவருடனான பைாடர் ில்,  ா ா அந்ை அளவுக்குத் 
ைிருப்ைி அறடயவில்றல. அவர் ஆ த்ைான, ைீங்கு விறளவிக்கக்கூடிய, 
விெித்ைிர ான  ண்புகளுடன் ஒதுங்கி வாழ்ந்ை  னிைர்; அவர் நன்கு 
அைியப் ட்டவர் என்ைாலும், ரிஷிவகஷில் அவர் இருக்கும் 
இடத்றை,  ெ ிக்கப் டுவார் என்ை அச்ெத்ைில், எவருக்கும் பவளிவய கூறும் 
அளவுக்குத் துைிச்ெல் இல்றல. எரச், நீண்ட பநடிய ஆய்வுக்குப்  ிைகு, 
ரிஷிவகஷில் நைிக்கறரயில் அற ந்ை ஒரு குடிறெயில், ைன்றனத் ைனியாக மூடி 
 றைத்துக்பகாண்டு வாழ்ந்ை இந்ை  னிைறனக் கண்டுபகாள்ள முடிந்ைது. அவர் 
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எரச்ெிடம் யாகர அகழத்து வருகிைார் என்று வகட்டவ ாது, "எனது ைந்றையார்" 
என்று எரச்  ைிலளித்ைார்.  ா ா, அங்கு வந்து அவறரத் பைாடர்புபகாண்டது 
விரும் த்ைக்கைாக இல்றல, ஏபனன்ைால் அவ்வவறளயில்  ஸ்த்  ா ாவிடம், 
"இவகரத் (எரச்கசத்) தவிர உங்களுக்கு எத்தகன புத்தர்கள்?" வ ான்ை  ல 
அர்த்ை ற்ை வகள்விகறளக் வகட்டு பைாந்ைரவு பெய்ைார். வாலி   ருவத்ைில் 
இருந்ை இவர் ரிஷிவகஷில் குடிவயறுவைற்கு முன்பு,  ல ஆண்டுகளாக இறலகள் 
 ற்றும் கிழங்குகறள  ட்டுவ  உண்டு, காடுகளில் அறலந்து ைிரிந்ைைாகக் 
கூைப் டுகிைது. அவர் ைினமும் ஒரு ெப் ாத்ைியுடன் ெிைிது  ருப்பு  ட்டுவ  
உண்டு வந்ைைால் உடல் நலிவுற்று காைப் ட்டார்; இருந்ைாலும், வகா முற்ைால் 
அவர் அறனவறரயும் அச்சுறுத்தும் குைம்  றடத்ைவராக இருந்ைார். 

 ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1942 இல்  ா ா, படஹ்ராடூனில் 
ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ா ாவின் இரவு காவலராக இருந்ை கிருஷ்ை நாயர் 
ெம் ந்ைப் ட்ட  ின்வரும் ெம் வம் குைிப் ிடத்ைக்கது. இரவு காவலுக்காக, 
 ா ாவின் அறைக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு, ைினமும்  ாறல ஐந்து  ைிக்கு, 
கிருஷ்ைா நறடப் யிற்ெிக்குச் பெல்வது வழக்கம். அவர்களின்  ங்களாவுக்கு 
எைிவர ஒரு ப ண்கள்  ள்ளிக்கூடம் இருந்ைது. நான்கு இளம் ப ண்கள் 
கிருஷ்ைாறவப்  ார்த்ைதும், அவர்களில் ஒருவர் அவருடன் நறடப் யிற்ெிக்கு 
வரலா ா என்று வகட்க, கிருஷ்ைா ொைாரை ாக, ப ண்கறளக் குைித்து  ிகவும் 
ெங்கட ாக உைர்ந்ை அவர், "நான் எந்ைப் ப ண்ைின் முகத்றையும்  ார்க்க 
விரும் வில்றல, நான் ப ண்கறள விரும் வில்றல" என்று கூைினார்.  

ப ண்கள்  ீைான அவரது பவறுப்பு  ிகவும் அைிக ாக பவளிப் டவவ, 
அப் ாவியான அந்ைப் ப ண் அவருடன் வரலா ா எனக் வகட்டவ ாது, கிருஷ்ைா 
அவள் முகத்ைில் உ ிழ் நீறரத் துப் ினார். ெிறு ியின் உைர்வுகள் 
புண் டுத்ைப் ட்டு,  ா ாவிடம் புகார் பெய்ைார்.  ா ா கிருஷ்ைாறவ அறழத்து, 
கறையின்  று க்கத்றைக் வகட்டார். "நீங்கள் ஒரு பயங்கரொன காரியத்கதச் 
மசய்தரீ்கள்" என்று  ா ா கண்டித்ைார். 

பாபா அந்தச் சிறுெியின் மசருப்கபக் கழற்ைி கிருஷ்ணாகவ 
அகையுொறு கட்டகளயிட்டு, கிருஷ்ணாவிடம் அந்தப் மபண்கண வணங்கி 
ென்னிப்புக் பகாருொறு உத்தரவிட்டார்.  அந்ைப் ப ண் அங்கிருந்து பென்ைதும், 
 ா ா, கிருஷ்ைாவிடம் ஏன் அப்படிச் மசய்தார் என்று வகட்க, கிருஷ்ைா 
இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், " ா ா, நான் எந்ைப் ப ண்றையும் பைாட 
விரும் வில்றல; நான் எந்ை ப ண்ணுடனும் பைாடர்பு பகாள்ளவும் 
விரும் வில்றல." 

 ா ா அவரிடம், "நீங்கள் மபண்களுடன் எந்தத் மதாடர்கபயும் 
விரும்பவில்கல என்று மசால்கிைரீ்கள், ஆனால், நீங்கள் திருெணம் மசய்து 
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மகாள்வரீ்கள்! உங்களுக்கு ஒரு ெகனும் பிைப்பார்! அவ்வாறு பிைந்து அவன் 
அழும்பபாது அவகன யார் கவனிப்பார்கள்?" 

"இல்றல,  ா ா, நான் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள  ாட்வடன்." 
"நீங்கள் என்ன எனக்குச் சவால் விடுகிைரீ்களா?"  ா ா அவரிடம் 

வகட்டார். 
"நான் உங்களுக்குச் ெவால் விடவில்றல, ஆனால், நான் ைிரு ைம் 

பெய்து பகாள்ள விரும் வில்றல." 
"நீங்கள் திருெணம் மசய்து மகாள்வரீ்கள்!"  ா ா வலியுறுத்ைிக் 

கூறுறகயில், கிருஷ்ைா  ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ளக் கூடாது என் ைில் 
உறுைியாக இருந்ைார். "சரி," என்று  ா ா அவரிடம் கூைி, "அகத எழுதிக் 
மகாடுங்கள்" என்ைதும், கிருஷ்ைா ஒரு ப ன்ெிறல றகயில் எடுத்ைவ ாது  ா ா 
அவறரத் ைடுத்ைார்.  ா ா, விஷ்ணுறவ அறழத்து இைகு வ னாறவ எடுத்து 
வரக் கூைி,  ின்னர் அவர் கிருஷ்ைாவின் ஆள்காட்டி விரலிலிருந்து இரத்ைம் 
எடுக்க டாக்டர் நீலுவுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

கிருஷ்ைாவிடம், "நான் திருெணம் மசய்து மகாள்ள ொட்படன் - 
என்று உங்கள் இரத்தத்தால் எழுதுங்கள்" எனக் கட்டறளயிட்டார். கிருஷ்ைா 
அறை எழுைி முடித்ைதும்,  ா ா, காகிைத்றை ஆய்வு பெய்து விஷ்ணுவிடம் 
பகாடுத்து, "இகத உங்களுடன் கவத்துக்மகாள்ளுங்கள், நான் ெீண்டும் 
பகட்கும்பபாது, என்னிடம் மகாடுங்கள்" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

நான்கு ஆண்டுகள் கடந்ைன; கிருஷ்ைாவின் ைிரு ைம்  ற்ைி  ீண்டும் 
எந்ைப் வ ச்சும் எழவில்றல. 1946 ஜூறல  ாைத்ைில் நிரஞ்ென்பூருக்குச் 
பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா கிருஷ்ைாறவ அறழத்து, அவரது ைாயாறரப்  ார்த்து 
வர ஒரு  ாை விடுப்பு அளித்ைார். "உங்கள் தாயாகர ஏொற்ைெகடயச் 
மசய்யாதீர்கள்; அவருகடய வார்த்கதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவகர 
ெகிழ்விக்க பவண்டும்" என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார். கிருஷ்ைா, ஒன் து 
வருடங்களில் முைல் முறையாக வடீ்டுக்குச் பென்று ைனது குடும் த்ைினறரச் 
ெந்ைித்ைார். நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்களுக்குப்  ின்னர், அவரது ைாயார் அவறர, 
ைிரு ைம் பெய்துபகாள்ளு ாறு பைாந்ைரவு பெய்யத் பைாடங்கினார்.  ா ாவின் 
வார்த்றைகறள நிறனவுகூர்ந்ை கிருஷ்ைா அவருக்கு ஒரு கடிைம் எழுைினார். 
அைற்குப்  ைிலளித்து,  ா ா ஒரு வரி பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: "உங்கள் 
தாயாரின் வார்த்கதகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்." கிருஷ்ைாவின் ைாயார் 
ைிரு ைத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ை,  ன்னிரண்வட நாட்களில் ைிரு ை 
விழா நறடப ற்ைது.  றுநாள் காறலயில், கிருஷ்ைா உடனடியாகத் 
ைிரும்பு ாறு கட்டறளயிட்டு  ா ாவிட ிருந்து பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. 
இறைக்வகட்டு  ை கள் வருத்ைப் டவில்றல;  ாைாக, கிருஷ்ைா 
உடனடியாகப் புைப் ட வவண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்ைினார். 
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கிருஷ்ைா,  ா ாறவ ரிஷிவகஷில் ெந்ைிக்கச் பென்று, அவரது 
அறைக்குள் நுறழந்ைதும், அறனவரும் பவளிவய பெல்லு ாறு 
உத்ைரவிடப் ட்டனர்.  ா ா, கிருஷ்ைாவிடம், "உங்களுக்குத் 
திருெணொகிவிட்டதா? உங்கள் ெகனவி அழகாக இருக்கிைாரா? 
அவர்  உங்ககள பநசிக்கிைாரா?" என வினவினார். 

" ா ா, நான் அவருடன் எட்டு  ைி வநரம்  ட்டுவ  இருந்வைன்; அவர் 
என்றன வநெிக்கிைாரா இல்றலயா என்று எனக்கு எப் டித் பைரியும்?" என்று 
கிருஷ்ைா  ைிலளித்ைதும்,  ா ா இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார், "அவர் உங்ககள 
விடச் சிைந்தவர்! நீங்கள் அைிந்தகத விட அவர் உங்ககள அதிகொக 
பநசிக்கிைார்." திருெணத்கதப் பற்ைி யாரிடமும் மதரிவிக்க பவண்டாம் என்ை 
அைிவுறுத்ைலுடன் கிருஷ்ைா நிரஞ்ென்பூருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

இைற்கிறடயில், ரிஷிவகஷிலிருந்து,  ா ா,  ஸ்த்  ைிக்காக உத்தர 
காஷிக்கு பெல்ல விரும் ினார். ற தூல், எரச் இருவரும் ைங்கள் முழு 
வநரத்றையும் ெக்ைிறயயும்  யைத்ைிற்காகச் பெலவிட்டு, உைவுப் ப ாருட்கள் 
 ற்றும் கூலிகறள ஏற் ாடு பெய்து, முழுப்  யைத் ைிட்டத்றையும் வறரந்ைனர். 
ஆனால், ொறலகள் உறடந்து பநாறுங்கிப் வ ானைால், இந்ை வநரத்ைில் அங்குச் 
பெல்வது கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைது என்று பைரியவந்ைது. அைனால்  யைம் 
றகவிடப் ட்டது; அைற்குப்  ைிலாக,  ா ா, ற தூல் எரச் இருவறரயும் அனுப் ி 
அருகாற யில் ைங்குவைற்கு வெைியான ஒரு  ங்களாறவத் வைடினார். 

இகடவிடாத ெஸ்த் பயணம், பபாதுொன ஓய்வு அல்லது உணவு 
இல்லாதது, அகனவரின் ஆபராக்கியத்கதயும் பாதித்தது.  ா ா 
எப்வ ாதும்வ ாலப் புத்துைர்ச்ெியுடன் காைப் ட்டாலும், காக்கா வொர்வாக 
இருந்ைார், எரச் வரம்பு  ீைிய வவறலப் ளுவால் அவைிப் ட்டார், ற தூலின் 
கால்கள் வலித்ைன,  ற்றும் ஆைி ெீனியர் ைர ற்ை உைறவப்  ற்ைி 
முணுமுணுப் றை நிறுத்ைவில்றல. ஒரு  ங்களாறவக் கண்டுபகாண்டால்,  ா ா 
பைாடர்பு பகாள்ள  ஸ்துகறள அங்கு அறழத்து வர முடியும் என் ைால், 
வாழ்க்றக ெற்று சுல  ாக இருக்கும் என்று நம் ினர். 

ஹரித்வார்  ற்றும் ஜுவாலாபூர் இறடவய ஒரு வடீ்றடக் கண்டு ிடித்து, 
 ா ா அறை அங்கீகரிக்க, 1946 ஆகஸ்ட் 18 ஞாயிற்றுக்கிழற  அறனவரும் 
அங்குச் பென்ைனர். "கார்டன் ஹவுஸ்" என்று அறழக்கப் ட்ட வடீு ஏன் காலியாக 
இருந்ைது  ற்றும் எளிைில் கிறடத்ைது என் றை அவர்கள் விறரவில் 
கண்டு ிடித்ைனர்: அது பூச்ெிகளால்  ாைிக்கப் ட்டைால் சுவர்களில் இருந்ை 
வறலகறள சுத்ைம் பெய்து சுண்ைாம்பு பூெ வவண்டியைாயிற்று. ஒவ்பவாரு 
அறையிலும் பூச்ெிக்பகால்லி  ருந்றைத் பைளித்ைாலும், மூட்றடப் பூச்ெிகள் 
கட்டில்களில் ைஞ்ெம் புகுந்து, தூக்கத்றைச் ொத்ைிய ற்ைைாக்கியது.  19, 20ஆம் 
வைைிகளில், காக்கா உைவுக்காக, கால் ற லுக்கு வ ல் நடந்தும், எரச் 
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ெந்றைப்ப ாருட்கறள வாங்க ற ல் தூரம் பெல்ல வவண்டிய நிறல; ற தூல் 
 ஸ்துகறளத் வைடி நாவடாடி வ ால அறலந்ைார்; ஆைி, வைநீர்  ற்றும் உைறவத் 
ையார் பெய்வைற்காக பநருப்ற  ஏற்றுவைில் ைீவிர ாக உறழத்ைார்.  ா ாவின் 
உள்  ைி ைீவிர றடந்ைைால்,  ா ா இந்ை வநரத்ைில் உ வாெத்றைத் பைாடங்கி, 
 ாறல 6:00  ைிக்கு ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள உைவு உண்டார். 

உலகளாவிய  ைி காரை ாக ஆகஸ்ட் 21 இரவு  ா ா ெிைிது 
ஓய்பவடுத்து, அடுத்ை நாள் ஆன் ீக  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார், மூன்று  ைி வநரம் 
ைனது அறையில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டு,  ின் வராந்ைாவில் வ லும் கீழும் 
நடந்து பென்ைார். காக்கா ைனக்கும் ஆைிக்கும் ஒரு நாறளக்கு ஒரு முறை அரிெி 
 ற்றும்  ருப்பு ையார் பெய்ைார், எரச் இல்லாை வநரத்ைில் ஆைி 
ெந்றைப்ப ாருட்கறள வாங்கி வந்ைார். 

 ா ா அைிவுறுத்ைிய டி, குைிப் ிட்ட நாளில் ஏறழ  க்கறள 
ஒன்றுைிரட்டவும், அந்ைப்  குைியில்  ஸ்துகள் எவவரனும் வெிக்கிைார்களா என்று 
 ார்க்கவும் ற தூல், எரச் இருவரும் 22ஆம் நாள் ஸஹரன்பூருக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்று, இரவு 10:00  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். ஆகஸ்ட் 23ஆம் நாள் இரவு, 
 ா ா ஏற்கனவவ  ல முறை  ைிபுரிந்ை,  ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல 
பகாண்ட  ஸ்த்-துைவி ‘மரஹெத்துல்லா’றவ அறழத்து வந்ைனர்.  ஸ்த் 
கிழிந்ை ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைார், பாபாகவ அகடயாளம் 
கண்டுமகாண்டார், ஏபனன்ைால் அவர் வடீ்டிற்குள் நுறழந்ைவுடன்  ா ாவின் 
 ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கினார். இறை  ா ா ெிைிதும் விரும் வில்றல. 
வடீ்டு வராந்ைாவில் இரறவக் கழித்ை  ஸ்த்-துைவி, காறலயில் காைா ல் 
வ ானைால், ஒரு  ைி வநரம் அல்லல்  ட்டு,  ின்னர், அவர்கள் 
ரஹ த்துல்லாறவ ரயில் நிறலயத்ைில் கண்டு ிடித்து அறழத்து வந்ைனர். 
 ா ாவின் பைாடர்புக்குப்  ிைகு ற தூல்  ற்றும் எரச்சுடன் ஸஹரன்பூருக்கு 
அனுப் ிறவக்கப் ட்டார். 

1946, ஆகஸ்ட் 25 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ா பைாடர்ந்து மூன்று 
 ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டார். அந்ை இரவின்  ிற் குைியில் எரச், 
ற தூல் இருவரும் பிஞ்ஜவுர் கிரா த்ைிலிருந்து ‘பகவான் நாத்’ என்ை  ஸ்றை 
அறழத்து வந்ைனர்.  ஹரித்வாரில் ொதுக்களுக்கான ைிருவிழா அப்வ ாது நடந்து 
பகாண்டிருந்ைைால், ரயிலில் முைல் வகுப்பு ெீட்டுகறள  ட்டுவ  வாங்க 
முடிந்ைது. இைனால் எரச், ற தூல் இருவரும் இைர  யைிகளின் கடுற யான 
எைிர்ப்புக்கு எைிராக, அசுத்ை ான, கிட்டத்ைட்ட நிர்வாை நிறலயில் இருந்ை 
 ஸ்றை முைல் வகுப்பு ப ட்டியில் அறழத்துவர வவண்டியைாயிற்று.   கவான் 
நாத்  ங்களாவுக்கு வந்ைதும்,  ா ா நான்கு  ண்டலியில் ஒவ்பவாருவரும் 
இரண்டு  ைிவநரம் இரவு முழுவதும்  ஸ்றைக் கவன ாக கண்காைிக்கும் டி 
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அைிவுறுத்ைினார்.  ஆனால்,  றுநாள் காறலயில்  ண்டலி வவறு வவறலயில் 
மும்முர ாக இருந்ை வவறளயில் ஓடி  றைந்ை  ஸ்றை, ஆச்ெரிய ாக, ஒன் து 
ற ல் பைாறலவில் ஹரித்வாரில் கண்டு ிடித்ைனர்! 

 ஸ்த் ைப் ித்து ஓடிய இந்ை நிகழ்வுக்குப்  ின்னர், எைிர்வரும் ‘ஏறழ’ 
நிகழ்ச்ெி நிரலின் விவரங்கறளத் ைீர் ானிக்க எரச், ற தூல் இருவரும் 
ஸஹரன்பூர் ைிரும் ி வந்ைனர்.  ா ா எைிர் ார்த்ைறை விட விறரவில் 
 ஸ்துடனான வவறல முடிந்துவிட்டைால், ஆைி ெீனியரிடம்  ஸ்றை  ீண்டும் 
 ிஞ்ஜவுருக்கு அறழத்துச் பெல்லு ாறு உத்ைரவிட்டார். ஆைி,  கவான் நாத்துடன் 
பெல்லத் ையாராக இருந்ை ஒருவறரக் கண்டு ிடித்து,  ின்னர் அவர்கள் 
வ ருந்ைில்  யைம் பெய்யத் வைறவயான முன் ைிவுகறளச் பெய்ைார். ஆனால், 
 னிபரண்டு ற ல்கள்  ட்டுவ   யைம் பெய்ை  ின்னர், அந்ை ந ர்  ஸ்துடன் 
ைிரும் ி வந்ைார்;  ஸ்த் வ ருந்ைிலிருந்து இைங்கிவிட்டைாகவும், எைற்கும் 
பெவிொய்க்க ையாராக இல்லா ல், ப ாதுவாக ெ ாளிக்க முடியா ல் 
இருந்ைைாகவும் முறையிட்டார். எனவவ,  கவான் நாத்  ீண்டும் அவர்கள் 
வடீ்டிவல றவக்கப் ட்டார். 

ஆகஸ்ட் 27ஆம் வைைி, ஆைிறய  ா ா பைற்கு வநாக்கி ப ங்களூருக்கும் 
 ின்னர் அஹ துநகருக்கும் அனுப் ிறவத்ைார். இைற்கிறடயில்  ா ாவும் 
காக்காவும்  ஸ்த்  கவானுடன் ஜுவாலாபூரிலிருந்து ஸஹரன்பூருக்குப் 
புைப் ட்டனர். காக்கா,  ா ாவுடன் ைனியாக அறனத்ைிலும் கலந்துபகாள்ளவும், 
 ஸ்றைக் கவனிப் ைற்கும் இறடயில் முழுவசீ்ொக, ெிர த்துடன் 
 ைிபுரிந்ைாலும், அவர் அறனத்றையும் ெ ாளித்ைார். ஸஹரன்பூரில்,  கவான் 
நாத்றை ைனது கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்ல ஒரு ந றர இறுைியில் 
கண்டுபகாண்டனர். 

1946, ஆகஸ்ட் 28 புைன்கிழற , ப ஹர்  ா ா, காறல ஆறு  ைி முைல் 
ஒன் து  ைி வறர, எரச், ற தூல் இருவரும் ஒன்று ைிரட்டிய 1,500 கீழ்-நடுத்ைர 
வர்க்க ஆண்கள்  ற்றும் ப ண்கறளத் பைாடர்புபகாண்டார். ஒவ்பவாருவருக்கும் 
‘பிரசாதம்’ என்று அச்ெிடப் ட்ட ஒரு ெீட்டிறன வழங்கி, குைிப் ிட்ட நாளில் 
ஜூ ிலி கார்டனில் அற ந்ை ப ாது நூலகத்ைிற்கு வரும் டி அைிவிக்கப் ட்டது. 
 ா ா அவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ைறலறய றவத்து வைங்கி,  ின்பு வவறு 
அறையில் ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனித்ைனியாக ஒரு ரூ ாய் வழங்கினார். இந்ை 
‘ஏகழ’ நிகழ்ச்ெிக்குப்  ிைகு,  ா ா  ண்டலியுடன் நிரஞ்ென்பூர் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். 

அடுத்ை இரண்டு வாரங்களுக்கு, 1946 பெப்டம் ர் இறடப் குைி வறர, 
 ா ா கடுற யான ஏகாந்ைவாெத்றை அனுஷ்டித்ைார். றஹைரா ாத், ஸக்கர், 
முல்ைான்  ற்றும்  ிை இடங்களில் வாழ்ந்ை  ஸ்துகள் குைித்ை ைகவல்கறளச் 
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வெகரிக்க ற தூல், வ லும் ெிம்லாவில் வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய 
எரச்சும் அனுப் ப் ட்டனர். 

ஒரு கட்டத்ைில், ஹரித்வார் ைிருவிழாவில் கலந்துபகாண்ட 
ஆயிரக்கைக்கான ொதுக்களின் கூட்டத்றைக் காை,  ா ா  களிர்  ண்டலிறய 
அறழத்துச் பென்ைார்.  நிரஞ்ென்பூருக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு அறனவரும் 
ஒரு வஹாட்டலில் ெில நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர். 

1946, பெப்டம் ர் 10 அன்று,  ா ா நிரஞ்ென்பூரிலிருந்து ப ஹரா,  ைி, 
ப ஹரு, கிட்டி ஆகிவயாருடன் ெிம்லா  றலக்குச் பென்ைார். அம் ாலாவில் 
இரண்டு இரவுகறளக் கழித்ை அவ்வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, ைன்னிச்றெயாக 
எரச்ெிற்கு எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: 

ெண்டலி உறுப்பினர்களில் சிைப்பானவர்கள் என்கன விட்டுவிடும் 
காலம் வரும். ஒரு சில நபர்களால் நான் அதீத அவொனங்களுக்கு ஆளாக 
பநரிடும். உலகின் நான்கில் மூன்று பங்கு எனது காலடியில் விழும். 
ெஸ்துகளில் ஒருவர் என்கனத் தாக்கும் நிகழ்வு, எனது மெௌனத்கதக் 
ககலக்கும் அளவுக்கு மநருக்கடி நிகலகய உருவாக்கும். உடகலப் 
பராெரிப்பதற்காக நான் பல முகை விசித்திரொக நடந்து மகாள்கிபைன்; 
இல்கலமயனில், அது என்கனவிட்டுப் ‘பிரிந்துவிடும்’. ஆரம்ப காலத்தில், 
சாதாரண உணர்வு நிகலகயப் பராெரிக்க, கடினொன எகதயாவது எதிர்த்து 
நான் எனது தகலகய அகைந்பதன். இகதச் மசய்வது இப்பபாது ெிகவும் 
நகடமுகைக்கு ொைானது. அதனால் நான் மபண்ெணிகள் ெற்றும் 
சிறுவர்ககள என்னுடன் இருக்கச் மசய்கிபைன். அந்த எல்கலயற்ை ஆனந்தம் 
என்கன எல்கலயற்ை நிகலக்கு ஈர்க்கிைது. உடகலத் துைக்காெலிருக்க 
நான் திடீர் நடவடிக்கககளில் ஈடுபட பவண்டியதாகிைது. நான் 
அவொனப்படும் காலம் விகரவில் மநருங்குகிைது. கிைிஸ்துவின் 
அப்பபாஸ்தலர்களில் (ெீடர்கள்) சிைந்தவரான பீட்டர் அவகர ககவிட்டார். 
அதுபபால் எனது ெண்டலியும், அது அவர்களின் தவைாக இல்லாெல் 
இருந்தாலும், என்னுடன் அகதச் மசய்வார்களா? நான் கிைிஸ்துகவ விட 
தரக்குகைவான விதத்தில் அவொனப்படுத்தப்படுபவன். எனக்கு எதிரிகளாக 
இருக்கும் அந்த சிலரில், எனது முடிவு ெிகச் சில நபர்களால் 
மகாண்டுவரப்படும். 

ப ண்டு, ஆைி ெீனியர் இருவரும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து பெப்டம் ர் 12 
அன்று  ைியமும்,  ா ாவும் குழுவும்  ிற் கலும் ெிம்லாவுக்கு வந்ைனர். 
முந்றைய  ாைம்  ா ாவும்  ண்டலியும் ைங்கியிருந்ை அவை ராயல் 
வஹாட்டலில் இப்வ ாதும் ைங்கியிருந்ைனர்.   ா ா, காக்கா  ற்றும் 
ப ண் ைிகளுடன் வ ல் ைளத்றையும், எரச், ப ண்டு, ஆைி ெீனியர்  ற்பைாரு 
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ைளத்றையும் ஆக்கிர ித்ைனர்.    
 இவ்வவறளயில் ‘சிைந்த சிறுவகனக்’ கண்டு ிடிக்கும் கடற , ப ண்டு, 
ஆைி இருவருக்கும் வழங்கப் ட்டது; காறல முைல்  ாறல வறர இந்ை 
வவறலயில் ஈடு ட்டனர். ஒரு ப ாருத்ை ான ெிறுவறனக் கண்டு ிடித்ைாலும், 
அவறன வஹாட்டலுக்கு அறழத்து வருவைாக உறுைியளித்ைவர் இறுைியில் 
வரவில்றல.  ண்டலி ெிறுவர்கறள அறழத்து வரும்வ ாபைல்லாம், ைவைா ல் 
 ா ா அவர்களுக்கு புைிய உறடகளும்  ிரொைமும் வழங்குவது வழக்கம். 
இைற்கிறடயில் காக்கா, எரச் ஆகிவயார்  ா ா பைாடர்பு பகாள்ளும்  குைியில் 
 ஸ்துகறளத் வைடும்  ைியில் ஈடு ட்டனர்.  

ப ண்  ண்டலி  ா ாவுடன் நடக்கச் பெல்வதும், அவ்வப்வ ாது 
ைிறரப் டம் அல்லது விறளயாடச் பெல்வறையும் வழக்க ாகக் பகாண்டனர். 
பெப்டம் ர் 23ஆம் வைைி  ிற் கல்,  ா ா, ப ண் ைிகள்  ற்றும் காக்கா 
ஆகிவயாருடன் நிரஞ்ென்பூருக்கு, ைனியார் காரில் புைப் ட்டார். அடுத்ை நாள் எரச் 
வந்ைதும், ப ண்டு, ஆைி ஆகிவயார் லாஹூருக்குச் பென்று ற தூல் ைவைவிட்ட 
 ஸ்துகறளக் கண்டு ிடிக்கவும், ற தூல் நிரஞ்ென்பூர் ைிரும்பு ாறும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

ஒரு வருடத்ைிற்கும் வ லாக,  ச்ொ ாய் ைாைாொஞ்ெி, 48,  ார் க 
புற்றுவநாயுடன் வ ாராடிக் பகாண்டிருந்ை இவ்வவறளயில், நம் ிக்றக இழந்து, 
இறுைி நாட்கறள பநருங்கிக் பகாண்டிருந்ைார். பூனாவில் வாழும்  ப் ா 
பஜஸவாலா மூலம்  ச்ொ ாயின் உடல்நிறல கவறலக்கிட ாக இருப் றைத் 
பைரிவித்து  ா ாவுக்கு ஒரு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது;  ா ா இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்: "எனது விருப்பப்படி எல்லாம் நிகைபவைியது." 

 ச்ொ ாய் உயிறரத் துைப் ைற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு,  ா ா 
ைன்னுடன் அ ர்ந்ைிருப் றையும், ெில வநரங்களில் அவர் அருகில் நிற் றையும் 
அவர் அற்புை ான ைரிெனங்களாகப் ப ை முடிந்ைது.  ச்ொ ாய் ைனது 
குடும் த்ைினரிடம், " ா ா, இவைா வந்துவிட்டார், எவரும் அறைக்குள் நுறழய 
வவண்டாம். எல்லா கைவுகறளயும் மூடிவிடுங்கள்" என்று பைரிவித்ைார். அவர் 
உயிறரத் துைப் ைற்கு ஒரு நாள் முன்னர், அவர் உரத்ை குரலில்  ா ாவின் 
ப யறர உச்ெரித்து அழத் பைாடங்கினார். 1946, அக்வடா ர் 1ஆம் நாள்,  ச்ொ ாய் 
ைனது இறுைி மூச்றெ விடும் ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கு முன்பு, பநௌவராஜி 
 ா ாவின் புறகப் டத்றை அவரிடம் பகாண்டு வரவவ, அவர் அறைப் 
 ார்த்துக்பகாண்வட,  ா ாவின் ப யறரத் பைாடர்ந்து உச்ெரித்து, அற ைியாக 
 றைந்ைார். 

1946, பெப்டம் ர் 28 அன்று,  ா ா, எரச், காக்கா, ற தூல் ஆகிவயாருடன் 
நிரஞ்ென்பூரிலிருந்து புைப் ட்டு லாஹூரில் இருந்ை ப ண்டு  ற்றும் ஆைியுடன் 
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இறைந்ைார். இந்ைக் குழு மூன்ைாம் வகுப்பு ரயிலில் றஹைரா ாத் (ெிந்து) நகறர 
வநாக்கி,  யைிகளின் ப ரும் கூட்டத்ைிற்கு  த்ைியில்  யைம் பெய்ைது. 
பெப்டம் ர் 30ஆம் வைைி அைிகாறலயில் அவர்கள்  ிகவும் ெிர  ான இரவுப் 
 யைத்ைால் வொர்வறடந்ை நிறலயில் இருந்ைனர். ஆயினும் கூட, கடந்ை 35 
ஆண்டுகளாக ஒரு  றழய வகாட்றடயில் வாழ்ந்துவந்ை வ ல்நிறல  ஸ்த் 
‘ஜிந்தா வாலி’ உட் ட  ா ா ஏழு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ஸ்த் 
ஜிந்ைா வாலி வாழ்ந்ை ெிைிய குடிறெ, அவர்  ிகுந்ை வநெத்துடன் வளர்த்துவந்ை 
பெல்லப் ிராைிகளான நாய்கள், பூறனகள்  ற்றும்  ைறவகள் ஆகியவற்ைால் 
சூழப் ட்டிருந்ைது. இளற யாகவும் ைிடகாத்ைிர ாகவும் வைாற்ை ளித்ை  ஸ்த், 
புகழ்ப ற்ை இக்காலகட்டத்ைில் வாழ்ந்ைது குைிப் ிடத்ைக்கது. 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்பு பகாண்ட  ற்றுப ாரு ைனிச் ெிைப்பு ிக்க  ஸ்த் 
‘பகாகுல் ஆனந்தா’, 130 வயைானவர் என்று கூைப் ட்டது. உள்ளூர்  க்களால் 
வ ாற்ைி வைங்கப் டும் இந்ைக் கண் ார்றவயற்ை  ழங்கால  ஸ்த் ‘ரிஷி காட்’ 
என்ை இடத்ைில், அவர்களால் கட்டி,  ரா ரிக்கப் ட்ட ஒரு ெிைிய வடீ்டில் 
வாழ்ந்து வந்ைார்.  

‘அஹெது அலி ஷா’ 100 வயறையும் ைாண்டிய, உயர ான  ற்பைாரு 
 ஸ்த், கடந்ை  ைிறனந்து ஆண்டுகளாக றஹைரா ாத்ைில் அற ந்ை ஒரு 
 றழய வகாட்றடக்கு பவளிவய ஒரு  டுக்றகறயத் ைனது உறைவிட ாகக் 
பகாண்டிருந்ைார். வ லும், புறகப் ிடிப் றை விரும் ி ரெித்ை முைியவர் ‘ ா ா’ 
 ஸ்றையும்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். 

பைாடர்ந்து அவை நாள், ‘ஜுொ’ என்ைறழக்கப் ட்ட இன்னும் ஒரு வ ல் 
நிறல  ஸ்றை,  ா ா ெந்ைித்ைார். ஜு ா ைனது  ைிக்குத் வைறவயான  ஸ்த் 
என்று  ா ா குைிப் ிட்டார்.  புகழ் வாய்ந்ை ஜூ ாவும் 100 வயறை 
பநருங்குவைாகக் கூைப் ட்டது. றஹைரா ாத் நகராட்ெியின் ைறலற  
அைிகாரியால் ப ரிதும்  ைிக்கப் ட்ட அவருக்கு, வைாட்டத்து  ங்களாவில் 
இட ளிக்கப் ட்டது.  ல ஆண்டுகளாக ெிந்து நைிக்கறரயின் அருவக, அறனத்து 
 ருவங்களிலும்  ஸ்த் ைிைந்ை பவளியில் அ ர்ந்ைிருந்ைது குைிப் ிடத்ைக்கது. 

‘பிர் ஷா கசயித்’ எனும் ஒரு வ ல்நிறல  ஸ்த்,  ா ா கூைியைற்கு 
இைங்க, ‘றஹைரா ாத்ைில்  ிகச் ெிைந்ை  ஸ்த்’; ஏைக்குறைய 80 வயைான 
முைியவர்,  ிர் ஷா ஒரு லுங்கிறய  ட்டுவ  அைிந்ைிருந்ைார்; வ லும் அவரது 
ைறலமுடியும், ைாடியும் ஆரஞ்சு-ெிவப்பு நிைத்ைில்  ருைாைி பூெப் ட்டிருந்ைது. 
இந்ைப் புனிை  னிைர் றஹைரா ாத்  க்களால்  ிகவும்  ைிக்கப் ட்டார். 

அடுத்ை நாள் 1946, அக்வடா ர் 1 காறல, அவர்களில் எவவரனும் 
இதுவறரப்  ார்த்ைிராை அளவுக்குப்  ரு னான ‘லால் கஸன்’  ஸ்றை,  ா ா 
பைாடர்பு பகாண்டார்; குறைந்ைது 500  வுண்டு எறட; எப்வ ாதும் நறட ாறையில், 
உைவகம் ஒன்ைின் எைிவர அ ர்ந்ைிருந்ைார் (இது அவருக்கு பைாடர்ந்து 
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உைவளித்ைிருக்க வவண்டும்!) இந்ை  ஸ்த்  ிகவும்  ரு னாக இருந்ைைால், 
அவர் அ ர்ந்ைிருந்ை நிறலயிலும் ொய்ந்து தூங்குவது வ ான்ை வைாற்ைம்; அவரது 
 ிகப்ப ரிய உருவம், அவரது கால்களில் எழுந்து நடக்க முடியா ல் ைடுத்ைது. 
எப் டியிருந்ைாலும், அவர்  ா ாறவப் ப ாறுத்ைவறரயில் ஒரு ெிைந்ை  ஸ்ைாக 
இருந்ைார். 

ப ண்டு, ஆைி ெீனியர் இருவரும் றஹைரா ாத்ைிலிருந்து முந்றைய நாள் 
 ைியம் ‘பஸஹ்வான்’ என்ை இடத்ைிற்கு ரயிலில் புைப் ட்டறைத் 
பைாடர்ந்து,  அக்வடா ர் 1ஆம் வைைி,  ா ா, எரச், ற தூல், காக்கா ஆகிவயார் 
காறல ரயிலில் பென்ைனர். வஸஹ்வான் வந்ைதும், ப ஹர்  ா ா,  ல 
நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்னர் அங்கு வாழ்ந்ை ‘குதுப் ெக்தும் அலி லால் 
ஷாபாஸுடன்’ பைாடர்புறடய ஒரு வ ல்நிறல யாத்ைிரிகர் ‘நாதிர் அலி 
ஷா’வுடன்  ைியாற்ைினார். நாைிர் அலி ஷா இரண்டு வருடங்கள் காட்டில் 
அற ந்ை ஒரு குழியில் அங்கும் இங்கும் நகரா ல் நின்று, ைிரவ ஆகாரங்கள் 
 ட்டுவ  அருந்ைி வாழ்ந்ைைாகக் கூைப் டுகிைது. கடந்ை  ன்னிரண்டு 
ஆண்டுகளாக, நாைிர் அலி ஷா  ால், ைண்ைரீ்  ற்றும் வொடா நீறர 
உட்பகாண்டார். ெத்குருவின் ஆலயத்ைில் வாழ்ந்து வந்ை  ஸ்த், ெ ாைிறயச் 
சுத்ை ாகப்  ரா ரித்து றவத்ைிருந்ைார். 

வஸஹ்வானில்  ிர ல ான ‘நூர் அலி ஷா பட்டான்’ என்று 
அறழக்கப் டும் ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட  ஸ்றையும்  ா ா 
பைாடர்பு பகாள்ள வநர்ந்ைது. ஒரு ெிைப் ான  ஸ்ைாக இருந்ைாலும்,  ிகவும் 
அழுக்காக இருந்ைவைாடு கிழிந்ை  டுக்றக-விரிப்பு மூட்றடறய உடன் 
றவத்ைிருந்ைார்.  ா ா அவருடன்  ைிபுரிவைற்கு முன்பு, எட்டு  ைி வநரம், 
 ைியம் இரண்டு  ைி முைல் இரவு  த்து வறரக் காத்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது, 
ஏபனன்ைால்  கல் வவறளயில்  க்ைர்களால் சூழப் ட்டிருந்ைைால், ைனிப் ட்ட 
பைாடர்பு ொத்ைிய ில்றல.  ிற் கலில் கடுற யான பவப் ம் நிலவியது, வ லும் 
நகரத்ைில் சுத்ை ான குடிநீர் கிறடப் தும் கடின ாக இருந்ைது; ஆனால், 
 ா ாவின்  ஸ்த்  ைிறயப் ப ாறுத்ைவறரயில் அவர் எறையும் 
ப ாருட் டுத்ைா ல், ப ாறுற யாகக் காத்ைிருந்து, கூட்டம் கறலந்து பெல்லும் 
வறர  ல  ைிவநரம் ைாகத்ைால் அவைிப் ட்டு, ைனியாக இருந்து, துைவியுடன் 
 ைிபுரிந்ைார். 

அன்று நள்ளிரவில்,  ா ா, காக்கா, எரச் ஆகிவயார் ரயில் நிறலயத்ைில் 
ப ண்டு  ற்றும் ஆைியுடன் இறைந்து ‘ஸக்கர்’ நகருக்கு ரயிலில்  யைம் 
பெய்து, அடுத்ை நாள் வந்ைறடந்து, ஒரு ொைாரை நட்ெத்ைிர வஹாட்டலில் 
இரண்டு அறைகளில் ைங்கினர்.  காறல உைறவ விறரவில் முடித்து,  ின்னர் 
அவர்கள்  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்ளப் புைப் ட்டனர். (ற தூல் ஏற்கனவவ 
 ஸ்துகளின் வி ரங்கறளப் ையாராக றவத்ைிருந்ைார்.)   
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 1946, அக்வடா ர் 2அன்று,  ா ா ஸக்கர் நகரில் வாழ்ந்ை ‘காஸி 
ஸாபஹப்’ என் வறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். முைன்முைலில் காபூலில் இருந்து 
வந்ை இந்ை உயர்நிறல  ஸ்த், ஒரு வித்ைியாெ ான ெிரிப்ற க் பகாண்டிருந்ைார். 
ைன்றன அணுகும்  க்கறள அவர் உள்ளங்றகயில் அ ரச் பொல்வது வழக்கம். 
 த்து வருடங்களுக்கும் வ லாக அவர் ஆக்கிர ித்ைிருந்ை கழிவறைறயத் ைனது 
இருப் ிட ாகப்  யன் டுத்ைி,  ிக அரிைாகவவ அங்கிருந்து நகர்ந்ைார். ஆனால், 
 ா ா அவறர அணுகியவ ாது, அவர் இடங்கறள  ாற்ைத் பைாடங்கினார், 
இறுைியாக அருகிலுள்ள கல்லூரி வளாகத்ைில்  ா ாவிடம் இக்கட்டான 
முறையில் ெிக்கிக் பகாண்டார்.  

அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா, ெிந்து நைிறய ஒரு  டகில் கடந்து 
‘சுவாெி ஹரி ராம் தாஸ்’ என் வருடன் ‘ெத்ப ல்லா’ ைீவில்  ைிபுரிந்ைார். 
வ ல்நிறல  ஸ்ைான ஹரி ராம் ைாஸ் வாழ்ந்ை ஆெிர த்ைில் ெீடர்கள்  ஜறன 
 ாடி, ஆரத்ைி நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுத்ைனர். 

அக்வடா ர் 3ஆம் நாள், ஸக்கர் அருகிலற ந்ை ‘பராஹ்ரி’ என்ை 
இடத்ைில்,  ா ா ஐந்து  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். அவர்களில் 
ஒருவரான ‘பாய் பசாவர்’,  ா ா இதுவறரச் ெந்ைித்ை  ஸ்துகளில்  ிகவும் 
அசுத்ை ான  ஸ்த், நம் முடியாை துர்நாற்ைத்துடன் காைப் ட்டார். எந்ை ஒரு 
ொைாரை  னிைனும் அவர் இருந்ை அறையில் ஐந்து வினாடிகள் கூட 
ைங்கியிருக்க முடியாை நிறலயில், உலகப்  றடப் ின் அைி ைி,  த்து 
நி ிடங்களுக்கு வ ல்   ஸ்துடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா கூைியைற்கு இைங்க வராஹ்ரியில்  ிகவும் 
ைனிச்ெிைப் ான பைாடர்பு, ஆைாவது  ற்றும் ஏழாவது ஆன் ீக ைளங்களுக்கு 
இறடவய நிறல பகாண்ட இந்ை  ாப ரும் துைவி 'ொஸ்டர் மநம்ராம்ஜி' ஆவார். 
இந்ைத் துைவியின் முக  ாவறனகளும், அம்ெங்கள் (அஜ் ீரின்  கத்ைான 
 ஜ்ஜூப்) ொச்ொறவப் வ ாலவவ இருந்ைன, வ லும் அவர் 100 வயறை 
பநருங்கியைாக நம் ப் ட்டது. பநம்ராம்ஜி சுற்ைியுள்ள  குைிகள் முழுவதும் 
 ிகவும்  ிர ல ாக இருந்ைார், வ லும் வராஹ்ரியில் அறனத்து இடங்களிலும் 
அவரது ெித்ைிரமும் அவறரச் பென்ைறடயும் வழியும் அைிவிப்பு  லறககள் 
மூல ாக பவளியிடப் ட்டன. பநம்ராம்ஜி ‘ஜலாலி’ வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்த்-
துைவி, அழற் ெிவப் ான முகத்துடன் ெீற்ை சு ாவம்  றடத்ைவர்; வ லும், 
உள்ளூர்  க்கள் இந்ைப் புனிை ான  னிைருக்குப் ப ரிதும் அஞ்ெினாலும், அவர் 
 ீது  ிகுந்ை  ைிப்பும்,  ரியாறையும் பகாண்டிருந்ைனர். 

வராஹ்ரியில் வ ற்பகாண்ட  ஸ்த்  ைி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா 
பஞ்ஜாப் நகறர வநாக்கிப்  யைம் பெய்து, அக்வடா ர் 3ஆம் நாள் இரவு 
ைா ை ாக முல்ைாறன வந்ைறடந்து அரொங்க  ங்களாவுக்குச் பென்ைனர். 
ைா ை ாக வந்ைாலும்,  ா ா பைாடர்பு பகாண்ட நான்கு  ஸ்துகளில்  ிக 
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முக்கிய ானவர் ‘ஹஸ்ரத் ஷத்ருதீன் ஷா’, ஏைக்குறைய 100 வயைான, 
முல்ைானின் வைெ க்ைர் என்று அறழக்கப் டும் உயர்நிறல  ஸ்த் 
ஆவார்.  ஷத்ருைீன் ஷா அவருக்கு முன் வந்ை புனிைரின் வாரிொக இருந்து, 
அவருறடய ஆலயத்றை ைனது இருப் ிட ாக அற த்துக்பகாண்டார். ைினமும் 
ஏறழகளுக்கு அன்னைானம் வழங்கப் ட்ட அவை வவறளயில் இந்ைப் புனிை ான 
 னிைர் ைிரவ ஆகாரங்களில்  ட்டுவ  வாழ்ந்து வந்ைார். 

இறைத் பைாடர்ந்து ப ஹர்  ா ா, முல்ைானில், ‘சுப் ஷா’, ‘தபஸ்வி 
பூரன் தாஸ்’ ‘தத்தா  ஃபகீர்’ ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ை  ிைகு, ைனது  ங்களாவுக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 

முல்ைானிலிருந்து, 1946, அக்வடா ர் 5ஆம் நாள்  ா ா, ஐந்து 
 ண்டலியுடன் லியல்பூருக்குச் பென்ைார். ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து ஒன்ைறர 
ற ல் தூரம், குப்ற கள் நிறைந்ை அறையில்,  ா ா, ‘பிபரம் சந்த்’ என்ை ெீக்கிய 
 ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டு, பைாடர்ந்து  கல் வவறளயில் நகரத்ைில் சுற்ைித் 
ைிரிந்து, இரவில் ொறலயில் தூங்கிய  ற்பைாரு  ஸ்த், ‘ஃபகீர் சந்த்’,  ா ாறவப் 
 ார்த்ைதும் அவறரத் ைவிர்க்க முயன்ைார்.  ஆனால்,  கல் பவப் த்ைில் சுற்ைித் 
ைிரிந்ை  ிைகு,  ா ா, இறுைியாக அவறரக் கண்டு ிடித்து நிகழ்த்ைிய பைாடர் ால் 
 ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

அருகிலற ந்ை வகாவிந்த்பூர் கல்லறையில் வாழ்ந்து வந்ை ஒரு 
கிைிஸ்ைவ  ஸ்த்-துைவிறயத் பைாடர்பு பகாள்ள,  ா ா கல்லறைக்குள் 
நுறழந்ைறைக் கண்டதும், துைவி  டுத்து தூங்குவது வ ால நடித்ைார். அவரது 
உைவியாளர் ஒருவர் அவறரத் ைட்டி எழுப்  முயன்றும், அவர் பைாடர்ந்து 
தூங்குவைாகப்  ாவறன பெய்ைார்.  ா ா அங்கிருந்து இரண்டு முறை பவளிவய 
பென்று அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ளத் ைிரும் ிச் பென்ைார், ஆனால், ஒவ்பவாரு 
முறையும் அதுவவ நடந்ைது. அவறரப்  ின் ற்றும்  லர்  ா ாவிடம் புனிைர் அவர் 
வருவைற்கு ெற்று முன்பு விழித்ைிருந்ைைாகத் பைரிவித்ைனர்.  ா ா  ண்டலிடம், 
"எனது பணிக்காக, அவர் ஒரு கணம் கண்ககளத் திைக்க பவண்டும்; 
இல்கலமயனில், மதாடர்பு மகாள்ள முடியாது" என்ைார். துைவி ைனது 
கண்கறளத் ைிைக்கா ல் மூடிக்பகாண்வட இருந்ைைால்,  ா ா, அவரது 
விருப் த்ைிற்கு  ாைாக ‘விழிக்கச் பெய்ய’ கட்டாயப் டுத்ைா ல் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். 

அன்று  ாறல ஏழு  ைியளவில், அவர்கள் லியல்பூரிலிருந்து ‘குஷாப்’ 
எனும் இடத்றை நள்ளிரவில் வந்ைறடந்து, ெில  ைிவநரங்கள் அரசு  ங்களாவில் 
ஓய்பவடுத்ைனர்.  காறலயில்  ா ாவும் ஆண்  ண்டலியும் 28 ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ற ல்’ கிரா த்ைிற்குப் வ ருந்ைில் பென்ைனர்.  ‘ஸாய் 
ஃபஸல்’ என்ைறழக்கப் ட்ட, வயைான உயர்நிறல  ஸ்த், கிட்டத்ைட்ட 
நிர்வாை ாக, 40 ஆண்டுகளுக்கும் வ லாக ஒரு  றலயின் வ ல் கட்டப் ட்ட 
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குடிறெயில் வாழ்ந்து வந்ைார்.  ா ா அவறரப்  ார்க்க, கிட்டத்ைட்ட இரண்டு 
ற ல் தூரம் கரடுமுரடான நிலப் ரப்பு வழியாக நடந்ைார் ( ீண்டும் வ ருந்து 
நிறலயத்ைிற்கு நடந்து வந்ைார்). ஸாய் ஃ ஸல் பவகுவாக ஈர்க்கும் ைன்ற  
பகாண்ட புனிை ான ஆளுற   ிக்கவர், முஸ்லீம்கள்  ற்றும் இந்துக்களால் 
 ைிக்கப் ட்டார். 

அறனவரும் குஷாபுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று,  ைிய உைவு  ற்றும் 
ெிைிது ஓய்வுக்குப்  ின்னர், ஏழு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஜலால்பூர்’ 
பெல்ல இரண்டு வடாங்காக்கறள வாடறகக்கு எடுத்ைனர். ‘ொறல’  ைல் 
 ற்றும் கற்களால் நிரப் ப் ட்ட  ாழறடந்ை  ாறையாக இருந்ைது. அவர்கள் 
 யைித்ை வடாங்காக்கள் குறைந்ைது அறர டஜன் முறை வெற்ைில் ெிக்கியது. 
குைிறரகளும் வொர்வறடந்ைன, இறுைியில் அறனவரும் இைங்கி இரண்டு 
ற ல்கள் நடந்துச் பென்று ‘காஸிம் அலி’ என்ை  ஸ்றைச் ெந்ைிக்க 
வவண்டியிருந்ைது. ஆனால்,  ா ா இந்ை  ஸ்றை  ிகவும் விரும் ியைால் 
 யைம்  யனுள்ளைாக இருந்ைது. அன்று இரவில் அறனவரும் குஷாப் 
ைிரும் ினர். 

1946, அக்வடா ர் 7அன்று அைிகாறல எழுந்து, காறல 4:00  ைிக்கு 
 ா ாவும்  ண்டலியும் ரயிலில் புைப் ட்டு,  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு லாஹூறர 
வந்ைறடந்ைனர். அவர்கள் ரீபஜன்ட் வஹாட்டலில் ஓய்பவடுத்து  றுநாள் 
காறலயில் ை து  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, ‘ ைிண்டா’ வழியாக, 8ஆம் நாள் 
இரவில் பிக்காபனர்  வந்ைறடந்து, ரயில் நிறலயம் எைிரில் அற ந்ை ஒரு 
வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  ைிண்டாவிலிருந்து  ைல் நிறைந்ை  ாறலவனத்ைின் 
வழியாக ரயில் ப துவாக நகர்ந்து  ைினான்கு  ைி வநரத்ைில்  ிக்காவனர் 
பென்ைது  ண்டலிக்கு, ெகிப்புத்ைன்ற யின் உண்ற யான வொைறனயாக 
இருந்ைது. ைாகத்றைத் ைைித்து புத்துைர்ச்ெி ஊட்ட குடிநீரும் இல்லாை 
நிறலயில், அவ்வப்வ ாது ரயில் நிறலயங்களில் குடிக்க ெிைிது உப்பு நீர்  ட்டுவ  
கிறடத்ைது; ெரியான உைவும் இல்லாை  ட்ெத்ைில்,  ா ா அவர்களின் வொர்வான 
 ற்றும்  ரிைா  ான பவளிப் ாடுகறளக் கண்டு  கிழ்ந்ைார். 

அக்வடா ர் 10ஆம் நாள், பாபா பிக்காபனரில் ‘சூட்சுெ’ ஆன்ெீக 
தளங்களில் நிகலமகாண்ட ஒன்பது ெஸ்துகளுடன் பணிபுரிந்து, இவ்வாறு 
குைிப்பிட்டார், "சிலர் சிைிதளவு முன்பனைியவர், சிலர் அதிக தூரத்கத 
இன்னும் எட்டவில்கல, ஆனால், ஒன்பது பபருடன் பணியாற்ைியதன் மூலம் 
ஒரு சிைந்த பெல்நிகல ெஸ்துடன் பணிபுரிவதற்கு இகணயான 
விகளகவப் மபை முடிந்தது." 

 ா ா  ிக்காவனரிலிருந்து  ாறல ரயிலில் புைப் ட்டு  றுநாள் 
அைிகாறலயில் நாராயண்புரா எனும் ெிைிய ரயில் நிறலயத்றை வந்ைறடந்ைார். 
நான்கு ற ல் பைாறலவில் ெித்ரி கிரா த்ைில்,  ா ா, ஒரு வயைான துைவி-
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 ஸ்த் ‘லக்ஷ்ெண் தாஸ்’ என் வறரத் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார்.  ைல் 
நிலப் ரப் ான அந்ைப்  குைிக்குச்  பெல்ல,  ா ா ஒட்டகத்றை வாடறகக்கு எடுக்க 
அனு ைித்ைார், அைில் இரண்டு வ ர் ஒவர வநரத்ைில் ெவாரி பெய்ய முடிந்ைது. 
 ா ா ெிைிது வநரம் ெவாரி பெய்து, ெிர  ாக இருப் றைக் கண்டு, இைங்கி நடக்க 
விரும்புவறைப்  ார்த்து,  ா ா கால்நறடயாகச் பெல்லும்வ ாது  ண்டலி 
ஒட்டகத்ைில் ெவாரி பெய்வறை அவர்களால் ைாங்க முடியவில்றல; ஆனால், 
ஒட்டகத்ைில் ெவாரிறயத் பைாடரு ாறு  ா ா கட்டறளயிட்டைால் அவருறடய 
விருப் த்றைப்  ின் ற்றுவறைத் ைவிர வவறு வழியில்றல. 

50 ஆண்டுகளாக ஒரு ப ரிய வகாவிலில் வாழ்ந்து வந்ை  ஸ்த் 
லக்ஷ் ன் ைாஸ், ஏைக்குறைய 90 வயறைத் ைாண்டியவராக இருந்ைாலும், 
அழகும்,  ள ளப்பும் நிறைந்ை முகத்றைக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அவறர 
அணுகிய வவறளயில், அந்ை வயைான துைவியின் கண்களில் நீர் 
ப ருக்பகடுத்ைது, இையத்றைத் பைாடும் அற்புை ான காட்ெியாக இருந்ைது. 
 ண்டலி தூரத்ைிலிருந்து புனிை ான  ஸ்றை வைங்க, அவர்  ா ாவுக்குத் ைனது 
அன் ான  வரவவற்ற  வழங்கி, ைனிப் ட்ட பைாடர்புக்காக அவரது அறைக்குள் 
வரு ாறு றககறளப்  ற்ைி அறழத்துச் பென்ைார்.  ண்டலி அறனவரும் 
அைிவுறுத்ைியைற்கு இைங்க அங்வகவய நின்ைனர்;  ா ாவும் துைவியும் ைனியாக 
அறைக்குள் அ ர்ந்ைனர்.  ஸ்துடனான பைாடர்பு ெிைப் ாக நிறைவறடந்ைதும் 
அன்று  ிற் கல்  ா ா  ண்டலியுடன் நாராயைபுரா ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து 
 ரத்பூருக்குப் புைப் ட்டார். 

அக்வடா ர் 12ஆம் வைைி காறலயில் வந்ைறடந்ை அவர்கள், அங்குச் 
ெந்ைிக்க இருந்ை ெஸ்த் 'பிர் ஃபஸல் ஷா', பகாட்டாவுக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைறைக் வகள்விப் ட்டு,  ா ா அறனத்து ொ ான்கறளயும் 
ரயில்  நிறலயத்ைில் விட்டுவிட்டு, அறனவரும்  வகாட்டாவுக்கு ரயிலில் ஏைி, 
இரவு 8:40  ைிக்கு வந்ைறடந்து, உடனடியாக துைவியின் உறைவிடம் 
பென்ைனர். 

உயர் ைிைன் பகாண்ட ஸலிக் ‘பிர் ஃபசல்’ 117 வயைானவர் என்று 
கூைப் ட்டது;  ஆயினும் கூட, அவர் குைிப் ிடத்ைக்க வலிற   ிக்கவராக 
இருந்ைார். அவர்  ா ாறவயும்  ண்டலிறயயும்  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் 
வரவவற்று,  ா ா அ ர்வைற்காக ஒரு நாற்காலிறய எடுத்து வந்ைார். அவர் 
ப ஹர்  ா ாவின் முன்னிறலயில் இருந்ை உற்ொகத்றையும் உைர்ச்ெிறயயும் 
 றைப் து வ ால முணுமுணுக்கத் பைாடங்கினார். ெிைிது வநரம் கழித்து, 
 ா ாவும்  ஸ்த்-துைவியும் அங்கிருந்து நகர்ந்து,  க்கத்து அறையில் ைனியாக 
அ ர்ந்ைனர்.  ஃ ெல் ஷா அழ ஆரம் ித்து, ஆழ்ந்ை உைர்வவாடு  ா ாவிடம் 
கூைினார்: "நீங்கள் வரும் வகர, என் இதயத்கத உங்ககளப் பபால் எவரும் 
ஆழொகத் மதாடவில்கல. மதய்வகீ அன்பின் அம்புகளால் என் இதயத்கத 
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முதலில் துகளத்தது நீங்கள்தான்!"     
 ஃ ெல் ஷா வ லும்  ிரகடனப் டுத்ைினார்: "உலகக அழிக்கவும், 
மவள்ளத்தால் நிரப்பவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது; உங்கள் 
ெகத்துவத்தின் வரம்புகள் யாருக்கும் முழுகெயாகத் மதரியாது. நீங்கள் 
காலத்தின் ஆன்ெீக அதிகாரம் பகடத்தவர்! நான் உயிகரத் துைப்பதாக 
இருந்தால் உங்கள் அருகில் இருக்கும் பநாக்கத்தில் பவறு ஓர் உடகல 
எடுத்துக்மகாள்பவன்!"  ா ா வடீு ைிரும் ியவுடன் கடிைம் எழுது ாறு ஃ ெல் 
ஷா  ா ாவிடம் இறைஞ்ெினார், வ லும் ஒரு துண்டு காகிைத்ைில்  ண்டலியிடம் 
அவரது முகவரிறய எழுது ாறு கூைி அறை,  ா ாவிடம் பகாடுத்ைார்.  

 ா ாவும்  ண்டலியும் அவை இரவில் வகாட்டாவிலிருந்து புைப் ட்டு, 
1946, அக்வடா ர் 13 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று அைிகாறலயில் ெதுரா நகறர 
வந்ைறடந்ைனர். அவர்கள் இரண்டு  ைிவநரம் ரயில் நறடவ றடயில் 
ஓய்பவடுத்து,  ின்பு கஷ் குஞ்சிற்குப் புைப் ட்டனர். அங்கிருந்து ஒரு வாடறக 
காரில்  த்பைான் து ற ல் தூரத்ைில் அற ந்ை ‘ஈற்ைா’வுக்குச் பென்று,  ா ா 
இரண்டு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்; அவர்களில் ஒருவர் ‘நங்கா பாபா’ 
நிர்வாை நிறலயில், ொைாரை ாக உைறவப்  ற்ைி அலட்ெிய ாக இருந்து, 
பவற்ைிறலறய வாயிலிட்டு ப ன்று வந்ைார். அவர் அந்ைப்  குைி முழுவதும் 
அறலந்து ைிரிந்ைைால் அவறரக் கண்டுபகாள்வது கடினம்; ஆனால், இறுைியில் 
அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டது  ா ாறவ  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 

ஈற்ைாவில் வாழ்ந்ை  ற்றுப ாரு  ஸ்த், ‘ஷா ஸாபஹப்’; அவறரக் கார் 
ஒன்று ைாக்கியைால் காலில் ஏற் ட்ட காயத்றைச் ெிகிச்றெ பெய்ய  றுத்துவிட்ட 
நிறலயில், இப்வ ாது அது பைாற்ைாகப்  ரவி ெீழ் நிரம் ி காைப் ட்டது.  ா ா 
அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டவ ாது,  ஸ்த் காயத்றை ஒரு கந்ைல் துைியால் 
கட்டி  றைத்ைிருந்ைார். அவர் கயிற்ைால்  ின்னப் ட்ட எளிய கட்டிலில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்; அவறரக் கவனித்து வந்ை முஸ்லீம் ஒருவர்,  ா ா ைனிப் ட்ட 
முறையில்  ஸ்றைத் பைாடர்புபகாள்வைற்காக, ைிறரயால் ஒரு  றைறவ 
அற த்ைார். 

அன்று இரவில் கஷ் குஞ்ெிற்கு  ண்டலியுடன் ைிரும் ிய  ா ா, ரயில் 
நிறலய நறடவ றடயில் ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுக்க முயன்ைார், ஆனால், ெத்ைம் 
அைிக ாக இருந்ைைால், அவர்கள் அைிகாறல 2:00  ைிக்கு புைப் ட்டு  துரா 
வந்து, அக்வடா ர் 14 அன்று காறல அரொங்க  ங்களாவில் பென்று ைங்கினர். 
அன்று  ைியம், ப ண்டு, ஆைி இருவரும் ‘சிைந்த சிறுவர்’கறளத் வைட 
அனுப் ப் ட்டனர், ஆனால், எவறரயும் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. ற தூல், 
எரச், காக்கா ஆகிவயாருடன்  ஸ்துகறளத் வைடிச் பென்ை  ா ா ஆைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  கத்ைான  ஸ்த்-துைவியும், அப் குைியின் 
ப ாறுப் ாளரு ான ‘இனயத்துல்லா’றவ மூன்ைாவது முறையாகத் பைாடர்பு 



83 
 

பகாண்டார்.       
 ஏைக்குறைய  ைிபனான்று  ாைங்களுக்கு முன்பு ெந்ைித்ை 
‘பிரம்ொனந்த்ஜி’யுடன்  ா ா கலந்துறரயாடினார்.  ிரம் ானந்த்ஜி ஒரு 
ைர் ொறலக்கு அருகிலற ந்ை ஜும்னா நைிக்கறரயில் வாழ்ந்ை, ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்த் ஆவார். இந்ை 35 வயைான  ஸ்த் ஒரு 
காலத்ைில் நாகரீக ான வாழ்க்றகறய நடத்தும் ஒரு கற்ைைிந்ை  ண்டிைராக 
இருந்ைார் (வவை அைிஞர்), ஆனால், கடவுள்  ீைான ஏக்கத்ைால் ைனது உலக 
வாழ்க்றகறயத் துைந்ைார். 

 ிரம் ானந்த்ஜி இப்வ ாது நைியின் அருவக உறடந்து  ாழறடந்ை 
பைாழுவத்ைில் அசுத்ைங்களுக்கு  த்ைியில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். இந்ை வநரத்ைில் 
அவர்  ா ாறவப்  ார்த்ைவ ாது, அொைாரை ான ஒன்று நிகழ்ந்ைது. அவர் 
 ரவெத்ைில் கூக்குரலிட்டார்: "இபதா பாருங்கள்! எத்தககய அர்ப்பணிப்பான 
அன்பு, கிருஷ்ணாகவ என்கன பநாக்கி ஈர்க்கிைது! குருநாதர் 
வந்திருக்கிைார்…! குருநாதர் வந்திருக்கிைார்…!" 

அவரது கூற்கை ஆதரிப்பது பபால், அவர் தனது இருக்ககக்குக் கீபழ 
கககய நீட்டி, ஒரு பகாணிப்கபயிலிருந்து புத்தகம் ஒன்கை எடுத்தார் - 
‘சார்லஸ் பர்டம்’ எழுதிய 'தி மபர்ஃபக்ட் ொஸ்டர்!' அவர் அகத எப்படிப் 
மபற்றுக்மகாண்டார் என்பது புதிராகபவ உள்ளது. புத்தகம், புத்தம் புதிதாக 
வாங்கியது பபாலச் சுத்தொக இருந்தது.  பிரம்ொனந்த்ஜி புத்தகத்தின் முதல் 
பக்கத்தில் இருந்த மெஹர் பாபாவின் புககப்படத்கதத் திைந்து 
அங்கிருந்தவர்களுக்குக் காட்டினார். இவ்வளவு அசுத்தொன இல்லத்தில் 
'ொசற்ை' புத்தகத்கதப் பார்த்து ெண்டலி ஆச்சரியெகடந்தனர். 

 ிரம் ானந்த்ஜி இருந்ை இடத்ைிலிருந்து ற தூல் அடுத்ைைாக 'அஸிம் 
கான்’  ஸ்துடன் ெந்ைிப்ற  ஊர்ஜிைம் பெய்யச் பென்ைார்.  ஸ்த் அஸிம் கான், 
"உங்கள் பிரார்த்தகன ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டது" என்ைார். 

"எனது மூத்ை ெவகாைரர் உங்கறளப்  ார்க்க விரும்புகிைார்," என்று 
ற தூல் கூைியதும், "இல்றல, இல்றல, அவர் என் ைந்றை; அவர் வரவவண்டாம். 
நான் அவறர எப் டி இங்கு அறழக்க முடியும்?"  ஸ்த்  ைிலளித்ைார். 

 றுநாள் காறல 8:00  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, ற தூலுடன் அஸிம் 
கானிடம் பென்ைார்.   ஸ்த் அவறரப்  ார்த்ைதும், "நீங்கபள அல்லா! நீங்கபள 
உலகின் பகடப்கபக் மகாண்டு வந்தரீ்கள்! 1,000 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகை 
உங்கள் நாடகத்தின் பகடப்கபக் காண கீபழ வருகிைரீ்கள்" என்று  ாடினார். 

 ா ா அவறரப்  ார்த்து புன்னறகத்ைார் - பைாடர்பு நிறைவறடந்ைது! 
 ா ாவின் ஒவர  ார்றவ அவரது  ைிறய முடிக்கப் வ ாது ானைாக இருந்ைது.
  ா ா ஜலவைாஷம்  ற்றும் ஜுரத்ைால்  லவனீ ாக இருந்ைவ ாைிலும், 
அங்கு நடந்ை கிரிக்பகட் வ ாட்டிறயப்  ார்றவயிடும் ைனது விருப் த்றைத் 
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பைரிவித்ைார். ஆனால், ெில காரைங்களால் ைிட்ட ிடப் ட்ட வ ாட்டி 
நறடப ைவில்றல. 

 ரத்பூரில் நடந்ை இறுைித் பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா, அக்வடா ர் 18 
அன்று காக்காவுடன் நிரஞ்ென்பூருக்குத் ைிரும் ினார். ஆைி ெீனியர் 
அஹ துநகருக்கும், ப ண்டு, ற தூல் இருவரும் ப ஹரா ாத்,  ற்றும் எரச் 
பூனாவுக்கும் ைிரும் ிச் பென்ைனர். புைப் டுவைற்கு முன்பு, ெஹாபபலஷ்வரில் 
பங்களாக்ககளத் பதடும்படி பாபா எரச்சிற்கு அைிவுறுத்தினார். 

1946, நவம் ர் 2ஆம் நாள், ற தூல்,  ஸ்த் அலி ஷாவுடன் 
நிரஞ்ென்பூருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைதும், ப ஹர்  ா ா, அவருடன் அடுத்ை 
மூன்று நாட்கள்  ைிபுரிந்ைார். 5ஆம் வைைி, அலி ஷா ற தூலுடன் 
அஹ துநகருக்கும், காக்கா மும்ற க்கும் அனுப் ப் ட்டனர். 

அவை நாளில்,  ா ா ஏழு ஏறழகள், முந்நாட்களில் நடுத்ைர வர்க்க 
 க்களாக இருந்ை அவர்களுக்கு ைலா ரூ 50 வழங்கினார். அவர்களில் ஒரு 
வயைான முஸ்லீம், நீண்ட துன் த்ைிலிருந்து காப் ாற்ைப் ட்டவர் வ ால, 
கடவுளுக்கு நன்ைி கூைி கண்ைரீ் வடித்ைார். 

நவம் ர் 7ஆம் வைைி,  ா ா ஏழு  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறள 
நீராட்டி உைவளித்ைார். இந்ை வநரத்ைில் டாக்டர் நீலு மும்ற க்குச் பென்று 27ஆம் 
வைைி ைிரும் ி வந்ைார். 

1946, நவம் ர் 24 ஞாயிற்றுக்கிழற , இந்ைியாவின்  ல்வவறு 
 குைிகளிலிருந்து ஒரு  ஸ்த் அல்லது துைவிறயக் கண்டு ிடிக்க ஒன் து 
பநருங்கிய  ண்டலிக்கு  ா ா அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 

ஒன்பது ெண்டலி: 
பாபாதாஸ் - ஒரிஸா,  ஹீார் அல்லது வங்காளம் 
கபதூல் - குஜராத் 
காக்கா பாரியா - மும்ற  
காக் ஸாபஹப் - றஹைரா ாத் (ஆந்ைிரா) 
பண்படாபா -  ர்ஸி, வஷாலாபூர்,  ஜீாப்பூர் அல்லது  ண்டர்பூர் 
பப்பா மஜஸவாலா - பூனா 
பபாஃபலி பிளடீர் - நாக்பூர் 
சதாஷிவ் பாட்டீல் - ெத்ைாரா அல்லது வகாலாப்பூர் 
விபூதி -  ீரஜ் அல்லது ஹூப்ளி 
குைிப் ாக, இந்ை ஒன் து  ண்டலிக்கும் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ஐந்து 

புள்ளிவி ரங்கள் வழங்கப் ட்டன:     
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  ின்வருவனவற்றைச் பெய்வைன் மூலம் நீங்கள் எனக்கு  ிக 
முக்கிய ான வெறவறய வழங்குவரீ்கள்:  

1) டிசம்பர் 15ஆம் பததியிலிருந்து அடுத்த 40 நாட்கள் என்னுடன் 
தங்குவதற்கு ஒரு உண்கெயான இந்து அல்லது முகெதிய 
சன்னியாசி, உடல் உணர்வு உள்ள அல்லது இல்லாத வாலி அல்லது 
புனிதர், பெல்நிகல ஸலிக் அல்லது ெஜ்ஜூப் பபான்ைவர்ககளக் 
கண்டுபிடிக்கவும். அவர் உண்கெயிபலபய பெம்பட்ட ஆத்ொவாக 
இருக்க பவண்டும், மவறும் கபத்தியொக அல்ல; 30 வயகதக் 
கடந்தவராக இருக்க பவண்டும் (வயது அதிகொக இருந்தால் 
சாலச்சிைந்தது). 

2) என்றனப்  ற்ைிய ப ஹர்  ா ா என்ை வி ரங்கள் அவருக்குச் பொல்ல 
வவண்டாம். 

3) இந்த 40 நாட்களில், அவர் நன்ைாகக் கவனிக்கப்படுவார் என்றும், 
முற்ைிலும் பதகவ என்ை பட்சத்தில், அவகரப் பின்பற்றுபவர்களில் 
ஒருவர் அவருடன் வரலாம் என்றும் அவருகடய உதவியாளர்களிடம் 
மசால்ல பவண்டும். 

4) அவர் டிெம் ர் 12ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட 
வவண்டும் (அைற்கு முன்பும்  ின்பும் அல்ல). 

5) உங்களுக்குத் பதகவயான மசலவுககள அஹெதுநகர், ஆதி பக. 
இரானியிடெிருந்து மபற்றுக்மகாள்ளவும். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், வகக்கி நலவாலா, ப ஹர்  ா ா  ீைான ஆழ்ந்ை 
அன்ற  உைர்ந்ை அவ்வவறளயில், அவரது  றனவி ஃ ிரீனிக்கு அவர்  ீது 
ெிைப்பு உைர்வு எதுவும் இல்றல; இதுவறர  ா ாவின் ைரிெனத்றையும் 
ப ைவில்றல. இருந்ைவ ாைிலும், வகக்கி,  ா ாறவ  ைிய உைவிற்கு 
படஹ்ராடூனில் உள்ள ைனது இல்லத்ைிற்கு அறழத்ைார்.  ா ா அவர்களின் ஐந்து 
வயது  களான மெஹ்பராக்குடன் விறளயாடி, இரண்டு  ாை குழந்றை  கன் 
மநௌபஷர்வாகன அறழத்து, அவரது  டியில் தூக்கி அறைத்து முத்ை ிட்டார். 
இறைக் கவனித்ை ஃ ிரீனிக்கு அவருறடய இையத்ைில் நம் ிக்றக ஒளிர்ந்து, 
அந்வநரத்ைிலிருந்து  ிரகாெ ாக எரிந்ைது. அைன்  ிைகு, முழுக் குடும் மும் 
 ா ாவிடம் அர்ப் ைித்து, அவருறடய வழியில் வாழ்ந்ைனர். 

அவ்வப்வ ாது  ா ா, பகக்கி நலவாலா, பகக்கி பதசாய் ெற்றும் புர்ஜர் 
மஸாராப்ஜி சாச்சா என்ை வவபைாரு ந றர நிரஞ்ென்பூருக்கு அறழப் து 
வழக்கம். புர்ஜர், நலவாலாறவப் வ ாலவவ, படஹ்ராடூனில் அற ந்ை ‘ஸிங்கர்’ 
றையல் இயந்ைிர நிறுவனத்ைில்  ைிபுரிந்ைார். 1942 இல் அவர் நலவாலா 
குடும் த்ைினருடன் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், அவர்கள் மூலம்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அைிந்ைிருந்ைாலும், இது ைரிெனத்ைிற்கான அவரது முைல் வாய்ப்பு. ஒரு 
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ெந்ைர்ப் த்ைில், புர்ஜர் நிரஞ்ென்பூருக்கு வந்ைவ ாது,  ா ா அவரிடம், அவறரப் 
வ ாலவவ இருந்ை  றைந்ை ைனது ெவகாைரர் ஜாம்பஷட்றட 
நிறனவு டுத்ைியைாகக் கூைினார். 

ஜனீ் அட்ரியல் எழுைி முடித்ை ‘அவதார்’ என்ை புத்ைகம், 1946 நவம் ர் 
 ாைம் பவளியிடப் ட்டது. ஜனீ், அபலக்ொண்டர்  ார்கி இருவரும் 
கலிஃவ ார்னியாவின் ‘லா கிமரமஸன்டா’ நகரில் ப ஹர்  ா ாவின்  ைிக்காக, 
‘நியூ கலஃப் ஃபவுண்படஷன்’ என்ை ஆன் ீக ற யத்றை நிறுவினர். 

ஒரு நாள் ஜனீ் அட்ரியலுக்கு,  ா ாவிட ிருந்து ஒரு பெய்ைி வந்ைது; 
அைில், நகரத்ைிலிருந்து பவகு பைாறலவில், ஏைக்குறைய ஓரிரு  ைி வநர 
 யை தூரத்ைில் அற ந்ை ஓர் இடத்ைில் ற யத்றை அற க்க வவண்டும் என்று 
விரும்புவைாகக் கூைியிருந்ைார்.  அவர்கள் அன்று  ிற் கலில் காரில் பென்று, 
ப ாருத்ை ான இடத்றைத் வைட முடிவு பெய்ைனர்.  ற யத்ைில் ைங்க வந்ை ஒரு 
ப ண் ைிறயயும் உடன் வரு ாறு அவர்கள் அறழத்ைனர், ப யர் ‘ஆக்னஸ் 
பாரன்’. 39 வயைான ஆக்னஸ், ப ஹர்  ா ாவின்  ீது எந்ை ஆர்வமும் 
காட்டவில்றல, ஏபனனில் அவர்  ின் ற்ைிய வவபைாரு ஆன் ீக ஆெிரியர், அவர் 
எைிர் ார்த்ை டி இல்லாைைால் ஏ ாற்ை றடந்ைைாகத் பைரியவந்ைது. ஆக்னஸ், 
எழுதும்  ைியில் ஈடு டும் விைத்ைில் அற ைியான இட ாக ‘நியூ றலஃப் 
ற யத்றை’ப்  ரிந்துறரத்ை வவறளயில், அங்கு அவர் ஒரு குடிறல வாடறகக்கு 
எடுத்ைார். ஜனீ் எழுைிய ‘அவதார்’ புத்ைகத்ைின் றகபயழுத்துப்  ிரைிறய அவரிடம் 
பகாடுக்க, ஜனீின் எழுத்து நறடயில் அவருக்கு உடன் ாடு இல்லா ல் 
இருந்ைாலும், அவர்  ா ாவின் விளக்கங்களால் பவகுவாக  ஈர்க்கப் ட்டு ஜனீிடம், 
"அவர் உண்ற யானவரா?" என்ை வகள்விறய எழுப் ினார். 

குைிப் ாக வவறு எைிலும் ஈடு டாைைால், ஆக்னஸ் அவர்களுடன் 
பென்ைார். அங்குத் ைங்கியிருந்ை  ற்பைாரு ப ண் ைி, 75 ற ல் பைாறலவில் 
‘ஓஹாய்’ என்ை இடத்ைில் அற ந்ை ைனியார்  ள்ளியில் அவரது ப ண் 
குழந்றைறயச் வெர்க்க விரும் ியைால், அவர்களும் உடன் பென்ைனர். ைிரும் ி 
வரும் வழியில், ஒரு  றல உச்ெியில் நிறைய  ரங்களும்  சுற யும் நிறைந்ை 
நிலத்றை அவர்கள் கவனித்து, ‘பெபல மசன்று பார்ப்பபாம், ஒருபவகள அது 
பாபா-இடொக இருக்கலாம்’ என்ைனர். 

அவர்கள்  றல  ீவைைி ஒரு ப ரிய  ர வாயிலுக்கு அருகில் வந்ைனர். 
"நம்முடன் வாழ, ஆறு  ண்டலிறய ப ஹர்  ா ா இங்கு அனுப்  உள்ளார். நாம் 
இங்கு வருவைானால்,  ல கட்டிடங்கள் வைறவப் டும்" என்று ஜனீ் கூைினார். 
இந்ை நிலத்ைில் அைிக ான கட்டிடங்கள் இருப் றை ஆக்னஸ் உறுைியாக 
நம் ினார். வாயிறலக் கடந்து உள்வள பென்ைவ ாது  ல கட்டிடங்கள், அழகான 
 ரந்ை ற ைானம்,  ழத்வைாட்டம், ைிராட்றெத் வைாட்டங்கள்  ற்றும் வராஜா 
வைாட்டம் அறனத்தும் நிறைந்ை புத்ைம் புைிய வடீாக இருந்ைது. அந்ை நிலத்றைக் 
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கண்காைித்து வந்ை உள்ளூர் விவொயி ஒருவர் அப்வ ாது அங்வக இல்லாை 
 ட்ெத்ைில், அவர்கள் அவரது  றனவிறயக் கண்டு ிடித்ைனர்; அந்ை நிலம் 
‘ரால்ஃப்ஸ்’ எனப் டும்  ளிறகக் கறடகளின் பைாடர் ெங்கிலி நிறுவனத்ைின் 
உரிற யாளரும்,  ைக்கார வாரிொன ‘பகர்ட்ரூட் ரால்ப்ஸ் வ க்வகானாட்டி’ 
என் வருக்குச் பொந்ை ானது என்றும், அவர் அந்ை நிலத்றை விற்க 
நிறனத்ைிருப் ைாகவும், ஆனால், நிச்ெய ாக அைிக விறலறய வகட்கக்கூடும் 
என் றையும் பைரிந்துபகாண்டனர். 

ஜனீ்,  ார்கி, ஆக்னஸ் மூவரும் ஹாலிவுட்டுக்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, 
ஜனீ் இவ்வாறு கூைினார், "இந்ை இடத்றை வாங்க விரும்புவைில் எந்ை அர்த்ைமும் 
இல்றல; நம் ால் அறை வாங்க முடியாது." ஆனால், ஆக்னஸின் வற்புறுத்ைலின் 
வ ரில் அவர்கள் பைாறலவ ெி வழியாகத் பைாடர்பு பகாண்டனர். அந்ைப் 
ப ண் ைி, அைன் உரிற யாளர் அங்கு ஓய்வு ப ை ைிட்ட ிட்டிருந்ைாலும், 
அவரும், அவரது கைவரும் இப்வ ாது விவாகரத்து பெய்ய இருப் ைால், அந்ை 
நிலம் விற்கப் டுவைாகக் கூைி "எனது வைிக வ லாளரிடம் இது குைித்து 
வ சுங்கள்," என்று அவர்களிடம் கூைினார். 

அடுத்ை நாள் ஜனீும்  ார்க்கியும் பென்ைனர். அவர்களின் 500 ஏக்கர் ‘நியூ 
றலஃப் ஃ வுண்வடஷன்’ நிலத்றை விற்ைால், 160 ஏக்கர் ‘ஓஹாய் ெகலப் 
பகுதி’றய அவர்களால் வாங்க முடியும் என்ை அடிப் றட காரைத்றை 
முன்றவத்து முடிபவடுக்கப் ட்டது. இறைத்ைான் இறுைியில் அவர்கள் பெய்ைனர். 
இந்ை நிலம் ப ஹர்  ா ாவுக்காக வாங்கப் ட்டு ‘மெஹர் ெவுண்ட்’ என்று 
ப யரிடப் ட்டது. 

இருப் ினும், விறரவில்,  ார்க்கி, ஜனீ் இருவருக்கும் இறடவய ெில 
கருத்து வவறு ாடுகள் ஏற் ட்டைால்,  ார்க்கி  ீண்டும் நியூயார்க்கிற்குச் பென்ைார். 
ஜனீ், ஆக்னறஸ ைன்னுடன் ஓஹாய்க்கு வரு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்; 
இன்னும் ப ஹர்  ா ாறவ  ஏற்றுக்பகாள்ளாை நிறலயிலும், ஆக்னஸ் 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

இப் குைியில் வாழ்ந்துவந்ை சுவா ி வயாகானந்ைா, 1946, நவம் ர் 
 ாைத்ைில் ெில  ைிவநரங்களுக்காக அங்குச் பென்ைவர் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"இந்ை இடம் தூரக் கிழக்கத்ைிய நாடுகளுக்கு ஒரு 'கனவு பொர்க்கம்'. இங்கு ‘ஓம்’ 
எனும் ஒலிறயக் வகட்க ஒருவர் கவனம் பெலுத்ை வவண்டியைில்றல." 
கலிஃபபார்னியா, நியூயார்க், ெர்டில் பீச் பபான்ை நகரங்களில் வாழும் 
மெஹர் பாபாவின் அன்பர்கள், ‘ஒலி இல்லாத ஒலியான’ மெஹர் பாபா, 
தங்கள் கெயங்களுக்கு வருகக தரும் பநரத்கத ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் 
மகாண்டிருந்தனர் - அவர் அகத எதிர்காலத்தில் மசய்யப்பபாவதாக, 
சூசகொகக் குைிப்பிட்டிருந்தார். 
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ெஹாபபலஷ்வர் ஏகாந்தவாசம்  
(Mahabaleshwar Seclusion) 

இந்ை வநரத்ைில் எரச்,  ஹா வலஷ்வரில் அற ந்ை ‘ஆகா கான்’ 
பங்களாறவ வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்ைார். 1946, நவம்பர் 30 ெனிக்கிழற  
அன்று - ஏழு  ாைங்களுக்கும் வ லாக ‘ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட இடத்ைில்’ ைங்கிய 
 ிைகு, ப ஹர்  ா ா, ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் நிரஞ்ென்பூரிலிருந்து ரயிலில் 
புைப் ட்டார். அவர்கவளாடு  யைத்ைில் இறைந்ை வ லும் ஒரு முக்கிய ான 
உறுப் ினர் ‘ஸ்காட்டிஷ் படரியர் நாய்க்குட்டி’ ஆகும்; இறை,  ா ா 
ப ண்களுக்காக நிரஞ்ென்பூரில் வாங்கி ‘கிராக்கர்’ ( ட்டாசு) என்று ப யரிட்டார். 
அன்று  ாறல அவர்கள் படல்லி வந்ைறடந்து, அங்கு  ா ாவும், ப ாத்ைத்ைில் 
 த்து ப ண் ைிகளும்,  ஹா வலஷ்வர்  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு 
முன்னர், இரவு உைவிற்காக வகக்கி வைொயின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். (ஆண் 
 ண்டலி ரயில் நிறலயத்ைில் ைங்கி அங்வகவய இரவு உைறவ உண்டனர்.) 
சு ார் 100 ெிைிய,  ப ரிய ப ாட்டலங்கள், ப ட்டி  டுக்றககள் இருந்ைைால், 
ஸவராஷின் ெரக்கு வாகனம் ென்ொட் ெந்ைிப் ில் அவர்களுக்காகக் காத்ைிருந்ைது. 
அங்கிருந்து அறனவரும் டிெம் ர் 2ஆம் நாள் வநரடியாக  ஹா வலஷ்வருக்கு 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். 

ஆகா கானின் அரண்ெகன, 'ஃபுபளாரன்ஸ் ஹால்', ஒரு விொல ான 
இருப் ிடம், குைிறரத் பைாழுவத்துடன்  ிகப் ப ரிய அற ப் ாக இருந்ைது. 
 ஹா வலஷ்வரில் ஒரு  ஸ்த் ஆெிர த்றை நிறுவ விரும் ியைால்,  ா ாவின் 
வநாக்கத்ைிற்கு அது ப ாருத்ை ானைாக அற ந்ைது. அைனால்ைான் அவர் ஒன் து 
 ண்டலிறயயும் இந்ைியா முழுவைிலு ிருந்து  ஸ்துகறள அறழத்து வரும் டி 
கட்டறளயிட்டார்.  ஹா வலஷ்வரில்  ா ாறவயும்  ண்டலிறயயும் எரச் 
ெந்ைித்ைறைத் பைாடர்ந்து, குைிறரத் பைாழுவத்றை  ஸ்துகளின் ெத்ைிர ாக 
 ாற்றும்  ைி பைாடங்கியது! அறைச் சுத்ைம் பெய்து, மூங்கில்  ாயால்  றைத்து 
40 கூடங்களாகப்  ிரிக்கப் ட்டது; வ லும் விஷ்ணு வொப்பு, ைட்டுகள், குவறளகள், 
வ லங்கிகள்  ற்றும்  ா ாவின்  ஸ்துகளுடனான  ைிக்குத் வைறவயான 
 ாத்ைிர  ண்டங்கறள வாங்கி வந்ைார்.  ா ா,  ஸ்த் ஆெிர ம்  ற்றும் 
ப ண் ைிகள் ைங்குவைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்து முடித்ைார். 

1946, டிெம் ர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ஹா வலஷ்வரிலிருந்து 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு, அங்குள்ள நடவடிக்றககறளப்  ார்றவயிட்டு,  ஸ்துகறளச் 
ெந்ைிக்க,  ா ாறவ, ஸவராஷின் காரில்  ாைிரி அழத்துச் பென்ைார்; அவர்கள் 
 ிற் கல் 2:30  ைிக்கு, பூனா வழியாக வந்து வெர்ந்ைனர்.  ா ாவின் அஹ துநகர் 
அன் ர்கள், காக்கா ெின்வொர்கர், ஸட்டா குடும் த்ைினர், ருஸ்ைம் காக்கா,  கீரத் 
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 ற்றும்  லர், அன்று அவறர ப ஹரா ாத்ைில்  ார்க்க வந்ைனர். அவர்களுடன் 
 ல விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ை வவறளயில்,  ா ா ைீர்க்கைரிென 
வார்த்றைகறள ப ாழிந்ைார்: "அஹெதுநகர் உட்பட இந்தியா முழுவதும் 
புரட்சியும் வன்முகை கிளர்ச்சியும் உருவாகும். எனது மவளிப்பாட்டின் பநரம் 
மநருங்குவதால் நாட்டின் முகம் ொறும்." 

 ா ா ஐந்து நாட்கள் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்து, முஹ து  ஸ்த் 
 ற்றும் அலி ஷாவுடன்  ைிபுரிந்ைார். ஜால் வகரவாலா 11ஆம் வைைி இரண்டு 
நாட்களுக்காக அவறரப்  ார்க்க வந்ைார்; ப ஹர்  ா ா 13ஆம் வைைி, ஒவ்பவாரு 
 ண்டலிக்கும் அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கிய  ின்பு  ஹா வலஷ்வர் ைிரும் ிச் 
பென்ைார்,  

1946, டிெம் ர் 20ஆம் வைைிக்குள்  ஸ்த் ஆெிர த்ைில் எல்லாம் ையாராக 
இருந்ை நிறலயில், ஒன் து ெீடர்களால் ெரியான வநரத்ைில் நாடு முழுவைிலும் 
இருந்து  ஸ்துகறள அறழத்துவர முடியவில்றல. எனவவ  ா ா ைனது 
 ைிறய முடிக்கும் வநாக்கத்ைில் அண்றட  ாவட்டங்களிலிருந்து  ஸ்துகள் 
 ஹா வலஷ்வருக்கு அறழத்துவரப் ட்டனர்.  அவர்களில், ஒரு ெிலர்  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்கள், ஒரு ெிலர்  ிகவும் வயைானவர்கள்  ற்றும் ெிலர் 
அத்ைியாவெியத் வைறவறய நாடும் நடுத்ைர வர்க்க ஆண்கள். இவ்வாறு 
 ஹா வலஷ்வர் ஆெிர ம் மூன்று  ிரிவுகளாகப்  ிரிக்கப் ட்டது -  ஸ்துகள், 
 னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும் ஏறழகள் - ஒவ்பவாரு  ிரிவிலும் ஆறு 
உறுப் ினர்கள் இருந்ைனர்.  ா ா இவர்களுடன் அடுத்ை 40 நாட்கள்  ைிபுரிந்ைார். 

ைினெரி அட்டவறை:  
காறல 6:00  ைிக்கு உள்வாெிகளுக்குத் வைநீர் வழங்கப் டும்.   
 ா ாவின்  ைி காறல 8:00  ைிக்கு பைாடங்கியது. அவர் ஒரு  ைி 

வநரம் அவர்களில் ெிலறர நீராட்டி, ெிலருக்கு முடித்ைிருத்ைம் பெய்து  ற்றும் 
ெிலருக்குச் ெவரம் பெய்து சுத்ை ான ஆறடகறள அைிவிப் து வ ான்ை 
 ைிகளில் ஈடு ட்டார்.  ின்னர் அவர்  ஸ்துகளில் ஒருவருடன் ைனி அறையில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை இந்ை வநரத்ைில்,  ண்டலி முடிந்ைவறர முழுற யான 
அற ைிறயக் கறடப் ிடிக்க வவண்டும். காறல 11:00  ைிக்கு   ா ா, ைனிப் ட்ட 
முறையில், குறுகிய இருக்றகயில் அ ர்ந்து, உள்வாெிகளுக்கு  ைிய உைறவ 
ைனது றககளால் அள்ளி வழங்கினார். அலி ஷா, முைல் மூன்று நாட்களுக்கு 
அறழக்கப் ட்டார், எப்வ ாதும் ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கு முன்வ  அவருக்குத் 
ைனியாக உைவளிக்கப் ட்டது.  ைியம் 2:00  ைிக்கு வைநீரும்  ாறல 5:00 முைல் 
6:00 வறர, இரவு உைவும் வழங்கப் ட்டது. 

 ஸ்துகளுடனான  ைியில் ப ஹர்  ா ா, ைன்னல ற்ை முறையில் 
ைன்றன இரவும்  கலும் ஈடு டுத்ைிக்பகாண்ட விைம்,  ிகவும் கடின ான 
சூழ்நிறலகளிலும், ெில வநரங்களில் உைவு, நீர் எதுவும் இல்லா ல், இந்ை 



91 
 

வ ல்நிறல ஆத் ாக்கறளத் வைடிக் கண்டு ிடித்ைது வ ான்ை நிகழ்வுகள், டாக்டர் 
டாறன, எப்வ ாதும் பவகுவாக ஈர்த்ைன.  ா ா`  1946 இறலயுைிர்காலத்ைில் 
இங்கிலாந்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை  ிைகு, டான் இறைக் குைித்துத் ைீவிர ாகச் 
ெிந்ைிக்கத் பைாடங்கினார்: ‘அவைார புருஷர்களின் கடந்ைகால வருறககளின் 
வரலாற்ைில், இதுவ ான்ை  றடப்புகள் ஒருவ ாதும்  ைிவு பெய்யப் டவில்றல. 
கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய  க்களுக்கு இது  ிகவும் புைியது. இந்ை யுகத்ைில் 
 ா ா என்ன பெய்கிைார் என் து முன்பனப்வ ாதும் இல்லாைது, ஈடு 
இறையற்ைது. கடந்ை கால அவைார புருஷர்களில் எவவரனும் அத்ைறகய 
 ைிறயச் பெய்ைிருந்ைால், வரலாறு அறைப்  ைிவு பெய்யவில்றல.’ 

ஒரு நாள் நிரஞ்ென்பூரில் டாக்டர் டான்,  ா ாவிடம் இந்ை எண்ைங்கறள 
எடுத்துறரத்ைார்: " ஸ்துகளுடனான உங்கள்  ைி  ிகவும் முக்கிய ானது, 
சுவாரஸ்ய ானது  ற்றும் குைிப் ிடத்ைக்கது, ஆனால், அறைப்  ற்ைிய  ைிவு 
எதுவும் இல்றல. இந்ை வரலாற்று நிகழ்வுகறளத் பைாகுத்து எழுைினால், 
எைிர்கால ெந்ைைியினருக்கு, அது  ிகவும்  யனுள்ளைாகவும் ஆர்வத்றைத் 
தூண்டும் விைத்ைிலும் இருக்கும்." அகதப் பற்ைி பயாசிப்பதாக, பாபா 
மதரிவித்தார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, டான், நீலு, விஷ்ணு ஆகிவயார் 
ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருந்ை வைாட்டக்காரரின் குடிறெக்கு வந்து,  ா ா, 
டானிடம், "ெஸ்துகள் பற்ைிய புத்தகம் குைித்த உங்கள் ஆபலாசகன ெிகச் 
சிைந்தது. நீங்கள் ஏன் அகத எழுதக்கூடாது?" என்று வகட்டார். 

இறை டான் எைிர் ார்க்கவில்றல. "நானா? நான் எழுத்ைாளர் இல்றல. 
நான் ஒரு புத்ைகமும் எழுைியைில்றல. அறை எழுதுவைற்கு நான் உகந்ைவனும் 
அல்ல" என்ைார். 

ஆனால்,  ா ா அவரிடம், "அகத எழுதுவதற்கு நீங்கள் ெட்டுபெ 
தகுதியானவர். நான் உங்களுக்கு உதவுகிபைன்" என்று உறுைியளித்ைார். 
இைனால், டான் ஊக்குவிக்கப் ட்டைன் காரை ாக ‘தி பவஃபபரர்ஸ்’ (THE 
WAYFARERS) என்ை புத்தகம் உருவானது. பாபா அவருக்கு விளக்கங்கள் 
மகாடுக்கத் மதாடங்கி, பல்பவறு வககயான ெஸ்துககளக் குைித்து விரிவாக 
எடுத்துகரத்து, மபாதுவாக அவர்ககளப் பற்ைி விளக்கினார். மெஹர் 
பாபாவுடன் ெஸ்த் பயணம் மசய்த ெண்டலிபயாடு இகணந்து, அவர்களின் 
அயராத ஒத்துகழப்பால், டான் படிப்படியாக, பநரம், உகழப்பு அகனத்கதயும் 
அர்ப்பணித்து, முழுக் கவனத்துடன் எழுதினார்.  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர், 
ஒருமுறை டாக்டர் டான் இந்ைப் புத்ைகத்றைப்  ற்ைி விவரித்ைார்: 

எனவவ நான் அறைச் (THE WAYFARERS - வழிப்வ ாக்கர்கள்) பெய்து 
முடித்வைன்,  ஸ்துகள்  ற்றும்  ிை ஆர்வலர்களுடனான  ா ாவின்  ைிறய, 
உண்ற யாகப்  ைிவு பெய்ய முயற்ெிப் து  ட்டுவ  எனது வநாக்கம் - அைாவது, 
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அவரது பவளியளவிலான, கண்ணுக்குப் புலப் டும்  ைி. அவரது உண்ற யான 
உள்  ைிறயப்  ற்ைி அவர் எங்களிடம் கூை ாட்டார் - ஆனால், அவர் அறை 
ஏன் கூை வவண்டும்? 

காலம் குைிப் ிட்டது வ ால, ‘ப ஹர்  ா ாவின்  ஸ்துகளுடனான  ைி, 
இந்ை அவைார காலகட்டத்ைில், அவரது  ைியின்  ிக முக்கிய ான  குைியாகும். 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்வைன் மூலம்,  ிர ஞ்ெத்ைின் இறைவன் ைனது 
உண்ற யான  ிரியர்களின் அடிற  என் றை உலகிற்கு எடுத்துக் காட்டும் அவை 
வவறளயில், அவரது  ைிறய அவர்கவளாடு  கிர்ந்து பகாள்ளவும் 
அனு ைிக்கிைார். இப்புத்ைகத்ைில் (ைி வவஃவ ரர்ஸ்)  ைிவாக்கம் பெய்யப் ட்டுள்ள 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய இந்ை இறை வ ாறையில் இருக்கும்  ஸ்துகளின் 
அைிகாரபூர்வ ான அைிவிப்புகள் அவரது ‘ ாட்ெிற க்கான ொட்ெிகள்’, ப ஹர் 
 ா ா அவைார புருஷர் என் ைற்கான ஆைித்ைர ான ொன்றுகள்.’ 

 ஹா வலஷ்வரில், முைல் இரண்டு வாரங்கள் ற தூல்  ஸ்த் 
ஆெிர த்ைின் வ லாளராக இருந்ைார், அைன் ின் காக்கா,  ப் ா பஜஸவாலா 
இருவரும் இறைந்து அறை நிர்வகித்ைனர். ஒருமுறை, ற தூல் வ லாளராக 
இருந்ை வவறளயில், காக்காவுக்கும் அவருக்கும் இறடவய ஒரு வவடிக்றகயான 
வ ாைல் ஏற் ட்டது. ஒரு நாள் காக்கா ஒரு  ஸ்றை அறழத்துவந்து, ற தூலின் 
அனு ைிறயக் வகாரா ல்,  ஸ்ைின் வெைிக்காகக் வகாைிப்றய ஒன்றை எடுத்துச் 
பென்ைார். 

இந்ைச் ெிைிய ெம் வம் உடனடியாக, காக்கா, ற தூல் இருவருக்கும் 
இறடவய கடுற யான வ ாைலுக்கு வழிவகுத்ைது. அவர்களின் விவாைத்றைக் 
வகட்டு,  ா ா இருவறரயும் அறழத்து,  ண்டலி முன்னிறலயில் கபதூலிடம் 
என்ன குழப்பம் என்று வகட்டார். 

"நான்  ஸ்த் ஆெிர த்ைின் வ லாளர்; காக்கா, என்னிடம் வகட்கா ல், 
ஒரு வகாைிப்ற றய எடுத்துச் பென்ைார்," என்று ற தூல்  ைிலளித்ைார். 

 ா ா றெறக மூலம் காக்காவிடம், "ஏன் இப்படி மசய்தீர்கள்?" என்று 
வகட்க, 

"அது  யன் டுத்ைப் டா ல் அங்வக இருந்ைது," என்று காக்கா கூைினார். 
ற தூல் உடனடியாகக் குறுக்கிட்டு, "அது அங்கு பவறு வன 

இருக்கவில்றல. காக்கா ைனது  ஸ்துக்காக அறைத் ைிருடினார். அவர் ைனது 
 ஸ்த் விஷயத்ைில்  ிகவும் கவன ாக இருக்கிைார், ஆனால், என்னுறடய 
 ஸ்துகளில் அல்ல."      
 "ஏபனன்ைால் உங்கள்  ஸ்துகள்,  ஸ்துகள் அல்ல, ற த்ைியக்காரர்கள்!" 
காக்கா வகலி பெய்ைார். 

"உங்கள்  ஸ்துகள் அெல் ற த்ைியம்!" ற தூல் கத்ைினார். "இத்ைறன 
வருடங்களுக்குப்  ிைகு,  ஸ்துக்கும் ற த்ைியக்காரனுக்கும் இறடவய உள்ள 
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வித்ைியாெத்றை என்னால் கண்டுபகாள்ள முடியாது என்று நிறனக்கிைரீ்களா? 
என்றன என்னபவன்று நிறனக்கிைரீ்கள்?" 

"நான் உங்கறள என்னபவன்று நிறனக்கிவைன் பைரியு ா? நீங்களும் 
ற த்ைியம்!" 

இருவருக்கு ிறடவய கடுற யான வாக்குவாைம் பைாடர்ந்ைது;  ா ா 
இருவறரயும் ஊக்கப் டுத்ைி ற தூறலப்  ார்த்துக் கண்றைச் ெி ிட்டி, ‘அவர் 
மசால்வதுதான் சரி, காக்கா தவறு’ என்று சுட்டிக்காட்டினார்;  ிைகு, ‘கபதூல் 
தவறு’ என்று காக்காறவப்  ார்த்துக் கண் ெி ிட்டினார். ஆனால், அறனத்ைிலும் 
வவடிக்றகயான அம்ெம் என்னபவன்ைால், இந்ை வாய்ச்ெண்றடயின் வ ாது, 
ற தூலின் பெயற்றக  ற்கள் ஒவ்பவான்ைாக கீவழ விழுந்து பகாண்வட 
இருந்ைன. அவர் அவற்றை  ீண்டும் ைனது வாயில் றவக்க முயற்ெித்ை அவை 
வவறளயில் காக்காறவத் பைாடர்ந்து பகாச்றெப் டுத்ைித் ைிட்டினார்.  ா ா 
அந்ைக் காட்ெிறயப்  ார்த்து  ிகவும்  கிழ்ந்ைார். இருவரும்  ஸ்துகள் 
எந்பைந்ை  ஆன் ீக ைளத்ைில் இருந்ைார்கள் என்ை விவாைம் பைாடங்கியதும், 
 ா ாவால் ைன்றனக் கட்டுப் டுத்ை முடியவில்றல! 

"எனது  ஸ்துகள் அறனவரும் ஐந்து  ற்றும் ஆைாவது ஆன் ீக 
ைளங்களில் உள்ளனர்; நீங்கள் அறழத்து வந்ை அறனவரும் ற த்ைியக்கார 
வ ர்வழிகள்!"என்று ற தூல் கத்ைினார்.   

"அப் டியா? எனது  ஸ்துகள் ஆறு  ற்றும் ஏழாவது ைளத்ைில் உள்ளனர்! 
ஆனால், உங்கறளப் வ ான்ை  டிப் ைிவற்ை காட்டு ிராண்டி ஈரானியால் 
அவர்களின்  ைிப்ற  எவ்வாறு அறடயாளம் காை முடியும்?" காக்கா சுடச்சுட 
 ைிலளித்ைார்.   

 ா ா ெிரிப்ற  அடக்க முடியா ல் ெிரித்துக்பகாண்வட வகட்டார், 
"ஆனால், உங்கள் ெஸ்துகள் எந்த ஆன்ெீக தளத்தில் இருக்கிைார்கள் என்பது 
உங்கள் இருவருக்கும் எப்படித் மதரியும்?" 

இருவரும் அற ைியானவ ாது, "சத்குருக்களான நீங்கள் இருவரும் 
என்னுடன் தங்கியிருப்பது எனக்கு ெிகுந்த ெரியாகத ெற்றும் பாக்கியம், 
ஏமனனில் ஒரு சத்குரு ெட்டுபெ யார் எந்த ஆன்ெீக தளத்தில் உள்ளார் 
என்பகத அைிய முடியும்!" என்று கடுகடுப்புடன் எடுத்துறரத்ைார். 

இது காக்கா, ற தூல் இருவரின் வாைத்றை முடிவுக்குக் பகாண்டுவந்ைது 
- குறைந்ை ட்ெம் அந்ை நாளுக்காக.   ா ா அவர்களின் பொல்நய ிக்க 
களிப்பூட்டும் வ ாைல்கறள  ிகவும் ரெித்ைார், குைிப் ாக, ற தூலின் பெயற்றக 
 ற்கள் ைளர்ந்து விழும் நிறலயில் வ ாைலின் ைீவிரத்றை இழக்கா ல் இருக்க 
அவற்றை விறரவாக ைிருப் ி றவத்ை நிகழ்வு.    
 1946 டிெம் ர்  ற்றும் 1947 ஜனவரிக்கு இறடயில்  ஹா வலஷ்வர் 
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ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட்ட உண்ற யான  ஸ்துகளில்  ின்வரும் 
ந ர்களும் அடங்குவர்: 

‘மதாண்டி புவா’, ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறல பகாண்ட, குழந்றை 
வ ான்ை ஜ ாலி (ொந்ைம்)  ஸ்த் - ‘வய்’ கிரா த்ைிலிருந்து அறழத்துவரப் ட்டார். 

 ஞ்ச்கணியிலிருந்து ‘ஷா ஸாபஹப்’, இறை வ ாறையால் ைாக்கப் ட்டு, 
ஆரம்   ஸ்த்  நிறலறய அறடந்ைவர். ஆயினும் கூட, அவர்  ா ாவின் 
முக்கியத்துவத்றை ஆழ ாக உைர்ந்து அவரது அணுகுமுறையில் அறைப் 
 ிரைி லிக்கச் பெய்ைார். 

‘ஆவல’ கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை ‘வாசுபதவ் ஸ்வாெி’, அவருடன்  ா ா 
ஏற்கனவவ  ைிபுரிந்ைார், ெில  றைவியல் அல்லது வயாகப்  யிற்ெிகறளச் 
பெய்து ஊன றடந்ை ஒரு  ிகக் குறுகிய, வயைான வயாகி. 

‘கபீர்’,  ண்டர்பூருக்கு அருகில் குருதுவாடி இந்து ைகன ற ைானத்ைில் 
வாழ்ந்ை முரட்டுத்ைன ான, சூட்சு  உைர்வுள்ள  ஸ்த் - அவரது ெிரிப்புச் ெத்ைம் 
ஏவைா காட்டு ிருகத்ைின் அழுறக வ ால் ஒலித்ைது. அவர் ஒரு  றகற த் 
வைாற்ைம் பகாண்ட  ாத்ைிர ாகக் காைப் ட்டார் ( ா ா அவருடன் ஏழு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ப ஹரா ாத்ைில்  ைிபுரிந்ைார்). 

 ாரா ைிறயச் வெர்ந்ை ‘ஜும்ொ’, 25 வயது,  ிைப் ிலிருந்வை ஜ ாலி 
வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்ைாகக் காைப் ட்டார். ‘ைி வவஃவ ரர்ஸ்’ புத்ைகத்ைில் 
டாக்டர் டான் விவரித்ை டி, ‘அவர் ப ரும் ாலான வநரங்களில் அற ைியாக 
இருந்ைார்; அவரது பைய்வகீ வ ாறையில் முற்ைிலும் பைாறலந்துவிட்டார்.’ 

அஹ துநகரின் ‘பல்வான்’, ஏைக்குறைய 25 வயது, இறை ற த்ைிய ாக 
இருந்ை  இறளஞன்,  ிகவும் நல்ல இயல்புறடயவன், அொைாரை, 
ைிடகாத்ைிர ான உடலற ப்புடன் ப யருக்குத் ைகுந்ைாற்வ ால  ல்யுத்ை வரீனின் 
வைாற்ைத்றைக் பகாண்டிருந்ைான்.  

1947 ஜனவரியில்  த்து நாட்கள், ‘அலி ஷா’வும்  ா ாவுடனான ைீவிர 
 ைிக்காக  ீண்டும் ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட்டார். அவர் ஜ ாலி 
வறககளில் தூய்ற யின் இலக்கை ாகத் ைிகழ்ந்ைார்;  ா ா அவர் மூலம் 
கைிெ ான அளவில் ஆன் ீக  ைிகறளச் பெய்ைார் (இன்னும் பெய்ய 
வவண்டியிருந்ைது ஏராளம்). 

ஆைி ெீனியர், ஜனவரி 5 அன்று முஹெது ெஸ்த்றை உடன் அறழத்து 
வர இருந்ைார், ஆனால், பூனா வந்ைவ ாது,  ா ாைாஸ், முஹ து  ஸ்த்றைக் 
கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ஸ்த் எப் டிவயா இரவில் 
ைப் ித்துச் பென்றுவிட்டார்,  ின்னர் ஆைி  ட்டும்  ஹா வலஷ்வருக்கு வந்ைார். 
(ஆெிர த்ைிற்கு வருறக ைந்ை ஆைியின் அண்ைன் ருஸ்ைத்ைின்  கள் நாகுறவ, 
அடுத்ை நாள் ஆைி மும்ற யில் அவர்  டித்ை கல்லூரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார்.) 
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 டாக்டர் கனியின் சுய நன்ற யின் நி ித்ைம் ையார் நிறலயில் 
வரு ாறு  ா ா எழுைியிருந்ை கடிைத்றை அறடயப ற்ை அவர் ஜனவரி 16ஆம் 
நாள்  ஹா வலஷ்வர் வந்ைார்.  

ஜனவரி  ாைத்ைில் ஒரு நாள், ‘பபார்வாலா பாபா’றவ ஆெிர த்ைிற்கு 
அறழத்து வர, எரச் ‘பபார்’ கிரா த்ைிற்கு அனுப் ப் ட்டார். வழக்கம் வ ால், எரச் 
ப ல்லிய, வயைான முஸ்லீம்  ஸ்ைிடம் ைனது மூத்ை ெவகாைரறனப்  ார்க்க 
அறழத்துச் பெல்ல விரும்புவைாகக் கூைிய வவறளயில், உண்ற றய அைிந்ை 
 ஸ்த், "நீங்கள் என்கன உங்கள் மூத்த சபகாதரரிடம் அல்ல, ஆனால், 
மெஹர் பாபாவிடம் அகழத்துச் மசல்கிைரீ்கள்!" என்று அழுத்ைம் ைிருத்ை ாக 
எடுத்துறரத்ைார். 

‘பபார்வாலா பாபா’ இவ்வாறு பைளிவுை அைிவித்ைார்: "மெஹர் பாபா 
முழுப் பிரபஞ்சத்கதயும் தன்னில் மகாண்டுள்ளார். அவர் அகனத்திற்கும் 
அகனவருக்கும் அதிபதி, பெலும் ஒவ்மவாரு சடீருக்குள்ளும் இருக்கிைார். 
அவபர இந்த உலகம், அதற்கு பெலும் கீழும் உள்ள உலகங்களும் அவபர. 
அவர் என்னிலும், எல்பலாரிடத்திலும் இருக்கிைார்.  அவர் புனிதர்களின் 
புனிதர்; அவர் தாஜுதீன் பாபா! ஒபர பார்கவயில், அவர் முழு இந்தியக் 
கண்டத்கதயும் காண்கிைார்." 

எரச்  ஸ்துடன் ஆெிர த்ைிற்கு வந்ைதும், வ ார்வாலா  ா ா கூைியறை, 
 ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ைனது பொந்ை காரைங்களுக்காக, ைன்றன அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்ட எந்ை ஒரு  ஸ்துடன்  ைிபுரிய விரும் ாைைால், அவர் 
வ ார்வாலா  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வவண்டாம் என முடிவு பெய்து,  றுநாள் 
காறலயில் அவறர  ீண்டும் வ ார் கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். 

1947, ஜனவரி 19 அன்று,  ா ா, காக்கா, எரச் ஆகிவயாருக்கு உத்ைரவு 
வழங்கினார்: "பலவனீொன அல்லது ஊனமுற்ை, குடும்பத்தில் மூன்று 
அல்லது நான்கு குழந்கதகளுடன்    வாழும், பெலும் அவ்வப்பபாது 
உணவின்ைி, காலத்கதச் சிரெத்துடன் கழிக்கும் 40 ஏகழககள அகழத்து 
வாருங்கள்."  ா ா ைனது கறடெி கட்ட  ைிறய நிறைவு பெய்ய, நான்கு 
நாட்களில் அவர்கறள  ங்களாவிற்கு அறழத்து வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
எரச்சும், காக்காவும் கிரா ம் கிரா  ாகச் பென்று, அத்ைறகய ந ர்கறளத் 
வைர்ந்பைடுத்து ஒன்றுைிரட்டினர். 23ஆம் வைைி,  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் 
ைனித்ைனிவய பைாடர்பு பகாண்டு, கால்கறளக் கழுவி, ைறல வைங்கி, 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ. 15  ற்றும் மூன்று இனிப்பு லட்டுகறள வழங்கினார்.
  ா ா,  ின்பு  ண்டலிக்கு விளக்கினார்: "இது எந்த வககயிலும் ஓர் 
அன்பளிப்பபா அல்லது தானபொ அல்ல. நான் அவர்ககளத் 
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மதாடர்புமகாண்டு அவர்களுக்குப் பிரசாதம் வழங்குவதன் மூலம், அவர்கள் 
அடுத்த பிைவியில் ஆன்ெீக பாகதயில் பயணம் மசய்யவும், இந்த 
வாழ்க்ககயில் அகத பநாக்கி அடிமயடுத்து கவக்கவும் உதவியாக 
இருக்கும்." 

 ஸ்துகள்,  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள்  ற்றும் 
ஊனமுற்ைவர்களுடன் ைனது  ைிறய நிறைவு பெய்ை  ா ா, 1947, ஜனவரி 28 
அன்று  ஹா வலஷ்வர்  ஸ்த் ஆெிர த்றைக் கறலத்து, கிட்டத்ைட்ட 
ஒவ்பவாரு  ஸ்த் அல்லது  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளயும் ைத்ை து 
இடங்களுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 'ஷா ஸாபஹப்' ஆெிர த்ைிலிருந்து 
பெல்லத் ையங்கியைால் அவர்  ட்டுவ  அங்கிருந்ைார். 

அன்று  ஹா வலஷ்வருக்கு வந்ை  ஆைி ெீனியர், ஸவராஷின் ற த்துனி 
ஸூனா  ற்றும் அவரது  கள் ஃ ிரீனி ஆகிவயாறர  ஞ்ச்கைிக்கு அறழத்து 
வந்ைார்,  ின்னர், அவர்  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ாவின் 
ெவகாைரர் ஆைி ஜூனியருடன் ஃ ிரீனியின் ைிரு ைம் விவாைிக்கப் ட்டது. 

 ிப்ரவரி 1ஆம் வைைி, ஆைி ெீனியர்  ீண்டும்  ா ாறவ,  ஞ்ச்கைிக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர் ப ஹர்ஜி  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினறர 
 ிரிஸ்டல் வஹாட்டலில் ெந்ைித்து அவர்களுக்குப்  ிரொைம் வழங்கினார். 

கடுற யான  ஸ்த்  ைிகளுக்குப்  ின்னர், ஒரு நீண்ட 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கும் முன்பு,  ா ா ஒரு  ாற்ைத்றை விரும் ி, ொவித்ரி 
நைியின் அருகிலற ந்ை ‘ ஹத்’ எனும் ெிைிய உல்லாெ ஸ்ைலத்ைில் 
அவர்களுக்கான ைங்கு ிடங்கறள ஏற் ாடு பெய்யும் டி  ப் ாவுக்கு அைிவுறுத்ைல் 
வழங்கப் ட்டது. ப ஹரா,  ைி  ற்றும் ெில ப ண் ைிகறள  ா ா ெில 
நாட்களுக்காக அங்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ப் ா அரொங்க  ங்களாறவ 
வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைார், ஒரு நாள்  ா ாவிற்கும் ப ண் ைிகளுக்கும் 
ஆட்டுக்கைி புலாவ் ையார் பெய்ைார், அறனவரும் சுறவயான உைறவ 
(வழக்க ான  ருப்பு, ொைத்துடன் ஒப் ிடும்வ ாது) ருெித்து உண்டனர். 

அவர்கள்  ஹா வலஷ்வருக்குத் ைிரும் ிவந்ை வ ாது, ஸவராஷ்  ிப்ரவரி 
5ஆம் நாள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
 ஹா வலஷ்வரில், 1947,  ிப்ரவரி 7ஆம் வைைி,  ா ா ஆகா கான் அரண் றன 
வளாகத்ைில் உள்ள 'ஹொம் கானா' குடிலில் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா 16 நாட்கள் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டார். இந்ை நாட்கள் 
முழுவதும்,  ா ா ைனது வழக்க ான வவறளயில் தூங்கா ல் அந்ை வநரத்ைில் 
ஹஃ ஸீின் கவிறைகறளப்  டிக்கும் கடற றய டாக்டர் கனிக்கு வழங்கினார். 
டாக்டர் கனி,  ாறலயில் ஹஃ ஸீின் கவிறைறளப்  டிக்கத் பைாடங்கி, 
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அைிகாறல 4:00  ைிக்கு நிறைவுபெய்ை  ின்பு,  ா ா ஆறு  ைி வறர 
ஓய்பவடுத்ைார். ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள உண்டு, 
கறடெி வாரத்ைில்  ா ா  ழ ரெம்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஹஃ ஸீின் கவிறைகறள  ிகவும் வநெித்ைார், வவறு 
எவறரயும் வ ாலல்லா ல், "இது ஆன்ெீக பாகதயின் ரகசியங்ககள 
மவளிப்படுத்துகிைது" என்று கூைினார். ஹஃ ஸீ் உண்ற யில் கவிறை 
எழுைவில்றல, ஆனால், அவரது உத்வவகங்கறள ப ாழிந்ைார் அல்லது 
 ாடலாகப்  ாடினார். ஹஃபீஸ் இகை உணர்கவ அகடந்த அன்ைிரவு ஓதிய 
கீழ்வரும் நான்கு பிரபலொன கவிகதககள பாபா நன்கு அைிந்திருந்தார்: 

கடவுவள வ ாற்ைி, என்ன ஒரு ப ாக்கிஷத்றை  
நான் ப ற்வைன் இன்ைிரவு; 

எைிர் ாரா ல் ைிடீபரன அன் ிற்குரியவர் வந்ைார் என்னிடம் இன்ைிரவு. 

அன் ின் உருவான அவர் முகத்றைப்  ார்த்ைவ ாது, நான் வைங்கிவனன்; 
இறைவனின் அருளால் இன்ைிரவு வ ரின்   கிழ்ச்ெியில் இருக்கிவைன். 

ஓயாை எனது ஏக்கம்ைான் அள்ளித் ைந்ைவைா இந்ைச் ‘ெங்க ம்’, 
இன்று நான் அறுவறட பெய்ைவைா ‘இறை’ எனும் ப ாக்கிஷம். 

ஆழ்ந்து தூங்கிய என் அைிர்ஷ்டம் விழித்ைது இறுைியில்; 
என் வாழ்வின் புனிை ான வநரம் வந்ைது இன்ைிரவில். 
என் உைிரம் பூ ியில் ‘அனல் ஹக்’ (நான் கடவுள்) என்று எழுதும்; 
 ன்ஸூறரப் வ ால நான் ெித்ைிரவறை பெய்யப் ட்டாலும். 

அன் ான நீங்கள் இறை ப ாக்கிஷத்ைின் அைி ர்; அறை நாடும் என்னில், 
உ து  கிற யின் ைானத்றை வழங்கி,  

என்றன ஆனந்ை ாக ஆக்குங்கள் இன்ைிரவில். 

இந்ைப்  ரவெத்ைில் ஹஃ ஸீ் ைன்றனவய இழந்ைது, 
இன்ைிரவு அவை  ரவெம் அவன் வெம் வந்ைது. 

ஹஃபீஸ் தனது குருநாதர் ‘அத்தர்’ வழங்கிய இகை உணர்வுக்குப் 
பிைகு மொழிந்த ெற்றுமொரு கவிகத இது: 

வநற்று இரவு ப ாழுது விடியும் முன் 
எல்லா இடர் ாடுகளிலிருந்தும் விடுைறல கிறடத்ைது, 

நித்ைிய ஜவீனின் புனிை நீர் எனக்கு வழங்கப் ட்டது. 
நான் பைய்வகீ குவறளயில் இருந்து அருந்ைிவனன், 
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வ லும் நான் பைய்வகீத்ைின்  கிற யால் ஆட்பகாண்வடன். 

என்ன ஓர் அைிஷ்ட ான விடியல் அது, என்ன ஓர் 
                                                       அருற யான இரவு அது- 
‘காைிர்’ இரவில் எனக்கு இறையாண்ற யின் ஆைாரம் வழங்கப் ட்டது. 
ஆச்ெரியத்ைில் நான்  யங்கியது என்றன  ிர ிப் றடயச் பெய்ைது. 
அன் ிற்குரியவரின் ‘ஆறெ’ முகத்றைக் கண்டதும், 
 நான் வவண்டியைன் உண்ற யான அர்த்ைம் எனக்குத் பைரிந்ைது. 

என் ஏக்கம் நிறைவவைியைால் நான் ஆனந்ைத்ைில் இருக்கிவைன். 
என்ன ஆச்ெரியம்? ஏபனன்ைால் என் ைகுைிக்கு உகந்ைறைப் ப றுகிவைன்! 
இைனால்,  ிரிய ானவரின் கண்ைாடியில்  

என்  ிரைி லிப்ற க் காண்கிவைன்; 
அைில், நான் எனது உண்ற யின் சுய ரூ த்றைப்  ார்க்கிவைன். 

என் வ னாவிலிருந்து பவளிப் டும் இந்ை இனிற யான  
இறெ அறனத்தும் ப ாறுற யின்  லனாகக் கிறடத்ைது,  

இைகாலான எழுதுவகால் இப்வ ாது ெர்க்கறரக் கம் ியாக  ாைியது. 
இறை தூைனால் எனக்குச் ெிைப் ான பெய்ைி வழங்கப் ட்டது: 
அதுவவ ‘ப ாருளுலகின் பகாடுங்வகான்ற யிலிருந்து விடு ட்டது’. 

குருநாைரின் அடிற யாக இருப் து எவ்வளவு அற்புை ான அைிெயம்! 
நான் (அவருறடய  ாைங்களின்) தூெியாவனன், அவர் என்றன  
                 உன்னை ான நிறலக்கு உயர்த்ைியது என்வன ஆச்ெரியம்! 
குருநாைர் என்றன நித்ைிய இறை நிறலக்கு உயர்த்ைினார் - 
அவர் எனக்கு அளவிறுைியற்ை நித்ைிய ஜவீறன அள்ளி வழங்கினார். 

 ிரிய ானவரின் வறலயில் நான் விழுந்ை கைம்,  
குருநாைர் கூைினார், "நீங்கள் எல்லா  

இடர் ாடுகளிலிருந்தும் விடு டுகிைரீ்கள்!" 
இது எனது குருநாைரின் அருளால், எனது ெக ெீடர்களின்  
             நல்வாழ்த்துகளால் கிறடத்ை  

நித்ைிய விடுைறல என் றை அைிவரீ்கள்! 
ெகிழ்ச்சி மபாங்கட்டும், ெகிழ்ச்சி மபாங்கட்டும்,  
ஹஃபீஸ் இகை அன்கப உணர்ந்து மகாண்டான்! 
ெீண்டும் ெகிழ்ச்சி மபாங்கட்டும்! 

ப ண்டு  ஹா வலஷ்வர் பென்றுவிட்டு  ிப்ரவரி 16 அன்று 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார்.  அங்கிரஸ் ரிஷி  றலயில் அனு வித்ைறைப் 
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வ ாலவவ (அந்ை அளவுக்கு இல்றல எனினும்),  ா ா, ‘ைனது ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
கைிெ ான அளவில்  ைிபுரிந்ைைாகவும், அவரது ைறலயில் அைீை அழுத்ைம் 
இருப் ைாகவும்’ ஆைி ெீனியரிடம் விவரித்ைார். 

இைற்கிறடயில், அலி ஷா  ிப்ரவரி 18ஆம் வைைி ற தூலுடன்  ீண்டும் 
 ஹா வலஷ்வருக்கு வரவறழக்கப் ட்டார்; வ லும்,  ா ா அவருடன்  ிப்ரவரி 
19 முைல் 22 வறர ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்ை வவறளயில், ஒரு 
ெந்ைர்ப் த்ைில், அலி ஷா,  ா ாறவ வநாக்கி நின்று, "அவர் வ சுவார், வ சுவார்! 
ஆனால், எப்வ ாது வ சுவார் என்று எனக்குத் பைரியாது!" என்ைார். 

 ா ாவின் கூற்றுப் டி, அலி ஷாவுடனான  ைி பவற்ைிகர ாக 
நிறைவவைவில்றல, எனவவ அவர்  ிப்ரவரி 23 அன்று (28 ஆம் வைைிக்குப் 
 ைிலாக) ைனது ஏகாந்ைவாெத்றை முடித்துக் பகாண்டார், வ லும் 24ஆம் வைைி 
ற தூலுடன் அலி ஷாறவ  ீண்டும் ப ஹரா ாத்துக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 
ப ஹர்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் நிறைவறடந்ை  ிைகு, கிருஷ்ைா நாயர் ெில 
 ாைங்களுக்கு, பைன்னிந்ைியாவில் அவரது இல்லத்ைிற்கு அனுப் ப் ட்ட 
வவறளயில் ெகன் இரவுக் கண்காைிப்புப்  ைிறய ஏற்றுக்பகாண்டார். 

இந்தக் காலகட்டத்தில், பிரிட்டிஷ் பிரதெர், இந்திய சுதந்திரம் 
மதாடர்பான மவள்கள அைிக்கக ஒன்கை மவளியிட்டார்; 1947 ஜூன் 
 ாைத்ைிற்குள் இந்ைிய நாட்டிலிருந்து முழுற யாக பவளிவயைி, ைற்வ ாதுள்ள 
 த்ைிய அரசு  ற்றும்  ாநில  ாகாைங்களுக்கு அைிகாரத்றை ஒப் றடக்க 
ைிட்ட ிட்டுள்ளார். ப ஹர்  ா ா, எரச், டாக்டர் கனி இருவரிடமும் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: "இதன் விகளவு, இந்தியா 56 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும்! 
மவவ்பவறு கட்சிகளுக்கு இகடபய நீண்ட, இழுபைியான பொதல்கள் 
ஏற்படும், இது 156 ஆண்டுகள் நீடிக்கும்!" 

1947  ார்ச்  ாைத் பைாடக்கத்ைில்,  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய 
அப ரிக்காவில் வாழும் ைனது அன் ர்களுக்கு, வநாரினா, எலிஸப த் 
இருவருக்கும் எழுைிய கடிைம் மூலம் பைரிவித்ைார்: 

எனது மெௌனம் ககலக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக வரவிருக்கும் 
மபரும் எழுச்சிகய உலகம் இப்பபாது மநருங்கிக்மகாண்டிருக்கிைது. 

இந்ை எழுச்ெி  னிைகுலத்ைிற்குப் ப ரும் துன் த்றை ஏற் டுத்தும், 
ஆனால், இந்ைத் துன் ம்  ானிடனின் இையத்ைில்  ிகப் ப ரிய  ாற்ைத்றை 
பகாண்டுவரும், வ லும் உலகில் வைான்ைவிருக்கும் புைிய  ற்றும் முக்கிய 
கட்டத்ைிற்கு அறை முழுற யாகச் சுத்ைிகரிக்கும். 

இந்தியாவில் படிப்படியாக ொைிவரும் கட்டகெப்பின் விகளவாக, 
நான் குைிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் ஏகாந்தவாசம் பெற்மகாண்டு, 
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இந்தியாகவச் சுற்ைி, தவீிர ஆன்ெீக பணிககளச் மசய்ய பவண்டியுள்ளது. 
இந்தக் காரணத்திற்காக, எனது அமெரிக்க பயணத்கத 1948 வகரத் 
தள்ளிப்பபாட முடிவு மசய்பதன், பெலும் 1948 இல் வரவிருக்கும் திட்டங்ககள 
விரிவாக விவாதிக்க நான் பநாரினா, எலிஸமபத் இருவகரயும் 
இந்தியாவுக்கு அகழத்பதன். 

 ல ஆண்டுகளாக என்றனப்  ார்க்காை உங்களில்  லர்,  ீண்டும் 
என்னுடன் இறைவைற்காக எவ்வளவு ப ாறுற யாகக் காத்ைிருக்கிைரீ்கள் 
என் றை நான் அைிவவன்; வ லும் என்றன முைன்முறையாகச் ெந்ைிக்க 
ஆவலுடன் காத்ைிருக்கும்  ல ஆர்வமுள்ள ஆத் ாக்களும் உள்ளனர் 
என் றையும் நான் அைிவவன். 

எனக்குப் பிரியொன நீங்கள் அகனவரும் பிரிவிகனயின் நீண்ட 
மநடிய காலத்கத, தரீம் நிகைந்த மபாறுகெயுடன் சகித்துக்மகாண்டு, 
ஏொற்ைத்தின் ெத்தியிலும், நான் வரும் வகர உங்கள் தற்பபாகதய 
பணியிலும் நம்பிக்ககயிலும் மதாடர்ந்து நிகலத்திருக்க விரும்புகிபைன். 
நான் வருபவன் என்பதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க பவண்டும்; நான் 
உடலளவில் உங்களிடெிருந்து தற்காலிகொகப் பிரிந்து இருந்தாலும், 
உண்கெயாகவும், நித்தியொகவும் நான் உங்களுடன் இருப்பகத எப்பபாதும் 
நிகனவில் மகாள்ள பவண்டும். 

ஆைி ெீனியர்,  ா ாைாஸ், ஜால் ரூஸி ஆகிவயார்  ிற் கல் 2:00  ைிக்கு 
 ஹா வலஷ்வரில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். 1947,  ார்ச்  ாைத்ைில் 
நவ்ஸாரிறயச் வெர்ந்ை  ாவனக் வ த்ைா  ற்றும் புர்ஜர் வ த்ைா, 26,  றுநாள் 
 ைியம் 1:30  ைிக்கு  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர்.  ப ஹர்  ா ாவுக்காக 
அர்ப் ைிக்கப் ட்ட ஒரு  ண்ட த்றை மும்ற யில் எழுப்   ாவனக் வ த்ைா 
விரும் ினார்,  ா ா அைற்கு ஆைரவளிப் ைாக உறுைியளித்ைார். 

1947 ொர்ச் 3 அன்று, காக்கா பாரியாவின் சபகாதரியான பானுபாய் 
மும்ற யில் கால ானைாக எரச் ஒரு பைாறலத்ைந்ைிறயக் பகாண்டு வந்ைார். 
 ா ா, ஆைி ெீனியர், டாக்டர் டான், காக்கா  ாரியா ஆகிவயாறர பூனாவிற்கு 
அனுப் ி, அங்கிருந்து ஸவராஷ் ஆைி, காக்கா  ற்றும்  ப் ா ஆகிவயார் இறுைிச் 
ெடங்கில் கலந்துபகாள்ள மும்ற க்குக் காரில் பென்ைனர். ப ஹர்  ா ா  ல 
வருடங்களாக மும்ற க்குப்  லமுறை பென்ைவ ாது  ானு ாயின் இல்லத்ைில் 
அடிக்கடி ைங்கியிருந்ைது குைிப் ிடத்ைக்கது.   
 ைனது ஏகாந்ைவாெத்றை நிறைவு பெய்ை  ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு 
 ற்றும் கிட்டி வடவியுடன் 1947,  ார்ச் 6 அன்று கடவலாரப்  குைியான 
‘மவங்குர்லா’ பென்று ஓய்பவடுக்க, டாக்டர் டான் அறனவறரயும் காரில் 
அறழத்துச் பென்ைார்; அவர்கள் அங்குள்ள அரொங்க  ங்களாவில் நான்கு 
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நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர்; விஷ்ணுவும் உடன் இருந்ைார்.  ா ா, கடற்கறர 
 ைலில் அ ர்ந்ைிருக்க, ப ண் ைிகறள, காறலயில் கடலில் நீராட 
அனு ைித்ைார்.  ாறல வநரங்களில், அவர்கள் கவர்ச்ெிகர ான கிளிஞ்ெல் 
ெிப் ிகறளத் வைடி கடற்கறரயில் நடந்ைனர். ஒரு நாள் டாக்டர் டான்,  ா ாவின் 
முகத்றை  ைலில் அழகாகச் பெதுக்கியறைப்  ார்க்க,  ா ா, ப ண் ைிகறள 
அறழத்து வந்ைார். 

 ார்ச் 8ஆம் நாள், டாக்டர் டான்,  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள, 
 ா ாறவக் காரில் அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா ெந்ைித்ை  ஸ்துகளில்,  ாழறடந்ை 
குடிறெயில் வாழ்ந்ை ‘லாலா’ என்று அறழக்கப் ட்ட உயர ான, ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட, துைவியான முைியவர், கிழிந்ை ஆறடகறள 
அைிந்து, நீண்ட குச்ெி ஒன்றைக் றகயில் ஏந்ைிக்பகாண்டிருந்ைார். அன்று 
அவருடன்  ைிபுரிந்து,  ா ாவும் டானும் லாலாறவப்  ார்க்க  றுநாளும் காரில் 
ைிரும் ி வந்ைவ ாது, அவர்கள்  ஸ்றை, காரில் உல்லாெ ெவாரிக்கு அறழத்துச் 
பென்ைனர்.  ஸ்த் ஒரு குழந்றையின்  கிழ்ச்ெியுடன் அறை அனு வித்ைார், 
வ லும்  ா ா இந்ைத் பைாடர் ால்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைறைக் காைமுடிந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா 11ஆம் வைைி பவங்குர்லாவிலிருந்து புைப் ட்டு, 
'மபல்காவ்ம்' பென்று, அரசு  ங்களாவில் இரண்டு நாட்கள் ைங்கினார்.  ா ா, 
டாக்டர் டானுடன்  ப ல்காவ் ில் இரண்டு  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாண்டு 
 ைிபுரிய முடிந்ைது. 

 ார்ச் 13ஆம் நாள்,  ா ா பூனாவுக்குத் ைிரும் ி வந்து ' ிந்த்ரா ஹவுஸில்' 
ைங்கி,  றுநாள் காறல, ப ண்  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் பென்ைார். அங்குத் 
ைங்கியிருந்ை ஆறு நாட்களில், இரவில்  ா ா வ ல் றலயில் ஓய்பவடுத்து, 
 கலில் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில்  ைிபுரிந்ைார். 

1947, பிப்ரவரி மதாடக்கத்தில், தனது ெதராஸ் அன்பர்களின் 
மதாடர்ச்சியான பவண்டுபகாள்களுக்கும், தீவிரொன ஆகசகளுக்கும் 
இறுதியாக இணக்கம் மதரிவிக்கும் வககயில், பாபா, சில தினங்கள் தரிசனம் 
வழங்க ‘ெதராஸ்’ பயணத்திற்கு ஒப்புக்மகாண்டார். 1934 முதல் அடுத்த 
பதின்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு, பாபா அங்கு தரிசனம் வழங்கவில்கல. ப ஹர் 
 ா ாவின் நிகழ்ச்ெிறயத் பைாகுத்து, அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய ஆைி 
ெீனியறர முன்கூட்டிவய அங்கு அனுப்பும் வநாக்கத்ைில், அவர் 14ஆம் நாள் 
ப ஹரா ாத்ைில் அவறரச் ெந்ைித்ைார். அவை நாளில் ஸவராஷ், ஆைி ஜூனியர் 
இருவரும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது.     
  ார்ச் 15 அன்று, ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவக் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸுக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு  ா ா, குல் ாய், ஸூனா ாெி, ைீன்ஷா, ஃ ிரீனி 
ஆகிவயாறர ெந்ைித்து,  ின்னர் அவர் அ ீரின் குடும்  வடீ்டிற்கு  ாறலயில் 
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சு ார் இரண்டு  ைி வநரம் விஜயம் பெய்து, இரவு உைறவ அக் ர் அச்ெகத்ைில் 
உண்டார். 

17  ற்றும் 19ஆம் வைைிகளில், அரங்காவ்ம் ‘ ிலிட்டரி’ ைிறரயரங்கில் 
ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்கு  ா ா ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைார். 

 ார்ச் 18 அன்று, ஆைி ெீனியர்,  ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, 
 ன்ஸாரி, குல் ாய், ப ஹரு (பஜஸவாலா) ை ானியா, விலூ ஆகிவயாறர 
 ிம் ல்காவ்ம் அறழத்துச்பென்று  அவை நாள் ைிரும் ிவந்ைார். ப ஹருவின் 
ெவகாைரர் ப ஹலு ைனது ெவகாைரன் ஃ ாலுவுடனான வைிகத் ைகராறைத் 
ைீர்ப் ைற்காக அன்று  ா ாறவச் ெந்ைித்ை வவறளயில் ராம்ஜூ, ஸவராஷ் 
ஆகிவயாரும் உடனிருந்ைனர். 19ஆம் வைைி,  ா ா ப ஹரா ாத்  ண்டலியுடன் 
 ட்டம்  ைக்கவிட்டு, ெீட்டு  ற்றும் வகாலி விறளயாடிய அவை நாளில்  ா ா 
வகா ா கவைஷுக்கு வநரடி வ ட்டியும் வழங்கினார். 

நாய் கிப்பியின் கல்லறைக்கு வ ல் அறடயாளக்கல் ஒன்றை 
நிறலநிறுத்ைவும், நதீன்  டால்ஸ்டாய்க்கு ஒரு கல்லறைறய உருவாக்கவும் 
 ா ா, ப ண்டுவுக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  ப ஹரா ாத்  ற்றும் அஹ துநகரில் 
ைனது உத்ைரவின் கீழ் வாழும் அறனத்து ஆண்கறளயும் ப ண்கறளயும் 
ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா  ார்ச் 20, வியாழன் அன்று  ஹா வலஷ்வருக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 
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ப ஹர்  ா ா,  ைராஸ் - 1947 
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ெதராஸ் தரிசனம் 
(Madras Darshan) 

1947, ஏப்ரல் 1ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவும்  ண்டலியும் காறல 
 ஹா வலஷ்வரிலிருந்து காரில் புைப் ட்டு, பூனா பென்று, அன்று  ாறல 5:30 
 ைிக்கு ‘ெதராஸ் எக்ஸ்பிரஸ்’ ரயிலில்  யைத்றைத் பைாடங்கினர். 
பாபாவுடன் குல்ொய் ெற்றும் பதிகனந்து பபர் பென்ைனர்: ஆைி ெீனியர், 
ற தூல், டாக்டர் டான், எரச், டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய், காக்கா  ாரியா, 
காக் ஸாவஹப், ப ஹர்ஜி கர்காரியா, நரி ன் ைாைாச்ொஞ்ெி,  ப் ா பஜஸவாலா, 
ப ண்டு, ராம்ஜூ, ெிது.  ால் நாத்து குருதுவாடியிலும், காவடக்கர், லிம்கர் 
இருவரும் வஷாலாப்பூரிலிருந்தும் ரயிலில்  ா ாவுடன் இறைந்ைனர். 

 ா ா குழுவுடன், ஏப்ரல் 2ஆம் நாள் இரவு  ைராஸ் வந்து, 
கசதாப்பபட்கடயில் அகெந்த ஐயங்காரின் குடும்ப இல்லொன ‘மெஹர் 
பவனுக்கு’ அகழத்துச் மசல்லப்பட்டனர். ைரிென நிகழ்ச்ெிகளுக்காக வடீ்டின் 
எைிவர ப ரிய  ந்ைல் அற க்கப் ட்டிருந்ைது. 

 ா ாவுடனான முைல் நாள் ெந்ைிப் ில் ஐயங்கார் குடும் த்ைினர், 
ஏற் ாடுகளில் உைவிய முைலியார், வடிவவலு வ ான்ை பநருங்கிய நண் ர்கள் 
 ற்றும் மும்ற றயச் வெர்ந்ை  ாவனக் வ த்ைா, அவரது ‘ஜ   ண்டலி’ சு ார் 40 
வ ர் (ப ரும் ாலும் ப ண்கள்), வ லும் ப ஹர் ாய் ப ர்ச்ென்ட், அவரது  கள் 
வஹா ாய், பைஹ் ினா உம்ரிகர், ைீனா ைலாட்டி ஆகிவயார் அடங்குவர். 
நாக்பூரிலிருந்து டாக்டர் வைஷ்முக், ஜால் வகரவாலா,  ங்க்ராஜ்,  ி. ி.காப்வஸ, 
நானா வகர், காஷ் ீரிலிருந்து ைவ்லத் ஸிங் ஆகிவயார்  ங்பகடுத்ைனர்.   ினூ 
காரஸ் ைனது உைவினரான ஆைி து ாஷ் (27) என் வறர கராச்ெியிலிருந்து 
அறழத்து வந்ைிருந்ைார், இது  ா ாவுடனான அவரது முைல் ெந்ைிப்பு. 

ப ஹர்  ா ா இந்ைக் கூட்டத்ைிற்கு, கீழ்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 
உடல், ெனம், ஆன்ெீகம், சமூகம், அரசியல் ெற்றும் தார்ெீகம் - 

அகனத்து வககயான பிகணப்புகளிலிருந்தும் ெனிதனின் விடுதகல, 
விகரவில் அல்லது நாளகடவில் சாத்தியொகும். ஆனால், ெனிதகுலத்கத 
அதன் சுயொகத்-திணிக்கப்பட்ட அைிவுசார்ந்த தன்னிகைவு ெற்றும் 
இலட்சியவாதம் அல்லது ெத ெரபுரிகெ ஆகியவற்ைிலிருந்து ெீட்பது 
உண்கெயில் ெிகவும் வித்தியாசொன பணி; பெலும் எப்பபாபதனும் இகத 
முயற்சிப்பது என்பது கிட்டத்தட்ட ெனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட மதய்வ 
தன்கெயுள்ளதாக இருக்கும். 

இகடக்காலத்தில் அடிகெத்தனத்தின் அகெப்பு ஏற்கனபவ 
பபாதுொன அளவு சரீழிந்த நிகலயில், நம்முகடய இந்தத் மதாழில்துகை 
யுகத்தின் மபாறுப்பற்ை அடிகெத்தனம் ெிகவும் பொசொனது. இத்தககய 
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மபௌதீக ெற்றும் மபாருளாதார அடிகெத்தனத்திலிருந்து ெனிதகுலத்கத 
விடுவிப்பது என்பது ஒப்பீட்டளவில் எளிதான காரியம். ஆனால், 
அடிகெத்தனத்தின் ெிகக் மகாடூரொன ெற்றும் அழிவுகரொன வடிவம், 
பிைகரத் தவிர்த்து, தனக்மகன, பிரத்திபயகொக, சத்தியத்தின் ெீதான 
ஏகபபாகத்கதக் மகாண்டிருக்கும் அைிவார்ந்த ெதமவைியாகும். இப்படிப்பட்ட 
ெனிதர்கள்தான், பூெியில் தற்காலிக சக்திகயப் பயன்படுத்தும் பவகளயில், 
உகழத்து உருவாக்கப்பட்ட நாகரீகத்தின் வழீ்ச்சிகய அல்லது வாழும் 
ெதத்தின் சிகதகவ விகரவு படுத்துகிைார்கள். 

புத்தி என்பது, மசால்லப்பபானால், இயற்ககயால் ெனிதனுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று. புத்திசாலித்தனத்கத அகடய ஒருவன் ெனிதனாக 
இருக்க பவண்டும், ஆனால், அகத எவ்வளவுதான் ஆர்வத்துடனும் 
விகரவாகவும் அகடய முயன்ைாலும், அது எப்பபாதும் ஞானம், உத்பவகம், 
ஒளியூட்டம், அைிவு ெற்றும் உண்கெப்மபாருகள உணர்தல் (இறை உைர்றவ 
அறடைல்) ஆகியவற்ைிற்கான படிக்கற்களில் ஒன்ைாக இருக்கும், இவற்ைில் 
‘உண்கெப்மபாருகள உணர்தல்’ என்பது அகனத்திலும் பெலானது. 

மெருகூட்டப்பட்ட, பளபளப்பான இந்தப் படிக்கற்களில் 
விகளயாடுவது என்பது இரகசியொகச் பசர்த்துகவக்கப்பட்ட வணீ் 
மசல்வத்தின் ெீது விடாபிடியாக அெர்ந்திருப்பது பபான்ைது. 

எல்லாவற்கையும் பபாலபவ, புத்திசாலித்தனத்கதயும் தவைாக 
அல்லது தவைான பநாக்கத்தில் அல்லது முகைபகடான விதத்தில் 
பயன்படுத்த முடியும். நுண்ணைிவு எவ்வளவு ஆழொக உள்ளபதா, அந்த 
அளவுக்கு பதகவயானகவ ெற்றும் பதகவயற்ைகவ, உபகாரம் ெற்றும் 
அபகாரம், முன்பனாக்கி அல்லது பின்பனாக்கிச் மசல்வது பபான்ைவற்கைப் 
பாகுபடுத்திக் காட்டுவதற்கான மபாறுப்பு அதிகொகும். 

அைிய, பார்க்க ெற்றும் பகட்க முடியாத அளவுக்கு எதுவும் இல்லாத 
இகை ஞானத்தின் களஞ்சியத்கத அகடய, புரிதலின் வரம்புககளக் கடந்து 
மசல்வதில் நீங்கள் மவற்ைி அகடவரீ்கள்; உண்கெயாகச் 
மசால்லப்பபானால், அகனத்துபெ சுயொக அகடயாளம் காணப்படுகின்ைன. 

அகனவருக்கும் எனது ஆசிகள். 
ஏப்ரல் 3ஆம் வைைி இரவு,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ப ஹர்  வனில் 

ப ருவாரியான  க்கள் கூட்டம் கூடியது.  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாடவவா 
அல்லது அவறர வைங்கவவா கூடாது, ஆனால், ஒரு ெில வினாடிகள் கூப் ிய 
கரங்களுடன் தூரத்ைிலிருந்து அவரது ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டு, 
வகள்விகள் எதுவும் வகட்கா ல் பவளிவயறு ாறு  க்களுக்கு 
அைிவுறுத்துவைற்காக  ண்டலியில் இருவர் நுறழவாயிலில் 
நின்றுபகாண்டிருந்ைனர்.  க்ைர்கள் பகாண்டுவரும்  லர்  ாறலகளும் இைர 
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 ிரொைங்களும் ைறரயில் றவக்கப் ட வவண்டும்.  ல வருடங்களில்  ா ா, 
அங்குத் ைரிெனம் வழங்குவது இதுவவ முைல் முறை என் ைால், இயல் ாகவவ 
ப ரும்  ர ரப்பு ஏற் ட்டது.  னறை அறடயாளப் டுத்தும் ஐந்து 
நாகப் ாம்புகளுடன்  ிரத்வயக ாக அலங்கரிக்கப் ட்ட நாற்காலி ஒன்று 
 ா ாவுக்காகச் பெய்யப் ட்டிருந்ைது; இது, விஷ்ணு ப ரு ான் எவ்வாறு அடிக்கடி 
ெித்ைரிக்கப் டுகிைார் என் றை நிறனவூட்டும் விைத்ைில் அற ந்ைது. 

 ா ாைாஸ், விபூைி இருவரும் நிகழ்ச்ெிறய விளம் ரப் டுத்ை 
முன்கூட்டிவய  ைராஸ் அனுப் ப் ட்டார்கள்; ஆனால்,  ா ா,  ைராறஸ 
பென்ைறடந்ை வவறளயில், விபூைி அங்கு இல்றல;  ா ாைாஸ், விபூைி 
இருவருக்கும் இறடவய ஏற் ட்ட கடுற யான வ ாைல் காரை ாக, விபூைி 
அங்கிருந்து பென்றுவிட்டைாகத் பைரியவந்ைது. 

 ா ா கீழ்காணும் பெய்ைிறய ெற க்கு வழங்கினார்: 
இன்கைய உலகம் இகழக்கும் தவறுதான் என்ன? குைிப்பாக இந்தியா 

என்ன தவறு இகழக்கிைது? இது பபான்ை, ெற்றும் இது மதாடர்பான 
பகள்விகள், சிந்திக்கும் ெனதில் எழலாம், ஆனால், அதன் பதில்கள் 
முற்ைிலும் பநர்கெயானதாகவும், பநராகவும்  இருப்பதில்கல. வியாதிகய 
நிர்ணயிப்பதும், அதன் நிவாரணத்கதக் கண்டைிதலும் நடுநிகல 
தவைியதாகவும், ஒருதகலப்பட்சொகவும் உள்ளன; முழுச் சூழ்நிகலயும் 
நம்பிக்ககயின்ைி மதளிவற்ைதாகவும் உறுதியற்ைதாகவும் உள்ளது. 

'ெதம்' எனும் பழங்கால வார்த்கதகயச் சரியாகப் 
புரிந்துமகாள்வதிலும், ஒரு புதிய பகாணத்தில் அதற்கு  ெறுவிளக்கம் 
அளிப்பதிலும்தான் சூழ்நிகலயின் முக்கிய அம்சபெ அடங்கியுள்ளது. 
பெற்கத்திய நாடுகளில் 'ெதம்' அந்த அளவுக்குத் தகழத்பதாங்கவில்கல; 
அகதப் பற்ைி நாம் பகட்கும் பபாமதல்லாம், அது அரசியலுக்கு அடிபணிகிைது, 
அல்லது மபாருளுலக வாழ்க்ககயின் ககக்கூலியாக இருக்கிைது. 

கிழக்கத்திய நாடுகள், தீங்கு விகளவிக்கும் அளவுக்கு ெிககயான 
'ெருந்து' எனும் ெதத்தால் துன்புறுத்தப்படுகின்ைன; அதன் விகளவாக, 
மபாருள் சார்ந்த உலக இன்பத்கத, இன்னாத ஒன்ைிற்கான ொற்று ெருந்தாக 
அருந்த தீவிரொக ஏங்குகிைது. பெற்கில் உள்ள ெதம், விஞ்ஞான 
முன்பனற்ைத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கும் அபத பவகளயில், அதன் 
மவளிப்பாடில் அழிவுகரொனதாக உள்ளது. கிழக்கில், குைிப்பாக 
இந்தியாவில், இந்தப் பூெியில் கடவுளின் சாம்ராஜ்யத்கத ஸ்தாபிப்பதற்குப் 
பதிலாக, ெதம், ெனதுக்கு ஒவ்வாத சடங்கு சம்பிரதாயங்கள், பூகஜ 
புனஸ்காரங்கள், அழிந்து பபான பகாட்பாடுகள் என்ை பபார்கவயில் 
இரகசியொக ெகைந்துள்ளது.  
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'அகெதி' ெற்றும் 'நிகைவு' என்னும் விகதககள விகளயச் 
மசய்வதற்குப் பதிலாக, கீழ்நிகலயிலிருந்து இயக்கப்படும் ெதம், 
வகுப்புவாதம், ெதமவைி, பதசியவாதம், பதசபக்தி ஆகியவற்கைத் தூண்ட 
முயற்சிக்கிைது; அகவ ஆதிக்கம் ெற்றும் ெகத்துவம், துன்பம் ெற்றும் 
புனிதத்தன்கெயின் பழமொழிச் மசாற்களாக ொைியுள்ளன. 

சுருக்கொகச் மசான்னால், ஓர் உயிருள்ள சக்தியாகத் திகழபவண்டிய 
'ெதம்' மபாருத்தெற்ைதாக, வழக்கற்றுபபான ஒன்ைாக ொைிவிட்டது! 
ெதத்திற்கு உயிரூட்டம் அளிப்பதற்கான இன்கைய அவசரத் பதகவ 
என்னமவன்ைால், அதன் குறுகிய ெற்றும் இருண்ட ஒளிவு 
ெகைவுகளிலிருந்து அகதத் பதாண்டி எடுத்து, ெனிதனின் உண்கெத் 
தன்கெயான ஆன்ெீக உணர்வு, அதன் அழகிய ெகிகெயில் ெீண்டும் 
பிரகாசிக்கச் மசய்ய பவண்டும். 

உலக ெக்கள் மசய்ய பவண்டிய நகடமுகையான விஷயம் என்பது 
ஆன்ெீக சிந்தகனயுடன் இருப்பது. இதற்குத் தனிப்பட்ட விபசஷொன பநரம், 
இடம் அல்லது சூழ்நிகல எதுவும் பதகவயில்கல. இது ஒருவருகடய 
அன்ைாட வாழ்க்கக ெற்றும் அனுதின வழக்கத்திற்கு மவளிபய எதிலும் 
சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க பவண்டிய பதகவயும் இல்கல. ஆன்ெீகத்தில் 
அடிமயடுத்து கவக்க ஒருபபாதும் ‘தாெதம்’ அல்லது ‘சகீ்கிரம்’ என்ை 
பபச்சுக்கும் இடெில்கல. நிகலயான, நீடித்த ெதிப்புகள், நம்பிக்கககள், 
ொறும் சூழ்நிகலகள், தவிர்க்க முடிகிை தற்மசயலான சம்பவங்கள் ெற்றும் 
உறுதியாக நிகழும் உணர்வுகள் பபான்ைவற்ைில் ெனதின் சரியான 
அணுகுமுகைகயக் மகாண்டிருப்பது என்ை ஒபர எளிய பகள்வி 
இன்ைியகெயாதது. 

ஆன்ெீகம் எந்த பநரத்திலும், எங்பகயாயினும், எவராலும் அல்லது 
எதுவாலும் கட்டுப்படுத்தப்படவில்கல, கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது. அது 
எல்லா வாழ்க்கககயயும் உள்ளடக்கியது, இருப்பினும் தன்னலெற்ை பசகவ 
ெற்றும் பிகணப்புககள அைியாத ெற்றும் எல்கலகள் இல்லாத தூய 
அன்பினால் அகத ெிக எளிதாக அகடய முடியும்.  இந்த ஆன்ெீகத்தின் ஒரு 
ொமபரும் எழுச்சி உலகம் முழுவதும் பரவ உள்ளது. 

உங்கள் அகனவருக்கும் எனது ஆசிகள். 

ப ஹர்  ா ா  ைராஸில் ைங்கியிருந்ை நாட்களில் ப ாது க்கறள 
ெந்ைிக்கவில்றல என்ைாலும், அவர் ைனது பநருங்கிய அன் ர்களுடன் 
கலந்துறரயாடினார்; அவர்களில் ஒருவர் நாக்பூறரச் ொர்ந்ை ‘நானா பகர்’ 
என் வர் ஆவார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், 1945 இல் அஹ துநகரில் 
நடந்ை ை ானியா  ற்றும் பஜஸவாலா ைிரு ைத்ைில், நானா  ா ாவிடம் 
ைனக்குச் ொத்ைிய ான ைிரு ைம்  ற்ைிக் வகட்ட வவறளயில், இரண்டு 
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ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர் அவருக்கு அைிவுறுத்துவைாக  ா ா 
பைரிவித்ைிருந்ைார்.  இப்வ ாது,  ைராஸில்,  ா ா  ீண்டும் அந்ை விஷயத்றை 
எடுத்துறரத்து, நானாறவச் ெ ாைானப் டுத்ைினார், "நீங்கள் திருெணம் மசய்து 
மகாள்ள விரும்பினால், திருெணம் மசய்து மகாள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு 
எனது அனுெதிகயயும் ஆசரீ்வாதத்கதயும் வழங்குகிபைன்." 

“நீங்கள் கூைிய டிவய பெய்வவன்” என்று நானா  ைிலளித்ைார். 
"நீங்கள் எப்பபாதாவது யாரிடொவது பாலியல் மசயலில் 

ஈடுபட்டிருக்கிைரீ்களா?"  என்று  ா ா வகட்டைற்கு, 
"ஒருவ ாதும் இல்றல!" என நானா  ைிலளித்ைார். 
"அப்படியானால் நீங்கள் ஏன் என்கனத் திருெணம் மசய்து 

மகாள்ளக்கூடாது?"  ா ா அைிவுறுத்ைினார். "உங்களுக்கு பாலியல் 
எண்ணங்கள் இருந்தால், கவகலப்பட பவண்டாம்; ஆனால், இந்த 
எண்ணங்ககளச் மசயல்படுத்த பவண்டாம்." 

அவரது ப ற்வைாருக்குத் ைீவிர ஆறெ இருந்ைவ ாைிலும், நானா 
ஒருவ ாதும் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ளா ல்  ா ாவின் வெறவயில் ைன்றன 
முழுற யாக அர்ப் ைித்ைார். 

இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ைனது மும்ற  குழுவின் முன்னிறலயில் 
 ாவனக் வ த்ைாறவ பவகுவாகப்  ாராட்டினார். மும்ற யிலிருந்து மூன்று 
அல்லது நான்கு ஆரம் கால அன் ர்களும் வந்ைிருந்ைனர். அவர்களில் ஒருவரான 
‘பஹாொய் மெர்மசண்ட்’ வியப் ில் ஆழ்ந்ைார்: ‘ஏன்  ா ா  ாவனக்றக 
இவ்வளவு புகழ்கிைார்? நீள ான முடிறய அைிந்துபகாண்டு, ைாவன 
குருவாகிவிட்டைாக நிறனத்து, ைன் இஷ்டப் டிச் பெய்கிைார்!’ 

ஆனால், ெிைிது வநரத்ைில், வஹா ாய்க்குத் ைனது வகள்விகளுக்கான 
 ைில் கிறடத்ைது. உண்ற  என்னபவன்ைால்,  ாவனக்கின் குழுவில் ெில 
உண்ற யான, வநர்ற யான ஆன் ீக ஆர்வலர்களும் இருந்ைனர்; வ லும் 
அவர்கறள, குருநாைரின்  து ானத்றைச் சுறவக்க றவக்க, அவர்கறள  து ான 
ெத்ைிரத்ைிற்குள் நுறழயத் தூண்டுவது அவெியம்.  அவர்கறளத் ைனது  க்கம் 
இழுக்க,  ா ா,  ாவனக்றகப் புகழ்ந்து பகாண்டிருந்ைார். இறை இறுைியாகப் 
புரிந்துபகாண்டதுடன்,  ா ாவின்  ைியின் அடிப் றட அர்த்ைமும் 
வஹா ாய்க்குப் புலனானது.      

‘ெிலிமசன்ட் டீக்ஸ்’ அந்ை ான் ைீவுகளுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், இந்ைத் ைரிென நிகழ்ச்ெியில் கலந்துபகாள்ள  ைராஸ் 
வந்ைிருந்ைார்.  ா ாவுடன் அவருக்கு ஒரு வநர்காைலும் வழங்கப் ட்டது, 
ஆனால், அவறரத் பைாடக்கூடாது என்ை  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள் 
உடனடியாக நிறனவுக்கு வந்ைன. நீண்ட உறரயாடலுக்குப்  ின்னர், அவர் 
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புைப் ட ஆயத்ை ான வ ாது நிகழ்ந்ைறை இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "நான் 
அவருறடய இருக்றகறய அணுகிய வவறளயில்,  ா ா ைனது றகறய நீட்டி, 
எனது வலது றகயில் வ லிருந்து கீழாக நகர்த்ைியதும், ைிடீபரன  ின்ொரம் 
 ாய்ந்ைது வ ான்ை அைிர்ச்ெியில் எனது றகயில் ஒரு கடுற யான வலி 
ஏற் ட்டது." 

 ிலிபென்ட் ெிரித்துக்பகாண்வட வகலி பெய்ைார், "ெரி,  ா ா, நீங்கள் 
விரும் ியது வ ாலவவ நடந்ைது: நான் உங்கறளத் பைாடவில்றல, ஆனால், 
நீங்கள் என்றனத் பைாட ாட்டீர்கள் என்று நீங்கள் கூைவு ில்றல!" 

 ா ா எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார்: "அந்தக் ‘கக’ ஆசரீ்வதிக்கப்பட 
பவண்டும் என்பதற்காக நான் இகதச் மசய்பதன். நீங்கள் (பொத்து 
பைாடர் ான) ஆவணங்ககள உங்கள் வலது ககயால் எழுதி, ககமயாப்பெிட 
பவண்டும். உங்களுக்கான கடவுளின் விருப்பத்கத நீங்கள் எழுதி 
ககமயழுத்திட விரும்புகிபைன். வலி விகரவில் ெகைந்துவிடும்." 

 ைராஸில் நடந்ை நிகழ்ச்ெிகளின் வ ாது, ஆயிரக்கைக்காவனார் 
 ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்ை  ின்னர் அங்வகவய ஓரிடத்ைில் வந்து குவிந்ைனர். 
கடந்ை 3ஆம் நாள் இரவு, ைரிெனம் பெய்துவிட்டு அங்கிருந்து ைிரும் ிச் பெல்ல 
இருந்ை ஒருவறர,  ா ா ைிரும்  அறழத்து, "நான் உங்ககள அைிபவன்" என்று 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். ஆனால், உள்ளூர் அன் ர்கள் எவருக்கும் இந்ை 
ந ருடன் எந்ை அைிமுகமும் இல்றல. 

 றுநாள் காறலயில் ப ஹர்  ா ா ெில  ண்டலியுடன் காரில் 
புைப் ட்டார். அவர் அந்ை இடத்ைில் நீண்டகால ாக வாழ்ந்து,  ழக்கப் ட்டவர் 
வ ால் ஓட்டுநருக்கு வழி காட்டினார். ெில நி ிடங்களுக்குப்  ின்னர், அவர்கள் 
ஒரு கட்டிடத்ைிற்கு வந்ைதும்,  ா ா காறர அங்வக நிறுத்ைி, பவளிவய வந்து 
இரண்டாவது  ாடிப்  டிக்கட்டுகளில் ஏைி, ஒரு கைறவத் ைட்டினார்.  ைில் 
எதுவும் வராைவ ாது,  ா ா  ண்டலியிடம் கைறவத் ைிைக்கும் டிக் 
கட்டறளயிட்டார். 

பாபா உள்பள நுகழந்ததும், முந்கதய நாள் தரிசன நிகழ்ச்சியில் 
பாபா ெீண்டும் அகழத்த அபத ெனிதர் அங்பக இருந்தகதப் பார்த்தனர். அந்த 
அகை அவருகடய பூகஜ அகை; ராெர், கிருஷ்ணர், புத்தர் பபான்ை பிை 
கடந்த கால அவதார புருஷர்கள் ெற்றும் புனிதர்களின் படங்கள் சுவர்ககள 
அலங்கரித்தன. அகையில் இருந்த ஒபர ஒரு நாற்காலியில் பாபா பநராகச் 
மசன்று அெர்ந்தார். 

அந்ை  னிைர் உடனடியாக எழுந்து,  ா ாறவ அணுகி, அழுது பகாண்வட, 
அவரது  ாைங்களில் ைறலறயச் ொய்த்ைார்.  ண்டலி ஆச்ெரியத்துடன்  ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ைனர்.       
 அவர் அற ைியான  ின்னர், ஒரு ைனிச்ெிைப்பு ிக்க கறைறய 
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விவரித்ைார். பல ஆண்டுகளாக, அவர் இந்த அகைகய, பிரார்த்தகனயில் 
பக்தி மசலுத்தும் இடொக பயன்படுத்தினார். இந்தக் காலகட்டத்தில் அவதார 
புருஷர் ெீண்டும் ெனித உருவில் வரும் தருவாயில், அவர் தனது பூகஜ 
அகையில் இருந்த ஒபர நாற்காலியில் வந்து அெருவார் என்று அவர் 
உண்கெயாக உணர்ந்தார். மெஹர் பாபா வரும் வகர, பவறு எந்த ெனிதரும் 
அதில் அெர்ந்ததில்கல. மெஹர் பாபா யார் என்று அவருக்கு இப்பபாது 
உறுதியாகத் மதரியும். 

 ா ா அந்ை  னிைறர ஆழ்ந்ை இரக்கத்துடன்  ார்த்து, "நீங்கள் எகத 
பவண்டுொனாலும் என்னிடம் பகளுங்கள்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

அந்ை  னிைர், "எனக்கு ொந்ைி (நித்ைிய அற ைி) வவண்டும்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

"அகதத் தவிர பவறு எகதயும் பகளுங்கள்" என்று  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். 

அந்ை  னிைர், "ொந்ைி" என்று  று டியும் கூைினார். 
 ா ா  ீண்டும் அறைக் வகட்க வவண்டாம் என எச்ெரித்ைார், ஆனால், 

அந்ை  னிைர் ைறலறய அறெத்து ைனது வகாரிக்றகறய  ீண்டும் உறுைி பெய்து, 
 ா ாவின்  ாைங்களில் ைறல றவத்து கைைி அழவவ,  ா ா அவரது ைறலயில் 
றக றவத்து ஆெீர்வைித்ைார். அவரது ஆன் ா ொந்ைியறடய, அவர் ைனது 
வாழ்க்றகறய,  ா ாவுக்கு அர்ப் ைித்ைார். 

 ின்னர், 1947, ஏப்ரல் 4ஆம் வைைி புனிை பவள்ளி அன்று  ைியம்  ா ா, 
ைனது ெில  க்ைர்களின் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார். ஹரிஜனங்கள்  ல 
நூற்ைாண்டுகளாக இந்ைியாவின் உயர், ஆைிக்க ொைியினரால் ஒடுக்கப் ட்டு அைீை 
 ாைிப் ிற்குள்ளாயினர்; வ லும்  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய ஹரிஜனக் குழுவிற்கும், 
பைாழிலாளர்களுக்கும் வழங்கினார்: 

ெனிதர்களுக்கு இகடயிலான எந்தமவாரு வித்தியாசத்திற்கும் 
அடிப்பகட பதகவ என்பது அவரவர் ‘பிைப்பும்’, ‘மதாழிலும்’ என்று இன்கைய 
காலகட்டத்தில் நம்புவது, நிகழ்காலத்தில் வாழாெல் கடந்த காலத்தில் 
வாழ்வதாக வலியுறுத்துவது பபாலாகும். யதார்த்தொன ஆன்ெீகத்தின் 
இன்ைியகெயா அம்சொகத் திகழும் தூய்கெயான ெனமும், உடலும் எந்த 
ஒரு குைிப்பிட்ட வர்க்கம் அல்லது செய நம்பிக்ககயின் தனி உரிகெயாக 
இருந்ததுெில்கல, இருக்கவும் முடியாது. இது ஆண் மபண் என்ை 
பாரபட்செின்ைி எல்பலாராலும் ஒன்கை விரும்பி அகடயும்படியாக 
இருக்கபவண்டும். 

சூழ்நிகலகளிலிருந்து உருவாகும் எதிர்ப்புககளச் சந்தித்து, இந்தத் 
தூய்கெகயப் பபணுவது என்பது அததீ துன்பத்கத ஏற்படுத்துகிைது. இந்த 
உலகில் உள்ள எந்தமவாரு நாடு அல்லது ெக்களின் ஆன்ெீக அந்தஸ்தின் 
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நிகல, பநரடி விகிதத்தில், துன்பங்ககளத் தாங்கிக்மகாள்வதற்கான அதன் 
உள்ளார்ந்த ஆற்ைல் வளத்கதப் மபாறுத்து இருக்கும்.  துன்பம், புரிந்து 
மகாள்ளும் திைன் பகடத்ததாகவும், மதாகலபநாக்குப் பார்கவ 
உகடயதாகவும் இருக்க பவண்டும். ஒரு நாடு அல்லது ெக்கள் ஆன்ெீக 
கண்பணாட்டத்கதயும் வாழ்க்கககயயும் வளர்த்துக் மகாள்ளும்பபாது, அது 
தானாகபவ  துன்பங்ககளத் தாங்கிக்மகாள்வதற்கான ஆற்ைகலயும் 
வளரவிடுகிைது. இந்தியா அடிப்பகடயில் முதன்கெயாக ஆன்ெீகத்தின் 
ெண்ணாகத் திகழ்கிைது. ஆனால், பெபலாட்டொன பவறுபாடுகள், ஒரு 
காலகட்டத்தில், அதன் இறுதி தகல விதிகய ெங்கலாக்கிவிட்டன. 

சுயநலம், ெக்கள்மதாககயின் அளவால் மபருக்மகடுக்கும் பபாது, 
அது பபார்கள், சுரண்டல், துன்பம், வறுகெ பபான்ைவற்கை விகளவிக்கும். 
தன்னலெற்ை தன்கெ, ெக்கள்மதாககயால் மபருகும் பவகளயில், 
அகெதியும், தாராள ெனப்பான்கெயும் தகழத்பதாங்கும். அரசியல், 
மபாருளாதாரம், மபாருள்முதல்வாதம், வகுப்புவாதம், பதசியவாதம், 
செதர்ெம் என்ை பபார்கவயில் இன்று உலகக ஆட்டிப்பகடக்கும் அகனத்து 
நவனீ பொகங்களும் தன்னலம் அல்லது தன்னலெற்ை தன்கெயின் 
அளவுபகால்களின் அடிப்பகடயில் தரீ்ொனிக்கப்பட பவண்டும். 

நீங்கள் ெதரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டவராக அல்லது அரசியல் ரீதியாக 
அடக்கப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் மபாருளாதார ரீதியாக 
சுரண்டப்பட்டு அல்லது மதாழில் ரீதியாக வியர்கவயால் 
பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி, அதனால் ஏற்படும் துன்பங்கள் உங்கள் 
ஆன்ெீக உரிகெககளயும் அந்தஸ்கதயும் தரீ்ொனிக்க பவண்டும். 
ெனிதன்  அவனாகபவ உருவாக்கிய இதர எல்லா விஷயங்ககளப் பபாலபவ, 
அவனால் உருவாக்கப்பட்ட அகனத்து பவறுபாடுகளும், ொைிவரும் 
காலத்திற்கு ஏற்ப ொறுவதற்கு அதிக பநரம் பிடிக்காது. சூழ்நிகலயின் 
மபரியமதாரு ொற்ைம் ெிக அருகாகெயில் உள்ளது. உரிகெகள் 
ெீட்மடடுக்கப்பட பவண்டும்; ெீட்மடடுக்கப்படும்; ஆனால், அவற்ைிற்கான 
மபாறுப்புகளும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட பவண்டும். 

உண்கெயில், ஒரு ெனிதனாக இருப்பது ெகத்தானது, ஆனால், 
ெனிதனுக்கு ெனிதனாக இருப்பது அகதவிட ெகத்தானது. 

அவர்களின் பிைப்பின் அகடயாள முத்திகரகள் ெற்றும் நம்பிக்கக 
சின்னங்ககளப் மபாருட்படுத்தாெல், எந்த காரணத்திற்காகவும் ஒடுக்கப்பட்ட, 
ெனச்பசார்வகடந்த ெற்றும் அடக்கப்பட்டதாக உணரும் அகனவருக்கும் 
எனது ஆசரீ்வாதங்கள்!      
 அன்று  ைியம் பவவ்வவறு பநருங்கிய அன் ர்களின் இல்லங்களுக்கு 
விஜயம் பெய்ை  ின்னர், ப ஹர்  ா ா, சம்பத் ஐயங்காரின் ெகள் லட்சுெியால் 
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நிறுவப் ட்ட, ‘தவைான வழியில் நடத்தப்படும்’ ப ண்கள்  ற்றும் 
ெிறு ிகளுக்கான ஆெிர த்ைிற்குச் பென்ை வவறளயில், லட்சு ி,  ா ாவுக்கு 
இரண்டு அழகான ைங்க ஜரிறககளால் வறரயப் ட்ட  லர்  ாறலகறள 
அைிவித்து வரவவற்ைார். அைற்குப்  ிைகு,  ா ா முைலியார் இல்லத்ைிற்குச் 
பென்ைார்; அங்கு நடந்ை ஆரத்ைிறயத் பைாடர்ந்து கறல நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. 
அைன்  ின்பு புனிை ைியாகராஜரின் வாழ்க்றகறய அடிப் றடயாகக் பகாண்ட 
பைலுங்கு ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க,  ா ா, ‘ஸன்’ ைிறரயரங்கத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார்.  ா ா ெிைிது வநரம் அங்கு இருந்துவிட்டு ப ஹர்  வனுக்குத் 
ைிரும் ினார். 

 ைராஸ் ைரிென நிகழ்ச்ெியின் வ ாது, பாபா டானிடம், அங்கு நடந்த 
நிகழ்ச்சிகள் குைித்த விபரத்கத, இங்கிலாந்தில் வாழும் ‘வில்’, ‘பெரி’ 
பபக்மகட் தம்பதியினருக்கு அனுப்புொறு அைிவுறுத்தினார். முைலியார் 
இல்லத்ைில்,  ா ா அவரது இருக்றகயில் அ ர்ந்து ஆரத்ைிறயக் வகட்டுக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, ஒரு ெிைிய  ருத்ைி நூறலத் ைனது றககளில் சுழற்ைி, அறை 
டானிடம் பகாடுத்து, கடிைத்துடன் இறைக்கு ாறு கூைினார். ொைாரை ாக, 
நூறல நூற்று, பநெவு பெய்து அந்ைத் துைிறய ஆறடயாகப்  யன் டுத்ைிய 
வ ரிக்கு நூலுடன் கடிைத்றை அனுப் ி, அந்ை நூறல, வ ரி றககளில்  ிடிக்கவும், 
 ின்னர் அறைப்  ாதுகாப் ாக றவக்கு ாறும் அைிவுறுத்ைினார். 

ஐந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, யாவரா ஒருவர்  ா ாவுக்கு, ெந்ைன 
ெீவல்களால்  ாறல பைாடுத்து அைிவித்ைறையும், லட்சு ி ஐயங்கார் வழங்கிய 
இரண்டு ைங்க ஜரிறகயிலான  ாறலகறளயும் அவர் வில்-வ ரிக்கு கடிைத்துடன் 
அனுப்பு ாறு டானிடம் பகாடுத்ைார். டான் ைனது விளக்கத்றை எழுைி 
அறனத்றையும் ப ாட்டல ாக அனுப் ி றவத்ைார். நூல்  ற்றும்  ாறலகள் 
வில், வ ரி இருவருக்கும்  ா ாவின் அன் ின் பெய்ைியாக இருந்ைன, வ லும் 
அவர்களின்  ிரார்த்ைறன வவறளயில், ைினமும் அவற்றை றகயிவலந்ைி 
முத்ை ளிப் து  ழக்கம். இந்ை  க்ைியும்,  ாெமும்  ிக்க இரண்டு ஆத் ாக்களுக்கு 
இத்ைறகய  விறல ைிப் ற்ை, ைனிப் ட்ட ப ாக்கிஷங்கறள அனுப்புவைன் மூலம் 
-  ா ாவின் கழுத்றை என்பைன்றும் அலங்கரிக்கும் அறடயாளச் ெின்ன ாக 
அவற்றை  ாவித்ைது - வில்-பெரி இருவரின் இறுைி மூச்சு வறர, அவர்கறள 
ப ஹர்  ா ாவின் அன் ில் வாழ வழி வகுத்ைது. 

இந்ைப்  ிரொைத்றைப் ப ற்ை  ின்பு, வில், வ ரி இருவரும் ைங்கள் 
நன்ைிறயயும்  கிழ்ச்ெிறயயும் பைரிவித்து,  ா ாவுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில் 
இருவரின் கண்ைரீும் கலந்ைிருந்ைது. அது அவர்களின்  ிரிய ான  ா ாவின் 
 ீைான அன் ின் கறைறயச் பொன்னது அவருக்கு  ட்டுவ  புரியும். 
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 ைராஸில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா காறல 5:30  ைிக்கு எழுந்து, 
காறல உைறவ 6:30  ைிக்கு, வைநீர், பராட்டியுடன்  ாலாறடயும் உண்ட 
 ின்னர் 8:00 முைல் 10:30 வறர ைரிென நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாண்டார். ெிைிது 
வநர ஓய்வுக்குப்  ிைகு,  ைிபனாரு  ைிக்குப்  ருப்பு, ொைம்  ற்றும் இரண்டு 
காய்கைிகளுடன் எளிய  ைிய உைறவ உண்டு, வைநீருக்குப்  ிைகு 3:00 முைல் 
5:30 வறர  ீண்டும் ைரிெனம் வழங்கப் ட்டது.  ாறல ஆறு  ைிக்கு இரவு 
உைறவ முடித்துவிடடு ஏழு முைல் ஒன் து வறர,  ா ா ைனது பநருங்கிய 
அன் ர்கறளயும்,  க்ைர்கறளயும் ெந்ைித்ைார். இவ்வாறு அவர் ஒவ்பவாரு 
பநாடிறயயும் முழுற யாக ஆக்கிர ித்து  ல நாட்கறளக் கழித்ைது, 
ஆயிரக்கைக்கான  க்களுக்கு ைனது ஆெீர்வாைத்றையும் அன்ற யும் வழங்கும் 
வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

எஸ்.எம்.ஃபாஸில் என் வர் ப ஹர்  ா ா உள்ளூர் உயர்நிறலப் 
 ள்ளிக்கு விஜயம் பெய்ய, வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார்.  ாைவர்கள், 
உள்ளூர் கறலஞர்கள், ெமூக வெறவயாளர்கள்  ற்றும் பென்றனயின் ப ாது 
நிறுவனங்களுடன் பைாடர்புறடய  லருக்கு,  ா ா  ின்வரும் பெய்ைிறய 
வழங்கினார்: 

கல்வியைிவு என்பது கல்வியல்ல, கல்வி என்பது கலாச்சாரமும் 
அல்ல - பெலும் இகவ அகனத்தும் ஒட்டுமொத்தொக ஞானம், அைிவு 
ஆகியவற்கைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்கல; இது எந்தமவாரு பலகன 
விகளவிக்கும் காரணிகளிலிருந்து விலகி, ஒரு தனிச் சிைப்புெிக்க அம்சொக 
நிற்கிைது. 

கல்வியைிவின்கெ ெற்றும் அைியாகெ, ஒருவகர ஏொற்ைி 
சுரண்டகல ஊக்குவிக்க வழிவகுக்கிைது. எழுத்தைிவு, சுரண்டும் நபர்களின் 
கககளில் அவர்கள் விரும்பும் கருவியாக ொறுகிைது. கலாச்சாரம் இல்லாத 
கல்வி, மவளியளவில் முன்பனற்ைம் ெற்றும் வளர்ச்சிகய 
உருவகப்படுத்தினாலும், அதன் இயல்பான தன்கெயில் அழிகவ பநாக்கி 
வழிநடத்துகிைது. 

அகனத்து வககயான பிரிவுககளச் சார்ந்த ெக்களும் தங்கள் 
அரசியல் ெற்றும் உலகப்மபாருட்களின் பென்கெக்காக அகத உரிகெ 
மகாண்டாடுவதால், அவர்களுடனான கலாச்சாரம் மதளிவற்ை ெற்றும் 
வகரயறுக்க முடியாத ஒன்ைாக உள்ளது.  ஆனால், உண்கெயான 
கலாச்சாரம் என்பது வாழ்க்ககயில் உள்வாங்கப்பட்ட ஆன்ெீக 
முக்கியத்துவங்கள் ெற்றும் ெதிப்புகளின் விகளவாகும். 

எனபவ, இந்திய ொணவர் உலகம், தார்ெீக ரீதியாகவும், ென 
ரீதியாகவும் வளர்ச்சியகடயும் அபத பவகளயில், தங்கள் உள்ளார்ந்த 
ஆன்ெீக பண்பாட்டின் மவளிப்பாட்கடயும் வளர்ச்சிகயயும் தங்கள் ெனக்கண் 
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முன் கவத்திருக்க பவண்டும். இத்தககய ஆன்ெீக கலாச்சாரத்தின் பெம்பட்ட 
வளர்ச்சி, கல்வி, மதாழில்நுட்பம், மதாழில்துகை, சமூகம் என அகனத்துத் 
மதாழில்களுக்கும் வாழ்கவயும் அழககயும் அளிப்பது ெட்டுெின்ைி, 
அவற்ைின் பவறுபாடுகளுக்கு ஒருங்கிகணக்கும் விகளகவயும் 
அளிக்கிைது. இதுதான் ஒரு பதசம் அல்லது தனி ெனிதனின் ெிக உயர்ந்த 
குணம் என்று அகழக்கப்படுகிைது. 

உலகில் வாழும் எல்லா ெனிதர்களுக்கும், சந்பதகத்திற்கு 
இடெில்லாெல், செத்துவம் (செநிகல) இருக்கும் அபத பவகளயில், இரண்டு 
நபர்கள் ஒபர ொதிரியாக இல்கல. ஒபர சூரியன் ஒபர உலகில் 
பிரகாசித்தாலும், உலகம் முழுவதும் சூரிய ஒளி ஒபர ொதிரியாக 
இருப்பதில்கல. எல்லா இடங்களிலும் ெக்கள் அவர்களின் நம்பிக்ககயிலும் 
பயத்திலும் ஒபர ொதிரியாக இருக்கிைார்கள், ஆனால், இந்த பநரத்தில், 
ஒருவர் ெற்மைாருவகர எதிர்க்கும் நிகல உருவாகியுள்ளது. 

நாளுக்கு நாள், விஷயங்கள் ஒவ்மவான்றும் இருள் ெயொகி 
வருகின்ைன; அதி விகரவில் அகனத்து இருகளயும் சிதைடிக்கும் ஒளியின் 
திடீர் வரகவப் மபை, ெக்கள் தங்கள் சிந்தகனகயக் மசம்கெயாக்கி, தயார் 
நிகலயில் கவத்திருக்க பவண்டும். பளபளக்கும் மபாருள் தூய்கெயாக 
இருந்தால், பிரதிபலிப்பும் பிரொதொக இருக்கும். 

கடவுள் ெீதான அன்பு, சக உயிர்கள் ெீது காட்டும் அன்பு, பசகவ 
ெற்றும் தியாகங்களின் ெீதான அன்பு - சுருக்கொக, அன்பு எந்த வடிவிலும் 
உருவிலும் இருந்தாலும் - வாழ்வின் ெிகச் சிைந்த அன்பின் அகடயாளம் 
‘மகாடுக்கல்-வாங்கல்’ ஆகும். எதுவாயினும் இறுதியில், ெனித குலத்கதப் 
பற்ைிய உள்ளார்ந்த பல்பவறு விவரங்ககள நிகலகுகலயச் மசய்யாெல், 
உலமகங்கிலும் ொனிடன் ெிகவும் விரும்பும் உலகளாவிய சென்பாட்கட 
அன்பு ஒன்றுதான் மகாண்டுவரும். 

தீயவற்கைப் பற்ைி அஞ்சுவகத விட சிைப்பானவற்கை நம்புவது 
அகனத்திலும் சிைந்தது.  மபாழுது என்பது இரவு பகல்களால் ஆனது. உலகம் 
அதன் தவிர்க்க முடியாத ஏற்ை தாழ்வுகளின் பபாக்கில் ெீண்டும் ஒரு 
சிைப்பான காகலப்மபாழுகத மநருங்கி வருகிைது. 

உங்கள் அகனவருக்கும் எனது ஆசிகள். 

1947, ஏப்ரல்  ாைத்ைில் பைாடர்பு பகாண்டவர்களில் ஒருவர், 
பென்றனயின் வாழும் வழக்கைிஞர் ஏ.சி.எஸ்.சாரி, 43, ஆவார். 

ொரி 1932ஆம் ஆண்டில்  ா ாறவ நாெிக்கில் ெிைிது வநரம் ெந்ைித்ை 
வவறளயில்,  ா ா அவருக்கு ஒரு ப ரிய டம்ளர் நிரம்  சூடான  ாறலப் 
 ிரொை ாக அளித்ைார். அடுத்ை நாள் ொரி, உ ாஸனி  ஹாராறஜப்  ார்க்கச் 
பென்ைவ ாது, அவர் ொைாரை ாக, ொரியிடம், "இன்று நீங்கள் சூடான  ால் 



115 
 

எதுவும் அருந்ைினரீ்களா?" என வினவினார்.  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகுைான், 
உ ாஸனி  ஹாராஜுக்கும், ப ஹர்  ா ாவுக்கும் இறடவய உள்ள பநருங்கிய 
பைாடர்ற  ொரி உைர்ந்ைார், வ லும்  ஹராஜின் ‘அப் ாவித்ைன ான’ ொைாரை 
வகள்விறயயும் நிறனவு கூர்ந்ைார். 

 ைிறனந்து ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ைராஸில் நடந்ை இந்ைத் 
‘திருவிழா’வில்,  ா ாவின்  ைிறயச் ெிைப் ாகச் பெய்ய  ா ாறவ 
ஆெிர்வைிக்கு ாறு ொரி வகட்டுக் பகாண்டார். "காெம், பபராகச இரண்கடயும் 
பபாக்க முயற்சி மசய்யுங்கள்" என்று எழுத்துப் லறக வழியாக  ா ா 
 ைிலளித்ைார்.        

மெஹர் பவனில் தரிசனத்தில் கலந்துமகாண்ட கூட்டத்தினரிகடபய 
இருந்த உயரமும், பருெனுொன ெனிதர் ஒருவர், தரிசனத்திற்காக பாபாகவ 
அணுகியபபாது, பாபா அவகரப் பார்த்து ெிகவும் அன்புடன் புன்னககத்தார். 
அந்த ெனிதர் எகதயும் பகட்கவில்கல, பாபா அவரிடம் எதுவும் 
மசால்லவுெில்கல; ஆனால், பாபாவின் புன்னகக அவகர வாழ்வில் 
பிகணத்து, சுதந்திரத்திற்கான வழிகய அவருக்கு மவளிப்படுத்தியது. அவர் 
பவறு யாருெல்ல, 57 வயதான டாக்டர் ‘பதாட்டா தனபதி ராவ் நாயுடு’, 
இறுதியில் பாபாவின் மபயகரயும் புககழயும் மதன் ொநிலொன ஆந்திரப் 
பிரபதசம் முழுவதும் பரப்பினார்.  டாக்டர் நாயுடு 1941 டிசம்பரில், சார்லஸ் 
பர்டம் எழுதிய ‘தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்டர்’ என்ை புத்தகத்கதப் படித்தபபாது, 
மெஹர் பாபாகவப் பற்ைி முதன்முதலில் பகள்விப்பட்டு ஆறு வருடங்களாக, 
பாபாகவச் சந்திக்கக் காத்திருந்தார். தரிசனத்திற்குப் பிைகு, டாக்டர் நாயுடு 
ஆந்திராவில் பாபாவின் மசய்திககளப் பரப்பத் மதாடங்கினார், இதன் 
விகளவாக பல ஊழியர்கள் குருநாதரின் பணியில் பங்மகடுக்க 
முன்வந்தனர். 

காலம் இறை இப் டி நிறனவுகூர்ந்ைது: " ா ாவின் புன்னறகயின் 
பநருப்பு ஆந்ைிரா  ாநிலம் முழுவதும்  ரவியது; இது இந்ைியாவில், 
பொல்லப்வ ானால் உலகில் அைிக எண்ைிக்றகயிலான அன் ர்கள்  ற்றும் 
 க்ைர்கறளக் பகாண்ட ைனிச்ெிைப்ற ப் ப ற்ைது. குருநாைரின் புன்னறகயின் 
ெக்ைிைான் என்ன! அவரது புனிை ான புன்னறக அவ்வளவு இனிற யும், 
பநருப் ின் ைாக்கத்றையும் பகாண்டிருந்ைைால், அது  கிழ்ச்ெி கலந்ை ெிரிப்ற ப் 
 ரப்பும் அவை ெ யம் வாழ்நாள் முழுவதும் வலிறயயும் ஏற் டுத்துகிைது!" 

ஏப்ரல் 4ஆம் வைைி,  ைராஸில் ைரிெனத்ைின் கறடெி நாளான அன்று, 
 ா ா,  ினூ காரஸ், ஆைி து ாஷ் ஆகிவயாறர அறழத்ைார். அவர்கள்  கலில் 
நிகழ்ச்ெிகளில் கலந்து பகாண்டு, இரவில் ைிவயாபஸா ிகல் பொறெட்டியில் 
ஓய்பவடுத்ைனர்.  ா ா அவர்கறள அன்ைிரவு ஆண்  ண்டலி ைங்கு ிடத்ைில் 
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தூங்கு ாறு கூைியதும், அவர்கள்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்.  ா ா முைல் 
 ாடியில் ஒரு ெிைிய அறைறயயும்,  ண்டலி அைனுடன் இறைக்கப் ட்ட ஒரு 
ப ரிய அறைறயயும் ஆக்கிர ித்ைனர்.  ினூ, ஆைி இருவரும் ஆண் 
 ண்டலியுடன் ைறரயில் தூங்கி, அடுத்ை நாள்  ா ாவுடன் ரயிலில் மும்ற க்குப் 
 யைம் பெய்ைனர். 

1947, ஏப்ரல் 5ஆம் நாள் ெனிக்கிழற  அவர் புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா 
ைனது  ைராஸ் அன் ர்களுக்குப்  ிரியாவிறட அளித்து கீழ்வரும் பெய்ைிறய 
வழங்கினார்: 

ெதராஸ் ெற்றும் சுற்றுப்புைங்களில் வாழும் அன்பர்களுக்கு எனது 
மசய்திகய ெிகவும் இனிகெயான ஒரு வார்த்கதயில் சுருக்கொகக் 
கூைலாம்: ‘அன்பு’. 

அன்பு, நீங்கள் அகனவரும் அைிந்தபடி, மசயலில் 
உற்சாகெிக்கதாகவும், விகளவில் மதாற்று பநாய் பபாலவும் பரவும் தன்கெ 
மகாண்டது. ஆன்ெீக வாழ்க்கக வாழுபவரும், இகைநிகலகய 
அகடந்தவர்கள் ெட்டுபெ ‘அன்பப அன்பின் பிைப்புக்கு ஆதாரம்’ எனும் 
காலங்காலொக வழக்கத்தில் இருக்கும் பழமொழியின் உண்கெயான 
முக்கியத்துவத்கத உணர முடியும் அல்லது அனுபவிக்க முடியும். 

இன்கைய உலகில் - குைிப்பாக இந்தியாவில் - ‘அன்பு’ எனும் 
புனிதொன வார்த்கதகய அைிவுகர என்ை மபயரில் 
மசாற்மபாழிவாற்றுவகத நாகரீகொகப் பார்க்கப்படுகிைது - இது ெகைமுக 
பநாக்கத்கதயும் மபாருகளயும் ெகைக்கும் ஒரு தந்திரச் மசயலாகும். 
அன்பிற்குரிய அவதார புருஷர் அந்த வார்த்கதகய உச்சரிக்கும்பபாது அது 
உலகளவிலான பவறுபாட்கடக் மகாண்டதாக இருக்கும். அது ஒபர 
பநரத்தில் - ஆன்ெீக வாழ்வாகவும் அற்புதம் நிகைந்த உற்சாகொன 
மசயலாகவும் ொறும். 

அன்பு என்பது ஒருவருக்கு துன்பமும் வலியுொக இருக்கும் அபத 
பவகளயில், பிைருக்கு ெகிழ்ச்சி அளிப்பதாகும். அகத அள்ளி 
வழங்குபவருக்கு, தீகெயும் மவறுப்பும் இல்லாத துன்பொகவும்,  அகடயப் 
மபறுபவருக்கு, பிகணப்பில்லா ஆசரீ்வாதொகவும் இருக்கும். 

நான் எப்பபாதும் உங்களுடன் இருக்கிபைன்; இருந்தும், கடந்த சில 
நாட்களாக நீங்கள் என்னுடன் இருந்ததில் நான் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்சியகடந்பதன். நான் இப்பபாது விலகிச் மசல்கிபைன் என்று நீங்கள் 
உணரலாம், ஆனால், நான் மசன்றுவிட்டதாக நீங்கள் ஒருபபாதும் 
கருதக்கூடாது. ஆனால், நீங்கள்தான் இப்பபாதும் எப்பபாதும் என்கனப் 
பற்ைிக்மகாள்ள பவண்டியது அவசியம். என்னப் மபாறுத்தவகரயில், நானும் 
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என் அன்பும் உங்ககள விட்டுப் பபாகொட்படாம் - இப்பபாதும் இதற்குப் 
பின்னர் எப்பபாதும். 

ஒவ்மவாரு நாளும் நீங்கள் அகத ஆழொகவும் பெலும் ஆழொகவும் 
அைிந்துமகாள்ள பவண்டும். உங்கள் அகனவருக்கும் எனது ஆசரீ்வாதங்கள். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ரயிலில் பூனா பென்ைார். கடந்ை இரண்டு 
நாட்களில் 12,000 முைல் 15,000 ந ர்கள்  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்ைனர். 

ப ரும் ாலும் அைிக பநரிெலான மூன்ைாம் வகுப்பு ரயில் ப ட்டியில் 
 ா ா  யைிப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டைால், கடுற யான வகாறட 
காலநிறலயில் நீண்ட  யைம் அபெௌகரிய ாக இருக்கும் என ப ஹர்ஜி 
நிறனத்து, அவர்  ா ா,  ண்டலி அறனவருக்கும் ஒரு சுத்ை ான, முைல் ைர, 
குளிர் ைன ரயில் ப ட்டியில் முன் ைிவு பெய்யலா ா என்று வகட்டார்; வ லும் 
 லமுறை வற்புறுத்ைியைால்,  ா ா அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைார்.  ா ா 
குளிர்ந்ை ப ட்டியில் ெிைிது வநரம் அ ர்ந்து,  ின்னர் எரச்ெிடம், "உங்களுக்கு 
குளிராக இல்கலயா நான் ெிகவும் குளிர்ச்சியாக உணர்கிபைன்" என்று 
கூைினார்.  ண்டலி அறனவரும்  யைத்ைில் ஏற் ட்ட இந்ை  ாற்ைத்றை 
அனு வித்துக்பகாண்டிருந்ைாலும், அவர்கள்  ா ாவிடம் உங்களுக்கு என்ன 
வவண்டும் என்று வகட்டனர். "நடத்துனகர அணுகி, குளிரின் அளகவக் 
மகாஞ்சம் குகைக்கச் மசால்லுங்கள். இல்கலபயல் உங்களுக்குச் சளி 
பிடிக்கும்" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

எனவவ எரச் நடத்துனறர அணுகி முறையிட்டவ ாது, அவர், "இைில் 
எதுவும் பெய்ய இயலாது; இது ைானாக இயங்குகிைது; பவப் நிறலறய றகயால் 
ெரிபெய்ய முடியாது" என்று  ைிலளித்ைார். 

எரச் ைிரும் ி வந்து  ா ாவிடம் கூைியதும், அவர் "அகதக் குகைக்க 
முடியாவிட்டால், சகீ்கிரம் நிறுத்தச் மசால்லுங்கள்!” என்று வகட்டுக்பகாண்டார். 

எரச் உடவன நடத்துனரிடம் குளிர் ைன இயந்ைிரத்றை நிறுத்ைக் 
வகாரினார். ரயில் ப ட்டி குளிர் ைன ிடும் வெைிறயக் பகாண்டைாக இருந்ைைால், 
பவளிப்புை துவாரங்கள்,  ின்விெிைிகள், ஜன்னல்கள் எதுவும் இல்லா ல், காற்று 
புகாை முறையில் வடிவற க்கப் ட்டிருந்ைது. ஏப்ரல்  ாைம் வகாறட காலம், 
பவப் ம் கடுற யாக இருந்ைது. குளிர் ைன வெைி இல்லா ல், ரயில் ப ட்டி 
விறரவில் ‘அனல்  ைக்கும் அறை’யாக  ாைியது! 

எரச்  ிகவும் ெங்கட ாக உைர்ந்ைைால், ைனது ஆறடகறளக் 
கழற்ைினார். காற்று  ிகவும் ைிைைடித்ைைால், எல்வலாரும் சுவாெிக்க 
முடியாைறைப் வ ால் உைர்ந்ைனர்.  ா ா, அைற்கு  ாைாக  ிகவும் வெைியாக 
உைர்ந்ைார், வ லும் எந்ை  ாைிப்பும் ஏற் ட்டைாகத் பைரியவில்றல. 
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எரச் ைனக்குள்வள நிறனத்துக்பகாண்டார்: "இறை ஒப் ிடுறகயில், 
மூன்ைாம் வகுப்பு  ிகவும் ெிைந்ைது. குறைந்ை ட்ெம் காற்வைாட்ட ாக இருக்கும்." 

ப ஹர்ஜி  ா ாவின் வெைிக்காக முைல் வகுப்பு  யைச்ெீட்டுகறள 
வாங்கினார், ஆனால், இப்வ ாது அவர் அவ்வாறு பெய்ைைற்காக வருந்ைினார், 
ஏபனனில் ‘மசாகுசு’ கற்பகன மசய்ய முடியாத கடுகெயான அமசௌகரியொக 
ொைியது. அைற்குப்  ிைகு, யாரும்  ா ாவிடம் குளிர் ைன ரயில் ப ட்டிறயப் 
 ற்ைி ஒரு வார்த்றையும் கூைவில்றல. 

 ல வெைியான அன் ர்கள் இருந்தும்,  ா ாவின் அபெௌகரியத்றைக் 
குறைக்க யாராலும் எதுவும் பெய்ய முடியவில்றல.  ா ா, அவரது  ஸ்த் 
 ைிக்காக, இரவும்  கலும் மூன்ைாம் வகுப் ில்  யைம் பெய்து, பவயில் 
அல்லது  றழயில் ற ல் தூரம் நடந்து பென்று, வ லும் அடிக்கடி உடல் 
முழுவதும் அழுக்கு, அசுத்ைம்,  ைல்  ற்றும் வெற்ைால் மூடப் ட்டது அன்ைாட 
நிகழ்வு. ஆனால், குருநாைரின்  ஸ்துடனான  ைி அவரது  ிகப்ப ரிய  ைி, 
 ற்றும் அத்ைறகய அபெௌகரியங்கள் அவரது ‘அந்ைரங்க  ன கிழ்ச்ெி’யாக 
இருந்ை அவை வவறளயில்  ண்டலிக்கு, அபெௌகரியத்ைின் மூலம் ஆறுைறல 
அனு விப் து எப் டி என் றைக் கற்ைைியும் வாய்ப்பு கிறடத்ைது. 

இரயில்  யைத்ைின் வ ாது,  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு,  ா ா ஒரு  ைி 
வநரம்  ின்வரும் விளக்கத்றை அளித்ைார்.  ா ா கூைியைற்கு இைங்க ஜால் ாய் 
எழுத்துப் லறகறயப் வாெித்ைார்: 

கடவுள் மூன்று உணர்வு நிகலககள அனுபவித்துள்ளார்: ‘ெைதி’, 
‘உதவியற்ை நிகல’ ெற்றும் ‘எல்லாம் வல்ல சக்தி’. 

‘ ைைி’ எனும் நிறலயில், கடவுள், ைனது எல்றலயில்லா ெக்ைி, 
வ ரின் ம்  ற்றும் ைான் இருப் றை அைியா ல்,  ரிபூரை அற ைியில் 
இருந்ைார். இந்ை நிறலறய ஒரு ந ர் அனு விக்கும் ஆழ்ந்ை தூக்க நிறலயுடன் 
ஒப் ிடலாம். இது ஒருவிை ‘ ைைி’ நிறல. 

'உதவியற்ை' நிகலயில், கடவுள், தனது எல்கலயில்லா தன்கெகய 
அைியாெல், உதவியற்ை நிகலகய அனுபவிக்கிைார். அவர் ஆற்மைாணா 
கவகலயும் பவதகனயும் அகடந்து அகெதிகய இழக்கிைார். அவர் தனது 
மபரும் கவகல ெற்றும் பபரிடர் காரணொக ெைதிகய நாடுகிைார். அவர் 
குடிப்பழக்கத்கதக் கூட நாடுகிைார். ஏன்? அவர் தன்கன ெைக்க 
விரும்புகிைார். ெைதியின் முதல் அனுபவம், இப்பபாது இந்த உதவியற்ை 
நிகலயில், ெைதிபய அவருகடய இரண்டாவது இயல்பாக ொறுகிைது. 

ஒரு ொைாரை  னிைன் ஒரு  ாைம் தூங்கவில்றல என்ைால், அவன் 
ற த்ைியம் ஆகிைான் அல்லது அவனது உடல் நரம்புகள் கடுற யான 
பெயலிழப் ிற்கு உள்ளாகின்ைன. இைனால்  னிைன் தூக்கத்ைின் மூலம் ைனது 
 ைைி நிறலறய  ீட்படடுக்க முயற்ெிக்கிைான். ஆனால், (தூங்கும் வ ாது) அவன் 
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ைன்றன அைியாை நிறலயில்  ைந்துவிடுகிைான், உைர்வுபூர்வ ாக 
 ைந்துவிடுவைில்றல.       

உதவியற்ை நிகல நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து, எல்கலயற்ை 
இயலாகெயாக ொறும்பபாது, அது 'அளவிறுதியற்ை வல்லகெ'யாக 
ொறுகிைது. இங்பக கடவுள் தன்கன வகரயறுக்கப்பட்ட தனி ஒருவர் எனும் 
நிகலகய ெைந்து எல்கலயற்ை வாழ்வு, சக்தி ெற்றும் பபரின்பத்கத 
அனுபவிக்கிைார். இதுபவ 'எல்லாம்வல்ல சக்தி'. 
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ப ஹர்  ா ாவுடன்  ஜ்ஜூப் ொச்ொ,  ெத்ைாரா 1947 
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சத்தாரா, மெஹராபாத் ஏகாந்தவாசம்  
(Satara, Meherabad Seclusion) 

பூனாவிலிருந்து, ஸவராஷின் ஓட்டுநர் இஸ் ாயில், 1947, ஏப்ரல் 6 
ஈஸ்டர் ைினத்ைன்று ,  ாறல 6:30  ைிக்கு  ா ாறவ  ஹா வலஷ்வருக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். 

 ார்ச்  ாைம்,  ைராஸுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா ைனது 
ஏகாந்ைவாெத்ைின் அடுத்ை கட்டப்  ைிறயப்  ற்ைி  ண்டலியிடம் 
பைரிவித்ைிருந்ைார்: "நான் சிவாஜியுடன் மதாடர்புகடய பகாட்கடகளில் 
பணிபுரிய விரும்புகிபைன்; இதற்கு பவண்டிய ஏற்பாடுககளச் மசய்ய 
பவண்டும்." பவவ்வவறு இடங்கள் ஆய்வு பெய்யப் ட்டு அவற்ைின் வெைிகள் 
குைித்து  ா ாவிடம் பைரிவிக்கப் ட்டன. 

ஏப்ரல் 8ஆம் நாள், ஸவராஷ் ைனது காரில்  ஹா வலஷ்வருக்கு வந்து, 
 ா ா, எரச், குஸ்ைாஜி  ற்றும் முஹ து என்ை  ைியாறள பூனாவுக்கு 
அறழத்துச் பென்று, அந்ை இரறவ அறனவரும்  ிந்த்ரா ஹவுஸில் கழித்ைனர். 
அடுத்ை நாள் காறல அவர்கள் பூனாவிலிருந்து 24 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
'புரந்தர்' என்ைறழக்கப் ட்ட வகாட்றடக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். ற தூல் 
ஏப்ரல் 10ஆம் நாள் அஹ துநகரிலிருந்து  ஸ்த் 'அலி ஷா'றவப் புரந்ைருக்கு 
அறழத்து வந்ை அவ்வவறளயில்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி ப ண்டு, ெிது 
இருவரும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா புரந்ைரில் இருந்ை  த்து நாட்களில், ைினமும் மூன்று  ைி 
வநரம் அலி ஷாவுடன்  ைிபுரிந்ைவைாடு, ஒரு  ைி வநரம் வகாட்றடயில் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டார். ப ண்டு, எரச், ெிது, ற தூல் ஆகிவயார்  ா ா 
 ைிபுரியும் வவறளயில் எந்ைச் ெிைிய ெத்ைவ ா அல்லது இறடயூறுகவளா 
ஏற் டா ல் இருக்க நான்கு  க்கங்களிலும் கண்காைித்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து பவளிவய வந்ை  ின்பு, ெிது 
 ிறகப் டுத்ைப் ட்ட றெறககள்  ற்றும் முக ாவறனகளின் பவளிப் ாடுகளுடன் 
கஜல்கறளப்  ாடி அவறர  கிழ்வித்து வந்ைார்.  ா ாவும் அறை ரெித்து, "அவரது 
அபிநயக் கூத்துகள் எனது சுகெகயக் குகைக்கின்ைன!" என்ைார். 

ஒரு நாள் ெிது கண்காைித்து வந்ை வவறளயில், 'பஷல்வக' 
என்ைறழக்கப் ட்ட உள்ளூர் ெிறுவன் ஒருவன் ை ால் நிறலயத்ைிலிருந்து கடிைம் 
ஒன்றை எடுத்து வந்ைான்.   ா ா அந்ைச் ெிறுவறன ைன் அறைக்குள் வரும் டி 
றெறகயால் அறழத்ைார். அவறனத் ைிருப் ி அனுப்புவைற்கு முன்னர், எழுத்துப் 
 லறக வழியாக, ெில நி ிடங்கள் அவனுடன் உறரயாடினார். அைற்குப்  ிைகு 
 ா ா, ெிதுறவ அறழத்து அவறரக் கடிந்துபகாண்டார்: "எனது அகைக்குள் 
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யாகரயும் அனுெதிக்க பவண்டாம் என்று உங்களுக்கு 
உத்தரவிடப்பட்டிருந்தும் அந்தச் சிறுவகன உள்பள வர அனுெதித்தது ஏன்?" 

" ா ா, நீங்கவள அவறர உள்வள அறழத்ைீர்கள்" என்று ெிது 
சுட்டிக்காட்டினார். 

"இது என்னிடம் நடக்காது! சாக்குப்பபாக்கு பவண்டாம்" என்று  ா ா 
ைிட்டினார். "இப்பபாது நீங்கள் தவைிகழத்து விட்டீர்கள், உங்ககள ென்னிக்க 
ஒபர ஒரு வழி, நான் உங்ககள அடிபணிந்து வணங்குவதுதான்" என்று கூைி, 
 ா ா, ெிதுவின் கால்களில் ைறல றவத்து வைங்கி அவறர  ன்னித்ைார். இந்ைத் 
‘மதய்வகீ பாசாங்குத்தனத்தின் பநாக்கம்’ைான் என்ன, இறைப்  ற்ைிய உண்ற  
எவருக்கும் பைரியாது. ெிதுறவ வைங்க  ா ா அவருக்வக பைரிந்ை ைனது 
பொந்ைக் காரைத்றைக் பகாண்டிருந்ைார்; அறைச் பெய்து முடிக்க, இந்ைப் 
 ாொங்குத்ைனத்றைக் றகயாளுவது வ ாது ானைாக இருந்ைது. 

1947, ஏப்ரல் 18 அன்று, அருகிலுள்ள கிரா த்றைச் வெர்ந்ை  ைிபனட்டு 
ஏறழ  க்கறள, புரந்ைர்  றலக்கு அறழத்து வந்து,  ா ா ஒவ்பவாருவரின் 
கால்கறளயும் கழுவி, வைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும்  த்து ரூ ாய் பகாடுத்ைார். 

புரந்ைர்  றலயில்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைவ ாது வானிறல 
 யங்கர ாக இருந்ைது; அவை வநரத்ைில் இந்ைியாவின் வ ற்குக் கடற்கறரறயத் 
ைாக்கிய சூைாவளியின் காரை ாக, கடுற யான புயலுடன் பைாடர்ந்து  றழ 
ப ய்ைது. ஏப்ரல் 19ஆம் நாள்,  ா ா,  ண்டலி,  ஸ்த் அலி ஷா  ற்றும் இரண்டு 
ெிறுவர்களுடன், புரந்ைர்   றலயிலிருந்து  ைியம் ‘உட்ைரா’ (ெத்ைாராவுக்கு 
அருகில்) புைப் ட்டுச் பென்று, அரொங்க  ங்களாவில் ஓர் இரவு ைங்கினார். 
ஸவராஷ், ராம்ஜூ, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயார் ப ஹலு  ற்றும் ஃ ாலுவின் 
எைிர்காலத் ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்க அங்கு வந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், ஸவராஷ் ெத்ைாராவில் ‘தூன் காட்படகஜ’ வாடறகக்கு 
ஏற் ாடு பெய்ை வ ாது,  ா ா  ண்டலியுடன் அங்குச் பென்ைார். தூன் காட்வடஜில் 
ைங்கியிருந்ை ஐந்து நாட்களில்,  ா ா, ெிவாஜியின் வகாட்றடகளில் ஒன்ைான 
‘அஜிங்க்ய தாரா’விற்கு இரண்டு முறை விஜயம் பெய்து, அங்கு அவர் அலி 
ஷாவுடன்  ைிபுரிந்ைார்.  ா ா, ெிவாஜியுடன் பைாடர்புறடய வவபைாரு 
வகாட்றடக்கும் பென்று,  ீண்டும் அலி ஷாவுடன் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 

ஏப்ரல் 24 அன்று ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ாைிரி வந்ைதும், ப ண்டு 
ைிருப் ிச் பென்ைார்.  ா ா, அலி ஷாவுடன்  ைிபுரியும் வ ாபைல்லாம்  ாைிரி, 
ற தூல், எரச் மூவரும் கடுற யான கண்காைிப் ில் ஈடு ட்டனர். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர், ஏப்ரல் 26ஆம் நாள்,  ா ா குழுவுடன் 
ெத்ைாராவிலிருந்து  ஹா வலஷ்வருக்குச் பென்று, ைனது  ஸ்த்  ைிறய 
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 ீண்டும் பைாடங்கினார்.  ற தூல் துைிகர முயற்ெியில் ஈடு ட்டு,  ஸ்துகறளக் 
கண்டு ிடித்து, ஆகா கான் அரண் றனக்கு அறழத்து வருவது வழக்கம். 

பூனாவிலிருந்து ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட வ ருந்ைில், 30ஆம் நாள், ஆைி 
ெீனியருடன் பஜஸவாலா குடும் த்ைினர், நரி ன், காக்கா  ாரியா, அலி அக் ர் 
(அவலா ா) ஆகிவயாரும் வந்ைனர். பஜஸவாலா குடும் த்ைினறரத் ைவிர 
அறனவரும் அன்வை ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

1947, வ  6 பெவ்வாய் அன்று,  ா ா  ீண்டும் புரந்ைருக்கு, இந்ை முறை 
ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு  ற்றும் டாக்டர் டான்,  ப் ா பஜஸவாலா 
ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; அவர்கறளத் பைாடர்ந்து எரச், டாக்டர் நீலு, 
 ின்னர் எரச்ெின் ெவகாைரிகள்  ற்றும் ைாயார் பகய் ாய் ஆகிவயாரும் 
வந்ைிறைந்ைனர்.  ா ா ப ண் ைிகளுக்கு, புரந்ைர் வகாட்றடறயயும், 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட இடத்றையும் காண் ித்து வ  8ஆம் நாள் 
 ஹா வலஷ்வர் ைிரும் ி வந்ைார். 

அடுத்ை இரண்டு நாட்களில், விஷ்ணு, டாக்டர் நீலு, எரச், ஜால் ாய் 
 ற்றும் அவரது  ரு கள் குல்னார் ஆகிவயாருடன் ஆைி ெீனியர் 
 ஹா வலஷ்வருக்கு அறழக்கப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து, வ  11, 
ஞாயிற்றுக்கிழற   ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் காரில் ஆைி, எரச், 
ஜால் ாய் ஆகிவயாருடன்  ஸ்த்  ைிக்காகப் புைப் ட்டார்; சத்தாரா, 
பகாலாப்பூர், மபல்காவ்ம், நிபானி  ற்றும்  ிை நகரங்களுக்குச் பென்று, 
ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும்  ல்வவறு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா, எைிர்காலத்ைில் ைனது ைறலற யகத்றை ெத்ைாராவுக்கு 
 ாற்ைத் ைிட்ட ிட்டைால் அங்கு ஒரு  ங்களாறவப்  ார்க்கச் பென்ைார்; வ  
11ஆம் நாள் ஸவராஷ்  ங்களாறவ வாடறகக்கு எடுப் ைற்கான ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்ைறைத் பைாடர்ந்து அவர்கள் ப ல்காவ்ம் பென்ைறடந்ை வவறளயில், 
விஸ்வநாத் ஹல்ைங்கர் ப ாருத்ை ான  ங்களாக்கறளத் வைடும் டி 
அைிவுறுத்ைப் ட்டார். வ  16ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா,  ஹா வலஷ்வருக்கு 
ைிரும் ி வந்ைதும், ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து வைறவயான ைள ாடங்கறள, 
ெத்ைாராவிற்கு பகாண்டு வர ப ண்டுவுக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது; இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ின்னர் அவர் அறைச் பெய்து முடித்ைார். 

இைற்கிறடயில்,  ா ா இல்லாை வநரத்ைில், வ ல் ப ஹரா ாத் 
சூறையாடப் ட்டது; ைிருடர்கள் கூட்டம் ஒன்று ெ ாைி அறையின் குவி ாடத்றை 
உறடத்து, வகாப்புகள், புத்ைகங்கள்,  ா ாவின் ப த்றை அறனத்றையும் விலக்கி, 
அவரது டின் வக ிறனயும் ைகர்த்பைைிந்ைது. வ  20 அன்று,  ா ா ப ண்டுவுக்கு 
கடிைம் எழுைி, வ லும்  றலயில் இரவு காவலர்களின் எண்ைிக்றகறய 
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அைிகரிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டு, "பெல்ெகலயில் ெீண்டும் ஏதாவது 
நிகழ்ந்தால், மெஹராபாத் அழிந்துவிடும்!" என்று பைரிவித்ைார். 

டாக்டர் கனி  ஹா வலஷ்வரில்  ா ாவுடன் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், 
வ  22ஆம் நாள்  ா ாவுடன் வவடிக்றகயாக உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ைார்; 
வ லும்  ா ாறவப்  ற்ைி நறகச்சுறவ வைாரறையில் ஏவைா பொன்னவ ாது, 
 ா ா, உடனடியாக ‘பாபா அனல் பைக்கும் மநருப்பு!’ என்ை ைறலப் ில் ஈரடி 
கவிறை ஒன்றை எதுறக வ ாறனயுடன் இயற்ைினார்: 

நீங்கள் குளிர்ச்ெியாக உைர்ந்து பநருப் ின் அருவக அ ரும் வநரம், 
இது உங்கள் குளிறர விரட்டி, வியர்றவறய வரவறழக்கும். 

நீங்கள்  ெிறய உைர்ந்து பநருப் ில் ெற க்கும் வநரம், 
இது நீங்கள் விரும்பும் உைறவ உங்களுக்கு வழங்கும். 

ஆனால், நீங்கள் ஒரு மூடறனப் வ ால பநருப் ில் விறளயாடும் வநரம், 
அது உங்கறள வ ாெ ாக எரித்து, நரகத்றை ரெிக்க றவக்கும். 

 ல ஆண்டுகளாக, ஆன் ீகம் குைித்து ப ஹர்  ா ா பவளிப் டுத்ைிய 
 ல விஷயங்களுக்காக நாம் டாக்டர் கனிக்குக் கடற ப் ட்டுள்வளாம். 
அவரால்ைான் குருநாைரிட ிருந்து  ல சுவாரஸ்ய ான விளக்கங்கள் 
பவளிவந்ைன.  ா ாவிட ிருந்து ஒரு பொற்ப ாழிவு அல்லது விளக்கத்றைக் 
வகட்க டாக்டர் கனி ஆர்வ ாக இருக்கும் வ ாபைல்லாம், அவர் நறகச்சுறவ 
உைர்வுடன் அல்லது ெற்று கிண்டலாக,  ா ாறவ ஒரு வ ச்சுக் பகாடுக்க 
தூண்டுவது வழக்கம் - வ வல உள்ள குறுங்கவிறை வ ான்ை ரத்ைினங்கள் 
உருவாக டாக்டர் கனிவய முக்கிய காரைம். 

டாக்டர் கனியின்  ரு கன்,  ைினாறு வயதுறடய ‘வஷக் அப்துல் ரஷீத்’, 
1938 இல் வலானவாலாவில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 1947 இல் ரஷீத்ைின் ைாயார் 
கால ானறை, கனி,  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, அவர் ெிறுவறன 
 ஹா வலஷ்வருக்கு அறழத்து வந்து,  ா ாவின் ைனிப் ட்ட வ ற் ார்றவயின் 
கீழ், ப ஹரா ாத்ைில்  ண்டலியுடன் பநருங்கிய பைாடர் ில் இரண்டு ஆண்டுகள் 
ைங்க றவத்ைார். 

1947 பெ 25 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று ப ஹர்  ா ா ெத்ைாராவுக்கு 
வந்ைார். அங்கு, 'திவான் பஹதூர் பொதிலால் முத்தா'வின்  ங்களா,  ா ா 
 ற்றும் ப ண்  ண்டலிக்கும், ‘ஃபுர்பகஸ்’  ங்களா ஆண்களுக்காகவும், 
 ஸ்துகளுக்பகன ‘பராஸ்வுட்’  ங்களா,  ற்றும் டான், கனி இருவருக்கும் 
‘ராஜகுரு’  ங்களாவும் வாடறகக்கு ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 
 டாக்டர் டான் ைனது ‘தி பவஃபபரர்ஸ்’ புத்ைகத்றை, ெத்ைாராவில் 
இருந்ைவ ாது எழுைத் பைாடங்கினார்; வ லும்  ல ைகவல்கறள ஒன்ைிறைத்து, 
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டாக்டர் கனி  ற்பைாரு பவளியடீ்டில்  ைிவு பெய்யும் வநாக்கத்ைில்  ா ா 
வழங்கிய குைிப்புகறள விரிவு டுத்துவைில் மும்முர ாக இருந்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில் ப ண் ைிகளில் ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, நாஜா, 
ராவனா, கிட்டி, வகட்டி, வகார்பஷத், ஸூனா ாெி, இந்து ஹல்ைங்கர்  ற்றும் ஆண் 
 ண்டலியில் ற தூல், டாக்டர் டான், எரச், டாக்டர் கனி, குஸ்ைாஜி, காக்கா, 
டாக்டர் நீலு, விஷ்ணு, கிருஷ்ைா நாயர் ஆகிவயார் ெத்ைாராவில்  ா ாவுடன் 
 ீண்டும் வந்ைிறைந்ைனர். இைர  ண்டலி அறனவரும் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைனர்.  ா ா ெில வநரங்களில்  ாைிரி, ப ண்டு, ஆைி ெீனியர் 
ஆகிவயாறர வவறலயின் நி ித்ைம் ெத்ைாராவிற்கு அறழத்ைறைப் வ ால, 
 ிை  அன் ர்கறளயும் அவ்வப்வ ாது அறழத்ைார். 

இந்ைியாவின்  ல்வவறு  குைிகளிலிருந்து  ஸ்துகறளத் வைடி அறழத்து 
வரு ாறு  ா ா  ல ெீடர்களுக்கு அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கியும், 
 ஹா வலஷ்வர் ஆெிர த்றைப் வ ாலவவ, ெரியான வநரத்ைில் யாறரயும் 
கண்டுபகாள்ள முடியாைைால், வ  27 அன்று, அலி ஷாறவ ெத்ைாராவிற்கு 
அறழத்து வரு ாறு ெிது  ற்றும் காவள ா ாவுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது, அடுத்ை 
நாள் ஸவராஷ் அவர்கறள அறழத்து வந்ைார். 

ஜூன் 1ஆம் நாள் காக்கா  ாரியாவும், ைாயார் குல் ாயுடன் ஆைியும் 
வந்ைனர்; குல் ாய் ெில வாரங்கள் ெத்ைாராவில் ப ண் ைிகளுடன் ைங்க 
இருந்ைார். அன்று காறல  த்து  ைியிலிருந்து  ா ா, ஆைிக்காகக் காத்ைிருந்து 
அவர்கள் வந்ைதும் ஆைிறய ைன்னிடம் அனுப்பு ாறு ெிதுவிடம் கூைியிருந்ைார். 
 ைியம் 2:00  ைிக்கு ெத்ைாரா வந்ைறடந்ை ஆைிக்கு, ெிது  ா ாவின் பெய்ைிறய 
வழங்கிய  ின்னரும், ஆைி  ெியாக இருந்ைைால்,  ா ாவிடம் உடனடியாகச் 
பெல்லா ல்,  ைிய உைறவ உண்ை அ ர்ந்ைார். அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா அங்குத் 
வைான்ைி ெிதுறவத் ைிட்டினார். 

ெிது, ைான் ஆைிக்குச் பெய்ைிறய வழங்கியைாகக் கூைியவ ாது,  ா ா, 
"நீங்கள் ஏன் அந்தப் பன்ைிகயப் பிடித்து என்னிடம் மகாண்டு வரவில்கல?" 
என வினவினார். 

 ா ா, ெிதுறவக் கண்டித்துக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, ஆைி அற ைியாக 
உைறவத் பைாடர்ந்ைார்.  ா ா அவறர வநாக்கி, "ஏன் பன்ைிகயப் பபாலச் 
சாப்பிடுகிைாய்?" என்று வகட்டார். ஆைி  ைில் கூைா ல் ொப் ிட்டுக்பகாண்வட 
இருந்ை வவறளயில்  ா ா, "உனது தட்கட வசீி எைி" என்று கட்டறளயிட்டதும் 
ஆைி அறைச் பெய்ைார்; "அகத அப்படிபய மநாறுக்கி விடு" என்ைதும் அறையும் 
ஆைி பெய்ைார்.       
 அப்வ ாது  ா ா, "ஏன் தட்கட உகடத்தாய்?"   
 "நீங்கள் உறடக்கச் பொன்னரீ்கவள" என்று ெடக்பகன ஆைி  ைிலளித்ைார். 
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"இப்பபாது எனக்குக் கீழ்ப்படிகிைபபாது, ஆரம்பத்தில் ஏன் 
கீழ்ப்படியவில்கல, உடனடியாக என்னிடம் வரவில்கல?" 

"என்றன  ன்னியுங்கள்  ா ா, நான்  ிகவும்  ெியாக இருந்வைன்," 
என்ைார் ஆைி. "நான் அபகார பசியில் இருந்பதன்!" என்று கூைி, 
ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா, ஆைியிடம் உைறவ முடிக்கு ாறு றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

1947, ஜூன் 3 அன்று, ற தூல்  கத்ைான ஏழாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறல பகாண்ட  ஜ்ஜூப் ொச்ொறவ ெத்ைாராவிற்கு அறழத்து வருவைில் 
பவற்ைி கண்டார். அவர் வந்ைதும்,  ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்து, "சாச்சா 
ஒருவபர 100 ெஸ்துகளுக்கு செம்!" என்று கூைினார். 

அஜ் ீரில்  ஜ்ஜூப் ொச்ொறவ, ஒருவ ாதும் பவளிவய அனுப்  
அனு ைிக்காை நூற்றுக்கைக்கான  க்ைர்கள் இருந்தும், ற தூல் அவறர எப் டி 
அறழத்து வந்ைார் என் து ஒரு சுவாரஸ்ய ான கறை. வ   ாை இறுைியில், 
ற தூல் அஜ் ீருக்குச் பென்று  ஜ்ஜூப் ொச்ொறவத் ைன்னுடன் அறழத்து வர 
முயன்ைார், ஆனால், அைிர்ஷ்டம் இடம் ைரவில்றல. அந்ை வநரத்ைில் ‘குவாஜா 
முயினுைீன் கிஸ்ைி’யின் கல்லறைக்கு அருகில் ஒரு ‘புனிை யாத்ைிறர ைிருவிழா’ 
நறடப ற்றுக் பகாண்டிருந்ைது; அைில் கலந்துபகாள்ள ஏராள ான  க்ைர்கள், 
 ஜ்ஜூப் ொச்ொறவ ஏைக்குறைய ைனியாக விட்டுச்பென்ைனர். வ  31 இரவு,  ல 
 ைிவநரம் பகஞ்ெிக் கூத்ைாடி, ற தூல்  ஜ்ஜூ ின் றகறயப்  ிடித்து அறழக்க, 
ொச்ொவும் ஆச்ெரிய ளிக்கும் விைத்ைில், எழுந்து  ின்பைாடர்ந்ைார். இருவரும் 
ஒரு வடாங்காவில் ஏைி, ஆனால், அறடயாளம் கண்டுபகாள்வறைத் ைவிர்க்கும் 
எண்ைத்ைில், ற தூல்  ின்னர் ஒரு காறர வாடறகக்கு எடுத்து அவறர 
ஏைக்குறைய 30 ற ல்களுக்கு அப் ால் அற ந்ை ரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்று, மும்ற க்குச் பெல்லும் ரயிலில் ஏைினர்.  ஜ்ஜூப் 
ொச்ொறவ அஜ் ீர் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைிருந்ைால், உள்ளூர் 
 க்கள் அவறர அறடயாளம் கண்டு, ற தூலுடன் ொச்ொ பவளிவயறுவறைத் 
ைடுத்ைிருக்கக் கூடும். பூனாவிலிருந்து இருவரும் வ ருந்ைில் ெத்ைாராவிற்குப் 
 யைம் பெய்ைனர்.     

ெத்ைாராவில், ப ஹர்  ா ா,  ஜ்ஜூப் ொச்ொ  ற்றும் அலி ஷாவுடன் 
ைனித்ைனியாக, ஏகாந்ைவாெத்ைில், ஒவ்பவாரு நாளும் குைிப் ிட்ட  ைிவநரம் 
 ைிபுரியத் பைாடங்கினார்.   ா ா இருவருக்கும் ைாவன உைவூட்டிக் 
கவனித்துக்பகாண்டார், வ லும் இந்ை இரண்டு  கத்ைான ஆத் ாக்களுடன் 
நாளின் ப ரும் குைிறயச் பெலவிட்டார். 

ொச்ொ அடிக்கடி வைநீர் அருந்துவறை விரும் ியைால், அவரது 
விருப் த்றைப் பூர்த்ைி பெய்ய, ஒரு ப ரிய பகட்டிலில் எப்வ ாதும் வைநீர் 
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ையாராகக் பகாைிக்க விடப் ட்டிருந்ைது. ஒரு நாள்  ா ா, ொச்ொவுக்குக் பகாடுத்ை 
ஒரு வகாப்ற  வைநீரில் ெிைிைளறவ அருந்ைிவிட்டு,  ாைிறய ைன்  ீது ஊற்ைி, 
 ீைிறய  ா ாவிடம் அருந்ைக் பகாடுத்ைார்.  ா ா அறை அருந்ைியதும், ொச்ொ 
 ீண்டும் வைநீர் வவண்டுப னக் வகட்க,  ற்பைாரு வகாப்ற  பகாண்டு 
வரப் ட்டது; அறையும் அவர் ைனது உைடுகளில் பைாட்டு,  ிைகு  ா ாவிடம் 
அருந்ைக் பகாடுத்து - இப் டிவய  ீண்டும்  ீண்டும் பெய்துக்பகாண்டிருந்ைார்.  

ஒவ்பவாரு முறையும்  ா ா வைநீறர ஏற்றுக்பகாண்டு அவறர ஆறுைல் 
 டுத்ைினார். ஆனால், ொச்ொ, ‘ொ, ொ’ என்று பொல்லிக்பகாண்வட இருந்ைைால் 
 ா ா அவருக்கு பவற்றுக் வகாப்ற கறள வழங்கத் பைாடங்கினார். ொச்ொ 
ஒவ்பவாரு வகாப்ற றயயும் ைனது உைடுகளில் பைாட்டு,  ா ாவிடம் ைிருப் ிக் 
பகாடுக்க,  ா ாவும் வைநீர் அருந்துவது வ ாலப்  ாவறன பெய்ை முழு நிகழ்வும் 
ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாக பைாடர்ந்ைது. 

ெஜ்ஜூப் இகை நிகலகய அகடந்தவர் ஆககயால், சாச்சா 
முற்ைிலும் சாதாரண ெனித உணர்வற்ை நிகலயில் இருந்தார். 
அளவிறுதியற்ை இகை உணர்கவ அகடந்த ஒருவர் அவரது உடல் ெற்றும் 
உலகத்கதப் மபாறுத்தவகர இைந்தவராகபவ இருக்கிைார். 

 ா ா, அவறர எவ்வளவவா வற்புறுத்ைியும், நீராட்ட 
அனு ைிக்கா ல்   றுத்துவிட்டார். ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகுைான்,  ா ா 
அவருறடய கந்ைலான ஆறடகறள அகற்ைி, புைிய ஆறடகறள அைிய 
இைங்கச் பெய்ய முடிந்ைது. இறை,  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: "ஒரு ெஸ்த், 
அவர் அணிந்திருக்கும் ஆகடகள் ெற்றும் அவருடன் கவத்திருக்கும் 
அகனத்து விசித்திரொன மபாருட்களும் உள்ளளவில் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தகவ. அதனால்தான் அவர்கள் ெிகவும் பிடிவாதொக அவற்றுடன் 
ஒட்டிக்மகாள்கிைார்கள்." 

 ஸ்துகளுடனான  ா ாவின்  ைி, ப ரும் ாலும் அைீை உடல் வொர்றவ 
ஏற் டுத்தும்.  ொச்ொவுடன் ஓரிரு  ைி வநரம் அ ர்ந்ை  ிைகு,  ா ா, அவரது 
ெிைிய அறையிலிருந்து பவளிவந்ை வவறளயில் அவரது முகம் பவளிைி, 
வொர்வாக பைன் ட்டது, அவரது ஆறடகள் வியர்றவயில் நறனந்ைிருந்ைன. 

அலி ஷா, ொச்ொ இவர்கறளத் ைவிர,  ினூ காரஸ் 1947 ஜூன் 13 அன்று 
கராச்ெியிலிருந்து மூன்று  ஸ்துகறள, ெத்ைாராவுக்கு அறழத்து வந்ைார். 
அவர்கள் குைிப் ாக வ ல்நிறல  ஸ்துகளாக இல்லாைைால்,  ா ா அவர்கறள 
இரண்டு நாட்கள்  ட்டுவ  றவத்ைிருந்து, நீராட்டி, உைவூட்டி 14ஆம் நாள் 
 ாறல  ினூவுடன் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக்கும் இந்ை 
வநரத்ைில் ெத்ைாராவுக்கு வருறக ைந்ைிருந்ைார். 

இப்பபாது உலகப்பபார் முடிந்துவிட்டதால், வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குச் 
பெல்வைற்குப்  ைிலாக,  ா ா, அங்கு வாழும் அன் ர்களில் ெிலறர 
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இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்  அறழத்ைார்.  அவர், வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் 
வருவைற்கு முன்னைாக, ப ண்டு, நைீன் டால்ஸ்டாயின் கல்லறையின் முழுப் 
 ைிறயயும் முடித்துவிட வவண்டும் என்ை ஆர்வத்ைில் காைப் ட்டார். 
இப்பூவுலறக விட்டுச் பென்ை  ிைகும், நைீன் அவரது  ிரிய ான  ா ாவின் 
நிறனவில் இன்னும் இருந்ைார்! ஜூன் 13 அன்று,  ா ா, ப ண்டுவிற்கு அனுப் ிய 
கடிைத்ைில், இந்ை வார்த்றைகறள அவருறடய நிறனவுக்கல்லில் ப ாைிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்: 

நதீன் டால்ஸ்டாய் - அவரது ெகிழ்ச்சியின் ஆதாரம் பாபா. 

டாக்டர் வகாபஹர் அவ்வப்வ ாது வந்துபெல்லும்  ண்டலியாக இருந்து, 
ஜூன் 19 அன்று நிரந்ைர ாக ப ஹர்  ா ாவின் ஆெிர த்ைில் வந்ைிறைந்ைார். 
ஆைி ெீனியர், ப ஹர்ஜி, நரி ன் அறனவரும் அன்று  ா ாவுடனான 
வநர்காைலில்  ங்பகடுத்ைனர். 

இைற்கிறடயில், ஜூன்  ாைம் முழுவதும், ப ஹர்  ா ா, ொச்ொ  ற்றும் 
அலி ஷாவுடன் பைாடர்ந்து  ைியாற்ைினார்.  ாவனக் வ த்ைாவுக்கு, 25ஆம் நாள் 
வநர்காைல் ஒன்று வழங்கப் ட்டது.   ா ாவின்  ண்டலி ைனது 'மும்ற ' 
குழுறவ வளர்க்கும் ைிட்டத்ைில் ைன்னுடன் ஒத்துறழக்கவில்றல என்று அவர் 
புகார் கூைினார்.  ா ா அப்வ ாது அவருக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: "எனது 
ெண்டலிக்கு அவரவர் பலவனீங்கள் இருக்கலாம், ஆனால், அடிப்பகடயில் 
அவர்கள் 100 சதவிகிதம் எனக்குக் கீழ்ப்படிவதற்குத் தயாராக இருக்கிைார்கள். 
உதாரணொக, எரச், கட்டகளயிட்டால், தன் தந்கதகயக் கூட 
மகான்றுவிடுவார். உங்கள் ெண்டலி உறுப்பினர்கள் அதற்குத் தயாராக 
இல்கல.  உங்கள் ஜப் ெண்டகலக் காட்டிலும் உங்களின் கீழ்ப்படிதல் ெற்றும் 
விசுவாசத்தில் நான் அதிக அக்ககை மகாண்டுள்பளன்." 

1947, ஜூறல 10 அன்று, ொச்ொவுடன் ைனது 40 நாட்கள்  ைிறய 
முடித்துவிட்டு,  ா ா அவறர ற தூலுடன் அஜ் ீருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 
ப ண்டு, ஆைி ெீனியர், வா ன் ஆகிவயார்  ா ாவிட ிருந்து அைிவுறரகறளப் 
ப ை ெத்ைாராவிற்கு வந்ைிருந்ைனர்.  ற தூல்,  ஜ்ஜூப் ொச்ொவுடன் பூனா 
வழியாக (ொச்ொ வழி முழுவதும் வாந்ைி எடுத்ைார்) மும்ற க்குச்  பென்று, 
அஜ் ீருக்கு ரயிலில்  யைம் பெய்ைார். 

1947 இல்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, அவரது ப ௌனத்ைின் 22வது 
ஆண்டு நிறைறவ உலகம் முழுவதும் உள்ள அவரது அன் ர்கள் காறல 7:00 
 ைி முைல் 24  ைி வநரம், இரண்டு முறை வைநீர்  ட்டுவ  அருந்ைி, உ வாெம் 
இருந்து, நாள் முழுவதும்  ா ாறவ நிறனவு கூர்ந்து, அனுெரித்ைனர். ஆனால், 
அவநக ாக,  ா ாறவ  ிகத் ைீவிர ாக நிறனவில் பகாண்டவர் ராம்ஜூ 
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அப்துல்லா. ஒரு நாள் ஒரு வவறள உைறவத் ைவிர்ப் து என் து அவறரப் 
ப ாறுத்ை வறரயில் கடினம் எனும்வ ாது, ப ௌன ைினத்ைின் முழு நாள் 
உ வாெம் அவர்  னைில் ப ருங்கிளர்ச்ெிறய ஏற் டுத்ைியது. 11ம் வைைி காறல, 
6:30  ைிக்கு, றகயில் ைட்றட ஏந்ைி, ஒவ்பவாரு நி ிடமும் கடப் றைக் 
கைக்கிட்டுக் பகாண்டிருந்ைார். ஏழு  ைியளவில், ராம்ஜூ ைனது முைல் வாய் 
உைறவ உண் ைற்கு முன்பு,  ா ாவிடம்  ிரார்த்ைறன பெய்ைார்: "இனி 
ஒருவ ாதும் எங்கறள உ வாெம் இருக்கச் பெய்யாைீர்கள்." 

வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் ‘டி. ட ிள்யூ. ஏ’ வி ானத்ைில் 1947, 
ஜூறல 12 அன்று அப ரிக்காவிலிருந்து மும்ற  வந்ைிைங்கினர். எலிஸப த், 
‘ஃ வுண்டி’ என்ை நாறய இந்ைியாவுக்கு உடன் பகாண்டு வந்ைிருந்ைார்; வ லும் 
 ா ாவின் உ வயாகத்ைிற்காக இரண்டு அப ரிக்க ‘டிபஸாட்படா’ கார்கறளயும் 
வாங்கி அனுப் ியிருந்ைார். ஆைியும் ப ண்டுவும் 1947 ஜூறல 13 அன்று இரண்டு 
ப ண் ைிகறளயும் ெத்ைாராவிற்கு அறழத்துக்பகாண்டு அன்று  ைியம் 
வந்ைனர். அவர்கள்  ா ாறவ இரண்டு நி ிடங்கள்  ட்டுவ  ெந்ைிக்க 
அனு ைிக்கப் ட்டனர்.  ா ா அவர்கறள ‘ஜல் வில்லா’ என்ை ைனி  ங்களாவில் 
டாக்டர் வகாபஹருடன் ைங்க றவத்ைார். இந்ைியா வருவைற்கு முன்பு, வநாரினா 
இைய வநாயால் கடுற யாகத் ைாக்கப் ட்டவ ாது, உண்ற யில், அவரது 
 ருத்துவர் இந்ைியாவுக்குப்  யைம் பெய்ய வவண்டாம் என 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். 

காக்கா அவர்களுக்கு விவெஷ உைறவத் ையார் பெய்ைார்;  ாறல 
வவறளயில் ெிைிது வநரம்  ட்டுவ   ா ாறவப்  ார்க்க அனு ைிக்கப் ட்டனர், 
கடந்ை ஆறு வருட  ிரிவுக்குப்  ின்னர், இத்ைறகய குறுகிய வநர ெந்ைிப்பு  
வநாரினாறவ வருத்ைத்ைில் ஆழத்ைியது. இரண்டு ப ண் ைிகளும் 
ஆெிர ங்களில்  ா ாவுடன் பநருக்க ாக இருந்ைனர், ஆனால், இப்வ ாது  ா ா 
அவர்கறள ெற்று தூரத்ைில் இருக்கச் பெய்ைார். வ லும்,  ா ாவிட ிருந்து 
வநரடியாகப் ப ைப் ட்ட வநாரினாவின் ‘சிந்தகன பரிொற்ைங்கள்’ (THOUGHT 
TRANSMISSIONS - அவரது ப ாது விரிவுறரகளின் வ ாது பகாடுக்கப் ட்டது) ெில 
காலத்ைிற்கு முன்பு முடிவறடந்ைது, அவறர  னச்வொர்வறடயச் பெய்ைது.  "நாம் 
 ா ாவின் அருகில் இருந்ைாலும், பவகு பைாறலவில் இருக்கிவைாம். ஒருவவறள 
வ ற்கிலிருந்து பகாண்டு வரப் ட்ட ந து கவறலகள்  ற்றும்  ிரச்ெிறனகளால், 
 ா ா நம்ற  ஆன் ீக ரீைியில் ைனிற ப் டுத்ைி றவத்துள்ளார்!" என்று 
நிறனத்துக் பகாண்டார் வநாரினா. 

ஆனால், காலம் இறை விவரித்ைது வ ால, "பைாறல தூரத்ைில் இருக்கச் 
பெய்ைாலும்,  ா ா அவறரத் ைன்னிடம் பநருங்கச் பெய்வறை வநாரினா 
அைிந்ைிருக்கவில்றல.  ிரிவு என்ை ஒன்று இல்லா ல் ஐக்கியம் ொத்ைியம் 
இல்றல; இந்ை முறை  ா ா வநாரினாறவத் ைனைருகில் இருக்கும்வ ாவை 
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 ிரிவின் வவைறனறய அனு விக்கச் பெய்ைார். இந்ைப்  ாறையின் யாத்ரீகர்கள் 
வவைறனயில்  ரிைவிக்க வவண்டும்;  ிரிய ானவர் அவர்கறள எந்ை அளவுக்கு 
அற ைியற்ைவர்களாக ஆக்குகிைாவரா, அந்ை அளவுக்கு அவர்கள்  ீது ைன் 
கருறை  றழறயப் ப ாழிகிைார். இந்ைக் பகாடூர ானது அவரது கருறையின் 
அறடயாளம், அறைத் ைாங்கக்கூடியவர்கள்  ட்டுவ  அவருக்கு அருகில் 
இருக்கத்  ைகுைி றடத்ைவர்கள்.” 

1947, ஜூறல 17ஆம் நாள், எலிஸப த், அப்வ ாது  ர்டில்  சீ்ெில் இருந்ை 
டார்வின் ஷா, ஜான்  ாஸ் ஆகிவயாருக்குக் கீழ்வரும் கடிைத்றை எழுைினார்: 

இன்று  ா ா,  ர்ட்டில்  சீ்  ற்ைிய வறர டங்கள், புறகப் டங்கள் 
 ற்றும் இைர ைகவல்கறள எடுத்துப்  ார்த்ைார்...  ா ா நிச்ெய ாக விறரவில் 
வரவிருக்கிைார், எனவவ  ா ாறவ நீங்கள் கவனிப் து வ ால  ர்ட்டில்  சீ் 
ற யத்றைக் கவனித்து, பகாசுக்கறள ஒழிக்கக் கடுற யாக உறழக்கவும். 

வநாரினா, எலிஸப த் இருவரும் 1941 இல் அப ரிக்காவுக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்று,  ின்னர் அவர்கள்  ர்டில்  சீ் ற யத்றை நிறுவி, ப ஹர்  ா ாவின் 
ப யறரப்  ரப்பும்  ைிறயத் ைீவிர ாகத் பைாடங்கினர். அப ரிக்காறவ விட்டு 
பவளிவயறும் முன், வநாரினா, ஃ ிலிஸ் ஃ ிரபடரிக்கிடம்  ா ாவுக்பகன ஏவைனும் 
பெய்ைி உள்ளைா என்று வகட்டைற்கு "நான் இந்ைியாவுக்கு வர முடியு ா என்று 
அவரிடம் வகளுங்கள்" என்று ஃ ிலிஸ் கூைியிருந்ைார்.  இரண்டு வாரங்களாக, 
 ா ா ஃ ிலிறஸ அறழக்கலா ா என்று எல்வலாரிடமும் வகட்டுக்பகாண்வட 
இருந்ைார், ஆனால், இறுைியில் அவறரப் ‘ ின்னர்’ அறழப் ைாகக் கூைினார். 

ெில  ாைங்களுக்குப்  ின்னர் (1948  ிப்ரவரி 14), ஃ ிலிஸுக்குக் கடிைம் 
எழுது ாறு  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய எழுத்துப் லறக வழியாக டானுக்கு 
எடுத்துறரத்ைார்: "ஆன்ெீக இலட்சியத்கத அகடய  எந்தமவாரு தியாக 
உணர்வும் ெிகப் மபரியதாக இருப்பதில்கல; பெலும் எந்த ஓர் உயர்ந்த 
இலட்சியத்கதயும், அதன் பல்பவறு அம்சங்களில், தியாகம் இல்லாெல் 
அகடந்ததும் இல்கல." 

முத்ைா  ங்களாவில் (ப ண்கள் ைங்கும் விடுைி)  கலில், ஸூனா ாெி 
வராந்ைாவில் அ ர்ந்து கண்காைித்து வந்ை வவறளயில், ராவனா, உைவு 
வநரத்ைில் அவறர விடுவித்து அந்ைக் கடற றயச் பெய்து வந்ைார். ஒரு நாள் 
 ைியம் ராவனா கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ை வ ாது, வழிப்வ ாக்கர் ஒருவர் 
 ாடிக்பகாண்வட வடீ்றடக் கடந்து பெல்ல,  ா ா றகைட்டி, ராவனாவிடம், "அந்தச் 
சத்தம் எங்கிருந்து வருகிைது?" என்று வகட்டார். 

"ொறலயில் யாவரா  ாடிக்பகாண்டு நடக்கிைார்கள்" என்று ராவனா 
 ைிலளித்ைார். 

"அவகர ஏன் தடுக்கவில்கல?"  ா ா வகட்டார். 
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"நான் எப் டித் ைடுக்க முடியும்? அவர் ொறலயில் 
பென்றுபகாண்டிருந்ைார்.” 

"அவர் ஆகாயத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள்தான் அவகரத் தடுத்திருக்க 
பவண்டும்!"  ா ா கடிந்து பகாண்டார். "சத்தம் வராெல் பார்த்துக் மகாள்வது 
உங்கள் கடகெ." 

ராவனா  ன்னிப்புக் வகாரி,  ீண்டும் அவ்வாறு நடக்க விடா ல் 
ைடுப் ைாக உறுைியளிக்கத்ைான் முடிந்ைது. 

ஒரு நாள்  ா ா ஒரு பவற்று ைகர பகாள்கலறன வகார்பஷத்ைிடம் 
பகாடுத்ை வ ாது, அவர் அறை என்ன பெய்வது என்று வகட்டைற்கு  ா ா, 
"உங்களிடம் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள்; எப்பபாபதனும் அது பயனுள்ளதாக 
இருக்கும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

அது எப் டி  யனுள்ளைாக இருக்கும் என் றை வகார்பஷத்ைால் புரிந்து 
பகாள்ள முடியவில்றல, ஆனால்,  ா ாவும் அைற்கு வ ல் எதுவும் 
பொல்லவில்றல. ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அறனத்துப் 
ப ண் ைிகறளயும் ை க்கு முன் ாகக் கூட்டி, எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார்: "நான் உங்ககள ெீண்டும் குழுக்களாகப் பிரிக்க 
விரும்புகிபைன். ஒரு குழு பிம்பல்காவ்ெிலும், ெற்மைாரு குழு 
மெஹராபாத்திலும் தங்கும். 

"மெஹராபாத் குழுவிலுள்ள பிரிவுகள்: ஒரு குழுவில் பகார்மஷத், 
ஸூனாொசி; ெற்மைாரு குழுவில் கிட்டி, ராபனா, நாஜா, பகட்டி ஆகிபயார்; 
மூன்ைாவது மஸால்டூன், டவ்லா; நான்காவது ென்ஸாரி, மஜர்பாய் ெற்றும் 
'உருகளகள்' (ஜாலு, குலு ெற்றும் மெஹரு  தஸ்தூர்). ஒவ்மவாரு 
குழுவிற்கும் சகெயல் ஏற்பாடுகள் தனித்தனியாக இருக்கும். மெஹரா, ெணி, 
மெஹரு, வாலு ஆகிபயார் பிம்பல்காவ்ெில் தங்குவார்கள்." 

 ா ா, ைன்னிடம் பகாடுத்ை பவற்று ைகர பகாள்கலன், இப்வ ாது அவர் 
‘ ீண்டும் ெற யல்  ைியில் ஈடு டப் வ ாகிைார், உைவுப் ப ாருட்கறளச் 
வெ ித்து றவப் ைற்காகப்  யன் டும்’ என்று வகார்பஷத் புரிந்து பகாண்டைால் 
அவர் அறைப் ப ரிதும் விரும் ி  ாதுகாப் ான இடத்ைில் றவத்ைிருந்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ா ப ண் ைிகறளப்  ிரித்ைைற்குப் 
 ின்னால்  றைமுக ாக ஒரு காரைமும் இருந்ைது - வ லும் அவர் ெ ீ த்ைில் 
ொச்ொவுடன் பெய்ை  ைியின்  ின்னைியிலும் இருக்கலாம். இந்த நாடு 
இந்தியா, பாகிஸ்தான் என இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படவிருந்தது, பெலும் 
இந்தியாவில் எல்லா இடங்களிலும் வன்முகை ெற்றும் உள்நாட்டு குழப்பம் 
மவடித்தது.  ிரிவிறனக்கான அரொங்கத்ைின் ைிட்டம் அைிவிக்கப் ட்டவ ாது, 
 ா ா, பவறுப் ில் ெீற்ைத்துடன் குைிப் ிட்டார், "இரண்டு பாகங்கள் - இது 56 ஆக 
பிரிக்கப்படும்!" 
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அலி ஷா ஒரு ைனிச்ெிைப்பு  ிக்க தூய்ற யான ஜ ாலி  ஸ்த், 
கனிவான  னநிறல பகாண்டவர். இருப் ினும், 1947 ஜூறல நடுப் குைியில், 
 ஸ்த், வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக வகா மூட்டும் வ ாெ ான  னநிறலறய 
பவளிப் டுத்ைத் பைாடங்கியைால்,  ா ா அவருடன்  ைியாற்றுவது 
கடின ாகிவிட்டது. ஜூறல 14 அன்று,  ா ா அவறர ப ண்டுவுடன் 
அஹ துநகருக்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார், வ லும் ஆைி ெீனியர், அலி ஷாறவ 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்ை  ின்னர், அங்கு ற தூல் அவறரக் கவனிக்கத் 
பைாடங்கினார். அலி ஷா பவளிவயைியதுடன், ெத்ைாரா  ஸ்த் ஆெிர ம் 
முடிவுக்கு வந்ைது. 

1947, ஜூறல 10 முைல்  ா ா நீண்ட கால உ வாெத்றைத் பைாடங்கத் 
ைிட்ட ிட்டு, வநாரினா வரவிருந்ைைால், அவர் அறைத் ைள்ளி றவக்க 
வவண்டியைாயிற்று. இப்வ ாது வநாரினா வந்ை  ின்பு,  ா ா ஜூறல 21 ைிங்கள் 
அன்று  ைிபனாரு நாட்கள் உ வாெத்றைத் பைாடங்கினார். வநாரினா 40 நாட்கள் 
ப ௌன ாக இருந்ைைால் அவர் ஓய்பவடுக்கவும், அவரது ஆவராக்கியத்றை 
வ ம் டுத்ைவும் முடிந்ைது. 

ஜூறல 22 அன்று, ஜால் ாய் பூனாவிலிருந்து அறழத்து வந்ை கவாலி 
 ாடகர்,  ா ாவின்  முன்னிறலயில் ஒரு  ாை காலத்ைிற்கு ைினமும் 
 ாடுவைற்காகப்  ைிய ர்த்ைப் ட்டார்.  ஆனால், இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
 ா ா, ொைாரை ாக இறை விரும் ினாலும், ைனது ைற்வ ாறைய உ வாெத்ைின் 
காரை ாக, கவாலி  ாடலின் ‘வலி’றயத் ைாங்குவது  ிகவும் கடினம் எனக் 
குைிப் ிட்டார். எனவவ அந்ைப்  ாடகர் பூனாவுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

1947, ஜூறல 25ஆம் நாள்  ஞ்ச்கைிறயச் வெர்ந்ை  ார்ெி குடும் ம் ஒன்று 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க அனு ைிக்கப் ட்டது. 1930ல் ‘றடகர்’  ள்ளத்ைாக்கில் அற ந்ை 
‘ ஞ்ச்கைி குறக’றய  ா ா முைன்முைலில் ஆக்கிர ித்ை நாட்களிலிருந்வை 
‘மெஹர்பாய் ஸத்தாராவாலா’, அவர்  றனவி ‘மதஹ்முராஸ்’ ஆகிவயாருக்கு, 
 ா ாறவப்  ற்ைித் பைரிந்ைிருந்தும் இது அவர்களின் முைல் ெந்ைிப்பு. 
 அவர்கள் ைங்கள்  கன் ‘வகாஹியர்’ (28), அவரது  றனவி ‘ரைி’ (22) 
ஆகிவயாறரயும் அறழத்து வந்ைனர். ஸத்ைாராவாலா குடும் ம் முழுவதும் 
 ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்ைது.. 

ஒரு வாரம் கழித்து, ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள்,  ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்றை 
நிறைவு பெய்ைார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர், அலி ஷாறவ  ீண்டும் 
ெத்ைாராவுக்கு அறழத்து வந்து,  ா ா அவருடன் ஆறு நாட்கள், 9 ஆம் வைைி 
வறர  ைி ரிந்ைார்.       
 அலி ஷாவுடன்  ைிபுரியும் இந்ைக் கட்டத்ைில்,  ா ா, எரச்றெ அறழத்து, 
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இறைச் சுவரில் எழுது ாறு அைிவுறுத்ைினார்: ‘பிப்ரவரி ொதம் (1948) நிகழ்வுகள் 
நிகைந்ததாக இருக்கும்’, ஆனால், என்ன நடக்கும் என் றை  ா ா 
விளக்கவில்றல. 

1947, ஆகஸ்ட் 9 ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா, எரச், ஜால் ாய், ஆைி ெீனியர் 
ஆகிவயாருடன் காரில் பூனாவுக்குச் பென்ைார்.  ா ா,  ிந்த்ரா ஹவுஸில் இரவு 
உைறவ முடித்துவிட்டு, அவருறடய குடும்  இல்லத்ைிற்குச் பென்று 
ஓய்பவடுத்ை வவறளயில், எரச் இரவு காவலராகப்  ைிபுரிந்ைார்.  ா ா தூக்கம் 
வராைைால், அைிகாறல 3:00  ைிக்கு எழுந்து எரச்சுடன்  ிந்த்ரா ஹவுஸுக்கு 
நடந்து பென்று, அங்கு  ா ா றக கால்கறளக் கழுவி சுத்ைம் பெய்து காறல 
ெிற்றுண்டிறய உண்டார். ொறலயில் நடந்து பெல்லும் வழியில்,  ா ா ைனது 
குழந்றைப்  ருவத்ைில் இருந்ை இடங்கள் - ைந்றையாரின் வைநீர் கறடக்கு 
அருகில் அற ந்ை இடம், எருற க் கூட்டத்ைால் சூழப் ட்ட இடம், 
காஸ்வ ாப ாலிட்டன் கிளப்,  ா ாஜானுடன் அ ர்ந்ைிருந்ை இடம் – 
வ ான்ைவற்றை எரச்ெிற்குச் சுட்டிக் காட்டி நிறனவு கூர்ந்ைார்.     

அன்றைய ைினம் பஸாராஸ்டரின்  ிைந்ைநாள் (வகார்டத் ஸல்) 
ப ஹர்ஜி, நரி ன், டாக்டர் கனி, அவரது  ரு கன்  ற்றும் விஷ்ணுவும் அவரது 
உைவினர் சுஷீலா அறனவரும்  ிந்த்ரா ஹவுஸில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். 
ற தூல், அலி ஷாறவ  ீண்டும் ப ஹரா ாத்துக்கு அறழத்துச் பென்று, அன்று 
பூனாவில் அவர்களுடன் இறைந்ைார்.  அங்கிருந்து, பாபா ெிகவும் கடினொன 
ஐந்து நாள் ெஸ்த் பயணத்கதத் மதாடங்கி, மபரும்பாலான இடங்களில் 
மகாட்டும் ெகழயில், சங்கம்பனர், பகாப்பர்காவ்ம், ஔரங்காபாத், எவ்லா, 
ஜால்னா, கஹதராபாத், பஷாலாப்பூர், பர்ஸி ெற்றும் பிை இடங்களுக்கு 
ெஸ்த் பணிக்காகச் மசன்ைார்.  

ஆகஸ்ட் 10ஆம் நாள் நள்ளிரவு வறர அவர்கள் ஔரங்கா ாத் 
வந்ைறடயவில்றல. ஆைி ெீனியரின் ெவகாைரி ‘ ிவராஜா’  ற்றும் அவரது கைவர் 
‘டாக்டர் கிருஷ்ைா வி. ரானவட’ ஆகிவயாரின் இல்லத்ைில்  ா ா ஓய்பவடுத்ை 
அன்றைய ைினம் குல் ாயும் அங்கு வந்ைிருந்ைார். அடுத்ை நாள் காறலயில் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்து,  ஸ்துகறளத் வைடி அறலயும் வவறளயில்,  ா ா 
 ிை ான உ வாெத்றைக் கறடப் ிடித்ைார் - காறல 6:00  ைிக்கு ஒரு டம்ளர் 
வைநீர், பைாடர்ந்து  ாறல 6:00  ைி வறர ைண்ைரீ், உைவு எதுவும் 
உட்பகாள்ளவில்றல.   

இந்திய பதசத்தில் நிகழவிருக்கும் பிரிவிகன மதாடர்பாக, நாட்டில் 
ெிகவும் பதட்டொன அரசியல் மநருக்கடி நிகலகெகள் உருவான காலமும் 
இதுவாகும். ஆகஸ்ட் 11 அன்று ஔரங்கா ாத்ைில், நாடு முழுவதும் 
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அற ைியின்ற  வவக ாகப்  ரவி வருவறைக் கருத்ைில் பகாண்டு,  ா ா 
கீழ்வரும் இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்கி, அறை அச்ெடித்து அவறரப்  ின் ற்றும் 
அறனவருக்கும் அனுப் ிறவக்கு ாறு ஆைிக்கு அைிவுறுத்ைினார்: 

மெஹர் பாபா தனது சடீர்கள் ெற்றும் அன்பர்கள், ஜாதி, ெத 
பவறுபாடின்ைி, இந்தியா, பாகிஸ்தான் அல்லது (மசாந்த) ொநிலங்களில் 
எங்கு குடிபயைியிருந்தாலும், மதாடர்ந்து அங்பகபய தங்கி, தத்தெது 
பணிககளச் மசய்து, வாழ்க்கககயத் மதாடர பவண்டும்; பெலும் அவர்கள் 
சார்ந்திருக்கும் அரசாங்கத்தின் விசுவாசொன ெற்றும் உண்கெயுள்ள 
குடிெக்களாக அகனவரும் இருப்பகதயும் விரும்புகிைார்.  

அடுத்ை நாள் அவர்கள் 425 ற ல்கள்  ல்வவறு நகரங்களுக்கும், 
பவளியூர்களுக்கும்  யைம் பெய்ைனர்;  ா ா பைாடர்ந்து 19  ைி வநரம் 
 ைிபுரிந்ைார், அவர்கள் ஜஹரீாபாத்ைிலிருந்து  ன்னிரண்டு ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை ஒரு ெிைிய அரசு விடுைியில் அைிகாறல 1:00  ைிக்கு வந்ைறடயும் 
வறர அவர் ஓய்பவடுக்கவில்றல.  ‘அப்வ ாதும் கூட,  ா ாவுக்குத் தூக்கம் 
வரவில்றல’ என்று ஆைி ைனது நாட்குைிப் ில் விவரித்துள்ளார்: 

(நாங்கள் அறனவரும்)  ிகவும் வொர்வாக இருக்கிவைாம்.  ா ாவின் 
உ வாெம் அவரது உடலுரத்றைப்  ாைிக்கிைது.  ா ா ஓர் அறையில் ஓய்பவடுக்க, 
நாங்கள் அறனவரும் வராந்ைாவில் அ ர்ந்ைிருக்கிவைாம். அவர் எரச்றெயும் 
என்றனயும் அடிக்கடி எழுப் ி  ிகவும் அற ைியற்ைவராகவும், இைய வலி 
அல்லது ைறெப் ிடிப்பு வ ான்ை இடர் ாடுகளால் துன் ப் டுவைாகப் புகார் 
கூறுகிைார், வ லும் அவரது இடது  க்கத்ைின்  ாைி பெயலிழந்துவிட்டது. 

அடுத்ைைாக அவர்கள் கஹதராபாத் பென்ைறடந்து, ஆகஸ்ட் 13ஆம் 
நாள் ஏழு ெஸ்துககளத் மதாடர்பு மகாண்டனர். ஆைி, இறைப்  ற்ைி அவரது 
நாவளட்டில் குைிப் ிட்டிருந்ைைாவது: 

கஹதராபாத் ொநிலத்தின் வரலாற்ைில் ெிக முக்கியொன 
காலகட்டத்தில், ெஸ்துககளத் மதாடர்புமகாள்வதற்காக பெற்மகாள்ளப்பட்ட 
இந்தக் குைிப்பிட்ட பயணம், அம்ொநிலத்தின் எதிர்கால அரசியல் 
வாழ்க்கககயப் மபரிதும் பாதிப்பதாகத் பதான்றுகிைது... இன்று இந்தியா-
பாகிஸ்தான் முழுவதிலுொன அரசியல் பிரச்சிகனக்கு கஹதராபாத் 
புககந்து மகாண்டிருக்கும் மநருப்பாகத் திகழ்ந்தது; பெலும் இது ஒரு சுதந்திர 
நாடாக இருப்பதற்கான தற்பபாகதய பதர்வில் அதன் எதிர்கால வாழ்க்கக 
எப்படி இருக்கும் என்பது யாருக்கும் மதரியாது. பாபா அந்த இடத்கதப் 
பார்கவயிட்டு, ெஸ்துகளுடன் நிகழ்த்தும் ஆன்ெீகத் மதாடர்புகள் மூலொக, 
அதன் நிகலயான எதிர்கால விதிகய நிர்ணயிக்க இதுபவ தக்க 
தருணொகும்.       
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 ஆகஸ்ட் 14ஆம் வைைி  ா ா முழுநாளும் ஓய்பவடுக்காைைால், 
பர்ஸியிலிருந்து பூனாவுக்குச் பெல்லும் வழியில் வொர்வாக உைர்ந்ைார். எனவவ, 
வழியில் ‘மதம்புர்னி’ கிரா த்ைில் அற ந்ை அரொங்க  ங்களாவில் நின்று,  ா ா 
ஓய்பவடுத்ைார். ஆனால், ெிைிது வநரத்ைில், ற தூல் ஒரு குறுகிய வ றெ  ீது 
கால்கறள றவத்ைவ ாது எழுந்ை ெத்ைம்  ா ாறவக் வகா முைச் பெய்ைது. 

1947, ஆகஸ்ட் 15 மவள்ளிக்கிழகெ, இந்தியா, முகையாக இரண்டு 
பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ‘ெவுண்ட்பபட்டன் பிரபு’ இந்தியாவின் கவர்னர் 
மஜனரலாகவும், ‘முகெது அலி ஜின்னா’ பாகிஸ்தானின் ஆளுநராகவும் 
மபாறுப்பபற்ைனர். மெஹர் பாபா செீபத்தில் வழங்கிய மசய்தி ெிகவும் 
குைிப்பிடத்தக்கது, ஏமனனில் அடுத்த ஆறு வாரங்களுக்கு, வன்முகைக் 
கலவரங்களும், இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இகடபய ஒட்டுமொத்த 
படுமகாகலகளும் நடந்தன; இதன் உச்சக்கட்டொக, நூைாயிரக்கணக்கான 
உயிர்கள் ெடிந்தபதாடு, ஏைக்குகைய 800,000 ெக்கள் பாகிஸ்தாகன விட்டு 
இந்தியாவிற்குள் குடிமபயர்ந்த சம்பவம் வரலாற்ைில் ெிகப்மபரிய 
நகர்வுகளில் ஒன்ைாகும்.   

ப ஹர்  ா ா ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் பூனா வந்ைறடந்ைார்.  ிந்த்ரா 
ஹவுஸில் இருந்ை வவறளயில்,  ப் ா பஜஸவாலா ‘ைனது ெக இந்ைியர்களின் 
நிர்வாகத் ைிைன்களில் நம் ிக்றக இல்லாைைால், ஆங்கிவலயர்கள் இந்ைியாறவ 
விட்டு பவளிவயறுகிைார்கள்’ என்று அைிருப்ைி அறடந்ைார். ப ஹர்  ா ா, 
உடவன அவரிடம் ‘இது மகாண்டாட பவண்டிய நாள்’ என்று கூைி, பிந்த்ரா 
ஹவுஸில் புதிய இந்திய மூவர்ணக் மகாடிகயப் பைக்கவிட்டார். பாபா 
அவரது குடும்ப இல்லத்திலும் மபஹராகெ அவ்வாபை மசய்ய கவத்தார். 

 ா ா அன்ைிரவு ைனது குடும்  இல்லத்ைில் ஓய்பவடுத்ை வவறளயில் 
எரச் உடன் இருந்ைார். ஆனால், தூக்கம் வராைைால்,  ா ா, அைிகாறல 2:00 
 ைிக்கு  ிந்த்ரா ஹவுஸுக்கு நடந்து பென்ைார். அன்று காறல நரி ன், 
ப ஹர்ஜி, ஸவராஷ், ப ண்டு, ெைாஷிவ்  ாட்டீல், விட்டல் வ ாக்வர ஆகிவயார் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ஆகஸ்ட் 16 அன்று நண் கல், எரச், ஜால் ாய் 
ஆகிவயாருடன் ெத்ைாராவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, ப ஹரா ாத் 
ைிரும்புவைற்கான ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்கத் பைாடங்கினார். 1947, 
ஆகஸ்ட் 24 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று, ெத்ைாராவில், ப ாது க்களுக்கு வழங்கிய 
குருநாைர் ைரிெனத்ைில்  லர் ஆர்வ ாக இருந்ைனர். ‘ஜால் வில்லா’வில்  ிற் கல் 
மூன்று  ைி முைல்  ாறல ஏழு  ைி வறர,  ஜறனகளுடன் நிகழ்ந்ை ைரிென 
விழாவில் கிட்டத்ைட்ட 500 வ ர்  ங்பகடுத்ைனர். ஆைி ெீனியர், ப ஹர்ஜி, நரி ன் 
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ஆகிவயார் மும்ற யிலிருந்து வந்ைனர். காவடக்கர்  ற்றும்  ிை பநருங்கிய பூனா 
அன் ர்களும் கலந்து பகாண்டனர். 

ஆகஸ்ட் 27ஆம் நாள்  ா ா,  ண்டலி  ற்றும் ப ண் ைிகளுடன் 
ஸத்ைாராவிலிருந்து மூன்று கார்களில் ப ஹரா ாத் புைப் ட்டார். 
எலிஸப த்ைின் ‘டிவஸாட்வடா’வில்  ா ா, காக்கா, எலிஸப த், வநாரினா, 
ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு ஆகிவயார் இருந்ைனர். ஆைியுடன் கிட்டி, நாஜா, ராவனா 
 ற்றும்  ைியாள்; டான் ஓட்டிச்பென்ை ஸவராஷின் ‘பஷவ்ரவல’ல் வகட்டி, 
வகார்பஷத்  ற்றும் இைர ப ண் ைிகளும் இருந்ைனர். (ஸவராஷ் அனுப் ிய) 
நான்கு ெரக்கு வண்டிகளில் ப ட்டி  டுக்றககள்  ற்றும் அறனத்து 
ொ ான்களுடன் ஆண்கள்  ின்பைாடர்ந்ைனர். அறனவரும் ைிரும் ி வந்ைதும், 
குருநாைறரப்  ிரிந்ைிருந்ை ெில  ாைங்களுக்குப்  ிைகு,  கிற   ிக்க முந்றைய 
 கிழ்ச்ெிகர ான சூழ்நிறல ப ஹரா ாத்ைில்  று டியும்  லர்ந்ைது. 
ப ண் ைிகள் வ ல் றலயில் ஒன்ைாகத் ைங்க, அதுவறர கண்ைரீும் 
கம் றலயு ாக இருந்ை வநாரினாவின் உள்ளம் புன்னறகயில்  ிரகாெித்ைது. 

கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் றகக்வகா ாத்துக்காகக் கட்டப் ட்ட ெிைிய குடிலில் 
 ா ா ைங்கினார்; அவை குடிலில் ஏைக்குறைய ஒன்ைறர ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
படஹ்ராடூனுக்குச் பெல்வைற்கு முன்னைாக,  ா ா ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாண்டார். 

ஆகஸ்ட் 28 அன்று காறல 7:30  ைிக்கு ஆைி ெீனியர்,  ா ா, ப ஹரா, 
 ைி, காக்கா  ாரியா,  ாைிரி ஆகிவயாறர, அங்கு நடக்கும்  ைிகறளப் 
 ார்றவயிட  ிம் ல்காவ்ம் அறழத்துச் பென்ை வவறளயில், அவர்களுக்காக 
ஸவராஷும்,  ிரைான பகாத்ைனார் ெகிபூப்பும் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா 
ெற யலறை  ற்றும் ெிைிய குடிறெயில் பெய்யப் ட்ட கட்டு ானப்  ைிகறளக் 
குைிப் ிட்டும், வ லும் வைாட்டத்றை வ ம் டுத்து ாறும் ஸவராஷிடம் கூைினார். 

கடந்ை 29ஆம் நாள்  ாறல,  ா ா, ைிடீபரன மூச்சுக்குழாய் 
நிவ ானியாவால் ைாக்கப் ட்டு, கடும் காய்ச்ெலால் அவைியுற்ைார். டான், நீலு 
இருவரும் அவருக்கு  ல நாட்கள் ெிகிச்றெ அளித்ைனர். வ லும்,  ா ாவின் 
வநாய், இந்ை வநரத்ைில், நாடு முழுவதும் வன்முறை ெம் வங்களால் நிகழும் 
 யங்கரங்களுடன் பைாடர்புறடயைாக இருக்கலாம். 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா, ப ண்  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்க, ைினமும் 
இரண்டு முறை வ ல் றலக்குச் பெல்வது வழக்கம்; ஆனால், காறல 
ெிற்றுண்டிறய  ண்டலியுடன் உண்டார். ஆைி ெீனியர் ைினமும் இரண்டு முறை 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து  ா ாறவ வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பெல்வறையும், 
வ லும் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில் ைனது கைவருடன் வாழ்ந்து வந்ை எரச்ெின் 
ெவகாைரி ப ஹரு ை ானியா ையார் பெய்ை  ா ாவின் உைறவக் பகாண்டு 
வருவறையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார். 
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 ா ா அவ்வப்வ ாது குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ்  ற்றும் அஹ துநகரில் 
வாழ்ந்ை அெீர் இல்லத்ைிற்கும் விஜயம் பெய்ைார். பெப்டம் ர் 4 அன்று இரவு 
உைவுக்காக அக் ர் அச்ெகத்ைிற்குச் பென்ைவ ாது, அங்கு அவர் யஷ்வந்த் ராவ், 
 ினூ  ரூச்ொ  ற்றும் அவரது  றனவிக்குத் ைரிெனம் அளித்ைார். 

 ா ா ஏற்கனவவ அைிவித்ை ைிட்டத்ைின் டி, ப ண் ைிகள் குழுக்களாகப் 
 ிரிக்கப் ட்டனர். பெப்டம் ர் 5ஆம் நாள் கட்டு ானப்  ைிகறளப்  ார்றவயிட 
 ா ா  ீண்டும்  ிம் ல்காவ்ம் பென்ைார்.  ா ா, 6ஆம் நாள் ராம்ஜூறவயும், 
அடுத்ை நாள் ப ஹரா ாத் வந்ை அன் ர்கள் - நர்கிஸ் ைாைாொஞ்ெி, நரி ன், 
ஸவராஷ், வா ன் ஸப்னிஸ் ஆகிவயாறரயும் ெந்ைித்ைார். 

காலம் குைிப் ிடுவது வ ால, "வெந்ை காலத்ைில் ப ஹரா ாத் வைாட்டம் 
பூத்துக்குலுங்குவதும்,  ிரிய ான  ா ா பவளிவயறும் வநரம் இறலயுைிர் 
கால ாகவும் ெித்ைரிக்கப் ட்டது.  லர்கள் அவர் வருறகறயக் கண்டு 
 கிழ்ச்ெியுடன் ெிரிப் தும், அவர் பவளிவயறும் வவறளயில் வருந்துவதும்,  ாைி 
 ாைி  கிழ்ச்ெி, வவைறன இரண்டும் அவர்களின் வாழ்வில் நிழலாடிய வண்ைம் 
இருந்ைன. ஆனால்,  து ானத்றை ருெித்து அருந்ைிய இையங்கள்  கிழ்ச்ெியுடன் 
இருந்ைன; இறை வ ாறையின் வாழ்க்றக என்பைன்றும் இப் டித்ைான் இருக்கும், 
அங்கு, வலியின் கண்ைரீ்  கிழ்ச்ெிறய அளிக்கும் அவை வவறளயில், அறவ 
இல்லா ல், எவருவ   கிழ்ச்ெியாக உைர்வைில்றல! 

ப ஹரா ாத் ெம் ந்ைப் ட்ட விஷயங்கள் அறனத்றையும் ஏற் ாடு 
பெய்ை  ின்பு,  ா ா, 1947, மசப்டம்பர் 10 அன்று பிம்பல்காவ்ம் கிராெத்திற்குக் 
குடிமபயர்ந்தார்; அருகாற யில் அற ந்ை 'ரத்ைன்ஷா கியாரா'வின் குடிறெயில் 
 ா ா இரவில் ஓய்பவடுத்ைார். ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், வாலு, 
வநாரினா, எலிஸப த்  ற்றும் டாக்டர் டான், காக்கா, கிருஷ்ைா, ‘ெந்ைிர ான் 
ப ஹரா ாத்’ என்ை  ைிபனட்டு வயது கூர்க்கா ( ைிக்கார) ெிறுவன் ஆகிவயார் 
அவருடன் பென்ைனர். காக்கா  ிம் ல்காவ்ம் ஆெிர த்ைிற்குத் வைறவயான 
ப ாருட்கறள வாங்கி வந்ைார். டான் 'தி பவஃபபரர்ஸ்' புத்ைகத்றை எழுதும் 
வநரத்ைில்,  ைி றகபயழுத்துப்  ிரைிறயத் ைட்டச்சு பெய்து பகாண்டிருந்ைார். 
லக்ஷி என்ை இளம்  ைிப்ப ண் முக்கிய ெற யல்காரராக இருந்ைாலும், 
வநாரினா, எலிஸப த் இருவருக்கும் கார ற்ை ெிைப்பு உைறவ, காக்கா 
பைாடர்ந்து ையாரித்ைார். 

‘ஃபவுண்டி’றயத் ைவிர, இைர மூன்று நாய்கள்  ிம் ல்காவ் ில் வாழ்ந்து 
வந்ைன: வடனி, கருப்பு ‘கிபரட் படன்’ நாய்க்குட்டி,  ா ா எலிஸப த்துக்குக் 
பகாடுத்ை ஒன்று,  ற்பைான்று ‘பாஞ்சா’, ஸவராஷ் எடுத்துவந்ை ெிைிய 
‘டச்ஷண்ட்’; மூன்ைாவைாக  ைியின் ‘ஸ்காட்டிஷ் படரியர், கிராக்கர்’ - ஆனால், 
அது ெில  ாைங்களுக்குப்  ிைகு ப ஹரா ாத்துக்கு அனுப் ப் ட்டது. 



138 
 

ஆைி ெீனியர் முன்னும்  ின்னு ாக,  ா ாவின் புைிய இல்லத்ைிற்கு 
 லமுறை  யைங்கள் வ ற்பகாள்ள வவண்டியிருந்ைது - கட்டு ானப் 
ப ாருட்கள், ைினெரி ‘றடம்ஸ் ஆஃப் இந்ைியா’  த்ைிரிறக  ற்றும் இைர 
ப ாருட்கறளக் பகாண்டு வந்ைார். பெப்டம் ர் 13 அன்று, ஆைி ைனது காரில் 
 ா ாறவயும் ெில ப ண் ைிகறளயும் ‘ஸவராஷ் ெினி ா’விற்கு அறழத்துச் 
பென்ைவ ாது, எலிஸப த் இைர ப ண் ைிகளுடன் ைனது டிவஸாட்டாவில் 
அறழத்துச் பென்ைார். அன்று  ைியம், ராம்ஜூ, ஆைி ஜூனியர், ரூஸி  ாப், 
ப ண்டு ஆகிவயார்  ா ாறவ  ிம் ல்காவ் ில் ெந்ைித்ைனர். எரச், ஜால் ாய் 
இருவரும் ஒரு நாளுக்காக, பெப்டம் ர்  15ஆம் நாள் வந்ைனர்; அடுத்ை நாள் 
ப ய்லியும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. 

இந்ை வநரத்ைில் ப ஹரா ாத்ைில்,  ிம் ல்காவ் ில் வாழும் ெில 
ஆண்கள்  ற்றும் ப ண்களுடன், கிட்டத்ைட்ட 100 வ ர் ைங்கியிருந்ைனர். 
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மெஹர் பாபா, சூரத், 1947               
நிற்பவர்கள் (இ - வ): காக்கா  ாரியா, ெைாஷிவ்  ாட்டீல், 
ஸவராஷ்,  ப் ா பஜஸவாலா, வநாரினா, ஆைி ெீனியர்                                                                                         
திவானில் ப ஹர்  ா ாவுடன் எலிஸப த்                                         
அெர்ந்திருப்பவர்கள்: ெி.டி.வைஷ்முக்,  றனவி இந்து ைி, 
 கள் ெஞ்ெீவனி 
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சூரத், பபராடா, அஹெதாபாத்-இறுதி கட்ட 
ெஸ்த் பணி   
(Surat, Baroda, Ahmedabad - Mast Work)  

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், குஜராத்  ாநிலத்ைின் சூரத் நகரில் ெில நாட்கள் 
ைரிெனம் வழங்க,  ாவனக் வ த்ைா, ப ஹர்  ா ாவின் அனு ைிறயப் ப ற்ைார். 
அைற்கிைங்க, 1947, பெப்டம் ர் 17 புைன்கிழற ,  ா ா, ஸவராஷ், காக்கா  ாரியா, 
வநாரினா, எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் மும்ற க்குச் பென்று, அங்கிருந்து 
அவர்களுடன் பெல்ல இருந்ை இைர  ண்டலி - ஆைி ெீனியர், ற தூல், எரச், 
றகக்வகா ாத், குஸ்ைாஜி, ப ண்டு,  ாைிரி, ராம்ஜூ, ரூஸி  ாப், ஜால் ாய்,  ப் ா 
பஜஸவாலா, ப ஹர்ஜி, நரி ன்  ற்றும் ெைாெிவ்  ாட்டீல் ஆகிவயாருடன் 
அன்று  ாறல 8:30  ைிக்கு ரயிலில் சூரத்ைிற்கு புைப் ட்டார். 

ரயில் நிறலயத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைவர்களில் அலி அக் ரும் (அவலா ா) 
ஒருவர்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அவர் ைிடீபரன ரயில் நறடவ றடயில் ொய்ந்து, 
‘ப ஹர்  ா ாவின்  ிரென்னத்ைின்  கிழ்ச்ெியில்’  ா ாவின் ப யறர உரக்கக் 
கத்ை ஆரம் ித்ைார்.  ா ா இறைக்கண்டு, ரயில் ப ட்டியின் ஜன்னலுக்கு பவளிவய 
றகறய நீட்டி, அலி அக் ரிடம் ‘அகெதியாக இருக்காவிடில் அகைந்து 
விடுபவன்’ என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். உடனடியாக அலி அக் ர் 
கத்துவறை நிறுத்ைினாலும், அவரால் கண்ைறீர அடக்க முடியாை  ட்ெத்ைில் 
ெில  ா ா அன் ர்கள் அவருக்கு உைவினர். 

இந்ை வநரத்ைில் பகாத்வால் குடும் ம் ப ஹரா ாத் குடும்  
குவாட்டர்ஸில் வாழ்ந்து வந்ைது.  ஸவக் பகாத்வாலின்  கன் ஆைி ‘றடஃ ாய்டு’ 
ஜுரத்ைால் உடல்நலம்  ாைிக்கப் ட்டு  ிகவும் வ ாெ ான நிறலயில் இருந்ைான். 
 ா ா ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து சூரத்ைிற்குச் பெல்லவிருந்ை வவறளயில், அவர் 
அற ைியாக அந்ைச் பெய்ைிறயக் வகட்டு, டாக்டர் நீலு, டாக்டர் டான் 
இருவறரயும் ப ஹரா ாத்ைில் ெிறுவறனக் கவனித்துக்பகாள்ளும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். அவன் உயிர் ஊெலாடும் நிறலயில் இரண்டு டாக்டர்களும் 
நம் ிக்றகறய இழக்க, ெிறுவனின் ைாயார் நர்கிஸ் அவனது இறுைிச் 
ெடங்கிற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்யத் பைாடங்கினார். 

ஆனால், இரக்கமுள்ள இறைவன் ைனது ைிைவுவகாறல 
ைிருப் விருந்ைார். சூரத் பெல்லும் வழியில், ஒவ்பவாரு ரயில் நிறலயத்ைிலும் 
அவர் ற தூறல கீவழ இைங்கச் பொல்லி, ஆைியின்  ரைம் குைித்து ஏவைனும் 
ைகவல் வந்துள்ளைா என்று விொரிக்கும் டிக் கூைினார். எந்ைத் ைகவலும் வராை 
அந்ை வநரத்ைில், ெிறுவன்  டிப் டியாகக் குை றடந்து வந்ைான்.  ா ாவின் 
‘விடாப் ிடியான’ விொரறைகள் அவனது உயிறரக் காப் ாற்ைியது. 
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கர்னல் ஈரானியின் பெல்வாக்கின் நி ித்ைம்,  ா ாவுக்கு எைிராக, 
 ிடிவாை ாக இருந்ை ெில மும்ற   ார்ெிகளும், ெில  ா ா அன் ர்களும் ைரிென 
நிகழ்ச்ெிக்காக சூரத்துக்குப்  யைம் பெய்ைனர். இருப் ினும், எைிர்ப்ற  
உருவாக்குவைன் மூலம், அவர்களுக்குத் பைரியா வல  ிைர் இையங்களில் 
நம் ிக்றகறய நிறலநிறுத்ை உைவியாக இருந்ைனர். உண்ற யில்,  ா ாறவ 
எைிர்க்கும் வநாக்கத்ைில் வந்ைவர்களில் ெிலர், அவரது காலடியில் ைங்கள் 
இையங்கறள விட்டுச் பென்ைனர். சூரத் நகரிலும் ஒரு விவராைக் கும் ல் 
இருந்ைது, வ லும் அவர்களில் ெிலர்  ா ாறவ எைிர்ப் ைில் மும்ற யிலிருந்து 
வந்ைவர்களுடன் இறைந்து பெயல் ட்டனர். 

ப ஹர்  ா ா பெப்டம் ர் 18 அன்று, காறல ஐந்து  ைிக்கு சூரத் 
வந்ைறடந்ைார். ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து, அவர் அழகாக அலங்கரிக்கப் ட்ட 
ைிைந்ை காரில், ‘ ி ினி வாடி’யில் அற ந்ை பஸாராப் வக்கீலின் இல்லத்ைிற்கு 
அைிவகுப் ில் அறழத்துச் பெல்லப் ட்ட வவறளயில், அங்கு அவறர  க்கள் 
உற்ொக ாகவும் ஆரவாரத்துடனும் வரவவற்ைனர். அவருக்கு எைிராகக் வகாஷம் 
எழுப் த் ைிரண்டிருந்ை எைிர்ப்பு ெக்ைிகள் அவரது அன் ர்கறள விட அைிக 
எண்ைிக்றகயில் இருந்ைனர். கூட்டத்ைினிறடவய, அங்பகான்றும் 
இங்பகான்று ாக ஒரு ெிலர்  ா ாவுக்கு எைிராகக் கிசுகிசுத்ைாலும், ஒருவருக்கும் 
ைங்கள் வி ர்ெனத்றை பவளிப் றடயாகக் கூறும் அளவுக்குத் துைிச்ெல் 
இல்றல.  ா ா, பஸாராப் வக்கீல் இல்லத்ைிற்கு வந்ைவ ாது, அவருறடய 
உைர்ச்ெிகறளக் கட்டுப் டுத்ை முடியா ல்  ரவெ றடந்ை நிறலயில் 
கன்னங்களில் ஆனந்ைக் கண்ைரீ் வழிந்ைது.     

 ார்ெி ைர் ொறலயில் கூடியிருந்ை ஏராள ான பஸாராஸ்ட்ரிய 
 க்களுக்கு, ப ஹர்  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய வழங்குவைற்காக அங்குச் பென்ைார் 
(இது எழுத்துப் லறக வழியாக ராம்ஜூவுக்கு ஏற்கனவவ எடுத்துறரக்கப் ட்டது): 

ஒரு மஸாராஸ்ட்ரிய குடும்பத்தில் பிைந்த என்கனப் பபாலபவ, 
பிைப்பால் மஸாராஸ்ட்ரியர்களாக இருக்கும் உங்களில் பலருக்கு ெத்தியில் 
என்கனக் கண்டைிவதில், உங்கள் ெகிழ்ச்சிகய என்னால் நன்ைாகக் 
கற்பகன மசய்து பார்க்க முடிகிைது. ஆனால், இன்று என்கன ெிகவும் 
ெகிழ்ச்சியகடயச் மசய்வது என்னமவன்ைால், சூரத் நகரத்திற்கு என்கன 
அகழத்து வருவதில் மவற்ைி கண்ட உங்கள் அன்பும் பக்தியும்தான். 

எனது நாடு, எனது ெமூகம், எனது இது, எனது அது என்ை ைற்வ ாறைய 
சூழலில், நான் உங்கள் ெமூகத்ைில்  ிைவி எடுத்ைைால், உங்களில் ெிலர் 
ப ரு ிைம் பகாண்டாலும் அல்லது உங்கள் ெமூகம் அைிர்ஷ்டம்  ிக்கது என்று 
கருைினாலும், நான் அறைக் கண்டுபகாள்ளா ல் இருக்கலாம். ஆனால், எல்லா 
உயிர்களின் இலக்காகவும், ஒவ்பவாரு  ைத்ைின் முடிவாகவும் இருக்கும் 
உண்ற ப்ப ாருளான இறைநிறலறய உைர்ந்து, அைன் மூலம் நான் அறனத்து 
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 ைங்கறளயும் கடந்து வந்துள்வளன்; எனவவ, ஒவ்பவாரு  ைமும், இதுவறர 
அத்ைறகய இறைநிறலறய உைராைவர்களுக்கு, ெ  ான (வாய்ப்பு அல்லது) 
அணுகுமுறையாகும். இறைநிறலறய உைர்ைல் என் து அன்பு  ற்றும் அைிவு, 
அற ைி  ற்றும் வ ரின் ம் ஆகியவற்ைின் எல்றலயற்ை,  ிரிக்க முடியாை 
ப ருங்கடறலச் பென்ைறடவைாகும்; அது இப்வ ாது, ைன்னல ற்ை வெறவ 
 ற்றும் விரும் ிக் வகட்கப் டாை ைியாகத்ைால் அைன் ஆர்வலர்களின் அறெக்க 
முடியாை நம் ிக்றக  ற்றும் உன்னை ான  க்ைி மூலம்,   ீண்டும், அங்கும் 
இங்கும் அறலந்து அல்லல்  டுகிைது. 

ஆன்ெீக பாகதகய நாடுபவர்கள், தாம் நடக்கும் பாகதயில், தெது 
மசாந்த பயணத்தில் கவனம் மசலுத்தி அக்ககை காட்டுவதற்குப் பதிலாக, 
இந்த வழியின் நன்கெ தீகெகள் குைித்து சண்கடயிடுவகதக் காட்டிலும் 
மபரிய முட்டாள்தனம் பவறு எதுவும் இருக்க முடியாது. 

ஒரு ொறல பெங்குத்ைானைாகவும்,  ற்பைான்று குண்டு குழிகள் 
நிறைந்ைைாகவும், மூன்ைாவது, நைிகளின் கடுற யான நீவராட்டத்ைால் ெீரழிந்து 
கூட இருக்கலாம். அவைவ ால், ஒருவர் ெிைப் ாக நடப் வராகவும்,  ற்பைாருவர் 
நல்ல ஓட்டப் ந்ைய வரீராகவும், மூன்ைாவது ெிைந்ை நீச்ெல்காரராகவும் 
இருக்கலாம்; இருப் ினும், ஒவ்பவாரு விஷயத்ைிலும், உண்ற யில் 
கைக்கிட்டுப்  ார்க்கவவண்டியது என்னபவன்ைால், ஒவ்பவாரு ைனி னிைனும் 
அந்ை இலக்றக அறடய எந்ை அளவுக்கு உண்ற யான முன்வனற்ைத்றை 
எட்டியுள்ளான் என் வை ஆகும். முயல் வ ால ஓடக்கூடியவன், நத்றையின் 
வவகத்ைில்  ட்டுவ  பவற்ைிப ை வாய்ப்புள்ள இன்பனாருவன் வழிக்கு ஏன் 
வரவவண்டும்? 

சுயநலபெ எல்லா பிரச்சிகனகளுக்கும் மூல காரணம். இது 
அகனத்திலும் ெிகவும் ஆபத்தானது, ஏமனன்ைால் சுயநலத்தின் நுட்பொன 
தூண்டுதலின் கீழ், ெிக பொசொன தீகெகள் கூட, தீரம், தியாகம், 
மபருந்தன்கெ, பசகவ, அன்பு பபான்ை நிைங்ககளத் தவைான முகையில் 
பபார்த்திக்மகாண்டு பாவகன மசய்யும். சில பநரங்களில் மகாடூரொக, 
பகாபத்கத மவளிப்படுத்தி, பொகத்தால் மூழ்கடிக்கப்பட்ட ஒரு ெிருகொக 
ொைினாலும், ெனிதன் தன்கன ஒரு நல்ல ெனிதனாக, ஒரு நல்ல 
பதசபக்தனாக, இது பபான்ை பல சிைப்புெிக்க பதாற்ைத்கத மவளிப்படுத்தி 
தன்கனத்தாபன ஏொற்ைிக் மகாள்கிைான். 

எல்லா ெிர ங்கறளயும், சூழ்நிறலகறளயும் ெிைப் ாக ெ ாளிக்கக்கூடிய 
அறனத்து ெக்ைிகளிலும் முைன்ற யானது ‘அன்பு’ - ஒன்றைத் ைிரும் ப் ப றும் 
வநாக்கத்ைில் வ ரம் வ ொ ல் அள்ளிக்பகாடுக்கத் பைரிந்ை அன்பு. 

அன்பால் சாதிக்க முடியாதது எதுவுெில்கல, அன்பால் தியாகம் 
மசய்ய முடியாததும் எதுவுெில்கல. என்கனக் கடந்ததும் எதுவுெில்கல, 
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நான் இல்லாெல் எதுவுெில்கல.  ஆனாலும், நான் எப்பபாதும் அன்பால் 
மவல்லப்படுகிபைன், எப்பபாதும் அன்பால் என்கன மவல்ல முடியும். 

தூய அன்பு என் து கம் ரீத்ைில் இறையற்ைது, அைற்கு இறையான 
ெக்ைியும் இல்றல, அது அகற்ை முடியாை இருளும் இல்றல. அடங்காை ைீச்சுடர் 
ஒன்றுைான் எல்லா உயிர்கறளயும் ஒளிரறவப் து. அவை வ ால, சுயநல 
எண்ைங்கள், சுயநல வார்த்றைகள்  ற்றும் சுயநலச் பெயல்கள் வ ரழிவு எனும் 
இருளில்  ீண்டும்  ீண்டும் எரியூட்டப் ட வவண்டும், வ லும் சுயநலத்ைின் 
இருளில் இன்னும் ைத்ைளிக்கும் அறனவருக்கும் ஒரு கலங்கறர விளக்க ாகச் 
வெறவ பெய்யும் அளவுக்கு, அன்பு கருற யாகவவா கருநீல ாகவவா 
இருந்ைாலும், வலிற யான உள் ெக்ைியாக பவளிப் ட வவண்டும்.  

அன்பின் ஒளி அதன் தியாகம் எனும் தீயிலிருந்து விலகி 
இருப்பதில்கல. உண்கெயில், மவப்பம், மவளிச்சம் இரண்டும் அன்பு, 
தியாகம் பபான்ைகவ, ஒன்கை ஒன்று ககபகார்த்துச் மசல்லக்கூடியகவ. 
தன்னிச்கசயாக எழும் தியாகத்தின் உண்கெயான உள்சக்தி, குைிப்பிட்ட 
மபாருட்கள் ெற்றும் சிைப்பு சந்தர்ப்பங்களுக்காக ஒருபபாதும் காத்திருக்க 
முடியாது, காத்திருப்பதுெில்கல. 

அன் ின் நி ித்ைம் அன்பு பெலுத்ைக் (வநெிக்க) கற்றுக்பகாள்வது 
ஒருவ ாதும் காலம் கடந்ைைாகவவா அல்லது ெீக்கிர ாகவவா இருக்க முடியாது 
என் து வ ால, ைியாகத்ைில் ெிைியது அல்லது ப ரியது என்று எதுவும் இருக்க 
முடியாது. வாழ்க்றக, ஒளி, அன்பு இவற்ைின் உயிவராட்டம் கடறலப் வ ாலவவ 
துளியிலும் உள்ளது. ெிைிய விஷயம் ப ரியது வ ாலப் ப ரியைாகவும், ப ரிய 
விஷயம் ெிைியது வ ாலச் ெிைியைாகவும் இருப் து அறனத்தும் ஒரு ப ாருறள 
அளவிடும் குைிப் ிட்ட அளவுவகாறலப் ப ாறுத்ைது. 

உண்கெயான அன்பு ெற்றும் உண்கெயான தியாகத்தின் உள்சக்தி, 
அகனத்து கணித புத்தகத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது, எந்த அளவடீ்டிற்கும் 
உள்ளடங்காதது. வடீு, அலுவலகம், வதீி, நகரங்கள், நாடுகள், கண்டங்கள் 
ெற்றும் உயர்வு, தாழ்வு, மபரியது, சிைியது என வாழ்க்ககயின் அகனத்து 
துகைகளிலும் அன்பு மசலுத்த பவண்டும், அன்கபப் மபை பவண்டும் என்ை 
நிகலயான விருப்பமும், கணக்கிட்டுப் பாராத தியாக உணர்வும் 
சுயநலத்துக்கு எதிரான சிைந்த நடவடிக்கககளாகும். ெனிதன் 
உண்கெயிபலபய தன்னம்பிக்கக ெற்றும் ‘நாம்’ எனும் உள்ளுணர்வுடன் 
ெகிழ்ச்சியாக வாழமுடியும். 

என்றும் அழியாை, இருறள அைியாை அன் ின் ஒளிறய ஒரு நாள் 
நீங்கள் காண் ரீ்கள். 

உங்களுக்கும், அகனவருக்கும் எனது ஆசிகள். 
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 ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்ைவர்களில் ஒருவர் ‘பகாவாஸ் 
ொபனக் மவசுனா’ (31). வகாவாஸ் 1945 இல்  ா ாறவப்  ற்ைி அப்வ ாது 
நவ்ஸாரியில் வாழ்ந்துவந்ை டாக்டர் ஆலு கம் ட்டா வழியாகத் பைரியவந்ைார். 
வகாவாஸ் ‘ஸச்ெின்’ கிரா த்ைில் அற ந்ை ஒரு ை ால் நிறலயத்ைின் 
ப ாறுப் ாளராக இருந்ைார்; வ லும் அவருக்கு ப ஹர்  ா ாவின் ‘ஆன் ீக 
கருத்ைாடல்கள்’ (MASTER’S DISCOURSES) என்ை புத்ைகத்றை வழங்கிய அடுத்ை 
கைவ , நவ்ஸாரி  ற்றும் ஸச்ெின் கிரா த்ைிற்கு இறடவயயான ரயில்  ாறை 
ைகர்க்கப் ட்டு, ஒன் து நாட்களுக்கு அறனத்து வ ாக்குவரத்தும் 
ைறடபெய்யப் ட்டது.  எல்லா அஞ்ெல்களும் நிறுத்ைப் ட்டைால், அவர் 
பொற்ப ாழிவுகளின் பைாகுைிகறள ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாகப்  டிப் றைத் ைவிர 
வவறு எதுவும் பெய்யவில்றல. 

பொற்ப ாழிவுகளின் முைல்  குைி, ப ஹர்  ா ா, ‘உண்ற யான 
குருவாக’ இருக்கத் ைகுைியானவர் என்று வகாவாறஸ நம்  வழிவகுத்ைது. 
 ா ாறவத் ைனது வழிகாட்டியாகக் பகாள்ள வவண்டும் என்று அவர் 
அைிந்ைிருந்ைார், வ லும்  ா ாவுடனான அவரது முைல் வநரடி ெந்ைிப்பு, அந்ை 
உைர்றவ வலுப் டுத்ைியது. சூரத் நகரில் நிகழ்ந்ை ைனது முைல் ெந்ைிப்ற ப் 
 ற்ைி, வகாவாஸ் இவ்வாறு கூைினார், " ா ா, கடந்ை காலத்ைின்  றழய 
பைாடர்ற  உறுைிப் டுத்துவது வ ால் எனது கண்கறள வநரடியாக உற்று 
வநாக்கினார்." 

பவகுஜன ைரிென நிகழ்ச்ெி, அடுத்ை நாள், 1947, பெப்டம் ர் 19 
பவள்ளிக்கிழற  அன்றும் பைாடர்ந்ைது; வ லும்  ா ா, அருகிலற ந்ை ‘ராண்டர்’ 
கிரா த்ைிற்கு விஜயம் பெய்து அருள்நயப்  டுத்ைினார். அங்கு நடந்ை நிகழ்ச்ெி 
ஒன்ைில் ெிலர் குழப் த்றை ஏற் டுத்ைத் பைாடங்கினர்;  ா ா, ைனது  க்கத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை ஒரு  ாடகரிடம் ைிரும் ி, "என் இதயத்கத ெகிழ்விக்கும் ஒரு 
பாடகலப் பாடுங்கள்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

 ாடகர் ப ாருத்ை ான ஒரு  ாடறலத் வைர்ந்பைடுத்துப்  ாடியது, 
 ா ாறவ ப ரிதும்  கிழ்வித்ைது: ‘சத்குருகவ வணங்காெல், தெது 
ெத்தளங்ககளத் தாபெ மகாட்டுபவர்கள் ெிருகங்ககள விட 
பொசொனவர்கள்!’         

இந்ை அபூர்வ ைரிென நிகழ்ச்ெியில்  ங்பகடுக்க,  ா ாவின் வயைான 
ருஸ்ைம்  ா ா  ற்றும்  ிவராஜா  ா ி இருவரும் மும்ற யிலிருந்து 
வந்ைிருந்ைனர். அவர்கறள வ றடயில் அறழத்து  ா ா அருகில் அ ர றவத்ைார். 
இருவரும்  ா ாறவ  ிகவும் வநெித்ைனர், அவ்வப்வ ாது அவரது ைரிெனத்ைிற்கு 
வருவதுண்டு.        
 ைீனா ைலாட்டி, அவரது  கன் கர்பஷட்,  கள் ப ர்விஸ் ஆகிவயாரும் 
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மும்ற யிலிருந்து குழுவில் இறைந்ைனர். ப ர்விஸ் இனிற யாக ஆரத்ைி 
 ாடிய வவறளயில்,  ா ா ைனது  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைி புன்னறகத்ைார். 

முழு ைரிென நிகழ்ச்ெியிலும்  ா ா,  ிக்க  கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார்; 
வ லும்  ாவனக் வ த்ைாறவப்  ாராட்டி, "உங்கள் முயற்சி என்கன ெிகவும் 
ெகிழ்ச்சியகடயச் மசய்தது. நான் விரும்பியபடி விழா நடந்தது. உங்கள் 
அன்பில் நான் திருப்தியும் ெகிழ்ச்சியும் அகடகிபைன்" என்று கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா, அவை நாளில் ற தூல், எரச், ப ண்டு ஆகிவயாருடன் 
குஜராத்ைில்  ஸ்துகறளத் வைடிப் புைப் ட்டார். இைர ஆண்  ண்டலி 
ப ஹரா ாத்  ற்றும்  ிம் ல்காவ் ிற்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

பபராடா வந்ைறடந்து,  ா ா  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ளத் 
பைாடங்கினார்; அவர்களில் ஒருவர் ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட 
 ஸ்த் ‘சம்பு ஷா’ ஆவார், ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா  ீண்டும் அவறரத் 
பைாடர்பு பகாள்ள இருந்ைார். 

1947, பெப்டம் ர் 22 ைிங்கட்கிழற ,  ா ா  வராடாவிலிருந்து 
அஹ ைா ாத் பென்ைார்.  ரயிலில்  யைிகள் கூட்டம் அைிக ாக இருந்ைைால் 
ற தூல் வாெல் அருகில் ைறரயில் அ ர வவண்டியைாயிற்று.  ‘நாடியாட்’ ரயில் 
நிறலயத்ைில் ரயில் நின்ைதும், ற தூல் பவளிவயறும்  ாறையின் முன் 
நகர்ந்ைவ ாது ைிடீபரன, யாவரா ஒருவர் கைறவத் ைிைக்க, ப ட்டியில்  யைிகள் 
கூட்டம் நிரம் ி வழிந்ைைால், ற தூல் விறரவாக அறை மூடி, அந்ை ந றர 
உள்வள அனு ைிக்கவில்றல; அந்ை ந ர் வழுக்கி கிட்டத்ைட்ட விழுந்ைாலும் 
காயம் எதுவு ில்றல. 

இரண்டு வ ாலீஸ்காரர்கள் வந்து எரச்ெிடம், "உடவன பவளிவய 
வாருங்கள், நீங்கள் றகது பெய்யப் ட உள்ளரீ்கள்" என்ைதும், எரச் 
நம் முடியா ல் என்ன நடந்ைது என்று வகட்க, அவர்கள், "நீங்கள் வ யறர 
ரயிலிலிருந்து ைள்ளிவிட்டீர்கள்!" என்ைனர். 

"நான் அவறரத் ைள்ளிவனன் என்று யார் கூறுகிைார்கள்? வ யர் ஏன் 
பவளிவயறும் கைவிலிருந்து நுறழய முயன்ைார்? அவர் ெரியான நுறழவாயில் 
வழியாக வந்ைிருக்க வவண்டும். நான் அவறர பவளிவய ைள்ளிவனன் என் றை 
அவர் நிரூ ிக்கட்டும்" என்று எரச்  வகாரினார். 

வ யர் உடனடியாக உள்வள வைான்ைி ெக  யைிகளிடம் முறையிட்டார்: 
"ெவகாைர ெவகாைரிகவள, இங்வக என்ன நடந்ைது என் ைற்கு நீங்கவள ொட்ெி. இந்ை 
 னிைன் என்றன பவளிவய ைள்ளிவிட்டான்! நீங்கவள ைீர்ப் ளியுங்கள். அநீைி 
இறழக்கப் டா ல்  ார்த்துக்பகாள்ளுங்கள். உங்கள் ொட்ெியம் 
காட்டு ிராண்டித்ைனத்றை வழீ்த்ைவவண்டும்."    
 எரச் அவரது  ாதுகாப் ில் வ ெினார்: "ெக  யைிகவள, உங்களுக்குத் 
பைரியும்,  லத்ை  றழ ப ய்து, எங்கும் வெைாக இருப் றை நீங்கள் அைிவரீ்கள். 
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 ாண்பு ிகு வ யர் உண்ற யில் கீவழ விழுந்ைிருந்ைால், அவரது ஆறடயில் 
அழுக்கு  டிந்ைிருக்கும். நீங்கவள  ாருங்கள். அவரது ஆறடகள் அப் ழுக்கின்ைி 
அைி சுத்ை ாக உள்ளன. அவர் எங்கள்  ீது றவத்ைக் குற்ைச்ொட்டிற்கு  நீங்கவள 
உங்கள் பொந்ை முடிவுக்கு வரலாம்." 

வ யர் வகா த்துடன் வவபைாரு ப ட்டியில் அ ர்ந்ைதும் இரண்டு 
வ ாலீஸ்காரர்கள்  ா ாவின் ப ட்டிக்குள் நுறழந்ைனர் - 50  யைிகளுக்காக 
வடிவற க்கப் ட்ட ப ட்டியில் ஏற்கனவவ 84  யைிகள் இருந்ைனர். வ ாலீொர் 
அறனவரிடமும் வாக்குமூலம் வெகரிக்கத் பைாடங்கியதும் ரயில் நகர்ந்து 
பென்ைது; அது இரவு முழுவதும் பைாடர்ந்ைது. ரயில் அஹ ைா ாத் வந்து 
வெர்ந்ைதும்,  ா ாவும்  ண்டலியும் கீவழ இைங்கினர் - எரச்  ீைான குற்ைச்ொட்டு 
இன்னும் ஆைார ற்ைைாக இருந்ைது. 

அஹ ைா ாத்ைில் ைனது  ஸ்த்  ைிறய முடித்துவிட்டு, 23ஆம் நாள் 
 ாறல,  ா ா ‘ெவுண்ட் அபு’வுக்குச் பெல்ல ரயில் நிறலயம் வந்ைார். ரயில் 
வருவைற்கு நிறைய வநரம் இருந்ைைாலும்,  ா ா முற்ைிலும் கறளத்துப் 
வ ாயிருந்ைைாலும், ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுக்க விரும் ினார்; ஆனால், 
நறடவ றட முழுவதும்  க்கள் நிறைந்ைிருந்ைைால், அங்கு ஓய்பவடுக்க 
முடியவில்றல. 

 ா ா ரயில்  ாலத்ைின்  ீது ஏைி ஓய்பவடுக்க அற ைியான இடம் 
கிறடக்கு ா என்று வநாட்ட ிட்ட வவறளயில், அருகிலிருந்ை ஒரு 
வைாட்டத்றைக் கவனித்ைதும், எரச் அங்குச் பென்ைவ ாது, அது ஒரு ப ாதுப் ைிக் 
கிடங்காக இருப் றைக் கண்டார். எரச் அவர்கள்  ரத்ைின் நிழலில் ெிைிது வநரம் 
ஓய்பவடுக்க காவலாளியிடம் அனு ைி வகட்டார், ஆனால், அவர், "இது 
ைறடபெய்யப் ட்ட  குைி, யாரும் உள்வள அனு ைிக்கப் ட  ாட்டாது" என்ைார். 

எரச் அவரிடம், "எங்கள் ரயில் வருவைற்கு முன்பு நாங்கள் ஒரு  ரத்ைின் 
நிழலில்  ட்டுவ  ஓய்பவடுக்க விரும்புகிவைாம்; நாங்கள் உங்கள் வழியில் வர 
 ாட்வடாம் என்று நான் உறுைியளிக்கிவைன்; நாங்கள்  ிகவும் வொர்வாக 
இருக்கிவைாம், ெில  ைிவநர ஓய்வுக்குப்  ிைகு புைப் டுவவாம்" என்ைார். 

காவலாளி ையக்கத்துடன் ஒப்புக்பகாண்டார், எரச் அவருக்குத் 
ைாராள ாக உைவிப் ைமும் வழங்கினார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் ைங்கள் ப ட்டி  டுக்றகறள வைாட்டத்ைிற்கு 
எடுத்துச் பென்று, ஒரு  ரத்ைடியில் குளிர்ந்ை நிழலில் ஓய்பவடுத்ைனர்.  ா ா 
முகம், றககால்கறளக் கழுவி கறளப் ாை, ஆண்  ண்டலி ைங்கள் ஆறடகறள 
கறளந்துவிட்டு தூங்கச் பென்ைனர்.  அப்வ ாது பவயில் அைிக ாக இருந்ைைால், 
அறனவரும் உள்ளாறடயில் தூங்கினர்.  ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ின்னர், அந்ைப் 
ப ாதுப் ைி கிடங்கின் அைிகாரி அவர்கறளச் சுட்டிக் காட்டி, காவலாளியிடம், 
"அந்ை ந ர்கள் யார், ஏன் அவர்கறள உள்வள முகா ிட அனு ைித்ைீர்கள்? 



147 
 

ஏவைனும் ைிருட்டு நடந்ைால் யார் ப ாறுப்பு?" என்ைதும் காவலாளி  ன்னிப்புக் 
வகாரினார், ஆனால், அவறரக் கடுற யாகக் கண்டித்ை அைிகாரி, "உங்கள்  ைி 
நாறளயுடன் முடிவறடகிைது. நீங்கள்  ைிநீக்கம் பெய்யப் ட்டீர்கள்!" என்ைார். 

இறைபயல்லாம் வகட்டுக் பகாண்டிருந்ை  ா ா, எரச்றெ எழுப் ி, "அங்பக 
பபாய் என்ன பிரச்சிகன என்று பார்த்து வாருங்கள்" என்ைார். எரச் காவலரிடம் 
உள்ளாறடயுடன் ஓடினார், ஆனால், அைிகாரி ஏற்கனவவ பவளிவயைிவிட்டார். 

காவலாளி அவரிடம் நடந்ைறைச் பொல்ல, எரச் அவருக்கு ஆறுைல் கூைி, 
"கவறலப் டாைீர்கள், நாங்கள் ஏைாவது பெய்வவாம்" என்று கூைி,  இன்னும் 
உள்ளாறடயில் இருந்ை எரச், அரசு விடுைியில் அைிகாரிறயப்  ார்க்கச் பென்று 
அவரிடம் ஆங்கிலத்ைில், "இது காவலாளியின் ைவறு அல்ல. நாங்கள் இங்கு 
அறடக்கலம் வைடிவந்ைது ைவறு. அவர் முைலில் எங்கறள அனு ைிக்கவில்றல, 
ஆனால், நாங்கள் வற்புறுத்ைியைால் ையக்கத்துடன் இைக்கம் பைரிவித்ைார். 

"நான் அரொங்க உயர்  ைவியில் இருக்கும் ஓர் அைிகாரியின்  கன் 
 ற்றும் எனது ெக வைாழர்கள் அறனவரும் நல்ல குடும் த்ைில் இருந்து 
வந்ைவர்கள். நாங்கள் இப்வ ாது வைாட்டத்றை விட்டு பவளிவயறுவவாம், ஆனால், 
எங்கறளக் காரைம் காட்டி, காவலாளிறயப்  ைிநீக்கம் பெய்ய வவண்டாம். 
நாங்கள்  ரநிழலில் ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுத்வைாம். ப ாதுப் ைி கிடங்கின் 
 க்கம் காலடி றவத்ைைில்றல." 

அந்ை அைிகாரி, "நீங்கள் விரும்பும் வறர அங்வகவய ஓய்பவடுக்கலாம். 
அந்ைக் காவலாளி ஜாக்கிரறையாக இருக்க வவண்டும் என் ைற்காகவவ நான் 
 ிரட்டிவனன், அைனால் அவர் எவறரயும் வளாகத்ைிற்குள் நுறழய அனு ைிக்க 
 ாட்டார். நான் அவறரப்  ைிநீக்கம் பெய்ய  ாட்வடன், கவறல வவண்டாம்" 
என்ைார். 

"அப் டியானால் ையவுபெய்து என்னுடன் வந்து, அந்ைக் காவலாளிக்கு 
உறுைியளியுங்கள்; அவர்  ிகவும்  யப் டுகிைார், அந்ை  னிைன் கவறலப் டும் 
வறர எனது மூத்ை ெவகாைரரால் ஓய்பவடுக்க முடியாது" என்று எரச் வகட்டுக் 
பகாண்டார். 

அந்ை அைிகாரி எரச்றெ  ீண்டும் ைனது காரில் வைாட்டத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். காவலாளிறயக் கண்டிப் து வ ாலப்  ாொங்கு பெய்து, 
"இனி இப் டி ஏவைனும் நடந்ைால், நான் உங்கறளப்  ைியிலிருந்து 
விலக்கிவிடுவவன், ஆனால், இன்று நான் உங்கறள  ன்னிக்கிவைன். இனிவ ல் 
இப் டி நடக்கா ல்  ார்த்துக்பகாள்ளுங்கள்; இல்றலவயல் நீங்கள் வவறலறய 
இழக்க வநரிடும்" என்ைார். 

இைனால் அறனத்தும் இயல்பு நிறலக்குத் ைிரும் ியது; ஆனால், 
 ிர ஞ்ெத்ைின் அைி ைியால் ஒரு  ரத்ைின் நிழலில் கூட ஓய்பவடுக்க 
முடியவில்றல. ஒருவவறள அவருறடய வொர்வு, கனிவான காவலாளிறயயும் 
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அவரது கடுற யான அைிகாரிறயயும் பைாடர்பு பகாள்ள ஒரு ொக்குப்வ ாக்காக 
இருக்கலாம். 

ப ஹர்  ா ா  வுண்ட் அபுவுக்குப் புைப் ட்டு, 1947, பெப்டம் ர் 24 அன்று 
வந்ைறடந்ைார்.  ா ா,  வுண்ட் அபு பென்ைைற்கான காரைங்களில் ஒன்று, 
இனிற யான  றலப் குைிகளில் ஓய்பவடுப் ைற்காக இருந்ைாலும், வழக்கம் 
வ ால,  ா ா அப் குைியில் உள்ள  ஸ்துகளுடன் பைாடர்பு பகாள்வைில் அைிக 
வநரம் பெலவிட்டார். 

வடக்கு வநாக்கி, ைற்வ ாறைய சுற்றுப் யைத்றைத் பைாடரும் ைனது 
விருப் த்றை,  ா ா முைலில் அைிவித்து, இ ய றலயில் வாழும்  ஸ்துகறளத் 
பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார்; ஆனால், அவரது உடல்நிறல வ ாெ ாகக் 
காைப் ட்டது. சூரத்ைில் பநடுவநரம் ைரிெனம் அளித்து, குஜராத்ைில்  ஸ்துகறளத் 
வைடும்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைைால் அவர்  ிகவும் வொர்வாக உைர்ந்ைார். 
வ லும், பபராடா  ற்றும் அஹெதாபாத்ைின் கடுற யான பவப் ம் அவரது 
உடல்நிறலயில் ைீவிர  ாைிப்ற  ஏற் டுத்ைியது. எனவவ  ா ா 
சுற்றுப் யைத்றைத் பைாடரா ல்  ிம் ல்காவ் ிற்குத் ைிரும்  முடிவு பெய்ைார். 

பெப்டம் ர் 27ஆம் நாள்,  வுண்ட் அபு  ற்றும் ஒன் து ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஓரியா’வில் பைாடர்புகறள ஏற் டுத்ைிய  ின்னர், 29 
அன்று,  ா ாவும்  ண்டலியும்  வுண்ட் அபு  றலயிலிருந்து கீவழ இைங்கி, அபு 
ொறலயில் ெில  ஸ்துகறளச் ெந்ைித்து,  ின்னர் அஹ துநகறர வநாக்கிப் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 

ைிரும் ி வரும் வழியில்,  ா ாவும்  ண்டலியும் ரயில்கறள  ாற்ை 
வவண்டிய ஒரு ெந்ைிப் ில் இைங்கினர்.  ா ா வொர்வாகவும், ெவரம் பெய்யா ல், 
அவருறடய ஆறடகள் அழுக்காகவும் இருந்ைைால், அபெௌகரிய ாக உைர்ந்ைார். 
அவர் ரயில் நறடவ றடயில் அ ர்ந்து, றகறெறககள் மூலம், எைிர்கால 
 ைிறயக் குைித்து  ண்டலிக்கு அைிவுறரகறள வழங்கத் பைாடங்கினார். 

 ா ாவின் றெறககறளக் கவனித்ை ஒரு ப ண் ைி  ண்டலியில் 
ஒருவரிடம், "இவர் என்ன  ிைப் ிலிருந்வை ஊற யாக இருக்கிைாரா?" என 
வினவினார். 

கறளத்துப்வ ாயிருந்ை எரச், "ையவுபெய்து எங்கறளத் பைாந்ைரவு 
பெய்யாைீர்கள்! வ ாய்விடுங்கள்!" எனக் வகட்டுக்பகாண்டார். 

அைற்கு அந்ைப் ப ண் ைி, "நான் உங்களுக்கு உைவ வந்துள்வளன், 
பைால்றல பகாடுக்க அல்ல. இந்ை ஊரில் ஒரு ென்னைி உள்ளது. அவறர அங்வக 
அறழத்துச் பென்ைால் ஒருவவறள அவர் வ ெ முடியும். அங்கு, புனிை யாத்ைிறர 
பெய்து  லர்  லன் அறடந்துள்ளனர்” என்ைார்.   
 "நாங்கள் எந்ைச் ெிகிச்றெறயயும் நாடவில்றல, கடவுளின் நி ித்ைம், 
எங்கறள நிம் ைியாக இருக்க விடுங்கள்!" என்று எரச் வகட்டுக்பகாண்டார். 
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ெிைிது வநரத்ைில், ைிரள்ைிரளாகப்  லர் கூடி, ைங்களுக்குள் 
வ ெிக்பகாண்டனர்: "என்ன அழகு! என்ன ப ாலிவு! அப் ாவி  னிைர், 
ெிறுவயைிலிருந்வை வாய்ப்வ ச்சு வரவில்றல. அவர் ஏன் அந்ைக் வகாயிலுக்குச் 
பெல்லக் கூடாது? அவருக்கு நிச்ெய ாக உைவி கிறடக்கும்." 

 ற்பைாருவர் முன்வனாக்கி வந்து எரச்ெிடம், "ைம் ி, நாங்கள் 
பொல்வறைக் வகளுங்கள், அவறர அந்ைச் ென்னைிக்கு அறழத்துச் பெல்லுங்கள், 
நீங்கள் அைற்காக வருந்ை  ாட்டீர்கள், அது அவருக்கு நன்ற   யக்கும் என்று 
நீங்கள் உறுைியாக நம் லாம்” என்ைார். 

எரச் அறை ஏற்றுக்பகாள்ளா ல் கூைினார், "நாங்கள் ரயிறலப்  ிடித்ைாக 
வவண்டும்  ற்றும் ..." 

"உங்களுக்கு இன்னும் வநரம் இருக்கிைது," என்று அந்ை  னிைர் 
அவர்களுக்கு உறுைியளித்ைார். "வகாயில்  ிக அருகில் உள்ளது; நீங்கள் ெரியான 
வநரத்ைில் ைிரும் ி வருவரீ்கள்." 

 ா ா, அப்வ ாது எரச்ெிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார், "நாம் அவர்ககள 
ஒபரயடியாகத் தவிர்க்க, அந்தச் சன்னதிக்குச் மசல்வது நல்லது." 

எனவவ எரச், "அந்ைச் ென்னைி எங்வக உள்ளது?" எனக் வகட்க, 
"நாங்கள் உங்களுடன் வந்து வழி காட்டுகிவைாம்" என்று அவர்கள் 

முன்வந்ைனர். 
"ையவுபெய்து, எங்களுக்கு வழி காட்டுங்கள்; நீங்கள் எங்களுடன் வர 

வவண்டாம்" என்று எரச் அவர்களிடம் கூைினார். 
விலாெத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்ட  ா ா, எரச்  ற்றும் ப ண்டுவுடன் 

முஸ்லீம் ைர்காறவ வநாக்கிச் பென்ைார். கூட்டத்ைிலிருந்ை  க்கள் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். காலம் இறை எைிர் றையாகப்  ார்த்ைது: "எண்ைற்ை 
வாய்ப ாழிகள் மூலம் எண்ைற்ை உலக ப ாழிகறளப் வ சும் அவர், ைனது 
வாய்ப்வ ச்றெ  ீட்படடுக்க ஒரு ென்னைியில் வைங்கிக் பகாண்டிருக்கிைார். 
என்ன ஒரு பைய்வகீ லீறல!" 

ரயில் நிறலயத்ைில் இருந்ைவர்கள்  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு, 
அவர்களின் நல்ல வநாக்கத்ைால்  ா ா ெிர ப் ட்டாலும், அறனவரின் 
வகாரிக்றகயில் விடாப் ிடியாக இருந்ைது அவர்களின் அைிர்ஷ்டம். 

ஆைி ெீனியர் ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி,  ா ா, எரச், ப ண்டு, ற தூல் 
ஆகிவயாறர மும்ற  பென்ட்ரல் ரயில் நிறலயத்ைில் 1947, அக்வடா ர் 1 காறல 
7:45  ைிக்குச் ெந்ைித்ைார்.  ா ா, ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைில் ெற்று இறளப் ாைி, 
பைாடர்ந்து பூனா பென்று,  ிந்த்ரா ஹவுஸில்  ைிய உைறவ முடித்து, 
 ிம் ல்காவ்ம் பென்ைறடந்ைார்.     
  ா ாவின் உடல்நிறல இன்னும் ெீராகாை வ ாைிலும், அக்வடா ர் 4 
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அன்று, ஸவராஷ் ைிறரயரங்கிற்கு அைிகாறலயில் ப ண் ைிகறள அறழத்துச் 
பென்று இரண்டு ைிறரப் டங்கறளப்  ார்த்ைனர். 

‘இழந்ை’ வவறலக்கு ஈடு பெய்வது வ ால,  ா ா 11ஆம் வைைி அலி 
ஷாறவ ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அறழத்து வர ஆைி ெீனியறர அனுப் ினார். 
அவை நாளில் அலி ஷாறவத் ைிருப் ி அனுப் ி, அடுத்ை மூன்று நாட்களுக்கு, 
14ஆம் வைைி வறர, ைினமும் காறல 8:00  ைி முைல் 9:00  ைி வறர  ா ா 
அவருடன் ைனது  ைிறயத் பைாடர, அறழத்து வரக் கூைினார். 

‘ைி ‘வவஃவ ரர்ஸ்’ புத்ைகத்றை முடிப் ைில் முழுக்கவனம் 
பெலுத்ைிக்பகாண்டிருந்ை டான், ெில வநரங்களில்  ா ாவிடம் ெில 
விஷயங்கறளத் பைளிவு டுத்து ாறு அவருக்கு வநரம் கிறடக்கும் வ ாபைல்லாம் 
வகட் துண்டு; ஆனால்,  ிரச்ெிறன என்னபவன்ைால்,  ா ாவால் எந்ை 
வநரத்றையும் ஒதுக்க முடியவில்றல.  ிம் ல்காவ்ம், ப ஹரா ாத் இரண்டு 
இடங்களில் கடிைங்களுக்குப்  ைிலளிப் ைிலும், ப ாதுவாக விஷயங்கறள 
வ ற் ார்றவயிடுவைிலும் வ லும் ைனது  ஸ்த்  ைியில் முழுற யாக 
மூழ்கியிருந்ைார்.  இருப் ினும்,  ா ா, முழுக் றகபயழுத்துப்  ிரைிறயயும் 
 ைிப் ாய்வு பெய்து, வைறவயான இடங்களில் ைிருத்ைங்கறளயும், 
வவண்டியவற்றைச் வெர்க்கவும் பெய்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில் ஒரு நாள்,  ா ா,  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்க 
ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ை வவறளயில், டாக்டர் வைஷ்முக்கும் வந்ைிருந்ைார். 
 ண்டலி வாழும்  றழய உைவக குடியிருப் ில் அ ர்ந்ைிருந்ை வைஷ்முக், 
 ாழறடந்ை கூறரறய வநாக்கி, அச்ெத்ைில் கண்கறள உயர்த்ைி, " ா ா, நான் 
இங்வக தூங்கப்  யப் டுகிவைன். எந்ை நி ிடமும் கூறர இடிந்து விழலாம். 
அறைச் ெரிபெய்ய நீங்கள்  ண்டலிறய அனு ைிக்க வவண்டும்" என்ைார். 

முைன்முறையாக,  ாழறடந்ை கட்டிடத்ைின் கைிறயக் கவனித்ைவர் 
வ ால நி ிர்ந்து  ார்த்து,  ா ா, ‘சரி’ என்று ைறலயறெத்ைார். உடவன, 
ப ண்டுறவ அறழத்து  ா ா, "இகதச் சரிமசய்ய உங்களுக்கு எவ்வளவு 
பதகவப்படும்?" என்று வகட்டார். ஒரு கட்டிடத்றை இன்பனாரு கட்டிடத்ைிற்காக 
இடிக்கச் பொல்லும்  ா ாவின்  ழக்கத்றை அைிந்ை ப ண்டு, " ா ா, அது 
நன்ைாகவவ இருக்கிைது. நாங்கள் அறைச் ெரிபெய்ய விரும் வில்றல" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

"ஆனால், எந்த நிெிடமும் கூகர உங்கள் ெீது விழக்கூடும்; நீங்கள் 
அகனவரும் ொண்டு பபாகலாம்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்." 

“அப் டியானால் நாங்கள்  ாண்டு வ ாவவாம்," ப ண்டு வைாள்கறள 
குலுக்கி, "உங்கள்  ார்றவ இருக்கும் வறர ஒன்றும் ஆகாது  ா ா" என்ைார். 
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ஆனால்,  ா ா பைாடர்ந்து வற்புறுத்ைி கறடெியில் ப ண்டுவிடம், 
"உங்களுக்கு என்ன பவண்டும் என்று மசால்லுங்கள்" என்று வகட்டார். 

"எங்களுக்கு ஒரு புத்ைம் புைிய கட்டிடம் வைறவ. இது  ழுது ார்க்க 
முடியாை அளவுக்கு  ழற யானது; அது ட்டு ின்ைி, நாங்கள் இப்வ ாது 
எண்ைிக்றகயில் நிறைய இருக்கிவைாம், எங்களுக்கு அைிக இடம் வைறவ - 
 ண்டலிக்கு  ட்டு ல்ல, இங்கு வரும் அன் ர்களுக்கும் கூட. இத்ைறன 
ஆண்டுகளாக நாங்கள் கழிவுப்ப ாருட்களால் கட்டப் ட்ட கட்டிடங்களில் ைங்கி 
வருகிவைாம். எங்களுக்கு இப்வ ாது ைிட ான கட்டிடம் ஒன்று வைறவ" என்று 
ப ண்டு  ைிலளித்ைார். 

மூங்கில் பாய்கள் ெற்றும் தகர கூகரயுடன் கூடிய கட்டிடத்கத 
ெனதில் மகாண்டு, "நான் உங்களுக்கு ரூ 2,000 தருகிபைன்,"  ா ா 
 ைிலளித்ைார். 

" ரவாயில்றல  ா ா. நாங்கள்  றழய கட்டிடத்ைிவலவய இருக்கிவைாம்; 
வ லும் நாங்கள் அறை விரும்புகிவைாம்" என்று ப ண்டு  ைிலளித்ைார்.   

"சரி, இன்னும் ரூ 1,000 தருகிபைன்" என்று  ா ா கூைிய  ின்னரும், அவர் 
அந்ைப்  ைிக்காக ரூ 10,000 அனு ைிக்கும் வறர ப ண்டு வவண்டாம் என்று கூைி 
வந்ைார். 

ப ண்டு,  ாைிரி, காவள ா ா ஆகிவயாரால் ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு புைிய 
கட்டிடத்ைிற்கான ைிட்டம் வறரயப் ட்டது. அது  ிகப் ப ரியைாகவும், 126 அடி 
நீளமும் 40 அடி அகலமும் பகாண்டைாக இருக்க,  ா ா அைற்கு ஒப்புைல் 
அளித்ைார். அறை முறையாகக் கட்டுவைற்கான அனு ைி வகாரி அைற்கான 
விண்ைப் ம் 1947, அக்வடா ர் 26 அன்று அஹ துநகரில் உள்ள அைிகாரிகளிடம் 
ெ ர்ப் ிக்கப் ட்டது; அைன்  ிைகு, விறரவில் கட்டு ான  ைியும் பைாடங்கியது. 
அந்ை வநரத்ைில் நறடப ற்ை ராணுவ ஏலத்ைிலிருந்து கட்டிட ப ாருட்களும் 
வரவறழக்கப் ட்டன. 

ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் ஒரு  ஸ்த்  யைத்றை வ ற்பகாள்ள முடிவு 
பெய்து, 1947, அக்படாபர் 16 அன்று எரச்  ற்றும் குஸ்ைாஜியுடன் பூனா வழியாகக் 
காரில் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; ஜால் ாய் அங்கு அவர்களுடன் இறைந்ைார். 
அறனவரும் மும்ற க்குச் ெீக்கிர ாக வந்து வெர்ந்ைைால் கடவலாரப்  குைியில் 
உலா வந்து,  ிைகு மும்ற  பென்ட்ரல் ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்ைனர், அங்கு 
ற தூல் வவண்டிய முன் ைிவுகறளச் பெய்ைிருந்ைார். ப ஹர்ஜி, நரி ன் 
இருவரும் உைவுப் ப ாட்டலங்கறள வாங்கிக் பகாண்டு அவர்களுக்காகக் 
காத்ைிருந்ைனர்.  ா ாவும்  ண்டலியும்  ாறல 7:00  ைிக்கு  ரயிவலைி, 
அஜ் ீருக்கு அடுத்ை நாள்  ாறல அங்கு வந்ைனர்.   
 இந்ை ரயில்  யைத்ைின் வ ாதும், மும்ற யில்,  ீண்டும் ப ஹர்ஜி, 
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 ா ாவின்  யைத்ைிற்கான முைல் வகுப்பு  யைச்ெீட்டுகளுக்குப்  ைம் பெலுத்ை 
முன்வந்ைார்.  "உங்களால் அகதச் மசலுத்த முடியுொ?" என்று  ா ா வகட்டார். 

ப ாதுவாக,  ா ா மூன்ைாம் வகுப் ில்  யைம் பெய்வது வழக்கம், 
ஆனால், இந்ை முறை அவர் ஒப்புக்பகாண்டார். இரண்டு முைல் வகுப்பு 
 யைச்ெீட்டுகள் வாங்கப் ட்டன, வ லும் ற தூல், குஸ்ைாஜி இருவருக்கும் 
இரண்டு  யைச்ெீட்டுகள் ‘ ைியாள்-வகுப்பு’ ப ட்டியில் வாங்கப் ட்டன; இது 
ஆங்கிவலய ஸாவஹப்  ற்றும் வ ம்ஸாவஹப்களின்  ைிக்காரர்களுக்பகன 
முைல் வகுப்ற  ஒட்டிய மூன்ைாம் வகுப்பு ப ட்டியாக இருந்ைது. 

ஒரு கட்டத்ைில் ஓர் இளம் ஆங்கிவலய ைம் ைியினர் முைல் வகுப்பு 
ப ட்டிக்குள் நுறழந்து,  ா ா, எரச் இருவருக்கும் எைிவர அ ர்ந்ைனர். அவர்கள் 
உள்வள நுறழந்ைது முைல், அந்ைப் ப ண் ைி, ொல்றவயால் ைறலறயச் சுற்ைி 
அைிந்ைிருந்ை  ா ாறவ உற்று வநாக்கிக்பகாண்டிருந்ைார். பவகுவநரம் கழித்து 
 ா ா, எரச்றெ அறெத்து, "அந்தப் மபண்ெணி ஏபதனும் பகட்க விரும்பினால் 
பகட்கச் மசால்லுங்கள்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

எரச் அவறரப்  ார்த்துப் புன்முறுவலுடன், "நீங்கள் ஏைாவது வகட்கவவா, 
பொல்லவவா விரும்புகிைரீ்களா?" என்று வகட்டதும்... 

"நான் ஒன்றைக் வகட்கலா ா?" என்று வினவினார். 
எரச்  ா ாறவப்  ார்த்ைார், அவர் "ஆம், பகளுங்கள்" என்று றெறகயால் 

பைரிவித்ைார். 
அந்ைப் ப ண் ைி யாரிடம் வ சுகிைார் என்று பைரியா ல், “இறை ஏன் 

உங்களிடம் பொல்கிவைன் என்று பைரியவில்றல, ஆனால், உங்களிடம் ஒன்று 
வகட்க வவண்டும்” என்று பைாடங்கினார். 

"சரி, பகளுங்கள்" என்று  ா ா அவறர ஊக்கப் டுத்ைினார். 
"என் கைவர் ஓர் அரொங்க அைிகாரி, அவர் சுற்றுப் யைத்ைில் பெல்லும் 

வ ாபைல்லாம், நானும் அவருடன் பெல்வது வழக்கம். ஆனால், ஒவர ஒரு 
வவைறனயான விஷயம் என்னபவன்ைால், நாங்கள் அத்ைறகய  யைத்ைின் 
வ ாது பைாறலதூர இடங்களுக்குச் பெல்கிவைாம், நான் எங்குச் பென்ைாலும் 
 ாம்புகள் என்றனப்  ின்பைாடர்வது வ ாலத் வைான்றுகிைது; அைனால் நான் 
அஞ்சுகிவைன். நான் உங்களிடம் வகட்க விரும்புவது என்னபவன்ைால், இறைத் 
ைடுக்க ஏைாவது இருக்கிைைா?" 

 ா ா றெறகயால் எரச் மூலம் வ ெினார், "ஆொம், இதற்கு நான் 
உங்களுக்கு ஒன்று மசால்ல முடியும்." 

"நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" அந்ைப் ப ண் ைி வகட்டார். 
"நீங்கள் மசய்ய பவண்டியது இதுதான்: நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு 

வந்ததும், பஜாருக்குச் மசன்று ஒரு சிைிய அலங்காரப் பபகழகய (லாக்மகட்) 
வாங்குங்கள். சிைிதளவு முட்கட ஓடு எடுத்து அகத எரித்து சாம்பலாக்கி, 
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பின்னர் ஒரு சிட்டிகக சாம்பகல அந்தப் பபகழயில் கவத்து எப்பபாதும் 
அணியுங்கள். அது பாம்புககள விரட்டிவிடும்." 

அந்ைப் ப ண் ைி இந்ை ஆவலாெறனறய நன்ைியுடன் 
ஏற்றுக்பகாண்டார், அவருறடய கைவரும்  கிழ்ச்ெியில் ைறலயறெத்ைார்.  ா ா 
முைல் வகுப் ில்  யைம் பெய்ய ஒப்புக்பகாண்டது, பெௌகரியத்றைக் 
கருத்ைில்பகாண்டு அல்ல, ஆனால், இந்ை இளம் பவளிநாட்டினரின் ‘விைி’யின் 
அறழப்ற  ஏற்று, அவர்கறளத் பைாடர்புபகாள்வைற்காகவவ என் றை எரச் 
இப்வ ாது உைர்ந்ைார். 

அஜ் ீரில், ‘சாக்ரடீஸ்’, ‘சாச்சா’ வ ான்ை  ிர ல ான  ஸ்துகள் உட் ட 
 ைிபனாரு ஆன் ீக  ாறையில் நிறலபகாண்ட ஆத் ாக்கறள இரண்டு 
நாட்களில்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். இந்ை வருறகயின் வ ாது  ா ா பைாடர்ந்து 
நான்கு  ைி வநரம் ொச்ொவுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார். ொச்ொ  லமுறை வைநீர் 
வகட்டது  ட்டு ின்ைி, ைண்ைரீும் வகட்டுக்பகாண்வட இருந்ைார். அவருக்குத் 
ைண்ைரீ் வழங்க ைனி உைவியாளர்கள் அ ர்த்ைப் ட்டனர். ொச்ொவும்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் மூன்று வவறளயும் உைவு உண்டார். அஜ் ீரில் இருந்ை 
வவறளயில்  ா ாவிடம் அறழத்து வரப் ட்ட எட்டு ஏறழகளுக்கு, அவர் ைலா 
ஒரு ரூ ாய் வழங்கினார். 

1947, அக்வடா ர் 21 பெவ்வாய் அன்று  ா ா அஜ் ீரிலிருந்து புைப் ட்டு 
 றுநாள் காறல நான்கு  ைிக்கு  வராடா வந்ைறடந்ைார்.  வராடாவில்,  ா ா, 
‘நாராயண்’ என்ை இறைவறனத் வைடி அறலயும் ஆன் ீக ஆர்வலர்  ற்றும் 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்த்-துைவி, ‘பத்ருதீன் ரஃபாய் 
ஷா’ என் வருடன்  ைிபுரிந்ைார். அவர் இந்ைத் துைவிறயத் பைாடர்பு 
பகாண்டவ ாது,  ா ா அவருக்குத் ைனது வ லங்கிறயக் பகாடுத்து,  த்ருைீன் 
அறை உடலில் அைிய உைவினார். 

ஆனால், இந்ைப்  யைத்ைில் அவரது  ிகவும் சுவாரஸ்ய ான பைாடர்பு, 
ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்த் ‘சம்பு ஷா’ என் வராகும்; 
அவறர  ா ா கடந்ை பெப்டம் ர்  ாைமும் பைாடர்பு பகாண்டார்.  வராடாவின் 
‘ெிவப்பு விளக்கு’  ாவட்ட ான வ ாைிவாடாவில் அற ந்ை அவரது 
இருப் ிடத்ைிற்கு  ா ா பென்ைதும்,  ஸ்த்  ா ாவிடம் வைநீரும் ெிகபரட்டும் 
வழங்கு ாறு வகட்டார்; அது அவருக்கு உடனடியாக வழங்கப் ட்டது.   ின்னர் 
அவர் அைிய ஒரு ெட்றட  ற்றும் லுங்கி வவண்டுப னக் வகட்க, 
இவற்றை  பகாண்டுவந்து அவரிடம் பகாடுத்ைவ ாது, ெம்பு ஷா ைனது ஆறடகள் 
அறனத்றையும் கழற்ைி  ா ாவிடம் உடுத்து ாறு வழங்கினார். அறைத் 
பைாடர்ந்து ெம்பு ஷா  ா ாவிடம், "நாறள காறல ஐந்து  ைிக்குத் ைிரும் ி 
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வாருங்கள்" என்று கூைினார்.  ா ா உண்ற யில் அவை நாளில் ெிைிது 
வநரத்ைிற்குப்  ிைகு  ஸ்ைின் ஆறடறய அைிந்ைிருந்ைார். 

23ஆம் நாள் காறல, ெரியாக ஐந்து  ைிக்கு,  ா ா, எரச், ற தூல், 
குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன்  ஸ்ைின் இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்ை வவறளயில், ெம்பு 
ஷா ைனது வடீ்டின் கைறவப் பூட்டிக்பகாண்டு உள்வள இருந்ைார்.  ண்டலி 
கைறவத் ைட்டியவ ாது, ெம்பு ஷா அவர்கறள வராந்ைாவில் காத்ைிருக்கு ாறு 
ஜன்னல் வழியாகக் கத்ைினார். ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாக காத்ைிருந்ை 
 ின்னர், எரச், ற தூல் இருவரும்  ஸ்துக்கு  ீண்டும்  ீண்டும் நிறனவூட்டினர், 
"நீங்கள் எங்கறள காறல 5:00  ைிக்கு அறழத்ைீர்கள், இப்வ ாது அந்ை வநரம் 
கடந்துவிட்டது!" கறடெியாக அவறர வற்புறுத்ைிக் கைறவத் ைிைக்க,  ா ா 
அவரது இல்லத்ைில் நுறழந்து அவருடன் ெிைிது வநரம் ைனியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
ஆனால், அவருடனான  ைி முடிவறடயாை நிறலயில், ெம்பு ஷா  ா ாறவ 
 ீண்டும்  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு வரு ாறு வகாரினார். இறை,  ா ா அவ்வாவை 
பெய்து அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

இருப் ினும், இந்ைக் கறை இத்துடன் முடியவில்றல. ெம்பு ஷா  ீண்டும் 
 ா ாறவ  றுநாள் காறல 5:00  ைிக்கு வரு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். 
ெஸ்தின் நடவடிக்கககள் ெிகவும் அசாதாரணொக இருந்தது. மபரும்பாலான 
சந்தர்ப்பங்களில், ெஸ்துகள் மபாதுவாக மெஹர் பாபாவுடன் மதாடர்கபத் 
தவிர்ப்பதற்குப் பபாராடினர், ஆனால், இந்த விசித்திரொன ெஸ்த் அவகரத் 
திரும்பத் திரும்ப அகழத்துக் மகாண்டிருந்தார்! 

1947, அக்வடா ர் 24 அன்று,  ா ா, காறல 5:00  ைிக்கு, ெம்பு ஷாறவப் 
 ார்க்கச் பென்ைார். இந்ைத் பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ஸ்த்  ீண்டும்  ா ாறவ 
 ைியம் 2:00  ைிக்கு ைனது வடீ்டில் இருக்கு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்.  ிற் கல் 
ெந்ைிப்பு முடிந்ைதும், ெம்பு ஷா  ா ாவிடம்  றுநாள் காறல ஐந்து  ைிக்குத் 
ைிரும் ி வரும் வவறளயில், ஒரு நீண்ட  ருத்ைி ெட்றடயும்  ற்பைாரு வகாட்டும் 
பகாண்டு வரச் பொன்னார். புைிைாக ஒரு வகாட்டு வாங்கப் ட்டது  ற்றும்  ா ா 
 ண்டலியின் ெட்றட ஒன்றையும்,  றுநாள் காறல ெம்பு ஷாவிடம் 
வழங்கினார். 

 ீண்டும்  ா ாவிடம், "இன்று  ைியம் இரண்டு  ைிக்குத் ைிரும் ி 
வாருங்கள்" என்று வகட்டுக்பகாண்டார். 

இப் டி மூன்று நாட்களாகத் பைாடர்ந்து நிகழ்ந்ை ெந்ைிப் ின் மூல ாக, 
 ா ா  ஸ்துடனான ைனது  ைிறய முடிக்க முடிந்ைது. ற தூல் அவரிடம் 
இவ்வாறு கூறும் டி அைிவுறுத்ைப் ட்டது: "ஸாவஹப் ( ா ா) இப்வ ாது 
 வராடாவிலிருந்து புைப் ட வவண்டும். ையவுபெய்து அவறரச் பெல்ல 
அனு ைியுங்கள்." ஆனால்,  ஸ்த்  ிடிவாை ாக இருந்து அவறரத் ைிரும் ி 
வரு ாறு வற்புறுத்ைினார். இைனால்  ீண்டும், 25ஆம் வைைி  ைியம், 2:00  ைிக்கு 
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 ா ா ஏழாவது முறையாக ெம்பு ஷாவின் இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்ைார். இந்ைச் 
ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு,  ஸ்த் அவறர  று டியும் அறழக்கும் முன்பு,  ா ா, 
எரச்றெ  ஸ்ைின் அறைக்குச் பென்று அவரிடம் இவ்வாறு எடுத்துறரக்கு ாறு 
கூைினார்: "இங்வக ஸாவஹ ின்  ைி நிறைவறடந்ைது; அவருக்கு வவறு  ல 
வவறலகள் இருப் ைால் அவர் இப்வ ாவை கிளம் ியாக வவண்டும்." 

உடவன  ஸ்த்  ைிலளித்ைார், "ஸாபஹபிற்கு எனது வணக்கங்ககளத் 
மதரிவியுங்கள்; பவகல முடிந்தது என்று அவரிடம் மசால்லுங்கள், 
மபண்களுக்கு (மபண் ெண்டலிக்கு) எனது வணக்கங்ககளத் மதரிவிக்கும்படி 
அவரிடம் பகட்டுக்மகாள்ளுங்கள்."   ா ா வராந்ைாவில் நின்று உறரயாடறலக் 
வகட்டுக் பகாண்டிருந்ைார். 

ெம்பு ஷா, எரச்ெிடம்  ா ா பகாடுத்ை ெட்றட, லுங்கி, வகாட், ெிகபரட், 
ைீப்ப ட்டி  ற்றும்  ைறலயில் இருந்ை அழுக்குத் ைறலப் ாறகறயயும் அவிழ்த்து 
அவரிடம் பகாடுத்து "ைறலப் ாறக, ைீப்ப ட்டி, ெிகபரட் ஆகியவற்றை 
ஸாவஹ ிடம் பகாடுங்கள், வ லும் வகாட், ெட்றட, லுங்கி வ ான்ைவற்றை 
யாரிட ிருந்து வாங்கினாவரா அவருக்வக ைிருப் ித் ைரு ாறு 
வகட்டுக்பகாள்ளுங்கள்" என்று எரச்ெிடம் பைரிவித்ைார். 

ெம்பு ஷா இந்ை ரகெிய வார்த்றைகளுடன் முடித்ைார்: "அயல்நாடுகள் 
இத்துடன் முடிந்தன. ஹிந்துஸ்தான் பதசமும் (இந்தியா) முடிந்தது. உலகம் 
முழுவதும் முடிந்தது!" 

அவரது விருப் த்ைிற்கு இைங்க,  ருத்ைி ெட்றட  ற்றும் லுங்கிறய 
வாங்கிய கறடக்காரரிடம் ைிருப் ிக் பகாடுத்து,  ாைித் பைாறகறயத் ைிருப் ப் 
ப ற்ைனர். எஞ்ெிய ப ாருட்கறள  ா ா ைம் ிடம் ஒரு விறல ைிப் ற்ை 
ப ாக்கிஷ ாகவும், ெம்பு ஷாவின் இறடவிடாை விருந்வைாம் லின் 
நிறனவூட்டலாகவும் றவத்ைிருந்ைார். 

1947, அக்வடா ர் 26ஆம் நாள்,  வராடாவில்,  ா ா  ைினான்கு ஏறழ 
 க்கறள அன்று காறலயிலும், வ லும்  ைினாறு ஏறழகறள அவை நாள் 
 ாறலயிலும் ைன்னிடம் அறழத்து வந்து, அவர்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டு 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு ரூ ாய் நாையத்றைப்  ிரொை ாக வழங்கினார். 

அக்வடா ர் 28ஆம் வைைி,  ா ா  வராடாவிலிருந்து அஹ ைா ாத்ைிற்கு 
புைப் ட்டுச் பென்று, அங்கு அவர் ‘சித்திக் பாட்ஷா’, ‘பண்டில் ஷா’, ‘ெஜ்னுன் 
ஷா’  ற்றும்  ார்ெி ைர் ொறலக்கு அருகில் அற ந்ை நறட ாறையில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை  றழய  ஸ்த் ‘அரப் ஷா’ ஆகிய நான்கு  ஸ்துகளுடன் 
 ைிபுரிந்ைார்.  ா ா,  ின்னர் அரப் ஷா, ைான் எைிர்பகாண்ட  ஸ்துகளில்  ிகவும் 
சுவாரஸ்ய ான  ஸ்த் என்று விவரித்ைார். உண்ற யில், அவர் ஒரு 
வகாைிப்ற யின் கீழ்  றைந்ைிருப் து வ ால் அ ர்ந்ைிருந்ைைால்  ா ா அவறர 
வநரடியாகப் ‘ ார்க்கவில்றல.’  
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உண்ற யாகச் பொல்லப்வ ானால், இந்ை  ஸ்ைின் முகத்றைப்  ார்த்ைது 
யாருக்கும் நிறனவில் இல்றல. அரப் ஷாவிற்கு உைவு பகாண்டு வரும் 
வ ாபைல்லாம், அது வகாைிப்ற க்கு அடியில் றவக்கப் ட்டது.  ல ஆண்டுகளாக 
அவர் நறட ாறையில் அவை நிறலயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார், உள்ளூர்  க்கள் அவர் 
ஒருவ ாதும் ொய்ந்து  டுத்ைைில்றல என்று பைரிவித்ைனர்.  ா ா இரவில் 
அவறரத் பைாடர்பு பகாண்டு, உண் ைற்காக இனிப்புகறளத் துைியின் கீழ் 
 றைத்துக் பகாடுத்ைார். அதுவ ாலவவ  றுநாள் அைிகாறலயிலும், அரப் 
ஷாறவத் பைாடர்பு பகாள்ள,  ா ா ைிரும் ிச் பென்று சூடான வைநீறர துைியால் 
 றைத்துக் பகாடுத்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும்  றுநாள் அைிகாறலயில் புைப் ட 
வவண்டியிருந்ைைால் இரறவ ரயில் நிறலயத்ைில் கழித்ை வவறளயில் ஒரு 
 ைக்கமுடியாை ெம் வம் நிகழ்ந்ைது.  ா ாவும்  ண்டலியும் எப்வ ாதும் ை து 
 டுக்றககறள உடன் எடுத்துச் பெல்வது  ழக்கம்; அன்ைிரவும் ரயில் நிறலய 
நறடவ றடயின் முடிவில் ைறரயில்  டுக்றககறள விரித்ைனர்.   ண்டலியில் 
ஒருவர் இரவுக் கண்காைிப் ில் விழித்ைிருக்க வவண்டியிருந்ைது; ஆனால், அந்ை 
இரவு காவலாளி தூங்கியிருக்க வவண்டும், ஏபனன்ைால் ைிடீபரன  ா ா, 
எரச்றெத் ைட்டி எழுப் ினார். 

எரச் ைிடுக்கிட்டு எழுந்து "என்ன விஷயம்  ா ா?" என்று வகட்க,  ா ா 
அவர்கள் அருகில் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ை ஒருவறரச் சுட்டிக்காட்டினார். அந்ை 
 னிைன் அவர்களின் வ ார்றவயின் கீழ் நழுவி, ைன்றன  றைக்க அறைத் 
ைிைம் ட  யன் டுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைான். எரச் அவறனப்  ிடித்து உலுக்கி, "நீ 
யார்?" என்ைதும் அந்ை  னிைன் துள்ளிக் குைித்து ஓடி  றைந்ைான். 
அவைவவறளயில், வ ாலீொர் ெத்ை ாக விெில் அடித்து யாறரவயா துரத்தும் 
ெத்ைமும் வகட்டது. இறுைியில் அந்ை ந ர் ஒரு ைிருடன் என்றும் 
காவல்துறையினரிடம் இருந்து ைப் ிக்க அவர்களிறடவய  துங்கிக் பகாண்டதும் 
பைரியவந்ைது. 

ைிருடன் கடவுளின்  ாதுகாப்ற  நாடினான் -  ின்னர் அவன் 
 ிடி ட்டாலும், அவனுக்கு ஏற்கனவவ கடவுளின் புகலிடம்  ாதுகாப்ற  
அளித்ைது! 

1947, அக்வடா ர் 29 புைன்கிழற  காறல  ா ா,  வராடாவுக்குப் புைப் ட்ட 
வவறளயில்  ற்றுப ாரு வவடிக்றகயான ெம் வம் ரயிலில் நிகழ்ந்ைது.  ா ா, 
ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் காலியாக இருந்ை ஒரு ெிைிய மூன்ைாம் 
வகுப்பு ப ட்டிறயத் ைற்பெயலாகக் கண்டு பகாண்டனர். அைிர்ஷ்டம் அவர்கறள 
அறழத்ைைாக எண்ைி அறனவரும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்;  ா ா முடிந்ைவறர, 
இறளப் ாைவும், ைறடயின்ைி றெறககள் மூலம் உறரயாடவும் ைனக்பகன ஒரு 



157 
 

ைனிப்ப ட்டி றவத்ைிருப் றை விரும் ினார்;  ஆனால், துரைிர்ஷ்டவெ ாக, ரயில் 
நிறலயத்றை விட்டு புைப் டும் வநரத்ைில், ஒரு ‘காங்கிரஸ் ைறலவர்’ உள்வள 
நுறழந்ைார். 

 ா ா அவர்கள்  த்ைியில் ஒரு அந்நியன் நுறழந்ைறைப்  ார்த்து ெிைிதும் 
விரும் ா ல், அவறர அங்கிருந்து துரத்தும் டி எரச்ெிடம் றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். எரச் அவரிடம் ைாழ்ற யுடன் வகட்டுக்பகாண்டார்: "ஐயா, அடுத்ை 
ரயில் நிறலயம் இன்னும்  த்து அல்லது  ைிறனந்து நி ிடங்களில் வரும் 
வவறளயில் நீங்கள் ையவுபெய்து  ற்பைாரு ப ட்டியில் இருக்றகறயக் 
கண்டுபகாண்டால் எங்களுக்கு உைவியாக இருக்கும். ரயிலில் கூட்டம் இல்றல, 
நாங்கள் ைனியாக இருக்க விரும்புகிவைாம். நாங்கள் நீண்ட தூரம்  யைித்து 
வொர்வாக இருக்கிவைாம்.” 

"ஏன், இந்ை இருப் ிடம் முன் ைிவு பெய்யப் ட்டைா?" அவர் வகட்டார். 
"இல்றல, அப் டி இல்றல, ஆனால், நாங்கள் இங்வக தூங்க 

விரும்புகிவைாம், நீங்கள் வவபைாரு ப ட்டியில் வெைியாக இருக்க முடியும்" எரச் 
 ைிலளித்ைார்.  

அந்ை  னிைன் ைி ிர் ிடித்ைவர் வ ால முரட்டுத்ைன ாக நடந்து, குரறல 
உயர்த்ைி வாைிடத் பைாடங்கி, அங்கிருந்து நகர  றுத்ைார்.  ா ா உடவன, 
"அவருடன் வாதிடுவகத நிறுத்தி அகெதியாக இருங்கள்; 
ஒருவபராமடாருவர் நீங்கள் கசகக மூலம் பபசி, கலகலப்பாகச் சிரித்து 
உங்கள் உகரயாடகலத் மதாடருங்கள். அவர் உங்களிடம் ஏபதனும் 
பகட்டால், அவகரக் கண்டுமகாள்ளாெல் புைக்கணித்து விடுங்கள்" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

‘ யை வவறளயில் றெறக ப ாழியில் உறரயாடக் கூடாது, 
கவனத்றை ஈர்ப் றைத் ைவிர்க்க வவண்டும்’ என்ை கட்டறளயின் கீழ் இருந்ை 
குஸ்ைாஜி, இந்ை நீண்ட காலக் கட்டுப் ாட்டிலிருந்து இப்வ ாது 
விடுவிக்கப் ட்டைால், அவர்  ர ரப் ான ‘உறரயாடலில்’ மூழ்கினார். ற தூல், 
எரச் இருவரும் அவரது றெறககளின் அர்த்ைங்கறள நன்கு அைிந்ைிருந்ைால், 
அவர்களும் அறைப்வ ான்ை றெறககறளப்  யன் டுத்ைி ெத்ை ாகச் ெிரிக்கத் 
பைாடங்கினர். 

காங்கிரஸ் அரெியல்வாைி குழப் த்துடன்  ார்த்து, "நீங்கள் எங்வக 
வ ாகிைரீ்கள்?" என்று எரச்ெிடம் வகட்டவ ாது, எரச் அவறரக் கண்டுபகாள்ளா ல், 
 ைிலும் அளிக்கா ல் அவர்களின் ‘நவனீ’ உறரயாடறலத் பைாடர்ந்ைனர். 
ற தூலிடமும் அறைவய வினவியவ ாது, அவரும் முகத்றைத் ைிருப் ிக் 
பகாண்டார். "நீங்கள் எங்கு வாழ்கிைரீ்கள்?" என்று அவர் வகட்டைற்கும் ஒருவரும் 
அறைக் கவனிக்காைது வ ால் இருந்து ை து சுவாரஸ்ய ான ‘றெறக 
ப ாழி’யின் உறரயாடலில் ஆழ்ந்ைிருந்ைனர்.  
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அடுத்ை ரயில் நிறலயத்ைில், அவர் ற த்ைியக்காரர்களின்  த்ைியில் 
இருப் ைாக நிறனத்துக்பகாண்டு, ப ட்டிறய விட்டு பவளிவயை எழுந்து, ைனது 
ொ ான்கறள அகற்ை கூலிறய அறழத்ைார். 

 ா ா, எரச்ெிடம் அவருறடய றககறளக் குலுக்கி, அவருக்கு நன்ைி கூைி, 
உைவி பெய்யும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார். உடவன எரச் எழுந்து அந்ை 
 னிைனுக்குக் றகபகாடுத்து கீவழ இைக்கிவிட்டு, ‘நன்ைி’ கூைி விறடயளித்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் ைனிற யில் ைங்கள்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர்; 
வ லும்  ா ா, "இது அவருக்குத் வைறவ!" என்று குைிப் ிட்டார். 

 வராடா பென்ைறடந்து  ா ா, அரொங்க விடுைியில் ைங்கினார். 
ஏற்கனவவ அைிவுறுத்ைிய டி,  ா ாைாஸ் அடுத்ை நாள், அக்வடா ர் 30 அன்று, 
அலி ஷாவுடன் வந்ைதும்,  ா ா, ஒரு நாறளக்கு இரண்டு முறை அவருடன்  ல 
 ைி வநரம் அ ர்ந்ைிருந்து நான்கு நாட்கள்  ைிபுரிந்ைார். 1947, நவம் ர் 2ஆம் 
நாள், அலி ஷா ப ஹரா ாத்துக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார்.  ா ா அன்றைய 
ைினம்  வராடாவிலிருந்து புைப் ட்டு ‘ ால்கர்’ கிரா த்றை வந்ைறடந்ைார்.  ல 
நாட்கள் வைடி அறலந்தும், எந்ை  ஸ்றையும் கண்டுபகாள்ள முடியாைைால், 
 ா ா, 5ஆம் நாள் அங்கிருந்து பவளிவயைி, அன்ைிரவு மும்ற க்குத் ைிரும் ி 
வந்ைார். 

 ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய மும்ற யிலிருந்து பூனாவுக்கு அறழத்துச் 
பெல்லு ாறு ஆைி ெீனியருக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டிருந்ைது; ஆனால், ரயில் 
வருறக  ற்ைிய பெய்ைி ைவைாகத் பைரிவிக்கப் ட்டைால் இறடப் ட்ட வநரத்ைில் 
ஆைி ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பென்ைார்.  இறுைியாக எரச் அவறரக் கண்டு ிடித்ை 
வநரத்ைில்,  ிகவும் வருத்ை றடந்ை  ா ா, உண்ற யில் ‘என்றன அறைய 
ஆயத்ை ானார்’ என்று ஆைி ைனது நாட்குைிப் ில் எழுைியிருந்ைார். 

அவர்கள் உடனடியாக பூனாவுக்குப் புைப் ட்டு அைிகாறல 2:00  ைிக்கு 
வந்ைறடந்து, அறனவரும் ‘ ா ா’ ஹவுஸில் ஓய்பவடுத்து,  றுநாள் காறல 
‘ ிந்த்ரா’ ஹவுஸுக்குச் பென்ைனர்; அங்கு டாக்டர் கனியும் அவரது  கன் 
ஹ ீதும்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். 

ஒருமுறை  ா ா ெில  ைிகள் நி ித்ைம் எரச்றெ அஹ துநகருக்கு 
அனுப் ி, அன்று  ாறல ஏழு  ைிக்குள்  ிம் ல்காவ் ிற்குத் ைிரும்பும் டி 
வகட்டுக் பகாண்டார். குைிப் ிட்ட வநரத்ைிற்குள் எரச் ைிரும் ி வராைைால்,  ா ா 
அற ைியிழந்து, அவர் வந்துவிட்டாரா என்று  ார்க்க இரண்டு நி ிடங்களுக்கு 
ஒருமுறை கிருஷ்ைாறவ அனுப் ிறவத்ைார்.  ிகவும் ெஞ்ெல ாகத் பைன் ட்ட 
 ா ா பவளிப் றடயான காரைம் எதுவு ின்ைி கிருஷ்ைாவிடம் 
வகா  றடந்ைார்.       
 எரச் அஹ துநகறர விட்டு ைா ை ாக  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்றை 
வநாக்கி வவக ாகச் பென்று பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வழியில்,  ருவ றழ 
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காரை ாக ெிைியபைாரு ஓறட பவள்ளத்ைில் மூழ்கியவைாடு  ல வாகனங்கள் 
 ற்றும் வ ருந்துகள் அங்குச் ெிக்கிக்பகாண்டறைப்  ார்த்ைார். கால்வாறயக் 
கடக்க வவண்டாம் என்று எச்ெரித்ைறைக் கவனிக்கா ல், எரச் காறர ஓறடயில் 
ஓட்டிச்பென்ை வ ாது அது நைியில் மூழ்கியது;  முழுவது ாக நறனந்ைாலும், 
குறுக்வக ஓட்டிச் பெல்ல முடிந்ைது. அவர்  த்ைிர ாக  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு 
வந்து வெர்ந்ைதும்  ா ா அற ைியானார். எரச்றெ அறழத்து,  ா ா அவரிடம், 
"ஏன் தாெதொக வந்தாய்?" என வினவினார். 

எரச் அழுது பகாண்வட, " ா ா, நான்  ைந்துவிட்வடன்" என்ைார். 
"உன்கன நீ ஏன் ெைக்கவில்கல? என்னுகடய கட்டகளகய ஏன் 

ெைந்தாய்? நீ இைந்திருந்தால் நான் பப்பாவுக்குப் பதில் மசால்ல பவண்டும்!" 
என  ா ா வகா  றடந்ைார்.   

ஒருமுறை,  ா ா கிருஷ்ைாவிடம், "எரச்கசப் பற்ைி நீ என்ன 
நிகனக்கிைாய்?" என்று வகட்டைற்கு... 

கிருஷ்ைா, "அவர்  ிகவும் நல்ல  னிைர்" என்ைார். 
"அவர் ெிகவும் நல்லவர் ெட்டுெல்ல, அவர் ஒரு ரத்தினக்கல்!" என்று 

 ா ா கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா பவளி இடங்களில் சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாண்ட 
வவறளயில்,  ஜார் பென்று ப ாருட்கறள வாங்கி வரும் ெிறுவன் ெந்ைிர ான், 
காக்காவின் வ ற் ார்றவயில் இருந்ைைால், கிருஷ்ைா கூறுவறைக் வகட்க 
 றுத்ைான். இரவு காவலர்  ைிறயச் பெய்யும் வ ாபைல்லாம்  கலில் 
தூங்குவறைத் ைவிர்த்து, கிருஷ்ைா ெில வநரங்களில் எரிச்ெலூட்டும் 
 னநிறலயில், ெந்ைிர ான்  ீது வகா  றடந்து அந்ை வாலி றனத் ைாக்கியறை, 
 ா ா ைிரும் ி வந்ைவ ாது வகள்விப் ட்டு அைிருப்ைி அறடந்ைார். 

இறை ஏற்க  றுத்து  ா ா, கிருஷ்ைாறவக் கடுற யாகக் கண்டித்து, 
"இப்பபாது நீ மசல்வது நல்லது" என்ைார். கிருஷ்ைா வருத்ைத்துடன் அைற்கு 
இைங்கி பைன்னிந்ைியாவில் ைனது இல்லத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். அறைத் 
பைாடர்ந்து  ா ா, ெகறன இரவு காவலராக நிய ித்ைார். 

1947, நவம் ர் 11  ைியம், ஸவராஷ், ராம்ஜூ, ப ண்டு,  ாைிரி, விஷ்ணு, 
ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயார்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ை வவறளயில், இைர 
வழக்க ான அன் ர்கள் டாக்டர் நீலு, காவள ா ா,  ா ாைாஸ், அ ீர் ஆகிவயாரும் 
இருந்ைனர். 17ஆம் நாள் பூனாவிலிருந்து எரச் வந்ைவ ாது, ஸவக், ப ண்டு, 
ற தூல் மூவரும்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். ப ஹரு ை ானியா ஆைி ெீனியர் 
மூல ாக, ைினமும்  ா ாவின் உைறவ  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு அனுப் ி 
வந்ைார், ஆனால், இது நவம் ர் 19ஆம் வைைி முைல் நிறுத்ைப் ட்டது. 
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ப ஹர்  ா ா ைனது ெவகாைரர் ஆைி ஜூனியறர  று ைம் பெய்து 
பகாள்வைற்கு ஒப்புைல் அளித்து, வைைிறயயும் வைர்வு பெய்ைைற்கு இைங்க, ஆைி 
ஜூனியர் அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை ஸவராஷின்  ரு கள் ஃ ிரீனிறய நவம் ர் 
20 வியாழன் அன்று ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டார். 

ஆக்யாரியில் நடந்ை ைிரு ை விழாவில்  ா ா கலந்து பகாள்ளவில்றல 
என்ைாலும், ைிரு ைத்ைிற்கு முன்பு ைம் ைிகறளக் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸுக்கு 
அறழத்ைார். ஆைி ெீனியர்  ைியம் 2:00  ைிக்கு  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் 
பென்று,  ாறல 5:30  ைிக்கு  ிம் ல்காவ்ம் ைிரும் ினார்.  ிம் ல்காங்ம் அருவக, 
நான்கு கிரா வாெிகள் ொறலயின் குறுக்வக நின்று, காறர நிறுத்ை றககறள 
உயர்த்ைியறைக் கண்டு ஆைி காறர நிறுத்ைினார். அவர்கள் உண்ற றயத் வைடும் 
ஆர்வலர்கள் என்று  ா ாவிடம் பைரிவித்ைதும்,  ா ா அவர்களுக்குத் ைரிெனம் 
வழங்கி,  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு வரவறழத்து ஒவ்பவாருவருக்கும் 
வாறழப் ழம்  ிரொை ாகக் பகாடுத்ைார். 

நவம் ர் 21, 22, 27 ஆகிய வைைிகளில்  ா ா, ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில் 
ப ண் ைிகறளத் ைிறரப் டங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
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ப ஹர்  ா ா, 1947 
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பிம்பல்காவ்ம் ஏகாந்தவாசம்   
(Pimpalgaon Seclusion)  

1947 பெப்டம் ர்  ாைத்ைில், ப ஹர்  ா ா  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்றைச் 
சுற்ைியுள்ள  றலகளில் ஒன்ைில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளப் வ ாவறைப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார்; உலக நிறலற களில்  ாற்ைத்றைக் பகாண்டு வரும் ெில ‘ெிைப்பு 
 ைிகள்’ பெய்ய இருப் ைாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். நீண்ட விவாைத்ைிற்குப் 
 ிைகு,  ிம் ல்காவ்ம் ஆெிர த்ைிற்கு வநர்  ின்னால் அற ந்ை ‘மதம்பி ெகல’ 
வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டது. வ லும் கிட்டத்ைட்ட கால் ற ல் பைாறலவிலும்,  றல 
பெங்குத்ைாகவும் இருந்ைைால், உள்ளூர் வ ய்ப் ர்கள் ைங்கள் ஆடு,  ாடுகறள 
வ ய்க்க அணுக முடியா ல் ஆக்கியது; இது  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு 
வெைியாக அற ந்ைது. 

ஒவர ஒரு குறை ாடு என்னபவன்ைால்,  ா ா,  றலயில் இரண்டு 
குடில்கறள அற க்க விரும் ினார், ஆனால், அைன் வ ல் உச்ெி இரண்டு 
கட்டற ப்புகறளத் ைாங்க முடியாை அளவுக்குக் குறுகியைாக இருந்ைது. 
குடில்கறள எழுப்பும் ப ாறுப்பு,  ாைிரிக்கு வழங்கப் ட்டதும், அவர் நவம் ர் 
 ாைத்ைில்  ைிறயத் பைாடங்கி, வ வல  ா ாவிற்கு ஒரு குடிலும், 50 அடிக்குக் 
கீவழ அற ந்ை  டீபூ ியில் அலி ஷாவிற்கு ஒரு குடிறலயும் அற த்து, 
 ிரச்ெிறனறயத் ைீர்த்ைார். 10x12 ெதுர அடியிலான ெிைிய குடில்கள் 
ஆஸ்ப ஸ்டாஸ் ஓடுகளால் எழுப் ப் ட்டு,  ங்களூர் ஓட்டுக்கூறரயுடன் 
கட்டற க்கப் ட்டன. கடுற யான காற்றுக்கு எைிராக இரும்பு துறைக்கம் ிகள் 
அவற்றைத் ைாங்கி, நிலத்ைில் ஊன்ைப் ட்டன. கீழ் அறைக்கு எைிவர 
 ண்டலிக்கான கூடாரம் ஒன்றும் அற க்கப் ட்டது.  

நவம் ர்  ாை இறுைியில் 'மதம்பி'  றலயில் அறனத்தும் ையாரான 
நிறலயில்,  ா ா 1947, நவம் ர் 28ஆம் நாள் பவள்ளியன்று,  ாைிரி  ற்றும் 
ைறலற  பகாத்ைனார்  ஹிபூப் ஆகிவயாருடன்  றல வ ல் ஏைினார். 
குடில்களின் கட்டற ப்ற ப்  ார்றவயிட்ட  ா ா,  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்து 
 ஹிபூபுக்கு ைங்கப்  ைக்கம் ஒன்றை வழங்கினார்! 

அன்றைய ைினம் ராவ்ஸாவஹப், ஸவராஷுடன் வந்து  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ைார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, நவம் ர் 30, ஞாயிறு காறல,  ாவனக் 
வ த்ைா ைனது  ண்டறலச் வெர்ந்ை 22 உறுப் ினர்கள்  ற்றும் சூரத்ைில் வாழும் 
பஸாராப் வக்கீலுடன் வந்ைிருந்ைார்.  ா ா,  ீைி  ைிகறள ஆய்வு பெய்வைற்காக 
 ீண்டும்  றலக்குச் பென்ை வவறளயில், டான் ஒரு குழுறவ அங்கு அறழத்துச் 
பென்று  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 

நரி னும் ப ஹர்ஜியும்  ிம் ல்காவ்ம் வந்து அன்றைய இரறவக் 
கழித்ைனர்.       
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 பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி டிெம் ர் 1ஆம் நாள்  ா ாறவப்  ார்த்ைார்; 
அடுத்ை நாள் டாக்டர் ைவ்லத் ஸிங் அஹ துநகர் வந்து, 3ஆம் வைைி 
 ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். முந்றைய ெந்ைர்ப் ங்களில், 
ைவ்லத் ஸிங் அவரது பொத்து சுகங்கறள,  ா ாவுக்கு அர்ப் ைம் பெய்வைாக 
விருப் ம் பைரிவித்து,  ா ா ைனது ஏக்கத்றை நிறைவவற்ை வவண்டும் எனக் 
வகட்டுக்பகாண்டார்; ஆனால், அது அவர் எைிர் ார்த்ை விைத்ைில் நடக்கவில்றல! 
ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு, ைவ்லத் ஸிங் அவரது குடும் த்ைினருடன் 
ஸ்ரீநகரிலிருந்து பவளிவயை வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. இந்ைியப் 
 ிரிவிறனயின் காரை ாக, இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இறடவய 
 லமுறை கடுற யான வ ாைல்கள் பவடித்து, ஸ்ரீநகரில்  லர் பகால்லப் ட்டனர். 
ைவ்லத் ஸிங் குடும் த்ைினர் ைங்கள் பொத்துக்கள்  ற்றும் உறடற கள் 
அறனத்றையும் றகவிட்டு, இந்தூரில் ைற்காலிக ாக  ீண்டும் குடிவயைினர். 

ஆனால், ைவ்லத் ஸிங்,  ா ா  ீது பகாண்டிருந்ை அன்பு ஈடு 
இறையற்ைது - அவர் உண்ற யிவலவய அறனத்றையும் 'விட்டுக்பகாடுப் வர்'! 
அவர் எந்ைப்  ை உைவிறயயும் நாடி  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைைில்றல, அன் ின் 
நி ித்ைம்  ட்டுவ  அவறரத் வைடி வந்ைார்;  ா ா அவறர அன்புடன் அறழத்து, 
கவறலப் ட வவண்டாம் என்று கூைி,  ீண்டும் ஸ்ரீநகர்  ற்றும் லாஹூர் பென்று 
ைன்னால் இயன்ைறை  ீட்படடுக்க முயற்ெித்து,  ின்னர் அவர் இந்தூரில் வாழும் 
ைனது  கனுக்கு அறனத்றையும் பகாடுத்துவிட்டு, அவரது ஆன் ீக நன்ற றயக் 
கருத்ைில் பகாண்டு, நிரந்ைர ாக  ா ாவுடன் வந்து இறையு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 

ஸவராஷும் டிெம் ர் 3 ஆம் வைைி  ா ாவுக்காக ஒரு புைிய ‘ப்யூக்’ காரில் 
வந்ைார்; இது நரி னால் வாங்கப் ட்டு,  ிம் ல்காவ் ில்  ா ாவுக்கு 
வழங்கப் ட்டது. 

1947, டிெம் ர் 4 அன்று காறல ஆறு  ைிக்கு,  ா ா, ஆைி ெீனியர், 
ராம்ஜூ, ைத்து, ஸவராஷ்  ற்றும் ப ஹரா ாத்  ண்டலியில் 22 வ றர 
 ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்து  ‘மெஹராபாத் ஆசிரெத்தில் தவீிர அரசியல் 
விவாதங்களுக்குத் தகட விதிக்க பவண்டும்’ என்று வலியுறுத்ைினார். 

 றுநாள் காறல, குல் ாய்  ற்றும் அங்கு வாழும் ப ண்  ண்டலி 
பைம் ி  றலக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். நீண்ட நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க, ‘ ண்வடா ா’, ‘ ாைவ் ராவ் ஏ  ிஸால்’ இருவறரயும் ஆைி 
ெீனியர் அறழத்து வந்ைார். ஏகாந்ைவாெத்ைில் நுறழவைற்கு முன்பு,  ா ா 
ப ண் ைிகறள ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில் ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பென்று  ாறல 4:15  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்.   
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 அன்று  ாறல, ப ாழுது ொயும் வவறளயில், அலி ஷா 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அறழத்து வரப் ட்டு, ஒரு நாற்காலியில்  றல  ீது 
சு ந்து பென்று கீழ் அறையில் ைங்க றவக்கப் ட்டார்.  ைிறனந்து 
நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா  றல  ீது நடந்து வர,  ய க்ைியுடன், 
சூரியன் ைனது  றடப் ின் அைி ைிறய வைங்கி, அடிவானத்ைின் ைிறரக்குப் 
 ின்னால் ைனது முகத்றை  றைத்துக்பகாண்டது. 

 ா ா ைனது அறையில் குடிவயைினார்; எரச், ற தூல், காக்கா, குஸ்ைாஜி, 
 ாைிரி, ெிது ஆகிவயார் குடிலின் பவளிவய காவல்புரிந்ைனர்.  றுநாள் 
அைிகாறலயில்  ா ா ைனது விவெஷ  ைிறயத் பைாடங்கினார். 

 ா ா, அலி ஷாவுடன் காறல 6:00 முைல் 9:00  ைி வறர 
 ைியாற்ைினார். கீழ் குடிலில்,  ற்றும் அவரது அறையில் இரவும்  கலும் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 

‘பைம் ி’  றலயில்  ா ா அவரது  ைியில் மும்முர ாக இருந்ை 
வவறளயிலும், ஆைி ெீனியர், ஒவ்பவாரு நாளும்  ாறல 4:00  ைிக்கு,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்கறளப் ப றுவைற்கும் அஞ்ெல், பைாறலத்ைந்ைிகள்  ற்றும் 
பெய்ைித்ைாள்கறள வழங்குவைற்கும்  ிம் ல்காவ்ம் வந்ைார். டிெம் ர் 6ஆம் நாள் 
அவர்  றலக்கு வந்ைவ ாது,  ா ா, கவாலி  ாடல்கறளக் வகட்க விரும் ியைால், 
ஆைியிடம் ஒரு கிரா வ ான்  ற்றும் கவாலி ஒலிப் ைிவுகறளக் எடுத்துவரச் 
பொன்னார். இறவ மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு பகாண்டுவரப் ட்டன. ( ா ா 
 ின்னர் ஆைி ெீனியரிடம் கூைினார், "நல்ல கவாலி இறெறயக் வகட் து, ஆன் ீக 
 ைியின் சுற றய  ிை ாக்கி என்  னறை 'நிறலயாக' றவத்ைிருக்கும்.") 

ஸவராஷும் ைனது வைிகக் கடற களின் நிர் ந்ைம் காரை ாக, வநரம் 
இருப் றைப் ப ாறுத்து,  ிம் ல்காவ்ம் பென்று வர அனு ைிக்கப் ட்டார். 

இைற்கிறடயில், ப ஹரா ாத் ஆெிர த்ைின் வ லாளரான ப ண்டு, 
அங்கு வாழும் 75க்கும் வ ற் ட்ட உறுப் ினர்களின் வைறவகறளயும் 
முழுற யாகக் கவனித்துக் பகாண்டிருந்ைார். ஒவ்பவாருவரின் 
உடல்நிறலயிலும்  ா ா  ிகவும் கவன ாக இருந்ைைால், ைினமும் ப ஹரா ாத் 
பெய்ைிகறள,  ிம் ல்காவ்ம் அனுப்  வவண்டியிருந்ைது.   

அந்ை வநரத்ைில், அ ீன் றெயத் என்ை உள்ளூர் துப்புரவுத் 
பைாழிலாளியின் இளம்  கன்கள் அ ீர் (14), வெீர் (12) ராஜா (11) மூவரும் 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டனர்.  அ ீர் லாஹூரில்  ா ாவுடன் 
ைங்கியிருந்ை வவறளயில் ஓர் இளவரெறரப் வ ால நடத்ைப் ட்டார்.  ா ா 
 ீண்டும் இந்ைச் ெிறுவர்கறள நன்ைாகக் கவனித்துக் பகாள்ளு ாறு  ிைப் ித்ை 
கண்டிப் ான கட்டறளகறள, ப ண்டு இயன்ைவறர ெிைப் ாகச் பெய்துவந்ைார். 
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வ லும், ஆைி ெீனியர் அடிக்கடி அ ீறர  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்துக்கு அறழத்து 
வருவதும்,  ா ா அவ்வப்வ ாது அஹ துநகரில் குடும்  குவாட்டர்ஸுக்கு 
விஜயம் பெய்வதும் வழக்கம்.  

டிெம் ர் 9ஆம் நாள், ெிறுவன் ராஜா  வலரியா காய்ச்ெலால் 
 ாைிக்கப் ட்ட வவறளயில், முரளி வஹா ிவயா ைி முறையில் ராஜாவுக்குச் 
ெிகிச்றெ அளித்து வருவைாக ப ண்டு  ா ாவிடம் முறையாகத் பைரிவித்ைார். 
ஆனால், அந்ைச் பெய்ைிறய அைிந்ை  ா ா, ெிறுவறன வநரில்  ார்த்து,  ீண்டும் 
அவனது நிறலற றயத் பைரிவிக்கும் டி கட்டறளயிட்டு, ஆைி ெீனியறர 
ப ஹரா ாத்துக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

முரளி, ராஜாவுக்குச் ெிகிச்றெ அளித்து வருவைாகவும், காய்ச்ெல் 
குறைந்துள்ளைாகவும் ப ண்டு ஆைிக்குத் பைரிவித்ைார். இறைப்  ற்ைி ஆைி 
 ா ாவிடம் கூைியவ ாது, அவர் அடுத்ை நாள் ப ண்டுவுக்கு இந்ை எச்ெரிக்றக 
கலந்ை பெய்ைிறய அனுப் ினார்: "ராஜாவுக்கு ஏைாவது வநர்ந்ைால், நான் உங்கள் 
உயிறரப்  ைித்து, அழித்துவிடுவவன்!"      

எனவவ, ப ண்டு அஹ துநகரிலிருந்து  ருத்துவர் ஒருவறர 
வரவறழத்து, ெிறுவறன  ரிவொைித்ை  ின்னர், "அவர் நல ாக இருக்கிைார், 
வ லும் ெிகிச்றெ வைறவயில்றல" என்று கூைினார். 

ப ண்டு இறை,  ா ாவிடம் பைரிவித்ைதும், அவர், "ராஜாகவ ஒரு 
ராஜாகவப் பபால நடத்த பவண்டும்!" என்ைார். 

ராஜா குை றடந்ைாலும்,  ண்டலி அவறன இரவும்  கலும் 
கவன ாகப்  ார்த்துக்பகாள்ள வவண்டும்.    
 ஏகாந்ைவாெம் கறடப் ிடிக்கும் வவறளயிலும், துப்புரவு பைாழிலாளியின் 
இறளய  கறனப்  ற்ைி  ா ா கவறலப் டுவவைாடு, எந்ைச் பெய்ைியும் வராை 
 ட்ெத்ைில், ராஜாவின் உடல்நிறல குைித்து, அன்று ஏன் அவருக்குத் 
பைரியப் டுத்ைவில்றல என்று வகட்டு, ப ண்டுவுக்கு ஒரு குைிப்ற  அனுப்பு ாறு 
 ா ா, எரச்ெிற்கு அைிவுறுத்ைினார். 

1947 டிெம் ர் 12 அன்று, ஆைி ெீனியர் வழக்கம் வ ால வருறக ைரும் 
வவறளயில், நஸர்வான் ஸட்டா  ற்றும் அவரது நண் ர் வி.ஜி.லுக்டுக்வக (47) 
என் வறரயும் அறழத்து வந்ைார். முன் அனு ைியின்ைி வருறக ைந்ை அவறர, 
 ா ா ெந்ைிக்க  றுத்ைார், ஆனால்,  னம் ைளர்ந்துவ ான அவருடன்  ா ா ெிைிது 
வநரம் வ ெினார்... லுக்டுக்வக, ‘ ா ா’ என்று அறழக்கப் டும் அவர் அக் ர் 
அச்ெகத்ைிற்கு அருகில் வெித்து வந்ைார்; வ லும் 1938 இல் ப ஹரா ாத் 
 ிைந்ைநாள் விழாவில் நஸர்வான் மூலம்  ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்ைார்.
 டிெம் ர் 15ஆம் நாள், டான், அவருக்கும் காக்கா  ாரியாவுக்கும் இறடவய 
ஏற் ட்ட ைவைான புரிைறல ைீர்த்துக்பகாள்ள ‘பைம் ி’  றலக்கு 
அறழக்கப் ட்டார். 
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டிெம் ர் 16, பெவ்வாய்கிழற ,  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் 
அறனவறரயும்  ாறல 4:00  ைிக்கு, ைன்றன, ‘ஏகாந்ைவாெ  றல’ (SECLUSION 
HILL) — ‘பைம் ி’  றலயில் ெந்ைிக்கு ாறு கூைினார். அஹ துநகரிலிருந்து 
ராம்ஜூ, ஆைி ஜூனியர்,  ற்றும் ஆைியின் அலுவலக உைவியாளர் ைத்து 
ப ஹந்ைர்வக, ெிறுவன் அ ீர் ஆகிவயாரும் அன்று அறழக்கப் ட்டனர்.  ா ா 
வந்ைவர்களுடன் ெிைிது வநரம் பெலவிட்டு, ஏவைனும் ைனிப் ட்ட அல்லது இைர 
 ிரச்ெிறனகறளப்  ற்ைி விவாைித்து,  ின்னர் அவர்கறள ப ஹரா ாத்துக்குத் 
ைிருப் ி அனுப் ினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைின்  ன்னிரண்டாம் நாள், டிெம் ர் 
17அன்று, காறல  த்து  ைிக்கு  ா ா,  ிம் ல்காவ்ம் ஆெிர த்ைிற்கு நடந்து 
பென்று ைனது ஏகாந்ைவாெத்றை நிறைவு பெய்ைார். அலி ஷாறவ நாற்காலியில் 
கீவழ தூக்கி வந்ைனர். ஜால் ாய்  ிம் ல்காவ் ிலிருந்து பூனாவுக்குப் புைப் ட்டார். 

டிெம் ர் 18  ற்றும் 19 வைைிகளில்,  ா ா, அலி ஷாவுடன்  ிம் ல்காவ்ம் 
இல்லத்ைில் ஓர் அறையில் ( ின்னர் அது ப ண்டுவின் அறை) ைினமும் மூன்று 
 ைி வநரம்  ைிபுரிந்ைார். இரண்டு வாரங்கள் அவருடன்  ைியாற்ைிய  ிைகு, 
 ா ா அலி ஷாறவ ற தூலுடன்  ீண்டும் ப ஹரா ாத்துக்கு அனுப் ிறவத்ைார்.
 ஆைி ெீனியர்  ிம் ல்காவ்ம் வரும் வநரம், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் 
 ாறல 4:00  ைிக்கு என் து ைினெரி காறல 9:00  ைி என  ாற்ைப் ட்டது. 
‘ஸவராஷ் ெினி ா’விற்கு ப ண் ைிகறள,  ா ா அறழத்துச் பெல்லும் 
வ ாபைல்லாம் கார்களில் ஒன்றை ஓட்டிச்பெல்ல ஆைி ெீனியர் அறழக்கப் ட்டார்; 
டிெம் ர் 18ஆம் நாள், அவர்கள் ‘ைி டார்க்  ிரர்’ என்ை  ர்  ைிறரப் டத்றைப் 
 ார்க்க ைிட்ட ிட்டு அங்குச் பென்ைவ ாது, ைிறரப் டச்சுருள்கள் வராைைால்  ா ா 
ெீற்ை றடந்ைார். ஆைி அவர்கறள  றுநாள் அறழத்துவரப்  ரிந்துறரத்ை 
வவறளயில், அறனவரும் ையாராக இருந்தும், அைற்குப்  ைிலாக அவர்கள் 
ஏ ாற்ை ளிக்கும் இந்ைிய ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க வவண்டியிருந்ைது.  பெப்டம் ர் 
 ாைத்ைிலிருந்து,  ா ா ஒவ்பவாரு வாரமும் ப ண் ைிகறள ஒரு 
ைிறரப் டத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார் - ெில வநரங்களில் அவர்கள் இரண்டு 
வவறுவவறு அம்ெங்கள் நிறைந்ை ைிறரப் டங்கறளயும்  ார்க்க முடிந்ைது! 

ஆைி ெீனியர் இறைப்  ற்ைிய ைனது யூகத்றை நாட்குைிப் ில்  ைிவு 
பெய்ைிருந்ைார்: 

 ா ாவுக்குத் ைிறரப் டங்கள்  ார்ப் ைில் ைனி ஆர்வம் எதுவும் இல்றல. 
நறகச்சுறவ  ாகங்கறள  ட்டுவ  நன்கு ரெித்ைார். இருப் ினும், ைிறரப் ட 
நிகழ்ச்ெிகளுக்கான அவரது வருறககள் இரண்டு விஷயங்கறளப் 
 ிரைிநிைித்துவப் டுத்துகின்ைன: உள்வாெிகளாக வாழும் ப ண் ைிகளுக்கு ஒரு 
ப ாழுதுவ ாக்கு  ற்றும் அவரது ஆன் ீக  ைிகறள அறடயாளப் டுத்தும் ெில 
குைிப் ிட்ட காரைங்கள்... இது ஒரு ைனித்துவ ான உள் வநாக்கத்துடன் 
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பெய்யப் டுகிைது; இைில், ைிறரப் டத்ைிற்குச் பெல்வது என் து குைிப் ிட்ட 
ெந்ைர்ப் ங்களில், பவளி உலக நடவடிக்றககளுடன் ஒருங்கிறைந்து, ஆன் ீக 
ரீைியில் அவர் ைிட்ட ிடும்  ைிகறள நிறைவவற்ை உைவியாக இருந்ைது. 

டிெம் ர் 21, ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா ப ஹரா ாத்  ண்டலியில் 
ெிலறர, குைிப் ிட்ட வவறல பைாடர் ாக  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு அறழத்து, 
அவர்கறளச் ெந்ைித்ை  ிைகு ைிருப் ி அனுப் ினார். மும்ற யிலிருந்து வந்ைிருந்ை 
நரி னும் இைில்  ங்பகடுத்ைார். 

கிைிஸ்து ஸ்  ற்றும் அந்ை ஆண்டு ப ஹராவின்  ிைந்ைநாறளக் 
பகாண்டாடுவைற்கான ஏற் ாடுகறள வ ற் ார்றவயிட  ா ா அறனத்து 
ப ண் ைிகறளயும் 24ஆம் வைைி ப ஹரா ாத்துக்கு அறழத்து வந்ைார். ப ாழுது 
ொய்ந்ைதும் வ ல் றலயிலிருந்து இைங்கி வந்து ‘ப ஸ் குவார்ட்டர்ஸ்’ 
வளாகத்ைில்  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்கச் பென்ைார். வஸீர், ராஜா, ைாக்கியா ஆகிய 
மூன்று ெிறுவர்களிடம் அவர்களின்  டிப்ற ப்  ற்ைியும், அவர்களுக்கு ஆங்கில 
எழுத்துக்கள் பைரியு ா என்றும் வகட்டார். நறகச்சுறவக்காக,  ா ா ஃப ராம் 
ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலாவிடம் (அவறரயும் ஒரு  ள்ளி  ாைவறனப் வ ாலப் 
 ாவறன பெய்து) என்ன  டிக்கிைார் என்று வகட்டார்.  
 ஃப ராம்  ைிலளித்ைார், "குைிப் ாக எதுவும் இல்றல."  
  ா ா ஆச்ெரியத்ைில், "உங்களுக்கு ஆன்ெீகத்கதப் பற்ைி ஏதாவது 
மதரியுொ?" என்று வகட்க.. 

"எனக்குக் பகாஞ்ெம் பைரியும்." 
"அது என்ன மகாஞ்சம்?" என்று  ா ா வகட்டார். 
ஃப ராம், குைிப் ாக அவர்  ீது கவனம் பெலுத்தும்வ ாது  ைட்ட றடயும் 

அவர்,  ா ாவின் வகள்விகளுக்கு, ைடு ாற்ைத்ைில் ைத்ைளித்து உடனடியாகப் 
 ைில் கூைா ல் ெில வினாடிகளுக்குப்  ின்னர், "எப்வ ாதும்  ா ா பொல்வறைப் 
வ ாலவவ பெய்வது" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா,  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியுடன், "ஆன்ெிக பாகதயில் கற்றுக் மகாள்ள 
பவண்டியது இது ஒன்பை! ‘ஏ’ முதல் ‘இஸட்’ வகரயிலான ஆன்ெிகம்! ெிகவும் 
சுருக்கொகச் மசான்னரீ்கள். அதுதான் எல்லாபெ!" என்ைார். 

பைாடர்ந்து  ா ா கூைினார், "முழுப் பகடப்கபயும் இல்லாெல் 
மசய்யுொறு நான் அடிக்கடி எனக்பக மசால்கிபைன், ஆனால், பாருங்கள் - 
நான் மசால்வகதபய என்னால் மசயல்படுத்த முடியவில்கல!" 

 ா ா  ின்னர் அவரது அறைக்கு ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். அடுத்ை நாள் 
காறல எட்டு  ைிக்கு பவளிவய வந்து அறர  ைி வநரம்  ீண்டும் 
 ண்டலிறயச் ெந்ைித்ைார். 
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அைற்குப்  ிைகு,  ா ா ப ஹரா ாத்ைின் கீழ்  குைி முழுவதும் நடந்து 
பென்று, புைிய கிைறு, ெற யலறை, ொப் ாட்டுக் கூடம், டாக்டர் நீலுவின் 
 ருந்ைகம், ஃப ராம்  ற்றும் குஸ்ைாஜியின் அறைகள், காக்கு ாயின் குடிறெ 
ஆகியவற்றைப்  ார்றவயிட்டார்.  ா ா புைிய  ாவு ஆறலறயப்  ார்க்க 
அரங்காவ்ம் கிரா த்றை வநாக்கி  ண்டலிறய அறழத்துச் பென்று, அைன் 
பெயல் ாட்றடப்  ற்ைி ப ண்டு  ற்றும்  ாைிரியிடம் வகட்டார். 

ைிரும் ி வரும் வழியில் வஹா ிவயா ைி  ருந்ைகத்ைில் ெிைிது வநரம் 
நின்று,  ாைிரி, முரளி, ஆைி ஜூனியர் இவர்களில் யாருக்கு வஹா ிவயா ைி 
 ருத்துவம் குைித்து அைிகம் பைரியும் என்று வகட்டார். முரளி  ட்டுவ  
வநாயாளிகளுக்குத் ைனிப் ட்ட முறையில் ெிகிச்றெ அளிக்கத் ைகுைியானவர் 
என்று  ாைிரி  ைிலளித்ைார்.  ா ா, "என்கனப் மபாறுத்தவகர, எனக்கு 
பஹாெிபயாபதியில் நம்பிக்கக இல்கல, ஆனால், சந்தர்ப்பம் கிகடத்தால், 
பாதிரி, உங்கள் கககளால் ெட்டுபெ சிகிச்கச மபை விரும்புகிபைன்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ா ா, ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் ப ண் ைிகறளச் ெந்ைித்து, 
 ிைந்ைநாள் விழாறவப்  ற்ைி ப ண்டு,  ாைிரி இருவருக்கும் அைிவுறுத்ைல்கறள 
வழங்கி  ிற் கலில் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1947, டிெம் ர் 28ஆம் நாள்  ைியம்  ா ா,  ீண்டும்  ிம் ல்காவ்ம் ப ண் 
 ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து நான்கு நாட்கள் ைங்கியிருந்ைார்; கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை றகக்வகா ாத்ைின் குடிலில் இரவுகளில் 
ஓய்பவடுத்ைார்.  ா ா அரங்காவ்ம் இராணுவ முகாம் அைிக்கும்  ண்டலிக்கும் 
இறடவய நடந்ை றகப் ந்து வ ாட்டிறயப்  ார்றவயிட்டு,  ின்னர் ஓய்வு 
ப றுவைற்கு முன்பு  ண்ட த்ைில் இரவு உைறவ உண்டார். 

கடந்ை 29ஆம் நாள், வ ல் றலயிலிருந்து வந்ை  ா ா, 
பவளியூர்களிலிருந்து வருறக ைந்ை அன் ர்களான  ினூ  ரூச்ொ,  லீா ாய், 
ப ஹர்ஜி, நரி ன்  ற்றும் அவர்களது குடும் த்ைினறர ெந்ைித்ைார்.  ண்ட த்ைில் 
ஒரு  ைி வநரம் ‘காக் ஸாவஹ ின்’ றகவண்ைத்ைில் உருவான ஈரடி 
கவிறைகறளக் வகட்ட  ிைகு, நாந்வைட் நகறரச் வெர்ந்ை நரெிங்கராவ் என்ை 
கவாலி  ாடகரின் இறெ நிகழ்ச்ெி நடந்ைது. 

டிெம் ர் 30 அன்று, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி டாக்டர் கனி 
பொற்ப ாழிவாற்ைிய வ ாது, பூனா ஸுஃ ி  ற்றும் ைிவயாபஸாஃ ிகல் 
பஸாறஸட்டி உறுப் ினர்கள்  லர் அன்றைய ைினம் வருறக ைந்ைனர். 

டிெம் ர் 31ஆம் நாள், ப ஹராவின் 40வது  ிைந்ைநாள் 
பகாண்டாடப் ட்டது. வ ல் றலயில் காறல 9:00 முைல் 11:30 வறர,  ீண்டும் 
கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் இரவு 8:00 முைல் 11:00  ைி வறர நரெிங்கராவ் கவாலி 
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 ாடல்கறளப்  ாடினார்...  அவருறடய  ாடல்கறள  ா ா  ிகவும் விரும் ிக் 
வகட்டார். 

 ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், வாலு, வநாரினா, 
எலிஸப த் ஆகிவயாருடன் வியாழன் 1948, ஜனவரி 1 அன்று நண் கலில் 
 ிம் ல்காவ்ம் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 ிம் ல்காவ் ில்,  ா ா, டாக்டர் கனி, டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகிவயாருடன் 
புத்ைகங்கள்  பவளியடீு ெம் ந்ைப் ட்ட  ைிகறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். டாக்டர் 
வைஷ்முக் ஜனவரி 3ஆம் வைைி ைிரும் ிச் பென்ைார், ஆனால், டாக்டர் டானின் 
புத்ைகத்ைிற்கான (ைி வவஃவ ரர்ஸ்) முன்னுறரறய எழுைி முடிக்கும் வறர 
டாக்டர் கனி அங்கிருந்து பெல்ல அனு ைிக்கப் ட  ாட்டார் என்று  ா ா 
கூைினார். ஜனவரி 2 அன்று ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில்  ா ா ப ண் ைிகறள 
இரண்டு ைிறரப் டங்கள்  ார்க்க அறழத்துச் பென்ைார்.  றுநாள்  ாறல 7:30 
 ைிக்கு, ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவ ‘ ிங்கர்’ கிரா த்ைில் அற ந்ை ெகனின் 
இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார்; ஏைக்குறைய மூன்று  ைி வநரம்  ா ா, 
குடும் த்ைாருடன் இருந்ைார். 

1947ஆம் ஆண்டு முழுவதும் ப ஹர்  ா ா, பைாடர்ந்து ைனது 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடன் பைாடர் ில் இருந்ைார். ஜனீ் அட்ரியல், வகப்ரியல் 
 ாஸ்கல் இயக்குவைாக இைக்கம் பைரிவித்ை  ா ாவின் ைிறரப் டத் 
ைிட்டத்ைிற்கான 'அவதார்' என்ை ைிறரக்கறையில் மும்முர ாக ஈடு ட்டிருந்ைார். 
ஆனால்,  ா ா, அறைப்  டித்ை  ின்னர், எழுத்துப்  ிரைி கிழக்கு அல்லது 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குப் ப ாருந்துவைாக இல்றல  எனக் குைிப் ிட்டார். இது 
 ா ாவின் குைிப் ிட்ட காலகட்டத்ைின்  ைிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி றவத்ைைாகத் 
பைரிகிைது. 

குயன்டின் டாட் 1947 வ   ாைத்ைில் கால ானார். ெிைிது காலத்ைிற்கு, 
அவர்  ா ாவிட ிருந்து விலகியிருந்ைார், ஆனால்,  ார்கபரட் க்ராஸ்வக 
இங்கிலாந்து ைிரும் ிச் பென்ைவ ாது, அவர் இைப் ைற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு 
முன்பு, குயன்டிறனச் ெந்ைித்ைார்.   ா ாவின்  ீைான ைனது அன்பு ைிரும் ி 
வந்ைைாகவும், அது முன்பனப்வ ாறையும் விட ைீவிர ாக இருப் ைாகவும், 
அவறர விட்டுப்  ிரிந்ைைற்காக வருந்துவைாகவும் அவர் குைிப் ிட்டார். 

இங்கிலாந்ைில் வாழும் ஆரம்  கால கிம்வகா குழுறவச் வெர்ந்ை 'கிம் 
வடால்ஹர்ஸ்ட்' 1933ஆம் ஆண்டு முைல்  ா ா அல்லது அவரது  ண்டலியுடன் 
எந்ைத் பைாடர்பும் றவத்துக் பகாள்ளவில்றல. ைற்பெயலாக, கிம் ஒரு நாள் 
நியூயார்க் நகரத்ைில் அற ந்ை 'கார்னகி ஹால்'  டிக்கட்டுகளில்  ார்கபரட் 
க்ராஸ்க்றக ெந்ைித்ை வவறளயில்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகட்டார். 
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 ார்கபரட் அைிவுறுத்ைிய டி 1947ஆம் ஆண்டின் இறுைியில் கிம், 
 ா ாவுக்கு வநரடியாக கடிைம் ஒன்றை எழுைினார். 

 ா ா இந்ைக் கவிறைறயத் பைாறலைந்ைி மூல ாக 1947,  டிெம் ர் 31 
அன்று  ைிலாக அனுப் ி றவத்ைார். 

உங்கள் அன்பின் கடிதம், இன்பம், துன்பம் இரண்கடயும் தந்தது. 
இன்பம் - அதன் காரணம், நீங்கள் எப்பபாதும் என்னுகடயவர்  

என்பகத நிகனவில் மகாள்வது!  
துன்பம் - உடல் ரீதியாக நீங்கள் என்னுடன் இருக்க முடியாதது!  
இருந்தாலும் உங்களில் என் அன்பு ஒளிர்விடும், எப்பபாதும்! 

ஆறு  ாைங்களுக்குப்  ின்னர், 1948, வ   ாைத்ைில்,  ா ா, கிம்முக்கு 
(கிட்டி மூல ாக) எழுைினார்:  

"நீங்கள் என்னுகடயவர் - அதுவும் முடிவிலா காலம்வகர - என்று 
மசால்கிைரீ்கள். அப்படியானால் நான் உங்ககளக் கவனித்து, எனக்கு 
சிைந்ததாகத் மதரிந்தகத நான் உங்களுக்குத் தருவகத நீங்கள் திடொக 
நம்பபவண்டும்... எதிர்காலத்கதப் பற்ைி கவகலப்பட பவண்டாம், உங்களின் 
அகனத்து அன்பும் எனக்கு பவண்டும்; நீங்கள் என்கன அவ்வாறு 
பநசிக்கும்பபாது, நீங்கள் அகனவகரயும் பநசிப்பதாகக் காண்பீர்கள்." 

வ லும்,  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் என்கன விட்டு ஒருபபாதும் 
பிரிந்ததில்கல" என்று உறுைியளித்ைார். 

ஸுஃபி அகெப்பின் தகலவரான ரபியா ொர்ட்டின், 1946 இல் 
 ா ாறவச் ெந்ைிப் ைற்காக இந்ைியாவுக்குச் பெல்லவும், அப ரிக்கா, 
ஆஸ்ைிவரலியா வ ான்ை வைெங்களில்  ஸுஃ ி  ாரம் ரியத்ைின் ஒரு புைிய 
அற ப்ற  ஏற் டுத்துவது  ற்ைிய விவரங்கறளச் பெயல் டுத்ைவும் 
ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். இருப் ினும், அந்ை வநரத்ைில்  ார்ட்டின் புற்றுவநாயால் 
 ாைிக்கப் ட்டு,  யைம் பெய்ய முடியாை அளவுக்கு 
வநாய்வாய்ப் ட்டார்.  அைனால் இந்ைியாவில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் ைிட்டத்றை 
றகவிட வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது. 

1947 ஜூறல  ாைத்ைில், ர ியாவின் 76வது  ிைந்ைநாளுக்கு ெில 
நாட்களுக்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா அவருறடய ஆெீர்வாைத்றை அனுப் ினார். 
அப்வ ாது அவரது  கள் ‘எட்டா மெஹ்தி’ ைாயாருடன் இருந்ைறை நிறனவு 
கூர்ந்ைார்: "ஒரு நாள் இரவு, அவர் என் வடீ்டில் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருந்ைவ ாது,  ா ாவிட ிருந்து ஒரு பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது, அைில் அவர் 
ைாயாறர ஆெீர்வைித்து எழுைியிருந்ைார். இந்ைச் பெய்ைி (அவருக்கு) 
ஆச்ெரியமூட்டும் வறகயில் அருற யாக இருந்ைது. அவர் கண்களில் 
பவளிப் ட்ட ஒளியும்,   கிழ்ச்ெியும் வார்த்றைகளுக்கு அப் ாற் ட்டது." 
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1947, ஆகஸ்ட் 31 அன்று ரபியா ொர்ட்டின் அகெதியாகக் காலொனார். 
இந்த வாழ்க்ககயில் மெஹர் பாபாகவ பநரில் சந்திக்கும் வாய்ப்கப 
அகடயப்மபைாத பபாதிலும், அவதார புருஷரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், 
அமெரிக்காவிலும் பெற்கத்திய உலகிலும் ஸுஃபி பாரம்பரியத்கத மகாண்டு 
வருவதன் மூலம், அவருகடய ஆழ்ந்த ஏக்கம் நிகைவகடந்தது. அவர் 
உயிகரத் துைப்பதற்கு ஒரு ொதத்திற்கு முன்பு அவருகடய வாரிசாக தனது 
மபாறுப்கபயும் பணிகயயும், அவரது ொணவர்களில் ஒருவரான ஐவி. ஓ. 
டியூஸ் என்பவரிடம் ஒப்பகடத்தார். 

ர ியா  ார்ட்டினின்  றைவுக்குப்  ிைகு, ‘ஸான்  ிரான்ெிஸ்வகா’ 
 குைியில் வாழ்ந்ை ஸுஃ ிக்கள் - டான் ஸ்டீவன்ஸ், டாஃப்வன ப க்படானால்ட், 
ஜாய்ஸ் ரக்கிள்ஸ், லூயிஸ் யூரிவகா  ற்றும் வராஸ்வ ரி ப க்ஃ ால் 
ஆகிவயாறரக் பகாண்ட ஒரு ெிைிய எண்ைிக்றகயிலான குழுவாக  ாைியது. 
ஹில்ஸ் வராவில் இருந்து, ‘ஃப்பரட்’  ற்றும் ‘கவராலின் ஃப்வர’ ஆகிவயார் ஸுஃ ி 
குழுவில் அவ்வப்வ ாது வந்து  ங்பகடுத்ைனர்; வ லும் பைாறலதூரத்ைில் இருந்து 
‘லாரா படலாவிக்வன படட்ராய்ட்’,  ிச்ெிகன் வாஷிங்டன் டி.ெியில் வாழ்ந்து வந்ை 
ஐவியுடன் கடிைங்கறளப்  ரி ாைி வந்ைார். 1947 முைல் அடுத்ை  ல ஆண்டுகள் 
வறர ஸுஃ ி குழுவில் ‘ஹவரால்ட் ஸ்டீவர்ட்’, லுட் டிம்ப்ஃப்ல்  ற்றும் ‘ ார்வின் 
காம் ன்’,  ிைகு பஜாசப்  ற்றும் காரி ஹார்ப் ஆகிவயாரும் அங்கம் வகித்ைனர். 

ர ியா  ார்ட்டின், ப ஹர்  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகளின் நகறல 
ஆஸ்ைிவரலியாவில் வாழ்ந்ை ஸுஃ ிகளின் ைறலவரான ‘ ாரன் ஃப்ரட்ரிக் வான் 
ஃ ிராங்கன்ப ர்க்’கிற்கு அனுப் ினார்; வ லும் 1947 அக்வடா ரில்,  ல 
ஆஸ்ைிவரலிய ஸுஃ ிகளும்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ைனர். அவர்களில் ‘வ  
லண்ட்கிஸ்ட்’, ‘ஈனா பல ன்’, பில் ல பபஜ், ‘ஜான்’  ற்றும் ‘வஜான் ப்ரூஃவ ார்ட்’, 
‘ஜான் கிராண்ட்’, ஸ்டான் & கிளாரிஸ் ஆடம்ஸ், ‘ஓஸ்வால்ட் & ப ட்டி ஹால்’, 
‘படனிஸ்’ & ‘வஜான் ஓ' ிறரன்’  ற்றும் அவர்களின் கறடெி ைறலவர் - 
 ிரிய ான இறைவனின் வைாட்டத்ைில்  லர்ந்ை ெிைப்பு ‘ப ாட்டாகத் ைிகழ்ந்ை 
ஃபிரான்சிஸ் பிராபஸன். 

ஒரு கவிஞரும் ககலஞருொன ஃபிரான்சிஸ், ர ியா  ார்ட்டினுடன் 
இறைந்து இந்ைியாவிற்கு வருவைற்காக, கலிவ ார்னியாவிற்கு அனுப் ப் ட்டார்; 
ஆனால், ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, ர ியாவின் வநாய் காரை ாக அந்ைப் 
 யைம் ரத்து பெய்யப் ட்டது. 

ஒரு வருடம் கடந்ைது; 1948 இல், ஃ ிரான்ெிஸ் ைனது பைளிவான 
கனவுகறள  ா ாவுக்கு எழுைினார். டாக்டர் கனி மூலம்,  ா ா  ைிலளித்ைார்: 
"நீங்கள் அவகர ஒரு நண்பராகப் பார்க்க பவண்டும் என்று பாபா ெிகவும் 
விரும்புகிைார், ஒருபவகள, காலப்பபாக்கில், நீங்கள் அவகரப் 
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பிரியொனவராகக் கருதுவரீ்கள்." உண்ற யில், இந்ை ‘ ைம் க ழும்  லர்’ 
ைனது இையத்ைின் அன் ான நண் ரிடம் ெரைறடய அைிக வநரம் எடுக்கவில்றல. 

53 வயைான ஐவி டியூஸ், ஸுஃ ி  ாரம் ரியத்ைின் அடுத்ை முர்ஷிைா 
என்று ர ியா அைிகாரப்பூர்வ ாக அைிவித்ைவ ாது, அவர் ஆச்ெரிய றடந்ைார். 
உண்ற யான முர்ஷிைாவாகப்  ைிபுரிவைற்குத் வைறவயான ஆன் ீக 
ஒளியூட்டம் ைன்னிடம் இல்றல என் றை அவரால் உைரமுடிந்ைது. ஸுஃ ி 
 ாரம் ரியத்றை இயக்கும் ைற்காலிக ப ாறுப்புகறள ஏற்கும் ைிைனும், ைகுைியும் 
இருப் ைாக அவர் உைரவில்றல. ர ியாவின்  றைவிற்குப்  ின்னர் எழுந்ை 
 னக்பகாந்ைளிப் ில், ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க இந்ைியாவுக்குப்  யைம் 
பெய்வறைப்  ற்ைி ஐவி நிறனத்ைார். ர ியா  ார்ட்டினின் அெல் வடிவற ப்ற , 
ைான் பெயல் டுத்ை வவண்டும் என்று அவர் முடிவு பெய்ைார்: அைாவது, 
‘அமெரிக்காவில் ஸுஃபி பாரம்பரியத்தின் எதிர்காலத்கத மெஹர் பாபாவின் 
காலடியில் அர்ப்பணிப்பது’. இறைச் பெய்வைில் அவர் உறுைியாக இருந்ைார். 
ஐவி,  ா ாவுடன் கடிைப்  ரி ாற்ைத்ைில் ஈடு ட்டு, ஸுஃ ி குழு த்ைிற்கு ஓர் 
உண்ற யான, ஒளி ய ான ஆெிரியறர நிய ிக்கு ாறு அவரிடம் வகட்க 
விரும் ினார், ‘ஒருவவறள கிழக்கிலிருந்து யாவரனும் அப ரிக்காவிற்கு வந்து 
அறை நிறலயான அடிப் றடயில் வவரூன்ைச் பெய்யலாம்’.  ஆனால், ப ஹர் 
 ா ாவின் ைிட்டம் வவைாக இருந்ைது. 

இந்ைியாவில் அவறரச் ெந்ைிக்க,  ா ா அவருக்கு அனு ைி அளித்ைதும், 
1948,  ஜனவரி 7 புைன்கிழற  அன்று, ஐவி  ற்றும் அவரது  ைிபனட்டு வயது 
 கள் ‘சார்ெியன்’ இருவரும்  ிம் ல்காவ்ம் வந்ைறடந்ைனர். ப ஹர்ஜி (அவரது 
வைிகம் ெம் ந்ை ாக அங்குச் பென்ை வவறளயில், அப ரிக்காவில் ஐவிறயச் 
ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது) மும்ற யிலிருந்து  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு ைனது காரில் 
அவர்கறள அறழத்து வந்ைவ ாது,  ா ா அவர்கறள, வழக்க ாக இரவில் 
ஓய்பவடுக்கும் ரத்ைன்ஷா கியாராவின் அறையில் ெந்ைித்ைார். டாக்டர் கனி 
எழுத்துப் லறகறய வாெித்ைார். உறரயாடலின் வ ாது டாக்டர் டான், ப ஹர்ஜி, 
ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாரும் உடனிருந்ைனர்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், ஐவி அழுைார்; 
அவருறடய முைல் ெந்ைிப்பு, ைன் அன் ானவரின்  ாைங்களில் ெரைறடயவும், 
வெறவ பெய்யவும் வழிவகுத்ைது. அவர்  ின்னர் இது குைித்து எழுைியைாவது: 

இதுவ ான்ை கண்கறள நான் இைற்கு முன்பு  ார்த்ைைில்றல - அத்ைறகய 
கண்கள் உண்ற யிவலவய உள்ளனவா என்ை வயாெறனயும் எனக்கு இல்றல - 
ஆனாலும், இங்வக நான் கண்ைரீால் வறரயப் ட்ட ைிறர வழியாக அவற்றை 
வநராகப்  ார்த்வைன். அறவ  ழுப்பு நிை ாகவும்,  ிகப் ப ரியைாகவும், 
புத்ைிொலித்ைன ான கூர்ற யுடன் கூடிய,  ளிச்ெிடும் பவளிப் ாடாகவும் 
இருந்ைன என் றை நான் அபூர்வ ாகவவ  ார்த்வைன், ஏபனன்ைால் நான் 
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அவருக்கு முன் ாக அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது என்றனத் ைிறகப் றடயச் பெய்து 
கவர்ந்ைிழுக்கும்  ற்பைாரு குைம் அந்ைக் கண்களில் இருந்ைது. 

ஒரு நீண்ட பநடிய வைடலின் முடிறவக் குைிக்கப்வ ாகும் ஒரு ந ரின் 
 ீது கவனம் பெலுத்ை முயற்ெிக்கும் வ ாது, நான் அறை என்  னைின் 
 ின்புைத்ைில் ெீராய்வு பெய்ய முயற்ெித்வைன்.  அவருறடய கண்களில் விவரிக்க 
முடியாைது என்ன என் றை நான் ைிடீபரன உைர்ந்வைன் - அதுவவ ‘வ ரின் ம்’! 

"இப்பபாது மசால்லுங்கள் என்ன குழப்பத்தில் உள்ளரீ்கள்" என  ா ா 
வினவியவ ாது, ஐவி  ைிலளித்ைார், ‘ர ியா  ார்ட்டின் வ ற்கத்ைிய 
உலகத்ைிற்கான ஸுஃ ி  ாரம் ரியத்ைின் முர்ஷிைாவாக, வாரிொக அவறர 
அைிவித்ைிருந்ைாலும், ஐவி ைான் ஆன் ீக ரீைியாக முன்வனைவில்றல’ என்று 
கூைினார். 

 ா ா  கிழ்ச்ெியில் முழங்காலில் வவக ாக அறைந்து, "நீங்கள் 
பநர்கெயானவர் - அது நல்லது - அதுதான் முக்கியம்; நீங்கள் கடவுகளக் 
காணவில்கல, நீங்கள் அவகர உணரவில்கல. நீங்கள் என்கன ஒரு 
நபராகப் பார்க்கிைரீ்கள், ஆனால், நீங்கள் எனது உண்கெயான ரூபத்கதப் 
பார்க்கவில்கல. கடவுகளக் காணவும், அவகர உணரவும் நான் உங்களுக்கு 
உதவுபவன்; கவகலப்பட பவண்டாம்; இந்த விஷயங்களில் நான் உங்களுக்கு 
உதவுபவன். உங்களுக்குத் மதரியாத ஒன்கை நீங்கள் யாருக்கும் கற்பிக்க 
முடியாது - ஆனால், நீங்கள் பநர்கெயாக இருக்கும் வகர, ‘நான் இன்னும் 
கடவுகள உணரவில்கல' என்று கூறுவபத பபாதுொனது; 'நான் உங்களுக்கு 
உதவ முடியும், நீங்கள் எனக்கு உதவ முடியும்' என்று மசால்வதுதான், சிைந்த 
வழிமுகை ஆகும்." 

 ா ா அவர்கள் எைிவர ஒரு  ர இருக்றகயில் அ ர்ந்து, ொர் ியறனப் 
 ார்த்து, "பாவம், அப்பாவி" என்று எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். முைலில் 
ைனது ைாயுடன் ‘அவகரக் கயவர்களிடெிருந்து காக்க’ வந்ை ொர் ியன் 
கண்ைரீ் விட்டு அழுைார். ‘அந்ை வநரத்ைிலிருந்து அவள் ப ஹர்  ா ாவின் 
அடிற ,’ என ஐவி நிறனவு கூர்ந்ைார். 

 ா ா ஐவியிடம் கூைினார், "உண்கெகய உணர்ந்து, அனுபவிக்க 
பவண்டும். அைிவுசார்ந்த புரிதல் பபாதாது." 

ஐவியும் அவரது  களும் படல்லி  ற்றும் ஆக்ராவுக்குச் பெல்லத் 
ைிட்ட ிட்டிருந்ைனர், ஆனால், அைற்குப்  ைிலாக அவர்கள் ப ண்  ண்டலியுடன் 
 ிம் ல்காவ் ில் ஐந்து நாட்கள் ைங்கியிருந்ை வநரத்ைில், அவருறடய இையம் 
உருகியது,  ா ா  ீைான அவருறடய வநெ உைர்வுகள் நிரம் ி வழிந்ைறை, 
அவருறடய கண்ைரீ் பவளிப் டுத்ைியது.  ா ா அவரது இையத்றைக் கவர்ந்ைார். 
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1948 ஜனவரி 8 அன்று, ஐவி  ா ாவிடம், "நான் ஒருவ ாதும் ஸுஃ ி 
 ாரம் ரியத்றை நடத்ை விரும் வில்றல - எப்வ ாதும் நான் பெய்ய விரும் ியது 
‘ ாடுவது’ ஒன்றைைான்!" 

 ா ா அவரிடம் கூைினார்: "நானும் பாடுகிபைன்... காலங்காலொக 
நான் பாடுகிபைன்!" 

பைாடர்ந்து  ா ா அைிவுறர வழங்கினார்: "நீங்கள் கடவுகளக் 
காணவில்கல, அவகர உணரவில்கல, அனுபவிக்கவில்கல என்று 
அகனவரிடமும் மசால்ல பவண்டும். இனயத் கானின் சடீர் ரபியா 
ொர்ட்டினிடெிருந்து உங்களுக்கு ‘முர்ஷிதா’ பதவி மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, 
பெலும், கடவுகள பநாக்கி மசல்லும் பாகதயில் நீங்கள் பிைருக்கு 
உதவுவரீ்கள் - பிைரும் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். உங்ககளப் மபாறுத்த 
வகரயில், நீங்களும் என்கனப் பற்ைி பிைரிடம் எடுத்துச் மசால்லுங்கள். 
கடவுகள உணர்ந்த குருநாதராகப் பாவகன மசய்யும் மபாறுப்கப 
ஏற்றுக்மகாள்ளாெல், எனது ஊடகொக மசயல்படுவதன் மூலம், 
நூற்றுக்கணக்கானவர்களின் பக்தி என்கன பநாக்கி பாயும். உங்கள் ெீது 
எந்தப் மபாறுப்பும் இருக்காது." 

ஐவி உடவன, "நீங்கள் பெய்ய விரும்புவறை நான் முழு  னதுடன் 
ஏற்றுக்பகாள்கிவைன்."  அவர்  ா ாவிடம் ைன் உடல் கஷ்டங்கள்  ற்றும் 
ொர் ியறனப்  ற்ைியும் ஏவைா கூைினார். 

 ா ா கூைினார்: "சார்ெியன் உட்பட எகதப் பற்ைியும் கவகலப்பட 
பவண்டாம். உங்கள் உலகளாவிய கடகெககள உண்கெயுடன் மசய்யுங்கள், 
எப்பபாதும் எல்லாவற்ைிலும் பநர்கெயாக இருங்கள்; சிைிய, நம்பத் தகுந்த 
மபாய்ககளக் கூட மசால்லாதரீ்கள், ஏமனனில் கபடம் உள்ள இதயத்தில் 
கடவுள் வாழ முடியாது. எகதயும் சுலபொக எதிர்பார்க்க பவண்டாம்; 
வாழ்க்கக, பிரச்சிகனகள் நிகைந்ததாக இருக்கும், உலகம் இன்னும் 
அதிகொகப் பிரச்சிகனககளச் சந்திக்கும். உண்கெயில், எதிர் வரும் 
காலங்களில் உலகம் கடவுளுக்கு எதிரான சிந்தகன, ஒழுக்கக்பகடு, காெம் 
ெற்றும் பபராகச ஆகியவற்ைின் உச்சத்கத அகடயும், ஏமனனில் 
காலச்சுழற்சிகளில் நீண்ட காலொக இருந்து வந்த யுகம் முடிவுக்கு 
வருகிைது, ஆனால், அதன் உச்சக்கட்டத்கத எட்டிய பின்னர் உண்கெயான 
சபகாதர அன்பின் புதிய சகாப்தம், உலகில் நிகழும் அகனத்கதயும் அைிந்த 
கடவுளால் அைிமுகப்படுத்தப்படும்." 

ஒரு கட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ா, ஐவிக்கு இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ினார்: 
"பரிபூரணம், ெனித ெற்றும் மதய்வகீ பண்புககள முழுகெயாகக் 
மகாண்டுள்ளது, பெலும் தன்கன உயர்ந்த ெற்றும் தாழ்ந்த நிகலகளில் 
மவளிப்படுத்துகிைது. பரிபூரண நிகலகய அகடந்த ஒரு ெனிதனுக்கு 
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எல்கலயற்ை அன்பு, புனிதத்தன்கெ ெிக்க ஆன்ெீகம் ெற்றும் சிைந்த 
நககச்சுகவ உணர்வு அகனத்தும் உள்ளது. பக்தனின் நிகலக்கு அவர் 
இைங்கி வந்தாலும் குருநாதர் எப்மபாழுதும் குருநாதபர." 

ஆைி ெீனியர், வநாரினா, எலிஸப த் ஆகிவயார் ஐவி, ொர் ியன் 
இருவறரயும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு, சுற்றுப் யை ாக அறழத்துச் பென்ைனர்; 
அங்கு வ ல் றலயில் வாழும் ப ண் ைிகளின் நறடமுறை ஆன் ீக 
வாழ்க்றகறயக் கண்டு, ஐவி பவகுவாக  ஈர்க்கப் ட்டார். ைிரும் ி வரும் வழியில், 
ஐவி,  ா ாறவச் ெந்ைித்து அவருடன் ெில நாட்கள் ைங்கியிருந்ைது என்ன ஓர் 
அைிர்ஷ்டம் என்று ஆைியிடம் கூைினார். " ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ிைகு, நான் 
 டித்ைபைல்லாம் ஒன்றும் இல்றல என் றை உைர்கிவைன்.  ா ாவின் கண்களில் 
வகாடிக்கைக்கான அளவிறுைியற்ை அம்ெங்கள் இருந்ைன." 

1948, ஜனவரி 12ஆம் நாள் அைிகாறல, ஐவி, ொர் ியன் இருவரும் ஆைி 
ெீனியர், டாக்டர் கனி, காக் ஸாவஹப் ஆகிவயாருடன் பூனா பென்று, அங்கிருந்து 
அவர்கள் மும்ற க்கு ரயிலில்  யைம் பெய்து அப ரிக்காவிற்குப் புைப் ட்டனர். 
 ா ா, வவண்டுப ன்வை, குைிப் ிட்ட வநாக்கத்துடன் டாக்டர் கனிறய, ஐவிக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைினார்; ஏபனன்ைால் ஒன் து  ாைங்களுக்குப்  ிைகு ‘ஸுஃ ி 
வட்டம்’ ஒன்றை உருவாக்கி, டாக்டர் கனி அைன் ைறலவராக நிய ிக்கப் ட்டார். 
‘ஸுஃ ி வட்டம்’ என் து அப ரிக்கா, ஆஸ்ைிவரலியா நாடுகளில் வாழும் 
ஸுஃ ிகளுக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் பெயல் ாடுகறளத் பைரிவிப் ைாக 
இருந்ைாலும், அைன்  ின்னைியில் அடங்கிய முக்கிய வநாக்கம், ஐவி டியூஸ் 
 ற்றும் ஃ ிரான்ெிஸ்  ிர ாஸனுடனான  ா ாவின் பைாடர்ற ப் வ ைிப் 
 ாதுகாப் ைாகும்! 

ஐவி, ொர் ியன் இருவரும் அப ரிக்கா புைப் ட்டுச் பென்ை  ிைகு, 
 ிம் ல்காவ் ில் ப ஹர்  ா ா அவரிடம் பொன்னறை  ீண்டும் ஒருமுறை 
வலியுறுத்ைி, டாக்டர் கனியிடம் பைளிவாக எடுத்துறரத்து, கடிைம் எழுைச் 
பொன்னார்: 

நீங்கள் ஆன்ெீக உலகின் ொணவர், இகை நிகலகய இன்னும் 
அகடயவில்கல என்பகதயும், இன்கைய உலக விவகாரங்களில் உடல் 
ெற்றும் உயிருடன் மசயல்படும் ஒரு குருநாதரின் உதவியுடனும் 
அருளுடனும் அந்தப் பாக்கியத்கத அகடய விரும்புகிைரீ்கள் என்பகதயும் 
நீங்கள் மவளிப்பகடயாக அைிவிக்க பவண்டும். 

நீங்கள் நாடாெபல ஸுஃபி இயக்கத்கதத் தகலகெ தாங்கும் 
மபாறுப்பு முர்ஷிதா ொர்ட்டின் மூலொக உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டாலும் - 
உங்களது குகைபாடுககளயும் பலவனீங்ககளயும் நன்கு அைிந்து, 
சிலுகவகயச் சுெக்க உங்களால் முடிந்த அகனத்கதயும் மசய்வரீ்கள். 
ஸுஃபி பாரம்பரிய வழியில் பிைருக்கு உதவவும் கற்பிக்கவும் முயற்சிக்கும் 
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பவகளயில், நீங்களும் வளர்கிைரீ்கள், கற்றுக்மகாள்கிைரீ்கள் என்பதில் முழு 
விழிப்புடன் இருக்கபவண்டும். இந்த உள்ளுணர்பவாடு நீங்கள் மசய்யும் 
பவகலயின் பலன் முழுவதுொக பாபாவின் கககளில் விடப்பட பவண்டும். 

1948, ஜனவரி 12 அன்று, ராவ்ஸாவஹப், அலி அக் ர் (அவலா ா) 
இருவரும்  ா ாவுடன் வநர்காைலுக்கு வந்ைனர்; அறைத் பைாடர்ந்து இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு ராம்ஜூ  ற்றும் ரூெி  ாப் வருறக ைந்ைனர். 12ஆம் நாள், 
 ா ா அடுத்ை 40 நாட்களுக்கான ைனது பெயல் ாடுகறளக் வகாடிட்டுக் காட்டும் 
ஒரு சுற்ைைிக்றகறய பவளியிட்டார்: 
ஜனவரி 17 முதல் பிப்ரவரி 5 வகர:  

 ிம் ல்காவ் ில்  ஸ்துகளுடன்  ைி. 
பிப்ரவரி 7 முதல் 14 வகர:  

 த்ைிய அல்லது ஐக்கிய  ாகாைங்களில் வாழும் ொதுக்களுடன்  ைி. 
பிப்ரவரி 15 முதல் 25 வகர:  

அஹ துநகர்  ாவட்டத்ைில் ஏறழகளுடன்   ைி. 
 ா ா ைனது ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்க ஜனவரி 15 அன்று 

 ிம் ல்காவ் ில் ஒரு கூட்டத்றை நடத்ைினார். ப ண்டு, எரச், டாக்டர் கனி, 
ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர், ெகன், காக்கா, ற தூல், வகா ா கவைஷ், ஆைி ஜூனியர், 
ைத்து, நஸர்வான் ஆகிவயார் கலந்து பகாண்டனர். ஏறழகளுக்குத் ைானியம் 
 ற்றும் துைி ைிகள் வழங்குவறைப்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு கூைினார், "இந்த 
முகையில் மகாடுப்பகத எந்த வககயிலும் மதாண்டு என்று கருத முடியாது. 
மதாகலதூர இடங்களிலிருந்து வருபவர்கள் அததீ சிரெங்ககளத் 
தாங்கிக்மகாண்டு, அவர்களுக்குச் பசகவ மசய்யும் வாய்ப்கப உங்களுக்கு 
அளிக்கிைார்கள். எனபவ அவர்களுக்கு நன்ைி உள்ளவர்களாக இருக்க 
பவண்டும். அகதத் தவிர, நான் ெக்களுக்குக் மகாடுப்பது என்பது ஆன்ெீக 
பணிகயக் குைிக்கிைது, அதன் பநாக்கத்திற்காக அவர்ககளத் மதாடர்பு 
மகாள்ள பவண்டியது அவசியம். நான் யார் என்பகத அவர்கள் 
அைிந்துமகாண்டாபலா, அல்லது அவர்களுக்கு உணவும், துணியும் 
மகாடுப்பகதத் மதாண்டு மூலம் அன்னதானம் மபறுவதாக எண்ணினாபலா 
நான் மசய்யும் ஆன்ெிக பணி முழுகெயாக நிகைபவைாது." 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்  ா ா உ வாெம் வ ற்பகாள்ளத் ைிட்ட ிட்டு, 
 கலில் ஒரு வவறள  ட்டுவ  உைவு உண்டு, இரண்டு முறை வைநீர் அருந்ைி, 
ஜனவரி 17ஆம் நாள் இத்ைறகய  ிை ான உ வாெத்றைத் பைாடங்கி, அடுத்ை 40 
நாட்களுக்கு இறைத் பைாடர்ந்ைார்.  

அன்று  ைியம், ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ஆைி ெீனியர், குஸ்ைாஜி, 
றகக்வகா ாத், அண்ைா 104, அண்ைாஸாவஹப் காவள, காவள  ா ா, ஃப ராம், 
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 ாலா ைம் ட், ற தூல், அலி ஷா ஆகிவயார்  ஜறன நிகழ்ச்ெிக்காக, வ ருந்ைில் 
அறழத்து வரப் ட்டனர். அடுத்ை நாள் பைாடங்கி  த்து நாட்களுக்கு,  ா ா, அலி 
ஷாவுடன் காறல 7:00 முைல் 10:30 வறர, டாக்டர் டானின் அறையில் அ ர்ந்து 
 ைிபுரிந்ைார். ஜனவரி 27 அன்று, அவர் அலி ஷாறவ நீராட்டி (அறை அவர் 
 ிகவும் அரிைாகவவ பெய்ைார்),  றுநாள் காறல ெிதுவுடன் அவறர 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ஜனவரி 27ஆம் நாள், எரச் இரண்டு ஆன் ீக ஆர்வலர்கறள 
பூனாவிலிருந்து  ிம் ல்காவ்ம் அறழத்து வந்ைார். ஒருவர் உடனடியாகத் ைிருப் ி 
அனுப் ப் ட்டாலும்,  ற்பைாருவறர ெில நாட்கள் ைங்கறவத்து,  ா ா அவருக்கு 
ப ாட்றட அடித்து, நீராட்டி, உறட உடுத்ைி, உைவளித்து, ைினமும் காறலயில் 
ஒரு  ைி வநரமும்,  ாறலயில் ெில நி ிடங்களும் அவருடன்  ைிபுரிந்ைார். 
 ிப்ரவரி 3ஆம் வைைி அவர் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 

1948, ஜனவரி 30 பவள்ளிக்கிழற , அஹ துநகரில் ொறலயில் நடந்து 
பென்று பகாண்டிருந்ை  னநிறல  ாைிக்கப் ட்ட ஒருவர்,  ஸ்த் என நிறனத்து 
 ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்து வரப் ட்டார். ஆனால்,  ா ா, அவர் ொைாரை 
ற த்ைியம் என்று சுட்டிக்காட்டினார். வ ன்களால் நிறைந்ைிருந்ை அவரது 
ைறலறய ப ாட்றடயடித்து, அவறர நீராட்டி, புைிய ஆறடகறள அைிவித்து, 
உைவளித்ை  ிைகு,  ா ா அவறர அன்வை அஹ துநகருக்குத் ைிருப் ி 
அனுப் ிறவத்ைார். 

ஜனவரி 30 காகல,  ா ா, "இன்று ஒரு ெிக முக்கியொன நிகழ்வு 
நடக்கும்" என்று குைிப் ிட்டார், ஆனால், அந்ை நாள் வழக்கம் வ ாலக் 
கழிந்ைவ ாது, அறனவரும்  ா ா கூைியறை  ைந்துவிட்டனர். ஆனால், அன்று 
இரவு ஏவைா நடந்ைது…       
 ஆைி ெீனியர், ைனது உைவியாளர் வா னுடன், எைிர் ாராை விை ாக, 
 ிம் ல்காவ்ம் வந்ைார்.  ஆைி ஒவ்பவாரு  ைியமும் வருவது வழக்கம், ஆனால், 
அவ்வளவு ைா ை ாக வந்ைைில்றல.  காக்கா, ற தூல், டாக்டர் டான், விஷ்ணு 
ஆகிவயார் அவரது ைிடீர் வருறகறயக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைனர்; காக்கா, 
ஆைியின் வருறகறய  ா ாவுக்குத் பைரிவிக்கச் பென்ைார். இப்வ ாது கிருஷ்ைா 
இல்லாை  ட்ெத்ைில், இரவு கண்காைிப் ில் ஈடு ட்டிருந்ை ெகனுடன்  ா ா, 
கியாராவின் அறையிலிருந்து ஆெிர த்ைிற்கு வந்ைார். அன்று ொகல 5:17 
ெணிக்கு ெஹாத்ொ காந்தி படுமகாகல மசய்யப்பட்டகத ஆதி பாபாவிடம் 
மதரிவித்தார்.        
  ா ா உடவன எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: "காந்தியின் 
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தியாகமும், தன்னலெற்ை பசகவயும் நிகைந்த முழு அரசியல் வாழ்க்ககயும், 
அவர் இறுதிவகர காண விரும்பிய கடவுளின் அன்பிற்காகபவ!" 

ெத்ைாராவில் எலிஸப த்ைின் நாய் ‘ஃ வுண்டி’ வநாயால் 
 ாைிக்கப் ட்டவ ாது, எலிஸப த் கண்கலங்கி அழுவறைக் கண்ட  ா ா, 
காரைத்றை வினவினார். ‘ஃ வுண்டி’ நம்ற  விட்டுப்  ிரிந்து விடும் என 
எலிஸப த்  ைிலளித்ைார். 

"அந்த நாய், ெஹாத்ொ காந்திகய விட நீண்ட காலம் வாழும்" என்று 
 ா ா குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

 ா ாவின் வார்த்றைகளுக்கு இைங்க, காந்ைி சுடப் ட்ட  ிைகு ஃ வுண்டி 
இன்னும் ஆறு  ாைங்கள் உயிர் வாழ்ந்ைது. 

 ஹாத் ா காந்ைிக்கும் ொஞ்ெிக்கும் இறடவய ஏராள ான கடிைப் 
 ரி ாற்ைங்கள் நறடப ற்ைன; வ லும் ொஞ்ெி, டாக்டர் வைஷ்முக்குடன் வெர்ந்து 
காந்ைிறயப்  லமுறை ெந்ைித்ைார். காந்தி மூன்று முகை - 1931 இல் ராஜ்புத்னா 
கப்பலில் ஒரு முகை, இரண்டாவது லண்டனில், அதன் பிைகு மும்கபயிலும் 
பாபாகவப் பார்க்க பநர்ந்தது. பாபா அவகரப் பற்ைி அடிக்கடி பபசி வந்தார், 
பநசித்தார், பதசத்திற்கான அவரது அர்ப்பணிப்கபப் புகழ்ந்து பாராட்டினார். 

ெஹாத்ொ காந்தி அரசியல் துகையில் மெஹர் பாபாவின் பணிகய 
நிகைபவற்றுவதற்கான ஊடகம் என்று கூறுவது தவைாகாது; காந்தியின் 
முயற்சியால் இந்தியா ஆங்கிபலயர்களிடெிருந்து சுதந்திரம் மபற்ைது. காந்தி 
கடவுகள பநசித்தவராக இருந்தும், இந்தியா சுதந்திரம் மபற்ை பிைகு, 
பாபாவுடன் இகணவதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தாலும், இறுதிவகர 
அரசியலில் இருந்ததற்கும் இதுபவ காரணொக இருக்க பவண்டும். 

இப்பபாது அவர் உண்கெயிபலபய பாபாவிடம் ‘வந்து பசர்ந்தார்’! பதச 
தந்கத, இகைவனால் வழிநடத்தப்பட்டு, பகடப்பின் தந்கதயிடம் 
வந்திகணந்துள்ளார்! 

ஆங்கிபலயர் ஆட்சியிலிருந்து இந்தியாகவ விடுவிப்பகத விட 
ெஹாத்ொ காந்திக்கு ஒரு மபரிய தகலவிதி இருப்பதாகவும், இகை 
உணர்கவ அகடந்த ஆன்ொவாக முழு உலகத்திற்காகவும் அவர் உகழக்க 
பவண்டும் என்றும் மெஹர் பாபா முன்பு கூைியிருந்தார்.  1927 இல்,  ா ா, 
 ண்டலியிடம் இவ்வாறு கூைினார்: "காந்தி இகதமயல்லாம் சிைந்த 
பநாக்கத்துடன் மசய்வதால், பின்னர் அவரது மூன்ைாவது பிைவியில் 
இகையுணர்கவ அகடவார்." 

இருப் ினும்,  ஹாத் ா காந்ைியின்  ரைத்ைிற்குப்  ிைகு,  க்கள் 
அவறர ‘அவைாரம்’ என்று வ ெத் பைாடங்கினர். அர ிந்ை வகாஸும்  றைந்ை 
ைறலவருக்கு அஞ்ெலி பெலுத்ைினார். காந்ைிறயப்  ற்ைிய இந்ை எல்லா 
வ ச்சுகளுக்கும்  ைிலளிக்கும் விை ாக,  ிப்ரவரி 14 அன்று  ா ா  ின்வரும் 
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அைிக்றகறய பவளியிட்டு, ஒவ்பவாரு  ண்டலியும் ைங்கள் கருத்துக்கறள 
எழுதும் டி வகட்டுக் பகாண்டார். 

குழப்ப ெனநிகலயில் உள்ளவர்கள், சாதகொகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டவர்கள் அல்லது எகதயும் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிவர்கள் 
ெறுக்கப்படுகிைார்கள்! அப்படிப்பட்டவர்ககள நிகனத்து பாபா 
அகெகிழ்வதில்கல! 

அகனத்தும் மதய்வகீத் திட்டத்திற்கிணங்க நிகழ்கிைது, இனி 
எல்லாபெ கடவுளுக்கும், உலகத்துக்கும், எனக்கும், உங்களுக்கும் 
பசாதகனயாக இருக்கப்பபாகிைது. 

அரபிந்பதா ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் நிகலமகாண்டிருக்கும் 
‘அரசியல் இந்து பயாகி’. அவர் ஒரு பநர்கெயான பெம்பட்ட துைவியாக, ஒரு 
சிைந்த ஆன்ொவாக இருந்தும், இதுவகர அவர் இகைநிகலகய 
அகடயவில்கல; இன்னும் ‘இந்தியா’, ‘அரசியல்’ எனும் சிந்தகனயில் 
மூழ்கியிருக்கிைார். அவர் ராெகிருஷ்ண பரெஹம்சகரயும், ராெ தரீ்த்தகரயும் 
‘அவதாரங்கள்’ என்று அகழத்தார்; பெலும் அவர் தனது அரசியல் துைவியும் 
பதாழருொன (காந்தி) அவருக்கு, மபாருத்தொன அஞ்சலி மசலுத்தும் 
வககயில், ‘அவதாரம்’ முதல் ‘அரசியல் சந்தர்ப்பவாதி’ எனும்  ட்டங்கறள 
வழங்கி அறழத்ைிருந்ைாலும் ஆச்ெரிய ாக இருந்ைிருக்காது. 

காந்திகயப் மபாறுத்தவகர, அவர் நிச்சயொக உலகின் தகலசிைந்த 
ெனிதர்களில் ஒருவராகவும், அவருகடய துன்பங்கள், தியாகங்கள், 
பதசத்தின் ெீதான பற்று ெற்றும் கடவுள் ெீதான அன்பின் காரணொக, ஒரு 
புனிதொன துைவி என்பதிலும் ஐயம் ஏதுெில்கல.  ஆனால், காந்திகய 
‘கடவுளின் அவதாரம்’ என்று அகழப்பது உணர்வுபூர்வொன உதவாப்மபாருள் 
ெற்றும் உணர்ச்சிவயப்படும் முட்டாள்தனம்!  ‘உள் குரல்’ தன்கன 
வழிநடத்தும் என்று எப்பபாதும் காத்திருப்பவர் அவதார புருஷராக இருக்க 
முடியாது, ஏமனன்ைால் உள்ளார்ந்த ‘ஆழ்குரல்’ என்பபத அவதார புருஷர். 
அவரது இெய ெகல அளவிலான தவறுகள், எப்பபாபதனும் இருளில் 
இருப்பது, பலவனீொன ெற்றும் பரிபூரணெற்ை நிகலகய ஒப்புக்மகாள்ளும் 
ஒருவர் அவதார புருஷராக இருக்க முடியாது. அவதார புருஷர் அகனத்து 
அைிவு, அகனத்து சக்தி, அகனத்து பபரின்பம், அகனத்திலும் பரிபூரணொக 
இருப்பவர்! 

சூழ்நிகலகளின் உண்கெகய உற்று பநாக்கினால், காந்தி 
ஒருபபாதும் தனக்கு ‘அவதார புருஷர்’ என்ை பட்டத்கதபயா, ‘புனிதர்’ என்பைா 
உரிகெ பகாரவில்கல; இது அவரது மபருகெகய பெலும் பெம்படுத்துகிைது. 

ஜின்னா (பாகிஸ்தானின் தகலவர்) கூட இஸ்லாெியர்களால் 
இஸ்லாெிய ெீட்பராகக் கருதப்படுகிைார். (எதிர் காலத்தில் நிகழும்) அவரது 
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ெரணத்திற்குப் பின்னர் அவர் ‘இொம் மெஹ்தி’, முஸ்லீம் அவதாரம் என்று 
இஸ்லாெிய உலகத்தால் பபாற்ைப்படுவார். 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: 
எனபவ, இந்த அவதார சொச்சாரத்தில், உங்களில் எவபரனும் 

உண்கெயில் குழப்பத்துடன், அகெதியற்ை நிகலயில் ஏொற்ைம் 
அகடந்தால், உங்களின் நன்கெ, தீகெகயக் கருத்தில் மகாண்டு என்கன 
விட்டுவிடுவது, நீங்கள் எனக்கு வழங்கும் ெிகப் மபரிய பசகவயாகும். 
நீங்கள் உங்களுடனும் என்னுடனும் பநர்கெயாக இருக்க பவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிபைன், ஏமனன்ைால் நான் என்னவாக இருக்கிபைபனா, 
அவ்வாபை எப்மபாழுதும் இருந்பதன், எப்பபாதும் இருப்பபன். 

ஒருபவகள நான் கடவுள் அல்லது கசத்தானின் அவதாரொக 
இருக்கலாம். எனபவ, இப்பபாது இறுதி முகையாக, உங்கள் ‘உள்பள’ உற்று 
பநாக்கி நீங்கள் உண்கெயிபல ‘குழம்பி’ விட்டீர்களா அல்லது ‘உருகி’ 
விட்டீர்களா என்பகதக் கண்டுபிடியுங்கள்.  சத்தாராவில் நான் மதரிவித்பதன், 
"பிப்ரவரியில் என்ன நடக்கிைது என்று பாருங்கள்."  இப்பபாது ஜூன் 1948 
வகர காத்திருங்கள்! 

 ா ாவின் விளக்கங்களுக்குப்  ைிலளிக்கும் விை ாக ஆண், ப ண் 
 ண்டலி எழுைிய ெில பொந்ை கருத்துக்கள்  ின்வரு ாறு: 

ஆதி ஜூனியர்: "காந்ைி ஒரு ெிைந்ை  னிைர் என் ைில் ெந்வைக ில்றல, 
ஆனால்,  ா ாவவாடு ஒப் ிடுறகயில், அவர், விட்டு விட்டு ஒளிரும் 
ப ழுகுவர்த்ைிறயப் வ ான்ைவர், அவைெ யம்  ா ாவின்  ிரகாெம் முழுப் 
 ிர ஞ்ெத்ைிற்கும் உரித்ைானது." 

டாக்டர் பதஷ்முக்: "நீங்கள், எ து காலத்ைின் அவைார புருஷர் 
 ட்டு ல்ல, எல்லா காலத்ைிற்கும் உரியவர். ெந்ைிரன் சூரியனின் ஒளிறயப் 
 ிரைி லிப் ைன் மூலம்  ிரகாெிப் து வ ால், எல்லாவ  உ து ஒளியால் 
 ிரகாெிக்கின்ைன, அவை ெ யம் நீங்கவள ஒளியாகத் ைிகழ்கிைரீ்கள். 
எவரிடத்ைிலும் ஏவைனும் நன்ற  அல்லது  கிற  என்று ஒன்ைிருந்ைால், அவன் 
அல்லது அவள் அறை உங்களிட ிருந்வை ப ற்ைிருக்கிைார்கள்." 

டாக்டர் டான்: "நான்  ா ாவுடன் மூழ்குகிவைன் அல்லது நீந்துகிவைன், 
அவர் இல்லா ல் நான் எப் டியும் மூழ்கத்ைான் வ ாகிவைன்." 

எரச்: " ிைர், இந்ை யுகத்ைின் அவைார புருஷறர, அவர்களாகவவ 
வைர்ந்பைடுத்து, முடிவு பெய்து, அைிவிக்கட்டும். என்றனப் ப ாறுத்ைவறர 
அறனத்ைிலும் அறனவரிடத்ைிலும் ‘ ா ா’வவ ‘ ா ா’வாக இருக்கிைார்." 

ஃமபராம்: "காந்ைி காந்ைிைான்,  ா ா ‘ ா ா’ைான்; எனவவ இைற்கு வ ல் 
எதுவும் பொல்லத் வைறவயில்றல." 
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காபடக்கர்: "ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா அவைார புருஷர் என் ைில் எனக்குச் 
ெிைிதும் ெந்வைகம் இல்றல.  ிை ஆளுற  ிக்க  ிரமுகர்கள் துைவிகளாகவவா 
அல்லது ெத்குருவாகவவா இருக்கலாம், ஆனால், ைற்வ ாறைய யுகத்ைிற்கு, ஸ்ரீ 
ப ஹர்  ா ா  ட்டுவ ,  கவான் கிருஷ்ைராகவும், புத்ைராகவும், கிைிஸ்து, 
முஹம் ைாகவும் அவரவர்  ைிக்குத் ைகுந்ைாற்வ ால் அந்ைந்ை காலகட்டத்ைில் 
இருந்ை ஒவர அவைார புருஷராக  இருக்கிைார். அவரது வழிகாட்டுைறலயும் 
உைவிறயயும் உலகம் ஏற்றுக்பகாண்டு விறரவில்  கிழ்ச்ெியில் ைறழக்கட்டும். 
இன்றைய கலியுகத்ைின் அவைார புருஷர் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா என் றை நான் 
முன்னவர எனது உறரகளில் அைிவித்ைிருந்வைன். அவர் அருளால் 
எைிர்காலத்ைிலும் அவ்வாவை பெய்ய விரும்புகிவைன்." 

டாக்டர் கனி: "‘முடிவான,  ாற்ை முடியாை’ குருநாைரின் நீண்டகால 
ெீடராக இறுைிவறர இருக்க நான் அறெக்க முடியாை உறுைியுடன் முடிவு 
பெய்துள்வளன்." 

குஸ்தாஜி: "காந்ைி  ிகவும் வநர்ற யான, கடின உறழப் ாளி  ற்றும் 
அன் ான ஆன் ா, ஆனால்,  ா ாறவப் ப ாறுத்ை வறரயில், இருவருக்கும்  
இறடவய வானுக்கும் பூ ிக்கும் இறடயிலான வித்ைியாெம் உள்ளது." 

ஜால் பகரவாலா: " ா ா, ஒளியின் ப ாத்ை வடிவம். அைி விறரவில், 
இந்ை ஒளி, இருளின்  ிக ஆழத்ைிற்கு வவரூன்ைியிருக்கும் இந்ைப் 
ப ாருள்முைல்வாை உலகில் அறனவறரயும் ைிறகக்க றவக்கப் வ ாகிைது என்று 
நான் உைர்கிவைன்; அவநக ாக, ைீர்க்கைரிென ைிட்டத்ைின் டி, அழகு, அன்பு, 
வரவிருக்கும் ஒளியின் யைார்த்ைம் அறனத்தும்  ின்வரும் ெந்ைைியினரால் 
முறையாகப்  ாராட்டி,  ைிப்புடன் வ ாற்ைப் டும்." 

ககக்பகாபாத்: "என் அன் ான  ா ா, கடவுளாக இருந்ைார், அவர் 
கடவுளாக இருக்கிைார், என்பைன்றும் கடவுளாக இருப் ார் என் றை நான் என் 
ஆழ் இையத்ைிலிருந்து அைிவவன். நான் அவறரக் கடவுளாகப்  ார்க்கிவைன், 
கடவுளாக  ைிக்கிவைன், அவறரக் கடவுளாக வநெிக்கிவைன், ஏபனன்ைால் அவவர 
கடவுள்." 

காக்கா பாரியா: "எது நடந்ைாலும்,  ா ாவுடன் நான் இருப்வ ன், 
என்பைன்றும் என் றை நான் பொல்கிவைன்." 

முரளி: "யார் எறைச் பொன்னாலும், என்றனச் சுற்ைி என்ன நடந்ைாலும், 
 ா ா, என் உள்குரல் உங்கறள இறுைிவறர நம்பும் டிக் கட்டாயப் டுத்துகிைது." 

டாக்டர் நீலு: "இதுவறர எவரும் - அல்லது குறைந்ை  ட்ெம் நான் - 
ந து  ிரிய ான  ா ாவின் பைய்வகீத்ைன்ற   ற்றும் அவைார நிறலறயச் 
ெந்வைகித்ைைில்றல. இதுவ ான்ை ெந்வைகங்களும் ையக்கங்களும் நம் 
இையங்களிலும்  னங்களிலும் நுறழவைில்றல. 
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 "நம்ற  ஆச்ெரியப் டச் பெய்வது என்னபவனில், இத்ைறன 
வருடங்களாக அவவராடும், அவறரச் ொர்ந்தும் இருந்ை  ண்டலியின் 
ெந்வைகங்கறளயும், ைவைான எண்ைங்கறளயும் நம் அவைார புருஷர் ஏன் 
ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும்? நான் உயிறரத் துைக்கும் வறர, நன்ற , ைீற  
இரண்டிலும் அவருடன் இருந்ைிருக்கிவைன், இருப்வ ன்." 

பாதிரி: "நான்  ல  ிப்ரவரி  ற்றும்  ல ஜூன்  ாைங்கறளப் 
 ார்த்ைிருக்கிவைன், இன்னும் ெிலவற்றைப்  ார்ப்வ ன். 'ஒருவவறள, கடவுளின் 
அல்லது றெத்ைானின் அவைார ாக இருக்கலாம்.' அறைப் ற்ைி வாைிட எதுவும் 
இல்றல." 

மபண்டு: "உங்களுக்கு நன்ைாகத் பைரியும், எனக்கும் இந்ை அவைார 
புருஷர் அல்லது கடவுள் ெ ாச்ொரத்ைிற்கும் எந்ைத் பைாடர்பும் இல்றல. நான் 
உங்களுக்குச் வெறவ புரிய வவண்டும், அது ஒன்று  ட்டுவ  எனக்குத் பைரியும்." 

ஸபராஷ்: "ைத்துவமும் ஆன் ீகமும் எனது நிறலப் ாடு கிறடயாது. 
நான்  கிழ்ச்ெியாக காலத்றைக் கழிக்கும் அைிர்ஷ்டொலி. நான்  னம் ைிைந்து, 
அடி  ைிந்து வைங்கும் ஒருவர், அவவர  ா ா. வருவது எதுவானாலும், 
அவருக்குச் வெறவ பெய்வதும் கீழ்ப் டிவதும்ைான் எனது ைர் ம். அவரது 
வெறவயில் நான் ப ருற ப் டுகிவைன்,  கிழ்ச்ெியாகவும் கவறலயாகவும் 
உைர்கிவைன் (எதுவும் நடந்துவிடக் கூடாது என்ை  னக்கலக்கம்), ஆனால், நான் 
முழு இையத்துடன் எல்லா வநரங்களிலும் என்னால் முடிந்ைறைச் பெய்வவன். 
ஒருவவறள, ஒரு நாள் நான் அவருறடய குழுவின் உறுப் ினராக இருப்வ ன்." 

எலிஸமபத்: "எனக்குத் பைரிந்ைது ஒன்வை ஒன்று: நீங்கள் என் 
வாழ்க்றகயில் வரா ல் இருந்ைிருந்ைால், எனக்கு வவறு குருநாைவரா அல்லது 
அவைார புருஷவரா இருந்ைிருக்க ாட்டார். நீங்கள் வந்துவிட்டைால், எனக்கு 
வவறு  ார்கம் இல்றல,  ிரிய ான  ா ா." 

கிட்டி: "உயிவராடும் உடவலாடும் வாழும் புத்ைா, கிைிஸ்து அல்லது 
அவைார புருஷர்  ற்ைிய ‘அைிவு’, ெீடருக்கு, ‘நிச்ெயம் எனும் உறுைியான, 
நம் ிக்றக’யாக  ாறுவது குருநாைரின் அருளால்  ட்டுவ  முடியும். அதுவறர, 
ெீடர் ‘கடவுள்  ற்று’ என்ை ஒன்றுடன் வாழ்கிைார். ஆனால், அந்ைக் கடவுள் 
 ற்றை விடப் ப ரியது 'உங்கள் அன்பு'.     
  “உங்கள் அன்பு என்றன உங்களிடம் பகாண்டு வந்ைது, உங்கள் அன்பு 
என்றன உங்களுடன் இருக்கச் பெய்ைது, உங்கள் அன்பு இறுைி வறர என்றன 
உங்கவளாடு இறைந்ைிருக்கச் பெய்யும். இதுவவ வ ாது ானது. பைய்வகீ அன்பு 
இல்லாை எவராலும் ைனது ெீடர்கள்  னைில் ‘அன் ின் நி ித்ைம் அன்ற ' நிரப்  
முடியு ா?" 

பநாரினா: "எவராலும் பெய்ய முடியாைறை, நீங்கள் எனக்கு 
நிரூ ித்ைறைப்  வ ால - நான் உங்கறள நம்புகிவைன். புதுப் ிக்கப் ட்ட 
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உற்ொகத்துடன், நான் இங்வக  ீண்டும் ‘அர்ப் ைம்’ பெய்கிவைன். உங்களுக்காக 
நான் வாழவும் ொகவும் ையாராக இருக்கிவைன்." 

ராபனா: "எனது வாழ்க்றகயில் உறுைியான ஒருவர்,  ிரிய ான  ா ா. 
நான் உங்களுறடயவள், எப்வ ாதும் உங்களுறடயவளாகவவ இருப்வ ன்." 
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ப ஹராஸாத், ஜனவரி, 1948       
நிற் வர் (இ - வ): வகாபஹர், ப ஹரா, ப ஹர்  ா ா, 
எலிஸப த், ஐவி டியூஸ், வநாரினா          
அ ர்ந்ைிருப் வர் (இ - வ):  ைி, ொர் ியன் டியூஸ், ப ஹரு              
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பிம்பல்காவ்ம், அலஹாபாத் & மும்கப  
(Pimpalgaon, Allahabad & Mumbai)  

ெஹாத்ொ காந்தியின்  டுபகாறலக்குப்  ிைகு, நாடு முழுவதும் 
பகாந்ைளிப்பு ஏற் ட்டது.  அஹ துநகரில் கூட, காந்ைியின்  றைவுக்குக்  ிைகு, 
பகாண்டாட்டம் நடத்ைியறைக் கண்டு, ெில இந்ைிய காங்கிரஸ்காரர்கள் ெில 
 ஹாெற களின் (இந்து  ிற்வ ாக்கு அரெியல் குழுவின்) உறுப் ினர்கள் 
வடீுகறள எரித்ைனர். (காந்ைியின்  ரைத்ைிற்கு  ஹாெ ா கட்ெிறய, காங்கிரஸ் 
குற்ைம் ொட்டியது, ஏபனனில் காந்ைிறயக் பகான்ைது அவர்களின் 
உறுப் ினர்களில் ஒருவர்.) 

இந்ைச் ெம் வத்றைப்  ற்ைி 1948ஆம் ஆண்டு  ிப்ரவரி 1ஆம் வைைி ஆைி 
ெீனியர், நஸர்வான், எரச் ஆகிவயார் மூல ாக  ா ா வகள்விப் ட்டு, 
நஸர்வானிடம் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "வருத்தப்பட பவண்டாம். 
ெஹாசகபகள் (முஸ்லீம்கறள ைிருப்ைிப் டுத்துவைாக நிறனத்ைைால்) 
காந்தியின் ெகைகவக் கண்டு ெகிழ்ச்சி அகடகின்ைன. காந்திக்கு ஒரு 
தியாகியின் ெரியாகதக்குரிய ெரணம் கிகடத்ததில் காங்கிரஸ்காரர்கள் 
ெகிழ்ச்சியகடய பவண்டும் - இத்தககய, ககடசி நிெிட துன்பம் எதுவும் 
இல்லாத திடீர் ெரணம்." 

அப்வ ாது  ா ா, "உலகில் 75 சதவதீ ெனித உயிர்ககள இழக்கும் 
எதிர்கால உலகக் கிளர்ச்சிகள், முந்கதய ஒவ்மவாரு நிகழ்கவயும் 
முக்கியத்துவெற்ைதாக ொற்ைிவிடும்" என்ை  யங்கர ான ைீர்க்கைரிென 
அைிவிப்ற  பவளியிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது அன் ர்களுக்கு 1948,  ிப்ரவரி 1 முைல் 25 வறர, 
 ின்வரும் ஐந்து அைிவுறரகளில் ஒன்றைக் கறடப் ிடிக்கு ாறு சுற்ைைிக்றக 
அனுப் ினார்: 

1) ஒவ்மவாரு 24 ெணி பநரத்திற்கும் ஒரு முகை திட ஆகாரமும், 
இரண்டு முகை பதநீரும் எடுத்துக் மகாள்ள பவண்டும் (பதகவப்படும் 
பபாது நீர் அருந்தலாம்). 

2) ப ௌனம் கறடப் ிடிப் து. 
3) ஒவ்மவாரு நாளும் ஓர் ஏகழ ஆண் அல்லது மபண்ணுக்கு ஒருவர் 

அவர் கககளால் உணவளிக்க பவண்டும் (அந்த ஏகழ ஒவ்மவாரு 
நாளும் பவமைாருவராக இருக்க பவண்டும், அதாவது, ஒபர நபருக்கு 
இரண்டு முகை உணவளிக்கக்கூடாது). 

4) எந்ைபவாரு  ாலியல் உைவுகளிலிருந்தும் உண்ற யாக, முற்ைிலு ாக 
விலகி இருக்க வவண்டும். 
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5) ஒவ்மவாரு நாளும் ஒரு ெணி பநரம் தியானம் மசய்ய பவண்டும். 
இவ்வாறு,  ா ாவின் ஒரு  ாை கால ெந்ைிப் ின் நிகழ்வு இன்னும் 

நறடமுறைக்கு வராை நிறலயில், அவர் இந்ைியாவிலும் பவளிநாட்டிலும் 
வாழும் அன் ர்களுடன் ைனது உள்  ற்றும் பவளியளவிலானத் பைாடர்ற ப் 
வ ைி, ைனது  ைியில்  ங்வகற்க அனு ைித்ைார். 

1948,  ிப்ரவரி 4 அன்று,  ா ா  ீண்டும் அலி ஷாறவ வரவறழத்து, 
அவருடன் இரண்டு  ைி வநரம், காறல 9:00 முைல் 11:00  ைி வறர  ைிபுரிந்து, 
 ின்னர் அவறர ஆைி ெீனியருடன்  ீண்டும் ப ஹரா ாத் அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ைனது 40 நாள் உ வாெத்ைின் வ ாது, இரண்டாம் கட்ட 
 ைியாக, இந்ைியாவின்  த்ைிய  ாகாைங்களில் வாழும் ொதுக்கறளச் ெந்ைிக்க 
இருப் ைாக அைிவித்ைிருந்ைார். இன்னும் குைிப் ாக, அலஹா ாத்ைில் 
நிகழவிருக்கும் கும் வ ளாவில் 30,000 துைவிகள்  ற்றும் ொதுக்களின் 
கூட்டத்ைில் கலந்து பகாள்ள  ா ா ைிட்ட ிட்டார்;  அைற்காக, ற தூல்,  ா ாைாஸ் 
இருவறரயும் முன்கூட்டிவய அனுப் ி, அறனத்து விஷயங்கறளயும்  ஏற் ாடு 
பெய்ைார். 

1948,  ிப்ரவரி 7 ெனிக்கிழற  விடியற்காறலயில்,  ிம் ல்காவ் ிலிருந்து 
மும்ற க்கு ஆைி ெீனியர் ைனது காரில்  ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைார்; எரச், 
ஜால் ாய், டாக்வகஃ ால்கர் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். அன்று  ைியம் 3.15 
 ைிக்கு, மும்ற யின் புைநகர்ப்  குைியான  ாஹி ில் வாழ்ந்ை ‘அலி அஸ்கர்’ 
என்ை  ஸ்றை,  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். இது ஒர் அொைாரை பைாடர்பு: அலி 
அஸ்கருக்கு  ிைப் ிலிருந்வை அவரது மூத்ை ெவகாைரறரத் ைவிர,  ஸ்துகளாக 
ஒரு ெவகாைரனும் ஏழு ெவகாைரிகளும் இருந்ைனர் (அவர்களின் ைந்றை ஒரு 
புனிைர் என்று கூைப் ட்டது.) 

அலி அஸ்கருடன்  ைிபுரிந்ை  ிைகு,  ா ா, பகாலா ாவுக்குச் பென்று, 
அங்கு அவர் ‘பட்டான் பாபா’ என்ைறழக்கப் ட்ட ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறலபகாண்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 1942ஆம் ஆண்டில், காக்கா, 
 ட்டான்  ா ாறவத் பைாடர்பு பகாண்ட அந்ை வநரத்ைில் (வலானவாலாவில்) 
ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க  றுத்து, "உங்கள் ஆத்ொவும் என்னுகடய 
ஆத்ொவும் அவருடன் இருப்பதால் நான் எதற்காக வர பவண்டும்?" என 
வினவினார்.  ின்னர் அவர் காக்காவிடம் ஆரஞ்சுப்  ழம் ஒன்றைக் பகாடுத்து, 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய உண்ற றய எடுத்துறரத்ைார்: "முழு உலகத்தின் 
திைவுபகால் அவர் ககயில் உள்ளது - அகனத்து நாடுகளும், ரஷ்யா, 
மஜர்ெனி ெற்றும் பிை நாடுகள். அவர் மசால்வகதபய மசய்யுங்கள்!" 

மும்ற   ான்ட்ராவில்  வுண்ட் வ ரி வைவாலயத்ைிற்குப்  ின்னால் 
வாழ்ந்ை  ற்றுப ாரு  ஸ்றை  ா ா, ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது; ைிக்கற்ை பூறனகளால் 
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சூழப் ட்டைால் அவர் ‘பில்லி(பூறன)வாலா’ என்று அறழக்கப் ட்டார்.  ா ா 
அவறரத் பைாடர்பு பகாண்ட வவறளயில் ஒரு ரூ ாய் நாையத்றை வழங்கினார். 

இந்ை  ஸ்துகளுடனான  ைி நிறைவறடந்ை அவை  ாறலயில் 
அலஹா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்ட  ா ாவுடன், பூனாறவச் வெர்ந்ை ெைாஷிவ்  ாட்டீல், 
விட்டல் வ ாக்வர ஆகிவயாரும் வந்ைிறைந்ைனர். அன்று இரவு 10:00  ைிக்கு 
அலஹா ாத்றை வந்ைறடந்ை  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய,  8ஆம் நாள், ற தூல், 
 ா ாைாஸ் இருவரும் ெந்ைித்ைனர். அடுத்ை நாள் காறல ஏழு  ைிக்கு,  ா ா 
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெய்ைறைப் வ ாலவவ, ‘அர்த்த கும்ப பெளா’வில் 
ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ளும்  ைிறயத் பைாடங்கினார்.  ா ா, 
 ண்டலிறய, அவர் ொதுக்களுடன்  ைிபுரிவறைக் காை அனு ைிக்கவில்றல; 
ஆனால், அவர், ொதுக்கள் கூடியிருந்ை பவவ்வவறு முகாம்களுக்குச் பென்று 
அவர்களின் கால்களில் ைறல வைங்கியைாகக் கருைலாம். காறல 10.00 
 ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைது, அவரது  ைி நிறைவறடந்ைறைக் குைிக்கிைது. 
மூன்வை  ைி வநர இறடபவளியில் ஆச்ெரிய ளிக்கும் விைத்ைில் 4,000 
ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

குனிந்து, எழுந்து, ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக,  ீண்டும்  ீண்டும் 
ைறலவைங்கியது,  ா ாவின் உடலில், குைிப் ாக அவரது கழுத்ைில் ப ரும் 
அழுத்ைத்றை ஏற் டுத்ைியது. 

இவர்களில் எத்ைறன ொதுக்கள் உண்ற யானவர்கள் அல்லது 
வ ல்நிறலறய அறடந்ைவர்கள் என் றை  ா ா பவளிப் டுத்ைவில்றல. 
இருப் ினும், அைற்குப்  ின்பு,  ா ா அலஹா ாத்றைச் சுற்ைி அறலந்து நான்கு 
உண்ற யான  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார்: ொதுவாகத் வைான்ை ளித்ை 
‘விஸ்வநாத் பாபா’ ஒரு  ஸ்த் ஆவார்; ‘ஷா ஸாபஹப்’, விெித்ைிர ாக ஒரு 
புத்ைகத்றை றகயில் ஏந்ைி ஒரு வஜாடி கண்ைாடி அைிந்ைிருந்ைார்;  ‘கம்ருதீன்’, 
இடுப் ில் அைிந்ைிருந்ை லங்வகாட்டி ஒன்றைத் ைவிர நிர்வாை ாகவவ 
இருந்ைவர், ப ாதுவாக நாய்களின் கூட்டத்ைால் சூழப் ட்டிருந்ைார்;  ‘பஷக் 
ெர்தான்’, எல்லா காலநிறலகளிலும் எப்வ ாதும் நிர்வாை ாக இருந்ைவர் 
வ ாறைப்ப ாருறளச் ெைலாகத் ைிரித்துப் புறகப் ிடிப் வராகவும், வைநீரில் 
ஆர்வம் பகாண்டவராகவும் அைியப் ட்டார். 

 ா ாைாறஸ அங்வகவய விட்டுவிட்டு  ா ா, ெைாஷிவ், விட்டல், 
ற தூல், எரச், ஜால் ாய், டாக்வகஃ ால்கர், ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன்,  ிப்ரவரி 
9ஆம் வைைி இரவு அலஹா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டார். 36  ைி வநர ரயில் 
 யைத்ைில், வழியில்  ல முறை ரயில்கறள  ாற்ை வவண்டியிருந்ைது.  யை 
வவறளயிலும், அலஹா ாத்ைில் அவரது கடுற யான  ைியின் வ ாதும், 
 ா ாவும்  ண்டலியும் ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள என்ை அறரகுறை 
உ வாெத்றைக் கறடப் ிடித்ைனர். அைிகாறல 2:30  ைிக்கு ஒரு ரயில் 
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நிறலயத்ைில் இைங்கி ரயில்கறள  ாற்ை வவண்டியிருந்ைைால், அங்வகவய 
இருந்ை அவர்களின் அடுத்ை ரயில், புைப் ட  ல ைி வநரம் இருந்ைவ ாைிலும், 
 ா ாவும்  ண்டலியும் முகத்றையும் றககறளயும் கழுவி ஓய்பவடுக்க அைில் 
ஏைினர். 

சு ார் காறல 4:30  ைிக்கு, நறடவ றடயில் வியா ாரத்ைிற்காக ஒரு 
 ழக்கறட ைிைக்கப் ட்டறைக் கவனித்ை  ா ா, ெில ஆரஞ்சு  ழங்கறள வாங்க 
எரச்றெ அனுப் ி றவத்ைார். அவ்வவறளயில் கறடயின் உரிற யாளர், எரச் 
முைலில் ஏவைா ொது என்று நிறனத்ை ஒரு புறகப் டத்ைின்  முன்னால் 
மும்முர ாகப்  ிரார்த்ைறன பெய்து பகாண்டிருந்ைார்; அவை வநரத்ைில் ஒரு 
ெிறுவன் இனிப்புகள்  ற்றும் பராட்டிகளின் கண்ைாடி ஜாடிகறளச் சுத்ைம் 
பெய்துபகாண்டிருந்ைான். ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில், அந்ைப் புறகப் டம் ப ஹர் 
 ா ாவின் புறகப் டம் என் றை எரச் கவனித்ைார்.  ா ா அவரிடம் வாங்கி 
வரச்பொன்ன ஆறு ஆரஞ்சு  ழங்களின் விறலறய எரச் அந்ைச் ெிறுனிடம் 
வகட்டவ ாது  ெிறுவன், "ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு அைா" என்று  ைிலளித்ைான். 

ரயிலிலிருந்து,  ா ா எரச்ெிடம், "நாம் ஆறு பழங்கள் வாங்குவதால், 
விகலகயச் சற்று குகைக்க முயற்சி மசய்யுங்கள்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

எரச் இறுைியில் வ ரம் வ ெி ஆறு ஆரஞ்சுகளுக்கு ஐந்து அைா 
பெலுத்ைினார். எரச் அவரது இருக்றகக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ாவிடம் அந்ை 
ந ர்  ா ாவின் புறகப் டத்ைிற்கு முன்  ிரார்த்ைறன பெய்து பகாண்டிருந்ைைாகத் 
பைரிவித்தும்,  ா ா அைில் அைிகம் கவனம் பெலுத்ைாைவர் வ ால் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

 ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ஓர் ஆரஞ்சுப்  ழத்றைக் பகாடுத்ைதும், எரச் 
அறை  ா ாவுக்குப்  ரி ாறுவைற்கு முன்பு, கழுவி சுத்ைம் பெய்யச் பென்ைார். 

 ழக்கறடயின் உரிற யாளர் அவறர வழி ைித்துத் ைிட்டினார், "நான் 
வியா ாரத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு, நீங்கள் அந்ைச் ெிறுவனின் 
அப் ாவித்ைனத்றைப்  யன் டுத்ைி ஏ ாற்ைி விட்டீர்கள்!" 

"என்ன விஷயம்?" எரச் வகட்டார், "நாங்கள்  ழங்களுக்குப்  ைம் 
பகாடுத்வைாம்." 

"ஆ ாம், ஓர் அைா குறைவாக! எனக்கு அந்ை அைாறவக் பகாடுங்கள்; 

என் விறல ஏற்கனவவ நிர்ையிக்கப் ட்டது;  ாற்ை ில்லாைது" என்று 
கறடக்காரர் வற்புறுத்ைினார். 

"நாங்கள் வ ரம் வ ெியது உண்ற ைான், ஆனால், உங்கள் ற யன் 
அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டான்."     

 "அவனுக்கு ஒப்புக்பகாள்ள எந்ை உரிற யும் இல்றல; அந்ை இடத்றை 
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சுத்ைம் பெய்வது  ட்டுவ  அவன் வவறல. நீங்கள்  ைத்றைச் பெலுத்ை 
வவண்டும் அல்லது  ழத்றை ைிருப் ித் ைர வவண்டும்." 

எரச்,  ா ாவிடம் ைிரும் ிச் பென்ைவ ாது, "ஒருமுகை பபரம் பபசி, 
பரிவர்த்தகன நடந்தால், ஒப்பந்தத்தில் பின்வாங்காெல் இருப்பது உங்கள் 
கடகெ" என்று அந்ை  னிைனிடம் கூறும் டி அைிவுறுத்ைினார். 

ஆனால், அந்ை ந ர் வகட்கவில்றல; வ லும் அவர்கள் கூடுைல் ஒரு 
அைா பகாடுக்க வவண்டும் அல்லது ஆரஞ்சு  ழங்கறள ைிருப் ிக் பகாடுக்க 
வவண்டும் என்று  ிடிவாை ாக இருந்ைார். "இந்ை  னப் ான்ற  நல்லைல்ல. ஒவர 
ஒரு அைாைான். அதுவும் (சு  ாகக் கருைப் டும்) அன்றைய முைல் விற் றன " 
என்று எரச் ெ ாைானப் டுத்ை முயன்ைது வைீாயிற்று. 

அந்ை ந ர்  ா ாவின் புறகப் டத்றை வைங்கி வந்ைைால், அவரது 
அணுகுமுறை ைவைானது என்று சுட்டிக்காட்ட,  ா ா, ெிர ப் ட்டு முயற்ெித்ைார். 
அைிக  ைம் பகாடுப் றைப்  ற்ைிய வகள்வி இல்றல.  ஆனால், அந்ை ந ர் 
 ிடிவாை ாக இருந்து, இறுைியில் ஆரஞ்சு  ழங்கறள ைிரும் ப் ப ற்ைார். 

எரச்  ா ாவிடம் வகட்டார், "நீங்கள்ைான் ப ஹர்  ா ா என்று நான் 
அவருக்குச் பொல்லட்டு ா  ா ா?"  ிைர் அவறர அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்ளா ல் இருக்கும் வநாக்கத்ைில்  ா ா, ைனது முகத்றை ஒரு 
ொல்றவயால் மூடியிருந்ைார்; ொைாரை ாக அவர் சுற்றுப் யைத்ைின் வ ாது 
அறை எப்வ ாதும் பெய்துவந்ைார். 

அைற்கு  ா ா, "அது ெட்டும் அவருக்குத் மதரிந்தால், தனது ககடகய 
முழுவதுொக இங்பக மகாண்டு வந்துவிடுவார்! அதனால் அவருக்கு என்ன 
லாபம்? என் முன்னிகலயில் எனது புககப்படத்கத கவத்து பிரார்த்தகன 
மசய்ததன் மூலம் அவர் அதற்குரிய பலகன அகடந்தார். அவரது விதியில் 
உள்ளது அவ்வளவுதான்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும், 1948  ிப்ரவரி 11 அன்று காறல மும்ற  
விக்வடாரியா படர் ினஸில் வந்ைவர்கறள நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவரும் 
ெந்ைித்ைனர்.  யைக் கறளப் ில் நீராடி ஓய்பவடுப் ைற்கு முன்வ ,  ா ா நான்கு 
 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார். அவர்களில் முக்கிய ானவர் மும்ற யின் 
அப்வ ாறைய ஆன் ீக ப ாறுப் ாளராக இருந்ை  ஸ்த்-துைவி ‘உெர் பாபா’ 
ஆவார். ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்த் ஒரு கல்லறையில் 
வாழ்ந்து வந்ைார்;    ா ா அவறர அைிகாறலயில் அங்குைான் பைாடர்பு 
பகாண்டார். 

அைன்  ிைகு,  ா ா ப ண்டி  ஜாரில் ஒரு ெிைப் ான  ஸ்துடனும், 

மும்ற  இைர இடங்களில் இரண்டு  ஸ்துகளுடனும்  ைிபுரிந்ைார்.  ா ா 
உடனடியாகப் புைப் ட்டு, பூனாவில் பஜஸவாலா  ற்றும் ப ஹரா ின் 
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குடும் த்ைினர்கறளயும் ெந்ைித்ை  ின்னர், அவை  ைியம்  ிம் ல்காவ்ம் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். 

 ா ாவின் 54வது  ிைந்ைநாள் ( ார்ெி நாளிைழ் டி), 1948,  ிப்ரவரி 13ஆம் 
நாள் அனுெரிக்கப் ட்டது.  ிற் கல் மூன்று  ைிக்கு அரங்காவ்ம் குழுவின் 
 ஜறன நிகழ்ச்ெியில் கலந்துபகாள்ள  ா ா, ப ண் ைிகறள 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து  ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்ைார். அஹ துநகரிலிருந்து 
விழாக்களில் கலந்து பகாள்ள அனு ைிக்கப் ட்டவர்கள்: குல் ாய்,  ிவராஜா 
(குல் ாயின்  கள்), விலூ (ஸவராஷின்  றனவி), ஸூனா (ெவராஷின் ற த்துனி) 
 ற்றும் அவரது  கள் ஃ ிரீனி (ஆைி ஜூனியரின்  றனவி), வகார்பஷத்  ானு 
(வகாபஹரின்  ைாயார்)  ற்றும் அவரது  கள் வராஷன், ப ஹரு ை ானியா 
(எரச்ெின் ெவகாைரி), வகார்பஷத் (எரச்ெின்  றனவி), வகார்பஷத்ைின் ெவகாைரி 
ப ஹரு  ற்றும் அவர்களது ைாயார் ஷிரின் ை ானியா. 

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு, மும்ற றயச் வெர்ந்ை  ன்ஸாரியின் 
ெவகாைரர்  ினூ வைொய்,  ா ாவுக்கு  ிகவும்  யன் டும் வறகயில்  ிைந்ைநாள் 
 ரிசு ஒன்றை அனுப் ியிருந்ைார் - வாபனாலி. அன்று முைன்முறையாக ருஸ்ைம் 
காக்காவால் அது இயக்கிறவக்கப் ட்டது.  ிம் ல்காவ் ில்  ா ா வாபனாலிறயக் 
வகட் து அதுவவ முைல் முறை; அவர்  ினூவிடம் ைனது  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் வ ாைறனகறள விளக்கி ஜனீ் அட்ரியல் அளித்ை 
உறரயின் கிரா வ ான் ஒலிப் ைிவும் அன்று இறெக்கப் ட்டது. 

அறனத்து ஆண், ப ண்  ண்டலியும்  ிப்ரவரி 15, ஞாயிற்றுக்கிழற  
 ிம் ல்காவ் ிலிருந்து அஹ துநகருக்கு  ாற்ைப் ட்டனர். ஏற்கனவவ 
காவள ா ா கட்டியிருந்ை ைற்காலிக கட்டிடங்கறளத் ைகர்த்து, அந்ை இடத்ைில் 
 ா ா  ற்றும் ப ண்  ண்டலிக்கு ஒரு ப ரிய இரண்டு  ாடி வடீ்றடக் கட்ட 
ஸவராஷ் ைிட்ட ிட்டார். பைாடக்கத்ைில் ஸவராஷின் ப யரில் இருந்ை 
 ிம் ல்காவ்ம் நிலம்,  ின்னர் ப ஹர்  ா ாவின் ப யருக்கு  ாற்ைப் ட்டது. 

அஹ துநகரில், ப ண்  ண்டலி - ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், 

வாலு, எலிஸப த், வநாரினா - ஆகிவயார் வகாபஹர்  ற்றும் வகட்டியின் 
ப ற்வைாரான ரூெி  ாப், வகார்பஷத்  ானு  ஈரானி, வடீ்டில்  ீண்டும் ைங்கினர். 
இைர ப ண்  ண்டலி ப ஹரா ாத்  றலயில் வெித்து வந்ைனர், இருப் ினும் 
ராவனாவும், ெில ெ யங்களில் கிட்டியும் ரூெி  ாப் இல்லத்ைில் ெில நாட்கள் 
ைங்க அறழக்கப் ட்டனர். இவ்வவறளயில், வகார்பஷத்  ானுவும் அவரது  கள் 
வராஷனும் விலூவின் ெவகாைரர் வகக்கி ஈரானியின் இல்லத்ைிலும், ரூெி, 
ஜாம்பஷட் ஏ. ஈரானியின் 'ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா' என்று அறழக்கப் டும் 
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வடீ்டில் ஆண்  ண்டலியுடனும் ைங்கி,  ஜாரிலிருந்து அவர்களுக்கு  வவண்டிய 
ப ாருட்கறளயும் வாங்கி வந்ைார்.  

 ா ா, ெகன் இருவறரயும்  ஒவ்பவாரு  ாறலயும், ஆைி ெீனியர், ஒன் து 
ற ல் பைாறலவில்,  ிம் ல்காவ்ம் கிரா த்ைில் அற ந்ை கியாராவின் 
குடிறெக்கு அறழத்துச் பென்ைார்; அங்கு  ா ா ைனது இரறவக் கழித்ைார். 
 ைியாட்களாக இருந்ை ெில ெிறுவர்கள் இரவு காவலர்களாகக் கடற கறளப் 
 கிர்ந்து பகாண்டனர். காறலயில் ஆைி அவர்கறள அறழத்துச் பெல்வதும்,  ா ா 
 ீண்டும் அஹ துநகர் அல்லது ப ஹரா ாத்ைில்  கல் ப ாழுறைக் கழிப் தும் 
வழக்க ாக இருந்ைது. 

கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் (றகவகா ாத்ைின் குடிலுக்கு எைிவர நீலுவின் 
 றழய  ருந்ைகம் அற ந்ை இடத்ைில்)  ண்டலிக்கான புைிய  ண்ட ம்  ற்றும் 
குடியிருப் ின் கட்டு ானப்  ைிகளும் நடந்து பகாண்டிருந்ைன. ஒரு நாள்  ா ா 
முன் வாயில் ெட்டகத்றை பைாட்டு ஆெீர்வைிக்கச் பென்ைார். ப ண்டுவின் 
உைவியுடன் இந்ை வவறலறய காவள ா ா கவனித்து வந்ைார். 

இைற்கிறடயில், ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில், டாக்டர் கனி,  ா ா 
(‘கடவுள் வ சுகிைார்’ - GOD SPEAKS என்ை ைறலப் ில்) பகாடுத்ை ஆன் ீகவாை 
கருத்துக்களில் பைாடர்ந்து  ைியாற்ைினார், ஆனால், அவரது வழக்க ான 
ப த்ைனப்வ ாக்கினால் அைிக வநரம் எடுத்துக்பகாண்டார். இறுைியாக,  ா ா 
உடன் டிக்றக ஒன்ைில்  ண்டலி முன்னிறலயில், ொட்ெிகளுடன் 
றகபயாப்  ிடச் பெய்து, 1948 வ   ாை இறுைிக்குள் புத்ைகத்றை முடிக்கு ாறு 
கட்டறளயிட்டார். ஒப் ந்ைத்ைின் ஒரு  குைி டாக்டர் கனிறயப்  ற்ைிய  ா ாவின் 
கவிறையாக உருபவடுத்ைது: 

அவர் இருதயத்திற்கு மநருக்கொன  

அகனத்தின் ெீதும் சத்தியம் மசய்கிைார், 

பகாகட பயெின்ைி  இங்பகபய இருப்பபன் என்றும் கூறுகிைார்; 

பெலும் புத்துணர்வூட்டும் ‘பீர்’ பவண்டும் என்றும் பகட்கவில்கல, 

இந்தப் புத்தகத்கத முடிக்காெல் இங்கிருந்து மசல்வதுெில்கல! 

 ா ா இப்வ ாது அவரது ெிைப்பு 40 நாள்  ைியின் மூன்ைாம் கட்ட ாக, 
அஹ துநகர்  ாவட்டத்ைின் ஏறழ  க்களுக்குப்  ிரொைம் விநிவயாகிப் றைத் 
பைாடங்கினார். எரச், ப ண்டு, நஸர்வான் ஆகிவயார் ெில வாரங்களாக, இந்ைப் 
 ைிக்குத் வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைில் முழு முறனப் ில் 
ஈடு ட்டனர். நிரஞ்ென்பூரில் அவர்கள் முன்பு பெய்ைறைப் வ ாலவவ, ‘ ிரொைம்’ 
என்று அச்ெிடப் ட்ட ஆயிரக்கைக்கான ெீட்டுகள் பவவ்வவறு கிரா ங்களில் 
வாழ்ந்ை  ிகவும் ஏழ்ற யான விவொயிகளுக்கு விநிவயாகிக்கப் ட்டன. 
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இைர ெீட்டுகளில் ‘நீங்கள் உன்னை ானவர், உங்களுக்குச் வெறவ பெய்ய 
எங்களுக்கு வாய்ப் ளிக்கிைரீ்கள்’ என்று அச்ெிடப் ட்டிருந்ைது.  ா ா ஏறழகளுடன் 
 ைிபுரியும் விைத்ைில் நான்கு வெைியான இடங்கள் கண்டைியப் ட்டு, சுத்ைம் 
பெய்யப் ட்டன.  ஏறழகளின்  ாைங்கறளக் கழுவ,  ா ாவிற்குத் ைண்ைரீ் 
சூடு டுத்துவைில்  ல பைாண்டர்கள் ஈடு ட்டிருந்ைனர்; வ லும்  ா ாவின் 
வருறகக்கு முன்,  ல வைறவகள் உன்னிப் ாகக் கண்காைித்து பெய்யப் ட்டன. 

இைற்கிறடயில்,  ிம் ல்காவ்ம்  ற்றும் அஹ துநகரில்,  ா ாவின் 
றககள் மூல ாக வழங்க, ஆயிரக்கைக்கான ‘ைானிய மூட்றடகள்’ ையார் 
பெய்யப் ட்டன. ஒவ்பவாரு மூட்றடயும் ஒன்ைறர பகஜ பவள்றளத் துைியில் 
சுற்ைிக் கட்டப் ட்ட நான்கு விை ைிறனகள் அடங்கியது. 

முைல் நிகழ்ச்ெி 1948,  ிப்ரவரி 16ஆம் வைைி ைிங்கட்கிழற , 

ஸங்கம்வனருக்கு அருகில் அஹ துநகரில் இருந்து 80 ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை ‘வகாட்டூல்’ கிரா த்ைில் நறடப ற்ைது. ஆைி ெீனியருடன் காரில்,  ா ா 
 ிம் ல்காவ் ிலிருந்து நள்ளிரவு 3  ைியளவில் புைப் ட்டு, ரூெி  ாப் இல்லத்ைில் 
காறல ெிற்றுண்டிறய முடித்து,   5:15  ைிக்கு டாக்வக, காக்கா, ஜால் ாய் 
ஆகிவயாருடன், காறல எட்டு  ைிக்கு வகாட்டூல் கிரா த்ைிற்கு வந்ைார். அங்கு, 

அரொங்க  ங்களாவில் நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது.  ா ா ஒரு  ர இருக்றகயில் 
அ ர்ந்து, 1,010 வறுற யில் வாடும் ஆண்  ற்றும் ப ண் ைிகளின் 
 ாைங்கறளக் கழுவி, ைறல வைங்கி, அவர்களுக்குப்  ிரொைத்றை வழங்கினார். 
அவர்களில் 27 வ ருக்கு ைலா ஒரு ரூ ாயும், ைா ை ாக வந்து மூட்றடறயப் 
ப ை முடியாை இருவருக்கு ைலா இரண்டு ரூ ாயும் வழங்கினார். 

 ா ா இந்ை  க்களின்  ாைங்கறளக் கழுவும்வ ாது,  ண்டலி ைண்ைறீர 
ஊற்ைி, வொப்பு  ற்றும் துண்டுகறள அவரிடம் பகாடுத்து உைவினர். 

ஆனால், அவர் மூட்றடகறள ஒவ்பவான்ைாகக் பகாடுத்ைவ ாது, 

அைற்கானத் ைனி அறையில், பவளியுலகுக்குத் பைரியா ல் இரகெிய ாகச் 
பெய்ைார்.  ா ா ைறரயில் அ ர்ந்து, ஒவ்பவாரு ந ருக்கும்  ிரொைத்றை வழங்க, 

ைனது அருகில் வரு ாறு றெறகயால் அறழத்ைார். பவளியிலிருந்து ஒருவரும் 
 ார்க்க முடியாை டி ைடித்ை ைிறரச்ெீறலகள் ஜன்னல்களிலும், கைவுகளிலும் 
பைாங்கவிடப் ட்டிருந்ைன.   ைியம் ஒரு  ைிக்கு நிகழ்ச்ெி நிறைவறடந்ைதும், 

 ா ா அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைார். 
இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ிப்ரவரி 18ஆம் நாள்,  ா ா 

அஹ துநகருக்கு வ ற்வக 25 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘ ார்னர்’ 
கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார். இங்கு,  ள்ளிக்கூட கட்டிடத்ைில் நடந்ை நிகழ்ச்ெியில், 

 ா ா 600 ஏறழகளின்  ாைங்கறளக் கழுவி 606 வ ருக்குப்  ிரொைம் வழங்கினார். 
28 வ ருக்கு ஒரு ரூ ாயும், ஒருவருக்கு இரண்டு ரூ ாயும் வழங்கினார். 
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 ார்னறரச் வெர்ந்ை ஒரு மூைாட்டியின்  ாைங்கறள,  ா ா, கழுவிக் 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, ஒரு முைியவர் ஆங்கிலத்ைில், "ஏசு கிைிஸ்துறவப் 
வ ாலவவ!" என்று கூைியது பெவிகளில் விழுந்ைது. 

மூன்ைாவது ஏறழ நிகழ்ச்ெி 1948,  ிப்ரவரி 20 பவள்ளிக்கிழற   அன்று 
அஹ துநகருக்குத் பைன்கிழக்வக 70 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘கர்ைா’ என்ை 
இடத்ைில் நடந்ைது. அங்கும், 992 ஏறழ கிரா   க்களுடன்  ைிபுரிய ஒரு 
 ள்ளிக்கூட கட்டிடம்  யன் டுத்ைப் ட்டது.  ீண்டும்,  ா ா அவர்களின் 
கால்கறளக் கழுவி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனிப் ட்ட முறையில்  ிரொைம் 
வழங்கினார்; 98 வ ருக்கு ைலா ஒரு ரூ ாயும், 13 வ ருக்கு இரண்டு ரூ ாயும் 
பகாடுத்ைார்.  ண்டலியில் ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒதுக்கப் ட்ட  ைிகளில் 
அவர்கள் உைவினர், றகக்வகா ாத் அறனத்து பைாடர்புகளின் எண்ைிக்றகறயக் 
கண்காைித்ைார். 

 ிப்ரவரி 22, ஞாயிற்றுக்கிழற  விஸாபூரில் நறடப ை இருந்ை 
நான்காவது  ற்றும் இறுைி நிகழ்ச்ெி, எைிர் ார்த்ை டி அற யவில்றல. விஸாபூர் 
ஒரு  றழய ராணுவ முகாம்.  இந்ைியா,  ாகிஸ்ைான்  ிரிவிறனக்குப்  ிைகு, 

வகுப்புவாை கலவரங்கள் பவடித்ைைன் விறளவாக, ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் 
வாழ்வாைாரத்றை இழந்ைது  ட்டு ின்ைி, நூைாயிரக்கைக்கான அகைிகள் 
நாட்டிற்குள் குவிந்ைனர். விஸாபூர், அகைிகள் முகா ாக  ாற்ைப் ட்டது; இந்ை 
ஏறழ அகைிகளில் 1,000 வ ருடன்  ா ா அன்று  ைிபுரிய விரும் ினார். 

 ா ா, அன்று அைிகாறலயில் அஹ துநகரிலிருந்து புைப் ட்டு 25 ற ல் 
பைற்வக அற ந்ை ‘விஸாபூர்  ாென  ங்களா’வுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 
அவர் வந்ைதும், அகைிகள் ஒரு ‘துைவி’ ைங்கள் கால்கறளக் கழுவ விரும்புவறை 
எப் டிவயா பைரிந்து பகாண்டனர் என்று அவருக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது. அகைிகள் 
இந்ை வயாெறனறய விரும் ா ல் எைிர்ப்புத் பைரிவித்ைனர்: "நாங்கள் அவரது 
கால்கறளக் கழுவுவவாம், எங்கள் கால்கறளக் கழுவ அவறர ஒருவ ாதும் 
அனு ைிக்க  ாட்வடாம்." 

கடந்ை நாட்களில்  ா ா, இத்ைறகய  ைியில் ஈடு ட்ட வ ாபைல்லாம், 

யார்  ாைங்கறளக் கழுவி,  ிரொைம் வழங்குகிைார் என் து எவருக்கும் 
பைரிவிக்கப் டவில்றல. அகைிகளின்  னப் ான்ற   ற்ைி  ா ாவிடம் 
கூைியதும், அவர் அைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைி, நிகழ்ச்ெிறய ரத்து பெய்துவிட்டு 
அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

ஏறழகளுக்குச் வெறவ புரியும் ெமூக வெறவ அற ப் ான 'விஸாபூர் 
வெவா ெ ிைி'யில் ைஞ்ெம் புகுந்ை அகைிகள் முகாமுக்கு ரூ.500 நன்பகாறடயாக 
வழங்கப் ட்டது.  ா ா எஞ்ெிய ைானிய மூட்றடகறள  ிம் ல்காவ்ம்  ற்றும் 
அறைச் சுற்ைியுள்ள கிரா ங்களில் வாழும் ஏறழகளுக்கு விநிவயாகிக்க 
விரும் ினார்; எனவவ அவர் 24ஆம் வைைி  ிம் ல்காவ் ில் நறடப றும் 
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நிகழ்ச்ெிக்கான அறடயாளச் ெீட்டுகறள வழங்கு ாறு எரச், ப ண்டு, ெகன் 
ஆகிவயாருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

அஹ துநகர் ைிரும் ிய  ின்னர், 1948,  ிப்ரவரி 22 அன்று  ாறலயில், 
 ா ா ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில் ைங்கியிருந்ை  ண்டலியுடன்  ல 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். அவ்வவறளயில், ‘குருநாதரின் 
மவளிப்பாடு’ குைித்ை ப ாருளில் உறரயாடல் எழுந்ைதும்,  ா ா 
அங்கிருந்ைவர்களிடம், "நான் அவதார புருஷராக மவளிப்பட்டதற்கு 100 
சதவிகிதம் ஆதாரம் என்ன என்று நீங்கள் நிகனக்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

காக் ஸாவஹப்,  ா ாைாஸ், காக்கா (அற ைியாக இருந்ை வவறளயில்), 
ராம்ஜூ, ஆைி ெீனியர், டாக்டர் கனி, டாக்வக, நரி ன் (மும்ற யிலிருந்து வருறக 
ைந்ைவர்கள்) ஆகிவயார் ைங்கள் கருத்துக்கறள பவளிப் டுத்ைினர்; ஆனால்,  ா ா 
இது குைித்து வ லும் கூைியைாவது: 

அவதார புருஷராக நான் மவளிப்படும்பபாது, ெனிதகுலம் ஒரு 
பூகம்பத்திற்கு நிகரான அதிர்ச்சிகய உணரும், நான் என் உடல் வடிவில் 
மவவ்பவறு இடங்களில் பதான்றுபவன். ஆனால், அத்தககய 
அபிப்பிராயங்கள் அவதார புருஷரின் மவளிப்பாட்கட 100 சதவதீம் 
நிரூபிப்பதில்கல. 

அவதார புருஷர் முழுப் பகடப்கபயும் உள்ளடக்கியவர். உலகில் 
வாழும் அகனத்து உயிர்களும் அவரது அங்கங்ககளப் பபான்ைகவ. ஒரு 
ெனிதனின் உடலின் ஒரு பகுதியில் பதள் மகாட்டினால், மூகள அகத 
உடனடியாக அைிந்து உடல் முழுவதும் வலிகய உணரும். அபதபபால், 

அவதார புருஷர் 'மகாட்டும்பபாது' (பவளிப் டும் ைருவாயில்), பகடப்பில் 
நிகலத்திருக்கும் ஒவ்பவார் உயிரும் அகத உணரும். இதனால், இந்தப் 
மபௌதீக உலகில் அவதார புருஷர் இருப்பகதயும், பதள் மகாட்டுவகதயும் 
(அவருறடய பவளிப் ாட்றடயும்) அகனவரும் அனுபவிப்பார்கள். 

24 ெணி பநரமும் சூரியன் பிரகாசிக்கும் பவகளயில், இருள் என்று 
ஒன்று இல்லாத பட்சத்தில், முற்ைிலுொக இருள் இருந்தால் ஒழிய, சூரியன் 
இருப்பகத அகடயாளம் காண முடியாது. இருளின் விகளவாக சூரியன் 
உதயொவது, சூரியன்  இருப்பகத ெனிதகுலம் பாராட்ட வழிவகுக்கும். இருள் 
நிகைந்த இரவு என்பது பதள் மகாட்டுவகதக் குைிக்கிைது. 

‘ ிரளயம்’ என் றை  னைில் பகாண்டு, டாக்டர் கனி, உறரயாடலின் 
இறடவய குறுக்கிட்டு, "இருள் என் து உலகில் பவகுஜன  க்கறள 
நிர்மூல ாக்கி,  உலறக  அழிப் து வ ான்ைவற்றைக் குைிக்கலாம்!" என்ைார். 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட குைிப் ிட்டார், "நீங்கள் அகனவரும் இந்தக் 
‘அழித்தல்’ விஷயத்கத நிகனவில் மகாண்டுள்ளரீ்கள்". 

பைாடர்ந்து,  ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக விளக்க ளித்ைார்: 
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அவதார புருஷரின் மவளிப்பாட்டிற்குப் பிைகு, ெனிதகுலம் 
ஒவ்மவாருவரின் ஏற்புத்திைனுக்கு ஏற்ப, மவவ்பவறு அளவுகளில் ஒளிகயப் 
மபறும். திைந்த மவளியில் இருப்பவர்கள் சூரியனின் முழு ஒளிகய 
அனுபவிக்கும் அபத பவகளயில், தகலக்கு பெல் குகடகய 
கவத்திருப்பவர்கள் குகைவாகபவ மபறுவார்கள்; பெலும் தெது வடீுகளில் 
அகடபட்டிருப்பவர்கள் இன்னும் குகைவாகபவ அகடயப் மபறுவார்கள். 

இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், ஆகசகள் எனும் வடீுகளில் 
தங்ககள மூடிக்மகாண்டு இருப்பவர்கள் ெிகவும் குகைவான ஒளிகயபய 
மபறுகிைார்கள்; திைந்த மவளியில் இருந்தாலும், தகலக்கு பெல் குகடகயப் 
பிடித்துக்மகாண்டு - கடவுளிடம் தங்கள் இதயத்கதத் திைக்க ெறுப்பவர்கள் - 
குகைவாகப் மபறுகிைார்கள்; ெற்றும் தூய ஆகசகளும் திைந்த இதயமும் 
மகாண்டவர்கள் அவதார புருஷரின் முழுப் பிரகாசத்கதயும் 
அனுபவிக்கிைார்கள். 

"நாங்கள் ஒளிறய அனு விப்வ ா ா இல்றலயா,  ா ா?" டாக்டர் கனி 
வகட்டார். 

 ா ா வவடிக்றகயாகப்  ைிலளித்ைார், "உங்கள் அவதார புருஷரின் 
வழிககளயும் முகைககளயும் பாருங்கள்! நான் அஹெதுநகரில் 
தங்கியிருந்தாலும், இரவில் இவ்வளவு தூரம் கடந்து பிம்பல்காவ்ம் வகர 
மசல்கிபைன். இகத நீங்கள் புரிந்து மகாண்டால், உங்களுக்கு ஒளி 
கிகடக்கும்!" 

இரண்டு நாட்களுக்குப்   ின்னர்,  1948,   ிப்ரவரி 24 அன்று, எரச், விஷ்ணு, 

நஸர்வான், ப ண்டு, ெகன் ஆகிவயார் 838 கிரா   க்கறள,  ிம் ல்காவ்ம் 
வளாகத்ைிற்கு அறழத்து வந்ைனர்; அங்கு  ா ா வழக்கம் வ ால், அவர்களின் 
கால்கறளக் கழுவி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு ப ாட்டலம் துைி ைி 
ைானியங்கறளக் பகாடுத்ைார். 

கூட்டத்ைில் ஒரு முைியவர், அவருக்கு 130 வயது என்று ப ருற யாகக் 
கூைிக் பகாண்டிருந்ைார் - ஆனால், அவர் வைாற்ைத்ைில் 80 வயறைத் ைாண்டியவர் 
வ ாலத் பைரியவில்றல.  ா ா, ப ாட்டலத்றை வழங்கிய  ின்னர், அவர் ைிரும் ி 
 ா ாறவ ஆெீர்வைித்ைார். விழா நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா முக லர்ச்ெியுடன் 
கூைினார், "நீண்ட நாட்களாக யாபரா ஒருவர் என்கன ஆசரீ்வதிப்பார் என்று 
காத்திருந்பதன், இறுதியாக இன்று என் ஆகச நிகைபவைியது!" 

பநௌவராஜி ைாைாச்ொஞ்ெி,  ாவனக் வ த்ைா இருவரும்  ிப்ரவரி 25ஆம் 
நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர். 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ிப்ரவரி 26 அன்று காறல,  ா ா அவரது 40 நாள் 
உ வாெத்றை முடித்ைார். டாக்டர் நீலு, டான், கனி ஆகிவயாரும்  ா ாவின் 
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முன்னிறலயில் ெிைிது உைவு உண்டு 25 நாள் அறர விரைத்றை நிறைவு 
பெய்ைனர். காக்கா, அண்ைாஸாவஹப் காவள இருவரும் 25 நாட்களாகக் 
கறடப் ிடித்ை ப ௌனத்றை,  ா ாவுடன் கலந்துறரயாடி கறலத்ைனர். அன்று 
 ிற் கல் ஐந்து  ைிக்கு, ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில், ஆண், ப ண்  ண்டலி 
 ற்றும்  ார்றவயாளர்களுக்கு ரூெி  ாப் ஒரு  ந்ைிரஜால நிகழ்ச்ெிறய 
வழங்கினார். 

அடுத்ை நாள் காறல எட்டு  ைிக்கு  ா ா, ப ண் ைிகளுடன் ரூெி  ாப் 
இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ினார். 1948, பிப்ரவரி 26ஆம் நாள் பாபா, 

மெஹராபாத்திற்கு விஜயம் மசய்தது, அந்த பநரத்தில் உணர்ந்து மகாண்டகத 
விட ெிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மெஹர் பாபா மெஹராபாத்தில் 
அவரது இரகவக் கழித்தது இதுபவ ககடசி முகையாகும். 

1948,  ார்ச் 1 ைிங்கட்கிழற   ிற் கல் எரச், ற தூல், நாகு ஆகிவயாருடன் 
 ா ாறவ, பூனாவிற்கு ஆைி காரில் அறழத்துச் பென்ைார். டாக்டர் கனி, காவடக்கர், 

விஷ்ணு, சுஷீலா ஆகிவயார்  ா ாறவ  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ெந்ைித்ை  ின்பு,  ா ா, 

‘சாஸ்திரி பகர்’ என்று அறழக்கப் ட்ட ஒரு வ ல்நிறல  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாள்ளப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  அவர்  த்ைிய  ார்க்பகட் ொறலயில் வாழ்ந்ை 
 ரு னான, நிர்வாை நிறலயில் இருந்ை  னிைர், ப ரிய கந்ைல்  ற்றும் 
டின்களின் குவியல்களால் சூழப் ட்டிருந்ைார், பவளிவய வெீப் ட்ட வைீான 
உைவுகறள உண் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார். ொஸ்ைிரி வகருடனான இந்ைத் 
பைாடர்புக்குப்  ின்னர், அன்ைிரவவ  ா ா அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா, ருஸ்ைம்  ற்றும் ஃப்ரீனியின்  கன்கள் ப ஹலு, 

ஃ ாலு, ப ஹராம் ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்து அரவறைத்து, அவர்கள் நாெிக் 
பெல்வைற்கு முன்னர் அவர்களது ைனிப் ட்ட  ிரச்ெிறனகறளக் குைித்து 
விவாைித்ைார். அர ிந்ை வகாஸ்  ற்றும் ர ை  கரிஷிறயப்  ற்ைிக் வகட்ட 
 ற்பைாரு  ார்றவயாளர் குழுவிடம்,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: "நான் 
அரவிந்தர், ரெண ெகரிஷி அவர்களில் இருக்கிபைன், அதற்கு அப்பாலும் 
இருக்கிபைன்!" ஸக்வகாரிறயச் வெர்ந்ை யஷ்வந்த் ராவ் கடந்ை 6ஆம் வைைி 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 

விஸாபூர் நிகழ்ச்ெி ரத்து பெய்யப் ட்டைால்,  ார்ச் 7, ஞாயிற்றுக்கிழற  
அஹ துநகருக்கு வடக்வக  ைிறனந்து ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘வம்வ ாரி’ 
கிரா த்ைிற்கு  ா ா பென்ைார்.     

 அங்வக 600 ஆண்கள்  ற்றும் ப ண்களின்  ாைங்கறளக் கழுவி, ைறல 
வைங்கினார்.  அவர்களில் 583 வ ருக்கு, ைானியம்  ற்றும் துைி மூட்றடகறள 
வழங்கினார், வ லும் 50 வ ருக்கு, ைலா ஒரு ரூ ாய்  ற்றும் இரண்டு ந ர்களுக்கு 
ைலா இரண்டு ரூ ாயும் வழங்கினார்.     
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 இந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின் மூன்ைாம் கட்ட  ைி முடிவுக்கு 
வந்ைது. 4,000 க்கும் வ ற் ட்ட ஏறழ அல்லது ஆைரவற்ை கிரா வாெிகள் இறை-
 னிைனின் பைாடுைலால் ைனிப் ட்ட முறையில்  யனறடந்ைனர். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், எரச்ெின் உைவினர் ைாைி வகரவாலா, 20 வயது, 

விவொயத்ைில் இளங்கறலப்  ட்டம் ப ற்ை  ின்னர், ஒரு நாள்  ா ாவிடம் வந்து, 

இப்வ ாது நான் என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று வகட்டார். 
"எனது விவசாயத்கதச் மசய்யுங்கள்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
ைாைிக்கு எதுவும் புரியா ல், "எப் டி?" என்ைார். 
"’ொண்ட்லா’வுக்குச் மசன்று அங்குள்ள எனது கெயம் அகெந்த 

நிலத்தில் விவசாயம் மசய்யுங்கள். இதன் மூலம் ‘எனது விவசாயம்’ எப்படி 
நடக்கிைது என்பகத நீங்கள் அைிந்து மகாள்வரீ்கள்" என்று  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா அவறர சூரத்றைச் வெர்ந்ை பஸாராப்ஜி வக்கீலுடன் 
 ாண்ட்லாவுக்கு அனுப் ினார். ஒரு வருட காலம் அங்குள்ள விவொய நிலத்ைில் 
விவொயம் பெய்ைைன் மூலம்,  ா ா கூைியைன் ப ாருள் என்ன என் றை, ைாைி 
புரிந்து பகாண்டார்.  ா ா அவருக்கு அடிக்கடி அைிவுறரகறள வழங்குவைன் 
மூலம் அவறரத் பைாந்ைரவு பெய்ைார்; அறனத்து கட்டறளகளுக்கும் அவர் 
உடனடியாகச் பெவி ொய்க்க வவண்டிய கட்டாயம்.  ா ாவின் கட்டறளகறள 
எப்ப ாழுதும்  ின் ற்றுவவை ைனது ‘விவசாயம்’ என் றை அப்வ ாதுைான் புரிந்து 
பகாண்டார். 

1948,  ார்ச் 9 பெவ்வாய்க்கிழற ,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ஷங்கர் துபரக்கர் 
(40) என் வறர காவடக்கர் ப ஹரா ாத்துக்கு அறழத்து வந்ைார். துவரக்கர், நாெிக் 
நாட்களிலிருந்து,  ினூ காரஸுடன் அவ்வப்வ ாது  ா ாறவச் ெந்ைிப் து 
வழக்கம்.  அவர்களுடன் பூனாறவச் வெர்ந்ை பாப்புஸாபஹப் ஷிண்பட, லக்ஷ்ென் 
ராம்சந்திர காம்ப்பள, 29,  ற்றும் பால் டவ்பல ஆகிவயாரும் இருந்ைனர். 
காவடக்கர், பூனாவுக்குப்  ைி ாற்ைம் பெய்யப் ட்டறைத் பைாடர்ந்து மூவரும் 
 ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டனர் (இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் ஷிண்வட 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது.) 

 ா ா ஒவ்பவாருவரிடமும், "உங்களுக்கு எத்தகன குழந்கதகள்?" என 
வினவியவ ாது காம்ப்வள ைவிர இைர இருவரும்  ைிலளித்ைனர்.  ா ா அவறர 
வநாக்கி, "ஏன் மெௌனொக இருக்கிைரீ்கள்? உங்களுக்குக் குழந்கதகள் 
இல்கலயா?" என்று வகட்டவ ாது… 

"இல்றல,  ா ா, எனக்கு குழந்றைகள் இல்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 
"உங்களுக்கு ஒன்று பவண்டுொ?" என்று  ா ா வகட்டதும்... 
"நீங்கள் விரும் ினால் எங்களுக்கு ஒன்றை வழங்குங்கள்," என்று அவர் 

 ைிலளித்ைார்.        

  ா ா, அவரிடம் ஒரு வைங்காறயக் பகாடுத்து, "குழந்கதககளப் பற்ைிய 
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எல்லா எண்ணங்ககளயும் ககவிட்டு என்கனப் பற்ைி ெட்டும் சிந்தியுங்கள். 
எனது பிரசாதம் உங்களுக்குக் கிகடக்கும்" என்று கூைினார். 

வ ாலீஸ் அைிகாரியாக இருந்ை துவரக்கர் லஞ்ெத்றை ஏற்றுக்பகாள்வைில் 
ையக்கம் காட்டியைில்றல.  ா ா அவரிடம், "நீங்கள் லஞ்ெம் வாங்குவதுண்டா?" 

என்று வகட்டதும்... 
"ஆம்,  ா ா," என  வநர்ற யாக ஒப்புக்பகாண்டார். 
"இத்தகன வருடங்களாக எனது மதாடர்பில் இருக்கும் நீங்கள் 

இன்னும் லஞ்சம் வாங்குகிைரீ்களா? இத்தககய ஊழல் நல்லதல்ல. 
முழுவதுொக விட்டுவிடுங்கள்." 

துவரக்கர்  ா ாவின் விருப் த்றை ஏற்று, ைன்றன  ாற்ைிக்பகாள்வைாக 
உறுைியளித்ைார். 

வவடிக்றக கலந்ை பைானியில்,  ா ா காவடக்கரிடம், "நீங்கள் 
குணாத்தாயுடன் (அவரது  றனவியுடன்) சண்கடயிடுகிைரீ்களா?" என்று 
வகட்டைற்கு... 

"ஒருவ ாதும் இல்றல  ா ா. அவர்ைான் என்னுடன் ெண்றடயிடுகிைார்!" 
என வலியுறுத்ைினார். 

"அவர் உங்களுக்கு, சகிப்புத்தன்கெகயக் கற்றுத்தருவதால், நீங்கள் 
அவருக்குக் கடன் பட்டிருக்கிைரீ்கள்." 

ஷிண்வட ஒரு  ாை அைி பைாழிற்ொறல  ற்றும் ெில்லறை வைிகக் 
கறடக்கும் பொந்ைக்காரர். ப ஹர்  ா ா, ஷிண்வடயிடம் அவரது பைாழிறலப் 
 ற்ைி விொரித்து, "கவகலப்படாதீர்கள், எனது பார்கவ உங்கள்  ெீது இருக்கும்" 
என்று கூைினார். 

இந்ைச் ெந்ைிப்பு நிறைவறடந்ைதும் அறனவரும் பூனாவில் ைங்கள் 
இல்லங்களுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர்.  டிப் டியாக ஷிண்வடவின் வியா ாரம் 
பெழித்ைது. ஆனால், ஆண்டுகள் ெில கடந்தும், காம்ப்வள ைம் ைியினருக்கு 
இன்னும் குழந்றை  ாக்கியம்  இல்றல. 

1952 இல்  ீண்டும்  ா ாறவப்  ார்க்க காம்ப்வள வந்ைவ ாது,  ா ா 
அவரிடம், "நீங்கள் தந்கதயாகி விட்டீர்களா?" 

காம்ப்வள வொக ாகப்  ைிலளித்ைார், "இல்றல  ா ா, இன்னும் இல்றல." 
"உங்களுக்கு என் பெல் நம்பிக்கக இல்கலயா? உங்களுக்குக் 

குழந்கத பிைக்கும், ஆனால், மபாறுகெயாக இருங்கள்" என்று கூைி,  ா ா 
அவருக்கு உண்ை ஒரு வராஜா இைறழக் பகாடுத்ைார். இரண்டு வருடங்களுக்குப் 
 ின்னர், 1954 இல்  ண்டர்பூரில் காம்ப்வள  ீண்டும்  ா ாறவப்  ார்த்ைவ ாது, அவை 
வகள்வி எழுந்ைது.  ா ா அவரிடம், "மபாறுகெயாக இருங்கள், கடவுளின் 
நிெித்தம்! நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுகிைரீ்கள்?" 

 இந்ைச் ெந்ைிப்புக்குப்  ிைகு, காம்ப்வளயின்  றனவி லீலாவைி 
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கர்ப் வைியாகி ஒரு  கறன ஈன்பைடுத்ைார்.  ா ா அவருக்கு ‘மெஹர் பிரசாத்’ 
என்று ப யர் சூட்டினார். இவ்வாறு, 1948 இல் ஏறழகளுக்கு,  ா ா  ிரொைம் 
வழங்கிய  ிைகு, காம்ப்வளயும்  ா ாவின் ‘வரப் ிரொைத்றை’ப் ப ற்ைார் - ஆனால், 

அது ஏழு ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு நடந்ைது! 

ராம்ஜூ அப்துல்லாவின் முழுக் குடும் மும்  ல வருடங்களாக, 

 ா ாவின் அரவறைப் ில் இருந்து வருகிைது; வ லும் ராம்ஜூ எப்ப ாழுதும் 
குடும்   ிரச்ெிறனகள் குைித்து  ா ாவிடம் ஆவலாெறன வகட் து வழக்கம். 
ராம்ஜூவும் அவரது குடும் த்ைினரும் நாெிக்றக விட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு, அைாவது 1946 இல் அஹ துநகருக்குக் குடிப யர்ந்ைனர். அவருக்கு எட்டு 
குழந்றைகள்: ஆறு  கன்கள் - ைாது,  ாகு, கஸம், அலி, ப ஹரு (ப ஹர் 
அஹ து), ஈஸா - இரண்டு  கள்கள் ஜிப்பு,  ரியம். 

அலி உயர்நிறலப்  ள்ளியில்  ட்டம் ப ற்ைவ ாது, ராம்ஜூ அவறர ஒரு 
நாள் ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில்  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்.  ா ா 
அலியிடம், "பெலும் படிக்க விரும்புகிைரீ்களா? கல்லூரிக்கு மசல்ல 
விரும்புகிைரீ்களா?" என்று வகட்டைற்கு... 

அலி இல்றல என்று கூைினார்;  ா ா உடவன, "அப்படியானால் நீங்கள் 
என்ன மசய்ய விரும்புகிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"எனக்கு உறுைியாகத் பைரியவில்றல, என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று 
வைான்றுகிைவைா, அறை நான் பெய்வவன்" என்று அவர்  ைிலளித்ைார்.  

"அப்படிச் மசய்தால் நீங்கள் படுகுழியில் வழீ்வரீ்கள்! நான் 
மசால்வகதச் மசய்யுங்கள்" என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

அலி, "அப் டிச் பெய்வைால் நான் என் சுைந்ைிரத்றை இழந்து, எனது 
ைந்றைறயப் வ ாலப்  ல துன் ங்கறளச் ெந்ைிக்க வநரிடும்!" முன்பு, அலி ைனது 
ெவகாைரர்களான ைாது  ற்றும்  ாகுவுடன்  ா ாவிடம் பென்ைிருந்ை 
வ ாபைல்லாம், அவர்கள் ைிறரப் டத்ைிற்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிடும் வவறளயில், 

 ா ா அவர்கறளக் காத்ைிருக்கச் பெய்வது வழக்கம்.  இது,  ா ாறவப் 
 ின் ற்றுவைன் மூலம் ஒருவரின் சுைந்ைிரத்றைத் ைியாகம் பெய்வைாக அலி 
நம்புவைற்கு வழிவகுத்ைது. 

"சுதந்திரம் என்று நீங்கள் நிகனப்பது சுதந்திரம் அல்ல; அது 
அடிகெத்தனம்" என்று  ா ா கூைினார். "என் அைிவுகரககளப் பின்பற்றுவதன் 
மூலம், நீங்கள் உண்கெயிபலபய சுதந்திரொக இருப்பீர்கள்." 

அலி அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டதும், ப ஹரா ாத்ைில் ஆறு  ாைங்கள் 
ைங்கி, விடுமுறைறயக் கழிக்க  ா ா அனு ைித்ைார். அைன்  ிைகு,  ா ா அவறர 
நாெிக்கில் உள்ள ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ் நிறுவனத்ைில்  ைிய ர்த்ைினார்.
 1948  ார்ச் 11 அன்று, ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில் வாராந்ைிர அைிகாறல 
‘ெினி ா நிகழ்ச்ெிக்கு’  ா ா, ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைார். ப ஹரா ாத் 
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ப ண் ைிகள் வழக்கம் வ ால் அவர்களுடன் இறைந்து பகாண்டனர்.  ீண்டும் 
அடுத்ை 13ஆம் நாள் அறழத்து பென்ைார். டாக்டர் கனி 11ஆம் வைைி ‘ஐஸ் 
ஃவ க்டரி  ங்களா’விலிருந்து குடிப யர்ந்து குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில் ஆைி 
ெீனியருடன் ைங்கத் பைாடங்கினார்;    ப் ா பஜஸவாலா அடுத்ை நாள்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்து அவரது குடும்  விவகாரங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். 

 ார்ச் 14, ஞாயிற்றுக்கிழற , ஆைி ெீனியர், எலிஸப த்ைின்  ச்றெ நிை 
டிவொட்வடாவில்  ா ாறவ மும்ற க்கு அறழத்துச் பென்ைார்; அவர்களுடன் 
ஜால் ாய்  ற்றும்  ிம் ல்காவ்ம் ப ண்  ண்டலியும் இருந்ைனர். ப ண் ைிகள் 
அர்னவாஸுடன் அவர்களின் அடுக்கு ாடி குடியிருப் ான 69-ெி ஆஷியானாவில் 
ைங்கினர்.  ா ா, ஜால் ாய், ஆைி ெீனியர், ற தூல் ஆகிவயாருடன் ப ஹர்ஜியின் 
இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், நரி னும் அவ்வாவை ப ண் ைிகள் 
ைனது வடீ்டில் இருந்ைைால், ஆண்  ண்டலியுடன் ைங்க வவண்டியிருந்ைது. 

15ஆம் வைைி முைல்,  ா ா மும்ற யில் ைனது  ைிறயத் பைாடங்கி, 
 ைிபனாரு  ஸ்துகறள முைல் முறையாகத் பைாடர்பு பகாண்டார். ‘ஹாஜி நூர் 
அஹெத்’, ஒரு வயைான,  ட்டான் இனத்றைச் ொர்ந்ை  ஸ்தும் அவர்களில் 
ஒருவர்.  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்ை  ஸ்த் மும்ற யின் புைநகர்ப் 
 குைியான குர்லாவில்  ள்ளி ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்ைார், வ லும் ைனது 
 ாைவர்களுக்கு, குராறனக் கற் ித்ைார். ஒரு நாள் அவர் இறை அனு வத்ைால் 
ஆட்பகாள்ளப்  ட்டு,  யங்கிய நிறலயில்  ள்ளிக்கூடத்றை விட்டு 
பவளிவயைினார்.  ன்னிரண்டு ஆண்டுகள் நிர்வாை ாக அறலந்து ைிரிந்ை அவர், 

இறுைியாக, ப ண்டி  ஜாரில் ைனது இருப் ிடத்றை அற த்துக் பகாண்டார். ெில 
வருடங்களுக்குப்  ிைகு, ப க்காவிற்கு ஒரு புனிைப்  யைத்றை வ ற்பகாண்டு, 

ைிரும் ி வந்ை வவறளயில், ஹாஜி ஒரு ‘ஸலிக்’ வ ால் ஆகிவிட்டார். 
பவற்ைிறல ப ல்லும் ஆர்வம் பகாண்ட ‘ஷா ஸாபஹப்’ என்ை 

 ஸ்றையும்  ா ா பைாடர்பு பகாள்ள வநர்ந்ைது.  ஸ்ைின் பவளித்வைாற்ைம் 
 ிகவும் அழுக்கு நிறைந்து அசுத்ை ாக இருந்ைாலும்,  ிரகாெ ாகவும் 
பைளிவாகவும் இருந்ை கண்கள் அவரது உள்ளளவிலான ஆனந்ைத்றைப் 
 ிரைி லித்ைன. ‘துனிவாலா பாபா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ற்பைாரு  ஸ்ைின் 
இருப் ிடம், அவர் வெகரித்ை குப்ற க் கூளங்களுக்கு  த்ைியில் ஒரு பைருவில் 
இருந்ைது. இடுப் ில் அைிந்ைிருந்ை ஒரு லங்வகாட்டிறயத் ைவிர, வழக்க ாக, 

எல்லா காலநிறலயிலும் நிர்வாை ாக, அவர் வளர்த்ை துனியின் 
ைீப் ிழம்புகளுக்கு முன் ாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

 ார்ச் 17ஆம் வைைி, இறடயில் அைிந்ைிருந்ை வகாைிப்ற றயத் ைவிர 
நிர்வாை ாகக் காைப் ட்ட ‘அஹெது ெஸ்தான்’ என்ை  ஸ்றை  ா ா பைாடர்பு 
பகாண்டார். அவர் ைங்கியிருந்ை இடம் கற் றன பெய்ய முடியாை, அருவருப் ான 
இடங்களில் ஒன்ைாகும் - அைாவது வைீியில் அற ந்ை ஒரு ப ாது ெிறுநீர் 
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கழிப் றை. அன்றைய ைினம்,  ா ா, பைாடர்பு பகாண்ட ‘கசயித் நூர் அலி ஷா’ 
எனும் வயைான  ஸ்த் அவரது விரல்களில்  லவிை ான வ ாைிரங்கள் 
அைிந்ைிருந்ைார். றெயித் நூர் அலி ஷா மும்ற யின் வைீிகளில், ைனக்குத்ைாவன 
வ ெிக் பகாண்டு அல்லது ஆச்ெரியமூட்டும் விைத்ைில் கடவுளின் நா த்றை 
உச்ெரித்ை வண்ைம் ஆங்காங்வக அறலந்து ைிரிந்ைார். 

மும்ற யில் ைனது  ஸ்த்  ைிறய முடித்துவிட்டு,  ா ா, ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன்  ார்ச் 20, ெனிக்கிழற யன்று அஹ துநகர் ைிரும் ினார். அன்று 
இரவு முைல்,  ா ா ைனது வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக, கியாராவின் குடிலுக்குச் 
பெல்லா ல், ரூெி  ாப் இல்லத்ைில் ஓய்பவடுக்கத் பைாடங்கினார்.  கலில் ஐஸ் 
ஃவ க்டரியில் வாழும்  ண்டலிறயப்  ார்க்கச் பென்ைார். 

25 வயைான  கீரத் ைிவாரி,   ல வருடங்கள்  ா ாவுடன் ைங்கியிருந்து, 

அவருறடய ஆவலாெறனறயப்  ின் ற்ைி,  நாெிக்கில் ெரக்கு வாகனம் ஓட்டுநர் 
 யிற்ெிறயப் ப ற்ைார்.  டிப்ற  முடித்துவிட்டு, ெரக்கு வாகனம் வாங்கி, 
பொந்ை ாகப் வ ாக்குவரத்து பைாழிறலத் பைாடங்கினார். அவரது ைிரு ைம் 
நிச்ெயிக்கப் ட்டு, 1948,  ிப்ரவரி  ாைத்ைில்,  கீரத்,  ைினான்கு வயைான வகாகிலா 
என்ை ெிறு ிறய  ைந்ைார். இளம் ைம் ைியினர் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸுக்குச் 
பெல்வைற்கு முன்பு, ெில  ாைங்களுக்கு ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வின் ஒரு 
 குைிறய ஆக்கிர ிக்க,  ா ா அனு ைித்ைார். புது ைத் ைம் ைிகளுக்கு 
 ண்டலியின் ெற யலறையிலிருந்து உைவு அனுப் ப் ட்டது; வ லும்,  ா ாவவ 
வகாகிலாவுக்கு, ைனது வடீ்றட எவ்வாறு ஒழுங்காக றவத்ைிருப் து என் றை 
நறடமுறையில் காட்டினார். ஒருமுறை, வகாகிலா பவறுங்காலுடன் வளாகத்ைில் 
 ாத்ைிரங்கறளத் துலக்கிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா அவறரப்  ார்த்து, 

"பகாகிலா, உங்கள் கால்களில் மசருப்புககள அணியக் 
கற்றுக்மகாள்ளுங்கள். பசற்ைில் மவறுங்காலுடன் பவகல மசய்து உங்கள் 
கால்ககளக் மகடுத்து விடாதீர்கள்" என்று குைிப் ிட்டார். ஒரு நல்ல 
இல்லத்ைரெியாக எப் டி வாழ  வவண்டும் என் றை  ா ா அவருக்கு அவ்வப்வ ாது 
காட்டிக் பகாண்டிருந்ைார்; எப்ப ாழுதும் ஏைாவது ப ாருள், ைவைான இடத்ைில் 
பைன் ட்டால்,  ா ாவவ அறை எடுத்து ெரியான இடத்ைில் றவப் து வழக்கம். 

ைிரு ைத்ைின் வ ாது குறைந்ை  ருவ வயைில் இருந்ை வகாகிலாவுக்கு 
உயர்நிறலப்  ள்ளிப்  டிப்ற  முடிக்க வவண்டும் என்ை ஆறெ அைிக ாக 
இருந்ைது. அவரது பொந்ை ஊரான இந்தூரில், அவர் இந்ைி ப ாழியில் 
வ ெினாலும் அஹ துநகரில் ைாய் ப ாழி  ராட்டியாக இருந்ைது. அந்ை இளம் 
ப ண்ைின் ஆறெறயப் பூர்த்ைிபெய்யும் விைத்ைில்,  ா ா, ெம் ைம் பைரிவித்து, 

ஸவராஷின் உைவியுடன் அவறர,  ள்ளியில் வெர்க்க முடிந்ைது.  ா ா,  கீரத்ைிடம் 
அவறரத் ைினமும் காறலயில் வடாங்காவில்  ள்ளிக்கு அறழத்துச் பெல்லவும், 

 ைியம் அறழத்து வரவும் கட்டறளயிட்டார். இைர  ள்ளி  ாைவிகள் 
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வகாகிலாவிடம் யார் ைினமும் அறழத்து வருகிைார்கள் என்ை வகள்விகள் வகட்டு, 

 ிகவும் கிண்டல் பெய்து ெிரிக்க ஆரம் ித்ைனர்; இறுைியில், அவர்களின் வகலி, 
கிண்டல்  ற்றும் வகாகிலாவின் ப ாழி ெிர ங்களுக்கு  த்ைியில், வ லும் 
 டிக்கும் ஆறெ முற்ைிலும் கறலந்ைது. 

ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில்  ா ா, அவ்வப்வ ாது ப ண் ைிகறளத் 
ைிறரப் டம்  ார்க்க அறழத்துச் பெல்வதுண்டு. ஸவராஷ் காறல 6:00  ைிக்கு 
ஒரு ெிைப்பு காட்ெிக்கு ஏற் ாடு பெய்ைைால் முழுத் ைிவயட்டரும் அவர்களுக்காக 
ஒதுக்கப் ட்டது. காறல 5:00  ைிக்குள் அறனவரும் புைப் ட 
வவண்டியிருந்ைைால்,  ா ாவுடன் ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பெல்வது உண்ற யிவல 
ஒரு ைறலவலியாக இருந்ைது. ப ஹரா ாத்ைிலிருந்ை ப ண்  ண்டலிறயத் 
ைவிர, அஹ துநகரில் வாழும் இைர ப ண் ைிகளும் அறழக்கப் ட்டனர், அக் ர் 
அச்ெகத்ைிலிருந்து ஸட்டா  ற்றும் ை ானியா குடும்  ப ண் ைிகள், வகாகிலா, 

ருஸ்ைம் காக்காவின்  றனவி, ஸில்லா காக்கு; குல் ாய்,  கள்  ிவராஜா, 

ஸவராஷின்  றனவி விலூ; வகாபஹரின் ைாயார் வகார்பஷத்  ற்றும்  லர். 
அவர்களும் இந்ை நிகழ்ச்ெிக்காகச் பெய்யப் ட்ட ஏற் ாடுகளில் 

 கிழ்ச்ெியாக இல்றல, ஏபனன்ைால் இைில் கலந்து பகாள்ளக்கூடியவர்களின் 
 ட்டியறலத் ையார் பெய்து - ெில நாட்களுக்கு முன்வ  ஆைி ெீனியருக்கு 
அனுப் ப் டும் - கறடெி நி ிடத்ைில் யாவரா ஒருவரின் ப யர் எப்ப ாழுதும் 
விடு டும் (அவநக ாக,  ா ாவின் வழிகளும், ைிட்ட ிடும் முறைகளும் 
அப் டியாக இருக்கலாம்!), இைன் விறளவாக, ெண்றட ெச்ெரவுகள் ைவிர்க்க 
முடியாைைாக இருக்கும். ைனது பொந்ை வநாக்கங்களுக்காக,  ா ா ெில 
வநரங்களில் இதுவ ான்ை ஊடல்கறள வவண்டுப ன்வை விரும் ினார்; இைனால் 
ப ாழுதுவ ாக்கிற்கான  யைம்  ாழாய்வ ாகும் நிறலயில், ப ண் ைிகள் 
எவரும் ‘காறல ெிைப்பு காட்ெிகளில்’ கலந்துபகாள்ள குைிப் ாக ஆர்வம் 
காட்டவில்றல. 

ருஸ்ைம் காக்கா, அப்வ ாது, ஸவராஷ் ெினி ாவில் ைிறரப் ட ஒளிப் ைிவு 
கருவிறய இயக்கி வந்ைார்; வ லும் 1925ஆம் ஆண்டு முைல் ப ஹர்  ா ாவின் 
பநருங்கிய பைாடர் ில் இருந்ைார். அவரது  றனவி ஸில்லா காக்குவும் ைனது 
குழந்றைப்  ருவத்ைிலிருந்வை குருநாைரின்  ார்றவயின் கீழ் வாழ்ந்து வந்ை 
ைருைத்ைில், அவர்களின் வடீ்டில் எந்வநரமும்  ா ாறவப்  ற்ைிய வ ச்வெ 
நிறைந்ைிருந்ைது. 

ருஸ்ைம் காக்காவுக்கு உைவியாளராக  ைிபுரிந்ை 'பாஸ்கர் ராவ் பவார்' 

கிைிஸ்ைவ குடும் த்ைில்  ிைந்ைவர். ருஸ்ைம் காக்கா அவரிடம்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அடிக்கடி வ ெி வந்ைாலும், அந்ை ந ருக்கு ப ஹர்  ா ாவின் பைய்வகீத்ைன்ற  
 ீது நம் ிக்றக இல்றல.  ருஸ்ைம் காக்கா அவரிடம், "ஒருமுறை  ட்டும் ப ஹர் 
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 ா ாறவச் ெந்ைிப் ைானால், நான் பொல்வது உண்ற  என்று உங்களுக்குத் 

பைரியும்" என்ைார். 
"நான் அப் டி என்ன கண்டுபகாள்வவன்?" என்று  வார் வகள்வி 

எழுப் ினார். 
"எந்ைபவாரு  னிைனின் காலிலும் நான் ைறல வைங்குவைில்றல; 

இருந்தும், ஏன் என்று எனக்குத் பைரியாது, ப ஹர்  ா ாவின்  ாைங்களில் 
வைங்க நான் ஒருவ ாதும் ையங்குவைில்றல" என்று  ைிலளித்ைார் ருஸ்ைம் 
காக்கா. 

 ாஸ்கர் ராவ்  வார் அறை நம் வில்றல. "இது என்  ைத்ைிற்கு 
எைிரானது. யாராக இருந்ைாலும் நான் யாருக்கும் ைறலவைங்குவைில்றல! 
ப ஹர்  ா ா ைன்றன வைங்குவைற்கு  க்கறள அனு ைித்து  ிகப்ப ரிய 
 ாவத்றைச் பெய்கிைார். கடவுள் கண்டிப் ாக அவறரத் ைண்டிப் ார்!" என்ைார். 

ஒரு நாள் காறல, ப ஹர்  ா ா ப ண் ைிகறளத் ைிறரயரங்கிற்கு 
அறழத்து வந்ைார்.  அவரது நிறலயான கட்டறளயின் டி, அந்ை வநரத்ைில் 
ைிறரயரங்கில் யாரும் இருக்கக் கூடாது.  வார் ஒளிப் ைிவு அறைக்குள் 
இருந்ைாலும், ஏவைா ஒரு காரைத்ைிற்காக பவளிவய வந்ை வவறளயில், வாெல் 
அருவக  ா ா ஸவராஷுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ாறவப்  ார்த்ை  வார், அவர் காலில் விழுந்ைார்!  ா ா அவறர 
எழுந்து நிற்க உைவி, எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைார்: "இந்த நாட்களில் 
யாகரயும் என் பாதங்ககளத் மதாட நான் அனுெதிக்கவில்கல. நீங்கள் 
அன்பினால் மசய்தீர்கள், ஆனால், அது எனது பணிக்கு இகடயூறு 
விகளவித்தது. இப்பபாது நான் உங்கள் பாதங்ககளத் மதாடுகிபைன், 

நீங்களும் என்னுடன் இந்தப் பாவத்தில் பங்மகடுக்க பவண்டும்."  ா ா ைனது 
ைறலறய  வாரின் காலடியில் றவத்து வைங்கியதும்,  வார்  ிகவும்  னம் 
பநகிழ்ந்து வ ானார். 

அந்ை நாள்  ிற் குைியில், ருஸ்ைம் காக்கா அவரிடம், "நீங்கள் ஏன் 
ப ஹர்  ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டீர்கள்? அது உங்கள்  ைத்ைிற்கு 
எைிரானது என்று கூைினரீ்கள்" என்று வகட்டார். 

"ஏன் என்று என்னிடம் வகட்காைீர்கள், எனக்குத் பைரியாது. இையத்ைின் 
ைிடீர் எழுச்ெிறய யாராலும் கட்டுப் டுத்ை முடியாது!"  வார் ஒப்புக்பகாண்டார். 

இைற்கிறடயில்  ிம் ல்காவ் ில் புைிய கட்டிடத்ைின் வவறல நடந்து 
பகாண்டிருந்ைது.   ா ா அந்ை இடத்ைிற்கு அடிக்கடி பென்று வந்ைார். 1948,  ார்ச் 22 
அன்று, அவர் ஆைி ெீனியர், ப ண்டு,  ாைிரி, வகாபஹர் ஆகிவயாருடன் அங்குச் 
பென்ைார். புைிய கட்டிடங்களுக்கு  ஹிபூப் (ைச்ெர்) குழாய்கள் ப ாருத்துவறை 
 ாைிரி வ ற் ார்றவயிட்டார். வவறலறய விறரவு டுத்ை வவண்டும் என்று  ா ா 
வலியுறுத்ைி, 27ஆம் வைைி முைல், விஷ்ணு  ிம் ல்காவ் ில் ைங்கி வவறலறய 
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வ ற் ார்றவயிடத் பைாடங்கினார்.    

 ஒருமுறை, வகலி பெய்யும்  னநிறலயில்,  ா ா,  ாைிரிறயச் 
ெீண்டிப் ார்த்ைார்: "இங்பக பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களிடம் கவனொக 
இருங்கள். அவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படுவதால், அவர்களிடெிருந்து 
ஒரு முழு நாள் பவகலகயக் குகைவின்ைிப் மபை பவண்டும்" என்று 
கூைினார்.  ாைிரி அவர்களிட ிருந்து ைன்னால் இயன்ை அளவு வவறல 
வாங்குவைாகப்  ைிலளித்ைார். "அப்படியானால் இப்பபாது ஏன் இங்கு 
நிற்கிைரீ்கள்?  பவகலகய விகரவில் முடிக்கபவண்டும் எனக் 
கூைிக்மகாண்பட இருக்கிபைன், இருந்தும் பசாம்பபைித்தனொக இருந்தால் 
பவகல எப்படி முடியும்?" என்று  ா ா வகட்டார்.  ாைிரி புைப் ட்டுச் பென்ை 
ஐந்வை நி ிடங்களில்  ா ா அவறரத் ைிரும்  அறழத்து, அவை வி ர்ெனத்றை 
 ீண்டும் எடுத்துறரத்து ைிருப் ி அனுப் ினார்.  ீண்டும், ெில நி ிடங்களுக்குப் 
 ிைகு,  ாைிரிறய அறழத்து  ா ா, எச்ெரிக்றக கலந்ை வார்த்றைகறளத் ைிரும் த் 
ைிரும்   எடுத்துறரத்து,  ைிக்குத் ைிரும்பும் டி அவர் வி ர்ெிக்கப் ட்டார். 

இது  ீண்டும்  ீண்டும் பைாடரவவ, கட்டுப் டுத்ை முடியாை எரிச்ெலுடன் 
 ாைிரி கூைினார், "இப் டி அடிக்கடி என்றனக் கூப் ிட்டுக் பகாண்வட வ ானால் - 
எனது வவறலறய நான் எப் டிச் பெய்ய முடியும்?" 

ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா  ைிலளித்ைார், "பாதிரி, நீங்கள் 
பதாற்றுவிட்டீர்கள்! உங்களுக்குக் பகாபம் வருொ என்று நான் காத்திருந்து 
பார்த்துக் மகாண்டிருந்பதன்; ஆொம், உங்களுக்குக் பகாபம் வந்தது. 
(உங்கறளக் வகா மூட்டும்) இந்த பவகல முக்கியத்துவம் குகைந்ததாக 
நிகனக்கிைரீ்களா? உங்கள் பகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் இன்னும் 
கற்றுக்மகாள்ளவில்கல என்பது மதளிவாகிைது. பகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்த 
முடிவது ஒரு ெகத்தான பவகல, எனபவ இனிபெல் உங்கள் பகாபத்தில் 
கவனொக இருங்கள். இந்தச் கசத்தான் (வகா ம்) உங்கள் பகாட்கடகய 
ஆக்கிரெிக்க அனுெதிக்காதீர்கள்!" 

ஆண்  ண்டலியில்  ாைிரி  ட்டும் வகா  குைம் பகாண்டவர் அல்ல, 

ஆனால், குருநாைர் சுயகட்டுப் ாட்றட வலியுறுத்ை,  ாைிரிறய ஓர் உைாரை ாகப் 
 யன் டுத்ைினார். 

 ார்ச் 24 அன்று ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை 
டாக்டர் டான், மும்ற யில் ‘ைி வவஃவ ரர்ஸ்’ புத்ைகம் அச்ெிடப் டுவறைப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார். அவை நாளில்  ிவராஜாவும் அவரது கைவர் டாக்டர் ரானவடயும் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். 
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கல்கத்தா, ஹரித்வார், உத்தர் காஷி & 
ஆக்ரா  
(Calcutta, Haridwar, Uttar Kashi & Agra)  

1948,  ார்ச் 25ஆம் நாள், அஹ துநகரிலிருந்து காக்காவுடன் மும்ற க்குப் 
புைப் ட்ட  ா ா, பூனாவில் ஜால் ாய், ெைாஷிவ்  ற்றும் பஜஸவாலா 
குடும் த்ைினறரச் ெந்ைித்ைார். எரச் பூனாவில் அவர்களுடன் இறைந்ைவைாடு, 

ற தூல், குஸ்ைாஜி, ெகன் ஆகிவயார்  ா ாறவ மும்ற யில் ெந்ைித்ைனர். 
காரில் ‘பவார்லி’றயச் சுற்ைி வந்ை  ிைகு,  ா ாவும்  ண்டலியும் அன்று 

இரவு 9:00  ைிக்கு ரயிலில் புைப் ட்டு,  த்ைிய  ாகாைங்களில் அற ந்ை ‘கட்னி’ 
நகருக்குச் பென்ைனர்.   ா ா, கட்னியில் ‘ ஜன்’ குடும் த்ைார் இல்லத்ைிற்கு 
விஜயம் பெய்து,  ின்னர் அன்னுபூருக்கும், அங்கிருந்து, ெ ீ த்ைில், ஜால் 
வகரவாலா  ைி ாற்ைம் பெய்யப் ட்ட அம் ிகாபூருக்கும் பென்ைார். கிழக்குப் 
 ாகிஸ்ைாறன வநாக்கி  ஸ்துகறளத் வைடி  யைத்றைத் பைாடரும் முன்பு, 

 ா ாவும்  ண்டலியும் ஜாலின் வடீ்டில் இரண்டு நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர். 
இந்ைியாவும்  ாகிஸ்ைானும்  ிரிக்கப் ட்டு, உள்நாட்டுக் கிளர்ச்ெி, 

ஆர்ப் ாட்டம், கலவரம், குழப் ம் ஆகியறவ நாட்றட உலுக்கிக் பகாண்டிருந்ைன. 
இது,  யைம் பெய்வைற்குத் ைகுந்ை வநர ல்ல; இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் 
ஒருவறரபயாருவர் கண்மூடித்ைன ாக பகான்று குவித்ைனர்; ரயில்களில்  லர் 
பகால்லப் ட்டனர்; ெில வநரங்களில், ரயில் ப ட்டிகளில் நிரம் ிய ெடலங்கள் 
புறைக்க அல்லது ைகனம் பெய்வைற்காக பைாறலதூர இடங்களுக்குக் பகாண்டு 
பெல்லப் ட்டன. 

ஆயினும் கூட,  றடப் ின் அைி ைி அவரது  ைிக்காக இந்ை வநரத்ைில் 
 யைம் வ ற்பகாண்டார். ராய்கர் நகரிலிருந்து, ப ஹர்  ா ா, 30ஆம் வைைி 
கல்கத்ைா வந்ைறடந்து, அப்வ ாறைய கிழக்கு  ாகிஸ்ைானின் (ைற்வ ாது 
 ங்களாவைஷ்) ைறலநகரான டாக்காவிற்குச் பெல்லும் முைல் ரயிலில் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். ஆனால், அவர்கள்  ாகிஸ்ைான் எல்றலயான 
'ராணாகாட்'றடச் பென்ைறடந்ைதும்,  ா ா அங்வக இைங்கி, அவர் 
கல்கத்ைாவுக்குத் ைிரும்புவைாக அைிவித்ைார். புைப் ட்ட அவை வவகத்ைில் 
ைிரும் ிச் பெல்வறைக் கண்ட  ண்டலி வியந்துவ ாயினர்.  ா ாவின் அெல் 
வநாக்கம் டாக்கா நகர  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள வவண்டும் 
என் ைாயினும், குருநாைரின் உள்  ைிறய யார்ைான் புரிந்து பகாள்ள முடியும்? 

 ாகிஸ்ைான்  ண்ைில் கால்  ைித்ை அந்ைக் கைம் அவரது உள் வவறல 
முடிந்துவிட்டைால், வ ற்பகாண்டு பெல்ல வவண்டிய வைறவ இல்றல. 
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எனவவ,  ா ாவின் விருப் ப் டி, அவர்கள் என்ஜிறன ஒட்டிய, முற்ைிலும் 
காலியாக இருந்ை ெிைிய ப ட்டியில் நுறழந்ைனர்;  ா ா, ஒருவவறள அவரது உள் 
 ைியின் பவற்ைி காரை ாக, அற்புை ான  னநிறலயில் இருந்ை அவை 
வவறளயில், ைவிர்க்க முடியாை ெிர மும் இருந்ைைால், அவர் இவ்வாறு 
 ரிந்துறரத்ைார், "எனது சுகெகய குகைக்க, நாம் சடீ்டு விகளயாடுபவாம்; 

ஆனால், நெது மபட்டியில் எவரும் நுகழயாெல் பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள்." 
அவர்கள் விறளயாடத் பைாடங்கிய ெிைிது வநரத்ைில், அடுத்ை ரயில் 

நிறலயத்ைில் எரச் இைங்கியவ ாது, இைர ரயில் ப ட்டிகள் வவக ாக 
நிரம்புவறைக் கண்டார்; இப்வ ாது  க்கள் கூட்டம் ை து ைனியுரிற யில் 
அவர்கள் இருந்ை ப ட்டியிலும் ஊடுருவும் அ ாயம் இருந்ைது. எரச்,  ா ாவின் 
கவனத்றை ஈர்த்து, "நாம், ந து ப ட்டி  டுக்றககறளச் சுருட்டிக்பகாண்டு 
அவெர ாகத் ையாராகும் வநரம் இது" எனக் கூைியதும்,  ா ா, கவறல வவண்டாம் 
என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

அவர்கள் அடுத்ை ரயில் நிறலயத்றைச் பென்ைறடவைற்கு முன்பு,  ா ா, 

"நான் இப்படிபய படுத்துக்மகாள்பவன்" என்று கூைி,  ரப்ப ஞ்ெில் ொய்ந்து, 

ைறல முைல் கால் வறர ஒரு வ ார்றவயால் மூடிக் பகாண்டார். 
அவர் அப் டிவய அறெயா ல்  ிைம் வ ாலக் காட்ெியளித்ைார். அவர்கள் 

ரயில் நிறலயத்றை வந்ைறடந்ைதும்,  யைிகள் ைங்கள் ப ட்டிக்குள் நுறழய 
விறரந்ைனர். எரச்,  ா ாவின் ‘உடறல வநாக்கி’, கூப் ிய கரங்களுடனும், 

துக்க ான முகத்துடனும் நின்றுபகாண்டிருந்ை வைாரறை,  க்கள் யாவரா ஒருவர் 
ெ ீ த்ைில் இைந்துவிட்டைாக நிறனக்கத் தூண்டியது. வருந்ைத்ைக்க வறகயில், 

பவப் த்ைால்  ாைக ான ஒரு ெடலத்றை,  யைத் துறையாகப் ப ை 
விரும் ா ல், அவர்கள் ப ட்டிறய விட்டு பவளிவயைினர். ஒரு  ாகிஸ்ைானியர் 
பகால்லப் ட்டைாகவும், அவரது உைவினர்கள் உடறல அடக்கம் பெய்வைற்காக 
எங்வகவயா எடுத்துச் பென்ைைாகவும் அவர்கள் இயல் ாகவவ கருைினர். 

ரயில் நிறலயத்றை விட்டு ரயில் பவளிவயைத் பைாடங்கியதும், ‘பிணம்’ 
எழுந்து, "நல்ல தந்திரம், இல்கலயா?" என்று றெறகயால் வகட்டது. 
உண்ற யில், ப ஹர்  ா ா ஓர் உயிருள்ள ெடலம்; அவைார புருஷர்களும் 
ெத்குருக்களும் எல்லா வநரங்களிலும் உலகிற்கு ‘இைந்ைவர்கவள’! 

அன்று  ாறல 7:30  ைிக்கு கல்கத்ைாவுக்குத் ைிரும் ிய அவர்கள், ஒரு 
வஹாட்டலுக்குச் பெல்வது  ற்ைி விொரிக்கத் பைாடங்கினர். இது நிறனப் து 
வ ால் அவ்வளவு சுல  ாக நடக்கவில்றல ஏபனன்ைால்  ா ாவின் 
நி ந்ைறனகள் எளிைாகத் பைரியவில்றல.  ா ா, ரயிலில் ைிரும் ி வரும்வ ாது, 

அவருறடய அறை, வஹாட்டல் அறைகளின் வரிறெயில் கறடெி அறையாக 
இருக்கவவண்டும் என்றும், வ லும் ைனது அறைக்கும்  ண்டலியின் அறைக்கும் 
இறடயில் ஓர் அறை காலியாக இருக்க வவண்டும் என்றும் நி ந்ைறன 
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விைித்ைார். வொர்வறடந்ை நிறலயில், நீண்ட, பநடிய வைடுைலுக்குப்  ிைகு, ‘கிவரட் 
ஈஸ்டர்ன் வஹாட்டலின் வ ல் அைிகாரி ஒருவர் இந்ை நி ந்ைறனகளுக்கு 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

அவர்கள் ைத்ை து அறைகறள ஆக்கிர ித்ைனர், ஆனால், நள்ளிரவில் 
 ா ா அருகிலிருந்ை  பைாழில்  ட்டறையிலிருந்து ெத்ைம் வருவைாக புகார் 
கூைினார். இரவு காவல் புரிந்ை ெகறன எரச்ெிடம் அனுப் ி, அவறரக் கீவழ 
இைங்கிச் பென்று, ‘வநாய்வாய்ப் ட்ட’ அவருறடய மூத்ை ெவகாைரனுக்கு அற ைி 
வைறவ என் ைால், அந்ைத் பைாழிலாளர்களின்  ைிறய நிறுத்ைச் பொல்லும் டி 
கட்டறளயிட்டார். பைாழிலாளர்கள் அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டதும் எரச் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். ஆனால், ஒரு  ைி வநரத்ைில்,  ா ா, எரச்ெிடம்  று டியும் புகார் 
கூைினார், "அடுத்த அகையிலிருந்து ஏபதா சத்தம் வருகிைது, பஹாட்டல் பெல் 
அதிகாரி தனது வாக்குறுதிகய ெீைி, யாகரயாவது அதில் தங்க 
அனுெதித்தாரா என்று பாருங்கள்." 

 ீண்டும் எரச் ஐந்து நிறலகளின்  டிக்கட்டுகளில் இைங்கி கீவழ 
பென்ைார், உண்ற யில் அந்ை அைிகாரி, எைிர் ாரா ல் ைா ை ாக வந்ை இரண்டு 
ந ர்கறள, காலி அறைறய ஆக்கிர ிக்க அனு ைித்ைார். "எல்லாவற்ைிற்கும் 
வ லாக, நீங்கள் அைற்குத் ைனியாக  ைம் பெலுத்ைவில்றல," என்று அவர் 
நியாயப் டுத்ைினார்.  ா ா அைிருப்ைியறடந்ைார், ஆனால், எரச்றெ அங்கு அனுப் ி, 
அந்ை ந ர்கறள முடிந்ைவறர ெத்ை ின்ைி இருக்கு ாறு கூைி அனுப் ினார்.  

ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு யாவரா  ா ாவின் அறைக்கைறவத் ைட்டிய 
ெத்ைம் வகட்டு எரச்  ார்த்ைவ ாது, ஐஸ் கட்டிகளுடன் வஹாட்டல்  ைியாளர் 
நின்றுபகாண்டிருந்ைறைக் கண்டார். அவர்  ா ாவின் அறைறய, புைிைாக வந்ை 
ந ர்களின் அறை என்று ைவைாகக் கருைினார். இதுவும்  ா ாவுக்கு எரிச்ெறல 
ஏற் டுத்ைியது. அவர் எரச்றெ  ிகவும் கடிந்துபகாண்டார், "இதுபவ ககடசி, இனி 
பபாதும்! என்னால் இந்த ஆரவாரத்கதத் தாங்க முடியவில்கல. கல்கத்தா 
நகரம் முழுவதிலும் ஒரு நல்ல பஹாட்டகலக் கண்டுமகாள்ள 
முடியவில்கலயா? அகெதியான பவறு பஹாட்டலுக்குச் மசல்ல பவண்டும். 
இந்தத் மதாந்தரவுகள் நிகைந்த சூழலில் என்னால் பணிபுரிய முடியாது." 

எரச் இைர  ண்டலிறய எழுப் , அறனவரும் ைத்ை து ப ட்டி 
 டுக்றககறளத் ையார் பெய்யத் பைாடங்கினர்.  ா ாவின் உறடகள், துண்டுகள், 

வொப்பு, வரஸர் வ ான்ை ைனிப் ட்ட ப ாருட்கள்  ற்றும் அவருறடய பொந்ைப் 
ப ாருட்கறளயும் ையார் பெய்ய வவண்டியிருந்ைைால், எரச்  ிை  ண்டலிறய விட 
அைிக ாகச் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. இைற்கிறடயில், குஸ்ைாஜி ப ௌனம் 
கறடப் ிடித்ைைால் எரச்ெிடம் வந்து றெறககள் மூல ாக,  ல வகள்விகறளக் 
வகட்கத் பைாடங்கினார். எரிச்ெலாக உைர்ந்ைாலும், எரச் ைன்னால் முடிந்ைவறர 
நிைான ாகப் ( ற்றும் சுருக்க ாக)  ைிலளித்ைார். 
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அறனவரும் வவபைாரு வஹாட்டறலக் கண்டு ிடித்து அங்குச் 
பென்ைதும்,  ா ா,  ீண்டும் ெத்ைம் அைிக ாக இருப் ைாகப் புகார் பெய்யத் 
பைாடங்கி, வவறு எங்காவது பெல்ல வவண்டும் என்று கூைினார். "நகரில் உள்ள 
எந்ை வஹாட்டலிலும் அல்லது அறைச் சுற்ைியுள்ள  குைிகளில் ெத்ைம் 
இருக்கத்ைான் பெய்யும்; உங்களுக்கு அற ைியான இடம் வவண்டுப ன்ைால் நாம் 
புைநகர்ப்  குைிகளுக்குச் பெல்ல வவண்டும்" என்று எரச் முறையிட்டார். 

 ா ா அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டதும்  "நாம் ரயிலில்  யைம் பெய்ய 
வவண்டும், வ லும் ரயில் நிறலயம் பெல்ல வடாங்கா அல்லது கார்கறள 
வாடறகக்கு எடுக்க வவண்டும். நள்ளிரவு என் ைால் நம் ிடம் அைிக  ைம் 
வசூலிக்க வாய்ப்புள்ளது" என்று எரச் சுட்டிக்காட்டினார். 

ஆனால்,  ா ா, "பரவாயில்கல, ரயிலில் மசல்பவாம்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

எனவவ  ீண்டும் ஒருமுறை, எரச் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்பகாண்டு 
ரயில் நிறலயத்ைிற்கு - ெிலர் அறரத் தூக்கத்ைில் பென்று, ஹவுராவின் புைநகர் 
 குைியில் அற ந்ை ஒரு ைனிற யான வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  ா ாவிற்கு அது 
 ிடித்ைிருந்ைது, எரச்  ீண்டும் ை து ப ட்டி  டுக்றககறள அவிழ்க்க 
ஆயத்ை ானார். 

அவ்வவறளயில் குஸ்ைாஜி, எரச்றெ அணுகி, அவரது முகத்ைிற்கு 
முன்னால் றக றெறககளால் அவரது உறரயாடறலத் பைாடங்கிய வ ாது, 

ப ாழுது விடியத் பைாடங்கியது.  கல், இரபவல்லாம் உறழத்துக் கறளத்துப் 
வ ான எரச் வகா த்றைக் கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் ெீற்ைத்ைில் பவடித்ைார்: "நான் 
 ா ாவுக்கு வவண்டிய ப ாருட்கறள அவிழ்க்க வவண்டு ா அல்லது உங்களது 
 ட்ட ான றெறககறளப்  டிக்க வவண்டு ா? என் கடவுவள, நான் இரண்டு ஊற  
ஜவீன்களுக்கு  த்ைியில்  ாட்டிக்பகாண்வடன்!" 

 ா ா உடவன அறைக்குள் நுறழந்து எரச்ெின் வ ச்றெக் வகட்டு, "நான் 
என்ன ஊகெயா?" குஸ்தாஜிகயச் சுட்டிக்காட்டி பாபா, "அவர் ஊகெயாக 
இருக்கலாம், ஆனால், நான் இல்கல!" என்ைார். 

எரச்  ன்னிப்புக் வகாரினாலும், இறடவிடாது புலம் ினார்: "முழு இரவும் 
ொ ான்கறள மூடித் ைிைப் ைிவலவய கடந்துவிட்டது. அறைச் பெய்ய எனக்கு 
ஆற்ைல் இருக்கிைது. ஆனால், இந்ைக் வகடுபகட்ட இருட்டில் குஸ்ைாஜியின் றக 
றெறககறள நான் எப் டிப் புரிந்துபகாள்வது? நான் எனது வவறலயில் 
மூழ்கியிருக்கும் வ ாது  ட்டுவ , அவருக்குக் றககளால் உறரயாட வநரம் 
இருக்கிைது. ஏற்கனவவ ‘வ ொை’ ஒருவர்  ட்டும் எனக்குப் வ ாதும்” 

குஸ்ைாஜிறயக் குைிப் ிட்டு எரச் கூைினார்: "இன்னுவ ார் 
ஊற க்கூத்றை நான் விரும் வில்றல!"    
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 "ஊகெ, ஊகெ" என்று ஏன் ெீண்டும் ெீண்டும் மசால்கிைரீ்கள்?" என்று 
 ா ா வகட்டார்.  "பபச முடிந்தும் பபசாதவன் ஊகெ அல்ல!" 

 ண்டலி முந்றைய நாள் இரவு உைவு உண்ைவில்றல ஆைலால், 
 ா ா ைனது  ஸ்த் வவட்றடக்குப் புைப் டுவைற்கு முன்னர் அறனவரும் இையம் 
நிரம்பும் அளவுக்கு, காறல ெிற்றுண்டிறய உண்ை அனு ைித்ைார்.  ா ா, இரண்டு 
நாட்களில் ஒன் து  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா இைற்கு முன்பு 
 ைிபுரிந்ை,  ிகவும் முக்கிய ான வ ல்நிறல  ஸ்த் ‘ஹாஜி பதல்வாலா’ ைறல 
முைல் கால் வறர, ஊெிப்வ ான ெற யல் எண்பைறயப் (வைல் என்ைால் 
எண்பைய்) பூெியிருந்ைைால் உடல், நம் முடியாை அளவிற்கு அழுக்காக 
இருந்ைது. 

 ா ா, ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்த் ‘ஷா 
மஜஹான்’ என் வறரயும் பைாடர்பு பகாண்டார்; அவர்  ிகவும் அழுக்காக 
இருந்ைார், வ லும் குப்ற க் கூளங்கள் நிறைந்ை, ஜன்னல்கள் இல்லாை, கல்லறை 
வ ால் இருந்ை ஓர் இருண்ட அறையில் ைங்கியிருந்ைார். 

1948, ஏப்ரல் 1 வியாழன் அன்று  ாட்டாநகரில் அற ந்ை ‘முகம் ா காட்’ 
 குைியில்  ா ா  ஸ்துகறளத் வைடி அறலந்ை வவறளயில், ஒரு வவடிக்றகயான 
ெம் வம் நடந்ைது.  ா ா, ற தூல், ெகன், எரச், குஸ்ைாஜி, காக்கா ஆகிவயாருடன் 
உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வ ாது,  குஸ்ைாஜி ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைைால், அவர் 
ைனது றக றெறககளால் ‘வ ெி’யறை, றகவைர்ந்ை முறையில் ப ாழிப யர்க்கும் 
எரச்,  ா ாவிற்கு விளக்கிக் பகாண்டிருந்ைார். குஸ்ைாஜி அன்று காறல ஒரு 
ெிைப் ான காறல ெிற்றுண்டிறய அனு வித்ைைால், அவர் நல்ல  னநிறலயில் 
காைப் ட்டவைாடு, அவரது விரல்கள் வவக ாக நகர்ந்ைன. 

அருகிலிருந்ை வ ாலீஸ்காரர் ஒருவர் இந்ை வித்ைியாெ ான 
 ரி ாற்ைத்றைப்  ார்த்து ெந்வைகத்ைில் அறனவறரயும் ைன்னுடன் காவல் 
நிறலயத்ைிற்கு வரு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார். அவர்கள் என்ன ைவறு 
பெய்ைார்கள் என்று எரச் வகட்க, "இந்ை  னிைன் எதுவும் வ ொ ல், றக 
றெறககளால் உறரயாடுவைால், அவர்  ீது எனக்கு ெந்வைகம் உள்ளது. உங்கறள, 

வ ாலீஸ் நிறலயத்ைில் விொரிக்க வவண்டும்" என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 
 ா ாவுக்கும் குஸ்ைாஜிக்கும் இறடவய ெில ரகெிய குைியடீ்டுச் பெய்ைிகள் 
 ரி ாைப் டுவைாகப் வ ாலீஸ்காரர் நிறனத்ைார். அப்வ ாது இந்ைியாவுக்கும் 
 ாகிஸ்ைானுக்கும் இறடவய இருந்ை கெப் ான உைவின் காரை ாக, ெிைிய, 

அற் த்ைன ான ெம் வங்கள் கூட அச்ெத்துடன்  ார்க்கப் ட்டன. 
எரச் அவரிடம், "நாங்கள்  ார்ெிகள், இந்ை ந ர் ஊற  ஆைலால், றக 

றெறககள் மூலம் வ சுகிைார்" என்று உறுைியளித்ைார்.  

 ைிரும் த் ைிரும் த் எடுத்துறரத்ை ‘ஊற ’ எனும் வார்த்றை 
குஸ்ைாஜியின் உைர்வுகறளப் புண் டுத்ைியைால், அவர் எரச்ெிடம், "ஏன் என்றன 
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எப்வ ாதும் 'ஊற ' என்று அறழக்கிைரீ்கள்? நான் ஊற யா அல்லது ப ௌனம் 
கறடப் ிடிக்கிவைனா?" என வினவினார். 

எரச் அவறரக் கவனிக்கா ல், அைிகாரியுடன் பைாடர்ந்து 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ைார், ஆனால்,  ா ா, எரச்றெப்  ார்த்து, "அவர் என்ன 
மசால்கிைார்? ஏன், குஸ்ைாஜி என்ன மசால்கிைார் என்று என்னிடம் 
மசால்லக்கூடாது?" என்று வகட்டார். 

குழுவில் இரண்டு ‘ஊற ’ ந ர்கள் இருப் றைக் கண்ட 
வ ாலீஸ்காரருக்கு வ லும் ெந்வைகம் வலுத்ைது! எரச், ெிர த்துடன், அவர்கள் 
குற்ை ற்ைவர் என்று வலியுறுத்ைிக் கூை, வ ாலீஸ்காரர் பவளிவயைினார். 

இப்வ ாது எரச், குஸ்ைாஜி இருவருக்கும் இறடவய வாக்குவாைம் 
சூடு ிடித்ைது. குஸ்ைாஜி  ீண்டும் வகட்டார், "நீங்கள் ஏன் என்றன எப்வ ாதும் 
ஊற  என்று அறழக்கிைரீ்கள்?" 

"உங்கறள ஊற  என்று நான் பொல்லா ல் இருந்ைிருந்ைால் ெிறையில் 
அறடக்கப் ட்டிருப் ரீ்கள்!" எரச் விளக்கினார். 

"அைனால் என்ன?" குஸ்ைாஜி கூைினார். "இப் டி 
அவ ானப் டுத்ைப் டுவறை விட அது நன்ைாக இருந்ைிருக்கும்!" 

 ா ா, குஸ்ைாஜிறயத் தூண்டிவிட்ட அவை வநரத்ைில் எரச்ெிடம் ைனது 
றெறககறள விளக்கு ாறு வகாரினார். இறுைியாக, எரச்  ிகவும் வகா  றடந்து, 

குஸ்ைாஜியிடம், "என்றன  ன்னியுங்கள்; இனிவ ல் நான் உங்கறள ஒருவ ாதும் 
ஊற  என்று கூை ாட்வடன்" என்று கூைினார். 

ஆனால், இது அவர்களிறடவய நடந்ை வ ாைலின் முடிவு அல்ல; 

பைாடர்ந்து வ சு ாறு குஸ்ைாஜிறய  ா ா ஊக்குவிக்க, அவர் வ லும் வ லும் 
றக றெறககறள உருவாக்கிக்பகாண்வட பென்ைார், எரச் அவற்றைக் ‘வகட் து’ 
 ட்டு ின்ைி, பைாடர்ந்து விளக்க வவண்டிய கட்டாயத்ைில் இருந்ைார். கறடெியாக, 

 ா ா, குஸ்ைாஜிக்குப்  க்க ல ாக இருந்ைைால் எரச்  ிகவும் வொர்வறடந்து, 

வகா த்ைில் பவடித்து,  ா ாவிடம் அவ ரியாறைக்குரிய பைானியில் ஏவைா 
கூைினார். 

ெிைிது வநரம் கழித்து,  ா ா வகட்டார், "நீங்கள் என்கன எவ்வளவு 
புண்படுத்தியுள்ளரீ்கள் மதரியுொ?" 

எரச் அற ைியாகி, "நான் அறை, அந்ை அர்த்ைத்ைில் பொல்லவில்றல. 
 ிைர் என்றன விட கடுற யான வார்த்றைகறளப்  யன் டுத்ைியுள்ளனர், 

அப்வ ாது நீங்கள் அந்ை அளவுக்கு வலிறய உைரவில்றல" என்று  ைிலளித்ைார். 
"என் இதயத்கத எவ்வளவு அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியிருக்கிைகீள் என்று 

உங்களுக்குத் மதரியாது! நான் கூறும் இந்தக் ககதகயக் பகளுங்கள், 

அப்பபாது நான் எவ்வளவு ஆழொகப் புண்பட்டிருக்கிபைன் என்பகத நீங்கள் 
புரிந்துமகாள்வரீ்கள்."  ின்பு  ா ா கறைறயத் பைாடர்ந்ைார்:  



211 
 

ஒரு கிரா த்ைில் ஒரு ப ண் ைி ைனது கைவன் அல்லாை வவபைாரு 
ந ருடன் ஒருமுறை இறைந்து வாழ்ந்ைைாக  க்களுக்குத் பைரியவந்ைது. 
அத்ைறகய குற்ைத்ைிற்கு ‘விறல ாது’ என்று ப யர் சூட்டி, ஒரு வட்டத்ைில் அ ர 
றவத்துத் ைண்டிக்கும் வழக்கம் அப்வ ாது நறடமுறையில் இருந்ைது. ஒவ்பவாரு 
கிரா வாெியும் ஒரு கல்றல எடுத்து அவர்  ீது வெீவவண்டும். 

அந்ைப் ப ண் ைிறய நகர ெதுக்கத்ைில் அ ர றவத்து, கிரா   க்கள் 
ஒவ்பவாருவராக கல்றல வெீத் பைாடங்கினர். அந்ைப் ப ண்ைின்  களின் 
முறை வந்ைவ ாது, அவளால் ைனது ைாயின்  ீது கல்றல வெீ  ன ின்ைி, அவள் 
ஒரு வராஜா  லறரத் ைாய்  ீது வெீினாள். 

ஆனால், வராஜா  லர் அந்ைப் ப ண் ைிறய,  ிைர் வெீிய கற்கறள விட 
அைிக ாகக் காயப் டுத்ைியது, ஏபனன்ைால் அது அவருறடய  களிட ிருந்து 
வந்ைது, அவர் ைனது  கறள  ிகவும் வநெித்ைார்,  ிகவும்  ாெத்துடன் வளர்த்ைார். 

ைாயார் கூைியதுவ ால, " ிைரிட ிருந்து வந்ைக் ‘கற்கள்’ உங்கள் 
வராஜாறவப் வ ால் என்றன ஆழ ாகக் காயப் டுத்ைவில்றல.” 

ப ஹர்  ா ா, அவரது  ஸ்த் பைாடர்புகறள நிறைவு பெய்து, ஏப்ரல் 
1ஆம் வைைி இரவு கல்கத்ைாவிற்கு அருகில் அற ந்ை ஒரு ெிைிய ரயில் 
நிறலயத்ைிற்குச் பென்று, ஹரித்வாருக்கு ‘அஞ்ெல் ரயில்’ வழியாகப்  யைம் 
பெய்ைார். ரயில் நிறலயத்ைில் கூட்டம் அைிக ாக இருந்ைைால், மூன்ைாம் 
வகுப் ில் அறனத்து ப ட்டி  டுக்றககளுடன் இருக்றககள் கிறடப் து 
ொத்ைிய ில்றல. எனவவ  ா ா, எரச்சுடன், முைல் வகுப் ிலும், குஸ்ைாஜி, ெகன், 
காக்கா, ற தூல் ஆகிவயார் ொ ான்களுடன் மூன்ைாம் வகுப் ில்  யைிக்கவும் 
முடிவு பெய்யப் ட்டது. எரச் அப்வ ாது,  ா ாவின் ைனிப் ட்ட உைவியாளராக 
இருந்ைைால், எப்வ ாதும் அவருக்கு அருகிவலவய இருக்க வவண்டிய 
சூழ்நிறலயில் குஸ்ைாஜி, "ொ ான்கறளப் ப ட்டியில் ஏற்ைிக்பகாண்டு 
உைவுகிவைன்" என்று பொல்லி,  ா ாவுடன் அவரும் முைல் வகுப் ிற்கு 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். 

ரயில், நறடவ றடக்கு வந்ைதும்,  யைிகள் ைத்ை து இடத்றைப் 
 ிடிப் ைற்கான வழக்க ான ெலெலப்பு ஏற் ட்டது; அவ்வவறளயில் எரச் 
ொதுரிய ாக  ா ாறவ முைல் வகுப்பு கூப்வ யில் அ ர றவத்து, விறுவிறுப் ாக 
ொ ான்கறள உள்வள ைிைித்ைார்.  அைன்  ின்னர், ஒளிரும் விளக்கின் மூலம், 
ரயிலின்  றுமுறனயில் இருந்ை இைர  ண்டலிக்கு, எல்லாம் நன்ைாக 
இருப் ைாகச் ெ ிக்றஞ பெய்ைார். ரயிலும் கிளம் ியது, எரச் ெிைிய ப ட்டியில் 
ொ ான்கறள ஒழுங்காக றவக்கும் வவறளயில், குஸ்ைாஜிக்கு என்ன நடந்ைது 
என்று  ா ா எரச்ெிடம் வகட்டார். எரச் ரயில் முழுவதும் வைடியும், அவறரக் 
கண்டுபகாள்ள முடியாைைால்,  ின்னால் விட்டுவிட்டைாக நிறனத்து,  ா ாவிடம் 
அறை எடுத்துக்கூைி, "இப்வ ாது நாம் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" எனக் வகட்டார். 
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"கவகலப்படாதரீ்கள்" என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
"ஆனால், அவர் முைியவர், ப ௌனம் காப் வர்; ைன்றனப் புரிய றவக்கப் 

 டாை  ாடு  டுவார்," என எரச் வருத்ைத்துடன் பைரிவித்ைார். 
"அடுத்த ரயில் நிகலயத்திலிருந்து, ரயில் நிகலய அதிகாரிக்கு ஒரு 

மதாகலத்தந்தி அனுப்புங்கள்; சகன் திரும்பிச் மசன்று அவகர அகழத்து 
வரட்டும்" என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார். 

அப்வ ாது எலி ெத்ை ிடுவது வ ான்ை ஒலி வகட்கவவ, எரச் ைனது 
 ின்விளக்றக ஒளிரச் பெய்து  ார்த்ைார், ஆனால், இருளில் எறையும் 
கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல. அந்ை நாட்களில் ரயில்களில்  ின் விளக்குகள் 
இல்றல, ப ட்டிகள் இரவில் இருட்டாகவவ இருந்ைன.  ீண்டும் அந்ைச் ெத்ைம் 
வகட்டதும் எரச் அவர்களின் ப ட்டிறயக் கவன ாகத் வைடினார், ஆனால், எதுவும் 
புலப் டவில்றல. ஒரு இருக்றக காலியாக இருந்ைறைக் கவனித்ை அவர், 
ஒருவவறள ெக  யைி ஒருவர் கழிவறைக்குச் பென்ைிருக்கலாம் என்று 
நிறனத்ைார், ஆனால், அவரால் கழிவறைறயக் கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல; 
ஏபனன்ைால், கழிவறை கைவு முழுவது ாக அவர்களது ொ ான்களால் 
மூடப் ட்டிருப் றை அப்வ ாதுைான் எரச் உைர்ந்ைார். அவர் ொ ான்கறள 
அகற்ைத் பைாடங்கியவ ாது,  ா ா, "ஏன் அப்படிச் மசய்கிைரீ்கள்?" என 
வினவினார். 

"கழிவறையின் கைவு அறடக்கப் ட்டுள்ளது, இைர  யைி எவவரனும் 
உள்வள இருக்க வாய்ப்புள்ளது" எரச்  ைிலளித்ைார். 

எரச், ைறடயாக இருந்ை ொ ான்கறள நகர்த்ைியவ ாது, 
ஆச்ெரிய ளிக்கும் விைத்ைில்  குஸ்ைாஜி உள்வள அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்டார். 
 ா ா, குஸ்ைாஜியிடம், "நீங்கள் எங்கு மசன்ைாலும், எப்மபாழுதும் 
கழிவகைக்குதான் முதலில் மசல்வரீ்களா? ஒரு நாகளக்கு எத்தகன முகை 
சிறுநீர் கழிப்பீர்கள்? சாொன்ககள ஏற்றுவதற்கு உதவுவதற்காக வந்த 
நீங்கள் கழிவகையில் அகடக்கப்பட்டிருக்கிைரீ்கள்!" 

"ெிறுநீர் அவெர ாக வந்ைது, கட்டுப் டுத்ை முடியாை நிறல. நான் 
ொ ான்கறள ஏற்ை உைவியிருந்ைால் எனது காலுறைறய ஈரம் 
 ண்ைியிருப்வ ன்" என்ை குஸ்ைாஜியின்  ைிறலக் வகட்டு  ா ாவும் எரச்சும் 
ெிரிக்க  ட்டுவ  முடிந்ைது. 

ஏப்ரல், வ  இரண்டு  ாைங்களும் இந்ைியாவில் அைிக பவப்  ான 
 ாைங்கள்;  கலில் ரயிலில்  யைம் பெய்வது என் து  ிகவும் ெிர  ான 
காரியம். 

 ா ா ஜன்னல்கறளத் ைிைக்கவும் அல்லது  ின்ொர விெிைிகறள 
இயக்கவும்  ண்டலிறய அனு ைிக்கவில்றல, ஏபனனில் அவர் மூச்சுக்குழல் 
அறடப் ால் அவைிப் ட்டார். அவர்கள் அ ர்ந்ைிருந்ை ெிைிய ப ட்டியில் பவப் ம் 
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ைாங்க முடியாை அளவுக்கு அைிகரித்ைவ ாது, எரச் ைனது ஆறடகறள 
கழற்ைினார். மூச்சுத்ைிைைல் காரை ாக அவர் காற்றுக்காகப்  ரிைவித்ைது 
 ட்டு ின்ைி, வியர்த்துப்வ ான நிறலயில் அவர் ஒரு நிர்வாை  ஸ்றைப் 
வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். எதுவாயினும், அறனத்தும் கல்கத்ைாவின் 
'கருங்குழி'யாகக் காட்ெியளித்ைது.  

 ா ா தூங்குவது வ ாலத் வைான்ைியது, அவ்வவறளயில் எரச் 
கழிப் றைக்குச் பெல்லும் வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைிக் பகாண்டு, அங்கு அவர் 
குழாறயத் ைிைந்ைார். அவர் ெிைிது புைிய காற்றுக்காக  ிகவும் ஏங்கினார்; எனவவ, 
காற்றை சுவாெிக்க ரயிலுக்கு அடியில் ைண்டவாளத்றை வநாக்கித் ைிைந்ை ஒரு 
துறள வழியாக முயற்ெித்ைார். அவர் ைிரும் ி வந்ைவ ாது,  ா ா ைன்றனப் 
வ ார்றவகளால் முழுவது ாக மூடிக்பகாண்டு, இன்னும் பவப் த்றை  ைந்து 
ஓய்பவடுப் து வ ாலத் வைான்ைியது. 

ப னாரஸில் ரயில் நின்ைவ ாது,  ா ா, காவி நிை உறட அைிந்ை ஒரு 
ொது ைனது இரண்டு அல்லது மூன்று துறையாட்களுடன்  க்கத்து ப ட்டியில் 
நுறழவறைக் கண்டார்.  அவறர,  ா ா, "ெிகச் சிைந்த ஆத்ொ" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ின்னர், உத்ைர காஷியில் வாழும் துைவிகள்  ற்றும் 
ொதுக்கறளப்  ற்ைி விொரிக்க,  ா ா எரச்றெ அவரிடம் அனுப் ியவ ாது, அவர் 
உத்ைர காஷியில் வெிப் ைாகவும், அவருறடய ெீடர்களால் ‘பதவகிரி ெஹாராஜ்’ 
என்று அறழக்கப் டுகிைார் என்றும் எரச் கண்டுபகாள்ள முடிந்ைது.  அவர்  ல 
ஆண்டுகளாக, ைனது பொந்ை இடத்ைிலிருந்து நகரா ல் ைற்பெயலாக, 
ப னாரஸுக்கு ஒரு குறுகிய  யைத்ைிற்குப்  ின்னர், இப்வ ாது ைிரும் ிக் 
பகாண்டிருந்ைார்.  அவர் ஒரு வ ல்நிறல ஆத் ா என்று  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். 

வைவகிரி  ஹாராஜ் அலஹா ாத்ைில் இைங்கினார்;  ா ா 
ஹரித்வாருக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, 1948, ஏப்ரல் 3 ெனிக்கிழற  அன்று 
வந்ைறடந்ைார். அங்கு அவர் காக்கா, ெகன் இருவரிடமும்  றலப் ாங்கான 
 ாறை வழியாக உத்ைர் காஷிக்குச் பெல்லத் வைறவயான ப ாருட்கறள 
வாங்கும் டி அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா, ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன் 
 ஸ்துகறளத் வைடித் பைாடர்பு பகாள்ளச் பென்ைார். 

ஹரித்வாரில்,  ா ா  ைிபுரிந்ை  ஸ்துகளில் ‘ஹனுொன் பாபா’ என்று 
அறழக்கப் டும் ஒரு விெித்ைிர ான  ஸ்த் இருந்ைார். இந்ை  ஸ்ைின், வ ல் 
 ற்றும் கீழ் ைாறடகளில் மூன்று வரிறெ  ற்கள் இருந்ைன. அவர் ஒரு ெிைப் ான 
 ஸ்த் என்று  ா ா சுட்டிக்காட்டினார்.  ஹனு ான் குழந்றைகளுக்குப்  ைம் 
பகாடுத்து  கிழ்ந்ைார்; இருப் ினும் அவர் அந்ைப்  ைத்றை எவ்வாறு 
அறடயப்ப ற்ைார் என் து  ர்  ாக இருந்ைாலும், அவர் ஒருவ ாதும்  ிச்றெ 
எடுக்கவில்றல. ற தூல் அந்ை  ஸ்துக்கு ஓர் அைா நாையத்றைக் பகாடுக்க 



214 
 

முயன்ைார், ஆனால், அவர் அறை வாங்க  றுத்து, அைற்குப்  ைிலாக, 
ற தூலுக்கு ஓர் அைா நாைத்றைக் பகாடுத்ைார். 

இந்ைத் பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா இைர  ஸ்துகறளத் வைடிச் 
பென்ைவ ாது, அவருறடய  ார்றவ, கந்ைல் உறட அைிந்ை ஒரு முைியவர்  ீது 
விழுந்ைது.  ா ா, ற தூறல அனுப் ி,  ஸ்துகள் இருக்கும் இடத்றைப்  ற்ைிய 
ைகவறல அவரிட ிருந்து பைரிந்து வந்ைதும் இருவரும் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 
ஆனால், அந்ை முைியவர்  ா ாவிடம் காந்ை ாக ஈர்க்கப் ட்டு, வைீியில் 
அவர்கறளப்  ின்பைாடர்ந்ைார். 

 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் வ ரில், எரச், அவர்கறளப் 
 ின்பைாடர்வைற்கான காரைத்றைக் வகட்டார். அைற்கு அந்ை முைியவர், "நான் 
குருநாைறரத் வைடிக்பகாண்டிருக்கிவைன். ஏபனனில், குருநாைரின் உைவியின்ைி, 
இறை அனு வத்றை அறடவது ொத்ைிய ற்ைது என்று க ரீ் கூைியுள்ளைால், 
வ லும் எனக்கு இப்வ ாது வயைாகிவிட்டைால்,  ர ாத் ாறவ உைரா ல் உயிர் 
 ிரிந்துவிடுவ ா என்றும் அஞ்சுகிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்து, 
அவர் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "என்றன வழி நடத்துவைற்குத் ைகுைியான 
ஒருவறர நான் உங்களில் காண்கிவைன்." 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, எரச்ெின் மூல ாக அந்ை  னிைனுக்கு 
அைிவுறர வழங்கினார்: "கடவுகள பெலும் பெலும் பநசிக்க முயற்சி 
மசய்யுங்கள் - கடலிலிருந்து மவளிபய வந்த ெீன், கடலுக்குத் திரும்பும் 
ஏக்கத்தில் இருப்பகதப் பபால நீங்களும் கடவுகள பநசிக்க பவண்டும்." 

 ா ா அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்று, அன்று  ைியம் ஹரித்வார் 
ொறலகளில்  ஸ்துகறளத் வைடி அறலயும் வவறளயில்,  ா ா,  ண்டலியிடம் 
அந்ை முைியவரின் கடவுள்  ீைான அன்ற ப்  ாராட்டினார். வியப்பூட்டும் 
வறகயில், அவர்கள் அந்ை  னிைறன  ீண்டும் வைீியின் குறுக்வக 
நட ாடுவறைப்  ார்க்க வநர்ந்ைது.  ா ா அவறர, றெறகயால் அறழத்ைவ ாது, 
அந்ை முைியவர் ‘வழிகாட்டத் ைகுைியான’ ஒருவரிட ிருந்து  ிரொைம் ப ைப் 
வ ாவறைக் கண்டு, அவர் வருவைற்கு முன்பு றக கால்கறளக் கழுவி சுத்ைம் 
பெய்ைார்.  ா ா அந்ை முைியவருக்கு மூன்று ஆரஞ்சுப்  ழங்கறளக் பகாடுத்து, 
"எப்பபாகதயும் விட அதிகொன அன்புடன் பரொத்ொகவ உங்கள் ஆழ் 
இதயத்தில் பதடினால், நீங்கள் விகரவில் இகைவகன உணர்வரீ்கள்" என்று 
கூைினார். 

காலம் அந்ை முைியவரின் நுண்ைைிறவப்  ாராட்டியது. " ா ா யார் 
என்று அந்ை முைியவருக்குத் பைரியாது, ஆனால், அவருறடய இறுைி இலக்றக 
வநாக்கி அறழத்துச் பெல்ல,  ா ா ெரியான  னிைர் என் றை அவர் 
அைிந்ைிருந்ைார்!"        
 1948, ஏப்ரல் 4ஆம் நாள் காறலயில் ஹரித்வாரிலிருந்து,  ா ாவும் 
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 ண்டலியும் ரிஷிவகஷ் பெல்லும் வ ருந்ைில்  யைம் பெய்து, அங்கு வந்ைதும், 
ஒன் து வந ாள கூலிகள் உத்ைர காஷிக்கு  றலப் ாறை வழியாக, 
ொ ான்கறளக் பகாண்டு பெல்ல  ைிய ர்த்ைப் ட்டனர். ரிஷிவகஷில் 
இருந்ைவ ாது, ‘ ிரம் ஆெிர ம்’ என்ை இடத்ைில்,  ரவலாக  ைிக்கப் டும் 
‘தப்பபாவன் சுவாெி’யுடனான  ா ாவின் ெந்ைிப்பு  ிகச் ெிைப் ாக நிகழ்ந்ைது.  

ஏப்ரல் 5ஆம் நாள்,  ா ா,  ண்டலியுடன் ‘மதஹ்ரி கர்வால்’ நகருக்குப் 
வ ருந்ைில் புைப் ட்டார். வந ாள கூலியாட்கள் ொ ான்கறள சு ந்து பகாண்டு, 
 றலப் ாறைகள் வழியாகக் குறுக்கு வழியில் நடந்து பென்ைனர்.  ா ாவும் 
 ண்டலியும்  ாறலயில் பைஹ்ரிறயச் பென்ைறடந்ைனர். 

அடுத்ை நாள் பைஹ்ரியில்,  ா ா, ‘அஹெத் ஸுஃபி ஸாபஹப்’ என்று 
அறழக்கப் டும் ஒரு வ ல்நிறல  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார்; அவர் வியப்பூட்டும் 
விைத்ைில் வைீிகளில் வொப்பு விற் றன பெய்துபகாண்டிருந்ைார். பைஹ்ரி நகர 
 க்கள் இவருக்கு  ிகுந்ை  ைிப்பும்,  ரியாறையும் அளித்ைனர். பைஹ்ரியில் 
வகாவவறு கழுறைகளின் பைாழுவத்ைில் ைங்கியிருந்ை ‘ெஸ்த் பயாகி’ 
என்ைறழக்கப் ட்ட வ ல்நிறல  ஸ்றையும்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ஸ்ைாக  ாைிய இந்ை வயாகிக்கு அவரது உடல் வைறவகள் எதுவும் நிறனவில் 
இல்றல.  

ஏப்ரல் 7ஆம் வைைி அைிகாறலயில்  ா ாவும்,  ண்டலியும் வ லும் 
கூலியாட்கள் உட் ட முழுக் குழுவும் உத்ைர காஷிக்குத் ைங்கள் 
நறடப் யைத்றைத் பைாடங்கினர். ஆன் ீக ஆர்வலர்கள், வயாகிகள்  ற்றும் 
ொதுக்களுக்குப் புகலிட ாக அைியப் ட்ட உத்ைர் காஷி, பைஹ்ரி கர்வாலிலிருந்து 
40 ற ல் பைாறலவில் அற ந்துள்ளது. கடந்ை காலத்ைில் ப ஹர்  ா ா 
வ ற்பகாண்ட நீண்ட பநடிய நறடப் யைங்கறளக் கருத்ைில் பகாள்ளும் 
வவறளயில், தூரம் அைிக ாகத் பைரியா ல் இருந்ைாலும், இந்ை இ ய 
 றலப் குைி பெங்குத்ைானைாகவும், கரடுமுரடான  ாறைகளால் நிரம் ியைாகவும் 
இருந்ைது; வ லும் கடுற யான பவப் ம் நாள் முழுவதும் அவர்கறளத் 
ைாக்கியது.  ா ாவும்  ண்டலியும் படன்னிஸ் காலைிகறள அைிந்துபகாண்டு 
முதுகில்  ல ற கறளச் சு ந்து பென்ைனர்.  நண் கலில் அவர்கள்  ன்னிபரண்டு 
ற ல்கறளக் கடந்து ‘ஸியான்ஸு காட்டில்’ அற ந்ை அரொங்க விடுைியில் 
ஓய்பவடுத்ைனர்.  ாறலயில் வந ாள கூலியாட்கள் ஒன்ைாக அ ர்ந்து உள்ளூர் 
கிரா வாெிகளின் ப ாதுவான ப ாழுதுவ ாக்கான ஹூக்காறவ (புறகக்குழாய்) 
புறகத்ைனர்; ெகனும் இறைப் ப ரிதும் விரும் ினார். 

ஏப்ரல் 8ஆம் நாள் காறல ஐந்து  ைியளவில், அவர்கள் அரசு 
விடுைிறய விட்டு பவளிவயைி,  ைினான்கு ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
'ைரஸாவ்' வந்ைறடந்து, 'காலி கம்லிவாலா ைர் ொலா'வில் ைங்கினர்.  ைினாறு 
ற ல்கறளக் கடந்து இ ய றலயின் உயர ான உத்ைர் காஷிறயச் 
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பென்ைறடய அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில் நறடப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர்; 
வந்து வெர்ந்ை வவறளயில் காலில் பகாப்புளங்கள் வந்து வொர்ந்து வ ாயிருந்ைனர். 
ஆயினும் கூட,  ிர ிக்கறவக்கும் இயற்றகக்காட்ெி,  றலப் ில்  யக்கும் 
விை ாக இருந்ைது;  றலப்  ள்ளத்ைாக்கில் கிரா த்து வ ய்ப் ர்கள் ைங்கள் 
பெம் ைி ஆடுகறள வ ய்த்துக்பகாண்டிருந்ைனர். 

 ிர்லா என்ை  ிர ல இந்ைிய பைாழிலைி ர் கட்டிய ப ரிய ைர் ொலாவில் 
 ா ா ைங்கியிருந்ைார். உத்ைர் காஷியில்  ா ாவின்  ைி 1948, ஏப்ரல் 10 அன்று 
பைாடங்கியது. அன்றைய ைினம் ைர் ொலாவிற்கு அறழத்து வரப் ட்ட மூன்று 
வ ல்நிறல ஆத் ாக்களுடன்  ா ா  ைிபுரிந்ைார். 'ஃபல்ஹாரா பாபா' என்று 
அறழக்கப் ட்ட  ஸ்த் இடுப் ில் அைிந்ைிருந்ை லங்வகாட்டிறயத் ைவிர, 
நிர்வாை ாகவவ இருந்ைார்; வ லும் வனப் குைிகளில் விறளந்ை  ழங்கள், 
பூக்கள், மூலிறககள் வ ான்ைவற்றை  ட்டுவ  உண்டு வாழ்ந்ைார்.  'ைிகம் ர் 
அவதூத்' ஓர் உண்ற யான ொது.  'ராொனந்த்ஜி' என்ை  ஸ்த் முற்ைிலும் 
நிர்வாை ாக  ல ஆண்டுகளாக ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைார். 

இந்ைத் பைாடர்புகளுக்குப்  ின்னர், அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்  ா ா 
அங்கிருந்து புைப் ட்டு, இைர இறை நாட்டம்  ிக்க ஆர்வலர்கறளயும் வ ல்நிறல 
ஆத் ாக்கறளயும் பைாடர்பு பகாண்டார். 'வஜாலி' என்ை இடத்ைில் அற ந்ை 
றகலாஷ் ஆெிர த்ைின் ஒரு ெிைிய, இருண்ட அறையில் ெில றகபயழுத்துப் 
 ிரைிகறள  டித்துக் பகாண்டிருந்ை 'கங்காநந்த் ெஹாராஜ்' என்ை முைியவர் 
 ிகவும் சுவாரஸ்ய ானவர்.  ா ா, கங்காநந்றை  ிகவும் விரும் ி இரண்டு 
முறை பைாடர்பு பகாண்டார். 

 ாறலயில்  ா ா, ‘நிகுனானந்த்ஜி பிரம்ெச்சாரி’றயப்  ார்க்கச் 
பென்ைார். அவர், கிட்டத்ைட்ட 80 வயைான ஒரு ெிைந்ை ப ங்காளி  ஸ்த், 
அழுக்கறடந்ை, கிழிந்ை ஆறடகளுடன் ஒரு துர்கா வகாவிலில் ைங்கியிருந்ைார்; 
 ா ா அவரிடம் பென்ைவ ாது  ஸ்த் அவறர வகாவிலில் ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட 
அறை ஒன்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவர்கள் ைனியாக அ ர்ந்ைனர். 

அந்ை இருட்டு அறையில், நிகுனானந்த்ஜி 40 ைீக்குச்ெிகறள அடித்து, அந்ை 
பவளிச்ெத்ைில்  ா ாவின் அற்புை ான முகத்றையும், முக ாவறனகறளயும் 
உற்று வநாக்கினார்.   ா ாவின் ஒவ்வவார் அம்ெத்றையும் கூர்ந்து ஆராய்ந்ை 
வநரத்ைில்,  ஸ்ைின் பொந்ை அம்ெங்கள்  கிழ்ச்ெியும்  ரவெமும் நிறைந்ைைாக 
இருந்ைன.  ா ா இந்ைத் பைாடர் ில்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

104 வயைான ‘ெங்களகிரி ெஹாராகஜ’யும்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். 
அவர்  ிகவும் ப ல்லிய உடலற ப்ற க் பகாண்ட வயாகி, அவரது உடல், 
ைறரறய வநாக்கி வறளந்ைிருந்ைது. அந்ை நாளில் உத்ைர் காஷியில்,  ா ா இைர 
ஆன் ீக  ாறையில் முன்வனைிய ொதுக்கள்  ற்றும் இறை நாட்டம்  ிக்க 
ஆர்வலர்கள், ப ாத்ைத்ைில்  ைினாறு வ றரத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
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அடுத்ை நாள் 1948, ஏப்ரல் 11 ஞாயிற்றுக்கிழற ,  ா ா, ‘ைிவலாட்’ 
கிரா த்ைிற்குச் பென்று, அங்கு அவர் பைாடர்பு பகாண்ட, எண் து வயறைத் 
ைாண்டிய ‘விஷ்ணு தத் திகம்பர்’ எனும்  ஸ்த், காலத்ைால் ைீண்டப் டாைவர் 
வ ாலத் பைன் ட்டார். உத்ைர காஷியில் வ ற்பகாண்ட அறனத்து 
பைாடர்புகளிலும், ைனிச்ெிைப்பு  ிக்க ைிகம் றரப்  ற்ைிக் கூறுறகயில், "அவர் 
ஒரு ெஸ்த், துைவி ெற்றும் குழந்கத - மூன்கையும் ஒன்ைாகத் தன்னில் 
மகாண்டவர்" என்று குைிப் ிட்டார். இந்ை வ ல்நிறலறய அறடந்ை, முற்ைிலும் 
நிர்வாை ாக,  ல ஆண்டுகளாக ப ௌனம் கறடப் ிடித்ை  ஸ்த், ைனது 
உைவுக்காக ஐந்து குைிப் ிட்ட வடீுகளில்  ிச்றெ எடுத்ைார்; இது ொய் ா ாறவ 
நிறனவூட்டும் நிகழ்வாக இருந்ைது.  ா ா அங்கிருந்து பவளிவயைியவ ாது,  ஸ்த் 
முத்ைங்களுடன் விறடயளித்ைார். 

ப னாரஸிலிருந்து ரயிலில் ெீடர்களுடன்  யைம் பெய்ை ‘பதவ்கிரி 
ெஹாராகஜ’ ப ஹர்  ா ா வநாட்ட ிட்டு, ஏப்ரல் 12ஆம் வைைி உத்ைர காஷிக்கு 
வந்ைவறர, விஸ்வநாைர் வகாயிலில் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. உத்ைர காஷியில்  ா ா 
நிகழ்த்ைிய கறடெி பைாடர்பு இதுைான். குைிப் ிடத்ைக்க வறகயில்,  ா ா, ைனது 
 ைிறய இந்ை ஆழ் ன ைளங்களில் நிறலபகாண்ட வ ல்நிறல  ஸ்துகளுடன் 
பைாடங்கி, ைிருப்ைிகர ாக நிறைவு பெய்ைார்.  அந்ை மூன்று நாட்களில்  ா ா, 25 
ொதுக்கள்  ற்றும் 35  ஸ்துகள் அல்லது வ ல்நிறல ஆத் ாக்கறள பைாடர்பு 
பகாண்டார். 

புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா ஒரு கருப்பு  ற்றும்  ழுப்பு நிை ப ண் 
‘ ஸ்டிஃப்’ நாய்க்குட்டிறய வாங்கி, அைற்கு ‘வராலி- ாலி’ என்று ப யரிட்டார், இது 
வைாராய ாக ‘வகால்-வகால்’ என்று ப ாழிப யர்க்கப் டும். அஹ துநகருக்குத் 
ைிரும் ி வருவதுவறர,  ா ாவவ ைனிப் ட்ட முறையில் நாய்க்குட்டிறயக் 
கவனித்து உைவளித்ைார். 

ஏப்ரல் 13ஆம் வைைி காறல உத்ைர காஷியிலிருந்து ைிரும் ி,  ா ாவும் 
அவரது ஐந்து  ண்டலியும் அடுத்ை மூன்று நாட்கள், வந்ை அவை  ாறை வழியாக 
நடந்து பென்ைனர். பவப் ம் முன்ற  விட  அைிக ாக இருந்ைது;  ல நாட்கள் 
 றலவயைிச் பென்ை  ிைகு,  ா ாவின்  இடுப்ற ச் சுற்ைி ஏற் ட்ட அரிப்பு, 
வலிறய ஏற் டுத்ைி நடக்க ெிர  ாக இருந்ைது.  ா ாவின் அபெௌகரியத்றைக் 
கண்டு, ஆயுர்வவை  ருத்துவத்ைில் கற்றுக்குட்டியான ெகன், பகாண்றடக்கடறல 
 ாவில் ஒரு குழம்ற த் ையார் பெய்து ைடவினால், அரிப்பு ெரியாகிவிடும் என்று 
கூைினார். 

ஆனால்,  றலகளுக்கு  த்ைியில் பகாண்றடக்கடறல எங்வக 
கிறடக்கும்?  அைிர்ஷ்டவெ ாக, வந ாள கூலியாட்களில் ஒருவரின் உைவியுடன், 
எரச் ெிலவற்றைக் கண்டுபகாண்டதும், ெகன்  ருந்து ையாரித்து,  ா ாவின் உடல் 
 ீது ைடவினார். ஆனால்,  றுநாள் காறலயில்,  ா ாவின் கால்கறளப் 
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 ிரிக்கவவா அறெக்கவவா முடியாை அளவுக்குக் பகாண்றடகடறல குழம்பு 
ஒட்டும் ைன்ற யுறடயைாக இருந்ைைால், அறை அகற்ை பவதுபவதுப் ான நீறர, 
ப துவாகப்  யன் டுத்ை வவண்டியிருந்ைது.  ா ாவின் வைாலில் உறைந்துவ ான 
குழம்ற  அகற்றுவைற்கு அறர நாள் ஆனது - ஆனால்,  ா ாவின் உடல் அரிப்பு 
குை ானது. 

இைற்குப்  ிைகு,  ற்றுவ ார் அவெரநிறலறய எைிர்பகாள்ள 
வவண்டியிருந்ைது. 57 வயைான காக்காவுக்கு, கடுற யான வகாறட பவயிலில் 
நடந்ை நாட்கள்  ிகவும் ெகிக்க முடியா ல் இருந்ைைால், ஒரு கட்டத்ைில் 
அவருக்கு  ாரறடப்பு ஏற் ட்டது. அைிர்ஷ்டவெ ாக, அது கடுற யானைாக 
இல்றல, ெிைிது வநரம் ஓய்பவடுத்ை  ின்னர் அவர்  யைத்றைத் பைாடர 
முடிந்ைது. 

 கல் முழுவதும் நடந்து ‘நக்பகாரி’, ‘தராஸாவ்’  ற்றும் ‘ஸியான்ஸு’ 
ஆகிய இடங்களில் இரவுகறளக் கழித்ை  ின்பு,  ா ாவும்  ண்டலியும் 1948 ஏப்ரல் 
16 பவள்ளிக்கிழற  அைிகாறல 4:30  ைிக்கு ஸியான்ஸுவிலிருந்து புைப் ட்டு 
‘மதஹ்ரி கர்வால்’  றல ீது ஏைினர். வழியில் பவளிச்ெத்ைிற்காக 
 ண்பைண்பைய் விளக்குகறள ஏந்ைிச் பென்ைாலும், ொறல கரடுமுரடாக 
இருந்ைைால் அவ்வப்வ ாது ைடு ாைி விழும் நிறல ஏற் ட்டது. இறுைியாக, 
அவர்கள் பைஹ்ரிறய அறடந்ைதும்,  ா ாவும்  ண்டலியும்  றுநாள் காறலயில் 
ரிஷிவகஷுக்கு ஒரு வ ருந்ைில் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். அங்கிருந்து உடனடியாக 
ஹரித்வாருக்குச் பென்று, படல்லிறய வநாக்கிச் பெல்லும் ரயிலில்  யைம் 
பெய்து, 18ஆம் நாள்  ாறல ஆக்ரா பென்ைறடந்ைனர். 

 ா ா ஆக்ராவில் மூன்று நாட்கள்  ைிபுரிந்து, ஏழு  ஸ்துகள்  ற்றும் 
 ல ஆன் ீக ஆர்வலர்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ிகவும் சுவாரெிய ான 
 ஸ்துகளில் ‘ெஜ்ஜூப் பாபா’ என் வர், அசுத்ை ான கந்ைல் உறட அைிந்ை 
உயர ான  ஸ்த்,  னநல  ருத்துவ றனயின் எைிவர அ ர்ந்து ைனக்குத்ைாவன 
முணுமுணுத்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  இந்ை  ஸ்த் ைன்றன ‘ஆக்ராவின் வ ரரெர்’ 
என்று குைிப் ிட்டார், ஒருவவறள அவர்  னநல  ருத்துவ றனக்கு எைிவர 
அற ந்ை வைீியில் உள்ளவர் என்று இயற்றகயாகவவ அந்நியன் ஒருவர் 
நிறனக்கலாம். 

‘ஹாஜி பாபா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ற்றுப ாரு ெிைந்ை  ஸ்த், 
 சூைியில் ஓர் அறையில் ைங்கியிருந்து, அங்கு வரு வர்களுக்குத் பைாடர்ந்து 
 ைம் பகாடுத்ைார். ஹாஜி, ைான் ஒரு  து ான ெத்ைிரத்ைில் வாழ்ந்து  து 
அருந்ைி வருவைாக  க்களிடம் கூறுவது வழக்கம்.  அன்றைய ைினம், இறை 
வ ாறைறய அள்ளி வழங்கும் இறை நண் ன், அவரது  து ான ெத்ைிரத்ைில் 
ஹாஜியின் வகாப்ற றய நிரப் ி, அவறர வ லும் வ ாறையில் ஆழ்த்ைினார்! 
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1948, ஏப்ரல் 21 புைன்கிழற  நண் கல்  ஞ்ொப் ப யிலில் 
ஆக்ராவிலிருந்து புைப் ட்டு  றுநாள்  ைியம்  ன் ாட் ெந்ைிப்ற  வந்ைறடந்ை 
 ா ாவும்  ண்டலியும் ஆைி ெீனியருடன் அஹ துநகர் பென்ைனர். 
சுற்றுப் யைத்ைின் முடிவில்  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார், "நான் 56 பெல்நிகல 
ஆன்ொக்ககள, திட்டெிட்டபடி மதாடர்பு மகாண்டு, பயணத்கத 
மவற்ைிகரொக நிகைவு மசய்ததில் திருப்தி அகடகிபைன்.” 

அடுத்ை நாள், ஆைி ெீனியர் வழக்கம் வ ால, காறல 8:00  ைிக்கு 
 ா ாறவ முைலில் ரூஸி  ாப் இல்லத்ைிற்கும்,  ின்னர் ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி 
 ங்களா’விக்கும் அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா இல்லாை வநரத்ைில் வந்ை ை ால் 
 ற்றும் பைாறலைந்ைிகறளப்  ார்த்துவிட்டு, டாக்டர் டான், ப ண்டு,  ாைிரி, 
ஸவராஷ் ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைார். டாக்டர் டான்,  ா ாவிடம் ‘ைி வவஃபபரர்ஸ்’ 
புத்ைகத்ைின் அட்றட  ற்றும் ைிருத்ைத்ைிற்கான ெில அச்ெிடப் ட்ட ொன்றுகளின் 
 க்கங்கறளயும் காட்டிய வவறளயில்,  ா ா, ைனது  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைினார். ரூஸி  ாப் இல்லத்ைில்  ைிய உைறவ முடித்து,  ிற் கல் 
3:00  ைிக்கு  ண்டலிறயச் ெந்ைிக்கச் பென்ைார். 

ஏப்ரல் 24 அன்று, ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில் காறல 6:00 முைல் 10:00  ைி 
வறர இரண்டு ைிறரப் டங்கறளப்  ார்க்க ப ண் ைிகறள  ா ா அறழத்துச் 
பென்ைார். அடுத்ை நாள், புைிய கட்டிடத்ைின் முன்வனற்ைத்றை ஆய்வு 
பெய்வைற்காக,  ா ா, ப ண்  ண்டலிறய  ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். ைரத்ைில் எந்ை ெ ரெமும் இல்லா ல் ஜூன்  ாை இறுைிக்குள் 
வவறலறய முடிக்க வவண்டும் என்று ஸவராஷ்,  ஹிபூப் இருவருக்கும்  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். 

வைஷ்முக் அவரது குடும் த்ைினருடன் ஏப்ரல் 26 அன்று ெில 
நாட்களுக்காக வருறக ைந்ை அவை வவறளயில் ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரும் 
வந்ைனர். 29ஆம் நாள் ைீனா ைலாட்டியும்,  பைாடர்ந்து ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு 
காவடக்கர் அவரது குடும் த்ைினருடன் வருறக ைந்ைார். ைீனா அவரது கால ான 
கைவர் நவலின் வ ாைிரத்றை  ா ாவிடம்  ரிொக அளித்ைவ ாது,  ா ா 
அவரிடம், "இனிவ ல் நீங்கள் எனக்கு  ட்டுவ  பொந்ைம்" என்று கூைினார். 

விடுமுறை நாட்களில் டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாவுடன் இருக்கும் 
வ ாபைல்லாம், அவருடன் அவரது நிரந்ைர துறைவனாக, ைட்டச்சு இயந்ைிரமும் 
இருந்ைது, அறை அவர் நாள் முழுவதும் இயக்கிக்பகாண்வட இருந்ைார்.  ா ா, 
வைஷ்முக்கிற்குக் கட்டுறரகள் வடிவில் எழுை  ல முைன்ற ப்  குைிகறளக் 
பகாடுத்ைிருந்ைார்; வ லும் அவர் ப ஹர்  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகறளத் 
பைாகுத்து பவளியிடவும் பெய்ைார்.  ா ா ஒவ்பவாரு கட்டுறரக்கும் 
ைறலப்புகறள வழங்கி, வ லும் ெில புைிய கட்டுறரகறள எழுது ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.   ா ா, அவரிடம் வநாரினாவுக்கும் உைவு ாறு வகட்டுக் 
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பகாண்டார். ‘ஃபிராக்மென்ட்ஸ் ஃப்ரம் எ ஸ்பிரிச்சுவல் கடரி’ என்ை 
புத்ைகத்ைிற்கான ைிருத்ைங்கறள அவர் பெய்யும் வறகயில் வநாரினா 
கட்டுறரகறள எழுைிக் பகாண்டிருந்ைார். ‘கடவுள் பபசுகிைார்’ (GOD SPEAKS) 
எனும் புத்ைகத்றை ப ஹர்  ா ா  ைிப் ாய்வு பெய்யும் வநாக்கத்ைில் டாக்டர் 
கனியின்  ைி இன்னும் பைாடர்ந்ைது. 

பூனாவில் ஆரம் கால ‘கஸ் ா வ ட்  து ானக்கறட’ நாட்களில், 
பஹதூர் என்ை துப்புரவு பைாழிலாளி, வ ர்வான் வஸட்டின் பைாடர் ில் வந்ைார். 
ப ஹர்  ா ா ‘இறை உைர்றவ அறடந்து, ப ௌைீக உைர்றவத் ைிரும் ப்ப றும்’ 
காலகட்டத்ைில்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி,  ஹதூர்,  ா ாவிற்கு வழங்கிய 
ஒரு வாளி  னிை கழிறவ,  ா ா, ப ஹராம்ஜியின் அறையில் நுறழந்து ைனது 
உடலில் பூெினார். அன்ைிலிருந்து,  ஹதூர் கஸல்கறள எழுைி, ப ட்டற த்து, 
பூனா, ஃப ர்குஸன் கல்லூரிக்கு அருகில் அற ந்ை  ா ாவின் குடிலில், இரவு 
வநரங்களிலும், எப்வ ாவைனும் ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் 
வவறளயிலும்  ாடுவது வழக்கம்.  ா ா இ ய றலயிலிருந்து ைிரும் ியவ ாது, 
1948, வ  4 அன்று அஹ துநகரில் உள்ள ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’விற்கு, 
 ஹதூர் ைிடீபரன வந்து, ெ ீ த்ைில் இயற்ைிய கஸறலப்  ாடினார்; அப்வ ாது, 
 ா ா அவறரப்  ற்ைிய ஒரு  ராட்டி புத்ைகம்,  ா ாவின் ெித்ைிரம்  ைித்ை ஒரு 
லாக்பகட்  ற்றும்  த்து ரூ ாறயப்  ிரொை ாக வழங்கினார். 

 ற்றுப ாரு  றழய பைாடர் ான,  ன்ஸில்-இ- ீம் நாட்களில் ெலறவத் 
பைாழிலாளியாகப்  ைிபுரிந்ை காஷிநாத், பைாழுவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டு 
ப ஹரா ாத்ைில் கால ானார்.  ன்ஸில்-இ- ீ ில் முடிைிருத்ைம் பெய்துவந்ை 
கங்காராம் இப்வ ாது பூனாவில் வாழ்ந்து வந்ைார், வ லும் இந்ைக் 
காலகட்டத்ைில்  ா ாறவ அவ்வப்வ ாது ெந்ைிக்க வருவது வழக்கம்.  

ப ஹர்  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர் ில் இருக்கும் அன் ர்களுக்காக, 
வ  4 அன்று சுற்ைைிக்றக ஒன்று பவளியிடப் ட்டது, அைன் டி அவர்கள் 1948, 
ஜூன் 21 முைல் ஜூறல 20, வறர, ஒரு  ாைத்ைிற்கு,  ின்வரும் ஐந்து 
வழிமுறைகளில் ஏவைனும் ஒன்றைப்  ின் ற்று ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர்: 

1. மெௌனம் ககடப்பிடிப்பது. 
2. 24  ைி வநரத்ைில் ஒரு முறை வைநீர் அல்லது காஃ ியுடன் ஒரு முறை 

உண்ணுவது. 
3. ஒவ்மவாரு நாளும் ஒரு புதிய ஏகழக்கு உங்கள் மசாந்த கககளால் 

உணவளிப்பது. 
4. ைினமும் ஒரு கடவுளின் ப யறர 100,000 முறை வாய்ப ாழியாக 

 ீண்டும்  ீண்டும் உச்ெரிப் து - அவரவருக்கு இயன்ை முறையில் 
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அ ர்ந்து பகாள்ளலாம் (ஒவர இடத்ைில் ஒவர நிறலயில் அ ர வவண்டிய 
வைறவ இல்றல). 

5. பணத்கதத் மதாடபவா அல்லது உடன் எடுத்துச் மசல்லபவா கூடாது. 
எதிர் பாலினத்தவர் (ஏழு வயதுக்குட் ட்ட குழந்றைகறளத் ைவிர) 
யாகரயும் மதாடக்கூடாது. எந்தச் சூழ்நிகலயிலும், விகளயாட்டாகக் 
கூட எவகரயும் அகையக்கூடாது.  தூண்டப்பட்டாலும் யாகரயும் 
அவெதிக்கபவா அல்லது ெரியாகத குகைவான முகையில் 
நடத்தபவா கூடாது. 
ஒவ்பவாரு ந ரும் வ ற்கூைிய ஐந்து கட்டுப் ாடுகளில் எறைக் 

கறடப் ிடிக்க விரும்புகிைார் என் றைக் குைிப் ிட்டு, சுற்ைைிக்றகயில் 
றகபயழுத்ைிட்டு,  ா ாவுக்குத் ை ால் மூலம் ைிருப் ி அனுப்  வவண்டும்; 
அப ரிக்கா, ஐவராப் ா, ஆஸ்ைிவரலியா நாடுகளில் வாழும் அவரது பநருங்கிய 
அன் ர்கள்  ற்றும் அவறரப்  ின் ற்று வர்களுக்கும் இந்ைச் சுற்ைைிக்றக 
அனுப் ப் ட்டது. 

1948, வ  9 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று,  ா ாைாஸ் நாக்பூரிலிருந்து 
‘ராெஸுபெர் பாபா’ என்ை வயைான  ஸ்த் ஒருவறர அறழத்து வந்ைார். 
அவறர ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில் ைங்கறவத்து,  ா ா அவருடன் 
 ைிபுரிந்ைார். ‘ெஹாராஜ்’ என அறழக்கப் ட்ட இந்ை  ஸ்த், கிட்டத்ைட்ட 80 
வயறை பநருங்கியவர், இடுப் ில் ஒரு லங்வகாட்டிறயத் ைவிர வவறு உறட 
எதுவும் அைியவில்றல.  ிகவும் ப ன்ற யான குைம்  றடத்ைவர், நாய்கள் 
 ற்றும்  ாடுகறள விரும்புவைால், அறவ அவறர பவகுவாகக் கவர்ந்ைன. 
அஹ துநகரில் அவருக்காக எட்டு முைல்  த்து  சுக்கள்  ற்றும்  ல நாய்கள் 
வளர்க்கப் ட்டன. அவர்  சுக்களுக்குத் ைீவனம் பகாடுப் தும், அைற்குப்  ிைகு 
 சுக்கள் அவரது உடறல ைறல முைல் கால் வறர நாவால் வருடும்வ ாது 
 டுத்துக் பகாள்வதும் வழக்கம். ஆனால்,  ா ா அவருக்கு உைவளிக்கும் 
வநரத்றைத் ைவிர,  ஸ்த் ஒருவ ாதும் உண் ைில்றல.  ஹாராஜ்  ஸ்த், எந்ை 
ஒரு குைிப் ிட்ட வறக  ஸ்துகளுடனும் ப ாருந்துவைில்றல; அவர் ஒரு 
ைனித்துவ ான வறகறயச் ொர்ந்ை, ஆனால், வ ல்நிறலறய எட்டிய  ஸ்த் 
என்று  ா ா பைரிவித்ைார்.  ா ா அவருடன் ஐந்து நாட்கள்  ைிபுரிந்து,  ின்னர் 
அவறர 14ஆம் நாள்  ா ாைாஸுடன் நாக்பூருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

உலக விவகாரங்ககளப் மபாறுத்தவகர, பாலஸ்தனீ நாட்டில் சில 
காலொக, பயங்கரொன குழப்பங்கள் நிலவி வந்தன. 1948, பெ 14 நள்ளிரவில், 
ஆங்கிபலயர்களிடெிருந்து சுதந்திரம் அகடந்து, ‘புதிய யூத நாடு இஸ்பரல்’ 
என்று அைிவிக்கப்பட்டது. யூத ெக்களுக்காக, அவர்களின் இல்லொக, 
உலகில் ஓர் இடத்கதக் கண்டுமகாள்ள பவண்டும் என்று பாபா பல்பவறு 
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சந்தர்ப்பங்களில் கூைி வந்தது, இறுதியாக நிகைபவைியது. வ  20 முைல், 
ற தூலால் ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’விற்கு அறழத்து வரப் ட்ட அலி ஷாவுடன் 
 ா ா  ைிபுரிந்ைார். 

 ா ா ப ஹரா ாத்,  ிம் ல்காவ்ம் இரண்டு இடங்களுக்கும், முன்னும் 
 ின்னு ாகத் பைாடர்ந்து விஜயம் பெய்து, அங்கு நடந்து வரும் கட்டிட 
வவறலகறள ஆய்வு பெய்ைார். 

எலிஸப த் ‘விஸா’ நீட்டிப்ற ப் ப ைத் ைவைியைால் அப ரிக்காவுக்குத் 
ைிரும்  வவண்டியிருந்ைது; வ லும் அவர் வ  19 அன்று மும்ற யிலிருந்து 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  விடுமுறைக்காக வந்ைிருந்ை ப ஹருவின் ெவகாைரி நாகு, 
ரூஸி  ாப் இல்லத்ைில் ப ண் ண்டலியுடன் ைங்கியிருந்ைார். எலிஸப த்ைின் 
நாய், ஃ வுண்டி, அைற்குள் வயைாகி,  ார்றவயற்ைைாகவும் உடல்நலம் குன்ைியும் 
காைப் ட்டது. நாகு விலங்குகள்  ீது  ிரிய ாக இருப் றை அைிந்ை எலிஸப த், 
அவர் இந்ைியாவில் இல்லாை வநரத்ைில் ஃ வுண்டிறயக் 
கவனித்துக்பகாள்ளும் டிக் வகட்டுக்பகாண்டார். 

எலிஸப த் அப ரிக்கா பென்ை  ிைகு, ஃ வுண்டியின் உடல்நிறல 
வ லும் வ ாெ றடந்ைது. ஒரு நாள் நாகு,  ா ாவிடம், ஃ வுண்டி உைவு 
உண் ைில் ஆர்வம் காட்டவில்றல என்று கூைினார். ப ஹரு கூைியது வ ால், 
"அன்று காறல, ஃ வுண்டிறயப்  ார்க்க வந்ை  ா ா, அறைச் பெல்ல ாகத் ைட்டி, 
வருடிக் பகாடுத்து, ஊட்டிய  ாறல அருந்ை முயன்ைது.  ா ா அறைறய விட்டு 
பவளிவய வரும் அந்ை வநரத்ைில் ஃ வுண்டி ைனது இறுைி மூச்றெ விட்டது. 
ப ஹர்  ா ாவின் இந்ைக் கறடெி ஸ் ரிெத்றைப் ப றும் அளவுக்கு ஃ வுண்டி 
 ிகவும் அைிர்ஷ்டொலி." 

ஆறு  ாைங்களுக்கு முன்னர் எலிஸப த்துக்கு,  ா ா உறுைியளித்ை டி, 
ஃ வுண்டி உண்ற யில்  ஹாத் ா காந்ைிறய விட நீண்ட நாட்கள் உயிர் 
வாழ்ந்ைது. ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில்  ா ாவின் இைர 
பெல்லப் ிராைிகளுக்கு அருகில் ஃ வுண்டிறய அடக்கம் பெய்யும் டி  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ருஸ்ைம் காக்காவின்  றனவி ஸில்லா (காக்கு 
என்று அறழக்கப் ட்டார்) ஆறு  ாைங்களாக வநாய்வாய்ப் ட்டுப்  டுக்றகயில் 
இருந்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் வ   ாை சுற்ைைிக்றக கிறடக்கப் ப ற்ைதும், 
 ருத்துவர்  றுத்ை  ிைகும், ைனது ைீர் ானத்ைில் உறுைியாக இருந்து, ஒரு  ாைம் 
உண்ைாவிரைம் வ ற்பகாள்ள ஸில்லா காக்கு முடிவு பெய்ைார்.  ா ா, 
எைிர் ாராை விை ாக ஒரு நாள் அவறரச் ெந்ைித்ைவ ாது, அவரது ெிகிச்றெறயப் 
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 ற்ைி ருஸ்ைம் காக்கா எடுத்துறரத்து, "ஸில்லா ஒரு  ாை உ வாெம் 
கறடப் ிடிக்க விரும்புகிைார்" என்ைார். 

"அவரால் முடியுொ?"  ா ா விொரித்ைார். 
"ஆம்,  ா ா, நான் அறைச் பெய்வவன்," ஸில்லா காக்கு றைரிய ாகப் 

 ைிலளித்ைார். 
“நீங்கள் உயிகரத் துைந்துவிடுவரீ்கள்” என்று  ா ா எச்ெரித்ைார். 
"உங்கள் கட்டறளறயப்  ின் ற்ைி நான் உயிறரத் துைந்ைால், அது என் 

அைிர்ஷ்டம்" என்று  ைிலளித்ைார். 
புன்னறகத்ை  ா ா அைற்கு வ ல் எதுவும் கூைா ல் அங்கிருந்துச் 

பென்ைார். ஸில்லா உ வாெம் இருந்ை  ின்னர் அவரது உடல் நலம் வைைியது. 

 ா ாவின் ெவகாைரர் ப ஹராம், வ  30 அன்று ைனது  கள் குல்னாருடன் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்து, பூனாவில் ‘ ா ா இல்லத்றை’  ா ாவின் ப யரிலிருந்து 
ப ஹராம்  ற்றும் ஜால் ாய் ப யருக்கு  ாற்றுவது குைித்து,  ா ாவிடம் 
விவாைித்ைார். 

1948, ஜூன் 1ஆம் நாள் பெவ்வாய்கிழற  அன்று,  ா ா, ப ண் 
 ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் பென்ைார்;  ா ா, கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் இைங்க, 
ப ண் ைிகள் வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைில் கட்டி எழுப் ிய புைிய  ண்ட த்ைின் ைிைப்பு விழாவிற்காக, 
 ா ா உள்வள அ ர்ந்ைிருக்க,  ண்டலி ஆரத்ைி  ாடி விழா நிறைவறடந்ைதும், 
 ா ா வ ல் றலக்குச் பென்ைார். 

அங்கு, ஜங்கூ, ப ஹர் வைொய் இருவரின் நவ்வஜாத் விழாறவ 
றகக்வகா ாத் நடத்ைி றவத்ைார். 

காறல 11:00  ைியளவில்  ா ா கீழ் ப ஹரா ாத்துக்குத் ைிரும் ி வந்து, 
கிஷன் ஸிங், காவடக்கர்,  ால் நாத்து,  ினூ வ ாவஹாவாலா  ற்றும் பூனா 
ைிவயாபஸாஃ ிகல் குழுவினருக்கு வநரடி வ ட்டி வழங்கினார். கிஷனின்  யைம் 
 ற்றும் உடல்நிறல குைித்து விொரித்ை  ா ா, "இப்பபாது உங்களுக்கு என்ன 
பவண்டும்?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு கிஷன், "எனக்கு என்ன வைறவ என் றை நான் கூை வவண்டு ா 
அல்லது எனக்கு என்ன வவண்டும் என் றை எனது குருநாைர் ைீர் ானிக்க 
வவண்டு ா?" என்று வகட்டு முடிப் ைற்கு முன்,  ா ா விறரவாக 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார், "குருநாதர் என்ை  பயாசகனகய 
ெைந்துவிட்டு, என் பகள்விக்கு ெட்டும் பதில் மசால்லுங்கள்!" என்ைார். 

“அப் டியானால் எனக்கு உங்கள் அன்பும், உங்கள்  ீைான  க்ைியும், 
உங்களுடனான  ிரிக்க முடியாை ஐக்கியமும் வவண்டும்” என்று கூைிய கிஷன், 
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"எனக்குத் ைருவரீ்களா?" என வினவினார்.     
  ா ா புன்னறகத்ைார்; அவர்  ைிலளிக்கவில்றல என்ைாலும், கிஷன் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ைிரும் ிச் பென்ைவ ாது,  ா ா, அவருக்கு   ிறகயாக 
அளித்ைறை உைர்ந்ைார். பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள்  ீண்டும் ைிரும் ி வரு ாறு 
அவரிடம் கூைிய  அந்ைத் ைருைத்ைில்,  ா ா, "என்னுகடய ஆன்ெீக பணிக்காக 
நான் பதர்ந்மதடுத்த சிலரில் நீங்களும் ஒருவர்; பகட்காெபலபய உங்ககள 
நான் அகழப்பபன்" என்று கூைினார். மூன்று  ாைங்களுக்கு ஒருமுறை 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க, கிஷன் ஸிங் அறழக்கப் ட்டார். 

 ால் நாத்து, ‘ப ௌனி புவா’ என்று அைியப் ட்ட ொது ஒருவறர 
அறழத்து வந்ைிருந்ைார், அவர் ப ௌனம் கறடப் ிடிப் ைாகச் ெ ைம் பெய்து, 
ைிருத்ைல யாத்ைிறரகளில்  ங்பகடுத்து, அங்கும் இங்கும் அறலந்து ைிரிந்ைார். 
 ா ாவுடனான வநர்காைலின் வ ாது,  ா ா அவரிடம் வகட்டார்: "உங்களுக்கு 
காெ சிந்தகனகள் உள்ளனவா?" ப ௌனி  ா ா ைனது கற் லறகயில் “ஆ ாம்” 
என எழுைி, ஒப்புக்பகாண்டார். 

"உங்களுக்குக் பகாபம் வருவதுண்டா?" 
"ஆம்,  ிகுந்ை அளவில்." 
"நீங்கள் ஏதாவது காெச் மசயலில் ஈடுபட்டிருக்கிைரீ்களா?" 
"நான் ப ௌனம் கறடப் ிடிப் ைற்கு முன்பு, ஆனால், இப்வ ாது இல்றல." 
"உங்களுக்கு என்ன பவண்டும்? கடவுளா?" 
"இல்றல, உங்கள் அருள்." 
"நான் மசான்னபடி மசய்வரீ்களா?" 
"ஆம் நான் பெய்வவன்." 
"உறுதியளிக்கும் முன் கவனொகச் சிந்தித்து பதில் கூறுங்கள்." 
"நான் அப் டிவய பெய்கிவைன்." 
"கவனொக பகளுங்கள். ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகை ொெிசம் 

உண்ணுங்கள், ஒரு நாகளக்கு ஒரு முகை ெதுபானம் அருந்துங்கள்." 
"என்னிடம் அைற்குத் வைறவயான  ைம் இல்றல." 
"உங்களுக்காக நான் அகத ஏற்பாடு மசய்கிபைன்." 
ப ௌனி  ா ா ையங்கினார்,  ின்னர் "இல்றல, அது என்னால் முடியாது" 

என்று கரும் லறகயில் எழுைினார். 
அப்வ ாது  ா ா விளக்கினார், "அப்படியானால் அதற்குரிய தகுதி 

உங்களுக்கு இல்கல. எனபவ நீங்கள் ஒரு வருடம் உங்கள் புனித 
யாத்திகரகயத் மதாடர்வது நல்லது. பணத்கதத் மதாடாதீர்கள்; பிைரிடம் 
ககபயந்தி, பிச்கசமயடுத்துச் சாப்பிடுங்கள், உங்களுக்கு எதுவும் 
கிகடக்கவில்கல என்ைால், சாப்பிடாெல் இருங்கள்; ஒரு வருடம் கழித்து, 
பாபாவிற்குக் கீழ்ப்படியத் தயாராக உள்ளரீ்களா என்று உங்ககள நீங்கபள 
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பகளுங்கள். நீங்கள் தயாராக இருந்தால் என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள். 
இல்கலமயனில், நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியத் தயாராகும் வகர, 
மசய்துமகாண்டிருந்தகதத் மதாடர்ந்து மசய்து வாருங்கள்." 

பூனாறவச் வெர்ந்ை விஷ்ணு சவானிடம்  ா ா வகட்டார், "நான் 
உங்களுக்குக் கட்டகளயிட்டால், உங்கள் குழந்கதகயக் மகால்லும் 
அளவிற்கு நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியத் தயாராக இருக்கிைரீ்களா,?" 

ெவான் அவ்வாறு பெய்வவன் என்று கூைினார்; அவரது வநர்ற யான 
 ைிறலக் வகட்டு,  ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

ஆைி ெீனியர், ருஸ்ைம் காக்கா இருவரும்  ாடிய  ஜறனப்  ாடல்கறள, 
 ா ா வகட்டு ரெித்ைார். வ ல் றலயில் இரவு உைறவ முடித்துவிட்டு, 8:30 
 ைிக்கு ப ண்  ண்டலியுடன் அஹ துநகர் ைிரும் ினார். 

இைற்கிறடயில் ரா ச்ெந்ைிர காவடக்கர் பூனாவில்  ா ாவின்  ைிகறளத் 
ைீவிர ாகச் பெய்து வந்ைார்; அவருறடய  ைியின் விறளவாக,  லர் ைங்கள் 
வாழ்க்றகறய அர்ப் ைித்து, குருநாைரின்  ாைங்களில் ெரைறடந்ைனர். 
அவர்களில் ஒருவர் லக்ஷ்ெிகாந்த் பல்வந்த்ராவ் தாபட, 25 வயது, இறுைியில் 
அவரது முழுக் குடும் மும்  ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்ைது. காவடக்கரின் 
வ ற் ார்றவயில், ைாவட ஒரு கல்லூரியில்  ைிபுரிந்து வந்ைார். உத்ைர் 
காஷியிலிருந்து  ா ா ைிரும் ி வந்ைதும், ைாவட ைரிெனத்ைிற்கு அனு ைி வகாரி 
எழுைிய கடிைத்ைிற்கு, ப ஹர்  ா ா, வ  15 அன்று அவறரச் ெந்ைிக்க அறழத்ைார். 
ஆனால், முைலில் ைாவட அலுவலகத்ைிலிருந்து விடுப்பு ப ை முடியவில்றல. 
அவர் அஹ துநகரில் இருக்க வவண்டிய நாளில், ைாவட கடுற யான 
காய்ச்ெலால் அவைிப் ட்டார். ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, ைரிெனத்ைிற்கான வைைி 
ஜூன் 1ஆக  ாற்ைப் ட்டறை அவர் அைிந்ைார். வியப்பூட்டும் விை ாக, ைாவடயின் 
உயர் அைிகாரி, அவருக்கு உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால் விடுமுறை 
அளித்ைது  ட்டு ின்ைி, ஒரு துைவிறய ெந்ைிக்கும் எவருக்கும் விடுமுறை 
வழங்கப் ட வவண்டும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

ைாவட, ஏற்கனவவ  ா ா குைிப் ிட்ட வநரப் டி,  ஜூன் 1 அன்று 
ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் அன் ில் 
முழுற யாக  ைி  யங்கி, ‘எனது ப ற்வைாரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்ைிருந்ைால் இன்னும் நன்ைாக இருந்ைிருக்கும்’ என்று நிறனத்ைார். 

இந்ை எண்ைம் அவரது  னைில் வைான்ைிய அவை கைம்,  ா ா 
புன்னறகயுடன் அவரிடம், "கவகலப்படாதரீ்கள், உங்கள் மபற்பைாரும் 
வருவார்கள், உங்கள் முழுக் குடும்பமும் வரும்" என்று கூைினார். 

 ா ா, "நீங்கள் என்ன மசய்கிைரீ்கள்?" என்று வகட்டைற்கு... 
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"நான் ஒரு விடுைி கண்காைிப் ாளர்" என்று ைாவட  ைிலளித்ைார். 
 "பிைருடன் நல்ல உைவில் இருங்கள்; அகனவகரயும் செொக 
நடத்துங்கள். நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், நான் எப்பபாதும் உங்களுடன் 
இருக்கிபைன்." 

ைாவடயின் விடுைியில் 80  ாைவர்கள் இருந்ைனர் - அறனவரும் 
பவவ்வவறு ொைி, ெ யத்றைச் ொர்ந்ைவர்கள்; ஆனால்,  ா ா அைிவுறுத்ைிய டி, 
அவர்கள் அறனவறரயும் அன்புடன் நடத்ைினார், ஒவ்பவாருவருக்கும் உைவி 
பெய்ைார். அவர்  ாைவர்களிறடவய  ிர ல ாக இருந்ைார், வ லும்  ா ாவின் 
அைிவுறரயின் முழு முக்கியத்துவத்றையும் உைர்ந்ைார். 

 ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, 1948 ல் அஹ துநகரில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, 
ப ஹர்  ா ா அடிக்கடி ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்று, அரங்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு 
அருகில் அற ந்ை குடும்  குவாட்டர்ஸில் வாழ்ந்ை பநருங்கிய அன் ர்கறள 
அங்குச் ெந்ைிப் து வழக்கம்.  குடும்  குவாட்டர்ஸில் நான்கு குடும் ங்கள் 
ைங்கியிருந்ைன: ஸவக் மகாத்வால், சகன், சிது  ற்றும் ஜங்க்பள.   ா ா 
ஒவ்பவாரு சுற்றுப் யைத்ைிலிருந்தும் ைிரும்பும் வ ாபைல்லாம், இந்ைக் 
குடும் ங்கள் வளாகத்றை நன்கு சுத்ைம் பெய்து, அறனத்றையும் ஒழுங்காக 
றவத்து, அவருக்காகக் காத்ைிருந்ைனர்.  இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா இ ய றல 
சுற்றுப் யைத்றை முடித்துவிட்டு வந்ை வவறளயில், நர்கிஸ் பகாத்வால், " ா ா, 
நாங்கள் உங்களுக்காக நீண்ட நாட்களாகக் காத்துக்பகாண்டிருக்கிவைாம். உங்கள் 
வருறகறய எைிர் ார்த்து நாங்கள் ைினமும் வடீ்றடயும் வளாகத்றையும் சுத்ைம் 
பெய்கிவைாம்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 "எனக்காகக் காத்திருப்பது உங்கள் அதிர்ஷ்டம்" என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார்.  "அப்படிக் காத்திருக்கும் பாக்கியம் யாருக்குக் கிகடக்கும்? 
நான் வரும் வகர எனக்காகக் காத்திருப்பது மபரும் தவம் ெற்றும் 
பிராயச்சித்தம் பபான்ைதாகும்." 

  ா ா, குடும்  குவாட்டர்ஸில் நுறழந்ைதும், றெறக மூல ாக 
விஷ்ணுவிடம் ெகறன அறழக்கு ாறு கூைினார்.  ெகன் அவ்வவறளயில் 
கழிப் றையிலிருந்து விறரவாகக் றககறளக் கழுவிவிட்டு, கால்ெட்றடறய 
வ வல இழுத்து  ாட்டிய  ின்பு,  ா ா முன்னிறலயில் வைான்ைினார்.   ா ா, 
ஏன் இவ்வளவு பநரம் என்று வகட்க, ைா ைத்ைிற்கான காரைத்றை ெகன் 
விளக்கியதும்,  ா ா அவறரக் வகலி பெய்யத் பைாடங்கினார், "ஆனால், நீங்கள் 
இருந்தபடிபய ஏன் வரவில்கல? கடவுள், தாபன வந்து உங்கள் கதகவத் 
தட்டுகிைார், நீங்கள், உங்கள் லங்பகாட்டிகய இடுப்பில் கட்டும்வகர 
அவகரக் காத்திருக்கச் மசய்கிைரீ்கள். இகத ெட்டும் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்,  கடவுள் கதகவத் தட்டும் பவகளயில், நீங்கள் 
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விடாமுயற்சியுடன் எச்சரிக்ககயாக இல்கல என்ைால், உங்கள் இறுதி நாள் 
வகர உள்ளாகடயுடன் தடுொறும் பவகளயில், வந்தவர் திரும்பிச் 
மசன்றுவிடுவார். எப்பபாது பவண்டுொனாலும் பரொத்ொகவ வரபவற்கத் 
தயாராக இருங்கள். இந்தப் மபண்ெணிகள் எனக்காகக் காத்திருக்கிைார்கள், 
எனது காகர எதிர்பநாக்கி மதாடுவானத்கத பநாட்டெிடுகிைார்கள்;  அங்பக 
நீங்கள் கழிவகையின் உள்பள, உங்கள் லங்பகாட்டி நாடாவுடன் பபாராடிக் 
மகாண்டிருக்கிைரீ்கள்!" 

 ெகனின்  ைினான்கு வயது  கள் ‘சகுந்தலா’,  ள்ளி விடுமுறை 
நாட்களில் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கி, எப்வ ாதும்  ா ாவுக்காகப்  ழப் ாகு ையார் 
பெய்து காத்ைிருப் து வழக்கம்;  ஆனால்,  ா ா, அவர்கள் வடீ்டில் வைான்றுவது 
 ிக அரிது.  இருந்தும்,  ா ா வருவார் என்ை நம் ிக்றகயில், ெகுந்ைலா ைனது 
வழக்கத்றைத் பைாடர்ந்ைார்; ஆனால், ஒருவவறள, அவர் வவண்டிய 
விழிப்புைர்வவாடு இருக்கவில்றல.  வாரங்கள் கடந்து பெல்ல, அவர் ஒவ்பவாரு 
நாளும்  ழப் ாகு ையார் பெய்ைாலும், அறைக் காலைா ை ாகச் பெய்துவந்ைார். 

இந்ை நாள்,  ா ா வந்ைதும், ெகுந்ைலாவிடம் அவர் பசியாக 
இருப்பதாகவும், சாப்பிட ஏதாவது பவண்டும் என்றும் கூைினார். ெகுந்ைலாவின் 
 ழப் ாகு இன்னும் பகட்டியாகாை நிறலயில், அவர் பவட்கத்துடன்  ா ாவிடம், 
 ழப் ாகுத் ையாராகச் ெிைிது வநரம்  ிடிக்கும் என்று பொன்னதும், 
“பரவாயில்கல, அப்படிபய மகாண்டு வாருங்கள்” என்று வகட்டு வாங்கி, 
ெப் ாத்ைியுடன் அறை உண்டார். ெகுந்ைலா ைனது அலட்ெிய வ ாக்றக நிறனத்து 
பவட்கப் ட்டார். எனவவ,  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் வருறக ைரா ல் 
இருந்ைாலும், அவர் ெரியான வநரத்ைில்  ழப் ாறகத் ையார் பெய்ைார்; இைன் 
மூல ாக அவரது ைினெரி  ழக்கம், குருநாைறர நிறனவுகூர்வைற்கான ஓர் 
ஊடக ாக அற ந்ைது. 

 ிம் ல்காவ்ம் கட்டு ானப்  ைிகள் நடந்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
ப ண்  ண்டலி அஹ துநகரில் ரூஸி  ாப் இல்லத்ைிலும், வ லும் ெில 
 ண்டலி, அருகிலற ந்ை ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’விலும், இைர ஆண்கள்  ற்றும் 
ப ண்கள் ப ஹரா ாத்ைிலும் ைங்கியிருந்ைனர். 

ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில்  ா ா, ப ண் ைிகறளத் ைிறரப் டங்களுக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். ஜூன் 3ஆம் நாளிலிருந்து பைாடர்ந்து அடுத்ை ஓரிரு 
நாட்களில்  ல ைிறரப் டங்கறளப்  ார்த்ைனர். 
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அஹெதாபாத், மும்கப, ெதராஸ், 
திருவள்ளூர், திருப்பூர் 
(Ahmedabad, Mumbai, Madras, Thiruvallur & Thiruppur)  

1948, ஜூன் 7ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர், ப ஹர்  ா ாறவ, பூனா வழியாக 
மும்ற க்கு அறழத்துச் பென்ைார்; அங்கிருந்து  ா ா, ற தூல், ெகன், எரச், 
குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன்  வராடாவிற்கு ரயிலில்  யைம் பெய்து, அடுத்ை நாள், 
அவர் ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்துக்கள் 'சம்பு ஷா', 
'கஸயத் பத்ருதீன்’ இருவறரயும் பைாடர்பு பகாண்டார்.  யைத்றைத் பைாடர்ந்து 
 ா ா, ‘நாடியாட்’ பென்ைறடந்து, அடுத்ை நாள் ஜூன் 9 அன்று, ஓர் ஆெிர த்ைின் 
ைறலவரான 'ஜான்கிதாஸ் ெஹாராஜ்'  ற்றும் மூன்று ொதுக்கறளச் ெந்ைித்ைார். 

ஜூன் 10ஆம் நாள்,  ா ா, அஹ ைா ாத் நகருக்குச் பென்று, அங்கு அவர், 
ஒரு வகாவிலில் ைனது இருப் ிடத்றை அற த்து, வ லும் ஓர் ஆெிர த்ைின் 
ைறலற ப் ப ாறுப் ிலிருந்ை 'ஜகந்நாத் ெஹாராஜ்' என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். அவரது ஆெிர ம் ஒரு பெழிப் ான இட ாக இருந்ைது, 
அறலந்து ைிரிந்ை யாத்ரீகர்களுக்கும், ொதுக்களுக்கும், ஏறழ எளிய  க்களுக்கும் 
ைினமும் இலவெ உைவு வழங்கப் ட்டது. 90 வயதுக்கும் வ லான ஜகந்நாத், 
ஆெிர த்ைில் ஆடம் ர உைவு இருந்ைவ ாைிலும்,  ல ஆண்டுகளாக, ைினமும் 
இரண்டு பராட்டியுடன் ஒரு பவங்காயம்  ட்டுவ  உண்டுவந்ைார். ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைிய உண்ற கள் இரகெிய ாக றவக்கப் ட்டிருந்ைாலும், இந்ைத் 
துைவி,  ா ாவின் ஆன் ீக அந்ைஸ்றை உள்ளளவில் அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டு, அவருக்கு  ாறல அைிவித்ைார்.   ின்னர் அவர்  ா ாவுக்கு, ஒரு 
 ஞ்ெள் நிை ொல்றவறய வழங்கியவைாடு,  ண்டலி அறனவருக்கும் அதுவ ால 
வழங்கினார்.  ா ாவுக்கு அவர் ஒரு பூரி  ற்றும் இனிப்புகறளயும் அளித்ைார். 
இந்ைத் பைாடர்பு  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது: "ஜகந்நாத் ஒரு 
ைனிச்ெிைப்பு வாய்ந்ை, அடக்க ான, தூய்ற யான ஸலிக் (இறை நிறலறய 
அறடந்ைவர்) என் றைத் பைரிவித்ைார். 

அவை நாளில்,  ா ா அஹ ைா ாத்ைில் ஒன் து  ஸ்துகள்  ற்றும் 
இரண்டு வ ல்நிறல ஆத் ாக்களுடன்  ைிபுரிந்ைார். அவர்களில், எளிைில் 
 ைக்கமுடியாைவர் ‘முஹம்ெது ஹுகஸன்’; அவர் கற் றன பெய்ய முடியாை 
அளவுக்கு  ிகவும் பவறுக்கத்ைக்க இட ான ப ாது கழிப் றை ஒன்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ல வருடங்கள் அங்வகவய இருந்ைார்.  கழிவறையின் 
துர்நாற்ைம்  ிக அைிக ாகவும், ெில நி ிடங்கள் கூட அைன் அருகில் யாரும் 
இருக்க முடியாை அளவுக்கு பவறுப்பூட்டுவைாகவும் இருந்ைது. ஆனாலும்  ா ா 
கழிவறையில்  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். 
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‘கபதுல்லா ஷா’, அஹ ைா ாத்ைின் புைநகர்ப்  குைியில் வாழ்ந்து வந்ை 
ஒரு வ ல்நிறல ஆன் ா. ஜூன் 10ஆம் நாள்  ாறல,  ா ா அவறரத் பைாடர்பு 
பகாள்ளச் பென்ை வவறளயில், அவர்  ல  க்ைர்களால் சூழப் ட்டிருந்ைைால், 
 ா ா, அவறர  று நாள் காறல முைல் வவறலயாகப்  ார்க்க முடிவு பெய்து, 
அவ்வாவை பெய்ைார். ற துல்லா ஷா ஒரு நாறளக்குப்  த்து  ைிவநரம் - 
இரண்டு  ைிவநரம் வைீம் ஐந்து முறை - வ லும் ஒவ்பவாரு வியாழன் இரவும் 
 ைிபனாரு  ைி முைல், அடுத்ை நாள்  ிற் கல் மூன்று  ைி வறர குராறன 
 ைினாறு  ைிவநரம் உரத்ை குரலில் வாெித்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில், காஸிம் ரஸ்வியின் பவைித்ைன ான ைறலற யின் 
கீழ், முஸ்லிம் வ ாராட்ட  ிரிவிறனவாைிகளின் குழு, அப் குைி முழுவதும் 
ப ரும் பகாந்ைளிப்ற  ஏற் டுத்ைியது. பகாள்றள, பகாறல, கட்டிடங்கறள 
எரித்ைல், ப ண்கறளக் கற் ழித்ைல், குழந்றைகறளக் கடத்துைல் வ ான்ை  ல 
பகாடுற கள் நீடித்ைன. 

எங்கும் அச்ெம் நிலவியது, நகரத்ைின் சூழ்நிறலயும் அைன்  க்களும் 
 ைட்ட ாகக் காைப் ட்டனர்.  ிக அற்  ான ெம் வமும் கலவரத்றைத் தூண்டும் 
அளவுக்கு இருந்ைது. 

ற துல்லா ஷாறவத் பைாடர்புபகாள்ள முயற்ெித்ை வவறளயில்,  ா ா, 
ெகறன அஹ ைா ாத்ைில் ொ ான்களுடன் காத்ைிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
 ா ா,  ண்டலியுடன்  ீண்டும் அஹ ைா ாத்ைிற்குச் பெல்ல, வ ருந்து 
நிறலயத்றை வநாக்கி நடந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது, அச்ெமூட்டும் ெம் வம் ஒன்று 
நிகழ்ந்ைது. வ ருந்து வந்ைதும்,  ா ாவுக்பகன இருக்றகறயத் வைடி, எரச், ற தூல் 
இருவரும் முைலில் ஏைினர்,  ிைகு  ா ா அவர்கறளப்  ின்பைாடர்ந்ைார். 
வவக ாக நடக்க முடியா ல் குஸ்ைாஜி, சு ார் 50 பகஜம்  ின்னால் ப துவாகத் 
ைள்ளாடிய டி நடந்து வந்துபகாண்டிருந்ைார். 

வ ருந்து புைப் ட வநர ாகிவிட்டைால், குஸ்ைாஜிறய விறரந்து 
வரு ாறு  ா ா றகைட்டி அறழத்ைதும், குஸ்ைாஜி ஓடத் பைாடங்கினார். 
அப்வ ாது, அவறர வநாக்கி நடந்து வந்து பகாண்டிருந்ை ெிறுவன் ஒருவன், 
கறுப்புத் பைாப் ி அைிந்ைிருந்ை இந்ை விெித்ைிர ான வைாற்ைமுறடய  னிைன், 
ைன்றன வநாக்கி ஓடி வருவறைக் கண்டு, குஸ்ைாஜி அவறனப்  ிடிக்கப் 
வ ாவைாக நிறனத்து,  யத்ைில் ‘ஒரு  னிைன் ைன்றனப்  ின்பைாடருவைாக 
அலைிக்பகாண்வட’ ைிரும் ி ஓட ஆரம் ித்ைான். ெிறுவனின் அலைல் ெத்ைம் 
வகட்டு, ெிலர் அங்வக வைான்ைி, "ொவுஸ் (அவர ியர்கள்), ொவுஸ்!" (இது 
பகாறலக்காரர்கள் எனப் ப ாருள் டும்) என்று கூக்குரலிட்டனர். 

குஸ்ைாஜிறயச் சுட்டிக்காட்டி, ெிறுவறனத் துரத்தும் ஓர் அவர ியனாக 
அவறரத் ைவைாகப் புரிந்துபகாண்டனர். இந்ைவிை ான உைர்ச்ெிறயத் தூண்டும் 
கண்டனக்குரறலக் வகட்டதும், ஒரு டஜன் ஆண்கள் ைடிகளுடன் குஸ்ைாஜி  ீது 
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 ாய்வைற்குத் ையாராக ஓடினர்.   ா ாவின் ‘ ார்றவ’ இல்லா ல் இருந்ைிருந்ைால், 
குஸ்ைாஜி கண்டிப் ாக அடித்துக் பகால்லப் ட்டிருப் ார்.  ா ா, தூரத்ைிலிருந்வை 
அவருக்குச் றெறகயால் பைரிவித்ைைற்கிைங்க, குஸ்ைாஜி ஓடுவறை 
நிறுத்ைிவிட்டு, மூச்ெிறரத்ை டி நின்ைார். அவர் அறெயா ல் நின்ை வ ாது, 
உள்ளூர்  க்கள் அவரது ப ன்ற யான வைாற்ைத்றைக் கவனிக்கும் வாய்ப்ற ப் 
ப ற்ைவைாடு, அவர்கள் ைங்கள் றககறள உயர்த்ைத் ையங்கினர். "நீங்கள் யார்? 
எங்கிருந்து வந்ைீர்கள்? நீங்கள் அவர ியரா?" என்று முரட்டுத்ைன ாகக் வகட்க 
ஆரம் ித்ைனர். 

 ா ாவின் கட்டறளப் டி குஸ்ைாஜி ப ௌனம் அனுஷ்டித்ைைால், எரச், 
ற தூல் இருவரும் முன் வந்து ைறலயிட்டனர். எரச், "ெவகாைரர்கவள, நாங்கள் 
மும்ற யிலிருந்து வந்துள்வளாம், எங்களுடன் வந்ை இந்ை முைியவர் வ ருந்றைப் 
 ிடிக்க முயன்ைார்; அவறரப் வ ான்ை ஒரு வயைானவர் ஏன் குழந்றையின் 
 ின்னால் ஓட வவண்டும்?" இந்ை வார்த்றைகள் கும் றல அற ைிப் டுத்ைியது, 
வ லும் எரச் உண்ற றயச் பொல்வைாக அவர்கள் நம் ி, ைிருப்ைி அறடந்ைைால் 
குஸ்ைாஜி காப் ாற்ைப் ட்டார். 

அடுத்ை நாள் ‘ ியாகாம்’ என்ை இடத்ைில்  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாண்ட  ிைகு,  ா ா, 1948 ஜூன் 12 ெனிக்கிழற யன்று மும்ற றய வநாக்கிப் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். ஆனால், வழியில், ‘ெஞ்ென் நைி’  ீைான  ாலத்ைில் 
கடும் பவள்ளப்ப ருக்குக் காரை ாக வெைம் ஏற் ட்டைால், ரயில் ‘ ல்ஸர்’ 
நிறலயத்ைில்  ல  ைி வநரங்கள் ைா ை ானது. ஒரு  யங்கர ான சூைாவளி, 
கடற்கறரறயத் ைாக்கியைால் பவள்ளம் கறரபுரண்டு ஓடியது.  

 ா ா,  ண்டலி  ற்றும் இைர  யைிகளும் கடும்  றழயின் காரை ாக, 
 ன்னிபரண்டு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாக, முழுற யாக நிரம் ிய ப ட்டிக்குள் 
இருக்க வவண்டியைாயிற்று. 

‘வ ாரிவலி’ நிறலயத்ைில் ரயில்  ீண்டும் ைா ை ானைால், இங்வக 
அறனவரும் இைங்கினர்.   ா ா, ரயிலிலிருந்து இைங்கி  ண்டலியுடன் ைிைந்ை 
பவளியில் அ ர்ந்ைார்.  ார்ெி இனத்றைச் ொர்ந்ை ரயில் ஓட்டுநர் விறரவில் 
அவர்களுடன் இறைந்ைார்.  ா ா ைனது வகாட்  ாக்பகட்டிலிருந்து 
ெீட்டுக்கட்டுகறள எடுத்து விறளயாடத் பைாடங்கினார்.  ா ா யாபரன்று அந்ை 
ஓட்டுநருக்குத் பைரியாவிடிலும், அக்கறை எதுவும் காட்டா ல், அவர்களின் 
ெகவாெத்றை முற்ைிலும் அனு வித்ைார். அவர் பகாைிக்கும் நீறரக் பகாண்டு 
வந்ைைால்  ண்டலி  ா ாவுக்குத் வைநீர்  ற்றும் ொைம் ையார் பெய்ய முடிந்ைது. 

ப ஹர்ஜி கூைியது வ ால், "இந்ைியாவில் ரயில் என்ஜின் ஓட்டுநர்கள் 
 கிழ்ச்ெியாகக் காலத்றைக் கழிக்கும் அைிர்ஷ்டொலிகள். அவர்கள்  து 
அருந்துவதும், புறகப் ிடிப் தும், அவர்களுக்பகன உருவாக்கப் ட்ட பகாச்றெ 
ப ாழிகளில் உறரயாடுவதும் வழக்கம்.  ா ா  ண்டலியுடன் மூன்ைாம் 
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வகுப் ில்  யைித்ைைால், அவர்களின் ப ட்டி வநரடியாக ரயில் என்ஜினுக்குப் 
 ின்னால் இருந்ைது. எனவவ ரயில் நிறுத்ைி றவக்கப் ட்ட வவறளயில், அவர்கள் 
 ார்ெி இனத்ைவர் என் றைக் கண்டைிந்து அவர்களுடன் வந்து அ ர்ந்ைார்; இந்ை 
ந ர் முட்டாள்ைன ாகப் வ ெி, பகாச்றெயான நறகச்சுறவகறளக் கூறுவறைக் 
வகட்டு,  ா ா வயிறு குலுங்க ெிரித்ைார்;  ா ாவும் குஸ்ைாஜியும் ப ௌன ாக 
இருந்ைறைக் கூட அவர் கவனிக்கவில்றல. மும்ற க்குச் பெல்லும் வழியில், 
முழு வநரமும் அவர்கள் அந்ை ரயிலில்  யைம் பெய்தும், அவர் யாருடன் 
 ழகினார் என் றை ஓட்டுநர் உைரவவ இல்றல." 

ரயில் இறுைியாக  ாறல 5:00  ைிக்கு மும்ற றய வந்ைறடந்ைவ ாது, 
ஆைி ெீனியர் பென்ட்ரல் ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். ப ஹர்ஜி, 
நரி ன், டாக்டர் டான் ஆகிவயாரும் இருந்ைனர்.  ாறல 6.30  ைிக்குப் புைப் ட்டு 
 ா ா, பூனாவில், பஜஸவாலா குடும் த்துடன்  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ைங்கினார். 
பகய் ாய்  ற்றும் அவரது  கள்  னுவுடன் வாக்குவாைத்ைில் ஈடு ட்டைால், 
 ா ா வரும் வவறளயில்  ப் ா ைனது அறையில் ைனியாக, வகா த்ைில் குமுைிக் 
பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா,  ாப் ாறவ அறழத்து, "ஏன் கவகலயாக 
இருக்கிைரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

அவர் குறை கூறுவது வ ால, " ா ா, இங்வக எனது குடும் த்ைில் யாரும் 
என் வ ச்றெக் வகட் ைில்றல. நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்? எனது பொந்ை 
வடீ்டில் நான் அந்நியனாக உைர்கிவைன்" என்ைார். 

 ா ா, பகய் ாய்  க்கம் ைிரும் ினார், "பப்பா எவ்வளவு நல்லவர், அவர் 
உங்ககள எவ்வளவு பநசிக்கிைார். அவருக்கு உங்கள் ெீதுள்ள அன்பினால், 
நான் உங்ககள இங்பக பூனாவில் இருக்கச் மசய்பதன்; இல்கலமயனில், 
நான் உங்ககள என்னுடன் இருக்கச் மசய்திருப்பபன்." 

நறகச்சுறவயாக,  ா ா,  ப் ாவிடம், "நீங்கள் மசால்வது பபால் 
அவர்கள் மசய்யவில்கல என்ைால், உங்கள் சாட்கடகயப் பயன்படுத்துங்கள்! 
இது எனது கட்டகள!" என்ைார். 

இந்ை ஆவலாெறன  ப் ாறவ  கிழச்பெய்ைது;  ா ா ஓய்பவடுப் ைற்காக 
அவரது அறைக்குச் பென்று, ெிைிது வநரத்ைில்  ீண்டும் பவளிவய வந்து, 
 ப் ாவிடம், "உங்கள் சாட்கடகய இன்னும் பயன்படுத்தவில்கலயா?" என 
வினவினார்.       
 “இன்னும் இல்றல  ா ா; ஆனால், அது  று டியும் நடந்ைால், நான் 
நிச்ெய ாகச் பெய்யவவண்டியது வரும்" என்ைார்  ப் ா.  

எரச் அப்வ ாது ைறலயிட்டு,  ா ாவிடம்  ன்ைாடினார், "ைாயார்,  னு 
இருவரும் இங்கு  ரிைா  ாக இருக்கிைார்கள்; அவர்கறள  கிழ்ச்ெியாக 
றவத்ைிருப் து எனது கடற . அவர்கறள நான் கவனித்துக் பகாள்ள வவண்டும் 
என் ைால், இனி உங்களுடன் இருக்க இயலாது." 
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 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "பப்பாவுக்காக நான் உங்கள் தாயார், 
சபகாதரி ெற்றும் சபகாதரகன பிந்த்ரா ஹவுஸில் தங்க கவத்பதன். 
அவர்ககள நான் என்னுடன் மெஹராபாத்தில் கவத்திருக்க விரும்புகிபைன், 
ஆனால், பப்பா அவர்ககள இங்பக தன்னுடன் கவத்திருக்க விரும்புகிைார். 
இப்பபாது, பப்பா ெகிழ்ச்சியாக இல்கல என்பகத நான் காண்கிபைன். எனபவ 
ஒரு ொதத்திற்குள், மகய்ொய், ெனு, மெஹர்வான் அகனவரும் பிந்த்ரா 
ஹவுகஸ நிரந்தரொக விட்டுவிட்டு என்னுடன் வந்து தங்க பவண்டும்." 

 ப் ா ைிடுக்கிட்டு ஆச்ெரியத்ைில், "என்ன பொல்கிைரீ்கள்  ா ா? எனது 
குற்ைச்ொட்டுகளுக்காக என்றன  ன்னித்து விடுங்கள். நான் உயிறர விடும்வறர 
என்றன என் குடும் த்றை விட்டுப்  ிரித்து விடாைீர்கள்" என்று 
உைர்ச்ெிவெப் ட்டுக் கூைினார். 

"நான் உங்ககளப் பிரிக்கவில்கல. நீங்கபள அவர்களிடம் 
அதிருப்தியாக இருக்கிைரீ்கள்  என்று என்னிடம் கூைினரீ்கள்." 

"நான்  கிழ்ச்ெியாக இருப்வ ன்; என்றன  ன்னித்துவிடுங்கள்  ா ா. 
அவர்கறள இங்வகவய இருக்கச் பொல்லுங்கள்" என்று  ப் ா பகஞ்ெினார். 

"நீங்கள் ெகிழ்ச்சியாக இருந்தால், உங்கள் சாட்கடகயப் பயன்படுத்த 
உங்களுக்கு எப்படி வாய்ப்பு கிகடக்கும்?"  ா ா கிண்டலாகக் வகட்டார். 

 ப் ா அடக்க முடியா ல் ெிரித்ைதும்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"உங்கள் சாட்கடகயப் பயன்படுத்தாதீர்கள்! பநசத்துடன் வாழுங்கள்."  

 ா ா நள்ளிரவில் ரூஸி  ாப் இல்லத்ைிற்கு வந்ைார். 

ெகனின்  கள் ெகுந்ைலா இப்வ ாது பூனாவுக்கு பவளிவய ‘குர்த்’ 
கிரா த்ைில் அற ந்ை ‘ஹிங்வன உயர்நிறலப்  ள்ளி’யில்  டித்ை வவறளயில், 
ப ண்கள் விடுைியில் ைங்கி வந்ைார்.  ா ாவின்  ைரிெனத்றைப் ப ை முடியாைறை 
நிறனத்து  னமுறடந்து வ ானார். இந்ைக் காலக்கட்டத்ைில், ெகுந்ைலா ைனது 
 டிப்ற க் றகவிட்டு, வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்து,  ா ாவின் அருகில் இருக்க 
விரும் ினார். 

ஒருமுறை, ப ஹர்  ா ா பூனாவிலிருந்து அஹ துநகருக்கு ஆைி 
ெீனியருடன் காரில் பெல்லவிருந்ைார். காரில் அ ர்ந்ைதும் 'ெகுந்ைலா எங்வக 
 டிக்கிைார்?' என் றை ஆைியிடம் வகட்டு,  ின்னர் அவர்கள் புைப் டும்வ ாது (அது 
எைிர் ைிறெயில் இருந்ைாலும்) அந்ை வழியாக அஹ துநகருக்குச் பெல்லும் டி, 
 ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். ெகுந்ைலா ைங்கும் விடுைியில் நின்று,  ா ா, 
அவறர அங்கு வரவறழத்து, "நீங்கள் என்னிடம் வர பவண்டும் என்று 
நிகனத்துக் மகாண்டிருந்த பவகளயில், நான் உங்களிடம் வந்துவிட்படன்! 
இப்பபாது ெகிழ்ச்சியாக இருந்து, உங்கள் படிப்பில் கவனம் மசலுத்துங்கள்" 
என்று எழுத்துப் லறக வழியாகத் பைரிவித்ைார். 
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ெில நி ிடங்களில்  ா ா அஹ துநகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; 
ெகுந்ைலாவின் இையம் அவரது அன் ால் நிறைந்ைது. 

1948, ஜூன் 15 பெவ்வாய் அன்று, ப ஹர்  ா ா, அவரது ெ ீ த்ைிய 
 ஸ்த்  யைத்றைப்  ற்ைி இந்ைத் ைனிப் ட்ட அைிக்றகறய பவளியிட்டார்: 

நான் - நீங்கள் அவதார புருஷனாக ஏற்றுக்மகாள்ளும் நான் - 
என்னுகடய தற்பபாகதய அவதார காலகட்டத்தின் பபாது, செீபத்தில், ஜூன் 
7ஆம் நாள் குஜராத்தில் பெற்மகாண்ட பயணத்கதப் பபால், அவொனகரொன 
ெற்றும் உதவியற்ை சூழ்நிகலகளில் ஒருபபாதும் இருந்ததில்கல. 

தூக்கெற்ை இரவுகள், ககளப்பான பயணம், மசால்மலாணாத் 
துன்பங்கள் இகவமயல்லாம் எனக்கும், ெண்டலிக்கும் புது அனுபவங்கள் 
அல்ல. 

ஆனால், இந்தப் பயணத்தின் பபாது, பல்பவறு சம்பவங்களுக்கு நான் 
ஆதரவற்ை சாட்சியாக இருந்பதன் என்பது ஒரு தனி அனுபவொக இருந்தது. 
நானும் குஸ்தாஜியும் (இருவரும் ப ௌன ாக) அங்கிருந்த பவகளயில், 
குஸ்தாஜிகய ‘அரபு நாட்டுக் மகாகலகாரன்’ என்று தவைாக நிகனத்துக் 
மகாண்ட இந்து சிறுவன் ஒருவனின் உதவிக்கு விகரந்பதாடி வந்த சில 
அகெதியற்ை இந்துக்ககள, நாங்கள் தனியாக எதிர்மகாள்ள பவண்டிய 
சூழ்நிகலயில் இருந்பதாம். குஸ்தாஜி உடல் காயத்திலிருந்து ெயிரிகழயில் 
தப்பினார். 

எரச், கபதூல் இருவரும் முற்ைிலும் நிரபராதியாக இருந்தபபாதிலும், 
ெக்களால் அவெதிக்கப்பட்டு, பகலி மசய்யப்பட்டனர்; பெலும், வியாபாரி 
பயணிகளின் அநியாயொன குற்ைச்சாட்டுகளுக்கு உதவிய 
காவல்துகையினரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இறுதியில் 
உச்சக்கட்ட நிகழ்வாக, பாலம் உகடந்ததால் எங்கள் ரயில் பல்ஸர் ரயில் 
நிகலயத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. மநரிசல் ெிகுந்த மூன்ைாம் வகுப்பு மபட்டியின் 
உள்பள நாங்கள் உதவியற்ைவர்களாகத் தவித்பதாம் - கனெகழயால் 
தற்காலிகொகத் தப்பிப்பது கூட சாத்தியெற்ைதாக இருந்தது. அகடத்து 
கவத்த மபட்டிக்குள் மவகுவாக நீர் கசிய, மபருந்திரளான இந்திய 
ெக்களுக்கிகடபய அங்கும் இங்கும் அகசய முடியாெல், பன்னிரண்டு ெணி 
பநரம் அெர்ந்திருந்பதாம்! 

ஜூன் ொதத்தில் பெற்மகாண்ட ெஸ்த் பயணத்தில் ஏற்பட்ட இந்த 
நிகழ்வுகள் - முந்கதய எந்த ெஸ்த் பயணத்திலும் எழாத குைிப்பிட்ட 
நிகழ்வுகள் - அவதார புருஷர் எதிர்மகாள்ள பநர்ந்ததால் எதிர் காலத்தில், 
இது ஒரு பரந்த உலகளாவிய எதிர்விகனகய ெட்டுெின்ைி எனக்குத் 
தனிப்பட்ட பபரழிகவயும் ஏற்படுத்தும். இது ஜூன் 21ஆம் பததிக்கு முன் 
நடந்தது. கஹதராபாத் ெற்றும் இந்தியா இகடபயயான 



234 
 

பபச்சுவார்த்கதகளில் ஏற்பட்ட மவளிப்பகடயான முைிவு உட்பட உலகின் 
பிை முக்கிய நிகழ்வுகளும் நிகழ்ந்துள்ளன - இகவ அகனத்தும் ஜூன் 21ஆம் 
பததிக்குப் பின்னர் உறுதியான உலகளாவிய முடிவுககளச் சந்திக்கும். 

எனபவ, நீங்கள் அகனவரும் கடகெயுணர்வில் உறுதியாக நின்று, 
மநருக்கடியிலிருந்து மவற்ைிகரொக மவளிவரத் தயாராக இருக்க பவண்டும் 
என்று நான் விரும்புகிபைன். 

1948, ஜூன் 16 அன்று,  ா ாைாஸ், டாக்டர் வைஷ்முக் இருவறரயும்  ா ா 
ெந்ைித்ைார். ஃப ராம் ைட்டச்ெில் ையார் பெய்து பகாண்டிருந்ை வநாரினாவின் 
கட்டுறரகளில்  ைியாற்றுவைற்காக, வைஷ்முக்கிடம் இன்னும் ெில நாட்கள் 
அஹ துநகரில் இருக்கும் டி  ா ா கூைினார். மடல்லி, ஹெிர்பூர், பகல்பூர் 
ஆகிய  குைிகளில்  ா ாவின் பைய்வகீ அன் ின் பெய்ைிறயப்  ரப்பும்  ைிக்காக, 
 ா ாைாறஸ அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ாைாஸ் ‘ஹ ிர்பூர்’  ாவட்டத்ைில் 
குைிப் ிடத்ைக்க பைாடர்புகறள ஏற் டுத்ைினார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்டது வ ால, ஹ ிர்பூறரச் ொர்ந்ை பகஷவ் நிகம், 
 ஹாத் ா காந்ைியின் ெீடராக இருந்ைார்; வ லும் அவர் ெிறையில் இருந்ைவ ாது 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக்  வகள்விப் ட்ட எறையும் நம் வில்றல. அவர் 
 ா ாறவக் வகலி பெய்ைது  ட்டு ின்ைி அவருக்கு அனுப் ப் ட்ட 
சுற்ைைிக்றககறள ஒருவ ாதும் ைீவிர ாக எடுத்துக்பகாள்ளவில்றல. ஆனால், 
அவர், 1948 வ   ாை சுற்ைைிக்றகறயப்  டித்து 5ஆவது நி ந்ைறனறயப் 
 ின் ற்றுவைில் ஆர்வ ாக இருந்ைார் - அைாவது  ைம்  ற்றும் ப ண்கறளத் 
பைாடக்கூடாது, விறளயாட்டாகவும் எவறரயும் அறையக்கூடாது. 

இந்ை உத்ைரறவப்  ின் ற்ை அவர் ைீர் ானித்ை அவை நாளில், ‘நவ்காங்’ 
நகரில் ப ாதுத் ைகவல் இயக்குநராக நிய ிக்கப் ட்டார். அவரது  கள் ஏழு 
வயறையும் ைாண்டியவர்;  ா ாவின் உத்ைரவின் டி, ஒவ்பவாரு ந ரும் ஏழு 
வயதுக்கு வ ற் ட்ட எைிர்  ாலினத்ைவர் யாறரயும் பைாடக்கூடாது. இைனால் 
புைிய நிய னம் வகஷவ் நிகமுக்கு ஓர் ஆெீர்வாை ாக அற ந்ைது, ஏபனனில் 
அவர் ைனது குடும் த்றை விட்டு விலகி இருப் ைால், குடும் த்துடன் 
இருப் ைற்கான ெந்ைர்ப் ம் ஏது ில்றல. புைிய ப ாறுப்பு அவறர 
குடும் த்ைிலிருந்து  ிரித்து அவரது  ிரச்ெிறனறயத் ைீர்த்ைது. 

 ா ாைாஸ் ஜூறல  ாைம் ஹ ிர்பூருக்குச் பென்று,  ா ாறவப்  ற்ைிப் 
 ின்வரும் ந ர்களுக்குத் பைரிவித்ைிருந்ைார்: ‘பவானி ஷீத்தல் பிரசாத் நிகம்’ 
 ற்றும் ஹ ிர்பூறரச் வெர்ந்ை வழக்கைிஞர் ‘ராய்ஸாபஹப் ராெசங்கர் அெிஸ்த்’; 
ரத் நகரிலிருந்து ‘கயா பிரசாத் கபர’;  பநௌரங்காவின் ‘பாபு ராம்பிரசாத்’; 
ைக்வானின் ‘விஷ்ணு ஷர்ொ’  ற்றும் ‘வபீரந்திர ஸிங்’;  ‘லக்ஷ்ெிசந்த் 
பாலிவால்’  ற்றும் இங்வகாட்டாறவச் வெர்ந்ை ‘பிந்த்ர பிரசாத் நிகம்’  ற்றும் 
 லர். ஹ ிர்பூரின் ‘ஸ்ரீபத் ஸஹாய்’ ஏற்கனவவ  ா ாறவச் ெந்ைித்து, அவறரப் 
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 ற்ைி  க்களிடம் எடுத்துறரத்துக் பகாண்டிருந்ைார். இந்ைப்  குைிகளில் வாழும் 
 க்கள் ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்றை ஆவலுடன் எைிர் ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ைனர், ஆனால், அந்ைத் ைருைம் அவர்களுக்கு இன்னும் வரவில்றல. 

இருப் ினும், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்ை ஒருவர், அவரது 
ைரிெனத்ைிற்காக எந்ைவிை ஆர்வத்றையும் பைரிவிக்கவில்றல. அவரது ப யர் 
‘பரபெஸ்வரி தயாள் நிகம்’, ஏைக்குறைய  30 வயது -  ிைகு ‘புக்கார்’ என்று 
அறழக்கப் ட்ட அவர் இந்ைிய கம்யூனிஸ்ட் கட்ெியின் முன்னைி ந ர். புக்கார் 
(என்ைால் ‘அறழப்பு’ என்று ப ாருள்) என்ை ைறலப் ில் வாராந்ைிர ஹிந்ைி 
அரெியல் பெய்ைி டலின் (வகஷவ் உடன் இறைந்து) இறை ஆெிரியராகப் 
 ைிபுரிந்ைார்; வ லும் ப ஹர்  ா ாறவ ஒரு வ ாெடிக்காரர் அல்லது வ ாலி 
குரு என்று இழிவு டுத்தும் வறகயில் அவருக்கு எைிராக, ைீவிர ாக, 
கட்டுறரகறள எழுைி வந்ைார்.  ஆனால், நிகழ்வுகளின் காலப்வ ாக்கில், புக்கார், 
வகஷவ் நிகம் இருவரும் உள்ளளவில் ப ரும்  ாற்ைத்றை அறடந்து ெில 
வருடங்களில்  ா ாவின் வநாக்கத்ைிற்காக  ட்டுவ  ைம்ற  முழுற யாக 
அர்ப் ைித்ைனர். 

1948, வ   ற்றும் ஜூன்  ாைங்களில், ப ஹர்  ா ா ைரிெனம் 
வழங்குவறைக் கிட்டத்ைட்ட நிறுத்ைிவிட்டாலும், அவர் ெிலறரச் ெந்ைித்ைார். 
மும்ற , பூனா, சூரத் வ ான்ை இடங்களிலிருந்து அன் ர்கள் அவறரப்  ார்க்க 
வந்ைனர், வ லும் அவரது அஹ துநகர் அன் ர்களுக்கும் அவ்வப்வ ாது 
வநர்காைல்களுக்கான வாய்ப்பு கிறடத்ைது. இந்தூரிலிருந்து வந்ை பைௌலத் 
ஸிங், அவரது  கன் உப்கார் இருவறரயும்  ா ா  கிழ்ச்ெியுடன் ெந்ைித்ைார். 

1948, ஜூன் 18 அன்று, டாக்டர் கனியும் அவரது  கன் ஹ ீதும் 
 ா ாறவப்  ார்த்ைனர். ஒரு நாள் ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில்  ண்டலியுடன் 
அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது,  ா ா, நல்ல  னநிறலயில் வைான்ைினார். அத்ைறகய 
சூழ்நிறலறயப்  யன் டுத்தும் வாய்ப்ற  டாக்டர் கனி ஒருவ ாதும் 
ைவைவிட்டைில்றல; வ லும் ஏைாவது ஒன்றைப்  ற்ைி சூெக ாகப் புகார் 
கூறுவதுவ ால் எடுத்துறரக்கும் ைருவாயில், ப ஹர்  ா ா ஆன் ீக உள்  ாறை 
அல்லது கடவுறளப்  ற்ைிய ெில விளக்கங்கறள பவளிப் டுத்துவது வழக்கம். 

வவடிக்றகயாக, டாக்டர் கனி அவரிடம், " ா ா, நீங்கள் கடவுள் என் ைில் 
ெந்வைகவ  இல்றல, ஆனால், இத்ைறன வருடங்கள் உங்களுடன் இருந்து 
நாங்கள் என்ன அறடயப்ப ற்வைாம்? நாங்கள் இங்வகயும் இல்றல, அங்வகயும் 
இல்லாை நிறலயில்  ாட்டிக்பகாண்வடாம்!" அவர் ஒரு சுவாரஸ்ய ான 
பொற்ப ாழிறவ எைிர் ார்த்து,  ா ாறவக் கிண்டல் பெய்ைார்; ஆனால், இம்முறை 
 ா ா அவருக்கு அளித்ை விளக்கத்ைில் டாக்டர் கனியின் ைறல சுற்ைியது! 
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சுற்றுமுற்றும்  ார்றவறயச் சுழற்ைி  ா ா, "ஏன் பின்னால் 
அெர்ந்திருக்கிைரீ்கள்? முன்பன வந்து இந்த முட்கடத் தகலயன் 
முட்டாளுக்கு பதில் மசால்லுங்கள்!" என்று காக்காவிடம் கூைினார். 

"நான் எந்ைச் ெர்ச்றெயிலும் ஈடு ட விரும் வில்றல," என்று காக்கா 
 ைிலளித்ைார். 

"ஏன்? கனிகயப் பார்த்து பயொ?" என்று  ா ா வகட்டார். 
"அவர் ைந்றையாருக்குக் கூட நான்  யப் ட ாட்வடன்!" காக்கா சூடாகப் 

 ைிலளித்ைார். 
“அப்படியானால் வந்து அவருக்குப் பதில் மசால்லுங்கள்” என்று  ா ா 

கட்டறளயிட்டார். 
காக்கா முன் வந்ைவ ாது, இருவருக்கும் இறடவய ஒரு வாக்குவாைம் 

ஏற் ட்டது, அது இறுைியில் அறனவருக்கும் விந்றையான வாய்ப ாழிச் 
ெண்றடயாக  ாைியது. 

காக்கா, "நீங்கள்  ா ாவிடம் றகவயந்தும் ஒரு ெண்டாளன்! அவர்கள்ைான் 
இப் டிப்  ிச்றெ எடுக்கிைார்கள்!" என்று கூைி, க றீர வ ற்வகாள் காட்டினார். "க ரீ் 
ெரியாகக் கூைினார்: ைானாக முன்வந்து பகாடுப் து  ால் வ ான்ைது; றகவயந்ைிப் 
ப றுவது ைண்ைரீ் வ ான்ைது; வலுக்கட்டாய ாக எடுப் து இரத்ைம் வ ான்ைது." 

"க ரீின் ஈரடிக்கவிறைறள எனக்குக் கற்றுக்பகாடுக்க நீங்கள் யார்?" 
டாக்டர் கனி  ைிலடி பகாடுத்ைார். "உங்கறளப் வ ான்ை  டிப் ைிவற்ை  னிைறன 
விட நான் அவற்றை நூறு முறை கற்ைைிந்ைவன். நான் அவற்றைத் ைிரவ ாக்கி 
அருந்ைியவன்!" 

"அப் டியானால் ெண்டாளறனப் வ ால் ஏன் வ சுகிைரீ்கள்?" காக்கா 
வினவினார்.  

"நீங்கள்ைான் அப் டிப் வ சுகிைரீ்கள், என் நண் ா, உங்களுக்குள் என்ன 
உள்ளது? - நீங்கள் என்றனப் புரிந்து பகாள்ள முடியாை ஒரு முட்டாள்." 

காக்கா, கனியின்  ண்றடய மூைாையறரக் குைித்து ெில 
ப ாறுக்கிபயடுக்கப் ட்ட கருத்துக்கறளக் கூைினார்; அவரது வம்ொவளிறய, 
 ரிைா த்ைின் கீழ்  டிநிறலகளில் உள்ள ெில நான்கு கால் உயிரினங்களுடன் 
ஒப் ிட்டுப் வ ெினார்;  ா ா அறை  ிகவும் ரெித்ை டி அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
கறடெியில் காக்காவின் வார்த்றைகளும் விடா ிடித்ைனமும் ‘வ வலாங்கி’ நின்ை 
நிறலயில் டாக்டர் கனி அற ைியானார்.   
 அறனத்றையும் ரெித்துக் பகாண்டிருந்ை  ா ா இவ்வாறு கூைினார், 
"காக்கா இன்று அற்புதங்ககள நிகழ்த்தியுள்ளார்! கனிகயப் பபசமுடியாெல் 
ஆக்கியது - ஓர் அதிசயம்!" 

 ண்டலிக்கு இறடவய இத்ைறகய வாக்குவாைங்கள் அரிைான நிகழ்வு 
ஒன்று ல்ல. இதுவ ான்ை சூடான, உைர்ச்ெி வவக ான சூழ்நிறலகள் மூல ாகப் 
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 ைிபுரிந்து,  ண்டலிறய,  ார ட்ெ ில்லாை, அச்ெ ற்ை, உண்ற யான  ற்றும் 
வநர்ற யானவர்களாக  ாற்றும் அவை வவறளயில், எல்லா சூழ்நிறலகளிலும் 
 ா ாறவ  கிழ றவக்கும் ஒவர எண்ைத்றை  னைில் பகாள்ளவவண்டும் 
என் றை உைர றவக்கிைார்.     
 எவரும் ஒருவறர விட இன்பனாருவறரப்  ார ட்ெ ாகப்  ார்க்கக் 
கூடாது என் றை  ா ா வலியுறுத்ைினார்.  ண்டலி உறுப் ினர்களுக்கிறடவய 
பநருங்கிய நட்பு ஏற் டத் பைாடங்கும் வ ாது,  ா ா ெில வழிகளில் அவர்களுக்கு 
இறடவய வவறு ாடுகறளயும் ெச்ெரவுகறளயும் உருவாக்குவது வழக்கம். 
 ண்டலி அறனவரும் நண் ர்களாக இருந்ைனர், ஆனால், அவை வநரத்ைில், 
அவர்கள் ைிைந்ை  னதுடன் இருந்ைனர், அைனால் யாருறடய ைவறுகளும் 
 றைக்கப் டவில்றல. ஒருவருறடய  லவனீங்கள் உள்ளுக்குள்  றைந்து 
இருந்ைால், ெண்றடகறள உருவாக்கி, ‘அழுக்றகச் சுத்ைம் பெய்வைன் மூலம்’ 
அவற்றை பவளியில் பகாண்டு வருவைற்கு  ா ா  ல வழிகறளக் றகயாண்டார். 

உைாரை ாக, அறனவரும்  ிம் ல்காவ் ில் ஒன்ைாகத் 
ைங்கியிருந்ைவ ாது, காக்கா, கனிக்கு ைினமும் ஒரு ைட்டில்  ாலாறடக்கட்டிறயக் 
பகாடுப் து வழக்கம்; இருப் ினும், வ வல கூைப் ட்ட நிகழ்வில்,  ா ாறவ 
 கிழச்பெய்யும் விைத்ைில், அவர் அன்ற  விட அைிக விஷத்றை பவளிப் டுத்ைி, 
முழு  னதுடன் வ ாராடினார். எவ்வாைாயினும், வார்த்றைகளால் வ ார் 
புரிந்ைாலும், இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் எைிராக எந்ை பவறுப்ற யும் 
பகாண்டிருக்கவில்றல, வ லும் அவர்கள்  ா ாவின் அன் ில் அறைத் 
பைாடர்ந்ைனர்.  ா ா, ‘பவறுப்புகறள’ அல்லது உள்ளுக்குள்  றைத்து 
றவத்ைிருக்கும் ‘காயப் ட்ட உைர்வுகறள’ ப ாறுத்துக்பகாள்வைில்றல. 
அறனத்தும் அறனவர் முன்னிறலயிலும் பவளிவய வர வவண்டும். இவ்வாறு, 
 ா ா,  ண்டலிக்கிறடவய ெண்றட ெச்ெரவுகறள உண்டாக்கி, அவர்களின் 
உள்ளிருக்கும்  ாசுக்கறளச் சுத்ைப் டுத்ைினார்.  ஒவ்பவாருவரும் வாளின் 
விளிம் ில் நடப் து வ ால் உைர்ந்ைனர் -  ா ா அறைபயல்லாம் 
குறும்புத்ைனத்துடன் ரெித்ைார்! 

1948, ஜூன் 21 முைல்,  ா ா,  ீண்டும் அலி ஷாவுடன் ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி 
 ங்களா’வில் ைினமும் இரண்டு முறை காறலயிலும்  ிற் கலிலும்  ைியாற்ைத் 
பைாடங்கினார். 25ஆம் நாள், ற தூல், ஸவக் இருவருடன்  ீண்டும் 
ப ஹரா ாத்துக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, வ லுப ாரு  ஸ்த்  யைத்றை வ ற்பகாள்ளவிருந்ை 
நிறலயில், ஜூன் 24 அன்று அைிகாறலயிலும், 26ஆம் வைைி வ லும் இரண்டு 
ைிறரப் டங்களுக்கு, ப ண் ைிகறள அறழத்துச் பென்ைார். இந்ைிய சுைந்ைிரப் 
வ ாராட்டத்ைில் ஈடு ட்ட நஸர்வான் ஸட்டா ஆங்கிவலயர்களால் ெிறையில் 
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அறடக்கப் ட்டார். காக்கா ெின்வொர்கர் ஜூன் 28ஆம் வைைி  ா ாறவச் ெந்ைித்து, 
நஸர்வாறன விடுைறல பெய்வைற்கான ைனது முயற்ெிகறள அவருக்குத் 
பைரிவித்ைார். 

அவை நாள்  ிற் கல் 3:15  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, ற தூல், எரச், ெகன், 
ப ஹர்ஜி ஆகிவயாருடன் ரயிலில் புைப் ட்டு, 29ஆம் நாள் ‘நஸிரா ாத்’ 
பென்ைறடந்ைார்.  ா ா, அவ்வப்வ ாது ப ஹர்ஜி அல்லது நரி றனத் ைனது 
 யைத்ைில் உடன் அறழத்துச் பெல்வது வழக்கம். நரி ன், அர்னவாஸ், 
ப ஹர்ஜி, டாக்டர் வைஷ்முக், நானா வகர் வ ான்ைவர்கள் உலக வாழ்க்றக 
வாழ்ந்ைாலும், அத்துடன்  ற்ைற்ைவர்களாக இருந்து, குருநாைரின் 
கட்டறளகளுக்கு இைங்கி, இலட்ெிய வாழ்க்றகறய நடத்ைியவர்கள். 

நஸிரா ாத்ைில், ப ஹர்  ா ா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  ைிபுரிந்ை 
'ஜிப்ரா பாபா' என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
அங்கிருந்து,  ா ா ‘ஜல்காவ்ம்’  யைம் பெய்து, 'ப ௌலானா ஹஸூர்’, வ லும் 
ெில  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்து,  ா ா இரவில் ஓய்பவடுக்க அரொங்க 
விடுைிக்குச் பென்ைார். இரவு உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா, அொைாரை முறையில் 
ஒவ்பவாரு  ண்டலிக்கும் ஒரு ெிைிய வகாப்ற   து ானத்றை ( ிராந்ைி) ஊற்ைி 
வழங்கினார். அப்வ ாது  ா ா, அவை நாள் முற் குைியில் ஒரு  ஸ்த் வழங்கிய 
ெிகபரட்றடப் புறகக்கத் பைாடங்கி, ப ஹர்ஜிறய அறழத்து,  ா ா அறை 
அவரிடம் பகாடுத்ைார்.  ின்னர், அறைத் தூக்கி எைியச் பொல்லி, இனி 
புறக ிடிக்க வவண்டாம் என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். ப ஹர்ஜி, 
பஸாராஸ்ட்ரிய  ாைிரியார்களின் ஆச்ொர ான குடும் த்றைச் வெர்ந்ைவர், 
புறக ிடிக்க முயற்ெித்ைைில்றல, எனவவ இது அவருக்கு  ா ா வழங்கிய முைல் 
 ற்றும் கறடெி ெிகபரட்டாக இருந்ைது! 

அடுத்ை நாள் ஜூன் 30 அன்று காறல ஜல்காவ் ிலிருந்து புைப் ட்டு, 
 ா ா ‘கல்யாண்’ நகருக்குச் பென்று, அங்கு அவர் ‘கரக் ெஸ்தான்’ என் வருடன்  
பைாடர்பு பகாண்டார் - ‘கரக், கரக்’ என்ை ெப்ைத்றை  ட்டுவ  அவர் ைிரும் த் 
ைிரும்  முணுமுணுப் ைால் அவருக்கு அந்ைப் ப யர். 

கல்யாைிலிருந்து  ா ா மும்ற க்குச் பென்று, அர்னவாஸ், நரி னின் 
‘ஆஷியானா’ இல்லத்ைில் ஓய்பவடுத்ைார். 1948, ஜூறல 1 வியாழன் அன்று, 
 ா ா, ‘ராம்தாஸ் கட்வாலா ெஹாராஜ்’ என்ை ‘ஸலிக்’ ஒருவறரத் பைாடர்பு 
பகாண்டார்.  ிரிவிறனயின் வ ாது  ாகிஸ்ைானிலிருந்து இந்ைியாவிற்கு வந்ை 
ெிந்ைி இனத்றைச் ொர்ந்ை அகைிகள் ெிலரால் அறழத்து வரப் ட்டார்.  ா ா, 
‘ெர்ஹதன் ொய்’ என்ை வ ல்நிறல  ஸ்ைானியுடனும்  ைிபுரிந்ைார். 70 
வயறையும் ைாண்டிய  ஸ்ைானி,  ல வருடங்களாக மும்ற யில் கார்னாக் 
 ாலம் அருவக இருந்ை ஒரு  ரத்ைடிறயத் ைனது இருப் ிட ாக அற த்துக் 
பகாண்டார்.  ா ா, அவறரச் ெந்ைித்ை அன்று  லத்ை  றழ ப ய்ைது.  ா ா, 
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அவருக்கு அளித்ை வைநீறர ஏற்றுக்பகாண்டு, முைலில் அறை ஒரு  றழய டின் 
வகாப்ற யில் ஊற்ைினார்; அழுக்கறடந்ை அந்ைக் வகாப்ற றயக் குைித்து டாக்டர் 
டான் ‘ைி வவஃவ ரர்ஸில்’ அது ‘உலகில் உள்ள அறனத்து கிரு ிகளுக்கும் ஓர் 
உறைவிட ாக இருந்ைது’ என்று குைிப் ிட்டுள்ளார். 

 ிற் கலில்  ா ா, மும்ற யில் ொஹிம் என்ை இடத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார், அங்கு அவர் அலி அஸ்கறர  ீண்டும் பைாடர்பு பகாள்ள 
விரும் ினார்; அவருறடய ெவகாைர ெவகாைரிகள்  ஸ்துகள்  ற்றும் 
 ஸ்ைானிகளாக இருந்ைனர்.  ஸ்த் அலி அஸ்கர் அவரது அறையில் 
இருந்ைாலும், கைவு பூட்டப் ட்டிருந்ைது.  ா ா அவருக்கு இந்ைச் பெய்ைிறயத் 
பைரிவித்ைார்: "நான் அலி அஸ்ககரத் மதாடர்பு மகாள்பவன் அல்லது அவர் 
என்கனத் திரும்பிச் மசல்ல அனுெதிக்கும் வகர காத்திருப்பபன்." இறைக் 
வகட்டு,  ஸ்த் ஒரு கைம்  ட்டுவ  பவளிவய வந்து,  ீண்டும் உள்வள 
 றைந்ைார். ஜன்னலிலிருந்து, ற தூல், அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ளு ாறு 
ஆர்வத்துடன் வகட்டுக் பகாண்டார்; ஆனால் அவர் அைற்கு ஒப்புக்பகாள்ளா ல், 
ஒன்ைறர  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர், இறுைியாக, "அவர் ைிரும் ிச் பெல்லலாம்" 
என்று  ைிலளித்ைார். 

நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவரும்  ா ாவுடன் வந்ைிருந்ைனர், வ லும்  ா ா 
ஆஷியானாவுக்குத் ைிரும் ியவ ாது, "அலி அஸ்கர் ஒரு ‘ஜலாலி’ கட்டத்கதக் 
கடந்து மசல்கிைார், அது முடிந்ததும், நான் திரும்பி வர பவண்டும்" என்று 
குைிப் ிட்டார். இந்ைக் கட்டத்ைில்  ஸ்த் தூங்கா லும் உண்ைா லும் 
இருந்ைைால்,  ிகவும் எரிச்ெலாகவும் ஆக்வராஷ ாகவும் காைப் ட்டார். 

இைற்கிறடயில் அர்னவாஸ் ைனது ெவகாைரி பராடா (24)  ற்றும் ஜிம்ெி 
(31) என்ை பெல்லப்ப யரால் அறழக்கப் ட்ட ‘ஜாம்பஷட் ப ஹராம் 
 ிஸ்த்ரி’க்கும் நிகழவிருக்கும் ைிரு ைம்  ற்ைி  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். 
ைிரு ைம், ெில காலத்ைிற்கு முன்பு நிச்ெயிக்கப் ட்டது; வ லும்,  ை கறனத் 
வைர்ந்பைடுத்ைைில்  ா ா ைனது ைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைினார். 

வராடா,  ா ாவின் அன் ில் வளர்ந்ைார், ஆனால் ஜிம் ிக்குக் 
குருநாைறரத் பைாடர்பு பகாள்ளும் அைிர்ஷ்டம் இன்னமும் வரவில்றல. ஜிம் ி 
ஒருமுறை, பநௌவராஜியின் இல்லத்ைின் முன் ாக, ஒரு கூட்டம்  ா ாறவப் 
 ார்க்கக் காத்ைிருந்ைறைக் கண்டார்; ஆனால் ஆர்வ ில்லா ல் வ ாய்விட்டார். 
1946ஆம் ஆண்டில், ஜிம் ி, ைாைர் ரயில் நிறலய நறடவ றடயில்  ா ாறவ, 
தூரத்ைிலிருந்து  ார்க்க வநர்ந்ை வவறளயில்,  ா ாவின் அம்ெங்களால் அவர் 
பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். 

அவரது ைிரு ைம் அைிவிக்கப் ட்டதும், ெில  ார்ெிகள் அவறர அணுகி, 
"நீங்கள் ஒரு ைாைாொஞ்ெிறய  ைக்கிைரீ்களா? உங்களுக்கு என்ன ற த்ைிய ா? 
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ப ாத்ை குடும் மும் ற த்ைிய ாகிவிட்டது! அவர்கள் அறனவரும் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ின் ற்று வர்கள்; அது உங்களுக்குத் பைரியாைா?" 

ஆனால்,  ார்ெி இனத்றைச் ொர்ந்ை ஜிம் ி இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
"வராடா அவர்  ைத்றைப்  ின் ற்ைலாம், நான் என்னுறடய  ைத்றைப் 
 ின் ற்றுவவன். உண்ற யில் எனக்கு எந்ை  ைமும் இல்றல, வ லும் ‘ஸத்ரா-
கஸ்ைி’றய, (புனிை நூல்)  ழக்கவைாஷத்ைால்  ட்டுவ  நான் அைிகிவைன்." 
அவரது ைிரு ைத்ைிற்குப்  ிைகு, ஜிம் ி,  ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்ைார், 
 ா ா, அவரது நல்லுள்ளம்  றடத்ை நறகச்சுறவகறள  ிகவும் விரும் ினார்.  

மும்ற யில்  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர், 1948, ஜூறல 
2ஆம் நாள், அைிகாறல ரயிலில் பூனா பென்ைறடந்ை  ா ா, ஆைி ெீனியருடன் 
கஸ் ாவ ட்டில் விஷ்ணு இல்லத்ைில் வைநீர் அருந்ைிவிட்டு, காறல 7:15  ைிக்கு 
அஹ துநகர் ைிரும் ினார்.  ா ா அஹ துகரில் ைங்கி,  ிம் ல்காவ்ம், 
ப ஹரா ாத்  இரண்டு இடங்களுக்கும் பைாடர்ந்து விஜயம் பெய்வறை  ீண்டும் 
பைாடங்கினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், இந்ைியாவிற்கு வரு ாறு அறழக்கப் ட்ட ஜனீ் 
அட்ரியல், டிலியா டிலிபயான் இருவரும் விறரவில் வரவிருந்ைனர்.  

நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவரும் அலி அஸ்கறரச் ெந்ைித்து, அவர் இப்வ ாது 
ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர்புக்குத் ையாராக இருக்கிைாரா என் றைத் பைரிந்து 
பகாள்ளு ாறு  ா ா, கடிைம் அனுப் ினார். அவர்கள்  லமுறை அவரது 
வடீ்டிற்குச் பென்ைனர், இறுைியில் அலி அஸ்கர் ஒப்புக்பகாண்டைற்கு இைங்க, 
அவர்கள்  ா ாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி  அனுப் ினர். ஜூறல 12 அன்று, ஆைி 
ெீனியர்,  ா ா, ற தூல் இருவறரயும் மும்ற க்கு அறழத்துச் பெல்லும் வழியில் 
பூனாவில் எரச்சும் அவருடன் இறைந்ைார். 

 ா ா மும்ற  வந்ைதும் ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரும் அவர்கறளச் 
ெந்ைித்து, அலி அஸ்கரின் வடீ்டிற்கு அறழத்துச் பென்ைனர். "கடந்த முகை அலி 
அஸ்ககர அணுகிய அபத முகைகய இப்பபாதும் பின்பற்றுவது ெிகவும் 
அவசியம். எனபவ, ெதியம் சரியாக அபத பநரத்தில் நாம் அங்குச் மசல்ல 
பவண்டும்" என்று  ா ா  ண்டலிக்கு விளக்கினார்.  அப் டிவய பெய்து அவர்கள் 
அலி அஸ்கரின் வடீ்றட அணுகியவ ாது, கைவு பூட்டப் ட்டிருந்ைது. அறர  ைி 
வநரம்,  ல முயற்ெிகளுக்குப்  ிைகு,  ஸ்த் ையக்கத்துடன் கைறவத் ைிைந்ைதும், 
 ா ா உள்வள நுறழந்ைார். 

ஐந்து நி ிட பைாடர்புக்குப்  ின்னர், இருவரும் பவளிவய வந்ைனர்; 
ஆனால் அலி அஸ்கர் உடனடியாக உள்வள பென்ை அவை வவகத்ைில் ஒரு 
கத்ைரிக்வகாலுடன் ைிரும் ி வந்து, ஒரு  ல்ப ரி பெடியிலிருந்து ஏழு ெிைிய 
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கிறளகறள பவட்டி, அவற்றை ஒரு பூங்பகாத்ைாகக் கட்டி,  ா ாவிடம் 
பகாடுத்ைார்.  ா ாவின் முதுகில் வருடி, "இப்வ ாது நீங்கள் பெல்லலாம்" என்ைார். 

 ா ா அந்ைத் பைாடர் ால்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து, "இன்று எனது பணி 
ெிகவும் அற்புதொக முடிந்தது, இனி ஒருபபாதும் அலி அஸ்ககரத் மதாடர்பு 
மகாள்ள நான் வர பவண்டியதில்கல" என்று பைரிவித்ைார். 

 ா ா அந்ைப் பூந்ைளிர்க் பகாத்றை எரச்ெிடம் பகாடுத்து, "உங்கள் 
உயிகரப் பபால் இகதப் பாதுகாத்துக்மகாள்ளுங்கள்! ஒரு சிறு இகல கூட 
உதிர்ந்துவிடக்கூடாது!" என்ைார். 

 ா ா இந்ை வநாக்கத்றை  ட்டுவ  கருத்ைில்பகாண்டு மும்ற க்கு 
வந்ைைால், அன்வை அஹ துநகருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ஆைி,  ா ாறவப்  ிம் ல்காவ் ிற்கு அைிகாறல 1  ைிக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார், அங்கு  ா ா வநராக, கியாராவின் குடிலுக்குச் பென்று ஓய்பவடுத்ைார். 
(ஆைி, எரச் ற தூல் ஆகிவயார்  ிம் ல்காவ் ில் டானின் அறையில் தூங்கினர்.) 

 ஸ்த் அலி அஸ்கரின் பூங்பகாத்ைின் கறை இத்துடன் 
முடிவறடயவில்றல. எரச்  ரக்கிறளகறள ஒரு பூந்பைாட்டியில் வவரூன்ைச் 
பெய்ை ெில நாட்களில் இறலகள் காய்ந்துவிட்டன. இரண்டு வாரங்களுக்குப் 
 ிைகு,  ா ா, ஏழு காய்ந்ை கிறளகளுடன் எரச்றெ  ிம் ல்காவ் ிற்கு அறழத்ைார். 
காய்ந்ை இறலகறளத் தூள்தூளாக்கி,  ா ா ைினமும் ஒரு ெிட்டிறக வைீம் 
உண்டார். உலர்ந்ை ைண்டுகறள ஒன்ைாகச் வெர்த்துக் கட்டி, அது,  ா ாவுக்கு 
 ஸ்துகளால் இதுவறர வழங்கப் ட்ட இைர விைவிை ான  ரிசுப்ப ாருட்களுடன் 
றவக்கப் ட்டது. இந்ை ஏழு  ல்ப ரி கிறளகள் ஏவைா ஒரு வறகயில் அலி 
அஸ்கருடனான  ா ாவின் உள்  ைிவயாடு பைாடர்புறடயறவ - ஆனால் எப் டி 
என் து, விளக்க முடியாை ஒரு  ர்  ாகவவ உள்ளது. ெிறு ெிறு ெில்லறைப் 
ப ாருட்கள், கல் துண்டுகள், உறடந்ை கண்ைாடி  ாகங்கள், கிழிந்ை 
துைி ைிகள்  ற்றும்  ஸ்துகளால்  ா ாவுக்கு வழங்கப் ட்ட  றழய கந்ைல் 
ஆறடகள் அறனத்தும் அவரது உள்  ைியுடன் பைாடர்புறடயறவ, 
அைனால்ைான்  ா ா,  ிகவும் கவன ாக இருந்து, அவற்றைப் ப ாக்கிஷ ாகப் 
ப ட்டிகளில்  ாதுகாத்து றவக்க வவண்டியிருந்ைது. 

1948, ஜூறல 13 பெவ்வாய்க்கிழற  காறல 10:00  ைிக்கு, 'ஐஸ் 
ஃவ க்டரி'யில் ஆைி ெீனியர், ஸவராஷ், எரச், ப ண்டு, ராம்ஜூ ஆகிவயாறர  ா ா 
ெந்ைித்ைார். ைானியங்களின் ‘வரஷன்’ குைித்து நறடமுறைக்கு வரவிருந்ை, 
ெ ீ த்ைிய அரொங்க உத்ைரவுகள், அறவ ப ஹரா ாத் ெமூகத்றை எவ்வாறு 
 ாைிக்கும் என் றையும் அவர்கள் விவாைித்ைனர்.    
 முக ைிய வநான்பு  ாை ான ‘ர லான்’  ாைத்ைின் இறுைி மூன்று 



242 
 

நாட்களான, ஜூறல 18 முைல் 21ஆம் வைைி வறர,  ா ாவும் ைண்ைரீ்  ட்டுவ  
அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். அந்ை நாள் டாக்டர் நீலு, டாக்டர் டான் இருவரும் 
 ா ாவின் ரத்ை அழுத்ைத்றைப்  ரிவொைிக்க வந்ைனர். 

1948 ஜூறல 15 அன்று, ஜனீ் அட்ரியல், டிலியா டிலிவயான் இருவரும் 
மும்ற க்கு வந்து,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி, அவர்கள் முைல் ெில நாட்கள் 
ப ஹர்ஜியுடன் மும்ற யில் ைங்கி, 19ஆம் வைைி ப ஹரா ாத் வந்ைனர். ஜூறல 
22 அன்று,  ைிபனாரு வருட  ிரிவிற்குப்  ின்னர், அவர்கள் ைங்கள் அன் ான ஸ்ரீ 
 ா ாறவ  ீண்டும்  ார்க்கும் வாய்ப்பு கிறடத்ைது. அன்று காறல ஒன் து 
 ைிக்கு ப ஹரா,  ைி  ற்றும் இைர ப ண் ைிகளுடன்  ா ா வருறக 
ைந்ைார்.  ா ா, கிழக்கு அறைக்குள் நுறழந்ைவ ாது, வாெலில், கர் ான்  ாஸி 
ெம் ிரைாய ாக அவரது காலடிகளில் வைங்காய் உறடத்ைார். ப ஹராவும் 
 ைியும் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்து உள்வள பென்ை ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு 
ஜனீும், டிலியாவும் அறழக்கப் ட்டனர். 

டிலியா நிறனவுகூர்ந்ை டி: 
 ைிபனாரு வருடகால  நீண்ட, பநடிய  ிரிவிற்குப்  ிைகு,  ா ா, 

புன்னறகயுடன் அவரது கரங்கறள விரிக்க, அவரிடம் நாங்கள் ஓறெயின்ைி 
உள்வள நுறழந்ை அந்ை கைம், அளவிலா ஆனந்ை ாக இருந்ைது. அவர் எங்கறள 
அரவறைத்ை விைம், நாங்கள், எங்கள் ைாயகம் ைிரும் ி வந்ைது வ ான்ை 
உைர்றவத் ைந்ைது.  

நாங்கள் அவருறடய அரவறைப் ில் வழீ்ந்ை அந்ை வநரம், கடந்ை 
அத்ைறன வருடங்களும் வழீ்ந்ைன, அத்துடன் எங்கள் அறனத்து 
 ிரச்ெிறனகளும் இைய வலிகளும்  றைந்ைன. காலம் அறெவின்ைி அப் டிவய 
நின்ை அந்ைத் ைருைத்ைில்ைான் உண்ற ப்ப ாருள் நிறலபகாண்டிருந்ைறைக் 
கண்வடாம். கடந்ை இத்ைறன ஆண்டுகளில் நடந்ை அத்ைறனயும் அவரிடம் 
எடுத்துறரக்கு ாறு  ா ா எங்கறளக் வகட்டுக் பகாண்டார். இறவ 
அறனத்றையும் விவர ாக எடுத்துறரக்க ஒரு காரைம் இருப் ைாக எனக்குத் 
பைரிந்ைைால், கண்களில் நீர் ைதும்  நான் முடிந்ைவறர முயற்ெித்வைன். 
இறுைியில், நான் பெய்ய விரும் ியபைல்லாம் அவறரப்  ார்த்துக் பகாண்வட 
இருக்க வவண்டும் என் துைான். 

 ா ா அவர்களிடம் விளக்க ாக எடுத்துறரத்ைார்: "நீங்கள் என்னுடன் 
இருப்பதில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிபைன். மெஹராபாத்தில் தங்க 
இருக்கும் இந்த ஆறு வாரங்கள், நீங்கள் நன்ைாக உண்டு, ஓய்மவடுங்கள், 
எகதப் பற்ைியும் கவகலப்படாதரீ்கள் - என்கன ெட்டும் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள். ஒருமுகை நாம் பிம்பல்காவ்ம் கிராெத்திற்குச் 
மசன்றுவிட்டால், நீங்கள் எந்பநரமும் மும்முரொக இருப்பீர்கள்." 
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அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: "நான் ெிகவும் பசார்வாக 
உள்பளன். பிரபஞ்சத்தின் முழுப் பளுவும் எனது பதாள்களில் உள்ளது. 
ஆனால், விகரவில் அது ொறும்; பெலும், பெற்கத்திய நாடுகளின் 
நிகலகெகளும் ொற்ைம் மபறும். எல்பலாரும் பாபா, எல்லாபெ பாபா, 
எங்கும் பாபா. பிை அகனத்தும்  பூஜ்யம். 

"நான் இரண்டு ெஸ்த் பயணங்கள் பெற்மகாள்ள உள்பளன். 
ெஸ்துகளுடன் இருக்கும் பவகளயில் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக 
உணர்கிபைன்; ஆனால், பிம்பல்காவ்ெில் நீங்கள் தங்கவிருக்கும் மூன்று 
வாரங்களும், நான் எப்பபாதும் உங்களுடன் இருப்பபன். பணி மதாடர்பான 
விவாதங்கள் ஆகஸ்ட் 1ஆம் பததி முதல் நகடமபறும்." 

 ா ா, இைர ப ண் ைிகறள அறழத்து, டிலியா பைாடர்ந்து 
வாெறனத்ைிரவியம்   யன் டுத்துவறைப்  ற்ைி கிண்டல் பெய்ைார். "உங்களுக்கு 
இன்னும் வாசகனத்திரவியங்களில் அவ்வளவு பிரியொ? என்று வகட்டார். 

 ா ா, அவர்கள் ைங்கும் அறைகறள ஆய்வு பெய்து, ஜனீ், டிலியா 
அவர்களுக்குத் வைறவயான அறனத்றையும் வழங்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். 
காறல 10:15  ைிக்குப் புைப் டுவைற்கு முன்னர், அவர் ைனது இறுைி 
ஓய்விட ான ெ ாைிறய அவர்களுக்குக் காண் ித்து,  ிவரம் ஆெிர  நாட்களில் 
நடந்ை ெில ெம் வங்கறள விவரித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி ஜனீ் கூைியிருந்ை ‘ ார்குறரட் வ ாவல’ 
என் வரின் றகவண்ைத்ைில் உருவான ெிைகுகள் பகாண்ட குைிறரயின் 
ஓவியத்றை ஜனீ்,  ா ாவுக்கு அன் ளிப் ாக வழங்கினார்.  

அன்று  ைியம், ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில்  ண்டலியுடன்  ா ா 
இருந்ை வவறளயில்,  கீரத் அவரது  றனவி வகாகிலாவுடன்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். அவர்கள் அவை கட்டிடத்ைில் வாழ்கிைார்கள் என்று 
குைிப் ிட்ட வவறளயில்,  ா ா, வகாகிலாவிடம், "நான் எங்கும் இருக்கிபைன்!" 
என்று கூைினார். 

"ஆனால் அறை நாங்கள் எப் டி அைிந்துபகாள்வது?" என அவர் வகட்டார். 
அவரிடம் ஒரு நறு ைம்  ிக்க வராஜாறவக் பகாடுத்து,  ா ா, "அதன் 

வாசகனகய நீங்கள் ‘பார்க்க’ முடியுொ?" என்று வகட்டைற்கு, அறைப் ‘ ார்க்க’ 
முடியாது என்று வகாகிலா  ைிலளித்ைார். 

"ஆனால் அதற்கு ஒரு வாசகன உள்ளது, அப்படித்தாபன?" 
"ஆம் நிச்ெய ாக." 
 ா ா விளக்கினார், "பராஜாவில் நறுெணம் ெகைந்திருப்பது பபால, 

நானும் ஒவ்மவாரு இதயத்திலும் - கண்ணுக்குத் மதரியாெலும், புலப்படா 
நுண்மபாருளாகவும் ெகைந்துள்பளன்." 
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1948, ஜூறல 23 பவள்ளிக்கிழற  காறல கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் 
கட்டப் ட்ட புைிய  ண்ட த்ைில், ஒரு  ைி வநரம் ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது. 
குல் ாய், வநாரினா  ற்றும் ராவனாவுடன் வவறளக்கு முன்னைாகவவ வந்ை 
 ா ாவிற்கு  லர்  ாறல அைிவிக்கப் ட்டது. வஷாலாப்பூர்,  ர்ஸி, பூனா, 
மும்ற   ற்றும் அஹ துநகர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து அன்று காறல ஒன் து 
 ைிக்கு வந்ை சு ார் 250 அன் ர்கள், கீவழ இைங்குவைற்காக ப ஹரா ாத்ைில் 
ரயில் நிறுத்ைப் ட்டது.  ினூ காரஸ்,  ினூ வ ாவஹாவாலா இருவரும் 
(இப்வ ாது வைிக  ங்குைாரர்கள்) கராச்ெியிலிருந்து வந்ைனர்.  காறல 9:30 
 ைியளவில் அறனவரும்  ண்ட த்ைிற்குள் ஒன்ைாகக் கூடிய அவ்வவறளயில், 
 ா ா உள்வள நுறழந்ைதும் அறனவரும் எழுந்து நின்று, ‘ெத்குரு ப ஹர்  ா ா 
கி பஜய்!’ எனக் வகாஷ ிட்டு, கடவுளின் ஏழு ப யர்கறள  ிரார்த்ைறனயாக 
ப ாழிந்ைனர்.  ா ாறவத் ைரிெனம் பெய்யவவா அல்லது வகள்விகள் வகட்கவவா 
அனு ைிக்கப் டாைவ ாதும், அவர் ஒவ்பவாரு குழுறவயும் ைனித்ைனியாகச் 
ெந்ைித்ைார். பூனாறவச் வெர்ந்ை ‘சுபத்ரா பந்மதலு’  ஜறனப்  ாடினார். அவரும், 
ெவகாைரன் கிருஷ்ைாவும்  ா ாறவப்  ற்ைி, காவடக்கர் மூல ாக அைிந்து 
பகாண்ட ைருைத்ைில், ஏைக்குறைய ஒரு வருடத்ைிற்கு முன்பு ப ஹரா ாத்ைில் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது.  ரா கிருஷ்ை ஜஜு (வஷாலாபூரின்  ிர ல 
காங்கிரஸ் ைறலவர்) இந்ை நிகழ்றவ நிறனவுகூரும் வறகயில், ெிைிய உறர 
ஒன்றை நிகழ்த்ைினார், வ லும் காந்ைியின்  ைிகள்  ற்றும் ப ஹர் 
 ா ாவுடனான அவரது பைாடர்ற க் குைித்து விரிவாகக் கூைினார்.  ஜால் ாய் 
அப்வ ாது நறகச்சுறவயாக ஒன்றைச் பொன்னார் (‘இந்ைியாவின்  ிக உயர ான 
ெிகரம் எது?  வுண்ட் எவபரஸ்ட்? இல்றல,  வுண்ட் வ ட்டன்!’)  10:30  ைிக்கு 
விழா நிறைவறடந்ைது. 

மும்ற லிருந்து வந்ை குழு ( ார்ெி இனத்றைச் ொர்ந்ை  லர்) ைா ை ாக 
வந்ைைால் நிகழ்ச்ெிறயத் ைவைவிட்டு,  ின்னர் அவர்கள் விலூ  ங்களா  ற்றும் 
குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸ் பென்ைனர். இறைக் வகள்விப் ட்ட  ா ா, ஆைியுடன் காரில் 
பென்று, அவர்கறள ‘ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ்’ அருவக ெந்ைித்ைைில் அவர்கள் 
 ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். 

ஜூறல 26ஆம் நாள்  ாைவ் ராவ்  ிஸாலின் குடும் த்ைினர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்கு அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

இரண்டு  ாைங்களாக,  ைி நி ித்ைம் அப ரிக்கா பென்ைிருந்ை 
எலிஸப த், ஜூறல 27 அன்று இந்ைியா ைிரும் ினார்.  ிம் ல்காவ் ில் 
கட்டு ானப்  ைிகள் நிறைவறடயும் வறர அவர் இைர ப ண் ைிகள்  ற்றும் 
வநாரினாவுடனும் ரூஸி  ாப் இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ைார்.  ா ா, அடுத்ை நாள் 
ப ண் ைிகறள  ிம் ல்காவ்ம் அறழத்துச் பென்று  ைிறய ஆய்வு பெய்ைார். 
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ஜூறல 29ஆம் வைைி முைல், குைிப் ாக ஜனீ், டிலியா இருவறரயும் 
ெந்ைிக்கும் ப ாருட்டு  ா ா, ைினமும் காறலயில் ப ஹரா ாத் பெல்லத் 
பைாடங்கினார். அவர்களுடனான உறரயாடலின் வ ாது, அப ரிக்காவிலும் 
இங்கிலாந்ைிலும் இருவரின் பைாடர் ில் உள்ளவர்கள், குைிப் ாக டிலியாவின் 
ெவகாைரி  ின்டாறவப்  ற்ைி  ா ா வகட்டார். பைாடர்ந்து நறடப றும் ெந்ைிப் ில், 
பவளியடீுகள் குைித்து டிலியாவுடன் விவாைிப் ைாகவும் அவர் கூைினார். 1948, 
ஜூறல 31, ஆகஸ்ட் 2  ற்றும் 4ஆம் வைைிகளில் நிகழ்ந்ை மூன்று 
வநர்காைல்களில்,  ா ா அவர்கறளத் ைனித்ைனியாகச் ெந்ைித்ைார்; வ லும் 
அவறரப்  ிரிந்து இருந்ை  ல ஆண்டுகளில், அவர்களுக்கு நிகழ்ந்ை 
அறனத்றையும் எடுத்துறரக்கு ாறு இருவறரயும் வகட்டுக் பகாண்டார். 
 ா ாவுக்காகப்  ைிபுரிந்ை விைம் குைித்து டிலியா அவ்வளவு  கிழ்ச்ெியாக 
இல்றல என் றையும்,  ிைருக்கு அவறர அைிமுகப் டுத்தும் ப ாறுப் ில் அவர் 
எந்ை அளவுக்குப் வ ாைாற றய உைர்ந்ைார் என் றையும் விளக்கினார். 
ைீவிர ான முக ாவத்துடன்,  ா ா, அவர் கூைிய அறனத்றையும் உன்னிப் ாகக் 
வகட்டு, "இனிபெல் நீங்கள், என்கனத் திருப்தியகடயச் மசய்யும் விதத்திலும், 
உங்கள் சுய ென அகெதிக்காகவும், எனக்காக 100 சதவிகிதம் உகழக்க 
பவண்டும்" என்று எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைார்.  ல வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுக்கு,  ா ாறவப்  ற்ைிய அறனத்துச் பெய்ைிகறளயும் வி ர ாக 
எழுது ாறு அவர் அைிவுறுத்ைினார். 

ஆகஸ்ட் 5 அன்று ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில்  ா ாறவப்  ார்க்க 
அங்கிவலஸாரியா  ற்றும் வ த்ைா என்ை இரண்டு உயர் நிறல வ ாலீஸ் 
அைிகாரிகள் வந்ைனர். ஆன் ீக ெிந்ைறன  ிக்க வ த்ைா, அஹ ைா ாத் 
ரா கிருஷ்ை ஆெிர த்ைிற்கு ஒரு நிலத்றை அன் ளிப் ாக வழங்கிய ஒருவரின் 
உைவினர், வ லும் அவர்  ல ஆன் ீக இலக்கியங்கறள விரிவாகக் கற்ைைிந்ைவர். 
ப ாதுவான விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ை  ிைகு,  ா ா வ த்ைாவிடம் 
அன்புடன் வகட்டார், "இத்தகனயும் கற்ைதிலிருந்து நீங்கள் என்ன 
மபற்றுக்மகாண்டீர்கள்? நீங்கள் படித்த அகனத்து ஆன்ெீக இலக்கியங்களின் 
சாராம்சம் என்னமவன்று மசால்வரீ்கள்?" 

"அன்பு  ற்றும் வெறவ," வ த்ைா  ைிலளித்ைார். 
"ஆம், அது ெிகவும் ெதிப்புெிக்க விஷயம்" என்று  ா ா 

ஒப்புக்பகாண்டார். 
"நான் ைியானமும் பெய்கிவைன்" என்று  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். 
"ஆன்ெீக விஷயங்களில், அன்பும், ெனிதகுலத்திற்கான பசகவயும் 

தியானத்கத விட ெிககயானது" என்று  ா ா விளக்கினார். "இது ஒரு 
வககயான ஆன்ெீகம், அதன் உச்சகட்ட உயரத்திலிருந்து தினசரி ெனித 
வழக்க முகை ெற்றும் அன்ைாட வாழ்க்ககக்கு இைங்கி வருகிைது. 
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இங்குதான் அதன் மவளிப்பாடு ெிக உயர்ந்ததும், நகடமுகைக்குரியதாகவும் 
உள்ளது." 

ஆகஸ்ட் 6 அன்று, ப ஹரா ாத் ப ண் ைிகள் அைிகாறல 4:00  ைிக்கு 
எழுந்து,  ைிறரப் டங்களுக்குச் பெல்ல ஆயத்ை ாயினர். ரூஸி  ாப் இல்லத்ைில் 
ைங்கியிருந்ை இைர ப ண் ைிகளும், காறல 6:00  ைிக்கு, ஸவராஷ் 
ெினி ாவில் ‘வகஸ்றலட்’ என்ை  ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க அவர்களுடன் 
இறைந்ைனர்.  

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா, டாக்டர் கனி  ற்றும் அவரது  ரு கனுக்கு 
அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைியில், "உலகம் முழுவதும் உள்ள ஸூஃபிக்கள் 
ெற்றும் ‘கூஃபிக்ளுக்கு’ (முட்டாள்கள்) என் அன்பும் ஆசரீ்வாதங்களும்... " என்று 
முடித்ைார். 

1948, ஆகஸ்ட் 8ஆம் வைைி ஞாயிற்றுக்கிழற , ப ஹர்  ா ா, ைனது 
 ைிறயத் பைாடர, ற தூல், குஸ்ைாஜி, ெகன், எரச், விஷ்ணு ஆகிவயாருடன், 
‘வடாண்ட்’ ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து பைற்கு வநாக்கி  யைம் பெய்து,  ைராஸ் 
வந்ைறடந்து, ஆகஸ்ட் 10ஆம் நாள்  ஸ்துகறளத் பைாடர்புபகாள்ளத் 
பைாடங்கினார்.  ைராஸின் ஒரு  குைியான ராயபுரத்தில்,  ா ா, ஒரு பெல்வந்ைர் 
 ார்ெியின் இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ை ‘கல்கிரி பீர்’ என்ை  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். 
கல்கிரி ைன்னிடம் வரு வர்களுக்கு பராட்டித் துண்டுகறளக் பகாடுப் து 
வழக்கம். அழுக்கறடந்ை  றழய பெய்ைித்ைாளால் சுற்ைிக் கட்டப் ட்ட இரண்டு 
பராட்டித் துண்டுகறள அவர்,  ா ாவுக்கு வழங்கினார். எந்ை ஒரு ொைாரை 
ந ரும், கிறடக்கும் முைல் வாய்ப் ில் அறைக் குப்ற யில் வெீி எைிந்ைிருப் ார், 
ஆனால்  ா ாறவப் ப ாறுத்ைவறரயில் அைன்  ைிப்பும் இனிப்பும் அைனுள்வள 
இருந்ைது –  ிைகு,  ா ா, அைன் ஒவ்பவாரு அணுறவயும் வைீாக்கா ல் 
உண்டார்! 

ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் ஒருமுறை,  ைராஸ் நகரின் ஆன் ீக 
ப ாறுப் ாளரான ‘மெௌல்வி ஸாபஹப்’ற த் பைாடர்பு பகாண்ட வவறளயில், 
அவர்  ா ாவிற்கு ஏழு  ச்றெ  ாங்காய்கறள வழங்கினார்.  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார், "இது, ெஸ்துகளுடனான எனது ககடசி கட்ட மதாடர்புகள் 
ஆதலால், அவர்களில் சிலர் எனக்குப் பரிசுககள வழங்குகிைார்கள்."  ா ா 
இந்ைப் புளிப்பு சுறவ ிக்க  ாங்காய்கறள உண்டவைாடு, வைால்கள் காய்ந்ை 
 ின்னர், அவர் அவற்றையும் உண்டார். அவர்  ாங்காய் விறைகறளக் 
கவன ாகப்  ாதுகாத்து,  ிம் ல்காவ்ம் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், அவற்றை 
நிலத்ைில் நட்டு, நீர்  ாய்ச்ெினார். நாளறடவில் விறைகள் முறளத்து கன்ைாக 
வளர்ந்ை  ிைகு, நிலத்ைில் இட ாற்ைம் பெய்யப் ட்டன; கன்று  ர ாகி 
சுறவயான  ழங்கறளத் ைர ஆரம் ித்ைன. 
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 ா ா,  ைராஸில் வாழ்ந்ை ஒரு பெல்வந்ைர், முஸ்லீம் வைிகரின் 
வடீ்டில் ‘பொதி பாபா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார். 
முந்றைய ஆண்டுகளில், வ ாைி  ா ா,  ட டப் ில்  டீிகறள விரலில் றவத்து 
அறெத்துக்பகாண்டிருந்ைார், ஆனால் நாளறடவில் அவரது  ழக்கவழக்கங்கள் 
 ாைிவிட்டன. இம்முறை,  ா ா அவரிடம் பென்ைவ ாது அவர் ெீட்டு 
விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ைார்;  ஸ்துடனான பைாடர்பு ைிருப்ைிகர ாக இருந்ைது. 

12ஆம் நாள்  ைராஸிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா, 
வ லும்  த்து  ஸ்துகளுடன் பைாடர்ற  வ ற்பகாண்டார். பைாடர்ந்து பைற்கு 
வநாக்கி  யைம் பெய்து, ஆகஸ்ட் 13, பவள்ளிக்கிழற  அன்று,  ா ா 
திருச்சிராப்பள்ளி வந்து, ‘ஹஸ்ரத்-இ-கான் பட்டான்’ என்ை ஒரு ெிைந்ை 
 ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார். 

 ா ா, கறடெியாகத் ைனது  ிரிய ான சட்டி பாபாறவக் பைாடர்பு 
பகாள்ள, ஆகஸ்ட் 14ஆம் நாள், திருவள்ளூர் பென்று, கிரா த்ைின் புைநகர் 
 குைியில் ெட்டி  ா ாறவக் கண்டுபகாண்டார்; ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறலபகாண்ட இந்ை  ஸ்த்,  ிகவும் வ ாெ ான நிறலயில், உடல் ப லிந்து, 
ொறலவயாரம் துைி மூட்றடயில் ைறலறய ொய்த்துப்  டுத்ைிருப் றைக் 
கண்டார். இையத்றை பநாறுக்கும் வைாற்ைத்ைில் காைப் ட்ட இந்ை  ஹா 
துைவிறயக் கண்டு காலம் துக்கத்ைில் ஆழ்ந்ைது. ெட்டி  ா ா  னமுறடந்து 
காைப் ட்டார், ஒருவவறள அவர், ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்ப் து இதுவவ 
கறடெியாக இருக்கலாம். 

 ா ா அவருடன் அ ர்ந்து வாறழப் ழங்கறளக் பகாடுத்ைார். ெட்டி 
 ா ாவின் நிறலறயக் கண்டு,  ா ா  ிகவும் பநகிழ்ந்து வ ானார், வ லும் ெட்டி 
 ா ாவின் கடவுள்  ீைான அைீை அன்ற யும், அவர் ெரியாகக் கவனிக்கப் டா ல் 
இருப் றையும் கண்டு அவர் எவ்வளவு வருந்ைினார் என் றையும் விரிவாக 
விளக்கினார். அவர் ைிருவள்ளூரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ஸ்ைின் 
 க்ைர்களில் ெிலருக்கு, "சட்டி பாபா விகரவில் உயிகரத் துைந்துவிடுவார்; 
அவரது ெரணத்திற்குப் பின்னர், அவருக்கு ஒரு மபாருத்தொன நிகனவு 
சின்னத்கத எழுப்புங்கள்" என்று கூைி,  ா ா அவர்களுக்குப் வ ாது ான 
பைாறகறயக் பகாடுத்து, அறைத் ையார் பெய்யு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

1948, ஆகஸ்ட் 15 அன்று,  ா ா அவினாசி கிரா த்ைிற்கு ரயில்  ற்றும் 
வ ருந்ைில்  யைம்  பெய்து, அங்கு அவர் இதுவறர  ைிவுபெய்யப் ட்ட 
 ஸ்துகளில் ‘எைற்கும் இைங்காை,  றகற த் வைாற்ைமுள்ள’ ஒருவரான 
‘இலாய் சுவாெி’ என்று அறழக்கப் டும் ஒரு ெிைந்ை வயாகிறயத் பைாடர்பு 
பகாண்டார். குறைந்ை ட்ெம் 80 வயது இருக்கும் என்று கூைப் ட்டாலும், வயாகி 
காலத்ைால் ைீண்டப் டாைவராகத் வைான்ைினார். இளற யாகவும்  ிரகாெ ாகவும் 
வைான்ைினாலும், இலாய் சுவா ியின் இயல்பு கைிக்க முடியாை அளவுக்கு, 
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பைாந்ைரவு ைருவைாகவும், ைீவிர ானைாகவும் இருந்ைது; அவறரச் ெந்ைித்ை  ிைகு 
ொைாரை ாக,  க்கள் ஆறுைல் அறடந்ைறை விட ப ரும் ாலும் 
வருத்ை றடந்ைனர். 

வயாகி ைனது உறுைியான, கருற  நிை உடறலச் சுற்ைி, இடுப் ில் ஒரு 
ெிைிய துண்றடத் ைவிர, நிர்வாை ாகவவ இருந்ைார். அவரது கால்  ற்றும் றக 
விரல் நகங்கள் இரண்டு மூன்று அங்குல நீளம் வளர்ந்ைிருந்ைது. அவர் 
தூங்கும்வ ாது, ொைாரை ைரிசு நிலத்ைில், எல்லா வானிறலகளிலும், வ ார்றவ 
எதுவும் இல்லா ல் தூங்குவது வழக்கம். அவர் ைண்ைரீ் அருந்ைவவா, அறைத் 
பைாட்டுக் கூட  ார்த்ைவைா இல்றல. உைறவ உண்டு முடித்ைதும், அடர்ந்ை 
கருற யான கூந்ைலில் றககறளத் துறடத்துக் பகாள்வறைப்  ழக்க ாகக் 
பகாண்டார். 

இலாய் ஒருவ ாதும் றகவயந்ைி வகட்டைில்றல; யாவரனும் அவருக்குப் 
 ைம் பகாடுத்ைால் அல்லது ைற்பெயலாக அவர் முன்னிறலயில் அறைக் 
குைிப் ிட்டால், அவர் ெீற்ை றடவது வழக்கம். ஆனால் அவரது 
பவளியளவிலான நறடமுறை,  ா ாவுக்கு முக்கிய ல்ல; அவர், ஒரு ெிைந்ை 
வயாகி என் றை உறுைிப் டுத்ைினார். இந்ைச் ெந்ைிப் ில்,  ா ா  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார்; உண்ற யில், இந்ைத் பைாடர்புக்குப்  ின்னர், அவர் 
ைம்முடன் இருந்ை ஒவ்பவாருவருக்கும், இலாய் சுவா ிக்கு அளிக்கும் 
 ரியாறையின் நி ித்ைம் வைங்காய் வழங்கினார். 

அவை நாளில்,  ா ாவும்  ண்டலியும் திருப்பூர் நகருக்கு ஒரு வ ருந்ைில் 
பென்ைனர், அங்கு  ா ா, ‘பிரசனானந்த் சுவாெி குரு’றவத் பைாடர்பு பகாள்ள 
விரும் ினார். அவர்கள் வந்ைதும், சுவா ியின் வடீ்றடத் வைடத் பைாடங்கி, ஒரு 
வயைான  ிரா ைரிடம் வகட்க வநர்ந்ைது; அவர் ஓரளவு  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர் வ ாலத் வைான்ைினார். இருந்தும், அவர் ைனிப் ட்ட முறையில் 
அவர்கறள வழிநடத்துவைாக உற்ொகத்துடன் கூைி, ஏற்கனவவ நிரம் ியிருந்ை 
குைிறர வண்டியில் குைித்ைார். 

 ிரெனானந்த் ஒரு ெிைப் ான வயாகி, 50 வயது, அவருக்கு  றனவி, 
குழந்றைகளுடன் குடும் ம் ஒன்று இருந்ைது.  ா ா  ண்டலியுடன் வந்ைதும், 
 ிரெனானந்த் ைண்ைரீ்  ட்டும் அருந்ைி உண்ைாவிரைம் இருப் ைாகவும், 40 
நாட்கள் ப ௌனம் அனுஷ்டிப் ைாகவும் பைரிய வந்ைது. வடீ்டின் ஓர் அறையில் 
ைனியாக அ ர, இருக்றக ஒன்றை அற த்து, அவர் அங்வகவய இருந்ை அவை 
வநரத்ைில் அவரது ெீடர்களில் ஒருவர் பவளிவய காவல்புரிந்து வந்ைார். 

 ிரெனானந்ைின்  க்ைர் ஒருவருடன், அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ள 
அணுகுவது  ற்ைி வகட்கத் பைாடங்கியவ ாது, ‘எளிைில் உைர்ச்ெிவயப் டும்’ அந்ை 
 ிரா ைர், சுவா ியின் அறைக்குள் நுறழந்து,  ர ரப்புடன் ஒரு காகிைத் 
துண்டில் குைிப்புகறள எழுைி,  ிரெனானந்ைின் அறைக்குள் ைள்ளிவிட்டார். 
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குைிப்புகள்: "ையவு பெய்து இந்ை அந்நியறர உங்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள 
அனு ைிக்கவும்." 

வழக்கம் வ ால,  ா ா ஒரு கிரா த்ைிற்வகா அல்லது ெிைிய நகரத்ைிற்வகா 
வரும்வ ாபைல்லாம், அவர்கறளப்  ார்க்கப்  லர் ஒன்று ைிரண்டனர். எரச் ஒரு 
 க்ைவராடு மும்முர ாகப் வ ெிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  க்கவாைத்ைால் 
 ாைிக்கப் ட்ட றகயுடன் ஒருவர் அவர் அருகில் நின்று, நட் ின்  ாவறனயில் 
ைனது  ற்பைாரு றகறய எரச்ெின் வைாளில் வலொக றவத்ைார் - அல்லது எரச் 
அப் டி நிறனத்ைார். எரச்,  த்து ரூ ாய் வநாட்டுகறள வ ல்ெட்றடப் ற யில் 
றவத்ைிருந்ைார்; அந்ை ந ரின் பெயறலக் கவனிக்கவில்றல என்ைாலும், 
 ிருதுவான ஒரு ெத்ைம் வகட்டு, வவக ாகத் ைிரும் ியவ ாது, றகயில் இரண்டு 
வநாட்டுகள் இருந்ைறை எரச்  ார்த்ைார். கூட்டத்ைின் காரை ாக, எரச் எதுவும் 
வ ொ ல், அந்ை  னிைனின்  ைிக்கட்றடப்  ிடித்து, வடீ்டின்  ின்னால் இழுத்துச் 
பென்ைார்; அவருறடய  ாக்பகட்டிலிருந்ை  ைத்றை எடுத்ைைற்காக, ெில 
கடுற யான அறைகறளக் பகாடுக்க வவண்டும் என்று உறுைியாக இருந்ைார். 
ஆனால், அவறரத் ைாக்க எரச் றகறய உயர்த்ைியவ ாது, ைிடீபரன யாவரா 
ஒருவர்  ின்னாலிருந்து அவரது றகறயப்  ற்ைிப் ிடித்ைார். 

ைிரும் ிப்  ார்த்ைவ ாது அங்வக  ா ா நின்றுபகாண்டிருந்ைறைக் கண்டார். 
"நீங்கள் என்ன மசய்கிைரீ்கள்?"  ா ா றெறகயால் வினவினார். 
"இந்ை அவயாக்கியன் என்  ாக்பகட்டிலிருந்து 20 ரூ ாறயத் ைிருடினான்!" 

எரச்  ைிலளித்ைார். 
 ா ா அந்ை  னிைறரப்  ார்த்து "அப்படியா மசய்தாய்?" எனக் வகட்டு 

அவரது காறைப்  ிடித்துக் கிள்ளிய டி (குழந்றைகளுக்கான வழக்க ான 
ைண்டறன), "இனி ஒருபபாதும் அகதச் மசய்யாபத!" என்று எச்ெரித்ைார். 

 ா ா எரச்ெின்  க்கம் ைிரும் ி, "அவரிடம் அந்தப் பணத்கதத் திருப்பிக் 
மகாடுங்கள். இது யாருக்குத் பதகவபயா அவருக்குரியது. அவருக்குத் 
பதகவயில்லாெல் இருந்திருந்தால், அவர் ஏன் அகதத் திருடியிருக்க 
பவண்டும்?" என்று றெறகயால் வகட்டார். எரச் ையங்கியதும்,  ா ா, "பபாய், 
அகத அவரிடம் மகாடுங்கள்!" என்ைார். 

 ிரெனானந்த் அப்வ ாது  ா ாறவ வரவறழத்ைார். இந்ைக் குழப் ம் 
பவளியில் நடந்துபகாண்டிருந்ை வநரத்ைில், சுவா ிறயத் பைாடர்பு பகாள்ளத் 
தூண்டுவைில் அந்ை  ிரா ைர் பவற்ைி ப ை முடிந்ைது.  ா ா உள்வள பென்று 
அவறரச் ெந்ைித்ைார். இது ஒரு ைிருப்ைிகர ான பைாடர் ாக இருந்ைது; வ லும், 
 ா ா நல்ல  னநிறலயில் இருந்ைார். 

16ஆம் வைைி,  ைராஸில்,  ா ா, ‘ராம்தாஸ் சுவாெி’ என்று 
அறழக்கப் டும்  ற்றுப ாரு வ ல்நிறலறய அறடந்ை ஆத் ாவுடன் 
 ைிபுரிந்ைார்; அைற்குப்  ிைகு ரயிலில்  யைம் பெய்து, வடாண்ட் ரயில் 
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நிறலயம் வந்து ஆைி ெீனியருடன் ஆகஸ்ட் 19 அன்று அஹ துநகர் 
பென்ைறடந்ைார். 

1948, ஆகஸ்ட் 22ஆம் வைைி ஸவராஷ் ைிறரயரங்கில் வ லும் ஓர் 
அைிகாறல ‘ைிறரப் ட நாள்’ அன்று, இரண்டு  டங்கள் ைிறரயிடப் ட்டன. 

 ஆகஸ்ட் 24ஆம் நாள், அஹ துநகரில் ராம்ஜூவின் இல்லத்ைில், 
அவரது  கள் ‘ஜிப்பு’வின் ைிரு ைத்ைில் கலந்துபகாள்ள ஆண், ப ண்  ண்டலி 
அடங்கிய குழு ஒன்றை  ா ா அனுப் ி றவத்ைார். கடந்ை  ார்ச்  ாைம் இந்ை 
வஜாடியின் ைிரு ைத்ைிற்கு  ா ா ஒப்புைல் அளித்ைார். அடுத்ை நாள்,  ா ா, 
ராம்ஜூ  ற்றும் அவரது அண்ைி ‘ஹாஜா’வுடன் வஹப் ி வவலிக்குச் பென்ைார். 
ஜிப்புவின் ைிரு ைத்றை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 26ஆம் நாள், ப ஹரா ாத் 
வ ல் றலயில் ஒரு கவாலி நிகழ்ச்ெி நடந்ைது.  ா ா அன்று காறல 7:30 
 ைிக்கு, ப ண் ைிகளுடன் ப ஹரா ாத் வந்து முழு நாறளயும் அங்வகவய 
கழித்ைார். அன்று  ாறல 4:30 முைல் 7:00  ைி வறர நரெிங்கராவ் கவால் 
ைறலற யில் இறெநிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது, அைற்குப்  ிைகு  ா ா அஹ துநகர் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். எரச் அவரது குடும் த்ைினருடன் பூனாவிலிருந்து 
வந்ைிருந்ைார்; வ லும் ப ஹர்ஜி, ஆலு கம் ட்டா ஆகிவயாரும் கலந்து 
பகாண்டனர். 
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மெஹராஸாத், கிர்னார், மடல்லி, அஜ்ெீர், 
அஹெதாபாத் 
(Meherazad, Girnar, Delhi, Ajmer & Ahmedabad) 

1948, ஆகஸ்ட் 27 பவள்ளிக்கிழற , பிம்பல்காவ்ம் கிராெத்தில் 
அகெந்த மெஹர் பாபாவின் புதிய இல்லத்தின் திைப்புவிழா, காறல ஒன் து 
 ைிக்கு நறடப ற்ைது.   ா ாவின் ைந்ைி வரும்வ ாது பூனாவில் வைனிலவுக்காக 
வந்ைிருந்ை வராடா  ற்றும் ஜிம் ி  ிஸ்ைிரி இருவருக்கும் ப ஹர்  ா ாவின் 
ைிைப்புவிழா அறழப் ிைழ் பைாறலத்ைந்ைி மூல ாக அனுப் ப் ட்டது. மும்ற , 
பூனா  ற்றும் அஹ துநகரிலிருந்து பநருங்கிய அன் ர்கள் விழாவில் 
கலந்துபகாண்டனர். ஜிம் ி,  ா ாறவப்  ார்த்ை அவை கைத்ைில்  முற்ைிலும் 
அவருறடயவராகி விட்டார். நரி ன், அர்னவாஸ் இருவருக்கும் 
 ிம் ல்காவ்ம்  வைாட்டத்து இல்லத்துடன் பநருங்கிய பைாடர்பு வரும் ைருைம் 
காத்ைிருந்ைது. அவர்கள் இருவரும் விழாவுக்காக, ெில நாட்களுக்கு முன்னவர 
வருறக ைந்ைனர். டாக்டர் வைஷ்முக்  ா ாவுடன் இருக்கும் எந்ை 
ஒரு  வாய்ப்ற யும் ைவைவிடுவைில்றல; அவரும் ைனது  றனவி 
இந்து ைியுடன் வந்ைிருந்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவரும் 
வ ருந்துகள் மூல ாக அறழத்து வரப் ட்டனர்; இந்ைச் ெிைப்பு நிகழ்ச்ெி 
உண்ற யிவலவய அறனவருக்கும்  கிழ்ச்ெியான ஒன்ைாக இருந்ைது. 
 ப ஹர்  ா ா ைங்க ைிைவுவகாலால் புைிய கட்டிடத்ைின் கைறவத் ைிைந்து 
றவத்ை வவறளயில், ப ஹரா,  குல் ாய் இருவரும்  ா ாவின் ஆரத்ைி 
பூறஜறய நிகழ்த்ைினர். ‘ஆஸாத்’ என்ைால் சுைந்ைிர ான அல்லது 
ஓய்பவடுப் ைற்கு உகந்ை இடம் என்ை  ின்னைியில்,  ா ா அந்ை இடத்ைிற்கு 
'மெஹராஸாத்' என்று ப யரிட்டு அறழத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஏற்கனவவ எழுத்துப் லறக மூல ாக எடுத்துறரத்ை 
இந்ைச் பெய்ைிறய, ஆைி ெீனியர் வாெித்ைார்;  ின்னர் அவர் ஸவராஷ்  ற்றும் 
 ஹிபூப் ஆகிவயாருக்கு  லர்  ாறல அைிவித்ைார்: 

 ிம் ல்காவ் ில் அற ந்ை ப ஹராஸாத்ைின் வரலாற்ைில், ஸவராஷ் 
ஒரு முக்கிய  ங்றக வகிக்கிைார். முைலில், ஆரம்  கட்டற ப்பு முழுவைற்கும் 
அவரால் நிைியளிக்கப் ட்டது.  ைற்வ ாறைய கட்டிடத்ைிற்கு,  ா ா, 20 ஆயிரம் 
ரூ ாயும், ஆைி ஜூனியர் ரூ.15,000  ைிப்புள்ள  ரத்ைளவாடங்கறளயும் 
பகாடுத்ைனர்;  ீைி  ைம் முழுவறையும் ஸவராஷ் ஏற்றுக்பகாண்டார். 

உண்ற யில், ப ஹராஸாத் கட்டிடத்ைின் முக்கிய  ங்றக, கடந்ை 
 ற்றும் நிகழ் காலத்ைில்,  ஹிபூப் வகித்துள்ளார்; வ லும் நீர் குழாய், 
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ப ாைியியல்  ைிகள் அறனத்தும்  ாைிரியின் அயராை உறழப் ின் 
விறளவாகும். 

நாங்கள் பெப்டம் ர் 15ஆம் நாள், ப ஹராஸாத் குடியிருப் ிற்குச் பெல்ல 
முடிவு பெய்துள்வளாம்;  ஹிபூப் குழுவினர் அறைப் ப ாறுப்புடன் 
 ார்த்துக்பகாள்வார்கள் என் ைில் உறுைியாக உள்வளாம். 

ப ஹராஸாத் ஆெிர த்ைின் புைிய கட்டிடத்ைின் இன்றைய ைிைப்பு 
விழாவின் முழு ஏற் ாட்டிற்கும், காக்கா, ரூஸி  ாப் இருவரும் 
ப ாறுப்வ ற்றுள்ளனர். காக்கா, ரூஸியின் உைவிவயாடு, வநற்ைிரவு முழுவதும் 
ஓய்வவா, உைக்கவ ா இல்லா ல், நிகழ்ச்ெிக்குத் வைறவயான அறனத்றையும் 
கவன ாகக் கண்காைித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ா, ைனது அறனத்து ஆெீர்வாைங்கறளயும் உங்களுக்கு வழங்குகிைார், 
இது உங்களுக்கு  ட்டு ல்ல, முழு உலகத்ைிற்கும் எைிர்காலத்ைில் வைறவப் டும். 

ஒரு கட்டத்ைில், காக்கா ஆங்கிலத்ைில் ஒரு ெிைிய உறரறய 
நிகழ்த்ைினார், அது ஆண்களின்  க்கத்ைிலிருந்து ஒலி ரப் ப் ட்டது. அவருறடய 
ைனித்துவ ான புலற றய அறனவரும்  ிகவும் ரெித்ைனர். காறல 
ெிற்றுண்டிக்குப்  ின்னர், ஒரு  ைிக்கு அறனவரும் அவரவர் இல்லங்களுக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

 றுநாள்  ாறல, ஒரு  ைி வநர  யை தூரத்ைில் அற ந்ை 
பகால்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு, வைநீர் விருந்துக்காக  ா ா,  ண்டலிறய அறழத்துச் 
பென்ைார். அவர், டாக்டர் கனி, காக் ஸாவஹப் ஆகிவயாருடன் ஆைி ெீனியரின் 
காரில் பெல்ல, ப ஹரா ாத்  ண்டலி அறனவரும், எரச் ஓட்டிச்பென்ை 
ஸவராஷின் வ ருந்ைில்  யைம் பெய்ைனர். அறனவரும்  கிழ்ச்ெிகர ான 
சூழ்நிறலயில்  ா ாவுடன் இருந்து, இரவு 11:00  ைியளவில் ைிரும் ி வந்ைனர். 

ஜனீ், டிலியா இருவரும் இந்ைியாவிற்குத் ைிரும் ி வந்ைைில் 
 கிழ்ச்ெியாக இருந்ைாலும், ப ஹரா,  ைி  ற்றும் இைர ப ண் ைிகளுடன் 
அஹ துநகரில் ைங்கா ல், ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைைால்,  ிரிவின் 
வலிறய அவர்கள் உைர முடிந்ைது. ப ஹராஸாத் இல்லத்ைின் ைிைப்பு 
விழாவிற்குப்  ிைகு,  ா ா அவர்கறள ரூஸி  ாப் இல்லத்ைில் ைங்குவைற்கு 
அறழத்ைவ ாது, அவர்கள்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். காக்கா வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுக்கான உைறவத் ையார் பெய்ைார்.  ா ா அவர்கறள ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி 
 ங்களா’வுக்கு உைவுக்காக அனுப் ிய அவைவவறளயில், அவர் ரூஸி  ாப் 
இல்லத்ைில் இைர ப ண்  ண்டலியுடன் உைவில்  ங்பகடுத்ைார். 

எலிஸப த், " ா ா ஏன் எங்கறள உைவுக்காக பவளிவய அனுப்புகிைார்?" 
என்று ைனக்குள் வியந்ைார். 
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ஒரு நாள் அவர் வகட்காை வகள்விக்கு,  ா ா  ைிலளித்ைார்: "நகட,  நல்ல 
பசிகயத் தூண்டும், உணவுக்குப் பிைகு கால் நகடயாகத் திரும்பிச் மசல்வது 
மசரிொனத்திற்கு நல்லது." 

ஜனீ், டிலியா, எலிஸப த், வநாரினா ஆகிவயார் உைவு உண்ைச் பென்ை 
ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, ராவனாறவ அவர்களுக்குப்  ின்னால் 
அனுப் ி, அவர்கள் உண்ணும்வ ாது வ சுவறைக் வகட்கவும், வகட்டறை, 
 ா ாவுக்குத் பைரிவிக்கவும் அைிவுறுத்ைினார். ராவனாவிற்கு இது ெங்கட ான 
காரியம், ஏபனன்ைால் ஒவ்பவாரு நாளும் அவர் அங்குச் பெல்வைற்கு, ஏைாவது 
ஒரு ொக்குப்வ ாக்றகச் பொல்ல வவண்டியிருந்ைது. உைவு வநர உறரயாடறலக் 
வகட்க அவர் ைன்னால் இயன்ைவறர முயற்ெித்ைவ ாது, காக்காவுடன் வ சுவது 
வ ாலப்  ாொங்கு பெய்ைார். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஜனீ் அவறர வநரடியாக எைிர்பகாண்டு "ராவனா, 
நீங்கள் எங்கறள உளவு  ார்க்கிைரீ்கள் என்று நான் நம்புகிவைன்" என்ைார். 

அப் ாவியாகப்  ாொங்கு பெய்து, ெற்று வகா ம் கலந்ை குரலில் வகட்க 
முயன்ை ராவனா, "ஏன் ஜனீ், நீ ஏன் அப் டி நிறனக்க வவண்டும்? நான்  ா ாவின் 
பெய்ைிகறள, காக்காவிடம் பைரிவிக்கிவைன், அவ்வளவுைான்" என்று 
 ைிலளித்ைார். இருப் ினும் ராவனா பவட்க ாக உைர்ந்ைார்; ஒருவவறள 
அைனால்ைான்  ா ா இந்ை உளவு வவறலக்காக ராவனாறவ  ீண்டும்  ீண்டும் 
அனுப் ி றவத்ைிருக்கக் கூடும். 

ஆண்  ண்டலியிறடவய,  ா ா, ைனக்பகன உளவு  ார்க்க ஒருவறரத் 
வைர்ந்பைடுத்ைார்.  ெில வநரங்களில், அப் டிப் ட்ட ஒருவர், ைன்னிடம் குைிப் ிட்ட 
ஒரு விஷயத்றைச் பொன்னைாக அவர்  ிை  ண்டலியிடம் பவளிப் டுத்தும் 
வவறளயில், அைி விறரவில் அல்லது ெற்று காலந்ைாழ்த்ைி, யாவரா ஒருவர் 
ைனது நிைானத்றை இழக்க வநரிடும், வ லும்  றுப்புகளும்,  குற்ைச்ொட்டுகளும் 
முன்னும்  ின்னும் அம்புகளாகப்  ாயும் கூச்ெல் குழப் ங்களுக்கு  த்ைியில், 
துவராகி அம் லப் டுத்ைப் ட்டதும், அறனத்தும் அத்து ீைிய நிறலயாக 
 ாைிவிடும். கள்ளம் க ட ற்ை 'வவவு  ார்க்கும் ந ர்  ா ாவின் 
கட்டறளயின் டித்ைான் அவ்வாறு பெய்வைன்’ என்று பவளிப் டுத்ைி, 
ைன்றனத்ைாவன ைற்காத்துக்பகாள்ள முடியாை சூழ்நிறல, ஏபனனில் அது 
 ா ாவுக்கு அைிருப்ைிறய ஏற் டுத்தும். எனவவ  ழிவாங்கத் துடிக்கும் 
ெம் ந்ைப் ட்ட ந ரிட ிருந்து, அறை அவர் பவட்கத்துடன் ஏற்றுக்பகாள்ள 
வவண்டிய கட்டாயம். 

 ா ா இத்ைறகய சூழ்நிறலகறள உருவாக்குவைற்குக் காரைம், 
ஒவ்பவாருவரும் யாறரப்  ற்ைி என்ன நிறனக்கிைார்கள் என் றை அவர்கள் 
ப ாருட் டுத்ைா ல்,  ா ாவின் கட்டறளகறளக் கண்டிப் ாகப்  ின் ற்றுவைன் 
மூலம்,  ண்டலிறய அச்ெ ற்ைவர்களாக ஆக்குவைாகும். முழு உலகமும் 
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அவர்களுக்கு எைிராகத் ைிரும் ினாலும், அவர்கள் அறைப் ப ாருட் டுத்ைாை 
அளவுக்கு வலிற  ப ற்ைனர். அவர்களின் ஒவர எண்ைம் ைங்கள்  ிரிய ான 
குருநாைறர  கிழ்விப் ைாக  ட்டுவ  இருந்ைது. அவறர  கிழ்விப் து 
ஒன்றுைான் ைங்களால் ொைிக்கக்கூடிய  ிகப்ப ரிய காரியம் என் றை அவர்கள் 
கற்றுக்பகாண்டனர், வ லும் அைற்காக ைனது வாழ்க்றகறய அர்ப் ைித்ைவர் 
அளவிட முடியாை அளவுக்கு ‘ஆைாய றடந்ைார்’ என்று கூைலாம். ஆனால், 
 ிரிய ானவறர  கிழ்ச்ெியாக றவத்ைிருப் து ொத்ைிய ற்ைது; வ லும் ‘உயிறரத் 
துைப் ைற்கு’ அஞ்ொை வரீர்கள்  ட்டுவ  அறைச் பெய்ய முடியும். 

1948, பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள், டாக்வகஃ ால்கறர ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி 
 ங்களாவு’க்கு அறழத்ை  ா ா, “நீங்கள் இைந்துமகாண்டிருந்தாபலா அல்லது 
ஏற்கனபவ இைந்துவிட்டாபலா ஒழிய, தினமும் காகல ஏழு முதல் ஒன்பது 
வகர இங்பக இருக்க பவண்டும்” என்று கூைினார். 

ஸவராஷ், ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ ஆகிவயாருக்குத் வைறவயான ெட்டம் 
ெம் ந்ைப் ட்ட வவறலகறள அவர் பெய்ய வவண்டும், அைற்காக  ாைம் ரூ 300 
அவருக்கு வழங்கப் டும்.  

டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகறள ஐந்து பைாகுப்புகளால் 
ஒருங்கிறைக்கப் ட்ட புத்ைகங்களாக பவளியிட்டார். ொர்லஸ்  ர்டம் அவற்றை 
ஒவர பைாகுப் ாக  ீண்டும் ைிருத்ை விரும்புவைாக,  ா ாவிற்கு டிலியா 
பைரிவித்ைார். பெப்டம் ர் 4 அன்று ‘ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா’வில்  ைிப்புரிற கள் 
 ற்றும் ொர்லஸ்  ர்டம், ‘பொற்ப ாழிவுகறளத் ைிருத்ைம் பெய்வது’  ற்ைிய 
கூட்டம் நறடப ற்ைது. ஆைி ெீனியர், டாக்டர் டான், டாக்டர் கனி, ராம்ஜூ, 
எலிஸப த், வநாரினா, ஜனீ், டிலியா ஆகிவயார் கலந்து பகாண்டனர். ொர்லஸ் 
 ர்டம் விரும்பும்  ாற்ைங்கறளயும், வைஷ்முக்கின் ஆவலாெறனயின் டி, 
ப ாருளின் ஒரு  குைிறய நீக்குவறையும் அவர்கள் ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும் 
என்று  ா ா முடிவு பெய்ைார். ைிட்டத்றைப்  ற்ைி விவாைிக்க அ ராவைியிலிருந்து 
வைஷ்முக் அறழக்கப் ட்டார், ஆனால், அவர்  ர்ட ின் ைிட்டத்ைிற்கு 
உடன் டவில்றல. கூட்டத்ைில் சூடான விவாைம் நடந்ைது. பொற்ப ாழிவுகளின் 
ஐந்து பைாகுப்புகறள எந்ை  ாற்ைமும் இல்லா ல் றவத்ைிருக்கவும்,  ர்டம், 
பொற்ப ாழிவுகறளப் புைிைாகத் பைாகுத்து பவளியிடவும் அனு ைி வழங்க  ா ா 
முடிவு பெய்ைார். 

அந்ை நாள்  ினூ  ரூச்ொ, கிஷன் ஸிங் இருவரும், அடுத்ை நாள் 
அர்னவாஸ், நரி ன் ஆகிவயாரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர்.  

'ப ஹர் ஆஷ்ரம்'  ள்ளியின் முன்னாள் ஆெிரியர்களில் ஒருவரான 
வகா ா கவைஷ்  ைக், அஹ துநகரில் ெமூக வெறவயில் ஈடு ாடு 
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பகாண்டிருந்ைவர், அவ்வப்வ ாது ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். ஏறழக் 
குழந்றைகளுக்காக ' ா ாவாடி' என்ை குழந்றைகள்  ள்ளிறயத் ைிைக்கும் 
 ைியில் அவர் மும்முர ாக இருந்ைார்; அங்குக் குழந்றைகளுக்கு இலவெ 
 ாலும் வழங்கப் ட்டது. அக்வடா ர்  ாைம் நடந்ை ைிைப்பு விழாவிற்கு  ா ா 
அறழக்கப் ட்டார். பெப்டம் ர் 5ஆம் வைைி  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு, வகா ா 
கவைஷ் இந்ைக் குழந்றைகளில் ெிலறர 'ஐஸ் ஃவ க்டரி  ங்களா'வுக்கு அறழத்து 
வந்து,  ா ா முன்னிறலயில் நடத்ைிய இறெ, நடன நிகழ்ச்ெிறய அவர்  ிகவும் 
ரெித்ைார். 

 ா ா பெப்டம் ர் 6ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர், காக்கா  ாரியாவுடன் 
ப ஹராஸாத்துக்கு விஜயம் பெய்ைார்.  ினூ  ரூச்ொவும் இஸ் ாயில் என்ை 
முஸ்லீம் ெிறுவனும் ( ா ா, அந்ைச் ெிறுவன் ைனைருகில் இருப் றை 
விரும் ினார்) அவர்களுடன் பென்ைனர்.  ாைிரி,  ின்ொர  ைிகறளக் குைிப் ிட்ட 
வநரத்ைில் முடிப் ைில் ைனது ெிர த்றை பவளிப் டுத்ைினார், ஆனால்  ாைிரி, 
கியாரா,  ஹிபூப் மூவரும் ைத்ை து  ைிகறள விறரவில் முடிக்க வவண்டும் 
என்ை ஆர்வத்றை  ா ா பவளிப் டுத்ைினார். 

பெப்டம் ர் 7, 8ஆம் வைைிகளில், ஐவி டியூஸ், ஃ ிரான்ெிஸ்  ிர ாஸன் 
ஆகிவயாருடன்,  ா ாவின் பைாடர்ற  நிறலநாட்டுவைற்காக 
உருவாக்கப் ட்ட  ‘ைி ஸூஃ ி ெர்க்கிள்’ (THE SUFI CIRCLE) என்ை குழுவிற்கான 
அரெியலற ப்ற  உறுைி பெய்ய,  ா ா, ராம்ஜூ, டாக்டர் கனி, ஆைி ெீனியர் 
 ற்றும்  லறரச் ெந்ைித்ைார்.     
 இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் வெிப் வர்களுக்கும், 
இந்ைியாவில் வாழும் இைர பநருங்கிய அன் ர்களுக்கும் இந்ைச் பெய்ைிறய 
அனுப் ிறவத்ைார்: 
ெீடர்களில் மூன்று வறக: 

1. பகாடுத்ைாலும் ஒருவ ாதும் வகட்காைவர்கள் 
2. பகாடுப் வர்கள் ஆனால் வகட் வர்கள் 
3. பகாடுக்காைவர்கள் ஆனால் வகட் வர்கள் 

ஆன் ீக  ாறைறய நாடு வர்களில் மூன்று வறக: 
1. உத்வவகத்ைால் தூண்டப் ட்டவர்கள் 
2. உத்வவகத்ைால் தூண்டப் ட்ட அைிவுஜவீிகள் 
3. அைிவுஜவீிகள் 

வயாகிகளில் மூன்று வறக: 
1. இறை இலக்றக அறடய ஏங்கு வர்கள் ஆனால் ஆன் ீக ெக்ைிகறளத் 

ைவிர்ப் வர்கள் 
2. இறை இலக்கு  ற்றும் ஆன் ீக ெக்ைிகளுக்காக ஏங்கு வர்கள் 
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3. அறனத்து வயாகப்  யிற்ெிகறளயும் பவறும் ஆன் ீக ெக்ைிகளுக்காகச் 
பெய் வர்கள் 

ெ ர்ப் ைம் பெய் வர்களில் மூன்று வறக: 
1. குருநாைரின் விருப் த்ைிற்கு முற்ைிலும் இைங்கி, ஏன், எப் டி, எப்வ ாது 

என்ை வகள்விகளுக்கு  னைில் இடந்ைரா ல், ைம்ற  ெ ர்ப் ைம் 
பெய் வர்கள். ஹஃபீஸ் கூறுகிைார்: "ஏன், எைற்கு என்ை வார்த்றைகறள 
சுவாெிக்காைீர்கள், ஏபனன்ைால் ஆெீர்வைிக்கப் ட்ட ெீடர், குருநாைரின் 
ஒவ்பவாரு வார்த்றைறயயும்  னைார ஏற்றுக்பகாள்கிைார்," (அைாவது, 
வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெீடராக இருந்து, எைிலும் எல்லாவற்ைிலும் 
இையபூர்வ ாக, குருநாைருக்குக் கீழ்ப் டிவது). 

2. குருநாைர் கூறுவறைக் வகட்டு, அறனத்றையும் ைியாகம் பெய்து, எந்ை 
பவகு ைிறயயும் எைிர் ாரா ல், குருநாைரின் விருப் த்ைிற்குச் 
ெரைறடய வவண்டிய கட்டாயத்ைில் இருப் வர்கள். 

3. குருநாைர் கூறுவறைச் பெய் வர்கள், ஆனால் பவகு ைிறய 
எைிர் ார்ப் வர்கள். 

குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு வந்ை  ா ா, குல் ாயிடம் ைனிற யில் வ ெிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், அவரது  கள்கறளப்  ற்ைிக் கவறலப் டா ல், 
 ா ாவுடன் வந்து ைங்கும் டிக்  கூைினார். குல் ாய் ப ரிதும் நிம் ைி அறடந்ைார். 
பெப்டம் ர் 12 அன்று, ஆைியின்  ரு கன்களான ப ஹ்லு, ஃ ாலு, ப ஹராம் 
ஆகிவயாருடன் நடத்ைிய நான்கு  ைி வநர ெந்ைிப் ில், பொத்துகறளப்  ிரித்து, 
 ரிவர்த்ைறன பெய்வது  ற்ைி விவாைித்ைார். இறைத் பைாடர்ந்து  ல 
ஆண்டுகளாக, இந்ை இறளஞர்கள் நாெிக்  ற்றும்  ிை இடங்களில் உள்ள 
அவர்களது குடும்  பொத்துக்களுடனான ஒவ்பவாரு  ரிவர்த்ைறன குைித்தும் 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்து வந்ைனர். 

1948, பெப்டம் ர் 16 வியாழன் அன்று,  ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, 
வகாபஹர், வாலு, வநாரினா, எலிஸப த், டிலியா, ஜனீ் ஆகிவயாருடன் 
ப ஹராஸாத் வந்ைார்.  ா ாவின்  டுக்றகயறை  ாடியில் இருந்ைது. ஆண் 
 ண்டலியில் டாக்டர் டான், டாக்டர் கனி, காக்கா ஆகிவயார் ப ஹராஸாத்ைில் 
ைங்கத் பைாடங்கினர். இைர ஆண், ப ண்  ண்டலி ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கினாலும்,  ா ா ராவனா, கிட்டி, நாஜா ஆகிவயாறர ப ஹராஸாத்ைிற்கு 
அடிக்கடி அறழத்ைார். காக்கா  ாரியா, அஹ துநகர்  ஜாருக்குச் பென்று 
அன்ைாடம் ப ாருட்கறள வாங்கி வந்ைார். ஆைி ெீனியர், ைினமும்  ைியம் 2:00 
 ைிக்கு ை ால்  ற்றும் ைந்ைிகளுடன் வரு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டார்.   

பெப்டம் ர் 18ஆம் நாள்,  ினூ காரஸ்,  ினூ வ ாவஹாவாலா, ப ஹராம் 
ைாைாொஞ்ெி, நரி ன், ப ஹர்ஜி ஆகிவயார் ப ஹரா ாத்துக்கு வந்ை அன்று 
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 ிற் கல்,  ா ா அவர்கறளப்  ார்க்கச் பென்ைார். (காரஸ்  ற்றும் 
ப ாவஹாவாலாவின் உைவியுடன் நரி ன் வைிக அலுவலகத்றைத் ைிைப் து 
பைாடர் ான ெந்ைிப்பு.)  றுநாளும்  ா ா ைிரும் ி வந்து, ஸவராஷ் வ ாட்டார் 
ஒர்க்ஸில் எரச், பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி இருவறரயும் ெந்ைித்ைார். 

அலி ஷாறவ, பெப்டம் ர் 20 அன்று ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்து 
வந்து, அவருடன்  ா ா  ைிபுரியத் பைாடங்கினார். இந்ை நிகழ்வு, 
றஹைரா ாத்ைின் நிஜாம் ெரைறடந்ைறைத் பைாடர்ந்து, இந்ைிய ஐக்கிய 
 றடகளிடம் றஹைரா ாத் 'வழீ்ச்ெி' அறடந்ைவைாடு ஒத்துப்வ ானறை  ண்டலி 
கவனிக்கா ல் இருக்க முடியவில்றல. 

"பாகிஸ்தானுடன் இகணவது;  இந்தியாவுடன் ககடசி நிெிடம் வகர 
தீவிரொகப் பபாரிடுவது;  அல்லது ஆரம்பத்திபலபய இந்தியாவுடன் செரசம் 
மசய்துமகாள்வது பபான்ை  மூன்று மசயல்முகைகளில் ஒன்கை அவர் 
ஏற்றுக்மகாண்டிருந்தால் நிஜாெின் தகலவிதி சிைப்பாக இருந்திருக்கும்" 
என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

ற தூல் குஜராத்ைிற்கு, புைிய  ஸ்துகறளத் வைடுவைற்காக 
அனுப் ப் ட்டார், அவர்களுடன்  ா ா நவம் ர்  ாைம்  ைிபுரிவைாகத் ைிட்டம். 
அவர் அக்வடா ர் 1 அன்று ைிரும் ி வந்து  ா ாவிடம் அைிக்றககறள 
வழங்கினார். 

ஃப ராம், குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில் வநாரினாவின் கட்டுறரகறளயும் 
அவை வநரத்ைில் ப ஹராஸாத்ைில்  ைி, டான் எழுதும் புத்ைகத்ைின் ெில 
 குைிகறளத் ைட்டச்சு பெய்வைிலும் மும்முர ாக இருந்ைனர். டாக்டர் கனியின் 
‘காட் ஸ்பீக்ஸ்’ (கடவுள் வ சுகிைார்) புத்ைகத்ைின் றகபயழுத்துப்  ிரைிறயத் 
ைட்டச்சு பெய்வைற்காக, டாக்வக அக்வடா ர் 2 அன்று ப ஹராஸாத்ைில் இரண்டு 
நாட்கள் ைங்கும் டி அறழக்கப் ட்டார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின்  ா ா ‘ருஸ்ைம்’ மும்ற யில் 
கால ானார். அவர் உயிறரத் துைப் ைற்கு ெற்று முன்பு, ைனது  றனவி 
 ிவராஜாவிடம், "வ ர்வான் கடவுள் என்று நான் எப்வ ாதும் நம் ிவனன், ஆனால் 
இப்வ ாது நான் இன்னும் உறுைியாக இருக்கிவைன்" என்ைார். 

 ிவராஜா  ா ி  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ப ஹராஸாத்ைிற்கு 
வந்ைவறர, ெிைிது வநரம் ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா ைனது அறைக்குச் பென்ைார்.  ா ி 
ைனது  ரு கள்  ைிறய அணுகி,  ா ா எங்வக என விொரித்ைார். “அவர் 
அறைக்குள் இருக்கிைார், இப்வ ாது வர ாட்டார்” என்று  ைி  ைிலளித்ைதும், 
 ா ி ஏ ாற்ைத்துடன்  ார்த்ைார்;  ைி உடவன " ா ாவிடம் ஏைாவது பொல்ல 
விரும்புகிைரீ்களா?" என வினவினார். 
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"ஆ ாம், அைற்காகத்ைான் நான் வந்வைன்" என்று  ா ி  ைிலளித்ைார். 
"பொல்லுங்கள் நான் அறை  ா ாவிடம் பைரிவிக்கிவைன்." 
 ா ி, " ா ா அறனவருக்கும் பகாடுப் து எனக்கும் வவண்டும்" என்ைார். 
 ைி  ைிலளித்ைார், " ா ா, ஏற்கனவவ உங்களுக்குக் பகாடுத்ை அன்ற  

அறனவருக்கும் பகாடுக்கிைார்." 
"அது அல்ல - எனக்கு ‘மூர்த்ைி’ (ெிறல) வவண்டும்!" 
 ா ி கூைியைன் அர்த்ைம் ‘முக்ைி’ -  ிைப்பு  ற்றும் இைப் ிலிருந்து 

விடுைறல என் றை  ைி அைிந்ைிருந்ைைால், அவர் ெிரிக்கத் பைாடங்கினார். 
அவர் அறைப் புரிந்துபகாண்டு, "நீங்கள் கவறலப் டாைீர்கள்,  ா ி; உங்களுக்கு 
‘மூர்த்ைி’றயக் பகாடுக்க நான்  ா ாவிடம் பொல்கிவைன்" என்று உறுைியளித்ைார். 
 ிவராஜா  ா ி  கிழ்ச்ெியுடன் பவளிவயைினார்; அடுத்ை நாள்,  ைி,  ா ாவிடம் 
இந்ை உறரயாடறல எடுத்துறரத்ைவ ாது, அவர்  ிகவும்  கிழ்ந்ைார். 

 ாறல வநரங்களில் ப ஹர்  ா ா, வநாரினா, எலிஸப த், டிலியா, ஜனீ் 
ஆகிவயாரின் நறகச்சுறவ துணுக்குகறளக் வகட்டு ரெித்ைார். அவர்கள் ஒரு 
நறகச்சுறவ புத்ைகத்ைிலிருந்து வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட துணுக்குகறள,  ா ாவிற்கு 
எடுத்துறரத்ைனர்.   ைி,  ைியம் அல்லது  ாறல வவறளகளில் அவருக்கு 
துப் ைியும் கறைகறள வாெிப் து வழக்கம்.  ா ா,  ர்  கறைகறள விரும் ினார், 
குைிப் ாக ‘பரக்ஸ் ஸ்டவுட்’, ‘நீவரா வவால்ஃப்’ ஆகிவயாரின் பைாடர்கறைகறள 
ரெித்துக் வகட்டார். ப ஹர்  ா ா, வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் நாஸிக்கில் 
ைங்கியிருந்ை காலத்ைில் அளித்ை ‘ஆன் ீக’ விளக்கங்கறளப் வ ால் இப்வ ாதும் 
அளிக்காைைால், ஜனீின்  னம் கலக்க றடந்ைது; ஆனால், ஒரு நாள்  ா ா 
அவரிடம், "என்னுகடய ஒவ்மவாரு வார்த்கதயும் சிந்தகனக்கான 
ஊட்டத்கத வழங்கும் ஆன்ெீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது" என்று கூைினார். 

எலிஸப த் கடந்ை ஆண்டு அப ரிக்காவிலிருந்து பகாண்டு வந்ை 
இரண்டு கார்களும் ப ஹராஸாத்ைில் ஒரு வகவரஜில் றவக்கப் ட்டிருந்ைன. 
ராவனா, ப ஹரு இருவருக்கும் ைினமும் கார்கறளச் சுத்ைம் பெய்யும் 
கடற றய  ா ா வழங்கினார். கார்கள்  யன் டுத்ைப் டா ல் இருந்ைாலும், 
அவற்றை ெிரத்றையுடன் சுத்ைம் பெய்ய வவண்டியது அவெியம். 

 ா ா,  ாறலயில் ப ண்களுடன் ‘ஏகாந்ைவாெ  றல’க்கு அவ்வப்வ ாது 
நடந்து பெல்வது வழக்கம். ஒரு ெ யம்,  ா ா, ப ஹராவின் காலைிறய 
அைிந்ை வவறளயில்,  ைி, ப ஹரா இருவரும் முறைவய  ா ா  ற்றும் 
 ைியின் காலைிகறள அைிந்ைனர்.  ஒருமுறை  ா ா, ப ண் ைிகறள 
‘வஹப் ி வவலி’க்கு அறழத்துச் பென்று, அவர்களுடன் நடந்து பெல்றகயில், 
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வானத்ைில் இரண்டு வானவில்கள் வைான்ைின; "இது டிலியா, ஜனீ் இருவருக்கும் 
ஒரு நல்ல சகுனம்" என்று அவர் கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

ஒரு நாள்,  ிற் கல் மூன்று  ைியளவில்,  ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன், 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து  ார்றவக்கு எட்டும் தூரத்ைில் அற ந்ை ‘வகாரக்நாத் 
 றல’யில் ஏைினார்.  ா ா வவக ாக, ைிட ாய், ைளராை சுறுசுறுப்புடனும் ஏைி, 
 றல உச்ெியில், வகாரக்நாத் வகாவிலில் 20 நி ிடம் அ ர்ந்ைிருந்ைார். பவளிவய 
வந்ைதும் ப ண் ைிகளிடம் வகாயிலுக்குள் நுறழந்து  ரியாறை பெலுத்து ாறு 
கூைினாலும், வகாவில் அர்ச்ெகர் அவர்கறள உள்வள நுறழய விடா ல் 
ைடுத்ைைால்,  ா ா குறுக்கிட்டு, "அவர் மசான்னபடிபய மசய்யுங்கள், உள்பள 
பபாகாதரீ்கள்" என்று கூைினார். 

 ா ா, ைனது வழக்க ான, இயல்நய ிக்க அழகு நறடயுடன் 
 றலயிலிருந்து  டிகளில் இைங்கினார், ப ண் ைிகள் அவறரப் 
 ின்பைாடர்ந்ைனர். ப துவாக நடந்துவந்ை, எலிஸப த், வாலு இருவரும்  ிகவும் 
 ின்ைங்கியவ ாது,  ா ா, இைர ப ண் ைிகளுடன் அவர்களுக்காக 
 றலயடிவாரத்ைில் காத்ைிருந்ைார்.  ா ா வகலி பெய்ைார், "ைடு ாைி, ைள்ளாடித் 
ைள்ளாடி வரும் இருவரும் இங்குத் வைான்றும்வ ாது, றகைட்டி அவர்கறள 
வரவவற்கவும்." அவர்கள் கீவழ வந்ைதும்,  ா ா உட் ட அறனவரும் 
றகைட்டினர்.  "உங்கள் பாதுகாப்பான வருககக்காக எங்கள் பாராட்டுகள்" 
என்று  ா ா அவர்களிடம் கூைினார். 

ப ஹராஸாத்ைில், ‘மெஹர் பப்ளிபகஷன்ஸ்’ என்ை ப யரில், 
கூட்டாண்ற யின் ெட்டப்பூர்வ உருவாக்கம்  ற்ைிய கூட்டங்கள் நடத்ைப் ட்டன; 
அதுவ ால், எலிஸப த்,  ா ா  எழுைிய புத்ைகங்களின்  ைிப்புரிற றயப் 
 ாதுகாக்க உைவும் ‘யுனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் லீக் ஆஃப் அமெரிக்கா’ எனும் 
ஸ்ைா னத்றை நிறுவத் ைிட்ட ிடுவைில் மும்முர ாக இருந்ைார். இதுகுைித்து 
டிலியா, ‘‘இங்கிலாந்ைிலும் இதுவ ான்ை ஸ்ைா னம் உருவாக வவண்டும்” என்று 
கூைியதும்,  ா ா, அனு ைி அளித்து, ொர்லஸ்  ர்டம் ைறலவராகவும், டிலியா 
துறைத் ைறலவராகவும், வில் வ க்பகட் பெயலாளராகவும் நிய ிக்கப் ட்டனர். 
ஜனீ் அட்ரியலுக்கும் கலிஃவ ார்னியாவில் இவை வ ான்ை அற ப்ற  
உருவாக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது, ஆனால் ப ஹர்  வுண்டிற்கு ைிரும் ிச் 
பெல்லவவா அல்லது அது பைாடர் ான எைிலும் ஈடு ட வவண்டாம் என  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்.  

1948 அக்வடா ர் 8 அன்று, ப ஹர்  ா ா, டிலியா, ஜனீ் இருவறரயும் 
அவர்களின் ைாயகத்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். ஜனீ் கலிஃவ ார்னியாவிற்குச் 
பென்ை  அவை வவறளயில், டிலியா, முைலில் கூட்டாண்ற  ஸ்ைா னத்றை 
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நிறுவும் வநாக்கத்ைில் லண்டனுக்கும், அறைத் பைாடர்ந்து  னா ாவில் வாழும் 
அவரது உைவினர்களிடம் பென்ைார்.  ா ா, அவரது அடுத்ை அப ரிக்க 
விஜயத்ைின் வ ாது,  னா ா குடியரெிற்குச் பெல்ல விருப் ம் பைரிவித்து,  ா ா 
 ற்றும்  ண்டலி ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான வில்லாறவத் வைடு ாறும், 
அவர்களின் வருறகக்காகக் காத்ைிருக்கு ாறும் டிலியாவுக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
ஆனால் ைவிர்க்க முடியாை காரைங்களால் அவரது ைிட்டங்கள்  ாைியது, 
 யைமும் ரத்து பெய்யப் ட்டது. 

டிலியாவும் ஜனீும் புைப் டும் வவறளயில்,  ா ா அவர்களிடம், "ஒரு 
துளி கண்ணரீ் கூட சிந்தாதீர்கள்; ஏமனன்ைால் நீங்கள் என்ன நடந்தாலும், 
என்கன ெீண்டும் பார்ப்பீர்கள்" என்று உறுைியளித்ைார். 

இந்ை வருறகயின் வ ாது, ஜனீ்,  ா ாவின்  ீைான ைனது அணுகுமுறை 
 ாைிவிட்டைாக உைர்ந்ைார், வ லும் அவர், இப்வ ாது, "உள்ளளவில் 
சுைந்ைிர ாகவும்,  ற்ைற்ை நிறலயில், உைர்ச்ெி நாைல்கள் எதுவும் அவரது 
இைய நரம்புகறள ஈர்க்கா ல் இருப் ைாகவும் உைர்ந்ைார்." ஜனீ்,  ா ாவின் 
குழுவில் இனி ப ாருத்ை ற்ைவர் என்று அவரிடம் கூைியவ ாது,  ா ா இறை 
கடுற யாக  றுத்து, அவர் ‘முற்ைிலும் மபாருத்தொனவர்’ என்று கூைினார். 
ஆனால், ஜனீ், ைறலறய அறெத்து, "நான் இந்ை இடத்ைிற்கு உரியவர் அல்ல" 
என்று எடுத்துறரத்ைார். 

வ ற்கு வநாக்கிச் பென்ை கப் லில், ஜனீ் ைனது வாழ்க்றகறய 
 று ரிெீலறன பெய்து,  ா ாவுடனான பைாடர்புக்கு முன்னைாகவவ, ைனது 
ஆழ்ந்ை உள் அனு வங்கள் அறனத்தும் வந்ைைாக முடிவு பெய்ைார். இந்ை 
உயர்ந்ை உைர்வு நிறலறயத் ைக்கறவக்கத்ைான் அவர்  ா ாவின் உைவிறய 
எைிர் ார்த்ைைாக, ைனக்குத்ைாவன பொல்லிக்பகாண்டார். 

"(எனது வாழ்க்றகயில்) இந்ை அத்ைியாயம் முடிந்துவிட்டது" என்று 
டிலியாவிடம் ைனது உைர்வுகறளப்  கிர்ந்து பகாண்டவ ாது, டிலியா அவரிடம், 
"ஆனால் நீங்கள் இப்வ ாது என்ன பெய்யப் வ ாகிைரீ்கள்?" என்று வினவினார். 

ஜனீ் முட்டாள்ைன ாகப்  ைிலளித்ைார், "எனக்குத் பைரியாது, இனிவ ல் 
நான் எந்ை  னிைனின் பவளிப் றடயான ஆன் ீக அந்ைஸ்த்றையும் 
ப ாருட் டுத்ைா ல், நான் எனது இையத்ைிலும் ஆன் ாவிலும் காைக்கூடியறை 
 ட்டுவ  ொர்ந்ைிருக்கப் வ ாகிவைன். நான் பவளியுலகில் வைடித் வைடிப்  ல 
வருடங்கறள ஏற்கனவவ வைீாக்கிவிட்வடன்." 

அக்வடா ர் 14 அன்று,  ா ாவின் புத்ைகங்கறள பவளியிடும் 
வநாக்கத்ைில், ‘மெஹர் மவளியீட்டு’ நிறுவனத்ைிற்காக 20  ண்டலிகளுக்கு 
இறடவய கூட்டு ஒப் ந்ைம் நிறைவவற்ைப் ட்டது. ப ஹராஸாத்ைில் ஆைி 
ெீனியர், டாக்வகஃ ால்கர், ப ண்டு,  ாைிரி, ற தூல், ஜால் ரூெி, ஸவராஷ், 
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ஜால் ாய், ப ஹர்ஜி கர்காரியா, நரி ன், றகக்வகா ாத்ைின்  கன் ரத்ைன் 
ஆகிவயார் கலந்து பகாண்டனர்.  ா ா அன்று ‘ைிவயாலாலி’ என்ை இடத்றைச் 
வெர்ந்ை ருஸ்தம் தின்யார் என் வறரயும் ெந்ைித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு, பூனாவிலிருந்து வந்ை 
எரச்சுடன் அஹ துநகரில் அக் ர் அச்ெகத்ைிற்குச் பென்ைார். அங்கு 
மூட்டுவலியால்  ாைிக்கப் ட்டு,  டுக்றகயிலிருந்ை ஷிரீன் ை ானியாறவப் 
 ார்த்து, அவருக்கு என்ன வவண்டும் என்று  ா ா வகட்க,  எரச் ைனது அத்றைறய, 
" ா ாவிடம் உங்கள் உடறலக் குைப் டுத்ைச் பொல்லுங்கள், அப்வ ாது நீங்கள் 
முன்பு வ ால நடந்துபெல்ல முடியும்" என்று வற்புறுத்ைினார், 

 ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார், "அதற்கு ஒபர ஒரு பரிகாரம் உள்ளது 
- நான் அகசக்க முடியாத கால்களுடன் உங்ககளப்பபாலப் படுக்ககயில் 
இருந்தால் நீங்கள் சரியாகிவிடுவரீ்கள்." 

கவறலயுற்ை ஷிரீன், " ா ா, அப் டிச் பெய்யாைீர்கள்! எனது இறுைி மூச்சு 
வறர நான் இங்வகவய இருந்து பகாள்வவன், ஆனால் நீங்கள் நன்ைாக இருக்க 
வவண்டும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா, அவரது ைன்னிச்றெயான, இையப்பூர்வ ான அன் ின் 
பவளிப் ாட்றடக் கண்டு  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்து, "இந்தப் பிைவியில் இது 
இப்படிபய மதாடரட்டும். இதற்குப் பிைகு, பிைப்பு இைப்பு எனும் 
சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுவரீ்கள்" என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். 

 ா ா, அவருக்குப் ‘பிரியொன’ வஹா ி  ா ா ஸட்டாவின் குழந்றைகள் 
ஆலு, தூன், நவல் ஆகிவயாருடன்  ிை அறனவறரயும் அக் ர் அச்ெகத்ைில் 
ெந்ைித்ைார்.       
 அவர்களின் ைாயார் ‘பில்லா’ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கால ானார், 
அன்ைிலிருந்து அவர்கள் அக் ர் அச்ெகத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர்.  ிகவும் 
புத்ைிொலியாகவும், அழகாகவும் இருந்ை ஆலு, தூன், நவல் மூவரும் ைறெ 
ெிறைவு வநாயால் அவைிப் ட்டனர்.  ா ாறவ  ிகவும் வநெித்ைனர், அடிக்கடி 
அவறரப்  ார்க்க வருவதுண்டு. 

ஒருமுறை, அவர்களது உைவினரான மதாராப் ஸட்டா (பஜ ி 
 ா ாவின்  கன்)  ா ாவிடம், நவறல ஏன் குைப் டுத்ைவில்றல என்று 
வகட்டைற்கு,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "என்னால் அவகரக் குணப்படுத்த 
முடியும், ஆனால் நான் எனது மபௌதீக உடலில் இருக்கும் பவகளயில் அவர் 
துன்பப்பட பவண்டும், அப்பபாது நான் அவருக்கு ஆறுதல் கூை முடியும்." 
 ா ா, நவல்  க்கம் ைிரும் ி, "நீங்கள் ஏன் குகை கூைி முகையிடுகிைரீ்கள்? 
ஒவ்மவாரு இகலயும் அணுவும் அவ்வாறு மசய்யபவண்டும்!" என்ைார். 

நவல், "ஆனால் நான்  ிகவும் வொர்வாக இருக்கிவைன்,  ா ா." 



263 
 

"நானும் பசார்வாக இருக்கிபைன், ஆனால் மதாடர்ந்து மசல்கிபைன்" 
என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "உங்கள் பநாய், அதன் விகளகவ அகடயப்மபறும் 
வகர - உங்கள் ெனப்படிவங்ககள அழிக்கும் வகரத் மதாடரும். நல்ல 
ஆபராக்கியத்கத ஏன் பகட்க பவண்டும்?" 

 ா ா, அவர்களின் இயலாற யிலிருந்து அவர்கறள விடுவிக்கவில்றல, 
ஆனால் அவர்கள்  கிழ்ச்ெியாக இருக்க உைவினார், அவர்களின் துக்கத்றையும் 
துன் த்றையும்  கிழ்ச்ெியுடன் ைாங்கிக்பகாள்ளக் கற்றுத் ைந்ைார். இந்ை வநாயால் 
 ாைிக்கப் டாை அவர்களது ைங்றக வராஷன்,  ா ாவால்  ிகவும் 
வநெிக்கப் ட்டவர், ஒருமுறை முழுக்குடும் மும் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் 
பென்ைவ ாது,  ா ா, வராஷறன ப ஹரா ாத் வ ல் றல வறர ைனது 
வைாள்களில் சு ந்து பென்ைார். 

ஒரு முறை,  ா ாவின் கட்டறளப் டி, தூன் ைினமும் அவருக்கு எழுைிய 
கடிைங்களுக்கு,  ா ா பைாடர்ந்து  ைிலளித்ைார்; இவ்வாறு, முழு ஸட்டா 
குடும் த்துடன் பநருங்கிய பைாடர்ற ப் வ ைி  ாதுகாத்ைார். 

இந்ைியா -  ாகிஸ்ைான்  ிரிவிறனயின் வ ாது, முஸ்லிம்களுக்குச் 
பொந்ை ான காப் டீ்டு நிறுவனத்ைின் உரிற யாளர்கள்  ாகிஸ்ைானுக்குத் ைப் ிச் 
பென்ைைால், வஹா ி  ா ா ைனது வாழ்நாள் வெ ிப்பு முழுவறையும் இழக்க 
வநர்ந்ைது. அந்ை வநரத்ைில்  ா ா, அவறர ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்து, "இன்று 
பஹாெி மவன்றுவிட்டார், நான் பதால்வியுற்பைன்" என்று  ண்டலி 
முன்னிறலயில் கூைினார். 

 ா ா கூைியைன் அர்த்ைத்றை வஹா ியால் புரிந்து பகாள்ள 
முடியாைைால்,  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார், "நான் உங்கள் இளம் ெகனவிகய 
இழக்கச் மசய்பதன், நீங்கள் என்னிடம் புகார் கூைவில்கல. நான் உங்களுக்கு 
மூன்று ஊனமுற்ை குழந்கதககளக் மகாடுத்பதன், இருந்தும் நீங்கள் 
என்னிடம் புகார் மசய்யவில்கல. இப்பபாது நான் உங்கள் பணத்கத எல்லாம் 
எடுத்துவிட்படன்; பெலும், நீங்கள் கவனித்துக்மகாள்ள நான்கு குழந்கதகள் 
உள்ளனர். உங்களிடம் எதுவும் இல்கல, இப்பபாது நீங்கள் என்ன 
மசய்வரீ்கள்?" 

வஹா ி கூைினார், " ா ா, இறவ அறனத்தும் உங்களுக்வக பொந்ைம் 
என்று என் ஆழ் இையத்ைில் நான் எப்வ ாதும் உைர்ந்ைிருக்கிவைன். நீங்கள் 
என்றன ஒருவ ாதும் வழீ விட ாட்டீர்கள், எங்களுக்குத் வைறவயானறைத் 
ைருவரீ்கள் என்று எனக்குத் பைரியும்." 

வஹா ியின்  ைில்  ா ாறவ  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது;  ா ா, 
ஸவராஷிடம் (வஹா ி  ா ாறவ அறழத்து வந்ைவர்) அவறரத் ைனது 
பைாழிலில்  ைிய ர்த்து ாறு கூைியறை, அவர் பெய்ைார். 
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வகாபஹர் ைனது  ருத்துவ வாரியத் வைர்வில் கலந்துபகாள்ள 
மும்ற க்குச் பென்று  அக்வடா ர் 24 அன்று ைிரும் ி வந்ைார். அடுத்ை நாள் காறல 
9:00  ைிக்கு, அஹ துநகரில் வகா ா கவைஷின் பாபாவாடி (குழந்றைகள் 
ஆரம் ப்  ள்ளி) ைிைப்பு விழாவில்  ா ா, டாக்டர் டான், காக்கா, வகாபஹர், 
ராவனா, எலிஸப த், வநாரினா ஆகிவயாருடன் கலந்து பகாண்டார். ப ஹரா ாத் 
 ண்டலியுடன் அஹ துநகரிலிருந்து வந்ை  ா ாவின் பநருங்கிய அன் ர்கள் 
அறனவரும்  ங்பகடுத்ைனர். டாக்டர் வைஷ்முக்,  ா ாவின் பெய்ைிறய  ராட்டி 
ப ாழியில் வழங்க, காக்கா ெிஞ்வொர்கரும் உறர நிகழ்த்ைினார். 

 ா ாவின் கீழ்வரும் பெய்ைிறய ஸவராஷ் வாெித்ைார்: 
தன்னலெற்ை பணி, சமூக ெற்றும் அரசியல் துகைகளில் பல 

அம்சங்ககளக் மகாண்டுள்ளது என்பகத நீங்கள் அகனவரும் அைிவரீ்கள். 
அதன் ஒவ்மவாரு அம்சமும், ஒரு குைிப்பிட்ட கலாச்சார பின்னணியால் 
வர்ணம் பூசப்பட்டாலும், அந்த நற்பண்பின் விகளவாக உரிய மவகுெதி 
கிகடக்கும். ஆனால், குழந்கதகளின் நலன் குைித்தப் பணி அகனத்தும் ஒரு 
தனித்துவொன சிைப்பு வாய்ந்தது. உலமகங்கிலும் உள்ள பச்சிளம் ெற்றும் 
இதர குழந்கதகள் அகனவரும், கடவுளின் தூய்கெ ெற்றும் ொசற்ை 
தன்கெயின் அகடயாளச் சின்னம், கடவுளின் ெறுவடிவம். அவர்கள் 
கபடெற்ைவர்களாகவும் உதவியற்ைவர்களாகவும் இருப்பதால், ெனம் 
விரும்பி எகதயும் எதிர்பார்ப்பதில்கல. ெக்கள் ஏன், எதிரிகயயும் 
குற்ைவாளிகயயும் மவளியளவில் பார்த்து அகடயாளம் 
கண்டுமகாள்கிைார்கள்?  ஏமனன்ைால் எதிரி என்று கூைப்படுபவர்களும் 
குற்ைவாளிகளும் அவர்களுக்குள் ஏற்கனபவ இருக்கிைார்கள். 
குழந்கதகளுக்குள்பள குற்ைவாளிகள் அல்லது எதிரிகள் எவரும் 
இல்லாததால், மவளிபய எவகரயும் குற்ைவாளிகளாகபவா,  
எதிரிகளாகபவா  பார்க்க முடியாது. 

நான் ‘பாபா’ என்றும் அகழக்கப்படுகிபைன், அதாவது 
‘பிரியத்திற்குரிய’ குழந்கத.  உண்கெயில், இகையுணர்கவ அகடந்த 
அகனத்து ஆத்ொக்களும் குழந்கதககளப் பபாலக் கபடெற்ைவர்கள், 
சூதைியாதவர்கள். எனபவ, சுய விழிப்புணர்வற்ை குழந்கதகளில் என் 
தூய்கெகயயும், நிைெற்ை தன்கெகயயும் கண்டு நான் ெகிழ்கிபைன். 

இதுபவ உண்கெயான தன்னலெற்ை பசகவயாகும், நீங்கள் இந்தப் 
பச்சிளம் பாலகர்களுக்குச் பசகவ புரியும்பபாது - இது பநரடியாகக் 
கடவுளுக்குச் பசகவ மசய்வதற்கு இகணயானது. கபபிளில் கூைியபடி, 
"அத்தககய ஒரு சிறு குழந்கதகய எனது மபயரில் ஏற்றுக்மகாள்பவர், 
என்கன அகடயப்மபறுகிைார்," என்பது, நான் பெபல கூைியதன் சாராம்சம். 

நான் உங்கள் அகனவகரயும் ஆசரீ்வதிக்கிபைன். 
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அஹ துநகர் புறகப் டக் கறலஞரான ‘பய்யா பாண்பட’யின்  கள் 
‘கஞ்சன்’  ிகவும் வநாய்வாய்ப் ட்டார்; வ லும் அவள் உயிர்  ிறழப் ாள் என்று 
 ருத்துவருக்கு நம் ிக்றக இல்றல. அவள் றகறய உயர்த்ைக் கூட முடியாை 
அளவுக்கு  லவனீ ாக இருந்ைாள். அவருறடய உடல் ஜூரம் 105 டிக்ரிறய 
எட்டியது; முழுக்குடும் மும் கவறலக்குள்ளானது. ஆைி ெீனியர்,  ய்யாறவ 1948, 
அக்வடா ர் 29  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வந்ைவ ாது, 
 ா ா அவரிடம், "ஏன் இங்கு வந்தீர்கள்?" என வினவினார். 

அவர் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "என்  கள் உயிறரத் துைக்கும் 
வவறளயில், நாங்கள் உங்கள்  ீது நம் ிக்றக றவத்து என்ன  யன், நீங்கள் 
எங்கறளப்  ற்ைி ெிந்ைிக்கவில்றல?" 

புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட  ா ா, “என்ன விஷயம்?” என்று வகட்க, 
 ாண்வட அவரிடம் கஞ்ெறனப்  ற்ைிச் பொல்லி, அவர்  ல நாட்களாக எதுவும் 
ொப் ிடவில்றல என்று விளக்கினார்.  ா ா, டாக்டர் டானிடம் இரண்டு 
உருறளக்கிழங்குகறள எடுத்துவரக் கூைி, அவற்றை,  ாண்வடயிடம் பகாடுத்து, 
"இவற்கை நன்ைாக பவககவத்து, கஞ்சனுக்கு உணவாக ஊட்டுங்கள்" என்று 
எழுத்துப் லறக வழியாக உச்ெரித்ைார். 

" ருத்துவர்கள் ைிரவ ஆகாரங்கறளத் ைவிர வவறு எறையும் 
உட்பகாள்ளத் ைறட விைித்துள்ளனர்" என்று  ாண்வட,  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். 

"எப்படியும் கஞ்சன் இருக்கும் நிகலயில் அவர் ஏன் பசியுடன் 
உயிகரத் துைக்க பவண்டும்? உண்டு உயிகரத் துைக்கட்டுபெ" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார்.        
  ா ா அைிவுறுத்ைிய டி, ைிரும் ி வந்ை  ாண்வட, கஞ்ெனுக்கு 
வவகறவத்ை உருறளக்கிழங்றக உைவாகக் பகாடுத்ைார். ெிறு ி, 
எலும்புக்கூடுவ ால நலிந்து காைப் ட்டாள்; அவளால் வ ெக் கூட 
முடியவில்றல, அவற்றை ொப் ிட அவளுக்கு நான்கு  ைி வநரம்  ிடித்ைது. 
 ருத்துவர் வந்ைவ ாது, அவளுக்கு உருறளக்கிழங்கு உண்ைக் பகாடுத்ைைாகத் 
பைரிவித்ைதும், அவர் வநாயாளிறயப்  ரிவொைிக்கா ல் பவளிவயைினார். ெிறு ி, 
ெில  ைி வநரங்களுக்கு வ ல் வாழ ாட்டாள் என் ைில் உறுைியாக இருந்ைார். 

ஆனால்,  றுநாள் காறலயில்  ருத்துவர் வந்ைவ ாது, கஞ்ெனின் 
பவப் நிறல 101 டிகிரியாகக் குறைந்ைிருப் றைக் கண்டு, "ஜூரம் முற்ைிலும் 
குறைந்துவிட்டால், அவள் உயிர் வாழ்வாள்" என்று  ாண்வட நிறனத்ைார். 
இரண்டு  ைி வநரத்ைில் ஜூரம் 95 டிகிரியாகக் குறைந்ைது, அறனவரும் 
 ைற்ைத்துடன் காைப் ட்டனர்.  ாண்வட,  ா ாறவ  னைார வவண்டிக் 
பகாண்டிருந்ைார், அறர  ைி வநரத்ைில் அவளது உடல் ஜுரம் ெீரானது. 
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ஆச்ெரிய றடந்ை  ருத்துவர், "இது எப் டி நடந்ைது என்று எனக்குப் 
புரியவில்றல. இதுவ ான்ை ஒரு நிகழ்றவ நான் இதுவறர  ார்த்ைது ில்றல" 
என்ைார். 

 ாண்வட உடவன, "இது ப ஹர்  ா ா அளித்ை உருறளக்கிழங்கின் 
விறளவு" எனக் கூைினார். 

 ாண்வட  ீண்டும்  ிம் ல்காவ் ிற்குச் பென்ைவ ாது,  ா ா, "கஞ்சன் 
இைந்துவிட்டாரா?" என்று வகட்டார். 

“உங்கள் அருளால் அவள் நலமுடன் இருக்கிைாள்” என்ைார்.  ா ா 
அவருக்குப்  ிரொத்றை அளித்து, உடனடியாக வடீ்டிற்குச் பெல்லும் டி 
றெறகயால் பைரிவித்ைார் - ப ஹர்  ா ா கடவுள் என் ைில் 
முன்பனப்வ ாறையும் விட  ாண்வட அைிக உறுைியுடன் காைப் ட்டார். 

அக்வடா ர் 30ஆம் நாள், ராம்ஜூ, டாக்வகஃ ால்கர், ப ண்டு,  ாவனக்கர் 
ஆகிவயார்  ைியம் 1:30  ைிக்கு ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைனர். 
‘ெரணமும் நித்திய ஜவீனும்’ (DEATH & IMMORTALITY) என்ை ைறலப்பு உட் ட 
 ா ாவின் கட்டுறரகறளத் ையார் பெய்ய எடுத்துச் பென்ை ைட்டச்சுப்ப ாைிறய, 
டாக்வக ைிரும்  எடுத்துவந்ைார்.  ைட்டச்சு பெய்ை நகல்கறள டாக்டர் கனியிடம் 
கவன ாக றவத்துக் பகாள்ளு ாறு  ா ா கட்டறளயிட்டு, ஆனால், "அவற்கைப் 
பார்க்க ெட்டும் மசய்யாதரீ்கள், படித்தால் ‘ெரணம்’ நிச்சயம்!" என்று வகலி 
பெய்ைார். 

அன்றைய ைினம் டாக்டர் வைஷ்முக்,  ால் நாத்து ஆகிவயாரும் 
உடனிருந்ைனர். ஒரு கட்டத்ைில்  ா ா, அவர்களிடம் ஒரு புைிருக்கு 
விறடயளிக்கச் பொன்னார்: "நான் அகனத்கதயும் அைிந்தவனாக 
இருந்தாலும், அகனத்திலும் நான் இருந்தாலும், எனக்குத் மதரியாத ஒன்று 
உள்ளது. அது என்ன?"      
 வைஷ்முக் உடவன, "ெர்வ வல்லற யுள்ள, ெர்வமும் அைிந்ை 
உங்களுக்வக பைரியாைவ ாது, ொ ான்ய  னிைர்களாகிய நாங்கள் அறை 
என்னபவன்று எப் டித் பைரிந்துபகாள்ள முடியும்?" என்று வகட்டார். 

 ா ா இைற்குப்  ைிலளித்ைார்: "எங்பக நான் இல்கல என்று எனக்குத் 
மதரியவில்கல." 

டாக்டர் கனி உடவன, கவிஞர் இக் ாறல வ ற்வகாள் காட்டிக் 
குைிப் ிட்டார்: 

‘நான் நரகத்கதப் பற்ைி பயப்படவில்கல, ஏமனன்ைால்,  
நான் பகள்விப்பட்படன், கடவுபள, நீ அங்பகயும் இருக்கிைாய் என்று!’ 
அப்வ ாது  ா ா அவறர ைடுத்து, அறனவறரயும் பவளிவய பெல்லு ாறு 

கூைினார். 
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டாக்வக குறுக்கிட்டு, "பவளிவயைி நரகத்ைிற்குச் பெல்லுங்கள்!" என்ைதும்... 
"உங்களுக்காக நான் அங்பக காத்திருக்கிபைன்" என்று  ா ா 

துடுக்குடன்  ைிலளித்ைார், அறனவரும் ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர். 

1948ஆம் ஆண்டு குஜராத்ைில் ைனது இரண்டாவது  ஸ்த் 
 யைத்ைிற்காக, நவம் ர் 1ஆம் நாள், ைிங்கட்கிழற  காறல ஆறு  ைிக்கு, 
 ா ா, ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டார்.  ா ாவுடன் விஷ்ணு, எரச், ஜால் 
வகரவாலா (முந்றைய நாள் வருறக ைந்ைார்) ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். ஆைி 
ெீனியர் அவர்கறள மும்ற க்கு அறழத்துச் பென்ை வழியில்,  ிந்த்ரா ஹவுஸில் 
ெிைிது வநரம் நின்று, அங்கு  ா ா, காவடக்கர்  ற்றும் விட்டல் வ ாக்வர 
குடும் த்ைினருக்கு ைரிென ளித்ைார்.  ா ா அைிவுறுத்ைிய டி, ற தூல், ெகன், 
குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் மும்ற க்கும், ஜால் வகரவாலா நாக்பூருக்கும் ரயிலில் 
பென்ைனர்;  ா ாவும்  ண்டலியும்  ாறல 6:30  ைிக்கு ‘கத்ைியவார் ப யில்’ 
ரயிலில் புைப் ட்டனர். 

நவம் ர் 3ஆம் வைைி, ப ஹர்  ா ா, ஜூனாகாட்டில் வாழ்ந்ை ‘முங்கா 
சாய்’  ற்றும் ‘ஜினா சாய்’ என்ைறழக்கப் ட்ட இரண்டு  ஸ்துகறளத் பைாடர்பு 
பகாண்டார். நள்ளிரவில்  ா ா ஜூனாகாட்டில் அற ந்ை முஸ்லீம் ஆலயத்ைில் 
ஓர் அறையில் ஓய்பவடுக்க முடிந்ைது.  அறைக்கு பவளிவய வராந்ைாவில் 
இருந்ை  ர இருக்றகயில்  ண்டலி  ாைி  ாைி அ ர்ந்து காவல் புரிந்ைனர்.  ா ா 
அறையில் ஓய்பவடுத்ை வவறளயில், குஸ்ைாஜி இருக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

 ா ாவின் குைட்றட ெத்ைம் வகட்டவ ாது, ெிறுநீர் கழிக்க இது ஒரு நல்ல 
வாய்ப்பு என்று குஸ்ைாஜி நிறனத்து, ப ாருத்ை ான இடத்றைத் வைடத் 
பைாடங்கினார்.  ா ாவின் றகைட்டறலக் வகட்ட அவர், ஏற்கனவவ 
கால்ெட்றடறயக் கழற்ைிவிட்டு ெிறுநீர் கழிக்கும் ஆயத்ைத்ைில் இருந்ைார்.  ா ா 
பைாடர்ந்து ெத்ை ாகக் றகைட்டியைால், அவெர ாக, அவர் ைனது கால்ெட்றடறய 
ெரி பெய்ைார். 

குஸ்ைாஜி அைிருப்ைியுடன் அவரிடம் பென்ைவ ாது,  ா ா, "நான் 
ககதட்டிக்மகாண்பட இருந்பதன்! நீங்கள் ஏன் உடனடியாக வரவில்கல?" 
என்று றெறகயால் வினவினார்.  குஸ்ைாஜி அற ைியாக இருந்ைதும்,  ா ா 
அவரிடம், "ைிரும் ிச் பென்று இருக்றகயில் அ ருங்கள், ெிைிதும் அறெயாைீர்கள்" 
என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ெிறுநீர் கழிக்க வவண்டும் என்ைத் தூண்டுைறலக் கட்டுப் டுத்ைிக் 
பகாண்டு, குஸ்ைாஜி இருக்றகயில் அ ர்ந்ைார். ெிைிது வநரத்ைில், பாபா ெீண்டும் 
ககதட்டி, இப்பபாது நீங்கள் மசல்லலாம் என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
பவளியில் ப ாழுது விடிந்து பகாண்டிருந்ைது, குஸ்ைாஜி, ைான் முன்பு பென்ை 
கட்டிடத்ைின்  க்கம் பென்ைவ ாது, அங்வக ஒரு ப ரிய ஏரி இருப் றைக் கண்டு 
வியந்ைார்.  ா ா றகைட்டா ல் இருந்ைிருந்ைால், குஸ்ைாஜி நிச்ெய ாக அைில் 
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விழுந்து மூழ்கியிருப் ார், ஏபனனில் அவர் ப ௌன ாக இருந்ைைால் உைவிக்கு 
எவறரயும் அறழத்ைிருக்க முடியாது. ப ஹர்  ா ா ெத்ை ாகக் குைட்றட 
விட்டுக் பகாண்டிருந்ைாலும், அவரது தூக்கம் ‘உணர்வுடனான’ தூக்க ாக 
இருந்ைைால் அவர் குஸ்ைாஜிறய இந்ை வி த்ைிலிருந்து காப் ாற்ை வநர்ந்ைது. 

1948, நவம் ர் 4 அன்று,  ா ா, ‘தாதர் ெகல’றய வநாக்கிச் பெல்லும், 
 ாறையில் பெதுக்கப் ட்ட ஆயிரக்கைக்கான  டிகளில் ஏைினார். கடந்ை 
நூற்ைாண்டுகளில் இறையுைர்றவ அறடந்ை ‘தாதர்’ என்று அறழக்கப் டும் ‘பாபு 
ஜொல் ஷா’வுடன் பைாடர்புறடயது என் ைால், இந்ை  றலக்கு ‘ைாைர்’ என்று 
ப யர். இைிகாெ வரலாற்ைின் டி, அவர் இந்ை  றலயில் அற ந்ை குறக ஒன்ைில் 
ஜவீன்-ெ ாைியில் அ ர்ந்து உயிருடன் புறைக்கப் ட்டார். 

வயைான  ஸ்த் முங்கா ொய் ஒரு  ல்லக்கில்  றலக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார்; வ லும், ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ை  ா ா, 
அவருடன் இரண்டு நாட்கள் ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்ைார். முங்கா ொய், ஒரு 
 ஜ்ஜூப் வ ால, சுயநிறனவின்ைி வைாற்ை ளித்ை நிறலயில்,  ா ா, அவரது 
றககளால் உைவூட்டினார். 

இந்ை  றலயின் உச்ெியில், ஒரு ெிைிய குழுவில் ஆன் ீக ஆர்வலர்கள் 
ைம்ற க் கடவுளுக்கு அர்ப் ைித்து, எளிய, துைவி வாழ்க்றகறய வாழ்ந்து 
வந்ைனர். துைவிகறளப் வ ாலத் வைாற்ை ளித்ை அவர்கறள  ா ா  ாராட்டினார்: 
"நான் இந்தியா ெற்றும் மவளிநாடுகளில் அகெந்த பல பகாவில்கள், 
திருத்தலங்கள், ஆசிரெங்கள், ெடாலயங்களுக்குச் மசன்ைிருக்கிபைன், 
ஆனால் இதுபபான்ை ஆன்ெீக லட்சியம், தன்னலெற்ை பணி ெற்றும் 
உலகப்மபாருட்ககளத் துைந்து எளிகெயுடன் வாழ்பவர்ககள நான் 
பார்த்ததில்கல." இந்ைத் துைவிகள் ைண்ைரீில் வவகறவத்ை வகாதுற யின் 
கூறழ  ட்டுவ  உைவாக உண்டு வந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், 5ஆம் வைைி,  ா ா இந்ைப்  ைிபனட்டு துைவிகளின் 
கால்கறளக் கழுவி, ைறலயால் பைாட்டு வைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஏழு 
ரூ ாறயப்  ிரொை ாக வழங்கினார். 

இரண்டு நாட்கள் வ ற்பகாண்ட ஏகாந்ைவாெம்  ற்றும் உ வாெத்றை 
நிறைவு பெய்து, நவம் ர் 6 அன்று  ா ா,  றலயில் இைங்கி வந்ைார். அங்கு 
அவர் ஜூனாகாட்டில் அற ந்ை ைர்காவுக்குள் நுறழந்து,  ல்லக்கில் 
அறழத்துவந்ை  ஸ்த் முங்கா ொயியுடன் பைாடர்பு பகாண்டார். அன்றைய 
ைினம்,  ா ா, ‘குலாம் நபி நங்கா’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ற்றுப ாரு ெிைந்ை 
 ஸ்றையும் ெந்ைித்ைார். 

நவம் ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா, ‘கிர்னார் ெகல’ உச்ெியில்,  ழங்கால 
துைவியும்  ன்னரு ான ‘பர்தாரி’யின் ப யரில் அற ந்ை குறகயில் இரண்டு 
 ைிவநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். கிர்னாரின்  ழங்கால  றலகளில் 
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அவொக  ன்னரின் காலத்றைச் வெர்ந்ை இந்ைியாவின்  ழற யான குறககள் 
உள்ளன. குறகயிலிருந்து பவளிவய வந்ை  ா ா, "இந்தியாவில் பிைந்த 
ஒவ்பவார் அவதார புருஷரும் தனது வாழ்நாளில் ஒரு முகைபயனும் 
கிர்னார் ெகலக்கு விஜயம் மசய்யத் தவைியதில்கல" என்று  ண்டலியிடம் 
பைரிவித்ைார். 

ஜூனாகாட்டில் ைனது  ைிறய நிறைவு பெய்து, 1948, நவம் ர் 10 
புைன்கிழற  அன்று காறல,  ா ா, ரயிலில் படல்லி வந்து வெர்ந்ைார்.  ா ாவின் 
வருறக குைித்து வகக்கி வைொய்க்கு முன்கூட்டிவய பைரிவிக்கப் ட்டைால், 
அைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் அவர் பெய்ய முடிந்ைது. 4, நிக்கல்ஸன் 
ொறலயில், ஹாஸன் கட்டிடத்ைில் அற ந்ை வகக்கியின் இல்லத்ைில்  ா ா 
ைங்கியிருந்ைார்.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைின் விறளவாக ஏற் ட்ட கடும் 
உடலுறழச்ெலால், ஓய்பவடுக்கும் வநாக்கத்ைில் 10ஆம் வைைி முைல் 14ஆம் வைைி 
வறர, படல்லியில் நறடப ைவிருந்ை வ ற்கிந்ைிய ைீவுகளுக்கும் இந்ைியாவுக்கும் 
இறடயிலான முைல் கிரிக்பகட் வ ாட்டிறய அவர்  ார்க்க விரும் ினார். 

 ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்குத் வைறவயான இருக்றககளுக்கு முன் ைிவு 
பெய்யு ாறு வகக்கிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது; ஒவ்பவாரு நாளும்  ா ா, 
 ண்டலியுடன் வ ாட்டிறயக் காைச் பென்ைார். எந்ைவிை ான பைாந்ைரறவயும் 
விரும் ாைைால்,  ா ா படல்லியில் ைங்கியிருந்ை விஷயத்ைில் முழு ரகெியம் 
காக்கப் ட்டது.       
  ா ா, படல்லிக்கு வந்ைைன் முக்கிய காரைம் ஓய்பவடுப் வை 
என்ைாலும், உள்ளூர்  க்களால்  ைிக்கப் டும்  ன்னிரண்டு  ஸ்துகள், 
 ஸ்ைானிகள்  ற்றும் ொதுக்களுடன் மூன்று நாட்கள்  ைிபுரிந்ைார். 

நவம் ர் 12ஆம் நாள் அைிகாறலயில்,  ா ா, ‘அொனுல்லா காபூலி’ 
என்ை  ஸ்துடன் வவடிக்றகயான ெந்ைிப்ற  வ ற்பகாண்டார். அவர் உயர் 
நிறலறய அறடந்ை  ாைி ‘ஜொலி’,  ாைி ‘ஜலாலி’ வறகறயச் ொர்ந்ை  ஸ்ைாகக் 
காைப் ட்டார். அவர்களது ைனிப் ட்ட பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா  த்து ரூ ாறய 
அவரிடம் பகாடுத்ைறைத் பைாடர்ந்து, அவர்களிறடவய உருது ப ாழியில் இந்ை 
வவடிக்றகயான உறரயாடல் நிகழ்ந்ைது. ற தூல் மூல ாக,  ா ா  ஸ்துடன் 
உறரயாடினார். 

"இப்ப ாழுது எங்வக பெல்கிைரீ்கள்?"  ஸ்த் வினவினார். 
"அஜ்ெீர்"  ா ா  ைிலளித்ைார். 
"நானும் உங்களுடன் வருகிவைன்,"  ஸ்த் கூைினார். 
"ரயில் கட்டணத்திற்காக பெலும் பத்து ரூபாய் தருகிபைன்; 

அஜ்ெீருக்கு நீங்கபள பயணச்சடீ்டு வாங்கிக்மகாண்டு அங்குச் மசல்ல 
பவண்டும்" என்ைார்  ா ா.   
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 ா ா, ஒரு  த்து ரூ ாய் வநாட்றட அவரிடம் பகாடுத்து, "இப்பபாது 
எங்ககள அஜ்ெீருக்குச் மசல்ல அனுெதியுங்கள்" என்ைார். 

அ ானுல்லா,  ா ாறவ வநாக்கி, "நீங்கள்,  ிை அறனவருடன் 
வ ாகலாம், ஆனால் அவர் (ற தூறலச் சுட்டிக்காட்டி)  ாறலயில் ைிரும் ி 
வரவவண்டும்" என்ைார். 

"கடவுளின் நிெித்தம், எங்கள் அகனவகரயும் மசல்ல 
அனுெதியுங்கள்!"  ா ா  ஸ்ைிடம் வகட்டுக்பகாண்டார். 

அ ானுல்லா  ீண்டும்  ா ாறவ வநாக்கி  ைிலளித்ைார்: "கடவுள் என் 
எைிரில் நிற்கிைார், நான் அவறர எப் டி விடுவவன்?" 

ற தூல் அவருடன்  ல்வவறு ொைாரை விஷயங்கறளக் கூைி 
உறரயாடறலத் பைாடர்ந்து, பவளிவயறுவைற்கான அனு ைிறயப் ப ை 
முயற்ெித்ைார். அ ானுல்லா இறுைியாக இைக்கம் பைரிவித்து,  று டியும் 
 ா ாறவ வநாக்கி, "உள்ளளவில் நான் பைாடர்ந்து எனது ' ாெத்ைந்ைிகறள' 
உங்களுக்கு அனுப்புவவன். நீங்கள் கிழக்கு அல்லது வ ற்கில் இருக்கலாம், 
ஆனால் நான்  ிரியத்துடன் அனுப்பும் பைாறலத்ைந்ைிகள்  ிகவும் 
ெக்ைிவாய்ந்ைைாக இருக்கும், அறவ உங்கறள  ீண்டும் என்னிடம் ஈர்த்து வரும்!" 

"நீங்கள் என்கன அகழத்தால், நான் வருபவன்" என்று  ா ா 
அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 

அ ானுல்லா,  ாரெீக ப ாழியில் இந்ை ஈரடிக் கவிறைறய உச்ெரித்து 
 ைிலளித்ைார்: "எங்கு நான் என் கண்ககளப் பதித்தாலும், அங்கு நான் 
உங்ககள ெட்டுபெ பார்க்கிபைன்."    
  ஸ்த் ெிைிது வநரம்  ாரெீக ப ாழியில் உறரயாடறலத் பைாடர்ந்ைார். 
முடிவில்,  ிகுந்ை அன்புடன், கண்களில் நீர் வழிய,  ா ாவின் றககறளப்  ற்ைிக் 
பகாண்டு, ெில கைங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ாறவ அங்கிருந்து பெல்ல 
அனு ைித்ைார். 

1948, நவம் ர் 13, ெனிக்கிழற யன்று,  ா ா, படல்லியிலிருந்து 
அஜ் ீருக்குப் புைப் ட்டு,  றுநாள் ைனது பைாடர்ற த் பைாடங்கினார். நஸிரா ாத் 
நகரிலிருந்து ஐந்து ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை ‘ ிடியானி’ கிரா த்ைில் 
‘மஷௌகத் அலி மெௌலானா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்துடன்  ா ா 
 ைிபுரிந்ைார். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, நவம் ர் 15ஆம் வைைி, அவர்  ீண்டும் 
இறையுைர்றவ அறடந்ை ‘ெஜ்ஜூப் சாச்சா’றவத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

அஜ் ீர் நகரிலிருந்து, ஆறு  ண்டலியுடன் ப ஹர்  ா ா, நவம் ர் 16ஆம் 
நாள்  வராடா வந்ைறடந்து,  ீண்டும் ‘சம்பு ஷா’வுடன்  ைிபுரிந்ைார். இம்முறை 
 ஸ்த்,  ா ாறவ  ீண்டும்  ீண்டும் அறழக்கா ல், இரண்டு புைிய லுங்கிகள், 
ஒரு ெட்றட ஆகியவற்றை  ா ா அவருக்கு வழங்கு ாறு விருப் ம் 
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பைரிவித்ைதும், அவற்றை வாங்கி வழங்கினார். ெம்பு ஷா ைனது  றழய, அழுக்கு 
உறடகறளக் கறளந்து,  ா ாவிடம் உடுத்ைிக் பகாள்ளு ாறு பகாடுத்ை  ிைகு, 
புைிய உறடறய அைிந்து பகாண்டார்.  அந்ை நாளின்  ிற் குைியில்,  ஸ்த் 
அன்புடன் அளித்ை ஆறடகறள  ா ா அைிந்து,  ின்னர் அவற்றை  த்ைிர ாகத் 
ைனது ப ட்டியில் றவத்ைார். 

இந்ைத் பைாடர்புக்குப்  ிைகு,  ா ா,  ண்டலியுடன் ‘வகம்வ ’ என்ை 
இடத்ைிற்குச் பென்று, ‘மரஹ்ொன் ஷா’ எனும் வ ல்நிறலறய அறடந்ை 
 ஸ்றையும், ‘பாபு கபராவாலா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ற்றுப ாரு 
 ஸ்றையும் பைாடர்பு பகாண்டார். வகம்வ றய விட்டு பவளிவயைி, பைாடர்ந்து, 
 ா ா, ‘விராம்கம்’ கிரா த்ைிற்குச் பென்று, நவம் ர் 17ஆம் நாள், ஒரு குளத்ைில் 
நிர்வாை ாக விறளயாடிக்பகாண்டிருந்ை ‘அஹெது ெஸ்தான்’ என்ை  ஸ்றைக் 
கண்டு ிடுத்து  ா ா அவருடன்  ைிபுரிந்ைார். 

விராம்க ிலிருந்து  ா ா பஸௌராஷ்டிராவில் அற ந்ை ‘வ ார்வி’ 
கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்று, அங்கு நவம் ர் 18 இரவு  ைிவனாரு 
 ைியளவில், அவர் ‘ெஜ்ஜூப் அலி ஷா’ என்று அறழக்கப் டும் வ ல்நிறல 
 ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ாறவப்  ார்த்ை  ஜ்ஜூப் அலி ஷா, உரத்ை 
குரலில் வியப்புடன் எடுத்துறரத்ைார், "அவர் ஓர் உண்கெயான துைவி! அவர் 
ஓர் உண்கெயான துைவி!" 

வ ார்வி  க்கள்  ஜ்ஜூப் அலி ஷாறவ முைன்முறையாக 
அணுகியவ ாது, அவர், குள்ள ான, ைடித்ை, நீண்ட பவள்றள ைறலமுடி  ற்றும் 
ைாடியுடன், வ ார்வி ரயில் நிறலயத்ைின் அருகில்,  ழுைறடந்ை ரயில் 
வாகனங்கள் சூழப் ட்டிருந்ை இடத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்; ெில வநரங்களில் 
ைண்ைரீ் குழாறயத் ைிைந்து, அறைத் ைறரயில் அல்லது அவரது கால்களில் 
ஊற்ைிக்பகாண்டிருந்ைறைக் கண்டனர். இருப் ினும், இந்ை  ஸ்ைின் அருகில் 
வரும் எவரும், விறரவில் அவரது  ள ளப் ான முகத்ைால் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டவைாடு, அவரது கரடுமுரடான வைாற்ைத்றையும்  ைந்து, அவர்கள் 
ஏவைா ஒரு  ிகப்ப ரிய ஆளுற யின் முன்னிறலயில் இருப் றை  ட்டுவ  
உைர முடிந்ைது.  ண்டலியில் ஒருவர் அவறரப்  ார்த்து, இத்ைறகய ஈர்ப்பு 
ெக்ைி ிக்க ஒருவறர ‘ராஜாைிராஜன்’ என்று விவரிப் றைத் ைவிர, வவறு 
வார்த்றை இல்றல என எடுத்துறரத்ைார். 

 ஜ்ஜூப் அலி ஷா ஒரு  ா ன்னர், ஆனால் இவ்வுலகின்  ன்னரல்ல. 
இந்ை ஜ ாலி  ஸ்த், பராட்டி, ைண்ைரீ் வ ான்ைவற்றை  ா ா  ற்றும் 
ற தூலுடன்  கிர்ந்து பகாண்டார்,  ின்னர் அற ைியற்ைவராக  ாைி முன்னும் 
 ின்னு ாக நடக்கத் பைாடங்கினார். இப் டிவய இரண்டு  ைி வநரம் அங்கும் 
இங்கும் நகர்ந்து,  ின்னர் அ ர்ந்ைார்.  ா ாவின்  ண்டலிறய ைாம் அ ர்ந்ைிருந்ை 
இடத்றை விட்டு நகரு ாறு கட்டறளயிட்டு, வ லும் ஒரு நயாற ொ  ைிப்புள்ள 
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வ ரீச்ெம்  ழங்கறள வாங்கி வந்து,  ாைிறய அவருக்குக் பகாடுக்கும் டி 
 ா ாவிற்கு அைிவுறுத்ைினார். மூன்று அல்லது நான்கு வ ரீச்ெம்  ழங்கறள 
வாங்கி வந்து,  ா ா  ாைிறய  ஜ்ஜூப் அலி ஷாவிடம் பகாடுத்து, அைன்  ிைகு, 
பைாடர்பு  ற்றும் உள்  ைிக்காக அவருடன் ைனியாக அ ர்ந்ைார். 

 ஜ்ஜூப் அலி ஷா, கட்ச் (ராஜஸ்ைான்) ைறலநகர் பூஜ் நகரில் அற ந்ை 
ைனது ைாயகத்ைிலிருந்து நாடு கடத்ைப் ட்டார் என் து  ின்பு பைரியவந்ைது. அவர் 
நாடு கடத்ைப் ட்டைற்குக் காரைம், கட்ச்ெில் அவறரச் சுற்ைிப் ப ருவாரியான 
 க்கள் , கூட்டம் கூட்ட ாக ஒன்று ைிரண்டைால், அவர் ெமுைாய ெட்ட 
ஒழுங்கிற்கு அச்சுறுத்ைலாக இருப் ார் என்று அைிகாரிகள் அஞ்ெினர். ைனது 
வடீ்டிலிருந்து வலுக்கட்டாய ாக நாடு கடத்ைப் ட்ட  ின்னர், அவர் இந்ைியாவில் 
ஆங்காங்வக அறலந்து ைிரிந்து, இறுைியில் ‘வ ார்வி’யில் ைனது இருப் ிடத்றை 
அற த்துக்பகாண்டார்; அங்கு,  ீண்டும் அவரது  ிகப்ப ரிய ‘ராஜாைிராஜர்’ 
வ ான்ை ஆளுற , பஸௌராஷ்டிரா  ாநில  க்கள் அறனவறரயும் ஈர்த்ைது. 

வ ார்வியிலிருந்து,  ா ா, ராஜ்வகாட் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; அங்கு, 
நவம் ர் 19ஆம் நாள், ஓர் அரசு  ங்களாவிற்கு அறழத்து வரப் ட்ட 150 ஏறழ 
எளியவர்களின் கால்கறளக் கழுவி, ைறல வைங்கி, அவர்கறளத் ைிருப் ி 
அனுப்புவைற்கு முன்னர், அவர்களில்  ாைி வ ருக்குப்  த்து ரூ ாயும்,  று  ாைி 
வ ருக்குத் ைலா ஒரு ரூ ாயும் வழங்கினார். 

ராஜ்வகாட்டில் இரண்டு  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ை  ா ா, அங்கிருந்து 
புைப் ட்டு நவம் ர் 20ஆம் நாள் அஹ ைா ாத் வந்ைார். 

1948 நவம் ர் 21 அன்று, ‘ஜகந்நாத்  ஹாராஜின்’ ஆெிர   ண்ட த்ைில் 
140 ொதுக்கறள  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். இந்ைத் பைாடர்புகறள நிகழ்த்தும் 
வவறளயில், ஜகந்நாத் ைனது அருகில் இருப் றை  ா ா விரும் ியைால்,  ிரைான 
 ண்ட த்ைிற்கு ஒரு நாற்காலிறய எடுத்துவரச் பொல்லி, ஜகந்நாத்றை அைில் 
அ ரு ாறு கூைினார்.  ஜகந்நாத் அைற்கு இைங்கினாலும், ப ஹர்  ா ாவின் 
 கிற றய அைிந்ை அவர், ையக்கத்துடன் அ ர்ந்ை அவ்வவறளயில்,  ா ா, 
அவரருகில் கல் ைறரயில் அ ர்ந்ைார்.  அங்கு நடப் றை எவரும்  ார்க்கக்கூடாது 
என் ைால்  ண்டலி அறனவறரயும் பவளிவய அனுப் ி கைவுகள் மூடப் ட்டன. 
ஒவ்பவாரு ொதுவும் உள்வள வந்ைவ ாது,  ா ா அவருறடய காலில் ைறல 
றவத்து வைங்கி, ஒவ்பவாருவருக்கும் ஐந்து ரூ ாறய வழங்கினார். 

இந்ைப்  ைி நிறைவறடந்ைதும்,  ா ா, அஹ ைா ாத்ைில் வ லும் ஐந்து 
 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்து, நவம் ர் 23ஆம் நாள், ரயிலில் மும்ற  வந்து 
வெர்ந்ைார். ஆைி ெீனியருடன் பூனா பென்று  ா ா  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ைங்கினார். 

வந்ைதும்  ா ா, எரச்றெ நீராடச் பொன்னார். "முைலில் நீங்கள் நீராடி, 
 ைிய உைறவ உண்ட  ிைகு நான் உண்ணுவவன்" என்று எரச் 
வகட்டுக்பகாண்டார். 
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எனவவ  ா ா நீராடி, உைறவ உண்ட  ின்னர், எரச்ெிடம் நீராடச் 
பெல்லு ாறு  ீண்டும் கட்டறளயிட்டார். எரச் உடவன, "உங்களுக்கு பஹவ்லிட் 
கலறவறய (ஜரீைத்ைிற்காக) பகாடுத்ை  ிைகு, நான் பெல்கிவைன்" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

"அகதப் பற்ைிக் கவகலப்படாதீர்கள், நீங்கள் நீராடச் மசல்லலாம்; 
கலகவகய நாபன எடுத்துக் மகாள்கிபைன்" என்று  ா ா வலியுறுத்ைிக் 
கூைினார். 

பகய் ாய் ைறலயிட்டு, "ஏன்  ா ா பொன்ன டி பெய்யக் கூடாது? நீ 
வ ாய் நீராடி வா" என்று ைனது  கறனத் ைிருத்ைினார். 

எரச் ையக்கத்துடன் பவளிவய பென்ைதும்,  ா ா  ருந்றை எடுக்கச் 
பென்ை வ ாது, எரச்ெின் ெவகாைரி  னு, அவரிடம் ஒரு  ாட்டில் இருப் ைாகவும், 
அறைக் பகாண்டு வருவைாகவும் கூைினார். "பவண்டாம், இங்பக இருக்கிைது" 
என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். அவர் ைனது  யைப் ற றயத் ைிைந்து,  ாட்டிறல 
பவளிவய எடுத்ை வவறளயில், அது அவரது றகயிலிருந்து நழுவி கீவழ விழுந்து, 
துண்டுகளாக உறடந்ைது.  ா ா கீவழ இருந்ை கண்ைாடித் துண்டுகறள 
ஒவ்பவான்ைாக எடுக்கத் பைாடங்கியதும், பகய் ாய் விறரந்து வந்து, அவர் 
அறைச் சுத்ைம் பெய்வைாக வலியுறுத்ைிக் கூைினார். 

குளியலறையிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை எரச், "இப் டி ஏவைா நடக்கும் 
என்று எனக்குத் பைரியும்! அைனால்ைான் நான் நீராடச் பெல்ல விரும் வில்றல" 
என்று ஏளன ாகக் கூைினார். 

"இங்கிருந்து வ ாய் விடு!" பகய் ாய் ைிட்டினார். "ஆயிரம்  ாட்டில்கள் 
உறடந்ைாலும் அைில் என்ன இருக்கிைது?"  ா ா ஏவைா பெய்யக்கூடாைறைச் 
பெய்துவிட்டது வ ான்ை குற்ை உைர்வுடன் அற ைியாக இருந்ைார். உண்ற  
என்னபவனில், எரச் அப்வ ாது நீராடச் பெல்வறை  ா ா விரும் வில்றல என் து 
எரச்சுக்குத் பைரியும். உறடந்ை  ாட்டில் எரச், அவரது இையத்ைின் 
கட்டறளகறளப்  ின் ற்ை வவண்டும் என் றைக் கற் ிப் ைற்கான  ா ாவின் 
ைந்ைிரச் பெயல். 

ஆனால், முழுக்கறையும் இத்துடன் முடியவில்றல.  ா ாவின் 
வ லங்கியில் ெில  ருந்து துளிகள் பைைித்ைிருந்ைன. "எனது பெலங்கியில் சில 
ெருந்து துளிகள் உள்ளன;  மெஹரா என்ன கூறுவார்?" என்று  ா ா புகார் 
பெய்ைார்.  

“கவறலப் டாைீர்கள்  ா ா, நம் ிடம் இன்பனாரு வ லங்கி உள்ளது” 
என்ைார்  னு. 

"எனக்கு பவறு ஒன்று பவண்டாம்" என்று  ா ா கூைினார். 
எரச்  க்கம் ைிரும் ிய  ா ா, "இப்பபாது நாம் என்ன மசய்ய பவண்டும்? 

மெஹரா இந்தக் ககைககளப் பார்த்து என்ன கூறுவார்? அழுக்குப் படிந்த 
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இந்தக் பகாட்கட நான் அணிந்திருப்பகதக் கண்டு அவர் எவ்வளவு 
பவதகனப்படுவார். என் ஆகடகயப் மபாறுத்தவகர அவர் எவ்வளவு 
கவனொக இருக்கிைார் என்பது உங்களுக்குத் மதரியும்." 

"நான் நீராடப் வ ானைனால்ைான் இபைல்லாம் நடந்ைது. நீங்கள் என்றன 
எப் டி இைங்க றவத்ைீர்கள் என்றுைான் எனக்குத் பைரியவில்றல" என்ைார் எரச். 
 ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட,  னு எடுத்துவந்ை அவை வ ான்ை வகாட்றட அைிந்து, 
கறை  டிந்ைறைச் சுத்ைம் பெய்யக் பகாடுத்ைார்.  ின்னர் அவர் ‘ ா ா’ 
இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். 

 ா ா ைனது ெவகாைரர்களான ஜால் ாய், ப ஹராம்  ற்றும் அவரது 
குடும் த்ைினறர ெந்ைித்ைார். ப ஹரா ின் மூன்று வயது இரட்றடயர்களான 
ருஸ்ைம், பஸாராப் இருவரும் ஒவர வைாற்ைமுறடயர்வகளாக இருந்ைனர்;  ா ா 
ப ரினிடம், "இவர்களில் யார் மஸாராப், யார் ருஸ்தம்?" என்று வகட்டார். 
ப ரின் அவர்கறள அறடயாளம் கண்டுபகாள்ள முடிந்ை அவ்வவறளயில், 
ஜால் ாய்  ற்றும் ப ஹர ால் முடியவில்றல.  ா ா அவர்கறள வவறு டுத்ைிக் 
காட்ட ஒரு குைிப்ற க் வகாரினார். 

அவர்களிறடவய நடந்ை உறரயாடலின் வ ாது, ப ஹராம் கூைிய ஒரு 
ப ாய்,  ா ாறவ அைிருப்ைி அறடயச் பெய்ைது.  "நீங்கள் என்னிடம் கூட மபாய் 
மசால்கிைரீ்களா? மபாய் பபசுவது நல்லதல்ல, என்னிடம் அல்லது பவறு 
எவரிடமும் மபாய்ப் பபசாதீர்கள்." 

ப ஹராம் ைனது ைவறை ஒப்புக்பகாண்டு  ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் 
வகாரினார். ஆனால் அடுத்ை கைம், அவர் நிறனத்ைார்: "பாபா கூட சில 
பநரங்களில் மபாய் பபசுகிைார்." 

அவர் என்ன நிறனக்கிைார் என்று வகட்கா ல்,  ா ா, புன்முறுவல் 
பெய்துபகாண்வட ைனது ைம் ியிடம் கூைினார்: "நான் கடவுள், நான் 
விரும்பியபடி மசய்ய முடியும், ஆனால் நீங்கள் நான் மசால்வகதச் மசய்ய 
பவண்டும். இகவ அகனத்தும் எனது பகடப்பு, அதன் நன்கெக்காக, நான் 
எகதயும், எல்லாவற்கையும் மசய்யலாம். அந்தக் கண்பணாட்டத்தில், நான் 
மபாய் மசால்வது கூட உண்கெகயப் பபசுவதுதான், ஏமனன்ைால் 
‘உண்கெப்மபாருள்’ ஒருபபாதும் மபாய் மசால்ல முடியாது!" 

 ா ா, ற தூல், விஷ்ணு, ெகன், குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன் 1948, நவம் ர் 
24 புைன் அன்று ப ஹராஸாத் ைிரும் ினார்; அங்கு  ா ா, அடுத்ை முழு  ாைமும் 
ைங்கியிருந்து, ‘கடவுள் பபசுகிைார்’ என்ை புத்ைகத்ைிற்குத் வைறவயான 
குைிப்புகறள வழங்கினார். இந்ைப் புத்ைகத்றை முடிக்க,  ா ா,  ல  ாைங்களாக 
டாக்டர் கனியின்  ின்னால் இருந்ைார். 

டாக்டர் கனியின் அைீை வொம் ல்ைனத்ைால், அவர் ெில வநரங்களில் 
ைனது ஆறடகறள அைிந்துபகாண்டு தூங்கச் பெல்வதும், வ லும் காறலயில் 
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அவற்றை  ீண்டும் அைிந்து பகாள்வைில் உள்ள ெிர ங்களிலிருந்து ைன்றனக் 
காப் ாற்ைிக் பகாள்ள, காலைிகறளக் கூட அைிந்து தூங்குவது வழக்கம். 
அவறர எழுப் ,  ா ா, ைனிப் ட்ட முறையில் அவரது அறைக்கு வந்து கைறவத் 
ைட்டுவதுண்டு. 

1927 இல், ப ஹர்  ா ா, ைனது ப ௌனத்றைத் பைாடங்கிய ெில 
ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர், எழுதுவறையும் நிறுத்ைிவிட்டார். இருப் ினும், அவர் 
அஞ்ெல்கறளயும், எப்வ ாவைனும் பெய்ைித்ைாள்கறளயும்  டிப் றை வழக்க ாகக் 
பகாண்டார். ஆனால், 1948 நவம் ர் இறுைியில்,  ஸ்த்  யைத்ைிலிருந்து 
ைிரும் ிய  ிைகு,  ா ா,  டிப் றை முற்ைிலு ாக நிறுத்ைிவிட்டார். அப்வ ாைிருந்து, 
ஏவைனும் கடிைம், ைந்ைி அல்லது குைிப்ற ப்  ார்க்க விரும் ினால், அது 
அவருக்கு வாெித்துக் காட்டப் ட்டது. 

1948 டிெம் ரில்,  ா ாறவப்  ார்க்க ப ஹராஸாத்ைிற்கு வந்ை  ல 
 ார்றவயாளர்களில் பைௌலத் ஸிங், அவரது  கன் உப்கார், கர் ான்  ாெியின் 
 கன் வஹா ி, ஜால் ரூெி, கிஷன் ஸிங் ஆகிவயாரும் இருந்ைனர்.  ப் ா 
பஜஸவாலா டிெம் ர் 4 அன்று ப ஹராஸாத்ைில்  ல கனி  ரங்கறள நடவு 
பெய்ைார்.  ா ா அவரிடம், "கபரெங்களா நிலங்ககள உங்களால் விற்க 
முடிந்தால், அது நீங்கள் எனக்குச் மசய்யும் ெிகப் மபரிய பசகவயாக 
இருக்கும்" என்று கூைினார்.  ப் ா, இைற்கு முன்னவர இறைச் பெய்யு ாறு 
வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டார், ஆனால் அந்ை விஷயம் இன்னும் முடிவுக்கு வராை 
நிறலயில்,  ா ாவிட ிருந்து ‘அங்கீகாரம் ப ற்ை ந ர்’ என்ை ொன்ைிைழ் 
நிறைவவற்ைப் ட்டு  ப் ாவுக்கு வழங்கப் ட்டது. 

 ிம் ல்காவ் ில் ஒரு கிரா த்துப் ப ண் ைி, அவர் ஈன்பைடுத்ை ஆண் 
குழந்றைக்கு, துைவி வகாரக்நாத்ைின் ப யறரச் சூட்டிய  ின்னர், உயிறரத் 
துைந்ைார்.  ா ா, குழந்றைறய ப ஹராஸாத்ைிற்கு எடுத்து வரக் கூைி, 
வகாபஹரிடம் குழந்றைறயப்  ார்த்துக் பகாள்ளும் டி அைிவுறுத்ைினார்.  த்து 
அல்லது  ன்னிபரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா குழந்றைறய 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ி, வளர்க்கும் ப ாறுப்ற  வகார்பஷத்ைிற்கு 
வழங்கினார். டாக்டர் நீலு,  ாலகனின் ைனிப் ட்ட குழந்றை  ருத்துவராக இருந்ை 
வவறளயில், வகாரக்நாத் ஓர் இளவரெறரப் வ ால வளர்க்கப் ட்டார். 
குழந்றைக்காக, டின்னில் அறடக்கப் ட்ட  ால், விறலயுயர்ந்ை ஆறடகள் 
 ற்றும் இைர ப ாருட்கறள மும்ற யிலிருந்து ப ஹர்ஜி  ிரத்வயக ாக ஏற் ாடு 
பெய்ைார்.  ா ா, வகாரக்நாத்றை அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பெல்லும் 
வவறளயில்  ார்த்து வருவறை வழக்க ாகக் பகாண்டார்; வ லும் குழந்றைக்குச் 
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ெிைிைளவு ெளி அல்லது வநாய் ஏற் டும் காறலயில், டாக்டர் நீலு, வகார்பஷத் 
இருவரும்  ா ாவின் கடுற யான கண்டனத்ைிற்கு ஆளாயினர்.  

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா, டாக்டர் வகாபஹரிடம் ப ஹராஸாத்ைில் 
இருந்ை ஒரு ெிைிய குட்றடயில் வாத்துகறள வளர்க்கச் பொன்னார். வகாபஹர் 
ஒரு நவனீ விஞ்ஞான  ருத்துவராக இருந்து, குழந்றை  ரா ரிப்ற ப்  ற்ைி 
அைிந்ைிருந்ைாலும், வாத்துகளுக்கு வளர்ப்புத் ைாயாக இருப் ைில் ெிர ங்கறளச் 
ெந்ைித்ைார். இருப் ினும், ஒரு குைிப்புப் புத்ைகத்ைின் உைவியுடன் அவர் இந்ை 
விஷயத்ைில் கவன ாக இருந்து, கால்நறட வளர்ப் ில் நவனீ முறைகறளப் 
 யன் டுத்ைி ைனது கடற யில் கருத்ைாக இருந்ைார். 

ஒருமுறை  ஜாருக்கு, ைினெரி பகாள்முைலுக்காக  ண்டலியில் ஒருவர் 
பெல்லவிருந்ை வவறளயில், வகாபஹர், ைனது  குைியில் வாழும் 
விலங்குகளுக்குத் ைீவனம் வைறவப் டுவறைக் கண்டு ிடித்ைார். 

 ா ாவிடம் வகட்கா ல், பவளியிலிருந்து எறையும் வாங்கவவா, 
ஏற்றுக்பகாள்ளவவா, ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து பவளிவய அனுப் வவா முடியாது 
என்ை கட்டுப் ாடு நிலவியைால், வகாபஹரும்  ிைறரப் வ ாலவவ ஒவ்பவாரு 
ப ாருளுக்கும் அவரிடம் அனு ைி வகட்க வவண்டிய கட்டாயம். 

‘கடவுள் வ சுகிைார்’ (GOD SPEAKS) என்ை புத்ைகத்ைிற்கான ெில ஆன் ீக 
விஷயங்கறள, டான், கனி இருவருக்கும் விளக்குவைில்  ா ா மும்முர ாக 
இருந்ை அவ்வவறளயில், வகாபஹர்  ர ரப்புடன் அவரிடம் பென்று, " ா ா, 
வாத்துகளுக்கான ைீவனம் ைீர்ந்துவிட்டது!" என்று உரத்ை குரலில் கத்ைினார். 

"உங்களுக்கு அைிவு இருக்கிைதா? இங்பக நான் அற்புதொன ஆன்ெீக 
விஷயங்ககள விளக்கிக் மகாண்டிருக்கிபைன் - நீங்கள், திடீமரன உள்பள 
நுகழந்து, தவீனத்கதப் பற்ைிக் பகட்கிைரீ்கள்!” என்று  ா ா வகட்டார்.  

அைன்  ின்னர், இைர ப ண் ைிகளின்  கிழ்ச்ெியான 
ப ாழுதுவ ாக்கிற்காக  ா ா, வார்த்றைக்கு வார்த்றை அந்ைக் காட்ெிறய ைிரும் த் 
ைிரும்  எடுத்துறரக்க, அறனவரும் நன்ைாகச் ெிரித்து  கிழ்ந்ைனர். 
 1948, டிெம் ர் 7ஆம் நாள், ‘விஷ்ணு ெவான்’ என் வர் பூனாவிலிருந்து 
‘பால் மநர்பலக்கர்’ என்ை வைிகருடன் ப ஹராஸாைிற்கு வந்ைார்.  ா ா 
அவர்கறள அன்புடன் வரவவற்ை வ ாது, பநர்வலக்கர்  ா ாவிடம், "எனக்கு ஒன்று 
 ட்டுவ  வவண்டும் - இறையுைர்வு" என்று கூைினார். 

 ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ை  ா ா, "உங்ககளப் பபால் இங்கு 
வருபவர்கள் மவகு சிலபர. நான் நிச்சயொக உங்களுக்கு இகை உணர்கவ 
வழங்குபவன். ஆனால் நீங்கள் என் வழிமுகைககளப் பின்பற்றுவரீ்களா?" 
என வினவினார். 

நம் ிக்றக கலந்ை பைானியில், "நிச்ெய ாக,  ா ா" என்று பநர்வலகர் 
 ைிலளித்ைார். 
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 ா ா உடவன, "சற்று மவளிபய மசன்று, நன்ைாக பயாசகன மசய்து, 
திரும்பி வந்து எனது கட்டகளகய நிகைபவற்ை நீங்கள் 100 சதவதீம் 
தயாராக இருக்கிைரீ்களா என்று மசால்லுங்கள்" என எழுத்துப் லறகயில் 
உச்ெரித்ைார். 

பநர்வலக்கர் பவளிவய பென்று,  ா ா பொன்னறை வயாெித்துவிட்டு, 
ைிரும் ி வந்ைார்.  அவர் ஒரு  ிரா ைர், ஆன் ீகம் பைாடர் ான  ிகவும் 
ைிட்டவட்ட ான கருத்துக்கறள விடாப் ிடியாகப்  ற்ைிக்பகாண்டிருந்ைார், 
இருப் ினும், "உங்கள் விருப் ங்கறள நிறைவவற்ை நான் ையாராக இருக்கிவைன்" 
என்று கூைினார். 

"சரி, அப்படியானால் முதலில், தினமும் ஆட்டுக்கைிகயச் சாப்பிடத் 
மதாடங்குங்கள். இரண்டாவதாக, தாராளொக ெது அருந்துங்கள்; 
மூன்ைாவது, ஒரு விகலொதுவின் மதாடர்பில் இருங்கள். இது எனது முதல் 
உத்தரவு" என்ைார்  ா ா.   

ைிறகப் ில் ஆழ்ந்துப் வ ான பநர்வலக்கர், "என்ன பொல்கிைரீ்கள்,  ா ா? 
நான் உங்களிட ிருந்து உண்ற ப்ப ாருறள அறடவைில் ைீவிர ாக உள்வளன்! 
ையவு பெய்து என்னுடன் வகலி பெய்யாைீர்கள்" என்று வகட்டுக்பகாண்டார். 

"நான் பவடிக்ககயாக இகதச் மசால்லவில்கல!"  ா ா பைரிவித்ைார். 
"நான் உங்களுக்கு இந்த உத்தரகவத் தவீிரொக வழங்குகிபைன்; அகதக் 
ககடப்பிடித்து என்ன நடக்கிைது என்று பாருங்கள். நீங்கள் 
உண்கெப்மபாருகள உணர்வரீ்கள் என்று நான் உறுதியளிக்கிபைன்!" 

பநர்வலக்கரால் எதுவும் வ ெ முடியவில்றல.  ா ாவின் ஆறை 
அவருறடய அறனத்து ஆச்ொர ான நம் ிக்றககளுக்கும் எைிரானது. அவைார 
புருஷரின் கட்டறளகறளப்  ின் ற்றுவைால் விறளயும் நன்ற றயப்  ற்ைி 
அவருக்குத் பைரியாது. ஒழுக்கத்ைின் வறரயறுக்கப் ட்ட கருத்துக்கள் அவரது 
கட்டறளகளுக்கு எைிராக என்ன  ைிப்ற க் பகாண்டுள்ளன? அவைார புருஷரின் 
உத்ைரவுகளுக்கு முன்வன ஒருவரின் ைனிப் ட்ட எண்ைங்களுக்கும் 
கருத்துகளுக்கும் இட ில்றல. அவற்ைின் முன்னால், நல்லது, பகட்டது  ற்ைிய 
எண்ைங்கள் அர்த்ை ற்ைறவ ஆகிவிடுகின்ைன. குருநாைரின் விருப் ம் - நம் 
 னைில் எப் டித்ைான் வைான்ைினாலும், எப்ப ாழுதும் உயர்ந்ைது.  

ஆனால்,  ாறய, ைனது  ிடிறயத் ைளரவிடா ல் முழு முறனப்புடன் 
இயங்கும்; வ லும்  ாறய அைன் பொந்ை  ாய வித்றைகளின் ைரநிறலகளின் டி 
உண்ற றய  ைிப் ிட முயற்ெிக்கும். 

பநர்வலக்கர், ப ஹர்  ா ாவின் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டியத் ையாராக 
இல்றல; உடவன  ா ா,  ண்டலியிடம், "நான் அவருக்கு, ஒரு தட்டில் 
கடவுகள வழங்குகிபைன்! ஆனால் அகத ஏற்றுக்மகாள்வது அவருகடய 
விதியில் இல்கல" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
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பநர்வலக்கரிடம், "இப்பபாது, நான் மசால்வது பபால, நீங்கள் 
மசயல்பட விரும்பாததால், இகதச் மசய்யுங்கள்: இங்கிருந்து, இெயெகலக்கு 
நடந்து மசல்லுங்கள்; நடக்கும்பபாது கடவுளின் நாெத்கதப் புகழ்ந்து 
பாடுங்கள். உங்கள் உணவுக்காகப் பிச்கச எடுங்கள்.  பிச்கசமயடுத்துப் 
மபறுவகத ெட்டுபெ உண்ணுங்கள். யாரிடமும் கககய நீட்டி பணம் 
வாங்காதீர்கள்; எந்தப் மபண்ெணிகயயும் மதாடாதரீ்கள். மசல்லும் வழியில் 
சாதுக்ககளயும் துைவிககளயும் மதாடர்பு மகாள்ளுங்கள். உங்களால் இகதச் 
மசய்ய முடியுொ?" 

நிம் ைியறடந்ை பநர்வலக்கர்,  ா ா கூைியறை  கிழ்ச்ெியுடன் 
ஏற்றுக்பகாண்டார். இது ‘ஆன் ீகம்’ என்ை அவரது  ாரம் ரிய ெிந்ைறனவயாடு 
ஒத்துப்வ ாவைாக இருந்ைது. இரண்டு வருடங்கள் கழித்து ைிரும் ி வரு ாறு 
 ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைியதும், பநர்வலக்கர் விறடப ற்றுச் பென்ைார். 
 கிழ்ச்ெியறடந்ை அவர், இறை உைர்றவ அறடயும் வநாக்கத்ைில் 
முன்வனாக்கிச் பென்ைார் - குறைந்ை ட்ெம் அவர் அவ்வாறு 
நிறனத்ைார்.  பநர்வலக்கர்,  ா ாவின் கட்டறளப் டிவய பெய்து, எட்டு 
 ாைங்களுக்குப்  ிைகு  ீண்டும் அவரிடம் வந்ைார். இறைவறன அறடவைற்கான 
கடும் ைவம் பெய்ைறை எண்ைி ப ரு ிைம் பகாண்டார். அவர் ைனது 
ைியாகங்களின் கறைகறள வியத்ைகு முறையில் விவரித்ைார்.  ா ா அவரது 
 கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைி, பூனாவில் ைனது வைிக நடவடிக்றககறள  ீண்டும் 
பைாடரு ாறு அைிவுறுத்ைியதும், பநர்வலக்கர் ைனது இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். 

ெில  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா ைனது 'புது வாழ்க்றக'றயத் 
பைாடங்கினார். கிட்டத்ைட்ட மூன்று வருடங்கள் கடந்துவிட்டன.  ா ா 
ப ஹரா ாத்துக்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, பநர்வலக்கறரப்  ற்ைிய வருந்ைத்ைக்க 
பெய்ைி அவருறடய பெவிகறள எட்டியது.  ா ா ைனக்கு முைலில் 
கட்டறளயிட்ட அறனத்து பெயல்களுக்கும் அவர் இறரயாகிவிட்டைாகத் 
பைரிகிைது - அவர் இப்வ ாது  ா ிெம் உண்டு,  து ானம் அருந்ைி, 
விறல ாதுவின் ெகவாெத்ைில் ெகஜ ான ஊைாரித்ைனத்துடன் காைப் ட்டார் - 
இந்ை பவைித்ைன ான ஆறெகள் அறனத்ைிலும் கலக்க ற்ை இையத்துடன் 
ஈடு ட்டார். 

பநர்வலக்கரின் ஆறெகறள நிறைவவற்ை  ா ா முைலில் ஏன் இத்ைறகய 
கட்டறளகறளப்  ிைப் ித்ைார் என் றைக் காலம் அைிந்து பகாண்டது. 
அவருறடய  னப் டிவங்கள் அவ்வாவை இருந்ைைால், அவற்றை விரய ாக்கும் 
விைத்ைில்  ா ா அத்ைறகய கட்டறளகறள அைிவுறுத்ைினார். பநர்வலக்கர் அறை 
விரும் ி  ின் ற்ைியிருந்ைால்,  ா ா அவறர இதுவ ான்ை  டுகுழியில் 
விழவிடா ல் ைடுத்து, வவறு ஏைாவது வழிகளில்  னப் டிவங்கறள 
அழித்ைிருப் ார். ஒரு வவறள பநர்வலக்கர் 'ஆம்' என்று  ட்டும் கூைியிருந்ைால், 
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 ா ா அவருக்கு இதுவ ான்ை விஷயங்களில் ஈடு ட வவண்டாம் என்று 
அைிவுறுத்ைியிருப் ார். 

உலகம்  ா ாவின் கட்டறளறய 'ஒழுக்க ற்ைது, ஆன் ீகத்ைிற்குப் 
புைம் ானது' என்று முத்ைிறர  ைிக்கும். " து,  ாதுவுடன்  யங்கி, உருண்டு 
புரண்டு எப்வ ாவைனும் கடவுறள உைர முடியு ா?" என்று உலக எண்ைம் 
 றடத்ைவர்கள் வகள்விகறள எழுப்புவர். 

பநர்வலக்கரின் ‘ ாறயயில் கட்டுண்ட ைனி னிை ைன்ற ’ இறை-
 னிைனின் விருப் த்ைிற்கிைங்க இந்ை உலக இன் ங்கறள அனு விப் றைத் 
ைறடபெய்ைது, ஆனால் அைன் ைனிப் ட்ட ைவைான விருப் த்ைின் டி அவற்றைத் 
பைாடர்ந்து அனு விக்கு ாறு அவறர நிர் ந்ைப் டுத்ைி அழித்ைது. 

"இந்ை  ாறயயின்  லத்ைன்ற வய அைன் வல்லற !" என காலம் 
நிறனத்ைது. "இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவரின் உைவியின்ைி  ாயாவின் 
 ிடியிலிருந்து ைன்றன விடுவிப் து ொத்ைிய ல்ல." 

ஒருமுறை, அைிகாறலயில்,  ா ா ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து 
ப ஹரா ாத்துக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். பஸயிலர்  ா ா,  ா ாவின் கார் 
வருவறைக் கண்டு, " ா ா வந்துவிட்டார்,  ா ா வந்துவிட்டார்" என்று 
அறனவருக்கும் பைரியப் டுத்ைினார். உடவன அறனவரும் ஒன்றுைிரண்டு 
அவறர வரவவற்க விறரந்ைனர் - டாக்டர் கனியின்  ரு கன் ரஷித் இன்னும் 
நன்ைாகத் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா உடவன ஒரு ைட்டு  ற்றும் 
கரண்டிறய எடுத்துக்பகாண்டு ரஷீத்ைின் அறைக்கு பென்று, அவரது காைருவக, 
உவலாகத் ைகட்றட கரண்டியால் வவக ாக அடிக்கத் பைாடங்கியதும் ெிறுவன் 
அைிர்ச்ெியில் உறைந்துவ ானான்.  ா ா கடிந்து பகாண்டார், "கடவுள் உங்களிடம் 
வந்துள்ளார், நீங்கபளா ஆழ்ந்து தூங்குகிைரீ்கள்!" 

ப ஹரா ாத்ைில் வஹா ிவயா ைி  ருந்ைகத்றை நடத்ைி வந்ை முரளி 
காவளக்கு, ரஷீத் உைவியாளராக இருந்ைார். ஒரு நாள்,  ா ாைாஸ் 
 ருந்ைகத்ைிற்குச் பென்று ரஷீத்ைிடம், "இந்ைியாவும்  ாகிஸ்ைானும் வ ாைிக் 
பகாள்கின்ைன, ஒன்றுக்பகான்று  இரத்ைம் ெிந்துகின்ைன; நீங்கள் ஏன் 
 ாகிஸ்ைானுக்குச் பென்று உங்கள் முஸ்லீம் ெவகாைரர்களுக்கு உைவக்கூடாது?" 
என வினவினார். 

"நான் இங்வகவய இருப்வ ன், வவறு எங்கும் பெல்லப்வ ாவைில்றல" 
என்று ரஷித்  ைிலளித்ைார். 

"இந்துக்கள் உங்கறளத் ைாக்கினால் நீங்கள் என்ன பெய்வரீ்கள்?" 
"நான் பவறு வன  ார்த்துக்பகாண்டு இருக்க  ாட்வடன், ைிருப் ித் 

ைாக்குவவன்!" என்று கூைி,   ாக்பகட்டிலிருந்ை வ னாக் கத்ைிறய எடுத்து 
 ா ாைாஸிடம் காட்டினார். 
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 ா ாைாஸ் இந்ை விஷயத்றை  ா ாவிடம் பைரிவித்ைதும், அவர் 
ரஷித்றை அறழத்து புத்ைி ைி கூைினார், "இவ்வளவு உணர்ச்சிவசப்பட்டு 
சறீ்ைெகடவது நல்லதல்ல, நீங்கள் திருப்பித் தாக்க விரும்பினால், உங்கள் 
பகாபத்கதத் தாக்குங்கள்! என்கனப் மபாறுத்தவகர, செத்துவெின்கெ 
என்பது இல்கல. நான் அகனவரிடமும் இருப்பதால் எல்பலாரும் எனக்கு 
செம். ஆனால் என்கன பநசிப்பவர்கள் ெட்டுபெ எனக்கு 
மநருக்கொனவர்கள்." 

இதுவ ான்ை ைறலப்புகளில்  ீண்டும் விவாைிக்க வவண்டாம் என்று 
ப ஹர்  ா ா,  ா ாைாறஸ எச்ெரித்ைார்; வ லும் அரெியறலப்  ற்ைிப் 
வ சுவறைத் ைவிர்க்கு ாறு இைர  ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

1948 டிெம் ர் 15 அன்று, நாக்பூரிலிருந்து ‘நானா வகர்’  ற்றும் 
படல்லிறயச் வெர்ந்ை ‘வாஸ் வைவ் பகய்ன்’ ஆகிவயார்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ஆைி 
ெீனியரால் ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட்டனர். நானா வகர்,  ா ாவுடன் 
நிரந்ைர ாய் வாழ,  லமுறை வகட்டுக்பகாண்டார். ப ஹர்  ா ாவின்  ைியின் 
நி ித்ைம் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குச் பெல்லத் ையாராக இருக்கும் அன் ர்கறள 
அவர் வைடிக்பகாண்டிருக்கிைார் என்று  ா ாைாஸிட ிருந்து நானா ெ ீ த்ைில் 
வகள்விப் ட்டார். நானா இறை,  ா ாவிடம் கூைியதும்,  ா ா, "நான் மசால்வகத 
உங்களால் மசய்ய முடியுொ?" என வினவினார். 

"எறையும் பெய்வவன்," நானா  ைிலளித்ைார். 
"உங்கள் தந்கதகயக் மகால்வரீ்களா?" 
"நீங்கள் எறைச் பொன்னாலும் நான் பெய்வவன்,  ா ா." 
"எனக்காக ஆயுள் தண்டகன அனுபவிக்கவும், உங்கள் வாழ்நாள் 

முழுவதும் உடல் ரீதியாகவும் ென ரீதியாகவும் துன்பப்படுவதற்கும் நீங்கள் 
தயாரா? எனக்காக அகதச் மசய்வரீ்களா?" 

நானா உறுைியுடன்  ைிலளித்ை வவறளயில்,  ா ா நாக்பூரில் அவரது 
நடவடிக்றககறளப்  ற்ைிக் வகட்டு, அைற்குப்  ிைகு  ா ா, "நீங்கள், உங்கள் 
இல்லத்திற்குத் திரும்பிச் மசன்று, இரண்டு ொதங்களுக்குள் நான்கு இலட்சம் 
(400,000) ரூபாயுடன் இங்குத் திரும்ப பவண்டும் என்று நான் விரும்புகிபைன்” 
என்ைார். 

"ெரி," நானா அற ைியாக  ைிலளித்ைார். 
"எங்கிருந்து பணத்கதக் மகாண்டு வருவரீ்கள்?" என்று  ா ா வகட்டார். 
"நான்  ிச்றெ எடுப்வ ன்!" நானா பைரிவித்ைார். 
"உங்களுக்கு யார் பிச்கச மகாடுப்பார்கள்? எனக்கு ஒரு நல்ல 

பயாசகன பதான்றுகிைது" என்று  ா ா கிண்டல் பெய்ைார்.  "ஒரு வங்கிகயக் 
மகாள்களயடித்து என்னிடம் பணத்கதக் மகாடுங்கள். அதற்குப் பிைகு, 
காவல்துகையினரிடம் சரணகடந்து உங்கள் குற்ைத்கத 
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ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள். அப்பபாது நீங்கள் சிகையில் அகடக்கப்படுவரீ்கள், 
அங்கிருந்து நீங்கள் என்கன பெலும் நிகனவில் மகாள்ளலாம். உங்களால் 
அகதச் மசய்ய முடியு ா?" 

நானா அறைச் பெய்யத் ையாராக இருப் ைாக உறுைியளித்ைதும்,  ா ா 
அவறரப் வ ாய் வாருங்கள் என்ைார். ஆனால், விறரவில்  ா ா அவறரத் ைிரும்  
அறழத்து, "அப்படிச் மசய்ய பவண்டாம். அதற்குப் பதிலாக, வடீ்டிற்குச் மசன்று 
ெருந்தகத்தில் (அவரது குடும்   ருந்துக் கறடயில்) உங்களது பாதிகய 
விற்றுவிடுங்கள். என்னுகடய பநாக்கத்திற்காக உங்ககள அர்ப்பணிக்க 
விரும்பினால், எந்தமவாரு தனிப்பட்ட மபாறுப்பிலிருந்தும் நீங்கள் 
சுதந்திரொக இருக்க பவண்டும். பணத்கத உங்கள் தாயிடம் 
மகாடுத்துவிடுங்கள். அதன் பின்னர், ஏப்ரல் 1ஆம் பததி (1949), பவறு உகட 
எதுவும் அணியாெல், ஒரு துண்கட ெட்டும் அணிந்துமகாண்டு, 
நாக்பூரிலிருந்து இங்கு நடந்து வாருங்கள்; உங்களிடம் ஒரு நயா கபசா கூட 
கவத்துக் மகாள்ளாதீர்கள்; உங்கள் உணவுக்காகப் பிச்கச எடுங்கள். நீங்கள் 
இகதச் மசய்வரீ்களா?" 

"ஆம்," நானா உறுைியுடன்  ைிலளித்ைார். 
"உங்கள் மபற்பைார் அனுெதிக்கவில்கல என்ைால், நீங்கள் என்ன 

மசய்வரீ்கள்?" 
நானா அற ைியாக இருந்ைார்,  ா ா எச்ெரித்ைார், "உங்கள் மபற்பைாரின் 

விருப்பத்திற்கு எதிராக எதுவும் மசய்யாதீர்கள், அவர்களிடம் அன்பாக 
விளக்கவும், ஆனால் விவாதத்தில் ஈடுபடாதரீ்கள். அதன் பின்னர், இங்கு 
வந்து என்னுடன் நிரந்தரொக இருங்கள்." நானா நாக்பூருக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைார், எைிர் ார்த்ை டிவய, அவருறடய வெைி வாய்ந்ை வயைான ப ற்வைார் 
(அவரது ைந்றை ஒரு நீைி ைி) அைிர்ச்ெியில், ைங்கள்  கன்  ிச்றெ எடுப் து 
முறையல்ல என்று கருைி, அைற்குத் ைறட விைித்து,  அவருறடய ைந்றை, 
 ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைினார்; நானாவும் இறை,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். 
இறுைியாக, ப ற்வைாருடன் பைாடர்ந்து வாழ  ா ா கட்டறளயிட்டார். 

வாஸ் வைவ் பகய்னும்  ா ாவிடம் முழுற யாகச் ெரைறடய 
விரும் ினார். அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "அடுத்த ஜூன் வகர நீங்கள் 
இதுவகர மசய்து வந்தகத, அப்படிபய மதாடருங்கள். ஜூன் 10ஆம் பததி 
உங்கள் பதவிகய ராஜினாொ மசய்து விடுங்கள். பின்னர், உங்கள் 
உகடகெகள், மசாத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும், அவற்கை உங்கள் 
ெகனவியிடம் மகாடுத்துவிடுங்கள். எல்லாவற்கையும் விட்டுவிட்டு, ஜூகல 
15ஆம் பததி மடல்லியிலிருந்து மெஹராஸாத்துக்கு நடக்கத் மதாடங்குங்கள்; 
நீங்கள் இப்பபாது எனக்காகக் மகாண்டு வந்துள்ள 101 ரூபாகயத் திரும்பப் 
மபற்றுக் மகாண்டு, ஜூகல ொதம் நகடப்பயணொக வரும்பபாது, இந்தத் 
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மதாககக்கு பெல் ஒரு நயாகபசாக் கூட உங்களுடன் கவத்துக் 
மகாள்ளாதீர்கள்; வரும் வழியில் அகனத்கதயும் மசலவழித்துவிட்டால், 
பின்னர் உங்கள் உணவுக்காகப் பிச்கச எடுங்கள். உங்கள் முடிகவ பெ 
ொதம் எனக்குத் மதரியப்படுத்துங்கள்" என்ைார். 

ஆனால், நிகழ்வுகளின் காலப்வ ாக்கில், வாஸ் வைவ் பகய்னும் 
 ா ாவுடன் வந்து இறைய முடியாை சூழ்நிறல, ஏபனனில் அவர்  ல ெிக்கலான 
 ிரச்ெிறனகறள எைிர்பகாண்டார், அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா அவறர படல்லியில் 
ைங்கி ைனது வழக்க ான  ைிறயத் பைாடரு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

1948 டிெம் ர்  ாைத்ைில்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக படல்லிறயச் 
வெர்ந்ை ‘ஹர்ஜவீன் லால்’ என்ை வழக்கைிஞரும் வந்ைார். இது அவரது 
இரண்டாவது ெந்ைிப்பு; இந்ை முறை அவர் ைனது  றனவி  ற்றும் 
குழந்றைகறள அறழத்து வந்ைார். அவர் முைலில் ப னாரஸில்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அைிந்ை  ின்பு,  ா ாைாஸ் அவறர படல்லியில் பைாடர்பு பகாண்டார். ஹர்ஜவீன் 
லாலின் முழுக் குடும் மும்,  ிகுந்ை  க்ைியுடன்  ா ாவின் அரவறைப் ில் 
வந்ைது;  ா ாவின் எைிர்கால  ைிகளுக்கு வழக்கைிஞர் ஹர்ஜவீன் லால் ப ரும் 
உைவியாக இருந்ைார். 

டிெம் ர் 19ஆம் நாள் ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்ட எரச், ற தூல் 
இருவரும்,  ா ாவிட ிருந்து அைிவுறுத்ைல்கறளப் ப ற்ை  ின்னர், எரச் 
பூனாவிற்கும், ற தூல் ப ஹரா ாத்துக்கும் ைிரும் ிச் பென்ைனர்.  ஹாத் ா 
காந்ைியின்  டுபகாறலக்குப்  ிைகு, கடந்ை  ிப்ரவரி  ாைத்ைில் கூைியறைவய 
அன்று,  ா ா  ீண்டும் கூைினார்: "ெனிதகுலத்தில் எழுபத்கதந்து சதவதீம் 1949 
இல் அழிக்கப்படும்." 

1948, டிெம் ர் 22 புைன்கிழற  அைிகாறலயில், ஆைி ெீனியர்,  ாவனக் 
வ த்ைா, புர்ஜர் வ த்ைா இருவறரயும் ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வந்ைார். 
 ாவனக்,  ார்ெி இனத்றைச் ொர்ந்ை, ப ஹர்  ா ா ஆைரவாளர்களின் ‘ஜப் 
 ண்டல்’ குழுவின் ைறலவராக இருந்ைார்.  ா ா அவரிடம், "உங்கள் ஜப் 
ெண்டல் குழுவில் எவபரனும் என்னிடம் சரணகடயத் தயாராக உள்ளனரா?" 
என வினவினார். 

"அது அவ்வளவு எளிைான விஷயம் இல்றல,  ா ா," என்று  ாவனக் 
ொக்குப்வ ாக்கு கூறுவதுவ ால  ைிலளித்ைார்.  ாவனக்,  ா ாவிட ிருந்து நிைி 
உைவிறயப் ப ற்றுக் பகாண்டிருந்ைார்; நாளறடவில், அவரது குழுவில் உள்ள 
(ப ரும் ாலும் ப ண் ைிகள்) உறுப் ினர்களுக்கு ைாவன ஒரு வ ாலி குருவாக 
 ாைினார். அவர்  ா ாவிடம் வ லும் உைவி வகட்டவ ாது,  ா ா இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்: 
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என்னிடெிருந்து நீங்கள் எகதப் மபைமுடியும் என்று 
எதிர்பார்க்கிைரீ்கள்? இெயெகலயில் ஜபம், தபம், பயாகப் பயிற்சிகளில் 
ஈடுபட்டு ஏகாந்தவாசத்கத பெற்மகாள்வது ஆன்ெீகம் என்று உங்கள் ஜப் 
ெண்டலி ெக்கள் நிகனக்கிைார்கள். இதுதான் ஆன்ெீகொ? 

அவதார புருஷனான எனது பணி, முழுப் பிரபஞ்சத்கதயும் 
சம்பந்தப்பட்டது! தனிப்பட்ட முகையில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட 
பகாட்பாடுககளப் பின்பற்ைிய பிைகு, தனிப்பட்ட ஆன்ெீக ஆதாயங்கள் 
குைித்த சாதாரண கருத்துக்களுடன் அது ெட்டுப்படுத்தப்படவில்கல. இது 
எந்த நிகலயான விதிகள், நகடமுகைகள் அல்லது தரீ்ொனங்ககளச் 
சார்ந்ததும் அல்ல. எனது பணி, கிருஷ்ணரின் பணிகய விட ெிகப்மபரிய 
அளவில் உள்ளது. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தனது உற்ைார் 
உைவினர்ககளக் மகால்ல உத்தரவிட்டார்! அத்தககய விஷயம் எந்தக் 
மகாள்கககயயும் சார்ந்து இருக்க முடியுொ? கிருஷ்ணர் அகத உயர்வான 
நன்கெகயக் கருத்தில் மகாண்டு கட்டகளயிட்டார், அர்ஜுனன் அந்தக் 
கட்டகளகய நிகைபவற்ைினார். 

ஆனால், கிருஷ்ணருக்குச் மசய்தகதப் பபால், எனக்கும் சில 
தியாகங்கள் புரியபவண்டும். எனக்கு அத்தககய ஆண்ெகன்கள் சிலர் 
பவண்டும். உங்கள் குழுவில் ஒபர ஒரு நபர் ெட்டுபெ இத்தககய 
தியாகங்ககளச் மசய்யத் தயாராக இருந்தாலும், பார்சிகளுடனான உங்களின் 
அகனத்து முயற்சிகளுக்கும் உகழப்புக்கும் அது பபாதுொன மவகுெதியாக 
இருக்கும். 

1949ஆம் ஆண்டு அெளி, குழப்பம் ெற்றும் இகடயூறுகள் நிகைந்த 
ஆண்டாக இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் உங்கள் குழுவின் தீர்க்கப்படாத 
குழப்பங்ககளப் பற்ைிப் பபசுகிைரீ்கள்!  அந்த நிறுவனத்திற்கு வழிகாட்டவும் 
ஊக்கெளிக்கவும் நான் இல்லாவிட்டால், அது முக்கியெற்ைதாகவும் 
இல்லாெலும் பபாய்விடும். ஆன்ெீக இலக்கு என்று அகழக்கப்படுபவர்களின் 
தனிப்பட்ட இயல்புகளின் சுழற்சிகளும் எதிர் சுழற்சிகளும், அவதார 
புருஷரின் மவளிப்பாட்டின் மபருங்கடல் சார்ந்த எழுச்சியால் 
மூழ்கடிக்கப்படும்.  எனது மதாடர்பில் இருக்கும் அகனவகரயும் நான் 
எச்சரிக்கிபைன்!   

ப ஹர்  ா ாவின் ப யறரத் ைனது குழுவிலிருந்து துண்டிக்க வவண்டும் 
என்று  ாவனக் முன்ப ாழிந்ைார்,  ா ா அவறர அவ்வாறு பெய்ய வவண்டாம் 
என்று எச்ெரித்து,  உண்ற யில், குழுவின் முழு நிர்வாகத்றையும் ைன்னிடம் 
ஒப் றடக்கு ாறு  ா ா  ாவனக்கிடம் கூைியது  ட்டு ின்ைி ைன்னுடன் வந்து 
ைங்கு ாறும் எடுத்துறரத்ைறை  ாவனக்  றுத்துவிட்டார். 
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அறையும் ைாண்டி,  ா ா,  ாவனக்கிற்கு அளித்து வரும் நிைி உைவிறய 
அைிகரிக்க ஒப்புக்பகாண்டார்.  ாவனக்கின்  ைில்கறளக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை 
ஆைி ெீனியருக்கு இறை ஜரீைிக்க  ிகவும் கடின ாகவும், பவறுப்ற க் 
கிளறுவைாகவும் இருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா ைனது  ைியில்  ைச்ெிக்கல்கறள எைிர்பகாள்கிைார் 
என்று  ண்டலியிடம் அவ்வப்வ ாது கூறுவதுண்டு; வ லும் ெ ீ த்ைில் அவர் 
பவவ்வவறு ந ர்களுக்கும் அவர்களின் உைவினர்களுக்கும் வழங்கும் ‘ ாைாந்ைிர 
உைவித்பைாறககறள’ நிறுத்ைப்வ ாவைாகக் குைிப் ிட்டார். ஆனால்  ாவனக் 
வ த்ைாவுடனான இந்ை விஷயத்ைில், ஆைியின் கருத்துப் டி,  ா ாவின் 
ஆைரவிற்குத் ைகுைியற்ை ஒருவருக்கு அவர் உைவி பெய்ைார்! ஆைி ைனது 
நாட்குைிப் ில் எழுைியது  ின்வரு ாறு: 

ெ ீ  கால ாக ப ஹர்  ா ா, அறனத்து  ண்டலியும் எைிர்பகாள்ள 
வவண்டிய நிைிப்  ற்ைாக்குறைறயக் குைித்து, சூெக ாகக் கூைி வருகிைார். 
அப் டிபயாரு நிறலயும் உருவாகத் பைாடங்கியுள்ள இக்காலம், கடுற யான 
 ைட்டத்றை ஏற் டுத்ைப் வ ாது ானது.  ா ாவின் இடத்ைில் வவபைாருவர் 
இருந்ைிருந்ைால், குழப் த்ைிலும் கவறலயிலும் ஆழ்ந்ைிருக்கக் கூடும். இந்ைக் 
வகள்வியிலிருந்து ைன்றன விலக்கிக் பகாள்ளும் கைத்ைில்,  ா ா, ஒவ்பவாரு 
கவறலறயயும்  ைந்து விடுகிைார். இருப் ினும்,  ண்டலி, குடும் ங்கள்  ற்றும் 
அவறரச் ொர்ந்ைிருப் வர்கள்  லரின் வாழ்வாைாரத்ைிற்குத் வைறவயான 
அத்ைியாவெிய ப ாருட்கள் அ ாயகர ாகத் பைன் டுகிைது. இத்ைறகய 
பெலவுகளின் வ ாக்றகத் ைடுக்க முடியாது. எைிர்வரும் பநருக்கடி காலங்களில், 
 ாைாந்ைிர உைவித்பைாறகறய இரண்டு  டங்காக அைிகரிக்க வவண்டும் என்ை 
 ாவனக் வ த்ைாவின் வகாரிக்றகக்கு இைக்கம் பைரிவித்து, அறை  ாைம் ரூ.1,000 
ஆக  ாற்ைியுள்ளார்! 

 ை வரவின் நிச்ெய ற்ை ைன்ற றயப்  ார்க்கும்வ ாது, வ லும் அைிக 
அளவிலான ப ாறுப்ற  ஏற்க  ய ாக இருக்கிைது. ஒவர வநரத்ைில் இயங்கும் 
 ை பநருக்கடியின் வ ாக்கும்,  ா ாவின் கட்டுப் ாடற்ை ைாராள 
 னப் ான்ற யின் ைற்வ ாறைய நிறலறயயும்  கண்டைிவது உண்ற யில் 
அற்புைம்! 

குைிப் ிட்ட வநாக்கத்துடன் கூடிய ஆர்வத்ைால்,  னப் ைற்ைத்றை 
விறளவிக்கும் பெயல்முறைறய,  ா ா பைளிவாக பவளிப் டுத்ைினாலும், அது, 
அறனத்து ஆன் ாக்களிலும், அறனத்து ப ாருட்களிலும் அவர் ஒருவராக, ஒவர 
அறடயாளச் ெின்ன ாக இருப் ைன் உள் நிறலத்ைன்ற றயத் பைாடுவைாகத் 
பைரியவில்றல. 
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1948, டிெம் ர் 25 ெனிக்கிழற யன்று, கிைிஸ்து ஸ் ைினத்றைச் 
ெிைப் ிக்கும் விைத்ைில்  ா ா, ப ண் ைிகறள காறல 7:00  ைிக்கு 
ப ஹரா ாத் அறழத்துச் பென்ைார்; வழியில் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸிலிருந்து 
குல் ாயும் அவர்களுடன் இறைந்ைார்; வ லும் விலூ, அவரது ற த்துனி 
ஸூனா, ப ஹரு ை ானியா, ஃ ிரீனி, ஸில்லா காக்கு, ஜிப்பு, வகாபஹரின் 
ைாயார் வகார்பஷத், அவரது  கள் வராஷன், வராஷன் ஸட்டா, அவரது உைவினர் 
ப ஹரு (வ த்ைா) வ ான்ை ெில அஹ துநகர் ப ண் ைிகளும் நிகழ்ச்ெியில் 
கலந்துபகாண்டனர். 

அன்றைய ைினம் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில், ப ண்டு, ராம்ஜூ இருவருக்கும் 
இறடவய கலகம் ஏற் ட்ட வவறளயில்,  ா ா, அவர்கள் இருவரும் ஒருவவராடு 
ஒருவர் இைங்கி வ ாகாவிடில் ப ஹரா ாத்  ண்டலி  ற்றும் ஆெிர த்றை 
கறலத்துவிடுவைாக எச்ெரித்ைார். எரச் பூனாவிலிருந்து நாகு, நாஜூ பகாத்வால், 
சுஷீலா ஆகிவயாருடன் வந்ைார். காவடக்கர், வகக்கி வைொய், அலி அக் ர் 
(அவலா ா) ஆகிவயாரும்  ங்பகடுத்ைனர். 

அன்று  ாறல ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் நடந்ை ப ண்களுக்கான 
‘ ாறுவவட ஆறட’ வ ாட்டிக்குப்  ின்னர், அன்ைிரவு ஒன் து  ைியளவில்  ா ா, 
ப ஹராஸாத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

டிெம் ர் 30ஆம் நாள், ப ஹராவின்  ிைந்ைநாறளச் ெிைப் ிக்க,  ா ா 
ப ண் ைிகறள ப ஹராஸாத்ைிற்கு அருகில் அற ந்ை ‘வகவுன் ைிவயாலாலி’ 
அரசு  ங்களா’வுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். ஆைி ெீனியர், குல் ாய், ப ஹரு 
ை ானியா, ஜிப்பு ஆகிவயார் (ெகன் ையார் பெய்ை) உைவுடன் வந்ைனர். 
அறனவரும் சுறவயான  ைிய உைறவ (புலாவ் - காய்கைிகள் கலந்ை ொைம்) 
உண்டு  யங்கிய நிறலயில் இருந்ைவ ாது,  ா ா, அறனவறரயும் விறளயாட 
அறழத்ைார். 

டிெம் ர் 31, பவள்ளிக்கிழற  அன்று, குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில், 
அலங்கரிக்கப் ட்ட அலுவலக அறை முழுவைிலும் கட்டப் ட்டிருந்ை கயிற்ைின் 
 ின்னால் ஒரு நாற்காலியில் அ ர்ந்து  ா ா, அறனவருக்கும் ைரிெனம் 
வழங்கினார்.  ா ாறவத் பைாடவவா அல்லது வைங்கவவா கூடாது என்று 
அறனவருக்கும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது. முைலில் குடும் ங்கறளத் ைனித்ைனியாக 
உள்வள அறழத்து, ைறரயில் விரிப் ில் அ ரச் பெய்ைனர்.   ா ா, 
எழுத்துப் லறகயில் எடுத்துறரத்ைறை ஆைி ெீனியர் விளக்கினார். 
கராச்ெியிலிருந்து  ினூ காரஸ் ைனது ெிைிய குழுவுடன் வந்ைிருந்ைார், அைில் 
 ினுவின் வருங்கால  றனவி ஃப்ரீனி  ற்றும் அவரது ைந்றை காய்குஷ்ரு 
 ட்வடல்,  ினூவின் ெவகாைரி ைினா  ட்வடல், குலு, வகார்பஷத் ஷ்ராஃப், ைிரு 
 ற்றும் ைிரு ைி  ஹியார் து ாஷ் ஆகிவயார் அடங்குவர். லாகூறரச் வெர்ந்ை 
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வஹா ி வைொய், நாக்பூரிலுருந்து டாக்டர் வைஷ்முக், மும்ற யிலிருந்து நரி ன், 
ப ஹர்ஜி  ற்றும் பவளியூர் பநருங்கிய ஆைரவாளர்களும், 
அஹ துநகரிலிருந்து சு ார் 400 வ ரும் வந்ைிருந்ைனர். எலிஸப த், வநாரினா 
இருவரும் அங்கிருந்ை அறனவறரயும்  ீண்டும் ெந்ைித்ைைில்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். 

கராச்ெி குழுவில் அடங்கிய  லறரப் வ ாலவவ, புர்ஜர் 
ராஜ்வகாட்வாலாவும் அவரது  கள் டாலி அர்ஜனியும் 1940 களின் நடுப் குைியில், 
கராச்ெியில்  ாவனக் வ த்ைா வழங்கிய பைாடர்ச்ெியான ப ாது 
விரிவுறரகளிலிருந்து  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து பகாண்டனர்.  ஆனால் இது 
அவர்களின் முைல் ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்பு. டாலி ைனது எட்டு  ாை ெிறுவறனயும் 
உடன் அறழத்து வந்ைிருந்ைார்.  ா ா, டாலியிடம், "நீங்கள் என்னிடம் கூை 
ஏதாவது உள்ளதா? என்னிடம் ஏபதனும் பகள்விகள் பகட்க 
விரும்புகிைரீ்களா?" என்று வகட்டைற்கு, டாலி இல்றல என்று 
 ைிலளித்துக்பகாண்வட இருந்ைார்; ‘ ா ா அறனத்தும் அைிந்ைவர் ஆறகயால், 
ஏன் எறையும் வகட்க வவண்டும்?’ என்று டாலி நிறனத்ைார்.  ா ா, டாலிறயக் 
கூர்ந்து கவனித்ைார், "அவர் என்னிடம் எகதயும் பகட்கவில்கல, ஆனால் 
உண்கெயில் அவர் என்னிடம் அகனத்கதயும் பகட்டார்." 

ஆைி து ாஷ் கராச்ெியிலிருந்து ைனது ைாயார் பநய்ஸ்,  றனவி வராடா 
 ற்றும் ‘வ ர்வான்’ என்று  ா ா ப யரிட்டு அறழத்ை அவர்களின் ஒன்ைறர 
வயது  கனுடன் வந்ைிருந்ைார். குழந்றை இப்வ ாதுைான் வ ெத் பைாடங்கியது; 
அறைறயச் சுற்ைி சுற்ைி வந்து, ‘ ா ா!  ா ா’ என்று ெத்ை ாகக் கத்ைி அறனவரும் 
ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில் கவனத்றை ஈர்த்ைான்;  ா ா உடவன, "அங்பக! 
'காத்திருப்பபார் பட்டியலில்' அடங்கிய பலரில், நான் அந்தச் சிறுவகனத் 
பதர்ந்மதடுத்துள்பளன்!" என்ைார். 

அறனத்து குடும் ங்களும்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ின்னர், அறையில் 
கயிறு அகற்ைப் ட்ட வவறளயில்,  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்து, அவறரத் 
ைழுவி ைரிெனம் பெய்ய அறனவரும் அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

இந்ைியா,  ாகிஸ்ைான் இரு நாடுகளுக்கும் இறடவய நடந்ை 
இனப் டுபகாறல  ற்றும் கெப் ான  றகற யின் காரை ாக,  ா ாவின் 
பநருங்கிய அன் ர்கள் அரெியல்  ற்றும் வ ாைலிலிருந்து விலகி இருக்கு ாறு 
எச்ெரிக்கப் ட்டனர். 1949ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 அன்று,  ா ாவின் பைாடர் ில் 
இருப் வர்களுக்கு, 1949, வொைறனகள்  ற்றும் இடர் ாடுகளின் ஆண்டாக 
இருக்கும், வ லும்  ா ாவுக்கு, ஒரு ‘ப ரிய ைனிப் ட்ட வ ரழிறவ’ ஏற் டுத்தும் 
என்றும் எச்ெரிக்கும் ஒரு சுற்ைைிக்றக பவளியிடப் ட்டது.  ா ா பைாடர்ந்து 
அைிகாரபூர்வ ாக ஆறை  ிைப் ித்ைார்: 
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அகனத்து சடீர்களும் பக்தர்களும் சுயநலம் பபணாெல், தியாக 
ெனப்பான்கெயுடன், ொகயயில் மூழ்காத வண்ணம், கடவுளின் ஆழ்ந்த 
சிந்தகனயில் இருக்க பவண்டும். 

1949ஆம் வருடம், ஒரு மசயற்ககயான மதாடக்கத்திற்கு இயற்ககக்கு 
ொைான முடிகவயும், பெலும் ஓர் உண்கெயான முடிவுக்கு உண்கெயான 
மதாடக்கத்கதயும் குைிக்கிைது! 

ஒவ்மவாரு நபரிலும், ஒவ்மவாரு மபாருளிலும் நான் இருந்தாலும், 
எனது பணி அகனத்து ெனிதகுலத்தின் ஆன்ெீக விழிப்புணர்வுக்காக 
ெட்டுபெ இருக்கும் பவகளயில், நான் எந்த வககயான அரசியல் 
பநாக்கங்களிலிருந்தும் எப்பபாதும் விலகிபய இருக்கிபைன். எனது 
சடீர்களும், அன்பர்களும் முன்பு பபாலபவ அரசியல் நடவடிக்கககள் ெற்றும் 
விவாதங்களில் ஈடுபடாெல் இருக்க பவண்டும். 

பிப்ரவரி 1 முதல் இந்த ஆண்டு இறுதி வகர, பாபாவுடன் மதாடர்பு 
மகாள்ள பவண்டாம், ஜூகல ொதம் முழுவதும் மெௌனம் ககடப்பிடிக்க 
பவண்டும் என்றும் அவரது அன்பர்கள் கட்டகளயிடப்பட்டனர். நிதி 
உதவிக்காக, பாபாகவ நாடி இருப்பவர்களுக்கு, பிப்ரவரியில் ரகசிய 
சுற்ைைிக்கக ஒன்று மவளியிடப்பட்டது: "அகனவருக்கும், காலவகரயற்ை 
காலத்திற்கு ஆதரவு வழங்கும் அகனத்து வழிககளயும் திடீமரன 
நிறுத்துவகதத் தவிர்ப்பது நல்லது. குகைந்தபட்ச பதகவகளுக்கான 
சாத்தியக்கூறுகள் மதாடர்வகத உறுதி மசய்வதற்காக, 1949 இறுதி வகர, 
ஏற்கனபவ வழங்கிவரும் வசதிகளில் கடுகெயான தகடகள் ெற்றும் 
குகைப்புக்கள் தவிர்க்க முடியாதகவ." 

ஜனவரி 2ஆம் வைைி ப ண்டு, ெிது இருவரும் ப ஹராஸாத்துக்கு 
அறழத்து வந்ை  ஸ்த் அலி ஷாவுடன்   ா ா, ஒவ்பவாரு நாளும்  ைிபுரிந்து, 
ஜனவரி 28 அன்று அவறர ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

காக்கா  ாரியா, ப ஹராஸாத்ைின் வ லாளராக நிய ிக்கப் ட்ட இந்ை 
வநரத்ைில்,  ா ா, ப ஹரா ாத், ப ஹராஸாத், அஹ துநகர் ஆகிய இடங்களில் 
வாழும் ைனது ெீடர்களின்  ல்வவறு வடீ்டு விவகாரங்கறளத் ைீர்த்துறவத்ைார். 
 ா ாைாஸ், ஜனவரி 7 அன்று ஹ ிர்பூருக்கு அனுப் ப் ட்டார். ‘ைி வவஃவ ரர்ஸ்’ 
புத்ைகத்ைின் இறுைி ைிருத்ைத்ைிற்கான நகல்கறள அங்கீகரிக்க டாக்டர் டான் 
மும்ற க்குச் பென்ைார். 

 ண்வடா ா, ஜனவரி 17 அன்று ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை 
வ ாது, அந்ை ஆண்டு இந்ைியாவில் நறடப றும் அறனத்து வ ளாக்கள்  ற்ைிய 
ைகவல்கறள உடனடியாகச் வெகரிக்கு ாறு கூைினார்.  ண்வடா ா, ெகன், ெகனின் 
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ெவகாைரர், ற தூல் ஆகிவயார் 22ஆம் வைைி வைறவயான ைகவல்களுடன் ைிரும் ி 
வந்ைனர். 

24ஆம் வைைி  ைியம் குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸில்  ா ா, குல் ாறயச் 
ெந்ைித்ைார். 29ஆம் வைைி ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ை எரச் அன்வை 
பூனாவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

‘ஃ ால்டன்’ நாட்டு  ஹாராைி அஹ துநகருக்கு வந்ை வவறளயில், 
கண்வடான்ப ன்ட்  குைியில் அற ந்ை ஸவராஷ்-விலூ ஆகிவயாரின் இல்ல ான 
‘விலூ வில்லா’வில் ைங்க றவக்கப் ட்டார். அன்று  ாறல  3:00  ைிக்கு 
எலிஸப த் ைனது டிவஸாட்வடாவில்,  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் பென்ைவ ாது, 
வநாரினாவும் அவர்களுடன் பென்ைார்.  ைிறரப் டத் ையாரிப் ாளரான 
‘அபலக்ொண்டர்  ார்கி’யின் இந்ைிய  யைத்றைப்  ற்ைிய கடிைத்றை  ஹாராைி 
 ா ாவிடம் காட்டி, அந்ைச் ெந்ைிப் ில் அவறரயும் அனு ைிக்கு ாறு வகட்டுக் 
பகாண்டார்.  ா ா அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து, வநாரினாவிடம் கடிைம் மூலம் 
பைரிவிக்கு ாறு கூைினார். அஹ துநகர்  ாவட்ட ஆட்ெியாளர் ஆர்.ெி. 
வஜாஷியும் அவரது  றனவியும் அன்று  ைியம் ஸவராஷின் இல்லத்ைில்,  ா ா, 
ப ஹராஸாத் புைப் டும் முன்பு, அவருறடய ைரிெனத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டனர். 

ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ, விஷ்ணு, டாக்டர் நீலு, ப ண்டு ஆகிவயார் 
 ிப்ரவரி 4 அன்று ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை வவறளயில்,  ா ா, 
ெிக்கனத்ைின் அவெர வைறவறய  ீண்டும் வலியுறுத்ைினார். விறரவில் நிைி 
 ற்ைாக்குறைறயச் ெந்ைிக்க வவண்டியது வரும் என் றை அவர் விளக்கினார்; 
இைன் விறளவாக,  ாைாந்ைிர பகாடுக்கல் வாங்கல்களில் இறடயூறு ஏற் டலாம் 
அல்லது பகாடுக்க வவண்டிய பைாறககள்  ாைியாகக் குறைக்கப் டலாம். 

அவை குழுவினர் ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, 10ம் வைைி ைிரும் ி வந்ைனர். 
 ா ா  ீண்டும் ப ண்டு  ற்றும் இைர  ண்டலியிடம்  ட்டு ீைிய பெலவுகறளக் 
கட்டுப் டுத்து ாறு எச்ெரித்து வலியுறுத்ைினார்: "கடுகெயான நிதிப் 
பற்ைாக்குகை நிலவும் இவ்பவகளயில் கடினொன நாட்கள் வரவுள்ளன. 
நாகள என்ன நடக்கும் என யாருக்கும் மதரியாது. 

"என்னுடன் இருக்க விரும்புபவர்கள், இருக்கலாம்; மசல்ல 
விரும்புபவர்கள், மசல்லலாம். இனி யாருகடய ஆன்ெீக அல்லது மபாருள் 
நலனுக்கும் நான் மபாறுப்பல்ல, யாரும் என்னிடம் எகதயும் எதிர்பார்க்க 
பவண்டாம். பட்டினியால் துன்புைத் தயாராக இருப்பவர்கள் என்னுடன் 
தங்கலாம். முடியாதவர்கள் பபாகலாம்!" 

ஒரு  ைி வநரம்,  ா ா அன்ைாடச் பெலவுகறளச் ெிக்கனப் டுத்ை 
வவண்டியைன் அவெியத்றை வலியுறுத்ைினார். அவ்வாறு பெய்துபகாண்டிருந்ை 
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வவறளயில், மும்ற யிலிருந்து ஓர் அந்நியன் வைான்ைினான். அவர்,  ா ாவின் 
எச்ெரிக்றகறயக் வகட்டைிந்ை  ிைகு,  ா ாவுடன் ஒரு ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்ற  
வ ற்பகாண்டு, அைன்  ின்னர் ஒரு துயர ான கறைறய எடுத்துறரத்ைார். ஆைி 
ெீனியறர அறழத்து, அந்ை ந ருக்கு ரூ.500 வழங்கு ாறு  ா ா கட்டறளயிட்டார், 
வ லும் அறை இைர  ண்டலியிடம் குைிப் ிட வவண்டாம் என்றும் கூைினார். 

ைிடுக்கிட்டுப் வ ான ஆைி, " ா ா  ிகவும் றகயிறுக்க ானவர், ஒவ்பவாரு 
நயா ற ொவிற்கும் கைக்குக் வகட்கிைார்; இருந்ைாலும் கட்டுக் கறைறயக் 
வகட்டு, கண்ைிற க்கும் வநரத்ைில், அந்ை இடத்ைிவலவய இந்ை அந்நியனுக்கு 
ரூ.500 பகாடுக்கிைார்." 

ஆைியின் எைிர்விறனறயக் கவனித்ை  ா ா, "உங்களால் அகதப் புரிந்து 
மகாள்ள முடியாது. அது எனது வழிமுகை" என்று கூைினார். 

1949,  ிப்ரவரி 12 ெனிக்கிழற  அன்று,  ா ா காறலயில் வ ல் 
ப ஹரா ாத் பென்ைார்.  இது அவரது 55வது  ிைந்ைநாள், ஆனால் ெிைப்பு 
நிகழ்ச்ெிகள் (ஒரு  ாரம் ரிய இனிப்பு உைவு  ரி ாறுவறைத் ைவிர) வவறு 
எதுவும் நடத்ைப் டவில்றல.  ிற் கலில்,  ண்டலி கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் 
அற ந்ை  ண்ட த்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டனர்; அங்கு  ா ா,  ண்டலியில் 
எவவரனும் உயிறரத் துைந்ைால், அவரின் உடறல அப்புைப் டுத்துவைற்கான 
அவரவர் ைனிப் ட்ட விருப் ங்கறள  ைிப் ாய்வு பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ெ ீ த்ைிய சுற்ைைிக்றகயில் அவர் குைிப் ிட்ட 
கட்டறளகறளத் ைவைா ல் கறடப் ிடிக்க வவண்டும் என் றை  ிறகயாக 
வலியுறுத்ைிக் கூைியிருந்ைார். கா ச் பெயல்களுக்கு எைிராக விழிப்புடன் இருக்க 
வவண்டும் என்று அவர் எச்ெரித்ைார்;  ார்ச் 1 முைல் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ப ண் 
 ைியாட்கள் எவரும்  ைிபுரிய வவண்டாம் என்றும்,  ா ா இங்கு இல்லாை 
மூன்று  ாை காலத்ைில்  ண்டலி எந்ை ஒரு ப ண் ைியிடமும் வ ெக்கூடாது 
எனவும் அைிவுறுத்ைினார். "இது 1949ஆம் ஆண்டின் இன்ைியகெயா 
பதகவயாகும்; ெிகவும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் ெற்றும் எழுச்சிகளால் 
சூழப்பட்ட காலம்." என்று  ா ா கூைினார்.  ா ா, அங்கிருந்ை 
ஒவ்பவாருவரிட ிருந்தும் கா ச் பெயலில் ஈடு டக் கூடாது என்ை ைனிப் ட்ட 
வாக்குறுைிகறளப் ப ற்றுக் பகாண்டவைாடு, அத்ைறகய பெயல் அவருடனான 
நீண்டகால பைாடர்பு  ற்றும் கீழ்ப் டிைலின் விறளறவ இல்லா லாக்கும் 
என்றும் பைரியப் டுத்ைினார். 
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ெவுண்ட் அபு, அஜ்ெீர், மபனாரஸ், 
கஹதராபாத் 
(Mount Abu, Ajmer, Benares & Hyderabad) 

ஆைி ெீனியர், ப ண்டு, டாக்டர் நீலு, றகக்வகா ாத், ஸவக், ற தூல், 
ெகன், ராம்ஜூ, டாக்வகஃ ால்கர் ஆகிவயாருக்கு ப ஹராஸாத்ைில், 14ஆம் வைைி 
காறல 8:00  ைிக்கு இறுைி அைிவுறுத்ைல்கள் வழங்கப் ட்டன. அடுத்ை நாள், 
1949,  ிப்ரவரி 15அன்று, ஆைி ெீனியர், ப ஹர்  ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, 
வகாபஹர் ஆகிவயாறரக் காரில் அறழத்துச் பென்று, முைலில் குஷ்ரு 
குவார்ட்டர்ஸில்  ா ா, குல் ாய், ப ஹரு ை ானியா இருவறரயும் ெந்ைித்து, 
 ாறல 4:45  ைிக்கு பூனா  ிந்த்ரா ஹவுஸ் வந்ைறடந்ைனர்.  அங்கிருந்து, 
 ா ாவும் ப ண் ைிகளும் ப ல்காவ்ம் நகருக்கு இரவு ரயிலில்  யைம் 
பெய்ைனர், அவர்களுடன் எரச்,  னு, வகட்டி ஆகிவயாரும் வந்ைிறைந்ைனர். 
ப ல்காவ் ில் வாழும் ைனது உைவினர்களுடன் உள்ளூர் வஹாட்டலில்  ா ா 
ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய விஷ்ணு ெில நாட்கள் முன்னைாகவவ 
அங்கு அனுப் ப் ட்டார். இவ்வவறளயில் காக்கா, ெகன் இருவரும் 
ப ஹராஸாத்ைிலும், இைர ஆண்  ண்டலி கீழ் ப ஹரா ாத்ைிலும், 
ப ண் ைிகள் வ ல்  றலயிலும் ைங்கினர். (வநாரினா, எலிஸப த், வாலு 
ஆகிவயார்,  ா ா இல்லாை வநரத்ைில் ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் ைங்க 
அனுப் ப் ட்டனர்.)  ிப்ரவரி 20ஆம் வைைி, ற தூல்,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைலின் டி, லாலா  ஜாஜி காம்ப்வள என்ை ெற யல்காரறர அறழத்துக் 
பகாண்டு, ஜால் ாயுடன் ‘ வுண்ட் அபு’விற்கு புைப் ட்டார். 

ப ல்காவ் ிலிருந்து,  ா ா குழுவுடன் பவங்குர்லா நகருக்குப் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார்; அங்கு டாக்டர் டான் நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்கள் ைங்குவைற்கான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர்கள் இந்ைக் 
கடவலாரப்  குைிக்குச் பென்ைதுவ ால,  ா ா, ப ண் ைிகறள இம்முறையும் 
கடலில் நீந்ை அனு ைித்ைார்.   ா ாவுக்கு நீச்ெல் பைரியாது எனினும், எரச்சுடன் 
கடல் நீரில் நடந்து பென்ைார். 

பவங்குர்லாவில் ப ஹர்  ா ா, ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறலபகாண்ட ‘லாலா ெஸ்த்’றை  ீண்டும் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ினார். 
 ஸ்த், பைாறல தூரத்ைில் ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட  குைியில் வாழ்ந்து வந்ைைால், 
 ா ா எரச்ெிடம், “அந்த இடத்கதச் மசன்ைகடய, பவறு ஏபதனும் குறுக்குவழி 
உள்ளதா?" என வினவினார். 

"அங்குச் பெல்ல ஒரு வழி உள்ளது, ஆனால் அைில் உவர் நீர் 
நிரம் ியுள்ளது. அறைக் கடப் து கடினம், வ லும் அது  யங்கர ான 
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துர்நாற்ைத்துடன் உள்ளது.  யைிகறள ஏற்ைிச் பெல்லும் ெிைிய  டகுகள் 
இருந்ைாலும் அது  ிகவும் ஆ த்ைானது" என்று எரச் பைரிவித்ைார். 

"நாம் குறுக்குவழியில் மசல்பவாம்" என்று  ா ா முடிவு பெய்ைார். 
"இந்த நீண்ட, வகளந்து மநளிந்த வழியில் ஏன் ஒரு ெணிபநரம் பயணம் 
மசய்ய பவண்டும்?" காரிலிருந்து பவளிவயைி,  ா ா எரச்சுடன் அந்ைக் காயறல 
வநாக்கிச் பென்ைார். 

எரச், வைாைிறய ஓட்டிச்பென்ை இளம்  ீனவ ெிறுவனிடம், அவனுக்கு 
அைிக ாகப்  ைம் வழங்கப் டும், ஆனால் அவர்கறளக் கவன ாகக் காயறலக் 
கடக்க உைவ வவண்டும் என்றும் கூைினார். ெிறுவன் ஒப்புக்பகாண்டான், வ லும் 
வ ன்ற  ிகு  னிைருக்காக ைனது  டறக நன்ைாகத் துறடத்து சுத்ைம் 
பெய்ைான்.  ா ா ைனது வ லங்கிறயக் கழற்ைி, அறை எரச்ெிடம் பகாடுத்துவிட்டு, 
அவரது ெத்ராறவ  ட்டும் அைிந்துபகாண்டு, குறுகிய குழிவான  றன ரத் 
வைாைிக்குள் நுறழந்ைார். ைண்ைரீ்  ாட்டில், வொப்பு, துண்டு, துைி ைிகள் 
 ற்றும்  லவற்றைக் பகாண்ட ஒரு வைாள்ற றய எரச் சு ந்து பென்ைார். 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள,  ா ாவுடன்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், 
 ஸ்றையும், அவர்கள் ைங்கும் இடங்கறளயும் சுத்ைம் பெய்ய இறவ 
அவெிய ாக இருந்ைன. வ லும், வைாள்ற யில் இனிப்புகள், ஆறடகள், 
ெிகபரட்டுகள், பவற்ைிறலப் ப ாட்டலங்கள்  ற்றும் ஒரு  ஸ்த் வகட்கக்கூடிய 
இைர ப ாருட்களும் இருந்ைன. 

எரச் உள்வள ஏைியதும் வைாைி ைள்ளப் ட்டது. ஆனால் ெிைிது தூரம் 
பென்ைதும், அருகில் நீந்ைிக் பகாண்டிருந்ை ெிறுவனின் நண் ர்கள், அவறனக் 
கிண்டல் பெய்து, முரட்டுத்ைன ாக நடந்துபகாண்டனர். ைிடீபரனத் வைாைி 
கவிழ்ந்து,  ா ா, எரச், ெிறுவன் மூவரும் ைண்ைரீில் ைள்ளப் ட்டனர். காயல் 
ஆழ ாக இல்றல என்ைாலும்  ா ா, கீவழ ைள்ளப் ட்டைால், எரச் நீரில் மூழ்கி 
 ா ாறவ வ வல இழுக்க வவண்டியிருந்ைது. அவர்கள் துர்நாற்ை ிக்க ைண்ைரீில் 
ைத்ைளித்து  றுகறரறய அறடந்ைனர். எரச் ஒரு றகயில் ற றயப் 
 ிடித்துக்பகாண்டு,  ற்பைாரு றகயால்  ா ாறவ பவளிவய கறரக்குக் 
கடந்துபெல்ல உைவினார். அவர்களின் ஆறடகளும் ற யும் நறனந்ைன. 

காயல் கறரறய எட்டியதும்,  ா ா, எரச்ெின்  க்கம் ைிரும் ி, அவரிடம் 
 ைக்கமுடியாை ஒன்றைக் கூைினார்: "இன்று இந்த அசுத்தொன நீரிலிருந்து 
நீங்கள் எனக்கு உதவியது பபால், ஒரு நாள் ொயாவின் அசுத்தத்திலிருந்து 
மவளிவர நான் உங்களுக்கு உதவுபவன்!" 

 ா ா அங்வகவய அ ர்ந்ைிருக்க,  ங்களாவிலிருந்து ஆறடகறளக் 
பகாண்டு வரும் டி எரச்ெிடம் கூைினார். 

எரச் “உங்கறள எப் டி இங்வக ைனியாக விட்டுச்பெல்வது?” என்று 
எைிர்த்ைார். 
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ஆனால்,  ா ா, "அகத எண்ணிக் கவகலப்படாதீர்கள், எனக்கு ஒரு 
ொற்று உகடகயக் மகாண்டு வாருங்கள்" என்று வற்புறுத்ைினார். 

எரச்  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்று, வகாபஹரிடம்  ா ாவின் 
ஆறடகறளக் வகட்டவ ாது அவர் " ா ா எங்வக?" என வினவினார். 

விறரவாக வயாெித்ை எரச், " ஸ்துடன்" என்று  ைிலளித்ைார். 
எரச் ஆறடகறளக் பகாண்டு வந்ைதும்,  ா ா, ஒரு புைருக்குப்  ின்னால் 

அவற்றை  ாற்ைிய  ின்பு, வகாபஹர் ெந்வைகப் டக்கூடாது என்ை எண்ைத்ைில், 
அவர் எரச்ெிடம் அந்ை அழுக்கு துைிகறளத் துறவத்து பவயிலில் 
பைாங்கவிடு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ின்னர் அவர்கள் லாலா  ஸ்ைின் 
ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட குடிறெயில் நிகழ்த்ைிய பைாடர் ில்  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

அம்வ ாலி ஓய்வு இல்லத்ைில் ெில நாட்கறளக் கழித்ை  ின்பு,  ா ா, 1949, 
 ிப்ரவரி 28 அன்று எரச், விஷ்ணு  ற்றும் ப ண் ைிகளுடன் பூனாவுக்குத் 
ைிரும் ி வந்து,  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர் 
ஆகிவயாருடன் மும்ற க்குச் பென்ைார்.  ஆைி ெீனியர் ஓட்டிச்பென்ை காரில் 
எரச்சும் உடன் பென்ைார்; விஷ்ணு,  னு, வகட்டி ஆகிவயார் பூனாவில் இருந்ைனர். 
ப ண்  ண்டலி, நரி ன்-அர்னவாஸின் இல்லத்ைில் ைங்கிய அவை வவறளயில், 
 ா ா, ஆைி ெீனியர், எரச் அறனவரும் ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். 
ப ஹர்  ா ா, அங்கு  ப் ா பஜஸவாலாறவச் ெந்ைித்து, ற ர ங்களா பொத்றை 
விற்கும் விஷயத்ைில் அவர் எைிர்பகாள்ளும் ெிர ங்கறளப்  ற்ைி விொரித்ைார். 

அன்று இரவு, ப ஹர்  ா ா, எரச்  ற்றும் ப ண் ண்டலியுடன் ரயிலில் 
 வுண்ட் அபுவுக்குப் புைப் ட்டு,  ார்ச் 1ஆம் நாள், ஏற்கனவவ அங்கு வந்ைிருந்ை 
ஜால் ாய், ற தூல், குஸ்ைாஜி, டாக்டர் டான் ஆகிவயாருடன் இறைந்ைனர்.  ா ா 
 வுண்ட் அபுவிற்கு வந்ைதும், ஒரு விரிவான  ஸ்த் சுற்றுப் யைம் 
ைிட்ட ிடப் ட்டது. 

ஒரு ெில காரைங்களுக்காக, ப ஹர்  ா ா ைன்னுடன் ‘ ஸ்த் 
ப ாக்கிஷங்கள்’ அடங்கிய ப ட்டிகள் அறனத்றையும்  வுண்ட் அபுவிற்கு 
எடுத்துச் பென்ைார்; அறனத்தும், அங்குத் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில் அவருறடய 
அறையில் றவக்கப் ட்டது. அடுத்ை இரண்டறர  ாைங்களுக்கு,  ா ா 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாள்ள, பைாடர்ந்து அங்கும் இங்கும் நகர்ந்ைார். 1949 
ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில்  ண்டலிறயத் ைாக்கவிருந்ை ‘நிலநடுக்கம்’ காரை ாக 
அவரது ஆன் ீக உள் ைிகள், குைிப் ாக,  ிகவும் கடின ாக இருந்ைன. ப ஹர் 
 ா ா ைனது உலகளாவிய  ைியின் இந்ைக் கட்டத்றை, புைிய ஒன்றைத் 
பைாடங்குவைற்கு முன் முடிக்க முயற்ெிப் து வ ாலத் வைான்ைியது. 

ப ஹர்  ா ா  வுண்ட் அபுவிற்கு வந்ை ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ின்பு, 
 ஸ்துகளுடனான அவரது   ைிறயத் பைாடங்கினார்.  ா ா, 1949,  ார்ச் 7ஆம் 
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வைைி ைிங்கட்கிழற  ற தூல், எரச் குஸ்ைாஜியுடன் புைப் ட்டு, முைலாவைாக, 
அஜ் ீர் வந்ைறடந்து, அங்கிருந்து ‘ைாராகர்  றல’க்குச் பென்ைனர். அடுத்ை நாள் 
8ம் வைைி அஜ் ீரிலிருந்து ைாராகர் வகாட்றடக்கு மூடிய  ல்லக்கு ஒன்ைில் ொச்ொ 
அறழத்து வரப் ட்டார். ப ஹர்  ா ா, எட்டு  ைி வநரம் ொச்ொறவ அருகில் 
இருக்கச்பெய்து, அவருடன் ைனியாகப்  ைிபுரிந்ை வவறளயில், அவருக்கு 
உைவளித்து, வைநீர்  ற்றும் ெிகபரட்கறள வழங்கினார். 

ொச்ொவுடனான  ைி இப்வ ாது நிறைவறடந்துவிட்டைாக  ா ா 
குைிப் ிட்டார், வ லும் அவர் புைப் டுவைற்கு முன்பு, ைான் அைிந்ைிருந்ை வ ல் 
அங்கிறய ொச்ொவுக்குக் பகாடுத்ைதும், அவர் அறை அைிந்துபகாண்டார்.  ா ா, 
ொச்ொவுக்கு ஒரு புைிய ைறலப் ாறக  ற்றும் வ ார்றவறய வழங்கி,  ின்னர் 
அவறரப்  ல்லக்கில் அஜ் ீரில் அவரது இல்லத்ைிற்கு அனுப் ிறவத்ைார். இது 
அவர்களின் கறடெி ெந்ைிப் ாக அற ந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா அன்று இரவு ைாராகர் வகாட்றடயில் ைங்கியிருந்து, 
 றுநாள்,  றலயில் வாழும் 44 விைறவகள் அடங்கிய குழு ஒன்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டு, அவர்களுக்குத் ைனது அன்புப்  ரிொக, ைலா ஐந்து ரூ ாறய 
வழங்கினார். 

ைாராகர்  றலயிலிருந்து இைங்கி,  ார்ச் 10 காறல ஐந்து  ைிக்கு, 
ப ஹர்  ா ா கிஷன்கர் என்ை இடத்றை வநாக்கிப்  யைம் பெய்ைார். கிஷன்கரில் 
அவர் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ிய  ஸ்த் ெ ீ த்ைில் கால ாகிவிட்டைால்,  ா ா, 
வ ருந்ைில் ‘வஸாஜத்’ நகரத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்று, ‘நூரு பாபா’ என்று 
அறழக்கப் டும் ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஸ்த்-துைவியுடன் 
 ைிபுரிந்ைார். 

 வுண்ட் அபுவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ை  ா ா, ‘அபு வராடு’ குறு நகரில், 
11ஆம் நாள் ‘குதா பக்ஷ’ என்ைறழக்கப் ட்ட  ஸ்துடன் பைாடர்பு பகாண்டார். 
 ஸ்த்,  ா ாவுக்கு வழங்கிய லுங்கி ஒன்றை அவர்  ின்னர் அைிந்ைார்.  ல்வவறு 
 ஸ்துகள் வழங்கிய விைவிை ான விெித்ைிர ப ாருட்கள் அடங்கிய 
ப ட்டகத்ைில் இதுவும் வெர்க்கப் ட்டது. அன்று  ாறலயில்  ா ா  வுண்ட் 
அபுவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

காக்கா  ாரியா,  ார்ச் 11ஆம் நாள் அஜ் ீருக்கு அறழக்கப் ட்டறைத் 
பைாடர்ந்து, அவர் இரண்டு வாரங்கள் ைங்கியிருந்து,  ின்னர் 25 அன்று 
ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அண்ைா 104,  ா ா 
இல்லாை வநரத்ைில் ப ண்  ண்டலியின்  ங்களாவில் கண்காைிப்புப்  ைிக்காக 
அறழக்கப் ட்டிருந்ைார். 
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நான்கு நாட்களுக்குப்  ின்னர், 1949,  ார்ச் 16 அன்று, ப ஹர்  ா ா 
 ீண்டும், ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி ஆகிவயாருடன் அஹ ைா ாத்ைிற்குப் 
புைப் ட்டார்.  ார்ச் 17ஆம் நாள்  ஸ்த் ‘கசயத் நபி ெஸ்தான்’ என் வறரத் 
பைாடர்பு பகாண்ட வவறளயில்,  ா ா அவருக்கு ஆறு புறகயிறலச் 
சுருட்டுகறள வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா மூன்று  ண்டலியுடன் ‘ ீ ஸீ் ராக்கிங்  ினபரட்  சூைி’ 
என்ை இடத்ைில் இரறவக் கழித்து,  றுநாள் வகம்வ  பென்று, அங்கு ஏற்கனவவ 
ெந்ைித்ை ‘மரஹ்ொன் ஷா’, ‘பாபு கபராவாலா’ எனும் இரண்டு  ஸ்துகளுடன் 
 ைிபுரிந்ைார்.  ார்ச் 19ஆம் வைைி,  ா ா வகம்வ யிலிருந்து  வுண்ட் அபுவுக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 

ஒரு வாரம் கடந்ை  ின்பு,  ார்ச் 26 அன்று,  ா ா,  வுண்ட் அபு குறு 
நகருக்கு பவளிவய நான்கு ற ல் பைாறலவில்,  றலயின்  ிக உயர ான 
முகடுக்கு பவகு பைாறலவில் அற ந்ை ஓரியா கிரா த்ைில், எளிற யான குடில் 
ஒன்ைில் வாழ்ந்துவந்ை வ ல்நிறல வயாகியான ‘ொத்திரகிரி ெஹாராஜ்’ 
என் வறர  ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் ஓர் உள்ளூர் கிரா வாெிறயச் ெந்ைித்ைவ ாது, 
அவர்  ாத்ைிரகிரி  ஹாராறஜப்  ற்ைிய கறைகறளக் கூைினார். அந்ைக் 
கிரா வாெி 40 வயறையும் கடந்ைவர், ெிறுவனாக இருந்ை காலத்ைிலிருந்து 
 ாத்ைிரகிரி  ஹாராறஜ நிறனவு கூர்ந்ைார், வ லும் கடந்ை 40 ஆண்டுகளாக 
வயாகியின் உடல் வைாற்ைத்ைில் எந்ை  ாற்ைமும் இல்றல என்று விளக்கினார். 

 ாத்ைிரகிரி ஓர் உயர ான, எலும்பும் வைாலு ாகக் காைப் ட்ட வயாகி, 
அவரது இறடயில் அைிந்ைிருந்ை துைிறயத் ைவிர நிர்வாை ாக இருந்ைார். 
வயைில் முைிர்ந்ைவர் என் ைில் எந்ைச் ெந்வைகமும் இல்றல, ஆனால் அவரது 
ைறலமுடி நறரக்கா ல் கருப் ாகக் காைப் ட்டது, வ லும் அவரது வைால் 
ஆழ ான கருற  நிைத்ைில்  ிரகாெித்ைது. ஆழ விழிகளுடன் அவரது  ார்றவ 
 ிகவும் ஊடுருவும் வறகயில் இருந்ைது. இலாய் ஸ்வா ியின்  ாயும் 
கண்கறளப் வ ாலல்லா ல், இந்ை வயாகியின்  ார்றவ ஒருவறர ெிைிதும் 
பைாந்ைரவு பெய்யவில்றல, ஏபனன்ைால் அவர் ஒருவறரப்  ார்க்கும்வ ாது, அது 
‘ஒரு துைவியின்  ார்றவ’றய ஒத்ைைாக ஒருவர் உைரமுடிந்ைது. 

 ார்ச் 27 அன்று, அபு ொறலயில், ஊருக்கு பவளிவய ஒரு  ரத்ைடியில் 
வாழ்ந்ை ‘கண்பத்’ என்ை  ஸ்றை  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார்.  ா ா அவறர 
அருகிலிருந்ை கிைற்றுக்கு அறழத்துச் பென்று, நீராட்டி, புைிய லுங்கி உடுத்ைி, 
அவருறடய  ட்டு வ ல் அங்கிறயயும் ெிைிது  ைத்றையும் பகாடுத்ைார். இந்ைத் 
பைாடர்புகளால்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ை  ா ா,  வுண்ட் அபுவுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைார்.         
 இந்ை வநரத்ைில் டாக்டர் டான், ஒரு ெில அைிவுறுத்ைல்களுடன் 
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ப ஹரா ாத்ைிற்கு அனுப் ப் ட்டார்; குைிப் ாக அைில் ஒன்று, ராவனாவின் ெிைந்ை 
ஒரு வஜாடி கருப்புக் கண்ைாடிகறள,  ா ா ைனது  ஸ்த்  யைங்களில் 
 யன் டுத்தும் வநாக்கத்துடன், இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ின்னர், ஏப்ரல் 15ஆம் 
வைைி, எடுத்து வரு ாறு கூைினார். 

1949,  ார்ச் 29 பெவ்வாய் அன்று,  ா ா  வுண்ட் அபு அருவக அற ந்ை 
ைில்வாரா கிரா த்ைிற்கு இரண்டு ற ல் தூரம் நடந்து பென்று, கடந்ை 40 
ஆண்டுகளாக ஒரு குறகயில் வாழ்ந்து வந்ை ‘மபங்காளி பாபா’ என்ை வயைான 
வயாகியுடன்  ைிபுரிந்ைார். 

 வுண்ட் அபுவில், ப ஹர்  ா ா, ‘ஹரிதாஸ் பாபா நிர்வாண்’ என்று 
அறழக்கப் டும் வயைான, கூனலுடன் கூடிய, கந்ைலான இடுப்புத் துைிறயத் 
ைவிர வவறு எதுவும் அைியா ல் இருந்ை, வ லும் ஒரு  ஸ்றைத் பைாடர்பு 
பகாண்டார். அவர்  ிகவும் அவல ான சூழ்நிறலயிலும், ‘நக்கி’ ஏரிக்கு அருகில் 
ஒரு கல் வ றடயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ா, அங்வக அவருடன் அ ர்ந்ைிருந்ை 
வவறளயில், ஹரிைாஸ் ைன்றன ஈஸ்வரனின் (கடவுளின்) நாய்க்குட்டி என்று 
குைிப் ிட்டு, கண்கலங்கி அழுதுபகாண்வட இருந்ைார். 

வவைறனயுடன் கூடிய உைர்ச்ெிகளால் ஆட்பகாள்ளப் ட்ட ஹரிைாஸ், 
 ா ா அவறர விட்டுச் பெல்ல அனு ைிக்கும் முன்பு,  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 
 ா ாறவப்  ற்ைிக்பகாண்டு அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், அஹ துநகறரச் வெர்ந்ை ைம் ைியினர் 
ஃ ிரான்ஸ் நகருக்குச் பென்ை வவறளயில், அங்கு அவர்களுக்கு ஆண் குழந்றை 
ஒன்று  ிைந்ைது. குழந்றைறய ஈன்பைடுத்ை ெிைிது வநரத்ைில் ைந்றை 
கால ானைால் வொக ான சூழ்நிறல உருவானது. ைாயார் துக்கத்துடன் 
 ரிைா  ான நிறலயில் காைப் ட்டார். இறைப்  ற்ைிய பெய்ைி  ா ாவின் 
பெவிகறள எட்டியதும்  ா ா, ஐவராப் ாவில் வாழும் ெில அன் ர்கறள அந்ைப் 
ப ண் ைிக்கு உைவு ாறு அைிவுறுத்ைினார்; அைன்  ின்னர், அவர் குழந்றையுடன் 
அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ா ெிறுவனுக்கு ‘ஃ ிபரஞ்ெி’ என்று 
பெல்லப்ப யர் சூட்டினார்;  ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்ை ஃ ிபரஞ்ெிக்கு 
 ா ாவால் கல்வியும் வழங்கப் ட்டது. ஒவ்பவாரு வருடமும் ஒரு  ாைம் ைனது 
ஆெிர த்ைில் ைங்கு ாறு  ா ா அந்ைச் ெிறுவறனக் வகட்டுக் பகாண்டைற்கு, 
ெிறுவனும் அவனது ைாயாரும் இைக்கம் பைரிவித்ைனர். 

1949, ஏப்ரல் 1 அன்று, ஆைி ெீனியர், நரி ன், ப ஹர்ஜி, ெிறுவன் 
ஃ ிபரஞ்ெி ஆகிவயார்  வுண்ட் அபுவுக்கு வந்ைனர். ப ஹர்  ா ா, ைனது  ைிறய 
எளிைாக்கும் வநாக்கத்ைில், ஒரு  ஸ்த்  யைத்றை வ ற்பகாள்வைற்கு முன்பு, 
 ல்வவறு  ஸ்துகள், துைவிகள், அவர்களின்  ழக்கவழக்கங்கள், இருப் ிடங்கள் 
வ ான்ை ைகவல்கறளச் வெகரிப் து வழக்கம். மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு, ஆைி 
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ெீனியர்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி,  ார்ச் 9ஆம் வைைி,  ா ாவின் 
அன் ர்களின்  குைிகளில் வாழும்  ஸ்துகள், துைவிகள், ொதுக்கள், 
 ஹாத் ாக்கள் அல்லது ஏவைனும் ஆன் ிக ைிருவிழாக்கள் (வ ளாக்கள்),  ைம் 
ொர்ந்ை கூட்டங்கள், அைன் நிகழ்வுகள், வைைிகள்  ற்ைிய ைகவல்கறள 
அனுப்பு ாறு கூைி ஒரு சுற்ைைிக்றகறய பவளியிட்டிருந்ைார். ஆைி ெீனியர் 
 வுண்ட் அபுவுக்கு வந்ைதும் அந்ை அைிக்றககறள,  ா ாவிடம் ஒப் றடத்ைார். 
ஆைி ெீனியர், நரி ன், ப ஹர்ஜி ஆகிவயார் ஏப்ரல் 2ஆம் நாள்,  வுண்ட் அபுறவ 
விட்டு பவளிவயைிய அவை வநரத்ைில்,  ா ா வகட்டுக்பகாண்டைற்கு இைங்க 
ஃ ிபரஞ்ெி இன்னும் ெில நாட்கள் ைங்கியிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஏப்ரல் 11 அன்று இரவு மும்ற  வந்ைறடந்து, ற தூல், 
எரச் ஆகிவயாருடன் ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைில் ைங்கினார். ெகன், விஷ்ணு, 
றகக்வகா ாத் ஆகிவயாருடன் ஆைி ெீனியர் அறழக்கப் ட்டார். ராம்ஜூ, ஸவராஷ் 
இருவரும் வந்ை வவறளயில்,  ா ா, ஸவராஷின் வைிக விவகாரங்கள் 
பைாடர் ாக அவர்களுக்கிறடவய ஏற் ட்ட ெில  ிரச்ெிறனகறளத் 
ைீர்த்துறவத்ைார். அைன்  ிைகு டாக்டர் கனியும்,  ப் ா பஜஸவாலாவும் 
வந்ைிறைந்ைனர். 

1949 ஏப்ரல் 13 புைன்கிழற  அன்று, ெகன், ற தூல், எரச், விஷ்ணு 
ஆகிவயாருடன், ப ஹர்  ா ா மும்ற யிலிருந்து அக்வகாலாவுக்கு ரயிலில் 
புைப் ட்டு, அடுத்ை நாள் வந்ைறடந்து, ஐந்து  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார்; 
அவர்களில்  ிகவும் சுவாரஸ்ய ானவர் ‘பல்பதவ் பாபா’. அவர் ஏைக்குறைய 60 
வயறை எட்டிய ஒரு ெிைந்ை  ஸ்த்,  ா ாவிற்கு ஒரு ைர்பூெைி  ற்றும்  ல 
ஆரஞ்சு  ழங்கறள உண்ைக் பகாடுத்ைார். புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ல்வைவ் 
புரியாை புைிராகக் குைிப் ிட்டார்: "நான் ஈஸ்வரறன உருவாக்கிவிட்வடன்; 
இப்வ ாது நீங்கள் ஏறழகறளக் கவனித்துக் பகாள்ளுங்கள்." 

அன்று,  ா ா,  த்வனராவுக்குச் பென்று, 1944 இல்  ைிபுரிந்ை ‘காலி 
கம்லிவாலா’ என்ை  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  

டாக்டர் வைஷ்முக், அவரது  றனவி இந்து ைியுடன் ப ஹர்  ா ாறவ, 
 த்வனராவில் ெந்ைித்ைார்.  ா ா  ின்னர், ஒன் து ற ல்கள்  ாட்டு வண்டியில் 
 யைம் பெய்து ‘ெந்த்ைாரா’ கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார். ொறல கரடுமுரடாக 
இருந்ைைால் ெவாரி  ிகவும் கடின ாக இருந்ைது; இரண்டு  ைிவநரம் 
ஆங்காங்வக தூக்கி எைியப் ட்ட வவறளயில், எரச்ெின்  ாக்பகட்டில் இருந்ை 700 
ரூ ாய் கட்டு  ற்றும் அவரது  ாைைிகளில் ஒன்று ற யிலிருந்து கீவழ 
விழுந்ைது. இறைக் கண்டு ிடித்ை எரச்,  ா ாவிடம் கூைியதும்,  ா ா, "பணத்கதப் 
பற்ைிக் கவகலப்படாதரீ்கள். முதலில் நாம் பார்க்கப்பபாகும் ெஸ்கதப் 
பற்ைிச் சிந்தியுங்கள். பணம் ஒரு மபாருட்டல்ல; ெஸ்துதான் முக்கியம்! 
சந்திப்பு சிைப்பாக இருந்தால் அகனத்தும் சரீாகிவிடும்" என்று  ைிலளித்ைார். 
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அவர்கள் ெந்த்ைாராறவச் பென்ைறடந்ைவ ாது நள்ளிரவாகிவிட்டது. 
பாபா விகரவில் ெஸ்கதத் மதாடர்பு மகாள்ளும் ஆர்வத்தில் காகல வகர 
காத்திருக்க விரும்பவில்கல என்று கூைினார். 

 ா ாறவப்  ார்த்ைதும்,  ஸ்த் ‘பத்ரி பாபா’ உரத்ை குரலில் ெிரிக்கத் 
பைாடங்கி,  ின்னர் அவர் ைிடீபரன, ெில கைங்கள் அற ைியானார். அவர், " ா ா 
(ைன்றனவய)  ெியாக இருக்கிைார்!" என்ைார். 

நள்ளிரவு ஒரு  ைி, கிரா ம் முழுவதும் அயர்ந்து தூங்கிக் 
பகாண்டிருந்ை வநரம்.  ிகவும் ெிர ப் ட்டு, ஒரு ரூ ாய்க்கு ஆட்டுப் ால், ெிைிது 
ெர்க்கறர  ற்றும் ஒரு துண்டு பராட்டி ஆகியறவ அவெர ாகத் 
வைறவப் டுவைாக, கிரா வாெி ஒருவறர வற்புறுத்ைி வவண்டினார் ெகன்.  ா ா, 
இவற்றை  த்ரி  ா ாவுக்கு வழங்கி அவருடன் அ ர்ந்ைார். அைிகாறல 2:30 
 ைிக்குள் பைாடர்பு முடிந்ைது;  ா ா,  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  த்ரி  ா ா 
வ ல்நிறலறய அறடந்ை ஒரு  கத்ைான  ஸ்த், ப ஹர்  ா ாவுடனான 
ஆன் ீக உள் ைியில் அவரும் ைிருப்ைி அறடந்ைைாகத் வைான்ைியது. 

அறனவரும் உடனடியாகப்  த்வனராவுக்குப் புைப் ட்டனர், இழந்ை 
 ைத்றையும் எரச்ெின் காலைிறயயும் வைடுவைற்காக, ெகன் ஒவ்பவாரு 
றகயிலும் ஒரு ஒளிரும் விளக்றக ஏந்ைிய டி நடந்துச் பென்ைார். 
அைிர்ஷ்டவெ ாக, இரண்டாவது ற லில் ெகன் எரச்ெின்  ாைைிறயக் 
கண்டுபகாண்டார், வ லும் ஒரு ற ல் தூரத்ைில், ரூ ாய் வநாட்டுகளின் கட்டும் 
கண்டு ிடிக்கப் ட்டது. 

 த்வனராறவச் பென்ைறடந்ை குழு, உடனடியாக நாக்பூருக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்று, அங்கு,   ைி  ாற்ைம் பெய்யப் ட்ட ஜால் வகரவாலாவின் 
 ங்களாவில் ைங்கினர்.  ா ா  ண்டலியுடன், ஏப்ரல் 15 அன்று, ஜாலின் காரில் 
‘வ ார் நல்லா’ கிரா த்ைிற்குச் பென்று, சூட்சு  உைர்வு நிறலயில் இருந்ை 
வ ல்நிறல  ஸ்ைான ‘அெீர் ஹுகசன்’ என் வறரத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ஜால் வகரவாலாவின் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்து, இரவு உைவுக்குப் 
 ின்னர், அறனவரும்,  ீண்டும் ஜாலின் காரில் 80 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
ெிவயானிக்குப் புைப் ட்டனர்.  பநரிெலான வ ருந்துகள்  ற்றும் மூன்ைாம் வகுப்பு 
ரயில்களில் பைாறலதூரப்  குைிகளுக்குப்  யைம் பெய்ை  ிைகு, ை து நண் ரின் 
காரில் பெல்வது  ிகவும் வெைியான, ெிர  ற்ை  யை ாக இருக்கும் என்று 
 ண்டலி நிறனத்ைனர் - ஆனால் அவர்கள் வவறுவிை ான அனு வத்றை 
அறடய வவண்டியிருந்ைது! 20 ற ல்கள் ஓட்டிச் பென்று, ராம்படக்  றலயின் 
அடிவாரத்றை வந்ைறடந்ை வவறளயில்,  றலவ ல் அற ந்ை வகாயிலில், 
குருட்டு துைவி ஒருவர் வாழ்ந்ைைாகக் வகள்விப் ட்டு, ற தூல், ெகன் இருவரும் 
துைவி ை து ‘மூத்ை ெவகாைரறரப்’  ார்க்க அனு ைிப் ாரா என் றை அைிய 
 றலயில் ஏைினர். ஆனால் அவர்கள் வகாவிறல அறடந்து கைறவத் ைட்டி, 
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ெத்ை ாக அறழத்ைவ ாது, யாரும் வைான்ைவில்றல. இரவு ஒன் து  ைிறயத் 
ைாண்டிவிட்டைால், ெிைிது வநரம் கழித்து கீவழ இைங்கினர். 

ஜாலின் காரில் ெற்று தூரம் பென்ைதும்  ின் ெக்கரம்  ழுைானது. 
ெக்கரத்றை  ாற்ைிய  ின்னர் அைன் குழாயும்  ழுைானது பைரியவந்ைது. 
அறனவரும் குழாயில் காற்றை நிரப்  முயற்ெித்ைனர். ஆனால் இது, அன்ைிரவு 
அவர்கள் எைிர்பகாள்ளும் ெிர ங்களின் ஆரம் ம்  ட்டுவ . அவர்கள் பெல்லும் 
வழியில் வ லும் ஆறு முறை ெக்கரம்  ழுைானது. ெக்கரம் ெரி பெய்யத் 
வைறவயான உைிரி  ாகங்கள் அறனத்தும் ைீர்ந்து வ ானைால், கடந்து பெல்லும் 
வாகனங்களிலிருந்து கடன் வாங்க ஒவர இடத்ைில் ஒரு  ைி வநரம் காத்ைிருக்க 
வவண்டியிருந்ைது. 

ெிவயானியிலிருந்து ஏழு ற ல்கறளத் ைாண்டியதும் வ லும் ஒரு 
ெக்கரம்  ழுைானைில், குழாய் ெிறைந்து,  ழுது ார்க்க முடியாை அளவுக்கு 
வெை றடந்ைது. இப்வ ாது காறல நான்கு  ைி; கடந்ை இரண்டு இரவுகளாக 
அவர்கள் ஒரு நி ிடம் கூட தூங்கவில்றல. 

ெகன், ெிவயானி நகருக்கு நடந்து பென்று ஒரு புைிய ெக்கரம்  ற்றும் 
குழாறய வாங்கி வர உடனடியாகப் புைப் ட்டார். ஆனால் அறர  ைி வநரத்ைில் 
ெகன் ைன்னுடன்  ைம் எடுத்துச் பெல்லவில்றல என் றை உைர்ந்ை  ண்டலி, 
விஷ்ணுறவப்  ின்னால் அனுப் ிறவத்ைனர். அன்றைய ைினம், இரவு 
பகாள்றளச் ெம் வம் நடந்ைறையடுத்து, அந்ைப்  குைியில் வ ாலீொர் வராந்து 
 ைியில் ஈடு ட்டிருந்ைனர். அலங்வகால ான வைாற்ைத்ைில் காைப் ட்ட ெகன் 
நகருக்குள் நுறழந்ைவ ாது, வ ாலீொர் அவறரக் றகது பெய்ைனர்.  இருப் ினும், 
ெகன், வ ாலீொர் வைடும் ந ர் அவர் அல்ல என்று அவர்கறள நம்  றவக்க 
முடிந்ைைால், அவர் விடுவிக்கப் ட்டார். விஷ்ணு, ெகன் இருவரும் புைிய குழாய் 
 ற்றும் ெக்கரத்துடன் ைிரும் ிவந்து அவற்றைப் ப ாருத்ைிய  ின்னர், அவர்கள் 
ெிவயானிக்குச் பென்ைனர். 

 ா ா ெிவயானியில் ‘மகௌஸ் ெியான்’ என்று அறழக்கப் ட்ட  க்ைி 
 ிகுந்ை ஓர் ஆத் ாவுடன்  ைிபுரிந்ைார். இந்ை ந ர்  சூைி ஒன்ைில் அ ர்ந்து, நாள் 
முழுவதும் குராறன வாெித்துக் பகாண்டிருந்ைார். ‘மகௌஸ் ெியான் ஒன்ைாவது 
ஆன்ெீக தளத்தின் நுட்பொன மதன்ைலின் அனுபவத்தில் அகத மநருங்கிக் 
மகாண்டிருந்தார்’, என்று  ா ா கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் ஜ ல்பூருக்குக் காரில் பென்று, 1949, ஏப்ரல் 
17 அன்று, மூன்று வ ல்நிறல ஆத் ாக்களுடன்  ைிபுரிந்ைார். ‘ெகு ெியான்’, 
ஒரு நீண்ட மூங்கில் கம் த்றைத் வைாளில் சு ந்துபகாண்டு, அப் குைி முழுவதும் 
அறலந்து ைிரிந்ை ஒரு ெிைந்ை  ஸ்த். ‘ராஜி ெஸ்தானி’, வயைான ப ண் ைி, 
உறடந்ை  ாறனகள்  ற்றும்  ண்  ாண்டங்கள் நிரப் ப் ட்ட கூறடறயத் 
ைறலயில் சு ந்து பெல்வைில் ஆர்வமுள்ளவர். ‘ெஹா ஷா’ என்ை முைியவர், 
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புறகயிறல சுருட்றடப் புறகத்துக் பகாண்வட, ஆங்காங்வக அறலந்து 
பகாண்டிருந்ைார்; அவருடன் பென்ை ஒரு வயைான ப ண்  க்றை, அவரது 
அன்ைாட வைறவகறளக் கவனித்து வந்ைார். 

ஏப்ரல் 18 அன்று, ப ஹர்  ா ா ஜ ல்பூரிலிருந்து  த்து ற ல் 
பைாறலவில் அற ந்ை ‘ஜுமுனியா’ கிரா த்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்; 
அங்கு அவர் ‘தாதா தந்தன் பால்’ என்று அறழக்கப் டும் ஐந்ைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட வ ல்நிறல  ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர் 
அற்புை ான  ாைியில் இந்ை  ஸ்றைப்  ற்ைி வர்ைித்ைார்: "அவர் ெிகவும் 
பநசொனவர், பநசிக்கத் தகுந்தவர், ஆட்டுக்குட்டிகயப் பபால சாந்தொனவர்; 
ஆயினும், நீங்கள் அவருக்கு அருகில் அெர்ந்தால், ஒரு புலிகய பநருக்கு 
பநர் பார்ப்பது பபால் உணரும் அளவுக்கு அவர் சக்திகய 
மவளிப்படுத்துகிைார்!" 

ஜுமுனியாவில் இருந்து,  ா ா  ண்டலியுடன் காரில் பென்று, ஐந்ைாவது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட ‘தாணிராம் ெஹாராஜ்’ என்ை வ ல்நிறல 
 ஸ்றைத் பைாடர்பு பகாண்டார்;  த்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1939 இல்  ா ா 
இவருடன்  ைிபுரிந்ைார். இந்ைச் ெந்ைிப் ின் வ ாது  ஸ்த்,  ா ாவிடம் வகள்வி 
எழுப் ினார், ஆனால்  ா ா  ைிலளிக்கும் முன்னவர,  ஸ்த் அவருக்குப் 
 ைிலளித்ைார்: "இத்ைறன நாள் எங்கிருந்ைீர்கள்? நீங்கள் யார் என்று எனக்குத் 
பைரியும்!" 

ஏப்ரல் 19ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா,  ாண்ட்லாவிலிருந்து கட்னி என்ை 
இடத்ைிற்குச் பென்று, ைனது  ைிறயத் பைாடர்ந்து, ‘மெஹ்தாப் ஷா’வுடன் 
பைாடர்பு பகாண்டார். இந்ை  ஸ்றைப்  ற்ைி அொைாரை கறை ஒன்று 
கூைப் ட்டது:  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், அவர் ‘ னகர்க்’ என்ை கிரா த்ைில் 
உயிறரத் துைந்ை மூன்று  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, கல்லறையிலிருந்து  ீண்டும் 
உயிர்ப ற்று, றையல் கறட ஒன்றைத் ைனது இருப் ிட ாக 
அற த்துக்பகாண்டார். ப ஹ்ைாப் ஷாறவ கவனித்துக்பகாண்ட அவை 
றையல்காரரின் கறடயில் ‘சம்தி’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்தும் 
வாழ்ந்துவந்ைார். ெம்ைியின் றக, கால்கள் முழுவதும் ஏராள ான வ ாைிரங்கள், 
இரும்பு  ற்றும்  ித்ைறள வறளயல்களால் நிரம் ியிருந்ைன. இந்ை அொைாரை 
றையல்காரர் ைனது கறடயில் இரண்டு இறை வ ாறையால் ஆட்பகாள்ளப் ட்ட 
ஆத் ாக்களுக்கு அறடக்கலம் பகாடுத்ைார். 

‘பஷாபா’ எனும் ஒரு வ ல்நிறல  ஜ்ஜூப் வ ான்ை  ஸ்த், கட்னி 
கிரா த்ைில் துர்நாற்ைம் வசீும் ப ாதுக் கழிவறைகளில் இருந்து ெில பகஜம் 
பைாறலவில் ஒரு குப்ற  வ ட்டில் வாழ்ந்து வந்ைார். இயற்றகயின் 
அறழப் ிற்குப்  ைிலளிக்கக் கூட அவர் ஒருவ ாதும் ைனது இருப் ிடத்றை விட்டு 
நகர்ந்ைைில்றல; எனவவ அந்ை இடம் எவ்வளவு அருவருப் ானதும், 
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பவறுப்பூட்டுவைாகவும் இருந்ைது என் றை ஒருவர் கற் றன பெய்ய முடியும். 
ஆனால்,  ா ா அவரது ஆன் ீக  ைிறயப் ப ாறுத்ைவறர, அத்ைறகய 
விஷயங்களில் அலட்ெிய ாக இருந்ைார், வ லும் வஷா ா ஒரு வ ல்நிறல 
 ஸ்ைாக இருந்ைைால், அவருறடய பைாடர் ில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாகக் 
காைப் ட்டார். 

கட்னியிலிருந்து,  ா ா வரவாவுக்குப்  யைம் பெய்து, அங்கு, இந்துக்கள் 
 ற்றும் முஸ்லீம்களால் வழி டப் ட்ட ‘மெௌகஞ்ச்-கா-ஹஃபிஸ்ஜி’ என்ை 
 ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார்; அவர் சு ார் 125 வயறைத் ைாண்டியவர் என்று 
கூைப் ட்டது. ஏப்ரல் 20ஆம் நாள்  ா ா அலஹா ாத்ைிற்குச் பென்று, இரண்டு 
 ஸ்துகறளத் பைாடர்பு பகாண்டார்; அவர்களில்   ிகவும் குைிப் ிடத்ைக்கவர் 
‘இனயத் சாய்’ என அறழக்கப் டும் சு ார் 60 வயைான  ஸ்த், ைன்றன ஒரு 
ஸூஃ ி  ற்றும் இந்து என்று குைிப் ிட்டார். அவர் முஸ்லிம்கள், இந்துக்கள் 
அறனவராலும் ப ரிதும்  ைிக்கப் ட்டார். 

அலஹா ாத்ைிற்கு பைன்வ ற்வக 110 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
ெித்ரவகாட் என்ை இடத்ைில் வாழ்ந்ை ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள விரும் ி, 
ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் அன்று அங்குச் பென்ைார். ஆனால் அவர்கள் 
ெித்ரவகாட் வந்ைறடந்ைதும்,  ா ா ஒரு விை ான  ைற்ைத்ைில், "நான் இங்கு 
நிலவும் சூழகல விரும்பவில்கல" என்று கூைி, எந்ைத் பைாடர்பும் 
வ ற்பகாள்ளா ல் அறனவரும் அலஹா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

ெித்ரவகாட்டிற்குச் பெல்லும்  ாறை  யங்கர ானது; 110 ற ல்கள் 
 யைம் பெய்து, ைிரும் ி வந்ை அந்ைப்  ாறையில்  ா ா என்ன  ைிபுரிந்ைார் 
என் து விவரிக்க முடியாைது.  சித்ரபகாட்டின் வனப்பகுதி ராெரின் அக்கால 
வருககயுடன் மதாடர்புகடயது. ராெர், லக்ஷ்ெணன், சகீத மூவரும் 
சித்ரபகாட்டில் பதினாறு வருட வனவாசத்தின் பதிமனாரு ஆண்டுககள 
அங்பக கழித்ததாக நம்பப்படுகிைது. ஒரு காலத்தில் அடர்ந்த 
காட்டுப்பகுதியாக இருந்த இந்த இடம், கவிஞர் துளசிதாஸ் விவரித்தபடி, 
துைவிகளின் ெகைவான தங்குெிடொகப் பிரபலொனது. 

இைற்கிறடயில், ஜால் வகரவாலாவின் ஓட்டுநர் அலஹா ாத்ைிற்கு 
ரயிலில் வந்ைார்;  ா ா குழுவுடன் ைிரும் ி வந்ைதும், காறர அவரிடம் 
ஒப் றடத்துவிட்டு, 1949, ஏப்ரல் 21 வியாழன் அன்று ஃற ொ ாத் நகருக்கு 
ரயிலில்  யைம் பெய்து, அங்கு  க்களால்  ிகவும் வ ாற்ைி வைங்கப் டும், 90 
வயறையும் ைாண்டிய ‘ஹாஜி அப்துல் ரஹமீ் ஷா’றவத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா, ஃற ொ ாத்ைில் ‘ஸாபஹப் அலி ஷா’ என்ை  ஸ்றையும் 
ெந்ைித்து,  ின்னர் அவயாத்ைிக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 
 அவயாத்ைி ரா ர்  ிைந்ை இடம். அவயாத்ைியில்,  ா ா  ிகவும் 
 ைிக்கப் ட்ட ‘ஐஸ்ருதீன்’ என்ை வயாகிறயத் பைாடர்பு பகாண்ட  ின்னர், இைர 
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ொதுக்கறளயும் ெந்ைிக்க விரும்புவைாகக் கூைினார்.  ண்டலி 104 ொதுக்கறள 
ஒவர இடத்ைில் கூட்டிச் பென்று,  ா ா, ரயிலில் வகாண்டாவுக்குப் புைப் டுவைற்கு 
முன்னர், அவர்கறள வைங்கி, ொதுக்களுக்குத் ைலா ஒரு ெில ரூ ாய்கறளப் 
 ிரொை ாக வழங்கினார். 

கடந்ை 22ஆம் வைைி, வகாண்டா எனும் குறு நகரில்,  யங்கிய நிறலயில் 
ஊரில் சுற்ைித் ைிரிந்ை ‘பார்தாரி’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்துடன் ப ஹர்  ா ா 
 ைிபுரிந்ைார்.  ா ா,  ின்னர் 1942 இல் முைன்முைலில் பைாடர்பு பகாண்ட 
‘நூர்மஜஹான்’ என்ை  ஸ்ைானிறயயும் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. இந்ை முறை, 
அவருறடய இருப் ிடத்றை  ாற்ைி, ஒரு ொறலகள் ெந்ைிப் ில், குப்ற  வ ட்டில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் காை முடிந்ைது. ற தூல் அந்ை  ஸ்ைானிறய றெக்கிள் 
ரிக்ஷாவில்  ா ாவுடன் அ ரும் டி இைங்கச்பெய்ய முயற்ெித்ைார்; ெில 
வற்புறுத்ைலுக்குப்  ின்னர் அவர் உள்வள நுறழந்ைாலும், குப்ற க் குவியறல 
ைன்னுடன் எடுத்துச் பெல்லும் டி வற்புறுத்ைினார்.  ா ா, அவறர முைல் 
முறையாகச் ெந்ைிப்ற  நிகழ்த்ைிய அறைக்கு அறழத்துச் பென்று, அங்வக 
அவருடன்  ைிபுரிந்து, நூர்பஜஹானுடனான ைனது பைாடர்பு ெிைப் ாக 
அற ந்ைைாகக் குைிப் ிட்டார். 

வகாண்டாவிலிருந்து,  ா ா ‘ ஹ்றரச்’ என்ை இடத்ைிற்குத் பைாடர்ந்து 
பென்று, ‘பஷக் அஹெது பலாபஹ’றவத் பைாடர்பு பகாண்டார்.  ஸ்ைின் உடல் 
முழுவதும் இரும்புத் துண்டுகளால் மூடப் ட்டிருந்ைது. வலாவஹ  ஸ்த், ரயில் 
நிறலயத்றைத் ைனது ைங்கு ிட ாக அற த்து, ஒரு  ைிவவட்டில் அவர் 
ரயில்களின் வருறக  ற்றும் புைப் டும் வநரத்றைக் குைிப் ிடுவது வழக்கம்.  ா ா 
அவறரத் பைாடர்பு பகாள்ள,  யைிகள் காத்ைிருப்பு அறைக்கு அறழத்து வர 
 ண்டலிறய அனுப் ி றவத்ைார். ஆனால் அந்ை வநரத்ைில் அங்கு வந்ை 
ரயிலிலிருந்து, அைன் இயந்ைிரம் ைண்ைரீ் நிரப்புவைற்காகப்  ிரிக்கப் ட்டது.  ா ா, 
எப்ப ாழுதும் ைனது  ைிறய விறரவாக முடிக்க விரும் ினாலும், இங்கு, 
 ஸ்றை எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ை அவ்வவறளயில், கடுகடுப் ான 
 னநிறலயில் காைப் ட்ட  ஸ்றை, அவெரப் டுத்ை முடியாை சூழ்நிறல. அவர் 
‘மும்முர ாக’ இருப் ைாகக் கூைி  றுப்புத் பைரிவித்ைார்! இறுைியாக, ரயிலில் 
இயந்ைிரம்  ீண்டும் இறைக்கப் ட்டு, வலாவஹ அறை ஆராய்ந்து, ைனது 
 ைிவவட்டில் எறைவயா குைிப் ிட்ட  ிைகு, பைாடர்பு பகாள்ள இைக்கம் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா அவருடன் காத்ைிருப்பு அறையில் ைனியாக அ ர்ந்துவிட்டு 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்.       
 அவை நாளின்  ிற் குைியில், ப ஹர்  ா ா 1942ஆம் ஆண்டில் அவர் 
ஏற்கனவவ  ைிபுரிந்ை வ ல்நிறலறய அறடந்ை ‘பகவான் தின் ெஸ்தான்’ என்ை 
 ஸ்துடன் பைாடர்பு பகாள்ள வநர்ந்ைது. அவர் ‘கச்பசரிவாலா பாபா’ என்றும் 
அறழக்கப் ட்டார், ஏபனனில் இந்ை  ஸ்த் ஒரு நீைி ைியின் வளாகத்ைில் 
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அ ர்ந்துபகாண்டு, ெில வநரங்களில் நீைி ன்ை அறைக்குள் (கச்வெரி) நுறழந்து, 
உள்வள இருப் வர்கறளயும், நீைி ைிறயயும் ெ ித்து ொ  ிட்டார்.  

அவர் நீைி ன்ை அறைறய விட்டு பவளிவயறுவறைக் கண்ட  ா ா, 
அவறர ஒருபுைம் அறழத்துச் பென்ைார். இந்ை முறை,  ஸ்த், ஒரு வவட்டி 
வவண்டுப னக் வகட்க, அறை  ா ா, ெில இனிப்புப்  ண்டங்களுடன் அவருக்கு 
வழங்கினார். வ லும், நீைி ன்ை வளாகத்ைில் ‘வலாவஹவாலி’ எனப் டும் ஒரு 
 ஸ்ைானியும் இருந்ைார். இந்ை நீைி ன்ை அறை  ிகவும் ைனித்துவ ானது, 
ஏபனனில் இது இரண்டு இறை-வ ாறை  ிக்க ஆன் ாக்கறளக் பகாண்டிருந்ைது 
 ட்டு ின்ைி, அவர்கள் அைன் நடவடிக்றககளில் அவ்வப்வ ாது கலந்து 
பகாள்வதுமுண்டு. 

ப ஹர்  ா ா,  ஹ்றரச்ெில் வாழ்ந்ை ஒரு ெிைந்ை,  ஜ்ஜூப் 
வைாற்ைத்ைில் இருந்ை ‘குொனி பாபா’ என்ை  ஸ்துடனும்  ைிபுரிந்ைார். ஆனால் 
அவறரத் பைாடர்பு பகாண்ட வநரத்ைில்,  ா ா ஒரு ைட்டில் உைறவ  ஸ்ைின் 
முன் றவத்ைவ ாது, கு ானி உண்ை  றுத்துவிட்டார். இது  ா ாறவ  ிகவும் 
ெங்கட ான  னநிறலயில் ஆழ்த்ைியது; வ லும் அவர், "ெஸ்தின் 
ஒத்துகழயாகெ ெனப்பான்கெ, என் ெீது அததீ சுகெகய ஏற்படுத்தியுள்ளது" 
என்று குைிப் ிட்டார்.  ா ா,  ண்டலியுடன் ைிரும் ிச் பென்ை சு ார் ஒரு  ைி 
வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, ெகன், விஷ்ணு இருவறரயும் ைிருப் ி அனுப் ி,  ஸ்த் 
உைறவ உண்டாரா என் றைப்  ார்த்துவரக் கூைினார். கு ானி  ஸ்த் உைறவ 
உண்டறை அைிந்து, பைாடர்ந்து அவருடன் நிகழ்த்ைிய ெந்ைிப் ில்  ா ா  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

 ா ா, ஏப்ரல் 23 அன்று  ஹ்றரச்ெிலிருந்து அவயாத்ைிக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்று, அங்கு  சூைியுடன் ஒட்டிய ஓர் அறையில் வாழ்ந்துவந்ை ‘கஃபூர் 
பட்டான்’ என் வறரத் பைாடர்பு பகாண்டார்; அப்வ ாது அவருக்கு வயது 60 
ஆனாலும் கஃபூர் ஓர் இறளஞனாக  சூைியில் குடிவயறுவைற்கு முன்பு, சு ார் 25 
ஆண்டுகள் காட்டில் நிர்வாை ாக அறலந்து ைிரிந்ைார்.  அவயாத்ைியில் வாழ்ந்ை 
‘அபகார் சாது’, ‘ஷங்கர்ஜி சாது’ ஆகிய இரண்டு வ ல்நிறல ஆன் ாக்கறள, 
 ா ா பைாடர்பு பகாண்டு,  ின்னர் ரயிலில் ப னாரஸுக்குப் புைப் ட்டார். 

அடுத்ை நாள், 1949, ஏப்ரல் 24 ஞாயிற்றுக்கிழற , ப னாரஸில் ப ஹர் 
 ா ா, ‘லக்காரியா பாபா’ என்ை ஒரு  ரு னான  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ைார்; ஒரு 
 ஸ்ைின் வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக, அவர் சுத்ை ான உறட அைிந்ைிருந்ைார். 
லக்காரியா  க்களுக்கு  ரத்துண்டுகள்  ற்றும் ெரங்கறள ‘நல்லைிர்ஷ்ட 
ப ாருளாக’ வழங்குவது வழக்கம்.  ா ா, எரச்ெிடம் அந்ை  ஸ்ைின் ப யறரயும் 
முகவரிறயயும் ஒரு காகிைத்ைில் எழுைி, அவர்கள்  வுண்ட் அபுவுக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைதும் இறைப்  ற்ைி அவருக்கு நிறனவூட்டக் கூைினார். நான்கு 
நாட்களுக்குப்  ின்னர் அவர்கள் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, எரச்  ா ாறவ 
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நிறனவு டுத்ைிய வவறளயில், அவர்  ீண்டும்,  ஸ்ைின் ப யறரயும், அவறரக் 
கண்டுபகாண்ட இடத்றையும் ஒரு சுத்ை ான காகிைத்ைில் எழுது ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா கூைிய டிவய இறைச் பெய்து,  ின்னர், எரச்,  ா ாவிடம் 
பகாடுத்ை அந்ைக் காகிைத்றை, அவர் ைனது  டுக்றகக்கு அருகிலிருந்ை 
வ றெயில் றவத்ைார். ஆறு நாட்களுக்குப்  ிைகு, வ  4 அன்று,  ா ா அந்ைக் 
காகிைத்றை எடுத்து, அறை ஒரு  ந்து வ ாலாக்கி, கிைற்ைில் வசீும் டி எரச்சுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். ஆண்  ண்டலி ைங்கியிருந்ை வடீ்டுப்  ாறையில் அற ந்ை 
கிைற்ைில் எரச் அறை வெீி எைிந்ைார் (அக்கம்  க்கத்ைினரின் அவலநிறலயால் 
 ண்டலி ‘ ிஸ்ைி நல்லா’ என்ைறழக்கப் ட்ட அந்ை வைீிக்கு ‘ ஸீ்ட்லி நல்லா’ - 
அைாவது ‘ ிருகத்ைன ான வைீி’ என்று  றுப யரிட்டனர்!) 

ப ஹர்  ா ா  ஸ்ைின் ப யறரயும் முகவரிறயயும் காகிைத்ைில் எழுைி 
றவத்து,  ின்னர் அறைக் கிைற்ைில் வெீி எைிந்ைைன் மூலம்,  ஸ்துடன் என்ன 
வவறல பெய்து பகாண்டிருந்ைார் என் து காலத்ைிற்குத் பைரியாது. " ா ாவின் 
 ர்  ான பெயல்கறளக் கட்டவிழ்ப் து பவறும் அனு ானம் ஆகும்; அவற்றை 
வாெகரின் கற் றனக்கு விட்டுவிடுவவை ெிைந்ைது" என்று காலம் விளக்குகிைது!  

‘ருக்கி ெஸ்தானி’ என்ை சூட்சு  உைர்வு நிறலயிலிருந்ை 
ப ண் ைிறயயும்  ா ா பைாடர்பு பகாண்டார். ப னாரஸ் ரயில் நிறலயம் 
அருவக, அவர் வயிற்ைில் சுற்ைியிருந்ை கந்ைல் துைி மூட்றடறயத் ைவிர, வவறு 
எதுவும் அைியவில்றல. ப னாரஸில் ொறலவயாரம்,  ரத்ைடியில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை ‘விஸ்வநாத்ஜி ெஸ்தான்’, "நான் கடவுள்... நாவன கடவுள்..." என்று 
ைிரும் த் ைிரும் ச் பொல்லிக்பகாண்டிருந்ைார். ப ஹர்  ா ா, இரண்டு 
 ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்து, வ லும் நான்கு இறைவறனத் வைடும் 
ஆர்வலர்கறளயும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

ப னாரஸில்  ிகவும் விைிவிலக்கான, கறடெியாக வ ற்பகாண்ட 
பைாடர்பு, ஏப்ரல் 25 அன்று ‘பட்வா ஷா’ எனப் டும் வ ல்நிறல  ஸ்துடன் 
நிகழ்ந்ைது. அன்று காறல  ா ா,  ண்டலியிடம், "இன்று குகைந்தபட்சம் ஒரு 
சிைந்த ெஸ்கதபயனும் மதாடர்பு மகாண்டால், எனது பயணம் மவற்ைியுடன் 
நிகைவுறும்" என்று கூைினார்.  ண்டலி விடாமுயற்ெியுடன் ை து  ைிறயத் 
பைாடங்கி, ப னாரஸில்  ட்வா ஷா என்று அறழக்கப் டும்  ிர ல ான ந றரக் 
கண்டுபகாண்டனர். அவர் காஸிபூரில் ஒரு பெல்வந்ைர் குடும் த்ைில்  ிைந்ை 
உயர்நிறல  ஸ்ைாக இருந்ைாலும், இந்ை முன்னாள்  ிரபுவின் ைறல இப்வ ாது 
வ ன்களால் நிரம் ியிருந்ைைால், அவர் ‘ஜுவா ஷா’ (அைாவது ‘வ ன் 
அரென்’  என்றும் அறழக்கப் ட்டார். 

ெில வநரங்களில் ஸலிக் வ ாலவும், ெில வநரங்களில்  ஜ்ஜூப் 
வ ாலவும் நடித்ைார்.  நீள ான ப ன்ெிறலப்  யன் டுத்ைி எழுதும் காகிைங்கறளத் 
ைன்னுடன் எடுத்துச் பென்ைார்.  ப ரும் ாலும், அவரது எழுத்து விவரிக்க 
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முடியாை வறகயில் இருந்ைது. குழந்றைகறளப் ப ரிதும் விரும் ிய  ட்வா ஷா 
எப்வ ாதும் அவர்களால் சூழப் டும் வவறளகளில் அவர்களுக்கு உைவளிப் து 
வழக்கம். 

ற தூல் அைிகாறலயில் அவரிடம் பென்று, அருகிலிருந்ை  சூைிக்குத் 
ைன்னுடன் வரு ாறு  ரிந்துறரத்ைார். ஆனால்  ட்வா ஷா, "நான்  சூைிறய 
 ன்னித்துவிட்வடன். நான் அைற்குச் பெல்வறையும் நிறுத்ைிவிட்வடன், அைனால் 
நான் எப் டி அங்கு வரமுடியும்? நான்  ாட்வடன்" என்ைார். 

அறைத் பைாடர்ந்து, ெகன், எரச், விஷ்ணு ஆகிவயார்,  ா ா அவறர 
ைனிப் ட்ட முறையில் பைாடர்பு பகாள்ளக்கூடிய வவபைாரு  குைிக்கு அறழத்துச் 
பெல்ல முயன்ைனர்.  ஸ்த் அறெந்ை ாடில்றல.  ாறலயில் எரச்  ீண்டும் 
 ட்வா ஷாவிடம் பைாடர்பு பகாள்ள அனு ைிக்கு ாறு பகஞ்ெியவ ாது, அன்று 
இரவு ஒன் து  ைிக்கு  ா ாறவப்  ார்ப் ைாக  ஸ்த்  ைிலளித்ைார். ( கல் 
வவறளயில்  ா ாவும் மூன்று முறை அவர் அருகில் பென்ைிருந்ைார்.)  ா ா 
வந்ைவ ாது, ொறலயில் இருந்ை கட்டிலின் ஓரத்ைில்  ஸ்த் அ ர்ந்ைிருந்ைார்; 
 ா ாவும் அவர் அருகில் அ ர்ந்து, ை து பைாடர்ற த் பைாடங்கினார். 

அவருக்கு முன்னால் ஒரு ைட்டில் இருந்ை உைறவ,  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் ொப் ிடத் பைாடங்கி,  ாைிறய உண்டு  று ாைிறய  ா ாவுக்குக் 
பகாடுத்ைதும், அவரும் அறை உண்டார். 

அப்வ ாது அங்கு ஒரு ப ண்  க்றை வ லும் உைவு பகாண்டு வந்ைார். 
 ட்வா ஷா  ீண்டும்  ாைி உைறவ உண்டு  ீைிறய  ா ாவிடம் பகாடுத்ைவ ாது, 
 ா ா,  கிழ்ச்ெியுடன் அறையும் உண்ைத் பைாடங்கினார்; ஒரு ெில வாய்கள் 
 ட்டுவ   ீைம் இருந்ைவ ாது,  ட்வா ஷா ைட்றட எடுத்து, அந்ைப் 
ப ண் ைியிடம் ைிருப் ிக் பகாடுத்து, "இறை உங்கள் குடும் த்ைினருக்குப் 
 கிர்ந்ைளிக்கவும்" என்று கூைினார். 

 ின்னர் அவர்,  ா ாவிடம் ைனது முதுறக வருடும் டி 
வகட்டுக்பகாண்டார், அறையும்  ா ா  ிகுந்ை கவனத்துடன் பெய்ைார். 
ஏைக்குறைய ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ட்வா ஷா,  ைிவுடன் 
ஆங்கிலத்ைில் ஒலிபயழுப் ிய ‘அனு ைி வழங்கப் ட்டது’ என்ை இந்ைப் புைிரான 
வார்த்றைகள், பைாடர்புக்கு முற்றுப்புள்ளி றவத்ைன.  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ை 
 ா ா எழுந்து நின்ைார். ப ஹர்  ா ாவின்  கிழ்ச்ெி அவரது கண்களில் 
 ிரகாெித்ைது; வ லும், இந்ைத் பைாடர்பு முற்ைிலும் பவற்ைிகர ாக 
நிறைவறடந்ைது. 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, டாக்டர் டானிடம் கூைினார்: "நான் பட்வா 
ஷாவின் அருகில் அெர்ந்தபபாது, ெஸ்த் சாச்சாவின் அருகில் அெர்ந்திருந்தது 
பபால் உணர்ந்பதன்."  ொச்ொ இறை நிறலறய அறடந்ைவர் - ஏழாவது ஆன் ீக 
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ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட  ஜ்ஜூப் என் ைால்  ஸ்ைின்  கத்துவத்றைக் குைித்ை 
ெில கருத்துகறள இந்ைக் குைிப் ிலிருந்து ப ை முடியும். 

ப னாரஸிலிருந்து, ப ஹர்  ா ா, கயாவிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்று, 1949, 
ஏப்ரல் 26ஆம் நாள், வ ல்நிறல ஆன் ாக்களுடன்  ைியாற்ைினார். ‘ஷா 
ரஹ த்துல்லா  ிர்’, 70 வயைான முைியவர், அவருடன் ெீடர்களின் குழு ஒன்றும் 
இருந்ைது. 

இந்ைப்  ைி நிறைவறடந்ைதும் ஏப்ரல் 28ஆம் வைைி  ாறல  ா ா, 
 வுண்ட் அபுவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்.  வுண்ட் அபுவில் ப ண்  ண்டலி, டாக்டர் 
டான், குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் ைங்கியிருந்ைனர். அைன்  ின்னர் அறழத்துவரப் ட்ட 
வாலுவும், ப ண் ைிகளுடன் ைங்கியிருந்ைார். 

ெில நாட்கள் ஓய்விற்குப்  ிைகு, வ  2 ைிங்கள் அன்று,  ா ா 
ைில்வாராவிற்கு நடந்து பென்று,  ீண்டும் ப ங்காளி  ா ாவுடன் அ ர்ந்ைார். வ  
6ஆம் நாள், அவர் ஓரியா கிரா த்ைிற்குக் காரில் பென்று,  ீண்டும் வ ல்நிறல 
வயாகியான ‘ொத்திரகிரி’யுடன்  ைிபுரிந்ைார். அடுத்ை நாள், அபு நகருக்கு கீவழ 
அற ந்ை நக்கி ஏரிறயச் சூழ்ந்துள்ள குறககறளப்  ார்றவயிட்டு,  ா ா, அங்கு 
வாழ்ந்ை ஆறு ொதுக்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள முடிந்ைது; அவர்களில் 'மெௌனி 
பாபா' ெிைந்ை ஒரு  ஸ்ைாகத் ைிகழ்ந்ைார். 

அவை நாளின்  ிற் குைியில்,  ீண்டும் ஏரிக்கு அருகில்,  ா ா, ‘ஹரிதாஸ் 
பாபா நிர்வாண்’ என் வருடன்  ைிபுரிந்ைார்; ைன்றன 'ஈஸ்வரனின் நாய்' என்று 
குைிப் ிடும் வ ல்நிறல  ஸ்த் - ஈஸ்வர் முன்னிறலயில் அறை அைிவித்ைார்! 

1949, வ  12 அன்று, ப ஹர்  ா ா, எரச், ற தூல், விஷ்ணு, குஸ்ைாஜி 
ஆகிவயாருடன்  ற்றுப ாரு  ஸ்த்  யைத்றை வ ற்பகாண்டார். முைலில் 
 வுண்ட் அபுவின்  றலயடிவாரத்ைில் அற ந்ை அபு ொறலக்குச் பென்று,  ஸ்த் 
கண்பத், குதா பக்ஷ இருவறரயும்  ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா,  ாலம்பூருக்குப்  யைம் பெய்து, ‘அெீர் ஷா 
ெஸ்தான்’ என் வருடன்  ைிபுரிந்ைார். ஊர்  க்களால் ப ரிதும் வ ாற்ைி 
வைங்கப் ட்ட இந்ை  ஸ்ைிற்கு,  ாலம்பூர் நவா ின் (முஸ்லீம் இளவரெர்)  ா ா, 
அவர் ைங்குவைற்கு ஒரு ெிைந்ை அறைறய ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். ஆனால் 
 ஸ்த், அவரது ப ௌைீக உடறலப்  ற்ைிய உைர்வு இல்லாைைன் விறளவாக, 
அவருக்காக அங்கு றவக்கப் ட்ட உைவுகள் அறனத்தும் ஆங்காங்வக அறலந்து 
ைிரிந்ை ஆடு,  ாடுகள்  ற்றும் நாய்களால் உண்ைப் ட்டுவந்ைன. 

 ாலம்பூரிலிருந்து, ப ஹர்  ா ா மும்ற  வழியாக குல் ர்காவிற்கு 
எரச், குஸ்ைாஜி இருவருடன்  யைம் பெய்ைார். (ற தூல் ைனியாகப்  யைம் 
பெய்ைார்.) ஆைி ெீனியர், நரி ன், எலிஸப த் ஆகிவயாருடன், மும்ற , ைாைர் 
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ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்து, ப ஹர்ஜியின் இல்லத்ைிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார்; அங்கு, காக்காவும்  ா ாறவச் ெந்ைித்து உறரயாட 
வநர்ந்ைது. ஸவராஷ், ராம்ஜூ இருவரும்  ாறல 5:00  ைிக்கு வந்து,  ா ாவுடன் 
கலந்துறரயாடினர்.  ா ா, ரயில் நிறலயத்ைிற்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்னர் 
அறனவரும் நரி ன் இல்லத்ைில் உைவருந்ைினர்.  ைராஸ் ப யில் வழியாக 
எரச், குஸ்ைாஜி, டாக்டர் வைஷ்முக் ஆகிவயாருடன்,  ா ா, ைனது  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைார்.  ா ாவுக்குச் ெளி  ிடித்ைிருந்ைைாக ஆைி அவரது நாவளட்டில் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

வ  14 அன்று கண்டல் கிரா த்ைில், ப ஹர்  ா ா, வ ல்நிறல  ஸ்ைான 
‘குரு அப்பா ஸ்வாெி’றய  ீண்டும் பைாடர்பு பகாண்டார். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு, 1945ஆம் ஆண்டில்,  ா ா அவருடன்  ைிபுரிய வநர்ந்ைது; இந்ை முறை, 
 ா ா அவருக்கு இனிப்புகறள வழங்கினார்.  ஸ்த் வைநீர் வவண்டுப னக் 
வகட்டவ ாது, அதுவும் வழங்கப் ட்டது.  ஸ்த் ெிைிைளவு வைநீறரப்  ருகிவிட்டு, 
 ீைிறய  ா ாவிடம் பகாடுக்க, அறை,  ா ா அருந்ைினார். இந்ைச் ெந்ைிப் ில் 
 ஸ்த் அளவிலா  ரவெ றடந்து,  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன்  ா ாறவத் ைழுவினார். 
 ா ா அவருக்கு ஒரு பவண் வ ார்றவயும், கம் ளத்றையும் வழங்கிய  ின்பு 
குல் ர்காவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

குல் ர்காவில்  ஸ்த் ‘லால் முஹெகத’  ா ா  ீண்டும் பைாடர்பு 
பகாண்ட வ ாது அவர் நிறனவுப் ப ாருளாக,  ா ாவுக்கு ஒரு ெிகபரட்றட 
வழங்கினார். 

இந்ைச் ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா, 1949, வ  15 
ஞாயிற்றுக்கிழற  யாத்கிரிக்குச் பென்று, தும்கூரின்  ிகப் ப ரிய ‘தில்கூர் 
சுவாெி’களுடன்  ைிபுரிந்ைார். அவர் பூ ியில் உள்ள அபூர்வ 
ஜவீன்முக்ைாக்களில் ஒருவராகவும், கடற கள் எதுவும் இல்லாை  ரிபூரை ான 
 னிைராக இருந்ைார். இது அவருடனான  ா ாவின் இரண்டாவது பைாடர்பு, 
வ லும் இந்ைச் ெந்ைிப் ில் ைில்கூர் சுவா ி,  ா ாறவ உற்ொகத்துடன் ைழுவினார். 
1945ஆம் ஆண்டில், ைில்கூர் ஸ்வா ிறய முன்பு  ார்த்ைவ ாது, அவர் முழு 
உறடயில் இருந்ைறை  ண்டலி நிறனவு கூர்ந்ைனர்; ஆனால், இப்வ ாது அவர் 
முற்ைிலும் நிர்வாை ாகக் காைப் ட்டார். யாத்கிரிக்குத் ைிரும்பும் வழியில், 
 ண்டலி இறைப்  ற்ைி  ா ாவிடம் வகட்டைற்கு, "ஒரு ஜவீன்முக்தா தனது 
பழக்கத்கத ொற்ைிக்மகாள்வதில்கல என்ைாலும், அவருகடய பழக்கங்கள் 
தானாகபவ ொறுகின்ைன" என்று கூைினார். 

யாத்கிரியிலிருந்து,  ா ா றஹைரா ாத் புைப் ட்டுச் பென்று, வ  16 
முைல் 18 வறர எட்டு  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிந்ைார். இவர்களில்  ிகவும் 
குைிப் ிடத்ைக்கவர் ‘ரஜியா ெஸ்தான்’, அவர் குழுறவக் கண்டதும் ஓடி ஒளிய 
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முயன்ைவ ாது, ற தூல் அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைி, ஒரு ரிக்ஷாவில்  ா ாவிடம் 
அறழத்து வந்ைார். 

 ா ா அவறர, அவரது  றைவிட ான ஒரு கல்லறையில் அற ந்ை 
ெிைிய அறையில் பைாடர்பு பகாண்டார். ரஜியா,  ா ாவிற்கு உறடந்ை கண்ைாடித் 
துண்டுகளில் ெிலவற்றைக் பகாடுத்ை  ின்பு,  ீண்டும்  ஸ்த் அவரது 
இருக்றகக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். ப ாத்ைம் 70 கண்ைாடித் துண்டுகறள 
எண்ணும் டி  ா ா, எரச்ெிடம் வகட்டுக்பகாண்டார். அவற்றை ஒரு ப ரிய 
றகக்குட்றடயில் கவன ாகக் கட்டி,  ா ா அந்ை மூட்றடறய விஷ்ணுவிடம் 
பகாடுத்து, அவர்கள்  வுண்ட் அபுவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்  ஸ்துகளின் 
விறல ைிப் ற்ை ப ாக்கிஷங்கள் றவக்கப் ட்ட ப ட்டியில் இறையும் றவத்ைார். 

றஹைரா ாத்ைில்,  ா ாவும்  ண்டலியும், நகரத்ைின் ஒரு குைிப் ிட்ட 
 குைிக்குப் வ ருந்ைில்  யைிக்கத் ைிட்ட ிட்டு, அருகாற யில் நன்ைாக ஆறட 
அைிந்து நின்ை ஒருவரிடம் எந்ைப் வ ருந்ைில்  யைிப் து என் றைக் வகட்க 
 ா ா, ற தூறல அனுப் ி றவத்ைார். ற தூல் வகள்விறய மூன்று அல்லது 
நான்கு முறை, ைிரும் த் ைிரும் க் வகட்டவ ாதும், அந்ை ந ர்  ைிலளிக்கா ல், 
பவறு வன ைிரும் ிச் பென்ைார். அருகில் நின்ை அந்நியர் ஒருவர், அவர்ைான் 
துைவி ‘கலா கான் ெஜ்ஜூப்’ என் றை ற தூலுக்கு பவளிப் டுத்ைினார். உடவன 
ற தூல் அவறரப்  ின்பைாடர்ந்து வைீியில் விறரவாகச் பென்று, ஒரு 
வஹாட்டலுக்குள் அறழத்துச் பென்ைதும், அங்கு  ா ா அவருக்கு உைவு 
வழங்கினார். துைவி  ஸ்ைின் நிறலறயப்  ற்ைி விளக்கிய  ா ா, "கலா கான் 
முற்ைிலும் ெஜ்ஜூப் பபான்ைவர்; எந்த உடல் உணர்வும் இல்லாததால், 
அவருக்கு உணவளிக்கும் பபாது ெிகவும் கவனொக இருக்க பவண்டும், 
இல்கலமயனில், அவர் மூச்சகடத்து உயிகரவிடும் அபாயம் உள்ளது" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

வ  18ஆம் வைைி, ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட, 
றஹைரா ாத்ைின் அப்வ ாறைய ஆன் ீக ப ாறுப் ாளரான சாது-ெஸ்த் கசயத் 
முயினுதீன்’ என் வறரத் பைாடர்பு பகாள்ள  ா ா முழு முயற்ெி பெய்ைார். 
இைற்கு முன்பு 1945ஆம் ஆண்டில்,  ா ா இவறரத் பைாடர்பு பகாண்டார், ஆனால் 
இந்ை முறை அவர்  ா ாறவப்  ார்க்க  றுத்துவிட்டார். அைற்கு விளக்க ளித்ை 
 ா ா, "எனது ஆன்ெீக சுகெ அதிகொக உள்ளதால், நான் ஒரு பெல்நிகல 
ெஸ்கதத் மதாடர்பு மகாள்ளும் வகர, அது குகையாது. அதனால்தான் நான் 
கசயத் முயினுதீனுடன் பணியாற்ை விரும்பிபனன், ஆனால் அவர் 
ெறுத்ததால், பவமைாருவகரக் கட்டாயம் கண்டுமகாள்ள பவண்டும். 
கண்டுமகாள்பவாம்" என்று கூைினார். 

எனவவ,  ண்டலி நகரம் முழுவதும் வைடி அறலந்து, ெிைிது வநரத்ைில் 
‘வாலி ஸாவஹப்’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்றைக் கண்டு ிடித்ை வவறளயில், 
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 ா ா, அவர் ஒரு வாலி அல்ல, ஆனால் ‘ொைாரை’ வறகறயச் ொர்ந்ைவர் என்று 
கூைினார், எனவவ  ா ாவின்  ாரத்றை எளிைாக்குவைில்  ஸ்ைால் அைிகம் உைவ 
முடியவில்றல. 

றஹைரா ாத்ைில் அற ந்ை கச்ெிவகாடா  குைியில் ‘ஆனந்த் ஸ்வாெி’ 
என்று அறழக்கப் டும் ஒரு வ ல்நிறல ஆன் ாறவப்  ற்ைி,  ா ா  ற்றும் 
 ண்டலிக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டதும், அவர்கள் அவறரக் கண்டு ிடிக்க அந்ைத் 
ைிறெறய வநாக்கிப் புைப் ட்டனர். ஆனால், வழியில்  ா ாவின்  ார்றவ 
‘ஸாஸ்திரி புவா’  ீது விழுந்ைது. ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் நிறலபகாண்ட 
இந்ை  ஸ்துடன், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  ா ா,  லமுறை  ைிபுரிந்ைார். 
 ா ா  ீண்டும் ஒரு பஸராயில் ( யைிகள் விடுைி) அவருடன் பைாடர்பு 
பகாண்டார். 

அைன்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா 'ஆனந்த் ஸ்வாெி'றயச் ெந்ைிக்கச் 
பென்ைவ ாது, அவர் வழக்கம் வ ால, ொறலயில் ஒரு ப ாதுத் ைண்ைரீ்க் 
குழாயில் விறளயாடிய வண்ைம் பகாள்கலறன நிரப் ி, முகம் கழுவி, 
ைண்ைறீர எங்கும் பைளித்துக்பகாண்டிருந்ைார். 

இந்ை இரண்டு வ ல்நிறல துைவிகளுடன் நிகழ்த்ைிய பவற்ைிகர ான 
பைாடர்புகளுக்குப்  ிைகு,  ா ா நிம் ைியறடந்து "என் ெீதிருந்த பாரம் 
நீக்கப்பட்டபதாடு எனது பணியும் இப்பபாது நிகைவகடந்தது" என்று 
சுட்டிக்காட்டினார். 

1949, வ  20 பவள்ளிக்கிழற   ாறல,  ா ா,  வுண்ட் அபுவுக்குத் 
ைிரும் ிச் பென்று, ப ண்  ண்டலி, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வாலு, வகாபஹர் 
-  ற்றும் ஆண்  ண்டலி, டாக்டர் டான், டாக்டர் கனி, அண்ைா 104 ஆகிவயாறரச் 
ெந்ைித்ைார். 

இவ்வாறு, கிட்டத்ைட்ட இரண்டறர  ாைங்கள் வ ற்பகாண்ட 
இறடவிடாை  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ாவின் ைீவிர  ஸ்த்  ைி, ைற்காலிக ாக 
நிறுத்ைப் ட்டது.  ண்டலி முற்ைிலும் வொர்ந்து வ ாயினர், உண்ற யில் 
 ா ாவின் உடல்நிறலயும் குைிப் ிடத்ைக்க அளவில்  ாைிக்கப் ட்டிருந்ைது. 
அவர்களின் ப ரும் ாலான  யைங்கள் பநரிெலான வ ருந்துகள்  ற்றும் 
மூன்ைாம் வகுப்பு ரயில்களில் பெய்யப் ட்டாலும், இந்ை வார  யைங்கள் 
அறனத்தும் இந்ைியாவில் கடுற யான வகாறட காலத்ைின் உச்ெத்ைில் 
நடத்ைப் ட்டன.   ிகக் குறைந்ை அளவில் அல்லது உண்ை உைவவ இல்லா ல் 
பைாறலதூர இடங்களுக்குப்  யைிப் ைில் உள்ள அபெௌகரியங்கறள ஒருவர் 
கற் றன பெய்து  ார்க்க இயலாது. 

1949, வ  25 அன்று,  ா ா இந்ைத் பைாறலத்ைந்ைிறய ப ஹரா ாத் 
 ற்றும் அஹ துநகரில் வாழும்  ண்டலிக்கு அனுப்பு ாறு டாக்டர் டானுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்:      
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 எனது ஆபராக்கியம், சரீில்லாத கடந்த இரண்டு வருட கடுகெயான 
பகாகடயின் இகடக்கால ெஸ்த் பயணங்கள், எனது உடல்நிகலகய 
கடுகெயாகப் பாதித்தன; ஆனால் இது வரவிருக்கும் 1949ஆம் ஆண்டின் 
தனிப்பட்ட பபரழிவின் ஒரு குறுகிய அம்சம் கூட இல்கல. 

 ா ா எறைக் குைிப் ிடுகிைார் அல்லது என்ன நிகழப்வ ாகிைது என் து 
 ற்ைி,  ண்டலியில் எவருக்கும் எந்ைக் கருத்தும் இல்றல. 
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ப ஹர்  ா ா - 40 நாட்கள் நீலப்வ ருந்து ஏகாந்ைவாெம்        
ஜூன் - ஜூறல, 1949 
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மெஹராஸாத், பூனா ஏகாந்தவாசம் 
(Meherazad, Poona Seclusion) 

1949, பெ 27 அன்று, ப ஹர்  ா ா,  வுண்ட் அபுவிலிருந்து ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன் ப ஹராஸாத்துக்குப் புைப் ட்டு,  றுநாள் காறல 9:20  ைிக்கு 
மும்ற  வந்ைறடந்ைார். ஆைி ெீனியர், நரி ன் இருவரும் அவர்கறள நரி ன் 
 ற்றும் ஸவராஷின் ெவகாைரி வஹா ாயின் கார்களில் ரயில் 
நிறலயத்ைிலிருந்து அறழத்துச் பென்ைனர். ப ண் ைிகள், நரி ன்-அர்னவாஸின் 
ஆஷியானா குடியிருப் ில் ைங்கிய அவைவவறளயில்,  ா ா, ற தூல், அண்ைா 
104, எரச், குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் ப ஹர்ஜியின்  ங்களாவிலும் ைங்கினர். டாக்டர் 
டான், ெகன், டாக்டர் கனி, விஷ்ணு ஆகிவயார் ப ஹரா ாத்துக்கு அன்வை 
புைப் ட்டனர். 

ப ஹர்  ா ா, மும்ற யில்  ாைங்கறளப்  ைித்ைதும், முைல் 
வவறலயாக ஆைி ெீனியர், ப ஹர்ஜி, நரி ன், டாக்டர் டான் ஆகிவயாருடன் 
 ஸ்துகறளத் வைடிச் பென்ைார். ‘பபாரா’ என்று அறழக்கப் ட்ட  ஸ்றை, 
 ங்களூர் பைருவில், கழிவு அட்றடப் ப ட்டிகள்  ற்றும் 
 றழய  வகாைிப்ற களால் அற க்கப் ட்ட கூறரயின் ைாழ்வாரத்ைில் 
கண்டுபகாள்ள முடிந்ைது.  

ஸாண்ட்ஹர்ஸ்ட் ொறலயில் அற ந்ை வகாஜா கல்லறைக்கு பவளிவய 
 ற்றுப ாரு  ஸ்றை,  ா ா கண்டுபகாள்ள முடிந்ைது. இந்ை  ஸ்ைின் ப யர் 
எவருக்கும் பைரியாது, ஏபனன்ைால் அவர் யாரிடமும் வ ெியவை பைரியாது. 
கிழிந்ை, கந்ைல் ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைாலும், அவர் உன்னை ான முகமும் 
ஒளிரும் கண்களும் பகாண்டிருந்ைார்.  அவர் ஒரு ெிைந்ை  ஸ்த் என்று  ா ா 
சுட்டிக்காட்டினார். 

அன்றைய நாளின்  ிற் குைியில்,  ா ா, ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
நிறலபகாண்ட  ஸ்த் ‘முங்ஸாஜி ெஹாராஜ்’ என் வருடன் பைாடர்பு 
பகாண்டார்; இைற்கு முன்னைாக 1944ஆம் ஆண்டில்  ா ா அவறர, ைா ன்காவ்ம் 
என்ை இடத்ைில் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது.  ா ா அவருடன் மும்ற யின்  ர ரப் ான 
 குைியான ெர்ச்வகட்டில் அற ந்ை நாகின்  ஹாலில் அவரது அறையில் 
 ைியாற்ைினார். 

வராடா  ிஸ்ைிரிக்கு வ  16 அன்று ஆண் குழந்றை ஒன்று  ிைந்ைது, 
வ லும்  ருத்துவ றனறய விட்டு பவளிவயைக்கூடாது என்ை  ருத்துவரின் 
உத்ைரவுக்கு எைிராக, குருநாைரின் ைரிெனத்ைிற்காக ஆஷியானா வந்ைார். 
குழந்றை  ிைந்து இரண்டு வாரங்கவள ஆனாலும், வராடா அவறன  ா ாவிடம் 
காண் ிப் ைில் உறுைியாக இருந்ைார்.  ா ா, அந்ைக் குழந்றைறய  டியில் 
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எடுத்துக்பகாண்டு, "மதஹம்தன் திரும்பி வந்துவிட்டான்..." என்று குைிப் ிட்டு 
அவருக்கு ப ஹர்வான் என்று ப யரிட்டார்; வராடாவின் ெவகாைரர் பைஹம்ைன் 
இளம் வயைில் 1943ஆம் ஆண்டில் கால ானார். 

ப ஹர்  ா ா மும்ற யில் இருந்ைவ ாது, ராவ்ஸாவஹப், அலி அக் ர் 
(அவலா ா), ப ஹர் ாய் ப ர்ச்ெண்ட் ஆகிவயாருக்கும் வநர்காைல் 
வழங்கப் ட்டது. அன்று  ைியம்  ா ா, எம் யர் ைிவயட்டருக்கு, ‘எட்டி வகன்டர் 
காப டி’ (‘இஃப் யு நியு ஸூஸி’ என்ை ைிறரப் டத்றைப்)  ார்க்க பென்ைார். ஆைி 
ெீனியர், ப ஹர்ஜி, நரி ன் ஆகிவயாரும் உடன் பென்ைனர். அைன்  ிைகு 
கிரிக்பகட் வ ாட்டியின் ஒரு  ாகத்றையும்  ார்றவயிட்டனர். 

 வுண்ட் அபுவிலிருந்து வரும் வழியில் ரயிலில் ைனக்கு தூக்கம் 
இல்றல என்றும், மும்ற யில் தூங்குவைில் ெிர ம் இருப் ைாகவும் கூைி, 
அைிகாறல 3:45  ைிக்கு  ண்டலிறயத் தூக்கத்ைிலிருந்து எழுப் ினார்.  

1949, 30 வ  அன்று காறல,  ா ா, ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர் 
ஆகிவயாருடன் ஆைி ெீனியரின் காரில் மும்ற யிலிருந்து புைப் ட்டார். 
புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ாட்டுங்காவில் ைீனா ைலாட்டியின் இல்லத்ைில் 
அவறரயும், குழந்றைகறளயும்  ார்க்கச் பென்ைார்.  ன்ஸில்-எ- ீம் 
காலத்ைிலிருந்வை  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்து, ைீனாவும் அவரது கைவர் 
நவலும் அடிக்கடி வந்து பெல்வது வழக்கம். நவலின்  றைவுக்குப்  ிைகு, 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி ைீனா மும்ற யில் வாழ்ந்து,  ா ாவின் 
நிறனவிவலவய ைனது வாழ்க்றகறயக் கழித்ைார். 

 ா ாவும் ப ண்  ண்டலியும் பூனா  ிந்த்ரா ஹவுஸில் பஜஸவாலா 
குடும் த்துடன்  ைிய உைவுக்காக நின்ைனர். ஜால் வகரவாலாவும் அவர்களுடன் 
இறைந்ைார்.  ா ா குழுவுடன் அவை நாளில் ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பென்று, 
ஸவராஷ், ஸவக் ை ானியா, ஸவக் பகாத்வால்  ற்றும் ஃ ிரீனி ஆகிவயாறர 
அங்கு அறழத்ைார். அண்ைா 104, ற தூல், எரச், குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் 
மும்ற யிலிருந்து ரயிலில் அஹ துநகர் வந்ைறடந்ைனர். எரச் 31ஆம் நாள் 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து  ிந்த்ரா ஹவுஸுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ை வவறளயில் 
குஸ்ைாஜி ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

ப ஹராஸாத் ைிரும் ி வந்ைதும், குல் ாய் ஸக்வகாரியில் 
ைங்குவைற்காகச் பென்ை பெய்ைிறய அைிந்ை  ா ா  ிகவும் வகா  றடந்ைார். 
குல் ாய் ஸக்வகாரியில் ைங்குவைாக இருந்ைால், ஆைி ெீனியர் ப ஹராஸாத் 
அல்லது ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பெல்லும் டி  ா ா கட்டறளயிட்டார். 1949 இறுைி 
வறர குல் ாய் ஸக்வகாரிக்குச் பெல்லக்கூடாது அல்லது ஸக்வகாரி 
ஆெிர த்துடன் எந்ைத் பைாடர்பும் றவத்துக்பகாள்ளக் கூடாது என்ை 
நி ந்ைறனயின் வ ரில்  ா ா, இறுைியில் குல் ாறய  ன்னித்ைார். 
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இந்ைக் காலக்கட்டத்ைில், ைாைி வகரவாலா  ற்றும் சூரத்றைச் வெர்ந்ை 
பஸாராப்ஜி வக்கீல் இருவறரயும்  ா ா,  த்ைிய இந்ைியாவில் அற ந்ை 
 ாண்ட்லாவுக்கு அனுப் ி, அங்கு நிறுவப் ட்ட ப ஹர்  ா ா ற யத்ைின் 
நிலத்ைில் விவொயம் பெய்ய அைிவுறுத்ைினார். வ  12 அன்று அவர்கள் 
 ாண்ட்லா பென்றுபகாண்டிருந்ை வவறளயில், பஸாராப்ஜிக்குத் ைிடீபரன 
 ாரறடப்பு ஏற் ட்டு, கைர்வாராவில் ரயில் நின்ைவ ாது உயிறரத் துைந்ைார். 

 ாப ரும் அைிர்ச்ெியில் ஆழ்ந்ை ைாைி,  ா ாவிற்கும் இைர 
உைவினர்களுக்கும் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி, உரிய அைிகாரிகறள உடனடியாகத் 
பைாடர்பு பகாண்டார். 

கறடெியாக, 1949, ஜூன் 2அன்று  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவ ாது, என்ன 
நடந்ைது என் றைப்  ற்ைிய விவரங்கறளக் வகட்க,  ா ா ஆர்வ ாக இருப் ார் 
என்று ைாைி நிறனத்ைார். ஆனால்,  ா ா, ைாைிறயப்  ார்த்ைதும் "மஸாராப்ஜி 
விடுவிக்கப்பட்டார்"  என்ை அவருறடய ஒவர கருத்றைத் பைரிவித்ைறைத் ைவிர 
வவறு எதுவும் பொல்லவவா வகட்கவவா இல்றல; இது அவரது  ன அற ைிறய 
நிறலகுறலய பெய்ைது.  

 ா ா,  ின்னர் அவரிடம், "ொண்ட்லாவில் நீங்கள் சிைப்பாகச் 
மசய்தரீ்கள்; நீங்கள் எனக்காகச் மசய்த பணியில் நான் ெகிழ்ச்சியகடகிபைன்" 
என்று கூைினார். 

ைாைி  னம் கலங்கினாலும்,  ா ா கூைியறை அற ைியாகக் காைில் 
வாங்கிவிட்டு, அங்கிருந்து ைிரும் ிச் பென்ைார். ‘அன்புள்ள பஸாராப்ஜி உயிறரத் 
துைந்துவிட்டார்;  ா ா, வருத்ைம், அனுைா ம் அல்லது ஆர்வம் எறையும் 
பவளிப் டுத்ைவில்றல.  ரைம் ப ரும் ாலான  க்களுக்கு அைிர்ச்ெிறய 
அளித்து, அவர்கறளக் கண்ைரீ் ெிந்ை றவக்கிைது; ஆனால் எங்கள்  ிரிய ான 
 ா ா கல்பநஞ்ெம்  றடத்ைவர் வ ாலத் வைான்றுகிைார்’ என்ை எண்ைங்கள் அவர் 
 னைில் அறல வ ாைின. 

 ா ாறவக் கலந்ைாவலாெிக்கா ல், ைாைி, விவொயத் துறையில் ஒரு 
வவறலறய ஏற்றுக்பகாண்டார்; வ லும்,  ா ாவின் இரக்க ற்ை  னப் ான்ற  
வ ான்ை பவளிப் ாடு  பைாடர்ந்து அவறரத் பைாந்ைரவு பெய்ைது.  ா ாவின் 
விவனாை ான நடத்றைறயப்  ற்ைி அவர்  ல நாட்கள் வயாெறன பெய்ைார்; 
ஆனால் அப்வ ாது, ‘மஸாராப்ஜி விடுவிக்கப்பட்டார்’ என்று  ா ா கூைியது 
நிறனவுக்கு வந்ைது.  

அந்ை கைத்ைில் அவருக்கு இந்ைப் புரிைல் உைய ானது: ஒருவர் முக்ைி 
அறடவது என் து ெிைிய விஷய ல்ல,  ா ாவின் அருளால்  ட்டுவ  அது 
ொத்ைியம் என் றை ைாைி உைர்ந்ைார். பஸாராப்ஜியின்  ரைம் உண்ற யில் 
 ா ாவின் கருறையாக இருந்ைது; ைாைி இறை, இைற்கு முன் உைரா ல் 
இருந்ைைற்காக பவட்கப் ட்டார்.  ிைப்பு, இைப்பு எனும் காலச்ெக்கரம் உலக 
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 ாறயயின் நிகழ்வுகளின் ஒரு  குைி என் றை அவர் புரிந்து பகாள்ளத் 
பைாடங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா, உண்ற யில்,  ப் ா பஜஸவாலா, ஸவக் பகாத்வால் 
இருவறரயும் சூரத்ைிற்கு அனுப் ி, பஸாராப்ஜியின் குடும் த்ைிற்கு ஆறுைல் 
கூைினார்; வ லும், குடும் த்ைினர்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட ஆர்வம்  ற்றும் அன் ின் 
பெய்ைிகளுக்கு நன்ைியுள்ளவர்களாக இருந்ைனர். 

 வுண்ட் அபுவிலிருந்து ப ஹராஸாத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா, 
 ாடியில் அற ந்ை ைனது  டுக்றகயறையில்  ஸ்துகளின் ப ாக்கிஷங்கறளப் 
 ாதுகாப் ாக றவத்ைார்.  ா ா ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ராவனா, வநாரினா, 
எலிஸப த் மூவறரயும் வரவறழத்து, ப ண்  ண்டலியுடன் ப ஹராஸாத்ைில் 
ைங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். இந்ை வநரத்ைில் ப ஹராஸாத் வந்ை டாக்டர் 
வைஷ்முக், வநாரினாவுடன் ‘ஃ ிராக்ப ன்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ் ிரிசுவல் றடரி’ என்ை 
புத்ைகத்ைின் இரண்டாவது பைாகுப் ில்  ைிபுரிந்ைார். ஜூன் 5 அன்று டாக்டர் 
டான்  ீண்டும் ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 ா ாவவ அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்துக்குச் பென்று அங்குள்ள 
விஷயங்கறளக் கவனித்துக்பகாண்டார். ஒரு முறை  ா ா, எங்வகனும் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் ைனது வநாக்கத்றை  ண்டலியிடம் விவாைித்ைார். 
அஜிங்க்ய ைாரா என்று அறழக்கப் டும் ெத்ைாராவுக்கு அருகிலுள்ள வகாட்றட 
ஒரு ொத்ைியக்கூைாக இருப் றை  ண்டலி குைிப் ிட்டவ ாது, அறைப்  ற்ைி,  ா ா 
இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "அந்தப் பகுதி சிவாஜியின் விகளயாட்டு 
கெதானொக இருந்தது. அவருகடய பதாழர்கள் ெிகவும் சிைப்பானவர்கள், 
ெிகவும் பக்தி ெிக்கவர்கள், அவருகடய சிைிய தகல அகசப்பில் அவர் 
காலடியில் உயிகரக் மகாடுக்கத் தயாராக இருந்தவர்கள். நீங்களும் 
அப்படிபய ஆக பவண்டும்." 

 ாைிரி உடவன, "நாங்கள் அந்ை வறகறயச் ொர்ந்ைவர்கள் அல்ல. 
அவருறடய குைிறரகறளத் வைய்க்கவும், வ ய்க்கவும்  ட்டுவ  நாங்கள் ைகுைி 
உள்ளவர்களாக இருந்ைிருப்வ ாம்!" என்று துடுக்குடன் எடுத்துறரத்ைார். 

"அது உண்கெயல்ல" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "நீங்கள் 
என்னமவன்று எனக்குத் மதரியும். நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் எனக்காக 
உங்கள் வாழ்க்கககயத் தியாகம் மசய்யத் தயாராக இருப்பவர்கள். இந்த 
அவதார காலகட்டத்தில், முந்கதய எந்த ஒரு வருகக காலத்திலும் இல்லாத 
ெண்டலி என்னிடம் உள்ளனர். நீங்கள் அகனவரும் ெிகவும் 
அதிர்ஷ்டசாலிகள்."      
 ஜூன் 1949ஆம் ஆண்டில்  ண்டலி உறுப் ினர்களில் வ லும் ஒருவர் 
வந்ைிறையும் ைருை ாக இருந்ைது: 1927 இல் ப ஹராஷ்ர ம்  ள்ளியின் 
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முன்னாள்  ாைவர், மும்ற லிருந்து வந்ை 'அலி அக்பர்' ( ின்னர் 'அவலா ா' 
என்ை பெல்லப்ப யரால் அறழக்கப் ட்டார்) அவர்களுடன் நிரந்ைர ாகத் ைங்க 
வந்ைார். 

 ஸ்த் அலி ஷாறவ ஜூன் 7ஆம் நாள் ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து 
வந்து, அடுத்ை  த்து நாட்கள்  ா ா அவருடன்  ைிபுரிந்ை  ின்பு, 17 அன்று 
ப ஹரா ாத்துக்குத் ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 

 ினூ காரஸ், ஜூன் 14ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாவுடனான வநர்காைலுக்கு 
அனு ைிக்கப் ட்டார். ஸவராஷ், ராம்ஜூ இருவரும் அன்று  ா ாறவச் ெந்ைித்ை 
வவறளயில், ஸவராஷ், அஹ துநகரில் ெ ீ த்ைில் நிகழ்ந்ை அகைிகள் 
பைாடர் ான இறடயூறுகறளயும், அறைத் பைாடர்ந்து விைிக்கப் ட்ட ஊரடங்குச் 
ெட்டத்றையும் குைித்து  ா ாவிடம் விவரித்ைார். 

 வுண்ட் அபுவுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா, ஸவராஷிடம் 
நீலப்வ ருந்ைின் பவளிக்கட்டற ப்ற  ப ஹராஸாத்துக்கு அனுப்பும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். ப ஹர்  ா ா 1939-40 ஆண்டுகளில் இந்ைப் வ ருந்ைில் இந்ைியா 
முழுவதும்  யைம் பெய்ைார். இரண்டாவது உலகப்வ ாரின் வ ாது, ப ட்வரால் 
 ற்றும் வரஷன்  ற்ைாக்குறை காரை ாக, வ ருந்து ஸவராஷுக்கு 
வழங்கப் ட்டது; அவர் அறை  ாற்ைியற த்ைவைாடு,  ல ஆண்டுகளாக அது ஒரு 
ப ாதுப் வ ருந்ைாக அஹ துநகரில் இயக்கப் ட்டது. அப்வ ாது, நீலப்வ ருந்ைின் 
பவளி உடல் கட்டற ப்பு அஹ துநகர் ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ் வகவரஜில் 
(குஷ்ரு குவார்ட்டர்ஸுக்கு அருகில்)  யன் டுத்ைப் டா ல் றவக்கப் ட்டிருந்ைது. 

 வுண்ட் அபுவுக்குச் பெல்வைற்குச் ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு,  ா ா 
ைனது  ண்டலியின்  ீது பகாண்ட அன் ின் நி ித்ைம், பைாறலதூர 
இடங்களுக்குப்  ைிலாக, இந்ைப் வ ருந்ைில் 40 நாட்கள் ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்ளு ாறு  ரிந்துறரத்ைார். இைனால் வ ருந்து ப ஹராஸாத்துக்கு 
ெரக்கு வண்டி மூல ாகக் பகாண்டு வரப் ட்டது. 

வ ருந்ைின் பவளி உடல்  ாகம் பகாண்டு வரப் ட்ட  ிைகு, காக்காவின் 
முயற்ெியில் அறை  ீண்டும் வர்ைம் பூெி, உயர்த்ைி, பெங்கல்  ற்றும் நான்கு 
பவற்று எண்பைய் பகாள்கலன்கறள அடித்ைளத்ைில்  ைித்து, பவயில்  ற்றும் 
 றழயிலிருந்து  ாதுகாக்கும் விைத்ைில், வ வல ஒரு பகாட்டறகறய எழுப் ி, 
அைன்  ின் கைவு அருவக ஒரு ெிைிய குளியலறை  ற்றும் கழிவறை 
அற க்கப் ட்டது. ஒரு  க்கத்ைில் இருந்ை டாக்டர் டானின் ெிைிய அறையில், 
 ா ா ெில ெ யங்களில் அலி ஷாவுடன்  ைிபுரிந்ைார்;  றுபுைம் ஒரு வகவரஜ் 
(இப்வ ாது  ண்டலி  ண்ட ம்),  ற்றும் அைற்கு முன்னால், உயர ான மூங்கில் 
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 ாய் வவலியும் எழுப்   ா ா கட்டறளயிட்டார், அைனால் ைற்காலிக அறை 
முற்ைிலும் ைனியாக இருந்ைது. 

ஜூன் 19ம் வைைிக்குள் அறனத்து  ைியும் முடிந்ைது. 

1949, ஜூன் 21ஆம் நாள் பெவ்வாய்க் கிழற  அன்று ப ஹர்  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெம் குைித்ைப்  யைத்றைப்  ற்ைிய ஒரு கூட்டம் ைிட்ட ிடப் ட்டது. 
ஜால் வகரவாலா, எரச் இருவரும் ஜூன் 19 அன்று  ாறல 6:30  ைிக்கும், 
 றுநாள்  ைியம் மும்ற யிலிருந்து ப ஹர்ஜியும் நரி னும் 
ப ஹராஸாத்துக்கு வந்ைனர்.  ா ா, அறனத்து 28 ப ஹரா ாத் 
 ண்டலிறயயும், பூனா, அஹ துநகர், மும்ற  ஆகிய இடங்களில் வாழும் 
பநருங்கிய அன் ர்கறளயும் கூட்டத்ைிற்கு அறழத்ைிருந்ைார்; அறனவரும் 21ஆம் 
நாள் காறல ஏழு  ைிக்கு ப ஹராஸாத்துக்கு வரவிருந்ைனர். அன்று ப ாத்ைம் 
150 வ ர் கூடியிருந்ைனர். எரச், காக்கா இருவரும் ஏகாந்ைவாெ  குைிறய, 
 ா ாவின் ஏழு நிைக் பகாடி, வர்ைம் பூெப் ட்ட அவரது புறகப் டம்  ற்றும் 
'ப ஹராஸாத்' என்று ப ரிய ைங்க நிை எழுத்துக்களாலும் அலங்கரித்ைிருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா, "சுற்றுப்புை சூழல்ககளத் தூய்கெ படுத்தவும், தீய 
ஆவிகள் ெற்றும் சக்திகளின் தாக்கங்களிலிருந்து விடுபடவும், பரிபூரண 
சுத்திகரிப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்பகற்க உங்கள் அகனவகரயும் இங்கு 
அகழத்துள்பளன்" என்று கூைி கூட்டத்றைத் பைாடங்கினார். 

 ா ா, அறைத் பைாடர்ந்து, காவள ா ா, காக் ஸாவஹப், டாக்டர் டான், 
றகக்வகா ாத் ஆகிவயாறர முறைவய கீறை, குரான், ற  ிள்  ற்றும் 
அபவஸ்ைாவிலிருந்து குைிப் ிட்ட  குைிகறள வாெிக்க அறழத்து, வாெிக்கும் 
வவறளயில் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெில  த்ைிகளின் அர்த்ைத்றை  ா ா 
இறடயிறடவய விளக்கினார். 

புைிய ஏற் ாட்டிலிருந்து (வஜம்ஸ் ற  ிள்)  றலவ ல் வழங்கப் ட்ட 
 ிரெங்கத்றைப்  டிக்க டாக்டர் டான் எழுந்து நின்ைவ ாது, "இது கபபிளில் 
எனக்கு ெிகவும் பிடித்த பகுதி" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

திரள் திரளாக வந்த ெக்கள் கூட்டத்கதக் கண்டு, (இபயசு) ஒரு 
ெகலயின்பெல் ஏைி  அெர்ந்ததும், சடீர்கள் அவகர அணுகிய அந்த 
பநரத்தில், அவர் கீழ்வரும் வாய்மொழி உகரகய வழங்கினார்: ‘உள்ளுணர்வு 
சார்ந்த அைிவில், ஏகழகள் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டவர்கள், ஏமனன்ைால் 
மசார்க்கத்தின் ராஜ்யம் அவர்களுக்கு உரித்தானது; பிைர் கூறுவகத 
அடக்கமவாடுக்கொக ஏற்றுக்மகாள்பவர் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டவர்கள் 
ஏமனன்ைால் அவர்கள் இந்த பூெிகய அகடயப்மபறுவார்கள்...’ 

இறை  ிரார்த்ைறனயுடன் ற  ிள் விளக்கம் நிறைவு ப ற்ைது. இைர 
வவை நூல்கறளயும் வாெித்ை  ிைகு,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
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இகவ அகனத்தும் ஒபர ஒரு சத்தியத்திற்கான (இகைவகன 
அகடயும்) மவவ்பவறு அணுகுமுகைகள்; எனபவ ஒவ்மவாரு புத்தகத்தின் 
உண்கெயான பநாக்கமும், சாராம்சமும் ஒன்பை ஒன்றுதான். இந்த 
அணுகுமுகைககள இரண்டு வகககளாகப் பிரிக்கலாம் - ெகைமுக ெற்றும் 
பநரடி -  அதாவது, உருவெில்லாதது ெற்றும் தனிப்பட்டது. இத்தககய 
பவறுபாடுகள் இருந்தாலும், ஒபர ொதிரியான இலக்குககள அகடய 
முடியும்; பெலும், இரண்டு வழிமுகைககளக் ககயாளுவதன் மூலம் இகை 
உணர்கவ அகடயப்மபறுவது யதார்த்தம். 

ஆன்ெிக அனுபவத்தின் மூலம் கண்மூடித் திைப்பதற்குள் புரிந்து 
மகாள்ளக்கூடியகத, அைிவுப்பூர்வொகப் புரிந்து மகாள்ள பல யுகங்கள் 
எடுக்கும். 

எனது ஏகாந்தவாசத்கதப் மபாறுத்தவகர, நாகளயிலிருந்து 40 
நாட்கள் அகத பெற்மகாள்ள எனக்கு 100 சதவதீ காரணங்கள் உள்ளன. இகத 
சில்லா-நரஸி (நாற் து நாட்கள் வட்டத்ைின் உள்வளவய இருந்து ைவம் புரிைல்), 
தியானம் அல்லது அதுபபான்ை எதுவாகவும் பார்க்கக்கூடாது. நான் 
அகனத்து வககயிலும் சுதந்திரொக இருக்கிபைன், ஆனால் நான் தானாக 
முன்வந்து என்கனக் கட்டுப்படுத்தப் பபாகிபைன். பெலும், நான் என் 
மெௌனத்கதத் தீவிரப்படுத்துபவன், என் உதடுகளிலிருந்து குகைந்த 
அளவிலான சத்தம் கூட மவளிபயை விடொட்படன். 

ப ஹர்  ா ா, டாக்டர் வைஷ்முக்கிடம் கீர்த்ைறன  ாடு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டதும்,  ஒரு கீர்த்ைங்கறர வ ாலத் ைறலயில் ைறலப் ாறகறய 
அைிந்துபகாண்டு,  ா ாவின் புகறழ வெனம்  ற்றும் உறரநறடயில்  ாடினார். 
அவை வவறளயில்.  ா ா அறனவருக்கும்  ிரொைம் வழங்கிய  ின்பு, 
 ண்டலியுடன் இரவு 11:00  ைிக்கு ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். எரச் 
 ீண்டும் பூனாவிற்கும், டாக்டர் கனி வலானவாலா, ப ஹர்ஜி, நரி ன் இருவரும் 
மும்ற ,  ற்றும் டாக்டர் வைஷ்முக் அ ராவைிக்கும் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். ஜால் 
வகரவாலா ப ஹராஸாத்ைில் ைங்கினார். 

ஜூன் 22 அன்று,  ா ா, நீலப்வ ருந்றைப்  ரிவொைறன பெய்து, 
ஏகாந்ைவாெத்றைக் குைித்ை அைிவுறரகறள, ஒவ்பவாரு ஆண், ப ண்,  ற்றும் 
வழக்கம் வ ால  ைியம் வருறக ைந்ை ஆைி ெீனியருக்கும் வழங்கினார். ஆைி 
அனுைினமும்  ைியம் 3:00  ைிக்கு அஞ்ெல் பகாண்டு வரும் வவறளயில், 
ொைாரை ாக,  ா ா அவறரச் ெந்ைிப் ைில்றல.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் 
பைாடர் ாக ஒரு கால அட்டவறை ையாரிக்கப் ட்டது, அைன்  டி, காக்கா 
குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் ைண்ைரீ், உைவு  ற்றும் இைர வைறவயான 
ப ாருட்கறளக் பகாண்டு வரவவண்டும். இரண்டு ஆண்கள் இரவு வநரத்ைில் 
 ாதுகாவல்  ைிறயப்  கிர்ந்து பகாள்ள வவண்டும் - அவர்கள்  ிம் ல்காவ்ம் 
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கிரா த்றைச் வெர்ந்ை இரண்டு  ைியாட்கள், ஏக்நாத்  ற்றும் 28 வயைான 
கண்பத் அக்கப் ா ைாவல ஆகிவயார்; வ லும்  கலில் ஒரு ந ர். காக்காறவத் 
ைவிர வவறு எவருக்கும் ஏகாந்ைவாெ எல்றலக்குள் நுறழய அனு ைியில்றல. 

ஜூன் 22ஆம் நாள்  ாறல 5:35  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, அவரது 40 நாள் 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்க நீலப்வ ருந்ைில் நுறழந்ைார். காலம் இறை 
இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைது: "ைனது அன் ர்களின் இையங்களில்  ிரகாெ ாக 
ஒளிர்ந்ை சூரியன், இப்வ ாது முகத்றை  றைத்துக்பகாண்டது; அவர்கறள இருள் 
சூழ்ந்துபகாண்டைாக அவர்கள் நிறனத்ைனர். ஆனால் இந்ை இருள் அல்லது  ிரிவு 
ஒரு  யனுள்ள வநாக்கத்ைிற்கு உைவியாக அற ந்ைது: அவரது நிறனவால் 
உருவான வவைறன, அவறரப்  ிரிந்து இருந்ை இரவு முழுவதும், அறனவரும் 
கண் விழித்து விடியலின் வருறகக்காகக் காத்ைிருக்கச் பெய்ைது!" 

ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது  ா ாவும் உ வாெம் இருந்ைார். முைல் எட்டு 
நாட்களுக்கு  ா ா, ஒரு நாறளக்கு ஒரு வவறள  ட்டுவ  உைவு உண்டார், ஒரு 
முறை வைநீர் அல்லது காஃ ி அருந்ைினார். 

 ா ாவின் கட்டறளப் டி, இந்ை நாட்களுக்கான ைினெரி அட்டவறை 
 ின்வரு ாறு: 

காகல 6:30 - காறலக் கடன்கறள முடிக்க இரண்டு வாளி 
பவதுபவதுப் ான ைண்ைறீரக் பகாண்டு வந்து, அறையிலிருந்து 
 ண்பைண்பைய் விளக்குகறள, காக்கா எடுத்துச் பெல்ல வவண்டும். வகாபஹர் 
மூன்று வாளி ைண்ைரீ் வழங்க வவண்டும். 

காகல 7:45 –  ா ாவிற்காக, வகாபஹர் மூன்று பராட்டித் துண்டுகறளக் 
காக்காவிடம் பகாடுக்க வவண்டும். 

காகல 8:00 -  ா ாவுக்காக மூன்று பராட்டித் துண்டுகளுடன் மூன்று கப் 
வைநீருக்கான  ால், வைநீர் இரண்றடயும் ைனித்ைனியாக காக்கா பகாண்டுவர 
வவண்டும்.  ா ாவுக்கு வைநீர் வழங்கிய  ிைகு, காக்கா அறையில் இருக்கும் 
ைண்ைரீ்  ாறனறயச் சுத்ைம் பெய்ய பவளிவய பகாண்டு வர வவண்டும். 
வகாபஹர், காக்காவிடம் வைநீர்  ற்றும் காஃ ி குவறளகறள வழங்க வவண்டும். 

காகல 8:45 -  ா ாவிற்காக, காக்காவிடம் வகாபஹர் குடிநீர் வழங்க 
வவண்டும். 

காகல 9.00 - சுத்ை ான  ாறனயில் காக்கா குடிநீர் பகாண்டு வரவும். 
காகல 10:00 - காக்கா மூன்று வாளி குளியல் நீர் பகாண்டு வரவும். 
காகல 11  ைியிலிருந்து  ைியம் 2:00  ைி வறர -  ா ாவின் ைீவிர 

 ைி  ற்றும் ஓய்வு வநரம். 
ெதியம் 2:00 -  ா ாவுக்கு ஒரு கப் காஃ ிக்குத் வைறவயான காஃ ியும் 

 ாலும் ைனித்ைனியாக, காக்கா பகாண்டு வரவவண்டும். 
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ொகல 5:00 - வகாபஹர்,  ா ாவிற்காக ொைம்  ற்றும்  ருப்பு அடங்கிய 
உைறவ காக்காவிடம் பகாடுக்க, காக்கா அறை உடனடியாக எடுத்துச் பெல்ல 
வவண்டும். 

ொகல 7:00 - இரண்டு எரியும் ( ண்பைண்பைய்) விளக்குகறள காக்கா 
பகாண்டு வரவவண்டும்; ஒன்று, இரவு  ாதுகாவலர் கண் த்துக்கும்  ற்பைான்று 
வக ினின் முன்புைத்ைில் றவக்கவும். காக்கா ஒரு ைீப்ப ட்டிறய உரிய இடத்ைில் 
றவத்து  ற்பைான்றை கண் த்ைிடம் பகாடுக்க வவண்டும். 

காக்கா,  ா ாவின் அறைக்குத் வைறவயான ப ாருட்கறளத் 
துல்லிய ாக, குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் எடுத்துச் பென்று, கைறவத் ைட்டி,  ா ாவின் 
றகைட்டலுக்காகக் காத்ைிருக்க வவண்டும்.  ா ா, அவறர அறழக்கும் இந்ை 
வநரத்ைில், காக்கா அறைறயச் சுத்ைம் பெய்து, துறடத்து,  ா ாவின் 
 டுக்றகறயச் ெீராக்க வவண்டும். முைல் ெில நாட்களில், அக்கறையும், 
விழிப்புைர்வுடனும் இருந்ை காக்கா, ெில ைவறுகறளச் பெய்ய வநர்ந்ைது; 
அைற்காக,  ா ா அவறரக் கண்டித்ைார். வைறவப் டும் வ ாபைல்லாம்  ா ா, 
 ைிவயாறெ எழுப் ி, காக்காறவ அறழத்ைார்; ஏறழ காக்கா ஏைக்குறைய 
 ைினாறு  ைி வநரம் - காறல 5:00  ைி முைல் இரவு 9:00  ைி வறர, 
ெக்கரம்வ ாலச் சுழன்று பகாண்டிருந்ைார் - ஒரு நி ிட ஓய்வு கூட இல்லா ல், 
 ா ா அவறர எந்ை வநரத்ைிலும் அறழத்து வந்ைார். 

ஏகாந்ைவாெம் பைாடரும் வவறளயில், ற தூல்,  ா ாைாஸ்,  ண்வடா ா 
ஆகிவயாரிடம் (காக்கா மூலம்) 21 ஏறழகறள ப ஹராஸாத்ைிற்கு அறழத்து 
வரு ாறு  ா ா, அைிவுறுத்ைினார்; இைனால்,  ா ா, அவர்களின் கால்கறளக் 
கழுவி, அவர்களுக்குப்  ிரொை ாகப்  ைம் பகாடுக்க முடியும். ஆைி ெீனியர் 
இந்ைப்  ைிறய வ ற் ார்றவயிடும் வவறளயில், ஸவராஷ் அவர்கறள ஏற்ைிச் 
பெல்லத் வைறவயான வாகனங்களுக்கு ஏற் ாடு பெய்ய வவண்டும். 1949, ஜூன் 
26 ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல  த்து  ைிக்கு, ற தூல் 21 ஏறழகறளயும் 
அறழத்து வந்ைார். காக்கா ஏகாந்ைவாெ அறைக்குள் பவதுபவதுப் ான ைண்ைரீ், 
வொப்பு, துண்டுகறள ஏற் ாடு பெய்து, 21 வ றரயும் உள்வள அறழத்துச் பென்ைார். 
காக்காறவத் ைவிர வவறு எவரும் உள்வள அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ா ா, 
ஒவ்பவாருவரின் கால்கறளயும் சுத்ைம் பெய்து, ைறல வைங்கி,  த்து ரூ ாய் 
வழங்கினார். ஒரு  ைி வநரத்ைில் முழு வவறலயும் முடிந்து, காறல 11 
 ைியளவில் ற தூல் அறனவறரயும் ைிருப் ி அறழத்துச் பென்ைதும், காக்கா 
அந்ைப்  குைிறயச் சுத்ைம் பெய்ைார். 

 ா ா, ப ாதுவாக இரவு 9:00  ைிக்கும், காறல 5:00  ைிக்கும் இறடவய 
காக்காறவ அறழப் ைில்றல; ஆனால் ஜூன் 27 அன்று இரவு, 9:50  ைியளவில், 
 ா ா ைிடீபரன  ைிவயாறெ எழுப் ி, அவருக்கு அறழப்பு விடுத்து,  ாதுகாவல் 
புரியும் எவரும் ெத்ைம் எழுப் ா ல் விழிப்புடன் இருக்கும் டி அைிவுறுத்ைினார். 
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 ீண்டும் நள்ளிரவில், காக்காறவ அறழத்து, பைாந்ைரவாக இருப் ைாகப் புகார் 
கூைினார். அவரது ஏகாந்ைவாெ வவறளயில்,  ா ா, ெில நி ிடங்களுக்கு வ ல் 
ஓய்பவடுக்கவும் முடியவில்றல - காக்காறவயும் தூங்க அனு ைிக்கவில்றல! 

1949, ஜூன் 28 பெவ்வாய் அன்று, அலி ஷா ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
ப ஹராஸாத்துக்கு காறல 9:30  ைிக்கு அறழத்து வரப் ட்டார். காறல 10:25 
 ைியளவில்  ா ா அவறர அறையின் உள்வள நீராட்டிய வ ாது, காக்காவும் 
 ா ாவிற்கு உைவினார்; பைாடர்ந்து  ா ா,  ஸ்துடன் 40 நி ிடங்கள் ைனியாகப் 
 ைிபுரிந்ைார். காக்காறவ அறழத்து  ா ா, அலி ஷாவுக்கு உைவு பகாண்டுவரக் 
கூைி, அவருக்கு உைவளித்து,  ின்பு, ப ஹரா ாத்துக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ஜால் வகரவாலா, ப ஹர்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெ நாட்கள் முழுவதும் 
ப ஹராஸாத்ைில் ைங்கி, ஒரு நாட்குைிப்ற  எழுைிவந்ைார். ப ஹர்ஜி, நரி ன் 
ஆகிவயாரும்  ீண்டும் அறழக்கப் ட்டு, ஒரு  ாைம் ைங்கியிருந்ைனர். 
அர்னவாஸும் அவர்களுடன் வந்து, ப ண்  ண்டலியுடன் ைங்கினார். எனவவ, 
 ைியாட்கறளத் ைவிர, ஜால், ப ஹர்ஜி, நரி ன், காக்கா ஆகிவயார்  ா ாவின் 
ஏகாந்ைவாெத்ைின்வ ாது ப ஹராஸாத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர். 

நீலப்வ ருந்து வநரடியாக வவப்   ரத்ைடியில் றவக்கப் ட்ட அன்று இரவு 
10:20  ைிக்கு  ா ா,  ைிவயாறெ எழுப் ி, காக்காறவ வரவறழத்ைார். வவப்  
 ரத்ைின் காய்கள் வ ருந்ைின் வ ற்கூறரயில் விழுந்து பைாந்ைரவு பெய்வைாக 
புகார் கூைினார். பைாடர்ந்து இரவு 11:00  ைிக்கு காக்காறவ அறழத்து அவை 
புகாறர  ீண்டும் முன்றவத்ைார். 

ஜூன் 29 அன்று, ற தூல்,  ா ாைாஸ்,  ண்வடா ா ஆகிவயார்  ா ாவின் 
புைிய அைிவுறுத்ைல்களின் டி, ‘சத்பா’, ‘பகவான்’ என்று அறழக்கப் ட்ட இரண்டு 
 ஸ்துகறளயும், ஐந்து  னநிறல  ாைிக்கப் ட்ட ந ர்கறளயும் 
ப ஹராஸாத்துக்கு அறழத்து வந்ைனர். ஏழு ந ர்களும் ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட 
 குைிக்குள் பென்று, அங்கு  ா ா, ஒவ்பவாருவருக்கும் முடித்ைிருத்ைம் பெய்து, 
 ின்னர் அவர்கறள நீராட்டி, புைிய ெட்றடயும், இறடயில் துண்டும் அைிவித்து 
இனிப்புகறள வழங்கினார். 

ஆனால்  னநிறல  ாைிக்கப் ட்ட ஐவரில் ஒருவர்  ிச்றெக்காரராகக் 
கண்டைியப் ட்டைால்,  ா ா வருத்ை றடந்து ற தூறலக் கண்டித்ைார்.  ிற் கல் 
மூன்று  ைிக்கு,  ா ா இந்ை கடுற யான பெய்ைிறய, ற தூலுக்கு காக்கா 
மூலம் அனுப் ி றவத்ைார்: 

இந்த முகை எனக்காக, ெனநிகல பாதிக்கப்பட்டவர் ெற்றும் 
ெஸ்துககளத் பதர்ந்மதடுக்கும் பணிகய நீங்கள் மசய்த விதம் எனக்கு 
ஆச்சரியத்கத அளிக்கிைது. இது உங்ககளப் பற்ைி என் ெனதில் 
எதிர்ெகையான எண்ணங்ககளக் மகாண்டு வந்ததற்காக கடவுள் என்கன 
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ென்னிப்பாராக. உங்கள் தவறுகளுக்காக நான் உங்ககள ென்னிக்கிபைன், 
எனபவ நீங்கள் வருத்தப்படாெல் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புகிபைன். 

1949, ஜூன் 30 வியாழன்,  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைின் எட்டாவது நாள், 
இதுவறர இல்லாை  ர ரப் ான நாள். ஏகாந்ைவாெத்ைின் முைல் கட்டம் முடிவுக்கு 
வந்ைறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா ைனது ‘ைீவிர ஆன் ிக  ைி’றயத் பைாடங்கி அடுத்ை 
நாள் உ வாெத்றையும் பைாடங்க இருந்ைார்; எனவவ சூரிய அஸ்ை னத்ைிற்கு 
முன்பு ஏகாந்ைவாெ அறையில் ெில  ாற்ைங்கள் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. 
ஏகாந்ைவாெ எல்றலக்குள் வவறு எவரும் அனு ைிக்கப் டாைைால், காக்கா, ைச்ெர், 
பகாத்ைனார்,  ைியாள், துப்புரவு பைாழிலாளி, ஏவலர்  ற்றும் ப ாைியியலாளர் 
என அறனத்து வவறலறயயும் ைனித்து பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. 

காக்கா,  ா ாவின் அறையின் கூறர  ீது விழுந்து, அவறரத் பைாந்ைரவு 
பெய்யக்கூடாது என் ைற்காக, வவப்   ரத்ைில் ஏைி, ெிைிய காய்கறள ஒரு நீண்ட 
கழி மூல ாக அகற்ைினார். காக்கா வக ின்  ற்றும்  றைக்கப் ட்ட  ாகங்களில் 
மும்முர ாக இருந்ைவ ாது,  ா ாவின் விருப் ப் டி நரி ன், ப ஹர்ஜி 
இருவருக்கும் வவறு வவறல வழங்கப் ட்டது. காக்கா,  ா ாவின் கட்டிறல 
அவர்களிடம் பகாண்டுவந்து,  ரச்ெட்டத்ைின் குறுக்வக, ஒரு  க்கத்ைிலிருந்து  று 
 க்க ாகவும், ைறலயிலிருந்து கால் வறரயிலும் வரிந்து கட்டப் ட்டிருந்ை அைன் 
துைிப்  ட்றடகறள இறுக்கக் கூைினார்.  அவர்கள் இரண்டு  ைிவநரம் இழுத்துக் 
கட்டிய  ின்பு, காக்கா அறைப்  ரிவொைறன பெய்து,  ட்றடகள் இன்னும் 
ைளர்வாக இருப் ைாகவும்,  ீண்டும் இறுக்கப் ட வவண்டும் என்றும் கூைினார். 
ஜால் வகரவலாவும் அவர்களுடன் இறைந்து, ஒவ்பவாருவரும் துைிறய 
இழுத்துக் கட்ட முயற்ெித்ைனர். ெில துைிப்  ட்றடகள்  ிகவும் 
 ழற யானைால், அறவ உறடந்ைன. அறனவரும் இந்ைப்  ைியில் 
ஈடு ட்டிருந்ை வவறளயில்,  ா ா அவர்களுக்குக் கீழ்வரும் பெய்ைிறய 
அனுப் ினார்: "உண்கெயில் பலவனீொன ஒன்கை வலிகெயாக்குவதில்தான் 
உண்கெயான இன்பம் உள்ளது." 

அன்று  ாறல 8:30  ைியளவில், அடுத்ை நாள் பைாடங்க இருக்கும் 
ைனது இரண்டாம் கட்ட  ைிக்கான இறுைி உத்ைரவுகளுடன்  ா ாவின் 
அறையிலிருந்து காக்கா பவளிவய வந்ைார்.  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: "அடுத்த 
21 நாட்கள் ெிகவும் முக்கியொனது; மெஹராஸாத்தில் வாழும் 
ஒவ்மவாருவரும் தத்தெது கடகெகய உண்கெயாகச் மசய்ய பவண்டும். 
எனக்குச் பசகவ மசய்வதற்கான ஒரு தனித்துவொன வாய்ப்பு இப்பபாது 
வழங்கப்படுகிைது." ஜால், நரி ன், ப ஹர்ஜி மூவரும் எங்கு அ ர வவண்டும் 
என் றைக் காண் ிப் ைற்காக  றைக்கப் ட்ட அறைக்குள் அறழத்துச் 
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பென்ைவ ாது காக்கா வொர்வாகக் காைப் ட்டார். ைிறரச்ெீறலகள் வறரயப் ட்ட 
நிறலயில்  ா ா அறைக்குள் இருந்ைது பவளிவய பைரியவில்றல. 

1949, ஜூறல 1 பவள்ளிக்கிழற  முைல்,  ா ாவின் ‘ கத்ைான 
ஏகாந்ைவாெத்ைின் இரண்டாம் கட்டம்’  பைாடங்கியது. ஒரு புைம், ப ஹராஸாத், 
அஹ துநகர், ப ஹரா ாத் ஆகிய இடங்களில் வாழும்  ா ாவின் அறனத்து 
 ண்டலியும்,  று புைம், உலகம் முழுவதும் வாழும் அவரது பநருங்கிய  ற்றும் 
அவறரப்  ின் ற்றும் அன் ர்கள் அறனவரும், ஜூறல  ாைம் முழுவதும் 
ப ௌனம் கறடப் ிடிக்க வவண்டும். இந்ை வநரத்ைில் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரும் 
 ார்றவயாளர்களுக்கு எழுத்து மூலம்  ைில் அளிக்கப் டும். இவ்வாறு,  ா ா, 
உலகம் முழுவதும் உள்ள ைனது அன் ர்கறள அவரது உலகளாவிய  ைியில் 
 ங்பகடுக்க வாய்ப் ளித்ைார். 

பவளியளவில்,  ா ா உடல் ரீைியாகத் ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டு 
இருந்ைாலும், அறனவரின் கவனமும் அவர்  ீது குவிந்ைிருந்ைைால், உள்ளத்ைில் 
அவரது ஈர்ப்பு முன்பனப்வ ாறையும் விட அைிக ாக உைரப் ட்டது. 

இந்ை வநரத்ைில் கண்காைிப்புக் கடற யும், ைினெரி அட்டவறையும் 
 ாற்ைப் ட்டன; வ லும்  ா ாவிற்கு எறையும் வழங்குவைற்கு என நிறலயான 
வநரங்கள் எதுவும் இருக்கக் கூடாது. இந்ை வநரத்ைில் ப ஹராஸாத்ைில் 
 ின்ொரம் இல்லாைைால், இரவு 7:00  ைிக்கு விளக்குகறளக் பகாண்டு 
வருவறைத் ைவிர,  ா ா அவருக்கு அறழப்பு விடுக்காை வறர, ஏகாந்ைவாெ 
அறைக்குள் பெல்ல வவண்டாம் என்று காக்காவுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது.   ா ா, 
ைான் உ வாெம் இருக்கப்வ ாவைாகவும், எப்வ ாவைனும்  ைி ஒலிக்கும் வ ாது 
 ட்டுவ , ைண்ைரீ், வைன்  ற்றும்  ால் இல்லா ல்  ிகவும் வலொன வைநீர் 
அருந்துவறைத் ைவிர வவறு எதுவும் வைறவயில்றல என்றும் கூைினார். 

நரி ன், ப ஹர்ஜி இருவரும்,  ாைி  ாைி ஒவ்பவாரு நாளும், 
கண்காைிக்க வவண்டிய வநரம்  ின்வரு ாறு  ிரிக்கப் ட்டது: 

இரவு 9:00 முைல்  நள்ளிரவு வறர - நரி ன் அல்லது ப ஹர்ஜி ( ாற்று 
நாட்களில்)  ற்றும் ஏக்நாத். 

இரவு 9:00 முைல்  காறல 5:00  ைி வறர  - கண் த். 
இரவு 12.00 முைல்  காறல 4:00  ைி வறர - ரத்ைன்ஷா கியாரா. 
காறல 5:00 முைல் இரவு 9:00  ைி வறர  - காக்கா  ாரியா 
ஜால் வகரவாலா ைினமும் காறல 7:30 முைல் 8:30 வறர  ற்றும்  ாறல 

4:00 முைல் 5:00 வறர, காக்காறவ இரண்டு  ைி வநரம் விடுவிக்க வவண்டும்.    
காவல் காப் வர்கள் ஒவ்பவாருவரும் ெிைிவைனும் ெத்ைம் எழுப் வவா, 

இருக்றகறய விட்டு நகரவவா,  ா ாவின் அறைறயப்  ார்க்கவவா கூடாது என்று 
உத்ைரவிடப் ட்டது.  ா ா அறையிலிருந்து ைட்டும் வவறளயில், அவர்கள் 
அற ைியாக, காக்காவிடம் பென்று  ா ா அறழப் றைத்  பைரிவிக்க வவண்டும். 
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ஜூறல 1 ஆம் வைைி, காறல 6:45  ைிக்கு காஃ ி அருந்ைி, ெில பராட்டித் 
துண்டுகறள உண்டு, முைல் நாள் வலொன வைநீறர  ட்டும் இறடயிறடவய 
அருந்ைி,  ா ாவின் உ வாெம் ஆரம்  ானது. காறல 9:00  ைியளவில்  ா ா 
அவரது  ைிறயத் பைாடங்க ஏகாந்ைவாெ அறைக்குள் நுறழந்து, ஐந்து  ைி 
வநரம் உள்வள இருந்ைார். ஏகாந்ைவாெ அறைறயச் சுற்ைியிருந்ை சூழ்நிறல ஒரு 
ப ௌன ான  கிழ்ச்ெியுடன் கூடியிருந்ைது; வ லும் காற்ைின் ெலெலப்பு  ட்டுவ  
வகட்கக்கூடிய ஒலியாக இருந்ைது.  ிற் கல் இரண்டு  ைியளவில்  ா ா, 
காக்காறவ வரவறழத்து, நீராடிய  ின்பு,  ீண்டும் நீலப்வ ருந்ைில் நுறழந்ைார். 

ஜூறல 2 அன்று,  ா ா, நீர்  ட்டுவ  அருந்ைி உ வாெம் இருந்ை ஒரு 
நாளின் ப ரும்  குைிறய நீலப்வ ருந்ைில் கழித்ைார். அன்று இரவு ப ஹர்ஜி 
ஒன் து  ைி முைல் நள்ளிரவு வறர கண்காைித்து வந்ை வவறளயில், 
குளியலறைக்குள் யாவரா ஒருவர் நடந்து பெல்வது வ ான்ை விெித்ைிர ான 
ெத்ைம் வகட்டது. இரவு 10:30  ைிக்கு,  ா ா குைட்றட ெத்ைம் வகட்கத் 
பைாடங்கியதும் அந்ைச் ெத்ைம் நின்ைது. இரவு 11:55  ைிக்கு, ப ஹர்ஜி, ைிடீபரன 
அறையிலிருந்து கன ான காலடி ெத்ைம் வந்ைறைக் வகட்க முடிந்ைது - 
பைாடர்ந்து  ா ாவின் குைட்றடச் ெத்ைம் வந்ை அவை கைத்ைில் இரண்டும் 
நின்ைன;    ா ாவும்  டுக்றகயிலிருந்து எழுந்ைறைக் வகட்க முடிந்ைது. 

 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம், உ வாெம் இரண்டும்  றுநாளும் பைாடர்ந்ைது. 
 ா ா, ைற்பெயலாக, ைாழ்வான அறைக் கைவு வழியாகக் கடக்கும் வநரத்ைில் 
அவரது ைறலயில்  லமுறை அடி ட்டைால் காயம் ஏற் ட்டது. 

அன்று வெீிய  லத்ை காற்றும் அவறரத் பைாந்ைரவு பெய்ைது. ஜூறல 3 
அன்று இரவு, 9:00  ைி முைல் நள்ளிரவு வறர, நரி ன் கண்காைிப்புப்  ைியில் 
ஈடு ட்டார்; ஆனால், அடுத்ை இரவு அவர்களின் நிறலயான வநரம்  ாைியது. 
நரி னும் ப ஹர்ஜியும் நள்ளிரவு முைல் அைிகாறல 4:00  ைி வறர,  ாைி 
 ாைி, கண்காைிப்புப்  ைிறயச் பெய்யவவண்டியிருந்ைது. 

 ா ா ஜூறல 4 அன்று இரவும்  கலும் நீர்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் 
இருந்ைார். அடுத்ை நாள் 5ஆம் வைைி,  ாலில்லா வைநீரில் வைன் கலந்து 
அருந்ைினார். அன்றைய ைினம்  ாறல 6:00  ைிக்கு,  ா ா, வாந்ைி 
வருவதுவ ால் உைர்ந்ைார், ஒருவவறள வைன் காரை ாக இருக்கலாம். ஜால், 
நரி ன், ப ஹர்ஜி மூவரும்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைின் பெயல் ாடுகறளப் 
 ற்ைிய வ லும் விவரங்களுக்காக காக்காறவ வற்புறுத்ைிக் வகட்டனர்; அவர்கள் 
அறனவரும் ப ௌனம் கறடப் ிடிப் ைால், காக்கா ஒரு கற் லறகயில் 
கிறுக்கலாக எழுைினார்: "ராம் ைனது அரண் றனயிலிருந்து உலகின் 
நிறலற கறளக்  கைக்கிடுகிைார்!" 

காக்கா  ின்னர் எழுைினார்: "குருநாைரின்  ாைத்ைின் தூெியில் ஒரு 
துகளாக இருக்கக் கூட நான் உண்ற யில் ைகுைியற்ைவன்; அவருறடய 
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அளவிறுைியற்ை அன்பும், கருறையும்  ட்டுவ  அவருக்கு, ெிைிய வெறவ 
பெய்யும் வாய்ப்ற  எனக்கு அளித்ைது." 

1949ஆம் ஆண்டு ஜூறல 6ஆம் நாள் புைன்கிழற  காறல 8:00 
 ைியளவில்  ா ா, இரண்டு வைக்கரண்டி வைீம் வைன்  ற்றும் வைங்காய் நீறரப் 
 ருகினார். அன்று காறலயில், அவர் ப ஹரா ாத்  ண்டலிக்குச் ெில 
வழிமுறைகறள அைிவுறுத்ைினார். வைனும், வைங்காய் நீரும்  ீண்டும்  ைியம் 
 ற்றும்  ிற் கல் 2:00  ைிக்கு எடுத்துக்பகாண்டார்.  ா ாவும் அந்ை வநரத்ைில் 
 ால் இல்லா ல் ஒரு டம்ளர்  லவனீ ான வைநீறர அருந்ைினார்.  ிற் கல் 
நான்கு  ைியளவில்  ருகிய இரண்டு வைக்கரண்டி வைீம் வைன்  ற்றும் 
வைங்காய் நீர், ப ரும் ாலும் வைன் அருந்ைியைன் காரை ாக, பூரை ாக 
ஜரீை ாகாைைால் இரவு எட்டு  ைிக்கு அவர் வாந்ைி எடுத்ைார்.  

ஜூறல 7ஆம் நாள்,  ா ா, இரண்டு முறை  ால் இல்லா ல் வைநீரும், 
இரண்டு டம்ளர் வ ாரும் அருந்ைி உ வாெம் இருந்ைார். காறல 11:00 
 ைியளவில், காக்கா,  ா ாவின் அறையிலிருந்து பவளிவய வந்து, ஜால் 
வகரவாலா, ப ஹர்ஜி, நரி ன் ஆகிவயாருக்கு ைனது கற் லறகயில் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: "உங்கள் வாழ்க்றகயில் இதுவ ான்ை ஒரு ைருைம்  ீண்டும் 
வராது, எனவவ உங்கள் வெம் இப்வ ாது இருக்கும் வநரத்றைப்  யன் டுத்ைிக் 
பகாள்ளுங்கள். ஜாலின் நாட்குைிப் ிற்காக  ா ா  ின்வரும் குைிப்ற  
எழுத்துப் லறக வழியாக வழங்கினார்.  

என் எண்ணங்களின் ஓட்டம் இரவும் பகலும் மதாடர்கிைது, தூங்கும் 
பவகளயிலும் நான் விழித்திருக்கும் பபாதும், 24 ெணி பநரமும் அது 
மதாடர்கிைது. கடவுளின் சிந்தகனகள், ொயாகவக் குைித்த எண்ணங்கள் 
வரும்; நல்ல ெற்றும் தீய எண்ணங்கள் வரும்;  விரும்பத்தக்க, 
விரும்பத்தகாத எண்ணங்கள் வரும்; தூய எண்ணங்கள், தூய்கெயற்ை 
எண்ணங்கள், எனது ஆண், மபண் ெண்டலிகயப் பற்ைிய எண்ணங்கள்; 
உலகின் எண்ணங்கள், முழுப் பிரபஞ்சத்தின் எண்ணங்கள் அகனத்தும் 
வரும். 

ஆனால் எனக்மகன்று குைிப்பிட்ட பணி இருக்கும் தருவாயில், 
அதற்குத் திட்டவட்டொன பநரம் இருக்காது. பகலில் அது அகர ெணி பநரம், 
ஒரு ெணி பநரம், இரண்டு ெணி பநரம் - அல்லது சில நாட்களில் நான் 
பணிபுரிய பவண்டியதும் இராது. இது இப்படித்தான். நான் பணிபுரியும் அந்த 
பநரத்தில், காக்கா சில இகடயூறுககள ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக 
நான் அகத அவ்வாறு ஏற்பாடு மசய்கிபைன். 

காலம் விளக்குவது வ ால: " ா ா கூறும் கருத்துக்களிலிருந்து, அவர் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் வவறளயில், ைனது  ண்டலிக்காகவும், 
அன் ர்களுக்காகவும், முழு உலகத்ைிற்காகவும் உறழத்ைார் என் து 
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பைளிவாகிைது. அவைார புருஷரின் உலகளாவிய  னைில்,  றடப் ில் உள்ள 
ஒவ்வவார் ஆன் ாவிற்கும் வறரயறுக்கப் ட்ட  னம் உள்ளது. உலகளாவிய 
 னம், ஒவ்பவாரு கைமும், ஒவ்பவாரு ைனி  னைின் எண்ைங்கறளப்  ற்ைி 
முழுற யாக அைிந்ைிருக்கிைது. இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ாவின்  ைி, 
ைனிப் ட்ட  னங்களில் குவிந்ைிருந்ைது, அவற்ைின் எண்ைங்கள் அவரது 
உலகளாவிய  னறை எட்டியது. அவர் அந்ை அைிக்றகறய வழங்கும்வ ாது 
இறை பவளிப் டுத்ைினார். 

நண் கலில்  றழ ப ய்ைது, ஆனால்  ாறலயில் வானம் பைளிவாகத் 
பைன் ட்டது.  ஜூறல 7  ாறல,  ீண்டும் காக்கா,  ா ாவிட ிருந்து இந்ைச் 
பெய்ைிறயக் பகாண்டு வந்ைார்: 

இன்று இரண்டு முகை பொர் அருந்தினாலும், இன்னும் எரியும் 
உணர்வு உள்ளது, தண்ணரீ் கூட அருந்த முடியவில்கல. முதலில், 
அகலபொதும் ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள்; இரண்டாவதாக, ஆன்ெீக பணிகய 
நிகைவு மசய்வது; மூன்ைாவதாக, உபவாசம் பெற்மகாள்ளும் 
இவ்பவகளயில் வயிற்ைில் எரியும் உணர்வு - அகனத்தும் ஒன்ைாக. 

1949, ஜூறல 8 பவள்ளிக்கிழற  அன்று, காக்கா, காறல 11:30  ைிக்கு, 
 ா ாவின் கீழ்வரும் பெய்ைிறயத் ைனது கற் லறக மூல ாகத் பைரிவித்ைார்: 

 ா ா உைவு உண்ைவில்றல என்றும் பவவ்வவறு ெிந்ைறனகள் 
பைாடர்ந்து வருவைாகவும் கூறுகிைார். ைனது அறையிவலவய அ ர்ந்ைிருக்கிைார். 
இரவில் அவர்  டுக்றகயில் அபெௌகரிய ாக உைர்கிைார். அறையின் கூறர 
 லமுறை அவர் ைறலறயத் ைாக்குகிைது, ஆனால் இன்று அறையின் 
நுறழவாயிலின் வ ல்  குைி அவறர  ிகவும் கடுற யாக ைாக்கியைில் அவர் 
கிட்டத்ைட்ட  யக்க நிறலறய அறடந்ைைாகக் கூறுகிைார். 

அன்று  ைியம்  ா ா,  க்கத்து அறையில் அ ர்ந்து, காக்காவிடம் ைனது 
அறைறயச் சுத்ைம் பெய்யு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ைிறனந்து 
நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, காக்கா,  ா ாவின் இந்ை அைிவுறுத்ைல்களுடன் 
ஏகாந்ைவாெ  குைியிலிருந்து பவளிவய வந்ைார்: 

நம் அன்பான, ஆசரீ்வதிக்கப்பட்ட சாஞ்சி, என்ெீது உள்ள ஆழ்ந்த 
அன்பினால், நுகழவாயிலில் ஏற்படும் இத்தககய கடுகெயான 
தாக்குதல்களுக்கு, இயற்ககக்கு அப்பாற்பட்ட மதய்வகீ நிகழ்வுகள் என்ை 
விளக்கத்கதத் தருவது பபால, நீங்களும் எடுத்துக்மகாள்ளாதீர்கள். இந்தக் 
கடினொன தாக்குதல்கள், மதாகலதூரக் காடுகளில், இருண்ட, தாழ்வான 
கூகரககளக் மகாண்ட குகககளில் வாழும் உண்கெயான பயாகிகள் 
எவ்வளவு கதரியொக இருக்க பவண்டும் என்பகதக் காட்டுகிைது. 

 ாறல 5:00  ைிக்கு,  ா ா, வ ாரில் ெிைிது வராஜாப் ாகுடன், 
ைண்ைரீும், கருப்பு ைிராட்றெ ரெமும் கலந்து அருந்ைினார். ஏகாந்ைவாெத்ைின் 
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இரண்டாம் கட்டத்ைில் கடந்ை ஒன் து நாட்கள்  ா ாவின்  ிக முக்கிய ான 
காலகட்ட ாக இருந்ைது.  ா ா  ின்னர் இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், "அந்த 
ஒன்பது நாட்களில் நான் என்ன மசய்பதன் என்பது என்கனயும் கடவுகளயும் 
தவிர பவறு எவருக்கும் மதரியாது." 

1949, ஜூறல 10 ஞாயிற்றுக்கிழற  காறல 11:40  ைிக்கு, ெிைிது ொைம் 
 ற்றும் ெட்னியுடன்  ா ா ைனது உ வாெத்றை நிறைவுபெய்ைார். குஸ்ைாஜி 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அலி ஷாவுடன் வந்ை அன்றைய ைினம்,  ஸ்துடனான 
 ா ாவின்  ைி  ீண்டும் பைாடங்கியது. அலி ஷாவும், குஸ்ைாஜியும் 
ப ஹராஸாத்ைில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், குஸ்ைாஜியும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
அனு ைிக்கப் ட்டார்.  ா ாவின் குளியலறைறய ஒட்டிய டாக்டர் டானின் 
அறையில் இருவரும் ைங்கினர். ப ஹரா,  ைி இருவறரயும்  ா ா, அவை நாள் 
காறலயில் அறர  ைி வநரம் ெந்ைித்து,  ைி, ைட்டச்சு பெய்ய வவண்டியறைக் 
குைித்து அைிவுறுத்ைியைன் ொராம்ெம் கீழ்வரு ாறு: 

 ா ா ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் 40 நாட்களில் 31 நாட்கறள இங்கு 
ப ஹராஸாத்ைில் அற ந்ை அறையில் கழிக்க வவண்டும். எஞ்ெிய ஒன் து 
நாட்களும்  ா ா, சுற்றுச்சூழறல முழுற யாக  ாற்ை விரும்புகிைார். அவர் 
ஒன் து நாட்கள் ப ாருத்ை ான வவறு ஓர் இடத்ைில் இருக்கவும், வ லும் ஏழு 
நாட்கள் ப ஹராஸாத் ைிரும் ி வந்து, இப்வ ாது பெய்வது வ ாலத் ைனது 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடரவும் விரும்புகிைார். 

இந்ை ஒன் து நாள் ஏகாந்ைவாெம், இங்கு நிலவும் அவை ைீவிரத்துடன் 
வவறு இடத்ைில் நிகழ்ந்ைாலும், இைிலுள்ள ஒவர வவறு ாடு என்னபவனில்,  ா ா 
இங்கு, ைான் ஏகாந்ைவாெத்ைில் பெய்யும்  ைியிலிருந்து விடு டுவார். இந்ை 
 ாற்ைம்,  ா ா இதுவறர ஏகாந்ைவாெத்ைில் வ ற்பகாண்ட  ைியின் 
 யங்கர ான  ளுறவ நீக்கும் விைத்ைில் அற யும். 

எனவவ பூனாவுக்கு அருகில் ப ாருத்ை ான இடம் ஒன்றைக் 
கண்டுபகாள்ளு ாறு எரச்ெிற்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ா, அவர் இல்லாை 
காலத்ைில் ப ஹராஸாத்ைில் வாழும் அன் ர்களுக்கு அைிவுறுத்ைல்கறள 
வழங்கினார். 

நள்ளிரவு 3:00  ைியளவில்,  ா ாவின் அறையிலிருந்து ஏவைா ைட்டும் 
ெத்ைம் வகட்டு, ஜால் வகரவாலா எழுந்ைார்.  ா ா நள்ளிரவில் அறர  ைி வநரம் 
 ட்டுவ  ஓய்பவடுத்ை வநரத்ைில், கண்காைிப்புப்  ைியில் ஈடு ட்டிருந்ை 
ப ஹர்ஜி,  ா ா நள்ளிரவு 12:30 முைல் 1:00  ைி வறர குைட்றட விடுவைாகத் 
பைரிவித்ைார். நள்ளிரவு 1:25  ைிக்கு,  ா ாவின் அறையிலிருந்து ெத்ைம் 
வந்ைைாகவும், ைிடீபரன பவளிச்ெம்  றைந்துவ ானறைக் கண்டைாகவும் 
கூைினார்.  ீண்டும், அைிகாறல 2:30  ைிக்கு, நீலப்வ ருந்ைின் உள்வள  ா ாவின் 
காலடிச் ெத்ைத்றைக் வகட்க முடிந்ைது. அறைத் பைாடர்ந்து அைிகாறல 3:00 
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 ைிக்கு, காக்கா அறழக்கப் ட்டார்; வ லும், காறல 3:00  ைிக்கு முன்னைாக, 
ஏவைனும் ைட்டும் ெத்ைம் வகட்டைா என்று ப ஹர்ஜியிடம் விொரிக்கு ாறு  ா ா 
அவருக்கு அைிவுறுத்ை, ப ஹர்ஜி அப் டி எந்ை விை ான ெத்ைத்றையும் 
வகட்கவில்றல என்று பைரிவித்ைார். 

ஜூறல 11ஆம் நாள், ஜால், ப ஹர்ஜி, நரி ன் ஆகிவயார் ஆன் ீக 
புத்ைகங்களிலிருந்து  ா ாவுக்குச் ெில வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட  குைிகறளப்  டிக்கத் 
பைாடங்கினர். அவர்களும் ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைைால், ைினமும் ஒரு  ைி 
வநரம்  ா ாவின் முன்னிறலயில் வாெிக்கும்வ ாது  ட்டும் வ ெ வவண்டும் என 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. காறல 10:30  ைிக்கு ஜால் உ நிடைத்ைிலிருந்து ஒரு 
 ாகத்றையும், பஸாராஸ்ட்ரியர்களின் புனிை நூலான ைெைீரிலிருந்து ப ஹர்ஜி 
ஒரு  குைிறயயும் வாெித்ைார். 

 ைிய வவறளயில், நரி ன், கிைிஸ்ைவ  ாைியில், அஸிஸியின் 
பஸயிண்ட் ஃ ிரான்ெிஸின் ெீடரான ‘ஃ ிரியர் ஜூனி ர்’ என் வறரப்  ற்ைியும், 
வ லும் பவவ்வவறு கிைிஸ்ைவ வவை நூல்களிலிருந்து இைர  ாகங்கறளயும் 
 டித்ைார். 

அன்று  ாறல,  ா ாவிட ிருந்து இந்ைச் பெய்ைி வந்ைது: 
எனது ஏகாந்தவாசத்தில் காக்கா, காகல முதல் இரவு வகர 

கடினொகவும், முழு ெனதுடன் உகழத்து, எனக்கான எண்ணற்ை 
கடகெககள ஒவ்மவான்ைாகக் கவனித்து, ெண்டலியின் வடீ்டு 
விவகாரங்ககளயும் நிர்வகித்து, பகாமஹர் மூலம் மபண் ெண்டலிக்குத் 
பதகவயான மபாருட்களுக்காக பஜாருக்கும் மசன்ைார். எல்கலயற்ை 
அகெதியின்கெ எனக்கு நிகலயான துகணயாக இருந்தாலும், ஜூகல 1 
முதல் 9 ஆம் பததி வகர பெற்மகாண்ட ஏகாந்தவாசத்தில் நான் ஒருபபாதும் 
அகெதியின்ைி இருந்ததில்கல. 

இைர அறனவறரயும் வ ாலவவ, காக்காவும் ஜூறல 1ஆம் வைைி முைல் 
ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைார். அவருக்கு  ராட்டி ப ாழியில் எழுைத் பைரியாது, 
அவை வவறளயில்  ைியாட்களுக்கு, குஜராத்ைி  டிக்கத் பைரியாது, 
இருந்ைவ ாைிலும், காக்கா அவர்களுக்கு உத்ைரவுகறள வழங்க 
வவண்டியிருந்ைது, அது  ிகவும் கடின ான ஆனால் ப ரும் ாலும் 
வவடிக்றகயான காட்ெியாக இருந்ைது; காக்காவும்  ைியாட்களும் உடல்கறளக் 
குறுக்கி, அவரது கற் லறகவயாடு ஒட்டிக்பகாண்டு, அவர் என்ன பொல்ல 
விரும்புகிைார் என் றை புரிந்துபகாள்ள முயன்ைனர். 

இரவு 8:00  ைிக்கு,  ா ா இல்லாை வநரத்ைில் காக்கா, ஊழியர்களுக்கு 
அவர்களின் கடற கறள விளக்க முயன்ைவ ாது, இன்னும் அவர்  ிகவும் 
முக்கிய ான  ாக ான ‘உண்ற யில்  ா ா பவளிவய பெல்லவிருக்கிைார்’ 
என் றை அவர்களிடம் பொல்ல  ைந்துவிட்டார்; அைன்  ின்னர் எல்வலாறரயும் 



329 
 

அறழக்கவவண்டியிருந்ைது, ஆனால்  ா ா  ின்னர் இவ்வாறு கூைி அனுப் ினார்: 
"இந்தப் பிரச்சிகன காக்காவின் தவைினால் அல்ல; என்னுகடய மசாந்த 
பவகலதான் அதற்குக் காரணம். காக்கா ெீது எனக்குக் பகாபம் வந்தது, 
ஆனால் சிைிய விஷயங்களில் அப்படிக் பகாபப்படுவது எனது பலவனீம்." 

நரி ன் அன்று இரவில் கண்காைிப் ாளராக இருந்ைார்;  ா ா, 
காக்காவுக்கு இரண்டு முறை அறழப்பு விடுத்து, அவர் வந்ைதும், "கதகவத் 
தட்டியது யார்?... அந்தச் சத்தம் உங்களுக்குக் பகட்டதா? அதன் காரணத்கதக் 
கண்டுபிடியுங்கள்... நான் எவ்வளவு பநரம் தூங்கிபனன், காவலாளியிடம் 
பகளுங்கள்?" வ ான்ை வகள்விகறள எழுப் ினார்.   

ஜூறல 12 அன்றும், காறல 11:00 முைல் 11:30  ைி வறர, ஜால் 
வகரவாலா  ீண்டும்  ா ாவுக்கு உ நிடைத்ைிலிருந்தும், ப ஹர்ஜி 
ைெைீரிலிருந்தும் 11:30 முைல் நண் கல் வறரக்கும் வாெித்ைனர். அன்று  ைியம் 
நரி ன் ஆன் ீக இலக்கியங்களிலிருந்து ெில  ாகங்கறள வாெித்ைார். அன்ைிரவு 
ப ஹர்ஜி கண்காைிப் ாளராக இருந்ை வவறளயில்,  ீண்டும்  ல ைட்டும் 
ஓறெகள் எழுந்ைன; வ லும் காக்கா ைனது தூக்கத்ைின் வ ாது அறைப் ற்ைி 
விொரிக்க இரண்டு முறை அறழக்கப் ட்டார். இரண்டு முறையும் எந்ைத் ைீர்வும் 
கிறடக்கவில்றல. 

1949, ஜூறல 13ஆம் வைைி புைன்கிழற , அவை அட்டவறை 
 ின் ற்ைப் ட்டது, இது வவை நூல்கள் வாெிப் ைன் இறுைி நாளாகும். ப ஹர்ஜி 
ைெைீரிலிருந்து காறல 10:30 முைல் 11:20  ைி வறரயிலும், நரி ன் 11:20 முைல் 
12:10  ைி வறரயிலும் வாெித்ைறைத் பைாடர்ந்து, ஜால் வகரவாலா  ைியம் 1:50 
 ைிக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் ‘பகடப்பின் மதய்வகீக் கருப்மபாருள்’ (The Theme 
of Creation) என்ை புத்ைகத்ைின்  குைிறயப்  டிக்கு ாறு வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டார். 
அவர்கள் அறனவரும் ஒன்ைாக அறைக்குள் பென்று, நீலப்வ ருந்ைின் பவளியில் 
அ ர்ந்து  டிப் து வழக்கம்.  ா ா வ ருந்ைிற்குள்வளவய அ ர்ந்ைிருந்ைார், 
எவராலும் அவறரப்  ார்க்க முடியாது. அன்று இரவு நரி ன் 
கண்காைிப் ாளராகப்  ைிபுரிந்ைார். 

ஆைி ெீனியர், ைினமும்  ைியம் 3:00  ைிக்கு ப ஹராஸாத்துக்கு 
வருவறை வழக்க ாகக் பகாண்டாலும், அவர் ஜூறல 14 அன்று காறல 10:30 
 ைிக்கு அங்கு வந்ைார்; அஞ்ெல்களுடன் அவறர இவ்வளவு ெீக்கிரம்  ார்க்க 
முடிவது வழக்கத்ைிற்கு  ாைானது.  பூனா- ஹா வலஷ்வர் ொறலயில் 
ப ாருத்ை ான  ங்களா ஒன்றை எரச் பவற்ைிகர ாக கண்டுபகாண்ட பெய்ைிறய 
அவர் பகாண்டு வந்ைவ ாது,  ா ா, இந்ை விஷயத்றை உடனடியாக முடிக்கு ாறு 
எரச்ெிற்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார். 

ஏக்நாத் இரவு 9:00  ைி முைல் கண்காைிப்புப்  ைிறய வ ற்பகாண்ட 
வவறளயில், இரவு 11.00  ைியளவில் அங்வக  ாம்பு ஒன்று பைன் ட்டது. 
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 ா ாவின் காலைிகளுக்கு அருகில், நீலப்வ ருந்து அறையின்  டிகளில் ஊர்ந்து, 
 ா ாவின் அறைக்குள் நுறழவைற்கு முன்பு அது அங்கிருந்து அகற்ைப் ட்டு, 
விஷம் நிறைந்ை கட்டுவிரியன்  ாம் ாக இருந்ை அது உடனடியாகக் 
பகால்லப் ட்டது. அன்று நள்ளிரவில் ப ஹர்ஜி கண்காைிப்புப்  ைிறயத் 
பைாடர்ந்ைார். 

கடந்ை ெில நாட்களாக,  ா ா ைினமும் அலி ஷாவுடன்  ைிபுரிந்து 
வந்ைார்; காறலயில்  ா ா, அவருக்கு வைநீர்  ற்றும் பராட்டிறய வழங்கி,  ாறல 
4:00  ைிக்கு ைனது அறையில் உைவளித்ைார். குஸ்ைாஜி  ஸ்றைக் 
கவனித்துக்பகாண்ட வவறளயில் அவர் குஸ்ைாஜியின் றெறக ப ாழிறயப் 
புரிந்துபகாண்டைாகத் வைான்ைியது - ெில ெ யங்களில்  ஸ்த் அவறரப்  ார்த்துச் 
ெிரிக்கவும் பெய்ைார். 

ஜூறல 15 அன்று, குஸ்ைாஜி அவரது  றைவான இடத்ைிலிருந்து 
 ைியம் 12:30  ைிக்கு பவளிவய வந்து,  ா ா, அலி ஷாவுடன் ஏகாந்ைவாெ 
 ைியில் மும்முர ாக இருப் ைாக றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ா ா, வாரத்ைிற்கு 
ஒருமுறை வியாழன் அன்று  ஸ்றை நீராட்டினாலும்,  ா ா, ைினமும்  ஸ்ைின் 
 ாைங்கறளக் கழுவி, அவருடன்  ைிபுரிந்ைார், ொைாரை ாக ஒரு  ைி வநரம், 
ெில ெ யங்களில் அறைவிடக் குறைவாக;  ா ா அவருடன்  ைிபுரிய குைிப் ிட்ட 
வநரம் எதுவும் இல்றல, எப்வ ாது வவண்டு ானாலும் அறைச் பெய்ைார். 

1949 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 16ஆம் நாள் ெனிக்கிழற  காறல,  ா ா 
ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து புைப் ட இருந்ைார். முந்றைய நாள்  ாறல, அடர்ந்ை 
வ கங்கள் கூடி,  ா ாவின் துன் த்றைக் கண்டு வானம் கண்ைரீ் ெிந்ைியது.  ா ா, 
ஜால், ப ஹர்ஜி, நரி ன் ஆகிவயாருக்குக் கீழ்வரும் பெய்ைிறய அனுப் ினார்: 
"நான் இல்லாத பநரத்தில் உங்களால் இயன்ைவகர உங்கள் கடகெககளச் 
மசவ்வபன மசய்வதில் ெிகவும் கவனொக இருங்கள். ொயா தந்திரம் 
பகடத்தவள், எனபவ நீங்கள் ெிகவும் கவனொக இருக்க பவண்டும்!" 

இரவு முழுவதும்  றழ ப ய்ைது,  றுநாள் காறல,  ா ாவின் புைப் ாடு 
காரை ாக சூரியன் உைய ாகத் ையங்குவது வ ாலத் வைான்ைியது என்று காலம் 
நிறனத்ைது. ஜூறல 16 அன்று, காறல 7:30  ைிக்கு ஆைி ெீனியர் ைனது காரில் 
 ா ாவின் அறைக்கு அருகில் வந்ைார். ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி 
ப ஹராஸாத்ைில் இருந்ைவர்கள் அறனவரும் ைத்ை து அறைகளுக்குச் பென்று, 
யாரும் அவறரப்  ார்க்காை டி கைவுகறள மூடிக்பகாண்டனர்.  ா ா, புைப் ட்டுச் 
பெல்லும் வறர  ைியாட்களும் உள்வளவய இருக்கு ாறு 
கட்டறளயிடப் ட்டனர். காக்கா,  ா ாவுடன் பென்ைைால், புைப் டுவைற்கு முன், 
 ா ாவின் அறையின் ைிைவுவகாறல ப ஹர்ஜியிடம் ஒப் றடத்து, காக்கா 
இல்லாை வநரத்ைில் அறைப்  ார்த்துக் பகாள்ளு ாறு கூைினார். 
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 ா ா, ஆைி ெீனியரின் காரில், காக்கா, குஸ்ைாஜி, அலி ஷா 
ஆகிவயாருடன் புைப் டும்வ ாது அற்புை ான புன்னறகயுடன்  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைினார். கஃபூர் எனும் ஓட்டுநர் ஓட்டிச் பென்ை ஜபீ், ப ட்டி 
 டுக்றககளுடன்  ின்பைாடர்ந்ைது. ப ஹராஸாத்ைில் இருப் வர்கள் ைங்கள் 
அறைகறள விட்டு பவளிவய வரலாம் என்று அறடயாள ாக, வடிகால் 
 ள்ளத்ைின் வ ல் அற ந்ை ெிைிய  ாலத்றை கார் கடக்கும்வ ாது, ஆைி ஹாரன் 
அடித்து ஒலி எழுப் ினார். 

ப ஹரா,  ைி, ப ஹரு, வகாபஹர், ராவனா, வநாரினா, எலிஸப த், 
அர்னவாஸ் ஆகிவயாரும் இந்ை வநரத்ைில் ப ஹராஸாத்ைில் ைங்கியிருந்ைாலும், 
ப ஹரா,  ைி இருவறரயும் ைவிர, வவறு எவரும் கடந்ை ஒரு  ாை கால ாக 
 ா ாறவப்  ார்க்கவில்றல.  அவர்கள் கடவுளுக்கு அருகில் இருந்ைாலும், 
இன்னும் அவரிட ிருந்து விலகிவய இருந்ைனர்; அவர்கறள தூரத்ைில் இருக்கச் 
பெய்ைாலும், அறனவரும் கடவுறள வநாக்கி பநருங்கி வந்துபகாண்டிருந்ைனர். 
இந்ை பவளியளவிலான முரண் ாட்றட யாரால் புரிந்து பகாள்ள முடியும்? 

அன்று காறல  த்து  ைிக்கு  ா ா பூனா வந்து வெர்ந்ைார்.  ஞ்ச்கைி 
ொறலயிலிருந்து ஒரு ற ல் பைாறலவில், ‘ ர்வைி  றல’க்குப்  ின்னால் 
அற ந்துள்ள ராவ்  கதூர் துவ யின்  ங்களாறவ எரச் வாடறகக்கு ஏற் ாடு 
பெய்ைிருந்ைார்.  ங்களா ஒதுக்குப்புை ாகவும், அறைச் சுற்ைி ஏராள ான ஏக்கர் 
நிலப் ரப்பும்,  ிைர்  ார்றவயில் விழா ல் நடக்க வெைியாகவும் இருக்க 
வவண்டும் என்று  ா ா குைிப் ிட்டிருந்ைார். துவ யின்  ங்களாவும் நிலமும் அந்ை 
நி ந்ைறனகறளப் பூர்த்ைி பெய்ைன. 

கார், ஜபீ் இரண்டும்  ா ாவின்  யன் ாட்டிற்காக அங்வகவய விட்டுவிட்டு, 
ஆைியும் கஃபூரும் ரயிலில் அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைனர்.  ா ா, எரச்றெ 
ைன்னுடன் இருக்க அனு ைித்து, டாக்டர் கனி, ஜால் ாய் இருவறரயும் 
வரவறழத்ைார். மூவரும் ப ௌனம் கறடப் ிடிக்க வவண்டியைாக இருந்ைாலும் 
 ா ா, ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் வவறளயில், அவர் முன்னிறலயில் வ ெ 
அனு ைிக்கப் ட்டனர். ெ ீ த்ைில் ப ஹராஸாத்ைில் நிகழ்த்ைிய 
ஏகாந்ைவாெத்றைப்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

நீலப்பபருந்கத அகையாகப் பயன்படுத்தி அதில் தங்குவது எனக்கு 
ெிகவும் சிரெொக இருந்தது, அதன் சிைிய கதவு சட்டகத்துடன், நான் 
மதாடர்ந்து எனது தகலகய பொதிக்மகாண்டிருந்பதன். பக்கத்து அகை காலி 
மசய்யப்பட்டாலும் மவளியில் பலத்த காற்று வசீியது (இரண்டு 
அகைகளுக்கும் இகடபய பாபா நகர்ந்து மகாண்டிருந்ததால்) 
அமசௌகரியொக இருந்தது. அங்கிரஸ் ரிஷி ெகல, மெஹராபாத்தில் 
அகெந்த எனது சொதி, பஞ்சவடி குகக பபான்ை பல இடங்களில் நான் பல 
மபரிய ஆன்ெீக பணிககளச் மசய்துள்பளன். பணியின் சுகெ எப்பபாதும் 



332 
 

அதிகொகபவ இருந்தாலும் நீலப்பபருந்து அகைகயப்பபால வசதி 
குகைந்ததாக எப்பபாதும் இருந்ததில்கல. 

ப ஹர்  ா ா ைனது பூனா விஜயத்ைின் வநாக்கத்றை விளக்கினார்: 
மெஹராஸாத்தில் மதாடர்ந்து பத்மதான்பது நாட்கள் நிகழ்த்திய 

எனது கடினொன பணிக்குப் பிைகு, நான் ஓய்மவடுக்க விரும்பிய 
அபதபவகளயில், எனது பணிகயயும் மதாடர்ந்பதன். அந்த முடிகவக் 
கருத்தில் மகாண்டு, நான் புதிய சுற்றுப்புை சூழ்நிகலகள் ெற்றும் புதிய 
பதாழர்ககளத் பதர்ந்மதடுத்து, நான் மசய்யும் பணியிலும் சில ொற்ைங்ககள 
ஏற்படுத்திபனன். 

ப ஹராஸாத்ைில் நான் ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைவறர  றழ 
ப ய்யவில்றல, இப்வ ாது நான் அங்கிருந்து பவளிவய வந்ை  ிைகு,  றழ 
ப ாழியத் பைாடங்கியது. 

பூனா நகரமும் ெீற்ை ிக்க வானிறலயால்  ாைிக்கப் ட்டுள்ளது, இது 
ெிைிது காலம் பைாடரும்; வ லும் இந்ை  றல உச்ெியில் குைிப் ாக ஓல ிடும் 
காற்று வசீுகிைது. எப்ப ாழுதும் வ ால,  ாயா, எப் டி எனது  ைிறயத் ைடுத்து, 
முைியடிக்க முயல்கிைது என் றை நீங்கள்  ார்க்கலாம். இதுவ ான்ை வானிறல 
பைாடர்ந்ைால், நான் இந்ை  ங்களாவின்  ாடியில் அற ந்ை அறையில் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ள வவண்டும் அல்லது ப ஹராஸாத் ைிரும் ிச் பெல்ல 
வவண்டும். 

பூனாவில் ைங்குவைற்கான  ா ாவின் ைற்காலிக நிகழ்ச்ெிகள் 
 ின்வரு ாறு: 

• அலி ஷா  ற்றும் உள்ளூர்  ஸ்துகளுடன் இரண்டு  ைி வநர வவறல. 
• டாக்டர் கனி, ஜால் ாய் இவர்களுடன் இரண்டு  ைி வநரம் 

வவடிக்றகயான வ ச்சு, கலந்துறரயாடல், புத்ைகம், பெய்ைிகள் வாெிப் து, 
ெீட்டு விறளயாடுவது  ற்றும்  ிை விறளயாட்டுகள். 

• இரண்டு  ைி வநர ஏகாந்ைவாெம். 
• இரண்டு  ைி வநரம் காடுகளிவலா அல்லது ஆட்கள் நட ாட்டம் 

இல்லாை ொறலகளிவலா நடப் து. 
•  ாறல 4:00  ைிக்கு - இரவு உைவு. 

அன்று  ாறல,  ா ா, டாக்டர் கனியுடன் உலக நிறலற   ற்றும் 
வ ாெ ான வானிறல  ற்ைியும் விவாைித்ைார்.  ா ாவின்  ைியின் சுற றயக் 
குறைக்க, ஜால் ாயும் டாக்டர் கனியும் நறகச்சுறவயான கறைகறளக் கூறும் டி 
வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டனர். இரவு 8:30  ைிக்கு  ா ா ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். 

1949 ஜூறல 17 அன்று காறல,  ா ா, முந்றைய நாள் இரவு நன்ைாகத் 
தூங்கியைாகவும், புத்துைர்ச்ெியுடன் இருப் ைாகவும் கூைினார். எரச், ஜால் ாய் 
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இருவரும்,  ா ாவின் முந்றைய நாள் அைிவுறுத்ைலின் டி, ஏழு  ைிக்குப் 
 ின்னர், ஒரு  ஸ்றைத் வைடிக் கண்டு ிடித்து  ா ாவிடம் அறழத்து 
வருவைற்காக நகருக்குள் பென்ைனர்.  ா ா,  ஸ்துக்காகக் காத்ைிருந்ை 
வவறளயில், டாக்டர் கனி  ா ாவின் முன்னிறலயில் ெில கஸல்கறளப் 
 டித்ைார். 

எரச்  ஸ்துடன் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா அவருடன்  ைிபுரியத் 
பைாடங்கினார்.  ஸ்ைின் ப யர் ‘பகசவ்’, அவர் பூனா ரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
எைிவர, கிரீன் வஹாட்டலுக்கு அருகில், ப ாது ெிறுநீர் கழிப் ிடத்ைில் வாழ்ந்து 
வந்ைாலும், அவர் பூனா நகரில்  ரியாறைக்குரிய ந ராக இருந்ைார். அவர் 
துர்நாற்ைம் வசீும் இருப் ிடத்றை விட்டு பவளிவயறுவது அரிது, இருந்தும், 
 ிகுந்ை ெிர த்துடன் அறழத்து வரப் ட்டார். முைல் ெந்ைிப் ில், அவர் 
துர்நாற்ைத்துடன் பவறுக்கத்ைக்க வறகயில் அசுத்ை ாக இருந்ைார்.  ா ா, 
அவறரக் நீராட்ட விரும் ினாலும்,  ஸ்த் அவறரத் பைாட அனு ைிக்கவில்றல. 
வகெவ், "நான் உங்கள் புைல்வறனப் வ ால; நீங்கள் என் கால்கறளத் பைாட நான் 
அனு ைிக்க  ாட்வடன்" என்ைார். 

எரச், காக்கா, குஸ்ைாஜி மூவரும் அவரிடம், இைங்கி ஒத்துறழக்கு ாறு 
வற்புறுத்ைி, ைங்களால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்ைனர்; ஆனால் வகெவ் 
 ஸ்த் அரும் ாடு ட்டு எைிர்த்துப் வ ாராடினார், கத்ைினார், 'வடீ்டிற்கு' ைிருப் ி 
அனுப்பும் டி  லமுறை வகட்டார்.  ா ா, அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து ஜபீ்ற க் 
பகாண்டு வரு ாறு எரச்ெிற்கு றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ஸ்த் ஜபீ் ில் 
நுறழந்து, உள்வள அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயிலும்  ண்டலி ைங்கள் 
வவண்டுவகாறளத் பைாடர்ந்ைனர். 

நீண்ட வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, ஜபீ் ில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ஸ்ைின் 
கால்களில் ெிைிது நீறர ஊற்ை அவர் அனு ைித்ை  ின்னர்,  ிகவும் ொந்ை ாகத் 
பைன் ட்டார்.  ா ா அவருக்குத் வைநீர்,  ால், பராட்டி ஆகியவற்றை வழங்கினார். 
அப்வ ாது வகெவ்  ஸ்த் ஒரு ரூ ாய் நாையமும், குளிருக்கு இை ான 
ஒரு  வ ல்வகாட்டும் வவண்டுப னக் வகட்டார்; அதுவும் அவருக்கு 
வழங்கப் ட்டது.  ா ா, அப்வ ாது அவருடன் ஜபீ் ின் உள்வள ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
 ைிபுரிந்து அவறரத் ைனது இருப் ிடத்ைிற்குத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 

 ிகவும் வ ம் ட்ட இந்ை  ஸ்துடனான ெிைப்பு ிக்க பைாடர்ற க் குைித்து 
 ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து  ண்டலிக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 

நான் உண்கெயில் எகதபயனும் விரும்பினால், இந்த இரண்டு 
விஷயங்ககள ெிகவும் விரும்புகிபைன்: ெஸ்துகள் ெற்றும் குழந்கதகள். 
நான் ெஸ்துககள அவர்களின் வலிகெக்காகவும், குழந்கதகளின் 
உதவியற்ை தன்கெக்காகவும் விரும்புகிபைன். அன்பின் மநருப்பு அததீ வலி 
ெிக்கது, பெலும் ெஸ்துகள் அன்பான கடவுளுக்கு ஒரு சவாலாக 
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இருக்கின்ைனர். பநசிப்பவருக்கும், பநசிக்கப்படுபவருக்கும்  இகடபயயான 
ஒரு நிரந்தர இழுபைியாக இது இருக்கிைது. 

டாக்டர் கனி வகட்டார், "ஏன்  ல  ஸ்துகள் அசுத்ை ான, சுகாைார ற்ை 
சுற்றுப்புை சூழல்கறள வைர்வு பெய்கிைார்கள்? அவர்களின் உடல்நலம் 
 ாைிக்கப் டா ல் இருப் து எப் டி?" 

 ா ா, எழுத்துப் லறக மூல ாகப்  ைிலளித்ைார்: 
ெஸ்துகள், நான் கூைியது பபால், அவர்களது அன்பின் பயங்கரொன 

மநருப்பின் காரணொக, பிரியொன இகைவனுக்கு ஒரு சவாகல 
முன்கவக்கின்ைனர்; பெலும் இந்த சவால் - அதாவது, பிரியொன இகைவன் 
தன்கன மவளிப்படுத்திக் மகாள்ள பவண்டும் என்ை எதிர்பார்ப்பில் - 
அவர்களின் சுய உலக வாழ்கவ முற்ைிலுொகக் ககவிட அல்லது 
அகங்காரத்கத அழிப்பதற்கான வரீ முயற்சிகளில் ஈடுபடச் மசய்யும். இந்தத் 
துணிச்சலான மசயல்முகைகள் பல வடிவங்களில் எழலாம். கழிவகை, 
சிறுநீர் கழிப்பிடம் அல்லது குப்கபத் மதாட்டி பபான்ை அசுத்தொன சூழலில் 
வாழ்வது, அவர்கள் தத்தெது உடகல முற்ைிலும் ெைப்பதற்கான ஒரு 
வழியாகும். பெலும் இதிலுள்ள அழகும் அற்புதமும் என்னமவன்ைால், 
பிரியொன இகைவனின் ெீதுள்ள அன்பினால், உடல் முற்ைிலும் 
புைக்கணிக்கப்பட்டாலும் அல்லது ெைக்கப்பட்டாலும், உடலுக்கு எந்தத் 
தீங்கும் விகளயாெல் தடுப்பபதாடு, அது, தானாகபவ தன்கனக் கவனித்துக் 
மகாள்கிைது. சாதாரண ெக்களின் ெனம், மதாடர்ந்து தங்கள் உடகலப் பபணி 
பாதுகாப்பதில் மும்முரொக இருக்கும் பநரத்தில், எவ்வளவுதான் 
முன்மனச்சரிக்ககயாகவும் கவனொகவும் இருந்தாலும், உடல் சரீழிகவ 
முற்ைிலும் தவிர்க்க முடியாது என்பகத அவர்கள் காண்கிைார்கள்.  
கபீர் கூைியது பபால: 

உடகல நிராகரித்தால், அது இருந்துவிடும். 
உடகலப் பாதுகாத்தால், அது ெகைந்துவிடும். 
அதனால் ஆச்சரியொன உண்கெ மவளிப்படுவகதக் 

 காணமுடிகிைது. 
பிணம் ெரணத்கத உண்கிைது ( ிைம் என்ைால் கவனிக்கப் டாை 

 உடல் என்று ப ாருள்.) 
கடவுகள பநசிக்கும் பிராப்தம் அகனவருக்கும் 

அளிக்கப்படவில்கல. இவ்வாறு பநசிப்பவர்கள் அன்பின் மநருப்பில் ெிகவும் 
நுகரப்படுகிைார்கள்; அவர்களுக்கு ஆன்ெீக பெல்நிகலகயப் பற்ைிய 
உணர்வும் இல்கல, பெலும் அவர்களுக்கு இகைவனுடன் ஐக்கியம் பற்ைிய 
எண்ணமும் இல்கல. அவர்கள் அன்பின் வலிகயயும் சித்திரவகதகயயும் 
அனுபவிக்கும் 'ெகிழ்ச்சி மவள்ளத்தில் மூழ்கி இருக்கிைார்கள்', பெலும் 
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பெலும் அகத அகடய ஏங்குகிைார்கள். இந்த அன்பர்களுக்கு, 
பிரியொனவகர விட்டுப் பிரிந்தகதப் பற்ைிபயா, நான் மசான்னது பபால், 
அவருடன் இகணவது பற்ைிபயா எந்த எண்ணமும் இல்கல. அவர்கள் 
தங்ககளக் கண்டுபிடிக்கும் நிகலக்கு முழுகெயாகத் தம்கெ 
செர்ப்பிக்கிைார்கள், பெலும் அவர்களின் செர்ப்பணம் அதன் உச்சக்கட்டத்கத 
அகடயும் தருவாயில், பிரியொன இகைவபன அவர்களுடன் ஐக்கியத்கத 
நாடுகிைார். 
ஹபீஸ் கூைியதற்கிணங்க: 

பிரிவதும் ஐக்கியொவதும் உங்கள் மசயல்பாட்டிற்கு  
உள்ளடங்குவது அல்ல. 

அன்பானவரின் விருப்பத்திற்கு முற்ைிலும்  
அர்ப்பணிக்க ெட்டுபெ முயலுங்கள். 

வகெவ்  ஸ்துடன்  ைிபுரிந்ை  ிைகு,  ா ா அற்புை ான  னநிறலயில் 
காைப் ட்டார்; அப்வ ாது டாக்டர் கனியிடம், "எது ெிகவும் கடினொனது - 
ஒருவரின் உயிகரக் மகாடுப்பதா அல்லது ஒருவரின் வாழ்க்கககய 
இழப்பதா?" என வினவினார். 

"ஒருவரின் வாழ்க்றகறய இழப் து  ிகவும் கடினம்" என்று டாக்டர் கனி 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா ஒப்புக்பகாண்டு வ லும் விளக்கினார்: 
பபரும் புகழும் நாடி, மதால்கலதரும் திரள் திரளான ெக்களின் 

ககதட்டல்களால், பலர் தங்கள் ெரியாகதக்காக, ெதத்திற்காக, நாட்டிற்காக, 
ஒரு மபரிய பநாக்கத்திற்காக தங்கள் உயிகரக் மகாடுத்துள்ளனர். 
பகாகழகள் கூட ஒரு திடீர் தூண்டுதலின் பபரில் அல்லது கட்டுப்படுத்த 
முடியாத ஆத்திரமூட்டலின் பபரில் தங்கள் உயிகர 
இழந்துள்ளனர்.  அத்தககய ெரணம் என்பது கண்ணிகெக்கும் பநரத்தில் 
நிகழ்வதாகும். 

ஆனால் வாழ்கவ இழப்பது என்பது அங்குலம் அங்குலொக 
இைப்பதாகும். ஒவ்மவாரு கணமும், அகந்கதகய அகற்றுவது கடுகெயான 
வலிகய ஒருவர் அனுபவிப்பதாகும்; அது, மதய்வ சித்தத்திற்கு முற்ைிலுொக 
அவகரச் சரணகடயச் மசய்வதில் முடிவகடகிைது. இந்த ெரணத்கத 
வரீர்களால் ெட்டுபெ சந்திக்க முடியும், அப்படிப்பட்ட வரீர்கள் உண்கெயில் 
ெிகக் குகைவு. பகசவ் ெஸ்த் அத்தககய ஒரு வரீாதிவரீன். 

அறைத் பைாடர்ந்து டாக்டர் கனி,  ைிபனாரு  ைி முைல், வைநீர் வநரம் 
வறர, உருது கவிஞர் 'ஸீ ாப்' ின்  றடப்புகறளப்  டித்து,  ா ாறவ 
 கிழ்வித்ைார்.  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ிற் கல் 4:30  ைிக்கு,  ா ா, 
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 ண்டலியுடன் ஓட்டப் ந்ையப்  ாறைறய வநாக்கிக் காரில் பென்று, அங்கிருந்து 
ஹடப்ஸர் கிரா த்ைிற்குச் பென்ைார். 

அறனவரும் துவ யின்  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா 
ப ஹராஸாத்துக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லும் வறரயில் -  றழ ப ய்ைாலும் 
ப ய்யாது இருந்ைாலும் - அவர் கறடப் ிடிக்கப்வ ாவைாகக் கூைிய நிகழ்ச்ெிகளின் 
அட்டவறை ஒன்றை பவளியிட்டார்: 

• இரண்டு  ஸ்துகள்,  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கள் அல்லது முற்ைிலும் 
ஆைரவற்ைவர்கள்,  ா ாவால் ைினமும் காறலயில் நீராட்டி, 
உைவளித்து, உறட உடுத்துவைற்கு அறழத்து வரப் டுவார்கள். 

• காறல 11:00  ைிக்கும்  ைியம் 1:00க்கும் இறடவய டாக்டர் கனி, 
இலகுவான ைறலப்புகளில் வாெித்து,  ாராயைம் பெய்து அல்லது 
வ சுவைன் மூல ாக,  ா ாறவ  கிழ்விக்க வவண்டும். 

•  ா ா  றல உச்ெியில் அற ந்ை வகாவிலில் ( ங்களாவிலிருந்து சு ார் 
ஒரு ற ல் பைாறலவில்) இரண்டு  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருப் ார்.  ா ா அந்ைக் வகாவிலுக்கு நடந்து பென்று ைிரும் ி 
வருவைன் மூலம்,  ாறல நறடப் யைத்றைத் ைவிர்க்க முடியும்.  

• உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா  ண்டலியுடன்  ல விஷயங்கறளப்  ற்ைி 
விவாைிப் ைில் ைன்றன ஈடு டுத்ைிக் பகாள்வார் அல்லது ெீட்டு 
விறளயாடி  கிழ்வார். 

•  ா ா ைினமும் அலி ஷாவுடன் அ ர்ந்து, நீராட்டி, அவருக்கு 
உைவளிப் ார். 
1949, ஜூறல 18 ைிங்கட்கிழற  அன்று, ஜால் ாய், எரச், டாக்டர் கனி 

ஆகிவயார் இரண்டு  ஸ்துகள் அல்லது  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளத் வைடி 
அறழத்து வருவைற்காக காறலயில் புைப் ட்டனர். ைினமும் இரண்டு  ைிவநரம் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ரத் ைிட்ட ிட்ட அறைறயப்  ார்ப் ைற்காக,  ா ா, 
வகாவிலுக்குச் பென்ைார். மூன்று  ண்டலியும் அன்று காறல 10:30  ைிக்கு 
அறழத்து வந்ை இரண்டு ந ர்கறளக் குைித்து,  ா ா, "அவர்களுக்கு ஆன்ெீக 
பாகதயின் ஒரு பலசான வாசம் உள்ளது" என்று கூைினார்.   ா ா அவர்கறள 
நீராட்டி, உைவளித்து, புத்ைாறடகள் அைிவித்து,  ின்னர் அவர்கறளத் ைிருப் ி 
அனுப் ி றவத்ைார். 

வைநீருக்குப்  ிைகு,  ா ாவும்  ண்டலியும் ஜபீ் ில் வகாவிலுக்குச் 
பென்ைனர். காக்கா, குஸ்ைாஜி, டாக்டர் கனி ஆகிவயார் பவளிவய கண்காைிப் ில் 
அ ர்ந்ைிருக்க, எரச், ஜால் ாய் இருவரும் ைங்கள் உைறவ எடுத்து வர, ைிருப் ி 
அனுப் ப் ட்டனர் ( ா ா  ற்றும்  ண்டலியின் உைவு  ிந்த்ரா ஹவுஸில் ையார் 
பெய்து, ஜபீ் ில் எரச்ொல் பகாண்டு வரப் ட்டது).  ாதுகாவல்  ைிபுரிந்ைவர்கள், 
 ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருக்கும் வவறளயில், அவர் றகைட்டி அறழக்கும் 
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வறர வகாவிறல வநாக்கிப்  ார்க்க வவண்டாம் என்று அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 
 ா ா, வகாவிலறையில் ஒரு  ைி வநரம் அ ர்ந்து, அைற்குப்  ிைகு 
 ண்டலியுடன் துவ யின்  ங்களாவுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். எரச் எடுத்துவந்ை 
இரவு உைறவ உண்ட  ின்பு,  ாறலயில் ெீட்டு விறளயாடி, சுவாரஸ்ய ான 
விஷயங்கறளப்  ற்ைிப் வ ெிக் பகாண்டிருந்ைனர். 

இருப் ினும்,  றுநாள் ஜூறல 19 காறல வவறளயில்,  ா ாவின் 
 னநிறல அவ்வளவு இைக்க ாக இல்றல. அவர் காக்கா, எரச், டாக்டர் கனி 
மூவறரயும் அறழத்து, "பநற்ைிரவு என்னால் தூங்கபவ முடியவில்கல. 
காக்கா, தனது ஜன்னகலத் திைந்து கவத்திருந்ததால், காற்று பலவிதொன 
ஓலெிடும் சத்தங்களுடன் பவகொக உள்பள நுகழந்தது. காக்கா 
கவனக்குகைவாக இருந்துவிட்டார், குைிப்பாக, காலநிகல ஈரொகவும் 
குளிராகவும் இருக்கும் பபாது, பலொன காற்றுககள நான் ஒருபபாதும் 
விரும்புவதில்கல என்பகத அவர் அைிந்திருந்தும், 
சிரத்கதயில்லாெலாகிவிட்டார்.” எரச் அத்தககய ‘பொசொன’ பங்களாகவத் 
பதர்ந்மதடுத்ததற்காக அவரும் விெர்சனத்திற்குள்ளானார்; இவ்வாறு, 
 ா ாவின் குற்ைச்ொட்டு பைாடர்ந்ைது. 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா கீவழ வந்ைவ ாது, அவர் வொக ாகவும், 
 னச்வொர்வுடனும்,  லவனீ ாகவும் காைப் ட்டார். "சில பநரங்களில் 
பகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்தாதது எனது பலவனீம், குைிப்பாக எனது உபவாசம் 
ெற்றும் ஏகாந்தவாசத்தின் பபாது பகாபத்கதக் கட்டுப்படுத்த பவண்டும்; 
அதில் சிைந்த ெற்றும் பொசொன பாகம் என்னமவன்ைால், மபாதுவாக, நூறு 
சதவதீம் எனக்குச் பசகவ மசய்பவர்களும், என்ெீது அன்பு 
மசலுத்துபவர்களும் அதன் இலக்காக இருக்கிைார்கள்" என்று கூைினார். 

காலம் இறைக் கண்டு வியந்ைது: ‘ ரிபூரைத்ைில் எந்ைவிை ான 
 லவனீமும் எப் டி இருக்க முடியும்? இது குருநாைரின் கருறை  ற்றும் 
அவருக்கு பநருக்க ானவர்களின்  னப் டிவங்கறள வவவராடு அழிக்கும் 
இன்ைியற யாை  ைி. அறை அவருறடய  லவனீம் என்று பொல்லும் 
அளவுக்கு என்ன ஒரு பைய்வகீ நாடகம்!’ 

 ா ா அலி ஷாவுடன்  ைிபுரிந்து பகாண்டிருந்ை வநரத்ைில், எரச்சும் 
ஜால் ாயும்  ஸ்துகறளத் வைடிக் பகாண்டு வர நகருக்குள் பென்று, 11:30 
 ைிக்கு ஏ ாற்ைத்துடன் ைிரும் ி வந்ைனர். இறைக்கண்டு  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடயா ல், வழக்க ான நான்கு  ைிக்குப்  ைிலாக  ைியம் இரண்டு 
 ைிக்குள் உைறவ எடுத்துவரக் கூைி, அவர்கறளத் ைிருப் ி அனுப் ினார். 
அைற்குப்  ிைகு,  ா ா வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக அலி ஷாறவ நீராட்ட முடிவு 
பெய்து,  ின்னர் அவருடன் ஒரு  ைி வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 
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எரச், ஜால் ாய் இருவரும் சு ார் 2:30  ைியளவில் உைறவயும் 
எடுத்துக்பகாண்டு ‘அல்லாபக்ஷ்’ என்ை முஸ்லீம்  ஸ்துடன் ைிரும் ி வந்ைனர். 
 ா ா உடனடியாக அவருடன் ைனது  ைிறயத் பைாடங்கி, அவறர நீராட்டி, 
உைவு  ற்றும் சுத்ை ான ஆறடகறள வழங்கினார். அல்லா க்ஷ் ஆன் ீக 
 ாறையில் வ ல்நிறலறய அறடயவில்றல என்ைாலும் (அவர் அறை 
பநருங்கிக்பகாண்டிருந்ைார், முந்றைய நாள் அறழத்து வந்ைவர்கறளப் வ ாலவவ, 
வலொன இறை வாெத்ைின்  ரவெத்ைில் இருந்ைார்), அவருடனான  ைி  ா ாறவ 
 கிழச்பெய்ைது. 

எரச், ஜால் ாய் இருவரும்  ீண்டும்  ஸ்துகறளத் வைடிச் பென்று 
‘நன்னு பாய்’ என் வருடன் நான்கு  ைியளவில் ைிரும் ி வந்ைனர். நன்னு  ாய் 
ஒரு வவடிக்றகயான பைாடர்பு என நிரூ ிக்கப் ட்டாலும், அவரும் ஆன் ீக 
 ாறையில் அந்ை அளவுக்கு முன்வனைவில்றல. அவர் உருது 
ஈரடிக்கவிறைகறள இறடவிடா ல்,  ிகவும் வியத்ைகு முறையில்,  ாராயைம் 
பெய்துபகாண்டிருந்ைார். அவருக்குப்  ைிலளிக்கும் விைத்ைில், நிகரான உருது 
ஈரடிக்கவிறைகறள வ ற்வகாள் காட்டி எடுத்துறரக்கு ாறு,  ா ா, டாக்டர் 
கனிக்கு உத்ைரவிட்டார். டாக்டர் கனி, ஹஃ ஸீ்  ற்றும் ஷம்ஸ்-இ-ைப்ரிஸ் 
ஆகிவயாரின் கவிறைகறள ப ாழிந்ைாலும், நன்னு  ாய் கைபீரன்ை குரலில் 
இறடவிடா ல் எடுத்துறரத்ைைால், டாக்டர் கனியால் ஒரு வார்த்றைக் கூட கூை 
முடியவில்றல. டாக்டர் கனி ஏவைனும் எடுத்துறரக்கத் பைாடங்கியவுடன், நன்னு 
அவறர குறுக்கிட்டு, அடிக்கடி அர்த்ை ில்லா ல்  னம்வ ான வ ாக்கில் 
 ாடிக்பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா இறைக்கண்டு  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்து  ன ார 
ெிரித்ைார். 

 ா ா ெில வகள்விகறளக் வகட்கு ாறு எரச்ெிடம் றெறகயால் பைரிவித்ை 
வ ாது, நன்னு  ாய் வயாெிக்கா ல் ைன்னிச்றெயாக, றைரிய ான, 
ைிட்டவட்ட ான  ைில்கறள அளித்ைார். உைாரை ாக, "அல்லா அல்லது 
முஹம் து ந ி இவர்களில் யார் ப ரியவர்?" என்று எரச் வகட்டைற்கு…. 

"நிச்ெய ாக முஹம் து! கடவுள் அவரிடம் றககறள நீட்டி  ன்ைாடச் 
பெல்கிைார்! முஹம் துறவ நிறனவுகூருவைன் மூலம், நீங்கள் இரவில் ஒரு 
 களும்,  கலில் ஒரு  கறனயும் அறடயப்ப றுவரீ்கள்." என்று நன்னு 
 ைிலளித்ைார். 

அறர  ைி வநர உறரயாடலுக்குப்  ிைகு,  ா ா, நன்னு  ாறய நீராட்டி, 
புைிய ஆறடகள்  ற்றும் இனிப்புகறள வழங்கினார்;  ாறல 5.30  ைிக்கு 
அறனவருக்கும் வைநீர் வழங்கப் ட்டது. நன்னு  ாறய அறழத்துச் பெல்ல எரச் 
ையாராகும் வவறளயில், அடுத்ை மூன்று நாட்களுக்கு,  ா ா ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்ள இருந்ைைால், வ லும், அன்று  ாறல வானிறல பைளிவாக 
இருந்ைைாலும், ஜபீ் ில் ெவாரி பெய்ய ஏன் பெல்லக்கூடாது என்ை வ ச்சுகள் 
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எழுந்ைன. நன்னு  ாறயத் வைடி கண்டுபகாண்ட காரைத்ைால்,  ிகவும் நல்ல 
 னநிறலயில் இருந்ை  ா ா அைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார்; ஆயினும் கூட, ெவாரி 
பெல்வது என்ை ொக்குப்வ ாக்கு உண்ற யில் அவரது ஆன் ீக  ைிறய 
நிறைவவற்றுவைற்கான ஒரு வழியாகும். 

ஏைக்குறைய ஆறு  ைிக்கு ஜபீ் ில்  யைம் பெய்து,  நன்னு  ாறய 
அவரது இருப் ிடத்ைில் இைக்கிவிட்ட  ின்னர், அவர்கள் பூனா ' ந்த் கார்டன்' 
வழியாக 'ஃப ர்குஸன் கல்லூரி'  ற்றும் 'படக்கன் ஜிம்கானா'வுக்குச் பென்ைனர். 
‘வாடியா கல்லூரி’க்கு அருகில், ஒரு ென்னியாெி ொறலயில் நடந்து பெல்வறை 
 ா ா கவனித்து, எரச்ெிடம் கீவழ இைங்கி அவரது  ின்னைிறயக் 
கண்டைியும் டிக் கூைினார். எரச் அந்ை  னிைறர அணுகி, ெிைிது வநரம் அவரிடம் 
வ ச்சுக் பகாடுத்து, கடந்ை ஏழு ஆண்டுகளாக நாடு முழுவதும் அறலந்து ைிரிந்து, 
ப ௌனம்  கறடப் ிடித்து, கடவுறளத் வைடு வர் என்று  ா ாவிடம் பைரிவித்ைார். 

1942ஆம் ஆண்டில்,  ா ா, படஹ்ரா டூன் நகரில் ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ல 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஹரித்வாரில் காத்வகாடம் கிரா த்ைிற்கு அருகில் 
பைாடர்பு பகாண்ட அவை ப ௌனி  ா ாறவ, காக்கா அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டார். அற ைியான (ப ௌனி) ென்னியாெிறய அவர்களுடன் ஜபீ் ில் 
அறழத்துச் பென்று, இந்து ைகன ற ைானத்ைில் ெில நி ிடங்கள்  ா ா அவருடன் 
ைனியாக அ ர்ந்ைார்.  

1949, ஜூறல 20 புைன்கிழற  அன்று, ப ஹர்  ா ா, துவ யின் 
 ங்களாவின்  ாடியில் ஒரு அறையில் மூன்று நாள் ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்ளத் பைாடங்கினார்.  ா ா கீவழ உைவிற்காகவவா அல்லது 
 ண்டலியுடன் உறரயாடவவா வரப்வ ாவைில்றல என்று கூைினார். ‘இந்ைப் 
 யைத்ைின்  ல ஏ ாற்ை ான அம்ெங்களுக்காகவும், அைன் விறளவாக 
ஓய்பவடுக்கத் ைவைியைற்காகவும்’ இந்ை மூன்று நாள் ஏகாந்ைவாெத்றை 
அனுஷ்டிப் ைாக அவர் விளக்கினார்.  ா ா அறழக்கும் வ ாது,  ண்டலி  ாடியில் 
 ா ாறவப்  ார்க்க அனு ைிக்கப் ட்டனர், வ லும் டாக்டர் கனி 
அறழக்கப் ட்டவ ாது, அவர் ஈரடிக் கவிறை வாெிப் றைத் பைாடர வவண்டும் 
என்றும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ஸ்துகள் அல்லது ொதுக்கள் அறழத்து 
வரப் ட்டால்,  ா ா அவர்கறள  ாடிக்கு வரவறழத்துத் பைாடர்பு பகாண்டார். 

 ா ா இப்வ ாது, உைவிற்கான கீழ்வரும் அட்டவறைறயப்  ின் ற்ைத் 
பைாடங்கினார்: 

காகல - பராட்டி இல்லா ல் ஒரு கப் வைநீர் 
காகல 10:00  ைி - ஒரு கப் காஃ ி 
பிற்பகல் 3:00 முைல் 4:00  ைி - இரவு உைவு 
 ா ா பகலில் ெிைிைளவு பவற்ைிறல அல்லது ப ருஞ்ெீரகப் ப ாடிறய 

ப ன்று ொப் ிடுவது வழக்கம்.     
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 அன்று காறல வைநீருக்குப்  ின்னர், எரச் ஒரு ொதுறவ அறழத்து 
வந்ைதும்,  ா ா அவருறடய கால்கறளக் கழுவி, இனிப்பும் இரண்டு ரூ ாயும் 
வழங்கினார். நண் கல் வநரத்ைில் எரச், ஜால் ாய் இருவரும் ‘ராம்’ என்று 
அறழக்கப் ட்ட ஒரு  ஸ்துடன் வந்ைவ ாது,  ா ா, அவருடன்  ைிபுரிவைில் 
 ஸ்த் எந்ைத் ையக்கத்றையும் பவளிப் டுத்ைாைலால் அவறர  ாடிக்கு 
அறழத்துச் பென்று, அங்கு  ா ா அவறர நீராட்டி, புைிய ஆறடகள்  ற்றும் 
இனிப்புகறள வழங்கினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, ராம்  ஸ்றைப்  ற்ைி  ண்டலியிடம் கூைினார்: 
"அப்பபாது நான் பசியுடன் இருந்பதன், அவர் உண்ணும் இனிப்புகளில் 
சிலவற்கை, ெஸ்த் அவராகபவ எனக்குக் மகாடுத்தால் எவ்வளவு நன்ைாக 
இருக்கும் என்று எனக்குள் நிகனத்பதன். என்ன நடந்திருக்கும் எனக் 
கற்பகன மசய்யுங்கள்? அவர் எனக்கு, பாதி இனிப்புககள வழங்கினார் 

"எனது உபவாசத்தின் காரணொக, நான் யாருகடய ககயிலிருந்தும் 
உணகவ அனுெதித்திருக்க ொட்படன்; ஆனால், அது ஒரு ெஸ்திடெிருந்து 
வந்ததால், எனது பசிகயத் தணிக்கும் வாய்ப்பு பயனுள்ளதாக 
வரபவற்கப்பட்டது." 

ராமுடனான இந்ைத் பைாடர்பு பூனாவில் அவரது கறடெி  ஸ்த் பைாடர்பு 
என்று  ா ா கூைினார், ஏபனனில் அவர் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ை 
அவ்வவறளயில் வவறு எந்ை  ஸ்றையும் அறழத்து வரு ாறு கூைவில்றல. 

 ா ாவின் றக றெறகறய கவனித்ை எரச்  ஸ்ைிடம், "ராம் எங்வக?" 
என்று வகட்டார். 

"ராம் இங்வக இருக்கிைார்! அவர் உங்கள் ஒவ்பவாருவரிலும் 
இருக்கிைார்!" என்று  ஸ்த்  ைிலளித்ைார்.  

"நீங்கள் ஈஸ்வறரப்  ார்த்ைீர்களா?" 
"இந்ைக் கைம் ஈஸ்வரறன என் கண் முன்வன காண்கிவைன்! அவர் 

எங்கும் இருக்கிைார்!" என்று ராம்  ைிலளித்ைார் 
அவர்கள் உைவு உண்ட  ின்பு, நான்கு  ைியளவில்  ா ா 

ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார்.   ாறலயில் அவர்  ண்டலியுடன்  ிங்- ாங் (ைறரயில் 
அ ர்ந்து), ெீட்டு  ற்றும் வகரம் விறளயாடினார். 

ஜூறல 21,  ா ா, வடீ்டு  ாடியில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் 
இரண்டாவது நாளாகும், வ லும் அவர் அங்கு வந்ை முைல் நாள், அலி ஷாவுடன் 
 ட்டுவ   ைிபுரிந்ைார்; வவறு எந்ை  ஸ்த் அல்லது  னநிறல 
 ாைிக்கப் ட்டவர்கறளயும் அவரிடம் அறழத்துவரவில்றல.  ா ா, பூனாவில் 
ஏழு  ஸ்துகறளயும் இரண்டு  னநிறல  ாைிக்கப் ட்டவர்கறளயும்  பைாடர்பு 
பகாண்டு, நாள் முழுவதும்  ண்டலியுடன் விறளயாடினார். 
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ஜூறல 22 அன்று,  ா ா, முழுநாளும் உ வாெம் கறடப் ிடிக்க முடிவு 
பெய்து, காறலயில்  ால் இல்லா ல் வைநீரும்,  ாறலயில் காஃ ியும் 
அருந்ைினார். அவர் அலி ஷாவின் கால்கறளக் கழுவி, ைனது றககளால் 
அவருக்குத் வைநீர் வழங்கினார். பைாடர்ந்து  ா ா  ண்டலிக்குச் ெில 
அைிவுறரகறள வழங்கி,  ிற் கல் 2:00  ைி வறர ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்து, 
3:30  ைிக்கு அலி ஷாவிற்கு உைவளித்ைார். 

நான்கு  ைியளவில்  ா ா ஒரு வகாப்ற  காஃ ி அருந்ைி,  ின்னர் அவர் 
 ண்டலியிடம் இவ்வாறு கூைினார்: "இன்று எனது ஏகாந்தவாசம் முற்ைிலும் 
திருப்திகரொக இருந்தாலும் ெிகவும் தவீிரொக இருந்தது; அவ்பவகளயில் 
அகர ெணி பநரம் ககளப்பாகவும் ெயக்கொகவும் உணர்ந்பதன். எனது பூனா 
விஜயம், ஆன்ெீக பணி, ஏகாந்தவாசம் ெற்றும் ஓய்வு ஆகியவற்ைின் 
கலகவயாக இருந்தது. நான் ஏழு ெணி பநரம் ஏகாந்தவாசத்தில் பணிபுரிந்து, 
ஏழு நாட்கள் ஓய்மவடுத்து, ஏழு ெஸ்துககளத் மதாடர்பு மகாண்டதால் 
திருப்திகரொக உள்ளது. 

"ஆனால், நாகள ெகழ மபய்யாவிடில், நான் முழுத் திருப்தியுடனும் 
ெகிழ்ச்சியுடனும் இருப்பபன்; இதனால் கிரிக்மகட் பபாட்டிகய இகடயூறு 
எதுவும் இல்லாெல் பார்க்க முடியும்."  ா ாவவ காரில்  யைம் பெய்ய 
விருப் த்றைத் பைரிவித்து, அடுத்ை நாள்  றழ ப ய்யு ா என்று காரில் 
பெல்லும்வ ாது ஒவ்பவாருவரிடமும் வகட்டார்.  ா ா, காக்காறவப்  ார்த்து, 
"ெகழ, கிரிக்மகட் பபாட்டிகயக் மகடுத்துவிடாெல் இருக்க பிரார்த்தகன 
மசய்யுங்கள்!" என்ைார்.  ா ா, கார்  யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைதும், 
 ற்றுப ாரு கப் காஃ ி அருந்ைி, ஓய்வு ப றுவைற்கு முன்பு, ஒரு  ைி வநரம் 
 ண்டலியுடன் விறளயாடினார். 

1949, ஜூறல 23 ெனிக்கிழற , முழுற யான ஓய்வு நாளாக 
அைிவிக்கப் ட்டது. "அலி ஷாவுடன் பணிபுரிவகதத் தவிர, ஏகாந்தவாசம், உள் 
ெற்றும் மவளியளவிலான ஆன்ெீக பணி எதுவும் இல்கல." காறல வைநீறரத் 
ைவிர,  ா ா ஒன் து  ைிக்கு ெிற்றுண்டியில்  ங்பகடுத்ைார். அவர் நாள் 
முழுவதும்  ண்டலியுடன் இருந்து, ெதுரங்கம் விறளயாடி,  ல்வவறு 
சுவாரஸ்ய ான ைறலப்புகறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார் - ைீவிர ான அல்லது 
ஆன் ீக வியாக்கியானங்கறள வவண்டுப ன்வை ைவிர்த்ைார். 

வநற்று முன்ைினம் இரவும் அைிகாறலயிலும்  லத்ை  றழ ப ய்து, 
வானம் அச்சுறுத்தும் விைத்ைில் காைப் ட்டது. ‘ஃப ர்குஸன் கல்லூரி’க்கும் 
‘படக்கன் ஜிம்கானா’ அைிக்கும் இறடயிலான கிரிக்பகட் வ ாட்டிறயக் காை, 
காறல  த்து  ைிக்கு அறனவரும் புைப் ட்டனர்;  ா ா வ ாட்டிறயக் காை 
ஆவலுடன் காத்ைிருந்ைார்; அறனவரும் ஆர்வத்துடன் எைிர் ார்த்ைது வ ால, 
 றழ ப ய்யாைைால் வ ாட்டி ைிட்ட ிடப் டி 12:30  ைிக்கு ஆரம்  ானது; அன்று 
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 ாறல ஆறு  ைிக்கு கிரிக்பகட் வ ாட்டி நிறைவறடவதுவறர  ா ா 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

இரவு உைவுக்குப்  ின்னர் ஒரு  ைி வநரம் ெீட்டு விறளயாடிவிட்டு, 
 ா ா ைனது அறைக்கு ஓய்பவடுக்கச் பெல்லுவைற்கு முன்னர், அடுத்ை நாள் 
ப ஹராஸாத் புைப் ட அறனவரும் ையாராக இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

ஆைி ெீனியர் 1949, ஜூறல 24 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று பூனா வந்ைார். 
 ாறல 4:00  ைிக்கு  ா ா, காக்கா, குஸ்ைாஜி, அலி ஷா ஆகிவயாருடன் 
ஆைியின் காரில் புைப் ட்டுச் பென்ைார். எரச், ஜால் ாய், டாக்டர் கனி ஆகிவயார் 
பூனாவில் ைங்கி,  ாை இறுைி வறர ப ௌனம் அனுஷ்டிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். கிரிக்பகட் விறளயாட்டுப் வ ாட்டிறய இன்னும் ெிைிது 
வநரம்  ார்றவயிட வழியில்  ா ாவின் கார் நிறுத்ைப் ட்டது. அறைத் பைாடர்ந்து 
வகாந்ைாபுரி அரொங்க விடுைியில் ைிடீபரன நின்று,  ா ா, அலி ஷாவின் 
கால்கறளக் கழுவ முடிவு பெய்ைார்.  ா ா, அன்று  ாறல 6:50  ைிக்கு 
ப ஹராஸாத் வந்ைறடந்ைார். ப ட்டி  டுக்றககறள ஏற்ைிச் பென்ை ஜபீ் 
அவர்களுக்கு முன்னால் பென்ைைால், ஆைி, தூரத்ைிலிருந்து ஹார்ன் ஒலி 
எழுப் ியதும், ஜால் வகரவாலா, ப ஹர்ஜி, நரி ன்  ற்றும்  ைியாளர்கள் 
ைத்ை து அறைகளுக்குள் பென்று  றைந்து பகாண்டனர்.  ா ா எவறரயும் 
 ார்க்கா ல் வநராக ைனது அறைக்குள் பென்ைார். 

ெிைிது வநரத்ைில்  ா ா ையாரானதும், காக்கா றககறளத் ைட்டி, 
அறனவரும் பவளிவய வரலாம் எனச் சுட்டிக்காட்டினார். காக்கா அவர்கள் 
மூவருக்கும் பூனா நிகழ்வுகறளப்  ின்வரு ாறு விவரித்ைார்: "இது 
வாைலியிலிருந்து பநருப் ிற்குள் பெல்வைாக விவரிக்கப் டலாம்!  ாயா 
 ழிவாங்கும் எண்ைத்ைில் எங்கறளப்  ின்பைாடர்வது வ ாலத் வைான்ைியது. 
 றலயில் பைாடர்ந்து  றழயும், இறடவிடாை  ல ான காற்றும் எப்வ ாதும் 
வெீிக்பகாண்டிருந்ைது.  ா ா  ங்களாவின் வ ல் ாடியில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருந்ைவ ாது, இரவின் அபெௌகரிய ான ெில வநரங்களில் என்றன அறழத்து, 
அவருறடய அறை கைவு ைட்டப் டுவறைப்  ற்ைி விொரித்ைார்." 

ஜூறல 25 முைல், ப ஹர்  ா ா, அவரது ஆன் ீக  ைிறயக் காறல 
11:30  ைிக்கும்  ைியம் 1:30க்கும் இறடவய பைாடங்கி, ெிைிது வநரம் 
ஓய்பவடுத்ைார். இறுைி ஏழு நாட்கள், அவரது முந்றைய உ வாெத்றையும் 
ஏகாந்ைவாெத்றையும்  ீண்டும் ைீவிரப் டுத்துவைாக இருந்ைது. அன்று இரவு 
நரி ன் கண்காைிப்புப்  ைியில் இருந்ைவ ாது  ா ா இரண்டு  ைி வநரம் 
ஓய்பவடுத்ைார். 

அடுத்ை நாள், ஆகஸ்ட் 1ஆம் வைைி,  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து 
பவளிவய வரும் வவறளயில் அறனவறரயும் ப ஹராஸாத்ைில் ஒன்ைாகக் 
கூடு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  அன்ைிரவு ப ஹர்ஜி கண்காைிப்புப்  ைியில் 
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இருந்ைார்; அடுத்ை நாள் இரவு அந்ைப்  ைிறயப் புரிந்ை நரி ன்,  ா ா மூன்று 
 ைி வநரம்  ட்டுவ  ஓய்பவடுத்ைைாகத் பைரிவித்ைார். 

ஜூறல 30 அன்று,  ா ா, காறல 5:00  ைிக்கு எழுந்து, முகம், றக 
கால்கறளக் கழுவி,  ின்னர் ஒரு வகாப்ற  ‘ஓவல்றடன்’ புரை ஆகாரத்றை 
அருந்ைினார். அறைத் பைாடர்ந்து, அலி ஷாவின் கால்கறளக் கழுவி அவருக்குத் 
வைநீர்  ற்றும் ெப் ாத்ைிகறள ஊட்டினார்.  காறல 7:30  ைிக்கு  ா ா நீராடி, 
அடுத்ை  த்து  ைி வநரத்ைிற்கு, காறல 8:00 முைல்  ாறல 6:00 வறர, 
நீலப்வ ருந்ைில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைார். 

அவர் அந்ை  த்து  ைி வநரம் முழுவதும் உ வாெம் இருந்து, 
 ாறலயில்  ற்றுப ாரு கப் ஓவல்றடன் புரை உைறவ உட்பகாண்டார். அன்று 
ப ஹரா,  ைி  ற்றும்   த்து  ைி வநர இறடபவளியில்  ா ா, காக்காறவயும் 
அறழக்கவில்றல. 

1949, ஆகஸ்ட் 1 ைிங்கட்கிழற , ப ஹராஸாத்ைில்  கிழ்ச்ெிகர ான 
நிறனவு நாளாக அனுஷ்டிக்கப் ட்டது. அறனத்து ப ஹரா ாத்  ண்டலியும், 
நாகு, சுஷீலா, ஸர்வார், நாஜூ  ற்றும் ஹில்லா பகாத்வால் ( ள்ளி 
விடுமுறையில் இருந்ைவர்கள்), குட்டி வகாரக்நாத்  ற்றும் அஹ துநகறரச் 
வெர்ந்ை  லர் உட் ட இைர ப ஹரா ாத் குடியிருப் ாளர்களும் காறல ஏழு 
 ைிக்கு முன்னைாக ப ஹராஸாத்ைில் இருக்க வவண்டும் என அறழப்பு 
விடுக்கப் ட்டது. அறழக்கப் ட்டவர்களில் ஸவராஷ், அவரது  றனவி விலூ, 
ப ஹர்ஜி  ா ா  ற்றும் வஹா ி  ா ா ஸட்டா, ஸவக் ை ானியா, கவாஸ் 
 ற்றும் ரூெி ை ானியா, அவர்களின் ைாயார் ஷிரீன், ராம்ஜூ, டாக்வகஃ ால்கர், 
ஸூனா ாெி, ரூஸி  ாப், ைத்து, ருஸ்ைம் காக்கா, ஸில்லா காக்கு, ஆைி ெீனியர், 
குல் ாய்,  கள்  ிவராஜா,  கீரத்,  ண்வடா ா, வகா ா கவைஷ், ஆைி ஜூனியர் 
 ற்றும் அவரது  றனவி ஃ ிரீனி ஆகிவயாரும் அடங்குவர். அறனவரும் 
வருவைற்கு முன்பு காறல உைவு உண்ைவவா, வைநீர் அருந்ைவவா இல்றல. 
அறனத்து ஆண்களும் ப ண்களும் ஒரு  ாை ாக ப ௌனம் கறடப் ிடித்து, 
 ா ா, ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து பவளிவய வந்ைதும், அவரது முன்னிறலயில் 
அறைக் கறலக்க வவண்டும். ஸவராஷ், அரெியல் ஈடு ாடு  ற்றும் வவறல 
காரை ாக ப ௌனம் கறடப் ிடிப் ைிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் ட்டார். 

எவரும்  ா ாறவக் றககூப் ி வைங்கவவா, எந்ை வார்த்றையும் 
வ ெவவா, ‘பஜய்!’ என்று குரல்பகாடுக்கவவா கூடாது.   ிரார்த்ைறனக்குப்  ின்னர் 
‘ஆப ன்’ என்று கூைி, அறனவரும் ைங்கள் ப ௌனத்றைக் கறலக்க வவண்டும். 
ஆண்கள், ஆண்  ண்டலி  க்கத்ைிலும், ப ண் ைிகள், ப ண்  ண்டலி ைங்கும் 
அறையிலும் இருக்க வவண்டும்.     
 ப ஹரா,  ைி இருவரும் காறல 6:30  ைிக்கு  ா ாறவத் ைனிப் ட்ட 
முறையில் ெந்ைித்ைனர். ப ஹரா ைனது ப ௌனத்றைக் கறலத்து  ா ாவிடம் 
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வ ெிய அவை வவறளயில்  ைி ‘ ா ா’ என்ை வார்த்றைறய  ட்டும் 
உச்ெரிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா, ெரியாக காறல 7:00  ைிக்கு ஏகாந்ைவாெ 
அறையிலிருந்து பவளிவய வந்ைவ ாது புத்துைர்ச்ெி,  ிரகாெம்  ற்றும் 
ஆவராக்கியத்ைின் ப ாத்ை உருவ ாகத் வைாற்ை ளித்ைார். 40 நாட்கள் 
ஏகாந்ைவாெம், உ வாெம் வ ற்பகாண்டு வொர்வாக இருப் ைற்குப்  ைிலாக, அவர் 
விடுமுறையிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைது வ ால் இருந்ைது! 

ெிைப் ாக அலங்கரிக்கப் ட்ட வ றடயில் ப ஹர்  ா ா அ ர்ந்து, அவர் 
அங்கு இருந்ைவர்களிடம் வவடிக்றகயாக உறரயாடினார்: "இப்பபாது நடக்கும் 
பிரார்த்தகன பவகளயில் அகனவரும் அகெதியாக இருக்க பவண்டும், 
எவபரனும் சிைிய சத்தம் எழுப்பினால், ஒரு பபய் அவகரப் பற்ைிக்மகாண்டு 
பவட்கடயாடும்!" 

ெில நி ிட ப ௌனத்ைிற்குப்  ிைகு, டாக்டர் டான், காவள ா ா, 
றகக்வகா ாத், காக் ஸாவஹப் ஆகிவயார் முறைவய, ஆங்கிலம்,  ராட்டி, 
குஜராத்ைி, உருது ஆகிய ப ாழிகளில்  ா ா, ஏற்கனவவ ப ாழிந்ை  ின்வரும் 
 ிரார்த்ைறனறய வாெித்ைனர்: 

முஸ்லீம்கள் அல்லா என்று அகழக்கும் கடவுள், 
மஸாராஸ்ட்ரியர்கள் அஹுரெஸ்தா என்று வணங்கும் கடவுள், இந்துக்கள் 
ஈஸ்வர் அல்லது பரொத்ொ என்றும், ெற்றும் பலர் பவறு பல மபயர்களால் 
அகழக்கப்படும் கடவுள்... 

யாருகடய ஐக்கியத்கத அன்பர்கள் சுய நிர்மூலத்துடன் 
பதடுகிைார்கபளா, யாகர ரிஷி முனிகள் ெட்டுபெ மெய்ப்மபாருளாகக் 
காண்கிைார்கபளா, யாகர தம்முகடய உண்கெயான சுயொக 
அைிகிைார்கபளா, அபத கடவுள்... 

உன்னதொன உணர்வுெிக்க ஏக இகைவன், அவதார புருஷர் ெற்றும் 
குருநாதர்களாக நித்தியொக மவளிப்படும் இந்தப் பரிபூரண உணர்வுள்ள 
இகைவன், அவர் தனது இரக்கம் நிகைந்த மசயலின் மூலம் தனது 
கருகணகய நெக்கு வழங்கட்டும். 

இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் அவர் நம் இன்னல்ககளத் தரீ்த்து 
கவப்பார், நெக்காக அகனத்கதயும் தரீ்ொனிப்பார், பெலும் பாபாவின் 1949 
சுற்ைைிக்ககயின்படி, இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் அகனத்கதயும் 
முடித்துவிடுவார். அடுத்த ஆண்டு மதாடக்கத்தில் அவரது மெௌனத்கதக் 
ககலத்து, அகனத்கதயும் தழுவிய, முதலும் முடிவுொன மதய்வகீ இறுதி 
வார்த்கதகய மொழிய வழிவகுப்பார்.    
 இறுைி ப ாழிப யர்ப்ற  வாெித்ை  ின்னர், அறனவரும் ‘ஆப ன்’ என்று 
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குரல்பகாடுக்க, பைாடர்ந்து,  ா ாவால் உருபகாடுக்கப் ட்ட  ின்வரும் கஸல் 
 ாடப் ட்டது: 

 
புனிதொன கங்கக நீரில் நீராடுவதில்  

ெக்கள் ெகிழ்ச்சி அகடகிைார்கள்,  
ஆனால், ஒருவர் அன்பில் சிந்திய இரத்தத்தில்  

கங்ககபய நீராடுகிைது. 

அன்பின் நகரத்தில் வசிப்பவகர  
கடவுள் எப்பபாதும் கவனித்துக்மகாள்கிைார். 

சடங்கு சம்பிரதாயங்ககளப் பின்பற்றுபவரும்,    
  குராகனப் பாராயணம் மசய்பவரும்     

   பிைருக்கு உபபதசம் வழங்கும் முன்,   
   தங்ககளத் தாங்கபள துைக்கக் கூறுங்கள். 

ொயா தற்மகாகல மசய்து மகாள்ளட்டும்,    
   உலகம் அதன் கல்லகையாக ொைட்டும்! 

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இது நடக்கட்டும்,    
  அகனத்து இடர்பாடுகளும் முடிவுக்கு வரட்டும்,  
   கடவுள் ெட்டுபெ இருக்கட்டும். 

எல்லாம் வல்ல இகைவனும், இகணபிரியா துகணவருொன  
  பாபாவும் இந்த ஆகசகய நிகைபவற்ை அனுெதிக்கட்டும். 

புத்தாண்டின் மதாடக்கத்தில் அவர் தனது மவளிப்பாட்கட  
நிகலநாட்டி  மெௌனத்கதக் ககவிடட்டும்! 

 ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ரறவறயப்  ிரொை ாக வழங்கினார். அன்று 
காறல ஒன் து  ைிக்குள் அறனவரும் ைத்ை து இல்லங்களுக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். 

ப ஹராஸாத்ைில் அன்று காறல  ிரார்த்ைறனக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது 
ப ௌனத்றைக் றகவிடுவார் என்ை நம் ிக்றகயின் ைைல் புத்துயிர் ப ற்ைது. 
அவைவநரத்ைில் அவர்கறள மூழ்கடிக்கவிருந்ை ‘பூகம் ம்’ குைித்ை குறைந்ை ட்ெ 
வயாெறனயும் இதுவறர எவருக்கும் இல்றல. 

இப் டியாக ப ஹர்  ா ாவின் ‘ கத்ைான ஏகாந்ைவாெம்’ நிறைவுக்கு 
வந்ைது.  ா ாவின் ‘புது வாழ்வு’ (NEW LIFE) எனும் அடுத்ை கட்ட  ைிறயத் 
பைாடங்குவைற்கான வழிக்கு ஆயத்ை ாக இருந்ைைால், அது உண்ற யிவலவய 
‘ கத்ைானது’. ப ஹரா ாத்ைிற்கு  ா ா வ ற்பகாண்ட அடுத்ைடுத்ை விஜயங்களில் 
ஒன்ைில், அவர் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "மெஹராஸாத்தில் (செீபத்திய 
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ஏகாந்தவாசத்தில்) நான் மசய்த பணிகய, உலகில் பவறு எங்கும் 
மசய்யவில்கல."      
 ஏகாந்ைவாெம் நிறைவுக்கு வந்ை நிறலயில், ப ஹர்  ா ா ைனது 
 ைியின் நி ித்ைம்,  றுநாள் ஆகஸ்ட் 2 அன்று காறலயில் வநாரினா, 
எலிஸப த் இருவறரயும் அப ரிக்காவிற்கு அனுப் ினார். அவர்கள், நரி ன் 
 ற்றும் அர்னவாஸ் உடன் ப ஹர்ஜியின் காரில் பென்ைனர். விறரவில், 
‘ெர்ட்டில் பீச்’ ற யத்ைில்,  ா ாறவ எைிர்வநாக்கித் ையாராகு ாறு அவர்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. இரண்டு நாட்களுக்குப்  ின்னர், அவர்கள் மும்ற யிலிருந்து 
புைப் ட்டனர்; அவர்களுடன் ‘ ஞ்ொ’ என்ை டச்ஷண்ட் நாயும் பென்ைது. 

1949, ஆகஸ்ட் 3 புைன்கிழற  காறல, ஆைி ெீனியர், ஸவராஷ், ராம்ஜூ 
ஆகிவயாருடன் நடந்ை வநர்காைலில், 20ஆம் பததிக்குப் பிைகு, பாபா 
அவர்களின் எந்த முகையீடுகளுக்கும் மசவிசாய்க்கப் பபாவதில்கல, 
அவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்ககளப் பற்ைி எந்த அைிவுகரயும் 
வழங்கப்பபாவதில்கல என்பதால், அப்பபாது என்ன பவண்டும் என்று 
பகட்குொறு பாபா அவர்களிடம் கூைினார். அன்று  ைியம்,  ா ா, ைான் 
வரவறழத்ை ப ஹரா ாத்  ண்டலியிடம் ( ாைிரி, ப ண்டு, டாக்டர் நீலு, 
விஷ்ணு, காவள ா ா, டாக்டர் டான் ஆகிவயார்) ‘அவர்களின் எதிர்காலம் பற்ைி 
ஆபலாசித்து முடிமவடுக்கும் பநாக்கத்தில்’ இரண்டு வாரங்களில் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருவைாகக் கூைினார். ஐந்து நாட்கள்  ண்டலியுடனான 
ெந்ைிப்பு ப ஹரா ாத்ைில் ைிட்ட ிடப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா வ லும் குைிப் ிட்டார்: "நான்கு பக்கங்களிலிருந்தும் 
வரும் பபரழிவுககளக் கருத்தில் மகாண்டு, எல்லா பிகணப்புகளிலிருந்தும் 
நான் விடுபட விரும்புகிபைன் - அதில் ஒன்று நிதி - இதற்கு நான் உங்கள் 
ஒத்துகழப்கப நாடுகிபைன், ஏமனன்ைால் இதில் ஒன்ைில்தான் நீங்கள் 
உதவமுடியும்." 

ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து பவளிவய வந்ைைிலிருந்து, ப ஹர்  ா ா, 
 ண்டலி ப ஹரா ாத்ைில் பைாடர்ந்து ைங்குவது, அவர்களின் ஆைரவு  ற்றும் 
 ரா ரிப்பு  ற்ைி ப ஹரா ாத் கூட்டங்களில் அவர் எடுக்கும் ‘முக்கிய ான 
முடிறவ’ அவ்வப்வ ாது குைிப் ிட்டார். ஆைி ெீனியரிடம், "நீங்கள், ராம்ஜூ, 
ஸவக் (மகாத்வால்) ெற்றும் மெஹராபாத் பெல்ெகலப் மபண்ெணிகள் 
பபான்ை என்கன ெட்டுபெ சார்ந்திருப்பவர்ககளத் தவிர, பிை 
அகனவருக்கும் நான் வழங்கிவரும் நிதியுதவிகயத் திரும்பப் மபற்று, 
அவர்கள் விருப்பப்படி சுதந்திரொகப் பணிபுரியச் மசய்யபவண்டும்" என்று 
பைரிவித்ைார்.        
 எரச்,  ா ாைாஸ், ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயார் ஆகஸ்ட் 4ஆம் நாள் 
ப ஹராஸாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். 
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எந்ை ஒரு ைீவிர ான  ைிக்கும்  ின்னர், ஏைக்குறைய ஒரு வார காலம் 
ைனது இருப் ிடத்றை  ாற்றுவது,  ா ாவின்  ழக்க ாக இருந்ைது. இந்ை 
ஏகாந்ைவாெத்றை முடித்ை  ின்னர், 1949, ஆகஸ்ட் 5 அன்று அவர், ப ஹரா, 
 ைி, ப ஹரு, வகாபஹர் ஆகிவயாருடன் ப ஹராஸாத்ைிலிருந்து 
ெத்ைாராவிற்குப் புைப் ட்டார்; எரச் அவர்கறளக் காரில் அறழத்துச் பெல்ல, ஆைி 
ப ட்டி  டுக்றககளுடன் வவபைாரு காரில்  ின்பைாடர்ந்ைார். வநாயுற்ை 
நஸர்வான்  ா ாறவப்  ார்ப் ைற்காக,  ா ா வழியில் அக் ர் அச்ெகத்ைில் 
நின்ைார். பூனா  ிந்த்ரா ஹவுஸில் அறனவரும்  ைிய உைறவ உண்ட  ின்பு, 
 ா ா, டாக்டர் கனி (அப்வ ாது பூனாவில் வெித்து வந்ைார்), ெைாஷிவ்  ாட்டீல், 
விட்டல் வ ாக்வர, ப ஹராம், ப ரின்  ற்றும்  ிை பநருங்கிய அன் ர்கறளயும் 
ெந்ைித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா,  னம் ைிைந்து வ சும்  னநிறலயில் இருந்ைார்; 
உறரயாடலின் வ ாது, ைற்வ ாறைய உலக அரெியல் சூழறலப்  ற்ைி இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: 

உலகப் பபாகரத் தடுக்க ‘அகெதி இயக்கங்கள்’ முயற்சிக்கின்ைன. 
இரு தரப்பிலும் நிகழும் ஒப்பந்தங்களும், கூட்டணிகளும், அமெரிக்கா, 
ரஷ்யா பபான்ை உலக சக்திககள செநிகலப்படுத்த முயல்கின்ைன. இகவ 
அகனத்தும் பபாரின் சாத்தியத்கத முைியடிப்பதற்கான நடவடிக்கககள். 
ஆனால் மவறும் விரக்தியின் காரணொக - ஒரு பூகனகய, மூடிய அகையில் 
அகடத்தது பபால - பபார்ப் பகடகள் தங்ககளத் தாங்கபள ஒன்றுதிரட்டி, 
நாகரிக சமுதாயத்கதத் தாக்கி, கழுத்கத மநரித்து அழித்துவிடும். 

 ா ா, ப ண்  ண்டலியுடன்  ிற் கல் 3:00  ைிக்கு காரில் 
ெத்ைாராவுக்குப் புைப் ட்டார், ஜால் ாயும் உடன் பென்ைார்.  ாறலயில் ெத்ைாரா 
வந்ைறடந்து அரசு  ங்களாவில் ைங்கினர்; ப ட்டி  டுக்றககறள இைக்கிவிட்டு, 
ஆைி ெீனியர் அஹ துநகர் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

காலம் குைிப் ிட்டது வ ால், "உள்ளளவில், ‘புது வாழ்றவத்’ 
பைாடங்குவைற்கான ப ஹர்   ா ாவின் முன்வனற் ாடுகள் ஆரம்  ான 
நிறலயில், அறைப்  ற்ைி யாருக்கும் ெிைிைளவு வயாெறனயும் கிறடயாது!" 

ெத்ைாராவிலிருந்து  ா ா  ஞ்ச்கைிக்குச் பெல்ல விரும் ினார். 1935ஆம் 
ஆண்டு முைல்  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்துவந்ை டாக்டர் ஆலு கம் ட்டாவிடம், 
அவர்  ருத்துவத் பைாழிலில் ஈடு ட வவண்டாம் என்று  ா ா 
கட்டறளயிட்டைால், அவர் ைிைக்க நிறனத்ை ‘ெில்வர் ஓக்ஸ்’ என்ை  ங்களாவில் 
அற ந்ை விருந்ைினர்  ாளிறகக்கு, ப ண் ைிகறள அறழத்து வரு ாறு 
அறழப்பு விடுத்ைார்.  ா ாவின் வருறக குைித்து அர்னவாஸ் அவருக்குத் 
பைரிவித்ைவ ாது ஆலு, அளவிலா  கிழ்ச்ெியில், உடனடியாக,  ா ாவின் 
உ வயாகத்ைிற்காக  ங்களாறவச் சுத்ைம் பெய்ய  ஞ்ச்கைிக்குப் புைப் ட்டார். 



348 
 

நர்கிஸ் ைாைாச்ொஞ்ெி, ைீனா ைலாட்டி இருவரும் அவருடன் உைவிக்காகச் 
பென்ைனர், வ லும் ஆயத்ைங்கறள விறரவில் முடிக்க வவண்டிய அறனத்தும் 
பெய்யப் ட்டன. 

ப ஹர்  ா ா  ஞ்ச்கைிக்கு வரும் வவறளயில் ஆலு  ட்டுவ  
 ங்களாவில் இருக்க வவண்டும் என்று அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். நர்கிஸ், ைீனா 
இருவரும் ைங்கள் வவறல முடிந்ைதும் மும்ற க்குத் ைிரும்  இருந்ைனர். நர்கிஸ் 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் அற ந்ை ஆெிர த்ைில்  ா ாவுடன் ைங்கி 
இருந்ைார், வ லும் ைீனா ஆரம்  நாட்களிலிருந்வை  ா ாவின் பைாடர் ில் இருந்து 
வந்ைார். அவர்கள்  ா ாறவப்  ார்க்க ஆர்வ ாக இருந்ைாலும், அவருறடய 
விருப் த்றை நிறைவவற்றுவறைவய அவர்களின் வாழ்க்றகயின் கடற யாகக் 
பகாண்டைால்,  ஞ்ச்கைியில் இருக்க அவர்கள் விரும் வில்றல. 

ஆகஸ்ட் 9 அன்று, மூன்று ப ண் ைிகள் வடீ்டில் அறனத்றையும் 
ையார் பெய்து பகாண்டிருந்ைவ ாது, ப ஹர்  ா ா ைிடீபரன, ப ண்  ண்டலியுடன் 
 ங்களாறவப்  ார்க்க  ஞ்ச்கைிக்கு வந்ைார்.  ா ா வந்ைறைக் வகள்விப் ட்டு 
நர்கிஸ், ைீனா இருவரும் குளியலறையில் வவக ாகச் பென்று  றைந்ைனர். 
 ா ா, ஆலுறவச் ெந்ைித்து, "இங்பக உங்களுடன் வடீ்கட சுத்தம் மசய்ய 
உதவுவது யார்?" என்று விொரிக்க, ஆலு அவரிடம் இருவறரயும்  ற்ைி 
கூைியவ ாது, "ஆனால் அவர்கள் எங்பக?" என வினவினார். 

" ா ா, அவர்கள் குளியலறையில்  றைந்துள்ளார்கள்," ஆலு 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ா ா, ெிரிப்ற  அடக்கமுடியா ல், நர்கிஸ், ைீனா இருவறரயும் 
அறழத்து, "நான் உங்ககள நிகனத்து ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிபைன். இப்பபாது 
இருவரும் மும்கபக்கு உடபன புைப்படுங்கள்" என்று கூைினார். 

அவர்கள் புைப் ட ஆயத்ை ானவ ாது, "பரவாயில்கல, இங்பக இருந்து, 
வடீ்கட சுத்தம் மசய்துவிட்டு, நாகள புைப்படும் முன்னர் எங்களுடன் காகல 
உணகவ முடித்து, அதற்குப் பிைகு மசல்லுங்கள். ஆனால், அகனத்கதயும் 
சகீ்கிரம் சுத்தம் மசய்து முடித்துவிடுங்கள்" என்று  னமுவந்து கூைினார். 
அறைத் பைாடர்ந்து, அவர்களின் முக ாவறனகறளப்  ார்த்து,  ா ா, "ஏன் 
என்கன முகைத்துப் பார்க்கிைரீ்கள்? நான் கூைியது பகட்கவில்கலயா? 
மசன்று, இப்மபாழுபத பவகலகயத் மதாடங்குங்கள். குளியலகையில் 
ெட்டும் ஒளிந்து மகாள்ளாதீர்கள்!" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

 ா ா, ெத்ைாரா புைப் ட்டுச் பென்ைதும், நர்கிஸ், ைீனா இருவரும் 
 ங்களாறவ வ லிருந்து கீழ் முழுவது ாகச் சுத்ைம் பெய்ைனர். அது ஒரு  றழய 
 ங்களா,  ல நாட்களாக ஆட்கள் எவரும் இல்லா ல் மூடப் ட்டிருந்ைது. 

ஆகஸ்ட் 10 அன்று,  ா ா ெத்ைாராவிலிருந்து ப ண்  ண்டலி, எரச், 
ஜால் ாய் ஆகிவயாருடன்  ஞ்ச்கைிக்கு வந்ைார். அர்னவாஸ், கர் ான்  ாெி 
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ஆகிவயாரும் மும்ற யிலிருந்து அறழக்கப் ட்டனர். ப ாழுதுவ ாக்கிற்காக, ஆலு 
 ல விறளயாட்டுகறள ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை வ ாைிலும்,  ா ா, " ிங்- ாங் 
எங்வக?" என்று வகட்க, அவருக்கு அது நிறனவில்லாைைால், உடனடியாக 
பவளிவய பென்று இரவல் வாங்கிவந்ைார். 

இந்ை நாட்களில் ப ஹர்  ா ா இருந்ை  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில், 
வரவிருக்கும் ‘பூகம் த்றைப்  ற்ைி’ எவரும் கனவிலும் நிறனக்கவில்றல.  ா ா 
 ஞ்ச்கைியில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். இரண்டு நாட்கள் அவர்  ல்வவறு 
விறளயாட்டுகளில்  ங்பகடுத்து, வவடிக்றகயான கறைகள்  ற்றும் 
நறகச்சுறவகறளக் வகட்டு  கிழ்ந்ைவைாடு, நீண்ட நறடப் யைங்கள்  ற்றும் 
வாகனங்களில் ெவாரியும் பெய்ைார்;  ஞ்ச்கைி  ங்களா, அறனவரும் 
உல்லாெ ாக ஓய்பவடுத்து,  கிழ்ச்ெியுடன் இருக்க உைவியாக இருந்ைது. 

இறுைியில் இது விடுமுறை வ ாலத் வைான்ைியது. ஆனால் இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ின்னர், 1949, ஆகஸ்ட் 12 பவள்ளிக்கிழற   ைியம்,  ா ா 
அறனவருடனும் ப ஹராஸாத் ைிரும் ினார்;  அவர் ைிரும் ி வந்ைதும், ‘வ ார் 
முழக்கங்கள்’ ஒலிக்கத் பைாடங்கின! இரவும்  கலும், அவர்  ண்டலியின் 
எைிர்காலம் குைித்து எழுத்துப் லறக வழியாக எரச்ெிடம் எடுத்துறரத்து, அடுத்ை 
மூன்று நாட்களில் ப ஹரா ாத்ைில் நறடப றும் கூட்டங்களுக்குத் 
ையாராகு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து ப ஹர்  ா ா ‘புது வாழ்வு’ (NEW LIFE) என்று 
அைிவிக்கப் ட்டறைத் பைாடங்கத் ையாராகும் வ ாது, கடந்ை  ைிபனட்டு 
ஆண்டுகளில்  ா ா, எவ்வளவு  ைிகறளச் பெய்துள்ளார் - அவர் எவ்வளவு 
அ ார ான பெயலில் ஈடு ட்டார் என் றை யுகத்ைால் நிறனத்துப்  ார்க்க 
முடியவில்றல! 

ப ஹர்  ா ா,  ஹாத் ா காந்ைியுடன் வ ற்பகாண்ட ைனது முைல் 
வ ற்கத்ைிய  யைத்ைின் வ ாது, ராஜ்புத்னாவில் இங்கிலாந்து பென்ைது, பவகு 
காலத்ைிற்கு முன்பு நடந்ை ெம் வம் வ ாலத் வைான்ைியது. ஒவ்பவாரு 
வ ற்கத்ைிய அன் ரின் முகத்ைிலும் உள்ள தூய வ ரின் த்ைின் பவளிப் ாடுகறள, 
காலம் கனிவுடன் நிறனவு கூர்ந்ைது. அவர்களின் இையங்கள் அவறர ஆனந்ைக் 
கண்ைரீுடன் வரவவற்ைன. வ ற்கத்ைிய உலகம் அவருக்காக எவ்வளவு காலம் 
காத்ைிருந்ைது! வ லும், அைன் அறழப் ிற்கு அவர் எவ்வாறு  ைிலளித்ைார்! 

1931, மசப்டம்பர் ெற்றும் 1938க்கு இகடயில், பாபா, தனது பநரத்கத 
சரியாக மூன்ைில் ஒரு பாகத்கத அயல்நாடுகளில் கழித்தார், ஏமனன்ைால் 
பபார் நிச்சயம் என்பகத அவர் மதளிவாக அைிந்திருந்தார், பெலும் 
அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் மவளிநாட்டு பயணத்திற்கான வாய்ப்பு ெிக 
அரிதாக இருந்தும், அவர் ஐபராப்பா வழியாக ஒரு டஜன் முகைக்கு பெல் 
பயணம் மசய்தார் - எட்டு முகை இங்கிலாந்து, மூன்று முகை அமெரிக்கா 
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மசன்ைார். அவர் சனீா, எகிப்து, துருக்கி ஆகிய நாடுகளுக்கும் பயணம் 
மசய்தார் - அவர் எங்குச் மசன்ைாலும் ெக்களுக்கு, அவரிடம் பக்தி, அன்பு, 
அர்ப்பணம் எனும் ென எழுச்சிகயத் தூண்டினார்! 

எண்ணற்ை நிகனவுகள் காலத்தின் பார்கவயில் மூழ்கின: 
மடவன்ஷயர் ரிட்ரீட்... மெரிடித் ஸ்டார்... ஹார்ென் ரிட்ரீட்... ஹாலிவுட்டில் 
பிக்ஃபபர்... லுகாபனா... அஸிஸியில் ஏகாந்தவாசம்... பபார்படாஃபிபனா... 
ஸ்மபயின்... திக்குத்மதரியாத திகரப்படத்  திட்டங்கள்... ெவுண்ட் 
ஃபாலன்ஃப்ளூ... ராஹுரி ெற்றும் நாசிக் ஆசிரெங்கள்... பகன்ஸ்…  பெற்கத்திய 
பயணத்தின் அந்த ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த இகவ அகனத்தும் 
குைிப்பிடத்தக்ககவ! 

1939ஆம் ஆண்டில் பபார் மூண்டது; எதுவாயினும் பாபாவின் 
பணியின் பவகம் அதிகரித்தது. ெக்கள் அகனவரும் தங்கள் மசாந்த 
இருப்பிடங்களில் பாதுகாப்பிற்காகத் திரும்பியபபாது, எரிமபாருள் 
பற்ைாக்குகை, உணவுப் மபாருட்களின் ெீது விதிக்கப்பட்ட பபார்க்கால 
கட்டுப்பாடுகள் பபான்ை பலவற்ைின் காரணொக பயணம் 
தகடமசய்யப்பட்டபபாது, மெஹர் பாபா பயணத்கதத் தவிர பவறு எகதயும் 
மசய்யவில்கல! அவர் ஏழு முகை குஜராத், இரண்டு முகை இலங்கக, 
மூன்று முகை காஷ்ெீர், ஆறு முகை வடபெற்கு எல்கலகளுக்கும், ஒரு 
டஜன் முகை மதற்கு பநாக்கியும், இரண்டு முகை கல்கத்தாவிற்கும், 75,000 
கெல்களுக்கு பெல் பரந்து விரிந்த இந்திய கிராெப்புைங்களில், மபரிதும் 
பசார்வகடயச் மசய்யும் அந்த ஆண்டுகளில் பயணம் பெற்மகாண்டார். 
20,000க்கும் பெற்பட்ட ெஸ்துகள், சாது சன்னியாசிகள் ெற்றும் ஏகழ எளிய 
ெக்ககளத் மதாடர்புமகாள்வது - பெலும் ஒரு சில வாரங்களுக்கு பெல் ஒபர 
இடத்தில் தங்குவது ெிக அரிது (மபரும்பாலும் சில நாட்கள் ெட்டுபெ)! 

"இது கிட்டத்ைட்ட நம் முடியாைது!" என காலம் ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைது. 
 ா ாவும் அப்வ ாது ஓர் இறளஞனாக இல்றல, 1949 இல், அவருக்கு 55 வயது. 

காலம் இறைபயல்லாம் நினவுகூர்ந்ைது; பைாடர்ந்து, ப ஹர்  ா ாவின் 
ெ ீ த்ைிய  கத்ைான ஏகாந்ைவாெத்றைப்  ற்ைி நிறனத்ைது. இது கடந்துவ ான 
 ற்றும் வரவிருக்கும் புைிய காலகட்டத்ைின் இறைப்பு வ ாலத் பைன் ட்டது; 
அப் டித்ைான் இருக்கும் எனத் வைான்ைியது. 

     "பிரியொன இகைவன் மெஹர் பிரபு 
தனது வருககயின் பபாது என்ன பணிகயச் மசய்தார்,   

     அவர் இன்னும் எவ்வளவு மசய்ய பவண்டும்?"   
  என்று காலம் நிகனத்துப் பார்த்தது. 
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பராஜாவில் நறுெணம் 

ெகைந்திருப்பது பபால, 

நானும் ஒவ்மவாரு 

இதயத்திலும் - 

கண்ணுக்குத் 

மதரியாெலும், புலப்படா 

நுண்மபாருளாகவும் 

ெகைந்துள்பளன். 


