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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 
அவவர என்ைாலும், உருவாக்கம் ைந்ைவர் அவருறடய பநருங்கிய  ண்டலியில் 
ஒருவரான,  

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

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

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

ப ாத்ைத்ைில் ஏைக்குறைய 6000  க்கங்கள், 20 பைாகுப் 6கள். இறவ 
அறனத்றையும் ஒருங்கிறைத்து ஆங்கிலத்ைில் பவளியிட்டவர், 

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

முழுற யாக அல்லது குறுகிய வடிவில் பவளிவந்துள்ளது. ை ிழ்  க்களுக்கும் 
இது ஒரு ப ாக்கிஷ ாக அற ய வவண்டும் என்ை ஆர்வத்ைில் ெ ர்ப் ைம் 
பெய் வர்: 
 
தெிழாக்கம் & புத்தக வடிவகெப்பு: 
கு. ராைாகிருஷ்ைன்  
வவலம் ாள் ராைாகிருஷ்ைன் 
முவகஷ் ெிவகு ார் 
பூனா, பெப்டம் ர் 2020 

vela.radhakrishnan@gmail.com 
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    இகை நாடகம் 

உண்ற ப்ப ாருறள உைர, உரிய வநரம் வரும் வறரக் காத்ைிருக்க 
வவண்டியது இறை நியைி. ஒரு குைிப் ிட்ட காலகட்டத்ைில் உண்ற ப்ப ாருள் 
அைன் இரகெியங்கறள பவளிப் டுத்துவதும் இறை நியைியாகும். அந்ைத் 
ைருைத்ைில்,  னிை உைர்வு அைன் அைியாற யிலிருந்து விடு ட்டு, 
சுைந்ைிர ாக இருக்கும். நாம் வாழும் இக்காலகட்டத்ைில் பவளிப் டுத்ைப் ட்ட 
அத்ைறகய உண்ற கள்  ல; எடுத்துக்காட்டாக, ஏசு மபருொன் சிலுகவயில் 
அகையப்பட்டாலும், அவர் அதில் உயிர் துைக்கவில்கல என்பதாகும். குர் 
ஆனில் ( ாகம் 4:157) நபிகள் நாயகம் இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: "அவர்கள் 
(யூைர்கள்) சிலுகவயில் (ஏசுவின்) ெரணத்கத ஏற்படுத்தவில்கல; ஆனால், 
அவர்களுக்கு (ஏசு) அவ்வாறு ததாற்ைெளித்தார்."  ல நூைாண்டுகள் 
கடந்துவிட்டன; ஏசு ப ரு ான் ெிலுறவயில் உயிர் துைந்ைார்,  ின்னர் 
உயிர்த்பைழுந்ைார் என்ை ைவைான நம் ிக்றகறய  க்கள் வளர்த்துள்ளனர். 
இைன் விறளவாக, ஏசு ப ரு ானின் கடின ான வாழ்க்றக  ற்றும் 
 யைங்கறளப்  ற்ைிய அறனத்து உண்ற களும் துண்டுதுண்டாகத் 
பைாறலந்துவிட்டன அல்லது புராைக்கறைகளாக  ாைிவிட்டன. ஆயினும், 
காஷ்ெீரில், ஸ்ரீநகருக்கு மவளிதய அகெந்த ஹார்வான் கிராெத்தில், 
ெகலப்பகுதிகளுக்கு இகடயில், ஒரு குககயில் ஏசு மபருொனின் சொதி 
அகெந்துள்ளது என்பது மெஹர் பாபாவால் மதரியப்படுத்தப்பட்டாலும், 
குகக இருக்கும் இடம் நித்திய காலத்துக்கும் ஓர் இரகசியொகதவ 
இருக்கும். 

ப ௌனம், வ சும் பெயலுக்கு எைிர் அம்ெ ாகும். ப ஹர்  ா ாவின் 
வாழ்க்றக வரலாற்ைின் மூன்ைாம் பைாகுப்ற க் குைிக்கும் காலகட்டத்ைில், 
அவர் கல்வியின் அடித்ைளத்றை அற ப் ைில் ைீவிர ாக இருந்ைார். 
ஆரம் த்ைில், 1925ஆம் வருடம், அருகாற யில் வாழ்ந்ை ஏறழ எளிய, கல்வி 
அைிவற்ை ப ற்வைாரின் குழந்றைகளுக்கு இலவெ கல்வி வழங்கினார். இந்ை 
அடக்க ான கல்வி நிறலயத்ைிற்கு ‘ஹஸ்ரத் பாபாஜான்’  ள்ளிக்கூடம் என்று 
ப யரிட்டு, ெிறுவர்  ற்றும் ெிறு ிகளுக்கான ைனி வெைிகள் வழங்கப் ட்டன. 
 ின்னர் 1926ஆம் ஆண்டில், அவரது கவனம், ப ாருள் ொர்ந்ை கல்வியிலிருந்து 
ஆன் ீக கல்விறய வநாக்கித் ைிரும் ியது. வ லும் இந்ைியாவில் உள்ள 
அறனத்து ொைி,  ைங்கறளச் ொர்ந்ை ெிறுவர்களுக்கும், ப ர்ஸிய 
 ாைவர்களுக்கும் இந்ைத் ைனித்துவ ான வாய்ப்பு வழங்கப் ட்டது. இவ்வாறு, 



 
 

வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட இக்காலத் ைறலமுறையின் ெிறுவர்கள் அவைார 
புருஷருடன் பநருங்கிய பைாடர் ில் வர வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

இந்ைப்  ள்ளிக்கு 'மெஹர் ஆஷ்ரெம்' என்று ப யர்; ஆனால், ப ஹர் 
 ா ா "கற்பிக்க வரவில்கல, ெக்ககள விழிப்பகடயச் மசய்ய வந்துள்தளன்" 
என்று  றைொற்ைினார். 1927, 1928ஆம் ஆண்டுகளில், ப ஹர்  ா ாவின் 
 ைியின் முக்கிய கவனம்,  னிைனின்  னம்  ற்றும் அறனத்து உயிர்களின் 
 ரிைா  வளர்ச்ெியின்  ின்னைியில், ஆன் ா, இறை நிறலறய உைர்ந்து 
பகாள்வைில் இருந்ைது. அவருடனான ைனிப் ட்ட ெகவாெம்  ற்றும் 
வழிகாட்டுைல் மூல ாக, இந்ை ெிறுவர்களுக்கு, இறைவறன வநருக்கு வநர் 
காணும், இறை உைர்றவ அறடயும் அரிய வாய்ப்பு வழங்கப் ட்டது. ப ஹர் 
 ா ா ைனது அன் ின்  து ானத்றை வழங்குவைன் மூலம் அைன் 
அறடயாளத்றைக் கண்டுபகாள்வைற்கான ஆன் ாவின் ஏக்கத்றை 
நிறைவவற்றுகிைார். குைிப் ாக எடுத்துக் கூைினால் இந்ைப் ‘பிதரம் ஆஷ்ரம்’ 
ெிறுவர்கள்  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலி  ட்டு ன்ைி உண்ற யிவலவய  கத்ைான 
இறளஞர்கள். 

இைற்கிறடயில், வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ஆண், ப ண் ெீடர்கள் ( ண்டலி) 
இந்ைக் குழந்றைகளுக்கு வெறவ பெய்வைன் மூலம் ை து குருநாைருக்கு 
வெறவ புரிகிைார்கள். ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவருக்கும் உைவு ையார் 
பெய்வவைாடு, ஆண்கள் கடுற யாக உறழத்ைது  ட்டு ல்லா ல் 
 ள்ளிக்கூடத்ைில்  ாடமும் கற்றுத்ைந்ைனர். ப ஹரா ாத்  ற்றும் வடாக்காவில் 
அற ந்ை ஆஷ்ர ங்களில் நடக்கும் அறனத்தும், ப ஹர்  ா ாவின் வநரடி 
வ ற் ார்றவயின் கீழ் இருந்ைது, வ லும் ெிறுவர்களுடனான அவரது ஆன் ீக 
 ைியின் விறளவுகள் இறை வ ாறைறயத் ைவிர வவபைான்று ில்றல. 

 னிைனின்  னறை ைிருப்ைி டுத்ை, ஒரு விரிவான வரலாறு 
வைறவப் டுகிைது. இத்ைறகய  ிகப்ப ரிய  ைி, ப ஹர்  ா ா யார் என் றை 
விளக்குகிைது - கடவுளின் அவைாரம், கலியுக வரைர். அவரது வருறகயின் 
அர்த்ைத்றை பவளிப் டுத்ை, ொத்ைிய ான அறனத்து முயற்ெிகளுக்கும் 
ைகுைியானவர் அவர் ஒருவவர. அவர் நம் ிறடவய வருவைற்கான முழு 
அர்த்ைத்றையும் பவளிப் டுத்ை  ல ைொப்ைங்கள் ஆகலாம் - இது  
எழுத்துப்பூர்வ ான வார்த்றைகளால் அல்ல, உள்ளார்ந்ை உைர்வுபூர்வ ாக 
நிகழும் ஒன்று - ஏபனனில் அவருறடய பவளிப் ாட்டிற்கு 100 முைல் 200 
ஆண்டுகள் வறர ஆகும் என்று அவவர அைிவித்துள்ளார். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ைி, வநாக்கம் குைித்ை வகள்விகளுக்கு அவர் 
அளித்ை விளக்கங்கள், ஏவைா ஒரு முறையில் ஆன் ீக இரகெியங்கள்  ற்றும் 
முக்கியத்துவங்கறள பவளிச்ெம் வ ாட்டுக் காட்டுகின்ைன. 

நான் முழு உலகின் வரலாற்கையும் ொற்றுதவன். ஜஸீஸ் ஒரு 
மபாருள் சார்ந்த உலகிற்கு ஆன்ெீகத்கத வழங்க வந்ததுதபால் இன்கைய 



 
 

ெனிதகுலத்திற்கு ஆன்ெீக உந்துதகல அளிக்க நான் வந்துள்தளன். 
இத்தககய மதய்வகீ மசயல்களுக்கு எப்தபாதும் ஒரு   நிகலயான      தநரம் 
உள்ளது; அதற்கான தநரம் வந்ததும், எனது உண்கெ தன்கெகய முழு 
உலகிற்கும் மவளிப்படுத்துதவன்.    
  கத்ைான இறை ஞானிகள், அவைார புருஷர்களாகிய பஸாராஸ்டர், 
ராம், கிருஷ்ைா, புத்ைா, ஜஸீஸ்  ற்றும் முஹம் து இவர்களின் அடிப் றட 
வகாட் ாடுகளில் எந்ை வவறு ாடும் இல்றல. இந்ைத் ைீர்க்கைரிெிகள் 
அறனவரும் கடவுளிட ிருந்து வந்ைவர்கள், இறை ஞானிகளின் உைவி  ிகவும் 
வைறவப் டும் ைருைத்ைில், ஆன் ீகம் அைன் அடி ட்டத்து நிறலறய 
அறடயும் காலத்ைில், உலகப்ப ாருட்கள் ைறழத்வைாங்கி உச்ெகட்டத்றை 
எட்டும் வவறளயில் அவைார புருஷர் வைான்றுகிைார். அத்ைறகய வநரத்றை 
 னிைகுலம் வவக ாக பநருங்கிக் பகாண்டிருக்கிைது. 

இன்றைய உலகம் ெிற்ைின்  ஆறெகள், இனபவைி, சுயநலம்,  ை 
வழி ாடு வ ான்ைவற்ைில் மூழ்கியுள்ளது.  க்கள் கடவுறளக் றகவிட்டனர்! 
உண்ற யான  ைம் துஷ் ிரவயாகம் பெய்யப் டுகிைது!  னிைன் வாழ்றவத் 
வைடுகிைான், ஆனால், பூொரிகளும்,  ாைிரிகளும் அவனுக்குக் கல்றலயும் 
 ண்றையும்  ட்டுவ  அள்ளிக் பகாடுக்கிைார்கள்! ஆகவவ, உண்ற யான 
வழி ாட்றட நிறலநாட்டவும்,  க்கறள அவர்களின் உலகப்ப ாருள் ொர்ந்ை 
முட்டாள்ைனத்ைிலிருந்து விடுவிக்கவும், கடவுள்  ீண்டும் ைனது உண்ற யான 
இறை ஞானிறய  னிைர்களிறடவய அனுப் ியாக வவண்டும். இந்ை 
வரிறெயில் முந்றைய ைீர்க்கைரிெிகறளப்  ின் ற்ைி இப்வ ாது நான் 
வந்துள்வளன். இது எனது  ைி. 

 க்கள் நல்வாழ்க்றக வாழவும், கடவுறள நாடவும் ைீர்க்கைரிெிகள் ெில 
விைிகறளயும் நறடமுறைகறளயும் வகுக்கின்ைனர். இந்ை விைிகள்,  ின்னர், 
ஒழுங்கற க்கப் ட்ட  ைத்ைின் பகாள்றககளாக உருபவடுக்கின்ைன; ஆனால், 
அந்ை இறை வ ாைகர்களின் வாழ்நாளில் நிலவிய இலட்ெியவாை  னப்வ ாக்கு 
 ற்றும் இயக்கு ெக்ைி, அவரது  ரைத்ைிற்குப்  ிைகு  டிப் டியாக 
 றைந்துவிடும். அைனால்ைான்  ைம் ொர்ந்ை அற ப்புகள் ஆன் ீக 
உண்ற றய  க்களுக்குக் பகாண்டு வர முடியாது. இத்ைறகய அற ப்புகள் 
கடந்ை காலத்றை  ீண்டும் உயிர்ப் ிக்க முயற்ெிக்கும் பைால்ப ாருள் 
துறைகறளப் வ ாலச் பெயல் டுகின்ைன. எனவவ, நான் எந்ை ஒரு புைிய 
 ைத்றையும், வழி ாட்டு  ரபு  ற்றும் அற ப்ற யும் நிறுவ முயற்ெிக்க 
 ாட்வடன். நான் எல்லா  க்களின்  ை ெிந்ைறனகளுக்கும் புத்துயிர் அளித்து, 
உயிரூட்டம் ப ைச் பெய்து அவர்களிறடவய வாழ்க்றகறயப்  ற்ைிய வ ம் ட்ட 
கருத்றையும், அைிறவயும் உருவாக்குவவன்.  

உண்ற யில் எல்லா  ைங்களின் அடிப் றட உண்ற யும் ஒன்வை 
என் றை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள், ஏபனன்ைால் அறனத்தும் ஒவர ஆைிமூலப் 



 
 

ப ாருளாகிய கடவுளிட ிருந்வை பவளியாகின்ைன. ஆனால், அவைார புருஷர் 
ைனது ப ாது பவளிப் ாட்டிற்கு முன்பு, ைக்க வநரம், சூழ்நிறலகள்  ற்றும் 
 க்களிறடவய நிலவும்  னநிறலறயக் கருத்ைில் பகாள்கிைார். இவ்வாறு, 
அவர் கால சூழ்நிறலகளுக்குத் ைகுந்ைாற்வ ால  ிகவும் ப ாருத்ை ான 
வகாட் ாடுகறளப் வ ாைிக்கிைார். 

எனது ஆன் ீக  ிரகடனம் உலகின் ஒவ்பவாரு  ாகத்றையும், 
ஒவ்பவாரு நகரத்றையும், ஒவ்பவாரு கிரா த்றையும் பென்ைறடயும். 
உலகளாவிய ெவகாைரத்துவத்றை அைன் எழுச்ெியில் பகாண்டுவரும். 
 னிைர்களிறடவய அற ைி நிலவும், ஏறழகள்  ற்றும் ைாழ்த்ைப் ட்வடார்  ீது 
இரக்கம் வரும். அறனத்துக்கும் வ லாக அன்வ  கடவுள் என் றை உைர 
றவப்வ ன். 

நாம், முக ைிய துைவியான ைிப்பு  ா ாவின், அவைார புருஷறனப் 
 ற்ைிய அர்த்ைமுள்ள, ஆழ ான வார்த்றைகளுடன் நிறைவு பெய்வவாம்: 
"உலகம் முழுவதும், ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில் உயிர் வாழ்கிைது!" கடவுளின் 
அன்பு, அைிவு, ெக்ைி  ற்றும் வ ரின் ம் ப ஹர்  ா ாவில் அடங்கியுள்ளது. 
அவர் ைனது உறடவாறள உருவி கடவுளின் ெத்ைியத்றை பவளிப் டுத்தும் 
நாள் வரும் என் றை நிறனவில் பகாள்வவாம்; அவர்  ாைங்களில்  ைிவுடன் 
வைங்குவவாம். 
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கண்ணரீ் ககதகள் – மெஹராஷ்ரம் 
(Phenomenon of Tears - Meher Ashram) 

ஹஸ்ரத் பாபாஜான் பள்ளிக்கூடம் கறலக்கப் ட்ட  ின்னர், 1926, 
டிசம்பர் ொதம் ெிறுவர்களுக்காக ஒரு புைிய  ள்ளிக்கூடம் நிறுவப் ட்டது.  

ரா ச்ெந்ைிர காவள (காதளொொ என அன் ாக அறழக்கப் ட்டார்), ஒரு 
ப ாைியியல்  ட்டைாரி, வயது 50, ஆறு  ாைங்களுக்கு முன்பு  ா ாறவ 
ப ஹரா ாத்ைில் ெந்ைித்ைவ ாது (இவர் ொய்  ா ா  ற்றும் நாராயண் 
 ஹாராஜ் இவர்கறள ஏற்கனவவ ெந்ைித்துள்ளார்) பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு 
ைனது இையத்றைப்  ைிபகாடுத்ைார். அவருறடய  கன்கள்  ாபு, 15 வயது, 
முரளி, 13 வயது, இருவறரயும் புைிய  ள்ளிக்கூடத்ைில் வெர்த்து, இறுைியில் 
அவர்கள் ப ஹர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்ைனர்.  

1926 டிெம் ர் 31ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா அவரது றககளால் எழுைி 
வழங்கிய கறடெி பொற்ப ாழிவு:    

பிரபஞ்சத்தில் ‘அன்பு’ எங்கும் வியாபித்திருக்கும், ஆனால், அது 
பலதரப்பட்டது. இயற்ககயின் பகடப்பில் வாயு, கல், உதலாகம் தபான்ை 
உயிரற்ை மபாருட்களில் இருக்கும் அன்பானது காந்தத்தின் ஈர்ப்பு சக்திகயப் 
தபான்ைது. விலங்குகள், பைகவகள் இவற்ைினிகடதய உள்ள அன்பு, 
உணர்ச்சிகள் ெற்றும் ஆகசகளால் நிரம்பி, சரீரத்தின் இச்கசயான 
சிற்ைின்பத்கதச் சார்ந்திருக்கும். சிற்ைின்பம் சரீரத்தின் ததகவகள் - 
உண்பது, அருந்துவது, இனம் மபருக்குவது, அஞ்சுவது தபான்ைவற்கைக் 
குைிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு புலி, ொன்ெீது பாய்ந்து, அகதக் மகான்று 
தின்கிைது; இதுவும் ஒருவகக அன்புதான், ஆனால், ெிகவும் குகைந்த 
அளவிலான அன்பு. விலங்குகளின் சாம்ராஜ்யத்தில் இது எவ்வளவு 
கீழ்த்தரொன பிரியம் என்பகத நிகனத்துப் பாருங்கள்; பசிகயப் தபாக்கும் 
தநாக்கத்தில் ஒரு ெிருகம் ெற்றுமொரு அப்பாவி ெிருகத்கத அடித்து 
சாப்பிடுகிைது. தெலும் எந்த அளவுக்கு அந்தக் காதலன் (புலி) தனது 
பிரியொன காதலிகய, (பலியாகும் ொன்) திருட்டுத்தனொகத் மதாடர்ந்து 
மசல்கிைது என்பகத நிகனத்துப் பாருங்கள். ெனித இனத்திலும், அன்பானது 
சில தவகளகளில் உணர்ச்சி வசத்திற்குள்ளாகிைது. ஒருவர் பசியாக 
இருக்கும்தபாது, முதலில் அவருக்குப் பிடித்தொன உணகவ நிகனத்துப் 
பார்க்ககயில், அவரது நாவில் நீர் சுரக்க, அகத சாப்பிட ஏங்குகிைார். 
இனிப்பான லட்டுகள் இருந்தால் அகத வயிற்ைிலிருந்து மதாண்கடவகர 
நிரம்பும் அளவுக்கு உண்ண விரும்புகிைார். இகத லட்டு பிரியம் என்பர். 
அவர் அகத வயிறு புகடக்க சாப்பிட்டு, திருப்தி அகடந்ததும் சாப்பிடுவகத 
நிறுத்தி விடுகிைார். ஓரிரு ஏப்பம் வந்ததும் அவரது பசி நீங்கி, லட்டு 
ெீதுள்ள பிரியமும் பைந்து விடுகிைது. மபயர், புகழ் அல்லது ததகவக்கு 
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அதிகொகக் காசுக்கு ஆகசப்படுபவர்கள் பசி, தூக்கம் இரண்கடயும் ெைந்து 
விடுகிைார்கள். 

இப்படி, தபராகச என்பதும் தவமைாரு விதொன அன்புதான் – 
பணத்தின் ெீது அன்பு, மபயர் புகழ் ெீது அன்பு, 'பிைகரவிட தெம்பட்டவராக 
இருக்க தவண்டும்' என்ை அன்பு. இது விலங்குகளுக்குப் மபாருந்தாது. 
ஆனால், உண்கெயான பக்தன் அெிர்தொகிய ஆன்ெீக அன்புக்காக ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து ஏங்குகிைான். அந்த வரீன் பிைரிடெிருந்து 
விதிவிலக்கானவன். அத்தககய தூய்கெயான அன்கப, சாதாரண ெனித 
இனத்திகடதய காணமுடியாது; அது உடன்பிைவாதது; அகதக் குருநாதரால் 
ெட்டுதெ வழங்க முடியும். இவ்வாறு அன்பு என்பது ஒன்தையானாலும் அது 
பலதரப்பட்டது.  ிகவும் கீழ் நிறலறயச் ொர்ந்ைது கவர்ச்சி. இது பரிணாெ 
வளர்ச்சியில் படிப்படியாக முன்தனைி உண்கெயான அன்பாக 
உருமவடுக்கும். இது அகெதியான, ஆரவாரெற்ை, சாந்தொன, நித்தியொன, 
நிகைவான ெற்றும் தூய்கெயான நீதராகட தபான்ைது. மதய்வகீ அன்பு 
அகனத்திலும் தென்கெயானது, உன்னதொனது, ஆனால், அகெதியற்ைது. 
அதில் அதீத ஏக்கம் நிலவும். பரிணாெ வளர்ச்சி, ெறுபிைவி ெற்றும் 
உட்சுழற்சி இவற்ைின் விகளவாக வாயு, கல், உதலாகம் என்பவற்கை 
உள்ளடக்கிய உயிரற்ை உலகில் கவர்ச்சி எனும் நீதராகடயாக உருவாகி, 
விலங்குகள் ெற்றும் ெனித ராஜாங்கத்தில் நதியாகத் தவழந்து, இறுதியாக 
இகை நிகலகய அகடயும் தருவாயில் ஆன்ெீக அன்பு எனும் கடலில் 
சங்கெொகிைது. 

1927, ஜனவரி 1ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாவுக்கு ஏராள ான புத்ைாண்டு 
வாழ்த்து கடிைங்கள் வந்ைவண்ைம் இருந்ைன; அந்ை வாழ்த்துகளில் ஒன்றை 
அப ரிக்காவில் வாழ்ந்ை தஜாசப் நாதன் ஓடன்பர்க் என் வர் 
அனுப் ியிருந்ைார். இல்லினாய் நகரில்  ிைந்ை அவர், வயது 54, ஐரிஷ் - 
பஜர் ன் வம்ெவழி வந்து, கத்வைாலிக்க  ாைிரியாகப்  ைியாற்ைினார். 1928ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து நான்காண்டுகள்  ல கடிைங்கள் எழுைியுள்ளார்; ஆனால், 
 ா ாறவப் ற்ைித் பைரியவந்ை வரலாறு எதுவும் குைிக்கப் டவில்றல. அவர், 
ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ை முைல் அப ரிக்கன் என்று 
கருைப் டுகிைது.  

ப ஹர்  ா ா ப ௌனம் ஆரம் ித்து ஒன்ைறர வருடங்கள் 
நிறைவறடந்ைன. ஒரு நாள்  ண்டலியுடன் நடந்ை கூட்டத்ைில்  ா ா கீழ்வரும் 
ைகவறல பவளியட்டார்:     
  நாகளயிலிருந்து நான் எழுதுவகத நிறுத்தப் தபாகிதைன். 
ெறுபடியும் என்னுகடய எழுத்தும், தபச்சும் எப்தபாது மதாடங்கும் என்பகத 
உறுதியாகக் கூைமுடியாது. சில நாட்கள் அல்லது ொதங்களுக்குப் பிைகு 
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மதாடங்கலாம்; வருடங்கள்கூட ஆகலாம்; அகனத்தும் பாபாஜாகனச் 
சார்ந்துள்ளது. 

அவ்வவறளயில், முக ைியர்கள் இந்துக்கறள  ை ாற்ைம் பெய்யும் 
 ைியில் ைீவிர ாக இருப் ைாக வந்ை பெய்ைிகறள,  ா ா முன்னிறலயில் 
 ண்டலி பைரிவித்ைனர்.  ா ா அறைக்வகட்டு இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்:
 இந்திய ததசத்தில், இன்று நிலவும் வகுப்புவாத குழப்பங்கள் 
அகனத்தும் இக்காலகட்டத்தில் வாழும் சத்குருக்களின் உட்பணியின் 
விகளவாகும் என்பகத இவ்வுலக ெக்கள் புரிந்துமகாள்ள ொட்டார்கள். 
சத்குருக்களின் இந்தப் பணிகயக் கண்கூடாகக் காணமுடியாது, ஆனால், 
எதிர் காலத்தில் இது ததசம் முழுவதிலும் முரண்பாடுககளயும் 
தொதல்ககளயும் உருவாக்கும். தற்தபாகதய நிகலகெ அகெதியாகத் 
ததான்ைினாலும், திடீமரனக் கட்டுப்படுத்த முடியாத கலவரங்கள் 
உருவாகும். 

மெஹராபாத்தில் அகனத்தும் அகெதியாகத் மதன்படுவதால் இங்கு 
எதுவும் நடக்கவில்கலமயன எண்ண தவண்டாம். ஆன்ெீக பணிககள 
ஒருதபாதும் கற்பகன மசய்ய முடியாது எனும்தபாது, மவளிப்புை 
அைிகுைிககள கவத்து அளவிடுவது அகதவிடக் கடினொன காரியம்; 
சாதாரண ெனிதனால் புரிந்துமகாள்வது என்பது இன்னும் முடியாத 
விஷயம். 

 ா ா இந்ை உவற றய எடுத்துக்கூைி விளக்கினார்: ெின்சாரம் 
தயாரிக்கும் ெின் நிகலயம் ஒப்பீட்டளவில் ஏைக்குகைய இருள் நிரம்பி, 
பாழகடந்து, மவைிச்தசாடி இருக்கும்; அதத தவகளயில் திகர அரங்குகளில் 
ஒளிர்விடும் ெின்விளக்கு அலங்காரங்கள், இரகவ பகலாக்கி உற்சாகொன 
கூட்டங்ககள ஈர்க்கும். இதற்காக, ெின் நிகலயத்தில் இருள் 
நிரம்பியிருந்தால் ெின்சக்தி இல்கலமயன்று மபாருளாகாது. எனதவ 
ெின்நிகலயத்கதச் (குருநாதகர) சார்ந்திருங்கள். 

ஜனவரி 2ஆம் நாளிலிருந்து, ப ஹர்  ா ா எழுதுவறை நிறுத்ைி, 
அவரது எண்ைங்கள்  ற்றும் உைர்வுகறள றெறக அல்லது பெய்ைி 
ைாள்களில் ஆங்கில எழுத்துக்கறளச் சுட்டிக்காட்டி பைரிவித்ைார். இந்ை நாள் 
வறர ப ஹர்  ா ாவின் உற்ொகமும், உயிரூட்டம் ைரும் இயல்பும், அவர் 
ப ௌனம் கறடப் ிடிப் றை முற்ைிலும்  ைக்கச் பெய்ைது. ஆனால், இப்வ ாது 
 ா ா எழுதுவறையும் நிறுத்ைியைால்  ண்டலி அறனவரும்  ா ாவின் 
ப ௌனத்றை நன்கு அைிய, உைர முடிந்ைது. 

அன்று  ாறலயில் ருஸ்ைம் அவரது புைிய ஹட்ஸன் வ ாட்டார் 
காறர எடுத்துவந்து,  ா ாறவ அைில் அறழத்துச் பென்ைார்.  ின்னர் 
அறனவரும் கிரிக்பகட் விறளயாடினர். இரவு ஒன் து  ைிக்கு  ா ா எழுைிய 
குஜராத்ைி ஆரத்ைிறய அறனவரும்  ாடினர். அன்ைிலிருந்து ைினமும் அந்ை 
ஆரத்ைிறயப்  ாடவவண்டும் என  ா ா கட்டறளயிட்டார். 
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ஜனவரி 4ஆம் நாள்  றடத்ைறலப்  ற்ைிக் குைிப் ிடும்வ ாது  ா ா 
கீழ்வரும் கவிறைறய எடுத்துறரத்ைார்:     

என்னிலிருந்து மதாடங்கி மவளிவந்தது, நாதன அது!    
அதிலிருந்து அகனத்தும் - ெனிதன், உலகம் என உருவானது! 
வாழ்வின் ஆதாரம் நாமனனில், அது நகர்ந்து, நீந்தியது முதலில்! 
என்னிலிருந்து வந்த சக்திகள் அகவ உயிதராட்டம் தராதா என்ன?  
ஆண், மபண், பைகவகள், விலங்குகள் அகனத்தும் உருவாயின! 
இகைவனுக்கு முன் நான் இருந்ததன்!    
அக்கம், பக்கம், தெல், கீழ் எங்கும் நான் அகெந்ததன்! 
என்கன தநசிக்கலாம், மவறுக்கலாம்,  

அைியலாம், அைியாெலும் இருக்கலாம்! 
என்கன தநசிப்பவனும் நாதன, மவறுப்பவனும் நாதன! 
எனக்குத் தஙீ்கு மசய்பவனும் நாதன, தீங்கும் நாதன! 
ப ஹர்  ா ா எழுதுவறை நிறுத்ைிய  ின்னர், அவராகவவ ஏைாவது 

விருப் ங்கறளத் பைரிவிக்க விரும்பும் வவறளயில், பெய்ைித்ைாளில் உரிய 
வார்த்றைகள் அல்லது எழுத்துக்கறளச் சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், இந்ை 
வழிமுறை கடின ாகவும்,  ிக்க வநரம்  ிடிப் ைாகவும் இருந்ைைால், ொஞ்ெி 
ஆங்கில எழுத்துக்கள்  ற்றும் எண்கறள ஒரு காகிைத்ைில் எழுைிக் பகாடுத்ைார். 
இறைத் பைாடர்ந்து  ரப் லறகயில் எழுைி, ஜனவரி 7ஆம் நாளிலிருந்து  ா ா 
உறரயாடறலத் பைாடர்ந்ைார். இந்ை எழுத்துப் லறகயின் வழியாக ப ஹர் 
 ா ாவின் ப ௌனம்  று டியும் வ ெ ஆரம் ித்ைது. எழுத்துகறள விரல்கள் 
பைாடும் வவகத்ைில் அவரது உறரயாடலில் எந்ை இறடபவளியும் இருந்ைைாகத் 
வைான்ைவில்றல. காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: 

அவரது விரல்கள் ஒரு பைய்வகீ இறெக்கு இைங்கி நடன ாடின; 
வ லும் ப ாங்கிபயழும் வார்த்றைகள் ஒரு பைளிவான நீவராறடயாய் 
ைவழ்ந்ைன.  ா ா ஒருமுறை இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

என் விரலகசவின் தாளத்திற்தகற்ப இவ்வுலகம் நடனொடுகிைது! 

 ள்ளிக்கூடத்ைில் ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்து வந்ை டாக்தகஃபால்கர் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து  ண்டலியுடன் ைங்கியிருந்ைார். இத்ைறன காலங்கள் 
 ா ாவின் ெகவாெத்ைில் இருந்தும், டாக்தக, ப ஹர்  ா ாவின் பைய்வகீ 
ைன்ற றய முற்ைிலும் ஏற்றுக் பகாள்ளா ல், ெந்வைகங்கள் அவர்  னறை 
 ற்ைிக்பகாண்டிருந்ைன. ஆனால், ஓரிரு ெம் வங்கள் அவர் இையத்ைில் 
ஆழ ான முத்ைிறரறயப்  ைித்ைன.  ஒருநாள்,  ா ா குடிநீர் றவத்ைிருந்ை 
 ண் ாறன ஒன்று மூடா ல் இருந்ைறை கவனித்து, அறனவறரயும் அறழத்து 
வரிறெயில் நிறுத்ைி றவத்து இவ்வாறு வினவினார்:    

"என்னுகடய கட்டகளகய ெீறுவதன் காரணம்தான் என்ன? 
புழுப்பூரச்சிகள் குடிநீரில் விழுந்தால் அதற்கு யார் மபாறுப்பு? இந்த நீகரக் 
குடித்து, சிறுவர்களில் யாராவது உயிரிழக்க தநர்ந்தால் என்னாவது?" 
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அைற்குத் ைண்டறனயாக,  ா ா,  ிரம் ால் ஒவ்பவாருவரின் றகயிலும் 
அறைந்ைார். வரிறெயில் நின்று பகாண்டிருந்ை டாக்வக 'உைர்ச்ெிவெப் ட்ட 
இந்ை ஈரானிய இயல்புநிறல' என்றன அறைய ாட்வடன் என்று 1925ஆம் 
ஆண்டு ஆெிரியராக வந்ைவ ாது எனக்களித்ை வாக்குறுைிறய  ைந்துவிடுவாவரா 
என்று அச்ெப் ட்டார். வரிறெயில் பைாடர்ந்து பென்ை  ா ா, டாக்வகயின் 
அருகில் வந்ைதும் அவறரப்  ார்த்து புன்முறுவல் பெய்து, அரவறைத்ைார். 
அடுத்ை கைவ , வந்ை அவை வவகத்ைில் பைாடர்ந்து அறனவறரயும் 
ைண்டித்ைார். டாக்வக அவருள்வள நிறனத்துக்பகாண்டார், ‘ ா ா 
எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக  ா ாவவ ைான் - குருநாைர். இத்ைறன குழப் த்ைிற்கு 
 த்ைியிலும் இதுவ ான்ை ஆனந்ை ான புன்னறகறய யாராலும் பவளிப் டுத்ை 
முடியாது.’ 

டாக்வக எைிர்பகாண்ட  ற்றுப ாரு ெம் வம்:  
 வகரள நாட்றடச் வெர்ந்ை ஓர் இந்து, ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர் இவ்வாறு முறையிட்டார்: "நான்  னாரஸிலிருந்து 
புனிை யாத்ைிறரறய முடித்து வந்துள்வளன், வ லும் துரைிர்ஷ்டவெ ான 
சூழ்நிறலகளால் என்னிட ிருந்ை  ைம் அறனத்றையும் இழந்துவிட்வடன். 
என்னுறடய  ை முறைப் டி புனிை  யைம் முடிந்ைதும்  ிரா ைர்களுக்கு 
விருந்ைளிக்க வவண்டும். வநற்ைிரவு, நான் அஹ துநகர் ரயில் நிறலயத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில் இறைப்  ற்ைிய ெிந்ைறனயில் கவறலப் ட்டுக் 
கண்மூடியவ ாது கடவுள் என் கனவில் வைான்ைி, ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் 
ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ைால் அவர் எனக்கு உைவுவார் என்ைார். நான் 
உற்ொகத்ைில் எழுந்து, அந்ை உைவிறய நாடி உங்களிடம் வந்துள்வளன்." 

 ா ா உடவன ைந்ைிர ான முறையில்  ைிலளித்ைார்: "நீ மசால்வது 
சரிதான். இந்து தகாட்பாடுகள்படி, புனித யாத்திகரக்குப் பிைகு, 
பிராெணர்களுக்கு விருந்து வழங்குவது ஒருவரின் கடகெயாகும். ஆனால், 
தநற்ைிரவு கனவில், நானும் கடவுகளக் கண்தடன். என்னிடம் அவர், 
முரட்டுப் மபாய்யன் ஒருவன் என்கன ஏொற்ைி, பணம் பைிக்க வருவான் 
என்றும் கூைினார். தெலும் அவர், சல்லிக்காசும் தரக்கூடாது, வந்தால் 
அவகன அடித்துத் துரத்திவிடுொறும் அைிவுறுத்தினார்!" 

இறைக் வகட்டதும், வந்ைவர் ைிறகத்துப்வ ாய், ைனது 
வ ாெடித்ைனத்ைில் ைாவன ெிக்கிவிட்டறை நன்கு பைரிந்து பகாண்டார். ப ஹர் 
 ா ா, ப ௌனம் பைாடங்கிய நாளிலிருந்து காசு,  ைத்றைத் பைாட்டைில்றல 
என்ைாலும், ப ஹராம்ஜிறய அறழத்து, வந்ைவருக்கு ரூ ாய் வநாட்டுகறளக் 
பகாடுத்ைார்.  ைத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டு ைிரும் ிச் பெல்லும் வவறளயில் 
கண்டிப்புடன் நிறனவூட்டினார், "இகத ெட்டும் நிகனவில்மகாள், கடவுள் 
தநர்கெ, நாணயத்கத விரும்புகிைவர். கடவுளிடெிருந்து எகதயும் ெகைக்க 
முடியாது." 

அவ்வவறளயில், வந்ைவர் வநர்ற யற்ைவர் என அைிந்தும்  ா ா ஏன் 
அவருக்குப்  ைம் பகாடுத்து உைவினார் என்பைண்ைி டாக்வக 
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ஆச்ெரிய றடந்ைார்.  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: "அவனது ஏொற்ைகல 
நான் அைிதவன் என்பது வந்தவனுக்குத் மதரியும், தெலும் இங்கு நடந்தகத 
எப்தபாதும் அவன் நிகனவில் மகாள்வான். ஏொற்றுக்காரனாக இருந்தும் 
மெஹர் பாபா அவனுக்குப் பணம் மகாடுத்தகத ஒருதபாதும் 
ெைக்கொட்டான். நான் ஏன் இகதச் மசய்ததன்? இனிதெல் இப்படி ஒருவகர 
வஞ்சிக்க முயற்சி மசய்யும் தருவாயில் அவன் என்கன நிச்சயொக 
நிகனவுகூர்ந்து, அகதத் தவிர்த்து, நல்லவனாக ொறுவான்." ப ஹர் 
 ா ாவின் பெயல்முறைகளில் அடங்கியிருந்ை இறை ஞானம் டாக்வகயின் 
உள்ளத்றை ஆழ ாகத் பைாட்டது.  ா ா உடவன வருத்ைம் கலந்ை முறையில் 
 ண்டலிக்கு பவளிப் டுத்ைினார்: "அகனவரும் ஒன்தை; தெலும், இந்த 
ஒருகெப்பாடு முற்ைிலும் பிரிக்க இயலாதது. நீங்கள் என்கன தநசிக்க 
தவண்டிய முகையில் தநசிப்பீர்களானால் அந்த ஒருகெயின் அனுபவத்கத 
உங்களுக்கு நான் அளிப்தபன்." 

அைற்குப்  ிைகு  ண்டலி அறனவரும் கரம் கூப் ி, ெிரம் ைாழ்த்ைி 
 ா ாவின்  ாைங்கறளத் பைாட்டு, ைரிெனம் பெய்ைனர். டாக்வக, ஈரானி 
குருவின்  ாைங்களில் அடி ைிவைில் எந்ை  யனும் இருக்க முடியாது 
என்பைண்ைி ையக்கத்துடன்,  று டியும் ெிந்ைித்ைார், 'ைரிெனம் பெய்வைில் 
என்ன ைீங்கு உள்ளது?' இத்ைறகய முரண் ாடான எண்ைங்களுடன், ப துவாக, 
 ா ாறவ அணுகினார்.  ா ா வநரடியாக உற்று வநாக்கியதும், டாக்வகயின் 
கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது. அறனத்து ெந்வைகங்கறளயும் கறளந்து 
 ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்ைார்.  ா ா, இைர  ண்டலிறய உடவன அவருக்கு 
உைவு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். டாக்வகயின் ெந்வைக  னம் எப் டி 
இத்ைறன எளிைாக  ாைியது, ப ஹர்  ா ாவின் பைய்வகீ ைன்ற றய எப் டி 
நம் முடிந்ைது என்று ஆச்ெரியப் ட்டார்.     

1927, ஜனவரி 25ஆம் நாள்  ண்டலியுடன்  ள்ளிக்கூட விஷயங்கறளப் 
 ற்ைி உறரயாடிக் பகாண்டிருக்கும் வவறளயில், ஆங்கிவலய அரொங்கம் 
இந்ைிய  றட வரீர்கறள, ெீனாவுக்கு அனுப்பும் ைிட்டத்றைப்  ற்ைிய வ ச்சு 
எழுந்ைது. அறைக்வகட்டு ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 

இந்திய ராணுவத்கத அயல்நாட்டு ெண்ணிற்கு அனுப்பி, தபாரில் 
ஈடுபடுத்துவது, ஆங்கிதலய அரசாங்கத்கதப் மபாறுத்தவகரயில் ெிகவும் 
தொசொன மகாள்கக. இவ்வாறு, இகதத் மதாடர்ந்து மசய்தால் உலகம் 
முழுவதும் அது தனது மகௌரவத்கத இழந்துவிடும். இவ்விதொன 
விரிசல்களும், விதராதங்களும் இங்தக நிறுத்தப்பட்டு, நல்லிணக்கம் 
ஏற்படாவிட்டால் ஆங்கிதலயர்கள் மபயர், புகழ் ெற்றும் உலகிலுள்ள 
சாம்ராஜ்யங்ககள இழந்து, மபரிய அளவில் பாதிக்கப்படுவார்கள். 
அவர்களின் இரகசிய நடவடிக்கககளும், ராஜதந்திர மகாள்கககளும் 
கிட்டத்தட்ட முழு உலககயும் தங்கள் எதிரிகளாக ஆக்கியுள்ளன. தெலும் 
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அவர்கள் மகாள்கககளால், எண்ணற்ை ெக்களுக்கும் பல நாடுகளுக்கும் 
மசய்த அநீதிகளுக்காக ெிகவும் பாதிக்கப்படுவார்கள். 

ரஷ்ய நாட்டு தபால்ஷிவிக்கின் குறும்புத்தனத்தால் சனீர்கள் 
ஆங்கிதலயர்களுக்கு எதிராக உள்ளனர். ரஷ்யா அகெதியாக 
இருப்பதுதபாலப் பாசாங்கு மசய்யும் அதத தவகளயில் சனீாகவக் 
கிளைிவிட்டு தவடிக்கக பார்க்கிைது. சில நாட்களுக்குப் பிைகு பாபா 
இகதயும் குைிப்பிட்டார்: "பிரிட்டன் உடனடியாக அவர்களது 
மகாள்ககககளச் சரீாய்ந்து பார்க்காவிடில் அவர்களுக்கு அழிவு நிச்சயம். 

  ா ா வ லும் கூைினார், "சாய்பாபா சத்குருக்களின் ராஜாதிபதியாக 
இருந்தார், ஆனால், நான் அகனத்து சத்குருக்களுக்கும் குருவாக 
இருக்கிதைன்! சாய்பாபா, ஷிர்டியில் அெர்ந்து குழல் வழியாகப் புககபிடித்து 
முதல் உலகப்தபாகர நடத்தினார். இந்த உண்கெ யாருக்கும் மதரியாது. 
அதுதபால், உங்கதளாடு நான் உகரயாடிக் மகாண்டிருக்கும் இவ்தவகளயில் 
முழுப் பிரபஞ்சத்கதயும், அதிலடங்கும் அகனத்கதயும் இங்கிருந்து 
கட்டுப்படுத்துகிதைன்." 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் உறரயாடும் வவறளயில் இவ்வாறு 
அைிவித்ைார்:  

"புதிய பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படொட்டாது. 
உணவு, உகடகள் ெட்டுதெ வழங்க தவண்டும்." உடவன  ண்டலி 
அறனவரும் ைகுைிவாய்ந்ை, அவை வவறளயில் உலக  ற்ைில்லாை 
ஆெிரியர்கறளக் கண்டுபகாள்வது  ிகவும் கடினம் என எைிர்ப்பு பைரிவித்ைனர். 
எனவவ முைலில் ஆெிரியர்களுக்கு ஊைியம் வழங்கவும், அறைத் பைாடர்ந்து 
ைன்னல ற்ை ெத்ைியத்ைின்  ாறைறயத் வைடும் ஆெிரியர்கறள  ட்டும் 
றவத்துக்பகாள்ள வவண்டும் எனவும் முடிபவடுக்கப் ட்டது. 

ருஸ்ைம் அவரது  னைில் வைான்ைியறை எடுத்துக் கூைினார்: 
"பைாண்டு பெய்யும் ஆன் ீக  ள்ளிக்கூடங்கள்  க்களிறடவய நல்ல 

வரவவற்ற ப் ப றும், அைனால்  ா ாவின் ப யரும், புகழும் எங்கும்  ரவும். 
ஆன் ீகத்றைக் காரைம் காட்டி, வெறவ பெய்யத் ையாராக இருக்கும்  லறரக் 
கண்டுபகாள்ளலாம். ஆனால்,  க்களிறடவய ' ா ா இறை ஞானம் ப ற்ை 
குருநாைர், அவைார புருஷர்' என்ை நம் ிக்றகறய எப் டிக் பகாண்டு வருவது? 
இைற்காக,  ா ா உள்ளளவில்  ைிபுரிய வவண்டும், இல்றலவயல் நல்ல 
ஆெிரியர்கறளக் கண்டுபகாள்வது  ிகவும் கடினம்."  

 ா ா, ருஸ்ைத்ைின் கருத்றை ஏற்றுக்பகாள்வது வ ாலத் ைறலயறெத்து, 
ஆெிரியர்களுக்கு ஊைியம் வழங்கி நிய ிக்கக் கூைினார்.  

இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ா  ண்டலிறய  று டியும் 
அறழத்து புலனாகாை எைிர் றையான கருத்துக்கறளத் பைரிவித்ைார்: 

இதற்கு முன்னதாக நடந்த விவாதங்கள் எனது கண்ககளத் திைந்து 
விட்டன. நீங்கள் என்னிடம் தகட்டீர்கள், இந்த உலகம் என்கன அவதார 
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புருஷன் அல்லது குருநாதன் என்பகத எப்படி அைிந்து மகாள்ளும், தெலும், 
நீங்கள் இந்த உண்கெகய எப்படி ெக்களிகடதய எடுத்துச்மசன்று 
அவர்ககள நம்பகவப்பது என்று! இகதக் தகட்டதும், இப்தபாது எனக்குத் 
ததான்றுகிைது, இதுவகரயிலும் கூைிவந்தது தபால, நான் ஒரு மதய்வமும் 
அல்ல குருநாதனும் அல்ல என்று! ொைாக ெக்ககள நம்ப கவக்கும் 
எண்ணத்தில்தான் இகதமயல்லாம் மசய்தததனா என்றும் எனக்குத் 
ததான்றுகிைது. நான் ஒரு சாதாரண ெனிதன்! என்னிடெிருந்து ஆன்ெீக 
ஆதாயம் அல்லது ஆசரீ்வாதத்கதப் மபைலாம் என்று நம்பிக்கக 
கவத்தவர்களுக்கு அப்படி அகடவதற்கு எதுவுெில்கல. நாதன கடவுள் 
நிகலகய அகடயாத தபாது, பிைகர எப்படி என்கன தரிசனம் மசய்யக் 
கூை முடியும்?  

எனதவ என்னுடனிருக்க விரும்புகிைவர்கள், உங்கள் தனிப்பட்ட 
விருப்பத்திற்கிணங்க, என்னிடெிருந்து எகதயும் அகடய முடியாது என்ை 
திடொன நம்பிக்கக ெற்றும் மதளிவான அைிவுடனும் இருக்க தவண்டும். 
இதன் மூலொக, இந்த நிெிடத்திலிருந்து, நான் உங்களிடெிருந்து 
மபற்றுக்மகாண்ட அகனத்து எழுத்துப்பூரர்வ ஒப்பந்தங்கள், வாய்மொழி 
வாக்குறுதிகள் ெற்றும் புனித சத்தியங்கள் தெலும் உங்களிடம் 
சுெத்தப்பட்ட அகனத்து கட்டுப்பாடுகளிலிருந்தும் உங்ககள நான் 
விடுவிப்தபன். 

 ா ா இறைக் கூைி முடித்ைதும்  ண்டலி அறனவரும் 
ப ஹரா ாத்ைில் அவருடன் பைாடர்ந்து இருக்க முழு னைாக விருப் த்றைத் 
பைரிவித்ைனர். 

 ஹாராஷ்டிரா  ாநிலத்ைில்  ஹாத் ா காந்ைி சுற்றுப் யைம் 
வ ற்பகாண்ட வவறளயில், அவர் அஹ துநகருக்கு வருவைாகத் 
ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது. ொஞ்ெி, ப ஹர்  ா ாவிடம்  ஹாத் ா காந்ைிறய 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வரலாம் என்று ஆவலாெறன கூைினார்.  ா ா 
அலட்ெியத்துடன் கற் லறகயில் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

காந்திகய இங்கு வரவகழப்பதில் குைிப்பாக முயற்சிகள் 
எடுப்பாதனன்? அதற்கு எந்தத் ததகவயும் இல்கல. கடவுள் ெீதுள்ள 
தநசத்தால் அவர் தானாக இங்கு வரதவண்டும். ஆன்ெீக பாகதயில் அன்பு 
ஒன்றுதான் முக்கியம்; அன்பு ெட்டுதெ அதற்குத் ததகவயான ஒதர தகுதி. 
ஒருவர் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் அன்பில்லாெல் அந்த வழியில் 
கடந்து மசல்ல இயலாது. ஓர் உயர்ந்த மசல்வந்தரின் நிகல அல்லது 
தென்கெெிக்க சமூக அந்தஸ்து ஒருவகர ஆன்ெீக பாகதயில் வர 
வழிவகுக்காது.  

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா, காந்ைியின் வநர்ற றயப் 
 ாராட்டி அவறரப்  ற்ைி இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்:  
 இன்கைய அரசியல் ெற்றும் மபாதுஜன தசவகர்களில் காந்தி ஓர் 
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உன்னதொன ெனிதர். ெிகவும் தநர்கெயானவர். அவர் மசயல்முகைகளில் 
ஏொற்றும் தநாக்கதொ, ெட்டொன சிந்தகனகதளா கிகடயாது. 
தென்கெயான ெனநிகல பகடத்தவர்; (அந்த அளவுக்கு தென்கெயானவர்), 
அவருகடய அடுத்த மூன்ைாவது பிைவியில், 170 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், 
அவர் இகை நிகலகய அகடவார். அவ்தவகளயில் இகை நிகலகய 
அகடயும் 300 நபர்களில் அவரும் ஒருவராக இருப்பார்.  

 ிப்ரவரி 13ஆம் நாள்,  னம்,  னப் டிவங்கள்  ற்றும் அவற்ைின் 
பெயல்முறைறயப்  ற்ைி,  ா ா பொற்ப ாழிவாற்ைினார்: 

சாதாரண ொனிடகரப் மபாறுத்தவகரயில் பகழய 
ெனப்படிவங்ககளச் மசலவு மசய்வதும், புதிய ெனப்படிவங்ககள 
உருவாக்குவதும் வழகெயான மசயல்முகையாகும். ஆனால், ெண்டலிகய 
எடுத்துக் மகாண்டால், குருநாதர் புதிய ெனப்படிவங்ககள உருவாகாெல் 
தடுத்து, பகழயவற்கை படிப்படியாக அழித்துவிடுகிைார். அகனத்து 
ெனப்பதிவுகளும் அழிந்து இல்லாெலாகும் தபாது ஒருவர் இகை நிகலகய 
அகடகிைார்.  

ஒரு சத்குருவின் வட்டத்து சடீர்களின் ெனங்கள், ஒதர பக்கத்தில் 
சுழலும் சக்கரம் தபால் இயங்கி, ெனப்படிவங்ககள அழிக்கும்; அதத 
தவகளயில் சாதாரண ொனிடரின் ெனங்கள், கடிகார முட்கள் தபால் 
இரண்டு திகசகளிலும் சுழலும் தன்கெ பகடத்தகவ. சுருக்கொகச் 
மசான்னால் ெனப்படிவங்கள் முழுகெயாக அழியும் தவகளயில் ஒருவர் 
இகை நிகலகய அகடயும் தயார் நிகலக்கு வருகிைார்.  

ப ஹர்  ா ா உடவன அவரது கருத்றை விளக்கும் வறகயில் 
அம்புக்குைிகளுடன் இரண்டு வட்டங்கள் வறரந்து விளக்கினார்:  

இகை நிகலகய அகடந்த ொனிடர்ககள மபாறுத்தவகரயில், 
பிரபஞ்சத்தில் பணிககள தெற்மகாள்ளும் மபாருட்டு பூரெியில் திரும்பி 
வரும் சத்குருக்கள் ெட்டுதெ, உலக ெனங்களின் மசயல்பாடுககள அைிந்து, 
உணர்ந்து மகாள்கிைர்கள். சாதாரண ெனிதர்ககள, முகம் பார்க்கும் 
கண்ணாடிகயக் ககயில் கவத்திருக்கும் ஒரு குழந்கததயாடு  உவகெப் 
படுத்தலாம். அந்தக் குழந்கத என்ன மசய்யும்? அது கண்ணாடியில் மதரியும் 
அதன் உருவத்கத என்னமவன்று அைியாெல், இன்மனாருவர் முகம் என்று 
நிகனத்து, தனது கககளால் அடித்து, உகதக்க முயற்சிக்கும் தவகளயில் 
கண்ணாடி உகடந்தும் தபாகலாம்.    
 இப்தபாது வயதாகி, வளர்ந்து, புலன்களின் ஆற்ைகலப் மபற்ை 
ஒருவகர எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்; அவர் அந்தக் குழந்கதகயப் தபால 
நடந்து மகாள்ள ொட்டார்; கண்ணாடியில் மதரிவது அவருகடய 
உருவம்தான், அது உண்கெயானது அல்ல என்பகத அைிவார். 

அதுதபாலத்தான் சத்குருவாக உலகில் வருபவர் உங்ககள 
குழந்கதகளாக நடத்துகிைார். 
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1927,  ிப்ரவரி 18ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் 33 ஆவது  ிைந்ை 
நாளன்று ஆஷ்ர த்ைில் அைிகாறலயில்  ைிவயாறெ எழுப் , அறனத்து 
 ண்டலியும்  ா ாவின் அருகில் வந்ைனர்.  ா ா அவரது றககளால் 
அறனவருக்கும் இனிப்பு ரறவயும், இரண்டு க்யூறனன்  ாத்ைிறரயும் 
வழங்கினார். அைற்குப்  ிைகு  ா ா, ப ண்  ண்டலி ைங்கியிருந்ை ை ால் 
நிறலய வளாகத்ைிற்குச் பென்று, அவர்கள் ைற்காலிக ாகத் ையார் பெய்ை 
ஊஞ்ெலில் அ ர்ந்ைார். ஊஞ்ெறல முன்னும்  ின்னும் ஆடறவத்து அவர்கள் 
கிருஷ்ை  கவானின் ைாலாட்டுப்  ாடல்கறளப்  ாடினர்.  

இவ்வவறளயில்  ஹாத் ா காந்ைி அஹ துநகரிலிருந்து ப ஹரா ாத் 
பெல்லும் வழியில் அற ந்ை ொர்வாரி  ங்களாவில் ைங்கியிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அறையிலிருந்து பவளிவய வந்ைதும்,  ண்டலியில் 
ஒருவர்  ஹாத் ா காந்ைி ப ஹரா ாத்றை வநாக்கி நடந்து வருவறைப் 
 ார்த்ைைாகத் பைரிவித்ைார்.  ா ா உடவன "அவருகடய தநரம் இன்னும் 
வரவில்கல. அவர் இங்கு வரொட்டார். வருவதானால் நான் ெறுபடியும் 
எழுதத் மதாடங்கி, பல விஷயங்ககள அவருக்கு விளக்குதவன்" என்று 
குைிப் ிட்டார். (விஷ்ணு கற் லறகயும், ொக்குக்கட்டியும் ையாராக 
றவத்ைிருந்ைார், ஒருவவறள எைிர் ாரா ல் காந்ைி அங்கு வந்ைால்  யனாகும் 
என்ை எண்ைத்ைில்!)  

காந்ைி, அவருறடய ஆைரவாளர்களின் கூட்டத்ைில் கலந்து, ராஷ்டிரிய 
 ாடொறலறயத் ைிைந்து றவக்க அஹ துநகர் வந்ைிருந்ைார். அவர் காறல 
உடற் யிற்ெிக்காக நடந்து பெல்லும் வழியில் அவரது காரியைரிெி நஸர்வான், 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அவருக்கு எடுத்துக் கூைி, அவர் ெத்குரு உ ாஸனி 
 ஹாராஜின் முக்கிய ெீடர் என் றையும் விளக்கினார்.  ஹாராஜின் ப யறரக் 
வகட்டதும் காந்ைி அைிர்ச்ெியறடந்து, வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி ப ஹர் 
 ா ாறவ ெந்ைிக்கும் விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைவில்றல. 

அைற்கு ஒரு முக்கிய காரைம் இருந்ைது. 1924ஆம் ஆண்டு,  ா ா 
கூைியைற்கிைங்க, பஸாராப்ஜி வைொய் எழுைிய ெத்குரு உ ாெனி  ஹாராஜின் 
வாழ்க்றக வரலாற்றுப் புத்ைகத்றை, ருஸ்ைம்,  ஹாத் ா காந்ைிக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். அறைப்  டித்ை காந்ைி ஸக்வகாரிக்குச் பென்று  ஹாராறஜ 
ெந்ைித்ைார். ஆனால், அத்ைறகய குருநாைர்களின் அணுகுமுறை ப ரும் ாலும் 
 ர்  ாகவும், விவரிக்க முடியாைைாகவும் இருக்கும். காந்ைி பென்ை 
அவ்வவறளயில்  ஹாராஜ்  யங்கர ான வகா   வனா ாவத்ைில், அருகில் 
பென்ை அறனவறரயும் ைிட்டி, துரத்ைிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ஹாராஜின் 
ைீவிர ான  னநிறலறய அைியாை காந்ைி அவருறடய உறட, நறட,  ாவறன 
 ற்றும் அறழயா ைன்ற றயக் கண்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைார்.  

அைற்குப்  ிைகு, காந்ைியின் காரியைரிெி நஸர்வான் நடந்ைறை ப ஹர் 
 ா ாவுக்கு எடுத்ைறரத்ை வ ாது,  ா ா  று டியும் ‘காந்தியின் தநரம் இன்னும் 
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வரவில்கல, எனதவ, நஸர்வான், காந்திகய இங்கு அகழத்துவர 
முடியாதகத எண்ணி வருந்த தவண்டிய ததகவயில்கல’ என்ைார்.    

இைற்கிறடயில், ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாறவ ெிைப் ிக்கும் 
வறகயில்  ா ாவுக்குப் புனிை நீராட்டு அளிக்கப் ட்டது.  ா ா  ரப் லறகயில் 
அ ர்ந்ைிருக்க, ஒவ்பவாருவரும் ஒரு ெிைிய குவறள பவந்நீறர அவர் ீது 
ஊற்ைி  ா ாறவ நீராட்டினர்.  ா ா ஒளிரும் பவண் அங்கிறய அைிந்ை 
வண்ைம் அக்கம்  க்கத்ைிலிருந்து வந்ைவர் அறனவருக்கும் ைரிென ளித்து 
ஆெீர்வைித்ைார்.  ா ாவுக்கு அைிவித்ை பூ ாறலகள் அவறரப் 
பூக்குவியலுக்குள் மூழ்கடித்ைது.  

அவ்வவறளயில் நடந்ை ஒரு ெம் வம் அவருறடய 
அன்புக்குரியவர்களின் றககளால்  ா ா அனு விக்கும் வவைறனறய 
பவளிப் டுத்ைியது. ஒருவர் பைரியா ல் அைிவித்ை வராஜா  ாறலயில் 
வைனகீ்கள் ைங்கள் இருப் ிடத்றை அற த்துக் பகாண்டன. ெிைிது வநரத்ைில் 
வைனகீ்கள்  ா ாறவக் கடிக்கத் பைாடங்கியதும் அவருறடய முகம் ெிவந்து 
காைப் ட்டது – ஆனால்,  ா ா புன்முறுவலுடன் ைரிெனத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 
கூட்டத்ைில் ஒருவர், " ா ாறவ  ாருங்கள்; என்ன அற்புை ான வைாற்ைம்! அவர் 
முகம் சூரியறனப் வ ாலப்  ிரகாெிக்கின்ைது!" என்ைார்.  ற்றுப ாருவர், 
" ா ாவின் கன்னங்கள் வராஜாப்பூக்கள் வ ால் உள்ளன!" என்று குைிப் ிட்டார்.  

 ண்டலி பூ ாறலகறள  ா ாவின் கழுத்ைிலிருந்து எடுத்ைவ ாது 
வைனகீ்கள் இருப் றைக் கண்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைனர்.  

 ா ா கவறலயுடன் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "ததனகீ்கள் 
மகாட்டியதால் என்முகம் தடித்து சிவந்தது, மதய்வகீ ஒளியால் அல்ல! 
பாருங்கள், எனக்குப் பிரியொனவர்களின் கககளால் நான் அனுபவிப்பகத 
பாருங்கள்! எப்தபாதும் அவர்கள் எனக்கு ொகல அணிவிக்கிைார்கள், 
நானும் அவர்களின் சந்ததாஷத்திற்காக அவற்கை ஏற்றுக் மகாள்கிதைன், 
இருந்தும் கஷ்டங்ககள அனுபவிக்கிதைன். இதுதவ என் தகலவிதி."    

அன்று காறலயில், ஆரத்ைிக்கு முன்னைாக, ப வ ா  ா ாறவப் 
 ார்த்து இவ்வாறு பைரிவித்ைார்:  

"ப வராக், உன்னுறடய  ிைந்ைநாளான இன்று, உன்றன இப்பூ ியில் 
கடவுளாக அறனவரும் வைங்குகின்ைனர். நான் உன் ைாயானைால், எனக்கும் 
உரிய  ரியாறைறய அளிக்க வவண்டும்; எனவவ இந்ை உலகில் எனக்காக 
எஞ்ெியிருக்கும் ஒன்வை ஒன்று - நீ ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள வவண்டும்! நீ 
ைிரு ைம் பெய்து, ஈன்பைடுக்கும் குழந்றைகள் என்  டியில் ைவழ வவண்டும் 
என்று எவ்வளவு ஆறெயாக இருக்கிைது பைரியு ா?"     

 ா ா அற ைியாக ெிரித்துக்பகாண்வட  ைிலளித்ைார்: 
"மெதொ, நீங்கள் கூறுவது முற்ைிலும் சரிதான். நீங்களும், 

ஜஸீஸின் தாயார் தெரி ெற்றும் கிருஷ்ணனின் வளர்ப்புத் தாயார் 
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யதசாதாகவ தபாலத்தான். உங்களுக்கு அதற்குரிய ெரியாகதகயத் 
தருவது ெட்டுெின்ைி கடவுளாகிய நான் உங்கள் கருவில் பிைவி 
எடுத்ததால், ஒரு நாள் உலகம் உங்ககள வணங்கும்.  

"உங்களின் புதல்வனாகிய நான், ஒருதபாதும் உங்களுக்குக் 
கீழ்ப்படியாெல் இருக்க ொட்தடன். உங்கள் விருப்பத்கத நிச்சயொக 
ெதிக்கிதைன். இருந்தாலும், திருெணம் மசய்து மகாள்ள இரண்டு நபர்கள் 
ததகவ - ஓர் ஆண், ஒரு மபண். நான் என்னதான் மசய்ய முடியும்? கடவுள் 
என்கன எடுத்துச் மசன்ை அந்த உணர்வு நிகலயில் என்கனத்தவிர 
உலகில் தவறு எவருெில்கல! நான் அகனவரிடமும் இருக்கும் 
அனுபவத்கதப் மபறுகிதைன். கடவுள், நான் ெட்டுதெ இவ்வுலகில் இருக்கும் 
உணர்வு நிகலகய எனக்கு அளித்துள்ளார்; எஞ்சிய அகனத்தும் 
ஒன்றுெில்லாதது. 

"ஒருவன் திகரப்படம் பார்க்கச் மசல்லும் தபாது திகரயில் அழகான 
நடிகககயப் பார்க்கிைான்; அந்த நடிகககயத் திருெணம் மசய்து மகாள்ள 
முடியுொ? முடியாது, ஏமனன்ைால் அவர் அந்தத் திகரயில் ஒரு 
இருபரிொண உருவதெ! அதுதபால, நான் உங்கள் அகனவகரயும் ொகய 
என்னும் திகரயில் காண்கிதைன். நான் எப்படித் திருெணம் மசய்து மகாள்ள 
முடியும்?  

ப வ ாவின் ஆறெ உண்ற யானது, ஆனால்,  ா ாவின்  ைில் 
அவறரக் கண்கலங்கச் பெய்ைது. 

முன்பு கூைியது வ ால, ப ஹரா ப ண்  ண்டலியிறடவய 
ைனித்ைன்ற  வாய்ந்ை, ெிைப் ான இடத்றைப் ப ற்ைிருந்ைார். ப ஹரா ைனது 
இளம் வயைில் கறை புத்ைகங்கள்  டிப் ைில்  ிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைார்; 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்காக வந்ைவ ாது  ல புத்ைகங்கறளயும் எடுத்து 
வந்ைிருந்ைார். இப்வ ாது  டிப் து  ட்டு ன்ைி எழுதுவைிலும் ைறடயிருந்ைைால் 
ப ஹரா அறனத்து புத்ைகங்கறளயும் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். வ லும்  ாட்டில், டின்களில் இருக்கும் முகப்புச் ெீட்டுகறள 
ப ஹரா ைவைியாவது வாெிப் ைற்குக் கூட  ா ா கண்டிப் ான ைறட 
விைித்ைைால் அறனத்றையும் பவள்றள காகிைத்ைால் மூடி  றைக்கப் ட்டது. 

வ லும், ப ஹரா,  ா ாறவத் ைவிர எந்ை ஆண் கறனயும் 
 ார்க்கவவா, வ ெவவா, பைாடவவா கூடாது எனவும் ைறட விைிக்கப் ட்டது. 
நாளறடவில்  ார்ப் ைற்கும், வ சுவைற்கும் அனு ைி இருந்ைாலும் ஆண்கறளத் 
பைாடக்கூடாது என்ை நி ந்ைறனறய ஒருவ ாதும் ரத்து பெய்யவில்றல. 

 ிப்ரவரி 22ஆம் நாள்  ா ா, பரிணாெம்  ற்றும் உட்சுழற்சியின் வ ாது 
குவிக்கப் டும்  றழய  னப் டிவங்கறளப்  ற்ைி  று டியும் எடுத்துறரத்ைார்: 

"ஒரு சத்குருவின் வட்டத்து சடீர்களுக்கு இகையுணர்கவ அளிக்க 
அவர்களது பகழய ெனப்படிவங்ககள முற்ைிலுொக அழித்தாக தவண்டும்; 
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அதற்கும் தபாதிய காலம் ததகவப்படுகிைது” என்று கூைி உைாரைத்துடன் 
 ா ா விளக்கினார். 

ஒரு தொட்டார் வாகனத்தில் நீ இனிகெயாக சவாரி மசய்து 
மகாண்டிருக்கும் உன்னுகடய கனவிலிருந்து உன்கன விழிக்கச் மசய்ய 
ஒரு புலி அல்லது கசத்தானின் பயம் விகளவிக்கும் ததாற்ைத்தால் வரும் 
அதிர்ச்சி ததகவப்படுகிைது. தெலும், உன்னுகடய கனவு ககலந்ததும், 
தொட்டார் கார் சவாரியும் இல்கல, புலியும் இல்கல என்பகத கண்டு 
மகாள்கிைாய். சுருக்கொகச் மசான்னால் "புலி" வர தவண்டும், அதன் 
உள்ளர்த்தம் என்னமவன்ைால் ெனப்படிவங்ககள அழிக்க, அவற்கை 
எதிர்த்திகசயில் மகாண்டுவர தவண்டும்.  

இன்னுவ ார் எடுத்துக்காட்றடக் கூைி  ா ா வ லும் விளக்க ளித்ைார்: 
மவயிலடிக்கும் தவகளயில் நீ உன் தகலதெல் குகடகயப் 

பிடித்துக் மகாண்டு, "சூரியன் எங்தக? அகத எனக்குக் காட்டுங்கள்!" என்று 
கத்துவது எவ்வளவு அபத்தொனது! நீ கூக்குரலிடும் தவகளயிலும் சூரியன் 
அங்தகதய இருந்து உனக்கும், அகனவருக்கும் ஒளி தந்துமகாண்டுதான் 
இருக்கிைது. நீ உன் ககயில் பிடித்திருக்கும் குகட, சூரியகனப் பார்க்க 
முடியாெல் உன்கனத் தடுக்கிைது. அதாவது, உனது ெனப்படிவங்களான 
குகட உண்கெயின் ஒளி எனும் சூரியகனக் காணத் தகடயாக இருக்கிைது. 

அன்று, உறரயாடிக் பகாண்டிருக்கும் வவறளயில்  ா ா 
 ண்டலியிடம், "இந்தியாவில் இருக்கும் சிகைகளில் ெிகப்மபரிய சிகை 
எது?" என்று வகட்டைற்கு, ெிலர் குஜராத்தில் அகெந்த சபர்ெதி, அஹ துநகர் 
 ாவட்டத்ைிலிருக்கும் விஸாப்பூரர் சிகை என்றும்,  ற்றும்  லர் பூனா 
ஏர்வாடா சிகை எனவும்  ைிலளித்ைனர்.  ா ா புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட 
"ெனித உடல் தான் பூரெியில் ெிகப்மபரிய சிகை" என்று குைிப் ிட்டார்.  

அறைத் பைாடர்ந்து,  ைத்றைப்  ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில் இவ்வாறு 
கருத்து பைரிவித்ைார்: இந்து, கிைிஸ்தவ ெத தபாதகர்கள் ஒருவருக்மகாருவர் 
எதிராகப் தபசுவது பழக்கம்; ஆனால், ெதம் என்ைால் என்ன என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ? ெதம் ஒரு கூண்டு; ெற்றும் அகதப் 
பின்பற்றுபவர்கள் அகனவரும் அதனுள் அகடக்கப்பட்ட பைகவகள். 
ஒருவரின் ெதத்கத விட்டு இன்மனாரு ெதத்கத ஏற்றுக்மகாள்வது 
அர்த்தெற்ைது. இது ஒரு கூண்கட விட்டு இன்மனாரு கூண்டிற்கு 
தாவுவதுதபால் என்று விளக்கெளித்து இவ்வாறு கூைி முடித்தார். 

நாதன கிைிஸ்து, அவதார புருஷன்; நான் இருப்பதால் இவ்வுலகம் 
இருக்கிைது! என்கனப் மபாறுத்தவகரயில் தநரம், இடம், காரணம், 
விகளவு, இருகெத் தன்கெ தபான்ை எதுவுெில்கல; எங்கும் ஒருகெ 
எனும் ஒற்றுகெயான நிகல ெட்டுதெ நிலவுகிைது. 

ப ஹர்  ா ா,  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் காைப் ட்ட வவறளயில், 
ொைக ான சூழ்நிறலறயப்  யன் டுத்ைி டாக்டர் கனி  ா ாவிடம் அவர் 
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எப்வ ாது ப ௌனத்றை றகவிடுவார் என வினவினார்.  ா ா உடவன ஓர் 
அைிர்ச்ெியான  ைிறலத் ைந்ைார், "இன்னும் ஐந்து நாட்களில் நான் தபசுதவன்!" 
வ லும் டாக்டர் கனியிடம் அறை எழுைி றவக்கவும் வகாரினார். ஆனால், ஐந்து 
நாட்களும் கடந்ைன, ப ௌனமும் பைாடர்ந்ைது. 

ஒருமுறை,  ா ாறவக் கட்டாயப் டுத்தும் வநாக்கத்ைில், டாக்டர் கனி, 
அப்வஸரி இருவரும் அவர் குடிலிலிருந்து பவளிவரும் வநரம்  ார்த்து, 
கைறவத் ைாழ்ப் ாளிட்டு,  ா ா வ சுவதுவறர கைறவத் ைிைக்கப் வ ாவைில்றல 
என்று கூைினர். (இறை அவர்கள் விறளயாட்டாகத்ைான் பெய்ைனர்;  ா ாவின் 
 ீதுள்ள அளவுகடந்ை அன் ினால், ப ௌன ாக இருந்து இத்ைறன கஷ்டங்கள் 
அனு விக்கிைாவர என்ை எண்ைத்ைில்) "ப ௌனத்றைக் கறலயுங்கள்; 
இல்றலவயல் உங்கறள பவளியில் வர விட ாட்வடாம்" என்று அச்சுறுத்ைினர்.
  ா ா, ஜன்னல் வழியாக அவரது எழுத்துப் லறகயில் இனிற யான 
வாக்குறுைிகறள அளித்ை  ின்னவர அவர்கள் கைறவத் ைிைந்ைனர். பவளிவய 
வந்ைதும்  ா ா அவர்கறளக் கண்டித்து, ஒற்றைக் காலில் நீண்ட வநரம் 
நிற்கு ாறு ைண்டறனயும் வழங்கினார்.  

 ார்ச் 7ஆம் நாள் ொஞ்ெி அவரது உைவினர்களில்  லறர, 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்ைார். ொஞ்ெியின் ெவகாைரர் நவ்தராஜி 
தாதாசாஞ்சி, ஒரு கட்டிட ஒப் ந்ைக்காரர், பூனாவில்  ார்ெி ெிறுவர்களுக்காக, 
ைங்கும் விடுைி ஒன்றைக் கட்டிக் பகாண்டிருந்ைைால் குடும் த்துடன் பூனாவில் 
ைங்கியிருந்ைார். நவ்வராஜியின் குடும் த்ைில் ெகனவி பச்சாொய், மூன்று 
ெகள்கள், அர்ணவஸ், நர்கிஸ், தராடா வ லும் நான்கு  ாை ஆண் குழந்றை 
மதஹம்தன். 

அவர்களுடன்,  ிகுந்ை ையக்கத்துடன், பூனாவிலிருந்து 
அஹ துநகருக்கு சுற்றுலா பெல்வைாக உடன் வந்ைவர், பநருங்கிய உைவினர், 
மெஹர்ஜி கர்காரியா. ைாைாொஞ்ெி குடும் த்ைினர் ப ஹரா ாத் வந்து, ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ார்த்ை முைல்  ார்றவயிவலவய, அவரது  ிரகாெ ான முகம் 
 ற்றும் ஒளிரும் அம்ெங்கள் அறனவரின் உள்ளங்கறளயும் பநகிழச் பெய்ைது. 

இதுதபான்ை முகம் தவறு எவருக்கும் இல்கல;    
இது மதய்வகீ தன்கெெிக்க, தெலுலகுக்கு உரித்தான ஒன்று! 
இதுதபான்ை கண்கள் தவறு எவருக்கும் இல்கல;  
சத்தெின்ைி ஊடுருவி உள்ளத்தின் ஆழத்கதத் மதாடுகிைது இன்று! 
ைாைாொஞ்ெி குடும் த்ைினர் மும்ற யில் வாழ்ந்ை  ார்ெி இனத்ைவர்கள் 

என்ைாலும், ெதக் தகாட்பாகளின் பழக்கவழக்கங்களுக்கு ொைாக 
அகனவரும் மெஹர் பாபாகவ தரிசனம் மசய்து, பாதங்ககளத் மதாட்டு 
வணங்கினர். ஆனால், ப ஹர்ஜி கர்காரியா  ட்டும் ெிைிது தூரத்ைில் நின்ை டி 
கரம்கூப் ி வைங்கினார்.  

அவர்கள் வந்ை வநரத்ைிலிருந்து  ா ா, ெிறு குழந்றை பைஹம்ைறன 
 ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைார்; குழந்றைறய அவர் றககளில் ஏந்ைி நீண்ட வநர ாக 
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முத்ைங்கள் பகாடுத்ைார். அந்த நாளிலிருந்து தாதாசாஞ்சி குடும்பம் மெஹர் 
பாபாவின் மதய்வகீ அன்பின் அடிகெயாக இருந்தது.  

 ார்ச் 11ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா விறரவில் பைாடங்கவிருக்கும் 
மெஹராஷ்ரம்  ள்ளிக்கூடத்றைப்  ற்ைிய வ ச்சு எழும் ியது;  ண்டலி 
அறனவரும்  ா ா கூறுவறைக் வகட்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைனர்: "சாதாரண 
உலகக்கல்வி அல்லது உலக நகடமுகைக்கு ஏற்ை பாசம், பற்று 
இகவகளில் எந்த முக்கியத்துவமும் இல்கல." அவர் கூைியறை  ீண்டும் 
பைளிவு ட விளக்கினார்:  

"நான் ஆன்ெீக கல்வி வழங்க உள்தளன்; அதற்கு எகதயும் கற்ைைிய 
தவண்டிய ததகவயில்கல. இந்தப் பள்ளிக்கூடத்கத நான் அதற்குரிய 
ஊடகொக ொற்றுதவன்." 

 1927,  ார்ச் 21ஆம் நாள், ஜாம்மஷட்-எ-நவ்தராஸ், 
அனுஷ்டிக்கப் ட்டது.  ண்டலி ப ஹர்  ா ாவுக்கு புனிை நீராட்டுவிழா நடத்ைி, 
ைரிெனம் பெய்து, ஆரத்ைி  ாடினர்.  ா ாவின்  ின்னால் நடந்து பென்ை 
மஸாராப்ஜி ததசாய்  ா ாவின் கால்கள்  ைிந்ை இடத்ைிலிருந்து தூசுகறள 
அள்ளி எடுப் றை ஒரு  ழக்க ாகக் பகாண்டிருந்ைார். அவ்வாறு பெய்யும் 
வவறளயில்,  ிைர்  த்ைியில் வகலிக்குரியவராகத் பைன் டுவாவரா என்ை 
எண்ைம் அவர்  னைில் எழும் ியதும்,  ா ா அங்வகவய நின்ை வண்ைம், 
பஸாராப்ஜியிடம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்:  

 "ஒரு குருநாதரின் காலடியில் இருக்கும் தூசு எவ்வளவு 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பகத கற்பகன மசய்ய முடியாது. காலடியில் 
ெிதிபட்ட தபாதும் தூசுகள் எவ்வித குகையும் கூைாெல் அகெதி காப்பது 
தபால், எனது காலடியில் இருக்கும் ஒருவர் சிகரத்தின் உச்சிகய 
அகடவார். உங்களின் இறுொப்பு, அகந்கத, தற்மபருகெ அகனத்தும் தூள் 
தூளாக தவண்டும்; அப்தபாது தான் தூசின் முழுத் திைகெயும் ஒளிர்விடும்." 

 ல  ாைங்களின் கலந்ைாய்வுக்குப்  ின்னர், இறுைியாக, 
ெிறுவர்களுக்காக மெஹராஷ்ரம் என்ை ப யரில் விடுைி  ள்ளிக்கூடம் ஒன்று 
நிறுவ ைிட்ட ிடப் ட்டது; ெத சார்பற்ை, ஆன்ெீக கல்வி வழங்குவதத இதன் 
லட்சியம். சிறுவர்கள், ஆஷ்ரெத்தில் பணி புரிபவர்ககளத் தவிர 
மவளியுலகம் அல்லது ெண்டலியுடன் எந்தத் மதாடர்பும் கவத்துக் 
மகாள்ளக் கூடாது. ருஸ்தம் ஈரானி ப ாறுப் ாளராக நிய ிக்கப் ட்டார். 
அறனத்து வகுப்புகறளச் ொர்ந்ை,  ற்றும் ெ ய நம் ிக்றகயுள்ள 
 ாைவர்கறளத் வைர்ந்பைடுத்து, அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் கல்வி முகை 
இந்திய அரசியல் விடுதகலக்குப் படிப்படியாக வழிவகுக்கும் என்று ப ஹர் 
 ா ா கூைினார். இவ்வாறு, ஆன்ெீக தெம்பாடு ெட்டுெின்ைி மபாருள்வள 
முன்தனற்ைங்களும் ஏற்படும். இந்தக் கல்வியின் ஒரு முக்கிய தநாக்கம், 
சிறுவர்கள் எந்த ஒரு ெதத்திற்கும் பாரபட்சம் காட்டாெல் இருப்பதத!  ல 
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கலவரங்களுக்கு முக்கிய காரை ாக இருப் தும் இதுவவ!  ா ா பைாடர்ந்து, 
 ல இந்ைிய ைறலவர்கள் வைெியவாைத்றை ஆைரித்து அருற யான 
பொற்ப ாழிவுகறள வழங்குகின்ைனர், ஆனால், ெகிப்புத்ைன்ற  ஒரு 
வகள்விக்குைியாகவவ இருக்கிைது என்று குைிப் ிட்டார். 

 ார்ச் 31ஆம் நாள், அஹ துநகர் பரயில்வவ காலனி, வகாரக் 
வைாட்டத்ைில் நடந்ை  ஜன்-கீர்த்ைறன நிகழ்ச்ெியிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை  ின்பு 
 ா ா  ண்டலிறய, துனியருகில் அறழத்து  ல விளக்கங்கள் அளித்ைார்: 

உலகின் கவகலகள் ெற்றும் மதால்கலகள் அகனத்தும் 
சிந்தகனகளால் ஏற்படுகின்ைன. சிந்தகனகள் பலதரப்பட்டகவ! சிந்திப்பகத 
நிறுத்த தவண்டும். மவகு விகரவில், உலகின் சிந்தகனககள 
(கவகலககள) நான் என்ெீது ஏற்றுக் மகாள்ளப் தபாகிதைன், இது எனது 
உடல் ஆதராக்கியத்கதக் கடுகெயாக பாதிக்கும். எனக்கு நடக்க 
இருப்பகதக் கண்கூடாக நீங்கள் காண்பீர்கள்; அது உங்களுக்கு ெிகுந்த 
ெனக்கஷ்டங்ககளத் தரும். அப்தபாது உங்களில் பலர் இங்கிருந்து மசன்று 
விடுவரீ்கள். என்னுகடய துயரம் உச்சத்கத அகடயும் தருவாயில், உலகின் 
ஒரு முக்கியொன விகளவுக்காக எனது உதடுகளிருந்து வரும் சிைப்பு ெிக்க 
அந்த ஒரு வார்த்கத அகனவகரயும் அடிபணிய கவக்கும். என்னுகடய 
வார்த்கத, புனிதொக இருந்து பல அதிசயங்ககள விகளவிக்கும்.  

ஏப்ரல் 8ஆம் நாள்,  ா ா,  ண்டலிறய அறழத்து, ெிறுவர்களுக்குத் 
ைனியாக ஆஷ்ர ம் அற க்கும் ொத்ைியத்றைக் குைித்துப் வ ெினார். வ லும் 
பைாடர்ந்து, "நான் உங்கள் முன் கவக்கும் எந்தக் தகள்விகளுக்கும் நீங்கள் 
மவளிப்பகடயான கருத்கதத் மதரிவிக்க தவண்டும், இல்கலமயன்ைால்….." 
என்று மதாடர்ந்து, நககச்சுகவயாக "அடுத்த பிைவியில் தவகளகளாகப் 
பிைக்கும் உங்ககள, ஊறுகாயிட்டு, இதுவகரயிலும் இவ்வுலகம் கண்டிராத 
அளவுக்கு நிகழவிருக்கும் ெிகப்மபரிய சனீ யுத்தத்தின் தபார் வரீர்கள் 
கடித்து விழுங்குவார்கள்" என்று கூைி முடித்ைார்.  

அவைநாள்  ைிய வவறளயில்,  ஹாத் ா காந்ைி கூைியைாகச் 
பெய்ைித்ைாளில் பவளிவந்ை 'இந்தியாவில் வாழும் இந்து, முஸ்லிம்கள் 
இவர்ககள இகணப்பதற்காக அவர் எடுத்துக்மகாண்ட முயற்சிககளக் 
ககவிட தபாவதாகவும், அகத தவறு ஒரு ொமபரும் சக்தியால் தான் 
மசய்ய முடியும்' என்ை பெய்ைிறயப்  ற்ைிய விவாைம் நறடப ற்ைது. அைற்கு 
 ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: 

இவ்வுலகின், குைிப்பாக இந்திய ததசத்தின் அகனத்து இனத்கதச் 
சார்ந்த ெக்ககளயும் இகணத்து ஒன்றுபடுத்த அவதார புருஷரால் ெட்டுதெ 
முடியும். ஆனால், அவ்தவகளயில் காந்தி உயிருடன் இருக்கொட்டார். 
என்னுகடய மெௌனத்கத ககலக்கும் முன்னதர காந்தி உயிகரத் துைந்து 
விடுவார். அகதக் தகட்கும் பாக்கியம் அவருக்கு இல்கல. அதற்கான 
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ஆயத்த நிகலகய அவர் இன்னும் அகடயவில்கல. அவர் என்னிடம் 
அல்லது ஏதாவது ஒரு சத்குருவிடம் சரணகடந்திருந்தால் அந்தத் 
தகுதிகயப் மபற்ைிருக்கக் கூடும். அவருக்கும் அந்தத் கதரியம் இல்கல, 
அவருடனிருந்த ததாழர்களும் அகதச் மசய்ய இடம் மகாடுத்திருக்க 
ொட்டார்கள்.  

 று டியும் ஏப்ரல் 11ஆம் நாள், அப்வ ாறைய அரெியல் நிறலற றயக் 
குைித்ை விவாைம் பைாடர்ந்ைது,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

இப்தபாது மெஹராபாத் ஆஷ்ரெத்தில் ொணவர்களுக்கு 
வழங்கப்படும் கல்வி, இந்திய அரசியல் நிகலகய முன்தனாக்கி எடுத்துச் 
மசல்ல வழிவகுக்கும். இது இந்திய ததசத்தின் ஆன்ெீக முன்தனற்ைத்தில் 
ெட்டுெின்ைி, மபாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் தூண்டுதகாலாக இருக்கும். 
இந்தக் கல்வி நிகைவகடயும் தருவாயில், இன்கைய காலகட்டத்தில் 
நிகழும் ெதக்கலவரங்கள் முற்ைிலும் ெகைந்து, இந்த சிறுவர்கள் எவ்வித 
ெததவறுபாடுகள் அல்லது பாரபட்சங்கள் இல்லாெல் இருப்பார்கள். 
இவர்களின் இதயங்களில் மவறுப்பு ெற்றும் மவைித்தனத்தின் விகதகள் 
அழிக்கப்பட்டு, அகனத்து ெதங்கள் ெற்றும் நம்பிக்கககள் ெீது ஒரு 
உண்கெயான சகிப்புத் தன்கெகய உருவாக்கும். இந்த ொணவர்கள் - 
இக்காலத்தில் நடப்பது தபால, மவறும் தபச்சினால் அல்ல தங்களது 
மசயல்களால் - உலகளாவிய மபாது ெதத்கத அகனவருக்கும் 
எடுத்துகரப்பார்கள். 

 ண்டலியில் ஒருவர்,  ா ா அவருறடய ப ௌனத்றைத் பைாடர்வைன் 
காரைத்றைக் குைித்ை வகள்வி எழுப் ியவ ாது,  ா ா இவ்வாறு 
விளக்க ளித்ைார்: 

இவ்வளவு காலொக நான் மெௌனத்கதக் ககடப்பிடிக்கிதைன் 
என்ைால், அதற்கு உறுதியான காரணம் அல்லது ஆன்ெீக முக்கியத்துவம் 
இல்லாெல் இல்கல. இகை நிகலகய அகடயவிருக்கும் எனது வட்டத்து 
சடீர்களின் சிரெங்ககளயும், சுகெககளயும் குகைக்காவிடில், அவர்கள் சில 
உடல் ரீதியான துன்பங்களுக்கு ஆளாக தநரிடும். 

 ா ா, ப ஹராஷ்ரம்  ற்றும் அது ெம் ந்ை ான  ண்டலியின் 
 ைிகறளக் குைித்து விளக்க ாக எடுத்துறரத்ைார். அவருக்வக உகந்ை ெிைப் ான 
 ாைியில்  ண்டலிறயக் குறை கூைவும், அவை வவறளயில்  ாராட்டவும் 
பெய்ைார். இங்கு நிறுவப் ட்ட  ள்ளிக்கூடம் உலகின்  ிை  ள்ளிக்கூடங்கள் 
வ ாலல்ல. கல்விக்கான இத்ைறகய உலக நிறுவனங்கள் அரொங்கம், நகராட்ெி 
அல்லது ப ாதுநலத் பைாண்டு நிறுவனங்களால் நடத்ைப் டுகின்ைன.  

மெஹராஷ்ரம் நிறுவியதன் தநாக்கம் முற்ைிலும் ொறுபட்டது - 
இங்கு ஆன்ெீக கல்வி கற்றுத்தரப்படுகிைது. அந்த தநாக்கத்திற்காக 
எவ்வளவு அதிக அளவில் நீங்கள் சிரெப்படுகிைரீ்கதளா அந்த அளவுக்கு 
ஆன்ெீக பலகனயும் அகடவரீ்கள். 
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ஆன்ெீக கண்தணாட்டத்தில் இத்தககய துன்பங்ககள அனுபவிப்பது 
ஒருவககயில் ததகவயானதும், நல்லதுொகும். இந்தத் துன்பங்கள் 
உங்ககள உங்கள் கடகெகளிலிருந்து திகச திருப்பக் கூடாது. உங்கள் 
கடகெககள நிகைதவற்றுவதில் இது ஒருதபாதும் தடுொற்ைம் அல்லது 
மதாந்தரவாக இருக்க அனுெதிக்கப்படக்கூடாது. ொைாக, இந்த 
'ெனச்தசார்வும், ெனதின் சுதந்திரத்கத இழந்த நிகலயும்' உங்கள் 
கடகெககள தநாக்கி உங்ககள தெலும் ஊக்குவிப்பது ெட்டுெின்ைி 
உயிர்ப்பிக்கவும் மசய்யும். அப்தபாது நீங்கள் என்கன ெகிழ்விப்பீர்கள். 

உங்கள் கடகெகய உண்கெயுடனும், ெனசாட்சியுடனும் மசய்து 
எல்லாவற்ைிற்கும் தெலாக கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். புகழ்ச்சி அல்லது 
இகழ்ச்சி உங்கள் கடகெயின் பாகதயிலிருந்து உங்ககளத் திகச 
திருப்பக்கூடாது. நீங்கள் கடகெகய சரியாகச் மசய்துள்ளரீ்கள் என்று 
உங்கள் ெனசாட்சி கூறுவதாயின், இதர விஷயங்கள் எகதயும் 
கண்டுமகாள்ள தவண்டாம். உங்கள் ெனசாட்சிதய சிைந்த நீதிபதி. தவறு 
மசய்வது ெனித இயல்பு, அதனால் தவறுகள் நிகழலாம், ஆனால், 
உங்களால் முடிந்தகத சிைப்பாகச் மசய்யதவண்டும். தநரத்ததாடு 
மசய்யுங்கள், மசய்வகத நீங்களாகதவ கவனமெடுத்துச் மசய்யுங்கள், 
பிைகர எதிர்பார்க்காதரீ்கள். அகதயும் ெீைி தவறுகள் நடப்பதாக இருந்தால் 
அகவ ென்னிக்கப்படும். இவ்விதொன தவறுகளுக்கு நான் உங்ககளக் 
கடுகெயாகத் தண்டிக்கும் தவகளயில் அகத நிகனத்து 
வருத்தப்படாதீர்கள். நீங்கள் மசய்தது சரி என்று உங்கள் ெனசாட்சி 
கூறுவதாக இருந்தால் அதுதவ தபாதுொனது.  

ஏப்ரல் 19ஆம் நாள்  ள்ளிக்கூட நிர்வாகி ராவ்ஸாதஹப், ராொஜி 
காம்ப்தள எனும்  ாைவனின் நறடமுறைகறளப்  ற்ைி  ா ாவிடம் குறை 
கூைி முறையிட்டார்.  ா ா அந்ை ெிறுவனிடம், "நீ ஒரு நல்ல சிறுவன், 
ஆனால், உன்னிடம் ஏகப்பட்ட கர்வமுள்ளது. உன்கன ொதிரி சிறுவர்கள் 
அகனவரும் பணிவு, ெரியாகத, அகெதி ஆகியவற்கை வளர்த்துக் 
மகாள்ள தவண்டும்; இகவ அகனத்தும் ஒரு படித்த பண்புள்ள ெனிதனின் 
உண்கெயான அகடயாளங்கள்." 

தாதாபாய் நவ்தராஜிறய எடுத்துக்காட்டி  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
"அவர் எவ்வளவு தாழ்கெயானவர்! ொணவராக இருந்த தவகளயில் ஒரு 
மதருவிளக்கின் கீழ் இரமவல்லாம் அெர்ந்து படித்தார். அவர் ஒரு சிைந்த 
ெற்றும் பிரபலொன ெனிதராக ஆனதபாதும், வாழ்வில் அதத தாழ்கெ 
உணர்வுடன் இருந்தார்." 

ப ஹர்  ா ாவின் அறவயில் முக்கிய ெீடராக அங்கம் வகித்ை 
குஸ்தாஜி ப ரிய வாயாடி, அவர் ஷிர்டி ொய் ா ா, உ ாஸனி  ஹாராஜ், 
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ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் இவர்களுடன் நீண்ட காலம் வெறவ புரிந்து வந்ைைால், 
 லவிை ான கறைகளின் ப ாக்கிஷ ாகத் ைிகழ்ந்ைார்.  

குஸ்ைாஜியின் நீண்ட வநர வரீாவவெ வ ச்சு,  ண்டலியிறடவய 
விவாைம்  ற்றும் விெனத்றை ஏற் டுத்ைியது. வ  1ஆம் வைைியிலிருந்து  ா ா 
குஸ்ைாஜிறய ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டார். 

ெில காலத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, ப ஹராவின் ைாயார் தவுலத்ொய் 
அவர்கறளயும் ப ௌன ாக இருக்கக் கூைினார். அவர் இந்ைக் கட்டறளறயத் 
ைனது இறுைி காலம்வறரத் ைவைா ல் கறடப் ிடித்து வந்ைார்.  

1927, வ  1ஆம் நாள், மெஹராஷ்ரெம், அரன்காவ் ின் பவளிப்புை 
 குைியில் ைற்காலிக ாகத் ைிைக்கப் ட்டு, ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகு 
ப ஹரா ாத் வ ல் றலக்கு  ாற்ைப் ட்ட வ ாது ஆரம் த்ைில் பத்து 
ொணவர்கள் இடம்ப ற்ைனர்: 4 பிராெண ொணவர்கள், 3 ெஹர் 
(ைாழ்த்ைப் ட்டவர்கள்)  ற்றும் 3 ெராட்டா ொணவர்கள். ஒவ்பவாருவருக்கும் 
ொைாரை கருப்பு பைாப் ி, காக்கி ெட்றட, கால் ெட்றட, காலைி, பவள்றள 
வ லுறைகள்  ற்றும் இரும்பு ப ட்டி, துண்டுகள், றகக்குட்றடகள், வ ார்றவ, 
ைறலயறைகளும் வழங்கப் ட்டன.  ா ா, ைினமும் இரண்டு  ைி வநரம் 
 ள்ளிக்கூடத்ைில் வ ற் ார்றவ பெய்வது வழக்கம்.  

 வ  12ஆம் நாள், பகய்ொய் மஜஸவாலா, ெில ஸட்டா 
குடும் த்ைினருடன் ப ஹரா ாத் வந்ைார். "நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிைரீ்கள்?" 
 ா ா வினவினார். பகய் ாய் உடவன, அவர்கள் நாக்பூரிலிருந்து வருவைாகத் 
பைரிவித்ைார். "நீங்கள் மபரிய பாக்கியம் பகடத்தவர்கள், இத்தகனப் மபரிய 
பாக்கியவான்கள்!"  ா ா அவர்களிடம் கூைினார். "நான் என்ன மசால்கிதைன்? 
ஏன் என்று உங்களுக்குத் மதரியுொ? என்னுகடய ஐந்து குருநாதர்களில் 
ஒருவர் தாஜூதீன் பாபா, நாக்பூரரில் வாழ்ந்தவர். நீங்கள் அவகரப் 
பார்த்திருக்கிைரீ்களா?" பகய் ாய், இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், அவருறடய ைந்றை 
வழிவந்ை ெவகாைரர் அர்வைஷிர் ஸட்டா குடும் த்துடன் நாக்பூர் வந்து ைங்கிய 
வவறளயில், ைாஜூைீன்  ா ா அவர்களின் வடீ்டு வராந்ைாவில் 
அ ர்ந்ைிருப் றை வழக்க ாகக் பகாண்டார். வ லும் புகலிடத்ைின் அைிகாரியான 
டாக்டர். ப ானஸ்கர் வடீ்டிலும் ைாஜூைீன்  ா ாறவ ெந்ைித்ைைாக 
எடுத்துறரத்ைார்.  

ஒரு ெில ைருைங்களில், ைாஜூைீன்  ா ா, பகய் ாய் குடும் த்ைிலுள்ள 
ஒவ்பவாருவறரயும் ைனி கவனத்துடன் விொரித்ைைாகவும், குைிப் ாக, அவரது 
மூத்ை புைல்வன் எரச் மஜஸவாலாகவப்  ற்ைி விொரித்ைைாகக் கூைினார். 
"அப்படியானால் நீங்கள் இன்னும் மகாடுத்து கவத்தவர்கள்" என்று  ா ா 
வலியுறுத்ைினார்.      
 பகய் ாய், அக் ர் அச்ெகத்ைில் நறடப ைவிருக்கும் ைனது இரண்டு 
புைல்விகளின் புனிைநூல் விழாவுக்காக, ப ஹர்  ா ாறவ வவண்டி 
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அறழத்ைார்.  ா ா அறழப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டு, "அந்த விழாகவ நாதன 
நடத்திகவக்கலாொ?" என்று வினவியதும், பகய் ாய்  ட்டற்ை 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ா இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: "இரண்டு தனித்தனி 
புனிதநூல்ககளத் தயார் மசய்யுங்கள்; முதல் நூகல குருக்கள் வழியாகச் 
மசய்து முடித்த பின்னர், அடுத்ததாக நான் என்னுகடய முகைப்படி 
மசய்கிதைன்."  ா ாவின் விருப் ப் டி பகய் ாய் அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் 
பெய்ைார்.  

அடுத்ை நாள், பகய் ாயின் கைவர், ‘பப்பா’ என்று எல்வலாராலும் 
அறழக்கப் டும் ‘கபரம்ஷா ததாரப் மஜஸவாலா’  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்ைிருந்ைார். துைவிகறளப்  ற்ைி, வ லும் குைிப் ாக, ஹஸ்ரத்  ா ாஜாறனக் 
குைித்து,  ா ா அவருக்கு விளக்கியது: 

பாபாஜான், அவரது விரல்ககளப் புழுக்கள் உண்பதற்கு அனுெதித்து, 
இறுதியில் இரண்டு விரல்ககள இழந்தார். அவர், காயங்களிலிருந்து கீதழ 
விழுந்து மகாண்டிருக்கும் புழுக்ககள, அதனால் விகளயும் தாங்மகாணா 
வலிகயயும் மபாருட்படுத்தாெல், ெறுபடியும் எடுத்து காயங்கள் ெீது 
கவத்தார். விரல்களுக்கு தவண்டிய சிகிச்கசககளப் மபைாெல், அந்த 
விரல்ககளப் புழுக்களுக்கு உணவாக்கி, பாபாஜான், கற்பகன மசய்ய 
முடியாத அளவுக்கு, தவண்டுமென்தை துயரங்ககள அனுபவித்து இரண்டு 
விரல்ககள இழந்தார்.  

இந்த தநரத்தில் எனது வாயினுள்தள ஒரு மகாப்பளம் ெிகுந்த 
வலிகயத் தருகிைது, ஆனால், நான் அகதக் கண்டுமகாள்வதில்கல. 
துைவிகள் எப்தபாதும் துயரங்களிலும் ெகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.  

அன்று காறல  த்து  ைிக்கு, இரண்டு ஆெிரியர்கள் பண்தடாபா 
 ற்றும் ராெகிருஷ்ண கிற்தை இவர்களிறடவய கல்வியின் முக்கியத்துவம் 
குைித்து,  லத்ை வாக்குவாைம் நிகழ்ந்ைது. இன்றைய கல்வி,  ாரம் ரிய குடும்  
அற ப் ின் பைாழில் ொர்ந்ை வர்த்ைகங்கறள அழிக்கிைது (அைாவது 
றையல்காரன், பெருப்பு றைப் வர்  கன் ைந்றையின் பைாழிறலவய பெய்வது) 
என்று  ண்வடா ா வாைாடினார், அவைவவறளயில், கிற்தை இந்ைக் கல்வி 
முறைறய ஆைரித்து, இைனால் நாடு  ிகவும் ெிைப் றடயும் என்று 
எடுத்துறரத்ைார். இவர்களின் வாக்கு வாைங்கறள கவனித்ை  ா ா, இவ்வாறு 
விளக்கினார்:  

கல்வி எவ்வளவுதான் தவைாக, திைகெயற்ைதாக இருந்தாலும், அது 
எப்தபாதுதெ அைியாகெகய விட சிைப்பானது. கல்வி, நன்கெதய பயக்கும், 
நல்லகததய மசய்யும். கல்வி, எப்தபாதும் மபாருளாதார நன்கெகயத் 
தராவிடினும், நல்ல ெனப்பயிற்சிக்கு ஊடகொக விளங்கும். ெனரீதியாக, 
இது ெனித முன்தனற்ைம், தெம்பாடு ெற்றும் வளர்ச்சிகய தநாக்கி 
படிப்படியாக முன்தனைிச் மசல்லும். எந்த இடத்திலும் எல்லா 
சூழ்நிகலகளிலும் கல்விதய சிைந்தது என நான் ெீண்டும் ெீண்டும் 
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தீர்ொனொகக் கூறுதவன். கல்விமுகை தவைாகதவா, குகைபாடு 
உள்ளதாகதவா இருக்கலாம்; அதற்காக, கல்விகயக் குகைகூை முடியாது.  

ஜூன் 3ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா,  ண்டலியின் இருப் ிடத்ைில் 
ஓய்பவடுப் ைற்காக வந்ைார், ஆனால், ெீரற்ை வானிறல அவர் 
உடல்நிறலறயப்  ாைித்ைது.  ா ா இறைப் ற்ைி விளக்கினார்: 

இயற்கக நிகழ்வுகளின் சாதாரண தபாக்கில், சத்குருக்கள் 
சட்டத்கத ெீைாெல் எதுவும் மசய்ய முடியும். சட்டம் இயற்றுபவர்கள் 
சட்டத்கத ெீறுபவர்களாக இருக்க ொட்டார்கள்!  

இந்த பூரெியில் இகை நிகலகய அகடந்த 56 ஆத்ொக்களில், 5 
சத்குருக்கள் ெிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள்; தெலும், 
உயர்ந்தவர்களில் எல்லாம் உயர்ந்தவரான ஒருவர், அவதார புருஷர், அது 
நாதன! 700 லிருந்து 1400 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகை, ஆண் ெனித ரூபத்தில் 
(நான்) உலகில் வருகிதைன்; நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் என்கனத் 
தனித்தனியாக தநசிக்கும் வாய்ப்கபப் மபறுவது, சந்ததகத்திற்கு இடெின்ைி 
ெிகவும் அரிதான ெற்றும் அதிர்ஷ்டமுொன விஷயம், ஏமனன்ைால், 
சத்குருக்கள் கூட, அவதார புருஷரின் மபௌதகீ உடகலத் மதாடத் 
துடிக்கிைார்கள். 

இந்த உலகம் தவதகன, துன்பம், துயரம், குழப்பம் ஆகியவற்ைின் 
பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் தபாது நான் ததான்றுகிதைன். அப்தபாது 
ஆன்ெீகம் அதன் உச்சத்கதத் மதாடும், மபாருளாதாரம் அடிெட்ட நிகலகய 
அகடயும். அகதத் மதாடர்ந்து, காலம் கடந்து மசல்லச் மசல்ல, ஆன்ெீகம் 
அடி நிகலகய அகடந்து, மபாருளாதாரம் உச்சத்கத எட்டும். 

காலத்தின் மதாடக்கத்திலிருந்தத இந்த விகளயாட்டு நடந்து 
மகாண்டிருக்கிைது, அது காலாகாலத்திற்கும் நடந்துமகாண்தட இருக்கும். 

பிரபஞ்சத்தின் விவகாரங்ககள நிர்வகிப்பதில் எனக்மகன ஒரு 
தனிச்சட்டம் உள்ளது. ஆனால், நான் தபசும்தபாது அந்தச் சட்டொனது 
ஒதுக்கி கவக்கப்படும், ஏமனன்ைால் ஆன்ெீக தாக்கம் அவ்தவகளயில் 
உலகளாவிய அளவில் இருக்கும். இப்படி, ‘ஏைி-இைங்கும்’ பலகககயப் 
தபால் ( ா ா அவருறடய எழுத்துப் லறகறய வ லும் கீழும் அறெத்துக் 
காண் ித்ைார்) ஆன்ெீக சக்தி படிப்படியாகக் குகைந்து, மபாருளாதார சக்தி 
அதிகரிக்கும்தபாது, ெறுபடியும் இந்தச் சட்டம் தானாக நிகலநாட்டப்படும். 
மபாருளாதாரம் சரீ்குகலந்து, குழப்பநிகல உச்சக்கட்டத்கத எட்டும்தபாது 
நான் ெறுபடியும் ததான்றுதவன். அவ்தவகளயில், ஆன்ெீகம் அதன் 
உச்சக்கட்ட நிகலகய அகடயும்.  

ராம்ஜூ,  ா ாவிடம் எல்தலாரா குககககளப்  ார்றவயிடச் 
பெல்லலாம் எனப்  ரிந்துறரத்ைார். பெல்லும் வழியில் தவ்லாதாபாத் 
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வகாட்றட அற ந்துள்ளது.  ா ா எல்வலாராவில் ககலாஷ் தகாயில்  ற்றும் 
ெில குறககறளப்  ார்றவயிட்டார்.  

குல்தாபாத்ைில் வைநீர் அருந்தும் வவறளயில்,  ா ா, ொய் ா ாவின் 
குருநாைர் ‘ஸர்ஸாரி ஸர் பக்ஷ்’ என் ரின் ெ ாைி குல்ைா ாத்ைில் 
அற ந்துள்ளைாகத் பைரிவித்ைார். ஷிர்டி ொய் ா ா வாழ்ந்ை  லநூறு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸர்ஸாரி பக்ஷ் வாழ்ந்ைார் எனும்வ ாது இது எப் டி 
ொத்ைிய ாகும் என வினவியதும்  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

"ஒரு சத்குருவின் அருள் எவ்வளவு மபரியதும், தென்கெயானதும் 
என்பது உங்களுக்குத் மதரியாது. ஸர்ஸாரி பக்ஷ் உயிர்வாழ்ந்த காலத்தில், 
சாய்பாபா அவருகடய ெண்டலியில் ஒருவராக இருந்தார். குருநாதரின் 
கருகணகய சாய் அப்தபாதத மபற்ைிருந்தாலும், 700 ஆண்டுகளுக்குப் 
பின்னதர சாய்பாபா பரிபூரரண நிகலகய அகடந்தார். ஸர்ஸாரி ஸர் பக்ஷ் 
என்பதன் மபாருள் ‘மசல்வத்துக்கும் தெலான மசல்வத்கத அள்ளி 
வழங்குபவர்’ என்பதாகும்; இகத அவர் சாய்பாபாவுக்கு வழங்கினார்." 
ைிரும் ி வரும் வழியில்  ா ா  ண்டலியுடன் குஷ்ரு குவாட்டர்ஸில்  ாறல 
உைறவ முடித்துவிட்டு இரவு எட்டு ைியளவில் ப ஹரா ாத் வந்து 
வெர்ந்ைார். 

 ண்டலியில் ஒருவர், பூனாவில் வாழும்  ிர ல ான, வெைி ிக்க 
பஸாராஸ்டிரியர்களில் ெிலர் ப ஹரா ாத் வரவிருக்கும் ொத்ைியத்றை 
எடுத்துக் கூைியவ ாது,  ா ா அத்ைறகய பெல்வந்ைர்கறள எைிர் ார்ப் ைில் எந்ை 
அக்கறையும் காட்டா ல், கண்டுபகாள்ளா ல், இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 

விளம்பரமும் புகழும் உண்கெயில் ஒருவரின் உயர் நிகலகய 
எகடதபாடும் அளவுதகால் ஆகாது. மபாதுவாக அரசியல் ெற்றும் சமூக 
தசவகர்கள் உலமகங்கிலும் மபரிய ெனிதர்களாகவும், பிரசித்தி 
வாய்ந்தவர்களாகவும் பார்க்கப்படும் அளவுக்கு பிரபலொனவர்கள். ஆனால், 
மவளி உலகுக்குத் மதரியாெலிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான உண்கெயான 
மதாண்டர்கள் ெற்றும் அகெதியாக உகழத்துக் கஷ்டப்படுபவர்கள் 
ஆயிரொயிரம் (ெஹாத்ொ) காந்திககளயும், (வல்லபாய்) பட்தடல்ககளயும் 
விட உயர்ந்தவர்கள். 

காந்திகயப்தபால் எந்த ஆரவாரமும் மசய்யாெல், ெிகுந்த 
ெகிழ்ச்சியுடன், அவகரவிட பத்துெடங்கு அளவில் உபவாசெிருக்கும் 
அகெதியான ஊழியர்கள் உண்கெயிதல மபான்ெணிகள் ஆவர். 
இருந்தாலும் இதுதான் உலக வழி - ஒரு காந்தி அல்லது ஒரு பட்தடல் 
ஐந்தத நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பதானால், நாடு முழுவதும் 
பரபரப்கப ஏற்படுத்தி, மசய்தித்தாள்களில் விளம்பர தகலப்புககள 
மவளியிடுவது பழக்கம் - ஏமனன்ைால் மபாதுெக்கள் பார்கவயில் அவர்கள் 
பிரபலொன அரசியல்வாதிகள்.     
 அன்று  ைிய வவறளயில்  ண்டலியிடம்  ா ா முன்னைிவிப் ாக 
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இறைக் கூைினார்: அதிவிகரவில் ஓர் உலகப்தபார் உருவாகும். அது 
முந்கதய தபாகரவிட ெிகவும் பயங்கரொகவும், இரத்தக்களரியில் அழிகவ 
விகளவிப்பதாகவும் இருக்கும். இதில் அமெரிக்கா முக்கிய பங்கு வகிக்கும். 
லட்சக்கணக்கான ெக்கள் உயிகர இழப்பார்கள். இந்த யுத்தம் ெிகவும் 
மகாடூரொனதாக இருக்கும், சடலங்களின் குவியல்ககள அப்புைப்படுத்த 
கூட தநரெிராது. அப்தபாதுதான் நான் அவதார புருஷராக மவளிப்படுதவன்.  

ஜூறல  ாைத்ைில் பகால்கத்ைாவில் நடந்ை  ைக்கலவரத்றைப்  ற்ைிய 
பெய்ைி  த்ைிரிறககளில் பவளியானது;  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

இந்து ெற்றும் முஸ்லிம்கள் ஒருவருக்மகாருவர் கலவரத்தில் 
ஈடுபட்டு, ெதத்தின் மபயரில் அகதக் காயப்படுத்தி, அவெதிப்பது மவறும் 
கபத்தியக்காரத்தனம் ெட்டுெின்ைி முட்டாள்தனமும் ஆகும்! எந்த ஒரு 
ெதமும் ெற்மைாரு ெதத்தின் கட்டுப்பாடுககள ெீை அனுெதிப்பது அதன் 
மசாந்த ெதத்கததய அவெதித்து, புனிதொன உணர்கவ இழக்கச் மசய்வது 
தபாலாகும். 

இந்து முஸ்லிம்கள் அவர்களிகடதய ெதொற்ைம் மசய்து மகாள்வது 
தவடிக்ககயான, புத்தியற்ை மசயகலக் குைிக்கும். ஒரு குைிப்பிட்ட ெதத்கத 
பின்பற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கககய அதிகரிப்பது அந்த ெதத்தின் 
மபருகெ அல்லது ெதிப்கப தெம்படுத்துவதாகாது. ெத 
தெலாதிக்கத்திற்கான தபாராட்டம் செய பற்ைில்லாத நிகலகய 
உருவாக்கும். 

ெதக்கலவரங்கள் ெற்றும் உலகம் முழுவதும் மபாதுவாக நிலவும் 
அகெதியின்கெயின் உண்கெயான காரணம், நீண்ட இகடமவளியில் 
உருமவடுக்கும் ஆன்ெீக கிளர்ச்சிதய ஆகும். இது அகனத்தும் ஒற்றுகெ 
ெற்றும் அகெதியில் முடிவகடயும். வழக்கத்துக்கு ொைாக, திருப்தி தரும் 
முகையில் குடல் கழிவு மவளிதயறும் முன்னால் அடி வயிற்ைில் மபரிய 
அமசௌகரியமும், வலியும் இருப்பதுதபால! இதுவும் அப்படித்தான். இவ்வித 
இகடயூறுகள், வரவிருக்கும் அகெதியின் அைிகுைியாகும். இஸ்லாம், இந்து 
ெற்றும் பார்சி ெதங்கள் என்னிடம் இகணந்திருப்பது ஒரு தற்மசயல் 
நிகழ்வல்ல; இதற்கு, ஒரு மபரும் முக்கியத்துவம் உண்டு! 

1927, ஜூறல 10ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா ப ௌனம் ஆரம் ித்து இரண்டு 
வருடங்கள் நிறைவறடந்ைன.  

அன்று குலாப்ஷா ஏவைா ஒரு காரைத்துக்காக, வருத்ைத்ைில் உைவு 
உண்ைா ல் இருந்ைார். அவறர ஊக்கமூட்டும் முறையில்  ா ா இவ்வாறு 
ெ ாைானப் டுத்ைினார்: "பிைர் தகாபப்படும்தபாது ெனதில் எகதயும் கவத்துக் 
மகாள்ளக்கூடாது. வழக்கம்தபால் ஒழுங்காக சாப்பிட்டு, நீர் அருந்த 
தவண்டும். இராெகிருஷ்ணா ஒருமுகை அவகர ெிதித்த ஒருவரின் 
கால்ககளக் கழுவி சுத்தம் மசய்தார்! ெனிதனாக இருந்து தற்காலிகொன 
உணர்ச்சிககள எதிர்மகாள்ள தவண்டும்! ஒரு வலுவான ஆனால், கடந்து 
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மசல்லும் புயலுக்கு எதிராக, பலவனீொன ெரம்தபாலக் கீதழ 
விழதவண்டாம்."  

ஜூறல 12ஆம் நாள், டாக்டர் கனி  ள்ளிக்கூட  ாைவர்களுக்காக 
கிரிக்பகட்  ட்றட,  ந்துகளுடன் ப ஹரா ாத் வந்ைார்.  ின்னர் அவர் 
ப ர்ஸியன் வகுப் ாெிரியராக நிய ிக்கப் ட்டார். ப ஹரா ாத்ைில் நிறுவப் ட்ட 
 லவிை ான அற ப்புகறளப்  ற்ைி விவாைிக்கும் வவறளயில் ப ஹர்  ா ா 
இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்:        

மெஹராபாத்தில் என்னுகடய பணியானது பல கால்வாய்ககள 
மவட்டி அவற்ைின் ககரகளில் முடிந்த அளவுக்கு ெக்ககள நிரம்ப கவப்பது; 
அதனால், ககரபுரண்தடாடும் ஆன்ெீக மவள்ளப்மபருக்கு அகனவருக்கும் 
மபரும்பலகன அளிக்கும். 

அடுத்ை நாள், குடும்  குவாட்டர்ஸில் றவத்து வட்டத்து 
உறுப் ினர்களின் ையார் நிறலறயப்  ற்ைித் பைரிவிக்கும்வ ாது  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: 

என்னுகடய வட்டத்து ெண்டலிக்காக நான் மசய்யதவண்டிய பணி 
ஏைக்குகைய நிகைவகடந்துவிட்டது; ெிகக் குகைந்த அளவில் ெட்டுதெ 
எஞ்சியுள்ளது. அது முடிந்ததும் ஐதராப்பா ெற்றும் அமெரிக்க நாடுகளுக்குப் 
பயணம் மசய்ய உள்தளன். ஆன்ெீக மசாற்மபாழிவுககள அவற்ைில் நாட்டம் 
உள்ளவர்களுக்கு ெட்டுதெ அளிப்தபன்; ஆனால், மபரும் அற்புதங்ககள 
நிகழ்த்தி, ஒளிர்விடும் விளக்கக தநாக்கிச் மசல்லும் விட்டில் பூரச்சிகள் 
தபால ெக்ககள ஈர்ப்தபன். 

அன்று நடந்ை ஆன் ீக உறரயாடலின்வ ாது  ா ா இறை 
பவளிப் டுத்ைினார்: 

சத்குரு, பகடப்பவரின் பணியில் தகலயிட முடியும், ஆனால், அகத 
அபூரர்வொகத்தான் மசய்வார். சாதாரணொக, சத்குரு அவரது சடீர்களுக்குச் 
மசய்வகதத் தவிர, பகடப்பின் அம்சங்களிலிருந்து விலகிதயயிருப்பார்.  

ஜூறல 17ஆம் நாள், ப ர்ஸியன் ப ாழியில் வகுப்பு ஆரம் ித்து 
அைில் ப ர்ஸியாவிலிருந்து வந்ை 14 ெிறுவர்களுக்கு - 2 முஸ்லிம், 12 
பஸாராஸ்டிரியர்கள் -  ாடம் நடத்ைப் ட்டது.  

ஜூறல 20ஆம் நாள்  ா ாவின் ைாயார் ஷிரீன் ாய்,  கன்கள் 
ப ஹராம் (19), ஆைி ஜூனியர் (13)  கள்  ைி (9) ஆகிவயாருடன் ப ஹரா ாத் 
வந்ைார். ஆைி அங்வக ைங்கியிருந்து இைர  ாைவர்களுடன் கல்வி கற் து 
நல்லது என்ை கருத்றை,  ா ா பைரிவித்ைார். ஆைி, பூனா நண் ர்கறளப்  ிரிய 
வவண்டிய அைிர்ச்ெியில், வ லும் ப ஹரா ாத்ைில் நிலவும் கடுற யான 
நிறலறய (அைிகாறலயில் எழுந்ைிருப் து,  ிகவும் எளிற யான உைறவ 
உண் து) நன்கு அைிந்ைவர் ஆறகயால் விருப் ம் காட்டவில்றல. "என்ன? 
பூனாவிலுள்ள நல்ல  ள்ளிக்கூடத்றை விட்டு விட்டு இந்ைப்  ாழறடந்ை 
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இடத்ைில் ைங்கிப்  டிக்கவா?" என்று கூைியதும்,  ா ாவின் ெீற்ை ிக்க 
 ார்றவறயக் கண்டு ஆைி  யந்து, ஓடி  றைந்ைார். 

 ா ா, ஆைிறயப்  ின்பைாடர்ந்து,  ிடித்து, கன்னத்ைில்  ல ாக 
அறைந்து விளக்கினார், "நீ என் உடன் பிைந்தவன்; இந்தப் பள்ளியில் 
முதன்முதலாக தசர்ந்து, எடுத்துக்காட்டாக இருக்க தவண்டியவன். நீதய 
இங்கு பயிலாவிட்டால் உலகம் என்ன மசால்லும்? எந்த வககயான கல்வி 
இங்தக வழங்கப்படும் என்று உனக்குத் மதரியாது. இத்தககய கல்விகய, 
பூரெிலுயிள்ள தவறு எந்தப் பள்ளியிலும் வழங்க முடியாது, தெலும் இங்தக 
பயிலும் ொணவர்கள் அகனவரும் உண்கெயிதலதய அதிர்ஷ்டசாலிகள்." 

நான்கு நாட்களுக்குப்  ின்னர், ஆைி  ள்ளிக்கூடத்ைில்  ாைவராகச் 
வெர்ந்ைார். ப ஹராமும்  ண்டலிக்கு உைவியாக அங்வகயிருந்ைார். ைங்றக 
 ைி பூனாவில் கல்விறயத் பைாடர்ந்ைார். மெஹர் பாபாவின் தந்கத 
மஷரியார் அவ்வப்தபாது மெஹராபாத் வந்து மசன்ைார், எப்தபாதும் கடவுள் 
நாெத்கததய உச்சரித்துக் மகாண்டு, பாபாவின் புககப்படத்கத வடீ்டில் 
கவத்து வணங்கி வந்தார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகறள பவவ்வவறு  ாை இைழ்களில் 
பவளியிடுவது குைித்து  ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: 

எனது மதாடர்பில் இல்லாத எழுத்தாளர் அல்லது பத்திரிகக 
ஆசிரியருக்கு என்னுகடய குைிப்புகள், விரிவுகரகள், ெற்றும் ஆன்ெீக 
மசாற்மபாழிவுககளத் திருத்தம் மசய்வதற்காக அனுப்புவது 
விரும்பத்தக்கதல்ல. பத்திரிககயில் வரும் பதிவுகள் சரியாக அகெவகத 
உறுதிப்படுத்த, எழுத்தாளர் இங்தக இருக்க தவண்டும். உதாரணொக 
என்னுகடய விளக்கங்ககள தஸ்தூர் குைிப்மபடுத்து, பின்னர் எழுதும்தபாது 
அவருகடய சுய பாணியில் அகத எழுதி குழப்பி விட்டார்! என்னுகடய 
விளக்கங்ககள ெறுபடியும் எழுதி, ஒழுங்கு படுத்தும் தநரத்தில் கம்பீரொன 
நாகரீக நகடயில் ஒருவர் எழுதலாம், ஆனால், அதன் ஆத்ொர்த்தொன 
அர்த்தம் ொைாெலிருக்க தவண்டும். அப்படி ஓர் எழுத்தாளர் குைிப்பிட்ட 
தநரத்தில் இங்கு வருவார். தஸ்தூர் அருகெயாக எழுதுபவர், ஆனால், 
அவரின் விட்டுக்மகாடுக்காத ெனப்பான்கெயும், விதிமுகைகளும் சில 
சமூகத்தாகரப் புண்படுத்துவதாக அகெயும். 

இதுவறரயிலும் ஒருவறரயும்  ார்க்க அனு ைிக்காை இரகெிய 
புத்ைகத்றைக் குைித்து,  ா ா கறடெியாக இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 

நான் எழுதிய அந்தப் மபரிய புத்தகத்கத உலகளாவிய முகையில் 
அகனத்து ஜாதி, ெதங்களும் ஏற்றுக் மகாள்ளும் தருவாயில் இது 
எதிர்காலத்தில் கபபிள், குரான், அமவஸ்தா, ெற்றும் தவத நூலாக 
அகெயும். இந்த ெகத்தான புத்தகத்கத எழுதி முடித்த பின்பு தவறு 
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எகதயும் எழுதுவகத நான் நிறுத்தி விட்டதால் அது சக்தி வாய்ந்ததாக 
உள்ளது.  

மூன்று வாரங்களுக்குப்  ிைகு  ா ா, ைஸ்தூரிடம் கூைியைாவது: 
நான் இந்தப் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ள ஆன்ெீக ரகசியங்ககளப் 

தபால் இதற்கு முன்பு எவரும் மவளிப்படுத்தியது இல்கல. இந்து ெத தவத 
நூல்கள், நான் குைிப்பிட்டுள்ள ஒரு சில கருத்துக்ககள ஆங்காங்தக 
சுருக்கொக விளக்கியிருப்பது, தவறு எந்த தவத நூல்களிலும் காண 
முடியாது. ஆனால், நான் ஆன்ெீக ரகசியங்ககள தநரடியான ெற்றும் 
மதளிவான மசாற்களில் எளிதான முகையில் மவளிப்படுத்தியுள்தளன். 
எதிர்காலத்தில் இது தவதசாஸ்திர நூலாக உலமகங்கும் இருக்கும்.  

ஆகஸ்ட் 10ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா இறை நிறலறய குைித்து 
உவற யுடன் விளக்கினார்: உைாரை ாக, 

மபருங்கடல் = கடவுள், ஆனால், ஆரம் த்ைில் கடலுக்குத் பைரியாது 
அது அவ்வளவு விொல ான கடல் என்று! கடல் அைறன யார் என அைிந்து 
பகாள்ளும் அந்ை ஆர்வம், புயலாக உருபவடுத்து, முைல் நீர்க்கு ிழிறய 
உருவாக்கியது.  

நீர்க்குெிழி = அணு, கு ிழியில் அடங்கிய நீர் = ஆத்ொ  
இந்நிறலயில், கடலில் புயல் படிப்படியாக முன்தனறும் தருவாயில், 

அந்த நீர்க்குெிழி அகலயாக ொறும். 
அகல = ெனித உருவம், இப்வ ாது அந்ைப் புயல்  னிை உருவத்ைிற்கு 

(ஆயுள் காலங்கள் எனும்) ஒரு ெிைிய  டறக வழங்கும், அைாவது  
படகு = ஆயுட்காலங்கள் எனும்வ ாது,  
கடல் காற்று = ெனப்படிவங்கள். 
இந்த உவகெககளக் கருத்தில் மகாள்ளுங்கள். இப்தபாது, 

படகிலிருக்கும் ெனிதனின் கககள் கட்டுண்டு இருப்பதால் படகக 
(வாழ்க்கககய) நடத்திச் மசல்ல முடியாத நிகலயில் இருக்கிைான். அவன் 
மூச்கச ெட்டும் சுவாசித்து மவளிவிடும் தவகளயில் ெனப்படிவங்கள் 
உருவாகி படகக நடத்திச்மசல்ல வழிவகுக்கும். நல்ல முகையில் 
சுவாசித்து நல்ல ெனப்படிவங்ககள உருவாக்கினால், கடல் காற்று, படகக 
திகச திருப்பி படதகாட்டிகய (சத்குருகவ) தநாக்கி எடுத்துச்மசல்ல உதவும். 
அந்தப் படதகாட்டி ஆழ் கடலில் மூழ்கிய அவர் இப்தபாது கடலின் தெல் 
நிகலக்கு வந்து, அந்தப் படகுககளத் தன் வசம் ஆக்குகிைார்.  

படதகாட்டி (சத்குரு) ெனிதனின் கட்டுண்ட ககககள அவிழ்த்து 
அவகனக் கடலில் மூழ்கடிக்கிைார். ெனிதன் கடலில் மூழ்கியதும் அவன் 
"நாதன கடல்" என்பகத உணர்கிைான். இப்தபாது, அவன் ஆழ்கடலில் 
இருக்காெல் தெதல வந்து படகக தனது கட்டுப்பாட்டில் மகாண்டுவந்து, 
தான் விரும்பிய திகசகளில் படகக மசலுத்த ஆயத்தொகிைான். 
 கடவுதளாடு ஒன்ைிய இந்த நிகலயில், ஆத்ொ தனது இலக்கக 
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அகடந்து விட்டதால், படகுக்கு எந்தத் ததகவயும் இல்லாெல் ஆகிைது. 
ஆனால், படகுகளில் இன்னும் ொட்டிக் மகாண்டிருக்கும் துரதிர்ஷ்டொன 
ெக்ககள சரியான வழியில் எடுத்துச்மசல்ல முழுப் பயிற்சி மபற்ை நீச்சல் 
வரீர்கள் (சத்குருக்கள்) தபருதவியாக இருக்கிைார்கள்.  

இப் டி ஒரு ெத்குரு அறனவருக்கும் இறை நிறலறய அளிக்க 
முடியும்.  

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா  ண்டலிக்கு, கீழ்க்கண்ட உ வைெத்றை 
வழங்கினார்: 

பரிபூரரண நிகலகய அகடந்த ஆத்ொக்களின் மவளித் 
ததாற்ைங்ககளயும், மசயல்ககளயும் கவத்து எகதயும் ெதிப்பிடாதீர்கள். 
கிருஷ்ணா, அர்ஜுனனிடம் தனது உைவினர்கதளாடு தபார் புரிய கூைியது 
ெட்டுெின்ைி அவர்ககளக் மகான்று குவிக்கவும் தூண்டினார். ஒரு மவைி 
நாகயக் மகால்வது உண்கெயான கருகண. பிைகர கடிப்பதால் ஏற்படும் 
ெனப்படிவங்ககளத் தவிர்த்து, பரிணாெவளர்ச்சியில் முன்தனைிச் மசல்ல 
இது சாதகொக அகெயும். 

 ஹாத் ா காந்ைிறயப்  ற்ைிக் கூறுறகயில்  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: 

இன்கைய அரசியல் ஈடுபாடு ெற்றும் சமூக இயக்கங்களின் 
மசயல்பாடுகளால் காந்தி அவரது அடுத்த பிைவியில் மபருெளவில் 
துன்பங்ககள சந்திப்பார். ெதுபான ககடகளில் நடத்தும் ெைியல், 
தபாராட்டம் தபான்ை மசயல்களால் பல்லாயிரக்கணக்கான ெக்கள் 
துன்பத்திற்கு உள்ளாயினர். இப்தபாது அவகரப் பின்பற்றுபவர்கள் ெற்றும் 
துன்பம் அனுபவிக்கும் ெக்களின் ெனப்படிவங்கள் எதிர்வரும் பிைவியில் 
அவருகடய துன்பங்களுக்குத் தூண்டுதலாக அகெயும். ஆனால், அவர் 
இகதமயல்லாம் நல்மலண்ணத்துடன் மசய்வதால் இதற்கு அடுத்த 
மூன்ைாவது பிைவியில் இகை நிகலகய அகடவார். 

ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில்  ா ா அடிக்கடி பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கினார். 
அம் ாைம் 30ஆம் நாள் இகை நிகலகய அகடந்த ஒருவர்  ற்றும் தயாகி 
இவர்களிறடவய உள்ள ஆன் ீக ெக்ைிகளின் வித்ைியாெத்றைப்  ற்ைி  ா ா 
விளக்க ளித்ைார்: 

சாதாரணொக அற்புதங்ககள நிகழ்த்துவது அவதார புருஷர், 
சத்குரு அல்லது இகை நிகலகய அகடந்த ஒருவரின் இயல்பு 
தன்கெயாகும், அதத தவகளயில், ொயாஜால ெந்திர சக்திகள் 
தயாகிகளுக்குச் மசாந்தொனது. முதலில் கூைியது ெிக உயர்ந்த ெற்றும் 
தன்னலெற்ை தநாக்கங்களின் விகளவு, அதுதபால, பின் வருவதன் 
உள்தநாக்கம் ொற்ைமுடியாத ெிக தொசொன சுயநலொகும். ஆன்ெீகத்கத 
தநாக்கி உலகிற்கு ஒரு மபாதுவான உந்துதகலக் மகாடுக்க விரும்பும் 
தவகளயில் அவதார புருஷன் அல்லது சத்குரு அற்புதங்ககள 



30 
 

நிகழ்த்துகிைார். ஆனால், தயாகி ொயாஜால சக்திககள அவருகடய மசாந்த 
விருப்பு மவறுப்புககள பூரர்த்தி மசய்வதற்காகதவ பயன்படுத்துகிைார்.  

உைாரை ாக ஒரு குழந்றை,  ச்றெக்கிளி ஒன்ைின் கழுத்றை ைனது 
றகயில்  ிடித்துக் பகாண்டிருப் ைாக றவத்துக் பகாள்ளுங்கள், அதுவும் ெற்று 
இறுக்க ாகப்  ிடித்ைால் கிளி  ாண்டு விடும் அ ாயம் உள்ளது. அந்ைக் 
கிளிறயக் காப் ாற்றும் எண்ைத்ைில் குழந்றையின் றகயிலிருந்து 
வலுக்கட்டாய ாக வாங்குவது நல்லைல்ல, ஏபனனில் அந்ைக் குழந்றை 
அப்வ ாது ைனது  ிடிறய இறுக்குவைற்கான வாய்ப்புள்ளது. எனவவ 
குழந்றையிடம் ஒரு நாையத்றைக் காட்டினால் அது கிளிறயத் ைனது 
றகயிலிருந்து விட்டுவிடத்  தூண்டும். இந்த நிகழ்வில் குழந்கதக்கு 
நாணயத்கத வழங்குவது அற்புதம் நிகழ்த்துவகதக் குைிக்கும்; வ லும் 
குழந்றையின் றகப் ிடியில் இருந்து கிளிறயக் காப் ாற்றுவது அைியாற  
 ற்றும்  ாறயயின்  ிடியிலிருந்து  னறைக் காப் ாற்றுவது வ ாலாகும். 
இதுதவ அவதார புருஷன் ெற்றும் சத்குருக்களின் வழிமுகை. ஆனால், ஒரு 
வயாகி அழகிய ப ண் ைி ஒருவறரப்  ார்த்து அறடய விரும் ினால், 
அவறரக் கவரும் ப ாருட்டு ைனது  ாயாஜால வித்றையால் ைங்க நறககறள 
உருவாக்குவார். நிஜத்ைில், அவைார புருஷன் அல்லது ெத்குரு  ற்றும் வயாகி 
இவர்களின் வநாக்கங்களிறடவய உள்ள வவறு ாடு கைக்கிட முடியாை 
அளவுக்கு  ிகப்ப ரிது. 

பெப்டம் ர்  ாைத்ைிலிருந்து  ா ா  ள்ளிக்கூடத்ைில் அைிக வநரம் 
பெலவழித்து, ஆன் ீக  ாடங்கறளத் துவக்கினார். வ லும்  ாைவர்களுடன் 
விறளயாட்டிலும்  ங்பகடுத்து, உைவும் உண்ைத் பைாடங்கினார்.  

அடுத்ை நாள், ப ஹரா ாத்ைில், அவதார புருஷன் அல்லது 
கிைிஸ்துவின் சடீர்களிகடதய யூதாகஸப் தபால் ஒருவர் எப்தபாதும் 
இருப்பகதப் பற்ைிய காரணத்கத பாபா விளக்கினார்.  ா ா ைனது விரலால் 
ைறரயில் ஒரு வட்டம் வறரந்து, விரறல அந்ை பவளி வட்டத்ைில் றவத்துக் 
பகாண்டு இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

பகவான் ராெனுக்கு ராவணன் இருந்தது தபால, ஜஸீஸூக்கு 
யூதாஸ் இருந்தார். 12 சடீர்கள் அடங்கிய வட்டத்தில் ஒருவர் எப்தபாதுதெ 
இப்படி இருப்பார். வட்டத்தின் நடுவில் நானும், மவளிவட்டத்தில் சடீர்களும் 
இருக்க, எனது விரகல வட்டத்தில் சுழலும் கருவியாகக் கருதினால் 
வட்டத்தின் முடிவில் விரலடியில் இருப்பவதர யூதாஸ்.  
 எனது வட்டத்தில் இருப்பவர்களில், 11 உறுப்பினர்கள் நான் வாழும் 
காலத்திலும், என்னுகடய இருண்ட பாகொக இருக்கும் 12 ஆவது 
உறுப்பினர் நான் உடகலத் துைந்த பின்னரும் கடவுள் நிகலகய 
அகடவார்கள்.  
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நவம் ர் 2ஆம் நாள்,  ாைவர்கள்,  ள்ளியில்  ைி புரி வர்கள், 
ஆெிரியர்கள், இவர்கறளத் ைவிர வவறு யாரிடமும் வ ெக்கூடாது என  ா ா 
ைிட்டவட்ட ாக அைிவித்து, அன்ைிலிருந்து எட்டாவது நாள்  ால் அல்லது 
வைநீர்  ட்டுவ  அருந்ைி ஐந்து  ாைங்கள் பைாடர்ந்து உ வாெம் 
வ ற்பகாண்டார்.  

 ின்னர் அன்று காறலயில் உலகின் ெிைந்ை இலக்கியங்கள்  ற்ைிய 
வ ச்சு எழுந்ைது; ைஸ்தூர்  ா ாவிடம் அவருக்குப்  ிடித்ை ான இலக்கிய 
வ ைாவிகள், குைிப் ாக கவிஞர்கள் யார் யார் என வினவியவ ாது  ா ா 
இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

ப ர்ஸியன் ப ாழியில் ஹஃபீஸ், வ லும் ஆங்கிலத்ைில் வில்லியம் 
தஷக்ஸ்பியர், ஜான் ெில்டன்  ற்றும் மஷல்லி. தஷக்ஸ்பியர் இப்வ ாது 
இந்ைியாவில்  ிைவி எடுத்துள்ளார்; ஒரு  ிரா ை குடும் த்ைில்  ிைந்து 
அரெியலில் ஈடு ட்டுள்ளார், ஆனால், நாட்டிற்காக  ிகவும் வநர்ற யாக, 
ைன்னல ற்ை பைாண்டு பெய் வர்களில் ஒருவர். அவருறடய  றழய ெிந்ைறன 
ெக்ைிகள் இப்வ ாது பெயலாக உருபவடுத்துள்ளன. அவர் ஒரு  கா வ ைாவி; 
அவருறடய இலக்கிய  றடப்புகளின் அெல் எழுத்ைாளர் என்ை ெர்ச்றெகள் 
அறனத்தும் அர்த்ை ற்ைறவ. அறனத்து நாடகங்கறளயும் எழுைியவர் அவவர, 
வவறு எவரு ில்றல. முற்ைிலும் அது அவரது  ாப ரும் அைிவின் 
விறளவாகும். அவருறடய நாடகங்கள்  ற்றும் கவிறைகளில் ஆன் ீகத்ைின் 
ெிைிைளவு வாெறனகூட இல்லாைிருந்ைாலும் அவர் ஒரு ெிைந்ை வ ைாவி. 
எழுத்ைாளர் காளிைாறஸ இந்ைியாவின் வஷக்ஸ் ியர் என்று அறழக்கலாம்.  

ெில்டன் ஆன் ீக  ாறையில் முன்வனைிச் பென்ைவர்; ஆனால், சூட்சு  
( ிராை) உலகில் இரண்டாவது ைளத்றைத் ைாண்டவில்றல. அவரால் 
பொர்க்கம், நரகம் இரண்றடயும் காை முடிந்ைது, அைனால்ைான், பொந்ை 
அனு வத்ைின் அடிப் றடயில் அவரால் ‘பாரகடஸ் லாஸ்ட் & பாரகடஸ் 
ரீமகய்ன்ட்’ எழுை முடிந்ைது.  

மஷல்லி ஆன் ீக  ாறையில் அடிபயடுத்து முன்வனைாவிடிலும், அவர் 
முழுற  நிறைந்ை  ண்புள்ள  னிைர், கடவுள்  ற்றும் இயற்றகறய ப ரிதும் 
வநெிப் வர். ஆனால், ஹஃபீஸ், பரிபூரரண நிகலகய எட்டிய சத்குரு, ஆன் ீக 
இலக்கியங்களில் ைறலெிைந்து விளங்கியவைாடு கவிறை நய ிக்க சுறவயான 
 ாைிறயயும் றகயாண்டார்; இந்ை விஷயத்ைில் ஹஃ ஸீ், பிர்தாஸி அல்லது 
தஷக் ஸாதிறய விடவும் ெிைந்து விளங்கினார். ஷாம்ஸ்-எ-தப்ரீஸ், 
ஜலாலுதீன் ரூெி இருவரும் இறை நிறலறய அறடந்ைவர்கள், அவை 
வவறளயில் உெர் கய்யாம் ஒரு ொைாரை  னிைர்.  

 றுநாள் காறலயில்  ா ாவின் விளக்க உறர  று டியும் பைாடர்ந்ைது. 
அப்வ ாது  ா ா, வரலாற்றுப் புகழ்ப ற்ை ஒரு ெிலறரப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: 

சிவாஜி அப்வ ாறைய வரீர்களில்  ிகப்ப ரிய வ ார்வரீனாகத் 
ைிகழ்ந்ைார்; பொல்லப்வ ானால் பநப்வ ாலியறனவிட ெிைப் ான வ ார்வரீன். 
பநப்வ ாலியன், துைிச்ெல்  ற்றும் புத்ைிொலித்ைனம் உறடயவராக 
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இருந்ைாலும், ப ருற , வ ராறெ  ற்றும் ைீய குைம்  ிக்கவராக விளங்கினார். 
ெிவாஜி றைரியம்  ிக்கவர், அவை வவறளயில் பநப்வ ாலியன் அளவுக்குப் புத்ைி 
கூர்ற  இல்லாைவர்; வ லும் ப ருற யும் வ ராறெயு ற்ைவர். 

அறனத்து பெயல்களிலும் ெிவாஜியின் குருநாைர் சுவாெி ராம்தாஸ் 
அவறர வழிநடத்ைினார். தபாகரப் மபாறுத்த வகரயில் அகனத்தும் 
நியாயொனதத - மசால்லப்தபானால் தந்திரங்கள் கூட; இருப்பினும், 
அவருகடய சாம்ராஜ்யம் முழுவகதயும் அவரது குருநாதருக்கு 
அர்ப்பணித்தார். அவர் சிைந்த நிர்வாகத்திைன், தூய தநாக்கங்கள் ெற்றும் 
நன்னடத்கத உகடயவராக இருந்ததால் ஒவ்மவான்ைிலும் சிைந்து 
விளங்கினார் - அதசாகரின் காலத்துக்குப் பிைகு வந்த ஒதர இந்து ென்னன் 
சிவாஜி.  

அக்பர் ஒரு வித்ைியாெ ான  னிைர், நல்ல பகாறடயாளர். 
அவருறடய  கத்துவ ிக்க உள்ளுைர்வும், உன்னை ான இையமும்ைான் 
அவறர ெிைந்ை  னிைனாக்கியது. அறனத்து  க்களின்  ை உைர்வுகளுக்கு 
 ிகுந்ை  ரியாறை அளித்து, ையாள குைம்  றடத்ைவராகத் ைிகழ்ந்ைார்.  

1927, நவம் ர் 19ஆம் நாள், ெனிக்கிழற யன்று எலும்பும் வைாலு ான 
வைாற்ைத்ைில் ொது ஒருவர் ப ஹரா ாத் வந்ைார். ெற யல் குவாட்டர்றஸ 
சுற்ைி வந்ை  ின்னர், அவரது வகாைிப்ற கறளக் கீவழ றவத்துவிட்டு 
நடன ாடத் பைாடங்கினார்: "இங்கு ஒதர அனலாக இருக்கிைது, 
அங்கிங்மகனாதபடி எங்கும் நான் அவகரத் ததடிக் மகாண்டிருக்கிதைன்" 
என்று  ாடினார். இறை  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும் அவர் ற தூலிடம் 
வந்ைவருக்கு உைவளித்து அனுப்பு ாறு கூைினார். 

அந்ைப் ப ரியவர் அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைதும்  ா ா இவ்வாறு 
கருத்து பைரிவித்ைார்: 

அவர் உண்ற யானவர் - முைன்முைலாக ப ஹரா ாத் வந்ை உயர் 
நிறலறய அறடந்ை ொது. அவர் விரும்புவறை அறடவது வறர 
அற ைியில்லா ல் காைப் டுவார். உடல்  ற்றும் உலறகப்  ற்ைிய எந்ை 
உைர்வும் இல்லாைவர்.  ர ாத் ா  ீதுள்ள அன்பு  ற்றும் ஆர்வத்ைில் ைன்றன 
முற்ைிலும் இழந்ைவர். கடவுறள ஒரு ெிலவர கண்டு பகாள்வர். ஆனால், இவர் 
இந்ைப்  ிைவியிவலவய கடவுறளக் கண்டு பகாள்வார். ஒரு  ாைவன் 
வகுப் ில் ஆஜராவது வ ால் இவரும் இங்கு "ஆஜராக" வந்ைார். இங்கிருந்து 
வகட்காவ்ம் பென்று நாராயண்  ஹாராறஜ ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ாஜாறன 
ெந்ைிக்கச் பெல்லலாம்; ஒருநாள் அவர்களில் ஒருவர் கருறை  றழறயப் 
ப ாழிவார். கடவுறள அவர் ஒரு நாள் கண்டுபகாள்வார். நாக்பூரில் இருந்ை 
வவறளயில்  க்கள் கூட்டம் கூட்ட ாக அவருறடய ைரிெனத்ைிற்காக வந்து 
ஏராள ான உைறவ வழங்கினர்; ஆனால், அவருக்கு உைவில் எவ்விை 
நாட்டமும் இல்லா ல் கடவுறள  ட்டுவ  காணும் ஏக்கத்ைில் இருந்ைார். 
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நவம் ர் 21ஆம் நாள், றெயத் அலி ஹாஜி முஹம் து ( ின்னர் 'ஆகா 
அலி' என்று அறழக்கப் ட்டார்) என்ை 13 வயது இஸ்லா ிய ெிறுவறன, 
அவனது ைந்றை ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்ைார். ஆனால்,  ா ா 
அவறனப்  ள்ளிக்கூடத்ைில் வெர்த்துக்பகாள்ள  றுத்ைார். அதற்குப் பிைகு, 
ைந்றையின் வவண்டுைலுக்கு இைங்கி,  ா ா அவறன அங்கிருக்க ெம் ைம் 
பைரிவித்ைார்.  ா ாவின் ையக்கத்ைிற்கான  றைமுக காரைம்  ின்னவர 
பைரியவந்ைது.  

அந்ை நாள் பி.எஃப்.பரூச்சா, ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு  ா ாறவ ஒரு 
'சிைப்புெிக்க குருநாதர்' எனக் வகள்விப் ட்டு, ெந்ைிக்க வந்ைார். உறரயாடலின் 
பைாடக்கத்ைிவலவய  ரூச்ொவின் ைிடீர்  ற்றும் வநரடி வகள்விகளுக்கு நிகராக, 
 ா ாவின்  ைில்களும் அற ந்ைன. 

"எைிர்வரும் குறுகிய காலத்ைில்  ிகப் ப ரிய யுத்ைம் வரவிருக்கிைைா?" 
"ஆொம், முந்கதய யுத்தத்கத விட ெிகவும் பயங்கரொன, 

இரத்தக்களரியுடன் கூடிய யுத்தம் வரவிருக்கிைது" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  
"நீங்கள் ஏன் இம் ாைிரியான ஒரு யுத்ைத்றைத் பைாடங்கி நீண்ட 

காலம் பைாடரச் பெய்கிைரீ்கள்?"  ரூச்ொ வினவினார்.  
"என்னுகடய சந்ததாஷத்திற்காக." 
" னிை இனத்ைின் அப் ட்ட ான  டுபகாறலறய நீங்கள் ஏன் 

அனு ைிக்கிைரீ்கள்?" 
"அது எனது விருப்பம், எனது ஆகச - மசால்லப்தபானால் எனது 

மவைித்தனம்." 
"நீங்கள் ஏன் அற ைியாக இருக்கிைரீ்கள்? ஏன் வ ெக் கூடாது?" 
"அது என் தீர்வு!" 
 ா ாவின் பவடுக்பகன்ை  ைில் அவறர வருத்ை றடயச் பெய்ைது; 

ைிடீபரன எழும் ி ஏ ாற்ைத்ைில் ைிரும் ிச் பெல்ல ஆயத்ை ானார்.  ரூச்ொறவ 
ெ ாைானப் டுத்ைி,  ா ா விளக்குவறை கவன ாகக் வகட்க அவரிடம் 
மபாறுகெயும், தநரமும் இருக்கின்ைனவா என்று  ா ா வகட்டார். அைற்கு, 
 ரூச்ொ ெம் ைம் பைரிவித்து,  யைத்றைத் ைள்ளிப் வ ாடுவைாக 
பைரிவித்ைதும்,  ா ா ஏைக்குறைய இரண்டு  ைி வநரம்  ல விஷயங்கறள 
விளக்க ாக எடுத்துறரத்ைார் - ராவ்ஸாதஹப்  ற்றும் நஸர்வான் ஸட்டா 
இருவரும் உடனிருந்ைனர் -  ா ாவின் விளக்கங்கள் இறுைியில்  ரூச்ொறவ 
ைிருப்ைி அறடயச் பெய்ைது.  

அடுத்ைநாள், நவம் ர் 22ஆம் வைைி ப ஹர்  ா ாவின் குழந்றை  ருவ 
நண் ன் மபய்லி ப ட்டி  டுக்றககளுடன் ப ஹரா ாத் வந்து  ண்டலியுடன் 
வாழத்பைாடங்கினார். 

நவம் ர்  ாைத்ைில்  ா ா  ாறல வவறளயில் இரண்டு  ைி வநரம் 
அவருறடய எழுத்துப் லறக மூலம்  ாடம் கற் ித்ைார். இது டிெம் ர் 20ஆம் 
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வைைி வறர பைாடர்ந்ைது; அைற்குப்  ிைகு  ா ா  ள்ளிக்கூடத்ைிற்கு 
அருகாற யில் அற க்கப் ட்ட ஒரு ெிைிய இரட்றட அடுக்கு குடிலில் 
ைனியாக இருந்ைார். இந்ைக் குடில் அவருறடய விருப் த்ைிற்கிைங்க ஐந்து 
 ாைங்களுக்கு முன்னவர கட்டப் ட்டது. 6 அடி நீளம், 4 அடி அகலம், 
ஒன்ைின் ீது ஒன்ைாக ஈரடுக்கில் அற ந்ைது.  

ப ஹர்  ா ா,  ள்ளிக்கூட ெிறுவர்களுக்கு பொற்ப ாழிவு வழங்கும் 
வவறளயில், அவருறடய கருத்துகறள விளக்க உவற கள்  ற்றும் 
ஒப்புற கறள உ வயாகித்ைார். 1927, டிெம் ர் 18ஆம் நாள்,  ா ா ஒரு 
றகப்ப ாம்ற றய எடுத்து வந்து,  ரிைா  வளர்ச்ெிறயப்  ற்ைி 
விளக்க ளித்ைார். ப ாம்ற யின் ைறலறயக் கீழ் க்க ாக வறளத்து, றக, 
கால், மூட்டுகறள உள் க்க ாக றவத்து,  ா ா கூைினார், "உலகிலுள்ள 
கற்கள், பாகைகள், கனிெங்கள் தபான்ை உயிரற்ை ஜடப்மபாருட்களின் 
நிகல இப்படித்தான். உயிர் உள்ளது, ஆனால், இந்தப் மபாம்கெகயப் 
தபாலச் சுருண்டுள்ளது; நீங்கள் அகதக் காண முடியாது. அகனத்தும் 
உள்தள ெகைந்திருக்கும்." 

ப ாம்ற யின் றக, கால்கறள விரித்து அறைத் ைறலகீழாகப் 
 ிடித்துக்பகாண்டு  ா ா விளக்கினார், "தாவர உருவில் ஆத்ொவின் நிகல 
இதுதான். அதன் வாய் நிலத்திலும், அதன் கால்கள் அல்லது கிகளகள் 
வாகன தநாக்கியும் இருக்கும்." 

 ா ா, மபாம்கெயின் கால்ககளக் கீதழ எடுத்துவந்து, அகத நான்கு 
கால்களில் நிற்க கவத்து, விலங்கு வடிவத்தில் இருப்பகதச் 
சுட்டிக்காட்டினார். இறுைியாக, ப ாம்ற றய இரண்டு கால்களில் நிற்கச் 
பெய்து இவ்வாறு விளக்கினார், "ஆத்ொ இப்தபாது ெனித உருவத்கத 
எட்டியுள்ளது. இதுதவ இறுதியும், தென்கெயுொன ெனித உருவம்."  

 னப் டிவங்களின் பெயல்முறைகறள விளக்குவைற்காக  ா ா அவரது 
ெட்றட  ாக்பகட்டில் இருந்ை முகம்  ார்க்கும் கண்ைாடி ஒன்றை எடுத்து 
விளக்க ளித்ைார். 

உைாரை ாக, கண்ைாடி  னைின்  டிவங்கறளக் குைிக்கும் 
வவறளயில்,  னைின் உைர்வு நிறல, 'உணர்வற்ை உணர்வாக' இருக்கும். 
இப்வ ாது, உைர்வற்ை  னைில் 'உணர்வு' உருவாகும் அந்ை கைத்ைில், ஆழ்ந்ை 
தூக்கத்ைில் இருக்கும் கடவுறளத் ைட்டி எழுப் ி, ைன்றனத் ைாவன யார் 
என் றை அைிந்து பகாள்ளத் தூண்டும். வ லும், அவை கைத்ைில் 
 னப் டிவங்கள் உருவாகத் பைாடங்கும். ைறரயில் கிறட ட்ட ாக 
றவக்கப் ட்ட கண்ைாடி, கண்கறள வநாக்கி நகரத் பைாடங்கும். 
 இந்ைக் கருத்றை விளக்குவைற்காக  ா ா, கற் லறகயில் முைலில் 
கண்ைாடிறய கிறட ட்ட ாகவும், அறைத் பைாடர்ந்து, பெங்குத்ைான 
நிறலயிலும்  டம் வறரந்து காட்டினார்.  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: 
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உைர்வின் முைன்முைலான அறெவுகள் கண்ைாடிறய 
ஜடப்ப ாருளாகிய கல் நிறலக்கு எடுத்துச் பெல்லும் வவறளயில், 
கண்ைாடியின் ஒரு முறன அல்லது ஓரம்  ட்டுவ  ஒருவரின்  ார்றவயின் 
எல்றலக்குள் வரும் (ஏபனன்ைால் கிறட ட்டத்ைிலிருந்து கண்ைாடி 
ெிைிைளவவ உயர்த்ைப் ட்டுள்ளது). அடுத்ை அறெவானது அறைத் தாவர 
நிறலக்கு எடுத்துச் பெல்லும்வ ாது, கண்ைாடியின் ப ரும் குைியும் 
 ார்றவக்குத் பைரியும். அடுத்ைடுத்ை அறெவுகள் புழு, ெீன், பைகவ  ற்றும் 
விலங்கினங்களின் நிறலகள்  ார்றவயின் எல்றலக்குள்  டிப் டியாகத் 
பைளிவுைச் பெய்யும். அறைத் பைாடர்ந்து, கறடெி அறெவானது, ெனித 
நிறலறய வநாக்கி எடுத்துச் பெல்லும் ைருவாயில்,  னிைனின் சுய உருவம் 
பெங்குத்ைாக இருக்கும் கண்ைாடியில்  ிரைி லிக்கும்; ெனிதன் அவ்வாறு 
பிரதிபலிக்கும் உருவத்கத உண்கெ என்று எண்ணுகிைான், ஆனால், அது 
உண்கெயல்ல! 

எனவவ,  ரிைா  வளர்ச்ெியின்வ ாது ொய்ந்ைிருந்ை கண்ைாடி 
 டிப் டியாக நி ிர்ந்ை நிறலக்கு வரும் வவறளயில் உைர்வும்  ரிபூரை ாகும்.  

ஆனால், ஆத் ா ைனது உடல் வழியாகத் ைன்றனத் ைாவன 
 ார்ப் ைற்கு  ைிலாக, கண்ைாடியில்  ிரைி லிக்கும் வ ாலி  ிம் த்றை 
நிஜப ன எண்ைிப்  ார்க்கிைது. 

எனவவ, அது ைன்றனத் ைாவன  ார்ப் ைற்கு என்ன பெய்ய வவண்டும்? 
கண்ைாடிறய அகற்ை வவண்டும்; அகற்றுவது  ட்டு ின்ைி, அறை 
இல்லா லாக்க வவண்டும். அைாவது, மபாய்த்தன்கெகய உருவாக்கும் 
ெனப்படிவங்ககள முற்ைிலுொக அழிக்க தவண்டும். அறை அழிக்காவிடில் 
ைிரும் த் ைிரும்  நீங்கள்  ிைவி எடுக்கும்வ ாது அது உங்களுடவன பைாடர்ந்து 
வரும். எனவவ  னப் டிவங்களாகிய கண்ைாடிறய விலக்கிவிட்டு உங்களின் 
நிஜத்ைன்ற றயக் கண்டுபகாள்ளுங்கள். 

இப் டி,  ா ா ப ௌன ாக இருந்ை  ின்னரும்  றடப்பு ெம் ந்ைப் ட்ட 
விஷயங்கறள ெிறுவர்களுக்கு விளக்கிய விைம், அறை முற்ைிலு ாக 
உள்வாங்கி நிறனவில் றவத்துக் பகாள்ளும் டியாகவும் இருந்ைது.  

ஒரு ைருைத்ைில்  ா ா ெிறுவர்களிடம், "நீங்கள் இந்த உடல் அல்ல; 
ஆத்ொ" என்று வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: 

"நீங்கள் உடல், சக்தி, ெனம் என்று நிறனப் றைத் ைவிர்த்து, ‘நான் 
ஆத்ொ’ என்று நிறனக்க முயற்ெி பெய்யுங்கள்.," ெிறுவர்கள் அவ்வாவை பெய்ய 
முயற்ெித்ைனர். ஒரு ெிறுவன் அவனது உடல் நிஜ ல்ல என உரத்ை குரலில் 
கூைவும் பெய்ைான். 

 ற்றுப ாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ெிறுவர்களிடம், "தெகங்ககளவிட 
உயர்ந்தது எது?" என்று வகட்டார். குழப்  றடந்ை ெிறுவர்கள்  ைில் 
பைரியா ல் ஒருவறரபயாருவர் உற்று வநாக்கினர். "ஒரு தாயின் அன்பு ெிக 
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உயர்ந்தது - தெலும் என்னுகடய அன்பு எல்கலயில்லா அளவுக்கு 
உயர்ந்தது" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

நவம் ர் 23ஆம் நாளிலிருந்து  ா ா வழங்கிய பொற்ப ாழிவுகள் 
ெிறுவர்களிறடவய ப ரும் ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. ெிறுவர்கள் 
 ா ாவின் ால் ஈர்க்கப் ட்டு,  ாடங்களில் கவனம் பெலுத்ை முடியா ல் 
அவைிப் ட்டனர். அவர்கள் ைியானத்ைில் அல்லது ைனிற யிலிருந்து  ா ாறவ 
நிறனக்க ஆயத்ை ாயினர்;  ெியின்ற யால் உைவில் நாட்ட ின்ைி 
காைப் ட்டனர்.  

ஒவ்பவாரு பொற்ப ாழிவுக்குப்  ின்னரும்  ா ா ெிறுவர்களிடம், 
"என்கன தநசியுங்கள்; நீங்கள் என்கன அகடவரீ்கள். உங்கறள நான் 
விதவகானந்தர், ராம் தரீ்த், அலி,  ற்றும் அர்ஜூனன் வ ால  ாற்ைத் ையாராக 
உள்வளன். அதற்கு நான் விகலயாகக் தகட்பது உங்கள் அன்பு ெட்டுதெ. 
ஆன்ெீகம் இங்தக மகாள்கள தபாகிைது. ஆனால், உண்கெயான அன்பு 
ஒன்றுதான் அந்தப் மபாக்கிஷத்கதத் திைக்க முடியும். இகைபக்தி என்னால் 
இங்கு ஏலத்தில் விடப்படுகிைது. நீங்கள் அதன் விகலகய நிர்ணயம் 
மசய்து உங்கள் உகடகெ ஆக்குங்கள்!" 

 ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகள் ஆகா அலியிடம் அ ார ான விறளறவ 
ஏற் டுத்ைியது. அவனுறடய வநாட்டுப் புத்ைகத்ைில் 'மெஹர் பாபா என்னுகடய 
குருநாதர்…. ஆகா அலி, மெஹர் பாபாவின் கெந்தன்….. இந்தப் புத்தகம் 
மெஹர் பாபாவின் தாழ்கெயான அடிகெக்குச் மசாந்தொனது' எனக் 
குைிப் ிட்டான்.  

ஆகா அலி, அவனது இைய ைா ங்கறளத் ைறரயிலிருந்ை 
கூழாங்கற்களால் எழுைி பவளிப் டுத்ைினான், வ லும் அவன்  ா ாவுக்குச் 
பொந்ை ான, அவரால் உ வயாகிக்கப் ட்ட ப ாருட்கறளத் ைனிப்  ிரியத்துடன் 
வெகரித்ைான்.  

அவன்  ா ாவின் விரல் நகங்கள், ைறலமுடி, அவர் காதுகளில் 
றவக்கும்  ஞ்சு ப ாட்டுக்றளயும் வெ ித்து றவத்ைான். அவனுறடய ஆத் ா 
இறையன்புக்காக ஏங்கித் ைவித்ைது. இையத்ைில் அறவ பவடித்து, 
உைடுகளிலிருந்து  ிரிய ான குருநாைரின் அளவிலா அன்ற க் குைித்ை 
 ாடல்களாக பவளிவந்ைன.  

1927, நவம் ர் 25ஆம் நாள்,  ா ா, ஆஷ்ர  ெிறுவர்களுக்குக் கடவுளிடம் 
அன்பு பெலுத்துவறைப்  ற்ைி உறரயாற்ைினார்: 

கடவுள் உங்களுக்குள்தள இருக்கிைார், நீங்கள் அவகர 
உங்களுக்குள்தளதய ததட தவண்டும். ஆனால், நீங்கள் எப்படி அவகரத் 
ததடுவரீ்கள்? அவருக்காக உங்கள் இதயத்தில் உரிய அன்கப உருவாக்க 
முயற்சிப்பதன் மூலம். ஒருவரின் பாதங்கள் ஆன்ெீக பாகதயில் உறுதியாக 
இருக்குொனால், இறுதி இலக்கக தநாக்கி அவர் முன்தனறுவது நிச்சயம். 
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ஒருவரின் அன்கப, கீழ்காணும் முகையில் பசிதயாடு உவகெப் 
படுத்தலாம்:  

பசி என்பது அன்கபக் குைிக்கும். உணவு உண்ண தவண்டும் என்ை 
எண்ணம், கடவுகளத் மதாடர்ந்து சிந்தகன மசய்வகதக் குைிப்பதாகக் 
மகாள்தவாம். உணகவ அகடய முயற்சிப்பகத, கடவுகள அகடய 
தவண்டும் என்ை ஆழ்ந்த ஏக்கம் ெற்றும் தவிப்புடன் ஒப்பிடலாம். 
உணகவத் தயார் மசய்வதில் ஒரு தாய் அல்லது சகெயல்காரரின் 
உதவிகய ஒரு சத்குருவின் உதவிக்கு செொக எடுத்துக் மகாள்ளலாம். 
தெலும், நிஜத்தில் உணகவ உண்பது என்பது இகை நிகலகய அகடவது 
தபான்ைது. ஒருவர் உணகவ உண்ணும் முன்பு, பசி எவ்வளவு முக்கியதொ 
அதுதபால, கடவுகள அகடய, அன்கப உருவாக்குவது அவசியம். பசி 
வந்துவிட்டால் உணகவ உண்ணும் எண்ணம் இகடயைாெல் வரும். 
அதுதபால, கடவுளின்பால் தவண்டிய அன்பு உருவாகும் தருவாயில் அவர் 
கடவுகளத் மதாடர்ந்து நிகனக்க ஆரம்பிக்கிைார். இரண்டிலுதெ 
முயற்சிதான் ஆரம்பம் - பசிதயாடு இருப்பவன் உணகவத் ததடுகிைான், 
இகைவனிடன் அன்பு உள்ளவன் இகைவகனத் ததடுகிைான். இதன் 
மதாடராக எழும் முயற்சிகள், பசிதயாடு இருப்பவகன அவனது தாயார் 
அல்லது சகெயல்காரரிடமும், கடவுகள அகடய ஏங்குபவன் குருநாதரின் 
சகவாசத்திலும் மகாண்டு வந்து தசர்க்கின்ைன. சரியான தநரத்தில் 
இருவரும் அவரவர் இலக்கக அகடகிைார்கள். 

இது ஒரு மபாருத்தொன உதாரணம், ஆனால், ஒரு எடுத்துக்காட்டு 
ெட்டுதெ. பசி வருவகதப்தபால் அன்கப அவ்வளவு எளிதாக உருவாக்க 
முடியாது. தெலும் ஒரு சகெயல்காரகர கண்டுமகாள்வது தபால் அத்தகன 
விகரவாக ஒரு குருநாதகரக் கண்டுமகாள்ளவும் முடியாது.  

அன்கப நீ எப்படி உருவாக்குவாய்? அன்புக்காக அழுவகத 
விட்டுவிட்டு ஆண்டவனுக்காக உன் இரத்தத்கத நீ சிந்தியாக தவண்டும். 
இதுதான் அன்பு - அன்பின் ெிக உயர்வான நிகல. உங்களில் எவதரனும் 
அப்படி இருக்கிைரீ்களா? ஒருவரும் இல்கல. ஆனால், கவகலப்படாெல் 
முயற்சி மசய்யுங்கள்.  

அன்பு ஒன்றுதான் இகை நிகலகய தநாக்கிச் மசல்லும் படிக்கல். 
ஒரு முகை உன்னுள் அது உருவாகி விட்டால், நீ தவறு எகதயும் 
நிகனக்காெல் இயல்பாகதவ இகைவகன நிகனக்கத் மதாடங்கிவிடுவாய், 
அது உன்கன, இகைவகனப் பார்க்க தவண்டும், அவதராடு ஐக்கியொக 
தவண்டும் என்ை உயரிய ெனித முயற்சிக்கு வழிநடத்தும். இல்கலமயனில், 
உன்னுள் உருவான அன்பு உனக்கு அகெதிகயத் தராது. அது மதாடர்ந்து 
ஒரு தூண்டுதகாலாக இருந்து, உனது இலக்கக அகடய வழிவகுக்கும்! 

இவ்வாறு, பல ஏொற்ைங்கள், துன்பங்கள் ெற்றும் முயற்சிகளுக்குப் 
பின்னர், ஒருவர் குருநாதரின் வட்டத்திற்குள் வந்து அவருகடய உதவியுடன் 
இறுதி இலக்கக அகடயலாம். 
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எனதவ, அன்பு ஒன்தை முதலும், முக்கியமுொன விஷயொகும்; 
அது  தவீிர ஏக்கம், உற்சாகம் ெற்றும் தூண்டுதல்கள் மூலம் விகளகிைது. 
காலப்தபாக்கில் தூண்டுதலின் தற்காலிக ஒளிக்கீற்றுகள் ெற்றும் 
உற்சாகங்கள் இரண்டாவது இயல்பாக ொறுகின்ைன. அப்தபாது, 
மதாடர்ச்சியான கடவுகளப் பற்ைிய சிந்தகனகள் படிப்படியாக ஓர் 
ஏக்கத்கத உருவாக்கி, தவீிரெகடந்து இகை அன்பாக ொறுகிைது.  

 ா ா, அப்வ ாது பஸயின்ட் ஃ ிரான்ஸிறஸப்  ற்ைிக் கூைினார்: 
அஸிஸியின் மஸயின்ட் ஃபிரான்ஸிஸ், ஒரு சிைப்பான துைவி, 

அவர் தனது தனித்துவொன முயற்சிககள, ஒதர கண தநர தூண்டுதலில் 
மதாடங்கினார். ஆனால், அவர் தனது உற்சாகத்கதக் ககவிடாெல், 
தீவிரொக இருந்து, நான்கு வருட கால  தாங்மகாணா துன்பங்களுக்குப் 
பின்னர், ஓர் ஐதராப்பிய வாலியின் மதாடர்பில் வந்ததும், அவருகடய 
ககடக்கண் இரக்கப் பார்கவ வழியாக மதய்வகீ அன்கப அகடயப் 
மபற்ைார் (இத்ைறகய, ஆன் ீக வ ல் நிறலறய அறடந்ை ஞானிகளாகிய 
வாலிகள், ெில வநரங்களில், அவர்களிடத்ைில் பவளிப் டும் உந்துைல்கள் 
மூல ாக, விரும்பும் அறனவரிடமும் அன் ின் ைீப்ப ாைிறய ஆழ ாக 
வவரூன்ை பெய்வர்.) 

அவ்வாறு காைல் வயப் ட்ட நிறலயில், மூன்று வருடங்கள் கடந்ை 
 ின்பு, ஃ ிரான்ஸிஸ் இறைவறனத் வைடி இந்ைியா வந்து, ஓர் இந்து 
குருநாைறர ெந்ைித்து இறை நிறலறய அறடந்ைார்.  ரிபூரை இறை நிறலயின் 
உச்ெக்கட்டத்றை எட்டிய  ிைகு ஃ ிரான்ஸிஸ் அவரது ைாயகம் ைிரும் ிச் 
பென்ைார்; அங்கு ஆயிரக்கைக்கான  க்கள் அவறரப்  ின் ற்ைத் பைாடங்கினர்.  

ஹஃபீஸ் இலக்கிய உலகில்  ிகச் ெிைந்ை கவி எனும் புகழ் 
வாய்ந்ைவராயினும், அவர், அக்காலகட்டத்ைில் வாழ்ந்ை ெத்குரு ஆவார். 
ப ர்ஸியா  ற்றும் இந்ைிய வைெங்களில் வாழ்ந்ை லட்ெக்கைக்கான  க்கள், 
பைய்வகீ வழிகாட்டுைலுக்காக அவருறடய ஆன் ீக கவிநய ிக்க புத்ைகங்கறள 
நாடினர். திவான்-எ-ஹஃபீஸ் எனும் (கவிறைகளின் பைாகுப்பு) புத்ைகத்ைின் 
அைிவுறரகறளக் கறடப் ிடித்து, முக்கிய ான முடிவுகள் எடுக்கப் ட்ட 
ஏராள ான ெம் வங்கறள வரலாற்ைில் காைலாம். அைிவுறரக்காக அறைக் 
குைிப் ிடும் நறடமுறை இன்றும் வழக்கத்ைிலுள்ளது. ஹஃ ஸீ் அவரது 
உடறலத் துைந்ை  ின்னர், அவறர அடக்கம் பெய்யும் முறைக்கும் அவருறடய 
பொந்ை புத்ைகத்ைில் குைிப் ிட்டிருக்கும் வழிமுறைகள் உைவியாக இருந்ைன. 

என்ைாலும், அவருறடய புத்ைகத்ைில் அடங்கியுள்ள ஆன் ீக 
இரகெியங்கறளப் புரிந்து பகாள் வர்கள் பவகு ெிலவர. உண்ற யில் ெத்குரு 
ஹஃ ஸீ் ஆன் ீக ைளங்கறளப்  ற்ைி ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைாக,  ிக அழகாக 
அவருறடய ைிவானில் வர்ைித்துள்ளார்.  
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அடுத்ை நாள்  ாறல வவறளயில்,  ா ா கீழ்வரும் பொற்ப ாழிறவ 
 ண்டலிக்கு வழங்கினார்: 

வாழ்வில் குழந்கத பருவம்தான் ஆன்ெீகத்தில் அக்ககை மசலுத்த 
உகந்த காலம். இளகெ பருவத்தில் உருவாகும் ெனப்படிவங்கள் ெிகவும் 
ஆழொக தவரூன்றும். கடவுள் ெற்றும் அவருகடய ெகத்துவத்கதப் பற்ைி 
மவகுவாகக் கற்பகன மசய்யும் அளவுக்குக் குழந்கதகள் ெனங்களில் 
மதய்வகீ அழகு, கம்பீரம், தபரின்பம் தபான்ை அம்சங்ககள ஆழொகப் பதிய 
கவக்க தவண்டும்.  

சிறுவர்களிகடதய கடவுகளப் பற்ைிய ஆர்வம், எவ்வளவுதான் 
கட்டுக்கடங்காெல் இருந்தாலும் அகதத் தகட மசய்யக்கூடாது. ொைாக, 
சிறுவர்கள் ஆன்ெீக தெம்பாட்கட அகடயும் தநாக்கத்தில் அவர்களுக்கு 
எப்தபாதும் தூண்டுதலாக இருக்க தவண்டும். ஆன்ெீக விஷயங்களில் 
அவர்கள் எவ்வளவுதான் ெிககப்பட்ட உற்சாகம், ஆர்வம் ெற்றும் 
தூண்டுதல்களால் கபத்தியக்காரத்தனொக நடந்து மகாண்டாலும் அகத 
நீங்கள் கண்டுமகாள்ள தவண்டாம். கல்வி சார்ந்த பட்டங்ககளவிட 
மதய்வகீ கபத்தியக்காரத்தனத்கத உருவாக்குவதத இந்த அகெப்பின் 
தநாக்கம். நான் அகதத்தான் விரும்புகிதைன். 

நிச்சயொக, எல்லா சிறுவர்களும் ‘துருவா’ ெற்றும் ‘பிரகலாதகன’ப் 
தபாலத் துைவியாக முடியாது, ஆனால், சிலர் வாழ்வின் பிந்கதய 
காலங்களில், கண்டிப்பாக ஆன்ெீக வாழ்கவக் ககடப்பிடிப்பார்கள்; தெலும் 
சிலர் இப்பிைவியில் இல்லாவிடினும், அடுத்த பிைவிகளில் ஆன்ெீகத்கதப் 
பின்பற்றுவார்கள். தற்தபாகதய பயிற்சிகளின் விகளவுகள் விகதயாக 
தவரூன்ைி இறுதியில் ெிக்க பலகனத்தரும். இகைவகன அணுகுவது 
குைித்த தற்காலிக தூண்டுதல்கள் ெற்றும் உற்சாகத்தின் தீப்மபாைிகள் கூட, 
சில விகளவுககள ஏற்படுத்தும். இது ஒருவரின் வங்கிக் கணக்கில் 
இருக்கும் பணம் ததகவப்படும் தவகளயில் பயன்படுவது தபால, மதய்வகீ 
மபாக்கிஷம் ஒருவரின் ஆன்ெீக முன்தனற்ைத்திற்கு உதவியாக இருக்கும்.  

வயதானவர்கள் ெிக அரிதாகதவ நீடித்த உற்சாகத்கத அல்லது 
ஏக்கத்கத அகடவார்கள். நான் ஒரு சுகவயான மசாற்மபாழிகவ 
வழங்கும்தபாது அல்லது மதய்வகீ கம்பீரம், ஆன்ெீக தபரின்பம் பற்ைிய 
தர்க்கரீதியான விளக்கம் அளிக்கும்தபாது, வயதானவர்கள் கூட, 
நிச்சயொக, உண்கெகய ததடுவதற்கான, பிரபஞ்சத்தின் ரகசியங்ககள 
அைிவதற்கான ஏக்கத்துடன் காணப்படுவார்கள். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசொக, 
அவர்களின் தவீிரமும் உற்சாகமும் நீண்ட காலம் நீடிப்பதில்கல. உடனடி 
முடிவுகள் கிகடக்காத பட்சத்தில் அந்தநரத்தில் எழும் கவராக்கிய 
உணர்வுகள் தெதலாங்கி, அதிவிகரவில் ெகைந்துவிடும். என்ைாலும், 
ஒருவர் ஆன்ெீக பாகதயில் முன்தனைி அதன் மவவ்தவறு அம்சங்ககளயும் 
புதுகெககளயும் அனுபவிக்க விரும்பினால் அவரது உற்சாகம் அதத 
உயர்ெட்ட நிகலயில் இருக்க தவண்டியது அவசியம்.  
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தனிச்சிைப்புெிக்க காட்சிககளப் காண்பது அல்லது அசாதாரண 
அனுபவங்ககள அகடவது, உண்கெப்மபாருகள அகடவதற்கான 
ஏக்கத்கத உருவாக்கும், ஆனால், உண்கெயான முன்தனற்ைத்திற்கு அகவ 
மபரும் தகடகளாக இருக்கும். ஒரு வலுவான, சூடான ததநீர், தசார்வான 
நரம்புகளுக்கு ஊக்கெளிக்கும் பானகொக இருக்கும், ஆனால், உடல் 
ஆதராக்கியத்திற்கு எவ்வித நன்கெயும் அளிக்காது; ொைாக, வலுவான 
தூண்டு மபாருள்கள் சாதாரண ஆதராக்கியத்கதக் மகடுத்துவிடும். எனதவ, 
ஒருவர் ஆன்ெீக பாகதயில் நிரம்பியிருக்கும் ஆடம்பர ஒளிகள் ெற்றும் 
சக்திகளுக்கு அடிகெயாகாெல், கடவுகள அகடவகத ெட்டுதெ 
எப்மபாழுதும் கருத்தாகக் மகாள்ள தவண்டும்.  

வயதானவர்களிகடதய ததான்றும் உற்சாகம், உள் தூண்டுதல்கள் 
ெற்றும் தற்காலிக தவட்கககள் அகனத்தும் வரதவற்கத்தக்ககவ, 
ஏமனன்ைால் அகவ மதய்வகீ அன்பின் பாகதயில் படிக்கற்களாக அகெயும்.  

நவம் ர்  ாை இறுைியில்,  ாறல வவறளயில் ஒருநாள்  ா ா, 
 ண்டலி  ற்றும்  ாைவர்களுக்கு, ெத்குருவின் வட்டத்து ெீடர்கள் இறை 
நிறலறய அறடவது  ற்ைி உறரயாற்ைினார்: 

ஒருசத்குருவின் வட்டத்தில் நிகலமகாண்டிருக்கும் 12 ஆண்கள் 
ெற்றும் 2 மபண்களும், அவர்களுக்குரிய ததகவயான குகைந்தபட்ச 
ஆன்ெீக ெனப்படிவங்கள் உகடயவர்களாக இருப்பர். தெலும் அவர்களுக்கு 
அளிக்கப்படும் தத்தெது நிகலயும், அதன் மபாறுப்பும் அவரவர் ஆன்ெீக 
ெனப்படிவங்ககளப் மபாறுத்தது; அவர்களில் ஒருவர் குருநாதரின் 
மபாறுப்பாளராக நியெிக்கப்பட்டு, குைித்த தநரத்தில் அவரும் குருநாதரின் 
நிகலகய அகடந்துவிடுவார். ஒரு முகை சத்குருவின் வட்டம் 
உருவானதும், ஒவ்மவாரு சடீரின் தனிப்பட்ட முயற்சிக்கும் முற்றுப்புள்ளி 
கவக்கப்படும். அதற்குப் பிைகு, மபாருள் சார்ந்த ெனப்படிவங்கள் 
உருவாவது நின்றுவிடும். 

அடுத்த சில நூற்ைாண்டுகளில் எடுக்கும் ஒரு சில பிைவிகளில், 
மபாருளுலக ெனப்படிவங்கள் முற்ைிலும் விரயொகிவிடும், அதத 
தவகளயில் ஆன்ெீக ெனப்படிவங்கள் அப்படிதய இருக்கும். இகதத்தான் 
‘பிராரப்த நிகல’ அதாவது ‘மதய்வகீ விதி’ என்ைகழக்கப்படுகிைது. இந்த 
மூன்று அல்லது நான்கு பிைவிகளின்தபாது வட்டத்து சடீர்கள் அகனவரின் 
பிராரப்த படிவங்கள் ஒதர அளவில், குவியல் குவியலாக விரயொகும். இது 
கூட்டு ெற்றும் மபாதுவான பிகணப்பில் இகணந்திருப்பதால் அவர்களின் 
அைிவுக்கு எட்டாெல் இருக்கும், ஏமனன்ைால் சத்குருவின் வட்டம் உருவான 
விததெ அவர்களுக்குத் மதரியாெல் நடந்த ஒன்று. ஆன்ெீக பாகதயில் 
முன்தனைிச் மசல்வது பற்ைி இறுதிவகர, அதாவது சத்குருவின் 
மபாறுப்பாளர் இகை நிகலகய அகடவது வகர, அவர்களுக்கு எவ்வித 
உணர்வும் இராது, இது இரகசியொக நகடமபறும் ஒன்று.  
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ெகத்தான தயார் நிகலயில் இருந்த தபாதிலும், தநபாள் நகரத்தில் 
இளவரசராக இருந்த ‘மகௌதெ புத்தா’ அவருகடய பிராரப்த படிவங்ககள 
அவ்தவகளயில் மசலவழித்தகதப் பற்ைி எந்த அைிதவா, உணர்தவா 
இல்லாெல் இருந்தார். ஆனால், தக்க தருணம் வந்ததும், மகௌதொ, 
அவகரச் சுற்ைிய அகனத்து கம்பீர ராஜதபாகம் ெற்றும் உலக 
ஆடம்பரத்கதயும் முற்ைிலுொக நிராகரித்த அந்தத் தருணத்தில் இகை 
நிகலகய அகடந்து புத்தர் ஆனார்.  

இது ட்டும் உறுைி: ஒரு குருநாதரின் வட்டத்தில் இருக்கும் சடீர்கள், 
அவர்கள் என்ன மசய்தாலும், எவ்வளவுதான் தொசொன பாவத்திற்குரிய 
மசயல்ககளப் புரிந்தாலும், புதிய, மபாருள் சார்ந்த உலக ெனப்படிவங்ககள 
அகடயப் மபைொட்டார்கள்; ஆனால், அதற்காக குருநாதர் அகனத்து 
துன்பங்ககளயும் அனுபவிக்கிைார். குருநாதர் ெற்றும் சடீர்களிகடதய 
உருவாகும் இகணபிரியா பந்தம், அத்தககய ெனப்படிவங்ககளத் 
தானாகதவ குருநாதரிடம் மசன்ைகடயச் மசய்யும்; அதன் மபாறுப்கப 
முழுகெயாக அவதர ஏற்றுக் மகாள்கிைார். எனதவ, குருநாததராடு 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எவ்வித தொசொன குற்ைங்களில் ஈடுபட்டாலும், 
அவர்களுக்கான குைித்த தநரத்தில் இகை நிகலகய அகடவது உறுதி. 

ஆனால், உண்கெயான அழகும், அற்புதமும் ஒரு சத்குருவுக்குப் 
பணிந்து, அவகர முற்ைிலுொகப் பின்பற்றுவதில்தான் உள்ளது; அது 
வட்டத்து சடீர்களுக்காக அவர் புரியும் பணிக்குப் தபருதவியாக இருக்கும்.  

குருநாதரின் கட்டகளகளும், அைிவுறுத்தல்களும் அன்ைாட 
வாழ்வின் நிகழ்வுகளில் இகை மொழியாகவும் இன்ைியகெயா 
நியதியாகவும் இருக்க தவண்டும் - எடுத்துக்காட்டாக, உண்ணச் 
மசால்லும்தபாது விருப்பத்ததாடு உண்ணவும் அல்லது ககடசிவகர 
உண்ணாெல் இருப்பதும். உண்கெயில், அவரிடம் சரணகடந்து அவருகடய 
தென்கெயான விருப்பங்ககள ஏற்றுக் மகாள்வதத குைிக்தகாளாக இருக்க 
தவண்டும். ஒரு சடீர் குருநாதருக்குச் மசய்யும் ெிகப்மபரிய தசகவ, 
இறுதியில் சடீருக்காக அவர் மசய்யும் பிரொண்டொன தயவில் 
முக்கியெற்ைதாகி விடும்; தெலும் இது இகை அனுபவத்திற்குப் பிைகு சடீர் 
அகடயும் ெனகஷ்டத்கத ெிச்சப்படுத்தும்.  

1927, டிெம் ர் 2ஆம் நாள் இரவில்,  ிர ஞ்ெம்  ற்றும் அைில் நிகழும் 
 ஹா ிரளயம் ( ிர ஞ்ெத்ைின் வ ரழிவு)  ற்ைியும் வி ர ாக எடுத்துறரத்ைார்: 

பிரபஞ்சம் உருவானது எப்படி? தானாகதவ உருவானது. இங்தக 
எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் ஒன்தைாடு ஒன்ைாக ஊடுருவி 
இகணந்திருக்கின்ைன. ஒரு சத்குருவால் கூட எத்தகன என்று அவற்கைக் 
கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு நிகைந்துள்ளன. நான் ஸக்தகாரியில் 
ெஹாராஜூடன் இருந்ததபாது பிரபஞ்சத்தின் தகாள்ககளக் கணக்கிட 
முயற்சித்ததன். அதிர்ச்சியூட்டும் வககயில் சரொரியாக, சத்குருவிடெிருந்து 
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பிரபஞ்சங்கள் வரிகசயாக வந்து ெீண்டும் அவருள்தள மசன்று தசர்ந்தன; 
இருந்தும் அவருகடய சாதாரண கண்களால் அகதக் கணக்கிட 
முடியவில்கல. ஓரிரவு ஸக்தகாரியில் (1921) ெஹாராஜூம் நானும் 
அவருகடய குடிலில் அெர்ந்திருந்த தவகளயில், பிரபஞ்சங்ககளக் 
கணக்கிடுவது குைித்துப் தபச்சு எழுந்தது.  

முதலில் ெஹாராஜ் அவற்கை எண்ணத் மதாடங்கினார். அதற்காக, 
அவருகடய ெனம் ெற்றும் பகடப்பின் சக்திகய முழு கவனத்துடன் 
பிரபஞ்சத்கத நிறுத்துவதில் ஒருமுகப்படுத்த தவண்டியிருந்தது. இது 
ெிகவும் கடினம் ெட்டுெல்ல ஆபத்தானதும் கூட. ஒருகெயின் உருவான 
இகைவனிடெிருந்து இரட்கட தன்கெ பகடத்த இவ்வுலகம் பிைந்தது; அது 
சில தநரங்களில் அபாயகரொனதாகவும் இருக்கலாம். அவ்வாறு முழு 
கவனத்துடன் ஒருமுகப்படுத்தும் மசயல்முகையால் ஒருவர் உடகல 
துைக்கவும் மசய்யலாம். எனதவ ெஹாராஜ் என்கன அவ்வாறு மசய்யத் 
தகட மசய்தார். 

ெஹாராஜ் என்னிடம் கூைினார், "அைிவின் ஓட்டம் தநரடியாக, 
சத்குருவிடெிருந்தத இருப்பதால் எந்த ஒரு சத்குருவும் பிரபஞ்சத்கத 
எண்ணிக் கணக்கிடுவதில் இதுவகர மவற்ைி கண்டதில்கல. அவ்வாறு 
அைிவின் ஓட்டத்கதத் தகடமசய்வது, இருகெத் தன்கெயுள்ள உலகக 
மபரிதும் பாதிக்கும். இருகெத் தன்கெயின் எதிர்விகன, சத்குருவின் 
வாழ்க்கககய அபாயத்தில் ஆழ்த்திவிடும்.  

உைாரை ாக, ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் உடல் ெற்றும் உலககப் பற்ைிய 
எந்த உணர்வும் உனக்கில்கல. உன்கனப் மபாறுத்தவகரயில் இது உனக்கு 
ஒரு தபரிழப்பு அல்லது பிரளயம் என்று கூைலாம். நீ விழித்மதழும் 
தவகளயில் உன்னிடத்தில் பகடப்பு ெறுபடியும் மதாடங்குகிைது. நீ திரும்பி 
வரும்தபாது உலகமும் உன்னுடன் திரும்பி வருகிைது. தனிப்பட்ட 
முகையில் ஒருவருக்கு நிகழும் பிரளயம், மபருெளவில் பிரபஞ்சத்திற்கு 
ெஹாபிரளயொக நிகழ்கிைது – ‘ெஹா’ என்ைால் ‘மபரிய’ என்று அர்த்தம். 
சுருக்கொகக் கூைினால் இது ஒருவர் வாழ்வில், தினமும் ஆழ்ந்து தூங்கும் 
தவகளயில் நடக்கும் சம்பவம்; அதுதபால, காலாதி காலத்திற்குப் பிைகு 
பிரபஞ்சத்தில் ெஹா பிரளயம் நிகழும். இகதத்தான் குரானில் இவ்வாறு 
கூைப்பட்டுள்ளது: "இறுதி தீர்ப்பு வழங்கும் நாளன்று அகனவரும் அவரவர் 
கல்லகையிலிருந்து எழுந்திருப்பார்கள்." 

இப்வ ாது ஈஸ்வரறனப்  ற்ைிக் கூறுகிவைன். ஈஸ்வரன் என்ைால் 
'பகடத்தல், காத்தல், அழித்தல்' இவற்ைின் அதிபதி, மபாறுப்பாளர் (அைாவது 
ஒருவராக இருக்கும் பிரம்ென், விஷ்ணு, ெதஹஷ்). இந்த ஈஸ்வரன் 
கடவுளானதால் எல்கலயில்லா உணர்வற்ை நிகலயில் இருப்பவர். 

இருந்தும், அவருக்கு உலகக எப்படிப் பகடப்பது, காப்பது, அழிப்பது 
என்பது மதரியும். இது எப்படி? ஒரு பலூகன ஊதிப் மபருக்கும்தபாது, உனது 
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விழியின் பார்கவ விரிவகடந்து பலூன் ெீது இருக்கும், அவ்தவகளயில் நீ 
பலூகன பார்த்துக் மகாண்டிருக்கிைாய், உன்கனயல்ல. அதததபால், 
ஈஸ்வரனின் கண்கள் நிகலயாக உலகப்பகடப்கப தநாக்கி இருக்கும், 
அவகர தநாக்கி அல்ல.  

டிெம் ர் 15ஆம் நாள், ஷஹாதன வடீ்டில்  ா ா இருந்ைவ ாது, ருஸ்தம் 
 த்ைிரிறகயில் பவளிவந்ை பெய்ைி ஒன்றை - அைாவது, ஒரு ெிைிய உவலாக 
துண்டிலிருந்து ஒருவர் உயிருள்ள நண்றட உருவாக்கியைாக - வாெித்ைார். இது, 
 ா ா பைளிவான ஒரு விளக்கத்றை அளிக்கத் தூண்டுைலாக இருந்ைது. 

இது ெந்திர சக்திகளால் நிகழ்வது, ஆனால், இதற்கு, தபய்களுடன் 
எந்தத் மதாடர்பும் இல்கல என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். தபய்கள் 
ெற்றும் ொயா ஜாலம் அல்லது கண்கட்டி வித்கத இகவ முற்ைிலும் 
ொறுபட்டகவ. தபய்களில் இருப்பதுதபால் ஆவி (ெனம் & சக்தி) 
விகளவுக்கு மூலகாரணொக இருக்கும் ஆற்ைலாகத் (சக்தியாகத்) 
திகழ்கிைது, ஆனால், ொயாஜால சக்திகள் அகனத்தும் 
சிகையிலகடக்கப்பட்டு ெகைந்திருக்கும். 

ஒரு தந்திர வித்கதக்காரன் ொயாஜால சக்திககள நாடுகிைான். 
இத்தககய சக்திககள அகடவதன் மூலம் அவன் ெிகவும் தொசொன 
ெனப்படிவங்ககளச் (இன்னும் பொல்லப் வ ானால், வ ாெ ான  ாவங்களின் 
 னப் டிவங்கறளவிட வ ாெ ானது) சம்பாதித்து அதற்தகற்ைார்தபால் 
அறுவகட மசய்கிைான். எனதவ இது தபான்ை கபத்தியக்காரத்தனங்களுக்கு 
இகரயாக தவண்டாம் என்று அகனவகரயும் நான் அைிவுறுத்துகிதைன். 
இதற்கு ஆன்ெீக பாகதயுடன் எவ்விதத் மதாடர்பும் கிகடயாது. ொைாக 
ொயாஜால சக்திகளின் பாகதயில் மசல்பவன் ெிகவும் தொசொன 
ெனப்படிவங்ககளக் மகாண்டிருப்பதால் ஆன்ெீக பாகதயிலிருந்து மவகு 
மதாகலவில் இருக்கிைான்; தெலும் அகவ ஆன்ெீக பாகதயில் முன்தனைிச் 
மசல்ல மபருந்தகடயாக இருக்கும்.  

ொயாஜால சக்திககளப் பற்ைி எவ்வளவு குகைவாகப் 
தபசுகிதைாதொ அவ்வளவுக்கு நல்லது. இம்ொதிரியான தாந்திரீக ஆவி 
(ைற்பகாறலகளால் உருவாகும் வ ய்கறளக் காட்டிலும்) பயங்கரொனது. அது 
தனது முயற்சிகளிலிருந்து எகதயும் அகடயதவா அல்லது பயனளிக்கதவா 
மசய்யாது. ஒருவன் பல்தவறு பயிற்சிகள் அல்லது ெிகவும் விரும்பத்தகாத 
நகடமுகைகள் மூலம் ொயாஜால சக்திககளப் (இரத்தத்கதப் பருகுவது, 
ெலத்கத உண்பது தபான்ை அசுத்தொன மசயல்களில் ஈடுபடுவதன் 
வழியாக) மபறுகிைான். 

இத்தககய தாந்திரீக பயிற்சி முகைககளக் கற்றுக்மகாள்ள 
நீண்டகாலம் பிடிக்கும், தெலும் இம்ொதிரியான பயிற்சிகளில் ஈடுபடுபவன் 
தனது உடகல மபரியதும், சிைியதுொக ொற்றும் சக்திகய ெட்டுதெ 
அகடகிைான். ஒரு எறும்கப காட்டிலும் சிைிதாகத் தனது உடகல ொற்ைி, 
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அதன் பின்பு ெனித உருவில் ொறுவான். அவன் இன்மனாரு உருவில் 
ொறுவதன் முக்கிய தநாக்கம், மபாருள் சம்பந்தப்பட்ட எகதயாவது 
அகடயத்தான். 

அவன் தனது உடகல சிைியதாக்கி இன்மனாருவர் உடலில் ஊடுருவ 
முடியும், ஆனால், அவனுகடய மபௌதீக ெனப்படிவங்கள் அகனத்தும் 
அப்படிதய அந்தக் குறுகிய உருவத்தில் உகைந்திருக்கும். 

தபய் பிசாசுகள், தாந்திரீக ஆவிகள் தபாலல்ல. (வ ய்கள், 
ைற்பகாறலகளில் ஈடு ட்டு ப ௌைீக உடல்கறள இழந்ை ஆத் ாக்கள்). அகவ 
தவறுதவார் உடலில் ஊடுருவி, அந்த உடகல தன்னிச்கச தபால் ஆட்டிப் 
பகடக்கும். ொயாஜால சக்திகள் பகடத்தவன் அப்படிச் மசய்வதில்கல; 
ஆனால், அவன் தனது உடகல சிைியதும், மபரியதும் ஆக்குவததாடு 
ெனப்படிவங்ககளத் தன்னுள்தள மகாண்டிருப்பான். எனதவ இது தபான்ை 
பயனற்ை விகளயாட்கட விகளயாடுவதில் எந்தத் ததகவயுெில்கல!  

உலகின் இைர  குைிகளில் வாழும் வ ல் நிறலறய அறடந்ை 
ஆத் ாக்கறளப்  ற்ைி  ா ா, டிெம் ர் 17ஆம் நாள் இவ்வாறு பைரிவித்ைார், 
"மபர்ஸியாவில் மூன்று சத் புருஷர்களும் (இறை நிறலறய அறடந்ைவர்கள்), 
எகிப்து நாட்டில் ஒருவரும் உள்ளனர். லண்டனில் ெிகவும் தெல் நிகலகய 
அகடந்த சத் புருஷர் ஒருவர், நான்கு ெற்றும் ஐந்தாவது ஆன்ெீக 
தளங்களினிகடதய நிகலமகாண்டுள்ளார். நான் அவருகடய குருநாதர் 
என்பகத அைியாதவராய் இருந்தாலும், மசான்னகதத் தவைாெல் மசய்பவர். 
இவகரக் காட்டிலும், அமெரிக்காவில் இருக்கும் உயர் நிகலகய அகடந்த 
ஒருவர், என்கன அைிவார்.” 

ஓரிரவு  ா ா  ண்டலிக்கு  ரைம் நிகழும் முறை  ற்ைிக் குைிப்புறர 
வழங்கினார்:  

உடகல ஆதராக்கியொக கவத்துக்மகாள்ள நீங்கள் உணவு உண்டு 
கழிகவ மவளிதயற்றுகிைரீ்கள். மவளிதயறும் கழிவுகளுக்காக எப்தபாதுவது 
நீங்கள் கண்ணரீ் சிந்துவது உண்டா? அகதப் பற்ைி நிகனத்து வருந்துவது 
உண்டா? ஒருதபாதும் இல்கல. அப்படியானால், உடல் ஆத்ொவுக்கு 
உணவாக இருக்கும்தபாது, பிரியொன ஒருவர் உடகல துைந்தால் 
அதற்காகக் கண்ணரீ் விடுவாதனன்? 

நீங்கள் உணகவ உண்டு உடகல பாதுகாத்து அகத ஆத்ொவுக்கு 
ஊட்டுகிைரீ்கள். ஆன்ொவின் முன்தனற்ைத்திற்கு உடல் ஓர் ஊடகொக 
அகெகிைது. நீங்கள் உடலிலுள்ள கழிவுககள மவளிதயற்ைி, அதற்குப் 
பிைகு, புதிய உணகவ உண்ணுகிைரீ்கள். அதுதபாலதவ, பகழய உடகலத் 
துைந்து புதிய உடலில் பிைக்கிைரீ்கள். ஆகதவ, இயற்ககயின் விதியாகிய 
‘ொற்ை முடியாத ஒன்கைப்பற்ைி’ ஏன் கவகலப்பட்டு அழுகிைரீ்கள்?  
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அவதார புருஷர் ெற்றும் சத்குருக்கள் ெனித ெரணத்கத முற்ைிலும் 
முக்கியெற்ைது என்று கருதுகிைார்கள். அவர்கள் யாருகடய ெரணத்கதயும் 
கண்டு வருந்தி, உணர்ச்சி வசப்படுவதில்கல. அவர்ககளப் மபாறுத்தவகர, 
முழுப் பிரபஞ்சமும் ெிக ெிகச் சிைிய விஷயம் – ஒரு சிைிய புள்ளி, 
அவ்வளவுதான். 

ெனித உடகல ஒரு ததங்காயின் மவளிதய இருக்கும் நாதராடு 
ஒப்பிடலாம். நூற்றுக்கணக்கான இகழகள் அதிலிருந்து கீதழ விழுந்தாலும், 
ததங்காய் நீர் அதனுள்தள பாதுகாப்பாக இருக்கும். அதுதபால், 
ஆயிரக்கணக்கான ெனித உடல்கள், உயிகர இழக்கலாம், ஆனால், ஆத்ொ 
அழியாதது; அது ஒருதபாதும் இைக்காது; எப்தபாதும் வாழக்கூடியது, 
நித்தியொனது, நிரந்தரொனது.  

கடந்ை ஒன்ைறர  ாைங்களாக, ப ஹர்  ா ா அவரது எைிர்கால 
ெ ாைியின் கீழ் நிறலக்குக் கிழக்குப்  க்க ஜன்னலருகில் அற ந்ை வ றடயில் 
அ ர்ந்ைிருக்கும் ெிறுவர்களுக்கு ஒவ்பவாரு நாளும் பொற்ப ாழிவுகறள 
வழங்கி வந்ைார். அவரது விளக்கங்கள் - பகடப்பு, மவவ்தவறு உலகங்கள், 
சூரியன்கள், பிரபஞ்சங்கள், ெனப்படிவங்கள் ெற்றும் தவறுதவறு 
உயிரினங்களின் பரிணாெ வளர்ச்சிகயப் பற்ைி அகெந்தன. 

டிெம் ர் 23ஆம் நாள்  ா ா, கபதூகல ஹனுொதனாடு ஒப்பிட்டுப் 
வ ெினார். அன்று  ாறலயில் வழங்கிய பொற்ப ாழிவில்  ா ா, ொஸாஜிறய 
வ ற்வகாள் காட்டி ஆத் ாவின்  ரிைா  வளர்ச்ெிறய விளக்கினார்:  

ஆத்ொ எந்த ொற்ைமும் இல்லாெல் எப்தபாதும் ஒன்ைாகதவ 
இருக்கும், ஆனால், அதன் உருவங்களும், அனுபவமும் ொறும் என்பகத 
நிரூபிக்கும் மபாருட்டு இன்னுதொர் உதாரணம் தருகிதைன். ொஸாஜி 
புதிதாகப் பிைவி எடுத்த அவ்தவகளயில் கல்லாக இருந்தார் எனவும், 
ொஸாஜிக்கு ஏழு வயது நிகைவானதும் உதலாகொக ொைி, அகதத் 
மதாடர்ந்து தாவர வடிவில் உருமவடுத்ததாகவும் கவத்துக் மகாள்தவாம். 
உருவம் ொறும் - அனுபவமும் மகாஞ்சம் மகாஞ்சொக அதிகரிக்கும் - 
ஆனால், ொஸாஜி அப்படிதய இருக்கிைார். 

இப்தபாது அவருக்கு வயது 14, ெிருக உருவத்தில் ொறும் 
தவகளயில் அவருகடய அனுபவமும், உணர்வு நிகலயும் ொறும். 28 
வயதாகும் தவகளயில் அவர் குரங்காக ொறுகிைார். 56 வயதில் ெனித 
உடகல அகடகிைார். இன்னமும், சத்குருக்கள் ொஸாஜி பிைந்ததாகதவ 
கருதவில்கல என்பகத நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்! ஆனால், 
ொஸாஜியின் பார்கவ உள்வாங்கும் அக்கணத்கத, சத்குருக்களின் 
பார்கவயில் அவருகடய உண்கெயான பிைந்தநாளாகக் கருதப்படுகிைது. 
எனதவ, இந்த நிெிடத்தில் நீங்கள் அகனவரும் பிணங்ககளப் தபாலத்தான்! 
உலக விஷயத்தில் நீங்கள் அதிகம் அைிந்திருக்கலாம், ஆனால், எங்ககளப் 
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மபாறுத்தவகரயில் நீங்கள் எல்லாம் உயிரற்ைவர்கள். நீங்கள் 
உண்கெயிதல உயிருள்ளவர்களாக இருக்க தவண்டுமெனில் உங்கள் 
ெனக்கண் உள்தநாக்கித் திரும்ப தவண்டும். ெனகத எப்படித் திருப்புவது? 
இது சத்குருவின் கககளில்தான் உள்ளது. அவர்ெீது நீங்கள் மகாள்ளும் 
அன்கப விகலயாக கவத்து அவரது உதவிகய நாட தவண்டும். 

எனதவ, இந்த எண்ணிக்கககய நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்: 
1+7+14+28+56=106. தெலும்  
1+0+6=7 அதாவது 6 ஒருபக்கம் & 1 ெறுபக்கம்.  
 றுநாள் பைாடர்ந்து  ா ா விளக்க ளித்ை வ ாது இவ்வாறு 

பவளிப் டுத்ைினார்: 
இதற்கு முன்பு விளக்கியதுதபால், எண்ணிலடங்கா அளவுக்கு 

உலகங்கள் உள்ளன, அகவ அகனத்தும் குளிர்ந்த நிகலயில் காணப்படும்; 
தெலும் ஒவ்மவாரு உலகமும் அவ்வாைான குளிர்ந்த நிகலகய அகடய 
சுழற்சியாக பல காலங்கள் பிடிக்கும். எவ்வளவு காலங்கள் எனக் கற்பகன 
மசய்து பாருங்கள்! ஆனால், ெனிதன் இகை நிகலகய அகடந்து ஏழாவது 
தளத்தில் பிரதவசிக்க ஒதர ஒரு வினாடி ெட்டுதெ ஆனதாக உணர்கிைான்; 
அதாவது இத்தகன (84 லட்சம்) பிைவிகள் – மவவ்தவறு உருவில் பிைவிகள் 
எடுத்து உயிர்ககளத் துைந்த பின்னரும், இறுதி நிகலகய அகடய ஒரு 
வினாடி ெட்டுதெ பிடித்ததாகக் கருதுகிைான். 

இப்தபாது எனக்குத் மதரியும் உங்ககளப் மபாறுத்தவகரயில், 
கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு, தகாடான தகாடி வருடங்கள் பிடித்திருக்கும் 
அப்படித்தாதன? ஆனால், என்னுகடய அனுபவத்கதப் மபாறுத்தவகர 
எதுவும் நடக்கவில்கல, எந்த தநரமும் மசலவிடப்படவில்கல. 

எண் ஏறழக் குைித்து  ா ா விரிவாக எடுத்துறரத்ைார்: 
பரிணாெ வளர்ச்சியில் ஏழு உலகங்களும் (வகாள்கள்), ெற்றும் 

உள்பரிணாெ வளர்ச்சியில் ஏழு வானங்கள், ஏழு சூரிய கிரகங்கள், ஏழு 
சந்திர கிரகங்கள், ஏழு தளங்கள் ெற்றும் ஏழு வானுலகங்கள் (பொர்க்கம்) 
உள்ளன. ஏன் இந்த எண் ஏழு? தெலும் ெனப்படிவங்களுக்கும் ஏழு 
நிைங்கள். ஏமனன்ைால், மதாடக்கத்தின் முதலில் சக்தி ( ிராைம்), 
வான்மபாருள் (வானம்) இரண்டும் ஒன்தைாமடான்று தொதிய தவகளயில் 
இது ஏழுபிரிவுககள உருவாக்கியது. 

ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட ெனிதனும் தனக்குள்தளதய ஒரு பிரபஞ்சம் 
ஆவான். தகலயில் ஏழு துவாரங்கள் (ைிைப்புகள்): இரண்டு கண்கள், இரண்டு 
காதுகள், இரண்டு மூக்கு துவாரங்கள் ெற்றும் ஒரு வாய். உடலில் ஏழு 
உறுப்புகள்: இரண்டு கககள், இரண்டு கால்கள், முன்னும் பின்னும் இரண்டு 
திைப்புகள் ெற்றும் ஒரு முதுமகலும்பு. 

ஆனால், பகடப்பு ெற்றும் பிரபஞ்சத்கதப் பற்ைிய அகனத்து 
விளக்கங்களும் தகலயில் வளரும் முடியுடன் மதாடர்புள்ளது, தகலதயாடு 
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எந்த சம்பந்தமும் இல்கல. எனதவ முதலில் தகலகயப் பற்ைிக்மகாள்ள 
முயற்சி மசய்யுங்கள், ஏமனனில் தகலயிலிருந்து தான் அகனத்தும் மவளி 
வருகின்ைன.  

 ா ா உடவன ஒரு ைறலறயயும், அைில் வளரும் முடிறயயும் 
ெித்ைிரம் வறரந்து விளக்கினார்: 

முடித்திருத்தம் மசய்வது நாவிதரின் தவகல. எனதவ இந்த 
எடுத்துக்காட்டில் 'நாவிதர்' யார்? ெஹாபிரளயம்! அது நிகழும்தபாது 
கடவுளின் தகலயிலுள்ள அகனத்து முடிகளும் ( ிர ஞ்ெம்) அகற்ைப் டும். 

பிரபஞ்சங்கள் கடவுளிடெிருந்து மவளிதயறுகின்ைன என்று 
கூைப்படுகிைது; அகவ கடவுளின் தகலமுடிகள் தபான்ைகவ! உனது 
தகலகய, கடவுதளாடு ஒப்பிடும் தவகளயில் தகல முடிகய, 
பிரபஞ்சங்கள் என்று கூைலாம். 

டிெம் ர் 27ஆம் நாள்,  றடப் ின் ஆரம் த்ைில் என்ன நடந்ைது 
என் றைப்  ற்ைி  ா ா எடுத்துறரத்ைார்: 

சக்தி ( ிராைம்), வான்மபாருள் (வானம்) இரண்டும் ஒன்தைாமடான்று 
தொதிய தவகளயில் நான்கு மபாருள்கள் - மநருப்பு, நீர், காற்று, நிலம் - 
ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக அதிதவகத்தில் ததான்ைின. கற்கள், உதலாகங்கள், 
ெற்றும் தாவரங்கள் இவற்ைிற்கு பூரெிதயாடு மதாடர்புண்டு. புழு 
வகககளுக்கு நீர் ெற்றும் நிலத்துடன், ெீனினங்களுக்கு நீர், 
பைகவகளுக்குக் காற்று, விலங்குகளுக்கு மநருப்பு, இறுதியில் ெனிதனுக்கு 
அகனத்து நான்கு மூலப்மபாருட்களுடனும் மதாடர்புண்டு. 

இங்கு மநருப்பு என்பது ெின்னகல குைிக்கும். ெின்னல் எங்கும் 
இருக்கும் ஆனால், அது ஆகாய ெண்டலத்தால் மூடி ெகைக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதற்கு விலங்குகதளாடு தநரடித் மதாடர்பு உள்ளதால், விலங்குகளுக்கு 
ஜரீணசக்தி ெிகவும் அதிகம்; எனதவ அதிகொன அளவில் உணவு உண்ணும் 
- அதாவது உண்பதற்காகதவ பிைந்தது தபாலத் மதாடர்ந்து உணகவ 
உள்தள தள்ளிக்மகாண்டிருக்கும். 

தாவர ராஜ்யத்துக்குப்  ிைகு புழு இனங்களில் முைல் வறக 
முற்ைிலும் பச்கச நிைொக இருக்கும். கறடெி புழு இனத்ைில் வருவது நண்டு. 
இறை ஈர ான நிலத்ைில் காைலாம்; அைாவது ைண்ைறீரயும் நாடிச் பெல்லும். 
இப்வ ாது அது ெீனாக  ாைவவண்டும் என் ைால் நீறரயும் வைடிச் பெல்லும். 
இைற்கு அடுத்ைைாக வருவது தவகள, ெீன் இனங்களில் இறுதி உருவம். இது 
நீறரவிட்டு பவளிவயை விரும்புவைால் இறை, ைிருப்பு முறன வடிவம் 
எனலாம். ைவறளக்குப்  ிைகு, காட்டுக்தகாழி.  ைறவகள் ொம்ராஜ்யத்ைில் ெில 
இனங்கள் நீருடன் இைக்க ாக இருப் றைக் காைலாம். இறவ  ீனுக்கு 
அடுத்ைைான முைல் வடிவங்கள். பைாடர்ந்து,  ிகவும் முன்வனைிய பைகவ 
இனங்களில் ெிலவற்ைிற்கு காற்ைின்  ீது நாட்ட ிருக்கும்; வ லும், 
 ைறவகளில் முற்ைிலும் இறுைியானதும் நிலத்துடன் பைாடர்புள்ளது ான 
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இனங்கள் வடீ்டுச் தசவல்கள் ஆகும். இைற்குப்  ிைகு கங்காரு - விலங்குகள் 
ராஜ்யத்தில் முதல் வடிவம்; வ லும் விலங்குகளில் ககடசி உருவம் குரங்கு 
அல்லது வாலில்லா ெனித குரங்கு என் றை நீங்கள் அைிவரீ்கள்.  

அந்ை நாள் ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை ஒரு ப ண் ைி, 
 ா ாறவ ‘சர்வமும் அைிந்தவர்’ என்று குைிப் ிட்டார். அைற்குப்  ிைகு  ா ா 
நான்கு விை ான அைிறவ  ற்ைி பொற்ப ாழிவு வழங்கினார்: 

1. உலக அைிவு 
2. ஆன் ீக தளங்ககளப் பற்ைிய உள்ளைிவு 
3. ஏழாவது ஆன்ெீக தளத்தின் இகையைிவு 
4. பரிபூரரண அைிவு - இது மூவுலகங்களிலும் பணிபுரியும் மபாருட்டு 

அவதார புருஷர் ெற்றும் சத்குருக்களுக்தக உரித்தானது. 
 ா ா,  ின்னர் ஏழு ைளங்கள்  ற்றும் ஏழு வானுலகங்கறளப்  ற்ைி 

விளக்க ளித்ைார்: 
ஏழு ஆன் ீக ைளங்களுக்கு ஏற்   னிை உடலில் ஏழு  ாகங்கள் 

உள்ளன. 
முைல்ைளம் – பைாப்புள். 
இரண்டாம் ைளம் -  ார் ின் இடது  ாகம். 
மூன்ைாம் ைளம் -  ார் ின் வலது  ாகம். 
நான்காம் ைளம் - பைாண்றடயின் கீழ்  ாகம். 
ஐந்ைாம் ைளம் - பைாண்றடயின் வ ல்  ாகம். 
ஆைாம் ைளம் - மூன்ைாவது கண் (இரண்டு கண்களுக்கும் இறடவய) 
ஏழாம் ைளம் - ைறலயின் வ ல் ாகம் அல்லது நடு உச்ெி. 

ஏழு வானுலகங்கவளாடு பைாடர் ான  ாகங்கள் முற்ைிலும் 
 ாறு ட்டறவ; அறவ உடலின்  ிற் குைியில் அற ந்துள்ளன. ஒன்ைாவது 
வானுலகம் - பைாப்புளின்  ின் குைி, இரண்டாவது – இடது  ார் ின்  ின் க்கம்; 
இவ்வாறு ஒவ்பவான்றும்  ின் க்கங்களில் அற ந்துள்ளன; இப் டி ஏழாவது 
வானுலகம் ைறலயின்  ின்புைம் உள்ளது.  

வானுலகப்  ாறை வழியாகப்  யைிக்கும் வயாகிகள், அந்ைப் 
 ாறையில் அற்புை ான, ெிைப்பு ிக்க உருவில் ைறடகள்  ல இருப் ைால் 
அவற்றைக் கடந்து பெல்வது அொத்ைியம். வானுலக அழகில்  யங்கும் 
வயாகிகள் ஆன் ீக  ாறையில் முன்வனை முடியா ல் நிறலகுறலந்து 
வ ாகின்ைனர். 

ஒவ்மவாரு தளமும் ஒரு நகரத்தின் இரயில் நிகலயம் தபான்ைது; 
அதத தவகளயில் ஒவ்மவாரு வானுலகமும் ொநகரம் என 
கவத்துக்மகாள்ளலாம். இதன் காரணொக பயணம் காலதாெதொவது 
ெட்டுெின்ைி நகரத்தின் அழகில் ெயங்கும் ஆபத்தும் உள்ளது. 
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உைாரை ாக, றகயில் காசு,  ைம் எதுவும் இல்லாை ஏறழ 
ஒருவறன எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள்; இருந்ைாலும் அவனுக்கு 45 குழந்றைகள்! 
குடும் த்துடன் அறலந்து ைிரியும் வவறளயில், ஒரு பவள்ளி நாையம்  ட்டும் 
ைான ாகக் கிறடத்ைால் குழந்றைகளின் ஒருநாள் உைறவ ெ ாளித்துவிடலாம் 
என்று நிறனக்கிைான். அைற்கிறடயில், அவன் வழியில் நறககளின் குவியறல 
எைிர்பகாள்கிைான். இப்வ ாது பொல்லுங்கள் அவன் என்ன பெய்வான்? 
நறககறளக் கண்ட பூரிப் ில் அங்வகவய நின்றுவிடுவான்! ஆனால், அங்வக 
ஒரு ெத்குரு இருப் ாராயின் அவனுறடய  ாறையில் பைாடர்ந்து பெல்ல 
உைவுவார் – நகரத்ைிற்குச் பெல்லா ல், இரயில் நிறலயத்ைிற்கு 
அனுப் ிறவப் ார். 

குடிவ ாறையில் ைள்ளாடும் ஒருவறன, அருகிலிருக்கும் ெிைய 
குட்றடறயக் காட்டி, அது குட்றடைான் என்று எடுத்துக் கூைி, நம் றவக்க 
முயற்ெித்ைாலும், அவன் அறை நம் ா ல் கடலாகவவ  ார்க்கிைான். ைள்ளாடி 
நடக்கும் வவறளயில்  ைப் து வ ான்ை ைவைான எண்ைத்ைில் இருக்கிைான். 
அறனத்து ப ாருட்கறளயும் இரண்டு அல்லது ெில ெ யங்களில் மூன்று 
 டங்கு ப ரிைாகப்  ார்க்கிைான்; உண்ற றய எடுத்துக் கூை எவ்வளவுைான் 
முயற்ெித்ைாலும் அறை அவன் நம்புவைாக இல்றல. ஆனால், எதுவாயினும், 
என்ெீது நம்பிக்கக கவயுங்கள். நான் மசால்வகதக் தகளுங்கள், என்கன 
தநசியுங்கள். 

அதததபால், உலகம் உண்கெயானது என்ை தவைான 
நம்பிக்ககயில் நீங்கள் அகனவரும் இருக்கிைரீ்கள். அகனத்தும் மபாய் - 
ஒரு கனவு, ொகய என்று நான் உங்களுக்குக் கூறும்தபாது இந்த 
உண்கெகய உங்களால் ஜரீணிக்க முடியாது. கடவுள் ெட்டுதெ 
உண்கெயானவர் என்ை விழிப்புணர்வு ஒருநாள் உங்களுக்கு வரும்; அவர் 
ெட்டுதெ மெய்ப்மபாருளானவர், பிை அகனத்தும் மபாய், தபாலி, ொகய 
என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள்.  

டிெம் ர் 29ஆம் நாள்,  ா ா பைாடர்ந்து அவைார புருஷறரப்  ற்ைிய 
பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார்: 

ஒரு சத்குரு மசய்யும் அகனத்கதயும் அவதார புருஷர் மசய்ய 
முடியும். சத்குரு ஒரு வட்டத்கத உருவாக்கித் தயார் மசய்வதுதபால் 
அவதார புருஷரும் மசய்வதுண்டு, ஆனால், ஒரு சிைப்பான அம்சத்கதயும் 
அவர் மசய்கிைார். அவதார புருஷர், அவரது வட்டத்தில் இல்லாத ஒருவகர, 
அல்லது இகைவகன தநாக்கி தனது பார்கவகயத் திருப்பாத ஒருவகர 
(அதாவது ஆன்ெீக தளங்ககள எட்டாத ஒருவகர) இகை நிகலகய 
அகடந்த ‘ஸலிக்’காக ொற்ைி, சிைப்பு கடகெககள அளிக்கிைார். 

எனக்கு ெட்டும் அந்த ‘சலன சித்தம்’ வருொயின், ஆஷ்ரெ 
சிறுவர்களில் சிலகரத் ததர்ந்மதடுத்து, இகை நிகலகய அளித்து, 
ெறுபடியும் இவ்வுலகில் மகாண்டுவந்து, நான் விரும்பும் சிைப்பு 
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கடகெகளில் ஈடுபடச் மசய்ய முடியும். அதற்குரிய தநரம் வரதவண்டும், 
‘காரணம் புரியாத’ அந்த விருப்பமும் வரதவண்டும். அவதார புருஷனான 
கிருஷ்ணா அவரது வட்டத்துக்கு மவளிதய இருந்த 17 நபர்களுக்கு 
இகையுணர்கவ அளித்து இப்பூரவுலகில் வரச்மசய்தார் - இப்படி 17 இகை 
நிகலகய அகடந்த நபர்கள் ‘ஸலிக்’காக இருந்தனர். 

உங்களில் யாருக்கு இந்த ஆப்பிள் கனி கிகடக்கிைது என்று நான் 
பார்க்கிதைன்! இது அகனத்தும் உங்கள் அன்கபப் மபாறுத்தது. எனதவ 
இந்தப் பிரிகவ எண்ணி கண்ணரீ் சிந்திக் கதைாெல், ஒன்தை ஒன்கை 
ெட்டும் மசய்யுங்கள் - என்கன தநசியுங்கள். அப்தபாது நான் உங்களில் 17 
தபருக்கு ெட்டுெல்ல, நான் விரும்பும் அத்தகன தபருக்கும் சிைப்பான 
ஒன்கை மசய்யமுடியும். என்னிடம் அவ்வளவு ஆற்ைல் உள்ளது. அதில் 
எந்த ொறுபாடும் இல்கல. ஆககயால், அன்கப உருவாக்கி, தெலும் 
அகதப் மபருகச் மசய்யுங்கள். அந்த அன்பின் அர்த்தம் என்ன? ஒன்தை 
ஒன்றுதான் - என்கன ெட்டும் நிகனவில் மகாள்வது, தவறு எதுவும் 
இல்கல. 

டிெம் ர் 30ஆம் நாள்,  ா ா வ லும்  ல வி ரங்கறள  ண்டலிக்கு 
பவளிப் டுத்ைினார். 

இவ்தவகளயில், சிறுவர்ககள முன்தனாக்கி எடுத்துச் மசன்று, 
இகை நிகலகய அகடந்த ஸலிக்களாக ொற்றுவதத என் விருப்பம். நான் 
சிறுவர்களிடம் ெிகுந்த அக்ககை மகாண்டுள்ளதால், ஆஷ்ரெத்தில் 
இத்தகன சிக்கல்கள். இவர்களில் எத்தகன தபர் சாதுக்களாக ொறுவார்கள் 
என்பகத நீங்கள் காண்பீர்கள்! அந்த தநரம் மநருங்கிவிட்டது. இந்த தவகல 
முடிந்த பிைகு நான் உங்கள் முன் ததாற்ைெளிப்தபன். ஆனால், அதற்குரிய 
‘இனம் புரியாத ஆகச’ உருவாகதவண்டும்; தெலும் அது தானாகத் 
ததான்றுவது ெிகவும் கடினம்.  

ஒருமுகை அவ்விதொன ஆகச வந்துவிட்டால் அகனத்தும் 
தானாகதவ நிகழும். நான் சிலருக்குக் கடவுகளக் காட்டுதவன், தெலும் 
சிலகர கடவுளாக ொற்றுதவன்! 

இந்த சிறுவர்களின் அதிர்ஷ்டம் ெிகவும் சிைப்பாக இருந்ததால் 
எனது அருகாகெயில் வரமுடிந்தது. ெிகப்மபரிய தயாகிகள் பல 
ஆண்டுகளாக கடவுகளப் பார்க்கவும், கடவுதளாடு ஒன்ைிகணயவும் 
கூக்குரல் விடுகிைார்கள். சிலர் பத்து வருடங்களாக விரதம் இருக்கிைார்கள்; 
சிலர் இருபது வருடங்களாக தகலகீழாக மதாங்கிக்மகாண்டும் 
நிற்கிைார்கள்; இருந்தும் நான் அவர்களிடம் மசல்வதில்கல. நான் 
உங்களுக்குக் கூறுகிதைன், சிறுவர்களில் சிலர் என்னுகடய உண்கெ 
ரூபத்கதக் காண்பார்கள். எனதவ அவர்ககள தெலும் தெலும் என்னிடம் 
அன்பு மசலுத்தும்படித் தூண்டி அதற்குரிய தகுதியுகடயவர்களாக 
ொற்ைதவண்டும்.  
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 ா ா இவ்வாறு கூைிமுடித்ைதும்,  ிவரம் ஆஷ்ரம் ெிறுவர்கள் இரவு 
 கல்  ாரா ல் கண்ைரீ் வழிய, அவர்களின் உைர்ச்ெிகறள பவளிப் டுத்ைி, 
இைய  ாரத்றை இலகுவாக்க முயற்ெித்ைனர். வகுப் றையிலும், உைவு 
உண்ணும்வ ாதும், அல்லது விறளயாடும் வவறளயிலும் காரைம் புரியா ல் 
ைிடீபரனக் கண்ைரீ்விட்டுக் கைைினார்கள்.  

 ண்டலி, ஆெிரியர்கள் அறனவரும் குழந்றைகறள ஆறுைல் டுத்ை 
ைங்களால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்ைனர், ஆனால், எதுவும் பெய்ய 
முடியவில்றல; உண்ற யில் அவர்கள் பெய்ய எதுவு ில்றல. அவர்களின் 
பெவிகளில் விழுந்ைபைல்லாம் ஆத் ாக்கள் கடவுளுக்காக எழுப் ிய 
ைாங்பகாைா வலியின் கூக்குரல். குருநாைரின் இையத்ைிலிருந்து  துரெம் 
ப ருக்பகடுத்து ஓடியது, அவரின் ஆழ ான அன்பு ஒன்றுைான் என்று ஓயா ல் 
அழுைது! 

அடுத்ை அறர  ைி வநரம், ஏைக்குறைய  ாறல 7.30  ைிவறர 
ெிறுவர்களின் அழுறக ஆரவாரம் பைாடர்ந்ைது, அைறன அடக்கும் அறனத்து 
முயற்ெியும் வைால்விறய ெந்ைித்ைது. ெிறுவர்களின் இையங்கள் ெத்ை ாகத் 
வைம் ித் வைம் ி அழுைன, ' ா ா!  ா ா!  ா ா!' வ லும் அவர் ஒருவறரத் ைவிர 
அவர்களுக்கு வவறு எதுவுவ  பைன் டவில்றல. டாக்டர் கனி  ற்றும் ருஸ்ைம் 
ஈரானி இருவரும் நடப் றைக் கண்டு ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர்.  

 ா ா உடவன அறனத்து ெிறுவர்கறளயும் ெ ாைியின் கீழ்நிறலக்கு 
அறழத்ைார்; அவறரக் கண்டதும் ெிறுவர்களின் அழுறக அடங்கியது.  

காலம் இறை இப் டி  ார்த்ைது: "இறையன்பு ஒன்வை அவர்களின் 
கண்ைரீில் இறெப் து வ ாலத் வைான்ைியது;  ற்றும்  ிரிய ானவரின் 
 ார்றவயில், அைன் ஏக்கம் நிறைவவைியது." 

ெிறுவர்கள் பவளிப் டுத்ைிய அன்ற க் குைித்து,  ா ா, இவ்வாறு 
விளக்கினார்:  

உங்களின் இந்த நிகலகயக் கண்டு நான் திருப்தியகடகிதைன், 
இந்த அழுகக, சுதந்திரொக, ெகடதிைந்த மவள்ளம்தபாலப் 
மபருக்மகடுக்கும் அன்கபக் காட்டுகிைது. ஆனால், நான் கட்டகளயிடும் 
அந்தநரத்தில் உங்கள் அழுகககய நிறுத்த தவண்டும். உங்கள் அழுகக 
என்பது அன்பு, ஆனால், நீங்கள் எனது ஆகணகளுக்கு மசவிசாய்க்க 
தவண்டும். உங்களின் அன்கபத் தடுக்காதரீ்கள் - தெலும் அதிகப் 
படுத்துங்கள், அதத தவகளயில் எனது கட்டகளகளுக்கு அடிபணியுங்கள்.  

"எனது அன்பில் நீங்கள் எவ்வளவுதான் நிகைவுற்ைவர்களாக 
இருந்தாலும், எனக்குக் கீழ்ப்படிதலில் உறுதியாக இருங்கள். நாள்முழுக்க 
நீங்கள் அழுதாலும், அதில் எந்தத் தீங்குெில்கல, ஆனால், என் 
கட்டகளககளப் பின்பற்றுங்கள். நான் அழுகககய நிறுத்தச் 
மசால்லும்தபாது, உடனடியாக நிறுத்ததவண்டும். இறுதிவகர என் அன்பில் 
வாழ்பவர்கள் என் அருகளப் மபறுவார்கள்." 
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விவவகானந்ைா, ராம்ைீர்த் இவர்களின் கறைகறள ெிறுவர்களுக்கு 
எடுத்துறரத்து, குருநாைர்கள்  ீைான அவர்களின்  ிரியத்றை விளக்கிக் 
கூைினார். 

வசந்த்,  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களில் ஒருவன், வயது 14, நாள் 
முழுவதும் அழுது பகாண்டிருந்ைான். அழுறகறய நிறுத்ை முயற்ெித்ைால் 
அவன் ற த்ைிய ாகி விடுவான் என்று  ா ா எடுத்துறரத்ைார். ெிறுவர்களில் 
ஒரு ெில  ிகவும் வநர்ற யான உள்ளங்கறள ‘உயர் நிகலக்கு 
எடுத்துச்மசல்ல - கடவுதளாடு ஒன்ைிகணயும் அனுபவத்கத வழங்க’ 
 ைிபுரிவைாக  ா ா கூைினார். "ஒரு சத்குருவிடம் எல்கலயற்ை 
சக்தியிருப்பதால், அவரால் ஒதர மநாடியில் இகை அனுபவத்கத 
அளிக்கமுடியும்" என்று கூைி முடித்ைார்.  

அடுத்ை நாள், ஜனவரி 2 அன்று, விறளயாட்டு ற ைானத்ைில், 20 நி ிட 
இறடவவறள வநரத்ைில், ெிறுவர்களின் அழுறகக்குரல்  று டியும் ஒலித்ைது; 
ஆனால், வகுப் றை  ைி ஒலித்ைதும் அறனத்து ெிறுவர்களும் அற ைியாக 
அவரவர் வகுப் ில் அடக்கத்துடன் அ ர்ந்ைனர். அவர்கள் இையங்களில் 
இகையன்பு இன்னமும் இடிவ ால முழங்கிக் பகாண்டிருந்ைது, ஆனால், 
அவர்களால் ைங்கள் உைர்வுகறள எப் டிவயா கட்டுப் டுத்ை முடிந்ைது. இரண்டு 
அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு, இறையன்பு அவர்களிறடவய இவ்விை 
அழுறகக்குரறல பைாடர்ந்ைது. ெிறுவர்களின் இந்ை நிறல ெில ப ண் 
 ண்டலிறய பவகுவாக  ாைித்து, கண்கலங்கச் பெய்ைது. 

ெில ெிறுவர்கள் ைனிற யில் அ ர்ந்து அற ைியாகக் கண்ைரீ் 
ெிந்ைினாலும், அழுறகக்குரல் வகட்ட அவை வவகத்ைில் நின்றும் விட்டது. 
ெிறுவர்களின் இையங்களில் காைல் கீைம் அற ைியாக ரீங்காரம் பெய்ைாலும், 
அைன்  ரவெம் அவர்களின் கண்களில் ப ௌன ாக பவளிப் ட்டது.  

ஜனவரி 4ஆம் நாளிலிருந்து ப ஹர்  ா ா, ெிறுவர்களுக்கு 
ைரிென ளித்து  ண்டலியிடம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நான் சில 
சிறுவர்ககள அவர்களது அன்புக்காகவும், சிலகர அவர்களது 
இதயத்திற்காகவும், தெலும் சிலகர சிைந்த அைிவாற்ைலுக்காகவும் 
ததர்ந்மதடுத்துள்தளன். அதில் 20 தபர் தநர்கெ ெற்றும் நம்பிக்ககக்கு 
உரியவர்களும் ஆவர். என்ெீது அவர்களின் பாசம் ஒவ்மவாரு நாளும் 
மபருகிக்மகாண்தட இருப்பது எனக்குப் மபரும் ெகிழ்ச்சிகயத் தருகிைது." 

ஜனவரி 6ஆம் நாள், பவள்ளிக்கிழற , ஒரு டஜன் ராணுவ வரீர்கள் 
ப ஹரா ாத் ொறல வழியாக விொப்பூருக்குச் பென்றுபகாண்டிருந்ைனர். 
அவர்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக விருப் ம் பைரிவிக்க,  ா ா, அவர்கறள 
அன்புடன் அனு ைித்து, வ ல் றலக்கு அறழத்துவரக் கூைி, ைரிென ளித்ைார். 
அவர்கள் புைப் ட்டுச் பென்ை  ின்பு,  ா ா ெிறுவர்கறள அறழத்து இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார்: "இது எதிர்காலத்தில் அதிவிகரவில் வரவிருக்கும் ஒரு மபரிய 
தபாரின் அைிகுைியாகும்." 
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 ா ா, அன்று 11  ைிக்குப்  ள்ளிக்கூடத்றை மூடும் டிக் 
கட்டறளயிட்டார். அறர  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர், அவரது 
வவண்டுவகாளுக்கிைங்க,  ா ாவுக்கு ஒரு புனிை நீராட்டு அளிக்கப் ட்டது, 
முைலில் ெிறுவர்களும், அறைத் பைாடர்ந்து  ண்டலியும்  ங்பகடுத்ைனர்.  

 ா ா எடுத்துக்கூை, அவருறடய ெவகாைரன் ப ஹராம் 
எழுைிக்பகாண்ட அைிவிப்பு ஒன்றை வாெிக்கு ாறு கூைினார். அைில், அைிகாறல 
இரண்டு  ைிக்கு, ஆன் ீக இறை ஞானிகளுடன், ெ ாைி கீழ்நிறலயில் நடந்ை 
இரகெிய கருத்ைரங்கில், 'மவகுவிகரவில் ெிகப்மபரிய தபாகர உருவாக்கும் 
முடிவு எடுக்கப்பட்டது' என்று  ா ா பவளிப் டுத்ைியிருந்ைார். அன்று 
காறலயில், எைிர் ாரா ல் ைிடீபரன வந்ை ராணுவ வரீர்களின் வருறக இைன் 
முன்னைிவிப் ாக அற ந்ைது. 

 ா ா ைனது அைிவிப்ற   று டியும் வலியுறுத்ைி, "ஒரு ெிகப்மபரிய 
தபார் விகரவில் மதாடங்க உள்ளது, தெலும் அது தீவிரம் அகடயும்தபாது 
நான் முன்வந்து என்னுகடய அவதார நிகலகய மவளிப்படுத்துதவன்" 
என்று கூைினார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை அைிவிப்புகள் ெிறுவர்கள் முன்னிறலயில் - 
 ராட்டி, ப ர்ஸியன்  ற்றும் குஜராத்ைி ப ாழிகளில் - வாெிக்கப் ட்டது. 

 ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: "இன்கைய நாள் ெிகவும் 
சிைப்பான நாள். பிரபஞ்சத்தில், என்னுகடய அவதார காலகட்டத்தின் 
அடிப்பகட பணிகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட நாள். எனதவ, இன்று 
பள்ளிக்கூடத்திற்கு விடுமுகை அளித்து, புனித நீராட்டு விழாகவ 
நடத்திதனன்." 

இரகெிய கருத்ைரங்கில் நடந்ைறைப்  ற்ைி  ா ா, ருஸ்ைம்  ற்றும் 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "கூட்டத்திற்கு முன்னதாக, 
அருகாகெயில் குஸ்தாஜி அல்லது ராம்ஜூ இருக்கிைார்களா என்பகத 
ஊர்ஜிதம் மசய்து, சொதியின் கீழ்நிகல அருகில் எவரும் வரக்கூடாது 
என்பகத எடுத்துக்கூைி, அவர்ககள கவனொக இருக்குொறு எச்சரித்ததன். 

“குருநாதர்கள் அவர்களின் சூட்சுெ ( ிராை) உடலில் இருக்கும் 
தவகளயில் எவதரனும் அருகில் வர தநர்ந்தால், அது மபரும் பாதிப்கப 
விகளவிக்கும். உயர் நிகலகய அகடந்த சாதுக்கள், சாதாரணொக, 
புலிககளப் பாதுகாவலுக்காக எல்கலயில் நிறுத்தும்தபாது எவருதெ 
துணிந்து முன்வருவதில்கல." 

ஜனவரி 8ஆம் நாளிலிருந்து ெிறுவர்கள்,  றைவான இடத்ைில் 
ைனியாக அ ர்ந்து அழத்பைாடங்கினர். வசந்த் எனும் ெிறுவன்  ா ாவின் 
அருகில ர்ந்து அவரது கால்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு அழுைான். அங்கு வந்ை 
 ா ாவின் ைாயார் ஷிரீன்ொய், பீலாொய், மபரிய தகார்மஷத் மூவரும் 
ெிறுவர்களின் நிறலறயக் கண்டு  னம் பநகிழ்ந்து வ ாயினர். இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு விஷ்ணு  ருத்துவ கல்வி  யிலும் ‘நீலு’ எனும் 
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நண் ருடன்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைிருந்ைார். அன்று  ா ா ஓர் ஈரடிக் 
கவிறைறயத் பைாகுத்து வழங்கினார்:  

அன்பிற்காக அழும் ஒருவரின் அழுகக சிைப்புெிக்கது. 
தவறு எதற்காகவும் அழுவது மவறும் தகலிக்குரியது.  

அைற்குப்  ிைகு  ா ா,  றடப் ின் வநாக்கத்றைப்  ற்ைி  ாைவர்களுக்கு 
விளக்கும்வ ாது, ஓர் அரண் றனறய உைாரைம் காட்டி இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

அரண்ெகனயில் ென்னர் ஒருவர் இருப்பதாக 
கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். அரண்ெகனயில் ஒரு கதவு ெட்டுதெ இருந்தது, 
ஆனால், அங்தக ஜன்னல்கள் எதுவுெில்கல. அரண்ெகனகய மூன்று 
தூண்கள் தாங்கி நின்ைன. அதற்கு ஏழு சுவர்கள் - ஒன்று இரும்பிலானது, 
ெற்மைான்று துத்தநாகத்தால் மசய்யப்பட்டது, மூன்ைாவது மவள்ளி, 
நான்காவது தங்கம், ஐந்தாவது கல், ஆைாவது ெரம் ெற்றும் ஏழாவது சுவர் 
முத்துக்களாலும் மசய்யப்பட்டிருந்தன. 

அரண் றனக்கு முன்னால் ஒரு  ைில், அைனுள்வள மூன்று குளங்கள் 
அற க்கப் ட்டிருந்ைன - ஒன்று நீராலும்,  ற்பைான்று  ாலாலும் மூன்ைாவது 
குளம்  ன்னரீாலும் நிரம் ியிருந்ைன. இந்ைக் குளங்களின் எைிரிலற ந்ை 
வைீியில் ஏழு புலிகள்  ாதுகாவல் புரிந்ைன. 

வதீி முடிவகடயும் இடத்தில் மபரிய நறுெணம்ெிக்க பூரக்கள் 
நிரம்பிய ததாட்டம் ஒன்ைிருந்தது. ஒவ்மவாரு வகக பூரக்களுக்கும் ஒரு 
கூடாரம் அகெத்து அதன் ெீது ஒரு பாம்பு அெர்ந்திருந்ததாக 
கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். 

பூந்வைாட்டத்றைவிட்டு பவளிவய வந்ைதும் முைலில் 
 ாறலவனத்றையும், அைன்  ின்னர் ஒரு நைிறயயும் கடந்து பெல்லவவண்டும். 
நைியின்  று க்கத்ைில் அற ந்ை நகரத்றை அறடந்ைதும் உனது  யைம் 
நிறைவுறும்.  

"இந்த எடுத்துக்காட்கட நீங்கள் புரிந்துமகாண்டால், முழு 
தவதாந்தமும் உங்கள் அைிவுக்குப் புலப்பட்டுவிடும்" என்று கூைிமுடித்ைார். 
எப் டியிருந்ைாலும், அன்று காலைா ை ாகி விட்டைால்  ா ா விவரித்ை 
காட்ெிகளின் அற ப்ற ப்  ற்ைிய முழுற யான விளக்கத்றை அவர் 
அளிக்கவில்றல.  

 ா ா பைாடர்ந்து  றடப்ற ப்  ற்ைிய விளக்கங்கறள, ைினமும் காறல 
வவறளயில் கூைிவந்ைார். ஜனவரி 9ஆம் நாள் வழக்கத்துக்கு  ாைாக, 
வகுப் றைறயக் காறல 7.15  ைிக்குத் பைாடங்கி, முைல் 15 நி ிடங்களுக்கு, 
ப ாதுவான விஷயங்கறளக் கூைிவிட்டு, முந்றைய நாள் விளக்கியறைத் 
பைாடர்ந்ைார், ஆனால், ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, ைிடீபரன நிறுத்ைிவிட்டு, 
அறை இப்வ ாது விளக்கும்  னநிறலயில் அவரில்றல என்று கூைினார். 
  ா ா அப்வ ாது ெற்றும் எைிர் ாரா ல்,  ர்  ான முறையில் இவ்வாறு 
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குைிப் ிட்டார்: "லண்டனில் இருக்கும் ஒருவருடன் சில மதாடர்புகள் நடந்து 
மகாண்டிருக்கின்ைன – ஆன்ெீக பாகதயில் (நான்கு  ற்றும் ஐந்ைாம் 
ைளங்களுக்கு இறடயில்) இருப்பவர்களுக்கு அைிவுறுத்தல்கள் வழங்க 
தவண்டியிருப்பதால், எனது கவனம் ததகவப்படுகிைது." 

அந்ை நாள் ‘ஸதக் ஆஷ்ரம்’ அறையில் அ ர்ந்ைிருந்ை தகாபால் 
சுவாெி, ைிறகப்பூட்டும் ஒளிறயக் கண்டைாகவும், அது அவரது  ார்றவறயக் 
கிட்டத்ைட்ட குருடாக்கி விட்டைாகவும் கூைினார். வ ரானந்ை நிறலயில் இருந்ை 
அவர் ைானாகவவ  ா ாவின் ப யறரயும், புகறழயும்  ாடிக்பகாண்டிருந்ைார். 

 றழய  ாைவர்களில் ஒருவன் ‘அப்துல்லா புக்ரவான்’, ஆரம் த்ைில் 
கல்வி ஒன்றைவய வநாக்க ாகக் பகாண்டு, ப ஹர் ஆஷ்ர த்ைில் வெர்ந்ை 
 ின்பு,  ா ாவின் பநருக்கம் அவனில் ஒரு முழுற யான  ாற்ைத்றை 
ஏற் டுத்ைியது  ட்டு ின்ைி, அவரது  ைி,  டிப் டியாக அவனுள் அைீை 
ைாக்கத்றை உருவாக்கியது. அப்துல்லாவின் விைி, இறைவனின்  கிற றயக் 
காணும்  ாக்கியத்றை அளித்ைவ ாது, அன்ப னும்  துரெம் அவனது இரத்ை 
நாளங்கள் வழியாக விறரந்து பெல்லத்பைாடங்கியது; அது அவன் முன் நின்ை 
 ாய உலறக  ைக்கச் பெய்ைது. ஜனவரி 7ஆம் நாள், அப்துல்லா இருந்ை 
நிறலயில், ‘ஸ்ரீபாபா தகலயிட்டு, அவரது கககளால் ததநீர் வழங்கியதால் 
அவனுகடய நிகல சரீானது' என்று சாஞ்சி ைனது ஏட்டில் குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

ஜனவரி 11ஆம் நாள்  ைிய வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, ெற்று 
 னச்வொர்வுடன் காைப் ட்டார்; ைனது வகா த்றை, புவாஸாவஹப்  ீது 
காட்டினார். ஆனால்,  ா ாவின் குடிலுக்கு அருகாற யில் அற ந்ை 
வ றடயில் அ ர்ந்ைிருந்ை ெிறுவர்கள்  ற்றும்  ண்டலிக்கு, பொற்ப ாழிவு 
வழங்கிய வவறளயில் அவர் இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: "யாகர நான் 
தகுதி உள்ளவராகப் பார்க்கிதைதனா, அவர்ககள 'அன்பின் எஜொன்' பக்கம் 
ஈர்ப்பததாடு வாழ்க்ககயின் அமுதத்கத வழங்குதவன். குழந்கதகதள, 
இகைவன் ஒருவன் ெட்டுதெ உண்கெயானவன் - பிை அகனத்தும் 
பயனற்ைகவ. விடாமுயற்சியுடன் இருக்க முயலுங்கள். உங்கள் கலப்பு 
உதலாகக் கலகவகளிலிருந்து நான் தூய தங்கத்கத உருவாக்குதவன்."  

ைிடீபரன, அப்துல்லா  ா ாவின் அறை ஜன்னலிலிருந்து பவளிவந்ை 
அொைாராை ான  ின்பனாளிறயக் கண்டு  யக்க ானான்.  ா ா உடவன 
அவறன  ருத்துவ றனக்கு எடுத்துச்பெல்ல உத்ைரவிட்டார்.  

ெ ாைி கீழ் நிறலயில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ா, பவளியில் குளிராக 
இருந்தும் ைனது வ லாறடறயக் கழற்ைினார்,  ார்ப ல்லாம் ஒவர வியர்றவ. 
உள்ளளவில்  ா ா, அப்துல்லாவின் உைர்வு நிறலறயக் குைித்ை  ைியில் 
ஈடு ட்ட வவறளயில், உடபலல்லாம் வியர்றவ வழிந்ைது. அப்துல்லாவின் 
ஆன்ெீக உணர்கவ ஆைாவது தளத்திற்கு எடுத்துச் மசன்ைதாக பாபா 
மதரிவித்தார்.  
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 ருத்துவ றனயில் ஓய்பவடுக்கும் வவறளயில் அப்துல்லாவின் 
கண்கள் ைிைந்ை வண்ைம் பவறுற யாக இருந்ைன; அவன், சாதாரண ெனித 
உணர்கவ இழந்துவிட்டான். உண்கெயில் அவன் கடவுகளக் கண்கூடாகக் 
கண்ட வண்ணம் இருக்கிைான் - அதத உயர்வான நிகலயில் நான்கு 
நாட்கள் அப்படிதய இருந்தான். 

இத்ைறகய  ாற்ைம் பைன் ட்ட மூன்ைாவது நாள், ப ர்ஸிய 
 ாைவர்களில் ஒருவன் ‘எஸ்பந்தியார் மவஸாலி’ அப்துல்லாறவப்  ார்க்கச் 
பென்ைான்.  

"அப்துல்லா, என்றனத் பைரியு ா உனக்கு?" பவஸாலி வினவினான். 
முழு நிறனவற்ை நிறலயில் அப்துல்லா, கண்கறளத் ைிைந்து 

ப துவான குரலில் "ஆொம்" என்று  ைிலளித்ைான்.  
"நான் யார்?" பவஸாலி வகட்டான். 
"நீ பாபா." 
அருகாற யிலிருந்ை ைீப்ப ட்டி ஒன்றை பவஸாலி றகயிபலடுத்து, 

அப்துல்லா முன் நீட்டி, "இறை உன்னால்  ார்க்கமுடிகிைைா? இது என்ன?" 
என்று வகட்டைற்கு, "இது பாபா" என அப்துல்லா  ைிலளித்ைான். 

எறைக் வகட்டாலும் அப்துல்லாவின்  ைில் 'பாபா' என்ை ஒவர 
வார்த்றையாக இருந்ைது. பாபாகவ அவன் எங்கும், எதிலும் 
பார்த்துக்மகாண்டிருந்தான்.  

நான்காவது நாள், கட்டுப் டுத்ை முடியாை அளவுக்கு அப்துல்லா 
கடுற யாக அழத்பைாடங்கினான். அவனது கண்ைரீில் நிரம் ிய வலிறய 
விவரிக்க முடியாது. உலகைிந்ை எந்ைபவாரு துன் த்துடனும் இறை ஒப் ிட 
இயலாது. அவன், கடவுறளக் காணும் தபரின்பம்  ற்றும் தபமராளியின் 
ைளத்ைிலிருந்து கீவழ  ண்ணுலகுக்குத் ைிரும் ி வந்துபகாண்டிருந்ைான். 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைின் உைர்வு நிறலயிலிருந்து இைங்கி அவன்  னம் 
ப ௌைீக ப ாருளுலகில் வந்துபகாண்டிருந்ைது; வ லும் கீழுலகில் வரும் அந்ை 
'அனுபவம்' அவறன ெின்னா ின்ன ாக்கி,  ரிைா  ாக அழ றவத்ைது. 

ஐந்ைாவது நாள்,  ா ா, அப்துல்லாவின் குடறல சுத்ைம் பெய்யும் 
'எனிொ'  ருந்றைக் பகாடுக்கச் பொன்னார். அைன்  ின்னர், அப்துல்லா 
 டிப் டியாக, சுற்றுப்புைத்றை அைியும் உைர்றவத் ைிரும் ப் ப ற்ைான். 
இம் ாைிரியான ஓர் அனு வத்றைக் பகாடுத்து  ீண்டும் இவ்வுலகில் அவறனக் 
பகாண்டுவருவது  ா ாவின் ைனிப் ட்ட முடிவு. 

1928, ஜனவரி 14 ெனிக்கிழற ,  ாறல ஆரத்ைி வவறளயில் ‘ராஜாராம்’ 
எனும் ெிறுவன் ைீவிர ான அன் ில் மூழ்கி, உைர்றவ இழந்து  யக்க ானான், 
ஆனால், ெில  ைி வநரத்ைில் அவன் நிறனவு ைிரும் ியது. அடுத்ை நாள் 
 ற்றுப ாரு ெிறுவன் ‘அப்துல் வஹாத்’ ைிடீபரன, உரத்ை குரலில் அழுது 
கூச்ெலிட்டு உைவு, நீர் எதுவும் உட்பகாள்ளா ல் இருந்ைான்;  ா ா 
அவருறடய றககளால் அளித்ை உைறவயும்  றுத்துவிட்டான். 
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வ லும் மூன்று ெிறுவர்கள், ராொஜி, தலாபாஜி, ராஜாராம் மூவரும் 
 ா ாறவப்  ிரிந்ைிருக்க முடியாது எனக் கூைி, அவர்கறள வகுப் றைக்கு 
அனுப் ா ல், அவரருகில் றவத்ைிருக்கு ாறு  ா ாவிடம் இறைஞ்ெினர்.  ா ா, 
அவர்களின்  ிரார்த்ைறன நிறைந்ை வவண்டுவகாளுக்கு இைங்கி, ஜனவரி 
16ஆம் நாளிலிருந்து அவர் அருவக அ ரு ாறு கூைினார். அவை நாள்,  ா ா, 
 ண்டலியில் ஒருவர் ‘கபதூல்’ என் வறர பிதரொஷ்ரம் நிர்வாக 
ப ாறுப் ிலிருந்து விடுவித்து, அைன் ஆெிரியராக நிய ித்ைார். வ ல்  றலயில் 
ைங்கியிருந்ை ப ய்லிறய, ைினமும்  ைியம் ஒரு முறை  ட்டும் உண்ணு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.  

அன்று  ைியம் இரண்டு  ைியளவில்,  ா ா  ண்டலி  ற்றும் 
 ாைவர்கவளாடு உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ற தூல் ஒரு 
ைட்டில் ொப் ாட்டுக்குத் ையார் பெய்ை ொைத்றை எடுத்துவந்து, " ா ா, இறைப் 
 ாருங்கள், ொைம்  ை ாகவில்றல. ெகன் இப் டித்ைான் உைவு ையார் 
பெய்கிைான்" என்று பைரிவித்ைார். 

 ா ா, ெகறன அறழத்துக் வகட்டார், "சாதம் ஏன் சரியாகப் 
பதொகவில்கல? என்னுடன் இருக்கும் சிறுவர்ககளக் மகால்ல 
முயற்சிக்கிைாயா? உனக்கு மவட்கதெ இல்கலயா? உன் கரு மூஞ்சிகயப் 
பார்க்க விரும்பவில்கல. பகன ெரம் தபால வளர்ந்துள்ளாய், அைிவு 
ெட்டும் அந்த அளவுக்கு வளரவில்கல."  

 ா ா, ருஸ்ைத்றை அறழத்து  ிரம் ால் ெகறன நான்கு முறை 
அறையு ாறு வகாரினார்.  ா ா கூைிய டிவய ருஸ்ைம் ைண்டறனறய 
நிறைவவற்ைினார்; வ லும்,  ா ா, அவறன பவகுவாகக் கண்டித்து, "இப்தபாது 
என் பார்கவயிலிருந்து மவளிதயறு! சிகலதபால் இங்தக சுற்ைி சுற்ைி 
வரதவண்டாம்!" ெகன் அங்கிருந்து உடவன பவளிவயைினான்; அறனவரும் 
அத்துடன் அறனத்தும் நிறைவறடந்ைைாக நிறனத்ைனர்; ஆனால், நடந்ைது 
வவறு. 

ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ா, ொஞ்ெியுடன் இரண்டு  ண்டலிறய அனுப் ி, 
ெகறன உடனடியாக அறழத்துவர உத்ைரவிட்டார்.  ல இடங்களில் வைடியும் 
அவறனக் கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல. அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ை ராவ்ஸாவஹப் 
 ற்றும் ப ஹர்ஜியிடம், "நீங்கள் ஏன் இங்கு இருக்கிைரீ்கள், மவளிதய 
மசன்று சககனத் ததடுங்கள்" என அவெர ாகத் துரத்ைினார். அறனத்து 
மூறல முடுக்பகல்லாம் வைடியும் கண்டுபகாள்ள முடியா ல் கறடெியில் 
ெரக்கு வெ ிப் றையில் வைடிச் பென்ைனர். அங்வக  றைந்ைிருந்ை ெகன், 
றகயில் கத்ைியுடன் – கழுத்றை பவட்டி ைற்பகாறல பெய்யும் வநாக்கத்ைில் 
ையாராக இருந்ைான். ப ஹர்ஜி, ராவ்ஸாவஹப் இருவரும் அைிவவகத்ைில் 
அவறன அணுகி ெரியான வநரத்ைில் காப் ாற்ைினர். அவர்கள், ெகறன 
உடனறழத்துக் பகாண்டு  ா ாவிடம் பென்ைனர். 

ப ஹர்ஜி வெ ிப் றையில் நடந்ை ெம் வத்றை எடுத்துறரத்ைதும்,  ா ா 
ெகனிடம், "உன்கன நினத்து நீ மவட்கப்பட தவண்டும். உன்னுகடய 
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வாழ்கவ எனக்கு அர்ப்பணித்த பின்னர், அகத முடிக்க உனக்கு என்ன 
உரிகெ உள்ளது? உனது வாழ்க்கக இனி எவ்விதத்திலும் உனக்குச் 
மசாந்தொனது அல்ல, இது என் மசாத்து! எனக்குச் மசாந்தொனகத அழிக்க 
உனக்கு என்ன உரிகெ உள்ளது?" 

"உனது நடத்கத மவட்கெற்ைது. இம்ொதிரியான முகையில் உயிகர 
விடுவதில் என்ன இருக்கிைது? கதரியெற்ை, தகாகழத்தனொன ெக்கள் 
ெட்டுதெ இப்படி இைக்கிைார்கள். நானளிக்கும் தண்டகனகய முழுெனதாக 
ஏற்று, துயரங்ககள அனுபவித்து உயிகரத் துைப்பதில்தான் உண்கெயான 
துணிச்சல் உள்ளது." 

பாபா அப்தபாது, சககன ென்னித்து ொர்தபாடு அரவகணத்தார். 
குருநாதரின் அன்பான அரவகணப்பின் மவதுமவதுப்பில் அவனது துக்கம், 
விரக்தி அகனத்தும் ெைந்துவிட்டது; தெலும், அவனது வாழ்க்கக இனி 
உண்கெயில் அவனுக்குச் மசாந்தெல்ல என்பகத உணர்ந்து பாரெற்ை 
இதயத்துடன் தனது கடகெககள ெீண்டும் மதாடங்கினான். இது அகனத்து 
ெண்டலிக்கும் ஓர் அனுபவபூரர்வொன பாடொக அகெந்தது.  

ஜனவரி 24ஆம் நாள் வொட்டா  ா ா, ராஜாராம் இருவருக்கும் 
 லக்குடறல சுத்ைிகரிக்கும் எனி ாக்கறள அளிக்கு ாறு  ா ா 
ராவ்ஸாவஹ ிற்கு உத்ைரவிட்டார். வொட்டா  ா ாவிற்கு எனி ா அளிக்கும் 
வவறளயில், அவன் வைம் ித் வைம் ி அழுது கண்ைரீ் வடித்து "ஓ, இப்தபாது 
இது என்ன? எனக்கு இது தவண்டாம்! இந்த உலகம், ெற்றும் அதிலுள்ள 
எந்தப் மபாருளும் எனக்கு தவண்டாம். கடவுளின் நிெித்தம் கூறுகிதைன், 
நான் எனது தபரின்ப நிகலயிதலதய இருக்க விரும்புகிதைன்! இமதல்லாம் 
எனக்குத் ததகவயில்கல. பாபாவுக்கும் எனக்கும் இகடதய அவர்கள் ஏன் 
வருகிைார்கள்? எனது பிரியொன பாபாவின் கண்கூடான காட்சிகய ஏன் 
தவிர்க்க முயற்சிக்கிைரீ்கள்? ஓ கடவுதள, இகவ அகனத்கதயும் 
எடுத்துவிடுங்கள், எனக்கு அகவ எதுவும் ததகவயில்கல" எனக் கைைினான். 

இவ்வாறு நடந்து பகாண்டிருந்ை வவறளயில், வொட்டா  ா ாறவ, 
ொைாரை உலக உைர்வு நிறலக்குக் பகாண்டுவருவைாக  ா ா,  ாைிரிக்கு 
விளக்கிக்பகாண்டிருந்ைார். ொஞ்ெி, வொட்டா  ா ாவின் அழுறகறய இவ்வாறு 
வர்ைித்ைார்: "ைனக்குப்  ிரிய ான ப ாம்ற  ஒன்றை இழந்ை குழந்றைறயப் 
வ ால….. நிஜ ான வருத்ைம்  ற்றும் ஏ ாற்ைத்துடனும்  னதுக்குப்  ிடித்ை ான 
ஒன்றை இழந்ைது வ ாலத்…. வைான்ைியது."  

ராவ்ஸாவஹப், வொட்டா  ா ாவின் கண்ைறீரக் கண்டு 
ஆச்ெரிய றடந்ைார், ஆனால், அவர் இந்ை நிகழ்றவ  ா ாவுக்கு எடுத்துறரத்ை 
வ ாது,  ா ா, "அவன் தனது உயிகர இழந்தாலும், இந்த உலகுக்குத் திரும்பி 
வருவகத விரும்பவில்கல. எதற்கும் அஞ்சதவண்டாம் என்று அவனிடம் 
விளக்கிக் கூறுங்கள். அகனத்கதயும் 'ஸ்ரீ' பார்த்துக்மகாள்வார், அகனத்தும் 
சரியாகிவிடும்" என்று வலியுறுத்ைிக் கூைினார். அைற்குப்  ிைகு 
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ராவ்ஸாவஹ ிடம், வொட்டா  ா ா, ராஜாராம் இருவறரயும் 15 நி ிட வநரம் 
நறடப் யிற்ெிக்காக அறழத்துச் பெல்லு ாறு கூைினார்.  

ப ஹர்  ா ா,  ண்டலிக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 
ஆழ்ென உலகிலிருந்து சாதாரண உலக உணர்வுக்குத் திரும்பி 

வருவது, அப்துல்லாவின் அழுககக்குக் காரணொக இருந்தது. மபௌதீக 
உடகலப் பற்ைிய எவ்வித உணர்வும் இல்லாத நிகலயில், அகத இழக்கும் 
வாய்ப்கபக் கூட கண்டுமகாள்ளாெல், அப்தபாகதய இகை நிகலகயப் 
பரிபூரரணொக அனுபவித்துக் மகாண்டிருந்ததால், அந்த நிகலகய விட்டு 
அவன் மவளிதய வர விரும்பவில்கல. அவனது உடல், தெலும் தெலும் 
வலிககளத் தாங்கமுடியாத அளவுக்கு பலவனீொக இருந்தது. ஒரு சிறு 
அதிர்ச்சி கூட அவன் உடகல பாதிக்கும் அபாயெிருந்தது. இவ்வாறு எனிொ 
அளித்து அவனது குடகல சுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் அவகன உலக 
உணர்வு நிகலக்குக் மகாண்டுவர நான் முயற்சிக்கிதைன். ஆனால், அவன் 
பரொனந்த நிகலகய இழக்க விரும்பாெல் அழுகிைான்.  

அப்துல்லாவின் தற்தபாகதய நிகல, ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
நிகலமகாண்ட ஒரு ‘பிர்’ அல்லது ‘வாலி’யின் நிகலகயப் தபான்ைது. 

அவன் இப்தபாது அகனத்திலும் என்கனப் பார்க்கிைான். இது ஒரு 
சாொன்ய சாதகனயல்ல என்ைாலும், ஒருவர் அகடய தவண்டிய 
அகனத்தும் இதுவல்ல. இறுதியும், இன்ைியகெயாததுொன ககடசி 
படிக்கட்டு இன்னமும் எஞ்சியுள்ளது. அவன் இகைவதனாடு இன்னும் 
ஒன்ைவில்கல – இகை நிகலகய அகடயவில்கல. இப்படியான இகை 
நிகலகய வட்டத்து சடீர்களுக்கும், ஒரு சில சிைப்பு ெிக்க நபர்களுக்கு 
ெட்டுதெ அவதார காலத்தில் வழங்கப்படும். 

இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று நபர்ககள, தயார் நிகலக்குக் 
மகாண்டுவந்து இகையுணர்கவ அளிக்கதவண்டும் என்ை எண்ணம் என் 
ெனதிலுள்ளது. தெலும் 20 அல்லது 25 தனிப்பட்ட நபர்ககள உயர் நிகல 
சாதுக்களாக ொற்ைி அவர்களுக்கு ஞானதிருஷ்டிகய அளிக்கவும் 
விரும்புகிதைன், ஆனால், ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று 
தபருக்கு ெட்டுதெ இகை உணர்கவ அளிக்க உள்தளன், அப்துல்லாவும் 
அவர்களில் ஒருவன்!  

அப்துல்லா இகைவகனக் கண்கூடாகக் கண்டாலும், ஒரு சில 
காரணங்களுக்காக, உடனடியாக அவனால் இகை நிகலகய அகடய 
முடியாது. முதலாவதாக, அவனது உடல், கடந்த இரண்டு ொதங்களாக, 
தசார்வகடந்து, நலிந்து காணப்படுவதால், இகை நிகலகய அகடந்த 
பின்னர் ஏற்படும் உடல் விகாரங்ககள அவனால் தாங்க முடியாெல் 
அபாயகரொன நிகலகய சந்திக்க தநரும். அந்தநரத்தில் சிைிய அளவு 
அதிர்ச்சிகயக் கூட தாங்க முடியாெல் உடல் தகர்ந்து தபாகும். ஆழ்ென 
உலகிலிருந்து பூரெிக்கு அவகனக் மகாண்டுவர எவ்வளவு சிரெங்ககள 
சந்தித்தான் என்பகத நீங்கள் நன்கு அைிவரீ்கள்.  
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இன்னும் ஒரு முக்கியொன காரணம், அவகன ெறுபடியும் 
முழுகெயான உலக உணர்வுக்குக் மகாண்டு வருவது, அகனத்திலும் 
ெிகவும் கடினொன காரியம். 'ெஜ்ஜூப்களாக' (இகை நிகலகய அகடந்த 
பின்னர் அதிதல மூழ்கியிருப்பவர்) எளிதில் ொற்ைிவிடலாம், ஆனால், 
'ஸலிக்' ெற்றும் 'சத்குருக்களாக' ொற்றுவதுதான் கடினம். 
இக்காரணத்துக்காக, அப்துல்லாவுக்கு இகை நிகலகய அளிப்பகத நிறுத்தி 
கவத்து, தெலும் இரண்டு நபர்களுக்கு இகையுணர்கவ அளித்து 
அதததவகள அவர்ககள எனது வட்டத்து சடீர்ககளப் தபால் ஆக்குதவன். 

இைற்கிறடயில், அப்துல்லாவுக்கு ஞானதிருஷ்டி கிட்டியதால் 
இப்தபாது அவன் அகெதியுடன் இருக்கிைான். அப்துல்லா அவனது 
தற்தபாகதய நிகலயில் பிைர் அவகன வணங்கும் தகுதி பகடத்தவனாக 
இருக்கிைான். அப்துல்லா அவனது அகனத்து ெனப்படிவங்களிலிருந்தும் 
விடுபட்டிருப்பதால், தயாகிகள் கூட அவனது கால்களில் விழுந்து 
வணங்குவது அவர்களுக்கு ெிககயான நன்கெ பயக்கும், அதத 
தவகளயில் அவனுக்கு எந்தவித பாதிப்கபயும் ஏற்படுத்தாது. இப்தபாது 
இருக்கும் நிகலயில் அவன் உடகல இழந்தால், பிைப்பு இைப்பு எனும் 
சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு என்னில் இருப்பான். அவன் உயிர் பிகழத்தால், 
இகை நிகலகய அகடந்து முகெதிய இனத்தவர்களுக்கு ஒரு 
மபாக்கிஷொக நிரூபணொகி, அதரபிய நாட்டுக்கு என்னுகடய தனிப்பட்ட 
பிரதிநிதியாக விளங்குவான். 

ராஜாராம், நிச்சயொக அப்துல்லாகவக் காட்டிலும் கீழ் நிகலயில் 
இருக்கிைான். அவனும் அப்துல்லாகவப் தபால் அகனத்திலும் என்கனப் 
பார்த்தாலும், இப்தபாது இகை நிகலகய அகடயப் தபாவதில்கல.  

இப்தபாது நான் உருவாக்க இருக்கும் தயாகி ெற்றும் சாதுக்களில் 
இரண்டு அல்லது மூன்று நபர்களுக்கு இகையுணர்கவ அளிப்பததாடு 
அவர்ககளயும் வட்டத்து சடீர்கதளாடு (இகை நிகலகய அகடந்த பின்னர்) 
இந்த பூரவுலகில் மகாண்டு வருதவன். அவர்களுக்கு உலமகங்கும் மசன்று 
ஆன்ெீக தபாதகனககள வழங்கும் சிைப்பு பணிகய வழங்குதவன். 
அவர்களுக்கு சடீர்கள் கிகடயாது, பிைருக்கு சக்திகய அளிக்க முடியாது, 
தெலும் அடுத்தவர்களுக்கு பாதகம் விகளவிக்க இயலாது. சாொன்ய 
ெக்கள் அவர்களின் தபாதகனககளக் தகட்கலாம், தரிசனம் மசய்யலாம், 
அவ்வளவுதான். அவர்கள் உலக உணர்வு நிகலகயப் பகடத்தவர்களாக 
இருப்பார்கள். 

ெஜ்ஜூப்ககள மபாறுத்தவகரயில், அவர்கள் இகை நிகலகய 
அகடந்திருந்தாலும் உலக உணர்வு இல்லாததால் ொனிடர்களுக்கு எதுவும் 
மசய்ய இயலாத நிகல; ெக்கள் அவகரத் மதாழுது பயனகடய முடியும், 
அவ்வளவுதான்.  

வட்டத்து சடீர்கள் இகை நிகலகய அகடந்து, பின்னர் இவ்வுலகில் 
வந்து சாதாரண உலக உணர்கவயும் அகடயும் தருவாயில், அவர்களுக்கு 
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சிைப்பு கடகெகள் - உள் ெற்றும் மவளியளவில் - ஒதுக்கப்படுகின்ைன. 
அவர்கள் தனிப்பட்ட நபர்ககள ஆன்ெீக தெல் தளங்ககள தநாக்கி 'திகச 
திருப்பி' விடமுடியுதெ தவிர இகை நிகலகய அளிக்க முடியாது. ஆனால், 
அவர்களின் சகவாசம், மசாற்மபாழிவு, வாழ்த்துகள் மூலொக உலக ெக்கள் 
மபரும் பயகன அகடயலாம். அவர்கள் சத்குருக்களின் இரகசிய 
சந்திப்புகளிலும் பங்மகடுக்க முடியும். அவர்களுக்கு வட்ட அகெப்பு 
கிகடயாது; அது சத்குருக்கள் ெற்றும் அவதார புருஷர்களுக்கு ெட்டுதெ 
உரித்தானது. 

ஆன்ெீக தெல் நிகலயிருந்து கீழுலகுக்குக் மகாண்டு வருவதில் 
குருநாதர்களின் பணி ெிகவும் கடினொக இருப்பதன் ஒரு காரணம் 
என்னமவனில், கண்ககள உள்தநாக்கித் திருப்பும் தவகளயில், ெனித 
உடலில் சாதாரணொக கீழ் தநாக்கி நிகழும் இரத்த ஓட்டத்கத தெல் 
தநாக்கித் திருப்புவது அவசியம். கீழ் தநாக்கி நிகழும் இந்தப் பயணம் 
(சூட்சுெ தளத்திலிருந்து மபௌதீக தளத்திற்கு தெற்மகாள்ளும் பயணம்) 
இதற்குப் மபருந்தகடயாக இருப்பதால் கவனொக மசயல்பட தவண்டியது 
அவசியம்; இத்தருணத்தில் மபௌதீக உடகலத் துைக்கவும் தநரும். 

வொட்டா  ா ா, இரண்டு  ைி வநரம்  ா ாவின் அருகாற யில் 
இருந்ைான்; அறைத் பைாடர்ந்து ொைாரை  னநிறலயில் காைப் ட்டான். 

1928 ஜனவரி 25ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, வொட்டா  ா ா, ராஜாராம் 
இருவருக்கும் பவண்ைிை முழு நீள ெட்றடறய அைிய பகாடுத்து, அவரது 
ெ ாைி நிலத்ைடியில் அ ரவும் இட ளித்ைார்.  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ை இடம் 
ைனியாகத் ைிறரயால்  றைக்கப் ட்டிருந்ைது. ெிைப்பு ெலுறகயாக, வொட்டா 
 ா ாவிற்கு அங்வக தூங்கவும் உரிற  அளிக்கப் ட்டது. ( ா ாவின் பநருங்கிய 
 ண்டலி குஸ்ைாஜிக்கு கூட இம் ாைிரியான உரிற  அளிக்கப் டவில்றல, 
 ா ா தூங்கும் அறையின் பவளிவயைான் எப்வ ாதும் தூங்குவது வழக்கம்). 
வ லும், வொட்டா  ா ாவிற்கு,  ா ா  யன் டுத்ைிய ஒரு வஜாடி உறடயும், ஒரு 
வ ார்றவயும் வழங்கப் ட்டது. அந்ைப் வ ார்றவறய வொட்டா  ா ா 
ைறலப் ாறகயாகக் கட்டிக் பகாண்டான். இரவும்  கலும் அவன்  ா ாவின் 
அருகிவலவய இருந்ைான். அறைத் பைாடர்ந்து, ராஜாராம், வலா ாஜி இருவரும் 
ெ ாைியின் கீழறையில் அ ர அனு ைிக்கப் ட்டார்கள். ராவ்ஸாவஹற த் ைவிர 
வவறு எவரும் புைிைாக அற க்கப் ட்ட அந்ை இடத்ைில் நுறழயக்கூடாது எனக் 
கண்டிப் ான கட்டறள இடப் ட்டிருந்ைது; ப ஹராம், புவாஸாவஹப்  ற்றும் 
ப ண்டு மூவரும் குைிப் ிட்ட வவறலகளுக்காக அறழத்ைால்  ட்டுவ  உள்வள 
பென்ைனர்.  

அன்று காறல வவறளயில்,  ா ாவின் எழுத்துப் லறகறய வாெிக்க 
முடிகிைைா என்று வகட்டைற்கு வொட்டா  ா ா "ஆ ாம்" என்று  ைிலளித்ைான்.  

 ா ா அவனிடம், "எழுத்துப்பலகககய வாசிக்கும்தபாது என்கன நீ 
பார்ப்பதுண்டா?" என்று வகட்டார். 
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"ஆ ாம், இந்ை ொைாரை கண்களால் இைர ப ாருட்கறளயும், ஆனால், 
அவைெ யம் என்னுறடய அகக்கண்களால் உங்கறளயும்  ார்க்கிவைன். நான் 
 ிைறரப்  ார்க்கும்வ ாது அவர்கறள அறடயாளம் கண்டுபகாண்டாலும், அவை 
கைத்ைில் உங்கறளயும் அவர்களிடத்ைில்  ார்க்கிவைன். உங்கறள நான் 
இறடவிடா ல் எந்வநரமும், அறனத்ைிலும், தூங்கும்வ ாதும் கூடப் 
 ார்க்கிவைன்.  ல நாட்களாக என்னால் தூங்கமுடியவில்றல, ஆனால், 
வநற்ைிரவு நான் தூங்கும்வ ாது என் மூடிய கண்களுக்குள்ளும் என்னால் 
உங்கறளப்  ார்க்கமுடிந்ைது." 

"உனக்கு எதாவது ஆகசகதளா அல்லது எண்ணங்கதளா 
உள்ளனவா?" 

"அப் டி எதுவுவ  இல்றல; எப்வ ாதும் உங்கறளவய  ார்க்கவவண்டும் 
என்ை எண்ைம்  ட்டுவ !" என்று  ைிலளித்ைான்.  

ஆஷ்ர த்ைில் இருந்ை  ல ெிறுவர்களில் ராஜாராமும் இறடவிடா ல், 
பைாடர்ந்து  ா ாறவப்  ார்க்க முடிந்ைது, ஆனால், வவறு எவறரயும் அவனால் 
அறடயாளம் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. ப ண்டு அவனிடம், அவன் 
(ராஜாராம்) யாபரன்று அவனுக்குத் பைரிகிைைா என்று வகட்டைற்கு, அவன் 
"பாபா" என்று  ைிலளித்து, ப ண்டுறவ அரவறைத்ைான். ராஜாராம்  ா ாவுடன் 
இருக்கும்வ ாது அவரது  ாைங்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு பைாடர்ந்து 15 
நி ிடங்கள் அழுைான்.  

ப ஹரா ாத்  ள்ளிக்கூட ஆெிரியராக இருந்ை தபார்கர் வாரத்ைில் 
ஒருமுறை  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வருவது வழக்கம். இம்முறை வந்ைவர் 
இரண்டு ெிறுவர்களின் நிறலறயகண்டு  ிகவும் வியப் றடந்ைார். 
புவாஸாவஹப், ராவ்ஸாவஹப் இருவரும் வொட்டா  ா ாவின் அடி ைிந்து 
வைங்கினர்; ஆச்ெரியம் என்னபவன்ைால், இகதக்கண்டு பாபா அதிருப்தி 
அகடயவில்கல, இருப்பினும் அவ்வாறு ெீண்டும் மசய்யதவண்டாம் என்று 
இருவருக்கும் கூைினார். 

அடுத்ை நாள், புவாஸாவஹப், ராவ்ஸாவஹப் இருவறரயும் ெந்ைித்து, 
 ா ாவின்  ீது உண்ற யான அன்ற  பவளிப் டுத்ைி, நன்னடத்றை  ற்றும் 
ஆன் ீக வ ாக்குகளில் ெிைந்து விளங்கும் ெிறுவர்கறளத் வைர்ந்பைடுப் து 
குைித்து  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைார்.  

இரு து ெிறுவர்களின் ப யர்கள் காகிைத்ைில் குைிக்கப் ட்டன. இவர்கள் 
20 வ ரும்  ா ாவுடன் இருக்க வவண்டும் எனவும், எஞ்ெிய அறனத்து 
 ாைவர்களும் வழக்கம்வ ாலத் ைவைா ல்  ள்ளிக்கூடம் பென்று அவர்களது 
நிறலயான அட்டவறைப் டி  டிப்பு, விறளயாட்டு, ைியானம் இவற்ைில் 
ஒழுங்காக ஈடு டவவண்டும் என்றும் முடிபவடுக்கப் ட்டது.  டிப்பு முன்பு 
வ ாலவவ  ிகவும் கண்டிப்புடனும், அறைப் புைக்கைிப் வர்களுக்குத் 
ைண்டறனயும் வழங்கப் ட்டது. வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட 20 ெிறுவர்களுக்கும் 
நீர்பைாட்டியின் கீழற ந்ை மூன்ைாவது அறையில் ைனியாக இடம் ஒதுக்கி, 
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 ா ாவின் அருகில் ஒவ்பவாரு நாளும் குைிப் ிட்ட வவறளயில் இருக்கவும் 
அனு ைி வழங்கப் ட்டது.  

 ண்டலியில், குைிப் ாக ராவ்ஸாவஹப்  ட்டும்  ா ாவின் குடிலில் 
ெிறுவர்களுடன் இருக்க அனு ைிக்கப் ட்டார். ராவ்ஸாவஹ ின் வெறவயில் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ை  ா ா, அவரிடம்  ா ாவின் ெ ாைியின் உட் க்கம்,  ா ா 
 ற்றும் இைர மூன்று ெிறுவர்களுடன் அ ர அனு ைித்ைார். ஒரு ைருைத்ைில் 
ராஜாராம்  ா ாவின் ப ௌைீக வடிவம் அறனத்ைிலும் பைன் டுவறைக்கண்டு 
ப ய் ைந்ை ஆனந்ை நிறலறய அனு வித்ைான். வெந்த் எனும் ெிறுவனும் 
நாளுக்குநாள்  ைிக்கைக்காக பைாடர்ந்து அழுது பகாண்டிருந்ைறை  ா ாவால் 
 ட்டுவ  வைற்ைமுடிந்ைது.  

எஸ்பந்தியார் மவஸலி,  ற்றுப ாரு  ார்ெி ெிறுவன் இருவறரயும் 
 ா ா, ஜனவரி 26ஆம் நாளிலிருந்து  ா ாவின் குடிலில், அவரருகில் இருக்க 
அனு ைித்ைார். அவர்கறளப்  ற்ைி  ா ா, "இருவரும் எனக்கு ெிகவும் 
பிரியொனவர்கள். எஸ்பந்தியார் பிதரம் ஆஷ்ரெத்திலிருந்து மவளிவரும் 
முதல் ொணவனாக இருந்து பிைருக்கு வழிகாட்டுவான்; அந்தக் மகௌரவம் 
அவகனதய தசரும்" என்று குைிப் ிட்டார்.  

1928 ஜனவரி 27ஆம் நாள், மக.மஜ.பிளடீர், வயது 28, பஸாராஸ்டிரிய 
வம்ெத்றைச் ொர்ந்ைவர், முைல்முறையாக  ா ாறவ ெந்ைிக்க ப ஹரா ாத் 
வந்ைார். ெத்குரு உ ாஸனி  ஹாராஜ் அவர்களின் வாழ்க்றக வரலாறு 
 ிளடீறர பவகுவாகக் கவர்ந்ைது;  ின்னர் உ ாஸனி  ஹாராஜ், நாராயண் 
 ஹாராஜ்,  ா ாஜான் மூவறரயும் ெந்ைித்ைார். பிளடீர் என்று அறனவராலும் 
அறழக்கப் ட்ட அவர் ைிரு ை ாகாைவர், மும்ற யில் ஒரு வங்கியில் 
 ைிபுரிந்து வந்ைார்; ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க விரும்புவறை பவளிப் றடயாகத் 
பைரிவித்ைார்.  ா ா, அைற்கு  றுப்புத் பைரிவித்து ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார்.  

அன்று  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு ப ண்டு  ா ாறவ நீராட்டினார். ஒரு 
 ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ருஸ்ைம், ொஞ்ெி,  ாைிரி மூவறரயும் ைனது 
குடிலுக்கு வரக்கூைி அவர்கறள, புவாஸாவஹப், ராவ்ஸாவஹப் இருவருடன் 
குடிலுக்குள் அறழத்துச் பென்று ைனியாக உறரயாடினார். அவ்வவறளயில், 
வொட்டா  ா ா, ப ஹர்  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைான்; ைிடீபரன,  ா ா 
ெில வகள்விகறள எழுத்துப் லறக மூல ாகக் வகட்கத் பைாடங்கினார்: 

"உனக்கு ெனம் என்று ஒன்று உள்ளதா?"  ா ா வினவினார்.  
"இல்றல, அது  றைந்துவிட்டது" வொட்டா  ா ா  ைிலளித்ைான்.  
"தற்காலிகொகவா?" 
"இல்றல, எல்லா காலத்ைிற்கும்."  
"உனக்கு ஆகசகள் உள்ளனவா?" 
"இல்றல, அப் டி எதுவும் இல்றல." 
"நீ என்கன எங்கும் பார்க்கிைாயா?" 
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"எல்லா இடங்களிலும் –  ிக  ிகச்ெிைிய ப ாருள்களிலும்கூட." 
"உடலில் ஏததனும் இன்பம் அல்லது வலிகய நீ உணர்கிைாயா?" 
"இல்றல, உடறலப்  ற்ைிய எவ்விை உைர்வும் இல்றல. இருந்ைாலும் 

 றைந்ைாலும் எனக்கு அறைப்  ற்ைி எந்ைக் கவறலயும் கிறடயாது. இைனால் 
என்னில் வித்ைியாெம் எதுவும் இல்றல. நான் தூங்கும்வ ாதும், விழித்ைிருக்கும் 
வ ாதும், எல்லா நிறலயிலும் - எப்வ ாதும் என்னால் உங்கறளப் 
 ார்க்கமுடிகிைது."  

ப ஹர்  ா ா, பைாடர்ந்து வொட்டா  ா ாவிடம் வகட்டார்,  
"நீ என்கன எப்தபாதும் பார்க்கிைாயா?"  
"எப்வ ாதும்! ஒரு பநாடி கூட இறடபவளி இல்லா ல்" வொட்டா  ா ா 
கூைினான். 
"எவ்வளவு காலம் நீ என்கனக் காண்பாய்?" 
"என்பைன்றும், எப்வ ாதும்." 
"நீ ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைாயா?" 
"ஆ ாம், எல்றலயில்லா ஆனந்ைத்ைில் உள்வளன்." 
"எவ்வளவு காலம் இந்த ஆனந்த நிகலகய நீ அனுபவிப்பாய்?"  
"நீங்கள் ( ா ா) இருப் து வறர - எக்காலமும்! நீங்கள் எங்கும், 

எப்வ ாதும் இருக்கிைரீ்கவளயானால், நானும் எங்கும், எப்வ ாதும் உங்களுடன் 
இருக்கிவைன், ஏபனன்ைால் நான் எப்வ ாதும் - 24  ைி வநரமும் உங்கறள 
 ட்டுவ   ார்க்கிவைன்." வொட்டா  ா ா  ைிலளித்ைான். பைாடர்ந்து  ா ா, 

"தவறு எகதயாவது உன்னால் பார்க்க முடியுொ?" 
"ஸ்ரீறயத் ( ா ாறவ) ைவிர,  ார்க்க வவறு என்ன இருக்கிைது? 

 ிகச்ெிைிய ப ாருள்களிலும்  ா ாறவத் ைவிர வவறு எதுவும் இல்றல." 
"உன்கனத் தனிகெயில் விட்டுவிட்டால் நீ எங்குச் மசல்வாய்?"  
"நான் எப்வ ாது வ ாகட்டும்? நான் எங்காயினும் வ ாவவன், நான் 

ஸ்ரீயுடன் எங்கும் இருக்கிவைன்." 
"நீ அங்குெிங்கும் அகலயும்தபாதும், வந்து தபாகும்தபாதும், உன் 

அகையிலிருந்து இங்கு வரும்தபாதும் என்ன உணர்கிைாய்?" 
"எதுவுவ  இல்றல. உைர்வவ இல்லாை நிறல - அறனத்தும் 

ைானாகவவ நிகழ்கிைது." 
ப ஹர்  ா ா, வொட்டா  ா ாறவ ப துவாக வருடிக்பகாடுத்து, 

 க்கத்து அறைக்குள் அறழத்துச் பென்ைார்.  ண்டலிறய வநாக்கி  ா ா 
இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "அவனுக்கு எந்த விதொன உணர்வும் இல்கல, 
இங்கிருந்து பக்கத்து அகைக்குச் மசல்லும் நகர்வுககளப் பற்ைிய உணர்வு 
கூட அைதவ இல்கல. இறைத்ைான் 'ஃபனா' - அைாவது 'ஆன்ெீக 
நிர்மூலொக்கல்' என்று கூறுவது. சுருக்கொகச் மசான்னால் அவன் இந்த 
உடல் அல்ல! ெனமும் அல்ல! அவன் ஆத்ொக்களில் பரொத்ொகவ 
ெட்டுதெ காண்கிைான்."  

ப ஹர்  ா ா, இறைப்  ற்ைி விரிவாக எடுத்துறரத்ைார்: 
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ஃபனாவில் இரண்டு நிகலகள் உள்ளன: ஒன்று உணர்வற்ை ெயக்க 
நிகல - ராஜாராம் இருப்பது தபால், அவனுக்கு அகனத்தும் மதய்வகீ 
பார்கவ ஒன்றுதான், தவறு எதுவும் இல்கல. அவன் என்கனத் தவிர தவறு 
எகதயும் பார்க்கவில்கல. அந்தத் மதய்வகீ பார்கவகயத் தவிர அவனுக்கு 
உடல், உலகம் ெற்றும் அதிலுள்ள அகனத்து மபாருட்ககளப் பற்ைிய எந்த 
உணர்வும் கிகடயாது. இது, அகனத்திலும் இகைவகனக் காணும் ஒதர 
காட்சி. 

ராஜாராம், அப்துல்லாறவ (வொட்டா  ா ா) வ ாலல்லா ல் ஒரு 
வித்ைியாெ ான நிறலயில் இருக்கிைான்: ராஜாராம் ஒன்றைப்  ார்க்கும் 
வவறளயில், அவனுக்கு உடல்  ற்றும் உலறகப்  ற்ைிய உைர்வு உள்ளது. 
அவற்றை ஒவர வநரத்ைில் அவனால்  ார்க்க இயலாது, ஏபனனில் அவனுள் 
 னம் இன்னமும் உள்ளது.  னம் அவறனவிட்டு இதுவறரப் வ ாகவில்றல. 
வ லும், அைிக ாக அவன் பைய்வகீ ஒளிறயக் காண் ைில் மூழ்கியிருந்ைாலும், 
அவனுடன் வ சும் வவறளயில்  னம் பைய்வகீ ஒளியிலிருந்து ைனது 
கவனத்றைத் ைிருப் ி, உலகின்  ிை ப ாருட்களில்  ார்றவறயச் 
பெலுத்தும்வ ாது, பைய்வகீ ஒளிறய அவனால் காைமுடியாது. ஆனால், அவன் 
உடனடியாக உலக எண்ைங்களிலிருந்து  னறைத் ைிருப் ி அந்ைத் பைய்வகீ 
ஒளிறய அவனுறடய விருப் த்ைிற்கிைங்க  ார்க்க முடியும்.  

ஃ னாவின் இரண்டாவது நிறல அப்துல்லாவின் நிறலறயப் 
வ ான்ைது, அைில் அவனுறடய  னம் முழுற யாக அழிக்கப் ட்டு 
அறனத்ைிலும் பைய்வகீ ஒளிறயக் காண்கிைான், ஆனால், அைிலிருக்கும் ஒவர 
வவறு ாடு என்னபவனில் ைீர்க்கைரிென  ார்றவ இதுவ ான்ை ப ாருட்கறள 
அங்கீகரிக்கிைது. 

ஆனால், இைில்  று டியும் அவன் என்கனதய ( ா ா) பைய்வகீ 
ஒளியாகப்  ார்க்கிைான். எனவவ, அவனுறடய நிறல இறை நிறலறய 
அறடந்ை ஆத் ாறவப் வ ால் - அைாவது அவன் கடவுறளப்  ார்க்க  ட்டுவ  
முடியும், இறை நிறலறய உைர்ந்ைைாக ஆகாது. அவன் கடவுறளக் 
காண்கிைான், அவை வவறளயில் இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவர், 
அவறரவய அறனத்ைிலும் காண்கிைார்.  

அதுதபால, பக்கா (BAQA) நிகல என்பது (இகை உணர்வில் 
நிரந்தரொக ஆழ்ந்திருப்பது) இரண்டு வககப்படும் - உணர்வற்ை நிகலயும், 
உணர்வு நிகலயும் - உணர்வற்ை நிகலயில் இருப்பவர் ‘ெஜ்ஜூப்’ என்றும், 
உணர்வு நிகலயில் இருப்பவர் ‘ஸலிக்’ என்றும் அகழக்கப்படுகிைார். இந்த 
நிகல, ‘பார்ப்பது’ ெட்டுெின்ைி அகனத்துடனும் ‘ஒன்ைிய’ நிகல.  

வொட்டா  ா ா  ற்றும் ராஜாராம் இருவருக்கும் இறடவயயுள்ள 
வவறு ாடு அவர்களால் உருவாக்கப் ட்டைல்ல; அது  ா ா அவராகவவ 
இருவருக்கும் வழங்கிய வவறு வவறு நிறலகள். ‘ராஜாரா ின் அைீை  க்ைியும், 
ைீவிர ான அன்பும் அவனுக்கு இந்ை நிறலறயப்  ரிொக ஈட்டியது. அவன் 
இப்வ ாது உலக அக்கறை  ற்றும் கவறலகளிலிருந்து விடு ட்டுள்ளான். 
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அவன் ைனது உடறலத் துைக்கும்வ ாது,  ிைப்பு, இைப்பு எனும் 
சுழற்ெிகளிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்டு என்னில் இருப் ான்.’ 

அடுத்ை இரண்டு  ாைங்களில், வொட்டா  ா ா, அவனது உடறல 
இழக்கும் அ ாயத்ைில் இருந்ைான் என் றை,  ா ா  று டியும் 
எடுத்துக்கூைினார். அவறன ஏன்  ா ா  ாதுகாக்கவில்றல என்று 
வினவியவ ாது, "ஆன்ெீக உந்துதகல அவனுக்கு அளித்த பின்பு, சில 
காரணங்களுக்காக நான் இது விஷயத்தில் (உள்ளளவில்) தகலயிட 
முடியாது" என்று  ா ா விளக்க ளித்ைார். “இருப்பினும், அகனத்து 
மவளியளவிலான நடவடிக்ககககளயும் எடுக்க முடியும் என்பதால் 
அவனது உடகலப் பாதுகாக்கும் அகனத்து வழிகளும் 
ககயாளப்பட்டுள்ளன." 

"அப்துல்லாவுக்கு  னம் இல்லாை நிறலயில் அவனால் எப் டி 
வாெிக்க,  ைிலளிக்க  ற்றும் கழிவறைக்குச் பெல்லமுடிகிைது?" என்று 
கூட்டத்ைில் ஒருவர் வகட்டைற்கு,  ா ா, "நான் அவனில் இருந்து 
அகனத்கதயும் மசய்கிதைன்" என்று  ைிலளித்ைார். வ லும் வொட்டா 
 ா ாறவப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

ெனம் முற்ைிலும் ெகைந்துவிட்டது. அவனுக்கு ெனம் இல்லாததால் 
ஆகசகளும் இல்கல. மபௌதீக உடல் இருந்தாலும் அகதப் பற்ைிய எந்த 
உணர்வும் இல்கல. எகததயனும் தகட்கும்தபாது ெட்டும் தபசுகிைான். நாம் 
எதுவும் தகட்காததபாது அவனாக ஒருதபாதும் தபசுவதில்கல. அவனது 
உடகலப் மபாறுத்தவகரயில், தூக்கெின்ைி 24 ெணிதநரம் அெர்ந்தத 
இருந்தாலும், அகத அவன் கண்டுமகாள்வதில்கல. நான் கூட அப்படி 
இருந்தால் தசார்வகடந்து விடுதவன், ஆனால், அவனுக்கு அது ஒரு 
மபாருட்டல்ல, ஏமனனில் அவனுக்கு உணர்வு என்பதத இல்கல, அதத 
தவகளயில், அகத அகடய விரும்பவும் இல்கல. ஆயிரம் தபர் அவகன 
தரிசிக்க வந்தாலும் அல்லது தனியாக ஒரு அகையில் 
அகடத்துகவத்தாலும் அவனுக்கு அகதப் பற்ைிய எந்த சிந்தகனயும் 
கிகடயாது; அவனில் அது எந்த தவறுபாட்கடயும் உண்டுபண்ணாது. 
அவனுகடய நிகல அத்தககய சரியான, சிைந்த நிகலயாகும். தவறு எந்தச் 
சிறுவர்களும் அவகனப் தபால் இல்கல. என்னுகடய வட்டத்து சடீர்களின் 
முன்தனற்ைத்திற்காக, அவன் உயிதராடு இருந்தால் என் பணியில் மபரும் 
உதவியாக இருப்பான்.  

அடுத்ை நாள் ப வ ா, ஆைி ஜூனியரின் உடல்நிறல ெரியில்றல என 
அைிந்து ப ஹரா ாத் வந்ைார்.  ா ாவின் ெவகாைரர்களில் ஒருவறரயாவது 
ைன்னுடன் வடீ்டிற்கு அனுப் ி றவக்கு ாறும், அவர்களில் ஒருவர் ைிரு ைம் 
பெய்துபகாண்டு உடனிருந்ைால் வயைான காலத்ைில் ைந்றை பஷரியாறரயும், 
ைன்றனயும் கவனிக்க வெைியாக இருக்குப ன எடுத்துறரத்து,  ா ாவுடன் 
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நீண்டவநரம் விவாைத்ைில் ஈடு ட்டார்.  ா ா எந்ை  ைிலும் அளிக்காைைால் 
அன்று  ாறல ப வ ா ைிரும் ிச் பென்ைார். 

அவை நாள்,  ற்றுப ாரு ெிறுவன் ராொஜி அழுதுபகாண்வட 
 ா ாவிடம் வந்து, 'சிைிதளதவனும் நான் கண்டுமகாண்டிருந்த அந்த 
மதய்வகீ ஒளி இப்தபாது ெகைந்து விட்டது, ஏன் என்னிடெிருந்து அகதப் 
பைித்துவிட்டீர்கள்?' என்று வருத்ைத்வைாடு  ன்ைாடிக் வகட்டான். 

 ா ா உடவன ரா ாஜியின் ைறலறய ைனது  டியில் ொய்த்து,  ின்பு 
ைறலறய உயர்த்ைி அவரது விரல்கறள அவன் பநற்ைியில் றவத்து, 
"இப்தபாது நீ அகதப் பார்க்கிைாயா?" என்று வகட்டார்.  

"ஆ ாம்..ஆ ாம்.." என்று ரா ாஜி உைர்ச்ெிப் ப ாங்க  ைிலளித்ைான். 
ரா ாஜியின் மூன்ைாவது கண் ெிைிைளவில் ைிைக்கும் அனு வத்றை அவன் 
அறடயத் பைாடங்கியிருப் ைாக,  ா ா விளக்க ளித்ைார்.  

அவை நாள், வொட்டா  ா ாவிடம் அவனது ைற்வ ாறைய நிறலறயக் 
குைித்து  ா ா வினவினார். அவன் ைனது உைர்றவ இழக்கும் ைருைத்ைில் 
'நிகனவில் இருந்தது என்ன?' என்று வகட்டைற்கு, வொட்டா  ா ா, 'ஸ்ரீ பாபா, 
எனது உடலில் நுகழவகதப் பார்த்ததாக ஞாபகம்' என்று கூைினான். 
அவறன, சூட்சு  ைளத்ைிலிருந்து ொைாரை  னிை உைர்வுக்குக் பகாண்டுவந்ை 
வவறளயில் (எனி ா பகாடுத்து), அவனிட ிருந்து ஸ்ரீ ா ா இறையின் த்றைப் 
 ைித்ைது வ ால் உைர்ந்ைைாக எடுத்துறரத்ைான்.  

 ல வருடங்களுக்குப்  ிைகு தசாட்டா பாபா, அவறர, ப ஹர்  ா ா 
ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைிற்கு எடுத்துச் பென்று, அளித்ை அனு வத்றைப்  ற்ைி 
முைன் முறையாக எடுத்துறரத்ைார்:  

ஒரு நாள், ஆன் ீக பொற்ப ாழிவு நிறைவுற்ை அவ்வவறளயில்,  ா ா, 
ஒவ்பவாரு ெிறுவர்களின் முகத்றையும் கூர்ற யாக உற்றுவநாக்கி, இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: "உங்களில் தகுதி பகடத்தவர்ககள நான் அன்பின் 
எஜொனரின் பக்கம் ஈர்த்து, வாழ்க்ககயின் அமுதத்கத அவர்களுக்கு 
வழங்குதவன். குழந்கதகதள! இகைவன் ஒருவதன, அவதன 
உண்கெயானவன்; இதர அகனத்தும் பயனற்ைகவ." அவருறடய அழகு 
முகத்றை உற்றுவநாக்க ெக்ைியில்லா ல் நான் என் கண்கறளத் ைாழ்த்ைிய 
வ ாதும்,  ா ா, அவருறடய  ார்றவறய என் ீது  ைித்ை வண்ைம் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: "மதாடர்ந்து விடாமுயற்சியுடன் இருங்கள். உங்கள் உதலாக 
கலகவயிலிருந்து நான் தூய தங்கத்கத உருவாக்குதவன்." 

 ஸ்ரீ ா ாவின் அந்ை வார்த்றைகள் என்னில் ஆழ ான ைாக்கத்றை 
ஏற் டுத்ைி, அன்று இரவிலும், அடுத்ை நாளும் என்றனப் ப ரும் கலக்கத்ைில் 
ஆழ்த்ைியது. ற ைானத்ைில் ஹாக்கி விறளயாடும் வவறளயில் நான் நிற்கும், 
ஓடும் விைம்  ற்றும் என் முகத்ைின் நிைம்  ாறும் வைாற்ைம், என் 
நண் ர்களுக்குப் புரியாை புைிராக இருந்ைது.  



68 
 

 ைிய உைவின்வ ாது, ஓரிரு வாய் உைவு உண்டதும், என்னுள் ஒரு 
ப ரிய  ாற்ைம் ஆட்பகாண்டறை உைர்ந்வைன். அொைரை ான பவப் மும்  
இருளும் என்றனச் சூழ்வது வ ாலவும் உைரத் பைாடங்கிவனன் - அறனத்து 
ப ாருட்களும் உண்ற யில் என்றனவிட்டு  றையத் பைாடங்கின. ைிடீபரன, 
ெற்றும் எைிர் ாரா ல், என் ஆழ் னைிலிருந்து எழுந்ை அழுறகயால் நான் கைை 
ஆரம் ித்வைன். ெில நி ிடங்களில், என்றனச் சுற்ைியுள்ள அறனவறரப்  ற்ைிய 
எல்லா நிறனவுகறளயும் நான் இழந்து, எறையும் புரிந்துபகாள்ள முடியாை 
நிறலயில் இருந்வைன். ெிைிது வநரத்ைில் எனது நிறனறவ ைிரும் ப் ப ற்று, 
கைைத் பைாடங்கிவனன், "நான் பவகுதூரத்ைில் இருக்கிவைன். அவர் எங்வக? நான் 
எங்வக?" 

அவ்வவறளயில், ஸ்ரீ ா ா எனக்கு அளித்ை வாக்குறுைிறய 
புவாஸாவஹப் நிறனவு டுத்ைினார். ஆனால், ைறெகள் நடுங்க, ப ருமூச்சு 
விட்ட வண்ைம் ைானாகவவ வைான்ைிய என் அழுறக, வ லும் வ லும் உரத்ை 
குரலில் பவளிப் ட்டது. ெிைிது வநரம் அற ைியாக இருந்து,  று டியும் அழ 
ஆரம் ித்வைன்.  

ஏைக்குறைய ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  று டியும் 
அற ைியாவனன். தூக்கத்ைிற்கும், விழிப்புக்கும் இறடவயயுள்ள இனம்புரியாை 
நிறலறய உைர்ந்வைன்; அவைவவறளயில் ‘பரொனந்த நிகல’ என்றன 
ஆட்பகாண்டது. நான் எனது ைறலறய உயர்த்ைியதும்,  ிரிய ான  ா ா 
எனக்பகைிரில் அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்வடன். அவர் முன்னிறலயில், 
அவருறடய  ரிசுத்ை ான முகம் என்றன ஆட்டிப் றடத்து  று டியும் 
கண்கலங்கச் பெய்ைதும், எறையும் நிறனத்துப்  ார்க்கா ல் அவர்  ாைங்களில் 
விழுந்து வைங்கிவனன். (இம்முறை என்னுறடய அழுறக ஸ்ரீ ா ாவுக்குத் 
பைாந்ைரவாக இருப் றை எண்ைி அழுவைன்). உடவன, கவறல வைாய்ந்ை 
முகத்துடன் அவர் என்றனப்  ார்த்ைதும்,  யக்க ாவனன் –  ைைிக்கடலில் 
 றைந்து வ ாவனன். 

சு ார் ஐந்து நி ிடங்களுக்குப்  ின்னர், அறர நிறனவில் 
அன் ிற்குரியவரின் றககளிலிருந்து, அவர் விருப் த்ைிற்கிைங்க ஒரு டம்ளர் 
 ால் வாங்கி அருந்ைிவனன். நான் ஸ்ரீ ா ா முன்னால் ெிறல வ ால் 
அறெயா ல் அ ர்ந்து, அவரது நிகரற்ை அழறகக் கண்டு ைிறகத்துப் வ ாவனன். 
என் கண்கள் நீர் ைதும் ி ஈர ாக இருந்ைன, என் இையம், ைீப் ிழம்புகளில் 
எரிந்து பகாண்டிருக்க இறையன்ற ப்  ற்ைிய இந்ை வரிகறளப் 
 ாடிக்பகாண்டிருந்ைது. 

எனதன்தப, என்கன நான் இழந்துவிட்தடன், 
இன்னும் என்கன நான் இழக்க விரும்புகிதைன்.  
என்னிதல இன்னும் அதிகொக ஏங்குகிதைன்.  
உன் கண்கதளாடு இகதச் மசால்லி தபசுகிதைன்,  
"உன் தபான்ை இகை தபாகதகய நாடுகிதைன்."  
எனக்கு ெகுடம் தவண்டாம், சிம்ொசனமும் தவண்டாம்;  
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உன் தசகவயில் நான் ஒரு தூசாக ொை ெட்டும் தவண்டும்.  
எனக்குக் கிட்டிய அழகான இந்தத் மதய்வகீ உருவம் தவறு  

யாருக்குத்தான் கிட்டியது?  
ததனினும் சுகவயான இந்த சந்திரன் தவறு  

யாருக்குத்தான் எட்டியது?  
உன் முகத்ததாற்ைம் இந்த நிலத்கத அதிரகவக்கும்,  
இறுதி தீர்ப்பு நாள் தபாலதவ அதுவும் அறுதியாக நடக்கும்.  
என்ைாலும் உன் அழகின் மசார்க்கத்தில்  

யார்தான் இருப்பர், நரகத்தின் மநருப்பு என்ை பயத்தில்?  
எனது இதயம் இகைவனான பாபாகவக் மகஞ்சிக் தகட்டது: 
எனது ஆத்ொவின் உயிதர, நீ ெட்டும் இல்கலதயல்  
என்கன ெகிழ கவக்காது அந்தப் பரொனந்த நிகல  
தபரானந்தம் என்கனப் தபாகதக்குப் பணிய கவக்காது.  
நீதய என் வாழ்க்கக; நீயின்ைி  

எப்படி வாழ்தவன் எனக்குத் மதரியாது.  
நீதய என் கண்கள்; அகவயின்ைி எப்படிக் காண்தபன்,  

அதுவும் என்னால் முடியாது.  

காலப்வ ாக்கில்  ல வாரங்கள் கடந்து பென்ைன, எனது 
அன் ிற்குரியவர், எனது வ ன்ற  ிகு குருநாைர் அவர்களின் அன்பு வ லும் 
பவளிப் ட்டு அனலாக எரிந்ைது. அைன் அைீை ைாக்கத்ைால் ொைாரை 
பெயல்களில் ஈடு டும் வவறளயிலும் - உண்ணும்வ ாதும், நீராடும் வ ாதும் 
கூட - ஸ்ரீ ா ாறவப்  ற்ைிய ெிந்ைறனகளில் மூழ்கிவிடுவவன்; அவறர  ைந்ை 
கைங்கவள இல்றல எனலாம். இவ்வாறு அவரது அன் ின் வ ாறையில் 
அகப் ட்டு,  ல வாரங்கள் கழிந்ைன. அைன்  ின்னர், 1927 டிெம் ர்  ாைத்ைில் 
உைவு உண்ணும் ஆறெ, இறுைியில், என்றனவிட்டு விலகியது, என் உடல் 
 ற்றும் உறடகளின்  ரா ரிப்ற  நான் றகவிட்ட நிறலயில், சுற்றுப்புை 
சூழ்நிறலகறளயும் முற்ைிலும்  ைந்துவிட்வடன்; ைியானத்ைில் ஆழ்ந்து எனது 
 ிரிய ான ஸ்ரீ ா ாவின் அழகு முகத்றை  ட்டும்  ார்க்க ஆறெப் ட்வடன். 
அவருறடய ப யர் ஒன்றுைான் என் ைியான ாகவும், அவறரப்  ற்ைிய 
ெிந்ைறனகள்  ட்டுவ  இறைவனின் ஞா க ாகவும் இருந்ைன. 

வழக்கம் வ ால் ஒருநாள் இரவு,  ண்டலியுடன் ெிறுவர்களும் 
ஸ்ரீ ா ாறவச் சுற்ைி அ ர்ந்து, அவருறடய பொற்ப ாழிவில் கவனம் பெலுத்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைனர். அவ்வவறளயில் என்னில் ஒரு ப ரிய  ாற்ைம் பைன் டவவ, 
சூரிய கைிர்கறளயும்  ிஞ்சும் அளவுக்கு, பைய்வகீ ஒளிக்கைிர்கள் என்றனச் 
சூழ்ந்ைன. கூக்குரலிட்டு ஸ்ரீ ா ாறவ அறழத்ைதும் நான் உைர்விழந்து 
 யக்க ாவனன். ஐந்து  ைி வநரம் அந்நிறலயிலிருந்ை  ின்னர், எனது  யக்க 
நிறல ைிரும் ியதும், என்றன ஸ்ரீ ா ாவிடம் அறழத்துச் பென்ைனர்; அவர் 
என்றன ஆறுைல் டுத்ைி, தூங்கு ாறு கட்டறளயிட்டார்.  
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அந்ை அனு வத்ைிற்குப்  ிைகு, ஸ்ரீ ா ாவின் முன்னிறலயில், எப்வ ாது 
இருக்க வநர்ந்ைாலும், முைலில் நான் அவரது  ாைங்களில் முத்ை ிட்வடன்; 
எவ்வளவுைான் முத்ைங்கள்  ைித்து, ைறலறய றவத்து வைங்கினாலும் அது 
பகாழுந்துவிட்டு எரியும் என் இையத்ைிற்கு ஆறுைலாகவவா, அல்லது 
பகாந்ைளிக்கும் உள்ளுைர்வுகளுக்கு உைவியாகவவா இருக்காது. ஸ்ரீ ா ாவின் 
ஒவர ெிந்ைறனயில் நான் ஆழ்ந்ைிருந்வைன். 

ைியானம், ெிந்ைறன எதுவு ில்லாை வநரத்ைில், என் ஆத் ா 
அற ைிறயயும் ஆனந்ைத்றையும் அனு வித்துக் பகாண்டிருந்ைது, அவை 
வவறளயில் அவருறடய தூய்ற யான  ற்றும் உன்னை ான முகத்ைில் என் 
 ார்றவ  ைிந்ைிருந்ைது.  

இந்ை அனு வத்றைத் பைாடர்ந்து ெிைிது வநரத்ைில், என் நிறனவு 
முழுற யாகத் ைிரும் ியது. இயற்றகயான இந்ை ைியானத்ைில் நான் மூழ்கும் 
வ ாது உைறவ, அல்லது நான் அ ர்ந்ைிருப் து பவயிலிலா  றழயிலா 
என் றைப்  ற்ைியும் கண்டுபகாள்வைில்றல. ப ரும் ாலும் என்னுறடய 
நாட்கள் பைாடர்ந்து அழுறகயிவலவய கழிந்ைன. 

1928 ஜனவரி  ாைம் எனது ஆழ் ன நிறல, ைீவிர  ாற்ைம் கண்டது. 
ஸ்ரீபாபாவின் அருகில் அெர்ந்து, சூரிய அஸ்தெனத்தில் கவனம் 
மசலுத்தியதபாது, நான் திடீமரனக் கதைி அழ ஆரம்பித்ததன்.  

என்னுகடய சாதாரண விழிகள் மூடி, எனது மூன்ைாவது கண் 
திைந்தது. பிரகாசொன இகை ஒளியில் நான் என்னுகடய இதயம், ொர்பு, 
கக கால்கள், நரம்புகள், ததால் ெற்றும் எலும்புகள் அகனத்தும் 
உணர்ச்சிமபாங்க மசயல்படுவகதயும், தெலும் என் இதயத்தின் ஒவ்மவாரு 
மூகலகயயும் அது மவளிச்செகடய மசய்தகதயும் பார்த்ததன். அந்த இகை 
ஒளியின் பிரெிப்பில் இந்த உலககயும், அதிலுள்ள அகனத்கதயும் நான் 
ெைந்ததன். 

மவளியுலகம் ெற்றும் என்கனச் சுற்ைியுள்ளவர்ககளப் பற்ைி 
முற்ைிலும் அைியாத நிகலயில், மதய்வகீ தபாகதயில் ஐந்து நாட்கள் 
ெயக்கொக இருந்ததன். இவ்தவகளயில், நான் இகடவிடாெல் ஸ்ரீபாபாவின் 
பிரகாசொன ஒளிகயயும், ெகிகெெிக்க பார்கவகயத் தவிர, தவறு 
எகதயும் காணவில்கல. இப்பார்கவயால் நான் ஆனந்தம் ெற்றும் 
ெகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்ததன். இந்த ஐந்து நாட்களும் பிரியொன, 
தென்கெெிகு குருநாதர் மெஹர் பாபாவின் தனித்துவொன இந்தப் 
பார்கவகய, எனது ஆழ் இதயத்திலும், ஆத்ொவிலும் அனுபவபூரர்வொக 
ரசித்ததன். அவரது சிைப்புெிக்க முகத்கத தரிசனம் மசய்யும் தவகளயில் 
எனக்குள் 'நீ புனிதொன இடத்தில் இருக்கிைாய்; உனது காலணிககள 
கழற்ைிவிடு' என்ை குரகலக் தகட்தடன்.  

இந்த உண்கெப்மபாருளின் ஆனந்தொன பார்கவயில், உலகின் 
உகடகெகள் ெற்றும் ஆடம்பர மபாருட்கள் அகனத்தும் உண்கெயில் ஒரு 
கனவு தபான்ைது - ொகய - என்பகத நான் புரிந்துமகாண்தடன். ஒரு 
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உண்கெயான குருநாதரின் அரவகணப்பில் இருப்பது நித்திய சுதந்திரம் 
ெட்டுெின்ைி பரிபூரரண திருப்திக்கும் காரணம் என்பகத நான் உணர்ந்ததன். 

அவ்தவகளயில், நான் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்கத 
எட்டியுள்ளதாகவும், அப்தபாதுதான் 'தசாட்டா பாபா' என்று 
மபயரிடப்பட்டதாகவும் பாபா ெண்டலிக்கு எடுத்துகரத்தாகக் 
தகள்விப்பட்தடன்.  

ஆகா அலி என்ைறழக்கப் ட்ட  ற்பைாரு, பிதரொஷ்ரெ சிறுவன், 
 ா ாவின்  ிரிய ான  ாைவர்களில் ஒருவன், அவனும்  ா ாவின் பைய்வகீ 
ைன்ற றய அனு வபூர்வ ாக உைர்ந்ைான். அவனது ஆன் ீக இயல்பு, இளம் 
வயைில் இருக்கும் இவனுக்கு  ிகவும் குைிப் ிடத்ைக்கைாக இருந்ைவைாடு,  ா ா 
 ீைான அவனது அன்பு  ாராட்டத்ைக்கைாகவும், உண்ற யிவல 
ஊக்கமூட்டுவைாகவும் இருந்ைது. ஜனவரி இரண்டாவது வாரத்ைிலிருந்து,  ா ா, 
அலியிட ிருந்து ைனியாக விலகியிருந்ை வவறளயில், அலி அவர் அருகில் 
இருப் றைவய விரும் ினான் என் றையும்  ண்டலி கவனித்ைனர்.  ா ா 
அவறன அறழத்ைாலும் ஒவர நி ிடத்ைில் ைிருப் ி அனுப் ிவிடுவது வழக்கம். 
இறைக் கண்டு அலி அற ைியிழந்து காைப் ட்டான். 

ஜனவரி 17ஆம் நாள்  ா ா ைிரும் த் ைிரும் , ஏைக்குறைய  த்து 
முறை, அலிறய அறழத்ைார், ஆனால், அப்வ ாதும் ஒவ்பவாரு முறையும் 
ஏைாவது காரைத்றை எடுத்துக்காட்டி உடனடியாக அவறனத் ைிருப் ி அனுப் ி 
வந்ைார். ெற்று வநரத்ைில் அலியின் உள்ளளவிலான பகாந்ைளிப்ற க்கண்டு, 
 ா ா, இவ்வாறு கூைினார்: "இகை தபாகதயிலும் தகல குருநாதரின் 
பாதங்களில் இருக்கதவண்டும்." 

1928 ஜனவரி 29ஆம் நாள், ஞாயிற்றுக்கிழற , "அலி இப்தபாது நான் 
அவகனத் தீண்டும் நிகலக்குத் தயாராகிவிட்டான்" என்று பைரிவித்ைார்.  

அன்று  ாறலயில், இைர ெிறுவர்களின் முன்னிறலயில்  ா ா 
அலிறய வவண்டுப ன்வை இவ்வாறு வி ர்ெித்ைார்: "இந்நாட்களில் அலி 
அவனது படிப்பில் அதிக கவனம் மசலுத்துகிைான்; என்கன ெைந்து 
விட்டான். அவனது தந்கதயிடம் எப்படி ெறுபடியும் மசன்று தசர்வது 
என்பகத ெட்டுதெ நிகனத்துக்மகாண்டிருக்கிைான்." 

 ா ாவின் இந்ை வார்த்றைகறளக் வகட்ட அலி, அவன்  ீைிருந்ை 
கட்டுப் ாட்றட இழந்ைான்; இையம் சுக்குநூைாக உறடவது வ ால் உைர்ந்து 
கைைி அழத்பைாடங்கினான். ைிக்கு ைிறெத் பைரியா ல் அங்கு ிங்கும் ஓடினான். 
 ா ா, ராவ்ஸாவஹ ிடம் அவறனப்  ிடித்து வரு ாறு கூைினார்.  ா ா 
அப்வ ாது அவறனக் றககளால் அரவறைத்து, வருடிக்பகாடுத்து, ைறலயில் 
முத்ை ிட்டு, ஆறுைல்  டுத்ைினார். அலி, அவனால் எதுவும் பெய்யமுடியா ல், 
 ல  ைி வநரம்  னமுறடந்து கைைினான்.  

இறுைியாக,  ா ா, அவனது  ார்ற  இரண்டு, மூன்று முறை ைனது 
ைறலயால் பைாட்டு அரவறைத்ைார். அலி உடனடியாக அற ைியாகி, ைைிந்து, 
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தூங்குவது வ ாலத் வைான்ை ளித்ைான்.  ைிறனந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு 
 ா ா, ராவ்ஸாவஹ ிடம் அவறன எழுப்  முயற்ெிக்கு ாறு கூைினார், ஆனால், 
அலி அவனது கண்கறளத் ைிைக்கவில்றல. அவனது கண்ைிற கறளத் 
ைிைந்ைவ ாது கண் ைிகள் உயிரற்று பைன் ட்டன. வகள்வி வகட்டவ ாது  ைில் 
எதுவு ில்றல.  ா ாவும் அவறனத் ைட்டி எழுப்  முயன்ைவ ாது 
அறெவில்லா ல் இருந்ைான். அவனது ைறலறயத் ைனது  ார்வ ாடு 
அறைத்து,  ா ா, அவனது மூச்சு அறல ாய்வறை கவனித்ைார். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ாவின் றெறகறய கவனித்ை 
ராவ்ஸாவஹப், அலியிடம் வினவினார், "இப்வ ாது நீ எப் டி உைர்கிைாய்?" 

அலி பவகு பைாறலவிலிருந்து வ சுவது வ ால ப துவான குரலில், 
"ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிதைன்" என்ைான். 

ராவ்ஸாவஹப் வகட்டார், "நீ எறைப்  ார்க்கிைாய்?" 
"பாபா" அலி  ைிலளித்ைான்.  
"எங்வக?" என்ைைற்கு, "எங்கும்!" என்ைான். 
 ா ா அவறன  ருத்துவ றனக்கு எடுத்துச் பென்று, வவண்டியறை 

பெய்ய ஒருவறர ஏற் ாடு பெய்ைார். அன்ைிரவு  ா ா, அவரது அறையின் 
வ ல்நிறலயில் அ ர்ந்து அலியின் நிறலறயப்  ற்ைி அடிக்கடி விொரித்துக் 
பகாண்டிருந்ைார். 

ஏற்கனவவ குைிப் ிட்டது வ ால,  ா ா 20 ெிறுவர்கறளத் வைர்ந்பைடுத்து 
நாள் முழுவதும் அவர் அறையிவல இருக்கச் பெய்ைார். இைர  ாைவர்கறள 
வழக்கம் வ ாலப்  ள்ளிக்கூடம் பென்று காலந்ைவைா ல் அட்டவறைப் டி 
அறனத்றையும் பெய்யு ாறு கண்டிப்புடன் வகட்டுக்பகாண்டார்.  

 ாைிரி  ருத்துவ றனயில் அலிக்கு வவண்டிய அறனத்து 
வெைிகறளயும் பெய்து ைந்ைார். அடுத்ை நாள், ஜனவரி 30ஆம் வைைி, அலி 
ப துவாக அறெந்ைாலும் ொைாரை நிறலயிலிருந்து முற்ைிலும்  ாறு ட்ட 
நிறலயில் கண்கள் பவறுற யாக இருந்ைன.  

தசாட்டா பாபா, ராஜாராம் இருவருக்கும்  ா ாவின் அருறள 
வழங்குவைில் பவளிப் றடயான  ாகு ாட்றடக் காட்டுவைன் காரைத்றை 
ராவ்ஸாவஹப் வினவிய வ ாது  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

ராஜாராகெ மபாறுத்தவகர அவனாகதவ முயற்சித்துப் (இகை 
ஒளிகய) மபற்றுக் மகாண்டான். அவன் ெிகவும் கடினொகவும், 
தநர்கெயாகவும் முயற்சித்து அந்த நிகலகய அகடந்தான். நானாக 
எதுவுதெ அவனுக்குச் மசய்யவில்கல. உண்கெயிதல, இது அவன் 
தகலவிதி, நான் அதில் தகலயிடமுடியாது. தசாட்டா பாபா விஷயத்தில் 
தனிப்பட்ட முகையில் நானாகதவ என்னுகடய உதவிகய வழங்கிதனன்.  

நான் ராஜாராமுக்கு நிச்சயொக உதவ முடியும், ஆன்ெீக பாகதயில் 
உந்துதகல அளித்து அவனுக்கு நன்கெ பயக்கும் வககயில் மசய்ய 
முடியும், ஆனால், அவன் உடல்நிகலகயப் பார்த்துதான் பயப்படுகிதைன், 
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அகத அவன் எந்தநரமும் இழக்க வாய்ப்புள்ளது, அது விரும்பத்தக்கதல்ல. 
முடிந்தவகரயில் அவன் உணர்வு நிகலயில் இருக்க தவண்டும், 
அதனால்தான் அவன் விஷயத்தில் ெிகவும் கவனொக இருக்க 
தவண்டியதாகிைது. 

இம்ொதிரியான நிகலயில், ஒருவன் அவன் உடகல இழக்கலாம், 
மவைித்தனத்துடன் இருக்கலாம் அல்லது அவகன ெகைத்திருக்கும் திகர 
விலகலாம். அவனது மசாந்த முயற்சியால் அந்தத் திகர விலகதவண்டும், 
அதில் நான் தகலயிடக்கூடாது. இதர சிறுவர்களுக்குத் மதய்வகீ 
பார்கவகய நான் வழங்க முடியும், உதவ முடியும். எதுவாயினும், 
ராஜாராம் அவனது உடகல இப்தபாது அல்லது எப்தபாது இழந்தாலும் 
அவன் என்னில் இருப்பான்.  

ஜனவரி 30ஆம் நாள் இரவு, அலி, ராஜாராம், தசாட்டா பாபா 
மூவறரயும் அவர்களின் ஆன் ீக உச்ெ நிறலயிலிருந்து கீவழ பகாண்டுவர, 
 ா ா அனு வித்ை ெிர ங்கறள யாரும் கற் றன பெய்து கூடப்  ார்க்க 
முடியாது. சாஞ்சி அவரது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்:  

‘அப்துல்லாவின் உடல் வ ாெ றடந்து  ிகவும் ஆ த்ைான  ற்றும் 
ைீங்கு விறளவிக்கும் நிறலயில், இைய துடிப்பு அைிவவகத்ைில் இருந்ைது; 
இவ்வாறு நீடித்ைால் மூச்சு நின்றுவிடும் அ ாயம் உள்ளது என  லர் கூைினர். 
இரவும்  கலும்  ா ா, வொட்டா  ா ாவின் ைறலயருகிவல அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
அவன் உடல்  ிகவும்  ல ற்று இருந்ைைால்,  ா ா அவனுறடய ெிர ங்கறளத் 
ைன் ீது ஏற்றுக்பகாண்டு உடல்நல ற்ைவர் வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார்.  

அடுத்ை நாள்,  ா ா முற்ைிலும் வொர்வறடந்ை நிறலயில் இருந்ைைால், 
அவரது அறையின் ஜன்னல்  க்கம் கூட வரா ல் உள்வளவய இருந்ைார். 
வொட்டா  ா ாவின் உடல்நிறல, இன்னமும் ெீராகாை நிறலயில் 
ராவ்ஸாவஹப்  ா ாவின் அருகிவல அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ள்ளிக்கூடத்ைில் 
ராவ்ஸாவஹ ின் ப ாறுப்ற  ருஸ்ைம் ஏற்றுக்பகாண்டார்.’ 

 ா ா, ருஸ்ைத்றைத் ைனியாக அறழத்து அவருடன் உறரயாடினார். 
குல் ாயும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைிருந்ைார், அவறர,  ா ா ைனது 
அறையின் அருகிலற ந்ை வ றடயில் ெிைிது வநரம் அ ர அனு ைித்ைார். 

அந்ை நாள் வொட்டா  ா ா, ஓரளவு நல்ல உைர்வு நிறலயில் 
காைப் ட்டான்;  ா ாவின் முன்னிறலயில் அழுது  ன்ைாடினான், "ையவு 
பெய்து எனக்கு வவண்டிய நாவின் வலிற றயத் ைாருங்கள், அப்வ ாது நான் 
உங்கறள எங்கும், எப்வ ாதும்  ார்க்கிவைன் என் றை இந்ை முழு உலகுக்கும் 
 றைொற்றுவவன். உங்கறளப்  ார்க்கும் அந்ை உண்ற  அனு வத்ைின் 
வவகத்றை அறனவருக்கும் எடுத்துறரப்வ ன்!"  

எதுவாயினும்,  ா ா இப்வ ாது அவறன அற ைியாக இருக்க 
அைிவுறுத்ைி,  ிைகு  ார்த்துக் பகாள்ளலாம் என்ைார். 
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அன்று அந்ை இறளஞனுக்கு, கடந்ை 20 நாட்களில் முைன்முறையாக 
 ாலும், ொைமும் ஊட்டப் ட்டது. 

 ா ா, அலியிடம் அவனது  டிப்ற த் பைாடரு ாறு ( ள்ளிக்கூடம் 
பெல்லா ல் இருந்ை இன்னும் ெில ெிறுவர்களுடன்) கட்டறளயிட்டார்.  ிப்ரவரி 
1ஆம் நாளிலிருந்து அலி  ள்ளிக்கூடம் பெல்லத் பைாடங்கினான். அவை 
வவறளயில் ராஜாராம்  ண்டலி குவாட்டர்ஸில் ைங்க,  ா ா, அனு ைி 
வழங்கினார்.  

மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ை நாம்ைார் ைஸ்தூர்  ற்றும் 
ப ர்ஸியாவிலிருந்து வந்ை பஷரியார் ஈரானி, இரண்டு பஸாராஸ்டிரிய 
 ாைிரிகள் (குருக்கள்), ஜனவரி 7ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர்;  ா ா, 
பஸாராஸ்டறரப்  ற்ைி அவர்களுக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 

அறனத்து  ைங்களின்  ிரார்த்ைறன நூல்கள் -  ார்ஸிகளின் 
'அவஸ்தா', இஸ்லா ியரின் 'குரான்', கிைிஸ்ைவர்களின் 'கபபிள்' 
வ ான்ைவற்றை எழுைியவர்கள் இந்ை  ைகுருக்கள், இவற்ைில் 
உண்கெப்மபாருகளப் பற்ைிய எதுவுதெ இல்கல. பஸாராஸ்டர் அக்னிகயப் 
(பநருப்பு)  ற்ைிக் கூைியபைல்லாம், இகையன்பில் 'இதயம்' மகாழுந்துவிட்டு 
எரிவகதக் குைிக்கும். இந்ைப்  ாைிரிகள் அைன் அர்த்ைத்றைக் பகாறலபெய்து 
அறை ‘மவளியில் எரியும் புனித மநருப்பு’ என்று  ாற்ைினர். அதுவ ால், இதர 
ெதங்களின் 'கஸ்தி', 'பிரார்த்தகன' தபான்ை மகாள்கககள், ெற்றும் 
தகாட்பாடுகள் அகனத்தும் சடங்கு, சம்பிரதாயங்கள் ஆகும். 

கடவுளின் ஒரு மபயகர ெட்டும் தினமும் ஒரு சில நிெிடங்களுக்கு, 
தவறு சிந்தகனகள் எதுவுெில்லாெல், ெனொர, அன்புடனும், பக்தியுடனும் 
தபாற்றுங்கள்; அது உலக விஷயங்களில் ெனம் அகலந்து திரியும் 
தவகளயில் இயந்திரத்தனொகப் பிரார்த்தகனயில் ஈடுபடுவகதக் 
காட்டிலும் ெிகப்மபரிய நன்கெகய பயக்கும். 

மஸாராஸ்டர் அவருகடய 14 சடீர்களுக்கும் இகையுணர்கவ 
அளித்தார். அதற்குப் பின்னர் இன்னும் ஒரு சடீகர இகை நிகலக்கு 
எடுத்துச் மசன்ைார். அவரிடெிருந்து, இகை ஞானம் ெற்றும் அனுபவத்கத, 
அடுத்த 700 வருடங்களுக்காக, தந்கத வழியாகப் புதல்வனுக்கு 
வழங்கப்பட்டது. ஆனால், 'சத்குரு தஸ்தூர் அஸார் ககவான்' அவர்களின் 
காலத்துக்குப்  ிைகு, தபாலி, வஞ்சகம் பகடத்த தஸ்தூர் ஒருவர் சத்குருவின் 
வாகனத்கதக் ககப்பற்ைி, சத்குருவின் மபயரில் பணம் சம்பாதித்தான். 
அவகரப் பின்பற்ைிய தஸ்தூர்கள் அவர்களின் விருப்பப்படி ஆகணககள 
இயற்ைினர். அவர்களுக்குப் பின்னர் இதுவகரயிலும் மஸாராஸ்டிரிய 
இனத்தில் ஒரு சத்குரு கூட உருவாகவில்கல.  

இன்ைிருக்கும் மஸாராஸ்டிரிய தவத நூல்கள் (அவஸ்தா) 
அகனத்தும் இந்த தஸ்தூர்களால் எழுதப்பட்டகவ, மஸாராஸ்டர் எழுதியது 
அல்ல. மஸாராஸ்டர் அவரது தபாதகனகள் வழியாக ெக்களுக்கு 
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வழங்கியகவ அகனத்தும் ரத்தின கற்கள் – ஸுஃபியிசத்தின் ஈடில்லா 
மபாக்கிஷம் - ஆனால், அது அவர்களுக்குத் மதரியாது. அவருகடய 
சிைப்புெிக்க 14 சடீர்களுக்கு அவர் இகை ஞானத்கதயும், அனுபவத்கதயும் 
மகாடுத்தார். அடுத்தவர்களுக்கு, (அதாவது உலகத்துக்கு) ஸுஃயிசத்தின் 
சட்ட திட்டங்கள் ெற்றும் வழிமுகைககள வழங்கினார். இந்தப் தபாலி 
தஸ்தூர்கள், மஸாராஸ்டர் வகுத்த தகாட்பாடுகளில் ெிகப்மபரிய 
ொற்ைங்ககள ஏற்படுத்தினர். அதுதபால கிைிஸ்தவர்களின் 'கபபிள்' ெற்றும் 
இஸ்லாெியரின் 'குரான்' இகவகளும் பல ொற்ைங்ககள சந்தித்தன.  

எடுத்துக்காட்டாக, சிலருக்கு நான் இகை அனுபவத்கத அளித்த 
பின்னர், என்னுகடய ெண்டலியில் பலர் மவளியுலகம் மசன்று ெக்கள் 
முன்னால் விரிவுகரககள வழங்குவர். ெக்கள் இந்த விரிவுகரககளத் 
மதாகுத்து, பிற்காலத்தில் 'அவஸ்தா', 'கபபிள்', 'குரான்' தபான்ை தவத 
நூல்களாகப் பயன்படுத்துவார்கள். காலப்தபாக்கில் இதுவும் பல கககளால் 
திருத்தங்ககள சந்திக்கும். 

எனதவ கடவுள்ெீது உங்கள் அன்கப உருவாக்குவதத நான் 
உங்களுக்கு வழங்கும் சிைந்த அைிவுகர ஆகும். நீங்கள் உங்கள் மசாந்த 
முயற்சி ெற்றும் எனது சகவாசம் இவற்ைால் விகளயும் பலகன சம்பாதிக்க 
தவண்டும். அகத விட்டுவிட்டு ெதக்தகாட்பாடுகள் ெற்றும் 
விதிமுகைககளப் பற்ைி விவாதிப்பதில் உங்கள் தநரத்கத 
வணீடிப்பதானால் அது உங்ககள எங்கும் அகழத்துச் மசல்லாது. 

இகவ அகனத்தும் ெிகப்மபரிய ெனக்குழப்பங்ககள உருவாக்கும்; 
உங்கள் மபான்னான தநரத்கத வணீாக்காெல் கடவுகளப் பற்ைி சிந்தித்து, 
தியானத்தில் ஈடுபட்டு, அன்கப உருவாக்கும் முகைகளில் சிைப்பாகப் 
பயன்படுத்தலாம். அன்பு என்பது அகனத்து ெதங்களின் ஒட்டுமொத்த 
ஆதாரமும், சாராம்சமும், இன்ைியகெயாத ஒன்றும் ஆகும். குழப்பம் 
விகளவிக்கும் அகனத்கதயும் விட்டுவிடுங்கள்.  

வ லும் ஓர் உைாரைத்றை எடுத்துக் கூறுகிவைன். அகர முதல 
எழுத்துககள ஒரு குழந்கதக்கு மொழியின் ஆரம்ப பாடொக கற்றுத் 
தருகிதைாம். ஆனால், அந்த  மொழி எழுத்துககளத் தாண்டி அவன் தெலும் 
பாடங்ககளக் கற்றுக் மகாள்ளாவிடில் அனுபவபூரர்வொக எகதயுதெ 
அைியொட்டான். இந்த உண்கெ, ெதத்திற்கும் மபாருந்தும். செய 
மகாள்கககளும் தகாட்பாடுகளும் ஆரம்ப காலத்தில் அகரமொழி 
எழுத்துககளக் கற்றுக் மகாள்வதுதபால், இறுதி இலக்கான இகை 
நிகலகய அகடய அது உதவியாக இருக்கும். அடிப்பகட பாடங்ககளக் 
கற்று ஒருவன் முன்தனை தவண்டும்; அதற்கு பதிலாக ெதம் ெற்றும் அதன் 
மகாள்கககளும் தகாட்பாடுகளும் ெட்டும்தான் முக்கியம் என்று ஒருவன் 
கருதுவதானால் அவன் ஆன்ெீக பாகதயில் அடிமயடுத்து முன்மசல்ல 
முடியாது. இகைவனாகிய உண்கெப்மபாருள் செய மகாள்கககள், 
தகாட்பாடுகள் ெற்றும் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அகனத்துக்கும் தெலானது. 



76 
 

நாம்தார் தஸ்தூர்  ல வருடங்களாகக் கடவுறளத் வைடி அறலந்து 
பவவ்வவறு குருக்களின் பைாடர் ில் வந்ைார். ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ை 
 ின்னர் அவர் ொஞ்ெியிடம் இவ்வாறு கூைினார்: "என்றன இங்கு அறழத்து 
வந்ை எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்ைி கூறுகிவைன். இைர 
ஆஷ்ர ங்களிலிருந்து நான்  ிகவும்  ாறு ட்ட சூழ்நிறலறய இங்வக 
 ார்க்கிவைன். இங்வக, இறை ஒளிறய உள்ளளவில் நான் உைர்கிவைன். 
ஸ்ரீ ா ா, அவறர இவ்வளவு இலகுவாகப்  றைொற்றுவது வ ால, நான் ெந்ைித்ை 
வவறு எவருவ  ைங்கறளக் கடவுள் என்று றைரிய ாக அைிவிக்கவில்றல. 
அவர் கூறுவது உண்ற பயன நான் இையபூர்வ ாக உைர்ந்து, அைிந்து 
பகாண்வடன்; வ லும் அவர் கடவுள் என் ைன் ஆைாரத்றையும் எனக்குக் 
பகாடுத்ைார்." ெில வாரங்களுக்குப்  ிைகு நாம்ைார் ப ஹரா ாத் வந்து 
 ண்டலியுடன் வாழத்பைாடங்கினார்.  

 ிப்ரவரி 4ஆம் நாள், அலிறயப்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு கருத்து 
பைரிவித்ைார்: "எவ்வளவு அதிகொக அலி தூங்குகிைாதனா அவ்வளவுக்கு 
அதிகொக நிகனவுள்ளவனாக இருப்பான்." மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா 
வ லும் குைிப் ிட்டார், "இன்று அலி இருந்த தயார் நிகலயில், என்னுகடய 
ஒதர அரவகணப்பு அவகன அப்படிதய மூழ்க கவத்திருக்கும். அகத நான் 
மசய்ய ஆயத்தொதனன், ஆனால், அகதச் மசய்யாெல் நானாகதவ 
என்கனத் தடுத்து விட்தடன்."  

 ிப்ரவரி 7ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, அவருறடய கட்டறளகளுக்குக் 
கீழ்ப் டிவைன் முக்கியத்துவத்றைப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

ஒரு குருநாதரின் கட்டகளககள, சடீர்கள், அவர்களின் 
ெனங்ககளப் பயன்படுத்தாெல், அவற்ைின் நன்கெ தீகெககளப் பற்ைி, 
சற்றும் சிந்திக்காெல், அப்படிதய ஏற்று நடப்பது அகனத்திலும் சிைந்தது. 
உதாரணொக சிது ெதிய தவகளயில் என்னிடம் வந்து ெிகவும் தாகத்துடன் 
இருப்பதாகக் கூறுகிைார். அப்தபாதுள்ள காலநிகல, தநரம் இவற்கைக் 
கருத்தில்மகாண்டு நான் அவனுக்குக் குளிர்பானம் வழங்கலாம். 

இப்வ ாது தஸ்தூர்  னி நிறைந்ை இரவு வவறளயில் வந்து, 
ைாகத்துடன் இருப் ைாகக் கூறுவைானால், சூழ்நிறலறய நிறனவில் றவத்து 
நான் அவருக்குச் சூடான காஃ ி அல்லது வைநீர் பகாடுக்கலாம். இப்வ ாது 
ைஸ்தூர், ெிதுவுக்குக் குளிர் ானமும், அவருக்குத் வைநீரும் வழங்கியைாக 
ஆட்வெ றன பைரிவித்து, வாக்குவாைம் பெய்வைில் எந்ை  யனு ில்றல; 
கீழ்ப் டிவது ஒன்றுைான் அவெியம். 

இது ாைிரித்ைான் தரீ்க்கதரிசிகள் ெற்றும் குருநாதர்கள் மவவ்தவறு 
தவகளகளில், ொறுபட்ட சூழ்நிகலகளில், இகை நிகலகய அகடயும் ஒதர 
குைிக்தகாகளக் கருத்தில்மகாண்டு, தவறுதவறு மகாள்கககள் ெற்றும் 
தகாட்பாடுககள வழங்குகின்ைனர். எனதவ இந்தக் தகாட்பாடுகள் 
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தவைானகவ அல்லது ஒன்கைக் காட்டிலும் ெற்மைான்று உயர்ந்தது என்று 
நிகனப்பது தவறு. அகவ அகனத்தும் ஒதர இலட்சியத்கத அகடயும் 
பாகதகள்; தெலும் (இறையுைர்றவ அறடந்ை குருநாைர்கள் இவற்றை 
வழங்கும்வ ாது) அவற்கை இயந்திரத்தனொகப் பின்பற்ை தவண்டும். இதில் 
எவ்விதொன வாதம், விவாதம், ெற்றும் ெறுபரிசலீகனகளுக்கு 
இடதெயில்கல.  

எனவவ, எனைன்பு ெிறுவர்கவள, நான் பொல்வறை கவன ாகக் 
வகளுங்கள்: என்னுகடய கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள், இறுதியில் 
ஒவ்மவாருவரும் அவரவர் தகுதிக்குத் தகுந்தார்தபால பலனகடவரீ்கள். 
ஆன்ெீக கங்கக இப்தபாது மெஹராபாத்தில் ஓடுகிைது. நீங்கள் அகதப் 
பருகும் நிகலயில் இல்லாெலிருந்தாலும், உங்கள் முகம் ெற்றும் 
கால்ககளக் கழுவிக் மகாள்ளுங்கள். தநரம் கடந்து மகாண்டிருக்கிைது 
ெற்றும் ததகவயற்ை விவாதங்கள் உங்கள் தநரத்கத வணீடிக்குதெ தவிர 
உங்ககள எங்கும் அகழத்துச் மசல்லாது. எனதவ விழிப்புடன் இருங்கள்!  

அந்ை நாள், அப்பாஸ்கான் எனும் ெிறுவறன, ஐந்து நி ிட ைியானம் 
பெய்யாை காரைத்ைிற்காக,  ா ா கண்டித்ைார். ஆனால், அந்ை ெிறுவன் 
ைியானம் பெய்ைைாக முறையிட்ட வ ாது,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
"அப்படியானால் அது என்கன வந்து தசரவில்கல. எனதவ நீ அகத நான் 
கூைியபடி தநர்கெயுடனும் அன்புடனும் மசய்திருக்க ொட்டாய். இது ஒரு 
ஐந்தத நிெிட தவகல, ஐந்து ெணி தநரதொ, ொததொ அல்லது வருடதொ 
அல்ல. இது ஓர் எளிதான பணி, ஆனால், அது ெிகவும் கண்டிப்பாகவும் 
உண்கெயாகவும் மசய்யப்பட தவண்டும்." 

ராொஜி, ஆகா அலி இருவரும் அவர்கள் கண்ட 'மதய்வகீ காட்சி' 
இப்வ ாது  றைந்துவிட்டைாகப் புகார் பெய்ைனர்.  ா ா அவர்களின் கண்கள் 
 ற்றும் பநற்ைிகறளத் பைாட்டு அந்ை அற்புை  ார்றவறய  ீட்டிக் பகாடுத்ைறை 
இருவரும் உறுைிப் டுத்ைினர். வ ாைிய அன்ற  உருவாக்குவைில் 
பஸாராஸ்டிரிய ெிறுவர்களிறடவய ப ாதுவான அலட்ெியம்  ற்றும் 
புைக்கைிப்பு இருப் றை  ா ா குைிப் ிட்டார்: "இந்த விஷயத்தில் இந்துக்கள் 
ெற்றும் குைிப்பாக இஸ்லாெியர்கள் ெிக உயர்ந்த இடத்தில் உள்ளனர்." 

1928,  ிப்ரவரி 14ஆம் நாள் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்வறைப்  ற்ைிய 
வ ச்சு எழுந்ைது: 

நீ திருெணம் மசய்து மகாண்டால் தெலும் ஏழு பிைவிகள் எடுத்தாக 
தவண்டும். இந்தக் காரணத்துக்காகத்தான் குருநாதர்கள் தங்கள் சடீர்ககளத் 
திருெணம் மசய்துமகாள்ள வலியுறுத்துவதில்கல. இந்த ஏழு பிைவிகளும் 
ஒவ்மவாரு வாழ்வுக்குப் பிைகும் மபருகிக்மகாண்தட தபாகும். உதாரணொக 
7x7=49x7=343x7 இப்படிதய தபாய்க்மகாண்டிருக்கும். உங்கள் கடந்தகால 
வாழ்க்ககயில் எத்தகன முன்னாள் ெகனவிககள விட்டிருப்பீர்கள்! 
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அதுதபால் எதிர்கால வாழ்வில் எத்தகன ெகனவிகளின் மதாடர்பில் 
வருவரீ்கள்! கடந்தகால ெகனவிகள் எவரும் உங்களுக்கு நிகனவில் 
இல்கல, வரவிருப்பவர்ககளப் பற்ைியும் உங்களுக்குத் மதரியாது.  

எனதவ, நீங்கள் நிச்சயொக திருெணம் மசய்வதானால் என்கன 
ெணம் மசய்துமகாள்ளுங்கள்! என்கனத் திருெணம் மசய்துமகாள்வதால் 
உங்களின் ெரியாகத, பாசம் ெற்றும் அன்பு எனக்கு ெட்டுதெ; அத்தககய 
எண்ணமும், சிந்தகனயும் ெிகப்மபரிய விஷயம் - பழங்கால 
ெஹாதயாகிகளின் அன்கபவிட ெிக ெிக உயர்ந்தது. 

எனதவ, என்கன ெணந்துமகாள்! என்கன ெணம் புரிவது என்பது 
அன்பு, அகெதி, ஆனந்தம் இவற்ைின் இருப்பிடம். சாதாரண திருெணம் 
என்பது சண்கட, சச்சரவுகள் தெலும் அதிலிருந்து எழும் ஆயிரத்து ஒரு 
கவகலகள். 

அைன்  ின்னர் அன்று  ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்:  
நான் இன்று காகல எனது தாயாரிடம் தினமும் 1,000 முகை என் 

மபயகர உச்சரிக்குொறு அைிவுறுத்திதனன். அவர்கள் அகதச் மசய்தால் 
நன்ைாக இருக்கும். இல்கலமயனில், எனது ஆதலாசகனகய 
கவனிக்காததால் மெதொவும் குடும்பத்தினரும் கஷ்டங்ககள சந்திக்க 
தநரிடும். உலகப் மபாருட்ககளதய நிகனத்துக் மகாண்டிருப்பது 
அவர்ககளயும், என்கனச் சார்ந்தவர்ககளயும் ஒருதபாதும் திருப்தியகடயச் 
மசய்யாது.  

குருநாைரின்  து ானம் இறை வ ாறைறய விறளவித்ைது வழக்க ான 
 ள்ளிக்கூட நறடமுறைகளுக்குத் ைறடயாக இருந்ைது.  ிப்ரவரி 2ஆம் 
நாளிலிருந்து  ா ா வைர்ந்பைடுத்ை 20  ாைவர்கறள, ைவைா ல், ஒழுங்காகப் 
 ள்ளிக்கூடம் பென்று  ாடங்களில் கவனம் பெலுத்து ாறு வலியுறுத்ைினார். 
ெில  ாைவர்கள்  ா ா அருகிவலவய இருப் ைில்  ிடிவாை ாக இருந்ைாலும், 
 ா ா அவர்கறள வகுப் றைகளுக்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ாவின் 
விருப் த்ைிற்கிைங்க ஆகா அலி முைலில் வகுப் றைக்குச் பென்ைதும்,  ிை 
 ாைவர்களும் அவ்வாவை பெய்ைனர்.  டிப்பு இப்வ ாது விறுவிறுப்புடன் 
 று டியும்  ரிந்துறரக்கப் ட்ட  ாடத்ைிட்டத்ைின் டி நறடப ற்ைது.  

ெிறுவர்கள் ைங்கள் இறுைி வைர்வுகளுக்காக அஹ துநகர்  ிஷினரி 
 ள்ளிக்கூடம் பென்ைனர். இறுைியில் அறனவரும் நல்ல  ைிப்ப ண்களுடன் 
வைர்ச்ெிப ற்ைது ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது.  

கடந்ை இரண்டு  ாைங்களாக, ெிறுவர்கள் அறடந்ை அனு வங்களின் 
காரை ாக - இகையன்பால் கட்டுக்கடங்காெல் அழுவது தபான்ை 
நிகழ்வுகளால் - பவளியுலகில் ைவைான வைந்ைிகள்  ரவின. ெில 
ப ற்வைார்கள் இப் டியும் கூைினர், "ப ஹர்  ா ா, எங்கள் குழந்றைகறள 
 ை ாற்ைம் பெய்ய முயற்ெிக்கிைார்"; ெில இஸ்லா ியர்கள் "நாங்கள் ஏன் 
எங்கள் குழந்றைகறள ப ஹர்  ா ாவின் அருகிலிருக்க அனு ைிக்க 
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வவண்டும்? குழந்றைகறள அவர்  ாைங்களில்  ைியறவத்து பஸாராஸ்டிரிய 
 ை  ாற்ைம் பெய்கிைார்" என்று கூைினர்.  லர் ப ஹரா ாத்ைில் நடப் றை 
 ிறகப் டுத்ைிக் கூைி, அறைப்  ற்ைி அைிய ஆர்வ ாக இருந்ைனர். "எங்கள் 
குழந்றைகள் அங்கு நல்லைிவு நிறலறய இழக்கிைார்கள்," என்று வகா த்றை 
பவளிப் டுத்ைினர். "ெிறுவர்கள் ைங்கள்  டிப்ற  விட்டுவிட்டு ைியானம், வயாகா 
இவற்ைில் நாட்டம் காட்டுகிைார்கள். அவர்கள் இறுைியில் ென்னியாெியாக  ாைி 
உலகப்ப ாருட்களில் ஈடு ாட்றடக் றகவிட்டு விடுவார்கள். எனவவ அவர்கறள 
ஆஷ்ர த்ைிலிருந்து பவளிவயற்றுவது நல்லது" எனவும், இன்னும் ெிலர், 
"ப ற்வைாரிட ிருந்து  ைத்றைப் ப றுவைற்காக ஆஷ்ர த்ைில் ெிறுவர்கறள 
வலுக்கட்டாய ாக நிறுத்ைி றவத்துள்ளார்கள்" என்றும் கூைினர். 

ப ஹர்  ா ா,  ாைவர்கறள  று டியும் வகுப் றைகளுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைது ெில ப ற்வைாரின்  னங்களிலுள்ள ைவைான எண்ைங்கறள 
நீக்குவைற்கான சூழ்ச்ெியாக அற ந்ைது. அவர்களின் குழந்றைகள் ைங்கள் 
 டிப் ில் வ ாது ான கவனம் பெலுத்ைவில்றல என்றும் வைந்ைி  ரவியது.  ல 
ைாய் ைந்றையர் அங்கு நடப் றைக் கண்டைிய ப ஹரா ாத்ைிற்கு வநரடியாக 
வந்ைனர். 

இப் டி, 1928 ஜனவரி இறுைியில் இத்ைறகய வைந்ைிகள்  ரவும் 
ைருைத்ைில்,  ல விொரறை கடிைங்கள் வந்ை வண்ைம் இருந்ைன. 
குழந்றைகளுக்கு  ிகச் ெிைந்ை கல்வியும், கவனமும் அளிக்கப் டுவைாக 
உறுைியளித்து ஒவ்பவாரு கடிைத்ைிற்கும்  ைில் வழங்கப் ட்டது. 

ெில ப ற்வைார்கள் நம் ிக்றகயின்ைி ப ஹரா ாத் வந்து ைங்கள் 
குழந்றைகறள அறழத்துச் பென்ைனர்.  

 ிப்ரவரி  ாைத்ைில் ஏழு ெிறுவர்கள் ஆஷ்ர த்ைிலிருந்து அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டனர். வ லும்  ல இஸ்லா ிய ப ற்வைாரும் குழந்றைகறளத் 
ைிருப் ி அறழத்துச்பெல்ல வந்ைனர்.  ண்டலி ப ஹரா ாத்ைில் நிலவும் 
உண்ற றயப்  லருக்கு எடுத்துச் பொல்லி, நம் ிக்றக அளித்து, ெிறுவர்களின் 
 டிப்ற  வ லும் பைாடரச் பெய்ைனர்.  

அவ்வப்வ ாது,  ா ா ெில ெிறுவர்கறள அறழத்து, அவர்கள்  ாடங்கள் 
 டிப் றை கவனிப் து வழக்கம், ஆனால், ஒருமுறை கூட அவர் 
'அதலாபா'றவ (அலி அக் ர் ஷாப்பூர்ஸ ன்) அறழத்ைது கிறடயாது. ஒருநாள் 
காறல வவறளயில்,  ா ா ைிடீபரன அவலா ாறவ அறழத்ைார். ெ ாைியின் 
கீழ்நிறல வாயிலில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ா அவனுறடய ஆங்கிலம்  ற்றும் 
ப ர்ஸியன் புத்ைகங்கறள எடுத்துவரக் கூைினார். அவ்வவறளயில்  ா ா, 
ராவ்ஸாவஹற யும் அங்கு அறழத்ைார்.  ா ா அப்வ ாது அவர் வைர்ந்பைடுத்ை 
வாக்கியங்கறள வாெிக்கு ாறு அவலா ாவிடம் கூைினார். அவன்  டித்து 
முடித்ைதும், வ ாதும் எனச் றெறகயால் காண் ித்து அவறனப் வ ாகு ாறு 
கூைினார். குைிப் ாக,  ா ா ஏன் அப் டிச் பெய்ைார் என்று எவருக்கும் 
புரியவில்றல, ஆனால், அன்று  ாறல அவலா ாவின்  ா ா, அவறன 
அறழத்துச்பெல்ல ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது உண்ற  புலப் ட்டது.  த்து 
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 ாைங்கள் ஆஷ்ர த்ைில் இருந்துவிட்டு அவலா ா மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைான். 

காலம் இறை வருத்ைத்துடன்  ார்த்ைது: "ெிறுவர்கள் அன் ின் 
உறைவிடத்றைவிட்டு பவளிவயை வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது, ஆனால், 
அவர்களுறடய அன்ற  யாராலும்  ைிக்க முடியா லானது. அவர்களின் 
விழிப் றடந்ை இையங்கள் சுக்குநூைாக உறடந்து பகாண்டிருந்ைன, ஆனால், 
அவர்களின் ஆத் ாக்கள் அன்புக்குரியவருடன் ஒன்று ட்டன, அவர் அத்ைறகய 
உண்ற யான ஏக்கம் நிறைந்ை இையங்களில் எப்வ ாதும் நிறலத்ைிருக்கிைார்." 

1928,  ிப்ரவரி 18ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாவின் 34 வது  ிைந்ைநாள் 
எளிற யாகக் பகாண்டாடப் ட்டது. முைலில்  ா ா, உண்ற யில் அறனத்து 
நிகழ்ச்ெிகறளயும் ரத்து பெய்ைார்; ஆனால், பவகுதூரத்ைிலிருந்து வந்ை 
 க்ைர்கறள நிறனவில் பகாண்டு, அவரது உத்ைரறவ ரத்து பெய்து, 
ைரிெனத்ைிற்கு அனு ைி அளித்ைார். 

வழக்கம்வ ால காறல 9  ைிக்கு முைலில் ஆஷ்ர  ெிறுவர்களும், 
அறைத் பைாடர்ந்து ப ண், ஆண்  ண்டலியும்  ா ாவின்  ாைங்கறளக் 
கழுவினர். 11  ைியளவில்  ண்டலியில் ெிலர்  ா ாறவ நீராட்டினர்; 
ஆரத்ைியுடன்  ா ாவின் ைரிெனம் நிறைவுற்ைது. விழாவுக்கு வந்ைவர்கள் 
அறனவருக்கும் விருந்து வழங்கப் ட்டது.  ாறலயில் நறடப ற்ை இறெ 
நிகழ்ச்ெி  ா ாவின் வருத்ை ான  னநிறலறயத் ைைித்ைைாகத் 
பைரியவில்றல.  

ஏைக்குறைய இரண்டு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா, ப ண் 
 ண்டலி வாழும் விடுைிக்குச் பென்ைதும், ப ண்கள் அளவிலா 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்.  ா ா, ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும்வ ாது ைினமும் ஒரு 
வவறள  ட்டும் ப ஹரா காஃ ி ையார் பெய்து லாஹு எனும் ெிறுவன் 
மூல ாக,  ா ாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ஆனால், அந்ைக் காஃ ி குவறளயுடன் லாஹு வ ல் றலக்குச் 
பெல்லும் வழியில்  றைவான இடத்ைில் நுறழந்து,  ாைிறய அருந்ைி விட்டு, 
குவறளறய  று டியும் மூடி  ா ாவுக்கு எடுத்துச் பெல்வறை வழக்க ாகக் 
பகாண்டான். அவ்வவறளயில்  ா ா, குவறள ஏன்  ாைி அளவு  ட்டும் 
நிரம் ியுள்ளது என்று வகட்டைில்றல; ஆனால், ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து 
பவளிவந்ை இவ்வவறளயில்  ா ா, ப ஹராவிடம் வகட்டார், "நான் தினமும் 
ஒரு தவகள ெட்டும் அகரக் குவகள காஃபி அருந்தி உபவாசம் இருந்ததன் 
- ஆனால், நான் குவகளகய நிரப்பியனுப்ப உங்களிடம் மதளிவாகக் 
கூைியிருந்தததன!"      
 ப ஹரா அைிர்ச்ெியறடந்து கூைினார், "ஆனால்,  ா ா நான்ைான் 
குவறளறயத் ைினமும் நிரப் ிவனன். எப்வ ாதும் அது நிரம் ியிருக்கும்." நாஜா, 
வகார்பஷத் இருவரும் அறை ஊர்ஜிைப் டுத்ைினர். 
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அைற்குப்  ிைகு,  ா ா லாஹுறவ அறழத்து அந்ைப் புைிறர 
விளக்கு ாறு கூைினார். அந்ை ெிறுவன் ைனது குறும்புத்ைனத்றை வநர்ற யாக 
ஒப்புக் பகாண்டு, உண்ற றயக் கூைியைால்  ா ா அவறன  ன்னித்ைார்.  ா ா 
புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நான் லாஹுவின் 
பிரசாதத்கத தினமும் அருந்தி வந்ததன்." 

 ா ா அப்வ ாது துனியின் அருகாற யில் பென்று 15 நி ிடங்கள் 
அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ின்னர் அவர் புலனாகை முறையில் இப் டி 
எடுத்துறரத்ைார்: "நாம் அகனவரும் முன்பு தபாலதவ நெது வழக்கொன 
தவகலகயத் மதாடர தவண்டும் என்று துனியிலிருந்து எனக்கு அனுெதி 
வார்த்கதகள் வந்தன." இது  ா ாவின் முந்றைய முடிவான 
 ள்ளிக்கூடங்கறள மூடுவது குைித்ை கருத்றை ஊர்ஜிைம் பெய்வைாக 
அற ந்ைது. 

 ா ாறவ இரு ெக்கர வாகனத்ைில் அ ர்த்ைி வ ல் றலக்கு அறழத்துச் 
பென்ைனர், அங்வக அவரது ெ ாைியின் கீழ்நிறல அறையில்  ா ா 
ஓய்பவடுத்ைார்.  ா ா ைினமும் ஒரு குவறள காஃ ி அருந்ைி 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார்.  
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ப ஹர்  ா ாவும் 
 ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களும் 

ஆகா அலி 
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பிதரொஷ்ரம் – இகை அனுபவங்கள் 
(Premashram) 

ெில நாட்களுக்கு முன்னர், ஆகா அலியின் ைந்றையும் அவறன 
ஆஷ்ர த்ைிலிருந்து ைிரும்  அறழத்துச் பென்ைார். இது ப ஹர்  ா ாறவ 
ஆழ்ந்ை வருத்ைத்ைில் ஆழ்த்ைியது; ெில வவறளகளில் கண்கலங்கவும் 
றவத்ைது. 

அவன்  ா ாவின்  ிரிறவத் ைாங்க முடியா ல் உண்ணுவறையும் 
நிறுத்ைிவிட்டைாக அலி கடிைம் எழுைியிருந்ைான்.  ற்றுப ாரு கடிைத்ைில் "நான் 
விழித்திருக்கும் தவகளயில் ஸ்ரீபாபாகவ எப்தபாதும் பார்க்கிதைன்; தெலும் 
தூங்கும் தபாதும் பாபாகவ ஓர் ஒளி வட்டத்தில் பார்க்கிதைன்" என்று 
குைிப் ிட்டிருந்ைான். அலி,  ா ாறவப்  ற்ைி எழுைிய ஒரு கவிறை அவனது 
உண்ற  நிறலறய பவளிப் டுத்ைியது. 

தெலுலகின் உச்சதெ உங்கள் உகைவிடம். 
சத்தியத்தின் இல்லதெ உங்கள் ஓய்விடம். 
உங்கள் மதய்வகீ சுடரால் உலகம் ஒளிர்கின்ைது. 
உங்கள் நிெிர்ந்த, அழகான உருவம் கசப்ரஸ் பூரங்கா தபான்ைது. 
இைந்தவரும் உயிகரத் திரும்பப் மபறுவர் உங்கள் கக பட்டாதல! 
உங்கள் அன்மபனும் மநருப்பின் மவப்பத்தில்  

நான் இருக்கிதைன், பாகனயில் மகாதிக்கும் நீகரப்தபால! 
எனது எலும்புகள் அகனத்தும் ககரந்துதான் தபானாலும், 

எனது ஆத்ொவில் நிரம்பிய உங்களன்பு  
அழிந்துதபாகாது ஒருதபாதும். 

அடுத்ை நாள் ராவ்ஸாவஹப், ற தூல் இருவரும் மும்ற யிலிருந்து 
ைிரும் ி வந்து, ஆகா அலிறயத் ைங்கவளாடு அறழத்துவர இயலாைறை 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்கள். நம் ிக்றகயூட்டும் வறகயில் எவ்வளவு 
 க்குவ ாக எடுத்துறரத்தும் அலியின் ைந்றை அறை ஏற்றுக் பகாள்ளவில்றல. 
ஆனால்,  ண்டலிக்கு ஆச்ெரியமூட்டும் முறையில்  ா ா, ற தூறல 
 று டியும் உடனடியாக மும்ற க்குச் பென்று அலியின் ைந்றை ஹாஜி 
முஹம் றை ெந்ைித்து, இைங்கச் பெய்யு ாறு கூைியனுப் ினார்.  

அன்ைிரவு 9.30  ைியளவில், ெ ாைியின் கீழ்நிறலக்குச் பென்று 
ஓய்பவடுப் ைற்கு  ைிலாக,  ா ா, பவைிச்வொடிய வகுப் றைக்குள் பென்று, 
ஆகா அலி அ ரும் இடத்ைிற்குப்  க்கத்ைில் அற ைியாக 15 நி ிடங்கள் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். அருகில் நின்றுபகாண்டிருந்ை ராவ்ஸாவஹப் அவரால் 
உைர்ச்ெிறய அடக்க முடியாைறை எடுத்துக்கூைி, " ா ாவின் உடல் வவறு 
எங்வகா இருந்ைதுவ ாலத் வைான்ைியது. இந்ை ெில நி ிடங்களில் அவரது 
கண்கள் ஐயத்ைிற்கு இட ின்ைி பவறுற  நிறைந்து காைப் ட்டது. அைன்  ின்பு 
 ா ா அவரது ெ ாைிக்குச் பென்ைார்" என்ைார். 
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இைற்கிறடயில், அலி மும்ற யில் ைனது இல்லத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு, 
அடுத்ைநாள் காறல 7.30  ைிக்கு (1928,  ார்ச் 3),  ா ா, அலி ைிரும் ி 
வருவைற்கு முைலில் விைித்ை ஏழு நாட்கள் காலக்பகடுவின் கறடெி நாளன்று 
ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைான். 

 ா ாவின் அறை ஜன்னலருகில் வநரடியாகச் பென்று அலி அங்வக 
நின்று பகாண்டிருந்ைான். ஆனால்,  ா ா பவளிவய வரவில்றல. அவன் 
வந்ைறை முைலில் கவனித்ை ராவ்ஸாவஹப் அவறன, ொப் ாட்டு அறைக்கு 
அறழத்துச் பென்று ெிற்றுண்டி வழங்கினார்.  

எட்டு  ைியளவில் ெ ாைி கீழ்நிறலயிலிருந்து  ா ா பவளிவந்ைதும் 
அங்கு நடந்ை காட்ெி இையத்றை பநகிழ றவப் ைாக அற ந்ைது. பாபா, 
அலிகய ஏைக்குகைய அகர ெணி தநரம் தனது ொர்தபாடு அரவகணத்து, 
பின்னர் அழகான தபார்கவ ஒன்கை அளித்து, அவனுக்கு ெலர் ொகல 
அணிவித்தார். பின்னர், அலியின் துணிச்சகல எண்ணி மபருெிதெகடந்து, 
அவகன ஆஷ்ரெத்கதச் சுற்ைி நடத்திச் மசன்ைார். இரவு உணவு 
தவகளயில் அருகில் அெரகவத்து, தனது கககளால் அவனுக்கு உணவு 
ஊட்டவும் மசய்தார் - அவ்வளவு அன்கப மவளிப்படுத்தினார். 

இந்த நிகழ்கவக் மகாண்டாடும் வககயில், ொகல தவகளயில், 
பாபா கிருஷ்ண மபருொன் தபால் உகட அணிந்து வர, சிறுவர்கள் 
பாடல்கள் பாடி, தகாலாகலொன களிப்புடன் காணப்பட்டனர். பாபாவின் 
ெிககயான ெகிழ்ச்சியில் அவரது ெயில் கிரீடத்கதக் கழற்ைி அலியின் 
தகலயில் கவத்தார். அன் ிற்குரியர் இருவரின்  லநாள்  ிரிறவக் கண்டு 
காலம் ஆனந்ைக் கண்ைரீ்விட்டது.  

ப ஹரா ாத்ைில் நிலவிய   கிழ்ச்ெிகர ான சூழ்நிறல அடுத்ை நாளும் 
பைாடர்ந்ைது, ஆனால்,  ின்னர் அது  ா ாறவத் ைாக்கிய கடுற யான உடல் 
துன் ங்களால்  ாைிக்கப் ட்டது. அன்று  ைியம் 3.30  ைியளவில்  ா ா 
கடுற யான ைறெ சுளுக்கினால் - உள் அைிர்ச்ெிகளால்  ாைிக்கப் டுவது வ ால் 
- அவைிப் ட்டார். வ லும் இரவு 9  ைிக்கு, கிட்டத்ைட்ட 45 நி ிடங்களுக்கு, 
 ிகக் கடுற யான வலியால் வவைறனயறடந்ைார். இந்ை ெிர  ான 
காலகட்டத்ைில்,  ா ாறவ அைிர்ச்ெிகள்  ிகவும் ைீவிர ாகத் ைாக்கியைில் அவர் 
ைனது உடறல துைந்துவிடுவாவரா என்ை அச்ெம் ஏற் ட்டது.  ா ா அனு வித்ை 
வலிறயப் வ ாக்க  ண்டலியால் எதுவும் பெய்ய முடியவில்றல; ஆனால், ஒரு 
 ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு வலி ைானாகவவ ைைிந்ைது. 

அன்ைிரவு, ஏைக்குறைய அறனவரும் தூங்கச் பென்ை  ின்னர், 
அலியின் ைந்றை அங்கு வைான்ைி அவருறடய  கறன உடவன  ார்க்க 
வவண்டும் எனக் கூைினார். ராவ்ஸாவஹப் இரவில் நீண்ட வநரம் அங்கு 
நடந்ைறை எடுத்துறரத்தும் அலியின் ைந்றையார் அைற்கு ெற்றும் பெவி 
 டுக்கா ல்,  கறனத் ைிருப் ி அறழத்துச் பெல்வைில்  ிடிவாை ாக இருந்ைார். 
முற்ைிலு ாக அற ைிறய இழந்ை ராவ்ஸாவஹப் ைிடீபரனக் 
பகாைித்பைழுந்ைார், "ெரி, கடவுளின் ப ாருட்டு உங்கள்  கறன அறழத்துச் 
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பெல்லுங்கள்! உங்கள்  கன் அலியால் ஸ்ரீ ா ா  ற்றும் இங்கிருக்கும் 
அறனவரும் எவ்வளவு வவைறனயில் உள்ளார்கள் என் து உங்களுக்குத் 
பைரியாது. அலிறய இங்கு றவத்ைிருப் ைில் எங்களுக்கு எவ்விை 
 யனு ில்றல;  ாைாக, அவனுறடய பொந்ை நலனுக்காகவவ உங்கறள 
ெ ாைானப் டுத்ை முயற்ெிக்கிவைாம்" என்று கூைி அங்கிருந்து எழும் ி புைப் ட 
இருந்ை அவறர, அலியின் ைந்றை ைிரும் ி அறழத்து, இன்னும் ஒரு வருடம் 
அலிறய ஆஷ்ர த்ைில் விட்டுச்பெல்ல ஒப் ந்ைத்ைில் றகபயழுத்ைிடுவைாக 
இைக்கம் பைரிவித்ைார்.  

அன்று இரபவல்லாம்  ா ா ெ ாைி அறையருகில் தூங்கா ல் 
விழித்ைிருந்ைார். அலியின் ைந்றையுடன் நடந்ைறை ராவ்ஸாவஹப் 
எடுத்துறரத்ைப்  ின்னவர,  ா ா ஓய்பவடுக்க உள்வள பென்ைார், அப்வ ாது 
வநரம் காறல  ைி ஐந்து. 

அன்று காறலயில் அலி தூங்கி எழுந்ைதும்,  றலயின் கீழிருந்ை 
அவனுறடய ைந்றையிடம் அறழத்துச் பென்ைனர்; அைன்  ின்னர் அலியின் 
ைந்றையார் மும்ற க்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். இந்ை  கிழ்ச்ெிகர ான 
ெந்ைர்ப் த்றைக் பகாண்டாடும் ப ாருட்டு,  ள்ளிக்கூடத்ைிற்கு விடுமுறை 
அைிவித்து, ெிறுவர்கள், ஆெிரியர்கள்,  ண்டலி அறனவரும்  ா ாவுடன் 
சுற்றுலா  யை ாக, ெற்று பைாறலவிலிருந்ை 'வஹப் ி வவலி' என்ை 
இடத்ைிற்குச் பென்ைனர். அன்றைய ைினத்றை 'ஆகா அலி தினம்' என்று  ா ா 
 ிரகடனம் பெய்து, ெிறுவர்கள் அவர்கள் விருப் ப் டி ஆடி,  ாடி, விறளயாட 
முழு சுைந்ைிரம் அளித்ைவைாடு, அறனவருக்கும் சுறவயான உைவும் 
 ரி ாைப் ட்டது. அைற்குப்  ிைகு,  ா ா  ல  ாைங்கள் எதுவும் உண்ைா ல் 
உ வாெம் இருந்தும், ெிறுவர்களுடன் இரண்டு முறை  றல உச்ெத்ைில் 
ஏைினார். ஆஷ்ர த்ைில்  ள்ளிக்கூட வாழ்க்றக  ீண்டும் ஒரு ொைாரை 
நிறலக்குத் ைிரும் ியது. 1928,  ார்ச் 5ஆம் நாள்  ா ாவின் விளக்கங்களின் 
நடுவவ ஜஸீஸ் கூைியறைக் குைிப் ிட்டு விளக்க ளித்ைார்: 

ஏகழ கடவுள் ஒரு திருடகனப் தபால, மசார்க்கத்தில் இருப்பதாகக் 
கருதுவதானால் அது பரிதாபத்திற்குரியது ஆகும். கடவுள் மசார்க்கத்தில் 
இருக்கிைார் என்று ஜஸீஸ் கூைியிருந்தால் அவகரக் கிைிஸ்துவாகக் 
கருதமுடியாது. ஆனால், எனக்குத் மதரியும், அவர் பரிபூரரணொன கடவுள், 
கடவுளின் அவதாரம், அவர் கூைியதன் அர்த்தமும் தவறு என்று! 

ஜஸீஸ் உண்கெயில் என்ன கூைினார்? மபரும்பாலான ெக்களுக்கு 
அவர், "கடவுள் மசார்க்கத்தில் இருக்கிைார், அங்குச் மசல்ல முயலுங்கள்" - 
அதாவது சில தசாதகனககளகயயும் துன்பங்ககளயும் கடந்து மசல்லும் 
தநாக்கத்தில் அவர் அகதக் கூைினார். 

அவகரப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு, "கடவுள் எங்கும் இருக்கிைார், 
அவகரக் கண்டுமகாள்ள முயலுங்கள்" என்று கூைி அதற்கான 
விளக்கங்ககள அளித்தார்.     
 அவருகடய வட்டத்து சடீர்களுக்கு, "கடவுள் என்னிலும், உன்னிலும் 
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இருக்கிைார்" என்று கூைி அவர்களுக்கு அகத உண்கெயில் 
மவளிப்படுத்தினார். 

ஜஸீஸ் மவவ்தவறு விதத்தில் கூைியதன் காரணம் என்ன? 
அப்தபாகதய ெக்கள் ெற்றும் கால சூழ்நிகலககளக் 

கருத்தில்மகாண்டு, மசால்வகதப் புரிந்துமகாள்ளும் தயார் நிகலயில் 
அவர்கள் இருப்பகதப் மபாறுத்து ஜஸீஸ் மவவ்தவைான விஷயங்ககள 
எடுத்துகரத்தார். அவர் மசான்னது என்னமவன்ைால், அகனத்கதயும் 
விட்டுவிட்டு அவகரப் பின்பற்ை தவண்டும்; அதாவது, அவகர அைிந்து, 
பார்த்து, அனுபவபூரர்வொக உணரதவண்டும் என்பதாகும்.  

கிைிஸ்தவர்கள் நிஜத்தில் பின்பற்றுவது ஜஸீஸின் உண்கெயான 
தபாதகனககள அல்ல. ெத குருக்கள் அவருகடய வார்த்கதகளின் 
உருகவ ொற்ைி, தபாதகனகளில் இகணத்து அவற்கைக் 
மகடுத்துவிட்டார்கள்.  

ப ஹர்  ா ா, ருஸ்ைத்றைத் வைர்ந்பைடுத்து, இங்கிலாந்துக்குச் பென்று, 
ெில ெிறுவர்கறள இந்ைியாவுக்கு அறழத்து வரு ாறு கூைினார்.  ார்ச் 7ஆம் 
நாள்  ா ா, அந்ைப்  யைத்றைக் குைித்து விரிவாக எடுத்துறரத்ைார், "நீங்கள் 
விரும்பியபடி கிரிக்மகட், கால்பந்து விகளயாட்டுகளுக்கு எத்தகன முகை 
தவண்டுொனாலும் மசல்லலாம்; திகரப்படங்கள் பார்க்கவும் மசல்லலாம். 
உங்களுக்கு வரும் அகனத்து அகழப்புககளயும் ஏற்றுக்மகாண்டு, யாகர 
நீங்கள் சந்தித்தாலும் அவர்களிடம் என்கனப்பற்ைிக் கூைதவண்டும். 
அப்தபாது என்னுகடய பணி நிகைவகடயும்.” அன்று  ாறலவய ருஸ்ைம் 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டு மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு 
மும்ற யிலிருந்து கப் ல் வழியாக லண்டன் கிளம் ிச் பென்ைார். அவர்தான் 
தெற்கத்திய நாட்டுக்குப் பயணம் மசய்த முதல் ெண்டலி ஆவார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் வாழ்க்றக வரலாறு குைித்ை முைல் புத்ைக 
பவளியடீு (ஆங்கில ப ாழியில்) 1928  ார்ச்  ாைத்ைில் நறடப ற்ைது; ருஸ்ைம் 
இங்கிலாந்து பென்ைவ ாது அவற்ைில் ெில  ிரைிகறளத் ைன்னுடன் எடுத்துச் 
பென்ைார். பக.பஜ.ைஸ்தூர் (ராம்ஜூவுடன் இறைந்து) எழுைிய அந்ைப் 
புத்ைகத்ைிற்கு "ஹிஸ் தஹாலிமனஸ் மெஹர்பாபா & மெஹராஷ்ரம்" என்ை 
‘தகலப்பு’ பகாடுக்கப் ட்டது. முைலில் அச்ெடித்ை 1000  ிரைிகளும் வவக ாக 
விற் றனயாயிற்று; வ லும் உடவன 4000  ிரைிகள் ையாராயின. 

இைற்கிறடயில் ஆஷ்ர  சூழ்நிறலயில்  ாற்ைம் ஏற் டத் 
பைாடங்கியது. கண்ைரீால் ஈர ான ப ஹரா ாத்  ண், இப்வ ாது நிறல ாைி 
வைாற்ை ளித்ைது.  ார்ச் 19ஆம் நாள், ைிங்கள்கிழற ,  ா ா இவ்வாறு 
விளக்க ளித்ைார்:      
 ஒருமுகை மகாழுந்துவிட்டு எரியத் மதாடங்கிய அன்பின் 
தீப்மபாைிககள ஒருதபாதும் அகணக்க முடியாது. ஆனால், அகதக் 
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கிளைிவிட்டு எரியகவக்க ஒரு சில தனிப்பட்ட முயற்சிகள் ததகவ. 
தூண்டிவிட்ட மநருப்பு பிரகாசொக எரிந்து, உச்சக்கட்டத்கத எட்டும்தபாது 
அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மவப்பத்கதத் தாங்க முடியாெல் சற்று 
குளிருக்காக ஏங்குவார்கள். 

இந்நிகலயில் அலி அக்பர் எனும் ெற்மைாரு சிறுவன் எப்படி 
ொைினான் என்பகதப் பாருங்கள். அவன் அடிக்கடி, ‘எனக்குக் கடவுள் 
தவண்டாம்! தவறு எதுவும் தவண்டாம்! என் இதயத்தில் அனல்தபால் 
எரியும் மநருப்கபத் தணித்து, குளிரச் மசய்யுங்கள்!’ என்று குரல் 
மகாடுத்தான். ஆனால், அந்த மநருப்கப அகணப்பது என்பது அவகன 
உணர்வற்ைவன் ஆக்குவது; இதுதான் மநருப்புக்கும், மவளிச்சத்திற்கும் 
இகடப்பட்ட நிகல. ஆனால், நான் அகத இந்நிகலயில் அகணக்கப் 
தபாவதில்கல. 

மவளிச்சத்கதக் காண்பதற்கு மநருப்பின் தாக்கத்கதத் தாங்கிக் 
மகாள்ளதவண்டியது அவசியம்; ஒருமுகை அந்த மவளிச்சத்கதப் 
பார்த்துவிட்டால் மநருப்பால் ஏற்பட்ட வலி ெகைந்துவிடும். அதன் பின்னர் 
எவ்விதொன துன்பங்களும் தவதகனகளும் இருக்காது. 

இப்தபாது, தெற்கத்திய நாட்டுக்குச் மசன்ைிருக்கும் ருஸ்தத்தின் 
பயணம், என்ன விகளகவ ஏற்படுத்துகிைது என்று பார்ப்தபாம். ஜனவரி 
ொதத்தில் மவளிப்பட்ட அன்பின் தீவிரம் இப்தபாதில்கல; அதன் தீப்மபாைி 
தூைல்களும் இப்தபாதில்கல. அது தவமைாரு வழியில் மசயல்படுத்தப்படும். 
புதிதாக வருபவர்களின் பார்கவகய உள்வாங்குவதன் மூலம், அன்மபனும் 
மநருப்பு வழியாக எடுத்துச் மசல்லாெல், அவர்களுக்கு இகைமயாளிகயக் 
காண்பிக்க முடியும். 

அலிகய ஓர் ஊடகொகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அகனத்து 
சிறுவர்களுக்கும் அன்பின் ஒளிகய அளிக்கும் இறுதிகட்டப் பணிகய 
அவன் மசய்து முடிப்பான். 

ெிலநாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா ெிறுவர்களிடம், "எதிர்வரும் இரண்டு 
ொதங்களுக்கு, நீங்கள் ஆஷ்ரெத்தில் வந்ததபாது படிப்பிலும், 
விகளயாட்டிலும் எவ்வாறு ஈடுபட்டீர்கதளா அவ்வாதை இருங்கள். 
இவ்தவகளயில் அழுது ஆரவாரம் மசய்யும் அன்பின் மவளிப்பாட்கட நான் 
அனுெதிக்க ொட்தடன். இனிதெல் எவ்விதொன ஆன்ெீக ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
ெற்றும் மவளிப்பாடுகளுக்கு இடெில்கல." 

1928  ார்ச் 25ஆம் நாள், ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில், 'பிதரொஷ்ரம்', 
முறைப் டி  ா ாவின் ெ ாைி அறையின் அருகில் ஒரு ைற்காலிக 
கட்டற ப் ில் நிறுவப் ட்டது.  ிவர ாஷ்ர த்ைிற்குப் புைிய விைிமுறைகள் 
வகுக்கப் ட்டன. ெிறுவர்கள் ைனியாக இருக்கும்வ ாது, அவர்கள் விரும் ிய 
வவறளயில் ைியானம் பெய்ய அனு ைித்து,  ாறலயில் விறளயாட்டிலும், 
இைர ப ாழுதுவ ாக்கு நிகழ்ச்ெிகளிலும்  ங்பகடுக்க அனு ைிக்கப் ட்டது.  ா ா 
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 ாறல நறடப் யைங்களில் ெிறுவர்கறள வழிநடத்ைி, அவரது பநருங்கிய 
வைாழற க்கான வாய்ப்ற  அவர்களுக்கு வழங்கினார்.  

ொர்ச் ொத இறுதியில் பிதரொஷ்ரம் சிறுவர்கள் 
கட்டுக்கடங்காதவர்களாக ொைியது ெட்டுெின்ைி அவர்களில் சிலர் 
விசித்திரொக நடந்துமகாள்ளத் மதாடங்கினர். சில செயங்களில், சிறுவர்கள் 
தங்ககளக் கடித்து, துணிககளக் கிழித்து, கூக்குரலிட்டு அழுது பாபா 
அகழத்தாலும் அருகில் வர ெறுத்து ஓடிவிடுவது உண்டு. ஆகா அலியும் 
இதற்கு விதிவிலக்கல்ல; அவனும் இத்தககய அவெரியாகதக்குரிய 
நடத்கதகய பாபாவின் முன்னிகலயில் மவளிப்படுத்தி பலமுகை ெிகவும் 
முரட்டுத்தனொக நடந்து மகாண்டாலும், பின்னர் அவன் தனது தவகை 
எண்ணி வருத்தப்பட்டான். 

இந்ை ெிறுவர்களின் ைவைான நடத்றையால்  ா ா ப ரிதும் 
அவைிப் ட்டார். அவர்களிறடவய அற ைிறய நிலவச் பெய்து ெ ாைானப் டுத்ை, 
 ைிக்கைக்காக,  ல விளக்கங்கள் அளித்து முயற்ெி பெய்ைது 
 ட்டு ல்லா ல், அவர்களுறடய முரட்டுத்ைன ான பெயல்கறளப் 
ப ாறுத்துக்பகாள்ள வவண்டியிருந்ைது. ஒருமுறை அவர்கள் பவளிப் டுத்ைிய 
உற்ொகத்ைில்,  ா ாவின் முழு நீள கம் ளி ெட்றடறய ஆங்காங்வக 
கிழித்ைார்கள். கடந்ை ஆறுவருடங்களாக  ா ா அைிந்து வந்ை, அவருக்கு 
 ிகவும்  ிரிய ான அந்ைச் ெட்றடறயத் தூக்கி எைியா ல், கிழிந்ை இடத்றைத் 
றைத்து  று டியும் உ வயாகப் டுத்ைினார். ஒருமுறை, ெிறுவர்கள் ைங்கள் 
உற்ொகத்ைில்  ிகவும் ைீவிர றடந்து,  ா ாறவக் றக வண்டியில் இழுத்துச் 
பெல்லும் வவறளயில், வவக ாகச் பென்ைைால் கரடுமுரடான  ாறையில் 
வண்டி ெரிந்ைது; இைனால்  ா ாவின் றககால்களில்  ல காயங்கள் ஏற் ட்டன. 

1928, ஏப்ரல் 1ஆம் நாள், ப ஹரா ாத்ைில் நடந்ை நிகழ்ச்ெி அைன் 
ெரித்ைிரத்ைில் ப ான்ப ாழிகளால் ப ாைிக்கப் டும். இதுமவாரு தனித்துவொன 
நிகழ்வு, இதன் உண்கெயான அர்த்தத்கத இகையுணர்கவ அகடந்தவர்கள் 
ெட்டுதெ புரிந்துமகாள்ளமுடியும்.  

அன்று காறல எட்டு  ைியிலிருந்து  ா ா ப ஹரா ாத்  றலறயச் 
சுற்ைி பவறுங்காலில் நடக்கத் பைாடங்கினார். 

 ா ா, இவ்வாறு நடந்து பென்ைறை அறனவரும் வியப்புடன் 
 ார்த்ைனர்; ஏவைா வழக்கத்துக்கு  ாைான ஒன்று நிகழப்வ ாவைன் 
முன்னைிவிப் ாகக் கருைினர்.  ா ாவின் இந்ைச் பெயற் ாட்டின் காரைம், 
ைிடீபரன 'ஹஸ்ரத் பாபாஜான்' காரில் ப ஹரா ாத் வந்ைது எனப் புரிந்ைது. 
அவருறடய கார், ரயில் ைண்டவாளத்ைின்  றுபுைம்,  ா ாஜான் அவர்களின் 
ப யர்  லறகறயத் ைாங்கிய ெிறு ிகள்  ள்ளிக்கூடத்ைின் முன்வன நின்ைது. 

ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்,  ல வருடங்களுக்கு முன்பு, பூனா வந்ை 
நாளிலிருந்து, எக்காரைத்றை ஒட்டியும் அவர் நகருக்கு பவளிவய 
பென்ைைில்றல. எனவவ,  ா ாஜாறன ப ஹரா ாத்ைில்  ார்த்ைதும் 
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அறனவரும்  ிகுந்ை ஆச்ெரிய றடந்ைனர். ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்பு,  ா ாஜான், 
பூனா நகருக்கு பவளிவய உள்ள 'அவர்களின் குழந்கதயின் இடத்திற்கு' 
பெல்லவவண்டும் என்ை விருப் த்றைத் பைரியப் டுத்ைினார். அவர்கள் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி எப்ப ாழுதும் வ ெிக்பகாண்டும், அன்புடன் 
நிறனத்துக்பகாண்டும் வ லும் அஹ துநகர் பெல்லவவண்டும் எனவும் 
கூைிக்பகாண்வட இருந்ைார்.  

ருஸ்ைம் இங்கிலாந்து பென்ை  ிைகு,  ாைிரி, ப ஹரா ாத்ைில் 
கண்காைிப் ாளராக நிய ிக்கப் ட்டார். அவ்வவறளயில், இப் டி ஒரு 
விைிமுறை வழக்கத்ைிலிருந்ைது - அைாவது,  ார்றவயாளர்கள்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க வரும் வவறளயில், வரு வரின் ப யர், முகவரிறயக் காகிைத்ைில் 
எழுைி,  ா ாவுக்கு அனுப் ிறவத்து, அவர் விருப் த்றை அைிந்ை  ின்னவர 
 ார்றவயாளர்கள்  ா ா இருக்கும் இடத்ைிற்கு அனு ைிக்கப் ட்டார்கள். எனவவ, 
அந்ை வழக்கப் டி  ாைிரி கீழ்வரும் குைிப்ற   ா ாவுக்கு அனுப் ி றவத்ைார்: 

தததி: ஏப்ரல் 1, 1928. 
மபயர்: ஹஸ்ரத் பாபாஜான்.  
முகவரி: பூரனா. 
ஹஸ்ரத்  ா ாஜான்  ீதுள்ள  ரியாறையின் நி ித்ைம்,  ா ா, 

உடனடியாக, பவறுங்கால்கவளாடு ( ாறை கடின ான, கூர்ற யான கற்களால் 
நிரம் ியிருந்தும், வழக்க ான றக வண்டியில் வரா ல்) ைறரயில் 
நடந்துவந்ைார். ரயில் ைண்டவாளத்ைின்  று க்கம்,  ா ாஜான் 
நின்றுபகாண்டிருந்ை இடத்ைிலிருந்து ஏைக்றகறைய 100 அடி தூரத்ைில்  ா ா 
நின்ைார்.  ா ா, ைனைருகில்  ண்டலியில் ஒருவறர  ட்டும் நிற்கக் கூைி, இைர 
அறனவறரயும்  ா ாஜான் அருகில் பென்று ைரிெனம் பெய்யு ாறு றெறகயால் 
பைரிவித்து, தூரத்ைிலிருந்து  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ாஜான் காரிவல 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்கள்.  ண்டலி ஆதிகால மபண்ெணியின்  ாைங்கறளத் 
பைாட்டு வைங்கியவ ாது அவர் ப ஹர்  ா ாறவ புகழ்ந்து, 'என் அருகெ 
ெகன்' என்று ைானாகவவ வ ெிக்பகாண்டார். பாபாஜான் அதிகார 
ததாரகணயில் அசாதாரண இனிகெயுடன் தபசினார், தெலும் ெர்ெொன 
முகையில், ெண்டலி புரிந்துமகாள்ள முடியாத விதத்தில் பல ஆன்ெீக 
ரகசியங்ககளக் குைிப்பிட்டார்.  ண்டலி,  ா ாஜானுக்கு அருந்துவைற்காக நீர் 
வழங்கினர், ெிைிது வநரத்ைில்  ா ாஜான் புைப் ட்டுச் பென்றுவிட்டார். இரண்டு 
குருநாைர்களும் எதுவும் வ ெவவா அல்லது உடலளவில் எந்ைத் பைாடர்பும் 
பகாள்ளவவா இல்றல. அவர்களின் கண்கள்  ட்டும் ெந்ைித்ைன, ஆனால், 
யாருக்குத் பைரியும் என்ன இரகெிய பெய்ைிகறளப்  ரி ாைிக் பகாண்டனர் 
என்று!  ா ாஜான் புைப் ட்டுச் பென்ை  ின்பு, ப ஹர்  ா ா நீண்ட வநர ாக 
விளக்க ளித்து, இறுைியில் ஓர் அொைாரை கருத்துடன் முடித்ைார்: "இன்கைய 
நாள் எனது வாழ்க்ககயின் ெிகவும் நிகழ்ச்சி ெயொன ெற்றும் 
குைிப்பிடத்தக்க நாளாகும்!"     
 அடுத்ை நாள்  ா ா  ைிலுக்கு விஜயம் பெய்யும் ப ாருட்டு 
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 ண்டலியுடன் காரில் பூனா பென்ைவ ாது,  ா ாஜான் அவருறடய 
இருப் ிடத்ைில்  க்ைர்கவளாடு அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

 ா ா, இப்வ ாதும் ெற்று பைாறலவில் நின்றுபகாண்டிருந்ைார், ஆனால், 
இம்முறை இருவரும் நைிக்கு இரு கறரகளிலும் இருந்ைனர்.  ண்டலி நைியின் 
 ாலம் வழியாகச் பென்று  ா ாஜாறன ைரிெனம் பெய்து வந்ைதும்,  ா ா 
ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவிட்டார்.  ீண்டும் இரண்டு குருநாைர்களின் 
கண்கள் ப ௌன ாக ெந்ைித்து இரகெியங்கறளப்  ரி ாைிக்பகாண்டன. 

ஹஸ்ரத்  ா ாஜாறன ெந்ைித்ை இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ின்னர், 1928, 
ஏப்ரல் 15ஆம் நாள்  ா ா, கடுற யான உ வாெம் வ ற்பகாண்டார் - 
இவ்வவறளயில், வழக்க ாக அருந்தும் இரண்டு வநர வைநீர் கூட 
அருந்ைவில்றல. ைண்ைரீும் 24  ைி வநரத்ைில் ஒருமுறை  ட்டுவ  
அருந்ைினார். ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார், "ஒரு 
குைிப்பிட்ட எண்ணிக்ககயிலான ெக்கள் ஒரு வகரயறுக்கப்பட்ட 
காலத்திற்கு உபவாசம் இருக்கத் தயாராக இருந்தால், என்னுகடய 
உபவாசத்கத நிறுத்துவது பற்ைித் தீர்ொனிப்தபன்." உடவன பக.பஜ.ைஸ்தூர் 
இது விஷயத்ைில்  ா ாவின் நி ந்ைறனகறளத் பைளிவு டுத்து ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார். அைற்கு  ா ா, "200 தபர் 24 ெணி தநரம் உபவாசம் 
இருப்பதானால் நான் உணவு உண்தபன்" என்று  ைிலளித்ைார். 
 அைற்கிைங்க, ஏப்ரல் 24ஆம் நாள், காறல வவறளயிலிருந்து 
ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் 200 வ ர் 24  ைி வநரம், ஒரு வவறள  ட்டும் நீரும், 
 ாலில்லா வைநீரும் அருந்ைி உ வாெ ிருந்ைனர். உ வாெம் நிறைவறடந்ை 
 றுநாள்  ா ாவும்  ிைருடன் வைநீர் அருந்ைி உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைார். 
 ா ா அறனவருக்கும் அவரது றககளால் உைவு வழங்கி, காறல 9 
 ைியளவில் - ஏைக்குறைய 6  ாைங்களுக்குப்  ிைகு - ெிைிைளவு ொைமும், 
காய்கைியும் உண்டார். 

ஏப்ரல்  ாைத் பைாடக்கத்ைில், ெிறுவர்கள் ெரிவர நடந்து 
பகாள்ளாவிடில் அவர்கறள,  ிவர ாஷ்ர த்ைிலிருந்து ப ஹராஷ்ர த்ைிற்கு 
 ாற்ைி,  ிவர ாஷ்ர த்றை மூடிவிடுவைாக  ா ா எச்ெரித்ைார். அவர்கள் 
நடத்றையில்  ாற்ைம் பைன் டாை நிறலயில்,  ா ா,  று டியும் கடுற யாக 
எச்ெரித்ை வ ாது, ெிறுவர்கள் கைைி அழத்பைாடங்கினர். இறுைியில் கீழ்ப் டியாை 
ெிறுவர்கறள  ா ா  ன்னித்து, இப் டி நடந்து பகாள்ளக்கூடாது எனக் கூைி 
அனுப் ினார். 

இைற்கிறடயில், இங்கிலாந்து பென்ை ருஸ்ைம், ஒரு ெில ெிறுவர்கறள 
ப ஹராஷ்ர த்ைிற்கு அறழத்துவர வ ற்பகாண்ட முயற்ெி வைால்விறய 
ெந்ைித்ைது. மூன்று வாரங்கள் அங்குத் ைங்கியிருந்ை வவறளயில் நடந்ை 
நிகழ்வுகளின் வி ரங்கள் பைரியாைவ ாதும், இது  ற்ைி உள்ளூர் 
பெய்ைித்ைாள்களில் விளம் ரம் பெய்து, ெில ெிறுவர்கறள வஹாட்டலறையில் 
(38, ஆஷ்ெர்ச்  ார்க் வில்லாஸ்) ருஸ்ைம் ெந்ைித்துப் வ ெினார்; ெிறுவர்கறளத் 
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வைடிக் கண்டுபகாள்ள ஒரு முகவறரயும் நிய ித்ைிருந்ைார். ெிறுவர்கள் 10 
வயைிலிருந்து 16 வயதுக்குட் ட்டு, எம் ைத்றைச் ொர்ந்ைவர்களாக இருந்ைாலும், 
குறைந்ைது இரண்டு வருடங்கள் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கவவண்டும் என்ை 
நி ந்ைறனயும் விைிக்கப் ட்டது. அறனத்து பெலவுகறளயும் - இந்ைியாவுக்கு 
வந்து பெல்ல கட்டைம், உறட, உைவு, புத்ைகங்கள், ைங்கும் விடுைி 
அறனத்தும் இலவெ ாக - ப ஹரா ாத் நிறுவனம் ஏற்றுக்பகாண்டது. 

இங்கிலாந்ைிலிருந்து ருஸ்ைம் அப ரிக்கா  யைம் பெய்ய 
ஆயத்ை ான வ ாது,  ா ா அவருக்கு இவ்வாறு பைாறலைந்ைி அனுப் ி 
றவத்ைார்: "கவகலப்பட தவண்டாம். சிறுவர்ககள அகழத்து வரவும் 
தவண்டாம். திரும்பி ெட்டும் வருவரீ்களாக." பைாறலத்ைந்ைி ருஸ்ைத்றை 
வந்ைறடந்ை அவ்வவறளயில், மூன்று ஆங்கில ப ற்வைார்கள் அவறர ெந்ைித்து, 
அவர்களின் குழந்றைகறள இந்ைியாவுக்கு அனுப்  விருப் ம் பைரிவித்ைனர். 
ஆனால்,  ா ாவின் இப்வ ாறைய கட்டறளப் டி, ருஸ்ைம் ெிறுவர்கறளத் 
ைன்னுடன் அறழத்துச் பெல்ல முடியாை நிறல. முகவரிறய அவர்களிடம் 
பகாடுத்துவிட்டு விறரவில் பைாடர்பு பகாள்வைாக ருஸ்ைம் கூைிச் பென்ைார். 

மெரடித் ஸ்டார் என்ைறழக்கப் ட்ட ஆங்கிவலயர், ருஸ்ைத்றை ஒரு 
நாள், வைநீருக்காக அவரது இல்லத்ைிற்கு அறழத்ைார். ஆன்ெீகம், கிழக்கத்திய 
தியானம்  ற்றும் இகை வழிபாட்டில் அக்கறை ிக்க அவர், ருஸ்ைத்ைின் 
பைாடர்ற ப் ப ரிதும் விரும் ினார். ஆங்கில ெிறுவர்கறளத் 
வைர்ந்பைடுப் ைிலும் அவருக்கு உைவியாக இருந்ைார்.  ா ா கூைி 
அனுப் ியைற்கு இைங்க, ருஸ்ைம்  ா ாறவப்  ற்ைி அவருக்கு விளக்க ாக 
எடுத்துறரத்ைார். ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி, ருஸ்ைம் கூைியறைக் வகட்ட 
மெரடித், ஏவைா ஈர்ப்பு ெக்ைிறய உைர்ந்து,  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் காைப் ட்டார்; 
வ லும் இந்ைியாவுக்கு  யைம் பெய்வைற்கான ைனது விருப் த்றையும் 
பவளிப் டுத்ைினார். அறைத் பைாடர்ந்து, ப ரடித்  லறர ெந்ைித்து, ருஸ்ைம் 
அைிமுகப் டுத்ைிய இந்ைிய குருநாைர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் கூைினார். 
ப ரடித் ெந்ைித்ை  லரில் ஆன் ீக கவிஞர் ஜாண் கால்ட்மவல்-ஜான்ஸ்டன் 
(வயது 47) என் வரும் ஒருவர். ருஸ்ைம் இங்கிலாந்றை விட்டு புைப் டுவைற்கு 
முன்பு, ஜான்ஸ்டனுடன், எைிர் ாரா ல் ஆச்ெரிய ளிக்கும் விைத்ைில் ஒரு 
ெந்ைிப்பு நிகழ்ந்ைது; அறைப்  ற்ைி  ா ா  ின்பு கூறுறகயில் 'அவர் தெல் 
நிகலகய அகடந்த சாது' என் றைத் பைரிவித்ைார். ஒரு நாள் ருஸ்ைத்றை 
அங்கு வரு ாறு அறழத்து, ‘தபாட்ஸ்ெவுத்’லிருந்து ஒரு முன்வனற் ாட்டு 
கடிைம் வந்ைிருந்ைது. ஆனால், அப் டி ஒரு ெந்ைிப் ிற்காக ருஸ்ைம் 
வவண்டியது ில்றல. வியப் றடந்ை ருஸ்ைம், அன்று  ாறல வ ாட்ஸ் வுத் 
பென்று ஜான்ஸ்டன்  ற்றும் அவரது  றனவிறய ெந்ைித்ைார். அடுத்து 
நடந்ைறை ருஸ்ைம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்:  

வழக்க ான ஆரம்  வ ச்சு  ரி ாைல்கறளத் பைாடர்ந்து, அவர் 
அறையின் விளக்கு பவளிச்ெத்றை பவகுவாகக் குறைத்து, யாருடவனா 
கம் ியில்லா கருவி மூலம் (அப் டி எவ்விை கருவியும் இல்லாை வ ாதும்) 
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வ சுவது வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். ஜான்ஸ்டன், ைனது ப ல்லிய,  ிைறரக் 
கவரும் பைானியில், ஏற்கனவவ  ைி யங்கிய என்னிடம் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்து ப ய்ெிலிர்க்க றவத்ைார்: "நான் அந்ைக் குருநாைறரப் 
 ார்க்கிவைன்.  ிகவும் அன் ானவர். இந்ைியாவில் இப்வ ாது இரவு இரண்டு 
 ைி. (இங்வக அவர், ப ஹராஷ்ர த்ைில்  ா ா அ ர்ந்ைிருப் றை அப் டிவய, 
பைள்ளத் பைளிவாக விவரித்ைார்.) கிழக்கத்ைிய வைெத்ைில் வாழும் இைர 
குருநாைர்கறள ( ா ாவின் ஐந்து ெத்குருக்கள்) இவ்வவறளயில் பைாடர்பு 
பகாண்டு, பைாந்ைரவு பெய்ய நான் விரும் வில்றல.  

"நான் அந்ைக் குருநாைரிடம், இங்கிருந்து ஆங்கில ெிறுவர்கறள 
இந்ைியாவுக்கு அறழத்துச் பெல்ல அனு ைிக்க  ாட்வடன் என்று இப்வ ாது 
கூைிவனன். ஆனால், அவர் உலகத்ைில் அறைத்ைடுக்க எந்ை ஒரு 
ெக்ைியு ில்றல; நான் அந்ை ெிறுவர்கள் இப்வ ாது இந்ைியா வருவைில் 
அவ்வளவு ஆர்வ ாக இல்றல என்று  ைிலளித்ைார். அவர் இப்வ ாது கிழக்கு 
 ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கிறடவய ஆன் ீக இறைப்பு கம் ிகறள 
நிறுவுவைில் அக்கறையாக இருக்கிைார். இதுவறரயிலும் வ ற்கத்ைிய  ற்றும் 
கிழக்கத்ைிய நாடுகறள, அந்ைந்ை நாட்டு குருநாைர்கள் கண்காைித்து வந்ைனர்; 
அவர் இப்வ ாது அந்ை இரண்டு  ாகங்கறளயும் ஒன்ைாக இறைக்கப் 
வ ாகிைார். நீங்கள்   உங்களுக்குத் பைரியா வல ஒரு வறகயான கம் ியில்லா 
(வரடிவயா) இறைப்ற  உங்களுடன் சு ந்து பெல்கிைரீ்கள், அது, நீங்கள் 
ெந்ைிக்கும் அறனவறரயும்  ாைிக்கிைது." 

ப ஹர்  ா ாவுக்குப்  ரிொக ஜான்ஸ்டன், அவர் எழுைி, 
றகபயழுத்ைிட்ட 'ைி புக் ஆப் ைி  ிலவட்' எனும் புத்ைகத்ைில் கீழ்வரும் 
வார்த்றைகறளப் ப ாைித்து வழங்கினார்: 

எவ்வளவு தூரத்ைிற்கு உங்கறளவிட்டு நான் பெல்கிவைவனா, 
 அவ்வளவு பநருக்கத்ைில் நான் உங்களுடன் இருக்கிவைன்! 

எந்ை அளவுக்கு உங்கறள நான்  ைக்கிவைவனா,   
அந்ை அளவுக்கு உங்கறள நான் நிறனக்கிவைன்! 
என்னைான் அந்ை இரவு குயில்  ாடினாலும்,    

 அது ப ான்னான உலகின் வராஜா  லறர வ ாலத்ைான்! 
எறைத்ைான் அவன் குரல் பகாடுத்துப்  ாடினாலும்,   

 அறை அவன் உனக்காகத்ைான்  ாடுகிைான்! 
இந்ை 'கம்பியில்லா இகணப்பின்' வழியாக பவகுவாக  ாைிக்கப் ட்ட 

ஆங்கிவலய ந ர் யாபரனில் அவர் நிச்ெய ாக மெரடித் ஸ்டார் ஒருவவர! 
பக.பஜ. ைஸ்தூர் குைிப் ிட்டதுவ ால ப ரடித் ஸ்டார்  ா ாவின் எைிர்கால 
 ைிகளில்  ிகவும்  யனுள்ளவராகவும் குைிப் ிடத்ைக்கவராகவும் இருந்ைார். 
ஜான்ஸ்டன் கூைியைற்கிைங்க, ருஸ்ைம் அவருக்குத் பைரியா வலவய, 
வ ற்கத்ைிய நாட்றட ஆன் ீக ரீைியாக இறைத்து, முக்கிய ான பைாடர்ற  
உருவாக்கும் ஒரு கருவியாக  ா ா அனுப் ி றவத்ைார் என்வை வைான்றுகிைது.  



93 
 

ஏப்ரல்  ாை கறடெியில் ருஸ்ைம் ைிரும் ி வந்ைதும், ஆங்கிவலய 
ெிறுவர்கறள ப ரடித் ஸ்டார் கண்காைிப் ில் இங்கிலாந்ைிலிருந்து அறழத்து 
வர  ா ா அனு ைியளித்ைார். அைற்கு வவண்டிய அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் 
பெய்யு ாறு  ா ா கூைினார்.      
 1928 ஏப்ரல்  ாைம், ப ஹர்  ா ா  று டியும் ஏகாந்ைவாெத்றைத் 
பைாடங்கினார்.  ா ா, ெ ாைியின் கீழ்நிறலயில் இருந்ைார்; யாறரயும் 
வ ல் றலக்கு அனுப்  வவண்டாம் என்று உத்ைரவிட்டார். 

ஒரு நாள், எைிர் ாரா ல் ைனித்ைனியாக மூன்று குழுக்கள்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைிருந்ைன.      
 முைலாவைாக, மும்ற யிலிருந்து அஹ துநகருக்கு வந்ை  ார்ெி 
 க்களின் கூட்டம்; ப ஹர்  ா ா, இறை ஞானி என் றைக் வகள்விப் ட்டு, 
ைரிெனத்ைிற்காக அன்று காறல 10  ைியளவில் ப ஹரா ாத் வந்ைனர். 
அவர்களில் ஒரு ெிலவர ஆர்வத்துடன்  ா ாவின் ைரிெனத்றை வவண்ட,  ிைர் 
சுற்றுப்புை இடங்கறளப்  ார்ப் ைில் ஆர்வ ாக இருந்ைனர்.  

அந்ைக் கூட்டம் வருவைற்கு ெற்று முன் ாக, ஓர் இந்து ைம் ைியர் 
 ா ாறவ ைரிெனம் பெய்யும் ஒவர வநாக்கத்ைில் வந்ைிருந்ைனர்.  ா ா, 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருப் றையும், இவ்வவறளயில் ைரிெனம் 
அனு ைிக்கப் டவில்றல என் றையும் வந்ைவர்களிடம் எடுத்துக் கூைியதும், 
ஊர் சுற்றும் எண்ைத்ைில் வந்ைவர்கள் கிண்டலாகப் வ ெிவிட்டுக் 
கிளம் ிவிட்டனர். உண்ற யான  க்ைிவயாடு வந்ை  ார்ெிகள்  ா ா, கீழ் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருவார் என்ை நம் ிக்றகயில் காத்ைிருந்ைனர். அங்கிருந்ை 
வவறளயில் ொஞ்ெி  ா ாறவப்  ற்ைிய  ல விஷயங்கறள விளக்கினார்; அைன் 
 ின்னர் அறனவரும் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

அவை நாள்  ாறல வவறளயில் ஏறழ  ரவைெி ஒருவர்,  ா ாவின் 
ைரிெனத்றை நாடி ப ஹரா ாத் வந்ைார்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கறள 
எடுத்துறரத்ைதும்,  ா ாவின் ைரிெனம் அவருக்கு நிச்ெயம் வவண்டும், 
இல்றலவயல் அங்கிருந்து வ ாகப் வ ாவைில்றல என்று உறுைியாகக் 
கூைிவிட்டார். கிைற்ைருவக பென்று றககால்கறள சுத்ைம் பெய்து அவருறடய 
குருநாைறர ெந்ைிக்க ஆயத்ை ானார். அருகிலிருந்ை வவப்  ரத்ைடியில் அ ர்ந்து 
இறை நா த்றை உச்ெரித்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க, பவகு தூரத்ைிலிருந்து வரும் 
வழிப்வ ாக்கர்களுக்கு உைவளிக்க வவண்டியது அவெியம்; எனவவ, அந்ை ஏறழ 
 ரவைெிறயயும்  ண்டலி இரவு உைவுக்காக அறழத்ைனர். வந்ைவர்  ைிலாக, 
"குருநாைரின் ைரிெனத்ைிற்கு முன்பு நான் உைவு, ைண்ைரீ் எறையும் 
பைாட ாட்வடன்" என்று கூைினார். அவ்வளவு  ிடிவாை ாகச் பெயல் ட 
வவண்டாம், குருநாைரின் கட்டறளகறள  ீைக்கூடாது என்றும்  ண்டலி 
அவறர எவ்வளவவா வற்புறுத்ைியும் அந்ைப்  ரவைெி வகட்ட ாடில்றல. 
அன்ைிரவு அறைக்குள்வள வந்து தூங்கு ாறு அறழத்ை  ின்னரும் அவர் 
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அறையும் ஏற்றுக்பகாள்ளா ல் பவளிவய ொறலயருவக ஓய்பவடுத்ைார். 
 அடுத்ை நாள் காறலயில்  ண்டலி, அந்ைப் ப ரியவர் குவாட்டர்ஸ் 
வராந்ைாவில் தூங்கிக் பகாண்டிருப் றைக் கண்டு, அவர் ைனது 
முட்டாள்ைன ான நடத்றைறயக் றகவிட்டிருக்க வவண்டும் என்ை முடிவுக்கு 
வந்ைனர். ஆனால், வந்ைவர் தூக்கத்ைிலிருந்து விழித்ைவ ாது அவரது முகம் 
 ளபீரன ஒளிர்ந்ைது; அப்வ ாது அவர் இவ்வாறு  ிரகடனம் பெய்ைார்: "குருநாைர் 
என் குரலுக்கு பெவிொய்த்து விட்டார்! எனது ஆறெறய நிறைவவற்ைி, 
வநற்ைிரவு குருநாைர் எனக்குத் ைரிெனம் ைந்துவிட்டார்!"  ண்டலி,  ா ாறவ 
அவர் கனவில் கண்டிருக்க வவண்டும் என்று எடுத்துறரத்து,  ா ா அவருறடய 
 க்ைர்களின் கனவில் அவ்வப்வ ாது காட்ெி ைருவது வழக்கம், அத்ைறகய 
அனு வத்றை  ா ா அவருக்கும் வழங்கு ளவுக்கு அைிர்ஷ்டொலி என்றும் 
கூைினர். இறைக்வகட்ட அந்ைப்  ரவைெி, துள்ளிக்குைித்து  ண்டலிறயக் 
கண்டித்ைார்: "நீங்கள் என்ன கூறுகிைரீ்கள்? நான் கண்டது கனவல்ல! ப ஹர் 
 ா ா என்னிடம் அவராகவவ வந்து ைரிென ளித்ைார்;  ின்னர் அவர் வ ல் 
 றலக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார்."  ண்டலிக்கு, அவர் கூைியறை நம்  
முடியவில்றல, ஏபனனில்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ை அவ்வவறளயில், 
ஓய்பவடுக்கச் பென்ை  ின்னர், அவர்  றலயின் கீழ்  குைிக்கு ஒரு முறை 
கூட வந்ைவையில்றல. ஆனால், அன்று  ா ாவின் இரவு  ாதுகாவலனாக 
இருந்ைவர்,  ா ா இரவில் விளக்க முடியாை ெில காரைங்களுக்காக, 
 றலயின் கீழ் குைிக்கு வந்து ைிரும் ிச் பென்ைைாகத் பைரிவித்ைார். அந்ைப் 
 ரவைெி கூைியது உண்ற பயன அப்வ ாதுைான் புலப் ட்டது.  ண்டலி அவறர 
அறழத்துச் பென்று ெிற்றுண்டி வழங்கி அனுப் ி றவத்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா, முந்றைய நாளில் நடந்ை ெம் வத்றைப்  ற்ைி 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்:     
 தநற்று வந்த மூன்று குழுக்களும் அவரவர் தகுதிக்குத் 
தகுந்தாற்தபால, பலகனப் மபற்றுச் மசன்ைனர். சுற்றுலா பயணொக 
வந்தவர்கள், அவர்களுக்குத் மதரியாெதலதய, இந்தப் புனிதொன 
சூழ்நிகலயின் நன்கெககள அகடயப் மபற்ைனர். பக்திபூரர்வொக வந்த 
இந்து தம்பதிகள், இங்தக அெர்ந்து என்னுகடய ககதககளக் தகட்டு, 
அைிந்து, அகடந்த நன்கெகள் இன்னும் மபரிது. எதுவும் மதரியாெலிருந்தும் 
அவர்கள் நம்பிக்கக ெற்றும் பக்தியின் பலகன அறுவகடச் மசய்தார்கள். 

ஆனால், அகனவரிலும் ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி அந்தப் பரததசி 
ெட்டுதெ. அவரது உறுதி ெற்றும் தீவிர பக்தியின் காரணொக, நான் எனது 
ஏகாந்தவாசத்கத நிறுத்தி, ெகலயிலிருந்து இைங்கிவர தவண்டியதாயிற்று. 
கடவுளின் தரிசனத்கதப் மபை இதுதபான்ை உண்கெயான நம்பிக்ககயும், 
ஏக்கமும் இருக்க தவண்டியது அவசியம் - அதாவது ‘கடவுகள நகரச் 
மசய்து, அவகர ெகலயடிவாரத்துக்கு ஈர்த்து வருவது’! 

1928, வ  1ஆம் நாள்,  ா ா இறைவவனாடு ஐக்கிய ாகும் நிறலறயப் 
 ற்ைி, ெிறுவர்களுக்கு ஒரு பொற்ப ாழிவு வழங்கினார்:    
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 "இறுதியில், அன்பு மசலுத்துபவன், அன்பிற்குரியவன், அன்பு இகவ 
அகனத்துதெ ஒன்ைாகிவிடும்."  ா ா, உடவன ஒரு ப ர்ஸியன் ஈரடி 
கவிறைறய வ ற்வகாள் காட்டினார்: 

என் இதயத்தின் உள்ளார்ந்த பாகம் அன்பிற்குரியவரின் 
  எண்ணங்களால் நிரம்பியுள்ளன.   
அதில் எனது மபயரும், வாழ்வும் அவர் நிகனவில் 

எப்தபாததா மதாகலந்துவிட்டன!  
 ா ா, ெிறுவர்களுக்கு இவ்வாறு வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: "எனதவ 

ததகவயான அன்கப உருவாக்குங்கள்; அப்தபாது நீங்கள் குருநாதகரக் 
காண்பீர்கள். அன்புக்குரியவகர, தூரத்திலிருந்தாலும் தநசிக்க முடியும். 
அங்தக, அருகாகெ, அதிக தூரம் என்ை தகள்விக்கு இடெில்கல. அன்பு 
அவசியம், அகத அன்புக்குரியவகர இகடவிடாெல் நிகனப்பதன் மூலம் 
அகடய முடியும்." 

ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா, ஒரு  ாற்ைம் ஏற் டப் 
வ ாவைாகக் குைிப் ிட்டார், ஆனால், அவ்வவறளயில் அவர் எறைக் கருத்ைில் 
பகாண்டு கூைினார் என் து எவருக்கும் புரியவில்றல. ஆகா அலிறய அவன் 
ைந்றையார் ைிருப் ி அறழத்துச் பென்ைவ ாது,  ா ா, ப ஹரா ாத் ஆஷ்ர ம் 
 ற்ைி இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "இகவ அகனத்தும் ஆரம்பத்திலிருந்து 
ெறுபடியும் மசய்யப்பட தவண்டும்." ஆனால், ஒட்டுப ாத்ை ாக ப ஹரா ாத் 
ெமூகம் வவறு ஓர் இடத்ைிற்கு  ாற்ைப் டும் என் றை எவராலும் நிறனத்துக் 
கூடப்  ார்க்க முடியவில்றல.  

வ  8ஆம் நாள் அைிகாறல 4.30  ைிக்கு,  ா ா, ெில  ண்டலி  ற்றும் 
வொட்டா  ா ாவுடன் பூனா புைப் ட்டார். வொட்டா  ா ாறவ  ிை 
ெிறுவர்களிட ிருந்து ைனியாக,  ா ா அவரது ெ ாைியில் இரவும்  கலும் 
அவருடன் ைங்க றவத்ைார்.  ா ா,  ல  ாைங்களாக ப ஹரா ாத்றை விட்டு 
பவளிவய அடிபயடுத்து றவக்கவில்றல.  

ப ஹர்  ா ா புைப் ட்டுச் பென்ை  ின்பு, ப ஹரா ாத்ைிலிருந்ை  ிை 
 ண்டலி அறனவரும்,  ீண்டும் ஓர் அரிய, குைிப் ிடத்ைக்க நிகழ்றவ காை 
முடிந்ைது.  ா ா, பூனா பென்ை அவை நாள், ஹஸ்ரத் பாபாஜான், 
எதிர்பாராெல் இரண்டாவது முகையாக மெஹராபாத்திற்கு வந்தார். அந்த 
ஆதிகால மபண்ெணி அகனவகரயும் சந்தித்து, சிறுவர்களுக்கு 
முத்தெளித்து, ெண்டலிகய அன்புடன் அரவகணத்தார். சிைிது தநரம் 
இருந்துவிட்டு திரும்பிச் மசன்ைார்.  

பூனா பெல்லும் வழியில்,  ா ா  யைம் பெய்ை கார் உண்ற யில் 
 ா ாஜாறன அறழத்து வந்ை காறரக் கடந்து பென்ைது;  ா ா, ைிரும் ி வரும் 
வவறளயிலும் ஒன்றை ஒன்று கடந்து பென்ைன. குருநாைர்கள்  யைம் பெய்ை 
இரண்டு வாகனங்களும் எைிர் எைிராக இரண்டு முறை ெந்ைித்ை  ின்னரும், 
ஒருவரும் காறர நிறுத்ைவில்றல. அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ாஜாறனக் குைித்து, 
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 ா ா புலனாகாை முறையில் இவ்வாறு கூைினார்: "பழங்கால மூதாட்டியின் 
இரண்டாவது வருககக்குப் பின்னர் அது இப்தபாது கட்டாயொகிவிட்டது." 

 ண்டலியுடன் நடந்ை உறரயாடறல நிறைவு பெய்து,  று டியும் 
 ா ா,  ண்டலியிடம் அவர்கள் உடனிருக்க விரும்புகிைார்களா இல்றலயா 
என்ை வகள்விறய எழுப் ினார். வ  9ஆம் நாள் கீழ்காணும் அைிவிப்ற   ா ா 
பவளியிட்டார்: 

ஒரு சில காரணங்ககள கருத்தில்மகாண்டு, இங்கு நிறுவிய 
ஸ்தாபனங்ககள, (இன்னமும் முடிவு பெய்யாை) புதியததார் இடத்திற்கு 
ொற்றும் தநாக்கத்தில், பாபாவின் அைிவிப்கப கவனொகப் படித்து, 
அவரவர்க்கு உகந்த முடிமவடுத்து, அகத அவருக்குத் மதரிவிக்கும்படி 
உத்தரவிட்டார். 
உடனிருக்க விரும்புதவார்க்கு:  

அவர்கள் உடன் தங்குவது முற்ைிலும் நிபந்தகனயற்ைதாக இருக்க 
தவண்டும், அதாவது, தநரம், இடம் அல்லது விகளவு குைித்து எவ்வித 
நிபந்தகனயும், வாக்குறுதியும் இல்லாெல் இருக்க தவண்டும். இந்த 
விஷயங்கள் சம்பந்தொக எந்தக் தகள்வியும் எழுப்பக்கூடாது. ஸ்ரீயின் 
விருப்பத்திற்கிணங்க, ஆன்ெீகம் அல்லது மபாருள் சார்ந்த எவ்வித 
வாக்குறுதியும் அளிக்காெல், அவர் எங்கு தவண்டுொனாலும் மசல்லலாம், 
அங்தக எவ்வளவு காலமும் தங்கி இருக்கலாம் அல்லது அகனத்கதயும் 
உடன் எடுத்துக்மகாண்டு தவறு எங்காவது கூடச் மசல்லலாம். தெலும், 
உடன் இருப்பவர்கள் ஸ்ரீயின் கட்டகளககளக் கண்டிப்பாக முயற்சித்து, 
காரணம், வாதம் அல்லது விவாதம் தபான்ை எந்தக் தகள்வியும் இல்லாெல் 
பின்பற்ை தவண்டியது அவசியம். 
விலகிச்மசல்ல விரும்புதவார்க்கு: 

இந்த  நிபந்தகனககளக்  ககடப்பிடிக்கதவா   ஏற்றுக்மகாள்ளதவா 
முடியாதவர்கள் அல்லது தவறு ஏததனும் காரணத்துக்காக விட்டுச்மசல்ல 
விரும்பும் அகனவருக்கும் அவ்வாறு மசய்வதற்கு முழு சுதந்திரம் 
வழங்கப்படுகிைது; தெலும் இது குைித்து ஸ்ரீக்குத் மதரிவித்த பின்னர் எங்கு 
தவண்டுொனாலும் மசன்று அவர்கள் விரும்பும் எகதயும் மசய்ய 
அனுெதிக்கப்படுகிைார்கள். 

 ின்னர், ஆஷ்ர த்ைிற்குப் ப ாருத்ை ான இடம்  ற்ைி ஒரு விவாைம் 
நறடப ற்ைது. குஜராத் நகரிலுள்ள நவ்ஸாரி, டாென்  ற்றும் பூனா 
அருகிலுள்ள சின்ஹாகாட்(வ ற்கு) வ ான்ை ொத்ைிய ான இடங்கள் 
 ரிந்துறரக்கப் ட்டன. 1928, வ  15ஆம் நாள்  ா ா, ருஸ்ைத்துடன் இந்ை 
இடங்கறளப்  ார்றவயிட காரில் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

ருஸ்ைத்ைின் காரில் ப ாத்ைம்  த்து வ ர்  ற்றும் ஏகப் ட்ட சுற , 
அளவுக்கு  ீைிய எறடயுடன்  யைம் பைாடங்கியது. ைிரும் ி வரும் வழியில் 
கண்டாலா அருகில் ெகலதயறும் தவகளயில், கார் திடீமரன நின்று 
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பின்தநாக்கி நகர்ந்தது; ெகலயின் கீழ்பக்கத்தில் ெிகவும் ஆழொன 
பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. 

கார் கட்டுப் ாட்றட  ீைிவிட்டது என்ை  யத்ைில்  ண்டலி  யந்து 
வ ாயினர். ருஸ்ைம் காறர நிறுத்ை முயற்ெித்தும் முடியவில்றல. கார் 
அதிதவகத்தில் பள்ளத்தாக்கில் மசன்று விழும் அபாயம்! காரிலிருந்து 
இருவர் பவளிவய குைித்து,  ள்ளத்ைாக்கு அருகில் இருப் றைக் கண்டு உரத்ை 
குரலில் கத்ைினர். ருஸ்தம், சத்தொக பாபாவின் மபயகரக் கூப்பிட்டார். 
முன்னால் அெர்ந்திருந்த பாபா, ஓட்டுனர் பக்கம் சாய்ந்து, ஸ்டீயரிங் 
வகீலப் பற்ைிக்மகாண்டதும் கார் உடனடியாக நின்ைது. 

ெண்டலி அகனவரும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தனர். கார் எப்படி 
நிறுத்தப்பட்டது என்பது இன்று வகர புரியாத புதிராகதவ உள்ளது. ருஸ்தம், 
பாபாகவப் பற்ைியகணத்து நன்ைியுடன், ததம்பி ததம்பி கண்ணரீ்விட்டு 
அழுதார். 

ெரணம் நிச்சயமென்ை நிகலயிருந்து காப்பாற்ைப்பட்ட அகனவரும் 
பாபாவுக்கு நன்ைி மதரிவித்தனர்.  ண்டலி அறனவரும் வெர்ந்து வண்டிறயத் 
ைள்ளி,  றலறயக் கடந்து பென்ைனர். அைற்குப்  ிைகு, ைானாகவவ கார் ஓட 
ஆரம் ித்ைதும் அங்கிருந்து புைப் ட்டனர். 

 ாறலயில், அவர்கள் ெிைிது தூரம் பென்ை  ின்பு, ைறலகாவ்ம்  ற்றும் 
பஷல்லார்வாடிக்கு இறடவய  ற்பைாரு வி த்து நிகழ்ந்ைது. ொறலயின் 
குறுக்காக விழுந்ைிருந்ை  ரப ான்றை,  ங்கலான விளக்பகாளியில் ருஸ்ைம் 
கவனிக்கா ல் முழு வவகத்ைில் காறர  ரத்ைின் ீது ஓட்டினார். காரின் முன் 
கண்ைாடி சுக்குநூைாக உறடந்ைறைத் ைவிர வவறு ப ரிய அளவில் வெைங்கள் 
எதுவும் இல்றல.  ா ா, ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்து வெர்வைில் 
அவெர ாக இருந்ைைால், வண்டிறய ருஸ்ைம் அப் டிவய ஓட்டிச் பென்ைார். 

ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைதும்  ா ா ஆஷ்ர த்றை  ாற்றுவைற்குப் 
ப ாருத்ை ான இடத்றைக் கண்டு ிடிப் து  ற்ைிய  ிரச்ெிறனறய  ீண்டும் 
எழுப் ினார்.  ண்டலியில் ஒருவர் ‘தடாக்கா’ எனும் இடத்றைப்  ரிந்துறரக்க, 
 ா ாவும் அவருறடய விருப் த்றை உடவன பைரிவித்து, அன்வை அங்குச் 
பென்று  ார்றவயிட்ட  ின்னர் இரவில் ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

 ா ா வடாக்கா கிரா த்றை  ிகவும் விரும் ினார்; அடுத்ை நாள், வ  18, 
அவர் அங்கு ஒரு நிலத்றை வாங்க ஏற் ாடுகள் பெய்து, அைில் ைற்காலிக 
கட்டற ப்புகறள அற க்க உத்ைரவிட்டார். 

ப ஹரா ாத்ைில் ைற்காலிக ாகக் கட்டியிருந்ை மூங்கில் குடில்கறளப் 
 ிரித்து அவற்றை வடாக்காவுக்கு எடுத்துச் பென்ைனர். அவர்களது குடியிருப்பு 
முழுவதும்  ிரிக்கப் ட்டைால், ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ை ஆண்  ண்டலி, 
ெில நாட்கள் ைிைந்ை பவளியில் தூங்க வவண்டியைாயிற்று! 

அறைத் பைாடர்ந்து, வடாக்காவில், இரவும்  கலும்  ைிபுரிந்து, 
இரண்வட வாரங்களில் ைற்காலிக கட்டற ப்புகள் நிறுவப் ட்டன. வ  30ஆம் 
நாள்,  ா ா ைங்குவைற்பகன, துனியருவக அற ந்ை வ றெ அறைறய 
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அப் டிவய எடுத்து,  ாட்டு வண்டியில் றவத்து (நான்கு எருதுகறளக் கட்டி) 
எடுத்துச் பென்ைனர்; வ லும் அறனவரும் ைங்குவைற்கான அறனத்தும் ையார் 
நிறலயில் இருந்ைன. 

தடாக்கா, அஹ துநகரிலிருந்து 45 ற ல் பைாறலவில், ஔரங்கா ாத் 
பெல்லும் வழியில், தகாதாவரி  ற்றும் பிரவரா நதிகளின் சங்கெத்தில் 
அகெந்துள்ளது; இங்தக சிவாஜி ெஹாராஜின் குருநாதர் சுவாெி ராம்தாஸ், 
ஷிர்டி சாய்பாபா இருவரும் நீண்ட காலம் தங்கியிருந்ததாக வரலாறு 
கூறுகிைது. வடாக்கா வைண்ட நிலப் ரப் ாகத் பைன் ட்டாலும், இனிற யான 
சுற்றுப்புை இயற்றகக் காட்ெி,  றலகள், ஆறுகள் அறனத்தும்  ா ாவின் 
 னறைக் கவர்ந்ைன. அற ைியின் சூழ்நிறல இப் குைியில் முற்ைிலும் 
 ிரவவெித்ைது. 

1928, வ  27ஆம் நாள்  ா ா, வடாக்கா கிரா த்ைிற்குப் புைப் ட 
ஆயத்ை ாகும் வவறளயில் கய்குஷ்ரு பிளடீர், ஸவக் மகாத்வால் இருவரும் 
 ா ாவுடன் ஆஷ்ர த்ைில் இறையும் ஆர்வத்துடன் வந்ைனர்.  ா ா, அவர்கறள 
ஒரு ெில நாட்களுக்கு  ண்டலியுடன் ைங்கியிருந்து, ைங்கறள 
அைிமுகப் டுத்ைிக் பகாள்வவைாடு,  ல்வவறு  ைிகறளயும் அைிந்ைிருக்க 
வாய்ப் ாக இருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில் அனு ைித்ைார். 

அடுத்ை நாள் பிளடீகர வ ல் றலக்கு அறழத்து,  ா ா, அவருக்கு 
என்ன வவண்டும் என விொரித்ைார். "நான் கடவுகளக் காணதவண்டும்" என்று 
 ிளடீர்  ைிலளித்ைார். 

"இது உலகில், அகனத்திலும் ெிகக் கடினொன விஷயம். அதற்காக, 
ஒருவர் கற்பகனக்கு எட்டாத கதரியத்கதக் மகாண்டிருக்க தவண்டும், 
மசால்லமுடியாத கஷ்டங்களுக்கு ஆளாக தவண்டும்" என  ா ா எச்ெரித்ைார்.  

எதுவாயினும்,  ிளடீர் அறனத்து அபெௌகரியங்கள்  ற்றும் 
ெிர ங்கறளயும் ைாங்கிக்பகாள்ளத் ையாராக இருப் ைாகவும், குடும் ப் 
ப ாறுப்புகள் எதுவு ில்லா ல் உலக  ிறைப்புகளிலிருந்து முற்ைிலும் 
விடு ட்டு விட்டைாகவும் பைரிவித்ைார். "உங்கள் வடீ்டிற்குத் திரும்பிச் மசன்று 
எல்லாவற்கையும் திருப்திகரொக ஏற்பாடு மசய்யுங்கள், தெலும் எல்லா 
மபாறுப்புகளிலிருந்தும் நீங்கள் முற்ைிலும் விடுபடும்தபாது, திரும்பி 
வாருங்கள்" என்று  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா கூைிய டி  ிளடீர் 
மும்ற க்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். அவரது முடிறவ உைவினர்களுக்குத் 
பைரிவித்து, ஓரிரு இறுைிக்கட்டப்  ைிகறளயும் முடித்துவிட்டு, ஒவர 
வாரத்ைில்,  ா ா, வடாக்கா புைப் டும் முன்பு, நிரந்ைர ாக ைங்கும் வநாக்கத்ைில் 
ப ஹரா ாத் வந்ைறடத்ைார். 

1928 ஜூன் 1ஆம் நாள், ஸவக் மகாத்வால் என் வரும்  ா ாறவத் 
ைனியாக ெந்ைித்ைார். 24 வயைிலும், உண்ற யாக இறைவறனத் வைடும் 
வநாக்கத்ைில் முைலில் ெத்குரு உபாஸனி ெஹாராகஜ (ஸக்தகாரியின் 
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சத்குரு என்ை அவரது வாழ்க்றக வரலாற்றைப்  டித்ை  ின்பு) ெந்ைித்ைார். 
பைாடர்ந்து நாராயண் ெஹாராஜ், ஹஸ்ரத் பாபாஜான் அவர்கறளயும் 
ெந்ைித்ைார். பூனாவில் ஒருவர், அரன்காவ் ில் வாழும் ப ஹர்  ா ா, ஹஸ்ரத் 
 ா ாஜானின் முக்கிய ெீடர் என்று கூைியறைக் வகள்விப் ட்டு, ஸவக் 
பகாத்வால்,  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். அவரது இையத்ைின் ஏக்கத்றை 
 ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ைார்: "இந்ைப்  ிைவியில் நான் இறை நிறலறய 
அறடய விரும்புகிவைன்." 

"கடவுகளத் ததடு அல்லது உலகக நாடு - இரண்கடயும் நீ அகடய 
முடியாது! இப்படி எப்தபாதும் நடந்ததுெில்கல, நடக்கப் தபாவதுெில்கல" 
என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

பகாத்வாலுக்குக் கடவுள் வவண்டும், அவைவவறள ைிரு ை ாகி ஒரு 
குழந்றையுடன் வாழும் அவர் குடும் த்ைிற்கு உத்ைரவாைத்றையும் நாடினார். 
இருந்தும்,  ா ா அவறர ஊக்குவித்ைார், "ஆன்ெீக பாகதயில் பயணிக்க 
நீங்கள் ஏங்குவகத நானைிதவன்; தெலும் என்னுகடய கண்காணிப்பில், 
நீங்கள் அடிமயடுத்து கவப்பீர்கள். நீங்கள் அந்த இலக்கக தநாக்கி 
விகரவில் முன்தனைி, இறுதியில் அகத தநாக்கி முற்ைிலும் திகசதிருப்பப் 
படுவரீ்கள்." ஒவ்பவாரு வாரக் கறடெியிலும்  ா ா அவறர ெந்ைிக்கக் 
கூைினார். ைிருப்ைியறடந்ை பகாத்வாலின் இையத்ைில் அந்நாளிலிருந்து 
 ா ாவின்  ண்டலியில் ஒருவராக இருக்கும் ஆர்வம் எழுந்ைது. அவருறடய 
இளம்  கள் நாஜூவின் உடல் நிறல  ிகவும் வ ாெ ாக இருப் ைாக  றனவி 
நர்கிஸிட ிருந்து வந்ை பெய்ைியைிந்து பகாத்வால் உடவன மும்ற க்குத் 
ைிரும் ிச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ின்னரும் ஸவக் மகாத்வால்  ிை 
குருநாைர்கள், ொது, ென்னியாெிகறள அணுகுவறை வழக்க ாகக் பகாண்டார் - 
குைிப் ாக ‘ைியாகி  ா ா’ என் வறர ெந்ைித்ைார். அடுத்ை முறை ப ஹர் 
 ா ாறவ ெந்ைித்ை வவறளயில் அவர், "தியாகியிடம் ஆன்ெீகத்தின் ஓர் 
அம்சம்கூட இல்கல. அவகர விட்டுவிடுங்கள், அரசகன அைிந்தவர்கள் 
அரண்ெகன வாயிலில் நுகழய, காவலர்கள் முன் தகலவணங்கத் 
ததகவயில்கல" என்று குைிப் ிட்டார். 

இருந்தும்,  ா ா பகாத்வாறல மும்ற யில் வாழும் ‘திப்பு பாபா’ 
என் வறர ெந்ைித்து 'தபரரசர் என்கன உங்களிடம் அனுப்பி கவத்தார்' என்ை 
பவளியளவில் எளிற யாகத் வைான்றும் இந்ைச் பெய்ைிறய அவரிடம் 
எடுத்துறரக்கு ாறு கூைி அனுப் ினார். 

பகாத்வால் அப் டி எடுத்துறரத்ைதும், அபூர்வ ாக யாரிட ாவது ஓரிரு 
வார்த்றைகள்  ட்டுவ  வ சும் ைிப்பு  ா ா, உடனடியாக இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்: "அல்லா ஹூ அக்பர்! அல்லா ஹூ அக்பர்! (கடவுள் ெிகப் 
மபரியவர்). இந்த ஆசரீ்வாதங்ககள நான் உனக்கு அளிக்கிதைன். பணி 
மவற்ைிகரொக முடிந்தது. இப்தபாது மசல்லலாம்." 
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அைற்குப்  ிைகு  ா ா, பகாத்வாலிடம் ைிப்பு  ா ாறவ அடிக்கடி 
ெந்ைிக்கு ாறும், அவைவவறள வவறு எவரிடமும் பெல்லக்கூடாது எனவும் 
கட்டறளயிட்டார். ஒரு முறை ப ஹர்  ா ாவின் புறகப் டம் ஒன்றை 
எடுத்துவந்து, ைிப்பு  ா ாவின் அறையில் றவப் ைற்காக அவரிடம் அனு ைி 
ப ற்று, அறை, அறை சுவரில் பைாங்கவிட்டார். ப ஹர்  ா ாவின் 
புறகப் டத்றைப்  ார்த்து ைிப்பு  ா ா, "இந்த முழு உலகமும் உய்ப்பது மெஹர் 
பாபாவின் மபயரில்தான்!" என்று  றைொற்ைினார். 
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மெஹர ்பாபாவுெ் 

பிரரொஷ்ரெ் சிறுவரக்ளுெ் 

வடாக்கா ஆஷ்ர ம் 
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தடாக்கா ஆஷ்ரெம் 
(Toka Ashram) 

1928 ஜூன் 3ஆம் நாள்,  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்கறள அைிகாறல 
வவறளயில், வடாக்கா அறழத்துச் பெல்வைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் 
பெய்யப் ட்டன. அன்று காறல மூன்று  ைிக்கு,  ா ா கீழ்  றலக்கு வந்து, 
முைலில் ப ண்  ண்டலியுடன் ெிறுவர்கறள அனுப் ி றவத்ைார்.  

தடாக்காவில் மபண் ெண்டலி, குழந்கதகள், ஆசிரியர்கள் ெற்றும் 
குடும்ப நபர்களுடன் ஏைக்குகைய 500 தபர் புதிய கட்டிடத்தில் இருப்பிடம் 
அகெத்துக் மகாண்டனர். 

ஸ்ரீ ா ா வடாக்கா ஆஷ்ர த்றை வநாக்கிப் புைப் ட்டதும், காலம், 
ப ஹரா ாத் பூர்வகீம் கண்ைரீ் ெிந்துவறைத் ைிரும் ிப்  ார்த்ைது; 
பவைிச்வொடிய வயலிலும்  றலயிலும்  ந்ை ான உைர்வறலகள் ஒரு 
மூடு னிவ ாலத் ைிறரவ ாட்டு  றைத்ைன; துனியின் பநருப் ால் உருவான 
ொம் ல்,  ிரிறவத் ைாங்கமுடியா ல் புலம் ியது; குடிலின் சுவர்கள் 
ப ௌனத்ைின் இடரால் வரும் வலிறய அனு வித்ைது; பூக்களின் புன்முறுவல் 
நின்ைவைாடு  ைறவகள்  ைப் தும், பைன்ைலின் உற்ொகமும்  றைந்ைன. 

இயற்றக  ற்றும்  னிைனின் ஒவ்பவாரு அம்ெமும், இறை 
வ ாறையில் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்ை ஒவ்பவாரு அணுவும் ஒன்றை  ட்டும் 
அைியத் ைவித்ைன: "பிரியொன ஸ்ரீபாபா தனது தகலகெயகத்கத 
ொற்றுவதன் காரணம்தான் என்ன? அவர் எங்குச் மசன்ைார்? அவரின்ைி 
இங்கு அகனத்தும் மவைிச்தசாடி, உற்சாகெற்று உள்ளது. இவ்வுலகுக்கு 
உருமகாடுக்கும் இகைவதன,  எங்கள் ெீது தகாபொ இல்கல வருத்தொ? 
எங்ககள ஏன் தனியாகத் தவிக்கவிட்டு, கவகலயில் கண்கலங்கச் 
மசய்தரீ்கள்? 

ஆனால்,  ிரிய ான ஸ்ரீ ா ா ப ஹரா ாத்றை  ைக்கவில்றல. அைன் 
 ைிவான  க்ைிறய ைன்னுடன் எடுத்துச் பென்று, வடாக்காவின் அற ப்புக்கு 
ப ஹரா ாத் என்று ப யர் சூட்டினார். பைற்கு வநாக்கி விறரந்து பென்ை 
பைன்ைல் காற்று, இந்ைச் பெய்ைிறய எடுத்துச் பென்று, ப ஹரா ாத்றை முகம் 
 லரச் பெய்ைது; அளவிறுதியற்ை இகைவனின் இதயத்தில் மெஹராபாத் 
பத்திரொக இருப்பகத உணர்ந்து பூரரிப்பகடந்தது. 

வடாக்காவில் ைங்கியிருந்ை முைல் நாள் இரவில், அந்ைக் குழப்  ான 
சூழலில், ராம்ஜூவின்  றனவி கத்ைிஜா உடல்நல ின்ைி  ிகவும் வ ாெ ான 
நிறலயில்,  ிகக்குறைவான இையத் துடிப்புடன், உடல் குளிர்ந்து காைப் ட்டார். 
ப ஹர்  ா ாறவ அறழத்ைதும் அவர் வந்து ெற்று வநரம் அங்வக 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். கத்ைிஜாவின் உடல்நிறல  டிப் டியாகச் ெீரானது. 
 இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ப ய்லி,  ா ாவின் ைந்றை பஷரியார், 
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ைங்றக ெனிஜாவுடன்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார். ைிரும் ிச் பெல்லும் 
வவறளயில் ெிறு ி  னிஜா கண்களில் நீர்வழிய புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலி, வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைில் அனு வித்ை 
கஷ்டங்கறள, ொஞ்ெியின் குைிப்புப் புத்ைகத்றைப் புரட்டினால் ஓரளவு 
புலப் டும். 

 லத்ை  றழயால் அறனத்து  ைிகளும் நிறுத்ைப் ட்டன - வ லும் 
கால சூழ்நிறலயில் கடுற யான  ாற்ைம் ஏற் ட்டாலும், குைிப் ாக, இரவில் 
நூற்றுக்கைக்கான புழு பூச்ெிகள், வைள்,  ாம்பு வ ான்ைவற்ைின் பைால்றலகள் 
 ண்டலிறயப்  ாடாய்ப்  டுத்ைின.  ண்டலி ைங்கியிருந்ை அறையில் 
கட்டுக்கடங்காை பநரிெல் ஏபனன்ைால்  றழயால் பவளிவய தூங்க முடியாை 
நிறல. 

1928 ஜூன் 12ஆம் நாள், இங்கிலாந்ைில் ருஸ்ைம் பைாடர்புபகாண்ட 
‘மெரடித் ஸ்டார்’ என் வரிட ிருந்து வந்ை பைாறலத்ைந்ைியில், அவர் 
இந்ைியாறவ வநாக்கிக் கப் லில்  யைம் பெய்வைாகவும், அவருடன் 
 றனவியும்,  றனவியின் ைங்றகயும் வருவைாகவும், ெிறுவர்கள் எவரும் 
உடன் வரவில்றலபயனவும் குைிப் ிட்டிருந்ைார். இந்ைச் பெய்ைிறயக் வகட்டு, 
 ா ா ெீற்ைத்துடன் காைப் ட்டார்.  ண்டலியால் அைன் காரைத்றை 
யூகிக்கவவா அல்லது அவரது பவளிப் றடயான கவறல  ற்றும் துயரத்றைத் 
ைைிக்கவவா முடியவில்றல. 

ைிடீபரன  ா ா,  ிகவும் அற ைியற்ைவராகத் வைாற்ை ளித்ைார், 
அடுத்ை நாள், ஆகா அலிறய உடவன ைிருப் ி அறழத்துச் பெல்ல அவனது 
ைந்றையார் ஆஷ்ர ம் வந்ைதும், அந்ை  ர் ம் அறனவருக்கும் புலப் ட்டது. 
அலியின் ைந்றை, ைவைான வைந்ைிகறளக் வகள்விப் ட்டு, வருத்ைத்ைில் 
இருந்ைார். ராவ்ஸாவஹப், வந்ைவறர ெ ாைானப்  டுத்ைி, உண்ற றய 
எடுத்துக் கூைினார்.  

1928, ஜூன் 14ஆம் நாள்  ா ா,  ிவர ாஷ்ரம்  ாைவர்களுக்கு ஓர் 
அட்டவறைறய ையார் பெய்து,  ண்டலியின் வாழ்க்றகயின் ஒவ்பவாரு 
அம்ெத்றையும் குைித்ை வழக்க ான விைிகறள வகுத்ைார். ஆஷ்ர த்ைின் 
வ லாளராக புவாஸாவஹப் நிய ிக்கப் ட்டார்; அவறரப்  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார்: "அவர் நியாயொனவராக இருந்தாலும், ெக்களுடன் தபசும் 
மதானியும் விதமும் விரும்பத்தக்கதல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, 'என்னுகடய 
தாயார்' என்று கூறுவதற்கு பதிலாக 'எனது தந்கதயின் ெகனவி!' என்று 
கூறுவது. அவர் எனக்கு உண்கெயுடனும் முழுெனதுடனும் தசகவ 
மசய்கிைார், ஆனால், அவர் தபசும் முகை, ெக்ககள சற்று விலகி நிற்கச் 
மசய்கிைது."  

1928ஆம் ஆண்டு ப ஹர்  ா ாவின் ப யர்  ற்றும் வ ாைறனகள் 
ஐவராப் ாவின் ெில  குைிகளில்  ரவத்பைாடங்கியது. ஜூன் 16ஆம் நாள், 
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தபாலந்து, வார்ஸா வ ான்ை நகரங்களில், ஒரு ெில ரெிகர் குழுக்களிறடவய 
நறடப ற்ை கருத்துறரயாடலில், ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக பகாள்றககறளப் 
 ற்ைி, ைஸ்தூர், ெ ீ த்ைில் பவளியிட்ட புத்ைகத்ைில் குைிப் ிடப் ட்டு 
இருப் ைற்கு இைங்க ஆன் ீக வ ாக்றக ஊக்குவிக்கும் வறகயில் ைிட்டங்கள் 
வகுக்கப் ட்டன.  ா ா இறைக்வகட்டு 'ஒரு நல்ல அைிகுைி' என்று 
குைிப் ிட்டார். 

ஜூன் 18ஆம் நாள்,  ா ா, அவருறடய இருப் ிடத்ைிற்கு அருகில் 
தசாட்டா பாபா, குஸ்தாஜி, குல்ொய் மூவருக்கும் ைனித்ைனி அறைகறள 
ஒதுக்கி,  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களுக்கு, புைிய கால அட்டவறைறய 
வறரயறுத்ைார். அன்று  ைியம்,  ா ா இரண்டு  ண்டலியுடன் இறைந்து 
கன ான உருறளறய இழுத்து,  ண்டலிக்குத் வைறவயான 'புதிய ெக்கான்' 
கட்டுவைற்கான நிலத்றை ெ ப் டுத்ைினார். 

இக்காலகட்டத்ைில்,  ண்டலி உறுப் ினர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் 
 ிகவும் நட் ாக இருப் றை  ா ா ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல. 
அவர்களுக்கிகடதயயான நட்பின் உண்கெயான பிகணப்கப அவர் 
விரும்பினார். 

 இைன் அர்த்ைம் என்னபவனில், அவர்கள், மவளியளவில் 
உண்கெயாக ஒருவருக்மகாருவர் அலட்சியொக நடந்து மகாள்ளும் அதத 
தநரத்தில் உள்ளளவில் நண்பர்களாக இருக்கதவண்டும். அவர்கள்  ிகவும் 
பநருக்க ாக இருப் றை  ா ா விரும் ாைைன் காரைம், அது, பாரபட்சத்திற்கு 
வழிவகுக்கும். இத்தககய பாகுபாடு காரணொக, ெண்டலியில் எவதரனும் 
மசய்த தவகை, அவருடன் மநருக்கொன ஒருவர் மூடி ெகைத்திருந்தால், 
அது, பாபாகவப் மபரிதும் வருந்த கவக்கும். 

உைாரை ாக, அன்று  ா ா விஷ்ணுறவ, ருஸ்ைத்ைடன் 
பைாடர்பு டுத்ைி, கடுற யாகக் கண்டித்ைார், "இப்தபாது நீயும் ருஸ்தம் பக்கம் 
சாய்ந்துவிட்டாய். பாதிரி, மபண்டு இருவரும் அவரின் பகழய நண்பர்கள், 
ஏமனன்ைால், நீண்ட காலொக, முந்கதய பிைவிகளிலிருந்து அவரின் 
மதாடர்பில் இருப்பவர்கள்.  ஆனால், நீயும் ஏன் அந்தக் குழிக்குள் விழ 
விரும்புகிைாய்?" 

ப ஹர்  ா ா இறுைியாக இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "ஒருவர் 
நண்பர்களின் தவறுககள மூடி ெகைக்காெல் இருப்பதத உண்கெயான 
நட்பு, அதனால் அவர்கள் குகைபாடுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள். 
பாரபட்சம் இங்தக எந்த விதத்திலும் உதவியாக இருக்காது!" 

அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, வடாக்கா கிரா த்றைப்  ற்ைி  ண்டலிக்குக் 
குைிப் ிட்டார்: "தடாக்கா ஓர் அருகெயான இடம், ஆனால், என்னிதயத்தில் 
அகெதியில்கல. தாஜ்ெஹல் தஹாட்டலில் தவண்டிய வசதிகளும், 
சிைப்பான உணவு வகககளும் உள்ளன. ஆனால், உனது அடிவயிறு வலிக்க 
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ஆரம்பித்தால் நீ அகத அனுபவிக்க முடியாது. அதததபால், இங்தக எல்லாம் 
சிைப்பானதாக இருந்தாலும், என் இதயம் ெகிழ்ச்சியாக இல்கல. ஒருவரின் 
ஆதராக்கியத்திற்காக இடொற்ைத்கத ெருத்துவர் பரிந்துகரப்பது தபால், 
என் இதயம் ெகிழ்ச்சியற்ைதாக இருப்பதால், எனது சூழகலயும் ொற்றுொறு 
என் ெருத்துவர் கூறுகிைார்." 

ஜூன் 19ஆம் நாள்,  ள்ளிக்கூட  ாைவர்களில் அலி அக் ர், ரா ாஜி 
இருவரும் ஏற்கனவவ வறரயறுக்கப் ட்ட நி ந்ைறனகளில் ஒன்றை  ீைியறைத் 
பைாடர்ந்து,  ா ா வருத்ைத்துடன், "ெண்டலியும் ொணவர்களும் என்னுகடய 
விருப்பங்ககள அலட்சியம் மசய்வதானால், இங்தக இருப்பதில் என்ன 
பலனிருக்கிைது? அவர்களுக்கு அளவுக்கு அதிகொகச் மசல்லம் மகாடுத்து, 
அவர்களின் விருப்பங்ககள நிகைதவற்ைி, அகனவகரயும் அவரவர் 
கடகெகயச் மசய்ய கவத்து, ததாள்ககளத் தட்டிக் மகாடுப்பது எனது 
தகலயாய கடனாக இருக்குொயின், நான் எப்படி ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கமுடியும்?” 

வடாக்கா பென்ை நாளிலிருந்து அலி அக் ர், ரா ாஜி இருவரும் 
ஆஷ்ர த்ைில் எழும் ெிக்கல், ெிர ங்களுக்குக் காரை ாக இருக்கிைார்கள்.  ா ா 
இரண்டு ெிறுவர்கறளயும்  ிகவும் விரும் ினார், ஆனால், அவர்களின் 
கீழ்ப் டியாற   ற்றும் அலட்ெிய  னப் ான்ற  காரை ாக, ஆஷ்ர த்றை 
இங்கிருந்து  ாற்றுவைற்கான பெலவுகளின்  ைிப் டீ்றடத் ையாரிக்கு ாறு 
 ண்டலியிடம் கூைினார். இங்கு வந்து இரண்டு வாரங்கள் கூட நிறைவுைாை 
இக்கட்டத்ைில்,  ா ா, ஏற்கனவவ இங்கிருந்து பவளிவயறுவறைப்  ற்ைித் 
ைிட்ட ிடுவறை எண்ைி  ண்டலி இயல் ாகவவ அைிர்ச்ெியறடந்ைனர். 

அலி அக் ர், ரா ாஜி இருவரின் நடத்றை விரும் த்ைகாைைாக 
இருந்ைாலும், ப ஹர்  ா ா அவர்களிடம் ெிைப்பு கவனம் பெலுத்ைி, இறை 
நிறனவில் பகாள்ளு ாறு வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: "இகை தபாகதயில் ெிக 
உயர்ந்த நிகலயில் இருந்தாலும், உங்கள் தகலயானது எப்தபாதும் 
குருநாதரின் பாதங்களில் இருக்கட்டும்! இகதப் பின்பற்ைினால், நீங்கள் 
இரத்தினக் கற்களாக ொறுவரீ்கள்." 

ஜனவரி  ாைத்ைில்,  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கள் இறையுைர்வின் 
ஆைங்கத்றை பவளிப் டுத்தும் ைருவாயில்,  ா ா  ல்வவறு ஆன் ீக 
பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கி, அவர்களின்  ிகச்ெிைிய குறை ாடுகறளக் கூட 
எடுத்துக்காட்டி, நடத்றை  ற்றும் பெயல்முறைகறள வ ம் டுத்ை முயற்ெி 
பெய்ைார். கண்டிப்புடன் இருந்து, அவருறடய கட்டறளகளுக்கு முழுற யான 
கீழ்ப் டிைறல வலியுறுத்துவைன் மூலம்,  ா ா, அவர்களின் அன்ப னும் 
 லருக்கு  ைம் வெர்த்துக் பகாண்டிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ப ண்  ண்டலிறய ெந்ைிக்கச் பெல்லும்வ ாபைல்லாம் 
 ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கள்  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்து, அவறரத் ைங்கள்  க்கம் 
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இழுத்துவர முயற்ெித்ைனர். ப ண்  ண்டலிறயத் ைனியாக ெந்ைித்துப்வ ெ, 
 ா ா, ஒரு ெில வாய்ப்புகவள அளித்ைாலும், ெிறுவர்கள்  ா ாறவத் ைனியாக 
விடுவைில்றல. ஒருநாள்  ா ா ப ண்  ண்டலியுடன் அ ர்ந்ைிருந்ை 
வவறளயில், ஆஷ்ர  ெிறுவர்கள் ைிடீபரன அவர் முன் வந்து நின்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலிக்கு அைிக வநரம் அவருறடய 
ெகவாெத்றைத் ைருவைில்றல என அவர்கள் குறையாக எடுத்துக் கூைிய 
வவறளயில்,  ா ா, இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: "நான் என்னதான் மசய்யட்டும்? 
எங்தக இருக்கட்டும்? - இங்தகயா இல்கல அங்தகயா? நான் இங்தக 
இருந்தால் சிறுவர்கள் ஏொற்ைெகடகிைார்கள், நான் அவர்கதளாடு அங்தக 
இருந்தால் நீங்கள் அதிருப்தியகடகிைரீ்கள். எனதவ இந்தப் பிரச்சிகனக்கு 
நீங்கதள ஓர் 'இழுபைி தபார்' மூலொக முடிவு மசய்யுங்கள். என்கன நீங்கள் 
எங்கு இழுக்கிைரீ்கதளா அங்தக நான் மசல்கிதைன்!" 

 ா ா நடுவில் நிற்க ப ண்  ண்டலி ஒரு றகறயயும், ெிறுவர்கள்  று 
றகறயயும்  ிடித்து இழுத்ைனர். "உங்கள் முழு வலிகெகயயும் தசர்த்து 
இழுங்கள்"  ா ா, றெறகயால் காண் ித்ைார். "யாருக்கு பலம் அதிகம் - 
தெலும் யாருக்கு என் ெீது அன்பு அதிகம் என்று பார்ப்தபாம்" என்ைார்  ா ா. 
வ ாட்டி ஆரம் ித்ைது,  ா ா, இரு க்கமும் அங்கு ிங்கும் இழுக்கப் ட்டார், இந்ை 
இழு ைி  ல நி ிடங்களுக்கு நடந்ைது, இறுைியில் பவற்ைி ப ண்  ண்டலிக்வக! 
அந்ை நாளிலிருந்து ெிைப்பு ெலுறகயாக,  ா ா ெற்று அைிக வநரம் 
ப ண் ண்டலியுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

மெஹரா ெீதான அவரது அன்பு தனித்துவொனது, கிருஷ்ைா ராைா 
 ீது றவத்ைிருந்ை அன்புக்கு இறையானது. ஒரு முறை  ா ா, ப ஹராவிடம் 
"உனக்கான எனது அன்பு, தவறு எவகரயும் விட அதிகொனது" என்று 
கூைினார். 

1928, ஜூன் 22ஆம் நாள்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் நுறழந்து, அந்ை ெிறு 
அறையில் அ ர்ந்து, ஒருவவறள  ட்டும் உைவு உண்டு வந்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருக்கும் 
வவறளயில், (இங்கிலாந்ைிலிருந்து இந்ைியா வரும்) ஆங்கிவலயர்கள் மெரடித் 
ஸ்டார்  ற்றும் அவரது  றனவிறயப்  ற்ைிய வ ச்சு எழுந்ைது.  ா ா 
இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "சிறுவர்களுக்கு பதிலாக, மபரியவர்கள் 
இங்கிலாந்திலிருந்து வருகிைார்கள் என்பது பரிதாபத்திற்குரியது. ஆன்ெீக 
பாகதயில் ‘ஸ்டார்’ சிைிதளதவ முன்தனைியுள்ளார். ஆனால், அவருகடய 
குரு ‘ஜான்ஸ்டன்’ ஆன்ெீக தளங்களில் தெல்நிகலயில் இருப்பவர். 
ஐதராப்பாவில் இவகரப்தபால தவறு எவருெில்கல. சிைப்பான 
புத்தகங்ககள எழுதியுள்ளார்."     
 மெரடித் ஸ்டார், வயது 38, அவரது  றனவி ொர்கமரட்  ற்றும் 
 றனவின் ைங்றக எஸ்தர் மூவரும் ஜூன் 30ஆம் நாள் வடாக்கா ஆஷ்ரம் 
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வந்து வெர்ந்ைனர். ருஸ்ைம் அவர்கறள பிரவரா, தகாதாவரி நைிகள் 
ெங்க ிக்கும் இடத்ைில் ெந்ைித்து, அங்கிருந்து அவருறடய காரில் அறழத்து 
வந்ைார். அவர்கள் அந்ை இடத்ைின் அழகிய சூழ்நிறலகறளக் கண்டு 
ஆச்ெரியப் ட்டு அறைப் ப ரிதும் விரும் ினர். வந்ைவர்கள்  ா ாவுக்கு பூவும், 
 ழமும் அளித்து வைங்கினர். ருஸ்ைம் ஆஷ்ர த்றைச் சுற்ைிக் காண் ித்ைார். 
அவர்கள் ைங்குவைற்பகன ெிைப்பு அறைகள் கட்டப் ட்டிருந்ைன. 

ப ரடித் ஸ்டார், ெிறுவயைிலிருந்வை கிழக்கத்ைிய ைத்துவம்  ற்றும் 
ஆன் ீகத்ைில்  ிகுந்ை அக்கறையுள்ளவர். உ நிஷைங்கறளப்  டித்ைவ ாது, 
காலங்கால ாக அந்ை ெிந்ைறனகளில் வாழ்ந்ைதுவ ால் ஓர் உைர்வு அவருக்கு! 
இங்கிலாந்ைில் அலிஸ்டர் க்தராலி, ருதடால்ப் ஸ்டீனர் எனும் 
வ ைாவிகளுடன்  ல காலங்கள் இருந்ைார். ைியானம், ைனிற  வாெம் 
இவற்ைில்  ங்பகடுத்து, ெிைிைளவு ஆன் ீக நுண்ைைிறவப் ப ற்ைார். கடந்ை 
ஏப்ரல்  ாைம் ருஸ்ைத்றை லண்டனில் ெந்ைித்ைவ ாது, ப ரடித் ஸ்டார், 
இக்காலத்ைில் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் ஒரு குருநாைரின் வழிகாட்டுைலுக்காக 
அவர் பெய்ை  ிரார்த்ைறனகளுக்கு இறுைியாக  ைிலளிக்கப் ட்டது என்று 
கூைினார். கைவன்,  றனவி இருவரும் அவர்களின் உறடற கறள 
முழுவது ாக விற்றுவிட்டு, ப ஹர்  ா ாவுடன் நிரந்ைர ாக வாழும் 
வநாக்கத்ைில் இந்ைியா வந்ைனர். 

ஒரு நாள் இரவு ைியானத்றைப்  ற்ைி ப ஹர்  ா ா அவருக்கு 
விளக்கும் வவறளயில், "தியானம், ெனகத ஒருநிகலப் படுத்தல் இரண்டும், 
ஒரு பல்லி அகனத்கதயும் ெைந்து, ஒருமுகப்பட்ட கவனத்துடன் 
இகரகயப் பிடிக்க இருப்பது தபால், இயற்ககயாக இருக்க தவண்டும். 
அதன் முழு கவனமும் ஒருநிகலப்பட்டதாக இகரகயத் ததடி அதன் ெீது 
பாய்ந்து பற்ைிக் மகாள்ள ஆயத்தொக இருப்பது தபால் இருக்க தவண்டும்" 
என்று குைிப் ிட்டார்.  

1928, ஜூறல 4ஆம் நாள்  ா ா, ஒரு குைிப் ிட்ட காலத்ைிற்கு, ப ௌனம் 
அனுஷ்டிக்கு ாறு, கீழ்வருவறையும் எடுத்துக்கூைி, ப ரடித் ஸ்டாருக்குக் 
கட்டறளயிட்டார்: "உலகம் முழுவதிலும் எனது மவளிப்பாட்டின் தநரம், ெிக 
அருகாகெயில் உள்ளது. எனது உலகளாவிய அந்த நாடகத்தில் நீங்கள் 
ஒரு முக்கிய பாத்திரொக இருப்பீர்கள்." 

ஆஷ்ர த்ைில் இருந்ை வவறளயில்,  ார்கபரட், எஸ்ைர் இருவருக்கும் 
ைினமும் மூன்று  ைி வநரம் துைி றைக்கவும், அறைத் பைாடர்ந்து ைியானம் 
பெய்யு ாறும்  ா ா கூைியிருந்ைார். அவ்வப்வ ாது அவர்கறள அறழத்து, ைன் 
 க்கம் அ ரு ாறு கூைினார்.  ா ா எஸ்ைரிடம், "நான் மசால்வகத நீங்கள் 
அப்படிதய மசய்தால், உங்ககள நான் ெற்றுமொரு சதகாதரி 
நிதவதித்தாவாக ொற்றுதவன்" என்று கூைினார்.  

 ார்கபரட், இைற்கு முன்னைாக, கீழ்காணும் ெில அைிக்றக 
குைிப்புகறள  ண்டலிக்கு எழுைியிருந்ைார்: 
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ைிரு. ஸ்டார் ைியானத்ைில் இருக்கும்வ ாது, பைாந்ைரவு பெய்வறை 
அவர் விரும்புவைில்றல; அைற்கு அறடயாள ாக ஒரு ஆரஞ்சு நிை நாடா, 
இறடச் சுவரில் பைாங்கவிடப் ட்டிருக்கும். யாவரனும்  ா ாவிட ிருந்து பெய்ைி 
அல்லது குைிப்ற க் பகாண்டுவரும் வவறளயில், அந்ை நாடாறவப்  ார்க்க 
வநர்ந்ைால், அந்ைக் குைிப்ற , ையவு பெய்து, எங்களிடம் பகாடுத்துவிட 
வவண்டும்; நாங்கள் அங்கு இல்றலபயன்ைால் அறை வ றெ ீது றவத்துவிட்டு 
 ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ை வவண்டும்.  

 ா ா அனுப் ிய பெய்ைி முக்கிய ானைாக இருந்து, ைிரு. ஸ்டாறர 
அவரது ைியானத்ைிலிருந்து எழுப் ,  ா ா விரும் ினால் அவ்வாறு பெய்யலாம். 
அது  ரவாயில்றல.  ா ா, ஸ்டாரின் அறையில் எப்வ ாது வவண்டு ானாலும் 
பெல்லலாம்.  

இந்நிறலயில், ஜூறல 5ஆம் நாள் ப ரடித் ஸ்டார் ஒரு அைிவிப்ற க் 
கைவில் பைாங்கவிட்டிருந்ைார்: "நான் ைியானத்ைில் இருக்கிவைன், என்றனத் 
பைாந்ைரவு பெய்யாைீர்கள்." அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, ஸ்டாரின் அறைக்குச் 
பென்று கைறவத் ைட்டினார். ஸ்டார் கைறவத் ைிைக்காைவ ாது,  ார்கபரட் 
கைவிலிருந்ை அைிவிப்ற   ா ாவுக்குச் சுட்டிக்காட்டினார்.  ா ா புன்முறுவல் 
பெய்துபகாண்வட எதுவும் கூைா ல் அங்கிருந்து பென்றுவிட்டார். மெஹர் 
பாபா, மெரடித் ஸ்டாகர மெௌனொகத்தான் இருக்கச் மசான்னார், 
தியானத்தில் அல்ல! தியானத்தின் முக்கிய தநாக்கதெ குருநாதகர 
இலக்காகக் மகாண்டு தியானம் மசய்வது! குருநாததர வாசல்வகர வந்தும், 
அவர் தியானத்தில் மூழ்கியிருப்பகதயும், அவகரத் மதாந்தரவு 
மசய்யக்கூடாது என்பகதயும் என்மனன்பது? பாபா என்ன 
மசய்திருக்கமுடியும்? பாபா, மெரடித் ஸ்டாரின் இதயத்கத விழிப்பகடயச் 
மசய்ய விரும்பினார்; ஆனால், அவர் பாபாகவ ெனக்கண்களால் பார்க்க 
முயற்சிக்கிைார்! 

 ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கள் ஆன் ீகத்ைில்  ிக்க நாட்டம் 
உள்ளவர்களாகவும், அடிக்கடி அளவுக்கு அைிக ாக உைர்ச்ெிவெப் ட்டும், அைீை 
உற்ொகத்துடன் காைப் ட்டனர். ெிறுவர்கவளாடு  ா ாவின் ஆன் ீக  ைிறயப் 
ப ாறுத்ைவறரயில், அடுத்ை நாள்,  ா ா அவர்களுக்கு உ வைெம் வழங்கினார்: 
"அவசரப்படாதீர்கள். உங்களுக்கு நான் என்ன தர விரும்புகிதைதனா 
அதற்காக உங்ககளத் தயார்படுத்திக் மகாண்டிருக்கிதைன். அகத நான் 
உங்களுக்கு இப்தபாதத வழங்குவதானால், உங்களால் ஏற்றுக்மகாள்ள 
முடியாது. இது பிரம்ொதொன உணவாக இருப்பதால் ஜரீணிப்பது ெிகவும் 
கடினம். எனதவ, இந்த ெகத்தான விருந்துக்காகப் மபாறுகெயுடன் 
காத்திருங்கள்." 

அர்ததஷிர் பாரியா, வயது 37,  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைவர் அங்வக 
 ா ாவுடன் இருக்க விரும் ினார். ஒரு ெில காரைங்களுக்காக,  ா ா அவறரப் 
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 ின்னர் அறழப் ைாகக் கூைி அனுப் ி றவத்ைார். அர்வைஷிர், ‘காக்கா பாரியா’ 
என்ைறழக்கப் ட்டு, நாளறடவில் ப ஹர்  ா ாவின்  ிக பநருக்க ான 
 ண்டலியில் ஒருவராகத் ைிகழ்ந்ைார்; ஆனால், அைற்கு முன்னர், இரண்டு 
வருடங்கள் அவரறடந்ை துன் ங்கள் ஏராளம். காக்கா  ாரியா 1891,  ிப்ரவரி 
23ஆம் நாள் நவ்ஸாரியில்  ிைந்ைார். அவர் ப ாைியியல் வல்லுநர்  டிப்ற  
முடித்து, ஏழு வருடங்கள் கிரீவ்ஸ் காட்டன் நிறுவனத்ைில்  ைிபுரிந்து, அைன் 
 ின்பு டாடா ஸ்டீல், பைாடர்ந்து ஈராக்கில் வ ாட்டார் கார் வல்லுனராக 
இருந்து, இறுைியில் மும்ற  வந்து,  ல வ ாட்டார் வாகனங்களின் 
பொந்ைக்காரராக இருந்ைார். 1928ஆம் ஆண்டு ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்து 
அவருடன் இறையும்  ாக்கியத்றையும் ப ற்ைார். 

ப ஹர்  ா ா உ வாெம் வ ற்பகாண்ட வவறளயிலும், அவர் ைனது 
றககளால்  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்களுக்கு உைவு  ரி ாறுவறைப் 
 ழக்க ாகக் பகாண்டார்; வ லும், உைவு வைீாகுவைில்  ிகவும் கவன ாக 
இருந்ைார். 1928, ஜூன் 9ஆம் நாள்  ண்டலியில் ெிலர் உைவில் ஒரு  குைிறய 
ஒதுக்கி றவத்ைனர். அறைக்கண்டு  ா ா பவளிப் றடயான அைிருப்ைியுடன் 
வகட்டார், "ஏன் அந்த உணகவத் தள்ளி கவத்தீர்கள்?" அைற்கு  ண்டலி 
அவர்களால் உண்ை முடிவைற்கும் அைிக ாக  ா ா வழங்கினார் என்று 
கூைினர். "நான் விரும்பிய அளவுக்குப் பரிொறுதவன்; ஆனால், நீங்கள் 
அகத ஒருதபாதும் வணீாக்கக்கூடாது. உங்கள் வயிறு மவடித்தால் கூட 
அகத உண்டிருக்க தவண்டும். உணகவ வணீாக்கக்கூடாது என்ை 
என்னுகடய நிகலயான கட்டகளகய நீங்கள் அைிவரீ்கள். அந்தக் 
கட்டகளகய ஏன் ெீைினரீ்கள்? நீங்கள் உண்ண முடிவகதவிட அதிகொகத் 
தர, ஏன் நான் ஒன்றும் அைியாதவனா? இத்தகன ஆண்டுகளில் நீங்கள் 
இகதக் கூடவா புரிந்து மகாள்ளவில்கல? இந்த ஆன்ெீக பாகத, 
நாமளல்லாம் லட்டுக்ககள விழுங்குவகதப் தபால் அவ்வளவு சுலபொன 
பாகத அல்ல! இந்த உணவின் மூலம் நான் உங்களுக்கு என்ன 
அளிக்கிதைன் என்பகதப் பற்ைி நீங்கள் எதுவும் அைியொட்டீர்கள்." 

ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலியுடன் இறைந்ைவர்களில் பிளடீர் புைிைாக 
வந்ைவர், எந்ை வழியிலாவது  ா ாவுக்கு வெறவ பெய்யும் ஆர்வத்றைத் 
பைரிவித்ைார். ஆஷ்ர த்ைில் துப்புரவு பெய் வர் எவரு ில்லாைைால், ப ரும் 
 ிரச்ெிறனயாக இருந்ைது. ைானியங்கும் கழிவறைகள் அல்லது கழிவறைத் 
பைாட்டி வெைிகள் இல்லாைைால், ைகர ப ட்டிகறளப்  யன் டுத்ைி, அடிக்கடி 
காலி பெய்து, சுத்ைம் பெய்ய வவண்டியைாயிற்று. ப ண்களின் கழிவறைகறள 
சுத்ைம் பெய்வது  ாஸாஜியின் ப ாறுப்பு. ெிறுவர்கள்  ற்றும் ஆண்கள் 
 குைிறய  ல ஆண்  ண்டலி பெய்து வந்ைனர். 

ஒரு நாள்,  ா ா  ிளடீரிடம், "நீங்கள் துப்புரவாளராகப் பணிபுரிய 
தவண்டும் அல்லது ஏழு ொதங்கள் தண்ணரீ் ெட்டுதெ அருந்தி உபவாசம் 
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இருக்க தவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார்.  ிளடீர் (வெைியான 
குடும் த்ைிலிருந்து வந்ைவர்) உ வாெம் இருப் ைாக விருப் ம் பைரிவித்ைார், 
ஆனால்,  ாைாக, துப்புரவு பைாழிறலச் பெய்ய  ா ா அைிவுறுத்ைினார்: 
"குருநாதர்களாகிய நாங்களும் கழிவகைககளச் (உள்ளளவில் 
 னப் டிவங்கறள) சுத்தம் மசய்யும் பணிகயத்தான் மசய்கிதைாம், ஆனால், 
அகத நாங்கள் உள்ளளவில் மசய்கிதைாம். நீங்கள் மவளியிலுள்ள 
கழிவகைககள சுத்தம் மசய்யுங்கள், நான் உங்கள் உள்ளிருக்கும் 
அசுத்தத்கதப் பார்த்துக் மகாள்கிதைன். தவறு எகதப் பற்ைியும் 
சிந்திக்காெல் இந்தக் கடகெகய ெட்டும் மசய்யுங்கள்."  ிளடீர் ையங்கினார், 
ஆனால்,  ா ா உறுைியளித்ைார், "இந்த எண்ணம் உங்ககளத் மதாந்தரவு 
மசய்யாெல் பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள். சிைிது காலத்துக்குப் பிைகு ெற்மைாரு 
கடகெகய உங்களுக்கு வழங்குதவன்." 

1928, ஜூறல 10ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் மூன்று வருட ப ௌனம் 
நிறைவுறும் ைினத்றை ஒட்டி,  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு, ெிறுவர்களும் 
 ண்டலியும்  ா ாவுக்கு, புனிை நீராட்டு விழா நடத்ைினர். அந்ை நாளிலிருந்து, 
 ா ா எழுைிய 'புஜாதவ நார்' எனும் ஆரத்ைிறய (குஜராத்ைி ப ாழியில் 
அற ந்ைது) அறனவரும்  ாடத் பைாடங்கினர்.  ா ா,  ிரொை ாக இனிப்பும், 
வைநீரும் வழங்கினார். 

 ா ா, ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைாலும், ைினமும் ஆஷ்ர த்ைில் வந்து 
 ார்றவயிட்ட  ின்பு, நைிக்கறரயில் நடக்கச் பெல்வது, நிலா பவளிச்ெத்ைில் 
அவ்வப்வ ாது  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்களுடன் துடுப்பு  டகில்  யைம் 
பெய்வது, ப ரும் ாலும் ெிறுவர்களுடவன இருப் றையும் வழக்க ாகக் 
பகாண்டார்.  

ஆன் ீக விஷயங்கறளப்  ற்ைி விளக்க ளிக்காை வவறளயில்,  ா ா, 
கிரிக்பகட், வகாவகா  ற்றும் ெிறுவர்களுடன்  ிங் ாங் விறளயாடுவது வழக்கம். 
கிரிக்பகட்டில் ஒரு அைிக்கு  ா ாவும்,  று அைிக்கு ருஸ்ைமும் 
ைறலவர்களாக இருந்து ைினமும் ஒரு விறளயாட்டு விறளயாடினர். 

ஜூறல 23ஆம் நாள்  ா ா, ப ரடித் ஸ்டாறர அறழத்து அவருறடய 
எைிர்கால  ைிறயப்  ற்ைி விவாைித்ைார். இருவருக்கு ிறடவய நடந்ை 
உறரயாடலுக்கு நடுவவ,  ா ா, "நான் தெற்கத்திய நாடுகளில் உங்கள் 
வழியாகச் மசயல்பட உள்தளன். நீங்கள் எனக்கு தநரடியாகப் 
பணிபுரிவரீ்கள். இந்தப் (ஆன் ீக) பணிக்கு நீங்கள் ெிகவும் 
மபாருத்தொனவர், எனதவ நான் உங்ககள என் வசம் மகாண்டு வந்ததன். 
இந்த வாழ்க்ககயில் நான் உங்ககளப் பரிபூரரணொக்குதவன்" என்று 
கூைினார். ைன்றன முக்கிய ான ஒருவர் என்று நிறனத்து,  ா ா கூைியறைக் 
வகட்டு ப ரடித் ஸ்டார்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 
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வடாக்கா கிரா த்ைில் காலநிறல ஈரத்ைன்ற யுடன்,  ந்ை ாக 
இருந்ைைால், ெில  ண்டலியும், ஐந்து ெிறுவர்களும்  னி ஜூரத்ைால் 
அவைிப் ட்டனர். ஊபரங்கும் பவள்ளப்ப ருக்கால்  ாைிக்கப் ட்டைால், ஆஷ்ர  
டாக்டர் மூன்று நாட்களாக வரமுடியாை நிறலயில்,  ா ா, அவராகவவ 
அறனவருக்கும் ெிகிச்றெயளித்ைார்; வநாயுற்ைவர்களின் உடல் பவப் நிறல 
 ற்றும் இையத்துடிப்ற  உைர்ந்து,  ருந்து  ாத்ைிறரகறளப்  ரிந்துறரத்ைார். 
அவர்கள்  யன் டுத்ைிய ைட்டு, டம்ளர்கறள பைாற்றுவநாய் ைாக்கா லிருக்க 
 ா ாவவ சுத்ைம் பெய்ைார். 

 ண்டலியில் ஒருவர் ‘ஒருவவறள இந்ை இடம் சுகாைாரத்ைிற்கு 
உகந்ைைல்ல’ என்று குைிப் ிட்டதும்,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
"அகதமயல்லாம் தாக்குப்பிடிக்கும் சக்தி நம்ெிடம் உள்ளது. எதற்கும் 
பார்க்கலாம்." வ லும் அைிெய ாக, அறனத்து வநாயாளிகளும் இரண்வட 
நாட்களுக்குள் குை றடந்ைனர். 

அடுத்ை நாள்  ாறல வவறளயில்,  ண்டலியில் ஒருவர், இந்ைக் 
குக்கிரா த்ைில் அயல்நாட்டு  க்ைர்கள் வந்து ைங்கியிருப் றை எடுத்துக்கூைி 
 ிக்க ப ரு ிை றடந்ைார். அறைக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை  ா ா ப ரடித் 
ஸ்டார் ைங்கியிருந்ை குடிறலக் காட்டி, “எதிர்காலத்தில் இன்னும் பலர் 
வருவார்கள், அந்தப் பக்கம் முழுவதிலும் ஐதராப்பியர்களின் இருப்பிடொக 
அகெயும்” என்று கூைினார். 

ஆகஸ்ட் 3ஆம் நாள்,  ா ா, காறல எட்டு  ைியளவில் அறனத்து 
ெிறுவர்கறளயும் அறழத்து அவர்களில் ஒவ்பவாருவருக்கும் புைிய வ லாறட, 
புத்ைகங்கள், ப ன்ெில்கள், அவருறடய புறகப் டங்கள்  ற்றும் வாழ்க்றக 
வரலாற்றுப் புத்ைகங்கறளப்  ரிொக வழங்கினார். 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ிகவும் வித்ைியாெ ான ஒன்று நடந்ைது. 
அறனத்து ெிறுவர்களும்  ா ாறவச் சுற்ைி அவரது வாகனத்ைில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, அவர் ஒவ்பவாரு ெிறுவறனயும் 'ஒரு சிைப்பு 
பிரசாதத்திற்காக' அறழத்ைார். அது என்ன 'சிைப்பு பிரசாதம்'? 
பாபாவிடெிருந்து அகனத்து சிறுவர்களின் காலுகையில் ஓர் உகத! முைல் 
முறையாக உடலளவில்  ா ாவிட ிருந்து அறனத்து  ிவரம், ப ஹராஷ்ரம் 
ெிறுவர்களுக்கும் ஒரு ைண்டறன! அைன்  ின்னர் இறெத்ைட்டுகறள இயக்கிப் 
 ாடறவத்து அறனவருக்கும் இனிப்பும் வழங்கப் ட்டது. 

 ா ாவின் ெிைப்பு  ிரொைத்ைிற்கு அர்த்ைம் இல்லா லில்றல, 
ஏபனன்ைால் ஒரு சில நாட்களில் சிறுவர்களின் நடத்கதயிலும், 
அணுகுமுகையிலும் ஒரு தீவிரொன ொற்ைம் மதன்பட்டது. ெிறுவர்கள் 
அடிக்கடி யாருறடய தூண்டுைலும் இல்லா ல் ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைனர் – 
காலம், வநரம்  ார்க்கா ல் இரவு ஒரு  ைியளவில் கூட அவர்களாகவவ 
ைியானத்ைில் ஈடு ட்டனர். இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள் அறர டஜன் 
 ாைவர்களுக்கும் வ லாக  ிவர ாஷ்ரம்  ள்ளிக்கூடத்ைிற்கு  ாறும் 
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ைகுைிறயப் ப ற்ைனர். அைில் அற்புைம் என்னபவன்ைால், ஆன் ீக ரீைியில் 
ஈர்க்கப் ட்ட இந்ை ெிறுவர்களில் ெிலர்,  ிக்க பைால்றல ைரு வர்களாக 
இருந்ைனர். இந்ை  ாைவர்கறள வ ற் ார்றவ பெய்ை ெில  ண்டலி,  ா ாவின் 
ெிைப்பு  ிரொைத்ைின் எைிர் ாராை விறளவுகறளக் கண்டு வியப் றடந்ைனர். 

1928, ஆகஸ்ட் 11ஆம் நாள் அஹ துநகர்  ாவட்ட ஆட்ெியாளர், 
குைிப் ாக அங்கு வந்துள்ள மூன்று ஐவராப் ியர்கறள ெந்ைிப் ைற்காக, 
ஆஷ்ர த்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார்; ஐவராப் ியர்கள் ஆஷ்ர த்ைில் 
வந்ைிறைவறை எண்ைி ஆட்ெியாளர் ப ரு ிை றடந்ைார். 

இவ்வவறளயில், ப ஹர்  ா ா,  று டியும் ஆன் ீக 
பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கினார். ‘வாழ்க்ககயின் நிகலயற்ை தன்கெ’றயப் 
 ற்ைி விளக்கியவ ாது,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

பாவம், புண்ணியம், நல்லது, தீயது, மசார்க்கம், நரகம் இகவ 
அகனத்தும் ொகயயின் மபாய்த்ததாற்ைம், நிகலயற்ைகவ ஆககயால் 
பிகணப்புககள உருவாக்கும். இத்தககய உண்கெககள மவளியுலகுக்கு 
எடுத்துகரக்க முடியாது ஏமனன்ைால் மபரும்பாலான ெக்கள் அவற்கை 
ஜரீணித்து, புரிந்து மகாள்ளும் ஆயத்த நிகலயில் இல்கல. இந்த 
உண்கெககள மவளிப்படுத்தும் தருவாயில், அவற்ைின் ஞானமவாளிகயப் 
மபறுவதற்கு பதிலாக, ெக்கள் தங்கள் அைியாகெயின் இருளில் அதிகொகத் 
தடுொறுகிைார்கள். இதுதபான்ை உண்கெகள், சரியாக 
விளக்கப்படாவிட்டால், நல்ல உணர்கவ உருவாக்குவதற்கு பதிலாக, நான் 
உங்களுக்குச் மசால்லும் விஷயங்ககளப் பற்ைி மவளி உலகம் ெிகவும் 
ொறுபட்ட, தொசொன எண்ணத்கதக் மகாண்டிருக்கும். 

அன்ைிரவு ப ஹர்  ா ா ஆரத்ைிக்குப்  ின்னர், அற்புை ான 
 னநிறலயில் இருந்ைார். 8.30  ைிக்கு  ா ா  ண்டலிக்கு இவ்வாறு 
பவளிப் டுத்ைினார்: ஆப்பிரிக்காவில் ஆைாவது ஆன்ெீக தளத்திலிருக்கும் 
ஒரு பீர் அவரது உடகல துைந்த அக்கணத்தில், பாபா, ஓர் அதிர்ச்சிகய 
உணர்ந்தார். வ லும், பாக்தாத் நகரில், ஐந்து ெற்றும் ஆைாம் 
தளங்களுக்கிகடயில் நிகலமகாண்ட, ஆன்ெீக தெல்நிகலகய அகடந்த 
ஒருவர், அவகர மெஹர் பாபாவின் சடீர் என அைிந்து மகாண்டதாக, பாபா 
மதரிவித்தார். அதுவ ால், எகிப்து நாட்டில் ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளத்தில் 
நிகலமகாண்ட ஒரு தயாகி, ெிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராகவும் ஆனால், 
சாதாரண ெக்களுக்கு அது மதரியாத முகையிலும் இருப்பதாகத் 
மதரிவித்தார்.  

ப ரடித் ஸ்டார் ைனியாக அவரது அறையில் இரவும்  கலும் 
ைியானத்ைில் மூழ்கியிருந்ைார்.  ா ா பவளியளவில்  கிழ்ச்ெிறய 
பவளிப் டுத்ைி, ப ரடித் ஸ்டாறர  ிகுந்ை  ைிவுடன் இருக்கக்கூைி, 
 ண்டலியின்  க்கம் ைிரும் ி, "கடவுளுடன் ஐக்கியொவது அல்லது கடவுள் 
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நிகலகய அகடவது பற்ைி சிந்திக்காதீர்கள்; கடவுகள எப்படி தநசிப்பது 
என்பகத ெட்டும் கருத்தில் மகாள்ளுங்கள். என்கனதய தியானித்து 
என்கன தநசியுங்கள். இதர அகனத்து எண்ணங்ககளயும் பின் 
தள்ளிவிடுங்கள். பாரசகீ மொழியில் ஒரு பழமொழி உண்டு: 'ஜாம்மஷட், 
கய்குஷ்ரு தபான்ை ஆயிரொயிரம் ென்னர்களும், ொென்னர்களும் ஒரு 
சத்குருவின் முன்தன அடிகெகள் தபான்ைவர்கள்!'" என்று எடுத்துறரத்ைார் 

 ா ா  ின்னர், ஆகா அலியின் விைிறயப்  ற்ைிக் கருத்து பைரிவித்ைார்: 
இங்கிருந்து நான்கு சிறுவர்கள் மசன்று விட்டனர், அவர்களில் அலி 

ெிகச் சிைந்தவன்; அலி அளவிலா துயரங்ககள சந்திப்பான்; அது அவகன 
எனது அருகாகெயில் மகாண்டுவரும். எனக்காகத் துயரங்கள் 
அனுபவிப்பது நல்லது; ஆனால், அவனது தந்கதயார் அவகன 
என்னுடனிருக்க அனுெதித்திருந்தால் இன்னும் நன்ைாக இருந்திருக்கும்.  

அலி அவனது மபற்தைாருடன் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிந்தால் 
நல்லது. அவன் கபத்தியம்தபால் ஆகிவிட்டால் தந்கதயார் அவகனத் 
திரும்பி என்னிடம் அகழத்து வருவார்; உயிகரத் துைந்தால் முக்தியகடந்து 
என்னில் இருப்பான். எதுவாயினும் அவனுள் மகாழுந்துவிட்மடரியும் 
அன்கப யாராலும் பைிக்கமுடியாது. 

இனம்புரியாை காரைங்களுக்காக இம்முறை ஆகா அலிறய அவன் 
ைந்றையார் அறழத்துச் பென்ைைில், ப ஹர்  ா ா, அலட்ெிய ாக இருந்ைார்; 
அவறனத் ைிருப் ி அறழத்து வர எவறரயும் அனுப் ி றவக்கவில்றல. அைற்கு 
 ைிலாக  ா ா, கடந்ை ஓரிரு வாரங்களில், அவறர வநாக்கி பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்ட இைர ெிறுவர்களின் ஆன் ீக முன்வனற்ைத்ைில் கவனம் 
பெலுத்ைினார். ஆகஸ்ட் 22ஆம் வைைியிலிருந்து ஒரு  ாைத்ைிற்கு,  ள்ளிக்கூட 
 ாடத்ைிட்டத்றைத் ைளர்த்ைி, அறனத்து ெிறுவர்கறளயும் அவர்கள் விரும் ிய 
வண்ைம் எப்வ ாது வவண்டு ானாலும்  ா ாவிடம் வரலாம் என்று 
 ண்டலிக்கு உத்ைரவு  ிைப் ித்ைார். இக்காலகட்டத்ைில்,  ா ா எங்குச் 
பென்ைாலும் ெிறுவர்கள் அவருடன் பென்று, அவறரச் சுற்ைி அ ர்ந்ைிருப் றை 
வழக்க ாகக் பகாண்டனர்.  ல ெிறுவர்கள் நள்ளிரவில் தூக்கத்ைிலிருந்து 
விழித்து ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். அவை வவறளயில்  ள்ளி வநரங்களில் 
வழக்கத்றைக் கறடப் ிடித்து  டிப்பு, உைவு, விறளயாட்டு வ ான்ைவற்ைில் 
ஈடு ட்டாலும், கறளப் றடயா ல் சுறுசுறுப் ாக இருந்ைனர். ெிறுவர்களின் 
உற்ொகத்ைில்  ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்து இது நல்ல அைிகுைி என்று 
சுட்டிக்காட்டினார்.  ிவர ாஷ்ர த்ைில் ப ரியபைாரு  ாற்ைம் பைன் ட்டது; 
இறை வ ாறையின் விறளயாட்டு  று டியும் பைாடங்கியது.  

ப ஹர்  ா ா, குைிப் ாக பீவா எனும்  ாைவனிடம் அவரது ைனி 
கவனத்றைச் பெலுத்ைினார்; அடிக்கடி அவறன அறழத்து ைனைருகில் 
அ ரறவத்து, வைாள்கறளத் ைட்டிக் பகாடுத்து, முத்ைங்கள் அளித்ைார். ஒரு 
நாள்  ைியம், அறனத்து  ாைவர்கறளயும் அறழத்து, நள்ளிரவிலும், 
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அைிகாறலயிலும் ைியானம் பெய்யக் கடின ாக உள்ளைா என்று வகட்டார்.  ல 
 ாைவர்கள் அப் டி எதுவும் இல்றல என்று  ைிலளிக்க,  வீா  ட்டும் வைம் ி 
வைம் ி அழுது  ைில் கூைா லிருந்ைான்.  ா ா ஏபனன்று வினவியவ ாது,  வீா 
ையக்கத்துடன், "நான் ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைிக்கும்வ ாது உங்கள் உருவத்றைப் 
 ார்ப் ைில்றல.  ல்வவறு எண்ைங்கள் என்  னைில் அறலவ ாதுகின்ைன" 
என்று  ைிலளித்ைான்.  

 ா ா  னறைப்  ற்ைி விளக்க ளித்து அவறன ஆறுைல்  டுத்ைினார். 
ெனம் ஒரு பயங்கரொன சாபம். அதன் தவகலதய நிகனப்பது, 

நிகனத்துக் மகாண்தட இருப்பது – ஒரு நபகர அல்லது ஒரு மபாருகளப் 
பற்ைி எப்தபாது நிகனக்கக் கூடாது என்று நாம் எண்ணுகிதைாதொ 
அப்தபாதுதான் அதிகொக நிகனக்கத் தூண்டும். உதாரணொக, கடவுகள 
நிகனத்து, தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் தபாதுதான் ஆயிரொயிரம் 
விதொன எண்ணங்கள் உருமவடுத்து, சாதாரண தநரங்களில் அகவத் 
ததான்ைாெல் இருந்தாலும், அகலதபால ெனகதத் துன்புறுத்துவது நிச்சயம். 
ெனதில் எண்ணங்கள் மதாடர்ந்து இத்தககய தாக்குதல்ககள உண்டாக்கும், 
ஏமனனில் அதன் தவகலதய நிகனப்பது, நிகனப்பது, நிகனப்பதன்ைி 
தவமைான்றுெில்கல.  

உண்கெயான சிந்தகனயாளர் ெற்றும் தியானம் மசய்பவர் 
யாமரனில் இம்ொதிரியான எண்ணங்களில் கவனம் மசலுத்தாெல், 
ெிககயான தாக்குதல்களுக்கு ெத்தியில், அவரது வழிபாட்டின் உருவத்கத 
ெட்டுதெ ஒருமுகப்படுத்துபவர் ஆவார். 

ஒரு பக்தனுக்கு தவறு எண்ணங்கள் வருவது பாவதொ, பிகழதயா, 
தவைானததா அல்ல! பயங்கரொன ெனம் இருப்பதுவகர இம்ொதிரியான 
எண்ணங்கள் நிச்சயொக வரத்தான் மசய்யும். பக்தன் தன்னால் 
இயன்ைவகர இவற்கை விரட்டக் கடுகெயாக முயற்சித்து, கடவுகள 
நிகனவுகூர தவண்டும். எந்நிகலயிலும் அவன் தியானத்கதக் 
ககவிடக்கூடாது அல்லது இந்தத் தாக்குதல்களால் கலக்கம் ெற்றும் 
ஏொற்ைத்கத உணரக்கூடாது. 

விதவிதொன எண்ணங்களின் மதால்கலகளால் தியானத்தில் 
ஆழ்ந்திருக்க முடியாததபாது, உன்னால் அன்கப மவளிப்படுத்த 
முடியவில்கல என்பகத எண்ணி வருந்ததவா அல்லது கண்கலங்கதவா 
தவண்டாம். நள்ளிரவில் உனது இனிகெயான ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து 
தியானம் மசய்யதவண்டும் என்ை சிந்தகனயில் நீ எழும்பவில்கலயா? 
அதுவும், தானாகதவ யாருகடய தூண்டுதலும் இல்லாெல்! அதுதவ பாதி 
தவகலகய நிகைவு மசய்ததாகப் மபாருள்படும். பிைர் அகனவரும் ஆழ்ந்து 
தூங்கும் தவகளயில் இரமவல்லாம் நீங்கள் விழித்திருந்து தியானத்தில் 
இருக்கவில்கலயா? இது முக்கால் பங்கு தவகலகய முடித்ததாக அர்த்தம்! 
இப்தபாது, எஞ்சியிருப்பது கால் பாகம் ெட்டும்; அதுவும் ஒதர ஒரு 
மபாருகள நிகனவில் மகாள்வது! அகதச் மசய்ய முயற்சி மசய்யுங்கள். 
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மவற்ைியகடந்தால் நல்லது, இல்கலதயல் கவகல தவண்டாம். உன் 
கண்கள் முன்னால் உருவத்கதப் பார்க்க முடியாதது உன்னுகடய தவைல்ல. 
எனதவ விடாமுயற்சியுடன் இருங்கள். தசார்வகடந்து முயற்சிகயக் 
ககவிட தவண்டாம். சித்தார் இகசக்கருவி மெட்டகெப்பது கடினம் 
என்பதால் அகதத் தூக்கி எைிய முயற்சிக்காதத! கருவிகயச் 
மசயல்படுத்தும் உறுதியான தநாக்கத்துடன், ஒவ்மவாரு இகழகயயும் 
மதாடர்ந்து சரி மசய்யவும், இகசக்கவும் முயற்சிக்க தவண்டும். அதுதபால, 
மவளியுலக எண்ணங்களின் மசவிககளப் பற்ைிப்பிடித்து மவளிதய 
தள்ளிவிடுங்கள். 

உதாரணொக, எண்ணிலடங்கா மகாசுக்கள் உங்ககளச் சுற்ைித் 
திரிந்து, அவற்ைில் சில இரவில் தூங்கும்தபாது கடிப்பதாக கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். அப்தபாது, இந்த எரிச்சலிலிருந்து விடுபட நீங்கள் என்ன 
மசய்வரீ்கள்? அங்தக அப்படிதய உட்கார்ந்து அழுவரீ்களா? இல்கல! 
உடனடியாக ஒரு மகாசுவகலகய எடுத்து வருவரீ்கள். இறுதியில் 
விரும்பிய விகளகவ ஏற்படுத்தும் தநாக்கத்தில் சரியான பரிகாரத்கதக் 
கண்டு மகாள்வரீ்கள். முதலில் மகாசுக்கள் கும்பல் கும்பலாக வந்தாலும், 
அகதத் மதாந்தரவாகக் கருதொட்டீர்கள், ஏமனன்ைால் நீங்கள் வகலக்குள் 
அகடபட்டிருக்கிைரீ்கள்; ஓரிரு மகாசுக்கள் தவைி உள்தள வந்திருந்தாலும் 
கூட கண்டுமகாள்ள ொட்டீர்கள். அதுதபால், இந்த எண்ணங்ககளயும் 
ககயாளுங்கள். அகவ, மகாசுக்ககளப் தபாலதவ வந்து உங்ககளத் 
மதாந்தரவு மசய்வது உறுதி, ஆனால், உங்களின் ெனக்கண்களின் முன்தன, 
எனது இகை உருவத்கதக் மகாண்டு வருவதன் மூலம், என்கனப் பற்ைிய 
எண்ணங்களின் ெனத்திகரகய உருவாக்கி, பிை எண்ணங்ககள உள்தள 
வராெல் தடுக்கமுடியும். 

என்னுகடய உருவத்கத ெனக்கண்கள் முன்னால் எப்படிக் 
மகாண்டு வருவது? எனது பல்தவறு விதொன உடல் மசயல்பாடுகளில் 
என்கனப் பற்ைி சிந்தியுங்கள் - இங்கும் அங்கும் தபாவது, மசாற்மபாழிவு 
வழங்குவது, தரிசனெளிப்பது, சிறுவர்ககள அகணத்து முத்தம் தருவது, 
விகளயாட்டுகளில் பங்மகடுப்பது, சிறுவர்கதளாடு தவடிக்ககயாகப் 
தபசுவது, என்னுகடய இருக்ககயில் அெர்ந்திருப்பது, இகசத்தட்டுககளக் 
தகட்பது இப்படிப் பல. இத்தககய மசயல்களின் காட்சிகள் உங்கள் 
கண்கள்முன் ததான்றும். இவ்வாறு ததான்றும் தவகளயில் அவற்கைத் 
தவை விடாெல் கண்முன்தன மகட்டியாக இறுகப் பற்ைிக்மகாள்ள 
தவண்டும். இப்படி, எனது பல்தவறு மசயல்பாடுகளின் உருவங்ககள, 
தியானத்தின் ஒரு நிகலயில் மகாண்டுவரும் தவகளயில் நீங்கள் பல 
ெணி தநரம் தியானத்தில் அெரமுடியும். 

நான் விளக்கியவற்கை நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், என்கன 
அகழத்து உங்கள் ெனத்திகரயில் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். அதன் பின்னர் 
என் உடல் அகசவுகள், கசகககள், முகபாவகனகள், மசயல்கள் 
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இகவகளில் உங்களுக்கு எது நிகனவில் வருகிைததா, அகத தியானம் 
மசய்யுங்கள். இதற்கிகடயில் எண்ணங்கள் குறுக்கிட்டால் குறுக்கிடட்டும் 
அவற்கைக் கண்டுமகாள்ளாெல் இருங்கள். 

ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ட சில சிறுவர்கள் ெற்றும் ெண்டலிக்கு, தியானம் 
மசய்வது எப்படி என்பகதக் கற்றுத் தருதவன். இகத அகனவரிடெிருந்தும் 
தனியாக ஒதுங்கியிருந்து மசய்ய தவண்டும். தியானம் ஒரு 
மதாந்தரவாகதவா அல்லது சலிப்பாகதவா இருக்கக்கூடாது; மதாடர்ந்து ென 
நிகைகவத் தருவதாக இருக்கதவண்டும்.  

 ா ா, அவருறடய பெயல்முறையால் மூன்று விைத்ைில், அ ர்ந்து 
பெய்யும் ைியான முறைகறளக் கற்றுத் ைந்து இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்:  

"நான் ஜஸீஸாக இருந்ததபாது இம்மூன்று தியான முகைககள ஒரு 
திருடனுக்குக் கற்றுத் தந்ததன்." 

பைாடர்ந்து ப ஹர்  ா ா, ைியானத்ைிற்காக அைிகாறலயில் 4 
 ைியிலிருந்து 6  ைிவறர விழித்ைிருக்க வவண்டியைன் முக்கியத்துவத்றை 
வலியுறுத்ைி, கீழ்வரும் முதுப ாழிறய எடுத்துறரத்ைார்: 

இரவின் முதல் பாகத்தில், மபரும்பாலான ெக்கள் 
விழித்திருக்கிைார்கள். 

இரவின் இரண்டாம் பாகத்தின்தபாது, நள்ளிரவுக்கு முன், தவடிக்கக 
காரர்களும், சாப்பாட்டு ராென்களும் விழித்திருக்கிைார்கள். 

இரவின் மூன்ைாம் பாகத்தில், நள்ளிரவுக்குப் பிைகு, திருடர்கள் 
விழித்திருக்கிைார்கள். 

இரவின் நான்காம் பாகம், அதாவது விடியற்காகலக்கு முன்னதர, 
தயாகிகள் விழித்திருக்கிைார்கள். 

ெிறுவர்களில் ஒருவன் ஒரு வயாகி ைியானம் பெய்யும் முறைறயப் 
 ற்ைிக் வகட்டவ ாது  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

கடவுகள அல்லது குருநாதகர நிகனத்துச் மசய்யும் தநர்கெயான 
தியானத்திற்கும், தயாகியின் தியானத்திற்குெிகடதய ஒரு மபரிய தவறுபாடு 
உள்ளது. ஒரு தயாகியின் தியானம் சொதியில் முடிவுறும் அதத 
தவகளயில் கடவுள் ெீதுள்ள அன்பால் ஈடுபடும் தியானம் கடவுதளாடு 
ஒன்ைகவக்கும்.  

1928, பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள் காறல 8  ைிக்கு,  ிவர ாஷ்ரம் அற ந்ை 
புைிய குவாட்டர்ஸில் ஒரு கூட்டம் நறடப ற்ைது. ப ஹர்  ா ா நான்கு 
வகக சொதி நிகலகயப் பற்ைி விளக்கி எழுத்துப் லறக வழியாக 
எடுத்துறரத்ைார்:  

இகை நிகலகய அகடவது பற்ைி அனுபவெிக்க ெஹாத்ொக்கள் 
கூைியதாவது: "ஒரு சத்குருவிடம் மசல்லுங்கள்; அவருக்கு தசகவ 
மசய்யுங்கள்; அவகர தநசியுங்கள்; அவருகடய பாதுகாப்பில் இருங்கள்." 
சுவாெி விதவகானந்தர் அவரது புத்தகம், ‘எனது குருநாதர்’ - 
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இராெகிருஷ்ண பரெஹம்சரின் வாழ்க்கக வரலாற்ைில் அவருகடய 
கருத்துக்ககள இவ்வாறு குைிப்பிட்டுள்ளார். கடவுகள ஒரு ெனிதனாக 
வழிபடதவண்டும், அதாவது கடவுள் ெனித உருவில் வருவது. தெலும், 
கடவுள் அவதார புருஷராக வரும் தவகளயில் வாழும் ெனித வம்சம் 
ெிகவும் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த அவதார புருஷர்கள் பூரெியில் 
வாழும் கடவுள்கள். இவர்கள் முந்கதய காலத்தில் அவதார புருஷராக 
உருமவடுத்து வணங்கப்பட்ட கடவுள்கள். 

விசித்திரொன மகாள்கககள் ெற்றும் தகாட்பாடுகளில் எந்தத் 
ததகவயும், பலனும் இல்கல. நாம், ெனிதராக உருமவடுக்கும் கடவுள்கள் 
ெீது திடொன பற்றும், நம்பிக்ககயும் கவக்கதவண்டும். நாம் அவர்ககள 
ெனொர நிகனக்கும்தபாது அவர்கள் நெது ஆத்ொவில் நுகழந்து 
நம்கெயும் அவர்ககளப்தபால ொற்றுவார்கள்.  

"இப்தபாது நீங்கள் எப்படி உணர்ந்தாலும், எந்த ெனநிகலயில் 
இருந்தாலும் - என்கன உண்கெயாக தநசியுங்கள். என்கன 
தநசித்ததற்காக, எனக்கு தசகவ மசய்ததற்காக தெலும் என்னிடம் 
சரணகடந்ததற்காக யாரும் வருத்தப்படொட்டீர்கள்" என்று  ா ா 
கூைிமுடித்ைார்.  

அன்று  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு அறனவரும் கிரிக்பகட் 
விறளயாடினர்.  ாறலயில் நறகச்சுறவயான கூற்று  ற்றும் உறரகளின் 
நிகழ்ச்ெி 'மவட்டிப்தபச்சு வளாகத்தில்’ நறடப ற்ைது.  ாறல வவறளயில் 
வைநீர் அருந்துவைற்காக அ ரும் உைவறைக்கு  ா ா, இப் டிப் ப யரிட்டார். 
அன்ைிரவு  ல நறகச்சுறவயான  ாடல்கள், சுவாரஸ்ய ான வ ச்சுக்கள் 
 ற்றும் ஒரு நி ிட நாடகங்கள் நறடப ற்ைன. ராம்ஜூ நான்கு விை ான 
ப ாழிகளில் வவடிக்றகயான கவிறைகள் எழுைி, அவரது கவிநயத்ைிற்குத் 
ைகுந்ைாற்வ ாலத் பைாப் ிகறள  ாற்ைி அறனவறரயும்  கிழ றவத்ைார். 
இன்னும்  லர், ெின்ன ெின்னக் வகலிக்கூத்துகறளச் பெய்ைனர்.  

பெப்டம் ர் 3ஆம் நாள் பிரபலொன கவிஞர்ககளப் பற்ைிய வ ச்சு 
எழுந்ைது.  ா ா, இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

மபர்ஸியன் கவிஞர்கள்  ிகச் ெிைந்ைவர்கள்; அவர்கறளத் பைாடர்ந்து 
உருது  ற்றும் ெராட்டி கவிஞர்கள். ஆங்கிலத்தில் தவர்ட்ஸ்ஒர்த், மஷல்லி - 
அவை வ ான்ை ஆற்ைல்  ிக்கவர்கள். ஹஃபீஸின் கவிகதகள் ெிகவும் 
எழுச்சியூட்டுவது ெட்டுெின்ைி ஆன்ெீக ரகசியங்ககள மவளிப்படுத்தும் 
வககயில் அகெந்திருக்கும். ரூெி, ஷாம்ஸ் இவர்களின் கவிநயங்கள் ைத்துவ 
வடிவில் அழகும் உண்ற யும் நிறைந்ைறவயாக இருக்கும்.  
 ந து காக் ஸாதஹப் 'அனு வம்' அறடயும் ைருவாயில், உத்வவகம் 
 ிக்கவராகத் ைிகழ்ந்து எைிர்காலத்ைில் அற்புை ான கவிறைகளுக்கு உருவும், 
உயிரும் பகாடுப் ார்.  
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இக்காலகட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ா  ல நாட்களாகத் பைாடர்ந்ை 
ெகவாெத்ைில் ெிறுவர்கள் ப ரு கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். ஆண்  ண்டலியால் 
நிறனத்துக் கூட  ார்க்க முடியாை அளவுக்கு,  ல சுைந்ைிரங்கள் ெிறுவர்களுக்கு 
வழங்கப் ட்டன. பவவ்வவறு ைருைங்களில் ெிறுவர்கள்  ா ாறவ வவறு வவறு 
உறடகறள - ஒரு அரசகனப்தபால, ஸ்ரீ ராம், கிருஷ்ணாகவப்தபால் – 
அைிய றவத்து புறகப் டங்களும் எடுத்ைனர். ஒருமுறை  ா ா விறரவில் 
அவர் ஐவராப் ா, அப ரிக்க நாடுகளுக்குப்  யைம் வ ற்பகாள்ள இருப் றைத் 
பைரிவித்ைதும் அவருக்கு வ ற்கத்ைிய உறடகறளயும் அைியறவத்து அழகு 
 ார்த்ைனர். 

பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, அவறர ஓர் உள்நாட்டு 
கிரா த்ைார்வ ால் உறடயைிவிக்க அனு ைித்ைார். ெிறுவர்கள்  ா ாறவச் சுற்ைி 
நீள ான பவள்றள நிை வவட்டி  ற்றும்  ட்டு ெட்றடயும், வராஜா நிை 
ைறலப் ாறகயும் அைிய றவத்ைனர்.  ா ாறவ இருச்ெக்கர வண்டியில் அ ரச் 
பெய்து, நைிக்கறரயில் ெிறுவர்களும்,  ண்டலியும் இழுத்துச் பென்ைனர். 

அைன்  ின்னர் அறனவரும்  டகில்  யைம் பெய்ய, ராவ்ஸாவஹப் 
 ல புறகப் டங்கள் எடுத்ைார்.  ா ா உலக  க்கள் அறனவறரயும் ைன்னுடன் 
 டகில்  யைம் பெய்ய அறழப் துவ ாலத் வைாற்ை ளித்ைார். காலம் 
ஒவ்பவாருவறரயும் இவ்வாறு வலியுறுத்ைி அறழத்ைது: "வாழ்க்றக  டகில் 
நைிறய ஒரு கறரயிலிருந்து கடந்து நித்ைிய ான  றுகறரறய அறடய 
அவருடன்  யைம் பெய்யுங்கள்!  டவகாட்டியின் அறழப்ற  ஏற்று அவருடன் 
 யைம் பெய்ய யாருக்கு றைரியமுள்ளது? ைனது  னறைக் கடந்து பெல்லும் 
இையம் யாருக்குத்ைான் உள்ளது?" 

நைியில்  டறக ஓட்டி,  ா ாவும் ெிறுவர்களும் ஆனந்ை ாக வநரத்றைக் 
கழித்ைனர். அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா இரு ெக்கர வண்டியில் அ ர்ந்து ெவாரி 
பெய்ைார். ஓரிடத்ைில் வண்டி நின்ைதும், ைிடீபரன  ா ாவின்  னநிறல 
ைீவிர ானறைப்வ ாலத் வைாற்ை ளிக்க, அவர் கருகண, இரக்கம் இரண்டிற்கும் 
இறடவயயுள்ள வவறு ாட்றட எடுத்துக் கூைினார்: 

கருகண என்பது ஒன்று, இரக்கம் ெற்மைான்று. நான் சாதாரண 
உலக அர்த்தத்தில் கருகண காட்டுவதில்கல, ஆனால், என்னிடம் இரக்கம் 
உள்ளது. உதாரணொக, ஒருவன் கடுங்குளிரில் நடுங்கி, உகைந்துதபாய் 
சாகும் நிகலயில் இருப்பகதக்கண்ட இரண்டு நபர்களில் ஒருவர் 'பாவம்' 
என்று பரிதாபத்கத மவளிப்படுத்தி கடந்து மசல்கிைார்; ெற்மைாருவர் 
பரிதாபப்படாெல் அந்த ெனிதனுக்குத் ததகவயானது தபார்கவ என்பகத 
உணர்கிைார்; தான் அணிந்திருந்த சட்கடகயக் கழற்ைி, குளிரில் நடுங்கும் 
அவருக்கு அணியக் மகாடுத்து, அவர் குளிகரத் தாங்கிக்மகாள்கிைார். 
இகதத்தான் இரக்க குணம் என்பது. 

வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைில் எழு துக்கும் வ ற் ட்ட ெிறுவர்கள் வாழ்ந்து 
வந்ைனர். ப ஹர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் அறனவரும்  ித்து  ிடித்ைவர் 
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வ ால  யங்கிய நிறலயில், பைய்வகீ அம்ெங்கறள அனு வித்ைனர்.  ா ாவின் 
ைனிப் ட்ட வைாழற  ஒன்று  ட்டுவ  அவர்கறள அவ்வளவு ைிருப்ைியறடய 
பெய்யவில்றல. அவர்கள் பாபா பயன்படுத்தும் மபாருட்ககள அகடவதிலும் 
கண்ணும் கருத்துொய் இருந்தார்கள். அவருகடய ககக்குட்கடகள், 
தபார்கவகள், பாத அணிகள், புககயிகல, மவற்ைிகல காம்புகள் - அவர் 
பயன்படுத்தி, பரிொைிய எதுவாக இருந்தாலும் சரி. பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள், 
நள்ளிரவில் 11  ைியளவில் ெில ெிறுவர்கள்  ா ாவின் அறைக்குச் பென்று 
அவறர பவளிவய அறழத்ைனர். இப் டி, ெிறுவர்கள்  ா ாறவ அவரது 
அறையில் ஓய்பவடுக்க  ற்றும் ஆன் ீக  ைியில் ஈடு டவிடா ல் பைாந்ைரவு 
பெய்வறை  ண்டலி விரும் வில்றல. ஆனால்,  ா ா அறைப் 
ப ாருட் டுத்ைா ல் பவளிவய வந்து ெிைிது வநரம் அவர்களுடன் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். எதுவாயினும் இரவு இரண்டு  ைி வறர எவரும் அவறர 
அறழக்கக்கூடாது எனக் கட்டறளயிட்டார். அைன்  ின்னர் அறனத்தும் 
ெரியாகிவிட்டது.  

அந்ை நாள், முந்றைய இரறவப்  ற்ைி, ொஞ்ெி அவரது குைிப்புப் 
புத்ைகத்ைில் எழுைியிருந்ைறைப்  ார்க்கலாம்: 

"ெிறுவர்கள் அறனவரும் ஸ்ரீக்கு ின்னால் ற த்ைியம்வ ால் ஓடினார்கள். 
இந்நாட்களில்  ிகவும் விவனாை ான விறளயாட்டு நடந்து பகாண்டிருக்கிைது; 
ஸ்ரீயின் வருறக  ற்றும் ெிறுவர்கவளாடு அவருக்கான பநருக்கம் இவற்றைப் 
ப ாறுத்ைவறர அறனத்து ெட்டைிட்டங்களும் ஒருபுைம் ஒதுக்கி 
றவக்கப் ட்டுள்ளன."                                                                

1928, பெப்டம் ர் 8ஆம் நாள் கிருஷ்ை ப ரு ானின்  ிைந்ைநாள் 
பகாண்டாடப் ட்டது. காறல எட்டு  ைிக்கு  ண்டலி குவாட்டர்ஸிலிருந்து 
ஆரம் ித்ை ஊர்வலம் ப ஹராஷ்ரம் வழியாக நைிக்கறரவயாரம் வறரச் 
பென்ைது.  

ப ண்  ண்டலி நுட்  வவறலப் ாடுகள் நிறைந்ை ஆறடகறள 
 ா ாவுக்கு அைிவித்து, கிருஷ்ை ப ரு ாறனப்வ ாலத் வைாற்ை ளிக்கச் 
பெய்ைனர். 

 ா ாறவ அவருறடய வாகனத்ைில் அ ரறவத்து, அறை நான்கு 
 ண்டலி ஊர்வல ாக,  ிக உற்ொகத்துடன் எடுத்துச் பென்ைனர். இறுைியில் 
ப ஹராஷ்ர ம் வந்து வெர்ந்ைனர். 

பாபாவின் தந்கதயார் மஷரியார்,  ாைிரியுடன் வடாக்கா ஆஷ்ர ம் 
வந்து அன்ைிரவு ைங்கிவிட்டு  றுநாள் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

பெப்டம் ர் 17ஆம் நாள்,  ிவர ாஷ்ர த்ைில், 'உத்தவகத்கத தூண்டும்' 
எழுத்ைாளர் தஜம்ஸ் அலன் என் வர் பவளியிட்ட 'அஷாய்' (வநர்ற ) 
 த்ைிரிறக இைழிலிருந்து ெில  குைிகள் வாெிக்கப் ட்டன. அன்ைிரவு, ஜார்ஜ் 
 ன்னருக்கு வழங்கப் ட்ட ெர்ச்றெக்குரிய அைிகாரங்கறளப்  ற்ைி ராம்ஜூ, 
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ைஸ்தூர் இருவருக்கு ிறடவய ஒரு  ர ரப் ான விவாைம் நறடப ற்ைது. 
இறைக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை  ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: "ஜார்ஜ் 
ென்னர் விதவகெிக்கவர், தவல்ஸ் இளவரசர் எட்வர்டும் ஒரு சிைந்த 
ெனிதர். அகனத்து ென்னர்களிலும் சிைந்தவர் ஆப்கானிஸ்தான் ென்னர் 
அெனுல்லா ஷா, உன்னதொனவர், நல்ல உள்ளம் மகாண்டவர், புத்திசாலி. 
இன்கைய உலகில் ஆன்ெீக சிந்தகனயுள்ள ஒதர ென்னர் தநப்பாள ென்னர் 
(திரிபூரவன் வரீ் விக்ரம் ஷா) ஆவார்.” 

பெப்டம் ர் 16ஆம் நாள் காறலயில், வடாக்கா கிரா த்ைின் ைறலவர் 
ப ஹர்  ா ாறவ அணுகி  றழ வவண்டி  ிரார்த்ைறன பெய்ைார். "எங்கள் 
கிரா த்து  க்கள் அறனவரும் அவரவர் குலவழி வந்ை அறனத்து வைவ 
வைவறைகறளயும் வவண்டி, இயன்ைவறர  றழக்காகப்  ிரார்த்ைறன பெய்ை 
 ின்னரும்  றழ வந்ை ாடில்றல" என்று எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா, அவறர 
ஆறுைல் டுத்ைி கவறலப் ட வவண்டாம், விறரவில்  றழ வரும் என 
உறுைியளித்ைார். அவருறடய வார்த்றைகள் ப ய்யாகி, கிரா த்துத் ைறலவர் 
ைிரும் ிச் பென்ைதும், கன ான  றழ ப ாழியத் பைாடங்கியது. 

நான்கு நாட்கள் இறடவிடா ல் ப ய்ை ப ரு  றழயால் ஆறு, 
ஊபரங்கும் பவள்ளப் ப ருக்பகடுத்து ஓடியது. ஆஷ்ர ம், ப ண்கள் ைங்கிய 
இடப ல்லாம் ைண்ைரீ் நிரம் ி வழிந்ைது. ப ண்  ண்டலிறய அங்கிருந்து 
பவளிவயற்றுவைில்  ா ாவும் உைவினார். குவாட்டர்ஸ் வாெலில் நின்று 
பகாண்டு நிலத்ைிலிருந்து  ண்பைடுத்து அறைகட்டி ைண்ைறீரத் 
ைிருப் ிவிட்டார். 

நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு, கிரா த்ைார்  று டியும் வந்து  ா ாறவ 
வவண்டினர்; இம்முறை கடுற யாகப் ப ய்யும்  றழறய நிறுத்து ாறு 
வவண்டினர். கிரா த்து  க்கள், ஆற்று நீர் ப ருக்பகடுத்து கிரா ம் முழுவதும் 
ைண்ைரீில் மூழ்கும் அ ாயத்ைால்  யந்ைனர். அப் டி எதுவும் நடக்காது என 
 ா ா ஆறுைல் கூைினார். பவள்ளப்ப ருக்கு இப்வ ாது கவறலக்கிட ாகியது, 
வடாக்கா கிரா ம்  ட்டு ல்ல, அஹ துநகர்  ாவட்டம் முழுவதும் ைண்ைரீால் 
நிரம் ியது. முன்பனப்வ ாதும் இல்லாை அளவுக்குப் ப ய்ை  றழயில் வடீுகள் 
இடிந்து விழுந்து,  லர் உயிரிழந்ைனர். ொறலகள் மூடப் ட்டு, வ ாக்குவரத்து 
நிறுத்ைப் ட்டது. பிரவரா நைியில் பவள்ளப்ப ருக்பகடுத்து, கிரா த்றைப் 
 ாைிக்கும் நிறலயில் இருந்ைது.  

பெப்டம் ர் 20ஆம் நாள் நள்ளிரவில்  ா ா, வா ன் ெப்னிஸ்,  ிளடீர் 
இருவறரயும்  றழறய நிறுத்ைவவண்டி  ிரார்த்ைறன பெய்யு ாறு கூைினார். 
இரவு இரண்டு ெணிக்கு பாபா சில ெண்டலியுடன் பிரவரா நதிக்ககரக்குச் 
மசன்று, நதிக்ககரயில் அெர்ந்து, அவரது கால்ககள நீரில் மூழ்கச் 
மசய்தார். அப்தபாது ெகழ படிப்படியாகக் குகைந்து நீர் வழியத் 
மதாடங்கியது. இவ்வாறு, தடாக்கா கிராெம் பாதுகாக்கப்பட்டு ெக்கள் 
மபரும் நிம்ெதியகடந்தனர். 
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வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைில், மூங்கிலால் கட்டப் ட்டிருந்ை ைற்காலிக ான 
கட்டற ப்புகளுக்கு  ைிலாக, பெங்கல்லால் புைிய கட்டிடங்கள் கட்டப் ட்டன; 
ஏழு ெதுர அடி அளவில்  ா ாவுக்காக 'மெஹர் ென்ஸில்' எழுப் ப் ட்டது; 
வ லும் 7x4 அடி அளவில்  ாைவர்களுக்காக ப ஹர்  ன்ஸிறலச்சுற்ைி 32 
அறைகளும் கட்டப் ட்டன. 

1928, பெப்டம் ர் 21ஆம் நாள் 'மெஹர் ென்ஸிலில்'  ஜறனகள்  ாடி, 
இனிப்புகள் வழங்கி, அைிகாரப்பூர்வ ாகத் ைிைந்து றவக்கப் ட்டது.  ா ாவுக்கு 
 லர்  ாறலகள் அைிவித்து, புறகப் டங்கள் எடுக்கப் ட்டன. விழாவின் 
இறுைியில்  லர் பொற்ப ாழிவாற்ைினர். 

32  ிவர ாஷ்ரம்  ாைவர்களில் ஒவ்பவாருவருக்கும்  ா ா ைனித்ைனி 
இருப் ிடம் வழங்கி, இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இகணப்புககள 
உருவாக்குவதத எனது திட்டம்." 

 ா ா கூைியைன் அர்த்ைம் அவருறடய உலகளாவிய  ைி 
ெம் ந்ைப் ட்டைாக இருக்கக்கூடும்; அைற்காக இந்ை  ாைவர்கள் மூலம் 
பைாடர்புகறள உருவாக்குவைாக இருக்கலாம். ஆனால், விளக்கம் எதுவும் 
அளிக்கவில்றல. 

ப ரும் ாலும் ‘வொட்டா  ா ா’, ஸ்ரீ ா ா அருகில் ைனியாக 
அ ர்ந்ைிருந்ைான், அவ்வப்வ ாது இைர  ாைவர்களுடன் கலந்ைிருந்ைான். 
ப ஹர்  ன்ஸிலுக்குச் பென்ை அந்ை நாள், வொட்டா  ா ா, ெில இறளய 
ெிறுவர்களுக்கு ஆவலாெறன வழங்கினான்: "ஸ்ரீ மெஹர் பாபாவுக்கு 
மசவிசாய்த்து 100 சதவதீம் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் உண்கெயிதல அவர் யார் 
என்பகத அைியமுடியும்." 

இவ்வவறளயில், ஒருமுறை சாஞ்சி நைியில் நீராடச் பென்ைார். நீச்ெல் 
பைரியாை அவர், கறரயில் கற் டிகளில் நின்று நீராடினார். எைிர் ாரா ல் 
ைிடீபரன வந்ை பவள்ளப்ப ருக்கில் ொஞ்ெி நைியில் இழுத்துச் பெல்லப் ட்டார். 
ொஞ்ெி, உடவன  ா ாறவக் கூக்குரலிட்டு அறழத்ைதும், இருகரங்கள் அவர் 
முன்வைான்ைி ொஞ்ெிறய,  ாதுகாப் ாகக் கறரயில் வெர்த்ைன. அறவ  ா ாவின் 
றககபளன ொஞ்ெி கண்டுபகாண்டதும்  யக்க ாகி கீவழ விழுந்ைார். நிறனவு 
வந்ைதும்,  ா ாவிடம் பென்று, இரண்டாவது முறையாக  ா ா, அவருறடய 
உயிறரக் காப் ாற்ைினார் எனத் பைரிவித்ைதும், ஒன்றும் அைியாைவர்வ ால, 
 ா ா, என்னவாயிற்று என்று வகட்டார். ொஞ்ெி நடந்ை அறனத்றையும் 
எடுத்துறரத்ைார். 

பெப்டம் ர் 25ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின்  ைினாைாவது நாள் 
உ வாெத்ைன்று,  ண்டலியுடன்  ாறலயில் கிரிக்பகட் விறளயாடும் 
வவறளயில்,  ா ா கிரிக்பகட்  ந்றை, அது ொஞ்ெியின் முறையாக 
இருந்ைவ ாதும், ப ண்டுவிடம் பகாடுத்ைார்.  ின்னர், அறை ொஞ்ெியிடம் 
பகாடுத்ைார். இப் டிப்  ந்பைைியும் வரிறெ முறைறய  ாற்ைினார். ஒரு 
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அைியிலிருந்து காக் ஸாவஹற ,  ா ா, இன்பனாரு அைிக்கு  ாற்ைி, 
இறுைியில் அவரது அைியில் வெர்த்துக் பகாண்டார். விறளயாட்டு 
நிறைவறடந்ைதும்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "எனது மசயல்களின் 
பின்னணியில் இருக்கும் உண்கெயான அர்த்தத்கதப் புரிந்துமகாள்ள 
முடியாது.” ப ஹர்  ா ாவின் ஒவ்பவாரு வார்த்றையும், அறெவும் அவர் 
 ிர ஞ்ெத்ைில் நிகழ்த்தும்  ைியின்  ிரைி லிப் ாகும். கிரிக்பகட் 
விறளயாடும்வ ாது இறடவிடா ல் பைாடர்ந்து வ ற்பகாண்ட  ாற்ைங்களால், 
 ா ா, என்ன முக்கிய ான  ைிறயச் பெய்துமுடித்ைார் என் து அவருக்கு 
 ட்டுவ  பைரியும். 

 ன்ஸில்-எ- ீ ில் இருந்ை வவறளயில் ராம்ஜூ அன்ைாடம் எழுைி 
வந்ை டயரிறயப் வ ால,  று டியும் ஆஷ்ர  ெிறுவர்கறளச் சுற்ைி நிகழும் 
வியக்கத்ைக்க ெம் வங்கறள அவர் எழுை விரும் ினார். ராம்ஜூவின்  னைில் 
வைான்ைிய எண்ைங்கறள அைிந்ை  ா ா, ராவ்ஸாவஹ ிடம் 'ஆகா அலியின் 
சாகசங்கள் நிகைந்த சம்பவங்ககள, குைிப்தபட்டில் எழுதுொறு' 
ராம்ஜூவிடம் கூைச் பொன்னார். அைன்  ின்னர், இதுவும் ொஞ்ெியின் 
குைிப்புகளும் இறைந்து "அழுககயும், துடிப்பும்" (SOBS AND THROBS) என்ை 
புத்தகொக உருமவடுத்தது.       

காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது:  
"விளக்கு எரியும் இடத்ைில் விட்டில் பூச்ெிகள் இருக்கும். 

இரண்டிற்கு ிறடவய நடக்கும் ொகெ விறளயாட்டுகளின் அனு வங்கறள, 
விட்டில் பூச்ெியாக  ாைினாபலாழிய புரிந்துபகாள்ள முடியாது. இந்ை 
விளக்கிலிருந்து விட்டில் பூச்ெிகறள விலக்கி றவக்க ஒவ்பவாரு நரம்பும் 
துடிதுடித்து ெிர ப் ட்டது! இையத்ைில் ஒளிரும் விளக்றகக் காைா ல், அறவ, 
ைங்கள் உயிறர எப் டிக் காப் ாற்ைமுடியும்?” 

அன்றையைினம்,  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களுக்கு, கீழ்வரும் 
ெட்டைிட்டங்கள் அ ல் டுத்ைப் ட்டது: 

1. ெிறுவர்கள் ஒருவறர ஒருவர் பைாடக்கூடாது. 
2.  ா ாவின் முன்னிறலயில் ஒருவர் இன்பனாருவருடன்  வ ெக்கூடாது. 
3. அறைகளுக்கிறடவய  றவக்கப் ட்டுள்ள மூங்கில்  ாய்களில்  உற்றுப் 

 ார்ப் ைற்பகனத் துறளகள் இடக்கூடாது. 
4. இன்பனாருவர் அறையில் நுறழயக்கூடாது.  
5. இன்பனாருவர் ப ாருட்கறள உ வயாகிக்கக்கூடாது.  
6. நீர் அருந்ை அவரவர் டம்ளறர  ட்டுவ   யன் டுத்ை வவண்டும்.  
7. அனு ைியின்ைி ஆஷ்ர   வளாகத்ைிற்கு பவளிவய பெல்லக்கூடாது.  
8. ஆஷ்ர  அறை  ற்றும் வராந்ைாவில் நடக்கக்கூடாது.  
9. அடுத்ை அைிவிப்பு வரும்வறர ஏைாவது புத்ைகங்கள் வாெிக்கவவா 

அல்லது  டிக்கவவா கூடாது. 
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10. அனு ைியில்லா ல் எவரும் எதுவும் எழுைக் கூடாது. 
11. குளிக்கும் அறைகளில் ெிறுநீர் கழிக்கக்கூடாது. 
12. மூங்கில் ாய் ைடுப்புச் சுவர்களில் ொயக்கூடாது. 
13. அனு ைியின்ைி, வழக்க ான வவறலறயத்ைவிர வவறு  எறையும் 

பெய்யக் கூடாது. காரை ின்ைி  ஆஷ்ர த்ைில் எறையும் பைாடக்கூடாது. 
14. ெம் ந்ைப் ட்ட அைிகாரிக்கு  அறனவரும் கீழ்ப் டிய வவண்டும், குைிப் ாக 

ஆகா ற தூல். 
15. ஏவைனும் வைறவப் ட்டால் அைிகாரிறய அணுகவும்;  அைிகாரி 

இல்லாை  ட்ெத்ைில்  துறை  அைிகாரியிடம்  கூைவும். 
16. ைறரயில் அ ரும் வவறளயில், வகாைிப்ற கறளப்    யன் டுத்ை 

 ைக்கக்கூடாது. 
17. அவரவர் அறைறய சுத்ை ாக  றவத்துக்பகாள்ள வவண்டும்;  

அறைகளில் துப் வவா அல்லது மூக்கு சுத்ைம்   பெய்யவவா கூடாது. 

 ைிய உைவுக்காக  ா ா அக் ர்  ிரஸ் வரும் வழியில், ஓரிரு 
நிெிடங்களில், எதிர் திகசயிலிருந்து ஒரு தொட்டார் கார் வந்து இரண்டும் 
சந்தித்த இடத்தில் ெிகவும் மெதுவாகச் மசன்று ெகைந்தது. ெண்டலிக்கு 
ஆச்சரியெளிக்கும் விதத்தில் அந்தக் காரில் ஹஸ்ரத் பாபாஜான் பயணம் 
மசய்து மகாண்டிருந்தார். 

இது இரண்டு குருநாைர்களுக்கும் இறடவய ைற்பெயலாக நடந்ை 
ெந்ைிப் ல்ல. அக்வடா ர் 5ஆம் நாள்  ா ா அஹ துநகருக்குத் ைிரும் ி வரும் 
வவறளயில்  று டியும் அக் ர்  ிரஸில் இைங்கினார்.  ா ாவுக்காகத் ைனியாக 
அற க்கப் ட்ட அறையில் ஓய்பவடுக்கச் பென்ைவர், ஓரிரு நி ிடங்களில் 
பவளிவய வந்து வாெலருகில் ொறலறய வநாக்கி நாற்காலியில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ா ைனது ெிைப்பு வவறலக்காகத் ைனிற யில் 
அ ர்ந்ைிருப் ைாக எண்ைி  ண்டலியும்,  க்ைர்களும் ெிைிது தூரத்ைில் 
அற ைியாக நின்ைனர். ெறுபடியும் அகனவரும் ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் 
ஹஸ்ரத் பாபாஜான் அெர்ந்திருந்த தொட்டார் கார், வாசலில் பாபாவின் 
இருக்ககக்கு தநராக வந்து நின்ைது.  ா ாவின் முகம்  ிரகாெ ான 
 கிழ்ச்ெியுடன் பைன் ட்டது. இருவரும்  ார்றவகளால் வ ெிக்பகாண்டது, 
எவரும் புரிந்துபகாள்ள முடியாை 'மசய்திகய' அவர்களிறடவய  ரி ாற்ைம் 
பெய்ைறைக் குைிக்கிைது. ஒரு ெில நி ிடங்களில்  ா ாஜான் வந்ை கார் 
விறரந்து ைிரும் ிச் பென்ைது. 

இது  ா ாஜான், ப ஹர்  ா ா இருவருக்கு ிறடவய நடந்ை 
இரண்டாவது ெந்ைிப்பு. இந்ை ெந்ைிப் ின் முக்கியத்துவம் என்ன என்று  ண்டலி 
வினவியவ ாது,  ா ா, புைிராக  ைிலளித்ைார்: "பாபாஜான் இன்று என்கன 
இரண்டாவது முகையாக சந்தித்துள்ளார்கள். இதன் அர்த்தம் 
என்னமவன்ைால் இப்தபாது நான் சுதந்திரொக இருக்கிதைன்." 
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ப ஹர்  ா ா, ஆஷ்ர ங்கள் ப ாறுப்ற , ருஸ்ைத்ைிடம் 
ஒப் றடத்துவிட்டு,  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கவளாடு மும்முர ாக இருந்ைார். 
ெிறுவர்கள், ைினமும் ஒரு முகை உணவு உண்டு, இரவில் மூன்று ெணி 
தநரம்  ட்டுவ  தூங்கினர்; இருப் ினும், அவர்கள் குைிப் ிடத்ைக்க 
ஆவராக்கியத்துடனும், ஆற்ைல்  ிக்கவர்களாகவும் இருந்ைனர். ைினமும்  ா ா 
ெிறுவர்களுக்கு - இகைவன், இகையன்பு, ஆன்ெீக பாகத, குருநாதருக்குக் 
கீழ்ப்படிதல், இன்னும்  ல ைறலப்புகளில் - பொற்ப ாழிவாற்ைினார். ஆஷ்ர  
சூழ்நிறலகள் ப ஹர்  ா ாவின் அனுக்கிரகத்ைால் நிரம் ி வழிந்ைது, வ லும் 
அன் ின்  து ானம் ெிறுவர்களின்  கிழ்ச்ெியில் புன்முறுவல் பெய்ைது. 

அவைார புருஷனின் முன்னிறலயில், உலகம் அைனுள் அடக்க 
முடியாை ஓர் ஆனந்ைத்றை இந்ை ெிறுவர்களின் இையங்கள் உைர்ந்ைன. 

 ா ா இல்லாை வநரத்ைில்,  ல ெிறுவர்கள்,  ிகவும் குறும்புத்ைனம் 
 ிக்கவர்களாக இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ா அவர்கறளக் கண்டிக்கவில்றல. 
அக்வடா ர் 7ஆம் நாள்  ாறலயில்,  ா ா அறனத்து ெிறுவர்கறளயும் 
நைிக்கறரக்கு அறழத்துச் பென்ைார். நைி ஒரு ற லுக்கும் அைிக தூரத்ைில் 
இருந்ைது; வ லும், கரடுமுரடான நறட  ாறையில் ஆங்காங்வக முட்களும் 
இருந்ைைால் ெில ெிறுவர்களின் கால்களில் நுறழந்ை முட்கறள அகற்ை 
வவண்டியைாயிற்று. நைிக்கறரறயச் பென்ைறடந்ைதும் ெிறுவர்கள் அறனவரும் 
 ா ாறவச் சுற்ைி அ ர்ந்ைிருந்ைனர். அப்வ ாது  ா ா அவர்களுக்கு இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

நதிக்ககரகய வந்தகடவதற்குமுன் நாம் எத்தகன சிரெங்ககள 
சந்தித்ததாம் பாருங்கள்! நாம் இங்கு வருவதாக முடிவு மசய்ததாம், 
வந்துவிட்தடாம். நாம் ஆஷ்ரெத்திதல இருந்திருந்தால் நதியின் அருகெ - 
அதன் சக்திவாய்ந்த நீதராட்டம், பரந்த நீர் நீட்சி அகனத்தும் - 
புலப்பட்டிருக்காது. நீங்கள் இங்தக நீகர அருந்தி, பிைரிடம் நீங்கள் இகத 
அருந்தினரீ்கள் என்று கூைி, அவர்ககளயும் அருந்த அகழப்பீர்கள். ஆன்ெீக 
உட்பாகதயும் இப்படித்தான். 

ஒருவர் பயங்கரொன கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகி, எரிச்சலகடந்து 
தசார்வகடகிைார். ஆனால், நீங்கள் மபாறுகெ காத்து, வந்த பாகதயில் 
பின்வாங்காெல், எப்தபாதும் முன்தனாக்கிச் மசல்லுங்கள் என நான் 
உங்களுக்குச் மசால்கிதைன். இதுதவா மவறும் நதிதான், ஆனால், நான் ஒரு 
சமுத்திரம். இகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

அறைத் பைாடர்ந்து, ெிறுவர்களுடன் அ ர்ந்து, ொக்பலட்  ற்றும் 
இனிப்புகள் வழங்கினார்.      
 இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ண்டலி  ாறல வவறளகளில்  ட்டுவ  
 ா ாவுடன் இருக்க வாய்ப்புக் கிறடத்ைது;  கல் வநரங்களில்  ா ா யாறரயும் 
அனு ைிக்கவில்றல.  

ஆஷ்ர  ெிறுவர்கறளக் குைித்து அக்வடா ர் 8ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 
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எனக்கு இந்தக் குழந்கதககளப் பற்ைி ஆயிரத்ததார் எண்ணங்கள் 
உள்ளன. இந்தநரத்தில், அவர்கள் என்னுடன் ஒன்தைாடு ஒன்ைாக 
இருக்கிைார்கள், எனதவ நான் அவர்களின் உடல்நிகலகய கவனிக்க 
தவண்டியது அவசியம். இரமவல்லாம் விழித்திருந்து, என்கனதய 
நிகனத்துக் மகாண்டிருக்கிைார்கள், ஆனால், இம்முகை நான் அவர்களுக்கு 
ஓர் உந்துதகல அளிப்தபன். இதில் எனக்கு எந்த சந்ததகமும் இல்கல. 
அவர்களின் மபற்தைாரின் குறுக்கீடு ஒன்றுக்குத்தான் நான் அஞ்சுகிதைன். 
மபற்தைார்கள் தகடயாக இருந்தால் சிறுவர்கள் அங்குெிங்கும் இல்லாெல் 
தவிப்பார்கள். இந்த ஆன்ெீக பாகத சிரிப்புக்குரிய விஷயமுெல்ல; 
தகலித்தனமுெல்ல. சில சிறுவர்கள் உண்கெயிதல உன்னதொனவர்கள்; 
ஆனால், ஒதரயடியாக அவர்களுக்கு உந்துதகல அளிப்பது என்பது முடியாத 
காரியம்; எல்லாவற்ைிற்கும் தெலாக, அவர்கள் இன்னமும் குழந்கதகதள! 

1928ஆம் ஆண்டு கர்னல் ஈரானி ப ஹர்  ா ாறவக் குைித்து 
பெய்ைித்ைாள்களில் விளம் ரப் டுத்ைிய அவதூைான கறைகள், ஈரானிய,  ார்ெி 
 க்களிறடவய வ லும் பவறுப்ற த் தூண்டியது. கர்னல் ைவைான 
 ிரச்ொரத்ைில் முழுற யாக ஈடு ட்டு, ஆட்வெ றனக்குரிய கடிைங்கறள 
ப ஹர்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு அனுப் த் பைாடங்கினார்.  

கர்னல் ஈரானியின் இவ்விை ான நடவடிக்றககறளப்  ற்ைி,  ா ா 
அக்வடா ர் 9ஆம் நாள் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இதில் எவ்விதொன 
மெய்ப்மபாருளும் இல்கல; எதுவுதெ இல்கல. இது எனக்கு உண்கெயான 
பாதிப்பு எகதயும் ஏற்படுத்தாது. கிைிஸ்துவுக்குத் தகலெீது கூகர ஏதும் 
இல்லாததால் அவர் எப்தபாதும் அங்குெிங்கும் அகலந்து திரிந்து 
மகாண்டிருந்தார். எனக்கு அந்தக் கஷ்டங்கள் ஏதுெில்கல, இருந்தும் நான் 
அவர்ககள அகழக்க விரும்புகிதைன். அவர் எனக்கு எதிராகப் தபசட்டும், 
எழுதட்டும். இது நல்ல பலகன விகளவிக்கும்." 

இப் டி, உண்ற யில், கர்னல் ஈரானி, ப ஹர்  ா ா  ற்றும் அவரது 
பணிக்கான சக்திவாய்ந்த ஊடகொக அகெந்தார், ஏபனன்ைால் கர்னலின் 
இழிவு டுத்தும்  னப் ான்ற யின் காரை ாக, ப ஹர்  ா ாவின் ப யர் 
விறரவாக  ிர ல றடந்ைது. ப ஹர்  ா ா  ண்டலிறய அவவராடு ஒன்று 
வெர்க்கும் வவறளயில், பவவ்வவறு பஸாராஸ்டிரிய ெமுைாயத்றைச் 
ொர்ந்ைவர்கள், ஏைக்குறைய பவைி  ிடித்ைவர்கள் வ ால,  ா ாறவ எைிர்த்ைனர். 
ஆனால்,  டிப் டியாக, அவர்களின் விவராை  னப்வ ாக்குக் குறைந்து, அவருக்கு 
 ிகவும் எைிராக இருந்ைவர்களில் ெிலர் இறுைியில் அவரது காலடியில் ைறல 
வைங்கினர். 

உண்ற யாகச் பொல்லப்வ ானால், ப ஹர்  ா ா, உள்ளளவில், 
கர்னல் ஈரானிக்கு வவண்டிய உைவிறய அளித்து, அைிக அளவில் எைிர்ப்ற  
உருவாக்கி, அவரது ஆன் ீக உட் ைிக்குத் தூண்டுைலாக, ொைக ான 
சூழ்நிறலறய ஏற் டுத்ைினார். ஒருமுறை  ா ா இவ்வாறு எச்ெரித்ைார்: "பார்ஸி 
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ெற்றும் ஈரானிய இனத்தவர் என் இைப்புக்குக் காரணொக இருப்பார்கள்." 
இது அவர்களின் ைாக்குைல்களுக்கு  ா ா உடல்ரீைியாக  லியாவார் என்று 
அர்த்ை ாகாது;  ாைாக,  ா ாறவ எைிர்ப் ைற்குக் காரை ாக அற யும் 
என் றைக் குைித்ைது. வ லும்,  ா ாறவ ஆரம் த்ைில் எைிர்த்ைவர்கள் 
இறுைியில் அவரது காலடிகளில் வந்து வெர்ந்ைனர். அவர்கறள  ா ாவின் 
அருகாற யில் பகாண்டுவர, அவர்களின் எைிர்ப் ின் மூலம் உள்ளளவில் 
 ிகவும் கடின ாகவும், விறரவாகவும் உறழக்க வவண்டியிருந்ைது; 
இகதத்தான் பாபா அவருகடய இைப்பு என்று குைிப்பிட்டது. ஆனால், இகவ 
அகனத்தும் பாபாவின் விருப்பப்படி நடந்தது - அதாவது, அவரது 
எதிர்ப்பாளர்ககள உற்சாகப்படுத்தவும், அவர்களின் எதிர்ப்கபத் 
தீவிரப்படுத்தவும் மசய்தது! இது பாபாவின் ஆன்ெீக திருவிகளயாடல், 
தெலும் அவகர எதிர்த்தவர்கள் மூலம், அவர் மசய்த உள்ளளவிலான 
தவகலகயப் புரிந்துமகாள்ள முடியாது. இதில் குைிப்பிடத்தக்கது 
என்னமவன்ைால், பாபாவின் 'இைப்புக்குக் காரணொக இருப்பவர்கள்’ என்று 
மசால்லப்பட்டவர்கதள அவரின் அரவகணப்பில் வந்து, இறுதியில் பாபா 
உண்கெயிதல யார் என்பகத உணர்ந்து, அைிந்து மகாண்டார்கள். 

அக்வடா ர் 9ஆம் நாள் இரவு ஆரத்ைி, உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா 
 ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கறள  ன்ஸிலில் அறழத்ைார். ருஸ்ைம் பூனாவிலிருந்து 
வாங்கிவந்ை புைிய இறெத்ைட்டுகறள இறெத்து  கிழ்ந்ைனர், குைிப் ாக 
இஸ்லா ிய ஆன் ீக வாைிகளின் கவிநயங்கறள இறெக்க  ா ா ஆங்காங்வக 
அறை விளக்கவும் பெய்ைார்.  

 ா ா ெிறுவர்கறள அவரது  ாைங்கறளத் பைாட்டு வைங்கவும் 
அனு ைித்ைார்,  ின்னர் ஒவ்பவாருவரும்  ா ாவின் அருகாற யில் 
அ ர்ந்ைனர். ஒரு ெிறுவன், வெந்த்,  ா ாறவ உற்று வநாக்கிய வண்ைம் 
இருந்ைான்;  ற்றுப ாருவன், ைத்து,  ா ாவின் முழங்கால்களில் ைறலறவத்து 
அ ர்ந்ைிருந்ைான். 

அடுத்ை நாள்  ா ா  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களிடம் இவ்வாறு 
வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: "நீங்கள் என்கன தநசித்தால் நான் உங்ககள 
ஜவீன்முக்தாக்களாக (ஆன் ீக கடற கள் இல்லா ல், இறையுைர்வு  ட்டும் 
அளிப் து) ொற்றுதவன்." 

1928 அக்வடா ர் 10ஆம் நாள் உ வாெம் ஆரம் ித்து 31ஆவது நாள், 
 ா ா, ப ஹர்  ன்ஸிலில் வ றெயறையில் அ ர்ந்து விஷ்ணுவிடம் 
இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "நாகளயிலிருந்து நான் இந்த இடத்கதவிட்டு 
மவளிதய மசல்லொட்தடன்." அடுத்ை 12 நாட்களுக்கு  ா ா  ன்ஸிறலவிட்டு 
பவளிவரா ல், குைிப் ாக,  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களுடன் இருந்து  ைிபுரிந்ைார். 
அவர் உ வாெம் கறடப் ிடித்து உைவு உண்ைா லிருந்ைாலும், 
குழந்றைகளுக்குத் ைனது றககளால் உைவு  ரி ாைினார். அவருறடய முழு 
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கவனமும்  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களிடவ  இருந்ைது.  ண்டலியில் எவவரனும் 
ஆஷ்ர த்து விஷயங்கறள அவரிடம் எடுத்துச் பெல்லும் வவறளயில்  ா ா 
ைனது எரிச்ெறல பவளிப் டுத்ைி, ைிடீபரனக் குறுக்கிட்டு "நீங்கள் விரும்பியபடி 
மசய்யுங்கள்!" என்று கூைினார். குருநாதர் தனது அன்பின் மபருங்கடலில் 
சிறுவர்ககள மூழ்கடிக்க விரும்பி, மதய்வகீ ெதுபான சத்திரத்கதத் திைந்து 
கவத்தார். 

இவ்வவறளயில்  ா ா  ிகவும் மும்முர ாக இருந்ைைால், இரவில் 
ஓய்பவடுப் வை அரிது. 

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களுக்கு இைங்க, ெிறுவர்கள் ெரியான 
முறையில் அ ர்ந்து, ைியானம் பெய்கிைார்களா என் றை அவர் கண்காைித்து 
வந்ைார்.  ா ா அவர்களின் ைவறுகறள ெரி பெய்து வழிநடத்ைினார்; நாள் 
முழுவதும் அவர்களுடன் இருந்து, அவர்களின் ப ாழுதுவ ாக்குக் 
காலங்கறளயும்,  டிப்பு வநரங்கறளயும்  கிர்ந்து பகாண்டார்.  ைியவவறளயில் 
ஓய்பவடுக்கும்வ ாது ெிறுவர்கவளாடு இறெத்ைட்டில்  ாட்டு வகட் தும், 
ெிறுவர்கள்  ராட்டி, உருது ப ாழிகளில்  ாடுவறையும் அறனவரும் வகட்டு 
 கிழ்ந்ைனர். இரவு எட்டு  ைிக்குப்  ின்னர், அறர  ைி வநரத்ைிற்கு  ட்டும் 
 ண்டலி  ற்றும் ப ஹராஷ்ரம் ெிறுவர்கள்  ா ா அருகில ர்ந்து அவருறடய 
ெகவாெத்றைப்ப ை அனு ைிக்கப் ட்டார்கள். 

இந்ை  ாறல வநர ெந்ைிப் ின்வ ாது ப ஹர்  ா ா  ல்வவறு 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி பொற்ப ாழிவாற்ைினார். அக்வடா ர் 11ஆம் நாள் அவர் 
 ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களுக்கு அன்பின் வழிறய வலியுறுத்ைினார்:  

அன்பு, சத்குருக்கள் வழங்கும் மதய்வகீ பரிசு. முழு உலகமும் 
விரும்பினால் கூட, ஒருதபாதும் அத்தககய பரிகச வழங்கமுடியாது. ஒரு 
முகை வழங்கப்பட்டதும், அகனத்து ெனித குலமும் ஒன்று தசர்ந்து 
எவ்வளவுதான் முயற்சித்தாலும் அகதப் பைிக்க முடியாது. அன்பு ஒரு 
மதய்வகீ பரிசு.  

எப்படி தநசிப்பது என்பகத ஒரு முகை மதரிந்து மகாண்டால், 
பின்னர் ஒரு மதாந்தரவும் இருக்காது. நீங்கள், உங்ககள, உங்களுக்கு 
ஏற்ைவாறு ொற்ைிக் மகாண்டவுடன், கஷ்டங்கள் அகனத்தும் 
ெகைந்துவிடும். தற்செயம் அலி அக்பர், ராொஜி ெற்றும் சிறுவர்கள் 
ெனக்கலக்கத்தில் சிரெெகடகிைார்கள். அவர்களிடம் அன்பிருந்தும் வழி 
மதரியாெல் தவிக்கிைார்கள். நான் இப்தபாது உங்களுக்கு அந்த வழிகயக் 
கூறுகிதைன், ஏமனன்ைால், நீங்கள் அைியாெலிருந்தும், உங்கள் அன்பின் 
தபாகதயில் என்னுகடய கட்டகளககள நீங்கள் ககடப்பிடிக்கத் 
தவறுகிைரீ்கள். ஆனால், அந்த வழிகய உங்களுக்கு எடுத்துக் கூறுவதற்கு 
இதுதவ தக்க தருணம். அந்த வழிகயக் காண்பித்த பின்பு நீங்கள் 
சிரெப்படொட்டீர்கள். 

பயப்படாதீர்கள்; நான் உங்களுடன் இருக்கிதைன். நிஜொகதவ 
உங்கள் அதிர்ஷ்டம் ெிகப்மபரிது. சத்குருக்கள் பிைவி எடுப்பது 
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உங்ககளப்தபான்ை ெக்களுக்காகதவ! இதுவகர ஒருதபாதும் அந்த வழிகய 
எடுத்துக் கூைாததால், நான் அகத உங்களுக்குக் காண்பிக்கிதைன். நான் 
உங்களுக்கு அகனத்கதயும் தருதவன், ஆனால், முதலில் நீங்கள் 
அகனத்கதயும் விட்டுவிட்டு, எனக்கு முழுகெயாக அர்ப்பணம் 
மசய்யுங்கள்.  

மவளியளவில் இந்த ஆஷ்ரெத்கத தெற்பார்கவ மசய்யும் 
மபாறுப்கப நான் ருஸ்தத்திற்கு மகாடுத்து விட்தடன்; அதுதபால், 
உள்ளளவில் தெற்பார்கவ மசய்யும் மபாறுப்கபயும் அளிக்க முடியும். 
அடுத்த ஆறு ொதங்களில், ஒன்ைில் உங்ககள நான் விரும்பினாற் தபால 
'ொற்றுதவன்', அல்லது அகனத்கதயும் மூடிவிடுதவன். ஒரு பிரச்சிகனயும் 
எழாெல் இருந்தால், நான் உங்ககள அவ்வாதை 'மசய்தவன்'. ஒருபுைம் 
சிரெங்ககளத் தள்ளிகவக்க, என்னிடம் திட்டம் தயாராக உள்ளது; ஒன்தை 
ஒன்று என்னமவன்ைால் என்னுகடய சட்டதிட்டங்களுக்குள் ருஸ்தம் இந்த 
ஆஷ்ரெத்கதப் மபாறுப்தபற்று நடத்ததவண்டும். 

நான் இப்தபாது என்ன மசய்தவன் என்பகதப் பற்ைிய எண்ணம் 
உங்களுக்கு சிைிதளவும் கிகடயாது. எனதவ என் விருப்பத்திற்கிணங்க 
அகனத்கதயும் மதாடர்ந்து மசய்யுங்கள்; கவகலப்பட தவண்டாம்.  

ப ஹர்  ா ாவின் விளக்கத்ைின் ைறலப்பு அப்வ ாது பவவ்வவறு 
உைவு வறககறளப்  ற்ைியைாக அற ந்ைது.  ா ா  ின்வரும் கருத்துகறளத் 
பைரிவித்ைார்:  

இரத்தத்கத அதிகரிப்பதற்கும், சுத்திகரிப்பதற்கும் மூன்று 
வககயான மபாருட்கள் உள்ளன: ொதுளம் பழம், திராட்கசப்பழம் ெற்றும் 
தக்காளிப்பழம்; ஆனால், திராட்கசயில் அெிலத் தன்கெ எனும் குகைபாடு 
ஒன்றுண்டு. இடுப்பு வலியால் அவதிப்படும் ஒருவருக்கு மவண்கடக்காய் 
நல்லது. உருகளக்கிழங்கு சக்திகயத் தரும் ஆனால், வயிற்றுக் தகாளாகை 
விகளவிக்கும். பயிறு வகககள் ெிகவும் சிைந்தது. பீன்ஸ், பரங்கிக்காய், 
முட்கடதகாஸ் ெற்றும் காலிஃபிளவர் ஆகியகவ ஊட்டெளிக்காது, ஆனால், 
சுகவயாக இருக்கும். கத்திரிக்காய் ெிகவும் தொசொனது. கத்தரிக்காய் 
சாப்பிடுவது தற்மகாகல மசய்து மகாள்வதற்கு செம் ஏமனன்ைால் இது 
இரத்தத்கதச் சிதைடித்து, நீராக மவளிவரச் மசய்யும். முள்ளங்கி வாயுகவ 
உருவாக்கும், ஆனால், குடலுக்கு நல்லது. தக்காளி இரத்தத்திற்கு ெிகச் 
சிைந்தது. மவந்தயக்கீகர, மவந்தயம் இரண்டுதெ ெிகவும் நல்லது. 

ருஸ்ைம் நறகச்சுறவயாக இறடவய குறுக்கிட்டு, "விறனப் ைிவங்கள் 
இல்லாைைால் வகாழிக்கைி நல்லது" என்று கூைினார். 

"நாம் ெனப்படிவங்ககளப் பற்ைிப் தபசவில்கல, மபாருட்களின் 
தரத்கதப் பற்ைித்தான் தபசுகிதைாம்" என்று  ைிலளித்து  ா ா பைாடர்ந்ைார். 
“அகத அடுத்த உன்னதொன உணவு காய்கைிகள்தான்.” 
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அகசவ உணவில், ெீன் மூகளக்கு ெிகச் சிைந்தது ஏமனன்ைால் 
அதில் பாஸ்பரஸ் (எரியம்) அடங்கியுள்ளது. தகாழிமுட்கட நல்லது 
ஆனால், ஜரீணொகக் கடினொனது. அகனத்து உணவு வககயிலும் பால் 
உன்னதொன ஒன்று, காரணம் அகத அகடய எந்த உயிகரயும் மகால்ல 
தவண்டியதில்கல, ஏமனன்ைால் அதில் வாழ்வு அவ்வளவு 
வளர்ச்சியகடயவில்கல. அகசவ உணவில் ெிக தொசொன 
விகனப்பதிவுகள் அடங்கியுள்ளன. ொெிசம் சாப்பிடுவதால் ஒருவர் ஒதர 
தநரத்தில் விலங்குகளின் விகனப்பதிவங்ககளத் மதாடர்பு மகாள்கிைார், 
இது தகாபம், காெம் இரண்கடயும் தூண்டும். 

ெனப்படிவங்ககளக் மகாடுப்பதும் எடுப்பதும் ெனதின் 
அணுகுமுகைகயப் மபாறுத்தது, அதாவது நீங்கள் நல்ல தநாக்கத்துடன் 
ஒரு குைிப்பிட்ட மசயகலச் மசய்வதானால், நல்ல ெனப்படிவங்ககள 
அகடவரீ்கள்; தீய தநாக்கொனால் தீய ெனப்படிவங்கள் வந்துதசரும். நீ 
தவட்கடயாடச் மசல்லும்தபாது, ஒரு ெிருகத்கத விகளயாட்டு ெற்றும் சுய 
இன்பத்திற்காகக் மகால்வதானால், அதன் தயீ ெனப்படிவங்ககள 
அகடவாய். அதததவகள, எடுத்துக்காட்டாக, நீ காடு வழி மசல்லும்தபாது 
ஒரு மகாடூர விலங்கு உன்கனத் தாக்குகிைது; தற்காப்புக்காக நீ அகதக் 
மகான்று வழீ்த்துகிைாய்; இதனால் நீ எந்த ெனப்படிவங்ககளயும் 
அகடயொட்டாய். 

அதனால்தான், நீங்கள், ெக்களுக்குத் தீங்கு விகளவிக்கும் 
மகாசுக்கள், சிறு புழுப்பூரச்சிகள், ததள் தபான்ைவற்கை அழிப்பதால் 
ெனப்படிவங்ககளப் மபைொட்டீர்கள். உங்ககளக் கடிக்க வரும் ஒரு 
நாகப்பாம்கப நீங்கள் மகால்லலாம்; ஆனால், காட்டு மவளியில் நடந்து 
மசல்லும் தவகளயில் நாகப்பாம்கபக் காணதநரிட்டால் அகதக் 
மகால்லக்கூடாது. 

ெில  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கறள அைிகாறல ைியானத்ைில் அ ரும் டி 
ப ஹர்  ா ா கூைியறைப்  ற்ைி அவர் அளித்ை விளக்கம்: 

தியானம் மசய்ய ெிகச்சிைப்பான தநரம் அதிகாகல மூன்று 
ெணிக்கும் ஐந்துக்கும் இகடப்பட்ட தநரம். ஏன்? (இது ஓர் இரகசியம்.) 
சூரியன், பிரபஞ்சம் இவற்ைினிகடதய மதாடர்புள்ளது, தெலும், தியானம் 
மசய்வதற்கு, ஒருவர் சூரிய (சூட்சுெ, பிராண) தளங்ககளக் கடந்து 
மசல்லதவண்டும். சத்குருக்கள் அவர்ககள வழிபடுதவார்க்கு ஓர் 
உந்துதகல அளிப்பதற்காக அதிகாகல, ெணி மூன்றுக்கும் ஐந்துக்கும் 
இகடதய இந்தத் தளங்களும், பிரபஞ்சமும் சந்திக்கும் கெயங்களில் 
நின்றுமகாண்டிருப்பர். எந்த சத்குருவும் ஒருதபாதும் இகதத் மதளிவாக 
விளக்கியதில்கல.  
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ஒருநாள் முன்னைாக,  ா ா ஒரு  ரத்ைின்கீழ், குைிப் ிட்ட ஓரிடத்றைக் 
காட்டி அைில் 'துனி' ையார் பெய்யு ாறு கூைினார். அக்வடா ர் 11ஆம் நாள்  ா ா 
 ண்டலியுடன் அறைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். அைற்குப்  ிைகு ெிறுவர்கறள, 
துனியருகில் அறழத்து அவறரச்சுற்ைி அ ரச் பெய்து ைனது உறரறயத் 
பைாடர்ந்ைார். 

நான் கூறுவகத கவனொகக் தகளுங்கள். உங்களுக்காகத்தான் 
நான் ஏகாந்தவாசத்தில், உள்தள அெர்ந்து பணிபுரிகிதைன். ஆககயால், 
நான் பணிபுரியும் தவகளயில் எனக்கு எந்த விதொன மதாந்தரவும் 
இருக்கக்கூடாது. எனக்குத் மதாந்தரவாக இருந்தால் நீங்கள் முன்தனைிச் 
மசல்ல முடியாது; இல்கலதயல் உங்ககள ஆன்ெீக பாகதயில் தவகொக 
வழிநடத்திச் மசல்தவன்.  

இந்நாட்களில் உங்களின் கல்வியும், பள்ளிப்படிப்பும் 
நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இது எனக்குப் பிரச்சிகனயாக உள்ளது, ஏமனன்ைால் 
என்கனப் பற்ைிய அவதூைான மசய்திகள் பத்திரிககளிலும், பிை 
இடங்களிலும் பரவியுள்ளன. உங்கள் தந்கதயர்களில் ஒருவர் இங்கு வந்து, 
பள்ளிக்கூட கல்வி நிறுத்தப்பட்டுள்ளகதக் கண்டுமகாண்டால், தவைாகப் 
புரிந்து, உங்ககளத் திருப்பி அகழத்துச் மசல்ல தநரும். இந்த கிராெத்துத் 
தகலவரும் மவளிதய நிலவும் மகாந்தளிப்பின் காரணொக நம்ெீது ஒரு 
கண்கவத்து, கவனொக இருக்கிைார். தெலும் தபாலீஸ் அதிகாரிகள் இங்கு 
வருவதானால் நீங்கள் பள்ளிக்கூட பாடம் கற்றுக்மகாள்ளாதகதக் 
கண்டுமகாள்வார்கள். எனதவ, ென்ஸிலருகில் ஒரு பந்தகல 
எழுப்பியுள்தளாம்; அங்தக இரண்டு ெணியிலிருந்து ஐந்து ெணிவகர 
உங்களுக்கு ஆங்கிலம் கற்றுத்தரப்படும். 

கல்வியியல் சம்பந்தொன பாடத்திட்டங்ககள நான் 
விரும்புவதில்கல. இருந்தாலும் நீங்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்மகாள்வது 
ராம்தரீ்த், ஷாம்ஸ், ஹஃபீஸ், விதவகானந்தா தபான்ைவர்கள் எழுதிய 
புத்தகங்ககளப் படிக்க உதவியாக இருக்கும். உண்கெயாகச் 
மசால்லப்தபானால் பள்ளிக்கூட கல்வியியல் முகைக்கும் ஆன்ெீக 
பாகதக்கும் சிைிதளவும் மதாடர்பு கிகடயாது. நான் என்ன மசய்கிதைன், 
மசய்யப்தபாகிதைன் என்று உங்களில் யாருக்கும் எதுவும் மதரியாது. 

நீங்கள் இகதப் பற்ைி எதுவும் சிந்திக்க தவண்டாம். மதாடர்ந்து 
என்கனதய நிகனத்துக்மகாண்டு, தநற்று நான் விளக்கிய முகைப்படி 
நீங்கள் அகனத்கதயும் மசய்யுங்கள். இதர அகனத்கதயும் நான் 
கவனித்துக் மகாள்தவன். இன்று நான் உங்கள் அகனவகரயும் பிரிந்து 
ஏகாந்தவாசத்தில் இருக்கப்தபாகிதைன். எதற்காக? எல்லாம் 
உங்களுக்காகதவ!  

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து ெிறுவர்களுக்குக் கூைினார்: 
என்கனத் தவிர தவறு எகதயும் நீங்கள் நிகனக்கதவண்டிய 

ததகவயில்கல. நான் மசால்வகததய மசய்யுங்கள். நான் உங்ககள 
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நிச்சயொக ஆன்ெீக பாகதயில் வழிநடத்திச் மசல்தவன். உங்களில் சிலகர, 
தியானத்திற்காக இரவில் எழுப்புதவன். ெிகவும் குளிராக இருக்கும், 
ஆனால், மபாருட்படுத்தாதீர்கள். நான் மசால்வதற்கு நீங்கள் மசவி 
சாய்க்காவிட்டால், அனுகூலெற்ை நிகலகய சந்திக்கதவண்டியது வரும். 

இப்தபாகதக்கு 'அன்கப' ஒருபுைம் தள்ளி கவயுங்கள்; 
அதிகப்படியான நன்கெகய நீங்கள் அகடவகத நான் 
பார்த்துக்மகாள்தவன். 

ஆனால், அந்த 'அன்கப' இப்தபாது வழங்கினால், நீங்கள் 
தண்ணரீிலிருந்து மவளிதய எடுக்கப்பட்ட ெீன்ககள தபாலத் தத்தளிப்பீர்கள், 
உங்களின் 'தாகம்' தணிய மநடுதநரொகும். உங்ககள நான் மதாந்தரவு 
மசய்ய விரும்பவில்கல தெலும் 'தாகம்' என்பது விவரிக்கமுடியாத, 
பயங்கரொன துன்ப நிகலயாகும். உங்களுக்கு இகதப் பற்ைிய சிைிதளவு 
கருத்தும் கிகடயாது. சுவாெி இராெகிருஷ்ணாவின் தீவிரொன 'தாகம்' 
அவகர, பல நாட்கள் ஆற்று நீரில் அெர கவத்தது! கசத்தன்ய சுவாெியின் 
கட்டுக்கடங்காத தாகத்தால் அவருகடய ெயிரிகழயிலிருந்து இரத்தம் 
மவளிவந்தது! ஆனால், உங்களுக்கு அம்ொதிரியான மதாந்தரவு எதுவும் 
இருக்காது; அது என் மபாறுப்பு! 

அக்வடா ர் 12ஆம் நாள், வொட்டா  ா ாவுக்காக மூங்கில்  ாயிலான 
ஓர் அறை  ா ாவின் வ றெயறையின் கீழாக அற க்கப் ட்டது. அடுத்ை நாள், 
ஆன் ீகத்ைில் நாட்டமுள்ள ஓர் ஐவராப் ியர் அங்கு வரவிருப் ைாகவும், அவர் 
வொட்டா  ா ாவுடன் அவனது மூங்கிலறையில் ைங்குவார் என்றும் 
குைிப் ிட்டார்.  

1928, அக்வடா ர் 13ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாவின் 34 ஆவது நாள் 
உ வாெமும், நான்காவது நாள் ஏகாந்ைவாெமும் நிறைவுறும் நாளன்று, 
அறனவரும் காறல ஐந்து  ைிக்கு  ன்ஸிலின் முன் பென்று,  ா ாவின் 
வருறகறய எைிர்வநாக்கி, ‘துனி’ ஏற்றுவைற்காகக் காத்ைிருந்ைனர். 
அறனவருக்கும் வைநீரும், இனிப்பும் வழங்கப் ட்டது.  ா ா ெிறுவர்கறள, 
குளிர்காய துனியருகில் அ ரும் டிக் கூைியிருந்ைார். வ லும் ைினமும் 
குைிப் ிட்ட வநரங்களில் ஒருவர் துனி பநருப்ற த் ையார் பெய்யவும், 
இன்பனாருவர் அறை ஏற்ைவும், வ லும் ஒருவர் துனிறய அறைக்கவும் 
ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது. 

அன்று  ைியவவறளயில், ஆைி ெீனியர், நஸர்வான் இருவரும் 
நறரமுடியுடனிருந்ை ஒரு ரஷ்யன், ப யர் சாது கிைிஸ்டியன் லீக், 
என் வருடன் ஆஷ்ர த்ைிற்கு வந்ைனர்.  ா ாவால் ஒருநாள் முன்பு 
குைிப் ிடப் ட்ட ஐவராப் ியர் இவர்ைான். நீண்ட கால ாக, குருநாைறரத் வைடி 
அறலந்ை லீக், வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைின் இைக்க ான, வ ம் ட்ட சுற்றுப்புை 
சூழ்நிறலறயக் கண்டு,  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். விஷ்ணு அவறர வொட்டா 
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 ா ா இருந்ை மூங்கில் குடிலில் ைங்க றவத்ைார். இங்வக ஏவைா இருக்கிைது, 
நான் அறை உைரமுடிகிைது. ரா கிருஷ்ைா வ ான்ை  றைந்துவ ான குருநாைர் 
 ீது இருந்ை 20 வருட ஏக்கத்ைிற்கும் வழி ாட்டிற்கும்  ின்னர், இன்று நான் 
இறுைியாக உயிர்வாழும் ஒரு குருநாைறர ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்வைன்! 

வடாக்கா வந்ைவ ாது லீக்கின் வயது 58. 1879ஆம் ஆண்டு ரஷ்யா, 
எஸ்வடானியா  ாகாைத்ைில்  ிைந்ை அவர், குழந்றைப்  ருவத்ைிலிருந்வை 
ைியான உைர்வுடன் கூடிய, அைிவார்ந்ைவர் வ ான்ை இயற்றக குைத்வைாடு, 
வ ற்கு  ற்றும் கிழக்கத்ைிய ைத்துவங்களில் ஆர்வ ிக்கவராகவும் இருந்ைார்.  

ஓர் இறளஞனாக,  ாஸ்வகாவில் வைிக நிறுவனம் ஒன்ைில் 
வ லாளராக உயர்ந்ை  ைவியில்  ைிபுரிந்ைார்; ஆனால், 1902ஆம் ஆண்டு 
 ைவிறய விட்டுவிட்டு ஆன் ீக ஞானத்றைத் வைடி இங்கிலாந்து  ற்றும் 
ஃ ிரான்ஸ் வைெங்களுக்குச் பென்ைார். அடுத்ைடுத்ை ஆண்டுகளில், அவர் 
 ிரிட்டிஷ் குடி கனாக  ாைி, கடற் றட அைிகாரியாகப்  ைியாற்ைினார். 
அவ்வவறளயில்ைான் இங்கிலாந்ைில் லீக், ப ரடித் ஸ்டாறர ெந்ைித்து 
இருவரும் அவர்களின் இையங்களுக்கு பநருக்க ான ஆன் ீக ைத்துவங்கறளப் 
 கிர்ந்து பகாண்டனர். 

ெத்குரு ரா கிருஷ்ைா  ற்றும் அவருறடய முைன்ற யான ெீடர் 
விவவகானந்ைா இருவறரப்  ற்ைியும்  டித்ைைிந்ை  ின்பு, ொது கிைிஸ்டியன் லீக், 
1910ஆம் ஆண்டு இந்ைியவைெம் வந்து ரா கிருஷ்ை  டங்களில் 
ைங்கியிருந்ைார்.  

அவ்வவறளயில் அவர் ஒருமுறை இ ய றலக்குப்  யைம் பெய்து, 
அங்கிருந்ை சூழ்நிறல, ஆன் ீக ரீைியில் வைட்ெியாக இருந்ைறைக் கண்டார். 
எதுவாயினும் ெில வருடங்களில், அவர் இக்காலத்ைில் உயிர்வாழும் ஒரு 
குருநாைறரக் கண்டு ிடித்து, அவருறடய வழித்துறைறய நாட விரும் ினார்; 
அவருக்கு ஏற்கனவவ அைிமுக ான ப ரடித் ஸ்டார் அண்ற யில் இந்ைியா 
வந்து ஒரு குருநாைரிடம் ெரைறடந்ைறைக் வகள்விப் ட்டார். ப ரடித் 
ஸ்டாருக்குக் கடிைம் எழுைியவ ாது அவர் ப ஹர்  ா ாவுடன் வடாக்கா 
ஆஷ்ர த்ைில் இருக்கும் வி ரங்கறளத் பைரியப் டுத்ைினார். 

ொது கிைிஸ்டின் லீக், வடாக்கா வந்து வெர்ந்ை  றுநாள்  ா ா அவறர 
அறழத்துவரக் கூைினார். லீக், ப ஹர்  ா ாறவ அடி ைிந்து, ைரிெனம் 
பெய்யும் வவறளயில்,  ா ா அவரது ைறலறய லீக்கின்  ின்புைம் 
ஓய்பவடுப் துவ ால றவத்து ொய்ந்ைார்; எனினும் அவ்வவறளயில்  ா ா 
அவறர அரவறைக்கா ல் அன்ைிரவு அன்புடன் அறைத்ைார்.  ா ா, அவறரத் 
ைனிப் ட்ட முறையில் அறழத்துச் பென்று ஆஷ்ர த்றைச் சுற்ைி, ெிறுவர்கள் 
ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் றையும் காண் ித்ைார். 

 றுநாள் காறலயில்  ா ா, கிைிஸ்டின் லீக்றக ப ௌனம் 
அனுஷ்டிக்கு ாறு கட்டறளயிட்டு, இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: "முற்ைிலும் 
அகெதியான இதயத்துடன் இங்தக இருங்கள். நாகளயிலிருந்து மெௌனம் 
ககடப்பிடியுங்கள். கவகல தவண்டாம். எது ததகவப்பட்டாலும் 
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விஷ்ணுகவ அணுகலாம். உங்ககளத் மதாந்தரவு மசய்த விஷயங்ககள 
நிகனத்து ெனகத அகலயவிடதவண்டாம். மபாறுகெயாக இருங்கள். 
ஆன்ெீக பாகதயில் உங்ககள உறுதியாக இருக்கச் மசய்தவன். நான் 
உங்ககள நிகனத்துப் மபருெகிழ்ச்சி அகடகிதைன், ஏமனன்ைால் பல 
இன்னல்கள் இருந்ததபாதிலும், நீங்கள் பல்லாண்டுகளாக ஆன்ெீக 
பாகதயிலிருந்து உங்ககள நழுவவிடாெல் பாதுகாத்துக் மகாண்டீர்கள்." 

லீக் உடவன, "ப ாறுற றயப் ப ாறுத்ைவறர, என்னிடம் அது 
வ ாது ானைாக உள்ளது. ெரியான வநரத்ைில், ெரியான ப ாருறள என்னுறடய 
ைகுைிக்குத் ைகுந்ைாற்வ ால நான் ப ற்றுக்பகாள்வவன்" என்று  ைிலளித்ைார்.  

 ா ா, அப்வ ாது அைிவுறுத்ைினார்: "நான் அகழப்பதுவகர என்னிடம் 
வரதவண்டாம். அடுத்த சில தினங்களுக்கு நான் அகழக்காவிட்டாலும், 
வரதவண்டாம், வருந்தவும் தவண்டாம். நான் உங்களுடன் இருக்கிதைன்; 
உள்ளளவில் தபசுதவன்." 

"அறை நான் அைிவவன். குருநாைர்கள் அப் டித்ைான் வ சுவார்கள்" 
என்ைார் லீக். 

லீக் ஒரு  ண்பும்,  ைிவுமுள்ள  னிைர், இது  ண்டலிறயப் ப ரிதும் 
கவர்ந்ைது. (அவரது உறடகறள அவவர துறவத்து வந்ைார் - இது இந்ைியாவில் 
வாழும் ஐவராப் ியருக்கு அொைாரை ானது.)  ா ாவும் அவர் ஓர் 
உண்ற யான  க்ைர் என் றைக் குைிப் ிட்டு  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

அக்வடா ர் 16ஆம் நாள்,  ா ா ெிறுவர்களுடன் உறரயாடிக் 
பகாண்டிருக்கும் வவறளயில் ஆன் ீக உள் யைம்  ற்ைி வ லும் விளக்கினார்:  

"'ஆன்ெீக பாகத' மவளியுலக ெக்களுக்கு ெிகவும் கடினொனது. 
ஆனால், நான் உங்கள் மூலொகப் பணிபுரிவதால் உங்களுக்கு அது சுலபம். 
உதாரணொக, இந்த சாகல வழியாக நீங்கள் ென்ஸில் மசல்லதவண்டும்; 
பாகததயா தெடு பள்ளத்துடன், கரடு முரடாக, சில இடங்களில் குறுகியும் 
உள்ளது. உங்கள் கண்கள் கட்டப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் பாகதயில் எப்படி 
அடிமயடுத்து கவக்கமுடியும்? நான் எல்லாவற்கையும் பார்க்க முடிவதால் 
உங்கள் கககயப் பற்ைிக்மகாண்டு, அடுத்த அடி எங்தக கவக்கதவண்டும் 
என்று கூைமுடியும். என் கண்கள் திைந்தத உள்ளன. இருந்தும், நீங்கள் 
எனது ககககளப் பற்ைிக் மகாள்ளாவிடில் நான் எப்படி உங்ககள 
வழிநடத்த முடியும்? எனது ககககளப் பற்ைிக் மகாள்வது என்பது நான் 
மசால்வகதச் மசய்வது. எனதவ, என்கனதய எப்தபாதும் நிகனயுங்கள், 
நான் மசால்வகதக் தகளுங்கள் என்று தினமும் நான் உங்களுக்குக் 
கூறுகிதைன். அதற்குப் பிைகு பாருங்கள் எவ்விதொன, மசால்லமுடியாத 
பலன்ககள நீங்கள் அகடகிைரீ்கள் என்று!" 

1928 அக்வடா ர் 23, ைஸரா ைினத்ைன்று  ா ா அவருறடய 12 நாள் 
ஏகாந்ைவாெம்  ற்றும் 43 நாள் உ வாெத்றையும் முடித்துவிட்டு பவளிவய 
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வந்ைார்; ெிறுநீரில் இரத்ைம் கலந்து, ப ாதுவான உடல்நிறல வ ாெ ாக 
இருந்ைது. ராம்ஜூ ைனது கவறலறய பவளிப் டுத்ைியவ ாது,  ா ா இவ்வாறு 
விளக்கினார்: "நான் உணவு உண்ணாெல் ஒரு தநான்கபக் ககடப்பிடிக்கும் 
தபாது, உலகில் உள்ள அகனத்து ெக்களும் அகதக் ககடப்பிடிப்பதாக 
அர்த்தம் ஏமனன்ைால் ஒவ்மவாருவரிடமும் இருப்பவன் நாதன, தவறு 
எவருெில்கல." 

அன்று,  ா ா  ிவர ாஷ்ரத்ைிலிருந்து 15 ெிறுவர்கறள 
ப ஹராஷ்ர த்ைிற்குத் ைிரும்  அனுப் ி றவத்ைார்; இத்துடன் 
 ிவர ாஷ்ர த்ைில் 18 ெிறுவர்கள்  ட்டுவ  இருந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், அக்வடா ர் 24, ெில  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கறள,  ா ா 
வஹப் ி வவலிக்கு அனுப் ி றவத்ைார், அங்கு,  ா ா ெில நாட்கள் அவர்களுடன் 
இருக்க விரும் ினார். இரவு உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா அறனவறரயும் 
ஒன்ைாகத் ைிரட்டி இவ்வாறு விளக்கினார்: 

நான் மசால்வகதக் தகளுங்கள். நீங்கள் தவைிகழக்க தநர்ந்தால் 
அகத நான் ஒரு முகையல்ல, ஆயிரொயிரம் முகைகள் ென்னிப்தபன், 
ஆனால், நான் மசால்வகதச் மசய்ய முழு முயற்சி எடுக்க தவண்டும். 
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள் முன்தனற்ைத்கதப் பார்த்துக் மகாள்வது 
முற்ைிலும் என் மபாறுப்பு.  

ஒருதபாதும் எனக்கு பயப்படதவண்டாம். உதாரணொக, ஒரு 
குழந்கத விகளயாடும்தபாது, கல் ஒன்கைத் தனது வாயிலிடுவகதத் 
தாயார் பார்த்து என்ன மசய்வார் என்று நிகனக்கிைரீ்கள்? அவர் 
இயன்ைவகர அந்தக் கல்கல மவளியிமலடுக்க முயற்சி மசய்வார், 
ததகவப்பட்டால் அடிக்கவும் தயங்கொட்டார். அதுதபால நானிந்த 
பிரபஞ்சத்தின் தாயுொனவர், குைிப்பாக உங்கள் அகனவருக்கும் என்ைார். 
எனதவ பயப்படுவதற்கு ஏதாவது காரணமுள்ளதா? ஒருதபாதும் 
பயப்படாதீர்கள். உங்ககள நான் இனிதெல் பிை சிறுவர்ககள 
அனுப்பியதுதபால மெஹராஷ்ரெத்திற்கு அனுப்ப ொட்தடன். உங்ககள 
அந்தப் 'பாகத' வழி எடுத்துச் மசல்வதத என் விருப்பம். 

 ா ா ெிறுவர்களுக்குச் ொக்வலட் வழங்கி, வஹப் ி வவலியில் 
ைியானத்ைிலிருக்க வவண்டாம் என்று அைிவித்ைார்.  

அடுத்ை மூன்று நாட்கள் இனிற யாகக் கழிந்ைன. ெிறுவர்கவளாடு 
 றலயில் நடக்கச் பென்ைார்; இறெத்ைட்டுகறள இறெத்து,  ாடல்களின் 
அர்த்ைத்றை விளக்கினார்; அவ்வப்வ ாது அவர்களுடன் விறளயாடவும் 
பெய்ைார். ஐந்து நாட்கள் இருந்துவிட்டு அக்வடா ர் 28ஆம் நாள் வடாக்கா 
ஆஷ்ர த்ைிற்கு ைிரும் ி வந்ைனர். 

அடுத்ை நாள் ெிறுவர்கறள அறழத்து ைியானத்ைிலிருக்கும் வவறளயில் 
வொம்வ ைித்ைன ாக இருந்து தூங்கி விழக்கூடாது என்று நிறனவு டுத்ைி 
வ லும் கூைினார், "தசாட்டா பாபா (அப்துல்லா) ஓர் உள்ளதிர்ச்சிகயப் 
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மபற்றுள்ளான், அவனுகடய இதயம் துடிதுடிக்கிைது; ஆனால், அவனுக்கு 
எதுவுொகாெல் நான் பார்த்துக் மகாள்தவன். ஒரு சில மதய்வகீ 
அனுபவங்ககள அவன் மபற்ைிருந்தாலும், உங்களுக்கு அந்த ொதிரி 
எதுவும் கடந்துமசல்ல தவண்டி இராது. 

"நான் உங்ககளப் பரிபூரரணொக்குதவன்" என்று கூைி குளிரால் 
 ாைிக்கப் ட்ட ெிறுவர்களுக்கு  ருந்து பகாடுத்து அறனவறரயும்  ிரவரா, 
வகாைாவரி நைிகள் ெங்க  ாகும் இடத்ைிற்கு, நிலா பவளிச்ெத்ைில் நடத்ைிச் 
பென்ைார். 

1928 நவம் ர் 1ஆம் நாள், பநவாஸா கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை, டாக்வகயின் 
நண் ர் டி.எல்.கர்வாவர என் வர் அவரது வடீ்டு கிரகப் ிரவவெ நிகழ்ச்ெிக்காக 
 ா ாறவ அறழத்ைிருந்ைார்.  க்ைர் ஒருவரின் ைிைந்ை ெரக்கு வண்டியில் 
 ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்கவளாடு  ா ா புைப் ட்டுச் பென்ைார். சுவாரஸ்ய ான 
ப ாழுதுவ ாக்குடன்  ா ா  ஜன் நிகழ்ச்ெிறய  ிகவும் ரெித்துப்  ாராட்டினார். 

வடாக்கா ைிரும் ி வரும் வநரத்ைில்,  ா ா  யைம் பெய்ை கார் நைியின் 
நடுவில் நின்றுவிட்டது. டாக்வக அவரது வைாள்கள்  ீது  ா ாறவ சு ந்து 
நைிக்கறரக்கு எடுத்துச்பெல்ல முன்வந்ைார். "நீங்கள் என்கனக் கீதழ விழ 
விடொட்தடன் என வாக்குறுதியளித்தால் நான் தயாராக இருக்கிதைன்" 
என்று ெிரித்துக்பகாண்வட  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

"ஒருவ ாது ில்றல. நான் ைடு ாைலாம், ஆனால், உங்கறளக் கீவழ 
விழ விட ாட்வடன்" என்று உறுைியளித்ைார்.  

அறனவரும் ெிரிக்க,  ா ா, "நீங்கள் என்ன ெந்திரவாதியா? நீங்கள் 
விழும்தபாது நான் எப்படி விழாெலிருக்க முடியும்?" என்று வகட்டார்.  

"நீங்கள் எப் டி விழமுடியும்  ா ா? வழீ்ந்ைவர்கறள எழறவக்கும் 
நீங்கள் விழ ாட்டீர்கள்!" என்று வவடிக்றகயாக  ைிலளித்ைார். 

 ா ா அப்வ ாது டாக்வகயின் வைாள்களில் அ ர்ந்து நைிறயக் கடந்ைார். 
 றுகறரறயச் பென்ைறடந்ைதும், "நீங்கள் இன்று நதிகயக் கடக்க எனக்கு 
உதவினரீ்கள். உங்கள் முயற்சி எனக்கு ெகிழ்ச்சிகயத் தந்தது. ஒருநாள் 
'நித்திய வாழ்வு' எனும் நதிகயக் கடக்க நான் உதவுதவன்."  

ருஸ்ைம் ஒரு ைிைற யான வ லாளர் என் ைால், ப ஹர்  ா ா, 
ஆஷ்ர த்ைின் முழுப் ப ாறுப்ற யும் அவரிடம் விட்டுவிட்டார். அறனத்ைிலும் 
அவரது பொந்ை முடிறவ எடுக்க வவண்டியிருந்ைது; எந்ைபவாரு 
ெந்ைர்ப் த்ைிலும்  ா ாவிடம் ஆவலாெறனறயக் வகட்க முடியாை நிறல. 
நவம் ர் 5ஆம் நாள் ருஸ்ைத்ைின் ப ாறுப்ற   ா ா  ீண்டும் 
உறுைிப் டுத்ைினார், "இனி அகனத்தும் உன் விருப்பம்." 

"நீ எனக்கு தசகவ மசய்யலாம் அல்லது என்கனதய எண்ணி 
தியானத்தில் ஈடுபடலாம்." ருஸ்ைம், வெறவ பெய்வறைவய விரும்புவைாக 
 ைிலளித்ைார்.  
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அறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்களுக்கு 
ைியானத்றைப்  ற்ைி விளக்கினார்:  

எல்லாவற்கையும் ெைந்துவிடும் அளவுக்கு என்கன நிகனத்து 
தியானம் மசய்யுங்கள்; என்னுடன் ஒன்ைாகி விடுங்கள். பிளடீர், 
உபவாசெிருந்து தியானத்தில் ஈடுபட்டாலும் இதுவகரயிலும் அவர் 
என்னுடன் ஒன்ைவில்கல. உங்கள் சுவாசத்கத உள்ளிழுத்து மவளிவிடுவது 
முற்ைிலும் தானாக நிகழ்வதுதபால - கடிகாரத்தில் டிக், டிக், டிக் எனத் 
மதாடர்ந்து வரும் ஒலிதபால - தன்னிச்கசயாக தியானம் மசய்யுங்கள். 
உட்கார்ந்திருக்கும்தபாது, உணவு உண்ணும்தபாது, நீர் அருந்தும்தபாது, 
படிக்கும்தபாது - அதாவது ஒவ்மவாரு மசயல்பாட்டிற்கும் இகடதய - 
இயற்ககயாகதவ என்கன தியானம் மசய்யுங்கள். என்னுகடய 
கருகணயின் உதவியுடன் தியானம் மசய்வது ஆன்ெீக பாகதகய 
தநாக்கியும், குருநாதரின் தநரடி உதவிதயாடு தியானம் மசய்வதும் 
ஒருவகர சொதி நிகலக்கு எடுத்துச் மசல்லும். ஆனால், கடவுளின் 
கருகணயின்ைி, அத்தககய தியானம் அசாத்தியொகும். 

1928 நவம் ர் ஆரம் த்ைில்  ா ா  று டியும் வடாக்கா காலநிறலறயப் 
 ற்ைிப் வ ெத் பைாடங்கினார். குளிர்காலம் விறரவில் வரும்,  ண்டலி  ற்றும் 
ெிறுவர்களின் உடல்நிறலறய  ாைிக்கும், எனவவ நாம் இங்கிருந்து 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பெல்வது நல்லது என் றை  ா ா குைிப் ிட்டார்.  

 ா ா, அப்வ ாது அறனத்து ெிறுவர்கறளயும் அறழத்து, அவர்கறள 
ஒரு  ாைம், ப ஹரா ாத்ைில் ஏற் ாடுகள் பெய்வதுவறர, அவரவர் 
இல்லங்களுக்குச் பெல்லு ாறு அைிவித்ைார். அன்று  ாறலயில் அஹ துநகர், 
மும்ற , கராச்ெி, பூனா வ ான்ை நகரங்களில் வாழும் 25  ாைவர்கள் ைிருப் ி 
அனுப் ி றவக்கப் ட்டார்கள். 

இம் ாைிரியான ைிடீர்  ாற்ைங்களின் அடிப் றட  ர் ம், நவம் ர் 
19ஆம் நாள் ஆகா அலியின் ைந்றையார், மூன்ைாவது முறையாக அவறன 
அறழத்துச்பெல்ல வந்ைவ ாது புலப் ட்டது. இம்முறை ஒரு வ ாெ ான 
குண்டறனயும்கூட அறழத்து வந்ைிருந்ைார். அடுத்ை நாள் அலி அங்கிருந்து 
புைப் ட்டுவிட்டான். இக்காரைத்ைிற்காகத்ைான்  ா ா கடந்ை ெில  ாைங்களாக 
இரவும்  கலும் ெிறுவர்கவளாடு அயராது உறழத்து, ைிட்ட ிட்ட டி அவரது 
 ைிறய பெய்து முடித்ைார்.  

ப ஹராஷ்ரம், முைலில் 10 இந்து குழந்றைகளுடன் ஆரம் ித்ைது, 
 டிப் டியாக இந்ை நாள்வறர 102  ாைவர்கள் (49 இந்துக்கள், 32 
பஸாராஸ்டிரியர்கள், 20 முஸ்லிம்கள்  ற்றும் ஒரு கிைிஸ்ைவ  ாைவன்) 
வந்து வெர்ந்ைனர். இவர்களுடன் வ லும் ஆஷ்ர த்ைில் நூற்றுக்கும் அைிக ாக 
ந ர்கள் - ஆண்கள், ப ண்கள், குடும் ங்கள் - வாழ்ந்து வந்ைனர்.  

இைற்கிறடயில் ப ஹர்  ா ாவின் ப ான்ப ாழிகள்  ற்றும் 
வ ாைறனகறள  க்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் வநாக்கத்ைில்,  ா ாவின் 
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விருப் ப் டி, 'மெஹர் மெதஸஜ்' எனும்  ாை இைழ் முைலில் ஆங்கிலத்ைிலும் 
 ின்னர் உருது,  ராட்டி, குஜராத்ைி  ற்றும் ப ர்ஸியன் ப ாழிகளிலும் 
பவளியிடத் ைீர் ானிக்கப் ட்டது. 

கடந்ை ெில  ாைங்களாக ராம்ஜூ, ஆஷ்ர   ாைவர்கறள வநரடியாக 
ெந்ைித்து, அவர்களின் அனு வங்கறளக் வகட்டைிந்து, அறனத்றையும் அவரது 
"ஸாப்ஸ் & த்ராப்ஸ்" (SOBS AND TRROBS) என்ை புத்ைகத்ைிற்காக 
குைிப்ப டுத்ைார். றகபயழுத்துப்  ிரைிறய அச்ெடிக்கும்  ைிறய 
ஆஷ்ர த்ைிலிருந்து ஆகா அலி புைப் ட்டுச் பென்ை அந்ை நாளில் ராம்ஜூ 
பைாடங்கினார். 

ஆஷ்ர த்ைில் குளிர் அைிக ாக இருந்ைைால்  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கள் 
இரு லால் அவைியுற்ைனர்.  ா ா ற தூலிடம்  ருந்ைகத்ைிலிருந்து இரு ல் 
 ருந்துகறள எடுத்து வரு ாறு கூைினார். ைவறுைலாக, இரு ல் 
 ருந்துகவளாடு ஓர் அவயாடின்  ாட்டிலும் ( ார்றவக்கு ஒன்று வ ால் 
இருந்ைைால்) கலந்துவிட்டது. அறனத்து  ாட்டில்களும்  ா ாவிடம் 
பகாடுக்கப் ட்டன.  ருந்றை ெிறுவர்களுக்குத் ைருவைற்கு  ைிலாக,  ா ா அவர் 
றகயில் இருந்ை  ாட்டில்களில் ஒன்றை ெிைிது வநரம் சுழற்ைினார். அறைத் 
ைிைந்து,  ைத்றை நுகர்ந்து,  ின்னர் அது அவயாடின் என்று கூைி ற தூலிடம் 
பகாடுத்ைார்.  ா ா வருத்ைத்வைாடு, "இறை ெிறுவர்களுக்குக் பகாடுத்ைிருந்ைால் 
அவர்கள் உயிறர இழக்க வநர்ந்ைிருக்கும்" என்ைார். ற தூல் அவரது ைவறை 
உைர்ந்து  ைிவுடன்  ன்னிப்புக் வகாரினார்.  ா ாவும் அவறர  ன்னித்து 
அனுப் ினார். 

 ண்டலியில்  ாைிரி, ப ஹர்ஜி இருவரும் கடும் குளிரால் 
 ாைிக்கப் ட்டனர். நவம் ர் 25ஆம் நாள், ப ஹர்ஜியின் உடல்நிறல வ ாெ ாகி, 
ொப் ிடுவறை நிறுத்ைிவிட்டார். அவர் காபூலி  ாதுறள அல்லது ஆரஞ்சு 
 ழரெத்ைிற்காக, ரகெிய ாக ஏங்கினார்; ஆனால், அறை யாருக்கும் 
பொல்லவில்றல. அன்று  ா ா ஒரு  ழக் கூறடயுடன் - அைில் காபூலி 
 ாதுறளயும் இருந்ைது - ப ஹர்ஜியிடம் வந்ைது அவருக்கு  கிழ்ச்ெிகர ான 
ஆச்ெரியத்றை அளித்ைது.  

இக்காலகட்டத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின்  ல  க்ைர்கள் ைனித்துவ ிக்க 
ப ஹராஷ்ரம் நிறுவனத்றைப்  ற்ைிப்  ிைருக்கு எடுத்துக்கூை,  லர் ைங்கள் 
குழந்றைகறள ஆஷ்ர த்ைில் வெர்ப் ைற்காக முன்வந்ைனர். ஆனால், 
அவைவவறளயில்,  ா ா ஆஷ்ர த்றைக் கறலத்து நிறுத்ைப் வ ாவைாக 
அைிவித்ைார். இது முற்ைிலும் முரண் ாடாகத் வைான்ைினாலும்,  ா ாவுக்கு 
 ட்டுவ  அவரது உண்ற யான  ைி என்னபவன் து பைரியும்; வ லும் 
அறனத்தும், உள்ளளவில், அவரது பைய்வகீ ைிட்டத்ைின் டி முறையாகத் 
பைாடர்கிைது என் துைான் உண்ற . 



138 
 

1928 நவம் ர் 26ஆம் நாள்  ா ா, குஸ்ைாஜி, வொட்டா  ா ா 
இருவருடன் ருஸ்ைத்ைின் காரில் புைப் ட்டுச் பென்ைார். ெிறுவர்கள் 
 ற்று றனவரும், அறனத்து ப ாருட்களுடன்  ின்னர் அக் ர்  ிரஸ் பென்று 
அங்வக ைங்கினர். 

நஸர்வான், அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில் எழுந்து காறல உைவுக்காக, 
ெப் ாத்ைி ையார் பெய்வைில் றகபகாடுத்து உைவினார்.  ா ாவும் அப்வ ாது 
ெற யலறையில் வந்து அவருறடய உைவிக்கரத்றை நீட்டினார். நஸர்வான் 
 ா ாறவத் ைடுத்து,  ைிவுடன் வவண்டாம் என முறையிட்டார்; ஆனால்,  ா ா 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: "நான் இந்த தவகலகயச் மசய்யக் 
கடகெப்பட்டுள்தளன். இரவும் பகலும் நான் இகதச் மசய்யதவண்டும். நான் 
மசய்யாவிடில் உலகம் முழுவதும் பசி, பட்டினியால் வாடும்! நான் என் 
உள்ளிலிருந்து அகனவருக்கும் உணவு ஊட்டுகிதைன்; ஆனால், 
மவளியளவில் ஒவ்மவாருவருக்கும் உணவளிக்கதவ நான் இப்பூரவுலகில் 
வந்துள்தளன்." 

நவம் ர் 29ஆம் நாள்  ா ா வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைிற்கு ஆைியுடன் 
ைிரும் ி வந்ைார். ெிைிது வநரம் இருந்துவிட்டு  ைியம் இரண்டு  ைியளவில் 
ப ண்  ண்டலியுடன்  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பென்ைார். ப ண்  ண்டலி 
ை ால் நிறலய கட்டிடத்ைிலும்,  ா ா வ ல் றலயிலும் ைங்கினர். ெிறுவர்கள் 
ஆண்  ண்டலியுடன் அன்று  ாறலயில் ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைனர். 
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ெீண்டும் மெஹராபாத் 
(Meherabad Again) 

 வடாக்கா கிரா ம் பவைிச்வொடி இருந்ைது, ஆனால், காலம் இறை 
இவ்வாறு  ிரைி லித்துக் காட்டியது:  

" துரெத்ைின் பைய்வகீ விறளயாட்டு விறளயாடப் ட்ட எந்ை ஓர் 
இடமும் முன் ிருந்ைது வ ால் ஒருவ ாதும் இருக்காது. இறை வ ாறைறய 
அருளும் இறைவனும், அவருறடய  துரெ கடலும் என்றும், எப்வ ாதும் 
அங்வக இருக்கும். ைாகத்ைால் ைவிப் வர்கள் அறை, காலப ல்லாம் அங்குச் 
பென்று ைைித்துக் பகாள்ளமுடியும். அந்ை  துரெத்றை முழுற யாக 
அருந்து வர்கள் புனிை நைிகளின் ெங்க த்றைச் பென்ைறடந்து அளவிறுைியற்ை 
வாழ்க்றக வாழ்வார்கள்." 

வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைிலிருந்து பென்ை  ின்பு, ப ரடித் ஸ்டார், 
 ார்கபரட், எஸ்ைர் வராஸ் மூவரும் அக் ர்  ிரஸில் ைங்கியிருந்ைனர்; 
அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத் வந்து பென்ைனர். ொது கிைிஸ்டின் லீக்றக 
இந்ைியாவில்  ல இடங்களிலும் புனிை  யைம் பெய்து வரு ாறு  ா ா 
அனுப் ி றவத்ைார்;  ின்னர் அவர் ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைார்.  

 ா ா, வழக்கம்வ ால் ஒவ்பவாரு  ண்டலியின் கடற கறளக் 
குைிப் ிட்டுக் காட்டினார். ப ரும் ாலும் அவருறடய வநரத்றை ெிறுவர்கவளாடு 
கழித்ைார். நள்ளிரவு இரண்டு  ைிக்கு எழுந்து ெிறுவர்களின் ைியான 
முறைகறளக் கண்காைித்து வந்ைார்.  ா ா, காறல ஐந்து  ைிக்கு அவராகவவ 
வைநீர் ையார் பெய்து, ெப் ாத்ைியுடன் ெிறுவர்களுக்கு வழங்கினார்.  

1928 டிெம் ர் 8ஆம் நாள்  ா ா இைர  ைிகறள வ ற் ார்றவச் 
பெய்யும் வவறளயில் அவர் மதய்வகீ தபாகத  ற்றும் குருநாதருக்குக் 
கீழ்ப்படிதல் குைித்து விளக்க ளித்ைார். பவவ்வவறு விை ான இரண்டு 
நிறலகறளப்  ற்ைி ஒப்புற வயாடு விளக்கினார்: 

றவரம் அல்லது முத்து உண்ற யில் விறல உயர்ந்ைதும், 
 ைிப்பு ிக்கதும் ஆகும்; ஆனால்,  ாறலவனத்ைில் ஒருவர் ைாக ாகவவா 
அல்லது  ெியாகவவா இருக்கும்வ ாது அவற்ைிற்கு எந்ை  ைிப்பு ில்றல; 
அவ்வவறளயில் ஒரு துண்டு பராட்டி அல்லது ஒரு  ாறனத் ைண்ைரீ் உலகின் 
அறனத்து ஆ ரைங்கறள விடவும்  ைிப்பு ிக்கைாக இருக்கும். அதுவ ால், 
இறை வ ாறையில் இருப் து  ிக்க நன்று; இது உலக விவகாரங்கள், உைவுகள் 
 ற்றும் உண் து, உைங்குவது, அருந்துவது ஆகியவற்ைில் அலட்ெிய ாகவும், 
கவனக்குறைவாகவும் இருக்க றவக்கும். இது நிச்ெய ாக அன் ிற்குரியவரிடம் 
ஒருவர் றவக்கும் அன் ின் விறளவாகும். 

ஆனால், இந்ை இறை வ ாறை எவ்வளவுைான் விறல ைிப் ற்ைைாக 
அல்லது விரும் த்ைக்கைாக இருந்ைாலும், ஒரு குருநாைரின் உத்ைரவுக்கு 
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முன்னால் எந்ை  ைிப்பு ில்றல. அறனத்தும் அவரது கட்டறளகளுக்குப் 
 ிைகுைான். அவரது கட்டறளகள் எப்வ ாதுவ   ிக உயர்ந்ை  ற்றும் 
உன்னை ான வொைறனகளாக இருக்கும். இறை வ ாறையின் காரை ாக 
உத்ைரவுகறள  ீறுவது என் து எவ்வறகயிலும் உகந்ைைல்ல. 

ஏற்பகனவவ நான் கூைியதுவ ால், உயர்வான இறை வ ாறையிலும், 
ஒருவரின் ைறலயானது குருநாைரின்  ாைங்களில் இருக்க வவண்டும். இதுவவ 
ப ர்ஸியன் ஈரடிக்கவிறையின் ப ாருளாகும்: 

அன்பிற்குரியவரின் இருக்கககயக்கூட ஒருவர் முத்தெிட 
தவண்டும்; 

பின்னர் அவரின் பிரிகவ நிகனத்து அழுது புலம்புங்கள். 
அதற்குப் பிைகு தகளுங்கள், "ஓ இகை அரசதர,  
எங்களது தகாரிக்கககளுக்கு மசவிசாய்த்து ஏததனும் மசய்யுங்கள்." 
இது எறைக் குைிக்குப ன்ைால், உனது இையம், ஆத் ா இரண்றடயும் 

இறைவனடியில் முைலில் அர்ப் ைம் பெய்ய வவண்டும்; அைன்  ின்  ிரிறவ 
நிறனத்து அழுது, புலம் ி, கண்ைரீ் வடிக்கலாம் – அைற்கு முன் அல்ல! 
அர்ப் ைம் என் து,  னறை இழந்து குருநாைரின் வார்த்றைகள்  ற்றும் 
வழிகாட்டுைறல, வவறு எவ்விை ெிந்ைறனயு ின்ைி பெவ்வவன கறடப் ிடிப் து. 
ெரைறடயா ல் கூக்குரலிட்டு அழுது புலம்புவைில் எந்ை  யனு ில்றல. 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை வார்த்றைகபளல்லாம் ராஜாராம் எனும் 
ெிறுவனுக்காகக் கூைியதுவ ாலத் வைான்ைியது. அவன் இறை வ ாறையின் 
ைாக்கத்ைில்,  ா ாவின் கண்டிப் ான இரண்டு முறை உைவு உண்ணும் 
கட்டறளறய அவ்வப்வ ாது அலட்ெியம் பெய்துவந்ைான்.  ா ா ராஜாராமுக்கு 
விளக்கினார், "உன்னிடம் அன்பு இருக்கலாம், ஆனால், முழுற யாகக் 
கீழ்ப் டியாை வறரயில் அைனால் எந்ை  யனு ில்றல. அன்பு வைறவ ஆனால், 
கீழ்ப் டிைல் அறைவிடத் வைறவ. நான் பொல்வைன் அர்த்ைம் என்னபவனில் 
முைலில் கீழ்ப் டிைல்,  ின்னர் அன் ாயிருத்ைல்!" 

 ா ாவின் விளக்கவுறரயின் ைறலப்பு அப்வ ாது தூக்கமும் அைன் 
விறளவுறளயும்  ற்ைி அற ந்ைது. 

தூக்கம், ஆழ்ந்த தூக்கம் நல்லது, ஆனால், அது அளதவாடு இருக்க 
தவண்டும். நல்ல உடல் ஆதராக்கியத்திற்கு நான்கு முதல் ஐந்து ெணிதநர 
தூக்கம் தபாதுொனது; ஆனால், அது கனவுகளால் தகடயின்ைி இருக்க 
தவண்டும். 

ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைிற்கான ெிைந்ை வழி, உங்கறள இரவில் எழுந்ைிருக்கப் 
 ழக்கப் டுத்ைிக் பகாள்வவை ஆகும்; நீங்கள் தூக்கத்ைிலிருந்து ஒரு முறை 
விழித்பைழுந்ை  ின்பு  று டியும் தூங்கா லிருப் து அவெியம். உைாரை ாக, 
நீங்கள் 8  ைிக்கு தூங்கச் பென்று ஏவைா காரைத்ைால் நள்ளிரவு ஒரு 
 ைிக்கு - இயற்றகயின் அறழப்ற  ஏற்று அல்லது ைிடீபரன விழிக்கிைரீ்கள்; 
விழித்து, முழுவுைர்றவ அறடந்ை  ின்பு,  று டியும் தூங்கச் பெல்லாைீர்கள், 
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விழித்வை இருங்கள். நீங்கள் காகல 4 ெணியிலிருந்து 6 ெணிவகர, (ெிகவும் 
சிைப்பான தநரம்) தியானத்தில் ஈடுபடுங்கள் அல்லது படிக்க, நடக்கச் 
மசல்லுங்கள் - நீங்கள் இரவு 8  ைிக்கு தூங்கி, மூன்று  ைி வநரம் கழித்து 
11  ைிக்கு விழித்ைால் கூட  று டியும் தூங்காைீர்கள். 

ஒரு முறை தூக்கத்ைிலிருந்து விழித்து, முழு உைர்றவ அறடந்ை 
 ின்பு  று டியும் தூங்கச் பெல்வது, உடலுக்குப்  ாைகத்றை விறளவிக்கும். 
ஒரு முறை விழித்து  று டியும் தூங்குவைற்கிறடவய குறைந்ைது மூன்று 
 ைி வநர ாவது இறடபவளி வைறவ. முைல் முறை விழித்து  று டியும் 
தூங்கா லிருப் து  ிகச் ெிைந்ை  ழக்கம்; உடல் ஆவராக்கியத்ைிற்கும் இது 
நல்லது. ஆரம் த்ைில் ெிைிது பைாந்ைரவு வ ாலத் வைான்ைினாலும், இரவின் 
முைல் விழிப்புக்குப்  ிைகு தூங்கா லிருக்க  ழகிக் பகாண்டால், கனவுகளால் 
எவ்விை ெலனமும் இல்லாை அற ைியான ஆழ்ந்ை தூக்கத்றைப் ப ைமுடியும்; 
இது நல்ல ஆவராக்கியத்றைப்  ாதுகாப் ைில்  ிகவும் அவெிய ான  ற்றும் 
விறல ைிப் ற்ை காரைியாக அற யும்.  

எனவவ அறனவரும் முயற்ெி பெய்யுங்கள்; இது ஆழ்ந்ை 
தூக்கத்ைிற்கும் நல்ல உடல்நலத்துக்கும் உைவியாக இருக்கும். 

ஒருமுறை இறை நீங்கள்  ழக்கப் டுத்ைிக் பகாண்டீர்களானால், 
ைியானம் பெய்யும்வ ாதும் தூக்கம் வராது. எடுத்துக்காட்டாக,  ிவர ாஷ்ரம் 
ெிறுவர்கள் கடந்ை ஒரு  ாை ாக, ைினமும் அைிகாறல ஒரு  ைிக்கு எழுந்து 
அற்புை ான முன்வனற்ைத்றைக் கண்டுள்ளார்கள். ஆரம் த்ைில், ைியான 
வவறளயில் தூக்கத்ைால் இறடயூறுகறள ெந்ைித்ைிருந்ைாலும், ஏைக்குறைய 
அறனவரும் இப்வ ாது  ழகி விட்டார்கள். ஒவர ஒரு ெிறுவன்  ட்டும் 
ைியானத்ைில் கவனம் பெலுத்ை முடியா ல்  ாைியில் நிறுத்ைி விட்டான்.  

இக்காலகட்டத்ைில், அக் ர் அச்ெகத்ைில் வாழ்ந்ை வஹா ி  ா ா 
ஸட்டா அவர்களின்  றனவி பில்லா கடுற யான ஜுரத்ைால் 
கவறலக்கிட ான நிறலயில் இருந்ைார். அவருக்கு ெிகிக்றெயளித்ை 
 ிரெித்ைிவாய்ந்ை  ருத்துவர்கள்  ில்லாவின் இறுைி காலம் பநருங்கிவிட்டறை 
எடுத்துக்கூைி றகவிட்டுவிட்டார்கள். வஹா ி  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய ப ஹர் 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும்  ா ா ஆறுைல் கூைி ெ ாைானப் டுத்ைினார், " ில்லா 
அவர்கள் உயிரிழந்ைாலும், அவர் என்றன ஆழ ாக வநெிப் ைால், என்னிடவ  
வருவார். ஆறகயால் அறனத்றையும் என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள்; 
இயன்ைவறர, ெிைந்ை ெிகிச்றெ அளியுங்கள், றைரிய ாக இருங்கள்."  

வஹா ி  ா ா அங்கிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைதும்  ா ா கடுங்குளிரால் 
 ாைிக்கப் ட்டார்.  ல வ ார்றவகளால் வ ார்த்ைிய  ின்னரும் நடுக்கம் 
நின்ை ாடில்றல. ெிைிது வநரத்ைில்  ா ாவின் உடல் ெப் ாத்ைி கல்வ ாலக் 
பகாைித்ைது; அற ைியின்ைி  ிகவும் ெிர ப் ட்டார். இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குப் 
 ிைகு,  ில்லாவின் காய்ச்ெல் அைிெய ாக  றைந்து, அவருறடய ஜுரம், 
முற்ைிலு ாக நீங்கி நல ாக இருப் ைாக வஹா ி  ா ாவிட ிருந்து ைகவல் 



142 
 

வந்ைது.  ில்லாவுக்கு ெிகிச்றெயளித்ை  ருத்துவர்கள் ைறல கால் புரியா ல் 
ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். இந்ைச் பெய்ைி  ா ாறவ வந்ைறடந்ைதும் 
அவருறடய ஜுரமும்  டிப் டியாக இைங்கி, ொைாரை ாகத் வைாற்ை ளித்ைார். 
இது இப் டி நடந்ை  ல ெம் வங்களில் ஒன்ைாகும் - அவர் தன்கன 
தநசிப்பவர்களின் துன்பத்கத உள்ளளவில் எடுத்துக்மகாள்வது 
ெட்டுெல்லாெல், மவளியளவிலும் தன்ெீது ஏற்றுக்மகாண்டார். 

'மெஹர் மெதஸஜ்' முைல் இைழின் பவளியடீு (ஆங்கிலத்ைில்) 
ையாரான நிறலயில் பக.பஜ.ைஸ்தூர்  ா ாவுக்கு இந்ைத் ைகவறலத் 
பைரிவித்ைார். டிெம் ர் 11ஆம் நாள்  ா ா, ைஸ்தூறர அறழத்து,  த்ைிரிறக 
பவளியிடுவறைப்  ற்ைி,  ல விஷயங்கறள எடுத்துறரத்ைார்:  

"இந்ை பவளியடீு ஆன் ீக விஷயங்களுக்காக  ட்டுவ  
றகயாளப் ட்டால், எனது  ார்றவயுடன் ஆெீர்வாைமும் எப்வ ாதும் அைில் 
இருக்கும்." ெமூக  ற்றும் அரெியல்  ிரச்ெிறனகறள இைில் பவளியிடா ல், 
முற்ைிலும் ஆன் ீகம் ெம் ந்ைப் ட்ட விஷயங்கறள  ட்டுவ  இந்ைப் 
 த்ைிரிறகயில் பவளியிட வவண்டும் என்று  ா ா ைஸ்தூறர எச்ெரித்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ெிறுவர்களின் கழிவறைகறள, ஜால் ாய் 
என் வரின் உைவிவயாடு சுத்ைம் பெய்யத் பைாடங்கினார். இவ்விை ான 
குற்வைவல்  ைிறயச் பெய்வது  ற்ைி  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

ெத்குருக்கள்  ிகவும் உயர்வான நிறலயில் இருப் வர்கள், இருந்தும் 
குற்தைவல் (கழிவறைகறள சுத்ைம் பெய்வது) பணிகள் மூலொக பாவிகளின் 
தொசொன ெனப்படிவங்ககள ஒழித்துக் கட்டுகிைார்கள். இைற்காக நான் 
கழிவறைகறள சுத்ைம் பெய்வது வ ான்ை பவளிப்புை  ைிகறளச் பெய்ய 
வவண்டியைாகிைது. இந்த தவகல எனக்கு எவ்வளவு இனிகெயாகவும் 
அற்புதொகவும் இருக்கிைது என்பகத நீங்கள் ஒருதபாதும் அைியொட்டீர்கள்! 
எனது பணியின் வழிககளயும் முகைககளயும் நீங்கள் எப்தபாதாவது 
புரிந்து மகாள்ள முடியுொ?  

1928 டிெம் ர் 20ஆம் நாள்  ா ா ெிறுவர்களுக்கு வலியுறுத்ைிக் கூைினார், 
"அகனத்தும் கடவுளிடதெ உள்ளது, ஆனால், கடவுகள அைிந்து, உணர 
சத்குருவின் உதவிக்கரங்கள் ததகவ." இறை  ா ா ஒரு கறை மூல ாக 
விளக்கினார்:  

ஒருமுறை ப ண்புலி, காட்டில் குட்டிபயான்றை ஈன்பைடுத்ைதும் 
உயிரிழந்ைது. குட்டிப்புலி,  ெியாக உைவும் ைண்ைரீும் இல்லா ல்  ல 
நாட்கள் இருந்ைது. 

ஆடு வ ய்ப் வன் ஒருவன் அறைக் கண்டு இரக்கப் ட்டு, 
குட்டிப்புலிறயத் ைனது ஆட்டு ந்றைவயாடு வெர்த்து வளர்த்ைான். புலிக்குட்டி, 
ைன்றனயும் ஆடு என்பைண்ைி, கூட்டத்வைாடு வளர்ந்ைது. அைற்கு, ைான் ஒரு 
புலி என் து பைரியாது. 
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ஒருநாள் ஒரு ப ரிய புலி இந்ைக் குட்டிப்புலி ஆட்டு  ந்றைகளுடன் 
விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ைறைப்  ார்த்து ஆச்ெரிய றடந்ைது. உடவன, அருகில் 
பென்று, அது ஒரு புலி, ஆடு அல்ல என்று எடுத்துக்கூைி, புரியறவக்க 
ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்ைது. 

ஆனால், குட்டிப்புலி அறை நம்   றுத்ைது. உடவன ப ரிய புலி அறை 
அறழத்துச் பென்று, கிைற்று நீரில் அைன்  ிரைி ிம் த்றை உற்றுப் ார்க்க 
றவத்ைதும், குட்டிப்புலி அறைக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்து, கறடெியில் 
அைனுறடய உண்ற யான அறடயாளத்றைக் கண்டுபகாண்டது. அது, ைான் 
ஓர் ஆட்டுக்குட்டி என்ை எண்ைத்றை  ைந்து, எஞ்ெிய நாட்கறள புலிகள் 
 த்ைியில் கழித்ைது. 

இக்கறையில் ஆடுகள் உண்ற யைியாை  க்கறளக் குைிக்கும். 
ஆட்டு ந்றை ப ாது க்கறளப்வ ால. குட்டிப்புலி ஒன்று ைியாை ஒரு  னிைன்; 
ப ரிய புலி ஒரு ெத்குரு; கிைற்று நீர் ஆன் ீக  ாறைறய 
அறடயாளப் டுத்தும்; இறுைியில்,  ிரைி லிப்ற  அங்கீகரிப் து இறை 
நிறலறய அறடவைற்கு ெ ம். 

புலிக்குட்டி நிஜத்ைில் ஒரு புலி என்ைாலும், அைியாற யால், அது 
ைன்றன ஓர் ஆடு என்று நிறனத்துக் பகாண்டது. ப ரிய புலி கிைற்று நீரில் 
குட்டிப்புலியின்  ிரைி லிப்ற க் காட்டாை வறரயில் அது ைன்றன ஆடு என்ை 
ைவைான கருத்றைவய பகாண்டிருந்ைிருக்கும். அவைவ ால,  னிைன் 
அளவிறுைியற்ை கடவுள் என்ைாலும், ைனது உண்ற  நிறலறய அைியாை 
வறரயில், அவறன  னிைன் என்வை நிறனத்து,  ிைப்பு இைப்பு எனும் 
காலச்ெக்கரத்ைில் சுழன்று பகாண்டிருக்கிைான். ெத்குரு அவனுறடய உண்ற  
உருவத்றைக் காண் ிப் துவறர  னிைன் அைியாற யில் புரண்டு 
பகாண்டிருக்கிைான். 

1925 டிெம் ர் 25ஆம் நாள் கிைிஸ்து ஸ் ைினத்ைன்று  ள்ளிக்கூட 
 ாைவர்களுக்கு விடுமுறையளிக்கப் ட்டது. ப ரடித் ஸ்டார், அன்று  ைியம் 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைார்.  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்கி 
 ைச்ெடங்குகள் எதுவும் கறடப் ிடிக்கவில்றல. "நான்கு பக்கங்களிலும், 
உலகின் ஒவ்மவாரு மூகலயிலும், ெதக்கட்டகளகளும் சடங்கு 
சம்பிரதாயங்களும் நிலவுகின்ைன. இங்கு நாமும் அதத பகழய, தபாலி 
மகடுபிடிககளக் ககடப்பிடிப்பதானால் நெக்கும் உலகத்துக்குெிகடதய 
என்ன வித்தியாசம் இருக்கிைது? இங்தக, எனக்குக் கீழ்ப்படிவது ெட்டுதெ 
நீங்கள் மசய்யக்கூடிய ெிகச் சிைந்த ெதச்சடங்காகும்; அவ்வாறு மசய்வதன் 
மூலம் நீங்கள் ெதச்சடங்குகள் ெற்றும் பழக்கவழக்கங்களின் 
கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து உங்ககள விடுவிக்கமுடியும்.” 

இவ்வவறளயில், இன்னுப ாரு  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவன் அஹெது 
முஹம்ெது, ைிடீபரன  ா ாமுன் வந்து வராஜா  ாறலறய அவருக்கு 
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அைிவித்ைான். அவன்  ா ா முன்னிறலயில் ப ருற யுடன் நின்று 
பகாண்டிருந்ைான். இந்த சிறுவன் மும்கபயிலிருந்து 175 கெல்கள் நடந்து, 
உண்ண உணவில்லாெல், பல கஷ்டங்ககள எதிர்மகாண்டு 
மெஹராபாத்திற்குத் திரும்பி வந்தான்.  

விட்டில்பூச்ெிகள் அவ்வளவு ைீவிர ாக விளக்கின் ஒளிறய வநாக்கி 
ஈர்க்கப் ட்டன! என்ன வியப் ான ெம் வம்! ஒளியின் அருவக நடன ாடும் 
ெிறுவர்களின் கடுற யான முயற்ெிகள், குழந்றையின் விறளயாட்டுத்ைனம் 
வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைாலும்,  ிக உயர்ந்ை  றல ெிகரங்கறள அறடய 
வழிவகுக்கின்ைன. விட்டில்பூச்ெிகளின்  ெிறய விளக்பகாளி  ட்டுவ  ைைிக்க 
முடியும். ஒளியின்  லி டீத்ைில் ொம் லாக  ாறும்வ ாதுைான் அறவ 
நிம் ைியாக இருக்கும்; அவற்ைின் இந்ை  ாற்ைம்ைான்  ாயாறவ பவன்ைைன் 
அறடயாளம். விளக்பகாளியும் விட்டில்பூச்ெிகளும் ெங்க  ாகும் காட்ெிறய 
ப ஹரா ாத்ைில் காைமுடிந்ைது! வ லும், இறையன் ின்  து ானம் 
அவர்களின் இையங்களில்  று டியும் நிரம் ி வழிந்ைது! இறுைியில் 
விட்டில்பூச்ெிகள்  றைந்ை  ின்னரும் உயிவராடு இருப் ைற்கான  ாடம் 
கற்றுத்ைரப் ட்டது! இறையன் ின் ைாக்கத்றை, குருநாைரின் 
விருப் த்ைிற்கிைங்க அறனவரும் உைரமுடிந்ைது! 

1925, டிெம் ர் 30ஆம் நாள்,  ிர ஞ்ெத்றைப்  ற்ைி விளக்க ளிக்கும் 
வ ாது, ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: 

பிரபஞ்ச சுழற்சியின் தவகம் ெிகவும் பிரொண்டொனதாக 
இருப்பதால் அது தன்னியக்கத்தில் சுழல்கிைதா என்று கூை இயலாது. 
உலகில் எத்தகன ெனிதர்கள், உயிரினங்கள் ெற்றும் உயிரற்ை மபாருட்கள் 
இருப்பகதப் பாருங்கள்! ஒவ்மவாரு நபருக்கும், மபாருளுக்கும் ஒரு துடிப்பு 
இருக்கிைது; ஒவ்மவாருவருக்கும் எண்ணங்கள், சிந்தகனகள் உள்ளன - 
ஒவ்மவாரு நிெிடத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான எண்ணங்கள். 

ெனித குலம் ெற்றும் பிை அகனத்து உயிரினங்களின் மொத்த 
நிகையின் எண்ணங்ககளயும் ஒன்று தசர்த்தால், அவற்கை யாரும் 
அளவிடதவா சிந்திக்கதவா முடியாது. இத்தககய ெிகப்மபரிய தவகத்திற்குக் 
கணக்கிடக்கூடிய தவக அளவு இல்கல. அது சுழலாெல் நின்று 
மகாண்டிருப்பது தபாலத் ததாற்ைெளிக்கிைது. முழுப் பிரபஞ்சத்தின் துடிப்பும் 
அளவற்ைது. ஆனால், இந்தத் துடிப்கப நான் அளவிட்டு, பார்த்து, 
உணரமுடியும். அது என்னவாக இருக்கதவண்டும் என்பகத நிகனத்துப் 
பாருங்கள்! எனக்குத் மதரியும் அமெரிக்க நாட்டு ஜனாதிபதி என்ன 
நிகனக்கிைார், அல்லது நாகள என்ன நிகனப்பார் என்று! அதுதபால் 
இங்கிலாந்து பிரதெகரப் பற்ைியும் மதரியும். அவர்களின் எண்ணங்ககள 
அைிய எனக்கு ஒரு கணதநரம் கூடப் பிடிக்காது. 

"இது எப்படி சாத்தியம்?" என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். இது 
சாத்தியம் ஏமனன்ைால் இகவ அகனத்தும் எனக்கு ெிகவும் மநருக்கத்தில் 
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உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக நான் வசந்தின் கக, கன்னம் அல்லது 
வயிற்கைக் கிள்ளும்தபாது அவன் அகத உணர்வானா? உணர்வான், 
ஏமனனில் இகவ அகனத்தும் அவனுகடய உடல் உறுப்புகள். ஒதர 
தநரத்தில் அவனது பல உறுப்புககள நான் கிள்ளுவதாக இருந்தால் அவன் 
அகனத்து கிள்ளுககளயும் உணர்வான். அதததபால, பிரபஞ்சம் என்னில் 
'சிக்கியுள்ளது'; இது என் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாகும். பிரபஞ்சத்திலுள்ள 
அகனவரின் ெற்றும் அகனத்தின் எண்ணங்ககளயும் நான் அைிந்து புரிந்து 
மகாள்தவன். எப்படி? பிரபஞ்சத்கத என் ொர்தபாடு இறுகக் 
கட்டியகணத்துள்ளதால் பகடப்பின் ஒவ்மவாரு இதயத்துடிப்கபயும் நான் 
உணர்கிதைன். 

அக் ர் அச்ெகத்ைில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், ப ரடித் ஸ்டார் அவரது 
உண்ற யான குைத்றைக் காட்டத் பைாடங்கினார். 

ப ரடித் ஸ்டாரின் ெிந்ைறனயற்ை வழிமுறை  ற்றும் அளவுக்கு 
அைிக ாக ஆறெப் டும்  னப்வ ாக்கும் நஸர்வாறன எரிச்ெலறடயச் பெய்ைது.  

 ா ா மூவறரயும் ைிருப் ி இங்கிலாந்துக்கு அனுப் ி றவப் றைப்  ற்ைி 
ருஸ்ைம், நஸர்வான்  ற்றும் ஆைியிடம் கலந்து வ ெினார். ப ரடித் மூல ாக 
 ா ா பெய்துவந்ை  ைி இன்னும் ெற்று எஞ்ெியிருந்ைைால்  ா ா ையக்கம் 
காட்டினார். அைற்கு  ைிலாக  ா ா இந்ைத் ைந்ைிரத்றைக் றகயாண்டார். டிெம் ர் 
10ஆம் நாள்  ா ா கீழ்வரும் குைிப்ற  அவருக்கு அனுப் ி றவத்ைார்.  

ப ரடித், 
கடந்ை ெில நாட்களாக, நான்  ிக முக்கிய ான ஆன் ீக 

உள் ைிகறளச் பெய்து வருகிவைன். இப்வ ாது நீங்கள் உடனடியாக 
இங்கிலாந்து பெல்ல வவண்டியது இன்ைியற யாைைாகி விட்டது. நீங்கள் 
இந்ைியாவில் இன்னும் இருப் ைானால் உங்கள் உயிறரத் துைக்க வவண்டியது 
வரும்! இந்ை இரண்டு ப ண் ைிகளும்  ாதுகாக்கப்  டுவார்கள்; ஆனால், 
நீங்கள் வ ல்நிறலறய அறடந்ை ஆத் ா ஆைலால் வவறு வழியில்றல. இந்ை 
வநரத்ைில் நான் ைறலயிடுவது விரும் த்ைகாைது. 

எனவவ நீங்கள் இங்கிலாந்துக்குத் ைிரும் ிச் பெல்வது நல்லது. வ லும், 
இங்கிலாந்ைில் நீங்கள் இருப் து  ிகவும் விரும் த்ைக்கது; இந்ை வநரத்ைில் 
அவெியமும் கூட, ஏபனன்ைால் அங்வக எனக்காக நீங்கள் பெய்யவவண்டிய 
 ைி இன்னும் எஞ்ெியுள்ளது. நீங்கள் ஏறழகளின் நண் ன்  ட்டு ின்ைி 
அவர்களுக்கு எப்வ ாதும் உைவியாக இருப் ைால், மும்ற க்குச் பெல்லும்வ ாது 
 ிகக் குறைந்ை வகுப்பு ரயில் கட்டைத்ைில்  யைம் பெய்யுங்கள். வ லும் 
இங்கிலாந்து பெல்வதுவறர ப ௌனம் கறடப் ிடியுங்கள். 

 ா ாவின் ைந்ைிரம் வவறல பெய்ைது. ஆறு ாைங்கள்  ா ாவுடன் 
இருந்துவிட்டு டிெம் ர் 29ஆம் நாள், மூவரும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  
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1929 ஜனவரி 1ஆம் நாள் ஆஷ்ர த்ைின் ப ாருளாைார நிறலற கறளப் 
 ற்ைிய வ ச்சு எழுந்ைது. புவாஸாவஹப் புகார் பெய்வது வ ாலப் வ ெினார், 
"இந்நாட்களில்  ண்டலியில் ஏராளம் ந ர்கள் இருக்கின்ைனர்; அவைவவறளயில் 
அவர்களின் வவறலகளும் குறைந்துபகாண்வட வருகின்ைன; அறனவரும் 
வவறல எதுவும் பெய்யா ல் ொப் ிடுகிைார்கள். எனவவ, பெலவுகறளக் 
குறைக்க எண்ைிக்றகறயக் குறைப் து நல்லது." 

"கவகல தவண்டாம். எல்லாம் சரியாகிவிடும். கடந்த வருடம் 
பிதரொஷ்ரம் சிறுவர்கள் கண்ணரீ் சிந்தினர்; இவ்வருடம் இது நெது முகை" 
என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

 ா ா,  ள்ளிக்கூடங்கறள விறரவில் மூடப்வ ாவைாக ஒரு ெில 
அைிகுைிகள் அவரது வார்த்றைகளில் அவ்வப்வ ாது பைன் ட்டன. அடுத்ை நாள் 
ஒன் து  ாைவர்கறள அவரவர் வடீ்டிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். வ லும்  ா ா 
ெில வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்களுடன் நறடப் யைம் 
பெல்லவிருப் ைாக அைிவித்ைார். வடாக்கா ஆஷ்ர த்றை மூடிய வ ாது ருஸ்ைம் 
அவரது குடும் த்துடன் நாஸிக் பென்று குடிவயைினார். அங்வக ைனித்ைனி 
வடீுகளில்  ா ா  ற்றும் ப ண்  ண்டலி ைங்க ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது. 

அன்ைிரவு  ா ா  ண்டலியுடன் இருந்ை வவறளயில் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: "உலக எழுச்சிக்கான தநரம் மநருங்கிவிட்டது. நான் ெனித 
குலத்துடன் தபசுதவன்; என் குரகல அகனத்து உலகமும் தகட்கவும், 
உணரவும் மசய்தவன்." 

அவ்வவறளயில், 'மெஹர் மெதஸஜ்'  த்ைிரிறகயின் குரவலாறெ ெற்று 
கடுற யாக இருப் ைாக  ா ா கருத்து பைரிவித்ைார்.  த்ைிரிறகயில் வரும் 
பெய்ைிகள் அறனத்ைிற்கும் பக.பஜ.ைஸ்தூர்  ட்டுவ  ப ாறுப்பு; 
வைறவப் ட்டால்  ா ா எழுைிய கட்டுறரகறள  ட்டும்  ைிவு பெய்யலாம் 
என்ை கருத்றையும் பைரிவித்ைார். ைஸ்தூர் இறைக்வகட்டுப் ப ாறுற யிழந்ை 
வவறளயில், அவருறடய ைவறுகறள  ா ா பைளிவு ட எடுத்துறரத்து 
நிறலற றய விளக்கினார்.  

அன்று நள்ளிரவில், ெற்று காலைா ை ாக,  ா ா எைிர்கால 
ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்கும் வ ாது, இவ்வாறு விளக்கினார்: 

நான் கிைிஸ்துகவ விட அதிகொகக் கஷ்டப்பட தவண்டியிருக்கும் 
என்பது எனக்குத் மதரியும்; இருந்தும் கூறுகிதைன் நான் கடவுள் என்று! 
படித்தவர்களின் ெதனாபாவத்கதப் பாருங்கள். அவர்கள் என்ன 
மசால்கிைார்கள்? "கடவுள் ெனிதனாக இருக்க முடியுொ? இமதல்லாம் 
மவற்றுப்தபச்சு, தபாலித்தனம்" என்று! ஆனால், நான் மதாடர்ந்து கூறுதவன், 
"நான் எதுவாக இருந்தாலும், நான், நான் தான்" என்று! 

ஜனவரி 7ஆம் நாள் நடந்ை ஒரு விவாைத்ைின் வ ாது ப ஹர்  ா ா 
இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
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“நீங்கள் ததடும் கடவுள் வானத்தில் இல்கல. அவர் இங்தக 
இருக்கிைார் - இந்தத் தளத்திதல இருக்கிைார்! நாதன அது." 

நான் உன்னில் இருக்கிதைன், எனதவ உன்னுள்தள அவகரத்ததடு. 
நான் தகாயில், ெசூதி, சர்ச்களில் இல்கல. நீங்கள் வாதாடலாம் இது 
சாத்தியெற்ைது - முற்ைிலும் சாத்தியெற்ைது என்று! சரி, அப்படியானால் 
மசால்லுங்கள் உங்கள் கண்கள் உங்ககளப் பார்க்கின்ைனவா? அறவ 
உலறகப்  ார்க்கின்ைன; ஆனால், உங்கறளப்  ார்க்கவில்றல. அைற்கு நீங்கள் 
ஒரு கண்ைாடிறயப்  யன் டுத்ை வவண்டும். இவைவ ால், அன் ின் கண்ைாடி 
வழியாக, உங்கறள நீங்கவள  ார்க்க வவண்டும். அந்ைக் கண்ைாடிறய 
றவத்ைிருப் வர் ெத்குரு  ட்டுவ , வவறு எவரிடமும் இல்றல. அன் ின் 
கண்ைாடி அவரிடம்  ட்டுவ  உள்ளது.  

 ல நாட்களாக ப ண்டு இரு லால் அவைிப் ட்டார்; ஜனவரி 7ஆம் 
நாள், டாக்டர் ஸாட்வட வவண்டிய  ருந்றை  ரிந்துறரத்ைார்.  ருத்துவ 
உைவியாளராக இருந்ை  ா ாவின் ெவகாைரர் ப ஹராம்  ருந்றை ையார் 
பெய்யும் வவறளயில் ைவறுைலாக, றஹட்வராகுவளாரின் அ ிலத்றைக் கலந்து 
விட்டார். ப ண்டு அந்ை  ருந்றை அருந்ைியதும் அவரது பைாண்றட, ைீ வ ாலப் 
 ற்ைிபயரிந்ைது; நிறலற   ிகவும் கவறலக்கிட ாக இருந்ைது.  ா ா, 
ஆைியிடம் உடவன பூனாவிலுள்ள ஸஸூன்  ருத்துவ றனக்கு எடுத்துச் 
பெல்லக் கூைினார்.  ருத்துவர்கள் உடனடியாக அறுறவ ெிகிச்றெ 
பெய்யவவண்டும் என வலியுறுத்ைினர். 

இறை,  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைியதும், ஆத்ைிர றடந்து 
அருகிலிருந்ை ப ாருட்கறள அங்கு ிங்கும் வெீத்பைாடங்கினார். அவரது 
 யங்கர ான  னநிறல அறர  ைி வநரம் நீடித்து, அைற்குப்  ிைகு  ா ா 
 ீண்டும் அற ைியானார். அடுத்ை நாள் ஜனவரி 8, ப ண்டுவின் அறுறவ 
ெிகிச்றெ ைவிர்க்கப் ட்டது என்று பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. பைாண்றடயில் 
ெிைியபைாரு வலியும், எரிச்ெலும் ைவிர கவறலப் டும் அளவுக்கு எதுவு ில்றல 
எனத் பைரியவந்ைது. ப ஹராம் அவரது ைவறை பவளிப் டுத்ைவில்றல, 
ஆனால்,  ா ா  ின்னர் அறைப்  ற்ைித் பைரிந்துபகாண்டார். 

ப ண்டு குை றடந்து ஒரு வாரத்ைில் ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஏற்கனவவ கூைியைற்கிைங்க நறடப் யைத்துக்கு 
வவண்டிய அறனத்து ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டன. ஜனவரி 12ஆம் நாள் ஒரு 
ெில ெிறுவர்கறளத் ைவிர  ிை அறனவருக்கும் அவரவர் இல்லத்ைிற்குச் பெல்ல 
அனு ைி வழங்கப் ட்டது; அைன் டி அறனத்து ப ற்வைார்களுக்கும் ைகவல் 
ைரப் ட்டது.  

முைன் முைலாக ஆகா அலியின் ைந்றையார் வந்து அவறன 
அறழத்துச் பென்ைதும்,  ா ா, "ஆகா அலி மசல்வதானால், அகனவரும் 
மசல்கிைார்கள்" என்று குைிப் ிட்டார். 
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ஆகா அலி அங்கிருந்து பென்ைது ஆஷ்ர ங்கள் மூடப் டுவைன் 
அைிகுைி என்று அர்த்ைம்.  

 ா ா பண்டர்பூரர் வழியாகக் வகாலாப்பூருக்கு நறடப் யைம் 
வ ற்பகாள்ளத் ைிட்ட ிட்டார். அஹ துநகரிலிருந்து புைப் ட்டு 1929, ஜனவரி 
17ஆம் நாள் தடாண்ட் புைநகர்  குைி வந்து, எட்டு ற ல் பைாறலவிலுள்ள 
பட்டஸ் கிரா ம் வழியாக தகாலாப்பூரர் பெல்வைற்கு  ைிலாக ஸத்தாரா 
அருகிலற ந்ை கராட் எனும் புனிைஸ்ைலத்றை வநாக்கி நடந்ைனர். 

 றுநாள் அைிகாறலயில் ஜனவரி 19ஆம் நாள் 12 ற ல் நடந்து 
ராவல்காவ்ம் வந்து வெர்ந்ைனர்.  ா ாவின் காலில் சுளுக்குப்  ிடித்து 
வலிபயடுத்ைைால் அங்கிருந்ை அரொங்க  ங்களாவில் ஓய்பவடுத்ைனர்.  

அைற்குப்  ிைகு  ா ா இரவு வநரத்ைில் நறடப் யைத்றைத் பைாடர 
முடிவு பெய்ைார். ஜனவரி 20ஆம் நாள் 20 ற ல் நடந்து திக்ஸல் கிரா த்றை 
வந்ைறடந்ைனர். உடன் பென்ை ஜால் ாய் என் வர்  ா ா  ண்டலியுடன் 
இரபவல்லாம்  யைம் பெய்ைைால் இந்ைக் குழுவிற்கு "பவௌவால் கூட்டம்" 
என்று ப யர் றவத்ைார். 

 ா ாவின் கால்வலி குறையாைைால் நறடப் யைத்றை ரத்து பெய்து 
ஜனவரி 27ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைார்.  

அன்று  ாறலயில்  ாஸாஜி ப ண்  ண்டலி அறனவறரயும் 
நாஸிக்கிலிருந்து  ா ாறவ ெந்ைிக்க ப ஹரா ாத் அறழத்து வந்ைார்.  ா ா 
அற ைியான  னநிறலயில் காைப் ட்டார், ப ஹரா ாத்ைில் ஆஷ்ர  
ெிறுவர்கள்  ற்றும்  ல  ண்டலி இல்லாைைால் பவைிச்வொடி அற ைியாக 
இருந்ைது. 

1929 ஜனவரி 28ஆம் நாள், ஹஸ்ரத்  ா ாஜானின்  ிைந்ைநாளன்று 
அரன்காவ்ம் கிரா த்து  க்களின்  ஜன்  ற்றும் நாட்டிய நிகழ்ச்ெிகளுடன் விழா 
ெிைப் ாகக் பகாண்டாடப் ட்டது.  

1929  ிப்ரவரி 15ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் வவறு வவறு 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில் கூட்டத்ைில் 
ஒருவர், "பாபா, நீங்கள் அதிசயங்களும், அற்புதங்களும் புரிவதாக 
இருந்தால், ஆயிரக்கணக்கான ெக்கள் உங்கள் காலடியில் வருவார்கள்" 
என்று கூைினார். அப்வ ாது ருஸ்ைம் அவரது ஆர்வத்றையும் அடக்க 
முடியா ல், "பாபா, ஒதர இரவில், நீங்கள் இங்தக நம்ப முடியாத, 
ெிகப்மபரிய, பிரெிக்கத்தக்க தகாபுரம் ஒன்கை எழுப்பதவண்டும். 
அப்படியானால் லட்சக்கணக்கான ெக்கள் இங்தக வந்து, உங்ககள 
சத்குருவாக ஏற்றுக் மகாள்வார்கள். உங்கள் சக்திககள நீங்கள் 
நிரூபிக்காெல் ெக்கள் உங்ககள எப்படி நம்புவார்கள்?" என்று வகட்டார்.  

 ா ா கீழ் வரும்  ைிறல எடுத்துறரத்ைார்: 
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எந்தமவாரு சத்குரு அல்லது அவதார புருஷர் அத்தககய 
சாதகனகயச் மசய்ததாக நீங்கள் எப்தபாதாவது தகள்விப் 
பட்டிருக்கிைரீ்களா? அத்தககய அதிசயத்தின் விகளவு பயங்கரொக 
இருக்கும்.  

லட்சக்கணக்கான ெக்கள் என்கன அணுகி, ஆன்ெீக பாகதயில் 
அடிமயடுத்து கவப்பார்கள் என்று நீங்கள் நிகனக்கிைரீ்கள். ஒருவககயில் 
நீங்கள் மசால்வது சரிதான்; இங்கு, என்கன வணங்குவதற்காக 
வருபவர்களின் எண்ணிக்ககயில் எந்தக் கட்டுப்பாடும் இருக்காது! ஆனால், 
அதிகப்படியான ெக்கள் அகனத்து உலக ஆகசககள நிகைதவற்றும் 
எண்ணத்தில் இங்கு வருவார்கள். பணப்பிரியர்கள், 'நீங்கள் இவ்வளவு 
மபரிய தகாபுரத்கத ஒதர இரவில் எழுப்பியுள்ளரீ்கள், உங்கள் சக்திககளப் 
பயன்படுத்தி எங்களுக்கு ஏன் ஒரு சில ஆயிரம் ரூபாய்ககள மகாடுக்கக் 
கூடாது?' என்று தகட்பார்கள். சிலர் அவர்களின் துயரங்ககளப் தபாக்கும் 
நம்பிக்ககயில் வருவார்கள். தெலும் சிலர் அவர்களின் உலக 
சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடும் ஆகசயில் இருப்பார்கள்.  

உண்கெயில் பற்ைில்லாத வாழ்க்கககய வாழ விரும்புதவார்கூட 
என்கன அணுகும் தருவாயில் அவர்கள் கண்டிப்பாக ககடப்பிடிக்க 
தவண்டிய துைவைம் ெற்றும் தவெிருத்தல் இரண்கடயும் தவிர்க்கலாம் என 
நான் அவர்களிடம் கூறும் அளவுக்கு நிகலகெ ொைி, அதிசயங்கள் புரிந்து 
அவர்களுக்கு இகை நிகலகய அளிக்கக் தகாருவார்கள்! அவர்கள் 
எனக்காகதவா அல்லது என்கன தநசிப்பதாதலா என்னிடம் வரொட்டார்கள்; 
அற்புதங்கள் ெீது அவர்களுக்கு இருக்கும் தபராவலால் ெட்டுதெ என்னிடம் 
வருவார்கள்; அதன் விகளவாக இறுதியில் எகதயும் அகடய ொட்டார்கள். 

இந்த உலகம் அகனத்தும் ஒரு ொகய; தெலும் அற்புதம் என்பது 
அந்த ொகயக்குள் ெகைந்திருக்கும் ெற்றுமொரு ொகய. 

உடவன  ண்டலியில் இன்னுப ாருவர் அப் டியானால், பாபா, அந்த 
ொகயகய முற்ைிலுொக ஏன் அழிக்கக்கூடாது என்று வினவினார்.  ா ா 
இந்ை விளக்கத்றை அளித்ைார்: 

இப்தபாது ஒளி வழங்கும் சூரியன், பலதகாடி வருடங்களுக்குப் 
பிைகு மவடித்து சிகதந்துவிடும், ஆனால், அதன் இடத்கத இன்னுமொரு 
சூரியன் எடுத்துக் மகாள்ளும். குளிர்ந்து மகாண்டிருக்கும் பூரெி தெலும் 
குளிர்ந்து சந்திரனாக ொறும். ஆனால், தற்தபாகதய பூரெிகயப் தபாலதவ 
ெற்மைாரு கிரகமும் அதன் இடத்கதப் பிடிக்கும். 

முற்காலத்தில் எது இருந்தததா அது பிற்காலத்தில் வரும். பரிணாெ 
வளர்ச்சி ெற்றும் உட்பரிொண சுழற்சியின் மசயல் முகைகள் நிகலயாக 
எப்தபாதும் நடந்து மகாண்டிருக்கும். அைியாகெயும் பகடப்பும் 
ககதகார்த்துச் மசல்லும். 
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அடுத்ை நாள்,  ா ாவின் ப ற்வைார் பஷரியார், ஷிரீன் ாய் இருவரும் 
 ிைந்ைநாள் விழாவில்  ங்பகடுக்க வந்ைனர்.  ா ா ஏைக்குறைய ஒரு  ைி 
வநரம் ைாய் ைந்றையருடன் குடும்  விஷயங்கறளப்  ற்ைிப் வ ெினார். இைர 
 ண்டலியும்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவிற்காக ப ஹரா ாத் வந்ைனர். 1929 
 ிப்ரவரி 17ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாவின் 34 ஆவது  ிைந்ைநாள் ெிைப் ாகக் 
பகாண்டாடப் ட்டது.  

அைன்  ின்னர் அன்ைிரவு ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்குத் பைரிவித்ைார், 
" ிப்ரவரி 21ஆம் வைைியிலிருந்து ைரிெனம் முற்ைிலு ாக நிறுத்ைப் டும் - 
நிறுத்ைப் டும் என்ைால் நிறுத்ைப் டும்!" ஆனால், இந்ைத் ைறட, பவளியிலிருந்து 
வரு வர்களுக்கு - முன் ின் பைரியாைவர்களுக்கு  ட்டும்! 

 ிப்ரவரி 24ஆம் நாள்  ா ா உைவறையில் இருந்ை வவறளயில் சாது 
கிைிஸ்டின் லீக்றகப்  ற்ைி இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "அவர் எனது வட்ட 
அகெப்பில் அங்கம் வகிப்பவர்; அவகரப் பற்ைி நான் அடிக்கடி 
கூறுவதுண்டு. அவர் ஓர் உண்கெயான ெனிதர். மெரடித் ஸடார், சாது லீக் 
இருவருக்குெிகடயில் உலகளவு தவறுபாடுள்ளது. அவர்கள் இரு 
துருவங்கள். எதுவாயினும் ஸ்டார், சாது லீக்கக என்னிடம் மகாண்டுவர 
ஒரு கருவியாக இருந்தார்." பாபா இவ்வாறு கூைி முடித்தார்: 
"உண்கெயானது வரும்; தபாலியானது தபாகும்!" 

1929  ார்ச் 2ஆம் நாள்  ாறலயில் நஸர்வான், பக.பஜ.ைஸ்தூர், 
விஷ்ணு மூவருடனும் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ைற்வ ாறைய 
இந்ைிய அரெியல் நிறலற றயப்  ற்ைி ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

ஆங்கிவலயர்கள் இந்ைியாவின்  ிகப்ப ரிய  யனாளிகளாகத் 
ைிகழ்கிைார்கள் - அவர்கள் அைன் அறனத்து  ாசுகறளயும் (வ ாெ ான 
 னப் டிவங்கள்) துறடத்துத் தூய்ற ப்  டுத்துகிைார்கள்! இருந்தும், 
இந்ைியர்கள் இறை ெரியாகப் புரிந்து பகாள்ளா ல் அவர்கறள ெ ித்து 
ொ  ிடுகிைார்கள். 

இந்தியா மபாருள் ரீதியாக பயனகடவதானால், ஆன்ெீக ரீதியில் 
பின்னுக்குத் தள்ளப்படும். அது இங்கிலாந்கதவிட தொசொன நிகலயில் 
இருக்கும். விறளவு ப ரும் ாலும் ைறலகீழாக அற யும்.  

இவ்வவறளயில்  ிவர ாஷ்ரம்  ள்ளிக்கூடம்  று டியும் 
ைிைக்கப் ட்டது, ஆனால், அடுத்ை இரண்டு  ாைங்களில்  ா ா அறனத்து 
ப ஹரா ாத் நடவடிக்றககறளயும் நிறுத்ைி விடுவார் வ ாலத் வைான்ைியது. 
 ள்ளிக்கூடம்  ற்றும் ெிறுவர்களுடனான அவரது  ைி முடிவறடயும் 
ைருவாயில் இருப் ைால் அவர் இனி அங்வகவய இருக்க விரும் வில்றல 
என் தும் பைளிவாகத் பைரிந்ைது. 
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1929  ார்ச், ஏப்ரல்  ாைங்களில்  ல  ண்டலி வவறு வவறு 
இடங்களுக்கு,  ா ா குைிப் ிட்ட  ல்வவறு வவறலகளுக்காக அனுப் ி 
றவக்கப் ட்டனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் ெ ாைி அறைறயக் கற்களால்  று டியும் 
ெீரற த்து  ார்ச் 6ஆம் நாள் ைிைந்து றவத்து அருகிலற ந்ை வ றடயில் 
அறனவருக்கும் வைநீரும், இனிப்பும் வழங்கப் ட்டது. 

அன்ைிரவு, இைப்பிற்குப்பின் ஓர் ஆத்ொவின் நிகலகயப் பற்ைி 
விளக்கெளிக்கும் தவகளயில் மெஹர் பாபா இகத மவளிப்படுத்தினார்: 

ஒரு நபர் இைந்து விட்டார், அவருகடய அதிக எண்ணிக்ககயிலான 
நல்ல ெனப்படிவங்கள் அவகர மசார்க்கத்திற்கு அகழத்துச் மசல்கின்ைன 
என்று கவத்துக் மகாள்தவாம். அங்தக மபௌதீக உடல் இல்லாத பட்சத்தில் 
அவரது கடந்தகால வாழ்க்ககயின் நல்ல ெனப்படிவங்களின் 
விகளவுககள அனுபவிப்பதாகவும் கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். அதததபால், 
அவருகடய அதிக எண்ணிக்ககயிலான தீய ெனப்படிவங்கள் அவகர 
நரகத்திற்கு அகழத்துச் மசன்று அதற்குரிய அனுபவங்ககள அகடயச் 
மசய்யும்.  

இவ்விரண்டு சூழ்நிகலகளிலும் நல்ல அல்லது தயீ 
ெனப்படிவங்களின் மொத்த எண்ணிக்ககயும் மசார்க்கம் அல்லது நரகத்தில் 
அழிக்கப்படுகிைது; என்ைாலும், இந்த ெனப்படிவங்களின் ெங்கலான ககை 
ெனதில் இன்னும் நிகலத்திருக்கும். 

ஒரு ைட்டிலிருக்கும் உைவு உங்கள்  டியில் கவிழ்ந்து, உங்கள் 
உறடகள் புள்ளிகளால் கறையாகிவிடும் என்று றவத்துக்பகாள்வவாம். நீங்கள் 
உடனடியாக உறடயில் பகாட்டிய உைறவ அகற்றுவரீ்கள் அல்லது தூக்கி 
எைிவரீ்கள்; ஆனால், கறைகள் அப் டிவய இருக்கும். இந்ைக் கறைகள் 
எஞ்ெியிருக்கும்  னப் டிவங்கள் வ ாலாகும். 

1929, வ   ாைத்ைில் ப ஹர்  ா ா சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாள்ள 
வவண்டிய ைிட்டங்கறள வகுத்ைிருந்ைார். அவர் ப ஹரா ாத்றை விட்டு 
பவளியிலிருக்கும் வநரத்றை ஈடுபெய்வது வ ால,  ார்ச்  ற்றும் ஏப்ரல் 
 ாைங்களில் கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு நாளும்  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்களுடன் 
அைிக வநரத்றைச் பெலவழித்து, அவ்வவறளயில் பொற்ப ாழிவுகறள 
வழங்கியது  ட்டு ின்ைி, அவரது ைனிப் ட்ட ெகவாெத்ைின் அளவிலா 
நன்ற கறள அவர்களுக்கு வழங்கினார். 

1929,  ார்ச் 18ஆம் நாள், ராஜாராம் எனும் ெிறுவன் பைய்வகீ 
 து ானத்றை அைிக அளவில் அருந்ைி, ஏைக்குறைய ஒன்ைறர  ைி வநரம் 
சுற்றுப்புை சூழ்நிறலகறளப்  ற்ைிய உைர்வின்ைி, இறை வ ாறையில் 
இருந்ைான். அந்நிறலயிலிருந்து பவளி வந்ைதும், கண்களின் பவறுற யான 
வைாற்ைத்ைில், எதுவும் உண்ைவவா, யாரிடமும் வ ெவவா  றுத்து விட்டான். 
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மூன்று நாட்கள் நீடித்ை இந்நிறலயில் அவனது உடறலப்  ற்ைிய நிறனவு 
அைவவ இல்லா லிருந்ைான். 

 ார்ச் 26ஆம் நாள் பக.பஜ. ைஸ்தூர்  ா ாவிடம், 'இப்வ ாது ராஜாராம் 
இருக்கும் நிறல வொட்டா  ா ாறவப் வ ால் ஆன் ீக ரீைியில் வ ன்ற யான 
நிறலயா?' என்று வினவினார்.  ா ா  ைிலாக இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: 
"இல்கல, இல்கல! அவன் அப்துல்லாவின் ஆைாவது ஆன்ெீக தள 
நிகலகய அகடய இன்னும் மவகுதூரம் மசல்லதவண்டும். ராஜாராம் 
இகை இன்பத்தின் ஒரு சிைிய அம்சத்கத ெட்டுதெ கடந்த மூன்று 
நாட்களாக அனுபவித்து வருகிைான். இப்தபாது அவன் முழு உலககயும் 
ஒரு கானல் நீராகக் காண்கிைான்." 

ைஸ்தூர் பைாடர்ந்து  ா ாவிடம், ராஜாராம் அளவற்ை இறை இன் த்றை 
நிரந்ைர ாக அனு விப் ானா என்று வகட்டைற்கு  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
"அனுபவிக்கலாம், அனுபவிக்காெலும் இருக்கலாம். ஆனால், இந்த முழு 
உலகமும் ஒரு கானல் நீர் என்ை கருத்துணர்வு அவனது ெனதில் 
மதாடர்ந்து நிகலத்திருக்கும். இகை இன்பத்கத அவன் இழந்தால் கூட அது 
ஒரு மபரிய மபாருட்டல்ல. இது ஓர் உயர்ந்த வககயான ஆனந்தத்திற்கு 
வழிவகுக்கும். அவனது ஆன்ெீக முன்தனற்ைம் இப்தபாது அதிதவகத்தில் 
இருக்கும்.”  

 ார்ச் 28ஆம் நாள்,  ண்டலியில் ஒருவர்  ா ாவிடம் உலகப் 
ப ாருட்கள்  ற்ைிய வகள்வி எழுப் ினார், "நீங்கள் உலகில் கடவுகளத் தவிர 
தவமைான்றுெில்கல என்கிைரீ்கள், ஆனால், பலவககயான உலகப் 
மபாருட்கள் இருப்பகத நீங்கள் ெறுக்க முடியாது!" 

"நான்  றுக்கிவைன். ஆ ாம், உலகப் ப ாருட்கள் இருப் றை நான் 
 றுக்கிவைன். கடவுகளத் தவிர தவறு எதுவுதெ இல்கல" என்று 
 ைிலளித்ைார்  ா ா. 

"ஆனால்,  ா ா, உலகப் ப ாருட்கள் ஒன்றுவ  இல்றல என் றை 
நீங்கள் நிரூ ிக்க முடியாது. நான் என்னுறடய, உங்களுறடய ப ௌைீக 
உடல்கறள என் இரு கண்களால்  ார்க்கிவைன். உலகப் ப ாருட்கள் எதுவும் 
இல்றல என்று நான் நம்புவவன் என நீங்கள் எப் டி எைிர் ார்க்கலாம்?" 
 ண்டலி பைாடர்ந்து வினவினார்.  

 ா ா அப்வ ாது விளக்க ளித்ைார்:  
உன்னுகடய ெனதிற்கு உலகப் மபாருட்கள் உள்ளன, ஆனால், அது 

உனது ெனம் மசயல்பாட்டில் இருப்பதுவகர ெட்டுதெ. நீ ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் 
இருக்கும்தபாது, உன்கனப் மபாறுத்தவகரயில் உலகப் மபாருட்கள் 
இருப்பதில்கல. அப்படியானால் உலகப் மபாருட்கள் உண்கெயானகவ 
என்று நீ எப்படிக் கூைமுடியும்? இது உங்கள் ெனதின் மசயல்பாடுககள 
முற்ைிலும் சார்ந்துள்ளது என்பதற்கான காரணத்கதக் குைிக்கிைது. இது ஒரு 
ொயத்ததாற்ைம் - உனது ெனதின் மசயல்பாதட தவிர தவமைான்றுெில்கல.  
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கும் ிருட்டாக இருக்கும்வ ாது நீங்கள் எங்வகவயனும் நடந்து 
பகாண்டிருக்கிைரீ்கள் என்று றவத்துக் பகாள்வவாம்; அப்வ ாது ைிடீபரன ஏவைா 
ஒரு ப ாருறளப்  ார்க்க வநர்ந்து, ைிடுக்கிட்டுப்  ின்வாங்கி, அது ஒரு  னிை 
உருவம், ஒரு ைிருடன் என்று முடிவு கட்டுகிைரீ்கள்! 

உடவன, நீங்கள் இப் டி,  யந்து நடுங்கும் வநரத்ைில், அைிர்ஷ்டவெ ாக 
 ற்பைாரு  னிைர் உங்கறள வநாக்கி வருவறைக் கண்டு, இருவரும் வெர்ந்து 
அந்ைத் ைிருடறனப்  ிடிக்க முடிவு பெய்கிைரீ்கள். 

எச்ெரிக்றகவயாடு நீங்கள் அந்ைப் ப ாருறள அணுகி ைாக்கும்வ ாது 
அது ஒரு  னிைனல்ல, கற் ாறை என்று நீங்கள் கண்டு பகாள்கிைரீ்கள். அது 
ஒரு பவறும்  ாைாங்கல்ைான். ஆனால், அறைப்  ாைாங்கல் என்று கண்டு 
பகாள்வதுவறர உங்கள்  னதுக்கு அது ஒரு ைிருடன். 

 ண்டலியில் ஒருவர் அருகிலிருந்ை  ர நாற்காலி ஒன்றைச் 
சுட்டிக்காட்டி, அது ஒரு ப ாருள் இல்றலயா என்று வகட்டார். "உனக்கு அது 
ஒரு மபாருளாகத் ததான்றும்; ஆனால், எனக்கு அது ஓர் ஆத்ொ. நீ மபாருள் 
என்று கூறுவது ஒன்றுெில்கல" என  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

உனக்கு உன் முன்னிருக்கும் அறனத்தும் ப ாருட்கவள! ஆனால், 
எனக்கு இது ஒன்று ில்றல. ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் எந்தப் மபாருளுதெ 
உங்களுக்கு ஒன்றுெில்லாதது தபால, நான் விழித்திருக்கும் நிகலயில் 
எனக்கும் எதுவுதெ இல்லாத தன்கெதான். ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நீங்கள் 
உணர்வின்ைி அனுபவிப்பதுதபால், இகை நிகலகய அகடந்தவர்கள் 
அவர்களின் விழிப்பு நிகலயில் அனுபவிக்கிைார்கள். எங்களது விழிப்பு 
நிகல உண்கெயானது, உங்கள் நிகல மபாய்யானது! நீங்கள் இகை 
நிகலகய அகடயும் தவகளயில், நீங்களாகதவ இகதக் கண்கூடாகக் 
காண்பீர்கள். உலகப் மபாருட்கள் இருப்பதாகத் ததான்றுவதத ெனம் 
இருப்பதால்தான். ெனம் ெகைந்து தபாகும் தபாது, மபாருட்களும் 
ெகைந்துவிடும். 

 ார்ச் 30ஆம் நாள்  ாறலயில்,  ா ா, ப ண்  ண்டலிறய ெந்ைிக்க 
நாஸிக் பென்று அன்ைிரவு இரண்டு  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்ைார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள் டி ொது கிைிஸ்டின் லீக் ஏப்ரல் 
1ஆம் நாளிலிருந்து இந்ைியாவின் ெில  குைிகளில்  யைம் பெய்து அவர் 
ெந்ைிக்கும் ந ர்களிடம் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி எடுத்துறரத்ைார் (இது  ா ா 
ருஸ்ைத்றை இங்கிலாந்துக்கு அனுப் ி வ ற்பகாண்ட  ைியுடன் ஒப் ிடலாம்). 

ொது கிைிஸ்டின் லீக் அவரது  யைத்ைின் முைல் கட்ட ாக, 
பென்றனயில் நடந்ைறைக் கடிைம் மூலம் பக.பஜ. ைஸ்தூருக்குத் பைரிவித்ைார்: 

நான் (ஸ்ரீ  ா ாவுக்காக) பெய்ய முடிகிை ஒவர வெறவ, இல்லங்களுக்கு 
விஜயம் பெய்து, என்றன அைிமுகப் டுத்ைி, ஒரு வ ச்சு பகாடுப் து! எனக்குள் 
எழும் ஓர் உைர்வு என்னபவன்ைால் இந்ைியாவில் ெில இடங்களுக்கு என்றன 
அனுப் ி, அங்குள்ள ெில  குைிகளில் ஆன் ீக அல்லது அவருறடய 
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உள்பைாடர்ற  - ருஸ்ைம் இங்கிலாந்ைில், வ ற்கத்ைிய நாடுகவளாடு பைாடர்ற  
உருவாக்கச் பெய்ைதுவ ால் - ஏற் டுத்ை  ா ா விரும்புகிைார். அவர் என்னுடன் 
இருக்கிைார், நான் கவறலப் டக் கூடாது என்று  ா ா என்னிடம் கூைியைால், 
அவருறடய கண்காைிப் ில், கவனத்ைில் நான் இருக்கிவைன் என் ைற்கான 
ஆைாரங்கறளப்  டிப் டியாக நான் ப ற்று வருகிவைன், இது என் நம் ிக்றகறய 
வ லும் வலுவாக  வளரச் பெய்கிைது. அவருறடய உள் ைியின் மூல ாக 
அவர் விரும்பும்  க்கவளாடு என்றன இறைத்து அவர்களுக்குரிய ஆெிகள் 
 ற்றும் உைவிகறள என் மூலம்  ா ா வழங்குகிைார் என் றை என்னால் காை 
முடிகிைது.  

பென்றனக்கு அடுத்ைைாக லீக் ப ங்களூர், ற சூர்  ற்றும் இைர 
இடங்களுக்கும் பென்று ெில வநரங்களில் ஒவ்பவாரு இடத்ைிலும் இரண்டு 
வாரங்கள் ைங்கியிருந்ைார். அவர் இந்ைப்  யைத்றை ஆறு  ாைங்களுக்குத் 
பைாடர்ந்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா அவருறடய  யைத்றைத் ைிட்ட ிடும் அவை 
வவறளயில்  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கறள என்ன பெய்வது என்ை வகள்வி 
எழும் ியது. ப ாைியியல் நுைக்கங்கறளக் கற்றுத்ைரலாம் என்ை ைிட்டத்றை 
முன்றவத்து, அச்ெடிக்கும் பைாழிறலச் பெய்ய முடிபவடுக்கப் ட்டது. விஷ்ணு, 
ஜால் ாய் இருவறரயும் ஒரு  ாை  யிற்ெிக்காக அஹ துநகர் வ ாகன்  ிரஸ் 
நிறுவனத்ைிற்கு  ா ா அனுப் ி றவத்ைார். வ லும்  யின்ைறை  ா ா 
முன்னிறலயில் ெிறுவர்களுக்குக் கற்றுத்ைர வவண்டும் எனவும் 
முடிபவடுக்கப் ட்டது. எைிர்காலத்ைில் ஒரு அச்ெகத்றை நிறுவவும்  ா ா 
ைிட்ட ிட்டார். 

வ  2ஆம் நாள் பிதரொஷ்ரம் அரன்காவ் ில் அற ந்ை குடும்  
குவாட்டர்ஸுக்கு  ாற்ைப் ட்டது.  ா ா ெிறுவர்களுக்கு இவ்வாறு எடுத்துக் 
கூைினார். "இங்வகயிருந்து வழக்கம்வ ால் உங்கள்  டிப் ில் கவனம் 
பெலுத்துங்கள். நான் ெில நாட்களில் ைிரும் ி வருவவன். வழக்க ான 
நடவடிக்றககளில் எந்ை இறடயூறு ில்லா ல்  ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள்." 

 ா ா கூைியைற்கிைங்க விஷ்ணு அஹ துநகரிலிருந்து எடுத்துவந்ை 
இயந்ைிர ப ாருட்கறளப்  யன் டுத்ைி அச்ெடிக்கும் முறைறய ெிறுவர்களுக்குக் 
கற்றுத்ைந்ைார். 

வ  4ஆம் நாள்  ா ா, வ ச்ெினிறடவய இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
"புவாஸாவஹப் அவரது முந்றைய வாழ்க்றகயில் ஒரு சனீ தபரரசராகவும், 
ஜால்பாய் அவருறடய அகெச்சராகவும் இருந்ைனர். இருவரும் அ ின் எனும் 
வ ாறைப் ப ாருளுக்கு அடிற யாக இருந்ைைால் அைன் விறளவு 
அவர்களிடத்ைில் இன்னும் உள்ளது." 

இகை தபாகதகயப் புரிந்து மகாள்வது என்பது சாத்தியெல்ல, 
ஏமனனில் இது அைிவுக்கு அப்பாற்பட்ட சூழல்களுக்கு வழிவகுக்கிைது. 
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ெனதின் பார்கவயில், அகனத்திலும் நல்லது, தீயது இரண்டும் உள்ளன, 
ஆனால், ஆன்ெீக கண்தணாட்டத்தில் இவ்விரண்டும் ொகயயின் இருளில் 
ெட்டும்தான் இடம் மபறுகின்ைன. இந்த இரண்டு வரம்புககளயும் 
தாண்டினால் ெட்டுதெ ஒருவர் திககப்பூரட்டும் இகை ஒளிகயப் 
மபைமுடியும். 

நல்ல  னப் டிவங்கறள அழிக்க ைீய  னப் டிவங்கள் கண்டிப் ாகத் 
வைறவ. இப் டியான வவறளயில் ஏவைனும் ஆட்வெ கர ான பெயலில் 
ஈடு டுவைானால் (ஆகா அலி விஷயத்ைில் நடந்ைதுவ ால்) அறை உலக 
 ார்றவயில் ைீயச்பெயலாகப்  ார்க்கப் டும். அதுவ ால ைீய  னப் டிவங்கறள 
அழிக்க நல்ல  னப் டிவங்கள் நிச்ெய ாகத் வைறவப் டுகின்ைன. 

இதுவ ான்ை விஷயங்கறள ெிந்ைித்துப்  ார்ப் து கூட  யனற்ைது, 
ஏபனனில் ஒருவனின் பொந்ை  னப் டிவங்கறளப்  ற்ைி அவனுக்கு எதுவும் 
பைரியாது; அப் டிபயனும்வ ாது ஒரு ெத்குருவிடம் ெரைறடவது ஒன்றுைான் 
ெிைந்ை வழி. இக்காரைத்ைிற்காகத்ைான் அன் ிற்குரியவனுக்கும், அவன் ீது 
அன்பு பெலுத்து வனுக்கும் இறடயிலான உைறவப் புரிந்துபகாள்ள முடியாது; 
ஏபனன்ைால்,  னிை அைிவுக்கு ெில விஷயங்கள் ொைக ானறவ, ெில 
 ாைானறவ; உண்ற யில் ஆன் ீக துறையில் ‘நல்லது’ அல்லது ‘ைீயது’ என்று 
எதுவு ில்றல. 

காலம் உலகத்ைிற்கு இவ்வாறு நிறனவூட்டுகிைது:  
பிதரொஷ்ரம் சிறுவர்களுடன் பாபா தெற்மகாண்ட பணியின் 

விகளவுககள ஒருவர் ெதிப்பிட முடியாது, ஏமனன்ைால் இதன் விகளவு 
இந்தப் பிைப்பிதலா அல்லது அடுத்ததிதலா ததான்ைாது, பல பிைப்புகளுக்குப் 
பிைகுதான் ததான்றும். ஆனால், ஒன்று ெட்டும் நிச்சயம்: ஒரு முகை 
மகாழுந்துவிட்டு எரியவிட்ட இகை அன்பின் மநருப்பு ஒருதபாதும் 
அகணக்கப்படுவதில்கல! 

காற்று அைன் பவப் த்றைத் ைைிக்கலாம், ஆனால், ஒரு நாள் 
ப ாங்கிபயழும் பநருப் ின் காற்று அறை மூழ்கடிக்கும்! அன்புக்குரியவரின் 
அரவறைப் ில் இருக்கும் இறை வ ாறை ிக்க ஆத் ாக்கள்  ாறய எனும் 
புயறல அற ைிப்  டுத்தும் - இைற்காகத்ைான் அன் ிற்குரியவர் அந்ை 
ெிறுவர்கறள ஆயத்ைப்  டுத்துகிைார் . 

ப ர்ஸிய ெிறுவன் அலி அக் றரப்  ற்ைி ராம்ஜூ அப்துல்லா அளித்ை 
விளக்கம் கீவழ வரு ாறு: 

அலி அக்பரின், குருநாதர் ெீதான, அன்பின் தாக்கம் தனி 
சிைப்புெிக்கது. அவனது சுறுசுறுப்பான அன்பின் தவீிர நிகலகய யாராலும் 
அகடய முடியாது, அது எப்தபாதும் அவனில் அகெதியற்ை பரபரப்கப 
ஏற்படுத்துகிைது. அவன் ஒதர இடத்தில் நீண்ட தநரம் அல்லது அகெதியாக 
அெர்ந்திருப்பது ெிக அரிது. 
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அலி அக்பர் ஆரம்பத்தில் மெஹராஷ்ரம் வந்த தபாது, அவன் 
இகையன்பு, ஆன்ெீகம் சம்பந்தப்பட்ட விவாதங்களில் ெிகவும் 
அக்ககையற்ைவனாக இருந்தான். 

அவன் மதய்வகீம் ெற்றும் மதய்வகீ அனுபவங்கள் பற்ைிய 
விஷயங்களில் மவளிப்பகடயான மவறுப்கபக் காண்பித்தது 
ெட்டுெல்லாெல், இதுதபான்ை அகனத்து விஷயங்ககளயும் தவிர்த்து, 
தியானம் மசய்வதிலிருந்து முடிந்தவகர ஒதுங்கி இருந்தான். ஆனால், 
அகனத்திலும் முன்னணியில் இருந்த ஆகா அலி அங்கிருந்து மசன்ைதும், 
அலி அக்பர் திடீமரன, பாபாவின் கருகண நிகைந்த பார்கவக்குள்ளானான். 
நீரிலிருந்து மவளிதய எடுக்கப்பட்ட ெீகனப்தபால் உண்கெயிதல தகரயில் 
உருண்டு புரண்டு, ஒரு விட்டில்பூரச்சி விளக்கக நாடிச் மசல்வது தபால, 
பாபா அவகன அள்ளி அகணப்பது வகர சறீ்ைத்துடன் காணப்பட்டான். 
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இெயெகல, குமவட்டா 
(Himalayas, Quetta) 

1929 வ  8ஆம் நாள்  ா ா அறனத்து இந்து ெிறுவர்கறளயும் 
(ப ரும் ாலும் ைீண்டத்ைகாைவர்கள்) அறழத்து அவரது  யைத்றைப்  ற்ைித் 
பைரியப் டுத்ைினார்: "நான் ைிரும் ி வருவது வறர நீங்கள் உங்கள் 
இல்லங்களில் இருந்து பகாள்ளுங்கள். அஹ துநகர் அல்லது வவறு எங்கும் 
பெல்ல வவண்டாம். ஏவைனும் வவறலகறளத் வைடிக்பகாண்டால் நல்லது, 
இல்றலவயல்  ஜறனகள்  ாடி உங்கள் ப ாழுறைக் கழிக்கலாம். நான் ைிரும் ி 
வந்து உங்கறள அறழக்கும் வவறளயில் ைவைா ல் அறனவரும் என்னிடம் 
வரவவண்டும். ஓரிரு  ாைங்களில் நான் ைிரும் ி வந்து விடுவவன். நான் 
பொல்வறை அப் டிவய பெய்யுங்கள், நீங்கள் நல்ல  லறன அறடவரீ்கள். நான் 
எது பெய்ய வவண்டுவ ா அறைச் பெய்வவன். நான் உங்களுக்கு உகந்ை 
வவறலகளுக்கு - வண்டி ஓட்டுநர், இயந்ைிர வல்லுநர், அச்ெடிப் ாளர் - ஏற் ாடு 
பெய்வவன்; அதுவறர நான் பொல்வறைச் பெய்யுங்கள். 

ப ஹர்  ா ா அன்று  ைிய வவறளயில் ஆறு  ண்டலியுடன் காரில் 
புைப் ட்டு அக் ர் அச்ெகம் பென்ைார். 

அன்றைய ைினம் அக் ர் அச்ெகத்ைில் நடந்ை விவாைத்ைில் ப ஹர் 
 ா ா ரிஷிதகஷ்  யைம் பெய்யப் வ ாவைாகத் பைரிவித்ைார். வ  9ஆம் நாள் 
நாஸிக் பென்று ப ண்  ண்டலிறய ெந்ைித்து விறடப ற்று இெயெகல 
பயணத்கதத் மதாடங்கினார். 

கண்ட்வா கிராெம் அருகில் நடந்ை ரயில் வி த்ைில் யாவரா ஒருவர் 
 டுகாய றடந்ைார். அவறரச் சுற்ைி ஒரு ப ரிய கூட்டம். அைற்கிறடயில்  ா ா 
ெகறன அனுப் ி ெிைிது ொைமும்,  ருப்பும் வாங்கிவரக் கூைினார். ‘யாதரா 
வழிப்தபாக்கன் ஒருவன் ரயிலில் படுகாயெகடந்து உயிருக்குப் 
தபாராடுகிைான் - அகனவரும் அவனுக்கு உதவ முன் வருகிைார்கள் - 
இருந்தும் இங்தக ததவனுக்கு ஒதர பசி, சாப்பிட ஏதாவது தவண்டுொம்! 
பாபா எப்படி இவ்வளவு இரக்கெற்ைவராக இருக்கமுடியும்? இது தபான்ை 
தநரத்தில் யாரால் சாப்பிட முடியும்?’ என்று  னைில் நிறனத்துக்பகாண்வட 
கூட்டத்ைில் நுறழந்து பென்ைார். ெகன் உைறவ வாங்கிவர 
காலைா ை ானைால்  ா ா ப ாறுற யிழந்து குஸ்ைாஜிறயப்  ார்த்துவர 
அனுப் ி றவத்ைார்; ெகன் ைிரும் ி வந்ைவ ாது  ா ா ெீற்ைத்துடன் 
காைப் ட்டார். 

 ா ா அந்ை உைறவ உண் றைப்  ார்த்து ெகன்  னைில்  று டியும் 
எண்ைங்கள் அறலவ ாைின: ‘மவளிதய ஒரு ெனிதன் இைந்து 
மகாண்டிருக்கிைான், இங்தக ததவன் அகெதியாக தனது ெதிய உணகவ 
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அனுபவித்து வருகிைார். பாபா எப்படி இவ்வளவு உணர்வற்ைவராக இருக்க 
முடியும்?’ 

 ா ா றெறகயால் ெகனிடம், "என்ன நிகனத்துக் 
மகாண்டிருக்கிைாய்?" என்று வினவினார்.  

ெகன் ஒன்று ில்றல என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ா ைனது வைாறளக் 
குலுக்கிக் பகாண்டு எழுத்துப் லறக மூலம் கூைினார், "நீ அந்தக் 
காயமுற்ைவகனப் பற்ைி நிகனக்கிைாய், என்கனப் பற்ைி எந்த நிகனப்பும் 
இல்கல. அவகன நிகனப்பதன் மூலம் நீ அவனுக்கு எப்படி உதவ முடியும்? 
உன்னுகடய அனுதாபம் மவறுகெயானது; இதில் எந்த பயனுெில்கல.  

"நான் உணவு உண்பகத ெட்டுதெ நீ பார்க்கிைாய், ஆனால், 
அவனுக்காக நான் உண்கெயில் என்ன மசய்கிதைன் என்று உனக்மகன்ன 
மதரியும்? அகனத்தும் என் கககளில் இருப்பகத நீ நம்புவதானால், என் 
விருப்பெின்ைி ஓர் இகல கூட அகசயாது என்பகத நீ அைிவாயானால், 
அவனுக்கு என்ன நடந்தததா - தெலும் என்ன நடக்குதொ அகவயகனத்தும் 
என் ஆகணப்படிதய நடக்கும் என்பகத நீ ஏன் ஏற்றுக் மகாள்ளக் கூடாது? 
என் விருப்பத்திற்குக் கீழ்ப்படிவது ெட்டுதெ உன் கடகெ. உன் 
விருப்பத்திற்கு நீ ஏன் இடம் தரதவண்டும்? 

"நான் இந்த உணகவ உண்ணுகிதைன், ஆனால், அது அந்த 
ெனிதனின் வயிற்கைச் மசன்ைகடகிைது! நீ அகதக் காண முடியாது. 
அகனவருக்கும் உபகாரம் மசய்பவன் நான் என்பகத நிகனவில்மகாள். 
உனது அனுதாபத்தால் ஒரு சிைிய காரியத்கதக் கூட மசய்ய முடியாது! 
என்னுகடய விருப்பத்கத நிகைதவற்ை நீ உன் ஆகசககளத் 
துைக்கதவண்டும். அப்தபாதுதான் நீ எனக்கு தசகவ மசய்ய தகுதி 
உகடயவராக இருப்பாய்!" 

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது ெகறன அனுப் ி காயம்  ட்டவரின் கைி 
என்னாயிற்று எனப்  ார்த்துவரக் கூைினார். ெகன் அங்கு நடந்ைறைப்  ார்த்து 
வாயறடத்துப் வ ானார். அந்ை  னிைர் அவரது உைர்றவத் ைிரும் ப் ப ற்ைது 
 ட்டு ின்ைி, வைநீர் அருந்ைிக்பகாண்டு  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார்! அவெர ாக 
அவறர  ருத்துவ றனக்கு எடுத்துச் பெல்ல இருந்ைனர்; அவைவவறள 
அங்கிருந்ை  ருத்துவர் ப ரிய அளவில் காயம் எதுவு ில்றல என்று 
குைிப் ிட்டார். ெகன் அவருறடய ைவைான எண்ைத்ைிற்காக வருந்ைினார். 

உண்ற  என்னபவனில்  ா ா அப்வ ாது நிஜத்ைில்  ெியாக இல்றல, 
ஆனால், அந்ைக் காயப் ட்ட  னிைருக்கு உயிரூட்ட ளிக்க அவ்வாறு 
உள்ளளவில் பெயல் புரிந்ைார். இைன் மூலம்  ா ா அவ்வப்வ ாது பெயல் டும் 
விைத்றைப்  ற்ைி, ெகனுக்கு ஒரு  ாடம் புகட்ட விரும் ினார். 

மெஹர் பாபா, அவரது சடீர்களுக்கு ஒன்கைப் புரியகவக்க 
எவ்வளவு தூரம் தவண்டுொனாலும் - தனது மசாந்த மசௌகரியங்ககளத் 
தியாகம் மசய்து, அவர்களுக்காக எத்தகன ெணி தநரத்கதயும் மசலவு 
மசய்து - மசல்லத் தயாராக இருந்தார். 
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வ  11ஆம் நாள் படல்லி பென்று அன்ைிரவு ஓய்பவடுத்ைனர்.  றுநாள் 
காறல 7  ைிக்கு மபஷவார் எக்ஸ்பிரஸில் ஹரிதுவார்  றலகறள 
வநாக்கிப்  யைம் பைாடர்ந்ைது. அடுத்ை நாள்  ா ா கங்கக நைிக்கறரக்கு 
நடந்து பென்று ஓரிடத்ைில் ைனியாக, அற ைியாக ெிைிது வநரம் 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

அப்வ ாது  ண்டலிக்கு ஆச்ெரியமூட்டும் விைத்ைில்  ா ா 
ஹரிதுவாரில் அவரது  ைி முடிந்துவிட்டைாக அைிவித்து, உடவன பவளிவயை 
விரும் ினார். 

"இந்த நதிக்ககரயில்  இவ்வளவு குறுகிய தநரம் அகெதியாக 
அெர்ந்து மெஹர் பாபா என்னதான் மசய்திருப்பார்?" என்று காலம் 
குழப் த்ைில்  ட்டு ின்ைி ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைது. அளவிறுைியற்ை உைர்வு 
நிறலறய அறடந்ை ஒருவரால்ைான் இைன் ஆழத்றைக் கண்டைிய முடியும், 
ஏபனன்ைால், அவதார புருஷரின் ஒவ்மவாரு மசயலும் அவருகடய 
எல்கலயில்லா நிழலாகிய பகடப்பில் ஒவ்மவாருவகரயும், 
ஒவ்மவான்கையும் மசன்று மதாடுகின்ைது. ஒவ்மவாரு மபாருளும், 
ஒவ்மவாரு உயிரும் எப்தபாதும் அவர் பார்கவயின் எல்கலக்குள் 
இருக்கும். 

ப ஹர்  ா ா ஹரிதுவாரிலிருந்து புைப் ட்டு அவை நாள் ரிஷிதகஷ் 
பென்ைறடந்ைார். கூட்ட ாக வந்ை ெில ொதுக்கறளக் குைிப் ிட்டு  ா ா 
இவ்வாறு கூைினார்: "அவர்கறளப்  ாருங்கள். நீண்ட முடியுடன், உடபலல்லாம் 
ைிருநீறு பூெிக் பகாண்டு, காவி நிை உறடயைிந்து, ஆன் ீக 
பொற்ப ாழிவுகறள வழங்குகிைார்கள். இது பவளியளவில் வைான்றும் காட்ெி; 
ஆனால், உள்ளளவில் அவர்கள்  ாறயயில் மூழ்கியுள்ளார்கள். 

"அவர்கள் கபட தவடதாரிகள்; ஒருவர் ொகயயிலிருந்து 
விலகியிருப்பதாக நடிப்பது ெஹா பாவம். சாதுக்கள் என்று அகழக்கப்படும் 
இவர்கள் ஆகசகள் நிகைந்தவர்கள்; அவர்களின் சிந்தகனகள் அகனத்தும் 
நல்ல உகடயணிந்து, உணவு உண்டு களிப்பதில் இருக்கும். 
மவளித்ததாற்ைத்தில் சாதுக்கள் தபால தவஷம், உள்ளளவில் தநர்ொைாக 
இருப்பார்கள். 

"அகனத்து ஆகசககளயும் துைந்த ஒருவதர உண்கெயான சாது" 
என்று கூைி முடித்ைார்  ா ா. 

அடுத்ைைாக ப ஹர்  ா ா ரயிலில் ரிஷிவகஷிலிருந்து 
குமவட்டாவுக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார்.  ா ா ைிடீபரன உடல்நல ற்ைவர் 
வ ால், அற ைியின்ைி காைப் ட்டார். இந்ைியாவில் வ   ாைம்  ிக 
உஷ்ை ான காலம். ரயிலில் மூச்சுவிட முடியாை அளவுக்கு பநரிெல். இரவு 12 
 ைிக்கு தராஹ்ரி ரயில் நிறலயத்ைில் இைங்கி அங்கிருந்ை ைர் ொறலக்குச் 
பென்ைனர்.  ா ா ஓய்பவடுக்க முடியா ல் வயிற்றுக் வகாளாைால் 
அவைிப் ட்டார்.  
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ெற்று ஓய்வுக்குப்  ிைகு குபவட்டா  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 
ரயிலிலிருந்ை கூட்டத்ைில்  ண்டலியில் ஒருவர் மபசு ப ாறுற யிழந்து 
இன்னுப ாரு ெக  யைியுடன் வகா ப் ட்டு, கடுற யான விவாைத்ைில் 
ஈடு ட்டார்.  ா ா உடவன ைறலயிட்டு ப சுறவ அற ைிப்  டுத்ைி கண்டித்ைார்: 
"பிைகர மவல்வதற்கு பதிலாக, நம்கெ நாதெ மவல்ல முயற்சிக்க 
தவண்டும். பிைரின் தகாபத்கதத் தாக்குவகதவிட நம்முகடய தகாபத்தில் 
கவனம் மசலுத்துவது ெிகவும் விரும்பத்தக்கது. நம்முகடய தகாபத்கதக் 
கட்டுப்படுத்துவது உண்கெயான துணிச்சலாகும், அதத தவகளயில், அதன் 
தபாக்கிதல விட்டுவிடுவது சுத்த பலவனீொகும். வியர்த்து வடியும் 
தராஹ்ரியின் உஷ்ணத்கதப் தபால் இருக்காதத, குமவட்டாவின் குளிர்ந்த 
தட்பமவப்பொக இருக்க தவண்டும்" என்று கூைி முடித்ைார்.  

குபவட்டா ரயில்நிறலயத்ைில் ப ண்டு, ரூஸி ஈரானி இருவரும் 
 ா ாறவ அன்புடன் வரவவற்ைனர். ரூஸியின் வைாட்டத்ைில்  லரும் இரண்டு 
ெிறு ிகறள - தகாமஹர், தகட்டி -  ார்ப் ைற்காகவவ  ா ா அங்கு வந்ைார். 
"உங்ககளப் பார்க்க எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து நான் வந்துள்தளன் என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ? நீங்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!" என்று  ா ா 
கூைினார். 

ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு,  ா ாவின்  ண்டலியில் ஒருவர் 
பநர்வஸ்,  ா ா குபவட்டா நகறரவிட்டுச் பென்ை  ின்பு கால ானார். ஆனால், 
 ா ா புைப் டுவைற்கு முன்னவர  ார்ெி கல்லறைக்குச் பென்று பநர்வறஸ 
அடக்கம் பெய்யும் இடத்றைக் குைித்துச் பென்ைார். 

இம்முறை  ா ா குபவட்டா வந்ைதும் பநர்வஸின் ெ ாைியில்  லர்கள் 
தூவி ெிைிது வநரம் ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். அைற்குப்  ிைகு முழுக் 
கல்லறைறயயும் ஒரு கண்வைாட்ட ிட்டு இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இங்கு 
அடக்கம் பெய்யப் ட்டவர்கள் அைிர்ஷ்டொலிகள். பநர்வஸின் காரை ாக, 
அவர்கள் இன்று என்றனப்  ார்க்கும் வாய்ப்ற ப் ப றுகிைார்கள்." 

 ா ா  ண்டலியுடன் குபவட்டாவில் ைங்குவற்கு வெைியான வடீு 
அற யாைைால், ரூஸியிடம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "எனக்குத் ைங்குவைற்கு 
இங்கு ஓரிடம் இல்லாைவ ாது, நீங்கள் இங்கிருப் ைில் என்ன  லன்? உங்கள் 
குடும் த்துடன் குபவட்டாறவவிட்டு நிரந்ைர ாகச் பெல்வதுைான் நல்லது!" 
பாபா சாதாரணொகக் கூைியதிலும் ஓர் உள்ளர்த்தம் இல்லாெலில்கல. 
துரதிர்ஷ்டவசொக, பாபா கூைியதன் முக்கியத்துவத்கத சில 
வருடங்களுக்குப் பின்னதர ரூஸி புரிந்துமகாண்டார். 

1929 வ  23ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் ரயிலில் 
குபவட்டாவிலிருந்து புைப் ட்டு 26ஆம் நாள் மும்ற  வந்ைறடந்ைார். 
மும்ற யில் ஓரிரு நாட்கள் நவ்வராஜி ைாைாொஞ்ெி வடீ்டில் ைங்கியிருந்து, 
 க்ைர்களுக்கு ைரிென ளித்ை  ின்னர் அறனவரும் ப ஹரா ாத் வந்ைனர். 
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இம்முறை  ா ா ஏைக்குறைய 3700 ற ல்கள்  யைம் பெய்து, குபவட்டா வந்ை 
நாளிலிருந்து உ வாெமும் வ ற்பகாண்டார். ஜூன் 1ஆம் நாள்  ா ா ெிைிைளவு 
ொைமும்  ருப்பும் உண்டு உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைார்.  

ப ஹரா ாத் வந்ைதும்  ா ா அறனவறரயும் பென்று விொரித்ைப் 
 ிைகு விஷ்ணுறவ அறழத்து வரு ாறு கூைியதும் அவர் காலில் பெருப்புகள் 
அைியா ல் வவக ாக ஓடிவந்ைார். வ ச்சுக்கிறடவய  ா ா விஷ்ணுவிடம் 
ராவ்ஸாவஹற  அறழத்துவரக் கூைியதும் விஷ்ணு  று டியும் அவை 
வவகத்ைில் ஓட ஆயத்ை ானார்.  ா ா விஷ்ணுவிடம், "மவறுங்காலில் நடக்க 
தவண்டாம்; என்னுகடய மசருப்புககள அணிந்துமகாள்" என்ைதும் விஷ்ணு 
 ா ாவின் பெருப்புகறள எடுத்து, ைறலயில் பைாட்டு, வைங்கி கீவழ றவத்து, 
" ா ா, உங்கள் புனிை ான  ாை அைிகறள நான் ஒருவ ாதும் எனது 
கால்களில் அைிய ாட்வடன்" என்ைார். 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா அங்கிருந்ை  ிை அறனவரிடமும் இவ்வாறு 
கடுற யாகக் குைிப் ிட்டார்: "விஷ்ணு எவ்வளவு துரதிர்ஷ்டவசொனவன் 
என்பகதப் பாருங்கள்! நான் அவனிடம் என் பாத அணிககள அணியுொறு 
கூைியதபாது அவன் அவற்கைத் தனது மநற்ைியால் மதாட்டு 
வணங்கிவிட்டுத் திருப்பி கவத்துவிட்டான். இத்தககய வழிபாடும், 
பயபக்தியும் எனக்கு தவதகன அளிக்கிைது. எனக்குக் கீழ்ப்படியாெல் 
இருப்பது, ஒருதபாதும் என்கன வணங்குவது ஆகாது; ொைாக அது 
என்கனத் தண்டிப்பது தபாலாகும். இதில் தசாகொன விஷயம் 
என்னமவன்ைால், அவன் என்கனப் பணிவுடன் வணங்குவதாக 
நிகனக்கிைான்.  

"என்னுகடய வார்த்கதகளுக்கு மசவி ெடுக்காெல், ஒருவரின் சுய 
உணர்வுககள ெதித்து வழிபடுவது மொத்தத்தில் கீழ்ப்படியாகெக்கு 
செொகும். விஷ்ணு என்கன வணங்கவில்கல. அவன் தனது சுய 
உணர்ச்சிககள ெதித்து வணங்குகிைான், அவகனப் மபாறுத்தவகர, அகவ 
எனது கட்டகளககளக் காட்டிலும் உயர்ந்தகவ. இத்தககய மசயல்கள் 
என்கன ெிகுந்த தவதகனக்குள் ஆக்குகின்ைன." 

அற ைி குறலந்ை நிறலயில் இருந்ை விஷ்ணு, "உங்கள்  ாை 
அைிகறள நாங்கள் புனிை ாகக் கருைவவண்டா ா?" என்று வகட்டார். 

"என்னுகடய ஒவ்மவாரு மபாருளும் புனிதொனது. ஒருவர் 
அவற்கை வழிபடும் உணர்கவ மகாண்டிருப்பது நல்லது. ஆனால், அகவ 
என்கனவிட எவ்வககயிலும் முக்கியெல்ல. எனது வார்த்கத ெட்டுதெ 
அகனத்திலும் தெலானது! அதற்காகத்தான் எனது மபாருட்ககள 
வணங்குவகதவிட என் வார்த்கதகய வணங்குங்கள். என்னுகடய 
வார்த்கதககள ஏற்று அதன்படிச் மசயல்படும்தபாது உங்கள் சுய 
உணர்வுகளின் மவளிப்பாட்டுக்கு இடந்தராதரீ்கள்" என்று ப ஹர்  ா ா 
 ைிலளித்ைார்.  
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இைற்கிறடயில் ைிடீபரன,  ா ாவின்  னநிறல  ாைியதும் 
அங்கிருந்ைவர்களிடம்  ா ா இவ்வாறு வினவினார், "நீங்கள் எப்வ ாைாவது என் 
வயிற்ைிலிருந்து பவளியாகும் கழிவுகறள ஆராய்ந்ைிருக்கிைரீ்களா?" 

ெிலர் "ஆ ாம்" என்று கூை  ற்றும் ெிலர் "இல்றல" என்று 
 ைிலளித்ைனர். ஆனால், எவருவ   ா ாறவத் ைிருப்ைி டுத்தும் விைத்ைில் 
 ைிலளிக்கவில்றல.  

ஆறகயால்  ா ாவவ அறைப்  ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: "என்னுகடய 
கழிவில் என்ன அடங்கியுள்ளது என்பகதப் பற்ைி உங்களுக்கு எந்த அைிவும் 
கிகடயாது. பகடப்பின் ஆரம்பத்தில் என்னுகடய கழிவிலிருந்து அகனத்து 
சூரிய, சந்திரன்கள், நட்சத்திரங்கள், உலகங்கள் மவளிவந்தன. அகவ 
அகனத்தும் என்னுகடய கழிவுகள்! ஆனால், கற்பகன மசய்து பாருங்கள்! 
இந்த அசுத்தொன கழிவுகதள இத்தகன அழகாக இருக்கும்தபாது, 
என்னுகடய உண்கெயின் சிைப்கப என்மனன்பீர்கள்! அதன் ஒரு சிைிய 
அம்சத்கத நீங்கள் பார்க்க தநர்ந்தால் கூட உங்கள் நிகனகவ 
இழந்துவிடுவரீ்கள்." 

இக்காலகட்டத்ைில், விஷ்ணுவின் நண் ன் நீலு (நீல்காந்த் வகாட்வெ) 
மும்ற யில்  ருத்துவ  டிப்பு முடிக்கும் நிறலயில் இருந்ைவர் விடுமுறை 
நாட்களில் ப ஹரா ாத் வந்துபென்ைார். ஒருமுறை  ா ா  ண்டலியிடம் 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "என் உடல்நிறலறய உங்களால் ெரியாக கவனிக்க 
முடியவில்றல. இங்வக நான் ஒரு ப ரிய  ருத்துவ றனறய நிறுவ 
விரும்புகிவைன், அைற்காக எனக்கு ஒரு  ருத்துவர் வைறவப் டுகிைார். அந்ை 
 ருத்துவர் என்றன கவனிப் வைாடு,  ிை அறனவறரயும்  ார்த்துக் 
பகாள்வார்."  

அங்கு நின்ை  ண்டலிறயச் சுட்டிக்காட்டி  ா ா நீலுவிடம், 
"இவர்கபளல்லாம் உைவாக்கறரகள்! அவர்களுக்கு உடல்நலம் இல்லாைவ ாது 
 ருந்துகறள நான்  ரிந்துறரக்க வவண்டும். நான்  ருத்துவர்களுக்பகல்லாம் 
 ருத்துவர் என் து உண்ற யானாலும், வ லும் அறனத்து வநாய்களுக்கும் 
என்னிடம்  ருந்து இருந்ைாலும், அது முற்ைிலும் வித்ைியாெ ான  ருந்து. 
என்னுறடய வநாயாளிகளுக்கு நிவாரை ளிக்க எனக்கு ஒரு  ருத்துவர் 
வைறவ" என்று கூைினார். 

 ருத்துவ கல்லூரியில்  யின்று வரும் நீலுவுக்கு ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கும் ஆர்வம் எழும் ியது, ஆனால்,  ா ா இவ்வாறு உ வைெம் வழங்கினார்:  

"உன்னுறடய  டிப் ில் கவனம் பெலுத்து; இங்கு வருவறைப்  ற்ைிய 
எந்ை எண்ைமும் இப்வ ாது வவண்டாம். விஷ்ணு, உனக்குக் கடிைங்கள் எழுைி 
உன்றன இங்கு வரச்பொல்லி, பைாந்ைரவு பெய்வான்; ஆனால், அறைக் 
கண்டுபகாள்ளா ல் இருக்க வவண்டும்."  

 ா ாவின் பவளிப் றடயான விருப்  ின்ற  நீலுவின் ஏக்கத்றை 
வ லும்  லப் டுத்ைியது; இருப் ினும், நீலு  ிரிய ானவரின் பூந்வைாட்டத்ைில் 
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நிரந்ைர ாக வாழ இன்னும் ஆறு வருடங்கள் ப ாறுற வயாடு காத்ைிருக்க 
வவண்டியைாயிற்று! 

இவ்வவறளயில்  ிவர ாஷ்ர த்ைில் இறுைியாக நான்கு ெிறுவர்கள் 
 ட்டுவ  இருந்ைனர். ஆகா அலி, அலி அக் ர், ராஜாராம் மூவரும்  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல்களுக்கு  ாைாக  ண்டலியுடன் வ ெத்பைாடங்கினர்; வ லும் 
அவர்களின் நறடமுறைகளில்  ல  ாற்ைங்கள் பைன் ட்டன. 

நாஸிக்கில் வாழ்ந்து வந்ை ப ண்  ண்டலி  ா ாவின் நீண்டகால 
 ிரிறவத் ைாங்க முடியா ல் ைவித்ைனர். குபவட்டாவிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை 
 ிைகு  ா ா  ிவர ாஷ்ர த்ைில் இருந்ை நான்கு ெிறுவர்களுடன் ைனது 
 ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். ப ஹரா ாத்ைில் வவண்டிய அறனத்றையும் முடித்ை 
 ின்பு  ா ா, 1929, ஜூன் 9ஆம் நாள் நாஸிக் பென்ைார்.  ா ாறவ வரவவற்று 
ப ஹரா, நாஜா, வகார்பஷத் மூவரும் அவர்கள் றககளால் பெய்ை  ாறலறய 
அைிவித்து  ா ாவுடன்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைனர். அவர்களின் ஈடிறையற்ை, 
 ரிசுத்ை ான அன்பு  ற்றும் கடவுளுக்வக உரித்ைான வழி ாட்டு ெிந்ைறனகறள 
வார்த்றைகளால் விவரிக்கமுடியாது. 

நாஸிக் நகரில்  ா ா, ‘ ாண்டு வலனா’ குறககறளப்  ார்றவயிட்டார்; 
அைன் அழறக ரெித்து, ைியானத்ைிற்கு உகந்ை இடம் என்று குைிப் ிட்டார். 
அடுத்ை நாள் இரண்டு வகாயில்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார் - ஒன்று பஜயின் 
வகாவில்,  ற்பைான்று பெங்குத்ைான  றலயில் அற ந்ை ரா ர் வகாவில். 
புராை வரலாறு டி ரா ர் அவருறடய காலத்ைில் அங்கு ைங்கியிருந்ைைாகக் 
கூைப் டுகிைது.  

அன்று  ாறலயில் ருஸ்ைம் கங்காபூர் நீர்வழீ்ச்ெிறயப்  ார்றவயிட 
 ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைார். ருஸ்ைம்  ா ாவிடம், "ஒரு ைிறரப் டம் 
ையாரிக்க வவண்டும் என்ை எண்ைம் என்  னைில் நீண்ட நாட்களாக உள்ளது. 
நான் ஏற்கனவவ ைிறரப் ட ையாரிப் ாளர் தாதாஸாதஹப் பால்தக அவர்கறள 
ெந்ைித்துப் வ ெிவனன்; அவரும் அைற்கு வவண்டிய முைலீட்றட பெய்வைற்குத் 
ையாராக உள்ளார். உங்கள் ஆன் ீக கருத்துக்கறள உலபகங்கும்  ரப் , 
ைிறரப் டம் ஓர் ஊடக ாக அற யும் என்று கருதுகிவைன்" என 
எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா இந்ை வயாெறனறய ப ரிதும் ஆவ ாைித்து, அறைத் 
பைாடரு ாறு கூைினார்.  

ப ஹர்  ா ா, ப ண்  ண்டலிவயாடு வாழ்ந்துவந்ை வாலு  வார் 
வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்ை வவறளயில், ஆறெகறளப்  ற்ைி 
பொற்ப ாழிவாற்ைினார்:  

ஆகசகள் இரு வழிகளிலும் - நிகைதவைினாலும், நிகைதவைாெல் 
தபானாலும் - தீங்கு விகளவிக்கும்! 
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உதாரணொக, ஒருவர் பாலியலில் ஆர்வமுள்ளவராக இருக்கிைார். 
தீவிரொன ஏக்கத்தில் எதிர் பாலினத்கதச் சார்ந்த ஒருவதராடு 
மதாடர்புமகாண்டு அவரது விருப்பத்கத நிகைதவற்றுகிைார். அதற்கு 
அப்புைம் என்ன? அந்தச் மசயலுக்குப் பின்னர், அவர் ெனம் தளர்ந்து 
விடுகிைார். ஏன்? ஏன் இந்த நிகல, ஆகசதான் நிகைதவைிவிட்டதத? இது 
என்ன விசித்திரொக இல்கலயா? ஆனால், அதில் விசித்திரம் எதுவும் 
இல்கல. அவருகடய ஏக்கத்தின் மவளிப்பாட்டின் விகளவாக அது 
ஏொற்ைத்கதயும் மவறுப்கபயும் தருகிைது. 

ஓர் ஆகச நிகைதவைியதும் ெற்மைான்று அதுதபால 
நிகைவுகாணும் தநாக்கத்தில் தயாராக இருக்கும்; அதுவும் நிகைதவைிய 
பின்பு தெலும் ஓர் ஆகச; இப்படி ஆகசகளுக்கு அளதவயில்கல. ஒருவர் 
ஆகசகளின் பிடியிலிருந்து தப்பிப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. சத்குருக்களால் 
ெட்டும்தான் - அவருகடய சடீர்கள், பக்தர்கள் ெற்றும் அவர்களின் 
ஆசிககள அகடயும் பாக்கியம் மபற்ைவர்கள் - அகனவரின் ஆகசககளயும் 
அழிக்கமுடியும். 

1929, ஜூன் 13ஆம் நாள், குல் ாய், ஆைி ெீனியருடன் வந்ைவ ாது,  ா ா 
முைன்முறையாக  ிவர ாஷ்ரம் ெிறுவர்கள் ப யரில் ஒரு ப ாறுப்புரிற  
அற ப்பு (TRUST) உருவாக்குவறைப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார். கான் ஸாவஹப் 
ப யரிலிருக்கும் ப ஹரா ாத் வ ல் றலறய, ெிறுவர்கள் ப யருக்கு உரிற  
 ாற்ைம் பெய்யவவண்டுப ன  ா ா முன்ப ாழிந்ைார். முைலில் கான் 
ஸாவஹப் அறை  றுத்ைாலும்,  ின்னர் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்து, 
 ா ாவுக்கு அறை அன் ளிப் ாக உரிற  ாற்ைம் பெய்ய ஏழு 
வருடங்களாயிற்று. 

ப ஹர்  ா ா, இவ்வவறளயில், ைினமும் ொஞ்ெி, ராவ்ஸாவஹப் 
 ற்றும் ெிலருடன் ெதுரங்கம் விறளயாடுவறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். 
ஜூன் 16ஆம் நாள்,  ா ா ெதுரங்கம் விறளயாடிக் பகாண்டிருக்கும் வவறளயில் 
ரூெி, ஷாம்ஸ் இருவரும் ெதுரங்கம் விறளயாடுவைில்  ிக்க 
ஆர்வமுள்ளவர்கள் என்றும் அவ்வாறு ெதுரங்கம் விறளயாடும் வவறளயில் 
அவர்களின் ஆன் ீக  ைிகறளச் பெய்து வந்ைனர் என் றையும் பைரிவித்ைார். 
 ின்னர் ஒரு நாள்  ா ா, ொஞ்ெியுடன் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆட்டங்கள் 
ஆடினார்; ஆனால், அவருறடய முழு கவனமும் விறளயாட்டில் இல்லா ல், 
அலட்ெிய ாக விறளயாடினார். அைற்குப்  ிைகு,  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: 
"கடந்ை ெில நாட்களாக ொஞ்ெியுடன் நான் ெதுரங்கம் விறளயாடும் 
வவறளயில்  ல இடங்களுக்குச் பென்று என்  ைிறயச் பெய்துவந்வைன்." 

அன்று,  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில் 
கா த்றை பவல்வது  ற்ைி ப ஹர்  ா ா உருவக கறையாக எடுத்துறரத்ைார்: 
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ஒரு காலத்தில் சக்தி, காெம் இரண்டிற்குெிகடதய தொதல் 
ஏற்பட்டது; சக்தி ததாற்கடிக்கப்பட்டதும், ெனம், ஆதவசத்தில் வட்டத்திற்குள் 
நுகழந்தது. அப்தபாது ெனம் ெற்றும் காெத்திற்கிகடதய தொதல் 
பயங்கரொக உருமவடுத்தது. ெனகதத் ததாற்கடிப்பது அவ்வளவு 
சுலபெல்ல; ஆனால், இறுதியில் காெம்தான் மவன்ைது. 

அப்தபாது ஆத்ொ, இறுதிவகர தொதும் தநாக்கத்தில் காெத்துடன் 
சவால்விட்டது. அந்தப் தபாட்டியின் விகளவாக, காெம் முற்ைிலுொக 
ததாற்கடிக்கப்பட்டு ெறுபடியும் ஆத்ொவுக்கு சவால்விடும் எண்ணத்தில் 
ஒருதபாதும் எழுந்ததில்கல. 

ஜூன் 22ஆம் நாள்  ா ா இவ்வாறு கருத்து பைரிவித்ைார்: "மதய்வகீ 
அன்பு முற்ைிலும் விசித்திரொனது! அடி, உகதகள் மகாடுப்பதுண்டு, 
அதததவகளயில் பாசத்கதயும் மபாழிவதுண்டு. ஆன்ெீக பாகதக்கான வழி 
முற்ைிலும் தவறுபட்டது. சுடமராளி அங்தக ெிகச்சிைந்து விளங்கும், 
ஆனால், மநருப்பு, மகாழுந்துவிட்டு எரியும். குருநாதரின் அலட்சியம் 
தபரழிகவ ஏற்படுத்தும், ஆனால், அவருகடய (பொல், பெயலில் 
பவளிப் டும்) தாக்குதல்கள் ஒரு காந்தம்தபாலச் மசயல்படும்." 

ப ஹர்  ா ா, கடந்ை ஒரு ெில வாரங்களாக, ெிறுவர்கறளப் 
 ார்க்கவவா அவரிடம் அறழக்கவவா இல்றல. இது அவர்களுக்கு 
எப்வ ாது ில்லாை அைீை வவைறனறய ஏற் டுத்ைியது. ஜூன் 17ஆம் நாள், 
அவ்வாறு பெய்வது ப ஹர்  ா ாவின் கடுற யான உத்ைரவுகளுக்கு 
எைிரானைாக இருந்ைாலும், அலி அக் ர் ெ ாைி அறையின் அருகில் பென்று 
அற ைியாக அழுது பகாண்டிருந்ைான்.  ா ா பவளிவய வந்து அவறன 
அறைத்து, முத்ைம் பகாடுத்ைார். அலி அக் ர்  ா ாவின் அருகிலிருக்க 
அனு ைி வகாரினான். அைற்குப்  ிைகு,  த்து நாட்களுக்கு, ைினமும் இரண்டு 
 ைி வநரம் அருகில் அ ர  ா ா அனு ைித்ைார் - ஆனால், ஒவர ஒரு 
நி ந்ைறன - அலி அறை ஒரு ரகெிய ாக றவத்ைிருக்க வவண்டும் என் வை.  

ஜூன் 21ஆம் நாளிலிருந்து  ா ா காறலயில் மூன்று  ைி வநரம் 
ெிறுவர்களுக்குப்  ாடம் பொல்லித்ைரத் பைாடங்கினார். அவரது ைனிப் ட்ட 
கவனம் ெிறுவர்களின்  னநிறலறயச் ெீர் டுத்ைியது. ஓரிரு ெிறுவர்களின் 
உைவியுடன்  ா ா அவர்களின் உைறவயும் ெற க்கத் பைாடங்கினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, அரன்காவ்ம் கிரா த்ைில் ெிறுவர்களுக்கு 
வவறல வாய்ப்பு அளிப் றைப்  ற்ைி எடுத்துறரத்ைார்: "அவர்களுக்கு 
அச்ெகத்ைில்  ைிபுரியும் முறைறய அல்லது கார் ஓட்டக் கற்றுத்ைர வவண்டும். 
ஆனால், நாறள ப ரியவர்களாகும் இன்றைய இறளஞர்களுக்கு ஒழுக்க 
பநைிகள் கற் ிக்கப் டுவறையும், கடற  உைர்வு முழுற யாகத் 
தூண்டப் டுவறையும் நான் காை வவண்டும். நல்பலாழுக்கங்கள் இல்லா ல், 
அவர்களுக்கு எறைத்ைான் கற் ித்ைாலும் - அவர்கள் எவ்வளவுைான் 



166 
 

புத்ைிொலிகளாக இருந்ைாலும், முைல் இடத்ைில் வைர்ச்ெிப் ப ற்ைாலும் - எந்ை 
 ைிப்பும் இராது. 

 றழய இறளஞர்கறளப்  ற்ைிக் குைிப் ிடும்வ ாது, "அவர்கள் 
 ிரம் ச்ொரிகளாக இருந்து ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ளாவிட்டால், அது  ிகச் 
ெிைந்ைைாக இருக்கும். அவர்கள் இந்ை ஆன் ீக  ாறையின் வருங்கால 
ஊழியர்கள். ைத்து, வஸந்த் வ ான்ை ெிறுவர்கறளத் ைிரு ைம் பெய்ய 
கட்டாயப் டுத்ைினால் அறனத்தும் ெர்வநாெம்!" என்ைார்  ா ா. 

1929, ஜூன் 25ஆம் நாள், றடம்ஸ் ஆப் இந்ைியா  த்ைிரிறகயில் 
பவளியான ைறலயங்கத்றைப்  ற்ைிப் வ ச்சு எழும் ியது. தவல்ஸ் நாட்டின் 
'திருெணொகாத இளவரசன்' எட்வர்டு, எட்டாவது அரசனாகப் பதவி ஏற்ைார். 
இைற்கு முன்பு  ா ா, அந்ை இளவரெர் நல்ல இையம்  றடத்ைவர் என்று 
குைிப் ிட்டார் (அவர் ைனது முந்றைய  ிைவியில் ஓர் இந்ைியராக இருந்ைார் 
என் றையும்  ா ா பவளிப் டுத்ைினார்). அன்றைய ைினம்,  ா ா அவறரப்  ற்ைி 
வ லும் ெில  ாராட்டுக்கறளத் பைரிவித்ைார்: "அவர், அவருறடய  ைவி  ற்றும் 
சூழ்நிறலகளுக்வகற்  ஒரு நல்ல  ண்புள்ள  னிைர். அவருக்கு என்னுடன் 
கடந்ைகால பைாடர்பு உள்ளது, அவர் என்னிடம் வருவார்." அறைக்வகட்டு 
 ண்டலி 'அது எப்வ ாது நடக்கும்?' என்று அற ைியாக வயாெிக்க  ட்டுவ  
முடிந்ைது. 

 ா ா பைாடர்ந்து, " சிவாஜி, மநப்தபாலியன் தபான்ை வரீர்ககள நான் 
விரும்புகிதைன்; அவர்கள் ஒருதபாதும் தகாகழகளாக இருந்ததில்கல. 
மநப்தபாலியன் ககடசிவகர கதரியொக இருந்தார். அமலக்ஸாண்டர், 
அக்பர் இரண்டு ென்னர்களும் துணிச்சலும் கதரியமும் பகடத்தவர்கள்; 
ஆனால், சிவாஜிகயப்தபால் அவ்வளவு கதரியசாலி அல்ல. 
தபார்க்களத்தில் நிகலகெ நம்பிக்ககயற்ைதாக இருந்ததபாதும், இந்தத் 
தகலவர்கள் கதரியெிழந்து ஓடி ெகையவில்கல. அது ெிகவும் நல்லது. 
அகதத்தான் துணிச்சல் என்பது. ஒருவர் ககடசிவகர தபாராடதவண்டும்; 
‘மசய்யதவண்டும் அல்லது மசத்து ெடியதவண்டும்’" என்று கூைினார். 
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காஷ்ெீர் பயணம் 
(Kashmir Trip) 

1929, ஜூறல 1ஆம் நாளிலிருந்து  ா ா அவரது எைிர்கால ைிட்டங்களில் 
ைீவிர கவனம் பெலுத்ைத் பைாடங்கினார். ஆஷ்ர ங்கறள மூடிவிட்டு, காஷ் ீர் 
பெல்ல இருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். ஜூறல 9ஆம் நாளிலிருந்து ெிறுவர்களின் 
ஆஷ்ர ம் ைற்காலிக ாக மூடப் ட்டது. 

ஜூறல முைல் வாரத்ைில் எைிர்வரும்  யைத்ைின் வி ரங்கறளத் ைீர்வு 
பெய்ைார். இம்முறை  ா ா வ ருந்ைில்  யைிக்க விரும் ி,  யைத்ைிற்காக ஒரு 
ெிைப்பு வ ருந்து ையார் பெய்யு ாறு  ாைிரிக்கு உத்ைரவிட்டார். ஒரு டண் 
எறடயுள்ள ‘பஷவர்பலட்’ வெஸிஸ்  ற்றும் இைர ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய 
ஜூறல 2ஆம் நாள்  ாைிரி ொஞ்ெியுடன் மும்ற க்குச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, அவருடன் காஷ் ீர்  யைம் பெய் வர்களின் 
ப யர்கறளத் ைீர் ானித்து, அவரவர் கடற கறளயும் பைளிவு ட 
எடுத்துறரத்ைார். அலி அக் ர், ஆகா அலி இருவரும்  ா ாவின் 
இருக்றகக்குப் ின் அ ர்வவைாடு ராவ்ஸாவஹ ிடம்  ட்டுவ  வ ெவவண்டும். 
 ண்டலியும், ெிறுவர்களும் ஒருவறரபயாருவர்  ார்க்கவவா, அல்லது 
அவர்களிறடவய வ ெவவா கூடாது என  ா ா கட்டறளயிட்டார். பாதிரி வண்டி 
ஓட்டுநர்; புவாஸாதஹப்  யைத்ைிற்குத் வைறவயான ப ாருட்களின் 
தெலாளர்; ராம்ஜூ பயண கண்காணிப்பாளர்; வ லும் விஷ்ணு  ாைிரிக்கு 
உைவியாளராகவும், ொஞ்ெி கடிைப் வ ாக்குவரத்துகறளயும் றகயாளவவண்டும்; 
ெற யல் ப ாறுப்பு ெகனுக்கு வழங்கப் ட்டது; ஆகா அலி, அலி அக் ர் 
இருவரும் ராவ்ஸாவஹ ின் கண்காைிப் ில் இருந்ைனர். குஸ்ைாஜி, வொட்டா 
 ா ா இருவரும்  ாைிரிக்கு அருகில் முன் இருக்றகயில் அ ரவவண்டும். 
ஒவ்பவாருவரும் அவரவர்  டுக்றக சுற கவளாடு நான்கு வஜாடி உறடகளும் 
உடன் எடுத்துக் பகாள்ளவவண்டும். ஜூறல 9ஆம் நாள் புைப் டுவைற்கான 
அறனத்து ஏற் ாடுகளும் முடிவறடந்ைன. 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ஜூறல 10ஆம் நாள் காறல நான்கு  ைிக்கு 
 ா ா  ண்டலியுடன் காரில் புைப் ட்டார். ப ஹர்  ா ா ப ௌனம் ஆரம் ித்து 
இன்வைாடு நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவறடகின்ைன, ஆனால்,  ா ா அறை 
ொைாரை ாக எடுத்துக்பகாண்டார். அக் ர் அச்ெகத்ைில் ெிைிது வநரம் 
இருந்துவிட்டு நாஸிக் நகறர 10  ைியளவில் பென்ைறடந்ைனர்.  ா ா, ப ண் 
 ண்டலிறய ெந்ைித்ை  ின்னர் அவர்களுடன்  ாண்டு வலனா குறககளுக்குச் 
பென்ைார். ைிரும் ி வந்ைதும் காஷ் ீர்  யைத்றைப்  ற்ைி  ா ா ப ண் 
 ண்டலிக்குத் பைரியப் டுத்ைினார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் அன்ைிரவு துலியா புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 
துலியாவில் காதளொொ நகராட்ெி ப ாைியியலாளராக ஒரு முக்கிய ான 
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 ைவிறய வகித்ைார். அவர்  ா ாறவ வரவவற்க வவண்டிய ஏற் ாடுகள் 
அறனத்றையும் பெய்ைிருந்ைார்.  ா ா வந்து வெர்ந்ைதும் அறனவரும் 'ெத்குரு 
ப ஹர்  ா ாவுக்கு வஜ' என்று குரபலழுப் ி  கிழ்ச்ெி ஆரவாரம் பெய்ைனர். 
 ா ாவுக்கு ஏராள ான  லர்  ாறலகள் அைிவித்து,  கிழ்ச்ெிவயாடு 
காவள ா ா,  ா ாறவ அவர் இல்லத்ைிற்கு வரவவற்ைார். 

மெஹர் பாபா இக்காலத்தின் அவதார புருஷர் என்பகத 
ெகைமுகொகத் மதரிவித்திருந்தாலும், பலர் அவகர இன்னும் ஒரு 
சத்குருவாகதவ பார்த்தார்கள். பாபா அவருகடய உண்கெ நிகலகயப் 
பற்ைி தநரடியாகக் குைிப்பிடாெல் அல்லது மபாது அைிவிப்பு மூலம் 
பிரகடனம் மசய்யாததால் ெக்கள் அவகர சத்குரு மெஹர் பாபா அல்லது 
ஸ்ரீ மெஹர் பாபா என்தை அகழத்து வந்தனர். 

துலியாவில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ை அறனவருக்கும் ைரிெனம் 
 ட்டு ின்ைி, அருகிலிருந்ை ெில இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்து அருற யான 
ஆன் ீக பொற்ப ாழிவுகறளயும் வழங்கினார். முைலாவைாக, வ ரின் த்றைப் 
 ற்ைி விளக்க ளித்ைார்: 

உண்கெயாகச் மசால்வதானால், முழுப் பிரபஞ்சத்திலும், அகனத்து 
இடங்களிலும் தபரின்பம் ெட்டுதெ உள்ளது. எங்கும் ஆனந்ைம், ஆனந்ைம், 
ஆனந்ைம்! ஆனால், அைியாை, ஏறழ  னிைகுலம் அறை அனு விக்க முடியாது, 
ஏபனன்ைால்,  னிைனுக்கு அறை எப் டி அனு விப் து என்று பைரியாது. 
 ிர ஞ்ெம் முழுவதும் அளவிறுைியில்லா ஆனந்ைத்ைால் நிரம் ி வழிகிைது, 
ஆனால், ொனிடன் அகத முற்ைிலும் புைக்கணித்து, மசல்வம், மசல்வாக்கு, 
உகடகெகள், மபயர், புகழ் எனும் நிகலயற்ை இன்பத்தின் பின்னால் ஓடி 
அகலகிைான். இகவ அகனத்தும் ொகய, தபாலியானது, மபாய்யின் 
மொத்த உருவொகத் திகழ்வது! இது உண்ற யின் அைியாற யினால் 
நிகழ்வது! ப ாய்யான ஒன்றைத் ைவிர்ப் ைன் மூலம் ஒருவர் உண்ற யான 
 கிழ்ச்ெிறயப் ப ை முயற்ெிக்க வவண்டும். 

ஆனந்தத்தின் மொத்த உருவம் நாதன! நீங்கள் பார்க்கும் இந்த 
ஐந்து-அடி ஆறு-அங்குல உடல் வடிவம் உண்கெயானது அல்ல! எனது 
உண்கெ ரூபத்கத நீங்கள் பார்ப்பதானால் நீங்கள் நீங்களாக இருக்க 
ொட்டீர்கள். வறரயறுக்கப் ட்ட  னிை  னைிற்கு எல்றலயில்லா அைிவு, ெக்ைி, 
ஆனந்ைம் இவற்றைப்  ற்ைிய ஒரு குறுகிய அளவிலான கருத்து கூட 
கிறடயாது. இந்ை நிறல  னைின் எல்றலக்கு அப் ாற் ட்டது. இறைத்ைான் 
நிர்விகல்ப நிகல (நான் கடவுள்) என் து. இதுைான்  ர ாத் ா அல்லது 
இறைவனின் எல்றலயில்லா ஆனந்ை நிறல!  

ஒவ்மவாருவரும் இந்த இறை நிகலகய அகடய 
விதிக்கப்பட்டவர்கள், எனதவ அந்த இறுதி நிகலகய தநாக்கி முயற்சிப்பது 
ஒவ்மவாருவரின் கடகெயாகும். சிலர் இகை நிகலகய இன்று 
அகடயலாம்; இன்ைில்லாவிடில் நாகள. சிலர் பல வருடங்களுக்குப் 
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பின்னர்; இன்னும் சிலர் பல பிைவிகளுக்குப் பின்னர். எந்தநரத்திலாவது 
இந்த தென்கெயான இகைநிகலகய ஒருவர் அகடவது உறுதி. 

வ ரின் த்றைப்  ற்ைிய பொற்ப ாழிறவத் பைாடர்ந்து, ெமூக 
வெறவயில் ஈடு டுவறைப்  ற்ைி ஒரு விவாைம் நறடப ற்ைது. அப்வ ாது 
ப ஹர்  ா ா கீழ்வரும் கருத்துகறளத் பைரிவித்ைார்: 

வைெம்  ற்றும் அைில் வாழும்  க்களின் வெறவகளில் நீங்கள் 
ஈடு ட்டிருப் து ஒரு வறகயில் நல்லது. ஆனால், கர் வயாகா வழியாக முழு 
ஆனந்ைத்றையும் அறடய உறுைியான வழிமுறை ஒன்வை ஒன்று உள்ளது. 
அது, வெறவ பெய்யும் வவறளயில் 'நான் தசகவ மசய்கிதைன்.. நான் இந்த 
தவகலகயச் மசய்கிதைன்..' என்ை எண்ைவ ா, உைர்வவா ெிைிைளவும் 
இருக்கக்கூடாது. உண்ற யான வெறவக்கு, சுயநல ின்ற  இன்ைியற யாைது; 
அைில் ெிைிைளவுகூட "நான்.." "நாவன.." "நான் இறைச் பெய்கிவைன்" என்ை 
எண்ைத்ைிற்கு இடவ  இருக்கக் கூடாது. ஏபனன்ைால் இத்தககய சுயநலம் 
சார்ந்த சிந்தகனகள் கர்வத்கத உருவாக்கும்; இது ெிகவும் அடர்த்தியான 
ெற்றும் ஆழொன ெனப்படிவங்களுக்கு வழிவகுக்கும், தெலும் இவற்கை 
அழிப்பது என்பது அகனத்திலும் கடினொன காரியம். 

உலகம் முழுவதும்  க்கள் ஏைாவது ஒரு வெறவயில் ஈடு டுகிைார்கள். 
ெிலர் அவர்களுறடய ெமுைாயம் அல்லது  ிைந்ை வைெத்ைிற்கு வெறவ 
புரிகிைார்கள். ஆனால், அவர்களின் வெறவயில் அகங்கார சுய ரியாறை 
 ற்றும் சுயநலத்ைின் அளவு  ிகுைியானைாக இருக்கும். ெிலர் 
பெய்ைித்ைாள்களில் அவர்களின் ப யர் வரவவண்டும், ெிலர் அவர்கறள  லரும் 
உயர்ந்ைவர்களாகப்  ார்க்கவவண்டும், ெிலர் முக்கியத்துவம் அறடந்து  க்களின் 
றகைட்டல்கறள ப ைவவண்டும், இன்னும் ெிலர்  ிைரின்  ார்றவயில் 
நல்லவராகவும் ஒழுக்க ிக்கவராகவும் வைான்ை வவண்டும் என்ை எண்ைத்ைில் 
வெறவகளில் ஈடு டுவார்கள். இப்படி ஒவ்மவாருவரும் சுயநல லட்சியம் 
அல்லது மபருகெயின் மவளிப்புை தநாக்கத்துடன் மசயல்படுவகத, தசகவ 
என்று ஒருதபாதும் கூைமுடியாது. அப்படிப்பட்ட தசகவ அகனத்தும் 
பயனற்ைது, ெதிப்பற்ைது ெற்றும் முற்ைிலும் அர்த்தெற்ைது. 

உண்ற யான கர் வயாகிகளாக இருங்கள்! வெறவ பெய்யுங்கள், 
ஆனால், முற்ைிலும் ைன்னல ற்ை வெறவயாக இருக்கட்டும்; "நான்.." "என்…" 
என்பகதக் ககயளவு நீளத்தில் கவத்துக்மகாள்ளுங்கள்; கடவுளின் 
மபயரில் தசகவ மசய்யுங்கள்.  

ஒரு  க்ைர்  ா ாவிடம்  க்ைி வயாகாறவப்  ற்ைி விளக்கும் டி 
வவண்டினார்.  ா ாவின் விளக்கம் கீழ்வரு ாறு: 

ஆன்ெீக பாகதயில் சுலபொக முன்தனைி, இறுதியில் நித்திய 
ஆனந்தத்கத அகடய வழிவகுப்பது பக்தி தயாகா. இது கர்ெ தயாகாவுடன் 
ஒப்பிடும் தவகளயில் ெிகவும் எளிதான வழி; ஆனால், அதற்கு நிகலயான 
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உறுதிப்பாடு ததகவ. கடவுறள அறடயும் ஒவர உறுைியான ைீர் ானம் இருக்க 
வவண்டும், வ லும் அந்ை நிறலயான உறுைியுடன் காட்டப் டும்  க்ைி 
 லனளிக்கும். சுயநல வநாக்கத்துடன் கூக்குரலிடுவைன் மூலம்  க்ைிறயப் 
ப ைமுடியாது: "கடவுவள, எனக்கு  றனவிறயக் பகாடு,  கறனக் பகாடு, 
பெல்வத்றைக் பகாடு, அறனத்து பகௌரவங்களும் என்றன வந்து வெரவிடு!" 
இத்ைறகய ' க்ைி' சுறவயற்று பவறுற யாக இருக்கும்.  

 க்ைி, கடவுறளக் காணும், கடவுவளாடு ஒன்ைிறையும் ஏக்கத்ைில் 
பெலுத்ைப் ட வவண்டும்;  க்ைி இவ்வாறு ஒரு நிறல டுத்ைப் ட்ட  க்ைனின் 
 னவைாடு ஒன்ைிவிடும் வவறளயில் சுற்றுப்புை சூழ்நிறலகள், பொந்ை ந்ைங்கள் 
 ற்றும் உலகத்றைப்  ற்ைிய எந்ை ெிந்ைறனயும் இல்லா லாகிவிடும். 

 க்ைி என் து நாபளல்லாம் புனிை நூல்கறள வாெிப் து அல்லது 
கடவுளின் ப யறர  ைிக்கைக்கில் உச்ெரிப் தும் அல்ல. இறை,  க்ைி என்று 
கூைமுடியாது; இது ஏ ாற்ை ளிக்கும் ஒரு நிகழ்ச்ெி. இையம் கடவுவளாடு 
ஒன்ைிவிட வவண்டும். இப் டி ஐந்து நி ிடங்கள் வவறு ெிந்ைறனகள் 
எதுவு ில்லா ல் கடவுவளாடு ஒன்ைினால் கூட வ ாதும், அதுவவ 
உண்ற யான  க்ைியாக அற யும். இத்ைறகய வநர்ற யான  க்ைி, கடவுறள 
வநெிக்கும் ைாகத்றை உருவாக்கி அவறனச் பென்ைறடய வழிவகுக்கும். நீங்கள் 
எவ்வளவு ஆழ ாக கவனம் பெலுத்துகிைரீ்கவளா, அவ்வளவு ைீவிர ாக உங்கள் 
 க்ைியும், விறரவான  லனும் இருக்கும். 

ஒரு  க்ைறனப் ப ாறுத்ைவறரயில் ைனிற யும்,  ாகு ாடும், 
குைிப் ாக,  க்ைி வயாகாவுக்கு முக்கியம்; நாளறடவில் அது ைானாகவவ 
வந்துவெரும்.  ன ானது  க்ைியில் அைிக ாக ஆழ்ந்ைிருக்கும்வ ாது, உலகம் 
 ற்றும் அைன் விவகாரங்களிலிருந்து அைிக அளவில் விலகியிருக்கும். கர்  
வயாகாவில், இைற்கு  ாைாக,  னம் உலக பைாடர் ில் இருக்கும். 

ப ஹர்  ா ாவிடம் அங்கு வந்ைவர்களில் ஒருவர், "தியானம் மசய்யும் 
தவகளயில் எந்தக் கடவுளின் மபயகர நிகனவில் மகாள்ள தவண்டும்? 
ெிலர் ராம் என்கிைார்கள், ெிலர் கிருஷ்ணா என்றும் இன்னும் ெிலர் கடவுளின் 
ப யராகிய பரொத்ொ அல்லது ஈஷ்வர் எனும் ப யறர உச்ெரிக்கவும் 
பொல்கிைார்கள். எது அகனத்திலும் சிைந்தது?" என்று வகட்டைற்கு,  ா ா 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

ஏதாவது ஒருவரின் மபயகர ெனதில் மகாள்ளுங்கள் - ராம், 
கிருஷ்ணா, ஜஸீஸ், முஹம்ெது, புத்தா அல்லது கடவுள். ஆனால், கடவுள் 
மபயகர எப்படி நிகனவில் மகாள்ளப் தபாகிைரீ்கள் என்பதுதான் முக்கியம். 
ராம், கிருஷ்ைா அல்லது வவறு ஏவைனும் ைீர்க்கைரிெியின் ப யறர 
நிறனப் ைானால் அவருறடய உருவத்றை  னக்கண்களின் முன்னால் 
பகாண்டு வர முடியும் - ஆனால், கடவுள் எனும்தபாது என்ன மசய்வரீ்கள்? 
கடவுளின் மபயகர ெட்டும் நிகனப்பதில் அர்த்தெில்கல. கடவுகள 
ெனக்கண்கள் முன்னால் நிறுத்தி, ஒருநிகலப்பட்ட பக்தியுடன் 



171 
 

மசய்யதவண்டும். ஏததனும் அவதார புருஷன் அல்லது சத்குருவின் 
உருவகெப்பு உங்கள் ெனத்திகரயில் இருக்க தவண்டியது அவசியம். 

அறலந்து ைிரியும்  னதுடன், 'ராம், ராம், ராம்' என்று 
கிளிப் ிள்றளவ ால,  ன்னிபரண்டு வருடங்கள் பைாடர்ந்து உச்ெரிப் ைில் எந்ை 
 லனு ில்றல. உங்கள் குருநாைரின் ெித்ைிரத்றைக் கண்கள்முன் றவத்துக் 
பகாள்ளுங்கள், அதுவவ ெிைந்ைது. 

ஒரு  க்ைன்  ா ாவிடம், " னறை ஒருநிறலப் டுத்ை நான்  ிகவும் 
ெிர ப் டுகிவைன். என்றன ஆெீர்வைித்து உைவுங்கள்!" என்று வவண்டினான். 

"அறை நான்  ார்த்துக் பகாள்கிவைன்"  ா ா உறுைியளித்ைார். 
"தியானத்தில் அெரும்தபாது என்கன நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். என் 
உருவத்கத உங்கள் கண்களின் முன்னால் கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். இகத 
ெட்டும் நீங்கள் மசய்வதானால், எஞ்சியகத நான் பார்த்துக்மகாள்தவன்" 
என்றும் கூைினார்.  

 ல ெ ய நூல்கறளக் கற்றுத் வைர்ந்ை ஒருவர், ஆன் ீகத்ைில்  ிக்க 
ஆர்வமுள்ளவர், ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக துலியா வந்ைிருந்ைார். 
புத்ைகங்கறளப்  டிப் ைில் அவருக்கு அவ்வளவு ைிருப்ைியில்றல; அவர் 
உலறகத் துைக்க விரும் ினார்; ஆனால், கா  உைர்வுகள் அவறரச் 
ெித்ைிரவறை பெய்ைறை எடுத்துக்கூைி  ா ாவின் ஆெிகறள வவண்டினார்.  ா ா 
அைற்கு இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

துைவைம் என் து ஆன் ீக  ாறையின்  டிக்கல். துைவு,  ிைப்ப டுக்கும் 
ைருவாயில் யாத்ைிரிகர் ஆன் ீக  ாறையில் அடிபயடுத்து றவக்கிைார். 
அத்ைறகய துைவு  ிகவும் கடின ானது; அவ்வளவு எளிைல்ல. காரைம், 
அறனத்து இறடயூறுகளின் வவராகத் ைிகழும்  னம் அைிவவகத்ைில் 
பெயல் டுவது நிறுத்ைப் ட வவண்டும். 

 னம் அழிறவ ெந்ைிக்கும்வ ாது  ட்டும்ைான் உலகப் ப ாருட்களின் 
 ீதுள்ள  ற்றுைல் அகலும். ஆனால்,  னறை நிறுத்துவது அல்லது அழிப் து 
என் து அவ்வளவு எளிைல்ல. இது இ ய றலறயத் ைறலயில் ைாங்கிச் 
பெல்வறைவிடக் கடின ானது!  

 னைின் துன் ங்கள் அகல வவண்டும்; அப்வ ாதுைான் முழுற யான 
துைவு உருவாகும். இந்ை  னைின் ொ த்ைிலிருந்து விடு ட, உங்கறள 
 ைந்துவிடும் அளவுக்கு, பைய்வகீத்ைிற்கான ஏக்கத்றை நீங்கள் பகாண்டிருக்க 
வவண்டும். 

துைவைம் அறடவது என் து ைன்றனத் ைாவன இழப் து. உங்களின் 
ெிந்ைறன, பொல், பெயல் ஒவ்பவான்ைிலும் அன் ிற்குரியவறர அரவறைத்து, 
ைாழ்வு  னப் ான்ற றய விட்படாழிந்ைால்  ட்டுவ  நீங்கள் உங்கறள இழக்க 
முடியும். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலி ைங்கியிருந்ை இடத்றைபயாட்டி ஒரு 
 ிரா ை பூொரி வாழ்ந்து வந்ைார். ைினமும் அைிகாறலயில் எழுந்து, இந்து 
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ொஸ்ைிர ஸ்வலாகங்கறள உரத்ை குரலில் எடுத்துறரப் றை வழக்க ாகக் 
பகாண்டார். ஜூறல 14ஆம் நாள்,  ா ா முன்னிறலயில்  ண்டலி இறை ஒரு 
 ிரச்ெிறனயாக முன்றவத்ைவ ாது அவர் இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

உலகில் எல்லா இடங்களிலும்,  ிரார்த்ைறன  ற்றும் வழி ாட்டின் 
ப யரில், இந்ை வறகயான  யனற்ை புலம் ல் நடந்து பகாண்டிருக்கிைது. இைன் 
மூலம் எவரும் எதுவும் அறடயப் வ ாவைில்றல; ஆகப ாத்ைத்ைில் இைில் எந்ை 
அர்த்ைமும் இல்றல. இம் ாைியான உரத்ை குரல்கள் எவ்விை ான 
முடிவுகறளத் ைரும் என்று அவர்கள் ஒரு நி ிட ாவது நிறனத்துப் 
 ார்க்கிைார்களா?  ல்லாண்டு கால ாக இது நடந்து பகாண்டிருக்கிைது; 
இன்னும்  ல்லாண்டுகள் இப் டி நடந்து பகாண்டுைான் இருக்கும். 
காலங்கால ாக, இந்ை  ிரா ைர்கள், வ ால்விக்கள், ைஸ்தூர்கள்  ற்றும் 
 ாைிரிகள் இவ்வாறு உளைிக் பகாண்டிருக்கிைார்கள்; அைற்காக உண்ற யில் 
அவர்கள் ஊைியமும் ப றுகிைார்கள்! ஆனால், இைனால் ஒரு ெிைிய அளவு 
நன்ற றயக்கூட எவரும் அறடவைில்றல. 

இைன் காரைம் என்னபவன்ைால், அவர்களில் யாரும் அறை 
வநர்ற யாக அல்லது முழு னதுடன் பெய்வைில்றல. அவர்களின் 
 ிரார்த்ைறனகள் குரல்வறளகளின்  யனற்ை உளைல்கவள ைவிர 
வவபைான்று ில்றல, அைில் ெிைிைளவுகூட இைய உைர்வுகளின் அம்ெம் 
இருக்காது. அவர்களின் அைிவு, கவனம், ெிந்ைறனகள் அறனத்தும் 
அங்கு ிங்கும் அறலந்து ைிரியும்; வ லும் இந்ை உயிரற்ை  ம்வ ா ஜம்வ ா 
பைாடர்கிைது. இது பைளிவான  னதுடனும், முழு வநர்ற யுடனும் 
பெய்யப் ட்டால் ஒருவரின்  ிரார்த்ைறனகள் வநரடியாக இறைவறன 
பென்ைறடயும். கடவுள் வநர்ற றயயும் பவளிப் றடயான இையத்றையும் 
 ட்டுவ  விரும்புகிைார் - அர்த்ை ற்ை உறரயாடலின் பவளிப்புை நிகழ்ச்ெிறய 
அல்ல! 

உலகின் எந்த மூகல முடுக்குகளிலிருந்தும், ஒருவர் கடவுகள ஆழ் 
இதயத்திலிருந்து நிகனப்பதானால் - அவர் ெிகதொசொன பாவியாக, 
எதற்குதெ ஆகாதவராக ெற்றும் தாழ்த்தப்பட்டவர் ஆனாலும் கூட - அது 
உடனடியாக, கடவுளின் காதுககள வந்தகடயும். அந்ை  ிரா ை பூொரி, 
இவ்வளவு அருகில் இருந்தும், அவருறடய வகாஷத்றைப் ப ாறுத்ைவறரயில் 
நான் பெவிடனாகவவ இருக்கிவைன், நான் அறைக் வகட்கமுடியாது ஏபனனில் 
அது என்றனத் பைாடுவைில்றல. அது எனக்கு எந்ை விறளறவயும் 
ஏற் டுத்ைாது.  ாைாக, எவவரனும் என்றன  ட்டும் வநர்ற யுடன்  ிரார்த்ைறன 
பெய்ைால் - அவர் எவ்வளவு தூரத்ைிலிருந்ைாலும், வ லும் அவர் குரல் 
ப துவாகவவா அல்லது ப ன்ற யாகவவா இருந்ைாலும் - நான் உடனடியாக 
அறைக் வகட் து  ட்டு ின்ைி என்னுடன் ஒரு பைாடர்பும் உருவாக்கப் டுகிைது. 

உைாரை ாக, நீண்டதூர பைாறலவ ெி நிறலயத்றை 
எடுத்துக்பகாள்வவாம். அறனத்து பைாறலவ ெிகளும் இத்துடன் 
இறைக்கப் ட்டுள்ளன, வ லும் வவண்டிய பைாறலவ ெித் பைாடர்ற  இைன் 
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மூலம் எண்முகப் டுத்ைிப் ப ைமுடியும். அதுவ ால, ெத்குரு  னிை குலத்ைின் 
 ிரைான ற ய ாகத் ைிகழ்கிைார்; வ லும் ஒருவர் அவறர வநர்ற யாகவும் 
முழு னதுடனும் நிறனக்கும் வவறளயில் - எவ்வளவுைான் 
தூரத்ைிலிருந்ைாலும் - அவரது குரல் ெத்குருவின் காதுகறள எட்டி 
உடனடியாகத் பைாடர்ற  ஏற் டுத்தும். இங்கு, தூரத்றைப்  ற்ைிய வகள்விக்கு 
இடவ யில்றல. ெத்குரு அறனத்துக்கும் நடுவவ,  றடப் ில், 
அறனவரிட ிருந்தும் ெ தூரத்ைில் இருக்கிைார். இவ்வாறு ெத்குரு 
ற யப்புள்ளியாக இருந்து இவ்வுலகம்  ற்றும்  ிர ஞ்ெத்ைிற்கு  ட்டு ின்ைி 
மூவுலகங்கறளயும் - வ லுலகம், பூ ி, கீழுலகம் – ஆட்ெி புரிகிைார். 

ஆனால், எல்லா  ிரார்த்ைறனகறளயும் ஒவர வநரத்ைில் வகட் து எப் டி 
ொத்ைிய ாகும்? வகாடானவகாடி  க்களின்  ிரார்த்ைறனகள்  ற்றும் 
அறழப்புகள் ெத்குருவுடன் உடனடி பைாடர்ற  எப் டிக் பகாண்டுவரும்? இைன் 
விறட  ிகவும் எளிைானது. சத்குரு என்ைால் யார்? வரம்பற்ை சக்திகளின் 
ஆட்சியாளர்! அவருக்கு ஒன்று அல்லது இருபத்மதான்று, ஓராயிரம் 
அல்லது ஒரு லட்சம் தெலும் பத்து லட்சம் அல்லது பல்லாயிரம் லட்சம் 
என்ை தகள்விக்கு இடதெயில்கல. அவர் கண்களில் அறனவரும் ெ ம். 
ஆனால், உங்களின் அறழப்பு உங்கள் ஆழ் இையத்ைிலிருந்து வரவவண்டும். 
அப்வ ாது அது அவருறடய பெவிகறள, ‘தூரம்’ அல்லது 'வழியில் 
வ ாக்குவரத்து பநரிெல்' எறையும் ப ாருட் டுத்ைா ல் பென்ைறடயும்.  

பிரார்த்தகனகள் ெற்றும் நாவின் அரவங்கள் அகனத்தும் 
இதயத்திலிருந்து ததான்ைாவிட்டால் அகவ மவறும் மவளித்ததாற்ைதெ! 
இல்கலதயல், அத்தககய பிரார்த்தகனகள், எவ்வளவுதான் முழக்கொக, 
நீளொக இருந்தாலும் அகனத்தும் முற்ைிலும் அர்த்தெற்ைதாகிவிடும். 
இததாடு ஒப்பிடுககயில், பிராெணர்கள், தஸ்தூர்கள், பாதிரிகள் மூலொகக் 
கூலிமகாடுத்து வழங்கப்படும் பிரார்த்தகனகள் படுதொசொனகவ. 

கூட்டத்ைில் ஒருவர்  ா ாவிடம் இவ்வாறு வினவினார்: "ஒருவருக்கு, 
பிரார்த்தகன மசய்ய தநரெில்லாததபாது இத்தககய நடுத்தரக்காரர்கள் 
மூலம் பக்தி உணர்தவாடு மசய்வதானால் அது நல்லதில்கலயா?" 

 ைிலாக  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: இது மொத்த முட்டாள்தனம் 
ெற்றும் முற்ைிலும் அபத்தொனது. இது ஒன்றைத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில் 
அளிக்கப் டும்  யனற்ை ொக்குப் வ ாக்காகும். இவ்வாறு  ரிந்துறரப் து 
வலுவான அல்லது ைர்க்கரீைியான கருத்ைாகாது. இது ஒருவரின் ப ாது 
அைிறவ அவ ைிப் ைாகும்.  ிரார்த்ைறன, வழி ாடு அல்லது வவண்டுைல்கள் 
இறவ அறனத்தும் கூலிக்காரர்களால் பெய்யமுடியு ா? இது ஒருவனின் 
கற் றனக்கும் அப் ாற் ட்டது.  ாய வறலயில் ெிக்கிக் பகாண்டிருக்கும் 
வவறளயில், ஒருவரின் பெயல்களின் சுற றய  ிைரின் வைாள்களில் றவத்து, 
கடவுளிடம் எடுத்துச் பெல்ல அவர்களுக்குக் கூலி பகாடுப் து வ ாலாகும்.  ாய 
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இன் ங்களில் மூழ்கியிருக்கும் வ ாது ஒருவறரக் காட்டிக்பகாள்ளா ல் 
இருக்கச் பெய்யும்  ாொங்குத்ைனம் ஆகும். 

ஒருவர் பொல்கிைார், "எனக்குப்  ிரார்த்ைறன பெய்ய வநர ில்றல." 
என்று! ஏன் இல்றல? ஏபனன்ைால், அைற்காக வநரத்றைச் பெலவிட அவர் 
விரும் வில்றல.  ாறயயில் வ லும் வ லும் ஈடு டும் நாட்டங்களால், 
உலகத்துடனான அவர்களின் ஆர்வத்றையும், வநர ின்ற றயயும் மூடி றைக்க 
இது ஒரு அர்த்ை ற்ை ொக்குப் வ ாக்காகும். 

 ாறயயில் ெிக்கியுள்ள  னம், அறை விடுவிக்க விரும் வில்றல; 
எனவவ வயாக்கியனாக வைான்றும் எண்ைத்ைில் கூலிபகாடுத்துப்  ிரார்த்ைறன 
பெய்கிைான். இது எப்வ ாைாவது எந்ைபவாரு ெிைப் ான பெயலுக்கும் 
நல்பலாழுக்கத்ைிற்கும் காரை ாக இருக்க முடியு ா? 

நீங்கள் கடவுறள நிறனத்து வழி ட விரும் ினால், இையபூர்வ ான 
உைர்வுகளுடன் வநர்ற யாகவும், விசுவாெ ாகவும் பெய்யுங்கள். ஒவ்பவாரு 
நாளும் ஒரு ெில நி ிடங்கள்  ட்டுவ  கடவுறள நிறனத்துப்  ிரார்த்ைறன 
பெய்ய முடியு ானாலும், வநர்ற யுடன் பெய்யுங்கள்.  ல  ைி வநரம் 
அர்த்ை ில்லா ல் பைாைபைாைப் றைவிட இரண்டு மூன்று நி ிட வநர 
வநர்ற யான  ிரார்த்ைறன நற் யறன விறளவிக்கும். இது உடனடியாகக் 
கடவுளின் பெவிகறள எட்டும். காரைம், கடவுள் எப்வ ாதும் இையத்ைின் 
குரறலக் வகட்கிைார். 

துலியாவில் வாழும் காவள ா ா குடும் த்ைினர், ப ஹர்  ா ா  ற்றும் 
 ண்டலிறய  ிகுந்ை அக்கறையுடன் கவனித்துக் பகாண்டனர். முழு 
குடும் மும்  ா ாவின் அன் ில் உள்வாங்கப் ட்டு, அறனவரும் ைங்கள் 
வாழ்க்றகறய அவருக்காக அர்ப் ைித்ைனர். காவள ா ாவின் புைல்வர்கள்  ாபு, 
முரளி இருவரும்  ா ாவுடன் ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்து வந்ைனர்.  ாபு 
 ண்டலியில் ஒருவராக அங்வக வாழும் ஆர்வத்ைில் இருந்ைார். 

ஜூறல 15ஆம் நாள் புைிைாக அற க்கப் ட்ட வ ருந்ைில் அறனவரும் 
இந்தூகர தநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். துலியாவில்  லர் கண்களில் 
நீர் ைதும்   ா ாவுக்கு விறடபகாடுத்ைனர்.  

உடன் பென்ை 12 ந ர்களுக்கும்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள் டி 
இருக்றககளில் குைிப் ிட்ட இடம் ஒதுக்கப் ட்டது;  ா ா இவ்விஷயத்ைில் 
 ிகவும் கண்டிப் ாக இருந்ைார். வ லும்,  ா ா  ண்டலிறய 24  ைிவநரம் 
லங்வகாட்டி  ட்டுவ  அைிய கட்டறளயிட்டார். ஜூறல 16ஆம் நாள் இந்தூர் 
வந்ைறடந்து அரொங்க  ங்களாவில் ஓய்பவடுத்து  றுநாள் தபாபால் வந்து 
வெர்ந்ைனர்.  

 ா ா, புவாஸாவஹ ிடம், "காஷ்ெீரி மொழிகய விகரவில் 
கற்றுக்மகாள்ளுங்கள், நான் அங்தக சில நாட்கள் ஏகாந்தவாசத்தில் 
இருக்கதவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார். 
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ஜூறல 18ஆம் நாள் குணா வந்து வெர்ந்ைதும், ெகன் வைநீர்  ற்றும் 
இரவு உைறவத் ையார் பெய்ைார். 

இைற்கிறடயில்  ா ா, ஆகா அலி, அலி அக் ர்  ற்றும் 
ராவ்ஸாவஹபுடன் நடக்கச் பென்ைார். வழியில், முற்ைிலும் வித்ைியாெ ான 
வைாற்ைத்ைில் ஒருவர், அறர நிர்வாை ாக, பவறும் லங்வகாட்டி 
அைிந்துபகாண்டு, வநரடியாக ப ஹர்  ா ாறவ அணுகி, அற ைியாக 
அடி ைிந்து வைங்கி, பூ ஒன்றை  ா ாவுக்கு அளித்ைார். அவர் ஏவைா "என் 
உயர் அதிகாரிகய சந்திக்க வந்துள்தளன்" என்று பைளிவில்லா ல் 
முணுமுணுத்ைறை, ொஞ்ெி அவரது புத்ைகத்ைில் குைித்துக் பகாண்டார். அைற்குப் 
 ிைகு,  ர்  ான முறையில், அவர் அங்கிருந்து விலகிச் பென்ைார். 

அன்று  ாறல 7.30  ைிக்கு  ா ா  ண்டலிறய, ெற யலறையில் 
அறழத்து, அங்கு வந்ைவர், அந்ை இடத்ைின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளர் என் றை 
விளக்கினார். 

இந்தப் பயணத்தில் என்னுகடய உண்கெயான பணி இன்று 
ஆரம்பொகிைது. என்னுகடய அகனத்து நடவடிக்கககளும், இத்தககய 
பயணங்களும் குைிப்பாக சில முக்கியத்துவங்களால் நிகைந்தகவ என் றை 
நீங்கள் அைிவரீ்கள். இறை, ஒரு  ா ன்னன் அவரது  ாகாைங்களில், 
பவவ்வவறு இடங்களில் அவர் ைிட்டப் டி அறனத்தும் நடக்கின்ைனவா என்று 
ஆய்வு சுற்றுப் யைம் பெய்வவைாடு ஒப் ிடலாம். 

இன்று  ாறல நான் நடந்து பெல்லும் வவறளயில், இவ்விடத்ைின் 
ப ாறுப் ாளராக இருக்கும் ஒருவர் வந்து, அவருறடய ப ாறுப்ற  என்னிடம் 
ஒரு விெித்ைிர ான முறையில் ஒப் றடத்ைார். ொதுறவப் வ ான்ை 
வைாற்ைத்ைில், லங்வகாட்டி  ட்டும் அைிந்துபகாண்டு, எைிர் ைிறெயிலிருந்து 
வநரடியாக என்றன வநாக்கி வந்ைார். என்றனக் கடந்து பெல்லும் வவறளயில், 
ஒரு  லறர என்னிடம் பகாடுத்து, கரங்கறளக்கூப் ி வைங்கி, எங்கிருந்து 
வந்ைாவரா அங்வக ைிரும் ிச் பென்ைார். என்னிடம் வரும்வ ாதும், அல்லது 
ைிரும் ிச் பெல்லும்வ ாதும், முன்,  ின், அக்கம்  க்கம் எங்கும்  ாரா ல், 
கண்கறள வநராக றவத்துக்பகாண்டு, எறையும் ப ாருட் டுத்ைா ல் நடந்து 
பென்ைார். அவருறடய கண்கள் ரா கிருஷ்ை  ர ஹம்ெரின் கண்கறளப்வ ால 
 ிரகாெ ாக இருந்ைன. 

இவகரப் தபான்ை ெனிதர்கள் என்கனப் பற்ைிய உண்கெகய 
அைிவார்கள். தெலும் அவர்களிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்ட கடகெககள 
அன்பாகவும் ெகிழ்ச்சியாகவும் மசய்கிைார்கள். இத்தககய வாழ்க்கக 
வாழ்வது உன்னதொனது. ொைாக, நூற்றுக்கணக்கில் ெக்கள் அவர்களின் 
நூற்றுக்குதெல் உலகப் பிரச்சிகனகளுடன் என்னிடம் வருகிைார்கள். 
அவர்கள் என்னிடம் 'வருவது' இல்கல; அவர்களின் ஆயிரக்கணக்கான 
ஆகசகளுக்கு அகடக்கலம் மகாடுத்து என்னிடெிருந்து 'விலகி' 
இருக்கிைார்கள். 
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இது  ார்க்க  ிகவும் விெித்ைிர ாக அற ந்ை ஒரு நிகழ்ச்ெி, என்னுடன் 
இருந்ைவர்கள் இறை உங்களுக்குக் கூறுவார்கள். இது ஓர் அைிெய காட்ெி; 
அறைவிட ஆச்ெரியம் என்னபவன்ைால், அந்ை ொது அவ்விடத்ைிலிருந்து 
 றைந்து பென்ை  ின்னர், எங்கறளப்  ார்த்ை இந்து, முஸ்லிம் 
ஒவ்பவாருவரும் கரங்கறளக் கூப் ி வைங்கிச் பென்ைனர். 

எனவவ, எனது பணி இப்தபாது ஆரம்பொகிைது; ெறுபடியும் நான் 
உங்ககள எச்சரிக்கிதைன், உங்கள் லங்தகாட்டிககள நழுவ விடாெல், 
அடுத்த 24 ெணி தநரத்திற்குக் மகட்டியாகப் பிடித்துக் மகாள்ளுங்கள் - 
அதாவது, எனது அகனத்து உத்தரவுககளயும் முழுகெயாக நிகைதவற்ைத் 
தயாராக இருங்கள். இந்ைப்  யைத்ைின் இறுைிவறர என்வனாடு 
ஒன்ைியிருங்கள், ஏபனன்ைால் என்ன நடக்குப ன்று எவருக்கும் பைரியாது! 
நான் என் ெலன ெித்ைத்ைின் டி  ைிபுரிவறை நீங்கள் அைிவரீ்கள். நான் 
கண்டிப் ாகவும் அவைவவறள ப ன்ற யுடனும் இருப்வ ன்; யாருக்குத் 
பைரியும் என் விருப் ம் என்ன பெய்யும் என்று!  

இப்வ ாது இந்ைப்  யைத்ைில், நான் பைாடர்ந்து பென்று 
பகாண்டிருப்வ ன், எவவரனும் ஏவைனும் காரைத்ைிற்காக என்னுடன் பைாடர்ந்து 
வரமுடியாை நிறலயில் இருந்ைால்கூட என்  யைம் பைாடரும்.  

நான் ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருக்க எனக்கு ஒரு  றல அவெியம். 
அத்ைறகய  றலறய நாம் காஷ் ீரில் கண்டு பகாள்ளமுடியும்; நான் அங்வக, 
உங்களில் ஓரிருவருடன், புவாஸாவஹப் அல்லது ொஞ்ெியுடன்  த்து அல்லது 
 ன்னிபரண்டு நாட்கள் இருப்வ ன். 

அப்வ ாது ொஞ்ெி, "ஜஸீஸின் கல்லகைகய எங்களுக்குக் 
காண்பிப்பீர்களா?" என்று வகட்டார்.  

 ா ாஆம் என்று  ைிலளித்து, பைாடர்ந்ைார்: ஆ ாம், நீங்கள் 
ஆச்ெரியப் டும் அளவுக்கு, காஷ் ீரின் அற்புை ான காட்ெிகறளக் காைப் 
வ ாகிைரீ்கள்! முைலில் நாம் அங்கு பெல்வவாம். ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து 
பவளிவய வந்ைதும் நான் உங்கறளச் சுடப்வ ாகிவைன் (என்று கூைி  ா ா 
துப் ாக்கியால் சுடுவதுவ ால றெறகயால் காண் ித்ைார். அைன் மூலம் அவர் 
என்ன பவளிப் டுத்ை விரும் ினார் என் றை  ண்டலியால் புரிந்துபகாள்ள 
முடியவில்றல.) உங்கள் விருப்பத்திற்கும், ஆகசக்கும் எதிராக 
இருந்தாலுங்கூட நான் மசால்வகதச் மசய்யுங்கள். உணர்ச்சிவசப்படதவா 
தகாபப்படதவா மசய்யாதரீ்கள். இந்தப் பயணம் ெிகவும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது. ஆககயால் இறுதிவகர என்னுடனிருந்து என் கட்டகளப்படி 
தவைாெல் மசய்து வாருங்கள். 

ஜூறல 19ஆம் நாள் காறலயில், அந்ை கிரா த்ைில் வாழ்ந்ை ஒருவர், 
அைற்கு முந்ைிய நாள்  ா ா பவளிவய நடந்து பென்ைறைப்  ார்த்ைவர், 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். அவர், அப் குைியில்  ிகக்குறைவான 
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அளவில் ப ாழிந்ை  றழறயப்  ற்ைிப் புகார் கூைி, விவொயிகளின் வ ாெ ான 
நிறல, கடுற யான நிைி இழப்புகள்  ற்றும்  ெி,  ஞ்ெம் குைித்து 
எடுத்துறரத்ைார். அவர் ைனது வவண்டுவகாறளக் கூைிக்பகாண்டிருந்ை 
அவைவவறளயில், கன ான  றழ ப ய்யத் பைாடங்கியது. ப ஹர்  ா ா 
நறகச்சுறவயாக, கறல நயத்துடன் கவிறை ஒன்றை  ாடினார்:  

உனக்குக் கிகடத்தது நீர்! எனக்குக் கிகடத்தததா தரீ்! 
(ைீர் என்ைால் அம்பு) 
கடுற யான  றழ காரை ாக, ைிட்ட ிட்ட டி, குைாவிலிருந்து 

வநரத்ைில் புைப் ட முடியா ல் காலைா ை ாகச் பென்று இரண்டு  ைி 
வநரத்ைில் ஷிவ்பூரரிறய பென்ைறடந்ைனர். ஷிவ்பூரியில் ஸாக்கியா ஸாகர் 
ஏரிறயப்  ார்க்கச் பென்ைவ ாது ராவ்ஸாவஹப் அவரது ற னாக்குலறர 
பவளிவய எடுத்து, இயற்றகக் காட்ெிகறளப்  ார்றவயிடத் பைாடங்கினார்.  ா ா 
ற னாக்குலறரப்  ைித்து,  ாைிரியிடம் பகாடுத்து ஏரியில் எைியும் டி 
கட்டறளயிட்டார்.  

ெீற்ை றடந்ை  ா ா, ராவ்ஸாவஹ ின் கன்னத்ைில்  ளார் என 
அறைந்ைைில் அவர் முகம் ெிவந்துவ ாய் ைடு ாைினார்.  யைத்றைக் றகவிட்டு 
உடவன பவளிவயறு ாறு  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். ராவ்ஸாவஹப் 
நிறலற றயச் ெ ாளிக்க முடியா ல் ைனது  ன அற ைிறய இழந்ைார்.  ா ா 
அப்வ ாது அவறரக் கண்டித்ைார்: "நான் எவ்வளதவா எச்சரித்தும், நீ உன் 
லங்தகாட்டிகய நழுவ விட்டாய்! அப்வ ாது கண்கறளச் ெி ிட்டிக்பகாண்டு 
 ா ா நறகச்சுறவயாக, 'லங்வகாட்டிறயத் தூக்கிக்கட்டினால் உனக்கு நல்லது; 
வ லும் நழுவ விடுவைானால்  க்கள் எள்ளி நறகயாடுவர்'" என்று கூைியதும் 
ராவ்ஸாவஹப் ைனது வவைறனறய  ைந்து  னம்விட்டுச் ெிரித்ைார்.  

ைிரும் ி வந்ைதும், குவாலியகர தநாக்கி  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, 
இரவில் பார்க் தஹாட்டலில் வந்து ைங்கினர். ஜூறல 20ஆம் நாள் காறலயில் 
 ா ா  ண்டலியுடன் அவ்விடத்றைத் சுற்ைிவந்து, விறரவு  யை ாக, 
குவாலியர் வகாட்றட  ற்றும் பைால்லியல் அருங்காட்ெியத்றையும் 
 ார்றவயிட்டார். 

 ிருகக்காட்ெி ொறலயில் வங்காள புலிகள்  ற்றும் ெிங்கங்கறள 
சுைந்ைிர ாக அறலயவிட்டு, சுற்ைி கம் ி வவலிகளால் ைடுப்புச் சுவர் 
வ ாடப் ட்டிருந்ைது. "புலிகள் ெனித பிைவி எடுக்க பல லட்சம் ஆண்டுகள் 
ஆகும்; கரடிகள் விலங்குகளிகடதய ெிகவும் காெமவைி மகாண்டகவ" 
என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

குரங்குகளும், மகாரில்லாக்களும் விலங்குகளில் ெிகவும் தெம்பட்ட 
பிைவிகள். அகவ முதல் ெனிதனாக பிைவிமயடுக்கும் தவகளயில் 
காட்டுெிராண்டிகளாக இருக்கும். 

 ைிய உைவுக்குப்  ின்னர் ஆக்ரா வந்து வெர்ந்ைனர்.  
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சத்குருக்கள் இறை நிறலறய அறடந்ைவர்களாக இருந்ைாலும், 
அவர்களுக்பகன ைனித்துவ ான வாழ்க்றக  ற்றும்  ைி புரியும் முறைகள் 
உள்ளன.  ா ாஜான் ைன்றனச் சுற்ைி நீள ான அங்கியும், விரல்களில் 
வ ாைிரங்களும் அைிவதுண்டு; நாராயண்  ஹாராஜ் ஒரு ராஜாவுக்கு நிகரான 
அரெ  ாைியில் வாழ்கிைார்; உ ாஸனி  ஹாராஜ் ஒரு வகாைிப்ற றய 
இறடயிலைிந்து அறர நிர்வாை ாக இருக்கிைார். எனவவ ஒவ்பவாருவரும் 
அவரவருக்குரிய ெில ைிட்டவட்ட ான நறடமுறைறய நீண்டகாலம் 
கறடப் ிடிக்கிைார்கள். 

எனது நறட, உறட,  ாவறன முற்ைிலும்  ாைானது. நான் எனது 
உைவு  ற்றும் உறடகறள அடிக்கடி  ாற்ைிக்பகாள்வைற்கு உரிய காரைங்கள் 
உண்டு. இந்ை பவளிப்புை வாழ்க்றக முறைகளுக்கு எனது உலகளாவிய 
உட் ைிகளுடன்   பைாடர்பு உண்டு. 

இறை  ா ா இன்னும் விளக்க ாக எடுத்துறரத்ைார்: 
ஒரு சத்குரு தூங்குகிைார் எனும்தபாது அவர் அந்த வார்த்கதயின் 

சாதாரண அர்த்தத்தில் தூங்குவது ஆகாது, அவர் ஆறு ெற்றும் ஏழாவது 
தளங்களினிகடதய 'ஓய்மவடுக்கிைார்' என்று அர்த்தம்.  க்கள் அவருறடய 
குைட்றட ெத்ைத்றைக் வகட்டாலும்கூட அவர் தூங்குகிைார் என்று அர்த்ை ல்ல. 
அந்ை நிறலயிலிருந்து இைங்கி வருவது என் து அவ்வளவு சுல  ானதும் 
அல்ல. ஒரு ெத்குருவால்  ட்டுவ  அறைக் றகயாள முடியும்; வவறு 
எவராலும் முடியாது. அறனத்து குருநாைர்களும் அவர்கள் ஓய்பவடுக்க 
அற ைியான, ஒதுங்கிய இடத்றைத் வைர்ந்பைடுப் ைன் காரைம் இதுைான் - 
இறை நீங்கள் தூக்கம் என் ரீ்கள் - அங்வக அவர்களுக்கு எந்ைத் பைாந்ைரவும் 
இருக்காது. யாருக்குத் பைரியும், அவ்வவறளயில் அவ்வாறு பைாந்ைரவு 
பெய்யும் யாருக்காவது குருநாைர் ஒரு ெிைிய ைட்டுக் பகாடுத்ைால்கூட அது 
அ த்ை ாக - அந்ை ந ருக்கு அழிறவத் ைருவைாகக் கூட அற யலாம். 

ஆனால், குருநாைர்கள் ஓய்பவடுக்கும் பவவ்வவறு இடங்கறளத் ைவிர, 
அைன் முறைகளும் வவறு டுகின்ைன. அறனத்து ெத்குருக்களும் ஒவர 
 ாைிரியாக பெயல் டுவைில்றல. ொய் ா ா யாருக்கும் பைாந்ைரவு 
ைரா லிருக்கும் வநாக்கத்ைில் அவர் ைறரயின்வ வல ஒரு பைாங்கு வ றடயில் 
ஓய்பவடுத்ைார்.  ா ாஜான்  ற்றும்  ஹாராஜ் இருவரும் யாவரனும் 
அவர்கறள விரலால் ப ன்ற யாகத் பைாட்டால் கூடத் ைிடீபரன எழுந்து 
விடுவர். எனவவ, அவர்கள் அறனவரும் வவறுவவறு வழிகளில் ைங்கள் 
விருப் ப் டி பவவ்வவறு ைனி இடங்களில் ஓய்பவடுக்கிைார்கள். நானும் 
அப் டித்ைான், பைாந்ைரவுக்கான ெிைியபைாரு காரைத்றையும் ைவிர்த்து 
ஓய்பவடுக்கிவைன். 

1929 ஜூறல 22ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் ஆக்ராவிலிருந்து 
புைப் ட்டு அலிகார் வழியாக, மடல்லி வந்ைார். வழியில் ஹத்ரஸ் கிரா ம் 
வந்ைதும்  ா ா ைனியாக அ ர்ந்து அவரது  ைிய உைறவ உண்டார். 
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அலிகாறர பநருங்கியவ ாது,  ா ா ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயில் ஒரு  ரத்ைின் கீழ் 
அ ர்ந்ைார்; அறனவரிடமும் அவர்கள் உைறவ உண்ணு ாறு கூைினார். 
உண்ணும் வவறளயில் விஷ்ணு அவரது ெட்றடறயக் கழற்ைி றகயில் 
றவத்துக்பகாண்டு உைறவ உண்டார்.  ா ா, விஷ்ணுவிடம், "குளிர்ந்த காற்று 
வசீும் இவ்தவகளயில் நீ ஏன் உன் சட்கடகயக் கழற்ைிவிட்டு 
சாப்பிடுகிைாய்?" என்று வகட்டார்.  

"இது  ிரா ைர்களிறடவய  ாரம் ரிய ாக உைவு உண்ணும்வ ாது 
கறடப் ிடிக்கும்  ழக்கம்" என்ைார் விஷ்ணு. 

இந்ை  ைிறலக்வகட்ட  ா ா எரிச்ெலில், "உனக்கு ெளி அல்லது இரு ல் 
 ிடித்ைால், உனது  ழக்கத்றை உடவன  ைந்துவிடுவாய், அப் டித்ைாவன? 
ஆனால், உனது பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்ககள என்னுகடய 
விருப்பங்களுக்கும் தெலாக நிகனப்பதானால், நீ என்னுடன் இருப் ைில் 
எந்ை  யனு ில்றல." என்ைார். 

" ாரம் ரிய  ழக்கவழக்கத்ைில் எனக்கு நம் ிக்றகயில்றல. ஆனால், 
இப் டி நான்  ழகிவிட்வடன் அவ்வளவுைான். இறை நீங்கள் விரும் ாவிடில், 
எனது நன்ற க்காக நான் அறை இப்வ ாவை நிறுத்ைிக்பகாள்ளத் ையாராக 
இருக்கிவைன்" என்று உைறவக் றகயில் றவத்துக்பகாண்டு கூைியவ ாது 
உைவு றகயிலிருந்து நழுவி ெட்றடயில் விழுந்ைது. அறனவரும் 
வாய்விட்டுச் ெிரிக்க  ா ா நடந்ைறை நிறனத்து  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  

"என் பிைப்பிலிருந்து வந்த பழங்கால பாரம்பரிய 
பழக்கவழக்கத்திற்கு இன்ைிலிருந்து பிரியாவிகட" என்று கூைி விஷ்ணுவும் 
கூட்டத்வைாடு வெர்ந்து ெிரித்து  கிழ்ந்ைார். 

அலிகர் வந்ைதும்  ா ா இனிப்புகள் வழங்கினார்.  யைத்ைின் நடுவில் 
 ா ா அங்வக ‘வயைான ஒருவறரச்’ ெந்ைித்ைைாகத் பைரிவித்ைார்.  ா ா 
ஆக்ராவிலிருந்து  துரா வழியாக வரா ல் அலிகர் வழி சுற்ைி வந்ைைன் 
காரைம்  ண்டலிக்கு அப்வ ாதுைான் புரிந்ைது. அன்ைிரவு படல்லி வந்து 
வெர்ந்து ராஜ் ெஹால் வஹாட்டலில் ைங்கினர். 

ஜூறல 23ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்களுடன்  றழய, 
புைிய படல்லி, குதுப்  ினார் ெிவப்புக்வகாட்றட வ ான்ை இடங்களுக்குச் 
பென்ைார். அங்வக  ா ா, ஹஃபீஸ்ஜி நஃபீனா என்ைகழக்கப்பட்ட ஒரு 
ெஸ்கத அகடயாளம் காட்டி, அவர் மடல்லியின் ஆன்ெீக மபாறுப்பாளர் 
என்று மதரிவித்தார். அைற்குப்  ிைகு  ா ா, ெகறன  ந்ைர்பூர் எனும் 
இடத்ைிற்கு அனுப் ி அங்வக ஏழு நாட்கள் உ வாெம் இருக்கு ாறு கூைினார். 

ஜூறல 24ஆம் நாள் 191 ற ல்  யைம் பெய்து லுதியானா வந்து 
வெர்ந்ைனர். இங்கு கண்பார்கவயற்ை சித்தர் ஒருவர் மபாறுப்பாளராக 
இருப்பகத பாபா, ெண்டலிக்குத் மதரிவித்தார். 

பைாடர்ந்து லாஹூர் பெல்லும் வழியில், அம்ரித்ஸர் நகரில் 
ஸீக்கியர்களின் புனிதஸ்தலொன, பிரம்ொண்டொன, தங்க தகாயிகல 
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பாபா மவளியிலிருந்து பார்த்தார். அங்கிருந்து அன்று  ைியம் லாஹூர் வந்து 
எம்பரஸ் வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  

ஜூறல 26ஆம் நாள்  ா ா ப ரும் ாலும் வஹாட்டலிவல ைங்கி, 
இறெத்ைட்றட இயக்கி  ாடல்கறளக் வகட்டும்,  ண்டலியுடன் ெீட்டு 
விறளயாடியும் ப ாழுறைக் கழித்ைார்.  ாறலயில்  ண்டலி  ற்றும் 
ெிறுவர்களுடன் ெிைிது தூரம் நடக்கச் பென்ைார். ஒரு வசதியான தஹாட்டலில் 
பாபா ெண்டலியுடன் தங்குவது இதுதவ முதல் முகை. அப்தபாது பாபா 
குைிப்பிட்டார், "இன்று மசல்வந்தனின் வாழ்க்கக; நாகள துைவிகளின் 
வாழ்க்கக!" 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா,  ண்டலிக்கு இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
"எல்லாவிதொன வாழ்கவயும் ஏற்று, வாழக் கற்றுக்மகாள்ள தவண்டும், 
தெலும் எல்லா நிகலகெகளிலும், சூழ்நிகலகளிலும், செநிகலகயக் 
ககடப்பிடிக்க தவண்டும். எல்லாவற்ைிற்கும் தெலாக, ஒவ்மவாரு 
சூழ்நிகலயும் ஒரு தற்காலிக அகெப்புதான், ொறும் தன்கெயுள்ளது 
என்பகதப் புரிந்துமகாள்ள தவண்டும்.”  

எனவவ விலகியிருங்கள்; ொற்ைத்தால் பாதிக்கப்படாெல் இருங்கள்; 
ொைாத தன்கெயில் உறுதியுடன் இருங்கள். 

ஜூறல 27ஆம் நாள்  ாறலயில் லாஹூரிலிருந்து ராவல்பிண்டி 
வந்து இரறவக் கழிப் ைற்காக இடம் வைடினர். வெைியாக எதுவும் 
அற யாைைால், ஒரு ப ரிய  ரத்ைின்கீழ் ஓய்பவடுக்க வவண்டியைாயிற்று 
(கடந்த இரண்டு நாட்கள் தங்கிய வசதியான தஹாட்டலுக்கு தநர்ொைான 
சூழ்நிகல.)  ண்டலி  ரத்ைின்கீழ் தூங்க,  ா ா வ ருந்ைின் உள்வள 
ஓய்பவடுத்ைார். 

அடுத்ை நாள் காறலயில் மஜலம் நைிக்கறர வழியாகப்  யைம் 
பெய்ைவ ாது, வழியில், அற்புை ான வைாற்ைத்ைில் அைி ிரகாெ ான முகத்துடன் 
ஆனால்,  ிச்றெக்காரர்வ ால் ஒருவர் எைிரில் வைான்ைி,  இருகரம் கூப் ி 
வைங்கி நின்ைார்.  

வ ருந்ைில்,  ா ாவின் இருப் ிடத்ைிற்கும், ஓட்டுநருக்கும் இறடவய, 
 ா ா,  ாைிரியுடன் பைாடர்பு பகாள்ள ஒரு ஜன்னல் இருந்ைது. ெிைிது தூரம் 
பென்ை  ின்பு  ா ா வ ருந்றை நிறுத்து ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
வண்டியிலிருந்து இைங்கி,  ா ா இயற்றக காட்ெிகறளப்  ார்த்து ரெித்ைார், 
"இந்த இடம் ெிகவும் அற்புதொனது; இங்தக ஆன்ெீக பாகதயின் 
ஆனந்தொன மதன்ைல் வசீுகிைது."  ா ா அருகிலிருந்ை நீவராறடக்குச் பென்று, 
றககறளக் குவறளப் வ ாலாக்கி இரண்டு மூன்று வாய் நீர் அருந்ைினார்., 
"காஷ்ெீரில் ஏகாந்தவாசத்திற்கு உகந்த இடம் கிகடக்காவிடில் நான் 
இங்கிருக்கும் ெகலயில் வந்து கூடாரம் அகெத்து இருப்தபன். ெண்டலி, 
பள்ளத்தாக்கில் குடில்கள் அகெத்துத் தங்க முடியும்" என்று பைரிவித்ைார். 

அன்று  ாறல ஆறு  ைிக்கு ஊரி வந்து வெர்ந்ைனர்; குளிர்  ிகவும் 
அைிக ாக இருந்தும்  ா ா வ ல்ெட்றடறய முழு ைினமும் அைியவில்றல. 



181 
 

 ா ா, அைற்குப்  ிைகு,  ருப்பு ையார் பெய்து அவரது றககளால் 
அறனவருக்கும் வழங்கினார்.  யை வவறளயில்  ா ா வழக்க ாக, ைன்றன 
யார் என்று அறடயாளம் பைரியாை வண்ைம் நடந்து பகாண்டார். ஆனால், 
தடாெல் நகரில் சுங்க அைிகாரியாகப்  ைிபுரிந்ை  ஞ்ொ ி ஒருவர்  ா ாறவ 
அறடயாளம் கண்டுபகாண்டு அவரின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ைார். ப ஹர் 
ப வஸஜ் புத்ைகத்ைின் ஒரு  ிரைி அவருக்கு அளிக்கப் ட்டது. 

ஊரியிலிருந்து காறல புைப் ட்டு, ெிைிது தூரம் பென்ைதும்  ா ா, 
 ாைிரிறயத் ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

 று டியும் ஊரி வந்ைதும்,  ா ா,  ாைிரியிடம் வ ருந்றை, 
கண்பார்கவயற்ை ஒரு சிறுவனின் அருகில் நிறுத்தும்படிக் கூைினார். அந்த 
சிறுவகன அவ்வூர் ெக்கள் தெல்நிகலகய அகடந்த தயாகி என்று நம்பி 
வழிபட்டு வந்தனர். பாபா ஒரு பருத்தி சால்கவகய அந்த சிறுவனின் 
தகலயில் தபார்த்தினார். 

ஊரி கிரா த்ைிலிருந்து புைப் ட்டு அன்று  ைியம் காஷ்ெீர், ஸ்ரீநகர் 
வந்து, டால் ஏரியில் ஒரு படகு வடீ்டில் தங்கினர். ைங்கும் இடத்ைின் 
 ின்னைி ெம் வம்  ிகவும் சுவாரஸ்ய ானது: 

மெஹர் பாபா ஸ்ரீநகர் வருவைற்கு முந்றைய இரவில், அந்ைப்  டகு 
வடீ்டின் பொந்ைக்காரர் சுல்ைானா அவர்களின் நான்கு வயது ெிறுவன், 
அவனுறடய கனவில் ப ஹர்  ா ாறவக் கண்டான்.  ா ா அவனிடம், "நான் 
கடவுள், நாகள நான் உங்கள் ஊரில் தங்க வருகிதைன்" என்று கூைினார். 
 றுநாள் காறலயில் அந்ை ெிறுவன் ைான் கண்ட கனறவ, ைனது ைாயாரிடம் 
உற்ொக ாக விவரித்ை வவறளயில், ைாயார் அறைப் ப ாருட் டுத்ைா ல் 
வவடிக்றகயாக நிறனத்து ெிரித்ைார். 

பாபா, டால் ஏரிகய அணுகியதபாது, அந்த சிறுவன் தூரத்திலிருந்து 
பாபாகவ அகடயாளம் கண்டுமகாண்டு, அவகரப் பார்த்துக் கத்தினான், 
"தநற்ைிரவு நான் கனவில் கண்ட அதத கடவுள்!" ப ஹர்  ா ா, 
சுல்ைானாவின்  டகருகில் பென்ைதும் ெிறுவனின் ைாயார் ைனது  கன் கண்ட 
கனறவப்  ற்ைி அவருக்கு எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா உடவன அந்ைப்  டகிலும், 
 ண்டலி அருகிலிருந்ை  ற்பைாரு  டகிலும் ைங்கினர். 

இந்ைச் பெய்ைி ஊபரல்லாம்  ரவியதும், அங்கிருந்ை அறனத்து 
 டவகாட்டிகளும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைனர். அவர்கள் ைங்கள்  டகு 
வடீுகளுக்கு வந்து அவருறடய புனிை  ாைங்கறள எடுத்து றவக்கு ாறு 
 ிரார்த்ைறன பெய்ைனர். எனவவ, அன்று  ா ா  ல  டகுகளுக்கு விஜயம் 
பெய்து, அவர்களின் ைறலவர் கரீம் என் வருடன் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில், 
அவர் பாபாவின் புககப்படத்கத ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு தஸ்தூர் எழுதிய 
"ஹிஸ் தஹாலிமனஸ் மெஹர் பாபா & மெஹராஷ்ரம்" என்ை புத்தகத்தில் 
பார்த்ததாகக் கூைினார். அன்ைிரவு அறனத்து  டவகாட்டிகளும்,  று டியும் 
வந்து,  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். இறெத்ைட்டுகள் ஒலிக்க அந்ை 
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நான்கு வயது ெிறுவன் நடன ாடினான். அறனத்து காஷ் ீரிகளும் குருநாைரின் 
ெகவாெத்ைில்  ங்பகடுத்து  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். 

ஜூறல 31ஆம் நாள் காறலயில், ப ஹர்  ா ா,  ண்டலி 
ைங்கியிருந்ை  டகு வடீ்டிற்கு வந்ைவ ாது, காறல ெிற்றுண்டித் ையாராகாைைால் 
வருத்ைத்ைில், "எல்லா விதொன சிரெங்ககளயும் சொளிக்கக் 
கற்றுக்மகாள்ளுங்கள்; தெலும் நான் எப்தபாதும் உங்ககளக் கன்னத்தில் 
தட்டிக்மகாடுத்து ெகிழ கவப்தபன் என்று எதிர்பார்க்க தவண்டாம். நீங்கள் 
இப்படி நடந்துமகாண்டால், என்னுடன் இருப்பது பயனற்ைதாகிவிடும். நான் 
ஏகாந்தவாசத்தில் நுகழயும்வகர சிரெங்ககளத் தாங்கிக் மகாள்ளுங்கள்; 
அதற்குப் பிைகு நீங்கள் விரும்பியபடிச் மசய்யலாம்." 

ைிடீபரனப் வ ச்றெத் ைிறெ ைிருப் ி  ா ா காஷ் ீறரப்  ற்ைி 
விளக்க ளித்ைார்: 

காஷ்ெீரில், கடவுள், ொகய இவற்ைின் சக்திகளுக்கு இகடதய ஒரு 
செநிகல உள்ளது; அப் டித்ைான் இருக்கவும் வவண்டும். எங்கு உண்ற யான 
'நான்' (கடவுள்) இருக்கிவைவனா அங்வக பெயல்களின் விறளவுகள் உங்கறளக் 
காயப் டுத்ை முடியாது. ஆனால்,  ாறயயில், பெயல்களின் விறளவுகள் 
 ிறைப்புகள் ஆகிவிடுகின்ைன. உைாரை ாக, இரண்டு நைிகள் ெங்க ம் 
ஆவறை எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். ஒரு நைி ைனியாகப்  ாயும்வ ாது, அது 
ைன்நிறைவுடன் சுைந்ைிர ாக இருக்கும். ஆனால், இரண்டு நைிகள் ெங்க ிக்கும் 
வவறளயில் சுைந்ைிரம் கட்டுப் டுத்ைப் டுகிைது. 

காஷ் ீருக்கு ஒரு  ஹாராஜா இருக்கிைார். அவர் காஷ் ீருக்காக 
அற த்ை அறனத்து ெட்டைிட்டங்களுக்கும் காஷ் ீரி  க்கள் கீழ்ப் டிந்து 
நடக்கவவண்டும். இந்ைச் ெட்டங்கள் ொ ானிய  க்களின் நலனுக்காக 
நறடமுறைப்  டுத்ைப் ட்டறவ. ஆனால், அவவராடு பநருங்கிய  க்களுக்கு, 
இந்ைச் ெட்டங்களிலிருந்து விலக்களிக்கப்  ட்டிருக்கும்; அவர்கள் வாழ்றகறய 
எளிைாக எடுத்துக் பகாள்வார்கள். இவைவ ால,  ல விஷயங்களில் நீங்களும் 
என்னுடன் இருப் ைன் மூலம் சுைந்ைிர ாக இருக்கிைரீ்கள். 

 ா ா  ண்டலியுடன், புவாஸாவஹப் ஏற்கனவவ வைர்ந்பைடுத்ை 
இடத்றைப்  ார்றவயிட ஆனந்த்நாக் (இஸ்லா ா ாத்)  ற்றும் அச்சிபல் என்ை 
 ள்ளத்ைாக்றக வநாக்கிச் பென்ைார்.  ா ா விரும் ிய இடத்ைிற்கு அனு ைி 
கிட்டாைைால், உடவன பகடி ெர்தண்ட் என்ை  றலயில்  ா ா ஒரு குறகறயத் 
வைர்ந்பைடுத்ைார். அறனவரும் அந்ைப்  ள்ளத்ைாக்கில் இைங்கி நீவராறட 
அருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர்.  ா ா அவரது றககறளக் குவறளயாக்கி அைில் நீர் 
ஏந்ைி ெிறுவர்களுக்கு அருந்ை பகாடுத்ைார். 

பைாடர்ந்து  ா ா டால் ஏரிறயச் சுற்ைியுள்ள இயற்றக காட்ெிகள் 
நிரம் ிய ென்ஸ்பல் ஏரி, நிஷத்  ற்றும் ஷாலிொர்  குைிகளில் அற ந்ை 
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குறககறளப்  ார்றவயிட்டு அவ்வளவு விருப்  ில்லா ல் அருகிலிருந்ை 
ஹர்வான் ஏரிறயயும்  ார்றவயிட்ட  ின்பு ஸ்ரீநகருக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

ஹர்வான் நிலத்துக்குச் பொந்ைக்காரர் உடவன ப ஹர்  ா ாறவ 
அணுகி, அந்ை இடத்றை,  ா ாவின் வைறவக்குப்  யன் டுத்து ாறு அவரது 
விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார்.  ா ா அறை ஏற்றுக்பகாண்டு  றலயில் ஒரு 
ெிைிய குடிறல அற க்க உத்ைரவிட்டார்.  ண்டலிக்கு அவர் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்: "இந்ை இடம்  ிகவும் அருற யானது, ஆனால், இங்கு வாழும் 
 க்கள் நான் இருப் றை அைிந்துபகாண்டால் காறல முைல்  ாறல வறர 
என்றனத் பைாந்ைரவு பெய்வார்கள்; அவர்களின் புனிை  யைத்றைத் பைாடங்கி 
விடுவார்கள்." 

 ா ா,  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்களுடன் அடுத்ை நாள் காறலயில் 
ஹர்வான் வந்து ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான அறனத்றையும் முடிவு பெய்ைார். 
ஏகாந்ைவாெத்ைின்வ ாது  ண்டலியின் உைவு  ற்றும் ைங்கும் இடத்றைப் 
 ற்ைிப் வ ெி முடிபவடுத்ைனர். வ ச்ெினிறடயில்  ா ா, ைிடீபரனப் புலனாகாை 
முறையில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "நாகள மவனிஸிலிருந்து புைப்பட்டு 
பாலஸ்தீன் மசல்லதவண்டும்." 

அறைத் பைாடர்ந்து  ா ா, சாஞ்சியிடம் ைிடீபரனச் ெீற்ை றடந்து 
அவறரத் ைாக்கவும் பெய்ைார். வ லும் "உன்னுகடய கல்லகை 
காஷ்ெீரில்தான்" என்ைார். பாபா மதரிவித்தக் கருத்தின் முக்கியத்துவம் 
ெண்டலிக்கு பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னதர புரிந்தது. 

காஷ் ீரில்,  டவகாட்டியின்  றனவி  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்கு வந்து, 
கண்களில் நீர் ைதும்  அழுைார்.  ா ா அந்ைப் ப ண் ைிறய ஆெீர்வைித்து 
"உங்களின் அதிர்ஷ்டம் ொைிவிட்டது" என்று கூைி அவரின் கைவர் 
சுல்ைானுக்கு  ா ாவின் கறுப்பு வகாட்றட அன் ளிப் ாகத் ைந்ைார்.  ா ாவின் 
கால்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு அந்ைப்  டவகாட்டி ஒரு ெிறு குழந்றைறயப்வ ால் 
அழுைார். அன்ைிரவு  டவகாட்டியின்  றனவி ெித்ைார் வாெித்து  ா ாறவ 
 கிழ்வித்ைார். 

1929, ஆகஸ்ட் 3ஆம் நாள்  ா ா,  ண்டலியுடன் ஹர்வான் பென்ைார். 
 ல  டவகாட்டிகள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகக் கூடிய வவறளயில்  ா ா 
அவர்கறள ஆெீர்வைித்து, "கடவுகள நம்புங்கள். அகனவரிடத்திலும் அவர் 
பார்கவ இருக்கும். அவர் யாகரயும் ெைப்பதில்கல. நீங்களும் அவகர 
ெைந்துவிடக்கூடாது" என்று ஆறுைல் கூைினார்.  ா ா, கரீமுக்கு ஒரு 
வ ார்றவயும், கம் ளி ெட்றடயும் அளித்ைவ ாது அவர் உைர்ச்ெிகளால் 
ஆட்பகாள்ளப் ட்டு, கண்ைரீ்விட்டு அழுைார். ஒவ்பவாருவருக்கும்  ா ாவின் 
புறகப் டங்களும், ெித்ைிர வ றழகளும் அன்பு  ரிொக வழங்கப் ட்டது. 
அவருறடய அன்பும், இரக்கமும் ஒவ்பவாரு இையத்றையும் பநகிழச் பெய்ைது; 



184 
 

ஒவ்பவாருவரும் ஏவைா பநருங்கிய உைவினர் பநடுநாட்களுக்குப்  ிரிந்து 
பவகுதூரம் பெல்வதுவ ாலக் கண்கலங்கி அழுைனர். 

ஹர்வான்  றலயடிவாரத்ைில் இரண்டு குடில்கறள வாடறகக்கு 
எடுத்து  ண்டலியும் ெிறுவர்களும் அங்வக ைனித்ைனியாக ைங்கியிருந்ைனர். 500 
அடி  றல உயரத்ைில்  ா ாவுக்காக ஒரு குடில் எழுப் ப் ட்டது.  ா ா அந்ைக் 
குடிலில் ஏகாந்ைவாெம் இருக்கும் வவறளயில் இரண்டு  ண்டலி அறை ஒட்டி 
அ ர்ந்து காவல் காக்க வவண்டும். 

அடுத்ை நாள்  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருக்கும்வ ாது  ா ா 
ராம்ஜூவிடம் அவர் ஒரு  னிைனா அல்லது  ிருக ா எனக் வகட்டார். 
அைிர்ச்ெியறடந்ை ராம்ஜூ "ஒரு  னிைன்!" என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ா அப்வ ாது 
ெனித உருவம்  ற்றும் அதன் பண்புககளப் பற்ைி பொற்ப ாழிவு 
வழங்கினார்: 

பரிணாெ வளர்ச்சியில் ெனித உருவம் அகனத்திலும் 
ககடசியானதும், தென்கெயானதும் ஆகும். இப்படி இருந்தும் அது இன்னும் 
ெிருக ஆகசகள் ெற்றும் உண்பது, அருந்துவது, மபாைாகெ, மவறுப்பு, 
தகாபம், காெம் தபான்ை கீழ்நிகல குணங்களால் நிகைந்திருக்கும். இவ்வித 
குகைபாடுகள் ெனிதனில் இருப்பதன் காரணம் அவன் பகடப்பின் பரிணாெ 
வளர்ச்சியிலிருந்து அதன் மூலொகதவ மவளிப்படுகிைான், தெலும் 
இத்தககய வளர்ச்சியில் விலங்குகளிலுள்ள அகனத்து குகைகளும், 
குகைபாடுகளும் ெனித இனத்திலும் இருக்கும். 

எதுவாயினும் முழுக் ககதயும் இது அல்ல! இந்தக் குகைபாடுள்ள 
குணங்களுடன், கூடதவ, ெனிதன், தனக்குள்தளதய, அடிப்பகட 
ஆகசகளிலிருந்து தன்கன விடுவித்துக் மகாள்வது, தெலும் கருகண, 
இரக்க குண பண்புககள வளர்த்துக் மகாள்வது தபான்ை ததவகதயின் சில 
உயர்ந்த தனித்திைன்ககளயும் உருவாக்குகிைான். ஒரு சாதாரண ெனிதனில், 
கிட்டத்தட்ட பாதி, தரக்குகைவான ெிருக குணங்களும், ெறுபாதி, தரொன 
ததவகதயின் தனித்திைன்களும் தசர்ந்த கலகவயாக இருக்கும். இகை 
நிகலகய அகடவதற்கு முன்னர் இரண்டும் அழிக்கப்பட தவண்டும் 
என்ைாலும், குகைபாடுள்ள ெிருக குணங்கள் முதலில் அழிய தவண்டும். 
இந்த ெிருக குணங்கள் அழிந்துதபாகும் தருவாயில் ஒரு ெனிதன் 
ததவகதயின் தனிசிைப்புெிக்க பண்புககளப் மபறும் வாய்ப்கபப் 
மபறுகிைான். இறுதியில், ததவகதயின் தனித்திைன்களும் ெகைந்து ெனிதன் 
இகை நிகலகய அகடகிைான். 

எனவவ  னிைனாக இருக்க வவண்டுப னில், அவன்  ிகக்குறைந்ை 
அளவிலான  ிருக ைன்ற யுடன் இருந்ைாக வவண்டும் என்ைில்றல. ஒரு 
 னிைன்  ிருக குைங்கறளபயல்லாம் அழித்து, வைவறையின் 
ைனித்ைிைன்கறள முழுற யாக வளரச் பெய்யும் வ ாதுைான் உண்ற யான 
 னிைனாகிைான்! ஆனால், அறையும்  ரிபூரை நிறல என்று பொல்ல 
முடியாது. வைவதூைர்களின் நற்குைங்கறள  ிக உயர்ந்ை அளவில் 
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உருவாக்கினாலும்  ரிபூரை  னிை நிறலறய அறடந்ைைாகக் கூை முடியாது. 
ைர ற்ை  ிருக குைங்கள் வைவதூைர்களிடம் இருக்காது; அவர்கள் பைய்வத்ைின் 
உயர்ைர ான குைங்கறளக் பகாண்டுள்ளனர்; ஆனால், இகை நிகலகய 
அகடய வழிவகுக்கும் ஏக்கத்திற்கு இகணயான அன்பு அவர்களிடம் 
இல்கல. வைவதூைர்களிடம் நிச்ெய ாக அன்பு உள்ளது, ஆனால், அது 
அவர்களின் இயற்றகத் ைன்ற றய ஒன்ைியது. அறை "இயற்கக அன்பு" 
என்ைறழக்கலாம், இைனால் வைவதூைர்கள்  னிைர்கறளவிட 
வ ன்ற யானவர்கள். ஆனால், இகை நிகலகய அகடய ததவதூதர்கள் 
தனித்திைன் பகடத்த குணங்கதளாடு ெனித பிைவி எடுத்தாக தவண்டும். 
ெனித ரூபத்தில் ெட்டுதெ, இகைவனுக்கான அன்கப உருவாக்கி இகை 
நிகலகய அகடயும் தகுதிகயப் மபைமுடியும். ெனித ரூபம் இல்லாெல் 
ஒருதபாதும் இகை நிகலகய அகடய முடியாது. 

 ா ா அப்வ ாது  று டியும் ராம்ஜூவிடம், "இப்வ ாது பொல், நீ ஒரு 
 னிைனா அல்லது  ிருக ா?" என்று றெறகயால் வகட்டார்.  

"எனக்கு இவ்வாறு வைான்றுகிைது, ஒரு புைம் நான்  னிைன்,  றுபுைம் 
 ிருகம் என்று! ஆனால், ஒன்று  ட்டும் முழுற யாகப் புரியவில்றல, 
ததவகதகளின் இயற்ககயான அன்பு என்னபவன்று! அைன் அர்த்ைம் என்ன?" 
என்று ராம்ஜூ  ைிலளித்து வினவினார்.  

 ா ா கற் லறகயில் இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: "இது இப் டி: ஒரு 
ைாய் ைனது குழந்றைறய வநெிக்கிைாள்; அைற்காக, அவள் அன்ற  வளர்க்க 
வவண்டியைில்றல. அவளுறடய இந்ை உைர்வு ைானாகவவ நிகழ்வது; 
இயற்றகயானது; ஆனால், இந்ை அன்பு கடவுளுக்குரியது அல்ல. அதுவ ால 
வைவறைகளின் அன்பு கூட  ல நல்பலாழுக்கங்கறள உள்ளடக்கியைாக 
இருந்ைாலும், அறவ கடவுளுக்கு உரித்ைானைல்ல. அது ைன்னுள்வள 
வைான்றுவது - இயல் ானது - அைனால்ைான் 'இயற்றகயான அன்பு' என்று 
அறழக்கப் டுகிைது." 

 ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது ஆறெகளிலிருந்து விடு டுவது  ற்ைி 
விளக்க ளித்ைார்: 

ஒரு நபர் ஆகசகளிலிருந்து விடுபடாதவகர, அவர் இகை 
நிகலகய அகடயத் தயாராகவில்கல என்று அர்த்தம். ஆகசகள் - நல்லது, 
தீயது இரண்டும் - கட்டுண்டகவ. நல்ல ஆறெகள் ைங்க ெங்கிலியாலும், 
ைீயறவ இரும்பு ெங்கிலியாலும் கட்டப் ட்டிருக்கும். நீங்கள் ஏன் 
அற ைியற்ைவராக உைர்கிைரீ்கள்? ஏபனன்ைால், உங்களிடம்  றனவி,  க்கள், 
உலறகப்  ற்ைிய ஆயிர ாயிரம் எண்ைங்கள் உள்ளன. ஒருவர் விருப் ங்கள் 
 ற்றும் ஆறெகளிலிருந்து விடு ட்டிருக்கவவண்டும்; ஆனால், அறவ 
இருக்கத்ைான் பெய்கின்ைன. அவற்கை உருவாக்குவது எது? இந்த 
ஆகசககள விரும்புவது எது? இந்த எண்ணங்ககள நிகனப்பது எது? 
அதுதவ ெனம்! 
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ஆறெகள் இருப் துவறர விடுைறல என் து கிறடயாது. ஆகசதய 
இல்லாதவன் அரசர்களுக்மகல்லாம் அரசர் ஆகிைான்! ஆனால், 
ஆறெயற்ைவராக  ாறுவது எப் டி என்று எவருக்கும் பைரியாது. ஆகசகள் 
இல்லாத வாழ்தவ உண்கெயான வாழ்வு! சுதந்திரத்கத அனுபவிக்க 
ஆகசகளுக்கு அப்பால் மசல்லதவண்டும். ஆகசககள உருவாக்குவது 
ெனம்; ெனம் இருப்பதுவகர, ெனம் இைக்காத வகர, ஒரு நபர் தன்கன 
விடுவித்து, சுதந்திரத்கத அனுபவிக்க முடியாது. 

ஆத் ா ஒரு  ைறவ வ ான்ைது! அறனத்து ஆறெகளும் அழியும்வ ாது 
அைன் கண்கள் ைிைக்கின்ைன. அப்வ ாது அது கடவுறளப்  ார்த்து கடவுவளாடு 
ஒன்ைாகிவிடுகிைது. பைகவயின் கண்கள் திைக்கும் தவகளயில் அது 
காணும் கடவுள் நாதன! ஆனால், ஆகசகள் பைகவயின் கண்ககள 
ெகைத்து, நான் அதன் எதிரில் நின்ைால்கூட, என்கனப் பார்க்கவிடாெல் 
தடுத்துவிடுகின்ைன.  

பைாடர்ந்து  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
தபரின்பம் என்பது ெகிழ்ச்சி ெற்றும் துயரத்திலிருந்து முற்ைிலும் 

ொறுபட்ட ஒன்று.  னைின் (அனு வங்களின்) மூலம் அறடவது  கிழ்ச்ெியும் 
துயரமும். வ ரின் ம் என் து வவறு; ெனம் ெகைந்த பின்னர் ஆத்ொ தானாக 
அகடவதுதான் தபரின்பம், தபரானந்தம்.  கிழ்ச்ெியும் துயரமும்  னைினால் 
ஏற் டுகின்ைன, அவைவவறள ஆத் ாவின் காரை ாகப் வ ரின் ம் 
நிறலப ற்ைிருக்கிைது. வ ரின் த்றை விவரிக்க முடியாது. அறைப் புரிந்து 
பகாள்ள முடியாது. அனு விக்க  ட்டும்ைான் முடியும். 

 ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலியில் ஒருவர்  "ஆனால்,  ா ா, ஏன் 
எப்வ ாதும் துன் ம்  ட்டுவ  நிறைந்ைிருக்கிைது,  கிழ்ச்ெிவய இல்றல?" என்று 
வினவினார்.  

அட மூடவன! துன் ம் அல்லது அது வ ான்று எதுவுவ யில்றல என்று 
நான் உங்களுக்குச் பொல்ல முயற்ெிக்கிவைன்!  னம் ஒன்றுைான் வலிறயயும் 
துயரத்றையும் உருவாக்குவது! உண்ற யாகக் கூைப்வ ானால்,  கிழ்ச்ெி, 
துயரம் இரண்டுவ  இல்றல. வ ரின் ம் ஒன்றுைான் உண்ற யானது; இறை, 
இறை நிறலறய அறடந்ை  ின்னவர ஆன் ா அனு விக்கிைது. எனவவ, இறை 
நிறலறய அறடய  னம் அழிக்கப் ட வவண்டும். முைலில் அந்ைப் 
 ரிபூரைநிறல, அறைத் பைாடர்ந்து வ ரின்  அனு வம்! 

இறை நிறலறய அறடவது என்ைால் என்ன? இைன் அர்த்ைம் 
இறைவவனாடு ஒன்ைிறைவது. ெிந்ைித்து, கற் றன பெய்வைன் மூலம் ஒருவர் 
ஒருவ ாதும் கடவுவளாடு ஒன்ைாக முடியாது. ெிந்ைறனயும், கற் றனயும் 
 றைந்ை  ின்னர்ைான் - அைாவது  னம் இைந்ை  ின்னர்ைான் - இறைவவனாடு 
ஒன்ைாக முடியும். 

"ஆனால், ஒருவர் கடவுள் நிறலறய அறடந்ைைாக அவருக்கு எப் டித் 
பைரியும்?" என்று ஒருவர் எழுப் ிய வகள்விக்கு  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 



187 
 

இது ைானாகவவ நிகழ்வது. நீ ஒரு  னிைன். நீ எப்வ ாைாவது "நான் 
ஒரு  னிைனா?" என்று நீயாக நிறனப் துண்டா? நீயாக இறைக் வகட்க ாட்டாய் 
ஏபனன்ைால் நீ ஒரு  னிைன். அதுவ ால், ஒருவர் கடவுள் நிறலறய 
அறடந்ைதும் அவர் கடவுள் என் றை, ைானாகவவ அைிந்து பகாள்வார். அவர் 
ைனிப் ட்ட முறையில் அந்ை முழு அனு வத்றையும் அறடவார். 

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாைிருந்ை  னநிறலயில் பைாடர்ந்து 
விளக்க ளித்ைார்: 

கடவுளுக்கும்  னிைனுக்கும் இறடவயயுள்ள வவறு ாடு பொர்க்கம், பூ ி 
இரண்டிற்கும் இறடவயயுள்ள வவறு ாட்றடவிடப் ப ரிது!  னிைன் ஏக்கம் 
 ற்றும் ஆறெகளால்  ிறைக்கப் டுகிைான். நீங்கள் உண்டு, அருந்துவது 
வ ான்று எறைச் பெய்ைாலும் அது உங்கறளப்  ிறைக்கும். நானும் உண் தும், 
அருந்துவதும் உண்டு, ஆனால், நான்  ிகவும் சுைந்ைிர ாக இருக்கிவைன். 
விலங்குகளும்  னிைறனப் வ ாலவவ உைவு உண்டு, அருந்துகின்ைன; 
இரண்டிலும் வவறு ாடு இல்றலயா? ப ரிய அளவில் வவறு ாடு உள்ளது. 
அதுவ ாலவவ உங்களுக்குக்கும் எனக்கும் இறடவய உள்ள வவறு ாடு. நீங்கள் 
 ானிடர்கள், நான் கடவுள்.  

இன்று ஒருவர் என்ெீது முழு நம்பிக்கக கவத்து என்னுடதன 
இருக்கிைார். ஆனால், நாகள அவருகடய எண்ணங்ககள ொற்ைி 
என்னுகடய விருப்பம் ெற்றும் கட்டகளகளுக்கு எதிராகச் மசன்று, 
சந்தர்ப்பவாதியாக ொைி, அவதூைாகப் தபசி, என்கன விட்டுச் மசன்ைாலும், 
இன்னும் நான் நானாகதவ இருப்தபன். ொற்ைம் ஏற்படுவது அவனில், 
என்னில் அல்ல! நான் எப்தபாதும் ொைாதவன்; நான் எப்தபாதும் 
நிகலயானவன், செொனவன். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கண்ைாடியில் உங்கறளப்  ாருங்கள்; அது 
அப் டிவய உங்கறளப்  ிரைி லிக்கும். நீங்கள் ைீவிர ான வைாற்ைத்ைில் 
இருந்ைால், கண்ைாடியிலும் அவை ைீவிரத்ைில் இருப் ரீ்கள்; நீங்கள் 
புன்முறுவல் பெய்ைால் கண்ைாடியில் நீங்கள் உங்கறள அப் டிவய  ார்க்க 
முடியும். உங்கள் முகத்ைின் அம்ெங்கறள உரு ாற்ைிப்  ார்ப் ைானால், 
கண்ைாடியிலும் அவை வகாைலான முகம்ைான் பைரியும். வித்ைியாெங்கள் 
அறனத்தும் உங்களில்ைான் உள்ளன; கண்ைாடியில் அல்ல! கண்ைாடியில் 
எந்ை  ாற்ைமும் இல்றல; உங்கள் முக ாவறனகளில்ைான்  ாற்ைம். கண்ைாடி 
 ாைாைது, அறெயாைது  ற்றும் எப்வ ாதும் நிறலயானது. 

நானும் கண்ைாடிறயப் வ ாலத்ைான்.  ாற்ைத்றை நீங்கள் காண் து 
உங்களிடத்ைில் - என்னிடத்ைில் அல்ல. நான் எப்வ ாதுவ   ிகவும் 
நிறலயானவனாக இருக்கிவைன், அறைக் கற் றன பெய்து  ார்க்க முடியாது. 

அைன்  ின்னர், அன்று  ா ா இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: "நான் 40 
நாட்கள் ஹர்வான் ெகலயில் ஏகாந்தவாசம் இருக்க முடிவு மசய்துள்தளன். 
நீங்கள் அத்தகன நாட்களுக்கும் தபாதுொன மபாருட்ககள கவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள்." 
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ஆகஸ்ட் 6ஆம் நாள்  ா ா குடிறலப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். 
 ிகச்ெிைிய குடில்;  ா ா ைனியாகக் கால்நீட்டிப்  டுப் ைற்கு  ட்டுவ  
வ ாது ான குறுகிய இடம்; குடிலின் கூறர இரண்டு  க்கமும் ெிைிது பவளிவய 
ைள்ளி நின்ைது, இரண்டு  ாதுகாவலர்களுக்கும் அ ர வெைியாக அற ந்ைது. 
 ா ா உள்வள அ ர்ந்துபகாண்டு, குடிறலப் பூட்டிவிடுவைாகக் கூைினார். 

ஹர்வான்  றலயில் அற ந்ை குடிறலச் சுற்ைியுள்ளப்  குைியில், புலி 
வவட்றடயாடப்  டுவைாகத் பைரியவந்ைது; ொஞ்ெி,  ா ாவிடம், அவர்கள் 
புலிகளால் ைாக்கப் டும் அ ாயம் இருப் ைாக, கிரா த்ைில் வகள்விப் ட்டறை 
எடுத்துக் கூைினார்.  

"பயப்படாதீர்கள். நான் இங்கு இருக்கிதைன். அதிகபட்சம் புலி என்ன 
மசய்யும்? அது உங்ககள சாப்பிடும். ஆனால், எனக்கு தசகவ 
மசய்யும்தபாது நீங்கள் உயிர் தியாகம் மசய்தால், உங்கள் வாழ்க்கக, 
பயனுள்ளதாக ொைிவிடும்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

உள்ளூர் காஷ் ீர்  க்கள்  ிகவும் வநர்ற யானவர்கள்; வ லும்  ா ா 
அங்கிருந்ை வவறளயில் அவருறடய ெகவாெத்றை அம் க்களுக்கு அளித்ைார். 
அவர்களில் ப ரும் ாலாவனார் முஸ்லிம்கள்.  ாறல வநரங்களில்  ா ா 
ப ாதுவான வ ச்சுக்கறளயும் விளக்கங்கறளயும் அளித்ைார். ொதுக்கள்  ற்றும் 
 ரிபூரை நிறலறய அறடந்ைவர்கறளப்  ற்ைிக் கூறுறகயில்  ா ா, "இகை 
நிகலகய அகடந்த பின்பு பூரெிக்குத் திரும்பி வரும் சத்குருக்கள் 
அகனத்திலும் ெிக்க தென்கெயானவர்கள்" என்று பைரிவித்ைார்.  

ஹர்வான்  றலயில், ஆகஸ்ட் 7ஆம் நாள்,  ா ா அவரது 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்னால், கீழ்வரும் கட்டறளகறள 
அறனவருக்கும் பைரிவித்ைார்: 

• இன்ைிலிருந்து எவரும் பாபாகவ தரிசனம் மசய்யதவா அல்லது 
அவகரத் மதாடதவா கூடாது. 

• குடிலின் அருகில்  ாதுகாவலர்களாக இருக்கும் குஸ்ைாஜி  ற்றும் 
புவாஸாவஹற  ைவிர வவறு எவரும்  ா ாவின் குடிலருகில் 
வரக்கூடாது.  

• ராம்ஜூ கடிதம் ெற்றும் மதாகலத்தந்திககளக் மகாடுத்துவிட்டு 
உடதன திரும்பிச் மசல்ல தவண்டும்.  

•  ா ா அறழக்கும் வவறளயில் குஸ்ைாஜி, புவாஸாவஹப் இருவர் 
 ட்டுவ   ைில் ைரவவண்டும். 

• தசாட்டா பாபாகவ எவரும் மதாடக்கூடாது. அவன் பாபாவுடன் 
குடிலினுள்தள இருப்பான், உணவு ெற்றும் ததநீருக்காகக் கீதழ 
வருவான். 

• எவரும் ெிறுவர்களுடன் (ஆகா அலி, அலி அக் ர்) வ ெவவா, எந்ைத் 
பைாடர்பும் பகாள்ளவவா அல்லது அவர்கறளத் பைாடவவா கூடாது. 

• எவரும் சிறுவர்களின் குடிலுக்கு அல்லது சிறுவர்கள் ெண்டலியின் 
குடிலுக்குப் தபாகக்கூடாது.    
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• ொஞ்ெி  ட்டுவ   ா ாவுக்கான பெய்ைிகறள எடுத்துச் பெல்லலாம். 
வ லும் அவர்  ா ாவுக்கு வவண்டிய உைறவ எடுத்து வரவும், 
ொப் ிட்ட  ிைகு ைட்டுகறளத் ைிருப் ி எடுத்துச்பெல்லவும் 
அனு ைிக்கப் ட்டார். 
ப ஹர்  ா ா ஏகாந்ைவாெம் இருந்ை ஹர்வான்  றலயின் சுற்றுப்புை 

இயற்றகக்காட்ெிகறள உற்றுவநாக்கிய வண்ைம் இறை பவளிப் டுத்ைினார்:  
"ஏகாந்தவாசத்திற்காக நான் ததர்ந்மதடுத்த இந்த இடம் 

கிைிஸ்துதவாடு மதாடர்புகடயது. அவருகடய உடல் இங்தக 
புகதக்கப்பட்டது." 

அன்று  ைிய வவறளயில்  ா ா  ண்டலிக்கு ஒரு ெில 
அைிவுறுத்ைல்கறள எடுத்துக்கூைி,  ின்னர் அவறர உடலளவில் பைாடுவைனால் 
ஒருவர் அறடயும் நன்ற றயப்  ற்ைி விவரித்ைார்: 

முதலில் நான் தபசுவகத நிறுத்திதனன்; அடுத்ததாக எழுதுவகத 
நிறுத்திதனன்; தெலும் இப்தபாது நான் பணத்கதத் மதாடுவதில்கல. 
இருந்தும் நான் எண்ணிலடங்கா ெக்களுக்கு தரிசனம் அளித்து எனது 
பாதங்ககளத் மதாடவும் அனுெதித்ததன். என்னுகடய விருப்பத்ததாடும், 
அன்புடனும் நான் அவர்ககள அரவகணக்கவும் மசய்ததன். இவ்வாறு 
என்கன உடலளவில் மதாடுவகத அனுெதிக்கும் தவகளயில், இந்த 
வாய்ப்கப முழுகெயாகப் பயன்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள் என்று நான் 
ெீண்டும் ெீண்டும் உங்கள் அகனவருக்கும் மசால்லிக் மகாண்டிருந்ததன். 

நான், என்  ாைங்கறளத் ைடவி, அழுத்ைிவிட, ைரிெனம் பெய்ய  ற்றும் 
என் அரவறைப்ற ப் ப ை உங்கறள நான் அனு ைித்வைன். இப் டி ஏைாவது 
ஒரு முறையில் என்றனத் பைாடும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைரீ்கள். இத்தககய 
உடலளவிலான மதாடர்பு விகலெதிப்பற்ைது; இம் ாைிரியான வாய்ப்ற , 
 ின்னர் அறடய முடியாது என்றும் நான்  லமுறை உங்கறள எச்ெரித்வைன். 
இைற்கு நீங்கள் அழுது  ன்ைாட வவண்டும்; அப்வ ாதுைான் இந்ைத் (உடலளவு) 
பைாடர் ின் முக்கியத்துவத்றை உைர்ந்து அைன்  ைிப்ற ப்  ாராட்டுவரீ்கள். 
எனவவ இன்னும் வநரம் இருக்கும்வ ாது அறைப்  யன் டுத்ைிக் பகாள்ளுங்கள் 
இல்றலவயல்,  ின்னால் அைற்காக அழுது, புலம் ி, வருந்ைவவண்டிய காலம் 
வரும். 

 கல் வவறளயில் இந்ைக் குடிலில் ஓய்பவடுத்து, இரவில் எனது 
 ைியில் மும்முர ாக இருப்வ ன். என்னுறடய ைரிெனத்ைிற்காக எவரும் 
வரக்கூடாது - தூரத்ைிலிருந்து கூட அனு ைி இல்றல. நான் யாறரயாவது 
அறழத்ைாலும் என் உடறல பைாடா ல்  ார்த்துக்பகாள்ள வவண்டியது 
அவெியம். 

ப ஹர்  ா ா வ லும் விரிவாகக் கூைினார்: 
அன் ிற்குரியவரின்  ாெமும் வநெமும், ப ாதுவானதும் 

ொைாரை ானதும் அல்ல! அவரது பாவகன அல்லது விருப்பம், அவரது 
ெனநிகல ெற்றும் மசயல்கள், அவரது அன்பர்களின் ெனதில் ஏதாவது 
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சந்ததகத்கத உருவாக்கலாம். எங்கு சந்ததகம் இருக்குதொ அங்கு அன்பு 
இருக்காது, ஏமனன்ைால் சந்ததகமும் அன்பும் இகணந்திருக்க இயலாதகவ. 
குருநாதகர சந்ததகப்படுபவன் அவரிடம் அன்பு மசலுத்தமுடியாது. 

கல்யாண், அர்ஜுன் இருவரும், முறைவய, அவர்களின் 
குருநாைர்களான சுவாெி ராம்தாஸ்  ற்றும் கிருஷ்ணாவின் ெீடர்கள், 
குருட்டுத்ைன ான அன்பு  றடத்ைவர்கள். ஆனால், ஜஸீஸுக்கு அப்படி 
எவரும் கிகடயாது. அவைார புருஷர் அவறர வநெிப் வர்களுக்காக உலகில் 
இைங்கிவந்து அவர்களுக்குச் பெய்ய வவண்டியறை, உலகளாவிய  ைிறயத் 
பைாடரும் வவறளயில், கூடவவ அறையும் பெய்கிைார். அறனத்து அவைார 
புருஷர்களுக்கும் அவ்வாறு  ிரிய ானவர்கள் இருப் ார்கள் என்று 
கூைமுடியாது. 

பஸாராஸ்டர் 6000 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்து வந்ைார். 
அவருறடய குருநாைர் மஸகெட், யூைர் இனத்றைச் ொர்ந்ைவர். உலகம் அைிந்ை 
 ைம் அவர் ப யரில் பவளிவந்ைாலும்  ைத்ைின் ப யரில் அறனத்து ெடங்கு 
ெம் ிரைாயங்களும் பவளிவரக் காரை ாக இருந்ைவர்கள் ைஸ்தூர்கள்; 
பஸாராஸ்டறரப்  ின் ற்று வர்கள் இந்ைச் ெடங்கு முறைகறள,  ல 
நூற்ைாண்டுகளுக்குப்  ிைகு கறடப் ிடிக்கத் பைாடங்கினர். உைாரை ாக 
அவர்கள் அைியும் கஸ்ைி. இைற்கும் அவருறடய வ ாைறனகளுக்கும் எந்ைவிை 
ெம் ந்ைமும் இல்றல. நான் உங்களுக்குச் பொல்வது முற்ைிலும் உண்ற ! 

மஸாராஸ்டர் ஒரு ெிகப்மபரிய ஸூஃபி ஞானி. ஸூஃபி இயக்கத்தின் 
தந்கத; அைன் அடித்ைளம், அைன்  றடப்பு அவருக்குப் ப ரு ளவில் 
கடற ப் ட்டிருக்கிைது. ஸூஃபி இயக்கம் மஸாராஸ்டரிடம் உருவாகி 
முஹம்ெதின் காலத்தில் முடிவுற்ைது. 

ஆகஸ்ட் 7ஆம் நாள் முைல்,  ா ா, குடிலில் அற க்கப் ட்ட ஒரு 
ெிைிய ஜன்னல் துவாரம் வழியாகக் பகாடுக்கப் டும் ைண்ைறீர  ட்டுவ  
அருந்ைி ஏகாந்ைவாெம் இருந்ைவைாடு உ வாெமும் வ ற்பகாண்டார். ஒரு 
குைிப் ிட்ட வநரத்ைில்,  ா ா உள்வளயிருந்து ைட்டும்வ ாது அவறர ஒருவரும் 
வநரடியாகப்  ார்க்காைவண்ைம் ைண்ைரீ் ைரப் ட்டது. 

ராம்ஜூ, ொஞ்ெி இருவரும் ைினமும் இருமுறை  ா ாவுக்குத் 
ைண்ைரீும், குஸ்ைாஜி, புவாஸாவஹப் இருவருக்கும்  ாலும் பகாண்டுவந்ைனர். 
குடிலின் அருகிலிருக்கும்வ ாது, வைறவப் ட்டால், றக றெறககளால்  ட்டும் 
பைாடர்புபகாண்டு, முற்ைிலும் நிெப்ை ான சூழ்நிறலறயக் காக்கவவண்டியது 
அவெியம். 

அடுத்ை நாள், ஆகஸ்டு 8ஆம் வைைி ப ஹர்  ா ாவின் உத்ைரவின் டி 
ஹர்வான் கிரா த்து  க்கள் அறனவருக்கும் ைாராள ான 
விருந்ைளிக்கப் ட்டது; அறனவரும்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். 

அவ்வவறளயில், ஹர்வான்  றல,  லரும் விரும் த்ைக்க வவட்றட 
ற ைான ாகத் ைிகழ்ந்ைது; புலி, கரடி, ஓநாய் வ ான்ை காட்டு விலங்குகள் 
ஏராளம் இருந்ைன; இரபவல்லாம் இந்ைக் பகாடுற யான விலங்குகளின் 
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கர்ஜறனகள், ஆரவாரங்கறள இரவு  ாதுகாவலர்கள் வகட் துண்டு. அவர்கள் 
எக்காரைத்றைக் பகாண்டும் இருந்ை இடத்ைிலிருந்து அறெயக்கூடாது என் து 
 ா ாவின் கட்டறள. துப் ாக்கி இல்லா ல்  றலயில்  ிரவவெிப் து 
முட்டாள்ைனம் என கிரா த்ைார் எச்ெரித்ைனர். 

அவர்களிட ிருந்ை ஒவர ஆயுைம் வைள்,  ாம்பு  ற்றும் ெிறு ெிறு 
 ிராைிகறள விரட்டத் வைறவயான ஒரு வகால்  ட்டுவ ! இரவில் 
விைகுகளால் பநருப்ற  மூட்டி குளிர் காய்வவைாடு, விலங்குகறளயும் 
கண்காைித்ைனர். 

ஆகஸ்ட் 9ஆம் நாள் ொஞ்ெி ைனியாக, இரவு  ாதுகாவலனாகப் 
 ைிபுரிந்ைார். அன்று ராம்ஜூ விைகு எடுத்துவர  ைந்து விட்டைால், பநருப்பு 
ஏற்ை முடியா ல் ொஞ்ெி ைனியாக இருந்ைவ ாது, அறனத்து 
 க்கங்களிலிருந்தும் வந்ை அலைல்  ற்றும் அழுறகக்குரறலக் 
வகட்டுக்பகாண்டிருந்ை அவர் இரவின் கும் ிருட்டில்  யந்து வ ானார். வ லும் 
ொஞ்ெி ைனது அருகில் ெில  ிராைிகளின் காலடி ஓறெறயக் வகட்க முடிந்ைது. 
அவர்  ா ாறவ அறழத்து, "பாபா, நான் பயத்தில் நடுங்கிக் மகாண்டு 
இருக்கிதைன்; இரவு முழுவதும் இங்தக அெர முடியும் என்று எனக்குத் 
ததான்ைவில்கல" எனக் கூைினார்.  

 ா ா, வொட்டா  ா ா வழியாக  ைிலளித்ைார்: "கடவுளின் நிெித்தம், 
நான் உன்னிடெிருந்து ஓரடி தூரத்தில்கூட இல்கல; நீ ஏன் பயப்படுகிைாய்? 
புலி வந்தால், நான் உன்கன அதன் முதுகில் சவாரி மசய்யகவப்தபன்." 

"இல்றல,  ா ா, என்னால் புலியின் முதுகில் அ ரமுடியாது."  
"சரி, அப்படியானால், நான் புலிகய உன் முதுகில் அெர கவப்தபன்." 
ொஞ்ெி  ன்ைாடினார், " ா ா, ையவுபெய்து என்றன  ன்னித்து 

விடுங்கள். நான் இந்ைக் கும் ிருட்டில்  யத்ைில்  ாண்டு விடுவவன்." 
"அது சரி; எப்படியும், நீ இங்தக காஷ்ெீரில்தான் இைக்கப்தபாகிைாய். 

ஆககயால் சாகவ எண்ணி பயப்படுவாதனன்? பயப்படாதத. இன்று 
புலியின் அப்பன்கூட உன்கனக் மகால்லமுடியாது. நான் இங்கு 
இருக்கிதைன். புலி வந்தால் என் விரலகசவில் அது பயந்து நடுங்கிச் 
மசன்றுவிடும்” என்ைார்  ா ா.  

ொஞ்ெி இன்னமும் இரவு  ாதுகாவலர்  ைிறயத் பைாடர்வைில் 
ையக்கம் காண் ித்ைார், ஆனால்,  ா ாவின் துடுக்குத்ைன ிக்க நறகச்சுறவ 
வ ச்ெின் மூலம் இரவு ஒரு  ைியிலிருந்து காறல ஆறு  ைிவறர அந்ைப் 
 ைிறயச் பெய்யறவத்ைார். இரவு ஒரு  ைிவறர புவாஸாவஹப் ெற்றும் 
 ய ின்ைி இரவு  ாதுகாவலனாகப்  ைிபுரிந்ைார். 

 றுநாள் காறலயில்,  ா ா குடிலிலிருந்து பவளிவய வந்து 
 ண்டலியின் இருப் ிடத்ைிற்குச் பென்ைார். எைிர் ாராைவிை ாக நாற் து 
நாட்களுக்கு எனத் ைிட்ட ிட்ட ஏகாந்ைவாெம் இரண்டறர நாட்களில் 
நிறைவறடந்து விட்டைாக  ா ா அைிவித்ைார்.  ண்டலியில் ொஞ்ெி 
முைன்முைலில் அந்ை முடிறவ  கிழ்ச்ெிவயாடு ஏற்றுக்பகாண்டார். 
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ப ஹர்  ா ா  ாைிரியின் வெறவறயப்  ாராட்டி  கிழ்ச்ெியில் 
கறல ான் பகாம்புகறளப்  ரிொக வழங்கினார்.  ண்டலி அவர்களின் நான்கு 
நாள் உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைனர். அன்று  ா ா, ராவ்ஸாவஹபுடன் 
ஹர்வான்  றலவயைி இரண்டு ெிறுவர்களுடன் குடிலில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

 ாறலயில்  ண்டலி அறனவரும் கறடெி முறையாக ஹர்வான் 
 றலக்குச் பென்று புறகப் டங்கள் எடுத்ைனர். ப ஹர்  ா ாவின் புறகப் டம் 
ஒன்ைில் வி ரங்கறளக் குைித்து, குடிலினுள்வள றவத்ைனர். இரவில்  ா ா 
அறனவருடனும் ைிரும் ி வந்ைார்.  

 ா ா, அடுத்ை நாள் காஷ் ீரிலிருந்து புைப் ட முடிவு பெய்ைார். இறைக் 
வகள்விப் ட்ட ஹர்வான் கிரா   க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக ஊர்வல ாக 
வந்ைனர். கிரா  ைறலவர், "ஹர்வான் கிராெம் முழுவதும் ஸ்ரீ மெஹர் 
பாபாவின் வருககயால் புனிதொக்கப்பட்டுள்ளது" என நன்ைியுடன் 
 றைொற்ைினார். 

ஆகஸ்ட் 11ஆம் நாள் அைிகாறலயில்  ா ா  ண்டலியுடன் 
புைப் ட்டார்.  யைத்ைின்வ ாது  ா ா ைிடீபரன,  ருப்பு ையார் பெய்யக் கூைினார்; 
ஓடும் வண்டியில் ெற யல் பெய்வது என் து ெிர  ாக இருந்ைாலும் ராம்ஜூ, 
விஷ்ணு இருவரும்  ண்பைண்பைய் அடுப்ற  எரியவிட்டு ெற யல் 
பெய்ைனர். றககளில் ெிைிய ெிைிய காயங்கள்  ட்டாலும், "எனக்காக நீங்கள் 
பருப்கபத் தயார் மசய்து, இன்று உங்கள் விரல்ககளக் காயப்படுத்தியதன் 
மூலம், ஒரு நாள் உங்ககள ஏததா ஒன்ைாக ொற்ை நீங்கள் என்கனக் 
கட்டாயப்படுத்தி உள்ளரீ்கள்" என்ை  ா ாவின்  ாராட்டு அவர்கறள 
 கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது. 

வழியில் ஒரு நீவராறடயில் அ ர்ந்து  ா ா  ருப்பும், பராட்டியும் 
ொப் ிட்டார். ெிைிது உஷ்ை ாக இருந்ைைால்  ா ா அவருறடய கம்லி 
வகாட்றடக் கழற்ைினார். இந்தக் கம்லி தகாட்டிற்கும் பாபா காஷ்ெீரில் மசய்த 
ஆன்ெீக உள்பணிக்கும் மபரிய அளவில் சம்பந்தம் உண்டு - ஆனால், பாபா 
அகத விளக்கவில்கல.  

நான்கு நாட்கள்  யைம் பெய்து ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் பானிபட் வந்து 
வெர்ந்ைனர்.  ா ா, ஆகா அலியின் உைவிவயாடு வைநீர் ையார் பெய்து 
அறனவருக்கும் வழங்கினார். அைற்குப்  ிைகு  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"இன்ைிலிருந்து வழியில் ஏவைனும் நகரம் அல்லது கிரா ம் எங்குவ  நிற்கா ல் 
வநரடியாகச் பெல்லப்வ ாகிவைாம்." 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  ானி ட்டிலிருந்து புைப் ட்டு, பைாடர்ந்து, 
வழியில் ைிைந்ை பவளியில்,  ரத்ைின்கீழ்  ற்றும் வ ருந்ைில் தூங்கி 
ஓய்பவடுத்ைனர். காஷ் ீருக்குச் பெல்லும்வ ாது வஹாட்டல்கள், ைர் ொறலகள் 
அல்லது அரசு விடுைிகளில் ைங்கினர். ஆனால், ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாளிலிருந்து 
நட்ெத்ைிரங்களுக்குக் கீவழ, ைிைந்ை பவளியில், காடுகள், நைிக்கறர ஓரங்களில் 
அறடக்கல ாயினர். ெில வநரங்களில்  ருவ  றழயிலும் நறனய 
வவண்டியைாயிற்று.  
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தடால்பூரர்  ற்றும் குவாலியருக்கு இறடவய வரும் வழியில், 
 ாைிரிறய ராணுவ அைிகாரி என்று நிறனத்து, ெில  றடவரீர்கள் 
 ரியாறையின் நி ித்ைம் வைக்கம் பைரிவித்ைனர். அவை நிகழ்ச்ெி குைா 
வந்ைவ ாதும் நடந்ைறைக் கண்டு  ாைிரி வாய்விட்டு ெிரித்ைார் -  ாைிரியின் 
உண்ற  நிறல அவர்களுக்குத் பைரியாது; இரவு  கபலல்லாம் ைனியாகப் 
வ ருந்றை ஓட்டி, எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக  ா ாவின் வகலி, கிண்டல் 
 ற்றும் அவதூறுகறள அற ைியாகத் ைாங்கிக் பகாள்வது அவர்களுக்கு 
எப் டித் பைரியும்? 

1929 ஆகஸ்ட் 18ஆம் நாள் வ ருந்ைின் வ ல் றவத்ைிருந்ை  டுக்றககள் 
 றழயில் நறனந்ைைால், ைறரயில்  டுக்றககள் இல்லா ல் தூங்க 
வவண்டியைாயிற்று!  

அந்ை நாட்களில் வ ாட்டார் வாகனங்கள் ஒரு அரிய காட்ெியாக 
இருந்ைைால், வழிப்வ ாக்கர்கள், ைனியாக வடிவற க்கப் ட்ட வ ருந்து  ற்றும் 
அைன்  யைிகறள முறைத்துப்  ார்த்ைது இயல் ாக இருந்ைது. 

கால்கட் வழியாக நிம்ராணி வந்ைதும்  ா ா வ ருந்றை நிறுத்ைி, வைநீர் 
ையார் பெய்து அறனவருக்கும் வழங்கினார்.  

நர்ெதா நைியின் ஒரு கிறள அவ்வழிவய ஓடியது.  ா ா அறனத்து 
 ண்டலிறயயும் அறழத்து, அவறர நீராடறவக்கும் ஒரு வாய்ப்ற  அளித்ைார். 
அதற்குப் பிைகு பாபா, குஸ்தாஜிகய நீராட்டினார்; அவர் எவ்வளவு 
அதிர்ஷ்டசாலி என்பகத பாபா குைிப்பிட்டார்.  

 யைத்ைின்வ ாது விஷ்ணு  ாத்ைிரங்கறள சுத்ைம் பெய்யும் 
வவறளயில்,  ா ா அைில் நீறர ஊற்ைி உைவினார். மவளியளவில் இது 
ெிகச்சிைிய தவகலகயப் தபாலத் ததான்ைினாலும், குருநாதரின் 
உட்பணியின் முக்கியத்துவத்கத யாராலும் ஆழங்காண முடியாது.  ா ா 
இரவும்  கலும் பவளியளவில் சுறுசுறுப் ாக இருந்ைவ ாைிலும், உள்ளளவில் 
அவருறடய  ைியின்  கத்துவத்றை எவரும் உைர்ந்ைைில்றல.  

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  று டியும் ஆகஸ்ட் 20ஆம் நாள் 
துலியா வந்து வெர்ந்து, காவள ா ா இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ைார்.  லர் 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அங்கு வந்ைனர். துலியாவில் நீதிபதியாகப் 
பணிபுரிந்த ஸாவந்த் என் வர் வாழ்க்ககயின் அதிருப்திகயக் குைித்து 
முகையிட்டார்.  ல விஷயங்கறள எடுத்துறரத்து  ா ா வ ரானந்ைத்றைப் 
 ற்ைி  று டியும் விளக்க ளித்ைார்; இது இைர ைறலப்புகளுக்கும் வழிவகுத்ைது. 

முழு பிரபஞ்சத்திலும் தபரின்பம் நிரம்பியுள்ளது. உண்கெயில் 
தபரின்பத்கதத் தவிர தவமைான்றுெில்கல. ஆனால், சாொன்ய ெனிதன் 
இகத அகடய முடியாது என்பதால் உலகப்மபாருட்களுக்குப் பின்னால் 
அகலந்து, உகடகெககள அகடவதன் மூலம், உலகிலிருந்து இன்பத்கதப் 
மபை முயற்சிக்கிைான். ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக இன்பத்கத அகடய முயலும் 
தவகளயில் அது நிகலக்காெல் ெகைந்து தபாவதால் 
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அதிருப்தியகடகிைான். ஒன்ைில் மவறுப்பகடயும்தபாது, அவன் 
ெற்மைான்கை அகடய முயற்சிக்கிைான். அதுவும் சுகவயற்ைது என்று 
நிரூபணொகும் தருவாயில், தவறு ஏதாவது ஒன்று முயற்சிக்கப்படுகிைது; 
இப்படி, பல ஏொற்ைங்கள். காலங்காலொக, ெனிதர்கள் வணீாக, 
பிைவிக்குப்பின் பிைவிமயடுத்து உலக இன்பத்கதப்மபை முயற்சிக்கிைார்கள். 

ஆனால், இந்தப் தபரின்பத்கத எங்குதான் கண்டுமகாள்வது? 
இதற்காக ெனிதன் எடுக்கும் முயற்சி பல்லாண்டுகளாக ஒரு பலகனயும் 
அளிக்கவில்கலமயன்ைால் அவன் என்னதான் மசய்யதவண்டும்? 
உண்கெயான இன்பத்கத அவன் எப்படிக் காண்பான்? சத்குருக்கள் ெற்றும் 
அவதார புருஷர்கள் ெட்டுதெ மதய்வகீ ஆனந்தத்கத அனுபவிக்கிைார்கள். 
உங்களுக்கு ஏதாவது ததகவயானால், அது யாரிடம் இருக்கிைததா அவகர 
நாடுவதுதாதன முகையாகும்! அதுதபால் இந்தப் தபரின்பத்கத அகடய, 
அகதத் மதாடர்ந்து அனுபவபூரர்வொக அகடயும் ஒருவரிடம்தாதன 
(இகைநிகலகய அகடந்த ஒருவரிடம்) மசல்லதவண்டும்! அவர்கள்தான் 
அகத அளிக்கமுடியும், அதற்காக நீங்கள் அவருடன் இருக்கதவண்டியது 
அவசியம். 

இவ்வாறு, இகை நிகலகய அகடந்தவர்களின் சகவாசத்தில் 
இருப்பதத ஆனந்தத்கத அகடய ெிகச் சிைந்த வழியாகும். ஒரு சத்குருவின் 
கருகணயால் ஒருவர் கணப்மபாழுதில் அகத அகடய முடியும். எனதவ, 
குருநாதரின் கருகண இன்ைியகெயாதது; ஆனால், அகத அவருடன் 
இருந்து, இதயபூரர்வொக தசகவ மசய்வதன் மூலம் அகடய முடியும்.  

இறைத் பைளிவு  டுத்தும் வறகயில் ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: 

இறை நிறலறய அறடந்ைவர்களில் இரண்டு வறக: ஒன்று ஸலிக் 
அல்லது சத்குரு,  ற்பைான்று ெஜ்ஜூப். இவர்கள்,  ரிபூரை வ ரானந்ைத்றை 
அனு விப் வர்கள்; ஆனால், பவளியளவில் இவ்விரண்டு வறகயிலும்  ிகுந்ை 
வவறு ாடு உண்டு. ெஜ்ஜூப்கள், கிழிந்த, கந்கத துணிககள அணிந்து 
அல்லது மபரும்பாலும் நிர்வாணொகத் திரிவார்கள். அவர்கள் அசுத்தொன 
சூழலில் வாழ்ந்து, உலகத்கதயும், அதில் வாழும் ெக்ககளயும் ெைந்து 
பித்து பிடித்தவர் அல்லது பிச்கசக்காரர்ககளப் தபாலத் 
ததாற்ைெளிக்கிைார்கள். ொைாக ஸலிக் அல்லது சத்குருக்கள், இகை 
நிகலகய அகடந்திருந்தாலும் சாதாரண ெனிதகனப் தபாலதவ - உண்டு, 
உைங்கி, அருந்தி, தபசி, கஷ்டங்ககள அனுபவிப்பது தபாலத் 
ததான்றுகிைார்கள்.  

அப் டியானால் அவர்கறள எப் டி அறடயாளம் கண்டுபகாள்வரீ்கள்? 
ொதுக்கள் என்ைறழக்கப் டும் லட்ெக்கைக்கான ந ர்களில் ஒவர ஒருவர் 
 ட்டும் உண்ற யானவராக இருக்கலாம். அறை எப் டி வொைிப் து? ெிைந்ை 
வொைறன என் து அவருறடய ெகவாெத்ைில் இருப் து; அவருடன் பைாடர்பு 
றவத்து, அவருடவன வாழ்வது! அப்வ ாது அவறர அைிந்து பகாள்ளமுடியும்; 
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வ லும் உங்களால் இயன்ைவறரயில், உங்கள் ைராைரங்களின் டி, எறடவ ாடும் 
வவறளயில் அவறர ஓரளவிற்குப் புரிந்து பகாள்ளமுடியும். 

உைாரை ாக, இரண்டு டம்ளர்களில் நீர் நிரம் ியுள்ளது. ஒரு டம்ளரில் 
ெிைிைளவு உப்பு கலந்துள்ளது. ஆனால், உங்களுக்கு எப் டித் பைரியும் எது 
எதுபவன்று? அைற்காக நீங்கள் நீறர சுறவத்துப்  ார்க்க வவண்டியது அவெியம்; 
அப்வ ாதுைான் வித்ைியாெத்றைக் கண்டுபகாள்ள முடியும். அதுவ ால், ஒரு 
குருநாைரின் பநருங்கிய ெகவாெத்ைில் இருக்கும்வ ாது யார் உண்ற , யார் 
வ ாலி என் றை நீங்கள் அைிந்து பகாள்வரீ்கள். 

"குருநாைரின் ெகவாெத்ைில் இருக்கும் ஆர்வத்றை நாம் எவ்வாறு ப ை 
முடியும்?" என்று கூட்டத்ைில் ஒருவர்  ா ாவிடம் வினவினார்.  

"உண்கெயான தபரின்பத்கத அகடயும் ஏக்கத்கதத் தவிர 
அகனத்து ஆகசககளயும் அழிப்பதன் மூலம். இது முதலில் அவருகடய 
சகவாசத்தில் வரும் வாய்ப்கப அளிக்கும்; தெலும், அவருடன் உனக்கான 
மதாடர்பும், அவருக்கு நீ மசய்யும் தசகவயும், எஞ்சிய அகனத்கதயும் 
அளிக்கும். நீ உண்கெயான தபரின்பத்கத அகடவாய்!" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார்.  

 ீண்டும் ஒருவர் இவ்வாறு முறையிட்டார்: "ஆனால்,  ா ா, அந்ை 
வாய்ப்ற  நாங்கள் எப் டிப் ப ைமுடியும்? எல்வலாரும் கடவுறள நிறனத்து, 
வ ரின் த்ைிற்கான ஏக்கத்றை எப் டி உருவாக்குவது?" 

ப ஹர்  ா ா விளக்க ாக  ைிலளித்ைார்: 
இயற்ககயாகதவ இது ஒருவரின் ெனப்படிவங்ககளப் மபாறுத்தது. 

கடவுள் நிகலகய அகடய, ஒவ்மவாரு ொனிடனும், கடந்து மசல்ல 
தவண்டிய அனுபவத்தின் ொர்க்கம் என்று ஒன்று உள்ளது. 

உைாரை ாக, கடவுகளப் பற்ைிய எந்த சிந்தகனயும் இல்லாெல் 
அல்லது தபரின்பத்கத அகடயும் எவ்வித ஆர்வமும் இல்லாெலிருக்கும் 
ஒரு சாதாரண ெனிதன், அவரது பதராபகார இயல்பு ெற்றும் 
ஏகழகளுக்கான உண்கெயான உணர்வின் அடிப்பகடயில், மதாண்டு 
மசய்யும் தநாக்கத்தில், ஏதாவது உதவி மசய்கிைார் என்று 
கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். இது ஒரு நல்ல மசயலாகும், அதனால்தான் 
அவதிப்படுபவர்களுக்கு அவர் காட்டிய கருகண ெற்றும் அவர் மசய்த 
உதவியின் காரணொக, உள்ளளவில் அவருக்குத் மதரியாெதல 
முன்தனறுகிைார். 

அவரது கனிவான ெற்றும் தாராள ெனப்பான்கெ அவர் தெலும் 
தெலும் முன்தனை உதவும் தருணத்தில் உண்கெயான தபரின்பத்திற்கான 
ஆகசயும் தாதன உருவாகும் காலம் வரும். இந்த ஆகச அவகர 
அகனத்துக்கும் அதிபதியாகத் திகழும் ஒரு சத்குருவிடம் மகாண்டு 
வருவததாடு இறுதியில் அவர் தபரின்பத்கதயும் அகடகிைார். ஆனால், 
உண்கெயான தபரின்பத்திற்கான ஆர்வத்கத உருவாக்கும் இந்நிகலகய 
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அகடவதற்கு முன்னர், அவர் நல்ல ெற்றும் தயீ ெனப்படிவங்களின் 
மதாடர்ச்சியான அனுபவங்ககளக் கடந்து மசல்ல தவண்டும். 

உண்ற யில், இன்பம்-துன்பம், ஒழுக்கம்-களங்கம், நல்லது-மகட்டது 
என்று எதுவும் இல்கல. தபரின்பம் ெட்டுதெ நிரம்பி வழிகிைது! இன்பம், 
துன்பம், ஒழுக்கம், களங்கம், நல்லது, தீயது தபான்ை இவற்ைின் 
அனுபவங்களில் ஒன்றுதெ இல்கல. ஆனால், அகவ தென்கெயான 
விஷயங்களுக்குத் ததகவயான படிக்கற்களாக அகெயும்தபாது, அகவ 
ொகயகயச் சார்ந்தகவ என்ைாலும், அகத அகனவரும் கடந்து மசல்ல 
தவண்டியது அவசியம். 

ஒரு ெத்குரு  ட்டுவ  ஒருவரின் 'நிகழ்வுகளின் தபாக்கக'  ாற்ைி, 
ைிறெ ைிருப்  அல்லது அழிக்க முடியும். அைாவது, அவர் ஒரு ந ரின் விைியின் 
வ ாக்றக  ாற்ை முடியும். ஒருவர் அவருறடய குருநாைரின் பைாடர் ில் வரும் 
ைருைத்ைில் இது ைானாகவவ நிகழ்கிைது. 

இவ்வாறு, ஒருவரின்  ார்க்கத்ைின் அறனத்து அனு வங்கள்  ற்றும் 
 னப் டிவங்கள் முற்ைிலும் அழிந்ைாபலாழிய அவர் இறை நிறலறய அறடய 
வாய்ப்வ  இல்றல. ெத்குரு  ட்டுவ  இறைச் பெய்யமுடியும்.  

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் துலியாவிலிருந்து ஆகஸ்ட் 24ஆம் நாள் 
ஔரங்கா ாத் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

 ைியம் மூன்று  ைியளவில் எல்வலாரா குறககறளச் 
பென்ைறடந்ைதும்,  ா ா ஒரு குறகயில் 15 நி ிடங்கள் ைனியாக 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். அடுத்ை நாள், நாஸிக் பெல்ல முடிவு பெய்து இரவில் அங்கு 
வந்து வெர்ந்ைனர்.  

உடன்பென்ை ெிறுவர்கள் ஆகா அலி, அலி அக் ர், வொட்டா  ா ா 
மூவறரயும் ராவ்ஸாவஹ ின் கண்காைிப் ில், குபவட்டாவிலுள்ள அவரவர் 
இல்லங்களுக்கு அனுப் ிறவக்க  ா ா முடிவு பெய்ைார்.  ா ாவும்  ண்டலியும் 
 றுநாள் ரயில் நிறலயம் பென்று மூவருக்கும் விறடயளித்ைனர்.  ா ா மூன்று 
ெிறுவர்கறளயும் அன்வ ாடு அள்ளி அரவறைத்ைது  னறைக் கவரும் 
காட்ெியாக அற ந்ைது. 

 ா ா,  ின்னர், இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நான் அலிறயப்  ிரிந்ை அந்ை 
வலிறய உைர்கிவைன். நீண்ட நாட்களாக இரவும்  கலும் அவறன 
என்னருகில் றவத்ைிருந்வைன்; இப்வ ாது அவறன ஆயிர ாயிரம் ற ல்களுக்கு 
அப் ால் அனுப் ிவிட்வடன்.  

எனது 'திடீர் விருப்பம்' உண்ற யிவலவய அற்புை ானது. இப்வ ாது 
அவர்கறள எண்ைி என் இையம் வலிக்கிைது. ஏன்? ஏபனன்ைால் இந்ைப்  ிரிவு 
அவர்கறளப் ப ரிதும் வருந்ை றவக்கும். அவர்களது வலியின் அம்புகள் 
ஏற்கனவவ என் இையத்றைத் துறளக்கின்ைன! 
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அைற்குப்  ிைகு  ா ா  ண்டலியுடன் ப ண்  ண்டலி ப ஹரா, 
ைவ்லத் ாய்  ற்றும்  லர் வாழும் குவாட்டர்ஸிற்கு வந்ைார். ப ஹர்  ா ா 
 யைம் பெய்யும்வ ாபைல்லாம் ப ண்  ண்டலி, நறகச்சுறவ நாடகங்கறளத் 
ையார் பெய்து,  ா ா ைிரும் ி வந்ைதும் நாடகத்றை அரங்வகற்றுவது  ழக்கம். 
 ா ாவுக்குப்  ிரிய ான ைறலப்புகறளத் வைர்ந்பைடுத்து, அறை ெிைப் ாக 
ஒத்ைிறக  ார்த்து,  ா ாறவ, எப்வ ாதும்  கிழ்விக்கும் எண்ைத்ைில் ையார் 
பெய்ைனர். 

1929, ஆகஸ்ட் 27ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா ப ஹரா ாத் புைப் ட்டுச் 
பென்ைார்; 77 ற ல் தூரம் பென்ைதும், ராஹுரி அருகில் வ ருந்றை நிறுத்ைி, 
 ா ா ஒரு  ரத்ைின்கீழ்  ண்டலியுடன் அ ர்ந்து, எைிர்வரும் ப ர்ஸியா 
 யைத் ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார்.  ாறலயில் சூரியன்  றையும் 
வவறளயில்  ா ா  ண்டலியிடம் ைிடீபரன அவரது ஆரத்ைிறயப்  ாடக் 
கூைினார்.  ண்டலி உடவன ஆரத்ைி  ாடி  ா ாவின்  ாைங்களில்  ைிந்து 
ைரிெனத்றைப் ப ற்ைனர். அைன்  ின்பு விவாைம் வ லும் ஐந்து நி ிடங்கள் 
பைாடர்ந்ைது;  ா ா, அறனவரும் ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில்  ீண்டும் 
ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைக் வகாரினார். இப் டி,  ல  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, 
பாபாவின் 'திடீர் ஆவகல' நிகைவு மசய்ய இரண்டு முகை ஆரத்தி பாடி 
ெண்டலி பாபாவின் பாதங்களில் தகல வணங்கினர்.  

அன்று  ாறல அஹ துநகர் வந்து, அக் ர் அச்ெகத்ைில் ைங்கி  று 
நாள் காறலயில் ப ஹரா ாத் வந்ைனர். 

இவ்வவறளயில் அக் ர் அச்ெகத்ைில் வாழ்ந்ை ஐந்து  ிவர ாஷ்ரம் 
ெிறுவர்களுடன்  ா ா பநருங்கிய பைாடர்பு றவத்ைிருந்ைார். வஸந்த் எனும் 
ெிறுவன்  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கு  ாைாக அவனது ப ற்வைாருடன் வாழ்ந்து 
வந்ை வவறளயில் யாருடனும் அைிகம் வ ொ ல் ‘ஒரு வார்த்றை  ைிறல’ 
 ட்டும் அளித்து வந்ைான்.  ா ா அவறனக் குைித்து ஒரு முறை, "அவன் 
ஏற்கனதவ ஏைக்குகைய துைவியாகிவிட்டான்" என்று பைரிவித்ைார்.  

பெப்டம் ர் 1ஆம் நாள்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "பிதரொஷ்ரம் 
சிறுவர்களில் வஸந்த் முதன்கெயானவன். குறைந்ைது அறர  ைி வநர 
ெகவாெத்ைின்  யறனயாவது அவனுக்கு அளிக்கா ல் நான் ப ஹரா ாத்றை 
விட்டு அடுத்ை  யைத்ைில் அடிபயடுத்து றவக்கக்கூடாது. நான் இங்கிருப் றை 
அவன் வகள்விப் ட்டு, அவறனப்  ார்க்கா ல் பென்றுவிட்வடன் என் றை 
அவன் அைிந்ைால் வருத்ைத்ைில் உயிறரக்கூட விடவநரிடும்.” 

அடுத்ைநாள் ப ஹர்  ா ா 60 ற ல் தூரம்  யைம் வ ற்பகாண்டு 
இந்ை அைிர்ஷ்டொலி ெிறுவறன ெந்ைிக்கச் பென்ைார்.  ா ாவின் ைரிெனம் 
கிறடத்ை அைிர்ஷ்டத்ைில் வெந்த் ப ரு  கிழ்ச்ெியறடந்ைான்; வ லும்  ா ா, 
குைிப் ாக அவறனப்  ார்க்க இவ்வளவு தூரம் வந்ைறை அைிந்து அவனது 
 ிறகயான  ைிவுத்ைன்ற றய பவளிப் டுத்ைினான். 
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வியப்பூரட்டும் மும்கப மதாடர்புகள் 
(Mumbai contacts) 

1929, பெப்டம் ர் 3ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, மபர்ஸியா பயணம் 
வ ற்பகாள்ளத் வைறவயான  ாஸ்வ ார்ட், விஸா வ ான்ை ஆவைங்கறள 
ஏற் ாடு பெய்ய,  ண்டலியுடன் மும்ற க்குச் பென்ைார்; அறனவரும் 
ற க்கலாவில் அற ந்ை நவல்  ற்றும் தீனா தலாட்டி அவர்களின் 
‘ஷிவ்லால் தொதிலால்’ கட்டிடத்தில் தங்கி இருந்தனர்.  

முைலில்,  ா ா, ைரிெனத்ைிற்காக வடீ்டில் எவறரயும் 
அனு ைிக்கக்கூடாது என்று ைீனாவிடம் கூைினார். எனவவ  க்கள் உள்வள 
வருவறைத் ைடுக்க, ைீனா ைன் வடீ்டு வாெலில் நின்று காவல் புரிந்ைார். 
ஆனால், வடீ்டிற்கு இரண்டு நுறழவாயில்கள் இருந்ைன. அைற்குப்  ிைகு 
நடந்ைறை ைீனா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார், "முன் வாசலில் நின்றுமகாண்டு 
பாபாவின் கட்டகளககள நான் ஒருவரிடம் விளக்கும் தவகளயில், பாபா 
ெண்டலியில் ஒருவகர அடுத்த வாசலுக்கு அனுப்பி பக்தர்ககள உள்தள 
அகழத்து, அவர்களுக்கு தரிசனம் மகாடுத்து, அவர்களுடன் தபசுவது 
ெட்டுெின்ைி, ெதிய உணவுக்காக அவர்ககள மபாறுகெயுடன் 
காத்திருக்கவும் தகட்டுக்மகாண்டார்." அவர்கள் ைிரும் ிச் பெல்லும் 
வவறளயில் ைீனாறவக் குறைகூைி, வி ர்ெித்துச் பென்ைனர், "இது உன் வடீு 
என்று நிகனக்காதத. கடவுள் எங்கு இருக்கிைாதரா அது அகனவருக்கும் 
மசாந்தம்." 

ைீனா வவறு வழியில்லா ல்  ைிலளித்ைார், "இது என் விருப் ம் அல்ல; 
இது  ா ாவின் கட்டறள! நான் என்ன பெய்யமுடியும்?" இந்ை ெம் வத்றை 
 ா ாவிடம் எடுத்துக் கூைியவ ாது,  ா ா வாய்விட்டுச் ெிரித்ைார்.  

இரவு உைவுக்குப்  ின்னர் ஒவ்பவாரு நாளும்  ா ா ெிைிது தூரம் 
நடக்கச் பெல்வது அல்லது காரில் சுற்ைி வருவது உண்டு.  ா ா எந்ை 
வநரத்ைிலும் உைவு வைறவப் டுவைாகக் கூறுவது வழக்கம் ஆறகயால், ைீனா 
எப்வ ாதும் உைறவத் ையாராக றவத்ைிருக்க வவண்டியைாயிற்று.  ா ா 
அவருறடய உைறவ உண்ட  ின்னர், ஒரு ெிைிய அளறவ ைீனா எப்வ ாதும் 
ைனியாக றவத்து வந்ைார். இைனால் ைீனா கர்வத்துடன் ைன்னுள் நிறனத்துக் 
பகாண்டார், "நான் பாபாவுக்கு எவ்வளவு தசகவ மசய்கிதைன். நான் 
மசய்வதுதபால தவறு எவரும் மசய்வதில்கல. பாபாவின் கட்டகளப்படி, 
எந்த தநரத்தில் அவருக்கு எது ததகவப்பட்டாலும் - இரவு பகல் பாராெல் - 
நான் அவருக்கு அளித்து வருகிதைன். தவறு யாதரனும் இகதச் 
மசய்யமுடியுொ?" 

ஆனால், தீனா உடனடியாக ஒரு பாடத்கதக் கற்றுக்மகாள்ள 
தவண்டியதாயிற்று. ஒரு நாள்  ாறல வவறளயில், இரவு உைவுக்குப்  ிைகு, 
 ா ா ைீனாவுடன் காரில் பவளிவய பென்ைார். அவெரத்ைில் ைீனா பாபாவுக்கான 
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உணகவத் தனியாக எடுத்துகவக்க ெைந்துவிட்டார். இருவரும் பவளிவய 
பென்ைதும்  ண்டலி, ைீனா  ா ாவுக்காக உைவு ைனியாக றவக்கவில்றல 
என் து பைரியா ல் அறனத்றையும் உண்டனர். 

ைிரும் ி வரும் வழியில்  ா ா ைீனாவிடம், "இன்று என்னால் சரியாக 
சாப்பிட முடியவில்கல. இப்தபாது எனக்குப் பசியாக உள்ளது. உண்கெயில், 
நான் அதகார பசியில் இருக்கிதைன்!" என்ைார். 

ைீனா உடவன " ா ா, உங்களுக்காக உைவு றவத்துள்வளன். ைினமும் 
இறை நான் பெய்வதுண்டு. வடீு பென்ைதும் நான் உங்களுக்குப்  ரி ாறுவவன்" 
என்று  ைிலளித்ைார். எதுவாயினும் அவர்கள் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, உைவு 
எதுவும்  ிஞ்ொைறைக் கண்டு ைீனா ைிறகத்துப்வ ாய், அழத்பைாடங்கினார். 
இைற்கிறடயில்  ா ா, விஷ்ணுறவ, ஏன் இன்னும் உைவு  ரி ாைவில்றல 
என்று வகட்டுவர அனுப் ி றவத்ைார். 

விஷ்ணு, ெற யலறையில் ைீனா அழுதுபகாண்டிருப் றை  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைதும்,  ா ா வந்து ைீனாவிடம் என்னவாயிற்று என்று வகட்டார். ைீனா, 
நடந்ைறை  ா ாவிடம் கூைியதும்,  ா ா, உரத்ை குரலில் கூறுவதுவ ால, 
கற் லறகயில், "உனக்கு என்னிடம் இந்த அளவுக்குக்கூட ெரியாகத 
இல்கலயா? இவ்வளவு கவனக்குகைவாக இருந்து எனக்கு தவண்டியகத 
எடுத்துகவக்க ெைந்துவிட்டாயா? அப்படியானால் நீ என்னிடம் மபாய் 
மசான்னாய். நீ உன்கனப் பற்ைி ெட்டுதெ நிகனக்கிைாய்" என்று 
கடுற யாகத் ைிட்டினார். 

 ா ா அவரது வயிற்றைக் காட்டி ைிரும் த் ைிரும்   ெியாக 
இருப் ைாகத் பைரிவித்ைார். ைீனா அவர் பெய்ை ைவறை நிறனத்து கண்கலங்கி, 
ஐந்வை நி ிடத்ைில் ஏவைனும் பெய்து ைருவைாக  ன்ைாடினார்.  ா ா, "நான் 
இப்தபாது என் பசிகய இழந்துவிட்தடன். எனக்குப் பசி இல்கல" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

இருந்தும் ைீனா ஏைாவது ொப் ிட வற்புறுத்ைினார்.  ா ா ையக்கத்துடன் 
ெம் ைித்து ெிைிைளவு பராட்டியும் பவண்பையும் உண்டார்.  ா ா 
பவளித்வைாற்ைத்ைில் முற்ைிலும் அற ைியாகி, "கவகலப்படாதத, நான் 
உன்கன ென்னிக்கிதைன். என்னுகடய சில முக்கியொன உள்பணிக்காக 
நான் உன்கன பயன்படுத்திதனன். என் பணி முடிந்தது; இனி 
அகனத்கதயும் ெைந்துவிடு" என்று ைீனாறவ ஆறுைல்  டுத்ைினார். 

இந்ை ெம் வம் ைீனாவுக்கு  ிகப்ப ரிய  ாட ாக அற ந்ைது: 
குருநாதருக்கு தசகவ மசய்வதில் ஒருதபாதும் மபருகெப்பட தவண்டாம். 
பிரபஞ்சத்திற்தக தசகவ மசய்யும் ஒருவருக்கு நீ என்ன தசகவ மசய்திட 
முடியும்? 

உைவு ெம் ந்ைப் ட்ட  ற்றுப ாரு ெம் வம் ைீனாவின்  னைிலிருந்ை 
ைவைான எண்ைங்கறள முற்ைிலும் அகற்ைியது. ஒரு நாள்  ா ா ைீனாவிடம் 
அவருக்கும்  ண்டலிக்கும் உைவு ையார் பெய்யக் கூைினார்; அவை வவறள 
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 ண்டலியும் உைவுவைாக இருந்ைது. உைவு ையாரானறை ைீனா  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைதும்,  ா ா ைரிெனத்ைிைகாக வந்ைவர்கறளயும் அறழத்து வந்ைார். 
ஏராள ான விருந்ைினர்கறளப்  ார்த்து, ைீனா அைிர்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ாறவ 
ைனியாக அறழத்துச் பென்று காைில் முணுமுணுத்ைார், "அறனவருக்கும் 
உைவளிக்க வ ாது ான உைவு இல்றல. இத்ைறன வ ருக்கு உைவு ையார் 
பெய்ய வவண்டும் என நான் எைிர் ார்க்கவில்றல." 

 ா ா அைற்கு, "ஏன்? குறைவாக ெற யல் பெய்ைாயா?" என்று 
வகட்டார்.  

"வழக்கம் வ ால் உங்களுக்கும்,  ண்டலிக்கும் வ ாது ான உைறவ 
 ட்டும் ையார் பெய்வைன். உங்களுடன் இன்னும் 50 வ ர் வருவார்கள் என்று 
எனக்குத் பைரியாது." 

பாபா எதுவும் கூைா ல் அவரது கககளால் பரிொைத் 
மதாடங்கினார்.  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் வழங்கும் அளறவப்  ார்த்து, ைீனா 
 ைற்ைத்துடன்  ார்த்துக்பகாண்டு நின்ைார். அறனவருக்கும்  ரி ாைி முடித்ை 
 ின்னரும் ஏராள ான உைவு  ீை ிருந்ைது.  ா ா ைீனாறவ அறழத்து, 
றெறகயால் "நீ இறை ொப் ிடு" என்று குைிப் ிட்டார். எஞ்ெியுள்ள உைறவப் 
 ார்த்து ைீனா அைிர்ச்ெியில் ஆழ்ந்ைார். ஜஸீஸ் ெீன் ெற்றும் மராட்டிகளுடன் 
இது தபான்ை அதிசயத்கத நிகழ்த்தினார் என்பகத தீனா அப்தபாது 
நிகனத்துப் பார்த்தார். 

ஒரு நாள், காக்கா  ாரியா, அவரது ெவகாைரி  ானு ாய், அவர் கைவர் 
 ாவனக்ஜி மூவரும்  ா ாவின் அருகில் ைீனா ைலாட்டியின் வடீ்டில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர்.  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை ஒருவர் கூறட நிறைய 
அத்ைிப் ழங்கறளக் பகாண்டு வந்ைார்.  ா ா  ாவனக்ஜியிடம் அந்ைப் 
 ழங்கறளக் கழுவி சுத்ைம்பெய்து எடுத்து வரு ாறு கூைினார்.  ாவனக்ஜி 
ைிரும் ி வந்ைதும்  ா ா றெறகயால் அறனவருக்கும் பைரிவித்ைார், "நான் 
இந்ை அத்ைிப் ழங்கறள உங்கறள வநாக்கி வசீுவவன், கவன ாக இருந்து 
 ிடித்துக் பகாள்ளுங்கள்."  ா ா ஒருவறர  ார்த்துக்பகாண்டு இன்பனாருவர் 
 க்கம்  ழத்றை வெீினார்.  ானு ாய்  ா ாவிடம், " ா ா, ஒன்றை 
 ாவனக்ஜியின்  க்கம் வசீுங்கள் அவரும் உங்கள்  ிரொைத்றைப் 
ப ற்றுக்பகாள்ளட்டும்" என்ைார். 

 ா ா ஏராள ான  ழங்கறள அள்ளி வெீியும், ஒன்றுகூட 
 ாவனக்ஜிக்குக் கிட்டவில்றல. கறடெியாக ஒவர ஒரு  ழம்  ீை ிருந்ைது. 
 ா ா அந்ைப்  ழத்துடன் றகறய உயர்த்ைி, உற்றுப் ார்த்து, அவவர ொப் ிட்டார். 
 ானு ாய் ஏ ாற்ைத்ைில், கைவருக்குக் கிறடக்காை வருத்ைத்ைில்  ா ாறவ 
முறைத்துப்  ார்த்ைார்; ஆனால்,  ாவனக்ஜி அங்கு நடந்ை  ர் த்துக்கு அவவர 
விறடயளித்ைார். 

 ாவனக்ஜி,  ழங்கறள சுத்ைம் பெய்யும் வவறளயில், ஒன்றை அவர் 
 ா ாவின் அனு ைி இல்லா ல் ொப் ிட்டுவிட்டைாக,  ின்பு  றனவியிடம் 
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ஒப்புக்பகாண்டார்; அவ்வவறளயில்  ா ா முன்னறையில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
அவர்  றனவியிடம், "ஆனால், பாபாவின் கண்கள் எல்லா இடங்களிலும் 
உள்ளன என்பகத இப்தபாது நான் முழுகெயாக நம்புகிதைன்" என்று 
கூைினார்.  

ொஞ்ெியின் ெவகாைரன் நவ்தராஜி தாதாசாஞ்சி அவருறடய  றனவி 
பச்சாொய், மூன்று  கள்கள் அர்னவஸ், தராடா, நர்கிஸ்  ற்றும் ஒரு 
ெிறுவன் மதஹம்தன் அறனவரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர்.  ா ா, 
அர்னவஸின்  ள்ளிக்கூட வி ரங்கறளக் வகட்டு, அவ்வளவு கடின ாக, 
ெிர ப் ட்டுப்  டிக்கவவண்டாம் என்று அைிவுறுத்ைினார்.  ள்ளிக்கூட  டிப்ற ப் 
ப ரிதும் விரும்பும் அர்னவஸ்  ா ாவின் ஆவலாெறனறயக் வகட்டு 
ஆச்ெரிய றடந்ைார்; இது நவ்வராஜிறயயும் அைிர்ச்ெியறடயச் பெய்ைது, " ா ா, 
அர்னவஸ் நல்ல புத்ைிொலி ப ண், வ லும் எனது முைல்  கள்; அவள் 
 டிப்ற  விட்டுவிட்டால் அது  ிை குழந்றைகறளயும்  ாைிக்கும்; அவர்கள் 
 டிப் ில் நாட்ட ில்லா ல் ஆர்வத்றை இழந்து விடுவார்கள்" என்று 
முறையிட்டார். 

"உங்களுக்கு என் ீது நம் ிக்றக இல்றலயா?"  ா ா வினவினார். 
" டிப்ற  ஒரு வருடம் நிறுத்ைிவிட்டு அடுத்ை வருடம் பைாடருங்கள்." இந்த 
எளிய கட்டகளக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம், பாபா அர்னவகஸ அவருக்கு 
தசகவ மசய்ய ஆயத்தப்படுத்திக் மகாண்டிருந்தார். 

இவ்வவறளயில் ைாைாொஞ்ெியின் உைவுக்கார ெிறுவன், வயது 16, 
ப யர் நரிென் தெர்வான் தாதாசாஞ்சி  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவன், 
அற ைியாக  ா ாவின் முன்னால் ஒரு பூ ாறலயும், பூச்பெண்டும் 
றகயிவலந்ைிக்பகாண்டு நின்ைான்.  ா ா எதுவும் கூைா ல் அன்புடன் அவறன 
அரவறைத்ைார். ஒரு வார்த்றைக்கூட வ ெவில்றல. வழக்க ான அைிமுகங்கள் 
 ற்றும் நறகச்சுறவ வ ச்சு எதுவும் இல்றல. ஆனால், இந்ை அற ைியான 
அரவறைப் ின் விறளவாக, நரி ன் குருநாைரிடம் முழுநம் ிக்றகயுடன் 
ைன்றன அர்ப் ைித்து ஒரு முக்கிய ான  ற்றும் உறுைியான  க்ைராக 
 ாைினார். 

ைீனா ைலாட்டியின் இல்லத்ைில் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ை ஓர் 
இளம் ப ண், வயது 20, ப யர் நர்கிஸ் மகாத்வால்,  னைில் அறலவ ாதும் 
அறனத்றையும்  ா ாவிடம் பகாட்டிவிடும் வநாக்கத்ைில் வந்ைார். நர்கிஸின் 
கணவர் ஸவக் மகாத்வால், முைன்முைலாக ஒரு வருடத்ைிற்கு முன்பு, 
ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப ற்ை அந்நாளிலிருந்து, அவர் ஒரு 
ெில ொதுக்கறள ெந்ைித்து வந்ைார். நர்கிஸ் இயல் ாகவவ, ைனது கைவரால் 
புைக்கைிக்கப் ட்டறை உைர்ந்து, அைற்கு ப ஹர்  ா ாறவக் குற்ைம் 
ொட்டினார். ஸவக் பகாத்வால் குடும்  வாழ்க்றகறயக் றகவிட ப ஹர் 
 ா ாைான் காரைம் என்று நர்கிஸ் ைவைாக நிறனத்ைிருந்ைார் - வ லும் ைனது 
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கைவரிடம் எதுவும் பைரிவிக்கா ல் நர்கிஸ், ைலாட்டி இல்லத்ைிற்கு வந்து 
'இந்த பாபாவுக்கு' தன் கருத்கதத் மதளிவாக எடுத்துகரக்கும் எண்ணத்தில் 
இருந்தார். 

நர்கிஸ் கடும் ெினத்துடன்  ா ாறவ அணுகி, "நீங்கள்தாதன அந்த 
மெஹர் பாபா!" என்று வகலியும் கிண்டலும் கலந்ை பைானியில் கூைினார். 
புன்முறுவல் மசய்துமகாண்தட பாபா தகலயகசத்து ஆொம் என்ைார். 
ஸவக்கின் அலட்ெியத்றைப்  ற்ைிய வொக கறைறய  றழவ ாலப் ப ாழிந்து, 
நர்கிஸ்  ன்ைாடினார், "எந்ை விை ான  க்ைர் அவர்? இப் டித்ைான் உங்கறளப் 
 ின் ற்று வர்கள் நடந்து பகாள்ள வவண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிைரீ்களா?” 

 ா ா அவரது கற் லறகயில் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: "நான் 
இகணக்க வந்துள்தளன், பிரிக்க அல்ல, கவகலப்படாதரீ்கள். எல்லாம் 
சரியாகிவிடும். நீங்கள் ஸவக்கக விட்டுச் மசன்ைாலும், ஸவக் உங்ககள 
விட்டுச் மசல்ல ொட்டார்." இந்ை எளிற யான வார்த்றைகள் அந்ை இளம் 
ப ண் ைியின் இையத்றைத் துறளத்ைன. அவர் வகா த்றை 
பவளிப் டுத்ைியைற்காக  ிகவும் வருந்ைினார்.  

நர்கிஸ் குடல் காெவநாயால் அவைிப் ட்டு வந்ைார்.  ா ா ஒரு வராஜா 
இைறழக் பகாடுத்து ொப் ிடச்பொல்லி,  ா ாவின் ெித்ைிரம்  ைித்ை வ றழ 
ஒன்றை டம்ளரில் இருக்கும் நீரில் மூழ்கறவத்து எடுத்து,  ின்னர் அந்ை நீறர 
பைாடர்ந்து  ா ாவின் ப யறர உச்ெரித்துக்பகாண்வட ைினமும் அருந்தும் டி 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா கூைியறைக் கறடப் ிடித்து வந்ைவ ாது அவரது வநாயும் 
ைாவன  றைந்ைது. 

அடுத்ை நாள்,  ண்டலியில் ஒருவர் இறை நிறலறயப்  ற்ைிக் வகள்வி 
எழுப் ிய வவறளயில் ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

இகை நிகலகய அகடவதற்கு முன்பு, மூடி ெகைக்கப்பட்ட 
ெனத்திகரக் கிழிக்கப்பட்டு ெனம் சாக தவண்டும். இந்ைத் ைிறரைான், 
ைனிப் ட்ட ஒருவரின் ஆழ்ென, சூட்சுெ ( ிராை)  ற்றும் மபௌதீக உடல்கள் 
பெயல் டுவைன் காரை ாக இருப் து. அத்ைிறரறய விலக்குவைன் மூலம் 
ப ௌைீக உடறல, சூட்சு  உடலிலிருந்து ைனிப் டுத்ை முடியும்; அவ்வாறு 
நிகழும்வ ாது, சூட்சு  நிறலயில், ப ௌைீக உலகின் ப ாருட்கறளப்  ார்க்கும் 
அளவுக்கு, உள்ளார்ந்ை சூட்சு  ப ாருட்கறளயும் ஒருவர் பைளிவுடன்  ார்க்க 
முடியும். உண் து, அருந்துவது, நிற் து, அ ருவது வ ான்ை உடல் 
ெம் ந்ைப் ட்ட நடவடிக்றககளில் ஈடு டும்வ ாது - அைாவது ப ௌைீக உடல் 
பெயல் ட்டுக் பகாண்டிருக்கும் அவை வவறளயில் - சூட்சு  உலகிலும் 
முன்வனற்ைம் ஏற் டும்; இது ஒவர கல்லில் இரண்டு  ைறவகறளக் பகான்ைது 
வ ால! 

ஆனால், ைிறர அகற்ைப் ட வவண்டும். இந்ைத் ைிறர ப ல்லியைாக 
இருந்ைாலும், அவைவவறள,  ிகவும் ெக்ைிவாய்ந்ைது. அறைப்  ிளவு டுத்ைி 
எடுக்க முடியாது; ஆனால், ெத்குரு அறை ஒவர பநாடியில் முற்ைிலு ாக 
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விலக்கிவிட முடியும். ைிறர கிழிக்கப் ட்டால், உடனடியாக, ஆத் ா முைல் 
சூட்சு  உைர்வு ைளத்ைில் நுறழயும். இது கூண்றடவிட்டுத் ைப் ி 
பவளிவயறும் கிளி வ ான்ைது; அைன் சுற்றுப்புைங்கறள ெற்றும்  ார்க்கா ல் 
வநராக காற்ைில்  ைந்து பெல்வது வ ாலாகும். 

ஒருவரின் சுய முயற்ெியால் அல்லது வ ாலி குருநாைர்கள் உைவியால் 
ைிறர கிழிக்கப் டு ாயின், முன்வனற்ைம் என் து முைல் ைளத்ைில் அப் டிவய 
நின்றுவிடும். சுய முயற்ெியால் வ ல் நிறலறய நாடிச்பெல்லும் ஒருவர், 
இறுைியில் ைவிர்க்க முடியா ல் ெிக்கிக்பகாண்டு,  யனற்ை நிறலறய 
அறடகிைார். உைவிக்காக ஒரு ெத்குரு இருப் ைானால், அவர் அந்ைத் ைிறரறய, 
ஒருவர் முழுற யான ையார் நிறலக்கு வருவைற்கு முன்னால் கிழிக்கவவா, 
விலக்கவவா  ாட்டார்; குருநாைர் வநரடியாக ஒருவரின் இலக்றகவநாக்கி 
எடுத்துச்பெல்வார். 

 ாறய எனும் கூண்டிலிருந்து ெத்குரு  ட்டுவ  ஒருவறர விடுவிக்க 
முடியும்; ஆனால், அைற்கு மூன்று இன்ைியற யாை வறரமுறைகள் வைறவ - 
ஏக்கம், மபாறுகெ ெற்றும் பாகை தபான்ை உறுதியான நம்பிக்கக. ஏக்கம் 
இல்லா ல் எறையும் அறடயமுடியாது. இது ஒன்றுைான் முைன்ற யான 
வைறவ; ஆனால், ஒருவர் பைாடர்ந்து அற ைியிழந்ை நிறலயில் 
இருக்கவவண்டும். உைாரை ாக, ஒரு  னிைறன, வைள் பகாட்டினால் அைனால் 
வரும் எரிச்ெல்  ற்றும் வலிறய எப் டிப் வ ாக்குவது என்ை ஒவர 
ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைிருக்கிைான். உண் து, அருந்துவது வ லும் 
உலகப்ப ாருட்கள்  ீதுள்ள நாட்டங்கள் அறனத்றையும் முற்ைிலும்  ைந்து 
விடுகிைான். வலிறயப் வ ாக்குவவை அவனுறடய ஒவர குைிக்வகாள். 
அதுவ ால, கடவுறள அறடய இறடவிடாை ஏக்கம் வைறவ. இறைத்ைவிர 
 னைில் வவறு எந்ை ெிந்ைறனயும் இருக்கக்கூடாது: "நான் கடவுவளாடு 
ஒன்ைாகவவண்டும் - உடனடியாக, இந்ை கைவ !"  னைிலும் இையத்ைிலும் 
இந்ை எண்ைத்றைத் ைவிர வவபைான்றும் இருக்கக்கூடாது.  ல வருட 
துன் ங்கள் கடந்து வ ாகலாம், ப ாறுற றய ஒருவ ாதும் றகவிடக்கூடாது. 
ஆரம் த்ைில் ஏக்கம் ைீவிர ாக இருக்கும், ஆனால்,  டிப் டியாக அது ைைிந்து 
விடுகிைது. இப் டி இருக்கக்கூடாது; ப ாறுற றய இழக்கா ல், விடாப் ிடியாக 
இருக்கவவண்டும். ஆரம் த்ைில்  ிகுந்ை உற்ொக ாக இருந்து,  விறரவில் 
கடவுள் நிறலறய அறடவார் என் றை உறுைியாக நம்புகிைார். ஆனால், காலம் 
கடந்து பெல்லச் பெல்ல அவரது உற்ொகமும் குறைந்து பகாண்வட வ ாகும். 

ஒருவறர குருநாைர் வவண்டுப ன்வை ைன்வெம் ஈர்த்து,  ின்னர் 
அவறர பவளிவய தூக்கி எைியக்கூடச் பெய்யலாம்! நானும் இறைச் 
பெய்வதுண்டு. ஆனால், புத்ைிொலியான ஒருவர் குருநாைரிட ிருந்து வரும் 
அறனத்றையும் அற ைியாகத் ைாங்கிக்பகாள்கிைார். விவவக ற்ைவன் 
ப ாறுற யிழந்து முணுமுணுக்க ஆரம் ிக்கிைான். ஆனால், குருநாைர் 
எப்வ ாதுவ  இறைவன் ீது  ற்றுள்ளவருடன் இறைந்து பெயல் டுவவைாடு, 
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 டிப் டியாக அவருக்கு ஆன் ீக  ாறையில் ஒரு உந்துைறலயும் ைருகிைார். 
நாங்கள் எப்வ ாதும் இப் டித்ைான் நடந்து பகாள்கிவைாம்; அது எங்கள் இயல்பு.  

ஆன் ீக  ாறையில்  யைிப் து என் து முன்னும்  ின்னும் 
ஆங்காங்வக, ைள்ளி நடத்ைப் டும் ஓர் இழு ைி வ ார் வ ான்ைைாகும். ஆனால், 
ஒரு புத்ைிொலி  னிைன் இவ்வழியில் பெயல் ட ாட்டான். வறலயில் ெிக்கிய 
புத்ைிொலி  ைறவ அைறன விடுவித்துக்பகாள்ள ெிைகுகறள அடிப் ைில்றல. 
அது அற ைியாகவும், சுய கட்டுப் ாட்டுடனும் இருந்து ைப் ிக்க வாய்ப்பு வரும் 
வறர காத்ைிருக்கும். ஒரு அனு வ ற்ை  ைறவ ைனது ெிைகுகறள அடித்து, 
புழுவ ால பநளிந்து, கட்டுப் ாட்றட இழந்து ைன்றன வ லும் வ லும் 
காயப் டுத்ைிக் பகாள்ளும். 

நாற் து வருடங்களாக ஹஃ ஸீ் அவரது குருநாைரின் 
நறடமுறைகறள ெகித்துக்பகாண்டு அற ைியாக இருந்ைார் என் றை 
நிறனத்துப்  ாருங்கள்! உங்கள் உறுைியும், நிறல  ாைாை ைன்ற யும் 
ஆ ைக்கு எண்பையின் நிறலயான ஓட்டம்வ ால் இருக்க வவண்டும். 

 ிளடீர் வவறு வவறு ொது ென்னியாெிகறள அடிக்கடி ெந்ைிக்கும் 
 ழக்கத்ைில் இருந்ைைால், இறைச் பெய்வைிலிருந்து அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ை 
 ா ா அவருக்கு எச்ெரிக்றக கலந்ை பைானியில் அைிவுறுத்ைினார். 

அரண் றன நுறழவாயில் காவலாளிக்குப்  ின்னால் பெல்லாவை; 
அரெறனக் பகட்டியாகப்  ற்ைிக்பகாள்! அவரின் ஊழியர்கள்  க்கம் வ ாகாவை! 
எந்ை ஒரு  ந்ைிரி அல்லது காரியைரிெியும் உனக்கு உைவமுடியாது. ஓர் அரென் 
அறனத்துக்கும் வ லாக அரெவன; வெவகன் வெவகவன! 

நீங்கள் ஒரு முறை அரெறன வநரடியாக அணுகிய  ின்னர் 
அவருறடய ஊழியர்களுடன் நட்புைறவப் வ ணுவைில் எந்ை  யனு ில்றல. 
அரெனுடனான உங்கள் நட்பு எந்ைபவாரு சூழ்நிறலறயயும் ஏற் டுத்ைக்கூடும், 
ஆனால், நீங்கள் அவவராடு இறைந்ைிருக்க வவண்டியது அவெியம். உங்கள் 
உயிறர துைக்கப் வ ாவைாக இருந்ைாலும் அரெனின் றககறள ஒருவ ாதும் 
நழுவவிடாைீர்கள்! 

ராஜாைி ைி (குருநாைர்) அளவிறுைியற்ை அைிறவப் ப ற்ைவர். 
அவருறடய ெகவாெத்ைில் ஒருவர் அறனத்றையும், அறனவறரயும் 
 ைந்துவிட வவண்டும்.  றழய  ழக்கவழக்கங்கறளயும் நிறுத்ைிவிட 
வவண்டும். ைியானம், கடவுளின் நா த்றை உச்ெரிப் து அல்லது வவறு 
ஏவைனும் வழி ாட்டு முறைறயப்  ற்ைி நிறனக்கக் கூடாது; இம் ாைிரியான 
நறடமுறைகளால் அைிக ட்ெம் நீங்கள் ெ ாைி நிறலறய அறடவரீ்கள்; 
கடவுவளாடு ஒன்றுவது என் து ஒருவ ாதும் ொத்ைிய ாகாது. 

 ாைாக, ஒருவர், ஒவர எண்ைத்றை  னைில் பகாண்டு, ைன்றன 
ராஜாைி ைியின் விருப் த்ைிற்கு அடி ைியச் பெய்ய வவண்டும், "கடவுதள, 
என்கன எப்தபாது ஏற்றுக்மகாள்வாய்?" இந்த ஏக்கம் 24 ெணி தநரமும் 
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இருக்க தவண்டும். இந்ை உைர்வு வ ாது ான அளவு ைீவிர ாக இருந்ைால், 
கடவுள் நிச்ெய ாக அறை நிறைவவற்றுவார். 

 க்களுக்கு உைவுவது நல்லது, ஆனால், ஒரு ெத்குருவின் 
அைிவுறுத்ைல்களின் டி, அவரின் வழிகாட்டுைலின் கீழ் பெய்யப் டும் வெறவவய 
அறனத்ைிலும் ெிைந்ைது. 

அகர தவக்காட்டு குருநாதர்கள்  ற்றும் தபாலி சாதுக்களுக்குக் 
மசய்யும் தசகவ உங்ககளப் படுகுழியில் தள்ளும். அந்ை நயவஞ்ெகர்களால் 
நீங்கள் எங்வகயாயினும் ஊெலாடிக் பகாண்டிருப் ரீ்கள். ஒரு வ ாலி 
குருநாைறரக் கண்டுபகாள்வது உங்கள் துரைிர்ஷ்டம்; அவர் உங்கறள ஏற்று, 
அவருறடய வெறவக்காக உங்கறளப்  யன் டுத்துவார். உங்கறள ஒரு நாள் 
விட்டுவிடும்வ ாது, அது உங்கள் ஆர்வத்றைத் ைைிக்கும்.  னப் டிவங்கறள 
இழப் ைற்கு  ைிலாக வரவறழப் ரீ்கள்;  ின்னர் ஏ ாற்ைத்றையும் 
பவறுப்ற யும் அறடவரீ்கள். 

தபாலியான நயவஞ்சக சாதுக்கள் உங்களுக்கு எறையுவ  
ைரமுடியாது, அவைவவறள முைல், இரண்டாவது ஆன் ீக ைளங்களில் இருக்கும் 
ொதுக்கள்,  ற்றும் ஐந்து, ஆைாவது ஆன் ீக ைளங்களில் இருக்கும் வாலி 
 ற்றும் வயாகிகளின் ஒவர  ார்றவயில் உங்கறள வ ல் நிறலக்கு 
எடுத்துச்பெல்ல முடியும்! ஆனால், அது  ரிபூரை ான நிறலயல்ல 
ஏபனன்ைால் வ ல் நிறலறய அறடந்ை இவர்கள் இன்னமும் இறை நிறலறய 
அறடயவில்றல. ெில வநரங்களில், ெத்குருக்கள்கூட இந்ை வறலகளில் 
 ாட்டிக் பகாண்டவர்களுக்கு உைவ முடியாது. எனவவ, இறை நிறலறய 
அறடந்ைவர்கறளத் ைவிர ஐந்து அல்லது ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் 
இருப் வர்கறள குருநாைர் என்று எண்ைி ஏ ாந்து விடாைீர்கள்.  

ஒரு முகை ஆன்ெீக பாகதயில் அடிமயடுத்து கவத்தால், 
அகனத்கதயும் விட்டுவிட தவண்டும் - உங்கள் தாய், தந்கத, இந்த முழு 
உலகம், ஒவ்மவான்கையும் நீங்கள் துைக்க தவண்டும். உலகில் எகதக் 
கண்டும் அஞ்ச தவண்டாம். 'என்னுகடய மபற்தைார்ககள யார் கவனித்துக் 
மகாள்வார்? என்னுகடய தவகல என்னாகும்? உலகம் என்கனப் பற்ைி 
என்ன நிகனக்கும்?' இந்த அகனத்து சிந்தகனகளும் பயனற்ைகவ. நீங்கள் 
உயிர் துைந்திருந்தால் உங்கள் அருகிலுள்ள ெற்றும் அன்பானவர்ககள யார் 
கவனித்திருப்பார்கள்? பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்ககள கவனித்துக் 
மகாள்வார்கள். கடவுள் அகனவகரயும் கவனித்துக் மகாள்கிைார். 
அவர்தான் உண்கெயான பாதுகாவலர். ஆன்ெீக பாகதயில் அடிமயடுத்து 
கவத்த பின்பு, நீங்கள் இத்தககய எண்ணங்ககளத் தவிர்த்துவிட 
தவண்டும்.  

கடவுளுக்குப் பிரியொனவராக இருக்க முயற்சி மசய்யுங்கள். 
உண்கெயான அன்பன் ஒருதபாதும் உலகத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்கல 
அல்லது உலகெக்கள் என்ன நிகனப்பார்கள் என்று கவகலப்படுவதில்கல; 
அவனது வாழ்க்றகறயயும் கண்டுபகாள்வைில்றல. அவன் எப் டி 
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இருக்கிைாவனா அப் டிவய இருப் ான் - உலகில் முற்ைிலும் அலட்ெிய ாக, 
எைற்கும் பவட்கப் டா ல் இருப் ான்.  ா ா இவ்வாறு கூைிமுடித்ைார்: 

அகனத்து நதிகளும் என்னில் ஓடுகின்ைன. நான் சமுத்திரம். 
தவமைங்தகா பார்ப்பகத நிறுத்திவிட்டு, மபருங்கடகல ெட்டும் பாருங்கள். 
உங்கள் முழு கவனத்கதயும் என்னிடம் மசலுத்துவதன் மூலம், நீங்கதள 
மபருங்கடலாக ொறுவரீ்கள். மபருங்கடகலப் பார்ப்பது என்பது எல்லா 
தநரங்களிலும் என் விருப்பங்ககள நிகைதவற்றுவது. 

ப ஹர்  ா ாவின் விளக்கங்கறளக்வகட்டு பிளடீர்  னம் பநகிழ்ந்து 
வ ானார்.  ா ா கூைிய ஒவ்பவான்றையும் அப் டிவய ஆழ் இையத்ைில் 
கிரகித்ைார். 

அடுத்ை நாள்  ாைிரி காஷ் ீர்  யைத்ைின்வ ாது  யன் டுத்ைிய 
வ ருந்றை அஹ துநகருக்கு ஓட்டி வந்து காக்கா ெிஞ்வொர்கர் என் வருக்கு 
2500 ரூ ாய்க்கு விற் றன பெய்ைார். நீண்ட காலத்ைிற்குப்  ின்னர் அன்று  ா ா 
முன்ஷி ரஹமீ், றெயத் ஸாவஹப், லத்ைீப் மூவறரயும் ெந்ைித்ைார். 

 ா ா ஒரு ெிைிய  யை ாக மும்ற யில் அன்று  ல ார்  றல, நல் 
 ஜார்  ற்றும் பெௌ ாட்டி கடற்கறரக்குச் பென்று வந்ைார். 

1929, பெப்டம் ர் 9ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக  லர் 
வந்ைனர். அன்றைய ைினம், ஸவக் மகாத்வால் என் வரும்  ா ாவிடம் வந்து, 
அவறர ஆன் ீக  ாறையில்  யைிக்க உைவு ாறு வவண்டினார். அவரது 
 ார்றவயில் ஸவக் இருப் ைாக  ா ா உறுைியளித்ைார்; "பாகத ெிகவும் 
கடினொனது" என்று குைிப் ிட்டு, "வரீர்கள் ெட்டுதெ அதில் பயணிக்க 
முடியும். ஆழம் அைிந்து கால்ககள விடுவது நல்லது. இறை என்னிடம் 
வகட் ைற்கு முன்னால் நன்கு வயாெிக்க வவண்டியது அவெியம்" என்ைார்.  

"எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இந்ைப் 'பாகத'யில் அனு விக்க 
வவண்டிய, பொல்லப் டாை துன் ங்கள்  ற்றும் ைியாகங்கறளப்  ற்ைி 
ெிந்ைித்துப்  ாருங்கள்; உங்கள் அருகில், உங்கவளாடு அன் ாக இருப் வர்கள் 
 ற்றும் இந்ை முழு உலறகயும் நிறனத்துப்  ாருங்கள். இந்ைப் ' ாறை'யில் 
உங்கள் வாழ்றவத் வைாள்களில் சு ந்து பெல்லவவண்டும்! அறனத்றையும் 
றகவிட்ட  ின்பு, நீங்கள் பெய்ை ைியாகங்கறளக் குைித்து எந்ை எண்ைமும் 
இருக்கக்கூடாது." 

ஸவக் உடவன, "உங்கள் அருள்  றழறய என் ீது ப ாழியுங்கள், 
 ா ா, அப்வ ாது உங்கறளத் ைவிர வவறு எந்ை எண்ைமும் என்னிடம் 
இருக்காது" என வவண்டினார்.  

"அருள் என்ைால் என்ன? உங்ககள என்கனப்தபால் ஆக்குவது. 
அதுதான் அருள்; ஒருவரின் துைவுக்கு அருள் வழிவகுக்காது; அைாவது, 
ஒருவர் குருநாைரின் அருறளப்ப ற்ை அவை கைத்ைில் குருநாைறரப் வ ால் 
ஆகிவிடுகிைார்" என்ைார்  ா ா. 
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ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார், "ஆறகயால், ஒளிவு  றைவின்ைி 
நான் உங்களுக்குச் பொல்கிவைன், எங்களுடன் (குருநாைர்களுடன்) நட் ாக 
இருக்க முயற்ெி பெய்யாைீர்கள்; வ லும் அந்ை நட்ற  நீங்கள் விரும் ினால், 
உங்கள் வாழ்க்றகறய றககளில் ஏந்ைிக்பகாண்டு அறைத் வைடுங்கள். 
இல்றலவயல் நன்ற க்கு  ைிலாக ைீற வய விறளயும்.  ாைாக, உங்கள் 
வைக்கத்றை, தூரத்ைிலிருந்து அளித்துவிட்டு ைிரும் ிச் பெல்லலாம்." 

ஸவக் மகாத்வால், பாபாவிடம் முற்ைிலும் சரணகடய பல 
வருடங்கள் ஆயிற்று. நவல் ைலாட்டி இல்லத்ைில் ஸவக்கின் ெகனவி 
நர்கிஸ்  ா ாறவ ெந்ைித்ை வி ரத்றை அவருக்குத் பைரிவிக்கா ல்,  ா ா 
அப் ாவித்ைன ாக அவர்  றனவிறயப்  ற்ைி விொரித்ைார். அவர் ெகனவி 
ெற்றும் ெககளப் புைக்கணிக்க தவண்டாம் என்று பாபா அைிவுறுத்தினார். 

ப ஹராஷ்ர ம் ஆரம் ித்ை வவறளயில், அங்கு  யின்று வந்ை 
இரண்டு ெிறுவர்களின் ெவகாைரி கர்ென் ொசி குடும் த்ைினர், ப ஹரா ாத்ைில் 
அடிக்கடி  ா ாறவ ெந்ைித்து,  ிக்க பநருக்கத்ைில் வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா மும்ற யில் இருந்ைவ ாது, ஒரு நாள் கர் ன்  ாெியின் 
வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்ைார். அந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா, கர் ன்  ாெியிடம்  ெி 
எடுப் ைாகக் குைிப் ிட்டார். அைற்கு கர் ன்  ாெி, உைவு பவளியிலிருந்து 
வரவறழக்கப் டுவறைத் பைரிவித்ைதும், "எனக்கு தஹாட்டல் உணவு 
தவண்டாம்; வடீ்டில் எஞ்சியிருக்கும் பகழய உணவு - சப்பாத்தி, பருப்பு 
ஏதாவது - தபாதும்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். வியப்பூட்டும் வறகயில் இந்ை 
ஒவர உைவு  ட்டுவ  வடீ்டில்  ிஞ்ெியிருந்ைது. ஆனால், கர் ன்  ாெி 
உைறவ எடுக்க வ றெறயத் ைிைந்ை வவறளயில் அைில் உைவு எதுவும் 
இல்றல. கர் ன்  ாெியின் ைடு ாற்ைத்றைக் கண்டு,  ா ா, என்னவாயிற்று 
என்று வினவினார். கர் ன்  ாெி விளக்கிக் கூைியதும்  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார், "நீங்கள் நீராடிக்மகாண்டிருக்கும் தபாது ஒரு திருடன் வந்து 
பருப்பு, சப்பாத்தி அகனத்கதயும் சாப்பிட்டுவிட்டான். உங்களுக்கு அந்தத் 
திருடன் யார் என்று மதரியுொ? அவன் இததா உங்கள் முன் நிற்கிைான்." 

கர் ன்  ாெியின் கண்களில் நீர் ப ருக்பகடுத்ைது, ஆச்ெரியத்ைில், 
"கடவுவள! உனது வழிகளும் முறைகளும் விெித்ைிர ானது! இந்ை ஏறழயின் 
வடீ்டிலிருந்ை  றழய,  ிஞ்ெிப்வ ான பராட்டி,  ருப்ற  நீ உண்டாய். எைற்கும் 
ைகுைியற்ை என்றனப்வ ால் ஒருத்ைிறய நீ எவ்வளவு வநெிக்கிைாய்!  ா ா, 
ஏறழகளின் ஒவர ஆைரவு நீங்கள்ைான்!" என்ைார். 

கர் ன்  ாெிறய றககளால் அரவறைத்து,  ா ா றெறகயால் 
எடுத்துறரத்ைார், "நீங்கள் ஏகழயல்ல; நீங்கள் மபரிய மசல்வந்தர்! எந்த 
மசல்வம் அன்கபவிடப் மபரியது? உங்கள் அன்பின் காரணொக நான் 
உங்கள் இல்லத்திற்கு வந்ததன்." 
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குருநாைர்  ீது கர் ன்  ாெி றவத்ைிருந்ை அன்புக்கு ஈடிறைவய 
இல்றல. அைற்குப்  ிைகு கர் ன்  ாெி இரண்டு வருடங்கள் ப ண் 
 ண்டலியுடன் வாழ்ந்து வந்ைார். 

1927ஆம் ஆண்டு, ப ஹர்  ா ா எழுதுவறை நிறுத்ைிவிட்டார். அவர் 
ஆவைங்களில் றகபயழுத்ைிடுவறை விரும் ாைைால்  ிரிட்டிஷ்  ாஸ்வ ார்ட் 
 ற்றும் விஸா வாங்க  ிரச்ெிறனயாக இருந்ைது.  ண்டலியும்  ாஸ்வ ார்ட் 
விண்ைப் த்ைில் அவர்களின் பைாழில் வி ரங்களில் 'ைனியார் ஊழியர்' என்று 
குைிப் ிட்டனர்.  ா ா ப ர்ஸியன் வழியில் வந்ைவர் ஆறகயால் ப ர்ஸியன் 
 ாஸ்வ ார்ட்றட எளிைாக வாங்க முடிந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா மும்ற யில் இருந்ைவ ாது ைீனா,  ா ாவுக்கு வவண்டிய 
உைறவத் ையார் பெய்ைார்; ஆனால், வவறு எவரும் உைறவத் பைாடக்கூடாது 
என் து  ா ாவின் ைனிப் ட்ட கட்டறள. 

ைீனா ப ாதுவாக இந்ை விஷயத்ைில் விழிப்புடன் இருந்ைாலும், ஒரு 
நாள்  ச்ொ ாய், ைீனாவுக்குத் பைரியா ல், எலு ிச்றெ  ழத்றை பவட்டி 
 ா ாவின் ொப் ாட்டுத் ைட்டில் றவத்ைார். ைீனா அறை கவனிக்கா ல் 
 ா ாவுக்கு உைறவ அளித்ைவ ாது,  ா ா வகா த்ைில் அவரிடம் ைட்றடத் 
ைிருப் ி எடுத்துச் பெல்லு ாறு கூைி, "இன்று உன்னுகடய உணவு எனக்குத் 
ததகவயில்கல" என்று கூைினார். ைீனா அைிர்ச்ெியறடந்ைதும்,  ா ா 
எலு ிச்றெ  ழத்றைச் சுட்டிக்காட்டி, அறை பவட்டி றவத்ைது யார் என்று 
வகட்டார். ைீனா, அறை முைன்முறையாக கவனித்து, அவர் பவட்டவில்றல 
என் றை ஒப்புக்பகாண்டார். யார் அறைச் பெய்ைார்கள் என் றைக் 
கண்டு ிடிக்கக் கூைி,  ா ா அந்ை உைறவ உண்டார். அைற்குப்  ிைகு ைீனா 
 ா ாவிடம், " ா ா, உங்களுக்கு எப் டித் பைரியும் வவறு யாவரா இந்ை 
உைறவத் பைாட்டார்கள் என்று? நீங்கள், உைவு ையார் பெய்யும் வவறளயில் 
இங்வகைான் இருந்ைீர்கள்" என வினவினார்.  

 ா ா அவரது கற் லறக மூல ாக, "இதுதபான்ை குழந்கதத்தனொன 
தகள்விககளக் தகட்பது உங்களுக்குத் தகுொ? நிச்சயொக எனக்குத் 
மதரியும்; அந்த எலுெிச்கச என்னிடம் மசால்லியது என்ன நடந்தது என்று! 
இப்படித்தான் நான் அகதப் பற்ைி அைிந்ததன்" என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ாவின் 
 ைிறலக்வகட்டு ைீனா ெிரித்ைார், ஆனால், அைற்குப்  ிைகு  ா ாவின் 
கட்டறளகறள நிறைவவற்றுவைில் ைீனா  ிகவும் எச்ெரிக்றகயாக இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா மும்ற யில் இருக்கும் பெய்ைி எங்கும்  ரவியது. 
ஏராள ான  க்கள் முைல்முறையாக  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 
ொஞ்ெியின் அயராை முயற்ெியால், (குஜராத்ைி  த்ைிரிறககளில்  ா ாவுக்கு 
எைிராக எழுைிய வ ாைிலும்)  ல பஸாராஸ்டரியர்  ா ாவின்  ைிறயப்  ற்ைிய 
உண்ற றயத் பைரிந்து பகாண்டனர். ப ரும் ாலான  க்களுக்கு,  ா ாறவ 
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வநரில் ெந்ைித்ை ைருைத்ைில் ெந்வைகங்கள் விலகின. அவறரப்  ற்ைிய 
அவதூைான பெய்ைிகறளப்  ரப் ி, களங்கப்  டுத்ைியவர்களில்  லர்  ா ாவின் 
ைீவிர ஆைரவாளர்களாக  ாைினர். இவ்வாறு, விவராை  னப் ான்ற யில் 
வ ாலி விளம் ரங்கறளப்  ரப் ியவர்கள், உண்ற யில்  ா ாவின்  ைிறய 
அவர்களுக்குத் பைரியா வல பெய்ைது வ ாலாயிற்று. ஆனால், இத்ைறகய 
அவதூைான வி ர்ெனங்களால் ைாக்கியது,  ா ாவின் ஆரம் கால  ண்டலிக்கு 
 ிகவும் கஷ்ட ாக இருந்ைது. 

காலம் இவ்வாறு  றைொற்ைியது:  
"அவதார புருஷரால் ெட்டுதெ இத்தககய ொறுபட்ட 

நிகலகெககளச் சொளிக்கவும், அதத தவகளயில் அன்பின் ஒளிக் 
கதிர்ககளப் பரப்பவும் முடியும். இன்ப துன்பங்களால் நிரம்பியிருக்கும் 
அவதார புருஷனின் ஆன்ெீக பணிகய அவர் தனது சிலுகவயிலிருந்து 
அன்பான புன்னககயுடன் உலகிற்கு அர்ப்பணிக்கிைார்." 

1929, பெப்டம் ர் 16ஆம் நாள்  ா ாறவ 'ப ாயின்ஸர்  றல'க்கு 
( ண்டவ ஷ்வர் குறக என்றும் அறழப் ர்) அறழத்துச் பென்ைனர்; அங்வக 
அவர்  ாழாகக் கிடந்ை ஒரு வ ார்ச்சுகீஸ் புனிை ஆலயம், ஃ ிரான்ஸிஸின் 
 டாலயம்  ற்றும் ஒரு ப ரிய அனாறை இல்லம் இவற்றைப் 
 ார்றவயிட்டார். ஜஸீஸின் ெிறல ஒன்று வைவாலயத்ைின் வ ற்புைத்றை 
அலங்கரித்ைது, இது சுற்ைியுள்ள  றலகளின்  ரந்ை காட்ெிறய அவர் அைிகாரம் 
பெய்வதுவ ாலத் வைான்ைியது. 

அடுத்ைநாள் ொஞ்ெி  ா ாவின்  ாஸ்வ ார்ட், விஸா விஷய ாக அறர 
 ைி வநரம் ஆட்ெியாளறர ெந்ைித்துப் வ ெினார்.  ாஸ்வ ார்ட்  ற்றும் விஸா 
கிறடக்கும் வாய்ப்பு  ிகக்குறைவு என்று பைரிவிக்கப் ட்டது. ொஞ்ெி 
ஆட்ெியாளறர ெந்ைித்ை அவை வவறளயில்,  ா ா,  ண்டலியிடம் இறைக் 
குைிப் ிட்டார்: "அகனத்தும் இன்று முடிவகடய தவண்டும்." இரண்டு வார ாக 
இழு ைியில் இருந்ை விஸா  ிரச்ெிறன ொஞ்ெி ஆட்ெியாளறர ெந்ைித்ைப் 
 ின்னர், ஒருவழியாக நிறைவறடந்ைது. ப ர்ஸியா  யைத்ைிற்கான 
அறனத்தும் ையாராகிவிட்டது.  

இைற்கிறடயில் ஆகா அலியின் ப ற்வைார்  ா ாவிடம் வந்து 
அவறனப்  ற்ைி முறையிட்டனர்.  ா ா ப ாறுற யாக அவர்களிடம் வ ெி 
ஆறுைலும், நம் ிக்றகயும் அளித்ைார். 
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பரபரப்பான பயணங்கள் 
(Tumultuous Travel) 

1929, மசப்டம்பர் 20ஆம் நாள், காக்கா  ாரியா, ப ஹர்  ா ா  ற்றும் 
 ண்டலிறய 'விக்வடாரியா' கப் ல் துறைமுகத்ைிற்குக் காரில் அறழத்துச் 
பென்ைார். ப வ ா, குல் ாய் இருவரும் முைலில்  லர்  ாறல அைிவிக்க, 
 ல்வவறு இடங்களிலிருந்து வந்ை  க்கள்  ா ாவுக்குப்  ிரியாவிறட அளிக்கக் 
காத்ைிருத்ைனர். 'எஸ். எஸ். வர்வஸாவா' கப் லில்  ா ாவும்  ண்டலியும் 
காறல 11.00  ைிக்கு ப ர்ஸியாறவ வநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடங்கினர்.  

காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: " ா ாவின் பநருங்கிய அன் ர்கள், 
ஆழ ான உைர்வுகவளாடு, அவர்களின் வாழ்வுக்கு மூலகாரை ாக இருக்கும் 
ஒருவருக்கு  விறடயளிப் து வ ால, றககறள அறெத்துக் பகாண்டிருந்ைனர்!  

வைவறைகள் ைங்கள் அன் ின் ைனித்துவ ான பவளிப் ாடாக, குருநாைர் 
கப் ல் ைளத்ைிலிருந்து  ார ட்ெ ின்ைி - ஜாைி,  ை வ ை ின்ைி, பெல்வந்ைன், 
ஏறழ அறனவருக்கும் - ைனது றககறள அறெத்து அன்ற  ப ாழிந்ைறைக் 
கண்டு கண்ைரீ் வடித்ைன." 

கப் லில்  யைம் பெய்ை இைர  க்கள், இத்ைறகய  ிர ாண்ட ான 
வழியனுப்புைறலப் ப ற்ை ஒருவர் மூன்ைாம் வகுப்பு அறையில், ைிைந்ை 
பவளியில்  யைம் பெய்வறைக் கண்டு குழப்  றடந்ைனர்.  ார்ெி இனத்றைச் 
ொர்ந்ை ஒரு  ைக்கார வியா ாரி, கட்டிட ஒப் ந்ைக்காரர், ப யர் புர்ஜர் வஜாஷி, 
ொஞ்ெியின் காதுகளில் முணுமுணுத்ைார், "ப ஹர்  ா ாறவப் வ ான்ை 
வ ன்ற யான ொது ஒருவர், இவ்வாறு மூன்ைாவது வகுப் ில்  யைம் 
பெய்யக்கூடாது; நான் அவருக்காக ஒரு ெிைப்பு அறைக்கு ஏற் ாடு பெய்கிவைன்" 
என்ைார். ொஞ்ெி அவரிடம்,  ா ா எப்வ ாதும் மூன்ைாவது வகுப் ில்ைான் 
 யைம் பெய்வது வழக்கம் என்று விளக்கினார். ொஞ்ெியின்  ைிறலக்வகட்டு 
ைிருப்ைியறடயாை அவர்  ா ாவிடம் வநரடியாகச் பென்று  ரியாறையுடன் 
வவண்டினார், "ஐயா, புனிை ானவவர, இது உங்கறளப் வ ான்ை உயர்ந்ை 
ொதுக்களுக்கு உகந்ை இட ல்ல. நீங்கள் அனு ைியளித்ைால் உங்களுக்கும், 
உங்கள் வைாழர்களுக்கும் முைல் வகுப்பு அறைகறள ஏற் ாடு பெய்கிவைன்."  

 ா ா, றெறகயால்  ைிலளித்ைார், "நான் எங்கிருக்கிதைதனா, அங்தக 
ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிதைன். ஒரு துைவி எப்தபாதும் ஏகழயின் 
அருகில் இருப்பார்." 

 ஆனால், புர்ஜர் வஜாஷி இறை ஏற்றுக்பகாள்ளா ல், கப் ல் 
ைறலவரிடம் பென்று  ா ாவுக்கு வெைியான அறைகறள அளிக்கு ாறும், 
அைன் பெலறவ அவர் ஏற்றுக்பகாள்வைாகவும் பைரிவித்ைார். கப் ல் ைறலவர் 
வவண்டிய ஏற் ாடுகள் பெய்தும்  ா ா அவற்றை அற ைியாக  றுத்ைார். 
எவ்வாைாயினும் அவருறடய ைாழ்ற யான வவண்டுவகாளுக்கு இைங்கி 
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இரண்டாவது வகுப்பு அறைறய  ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார். வ லும் அவர் 
எடுத்த முயற்சிகள் நிச்சயொக அவரது வாழ்க்ககயின் ஒரு கட்டத்தில் 
ஆசரீ்வாதொக அகெந்தன. 

கப் லில்  யைம் பெய்யும் வவறளயில் ப ஹர்  ா ா, ஆகா அலிறய 
அடிக்கடி நிறனவுகூர்ந்து, அவனது புறகப் டத்ைிற்கு அவ்வப்வ ாது 
முத்ை ளித்ைார். 

பெப்டம் ர் 21ஆம் நாள் கப் ல் கராச்ெி வந்ைறடந்ைது.  ா ாவின் 
ஆன் ீக ெவகாைரி  லீா ாய், கராச்சி தெயர் ஜாம்மஷட் தெத்தா  ற்றும்  லர் 
 ா ாறவ அங்கு ெந்ைித்ைனர். அன்ைிரவு  ா ா,  லீா ாய் வடீ்டிற்கு விஜயம் 
பெய்ைார்; அைிகாறல இரண்டு  ைிவறர  க்களுக்கு ைரிெனம் வழங்கினார்; 
இறையன்ற க் குைித்து  ா ா, ஜாம்பஷட் வ த்ைாவுக்கு விளக்க ளித்ைார்: 

உண்கெயான வழிபாடு உள்ளளவில் - உள்ளத்தின் உள்தள - 
இருக்கதவண்டும்; பவளியளவில் வார்த்றைகறள முணுமுணுப் ைில் அல்ல! 
ஆன்ெீக பாகதயில் அடி எடுத்துகவக்க ஒருவர் ெதச்சடங்கு 
சம்பிரதாயங்ககளக் கடந்து மசல்லதவண்டும். ஒருவர் அைிவுபூர்வ ாக 
உண்ற றயப் புரிந்துபகாள்ள முடியாது, ஆனால், ைற்வ ாது,  க்கள் அைன் ஓர் 
அம்ெத்றைக்கூட அைிந்துபகாள்ளத் ையங்குகிைார்கள்! 

உலகின் அறனத்து வகாளாறுகளுக்கும்  னம் ஒன்றுைான் காரைம். 
அறை பவன்ைவன், அறனத்றையும் பவன்ை உண்ற யான வரீனாகிைான். 

பெப்டம் ர் 22ஆம் நாள் கப் ல் கராச்ெியிலிருந்து புைப் ட்டது.  
இத்தகன குறுகிய தநரத்தில் ஜாம்மஷட் தெத்தா பாபாவுடன் ஒரு 

மநருக்கொன உைகவ ஏற்படுத்தினார்; அது விகரவில் குைிப்பிடத்தக்க 
மதாடர்பாக அகெந்தது. அவர் ெஹாத்ொ காந்திக்கு மநருங்கிய நண்பர்; 
அவருகடய மசல்வாக்கு இறுதியில் ெஹாத்ொ காந்தி, மெஹர் பாபாகவ 
சந்திக்கும் வாய்ப்கப உருவாக்கியது. 

எஞ்ெிய  யைத்ைின்வ ாது  ா ா அறையிலிருந்து வ ல் ைளத்ைிற்கு 
வரவில்றல.  ண்டலியும் கடும் பவப் த்ைினால் அவைியுற்ைனர்.  ா ா 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இது என் அைிர்ஷ்டம். இந்ை இடம் எனக்காக 
விைிக்கப் ட்டுள்ளது, நான் இறை விரும்புகிவைன்." 

ஒருமுறை  ா ா, புவாஸாவஹற  கிண்டல் பெய்து 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது, அவர் வருத்ைத்ைில், விரும் த்ைகாை ஒன்றைக் 
கூைிவிட்டார்;  ா ா அவருக்கு உ வைெித்ைார், "உங்கள் தகாபத்கத விழுங்கக் 
கற்றுக்மகாள்ளுங்கள். எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் ெகிழ்ச்சியாகவும் 
தாழ்கெயுடன் இருக்க முயற்சி மசய்யுங்கள்; என் வார்த்கதகளுக்கு 
ஒருதபாதும் எதிர் தபச்சுப் தபசாதீர்கள்." 

"என்னிலிருந்து பவளிவரும் அம்புகள் உங்கள்  னநிறலக்கு நல்லது; 
 துரெம் அைில்  றைந்துள்ளது. நீங்கள் என் நீண்ட கால வைாழர். றைரியம் 
 றடத்ைவர்களாக இருங்கள்; உங்கள் றைரியத்ைால்ைான் நான் 
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ப ர்ஸியாவிற்குப் (புவாஸாவஹ ின் பூர்வகீம்) வ ாகிவைன். என்கன ெகிழச் 
மசய்ததற்காக நீங்கள் ெகிழ்ச்சியகடயுங்கள். நான் நான்கு  ாைங்கள் 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ள வவண்டும்; அைற்குப்  ிைகு நாம் உலபகல்லாம் 
 யைம் பெய்யவவண்டும். 

 ா ா, அப்வ ாது ஆண்  ண்டலி  ின் ற்ை வவண்டிய ெிைப்பு 
உத்ைரவுகறள வழங்கினார்:  

யாரும் என்றனப்  ற்ைி இங்குக் கப் லில் அல்லது ப ர்ஸியாவில் 
இருக்கும்வ ாது வ ெக்கூடாது. என்னுறடய அனு ைியில்லா ல் புத்ைகங்கள், 
புறகப் டங்கள்  ற்றும் அலங்கார வ றழகறள யாருக்கும் வழங்கக்கூடாது. 
நான் இங்கிருப் து யாருக்கும் பைரியக்கூடாது, அது என் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குத் 
ைறடயாக இருக்கும். என்னுறடய  ைி முடிந்ைதும் நாவன அவர்களிடம் 
வ சுவவன், நாவன வி ரங்கறள அைிவிப்வ ன். அதுவறர அற ைியாக இருந்து 
நான் கூறுவறைவய பெய்யுங்கள். 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை அைிவுறுத்ைல்கறளப் ப றுவைற்கு முன்பு, 
புவாஸாவஹப், ைஸ்தூர் எழுைிய ப ஹராஷ்ரம்  ற்ைிய ஆங்கில புத்ைகத்றை, 
ெக  யைிகளில் ஒருவருக்குக் பகாடுத்ைார். அடுத்ை நாள் ொஞ்ெி இறைக் 
கண்டைிந்து  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும்  ா ா, புவாஸாவஹ ிடம் 
ெீற்ை றடந்ைார். ொஞ்ெி அந்ைப் புத்ைகத்றைத் ைிரும் ப் ப ற்ைாலும், இரண்டு 
மூன்று  யைிகள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"ஏழு வருடங்கள் நான் ஓர் அற ைியான இடத்ைில் 

இருக்க விரும் ிவனன், ஆனால், என்னால் ெ ாளிக்க முடியவில்றல. இது 
என்னுறடய கறடெி முயற்ெி. வைால்விறய ெந்ைித்ைால், ஒவ்பவாருவரும், 
வநரடியாக இல்றலவயல்  றைமுக ாக, துன் ங்கறள ெந்ைிக்க வநரிடும். 
அப்வ ாது  ா ா கூைினார், "கிைிஸ்து உலகின் திைவுதகாகல அவர் ககயில் 
கவத்திருந்தார், ஆனால், சிலுகவயில் அகையப்பட்டார்!" 

ப ஹர்  ா ாறவக் குைித்து, அவர் அறடயாளத்றை, கப் லில் 
 யைிக்கும் எவருக்குவ  பைரிவிக்காைவ ாதும், ஒரு முறை அவறரப்  ார்க்க 
வநர்ந்ைால், இது யார் என்று ஆச்ெரியத்ைில் உற்று வநாக்காைவர்கவள இல்றல! 
கப் லின் இயந்ைிர அறையில்  ைிபுரிந்ை முஸல் ான் ஒருவர் மூறலயில் 
நின்றுபகாண்டு,  ா ாறவப்  ார்த்ைவண்ைம் இருந்ைார்; ஒரு வார்த்றைக்கூட 
வ ெவில்றல,  ா ாவும் கவனித்ைைாகக் காட்டிக் பகாள்ளவில்றல. ஐந்து 
நாட்களுக்குப்  ிைகு  ா ா ைன்னுறடய றகக்குட்றட ஒன்றை அவருக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார். விறல ைிப் ற்ை அந்ைப்  ரிறெப் ப ற்ை  கிழ்ச்ெியில் 
கண்களில் நீர் ைதும்   ா ாறவப்  ாராட்டினார்; வ லும் அறை விட்டுப் 
 ிரியா ல் ப ாக்கிஷ ாகப்  ாதுகாத்து றவப் ைாகவும் கூைினார்.  

 ற்றுப ாரு ெந்ைர்ப் த்ைில் ஒரு கிைிஸ்ைவ வகாவானிஸ் 
வ ற் ார்றவயாளர் ொஞ்ெியிடம் வினவினார், "கிைிஸ்துறவப்வ ால் இருக்கும் 
அவர் யார்? இக்காலத்ைில் வாழும் இறை ஞானியா? உங்கள் குருநாைரா?" 
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"அவர் எங்களின் வைாழன்," ொஞ்ெி  ைிலளித்ைார், "உங்களுக்கும்ைான்!" 
பெப்டம் ர் 26ஆம் நாள் கப் ல் ப ர்ஸியன் துறைமுக ாகிய 

முஹம் ரா (வகாராம்ஷார்) வந்து வெர்ந்ைதும், அறனவரும் காலரா ைடுப்பு ஊெி 
வ ாட்டுக்பகாள்ள வவண்டிய கட்டாயம். ொஞ்ெி எவ்வளவவா எடுத்துக்கூைியும் 
 ா ாவும் அறைப் வ ாட்டாக வவண்டிய சூழ்நிறல. 

கப் லிலிருந்து இைங்கும்வ ாது சுங்கத்துறை அைிகாரிகள் புத்ைகங்கள், 
புறகப் டங்கள்  ற்றும் ஆடம் ர வ றழகள், இஸ்லாமுக்கு எைிரானது என்று 
கூைி,  ைிமுைல் பெய்ைனர்.  ா ா, "இவர்கள் என்னுறடய  ைி  ற்றும் 
ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குத் ைறடயாக இருப் ார்கள்" என்ைார். 

புவாஸாவஹற ப்  ார்த்து  ா ா குைிப் ிட்டார், "உங்கள் ெிைிய 
ஒத்துறழயாற  காரை ாக, நம்முறடய முழு ைிட்டமும் வைீாகும் 
நிறலயில் உள்ளது. என்ன ஒரு வ ரிடர், அதுவும் ஒருவரின் அலட்ெியம் 
காரை ாக! இந்ைப் புத்ைகங்கறள எடுத்து வரவவண்டிய வைறவைான் என்ன? 
நீங்கள், என்ன ஒரு துரைிர்ஷ்டத்றை ஏற் டுத்ைியிருக்கிைரீ்கள்? ெில வநரங்களில் 
நல்ல வநாக்கங்களுடன் நடத்தும் உறரயாடல்கூட, குழப் த்றை ஏற் டுத்தும் 
என் றை நீங்கள் அைிந்து பகாள்ள வவண்டும்." இைற்கிறடயில், புத்ைகங்கள் 
ைவிர அறனத்து ப ாருட்களும் ைிருப் ித் ைரப் ட்டன. புத்ைகங்களுக்கு அனு ைி 
வவண்டி பைஹரான் நகருக்கு அனுப் ிறவக்கப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா அவ்வவறளயில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இந்ைக் 
குழப்  ான சூழ்நிறலயிலும், நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிவைன்; 
ஏபனன்ைால் என்னுறடய முந்றைய அவைார காலத்ைில் இந்ை நகரம் 
முழுவதும் சுற்ைிவந்ைது எனக்கு நிறனவிருக்கிைது." 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு முஹம் ராவில்  ா ா  ண்டலியுடன் 
ைங்க வெைியான இடம் கிறடத்ைது. 

ராவ்ஸாவஹப் மூன்று ெிறுவர்ளுடன் (வொட்டா  ா ா, அலி அக் ர், 
ஆகா அலி) வருவறை  ா ா எைிர்வநாக்கி இருந்ைார். அவர்கள்  யைம் பெய்ை 
வ ருந்துக்கு வழியில் ைடங்கல் ஏற் ட்டைால் மூன்று நாட்கள் ைா ை ாக 
வந்ைனர்.  ா ாவின் புன்னறக அவர்கறள  கிழ்ச்ெியுடன் வரவவற்ைது. 

 
 ண்டலிக்கு வ லும் விளக்கங்கள் அளிக்கும் வவறளயில் ப ஹர் 

 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
ஆன்ெீக பாகதயில், காெம் ெிகப்மபரிய தகடயாக இருக்கிைது. 

இகதப் பற்ைிய ஒரு சிைிய எண்ணங்கூட ெனதில் நுகழயக்கூடாது. 
அதனால்தான் நான் கூறுகிதைன், ‘உங்கள் லங்தகாட்டிகய இறுக்கொகக் 
கட்டிக்மகாள்ளுங்கள்’ என்று! அதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால் காெ 
சிந்தகனகள் இருக்கக் கூடாது, காெ மசயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது, தெலும் 
மபண்ககளத் மதாடதவா அல்லது பார்க்கதவா கூடாது. காெம் ெிகவும் 
வலிகெயானது, ஒரு மபண்கணப் பார்ப்பதுகூட காெ சிந்தகனகயத் 
தூண்டும்; சிந்தகன மசயலாக ொறும். 
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ஒரு குழந்றைக்கும் அைன் ைாய்க்கும் இறடயிலான அன்ற  
ஒப் ிட்டுப்  ாருங்கள்; குழந்றை, ைாயின் கரங்களில் ைவழும்வ ாது கா  
ெிந்ைறனகறள ஏற் டுத்துவது இல்றல; ஆனால், ைாய் ைந்றையர் ஒருவறர 
ஒருவர் அணுகும் வவறளயில் கா  ெிந்ைறனகறள எழுப்பும். 

ப ஹர்  ா ா, ராவ்ஸாவஹ ிடம் மபர்ஸியா முழுவதும்  யைம் 
பெய்ய ஒரு வ ருந்து ஏற் ாடு பெய்யக் கூைினார்.  

அக்காலத்ைில், முஹம்ெராவிலிருந்து இஸ்ஃபஹான் பெல்லும் 
வழியில் ைிருடர்கள்  ற்றும் கூட்டுக் பகாள்றளக்காரர்களின் ப ரும் பைாந்ைரவு 
நிலவியது. இந்ை வழியில்  யைிப் து  ிகவும் ஆ த்ைானது என்று 
அறனவரும் கூைினர். 

தரஸா ஷா, ப ர்ஸியன் அரியறையில் அ ர்ந்ை  ின்பு 
பநடுஞ்ொறலயில், குைிப் ிட்ட இடங்களில் ராணுவ வராந்து நிறுவியது, 
பநடுஞ்ொறல பகாள்றளகளின் அச்சுறுத்ைறலக் குறைத்ைது. வ லும், 1924ஆம் 
ஆண்டு முைன்முறையாக ப ஹர்  ா ா ப ர்ஸியா  யைம் பென்று வந்ை 
 ின்பு, முற்காலத்ைில் இருந்ை அளவுக்கு  ை உைர்வுகவளாடு கூடிய விவராை 
 னப் ான்ற  இப்வ ாது இல்றல; முஸ்லிம்  ற்றும் பஸாராஸ்டிரிய 
 க்களிறடவய ெவகாைரத்துவம் வவரூன்ைத் பைாடங்கியது.  ா ாவுடன்  ல 
பஸாராஸ்டிரிய  ண்டலி இருந்ைைால் இப்வ ாது நிறலற  அவ்வளவு 
ஆ த்ைானைாக இல்றல. ஆனால், ப ர்ஸியாவில்  யைம் பெய்யும் வ ாது 
அவர்களின்  ிகப்ப ரிய  ிரச்ெிறன றெவ உைவு;  ல நாட்கள் உலர்ந்ை 
பராட்டிகறள  ட்டுவ  உண்டு காலம் ைள்ள வவண்டியைாயிற்று. 
 ாறலவனத்ைில்  யைம் பெய்யவவண்டிய ஏற் ாடுகள் அறனத்றையும் 
ராவ்ஸாவஹப் முறையாகச் பெய்ைார். 

ப ர்ஸியா வந்ை நாளிலிருந்து  ா ாவின் உடல்நிறலயில்  ாைிப்பு 
ஏற் ட்டது. அப்வ ாது  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "என்னுகடய ஆன்ெீக 
உட்பணி தவீிரெகடயும் தபாது, அது என் மபௌதீக உடகல பாதித்து 
என்கனத் திணைடிக்கச் மசய்யும். ஆனால், நான் அகதப் 
மபாருட்படுத்துவதில்கல."  

முஹம் ரா காவல்துறை ஆறையாளர்  ற்றும்  ல அைிகாரிகள் 
ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க விரும் ினர். இறை,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், 
அவர் ெீற்ைத்துடன், "என்றனப்  ற்ைிய விஷயங்கறள பவளியாட்களுக்குத் 
பைரியப் டுத்ை வவண்டாம் என ஆயிரம் முறை பொல்லியிருக்கிவைன். நான் 
இறை விரும் வில்றல. நானாகவவ எங்காவது ைரிெனம் அளிக்கலாம், ஆனால், 
இங்கு அல்ல. நீங்கள் எவரும் நான் பொல்வறைக் காைில் வாங்குவைில்றல. 
இது வைறவயற்ை  ிரச்ெிறனகறள உருவாக்குகிைது." எதுவாயினும்,  ா ா 
அங்கு ைரிெனம் அளிக்க  றுத்துவிட்டார். 
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1929, அக்வடா ர் 3ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் மூன்று 
வாடறகக்காரில் இஸ்ஃ ஹாறன வநாக்கி  யைத்றைத் பைாடங்கினார். ஒரு 
வண்டியில்  ா ா, ராவ்ஸாவஹப்  ற்றும் மூன்று ெிறுவர்கள்  யைம் பெய்து, 
அக்வடா ர் 15ஆம் நாள் 'அஸ்வர ைலாய்' வஹாட்டலில் வந்து ைங்கினர்.  

 ா ா இஸ்ஃ ஹான் வந்து வெர்ந்ை  ின்பு  ிை  ண்டலி இன்னும் 
வராைைால், ராவ்ஸாவஹற  ஒவ்பவாருநாளும்  லமுறை பைாறலத்ைந்ைி 
அலுவலகத்ைிற்கு அனுப் ி,  றடத்ைள ைிகள், ஆளுனர்  ற்றும் வ ாலீஸ் 
அைிகாரிகளுக்கு அவர்கள் வரும் வழியில் ைகவல் பகாடுக்கு ாறு கூைினார். 
 ண்டலிறயப்  ற்ைிய எந்ைத் ைகவலும் கிறடக்காைைால் பைாடர்ந்து 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப்பு ாறு  ா ா கூைி இருந்ைார். ஆனால், ராவ்ஸாவஹப் 
அைற்குப்  ிைகு பைாறலத்ைந்ைி எதுவும் அனுப் வில்றல.  

ராவ்ஸாவஹப் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா அவரிடம், 
"பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப் ினரீ்களா?" என்று வகட்டைற்கு, அவர் இல்றல என 
ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ா அவறர மூன்று முறை அறைந்து, கடுற யாகத் 
ைிட்டினார். "முட்டாள், என்னுறடய  ைிறயக் பகடுத்துவிட்டாய். நான் 
கூைியறை அப் டிவய பெய்ைிருக்க வவண்டும். இது மபர்ஸியாவின் 
முன்தனற்ைத்திற்காக நான் மசய்யும் தவகல. நான் அனுப்பும் ஒவ்மவாரு 
மதாகலத்தந்தியும், அந்த அதிகாரிகள் மூலொக, மொத்தத்தில் 
மபர்ஸியாவில் முன்தனற்ைத்கத மகாண்டுவருவதத என் தநாக்கம். நீ 
அகனத்கதயும் மகடுத்துவிட்டாய்!" 

 ண்டலியுடன் வவறு வழிகளில் பென்ை இரண்டு வண்டிகள், 
வகாளாறுகள் காரை ாக, ைா ை ாக வந்து வெர்ந்ைன.  

அடுத்ை நாள், இரவு உைவுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா ெில 
ஈரானியர்களின் ஒழுக்கக்வகடான நடத்றைறயக் குைித்து  ண்டலிக்கு 
விளக்கினார்:  

"நாம் அவர்களுக்காகப்  ரிைா ப் ட வவண்டும்; அவர்கறளக் குறை 
கூைக்கூடாது, அைியாற ைான் அைற்குக் காரைம். இப்வ ாது நான் 
ப ர்ஸியாவுக்கு வந்துள்வளன், இந்ைப்  ைிறய (இங்குள்ள சூழ்நிறலகறள - 
தூய்ற ப் டுத்தும்  ைிறய) நான் இந்ைியா ைிரும் ிச் பெல்வைற்கு முன்னால் 
பெய்து முடிப்வ ன்." 

 ா ா அப்வ ாது  ண்டலிறய எைிர்பகாண்டு வகட்டார், "இப்வ ாது, ஒரு 
விஷயத்றை எனக்கு பவளிப் றடயாகச் பொல்லுங்கள்; இறை நான் 
உங்களிடம் வகட் ைற்கு ஒரு முக்கிய காரைம் உள்ளது. என்னுடன் வந்து 
வெருவைற்கு முன்பு அல்லது அைற்குப்  ிைகு, நீங்கள் ஏைாவது ைவைான 
பெயல்களில் ஈடு ட்டிருந்ைால் அறை நீங்கள் ஒளிவு  றைவு இல்லா ல் 
பவளிப் றடயாக இன்று என்னிடம் பொல்ல வவண்டும். அறைத் ைிைந்ை 
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இையத்துடன், ெிைிைளவும்  ய ில்லா ல், எதுவாக இருந்ைாலும் ஒப்புக்பகாள்ள 
வவண்டும்." 

ஒவ்பவாருவரும்  ா ாவின் முன்னிறலயில் ைனது  லவனீங்கறள 
வநர்ற யாக பவளிப் டுத்ைினர், அது  ா ாறவ  ிகவும்  கிழச்பெய்ைது. 
அைற்குப்  ிைகு  ா ா குைிப் ிட்டார், "இப்தபாது, நீங்கள் மசய்த எந்தத் 
தவறுகளுக்காகவும் வருந்த தவண்டாம். என்னிடம் நீங்கள் 
மவளிப்பகடயாகத் மதரிவித்ததால், உங்களின் ஒவ்மவாரு தவகையும் நான் 
ென்னித்துவிட்தடன். உங்களில் ெிலர் எந்ைத் ைவறுவ  பெய்யாை 
இவ்வவறளயில்  ிை அறனவறரயும் நான் முற்ைிலும்  ன்னித்துவிட்வடன்." 

உங்கள்  லவனீங்கறள பவளிப் றடயாக ஒப்புக்பகாள்ளு ாறு இன்று 
நான் உங்களிடம் வகட்டது வ ால, ஜஸீஸ் அவரது சடீர்ககள, தினமும் 
குைிப்பிட்ட தநரத்தில் சந்தித்து, அவர்களின் பலவனீங்ககள ென்னித்து, 
அைிவுகரயும் வழங்கினார். ஜுஸஸின் இந்தச் மசயலிலிருந்து, 
கிைிஸ்தவர்கள் இன்றும் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திற்காக ெத தபாதகர்ககள 
அணுகுகிைார்கள். இது ஒரு நல்ல நகடமுகை. ஆனால், அத்ைறகய 
வாக்குமூலம்  ற்றும்  ன்னிப்புக்குப்  ின்னர், அம் ாைிரியான 
நடவடிக்றககளில்  று டியும் ஈடு டக்கூடாது. அவற்றை  ீண்டும்  ீண்டும் 
பெய்வைாக இருந்ைால், எந்ை நன்ற யும் இல்றல. ஏழு நாட்களில் நீங்கள் 700 
ைவறுகறளச் பெய்து, ஒப்புைல் வாக்குமூலம் அளித்ை  ின்பு  ீண்டும் 
அவற்றைச் பெய்வைானால் என்ன  லன்?  

 ாைிரிகள், ைஸ்தூர்கள், முல்லாக்கள்  ற்றும் வ ாைகர்கள் நீண்ட 
 ிரெங்கங்கறள வழங்குகிைார்கள், ஆனால், அவற்ைில் நன்ற  ஏது ில்றல. 
 க்கள் ஒரு காைில் வாங்கி,  று காது வழியாக விட்டுவிட்டு, அவை 
ைவறுகறள  று டியும் பெய்கிைார்கள். இைற்குக் காரைம், ஒரு ெத்குரு 
 ட்டுவ   னிை குற்ைங்களின் விறளவுகறளச் ெ ாளித்து, அவற்ைின் 
ைீவிரத்றை எடுத்துக்காட்டி, குற்ைவாளியின்  னறை அடக்கிச் ெீர் டுத்ை 
முடியும். ஒரு  ை வ ாைகரின் வார்த்றைகள் என்ன விறளறவ ஏற் டுத்தும்? 
ஒரு ெத்குருவின் அறனத்தும் அைிந்ை ைன்ற ைான் இைற்கு வழிகாட்ட 
முடியும். எனவவ விழிப்புடன் இருங்கள்; ைவறுகறளச் பெய்துவிட்டு  ிைகு 
வருந்துவாவனன்! கா த்ைின் ைீவிர ைன்ற  ரிஷி, முனிகளின் ைவத்றையும், 
எளிய வாழ்க்றகறயயும் முைியடித்துள்ளது. ஆறகயால், உங்கறள என்ன 
பொல்வது? உங்கள்  ாக்கியம், உங்கறள எனது ெகவாெத்ைில் பகாண்டுவந்து, 
ைவறுகறள என்னிடம் ஒப்புக்பகாள்வைன் மூலம் நீங்கள் 
 ன்னிக்கப் டுகிைரீ்கள். நீங்கள் இந்ைத் ைவறுகறள  று டியும் பெய்ய 
 ாட்டீர்கள் என்ை நம் ிக்றகயில் நான் உங்கறள முற்ைிலு ாக 
 ன்னிக்கிவைன். 

என்னுகடய ென்னிப்கப நீங்கள் இன்று அகடந்ததால், நீங்கள் 
எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள். ென்னிப்பது என் இயல்பான குணம்; 
ஒருமுகை நான் ென்னித்தால் வருந்துவதற்கு எதுவுெில்கல.  
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ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது  ண்டலியில் ஒவ்பவாருவரிட ிருந்தும், 
ப ண்கறள இனிவ ல் கா  உைர்வவாடு பைாட ாட்வடன் என்று வாக்குறுைி 
வாங்கினார். ைிரு ை ானவர்கறளப் ப ாறுத்ைவறரயில் ைனது  றனவிறயத் 
ைவிர வவறு எந்ை ப ண்  ைிறயயும் பைாட  ாட்வடன் என்றும் வாக்குறுைி 
வாங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா,  ண்டலிறய  ன்னித்து அருளினாலும், அவர்களின் 
கடந்ைகால  லவனீங்கறளப்  ற்ைிய குற்ை உைர்வு  னைில் ஒரு வடுறவ 
உண்டு ண்ைத்ைான் பெய்ைது.  

அைற்குப்  ிைகு  ா ா, அவர் எடுத்துறரத்ைறை வ லும் விளக்கிக் 
கூைினார்: 

காெம் தொசொனது அல்ல. இந்தக் காெத்தினால்தான் நீங்கள் 
ெனிதனாகப் பிைந்துள்ளரீ்கள். இந்த ஒதர காெத்தினால்தான் நீங்கள் 
ெனிதர்களிலிருந்து மதய்வொக ொறுகிைரீ்கள்! ஆனால், உங்களில் காெம் 
இருந்தாலும் அகதச் மசயல்படுத்த ெட்டும் மசய்யாதீர்கள். ஆன்ெீக 
கண்தணாட்டத்தில் பார்த்தால், காெம் ெிக தொசொன பலவனீொகும். அகத 
மவற்ைிகரொக எதிர்த்துப் தபாராடுபவன் உண்கெயான வரீன். உங்கள் 
ெகனவி இல்லாெல் ெற்மைாரு மபண்ெணியுடன் இருப்பது ெிக தொசொன 
பாவங்களில் ஒன்ைாகும். என்ன நடக்கதவண்டுதொ அது நடந்துவிட்டது; 
ஆனால், இந்தநரத்திலிருந்து காெ இயல்கபப் மபாறுத்தவகரயில் 
எச்சரிக்ககயாக இருங்கள். என்னுறடய கட்டறளகறளப்  ின் ற்ைி, 
கா த்ைிலிருந்து விலகியிருங்கள். அத்ைறகய துர்நாற்ைம்  ிக்க உடல் 
 குைிகளிலிருந்து ஒருவர் என்ன நீடித்ை இன் த்றைப் ப ைமுடியும்? இது 
உடகல அசுத்தப்படுத்தி ஆன்ொகவ அழிக்கிைது. 

எனக்கு ஒவ்பவாரு விஷயமும் பைரியும்; ஆனால், அறனத்தும் 
பைரிந்தும், நான் அவற்றைக் கண்காைித்துக்பகாண்வட இருப்வ ன். ஒருவவறள 
நீங்கள் நிறனக்கலாம், எல்லாவற்றையும் அைிந்ைிருந்தும்,  ா ா ஏன் 
 ாவங்கறளச் பெய்வைிலிருந்து நம்ற க் காப் ாற்றுவைில்றல என்று! நீங்கள் 
ஒரு ைவைான பெயறலச் பெய்யும்முன், எனக்கு ஏற்கனவவ பைரியும் நீங்கள் 
அந்ைத் ைவறைச் பெய்யப்வ ாகிைரீ்கள் என்று! அப்வ ாது அறை நான் ஏன் 
ைடுப் ைில்றல? இது என்னுகடய இரகசியம். எனது பணியின் இரகசியம் 
என்னமவன்ைால், எனக்கு அகனத்தும் மதரிந்திருந்தும் நான் அதில் 
தகலயிடுவதில்கல. உண்கெ என்னமவன்ைால், இந்த காெத்கத நீங்கள் 
மகாண்டிருக்க தவண்டும், அதத தவகளயில் அதற்கு இகரயாகாெல் 
இருக்க நீங்கள் உங்களால் முடிந்த அகனத்கதயும் மசய்யதவண்டும். 
நீங்கள் கடுகெயாகப் தபாராட தவண்டும், ஆயிரம் முகை 
ததாற்கடிக்கப்பட்டாலும், அத்துடன் மதாடர்ந்து தபாராட நீங்கள் ெீண்டும் 
தயாராக இருக்க தவண்டும். 

நான் விரும் ியிருந்ைால், உங்களில் உள்ள கா த்றை எந்ை 
வநரத்ைிலும் என்னால் அழித்ைிருக்க முடியும். ஆனால், அறை அழிப் ைால் 
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என்ன  யன்? இறுைியில் அறை அழிப் வன் நாவன! இைற்கிறடயில், 
உங்களுக்குள் நடக்கும் தபாராட்டத்கதத் மதாடருங்கள். இது நியதி; இது 
அவசியம். காெத்கதத் ததாற்கடிப்பதில் ெகிழ்ச்சி வரும், ென நிகைவு 
வரும். தபாராட்டம் இல்லாெல், தபாராடுவதில் ெகிழ்ச்சி இல்கல. 
உண்கெயான ெகிழ்ச்சி பல ததால்விகளுக்குப் பிைகு வரும் 
மவற்ைியில்தான் உள்ளது. தகடகள், தியாகங்கள் ெற்றும் அயராத முயற்சி 
இல்லாெல் மவல்லும் தபார்களில் எந்த இன்பமும் இல்கல. இது 'வாழ்வா? 
இல்கல சாவா?' என்ை தபாராட்டொக இருக்கதவண்டும்! காெத்கத 
எதிர்த்துப் தபாராட தவண்டும். இது வாழ்நாள் தபாராட்டம். இது இறுதி நாள் 
வகர உங்ககளத் துன்புறுத்தும். நீங்கள் எப்தபாதும் விழிப்புடன் இருக்க 
தவண்டும், தெலும் தபாருக்குத் தயாராக இருக்க தவண்டும். 

என் ீது அன்பும் நம் ிக்றகயும் உள்ள ஒருவன் எனக்குக் கீழ்ப் டிய 
இரு  டங்கு கடின ாக முயற்ெிப் ான். நீங்கள் ஏைாவது ப ண் ைிறயத் 
(ைகாை முறையில்) ைீண்டினால், உடனடியாக என்னிடம் பொல்லுங்கள்; இது 
ஒரு வழி. அடுத்ை வழி என்னபவன்ைால், முந்றைய  ிைவியில் நீங்கள் ஒரு 
ப ண்ைாக இருந்து ஓர் ஆண் கவனாடு பைாடர்பு றவத்ைிருந்ைீர்கள் என்றும் 
இப்வ ாது நீங்கள் ஓர் ஆண் கன், ஒரு ப ண்வைாடு பைாடர்புபகாள்ள 
விரும்புகிைரீ்கள்; முந்றைய  ிைவிகளில் நீங்கள் வ ாது ான அளவு ைிருப்ைி 
அறடந்து விட்டீர்கள், அைிக கா த்ைால் என்ன அறடயப் வ ாகிைரீ்கள் என் றை 
எண்ைிப் ாருங்கள். 

முைன்ற யாக, நீங்கள் கா த்ைிலிருந்து விடு ட முயற்ெிக்க 
வவண்டும், ஏபனன்ைால்  ிை எல்லா ைீற களும் அைன் காரை ாகத்ைான் 
வருகின்ைன. உைாரை ாக, ஒரு கிளியின் பைாண்றட பவட்டப் ட்டால், அது 
இைந்துவிடும். ஆனால், அைன் இைக்றககறள துண்டித்ைால், அது இைக்காது; 
ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ின்னர் இைகுகள் முறளத்துவிடும். கா த்றை, கிளியின் 
ைறலயுடன் ஒப் ிடலாம். எனவவ, கா ம் இன்னும் இருக்கும்வ ாது வகா ம் 
வ ான்ை  ிை ைீயகுைங்கறள நாம் பவல்வவாவ யானால், ைீற கள்  ீண்டும் 
புத்துயிர் ப ற்றுவரும் - அறனத்தும் ைறலயிலிருந்து எழுகிைது. ஆனால், 
கா ம் ஒரு முறை பகால்லப் ட்டால்,  ிை எல்லா ைீற களும் 
அழிக்கப் டுகின்ைன - அைாவது நீங்கள் அைன் ைறலறயத் துண்டித்து 
விட்டீர்கள். 

எதுவாயினும், உண்ற யில்,  ரிைா  வளர்ச்ெிக்குக் கா ம் 
இன்ைியற யாைது. இது ைாவர இனங்களில் காய்கைி வடிவங்களில் வளரத் 
பைாடங்குகிைது. கா ம் அைிக ாகும்வ ாது  ரிைா  வளர்ச்ெி பைாடரும். 
வ லும் ெக்ைி அைிக ாகும் வவறளயில் உைர்வு விரிவறடயும்.  

 ிைவிக்குப்  ின்  ிைவி எடுத்து  னப் டிவங்கறள அழிப் து என் து 
சுல  ான காரிய ல்ல; கா ம் அறனத்ைிலும் கடின ானது. ஆனால், வரீனாக 
இருந்து அறை எைிர்த்துத் வ ாராடவவண்டும். 
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மெஹர் பாபா ெீண்டும் விரிவாக எடுத்துகரத்தார்: 
இங்கு நடப் றை நீங்கள் எப் டிப் புரிந்து பகாள்ள முடியும்? இந்த 

நாட்டில் எவ்வளவு தீய, களங்கெிக்க சூழ்நிகலகள் உள்ளன என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ? நான் இங்கு வருவதன் காரணம் அதுதவ! 
என்னால் மசய்யதவண்டிய அகனத்கதயும் நான் மசய்கிதைன். இகத 
நீங்கள் எப்படிப் புரிந்து மகாள்வரீ்கள்? நான் பணிபுரியும் வழிமுகைககள 
நீங்கள் எங்ஙனம் புரிந்து மகாள்ளமுடியும்? எனவவ அற ைியாக இருந்து 
நான் பொல்வறைச் பெய்யுங்கள். ஏன், எங்வக, எைற்காக என்று ஒருவ ாதும் 
வகட்க வவண்டாம். எங்கள்  ர்  ான வழிகறள நீங்கள் எவ்வாறு ஆராய 
முடியும்? எல்லாவற்றையும் பவளிப் டுத்ை முடியாது. எனது பொந்ை, 
குைிப் ிட்டக் காரைங்களுக்காக, நான் உங்கறள ஆயிரம் முறை பவட்கப் டச் 
பெய்ைாலும், ைாழ்ற யுடன் இருங்கள், ைாழ்ந்து ைறல வைங்குங்கள். உலகின் 
 ார்றவயில் நான் உங்கறள நிர்வாை ாகச் பெய்ைால் நீங்கள்  ிகவும் 
அைிர்ஷ்டொலிகள் என்வ ன். 

குருநாைர் அவருறடய ப ாக்கிஷத்றை உங்களுக்கு அளிக்க 
எந்வநரமும் ையாராக இருக்கிைார், ஆனால், உங்கள் பகாள்கலன் காலியாக 
இல்றல. அது குப்ற களால் நிரம் ியுள்ளது! நான் அன்ற த் ைர 
விரும்புகிவைன், ஆனால், உங்கள்  னம் கா த்ைால் நிரம் ி வழிகிைது! அறை 
முற்ைிலும் அழித்ைாபலாழிய நான் உங்களுக்கு அந்ை அன் ின் அனு வத்றைத் 
ைர முடியாது. எனவவ, கா த்றை பவல்லுங்கள் - அறை விரட்டுங்கள்! 

ப ஹர்  ா ா அவருடன் இருந்ை ஆண்  ண்டலிறயப்  ற்ைி இந்ை 
அைிவிப்புகறள பவளியிட்டார்: 

•குஸ்ைாஜி ஏழாவது ைளத்ைில் இருப் வர்! 
•விஷ்ணு ஊக்க ிக்க ஆன் ீகவாைி; எளிைில் உைர்ச்ெிவெப்  டு வர்; 
ைிடீர் வகா க்காரர்! 
•ெகன் ஒரு வயாகிறயப் வ ான்ைவர்; எந்வநரமும் ெ ாைி நிறலயில் 

இருப் வர்; ஆனால், அவரது கன்னங்கள் கண்ைிற க்கும் முன் வஙீ்கிவிடும்! 
(வகா ம்  ற்றும் உைர்ச்ெிவெப் டு வர்!) 

•ஜால் ாய் ஓர் இறெஞானி! 
•ெிது ஒரு  ாடகன்! 
•ொஞ்ெி ப ட்டிற்கு ைாளம்வ ாட்டு,  த்ைளம் அடிப் வர்! 
•புவாஸாவஹப், கரீம்,  ாஸாஜி இவர்கள் வகட்வ ார் கூட்டம்! 

இஸ்ஃ ஹானில் இருந்ை வவறளயில்  ா ா, ஆகா அலி, வொட்டா 
 ா ா, அலி அக் ர் மூவருடனும் அைிக வநரத்றைச் பெலவழித்ைார். அக்வடா ர் 
20ஆம் வைைியளவில்  ா ா, அவருறடய  ைி,  யைம் இரண்டிற்கும் ையாராக 
இருந்ை நிறலயில், எைிர்கால ைிட்டங்கள் குைித்து விவாைித்ைார்: "நான் நான்கு 
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 ாைங்கள் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ள வவண்டும். அைற்கு இஸ்ஃ ஹான் 
உகந்ை இட ல்ல. எனவவ நாம் வவறு எங்காவது பெல்லவவண்டும்." 

நீண்டவநர விவாைத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ா யஸ்த் நகரத்ைிற்குச் 
பெல்வைில் விருப் ம் பைரிவித்து  ண்டலியிடம், "நான் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருக்கும்வ ாது என்னுடன் யார் யார் இருக்க விரும்புகிைரீ்கள்? வ லும் 
இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல விரும்புகிைவர்கள் இங்கிருந்வை 
புைப் டலாம்.” நீண்ட வநர விவாைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா அறனவரிடமும், 
"இப்வ ாது பொல்லுங்கள்! என்னுடன் யார் இருக்க விரும்புகிைரீ்கள்?" என்று 
வகட்க, அறனவரும் உடனிருக்க ெம் ைித்ைதும்  ா ா ப ரு கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 
 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், " ிக்க நன்று; எைிர்காலத்ைில் என்ன நடக்கிைது 
என்று  ார்ப்வ ாம்." 

இஸ்ஃ ஹான்  க்கள்  ா ாவின் வருறகறயப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டு 
அவருறடய ைரிெனத்ைிற்காகத் பைாடர்ந்து வவண்டினர். கறடெியாக,  ா ா 
அவர்களுக்கு ைரிென ளிக்க ெம் ைித்ைார்.  லர் வந்ைனர் -  ைக்காரர்கள், 
ஏறழகள்.  ா ாவின் புறகப் டங்கள்  ற்றும் அலங்கார வ றழகள் 
வழங்கப் ட்டன. குருநாதரின் சித்திரங்களுடன் தபகழகள் அணிவது 
இஸ்லாம் ெதத்திற்கு எதிரானது. சிலர் பாபாவின் பாதங்ககளத் மதாட்டு 
வணங்கினர். முஸ்லிம்கள் இம்ொதிரியான மதாழுதலில் ஈடுபடுவது 
மெஹர் பாபாவின் அன்பால் ெட்டும்தான் முடியும். ஒரு வறகயான  ை 
பவைியர்கள்கூட  ா ாவின் அன் ின் பைய்வகீ ெக்ைிக்கு முன் ாக அடி ைிந்து 
வைங்கினர்! 

1929, அக்வடா ர் 22ஆம் நாள்  ா ாவும்  ண்டலியும் யஸ்த் புைப் ட்டுச் 
பென்ைனர்.  

 ாறலவனம் வழியாக இரண்டு நாள்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு யஸ்த் 
வந்து வெர்ந்து அன்ைிரவு ஒரு ெத்ைிரத்ைில் ைங்கினர். அடுத்ை நாள், அர்பாப் 
ருஸ்தம் குஷ்ரவ் எனும் வியா ாரி ஒருவரின் அறழப்ற  ஏற்று,  ா ா 
 ண்டலியுடன் அவர் இல்லத்ைில் ைங்கினார். 

யஸ்ைில்  ல பஸாராஸ்ட்டிரியர்  ற்றும் முஸ்லிம்களின் இையங்கள், 
இனம்புரியாை வலியால் அவரிடம் ஈர்க்கப் ட்டு, ப ஹர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். நான்கு  ிகப்ப ரிய ைரிென நிகழ்ச்ெிகள் 
நறடப ற்ைன. அர் ாப் ருஸ்ைம்  ிக்க பெல்வாக்கு வாய்ந்ைவர் என் ைால் 
உள்நாட்டு  க்கள்  ற்றும் ப ரும்  ைவிகளில் இருந்ை இராணுவ, அரொங்க 
அைிகாரிகளும், ஊழியர்களும் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

யஸ்ைில் நடந்ை ஒரு குைிப் ிடத்ைக்க,  ைக்கமுடியாை நிகழ்ச்ெி 
என்னபவன்ைால், ஷிராஸ் நகரில் வாழ்ந்த பஹாய் இனத்தவரின் தகலவன் 
ஒரு முழு நீள தகள்வித்தாளுடன், தபாட்டி ெனப்பான்கெயில் மெஹர் 
பாபாகவ எதிர்மகாண்டு அவகர ஒரு தபாலி குருநாதர் என்று 
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மவளிப்படுத்தும் தநாக்கத்தில் யஸ்துக்குப் பைந்து வந்தார். ஆனால், 
பாபாகவப் பார்த்த முதல் பார்கவயிதலதய தகட்க இருந்த தகள்விகள் 
அகனத்கதயும் ெைந்து, கண்களில் நீர் வழிய இவ்வாறு பகைசாற்ைினார், 
"நீங்கள் கடவுள்! கடவுளின் மொத்த உருவம்!" ப ஹர்  ா ாவின்  ாைங்களில் 
ைறலவைங்கி ொஷ்டாங்க ாகக் கீவழ விழுந்து கண்ைரீ் விட்டு அழுைார். 
 ா ாவின் அறையிலிருந்து பவளிவய வந்ைதும் அவர்  க்களுக்கு 
ஆச்ெரியத்துடன் பைரிவித்ைார், "இன்று நான் கடவுகள சந்தித்ததன்." 

அக்வடா ர் 25, 26ஆம் நாட்களில்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு 
ப ாருத்ை ான இடத்றைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். எதுவுவ  அவருறடய 
விருப் த்ைிற்கிைங்க அற யாைைால், ஜாஃப்ரபாத்ைில் ற துல் வடீ்டிற்குச் 
பென்று அவர்  றனவி மஸால்டூன்  ற்றும் உைவினர்கறள ெந்ைித்ைார்.  ா ா, 
பஸால்டூனிடம்  ைிய உைறவத் ையார் பெய்யக் கூைினார்.  ா ா உைவு 
உண்ை  ிகவும் அவெர ாக இருந்ைைைால், அரிெி ெரியாகப்  ை ாகாைவ ாதும் 
 ா ா அறை எடுத்து அறனவருக்கும் வழங்கினார். பஸால்டூன் ொைம் ெரியாகப் 
 ை ாகவில்றல என்று எடுத்துக்கூைி அறைத் ைடுத்து நிறுத்ை எவ்வளவவா 
முயன்றும்  ா ா உைறவ வவக வவக ாகப்  ரி ாைினார். ஆனால்,  ா ா 
ஒவ்பவாருவறரயும் வகட்டவ ாது அறனவரும் ொைம் நன்ைாக இருப் ைாகத் 
பைரிவித்ைனர். பஸால்டூன்  ிகவும் ஆச்ெரிய றடந்ைார்.  

அக்வடா ர் 27ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன் முபர்கா புைநகர் 
 குைியில் வாழும் புவாஸாவஹ ின் ைந்றைறய ெந்ைித்ைார். ஆகா அலியின் 
உைவினர்களும் அங்வக வாழ்ந்து வந்ைனர். ஆகா அலிறய உடன் அறழத்துச் 
பெல்வைில் உைவினர்கள் விருப் ம் பைரிவிக்காைைால்  ா ாவும் 
வற்புறுத்ைவில்றல.  

 ண்டலியில் ஒருவர் அங்கு நடந்ைறை இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: 
பாபா, முபர்காவில் அலிகயப் பார்த்ததபாது அவன் மெலிந்து 

உடல்நலெின்ைி முகம் மவளைி ஜூரத்தால் அவதிப்பட்டான். பாபா பின்னர் 
அகத எண்ணி கண்கலங்கினார். இகதப் பார்த்த ெண்டலி பாபா, அலியின் 
ெீது கவத்த அளவுகடந்த அன்கபப் புரிந்து மகாண்டனர். 

இத்ைறகய குழப்  ான நிறலயில்  ா ா, ஆகா அலி, வொட்டா  ா ா 
இருவறரயும் ப ர்ஸியாவில் அவரவர் இல்லங்களுக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 
அவர்களுக்கு விறடயளிக்கும் வவறளயிலும்  ா ா கண்ைரீ் ெிந்ைி அழுைார். 

ஆகா அலியின் உைவினர்கள்  ா ாறவ எைிர்த்ை அந்ை வவறளயில், 
அலியின் ொொ, பாபாகவக் மகாகல மசய்யும் தநாக்கத்தில் துப்பாக்கிகய 
ெகைத்து கவத்துக்மகாண்டு பாபாகவ அணுகினார். பாபாவின் தநருக்கு 
தநர் வந்ததும், ொைாக, அகனத்கதயும் ெைந்து பாபாவின் பாதங்களில் 
விழுந்து தரிசனம் மசய்தார். பின்னர் அவர் தனது தவைான தநாக்கத்திற்காக 
ெனம் வருந்தி, பாபாவுக்கு ஒரு கூகட நிரம்ப பீச் பழத்கத அன்பின் 
அகடயாளொக அனுப்பி கவத்தார். 
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முபர்காவிலிருந்து ப ஹர்  ா ா, அவரது ைாத்ைா முண்வடகர்,  ற்றும் 
ைந்றை பஷரியார்ஜி அவர்களின் பூர்வகீ ான மகாராம்ஷர் நகருக்கு விஜயம் 
பெய்ைார்; அங்கு  ா ா  ிகவும் அற்புை ான  னநிறலயில் காைப் ட்டார். 
ொஞ்ெிக்கு ஒரு புைிய பைாப் ியும், விஷ்ணுவுக்கு, புைிய ெட்றடயும் 
பகாடுத்ைார். அைற்குப்  ிைகு  ா ா  ண்டலியுடன் யஸ்த் நகரத்ைிற்குத் ைிரும் ி 
வந்ைார். 

யஸ்ைில்  ா ா ைங்கியிருந்ை பெய்ைி எங்கும்  ரவியது; ைிரள்ைிரளாக 
 க்கள் கூட்டம் அறலவ ாைியது. இறுைியில் கூட்டத்றைச் ெ ாளிக்க, வ ாலீஸ் 
துறைறய நாட வவண்டியைாயிற்று. யஸ்த்  க்கள், ப ர்ஸியன் அைி ைியான 
தரஸா ஷா,  ா ாறவ ெந்ைிக்க வவண்டுப ன ஆர்வம் பைரிவித்ைனர்; ஆனால், 
 ா ா அறை  றுத்துவிட்டார். 

அன்று  ாறலயில்,  ா ா  ண்டலியுடன் பாம் நகருக்கு வந்து வெர்ந்து 
டஸ்டாப் பெல்லும் வழிறயப்  ற்ைி விொரித்ைார். வழியில்,  ாறலவனத்ைில் 
எந்ைத் ைறடயும் இல்லா ல்  யைம் பெய்யமுடிந்ைால் இரண்டு நாளாகும் 
என்று பைரியவந்ைது. ஆனால், அவர்கள் அந்ை வழியில் பெல்ல வவண்டாம் 
எனக் கடுற யாக எச்ெரிக்கப் ட்டனர்;  ல வைிகர்கள், யாத்ரீகர்கள் இந்ை 
வழியில் அழிந்ைைாக அல்லது  ைலில் ெிக்கிப் புறைந்ைைாகத் பைரியவந்ைது. 
வ லும் இந்ைப்  ாறை  ிகவும் ஆ த்ைானது, இங்கு பநடுஞ்ொறல 
பகாள்றளக்காரர்களின் பைால்றல அைிகம் என்றும் வகள்விப் ட்டனர். ஒருவர் 
இவ்வாறு கூைினார்: "இந்ை வழியில்  யைிப் து முட்டாள்ைனம். எவரும் இந்ை 
வழியில் பெல்வைில்றல; அப் டிச் பெல்வைானால் அது இைப்ற  
வரவறழப் ைற்கு ெ ம். இந்ை வழியில்  யைம் பென்று  ாதுகாப் ாக டஸ்டாப் 
பென்று வெர்ந்ைால், அவருக்கு அல்லா இரண்டாவது வாழ்க்றக வழங்கியைாகக் 
கருைப் டுகிைது." 

இைற்கிறடயில், ராவ்ஸாவஹப், அவர்கள் ைங்கியிருந்ை இடத்ைின் 
புைநகரில் அற ைியான ஓய்வு இல்லத்றை ஏற் ாடு பெய்ைார். இங்கு வந்ைதும், 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ிச் பெல்வது  ற்ைிய ஒரு நீண்ட விவாைம் நறடப ற்ைது. 
ஆகா அலிக்கு  ைிலாக வவபைாரு நல்ல ெிறுவறனக் கண்டுபகாள்ளு ாறு 
 ா ா பைரிவித்ைதும், ராவ்ஸாவஹப் ஒரு ெிறுவறனத் வைடி அறழத்து வந்ைார். 

அடுத்ை நாள், 1929, அக்வடா ர் 31, குஸ்தாஜி புனிதொன ததாற்ைெிக்க 
ஒருவகர கவனித்தார்; உள்ளூர் ெக்கள் அவகர ெிகுந்த பயபக்தியுடன் 
பார்த்தனர்; அவர்கள் ைங்கியிருந்ை இல்லத்ைிற்கு எைிரில் அற ந்ை 
கறடயருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். குஸ்ைாஜி இறை  ா ாவுக்குத் பைரிவிக்க,  ா ா 
வாெலருகில் வந்து  ார்த்ைார். பாபா அங்கு வந்ததும், அவகர ஏற்கனதவ 
அைிந்தவர்தபால பாபாவுக்கு ெரியாகத மசலுத்தும் நிெித்தம் துைவி தனது 
இருக்ககயிலிருந்து எழுந்து, அருகில் வந்து பாபாவின் கரங்களில் 
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முத்தெளித்தார். பாபா அவகர அன்புடன் அரவகணத்தார். அதற்குப் பிைகு 
ெறுபடியும் அவரது இருக்ககயில் மசன்று அெர்ந்தார்.  

அங்கு வந்ை அறனவருக்கும் அவர் இப் டிக் கூைினார்: 
"பரததசிகளாகிய நம் அகனவரின் ெத்தியிலும் ஒரு தபரரசர் இருக்கிைார்." 
 ா ா,  ின்னர் அவறரத் ைனது அறைக்கு அறழத்துச் பென்று அவருடன் 
ைனியாக அ ர்ந்ைார்.  ா ா, ஒரு ப த்றைறய அன் ளிப் ாகக் பகாடுத்ைதும் 
அவர் அங்கிருந்து பென்றுவிட்டார். அந்தப் புனிதொன ெனிதர் ஐந்தாவது 
ஆன்ெீக தளத்தில் இருக்கும் வாலி என்று பாபா குைிப்பிட்டார்.  

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது யஸ்த் நகரில் நடந்ை நிகழ்ச்ெி  ற்றும் ஊர் 
 க்களின் அன்ற ப்  ற்ைிப் ப ருற யாக எடுத்துறரத்ைார். அந்ை 
நிகழ்ச்ெிகளுக்குத் வைறவயான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ை ருஸ்தம் 
குஷ்ரகவ  ா ா ப ரிதும்  ாராட்டினார். முழு நகரமும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வ ராவலுடன் காத்ைிருந்ைது; ஏகாந்தவாசத்திலிருந்து மவளிதய வந்ததும் 
மெஹர் பாபா மபர்ஸியாவில் அளித்த ஒதர மவகுஜன தரிசனம் 
இதுதவயாகும். 

 ாம் நகரத்ைில், மபர்ஸியன் ராணுவ தளபதி ஒருவர், வாளுடன் 
கூடிய முழு ராணுவ ெீருறடயில் ப ஹர்  ா ா ைங்கியிருந்ை வடீ்டிற்கு 
வந்ைார். அவர்  ண்டலியிடம் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகட்டவ ாது, 
 ண்டலி அவரிடம், அந்ைப் ப யரில் இங்கு எவரு ில்றல என்ைனர். இராணுவ 
ைள ைி  ன்ைாடினார், "ஒரு பிச்கசக்காரன் அவர் வாசலில் நின்று 
மகாண்டிருக்கிைான் என்று தயவுமசய்து உங்கள் குருநாதரிடம் மசன்று 
கூறுங்கள்."  ா ாவுக்குத் பைரிய டுத்ைி அவர் அந்ைத் ைள ைிறய உள்வள 
அனு ைித்ைார். அவர்,  ா ா முன்னிறலயில் வந்ைதும் இரு றககளால் 
வைங்கி,  ின்பு,  ாரெீக இராணுவ  ாைியில்  ா ாவுக்கு வைக்கம் பைரிவித்து, 
வைாளில் பைாங்கிய வாறள கீவழ ைறரயில் றவத்ைார்.  ா ாவின்  ாைங்களில் 
விழுந்து வைங்கி றககளில் முத்ை ிட்டார். 

"நீங்கள் யார்?"  ா ா வினவினார். 
"உங்களின் ைாழ்ற யான அடிற " அவர்  ைிலளித்ைார்.  
"நீங்கள் எந்தப் பதவியில் இருக்கிைரீ்கள்?"  
"இது, ப ரும்  ைிப்புக்குரிய உங்கள் முன்னால் ஒன்று ில்றல" ைள ைி 

 ைிலளித்ைார். 
"ப ர்ஸியன் இராணுவத்ைில் உங்கள் ைரவரிறெறயப்  ற்ைிக் 

வகட்வடன்."  
"நான் ராணுவ ைள ைி" என்ைார். 
 ா ா அன்புடன் அவர் ைறலயிலும், வைாளிலும் ைட்டி, "ஒருவர் 

நாட்டிற்குச் மசய்யும் தசகவயில் உயிரிழப்பது உண்கெயில் மபரிய 
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விஷயம்; ஆனால், கடவுளின் அன்புக்காக உயிகர விடுவது அகதவிடப் 
மபரியது." 

அந்ைத் ைள ைி ைறலறய அறெத்துக் கூைினார், "புனிை ானவவர! நான் 
புரிந்துபகாள்கிவைன். இறை க்ைி என்னில் வ லும் வ லும் அைிகரிக்க உங்கள் 
ஆெீர்வாைத்றை எனக்குத் ைந்ைருளுங்கள் என  ன்ைாடி வகட்கிவைன்."  

"நான் உங்களுக்கு உைவுகிவைன்"  ா ா உறுைியளித்ைார். 
உடவன அந்ை ராணுவ ைள ைி  ைிவவாடு வைங்கி, கண்கறள 

மூடிக்பகாண்டு, ைறலகுனிந்து கூைினார்: "புனிதொனவதர, என்கன நீங்கள் 
அனுெதித்தால் நான் இவ்வாறு கூறுதவன். அதாவது, எெது நாட்டின் 
இரட்சிப்பு அதன் இராணுவ பலத்தில் அல்ல, வாழ்வின் நுணுக்கங்ககளப் 
புரிந்த, உங்ககளப் தபான்ை மபரிய குருநாதர்களின் ஆசரீ்வாதத்தால் 
ஆன்ெீகம் ெறுபிைவி எடுப்பதன் மூலதெ எங்கள் துரதிர்ஷ்டவசொன நாடு 
ெற்றும் அதன் படிப்பைிவற்ை ெக்கள் முன்தனை முடியும்."  

 ா ா, புன்முறுவல் பெய்துபகாண்வட றெறகயால், "அதனால்தான் 
நான் இங்கு இருக்கிதைன்" என்ைார். 

"இது இந்த நாட்டிற்கு ஒரு மபரிய பாக்கியம். உங்கள் ஆசரீ்வாதம் 
இந்த பாரசகீ ெண்கணப் புனிதப்படுத்தட்டும்" என்று கூைி அந்ை ராணுவ 
ைள ைி வைங்கி, ஒவ்பவாரு அடிபயடுத்து  ின் வநாக்கி நடந்ைார். இது 
 ண்டலிக்கு இையத்றைத் பைாடும்,  ைக்கமுடியாை ஒரு காட்ெியாக 
அற ந்ைது. 

அறைத் பைாடர்ந்து  ண்டலி, அவர் எப் டி  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார் 
என்று வகட்டைற்கு அந்ைத் ைள ைி, அவர் ஆன் ீகத்ைில்  ிகுந்ை நாட்டம் 
உள்ளவர், ஏவைா விவரிக்க முடியாை ெில ஆன் ீக ெக்ைியால் இங்கு 
ஈர்க்கப் ட்டார் என்றும் விளக்கினார். 

பாம் காவல்துகை ஆகணயாளர்,  ின்பு, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
விொரிக்க வந்ைார். அந்நாட்டு ெட்டப் டி, வ ாலீஸ் துறைறயச் ொர்ந்ைவர்கள், 
பவளிநாட்டு  யைிகளின் வி ரங்கறளக் வகட்டுப்  ைிவு பெய்வது  ழக்கம். 
ொஞ்ெி அறனத்து வி ரங்கறளயும் அவர்முன் றவத்ை  ின்னரும், அந்ை 
அைிகாரி, "நான் உங்கள் ைறலவர், அர்பாப் தெர்வான் அவர்கறள ெந்ைிக்க 
விரும்புகிவைன்" என்ைார்.  ா ா இப்வ ாது யாறரயும் ெந்ைிப் ைாக இல்றல 
என்று கூைியும், விடா ிடியாக, "அரொங்க ெட்ட ஒழுங்கு முறைகள் டி நான் 
அவறர வநரடியாக ெந்ைிக்கவவண்டும்" என்ைார். அது முடியாை விஷயம் என்று 
ைிரும் த் ைிரும்  எடுத்துறரத்தும் அவர், "ஹஸ்ரத் மெஹர் பாபாகவ 
சந்திப்பது எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பகத நான் உங்களுக்குச் 
மசால்ல முடியாது" எனக் கூைி  ன்னிப்புக் வகாரி, "நான் எனது அைிகாரத்றைப் 
 யன் டுத்ைி ப ஹர்  ா ாவின் வடீ்டு வாயிலில் நுறழந்து, அவரது 
ைரிெனத்றைப் ப றுவைற்காக முயற்ெித்வைன். நான் பெய்ை அறனத்தும் ஒரு 
வ ாலி நாடகம்" என்று உண்ற றய ஒப்புக்பகாண்டார்.  
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 ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைி, அந்ைப் வ ாலீஸ் அைிகாரிறய உள்வள 
அறழத்துச் பென்ைனர். அவருறடய பெயலுக்குப்  ின்னால் இருந்ை அன் ின் 
ஆைங்கம்  ற்றும் ெந்ைிக்கும் ைீவிர ஏக்கத்றை  ா ா  ாராட்டினார். அவர் 
 ைிவாக ப ஹர்  ா ாவின் முன்வந்து அவரது றககளில் முத்ை ிட்டார். 
 ா ா ெிைிது வநரம் அவறர அருகில் அ ரறவத்து, "நான் குமவட்டா மசன்று 
விகரவில் திரும்பிவந்து, என் மெௌனத்கதக் ககலத்து, மபர்ஸியாவில் 
பகிரங்கொக ெக்கள்முன் ததான்றுதவன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

வ ாலீஸ் அைிகாரி, "நாட்டில்  லரும் வ சும்  ைிப்புக்குரிய உங்கறள 
ெந்ைித்ைைில் ப ரு கிழ்ச்ெியறடகிவைன். உங்கள் விருப் ப் டி எதுவும் பெய்யத் 
ையாராக இருக்கிவைன்" என்று கூைி  ண்டலி  க்கம் ைிரும் ி, "எப்வ ாதும் 
குருநாைரின் அருகில் இருக்கும் நீங்கள் உண்ற யிவல அைிர்ஷ்டொலிகள்" 
என்று கருத்து பைரிவித்ைார்.  

ராவ்ஸாவஹப், டஸ்டாப்  யைத்ைிற்காக ஒரு வ ருந்து ஏற் ாடு 
பெய்ைார். ஓர் அனு வ ிக்க ஓட்டுநர், ப யர் ஹஃபீஸ்ஜி என் வறர இைற்காகத் 
வைர்ந்பைடுத்ைார். ஏகப் ட்ட  க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவ ாது, 
எைிர் ாராை விை ாக  ா ாவும் அைற்கு இைக்கம் பைரிவித்ைார். புைப் டுவைற்கு 
முன்பு, ராவ்ஸாவஹப் அறழத்துவந்ை ெிறுவறன  ா ா நீராட்டி, புைிய 
ஆறடறயயும் அைிய றவத்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் 1929, நவம் ர் 1ஆம் நாள்  ா ிலிருந்து 
புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  

வ ருந்ைில் வவறு எந்ைப் ப ாருட்களும் எடுத்துச் பெல்லக்கூடாது என 
ஓட்டுநருக்குத் பைளிவாக ராவ்ஸாவஹப் பைரிவித்ைிருந்ைார். தபருந்தில் 
அவருகடய இருக்ககக்குச் மசன்ைதும் பாபா திடீமரனச் சறீ்ைெகடந்ததன் 
காரணத்கத ெண்டலியால் புரிந்துமகாள்ள முடியவில்கல. ஏைக்குறைய 
ஒரு கெல் தூரம் மசன்ைதும் வண்டியின் இரண்டு சக்கரங்களிலும் 
காற்றுதபாய் நின்றுவிட்டது. ஓட்டுநர் ஹஃ ஸீ்ஜி  யந்து வ ானார், காரைம் 
ெக்கரங்கள் அறனத்தும் புைியது, எனவவ  ழுைறடய எந்ை வாய்ப்பும் இல்றல. 
ெக்கரங்கறள ெரி பெய்து, பைாடர்ந்து அடுத்ை இடம் பென்று அங்கு 
அறனவரும் ஓய்பவடுத்ைனர். அடுத்ை நாள்,  யைத்றைத் பைாடர்ந்ை 
வவறளயில் ஹஃ ஸீ்ஜி தரடிதயட்டரிலிருந்து நீராவி வருவகதக் கண்டு 
தபருந்கத நிறுத்தி அகத சரி மசய்து, பயணத்கதத் மதாடர்ந்தார்.  

இப் டி ஒன்ைன் ின் ஒன்ைாக, வ ருந்ைில்  ிரச்ெிறனகள் வந்ைறைக் 
கண்டு அவரது  னம்  ட டத்ைது; மூடநம் ிக்றக பகாண்டவர் என் ைால் அவர் 
 ிகவும்  யந்து வ ானார். 

ராவ்ஸாவஹப், ஹஃ றீஸ அணுகி ஆறுைல் டுத்ை முயற்ெித்ைவ ாது, 
ைிடீபரன அவர் பெய்ை ைவறை உைர்ந்து ராவ்ஸாவஹ ிடம் முறையிட்டார், 
"இமதல்லாம் ஏன் நடந்தது என்று எனக்கு இப்தபாதுதான் புரிகிைது. உங்கள் 
குருநாதருக்கு நான் மகாடுத்த வாக்குறுதிகய ெீைிவிட்தடன்.  ா ிலிருந்து 
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புைப் டுவைற்கு முன்பு, நான்  ாைாம்  ருப்பு நிரம் ிய இரண்டு ற கறள 
வண்டியில் எவருக்கும் பைரியா ல்  றைத்து றவத்வைன். நான் இப்வ ாது 
எப் டி  ன்னிப்புக் வகட்வ ன்? எனது அைியாற   ற்றும் முட்டாள்ைனத்ைிற்காக 
நான் பவட்கப் டுகிவைன். அவரிடம்  ிரார்த்ைறன பெய்து என்றன  ன்னிக்கக் 
வகாருங்கள்." 

ராவ்ஸாவஹப் அவர் ீது அனுைா ப் ட்டு, "ப ஹர்  ா ாவுக்குக் 
பகாடுத்ை வாக்குறுைிறய  ீறு வர்களுக்கு, துரைிர்ஷ்டம் வரும் என்று நான் 
உங்கறள எச்ெரித்வைன். ஆனால், நீங்கள், நான் கூைியறைக் வகட்கத் 
ைவைிவிட்டீர்கள். நான் உங்கறள  ா ாவிடம் அறழத்துச் பென்று  ன்னிக்க 
வவண்டுகிவைன்" என்று கூைினார். 

ஹஃ ஸீ்ஜி  ா ாவிடம் பென்ைதும்,  ா ா அவறர  ன்னித்து 
அனுப் ினார். 

ப ஹர்  ா ா கற் லறகயில் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
"குருநாைரின் வார்த்றைறய ஒருவ ாதும் அவ ைிக்கவவா அல்லது 

அவருக்குக் பகாடுத்ை வாக்குறுைிறய  ீைவவா கூடாது. கவறலப் டாைீர்கள்; 
 ாம் நகருக்குத் ைிரும் ிச் பென்று வவபைாரு வ ருந்றை எடுத்து வாருங்கள்." 
 ாம் வறர பெல்ல முடியு ா என்ை ெந்வைகத்றை ஹஃ ஸீ்ஜி 
பவளிப் டுத்ைியதும்,  ா ா உறுைியளித்ைார்: "கவகலப்பட தவண்டாம். 
பாதுகாப்பாகச் மசல்வகத நான் பார்த்துக் மகாள்கிதைன்."  ா ா அந்ைப் 
ப ர்ஸியன் ெிறுவறனயும் ஹஃ ஸீ்ஜியுடன் அறழத்துச் பென்று அவறன 
வடீ்டில் விட்டுவர கூைினார்.  

ஹஃ ஸீ்ஜி  ாம் ைிரும் ிச் பென்று, புைிய வண்டிறய அனுப் ி 
றவத்ைார்; ஆனால், கறளப் ாக இருப் ைாகக் கூைி, வவறு ஓட்டுநறர அனுப் ி 
றவத்ைார். இப்படி ஒரு பாடத்கதப் புகட்ட, பாபா எவ்வளவு கஷ்டங்ககளத் 
தாங்கிக்மகாள்ள தவண்டியதாகிைது! இரண்டு நாட்கள் மவைிச்தசாடிய, 
மகாள்களயர்கள் நிகைந்த பாகலவன பகுதியில் உண்ண உணவின்ைி 
இருக்க தவண்டிய நிகல! எதுவாயினும் ஹஃபீஸ்ஜி ஒரு 
அதிர்ஷ்டசாலியான ஆத்ொ. 

புைிய வண்டி வந்ைதும்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர்.  ாறலவனமும் 
சுற்ைி வறளந்து பெல்லும் உயர்ந்ை  றலகள் நிறைந்ை  ாறை; வண்டி பென்ை 
வவகத்ைில்  ா ா நடந்து  றலறயக் கடந்து பென்ைார். 

டஸ்டாப் இன்னும் ெிைிதுதூரம்; இரவு வநரம்; ஓட்டுநர்  ாறைறயத் 
ைவைவிட்டைாகக் கூை, பாபா அது சரியான பாகததான் என்று உறுதியளித்து, 
பயணத்கதத் மதாடரும்படி கூைினார். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில் ஓட்டுநர் 
அற ைியிழந்து  ிடிவாை ாக இருந்ைார்.  ா ா அவறர ெ ாைானப் டுத்ைி, ெற்று 
தூரம் பென்ைதும், ஏவைா நகரம் அருகாற யில் வருவதுவ ால் ஒவர விளக்கு 
பவளிச்ெம். அறைக்கண்டதும் ஓட்டுநர் ெ ாைான ானார்.  

ஓட்டுநரின் கணிப்புப்படி, டஸ்டாப் வந்துதசர இன்னும் சில நாட்கள் 
ஆகும் என்று எண்ணினார்; ஆனால், இவ்வளவு விகரவில் அங்கு வந்து 
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தசர்ந்தகத எண்ணி அவர் கண்ககள நம்ப முடியாெல் ஆச்சரியத்தில் 
ஆழ்ந்தார்.  

ப ஹர்  ா ாவும்  ண்டலியும் நவம் ர் 5ஆம் நாள் டஸ்டாப் வந்து 
வெர்ந்ைனர். கடின ான  யைத்ைால், அறனவரும் வொர்ந்து வ ாயினர். இந்ைியா 
ைிரும் ி வர கடல்வழி எளிைாகக்  யைம் பெய்ைிருக்கலாம், ஆனால், புரிய 
முடியாை காரைங்களுக்காக  ா ா  ாறலவனம்,  றலபயல்லாம் கடந்து 
இத்ைறன கஷ்டங்கறளத் ைாங்கி வந்ைது, வகட் வர்களுக்கு ஆச்ெரிய ாக 
இருக்கும்.  

 யைத்ைால் ப ரிதும் கறளத்துப்வ ான ெகன் ைா ை ாக 
எழும் ியைால்  ா ா அவறரப் ப ரும் ாடு  டுத்ைினார், "நான் பொல்வறை நீ 
பெய்வைில்றல!"  ா ா ைிட்டினார்.  ிைர்  க்கம் ைிரும் ி, ெீற்ைத்துடன், "நீங்கள் 
எவரும் என் வ ச்றெக் வகட் ைில்றல! உங்களுக்கு என் ீது அக்கறையும் 
இல்றல! ஐந்து  ைியிலிருந்து நான் உங்கறள எழுப்  முயற்ெிக்கிவைன், 
நீங்கள் தூங்கிக் பகாண்டிருக்கிைரீ்கள்."  ா ா, புவாஸாவஹற யும் ெீண்டிப் 
 ார்த்ைார், “அைன் விறளவாக, ொப் ாட்டு வநரம் வரும்வ ாது நீங்கள் இருவரும் 
எரிச்ெலூட்டும்  னநிறலயில் இருக்கிைரீ்கள்.” 

ெகனின்  னநிறலறயச் ெீர் டுத்தும் எண்ைத்ைில்  ா ா, "நீங்கள் 
எனக்கு வெறவ பெய்வைற்கு  ைிலாக, நான் உங்களுக்குச் பெய்கிவைன்" என்று 
கூைினார். ெகன் உற்ொக ின்ைி உைவு உண்ைா ல் இருந்ைார்.  ா ா அவர் 
றககளால் வைநீர் பகாடுக்க ெகன்  னம் ஆறுைலறடந்ைது. 

 ாஸாஜி ‘தான்ஸக்’ எனும் சுறவயான  ார்ெி உைறவத் ையார் 
பெய்ைார்;  ா ா அறை அவர் றககளால்  ண்டலிக்கு வழங்கி, இவ்வாறு 
விளக்கினார்: " இரண்டு காரைங்களுக்காக இன்று நான் உங்களுக்கு, ைான்ஸக் 
 ரி ாறுகிவைன். ஒன்று உங்கள் குடறல சுத்ைம் பெய்ய,  ற்பைான்று 
ப ர்ஸியா  க்கறளத் தூய்ற ப் டுத்ைி  ீட் ைற்காக நான் ஈடு டும் ெில 
முக்கிய ான ஆன் ீக  ைிக்காக! இப்வ ாது நான் பெய்வதுவ ால, ொது 
அல்லது ெத்குருக்களின் வாழ்வில் இைற்கு முன்னைாக, இப் டிபயாரு 
நறடமுறைக்குரிய விைத்ைில் நடந்ைவை இல்றல. இறை இங்கு  ட்டும்ைான் 
நான் பெய்கிவைன்; இனி ஒருவ ாதும் இறை நான் பெய்ய ாட்வடன். 

டஸ்டாப் நகரம்,  றலகள் நிறைந்ை  ாறலவனப் குைி, ப ர்ஸியா, 
 ிரிட்டிஷ் இந்ைியா இரண்டிற்கும் எல்றலயாக அற ந்ைது. அவ்வவறளயில் 
இரண்டு நாட்டு எல்றலப்  குைிகளிலும்  ிகுந்ை கட்டுப் ாடு நிலவியது. 
கடின ான விைிகறள இரு ைரப் ினரும்  ின் ற்ை வவண்டிய கட்டாயம். இந்ை 
சூழ்நிறலயில் விஸா வாங்க காலைா ை ாகும் என்று  ா ா, ொஞ்ெி  ற்றும் 
ராவ்ஸாவஹப் இருவறரயும் துரிைப் டுத்ைினார். எைிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழற  
ரயிலில்  யைம் பெய்யத் ைிட்ட ிட்டனர். 

இருவரும் இவ்வாறு மும்முர ாக இருந்ை வவறளயில்  ா ா, 
புவாஸாவஹற  அனுப் ி,  று டியும் 'ஒரு நல்ல சிறுவகன' அவருறடய 



228 
 

ஆன் ீக  ைிக்காகத் வைடிக் பகாண்டுவர அனுப் ி றவத்ைார். அவர் 
டஸ்டா ில் மூன்று ெிறுவர்கறள அறடயாளம் கண்டு  ா ாவிடம் அறழத்து 
வந்ைார்; ஆனால்,  ா ா மூவறரயும் உற்றுவநாக்கி, ெரியில்றல என்று 
கூைினார்; இருப் ினும், உைவும் உறடயும் அளித்துத் ைிருப் ி அனுப் ி 
றவத்ைார். 

இப் டி,  ல முறை நடந்ைறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா, புவாஸாவஹப் 
இருவருக்கு ிறடவய சூடான விவாைம் எழும் ியது. 

"அட காட்டு ிராண்டிவய, நீ ஏன் உன்றனப் வ ான்ை ெிறுவர்கறளயும் 
அறழத்து வருகிைாய்? கடவுளின் நி ித்ைம், அடுத்ை முறை ஒரு நல்ல 
ெிறுவறனயாவது அறழத்து வா" என்று  ா ா, புவாஸாவஹ ிடம் ஏளன ாய் 
கூைினார். 

"அவர்கறளத் வைடுவது ஒரு ப ரிய ைறலவலி. என்னால் இயன்ை 
வறரயில் ெிைந்ை ெிறுவர்கறளத்ைான் நான் வைடி, பகாண்டு வந்வைன்; நீங்கள் 
அவர்கறள அங்கீகரிக்காவிடில் நான் என்ன பெய்யமுடியும்" புவாஸாவஹப் 
 ைிலளித்ைார்.  

"நீ ஒரு  ிருகம்; நீ  ிருகங்கறளத்ைான் பகாண்டுவருவாய்! இந்ை 
 ாைிரி  ரவைெிகறள என்னிடம் பகாண்டுவர உனக்கு பவட்க ாக இல்றலயா?" 

 எரிச்ெலறடந்ை புவாஸாவஹப் பவடித்ைார், "இப்வ ாது எனக்குக் 
கடவுளும் வவண்டாம், உலகமும் வவண்டாம்! உங்கவளாடு நான் இந்ை 
வாழ்க்றகறய வாழ முடியாது; நான் இங்கிருந்து வ ாகிவைன்." 

"நீ எங்குச் மசன்ைாலும் அங்தகயும் நான் இருப்தபன்! நான் இல்லாத 
ஒரு இடத்கத எனக்குக் காட்டு, பார்க்கலாம்! நீ ஒரு முட்டாள், நீயாகவவ 
பென்று  ார், நான் பொல்வது உண்ற  என அப்வ ாது நீ அைிந்துபகாள்வாய்!" 

புவாஸாவஹப் பைாடர்ந்து முறையிட்டார், " ா ா, நான்  ிகவும் 
துன்புறுத்ைப்  டுகிவைன். உங்களுறடய கிண்டறலயும் அவதூறுகறளயும் 
என்னால் இனிவ ல் ைாங்க முடியாது." 

 ா ா அப்வ ாது  ைிலளித்ைார், "நான் உங்களால்ைான் 
வகா  றடகிவைன்; உங்கள் நறடமுறைகள் என்னில் வகா த்றை 
விறளவிக்கின்ைன. காரைம் இல்லா ல் நான் எப் டிக் வகா ப் ட முடியும்? 
நான் வகா ப் டும் இவ்வவறளயில் நீங்கள் என்றன ெ ாைானப் 
 டுத்ைவவண்டும்; ஆனால், இல்றல. நீங்கள் ெிைிய ெிைிய விஷயங்களுக்காக 
வருத்ைப் டுகிைரீ்கள், எனவவ நான் உங்கறள ஆறுைல் டுத்ை வவண்டியைாகிைது 
- அது என்றன  று டியும் வகா  றடயச் பெய்கிைது. உங்களின் கடகெ 
எனக்கு தசகவ மசய்வது; ஆனால், ொைாக நான் உங்களுக்கு தசகவ 
புரிகிதைன்! இப் டி என்வனாடு வாழ்வைில் என்ன வநாக்கம் இருக்கிைது?" 

 ா ா அப்வ ாது விளக்க ளித்ைார், "என்னுகடய பணி உங்ககளக் 
காயப்படுத்தி, படிப்படியாகக் மகால்வது! ஆனால், அந்தக் காயம் உங்ககளப் 
புண்படுத்தும் தபாது, நான் என்னதான் மசய்யட்டும்? உங்ககளக் 
காயப்படுத்துவகத நான் நிறுத்தட்டுொ? நான் உங்ககள சொதானப்படுத்த 
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முயற்சிக்கிதைன்; விளக்கங்கள் தருகிதைன்; உங்களுக்கு, கதரியத்கதயும் 
தருகிதைன். நான் உங்ககளக் காயப்படுத்தி, அகதத் தாங்கிக்மகாள்ளும் 
கதரியம் பகடத்தவர்களாக ொற்றுகிதைன். ஆனால், நீங்கள் என் 
கருகணக்கு ஆளாக ொட்தடாம் என்று ெறுக்கிைரீ்கள்." 

ப ஹராஷ்ரம் நாட்களிலிருந்து  ா ா எங்குச் பென்ைாலும் அவருடன் 
ஒரு ெிறுவன் இருப் து வழக்கம்; வ லும்  ா ா அந்ை ெிறுவறன நீராட்டி, 
அவனுக்கு உைவூட்டி, புைிய உறடயும் அைிவித்து வந்ைார். ெில நாட்களுக்குப் 
 ின்னர் அவர்கறளத் ைத்ை து இல்லங்களுக்கு அனுப் ி றவத்ைார். மெஹர் 
பாபாவின் வாழ்வில் குைிப்பாக இப்படி ஓர் அம்சம் 28 வருடங்கள் 
மதாடர்ந்த பின்னரும் ஒரு முறைகூட அவருறடய வெறவயில் பைாடர்ந்து 
ஈடு டு ளவுக்கு ஒரு 'சிைந்த சிறுவன்' கிறடக்கவில்றல. 

புவாஸாவஹப் அற ைியானதும்,  ா ா அவருறடய எைிர்கால 
ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி  ண்டலியுடன் விவாைித்ைார். "நான் இப்வ ாது வநரடியாக 
நாஸிக் பெல்ல உள்வளன். அங்வக நான் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்வவன்; 
புவாஸாவஹப் என்னுறடய ைனிப் ட்ட வெவகனாகப்  ைிபுரிவார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் இத்ைறகய  யைங்களின்வ ாது, வழக்க ாக,  ா ா 
 ற்றும் ஏைாவது  ண்டலியிறடவய  ைற்ைம் நிலவும். ப ர்ஸியாவில் 
இருந்ைவ ாது, ெில வநரங்களில்  ாஸாஜி, இைர வநரங்களில் ெிது இவர்கறளக் 
குறை கூைி, குற்ைம் ொட்டுவது அவ்வப்வ ாது நிகழும் ெம் வம். ெில 
ைினங்களுக்கு ெகன்,  ின்பு புவாஸாவஹப். 

பாபா, மதாடர்ந்து ஒருவகரக் குகை கூைித் திட்டுவது அவரின் 
ெனகத தவதராடு அகசத்து, உணர்கவ ஆழொகத் மதாட்டு அதிர 
கவக்கும். இம்முகையில் ஒவ்மவாரு ெண்டலியும் பாபாவுடன் வாழ்ந்து, 
அவருக்கு தசகவ மசய்து, அவகர எப்படி ெகிழ்விப்பது என்பகதக் 
கற்றுக்மகாண்டனர். 

1929, நவம் ர் 7ஆம் நாள், தின்யார் ஈரானி என் வர்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவ ாது,  ா ா எவறரயும் ெந்ைிக்க அனு ைிக்காைைால் 
 ண்டலி அவறரத் ைிருப் ி அனுப் ி விட்டனர். ைின்யார் ஏ ாற்ைத்ைில் 
பென்ைாலும், அவர் பாபாவுக்காகச் மசய்ய இருந்தது காலத்தால் அழியாத 
ககதயாக ொைியது. 

ொஞ்ெி, ராவ்ஸாவஹப், புவாஸாவஹப் மூவரும் விஸாவுக்காக 
அவர்களால் முடிந்ைவறர முயற்ெித்ைனர். அன்று நவம் ர் 9ஆம் நாள், அடுத்ை 
நாள் ரயிலில்  யைம் பெய்வைாகத் ைிட்டம்; ஆனால், இந்ைியாவில் நுறழய 
 ிரிட்டிஷ் விஸா ையாராகவில்றல.  ா ாவின் ப யறர பவளிவய 
பைரிவிக்கக்கூடாது என்ை நி ந்ைறனயால் விஸா எளிைாகக் 
கிறடத்ை ாடில்றல. நான்காவது முறையாக,  ிரிட்டிஷ் தூைரகத்ைிற்கு  ா ா 
அவர்கறள அனுப் ி றவத்ைார். 
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இைற்கிறடயில், தின்யார் ைிரும் ி வந்து வாெலருகில் காத்து நின்று 
 ன்ைாடினார், "நான் ஒரு முக்கியொன விஷயொக வந்துள்தளன். நான் 
மெஹர் பாபாகவப் பார்த்தாகதவண்டும்." 

 ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைியதும்  ா ா அவறர உள்வள அறழத்ைார். 
"நீங்கள் ஏன் வந்தரீ்கள்"  ா ா விொரித்ைார். 

"நான் உங்களுக்காக ஒரு கடிைம் பகாண்டுவந்துள்வளன், 
புனிை ானவவர!" என்ைார் ைின்யார்.  

"எனக்காகவா?"  ா ா வியப்புடன் வகட்டார்.  
"உங்களுக்கல்ல, ஆனால், உங்கள் ொர் ாக  ிரிட்டிஷ் தூைரகத்துக்கு 

எழுைிய கடிைம்"  
"இகதக் மகாண்டுவந்தவர் யார்?" 
"உங்களின்  க்ைி ிக்க அடிற !" 
"யாரிடெிருந்து?" 
"ைஸ்ைாப் நகரின் ஆளுனரிட ிருந்து!"  
"எகதப் பற்ைி?" 
"உங்கறளயும், உங்கவளாடு இருப் வர்கறளயும் நாறள காறல வநர 

ரயில் வழியாக எல்றலப்  குைிறயக் கடந்துபெல்ல அனு ைி வழங்கி வாங்கிய 
கடிைம்!" 

"இகத நீங்கள் எப்படி வாங்கினரீ்கள்?" 
"உங்கள் கருறை  ற்றும் உைவியால்ைான், குருநாைவர!" என்ைார் 

ைின்யார். 
ப ஹர்  ா ாவின் முகம்  ிரகாெத்ைில் உைர்ச்ெி ப ாங்க, "ெ ாஷ்" 

எனக் கூைி ைின்யாறர அருகிலறழத்து, வைாளில் ைட்டி,  ைிந்ை ைறலறயத் 
பைாட்டு ஆெீர்வைித்ைார். 

தின்யார், ப ஹர்  ா ாறவக் காணும் வ ரார்வத்ைில் இருந்ைார்; 
வ லும் அவர் முற்ைிலும்  ாறு ட்ட விைத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைார். 
நடந்ைறைப்  ார்த்துக்பகாண்டிருந்ை  ண்டலி வாயறடத்துப் வ ாயினர். ெில 
நி ிடங்கள் அற ைி நிலவியது. அந்ைப்  ைட்ட ான சூழ்நிறலயில் எவரும் 
ஒரு வார்த்றையும் வ ெவில்றல. 

பவட்கத்ைில் ைறலகுனிந்ை ொஞ்ெி, ராவ்ஸாவஹப் இருவறரயும் 
 ார்த்து  ா ா, "ஒருவரின் அன்பால் என்ன சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு இது 
ஓர் எடுத்துக்காட்டு! இந்ை ஆண் கறன உற்றுப் ாருங்கள்; அவர் இந்ை 
இடத்ைில் ஓர் ஏறழ வியா ாரி, அரொங்க வட்டத்ைில் அவ்வளவு பெல்வாக்கு 
இல்லாைவர்; இருந்தும் தெலதிகாரிகய, அதுவும் ஆளுனகர அணுகி, 
பிரிட்டிஷ் தூதரகத்திற்கு நம்கெ தகடயில்லாெல் அனுப்பக்தகாரி கடிதம் 
வாங்கி வந்துள்ளார். 

இது ெிைிய வவறலவயா அல்லது வெறவவயா அல்ல! இறை அவர் 
நாம் எதுவும் வகட்கா ல், அவராகவவ, நம் ிடம் எதுவும் பொல்லா ல் 
பெய்துள்ளார். சுயநலம் கருதாெல், தானாகதவ, எகதயும் அகடயும் 
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நம்பிக்கக எதுவும் இல்லாெல், என்னுகடய ஆசரீ்வாதத்கத ெட்டும் 
எதிர்பார்த்து மசய்யப்படும் தசகவ, நிச்சயொக மவற்ைிகயத் தரும். அவர் 
பவற்ைியும் அறடந்துள்ளார். நான் மபரிதும் ெகிழ்ச்சியகடகிதைன்; 
என்னுகடய ஆசரீ்வாதங்களுக்குத் தகுதியானவர்; அவருக்கு எனது அன்பின் 
ஆசரீ்வாதங்கள்! 

இறுைியில்  ிரிட்டிஷ் தூைரகம் அறனவருக்கும் வவண்டிய 
விஸாக்கறள உடவன வழங்கியது. 

டஸ்டாப் நகர  ிரிட்டிஷ் தூைரகம், விஸா வழங்குவைில்  ிகவும் 
கவன ாக இருந்ைது ஏபனனில்  ிரிட்டிஷ் இந்ைியாவில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் 
முைல்முைலாகத் பைாடங்கி இந்ைியாவின் விடுைறலக்காகப் 
வ ாராட்டங்கறளயும் ஆரம் ித்ைனர். ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலியில் 
வவறலயில்லா ஈரானியர்கள்,  ார்ெிகள், இந்துக்கள்  ற்றும் முஸ்லிம்கள் 
இருந்ைனர். இவர்களும் அப் டி ஏைாவது வ ாராட்டத்ைில் கலந்து பகாள்ளலாம் 
என்ை ெந்வைகத்ைின் வ ரில் தூைரகம் முைலில் விஸா அளிக்கத் ையங்கியது. 

சிைிது காலத்திற்கு முன்பு மும்கப பிரிட்டிஷ் தூதரகம் அகனத்து 
மபர்ஸியன் கடதலாரப் பகுதியில் அகெந்த தூதரகங்களுக்கும் மெஹர் 
பாபா ெற்றும் அவருடன் பயணம் மசய்பவர்ககள இந்தியாவுக்குத் 
திரும்பிவர அனுெதிக்கக்கூடாது என்ை எச்சரிக்கக அைிவுறுத்தல்ககள 
வழங்கியிருந்தது. டஸ்டாப் எல்கலகயக் கடக்க அபாயகரொன ெற்றும் 
கடுகெயான தகர வழிகய பாபா ததர்ந்மதடுத்ததன் காரணம் 
அப்தபாதுதான் புலப்பட்டது, ஏமனனில் டஸ்டாப் தூதரகத்திற்கு இந்த 
அைிவிப்பு அனுப்பப்படவில்கல.  

ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ின்னர் ஒரு சுவாரஸ்ய ான ெம் வம் நிகழ்ந்ைது. 
 ா ா  ண்டலியுடன் இந்ைியா ைிரும் ி வந்ை  ின்பு ொஞ்ெி, ஒருமுறை, 
மும்ற   ிரிட்டிஷ் தூைரக அைிகாரிறய ெந்ைித்ை வவறளயில் அவர், "உங்கள் 
குருநாைர் ப ர்ஸியாவிலிருந்து ைிரும் ி வந்துவிட்டாரா?" என்று வகட்டார். 

"அவர் பலொதங்களுக்கு முன்னதர வந்துவிட்டார்" என்ைார் ொஞ்ெி.  
"அப் டியானால் அவர் றகபயழுத்ைிடத் பைாடங்கிவிட்டாரா?" 
ொஞ்ெி இல்றல என்று  றுத்ைதும், அந்ை அைிகாரி, "ஆனால், அவர் 

 ிரிட்டிஷ் இந்ைியன் எல்றலறய எப் டிக் கடந்து வந்ைார்?" என்று வினவினார்.  
ொஞ்ெி அற ைியாக  ைிலளித்ைார், "அவர் குருநாதர், அசாத்தியம் 

என்று ஒன்று அவருக்குக் கிகடயாது!" 
எதுவுவ  புரியா ல் அந்ை அைிகாரி, "அப் டியானால் எந்ைத் 

துறைமுகம் வழி அவர் வந்ைார்?" என்று வகட்டைற்கு, ொஞ்ெி, "அவர் தகரவழி 
பயணம் மசய்து டஸ்டாப் வழியாக எல்கலகயக் கடந்து வந்தார்" என்ைார். 

அப்வ ாது அந்ை அைிகாரி ஆச்ெரியத்ைில், "ஓவஹா! இப்வ ாதுைான் 
எனக்குப் புரிகிைது, அவர் ஒரு குருநாைர், இறை நிறலறய அறடந்ை குருநாைர் 
என்று!" என  ைிலளித்ைார்.  
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 ா ா  ண்டலியுடன் டஸ்டாப் ிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டு, குபவட்டா 
வழியாக நாஸிக் வர ைிட்ட ிட்டார். குபவட்டா ரயில் நிறலயத்ைில் ரூஸி 
ஈரானி, அவர்  றனவி இருவரும்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர். அறனவருக்கும் 
வைறவயான உைறவயும் ையார் பெய்து எடுத்து வந்ைனர்.  ா ா அவரது 
 கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைி ரூஸியிடம், "இப்தபாது உங்களுக்கு, 
குமவட்டாவில் ஆகதவண்டியது என்ன உள்ளது? விட்டுவிட்டு நிரந்தரொக 
வந்துவிடுங்கள்" என்ைார். 

ரூஸி இந்ைக் கருத்றை நறகச்சுறவயாக எடுத்துக்பகாண்டு  ைிலுக்குக் 
வகலியாக, " ிரிய ான குபவட்டாறவ விட்டு வருவைாக இருந்ைால் இத்ைறன 
அருற யான ைிராட்றெப் ழம் வவறு எங்குக் கிறடக்கும்? இந்ை நிலத்ைின் 
 ழங்கறள ருெிக்க உலகம் முழுவைிலு ிருந்தும்  க்கள் வருகிைார்கள்" 
என்ைார் ரூஸி. 

ப ஹர்  ா ா, ரூஸி குடும் த்ைினரிட ிருந்து விறடப ற்று 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்து, 1929, நவம் ர் 12ஆம் நாள் லாஹூர் வந்து வெர்ந்ைார். 

கடந்ை இரண்டு நாட்களாக, அஜரீைம் காரை ாக  ா ா எதுவும் 
உண்ைவில்றல. பகாண்டுவந்ை உைறவ  ாஸாஜியும் உண்ைவில்றல.  ா ா 
அவரிடம் காரைத்றைக் வகட்டவ ாது  ாஸாஜி, "கடந்ை இரண்டு நாட்களாக 
நீங்கள் எதுவும் உண்ைவில்றல; இன்றும் எதுவும் உண்ணுவைாக இல்றல; 
நீங்கள்  ெிவயாடு இருக்கும்வ ாது எனக்கும்  ெியில்றல" என்று  ைிலளித்ைார்.  

ராவ்ஸாவஹப்  ற்றும் புவாஸாவஹப்  க்கம் ைிரும் ி  ா ா, 
"வகட்டீர்களா,  ாஸாஜி என்ன கூைினார் என்று?" எனக் வகட்டார். 

"இறை நன்கு நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்;  ின் ற்ைப் ட வவண்டிய ஒரு 
எடுத்துக்காட்டு. நான் உைவு உண்ைாைைால்  ாஸாஜியும் உண்ைவில்றல. 
அவை வவறளயில் நீங்கள் இருவரும் அறை விலங்குகறளப் வ ால 
விழுங்குகிைரீ்கள்!" 

தெலும் ஓர் அம்பு ஏவப்பட்டது.  ா ாவின் வார்த்றைகறளக் வகட்டு 
இருவரும் அற ைியாக இருந்ைனர்.  

1929ஆம் ஆண்டு  ா ா வ ற்பகாண்ட ப ர்ஸிய  யைத்ைின் மூன்று 
முக்கிய அம்ெங்கறளப்  ற்ைிய ொஞ்ெியின் குைிப்பு: 

ப ஹர்  ா ாவின்  யைத்ைின் மூன்று தனித்துவொன பண்புகள் - 
முதலாவதாக எதிர்பாராத, இதயபூரர்வொன வரதவற்பு.  ா ா எங்குச் 
பென்ைாலும், எந்ை  ார ட்ெமும் இல்லா ல்,  ைக்காரன், ஏறழ அறனவரும் 
ஒன்று வெர்ந்து  ா ாறவ வரவவற்று, அவர்களின் நாட்றட  ீட்க வந்ை 
இரட்ெகர் என் றை உறுைியாக நம் ி அவறர வழி ட்டு வைங்கினர். 

இரண்டாவதாக, ெணல் நிகைந்த பாகலவனங்களின் வழியாகப் 
தபருந்தில் பயணம் மசய்வதில் உள்ள சிரெங்கள் காரணொக, பாபாவும் 
ெண்டலியும், மசால்ல முடியாத அளவுக்கு அனுபவித்த துன்பங்கள்.  ல 
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நாட்களாக உைவு  ட்டு ின்ைி அருந்துவைற்குத் ைண்ைரீ் கூட, ப ரும் 
 ிரச்ெிறனயாக இருந்ைது. எல்லாவற்ைிற்கும் தெலாக மநடுஞ்சாகல 
மகாள்களக்காரர்கள் யாத்ரீகர்ககளச் சூகையாடி அல்லது படுமகாகல 
மசய்யும் ஆபத்து. 

மூன்ைாவது, மெஹர் பாபா மஸாராஸ்ட்ரியன் வழிவந்த மபர்ஸியன் 
குடிெகனாக இருந்தார். மபர்ஸியாவில் வாழ்ந்த முகெதியர்கள் தங்கள் 
ெதத்கதத் தவிர தவறு எந்த ெதத்திற்கும் ெரியாகத அளிக்காெல், 
சாதாரணொக மவைிபிடித்தவர்களாக இருந்தனர். மெஹர் பாபா ெீதான 
அவர்களின் ெரியாகத, நம்பிக்கக ெற்றும் வழிபாடு ெிகவும் 
ெதிப்புெிக்கதாக, பாராட்டத்தக்கதாக அகெந்தது, அகனவகரயும் 
வியப்பகடயச் மசய்தது. தெலும், எந்த ஒரு குருநாதர், ஏன் தீர்க்கதரிசி 
முஹம்ெதின் சித்திரம் அல்லது புககப்படங்கள் கவத்திருப்பது, 
அவர்களின் ெத மகாள்கககளுக்கு எதிரானது என்று நம்புகிைார்கள். 
பாபாவின் சித்திரங்கள் பதித்த அலங்கார தபகழககள ொர்பில் 
அணிந்துமகாள்வது என்பது முற்ைிலும் நம்பமுடியாதது. ஆனால், 
ஒவ்மவாருவரும் அந்தப் தபகழககள அணிந்து பாபாவின் தரிசனத்கதப் 
மபற்றுக்மகாண்டது வரலாறு காணாத சம்பவொகக் கருதப்பட்டது. 
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மெஹராபாத் எதிர்கால ஜரூஸலம் 
(Meherabad The Future Jerusalem) 

1929, நவம்பர் 16ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவும்  ண்டலியும் ப ர்ஸிய 
 யைத்றை முடித்து நாஸிக் வந்து வெர்ந்ைனர்.  

ஆைி, ெ ீ த்ைில் கால ான சாது கிைிஸ்டியன் தலக்ககக் குைித்ை 
பெய்ைிறய,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி 
இந்ைிய வைெத்ைில் சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாண்ட ொது வலக் அக்வடா ர் 16ஆம் 
வைைி,  ிகவும்  லவனீ ான நிறலயில் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார். 
உடல்நிறல  ிகவும் வ ாெ ாகி, அக்வடா ர் 29ஆம் நாள் அவர் ைனது உயிறரத் 
துைந்ைார்.  

கியாஸ்  ன்ஸிலில் ைங்கியிருந்ை  ா ா,  யைத்றைப்  ற்ைிய 
வி ரங்கறளயும்,  ாரெீக  க்களின் அன்பு கலந்ை  க்ைியின் பவளிப் ாட்றடயும் 
எடுத்துறரத்ைார். அறனத்து  ண்டலிறயயும் நாஸிக் வரச்பொல்லி 
உடனிருக்கச் பெய்ைார். 

நவம் ர் 20ஆம் நாள்  ாறலயில்  ா ா ொைாரை ாக நடந்து 
உலாவும்வ ாது, அங்கிருந்ை  க்கள் அவருறடய வைாற்ைம், நீண்ட ைறலமுடி 
 ற்றும் நீள ான உறடயால் ப ரிதும் கவரப் ட்டார்கள்.  ண்டலி அவர் 
 ின்வன நடந்து பெல்வறைப்  ார்த்து அவர்கள், இப் டி விந்றையான 
உறடயைிந்ை விைவிை ான ஆண்கள் யார் என ஆச்ெரிய றடந்ைனர்.  ா ா 
ஒரு புகழ்ப ற்ை நடிகர்  ற்றும்  ண்டலி அறனவரும் துறை நடிகர்களாக 
இருக்கக் கூடும் என முடிவு பெய்ைனர். வ லும் அவர்களின் நாடகம் எங்கு 
நடக்கிைது என் றையும் கண்டைிவைில் ைீவிர ாக இருந்ைனர்.  

ப ஹர்  ா ாவின் ப ற்வைார் அவ்வப்வ ாது  ா ாறவ ெந்ைிக்க நாஸிக் 
வந்ைனர்;  ள்ளி ெிறு ியாக இருந்ை ைங்றக  ைியும் உடன் வருவதுண்டு.  

குழந்றைப்  ருவத்ைிலிருந்வை  ைி,  ா ாறவப் ப ரிதும் வநெித்ைார். 
ெ ீ த்ைில்,  ைி,  ா ா ப ௌனத்றைக் கறலக்கப் வ ாவைாகக் வகள்விப் ட்டார். 
 ைி உடவன  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைினார், "பாபா, நீங்கள் மெௌனம் 
ககலக்கும் தவகளயில் நான் உங்களுடன் இருப்தபன் என்று நீங்கள் 
எனக்கு வாக்குறுதி மகாடுத்துள்ளரீ்கள். நீங்கள் விகரவில் மெௌனத்கதக் 
ககலக்கப் தபாவதாகக் தகள்விப்பட்தடன். இப்தபாது எங்களுக்குப் பள்ளி 
விடுமுகை இல்கல; எனதவ அம்ொ என்கன நாஸிக் அகழத்து வருவது 
வகரப் மபாறுகெயாக இருங்கள்."  

இனிற யான ைங்றகயின் கடிைத்றை,  ா ா  ிகவும் ரெித்ைார்;  ின்பு 
ொஞ்ெி வழியாக இந்ை  ைிறல அனுப் ினார்: "கவறலப் டாவை;  டிப் ில் 
கவன ாக இரு; வ லும் அம் ா பொல்வறைக் வகள். உன் விடுமுறை நாளில், 
நீ வருவதுவறர ப ௌனத்றைக் கறலக்க ாட்வடன். அன்புடன்,  ா ா." 
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மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ை நவல், ைீனா ைலாட்டி இருவரும் 
 ா ாவின் அருகில் இருக்கும் வநாக்கத்ைில் நாஸிக் வந்து குடிவயைினர். 
நவம் ர் 24ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா ைலாட்டி இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ை 
வவறளயில், நவல் அவரது வடீ்டிற்குமுன் நடந்ை கார் வி த்றைக் குைித்து 
 ா ாவிடம், "ஒருவரின் இயற்றகயான  ரைத்ைிற்கு முன்னால் இவ்வாறு 
நிகழும் வி த்ைில்,  ரைத்றை ெந்ைிக்கும் அவரின் நிறல என்னாகும்?" என்று 
வினவியவ ாது  ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்:  

ஒரு ெனிதன் அவனுகடய இயற்ககயான ெரணத்திற்கு முன்பு 
திடீர் கார் விபத்தில் ெரணெகடய தநர்ந்தால், உடனடியாக ெறுபடியும் 
பிைவிமயடுத்து, முந்திய பிைவியில் எஞ்சியிருக்கும் காலத்கத நிகைவு 
மசய்து உயிகரத் துைப்பார். ெிலர் ஒரு வருடம், இரண்டு வருடம் என ஐந்து 
வருடங்கள் வறர வாழலாம்; எஞ்ெியுள்ள வாழ்க்றகறய முடித்ை  ின்னர் 
உயிறரத் துைந்து, முந்றைய  ிைவியின்  னப் டிவங்கறளப் ப ாறுத்து, 
 று ிைவி எடுப் ர். இதுவவ, ெில குழந்றைகள்  ிைந்ை ஓரிரு நாட்களில், ஓரிரு 
 ாைங்களில் அல்லது ஓரிரு வருடங்களில் இைப் ைன் காரைம். 

சாதாரணொக, குழந்கதகள் ஏழு வயதுவகர ெனப்படிவங்ககள 
உருவாக்கொட்டார்கள். அவர்களின் வாழ்க்றக ஏழு வயதுவறர முந்றைய 
வாழ்வின்  னப் டிவங்களின் 'உந்துதல்' காரை ாக நிகழும். அந்ை உந்துைலின் 
ப ன்ற யான அல்லது வன்ற யான ைன்ற க்கு ஏற்  அவர்கள்  கிழ்ச்ெியாக 
அல்லது  ரிைா கர ாக இருக்கிைார்கள். 

டிெம் ர் 10ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா ெத்குருவின்  ைிறயக் குைித்து 
விளக்கினார்: நல்ல  ற்றும் ைீய எண்ைங்கள், உைர்வுகள், வார்த்றைகள் 
 ற்றும் பெயல்கள் அறனத்துக்கும்  னம் அைறன ஈடு டுத்தும்  ைிகவள 
காரைம்.  னம் ஒருவறரவிட்டு விலகும்வ ாது அவர் இறைநிறலறய 
அறடகிைார். 

ெத்குருக்கள் ஒளிறய வழங்குவது வ ால், எண்ைங்கறளயும் 
வழங்குகிைார்கள். ெில பெயல்கறள முன்கூட்டிவய எடுத்துறரப் து  ட்டு ின்ைி 
 ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு நிகழவிருக்கும் ஒன்றையும், ஒரு ைனிப் ட்ட 
 னிைனின்  னைில் அறைத் வைாற்றுவிக்கும் முன்னவர அவர்களால் அறைக் 
கூை இயலும் - காரைம், அவர்கள் ஒளி, எண்ைங்கள் வ ான்ை அறனத்றையும் 
உள்ளடக்கிய உலகளாவிய  னவைாடு ஒன்ைியிருக்கிைார்கள். 

இப் டி, ெத்குருக்கள், ஒரு நிகழ்றவ வரும்முன் கூறுவது  ட்டு ின்ைி, 
முன்விைிக்கப்  ட்டுள்ளைாக அற யச் பெய்து அல்லது அறை உண்ற யில் 
அவர்களின் விருப் ப் டி நடக்கச் பெய்கிைார்கள்; அது இறுைியில் பைய்வகீ 
விருப்  ாக  ாறுகிைது.  

கூட்டத்ைிலிருந்ை ஒருவர் உடவன இவ்வாறு வினவினார், "எனவவ, 
 ாவம் பெய்வவா ானால் அைற்கு நாம் ப ாறுப் ில்றலயா?" 
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 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "உண்கெயாகச் மசால்லப்தபானால், 
நீங்கள் அதற்குப் மபாறுப்பல்ல. எனினும், பணிவு என்ை தன்கெயின் 
நிெித்தம், உன்னுகடய மபாறுப்கப நீ ஏற்றுக்மகாண்டு, தெலும் அதன் 
விகளவாக வரும் நல்லது, தீயது இரண்கடயும் அனுபவிக்கும் தருணத்தில் 
அது உன்கன பரிபூரரண நிகலகய தநாக்கி அகழத்துச் மசல்லும்."  

அடுத்ை நாள் டிெம் ர் 15, ெத்குருக்கள்  ற்றும் அவைார புருஷர் 
இவர்களிறடவய உள்ள வவறு ாட்றட கீழ்வரு ாறு விளக்கினார்: 

இகை நிகலகய அகடந்த ஒவ்மவாருவரும் 
பரிபூரரணொனவர்கதள. இருப் ினும், இப்பூவுலகில் வந்து, குருநாைர்களாக 
பெயல் டு வர்கள் - சத்குருக்கள் ெற்றும் அவதார புருஷர் - உலகளாவிய 
 னங்களுடன் வந்து அவர்களின் பைய்வகீ ெக்ைிகறளப்  ிைருக்காகப் 
 ிரவயாகிக்கிைார்கள். 'வித்னியாயினி பூரெிக்கா' என்று ஓர் இடமுள்ளது அங்வக 
குருநாைர்கள் ஓய்பவடுக்கிைார்கள். இது இரண்டு இடங்களுக்கு இறடப் ட்ட 
இடம், அங்வக அவர்கள் வ ல்  ற்றும் கீழ் உலகங்களுக்காக ஆற்ைவவண்டிய 
 ைிறய நிர்வகிக்கிைார்கள். இைன் முைன்ற யான அம்ெம் என்னபவன்ைால் 
கீழ் நிறலயில் இருக்கும் ஆத் ாக்கறளத் ையார் பெய்து, வ ல்நிறலக்குக் 
பகாண்டுவந்து இறுைியில் இறை நிறலறய அறடயச் பெய்வது ஆகும். 
குருநாதர்கள் கீதழ வருவதன் முக்கிய தநாக்கதெ 'பக்குவெகடந்த 
ஆத்ொக்ககள' உயர் நிகலக்கு எடுத்துச் மசல்வது.  

குருநாைர்கள் உலகிற்கான கடற   ற்றும் உலக  க்கவளாடு 
ஒவ்பவாரு நாளும் பெய்யும்  ைி - இவற்றை நிர்வகிக்கும் ப ாறுப்புடன் 
அவர்கள் கீவழ வரும் வவறளயில் உலகளாவிய  னத்துடன் வருகிைார்கள். 
இந்த உலகளாவிய ெனம் வழியாகப் பக்குவெகடந்த ஆத்ொக்களின் 
ெனப்படிவங்ககள, தங்கள்ெீது ஏற்று, அதற்காகத் துன்பங்ககள 
அனுபவிக்கிைார்கள். ஆத் ா,  ர ாத் ாவுடன் ஒன்ைியிருப் ைால் 
வ ரானந்ைத்றை ஆத் ா வழியாக அனு விக்கும் அவைவவறளயில், 
உலகளாவிய  னம்  றடத்ை ெத்குருக்கள் உலக துன் ங்கறள அம் னம் 
வழியாக அனு விக்கிைார்கள்.  

அவதார புருஷராக வரும் கடவுள், சத்குருக்ககளப் தபால வட்டத்து 
சடீர்ககளத் தயார் நிகலக்குக் மகாண்டு வருவததாடு, முழு உலகுக்கும் ஓர் 
ஆன்ெீக உந்துதகலத் தருகிைார். இதுதவ அவர்களின் கடகெகளில் 
மவளிப்படும் தவறுபாடு. 

இறைத் ைவிர, அவைார புருஷர்கள் எப்வ ாதும் எல்லா வறகயிலும், 
ஆன் ீக ரீைியாகவும், ப ாருள் ரீைியாகவும், குைிப் ாக உடல் ரீைியாகவும் முழு 
நிறைவறடந்ை வண்ைம் இருக்கிைார்கள். அவதார புருஷர் எப்தபாதும் 
அழகான, செச்சரீான முகம் ெற்றும் உடலுடன் ஓர் உன்னதொன ஆளுகெ 
பகடத்தவராக இருக்கிைார்; அவைவவறளயில், சத்குருக்கள் மபாதுவாக 
அசாதாரணொன உடல் அளவு ெற்றும் வடிவத்தில், கூடதவ சில 
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குகைபாடுகளுடன் (ெில வநரங்களில்  ிகவும் பவறுக்கத்ைக்கைாக,  ார்க்க 
ெகிக்கா ல்) இருக்கக்கூடும். 

கிைிஸ்து, முஹம்ெது, மஸாராஸ்டர், புத்தா, ராம், கிருஷ்ணா 
அகனவரும் அவதார புருஷர்களாக வந்தவர்கள், எனதவ அழகான, 
அற்புதொன ஆளுகெ பகடத்தவர்களாக இருந்தனர். நானும் அப் டிவய. 
உ ாஸனி  ஹாராஜ், நாராயண்  ஹாராஜ்  ற்றும்  ிை ெத்குருக்கள் 
அறனவரும் ஏவைனும் குறை ாடுகளுடன் உள்ளனர். உ ாஸனி  ஹாராஜ் 
ப ரிய உருவம்  றடத்ைவர் அவை வவறள நாராயண்  ஹாராஜ் ெிைிய, 
குள்ள ான உருவம் பகாண்டவர். ஆனால், மபௌதகீ ரீதியில் இவ்விதொன 
வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் ஆன்ெீக நிகலப்பாட்டில் எந்த தவறுபாடும் 
இருக்காது; அது எப்தபாதும் மதய்வகீ தன்கெயுள்ளது. 

1929, டிெம் ர் 18ஆம் நாள், விக்டர் ஸ்தடாம்ப்ஸ்  ற்றும் பிலிப் பாப் 
எனும் பஜர் ன் நாட்றடச் வெர்ந்ைவர்கள்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக நாஸிக் 
வந்ைனர். புத்ை  ைத்ைில் நாட்டமுள்ள அவர்கள் இந்ைியாவில்  யைம் 
பெய்ைனர். அடுத்ை நாள்  ா ா விக்டர் என் வருக்கு இவ்வாறு உ வைெம் 
வழங்கினார், "இத்தாலி நாட்டுக்குச் மசல்லுங்கள்; அங்கு நீங்கள் ஒரு 
மபௌத்தகர சந்திப்பீர்கள்; அவர் எனது பக்தர். அவர் ஆன்ெீக தளங்களில் 
தெல்நிகலயில் இருப்பவர். அவர் என்கன எப்படி அைிந்து மகாள்வது 
என்பகத உங்களுக்குக் கற்றுத் தருவார்; அவருக்கு என்தனாடு பகழய 
மதாடர்புகள் உண்டு." ப ஹர்  ா ா கூைியைற்கிைங்க விக்டர் ஐவராப் ா 
பெல்ல முடிவுபெய்ைார். 

இரண்டாவது பஜர் ன், பிலிப், ஒரு குருநாைருடன் வாழும் ைனது 
விருப் த்றை பவளிப் றடயாக எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா அவருக்கு இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார், "நீங்கள் ெில நாட்கள் இங்வக ைங்கி அத்ைறகய வாழ்க்றக 
உங்களுக்குப் ப ாருத்ை ானைா என் றைத் ைீர் ானியுங்கள்;  ின்னர், ஆன் ீக 
ரீைியில் நான் உங்களுக்கு அைிவுறுத்துவவன். ஆனால், எறைப்  ற்ைியும் 
கவறலப் டா ல்  னறை ஒருநிறலப் டுத்ைி, ைிட ாக றவத்துக் 
பகாள்ளுங்கள். உங்கள் ைீர் ானத்ைில் உறுைியாக இருங்கள், அங்கு ிங்கும் 
அறலவ ாை வவண்டாம்." 

 ா ா கூைியறைக் வகட்டு முைலில் ெம் ைம் பைரிவித்ைவர், வவண்டிய 
வெைிகறள  ா ா அளித்தும்  ிலிப் இறுைியில் அங்கிருந்து புனிை ஸ்ைலங்கறள 
ைரிெிக்கும் எண்ைத்ைில் ைிரும் ிச் பெல்வைாக அைிவித்ைார். 

 ா ா அவரிடம், "ஏன்? என்னவாயிற்று? உங்களுக்கு வவண்டிய 
வெைிகள் இல்றலயா?" என்று வகட்டார்.  

"அப் டி ஒன்றும் இல்றல. எனது  னம்  ட டக்கிைது" என்ைார்  ிலிப்.
  ா ா அவருக்கு அைிவுறர கூைினார், "உங்கள் ெனம் தவகொகச் 
மசயல்படுவதுவகர நீங்கள் ஒருதபாதும் நிம்ெதியாக இருக்கொட்டீர்கள். 
நீங்கள் அகெதியாக இருக்க விரும்பினால் உங்கள் ெனகதச் சரீாக 



238 
 

கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். இப்வ ாது வவண்டு ானால் நீங்கள் புனிை  யைம் 
பெய்து அந்ை அனு வத்றையும் அறடயலாம்." 

 ா ா இவ்வாறு கூைிமுடித்ைார்: "உலகில் உள்ள அறனத்து 
இறடயூறுகளுக்கும்  னவ  மூலகாரை ாகும்; அைற்கு நீங்கள் அடங்கி 
நடந்ைால், ஒருவ ாதும் குருநாைறரப்  ின் ற்ைி, கடவுறள அறடய முடியாது." 

ப ஹர்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர்களில் ஒருவர், "பாபா, 
உங்ககளப் தபான்ை குருநாதருக்கு இல்லம் எங்தக உள்ளது?" என்று 
வினவினார். 

 ா ா உடவன, "நீங்கள் என் வடீ்கடப் பார்த்திருக்கிைரீ்களா? யார்ைான் 
அறைப்  ார்க்க முடியும்? அந்ை  ாக்கியொலி யார்?" என்று வகட்டு, "அந்த 
இடத்தின் காற்று ெட்டுதெ உங்ககளப் பித்தனாக்கிவிடும்! அந்ைக் காற்ைின் 
சுகத்ைில், சூழலில் நீங்கள் உங்கள் உறடகறளக் கிழித்து, அவற்றைத் தூக்கி 
எைிந்துவிட்டு, பவைித்ைனம்  ிடித்ைவராக  ாறுவரீ்கள்! அந்ை வடீு 
பவகுதூரத்ைில் உள்ளது... பவகு தூரம்..." என்று  ைிலளித்ைார். விவாைத்ைின் 
ைறலப்ற   ாற்ைி  ா ா இந்ைக் வகள்விறய முன்றவத்ைார்: "ஆண்களுக்கு 
ெீகச இருப்பது ஏன்?" ஆண்  ண்டலியில் ஒருவரும் ைிருப்ைிகர ான  ைிறல 
அளிக்காைைால்,  ா ா விளக்கினார். 

 ீறெ என் து ஆண்ற க்கான அறடயாளம் - பாதகொன 
சூழ்நிகலகளில், ொகயயின் வலிகெெிக்க சக்திகளுக்கு எதிராக, ஆன்ெீக 
ெற்றும் மபாருள் ரீதியிலான அகனத்து ென அழுத்தம் ெற்றும் 
சிரெங்ககளயும் தாங்கிக் மகாள்வதற்கான அகடயாளம். இது தகாபம், 
காெம், தபராகச மூன்ைிற்கும் எதிராக எழுந்து நிற்பதற்கான ஓர் அைிகுைி. 
வ லும் ஒரு ப ன்ற யான ப ண் ைிறயப் வ ால் உைர்ச்ெி ிக்க, 
 லவனீ ான எண்ைம் பகாண்டவராக இருக்கக்கூடாது. ஒரு  னிைன் 
ஆண்ற யின் ப ாத்ை உருவ ாக இருக்க வவண்டும்; வவண்டிய 
ைருைத்ைில் அவரது ைறலறயயும் ைியாகம் பெய்யத் ையாராக இருக்க 
வவண்டும். அத்ைறகய ைகுைி ிக்க ஆண்கள் இந்ைப்  ாறையில் வைறவ. இறுைி 
இலக்றக அறடய அறனத்து கஷ்டங்கறளயும் துன் ங்கறளயும் ைாங்கும் 
உண்ற யான வரீர்கள் அவர்கள்.  ிை அறனத்து ஆண்களும், எவ்வளவு 
ப ரியைாக இருந்ைாலும், பவறும்  ீறெறய முறுக்கும் வகாறழகளாக 
இருக்கிைார்கள். 

சுருக்க ாக, உங்களுக்கு ெீகச இருப்பகத நியாயப்படுத்தி, அதற்கு 
உண்கெயாக இருங்கள். ொைாக, ஆன்ெீக பாகத எனும் 
தபார்க்களத்திலிருந்து மவற்ைிவாகக சூடாெல் தகாகழககளப் தபாலக் 
தகாபப்பட்டு, முகம் சுளித்து ஓட முயற்சிக்காதரீ்கள். வரீர்கள் மசய்வார்கள் 
அல்லது மசத்து ெடிவார்கள். 
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கியாஸ் ென்ஸில் வ ல் ாடி அறையில் ப ஹர்  ா ா ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்ளத் ைிட்ட ிட்டார். அங்வக கூண்டு வ ால் ஒரு ெிைிய அறை 
 ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்க கட்டப் ட்டது.  

1930, ஜனவரி 9ஆம் நாள்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் நுறழவைற்கு 
முன்னால், ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். இரவு ஒன் து 
 ைிக்கு, ெண்டலியில் ஒருவரான பிளடீகர ெற்றுமொரு அகையில் 
ஏகாந்தவாசத்தில் இருக்கச் மசய்து, எந்ை சூழ்நிறலயிலும் ( ாம்பு அறையில் 
நுறழந்ைால் கூட) அறைறயவிட்டு பவளிவய வரக்கூடாது; வ லும்  ால், நீர் 
 ட்டுவ  அருந்ை வவண்டும் என்ை நி ந்ைறனயில் ஏகாந்ைவாெத்றைத் 
பைாடங்கினார். 

ஏகாந்ைவாெம் இருந்ை வவறளயில்  ா ா கூண்டின் உள்வளயும், 
குஸ்ைாஜி, புவாஸாவஹப் இருவரும் பவளிவய  ாதுகாவலர்களாகவும் 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர்.  ா ா, ெண்டலி அகனவகரயும் கூண்டின் 
மவளியிலகெந்த விசாலொன அகையில் அெரச் மசய்து, அைிவுகரககள 
வழங்கி வந்தார். இப் டி, ஏன் கூண்டுக்குள் அறடந்துள்ளரீ்கள் என்று 
 ா ாவிடம்  ண்டலி வகட்டைற்கு, "இந்ை உடல் ெிறைவாெம் 
பவளியளவிலானது, உண்ற யானைல்ல. இது ெிைிைளவும் எனக்கு ெிர த்றை 
ஏற் டுத்ைாது. உடலுக்கு அப் ாற் ட்ட  ாகங்களில் நான் பெய்யவவண்டிய ஒரு 
ெில வவறலகளுக்காக என்றன இப் டிக் கூண்டில் அறடத்துள்வளன். ஜஸீஸ் 
கூட அவருகடய பரிபூரரண நிகலகய அகடந்த பின்பு, நாற்பது நாட்கள் 
ஒரு ெகலயில் தங்கியிருந்தார்; அவருகடய மநருங்கிய சடீர்ககளயும் 
அருகில் அனுெதிக்கவில்கல" என்று விளக்க ளித்ைார்.  

இவ்வாறு வழக்க ாக நடந்ை ெந்ைிப் ில், ஜனவரி 12ஆம் நாள்,  ா ா 
ஏழாம் எண்றைக் குைித்ை முக்கியத்துவத்றை  ீண்டும் விளக்கினார்: 

 ரிைா  வளர்ச்ெியில் ஏழு நிகலகள் உள்ளன. வ லும் ஏழு ஆன்ெீக 
தளங்களும், ஏழு விதொன ஆகசகளும் உள்ளன. இந்ை அறனத்து 
'ஏழுககளயும்' எப்வ ாைாவது ஒவரயடியாக ஒழித்ைாக வவண்டும். 

எதுவாயினும் எண் ஏழு என்பது ெிகவும் முக்கியம். ஏழு விதொன 
ெனப்படிவங்கள், ஏழு வித்தியாசொன நிைங்கள், ஏழு விதத்தில் கற்பகன 
வடிவங்கள், ஏழு தவறு தவறு ஒலிகள் உள்ளன. இறவ அறனத்து 
வவறு ாடுகளுக்கும் காரைம் என்னபவன்ைால், இப் றடப்பு உருபவடுத்ை 
ஆரம் காலத்ைில் - கடவுளின் அறனத்து அளவிறுைியற்ை எல்றலக்கும் 
அப் ாற் ட்ட நிறலயில் (Paratpar Parabrahma - Beyond Beyond State of God) 
ைானாகவவ ஏற் ட்ட 'முதலும், அசலுொன விருப்பம்' காரை ாக - ஆகாயம் 
ெற்றும் பிராண சக்திகளுக்கு இகடதய ஏற்பட்ட தொதலில் பிராண 
சக்திகள் ஏழு பாகங்களாகப் பிரிந்தன. 

 றடப்பு அல்லது ஓம் எனும் கெயத்திலிருந்து வரும் அசலான 
ஒலியும், ஏழு வவறு வவறு ஒலிகளாகும். ஆன்ெீக சூட்சுெ (பிராண சக்தி) 
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தளங்களின் இகச ஒலி, வர்ைிக்க முடியாை அளவுக்கு இனிற யாக 
இருக்கும். இறடவிடா ல் 24  ைி வநரம் அந்ை இறெறயக் 
வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைாலும் ெலிக்காது (ப ய் ைந்ை இன் த்றை 
அளிக்கக்கூடியது); அைன் இனிற யில் ஒருவர் அப் டிவய மூழ்கிவிடுவார். 
ஆனால், சூட்சு  உலகின் இந்ை இனிற யான ஒலியும் அெலான ஒலியின் 
நிழவல ஆகும். 

மபௌதீக உலகில், இந்ை ப ல்லிறெயின் நிழல்  ீண்டும் ஏழு 
 குைிகளாகப்  ிரிக்கப் டுகின்ைன; இறெ ஞானிகள்  ட்டுவ  இறை (சுருைி 
 ற்றும் ஸ்வரங்களாக) பவளிப் டுத்ை முடியும். இரண்டு ப ாருட்களுக்கு 
இறடவயயான பைாடர்பு மூலம் ஒலி உருவாகிைது. நீங்கள் வ சும்வ ாது 
உங்கள் ெத்ைம் ஏழு ைிறரகறளத் ைாண்டிச் பெல்லும்;  ாருங்கள் எவ்வளவு 
வவக ாக அது பவளிவருகிைது (அவ்வளவு விறரவாக வரும் ஒலிறய நீங்கள் 
கவனிக்கக்கூட முடியாது). ெனப்படிவங்களின் உப மபாருளாக உருவாகும் 
உடகலப் மபாறுத்து உங்கள் குரல் இனிகெயானதாக அல்லது 
கடுகெயானதாக இருக்கும். 

எல்லாவ  எண் ஏழால் ஆனது: முதல் சூட்சுெ தளத்தின் ஏழு 
துகணப் பிரிவுகள் (நிழல் தளங்கள் அல்லது விண்ெீன்கள் உலாவும் 
உலகம்), பரிணாெ வளர்ச்சியின் ஏழு நிகலகள், ஆன்ெீக உட்சுழற்சி 
தளங்களின் ஏழு வானுலகங்கள். 

ஆனால், இந்ை இறடயைாை, ஒன்ைன் ின் ஒன்ைான விளக்கங்கள் 
 ற்றும் பொற்ப ாழிவுகளால் நான் வொர்ந்து வ ாயிருக்கிவைன். இப்வ ாது 
பெய்ய வவண்டியபைல்லாம் ைகுைி வாய்ந்ைவர்கறளத் (இறை நிறலக்கு) ையார் 
பெய்வைாகும். ஒரு குழந்றைக்கு நீங்கள் ப ரியவைார் உருண்றட  ிட்டாறயக் 
பகாடுப் ைானால் அது வயிற்றுக் வகாளாறை உருவாக்கும். அைற்கு, சுறவக்க 
 ட்டும் ஒரு ெிைிய துண்றடத் ைரவவண்டும், பகாஞ்ெம் பகாஞ்ெ ாக, அப்வ ாது 
அது ஜரீை ாகும். 

உங்கள் நிறலயும் அதுவ ாலத்ைான். இப்வ ாறைய  ிரச்ெிறனகள் 
எல்லாம் முடிந்ைதும் நீங்கள் விடுைறலயாகி விடுவரீ்கள்; நானும் என்னுறடய 
ப ாறுப் ிலிருந்து விடு ட்டுவிடுவவன்! இந்ை வநரத்ைில், நீங்கள் அறனவரும் 
என்  ார் ில் இருக்கிைரீ்கள்! 

குல் ாய், ைவ்லத் ாய்,  ற்றும் ைீனா ைலாட்டி மூவரும்  ா ாறவ 
ஜனவரி 11ஆம் நாள் ெந்ைித்ைனர்; ப வ ா  ைியுடன் வந்ைிருந்ைார்.  ைி 
 ற்றும் ருஸ்ைத்ைின் குழந்றைகள் அன்று  ாறல  ா ாறவ, இறெயுடன் கறல 
நிகழ்ச்ெிகள் நடத்ைி  கிழ்வித்ைனர். 

கியாஸ்  ன்ஸிலில் அறனவரும் காறல ஐந்து  ைிக்கு எழுந்து 
முைலில்  ா ாவின் ஆரத்ைியில்  ங்பகடுத்ைப்  ின்பு பைாடரும்  ஜன் நிகழ்ச்ெி 
ெில வநரங்களில் காறல 9  ைிவறர நறடப றும்.  ாறலயில் புகழ்ப ற்ை 
 ாடகர்களும் வருவதுண்டு.  
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ஜனவரி 14ஆம் நாள் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைவர்களிடம் ப ஹர்  ா ா 
இவ்வாறு விளக்கினார்: "அன்பானது, பிரார்த்தகன, பக்தி இரண்டிற்கும் 
அப்பாற்பட்டது. அன்பு என்பது கடவுகளப் பற்ைிய இகடவிடாத சிந்தகன - 
அதாவது தன்கனயும், தன் உடகலயும் ெைக்கும் அளவுக்கு உருவாகும் 
சிந்தகன. அன் ில் பவைித்ைன ாக இருப் து, கா த்ைின்  ின்னால் 
அறலவறைவிட விரும் த்ைக்கது. உங்கள் ைியாகங்கள் உண்ற யிவல 
உன்னை ானறவ, நான்  ாராட்டுகிவைன்… நீங்கள் ஒருவறரபயாருவர் 
வநர்ற யுடன் வநெிக்கிைரீ்கள்; அவைவவறள என்றனயும் வநெிக்கிைரீ்கள்." 

அன்று  ாறல ஆகா அலியின் ைந்றையார் நாஸிக் வந்து 
ப ர்ஸியாவிலிருந்து ஆகா அலிறய வரவறழப் ைாக உறுைியளித்ைார்.  

குல் ாய், ைவ்லத் ாய் இருவரும் ைினமும்  ாறல நான்கு  ைிக்கு 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க வருவதுண்டு. ஜனவரி 23ஆம் நாளிலிருந்து  ா ா நான்கு 
நாட்கள் கடுற யான ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ள இருந்ைைால் அவர்களிடம் 
வரவவண்டாம் எனக் கூைினார்.  ா ா வ லும் அறை விளக்க ாக 
எடுத்துறரத்ைார்:  

இது, எவ்விைத்ைிலும் எனக்குப் ப ரிய பைால்றல அல்ல.  ாறு ட்ட 
ெில சூழ்நிறலகளில் என்றனயும் என் ெிர ங்கறளயும் யாரும் நிறனத்துப் 
 ார்ப் ைில்றல. ஒரு  ாற்ைத்றை ஏற் டுத்தும் வ ாபைல்லாம், நான் 
எல்லாவற்றையும் கருத்ைில் பகாள்ள வவண்டும். நான் என்ன பெய்யலாம் 
அல்லது பெய்யா ல் இருக்கலாம், வ லும் நான் என்ன ைிட்ட ிடுகிவைன் என்று 
ஒருவருக்கும் பைரியாது. ஒவ்பவாருவரும் அவரவறரப்  ற்ைிவய 
ெிந்ைிக்கிைார்கள். 

அறனத்துக்கும், கீழ்ப் டிவது ஒன்றுைான் எல்லா சூழ்நிறலயிலும் 
ெிைந்ைது. அறைவிடச் ெிைந்ைது வவறு எதுவு ில்றல. உங்கள் இருவறரயும் 
'ஆன் ீக  ாறையில்' நான் வழிநடத்துவவன், அது நிச்ெயம், எனவவ கவறல 
வவண்டாம். உங்கள் இருவருக்கும் என்னுடன்  ழங்காலத் பைாடர்பு உள்ளது; 
அவ்வாறு நீங்கள் என் 'பிடியில்' இருக்கிைரீ்கள். 

என்றன நீங்கள் வநெிக்கிைரீ்கள், என்னுடன் எப்வ ாதும் இருக்க 
விரும்புகிைரீ்கள் என் றை நானைிவவன். உங்களுக்கு உங்கள் குடும் ம், 
குழந்றைகள், பெல்வம் இவற்றைப்  ற்ைிய கவறல கிறடயாது. என்னுடன் 
இருக்கவவண்டும் என்ை ஒவர ஏக்கம்ைான்! அதுவவ உண்ற யான அன்பு. இது 
நல்லது, ஆனால், நீங்கள் ைியாக  னப் ான்ற யுடன், உங்கறளப்  ற்ைி 
நிறனக்கா ல் என்றன  கிழ்விக்கும் அளவுக்கு உங்கறளத் ையார் 
 டுத்ைவவண்டும். 

ஏைக்குறைய இரு து நாட்களுக்குப்  ின்னர், 1930 ஜனவரி 27ஆம் நாள் 
ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார். "இந்ை ஏகாந்ைவாெத்ைால் நான் வொர்ந்து 
வ ாயிருக்கிவைன், ெில நாட்களுக்கு எங்காவது பெல்ல விரும்புகிவைன்."  
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ஜனவரி 30ஆம் நாள்,  ைியம் இரண்டு  ைியளவில், ைிடீபரன,  ா ா 
கூண்டிலிருந்து பவளிவய வந்ைார். உடனடியாக புைா வடீ்டிற்குச் பென்று, ப ண் 
 ண்டலிறய ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா, ஆைி ெீனியர், ெகன், ொஞ்ெி  ற்றும் 
ெிலருடன் ைனியார் வ ருந்ைில் ப ஹரா ாத் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

அடுத்ை நாள்  ா ா அறனத்றையும்  ார்றவயிட்ட  ிைகு 
வ ல் றலக்குச் பென்று, ெகன் எடுத்துவந்ை  ட்டங்கறளப்  ைக்கவிட்டு, நான்கு 
 ைி வநரம் விறுவிறுப்புடன் விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ைார். ொஞ்ெியின் 
குைிப்புப் புத்ைகத்ைில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்யப் ட்டிருந்ைது: "பாபா, ெதியம் 12 
ெணியிலிருந்து ொகல நான்கு ெணிவகர தெல்ெகலயில் பட்டம் 
பைக்கவிட்டு விகளயாடினார். தவடிக்கக பார்ப்பவர்களுக்கு அது 
பரவசொன காட்சியாக இருந்தாலும், பாபா அதன் மூலம் மசய்த ஆன்ெீக 
உட்பணி என்ன என்பது அவருக்தக மவளிச்சம்."  

ப ஹர்  ா ா அன்று வ ல் றலயில் இருந்ை வவறளயில் இவ்வாறு 
பவளிப் டுத்ைினார்: "எதிர்காலத்தில் மெஹராபாத் மஜருசதலம் ொதிரி 
உருமவடுக்கும். என்னுகடய ஆன்ெீக பணிக்கு இதுதவ உகந்த இடம். இந்த 
இடம் எப்தபாதும் எனது பணியின் கெயொகத் திகழும்." 

 ா ா அன்று  ைியம் நாஸிக் ைிரும் ிச் பென்ைார்.  ிப்ரவரி 5ஆம் நாள், 
கியாஸ்  ன்ஸிலில் வ ல் ாடியில் அற ந்ை கூண்டில்  ா ா ைிடீபரன 12 
 ைியளவில்  று டியும் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கி, எவறரயும் 
அறழத்ைாபலாழிய வ ல் ாடிக்கு வரவவண்டாம் என்ை குைிப்ற  
அனுப் ிறவத்ைார்.  

ஏகாந்ைவாெத்ைின்வ ாது ப ஹர்  ா ா உடல்வலிறய வ ாக்க ஒரு ெிறு 
பைாட்டியில், பவதுபவதுப் ான நீரில் அ ர்ந்ைார்; அைற்குப்  ிைகு வொர்வாக 
இருப் ைாகத் பைரிவித்து, கூண்டில் ஓய்பவடுத்ைார்.  

 ிப்ரவரி 11ஆம் நாள், ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கிய ஒரு வாரத்ைிற்குப் 
 ிைகு  ா ா அறனத்து  ண்டலிறயயும் அவர் முன்னிறலயில் அறழத்ைார். 
கூண்டின் கதகவத் திைந்து ஒவ்மவாருவகரயும் உள்தள அகழத்து 
அன்புடன் அரவகணத்தார்.  

ஏகாந்தவாசத்தில் மெஹர் பாபாவின் ஆன்ெீக உட்பணி சாதாரண 
ெனிதனால் எகடதபாட முடியாத அளவுக்கு உயர்ந்து நின்று இவ்வுலகில் 
அகனத்கதயும், அகனவகரயும் ஆட்மகாண்டது. 

ப ஹர்  ா ாவின் 36 ஆவது  ிைந்ைநாள், கியாஸ்  ன்ஸிலில் 
 ிப்ரவரி 17ஆம் நாள் (பஸாராஸ்டிரிய நாள் டி)  கிழ்ச்ெிகர ாகக் 
பகாண்டாடப் ட்டது.  

அடுத்ை நாள், அவருறடய  ைிறயப்  ற்ைி விளக்கும் வவறளயில் 
 ா ா இறைக் குைிப் ிட்டார்: 
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என்னுறடய ெிைப் ான ஆன்ெீக பணி இந்ை மூன்று முக்கிய ான 
சூழ்நிறலகளில் பெய்யப் டுகிைது. 

●சிறுவர்கள் முன்னிகலயில் அவர்கதளாடு மசய்யும் பணி. இைற்காக 
நான் ெிறுவர்கறள என்னுடன் இருக்கச் பெய்து அவர்களுக்கு வவண்டிய 
அறனத்றையும் பெய்கிவைன். 

●இகச நிகழ்ச்சியின்தபாது,  ற்றும் பாடல்கள், பஜகனகள் 
 ாடும்வ ாது. 

●விகளயாட்டுகள் விகளயாடும்தபாது -  ட்டம் விடுவது, கிரிக்பகட் 
 ற்றும்  ல விறளயாட்டுகள். 

ப ஹர்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ை வவறளயில் ஒரு நாள் ஆைி 
ெீனியறர அறழத்து இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்:  

"உனக்காக நான் பெய்ைறை வவறு எவருக்கும் பெய்யவில்றல; 
உன்வனாடு நான் பெய்ைறை வவறு எவவராடும் பெய்யவில்றல. உனக்கு 
என்தனாடு ஆழொன மதாடர்பு உண்டு. உனது 'நான்' எனும் அகந்கதகய 
முற்ைிலும் அழித்துவிட்தடன்; ஆனால், உன் ெனம் இன்னும் இருப்பதால் 
அது உன்கனத் மதாந்தரவு மசய்கிைது." 

 ா ா, ஆைி ெீனியறரத் ைனது அறையில்  ிப்ரவரி 17, 18ஆம் நாள் 
இரவில் தூங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். அன்று  ா ா, அவரிடம், "சரியாக 
ெதியம் 12 ெணிக்குத் திரும்பி வரதவண்டும்" என்று கூைியைற்கு ஆைி ெரி 
என்று  ைிலளித்ைார்.  ா ா  ீண்டும் ஆைிறய எச்ெரித்ைார், "எனக்கு ஒரு 
முக்கியனொன தவகல உள்ளது; எனதவ தவைாெல் 12 ெணிக்கு 
வந்துவிடு."  

ஆைி ெீனியர் ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும், 
ருஸ்ைம் அங்கு வந்ைிருந்ை பஜனரல் வ ாட்டார்ஸ் அைிகாரிகறள,  யைிகள் 
ஓய்வு இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லக் கூைினார். ஆைி வ ாது ான வநரம் 
இருந்ைைால் அறை ஏற்றுக்பகாண்டார். ஆைி அவர்கறளக் காரில் 
அறழத்துக்பகாண்டு வவக ாகச் பென்று ஏைக்குறைய  யைிகள் ஓய்வு 
இல்லம் அருகில் வந்ைதும் ஒரு ெிைிய  ாலத்றைக் கடக்கும் வவறளயில், 
அங்கு விறளயாடிக் பகாண்டிருந்ை ஒரு ெிறு ி காரின் முன்னால் ைற்பெயலாக 
விழவநர்ந்ைது. ஆைி வி த்றைத் ைடுக்க எவ்வளவவா முயன்றும் காரின் 
இடது க்கம் அந்ை ெிறு ிறயத் ைாக்கியது. ஆைி பவளிவய வந்து  ார்த்ைவ ாது 
ெிறு ியின் வாயிலிருந்து இரத்ைம் பகாட்டியது. ஆைி, உடவன வந்ை 
அைிகாரிகறள அவர்களின் விடுைிக்கு அனுப் ிவிட்டு, காய றடந்ை ெிறு ிறயக் 
காரில் ஏற்ைினார். அப்தபாது தநரம் சரியாக ெணி 12.00. 

ஆைி அந்ை ெிறு ிறய  ருத்துவ றனயில் அனு ைித்துவிட்டு, கியாஸ் 
 ன்ஸிலிலுக்கு விறரந்ைார். பவளி வராந்ைாவில் ெற்று ெீற்ைத்துடன் 
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நின்றுபகாண்டிருந்ை  ா ா, "என்னவாயிற்று? ஏன் ைா ை ாக வந்ைாய்?" என்று 
வினவினார்.  

" ா ா, ஒரு வி த்து நடந்துவிட்டது," ஆைி நடந்ைறை, வொக ாகத் 
பைரிவித்ைார்.  

 ா ா அவை ெீற்ைத்துடன் கடுற யாகக் குைிப் ிட்டார்: "அவர்கள் 
உன்றனச் ெிறையில் அறடப் ார்கள் என்று நம்புகிவைன்! நீ ஏன் என்னுறடய 
கட்டறளக்குக் கீழ்ப் டியவில்றல."  

ஆைி வருத்ைத்துடன்,  யத்ைில் நடுங்கினார்.  ா ா உடவன ஆைிறய 
ெ ாைானப் டுத்ைி, "கவறலப் டாவை. ஆனால், என்னுறடய கட்டறளகறள, 
வார்த்றைக்கு வார்த்றை அப் டிவய கறடப் ிடிக்க  ைந்துவிடாவை" என்ைார். 

காய றடந்ை ெிறு ி  ருத்துவ றனயில் உயிர் துைந்ைாள்; பைாடர்ந்து 
ஆைி  ீது பைாடரப் ட்ட வழக்கு நான்கு  ாைங்கள் நீைி ன்ைத்ைில் நீடித்ைது. 
இருப் ினும், இறுைியில், ஆைி, கவனக்குறைவான பகாறலக்கு, குற்ைவாளி 
அல்ல என்றும் காவல் நிறலயத்துக்கு உடனடியாகத் பைரியப் டுத்ைாைைால் 
அ ராைம் விைிக்கப் ட்டது. ஆைி  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டியாைைால்  ல நாட்கள் 
 ிகுந்ை  னச்வொர்வு  ற்றும்  ைட்ட ான நிறலயில் காைப் ட்டார். 

1930, ஜனவரி இறுைியில்  ா ா அக் ர் அச்ெகத்ைில் இருந்ைவ ாது 
வாலிகள், பீர்கள், சத்குருக்கள் இவர்களின் கடற களில் இருக்கும் 
வவறு ாட்றட விளக்கினார்: "வாலிகள் மபௌதீக உலகக நிர்வகிப்பததாடு 
அத்துடன் தநரடி மதாடர்பிலும், பீர்கள் சூட்சுெ ெற்றும் ஆழ்ென 
உலகங்ககள நிர்வகித்து அவற்றுடன் தநரடி மதாடர்பில் இருக்கிைார்கள்; 
சத்குருக்கள் அகனத்துக்கும் தெலிருந்து வாலி ெற்றும் பீர்கள் வழியாக 
மூவுலககயும் கண்காணிக்கிைார்கள். 

ஓரிரு நாட்களுக்குப்  ிைகு  ீண்டும்  ா ா பைாடர்ந்து 
விளக்க ளித்ைார்: "ஒவ்மவாரு மபரிய நகரத்துக்கும் ஒரு வாலி 
மபாறுப்பாளராக இருந்து அகனத்து மபௌதீக உலக விவகாரங்ககளயும் 
ககயாளுகிைார்; அவர், பல மபரிய நகரங்களுக்குப் மபாறுப்பாளராக 
இருக்கும் ஒரு பீரின் கண்காணிப்பில் இருக்கிைார். இப் டி ஒரு வாலி 
ொவட்ட ஆட்சியாளர் வ ாலவும், ஒரு பீர் ொநில ஆகணயராகவும் ஒரு 
சத்குரு தபரரசர் தபாலவும் உலக நிர்வாகங்ககள கவனித்து வருகிைார்கள்." 

"வாலிகளில் வவறுவவறு வறககள் உள்ளனர். அவர்களில் 'அவ்தத்' 
(Avtad)  ிகவும் ெக்ைிவாய்ந்ைவர்; 'அப்தல்' (Abdal) ைனது உடறல ஒவர பநாடியில் 
அவர் வைறவக்குத் ைகுந்ைாற்வ ால  ாற்ைமுடியும்." 

 ிப்ரவரி 20ஆம் நாள்  ா ா வ லும் விரிவாக எடுத்துறரத்ைார்: 
ஒரு வாலி ஆன் ீக  ாறையில் அைன் அனு வங்கறள அளிக்க 

முடியும். அவர் அைற்குரிய  னநிறலயில் இருந்ைால் மூன்ைாவது கண்றைத் 
ைிைந்து, பைய்வகீ  ார்றவறய அளிக்கு ளவுக்கு ெக்ைி  றடத்ைவர். அறை, 
அவர் இறை உலறக நாடுவவாரின் கண்கறள, தூரத்ைில் இருந்ைால் கூட, 
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உற்று வநாக்குவைன் மூலம் பெய்ய இயலும். மூன்ைாவது கண் ைிைந்ைதும் 
அறனத்தும் ஒளியாகவவ விளங்கும். ஒருவரின், கண்கறள இறுக்க ாக மூடி 
றவத்ைிருக்கும் வவறளயில் பைரியும் ெிைிய வட்ட ஒளிகள், மூன்ைாவது 
கண்றைத் ைிைக்கும்வ ாது இருக்கும் ஒளிவயாடு ஒப் ிடுறகயில்  ைிவனழு 
லட்ெத்ைில் ஒரு அளவு  ட்டுவ . ஆறகயால், மூன்ைாவது கண் ார்றவ ஒளி 
எவ்வளவு  ிரம் ாண்ட ானது என் றைப்  ாருங்கள்; அைனுறடய ெக்ைி 
ஒருவறரப்  ித்ைனாக்கும் அல்லது உயிறரத் துைக்க றவக்கும். அது 
ஒருவருக்கு ஆன் ீக  ாறைறய பவளிச்ெ ிட்டுக் காட்டும்; எனவவ  யைம் 
பெய்ய சுல  ாக இருக்கும்; இருந்தும், இதுவும் உண்ற யான ஒளியல்ல. 

ஆனால், ெத்குருக்கள் இறை ஒருவ ாதும் பெய்வைில்றல. ஒருவரின் 
மூன்ைாவது கண்றைத் ைிைக்கச் பெய்து ஒளிறயக் காட்டுவைில்றல. அவர்கள் 
இறை உலறக நாடுவவாறர ஆன் ீக  ாறை வழியாக, வநரடியாக நடத்ைிச் 
பெல்கிைார்கள். 

'அவ்தத்' என் வர் வாலியில் ஒருவறக. அவர்கள்  ிக ிகக் குறைந்ை 
எண்ைிக்றகயில்  ிகவும் அரிைாகவவ உள்ளனர்; அனல்  ைக்கும் கண்கவளாடு 
எறையும்,  றலறயக் கூட ஊடுருவி உறடக்கும் ைன்ற ப்  றடத்ைவர்கள்! 
ஒரு  ிருகத்றை இரண்டாகப்  ிளக்க அவர்களின் ஒரு  ார்றவவய வ ாதும் 
என் ைால்  ார்றவறய எப்வ ாதும் கீழ்வநாக்கிவய றவத்ைிருப் ர். உைாரை ாக, 
அவர்களின்  ார்றவ,  ைக்கும்  ைறவ  ீது விழுந்ைால்  ைறவ  ாண்டு கீவழ 
விழுந்துவிடும். ‘அவ்ைத்’ இறைத் ைிட்ட ிட்டு வவண்டுப ன்வை பெய்வைில்றல, 
இது ைானாகவவ நிகழ்வது, வ லும் இைந்ை  ைறவ, குைிப் ிட்ட எந்ை 
 யறனயும் அறடவைில்றல. 

அப்தல்கள் அவர்களின் உடல்கறள  ாற்ைமுடியும். ஒரு கைம் 
மும்ற யில் இருப் ைாக இருந்ைால் அடுத்ை கைம் அவை உடலில் அவர்கள் 
அப ரிக்காவில் இருக்க வநரும். ஆனால், ஒவர வவறளயில் ஒவர 
இடத்ைில்ைான் வைான்ைமுடியும். ெத்குருக்களுக்கு உலகளாவிய உடல் 
இருப் ைால் அவர்கள் ஒவர வநரத்ைில் எங்கு வவண்டு ானாலும், 
எந்வநரத்ைிலும்,  ல இடங்களில் ப ௌைீக அல்லது சூட்சு  உடலில் 
வைாற்ை ளிக்கமுடியும்.  

 ரிபூரை விடுைறல அறடவதுைான் ஒவர குைிக்வகாள். அைற்குப்  ிைகு 
ெிலர் உடறல துைக்கவவா அல்லது அப் டிவய றவத்ைிருக்கவவா 
பெய்கிைார்கள். உடறல றவத்ைிருப் வர் ஏைக்குறைய ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகு 
கடற றயப் பூர்த்ைி பெய்யும் வநாக்கத்ைில் இப்பூவுலகிற்கு வருகிைார். 

இறை நிறலறய அறடந்ை ெில ெஜ்ஜூப்புகள் ெற்றும் ஸலீக்குகள், 
அவர்கள் உடல்கறள அப் டிவய றவத்ைிருந்ைாலும், உலறகப்  ற்ைிய எவ்விை 
கவறலயும் இல்லாைவர்கள். எதுவாயினும், இறைவுைர்றவ அறடந்ை 
நிறலயில், அறை அைியாைவர்களாக இறைவனின் ப ாத்ை உருவ ாக 
இருப் வர்கறள எவவரனும் ைரிெித்ைால், பைாட முடிந்ைால், வெறவ பெய்யும் 
வாய்ப்ற ப் ப ை வநர்ந்ைால்  ிக்க  லறன அறடவார்கள். 
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ெத்குருக்கள் ெில வநரங்களில் அவர்களின்  ைிக்காக  ஜ்ஜூப்கறள 
அவர்கள் 'ஓய்பவடுக்கும் இடத்ைிற்கு' பகாண்டு வருவார்கள். அவ்வவறளயில், 
 ஜ்ஜூப்கள் ெத்குருக்கள் அனு விக்கும் இடர் ாடுகறள அனு விப் ார்கள். 
இந்ை  ஜ்ஜூப்கள் அவ்வப்வ ாது முழுவது ான உைர்வற்ை நிறலயில் 
ெத்குருக்கறள அவதூைாக நடத்துவதுண்டு. நான்  ைராஸ் பெல்லும் 
வவறளயில் அந்ை ாைிரியான ஒரு  ஜ்ஜூப்ற  நான் 'ஓய்பவடுக்கும் 
இடத்ைிற்கு' அறழத்து வருவவன். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவின்வ ாது,  க்கள்  ா ாறவச் 
சுற்ைி அ ர்ந்து, அவரவர்  ிரச்ெிறனகறள - உலக, அரெியல் எதுவாயினும் - 
அவர் முன் றவத்ைனர். அப்வ ாது,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "இந்த 
ெக்கள் என்கன எவ்வளவு துன்புறுத்துகிைார்கள். அகனவரும் 
தங்களுக்காகதவ அழுது புலம்புகிைார்கள்! ஒருவரும் என்கனதயா என் 
கஷ்டங்ககளதயா கண்டுமகாள்வதில்கல. ஒவ்மவாருவரும் தனது மசாந்த 
துயரங்ககள என்முன் கவத்து அவர்ககளப் பற்ைிதய நிகனக்கிைார்கள்." 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன்  ிப்ரவரி 23ஆம் நாள் காறல ஆறு 
 ைிக்கு இரண்டு வ ருந்துகளில் புைப் ட்டார்.  

அன்று  ாறல வகாலாப்பூர் பென்ைறடந்து, ைாப்வ ாவன் 
வனப் குைியில் ைங்கி,  ின்பு  ா ா பைற்கு வநாக்கிப்  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்த்ைார். "நாம் ெதராஸ் பெல்லவவண்டா ா? இல்றலவயல் சம்பத் 
ஐயங்கார் ெற்றும் அவருகடய குடும்பத்தினர் ஏ ாற்ை றடந்து விடுவார்கள்" 
என்று கூைி  ைராஸ் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். ெம் த் ஐயங்காருக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி அவர்கள் இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்யப்வ ாவைாக 
அைிவிக்கப் ட்டது.  

 ைராஸ் பெல்லும் வழியில் ைவிர்க்கமுடியாை  ிரச்ெிறனகள் - 
அறையும் கடந்து - தார்வார், மபல்காவ்ம், ஹூப்ளி வ ான்ை நகரங்களில் 
அவரது புனிை  ாைங்கறளப்  ைித்து,  ா ா,  ண்டலியுடன் 1930  ார்ச் 1ஆம் 
நாள்  ைராஸ் வந்து வெர்ந்ைார்.  ிகுந்ை அன்பும்,  ரியாறையுடன்  ா ாறவ 
வரவவற்று ெம் த் ஐயங்கார் இல்லத்ைிற்கு (ப ஹர்  வன், 26,  ிரா ின் பைரு, 
றெைாப்வ ட்றட) அறழத்து வந்ைனர். ெம் த் ஐயங்கார், வயது 43, 
 ிரெித்ைிப ற்ை நீதிபதியாகப் பணிபுரிந்தவர், இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு 
பாபாகவப் பற்ைிக் தகள்விப்பட்ட அவர், முதன்முகையாக மெஹர் 
பாபாகவ சந்திக்கிைார். 

அடுத்ை நாள் காறலயில் எைிரில் அற க்கப் ட்ட ப ஹர் 
ஆஷ்ர த்றைத் ைிைந்துறவத்து  ா ா, ப ஹர்  வனில் அரெ ரக் கன்று 
ஒன்றை நட்டுறவத்ைார். இது  ிற்கால ெந்ைைியினருக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் 
அன்ப னும் குளிர்ந்ை நிழலில், நிறனவிட ாக அற யும் என் றைக் குைிக்கும். 
உண்கெயிதல ஐயங்கார் குடும்பம் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டவர்கள். மெஹர் 
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பாபாவின் ெகிழ்ச்சி அவர்கள் இல்லத்கத ெட்டுெின்ைி இதயங்ககளயும் 
நிரப்பியது. 

ெம் த் ஐயங்காரின் ைங்றகயின் வ ற் ார்றவயில் நடத்ைிவந்ை 
குழந்றைகள் நல ற யத்ைிற்கு  ா ா விஜயம் பெய்து, ஒரு குழந்றைறய 
நீராட்டி, இனிப்புகள் வழங்கினார்.  ா ா அப்வ ாது அருகாற யிலிருந்ை 
குடிறெப்  குைிகறளச் சுற்ைிவந்ைார்.  ைிய வவறளயில் மக.எஸ்.ஸ்ரீநிவாசன் 
 ற்றும் வடிவவலு முைலியார்,  ங்கஜம் அம் ாள் இல்லங்களுக்கும் பென்று 
அவற்றை அருள் நய  டுத்ைினார். 

அன்று  ாறல மசன்கன தகாஸ்சன் அரங்கில் ஒரு மபரிய விழா 
நகடமபற்ைது. பக.பஜ.ைஸ்தூர் உைர்ச்ெி ப ாங்க உறரயாற்ைினார். 
அவருறடய உற்ொகத்ைில் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "மெஹர் பாபாகவ 
தநசிக்கும் நாம் அகனவரும் அவருகடய தபாதகனககள, நெது 
இரத்தத்கத கெயாக எடுத்து எழுதத் தயாராக இருக்க தவண்டும்! அவரது 
மதய்வகீ மசய்திகய ெக்கள் ெத்தியில் பரப்ப நம் உயிகரயும் தியாகம் 
மசய்யதவண்டும்!" 

இறைக் வகட்டதும், அருகிலிருந்ை டாக்வக  ா ாவின் காதுகளில் 
முணுமுணுத்ைார், " ா ா, ைஸ்தூர் 90  வுண்ட் எறட கூட இருக்க ாட்டார் - 
வ லும் அவர் இரத்ை வொறகயால் அவைிப் டுவறைப் வ ாலத் பைரிகிைது. 
அவருறடய இரத்ைத்ைால் எப் டித்ைான் எழுைப்வ ாகிைாவரா பைரியவில்றல? 
அவரிடம் அவ்வளவு இரத்ைம் இல்றலவய!"  ா ா எதுவும் கூைா ல் 
புன்முறுவல் பெய்ைார். ைஸ்தூரின் வ ச்றெக் வகட்டு  க்கள் ப ரும் ஆரவாரம் 
பெய்ைனர். 

 ைராஸிலிருந்து  ா ா  ண்டலியுடன் மபங்களூகர தநாக்கிப் 
பயணத்கதத் மதாடர்ந்தார்.  

ப ஹர்  ா ா,  ண்டலியுடன் உறரயாடும் வவறளயில், ைிடீபரன, 
ப ங்களூர் நகரில், ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைில் இருக்கும் வாலி ஒருவர் 
 ிைக்கும்வ ாவை வாலியாகப்  ிைந்ைார் என்று குைிப் ிட்டார். ெைாஷிவ் உடவன 
 ா ாவிடம் ற சூரில் ஒரு  னிைன் ைனது கடந்ைகால ெம் வங்கறள 
நிறனவில் றவத்ைிருப் ைாக, பெய்ைித்ைாளில் வந்ைறை எடுத்துக்கூைி, "அவர் 
ைனது முந்றைய ப ற்வைார், வாழ்ந்ை வடீு  ற்றும் அறனத்து 
ெம் வங்கறளயும் அறடயாளம் கண்டுபகாள்கிைார்" என்றும் கூைினார்.  

இறைக்வகட்டு ப ஹர்  ா ா சுருக்க ாகக் கருத்து பைரிவித்ைார்: 
இப்படி, தனது கடந்தகால வாழ்வின் நிகழ்வுககள நிகனவில் 

மகாண்டவர்கள் ஒரு சிலர் உள்ளனர். சாதாரணொக இவர்கள் திடீமரன 
ஏதாவது விபத்தில் உயிரிழக்கும் தருவாயில், அத்தககய அதிர்ச்சி, மபரும் 
சக்திகய அவர்கள்ெீது ெனப்படிவங்களாக விட்டுச்மசல்கிைது; அகவ 
தற்தபாகதய பிைவியில் நிகனவகலகளாக மவளிப்படும். ஆனால், 
இதற்கும் இகை நிகலகய அகடவது அல்லது ஆன்ெீக பாகதயில் 
முன்தனைிச் மசல்வதற்கும் எந்தத் மதாடர்பும் இல்கல.  
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பென்றனயிலிருந்து புைப் ட்ட இந்ைக் குழு  றுநாள் மபங்களூர் வந்து, 
ஸ்ரீரங்கப்பட்டணம் தகாட்கட வழியாக ற சூறர பநருங்கியது; இன்னும் 
ஏைக்குறைய  த்துற ல் தூரம். ஒரு  ாைத்ைிற்கு முன்னர் ஈரானின் முந்கதய 
ென்னன் ஷா கால ான பெய்ைிறய  ா ாவின் முன்னிறலயில்  ண்டலி 
பைரிவித்ைனர். ஷாவின் ெவகாைரன்  ின்பு  ன்னனாகப்  ைவிவயற்ைறை 
எடுத்துக் கூைி  ா ா, "இவர் (மபர்ஸிய ென்னன்) உயிதராடு இருப்பாரா 
இல்கல ெகைந்து விடுவாரா? நான் எட்டு ெணிக்கு முன்பு கெசூர் மசன்று 
தசர்ந்தால் அவர் உயிர் தப்புவார்" என்று குைிப் ிட்டார்.  

புவாஸாவஹப் வ ருந்து ஓட்டுநரிடம், " ன்னனின் வாழ்வு உங்கள் 
றககளில்ைான் உள்ளது; எனவவ வண்டிறய வவக ாக ஓட்டுங்கள்" என்ைார். 
கெசூர் நகறர 7.45  ைிக்கு வந்ைறடந்து,  துகிரிறய வநாக்கிப்  யைம் 
பைாடர்ந்ைது. 

ற சூறரச் சுற்ைியுள்ள  றலப் குைியில் ஏராள ான ெிங்கம், புலி, 
 ற்றும் கரடிகள் வாழ்ந்து வந்ைன. 1930  ார்ச் 6ஆம் நாள் காட்டு 
விலங்குகறளப்  ற்ைிய வ ச்சு எழுந்ைவ ாது ப ஹர்  ா ா அறனவருக்கும் 
இவ்வாறு உ வைெம் வழங்கினார்.  

இதுதபான்ை மகாடிய விலங்குககள நீங்கள் எப்தபாதாவது 
எதிர்மகாள்ள தநர்ந்தால், அல்லது நீங்கள் ஓர் ஆபத்தான, எதுவுதெ மசய்ய 
இயலாத சூழ்நிகலயில் இருந்தால் என் மபயகர சத்தொகக் 
கூக்குரலிடுங்கள். நான் அப்தபாது உங்ககளக் காப்பாற்றுதவன். என்கன 
தநசிப்பவர்ககள நான் எப்தபாதும் பாதுகாக்கிதைன். 

உரத்த குரலில் அகழக்கும் என் மபயரின் ஒலி அந்த விலங்குகளின் 
காதுகளில் விழுந்த ெறுகணதெ, அகவ ஆட்டுக்குட்டிகயப் தபால 
சாந்தொக அடங்கிவிடும். 

உயிர், உணர்வற்ை மபாருட்களினால் (கார், ரயில், விொனம்) 
ஏற்படும் மபரிய இகடயூறுகள் அல்லது விபத்துகள் நிகழும் தவகளயில் 
உங்கள் ஆழ் இதயத்திலிருந்து என்கன நிகனப்பீர்கதளயானால் நீங்கள் 
பாதுகாக்கப்படுவரீ்கள். 

 ா ா அப்வ ாது வளர்ச்ெியின் வவறு வவறு நிறலகறளப்  ற்ைிச் 
சுருக்க ாக விளக்கினார்: இறை நிறலறய அறடவைற்கு முன்னர் ஒருவர் 
மூன்று நிறலகறளக் கடந்ைாக வவண்டும். பரிணாெ வளர்ச்சி, ெறுபிைவி 
 ற்றும் உட்சுழற்சி அதாவது ஆன்ெீக பாகதயில் முன்தனற்ைம். 
கல்லிலிருந்து ததான்ைி, படிப்படியாக விலங்குகளாக வாழ்ந்து, இறுதியில் 
ெனித உருவில் வரும்வகர - பரிணாெ வளர்ச்சி; இது முதல் நிகல. 
இவ்வாறு முதல் ெனித உருதவாடு பரிணாெ வளர்ச்சி நிகல நிகைவுக்கு 
வந்து ெறுபிைவி ஆரம்பொகும்; இது இரண்டாவது நிகல. மூன்ைாவது 
நிகல என்பது ஆன்ெீக தளங்களின் வழியாகப் பயணிக்கும் உட்சுழற்சி. 
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ஆப்பிரிக்காவில் அகனத்து விதொன விலங்குகள், பயிர்கள் 
ெற்றும் உதலாகங்கள் இருப்பதால் பரிணாெ வளர்ச்சி முழுவசீ்சில் உள்ளது. 
ஐதராப்பா (ெற்றும் அமெரிக்கா) நாடுகளில் ெனித இனம் பிைப்மபடுத்து 
ெறுபிைவி தீவிரெகடகிைது, அதுவும் மவகுவிகரவாக. ஆசிய நாடுகளில் 
ஆன்ெீக வளர்ச்சி ெற்றும் முன்தனற்ைம் நகடமபறுவதால் சாதுக்கள், 
குருநாதர்கள் கிழக்கத்திய நாடுகளில் குைிப்பாக இந்தியாவில் பிைவி 
எடுக்கிைார்கள். 

 ங்களூறரக் கடந்து பெல்லும் வழியில் கர்கல் என்ை இடம் வந்ைதும், 
 ா ா 1925ஆம் வருடம் ப ஹரா ாத்ைில்  ருத்துவராகப்  ைிபுரிந்ை டாக்டர். 
கர்கல் என் வறர நிறனவுகூர்ந்ைார், "டாக்டர் கர்கல் ஒரு நல்ல ஆத் ா."  

ப ஹர்  ா ா ஒரு ெில  ண்டலியுடன் காரிலும், இைர  ண்டலி 
வ ருந்ைிலும்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து அகும்தப  றலவயறும் வவறளயில், 
இதுவறர எைிர்பகாள்ளாை அளவுக்கு  ிகவும் வ ாெ ான ொறலறயக் கடக்க 
வவண்டியைாயிற்று. சாகல குறுகியதாகவும், மசங்குத்தாகவும் மகாண்கட 
ஊசி வகளவுகள் நிகைந்து, ஒரு வண்டி ெட்டும் மசல்லும்படியாக 
இருந்தது. 

 ண்டலி  யைம் பெய்ை வ ருந்து ைிடீபரன நின்று  ின்வனாக்கி 
நகர்ந்ைது. என்ன பெய்வபைன்று ஒருவருக்கும் புரியவில்றல; ப ஹர் 
 ா ாவின் ப யறரச் பொல்லி அறனவரும் கூக்குரலிட்டனர். வ ருந்து, 
ஓட்டுநரின் கட்டுப் ாட்றட  ீைி நகர்ந்ைது. ொறலயிலிருந்ை ெிைிய ைடுப்பு 
சுவறரயும் ைாண்டி ப துவாக நகர்ந்து பென்ைது; ொறலயின் கீவழ ஆழ ான 
 ள்ளத்ைாக்கு. "பாபா, பாபா!" என்று அறனவரும் குரல் பகாடுத்ைனர்; வ ருந்து 
 ள்ளத்ைாக்கில் விழுவதும், அறனவரின்  ரைமும் நிச்ெயம் என்வை 
நிறனத்ைனர். ைிடீபரன அந்ைப் வ ருந்து நின்ைது. ப ருமூச்சு விட்டுக்பகாண்வட 
அறனவரும் உற்று வநாக்கினர்; வ ருந்து எப் டித் ைிடீபரன நின்ைது என்று 
எவருக்கும் புரியவில்றல. ப ஹர்  ா ாவின் இறை  ார்றவ ஒன்வை இறைக் 
காப் ாற்ைியது; இல்றலவயல் வ ருந்து நிச்ெய ாக  றலயிலிருந்து உருண்டு, 
கீவழயுள்ள ஆழ ான  ள்ளத்ைாக்கில் விழுந்ைிருக்கும். 

வ ருந்ைிலிருந்து கவன ாக பவளிவய வந்து  ார்த்ைவ ாது ஏைக்குறைய 
வண்டியின்  ின் ாைி  றல முகட்டின் பவளிவய பைாங்கிக் பகாண்டிருந்ைறைக் 
கண்டனர்; கீவழ  ள்ளத்ைாக்கில் விழா லிருக்க எந்ைக் காரைமும் 
பைன் டவில்றல! ெில  ண்டலி கைைி அழ ஆரம் ித்ைனர்;  ா ா அவர்கறளக் 
காப் ாற்ைி விட்டைாக நன்ைியுைர்வவாடு கண்ைரீ் விட்டனர்.  ா ா அருகில் 
நின்று கண்காைிக்க  ிகவும் ெிர ப் ட்டு, வ ருந்றை ொறலக்குக் பகாண்டு 
வந்ைனர்.  

அைன்  ின்னர் அருகிலிருந்ை நீர்வழீ்ச்ெிக்கு அறனவரும் பென்று 
கறளப் ாைினர். 
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வ ருந்ைில்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், ப ஹர்  ா ா வகா த்ைில் 
 ிைறரயும், ெில வநரங்களில் அவறரயும், ைன்றனத்ைாவன அறைவைன் 
காரைத்றைப்  ற்ைி  ண்டலி விவாைித்ைனர். ைஸ்தூர் உடவன, " ா ாவுக்கு ஒரு 
காரைமும் வைறவயில்றல" என்று கூைி, ெில அவ ரியாறையான 
வார்த்றைகறளயும்  யன்  டுத்ைினார். 

ைஸ்தூர் கூைியறைத் ைாங்க முடியா ல் விஷ்ணு அவறர 
ஆவவெ ாகக் கண்டித்ைார், "அட, ஆடம் ர கழுறைவய! நீ இத்ைறன அகங்காரம் 
 ிடித்ைவனாக இருக்கிைாய்! நீ நிறனத்ைறை நடத்துவது உன் உரிற  என்று 
நிறனக்கிைாய்! நீ கல்லூரிக்குச் பென்று ெட்டம்  டித்ைைால் நீ ஏவைா ப ரியவன் 
என்ை எண்ைம் உனக்கு! நீ பெய்ைறைப்வ ால நாங்கள் யாராவது 
பெய்ைிருந்ைால்  ா ா எங்கறள அடித்து, உறைத்து, துண்டு துண்டாக்கி 
இருப் ார். ஆனால்,  ா ா உன்றனத் ைிட்டுவவை இல்றல - அவர் உன்றனக் 
வகலிபெய்வவைா, ைண்டிப் வைா இல்றல - அைனால் நீ நிறனக்கிைாய், நீ யாவரா 
உயர்ந்ைவன் என்று! 

"ஆனால், நீ அைன் அர்த்ைத்றைப் புரிந்து பகாள்ள  ாட்டாய்! 
ஆரம் த்ைிலிருந்வை  ா ாவுடன் இருக்கும் நாங்கள், எங்கள் கழுத்துகறள 
அவருறடய  ாைங்களில் றவத்துள்வளாம்; ஆனால், உன்னுறடய கர்வம் 
அறைச் பெய்யவிடா ல் உன்றனத் ைடுத்துவிட்டது. உன்னால் பெய்ய 
முடிந்ைவை இல்றல! உன்னுறடய கர்வம் அவ்வளவு ப ருகிவிட்டது. 
உண்ற யாகக் கூைப்வ ானால் நீ ஒரு  ா ா-ப ாருவள அல்ல!" 

விஷ்ணு அவரது வறெப ாழி ைாக்குைறலத் பைாடர்ந்ைார்: "நீ 
 க்களுக்கு அளிக்கும் ஆவவெ ான வ றடப்வ ச்ெில்  ா ாவின் வ ாைறனகறள 
ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் இரத்ைத்ைால் எழுைி,  ா ாவின் பகாள்றககறள 
உலபகங்கும்  ரப் வவண்டும் என்கிைாய்! ஹா.. ஹா.. என்ன ஒரு க டநாடகம்! 
இவ்விை ான பவற்றுப்வ ச்ொல் என்ன  லன்? பெயல்கள் பொற்கறளவிட 
ெத்ை ாகப் வ சுகின்ைன என்று உனக்குத் பைரியாைா?" 

ைஸ்தூர் உடவன இருக்றகயிலிருந்து எழும் ி இன்னுப ாரு 
இருக்றகயில் பென்று அ ர்ந்ைார். இது  ா ாவின் கட்டறளக்கு எைிரானது 
என்று அறனவரும் எடுத்துக் கூைினர். ராவ்ஸாவஹப், ைஸ்தூர் அங்கு ிங்கும் 
இடம் ாறுவறை நிறுத்தும் டி வநரடியாகக் கூைினார். ைஸ்தூர் உடவன கடும் 
ெீற்ைத்துடன், உடலளவில் புவாஸாவஹப், ராவ்ஸாவஹப், ொஞ்ெி  ற்றும் 
ெகன் ஆகிவயாறரத் ைாக்கி, ஓடும் வண்டியில்  யங்கர ான 
முரட்டுத்ைனத்துடன் நடந்துபகாண்டார் (ைஸ்தூர் உண்ற யில் 
ராவ்ஸாவஹப் ின் உைடுகறளயும், ொஞ்ெி, ெகனின் றககறளயும் கடித்ைார்.) 

ொஞ்ெி நடந்ைறை நியாயப் டுத்ைி எடுத்துச் பொல்ல முயன்ைார், "நாம் 
இருப் ிடத்றை  ாற்ைக்கூடாது என் து  ா ாவின் கட்டறள. இந்ை முறையில் 
நீங்கள் - ப ஹர் ப வஸஜின் ஆெிரியர் - பெயல் டுவது உங்களுக்குத் ைகு ா? 
நீங்கள்  ா ாவின் கட்டறளகறள  ீறுவது  ட்டு ின்ைி முரட்டுத்ைன ாக 
நடந்து பகாள்கிைரீ்கள்." 



251 
 

விஷ்ணுவும் ஆவவெ றடந்து, ைனது இருக்றகயிலிருந்து எழுந்து, 
"நான் வ ாகப் வ ாகிவைன்! கடவுளின் ெித்ைம் நான் இங்கிருந்து வ ாகிவைன்!" 
என்று கூைி ஓடும் வண்டியிலிருந்து பவளிவய குைிக்க முயன்ைவ ாது,  ிை 
 ண்டலி அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைினர். இந்ை வநரத்ைில்  ா ா அவரது காறர 
நிறுத்ைி, பவளிவய வந்ைார். வ ருந்ைில் ஏைியதும், முைலில் விஷ்ணுறவ 
 ல ாக அறைந்ைார். விஷ்ணு  னம் பநாந்துவ ாய் வைம் ி வைம் ி அழுது 
அப் டிவய அ ர்ந்ைார்.  ா ா, விஷ்ணு அருகில ர்ந்து அவரது ைறலறய, ைனது 
 டி ீது றவத்ைார்; ஓட்டுநறர, பைாடர்ந்து வவக ாகப் வ ாகு ாறு கூைினார்.  

 த்து அல்லது  ைிறனந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு  ா ா வ ருந்றை 
நிறுத்ைச் பொல்லி  ண்டலியுடன் கீவழ இைங்கினார். அறனவரும்  ா ாறவச் 
சுற்ைி அ ர்ந்ைவ ாது அவர் இவ்வாறு விளக்கினார்: 

ஒரு ெிகப்மபரிய பணி இன்று முடிந்தது. இன்று  ைியம் நான் 
ஓய்பவடுக்கும் வவறளயில் ஓர் ஆவி என் உடலுக்குள் புகுந்ைது. ெகன், புவா 
இருவறரயும் நான் ைாக்கியறை நியாயப் டுத்ை வவண்டிய வைறவயில்றல 
என்ைாலும், எந்ைவிை ான காரைமு ில்லா ல் நான் அவர்கறள பவகுவாகக் 
கண்டித்வைன்! ஆனால், இது எந்ை  யறனயும் ைராை வவறளயில், என்னுறடய 
 ைியில் எனக்கு வவண்டிய முடிறவயும் பகாண்டு வரவில்றல! எங்ககளப் 
தபான்ை குருொர்களின் பணிகயப் பற்ைி உங்களுக்கு சிைிதளவு கூட அைிவு 
கிகடயாது. இந்த மூவுலகில் நாங்கள் எப்படி எங்கள் பணிகய 
முடிக்கிதைாம் என்பகதப் பற்ைி உங்களுக்கு என்ன மதரியும்? இன்கைய 
பணி இத்தகன தவகமும், சக்தியும் நிகைந்து தவீிரெகடந்ததால் நான் 
என்னுகடய இரண்டு மநருங்கிய சடீர்ககள, கடுகெயாகத் தாக்கிப் 
தபசிதனன். இப்படித்தான் சத்குருக்கள் தங்கள் உள்பணிகளுக்குப் பின்னர் 
அகெதிகய நிகலநாட்டுவர். 

எனது உள் ைியின் வவகம் அைிகரித்ை வவறளயில், நான் ஒருவரின் 
ைவறுக்காக இன்பனாருவறரத் ைாக்கிவனன். கறடெியில் அந்ை ெக்ைியின் 
ைீவிரத்றை நாவன ைாங்க வவண்டியிருந்ைது. நான் ஒவ்பவாருவறரயும் 
ைாக்குவைாக இருந்ைால் அறனவருவ  ெண்றடயிட்டு, அ ளிறயக் கிளப் ி 
 ிகவும் வருந்ைி இருப் ரீ்கள். எனவவ அம் ாைிரியான குழப் த்றைத் ைவிர்க்கும் 
எண்ைத்ைில் அறை என் ீது எடுத்துக்பகாண்வடன். 

எஞ்ெியிருந்ை ெிைிைளவு வவகமும், ெக்ைியும் இவ்வாறு வ ருந்ைில் 
நடந்ை கலவரத்ைின் மூல ாக நிறைவுக்கு வந்ைது. இவ்வளவு ெிைிய 
அளவிலான எனது  ைியின் வவகவ  விஷ்ணுறவ ஒரு  ாடு டுத்ைி, 
வகா  றடயச் பெய்ைறைப்  ார்க்கும்வ ாது, முழு வவகமும் 
பவளிப் டுவைானால் என்னவாகும் என் றை நிறனத்துப்  ாருங்கள்! எது 
நடந்தாலும் அதற்கு எனது 'திைவுதகால்' ஒன்றுதான் காரணம்; 
இல்றலபயன்ைால், ைஸ்தூர் இப் டி நடந்து பகாண்டைற்கும், அல்லது விஷ்ணு 
இவ்வளவு வகா ம் அறடந்ைைற்கும் வவறு எந்ைக் காரைமும் இருக்க 
முடியாது.  
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எனது  ண்டலிறயப் வ ால வவறு எந்ை ெத்குருவிற்கும் கிறடயாது! 
நாராயண்  ஹாராஜ், உ ாஸனி  ஹாராஜ்  ற்றும்  ா ாஜான் அவர்களின் 
 ண்டலிறயப்  ாருங்கள். என்னுறடய  ண்டலி எவ்வளவு நல்லவர்கள்! எந்ை 
ஒரு  லறனயும் எைிர் ாரா ல் எத்ைறன வருடங்களாக என்னுடன் 
இருக்கிைார்கள். 

எனது கட்டறளகறள நிறைவவற்ை அவர்கள் ைங்களால் முடிந்ைவறர 
முயற்ெி பெய்து கடுற யான கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகிைார்கள். 

என்னுடன்  யைம் பெய்வது அவ்வளவு எளிைல்ல, எவ்வளவு 
இடர் ாடுகள், எவ்வளவு  னக்கஷ்டங்கள்!  யைங்களின்வ ாது நான் 
பகாடுக்கும் பைால்றலகவளா ஏராளம், வ லும்  யை வவறளயில்ைான் எனது 
 ிகப்ப ரிய  ைி நிறைவவற்ைப் டுகிைது. அம் ாைிரியான ைருைங்களில் 
என்னுடன் இருக்கும்  ண்டலி  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலிகள். உண்ற யில் 
காஷ் ீர்  யைமும் அப் டித்ைான். அைன்  ின்னர் ஒரு  ந்ை ான நிறல 
இருந்து வந்ைது, இப்வ ாது இந்ைப்  யைத்ைில்  ீண்டும் ைீவிர றடந்துள்ளது. 
இகவ அகனத்திற்கும் பின்னால் இருக்கும் ரகசிய தநாக்கத்கத உங்களால் 
புரிந்துமகாள்ள முடியாது. எனக்காக நீங்கள் அறனவரும் கஷ்டப் ட்டீர்கள் 
என் றை நிறனக்கும்வ ாது  கிழ்ச்ெியாக உள்ளது. 

 (எனது கன்னங்களில் நாவன அறைந்ைவ ாது) புவாஸாவஹப்  ற்றும் 
ெில  ண்டலியின் கண்கள் கலங்கி நீர் வழிந்ைது எனக்கு  ிகுந்ை 
 கிழ்ச்ெிறயயும் ஆறுைறலயும் அளித்ைது; அவை வநரத்ைில், அவர்களின் 
விெித்ைிர ான நடத்றைறயப்  ார்த்து எனக்குச் ெிரிப்பு வருகிைது. விஷ்ணு 
கூறுகிைான், "நான் வ ாகிவைன்!" புவாஸாவஹப்  ைிலளிக்கிைார், "நீ 
 ட்டுப ன்ன, நானும் வ ாகிவைன்!" இது எனக்கு  ிகுந்ை வவடிக்றகயாக 
உள்ளது. 

இன்று நீங்கள் அறனவரும் காயப் ட்டீர்கள் - ெிலர் உடலளவில், 
ஏைக்குறைய அறனவரும்  னைளவில். 

ப ஹர்  ா ாவின் விளக்கங்கறளக் வகட்டு அறனவரும் ைிருப்ைி 
அறடந்ைனர். அைற்குப்  ிைகு  ஜீாப்பூறர வநாக்கிப்  யைம் பைாடர்ந்ைது.  

1930  ார்ச் 9ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா,  ண்டலியுடன் ஷிதொகா, 
மஹான்னலி, ஹரிஹர் வழியாக ஹூப்ளி வந்து, அடுத்ை நாள் மெஹர் 
தொட்டார் ஒர்க்ஸ், பீஜாப்பூரர் வந்து வெர்ந்ைனர். ெினூ,  ா ாறவ அன்புடன் 
வரவவற்ைார்.  ா ா,  ஜீாப்பூர்  க்களுக்கு ைரிெனம் அளித்து, இரவு உைவுக்குப் 
 ின்னர் ஏரியில்,  ண்டலியுடன் நிலா ஒளியில்  யைம் பெய்து  கிழ்ந்ைார் - 
(பாபாவின் பயணம் என்பது ஆன்ெீக உட்பணிகய மசவ்வதன 
மசய்துமுடிப்பது!) 

அன்ைிரவு ஓய்பவடுத்து, அடுத்ை நாள் ரயிலில் புைப் ட்டனர். இந்ைப் 
 யைமும் அைன்  ங்கிற்கான பைால்றலகறளத் ைரா லில்றல; உடனிருந்ை 
 யைிகளின் பைாந்ைரவுகளால்  ா ாவின்  னநிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைது. 
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வழியில் நள்ளிரவில் ரயில் ாைி  றுநாள் காறல மூன்று  ைிக்கு நாஸிக் 
வந்துவெர்ந்ைனர்.  

1930,  ார்ச் 17ஆம் நாள் ராமு எனும் ெிறுவன் ஏவைா குறும்பு 
பெய்ைைற்காக புவாஸாவஹப் அவனது மூக்றகத் ைிருகினார். ராமு உடவன 
 ா ாவிடம் பென்று முறையிட்டதும்,  ா ா, ெிறுவர்கறள உடல்ரீைியாக 
கண்டிப் ைற்கு எைிரான ைனது உத்ைரறவ  ீைியைால், விஷ்ணுவிடம் 
புவாஸாவஹ ின் மூக்றகப்  ிடித்துத் ைிருகு ாறுக் கூைினார். புவாஸாவஹப் 
அன்ைிரவு யாரிடமும் பொல்லா ல் வருத்ைத்ைில் பவளிவயைி பைருக்களில் 
அறலந்து ைிரிந்ைார். 

அைிகாறலயில்  ா ா  ண்டலிறய எழுப் ி புவாஸாவஹப் எங்வக 
என்ை வி ரத்றைக் வகட்டார்;  ண்டலி வைடியும் கண்டுபகாள்ள முடியாைைால் 
அவறரக் காைவில்றல என்று பைரிவித்ைனர்.  ா ா, ராம்ஜூ, ராவ்ஸாவஹப் 
இருவறரயும் அனுப் ித் வைடிவரக் கூைினார். 

கறடெியாக ஒரு வைநீர் கறடயில் கண்டு ிடித்து அறழத்து வந்ைவ ாது 
 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "வநற்ைிரவு எனது நாக்கு, உைடுகளில் 
பகாப் ளங்கள் வந்ைன, வ லும் இவர்களால் நான்  ிக்க 
அவஸ்றையறடந்வைன். ஆனால், யாருக்கும் என்றனப்  ற்ைி எந்ை உைர்வும் 
இல்றல;  ாைாக, வ லும் வ லும் எல்வலாரும் எனக்குச் ெிக்கறலத் ைர 
முயற்ெிக்கிைார்கள்! இங்கு  ண்டலிக்கு வவண்டிய அறனத்தும், அதுவ ால 
பவளியிலிருந்து வரு வர்களுக்கும் வைறவயான ஏற் ாடுகள் 
பெய்யவவண்டியது உள்ளன. அறனத்துக்கும் வ லாக புவாஸாவஹப் 
என்னுடன் ைகாை முறையில் நடந்து பகாள்கிைார். 

1930,  ார்ச் 18ஆம் நாள், நாராயண்  ஹாராஜ் அவருறடய  க்ைர் 
ஒருவரின் ைிரு ைத்ைிற்காக நாஸிக் வந்ைிருந்ைார். ருஸ்ைம்,  ஹாராஜ் 
வந்ைறை  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைியதும்  ா ா இப் டி  ட்டும் குைிப் ிட்டார்: 
"எனது அன்கபயும், ஆசிககளயும் நாராயணனுக்கு நான் வழங்குகிதைன்." 
ருஸ்ைம், ப ண்டு, ராவ்ஸாவஹப்  ற்றும் நவல் ைலாட்டி  ா ாவின் 
அனு ைிறயப் ப ைா ல் நாராயண்  ஹாராறஜ ெந்ைிக்க முடிவு பெய்ைனர். 
 ஹாராறஜப்  ார்த்ைதும் நவல் ைரிெனத்ைிற்காக அவரது குடும் த்றையும் 
அறழத்துவர விரும்புவைாகத் பைரிவித்ை வ ாது  ஹாராஜ், உடவன புைப் ட 
இருப் ைாகக் கூைி  றுத்ைார்.  

நால்வரும் ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ் ைிரும் ி வந்ைதும், நவல் 
 ற்றும் அவரது வைிக கூட்டாளி இருவருக்கு ிறடவய ஒரு வன்முறை 
வாக்குவாைம் ஏற் ட்டது. அது ஒரு  யங்கர ான காட்ெியாக இருந்ைது. உடல் 
ரீைியாக அவறரக் கட்டுப் டுத்ை வவண்டியிருந்ைாலும் கலகலப் ில், நவல் 
காலில்  ல காயங்கள் ஏற் ட்டன. நால்வரும் நாராயண்  ஹாராறஜ ெந்ைிக்கச் 
பென்ைறை  ா ா வகள்விப் ட்டதும் ராவ்ஸாவஹற  அறழத்துக் கண்டனம் 
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பைரிவித்ைார்: “என்னுகடய அனுெதியின்ைி நீங்கள் ஏன் நாராயண் 
ெஹாராகஜ சந்திக்கச் மசன்ைரீ்கள்? நீங்கள் அப்படிச் மசல்ல விரும்பினால், 
நான் இங்தக இருக்கும்தபாது ஏன் மசல்ல தவண்டும்? 

“ஒரு குருநாதரின் பக்தர்கள், அனுெதியின்ைி இன்மனாருவரிடம், 
அதுவும் குைிப்பாக, குருநாதர் ஒதர இடத்தில் இருக்கும் தவகளயில் 
மசல்லக்கூடாது என்பது மபாதுவான விதி.  

“இதன் காரணம் என்னமவன்று உங்களில் ஒருவருக்கும் மதரியாது. 
இரண்டு குருநாதர்களுக்கு, அவர்கள் உள்ளளவில் ஒன்ைாக இருந்தாலும், 
ஒருவரால் தசகவ மசய்யமுடியாது. என்கனத்தவிர உனக்கு தவறு 
குருநாதர் இல்கலமயன்று கூறுவதானால், இன்மனாருவரிடம் நீங்கள் ஏன் 
மசல்லதவண்டும், அதுவும் நான் இங்தக இருக்கும்தபாது? இது சட்டத்திற்கு 
எதிரானது. இது ஒரு சிைிய தவறு அல்ல; ெிகவும் அப்பட்டொன தவறு! 
அதனால்தான் ருஸ்தம் என்னிடம் மதரிவித்ததபாது நான் அனுெதி 
வழங்காெல் என்னுகடய ஆசிககள ெட்டும் மதரிவித்ததன். உங்களில் 
ஒருவராலும் இகதப் புரிந்து மகாள்ள முடியவில்கல; தெலும், நீங்கள் 
திரும்பி வந்ததும், உங்களின் ஒத்துகழயாகெயின் விகளவாகத்தான் 
ரககள ெற்றும் ரவுடித்தனொன காட்சி, ததகவயில்லாெல் உருவாயிற்று. 
இந்தக் கலகலப்பும், கலவரமும் நடந்திராவிடில் நீங்கள் அகனவரும் 
உயிகர இழக்க தநர்ந்திருக்கும்! இதிலிருந்து தவண்டிய பாடத்கதக் 
கற்றுக்மகாண்டு எச்சரிக்ககயாக இருங்கள்.” 

 ார்ச் 27ஆம் நாள் காக் ஸாவஹப் ைிடீபரன  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார்; 
அதுவ ால ப வ ா, ஆைி ஜூனியருடன் வந்ைிருந்ைார்.  ார்ச் 30ஆம் நாள் 
ஷ்தராப் என் வர் ைனது குடும் த்ைினர்  ற்றும் நண் ர்களுடன் 
வந்ைவவறளயில்  ா ா அவர்களுக்கு அன்பின் தன்கெறய விளக்கினார்: 

என்கன தநசியுங்கள், அப்தபாது நீங்கள் என்கன அைிவரீ்கள்; 
ஆனால், நான் அத்தககய உண்கெப்மபாருளாக இருப்பதால் என்கன 
அைிவது ெிகவும் கடினம். அதற்குத் தரதவண்டிய விகல 'அன்பு'. கடவுளின் 
நாெத்கத ெீண்டும் ெீண்டும் உச்சரிக்கதவா, தவம் அல்லது தியானம் 
புரியதவா ததகவயில்கல - அன்பு ஒன்றுதான், அதாவது உங்கள் 
அகந்கதகய அழிக்கும் உண்கெயான அன்பு ஒன்றுதான் ததகவ. அதன் 
அர்த்தம் என்னமவன்ைால் உங்கள் அன்பு அத்தகன ஆழொக இருக்கும் 
தவகளயில் நீங்கள் உங்ககளயும் உலககயும் ெைந்து விடுகிைரீ்கள். இந்த 
அனுபவம் உங்ககள ஆகசயற்ைவராக ொற்ைி, பிரம்ெிக்க கவத்து, 
குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும். இதுதவ உண்கெயான அன்பு. 

நீங்கள் உங்கள் இதயங்களில் என்கன உணர்கிைரீ்கள், அதனால் 
நீங்கள் என்கன தினமும் அடிக்கடி நிகனக்கலாம், ஆனால், மதாடர்ந்து 
நிகனப்பதில்கல. இவ்விதொன உணர்வு அல்லது பக்தி, நல்லதாக 
இருந்தாலும், இது அன்பு அல்ல. இகத அன்பு என்று தவைாகப் 
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மபாருள் மகாள்ளக்கூடாது, ஏமனன்ைால் கடவுகளப் பார்த்து, அைியும் 
உண்கெயான அன்கப ஒருவர் உருவாக்க முடியாது. இது ஒரு குருநாதரின் 
கருகணயால் வழங்கப்படுவது, தெலும் அத்தககய அருள் ெிகவும் 
அதிர்ஷ்டசாலியான சிலருக்கு ெட்டுதெ வழங்கப்படுகிைது. 

இறை நிறனத்து உங்கள் ஊக்கத்றையும், உற்ொகத்றையும் 
ைளரவிடாைீர்கள். உங்களிடம் வைறவயான அன்பு இல்லா ல் இருந்ைாலும், 
என்றனப்  ற்ைிய ஆழ ான உைர்வு உள்ளது. எப்வ ாதும் என்றனவய 
நிறனத்து என்றனப்  ற்ைிவய வ சுங்கள். இதுவவ ெிைப் ான ஆரம் ம் - 
குருநாைரின் அருறளப்ப ைத் ையாராக இருக்க வவண்டும் என்ை உறுைியான 
 னப் ான்ற . இது பைாடருவ யானால், எனது அன்பு எனும் அற்புை ான 
பவகு ைிறய அறடயும் அைிர்ஷ்டொலியாக  ாறும் அந்ை நாள் வரும். இந்ை 
உைர்றவ உங்கள் இையத்ைில் நிறலநிறுத்ைி, அறை அைிகரித்து, ஆழ ாக 
வவரூன்ைச் பெய்யும் ைருைத்ைில் நீங்கள் எனது அன்ற ப்ப ை ஆயத்ை ாகி 
விடுவரீ்கள். 

எப் டி? ஒரு வவறலறயத் பைாடங்கும் முன்னரும், அது முடிந்ை 
 ின்னரும் என்றன நிறனப் ைன் மூல ாக. ஒரு வவறலறயத் 
பைாடங்குவைற்கு முன்னால் என்றன நிறனத்துக் பகாள்ளுங்கள். உைாரை ாக 
நீங்கள் ஏைாவது எழுை ஆரம் ிக்கும் முன்னால் (வைர்வுத்ைாள் வ ான்ை) என்றன 
உங்கள்  னத்ைிறரயில் எடுத்துவந்து கூறுங்கள், "பாபா, இகத எழுதுவது 
நீங்கள், நான் அல்ல" என்று! 

 து ான கறடக்காரர் முைலில் வ ாைிய  ைத்றை வாங்கி,  ிைகு 
 துவகாப்ற றயத் ைருகிைார். அவர் அந்ைக் காசுகறள நல்லைா அல்லது 
பெல்லாக்காொ என் றை ஊர்ஜிைம் பெய்கிைார். அதுதபால சத்குருவும் அவரது 
அன்பு எனும் மபாக்கிஷத்கத அளிக்கும் முன்னர் அதன் விகலயாக 
அன்கபக் தகட்டுவாங்கிக் மகாள்கிைார். நீங்கள்  து ான கறடக்காரறர, 
வ ாலி நாையம் பகாடுத்து ஏ ாற்ைலாம், ஆனால், சத்குருகவ ஏொற்ை 
முடியாது. பெல்லாக்காசு (பக்தன் எனும் தபாலி நாடகம்) அவரிடம் 
ஒருவ ாதும் பெல்லாது. இங்கு (என்னுடன்)  ரி ாற்ைம் நறடப றுவைற்கு 
முன்னர், ஒருவர் முழு விறலறயயும் பெலுத்ை வவண்டும். என்றன 
அைிவைற்கான விறல - வநெம், அன்பு - தூய்ற யும், எளிற யு ான அன்பு. 

ஆனால், காதல் (இறை அன்பு) வலிகய (உள்ளூர பைாடர்ந்து எரியும் 
வ ாது உருவாகும் வவைறன  ற்றும்  ிரிவின் ைாக்கம்) ஏற்படுத்தும். இது 
 டிப் டியாக அகந்றையின் வலிற றயக் குறைத்து இறுைியில் அறை 
அழிக்கும், ஏபனன்ைால் அன்பு ஒருவ ாதும் ைன்றன நிறனத்துப்  ார்ப் வைா 
அல்லது கவனிப் வைா இல்றல. அது ைனது அன் ிற்குரியவறர  வநெிப் ைில் 
ைன்றனவய சுட்டு எரிக்கிைது. இவ்வாறு உள்ளூர சுட்படரிக்கும் அன்பு, 
அகந்றைறயப்  டிப் டியாகக் குறைத்து, இறுைியில் முற்ைிலு ாக அழிக்கப் ட்ட 
 ின்னர், இறை நிறலறய அறடய வழிவகுக்கும். 
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ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா ெஹாபதலஷ்வர் 
அருகிலற ந்ை பஞ்ச்கனி  ள்ளத்ைாக்கின் வனப் குைியில் ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்ள விருப் ம் பைரிவித்ைார். 1930 ஏப்ரல் 2ஆம் நாள்  ா ா, காவள 
 ா ாறவ, வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய  ஞ்ச்கனி அனுப் ி றவத்ைார். 
அங்கு ஏற் ாடுகள் நிறைவுறுவதுவறர  ா ா ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிவர 
முடிவு பெய்ைார். 

ஏப்ரல் 2ஆம் நாள்  ண்டலியில் ெிலர்  னச்வொர்வறடந்து  ா ாவிடம் 
புகார் பெய்ைனர்: "உங்களுடன் இருப் து துன் வ  ைவிர வவபைான்று ில்றல. 
வாழ்க்றக இப்வ ாது கஷ்டங்களால் நிரம் ியுள்ளது. உயிறர விடுவறைத் ைவிர 
எங்கள்  னங்கள்  ற்றும் இையங்களில் வவறு எந்ை ெிந்ைறனயு ில்றல. 
 ிைருக்கு நாங்கள்  கிழ்ச்ெியாக இருப் துவ ாலத் வைான்றும்; இங்கு வரும் 
அறனவவராடும் உண்டு வநரத்றைக் கழிக்கிவைாம்; ஆனால், எங்கள் இையங்கள் 
குத்துவாளால் ைாக்கப் டுவறை யார் காண்கிைார்கள்?" 

 ா ா அவர்கறள ஆறுைல்  டுத்ைி இவ்வாறு விளக்கினார்: 
இது என் அருள்! நானாகத் ததர்ந்மதடுத்த சிலர் ெீது நான் காட்டும் 

கருகண! இவர்கள் எனது ததாழர்கள், அன்பர்கள்; துக்கம், துயரம் 
அகனத்தும் நான் இவர்களுக்கு வழங்கும் மவகுெதி! இது மபான்கனவிட 
ெிகப்மபரிய பரிசு - கணக்கிடமுடியாத ெதிப்பு - தெலும் அகனவருக்கும் 
வழங்கப்படாத ஒன்று! இந்த மவகுெதி எனது பிரியொன குழந்கதகளுக்கு 
ெட்டுதெ. குருநாதர்களாகிய நாங்கள், எங்கள் ஆசரீ்வாதங்களால் 
மபான்னான உலகம், ெகிழ்ச்சி, மசழிப்பு அகனத்கதயும் பிைருக்கு வழங்க 
முடியும் ஆனால், இந்த அரியதும் சிைந்ததுொன ஏழ்கெ, மதால்கலகள் 
ெற்றும் துன்பங்கள் ஒரு சிலருக்கு ெட்டுதெ விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

எனவவ, கவறல வவண்டாம். நான் யாருறடய இையங்கறளத் 
துறளத்து, காயப் டுத்துகிவைவனா அவர்கள் என்றனவய உறுைியாகப் 
 ற்ைிக்பகாள்ளும் வவறளயில் நான் அவர்கறள  ிறகயாக வநெிக்கிவைன் 
என் றை நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். நான் எனது கத்ைியால் பவளியாட்களின் 
இையங்கறள காயப் டுத்ைினால், அவர்கள் என்றன அணுகக்கூட துைிய 
 ாட்டார்கள்! அவர்கள் எனது பைாடர் ிலிருந்து,  டிப் டியாக, உண்ற யில் 
என்றன வந்ைறடவார்கள் என்ை நம் ிக்றகயில் நான் அளிக்கும்  ாராட்டும் 
உற்ொகமும் அவர்கறள  கிழ்ச்ெியாக இருக்கச் பெய்கிைது. 

எனது வைாழர்கறள எடுத்துக் பகாண்டால் - நான் அவர்கறளச் 
ெித்ைிரவறை பெய்து பகால்கிவைன், அதுவவ நான் அவர்களிடம் காட்டும்  ிக 
உயர்ந்ை கருறை! எனது கருறை என்ைால் என்ன? அருள் என் து என்ன? 
இது உங்களின் கஷ்டமும் துன்புறுத்ைலும்! 

ப ஹர்  ா ா, அன்று  ாறல நான்கு  ைியளவில் 15  ண்டலியுடன் 
இரண்டு ெரக்கு வண்டியில் ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
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வழியில், ஸங்கம்தநர் எனும் இடத்ைில் வாழ்ந்துவந்ை  ா ாவின் பநருங்கிய 
 ண்டலியில் ஒருவர், ராெச்சந்திர காதடக்கர்,  ா ாவின் ைரிென 
நிகழ்ச்ெிக்காக ஏற் ாடுகள் பெய்ைிருந்ைார். அன்ைிரவு அக் ர்  ிரஸில் 
ஓய்பவடுத்து,  றுநாள் காறலயில் ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைார். 

ப ஹரா ாத்  ள்ளிக்கூட ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்ைவர்களில் 
காதடக்கர், ப ஹர்  ா ாவின் ப யறரயும் புகறழயும் நாட்டு க்களிறடவய 
 ரப்பும் வநாக்கத்ைில் அயராது உறழத்ைார். ஒவ்பவாரு புைிய இடத்ைிலும் 
 ா ாவின் அன் ின் ஒளிவிளக்றக ஏற்ைி வந்ைார்; வ லும், இதுவவ  ல 
வருடங்களாக காதடக்கரின் தந்கதயார் கன்தனாபா அவருறடய றககளால் 
பெய்ை  ாை அைிகறள  ா ா அைிந்து வந்ைைன் காரைம். அந்ைப்  ாை 
அைிகள் ஓர் ஊடக ாக அற ந்து காவடக்கர் குடும் த்றை  ா ாவின் 
 ாைங்களில் ெரைறடய வழி வகுத்ைது. 

நஸர்வான் ஸட்டா ஆங்கிவலய அரசுக்கு எைிராக நறடப ற்ை 
ஒத்துறழயாற  இயக்கத்ைில்  ங்பகடுத்து, இந்ைிய சுைந்ைிரத்ைிற்காகப் 
வ ாராடிவந்ைார். 1930, ஏப்ரல் 3ஆம் நாள் இந்ைியாவில் அரெியல் நிறலற க் 
குைித்து நஸர்வானிடம் வ ெிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது  ா ா இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார்:  

ஆங்கிவலய ராஜ  ிரைிநிைியாக இருந்ைவர் (லார்ட் இர்வின்), நல்ல 
இையம்  றடத்ைவர்,  இந்ைியாவின் நலறனக் கருத்ைில் பகாள் வர், ஆனால், 
இங்கிலாந்ைில் ஒருவருவ  காந்ைியின் இலட்ெியங்கறள, ப ருற யாகப் 
வ ெியைில்றல. இவ்வளவு ப ரிய அளவில் நடக்கும் ஒத்துறழயாற  இயக்கம் 
ஆங்கிவலய அரெியல்வாைிகறள ெற்றும்  ாைிக்கவில்றல.  

இந்தியததசம் சுதந்திரத்கத அகடயும், ஆனால், இப்தபாகதய 
கிளர்ச்சியின் எதிர்விகன நாட்டிற்கு மபரிய அளவில் தஙீ்கு விகளவிக்கும். 
இக்கால இகளஞர்களின் விதவகெற்ை தவகமும், துடுக்குத்தனமும் 
தபரிடகர ஏற்படுத்தும்; இத்தககய ஆணவமும், கட்டுக்கடங்காத அவசர 
புத்தியும் ஆன்ெீக பாகதயில் மபரிய தகடயாக இருக்கும்.  

அவ்வவறளயில் வ ச்ெின் ைறலப்பு  ைங்கறள வநாக்கித் ைிரும் ியது; 
 ா ா இவ்வாறு கருத்துறர வழங்கினார்: 

அகனத்து ெதங்களிலும், பூரசாரி, பாதிரியார் வர்க்கத்கத எதிர்க்கும் 
ெனப்தபாக்கு வரதவற்கத்தக்கது, ஏமனன்ைால் இவர்கள் ஆன்ெீக பாகதயில் 
ெிகப்மபரிய தகடயாக இருக்கிைார்கள். இந்தப் பூரசாரி, பாதிரியார் 
வர்க்கங்கள், ெதத்தின் மபயரில், பாரம்பரிய வழியாக வந்த கடுகெயான 
ெற்றும் ஆழொக தவரூன்ைிய நம்பிக்கககள், பழங்கால பழக்கவழக்கங்கள், 
சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் ெற்றும் அவற்கைப் பற்ைிய தவைான 
எண்ணங்ககள, வரதவற்று, ஊட்டெளித்து, வளரச் மசய்வது ெிகப்மபரிய 
முட்டுக்கட்கடயாக இருக்கிைது. எனதவ இந்தப் பாதிரியார், பூரசாரி 
இனத்தின் ஆட்சிகய வழீ்ச்சியகடயச் மசய்தால், உறுதியாக 
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நிகலநாட்டப்பட்ட சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் ெற்றும் தவைான எண்ணங்கள் 
அகனத்தும் தவதராடு அழிக்கப்படும். சாொன்ய ெக்கள் கடவுள் ெற்றும் 
ெதம் சம்பந்தபட்ட விஷயங்களில் அலட்சியொக இருக்கும் அபாயம் 
ஏற்பட்டாலும், இந்தத் தீய எண்ணங்களும், பாரபட்சங்களும் அழிந்த 
பின்னர் இகைவன் ெீதான பற்றும், பக்தியும் ெறுபடியும் புத்துணர்வு மபற்று, 
தகழத்ததாங்கும். 

ப ஹர்  ா ா ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ி வந்ைறை அைிந்ைதும் 
அக்கம் க்கத்ைில் உள்ளவர்கள், அரன்காவ்ம், அஹ துநகர்  ட்டு ின்ைி இைர 
இடங்களிலிருந்தும்  க்கள் ைிரள்ைிரளாக ைரிெனத்ைிற்கு வந்ைனர்.  ைிய 
வவறளவறர ைரிெனம் பைாடர்ந்ைது. 

அைற்குப்  ிைகு,  ா ா சுட்படரிக்கும் பவயிலில்,  ண்டலிறய 
வ ல் றலக்கு அறழத்துச் பென்ை வவறளயில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"பவப் ம் ைீவிர ாக உள்ளது, இருப் ினும் எனது  ைிக்காக நான் 
வ ல் றலக்குச் பென்ைாக வவண்டும்." ெிது உடவன ஒரு ப ரிய வறலறய, 
ைண்ைரீில் நறனத்து எடுத்து வந்ைதும் நான்கு  ண்டலி அறைக் குறடவ ாலப் 
 ிடித்ைிருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது ெிதுவிடம் அஹ துநகர் பென்று அக் ர் 
அச்ெகத்ைிலிருந்து ை ால்  ற்றும் பைாறலத்ைந்ைிகறள எடுத்துவரக் கூைினார். 
அந்ை நாட்களில் ப ஹர்  ா ாவின் ை ால்கள் அறனத்தும் அக் ர் 
அச்ெகத்ைிற்கு வந்ைன; ைினமும் யாவரனும் ஒருவர் அவற்றை எடுத்து வருவது 
வழக்கம்.  ா ா இறை ெிதுவிடம்  ைிய வவறளயில் கூைினார், ஆனால், ெிது, 
பவப் ம் ெிைிது ைைிந்ை  ின்பு பெல்லலாப ன முடிவு பெய்ைார். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ெிதுறவப்  ார்த்ைதும் இன்னமும் 
இங்வக என்ன பெய்கிைாய் என்று வகட்டார். ெிது," ா ா, பவப் ம்  யங்கர ாக 
உள்ளது; ெற்று ைா ை ாகச் பெல்கிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார்.  

"என்னிடம் இப் டிப் வ ெ உனக்கு பவட்க ாக இல்றலயா?" என  ா ா 
வினவினார், "நான் உன்றனப் வ ாகச்பொன்ன அந்ை வநரத்ைில் நீ வ ாயிருக்க 
வவண்டும்; ஆனால், நீ இன்னும் வ ாகவில்றல." 

ெிது உடவன புைப் டுவைாகக் கூைினார். "எனக்குக் கீழ்ப் டியா ல் 
இப்வ ாது இறைச் பெய்வைில் என்ன  யன்?" என்று  ா ா வினவியதும், 
'அத்தககய மவப்பொன காலநிகலயிலும் அவகர, கசக்கிள் மூலொக 
அஹெதுநகருக்கு அனுப்புவதில் பாபாவுக்கு சற்றும் இரக்கெில்கல' என்று 
நிறனத்துக்பகாண்வட ெிது அற ைியாகப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா கலிங்கட் எனும் ெிறுவறன 
அனுப் ி, ெிதுறவத் ைிருப் ி அறழத்துவரக் கூைினார்.  ா ா ெிதுவுக்கு இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: "என்கன ென்னிக்கவும்; நான் உண்கெயிதலதய 
இரக்கெற்ைவன். நான் என்ன மசய்ததன் என்று எனக்குத் மதரியாது. சில 
தநரங்களில் இப்படி நடப்பதுண்டு. நான் இன்மனாரு முகை இவ்வாறு 
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எப்தபாதாவது நடந்து மகாள்வதானால் என்கன நிகனவுபடுத்த 
விரும்புகிதைன்." ெிது அவருறடய ைவறுக்காக  ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் 
வகாரினார். 

ப ஹர்  ா ா, அைன்  ின்னர், அறனத்து  ண்டலிறயயும் அறழத்து 
அவரது நிைி விவகாரங்களின் நிறல குைித்து, ைீவிர விவாைம் நடத்ைினார். 
"நம் ிடம் வ ாைிய நிைி இல்றல; வ லும் நம்முறடய பெலவுகறளச் 
ெ ாளிக்கக் கடின ாக இருக்கும். நாம் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" 

ராவ்ஸாவஹப் ைானாகவவ முன்வந்து, மும்ற க்குச் பென்று நிைி 
ைிரட்டி வரலாம் என்ைார். 

"அருற ! இது  ிகவும் நல்ல வயாெறன,"  ா ா றெறகயால் 
 ைிலளித்ைார். "ஆனால், உன்னால் நாறளத் ைிரும் ிவர முடியு ா? 24  ைி 
வநரத்ைிற்குள் ைிரும் ி வந்ைாக வவண்டும்." ராவ்ஸாவஹப், நிச்ெய ாக 
வநரத்ைில் ைிரும் ி வருவைாக உறுைியளித்து, உடனடியாக மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்; ஆனால், அவரால் அடுத்ை நாள் ைிரும் ிவர 
இயலா லாயிற்று.  ா ா ப ாறுற யின்ைி, அடிக்கடி அவறரப்  ற்ைி 
விொரித்து, எைிர்வநாக்கி இருந்ைார். 

மூன்ைாவது நாள், ராவ்ஸாவஹப் ைிரும் ி வந்ைார், ஆனால், 
அவ்வவறளயில்  ா ா  கிழ்ச்ெியாக இல்றல. வகா  ான  ார்றவயுடன்  ா ா 
வகட்டார், "நீங்கள் ஏன் வநற்று வரத் ைவைி விட்டீர்கள்? ஏன் எனக்குக் 
கீழ்ப் டியவில்றல? ராவ்ஸாவஹ ால் எதுவும் கூைமுடியால், ஒரு ப ரிய 
மூட்றட நிறைய  ைத்றை,  ா ா  கிழ்ச்ெியறடவார் என்ை நம் ிக்றகயில் 
அவர்முன் றவத்ைார். 

ஆனால்,  ாைாக, ப ஹர்  ா ா ெகறன அறழத்து, "அந்ைப்  ைத்றை 
பநருப் ிலிட்டு எரித்துவிடு" என்ைார். ெகனும் அறை எடுத்து - ஏைக்குறைய 5000 
ரூ ாய் -  ா ா கூைிய டிவய பெய்ைார். ராவ்ஸாவஹப், இைர 
 ண்டலிறயப்வ ால,  யத்ைில் ைிறகத்துப் வ ானார். 

ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: " ைத்றைப்  ார்த்து 
 கிழ்ச்ெியறடவவன் என்று நீங்கள் நிறனத்ைீர்கள். இந்ைப்  ைத்ைில் என்ன 
 ைிப் ிருக்கிைது? முழு உலகத்ைின் புறையறலயும் நீங்கள் என்முன் 
றவத்ைாலும், அது எனக்கு ஒன்றும் இல்றல, பவறும்  னிை  லம் 
வ ாலத்ைான்! நீங்கள் எனது கட்டறளறய  ீைிவிட்டீர்கள்! நீங்கள் நான் கூைிய 
வநரத்ைில் பவறுங்றககளுடன் வந்ைிருந்ைால் கூட ெந்வைாஷப் ட்டு இருப்வ ன். 
என்னுறடய வார்த்றைகறள  ீைி எனக்கு எவ்வளவு வவைறனறயத் ைந்ைீர்கள் 
என்று உங்களுக்குத் பைரியு ா? 

எனக்கு ஆதாயம் ததகவயில்கல; அன்பு ஒன்றுதான் ததகவ!" 
ராவ்ஸாவஹப்  ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினார்.  ா ா அவறர 

ஆறுைல் டுத்ைிப் புரியறவத்ைார், "என்னுகடய உத்தரவுககள எப்தபாதும் 
வார்த்கதக்கு வார்த்கத, பின்பற்ை தவண்டும். கீழ்ப்படிதல் என்ை ஒதர 
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பரிகச நீங்கள் எனக்கு வழங்குவதானால், தவறு எந்த பரிசும், 
எவ்வளவுதான் ெதிப்புெிக்கதாக இருந்தாலும் அதற்கு இகணயாகாது." 

1930ஆம் வருடம் ஃமபராம்தராஸ் ஒர்க்கிங்பாக்ஸ்வாலா, (29 வயது), 
மும்ற யிலிருந்து  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக, ைனது நண் ருடன் 
வந்ைிருந்ைார். இது அவருறடய முைல் ெந்ைிப்பு. அவர்கறள உள்வள 
அறழத்ைவ ாது,  ா ா உைவறையில் அ ர்ந்து 'இல்லஸ்டிதரட்டட் வகீ்லி' 
 த்ைிரிறகறயப் புரட்டிக் பகாண்டிருந்ைறை அவர்கள் கவனித்ைனர். ஃப ராம் 
 னைில் நிறனத்துக் பகாண்டார், "பிரபஞ்சத்தில் அகனத்கதயும் அைிந்த ஒரு 
சத்குரு பத்திரிகககள் படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிைார்!" 

 ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைாலும் இருவறரயும் எைிர் ாரா ல் 
அன்புடன் அறழத்துப் வ ெினார்.  ா ா, ஃப ரா ிடம் அவரது குடும் ம், 
உடல்நலம், வவறல, ெம் ளம் வ ான்ை வி ரங்கறளப்  ற்ைி விொரித்ைார். 

ஃப ராம்  ா ாவிடம், அவருக்குத் பைாடர்ந்து பைாந்ைரவு ைரும் 
ஆஸ்து ாறவக் குைித்து எடுத்துக்கூைினார்.  ா ா உடவன, "நான் பத்திரிகக 
ெற்றும் மசய்தித்தாள்கள் ெட்டுதெ படிப்பது பழக்கம். இம்ொதிரியான 
விஷயங்ககளப் பற்ைி எனக்கு என்ன மதரியும்? ஆககயால் நான் என்ன 
மசால்ல முடியும்? ெக்கள் ஏன் என்னிடம் வருகிைார்கள் என்று எனக்குத் 
மதரியவில்கல!" என்று கூைினார். 

பாபாவின் வார்த்கதகள் ஃமபராம் ெனதில் ஆழொன நம்பிக்கககய 
தவரூன்ைச் மசய்தது. ஒரு வருடத்ைிற்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ாவின் 
விருப் த்ைிற்கிைங்கி ஃப ராம் நாஸிக் வந்து குடிவயைினார்; ஸவராஷ் 
வ ாட்டார் ஒர்க்ஸில்  ைிபுரிந்ைார். அவ்வவறளயிலிருந்து ஃப ராம் 
அவருறடய வாழ்றவ ப ஹர்  ா ாவின் வெறவயில் முற்ைிலு ாக 
அர்ப் ைித்ைார். 

1930 ஏப்ரல் 9ஆம் நாள்,  ா ா 18 வ ருடன் (ெகன், குஸ்ைாஜி, ொஞ்ெி, 
புவாஸாவஹப்  ற்றும்  ல ெிறுவர்களுடன்) வ ருந்ைில்  ஞ்ச்கனி புைப் ட்டுச் 
பென்ைார். இந்து உயர்நிறல  ள்ளியின் முைல்வர் பண்டித் என் வரின் 
விருந்ைினர்களாக அங்குச் பென்று,  ண்டலி  ள்ளிக்கு அருகில் ெிைப் ாகக் 
கட்டப் ட்ட புல் குடிறெகளிலும்,  ா ா  ள்ளிக்கு உள்வளயும் ைங்கியிருந்ைனர். 

அடுத்ைநாள்  ா ா  ண்டலியுடன்  ஞ்ச்கனி 'புலிப்பள்ளத்தாக்கு' (Tiger 
Valley) பென்று, ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு உகந்ை இடத்றைத் வைர்ந்பைடுத்து, அைில் 
குறக ஒன்றை, ஒவர  ாைத்ைில் கட்டி முடிக்கு ாறு ப ாைியியல் வல்லுனர் 
காவள ா ா அவர்களுக்கு விளக்கிக் கூைினார்; அவரும் ைனது வவறலறய 
உடவன ஆரம் ித்ைார். வ லும் ெிறுவர்கள்  ற்றும்  ண்டலிக்கு வவண்டிய ெிறு 
குடில்களும் அருகாற யில் அற க்கத் ைிட்ட ிடப் ட்டது. 

 ா ா அப்வ ாது இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
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தெ 15ஆம், நாள் நான் ஏகாந்தவாசத்கதத் மதாடங்குதவன். 
உங்களில் நால்வர் என்னுடன் ைனித்ைனியாக இருப் ரீ்கள். வ லும் நால்வர் 
குறகறயச் சுற்ைி இரவும்  கலும் காவல் புரியவவண்டும். என்றனயும் வெர்த்து 
ப ாத்ைம் ஒன் து வ ர்,  ால்  ட்டும் அருந்ைி உ வாெம் இருக்கவவண்டும். 
ஏவைனும் விவெஷ பைாடர்புக்காக, ெகறனத் ைவிர வவறு எவரும் என்றன 
அணுகக்கூடாது.  

ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் வவறளயில் நான் எழுத்துப் லறகறயப் 
 யன் டுத்ை  ாட்வடன். வ லும் யாறரயும் ெந்ைிக்கவும், காவல்புரியும் நான்கு 
 ண்டலிறயப்  ார்க்கவும்  ாட்வடன். அறனத்து ைரிெனங்களும், கடிை 
 ரி ாற்ைங்களும் நிறுத்ைப் டும். என்னுறடய இந்ைத் ைிட்டத்றை ஆறு 
 ாைங்கள் பைாடர முடிவு பெய்துள்வளன்; அைற்குப்  ிைகு நான் 
ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து பவளிவருவவன்.  

நீங்கள் அறனவரும்  ாதுகாப் ாகவும், கவன ாகவும் இருக்க 
வவண்டும். நான் வ ற்பகாள்ள இருக்கும் இந்ை ஏகாந்ைவாெத்றைப்  ற்ைிய 
எனது ெிந்ைறன  ட்டுவ  கடந்ை ெில நாட்களில், அதுவாகவவ, ைாழ்த்ைப் ட்ட 
 க்கள்  ற்றும் இந்ைிய சுைந்ைிர வ ார்வரீர்கள்  த்ைியில் வ ாராட்டங்கள், 
வவறல நிறுத்ைங்கள்  ற்றும்  ை கிளர்ச்ெிகளாக உருபவடுத்துள்ளது. எனது 
ஏகாந்ைவாெத்றைப்  ற்ைிய ைிட்டங்கள், ெிந்ைறனகள்  ட்டும் இத்ைறகய 
கிளர்ச்ெிகறளத் தூண்டுவைானால், உண்ற யான ஏகாந்ைவாெத்றை 
வ ற்பகாள்ளும் வவறளயில் என்னவாகும் என் றைப்  ற்ைிய கருத்து 
உங்களில் ஒருவருக்கும் இருக்காது. 

இரத்ைம் ெிந்துவறை நீங்கள் கண்கூடாகக் காண் ரீ்கள். இந்து, 
முஸ்லிம்கள் இறடவய கடுற யான  ைற்ைம் நிலவும். உயர்ந்ை  ற்றும் 
ைாழ்த்ைப் ட்ட இந்து  க்களிறடவய கடுற யான விவராை  னப் ான்ற  
உருவாகும். காந்ைிறயப்  ின் ற்று வர்கள் ஒரு புைமும், அவறர எைிர்ப் வர்கள் 
- அரொங்கம், முஸல் ான்கள்  ற்றும் இந்துக்களில் ஒரு ிரிவான ஏைக்குறைய 
 ாைியளவு 'ைீண்டத்ைகாைவர்கள்' உள்ளிட்ட அறனவரும் -  றுபுைமும் 
இருப் ார்கள். அவருறடய வ ாராட்டத்ைின் இயக்கம், பவவ்வவறு அரெியல் 
கட்ெிகள், ெமூகங்கள்  ற்றும் அரொங்க  ிரிவுகளிறடவய வைால்விறய 
ெந்ைித்து, இரத்ைக்களைிறய ஏற் டுத்தும். 

இவ்வவறளயில், குறகறய உருவாக்குவைில் மும்முர ாக இருந்ை 
காவள ா ா அவர்களிடம்  ஞ்ச்கனி  குைியிலிருந்து ஒரு நல்ல ெிறுவறன 
அறழத்து வரு ாறு  ா ா வலியுறுத்ைினார். 

1930 ஏப்ரல் 11ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ஸாவந்த்வாடி ென்னகன 
சந்தித்துப் தபச காவள ா ாறவ அனுப் ி றவத்ைார். 'கடகர் தவலி' அந்ை 
 ன்னரின் அைிகார வரம் ில் இருந்ைைால் அவருறடய அனு ைி 
வைறவப் ட்டது.  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: " ஹாராஜ், நான் இந்ை 
இடத்றைப்  யன் டுத்ை அனு ைி அளிப் ாரா என்று யாருக்குத் பைரியும்? அவர் 
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அனு ைி அளித்ைால் நல்லது, இல்றலவயல் நாம் வவறு எங்காவது பெல்ல 
வவண்டியதுைான். அவர் ஒரு நல்ல  ன்னர்,  க்ைி ிக்கவர். சுவாெி 
ஸித்தருத்றை, அடிக்கடி ைரிெனம் பெய்து வருகிைார், ஆன் ீக  ாறையில்  ிக்க 
நாட்டம் உள்ளவர்." 

வகாரிக்றகறய முன்றவத்ைதும் ஸாவந்த்வாடி  ன்னர் குறகறய 
அற ப் ைற்கான அனு ைிறய வழங்கி, புலிப் ள்ளத்ைாக்றக (றடகர் வவலி) 
ப ஹர்  ா ாவுக்காக அர்ப் ைம் பெய்யும் விருப் த்றையும் பைரிவித்ைார்.  

இைற்கிறடயில் ெகன் 'வய்'  றல ெந்ைிப் ில் அழகான வைாற்ை ிக்க 
ஒரு ெிறுவறனப்  ார்த்து  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்.  ா ாவும் முைலில் 
ெரி என்று ஏற்றுக் பகாண்டவர், ெிறுவன் காலில் ஒரு காயம் இருப் றைக் 
கண்டு ெகனிடம், "ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று  ாைிரியிடம் 
இவனுக்கு ெிகிச்றெ அளிக்கச் பொல். காயம் ெரியானதும்  ாைிரியிடம் அவறன 
 ஞ்ச்கனிக்கு அறழத்து வரு ாறு கூறு" என்றும் வழியில் ெைாஷிறவ ெந்ைித்து 
ஒரு கடிைத்றைத் ைரு ாறும் அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா கூைியறைக் வகட்ட ெகன் குழப் த்ைில் ஆழ்ந்ைான்; ஏபனன்ைால் 
‘அங்வகவய குைப் டுத்ை முடிகிை இந்ை ெிைிய காயத்ைிற்காக,  ா ா அந்ை 
ெிறுவறன இவ்வளவு தூரத்ைில் அற ந்ை ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பெல்லக் கூைி, ஏன் இறை ஒரு ப ரிய விஷயம் ஆக்குகிைார்’ என்று நிறனத்து 
ெகன் ஆச்ெரிய றடந்ைான்.  

ெகன், யூஸூப் எனும் அந்ை ெிறுவறன அறழத்துக்பகாண்டு 
 ஞ்ச்கனியிலிருந்து புைப் ட்டான். பூனாவில் ெைாஷிவ் வடீ்றட பநருங்கும் 
வவறளயில், அருகிலிருந்ை கிைற்ைில் நீரிறைத்துக் பகாண்டிருந்ை ஒரு 
முஸ்லிம் ப ண் ைி "யூஸூப், யூஸூப்" என்று அறழத்துக்பகாண்வட 
ஓடிவந்து அந்ை ெிறுவறனக் கட்டியறைத்து அழுைார், "யூஸூப், எனது  கவன, 
நீ எங்வக பென்ைாய்? இது நீபயன்று நான் நம்  முடியவில்றல! இரவு  கலாக 
உன்றனக் காை ஏங்கிக் பகாண்டிருக்கிவைன்! என்  கவன, உன்றனப் ப ற்ை 
ைாறய  ைந்துவிட்டாயா?” 

உடனடியாக, கிைற்ைருவக ஒரு கூட்டம் கூடியது, வ லும் அங்கு 
என்ன நடக்கிைது என் றை, ெகனால் புரிந்துபகாள்ள முடியவில்றல. ெகன் 
 யத்ைில், வவக ாக ெைாஷிவ் வடீ்டிற்குச் பென்று, நிறலற றய அவரிடம் 
எடுத்துக் கூைினான். ெைாஷிவ் அந்ைப் ப ண் ைிறய அணுகி உண்ற றய 
வினவினார். ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர், அந்ை ெிறுவன் கண்  றைவாகி, 
ைாய் ைந்றையர் எங்குத் வைடியும் அவறனக் கண்டுபகாள்ள முடியா ல், 
முயற்ெிறயக் றகவிட்டு, ப ரும் துன் த்ைில் ஆழ்ந்ைனர். வருத்ைத்ைில், 
அவர்கள் அறனவரும் என்ைாவது ஒரு நாள் அவறனப்  ார்க்க முடியும் என்ை 
நம் ிக்றகறயயும் இழந்துவிட்டைாக அந்ைப் ப ண் ைி கூைினார். 

ெகன், ெைாஷிவிடம், "நான் இப்வ ாது என்ன பெய்யட்டும்? என்று 
வகட்டான். ெைாஷிவ் அங்குள்ள நிறலற றய விளக்கி  ா ாவுக்கு ஒரு 
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பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார்.  ா ாவிட ிருந்து உடனடியாக வந்ை  ைிலில் 
அந்ை ெிறுவறன, ப ற்வைாரிடம் விட்டுவிட்டு உடனடியாக,  ஞ்ச்கனிக்குத் 
ைிரும் ி வரு ாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார். இந்தப் பயணத்தில் பாபா ஏன் சககன 
அனுப்பி கவத்தார் என்பது இப்தபாதுதான் புரிந்தது. சதாஷிவிற்குத் 
மதரிவிக்க பாபா சகன் மூலொக அனுப்பிகவத்த மசய்தி ஒன்றும் 
முக்கியெல்ல என்ைாலும், மெஹர் பாபா, ெனமுகடந்த மபற்தைாருடன் 
குழந்கதகய ெீண்டும் இகணத்து கவக்க விரும்பினார் என்பது ெட்டும் 
மதளிவாகப் புலப்பட்டது. 

ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா, அவர்  ிகவும் விரும் ிய 
வகாலாப்பூர் உயர்நிறலப்  ள்ளிக்கு, ெிைிது வநரம், ைிட்ட ிடப் டாை ஒரு 
விஜயத்றை வ ற்பகாண்டார். 

ஆன் ீக இலட்ெியங்கறள அடிப் றடயாகக் பகாண்ட அந்ைப் 
 ள்ளிக்கூடம், ைங்கறள முழுற யாக அர்ப் ைம் பெய்ை, ைன்னல ற்ை 
இரண்டு ந ர்களால் நடத்ைப் ட்டது.  

 ள்ளிக்கூட முைல்வர் ததாப்கதணயின் அறழப்ற  ஏற்று,  ா ா 
மூன்று நாட்கள்  யை ாக 1930, ஏப்ரல் 12ஆம் நாள்  ஞ்ச்கனியிலிருந்து 
வகாலாப்பூர் புைப் ட்டார். அன்ைிரவு வந்து வெர்ந்து நகருக்கு பவளிவய அற ந்ை 
தாப்தபாவன் என்ை இடத்ைில்  ா ா  ண்டலியுடன் ைங்கியிருந்ைார். 

அடுத்ை நாள் காறல 5  ைிக்கு ப ஹர்  ா ா,  ாைவர்களின் 
 ிரார்த்ைறன, விறளயாட்டு  ற்றும் ெிற்றுண்டியில்  ங்பகடுத்ைார். ொஞ்ெி 
அவரது குைிப்பு புத்ைகத்ைில், "பல நாட்களாக ெைந்துதபான மெஹராஷ்ரம் 
சூழ்நிகலகள் ெீண்டும் புத்துயிர் மபற்ைது தபாலத் ததான்ைியது" என 
எழுைியிருந்ைார். 

காறல  த்து  ைியளவில் ப ஹர்  ா ா ைியானம்  ற்றும் 
 றடப் ின் வநாக்கத்றைப்  ற்ைி அளித்ை பொற்ப ாழிறவ விஷ்ணு  ராட்டியில் 
ப ாழிப யர்த்து எடுத்துறரத்ைார். ெிறுவர்கள் ைினமும்  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 
ைியானம் பெய்யு ாறு  ா ா வலியுறுத்ைி, எப் டிச் பெய்வது என் றையும் 
விளக்கினார்:  

அதிகாகலயில், உங்கள் வழக்கப்படியான காகல கடன்ககள 
முடித்த பின்னர், ஒதுங்கிய ஓரிடத்தில் தனியாக அெர்ந்து சிந்தகன 
மசய்யுங்கள்:  

●கடவுள் ஒருவதர.  
●கடவுள் எங்கும் இருக்கிைார்.  
●கடவுள் எதிலும் இருக்கிைார்.  
●கடவுள் எல்லாவற்ைிற்கும் அப்பாற்பட்டவர். 
ஐந்து நிெிடங்கள், இந்த சிந்தகனகள் உங்கள் ெனதில் 

அகனத்திற்கும் தெலாக இருக்க தவண்டும். தவறு நிகனவுகள் வரும், 
ஆனால், உங்கள் ெனகத இந்த நான்கு சிந்தகனகளிலும் 
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ஒருநிகலப்படுத்த தவண்டும். தூங்கி விழக்கூடாது; அப்படித் தூக்கம் 
வருவது தபால் உணர்ந்தால், முகத்கதக் கழுவிவிட்டு ெீண்டும் 
மதாடங்கவும். 

அதற்குப் பிைகு, பத்து நிெிடங்களுக்கு, ஒவ்மவாரு மூச்சிலும் 'ஓம்' 
என்று அகெதியாக உச்சரித்து மூச்கச உள்வாங்கி மவளிவிடும் 
தவகளயில் வாகயத் திைக்காெல் கவத்துக்மகாள்ள தவண்டும்.  

உண்ற யான ைியானம்  ற்றும் அைன் நன்ற கறளப்  ற்ைி 
ப ரும் ாவலாருக்கு எந்ை அைிவும் கிறடயாது. இது  னைில்  றைந்ைிருக்கும் 
அறனத்து அற்புை ான ெக்ைிகறளயும் பவளிப் டுத்துகிைது.  னைின் ெக்ைிகள் 
உண்ற யில் அற்புை ானறவ, ஆனால், அது யாருக்கும் பைரியாது. 

ஏப்ரல் 13ஆம் நாள் நடந்ை கூட்டத்ைில்,  ள்ளிக்கூட முதல்வர் 
ததாப்கதண  ற்றும் துகண முதல்வர் தகீ்ஷித் ஆகிவயாரின் வவண்டுைலுக்கு 
இைங்கி,  ள்ளி வளாகத்ைில்  ா ா ஒரு  ா ரச்பெடிறய நட்டு றவத்ைார். 
துறை முைல்வர் ைீக்ஷித்  ாைவர்களுக்கு இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்:  

"ெரம் வளர்ந்து, தன்னலெற்ை முகையில், அதன் கனிகய பிைருக்கு 
அளிப்பது தபால, நீங்களும் தார்ெீக ெற்றும் ஆன்ெீக ெகத்துவத்தில் வளர 
தவண்டும், பின்பு பிைரின் ததகவயைிந்து, தன்னலெற்ை தசகவ மசய்ய 
தவண்டும். இகதத்தான் மெஹர் பாபா நெக்குக் கற்றுத் தருகிைார்." 

 ள்ளிக்கூட முைல்வர் அப்வ ாது, ஒரு ெிைிய உறரறய வழங்கினார். 
அைன் ொராம்ெம் கீவழவரு ாறு:  

கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில், எங்களது தநர்கெயான 
முயற்சிகளால் ஆசிரியர்களாகிய நாங்கள் மசய்யத் தவைியது 
என்னமவன்ைால், சிறுவர்களின் இதயங்களில் அன்கபயும் ஒழுக்கத்கதயும் 
வளரச் மசய்வது; மெஹர் பாபா, அவர் நம்முடன் இருந்த ஒதர நாளில், 
அந்த அன்கப அகனத்து சிறுவர்களிடமும் உருவாக்கியிருக்கிைார். இகத 
நாம் ஒருதபாதும் மசய்திருக்க முடியாது. இது, ஒரு சத்குரு என்ன மசய்ய 
முடியும் என்பதன் திடொன ஆதாரம்! 

ஒரு சத்குருகவத் 'ததடிச் மசல்லதவண்டிய ததகவ' எதுவுெில்கல 
என்பகத நான் உறுதியாக நம்புகிதைன். இகை நிகலகய அகடந்த 
சத்குருக்களாகிய அவர்கள், இகை தாகத்தால் தவிக்கும் ஆத்ொக்ககள 
அைிந்து, பார்த்து, அவர்களுக்குத் ததகவயான உதவிக்கரங்ககள 
நீட்டுவார்கள். உயர்ந்த அபிலாகஷகளுடன் இங்கு ஆழ்ந்த ஏக்கத்தில் 
தபாராடும் ஆத்ொக்கள் இருப்பகத அவர் அைிந்து அவருகடய அருகளயும், 
ஆசரீ்வாதங்ககளயும் வழங்க இங்கு வந்துள்ளார். 

நான் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவிடம், அவருறடய கருறை  ிகுந்ை 
கறடக்கண்  ார்றவ, பைாடர்ந்து இந்ைப்  ள்ளிக்கூடத்ைில் நிறலப ற்ைிருக்கப் 
 ிரார்த்ைறன பெய்கிவைன். 

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது, கீழ்வரும் உறரறய விஷ்ணு மூல ாக 
வழங்கினார்:  
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இகைநிகலகய தநாக்கிப் பயணம் மசல்லும் அகனத்து ஆன்ெீக 
பாகதகளிலும் கர்ெ-தயாகாகவ (தசகவகய) உங்களுக்கு நான் திடொகப் 
பரிந்துகரக்கிதைன்.  

முழு ெனதுடன் பிைருக்கு தநர்கெயான, தன்னலெற்ை தசகவ 
புரியும் ஒருவருகடய இயல்பின் கீழ்த்தரொன பண்புகள் படிப்படியாக 
அழிந்து, இறுதி இலக்கக தநாக்கி அவகரச் சரீாக ஆனால், நிச்சயொக 
முன்தனைிச்மசல்ல வழிவகுக்கும். இறுதி இலக்கக அகடய ஒரு 
குருநாதரின் கருகண இன்ைியகெயாதது என்ைாலும், தநர்கெயாக 
மசய்வதானால் அவரின் அருகளப்மபை தகுதியுகடவராக ொற்றும் என்பது 
நிச்சயம்.  

இங்கு நிலவும் தூய்கெயான, ஆதராக்கியம் தரும், பக்திெிக்க 
சூழ்நிகலகள், சதகாதரத்துவ உணர்வுகள், ஆசிரியர் - ொணவர்கள் 
இவர்களுக்கிகடதய உள்ள இணக்கம், வாழ்க்ககயின் உயர்ந்த 
மகாள்ககககள அகடயும் தவீிர ஏக்கம் - இப்தபாதும், எப்தபாதும் இகவ 
அகனத்கதயும் பார்த்து மபருெகிழ்ச்சி அகடகிதைன்; தெலும், இகவ 
இகைவகனக் காணும் ஏக்கத்தின் உச்சத்கத அகடய வழிவகுக்கும். இங்கு 
இருக்கும் பக்தி நிகைந்த ஆத்ொக்களிகடதய நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக 
இருப்பதன் காரணம், உங்களின் உள் ஏக்கங்ககள நான் நன்கு அைிதவன், 
அகத நான் ெிகவும் விரும்புகிதைன், பாராட்டுகிதைன். 

ஏப்ரல் 14ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன்  ாறலயில் ைாப்வ ாவனில் 
 ாைவர்களுடன் ஹாக்கி விறளயாடினர். அவ்வவறளயில் வகாலாப்பூர் 
 ாநிலத்ைின் முந்றைய ைிவான், அந்ை வழிவய காரில் பென்ைவர்,  ா ா 
ஹாக்கி விறளயாடுவறைக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைார்;  ின்பு ப ஹர் 
 ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றும் வவறளயில்  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

குழந்கதகதளாடு நான் ஒரு குழந்கத; முதியவர்கதளாடு நானும் 
ஒரு முதியவன்; ஆண்கதளாடு ஆண், மபண்கதளாடு மபண்; 
பணக்காரர்கதளாடு நான் பணக்காரன், அதததவகள பாெர ெக்கதளாடு 
நானும் ஒரு பாெரன்; இகதமயல்லாம் தாண்டி, குழந்கதகளுக்கு ஆகசகள் 
இல்லாததால் நான் அவர்ககள ெிகவும் தநசிக்கிதைன். அவர்கதளாடு 
விகளயாடுவதில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகடகிதைன்; தெலும் அவ்வாறு 
விகளயாடுவது, குழந்கதககள இகையன்பின் ெதுபானத்கத விரும்பிய 
அளவில் பருக வழிவகுக்கும். 

ஏப்ரல் 15ஆம் நாள்,  ா ா  ண்டலியுடன் அங்கிருந்து புைப் ட்டு 
 ஞ்ச்கனி பென்று வெர்ந்ைார். 

 ஞ்ச்கனியில்,  ா ா ைினமும் குறக கட்டும் இடத்றைப்  ார்றவயிடச் 
பென்ைார். ஒருமுறை பாபா அவருகடய முந்கதய பிைவியில் சிவாஜியாக 
வந்தகத நிகனவு கூர்ந்து இவ்வாறு குைிப்பிட்டார்: "கடகர் தவலி 
என்னுகடய பகழய வாழ்க்கககய நிகனவூட்டுகிைது. இந்த ெகலகயச் 
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சுற்ைி இராணுவ முகாம்கள் இருந்ததால் எப்தபாதும் ஏதாவது சம்பவங்கள் 
நடந்தவண்ணம் ஆரவாரொக இருக்கும்." 

 ா ா  ண்டலியுடன் ைங்கியிருந்ை குடில்களுக்கு அருகிலற ந்ை ஒரு 
 சூைியில் அைிகாறல முைல்  ாறல வறர 'அல்லா…. அல்லா… ' என்று 
ெத்ை ாக, கரகரப் ான குரலில் அறழப் து வழக்க ாக இருந்ைது. ஏப்ரல் 17ஆம் 
நாள்,  ண்டலி இறைப்  ற்ைி விவாைித்துக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில்  ா ா 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்:  

"கடவுள் என்ன மசவிடரா? அவருகடய மபயகர இவ்வளவு 
சத்தொகக் கத்த தவண்டியது அவசியொ? ஒரு கணம் இதயத்துடிப்பு 
நின்ைது தபான்ை ஓர் உணர்வு! ஆனால், கடவுள் இம்ொதிரியான 
அகழப்பிற்கு மசவிெடுப்பதில்கல. இதயத்தின் குரலுக்கு ெட்டுதெ அவர் 
மசவி சாய்க்கிைார் என்ை உண்கெ உலகிற்குத் மதரியாது.” 

இைற்கிறடயில்  ா ாவின் 'சிைந்த சிறுவகனத் ததடும் பணி' 
பைாடர்ந்ைது. கடந்ை ஆறு  ாைங்களாக எவ்வளவவா முயன்றும் எனக்கு 
'ஏற்ைைாக' ஒரு ெிறுவறனக்கூட நீங்கள் பகாண்டு வரவில்றல.  

ஒரு ொைாரை ெரக்கு வண்டி ஓட்டு வன்கூட அவனுக்கு உைவியாக 
ஆற்ைல் ிக்க ெிறுவறன எளிைாகக் கண்டுபகாள்ள முடிகிைது; ஆனாலும் ஒரு 
குருநாைர் ைனது ெிைப் ான வநாக்கத்ைிற்காக ஒரு 'ைனித்துவ ான' ெிறுவறனக் 
கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல! இருந்தும் எனது சூழ்நிறலகறள நாம்  னைில் 
பகாள்ள வவண்டும்; எனக்கும் ொய சக்திகளுக்கும் இகடதய நிகழும் 
தபாராட்டம் இந்த சூழ்நிகலககள உருவாக்கக் காரணொக இருந்தது. 
எதுவாயினும் எனது முக்கியொன பணிகய நான் மசய்ய தவண்டும், 
தெலும் அந்தப் பணி ொகயயின் உதவியுடன் மசய்யப்படுகிைது. இந்த ொய 
சக்திகள் எனது பணிக்கு எதிராக நின்ைாலும், இதத ொகயதான் எனது 
பணியின் ஊடகம் என்பகதத் மதரிந்து மகாள்ளுங்கள்.  

வ  8ஆம் நாளிலிருந்து, ப ஹர்  ா ாவின் ைிட்டப் டி ஏகாந்ைவாெம் 
பைாடங்க இன்னும் ஒரு வாரவ  எஞ்ெியிருந்ை நிறலயில், அறனத்து 
 ண்டலியும் அந்ைப்  ைியில் றகபகாடுத்து உைவினர். ஒரு நாள்  ாறல 
வநரம், கறடெியாகக் கான்கிரீட் ெிப ண்ட் கலறவறய ஊற்றும் வவறளயில், 
ைிடீபரனக் கார்வ கங்கள் சூழ்ந்துபகாண்டு கடும்  றழ ப ாழிய 
இருப் துவ ாலத் வைாற்ை ளித்ைது - இகதத்தான் பாபா ொகயயின் எதிர்ப்பு 
சக்தி என்று கூைியது (அவ்வாறு  றழ ப ய்ைிருந்ைால் அந்ை நாளில் பெய்து 
முடித்ை அறனத்து ெிப ன்ட் வவறலகறளயும் அது  ாழாக்கியிருக்கும்.) 
ப ஹர்  ா ா குடிலுக்கு பவளிவய வந்து வானத்றை உற்று வநாக்கினார். 
அைற்குப்  ிைகு, ொஸாஜி, காக்கா ஷஹாதன இருவருெிகடதய ஒரு பலத்த 
வாக்குவாதம் நகடமபற்ைது. ஏததா அந்த வாக்குவாதம் வானத்திலிருந்த 
கார்தெகங்ககளத் துரத்தி விரட்டினாற்தபாலத் ததான்ைியது; ஏபனன்ைால், 
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அன்ைிரவு 11  ைிவறர  றழ ப ய்யாைைால் அறனத்து கான்கிரீட் 
வவறலயும் பெவ்வவன நிறைவுப ற்ைது.  

வ  9ஆம் நாள், பெய்ைித்ைாள் ைறலப்புகறளப்  ார்றவயிடும் 
வவறளயில்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "ெஹாத்ொ காந்தி சிகையில் 
அகடக்கப்பட்டுள்ளார்; தஷாலாப்பூரர் கடுகெயான கலவரத்தின் பிடியில் 
சிக்கியுள்ளது. ரங்கூனில் ஒரு சூைாவளிக் காற்று 1000 ெக்ககள பலி 
வாங்கி, 30000 ெக்களின் வடீுககள அழித்துவிட்டது." 

 ா ா, அப்வ ாது இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: "என்னுகடய 
முந்கதய ஓர் அவதார காலகட்டத்தில், நான் பத்து வருடங்கள் மதாடர்ந்து 
ரங்கூனில் உணவு எதுவும் உண்ணாெல் ஏகாந்தவாசம், தெற்மகாண்தடன். 
இப்தபாது, இங்கு நான் ஏகாந்தவாசம் மதாடங்கவிருக்கும் தருவாயில் 
நான்கு திகசகளிலும் கலவரங்கள், தவகல நிறுத்தங்கள் ெற்றும் 
குழப்பங்களாக உள்ளன. இது ஒன்றும் மபரிய அளவில் இல்கல; குழப்பம் 
தெலும் அதிகரிக்கும். ஆனால், இகடயூறுகள் பரந்த அளவில் அதிகரித்தால், 
நான் எனது ஏகாந்தவாசத்தின் இடத்கத ொற்ை தவண்டியிருக்கும்.” 

றடகர் வவலியில் ப ஹர்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் 
பைாடங்குவைற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் நிறைவறடந்ைன. 

1930, வ  15, வியாழக்கிழற  இரவு 10  ைிக்கு ப ஹர்  ா ா, றடகர் 
வவலி குறகக்குள் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கினார். அவைவவறளயில், 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள் டி, ப ஹரா ாத்  ற்றும் நாஸிக்கில் வாழ்ந்ை ெில 
குைிப் ிட்ட  ண்டலியும் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டனர்.  

ஏப்ரல்  ாைத்ைில் பவளியான ப ஹர் ப வஸஜ் இைழில் ைஸ்தூர் ெில 
 ா ா  க்ைர்கள், இந்ைிய காங்கிரஸ் கட்ெி நடத்தும் வைெிய வ ாராட்டத்ைில் 
 ங்பகடுப் ைாகவும், அவரும் அைில் கலந்துபகாள்ளப் வ ாவைாகவும் 
பைரிவித்ைிருந்ைார்.  

 ா ா அரெியலில் ஈடு ட விருப்  ில்லா ல் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
"நான் ைஸ்தூறர அரெியலிலிருந்து விலகியிருக்க,  லமுறை 
எச்ெரித்துவிட்வடன். ஆனால், எனக்கு வாக்குறுைி அளித்ை  ின்னரும், எனது 
விருப் த்ைிற்கு எைிராக பெய்கிைார். அவர் விருப் ப் டிச் பெய்யட்டும்; எனக்கு 
அறைப்  ற்ைிய கவறலயில்றல; அைற்காக அவர் வருந்துவார்.” 

1930, வ  20ஆம் நாள்,  ா ா அைிகாறல நான்கு  ைிக்கு எழுந்து, 
 ண்டலிறய அறழத்து இவ்வாறு கூைினார்: "இன்ைிலிருந்து நான் ைீவிர ான 
ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கி, குறகயிலிருந்து பவளிவர  ாட்வடன். எனவவ, 
ப ாழுது விடியும் முன்னர் உங்களுறடய அறனத்து ப ாருட்கறளயும் 
எடுத்துக்பகாண்டு குடிலுக்குச் பெல்லவவண்டும்." 

 ா ா, அப்வ ாது, அறனவறரயும் முன்நின்று வழிநடத்ைிச் பென்ைார். 
குறகயிலிருந்து ெற்று பைாறலவில் அற ந்ை குடில்களில்  ண்டலிக்கு இடம் 
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ஒதுக்கப் ட்டிருந்ைது. ஒருவரும் குறகக்கு அருகில் பெல்லக்கூடாது என் து 
 ா ாவின் கட்டறள. 

ப ஹர்  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் ைீவிர ாகத் பைாடங்கிய 
வநரத்ைிலிருந்து,  க்கள் ைிடீபரன  றட ைிைந்ை பவள்ளம்வ ால,  ா ாவின் 
ைரிெனத்றை நாடி வந்ைனர்; ஆனால், அவர்கறள, குறகயருகில் 
அணுகவிடா ல்,  ண்டலி ைடுத்து நிறுத்ைினார்கள். இவ்வவறளயில் 'ப ஹர் 
 ா ா ஒரு குறகக்குள் ைன்றன அறடத்து, வாெறல மூடி, ைனது ஆன் ீக 
ெக்ைிகறள பவளிப் டுத்ைிய  ின்னவர குறகயிலிருந்து பவளிவய வருவார்' 
என்ை வைந்ைி ஊபரல்லாம்  ரவியது. இந்ைப் ப ாய்ப் ிரச்ொரம்  க்கறளத் ைிரள் 
ைிரளாக அங்கு வரச்பெய்ைது. குறகறய பநருங்க விடா ல்  ண்டலி ைடுத்து 
நிறுத்ைிய வவறளயில், அவர்கள், குறகறய  ட்டு ாவது தூரத்ைிலிருந்து 
 ார்க்க விருப் ம் பைரிவித்ைனர். ஒரு கூட்டம்  றலயின்  று க்கத்ைிலிருந்து 
ஏைி, குறகறயப்  ார்றவயிட்டனர். இப் டி  க்கள் ைினமும் கூட்டங்கூட்ட ாக 
வந்ைது  ண்டலிக்குப் ப ரும் ெிர  ாக இருந்ைது.  ஞ்ச்கனி ஒரு ெிைப் ான 
வகாறடவாெஸ்ைலம் ஆறகயால் அைிக அளவில்  ார்றவயாளர்களும், புது ை 
ைம் ைிகளும் அங்வக நிரம் ி வழிந்ைனர். இைன் விறளவாக, 'ப ஹர்  ா ா 
உயிவராடு ெ ாைி நிறலயில் இருக்கும்' அந்ைக் குறகறயப்  ார்க்க,  லர் 
ஆவலாய் இருந்ைனர். 

வ லும், ஒவ்பவாரு இரவும்  லத்ை  றழ ப ய்ைைால் நிறலற  
 ிகவும் வ ாெ ாயிற்று. 

இறவ அறனத்றையும் கருத்ைில் பகாண்டு, ப ஹர்  ா ா, வ  25ஆம் 
நாள், ப ஹரா ாத்ைிற்குத் ைிரும் ிச் பெல்லும் விஷயத்றைப்  ரிந்துறரத்ைார். 
ஆறு நாட்களாக வ ற்பகாண்ட கடுற யான ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குப்  ிைகு வ  
26ஆம் நாள் இரவு 12.30  ைிக்கு  ா ா குறகயிலிருந்து பவளிவய வந்து, 
இரவவாடு இரவாக ப ஹரா ாத்றை வநாக்கி நறடப் யைத்றைத் 
பைாடங்கினார்.  ா ா,  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் வந்ைதும் 
ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகளும் பெய்யப் ட்டன. ப ஹராஷ்ரம் 
அற ந்ை இடம் மூன்று  ாகங்களாகப்  ிரிக்கப் ட்டது. 

ஜூன் 1ஆம் நாளிலிருந்து,  ா ா குைிப் ிட்ட ெில  ண்டலியுடன், 
 று டியும் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடரப்வ ாவைாக அைிவித்ைார்.  

 றுநாள், அந்ைிப்ப ாழுைில்  ா ா ெிறுவர்களுடன் விறுவிறுப் ாக 
விறளயாடிக் பகாண்டிருக்கும் வவறளயில், நஸர்வான் அங்கு வந்ைார்.  ா ா, 
விறளயாடுவறை நிறுத்ைிவிட்டு அவருடன் அறர  ைிவநரம், அப்வ ாது 
இந்தியாவில் நிலவும் சட்ட ெறுப்பு இயக்கம், குழப்பங்கள், தபாராட்டங்கள் 
 ற்ைி விளக்கிக் கூைினார். அறனவரும்  ா ாறவச் சுற்ைி நின்று உன்னிப் ாகக் 
வகட்டுக் பகாண்டிருந்ைனர், "நீங்கள் அரெியல் நடவடிக்றககளில் ப ரிய 
அளவில் ஈடு ட்டிருந்ைாலும், என்றனப்  ார்க்க வந்ைது  ட்டு ின்ைி, 
உங்களுக்கு என்  ீதுள்ள அன்ற  நிறனத்து நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடகிவைன்" 
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என்று  ா ா நஸர்வானிடம் குைிப் ிட்டார். இந்ைிய சுைந்ைிர வ ாராட்ட 
இயக்கங்கறளக் குைித்து,  ா ா கீழ்வரும் ைீர்க்கைரிென வி ர்ெனங்கறள 
எடுத்துக்கூைினார்: 

இவற்ைின் திைவுதகால் என்னிடம் உள்ளது, இறைப்  ற்ைி யாருக்கும் 
எந்ை அைிவும் கிறடயாது; வ லும் எைிர் காலத்ைில் நிகழவிருக்கும் 
அறனத்துக்கும் இதுவவ காரைம். எனது பார்கவயில் இந்தியர், ஆங்கிதலயர், 
இந்து, முஸ்லிம் அகனவரும் செம்; நான் அகனவருக்கும் உரியவன். 

ஒவ்மவாருவரிலும் நான் ெட்டுதெ இருக்கிதைன். ஒரு வறகயில் 
ஆங்கிவலயர்கள்  ிகவும் நல்லவர்கள்; அவர்களும் இந்ைிய நாட்டுக்குப் ப ரும் 
வெறவ புரிகிைார்கள். நீங்கள் இறைப் புரிந்துபகாள்ள  ாட்டீர்கள். 

இப்வ ாறைய இராஜப் ிரைிநிைி லார்ட் இர்வின், ெஹாத்ொ 
காந்திறயப் வ ால் ஒரு நல்ல  னிைர். இருவரும், எைிர் ைிறெயில் 
இருப் துவ ாலத்  வைான்ைினாலும், இந்ைிய வைெத்ைிற்காக அயராது வெறவ 
புரிகிைார்கள். இருவரும், என்னுடன் பழங்காலத்திலிருந்தத ஆன்ெீக 
மதாடர்பில் இருப்பவர்கள், ஏபனன்ைால் இருவரும், ஒருவர் 
ஆங்கிவலயராகவும் இன்பனாருவர் இந்ைியராக இப்வ ாது இருந்ைாலும், 
அவர்கள் ெிவாஜியின் காலத்ைில் வாழ்ந்ைவர்கள். ஆனால், இது இப்வ ாது 
முக்கிய ல்ல. 

பழங்காலத்திலிருந்தத, இந்தியா, ஆன்ெீகத்தின் பிைப்பிடொக 
இருந்து வருகிைது. எனதவ இந்தியாவில் பிைவி எடுப்பது என்பது, ஒருவர் 
ஆன்ெீக இலக்கிற்கு அருகில் இருக்கும் அளவுக்கு, ஆன்ெீக 
மகௌரவத்திற்குரிய விஷயொகும். அமெரிக்கா, ஐதராப்பா, ஆப்ரிக்கா 
தபான்ை கண்டங்களில் பிைவி எடுக்கும் தென்கெயான ெனிதர்கள், 
இப்பிைவியில் அகடயும் உன்னதொன ெனப்படிவங்களின் விகளவாக, 
அடுத்த பிைவியில் இந்தியாவில் பிைப்பார்கள். அதுதபால, தற்மபருகெ, 
தவைான மபருகெ ெற்றும் அகங்காரம் பிடித்த ெக்கள் இந்தியாவில் 
இப்பிைவியில் தசர்க்கும் ெட்டொன ெனப்படிவங்களின் விகளவாக 
ஐதராப்பா, அமெரிக்கா தபான்ை ஆன்ெீகத்தில் பின்தங்கிய கண்டங்களில் 
பிைவி எடுப்பார்கள். 

உலகம் முழுவைிலும், குைிப் ாக இந்ைியாவில் ப ரும் கிளர்ச்ெிகள் 
உருவாக உள்ளன. இந்ைியாவில், ஒரு புைம் இந்ைியர்  ற்றும் 
ஆங்கிவலயர்களுக்கும்,  றுபுைம் இந்து, முஸ்லிம்கள் இவர்களிறடவய நிலவும் 
ப ரும்  ைற்ைத்ைின் விறளவாக,  யங்கர ான இரத்ைக்களைி  ற்றும் 
 டுபகாறலகள் நிகழும். இந்துக்கள் முஸ்லிம்கறளயும், முஸ்லிம்கள் 
இந்துக்கறளயும், ஆங்கிவலயர்கள் இருைரப் ிறரயும் பகான்று குவிப் ார்கள்! 
இந்ைியாவில் இரத்ைக் காட்டாறு ப ருக்பகடுத்வைாடும், எங்கும்  ிைங்களாக 
நிரம் ியிருக்கும்! இந்ைியாவில் உள்நாட்டுப் வ ார் பவடிக்கும்; வ லும் 
அறனத்து கட்ெிகளும் ஒன்றுக்பகான்று வ ாைிக் பகாள்ளும். எங்கும் கலகமும், 
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கலக்கங்களும் ைறலவிரித்ைாடும். எங்கிருந்வைா ைிடீபரனத் வைான்றும்  ிைரின் 
ைறலயடீ்டால், சுைந்ைிரத்ைிற்காக ஒலிக்கும் இந்ை அழுறக  ற்றும் கூச்ெலில் 
இருந்து ஒரு புைிய சூழ்நிறல உருவாகும். 

இந்ை வன்முறைகளுக்கு  த்ைியில், ரஷ்யா, அப ரிக்கா, இங்கிலாந்து, 
இத்ைாலி, பஜர் னி வ ான்ை வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கிறடவய ப ரும் வ ார் 
உருவாகி எங்கும்  ரவும். இத்ைறகய உலக குழப் ங்களுக்கு  த்ைியில் 
அரெியல் ைறலவர்கள் என்ன பெய்வது என்வை புரியா ல் ைவிப் ார்கள். இந்தக் 
குழப்பொன சூழ்நிகலயிலிருந்து விடுபட வழிமதரியாெல் தவிக்கும் 
ெனிதகுலத்கத அவதார புருஷர் அகெதி ெற்றும் மசழிப்பான பாகதயில், 
நித்திய, நிரந்தர ஆனந்தத்கத தநாக்கி வழிநடத்திச் மசல்வார். 

ஆனால், அதற்கு இன்னும் தநரம் எடுக்கும்; அதற்கு முன்னதாக 
உலகம் முழுவதும் மபரும் கிளர்ச்சிகள் உருவாக தவண்டும். உலகம் 
ஆன்ெீகத்கத தநாக்கி அதன் முகத்கதத் திருப்புவதற்கு முன்னால், 
இத்தககய இகடயூறுகள், சரீ்குகலவு, ெற்றும் அகெதியின்கெ அகனத்தும் 
ெிகவும் அவசியம். இதற்காகத்தான் நான் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் 
ஏகாந்தவாசம் மதாடங்க உள்தளன். 

அைனால்ைான் நான் ைிரும் த் ைிரும் க் கூறுகிவைன், குைிப் ாக 
என்னுடனும், இைர குருநாைர்களுடன் இருக்கும் அறனவருக்கும், நல்ல 
காலங்கள் வரும் என்று!  

என்கனப் மபாறுத்தவகரயில், இந்த அகனத்து அரசியல் 
நடவடிக்கககள், இந்திய ததசம் முழுவதும் மதாடங்கியுள்ள பரவலான 
கிளர்ச்சி, இந்த ததசத்கதத் தகலகீழாக ொற்றுவது இகவமயல்லாம் 
கிட்டிப்புள் விகளயாடுவது தபான்ைது. இந்த விகளயாட்டில் இருக்கும் 
பரபரப்பு ெற்றும் உற்சாகத்தில்தான் எனக்கு ஆர்வம் அதிகம் ஏமனன்ைால், 
அந்தநரத்தில்தான் எனது ஆன்ெீக பணி உச்சக்கட்டத்கத எட்டுவது 
ெட்டுெின்ைி அது உள்பணிகளிலும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். இத்தககய 
சலசலப்புெிக்க, தாறுொைான தவகளகளில்தான் ஆங்கிதலயர்கள் 
அவர்களின் நாட்கடவிட்டு இந்தியாவுக்கும், இந்தியர்கள் இங்கிலாந்துக்கும் 
இடம்மபயர்வார்கள். இகவ அகனத்தும் நான் புரியும் பணியின் விகளவு. 
ஒவ்மவாரு நாட்டிலும் என்னுகடய முகவர்கள் இருந்து, என் விருப்பத்திற்கு 
இணங்க பணிபுரிந்து, உள்ளளவில் இறுதி இலக்கக தநாக்கிப் 
பணிபுரிகிைார்கள். 

நான் காற்ைாடி பட்டம் பைக்கவிடுவது, தகாலி ஆடுவது தபான்ை 
விகளயாட்டுகள் அகனத்தும் எனது பணியின் வழிமுகைகள்; என்னுகடய 
ஒவ்மவாரு மசயலும் இகணப்பு மசய்திககள, இங்கிருந்து அங்கும், எங்கும் 
எடுத்துச்மசல்வகதக் குைிக்கும். நான் அடிமயடுத்து கவத்து நடப்பது 
அல்லது தவடிக்ககயாகப் தபசி மபாழுது தபாக்குவது - இவற்ைின் வழியாக 
நான் பணிபுரிவது உண்கெயில் எவரும் புரிந்துமகாள்ள முடியாத விஷயம். 
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அடுத்ை நாள் வ லும்  ல விறளயாட்டுகள் விறளயாடும் வவறளயில் 
ப ஹரா ாத்,  ண்டிறக நாள் வ ாலக் குதூகல ாகக் காட்ெியளித்ைது. அன்று 
 ா ா அறனவருக்கும்  ைிய, இரவு உைறவத் ைன் றககளால் வழங்கினார். 
ஆைி ெீனியர், குல் ாய், ப ஹரா,  ைி, வகார்பஷத் அறனவறரயும்  ா ா 
ைனியாக அறழத்துப் வ ெினார். "உங்கள் கடகெககளச் மசய்து, எனது 
கட்டகளககளத் தவைாெல் ககடப்பிடியுங்கள்." வ லும்  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார், "கவகலப் படாதீர்கள், எந்தநரமும் என்கனதய 
நிகனயுங்கள்."  ின்னர், அறனவரும் ைிரும் ி நாஸிக் பென்ைனர். 

1930, ஜூன் 1ஆம் நாள், நூற்றுக்கும் அைிக ான  க்கள்,  ா ா 
ஏகாந்ைவாெம் இருக்கப் வ ாவறைக் வகள்விப் ட்டு, ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 
அன்றும்  ா ா அறனவருக்கும் அவரது றககளால் ெிைப் ான உைவு 
வழங்கினார்.  

இரவு 10.30  ைிக்கு  ா ா நீர்த்பைாட்டியின் வ ல் அற க்கப் ட்ட 
அறைகளில் மூன்ைாவது அறையில் பென்று ஓய்பவடுத்ைார். அலி அக் ர், 
துக்காராம், கலிங்கட் மூவரும் அங்வகவய ைனித்ைனி அறைகளில் ைங்கினர். 

ஜூன் 13ஆம் நாள், 13 நாட்கள் உ வாெத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ா, 
ராவ்ஸாவஹப், ற தூல் இருவருடன் ைனியாக உறரயாடிக் பகாண்டிருக்கும் 
வவறளயில், காஷ் ீருக்கு  று டியும் பெல்லவவண்டிய கட்டாயத்றை எடுத்துக் 
கூைினார். ஆகா அலிறய குபவட்டாவிலிருந்து ைிரும்  அறழத்துவர 
முடியாைைால், இப்வ ாது ஸ்ரீநகருக்குச் பெல்லவவண்டிய அவெியத்றை 
பவளிவய எவருக்கும் பைரியப் டுத்ைா ல் இரகெிய ாக றவத்துக்பகாள்ளு ாறு 
இருவரிடமும் வகட்டுக்பகாண்டார்.     

1930, ஜூன் 15ஆம் நாள் ொகல 6 ெணியளவில் பாபா, சாஞ்சி, 
ராவ்ஸாதஹப், அலி அக்பர் ெற்றும் விஷ்ணுவுடன், இரண்டாவது 
முகையாக காஷ்ெீருக்கு ரயிலில் புைப்பட்டுச் மசன்ைார். நாஸிக், மும்ற  
வழியாக படல்லிக்குச் பென்று  ஹாராஜா வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  

ஜூன் 19ஆம் நாள் அறனவரும் ஸ்ரீநகர் வழியாக முர்ரீ (ராவல்பிண்டி 
 ாகாைத்ைில் உள்ள  றலப் ிரவைெம்) பென்று இரண்டு நாட்கள் அங்வக 
ைங்கியிருந்து  ீண்டும்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். துளசி எனும் ெிறுவறன 
லாகூரில் கண்டு ிடித்து ஸ்ரீநகருக்கு உடன் அறழத்துச் பென்ைனர். 

ஸ்ரீநகர் பெல்லும் வழியில் தடாெல் கிரா த்ைில்,  ஞ்ொ ி ஒருவர் 
 ா ாறவ அணுகி அவர்  கவத்கீறைறய நம்புகிைாரா என்று வகட்டார்.  ா ா 
அவருக்கு ஒரு சுருக்க ான  ைிறல அளித்ைார், "அகத நம்புவது ெட்டுெின்ைி, 
ஒவ்மவாரு கணமும் நான் அகத அனுபவப்பூரர்வொக உணர்கிதைன்! 
கடவுகளக் காணதவண்டும், கண்டு, உண்கெயில் அனுபவிக்க தவண்டும். 
அைிவுபூரர்வொகப் புரிந்துமகாள்வது ெட்டும் தபாதாது. நீங்கள் இந்து 
சாஸ்திரங்ககள வாழ்நாள் முழுவதும் படிக்கலாம், ஆனால், கடவுகளப் 
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பார்க்கதவா, அவகர உணரதவா அல்லது அவகர அைிந்து மகாள்ளதவா 
உங்களுக்கு ஆர்வமும், ஏக்கமும் இல்கல என்ைால் அது உங்ககள, 
கடவுகள தநாக்கி ஓர் அங்குலம் கூட எடுத்துச்மசல்லாது."  

ஜூன் 23 ஸ்ரீநகர் வந்ை அடுத்ை நாள்,  ா ா, விஷ்ணு, ராவ்ஸாவஹப் 
இருவறரயும் ஹார்வான் கிரா த்ைிற்கு அனுப் ி பண்டித் எனும் ெிறுவறன 
அறழத்துவரக் கூைினார். ெிறுவன்  ண்டித்றை அறழத்து வந்ைதும்,  ா ா 
அவறன ெிைிது வநரம் ெந்ைித்து, ைியானம் பெய்வறைப் ற்ைிய 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கி,  ின்னர் அவறன உடவன ஹார்வானுக்குத் 
ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். அந்ை ெிறுவவனாடு இருந்ை  ா ாவின்  ைி 
இவ்வளவு வவக ாக முடிந்ைறை எண்ைி  ண்டலி ஆச்ெரிய றடந்ைனர். 

காலமும் இறைக்கண்டு குழப்  றடந்ைது: "இந்தத் மதாடர்பின் 
முக்கியத்துவம் ஒரு ெர்ெொகதவ உள்ளது," என்று குைிப் ிட்டது, "பண்டித் 
எனும் சிறுவகனக் காண மெஹர் பாபா ஆயிரொயிரம் கெல்கள் கடந்து 
வந்துள்ளார், ஆனால், அவகன சந்தித்தததா ஒரு சில நிெிடங்கள் ெட்டுதெ! 
மவளிப்பகடயாக, இது அவரது உள்பணிக்குப் தபாதுொனதாக இருந்தது." 

ப ஹராஷ்ரம் நாட்களிலிருந்து ெிறுவர்களுடன்  ா ாவின்  ைி, 
பைாடர்ந்து நடந்துபகாண்வட இருந்ைது. அவதார புருஷரின் உள்பணியின் 
விகளவுககள, காலம் எவ்விதத்திலும் ஆழங்காண முடியாது எனும் 
தபாது, ஆகா அலி, அலி அக்பர், தசாட்டா பாபா, பண்டித், துளசி அல்லது 
இதர சிறுவர்களுடன் பாபா குைிப்பாக என்ன பணியில் ஈடுபட்டார் 
என்பகத, நிச்சயொக, ஒருவராலும் அைிந்துமகாள்ள முடியாது. ஆனால், 
 ா ா இறைப்  ற்ைிக் கூைியைற்கிைங்க, அவருகடய ஒவ்மவாரு 
உள்பணிக்கும் ஊடகங்கள் ததகவப்படுகின்ைன, தெலும் அவ்வூடகங்கள் 
வழியாக அவரது பணி எளிதாக முடிந்துவிடும். இந்த விஷயத்தில், பாபா 
எங்குச் மசன்ைாலும் அவர் மதாடர்பு மகாண்ட சிறுவர்கள், அந்த தநரத்தில் 
அவர் ஈடுபட்டிருந்த உள்பணிக்கான ஊடகொகத் திகழ்ந்தார்கள். இந்த ஒதர 
காரணத்திற்காகத்தான் பண்டித் எனும் சிறுவகனத் மதாடர்பு 
மகாள்வதற்காக பாபா இவ்வளவு தூரம் பயணம் மசய்து ஸ்ரீநகர் மசன்ைார். 

அவதார புருஷரின் ஒவ்மவாரு மசயலும் அவரது உள்பணியுடன் 
மதாடர்புகடயது என்று ஒரு  ாைத்ைிற்கு முன்னால், ப ஹரா ாத்ைில்  ா ா 
கிட்டி-புள் விறளயாடும் வ ாது குைிப் ிட்டார்.  

ஜூன் 28ஆம் நாள் காறலயில்,  ா ா  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்களுடன் 
ஸ்ரீநகரிலிருந்து ஜம்முவுக்குக் காரில் புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  

 ா ா, ஓரிரு நாட்களில், அவரது  ைி நிறைவறடந்ைதும், உடனிருந்ை 
ெிறுவர்கறள அவரவர் இடங்களுக்குத் ைிருப் ி அனுப் த் ைிட்ட ிட்டார். 

லாகூரிலிருந்து ரயிலில் அம்ரித்ஸர்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், 
முஸ்லிம் ப ரியவர் ஒருவர்  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். அவர் 
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 ா ாறவ உற்றுப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ை அவைவவறளயில்  ா ா அவறர 
வநாக்கிக் கற் லறகயில், "எனது நண்பதர, எங்கும் ஆனந்தம் ஒன்கைத்தவிர 
தவறு எதுவுெில்கல" என்று எடுத்துறரத்ைார். 

"அது  ைிப் ிற்குரிய உங்களுக்காக இருக்கலாம், எங்களுக்காக அல்ல" 
என்று அந்ைப் ப ரியவர்  ைிலளித்ைார்.  

 ா ா உடவன, "நீங்கள் அகதப் பார்க்க முடியாததால், குகைகூைி 
முகையிடுகிைரீ்கள், ஆனால், நான் உங்களுக்குக் கூறுகிதைன், எங்கும் 
தபரானந்தத்கதத் தவிர தவமைான்றுதெ இல்கல. நான் அகதப் 
பார்க்கிதைன்; உணர்வுபூரர்வொக அனுபவிக்கிதைன்" என்று கூைினார்.  

அப்வ ாது அந்ைப் ப ரியவர், "உலகில் துன் ம், துயரம்,  ற்றும் 
முரண் ாடுகறளத் ைவிர வவறு எறையும் நான் அனு வித்ைைில்றல. நான் 
ஒருவ ாதும்  கிழ்ச்ெிறய அைிந்ைைில்றல, என் வாழ்க்றகயில்  ிகவும் 
பவறுப் ாக இருக்கிவைன்" என்ைார். 

"இதற்குக் காரணம் அைியாகெ"  ா ா விளக்க ளித்ைார், 
"உண்கெயான தபரின்பத்தின் அனுபவம் உங்களுக்கு இல்கல. நீங்கள் 
உண்கெப்மபாருகள இழந்து நிழலுக்குப் பின்னால் அகலகிைரீ்கள். 
சாப்பிடுவது, பணம் சம்பாதிப்பது, இதர தவைான, தற்காலிகொன 
சுகதபாகங்கள் அகனத்கதயும் உண்கெயானது எனத் தவைாகப் புரிந்து 
மகாள்கிைரீ்கள். அது ெட்டுெல்லாெல், நித்திய, நிரந்தரொன 
தபரின்பத்திலிருந்து அகவ உங்ககள தெலும் விலகிச்மசல்ல 
வழிவகுக்கும்." 

"ஆனால், அந்ைப் வ ரின் த்றை நான் எங்குக் காைமுடியும்?" அவர் 
வினவினார். "வ லும், ஒருவர் அறை எவ்வாறு கண்டுபகாள்வார்?" 

"சரியாகக் தகட்டீர்கள், அதுதான் முக்கியொன விஷயம்!" என்று 
வியப் ான முறையில்  ா ா பைரிவித்ைார். "இப்வ ாதுைான் நீங்கள் 
உண்ற யான ஒன்றைக் வகட்கிைரீ்கள், உண்ற றய அைிய விரும்புகிைரீ்கள். 
இந்ைப் வ ரின் த்றைக் கண்டுபகாள்வது  ட்டுவ  உங்கள் விருப்  ாக 
இருக்கட்டும்; அைாவது உண்கெப்மபாருகள, இகைவகனக் 
கண்டுமகாள்வது! இறடவிடா ல், பைாடர்ந்து இந்ை ஏக்கத்றைக் பகாண்டு 
இருப் ரீ்கவளயானால், அறை நீங்கள் அறடவரீ்கள் என் து நிச்ெயம். அறை 
அறடவைற்கான  ாறைறய நீங்கள் காண் ரீ்கள், யாராவது அறை 
ெந்வைகத்ைிற்கு இட ில்லா ல் உங்களுக்குக் காண் ிப் ார்கள்." 

"நீங்கள் அறை எனக்குக் காண் ிப் ரீ்களா?" அந்ைப் ப ரியவர் 
வவண்டினார். "எனக்கு நீங்கள் உைவுவரீ்களா?" 

"நிச்சயொக, ெிக்க ெகிழ்ச்சியுடன் மசய்தவன். அகதத்தான் நான் 
மசய்ய விரும்புகிதைன். அதுதவ எனது பணி, அதுதவ எனது குைிக்தகாள். 
நான் மசால்வது தபால் நீங்கள் மசய்தால் ெட்டுதெ, தபரின்பம் என்ைால் 
என்ன என்பகத நான் உங்களுக்குக் காண்பிப்தபன்; தெலும், உங்களுக்கு 
ெிகவும் கடினொன ஒன்கைச் மசய்ய நான் மசால்ல ொட்தடன். நீங்கள் 
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அகத இதயபூரர்வொக எடுத்துக் மகாண்டால் அது ெிகவும் எளிதானது. 
ெீதமுள்ள அகனத்கதயும் நான் பார்த்துக் மகாள்தவன்." 

"ஒவ்பவாரு நாளும், அைிகாறலயில் இைற்காக ஐந்வை நி ிடங்கள் 
வ ாது ானது. ைனியாக ஒரு இடத்றை நாடுங்கள்; ைியானத்ைில் அ ர்ந்து இந்ை 
ெிந்ைறனறய  னைில் ஓடவிட முயற்ெி பெய்யுங்கள், 'கடவுள் ஒன்தை; அவர் 
அகனத்து இடங்களிலும் இருக்கிைார், அவகரத் தவிர தவறு எதுவும் 
இல்கல.' இறை, ைினமும் ஐந்து நி ிடங்களுக்கு  ட்டும் பெய்யுங்கள். 
அனு வப்பூர்வ ாக நீங்கள் எறையாவது அறடவறை நான் 
 ார்த்துக்பகாள்வவன். நீங்கள் ஒரு வ பராளிறயக் காண் ரீ்கள்; அது வவண்டிய 
 ன ைிருப்ைிறய அளிக்கும் வவறளயில், ஆன் ீக  ாறையில்  யைத்றைத் 
பைாடர்வரீ்கள்." 

அந்ைப் ப ரியவர் அவரது துயரத்ைிலிருந்து விடு ட்டவர் வ ால 
பவளியளவில் வைாற்ை ளித்ைார்; வ லும், ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்து 
அவருறடய ஆவலாெறனறயக் வகட்டு,  ன ார ஏற்று,  ட்டற்ை 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ாவின் எளிற யான விளக்கம், வாழ்க்றக வாழ்வைில் 
அர்த்ைம் உள்ளது என்ை உறுைியான நம் ிக்றகறயத் ைந்ைது. அவருறடய 
வாழ்க்றகயில் ஒரு புத்துைர்வு ப ற்ை உற்ொகம், வார்த்றைகளில் வநரடியாக 
பவளிப் டுத்ைப் டவில்றல என்ைாலும், உள்ளளவில் புலப் ட்டது. 

அந்ைப் ப ரியவர்  லவிை ான ஆன் ீக துைவைத்றை வ ற்பகாண்டு, 
ஒரு குருநாைறரத் வைடி அறலந்ைார்; ஆனால்,  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர் 
அவர் உற்ொகத்றை இழந்து,  னச்வொர்வறடந்ைார் என் றை  ண்டலி,  ின்பு 
பைரிந்து பகாண்டனர். மெஹர் பாபாகவ ரயிலில் சந்தித்த அவ்தவகளயில் 
அவர் தற்மகாகல மசய்துமகாள்ளும் தநாக்கத்தில் இருந்தார். பாபா அந்தப் 
மபரியவரின் வாழ்கவக் காப்பாற்ைியது ெட்டுெின்ைி, மதாடர்ந்து கடவுகளத் 
ததடும் தவட்கககயக் கிளைிவிட்டு ஊக்கப்படுத்தினார். அந்தப் மபரியவர் 
தவறு யாருெல்ல, இந்தியாவின் புகழ்மபற்ை கவிஞர் முஹம்ெது இக்பால் 
அவர்கதள என்பகத ெண்டலி மதரிந்துமகாண்டனர். 

ஜூறல 2ஆம் நாள்,  ா ா  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத் வந்து 
வெர்ந்ைதும், விஷ்ணு, ராவ்ஸாவஹப் இருவறரயும்  று டியும் 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடரக்கூைி அைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகள் 
பெய்யப் ட்டன. ப ஹரா ாத்ைில் அறனத்தும் ெிைப் ாக நடந்ை வி ரத்றை 
ப ண்டு  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்.  

ஜூறல 7ஆம் நாள்,  ா ா, ஒரு ெமுத்ைிரத்றை வ ற்வகாள் காட்டி, 
 ண்டலிக்கு ததவகதகள் அல்லது ததவதூதர்ககளப் பற்ைிய பொற்ப ாழிறவ 
வழங்கினார்: 

எல்றலயில்லா ெமுத்ைிரத்ைில், ைானாகவவ வைான்றும் ெலன 
ெித்ைத்ைின் காரை ாக உருவாகும் அறலகளின் துளிகளில் ஒரு ெில துளிகள், 
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இைர துளிகறளப்வ ால,  ரிைா  வளர்ச்ெியின் ஏழு கட்டங்கள் வழியாக 
 யைிக்கா ல், உடனடியாக வைவறைகள் அல்லது வைவதூைர்களாக 
உருபவடுக்கும். இவ்வாறு உருபவடுத்ை வைவறைகள், வைவதூைர்கள் 
காலங்கால ாக, யுகம் யுக ாக ஒவர நிறலயில் அப் டிவய இருக்கும். அறவ 
ெக்ைி ிக்க சூட்சு  உருவில் சூட்சு  ைளங்களின் இரண்டாவது வானுலகில் 
 ிரவவெிக்கும். அறவ  ிக உயர்ந்ை இன்  நிறலயில் இருந்ைாலும், 
ைன்னுைர்வு இல்லா ல்  னிை உருவத்றை நாடி, துடி துடித்துத் ைவிக்கும். 
ஆனால், (முழுற யான) உைர்வற்ை நிறலயில் அறவ அறடயும் இந்ைப் 
வ ரின் த்ைால் எந்ை  யனும் இல்றல. 

ஒரு வைவறை அல்லது வைவதூைன் ைனது உண்ற யான இறை 
நிறலறய அறடய  னிை  ிைவி எடுப் து என் து  ிக  ிக அரிது, ஆனால், 
அப் டி நிகழ்வைாயின் லட்ெக்கைக்கான வருடங்களில் ஒரு முறை நிகழும். 
ஏன்? இதுவறர, இவ்வளவு நீண்ட கால ாக சூட்சு  உலகில்  ிரவவெித்தும், 
ொைாரை  னிை உைர்றவ அறடயமுடியாை ஒவர காரைத்ைிற்காக. வ லும், 
ஒரு வைவறை அல்லது வைவதூைன்  னிை ிைவி எடுக்கும் ைருவாயில் 
 னிைனாக  று ிைவிகள் எடுக்க வவண்டிய வைறவ இராது; முைல்  னிை 
 ிைவியிவலவய இறை நிறலறய அறடயும்! இந்ைத் வைவறை அல்லது 
வைவதூைர்கள் ஒட்டுப ாத்ை ாக பூ ியில்  ிைவி எடுக்க ாட்டார்கள், ஒவர 
வநரத்ைில் ஒருவர்  ட்டுவ  அவ்வாறு  னிை  ிைவி எடுத்து இறைநிறலறய 
அறடவார். 

எனவவ, ஆன்ெீக கண்தணாட்டத்தில், லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் 
வானுலகில் பிரதவசித்து, தபரின்ப நிகலகய அனுபவித்தாலும், ெனிதன் 
ததவதூதர்ககள விட உயர்ந்தவன், ஏமனனில் ததவதூதர்கள் இகை 
நிகலகய அகடய ெனித பிைவி எடுத்தாக தவண்டும்.  

1930, ஜூறல 2ஆம் நாள்,  ா ா, ொஞ்ெிறய, ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு ஏற்ை 
இடத்றைத் வைடும்  ைியில் பென்றனக்கு அனுப் ி றவத்ைார். நான்கு 
நாட்களில் ைிரும் ி வந்ைவறர உடவன அவெர வவறலயாக, பூனாவுக்கு 
அனுப் ிறவத்து,  றுநாள் ைிரும் ி வரும் டியாகக் கட்டறளயிட்டார். நீண்ட 
தூரம்  யைம் பெய்து, கறளத்துப் வ ான ொஞ்ெி பூனாவில் அவரது  ைிறயத் 
ைிருப்ைிகர ாக முடிக்க முடியவில்றல என்று பைரிவித்ைதும்  ா ா 
ெீற்ை றடந்து கண்டித்ைார். "நான் என்ன பெய்ைிருக்க முடியும்? ெில 
விஷயங்கறள நான் பெய்ய முடியவில்றல; என்னிடம் குறை ாடுகள், 
 லவனீம்  ற்றும் ைவறுகள் உள்ளன. நான் உங்கறளத் ைிருப்ைி டுத்ை 
முடியவில்றல. என்னால் நீங்கள் ெிர ப் டுகிைரீ்கள், எனவவ நான் உங்கறள 
விட்டுச் பெல்வவை நல்லது" என்று ொஞ்ெி  ன்ைாடினார். 

ஜூறல 8ஆம் நாள், ொஞ்ெிறய ெ ாைானப் டுத்ை  ா ா ஏைக்குறைய 
இரண்டு  ைி வநரம் விளக்க ளித்ைார்: 
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இந்ை எண்ைங்கறள  ைந்துவிடுங்கள்! என்னுடன் இருந்து, நான் 
பொல்வறை முழுக்கவனத்துடன் வகட்டுச் பெயல் ட வவண்டும். ஒரு 
குருநாைருக்கு, சுய அர்ப் ைம் பெய்வைன் மூலம் ஒருவரின்  ிக வ ாெ ான 
 ாவங்கள் அப்புைப் டுத்ைப்  டுகின்ைன. 24  ைி வநரமும் வ ாெ ான 
எண்ைங்கள் உங்கள்  னைில் அறல ாயலாம், ஆனால், என்னுடன் இருந்து 
நான் பொல்வறை  ட்டுவ  பெய்யுங்கள். ஒரு ெத்குருவின் உறலயின் 
பநருப் ானது எல்லாவற்றையும் எரித்து ொம் லாக்குகிைது. ஆறகயால், 
உங்கள்  னைில்  ிக வ ாெ ான ெிந்ைறனகள் வந்ைாலும், என்றன விட்டுப் 
வ ாவைால் எந்ை  யனும் இல்றல. நீங்கள் என்னுடன் ஓர் ஆழ ான பைாடர்பு 
றவத்ைிருக்கிைரீ்கள். ஆறகயால், அந்ை  ிகவும் வ ாெ ான எண்ைம் வரட்டும்; 
வந்ைால்கூட என்னுடன் இருந்து நான் பொல்வறைவய வகளுங்கள். அறனத்து 
எண்ைங்களும் எனது அன் ின் பநருப் ில் எரிந்து ொம் லாகிவிடும். 

ஜூறல 10ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் ஐந்ைாவது வருட ப ௌன 
நிறைவுநாள் அனுெரிக்கப் ட்டது.  ா ா,  ண்டலி  ற்றும் அக்கம்  க்கமுள்ள 
 க்ைர்கறள வ ல் றலயில் ெந்ைிக்க அனு ைித்ைார்.  ண்டலி  ா ாவின் 
 ாைங்கறளக் கழுவி வைங்கினர்; ப ண்டு ஆரத்ைி நிகழ்ச்ெிறய நடத்ைி 
றவத்ைார்.  ா ா அறனவருக்கும்  ிரொைம் வழங்கி நிகழ்ச்ெிறய நிறைவு 
பெய்ைார். 

ப ர்ஸியாவுக்குச் பென்ை ற தூலிட ிருந்து, அவர் ஆகா அலியுடன் 
இந்ைியா புைப் ட்டு விட்டைாக ஒரு நல்ல பெய்ைியுடன் பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. 
இது  ா ா,  ண்டித் எனும் ெிறுவறன ஐந்து நி ிடம் காஷ் ீரில் ெந்ைித்ைைின் 
விறளவு என்று குைிப் ிட்டார்.  

அைற்குப்  ிைகு  ா ா நாஸிக் பென்று ஒரு  ாைம் அங்கு 
ைங்கியிருந்ைார். ஆண், ப ண்  ண்டலி  ற்றும் பநருங்கியவர்கறள, வைறவக்கு 
 ட்டும் அவ்வப்வ ாது ெந்ைித்ைார். 

ஜூறல 24ஆம் நாள், அயர்லாந்த் - தகரிக் கவுண்டஸ் இலன் 
தராஸ்ொண்ட் பட்லர், (வயது 60),  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைவ ாது,  ா ா 
விைிவிலக்களித்து அவறர ெந்ைித்ைார். ைனது வாழ்நாள் முழுவதும் இறை 
ெிந்ைறனயில் இருந்ை கவுண்டஸ், றடம்ஸ் ஆப் இந்ைியா பெய்ைித்ைாளில் 
பவளிவந்ை, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய கட்டுறரறயப்  டிக்க வநர்ந்ைது. ெில 
 ாைங்களாக இந்ைியாவில்  யைம் வ ற்பகாண்ட கவுண்டஸ், ப ஹர் 
 ா ாறவ ெந்ைிக்கும் ஆவலுடன் நாஸிக் வந்ைார். இறை நிறல  ற்றும் 
ஆன் ீக  ாறைறயக் குைித்து  ா ா அளித்ை விளக்கம் அவறர பவகுவாகக் 
கவர்ந்ைது. 

அன்ைிரவு அவர் கியாஸ்  ன்ஸிலில் ைங்கிவிட்டு அடுத்ை நாள் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  ா ாவுடன் வராஸ் ாண்ட்டின் ெந்ைிப்பு குறுகியைாக 
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இருந்ைாலும், அவர் இங்கிலாந்து பென்ை  ின்பு ப ஹராவின் ெவகாைரி 
 ிரீனிக்கு இவ்வாறு கடிைம் எழுைியிருந்ைார்: 

நான் எறையும் வார்த்றைகளால் விவரிக்க இயலாது, அது முற்ைிலும் 
முடியாைது; புனிை ான ஸ்ரீ  ா ாவுடன் இருந்ை அந்ைக் குறுகிய வநரத்ைின் 
அர்த்ைத்றை நான் பைளிவாகப் புரிந்து பகாள்ளாைவ ாது, எைிர்காலத்ைில் அைன் 
ைாக்கம் என்ன என் றையும் நானைிவயன். ஆனால், என்னுறடய அனு வம், 
 ிக்க  கத்ைானது என் றை நான் அைிவவன்; என்னால் ஜரீைிக்க முடியாை 
அளவுக்கு உன்னை ான ஓர் அனு வம்; அறை வார்த்றைகளால் விளக்குவது 
ொத்ைிய ற்ைது. வ லும், என்னுறடய இையபூர்வ ான நன்ைியுைர்றவயும், என் 
 ைிவான வைக்கத்றையும் அந்ைப் புனிை ான  ா ாவுக்கு நீங்கள் எனது 
ொர் ில் பைரிவிப் ரீ்களாயின் அவர் உண்ற யிவல அறைப் புரிந்துபகாள்வார் 
என் றையும் நானைிவவன். 

ஆகஸ்ட் 3ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா நல்ல  னநிறலயில் 
காைப் ட்டார்;  ண்டலி  ற்றும் ெிறுவர்கவளாடு விறளயாடிய கிரிக்பகட், 
ெதுரங்கம் வ ான்ை விறளயாட்டுகளில் மும்முர ாக இருந்ைார். விகளயாடும் 
தவகளகளில் அவர் ஈடுபடும் ஆன்ெீக உள்பணிககளப் மபாறுத்து 
அவருகடய உடல்நிகலயில் ொற்ைங்கள் ஏற்படும். இம்முகை பாபாவின் 
உடலில் பல மகாப்பளங்கள் வந்து அதீத தவதகனகயத் தந்தது. ஆகஸ்ட் 
5ஆம் நாள் மும்ற யிலிருந்து குைிப் ாக டாக்டர் நீலு ஒரு ஊெி  ருந்றை 
அளிப் ைற்காக அறழக்கப் ட்டார்; இது டாக்டர் நீலு அவரது  ருத்துவ 
 ட்டப் டிப்ற  முடிப் ைற்கு முன்னால் வெறவ பெய்வைற்காக  ா ா அளித்ை 
ஒரு வாய்ப்பு என்வை கூைலாம். ஊெி ருந்து வ ாடும் வவறளயில்  ர்  ான 
முறையில் வைான்ைிய ைனது வியாைியின் முக்கியத்துவத்றைப்  ற்ைி  ா ா 
விளக்கினார். 

இந்தக் மகாப்பளங்கள் பல வககயானகவ - ஒன்று 
எரிச்சலூட்டுவது, ெற்மைான்று அரிப்கபத் தருவது; தெலும் ஒன்று 
பழுப்பால் நிரம்பி இருக்கும்; ஒன்று சிைிதாகவும், இன்னுமொன்று 
மபரிதாகவும் இருக்கும். இகவ அகனத்தும் வித்தியாசொகவும், 
விசித்திரொகவும் இருப்பதன் காரணம் என்ன? ஒவ்மவாரு மகாப்பளமும் 
ஒரு குைிப்பிட்ட நாடு அல்லது கண்டத்கதக் குைிக்கிைது என்பதுதான் இதன் 
விளக்கம். உதாரணொக எனது ஆசன வாயிலில் இருக்கும் மகாப்பளம் 
இந்திய ததசத்கதயும், பின்புைம் பிட்டத்தில் இருப்பது மபர்ஸியாகவயும் 
குைிக்கும். இப்படி பல மகாப்பளங்கள் அந்தந்த ததசம் அல்லது கண்டத்தின் 
ெனப்படிவங்ககளப் மபாறுத்து, தவறு தவறு இடங்களில் மதன்படும்.  

சுருக்கொகச் மசான்னால் எனது சரீரத்தில், உடல் குகைபாடுகள் 
அல்லது வியாதி என்று எதுவும் இல்கல. 

நீங்கள், உடல் வியாதிகளின் வடிவில் எனது உடலில் 
மதன்படுவகதப் பார்ப்பது அகனத்தும் உலகின் ெனப்படிவங்ககள என்னில் 
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ஏற்றுக்மகாள்வதத ஆகும். இவ்வாறு உலகின் ஒவ்மவாரு நாட்டின் நன்கெ 
ெற்றும் முன்தனற்ைத்திற்காக நான் எனது உள்பணியில் ஈடுபடுகிதைன். 

இதுவ ாலத்ைான் ெத்குருக்களும்; உ ாஸனி  ஹாராஜ் மூலவநாயால் 
அவைிப் ட்டார், அவை வவறளயில் ொய் ா ாறவ, கடும் ஜூரம் அடிக்கடி 
ைாக்கியது. என்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில் வயிற்றுக்வகாளாறு, பகாப் ளங்கள் 
இறவ அறனத்தும் எனக்கு நண் ர்கள். 

1930, ஆகஸ்ட் 7ஆம் நாள், டாக்டர் கனி, ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வந்ை வவறளயில்,  ா ா 'எைிர்கால நிகழ்வுகள்'  ற்ைி எடுத்துறரத்ைார்: 

"அடுத்ை நான்கு  ாைங்களில் எைிர் ாராை முறையில் எங்கும் ப ரும் 
கிளர்ச்ெி உருவாகும். இந்து, முஸ்லிம்களிறடவய  யங்கர ான ெச்ெரவுகள் 
ஏற் டும். நாடு முழுவதும் அற ைி குறலந்து, வன்முறைறயக் கிளைிவிட்டு 
ரத்ைக்களரியாக உருபவடுக்கும்." 

இைற்கிறடயில் இந்ைிய எல்றலப் குைியில் ற தூல், ஆகா அலி 
இருவறரயும்  ாஸ்வ ார்ட் இல்லாைைால் ைடுத்து நிறுத்ைியைாக பெய்ைி 
வந்ைதும்  ா ா, ஆகஸ்ட் 1ஆம் நாள், குபவட்டாவில் வாழும் ரூஸி 
ஈரானிக்குத் ைகவல் பைரிவித்து உைவு ாறு வகட்டிருந்ைார்: "உங்களுறடய 
அறனத்து பெல்வாக்றகயும்  யன் டுத்ைி இருவறரயும் இங்கு அனுப் ி 
றவப் து  ிகவும் அவெியம். இறை எனக்குச் பெய்யும்  ிகப்ப ரிய வெறவயாக 
நிறனத்து, அவர்கள் இங்கு வந்துவெர வவண்டிய அறனத்றையும் பெய்யுங்கள்." 

அடுத்ை நாள் ரூஸியிட ிருந்து இருவரும் இந்ைிய எல்றலக்குள் 
வந்துவிட்டைாக பெய்ைி வந்ைது. ஆகஸ்ட் 3ஆம் நாள்  ா ா பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ினார்: "எனக்காக இவ்வளவு ப ரிய வெறவறயச் பெய்ைைில்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடகிவைன்; எவ்வளவு ப ரிய காரியத்றைச் பெய்துள்ளரீ்கள் 
என் றைக் குைித்து உங்களுக்கு எதுவும் பைரியாது; அைற்காக எனது ெிைப்பு 
ஆெீர்வாைங்கள்." 

ஆகஸ்ட் 16ஆம் நாள் ஆகா அலி நாஸிக் வந்து வெர்ந்ைான்.  த்து 
 ாைங்களுக்குப்  ின்னர் அலிறயப்  ார்த்ை  கிழ்ச்ெியில் ப ஹர்  ா ா 
அவறன அன்வ ாடு அரவறைத்ைார். அலி  ிகவும்  னம் பநகிழ்ந்து வ ானான். 

ஆகா அலிறய ஊக்குவித்து, அவனுக்கு ஒரு  ன ாற்ைத்றை 
அளிக்கும் வநாக்கத்ைில்  ா ா, ராவ்ஸாவஹப்  ற்றும் ஆகா அலியுடன் 
கல்கத்ைா புைப் ட்டார். அங்கிருந்ை மூன்று நாட்களில்  ிருக காட்ெி ொறல, 
கறலக்கூடங்கள் வ ான்ை அறனத்றையும்  ார்றவயிட வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறள ராவ்ஸாவஹப் பெய்ைார்.  

'ெிைப் ான ெிறுவறனத்' வைடும் ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் முயற்ெி, 
ராவ்ஸாவஹற ப் ப ாறுத்ைவறரயில் ப ரும் பைாந்ைரவாக இருந்ைது. 
 ண்டலியும்  னம் பநாந்து வ ானார்கள், ஏபனன்ைால் ெிர ப் ட்டுத் வைடி 
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அறழத்து வந்ை அறனத்து ெிறுவர்கறளயும்  ா ா ைிருப் ி அனுப் ிவிட்டார். 
அறைக் குைித்து  ா ா அளித்ை விளக்கம்: 

என்னுகடய இந்தப் பணிக்குப் பின்னால் ஒரு மபரிய ெர்ெம் 
உள்ளது. இந்த சிறுவர்கள் வழியாக நான் பிதரொஷ்ரெத்திலிருந்து மசன்ை 
சில சிறுவர்கதளாடு ஓர் இகணப்கப உருவாக்கி அவர்களுக்கான 
உள்பணியில் ஈடுபடுகிதைன். என்னுகடய தகலயாய கடகெ - வட்டத்து 
சடீர்களுக்கு இகை நிகலகய அளிப்பதாக இருந்தாலும், இவர்களில் சில 
சிறுவர்ககள, தயார் நிகலக்குக் மகாண்டு வரும் ெிககயான கடகெகய 
நான் என் ெீது ஏற்றுள்தளன். அதற்காக ஒரு சிலகர எனது கண்காணிப்பில் 
கவத்துக்மகாள்ள தவண்டியது அவசியம். 

ஆனால், அவர்கறள, ப ற்வைாரின் இைக்கத்துடன் வநரடியாகக் 
பகாண்டுவர முடியாை  ட்ெத்ைில் இவ்வாைான  றைமுக முறைகறளக் 
றகயாள வவண்டியைாகிைது. இைற்காகத்ைான் நான் இத்ைறன ெிர த்றையும் 
ப ாருட் டுத்ைா ல், இவ்வளவு தூர கடின ான  யைத்றை வ ற்பகாண்டு, 
ஆயிரக்கிைக்கில்  ைம் பெலவு பெய்கிவைன். இவ்வாறு, இைர ப ாருத்ை ான 
ெிறுவர்கறள அறழத்து வந்து, புத்ைாறட உடுத்ைி, உைவளித்து,  ைமும் 
பகாடுத்து, என் உள் ைி முடிந்ைதும் ைிருப் ி அனுப் ி றவக்கிவைன்.  

இறை ஒருவராலும் புரிந்து பகாள்ள முடியாது. இைனால்ைான், 
என்னுறடய  ண்டலி அறனவரும் -  றழய, பநருக்க ான  ண்டலி கூட - 
நான் பெய்யும் இந்ைப்  ைி விெித்ைிர ாகவும், ப ாருளற்ைைாகவும் இருப் ைாக 
நிறனத்து எள்ளி நறகயாடினர். ஆனால், எனது தநாக்கம் இப்தபாது 
என்னமவனில் என்னிடெிருந்து விலகி இருக்கும் குைிப்பிட்ட சில 
சிறுவர்களுடன் மதாடர்புககள உருவாக்குவதத ஆகும். இந்த உள்பணியின் 
முக்கியத்துவத்கத ஒருவராலும் புரிந்து மகாள்ள முடியாது, ஏமனனில் அது 
உலகளாவிய அம்சத்கத அதனுள் அடக்கியுள்ளது.  

இந்ை விஷயத்றை நான் உங்களுடன் விவாைிக்கும் இவ்வவறளயில், 
 ிர ஞ்ெத்ைில் என்ன பெய்து பகாண்டிருக்கிவைன் என் றை நீங்கள் எப் டி 
அைிய முடியும்? 

உங்களிடம் ெிைிைளவவனும் உண்ற றயப் புரிந்து பகாள்ளும் ைன்ற  
இருந்ைால், இந்ை ெிைிய விஷயமும் இ ய றலறய எழுப்பும் அளவுக்குப் 
ப ரியது என் றை நீங்கள் புரிந்துபகாள்வரீ்கள்! 

 ா ாவின் நீண்ட விளக்கம் ராவ் ஸாவஹப் ின்  னறை 
அற ைிப் டுத்ைியது. 

கல்கத்ைாவிலிருந்து புைப் டும் வவறளயில், ப ஹர்  ா ா இரண்டு 
 ண்டலிறய, நாக்பூரில் வாழும் மஜஸவாலா குடும் த்ைினரிடம்  ா ாவின் 
வருறகறயப்  ற்ைி அைிவிக்க அனுப் ி றவத்ைார்.  ா ா அங்கு வரும் 
பெய்ைியைிந்து மகய்ொய்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். ப ஹர்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ை நாளிலிருந்து, பகய் ாய்,  ா ா அவர்கள் இல்லத்ைிற்கு வந்து, ைங்கி 
அருள்நய டச் பெய்வார் என்ை ஆழ்ந்ை ஏக்கத்ைில் இருந்ைார்.  



280 
 

1930, ஆகஸ்ட் 24ஆம் நாள்  ா ா, ராவ்ஸாவஹப்  ற்றும் ஆகா 
அலியுடன் நாக்பூர் பென்ைவ ாது அவறர அன்வ ாடு, உரிய  ரியாறையுடன் 
வரவவற்ைனர். அப்வ ாது, பகய் ாயின் ப ரிய  கன் எரச், வயது 14, இரண்டு 
ெவகாைரிகள் ொனு, வயது 11, மெஹரு, வயது 9, மூவரும்  ள்ளியில்  யின்று 
வந்ைனர். 

 ா ா ைங்கும் அறைக்கு வந்ைதும் பகய் ாயிடம் "நீங்கள் என் உைறவ 
ெற த்து, எனது துைிகறளத் துறவக்க வவண்டும்.  ிை அறனவரின் உைறவ 
வடீ்டு ெற யல்காரர் ையார் பெய்யட்டும்" என்று கட்டறளயிட்டார். 

இைற்கிறடவய,  ா ா விஷ்ணுறவ நாக்பூருக்கு அறழத்து, 
பைன்னிந்ைியா  யைம் குைித்து, குைிப் ாக வகாலாப்பூர் வ ல்நிறலப் 
 ள்ளிக்கூடத்ைிற்கு விஜயம் பெய்யத் ைிட்ட ிட்டார்.  

நாக்பூரில் இருந்ைவ ாது, பஜஸவாலா குடும் த்ைின் நண் ராக இருந்ை 
ஓர் உயர்ந்ை அரசு அைிகாரி, ப யர் ஜால் தகரவாலா, வயது 28, ப ஹர்  ா ா 
 ீது  ிகுந்ை நம் ிக்றகறய வளர்த்து, அவரது பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்து, 
எைிர்காலத்ைில்  ா ாவின் அறவயில் முக்கிய அங்கம் வகிக்க இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது, அவரது அறடயாளத்றை யாரிடமும் 
பவளிப் டுத்ை வவண்டாம் என எச்ெரித்ைிருந்ைார். அவர் யார் என்று யாராவது 
விொரிக்க வநர்ந்ைால், "நான் உங்கள் மூத்த சதகாதரர் தெர்வான் என்று 
அவர்களிடம் மசால்லுங்கள்" என்று  ா ா பகய் ாய்க்குக் கூைினார். 

பகய் ாயின்  கன் எரச்  ள்ளிக்கூடம் பெல்லும்வ ாதும், ைிரும் ி வந்ை 
 ின்னரும்  ா ாறவ வந்து ெந்ைிக்க வவண்டும் வ லும், உைறவ அவருடன் 
உண்ை வவண்டும் எனவும் அவரிடம் கூைியிருந்ைார். ஆனால், ெிறுவனாகிய 
எரச்சுக்கு அது பைாந்ைரவாக இருந்ைைால்,  ா ாவின் கண்களில் 
 ிடிபகாடுக்கா ல்  றைந்து  றைந்து ெ ாளித்ைான். இறைக் வகள்விப் ட்ட 
பகய் ாய், ெிறுவனிடம், "இது நல்லதல்ல. நாம் எவ்வளவு பாக்கியவான்கள் 
என்பகத நீ இன்னும் உணரவில்கல. பாபா உனக்காக நீண்ட தநரம் 
காத்திருந்தார். அவர் மஸாராஸ்டர்!" என்று உரத்ை குரலில் கூைி. "அவர் 
நம்ெிடம் ெறுபடியும் திரும்பி வந்துள்ள தீர்க்கதரிசி! அது உனக்குத் 
மதரியாதா?" என்று கண்டித்ைார். 

இயற்றகயாகவவ, இளம்  ருவத்ைிலிருந்வை எரச்  ை நம் ிக்றக 
உறடயவனாக இருந்ைாலும், ைனது ைாயார் பொன்னறை, ெந்வைக கண்களால் 
 ார்த்ைான்; வ லும் ைாயாரின் வார்த்றைகள் அவனுறடய ஆர்வத்றை 
அவ்வளவு தூண்டிய ாைிரி இல்றல. நாக்பூரில் உள்ள ஒரு வரா ன் 
கத்வைாலிக்க  ள்ளியில்  யின்று வந்ை எரச், இதயசுவின் ெீது அததீ ஆர்வம் 
கவத்திருந்தான். அகனத்து அவதார புருஷர்களும் ஒருவதர என்பகத 
இன்னமும் எரச் உணரவில்கல. அவன் ைனக்குள்வள நிறனத்துக் 
பகாண்டான்: "நான் இதயசுவின் காலத்தில் பிைந்திருந்தால் எவ்வளவு 
நன்ைாக இருந்திருக்கும். அவரின் அருகாகெயில் இருப்பகத நான் மபரிதும் 
விரும்புகிதைன். அந்த நாள் எப்தபாதாவது எனக்காக வருொ?" கிைிஸ்து 
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அவனது ஏக்கத்கத அைிந்து, ஒவ்மவாரு நாளும் அவனுடன் விகளயாடக் 
காத்திருப்பது அவனுக்குத் மதரியாது. 

ெில வநரங்களில் இரவில் அவரவர்  டுக்றககளில் அ ர்ந்துபகாண்டு, 
 ா ாவும் ஆகா அலியும் ஒருவருக்பகாருவர் ைறலயறைகறள வெீி 
வவடிக்றகயாக விறளயாடினர். இறைக் கண்ட பகய் ாய் அைிர்ச்ெியறடந்து, 
" ா ாவுக்குக் பகாஞ்ெம்  ரியாறை பகாடு; அவருடன் இப் டி நடந்து 
பகாள்ளாவை!" என்று அலியிடம் கூைினார்.  

 ா ா உடவன ைறலயிட்டு, பகய் ாய்க்கு விளக்கிக் கூைினார், "அவன் 
எனக்குத் தரும் ெதிப்பும் ெரியாகதயும் என்பது என்னுடன் பிரியொக 
இருந்து, என்கன ெகிழ்விப்பது! அவ்வாறு மசய்யும்படி நான் அவனிடம் 
மசான்ன பின்னரும், அவன் அப்படிதய மசய்யவில்கல என்ைால், அது 
என்கன அவெதிப்பதாகும்." அலியுடனான  ா ாவின் இத்ைறகய  ரிச்ெயம், 
பநருக்கம் எரச்ெின் இையத்ைில் அைீை ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது; அது எல்லா 
வநரங்களிலும்  ா ாவுடன் பவளிப் றடயாகவும் ைிைந்ை  னதுடனும் இருக்க 
வவண்டும் என்ை  ாடத்றைக் கற்றுத் ைந்ைது. 

ஒரு நாள்,  ா ா எரச்ெின் துைி ைிகள் இருக்கும் ப ட்டகத்றைத் 
ைிைந்து ஒரு வஜாடி ெட்றட, காலுறைகறள எடுத்து, அறை உற்றுப் ார்த்ை 
வண்ைம், "ஆகா அலிக்கும் இது வ ான்ை ெட்றடயும், காலுறையும் வைறவ" 
என்று கூைியதும், பகய் ாய் உடனடியாகத் றையல்காரறர -  ிகவும் 
வயைானவர், ெிைிைளவு  ார்றவத் ைிைன் குறைந்ைவர் - அறழத்ைார். அலிக்குத் 
றைக்க வவண்டிய துைி ைிகறளப்  ற்ைி  ா ாவவ அந்ை முைியவரிடம் 
விளக்கினார்; வ லும் பகய் ாய் எரச்ெிற்காக வாங்கி றவத்ைிருந்ை  ட்டுத் 
துைிறய அவரிடம் பகாடுத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா வ ொ ல் இருப் றை உைர்ந்ை றையல்காரர் இவ்வாறு 
வினவினார், "அவர் யார்? ஏன் வ ெவில்றல?" 

அைற்கு பகய் ாய்  ைிலளித்ைார், "அவர் என் மூத்ை ெவகாைரர்; 
பைாண்றடயில்  ிரச்ெிறன காரை ாக அவரால் வ ெ முடியாது. எல்லா 
றவத்ைியங்களும் முயற்ெித்தும்,  யனில்றல." 

ப ஹர்  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்ட அந்ை முைியவர், இறைக் 
வகட்டு  ா ாறவ வொக ாகப்  ார்த்து, "வ ர்வான் அவர்கவள, இந்ை ஆங்கில 
 ருந்துகறள விட்டுவிட்டு என்னுடன் கத்ைியவாருக்கு வாருங்கள், அங்கு நல்ல 
ஆயுர்வவை  ருத்துவர்கள் உள்ளனர். அவர்களின் ெிகிச்றெ நிச்ெய ாக 
உங்கறளக் குைப் டுத்தும்" என்ைார். 

 ா ா அந்ைப் ப ரியவர் கூைியறைக் வகட்டுத் ைறலயறெத்து 
எழுத்துப் லறகயில், "என் பைாண்றடறயப்  ரிவொைிக்க நான் ஐவராப் ாவுக்குச் 
பெல்கிவைன், ஒரு வவறள எனக்கு வவண்டிய உைவி அங்வக கிறடக்கும்" 
என்று  ைிலளித்ைார்.  

"ஆனால், ஏன் ஐவராப் ா பெல்ல வவண்டும்?" ப ரியவர் வகட்டார். 
"நான் பொல்வறைக் வகளுங்கள், கத்ைியவாரில் ெிகிச்றெறயப் 
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ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள், எல்லாம் ெரியாகிவிடும்."  ா ா அறைக்வகட்டுப் 
புன்முறுவல் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா குைிப் ாக, அந்ை முைியவருடன் இருப் றைப் ப ரிதும் 
விரும் ினார். அவர் ஊெியில் நூறல பெருக முயற்ெிக்கும் வ ாபைல்லாம், 
"வ ர்வான் அவர்கவள, இந்ைக் கிழவனுக்குக் பகாஞ்ெம் உைவுங்கள்." என்று 
வகட் து உண்டு.  ா ா நூறல பெருகித் ைரும் வவறளயில் அளவிலா 
 கிழ்ச்ெியில் வாய்விட்டுச் ெிரித்துபகாண்வட, "வஹ, ராம்!" என்ைார். ஒரு 
முறை றையல்காரர், "வ ர்வான் அவர்கவள, நீங்கள் எவ்வளவு அழகாகவும், 
இளற யாகவும் இருக்கிைரீ்கள்! ஆனால், கடவுளின் விறளயாட்றடப் 
 ாருங்கள்; அவர் உங்களுக்கு நாக்றகத் ைர ைவைிவிட்டார்! என்றன நம்புங்கள், 
என்னுடன் கத்ைியவாருக்கு வாருங்கள். ஒரு முறை நீங்கள் வ ெத் 
பைாடங்கினால், வ சுவறை நீங்கள் நிச்ெய ாக விரும்புவரீ்கள்" என்று கூைினார். 
 கிழ்ச்ெியறடந்ை  ா ா றையல்காரரின் உறரயாடறலக் வகட்டு ரெித்ைார்; 
வ லும் அவர் வவண்டுப ன்வை ஊெியிலிருந்து நூறல பவளிவய இழுத்து, 
 ா ாறவ அறழத்து அவர் அருகில் இயன்ைவறர இருக்க முயற்ெித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் நாக்பூர்  யைத்ைின் வ ாது, பகய் ாயின் அண்ைன் 
 கன் தாதி தகரவாலா நிவ ானியாவால்  ாைிக்கப் ட்டார்.  

 ருத்துவரின் ஆவலாெறனப் டி, ஒவ்பவாரு மூன்று  ைி 
வநரத்ைிற்கும் ஒரு குைிப் ிட்ட  ருந்து அவருக்கு வழங்கப் ட வவண்டும். 
பகய் ாய்க்காக,  ா ா இந்ைப் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார். ஒரு நாள் இரவு 
பகய் ாய் ைாைியின்  க்கத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, கழிவறைறயப் 
 யன் டுத்ை விரும் ினார். வாெலின் பவளிவய நின்று, "நான் இப்வ ாது என்ன 
பெய்ய முடியும்? ைாைியின் அருகில் இருக்க யாரும் விழித்ைிருக்கவில்றலவய" 
என்று நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  

இந்ைக் கவறல கலந்ை எண்ைங்கவளாடு நின்று பகாண்டிருந்ைவ ாது, 
 ா ா, ைிடீபரன அங்கு வந்து அவரிடம், "நீங்கள் வ ாகலாம்; நான் ைாைியின் 
அருகில் இருப்வ ன்" என்ைார்.  ின்பு  ா ா கட்டிலில் அ ர்ந்து ைாைியின் 
ைறலறய அவரது  டியில் றவத்ைிருந்ைார். இந்ை ெம் வம்,  ா ா, பகய் ாயின் 
ஒவ்பவாரு எண்ைத்றையும் அைிவார் என் றை ஊர்ஜிைப்  டுத்ைியது, வ லும் 
அவர்  ா ாவின் ையவான  வனா ாவத்றை எண்ைி பநகிழ்ந்துவ ானார். 

ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பஜஸவாலா குடும் த்ைினர்  ா ாறவ 
ைரிெனம் பெய்ய ப ஹரா ாத் பென்ைிருந்ை வ ாது, எரச்றெப்  ார்த்து,  ா ா 
பகய் ாயிடம், "அவன் என்ன படிக்கிைான்?" என்று வினவ, பகய் ாய் 
 ைிலளித்ைதும், "அவன் ஏன் தெலும் படிக்க தவண்டும் என்று 
விரும்புகிைரீ்கள்?" என்று வகட்டு, "அவகன எனக்குத் தந்துவிடுங்கள்" 
என்ைார்  ா ா. 
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ெிைிைளவும் ையங்கா ல் பகய் ாய், " ா ா, அவன் உங்களுக்குச் 
பொந்ைம்" என்று  ைிலளித்ைார்.  

இறைக் வகட்டு அைிர்ச்ெியறடந்ை பப்பா பஜஸவாலா, "நாங்கள் 
உங்களுக்கு எப் டி எரச்றெக் பகாடுக்க முடியும்? அவன் எங்கள் ஒவர  கன்!" 
என்ைார்.  

 ா ா  ைிலுக்குப் புன்னறகத்து,  ின்பு பகய் ாயிடம், "எரச் என் ெகன்; 
நான் உங்களுக்கு இன்மனாரு ெககனத் தருதவன்" என்று கூைினார். 

நாக்பூரில்  ா ா இருந்ை இந்ை வநரத்ைில், பகய் ாய் கர்ப்  ாக 
இருந்ைார்; இரண்டு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு மெஹர்வான் என்ை இரண்டாவது 
 கறன ஈன்பைடுத்ைார். 

1930, ஆகஸ்ட் 29ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா நாக்பூரிலிருந்து ஆகா அலி 
 ற்றும் நான்கு  ண்டலியுடன் பைற்கு வநாக்கிப் புைப் ட்டு, தகாலாப்பூரர் 
பென்று ஒருவாரம் தாப்தபாவன்  றலப் குைியில் ைங்கியிருந்ைார்.  

பெப்டம் ர் முைல் வாரத்ைில் வகாலாப்பூர்  ள்ளிக்கூட ஆண்டுவிழாவில் 
 ங்பகடுத்து,  ல்லாயிரக்கைக்கான  க்களுக்கு ைரிென ளித்ைார். இருப் ினும், 
அவர் ைனது ைனிப் ட்ட வநரத்றை, அவருடன் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்ட  ள்ளி 
 ாைவர்களுடன் கழித்ைார்.  ா ா அவர்களுடன் விறளயாடி, அவர்களுக்கு 
உைவு  ரி ாைி, அவர்களின் கறைகறளக் வகட்டு, ஆன் ீக  ற்றும் 
நறகச்சுறவயான ெம் வங்கறள எடுத்துறரத்து அவர்கறள  கிழ்வித்ைார். 
 ா ா அவர்களுக்கு அன்பு, ைன்னல ற்ை வெறவ  ற்றும் உலகில் ைங்கள் 
கடற கறள நிறைவவற்றுவது குைித்து, பொற்ப ாழிவு ஆற்றுவைன் மூலம் 
இறை அன் ின் விறைகறள அவர்களின் இையங்களில் விறைத்ைார்.  ள்ளி 
அைிகாரிகளும் இைற்கு விைிவிலக்கல்ல; குைிப் ாக ைீக்ஷித் என் வர்  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் கண் கலங்கினார். 

பெப்டம் ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா பீஜாப்பூரர் புைப் ட்டு, வவறு வவறு 
இடங்களில்  ா ாவின் கட்டறளப் டி உ வாெம் வ ற்பகாண்டிருந்ை 
 ண்டலிறய,  ஜீாப்பூருக்கு வரவறழத்ைார். 

ஒவ்பவாரு  ாறலயும்,  க்கள் ைரிெனத்ைிற்காக, ைிரள் ைிரளாக வந்து 
அவரது ஆரத்ைிறயப்  ாடினர்.  ா ா  ல பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கினார். 
 ிஜாப்பூரில்  லர், குருநாைரின் இறை  ானத்றை ருெித்து அவருறடய பைய்வகீ 
அன்ற  உைர்ந்ைார்கள். ெினூ தபாதஹாவாலா  ா ாவிற்கும்  ண்டலிக்கும் 
வவண்டிய அறனத்து வெைிகறளயும் பெய்துத் ைந்ைார்;  ா ாவின் ெகவாெம் 
அங்கிருந்ை அறனவருக்கும்  கிழ்ச்ெிறய அளித்ைது.  

1930, பெப்டம் ர் இறுைியில் ப ஹர்  ா ா, குைிப் ாக அவருறடய 
ெவகாைரர் ஆதி ஜூனியறர ெந்ைிக்க பூனா பென்ைார். அப்வ ாது ஆைி படக்கன் 
கல்லூரியில்  யின்று வந்ைார்.  ா ா, ொஞ்ெி மூல ாக ஆைியிடம், "கல்லூரி 
 டிப்பு எப் டி நடந்து பகாண்டிருக்கிைது?" என வினவினார்.  
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"நன்ைாக இருக்கிைது" என்ைார் ஆைி. 
 ா ா ஆைியிடம் வகள்வி எழுப் ிய விைம்,  ா ா ஏவைா உள் 

வநாக்கத்ைில் வகட் துவ ாலத் வைான்ைியது; ஆனால், என்ன என்று 
புலப் டவில்றல. "நீ இங்வக  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைாயா?" என்று  ா ா 
 ீண்டும் வலியுறுத்ைிக் வகட்டவ ாது ஆைி ஜூனியர் ஆ ாம் என்று 
 ைிலளித்ைார். அைற்குப்  ிைகு  ா ா அங்கிருந்து நாஸிக் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

அக்வடா ர் 1ஆம் நாள்  ா ா, ஆைி ஜூனியருக்குத் பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ி உடனடியாக அவறன நாஸிக் வரு ாறு அறழத்ைார். ஆைிறய,  ா ா 
ைனியாக அவரது அறையில் அறழத்து, "நீ உண்ற யில் ஒரு டாக்டராக 
விரும்புகிைாயா?" என்று வகட்டார். 

"ஆ ாம், டாக்டராகி, உங்கள் ஆஷ்ர த்ைில்  ைிபுரிவவன்" என்ைான் 
ஆைி. அப்வ ாது  ா ா, "நீ என்னவாக விரும்புகிைாய்? என் ஆஷ்ர த்ைில் 
ெருத்துவராகவா? அல்லது விதவகானந்தராகவா?" என்ை வகள்விறய எழுப் ி 
ஆைிறய அைிர்ச்ெிக்குள்ளாக்கினார். 

ஆைியின்  னம்  லவிை அ ிலாறஷகளால் நிரம் ியிருந்ைது. ெிறு 
வயது ெிந்ைறனகறள நிறனவு கூர்ந்ைான்: 'அந்ை வநரத்ைில், நான் ெிறுவனாக 
இருந்வைன்,  ல ஏ ாற்ைங்கறள ெந்ைித்வைன். கடவுவள, ஒரு டாக்டராக 
வவண்டும் என்று நிறனத்வைன்! ஆனால், ஒரு விவவகானந்ைராக இருப் து 
எவ்வளவு நல்லது!' ஆைி,  ா ா அளித்ை வாய்ப்ற  ஏற்றுக் பகாண்டதும்,  ா ா, 
ஆைி ஜூனியறர உடனடியாக நாஸிக் ஆஷ்ர த்ைில் வெர உத்ைரவிட்டார். 

ஆைி ஜூனியர் பூனாவுக்குத் ைிரும் ி வந்து ைனது ைாயாரிடம் 
 டிப்ற க் றகவிடுவைாகவும், கல்லூரிறய விட்டு பவளிவயைி,  ா ாவுடன் 
நாஸிக்கில் வாழப் வ ாவைாகவும் பைரிவித்ைார். இந்ை வயாெறனறய, ைாயார் 
கடுற யாக எைிர்ப் ார் என் றை அைிந்ை  ா ா, ைாயாறர எைிர்பகாள்ளத் 
வைறவயான றைரியத்றை ஆைிக்கு அளித்ைிருந்ைார். ைாய்க்கும்  கனுக்கும் 
இறடயில்  யங்கர ான வாக்கு வாைங்கள் எழுந்ைது, ஆனால், ஆைி 
 ிடிவாை ாக இருந்து விறரவில் நாஸிக் நகருக்குச் பென்ைார். 

ஒவ்பவாரு நாளும், ஆைி ஜூனியர், அவருறடய கனவு நனவாகும், 
அைிெயம் நிகழும் என்று எைிர் ார்த்ைார்.  ாைங்கள், வருடங்கள் கடந்ைன, 
'விவவகானந்ைா' ஆகும் கனவு ஒரு தூண்டிலில் இடப் ட்ட இறரயாக 
இருந்ைறை ஆைி  ின்னர் உைர்ந்ைார். 

 ிஜாப்பூர் நகரில் ெில இந்து, முஸ்லிம்  க்ைர்கள் ப ஹர்  ா ா அங்கு 
இல்லாை வவறளயிலும்,  ா ா ைங்கியிருந்ை இடத்ைிற்கு வழக்கம்வ ாலச் 
பென்று  ஜறன  ாடுவறைத் பைாடர்ந்ைனர். ஒரு ெில நாட்கள் நாஸிக்கில் 
இருந்துவிட்டு, அக்வடா ர் 5ஆம் நாள்  ா ா, ொஞ்ெியுடன்  று டியும்  ஜீாப்பூர் 
பென்ைார். இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ின்னர் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்குத் ைகுந்ை இடம் 
ஏதும் அற யாைைால்  ா ா நாஸிக் ைிரும் ிவந்து  ின்பு மும்ற க்குப்  யைம் 
வ ற்பகாண்டார். 
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இம்முறை  ா ா மும்ற யில் 12 நாட்கள் காக்கா  ாரியாவின் 
ெவகாைரி  ானு ாய் வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைார்.  ல ாைங்களுக்குப்  ிைகு மும்ற  
 க்ைர்களுக்கு ப ஹர்  ா ாவின் ெகவாெம் ஓர் இனிய வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா ைரிெனம்  ட்டு ின்ைி, ைனிப் ட்ட முறையில் 
அறனவறரயும் ெந்ைித்து, ஆெி வழங்குவறைக் வகள்விப் ட்ட  லர் ைிரள் 
ைிரளாக வந்து வடீ்டின் பவளிவய காத்ைிருந்ைனர்.  

உண்ற யில்,  ானு ாய் வடீ்டில் வந்ை, அளவுக்கு அைிக ான 
கூட்டத்றைக் கண்டு, வடீ்டு உரிற யாளர் ைனது கட்டிடத்ைின் ைளங்கள் எறட 
ைாங்கா ல் இடிந்து விழக்கூடும் என்று ஆட்வெ றன பைரிவித்ைார். 
அறைக்வகட்ட, துருதுருப் ான  ானு ாய் அவர்கள் வாடறக ைருவைால் 
விரும் ிய அளவுக்கு விருந்ைினர்கறள ஏற்றுக்பகாள்வைில் என்னத் ைவறு 
என்று வகட்டார். 

 ன்னிரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு  ா ா  ண்டலியுடன் நவம் ர் 1ஆம் 
நாள் ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். 

ஒரு முறை ப ஹர்  ா ா, ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு குறக அற க்க 
வவண்டும் என்று விருப் ம் பைரிவித்ைார்: "நான் அங்தக ஏகாந்தவாசத்தில் 
அெர்ந்து மகாள்தவன்; எனது ெண்டலி, குகககய மவட்டித் தயார் மசய்வது 
ெிகவும் விரும்பத்தக்கது." அறனத்து  ண்டலியும் அைற்குத் ையாராக 
இருந்ைனர்; ஆனால்,  ா ா, ஜால் ாயின் வ ற் ார்றவயில், ப ண்டு, ெகன், 
பஸயிலர்  ற்றும் விஷ்ணு நால்வருக்கும் இந்ைப் ப ாறுப்ற  அளித்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைின் பைன்கிழக்குத் ைிறெயில்  ா ா, குறகக்கான 
இடத்றைத் வைர்ந்பைடுக்க, ஐந்து  ண்டலியும் அந்ை வவறலறய  ிக்க 
ஆர்வத்துடன் பெய்ைனர். 

வ லும்  ா ாவின் உைறவத் ையார் பெய்யும் ப ாறுப்பும் ெகனுக்குத் 
ைரப் ட்டது.  

குறக வைாண்டும்  ைியில் ஈடு ட்டவ ாது ெகனின் றககள் 
காயங்களால் நிரம் ியிருந்ைன, வ லும்  ா ாவின் உைறவ ெற ப் ைற்கு 
முன்பு அவர்  த்து முறை றககறள சுத்ைம் பெய்ய வவண்டும் என்று ஒரு 
நிறலயான உத்ைரவும் இருந்ைது. அப்வ ாது ெகன்  ா ாவிடம், "என் றககள் 
காயங்களால் நிறைந்துள்ளன. உங்கள் உைறவ ெற ப் ைற்கு முன்பு நான் 
அவற்றை எப் டிக் கழுவ முடியும்?" என்று வினவினான். 

"அவற்றைக் கழுவ வவண்டிய வைறவயில்றல" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார். "அைன் ீது கட்டு வ ாட்ட  ின்னர் உன்  ைிறயத் 
பைாடங்கலாம்." 

"ஆனால்,  ா ா, என் றககறளப்  ாருங்கள்;  ிகவும் வ ாெ ாக 
உள்ளன." ெகன் முறையிட்டான். 
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"அறை  ைந்துவிடு. இது என் கட்டகள, அகனத்கதயும் சுத்தம் 
மசய்துவிடும்." எனவவ ஒவ்பவாரு நாளும் ெகன் ையார் பெய்ை உைவு, அைிக 
சுறவயாக இருந்ைது என்று  ா ா அடிக்கடி குைிப் ிட்டார்.  

1930, நவம் ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா, குறக  ிக விறரவில் முடிக்கப் ட 
வவண்டும் என் றை உறுைியாக அறனவருக்கும் அைிவுறுத்ைினார். 

அைன்  ின்பு  ா ா, ஒரு ெில ைினங்களுக்காக, வலானவாலா, நாஸிக் 
பென்று அங்குள்ள  க்ைர்கறள ெந்ைித்து, ைரிெனம் வழங்கினார்.  

வலானவாலாவில் ைரிெனம்  ிகவும்  கிழ்ச்ெிகர ாக நறடப றும் 
வவறளயில், ப ஹரா ாத்ைில் காட்ெி  ிகவும் வித்ைியாெ ானைாக அற ந்ைது. 
கழுறைகள் வ ால் உறழக்கும்  ண்டலி, அைிக ான வவறலப் ளுவால் உைவு 
உண்ைவும் வநர ில்லா ல் ெிர ப் ட்டனர். அவ்வப்வ ாது ஓய்வுக்காக அ ரும் 
வவறளயில் புறகயிறலறய ப ன்று, ைற்காலிக இன் ங்கறள அனு வித்ைனர். 
இவ்வவறளயில் பூனாவிலிருந்து வந்ை ெிலர்  ண்டலியிடம் புறகயிறல 
ஏைக்குறைய ைீர்ந்துவிட்டறைக் கண்டு அங்கிருந்து அனுப் ி றவத்ைனர். 
இைனிறடவய அவ்வப்வ ாது லட்டு ப ாட்டலங்களும் வந்ைவண்ைம் இருந்ைன. 
இனிப்புகறள இைர ப ஹரா ாத்  ண்டலியுடன்  கிர்ந்து உண்டனர். 
இறைக்கண்ட ப ாறுப் ாளர் புவாஸாவஹப், இத்ைறகய "ைறடச் பெய்யப் ட்ட 
ப ாருட்கள்"  ா ாவின் அனு ைி இல்லா ல் உ வயாகிக்கக் கூடாது என்று 
ைிட்டவட்ட ாகக் கூைிவிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா நாஸிக்கிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைதும் நடந்ைறைக் 
வகள்விப் ட்டு, "என் அனு ைியின்ைி நீங்கள் ஏன் இனிப்புப்  ண்டங்கறளச் 
ொப் ிட்டீர்கள்? புவாஸாவகப்ற த் ைவிர வவறு எவரும் உண்ற யானவர்கள் 
அல்ல!" என்று கடுற யாகக் கண்டித்ைார். 

ஆனால், ஜால் ாய், அவர்கறள  ா ாவிட ிருந்து காப் ாற்ைினார். 
அவரும் லட்டுக்கறளச் ொப் ிட்டைாகக் கூைி, வ ற் ார்றவயாளர் என்ை 
முறையில், அவவர குற்ைவாளி என் றையும் ஒப்புக்பகாண்டார்.  ீண்டும் 
இவ்வாறு பெய்யக் கூடாது என்ை எச்ெரிக்றகயுடன்  ா ா அறனவறரயும் 
 ன்னித்ைார். 

குறகயின்  ைிகள் நிறைவறடந்ைறை அைிந்து  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைார். இந்ைக் குறகயின் ஆழம் எட்டு அடி; ைறரயில்  ாரெீக கம் ளம் 
விரிக்கப் ட்டது.  ா ா இைற்கு பஞ்சவடி குகக என்று ப யரிட்டு 1930 நவம் ர் 
15ஆம் நாள் ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்னர் ஏறழகளுக்கு 
ைரிெனம் அளித்து, உைவு வழங்கி குறகயின் பவளியில் ஒரு  ைி வநரம் 
அ ர்ந்து கடவுளின் ஏழு நா த்றை உச்ெரித்ைனர் - ஹரி, பரொத்ொ, அல்லா, 
ஆகுராெஸ்தா, ராம், எஸ்தான், ஹூ. 
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ஒவ்பவாரு நாள்  ாறலயிலும், ஏகாந்ைவாெம் முடிவதுவறர இந்ைப் 
 ிரார்த்ைறன  ற்றும்  ா ாவின் ஆரத்ைிறயப்  ாடி, அவருறடய  ாைங்கறளத் 
பைாட்டு வைங்க  ா ா அனு ைித்ைார். 

 ா ா,  ஞ்ெவடி குறகயில் இருந்ை அவை வவறளயில்  ிளடீரும் 
இன்பனாரு ைனி அறையில் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டார், வ லும் அவறர 
ப ௌனம் அனுஷ்டிக்கு ாறும்  ா ா கட்டறள இட்டிருந்ைார். ஒரு நாள் 
 ிளடீரின் அறையில் கூறரயிலிருந்து ஒரு ப ரிய நாகப் ாம்பு கீவழ 
வருவறைக் கண்டு கைைவும் முடியா ல் நடுங்கினார். அங்கு றவத்ைிருந்ை 
 ாறலயும்  ாம்பு அருந்ைியது. வழக்கம்வ ால ெிது  ால் எடுத்துவந்ை 
வவறளயில் நாகப் ாம்ற க் கண்டு நடுங்கி இைர  ண்டலியின் உைவியுடன் 
அறைப்  ிடித்ைார். ெகன்  ாம்ற ப்  ிடிப் ைில் பகட்டிக்காரனாக இருந்தும், 
அைன் அளறவக் கண்டு  யக்க றடந்ைான்.  ிளடீர்  ா ாவின் கட்டறளறய 
 ீைா ல் அற ைியாக அவரது ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கிய இந்ை வநரத்ைில், 32 வயைான 
பால் பிரண்டன் என்ை புகழ்மபற்ை பிரிட்டிஷ் பத்திரிககயாளர், 
இங்கிலாந்திலிருந்து பாபாவின் தரிசனத்திற்காகவும் அவகர தநரடி தபட்டிக் 
காணவும் வருவதாக மசய்தி வந்தது.  ிரண்டனின் ப ற்வைார் யூைர்களாக 
இருந்ைாலும், ெிறு வயைிவலவய ைியானம், ஆன் ீகம்  ற்றும் ைிவயாஸ ி 
ஆகியவற்ைில் நாட்டம் உள்ளவராக இருந்ைார். 'அக்கல்ட் ரிவியூ' என்ை 
பத்திரிககயில் எழுதிய கட்டுகரகள் வழியாக மெரடித் ஸ்டாரின் 
மதாடர்பில் வந்தார். இந்ைிய பவளியுைவு துறை பெயலாளரின் நூலகத்ைிற்கு 
வழக்க ான  ார்றவயாளராக இரண்டு ஆண்டுகள் நிய ிக்கப் ட்டார். 

பக.பஜ.ைஸ்தூர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி எழுைிய 'உற்ொக ான' 
கடிைங்கறளப்  டித்ை  ிரண்டன் அவருறடய பைாடர் ில் வந்து இந்ை 
விஷயத்றை அவராகவவ விொரிக்க ஆறெப் ட்டார்.  ிரண்டன் மூன்று ப ரிய 
நிறுவனங்களின் விளம் ர ஆவலாெகராகப்  ைிபுரிந்ைார், ஆனால், அவர் ைனது 
பைாழிறலக் றகவிட்டு, இந்ைியா, எகிப்து  ற்றும் ஆெியா முழுவதும்  யைம் 
பெய்து, வயாகிகள், ொதுக்கள், புனிை  னிைர்களின் கருத்துக்கள்  ற்றும் 
நறடமுறைகறள ஆராய்ந்து அைிந்துபகாள்ளும் வநாக்கத்ைில், அவர்களுடன் 
 லகாலம் ஆஷ்ர ங்களில் ைங்கியிருந்ைார். 

 ா ாறவ ெந்ைிப் ைற்கு முன்வ , ஆகஸ்ட் 1930 இதழில் "மெஹர் பாபா 
தெற்கத்திய நாடுகளுக்கு வருகிைார்" என்ை தகலப்பில் பிரண்டன் ஒரு 
பாராட்டுக் கட்டுகரகய எழுதியிருந்தார்.  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருந்ைைால்,  ிரண்டறனப்  ார்க்க விரும் வில்றல, வ லும்  ண்டலியிடம், 
"ொகய என்னுகடய பணிகயத் தடுத்து நிறுத்த எவ்வளவு முயற்சிக்கிைது 
பாருங்கள்! நான் யாகரயும் பார்க்க விரும்பாத இந்தநரத்தில், எனது 
தவகல தகடபட்டுள்ளது." என்ைார்.  ா ா, ஆைி ெீனியறர மும்ற க்கு 
அனுப் ி,  ிரண்டறன வரவவற்று, அவருறடய பொந்ை பெலவில் 
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வஹாட்டலில் ைங்கறவத்து, ஜால் ாயுடன் ப ஹரா ாத் அனுப் ிறவக்க 
உத்ைரவிட்டார். வ லும், ப ஹரா ாத்ைில்  ால் ைவிர புைிய உைவு வறககள் 
எதுவும் இல்லாைைால் ஏராள ான  ழவறககறளயும்  ிரண்டன் வரும் 
வவறளயில் வாங்கிவர அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா கூைிய டி  ிரண்டன் 1930, நவம் ர் 22ஆம் நாள் ப ஹரா ாத் 
வந்து, வ ல் றல நீர்த்பைாட்டியில் அற ந்ை நடு அறையில் ைங்கி இருந்ைார். 
 ண்டலியில் ஒருவர் ெிது, ஆங்கில ப ாழியில் ஒரு வார்த்றைக் கூட 
பைரியாை வ ாதும்,  ால்  ிரண்டனுக்கு உைவியாளராக நிய ிக்கப் ட்டார்.  

அடுத்ை நாள்,  ா ா,  ிரண்டறன ஜால் ாயுடன்  ஞ்ெவடி குறகக்குள் 
அறழத்ைார். மெஹர் பாபா ஒரு உண்கெயான குருநாதர் என்பகதத் 
தீர்ொனொகக் கண்டுபிடிப்பதத இந்த தநர்காணலின் தநாக்கம்.  ா ா 
எழுத்துப் லறக வழியாகக் கூைியறை விஷ்ணு எடுத்துக் கூைினார்.  ிரண்டன் 
குைிப்புகறள எடுக்கத் பைாடங்கியதும்,  ா ா, அவர் கூறுவறை முழு 
கவனத்துடன் வகட்கவும், குைிப்புகறளப்  ின்னர் எழுைிக் பகாள்ளு ாறும் 
கூைினார். மெஹர் பாபா அவருகடய ஐந்து சத்குருக்கள், அவர்களின் வட்ட 
அகெப்பு ெற்றும் அவதார புருஷராக உலகில் வரும் மசயல்முகைககள 
விளக்கினார்: 

உ ாஸனி  ஹாராஜ், ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் இருவரும் இந்ை யுகத்ைின் 
 ிகப்ப ரிய ஆன் ீக ஞானிகள். பாபாஜானுடனான எனது கடந்தகால 
மதாடர்புதான், எந்தமவாரு முயற்சியும், ஏக்கமும் இல்லாெல், ஒதர 
மநாடியில் இகை அனுபவத்கத எனக்கு அளித்தது;  ிைருடனான 
என்னுறடய இந்ைத் பைாடர்பு எைிர்காலத்ைில் எல்றலயற்ை புறையறல, 
வட்டத்ைின்  ன்னிரண்டு வ ருக்குப்  கிர்ந்ைளிக்க வழி வகுக்கும்.  

ஒரு சத்குரு அவரது மபௌதீக உடல் இருக்கும்வகர ெட்டுதெ 
உலகிற்கு பல நன்கெககளச் மசய்ய முடியும். அவருகடய இைப்பிற்குப் 
பின்னர், அவர் அளவிலா தபரானந்தத்கத அனுபவிக்கிைார்; அதத 
தவகளயில் அவரிடம் சக்தி இருந்தாலும், அகதப் பயன்படுத்துவதற்கான 
அதிகாரம் இல்கல. எனதவ, ஒரு சத்குருவின் சொதி எங்கிருந்தாலும், 
அங்தக சக்தி இருக்கும், ஆனால், ஒருவரின் நம்பிக்கக ஒன்றுதான் 
ஊடகொக ொைி அந்த சக்திகயப் பயன்படுத்தும். இக்காரணத்தினால்தான் 
ெக்கள் மபாதுவாக சத்குருக்களின் சொதிகளிலிருந்து நன்கெககளப் 
மபறுகிைார்கள். எதுவாயினும், குருநாதர் அவருகடய மபௌதீக உடகல 
துைப்பது வகரதான் உள்ளளவில் உதவமுடியும். 

குருநாைரின்  றைவுக்குப்  ின்னர் அவர் உலக விவகாரங்களில் 
ஆர்வம் காட்டுவைில்றல - அவைார புருஷர் கூட அப் டித்ைான். எனவவ 
' றைந்ை' குருநாைர், ஒருவரின்  ிரார்த்ைறனக்கு  ைிலளிக்கிைார், அல்லது 
அவர்கறள கவனிக்கிைார் என் து ைவறு. இருந்தும், ஒரு தநர்கெயான பக்தர் 
கிைிஸ்துகவப் தபான்ை ஒருவரிடம் அவருகடய ஆழ் இதயத்திலிருந்து 
பிரார்த்தகன மசய்து உதவி தகட்பதாயின், உலகில் வாழ்ந்து 
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மகாண்டிருக்கும் தரீ்க்கதரிசி அல்லது அவதார புருஷர் அந்தக் கூக்குரகலக் 
தகட்டு, உணர்ந்து, கிைிஸ்துவின் ததாற்ைத்தில் தன்கன மவளிப்படுத்தி, 
பிரார்த்தகனக்கு பதிலளிக்கிைார். 

 ால்  ிரண்டன் ப ஹர்  ா ாவிடம் அவரது பணி, தநாக்கம் குைித்து 
வகள்வி எழுப் ியவ ாது,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

நான் முழு உலகின் வரலாற்கையும் ொற்றுதவன். ஜஸீஸ் ஒரு 
மபாருள் சார்ந்த யுகத்திற்கு ஆன்ெீகத்கத வழங்க வந்ததுதபால், இன்கைய 
ெனிதகுலத்திற்கு ஆன்ெீக உந்துதகல அளிக்க நான் வந்துள்தளன். 
இத்தககய மதய்வகீ மசயல்களுக்கு எப்தபாதும் ஒரு நிகலயான தநரம் 
உள்ளது; அதற்கான தநரம் வந்ததும், எனது உண்கெ தன்கெகய முழு 
உலகிற்கும் மவளிப்படுத்துதவன். 

ெகத்தான இகை ஞானிகள், அவதார புருஷர்கள் - மஸாராஸ்டர், 
ராம், கிருஷ்ணா, புத்தா, ஜஸீஸ் ெற்றும் முஹம்ெது - அவர்களின் 
அடிப்பகட தகாட்பாடுகளில் எந்த தவறுபாடும் இல்கல. இந்தத் 
தீர்க்கதரிசிகள் அகனவரும் கடவுளிடெிருந்து வந்தவர்கள். இந்த இகை 
ஞானிகளின் உதவி ெிகவும் ததகவப்படும் தருணத்தில், ஆன்ெீகம் அதன் 
அடிெட்டத்து நிகலகய அகடயும் காலத்தில், உலகப்மபாருட்கள் 
தகழத்ததாங்கி உச்ச கட்டத்கத எட்டும் தவகளயில் அவதார புருஷர் 
ததான்றுகிைார். அத்தககய தநரத்கத ெனிதகுலம் தவகொக மநருங்கிக் 
மகாண்டிருக்கிைது. 

இன்கைய உலகம் சிற்ைின்ப ஆகசகள், இனமவைி, சுயநலம், பண 
வழிபாடு தபான்ைவற்ைில் மூழ்கியுள்ளது. ெக்கள் கடவுகளக் ககவிட்டனர்! 
உண்கெயான ெதம் துஷ்பிரதயாகம் மசய்யப்படுகிைது! ெனிதன் வாழ்கவத் 
ததடுகிைான், ஆனால், பூரசாரிகளும், பாதிரிகளும் அவனுக்குக் கல்கலயும் 
ெண்கணயும் ெட்டுதெ அள்ளிக் மகாடுக்கிைார்கள்! ஆகதவ, உண்கெயான 
வழிபாட்கட நிகல நாட்டவும், ெக்ககள அவர்களின் உலகப்மபாருள் 
சார்ந்த முட்டாள்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கவும் கடவுள் ெீண்டும் தனது 
உண்கெயான இகை ஞானிகய ெனிதர்களிகடதய அனுப்ப தவண்டும். 
இந்த வரிகசயில் முந்கதய தீர்க்கதரிசிககளப் பின்பற்ைி இப்தபாது நான் 
வந்துள்தளன். இது எனது பணி. 

ெக்கள் நல்வாழ்க்கக வாழவும், கடவுகள நாடவும் தரீ்க்கதரிசிகள் 
சில விதிககளயும் நகடமுகைககளயும் வகுக்கின்ைனர். இந்த விதிகள், 
பின்னர், ஒழுங்ககெக்கப்பட்ட ெதத்தின் மகாள்கககளாக 
உருமவடுக்கின்ைன; ஆனால், அந்த இகை தபாதகர்களின் வாழ்நாளில் 
நிலவிய இலட்சியவாத ெனப்தபாக்கு ெற்றும் இயக்கு சக்தி, அவரது 
ெரணத்திற்குப் பிைகு படிப்படியாக ெகைந்துவிடும். அதனால்தான் ெத 
அகெப்பு நிறுவனங்கள் ஆன்ெீக உண்கெகய ெக்களுக்குக் மகாண்டு வர 
முடியாது. இவ்வாறு, ெத அகெப்புகள் கடந்த காலத்கத ெீண்டும் 
உயிர்ப்பிக்க முயற்சிக்கும் மதால்மபாருள் துகைககளப் தபால 



290 
 

மசயல்படுகின்ைன. எனதவ, நான் எந்த ஒரு புதிய ெதத்கதயும், வழிபாட்டு 
ெரபு ெற்றும் அகெப்கபயும் நிறுவ முயற்சிக்க ொட்தடன். நான் எல்லா 
ெக்களின் ெத சிந்தகனகளுக்கும் புத்துயிர் அளித்து, உயிரூட்டம் மபைச் 
மசய்து அவர்களிகடதய வாழ்க்கககயப் பற்ைிய தெம்பட்ட கருத்கதயும், 
அைிகவயும் உருவாக்குதவன்.  

உண்கெயில் எல்லா ெதங்களின் அடிப்பகட உண்கெயும் ஒன்தை 
என்பகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், ஏமனன்ைால் அகனத்தும் ஒதர 
ஆதிமூலப் மபாருளாகிய கடவுளிடெிருந்தத மவளியாகின்ைன. ஆனால், 
அவதார புருஷர் தனது மபாது மவளிப்பாட்டிற்கு முன்பு, தக்க தநரம், 
சூழ்நிகலகள் ெற்றும் ெக்களிகடதய நிலவும் ெனநிகலகயக் கருத்தில் 
மகாள்கிைார். இவ்வாறு, அவர் அத்தககய நிகலகெகளுக்குத் 
தகுந்தாற்தபால ெிகவும் மபாருத்தொன தகாட்பாடுககளப் தபாதிக்கிைார். 

 ா ா அப்வ ாது  ிரண்டனுக்கு ஒரு வித்ைியாெ ான விஷயத்றை 
எடுத்துக் கூைினார்: 

இந்த நவனீ சகாப்தத்தில், அகனத்து நாடுகளும், எவ்வாறு 
ஒருவருக்மகாருவர் உடனடி தகவல் மதாடர்புக்குள் மகாண்டு 
வரப்பட்டுள்ளனர் என்பகத நீங்கள் கவனித்தரீ்களா? ரயில் வண்டிகள், 
நீராவி கப்பல்கள், மதாகலதபசிகள், தந்தி, வாமனாலி ெற்றும் 
மசய்தித்தாள்கள் உலகம் முழுவகதயும், மநருக்கொக, 
பின்னிப்பிகணக்கப்பட்ட அகலயாக எப்படி ொற்ைியது என்பகத நீங்கள் 
பார்க்கவில்கலயா? ஒரு நாட்டில் நடக்கும் ஒரு முக்கியொன நிகழ்வு 10,000 
கெல் மதாகலவில் உள்ள ெற்மைாரு நாட்டு ெக்களுக்கு ஒதர நாளில் 
மதரியப்படுத்தப்படுகிைது. செீபத்தில் நடந்த இந்த முன்தனற்ைங்கள் 
அகனத்துக்கும் ஒரு சிைப்பு காரணம் உள்ளது. ஒவ்மவாரு நாட்டிலும் உள்ள 
மவவ்தவறு இன ெக்களுக்கும் தசகவ மசய்யும் ஒரு உலகளாவிய ஆன்ெீக 
நம்பிக்கககய ெனிதகுலத்திற்கு வழங்குவதற்கான தநரம் விகரவில் வர 
உள்ளது. தவறு ஒரு விதத்தில் கூறுவதானால், உலகளாவிய மசய்திகய 
ெனிதகுலத்திற்கு நான் வழங்கும் வழி தயாராகி வருகிைது.  

"ஆனால், உங்கள்  ைி  ற்ைி உலகுக்கு எப்வ ாது கூறுவரீ்கள்?" என்று 
 ிரண்டன் வகட்டார். 

உலகம் எங்கும் கலகமும், குழப் மும் வைான்றும்வ ாது - உலகம் 
ப ரும் கிளர்ச்ெிகள், பூகம் ங்கள், பவள்ளப் ப ருக்குகள், எரி றல பவடிப்புகள் 
ஆகியவற்ைில் ெிக்கித் ைவிக்கும் வ ாது - கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகள் 
இரண்டும் வ ாரினால் வ ரிடறர ெந்ைிக்கும் வ ாது  ட்டுவ , நான் 
ப ௌனத்றைக் கறலத்து என் பெய்ைிறய வழங்குவவன், ஏபனன்ைால் 
அப்வ ாதுைான் நான்  ிகவும் வைறவப் டுவவன்! 

"இந்ைப் வ ார் எந்ை நாள் பைாடங்கும் என்று உங்களுக்குத் பைரியு ா?" 
 ிரண்டன் வினவினார்.  
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"ஆ ாம், அது பவகு பைாறலவில் இல்றல. ஆனால், வைைிறய 
பவளிப் டுத்ை நான் விரும் வில்றல" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

"இது ஒரு  யங்கர ான ைீர்க்கைரிென  ிரகடனம்!" என்று  ிரண்டன் 
ஆச்ெரிய றடந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஒரு கைம் வொக ாகத் வைாற்ை ளித்து இவ்வாறு 
விளக்கினார்: 

ஆ ாம், அப் டித்ைான். இந்ைப் வ ார் இயல் ாகவவ  யங்கர ாக 
இருக்கும், ஏபனன்ைால் விஞ்ஞான வளர்ச்ெி, அைீை புத்ைி கூர்ற  
இறவபயல்லாம் இந்ைப் வ ாறர இன்னும் ைீவிர ாக்கும். 

இருப் ினும், இது ஒரு குறுகிய காலம்  ட்டுவ  நீடிக்கும் - ெில 
 ாைங்கள் - அது  ிக வ ாெ ான நிறலறய அறடந்ைதும், நான்  கிரங்க ாக 
என்றன பவளிப் டுத்ைி, எனது  ைிறய முழு உலகிற்கும் அைிவிப்வ ன். 

வ ாருக்குப்  ிைகு, ைனித்துவ ான அற ைியின் நீண்ட ெகாப்ைம் 
உருவாகும் - அதுதவ உலக அகெதியின் காலம். ஆயுதங்ககளக் 
ககவிடுதல் என்பது மவறும் தபச்சாக இல்லாெல், உண்கெயாக 
நடப்பகதக் காணலாம். இன, வகுப்புவாத தொதல்கள் நின்றுவிடும். ெத 
அகெப்புகளுக்கு இகடயிலான குறுங்குழுவாத மவறுப்பு முடிவுக்கு வரும். 
நான் உலகம் முழுவதும் பரவலாகப் பயணம் மசய்தவன், எல்லா 
நாடுகளும் என்கனப் பார்க்க ஆவலாக இருக்கும். 

எனது ஆன்ெீக பிரகடனம் உலகின் ஒவ்மவாரு பாகத்கதயும், 
ஒவ்மவாரு நகரத்கதயும், ஒவ்மவாரு கிராெத்கதயும் மசன்ைகடயும். 
உலகளாவிய சதகாதரத்துவத்கத அதன் எழுச்சியில் மகாண்டுவரும். 
ெனிதர்களிகடதய அகெதி நிலவும், ஏகழகள் ெற்றும் தாழ்த்தப்பட்தடார் 
ெீது இரக்கம் வரும். அகனத்துக்கும் தெலாக அன்தப கடவுள் என்பகத 
உணர கவப்தபன். 

"இந்ைியாவின் எைிர்காலம் என்ன?" என்று  ிரண்டன் வகட்டார். 
இந்ைியாவில், ைீங்கு விறளவிக்கும் ொைி ெ ய அற ப்புகள் வவவராடு 

 ிடுங்கி அழிக்கப் டும் வறர நான் ஓய்பவடுக்க  ாட்வடன். இது நிகழும்வ ாது, 
இந்ைியா ைன்றன உலகின்  ிகவும் பெல்வாக்கு  ிக்க நாடுகளில் ஒன்ைாகக் 
கண்டுபகாள்ளும்.  ல குறை ாடுகள் இருந்ைவ ாைிலும், இந்ைியா இன்னும் 
உலகின்  ிகப்ப ரிய ஆன் ீக நாடாகத் ைிகழ்கிைது. எைிர்காலத்ைில் இந்ைியா 
அறனத்து நாடுகளின் ைார் ீக ைறலவராக விளங்கும். ப ரிய ப ரிய  ைங்கள் 
உருவாகக் காரை ாய் இருந்ை ைீர்க்கைரிெிகள் அறனவரும் கிழக்கில் 
 ிைந்ைவர்கள், வ லும்  க்கள் பைாடர்ந்து கிழக்கு வநாக்கிவய ஆன் ீக 
ஒளிறயத் வைட வவண்டும். 

 ிரண்டன் இறை ஒரு கைம் வயாெறன பெய்து,  ின்னர், "ஐவராப் ா 
 ிகவும் கடின ானதும், அறனத்றையும் ெந்வைகத்ைில் வநாட்ட ிடும் 
ைன்ற யும்  றடத்ை நாடு. அைிமுக ில்லாை  க்கறள உங்கள் நம் ிக்றகயின் 
முத்ைிறரயாக  ாற்றுவது எப் டி? ெராெரி வ றலநாட்டவர் இது 
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ொத்ைிய ற்ைது என்று கூைி உங்கள் பெயல்கறள எள்ளி நறகயாடவும் 
பெய்வர்!" என்று கூைினார்.  

ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
ஆஹா! காலம் எவ்வளவு  ாறும் என் றை நீங்கள் இன்னும் 

உைரவில்றல. ஒரு முறை நான் அவைார புருஷன் என்று  கிரங்க ாக 
அைிவித்ைால், என் ெக்ைியின் ைாக்கத்றை யாராலும் ைாங்கிக்பகாள்ள முடியாது! 
பெயலற்ை ஆர்வத்றைப் பூர்த்ைி பெய்யும் வநாக்கத்ைில் அல்ல, ஆனால், 
ெந்வைகம்  றடத்ைவர்றள நம்  றவப் ைற்காகவவ, எனது  ைியின் ஆைார ாக 
நான் அற்புைங்கறள பவளிப் றடயாகச் பெய்வவன். 

உறரயாடல் முடிந்ைதும், ைங்குவைற்கு வவறு நல்ல வெைிகள் 
இருந்தும், ப ஹர்  ா ா ைன்றன ஏன் ஒரு கல் குறகக்குள் அறடத்து 
றவத்துள்ளார் என் து புரியவில்றல என்று  ிரண்டன் ஒப்புக்பகாண்டார்; 
ஆனால்,  ா ா அவருக்கு பவளிப் டுத்ைிய விஷயங்களால் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டார். 

நவம் ர் 24ஆம் வைைி நடந்ை கறடெி ெந்ைிப் ில்,  ிரண்டன்  ா ாவிடம், 
"நீங்கள் ஒரு இறை தூைர், அவைார புருஷர் என்று உங்களுக்கு எப் டித் 
பைரியும்?" என்று வகட்டார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது எழுத்துப் லறக வழியாக இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்: 

எனக்குத் மதரியும்! எனக்கு அது நன்ைாகத் மதரியும். நீங்கள் ஒரு 
ெனிதர் என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள், நான் அவதார புருஷன் என்பகத 
நான் அைிதவன். இதுதவ எனது பரிபூரரண வாழ்க்கக! எனது தபரின்பம் 
ஒருதபாதும் தகடபடாத ஒன்று! நீங்கள் உங்ககள தவமைாருவர் என்று 
தவைாக ஒருதபாதும் கருதுவது இல்கல; அதுதபால, நான் யார் என்பகதத் 
தவைாகக் கருத முடியாது. நான் நிகைதவற்ை தவண்டிய ஒரு மதய்வகீ 
பணி உள்ளது, நான் அகதச் மசய்தவன்! எனது பவளிப் ாடு எைிர்காலத்ைில் 
நிகழும், ஆனால், ெரியான காலத்றை என்னால் கூை முடியாது. 

"ைங்கறள இறை தூைர்கள், அவைார புருஷர்கள் என்று 
கூைிக்பகாள்ளும்  ற்றும்  லர் உள்ளனர்" என்று  ிரண்டன் குைிப் ிட்டார். 

 ா ா புன்முறுவல் பெய்து பகாண்வட இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 
ஆ ாம், கிருஷ்ைமூர்த்ைி, ைிரு ைி அன்னி ப ென்டின்  ாதுகாவலர். 

ைிவயாவொ ிஸ்டுகள் ைங்கறள ைாவ  ஏ ாற்றுகிைார்கள். அவர்கறள ஆட்டி 
றவக்கும் ைறலவன் ைிப த்ைில் அற ந்ை இ ய றலயில் எங்வகவயா 
இருக்கிைாராம். தூெி  ற்றும் கற்கறளத் ைவிர வவறு எறையும் நீங்கள் அங்வக 
காை  ாட்டீர்கள். வ லும், ஓர் உண்ற யான ஆன் ீக குருநாைர் வவறு 
ஒருவரின் உடறல, ைனக்காகப்  யன் டுத்ை வவண்டிய வைறவயில்றல. 
இத்ைறகய ெிந்ைறன முற்ைிலும் வகலிக்குரியது! 

ப ஹர்  ா ா  ின்னர் அப ரிக்காறவப்  ற்ைிக் கருத்து பைரிவித்ைார்: 
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அப ரிக்க வைெத்துக்கு  ிகப்ப ரிய எைிர்காலம் உள்ளது, வ லும் அது 
ஓர் ஆன் ீக ெிந்ைறன  றடத்ை நாடாக  ாறும். நான், எந்ை ஓர் இடத்றையும் 
 ார்றவயிட்டு அங்கு ைங்கியிருக்கும் வ ாபைல்லாம், அது எவ்வளவு குறுகிய 
வநர ாக இருந்ைாலும், அைன் ஆன் ீக அந்ைஸ்து  ிறகயாக உயரும் - நான் 
அப ரிக்காவுக்குச் பெல்ல விரும்புகிவைன். 

"வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு என்னுறடய  ிரைிநிைியாகச் பெல்லுங்கள்! 
வைவதூைராக வரவிருக்கும் என் ப யறரப்  ரப்புங்கள். எனக்காகப்  ைி 
புரியுங்கள், அது நீங்கள்  னிைகுலத்ைின் நன்ற க்காக உறழப் ைற்கு 
ெ  ாகும்" என்று கூைி  ிரண்டனுடனான ெந்ைிப்ற   ா ா நிறைவு பெய்ைார். 

 ிரண்டன் ைிடுக்கிட்டு  ா ாறவ வநாக்கி, "என்னால் அறைச் பெய்ய 
முடியு ா என்று எனக்குத் பைரியவில்றல; உலகம் என்றனப் ற த்ைியம் 
என்று  ட்டம் கட்டும்." 

 ா ா, அவர் ைவைாகப் புரிந்து பகாண்டைாக எடுத்துக்கூைி, "வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளில் என்னுறடய  ைிறயச் பெய்ய நான் உங்களுக்கு உைவுவவன்" 
என்று உறுைியளித்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா  ிரண்டனிடம் பூனாவில் ஹஸ்ரத்  ா ாஜாறன 
ெந்ைிக்கவும்,  ஞ்ச்கனியில் அற ந்ை றடகர் வவலி குறக,   ின்பு வகாலாப்பூர் 
உயர்நிறலப்  ள்ளி  ற்றும் ப ட்ராஸ் ற யத்றைப்  ார்றவயிடவும் 
அைிவுறுத்ைினார். ஒரு கட்டத்ைில் உறரயாடலின் வ ாது,  ா ா  ிரண்டனுக்கு 
இவ்வாறு விளக்கினார்: 

 ாைங்கள்  ிைரின்  னப் டிவங்கறள ஏற்றுக் பகாள்ளவும், அவை 
வவறளயில் பநற்ைி  னப் டிவங்கறள பவளியாக்கும் அளவுக்கும் ெக்ைி 
வாய்ந்ைறவ. இைனால்ைான்,  க்ைர்கள் ெத்குருவின் கால்களில் (குைிப் ாக 
 ிகவும் வலிற யான கால்விரல்களில்) ைங்கள் பநற்ைிகறள றவத்து 
வைங்கும் வவறளயில் அவர்களின் ஒரு ெில  னப் டிவங்கறள குருநாைர் 
உைர்வுபூர்வ ாக ைன்னுள் ஏற்றுக்பகாள்கிைார். அதுவ ால,  ிைர் உங்கள் 
 ாைங்கறளத் பைாட நீங்கள் அனு ைித்ைால் அவை பெயல்முறை 
உங்களிறடவயயும் நடக்கும்; எனவவ அறை ஒருவ ாதும் அனு ைிக்காைீர்கள்; 
ஆனால், அப் டி நிகழ்ந்ைால், உடனடியாக உங்கள் பநற்ைிறய அந்ை ந ரின் 
 ாைங்களில் றவக்கவும்; அது உங்களின்  னப் டிவங்களில் ெிலவற்றை 
ஈடுகட்ட உைவியாக இருக்கும்.  

 ால்  ிரண்டன் பூனாவில் ஹஸ்ரத்  ா ாஜாறன ெந்ைிக்கச் பென்ைார். 
 ா ாஜாறன எைிர்பகாள்ள  ிரண்டன் முன் பென்ை வ ாது, அவர் றகறயப் 
 ிடித்து, கண்கறள உற்றுப்  ார்த்து,  ின்பு ப துவாக,  லவனீ ான குரலில், 
"அவன் இந்ைியாவுக்கு அறழக்கப் ட்டான், விறரவில் அவன் 
புரிந்துபகாள்வான்" என்ைார். 

நவம் ர் 27ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், 
"என்னுறடய ஏகாந்ைவாெத்ைில் ைறடகள் ஏற் ட்டுள்ளன; நான் அறைத் 
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ைறடயில்லா ல் பைாடர வவண்டும். இனிவ ல், நான் இருக்கும் இடத்றை 
ரகெிய ாக றவத்ைிருக்கப் வ ாகிவைன்." 

மெஹர் பாபா, சாஞ்சி ெற்றும் இரண்டு ெண்டலியுடன் புைப்பட்டு 
டில்லிக்குப் பயணம் மசய்து, மூன்று வாரங்கள் அங்தக தங்கியிருந்தார். 
அங்கு நடந்தது என்னமவன்ைால், சாஞ்சி மூலொக தவறு தவறு அரசியல் 
தகலவர்களுக்குப் பல்தவறு மசய்திககள அனுப்புவதில் பாபா தீவிரொக 
ஈடுபட்டார், இதன் மூலம் அவர்களுடன் மதாடர்கப ஏற்படுத்தினார். பாபா, 
அரசியல்வாதிககள தநரில் சந்திக்காெல் சாஞ்சிகயத் தனது தூதராகப் 
பயன்படுத்தினார். 

டிெம் ர் 23ஆம் நாள்  ா ா, ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா பஸாராஸ்ட்ரிய இனத்ைின் மூல வம்ொைார வழிகறளக் 
குைித்து  ண்டலிக்கு எடுத்துறரத்ைார்: 

மஸாராஸ்ட்ரிய வம்சம்  ிகவும்  ழற யானது - கிட்டத்ைட்ட 6,000 
ஆண்டுகள்.  ிர ல  ன்னர்களான ஜால், ருஸ்தம்  ற்றும் ஜாம்மஷட் 
ஆகிவயாரின் ஆட்ெிகள் பஸாராஸ்டருக்கு முன்பு இருந்ைன - கிட்டத்ைட்ட 
100,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு! இத்ைறகய  ழங்கால வரலாற்றை யார் 
நம் ிக்றகயுடன்  ைிவுபெய்து  ாதுகாக்க முடியும்? 

பார்ஸிகள் இன்று பின்பற்றும் ெதத்தில் எதுவும் இல்கல. 
மஸாராஸ்டர் வழங்கிய தபாதகனகள் அகனத்தும் மநருப்பில் 
அழிக்கப்பட்டன; எனதவ, அவர்களிடம் இருப்பது ஒரு பின்தங்கிய சிந்தகன; 
தெலும் மஸாராஸ்டர் உண்கெயில் தபாதித்தது முற்ைிலும் ொறுபட்டது. 
இது ஒரு பரிதாபகரொன நிகல, ஆனால், உண்கெ. 

1931, ஜனவரி 9ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா நாஸிக் பென்ை வ ாது, ப ண் 
 ண்டலியுடன் அைிக வநரம் பெலவிட்டார். ஒரு நாள் அவர் ப ண்கள் 
அறனவறரயும் ஒன்ைிறைத்துக் குைிப் ிட்டார், "உங்கள் அறனவரிடமும் 
எனக்கு  ிகுந்ை அன்பு உள்ளது, வ லும், அது எனக்கு ப ரும்  ிரச்ெிறனயாக 
இருக்கிைது." 

அைிர்ச்ெியறடந்ை ப ஹரா, நாஜா  ற்றும் வகார்பஷத் ஆகிவயார், 
" ா ா, எங்களால் நீங்கள் கவறலப் ட வவண்டாம்" என்று வருத்ைம் கலந்ை 
குரலில் கூைினர். 

ஒரு கைம் ஏவைா ஆழ்ந்ை ெிந்ைறனயில் இருப் வர் வ ாலத் 
வைாற்ை ளித்ை  ா ா, "அப் டியானால், என் அன்பு உங்களுக்கு வவண்டாம் 
என்று அர்த்ை ா?" என வினவினார்.  

அறனத்து ப ண்  ண்டலியும், உடவன, "அப் டி இல்றல,  ா ா! 
உங்களின் ஆழ்ந்ை அன் ிற்காக நாங்கள்  ிரார்த்ைறன பெய்கிவைாம், ஆனால், 
எங்களால் நீங்கள் கஷ்டப் டுவறை நாங்கள் விரும் வில்றல" என்று 
கூக்குரலிட்டனர். 
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 ா ா இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: "நான் யாகர தநசிக்கிதைதனா 
அவர்களுக்காகக் கவகலப்படுகிதைன்; அன்கபச் மசலுத்துபவன் 
அன்பிற்குரியவனுக்காகத் துன்பப்படுகிைான், ஆனால், அன்பிற்குரியவன் 
தன்ெீது அன்கபச் மசலுத்துபவனுக்காக ெிகவும் கஷ்டப்படுகிைான். என் 
அதிர்ஷ்டம், என் தகலவிதி அப்படித்தான் - மதால்கலகள், அமசௌகரியம், 
துன்பம் ெற்றும் அதிருப்தி நிகைந்தகவ - ஏமனன்ைால் நான் 
அகனவருக்கும் பிரியொனவன்!"  

அப்வ ாது  ா ா ப ண்  ண்டலியிடம் கீழ்வரும் ஈரடி ஹிந்ைி 
 ாடறலப்  ாடு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்:  

காட்டில் குயில்கள் பாடுகின்ைன! பிரியொனவர் 
நம்கெ நம் குழந்கத பருவத்திதலதய விட்டுச்மசன்ைார்! 
ப ண்  ண்டலி அறைப்  ாட முயற்ெித்ைது,  ா ாறவப் ப ரிதும் 

 கிழ்வித்ைது. 
அந்நாட்களில், ப ண்  ண்டலி அவர்களுக்பகனத் ைனியாக 

ஒதுக்கப் ட்ட வளாகத்ைில் ைங்கி வந்ைனர். நீள ான றக றவத்ை ரவிக்றகயும் 
ொைாரை  ருத்ைி புடறவயும் அைிந்து வந்ைனர். அவர்கள் அடக்க ாக உறட 
அைியவும், ைறலமுடிறய எல்லா வநரங்களிலும் முந்ைாறனயால் 
மூடிக்பகாள்ளவும் கட்டறளயிடப் ட்டது.  

நாஸிக் நகரில் 70 வயைான உயர்நிறலறய அறடந்ை 'ெஸ்த்' ஒருவர் 
வகாைாவரி நைிக்கறரயில் அற ந்ை வகாவிலில் வெித்து வந்ைார். உள்ளூர் 
 க்கள் அவறர ' ா ா' என்று அறழத்ைனர். ஒருமுறை இவறரப்  ற்ைி  ா ா 
குைிப் ிடுறகயில் இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார்: "அவர் கந்ைல் ஆறடயுடன் 
ஒரு  ிச்றெக்காரறனப் வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைாலும், அவர் ஐந்ைாவது ஆன் ீக 
ைளத்ைில் வாழும் வாலி, நாஸிக் நகரின் ஆன் ீக ப ாறுப் ாளர்."  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல் டி காக்கா  ாரியா அவ்வப்வ ாது அந்ை வாலிறயப்  ார்க்கச் 
பென்ைார். 

இைற்கிறடயில், 1931,  ிப்ரவரி 9ஆம் நாளன்று,  ா ாவின் அறழப் ின் 
வ ரில் ஃப ராம் ஒர்க்கிங்  ாக்ஸ்வாலா நாஸிக்கில் நிரந்ைர ாகத் ைங்க 
வந்ைார்.  ா ாவின் மும்ற   யைத்ைின்வ ாது  லமுறை ஃப ராம்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைது உண்டு; வ லும் ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸில் ஒரு 
ைட்டச்சுக்காரராகப்  ைிபுரிய நாஸிக் வரு ாறு  ா ா அறழத்ைார். 

ஃப ராம் பைாடர் ாக ஒரு நறகச்சுறவயான கறை உள்ளது. அவர் 
ஸக்வகாரியில் உ ாஸனி  ஹாராஜுடன், முன்பு பைாடர்பு றவத்ைிருந்ைார். 
ஒரு நாள் ஃப ராம் ப ஹர்  ா ாவிடம்,  ஹாராஜ், 'இது அவரது கறடெி 
வாழ்க்றக' என்று உறுைியளித்ைைாகக் கூைினார்.                                              

 ஹாராஜின் வாக்குறுைிறய அப் டிவய நிறைவவற்றுவைாக  ா ா 
அவருக்கு உறுைியளித்ைார்; ஆனால், அைற்குப்  ிைகு, ஃப ராம் ஏன் இன்பனாரு 
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 ிைவிபயடுத்துத் ைிரும் ி வருவறை விரும் வில்றல என்று  ா ா வகட்டைற்கு 
ஃப ராம் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: " ா ா, நான் ெிறுவனாக இருந்ை 
நாளிலிருந்வை  ள்ளிக்கூடம் பெல்வறை பவறுத்வைன். எப்வ ாைாவது ைிரும் ி 
வந்து  ீண்டும்  ள்ளிக்குச் பெல்ல வவண்டும் என்ை எண்ைம் எனக்கு  ய ாக 
இருக்கிைது. எனவவ நான்  ள்ளிறய பவறுக்கிவைன்!"  ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட 
ஃப ரா ின்  ைிறல  ண்டலிக்கு எடுத்துறரத்ைார்.  

1931,  ிப்ரவரி 1ஆம் நாள்,  ால்  ிரண்டன் அவரது இந்ைிய  யைத்றை 
முடித்து,  ல்வவறு நகரங்களில் வாழும் ப ஹர்  ா ா  க்ைர்கறளயும் ெந்ைித்ை 
 ின்பு நாஸிக் வந்து வெர்ந்ைார்.  ா ா அவரிடம் ஏன் இவ்வளவு 
 னச்வொர்வுடன் இருக்கிைரீ்கள் என்று வகட்டைற்கு,  ிரண்டன் "என்  னம் 
ப ரும் குழப் த்ைில் உள்ளது; இந்ைியாவில் நான் ெந்ைித்ை ஒரு டஜன் அல்லது 
அைற்கு வ லான புனிைர்கள் அறனவரும் அவர்கறளத் ைீர்க்கைரிெிகள், 
ெத்குருக்கள் அல்லது அவைார புருஷர்கள் என்று நிறனத்துக் 
பகாண்டிருக்கிைார்கள்!" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ா புன்முறுவல் பெய்து பகாண்வட பைரிவித்ைார், "ஆ ாம், நானும் 
அவர்களில்  லறரப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்வடன்." 

"நீங்கள் அறை எப் டி விளக்குகிைரீ்கள்?" என்று  ிரண்டன் வகட்டார். 
 ா ா, அைற்கு இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்:  
"அவர்கள் தநர்கெயானவர்களாக இருந்தால், மவறுெதன 

ஏொற்ைப்படுகிைார்கள். அவர்கள் தநர்கெயற்ைவர்களானால், பிைகர 
ஏொற்றுகிைார்கள், அதற்காக அவர்கள் மபரும் துன்பங்ககள சந்திக்க 
தவண்டியிருக்கும். அகதப் பற்ைிக் கவகலப்பட தவண்டாம். இந்த 
ெனிதர்கள் அகனவரும், அைியாெதல, எனது தவகலகயச் மசய்ய 
உதவுகிைார்கள் "நான் யார் என்று எனக்குத் மதரியும். எனது பணிகய 
நிகைதவற்ை தவண்டிய தநரம் வரும்தபாது, நான் யார் என்பகத முழு 
உலகமும் அைிந்து மகாள்ளும்." 

நாஸிக் ஆஷ்ர த்ைில்  ிரண்டன் ஆண்  ண்டலியுடன் ைங்குவைற்காக 
அனு ைிக்கப் ட்டார். கல்கத்ைாவிலிருந்து  ிரண்டன்  ா ாவுக்கு இவ்வாறு 
எழுைியிருந்ைார், " ிற்காலத்ைில் உங்களின் வழியாக ஆன் ீக அைிபவாளிறயப் 
ப றுவைற்கு நான் எைிர் ார்த்துக் பகாண்டிருப்வ ன்; நான் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல வவண்டு ாயின் அவர்களின் உலகப்ப ாருள் 
ொர்ந்ை,  னங்களுக்கு உகந்ை பெய்ைிகறள நான் எடுத்துச் பெல்லவவண்டும்." 
அவர் ஒரு வாரம் நாஸிக்கில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில்,  ா ா ப ரும் ாலும் 
அவரிட ிருந்து விலகி இருந்ைார்.  ிரண்டனின் வகள்விகறள வரவவற்று 
சுருக்க ாக  ைிலளித்ைார். ொஞ்ெி  ற்றும் ராம்ஜூவின் குைிப்புப் 
புத்ைகங்கறளயும்  டித்து  ல விஷயங்கறளத் பைரிந்துபகாண்டார். ஆனால், 
ஒட்டுப ாத்ைத்ைில் அவர் ப ஹர்  ா ாவின் இறை ைன்ற றய ெந்வைகக் 
கண்களால்  ார்த்ைார். 
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எதுவாயினும், காலம் ந க்கு இவ்வாறு நிறனவூட்டுகிைது, "அவதார 
புருஷன் ெர்ெொன முகைகளில் மசயல்படுகிைார்; அவகர எதிர்ப்பவர்களும் 
அவருக்கான தவகலகயச் மசய்கிைார்கள்." 

 ிரண்டனின்  னைில் எைிர்ப்புத்ைன்ற  வைான்றும் விைத்ைில் ப ஹர் 
 ா ா ஒரு ரகெிய வநாக்கம் பகாண்டிருந்ைார்; இைனால்  ா ாவுக்கு எைிராக 
எழுத்துக்கள் மூலம் ைாக்குைல்கறள ஏற் டுத்ைினார். இந்ைியாவில் கர்னல் 
ஈரானிறய எைிராகத் தூண்டிவிட்டது வ ால வ ற்கத்ைிய நாடுகளிலும் குைிப் ாக 
ஐவராப் ா, அப ரிக்க நாடுகளிலும் ப யர்வ ான, பெல்வாக்கு ிக்க ஒருவர் 
வைறவப் டுகிைார் என் துைான் உண்ற . 

இந்ைப்  ைிக்காக  ா ா  ிரண்டறனத் வைர்ந்பைடுத்ைார், ஏபனன்ைால் 
 ிரண்டனின் விவராை வார்த்றைகள்  ற்றும் வி ர்ெனங்கள் மூலம்  ா ா 
அவருறடய ெில வவறலகறள இப் டிச் பெய்ய வவண்டியைாயிற்று. 

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ால்  ிரண்டன் "எ மஸர்ச் இன் 
ஸீக்மரட் இந்தியா" என்ை ப யரில் ஒரு  ிர ல ான புத்ைகத்றை பவளியிட 
இருந்ைார்; இைில் ப ஹர்  ா ாறவ வி ர்ெனம் பெய்ைாலும், இைனால்  ல 
ஐவராப் ியர்கள்  ற்றும் அப ரிக்கர்கறள அவர் அரவறைப் ில் பகாண்டுவர 
வழிவகுத்ைது. 

ஒரு  ைற்ை ான  னநிறலயில்,  ிரண்டன் 1931  ிப்ரவரி 8ஆம் நாள் 
நாஸிக் நகரிலிருந்து புைப் ட்டு, லண்டனுக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு 
பைன்னிந்ைியாவில் வாழும் ொது ர ை  ஹரிஷியின் ஆெிர த்ைிற்குப் 
 யைம் பெய்ைார். அவர் ெந்ைித்ை அறனத்து குருநாைர்களிலும்,  ிரண்டன் 
ர ை  ஹரிஷியால்  ிகவும் கவரப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டிருக்கிைரீ்களா என்று 
 ிரண்டன் ர ை  ஹரிஷியிடம் வகட்டவ ாது, அவர் ஆ ாம் என 
 ைிலளித்ைார். ப ஹர்  ா ா அவறர அவைார புருஷர் என்று கூறுவவைாடு, 
நீங்கள் ஏைாவது கூை விரும்புகிைரீ்களா என்று  ிரண்டன் வகட்டைற்கு, ர ை 
 ஹரிஷி, "நான் என்ன பொல்ல வவண்டும்?" என்று வினவினார். 

இது ெத்ைியத்றை நாடு வர்கள் கருத்ைில் பகாள்ள வவண்டிய வகள்வி. 
ஏைியின் கீழ்  ட்டத்ைில் இருக்கும்  க்கள் இதுவ ான்ை எல்லா 
வகள்விகளிலும் ைங்கள் ெக்ைிறய வைீாக்குகிைார்கள். 

"உலகம் புத்துயிர் ப ற்று ெிைப் றடயு ா?"  ிரண்டன் வினவினார். 
அைற்கு ர ை  ஹரிஷி, "உலகக நிர்வகிப்பவர் ஒருவர் 

இருக்கிைார், உலகக கவனிப்பது அவருகடய மபாறுப்பு. உலகிற்கு 
உயிகரக் மகாடுத்த அவருக்கு, அகத எவ்வாறு வழிநடத்துவது என்பதும் 
மதரியும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ஹரிஷி வ லும்  ிரண்டனிடம், "இகைநிகலகய 
அகடந்தவர்களின் ஆன்ெீக தாக்கத்தின் அதிர்வகலகள் பலகர அவர்ககள 
தநாக்கி - அவர்கள் ஒரு குககயில் அகெதியாக அெர்ந்திருந்தாலும் - 
இழுக்கும் சக்திவாய்ந்தது" என்ைார். 
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1931,  ிப்ரவரி 11ஆம் நாள்  ா ா ெில  ண்டலியுடன் பூனா பென்று 
ெைாஷிவ்  ாட்டீலின் புைல்வியின் ைிரு ைத்ைில்  ங்பகடுத்து, ஏறழ, 
 ைக்காரர்கள் என்ை  ாகு ாடு இல்லா ல் அறனவருக்கும் ைரிெனம் 
அளித்ைார்.  

அைற்குப்  ிைகு ைாய் ைந்றையர், ைங்றக  ைி அறனவறரயும் ெந்ைிக்க 
அவரது குடும்  வடீ்டிற்குச் பென்ைார். வடீ்டில் நுறழயும் வ ாது வ ாவ ா, 
ப ஹர்  ா ாவின் புறகப் டத்ைின் அருகில் பைாழுைவண்ைம் 
நின்றுபகாண்டிருந்ைார்.  ா ா, ைந்றைறய  ிகவும் அன்வ ாடும், அருவளாடும் 
ைழுவி அரவறைத்ைார். 'தபாதபா சந்ததகத்திற்கு இடெின்ைி ஒரு 
உண்கெயான துைவி' என்று காலம் குைிப் ிட்டது, 'அவரது இதயத்தின் தீவிர 
ஏக்கத்திற்கு விகடயளிக்கும் விதொக, எல்கலயில்லா இகைவன் தனது 
ெகனாக ெனித உருவில் வந்தது - சத்தியத்கதத் ததடி அகலந்து திரிந்த 
மஷரியார்ஜிக்கு ஒரு வரப்பிரசாதொக அகெந்தது.' 

 ா ா  ைிறயப்  ாெ ாக முத்ை ிட்டு, அவளுடன் ெில 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். அவளுக்கு அப்வ ாது  ன்னிரண்டு வயது 
என்ைாலும், விறரவில்  ைி, ப ண்  ண்டலியில் ஒருவராகச் வெரும் ைருைம் 
காத்ைிருந்ைது. இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில்ைான்  ா ா முைன்முைலாக,  ைி ைனது 
ப ண்  ண்டலியில் ஒருவராக இருக்கப் வ ாவறைச் சுட்டிக்காட்டி, " ைி 
எனக்குச் பொந்ை ானவள்" என்று ைாயாரிடம் பைரிவித்ைார். 

ஆனால், ப வ ா  ைி வடீ்டில் உடனிருக்க விரும் ினார், வ லும் 
 ா ா கூைியது ைாயார் ஷிரீறனக் கவறலயறடயச் பெய்ைது,  ைியும் 
ஆஷ்ர த்ைில் வெர்ந்ைால், அவர்களின் குழந்றைகளில் ஒருவரும் ைாய் 
ைந்றையருடன் பூனாவில் இருக்க ாட்டார்கள்; ஏற்கனவவ ஆைி ஜூனியர், 
ப ஹராம்  ற்றும் ஜால் ாய் மூவரும்  ா ாவுடன் வாழ்ந்து வருகிைார்கள். 

1931,  ிப்ரவரி 17ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ாவின் 37 ஆவது  ிைந்ைநாள் 
நாஸிக்கில்  ிகச்ெிைப் ாகக் பகாண்டாடப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா அவரது புைிய உறடயில் ராஜகம் ரீ வைாற்ை ளித்ைார். 
ஆனால், குல் ாய்  ற்றும் ப வ ா இருவருக்கும் இறடவய உருவான 
கடுற யான வாக்குவாைம், வார்த்றைகளாய் பவடித்து, நிறலற  அற ைி 
குறலந்து காைப் ட்டது. குல் ாய் முைலில்  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்ைார், 
ஆனால், இந்ை  ரியாறை முைலில் ப வ ாவுக்குத் ைந்ைிருக்க வவண்டும் என 
ப வ ா வாைாடினார்.  ா ாவவ ைறலயிட்டு விறரவில் 'அவரது ைாய் ார்கள்' 
இருவறரயும் ெ ாைானப் டுத்ைினார். 

இத்ைறகய வ ாைல்கள் ப ஹர்  ா ாவின் உள் ைிகளின் அற்புை ான 
பவளிப் ாடுகள், அறவ எப்வ ாதும் அவருடன் பநருங்கியவர்களிறடவய 
நடப் து வழக்கம். 

குருநாைர், உண்ற யில், ெில ந ர்கறளப்  ிைரிடம் விவராை ாக 
இருக்க ஊக்குவிப் ார்; கெப் ான உைர்வுகறள உருவாக்குவது, ப ரும் ாலும் 
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உரத்ை  ற்றும் நீண்ட வாைங்களுக்கு வழிவகுக்கும். ப ாதுவாக பவவ்வவறு 
ந ர்களுக்கிறடவய, குைிப் ாக  ண்டலியிறடவய ஒரு ெர்ச்றெக்குரிய 
சூழ்நிறலறய உருவாக்குவது, ஆனால், இறவ அறனத்தும் வவறு வவறு 
வநாக்கத்ைிற்காக நிகழ்ந்ைன. இதுவ ான்ை கெகெப்புகள், ெகிப்புத்ைன்ற றயக் 
கற்றுக்பகாடுப் வைாடு, அவர்களின் அகந்றைறய ெிைைடிப் ைிலும், ெத்ைியத்ைின் 
 ாறையில் அவர்கறள அறழத்துச் பென்று, அன் ிற்குரியவரின்  ாைங்களில் 
அடி ைிய றவப் ைிலும்  ண்டலிக்கு உைவியாக இருந்ைன. குருநாைருடன் 
வாழ்வது ஒருவ ாதும் எளிைல்ல, அவைவவறளயில், பநருங்கிய  ண்டலி 
ஒவ்பவாருவரும் 'இைப்பிலும் வாழ்வது எப்படி' என் றை அனு வபூர்வ ாகக் 
கண்டுபகாண்டனர். ஒரு குருநாைரின் வநரடி கண்காைிப் ில் இருப் து 'நான்' 
எனும் ைவைான சுய ரூ த்றை வாழும்வ ாவை ொகறவக்கும் நிறலயாகும். 
ப ஹர்  ா ாவின் வட்டத்ைில் வாழும் இந்ை அற்புை ான ஆத் ாக்களின் 
வாழ்க்றகறய எந்ை ஒரு வ னாவின் வலிற யாலும் எழுத்ைிவலா அல்லது 
பெயலிவலா நியாயப் டுத்ை முடியாது, அனு வத்ைினால்  ட்டுவ  
உைரமுடியும். 

ஒரு நாள் ப ஹர்  ா ாறவ நன்கு அைிந்ை ஒருவர், அவரிடம் வந்து, 
வறுற யில் ைள்ளப் ட்டு ெிர ப் டும் கறைறய எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா 
அவரிடம் பவளிப் றடயாக விளக்கினார், "என்னிடம்  ைம் எதுவும் இல்றல. 
என்  ண்டலி  ெியால் அவைிப் டுகிைார்கள்; நானும் அவர்களின் உைவுக்கு 
யாவரனும் ஏற் ாடு பெய்வார்களா என்று வைடிக் பகாண்டிருக்கிவைன். எனது 
ரத்ைின கற்களாகிய  ண்டலி வறுற யிலும் எனக்காக உயிறரத் ைியாகம் 
பெய்வறை ஒரு ொைாரை விஷய ாகக் கருதுகிைார்கள்." 

வந்ை  னிைர் அற ைியாக இருந்து,  ின்னர் அங்கிருந்து புைப் ட்டார். 
உடவன, புவாஸாவகப்ற  அறழத்து  ா ா, "அந்ை  னிைறரப்  ின்பைாடர்ந்து 
அவருக்கு 100 ரூ ாய் பகாடுத்து வாருங்கள்" என்று கூைினார். 

புவாஸாவகப் ஆச்ெரியத்துடன்  ார்த்து, "இரவும்  கலும் நாங்கள் 
எங்கள் மூறளகறளத் துறளத்து  ைத்ைிற்காக முயற்ெிக்கிவைாம்! ஆனால், 
நீங்கள் அவருக்கு 100 ரூ ாய் பகாடுக்க விரும்புகிைரீ்களா?" என வினவினார்.  

"அப் டியானால் அவருக்கு 200 ரூ ாய் பகாடுங்கள்" என்று  ா ா 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

 ா ா கூைியறைக் வகட்டு அைிர்ச்ெியறடந்ைாலும், புவாஸாவஹப் 
புத்ைிொலித்ைன ாக அற ைியுடன் இருந்ைார். அவர்  னைில் எண்ைங்கள் 
அறல  ாய்ந்ைன: " ா ாறவ நான் நன்கு அைிவவன், நான் இன்னும் ஏைாவது 
பொன்னால், 200 ரூ ாய் என் து 500 ரூ ாயாக  ாைிவிடும்." எனவவ அவர் 
விவவகத்துடன் பவளிவயைி அந்ை  னிைருக்கு 200 ரூ ாய் பகாடுத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, அவருறடய எைிர்கால ைிட்டத்றை எவருக்கும் 
பவளிப் டுத்ைவில்றல. 1931, ஏப்ரல் 22ஆம் நாள், ஃப்ரான்டயர் மெயில் 
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ரயிலில், ஆகா அலி, புவாஸாவஹப், ொஞ்ெி, குஸ்ைாஜி  ற்றும் ராவ்ஸாவஹப் 
ஆகிவயாருடன் லாஹூர் புைப் ட்டார்.  

லாஹூரிலிருந்து ஆகா அலி, ொஞ்ெி இருவருடன்  ா ா கராச்சி வந்து 
 லீா ாய் வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைார். அலிறய  கிழ்விப் ைற்காக  ா ா அடிக்கடி 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "நம் ிக்றகயற்ை சூழ்நிறலயுடன் கூடிய இந்ைக் 
கடின ான காலங்களில், அலி  ட்டுவ  எனக்கு ஆறுைறலயும் 
 னநிம் ைிறயயும் ைருகிைான்." 

1931, ஏப்ரல் 30ஆம் நாள், கராச்ெி வ யர், ஜாம்ஷட் வ த்ைா  ா ாறவக் 
காை வந்ைார்.  ா ா அவரது வநர்ற யான முயற்ெிகறளயும், ைன்னல ற்ை 
வெறவ  ற்றும் ஏறழகறளப்  ரிவவாடு நடத்தும் முறைறயயும்  ாராட்டினார்: 

உங்களின் தநர்கெயான தவகல, தன்னலெற்ை தசகவ, குைிப்பாக, 
தாழ்த்தப்பட்ட ஏகழகளுக்குச் மசய்யும் தசகவயில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகடகிதைன். உங்கள் மசாந்த நலன்ககளத் தியாகம் மசய்து, 
பற்ைற்ை முகையில் பணி புரிகிைரீ்கள். உங்களின் தனித்துவொன, 
பாராட்டத்தக்க மசயல்கள் அகனத்கதயும் நான் அைிதவன். இத்தகன 
மபரிய பதவியில் தநர்கெயாக இருப்பவர்கள் ெிக அரிது. 

 ிைருக்கு வெறவ பெய்யும் இந்ை வநர்ற யான,  னிைா ி ான 
முயற்ெிகள் அறனத்றையும் ைாண்டி, கடவுள் நிறலறய அறடவது என் து 
பவகு பைாறலவில் உள்ளது. அகந்கதகய அவ்வளவு எளிதாக அழிக்க 
முடியாது. அகந்றை  றைந்து வ ாவது  ிகவும் கடினம், ஆனால், கடவுறள 
அறடவைற்கு முன்வ  அது  றைந்து வ ாக வவண்டியது அவெியம்.  

ெனிததநயத்தின் நன்கெக்காக பாடுபடும் உன்னதொன 
மதாண்டர்கள் ெற்றும் தநர்கெயான மதாழிலாளர்கள் கூட, 'நான் இகதச் 
மசய்ததன்' அல்லது 'நான் அகதச் மசய்ததன்' என்று எண்ணுவது உண்டு. 
இதுதபான்ை எண்ணம் ெிகவும் அழிவுகரொனது, ஆபத்தானது ஏமனனில் 
இது, மசய்த தசகவயின் தென்கெ ெற்றும் ெதிப்கப சின்னாபின்னொக்கி 
விடுகிைது. 

 ா ாவின் விளக்க ான அைிவுறரகள் ஜாம்ஷட் வ த்ைாவின் 
இையத்ைில் ஆழ ாகப்  ைிந்ைன. அன்று  ாறலயில்  ா ா கராச்ெி  ற்றும் 
 வனாரா புைநகர்  குைி வெரிகளுக்கு விஜயம் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா கராச்ெியில் இருந்ைவ ாது நரிென் தாதாசாஞ்சி 
 று டியும் அவறர ெந்ைிக்க வந்ைார். நரி ன் கராச்ெி கல்லூரியில்  யின்று 
வந்ைார், ஒரு முறை  ா ாறவ மும்ற யில் ெந்ைித்ைார். ஆரம் த்ைிலிருந்வை, 
நரி ன்,  ா ா  ீைான அன் ில் ப ௌன ாக இருந்ைார், அவருறடய ஆழ்ந்ை 
உைர்வுகறள ஒருவ ாதும் வார்த்றைகளால் பவளிப் டுத்ைியது கிறடயாது. 
இருவரும் என்ன ரகெிய உறரயாடல்கறளப்  ரி ாைிக்பகாண்டனர் என் து 
 ா ாவுக்கு  ட்டுவ  பைரியும்! 
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வ  1ஆம் நாள் அறனவரும் குபவட்டா வந்து,  ா ா ரூஸி ஈரானி 
வடீ்டில் ைங்கியிருக்க,  ண்டலி  க்கத்து  ங்களாவில் இருந்ைனர். 

ரூஸியின் இரண்டு ப ண் குழந்றைகள் வகாபஹர், 15, வகட்டி, 11 
வயது ெிறு ிகள்; ப ஹர்  ா ாறவப் ப ரிதும் வநெித்ைனர்.  ா ா அவர்கள் 
வடீ்டில் வந்ைவ ாது, வகட்டியின் ெவகாைரர்  ா ாறவப்  ார்க்க அவறளத் 
தூண்டினார். வகட்டி பவட்கத்ைில் அற ைியாக  ா ாவின் அறையின் ஒரு 
மூறலயில் அ ர்ந்ைிருந்ைாள். அவறளப்  ார்த்து  ா ா, "என் அகையில் 
அெர்ந்திருக்கும் இந்த சிைிய ெலர் யார்?" என்று வகட்க, அவளது ைாயார் 
வகார்பஷத், வகட்டி என  ைிலளித்ைார்.  ா ா அருகில் அறழத்ைவ ாது 
பவட்கத்ைில் ைறலகுனிந்ை வகட்டி ெிைிது வநரத்ைில் ெகஜ ாகப் வ ெி,  ழக 
ஆரம் ித்ைாள். 

ஒருமுறை, வகார்பஷத் ஒரு ைட்டு நிறைய பெரி  ழங்கறள,  ா ாவின் 
அறையில் எடுத்துச்பென்ை வவறளயில்,  ா ா அைில் ஒன்றை எடுத்து, 
வகட்டியிடம் நீட்டினார். வகட்டி, அந்ைப்  ழம்  ா ாவுக்கு  ட்டுவ  என 
நிறனத்து, "இல்றல  ா ா,  ிக்க நன்ைி, இது உங்களுக்காக" என்ைதும்,  ா ா, 
வகா த்ைில் ொஞ்ெியிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார்: "நான் மகாடுத்தகத 
வாங்க ெறுத்துவிட்டாள்! என்னுகடய பரிசின் முக்கியத்துவம் அவளுக்குத் 
மதரியாதா? நான் ஏதாவது மகாடுக்கும்தபாது, அகத தவண்டாம் என்று 
மசால்லக்கூடாது என்பது அவளுக்குத் மதரியாதா?" 

வகட்டி அழத் பைாடங்கியதும்,  ா ா ொஞ்ெியிடம் விளக்கிக் கூறு ாறு 
இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார், "நான் ஏதாவது மகாடுக்கும்தபாது, ஒருவருக்குப் 
பிடிக்கவில்கல என்ைாலும், அவர் அகத தவண்டாம் என்று 
மசால்லக்கூடாது."  ா ா  ின்பு வகட்டிறய அன் ாகத் ைழுவி, "நான் 
பகாடுப் றை வாங்க  றுக்கக்கூடாது என் றை எப்வ ாதும் நிறனவில் 
பகாள்வாயா?" என்ைார். 

வகட்டி உடவன, "ெரி,  ா ா" என்று  ைிலளித்ைாள்.  ா ா ஒரு ப ரிய 
 ழத்றை எடுத்து அவள் வாய்க்கு எைிவர பகாண்டு வந்ைார். வகட்டி ைனது 
வாறய அகல ாகத் ைிைக்க,  ா ா அறை அவர் வாயில் வவக ாகத் ைிைித்துச் 
ொப் ிட்டார். வகட்டி  ா ாவின் ைந்ைிரத்றைப்  ார்த்துச் ெிரித்ைாள்; அத்துடன் 
அவளுறடய  யமும்  ாய ாக  றைந்ைது. 

ஒருமுறை வகட்டி ைனது  ள்ளிக்கூட  ாடத்ைில் மும்முர ாக 
இருந்ைவ ாது,  ா ா அறைக்குள் நுறழந்து அவள் என்ன பெய்கிைாள் என்று 
வகட்டார். வகட்டி ஒரு கட்டுறர எழுை வவண்டும் என்று கூைியதும்,  ா ா அந்ை 
முழுக் கட்டுறரறயயும் எடுத்துக்கூைி,  ின்னர் அது எப் டி இருந்ைது என்று 
வகட்டார். "அற்புைம்," வகட்டி  ைிலளித்து, "ஆனால், இவ்வளவு அழகான 
கட்டுறரறய நான் எழுைவில்றல என் றை ஆெிரியர் கண்டுபகாள்வார்" 
என்ைாள். 

 ா ா றெறகயால், "அப்தபாது நீ என்ன மசால்வாய்?" என்று வகட்டார். 
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"அறை நாவன எழுைிவனன் என்று அவரிடம் கூறுவவன்" என்று வகட்டி 
ெிறுவர்களுக்கான துருதுருப்புடன்  ைிலளித்ைாள்.  ா ா அவள் காறைப் 
 ிடித்துத் ைிருகி, "ஒருதபாதும் மபாய் மசால்லாதத! ஒருவருடன் கலந்து, 
தபசிய பின்னர் எழுதியதாகச் மசால்லதவண்டும்" என்று எடுத்துக்கூைினார்.  

 ா ா, வவபைாரு ைருைத்ைில், வகட்டி  ீது ைனது அைிருப்ைிறய 
பவளிப் டுத்ைினார்.  ாடிப் டிகளில் இைங்கிவந்ை  ின்பு,  ா ா வகட்டிறயப் 
 ார்த்து, ைனது சுண்டு விரறல அவளிடம் காண் ித்ைார் (இந்ைிய 
குழந்றைகளிறடவய இது ஒருவருக்பகாருவர் விவராைிகளாக  ாறுவைற்கான 
றெறக, வ லும் இனிவ ல் வ ச்சு வார்த்றைக்கு இடம் இல்றல என் றைக் 
குைிக்கிைது!) வருத்ைத்வைாடு வகட்டி,  ா ாறவத் ைிரும் ி வரு ாறு 
அறழத்ைாள். 

 ா ா, உடவன ைிரும் ி வந்து, இருவரும் றககறளக் குலுக்கி, "சரி, 
நாம் நண்பர்களாக இருப்தபாம்" என்று கூைி, ஒன்றை  ட்டும் பைளிவாக 
எடுத்துறரத்ைார்: "இகத நிகனவில் மகாள். நீ விரும்பினாலும் 
விரும்பாவிட்டாலும் எப்தபாதும் என் விருப்பங்ககள நிகைதவற்ை 
தவண்டும்!" 

வகாபஹரும் இவைவ ால,  ா ாவின் கவனத்றை பவகுவாக 
ஈர்த்ைார். குபவட்டா கடுற யான குளிருக்குப் ப யர்வ ான நகரம். ஒருமுறை 
 ா ா அவளிடம், "நீங்கள் இப்தபாது கடுகெயான குளிரால் நடுங்குகிைரீ்கள், 
ஆனால், கடவுளின் அன்பின் அரவகணப்கப அளிக்க நான் பூரெியில் 
வந்துள்தளன். அந்த அன்கப முழுகெயாக அகடந்தவுடன், நீங்கள் 
ஒருதபாதும் குளிகர உணர ொட்டீர்கள்!" என்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, அவ்வவறளயில் அறனவறரயும் பவளிவய அறழத்துச் 
பென்ைார். காரில் புைப் ட்டு  றல நிறைந்ை இடங்கறளச் சுற்ைி வந்ைனர். 
குளிர், ைாங்கமுடியாை அளவுக்குக் கடுற யாக இருந்ைைால் ைிரும் ிவந்து  ா ா 
அறனவறரயும் ைிறரப் டம்  ார்க்க அறழத்துச் பென்ைார். ஆனால், அறர 
 ைி வநரத்ைில் ைிரும் ி வந்ைதும், வகாபஹர் வருத்ைத்ைில், ைிறரப் டம் 
நன்ைாக இருந்ைது, முழுற யாகப்  ார்க்கா ல் ஏன் ைிரும் ி வந்ைீர்கள் எனக் 
குறை கூைி முறையிட்டாள். 

வடீ்டிற்கு வந்ைதும்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "அகனத்து 
உலகமும் ொகயயின் நாடகத்திற்குப் பின்னால் அகலகிைது, தெலும் 
உலகம் ஒரு திகரப்படத்கதத் தவிர தவமைான்றுெில்கல! இந்தப் படத்தின் 
காட்சிகளிலிருந்து கண்ககளத் திருப்பும் தவகளயில் ஆழொன இதயத்தில் 
நிகழும் காட்சிககளக் காணமுடியும். இதயத்தின் உள் நாடகம் ெிகவும் 
அசாதாரணொனது, அற்புதொனது. அதற்கு முன்னால் உலகின் நாடகம் 
ஒருவர் அவர் உடலிலிருந்து மவளிதயற்றும் கழிகவப் தபான்ைது!" 

இம்முறையும்  ா ா  ீண்டும் ரூஸியிடம் அவரது குடும் த்துடன் 
குபவட்டாறவ விட்டு நிரந்ைர ாக பவளிவயை வவண்டும் என்று 
வலியுறுத்ைினார்.  ா ாவின் ைீவிர ான குரறலக் வகட்டு ஆச்ெரிய றடந்ை 
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ரூஸி, "நாங்கள் குபவட்டாறவ விட்டு பவளிவயைி எங்குச் பெல்வவாம்? இங்வக 
எனது வைிகம் பெழிப் ாக நறடப றுகிைது" என்று முறையிட்டார்.  

"உங்கள் வணிகம், வடீு, ெற்றும் உகடகெககளயும் விற்றுவிட்டு 
உடனடியாகப் புைப்படுங்கள். நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கக மசய்கிதைன். 
இனி இங்குத் தங்குவது உங்களுக்கு நல்லதல்ல. தநரம் மநருங்கிவிட்டது" 
என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

ரூஸி ப ஹர்  ா ாவின் ஆவலாெறனகறளப்  ின் ற்ைவில்றல; ஒரு 
வருடத்ைிற்குப்  ின்னர் அவருக்கு  ிகப்ப ரிய நிைி இழப்பு ஏற் ட்டது. 1932ஆம் 
ஆண்டில் குபவட்டாறவ நில நடுக்கம் உலுக்கி எடுத்ைது.  ா ாவின் குைிப்புகள் 
இப்வ ாதுைான் ரூஸியின் கண்கறளத் ைிைந்ைன; அவர் ைனது உைவகத்றையும் 
வ க்கரிறயயும் விற்க முயன்ைவ ாது, வாங்க எவரும் ையாராக இல்றல. 

அண்ற யில் ஏற் ட்ட நிலநடுக்கம் காரை ாக, ரூஸி அவரது 
உறடற கறள  ிகக் குறைந்ை விறலயில் விற்க வவண்டியிருந்ைது. 
அறனத்றையும் ஒன்றுக்குப்  ாைியாக விற்றுவிட்டு, ரூஸி, குடும் த்துடன் 
அவரது  றனவியின் ெவகாைரி வெித்து வந்ை அஹ துநகருக்குக் 
குடிப யர்ந்ைார். ெில ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர், 1935ஆம் ஆண்டில்,  ற்றுப ாரு 
 ிக வ ாெ ான பூகம் ம் குபவட்டாவின் ப ரும் குைிறய, ைறர ட்டம் 
ஆக்கியது. இைன் விறளவாக 50,000  க்கள் உயிரிழந்ைனர். இது வரலாற்ைில் 
 ிக வ ாெ ான இயற்றக வ ரழிவுகளில் ஒன்ைாகும். 

1931, வ  16ஆம் நாள், குபவட்டாவில் இருந்ை வவறளயில்  ா ா, 
 ண்டலியிடம் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

நான் இதற்கு முன்னர் கூைியதுதபால, தற்தபாகதய மநருக்கடி 
ெற்றும் சிரெங்கள் அகனத்தும் எனது ஆன்ெீக உள்பணியின் விகளதவ 
தவிர தவமைான்றுெில்கல. என்னுகடய ெண்டலியில் ஒவ்மவாருவரும் 
கதைி அழுவது ெட்டுெில்லாெல் நானும் கண்ணரீ் சிந்த தவண்டியது வரும். 
இதற்கு யாகரயும் குகை கூை தவண்டியதில்கல; இது யாருகடய தவறும் 
இல்கல. இது இக்கால அகனத்து குருநாதர்களின் உள்பணியின் 
விகளவாகும். இந்த நிகலகெ ெிகவும் அவசியொனது, இகதவிட 
தொசொன ஒன்றும் வர உள்ளது. இதுதபான்ை இக்கட்டான சூழ்நிகலகள் 
வரும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்ததும் இல்கல, கனவு கண்டதும் இல்கல. 
கடுகெயான தநாய் நம்கெத் தாக்கலாம், அல்லது உணவு, நீர் எதுவும் 
இல்லாெல் நான் சில ெண்டலியுடன் தபரிடகர சந்திக்க தநரிடலாம். 
இன்னும் அதிக அளவில் அவொனங்ககள எதிர்மகாள்ள தவண்டியது 
வரும், ஆனால், இகவ அகனத்துக்கும் நாதன காரணம், நாதன மபாறுப்பு; 
அது என்கன, ககவிலங்குகள் ொட்டி சிகைக்குக் கூட மகாண்டு 
மசல்லலாம்! என்ன நடக்கும் என்று யாருக்குத் மதரியும்! 

அப்வ ாது ொஞ்ெி , "இது உங்கள் உள் வவறலயின் விறளவாக 
இருந்ைால், நீங்கள் ஏன் அைிருப்ைி அறடகிைரீ்கள்?" என்று வகட்டார். 

ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: 
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எல்லாதெ என்னுகடயதாக இருப்பதால், எனது மநருங்கிய 
ெண்டலியின் நிகலகெ எனக்குப் மபரும் தவதகனகயத் தருகிைது. இது 
தனது குழந்கதயின் அறுகவ சிகிச்கசயின் தருணத்தில் அவதிப்படும் ஒரு 
தந்கதயின் நிகலகயப் தபான்ைது. அறுகவ சிகிச்கசக்கு சம்ெதம் 
மதரிவிப்பது தந்கத தான், அது குழந்கதயின் நன்கெக்காகதவ என்று 
மதரிந்தும், குழந்கதயின் துன்பம் தந்கதக்கு தவதகனகயத் தருகிைது. 
எனது வலியும் இது தபான்ைதுதான். 

1931, ஜூன் 1ஆம் நாள்  ா ா, ஆகா அலி  ற்றும்  ண்டலியுடன் ரயில் 
வழியாக அவரது மூன்ைாவது ப ர்ஸியன்  யைத்றைத் பைாடங்கினார். 
இம்முறையும், வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட  ாறை, ெிக்கல்  ற்றும் ெிர ங்களால் 
நிரம் ியிருந்ைது. 

ஐந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு டஸ்தாப் நகறரச் பென்ைறடந்து,  ின்பு 
காரில்  யைம் பெய்து ஜூன் 6ஆம் நாள் ெஷாட் நகரம் வந்து வஹாட்டலில் 
ைங்கினர்.  ா ா,  ாறல வவறளயில் அருகிலிருந்ை பூந்வைாட்டத்ைிற்கும், 
அவ்வப்வ ாது ெினி ா  ார்க்கவும் பெல்வறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். ஒரு 
நாள் அவர் அந்ை இடத்ைில் உலாவிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, இரண்டு 
ப ண் ைிகள்  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்ைனர். ைங்கும் விடுைிக்கு வந்ைதும்  ா ா 
அவர்கறள உள்வள அறழத்து என்ன வவண்டும் என்று வினவினார். அவர்கள் 
விறல ாைர்கள் என்று பைரிவித்ைதும்,  ா ா, ஒருவர்  கடவுளுக்குத் தன்கன 
அர்ப்பணம் மசய்து, பரிசுத்தொன ஆன்ெீக வாழ்க்கககய வாழ்வது பற்ைி 
அவர்களுக்கு விளக்கினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் முகத்றைப்  ார்த்ைதும், இரண்டு ப ண்களும் கைைி 
கண்ைரீ்விட்டு அழுைனர், "புனிை ானவவர, நாங்கள் எங்கள்  ாவங்கறள எப் டி 
ெரிபெய்யப் வ ாகிவைாம்? எங்கள் வாழ்க்றக முற்ைிலும் ஒழுக்க ற்ைது, 
எங்களுக்கு விடிவுகாலம் எப்வ ாது வரும்?" என்று முறையிட்டனர்.  

 ா ா அவர்கறள ஆறுைல் டுத்ைி, "ஒரு புனிதொன குருநாதர் கடல் 
தபான்ைவர். இத்தகன விசாலொன கடலில், நீங்கள் குப்கப அல்லது 
சந்தனம் எகத எைிந்தாலும், இரண்கடயும் அப்படிதய தன்னுள் 
ஏற்றுக்மகாண்டு, அதததவகளயில் கடல் நீகரயும் முன்புதபாலதவ ொசு 
படாெல் சுத்தொக கவத்துக் மகாள்ளும். அதததபால், ஒரு புனிதொன 
குருநாதர், நல்லது, மகட்டது இரண்கடயும் தன்னுள் எடுத்துக்மகாண்டு, 
கடதலாடு ஒன்ைிகணயச் மசய்கிைார். இவ்வண்ணம், தொசொன பாவிகள் 
கூட, தூய்கெ ஆக்கப்படுகிைார்கள்.  எனதவ இனிதெல், உங்கள் 
தற்தபாகதய வாழ்க்கக முகைகயத் தவிர்த்து, நீங்கள் ென்னிக்கப்பட்டு, 
தூய்கெ ஆக்கப்பட்டகத ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள்" என்று கூைினார்.  

இரண்டு ப ண்களும் ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌன வார்த்றைகளால் 
 ிகவும்  னம் பநகிழ்ந்து வ ாயினர்.  ா ா அவர்கறள அருகில் அ ர 
றவத்ைதும், அவர்களின் இையங்கள் கைைி அழுைன, "புனிை ானவவர! நாங்கள் 
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எங்கள் புதுவாழ்றவ உங்கள் காலடியில் அர்ப் ைிக்கிவைாம்!" இருவரும் 
ெனம்வருந்தி சிந்திய கண்ணரீ் அவர்களுகடய பாவங்ககள அகற்ைியது. 

 ஷாட்டில் இருந்ை வவறளயில் ஆகா அலிறய  ா ா எப்வ ாதும் 
அவர் அருகில் அ ர றவத்ைார்.  ா ா  ண்டலியிடம், "அலி தூய்கெயாக 
இருந்தால், நான் அவகன ஒரு ஸலிக்காக (ெஜ்ஜூப்) ொற்றுதவன்!" என்று 
கூைினார்.  

 ஷாட்டில் ஒரு  ிகப் ப ரிய  சூைி இருந்ைது; இது  யைத்ைின்வ ாது 
 ா ாவின்  ைிகளின் ற ய ாக அற ந்ைது. இந்ை  சூைி ஷிறயட் 
முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு முக்கிய இட ாகும், ஏபனனில் இங்கு  றைந்ை 
எட்டாவதும், கறடெியு ான இ ாம் பரஸாவின் உடல் றவக்கப் ட்டுள்ளது. 
மூன்று நாட்கள்  ா ா நள்ளிரவில் இந்ை  சூைிக்குச் பென்று, இரண்டு  ைி 
வநரம் ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைார், அவை வநரத்ைில் ொஞ்ெியும்  ண்டலியும் 
பவளிவய  ாதுகாவலர்களாக இருந்ைனர். 

 ஷாட்டில்  ை  ரபுவழியான இனபவைித்ைனம் நிலவுவைால், இந்ை 
ஏற் ாடு பெய்வைில்  ல ெிர ங்கறள ெந்ைிக்க வவண்டியைாயிற்று. இது, அந்ை 
 சூைியின் ைறலற   ாைிரியாரின் ைறலயடீ்டால் ொத்ைிய ானது; ஒரு மபரிய 
புனித ெனிதர் மபர்ஸியாவிற்குள் நுகழந்ததாக, தகலகெ பாதிரியார் ஒரு 
மதளிவான கனவு கண்டார், தெலும் அந்த ெரியாகதக்குரியவர் மெஹர் 
பாபா என்பகதயும் உணர்ந்தார். 

1931, ஜுன் 10ஆம் நாள்  ா ா  ிகவும் கவறல நிறைந்ை முகத்துடன் 
காைப் ட்டார்; கண்களிலிருந்து ஓரிரு கண்ைரீ் துளிகளும் வழிந்ைன, "இந்ைக் 
கண்ைரீும் கம் றலயும் வ ாதும்! என் இையம் இத்ைறன வொக ாக இருந்ைால் 
என்ன நடக்கும்?" என்று குைிப் ிட்டு, அங்கிருந்து புைப் டுவைில் மும்முர ாக 
இருந்ைார்.  

இைற்கிறடயில்,  ஷாட்டின் காவல்துறை ைறலற  அைிகாரி 
 ா ாவின் ைரிெனத்றை விரும் ி, ப ஹர்  ா ாறவத் ைனது வடீ்டிற்கு வர 
அறழப்பு விடுத்ைார். ஜூன் 18ஆம் நாள்  ா ா அங்கு விஜயம் பெய்ை 
வவறளயில்,  ா ாறவ  ிகுந்ை  க்ைி  ற்றும்  ரியாறையுடனும் வரவவற்ைார். 
வ ச்ெின் நடுவவ, ப ஹர்  ா ா றகபயாப் ம் இட விரும் ாைைால் ெட்டப் டி 
விஸா வழங்குவைில் ெிர ங்கள் இருப் றை, காவல்துறை அைிகாரி 
எடுத்துக்கூைினார். 

 ஷாட்டில் இருந்ைவ ாது,  ா ாறவக் குைித்ை வி ரங்கள் காவல்துறை 
அைிகாரிறயத் ைவிர வவறு எவருக்கும் பவளியிடப் டவில்றல; ஆனால், 
 ா ாறவப்  ார்க்க வநர்ந்ைவர்கள் அவரால் காந்ைம்வ ால் ஈர்க்கப் ட்டனர்.  

ஜூன் 14ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன்  ஷாட்டிலிருந்து டஸ்ைாப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
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1931ஆம் ஆண்டு, ப ஹர்  ா ாவின் ப ர்ஸியா வருறக அவரது 
முந்றைய இரண்டு  யைத்ைிலிருந்து முற்ைிலும்  ாறு ட்டைாக அற ந்ைது. 
இந்ைப்  யைத்ைின்வ ாது,  ா ா யாறரயும் வநரடி வ ட்டிக்காக அறழக்கவவா 
அல்லது ெிைப்பு ைரிென நிகழ்ச்ெிறய அளிக்கவவா இல்றல. அவர், குைிப் ாக, 
ைனது ஆன் ீக உள்  ைிறயச் பெய்ைாலும், இம்முறை வ ற்பகாண்ட 
ஏகாந்ைவாெத்ைின் வநாக்கத்றை  ா ா பவளிப் டுத்ைவில்றல. இரவில்,  ா ா, 
ஓரிரு  ைி வநரம் ைனியாக அ ர்ந்து இந்ை வவறலறயச் பெய்துவந்ைார்.  கல் 
வநரத்ைில், அவர் குைிப் ாக  ாபஷட் நகரின் வைீிகளில் சுற்ைி வந்ைைன் 
வநாக்கத்றைப்  ற்ைியும் எதுவும் பவளிப் றடயாகத் பைரிவிக்கவில்றல. 

1931, ஜூறல 5ஆம் நாள், விஸாக்கள் வழங்கப் ட்டதும்,  ா ா கராச்ெி 
வந்து  லீா ாய் வடீ்டில் ைங்கினார். அடுத்ை நாள் ஒரு ெில  ண்டலியுடன் 
பைாடங்கிய உ வாெத்றை, ஜூறல 10, ப ஹர்  ா ாவின் ஆறு வருட 
ப ௌனம் நிறைவுற்ை நாளன்று நிறைவு பெய்ை  ின்பு,  லீா ாய்  ா ாவுக்கு 
ஆரத்ைி எடுத்ைார். 

கராச்ெி நகரின் வ யர் ஜாம்பஷட் வ த்ைா  ீண்டும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வந்ைார்.  உடனடி ைீர்வு எதுவும் இல்லா ல் ெிர ங்கள் ைன்றனச் 
சூழ்ந்ைிருப் ைாக எடுத்துறரத்ைதும்,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

இது ஒன்றும் தொசொன மசய்தி அல்ல; ெிகவும் நல்ல மசய்தி! 
நீங்கள் பல கஷ்டங்ககள அனுபவித்த அதிர்ஷ்டசாலி. உண்கெ 
என்னமவன்ைால், கஷ்டங்கள் என்று எதுவும் இல்கல, ஏமனனில் உலகில் 
அகனத்தும் ஒரு மபரிய பூரஜ்ஜியம்! இகத நான் ஒவ்மவாரு கணமும் 
பார்க்கிதைன், அனுபவிக்கிதைன். 

ஒரு முகை, பக்தன், அவதார புருஷன் அல்லது சத்குருவின் 
தசாதகனக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதும், தனது உயிகரப் பைிமகாடுத்தது தபால் 
உணர்கிைான்! இது பயங்கரொனது; கடவுளின் இந்தப் பாகத ெிகவும் 
கடினொன ெற்றும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. இருப்பினும், கவகலப்பட 
தவண்டாம், நம்பிக்கககய இழக்காதீர்கள். நல்ல தநரங்கள் எதிர்தநாக்கி 
வர உள்ளன; இந்த சிரெங்களுக்குப் பின்னர், அகெதியும் ஆறுதலும் 
உங்களுக்காகக் காத்திருக்கின்ைன. பயங்கரொன துன்பம் என்பது 
வரவிருக்கும் ெகிழ்ச்சி ெற்றும் ென அகெதியின் அகடயாளம். 

மபரிய அளவிலான உஷ்ணம் ெகழ வருவதன் அைிகுைி. 
ெிககயான துன்பமும் ஆழ்ந்த துக்கமும் சந்ததாஷத்தின் விடிவுகாலம் 
என்பகதக் குைிக்கிைது. உங்கள் திைகெக்கு அப்பாற்பட்ட அகனத்தும் 
உங்கள் திைகன ொற்ைியகெக்கும், ஏமனன்ைால் எல்லாதெ உங்கள் 
எல்கலக்குள் இருக்கும் வகர, அவற்ைிற்கு அப்பாற்பட்டது என்னமவன்று 
உங்களுக்குத் மதரியாது.     
 ெக்கள் என்கன தநசிப்பதாகக் கூைி, தங்கள் சிரெங்ககளத் தரீ்க்க 
என்னிடம் பிரார்த்தகன மசய்கிைார்கள், ஆனால், அன்பு, பிரார்த்தகன 
இரண்டிற்கும் இகடதய ஒரு மபரிய வித்தியாசம் உள்ளது. 
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மபர்ஸிய மொழியில், பிரார்த்தகன என்பது தானம் தகட்பது, 
தனக்கு தவண்டிய எகதயும் அகடய விரும்புவது - மசால்லப்தபானால் 
கடவுளின் ஆசரீ்வாதங்கள் கூட. ஆனால், ஒருவர் உண்கெயிதலதய 
தநசிக்கும்தபாது, அவர் தன்கனத்தாதன முழுகெயாக அர்ப்பணம் 
மசய்கிைார். இது உண்கெயான காதல். அதில், விருப்பம், ஆகச இவற்ைிற்கு 
இடெில்கல. பிரியொனவர்களுடன் ஐக்கியப்பட தவண்டும் என்ை ஏக்கம் 
ெட்டுதெ இருக்கும். 

அன்பு என்பது சுயநலெற்ை தன்கெ; பிரார்த்தகன, எவ்வளவுதான் 
உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், அது முழுக்க முழுக்க சுயநலம். இப்படி, 
இரண்டிற்கும் இகடதய ஒரு மபரிய வித்தியாசம் இருக்கிைது! 

ஜூறல 27ஆம் நாள்  ா ா, பகாட்டும்  றழயில், ொைாரை வ ருந்ைில் 
 யைம் பெய்து, நாஸிக் அருகில் அற ந்ை  ிம் ல்காவ்ம் அரொங்க 
விடுைியில் வந்து ைங்கினார். ப ண்  ண்டலியில்  லறர  ா ா அங்கு 
அறழத்து விொரித்ைார். அவர்கள்  ா ாவின் நிறலறயக் கண்ட அைிர்ச்ெியில் 
கண் கலங்கினர்.  யைக் கறளப்பு, ைாடி,  ீறெ, ைறலமுடி, கிழிந்ை, அழுக்கு 
ெட்றட - அலங்வகால ான வைாற்ைம் - ைாங்க முடியாை நிறல.  

"ெிகவும் கடினொன காலங்கள் நம் முன்னால் உள்ளன; நீங்கள் 
என்னுடன் இருப்பதானால் இன்னும் பல சிக்கல்ககள சந்திக்க தநரிடும். 
உங்கள் வாழ்க்ககயில் கஷ்டங்ககளத் தவிர தவமைான்றும் இல்கல. 
இன்கைய சூழ்நிகலயில், அகனவருக்கும் உணவு, உகட வழங்குவது 
என்பது எனக்குக் கடினொன விஷயம். எதிர் காலத்தில், என்னவாகுதொ, 
யாருக்குத் மதரியும், இது கூட சாத்தியெற்ைதாக இருக்கலாம்! எனதவ 
உங்கள் இல்லங்களுக்குத் திரும்பிச் மசல்லுொறு நான் உங்களுக்கு 
அைிவுறுத்துகிதைன், அங்கு நீங்கள் ஓரளவு ஆறுதலுடன் இருக்கலாம்" 
என்று  ா ா அவர்களிடம் கூைினார். 

ப ண்  ண்டலி அறனவரும்  ா ாவுடன் ைங்க முழு னைாக விருப் ம் 
பைரிவித்ைனர். ப ஹரா, நாஜா, வகார்பஷத், ஸூனா ாெி அல்லது ைவ்லத் ாய் 
எப்வ ாைாவது ைங்கள்  ிரிய ான இறைவறன விட்டு விலகி இருக்க 
முடியு ா? அத்ைறகய  ிரிறவ ப ஹராவின் இையம் ஒருவ ாதும் 
ஏற்றுக்பகாள்ளாது;  ா ாறவத் ைவிர வவறு யாருக்கும் அவர் இையத்ைில் 
இட ில்றல. இைர வகா ிகளுக்கும் இவை நிறலைான் இருந்ைது. அவர்களின் 
முடிவு  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்ைது  ற்றும் ெங்கட ான 
சூழ்நிறல  ாைி  கிழ்ச்ெிகர ான காட்ெியாக  ாைியது.  ா ா அறனவருக்கும் 
அவரது றககளால் உைவு வழங்கினார்; அங்கிருந்ை  ல குழந்றைகவளாடு 
பகாஞ்ெி விறளயாடினார். ப ண்  ண்டலி  ாடிய  ாடல்கறளக் வகட்டு ரெித்ை 
 ின்னர் அவர்களுக்கு விறடயளித்ைார்.  

அன்று  ாறல,  ா ா, ஒரு நாள்  யை ாக 15 ற ல் பைாறலவில் 
அற ந்ை சந்ததார் என்ை இடத்ைிற்குச் பென்று வந்ைார்.  று டியும் ப ண் 
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 ண்டலிறய அறழத்துக் கூைினார், "நான் சில முக்கியொன பணிக்காகப் 
புைப்பட உள்தளன்; நான் இல்லாத தவகளயில் எனக்காக ஒரு நாடகம் 
தயார் மசய்யுங்கள்" என்று கூைி,  நாடகத்ைின் அடிப் றட கருத்றை 
எடுத்துறரத்து, வ லும் அவர்களுக்கான ெில  ாத்ைிரங்கறளயும் 
வைர்ந்பைடுத்ைார். "இது உங்கள் ைியான ாக இருக்கும், எனவவ முழு  னவைாடு 
அைில் கலந்து பகாள்ளுங்கள், நான் ைிரும் ி வரும் வவறளயில் அந்ை 
நாடகத்றை அரங்வகற்ைத் ையாராக இருங்கள்" என்று  ா ா வ லும் கூைினார். 
அைன்  ின், ப ண்கள் நாஸிக் புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  

ஜூறல 29ஆம் நாள்  ா ா, ஆண்  ண்டலி அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். 
அவர்கள்  ா ாறவப்  ார்த்ைவ ாது, அவருறடய வைாற்ைத்ைால் அவர்களும் 
வ ரைிர்ச்ெி அறடந்ைனர்.  ா ா, அப்வ ாது அவரது  றழய கம்லி வகாட்றட 
அைிந்ைிருந்ைார். அவரது ைறலமுடி ஒவர ெிக்கலாக இருந்ைது, அவரது 
கன்னங்களில் காயங்கள் வ ான்ை கருப்பு ைிட்டுகள் காைப் ட்டன, வ லும் 
இருண்ட வட்டங்கள் அவரது கண்களுக்குக் கீவழ பைன் ட்டன. உடல் ப லிந்து 
 ிகவும் வொக ாகத் வைாற்ை ளித்ைார். 

இந்ை நிறலயில்  ா ாறவப்  ார்த்ை ருஸ்ைம், ஆைி இருவரும் 
கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் அழுது கண்ைரீ் வடித்ைனர்.  ா ா அவர்கறள 
ஆறுைல் டுத்ைி, "இதுைான் இப்வ ாது எனது நிறல - ஒவ்பவாரு கைமும் நான் 
இைந்து பகாண்டிருக்கிவைன்! இனிவ ல் என்ன நடக்கும் என்று எனக்குத் 
பைரியாது. எைிர்காலத்ைில் நான் பெய்ய வவண்டிய வவறலகள் ஏராளம், 
ஆனால், என் உடல்  ிகவும்  லவனீ ாகிவிட்டது. இப்வ ாது நீங்கள் என்னுடன் 
இருக்க விரும் ினால், அவ்வாவை பெய்யுங்கள்; இல்றலவயல், நீங்கள் என்றன 
விட்டுச் பெல்லலாம். என்னால் இப்வ ாது யாறரயும்  ரா ரிக்க முடியாது; 
நம் ிடம் இருந்ை  ைமும் ைீர்ந்துவிட்டது. நாவன இத்ைறகய வ ாெ ான 
பநருக்கடியில் இருக்கும்வ ாது  ிைறர எப் டி கவனிப் து? 

 ா ாவின்  ரிைா கர ான வைாற்ைத்றைக் கண்டு  ிகவும் 
அைிர்ச்ெியறடந்ை  ண்டலி, கண்ைரீுக்கு  த்ைியில் அவருடவன இருக்கும் 
உறுைியான ைீர் ானத்றை  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைனர். 

 ண்டலியிட ிருந்து விறடப றுவைற்கு முன்பு,  ா ா, "நான் 
பெய்யவவண்டிய ஒரு ப ரிய வவறல எனக்காகக் காத்ைிருக்கிைது, ஆனால், 
இந்ை உடல் அத்ைறகய சுற றய ைாங்கு ா என்று நான் ெந்வைகப் டுகிவைன். 
முடியா ல் அது றகவிடப் ட்டால், ஒருவவறள நீங்கள் கறடெியாக என்றனப் 
 ார்ப் ைாகக்கூட இருக்கலாம்" என்று வொக ாக எடுத்துறரத்ைார். 

 ண்டலி அறனவரும் புைப் ட்டு நாஸிக் பென்ைனர். ஆண், ப ண் 
 ண்டலியில்  லருக்கு, ப ஹர்  ா ா ப ர்ஸியாவுக்குப்  யைம் பெய்ைதும், 
இங்கிலாந்து  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு, கப் ல் வழியாக, முைல் 
 யைம் வ ற்பகாள்ள இருப் தும் பைரியாது.  ா ாவின் வொக நிறலறயக் 
கண்டு  ண்டலி அறனவரும் ைங்கள் பொந்ை கஷ்டங்கறள முற்ைிலும் 
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 ைந்துவிட்டார்கள். இைனால்ைான்  ா ா இவ்வளவு வ ாெ ான நிறலயில் 
அவர் இருப் ைாகக் காட்டிக் பகாண்டார். 

இப் டி ஒரு ைந்ைிரத்றைக் றகயாண்டு,  ண்டலியின்  னநிறலயில் 
ஒரு ப ரிய ைிருப் த்றை ஏற் டுத்ைிய  ிைகு  ா ா, 1931, ஜூறல 30ஆம் நாள், 
மஸக்கண்ட்ராபாத் வழியாக குன்னூர் பென்ைார். அங்கு நீைி ைியாகப் 
 ைிபுரிந்ை சம்பத் ஐயங்கார் வடீ்டில்  ா ா ைங்கியிருந்ை வவறளயில்,  ா ா 
எவறரயும் ெந்ைிக்க விரும் ா ல் ஒரு ைனி அறையில் ஏகாந்ைவாெம் 
இருந்ைார். ஆகஸ்ட் 4ஆம் நாள்  ா ா சுத்ை ாக ைாடி ெவரம் பெய்துபகாண்டார். 
அங்கிருந்து ரயில் வழியாக,  ிகவும் கடின ான  யைம் பெய்து மூன்ைாவது 
நாள் கராச்ெி வந்து வெர்ந்ைார். 

நரி ன்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய வரவவற்று, ஏற்கனவவ ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டிருந்ை  ங்களாவுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். நரி ன், ொஞ்ெியுடன் 
இரவு  ாதுகாவலனாகப்  ைிபுரிய அனு ைிக்கப் ட்டார்.  

ப ஹர்  ா ாவின் முைல் வ ற்கத்ைிய  யைத்ைிற்கான அறனத்து 
ஏற் ாடுகளும் கராச்ெியில் உடனடியாகச் பெய்யப் ட்டன.  ா ா, இந்ைியாவில் 
இல்லாை வவறளயில்,  ண்டலி அறனவரும் எவ்விை ான ெிர ங்கறளயும் 
ைாங்கிக்பகாள்ளும் அளவுக்கு அவர்களின்  னநிறலறயத் ையார்  டுத்ைினார். 

ஏற்கனவவ, கடந்ை  ாைம் 16ஆம் நாள்  ா ா, மடவன்ஷயர், 
இங்கிலாந்ைில் வாழும் ப ரடித் ஸ்டாருக்கு இவ்வாறு பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ியிருந்ைார். "எனது வருககக்கு தவண்டிய அகனத்து 
ஏற்பாடுககளயும் மசய்யுங்கள். அன்பு என்கன தெற்கு தநாக்கி 
அகழக்கிைது." 

1931, ஆகஸ்ட் 25 அன்று மும்ற யிலிருந்து புைப் ட்டு, ‘ைிவவவர’ எனும் 
கப் ல் வழியாக இங்கிலாந்துக்குப்  யைம் பெல்வைற்கான முன் ைிவு  யை 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய ொஞ்ெி ஒரு கப் ல்  யை அலுவலகத்துடன் பைாடர்பு 
பகாண்டிருந்ைார். ஆனால்,  ா ா  ண்டலியுடன் கராச்ெி வந்ை வவறளயில் 
இரண்டாம் வகுப்பு  யைச்ெீட்டு கிறடக்கவில்றல. இது குைித்து ொஞ்ெி ெற்று 
எரிச்ெலும், வகா மும் அறடந்ைவ ாது,  ா ா அவரிடம், ஐவராப் ாறவ வநாக்கிச் 
பெல்லவிருக்கும் அடுத்ை கப் லில்  யைச்ெீட்டுகறளப்  ைிவு பெய்யு ாறு 
கூைினார்.  

உடவன, ‘எஸ்.எஸ்.ராஜ்புத்னா’ கப் லில் ொஞ்ெி அறைகறளப் 
 ைிவுபெய்ய முடிந்ைது. இவ்வளவு குறுகிய வநரத்ைில் இத்ைறகய 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைில் ொஞ்ெி  ிகவும் ெிர ப் ட்டார்; கறடெி நி ிடத்ைில் 
இவ்விை ான ெிக்கல் ஏன் ஏற் ட்டது என்று அவர் ஆச்ெரியப் ட்டார்.
 இங்கிலாந்து  யைம் வ ற்பகாள்ள இருக்கும் ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெி, 
ஆகா அலி அறனவரின் விஸாக்கறளத் ையார் பெய்யு ாறு  ா ா, கராச்ெி 
வ யர் ஜாம்ஷட் வ த்ைாவிடம் கூைியிருந்ைார். ருஸ்ைமும் உடன் பெல்வைாகத் 
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ைிட்ட ிடப் ட்டது; ஆனால், இந்ை விஷயம் ருஸ்ைத்ைிற்கு இன்னும் 
பைரியப் டுத்ைவில்றல. 

1931, ஆகஸ்ட் 22ஆம் நாள், ெஹாத்ொ காந்தியும், இவ்வவறளயில் 
இங்கிலாந்து  யைம் வ ற்பகாள்வைாகவும், ஆனால், அது ஊர்ஜிைம் 
ஆகவில்றல என்றும் ஜாம்பஷட் வ த்ைா  ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைினார். 
அறைக் வகட்ட  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: "நான் இங்கிலாந்து 
மசல்வதானால், காந்திகயயும் உடன் அகழத்துச் மசல்தவன். நீங்கள் 
பாஸ்தபார்ட் சம்பந்தப்பட்ட பணிகயத் துரிதப்படுத்துங்கள்." அடுத்ை நாளும், 
 ா ா காந்ைிறயப்  ற்ைிய இந்ை விஷயத்றை எடுத்துக்கூைினார். 

பெப்டம் ர்  ாைம், இந்ைியாவின் சுைந்ைிரம் குைித்து லண்டனில் 'வட்ட 
தெகச ொநாடு' நடத்ைத் ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது;  ஹாத் ா காந்ைி அைில் 
கலந்துபகாள்வது குைித்து இன்னும் நிச்ெய ாகவில்றல. ஆனால், கறடெி 
வநரத்ைில்,  ஹாத் ா காந்ைி ஒப்புக்பகாண்டார்; எஸ்.எஸ். ராஜ்புத்னாவில் 
அவர் இங்கிலாந்துக்குப்  யைம் பெய்ய இருப் றை அைிவித்ைவ ாது,  ா ாவின் 
முந்றைய கருத்துக்களின் முக்கியத்துவத்றை ொஞ்ெியும் வ த்ைாவும் புரிந்து 
பகாண்டனர், வ லும் அவர்கள் ஏன் முந்றைய கப் லில்  யைம் பெய்ய 
முடியவில்றல என் தும் ொஞ்ெிக்கு இப்வ ாது புலப் ட்டது. 

அவரது  யைத்றைப்  ற்ைி  ஹாத் ா காந்ைி பெய்ைித்ைாள் 
நிரு ர்களிடம் கூறுறகயில், "எனது ஒதர வழிகாட்டியாக நான் கடவுளுடன் 
லண்டனுக்குச் மசல்ல தவண்டும்" என்ைார். 

விஸா ெம் ந்ைப் ட்ட  ைி பைாடர்ந்ைது. ஆங்கிவலய அைிகாரிகள் 
ஜூறல 25ஆம் வைைி  யைம் பெய்ய  ா ாவின்  ாஸ்வ ார்ட்றட விஸாவுடன் 
ஒப்புைல் அளித்ைிருந்ைனர், ஆனால்,  ா ா ஒரு 'உத்ைரவாை  த்ைிரத்ைில்' 
றகபயழுத்ைிட வவண்டும் என்று வ த்ைாவுக்கு அைிவிக்கப் ட்டது (ஒருவவறள 
ஆகா அலி ெிறுவன் என்ை காரைம் பைாடர் ாக இருக்கலாம்).  

கராச்ெியின் வ யராக இருந்ை வ த்ைாவும் அவரது பெல்வாக்றகப் 
 யன் டுத்ைி ஆங்கிவலய அைிகாரிகறள, ப ஹர்  ா ாவின் றகபயாப்  ின்ைி 
அறனத்து ஆவைங்கறளயும் வழங்கு ாறு, இைங்கறவக்க முடியவில்றல. 
கறடெியில்,  ா ா றகபயழுத்ைிட ெம் ைம் பைரிவித்ைார், ஆனால், அவ்வாறு 
பெய்வைற்கு முன்பு,  ா ா, எச்ெரிக்றக கலந்ை பைானியில் இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டார், "ஆங்கிதலய அரசாங்கம் தனது மசாந்த ெரண உத்தரவு 
பத்திரத்தில் ககமயழுத்திட என்கனக் கட்டாயப்படுத்துகிைது! இது 
இந்தியாவில் ஆங்கிதலய தபரரசின் இறுதிகாலொக இருக்கும்." 

1931, ஆகஸ்ட் 25ஆம் நாள்,  ாறல 4.30  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா, 
கராச்ெி க ிஷனர் அலுவலகத்ைில் ஒரு  த்ைிரத்ைில் அவரது ப யறர எழுைி 
றகபயழுத்ைிட்டார். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அதற்குத் மதரியாெதல அதன் 
கல்லகைகயத் ததாண்டியது; இந்தியாவில் அவர்களின் ஆட்சி படிப்படியாக 
ஆட்டம்காணத் மதாடங்கியது. 
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 ா ா, அறனவரிட ிருந்தும் விறடப ற்று, 1931, ஆகஸ்ட் 26ஆம் நாள் 
மும்ற க்குப் புைப் ட்டார். இம்முறை  ா ா, ொஞ்ெியின் குடும்  வடீ்டில் 
ைங்கியிருந்ைார்; ப ாதுவாக  ா ா யாறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல.  ா ாவின் 
இங்கிலாந்து  யைம் குைித்து பக.பஜ.ைஸ்தூர் வகள்விப் ட்டதும், அவறரயும் 
உடன் அறழத்துச் பெல்லாைைால்  ன அைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைினார். 

விஷ்ணு, ருஸ்ைம் இருவரும் இவ்வவறளயில் மும்ற யில் 
இருந்ைனர்;  ா ாறவ ெந்ைிக்க நாஸிக்கிலிருந்து வரு ாறு அவர்களுக்கு 
ஏற்கனவவ ைகவல் ைரப் ட்டது.  ா ா, மும்ற  வந்து வெர்ந்ைதும், ொஞ்ெி 
பைாறலவ ெி மூலம் ருஸ்ைத்ைிடம் இங்கிலாந்து பெல்லும் வி ரத்றைத் 
பைரியப் டுத்ைி,  ா ாறவ உடனடியாக ெந்ைிக்கு ாறு கூைினார்.  

 ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைம் குைித்து விஷ்ணுவிடம்  ா ா 
விளக்க ாக எடுத்துறரத்ைார்.  ா ா  ண்டலியுடன் இங்கிலாந்து புைப் ட்டுச் 
பென்ை  ின்பு, நாஸிக்கில் வாழும் அறனத்து ஆண், ப ண்  ண்டலிக்கும் 
இவ்விஷயத்றைத் பைரியப் டுத்து ாறு அைிவுறுத்ைினார். இன்னும் மூன்று 
நாட்களில்,  ா ா ைனது முைல் வ ற்கத்ைிய  யைத்ைிற்காக இந்ைிய 
 ண்ைிலிருந்து புைப் டத் ையாராக இருந்ைார். அவர் ைிரும் ி வருவைற்கு ஐந்து 
 ாைங்கள் வறர ஆகலாம் என்றும் பைரியவந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா ெில  ண்டலியுடன் ரகெிய ாக பவளிநாடு பெல்லத் 
ைிட்ட ிட்டிருந்ைறை காலம் இப் டிப்  ார்த்ைது.  

எவ்வளவு  ர ரப் ான வநரம் இது!  ா ாவின் ஆன் ீக  ைியின் 
புைியபைாரு கட்டம் ஆரம்  ாக உள்ளது!  ா ா வ ற்கத்ைிய நாட்டில் வாழும் 
அவரது அன் ர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ளவிருந்ைார்; வ லும் காலம் 
அற ைியின்ைி எைிர் ார்ப்புடன், ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய  ண்றை 
புனிைப் டுத்தும்வ ாது என்ன நடக்கும் என்ை ஆவலுடன் காத்ைிருந்ைது. 

காலம், நாம் வாழும் கலியுக காலம், ப ஹர்  ா ாவின் 
பெயல் ாடுகளின் வநாக்கத்றை, வ லும் இன்றுவறர அவர்  ிைந்ை  ண்ைில் 
நடந்ை நிகழ்வுகறளப்  ிரைி லித்துக் காட்டியது. 

நிகனவுகள் ஏைக்குகைய 30 வருடங்கள் பின்தநாக்கி நகர்ந்தன… 
பூரனாவில் ஒரு குறுகிய வைீியில் இருந்து ஒளிர்விடும் ெிைிய 

மெதராக், எவ்வளவு அழகான குழந்கத… 
குழந்கத ஒரு அழகுெிக்க இகளஞனாக வளர்வகத காலம் 

கனிதவாடு பார்த்தது… 
ெிறுவனின் அறனத்து பெயல்களும் அற்புை ாக ெிைந்து 

விளங்குவறையும் கவனித்ைது....  
இது அவகன ஒரு சிைந்த கல்லூரி ொணவனாகப் பார்த்தது….  
 ின்பு பாபாஜான் தெர்வானுக்கு முத்தம் அளித்தது….  
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தெர்வானின் மநற்ைியில் உபாஸனி ெஹாராஜ் வசீிய கல்லின் 
தாக்கத்கத நெது காலம் உணர்ந்தது…. 

 உலக உணர்கவ அகடய ஏழு வருடங்கள் தெர்வான் அனுபவித்த 
கஷ்டங்களுக்கும் காலம் ஒரு ொட்ெியாக இருந்ைது… 

 விகரவில் அகனத்து ெீன்களும் அவரது வகலகய தநாக்கி 
நீந்திச்மசன்ை காட்சிகயத்தான் என்மனன்பது… 

 அர்ஜுன், மநர்வஸ், முன்ஷி, கசயத், ராம்ஜூ, டாக்டர் கனி, விஷ்ணு 
இன்னும்  லர்…  

பூரனா குடிலுக்கு மவளிதய ஒரு விண்ெீன் வானத்தின் கீழ் அெர்ந்து, 
கவாலி இகசகயக் தகட்டு ரசித்தது…  

பத்து ொதங்கள் ென்சில்-எ-ெீெில் நடந்த சம்பவங்கள் அறனத்தும் 
நிறனவு பவள்ளத்ைில் மூழ்கியது…  

ஆரம்பகால அரன்காவ்ம் நாட்களின் கடினொன வாழ்க்கககய 
ஆழங்காண முயன்ைது…  

மெஹராபாத் ஒரு சலசலப்பான சமுதாயொக -  ள்ளிகள், 
 ருத்துவ றன, ைர் ொறல - உருமவடுத்தது… 

எண்ணிலடங்கா விளக்கங்கள் ெற்றும் மசாற்மபாழிவுகள்… 
பிதரொஷ்ரெ ெிறுவர்களுக்காக அர்ப் ைித்ை நீண்ட பநடிய வநரங்கள்….  
சிறுவர்கள் ஏற்படுத்திய எண்ணற்ை கஷ்டமும், பாபாவின் இகை 

அன்பின் இதயத்கத அவர்களுள் ஊடுருவச் மசய்ததும்.... 
காதல் தபாகத அவர்களின் கண்ைரீில் இறைகானத்றைப் 

இறெத்துக்பகாண்டிருந்ைதும்...  
இன்னும் பலநூறு சம்பவங்ககள, காலம் நிகனவுகூர்ந்தது... 

காலம்,  ின்பு ப ர்ஸியாறவ வநாக்கி ைனது  ார்றவறயத் ைிருப் ி, 
 ா ாவின் கஷ்டங்கள் நிறைந்ை மூன்று  யைங்கறள நிறனவுகூர்ந்ைது...  

1924ஆம் ஆண்டு, இந்திய பயணத்தின் தபாது 'சாதுக்கள் என்கன 
சாகடிக்கிைார்கள்' என்று பாபா திரும்பத் திரும்பக் கூைியகத நிகனத்துப் 
பார்த்தது…  

ஸக்வகாரி  ற்றும்  ல இடங்களுக்கு ஆயிரக்கைக்கான ற ல்கள் 
நறடப் யைம் வ ற்பகாண்டது… 

ஆனால், காலம் பாபாவின் உண்கெ நிகலகய ெற்றும் உள்பணி 
பற்ைிய குைிப்புககளப் பிரகடனப்படுத்தியது….  

அவதார புருஷன் ஸ்ரீ பாபா இப்வ ாது  ண்டலி  ற்றும் 
 ாைவர்கவளாடு வகாலி, கிரிக்பகட், வகாக்வகா விறளயாடுவது… 

தெலும் செீபத்தில் பால் பிரண்டனுக்கு அளித்த விளக்கங்கள், 
நிஜத்தில் காலம் வியப்பில் ஆழ்ந்து, தன்கனதய வினவியது… 
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ஸ்ரீ மெஹர் பாபா தனது தெற்கத்திய அன்பர்களுக்கு அவகர 
கிைிஸ்து என்று பகைசாற்ைி அைிவிக்கப் தபாகிைாரா?...  

அவர்கள் அவகர நம்புவார்களா?...  
அவர்கள், அவறர எப் டி எடுத்துக் பகாள்வார்கள்?.... எப் டி 

நடந்துபகாள்வார்கள்?...  
பூரதகாளத்தின் தெற்கு பகுதியில், பிரபஞ்சத்தின் இகைவன் என்ன 

லீகலககளச் மசய்யப் தபாகிைார்?... 
 ிரிய ான  ா ா எங்கிருந்ைாலும் - அவர் என்ன பெய்ைாலும் - 

எப்வ ாதும் அவருடன் நிறலத்ைிருக்கும் இறையன் ின்  து ானம், அவரது 
அரவறைப் ில் வந்ை அறனவரின் இையங்களிலும் அைன் அழியாை கறைறய 
விட்டுச்பென்ைது!... அன் ிற்குரியவர் இதுவறர எத்ைறன வகாப்ற கறள 
நிரப் ியுள்ளார்?...  

அவரது சுருள் சுருளான தங்க ெயிரிகழயின் பார்கவயில் எத்தகன 
இதயங்கள் ஏற்கனதவ மநாறுங்கிப்தபாயின?... 

'வ ற்கத்ைிய  க்கள் எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலிகள்,' காலம் நிறனத்துப் 
 ார்த்ைது. அன் ிற்குரியவறரப்  ற்ைி அவர்களுக்கு எதுவும் பைரியாது; ஆனால், 
அவரின் இறையன் ின்  து ானத்றை இப்வ ாது ருெிக்கப் வ ாகிைாரகள்!...  

அவர்ககள அரவகணக்கும் எண்ணத்தில் அன்புக்குரியவர் அந்தத் 
திகசகய தநாக்கி விகரந்து மசல்கிைார்; அவர்களின் இதயங்களில் 
இகையன்பின் ெதுபானத்கத நிரப்பவும், பக்தி ெற்றும் கீழ்ப்படிதல் 
இரண்கடயும் இதயங்களில் மபாைிக்கவும் குருநாதர் அவர்ககள தநாக்கி 
பயணம் புரிகிைார்... 

அன் ின் உருவான ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, அவர்கறள ைன்னுறடயவராக்க 
வருகிைார்....  

காலத்தால் அழியா இகை கீதத்கத இதயத்தில் ரீங்காரம் மசய்ய 
வருகிைார்!...
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